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Tαχ. Γραφείο

Aριθμός Άδειας

Η Κοίμηση της Θεοτόκου 2007Μερική άποψη του χωριού

Εξελίξεις στο δίκαιο αίτημα του Συνδέσμου για τη χρονική επέκταση 
της παραχώρησης του Π/Κ του χωριού μας από το Δήμο Γορτυνίας.

Πρόσκληση του Δ.Σ. του Συνδέσμου για την ετήσια 
Γενική Συνέλευση, κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 

και απονομή μαθητικών Βραβείων 
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Απανταχού Σερβαίων σας προσκαλεί στην 

ετήσια Γενική συνέλευση, αλλά και στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης 
πίτας, την Κυριακή 16 Μαρτίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ. στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του ΚΥΒΕ Περιστερίου (πρώτος όροφος), 
Εθνάρχου Μακαρίου 1 & Κηφισού.
Επίσης, θα απονεμηθούν τα μαθητικά βραβεία στους αριστεύσαντες 

και επιτυχόντες μαθητές-φοιτητές με καταγωγή από το χωριό μας.
Παρακαλούμε τους πατριώτες και φίλους του χωριού μας να 

μας τιμήσουν με την παρουσία τους.

Ευχές του Δ.Σ. του Συνδέσμου για το νέο έτος
Τo φετινό έτος ας φέρει σε όλους τους ανά την Οικουμένη Σερβαίους 

και φίλους του χωριού και της ιστοσελίδας μας χαρά, ειρήνη, προ-
σωπική και οικογενειακή ευτυχία δύναμη, ελπίδα και αισιοδοξία να 
ξεπεράσουμε την δύσκολη συγκυρία και να ατενίσουμε με περισσότερη 
σιγουριά και αυτοπεποίθηση το μέλλον. 
Αυτές τις ώρες, της θρησκευτικής κατάνυξης, της εσωτερικής 

γαλήνης και της οικογενειακής θαλπωρής ο νους μας ας τρέξει σ’ 
εκείνους τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη την αλληλεγγύη και 
την υποστήριξη μας. 
Η Γέννηση του Θεανθρώπου ας σηματοδοτήσει μια νέα αρχή 

το 2014, μια φωτεινή αφετηρία μιας κοινωνίας περισσότερο δίκαιης 
και συνεκτικής, χωρίς αποκλεισμούς και ανισομέρειες..

Με αγάπη 
Το ΔΣ του Συνδέσμου των απανταχού Σερβαίων Αρκαδίας

«Η Κοίμηση της Θεοτόκου»

Ο Σύνδεσμος Σερβαίων θα βραβεύσει τους αριστούχους Νέους 
για το σχολικό/ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Σέρβου, κ. Ιω-
άννης Μ. Ρουσιάς, μας ενημέρωσε ότι  το Συμβούλιο  
ζητάει με έγγραφό του προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
και το Δήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας να συζητηθεί και 
να ληφθεί θετική απόφαση για την παραχώρηση του 
Π/Κ στο Σύνδεσμο, στο προγραμματισμένο Δημοτικό 
Συμβούλιο του Φεβρουαρίου. Συγκεκριμένα μας ανα-
φέρει ότι η εισήγησή του προς το Δημοτικό συμβούλιο 
θα είναι η εξής:
Ο Σύνδεσμος των απανταχού Σερβαίων «Η Κοίμηση 

της Θεοτόκου» είχε ζητήσει από το Δήμο Γορτυνίας 
μετά από δύο ομόφωνες αποφάσεις των γενικών 
συνελεύσεων των μελών του που έλαβαν χώρα τον 
Φεβρουάριο και Αύγουστο του 2013, την παράταση 
της δωρεάν παραχώρησης χρήσης της αιθούσης του 
Πολιτιστικού Κέντρου και του κάτωθι αυτής επιπέδου 
χώρου από τα 20 χρόνια που είχε δοθεί από τον πρώην 
δήμο Ηραίας (Πρακτικό Νο. 08/2007 της 28.5.2007) στα 
99 έτη. Ο Σύνδεσμος για τη διαμόρφωση της αιθούσης 
του Πολιτιστικού κέντρου στη σημερινή της μορφή 
δαπάνησε το μεγάλο ποσό των 96.000.- Ευρώ, πλέον 
της προσωπικής εργασίας πολλών εξειδικευμένων 

τεχνιτών και αρχιτέκτονα. Δεδομένο επίσης, το οποίο 
πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τη Δημοτική 
Αρχή είναι ότι η αίθουσα είναι στη διάθεση όλου του 
χωριού και για κοινωνικές υπηρεσίες όπως π.χ. Μνη-
μόσυνα, Γάμους κ.λπ.
Για τους ανωτέρω λόγους η Τοπική Κοινότητα 

Σέρβου εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Γορτυνίας:
Α. Την χρονική επέκταση της δωρεάν χρήσης από 

το Σύνδεσμο Σερβαίων της αιθούσης του Πολιτιστικού 
Κέντρο του χωριού Σέρβου και του κάτωθι αυτής επι-
πέδου χώρου από τα 20 έτη της αρχικής απόφασης 
του 2007 από τον τότε Δήμο Ηραίας στα 99 έτη.
Β. Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να κα-

λέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο τόσο τα μέλη της Τ.Κ. 
Σέρβου, όσο και το Δ.Σ. του Συνδέσμου Απανταχού 
Σερβαίων «Η Κοίμηση της Θεοτόκου», ώστε να παρέ-
χουν κάθε δυνατή ενημέρωση για το θέμα.
Γ. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κοινο-

ποιηθεί στο Σύνδεσμο των απανταχού Σερβαίων «Η 
Κοίμηση της Θεοτόκου».

Ευχές Τ.Κ. Σέρβου
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του 
Τοπικού Συμβουλίου Σέρβου 
σας εύχονται καλή χρονιά με 
υγεία και αγάπη.
Περισσότερα χαμόγελα και 
δύναμη σε όλους.

Ευχές του Δημάρχου 
Γορτυνίας

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Γιαννό-
πουλος, καθώς και το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Γορτυ-
νίας εύχονται στους απανταχού 
Γορτύνιους υγεία και προσωπι-
κή ευτυχία.

Επ’ ευκαιρία του Νέου
 έτους 2014 

εύχομαι  σε όλους τους πατριώτες 
και τις πατριώτισσες,

 απανταχού Σερβαίους  
και Σερβαίες

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
Με υγεία, αγάπη και χαρά 
στις οικογένειες σας,
αισιοδοξία και δύναμη  

για τα δύσκολα.
Μαρίνα Διαμαντοπούλου-Τρουπή

Πρ. Αντιδήμαρχος
Εντ. Δημ. Συμβ. Πολιτισμού-

Τουρισμού και Κοινων. Υπηρεσιών
Δήμου Γορτυνίας

Σε μία δύσκολη εποχή πολλα-
πλών κρίσεων η επιβράβευση 
της προσπάθειας και της ευ-
γενούς άμιλλας των μαθητών 
και μαθητριών που προοδεύουν 
δεν είναι απλά σημαντική. Είναι 
επιτακτική. Γιατί ο πιο ασφαλής 
δρόμος για να προχωρήσει 
μπροστά η πατρίδα μας είναι 
η  νεολαία  μας ,  η  μοναδική 
ασφαλής  επένδυση  για  το 
μέλλον της.
Ο  Σύνδεσμος  Απανταχού 

Σερβαίων , εκφράζοντας αι-
σθήματα στοργής, αγάπης και 

εκτίμησης προς τους νέους 
ανθρώπους του Συνδέσμου, οι 
οποίοι έδωσαν και δίνουν με 
επιτυχία μια δύσκολη προσω-
πική μάχη  διεκδικώντας τους 
στόχους και τα οράματα τους, 
θα επαινέσει, σε ειδική για 
τον σκοπό αυτό εκδήλωση, τα 
παιδιά που:

-  αρίστευσαν στην σχολική 
περίοδο 2012-2013 σε Γυμνάσιο 
και Λύκειο με βαθμό 18 και άνω

-  πέτυχαν στις εισαγωγικές 
εξετάσεις των ΑΕΙ και ΤΕΙ του 
2013,

-  απέκτησαν Μεταπτυχιακό/
Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευ-
σης
επιβραβεύοντας με τον τρόπο 

αυτό  τις προσπάθειες τους 
για την κατάκτηση της γνώσης 
και αναγνωρίζοντας τους ικα-
νούς  και άξιους.
Παρακαλούνται όσοι πληρούν 

τις παραπάνω προϋποθέσεις  να 
επικοινωνήσουν με οποιοδήπο-
τε μέλος του Δ.Σ. ή να στείλουν 
email στο Σύνδεσμο (syndes-
mos@servou.gr) μέχρι  την 
Παρασκευή 07 Μαρτίου 2014.

Επιτυχίες των Νέων μας για το 2013 (συνέχεια από «Αρτοζήνος» αρ.φ. 192)

Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Ο Δημόπουλος Δημήτριος του 

Διονυσίου και της Κωνσταντίνας 
πέτυχε στην Ιατρική Σχολή του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών.
Ο Κωνσταντίνος Λαζαρίδης 

του Νικολάου και της Κωστούλας, 
εγγόνι της Σταμάτας και Ευάγγελου 
Μπουρνά από το συνοικισμό Αρά-
πηδες, πέτυχε στο Τμήμα Ψηφιακά 
Μέσα και Επικοινωνίας, της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών του 
Τ.Ε.Ι. Καστοριάς.
Η Χριστίνα Χρ. Μπόρα, εγγονή 

του Θεοδωρου Μπόρα (Τοτωνη) 
αποφοίτησε από το Τμήμα Χρημα-
τοοικονομικής και Λογιστικής του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε) με βαθμό 9.
Η  Ηλιάννα Ρούτουλα του Πα-

ναγιώτη και της Νικολίτσας Κων-

σταντοπούλου πέτυχε στο Τμήμα 
Γεωγραφίας-Γεωπληροφορικής 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Η Κατερίνα Κοντού του Στράτου 

και της Ελένης, εγγονή του Ηλία 
Κωνσταντόπουλου (Κόκορη) πέτυ-
χε στη Φιλολογική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος).
Η Βασιλική Κουτσανδρέα του 

Χρήστου πέτυχε στο τμήμα Υγείας 
και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας.
Ο Δημήτριος Κουρής, εγγονός 

της Βασιλικής Διαμαντή Κουτσαν-
δρέα πέτυχε στο Τμήμα Εργοθε-
ραπείας του ΤΕΙ Αθήνας.
Ο Δημήτρης Βρεττός, εγ-

γονός του Θεόδωρου Διαμαντή 
Κουτσανδρέα πέτυχε στο Τμήμα 
Πληροφορικής του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Η Μαρία Θ. Τρουπή αρίστευσε 

κατά το σχολικό έτος 2012 – 2013 
στην Α’ Γυμνασίου συγκεντρώνο-
ντας συνολική βαθμολογία   19 
& 6/13.
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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

Γεννήσεις
Ο Παναγιώτης Τσιβράς και η σύζυγος 

τουΕλένη Ρουσιά του Ιωάννη απέκτησαν το 
πρώτο τους παιδί, στις 22 Οκτωβρίου 2013, ένα 
υγιέστατο και χαριτωμένο κοριτσάκι, το οποίο 
γεννήθηκε στηΜαιευτική και Γυναικολογική 
Κλινική «Λητώ».

Την Τετάρτη 20/11/2013 στο Μαιευτήριο 
ΙΑΣΩ η Ασημίνα Γ. Παγκρατη, εγγονη του 
ΝικολακηΠαγκρατη και ο σύζυγος της Νίκος Κα-
ραχαλιος απέκτησαν το πρώτο τους κοριτσάκι. 

Το πρώτο της παιδί - κοριτσάκι, απόκτη-
σε στην Αθήνα στις 8 Νοεμβρίου 2013 η
οικογένεια του Νίκου Ζαχ. Ζηνέλη και της Μα-
ρίας Ιωάν. Δημητροπούλου.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου εύχεται στους ευτυ-
χείς γονείς και στις οικογένειες τους «να τους 
ζήσουν τα νεογέννητα».

Μνημόσυνα
Την Κυριακή 9 Μαρτίου 2014 στον Ιερό 

Ναό «Κοίμησης της Θεοτόκου» στου Σέρβου 
θα πραγματοποιηθεί το ετήσιο μνημόσυνο του 
Θάνου Μπόρα. Συγγενείς και φίλοι θα είναι εκεί 
για να τιμήσουν την μνήμη του αγαπημένου 
τους Θάνου. 

Θάνατοι
10.11.2013 Απεβίωσε η Μαρία Θέμις συζ. 

Αποστόλου Στρίκου σε ηλικία 67 ετών
Έφυγε από τη ζωή 

η Μαρία Θέμις Στρί-
κου του Ιωάννου και 
της Καλλιόπης το γέ-
νος Σταματίου/Μι-
χαήλ. Η Μαρία γεν-
νήθηκε σ το Κάιρο 
της Αιγύπτου  στις 
31 Μαρτίου 1945 . 
Το 1963 εγκατέλειψε 
όπως και πολλοί άλ-

λοι ομογενείς την Αίγυπτο και κατέφυγε με 
τους γονείς της στην Αθήνα. Το 1965 έχασε 
σε ναυτικό δυστύχημα τον μοναδικό αδελφό 
της Σταμάτη σε ηλικία 27 ετών. Αναγκάστηκε 
έτσι να εγκαταλείψει το όνειρό της να γίνει 
δασκάλα και εργάστηκε ως εμποροϋπάλλη-
λος. Γνώρισε τον Απόστολο Α. Στρίκο και τον 
παντρεύτηκε το 1971. Απέκτησαν τρεις γιούς, 
τον Αναστάση, τον Σταμάτη και τον Γιάννη, 
ο οποιός της χάρισε και τρία εγγονάκια. Μετά 
το θάνατο του συζύγου της, τον Γενάρη του 
2009, αφιερώθηκε με ενθουσιασμό στην ανα-
τροφή τους. Έφυγε ξαφνικά από ένα αιμάτωμα 
στον εγκέφαλο την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 
2013. Ο πόνος και η αγωνία της κράτησαν 
μόνο μερικές ώρες. Δυο μόλις εβδομάδες 
νωρίτερα είχε φέρει και εναποθέσει τα οστά 
του Αποστόλη στου Σέρβου.

 Το Δ.Σ. του Συνδέσμου εκφράζει τα θερμά 
του συλλυπητήρια στους οικείους της.

 14.11.2013 Απεβίωσε ο Αγγελής Σ. Κλει-
σούρας σε ηλικία 99 ετών

Έφυγε από τη ζωή στις 14 Νοεμβρίου 2013 
στην Αθήνα, πλήρης ημερών, ο Αγγελής Κλει-

σ ο ύ ρ α ς .   Ο   Α γ γ ε -
λής  γεννήθηκε στου 
Σέρβου το 1914 και 
ήταν το 2ο παιδί (Μα-
ρ ί α ,   Γι ά ν ν η ς ,   Ε λ -
πίδα) του  Σπήλιου 
Αγγ.  Κλεισούρα  και 
της Αννιώς Αθ. Σχίζα. 
Νυμφεύθηκε την  Πα-
ν α γ ο ύ λ α Μ ή τ ρ ο υ 
Βέργου, με την οποία 

απέκτησε τρία παιδιά, τον  Σπύρο, τον  Δημή-
τρη και τη Ρούλα, ενώ ευτύχησε να αποκτήσει 
πέντε εγγόνια και  έξι δισέγγονα. Επαγγελματικά 
ασχολήθηκε με την τέχνη του κτίστη. Ο  Αγ-
γελής  υπήρξε ένας καλωσυνάτος άνθρωπος, 
καλός οικογενειάρχης, έχαιρε δε της αγάπης και 
σεβασμού όλων των συγχωριανών μας. Η εξό-
διος ακολουθία έγινε στον Ναό της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου στου Σέρβου, την Παρασκευή 15 
Νοεμβρίου 2013.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου εκφράζει τα θερμά 
του συλλυπητήρια στους οικείους του.

08.11.2013 Απεβίωσε ο Ιωάννης Κ. Γκούτης 
Σε ηλικία 89 ετών

Απεβίωσε στις 08 Νοεμβρίου 2013 στο 
Ελληνικό ο  Ιωάννης Κων/νου Γκούτης,  και 
η εξόδιος ακολουθία έγινε την επομένη  9η 
Νοεμβρίου  από το Κοιμητήριο Καισαριανής 
Αττικής. Ο  Γιάννης,  γεννηθείς το 1924,  ήταν 
το  δεύτερο από τα τέσσερα παιδιά (Βασίλης, 
Παναγούλα και Παναγιώτης) του Κωνσταντή 
Β. Γκούτη  και της  ΚωστούλαςΔάρα (Νταρό-
γιαννη). Παντρεύτηκε την Αλεξάνδρα Κουρμπό-
γλου και απέκτησαν μία κόρη, την Κωνσταντίνα 
(Ντίνα). Ο Γιάννης ως έμπορος δραστηριοποιή-
θηκε για πολλά χρόνια στον Πειραιά, που ήταν 
και τόπος κατοικίας του, ενώ τα τελευταία χρόνια 
της ζωής του διέμενε στο Ελληνικό. Ήταν ένας 
καλός σύζυγος και οπατέρας, με αξιοσημείωτη 
προσωπικότητα, που κέρδισε τον σεβασμό όλων 
όσων είχαν την τύχη να τον γνωρίζουν.

Το ΔΣ του Συλλόγου εκφράζει τη συμπά-
θειά του στην οικογένεια του εκλιπόντος.

