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Συγχαρητήρια στους νέους φοιτητές μας
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Απανταχού Σερβαίων συγχαίρει 

όλους τους νέους που επέτυχαν στα τριτοβάθμια ιδρύ-
ματα της χώρας 
σε καιρούς πολύ 
πιο  δύσκολους 
από αυτούς που 
αντιμετώπισαν οι 
γονείς τους. Ευ-
χόμαστε  καλές 
σπουδές και καλή 
σταδιοδρομία. 
Επίσης, καλό 

κουράγιο για τα 
παιδιά που δεν τα 
κατάφεραν, ας μην 
απογοητεύονται 
όμως, και αν το 
θέλουν πολύ, ας 
ξαναπροσπαθή-
σουν του χρόνου, 
τίποτα δεν έχει χα-

θεί και δεν έχει κριθεί ακόμα, όλα είναι ανοιχτά μπροστά 
τους! Η ζωή είναι τόσο γεμάτη εκπλήξεις και δυνατότητες, 
ας μην αφήσουν μια αναποδιά να τους καταβάλει.
Τέλος, παρακαλούμε τους γονείς και συγγενείς των 

νέων μας, με καταγωγή από το χωριό, που πέτυχαν σε 
κάποια σχολή ή απέκτησαν πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ, ή μετα-
πτυχιακό-διδακτορικό τίτλο σπουδών, καθώς και για τα 
παιδιά που αρίστευσαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
να μας ενημερώσουν είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

(syndesmosserveon@yahoo.gr, syndesmos@servou.
gr), είτε με ένα απλό τηλεφώνημα σε οποιοδήποτε μέλος 
του ΔΣ.

Επιτυχίες των νέων μας στις 
Πανελλαδικές εξετάσεις του 2013
Ο Ιωάννης, γιος του Δημητρίου Αντωνίου και της Χρι-

στίνας Γκέκη (εγγονή του Κωστάκη Παπαθομόπουλου) 
πέτυχε στο Μαθηματικό του Πανεπιστημίου Πάτρας.
Η Αγγελική-Ειρήνη Γ. Λιατσοπούλου, κόρη της Βασι-

λικής Λιατσοπούλου, πέτυχε στη Φιλοσοφική Σχολή του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο Νικόλαος Θ. Τρουπής (Εγγονός του Νίκου Τρουπή 

- Αλούπη) πέτυχε στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά.
Ο Δημήτρης, γιός του  Προκόπη Τσιριγώτη και της Ιωάν-

νας Κομνηνού πέτυχε στο Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Οι παππούδες, οι θείοι, και τα ξαδέρφια του συγχαίρουν 

τον Ανδρέα Ευθυμιάτο, γιο του Νίκου και της Γεωργίας 
Βέργου για την επιτυχία στις Πανελλήνιες εξετάσεις και 
την εισαγωγή του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο 
τμήμα Ναυπηγών.
Ο Δημήτρης Π. Ρουσιάς, εγγονός του Μήτσου Ρουσιά, 

πέτυχε στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Ο Ορέστης Τσαγκέτας, γιος του Γιάννη Τσαγκέτα και 

της Νίκης Γκόλφη, ανηψιός του Γιάννη Π. Παναγόπουλου, 
πέτυχε στη Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών 
Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Εκδηλώσεις Αυγούστου 2013
Την εποχή της κρίσης μόνο η συλλογικότητα μπορεί 

να αποτελέσει διέξοδο στα προβλήματα της καθημερι-
νότητας, γι’ αυτό και ως Δ.Σ. διοργανώσαμε μια σειρά 
από εκδηλώσεις με σκοπό, να  συμμετάσχουμεσε αυτές, 
όλοι οι Σερβαίοι,ενεργά.  Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
το Δήμο Γορτυνίας για τη χορηγία δύο εκδηλώσεων, της 
«Δημιουργικής Απασχόλησης» και της «παράστασης του 

θεάτρου Σκιών». Τέλος, νιώθουμε την ανάγκη να ευχαρι-
στήσουμε από καρδιάς όλους εσάς για την κινητήριο δύ-
ναμη που μας δίνεται μέσω της αγάπη σας, της έμπρακτης 
υποστήριξης σας αλλά και τις πολλές ευχές που απλόχερα 
μας μοιράζεται.
Και του Χρόνου με Υγεία, με ακόμα καλύτερες 

εκδηλώσεις!
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17.08.2013 Πρακτικά Γ.Σ. του Συνδέσμου
Το Σάββατο 17 Αυγού-

στου 2013 έγινε στην αί-
θουσα του Π/Κ στο χωριό 
η προβλεπόμενη από το 
καταστατικό του Συνδέ-
σμου, ετήσια Γενική Συνέλευ-
ση Ενημερωτικού χαρακτή-
ρα. Πρόεδρος της ορίσθηκε 
ο κ. Θεόδωρος Γ. Τρουπής 
και Γραμματέας ο κ. Γεώρ-
γιος Λ. Παπαθομόπουλος, 
τα πρακτικά της δε, ακολουθούν:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΕΡΒΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
ΤΗΣ 17ης  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2013

Έγινε σήμερα η προβλεπομένη από το καταστατικό του Συνδέσμου Γενική 
Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου μας στην αίθουσα του Πολιτιστικού 
Κέντρου του χωριού μας Σέρβου.
Πρόεδρος της Συνέλευσης ορίσθηκε ο Θεόδωρος Γ. Τρουπής, και γραμ-

ματέας ο Γιώργος Λ. Παπαθωμόπουλος.
Ο πρόεδρος προ της όλης διαδικασίας κάλεσε τους παρισταμένους να 

τιμήσουν την μνήμη των αποβιωσάντων συγχωριανών μας το χρόνο που 
μας πέρασε, δι ενός λεπτού σιγής, κάνοντας αναφορά στους πρόωρα 
απελθόντας Θάνο Μπόρα, Γιώργο Λιατσόπουλο, Γιάννη Παπαθωμόπουλο, 
Κώστα Παναγόπουλο και Μαρίνο Βέργο.
Τα θέματα της ημερησίας διάταξης ήσαν τα εξής.
1. Απολογισμός του ΔΣ του Συνδέσμου
2. Προτάσεις και τοποθετήσεις των μελών
3. Κλείσιμο της Συνέλευσης
Πρώτος έλαβε το λόγο το μέλος του ΔΣ κ. Νικόλαος Στ. Σχίζας, που ευχαρί-

στησε τους παρισταμένους για την μεγάλη συμμετοχή τους στη Συνέλευση, 
και λεπτομερώς αναφέρθηκε στις δραστηριότητές τους στο μεσοδιάστημα 
από την τελευταία καταστατική συνέλευση μέχρι και σήμερα , σημειώνοντας 
την αμέριστη υποστήριξη των συγχωριανών στις εκδηλώσεις του Συλλό-
γου, που συμβάλλουν στην  περαιτέρω  σύσφιξη των πατριωτικών και 
ανθρωπίνων σχέσεων.

Ενημέρωση για αναβάθμι ση της ιστοσελίδας

Δεκαπενταύγουστος στο χωριό
Όπως κάθε χρόνο στο χωριό μας Σέρβου έγινε και φέ-

τος το δεκαπενταύγουστο με μεγάλη κατάνυξη η εορτή 
της μνήμης της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, της 
Παναγίας μας, στον ομώνυμο προς τιμήν της περικαλή 
ιερό Ναό. Η συμμετοχή συγχωριανών μας ντόπιων 

και ξενιτεμένων ήταν ικανοποιητική αλλά συγκριτικά 
με προηγούμενα χρόνια αισθητά μικρότερη που στο 
καφενείο η εξήγηση που δόθηκε ήταν αφενός τα πολλά 
πένθη για την πρόσφατη απώλεια πολλών πατριωτών 
μας, και αφετέρου η οικονομική κρίση που μαστίζει τη 
χώρα μας. Την προπαραμονή της εορτής κυρίες από 
το χωριό μας με την εποπτεία του ιεροψάλτη κ. Γιάννη 

Σχίζα, προέβησαν σε καθαρισμό του Ναού, τον σημαι-
οστολισμό του περιβάλλοντος χώρου, και το στολισμό 
του επιταφίου.
Την παραμονή έγινε μεγάλος κατανυκτικός εσπερινός 

με κατάμεστη την  εκκλησία από κόσμο, χοροστατούντος 
του πανοσιότατου αρχιμανδρίτη κ. Θεοφύλακτου, ο 
οποίος από τον περυσινό εορτασμό καθιέρωσε στο 
τελετουργικό του εσπερινού να υπάρχει στολισμένος 
επιτάφιος με την επίχρυση επί υφάσματος εικόνα της 

Κοιμήσεως και να ψάλλονται τα εγκώμια της Παναγίας. 
Μετά το πέρας του εσπερινού ακολούθησε περιφορά 
του επιταφίου μέχρι την Αγία Παρασκευή, όπως γίνεται 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ιδιοκτησία:
Σύνδεσμος Σερβαίων Αρκαδίας

«Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
Αγίου Μάρκου 16, 5ος όροφος 

Τ.Κ. 10560, Αθήνα Τηλ.: 210 3229904
Α.Φ.Μ.: 099547610 
ΔΟΥ: E΄ ΑΘΗΝΩΝ 

•
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Θεόδωρος Ν. Σχίζας

Τηλ.: 2108228739, κιν.: 6932643535
•

Συντακτική Επιτροπή: 
Θεόδωρος Σχίζας,

Κατερίνα Κωνσταντοπούλου 
κιν. 6936713101,

Αθανάσιος Σχίζας κιν. 6972709659,
Μαρίνος Ρουσιάς κιν. 6972991137,
 Νικόλαος Σχίζας κιν. 6946618091

•
Συνδρομή: 30 ΕΥΡΩ

Εξωτερικού: 50 δολ. Αμερ. 
- 100 δολ. Αυστρ. 

•
Τυπογραφείο -  Ηλεκτρονική Σχεδίαση: 

Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Γερανίου 7, Αθήνα 

A ρ τ ο ζ ή ν ο ς

ΓΑΜΟΙ
Τα σκαλιά του Δημαρχείου Ιλίου ανέβηκαν 

στις 07 Αυγούστου 2013 η Ελένη Ρουσιά, 
κόρη του Ιωάννη και της Σταυρούλας (Βούλας) 
Ρουσιά και ο αγαπημένος της Παναγιώτης Κ. 
Τσιβράς. Το ζευγάρι, μετά από πολλά χρόνια 
σχέσης, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου, 
ενώπιον του Δημάρχου και στενών συγγενών.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου τους εύχεται βίον 
ανθόσπαρτον και με το καλό η γέννηση της 
κόρης τους!

Η Έλσα Μπόρα, κόρη του Νικολάου και της 
Μαρίας Μπόρα νυμφεύτηκε τον  Αριστείδη 
Ρέκκα στις 25 Αυγούστου 2013 στον ιερό ναό 
Αγίας Βαρβάρας Τρίπολης. Ακολούθησε γαμήλια 
δεξίωση στην αίθουσα SUNSETστον Καρδαρά 
Αρκαδίας.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου εύχεται στους 
νεόνυμφους βίον ανθόσπαρτο και καλούς 
απογόνους.

Η Κυριακή Παγκράτη, κόρη του Ιωάννη και 
της Αλεξάνδρας, και ο Δημήτρης Ζαρανίκας του 
Γεωργίου και της Γεωργίας απο΄την Καλλιθέα 
Ηλείας, παντρεύτηκαν στον Άγιο Μόδιστο Μαρα-
θώνα και βάφτισαν την κόρη τους, δίνοντας της 
το όνομα Γεωργία-Κωνσταντίνα. Ακολούθησε 
δεξίωση στο κτήμα Προμπονά Μαραθώνα.

Το ΔΣ του Συνδέσμου τους εύχεται κάθε 
ευτυχία στο νέο τους ξεκίνημα και να τους 
ζήσει η νεοφώτιστη.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Ο Κώστας Ρουσιάς, γιος του Ιωάννη Κ. Ρουσιά 

και της Βασιλικής Ρουσιά και η σύζυγος του Τζέ-
νη Καγιούλη, που κατοικούν μόνιμα στο χωριό, 
βάφτησαν στις 24 Αυγούστου 2013 στην εκκλη-
σία της Ζωοδόχου Πηγής την κόρη του και της 
έδωσαν το όνομα Βασιλική. Ακολούθησε γλέντι 
στο κοσμικό κέντρο του Ιωάννη Μ. Ρουσιά. 

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου εύχεται ολόψυχα 
ότι καλύτερο για την νεοφώτιστη και την 
οικογένεια της.

ΘΑΝΑΤΟΙ

24.7.2013 Απεβίωσε η Αντωνία 
Ι. Τρουπή σε ηλικία 90 ετών

Απεβίωσε την 24η  Ιουλίου 2013 σε ηλικία 
90 ετών η  Αντωνία Ι. Τρουπή και η εξόδιος 

ακολουθία έγινε στις 
25 Ιουλίου 2013 από 
την εκκλησία του χω-
ριού μας Σέρβου  «Η 
ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟ-
ΤΟΚΟΥ».

Η Αντωνία  ήταν 
το 4ο από τα 5 παιδιά 
(Μήτσος,  Ηλίας,  Πα-
νάγος  και  Γεωργία) 
του  Θεοδώρου Π. 

Κουτσανδριά και της Νικολέτας Παν. Βέργου.
Παντρεύτηκε το συγχωριανό μας Γιάννη Αθ. 

Τρουπή (Του Θανασιού), και απέκτησαν πέντε 
παιδιά, την Άννα, τη Θεοδώρα, την Αγγελική, 
το Θανάση και την Παναγιώτα.

Η Αντωνία  υπήρξε μια καλή  και ενάρετη 

σύζυγος, στοργική πολύτεκνη μάνα, αγαπητή 
σε όλους τους συγχωριανούς μας.

 Το ΔΣ του Συνδέσμου εκφράζει τα θερμά 
του συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλι-
πούσης.

22.8.2013 Απεβίωσε ο Μαρίνης 
Χ. Σκούρος σε ηλικία 71 ετών

Απεβίωσε σε ηλικία 
71 ετών ο  Μαρίνης 
Χαρ. Σκούρος, και η 
εξόδιος ακολουθία 
έγινε την Παρασκευή 
23  Αυγούστου 2013 
από την εκκλησία του 
χωριού μας Σέρβου «Η 
Κοίμηση της Θεοτό-
κου».

Ο Μαρίνης  γεν-
νήθηκε στο γειτονικό μας χωριό  Τουθόα 
(Τσίπολη),  και παντρεύτηκε τη συγχωριανή 
μας Αναστασία (Σούλα) Γ. Βέργου (Γεωργάκη) 
και απέκτησαν πέντε παιδιά, τη  Σταυρούλα, 
τον Παναγιώτη, το Χαράλαμπο, το Γιώργη και 
το Θανάση.

Επαγγελματικά ασχολήθηκε με οικοδομικές 
εργασίες, και την κτηνοτροφία.

Ο Μαρίνης ήταν ένας καλοκάγαθος και αγα-
πητός άνθρωπος στη μικρή κοινωνία του χωριού 
μας. Η απουσία του θα γίνει αισθητή στο χωριό.

 Το ΔΣ του Συνδέσμου εκφράζει τα θερμά 
του συλλυπητήρια στην οικογένεια του 
απελθόντος.

29.8.2013 Απεβίωσε η Χρυσαυγή 
Θ. Τρουπή σε ηλικία 90 ετών

Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών η Χρυσαυγή Θ. 
Τρουπή, και η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 30 
Αυγούστου 2013 από την εκκλησία του χωριού 
μας Σέρβου «Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ».

Η Χρυσαυγή ήταν το πρώτο από τα τρία παι-
διά (Γιαννούλα, Γιώργος) του Θανάση (Θωμά) 
Γ. Σχίζα και της Σταθούλας Καραμάνου  (από 
Ράδου).

Παντρεύτηκε το συγχωριανό μας Θοδωρή 
Αθ. Τρουπή  (του Θανασιού), και απέκτησαν 
την Άννα και το Θανάση.

Η Χρυσαυγή ήταν μια καλή μάνα που είχε 
αναλάβει τα οικογενειακά βάρη της φαμελιάς 
της μετά τον πρόωρο χαμό του συζύγου της. 
Έχαιρε της αγάπης και σεβασμού όλων των 
συγχωριανών μας.

 Το ΔΣ του Συνδέσμου εκφράζει τη συμπά-
θειά του στην οικογένεια της απελθούσης.

30.8.2013 Απεβίωσε ο Χρήστος 
Β. Τρουπής σε ηλικία 57 ετών

Απεβίωσε σε ηλικία 57 ετών ο  Χρήστος 
Β. Τρουπής, και η εξόδιος ακολουθία θα 
γίνει το  Σάββατο  31 Αυγούστου 2013,  και 
ώρα 17:00 στην Κάτω Αχαγιά.

O Χρήστος ήταν εγγονός του Καλπακίδη και 
ένα από τα τρία παιδιά (Νίκος, Ντίνα) του Βασί-
λη και της Θεοδώρας Τρουπή.

