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Tαχ. Γραφείο

Aριθμός Άδειας

συνέχεια στη σελ. 6

Ευχές της Τ.Κ. Σέρβου
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Σέρβου κ. Ιωάννης 

Ρουσιάς εύχεται στους απανταχού Σερβαίους 
«Καλό Πάσχα» και η Ανάσταση να φέρει σε 
όλους το προσδοκώμενο!

Άποψη του χωριού από του ΨάριΓειτονιά του χωριού

Το κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου παραχωρήθηκε 
στους Σερβαίους για 99 χρόνια 

Στις 28 Φεβρουαρίου 2014 στη συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας 
συζητήθηκε το αίτημα του Συνδέσμου των Απα-
νταχού Σερβαίων Αρκαδίας«Η Κοίμηση της 

Θεοτόκου», για την παραχώρηση της χρήσης της 
αιθούσης του Πολιτιστικού Κέντρου Σέρβου και 
του κάτωθι αυτής επιπέδου χώρου για ενενήντα 
εννέα (99) χρόνια από το Σύνδεσμο. Το αίτημά 
μας είχε ορισθεί στις Γενικές Συνελεύσεις Φεβρου-
αρίου και Αυγούστου 2013, και είχε υποβληθεί 
στο Δήμο και στο Τοπικό Κοινοτικό Συμβούλιο του 
χωριού, ο πρόεδρος του οποίου εισηγήθηκε θετικά 
το θέμα ώστε να έχουμε την καλή απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου για τη δωρεάν 
παραχώρηση χρήσης του Πολιτιστικού Κέντρου 
για 99 χρόνια. Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι το 
οικόπεδο που κατασκευάσθηκε το κτίριο και η 
νέα πλατεία που είναι επέκταση της υφισταμένης 
στο προαύλιο της εκκλησίας , εδωρήθη στην τότε 
Κοινότητα Σέρβου κατά το ήμισυ από τους κληρο-
νόμους του στρατηγού Θύμιου Δημητρόπουλου 
και  το έτερο ήμισυ αγοράστηκε από συνδρομές 
συγχωριανών μας. Αρχικά μας δόθηκε η άδεια 
χρήσης της αιθούσης για είκοσι χρόνια από τον 
πρώην Δήμο Ηραίας με την προϋπόθεση ο Σύλ-
λογος με δικές του δαπάνες να διαμορφώσει την 
αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου, πράγμα πού 
έγινε με κόστος 96.000.- Ευρώ από συνδρομές 
πατριωτών και φίλων του χωριού, και με δωρε-
άν μελέτη αρχιτέκτονα και προσωπική εργασία 
πολλών εξειδικευμένων στις κατασκευές συγχω-
ριανών μας.
Το ΔΣ του Συλλόγου ευχαριστεί το Τοπικό Συμ-

βούλιο του χωριού μας και το Δήμο Γορτυνίας για 
την αποδοχή και έγκριση του δίκαιου αιτήματός 
μας, που με την απόφασή τους ενθαρρύνουν 
πρωτοβουλίες Συλλόγων για την προώθηση έρ-
γων που προάγουν τον πολιτισμό σαν τη δική μας 
που δημιουργήσαμε το Πολιτιστικό μας Κέντρο.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΕΡΒΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

ΤΗΣ 16ης Μαρτίου 2014
Έγινε σήμερα η προβλεπόμενη από το καταστατι-

κό του Συνδέσμου Γενική Συνέλευση των μελών του 
Συνδέσμου μας στην αίθουσα του ΚΥΒΕ του Δήμου 
Περιστερίου.

Πρόεδρος της Συνέλευσης ορίσθηκε ο Θεόδωρος 
Γ. Τρουπής, και Γραμματέας ο Ευάγγελος Χειμώνας.
Τη Συνέλευση τίμησαν με την παρουσία τους οι εξής:

1. Ο Καθηγητής Ιατρικής, ιατρός κ. Γεώργιος Θ. Τρου-
πής

2. Ο Πρόεδρος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλά-
δος κ. Γιαννακάκος Βασίλειος και η ταμίας Νάντια 
Τσέρτου - Καραγιάννη

3. Ο Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής κ. Θεόδωρος 
Τρουπής

4. Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Ιλίου κα 
Νίκη Βομπιράκη

5. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ιλίου κ.κ. Δημή-
τρης Δαλαμάγκας και Γιάννης Βέργος