17.11.2013 Απεβίωσε η Χριστίτσα Αγγελή 
Σχίζα 

Απεβίωσε στις 17 Νοεμβρίου 2013 στην Αθή-
να η  Χριστίτσα Αγγελή Σχίζα,  και η εξόδιος 
ακολουθία έγινε την 18η Νοεμβρίου και ώρα 
3.30 μ.μ από τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων 
Αττικής. Η Χριστίτσα ήταν το 3oαπό τα επτά παι-
διά (Νίκος, Μήτσιος, Αντώνης, Γεωργία, Ελέ-
νη  και  Γιάννης) του  Θεοδώρου Δημητρίου 
Σχίζα και της Ασπασίας Γ. Μπόρα. Παντρεύτηκε 
τον συγχωριανό μας  Αγγελή Δ. Σχίζα  (Της 
Μητσιαινούλας) και απέκτησαν την  Ασπα-
σία,  τον  Τάκη, το  Θοδωρή  και τη  Δήμητρα. 
Η Χριστίτσα ήταν μια καλή σύζυγος και μάννα , 
με πολύ καλοσύνη που κέρδισε τον σεβασμό και 
αγάπη όλων των Σερβαίων που είχαν την τύχη 
να την γνωρίζουν.

Το ΔΣ του Συλλόγου εκφράζει τη συμπά-
θειά του στην οικογένεια της εκλιπούσης.

22.11.2013 Απεβίωσε η Μαρία Ιωάννου 
Στρίκου

Απεβίωσε στις 22 Νοεμβρίου 2013 η Μαρία 
Ιωάννου Στρίκου και η εξόδιος ακολουθία έγινε 
από την εκκλησία του χωριού μας Σέρβου την 
23η Νοεμβρίου 2013. Η Μαρία ήταν το 4o από 
τα πέντε παιδιά (Φροσύνη, Μήτσιος, Γιώργος, 
και  Γιάννης) του  Νικολάου Δ. Μπόρα (Νι-
κολή)  και της  Χριστίτσας Κ. Κλεισούρα.  Πα-
ντρεύτηκε τον συγχωριανό μας Ιωάννη Γ.Στρί-
κο (Ντέρη)  και απέκτησαν την  Παναγιώτα, 
το Γιώργο, τη Χριστίνα, το Νίκο, το Σπύρο και 
τον Αριστείδη. Η Μαρία είχε πολλές αρετές σαν 
καλή πολύτεκνη μάνα καλή σύζυγος και καλός 
άνθρωπος. Έχαιρε της εκτίμησης και αγάπης 
όλων των συγχωριανών μας.

Το ΔΣ του Συλλόγου εκφράζει τη συμπά-
θειά του στην οικογένεια της εκλιπούσης.

8.12.2013 Απεβίωσε η Κούλα Κων/νου 
Βέργου

Απεβίωσε στις 8 Δεκεμβρίου 2013 η Κούλα 
Κωνσταντίνου Βέργου (Το γένος Πασαλή, από 
τη Δημητσάνα) και η εξόδιος ακολουθία έγινε 
από την εκκλησία του χωριού μας Σέρβου την 
9η Δεκεμβρίου 2013. Η Κούλα παντρεύτηκε τον 
συγχωριανό μας Κώστα Χρ. Βέργο (εγγονό του 
Αριστείδη Βέργου) και απέκτησαν τη Φωτούλα, 
το Χρήστο, το Γιώργο και τη Βαρβάρα. Η Κού-

λα ήταν μία καλή πολύτεκνη μάνα καλή σύζυγος 
και καλός άνθρωπος. Έχαιρε της εκτίμησης και 
αγάπης όλων των συγχωριανών μας.

Το ΔΣ του Συλλόγου εκφράζει τη συμπά-
θειά του στην οικογένεια της εκλιπούσης

19.01.2014 Απεβίωσε η Ελένη Αθ. Κοντο-
γόνη σε ηλικία 95 ετών

Στις 19 Ιανουαρί-
ου 2014 απεβίωσε 
η Ελένη Αθανασί-
ου Κοντογόνη σε 
ηλικία 95 ετών. Την 
πολυαγαπημένη μας 
σύζυγο, μητέρα και 
γιαγιά συνοδεύσαμε 
και κηδεύσαμε στο 

πολυαγαπημένο της χωριό Κακουραίικα στις 
20 Ιανουαρίου. Στην κηδεία παρευρέθηκε όλη η 
οικογένειά της και πλήθος συγγενών και φίλων 
τους οποίους η οικογένεια ευχαριστεί θερμά. Το 
40ήμερο μνημόσυνο θα τελεστεί στο χωριό στις 
23 Φεβρουαρίου, ημέρα Κυριακή.

Η Τρανή μας Βρύση
Τον τελευταίο 

καιρό είχα ένα πε-
ρίεργο προαίσθη-
μα. Κάθε φορά 
που κάτι μου τη 
θύμιζε, μια σκέψη, 
μια κουβέντα, κά-
ποιο μπαχαρικό, 
έλεγα μέσα μου 
αυθόρμητα “Θε-
όσχωρέστη μάνα 
μου” κι ύστερα 
πάλι με ανακα-
λούσα στην τάξη, 
χτυπούσα ξύλο κι 

έλεγα “ήμαρτον Κύριε, τι λέω εκεί, ζει η γυναίκα, 
καλή της ώρα...!” Μου τηλεφωνούσε τακτικά τα 
βράδια στο σταθερό. Γνώριζα με σιγουριά το 
κουδούνισμά της πριν ακουστεί εκείνη η αει-
θαλής, νεανική φωνή της. “Χελόου...!” μου έλεγε 
για αστείο, που σήμαινε: καλησπέρα, είμαι καλά, 
ευδιάθετη, χαίρομαι που σε πέτυχα στο σπίτι... 
Παραμονή τ’ Άη Δημητριού με πήρε και μου 
είπε: μάντεψε με ποιόν κάθομαι στο σαλόνι και 
τα λέμε... Με ποιόν...; Με τον πατέρα σου, μου 
λέει. Α καλάαα, τά χασες φαίνεται νωρίς μάνα, 
ελπίζω να εννοείς τη φωτογραφία του. Όχι, παιδί 
μου, μην ανησυχείς, τά’χω τετρακόσια κι εννοώ 
τα οστά του. Έγινε η τελική εκταφή και θα τα 
πάμε αύριο στο χωριό να τα εναποθέσουμε στο 
οστεοφυλάκιο, τα έχω εδώ στο σαλόνι. Άντε με 
το καλό, της είπα... Με ξαναπήρε την Κυριακή το 
βράδυ, εξαντλημένη αλλά και ανακουφισμένη. 
Δόξα Σοι ο Θεός, ηρέμησα παιδί μου, μου λέει, 
έκανα το χρέος μου, τον πήγα στον τόπο που 
γεννήθηκε και τον ακούμπησα εκεί δίπλα στους 
φίλους και στο σόι του, να ησυχάσει η ψυχή του, 
να ησυχάσω κι εγώ. Ύστερα μου περιέγραψε 
με λεπτομέρειες τα πάντα, τις αντιδράσεις των 
παιδιών, την προέκταση του νεκροταφείου, το 
καινούργιο οστεοφυλάκιο, τους Σερβαίους που 
συνάντησε και τα νέα που άκουσε. Ξαναμιλή-
σαμε μέσα στην εβδομάδα κι ύστερα πάλι την 
Παρασκευή των Ταξιαρχών. Ήμουν σίγουρος 
ότι θα με έπαιρνε να μου θυμίσει τη γιορτή του 
αδελφού μου του Σταμάτη. Έτσι μας έπαιρνε 
απαρεγκλίτως για να θυμίσει στον καθένα μας 
τις γιορτές, τα γενέθλια, τις επετείους όλων 
των άλλων. Είχε το λόγο της. Προσπαθούσε 
να προλάβει μια αμέλεια που θα μπορούσε 
να οδηγήσει έστω και στην παραμικρή πικρία 
μεταξύ μας, μια ζωή τερματοφύλακας άγρυπνος 
να αποκρούει τις μπαλιές που απειλούσαν το 
τέρμα της αγάπης. Τον πήρα λοιπόν από νωρίς, 
του ευχήθηκα, μιλήσαμε και περίμενα να πάρει 
η μάνα μου να μου το θυμίσει εκ των υστέρων. 
Καλησπέρα, ξέρεις τι είναι σήμερα...; Ξέρω, τον 
πήρα, μιλήσαμε, ησύχασε... Γέλασε, νά’χεις την 
ευχή μου, μου είπε. Δεν μιλήσαμε πολλή ώρα. 
Μου περιέγραψε μοναχά με καμάρι τα τελευταία 
κατορθώματα, τις καινούργιες λεξούλες και τα 
καμώματα του μικρού μου ανηψιού κι όταν της 
παραπονέθηκα για μια γαστρεντερίτιδα που με 
ταλαιπωρούσε με συμβούλεψε να βρω να πιω 
χυμό από ρόδι. Κι είχα εδωπέρα κάτι ρόδια να 
σου στίψω, μου λέει, αχ και να μην είσαι εδώ... 
Κλείσαμε βιαστικά γιατί ήθελε να δει μια σειρά 
στην τηλεόραση που τη διασκέδαζε, άντε βρε 
μάνα, καλό βράδυ, της είπα, θα τα πούμε μια 
άλλη στιγμή με ησυχία. Καλό ξημέρωμα αγόρι 
μου... Αυτός ήταν ο αποχαιρετισμός μου, δεν 
ήξερα, ποιός να μου τό ‘λεγε, πως δεν επρόκειτο 
να μοιραστούμε άλλη στιγμή και πως την περί-

Ιστορικής σημασίας 
οπτικοακουστικό υλικό
Οπτικοακουστικό υλικό (video) σημαντι-

κής σημασίας και αξίας ανακαλύψαμε στην 
ιστοσελίδα του γειτονικού μας χωριού 
Ψάρι, το οποίο αναδημοσιεύσαμε στην 
ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.servou.
gr. Η διάσωση του σπουδαίου αυτού 
ντοκουμέντου οφείλεται στο Γιάννη Χρ. 
Ζαφειρόπουλο, που μας ταξίδεψε δεκαε-
τίες πίσω, είδαμε με συγκίνηση γνωστές 
μας φυσιογνωμίες, άλλοι τους εαυτούς 
μας αρκετά χρόνια νεότερους και κάποιοι 
άλλοι μνημονεύσαμε συγχωριανούς μας 
που έχουν φύγει.
Το ντοκιμαντέρ χρονολογικά τοποθετεί-

ται στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 
1980 και πρόκειται για παραγωγή της ΕΡΤ, 
την οποία παραγωγή πολλοί από εμάς είχα-
με αναζητήσει στο αρχείο της χωρίς όμως 
αποτέλεσμα. Η δημοσιογράφος που καλύ-
πτει το ρεπορτάζ είναι η Φωτεινή Πιπιλή, η 
οποία αναζητά Σερβαίους τόσο στο χωριό 
όσο και στην Αθήνα, με απώτερο σκοπό 
να αποκαλυφθούν οι λόγοι που οδήγησαν 
στην εγκατάλειψη της ελληνικής υπαίθρου 
και στη συγκέντρωση του πληθυσμού στα 
αστικά κέντρα.
Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 

τον κ. Βασίλη Κ. Αναστασόπουλο, ο οποίος 
επεξεργάστηκε και ανάρτησε το video 
αυτό στο YouTube και το προβάλει στην 
ιστοσελίδα του χωριού του http://www.
opsarion.gr/, μαζί με ένα εκτενές άρθρο 
γύρω από εκείνη την περίοδο.

μενε η απόλυτη, η αμείλικτη, η οριστική εκείνη 
ησυχία, που μόνο οι νεκροί απολαμβάνουν... Την 
Κυριακή το πρωί, στις δέκα του Νοέμβρη, η μάνα 
μας υπέκυψε σε μια αιφνιδιαστική έφοδο του 
θανάτου. Έφυγε ξαφνικά, αναπάντεχα, πέταξε 
μακρυά σαν το χελιδόνι που επιστρέφει στην 
Αίγυπτο... Ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά 
που μας εγκατέλειψε, που έφυγε χωρίς να ειπεί 
που πάει... Κυριακή πρωί, οι άλλες οι μανάδες 
πάν στην εκκλησιά, η δικιά μας λούστηκε και 
κίνησε να πάει στο Θεό τον ίδιο. Είναι σκληρό 
το ξαφνικό αλλά και δίκαιο. Όλη της βλέπεις τη 
ζωή δεν κοιτούσε παρά μόνο τους άλλους, τους 
γονείς της, τα πεθερικά της, τον άντρα της, τα 
παιδιά της, τα εγγόνια της, τους άλλους, τους 
άλλους, τους άλλους... Μα υπάκουσε στη φωνή 
του Ταξιάρχη που της είπε: Σήμερα Μαίρη εσύ, 
θα κοιτάξεις τον εαυτό σου, θα φύγεις ξαφνικά, 
εύκολα, ανώδυνα, όρθια στα πόδια σου, χωρίς 
αρρώστιες, χωρίς νοσοκομεία, χωρίς φάρμακα, 
χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς αγωνία. Και τα παιδιά, 
τι θα κάνουνε χωρίς εμένα; Άσε τους άλλους 
Μαίρη, μην ανησυχείς, μεγάλωσαν πια, θα τα 
καταφέρουν, θα σε ευγνωμονούν, αρκετά τους 
φρόντισες, ήρθε η ώρα να κοιτάξεις κι εσύ τον 
εαυτό σου. Έτσι λοιπόν, χρειάστηκε να έρθει ο 
θάνατος ο ίδιος για να κάνει η μάνα μας για μία 
και μοναδική φορά αυτό που ήταν το καλύτερο 
για την ίδια και το πιο δύσκολο για μας. Στη ζωή 
της δεν έκανε άλλο από το να μας θρέφει με τη 
σοφία, το κουράγιο, τη δουλειά, την πίστη, το χρό-
νο, τη στοργή, την προσοχή, το γάλα, το αίμα της... 
Τη μάνα αυτή πονάει πολύ να την αποχωριστείς, 
γιατί θρησκεία της ήταν η μητρότητα η ίδια. Ήταν 
η Μαίρη η Μάνα μας με όλα τα Μ κεφαλαία. Δεν 
ήθελε φορέματα, δεν ήθελε στολίδια, μόνο παιδιά 
κι εγγόνια να τα ποτίζει σαν τις γλάστρες, να τα 
αγαπάει, να τα συμβουλεύει, να τα ενθαρρύνει, 
να τα στηρίζει, να τα χαρτζηλικώνει, να τους 
μαγειρεύει φαγητά από εκείνα που τα τρως και 
κοντά στη γλώσσα γλυκαίνεται και η ψυχή σου, 
να τους εμπνέει σιγουριά για τη ζωή, να τους μα-
θαίνει τη συγχώρηση, να λέει “κάθε εμπόδιο για 
καλό, αγόρι μου” Κοσμήματά της ήταν τα παιδιά 
της, αυτά φορούσε και καμάρωνε στη χαρά μας, 
στον ερχομό μας, στην επιτυχία μας. Στο κομο-
δίνο της ήταν ο προηγούμενος Αρτοζήνος, τον 
έδειχνε στις φίλες και καμάρωνε, ετούτον θα τον 
δείχνουμε εμείς και θα λέμε, κοιτάξτε, αυτή ήταν 
η μάνα μας, η Τρανή μας Βρύση... 