Μεγάλωσε στην Κάτω Αχαγιά, όπου πήγαν 
πριν δεκαετίες ο πατέρα του μαζί με τα αδέρ-
φια  Κώστα και Θανάση. Εκεί, παντρεύτηκε 
τη  Θάλλεια, και απέκτησαν τον  Βασίλη  και 
τον Μηνά.

Ο Χρήστος έχαιρε της αγάπης και σεβασμού 
όλων όσων τον ήξεραν. Επαγγελματικά διέπρεψε 
ως ανώτατο Τραπεζικό στέλεχος.

Το ΔΣ του Συνδέσμου εκφράζει   τα θερ-
μά του συλληπητήρια  στην οικογένεια του 
απελθόντος.

26.9.2013 Απεβίωσε η Ευα συζ. 
Αθανασίου Γκούτη, σε ηλικία 56 ετών
Απεβίωσε αιφνιδίως σε ηλικία 56 ετών η Εύα 

Αθ. Γκούτη  (Σύζυγος του συγχωριανού μας 
Θανάση Κ. Γκούτη ), και η εξόδιος ακολουθία 
έγινε στις 27 Σεπτεμβρίου στο Γύθειο Λακωνίας.

Το ΔΣ του Συνδέσμου εκφράζει τα θερμά 
του συλλυπητήρια για τον πρόωρο και ξαφνι-
κό χαμό τηςΕύας στο σύζυγο της Θανάση και 
στα παιδιά τους Κώστα και Βασίλη.

29.9.2013 Απεβίωσε ο Αγγελής 
Π. Σχίζας σε ηλικία 93 ετών

Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών ο Αγγελής Π. 
Σχίζας και η εξόδιος ακολουθία έγινε τη Δευ-

τέρας 30 Σεπτεμβρίου 2013 στον Ιερό Ναό των 
Εισοδίων της Θεοτόκου Σουρμένων και ο ενταφι-

ασμός στο Κοιμητήριο 
Γλυφάδας.

Ο Αγγελής ήταν το 
πρώτο από τα τρία 
παιδιά (Γιώκος και Πα-
ναγής)  του  Πέτρου 
N. Σχίζα  (Φονεύθηκε 
στο αεροδρόμιο του 
Αράξου από βομβαρ-
δισμό των Ιταλών) 
και της  Γεωργούλας 
Η. Λιατσοπούλου. 

Παντρεύτηκε στην Καρκαλού τη  Χριστίνα 
Κανδηλώρου  του Γεωργίου και της Μαρίας. 
(Η μητέρα της, η Μαρία ήταν από του Σέρ-
βου, αδελφή του Κωνσταντή Βασ. Σχίζα).
Από το γάμο του με την  Χριστίνα  απέκτη-
σαν την  Κατερίνα, το Γιώργο, τον Πέτρο 
και τη Μαρία.  Μετακινήθηκε το 1955 με 
την οικογένεια του, από την Καρκαλού 
στην Αθήνα και εργαζόταν στη συντήρηση 
των αρχαίων μνημείων της Ακροπόλεως. 
Ο Αγγελής ήταν ένας καλοσυνάτος άνθρωπος 
και έχαιρε της αγάπης και σεβασμού όλων των 
συγχωριανών μας. 

 Το ΔΣ του Συνδέσμου εκφράζει την συ-
μπάθειά του στην οικογένεια του εκλιπόντος.

 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Εις μνήμη Θοδωρή Σταματόπουλου
Σαράντα μέρες πέρασαν που έφυγες μακριά 

μας και σαν ποτάμι τρέχουνε τα δάκρυα μας. Ο 
Θεός το θέλησε σύντομα κοντά σου να σε πάρει 
και άφησες πίσω σου γυναίκα, παιδιά και εγγόνια. 
Θοδωρή ήσουν αϊτός με τα χρυσά φτερά σου, 
πάντα μας προστάτευες κάτω από τη σκιά σου. 
Τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου ποτέ δε σε 
ξεχνάνε, που ήσουν για αυτά καλός πατέρας και 
παππούς. Θοδωρή εσύ έφυγες από την αγκάλη 
μας, εμείς πάντα θα σε θυμόμαστε και ήσυχα 
κοιμήσου και ερχόμαστε στο μνήμα σου και σου 
μιλάμε και σου ανάβουμε το κερί σου. Για να έχει 
Θοδωρή μου φως η ψυχή σου.

Αιωνία σου η μνήμη Θοδωρή.
Η τεθλιμμένη σύζυγος σου, οι δύο κόρες 

σου με τους συζύγους τους και τα πέντε εγγό-
νια σου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της ξενιτιάς 
που σε σκεπάζει.

Μνήμης εγκώμιον
Στον δίκαιο Αγγελή Πέτρου Σχίζα

Του Βασιλείου Κωνσταντή Σχίζα
Τις δ’ οίδεν ει ζην τούθ’ ο κέκληται, θανείν 

το ζην δε θνήσκειν εστί;
 (Ποιος ξέρει, αν αυτό, το οποίο ονομάζουμε 

θάνατο, είναι ζωή και η ζωή θάνατος;) 
Αυτά, ως παρακαταθήκη, άφησε  ο τραγικός 

ποιητής Ευριπίδης, ο δε σύγχρονος Γεώργιος 
Δροσίνης στέλνει με ποιητικό λόγο το κατωτέρω 
ελπιδοφόρο μήνυμα: 

Μήπως ό, τι θαρρούμε βασίλεμα
γλυκοχάραμα αυγής είναι πέρα,
κι αντί  να  ‘ρθει μια νύχτα αξημέρωτη
ξημερώνει μι’ αβράδιαστη μέρα;
……………………………………..
Ό, τι λέμε πως ζη μήπως πέθανε
κι είναι αθάνατο ό, τι έχει πεθάνει;

Το θλιβερό άγγελμα της μεταστάσεώς σου 
Αγγελή κατέπεσε ως κεραυνός εν αιθρία και η 
αναγγελία της εκδημίας σου, ως σκιερό πέπλο, 
επέφερε βαρεία οδύνη και βαθειά πικρία η οποία 
τώρα συνθλίβει τις καρδιές όλων μας. 

Εμείς, οι συγγενείς και  οι φίλοι σου,  οι πα-
ραλειπόμενοι επί της γης,  θρηνούντες για την 
παντοτινή απουσία σου, σε προπέμπομε  στα 
ουράνια δώματα όπου επισκοπεί η Θεία Χάρις. 

Η ψυχή σου ταξιδεύει για να φθάσει στην 
ατελεύτητη γαλήνη, όπου το ανέσπερο φως 
και οι χοροί των Αγγέλων σε υποδέχονται και 
αγάλλονται διότι θα είσαι μαζί τους.

 Δεν θα είσαι πλέον μαζί μας αλλά θα είσαι 
ανάμεσά μας, πάντοτε έντονα στη μνήμη μας 
και θα μαζί θα συνεχίσουμε να συμπορευόμεθα.  
Πορεύσου, Αγγελή, εν ειρήνη!  

 Όμως όλοι γνωρίζουμε ότι «κοινή νυξ  μία, 
πάντας έχει», μια κοινή νύχτα μας διακατέχει  
όλους, ο θάνατος! 

Δεν γνωρίζουμε όμως το «επέκεινα» της 
ζωής. Ας εναποθέσουμε λοιπόν τις ελπίδες 
μας στον Δημιουργό που «ετάζει καρδίας και 
κατευθύνει νεφρούς» και τα «κρύφια των 
ανθρώπων επιστάμενος μόνος», διότιορθώς 
κατευθύνει τα βήματά μας, τη ζωή μας!  Η θεϊκή 
πανσοφία «πάντα κατά τάξινεποίησεν».

Με την αιτίασή μας, αγαπητή Χριστίνα, «τον 
πήρε ο θεός», επιχειρούμε επί ματαίω στα πλαί-
σια της ανθρώπινης διανόησης να μετριάσουμε 
το δυσθεώρητο βάθος της θεϊκής σοφίας. 

Να θυμάσαι, η ψυχή του δυνατού είναι 
απόρθητη και στέκεται πάντα ανέγγιχτη από 
το θάνατο.  Ο Αγγελής δεν πέθανε αλλά μετέβη 
«από τον θάνατον προς την ζωήν».

Σεμνυνόμεθα  γιατί υπήρξε ενάρετος σύζυγος, 
πατέρας και παππούς με υψηλό αίσθημα ευθύ-
νης και αδάμαστη πίστη στον Θεό. 

Γεννήθηκε  και ανδρώθηκε στη βιοπάλη μαζί 
με τα αδέλφια του, τον Γιώκο και τον Παναγή, 
και τον πατέρα τους Πέτρο στα πατρογονικά 
χώματα του χωριού Σέρβου της Γορτυνίας τα 
οποία πότισαν με πολύ ιδρώτα.

 Το ξεκίνημά του δεν ήταν  ανθόσπαρτο. Εκεί 
εδιδάχθη το «ευ αγωνίζεσθαι».

Με αρχοντιά ψυχής μετέδωσε τις πατροπαρά-
δοτες αξίες και τις παραδοσιακές αρχές, στη δική 
του μετέπειτα οικογένεια, την οποία δημιούργη-
σε στην Καρκαλού  με την πιστή συνοδοιπόρο 
της ζωής του Χριστίνα, στα παιδιά του, Κατερίνα, 
Γιώργο, Πέτρο και  Μαρία. 

Ως θεοσεβής και υποδειγματικός οικογενειάρ-
χης, γεώργησε  την ψυχή τους με ήθος. 

Τους χάραξε και τους οδήγησε σε φωτεινούς 
δρόμους. 

Διακόνησε αυτές τις αρχές και τις τήρησε 
απαρέγκλιτα στη ζωή του.  

Η πορεία της ζωής του ήταν παράδειγμα προς 
μίμηση. Έτσι παρέμεινε μέχρι τέλος. 

Τα παιδιά του θα σεμνύνονται ότι υπήρξε 
γεννήτοράς τους και θα κρατούν άσβεστη τη 
μνήμη του πατέρα τους διότι τότε θα είναι ανά-
μεσά τους διαρκώς.

Ο Πλούταρχος έγραψε:  «Οι άνθρωποι που 
φεύγουν από τούτο τον κόσμο δεν χάνονται 
όταν εξακολουθούμε να τους τιμούμε και να 
τους αγαπάμε».

Επιτρέψτε μου εδώ να καταθέσω μία προσω-
πική αναφορά, η οποία ενέχει θέση ελάχιστης 
ανταπόδοσης,  εν είδει ευχαριστίας: «Διέκρινα 
πάντα, μια διακριτική πλην ιδιαίτερη αγάπη 
στο πρόσωπό μου» από τον Αγγελή.

Το 1955 μετοίκησε στην Αθήνα, στα Σούρ-
μενα,  με την οικογένειά του επιδιώκοντας τη  
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης  και την 
πνευματική καλλιέργεια  των παιδιών του, ακο-
λουθώντας συνάμα το κοινωνικό ρεύμα όπως 
διαμορφωνόταν εκείνα τα δύσκολα χρόνια. 

Εργάσθηκε στη συντήρηση των αρχαίων μνη-
μείων της Ακροπόλεως. Αθόρυβα οικοδομούσε 
με εγκαρτέρηση παρ’ όλες τις δυσκολίες. 

Ο Θεός για την εργατικότητά  τού χάρισε 
δαψιλώς πολλά αγαθά αμείβοντάς τον για την 
φιλοπονία του. Του έδωσε επαρκή αγαθά για μια 
ζωή απόλυτα αξιοπρεπή στα Σούρμενα. 

Ήταν η ανταμοιβή στον δίκαιο Αγγελή, ο 
οποίος  είχε ως πρώτη αρχή του το ρηθέν:

«Καλώς πένεσθαι μάλλον ή πλουτείν αι-
σχρώς. Το μεν γαρ έλεος το δε επιτίμησιν 
φέρει». 

Είδε τα παιδιά του να δημιουργούν οικογέ-
νειες και ευτύχησε να προσφέρει την αγάπη 
του σε αυτά.

Υπήρξε κόσμημα της τοπικής κοινωνίας των 
Σουρμένων. Έτσι θα τον θυμούνται όλοι.

Ήταν καρτερικός στη ζωή του γιατί γνώριζε 
ότι μεταβαίνει από του «θανάτου εις την ζωήν». 
Τούτο δείχνει  η ύστατη επιθυμία του να έλθει 
όσο είναι νωρίς η θυγατέρα του, η Μαρία, από 
την Αμερική.

Πλέκοντας  με απεριόριστη αγάπη, τον εγκώ-
μιο χαιρετισμό του Αγγελή, Χριστίνα, μη σου 
διαφεύγει, όπως και όλων μας, ότι ενώ δομούμε 
με τα όνειρα στην μακροβιότητα, ξεχνούμε πως 
«Άνθρωπος, ωσεί χόρτος αι ημέραι αυτού, 
ωσεί άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει»!

 Αξιομνημόνευτε Αγγελή πορεύσου εν ειρήνη 
προς το Φως.

Εις μνήμη Χρυσαυγής Θ. Τρουπή αντί στε-
φάνων προσέφεραν υπέρ του Συνδέσμου: 
τα αδέρφια της Γεώργιος και Άννα Σχίζα 100 
EURO, η ανιψιά της Έφη Γ. Σχίζα - Τσιμερέκη 
50 EURO και ο ανιψιός της Θάνος Γ. Σχίζας 
50 EURO.
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Μια χαμένη Πολιτεία...
ΣΤΟΝ «ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ» ΣΕΡΒΟΥ 

Βορειοδυτικά του σημερινού χωριού 
Σέρβου  (1) Γορτυνίας και σε απόσταση 
χιλίων περίπου μέτρων από το χωριό, 
βρίσκεται το ερημοκλήσι του Αγίου 
Ανδρέα. Η εκκλησία έχει κτιστεί μέσα 
στο χώρο (καθώς αποκαλύφτηκε τον 
Αύγουστο του 1998, όταν σκαπτικό 
μηχάνημα «μπουλντόζα», άνοιγε τον 
δρόμο προς τα εκεί), που περικλείεται 
από τους αποκαλυφθέντες, και μόλις 
διακρινόμενους τοίχους τας παλαιάς 
ομωνύμου εκκλησίας.
Η παλαιά, όπως ασφαλώς συνά-

γεται, τόσο από το χώρο που κατα-
λάμβανε, όσο και από το φάρδος του 
τοίχου (ένα μέτρο), ήταν πολύ μεγάλα. 
Για τη νέα μικρή εκκλησία χρησιμο-
ποιήθηκαν, και είναι πολύ ευδιάκριτα, 
κατά το πλείστον υλικά της παλαιάς 
καταστραφείσης η ερειπωθείσης. Η 
«καμάρα», και όχι μόνο, έχει κατασκευ-
αστεί από πωρόλιθο και σε αρκετά ση-
μεία του τοίχου έχουν χρησιμοποιηθεί 
ογκώδη συμπαγή «τούβλα». 
Ο χρόνος ανεγέρσεως του εξωκλη-

σιού, όπως και της παλαιάς εκκλησίας, 
χάνεται στα βάθη των αιώνων. 
Μέχρι του 1938 (ήταν κεραμοσκεπής 

. Χρειαζόταν όμως συνέχεια συντήρη-
ση για τον λόγο ότι είναι σε υψόμετρο 
1.200 μέτρων και είναι εκτεθειμένη σε 
ισχυρούς ανέμους. Υπάρχει όμως και 
δεύτερος λόγος: 
οι προσχώσεις από το μέρος του ιε-

ρού είχαν και έχουν καταστήσει εύκολα 
και χωρίς κλίμακα την πρόσβαση στη 
στέγη. Έτσι, κατσίκες ανέβαιναν για να 
βοσκήσουν τα φύλλα των υπεραιωνό-
βιων πουρναριών που πλαισίωναν και 
πλαισιώνουν το ερημοκλήσι, με αποτέ-
λεσμα να καταστρέφουν τα κεραμίδια. 