6. Πλήθος πατριωτών και φίλων του χωριού μας, ενώ 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου με τα βραβευμένα Σερβιωτόπουλα 
που παρευρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση

Χειροποίητες Πασχαλινές λαμπάδες 
του Συνδέσμου για όλα τα γούστα

Μαζευτήκαμε στο εργαστήριο μας, τυλιχτήκαμε με πολύχρωμες κορ-
δέλες, βάλαμε μεράκι και μπόλικη φαντασία και σας παρουσιάζουμε τις 
μαγευτικές Πασχαλινές λαμπάδες μας, όλες χειροποίητες, φτιαγμένες 

με πολύ στυλ, προσοχή και ξεχωριστά 
στολίδια! Αγαπητοί Νονοί και Νονές, σας 
καλούμε να κάνετε τη διαφορά φέτος, 
δείτε τις λαμπάδες στις φωτογραφίες 
και σκεφτείτε πόσο θα χαρεί το βαφτι-
στήρι σας, εάν κάποια από αυτές γίνει 
δική του! 
Μην χάνετε χρόνο και προτιμήστε μας 

και διαλέξτε αυτή που σας εκφράζει, σε 
τιμή που δεν ξανάγινε, μόνο 10 €. Οι 

λαμπάδες διατίθενται από όλα τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου, ενώ την 
Μεγάλη εβδομάδα θα μπορείτε να τις προμηθευτείτε στο χωριό.

Επιτυχίες των Νέων μας για το 2013 
(συνέχεια από «Αρτοζήνος» αρ.φ. 192, 193)

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Η Αγγελική Π. Δρελιώζη αναγορεύτηκε σε Δι-

δάκτoρα της Νοσηλευτικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου.
Ο Νικόλαος Θ. Κουτσανδρέας εισήχθη στο Τμήμα 

Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Πανεπιστήμιου Πελο-
ποννήσου.
Η Ανδριάνα του Ιωάννη Ανδρέα Σχίζα εισήχθη 

στο τμήμα Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) .

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Ο Χρήστος Νόιφελτ – Μπόρας διακρίθηκε στον 

μικρό «Ευκλείδη 2013», που διοργάνωσε η Ελληνική 
Μαθηματική Εταιρεία.
Ο Δημήτριος Ε. Ντάβος αρίστευσε στην Β’ Λυκείου 

κατά το σχολικό έτος 2012 – 2013 με γενικό βαθμό 
19 και 7/10.
Ο Χάρης Σουλάνης αρίστευσε στην Α’ Γυμνασίου 

κατά το σχολικό έτος 2012 – 2013 με γενικό βαθμό 
18 και 8/14.

Αθλητικές Διακρίσεις
Ο Γεώργιος Γουρνάκης κατάκτησε την 1η θέση 

στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Kick Boxing για τα έτη 
2012 & 2013.

χαιρετισμό έστειλε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και 
Παιδείας του Δήμου Γορτυνίας, κα Μαρίνα Διαμα-
ντοπούλου - Τρουπή
Ο πρόεδρος προ της όλης διαδικασίας κάλεσε τους 

παρισταμένους να τιμήσουν την μνήμη των αποβιω-
σάντων συγχωριανών μας το χρόνο που μας πέρασε, 
δι ενός λεπτού σιγής,..
Τα θέματα της ημερησίας διάταξης ήσαν τα εξής.
1. Βραβεύσεις μαθητών, νέων φοιτητών , μετα-

πτυχιακών φοιτητών
2. Απολογισμός του ΔΣ του Συνδέσμου
3. Προτάσεις και τοποθετήσεις των μελών
4. Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
5. Κλείσιμο της Συνέλευσης
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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 

Τηλ. 210-5244-309 

A ρ τ ο ζ ή ν ο ς

Γεννήσεις 

Η Τιτίνα Βέργου, κόρη του ιατρού Γιάννη 
Βέργου και ο σύζυγος της Νίκος Μπαντράς, 
που διαμένουν στη Λάρισα, απόχτησαν τη 
δεύτερη κόρη τους, στις 15 Ιουλίου 2013.
Ευχόμαστε να ζήσει.
Γεώργιος Δ. Βέργος 