Αναστάσιος Αποστόλου Στρίκος

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου παρακαλεί 
θερμά τους συγγενείς των αποθανόντων 
πατριωτών μας να στέλνουν το συντο-
μότερο δυνατόν φωτογραφία τους, 
ώστε το αρχείο που δημιουργείται για 
τις γενιές που έπονται να είναι πλήρες. 
Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για 
την ευαισθησία σας.
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Γράφει ο Βασίλης 
 Κων/ντή Σχίζας

Τα τσουράπιαΤα τσουράπια Λιμνίτσα:
Η βρύση των πεθαμένων στου Σέρβου 

Χιόνιζε. Ήταν ανήμερα της Υπαπαντής. Παρθένο κι άσπι-
λο το χιόνι στους δρόμους. Ήταν ακόμη πρωί. Οι πυκνές 
νιφάδες του χιονιού περιόριζαν την ορατότητα στα είκοσι 
μέτρα το πολύ. Έπρεπε να πάω στη βρύση για νερό. Η 
μάνα μου, για να μη με κουράσει, σκέφτηκε το καλύτερο. 
Γέμισε τον τέντζερη χιόνι τον έβαλε στην φωτιά και με το 
νερό του μαγείρεψε τον πρωινό τραχανά. Όχι πως ήταν 
μακριά η βρύση, αλλά η ταλαιπωρία από το στρωσίδι και 
τη ζεστασιά να βρεθείς στο χιονιά σχεδόν ξυπόλυτος και 
νηστικός, είναι κομμάτι βαρύ... και άγουρο. 
Η μάνα, χήρα και απροστάτευτη, μοναχοπαίδι η αφεντιά 

μου, δεν ήθελε να με κουράζει και να με στενοχωρεί. ‘Όταν, 
δε, μ’ έβλεπε να καταγίνομαι με τα βιβλία μου και τα τετράδια 
μου, έκανε νεκρική σιγή και το σπίτι μεταβαλλόταν σε χώρο 
προσευχής και προσκυνήματος. Έτυχε κείνο το πρωί να 
έχω ανοίξει το αναγνωστικό μου μισοσκεπασμένος με την 
πλάτη κατά το παράθυρο και τις σελίδες στο φως. Στο σπίτι 
σιγή. Στο δρόμο ερημιά. 
Ακούστηκαν αλαφρές πατημασιές και τρίξιμο φρέσκου 

χιονιού. Παραξενεύτηκα. Γύρισα προς το παράθυρο και 
παραμέρισα το φράχτη κι άνοιξα χαραμάδα να ιδώ. 
Ήταν ο Γιάννης ο Ράμος. Ντυμένος μια μπαλωμένη χλαίνη 

στους αγκώνες, κατηφόριζε. Από τη χακί κουκούλα που 
είχε στο κεφάλι, μόνο τα μάτια του φαίνονταν. Τον γνώρισα 
από την κορδωτή περπατησιά του και το μπόι του. Δεν θα 
συμπλήρωνε το ενάμισι μέτρο με τακούνι αρβύλας. Αργά 
και προσεχτικά ακολουθούσε τα βήματα ενός άγνωστου 
άντρα ψηλόσωμου, αξύριστου, μελαχρινού με κοκκαλιάρικο 
πρόσωπο και φοβισμένα μάτια που προχωρούσε μπροστά 
και άνοιγε δρόμο στο χιόνι. 
Ο Γιάννης είχε στον αριστερό του ώμο κρεμασμένη μια 

ιταλικιά αραβίδα με την ξιφολόγχη ανοιχτή. Κατηφόριζαν 
αμίλητοι. 
Έκανα νόημα στη μάνα να πλησιάσει στη χαραμάδα 

που άνοιξα να ιδώ. Είδε. Μου έκανε νόημα να μη μιλήσω. 
Έκλεισα το μεγαλύτερο μέρος του ανοίγματος και παρα-
κολουθούσα από το ελάχιστο άνοιγμα που απόμεινε, το 
αργό κατέβασμα, μέχρι που τα βήματα έσβησαν στο στενό 
γκαλτερίμι προς την πέρα γειτονιά. 
Με ρώτησε η μάνα μου αν γνώρισα τον άλλονε. Της είπα 

πως τον έβλεπα για πρώτη φορά. Τσιγάρισε, όπως πάντα 
τον τραχανά, κι αρχίσαμε να τρώμε. Το φαινόμενο δεν ήταν 
δυνατόν να το εξηγήσουμε. Το Γιάννη δεν το ξέραμε για 
ψυχωμένον κι ικανόν να κρατήσει όπλο αντίστασης. Το ύψος 
του όπλου ήταν μια πιθαμή μεγαλύτερο από τ’ ανάστημα 
του. Γέλια, μάλλον, μου έφερνε το θέαμα παρά θαυμασμό. 
Ο αξύριστος άντρας, όμως, ήταν λεβένταρος. Θα πλησί-

αζε τα δύο μέτρα το μπόι του και τ’ αποσταμένα εφηβικά κι 
αθώα λαμπερά πράσινα μάτια του δεν έδειχναν πως είχε 
περάσει τα εικοσιπέντε χρόνια της ζωής του. 
Δεν είχαμε τελειώσει το πρωινό μας και κάποιος χτύπησε 

την πόρτα μας. Πετάχτηκα ν’ ανοίξω. Με κράτησε από τη 
ζώνη η μάνα μου και πήγε στην είσοδο πρώτη. Δεν άνοιξε. 
Ρώτησε ποιος είναι. Ήταν η μάνα του Γιάννη Ράμου. 
Τι τρέχει, θεια Νικολάκαινα; Τη ρώτησε απορημένη η μάνα 

και της άνοιξε βιαστικά την πόρτα. 
Η θειάΝικολάκαινα μπήκε αφήνοντας τα χιονισμένα 

παντόφλια της στο κατώφλι της εμπατής, και συνέχισε 
χουχουλίζοντας τα δάχτυλα να πηγαίνει προς το παραγώνι 
να ζεσταθεί... λέγοντας: Δεν ήρθα για καλό. Να σου γίνω 
φόρτωμα ήρθα. 
Μου κουβάλησε ο Γιάννης μου έναν Ιταλό, απ’ αυτούς 

που κυνηγάνε οι Γερμανοί. Είναι πεθαμένοι και οι δυο από 
την πείνα. Μη σου βρίσκεται μια χούφτα τραχανάς να τους 
τον βράσω; Βάλε μου, αν έχεις και μια χουλιαριά λίγδα... να 
συγχωρεθούν οι ψυχές. Τι μου τον εκουβάλησε; Αφού ξέρει 
πως στο σπίτι δεν είμαστε για μουσαφιραίους. Να ‘ναι καλά η 
σπίθα σου, (εγώ), κάνε το ψυχικό. Εγώ δεν είχα στο νου μου 
να ‘ρθω εδώ σε σένα. 0 Γιάννης μου μ’ έστειλε. Πέρναγαν 
απόξω και τον λιγούριασε η τσίκνα από το τσιγάρισμά του. 
Σκέφτηκε να χτυπήσει να σου το ειπεί και να το ζητιανέψει 
ο ίδιος. Δεν το βρήκε σωστό. Και για τη θέση σου και για το 
παιδί. Ήρθε, κι έστειλε εμένα βλέπεις. 

Η μάνα μου της έβαλε μια χούφτα τραχανά σε μια τρύπια 
στρατιωτική καραβάνα και της τον πρόσφερε όπως μοιρά-
ζουν οι γυναίκες τα κόλλυβα τα ψυχοσάββατα. 
Το απόγεμα θα τον πάει στο στρατόπεδο στα Μαγούλια-

να. Τέτοια εντολή έχει λάβει. Θα παραδώσει το όπλο! Είναι ο 
Γιάννης ο δικός μου γι’ άρματα;...Αποτέλειωσε τα νέα και τις 
κρίσεις η θειάΝικολάκαινα, πέρασε τις χιονισμένες παντό-
φλες της στα πόδια της κι άρχισε να κατεβαίνει διαλέγοντας 
τις πατημασιές στο χιόνι για δρόμο της. Η μάνα, έβγαλε 
στεναγμό ανακούφισης κι έκλεισε σιγανά την πόρτα. Εγώ 
δεν ξανακάθησα στο παραγώνι. Αποτέλειωσα το λιγοστό 
φαγί μου, άφησα στο σοφρά το χωματένιο πιάτο και κάτι 
ήθελα να ειπώ στη μάνα μου, μα δεν το ‘λεγα. ‘Ηθελα να 
πάω στο σπίτι της θεια Νικολάκαινας, να ιδώ από κοντά τον 
ιταλό. Ήθελα να ιδώ από πάρα πολύ κοντά τον εχθρό. ‘Έναν 
από τους εχθρούς που ήθελαν να σκλαβώσουν την Ελλάδα 
και που πριν από δύο χρόνια τέτοια εποχή στα βουνά της 
Ηπείρου στο μέτωπο, σκότωσαν πολεμιστή τον αδερφό του 
πατέρα μου το μπάρμπα μου το Γιώργη. Κάτι τέτοιο ήθελε 
και η μάνα μου αλλά δεν το έλεγε. Εκείνη ήθελε να τον ιδώ 
για άλλους λόγους. Είδε, καθώς, κατέβαινε τα σκαλιά τα με-
γάλα δάχτυλα των ποδιών του να είναι έξω από τις τρύπιες 
αρβύλες του. Δεν μου έλεγε τίποτα. Σε λίγο σηκώθηκε από 
την θέση της και πήγε προς την παλιά κασέλα της γιαγιάς. 
Την άνοιξε. Έψαξε και βρήκε ένα ζευγάρι καινούργια κόζινα 
τσουράπια του παππούλη που τα είχε για το κυνήγι. Μ’ 
έντυσε καλά. Ντύθηκε και κείνη με την μπελερίνα της την 
καλή. Πήρε τα καλτσούνια στον ντορβά. Έβαλε μέσα και δυο 
αραποσίτια βρασμένα και κινήσαμε για το σπίτι. Φτάσαμε 
αμέσως. Τινάξαμε τα λιγοστά χιόνια. Ανοίξαμε το μάνταλο 
και μπήκαμε. Παραμέρισε η γίδα που κοιμότανε στην εμπατή 
και ανοίξαμε την πόρτα του χειμωνιάτικου. Πριν ν’ ανοίξουμε, 
φώναξε η μάνα μου. 
Θέλτεμουσαφιραίους; 
Κοπιάστε! είπε η θειάΝικολάκαινα κι ανασηκώθηκε στο 

παραγώνι της. Ο Ιταλός ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι κατά 
το παράθυρο. 0 τραχανάς ήταν έτοιμος για τσιγάρισμα. Ο 
Γιάννης έψαξε να βρει το τσαγκαροσούβλι του και τις κλω-
στές για να μερεμετίσει τις αρβύλες του εχθρού. 
Η μάνα μου άνοιξε το ντορβά κι έδωσε τ’ αραποσίτια στη 

θειάΝικολάκαινα να τα ψήσει. Ύστερα έβγαλε τα τσουρά-
πια τα κόζινα του παππού και τα έδωσε με νοήματα στον 
Ιταλό, μα ο Ιταλός ήξερε αρκετά καλά τα ελληνικά και την 
ευχαριστούσε... παίρνοντας με χαρά τα τσουράπια από τα 
χέρια της μάνας μου και φορώντας τα αμέσως. Του ήταν 
λίγο μικρά, αλλά τα φόρεσε. 

- Μα μιλάνε ελληνικά οι Ιταλοί; Ρώτησε απορημένη η 
μάνα μου. 
Τα μάπα του παλικαριού άστραψαν από χαρά. Πήρε το 

χέρι μου τρυφερά στο δικό του και μου το φίλησε πολλές 
φορές. Έκλαιγε χωρίς να το θέλει. Μας ρώτησε πολλά. 
Κράτησε και μερικές σημειώσεις... Σπουδαγμένος άνθρω-
πος. Έξυπνος. Με ανθρώπινα φερσίματα. Ήταν από την 
Αγκώνα. Είχε σπουδάσει νομικά στη Ρώμη. 0 πατέρας του 
ήταν δάσκαλος και ο παππούς του ναυτικός. Τα ελληνικά τα 
έμαθε στη Ρόδο στου παππού του το σπίτι. Από τη Ρόδο 
ήταν ο παππούς του, ο πατέρας της μητέρας του. Ήξερε 
και τραγούδια. 
Τσιγάρισε η θεια - Νικολάκαινα τον τροχανά. Άρχισαν να 

βάζουν τα πιάτα, να τρώνε. Εμένα μέ φίλησε ο ιταλός πολλές 
φορές στα χέρια και στα μαλλιά και τη μάνα μου τη φίλησε 
στα χέρια και στο μέτωπο... Η μάνα μου ροδοκοκκίνισε.. 
όπως και ο Ιταλός. Βγήκαμε, φύγαμε. Το χιόνι εξακολου-
θούσε να πέφτει πυκνό. 
Στο σπίτι είχε σβήσει σχεδόν η φωτιά. Την ανάψαμε. Κα-

θήσαμε κοντά της και λέγαμε για τον Ιταλό που μας τα είπε 
όλα ελληνικά και ήταν τόσο τρυφερός μαζί μας. Η περιέργεια 
μου είχε γίνει όλη αγάπη και θαυμασμός. 

- Πέρασαν χρόνια πολλά. Ήμουν οικογενειάρχης. Χτύ-
πησε η αυλόπορτα του σχολείου που δίδασκα. Κάποιος 
άγνωστος νέος χτυπούσε διακριτικά το λουκέτο. (Συνήθιζα 
να κλειδώνω την αυλόθυρα των σχολείων κατά τις ώρες 
της διδασκαλίας). Δεν του άνοιξα μέχρι που έγινε διάλειμμα. 
Κατέβηκα και τον ρώτησα τι θέλει. Είχε καθήσει στο τιμόνι 
του αυτοκινήτου και περίμενε ακόμη. 
Μου έδειξε έναν σεβάσμιο παππού που καθόταν πλάι 

του. Βγήκαν όλοι από το αυτοκίνητο. 
Ο παππούς άνοιξε ένα χαρτοκούτι απ’ αυτά που βάζουν 

τα παπούτσια και μούδειξε αμίλητος τα κόζινα τσουράπια 
του παππούλη μου...όπως τα ήξερα! 
Τα θυμήθηκα αμέσως. 
Τον ρώτησα αν το λένε Ντομένικο. Και κείνος μου 

απάντησε. 
Ναι ...Θοδωράκη... και ήρθα να σου φέρω τις κάλτσες 

του παππού... και τα εγγόνια μου ήρθαν να σας ευχαρι-
στήσουν, που βοηθήσατε να ζήσω. 
Κατέβηκε και η μάνα μου...Είδε κι άκουσε και η υπερη-

φάνεια της την ψήλωσε ως τα ουράνια. 
Μας έφεραν και δώρα. Δεν θυμάμαι πόσα και ποια. 

Είπαμε και πολλά. Ήταν εύκολη η ζωή του από τότε που 
έπεσε σε χέρια ελληνικά. Θυμάται όλους τους Έλληνες 
που γνώρισε εκείνη την εποχή. Κάθε τόσο ερχόταν στην 
Ελλάδα και τους έβλεπε. Εμένα με είχε χάσει, γιατί γύριζα 
από τόπο σε τόπο δασκαλεύοντας. Πάντα κουβαλούσε 
μαζί του τα τσουράπια... Αυτή τη φορά έμαθε πως είμαι 
δάσκαλος κάπου στην Πάτρα... Ρώτησε στη Νομαρχία και 
αυτοί μου τον έστειλαν. Τους ευχαριστώ όλους. 
Τα τσουράπια θα τα αφήσω κληρονομιά ειρηνική στα παι-

διά μου. Να τα βλέπουν, να θυμούνται τη γιαγιά τους και τον 
πατέρα τους και ν’ αγωνίζονται πάντα για την αυτοδιάθεση, 
την ανθρωπιά και την ειρήνη του κόσμου.

Θεόδωρος Κ. Τρουπής

Η Λιμνίτσα όπως ήταν το 1978

Η Λιμνίτσα όπως ήταν το 2012

Στις βρύσες  στου Σέρβου οι οποίες ανα-
φέρονται και στην ιστοσελίδα του χωριού 
σαν αξιοθέατα του τόπου, για τις οποίες 
έχει καταχωριστεί κάποια, έστω μικρή για 
κάθε μία,περιγραφή  κυρίως λαογραφικού 
χαρακτήρα, παραλείπεται η «περιφρονημέ-
νη» βρύση Λιμνίτσα, που είναιμια μικρή 
πηγή θα λέγαμε. 

11Όλοι σχεδόν οι Σερβαίοι την προσπερ-
νούν στο διάβα τους προς το κοιμητήριο του 
χωριού όταν με συναισθηματική φόρτιση 
αποχαιρετούν στο τελευταίο κατευόδιο 
εκείνους που φεύγουν για την αιωνιότητα ή 

πηγαίνοντας στον ίδιο χώρο για να ανάψουν το φως του καντηλιού  και έτσι 
να κρατήσουν ζωντανούς στη μνήμη τους εκείνους  που έχουν φύγει. Είναι 
εκατό περίπου μέτρα σύρριζα στο δρόμο πριν το εικονοστάσι των Αγίων 
Θεοδώρων στου  Μπουλούτσου. 

11Βγάζει λίγο νερό, που  στο τέλος του καλοκαιριού – τον Αύγουστο -  
μόλις ομπρίζει μέσα σε μια μεγάλη πέτρινη κορύτα και στη συνέχεια αφού 
διαρρέει ένα αυλάκι σε όλο το πλάτος του ασφαλτοστρωμένου  (τα τελευταία 
χρόνια) δρόμου, γεμίζει μια στέρνα που βρίσκεται από κάτω από τον δρόμο. 
Τα παλιά χρόνια και μέχρι την εσωτερική μετανάστευση την 10ετία του 1960, 
οπότε οι περισσότεροι 
Σερβαίοι μετακινήθη-
καν στην Αθήνα, από 
το νερό της Λινμίτσας 
που γέμιζε την στέρνα, 
ποτίζονταν τα περιβό-
λια που ήσαν εκεί των 
Κωνσταντοπουλαί-
ων ή Κωνστανταίων 
όπως τους έλεγαν.
Σήμερα περιβόλια 

δεν υπάρχουν και η 
στέρνα δεν φαίνεται 
γιατί έχει καλυφθεί με βάτα, πατουλιές και άλλα φυτά και κλαριά πυκνής 
βλάστησης. Άσε που μπορεί να έχει χωθεί και από χώματα από τη διάνοιξη 
ή καλύτερα την διαπλάτυνση του δημόσιου δρόμου μπροστά απ’ τη βρύση, 
που έγινε το 1976.