(Όταν το 1928 οι Σερβαίοι «έβγαλαν 
καμίνι» στου «Μιλιάνθη», προκειμένου 
να χτίσουν την εκκλησία της Κοιμή-
σεως τας Θεοτόκου, στου Σέρβου, 
- η πρώτη φάση, διότι η συνέχεια και 
αποπεράτωση άρχισαν από το 1958 
με πρωταγωνιστές τους Θεόδωρο 
Σχίζα και Δημήτριο Δάρα - , θέλησαν να 
κόψουν και τα μεγάλα πουρνάρια του 
Αγίου Ανδρέα για να τα κάψουν. Στο 
ξεκίνημα όμως έσπασε ένα τσεκούρι 
που το θεώρησαν κακό οιωνό και 
σταμάτησαν!). Έκτοτε, από το 1938 η 
στέγη είναι τσιμεντένια. 
Ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει να 

προστεθεί, στη σύντομη περιγραφή 
του εξωκλησιού είναι το ότι η μικρή 
εκκλησία έχει διαφορετικό προσανα-
τολισμό ως προς την παλαιά. Η μία 
από τις δύο έχει απόκλιση από την 
εαρινή - φθινοπωρινή ισημερία

 Ένας πολυάνθρωπος οικισμός .
Επί πλέον, στην ίδια περιοχή και 

στα αγροκτήματα περιοχής «Ίθια» και 
«Πουρνάρι», άλλοτε καλλιεργούμενα 
και τώρα χέρσα, ευρίσκονται τα ερείπια 
και άλλων τριών εκκλησιών. Εμφανή 
είναι τα ερείπια της εκκλησίας του Αγί-
ου Κωνσταντίνου στο αγρόκτημα του 
Κων. Γεωργακόπουλου. 
Στην προαναφερθείσα περιοχή και 

ιδιαίτερα στα αγροκτήματα: Γ. Παπα-
γεωργίου, Χρ. Μπόρα, Ανδρ. Χρ. Νικ. 
Δάρα, Γ. Τρουπή, όλα τα ευρήματα 
(νομίσματα κλπ.), μαρτυρούν ότι η 
περιοχή κατοικείτο κατά τους Βυζαντι-
νούς χρόνους. 
Τα νομίσματα ήσαν πολλά: χαρα-

κτηριστικό της αφθονίας των είναι το 
γεγονός( και βίωσε ο υπογράφων ) ότι 
κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασι-
ών - ιδιαίτερα σπορά δημηήτριακών, 
σκάλισμα αραβοσίτου, ή το βοτάνι-
σμα των σιτηρών βρίσκαμε αρκετά 
νομίσματα. 
Εκτελούντες υπόδειξη των μεγα-

λυτέρων, τα εναποθέταμε κατά γης, 
ουρούσαμε πάνω και πατώντας τα 
με την πτέρνα περιφερόμαστε επί 
ώρα, έτσι ώστε με την ύγρανση και 
τριβή να φύγουν οι σκωρίες και να 
αποκαλυφθεί το είδος του μετάλλου 
από το οποίο είχαν κατασκευαστεί. 
Τα έπαιρναν οι μεγαλύτεροι στα χέρια 
τους και συνήθως έλεγαν: 
Είναι χαλκωματένιο, δεν αξίζει τίποτε! 
Όλη η προαναφερθείσα έκταση 

είναι επίσης εγκατεσπαρμένη από 
θραύσματα κεράμων ή ογκωδών 
οικοδομικών τούβλων, τα οποία συ-
νέλεγαν οι χωρικοί οσάκις ήθελαν να 
κατασκευάσουν χωριάτικο φούρνο.

Αποκαλύπτονται κιονόκρανα
Αξιόλογο είναι επίσης ότι όταν το 

Καλοκαίρι του 1938 γινόντουσαν στην 
εκκλησία του Αγίου Ανδρέα εργασίες 
προκειμένου να στεγαστεί με τσιμέντο 
από τον Χαρ. Μαραγκό, (2) ο οποίος 
τότε ως υπεργολάβος είχε αναλάβει δη-
μόσια έργα της περιοχής Λαγκαδίων), 
και ενώ οι εργάτες προσπαθούσαν να 
στηρίξουν τον ξυλότυπο, βρήκαν στο 
δάπεδο της εκκλησίας και σε βάθος 
λίγων εκατοστών δύο μαρμάρινα κιο-
νόκρανα! Τα κιονόκρανα παρέμειναν 
στην εκκλησία και χρησιμοποιούνταν 
για την στήριξη των κεριών! 
Αργότερα, το 1960, με ανακίνηση 

του θέματος από τον υπογράφοντα, 

μεταφέρθηκαν στο χωριό Σέρβου και 
παραδόθηκαν από την Αστυνομία 
με πρωτόκολλο στην Κοινότητα  (3). 
Έκτοτε το δάπεδο εκαλύφθη με λεπτό 
στρώμα τσιμέντου (γκρο-μπετόν). 
Χρειάζεται να σημειωθεί ότι ο Χαρ. 

Μαραγκός, που το 1938 κατασκεύασε 
την τσιμεντένια στέγη, χάραξε πιο πάνω 
από το υπέρθυρο: 

«ΔΩΡΕΑ ΧΑΡ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ». Βεβαίως 
αυτή αφορά μόνο την στέγη, η οποία 
ανακατασκευάστηκε, όπως και όλη η 
εκκλησία το 2000, και όχι το όλο κτίσμα, 
το οποίο παραμένει άγνωστο πότε οι-
κοδομήθηκε. Τον Αύγουστο του 2004, 
τα κιονόκρανα αναζητήθηκαν από 
τον υποφαινόμενο προκειμένου να 
φωτογραφηθούν για την παρούσα 
δημοσίευση. Είχαν αγνοηθεί - ξεχαστεί 
και τελικά ύστερα από εναγώνιες ανα-
ζητήσεις ημερών εντοπίστηκαν στο 
υπερώο του άλλοτε Κοιν. Γραφείου  (4) !

Κάστρο και ανεμόμυλος 
Επίσης ερείπια παλαιού κάστρου 

βρίσκονται λίγο πιο πάνω από την 
περιγραφείσα περιοχή στην κορυφή 
του βουνού «Παλιόκαστρο»  (5) , στις 
υπώρειες της ανατολικής πλευράς 
του οποίου είναι χτισμένο το σημερινό 
χωριό Σέρβου. 
Επί πλέον διακόσια μέτρα βορειοδυ-

τικά της τοποθεσίας του Αγίου Ανδρέα 
στο «Διάσελο», εσώζοντο μέχρι προ 
ετών ερείπια ανεμόμυλου, γνωστής 
της τοποθεσίας και ως «Ανεμόμυλος..» 
Είναι ένας αυχένας, όπου πάντα πνέει 
ισχυρός άνεμος ερχόμενος «ασκόντα-
φτα» από τον Ερύμανθο. Τόσο ισχυ-
ρός που παλαιότερα, όταν οι αγρότες 
περνούσαν από εκεί με τα έμφορτα 
υποζύγια, κυρίως με ογκώδη φορτία 
από άχυρα, ή κλαδιά δένδρων, ήσαν 
υποχρεωμένοι να τα υποστηλώνουν 
για να αποφύγουν ανατροπή! 
Επίσης, βόρεια της εκκλησίας υπάρ-

χουν ίχνη «υδραγωγείου», που κατέλη-
γε στην εκκλησία. Τούτο ενισχύει την 
παράδοση ότι η εκκλησία του Αγίου 
Ανδρέα ήταν μοναστήρι.
Η (Fra) Φραζι(γκι)νέτα, του Μιλιάνθη 

και η Π(μπ)ρίνια 
Απέναντι από την περιγραφείσα 

περιοχή των ερειπίων και των ευρη-
μάτων του Αγίου Ανδρέα και σε μικρή 
απόσταση, είναι το βουνό «Φραζι(γκι)
νέτα». Η ανατολική πλευρά του βου-
νού, δια της οποίας διήρχετο η οδός 
προς Ολυμπίαν, λέγεται «Π(μπ)ρίνια» 

και ο χείμαρρος που χωρίζει την πε-
ριγραφείσα περιοχή των ερειπίων με 
την ανατολική πλευρά της «Φραζι(γκι)
νέτας» την «Π(μπ)ρίνια», λέγεται «Μι-
λιανθη». 
Η παράδοση λέγει ότι στην πλαγιά 

τας Φραζι(γκι)νέτας στην «Π(μπ)ρίνια», 
έγινε φονική μάχη μεταξύ Ελληνικών 
(Βυζαντινών) και Φράγκων και ότι το 
αίμα έτρεξε ποτάμι. 
Με τίτλο: «Γύρω από μια χαμένη Πο-

λιτεία», δημοσιεύτηκε το 1973 από τον 
υπογράφοντα στα «ΑΡΚΑΔΙΚΑ»  (6) , 
σύντομη παρουσίαση του σημερινού 
θέματος. Το δημοσίευμα καταλήγο-
ντας αναφερόταν και στη μάχη του 
Πρινίτσας μεταξύ Ελλήνων (Βυζαντι-
νών) και Φράγκων, όπως αναφέρεται 
στο Χρονικό του Μορέος (ΧΜ). Ο ιστο-
ριοδίφης, αείμνηστος φίλος Θάνος 
Βαγενάς, υπεύθυνος εκδόσεως, ήθελεε 
και η Πρίνια του Σέρβου Γορτυνίας να 
είναι μία από τις πιθανές τοποθεσίες 
της μάχης της Πρινίτσας, που αναφέ-
ρεται στο Χρονικό του Μορέος.

Εκτεταμένος οικισμός 
Πάντα τα ανωτέρω ερείπια εκκλη-

σιών κ.λπ. μαζί με άφθονα ευρήματα: 
μωσαϊκά, τάφοι, πήλινα αγγεία, βυζα-
ντινά νομίσματα, που έρχονται, μάλ-
λον ερχόντουσαν, - κατά καιρούς 
στην επιφάνεια από τους αγρότες της 
περιοχής, άλλοτε με το υνί του αγρότου 
και άλλοτε με τα σκαπτικά εργαλεία 
των καλλιεργητών της αγόνου γης, 
φαίνεται να είναι σύμφωνα με την πα-
ράδοση που σώζεται από στόματος 
εις στόμα. 
Η παράδοση ομιλεί για μία κατε-

στραμμένη πόλη, η κυριότερη εκκλησία 
της οποίας ήταν η του Αγίου Ανδρέα, 
και εκτεινόταν περί το ένα χιλιόμετρο 
ανατολικά του σημερινού χωριού 
Σέρβου και μέχρι της εκκλησίας του 
Αγίου Ιωάννου. 
Κατά την ίδια παράδοση οι κατοικίες 

ήσαν τόσο πυκνές ώστε: «το κατσούλι 
(γάτα) περπατώντας από κεραμίδι σε 
κεραμίδι, έφτανε από τον Άγιο Ανδρέα 
στον Αγιάννη, η δε καμπάνα του Αγια 
Αντριά ακουγόταν ως το Κατάκωλο!».

Μια άλλη αναφορά 
Αναφορά στα κατά καιρούς ευ-

ρήματα, όπως του τα μετέφεραν οι 
συμπολίτες του, κάνει ο Β.1. Δάρας στο 
βιβλίο του «Ιστορικά του Σέρβου Γορτυ-
νίας»  (7) . Έτσι καταγράφει ότι βρέθηκε 
«πλάκα από τούβλα, διαστάσεων 1 επί 
1,20 με μυστηριώδη γράμματα», επίσης 

«χάλκινο άγαλμα, παριστάνον γυναίκα 
με σταμνί, αμφορέας Αττικής του Ι4ου 
αι. περίφημα επεξεργασμένος κ.ά.». 
Αφού περιγράφει ότι ο τόπος είναι 

γεμάτος από τάφους, οι οποίοι πα-
ρατηρούνται σε πολύ μεγάλη έκταση, 
καταλήγει: 

«Γεωλογικώς εξεταζόμενος ο τόπος 
και η μορφολογία του εδάφους, όπου 
το σημερινό χωριό Σέρβου, κατά την 
εκτίμηση των γεωλόγων, παρουσιάζει 
γεωλογικά προβλήματα, όψη σεισμο-
παθή και μία προσεκτικά παρατήρηση 
της τοποθεσίας του, οδηγεί στην υπο-
ψία ότι το χωριό πιθανόν να είχε κά-
ποτε άλλη μορφή και να κατεστράφη 
από ένα ισχυρό γεωλογικό φαινόμενο. 
Η και από μια θανατηφόρο νόσο να 
έπαθε ομαδική βιβλική καταστροφή 
των κατοίκων του, που τάφηκαν προ-
χείρως σ’ όλη την περιοχή». 
Συμπληρωματικά θα λέγαμε ότι και 

οι δύο παρατηρήσεις του Β.Ι. Δάρα 
είναι αξιοπρόσεκτες. Θα προσθέταμε 
ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε πως 
το 1348 η πανώλη (πανούκλα), που 
έμεινε γνωστή στην Ιστορία σαν Μαύ-
ρος Θάνατος, θέρισε τη Μεσόγειο και 
ολόκληρη την ηπειρωτικά Ευρώπη  (8). 
24 εκατομμύρια θύματα, σε διάστημα 
επτά ετών είχε η Ευρώπη. 
Το απέραντο νεκροταφείο της «χα-

μένης πολιτείας», της οποίας ζατάμε 
την ταυτότητα, μας επιβάλλει να μην 
αγνοήσουμε και αυτή την εκδοχή. 
Τελειώνοντας, θα λέγαμε ότι με τον 

άγνωστο εκτεταμένο αυτό οικισμό δεν 
φαίνεται να έχει ασχοληθεί κάποιος- 
απ’ ό,τι γνωρίζουμε κατά το παρελθόν. 
Ας ελπίσουμε ότι με την παρούσα δη-
μοσίευση θα δοθεί το έναυσμα.

ΝΙΚΟΣ Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Από την Επετηρίδα ΜΑΡΑΘΑ 2005
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Τα δύο μεγάλα μπαλώματα
Πριν τον πόλεμο του 1940, οι τότε 

κυβερνώντες, αλλόμισθοι ιθύνοντες, 
εξέδωσαν φιρμάνι να σφαγιασθούν τα 
κοπάδια γιδιών, με το πρόσχημα ότι 
έτρωγαν τη βλάστηση. Η πραγματικό-
τητα ήταν ότι, αφού τα σφάγιασαν, τα 
έστειλαν σε κάποιο κέντρο στο εξωτερι-
κό και εκεί τα μετάλλαξαν σε κονσέρβες, 
σε μπότες, καμπαρτίνες και άλλες ενδύ-
σεις του γερμανικού στρατού. Πήραν 
επίσης και τα μουλάρια, τον κινητήριο 
μοχλό για την επιβίωση, τα οποία όρ-
γωναν τη γη και μετέφεραν το κάθε τι. 
Πιθανώς και αυτά να έγιναν κονσέρβες 
και ενδύματα του γερμανικού στρατού.
Στη συνέχεια έγινε ο πόλεμος και 

ακολούθησε ο εμφύλιος, με ότι αυτό συ-
νεπάγεται για την επιβίωση του λαού (ότι 
χειρότερο). Η Ελλάδα βρισκόταν στην 
πιο άθλια κατάσταση. Ήταν σχεδόν «κα-
μένη γη του Ιμπραήμ». Κυριαρχούσε η 
απόγνωση, ενώ η πείνα, ο χειρότερος 
σύμβουλος του ανθρώπου, θέριζε.
Οι ηρωικές μανάδες (στην κυριολεξία 

και όχι μεταφορικά) μετέρχονταν οτι-
δήποτε, να δώσουν τροφή και ένδυση 
στις οικογένειές τους. Με τον κασμά 
έσκαβαν τα χωράφια και τους κήπους, 
ζαλωνόντουσαν ξύλα στην πλάτη τους 
και τα κουβαλούσαν στο σπίτι για ζέ-
σταμα, μάζευαν αγκόρτσα και βελάνι, 
τα έψηναν στο φούρνο, τα έτριβαν με 
ένα λιθάρι και τα έκαναν αλεύρι. Στο 
σπίτι είχαν και τον αργαλειό, ύφαιναν 
υφάσματα τα έραβαν και έντυναν τις 
οικογένειές τους. Όσο για να αγορά-
σουν κάτι, ούτε να το ονειρευόντουσαν 
δεν μπορούσαν. Οι μανάδες έλεγαν: 
Μπαλωμένα ας είναι. Βρώμικα να μην 
είναι. Έτσι, τα φοράγαμε με άνεση. Εγώ, 
συγκεκριμένα, φορούσα ρούχα του κατά 
6 χρόνια μεγαλύτερου αδελφού μου. 
Έτσι βιοποριζόταν ο λαός…

Ήταν Άνοιξη του 1949. Ήμουν μαθη-
τής της τετάρτης τάξης του Δημοτικού. 
Εκείνη την εποχή, γίνονταν κάποια 
περίεργα κοινωνικά ανακατώματα. 
Στο σχολείο γίνονταν μετακινήσεις 
δασκάλων. Έφυγε κάποιος και ήρθε 
στη θέση του ο αείμνηστος Γεώργιος 
Αναστασόπουλος. Ο δάσκαλος Γεώργιος 
Αναστασόπουλος είχε ένα ιδιαίτερο χά-
ρισμα όταν δίδασκε. Παρακολουθούσε 
από δίπλα τον μαθητή, εντόπιζε τα 
αδύνατά του σημεία, τον ξεκολλούσε 
ώστε να προχωρήσει παρακάτω, αλλά 
και κάτι ακόμη, που ήταν προοδευτικό 
για την εποχή εκείνη. Όταν δίδασκε, δεν 
κρατούσε στα χέρια βέργα από μουριά, 
ή τετράγωνο χάρακα, όπως συνηθιζόταν 
τότε. Δεν έλεγε «Το ξέρεις το μάθη-
μα…; Εύγε. Πάρε και μια καραμέλα». 
«Δεν το ξέρεις…; Πάρε κάποιες ξυλιές 
από μουρόβεργα για να το μάθεις!».
Οι μαθητές, σε γενικές γραμμές, ήταν 