Βαπτίσεις 

Η Έλλη Βήχου, κόρη της Κατερίνας Δ. 
Βέργου και ο σύζυγος της Κωνσταντίνος 
Μαγουλιώτης, βάπτησαν το αγοράκι τους 
στις 21 Ιουλίου 2013 στην εκκλησία τίμιος 
Σταυρός στου Παπάγου και το ονόμασαν 
Αχιλλέα.
Ευχόμαστε να ζήσει.
Γεώργιος Δ. Βέργος 

Μνημόσυνα 

To Σάββατο 22 Μαρτίου 2014, πραγμα-
τοποιήθηκε το 40ημερο μνημόσυνο του 
Άγγελου Καφίρη στην Αγία Αικατερίνη στα 
κάτω Πετράλωνα.
Η οικογένεια του εκλιπόντος ευχαριστεί 

θερμά όσους συμμετείχαν στο πένθος της.

Θάνατοι 
14.02.2014 Απεβίωσε ο Αγγελος Καφίρης 

σε ηλικία 70 ετών
 Απεβίωσε στις 14 Φεβρουαρίου 2014 ο Άγ-

γελος Καφίρης και η εξόδιος ακολουθία θα 
γίνει την Δευτέρα 17η Φεβρουαρίου 2014 και 
ώρα 11:30 π.μ. από το Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών 
(Νίκαια). Ο Άγγελος, γεννηθείς το 1943 στην 
γειτονική Ανδρίτσαινα, παντρεύτηκε την Μα-
ρίνα Η. Τρουπή και απέκτησαν δύο κόρες, την 
Ιουλία και τη Σταυρούλα. Διακρίθηκε ως 
τραπεζικός υπάλληλος για το ήθος του και 
τον επαγγελματισμό του, ενώ παράλληλα, 
εκτός από καλός σύζυγος και πατέρας, ήταν 
άνθρωπος με αξιοσημείωτη προσωπικότητα, 
που κέρδισε τον σεβασμό όλων όσων είχαν 
την τύχη να τον γνωρίζουν.

18.02.2014 Απεβίωσε ο Παναγιώτης Αση-
μακόπουλος(Σκούρτης)
Απεβίωσε στις 18 Φεβρουαρίου 2014 στη 

Δημητσάνα ο Παναγιώτης Ασημακόπουλος 
(Σκούρτης), σύζυγος της Παναγούλας Αθ. Σχίζα 
(Λιασκίζα). Ο Παναγιώτης ήταν από την Κοκ-
κινοράχη και ασχολείτο με την κτηνοτροφία 
και από πολλά χρόνια είχε εγκατασταθεί στη 
Δημητσάνα και το χειμώνα μετακόμιζε με τα 
γίδια του στον Μάραθο (Βλαχόραφτη). Είχαν 
αποχτήσει τρεις κόρες, τη Βασιλική, τη Γεωργία 
και την Κατερίνα, ενώ έχουν πολλά εγγόνια 
και δισέγγονα. Δύο από τα εγγόνια του έχουν 
κρεοπωλείο και ταβέρνα στη Δημητσάνα.

Θερμά συλλυπητήρια σε όλους.
Γεώργιος Δ. Βέργος

22.2.2014 Απεβίωσε ο Δημήτριος Γ.Τρου-
πής (Γιωργιού), σε ηλικία 91 ετών
Απεβίωσε στις 22 Φεβρουαρίου 2014 ο Δη-

μήτριος Γ. Τρουπής και η εξόδιος ακολουθία 
θα γίνει στον Ιερό Ναό του Αγίου Πέτρου 
(εντός Κοιμητηρίου) στο Ηράκλειο Αττικής την 
Δευτέρα 24η Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 3 

μ.μ. Ο Μήτσος γεννήθηκε το 1923 και ήταν 
το 3ο από τα 4 παιδιά  (Βενετσάνα, Γιαν-
νάκος, και Θοδωρής) του Γεωργίου (Γιωρ-
γιού) Τρουπή και της Μαρίτσας Θ. Παπα-
γεωργίου. Παντρεύτηκε την συγχωριανή 
μας Γιαννούλα Γ. Δάρα (Γιωκοντάρα) και 
απέκτησαν το Γιώργο, το Θανάση και Μα-
ρία, και 6 εγγόνια. Πολέμησε στην Κορέα, 
και επαγγελματικά ασχολήθηκε με την κτη-
νοτροφία και ακολούθως ως βιομηχανικός 
εργάτης. Διακρίθηκε για το ήθος του, ήταν 
καλός σύζυγος και πατέρας, ήταν άνθρωπος 
που κέρδισε τον σεβασμό όλων όσων είχαν 
την τύχη να τον γνωρίζουν.