…Εξάλλου τώρα 
δεν την χρειάζονται 
και οι Κωνστανταί-
οι!
Εκείνα τα χρόνια, 

πριν τη 10ετία του 
-50, οι ζευγολάτες, 
οι αμπελοκαλλιερ-
γητές, οι αγροτοκτη-
νοτρόφοι και άλλοι 
νοικοκυραίοι που 
επέστρεφαν κατά-
κοποι με τα ζωντανά 
τους  από την Κρίκι-
ζα, το Ραμανάλη, το 

Καρακασάνη, τη Λούστρα, το Τραναλώνι, τον Κουφόλογγα, το Ραχηπουρίνι 
και άλλα χτήματα που είχαν νοτιοδυτικά  του χωριού,  όταν περνούσαν 
από τη Λιμνίτσα, τα ζωντανά έτρεχαν  να ξεδιψάσουν πίνοντας νερό από τη 
γεμάτη κορύτα.
Τότε οι γεροντότεροι απαγόρευαν στους νεώτερους,  να δροσιστούν από τη 

Λιμνίτσα κι ας ήσαν κουρασμένοι και διψασμένοι όλη την ημέρα. Μάλιστα 
εξηγούσαν και το λόγο της απαγόρευσης:

« Μην πίνετε νερό ποτέ από την Λιμνίτσα γιατί εδώ έφερναν τα κόκαλα 
των πεθαμένων που ξέθαβαν και τα έπλεναν». 
Έτσι η Λιμνίτσα με την παραδοσιακή κορύτα, η οποία ακουμπάει στο 

έδαφος «πνιγμένη» απ’ τα χορτάρια και τα γαϊδουράγκαθα, πέρασε από τότε 
στην «περιφρόνηση» για τους παλιούς ίσως εξαιτίας της «μακάβριας χρήσης 
της» και στην παντελή αγνόηση για τους νεώτερους που είναι αμφίβολο αν 
προσπερνώντας, την βλέπουν μόλις να ομπρίζει το λίγο νερό της μέσα στην 
κορύτα!    (Κάπου γράφεται στην ιστοσελίδα του χωριού πως η μόνη βρύση 
με κορύτα που απέμεινε στου Σέρβου είναι ο Δημοκοίτης. Αυτό ενισχύει την 
άποψη πως η Λιμνίτσα με την κορύτατης…είναι«περιφρονημένη και κατα-
φρονεμένη».Αξίζει όμως να αναπαλαιωθεί και συντηρηθεί. Είναι μνήμης 
απομεινάρι από τις ρίζες μας). 
Σήμερα με την ευκαιρία της αναφοράς στη Λιμνίτσα, σημειώνουμε ότι 

το νεκροταφείο εξυπηρετείται με τρεχούμενο νερό από το υδραγωγείο του 
χωριού. 
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Η 1η γιορτή της φασολάδας 
στου Σέρβου

Περισσότεροι από 100 πατριώτες και φίλοι του χωριού 
μας συμμετείχαν ενεργά στην 1η γιορτή φασολάδας 
που πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοέμβρη στο Π/Κ του 

Συνδέσμου στου Σέρβου. Το καζάνι μπήκε στη φωτιά από νωρίς, 
οι μάγειροι μαζεύτηκαν από πάνω του και ο καθένας πρόσθεσε 
από ένα συστατικό, με αποτέλεσμα να προκύψει ένα νόστιμο 
και μυρωδάτο πιάτο ζεστής φασολάδας, βάλσαμο όπως πολλοί 
τo είπαν λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών εκείνης της ημέρας. 
Φυσικά δεν ήταν μόνο τα φασόλια και μαγειρική ικανότητα 
των παρασκευαστών, ούτε η ρέγκα που καψαλίστηκε από την 
καιόμενη εφημερίδα, που έκαναν το γεύμα λουκούλλειο, ήταν 
η ανάγκη των συμμετεχόντων να βρεθούν όλοι μαζί στον ίδιο 
χώρο, να ανταλλάξουν ευχές για το χειμώνα που έρχεται και να 

επιστρέψουν στη βάση τους ελπίζοντας ότι θα βρεθεί ένας ακόμη 
λόγος να επισκεφτούν σύντομα τον τόπο που αγαπούν από παιδιά. 
Εμείς τους ευχαριστούμε και τους υποσχόμαστε ότι σκοπεύουμε 
να τους δώσουμε και άλλους τέτοιους λόγους, να περάσει γρήγορα 
ο χειμώνας, να μην νιώθουμε ότι στις δυσχέρειες της ζωής είμαστε 
μόνοι μας, να πειστούμε ότι η συλλογικότητα, μπορεί ίσως να μην 
λύνει τα ανακύπτοντα προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά 
τουλάχιστον μπορεί να κρατήσει αρραγές το οικοδόμημα για χάρη 
όσων βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου ευχαριστεί θερμά τους Αθανάσιο 
Η. Σχίζα και τη σύζυγο του Γιαννούλα, καθώς και τον 
Κώστα Ν. Κωνσταντόπουλο και τη συζυγό του Κατερίνα 
Γκέκη, οι οποίοι κάλυψαν τα έξοδα της εκδήλωσης της 1ης 
Γορτής Φασολάδας στου Σέρβου.

• Θεοφάνεια και κοπή Πρωτοχρονιάτικης 
πίτας στο χωριό Σέρβου

Σε μια γιορταστική ατμόσφαι-
ρα ο Σύνδεσμος Απανταχού 
Σερβαίων «Η Κοίμηση της Θεο-
τόκου» και η Τ.Κ. Σ έρβου έκοψαν 
από κοινού την Πρωτοχρονιάτι-
κη πίτα τους τη Δευτέρα 06 Ια-
νουαρίου 2014 (ημέρα των Φώ-
των) στο Πολιτιστικό Κέντρου 
του Συνδέσμου στο Σέρβου. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους οι λίγοι μόνιμοι 
κάτοικοι του χωριού μας και οι 
ελάχιστοι επισκέπτες του (λι-
γότεροι φέτος από κάθε άλλη 
χρονιά), οι οποίοι αντάλλαξαν 
θερμές ευχές, ώστε το 2014 να 
είναι έτος ευτυχίας, χαράς και 
προόδου.
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου ευχα-

ριστεί όλους τους πατριώτες, οι 
οποίοι συμμετείχαν στην εκδή-
λωση και εύχεται σε όλους τους 
πατριώτες υγεία και επίτευξη 
όλων των στόχων τους τη νέα 
χρονιά. 

Το «Ενεργειακό Προφίλ» του Δήμου Γορτυνίας - Δέσμευση 
για τον περιορισμό των εκπομπών CO2 μέχρι το 2020

Ο Δήμος Γορτυνίας με Απόφαση του Δημοτι-
κού του Συμβουλίου αποφάσισε την Συμμε-
τοχή του Δήμου στο Σύμφωνο Δημάρχων 

της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την εφαρμογή βιώσιμων 
τοπικών ενεργειακών πολιτικών.
Οι Δήμοι που έχουν 

ενταχθεί στο Σύμφω-
νο έχουν επιδείξει ση-
μαντ ι κά  παράλληλα 
αποτελέσματα όπως, 
καθαρότερο περιβάλ-
λον και ποιότητα ζωής, 
ενίσχυση της τοπικής 
ανταγωνιστ ικότητας 
και οικονομίας και με-
γαλύτερη ενεργειακή 
ανεξαρτησία (για πα-
ράδειγμα η μείωση της 
κατανάλωσης ρεύματος 
και άρα η μείωση των 
ανταποδοτικών τελών, από την παρακολούθηση της 
λειτουργίας των αντλιοστασίων του δήμου).
Η ένταξη στο Σύμφωνο των Δημάρχων αποτελεί 

και ένα βήμα προετοιμασίας για το μέλλον του 
Δήμου, καθώς η δικτύωση του Δήμου, μέσω του 
Συμφώνου των Δημάρχων, αναμένεται να συμβάλλει 
σημαντικά στην εξωστρέφεια του και στην υιοθέ-
τηση ενός ευρωπαϊκού προφίλ στη δράση του, ενώ 
παράλληλα επιτυγχάνεται η «επιλεξιμότητα» του 
Δήμου σε μια σειρά ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών 

πρωτοβουλιών με στόχο τη χρηματοδότηση των 
δράσεων και των αναγκαίων εκείνων έργων για 
να επιτευχθούν οι δεσμεύσεις που απορρέουν από 
την υπογραφή του Συμφώνου (η συμμετοχή στο 
Σύμφωνο θα αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη 

στα συγκεκριμένα προ-
γράμματα).
Η Βασική Απογραφή 

Εκπομπών (ΒΑΕ) έγινε 
με έτος αναφοράς το 
2011, καθώς ήταν το 
παλαιότερο έτος για το 
οποίο ήταν δυνατή η 
συλλογή επαρκών και 
αξιόπιστων στοιχείων. 
Μελετήθηκαν οι ενερ-
γειακές καταναλώσεις 
του Αγροτικού Τομέα, 
των Κτίριων, Εξοπλι-
σμών/Εγκαταστάσεων 

και Βιομηχανίας καθώς και των Μεταφορών. Σύμ-
φωνα με την απογραφή ενεργειακής κατανάλωσης 
για το έτος βάσης 2011, στο Δήμο Γορτυνίας 
καταναλώθηκαν συνολικά 171,6 GWh, οι οποίες 
αντιστοιχούν σε 55 ktn εκπομπών CO2, ενώ η το-
πική ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ ανήλθε στις 5,9 
GWh. Με την συμμετοχή του στο Σύμφωνο των 
Δημάρχων ο Δήμος Γορτυνίας δεσμεύεται για 
τον περιορισμό των εκπομπών CO2 κατά 20% 
μέχρι το 2020.



A ρ τ ο ζ ή ν ο ς 5Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2013

Ο Ληνός των ΚολοκοτρωναίωνΕισαγωγή
Πριν αρκετά χρόνια, 

αγόρασα ένα βιβλίο από 
πάγκο πλανόδιου μικρο-
πωλητή στην οδό Πανε-
πιστημίου στην Αθήνα. 
Το βιβλίο τιτλοφορείται 
«Ιστορία Ζυγοβιστίου», 
εκδόθηκε το 1905, συγ-
γραφέας ήταν ο Κων-
σταντίνος Χρ. Σταυρό-
πουλος(1822-1916) από 
το Ζυγοβίστι Δημου Γορ-
τυνίας Αρκαδίας, πρώην 
δημοδιδάσκαλος  και η 
ανατύπωση που αγόρα-
σα έγινε το 1973 από τον 
εγγονό του Θ.Α. Σταυ-
ρόπουλο. Πρόσφατα το 

«ανακάλυψα» στην βιβλιοθήκη μου και το ξαναδιάβασα.
Μέσα απ’ αυτό το βιβλίο λοιπόν, που είναι γραμμένο σε 

καθαρεύουσα, επέλεξα ένα θέμα για το οποίο αναφέρεται 
εκτενώς ο συγγραφέας, ο οποίος γεννήθηκε το 1822 και 
μεταφέρει πληροφορίες όπως  τις άκουσε από τους μεγα-
λύτερους. Το θέμα αφορά τον θάνατο των αδελφών του 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη το 1806, στον Ληνό, παραπλεύρως 
της Μονής Αιμυαλών, ύστερα από προδοσία. (Ο ληνός ήταν 
μια χτιστή δεξαμενή, όπου πατούσαν τα σταφύλια για να 
βγάλουν το κρασί.)
Ακολουθεί περιληπτικό απόσπασμα από το βιβλίο, σε 

ελεύθερη μετάφραση:
«….Τα τολμήματα  των αρματωλών και κλεφτών κατά των 

Τούρκων και ενίοτε κατά των τουρκοφρονούντων Χριστια-
νών, έγιναν η αφορμή να φτάσουν πολλά παράπονα στην 
Τουρκική εξουσία και η Τουρκική κυβέρνηση στην Κωνστα-
ντινούπολη έλαβε αυστηρά και έντονα μέτρα προς παντελή 
εξόντωση των κλεφτών. Προς επίτευξη του στόχου αυτού, 
αφ’ ενός πίεσε το Πατριαρχείο και εξέδωσε επιτίμιο κατά 
των κλεφτών και των  Χριστιανών που τους υπέθαλπαν, αφ’ 
ετέρου απείλησε με  τις τοπικές της αρχές τους προκρίτους, 
τους ηγουμένους και τους μοναχούς των διαφόρων Μονών 
με κεφαλική ποινή σε περίπτωση που κάποιος βοηθούσε ή 
έδινε τροφή στους κλέφτες. Έτσι αναγκάστηκαν οι αρμα-
τωλοί και κλέφτες  να προφυλάσσονται για να μην πάθουν 
κάτι οι φίλοι τους που βοηθούσαν αλλά και οι πρόκριτοι 
και οι μοναχοί να μην τους παρέχουν τρόφιμα φανερά και 
απροκάλυπτα, όπως γινόταν πριν.
Ένα δημοτικό τραγούδι περιγράφει την κατάσταση:

Οι γέροντες κ’ οι πρόκριτοι κ’ οι προύχοντες του τόπου,
πιάνουν και γράφουν μια γραφή στο Βασιλιά στη Πόλη.
-Σε σεν’ αφέντη Βασιλιά, σε σένανε Βεζύρη,
Οι κλέφτες πούνε στο Μωριά είναι και βασιλιάδες,
ο Θοδωρής είν’ Βασιλιάς κι ο Γιάννης είν’ Βεζύρης,
κι ο Γιώργος από τον Αετό είναι Κατής και κρένει.
Κι ο Βασιλιάς σαν τ’ άκουσε πολύ του κακοφάνη.
Ευθύς φερμάνι έβγαλε και στο Μωριά το στέλνει,
τους κλέφτες να σκοτώσουνε του Κολοκοτρωναίους.

Η κατάσταση που περιγράφεται παραπάνω εξακολούθησε 
για αρκετό καιρό, οι δε αρματωλοί και κλέφτες, στερούμενοι 
τροφίμων, αναγκάζονταν πολλές φορές να τα παίρνουν δια 
της βίας. Κάποια μέρα του 1806, οι Κολοκοτρωναίοι βρίσκο-
νταν στο απέναντι από το Ζυγοβίστι βουνό Κλινίτσα, όπου 
έτρωγαν συνήθως,  όταν περνούσαν από εκείνα τα μέρη. 
Επειδή είχαν ανάγκη τροφής και πολεμοφοδίων μετέβησαν 
στην Μονή Αιμυαλών, αντίκρυ της Κλινίτσας και κρύφτη-
καν στον Ληνό, παραπλεύρως της Μονής, περιμένοντας 

την ευκαιρία να ζητήσουν βοήθεια από τον Ηγούμενο. Εκεί 
μετέβη ο μοναχός Γερέσιμος, καμπούρης στο σώμα,  για να 
κλαδέψει το αμπέλι. Τον συνέλαβαν και τον παρακάλεσαν να 
πάει στον Ηγούμενο και να του ειπεί κρυφά για τις ανάγκες 
που είχαν. Εκείνος όμως αντί να πάει στον Ηγούμενο έτρεξε 
στην Δημητσάνα και τους πρόδωσε στους προεστούς.

Όλα όμως περιγράφονται στο επόμενο δημοτικό τραγού-
δι, που για πρώτη φορά το βρήκα ολόκληρο, ενώ μέρος του 
τραγουδιού είναι ευρέως γνωστό.

Καλόγερος εκλάδευτε στης Αιμυαλούς τ’ αμπέλι,
βλέπει δυο κλέφτες κι έρχονται, δυο λεροφορεμένους.
Από μακριά τον χαιρετούν κι από κοντά του λένε
-Για κρύψε μας, καλόγερε, κρύψε μας μπουραζέρη
ψωμί κρασί για φέρε μας, τ’ είμαστε πεινασμένοι.
-Ελάτε μπάτε στο ληνό να κάμετε λημέρι.
-Τήρα καλά καλόγερε, να μη μας μαρτυρήσεις,
σου κόβει ο Γιώργος τα μαλλιά κι ο Γιάννης το κεφάλι.
Και τον ανήφορο έκαμε στη Δημητσάνα πάει
κι ευθύς τελάλι έβαλε, σε τρεις μεριές στη χώρα.
-Μεσ’ στο ληνό γιατάκιασα τους Κολοκοτρωναίους,
μικροί μεγάλοι στ’ άρματα τους κλέφτες να σκοτώστε!
Τρεις παγαγνιές εβγήκανε και πάνε να τους πιάσουν.
Από μακριά τους έζωσαν κι από μακριά τους λένε
-Έβγα Γιάννη προσκύνησε μ’ όλη την συντροφιά σου,
να σου χαρίσω την ζωή και σε και στα παιδιά σου.
-Πως με περνάς Μπουλούμπαση, για να σε προσκυνήσω,
που ‘γω είμαι ο Γιάννης ο Ζορμπάς κι αν θέλεις, πλησιάζεις.
Δεν κόταγαν να παν κοντά, τους έτρωγε το φίδι,
ρίξαν φωτιά μεσ’ το ληνό, κουβάρια θειαφοκέρι,
πιάσαν η κληματόβεργες κι ο Γιάννης τραγουδάει.
-Τώρα να ιδείς, Μπουλούμπαση, να ιδείς πως προσκυνάνε,
δεν   είναι μια, δεν είναι δυό, που σ’ έκαμ’ άνω κάτω,
που σ’ έκαμα σαν τον λαγό Μπουλούμπαση να τρέμεις!
Και το ντουφέκι τ’ άδειασε κι έκαμ’ ένα γιουρούσι,
τρεις παταριές του ρίξανε και πέφτει λαβωμένος,
και η φωτιά τους έζωσε και τ’ άρματα δεν πιάνουν
του ρίχνουν άλλη παταριά κι εμούγκρισε σαν λύκος.
-Αφήνω γεια, συντρόφοι μου, μ’ έφαγαν οι μουρτάτες.
Κι ο Θοδωρής αγνάντευε ψηλ’ από την Κλινίτσα.
-Σήκω, Φόρτο, να φύγωμε στη Ζάκυνθο να πάμε,
τι μας εζώσαν τα σκυλιά οι άπιστοι μουρτάτες.