αδύνατοι, λόγω της κατοχής, ωστόσο 
προχωρούσαν καλά, ώσπου μια μέρα 
ανοιξιάτικη του 1949, πριν το μεσημέρι, 
ενώ κάναμε μάθημα την επαλήθευση 
της διαίρεσης, ξαφνικά, άνοιξε η πόρτα 
και μπήκαν στην τάξη δύο αρματωμέ-
νοι. Ανέκφραστοι πήγαν στο δάσκαλο 
και του είπαν επιτακτικά: «Δάσκαλε, 
ακολούθα!»
Τον πήραν βιαίως. Το μόνο που πρό-

λαβε να πει ήταν «Παιδιά, ανοίξτε τα 
πρόχειρά σας και ζωγραφίστε ότι θέλετε. 
Θα επιστρέψω σε λίγο». Επίσης είπε:

- Τι θέλετε κύριοι;
- Τίποτα, απλώς θα πάμε για λίγο 

φρέσκο αέρα…
Το δάσκαλό μας τον πήρανε. Δεν 

μπόρεσε να είναι συνεπής στο λόγο 
του, ότι θα επέστρεφε σε λίγο, αφού δεν 
επέστρεψε ποτέ.
Όλοι οι μαθητές σοκαριστήκαμε. Δεν 

καταλαβαίναμε τι ακριβώς συνέβαινε. 
Συγκεκριμένα, εγώ δεν μπορούσα να 
κατανοήσω τι αέρα να πάρει ο δάσκα-
λος και μάλιστα φρέσκο, τη στιγμή που 
φύσαγε τόσο πολύ που τα κλωνάρια των 
λεύκων λύγιζαν και άγγιζαν τα παράθυ-
ρα του σχολείου.
Ο καιρός περνούσε. Στη μνήμη μου 

είχε μείνει η εικόνα του. Πέρα από το ότι 
τον θαύμαζα ως δάσκαλο, ζήλευα τα δύο 
μεγάλα μπαλώματα του παντελονιού 
του, το οποίο ήταν από ντρίλι ριγωτό. 
Τα μπαλώματα δεν ήταν από το ίδιο 
ύφασμα, αλλά ήταν κάπως παρεμφερή. 
Ήταν ραμμένα περίτεχνα σε σχήμα 
οβάλ με διπλή ραφή (καρικωμένα) και 
κάλυπταν τα γόνατα. Η ζήλεια έγκειτο 
στο ότι η δική μου φορεσιά είχε τόσα 
πολλά μπαλώματα, που το κυρίως ύφα-
σμα καλυπτόταν σχεδόν εξολοκλήρου.
Μιας που έγινε λόγος για μπαλώματα, 

την εποχή εκείνη, ήταν απαραίτητα στην 
κοινωνία. Έκλειναν τρύπες. Ακόμη και 
οι βιοτέχνες έραβαν μπαλώματα στους 
αγκώνες των σακακιών και αλλού, για 
προστιθέμενη αξία. Αργότερα, οι χίπις, 
το πολυπολιτισμικό εκείνο κίνημα, τα 
χρησιμοποίησαν ως μόδα και μάλιστα τα 
κολλούσαν όπου να ’ναι με βενζινόκολλα 
(προς διακωμώδηση). Σήμερα, αντί να 
βάζουμε μπαλώματα, ανοίγουμε τρύπες 
στα καινούρια ενδύματα, αλλά από ότι 
διαφαίνεται, σε λίγο χρονικό διάστημα, 
τα μπαλώματα θα έχουν και πάλι την 
τιμητική τους.
Τα χρόνια πέρναγαν, η μνήμη είχε 

παραγκωνίσει τα συμβάντα της εποχής 
εκείνης, ωστόσο μια μέρα, μετά από 
44 χρόνια, το 1993, σε έναν οδοντία-
τρο στον Αγ. Δημήτριο στην Αθήνα, ο 
θεράπων γιατρός με ρώτησε για την 
καταγωγή μου. Αφού του είπα ότι είμαι 
από του Σέρβου Αρκαδίας, μου είπε:

- Με επισκέπτεται ένας πατριώτης 
σου. Γιώργο Αναστασόπουλο τον λένε. 
Δάσκαλος… Τον ξέρεις;

- Και βέβαια τον ξέρω. Ήταν ο δάσκα-
λός μου! Πες του το όνομά μου και αν με 
θυμάται και θέλει, να συναντηθούμε.
Έτσι και έγινε. Κατά την επόμενη επί-

σκεψη μου στο ιατρείο, συναντηθήκαμε 
και ανταλλάξαμε τους εθιμοτυπικούς 
χαιρετισμούς. Ο δάσκαλος θυμήθηκε 
τον τότε μικρό μαθητή, το Αραπιοτόπου-
λο, και μετά χαράς συνδιαλέχθηκε με 
τον ενήλικα Αραπαίο. Στη συνέχεια, με 
κάλεσε στο σπίτι του για καφέ. Βεβαίως 
και ανταποκρίθηκα. Κάναμε μια πολύ 
εποικοδομητική συζήτηση. Μιλήσαμε 
για το χωριό, για την βιοποριστική μας 
κατάσταση, αλλά κυρίως για θέματα 
παιδείας. Επιδερμικά αγγίξαμε την 
τότε κατάσταση. Του υπενθύμισα τη 
βίαιη σύλληψή του στο σχολείο και τα 
όσα συνέβησαν. Σε μια αποστροφή του 
λόγου του μου είπε: «Για τον φρέσκο 
αέρα, και μάλιστα ιωδιωμένο, ξέχασέ 
τα… Να μη ζήσει η πατρίδα μας ξανά 

την κατάρα του έθνους!».
Στη συνέχεια, του είπα μεταξύ άλλων 

ότι ζήλευα τα δύο μεγάλα μπαλώματα 
στα γόνατά του παντελονιού του. Όχι 
βέβαια ότι ήταν τα μοναδικά στην ένδυ-
σή του, αλλά σε αυτά εστίασε η προσοχή 
μου. Εκεί γελάσαμε και οι δύο.
Εν τω μεταξύ, πλησίαζε το πέρας της 

επίσκεψης…
Αυτή η απρόσμενη συνάντηση και 

πρόσκληση, για μένα ήταν τιμή. Τον 
ευχαρίστησα πάρα πολύ όχι μόνο για 
την πρόσκληση στο σπίτι του, αλλά και 
διότι συνάντησα κάτι το σπάνιο για τα 
σημερινά δεδομένα. Συνάντησα το ΜΕ-
ΓΑΛΕΙΟ της ΞΥΠΝΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ 
και της ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ.
ΔΑΣΚΑΛΕ, οι μαθητές σου έτσι θα σε 

θυμόμαστε.
Η προσφορά του δασκάλου, πέραν 

του εκπαιδευτικού του έργου, ήταν και  
στα Συλλογικά του χωριού όπου διετέ-
λεσε και πρόεδρος του Συνδέσμου μας.

Γιάννης Η. Χρονόπουλος
17.9.2013
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συνέχεια στη σελ. 7

συνέχεια από τη σελ. 1

κάθε χρόνο.
Ανήμερα της γιορτής έγινε η θεία λειτουργία  από τον καλίφωνο αρχι-

μανδρίτη μας και τους ψαλτάδες Γιάννη Σχίζα, Κώστα Δάρα, Γιώργο Λ. 
Βέργο και Γιώργο Ι.Τρουπή. Μετά το πέρας της λειτουργίας ο κόσμος βγήκε 
στο προαύλιο όπου έγινε αρτοκλασία, και αντάλλαξαν ευχές.
Την παραμονή το βράδυ πολλοί πατριώτες κάθισαν στην πλατεία και 

γεύτηκαν ψητή γουρνοπούλα στο μαγαζί του Γιάννη Ρουσιά και μαγειρευτά 
κατσίκια στο 
μαγαζί του Νί-
κου Τρουπή.
Την μεθεπο-

μένη της εορ-
τής (17.8.2013) 
έγινε στη νέα 
κεντρική πλα-
τεία και στον 
π ρ ο α ύ λ ι ο 
χώρο της εκ-
κλησίας μου-
σικοχορευτική 
εκδήλωση, με 
σ υ μ μ ε τ ο χ ή 
όλων σχεδόν 

των πατριωτών και φίλων που ήσαν στο χωριό. Τη μουσική με το συγκρό-
τημα του κ. Δαλιάνη χρηματοδότησε ο Σύνδεσμος. Τα μέλη του ΔΣ και νέα 
παιδιά, που τον περασμένο χρόνο παρακολούθησαν μαθήματα χορού με 
δαπάνη του Συλλόγου, έσυραν πρώτοι το χορό και εντυπωσίασαν το κοινό 
με την συντονισμένη χορευτική τους απόδοση.
Τα τραπέζια γεμάτα με ωραία ψητά κρέατα, σαλάτες, τυριά κλπ που ο 

Σύλλογος είχε φροντίσει την προμήθειά τους μέσω κέτερινγκ. Το κρασί 
κόκκινο και λευκό έρρεε αύθονο, και ο χορός κράτησε βοηθούντος και του 
θαυμάσιου καιρού μέχρι τις 5 η ώρα το πρωί.
Της κυρίας εορτής προηγήθηκε στις 13 Αυγούστου παράσταση θεάτρου 

σκιών (Καραγκιόζη) στην πλατεία προς τέρψη των μικρών παιδιών, και 
στις 12 Αυγούστου ρεφενέ (όχι ακριβώς….) βραδυνή διασκέδαση με τοπικά 
εδέσματα και καλούδια που κάποιες καλές κυρίες συνηθίζουν τα τελευταία 
χρόνια να ετοιμάζουν.
Ευχή μας είναι όλοι οι πατριώτες και γενικά όλος ο κόσμος να είναι καλά, 

και του χρόνου να μας αξιώσει ο Θεός να ξαναγιορτάσουμε τη μεγάλη 
γιορτή του καλοκαιριού.

Δεκαπενταύγουστος στο χωριό

Παράσταση του Θεάτρου Σκιών στη Ράχη, 
Αύγουστος 2013

Tο πρόγραμμα των πολι-
τιστικών εκδηλώσεων 
του Δήμου Γορτυνίας 

που πραγματοποιήθηκε το Κα-
λοκαίρι 2013, περιελάμβανε 
και παραστάσεις του Θεάτρου 
Σκιών, του κλασσικού μας Κα-
ραγκιόζη, που κατέχει μια ξεχω-
ριστή θέση στο λαϊκό θέατρο με 
τις γνωστές κλασσικές φιγούρες 
του.
Ο θίασος του Παναγιώτη Χα-

τζηαναγνώστου, τον Αύγουστο, 
περιόδευσε αρκετά χωριά της 
Γορτυνίας και πρόσφερε βραδιές 
με γέλιο, χαρά και διασκέδαση 
σε μικρούς και μεγάλους. Δέκα 
τρεις παραστάσεις έδωσε στα 
χωριά: Καμενίτσα, Νεοχώρι, 
Λουτρά Ηραίας, Ράφτη, Λα-
γκάδια, Σέρβου, Μαγούλιανα, 
Καλλιάνι, Πράσινο, Νυμφασία, 
Σπάθαρη, Μοναστηράκι, Τρι-
ποταμιά.
Οι εικόνες που ακολουθούν 

είναι από την παράσταση στο 
χωριό Σέρβου Γορτυνίας.

Μαρίνα Διαμαντοπούλου - 
Τρουπή

Καλλιτεχνικές Δημιουργίες στο Σέρβου – Αύγουστος 2013

Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκ-
δηλώσεων του Δήμου Γορτυνίας 
πραγματοποιήθηκαν κατά την 

διάρκεια του Αυγούστου 2013, ολοήμερα 
εργαστήρια ερασιτεχνικής καλλιτεχνικής 
δημιουργίας και ευχάριστης απασχόλησης 

σε χωριά του Δήμου με την συνεργασία 
της καθηγήτριας της Σχολής Αργυροχρυσο-
χοίαςΣτεμνίτσας κ. Ελένης Σχίζα, η οποία 

αφιλοκερδώς πρόσφερε τις γνώσεις της και 
δίδαξε πρόθυμα σε μικρούς και μεγάλους 
χαλκογραφία, ζωγραφική σε γυαλί, κατα-

σκευές με κλωστές, κατασκευές με υλικά από 
την φύση, κ.λ.π. Τα υλικά των κατασκευών 
ήταν προσφορά από τον Δήμο.

Τα εργαστήρια με «Απλές καλλιτεχνικές 
δημιουργίες» λειτούργησαν στα χωριά Ζά-
τουνα, Σέρβου, Πυρί, Αγιονέρι, Σαρακίνι, 

Δόξα, Κοκκινοράχη, Κοκκοράς σε συνερ-
γασία με τους τοπικούς προέδρους και πολι-
τιστικούς συλλόγους.

Οι φωτογραφίες είναι από το εργαστήριο 
στο χωριό Σέρβου Γορτυνίας.

Μαρίνα Διαμαντοπούλου – Τρουπή

T-shirt με λογότυπο 
του χωριού μας!

Θες να ντύνεσαι cool; Θες να φοράς 
μπλουζάκι που να εντυπωσιάζει; Ψάχνεις 
να βρεις μοναδικό t- shirt; Don’t worry γιατί 
εμείς δημιουργήσαμε το καλύτερο κοντο-
μάνικο για να φορέσεις φέτος το καλοκαίρι 
όπου κι αν βρεθείς: στην πλατεία, στο 
σινεμά, στην παραλία! Και είναι και πολύ 
οικονομικό (μόλις 8,00 Ευρώ) για να μπο-
ρέσεις να το πάρεις με το χαρτζιλίκι σου! 
Πάρε μπλουζάκι. 

Bοήθησε το Σύνδεσμο να αναπτύξει τις 
δραστηριότητες του!!

Έκθεση 
Φωτογραφίας 
στο χωριό

«Μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις» 
ήταν το γενικό θέμα της Έκθεσης 
φωτογραφίας που πραγματοποιή-
θηκε στου Σέρβου τον Αύγουστο 
του 2013 και τρεις συγχωριανοί 
μας ανταποκρίθηκαν γεμίζοντας 
του τοίχους του Πολιτιστικού Κέ-
ντρου του Συνδέσμου. Ο Γιώργος 
Παπαθωμόπουλος,  η Γεωργία 
Κωνσταντοπούλου και η Κατε-
ρίνα Γκέκη επέλεξαν διάφορες 
παλιές και καινούργιες φωτο-
γραφίες τοπίων και προσώπων 
του χωριού, τις τοποθέτησαν σε 
κάδρα και γέμισαν με ωραίες 
αναμνήσεις τους πατριώτες που 
τις απόλαυσαν.

Πανηγύρι στο χωριό, 16 Αυγούστου 2013
Πριν από δύο χρόνια Αύγουστο 

μήνα βρισκόμουνα στην Ιταλία 
(Τοσκάνη) όπου σε κάθε πόλη 
μικρή ή μεγάλη, ακόμη δε περισ-

σότερο στα χωριά λάβαιναν χώρα 
λογιών-λογιών καλλιτεχνικά δρώ-
μενα, με την ευρύτερη ή στενότερη 
σημασία της λέξης.
Πέραν των άλλων, μου είχε κάνει 

εντύπωση μια απλή αλλά περιεκτι-
κή αφίσα που έτυχε να προσέξω 
επισκεπτόμενος την μικρή αλλά 
ιστορική πόλη της Voltera (Βολ-
τέρα). Η αφίσα έγραφε απλά ότι 
«ακόμη και αυτή τη χρονιά η γιορ-
τή ξαναγυρίζει στην παλλόμενη 
καρδιά της μεσαιωνικής Βολτέρα» 
και καλούσε τον κόσμο να συμμε-
τάσχει στα ποικίλα δρώμενα.