26.2.2014 Απεβίωσε η Γιαννούλα Κωστα-
ντή Κωνσταντοπούλου.

 Απεβίωσε στις 26 Φεβρουαρίου 2014 
η Γιαννούλα Κ. Κωνσταντοπούλου και η εξό-
διος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό της ΚΟΙ-
ΜΗΣΗΣ της ΘΕΟΤΟΚΟΥ του χωριού μας 
Σέρβου την Πέμπτη 27η Φεβρουαρίου 2014. 
Η Γιαννούλα  γεννήθηκε στου Σέρβου και 
ήταν το δεύτερο παιδί (Ντίνα, Μήτσος, 
και Παναγούλα) του Νίκου Δ. Παπανικο-
λάου και της Ελένης Αναστοπούλου από τη 
Μελισσόπετρα.. Παντρεύτηκε το συγχωριανό 
μας Κωνσταντή Αν. Κωνσταντόπουλο και 
απέκτησαν τη Διαμάντω και 2 εγγόνια. Τα 
τελευταία χρόνια ζούσε στη Βυτίνα και είχε 
τη φροντίδα της κόρης της και του γαμπρού 
της Τάκη Μπακογιαννάκη. Η Γιαννού-
λα στην πρόσκαιρη ζωή διακρίθηκε για το 
ήθος της ως σύζυγος και μάνα. Οι συγχωριανοί 
μας θα την θυμούνται για τις αρετές της και 
την καλοσύνη της.

18.3.2014 Απεβίωσε ο Ιωάννης Θ. Τρου-
πής, σε ηλικία 74 ετών.
Απεβίωσε αιφνιδίως σε ηλικία 74 ετών 

ο Γιάννης Θ. Τρουπής και η εξόδιος ακολου-
θία έγινε την 19η Μαρτίου 2014 από τον Ιερό 
Ναό του Αγίου Διονυσίου στο Διόνυσο Αττικής.
Ο Γιάννης γεννήθηκε στου Σέρβου Γορ-

τυνίας, και ήταν το 5ο από τα οκτώ παιδιά 
(Ρίνα, Νίκος, Γιαννούλα, Δημήτρης, Απο-
στόλης, Γιώργος και Ελένη) του Θεοδώρου 
Νικ. Τρουπή (Αλούπη), και της Αγγελικής 
Νικ. Δάρα.
Παντρεύτηκε την Ελένη Στασινοπού-

λου από τα Τρόπαια και απέκτησαν μία κόρη 
την Αγγελική.
Τελείωσε το 6τάξιο Γυμνάσιο Λαγκαδίων και 

σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πει-
ραιά. Επαγγελματικά εργάσθηκε ως δημόσιος 
υπάλληλος στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία.
Το Γιάννη διέκρινε το ήθος, η καλοσύνη, η 

αφοσίωσή στην οικογένειά του, η αγάπη του 
για το χωριό. Έχαιρε της αγάπης και σεβασμού 
όλων των συγχωριανών μας Σερβαίων, και 
όσων είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.

 
 25.3.2014 Απεβίωσε ο Ανδρέας Ν. Κατσι-

απης σε ηλικία 91 ετών.
 Απεβίωσε σε ηλι-

κία 91 ετών ο Αν-
δρέας Ν. Κατσιά-
πης και η εξόδιος 
ακολουθία θα γίνει 
την 26η Μαρτίου 
2014 και ώρα 2.30 
μ.μ από το κοιμητή-
ριο Ζωγράφου.
Ο Ανδρέας γεν-

νήθηκε στου Σέρβου 
Γορτυνίας, και ήταν 

το 3ο από τα οκτώ παιδιά (Χρήστος, Γιώρ-
γος, Θύμιος, Κώστας, Μαρία, Παναγιώ-
τα και Χρυσούλα) του Νικολάου Γ. Κατσιά-
πη και της Ανδριανής Ανδ. Τσαντίλη. Πα-
ντρεύτηκε την Μαρία Κούρκουλου από Αμα-
λιάδα και απέκτησαν μία κόρη την Ανδριανή.
Επαγγελματικά ασχολήθηκε με το εμπόριο.
Ο Ανδρέας ήταν καλός οικογενειάρχης και 

τον διέκρινε το ήθος και η καλοσύνη.