Από τότε είναι γνωστό σε όλους ότι ο φόνος των Κολο-
κοτρωναίων στο Ληνό δεν έγινε από τους Τούρκους αλλά 
από Χριστιανούς που ήθελαν να προσφέρουν αφοσίωση 
στην Τουρκική διοίκηση από ιδιοτέλεια αλλά κι από φόβο 
πήγαν οι περισσότεροι εκεί, μήπως συλλαμβανόμενοι οι 
κλέφτες, παραδοθούν στους Τούρκους  και βασανιζόμενοι, 
μαρτυρήσουν τους τροφοδότες και τους φίλους τους και 
καταστραφούν όλοι μαζί.
Όπως όλοι διηγούνται από τότε, οι πυροβολήσαντες  με 

σκοπό να σκοτώσουν τους κλέφτες, ήταν βοσκοί, οι οποίοι 
πολλές φορές τους είχαν τροφοδοτήσει, όμως ήταν άνθρω-
ποι αγροίκοι, απαίδευτοι και χωρίς συνείδηση της πράξεως 
τους, όπως περιγράφει το επόμενο δημοτικό τραγούδι:

Ο Θοδωράκης κάθεται στην Ζάκυνθο στο κάστρο.
Παίρνει το κιάλι και τηράει τους κάμπους κι αγναντεύει,
βλέπει τους κάμπους πράσινους και τα βουνά γεράνια
και τα γιατάκια των κλεφτών πολύ σκοτιδιασμένα
και τ’ ούρθε σαν παράπονο και κάθεται και κλαίει.
Κι ο Μακρυγιάννης τον ρωτά κι ο Μακρυγιάννης λέει:
-Τι έχεις Θοδωράκη μου και χύνεις μαύρα δάκρυα;

-Γιαννιό μου σαν μ’ ερώτησες να του το μολογήσω
Γιαννιό μου, που τα’ αδέρφια μου, ο Γιώργης με το Γιάννη;
Να ήτον ο Γιάννης πονηρός, να είχε ο Γιάννης γνώση
ερχότανε στη Ζάκυνθο που ήσαν και τ’ άλλα αδέρφια.
Μα πήγε κι αποκλείστηκε μεσ’ το ληνό στ’ αμπέλι.
Και κει τον ζώνει η παγανιά, βουκόλοι και ποιμένες,
κι οι προεστοί του μίλησαν κ’ οι προεστοί του λένε:
-Για ‘βγα Γιάννη προσκύνησε και ρίξε τ’ άρματα σου
-Τίγαρης είμαι νιόνυφη, να βγω να προσκυνήσω!
Στα δόντια βάνει το σπαθί, στα χέρια το ντουφέκι,
πικρό γιουρούσι έκαμε σαν άξιο παλληκάρι.
Μια παταριά του δώσανε την μια μεριά την άλλη.
Το στόμα τ’ αίμα γέμισε κ’ η μύτη του φαρμάκι.

Ο φόνος αυτών των 
γενναίων πολεμιστών, 
του Γιάννη και Γιώργου 
Κολοκοτρώνη όπως και 
του Γιώργου από τον 
Αετό Τριφυλίας , ήταν 
μεγάλη απώλεια καθώς 
θα συντελούσαν κατά 
πολύ στην μετέπειτα 
εκραγείσα επανάσταση 
του 1821, αλλά ο θάνα-
τος τους εξευμένισε την 
οργή  των  τυράννων 
κατά πολλών υπόπτων, 
ως κλεφτοτροφοδοτών, 
ένας εκ των οποίων ήταν 
ο Γεροσταύρος Φωτεινό-
πουλος, παππούς από 
μητέρα του γράφοντος, 
του οποίου ο θάνατος με 

απαγχονισμό ήταν προαποφασισμένος, καθόσον οι Κολο-
κοτρωναίοι για μεγάλο διάστημα έτρωγαν σπίτι του όπως 
και στην Ι.Μονή Αγ. Θεοδώρων Νεμνίτσης, της οποίας 
Ηγούμενος ήταν ο  αδελφός του Νεόφυτος Φωτεινόπουλος.
Πολλές φορές, η μητέρα του γράφοντος, του  έδειχνε 

τις αποθήκες των δημητριακών κάτω από το πάτωμα, 
κοινώς αμπάρια, διηγούμενη ότι αυτά πολλές φορές χρη-
σίμευαν ως καταφύγια των Κολοκοτρωναίων και ιδίως 
του Θεόδωρου και των φονευθέντων αδελφών του στο 
Ληνό, παραπονούμενη ότι για τις θυσίες και την αφοσίωση 
της οικογένειας της όπως και πολλών άλλων οικογενειών 
για την απελευθέρωση της Ελλάδος, ποτέ δεν απόλαυσαν 
τίποτε από αυτά που υπόσχονταν, παρά μόνο την απόλυτη 
φτώχεια…..»

«Ιστορία Ζυγοβιστίου»,  Αθήνα 1905, Υπό Κωνσταντίνου 
Χρ. Σταυρόπουλου(1822-1916) πρώην δημοδιδασκάλου. 

Ανατύπωση, Αθήνα 1973
Πηγή: m-diamantopoulou.blogspot.gr

 φωτό: discovergortynia.gr

Οικεία ονόματα στα Κατάστιχα της Σόφιας 1461-1463
Αναδημοσίευση
Πηγή: Ιστοσελίδα του χωριού Ψάρι Ηραίας
09.02.13

Οθωμανικά Κατάστιχα 
της Σόφιας 1461 μχ.

Στο Τμήμα Ανατολικών (Oriental) Σπου-
δών της Εθνικής Βιβλιοθήκης «Κύριλλος και 
Μεθόδιος» της Σόφιας, φυλάσσονται αρχεία 
από την εποχή της Οθωμανικής κυριαρχίας 
επί της Βαλκανικής χερσονήσου. Αυτά απο-
τελούν πολύτιμη βάση για την έρευνα του 
παρελθόντος των λαών της Βαλκανικής, για 
την περίοδο από τον 15ο έως τον 19ο αιώνα 
μ.χ. Η Τουρκική διοίκηση ενδιαφερόταν 
πάνω απ’ όλα για την τακτική είσπραξη των 
φόρων και ως αποτέλεσμα αυτού, τα περισ-
σότερα αρχεία είναι φορολογικές εγγραφές. 
Αναλυτικότερα είναι τα έγγραφα για την 
συλλογή της «δεκάτης» (ιουσούρ) και για 
τις στρατιωτικό-φεουδαρχικές ιδιοκτησίες- 
Χάσιο, Ζιαμέτιο και Τιμάριο. Μαζί με την 
δεκάτη για κάθε καλλιέργεια σημειώνεται 
και η ποσότητα παραγωγής. Στην βάση 

αυτών των στοιχείων μπορεί να αναπαρα-
χθεί σε μεγάλο βαθμό, η ζωή των λαών της 
Βαλκανικής την εποχή της Οθωμανικής 
κυριαρχίας: τα έγγραφα αποκαλύπτουν την 
δημογραφική κατάσταση πολλών περιοχών 
της Βαλκανικής και την εθνικές καταβολές 
των πληθυσμών τους.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 

σχετικοί φορολογικοί κατάλογοι εγγραφών 
της «δεκάτης» που περιγράφουν την στρατι-
ωτικό-φεουδαρχική κατάσταση στην Βόρεια 
και κεντρική Πελοπόννησο. Το αρχείο εμπε-
ριέχει αναλυτική κατάσταση των στρατιωτι-
κών (σπαχήδες-στρατιωτική μονάδα ιππικού) 
ιδιοκτησιών στα όρια των διοικητικών 
μονάδων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας 
(ναχία-διοικητική μονάδα, αντίστοιχη των 
σημερινών Δήμων) στους «Δήμους»  Καλα-
ντρίτσα, Σανταμίρι, Γκρεμπενα, Χλούμιτσα 
και Βόμιρο και εν μέρει στους «Δημους»  
Πατρών, Αρκαδίας, Καλαβρύτων, Λιβαδειάς 
και Λόνταρ. Σε κάθε Ζιαμέτ και Τιμάρ σημει-
ώνονται οι οικισμοί και οι μέζρες που τους 

ανήκουν. Για κάθε οικισμό είναι γραμμένα 
τα ονόματα των αρχηγών των οικογενειών, 
των άγαμων και των χήρων. Ακολουθεί το 
μέγεθος της δεκάτης για κάθε καλλιέργεια, 
οι φόροι σε νομίσματα άκτσε, το μέγεθος 
του αγροτικού φόρου ισπεντσέ και ο φόρος 
για κάθε μύλο και αλώνι. Σε πολλά χωριά 
παρατηρείται και ο φόρος τέλεσης γάμου 
(ρεσμί αρούς). Ακολουθεί ο αριθμός των 
οικοκυριών των άγαμων και των χήρων.
Μερικά οικεία μας ονόματα που αναφέρο-

νται στα Κατάστιχα της Σόφιας 1461-1463.
Andreja Psari., Leka Psari, Nikola Psari, 

Andreja Psari, Jorgi Psari, Kozma Psari, Gj
on Psari, Kozma Psari, Gin Psari, Sirme Ps
ari,Dimitri Psari, Migal Psari, Manka Psari, 
Mengeše Psari, Rondžar Psari, Gjon Psari.[i]

Jorgi R afti, Nikola Rafti, Leka Rafti[ii]
Jani S ervo, Jani Servo, Teodoris Servo[iii]
Lazar o Likursi, Lazaro Likursi, Duše 

Likursi, Jorgi Likursi, Lazaro Likursi, Pavlo 
Likursi.[iv]

Anadze  Kozma, Gin Kozma, Gin Kozma[v]

Gin Zla tka, Gjon Zlatka, Jorgi Zlatka, Jorgi 
Zlatka[vi]

Angelo s Buzes, Martin Buzes, Miraš 
Buzes, Petro Buzi[vii]

Πηγή:  servouvillage.blogspot.gr
Τα Κατάστιχα αυτά παρουσιάζουν εξαι-

ρετικό ενδιαφέρον. Σύντομα ελπίζουμε θα 
δημοσιευτούν ολοκληρωμένα. Αναφέρονται 
στην βορειοδυτική Πελοπόννησο και επίσης 
στη δική μας επαρχία Καρύταινας (Leodar - 
Λιονταρίου).

 Βασίλης Κ. Αναστασόπουλος

[i] Σύνδεση  με «Στου Ψάρι», Ανθρωπωνύμιο
[ii] Σύνδεση μ ε «Στου Ράφτη», Ανθρωπωνύμιο.
[iii] Σύνδεση με  «Στου Σέρβου», Ανθρωπω-

νύμιο.
[iv] Σύνδεση με «Σ του Λυκούρεσι», Ανθρω-

πωνύμιο.
[v] Σύνδεση με «Στου  Κοσμά», Ανθρωπωνύμιο 

της Ηραίας, παλαιός οικισμός.
[vi] Σύνδεση με «Στα Ζ ουλάτικα», Ανθρωπωνύ-

μιο, σημερινή Αετοράχη
[vii] Σύνδεση με «Στου Μ πούζα», Ανθρωπωνύ-

μιο, σημερινή Κοκκινοράχη.
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Φώτης Δάρας  
 Ένας Γορτύνιος καπετάνιος αγωνιστής του ‘21 

Η εκτεταμένη τότε, 1821, ηρωοτόκος Επαρχία 
Καρυταίνης, (περιλαμβάνει και τη βόρεια Γορ-
τυνία),που κατά τον Ακαδημαϊκό Σπύρο Μελά 
διέθετε και προσέφερε κατά την Επανάσταση 
τον στρατηγικό νου 1,αντίθετα από άλλες περι-
οχές (όπως η Αθήνα που ζήτησε αρχηγό από 
τη Λειβαδιά 2,ανέδειξε πολλούς καπεταναίους. 
Ένας από τους διακριθέντας που προσέφε-

ραν τόσο κατά τη διάρκεια του Αγώνος, όσο 
και στη συνέχεια, είναι ο αντάξιος απόγονος 
των ηρωικών ενδόξων προγόνων, ο εκ Σέρβου 
Γορτυνίας Φώτης Ντάρας.

Καταγωγή-χαρακτηριστικά
Ο Φώτης Ντάρας ή Νταρόπουλος, που επί 

το λογιότερο το επώνυμο εξελίχτηκε σε Δάρας, 
όπως και τόσα άλλα, καταγόταν από τους 
«Ντρέδες» της Τριφυλίας, την ανυπότακτη αυτή 
φυλή των ορθόδοξων Χριστιανών 3.Οι πρό-
γονοί του ήσαν Αλβανικής καταγωγής «από 
τους καθαρόαιμους και ελεύθερους Έλληνες 
και ήλθαν στην Πελοπόννησο το 1350- 1430 
απεσταλμένοι από τους Βυζαντινούς Αυτοκρά-
τορες Μανουήλ Κατακουζηνό και Θεόδωρο Β’ 
Παλαιολόγο. Η καταγωγή τους ήταν από τους 
πανάρχαιους Ιλλυριούς της Ηπείρου» γράφει ο 
Αγησ. Τσέλαλης   4.  Η λέξη «Ντρές» προέρχεται 
από την αρχαία και σημαίνει ότι είναι άνδρες 
ανδρείοι, ανδρειωμένοι, πολεμιστές, παλικάρια, 
γράφουν οι Αθ. Στρίκος και Αναστ. Τρ. Δάρας 
και παραθέτουν πλούσια βιβλιογραφία .    5. Χα-
ρακτηριστικά των Ντρέδων: «τηρούν το λόγο 
τους (μπέσα), είναι πεισματάρηδες και θυμώ-
νουν εύκολα, αρέσκονται σε φιλονικίες, δεν 
υποχωρούν αν και προκαλούν το επεισόδιο, 
είναι περιποιητικοί φιλόξενοι και θρήσκοι» 6. Ο 
Φωτάκος γράφει ότι οι Ντρέδες ήσαν (κατά 
την Επανάσταση του 1821) «οι πλέον δυνατοί 
στρατιώτες της Πελοποννήσου» 7. Χρειάζεται να 
υπενθυμίσουμε και το δημοτικό τραγούδι για 
τις «αντρογυναίκες» τις Σουλιμιώτισσες (από 
τον Σουλιμά) που η ομορφιά τους «ξετρελαίνει 
τα παλικάρια: 
Δεν φταίνε τα γλυκά κρασιά 
Δεν φταίν’ τα παλικάρια, 
Μον’ φταιν’ οι Σουλιμιώτισσες 
Κι Σουλιμιωτοπούλες.

Γενεαλογικά
Πρώτος Ντάρας εμφανίζεται ο Αναγνώστης 

Τζαβάρας — Ντάρας που πιθανολογείται ότι 
γεννήθηκε το 1640. Οι πρόγονοί του είχαν έλθει 
στου Δάρα της Μαντινείας από το 1405. Είχαν 
το παρώνυμο Μπέσμος. Από σύγκρουση με 
τον τοπικό αγά ο Αναγνώστης αναγκάστηκε 
να εκπατριστεί σε ηλικία 17 ετών μαζί με τον 
γείτονά του Λάμπρο και να εγκατασταθούν στο 
χωριό ΖαΐμΟγλί, σημερινή Δροσιά της Πυλίας. 
Εκεί άλλαξε το όνομά του και από Τζαβάρας το 
έκαμε Ντάρας, χωριό καταγωγής του 8. Γιος του 
Αναγνώστη (το όνομα διατηρείται έως σήμε-
ρα), ο Δημήτρης Ντάρας. Γιος του Δημήτρη ο 
φοβερός Μάρκος Ντάρας 9, ο πουρναρόκορ-
μος κατά τον Ακαδ. Σπύρο Μελά 10. Πρωτότο-
κος γιος του Μάρκου Ντάρα ο Δημήτρης που 
τον «παλούκωσαν» οι Τούρκοι μεταξύ Σκάλας 
και Μελιγαλά στην «Παλουκόραχη» μαζί με τα 
δύο μικρά του αδέλφια 11. Αδελφός του Δημήτρη 
και γιος του Μάρκου ο Αλέξης που γεννήθηκε 
το 174012. Γιος του Δημήτρη και εγγονός του 
φοβερού Μάρκου Ντάρα, ο Γιαννάκης (Κα-
σιδογιαννάκης) Ντάρας, (προφανώς θα είχε 
προσβληθεί από την δερματοπάθεια «Αχώρ», 
κασίδα, και έτσι να προήλθε το «Κασιδογιαννά-
κης»), γενάρχης των ΣερβαίωνΝταραίων και όχι 
μόνο μετά τη διασπορά τουs.
Είναι ο ίδιος που κυνηγημένος 20ετής ύστερα 

από τον φόνο Τούρκου στου Μελιγαλά, ανα-
γκάστηκε να καταφύγει στο απρόσιτο Σέρβου 
και να περιθάλψει αργότερα τον από την ίδια 
αιτία φθάσαντα στη Γορτυνία ΚόλιαΠλαπούτα. 
Παιδιά του Γιαννάκη, ο Γιώργης, στη συνέχεια 
ιερέας και αγωνιστής κατά το 1821, και ο 
Αναγνώστης που παντρεύτηκε μία Κόρη του 
ΚόλιαΠλαπούτα και απέκτησε και τον Φώτη 
Ντάρα  13. Τόσο ο γενάρχης των ΣερβαίωνΝτα-
ραίων Γιαννάκης που έκτισε την πρώτη, παρά 
την απαγόρευση από τον δυνάστη κατακτητή 
εκκλησία  14, όσο και οι απόγονοί του προσέφε-
ραν πολλά στην υπόθεση της ελευθερίας μας. 
Διακρίθηκε όμως περισσότερο ο Φώτης και 
αυτή είναι η αιτία της προτιμήσεως. 
Ο Φώτης Ντάρας, στον οποίο είναι αφιερω-

μένη η παρούσα σύντομη αναφορά, γεννή-
θηκε στου Σέρβου περί το 1795  15 και είχε γιούς 
τον Δημήτρη ή Δημητριό μεγαλέμπορο του 
δεύτερου μισού του 19 αι. στην Πάτρα και κτίτο-
ρα του περικαλλούς Ι.Ν. της Ζωοδόχου Πηγής 
στου Σέρβου, όπως αναγράφει στο υπέρθυρο 
η εντοιχισμένη πλάκα το 1872. Επίσης είχε γιούς 
τον Γιώργη που σκοτώθηκε από κυνηγητικό 

όπλο στο «Φωταΐικο» σπίτι στου Σέρβου χωρίς 
να αφήσει απογόνους. 
Επί πλέον μία από τις θυγατέρες του, την 

Ελένη, έλαβε ως σύζυγο ο Ασ. Καφετζής, 
Δήμαρχος Ηραίας από μεγάλη οικογένεια 
Αγωνιστών της περιοχής.