Κάνω αναφορά σε αυτήν την 
εμπειρία μου ως ένα μικρό πει-

στήριο της αναγκαιότητας των 
ανθρώπων, για σύνδεση του 
μακρινού παρελθόντος με το 
παρόν όχι ως κομμάτι ιστορικού 
μοιρικασμού, αλλά μιας ενδό-
τερης ατομικής ανάγκης που 
δεν μπορεί από μόνη της να 
υλοποιηθεί, παρά μόνο μέσω 
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17.08.2013 Πρακτικά Γ.Σ. του Συνδέσμου
συνέχεια από τη σελ. 1
 Στη συνέχεια το λόγο έλαβε με 

την ιδιότητα του μέλους ο Θοδωρής 
Τρουπής ο οποίος έδωσε συγχα-
ρητήρια στο ΔΣ για τις συνεχείς 
προσπάθειες που καταβάλει ώστε 
οι πατριώτες να έχουν την ευκαιρία 
της επικοινωνίας μεταξύ τους, κά-
νοντας αναφορά στην καλλιτεχνική 
εκδήλωση που έλαβε χώρα στην 
πλατεία την 16

η 
Αυγούστου 2013, 

όπου δεν χωρούσε καρφίτσα όπως 
χαρακτηριστικά είπε. 
Παρακάλεσε το ΔΣ να ξανασκε-

φθεί τη δυνατότητα η εφημερίδα 
ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ, να εκδίδεται με περι-
οδικότητα διμήνου αντί τριμήνου, 
συμβουλεύοντας τα παριστάμενα 
μέλη του ΔΣ να συμμετέχουν όλοι στη 
συλλογή της ύλης της εφημερίδας, 
και όχι μόνο τα τυπικά εντεταλμένα 
μέλη για την έκδοση της. Πρότεινε τα 
πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ 
να αναρτώνται στην ιστοσελίδα και 
να δημοσιεύονται και στην εφημερί-
δα. Έθεσε και το θέμα της κατασκευ-
ής δημοσίας τουαλέτας, πράγμα 
που είναι και δείκτης πολιτισμού. 
Στη συνέχεια ο Θοδωρής Τρουπής 

αναφέρθηκε στο αίτημα παράτασης 
της παραχώρησης χρήσης της 
αιθούσης του Πολιτιστικού Κέντρου 
στα 99 έτη, όπως είχε αποφασίσει 
η τελευταία Γενική Συνέλευση τον 
παρελθόντα Φεβρουάριο, αίτημα 
που υπεβλήθη επισήμως στο Δήμο 
με επιστολή του Συλλόγου. 
Στην ιστοσελίδα μας, είπε, διαβά-

σαμε μετά από καθυστέρηση μηνών 
την επίσημη απάντηση του Δήμου 
που δεν συζήτησε καν σε κάποιο 
Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα μας. 
Συνεχίζοντας είπε ότι σεβόμαστε 

το θεσμό του Δημάρχου και το Δή-
μαρχό μας, αλλά να συνειδητοποιή-
σουμε ότι ο ρόλος των δια εκλογής 
αρχόντων είναι να υπηρετούν τον 
κόσμο που τους επέλεξε, και ότι πέ-
ρασε η εποχή του δυνάστη. 
Στην περίπτωσή μας ο Δήμος δεν 

ανταποκρίθηκε στο καθολικό αίτημα 
των συγχωριανών μας για την χρο-
νική παράταση της παραχώρησης 
χρήσης της αιθούσης του Πολιτι-
στικού Κέντρου στα 99 χρόνια. Δεν 
ζητήσαμε ένα προσωπικό ρουσφέτι 
αλλά αυτό που με χρήματα πατρι-
ωτών και την προσωπική εργασία 
πολλών εξ αυτών 
φτιάξαμε και ουσία μας ανήκει, 

ασχέτως αν η κυριότητα της αιθού-
σης συγκυριακά ανήκει στο Δήμο, 
αφού δεν υπήρξε η πρόνοια από 
το Σύλλογο το οικόπεδο να έμενε σε 
αυτόν, αντί να το δωρήσει στην τότε 
κοινότητα Σέρβου.
Παρακάλεσε τους συμμετέχοντες 

στη Συνέλευση να τους διαβάσει μία 
απαντητική επιστολή προς το Δήμο, 
και αφού την εγκρίνουν ο Σύλλογος 
να την στείλει στο Δήμο. Το σχέδιο 
της επιστολής που ανεγνώσθη έχει 
ως εξής. 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ 
ΣΕΡΒΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
«Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» 

Προς 
κ. Ιωάννη Γιαννόπουλο 

Δήμαρχο Δήμου Γορτυνίας 
Δημητσάνα Γορτυνίας 

Θέμα: Αίτημα για παραχώρηση 
της αιθούσης Πολιτιστικού Κέντρου 
και του κάτωθι αυτής επιπέδου χώ-
ρου στο Σύνδεσμό μας για 99 έτη. 
Κύριε Δήμαρχε, 
Με  το  έγγραφό  σας  Νο . 

11268/10.7.2013, και σε απά-
ντηση  ημετέρου  με  στοιχε ία 
Νο.4253/26.3.2013, μας γνωρίσατε 
ότι το αίτημα που είχαμε υποβάλει 
κατόπιν ομόφωνης και απόλυτης 
πλειοψηφίας των μελών μας στην 
ετήσια Γενική Συνέλευση, δεν το 
εισηγηθήκατε στο Δημοτικό Συμβού-
λιο, και με διπλωματική απάντηση 
προσπαθήσατε να μας πείσετε ότι 
ενεργήσατε δια της αναβολής και 
«για το καλό μας» και δεν αποφασί-
σατε θετικά.. 
Κύριε Δήμαρχε η απόφαση για τη 

χρονική επέκταση της παραχώρη-
σης χρήσης της αιθούσης από την 
υφισταμένη σήμερα 20ετία σε 99 έτη 
είναι άσχετη με το τι θα προβλέπει ο 
μελλοντικός νόμος του ΥΠΕΚΑ για 

τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων, 
γι’ αυτό επαναφέρουμε ξανά το αί-
τημά μας μετά και νέα κατ’ απόλυτο 
και ομόφωνη απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης του Συλλόγου Σερβαίων 
που έλαβε χώρα στο χωριό μας την 
17

η 
Αυγούστου 2013. 
Σας υπενθυμίζουμε ότι το οικόπε-

δο για την κατασκευή της πλατείας 
έμπροσθεν της εκκλησίας δωρήθηκε 

στην τότε Κοινότητα Σέρβου κατά το 
ήμισυ και το έτερον ήμισυ δι΄αγοράς 
από το Σύνδεσμο, και ότι ο Σύνδε-
σμος από συνδρομές συγχωριανών 
μας δαπάνησε το ποσό των 96.000.- 
Ευρώ για τη διαμόρφωση της αιθού-
σης του Πολιτιστικού Κέντρου στη 
σημερινή της μορφή. 
Κύριε Δήμαρχε,, 
Σας παρακαλούμε την ημέρα και 

ώρα που θα συζητηθεί 
το αίτημά μας στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο να μας ενημερώσετε εγκαί-
ρως ώστε μέλη του ΔΣ του Συνδέ-
σμου μας να παρευρεθούν μαζί 
με τον πρόεδρο του Τοπικού διαμε-
ρίσματος Σέρβου κ. Γιάννη Ρουσιά, 
για να συμβάλλουν στη συζήτηση 
και τεκμηρίωση του δίκαιου αιτήμα-
τός μας. 

Με τιμή 
Πρόεδρος ΔΣ Γραμματέας ΔΣ 

Κοινοποίηση: 
1) Περιφερειάρχη Πελοποννήσου 

κ. Πέτρο Τατούλη 
2 ) κ.κ Αντιδημάρχους 
3 ) Πρόεδρο Δημοτικού Συμβου-

λίου 
4) Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου 

κ. Γιάννη Ρουσιά.

Όλα τα μέλη της Συνέλευσης 
ενέκριναν ομόφωνα το σχέδιο της 
απάντησης στο Δήμο, και το ΔΣ 
πήρε την εντολή να την προωθήσει 
υπηρεσιακώς σε όλους τους απο-
δέκτες. 
Το λόγο έλαβε ο Γιάννης Ν. Βέργος 

που επεσήμανε το θέμα της υγρασί-
ας σε τοίχο της αιθούσης. 
Ο Κώστας Ν. Δάρας αφού συγ-

χάρηκε τα μέλη του ΔΣ για την όλη 
δραστηριότητά τους, έκανε τις εξής 
προτάσεις : 
Να συλλεγούν φωτογραφίες και 

να γίνει ένα πλούσιο άλμπουμ για το 
Πολιτιστικό Κέντρο. 
Να συνεχίσει η καλή συνεργασία 

με το Δήμο Γορτυνίας 
Να μελετηθεί η κατασκευή μου-

σείου. 
Να κατασκευασθεί κρήνη επί της 

πλατείας. 
Ο Σύλλογος τη σημερινή δύσκολη 

εποχή να βοηθήσει συγχωριανούς 
μας που έχουν ανάγκη. 
Να προσεχθεί η εφημερίδα, και ει 

δυνατόν να εκδίδεται κάθε δύο μήνες. 
Ο Γιώργος Δ. Βέργος ανέφερε ότι 

ο τοπικός σύμβουλος κ. Γιάννης Θ. 
Σχίζας είχε προσφερθεί αφιλοκερδώς 
να κατασκευάσει τη βρύση επί της 
πλατείας, εφόσον θα του εξασφα-
λίζονταν τα απαραίτητα υλικά. Επί-

σης έκανε αναφορά στην ανάγκη 
αποκατάστασης της καθίζησης 
τοιχίου του κιόσκι. Ανέφερε ότι είχε 
στείλει επιστολή στο Σύλλογο και στο 
Δήμο με πρόταση ο δρόμος από 
Τρανηβρύση μέχρι της Ζαχαρούς 
να ονομασθεί οδός Θάνου Μπόρα, 
χωρίς ουδείς να του έχει απαντήσει. 
Ο Νίκος Αρ. Τρουπής έκανε έκκλη-

ση στους πατριώτες να συμμετέχουν 
στις εκδηλώσεις του Συλλόγου. 
Η Μίνα Δημοπούλου, μέλος του 

ΔΣ, διευκρίνισε ότι Σύλλογος είναι 
όλοι οι Σερβαίοι, και στην εκδήλωση 
στης Γριάς το Σωρό η συμμετοχή 
ήταν απαγοητευτική, σημειώνοντας 
με έμφαση ότι απουσίαζαν και εκείνοι 
που είχαν την πρωτοβουλία να καθι-
ερωθεί η 10

η 
Μαϊου κάθε χρόνου ως 

ανάμνηση του ιστορικού γεγονότος. 
Συνεχίζοντας εξέφρασε τον προ-

βληματισμό της για το πόσο θα 
τηρούνται οι κανόνες υγιεινής στη 
δημόσια τουαλέτα εφόσον αποφα-
σισθεί η κατασκευή της. 
Εξέφρασε το παράπονο ότι οι 

πατριώτες δεν ανταποκρίνονται στις 
εκκλήσεις του Συλλόγου, αναφέρο-
ντας ενδεικτικά την απροθυμία αντα-
πόκρισης για συλλογή προσωπικών 
πληροφοριών για επανέκδοση της 
ατζέντας , καθώς και για την μη απο-
στολή διαχρονικού υλικού η και με 
νέα από το χωριό, τόσο για την εφη-
μερίδα όσο και για την ιστοσελίδα. 
Ο Τάκης Δημητρόπουλος ανα-

ρωτήθηκε γιατί κανένα μέλος του 
Τοπικού Συμβουλίου δεν παρέστη 
στη Συνέλευση, σημειώνοντας ότι 
στο παρελθόν οι τοπικοί άρχοντες 
ταξίδευαν στην Αθήνα για να πα-
ρευρίσκονται στις όποιες εκδηλώσεις 
του Συλλόγου. 
Ο Γιώργος Βέργος ξαναπήρε το 

λόγο λέγοντας ότι οι όποιες απο-
φάσεις του ΔΣ να γράφονται στην 
εφημερίδα, γιατί όπως και πολλοί 
άλλοι συγχωριανοί δεν έχουν τη δυ-
νατότητα να ενημερώνονται από την 
ιστοσελίδα μας. Πρότεινε δε, λόγω και 
της κακής οικονομικής συγκυρίας, 
να γίνεται με φειδώ η διαχείριση των 
οικονομικών πόρων. 
Η Φανή Μάνου-Παναγοπούλου 

έκανε αναφορά για την δραστηριό-
τητα κυριών από το χωριό μας που 
αφιλοκερδώς ετοίμαζαν τοπικά εδέ-
σματα και προσεφέροντο σε όλους 
τους πατριώτες κάποιο Αυγουστιά-
τικο βράδυ. 
Ο Γιάννης Νικ. Βέργος πρότεινε την 

ενεργότερη συμμετοχή των Σερβαίων 
στο Σύλλογο της Γκούρας. 
Ο Θοδωρής Τρουπής, αναλογι-

ζόμενος την προσφορά του αείμνη-
στου Γιώργου Λιατσόπουλου στο 
χωριό όπως είπε, πρότεινε στο ΔΣ 
να προβληματισθούν μήπως πρέ-
πει να τιμηθεί και ο τέως πρόεδρος 
κ. Ηλίας Αθ. Σχίζας που για πολλά 
χρόνια υπηρέτησε το χωριό και τους 
πατριώτες . 
Το λόγο πήρε στη συνέχεια η 

αντιπρόεδρος του Συνδέσμου κ. 
Κατερίνα Κωνσταντοπούλου, και 
απήντησε στις πιο πάνω τοποθετή-
σεις λέγοντας ότι η περιοδικότητα του 
Αρτοζήνου έγινε τρίμηνη, διότι με το 
διπλασιασμό περίπου των ταχυδρο-
μικών τελών και σε συνδυασμό με τη 
μη καταβολή, από πολλά μέλη του 
Συνδέσμου, της ετήσιας συνδρομής 
τους, η δίμηνη έκδοση είναι απαγο-
ρευτική. Όσον αφορά, το Σύλλογο 
της Γκούρας τόνισε ότι επαννειλη-
μένα έχουμε προβάλει τις δραστηρι-
ότητες του, ενώ παράλληλα έχουμε 
ζητήσει συνεργασία ως Δ.Σ. σε 
διάφορα θέματα (καθαρισμός μο-
νοπατιών, σηματοδότηση κ.α.) αλλά 
παρατηρούμε ότι από τη μεριά τους 
υπάρχει μια αναβλητικότητα. Στην 
συνέχεια, απευθυνόμενη στην κα 
Φανή Μάνου ανέφερε σχετικά με το 
γλέντι ρεφενέ ότι «εμείς ως Δ.Σ. διορ-
γανώσαμε και αυτήν την εκδήλωση 
για να φέρουμε τους πατριώτες 
κοντύτερα, οπότε το ζητούμενο είναι 
η συμμετοχή τους και όχι η μαγειρική 
τους. Τέλος, κλείνοντας την τοπο-
θέτηση της μίλησε για το θέμα των 
δημοτικών αποχωρητηρίων κάτω 
από την πλατεία, τονίζοντας ότι το 
Δ.Σ. έχει ασχοληθεί πολύ με το θέμα, 
έχει δε λάβει διαβεβαιώσεις ότι κάποιοι 
πατριώτες θα χρηματοδοτήσουν την 
ανακατασκευή τους, αλλά το θέμα 
αφορά και την Τοπική Κοινότητα και 
κατ’ επέκταση το Δήμο Γορτυνίας. 
Ο Γραμματέας του Συλλόγου κ. 

Μαρίνος Ρουσιάς έκανε τις εξής 
παρατηρήσεις: 
Για να μην δημιουργηθούν λαν-

θασμένες εντυπώσεις, το Δ.Σ. δεν 
έχει παράπονα από τα μέλη του 
Συνδέσμου, απλά μας έκανε αλγεινή 
εντύπωση το γεγονός ότι ενώ απευ-
θύνθηκε πρόσκληση στους πατριώ-

τες που ήταν στο χωριό, ξέχωρα από 
αυτή που ανέβηκε στην ιστοσελίδα, 
πολλοί προτίμησαν να μην συμμετά-
σχουν στην εκδήλωση μνήμης στης 
Γριάς το Σωρό. Επίσης, σε απάντη-
ση στον κ. Γιώργο Βέργο, ο οποίος 
αναφέρθηκε ότι θα έπρεπε να είχε 
καταχωρηθεί και στην εφημερίδα η 
ειδοποίηση για την εκδήλωση, ο Γεν. 
Γραμματέας είπε ότι κάτι τέτοιο δεν 
ήταν εφικτό μιας και το προηγούμενο 
φύλλο είχε εκδοθεί σε χρόνο που δεν 
ήταν δυνατόν να υπήρχε ακριβής 
ημερομηνία. Στη συνέχεια αναφέρθη-
κε σε θέματα όπως η παραχώρηση 
αλλά και τα τεχνικά θέματα του Π/Κ, 
καθώς και στην απλόχερη βοήθεια 
που παρείχαν οι εθελοντές όπου 
τους ζητήθηκε. Τέλος, εξέφρασε τον 
προβληματισμό του 
Στο σημείο αυτό περατώθηκαν οι 

εργασίες της Συνέλευσης, ο Πρόε-
δρος αφού ευχαρίστησε όλους για 
την πολιτισμένο διάλογο πού έγινε, 
ευχήθηκε να είμαστε όλοι καλά και 
του χρόνου να ξαναπούμε. 

Σέρβου, 17 Αυγούστου 2013 
Ο Πρόεδρος της Γ/Σ 
Θεόδωρος Γ. Τρουπής
Ο Γραμματέας της Γ/Σ 

Γιώργος Λ. Παπαθωμόπουλος 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Θεόδωρος Ν. Σχίζας

Ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ.
 Μαρίνος Ρουσιάς

Σημείωση  ΔΣ: Μέχρι σήμερα ουδείς 
εκ των αποδεκτών (Περιφερειάρχης, 
Δήμαρχος κλπ.) της επιστολής μας 
που ενέκρινε ομόφωνα η Γενική Συ-
νέλευση του Συλλόγου μας απήντησε 
για το σοβαρό πρόβλημα της χρονικής 
παράτασης χρήσης της αιθούσης του 
Πολιτιστικού Κέντρου του χωριού μας.