 25.3.2014 Απεβίωσε ο Πάνος Ι. Κουτσαν-
δριάς σε ηλικία 97 ετών.

Απεβίωσε σε ηλι-
κία 97 ετών ο Πά-
νος Ι. Κουτσαν-
δριάς και η εξόδιος 
ακολουθία θα γίνει 
την 26η Μαρτίου 
2014 από την εκκλη-
σία του χωριού μας 
Σέρβου Γορτυνίας 
«Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ».
Ο Πάνος γεννή-

θηκε στο συνοικισμό Σφυρίδας και διέμενε 
μονίμως στου Σέρβου Γορτυνίας, και ήταν το 
1ο από τα τέσσερα παιδιά (Μαρία, Ηλίας, 
και Αντώνης) του Ιωάννη Π. Κουτσανδριά 
(Κουτσαντρόγιαννη) και της Αικατερίνης 
Ηλ. Παπαγεωργίου. Παντρεύτηκε την Γε-
ωργία Αποστ. Μπόρα, και απέκτησαν ένα 
γιό το Γιάννη.
Ο Πάνος πολέμησε κατά των Γερμανών στο 

Ρούπελ τον Απρίλιο του 1941, και έλαβε μέρος 
στην Εθνική αντίσταση. Επαγγελματικά ήταν 
πολυτεχνίτης και ειδικός για όλες τις δουλειές 
του χωριού. Ενεργό μέλος του Συλλόγου 
μας που έδωσε πολλές πληροφορίες για την 
ιστορία του χωριού που χρησιμοποιήθηκαν 
για τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας μας. Για 
πολλά χρόνια υπηρέτησε την εκκλησία μας ως 
επίτροπος. Άριστος οικογενειάρχης, αγαπητός 
σε όλο το χωριό, εμβληματική προσωπικότητα 
με φιλοσοφικές τάσεις.
Η απουσία του θα γίνει πολύ αισθητή στο 

χωριό
 
28.3.2014 Απεβίωσε η Μαρία Νικ. Σχίζα 

σε ηλικία 92 ετών.
 Απεβίωσε την 28η Μαρτίου 2014 σε ηλικία 

92 ετών η Μαρία Νικ. Σχίζα και η εξόδιος 
ακολουθία έγινε στα Λασταίικα Ηλείας την 
29η Μαρτίου ε.ε. όπου είχαν μετοικήσει προ 
πολλών ετών.
Η Μαρία γεννήθηκε στο χωριό Σέρβου και 

ήταν το 2ο από τα πέντε παιδιά (Κωνστα-
ντής, Βασίλης, Χρυσούλα, και Νικολέτα) 
του Παναγή Κ. Κλεισούρα (Κλεισουροπα-
ναγή) και της Κανέλλας Βας. Π. Σχίζα (Πε-
τρόπουλου). Παντρεύτηκε τον συγχωριανό 
μας Νικόλαο Ηλ. Σχίζα  και απέκτησαν τέσ-
σερα παιδιά (Χριστίνα, Γιώργο, Παρασκευά 
και Χαράλαμπο).
Η Μαρία υπήρξε μια ενάρετη και άξια μάνα , 

που με στοργή και αγάπη μεγάλωσε την πολυ-
μελή οικογένειά της αγκαλιάζοντας με την ίδια 
στοργή και τα πέντε παιδιά (Ηλία, Παναγιώ-
τη, Κατερίνα, Γιάννη, Κωστούλα και Κώστα) 
που είχε αποκτήσει ο σύζυγός της Νίκος από 
προηγούμενο γάμο, που χήρεψε.

2.4.2014 Απεβίωσε ο Διονύσιος Π. Δημό-
πουλος, σε ηλικία 78 ετών
Απεβίωσε την 2α Απριλίου 2014 σε ηλικία 

78 ετών ο Διονύσιος Π. Δημόπουλος και η 
εξόδιος ακολουθία θα γίνει την 3η Απριλίου 
2014 και ώρα 5 μμ, από το κοιμητήριο των 
Αγίων Αναργύρων Αττικής.
Ο Διονύσης (Νιόνιος), ήταν το 4ο παιδί 

(Γιάννης, Γιώργος, Κανέλλα, και Μαρί-
να) του Πανάγου Ι. Δημόπουλου (Τσαλδά-
ρη) και της Καλλιόπης Γ. Τρουπή. Παντρεύ-
τηκε την Ευγενία Ασημακοπούλου από τη 
Ζαχαρω και απέκτησαν τον Παναγιώτη.
Μέλος του Συλλόγου μας, καλός οικογενει-

άρχης και αγαπητός σε όλους τους συγχω-
ριανούς μας.