Η προσφορά του
Από την αρχή της επαναστάσεως ο Φώτης 

Ντάρας προσέφερε στην υπόθεση της Επανα-
στάσεως. Έλαβε μέρος ως οπλαρχηγός υπό 
τον Γενναίο Θ. Κολοκοτρώνη και γραμματικός 
του Δ. Πλαπούτα. Πολέμησε σε πολλές μάχες, 
όπου διακρίθηκε για τη γενναιότητά του. Σε 
μία μάλιστα τραυματίστηκε. Η αίτηση του γιου 
του προς την «Επιτροπή εκδουλεύσεων» έχει 
ως εξής:

«Εν Σέρβου τη 8 Ιουνίου 1865
Προς την επί του Ιερού Αγώνος Σεβ. Επι-

τροπήν.  
Ο πατήρ του υποφαινομένου Δημ.Φ. Δάρα 

κατοίκου Σέρβου του Δήμου Ηραίας, Φώτιος 
Δάρας, αποθανών προ έτους υπηρέτησε την 
Πατρίδα κατά τον ιερόν Ημών Αγώνα έχων 
υπό τας οδηγίας του στρατόν, παρευρέθη δε 
ως τοιούτος κατά τας διαφόρους μάχας, κατά 
του εχθρού καθ’ ας κι επληγώθη ως τούτο είναι 
γνωστότατον εις τον κ. ΙωάννηνΚολοκοτρώνην 
(Γενναίον). 
Δια τας εκδουλεύσεις του ταύτας ετιμήθη με 

τον βαθμόν του ταγματάρχου της Φάλαγγος, 
λαβών τας αποδοχάς του βαθμού τούτου. 
Αλλ’ επειδή αι προς την Πατρίδα προσφερ-

θείσαιεκδουλέυσεις του δι’ ας επικαλούμαι την 
μαρτυρίαν του ρηθέντος Προέδρου κ. Ιων. 
Κολοκοτρώνη υπό την στρατηγίαν του οποίου 
υπηρέτησεν ως χιλίαρχος δεν ικανοποιήθησαν 
διά των αποδοχών, παρακαλώ την Σεβαστήνε-
πιτροπήν να λάβη υπ όψιν τας εκδουλεύσεις 
ταύτας και χορηγήσηανάλογοναποζημίωσιν, 
όπως μη μείνη σχετικώς ηδικημένη, η πολλά-
ςανάγκας έχουσα οικογένειά του.
ο κύριος έπαρχο ς Γόρτυνος, παρακαλείται 

να υποβάλη την παρούσαν μου προς την 
ηρημένηνεπιτροπήν.

        Υποσημειούμαι ευσεβάστως
            Δημ. Φ.Δάρας»  16

 Ο υπασπιστής του Θ. Κολοκοτρώνη Φωτά-
κος στο βιβλίο του «Πελοποννήσιοι Αγωνιστές 
του 1821», επιλέγει και τον Φώτη Ντάρα και 
γράψει: 

«Κατήγετο εκ του χωρίου Σέρβου. Παρα-
κολουθών δε τον στρατηγόν Δ. Πλαπούτα-
νεχρησίμευσε και ως γραμματικός και ως 
στρατιωτικός. Οι συγγενείς του και οι συγχώ-
ριοί του ήσαν πάντοτε μαζί του εις τους πολέ-
μους, η δε οικογένειά του εστάθη χρήσιμος εν 
αρχή της επαναστάσεως»  17. «Οι γραμματικοί 
των οπλαρχηγών εθεωρούντο ως αντιπρό-
σωποι και επιστήθιοι αυτών και είχαν αξίαν 
τότε», γράφει ο Θ.Ρηγόπουλος18. Αυτό είναι 
ευνόητο δεδομένου ότι πλείστοι αρχηγοί 
ήσαν αγράμματοι. «Λίγες ημέρες από τη 
μάχη της Τράνα ς (10-8-1 821), γράψει ο 
Φωτάκος, δύο Αλβανοί, ο Τσουμάνης και ο 
Τζαφέρης έφυγαν από την πολιορκούμενη 
πόλη και πήγαν στο στρατόπεδο του Δ. Πλα-
πούτα και του είπαν ότι ήθελαν να είναι εις 
την δούλεψίν του»19. Από τις επτά Πύλες του 
κάστρου της Τριπολιτσάς20, τρεις είχαν υπό 
την φύλαξή τους οι Αρβανίτες του Κεχαγιά-
μπεη 21. Υποπτευόμενος για τη διαγωγή τους ο 
Πλαπούτας τους χώρισε. Τον Τζαφέρη έστειλε 
στη Λιοδώρα και τον Τσουμάνη (ή Σουμάνη) 
κράτησε κοντά του, ο οποίος έδειξε άριστη 
διαγωγή και τον οποίο έκαμε και μπαϊρακτά-
ρη (σημαιοφόρο) του 22.

«Μια ημέρα εβγήκε κατά τον Άγιο Νικό-
λαον με τον ΦώτηνΝτάραν (πήγαιναν μαζί, 
μιλούσαν και την ίδια γλώσσα), και εφώναξε 
ένα Τούρκονφίλον του, τον ΚοντόνΧαμπί-
μπη».Ο Φώτης Ντάρας τον έφερε σε επαφή 
με τον Κολοκοτρώνη και «αναπιάστηκε» 
το προζύμι των σχέσεων Κολοκοτρώνη 
— Τουρκαλβανών και έτσι οδήγησε μετά την 
αποχώρησή τους στην αποδυνάμωση και 
ταυτόχρονα στην Άλωσή της 23. Το πρωτό-
τυπο και πολύτιμο κείμενο που ακολουθεί 
(αναλλοίωτο), αποδεικνύει την προσφορά 
όπως και την εμπιστοσύνη που απολάμβανε 
ο Φώτης Ντάρας και από τον Κολοκοτρώνη:

 
«Το ηπε του κολοκοτρονη κε ηπαν να στη-

λουν το φοτη δαρα 
από σερβον με το σουμανη να παη να 

βεβεωθη την αληθηα.επηγε 
ο φοτης κε εμιλησαν.. » 24.

Πρόταση και προαγωγή
Στις 4/7/1824 κατά τη συνέλευση του Βου-

λεντικού ο Αντιπρόεδρος, Άγιος Θεοδώρητος 
Βρεσθένης και ο Γραμματεύς Ιω. Σκανδαλίδης 
ανάγνωσαν το προ βούλευμα του Εκτελεστικού 
υπ αριθ 2410 «δι’ ον προβάλλει κατ’ αναφοράν 
του στρατηγού Κολιόπουλον (Δ. Πλαπού-
τα) τους ακόλουθους προβιβασμούς ήγουν 
εις τον βαθμόν της χιλιαρχίας (βαθμός που 
αντιστοιχεί με τον σημερινό του αντισυνταγμα-
τάρχου) 25 ….Δαρόπουλον Φώτην» 26. 
Είχε προηγηθεί η ακόλουθη πρόταση προ-

αγωγής: 

«Ο στρατηγός Δημήτριος Πλαπούτας εξαι-
τείται δι’ αναφοράς του να προβιβασθώσιν οι 
ακόλουθοι εις τους εφεξής προβιβασμούς, ένε-
κα των υπέρ πατρίδος εκδουλεύσεων των οίον.

 Εις τον βαθμόν της χιλιαρχίας: Νταρόπου-
λος Φώτης... 
Στις 2/7/1 82 4 το Εκτελεστικό Σώμα ενέκρινεν 

και καθυποβάλλει εις το Σ. Βουλευτικόν την 
επίκρισιν. Εν Ναυπλίω 2 Ιουλίου 1824

Ο Πρόεδρος Γ. Κουντουριώτης 
Παν. Μπότασης 

Ιω.Κωλέτης 
Αν. Σπηλιωτάκης» 27

Ανάμειξη και στο επεισόδιο 
της Δημητσάνας

Τον Ιούνιο του 1822 όταν γινόταν στη Δη-
μητσάνα «η δημοπράτηση για την εκμίσθωση 
των Δημοσίων προσόδων», ο γαμπρός των 
Πλαπουταίων Τζιραλής πυροβόλησε στο μηρό 
τον Ανάστο Δεληγιάννη 28. Επακολούθησε 
διχασμός των επαναστατημένων Ελλήνων, 
(η πανάρχαιη κατάρα της φυλής μας), και 
ο Μοριάς χωρίστηκε σε δύο αντιμαχόμενα 
στρατόπεδα. Οι μεν φίλα προσκείμενοι στον 
Πλαπούτα στου Σέρβου, οι δε στον Δεληγιάννη 
στα Λαγκάδια και «Πέρα Μεριά».Στην περιοχή 
έσπευσε η Κυβέρνηση και ο Κολοκοτρώνης να 
τους συμβιβάσουν.
Στην υπόθεση ενεπλάκει, όπως ήταν φυσικό, 

καθότι συγγενής των Πλαπουταίων, και ο Φώ-
της Ντάρας. Μία αναφορά που την υπογρά-
φουν κάτοικοι πολλών χωριών της Γορτυνίας 
είναι ενδεικτική της ισχύος του Φώτη Ντάρα 
στην περιοχή. 

«Αναφορά κατοίκων επαρχίας Καρυταίνης 
προς έπαρχον τους για τους ενόχους συ-
νωμότας αυτής της χθεσινής (15/6/1 822) εν 
Δημητσάνη τραγικής περιστάσεως (αποπείρας 
δολοφονίας Ανάστου Δεληγιάννη). «Επειδή οι 
πληρεξούσιοι της Λειοεώρας (Λιοδώρας) Φώ-
της Νταρόπουλος, Γ. Γιοτόπουλος, Παπα 
Αθανάσιος Ραφτιώτης και οι Παλουμπαί-
σιμαστροΓεώργης Πανουσάκης, γαμπρός 
του Παρασκευά Κολίοπουλου, ο Κωσταντής 
Τζιραλής, και οι υπάλληλοί των Σερβαίοι και 
Λοιοδωρίσιοι. » 29 Υπογράφουν κάτοικοι πλεί-
στων χωριών.

Νταραίοι και Κολοκοτρώνης
Είναι γνωστές οι περιοχές, η Μάνη, η Στε-

μνίτσα, του Παλούμπα που ο Κολοκοτρώνης 
τόσο κατά την Κλέφτικη ζωή του, όσο και κατά 
την Επανάσταση, έβρισκε «αποκούμπι». Σ’ 
αυτές Θα πρέπει να προσθέσουμε και του Σέρ-
βου. Σε μία πολύ δύσκολη για την αγωνιζόμενη 
Πατρίδα στιγμή, τότε που οι Έλληνες ηττήθησαν 
(Ιούνιος 1825) στα Τρίκορφα από τον Ιμπραήμ, 
στου Σέρβου και στους Νταραίους είχε την 
οικογένειά του προς ασφάλεια. Μάλιστα την 
ημέρα της καταστροφής στου Σέρβου έστειλε 
τον βαφτιστικό του Θ. Ρηγόπουλο, ο οποίος είχε 
και στο «δισάκι» του αλόγου του είκοσι οκάδες 
γρόσια, του Κολοκοτρώνη προς φύλαξη30.

Συμμετοχή στην αψιμαχία 
στης «Γριάς το Διάσελο».

Μετά την 11η Μαίου 1826 στις «Γριάς το Διά-
σελο», στις υπώρειες του βουνού «Αρτοζήνος» 
όπου και ο Σωρός - Ανάθεμα από πέτρες, 
έγινε μία αψιμαχία. Εκεί οι Δ. Πλαπούτας και Φ. 
Ντάρας πολέμησαν και νίκησαν τις ορδές του 
Ιμπραήμ και «έσωσαν πάντα τα αγόμενα» 31. 
Στο ίδιο σημείο μεταφέρθηκαν πέτρες και 

σχηματίστηκε εκ νέου ο «Σωρός της Γριάς», 
τον οποίο οι μπουλντόζες της Νομαρχίας 
σκόρπισαν το 1950, όταν διάνοιγαν τον αμα-
ξιτό δρόμο. Προς τούτο στήθηκε αναμνηστική 
πλάκα που αναφέρεται στο ιστορικό γεγονός, 
έγινε επίσημη τελετή στις 13/8/2000, κατά την 
οποία ο υπογράφων ήταν και ο ομιλητής. 
Έκτοτε κυματίζει η γαλανόλευκος32.

Μετεπαναστατική προσφορά
Κατά τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του 

Όθωνα οι συμμορίες των ληστών (με επιείκεια 
θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε ως 
αποτελούμενες από άεργους αγωνιστές), 

λυμαίνονταν την ύπαιθρο. Όσο ζούσε ο Κα-
ποδίστριας επικρατούσε απόλυτη τάξη και είναι 
χαρακτηριστικό αυτό που έλεγαν ότι απλοϊκοί 
χωρικοί της υπαίθρου: 
Η προβατίνα μου έχει στην ουρά της τον 

Μπάρμπα Γιάννη (Καποδίστρια). 
Ο Φώτης Ντάρας συνέβαλε το 1838 33 εις το 

να εξοντωθεί η ληστρική συμμορία Κατσιαβού-
Μπουζιώτη στου «Τσαλτή τον έλατο», που είχε 
αρπάξει και τις εισπράξεις του Δήμου Ηραί-
ας 34. Για την Προσφορά του αυτή διορίστηκε 
«Ταγματάρχης της Φάλαγγος» με το δικαίωμα 
της προικοδοτήσεως Νο 2/13 Ιανουαρίου 1838, 
και Β. Διάταγμα της 20ης Μαίου / Ιουνίου 1838. 
Επίσης από την επιτροπή εκδουλεύσεων κατε-
τάγη στην 4η τάξη των αξιωματικών.

Κτίζει ανάλογο σπίτι
Στην πώληση (εκμίσθωση) γαιών της 

5/9/1822 Ο Φώτης Ντάρας μαζί με τον πατέ-
ρα του Παπά Γιώργη αγόρασαν εκτός από 
του Σέρβου και τις προσόδους των χωριών 
Παπαδά, Ντελαλή, Τσιάρεση, Μερκίνιζα 35. Η 
αναφορά είναι ενδεικτική διότι αγόρασε τις 
προσόδους και άλλων χωριών. 

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε πως εκτός 
από τους προεστούς (Κοτσαμπάσηδες) και 
πολλοί διακριθέντες αγωνιστές, από την αρχή 
μάλιστα της Επαναστάσεως, αγόραζαν από 
την Διοίκηση το δικαίωμα να εισπράττουν τα δη-
μόσια έσοδα και στη συνέχεια να τα αποδίδουν. 
Κατά την είσπραξη μόνο δίκαιη κατανομή δεν 
γινόταν. Ο Τρύφων Ευαγγελίδης στην «Ιστορία 
του Καποδίστρια» είναι αποκαλυπτικός 36. Όλα 
αυτά σώρευσαν πλούτο με αποτέλεσμα ο Φώ-
της Ντάρας να θελήσει να χτίσει ανάλογο σπίτι. 
Ξεκίνησε από του Παλούμπα, την Πρωτεύουσα 
του Δήμου. Οι Σερβαίοι κτίστες «έβγαλαν» το 
καμίνι κοντά στο σημερινό εξωκλήσι του Αγίου 
Παντελεήμονα, και οι εργασίες προχωρούσαν. 
Οι Παλουμπαίοι όμως δεν ήθελαν να εγκατα-
σταθεί μονίμως στο χωριό τους. Προφανώς 
διότι ήταν πολιτικός αντίπαλος, αν και ήταν 
συγγενής των Πλαπουταίων και γραμματικός 
του στρατηγού Πλαπούτα37. Γι’ αυτό μία νύκτα 
έκοψαν τα αυτιά και τις ουρές των μουλαριών 
που δούλευαν για το σπίτι 38. Έμεινε το τοπωνύμιο 
«στου Ντάρα το Καμίνι». 
Κατόπιν αυτού ο Φώτης Ντάρας εγκατέλει-

ψε την προσπάθεια και έκτισε το 1830 στου 
Σέρβου το σπίτι του, σύγχρονο πραγματικό 
κόσμημα , όχι τόσο γνωστό στα τοπικά ΜΜΕ 
που προβάλλουν και ασημαντότητες, αλλά και 
στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο διατηρείται 
σε άριστη κατάσταση (σημερινής ιδιοκτησίας 
Θ.Γ.Τρουπή). 
Μάλιστα εκτός από το «οικόσημο» στο 

υπέρθυρο, και το αποτρεπτικό στο αγκωνάρι, 
το υπέρθυρο της εξόδου προς τον εξώστη του 
έχει 3+2 = 5 ανακουφιστικά και διακοσμητικά 
λαξευμένα τόξα.