Ευχαριστήριο Δ.Σ. του Συνδέσμου Απανταχού Σερβαίων 
Αρκαδίας «Η Κοίμηση της Θεοτόκου»

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου 
ευχαριστούν από καρδιάς τους εξής:
1. Τον κ. Δημήτρη (Μήτσο) Π. Στρίκο ελαιοχρωματιστή 
για την αποκατάσταση των υγρασιών και λοιπών 
βλαβών που είχαν παρουσιαστεί σε σημεία του Πο-
λιτιστικού Κέντρου του Συνδέσμου. Εκτός από την 
προσωπική του εργασία ο κ. Στρίκοςπροέβει στην 
αγορά των απαραίτητων υλικών για την προαναφε-
ρόμενη αποκατάσταση (μπογιές κ.λπ.).

2. Τον κ. Αναστάσιο (Τάσο) Τρουπή για την ευγενική 
του χορηγία των 12 εμφιαλωμένων μπουκαλιών 
κρασιού, δικής του παραγωγής, τα οποία ο Σύνδε-
σμος κλήρωσε στο πανηγύρι που διοργάνωσε στις 
16 Αυγούστου. 

3. Τον Ιωάννη Κ. Ρουσιά για τον μισό ντενεκέ, εξαι-
ρετικής ποιότητας, φέτας που προσέφερε για τη 

λαχειοφόρο του Συνδέσμου.
4. Τον Παναγιώτη (Τάκη) Ε. Δημητρόπουλο για τα 
χειροποίητα κομπολόγια και γκλίτσες δικής του κα-
τασκευής,που προσέφερε στον Σύνδεσμο με σκοπό 
τη διάθεση και είσπραξη χρηματικού ποσού υπέρ 
του Συνδέσμου.

5. Τους Κώστα Σ. Σχίζα, Αντωνία Nτεντοπούλου, 
Γιαννούλα Σχίζα συζ. Αθανασίου, Κώστα Ν. Πα-
γκράτη, Χρήστο Ι. Τρουπή, Στέλλα Δημητροπούλου, 
Μαρία Ραυτοπούλου για την σημαντική βοήθεια 
που προσέφεραν στα πλαίσια της διενέργειας του 
πανηγυριού, καθώς και όλους όσους βοήθησαν με 
οποιοδήποτε τρόπο.

6. Τέλος, όλους εσάς για τη συμβολή σας σε όλα τα 
δρώμενα που διοργανώνει όλον αυτόν τον καιρό 
ο Σύνδεσμος. 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ
αρ.πρ. 13870  27/08/2013
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

Κύριε Δήμαρχε,
Έπειτα από τρία χρόνια λειτουργί-

ας του Δήμου Γορτυνίας οφείλω να 
ομολογήσω ότι ως Δημότης και ως 
μέλος του τοπικού Συμβουλίου της 
Κοινότητας Σέρβου, διαψεύσθηκαν 
παταγωδώς οι προσδοκίες μου - μας 
για την επίλυση των πιο απλών προ-
βλημάτων.Έκανα πολλές προσπά-
θειες για να ‘ρθω σε επαφή μαζί σας. 
Αυτό δεν κατέστη δυνατόν κι είναι ο 
σημαντικότερος λόγος να υποβάλλω 
την παραίτησή μου.

 Πίστευα και πιστεύω, η Δημοτική 
αρχή υποχρεούται να έρχεται σε τα-
κτική επαφή με τους συνδημότες της, 
τους συμπολίτες της  να αφουγκρά-
ζεται τα προβλήματά τους και να μην 
είναι απούσα από αυτά. Έχετε δηλώσει 
ότι λεφτά υπάρχουν, αντιμετωπίσα-
τε την κρίση και είσθε ο μοναδικός 
Δήμος που έχετε πλεόνασμα. Αυτά 
δημοσιευμένα στον τύπο. Συμπλη-
ρώνετε τρία χρόνια, περίπου, μετά τις 
Δημοτικές εκλογές και στο χωριό δεν 
έχετε βάλλει  ένα λιθαράκι πάνω στο 
άλλο. Ανύπαρκτη η παρουσία σας στις 
όποιες εκδηλώσεις του τόπου μου. 
Χρήματα για πολιτιστικές εκδηλώσεις 
χιλιάδες ευρώ είχατε, όχι όμως για 
κάποια σημαντικά έργα για το χωριό 
μου. Είναι βέβαιο το 2014, χρονιά 
Δημοτικών εκλογών, κάτι θα κάνετε. 
Συνταγή μόνο με τους πολιτικούς, που 
με την πολιτική τους, μας οδήγησαν 
εδώ που μας οδήγησαν.

 Κύριε Δήμαρχε, πριν μερικούς 
μήνες, στο χωριό μας ήρθε μια μεγάλη 
μπουλντόζα για την διάνοιξη δρόμων 
πυροπροστασίας. Η μπουλντόζα 
παρέμεινε στο χωριό μουδύο μήνες, 
περίπου, αλλά δούλεψε μία ημέρα τον 
ένα μήνα και μία ημέρα τονάλλο και 
τον δρόμο που άνοιξε είναι διακόσια 
μέτρα. Το μηχάνημα αυτό ναέρθει 
και να φύγει, θα στοίχισε χίλια ευρώ 
το λιγότερο. Εστάλλει για ναανοίξει 
διακόσια μέτρα δρόμο; Δεν γνωρίζω 
αν εστάλλει από τον Δήμο ή απότην 
περιφέρεια. Αυτό από μόνο του φαί-
νεται να είναι σκάνδαλο.

 Πολλά τα θέματα που ήθελα να 
έρθω σε επαφή μαζί σας και να συ-
ζητήσω σαν σύμβουλος του χωριού 
μου. Ένα χρόνο προσπάθησα, αλλά 
δεν μπόρεσα. Η ιδιαιτέρα σας είναι 
ενημερωμένη για αυτό και για να μου 
κλείσει κάποιο ραντεβού. Για αυτά 
και για πολλά άλλα, υποβάλλω την 
παραίτησή μου.

ΣΕΡΒΟΥ, 26/08/2013
 Ανδρέας Ανδριόπουλος
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Εκδήλωση τιμής και μνήμης από τους Αρκάδες 
για την 192η Επέτειο της Άλωσης της Τριπολιτσάς

Γράφει ο Βασίλειος 

Κων/ντή Σχίζας 

Οι Αρκάδες γιόρτασαν με λα-
μπρή εκδήλωση την 192η επέτειο 
της Άλωσης της Τριμπολιτσάς 
καιαπέδωσαν, στους προγόνους 
μας Επαναστάτες του 21, ελευθε-
ρωτές της πατρίδας και στον εμ-
βληματικό ηγέτη Γέρο του Μωριά, 
Θεόδωρο Κολοκοτρώνη,υψίστητι-
μή και ελάχιστο από το χρέος στην 
ιερή μνήμη τους.
Η απόλυτα επιτυχημένη εκδή-

λωση υπερέβη κάθε προσδοκία. 
Οργανώθηκε από κοινού από 
την «Παναρκαδική Ομοσπονδία 
Ελλάδος», την «Παγγορτυνιακή 
Ένωση», την «Ένωση Τριπολιτών 
Αττικής», τον «ΤεγεατικόΣυνδέ-
σμο» και το «Σύλλογο Λεβιδιωτών 
Αττικής»και πραγματοποιήθηκε 
το απόγευμα της Παρασκευής 4 
Οκτωβρίου ε.έ. στην κατάμεστη 
από Αρκάδες, μεγάλη αίθουσα 
εκδηλώσεων του «Φιλολογικού 
Συλλόγου - Παρνασσός», στο 
κέντρο της Αθήνας.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 

τραγούδησε δημοτικά ηρωικά τρα-
γούδια – κολοκοτρωνέικα, ο παπα-
Χρήστος Κυριακόπουλος από το 
Περδικονέρι (Κατσουλιά).
Κύριος ομιλητής, με θέμα «Οι 

Αρκάδες στην Άλωση της Τριπολι-
τσάς», ήταν ο Λαγκαδινός Δρ.Ηλίας 
Γιαννικόπουλος.
Ακολούθησαν παραδοσιακοί 

Αρκαδικοί χοροί από το χορευτικό 
συγκρότημα του «Τεγεατικού Συν-
δέσμου». Φουστανελάδες λεβέντες 
και λυγερόκορμες κοπέλες με το χο-
ροδιδάσκαλό τους Γιάννη Θεοδω-

ρακόπουλο, κατενθουσίασαν τον 
κόσμο ο οποίος τους επιδοκίμασε 
με χειροκρουσίες και με τα επιφω-
νήματα«μπράβο».
Η εκδήλωση έκλεισε με έντεχνα 

πατριωτικά άσματα από τη χορωδία 
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, 

υπό τη διεύθυνση του μαέστρου 
Σταύρου Μπερή, ενώ στο πιάνο 
ήταν η Πόπη Μάλφα.
Στην εκδήλωση παρέστησαν, με-

ταξύ των άλλων οΠρωτοσύγκελος 
της Ι. Μητροπόλεως Γόρτυνος και 
Μεγαλοπόλεως Πανοσιολογιώτα-
τοςΑρχ/της π. Ιάκωβος Κανάκης,  ο 
αντιπεριφερειάρχηςΒαγγέλης Γιαν-
νακούρας, ο  δήμαρχος Γορτυνίας 
Γιάννης Γιαννόπουλος, ο Σερβαίος 

ιστορικός ερευνητής Νίκος Πα-
παγεωργίου, πολιτικοί, πρόεδροι 
Αρκαδικών Συλλόγων και πρώτα 
απ΄ όλους οι Αρκάδες και οι φίλοι 
της Αρκαδίας που συμμετείχαν και 
εδονούντο δόνηση πατριωτική.

Ο ομιλητής Δρ. Ηλίας 
Γιαννικόπουλος 

Σε πρώτο πλάνο στο μέσον ο Δήμαρχος Γορτυνίας Γιάννης Γιαννόπουλος

Ο Πανοσιολογιώτατος π. Ιάκωβος 
και ο π. Χρήστος Κυριακόπουλος

Χορευτικό του Τεγεατικού Συνδέσμου. Το χορό σύρει ο χοροδιδάσκαλος 
Γιάννης Θεοδωρακόπουλος.

Πραγματοποιήθηκε το 3ο Παγγορτυνιακό Αντάμωμα 
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-

ήθηκε την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρί-
ου 2013 στο θέατρο «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΗΣ» στο Ίλιον από την Παγ-

γορτυνιακή Ένωση το 3ο Παγγορ-
τυνιακό Αντάμωμα, μια μουσική 
γιορτή αφιερωμένη στο παραδοσιακό 
δημοτικό τραγούδι της επαρχίας μας, 
που μεγάλωσε και γαλούχησε γενιές 
και γενιές.
Κατά τη διάρκεια της προσέ-

λευσης του κοινού προβλήθηκε  
ντοκιμαντέρ για τη Γορτυνία, του 
σκηνοθέτη Σωτήρη Λαμπρόπουλου. 
Τους προσελθόντες καλωσόρισε 
η Γεν. Γραμματέας της Ένωσης 
Μαρία Αγγελοπούλου. Χαιρετισμό 
απηύθυναν ο Αντιπεριφερειάρχης 
Αρκαδίας Ευάγγελος Γιαννακούρας 
και ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος.
Ο Πρόεδρος της Παγγορτυνιακής 

Ένωσης Παναγιώτης Πλέσσιας με τη 
σειρά του καλωσόρισε τους παρευρι-
σκομένους, που μεταξύ άλλων τόνι-

σε: «Χώρα που αφήνει να χαθούν οι 
παραδόσεις της είναι καταδικασμένη. 
Η παράδοση και οι ρίζες μας δεν είναι 
η ιστορία μας, η γλώσσα μας, τα ήθη 

και τα έθιμά μας, αλλά και 
όσα μας κληροδότησαν οι 
πρόγονοί μας. Παράδοση 
είναι να γνωρίζεις τα πάντα 
που σου έδωσε ο τόπος 
σου. Σε πείσμα, λοιπόν, της 
σημερινής αντιπαραδοσι-
ακής εποχής αποφασίσαμε 
να διοργανώσουμε αυτήν 
την πολιτιστική – μουσική 
βραδιά. Τέτοιες εκδηλώσεις 
αποτελούν μοχλό αντίστα-
σης σε όσους ορέγονται 
ισοπέδωση των πάντων».
Ο κ.Πλέσσιας ευχαρί-

στησε ιδιαιτέρως τον συ-
μπατριώτη μας Δήμαρχο 
Ιλίου Νίκο Ζενέτο, που 
για άλλη μια φορά διέθεσε 
δωρεάν το χώρο και όλο 
τον απαραίτητο εξοπλισμό. 

Τιμητική πλακέτα απονεμήθη στον 
κορυφαίο Έλληνα δεξιοτέχνη στο 
σαντούρι Νίκο Καρατάσο, που και 

φέτος πλαισίωσε την εκδήλωση. 
Παράλληλα αναμνηστικές πλα-
κέτες δόθηκαν και στα χορευτικά 
συγκροτήματα που συμμετείχαν.
Στη συνέχεια ακολούθησε μια εν-
διαφέρουσα ομιλία του διδάκτορα 
Κοινωνιολογίας της Ιστορίας του 
Παντείου Πανεπιστημίου δικηγόρου 
Δημήτρη Σταθακόπουλου για τη 
συμβολή των Γορτύνιων αγωνιστών 
στην  Άλωση της Τριπολιτσάς.
Για άλλη μια χρονιά χόρεψαν 

λεβέντικους χορούς τα χορευτικά 
συγκροτήματα των Πελοποννησίων 
Καματερού και Αρκάδων Ιλίου, ενώ 
ακολούθησε ελεύθερος χορός του 
κόσμου μέχρι αργά.Στο μουσικό κομ-
μάτι της βραδιάς συμμετείχαν αφιλο-
κερδώς οι γνωστοί καλλιτέχνες (σε 
αλφαβητική σειρά): Αγγελακόπουλος 
Παναγιώτης, Δαλιάνη Σταυρούλα, 
Θεόφιλος Κολοτούρος, Διαμαντής 
Ρουμελιώτης, αλλά και ο πρωτ/ροςπ.
Χρήστος Κυριακόπουλος, καθώς 
και οι μουσικοί: Δαλιάνης Γιώργος, 
Δαλιάνης Χρήστος, Καρατάσος Νί-
κος, Κουτελιέρης Αντώνης, Νιάρχος 
Αντρέας και Σταματόπουλος Αλέκος.

Προς κατάργηση οι πρόεδροι 
των Δημοτικών και Τοπικών 

Κοινοτήτων - Έντονες αντιδράσεις
«Ταφόπλακα» για την ύπαιθρο μία τέτοια 

απόφαση αν υλοποιηθεί

Αντιδράσεις αιρετών 
έχουν προκαλέσει οι 
πληροφορίες που κυκλο-
φορούν σχετικά με την 
κατάργηση  Προέδρων 
Δημοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων. Μάλιστα 
πολλές Περιφερειακές 
Ενώσεις Δήμων έχουν συ-
ζητήσει το θέμα με τα στοι-
χεία βέβαια που έχουν, 
κάτι που έγινε και στην 
τελευταία συνεδρίαση της 
Περιφερειακής Ένωσης 
Δήμων Πελοποννήσου, 

όπου εκφράστηκε η έντονη διαφωνία των δημάρχων, αν ισχύσει η από-
φαση αυτή, θεωρώντας απαραίτητη την παρουσία των προέδρων για 
την εύρυθμη λειτουργία των Κοινοτήτων.
Οι δήμαρχοι επιφυλάχθησαν να  τοποθετηθούν αναλυτικά όταν δοθεί σε 

δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Το θέμα στη συνεδρίαση της ΠΕΔ εισηγήθηκε ο δήμαρχος Μεσσήνης 

Στάθης Αναστασόπουλος, ο οποίος ενημέρωσε το σώμα των συνα-
δέλφων του ότι  «στα πλαί σια των δι α βου λεύ σε ων α να φο ρι κά με την 
τρο πο ποί η ση του νέ ου ε κλο γι κού νό μου για τις ε πό με νες ε κλο γές της 
το πι κής αυ το δι οί κη σης και ε νώ συ ζη τού με για ξε χω ρι στές λί στες ε κλο γής 
υ πο ψη φί ων Δη μαρ χών και Δη μο τι κών Συμ βού λων, δεν έ χει τε θεί κα θό-
λου το θέ μα των Προ έ δρων και Συμ βού λων των Το πι κών και Δη μο τι κών 
Κοι νο τή των. Υ πάρ χουν σκέ ψεις για κα τάρ γη ση των Προ έ δρων και των 
συμ βου λί ων στις Το πι κές και Δη μο τι κές κοι νό τη τες που αν ε πα λη θευ τούν 
θα α πο τε λέ σουν την τα φό πλα κα για τα χω ριά και θα ε ρη μώ σει η ύ παι-
θρος σε μια κρί σι μη πε ρί ο δο που χρει α ζό μα στε ό λες τις πα ρα γω γι κές 
μας δυ νά μεις»
Συνεχίζοντας την εισήγησή του ο κ. Αναστασόπουλος ανέφερε: «Ο 

ρό λος του Προ έ δρου και του το πι κού συμ βουλίου εί ναι κα θο ρι στι κός, 
με ση μαν τι κές θε σμι κές αρ μο δι ό τη τες , ε νώ α πο τε λούν πα ρά γον τες 
ορ γά νω σης της το πι κής κοι νω νί ας ,αν τι με τω πί ζον τας προ βλή μα τα που 
χρή ζουν ά με ση ε πέμ βα ση (α πο κα τά στα ση ζη μι ών ύ δρευ σης, φω τι σμού, 
πυ ρα σφά λεια, προ στα σί α της δη μό σιας πε ρι ου σί ας κ.α. ). Εί ναι ο άν-
θρω πος κλει δί που θα με τα φέ ρει στη Δη μο τι κή Αρ χή ό λες τις α ναγ καί ες 
πλη ρο φο ρί ες και θα συ νει σφέ ρει στο να ε πι λυ θούν θέ μα τα σχε τι κά με 
τις υ πο δο μές».