4.4.2014 Απεβίωσε η Αικατερίνη Χρ. Δη-
μοπούλου, σε ηλικία 85 ετών
Απεβίωσε την 4η Απριλίου 2014 σε ηλικία 

85 ετών η Αικατερίνη χήρα Χρήστου Δημο-
πούλου και η εξόδιος ακολουθία έγινε την 5η 
Απριλίου 2014 από την εκκλησία του χωριού 
μας Σέρβου, «Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ».
Η Κατερίνη ήταν το 5ο παιδί ( Ντίνα, 

Νικόλας, Παναγούλης, Αγγελής, και Πα-
ρασκευάς) του Δημητρίου Πετρ. Σχίζα (που 
σκοτώθηκε στον Άραξο από τους Ιταλούς 
όταν βομβάρδισαν το αεροδρόμιο το 1940), 
και της Μαρίας Παν. Στρίκου. Παντρεύτηκε 
τον Χρήστο Δημόπουλο από τη Λυσσαρέα.
Απλοϊκή και ενάρετη γυναίκα η Κατερίνη, 

θα μείνει αξέχαστη στις καρδιές όσων είχαν 
την τύχη να την γνωρίσουν.

31.3.2014 Απεβίωσε ο Δημήτριος Παν. 
Τσαντίλης, σε ηλικία 96 ετών
Απεβίωσε την 31η Μαρτίου 2014 σε ηλικία 

96 ετών ο Δημήτριος Π. Τσαντίλης και η 
εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Τετάρτη 2 
Απριλίου 2014, στις 13:00 από την εκκλησία 
του χωριού μας Σέρβου Γορτυνίας “Η ΚΟΙΜΗ-
ΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”.
Ο Μήτσος, ήταν το μοναδικό παιδί του 

Παναγιώτη Ανδρ. Τσαντίλη και της Μαρίας 
Δ. Παρασκευοπούλου. Παντρεύτηκε την 
Παναγιώτα Γ. Κωνσταντοπούλου και απέ-
κτησαν πέντε παιδιά, (Ανδρέα, Τάκη, Γιώργο, 
Μαρία και Γεωργία).
Ο Μήτσος ήταν φύση φιλήσυχος, εργατικός 

και ενάρετος άνθρωπος, ο οποίος για πολλά 
χρόνια και μέχρι τη συνταξιοδότηση του έζησε 
στην Αμερική. Ήταν καλός οικογενειάρχης, 

έχαιρε του σεβασμού και αγάπης όλων των 
συγχωριανών μας.
Η απουσία του θα γίνει πολύ αισθητή στο 

χωριό.
Το ΔΣ του Συλλόγου εκφράζει την 

συμπάθειά του στις οικογένειες των 
εκλιπόντων.

 
Θρηνητικός αποχαιρετισμός 
στον μεταστάντα Δημήτριο 

(Μήτσο) Τρουπή 
Από τον Βασίλη Σχίζα του Κων/ντή.   
Μέσα στο γκρίζο 

πέπλο οδύνης και 
πόνου το οποίο κα-
τέπεσε βαρύ στους 
συγγενείς και τους 
αγαπητούς φίλους 
του μεταστάντος  
Δημητρίου, με το 
θλιβερό άγγελμα 
της εκδημίας του 
προς  τον  Δημι-
ουργό, ενυπάρχει    
και το ελπιδοφόρο 
φως, όπως δίδαξε 
ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος και μύστης 
Πυθαγόρας: «Θανέειν πέπρωται άπασι» 
και ο σύγχρονος οραματιστής Νίκος Κα-
ζαντζάκης, «Αλάτι είναι ο Θάνατος και 
τη ζωή νοστιμίζει»,  αλλά και η Εκκλησία 
μας, «Μεταβέβηκας από του θανάτου εις 
την ζωήν»,  όπως ο Χριστός με τον θάνατο 
και την ανάστασή του, «πρωτότοκος των 
νεκρών εγένετο».
Ο Δημήτριος, επικρατέστερα Μήτσος,  