Δικάζεται από το στρατοδικείο
Μετά τη δίκη και καταδίκη των στρατηγών 

Θ. Κολοκοτρώνη και Δ. Πλαπούτα 39 τον Μαϊο 
του 1834, ακολούθησε ως γνωστόν η «Μεσ-
σηνιακή Επανάστασις» ή η «Πελοποννησιακή 
ανταρσία», με επικεφαλείς τους ΓκρίτζαληΜη-
τροπέτροβα τα «Πλαπουτόπουλα κ.α. 40. Έγινε 
η δίκη των δικαστών Πολυζωίδη — Τερτσέτη και 
στη συνέχεια η δίκη των εξεγερθέντων στο στρα-
τοδικείο της Πύλου  41. Εισαγγελέας ο Σκώτος-
Μάσονας, ο ίδιος που λίγους μήνες νωρίτερα 
επέμενε τόσο πολύ ώστε να αποκεφαλιστούν 
οι Κολοκοτρώνης — Πλαπούτας. 
Κατηγορούμενοι στην Πύλο αρκετοί Γορτύ-

νιοι, μεταξύ των οποίων και ο Φώτης Ντάρας. 
Παρά την επιμονή του Μάσονος ο Φ. Ντάρας 
δεν καταδικάστηκε. Οι Γκρίτζαλης από του Ψάρι, 
γαμπρός του Μητροπέτροβα, και Τσαμαλής 
εξετελέσθησαν μέσα σε δύο ώρες. Η «Βασιλική 
χάρις» δεν τους πρόφθασε.

Πιστωτής του Δημοσίου
Το 1859 «ήγειρεναγωγήν κατά του Δημοσί-

ου ζητών 4 000 δρχ. τας οποίας του όφειλε 
το Δημόσιο από ενοικιάσεις προσόδων, (τις 
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οποίες είχε προκαταβάλει στο Δημόσιο). Το 
1870 εκδόθηκε η 294 απόφαση του Εφετείου με 
την οποία δικαιώθηκε»  42. Είχε όμως πεθάνει ένα 
χρόνο νωρίτερα! Οι συμπατριώτες του Σερβαίοι 
θέλοντας να του αποδώσουν ξεχωριστή τιμή 
τον έθαψαν στο ανατολικό μέρος της εκκλησίας 
της Κοιμ. της Θεοτόκου, «στην αχιβάδα».Στο ίδιο 
σημείο έθαψαν και το άλλο εκλεκτό τέκνο, που 
τον ξεχωρίζει κι αυτόν ο Φωτάκος, «τον Παπά 
Σχίζα εκ Σέρβου». Μάλιστα φυλάσσοταν και 
η επιτύμβια πλάκα η οποία λαξεύτηκε το 1950 
ώστε να κατασκευαστεί ο Σταυρός που τοπο-
θετήθηκε στον τρούλο της εκκλησίας που έκτισε 
ο γιος του Δημ.Φ.Δάρας, της Ζ. Πηγής. Σήμερα 
φαίνονται επί του Σταυρού τα εναπομείναντα 
δυσανάγνωστα γράμματα.

Θέσεις-διακρίσεις-προσφορές
Με διάταγμα του 1834 συνεστήθησαν οι 

Δήμοι ως μονάδες τοπικής αυτοδιοικήσεως. 
Στη Λιοδώρα έγιναν δύο: Ο της Ηραίας με έδρα 
τον Αγ. Ιωάννη, και ο της Λυκουρίας με έδρα 
του Παλούμπα 43. Ο Φώτης Ντάρας είχε εκλεγεί 
Δήμαρχος Λυκουρίας, έδρα Παλούμπα. Οι 
τιμητικές διακρίσεις του Φ.Ντάρα είναι ουσιαστι-
κές, γιατί δόθηκαν από το οργανωμένο Ελλη-
νικό Κράτος. Στην αρχή της Επαναστάσεως οι 
στρατηγοί και χιλίαρχοι ήσαν άφθονοι. Ο Καν. 
Δεληγιάννης δίδει τον ακριβή ορισμό: 

«Εκείνην την εποχήν (Μάρτιος 1822) ονό-
μαζον όλους αρχηγούς στρατηγούς και 
αρχιστρατήγους 44. Αλλά και ο Σπ. Τρικούπης 
επί του ιδίου θέματος γράφει ότι « ο Γιαννάκης 
Μπουκουβάλας υπογραφόταν ως αρχιστρά-
τηγος έχων υπό τας οδηγίας του ειμή δώδεκα 
στρατιώτας !»45 
Ο Φώτης Ντάρας υπήρξε γραμματικός του 

Δ. Πλαπούτα, Χιλίαρχος το 1824, πολέμησε σε 
πολλές μάχες και τραυματίστηκε, έγινε Δήμαρ-
χος Λυκουρίας (έδρα Παλούμπα), Επαρχιακός 
Δημογέρων Καρυταίνης, συνέβαλε στην εξό-
ντωση των ληστών Κατσιαβού- Μπουζιώτη, έγι-
νε Ταμίας Γορτυνίας (ΦΕΚ 13/8/1846, κατετάγη 
στην Δ’ τάξη των αξιωματικών (αριθ. Μητρ.363, 
έγινε Ταγματάρχης της Φάλαγγος (20/5/1838) 
και του απενεμήθη ο τίτλος του ιππότου με το 
δικαίωμα της προικοδοτήσεως. Λίγοι αγωνιστές 
έλαβαν τόσα σπουδαία αξιώματα.

Σύγχρονη αναγνώριση
Τον Ιούνιο του 1994 ο υπογράφων έστειλε 

προς τον Δήμαρχο Τριπόλεως μια επιστολή 
που περιείχε τις εκδουλεύσεις προς την Πατρίδα 
του Φ.Ντάρα, με την παράκληση να τιμηθεί με 
μία οδό. Έκτοτε για τον ξεχασμένο Φώτη Ντάρα 
στη «συνοικία των Φιλικών» ένας δρόμος φέρει 
το όνομα «οδός ΦΩΤΗ ΔΑΡΑ».Εκκρεμεί από τον 
Δήμο Τριπόλεως και η οδός «Παπασχίζα».
Αλλά και στο Ίλιον με ενέργειες του Λυκειάρχη 

και Αντιδημάρχου Ιω. Γκιώνη, ένας δρόμος πήρε 
το όνομα του Σερβαίου διακριθέντος Αγωνιστή. 
Παραβρέθηκε ο κ. Γκιώνης στην εκδήλωση 
στης «Γριάς το Διάσελο» στις 13/8/2000, όπου 
έγινε επίσημη εκδήλωση, είχε τις γνώσεις και 
την ευαισθησία και προέβη σε ενέργειες που 
ευοδώθηκαν.

Οψειλόμενη τιμή - αποκατάσταση 
ανακριβειών

Με την παρούσα δίδεται η ευκαιρία να 
αποκατασταθούν και κάποιες σοβαρές ανα-
κρίβειες, οι οποίες δυστυχώς αναπαράγονται. 
Ξεκίνησαν μερικώς από τον Τάκη Χ. Κανδηλώ-
ρο πριν 115 χρόνια και συνεχίστηκαν αφού 

προσέθεσαν και άλλες τα τελευταία 50 χρόνια, 
άνθρωποι που δεν δικαιολογούνται να τις 
αγνοούσαν. 
Παραπέμπουν ελαφρά τη καρδία σε έγκρι-

τους — έγκυρους ιστορικούς (Σπ. Μελάς), 
χωρίς να ερευνούν ποίον εννοεί, βασιζόμενοι 
απλώς στην συνωνυμία. 
Ο Μελάς όταν γράφει για τον «μπουλουκ-

σή» Παπαγιώργη εννοεί τον από το Περιθώρι. 
Επίσης ο Γιαννάκης Ντάρας δεν είχε συμπέ-
θερο τον Μοραγιάννη, αλλά τον Οικονόμου 
από του Φίλια, μια δε κόρη του Ελένη είχε νυμ-
φευθεί στου Σέρβου 46 και το όνομα διατηρείται 
και σήμερα. στα «Νταραίκα». 
Του Μοραγιάννη (που τον παρουσιάζουν 

ως συμπέθερο), οι δύο κόρες είχαν νυμφευθεί, 
η Θανάσω τον Αθ. Αντωνόπουλο (Δημητσά-
να), και η Ελένη τον Ανδρέα Ζαϊμη47.
Η παρούσα σύντομη αναφορά ας θεωρη-

θεί ως ένα ευλαβικό μνημόσυνο στη γενιά που 
πήρε την απόφαση του θανάτου. Ταυτόχρο-
να και ένα μικρό ανάχωμα στην ισοπέδωση 
όλων των ηθικών αξιών που χάνονται στον 
Καιάδα της παγκοσμιοποιήσεως.

ΝΙΚΟΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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Η τελευταία λειτουργία στην Αγια- Σοφιά τον Ιανουάριο του 1919
από τον στρατιωτικό ιερέα Λευτέρη Νουφράκη

«… για να συντηρείται το όνειρο»!

Γράφει ο Βασίλειος Κων/ντή ΣχίζαςΜετά την Οκτωβριανή επανάσταση των Κομουνιστών το 
1917 στη Ρωσία, η  ΑΝΤΑΝΤ  με προτροπή της Γαλλίας, ορ-
γάνωσε το 1918 -1919 ένα εκστρατευτικό σώμα εναντίον των 
Μπολσεβίκων, με προορισμό την Κριμαία της Ουκρανίας. 
Είναι γνωστή ως «Εκστρατεία της Κριμαίας». 

Η Ελλάδα με απόφαση του τότε Πρωθυπουργού  Ελευθερί-
ου Βενιζέλου  συμμετείχε σ’ αυτό το εκστρατευτικό σώμα με 
δύο μεραρχίες, δηλαδή με στρατιωτική δύναμη μεγαλύτερη 
και από αυτή της Γαλλίας. Σημειώνεται πως οι μεραρχίες 
αυτές μετά την Ουκρανία μετακινήθηκαν προς ενίσχυση του 
μικρασιατικού μετώπου.
Το Ελληνικό εκστρατευτικό σώμα στην πορεία του προς 

την Κριμαία, στάθμευσε για λίγο στο 
Βόσπορο, στην Κωνσταντινούπολη, η 
οποία ήταν υπό «Συμμαχική Επικυρι-
αρχία» των νικητών του Α΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου στον οποίο η Τουρκία δεν 
συμμετείχε. Ήταν Ιανουάριος του 1919. 
Στη Β΄ μεραρχία υπηρετούσε ως στρα-

τιωτικός ιερέας ένας 47χρονος γενναίος 
Κρητικός από το χωριό Αλώνες Ρεθύ-
μνου, ο παπα-Λευτέρης Νουφράκης. 
Στη θωριά της Αγια-Σοφιάςαπό το 

Βόσπορο, ο συλλογισμός του Κρητικού 
παπά,  πήγαινε πίσω  466 χρόνια όταν 
το «Μέγα Μοναστήρι» της Ορθοδοξίας 
λειτουργήθηκε για τελευταία φορά την 
ημέρα της Αλώσεως της Πόλης την Τρίτη 
29 Μαΐου 1453.
Αυτή η σκέψη,του φούντωνε τον πόθο 

και του θέριευε το πείσμα να κάνει το 
καθήκον του, την υπέρβαση,και να ψάλει 
στην Αγια-Σοφιάτώρα που ήταν εκεί με 
ισχυρό Ελληνικό Στρατό στο Βόσπορο, 
και σε μια Τουρκία υπό την επικυριαρχία 

των συμμάχων. Αμέσως ήρθε σαν εντολή ο Ψαλμός:«Εάν 
επιλάθωμαί σου Ιερουσαλήμ (Αγια-Σοφιά), επιλησθείη η 
δεξιά μου  κολληθείη η γλώσσα μου τω λαρυγγί μου, εάν 
μη σου μνησθώ»!
Και οι άλλοι Έλληνες στρατιωτικοί  του εκστρατευτικού 

σώματος οι οποίοι  απέπνεαν λυτρωτικούς στεναγμούς στο 
αντίκρισμα της κοιτίδας του Γένους, είχαν τον ίδιο πόθο. 
Εξάλλου  είναι διακαής και μόνιμος Πόθος όλων των Ελ-
λήνων. 
Δεν αποτολμούσε όμως κανένας  μια τέτοια ενέργεια γιατί 

ήσαν βέβαιοι ότι θα προκαλούσε την αντίδραση των «συμφε-
ροντολόγων συμμάχων», και ίσως η πράξη τους προκαλούσε 
και «διπλωματικό επεισόδιο»  που θα έφερνε σε δύσκολη θέση 
τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο.
Ο παράτολμος όμως παπα-Λευτέρης Νουφράκηςήταν 

αποφασισμένος. Χρειαζόταν μόνο έναν βοηθό  να κάνει τον 
ψάλτη.  Βολιδοσκόπησε γύρω του και ένοιωθε πραγματικά 
πως ήταν ανάμεσα σε γενναίους πατριώτες.Μπροστά στην 
αποφασιστικότητά του, μια ομάδα Αξιωματικών αποφάσισε-
αμέσως να τον ακολουθήσει. Ήταν ο Ταξίαρχος Φραντζής, 
ο Ταγματάρχης Κωνσταντής Λιαρομάπης, ο Λοχαγός Στα-
ματίου  και ο Υπολοχαγός Νικολάου.   
Κατεβαίνουν από το αγκυροβολημένο Ελληνικό πλοίο που 

μετέφερε τη Β΄ μεραρχία και  επιβιβάζονται σε μια βάρκα την 
οποία κωπηλατούσε κάποιος Ρώσος της Κωνσταντινούπολης 
ονόματι Κοσμάς,ο οποίος τους αποβίβασε στην προκυμαία, 
στα ευλογημένα χώματα της Βασιλίδας των Πόλεων.  
Με την καρδιά τους να χτυπά στα όρια της αντοχής κατευ-

θύνθηκαν ασθμαίνοντας στην Αγια-Σοφιά την οποία  είχαν 
μετατρέψει τότε οι Τούρκοι σε τζαμί.
Μπήκαν  με δέος στον μεγαλοπρεπή ναό παραμερίζοντας 

τον φύλακα με ένα αυστηρό βλέμμα. 
«Εισελεύομαι εις τον οίκο Σου, προσκυνήσω προς Ναό-

νΑγιόνΣου εν φόβω…»ψιθύρισε ο παπα- Λευτέρης.
 Προχώρησαν στο σημείο που ήταν η Αγία Τράπεζα και 

πάνω σε ένα πρόχειρο τραπεζάκι ο παπάς τοποθέτησε- άπλω-
σε-το Αντιμήνσιο, φόρεσε το πετραχήλι του και άρχισε να 
ψέλνει. 
Καθήκοντα ψάλτη ανέλαβε ο Ταγματάρχης Κωνσταντής 

Λιαρομάτης μεβοηθό του τον Ταξίαρχο Φραντζή, ενώ νεωκό-
ρος ο Υπολοχαγός Νικολάου και σε ότι άλλο ήταν αναγκαίο 
ανέλαβε ο Λοχαγός Σταματίου.  Παράλληλα είχαν και την 
προσοχή τους για την ασφάλειά τους.
Η Αγια- Σοφιά στο μεταξύ άρχισε να γεμίζει με Τούρκους 

οι οποίοι έκπληκτοι αντελήφθησαν το τι έγινε με τον Έλληνα 
παπά και την ομάδα του. Και ενώ κινήθηκαν κάποιοι απ’ αυ-
τούς εναντίον τους, ένας αξιωματούχος τους συγκράτησε και 
έτσι δόθηκε η ευκαιρία στους παράτολμους στρατιωτικούς να 
φύγουν. Αυτό έγινε όχι βέβαια από κάποια…ευγενή, φιλάν-
θρωπα ή ελέους αισθήματα του Τούρκου αξιωματούχου, αλλά 

από φόβο γιατί στο Βόσπορο στα αγκυροβολημένα πλοία 
ήσαν οι μεραρχίες του Ελληνικού Στρατού και η Τουρκία 
ήταν υπό την Επικυριαρχία των νικητών Συμμάχων. 