Πηγή: Arcadia-portal.gr
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συνέχεια από τη σελ. 4

της ομαδικής συμπεριφοράς. 
Λοιπόν και αυτή το χρονιά πέραν 
των γνωστών αντιξοοτήτων «το 
πανηγύρι ξαναγύρισε στην παλ-
λόμενη καρδιά του Σέρβου» και 

μάρτυρες είναι όσοι παραβρέθη-
καν στην κατάμεστη πλατεία του 
χωριού, που τα τελευταία χρόνια 
έχει γίνει ο χώρος αναφοράς των 
ποιοτικών μαζικών εκδηλώσεων .
Διερωτάται κανείς, τι αξία θα είχε 
η παραμονή τον Αύγουστο στου 
Σέρβου δίχως το πανηγύρι; Εφέτος 
ειδικά είχε ξεχωριστό βάρος και 
αξία καθώς με την ποιότητα των 
συμμετεχόντων, θα έλεγα ότι ήταν 
ένα «ξόρκι» για το θάνατο και μια 

βαθύτατη επιθυμία ζωής, που 
χρωματίστηκε από τους ήχους 
της εξαίρετης ορχήστρας του 
κ.Διαλιάνη και δέθηκε μέσα από 
το φαγοπότι και τους ατέλειωτους 

μέχρι πρωίας χορούς.
Δεν πρόκειται να επεκταθώ 

παραθέτοντας λεπτομέρειες, εξάλ-
λου οι φωτογραφίες μιλούν από 
μόνες τους.
ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΛΑ 

ΝΑ ΞΑΝΑΣΜΙΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ 
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΤΕΛΕΙΩΝ ΟΥΝ.

Διονύσης Ραυτόπουλος  

Πανηγύρι στο χωριό, 
16 Αυγούστου 2013

Oι Τσοπάνηδες
Από το βιβλίο του Ιερέα Χρήστου Αθ. Κομνηνού «ΛΥΚΟΥΡΕΣΗ – 
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΘΗΝΑ 1996»

Η κτηνοτροφία ήταν βασική απα-
σχόληση όπως και η γεωργία. Δεν 
υπήρχε σπίτι που να μην είχε γιδο-
πρόβατα. Για λίγα, για πολλά, από 
πάππου προς πάππου και μέχρι 
σήμερα. Τα πιο παλιά χρόνια το Λυ-
κούρεση συγκέντρωνε μέχρι 10.000 
γιδοπρόβατα. 
Οι περισσότεροι τσοπάνηδες το 

χειμώνα κατέβαιναν στα χειμαδιά. 
Όλα τα λιβάδια των Βασιλέων από 
Ράφτη μέχρι το χωριό Λότη της 
Ηραίας. Πήγαιναν στους ιδιοκτήτες, 
συμφώναγαν, τους έδιναν καπάρο 
και από την Ιη του Νοέμβρη μέχρι 20 
του Μάη έβοσκαν τα κοπάδια τους.
Η ζωή των τσοπάνηδων ήταν 

σκληρή και κουραστική. Έφευγαν 
από τα βουνά και μέναν στα λιβάδια 
έξι ολόκληρους μήνες. Δεν γνώριζαν 
σπίτι. Ψωμί ζεστό δεν έτρωγαν ποτέ. 
Κρεβάτι δεν ήξεραν. Για παπούτσια 
φόραγαν γουρουνοτσάρουχα και 
τσαρούχια από λάστιχο. Με το ράσο 
φορεμένο για τη βροχή και τη γκλί-
τσα στο χέρι, νύχτα μέρα στο πόδι, 
έβοσκαν τα γιδοπρόβατα.
Ήταν υποχρεωμένοι να σηκωθούν 

και τη νύχτα να βοσκήσουν το κοπά-
δι. Τα πρόβατα τη νύχτα δεν διαλέ-
γουν το χορτάρι. Τρώνε ό,τι βρουν 
μπροστά τους.
Κάποτε ήταν ένας τσοπάνος και 

του έλεγε το αφεντικό τα πρόβατα να 
τα βοσκάει και τη νύχτα. Ο τσοπάνος 
του απαντούσε, πως δεν βλέπουν να 
βοσκήσουν. Το αφεντικό επέμενε και 
του έλεγε ότι τα πρόβατα τη νύχτα 
ό,τι βρουν μπροστά τους θα το φαν. 
Αυτός όμως τίποτα.
Την άλλη μέρα το αφεντικό βάζει 

την κυρά του και ζυμώνει ένα ψωμί. 
Με το ψαλίδι πήρε κοζιά από γίδια 
και την έκοψε ψιλή μέσα στο ζυμάρι. 
Το βράδυ πήγε το ψωμί στον τσο-
πάνο. Σκοτάδι τώρα και ο τσοπάνος 
μη βλέποντας τι είχε μέσα το ψωμί, 
αλλά και από τη μεγάλη του πείνα, το 
έφαγε μαζί με τις τρίχες. Του έμεινε 
μόνο ένα κομμάτι. Το πρωί το είδε και 
το είπε του αφεντικού. Τότε του λέει 
το αφεντικό. «Γιατί βρε το έτρωγες;» 
Του απαντάει. «Δεν το έβλεπα».

«Ε, του λέει, το ίδιο και τα πρόβα-
τα. Τη νύχτα ό,τι βρουν το τρώνε».
Από τότε ο τσοπάνος άρχισε να 

βγάζει τα πρόβατα και τη νύχτα για 

βοσκή.
Στα λιβάδια που κατέβαιναν οι 

άνθρωποι έσμιγαν δυο ή και τρεις. 
Κανόνιζαν πόσα γιδοπρόβατα βγάζει 
το λιβάδι. Έπρεπε τώρα να ετοιμά-
σουν τα μαντριά και την καλύβα που 
θα έμεναν οι τσοπάνηδες.
Την καλύβα την έφτιαχναν με με-

γάλα ξύλα - τέμπλες - που τις έβαζαν 
μέσα στη γη, τις γύριζαν στο πάνω 
μέρος, τις έδεναν με βούρλο και ρί-
χναν από πάνω την τέντα. Η τέντα 
ήταν από κοζιάγιδίσια υφασμένη 
και περασμένη από νεροτριβή για 
να είναι αδιάβροχη. Αφού έδεναν 
την τέντα στις άκρες της καλύβας, 
στη συνέχεια με κλαδιά και φύλλα 
έκλειναν τα πλαϊνά για να μην μπαίνει 
κρύο. Έφτιαχναν τα κρεβάτια τους 
και με λιθάρια έχτιζαν το μέρος που 
θα άναβαν τη φωτιά. Προσεκτικά 
όμως για να αποφύγουν τον κίνδυνο. 
Μην κάψουν την καλύβα και καούν 
και οι ίδιοι. Κοντά εκεί έφτιαχναν και 
τα μαντριά.
Αρχές του Μάρτη πουλούσαν τα 

αρνοκάτσικα για να βάλουν μπρος 
τα τυροκομιά. Να πάνε γάλα στον 
μπακάλη ή το τυρί, για να πληρώσουν 
τα λιβαδιάτικα.
Από το χωριό κάθε Κυριακή τους 

πήγαιναν τα τρόφιμα. Κανόνιζαν οι 
σμίχτες μια φορά ο καθένας. Όταν 
πλησίαζε η Μεγαλοβδομάδα σταμα-
τούσαν το τυροκομιό για να πήξουν 
γιαούρτι για το Πάσχα. Θα έσφαζαν 
και τον Λαμπριά, που τον προβύ-
ζαιναν σε πολλές προβατίνες για να 
ζυγίζει πολλές οκάδες.
Το Μεγάλο Σάββατο πήγαιναν από 

το χωριό το ψωμί, την κουλούρα και 
τα αυγά του τσοπάνη. Στην επιστρο-
φή θα κουβαλούσαν το αρνί, τυριά 
και γιαούρτι.
Ο τσοπάνος δεν ήξερε γιορτές και 

πανηγύρια. Άκουγε την καμπάνα που 
χτυπούσε στα χωριά και γνώριζε πως 
ήταν Πάσχα.
Στα μέσα του Μάη οι τσοπάνηδες 

γύριζαν από τα χειμαδιά. Το μεσημέρι 
περνούσαν από το Κοκκινόχωμα, 
στην Αγία Παρασκευή, στο Ρέμα, για 
να πιουν τα γιδοπρόβατα νερό μετά 
από τόσο δρόμο.
Το χωριό έπαιρνε πάλι ζωή. Άρμε-

γαν τα γιδοπρόβατα και το βράδυ οι 
τσοπάνηδες τα πήγαιναν στη στάνη. 
Κανόνιζαν πόσες μέρες θα κοιμόντου-
σαν στου καθενός το χωράφι για να 
το κοπρίσουν.
Μέσα του Ιούλη σταμάταγε και το 

τυροκομιό. Τα πρόβατα έστιβαν κι οι 
σμίχτες άρχιζαν το χώρισμα
Το γιδίσιο γάλα το συγκέντρωναν 

για τα μαγειρέματα. Ήταν ο καιρός 
για χυλοπίτες και τραχανά. Όσο τους 
έμενε το πουλούσαν ξινόγαλο και 
αγόραζαν βοσκές ή το πήγαιναν στα 
Λαγκάδια. Από το ξινόγαλο έφτια-
χναν και βούτυρο. Το έβαζαν μέσα 

στον κάδο και με το δάρτη - ειδικό 
ξύλο με τρύπες - το χτυπούσαν και 
έβγαζαν το βούτυρο.
Καλοκαίρι και φθινόπωρο τα γιδο-

πρόβατα έμεναν έξω. Χωμένα κάτω 
από τα πουρνάρια, όταν έβρεχε ή 
έκανε κρύο. Πολλές τοποθεσίες έχουν 
πάρει το όνομά τους από τα μαντριά 
των τσοπάνηδων.
Τότε σ’ αυτό τον τόπο υπήρχαν 

λύκοι και τσακάλια και οι τσοπάνηδες 
κοιμόντουσαν κοντά στα γαλάρια. 
Θέλουν να λένε πως ο γερο-Θανάσης 
Κομνηνός που κοιμόταν με το κοπάδι 
του, όταν έπεφταν οι λύκοι κάπου 
κοντά, έβαζε τις φωνές από του Λότη, 
στα παλιογαλάρια, και ακουγόταν στο 
χωριό. Και έτρεχαν να τον γλιτώσουν 
με τα πρόβατά του. Αυτά τα έλεγε 
ο παππούς μου ο γερο-Νικόλας και 
η γιαγιά μου. Τάχαν μάθει από τον 
πατέρα τους το γερο-Κωνσταντή τον 
Κομνηνό.
Οι Σπαγακαίοι είχαν τα γαλάρια 

τους στις Ντράσες. Τα άλλα σόγια 
του χωριού δεν είχαν από την αρχή 
γιδοπρόβατα. Για αυτό στα μέρη 
μας ανέβαιναν τσοπάνηδες από τα 
Κακουραίικα το καλοκαίρι, από το 
Τσιρίμπαση. Έλεγαν πως ο Μήτσος 
ΣταΘόπουλος από Τσιρίμπαση, στε-
φανώθηκε στους Αγιώργηδες, κάτω 
από μια γκορτσιά. Αυτός ήταν ο. 
πεθερός του Χρήστου Κομνηνού 
(Πλιάσκου).
Σιγά-σιγά όμως το χωριό μεγάλω-

σε. Οι ντόπιοι απόκτησαν δικά τους 
γιδοπρόβατα και έτσι δεν ξανάρθαν 
άλλοι τσοπάνηδες. Γέμιζαν τα βουνά 
από τα κοπάδια των Λυκουρεσαίων. 
Στο Χαλασμένο βουνό, στου Ζαγαρά, 
στο Μελεγάκο.
Από κοντά στον τσοπάνο και το 

σκυλί. Φύλακας πιστός του κοπα-
διού. Ειδοποιούσαν τον τσοπάνο πως 
ερχόταν κλέφτης ή λύκος και αυτός 
έπαιρνε τα μέτρα του.
Εκείνα τα χρόνια έκλεβαν πολύ 

και χρειαζόταν μεγάλη προσοχή, ιδι-
αίτερα τη νύχτα. Υπήρχε όμως και ο 
φόβος των αγριμιών. Η περιοχή ήταν 
γεμάτη από λύκους και τσακάλια. 
‘Όταν έπεφταν στο κοπάδι το αποδε-
κάτιζαν. Λένε για το Νάσο το Στρίκο 
που σκότωσε ένα λύκο στο αλώνι, 
στους Βορούς. Και για το Νικόλα τον 
Κομνηνό που του έφαγαν οι λύκοι μια 
αγελάδα στους Κάτω Βορούς.
Λέει και η παροιμία ότι «όποιος δεν 

ταϊζει σκυλί, κλέφτη ταϊζει». Και το 
χωριό γεμάτο σκυλιά ήταν.
Πολλοί τσοπάνηδες στην καλύβα 

τους είχαν και τον γκρα. Όπλο για 
ώρα ανάγκης. Δεν τους απαγόρευε η 
αστυνομία. Έβλεπες τον τσοπάνο με 
τον γκρα στο σελάχι, με τα τσαρούχια 
τα αρβανίτικα και τη φούντα, με τη 
φουστανέλα και τον ζήλευες.
Αυτή ήταν η στολή για τους περισ-

σότερους.

Η παραδοσιακή μορφή των σπιτιών της Δημητσάνας
Η Δημητσάνα είναι μια παλαιά και ιστορική κωμόπολη της 

Αρκαδίας, που διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τον παραδοσιακό χαρα-
κτήρα των σπιτιών της. Γι’ αυτό έχει ανακηρυχθεί από το Κράτος 
ως παραδοσιακός οικισμός ήδη από το 1969 (ΦΕΚ 281) και πάλι 

το 1978 (Π.Δ. 
594/1978). Τον 
παραδοσιακό 
χαρακτήρα της 
δεν δείχνουν 
μόνο οι στενοί 
δρόμοι με τα 
καλντερίμια και 
τις  καμάρες , 
αλλά και τα σπί-
τια της, πολλά 

από τα οποία είναι πολύ παλαιά και έχουν παραδοσιακή μορφή. 
(Βλ. Μαρίας Ζαγορησίου, Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική της Δη-
μητσάνας Έκδοση Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 1997, σσ 199). 
Παρόμοια αρχιτεκτονική έχουν τα σπίτια και άλλων χωριών της 
Γορτυνίας, όπως π.χ. της Στεμνίτσας, της Ζάτουνας κ.λπ. Γι’ αυτό 
αρκετά χωριά έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακοί οικισμοί.

101011Τα σπίτια της Δημητσάνας έχουν κτισθεί σε πολύ επικλι-
νές έδαφος, γι’ αυτό πολλά έχουν μικρό ύψος στη μια πλευρά και 
μεγάλο στην άλλη. Σπίτια με 2-3 ή και περισσότερους ορόφους 
φαίνονται ως ισόγεια, από την πάνω πλευρά, όπου είναι ο δεύ-
τερος ή ο τρίτος όροφος, ενώ στην κάτω πλευρά, όπου περνά 
άλλος δρόμος πιο χαμηλά είναι πάλι ισόγεια. Ο πρώτος αυτός 
χώρος δεν είναι υπόγειος, γιατί βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον 
κάτω δρόμο. Οι όροφοι επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική 
σκάλα, ξύλινη συνήθως, ή με εξωτερική πέτρινη. Τα περισσότερα 
σπίτια έχουν ισόγειο ή υπόγειο και έναν όροφο. Υπάρχουν όμως 
και αρχοντικά με 2-3 ή 4, ακόμη και με 5 ορόφους, όπως είναι 
π.χ. το αρχοντικό του Ξενιού. Λίγα είναι ισόγεια κτήρια χωρίς 
έναν όροφο.· Αυτά ανήκαν συνήθως σε πτωχούς γεωργούς ή 
κτηνοτρόφους.