γεννήθηκε στο χωριό Σέρβου της ορεινής 
Γορτυνίας από βιοπαλαιστές γεωκτηνοτρό-
φους γονείς.  Μητέρα του ήταν η Μαρίτσα η 
οποία δίδαξε με την φιλανθρωπία και απλο-
ϊκή ζωή της  και έμεινε στους επιγενομένους 
ως παράδειγμα καλοκάγαθου ανθρώπου.
Ο πατέρας του Γεώργιος ή με το υπο-

κοριστικό παρωνύμιο «Γιωργιός», ήταν 
ξακουστός μεγαλοτσέλιγκας και  για την 
γενναιοδωρία του προς τον συνάνθρωπο, 
απέκτησε φήμη, χωρίς να την αποζητά, και 
επικράτησε στην ευρύτερη  περιοχή η οποία 
τον αναγνωρίζει από τότε ως ιστορικό κοι-
νωνικό πρόσωπο.
Με αυτούς τους αγέρωχους και αγαθούς 

γονείς είδε το πρώτο φως της ζωής του ο 
Μήτσος Τρουπής  το 1920. Έζησε τα παιδικά 
του χρόνια μαζί με τα άλλα τρία αδέλφια, στις 
δυσκολίες της ποιμενικής ζωής της οικογενεί-
ας του.  Εκεί και ανδρώθηκε μέχρι που τον 
στράτευσαν και   τον έστειλαν το 1951 στην 
Κορέα να υπερασπιστεί στην Άπω Ανατολή  
συμφέροντα σκοπιμότητας της πατρίδας μας.

 Ήταν πιστός στις πατρογονικές παραδό-
σεις και στις ελληνορθόδοξες αξίες όπως τις 
βίωνε μέσα στην οικογένειά του, τις οποίες 
μεταλαμπάδευσε στα παιδιά του.  Πορεύτηκε 
στη ζωή εφαρμόζοντας τις αρχές της θείας 
ηθικής και με αυτές τις αρχές ήταν μαχητής 
της καθημερινής βιοπάλης.

 Στις κοινωνικές εκδηλώσεις χαράς, εκδή-
λωνε τις ευαισθησίες του με τραγούδια της 
τάβλας, κλέφτικα αργής μελωδίας,  πόνου 
και λεβεντιάς,  όπως αυτό που συνήθιζε του 
νεκρού Γιάννου.

«Ωρέ σήκω απάνου Γιάννο μου
και μη βαριοκοιμάσαι,
βρέχει ο ουρανός και βρέχεσαι, 
χιονίζει, θα κρυώσεις…».
Αγωνιστής της ζωής, γαλουχημένος σκληρά 

και με τις αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι», με 
συμπαραστάτη την σύζυγό του Γιαννούλα, 
δημιούργησε οικογένεια και ευτύχισε να χαρεί 
και έξι εγγόνια από τα τρία παιδιά του. 
Ακολουθώντας το κοινωνικό ρεύμα της 

εποχής  τού  1960 και -70, για βελτίωση των 
δύσκολων συνθηκών ζωής, απομακρύνθηκε  
από την αγροτοποιμενική ζωή του χωριού 
του και  έγινε βιομηχανικός εργάτης, πρώτα 
στην Ελευσίνα και αργότερα στο Νέο Ηράκλειο 
όπου εγκαταστάθηκε μόνιμα. 
Εμείς παριστάμεθα θρηνούντες  τον Μήτσο 

ως θνητό, «σαρκί υπνωθέντα», αδύναμοι  
να κατανοήσουμε το μυστήριο του θανάτου, 
αλλά όμως ως πνεύμα θα ενυπάρχει εσαεί 
ανάμεσά μας  και πάντα στην μνήμη όλων μας. 
Ο θρήνος εκπηγάζει από την αδυναμία της 

ανθρώπινης φύσης μας να κατανοήσει την  
Θεία φύση η οποία είναι επέκεινα της ανθρώ-
πινης νόησης.  Αλλά κανένας δεν  γνωρίζει τα 
επέκεινα της ζωής.
Η ζωή πάνω στη γη είναι ένα μέρος της 
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πορείας  και ο θάνατος δεν είναι το τέλος της 
ζωής. Έτσι η πεποίθηση ότι η ζωή δεν τελειώ-
νει με τον θάνατο, μετριάζουν την θλίψη μας 
σήμερα.     
Ο μεγάλος ποιητής και συγγραφέας Βίκτωρ 