Στο γυρισμό προς την προκυμαία 
ένας Τούρκος επιτέθηκε στον γεν-
ναίο παπά με δολοφονική διάθεση 
αλλά τον προστάτευσαν οι Έλληνες 
Αξιωματικοί που ήσαν μαζί του.
Το μεγάλο εγχείρημα του παπα- 

Λευτέρη Νουφράκηπέτυχε αλλά το 
«διπλωματικό επεισόδιο» δεν απε-
φεύχθη. Οι Σύμμαχοι απέστειλαν 
έντονη διαμαρτυρία στο Έλληνα 
Πρωθυπουργό Βενιζέλο και αυτός 
επέπληξε «ανοιχτά» τον γενναίο 
Κρητικό παπά. Έτσι έπρεπε να 
γίνουν όλα, γιατί πίσω-κρυφά- ο 
Βενιζέλος συνεχάρη τον παπα- Λευ-
τέρη που έστω για λίγο αφύπνισε 
το όνειρο των Ελλήνωνμέσα στην 
Αγια- Σοφιά.
Άσβεστο είναι αυτό το όνειρο 

των Ελλήνων και  οι θρύλοι είναι «ο υποβόσκων εφιάλτης 
διαρκείας»για τους Τούρκους, όσα χρόνια- αιώνες- κι αν 
περάσουν κι όσο κι αν υπερπληθύνονταιστη Βασιλεύουσα οι 
μογγολογενείςξενόφερτοι με τον ανατολίτικο πολιτισμό τους. 
Αλλά και τα κάστρα, οι εκκλησιές και τα μοναστήρια που τα 
έκαναν τζαμιά και αποθήκες τους,  στέκουν ολόρθα και τους 
κατατρύχουν. Άλλων δημιουργήματα, άλλου πολισμού είναι 
αυτά τα μνημεία  και αυτό το ξέρουν. 
Ο ήρωας παπα – Λευτέρης Νουφράκης από τις Αλώνες Ρε-

θύμνου γεννήθηκε το 1872 και πέθανε στις 5 Αυγούστου 1941.
Όταν ήταν διάκος κατατάχτηκε στον ελληνικό στρατό.Έλαβε 
μέρος στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912- 13, όπου ενώ είχε 
καθήκοντα ιεροκήρυκος  διακρίθηκε ως γενναίος πολεμιστής 
και τιμήθηκε γι΄ αυτό. Το κοσμικό του όνομα ήταν Παΐσιος. 
Μετά τους νικηφόρους απελευθερωτικούς εκείνους πολέμους 
μονιμοποιήθηκε στο στρατό και έγινε Αρχιμανδρίτης και με 
επιλογή του πήρε το όνομα Ελευθέριος.
Το χωριό του τον τίμησε πολλά χρόνια αργότερα στήνοντας 

την προτομή του και η πόλη του Ρεθύμνου  αφιέρωσε στη 
μνήμη του ένα μικρό δρόμο στον οικισμό Τσεσμέ. 
Όμως οι Έλληνες τον αγνοούν γιατί… δεν τους έμαθαν 

οι δάσκαλοί τους το μεγάλο συμβολικό κατόρθωμα  του πα-
ράτολμου παλικαριού ιερωμένου. Ίσως είναι «οδηγία» στα 
πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή της διάλυσης των 
εθνικών κρατών, που τώρα πληροφορούμε πως της άλλαξαν 
όνομα «επί τω διπλωματικώς λαοφιλέστερον» και τη λένε 
«μεταεθνικήνεωτερικότητα»(!)…επειδήαντελήφθη ο κόσμος 
πόσο απάτριδα είναι(!) τα πειθήνια όργανά τους.

Πηγές: Είναι πολλές δημοσιευμένες έρευνες. Εξ άλλου 
κατά τον εκ της Κέας Βακχυλίδη, ανιψιό του Σιμωνίδη, 

«έτερος εξ ετέρου σοφός το τε πάλαι το τε νυν».

Η Αγια- Σοφιά

Ο παπα-Λευτέρης 
(τότε Παϊσιος) 

Νουφράκης , διάκος 
οπλοφόρος μαχητής.

Ο παπα- Λευτέρης 
Νουφράκης, 
Αρχινανδρίτης 

παρασημοφορημένος.  

Φώτης Δάρας  
 Ένας Γορτύνιος καπετάνιος αγωνιστής του ‘21 
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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

ΑΠO 01-10-2013 ΕΩΣ 31-12-2013
Α. ΕΣΟΔΑ
586 ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ  50

587  ΑΠΌ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΚΟΥΤΗ, ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ 50

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΓΚΟΥΤΗ

588 ΑΠΌ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ, ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ 100

ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ

589 ΕΛΕΝΗ ΧΡ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 40

590 ΝΙΚΟΣ ΔΗΜ. ΜΠΟΡΑΣ 20

591 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50

592 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡ. ΜΠΟΡΑΣ (ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ)  20

593 ΘΟΔΩΡΗΣ ΗΛ. ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 50

594 ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (ΚΡΑΝΙΔΙ) 50

595 ΡΟΥΣΙΑ ΑΝΝΑ 20

596 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΤΣΟΣ 30

597 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 20

598 ΣΧΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΜΕΣΩ ALPHA) 50

599 ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΕΣΩ ALPHA) 30

600  TOKOI ALPHA 0,36

601 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΡΑΣ (ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 50

602 ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  50

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 680,36
Β. ΕΞΟΔΑ
218 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 47,93

219 ΟΤΕ 68,5

220 ΔΕΗ 52,3

221 ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΕΥΘ. (STAMPOMANIA) 75

222 Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ) 390

223 ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ( « ) 478,5

224 ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡ. ( 5 ΣΟΜΠΕΣ) 370

225 ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΕΥΘ. (STAMPOMANIA) 150

226 Γ. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 100

227 ΒΑΛΕΣΗΣ ΑΕ 25,1

228 ΞΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 71,2

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 4,8

ΣΚΑΡΠΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 22,5

229 ΝΙΚΟΣ ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 19,5

230 ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΙΑΣ 11

231 ONSCREEN (ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ) 135

232 Γ. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 80

233 ΑΓΟΡΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ 555

234 ΕΞΟΔΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10�11�12/2013 3

235 ΕΞΟΔΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 30

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2689,34
Γ. ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

6326,13

680,36

2689,34

ΝΈΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 4317,15

Συνταγή 
για τσουρέκι πολίτικο

Υλικά για ένα ταψί διαμ. 30-32εκ.
• 1 κιλό αλεύρι σκληρό
• 3 φακελάκια μαγιά ξηρή
• 500ml γάλα φρέσκο
• 1 ½ φλιτζάνι ζάχαρη
• 1 κουτ. γλυκού αλάτι 
• 1 κουτ. γλυκού κοφτό μαχλέπι κοπανισμένο 
• 1 κουτ. γλυκού κοφτό μαστίχα κοπανισμένη με 

λίγη ζάχαρη
• ξύσμα από 1 πορτοκάλι
• 125γρ. βούτυρο τύπου Κερκύρας ή λιωμένο σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος
• 3 αβγά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ελαφρώς 

χτυπημένα με τη ζάχαρη
•    Προθερμάνετε το φούρνο στους 50οC. Βάζετε σε 

μπολ τη μαγιά με 2-3 κουταλιές από τη ζάχαρη, ζεσταίνετε 
το γάλα να γίνει χλιαρό προς ζεστό και το ρίχνετε στη 
μαγιά. Ανακατεύετε να διαλυθεί και αφήνετε το προζύμι 
να αφρίσει και να φουσκώσει.

•    Ρίχνετε στον κάδο του μίξερ το αλεύρι με το αλάτι, 
τη μαστίχα, το μαχλέπι, το ξύσμα πορτοκαλιού. Βάζετε 
τους γάντζους και ανακατεύετε για λίγο. Προσθέτετε τα 
αβγά ελαφρώς χτυπημένα με την υπόλοιπη ζάχαρη και 
το προζύμι ζυμώνοντας τα υλικά σε χαμηλή ταχύτητα.

•    Λιώνετε το βούτυρο και το ρίχνετε κι αυτό σταδιακά 
στη ζύμη μέχρι να το απορροφήσει όλο. Όταν όλη η ζύμη 
γίνει λεία και μαλακή χωρίς να κολλάει στα τοιχώματα 
του κάδου και μαζευτεί όλη πάνω στους γάντζους, στα-
ματάτε τη λειτουργία του μίξερ.

•    Μεταφέρετε τη ζύμη σε λεκανίτσα, τη σκεπάζετε με 
πετσέτα κουζίνας και την αφήνετε 40΄ περίπου στον προ-
θερμασμένο φούρνο  να φουσκώσει και να διπλασιαστεί 
σε όγκο. Βγάζετε τη ζύμη από το φούρνο, την πιέζετε να 
κάτσει και την απλώνετε σε βουτυρωμένο ταψί. 

•    Τοποθετείτε το ταψί στο φούρνο και περιμένετε 15΄ 
μέχρι να ξαναφουσκώσει. Τότε αλείφετε την επιφάνειά 
της πολύ απαλά με το χτυπημένο αβγό, και ανεβάζετε 
τη θερμοκρασία του φούρνου στους 180οC στον αέρα. 
Ψήνετε μέχρι να ροδοκοκκινίσει η πίτα.

•    Ξεφουρνίζετε κι αφήνετε το τσουρέκι να κρυώσει

Η νόσος αντιμετωπίζεται με σθένος και αξιοπρέπεια 
Παρέμβαση της Γεωργίας Κωνσταντοπούλου διευθύντριας Αναισθησιολογικού Τμήματος Παρέμβαση της Γεωργίας Κωνσταντοπούλου διευθύντριας Αναισθησιολογικού Τμήματος 
και Ιατρείου Χρόνιου Πόνου «Σωτηρία», διπλωματούχου Βελονισμού και Neural Therapyκαι Ιατρείου Χρόνιου Πόνου «Σωτηρία», διπλωματούχου Βελονισμού και Neural Therapy

Ο ορισμός του πόνου δόθηκε το 1979 από τη Διεθνή Ενωση 
Μελέτης του Πόνου (IASP), ως μια «δυσάρεστη υποκει-
μενική, αισθητική και συναισθηματική εμπειρία» που 
συνδέεται με πραγματική ή δυνητική ιστική βλάβη ή που 
περιγράφεται σαν τέτοια».
Ο πόνος του καρκινοπαθούς εξαρτάται από το στάδιο της 

νόσου και την εξέλιξή της. Oταν ο καρκίνος είναι τελικού 
σταδίου, τότε απαιτείται αξιοπρέπεια στον θάνατο.
Χρόνιος πόνος ορίζεται ως ο πόνος που επιμένει από έναν 

έως έξι μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ένας στους πέντε ανθρώπους 
παγκοσμίως πάσχει από κάποια μορφή χρόνιου πόνου.
Παγκοσμίως, έξι εκατομμύρια άνθρωποι παρουσιάζουν 

κάθε χρόνο καρκίνο και τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες 
χιλιάδες πεθαίνουν από τη νόσο. Επίσης, περισσότεροι από 
εννέα εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως βιώνουν έντονο 
πόνο λόγω νεοπλασίας.
Ο πόνος του καρκινοπαθούς εξαρτάται από το στάδιο 

της νόσου και την εξέλιξή της, τις παρενέργειες της θερα-
πείας, την κακή αναλγητική αγωγή, την εξασθένηση του 
οργανισμού.
Ωστόσο, ο πόνος μπορεί και πρέπει να αντιμετωπίζεται με 

στόχο την εξασφάλιση ποιότητος ζωής στον καρκινοπαθή 
και όταν ο καρκίνος είναι τελικού σταδίου, τότε απαιτείται 
αξιοπρέπεια στον θάνατο.
Ο καρκινικός πόνος μπορεί και πρέπει να αντιμετωπίζε-

ται σωστά. Ο ΠΟΥ έχει καταρτίσει κλίμακα αντιμετώπισης 
του καρκινικού πόνου ανάλογα με το στάδιο της νόσου. 
Τα οπιοειδή ναρκωτικά αποτελούν τη βάση της αγωγής.
Η εφαρμογή μιας αποτελεσματικής θεραπείας εξαρτάται 

από την τιτλοποίηση των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται, 
με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης ισορροπίας ανάμεσα 
στην ανακούφιση του πόνου και την εμφάνιση ανεπιθύμη-
των ενεργειών. Οταν δεν επιτυγχάνεται αυτό εφαρμόζονται 
μέθοδοι όπως ψυχολογική υποστήριξη, φυσικοθεραπεία, 
βελονισμός, νευρωνική θεραπεία. Παρ’ όλα αυτά, όταν ο 
πόνος επιμένει (10% των καρκινοπαθών),τότε εφαρμόζο-
νται επεμβατικές τεχνικές (π.χ. αποκλεισμός αστεροειδούς 
γαγγλίου, αποκλεισμός μεσοπλεύριων νεύρων, επισκληρί-
διος και υπαραχνοειδής αποκλεισμός), με επιτυχία.

Βελονισμός (acupuncture)
Αποτελεί μία από τις αρχαιότερες επεμβατικές θεραπευτι-

κές τεχνικές με πατρίδα την Κίνα (3000 π.Χ.) και βασίζεται 
στην τοποθέτηση ειδικών λεπτών βελονών σε συγκεκριμένα 
σημεία του σώματος με σκοπό τη ρύθμιση της κυκλοφορίας 
της ενέργειας (Qi). Τα συγκεκριμένα σημεία ονομάζονται 
βελονιστικά και βρίσκονται κατά μήκος άυλων καναλιών των 
μεσημβρινών, στους οποίους ρέει η ενέργεια. Οποιαδήποτε 
διαταραχή της ροής της ενέργειας προκαλεί την ασθένεια.
Στη Δύση, αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία. Ομως, η ραγδαία 

εξέλιξη της νευροφυσιολογίας τη δεκαετία του ‘90, μας επέ-
τρεψε να διευκρινίσουμε τους θεραπευτικούς μηχανισμούς 
που ενεργοποιεί ο βελονισμός και μέσω των οποίων επιτυγ-
χάνεται η θεραπεία.
Ο βελονισμός είναι ένα είδος αισθητηριακής διέγερσης. 

Η βελόνα διεγείρει αισθητικούς υποδοχείς συνδεδεμένους 
με νευρικές ίνες παράγοντας «σήματα» που «στέλνονται» 
κεντρικά προς τους σχηματισμούς του νωτιαίου μυελού και 
του εγκεφάλου, όπου ρυθμιστικά νευρικά κέντρα συντονίζουν 
μια «απάντηση» (θεραπευτική διαδικασία).
Οι πολύπλοκοι αυτοί μηχανισμοί ευθύνονται για την έκ-

κριση ουσιών όπως οι ενδορφίνες (προκαλούν αναλγησία, 
ευεξία). Στόχος μας είναι η αναλγησία και το θεραπευτικό 
αποτέλεσμα. Οι ενδείξεις για βελονισμό είναι παθήσεις του 
αναπνευστικού, της στοματικής κοιλότητας, γαστρεντερικές 
και νευρολογικές παθήσεις και μυοσκελετικά σύνδρομα.

Νευρωνική θεραπεία 
με τη χρήση τοπικού αναισθητικού

Είναι μια ολιστική διαγνωστική και θεραπευτική μέθοδος 
που ανακαλύφθηκε στη Γερμανία από τους αδελφούς Huneke 
το 1925. Είναι θεραπεία έγχυσης με τοπικό αναισθητικό.
Η μέθοδος εστιάζεται στην υγεία του αυτόνομου νευρικού 

συστήματος (ΑΝΣ) και στηρίζεται στους μηχανισμούς της 
ομοιόστασης, δηλαδή το σώμα προσπαθεί να αντιρροπήσει 
κάθε διαταραχή που το επηρεάζει. Είναι μέθοδος που βρίσκει 
και απενεργοποιεί τα πεδία διαταραχής του οργανισμού. 
Πεδίο διαταραχής θεωρείται εκείνο που δεν επιτρέπει την 

ίαση και χαρακτηρίζεται από ορμόνες του ανοσοποιητικού 
που επιδρούν στο νευρο-ανοσο-ορμονολογικό σύστημα 
(ιντερλευκίνες κλπ.) με αποτέλεσμα η ομοιόσταση να ανα-
λώνεται σε αυτό ακριβώς το πεδίο διαταραχής. Οταν λοιπόν 
απενεργοποιηθεί, τότε η ικανότητα ίασης του οργανισμού 
αυξάνει θεαματικά.
Το ΑΝΣ είναι βασικό ρυθμιστικό σύστημα του οργανισμού. 

Ρυθμίζει λειτουργίες όπως η αναπνοή, ο καρδιακός ρυθμός 
και ο μεταβολισμός. Το σύστημα βομβαρδίζεται σταθερά 
από εξωτερικούς παράγοντες όπως η μόλυνση του περιβάλ-
λοντος, οι τοξίνες και λοιμώδεις παράγοντες.
Η νευρωνική θεραπεία έχει σκοπό με τη χρήση τοπικού 

αναισθητικού σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος, να 
αποκαταστήσει τη λειτουργία του ΑΝΣ και να επουλώσει 
την ιστική βλάβη. Εργαλεία της είναι το λεπτομερές ιστορικό 
του ασθενούς και η εξονυχιστική εξέτασή του (παρατήρηση 
και ψηλάφηση).
Χρησιμοποιείται πάντα τοπικό αναισθητικό (λιδοκαΐνη 

1% ή προκαΐνη 1%). Στόχος του δεν είναι η τοπική αναισθη-
σία, αλλά η αναστροφή της πολικότητας των κυττάρων και 
επομένως ο επηρεασμός των συστημάτων αυτορρύθμισης.
Εφαρμόζεται για θεραπεία πόνου εκεί που οι άλλες 

τεχνικές αποτυγχάνουν (επιμένουσα χρόνια οσφυοϊσχι-
αλγία, ημικρανίες, χρόνιος πόνος αγνώστου αιτιολογίας). 
Στους καρκινοπαθείς μπορεί να συμβάλει ως παρηγορική 
θεραπεία.
Αντενδείξεις είναι αλλεργία στα τοπικά αναισθητικά, 

καρδιακός κολποκοιλιακός αποκλεισμός ΙΙ και ΙΙΙ. Είναι 
μέθοδος ασφαλής όταν εφαρμόζεται από ειδικά εκπαιδευ-
μένους ιατρούς και οδοντιάτρους.

Καρκινοπαθείς και βελονισμός
Το 2004, η IASP τοποθέτησε τον βελονισμό ως μέθοδο 

ανακούφισης του καρκινικού πόνου. Επίσης, εφαρμόζεται 
κατά της ναυτίας και του εμετού (παρενέργειες της χημει-
οθεραπείας), κατά της αϋπνίας και της κατάθλιψης και για 
την τόνωση του ανοσοποιητικού συστήματος.
Τα αποτελέσματα του βελονισμού στον πόνο είναι θεαμα-

τικά. Πρέπει, όμως, να εκτελείται από καλά εκπαιδευμένο 
ιατρικό προσωπικό.
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