0011Πολλά σπίτια είναι κτισμένα κοντά σε άλλα ή χωρίζονται 
από αυτά με μεσοτοιχία. Αρκετά έχουν μικρή αυλή και κήπο. 
Τα αρχοντικά έχουν μεγαλύτερη αυλή, περιτοιχισμένη με ψηλό 
τοίχο, για ασφάλεια. Αυτά έχουν είσοδο εξωτερική, με καμάρα και 
μεγάλη αυλόπορτα, καθώς και άλλη εσωτερική πόρτα μικρότερη. 
Τα δημητσανίτικα σπίτια έχουν κτισθεί με πέτρα της περιοχής, 

από Λαγκαδινούς ή Σερβαίους κτίστες. Έχουν σχήμα τετράπλευ-
ρο και παχείς τοίχους, που φθάνουν περίπου τους 0,50 - 0,80 
εκατ. του μέτρου. Οι πέτρες είναι μάλλον ακατέργαστες ή λίγο 
πελεκημένες, τετράγωνες και συνδέονται με ασβεστοκονίαμα 
(λάσπη από ασβέστη και άμμο). Οι πέτρες όμως που είναι στις 
γωνίες, καθώς και στα κουφώματα (γύρω από τις πόρτες και 
τα παράθυρα) είναι πολύ καλά πελεκημένες και ομορφότερες, 
πιο άσπρες. Ο παχύς τοίχος εσωτερικά (που έχει πάχος 70-90 
εκατ.) γεμίζεται με ακατέργαστες πέτρες και λάσπη. Οι τοίχοι 
έχουν πολλά ανοίγματα, κουφώματα, δηλαδή πόρτες ενίοτε 
και παραπόρτια, καθώς και αρκετά παράθυρα στους ορόφους, 
για να φωτίζονται καλά τα δωμάτια. Επίσης, έχουν και εξώστες 
(μπαλκόνια) ξύλινα συνήθως, με σιδερένια κάγκελα. Πολλά νέα 
μπαλκόνια έχουν γίνει με τσιμέντο, για να είναι στερεότερα και 
να αντέχουν περισσότερο στο χρόνο.
Τα κουφώματα έχουν σχήμα συνήθως παραλληλόγραμμο. 

Μερικά στο πάνω μέρος έχουν Καμάρα (καμπύλο τόξο), που 
είναι φτιαγμένο με καλά πελεκημένες πέτρες. Αυτό γίνεται για να 

ανακουφίζεται το βάρος που πιέζει το επιστύλιο του παραθύρου 
ή της πόρτας. Στο κενό, που δημιουργείται και μοιάζει με μικρή 
καμάρα, υπάρχει συχνά ένας φεγγίτης που κλείνεται με μικρή 
τζαμαρία ή με πελεκητές πέτρες. Οι πόρτες και τα θυρόφυλλα 
των παραθύρων είναι συνήθως δίφυλλα. Πολλά παράθυρα 
έχουν και γρίλιες ή εξωτερικά δίφυλλα παραθυρόφυλλα χωρίς 
τζάμια, και χρησιμεύουν για να προστατεύουν το σπίτι από τον 
αέρα και από το κρύο τον χειμώνα. Τα πατώματα των σπιτιών 
είναι ξύλινα, με καλά πλανισμένες σανίδες. Και τα ταβάνια είναι 
ξύλινα, με σανίδες βαμμένες απλά ή με σκαλιστές διακοσμήσεις.

Χάλκινος ο Γορτύνιος Παναγιώτης 
Γκιώνης στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 

πινγκ-πονγκ στην Αυστρία
Μεγάλη διάκριση για τον Γορτύνιο Παναγιώτη Γκιώνη στην επιτραπέζια 

αντισφαίριση (πινγκ-πονγκ) στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Αυστρίας. Ο 
Αρκάς πρωταθλητής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο αφού ηττήθηκε στον 
ημιτελικό με 4-2 από τον Λευκορώσο Βλαντιμίρ Σαμσόνοφ.

Ο Γκιώνης πάλεψε 
δυνατά, όπως ανα-
φέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
απέναντι σε έναν από 
τους κορυφαίους αθλη-
τές του πα γκόσμιου 
στερεώματος και είχε 
μεγάλη ευκαιρία στο 4ο 
σετ, όταν προηγήθηκε 
7-0, να ισοφαρίσει σε 
2-2 και να αλλάξει τη 
ροή του παιχνιδιού.
Η ελληνικηαποστολή 

μεγαλούργησε στην 
Αυστρία με το χάλκινο μετάλλιο του Γκιώνη αλλά και το ασημένιο της 
εθνικής ομάδας πινγκπονγκ.

συνέχεια στη σελ. 8
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H ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ  ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

Tα Οι κο νο μι κά μας

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ!!!!
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΗΡΕΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ)

Νο 6014-040030-371
ΙΒΑΝ GR5001710140006014040030371

ALPHA 151-002101-091057
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΕΡΒΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

1/7/2013 - 30/9/2013

Ή στέγη είναι επικλινής δίρριχτη ή τρίρριχτη, συχνά και Τετράρριχτη 
(δηλαδή με τέσσερις επικλινείς πλευρές) και σκεπάζεται με βυζαντινά 
κεραμίδια, του τα έφτιαναν σε Καρκαλού, στα Μαγούλιανα και σε άλλα 
γειτονικά μέρη.
Η εσωτερική διαρρύθμιση των σπιτιών είναι συνήθως ομοιόμορφη. 

Παρατηρούνται όμως μερικές παραλλαγές, λόγω του ανωμάλου του 
εδάφους και της ανάγκης να προσαρμοσθεί το
κτήριο στον υπάρχοντα χώρο. Τα Περισσότερα σπίτια έχουν ισόγειο 

ή υπόγειο και έναν όροφο υπερυψωμένο λίγο. Η άνοδος στον όροφο 
και η κάθοδος στο υπόγειο γίνεται με εξωτερική πέτρινη σκάλα, που 
έχει λίγα σκαλιά. Το υπόγειο και ο όροφος επικοινωνούν ακόμη και με 
εσωτερική ξύλινη σκάλα, που κλείνει με καταπακτή (τράπα). Σε μερικά 
σπίτια ισόγειο και όροφος έχουν είσοδο από το δρόμο και φαίνονται 
και τα δύο ως ισόγεια, γιατί η πόρτα του α΄ ορόφου είναι συνήθως σε 
άλλη πλευρά, και είναι ισόγεια γιατί βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο. 
Στα σπίτια των κεντρικών δρόμων (Προς την Αγία Κυριακή και προς τον 
Άγιο Χαράλαμπο και τους Ταξιάρχες) τα ισόγεια χρησίμευαν παλαιότερα 
ως εργαστήρια βιοτεχνών (ραπτών, τσαγκάρηδων, ξυλουργών κ.λπ.) ή 
ως μαγαζιά (παντοπωλεία, ταβέρνες κ.λπ.). Όλα τα μαγαζιά παλαιότερα 
ήσαν κοντά στις εκκλησίες και στους κεντρικούς δρόμους. Αφότου όμως 
έγινε ο κεντρικός δρόμος, που περνά από τη μέση της Δημητσάνας, 
δηλαδή από το 1895, τα μαγαζιά αυτά και τα εργαστήρια άρχισαν να 
μεταφέρονται στον κεντρικό δημόσιο δρόμο, στη σημερινή αγορά. 
Αυτό έγινε βαθμιαία σε διάστημα 50 περίπου ετών, από το 1900-1950.
Σε πολλά σπίτια το υπόγειο είχε και θόλο, όπου αποθήκευαν το κρασί 

σε βαγένια, γιατί ο θόλος διατηρεί υγρασία και μικρή θερμοκρασία. Στο 
υπόγειο υπάρχει συχνά στέρνα, καθώς και πατάρι για αποθήκευση 
διαφόρων προϊόντων σε κασόνια και πιθάρια. Υπάρχει ακόμη και 
ξεχωριστή αποθήκη σανών και αχύρων για τα ζώα (αχυρώνας). Στο 
υπόγειο έβαζαν και τα ζώα (άλογα, μουλάρια, γαϊδούρια, βόδια), σε 
ειδικό μέρος με παχνιά. Είχαν ακόμη και κοτέτσι για τις κότες και άλλο 
τόπο για άλλα ζώα (κατσίκες κ.λπ.). Επίσης, στο υπόγειο έβαζαν τα 
γεωργικά εργαλεία, καθώς και στίβες με καυσόξυλα για το χειμώνα.
Στον όροφο έμεναν οι άνθρωποι. Η δομή του ορόφου έχει συνή-

θως το εξής σχέδιο: Ένας διάδρομος οριζόντιος ή παράλληλος με 
τον εξωτερικό τοίχο, που αρχίζει από την πόρτα του σπιτιού, οδηγεί 
στα διάφορα δωμάτια (χειμωνιάτικο, κουζίνα, κάμαρη, σάλα). Συχνά 
μπροστά υπάρχει στεγασμένο δωμάτιο (υπόστεγο), που φράσσεται 
με τζαμαρία (χαγιάτι) και χρησιμεύει για θερινό καθιστικό. Το χειμώνα 
είχαν για καθιστικό το χειμωνιάτικο. Όλοι τότε κάθονταν κοντά στο 
παραγώνι, για να ζεσταίνονται με τη φωτιά που έκαιγε στο τζάκι. Το 
χειμωνιάτικο ήταν ο κύριος τόπος διαμονής της οικογένειας. Εκεί 
μαζεύονταν όλοι ιδίως στους χειμερινούς μήνες. Εκεί υπήρχαν δύο 
κρεβάτια ή στρωσίδια κάτω στο πάτωμα για τους γέρους και τα παιδιά. 
Υπήρχε ακόμη τραπέζι ή σοφράς για φαγητό, ντουλάπα ή ταζέρα για 
τα πιάτα κ.λπ. Στο δωμάτιο ύπνου (κάμαρη) υπήρχε διπλό κρεβάτι 
για τους γονείς, και πάνω από αυτό τα εικονίσματα, το καντήλι και τα 
στέφανα του γάμου. Στη σάλα υπήρχε τραπέζι, καναπές, καθρέφτης, 
φωτογραφίες με κάδρα στους τοίχους, καθώς και κεντήματα και υφαντά 
για διακόσμηση. Η σάλα ήταν συνήθως σε προσήλιο μέρος, φωτεινή, 
με πόρτα προς το μπαλκόνι και 2 παράθυρα. Έξω από αυτή είναι το 
μπαλκόνι, που διακοσμείται συχνά με πολλές γλάστρες. Πολλά σπίτια 
έχουν γλάστρες και στην είσοδο.
Οι νοικοκυρές διατηρούσαν πάντοτε τα σπίτια καθαρά, τα έστρωναν 

με χαλιά χειροποίητα (φτιαγμένα στον αργαλειό). Στους διαδρόμους 
και στο χειμωνιάτικο έβαζαν χαλιά από κουρέλια (κουρελούδες), ενώ 
στη σάλα είχαν ωραίους τάπητες με όμορφα σχέδια. Όλα ήσαν όμορφα, 
καθαρά, είχαν μια τάξη, έναν αέρα αρχοντιάς που έδειχνε το βαθμό και 
την ποιότητα του λαϊκού πολιτισμού.

Πηγή: ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ
 (Βασ. Χαραλαμπόπουλου Φιλολόγου-Ιστορικού)

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΙΤΩΝ «Ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε¨»
          ΑΘΗΝΑ  2007

ΕΞΟΔΑ
186  Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ @ ΣΙΑ ΟΕ 390

187 ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 432,94

188 ΚΑΙΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 10,6

196 ΟΤΕ 68

200 ΔΕΗ 57,3

191 ΕΦΟΡΙΑ 40

192 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ 450

193  Γ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 20

194 ΔΗΜΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 45

195 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 26,5

189 Γ. ΔΑΛΙΑΝΗΣ 1950

197 Κ. ΤΣΑΦΑΡΑΣ 50

198 ΘΕΟΔΩΡΟΣ Χ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 51

199 Ν. ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ 101,7

190 Γ. ΡΟΥΣΙΑΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΣ) ΑΡΝΙΑ 200

201 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 10

202 ΒΑΛΕΣΗΣ ΑΕ 117,48

203 ΒΑΛΕΣΗΣ ΑΕ 4,57

204 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. & ΧΡ. ΟΕ 951,73

205 ΑΝΑΣΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 600

206 ΔΗΜ. ΣΕΡΒΕΤ 50

207 ΜΠΑΡΔΑ ΜΑΡΙΑ 100

208 ΕΥΑΓΓ. ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΕ 205

209 ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 160

210 Θ.ΣΧΙΖΑΣ (ΒΙΔΕΣ, ΚΟΛΛΕΣ Κ.Λ.Π) 30

211 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 1000

212 ΔΙΠΛΕΣ 160

213 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΙΝ.ΛΟΓ.)  3

214 ΑΦΟΙ ΤΡΟΥΠΗ ΟΕ 440

215 Γ. ΠΑΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 252

216 Γ. ΠΑΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 300

217 ΑΓΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ SITE 127,51

Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 8404,33
ΕΣΟΔΑ

338 ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 
(στη μνήμη του αδελφού του, Νικόλαου Χρο-
νόπουλου)

100

339 ΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30

340 ΜΠΟΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 30

341 ΣΧΙΖΑ Γ. ΕΛΕΝΗ 30

342 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝ 50

343 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ Ι. 20

344 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΟΥ Κ. 20

345 ΣΧΙΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΤ. 30

346 ΡΟΥΣΙΑ ΒΟΥΛΑ 30

347 ΜΠΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ Κ. 50

348 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΤΟΥ ΙΩΑΝ. 50

349 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 50

557 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΧΙΖΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 50

558 ΗΛΙΑΣ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
(από Δημητσάνα)

50

559 ΗΛΙΑΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 20

560 ΜΙΜΗΣ ΣΧΙΖΑΣ 
(στη μνήμη Θάνου Μπόρα)

50

561 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΓΟΣ ΤΟΥ Λ. 25

562 ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΒΕΡΓΟΥ 25

563 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΜΗΤΣΟΣ 50

564 ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 50

565 ΤΡΟΥΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 28

566 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΧΙΖΑΣ 30

567 ΒΕΡΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 30

568 ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ 30

569 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΡΑΣ 20

570 ΜΙΜΗΣ ΣΧΙΖΑΣ 30

571 ΗΛΙΑΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 50

572 ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΙΑΣ (δάσκαλος) 20

573 ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 80

574 ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΟΜΥΛΕ) 80

575 ΝΙΚΗ ΠΛΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗ (στη μνήμη Γεωργα-
κοπούλου Μαρίας)

100

576 ΣΧΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 200

577 ΟΛΠ ΑΕ-ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(στη μνήμη της μητέρας του, 
Μαρίας Γεωργακοπούλου)

500

578 ΕΜΥ+ΟΛΠ-ΧΑΤΖΗΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
(στη μνήμη Γεωργακοπούλου Mαρ.)

100

579 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ 5802

580 ΕΛΕΝΗ & ΧΡΗΣΤ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 50

581 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 50

582 ΕΛΕΝΗ & ΧΡΗΣΤ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, 
(στη μνήμη Μαρ. Γεωργακοπούλου)

50

583 ΝΙΚΟΣ ΣΧΙΖΑΣ (κακός), ΜΑΡΙΑ & 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΧΙΖΑΣ

100

584 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΤΡΟΥΠΗΣ 20

585 ΣΧΙΖΑΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ) 20

Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 8200
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 31/6/2013 6530,46
Β. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 8200
Α. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 8404,33

Γ. ΝΈΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 6326,13

Η παραδοσιακή μορφή 
των σπιτιών της Δημητσάνας

συνέχεια από τη σελ. 1

Σουτζούκια με καρύδια
Mε μία  βελόνα περνάμε τα καρύδια που είναι κομμένα 

στη μέση (πεταλίδες) σε μία γερή κλωστή.  Βράζουμε τον 
μούστο στην κατσαρόλα για μουσταλευριά...

Ρίχνουμε  αλεύρι και τον ανακατεύουμε ώσπου να βρά-
σει (το αλεύρι το διαλύουμε σε κρύο μούστο, αλλιώς θα 
μας σβολιάσει). Όταν αρχίζει να πήζει, είναι έτοιμη η μου-
σταλευριά, την αφήνουμε για λίγο να  κρυώσει. Βουτάμε 
τα καρύδια που είναι στην κλωστή μέσα στην κατσαρόλα 
να πασαλειφτούν με μουσταλευριά, τα βγάζουμε να κρυ-
ώσουν λίγο και σε λίγο τα ξαναβουτάμε  για να καλυφθεί 
το σουτζούκι με μια παχιά στρώση μουσταλευριάς . Τα 
κρεμάμε  μετά στον ήλιο ή σε  στεγνό μέρος και αφού 
στεγνώσουν καλά, διατηρούνται για πολύ καιρό.

 Τα σουτζούκια ήταν ένα νόστιμο και γλυκό προφα-
ντό, για να φιλεύει η νοικοκυρά κάποιο μουσαφίρη, η 
να ξελιγουριάζουν τα παιδιά, κυρίως το χειμώνα. Την 
εποχή που εμείς είμαστε παιδιά τα σουτζούκια μαζί με 
τα μουστοκούλουρα και τις τηγανίδες με πετιμέζι, ήταν 
τα αγαπημένα μας γλυκίσματα. ...Δεν είχαμε και άλλα...

Πηγή:http://gortyniakos-logos.blogspot.gr/