Ουγκώ έγραψε τις σκέψεις του κατά τις τε-
λευταίες ημέρες της ζωής του. «Αισθάνομαι 
μέσα μου την μέλλουσα ζωή. Γνωρίζω ότι 
ανέρχομαι στον ουρανό. Όταν φθάσω προς 
τον τάφο, θα πω όπως όλοι: Τελείωσα το 
έργο της ημέρας.  Δεν μπορώ όμως να ειπώ 
ότι τελείωσα και την ζωή μου. Η ζωή μου 
θα αρχίσει την επόμενη του θανάτου. Ο 
τάφος δεν είναι το αδιέξοδο μονοπάτι, είναι 
Λεωφόρος. Κλείνει με το ηλιοβασίλεμα και 
ανοίγει με το γλυκοχάραμα».
Μαρία, Γιώργη και Θανάση (παιδιά του 

μεταστάντος) ας έχετε κατά νου, από την 
ελληνική Γραμματεία  την παρακαταθήκη του  
Πλουτάρχου που έγραψε: «Οι άνθρωποι που 
φεύγουν από τούτο τον κόσμο δεν χάνο-
νται όταν εξακολουθούμε να τους τιμούμε 
και να τους αγαπάμε».
Κρατείστε λοιπόν στη μνήμη σας τη μορφή 

και την ευγενική ψυχή του πατέρα σας. 
Να τον τιμάτε και να τον αγαπάτε πάντα 

αλλά και να θυμάστε αυτό που είπε ο φιλόσο-
φος Σωκράτης,  πως : «Όλων των ανθρώπων 
οι ψυχές είναι αθάνατες, αλλά των δικαίων 
οι ψυχές είναι αθάνατες και θείες».
Εμείς του ευχόμαστε καλή πορεία προς το 

αιώνιο φως.
 

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗ Θ. ΤΡΟΥΠΗ

Πολυαγαπημένε και αλησμόνητε θείε μας 
Γιάννη, διάπλατα και απρόσμενα άνοιξες σή-
μερα τα φτερά σου και πέταξες από ανάμεσά 
μας.
Το άγγελμα του αιφνιδίου θανάτου σου 

γέμισε ολόκληρη την οικογένειά μας και τους 
προσφιλείς σου φίλους από απέραντη θλίψη.
Η αυλαία της επίγειας ζωής σου έπεσε και 

τώρα πια θα ζεις στον κόσμο των αναμνήσεών 

μας. Ποτέ δε θα σε 
ξεχάσουμε…
Η θύμησή  μας 

αυτή  τη  στιγμή 
στρέφεται στην επί-
γεια ζωή σου.
Πώς να ξεχάσου-

με τον θαυμάσιο 
χαρακτήρα σου, τις 
πολλές αρετές σου, 
τον αλτρουισμό σου, 
το ανεπανάληπτο 
χιούμορ σου,τη μει-

λιχιότητά σου, την αγάπη που έτρεφες για 
όλους τους συγγενείς και φίλους σου, την 
εξυπηρετικότητά σου, την ανιδιοτελή προ-
σφορά σου σε όλους όσοι την είχαν ανάγκη. 
Έδωσες, έδωσες πολλά, θείε Γιάννη! Πάντα θα 
θυμόμαστε τη μεγάλη σου κοινωνική προσφο-
ρά. Πάντα ήσουν εκεί στην υπηρεσία σου, 
εργασιομανής  και έτοιμος να εξυπηρετήσεις 
τους πάντες και το έκανες με την ψυχή σου, 
ανιδιοτελώς και με μεγάλη χαρά. Το γραφείο 
σου ήταν το καταφύγιο κάθε πατριώτη, 
κάθε φίλου, κάθε γνωστού που είχε ανάγκη. 
Εξυπηρέτησες πολύ κόσμο απολαμβάνοντας 
μόνο την αγάπη και την ψυχική ικανοποιήση.
Το άγγελμα του θανάτου σου μας γέμισε 

θλίψη. Ευτύχησες, όμως, στην επίγεια ζωή 
σου να έχεις στο πλάι σου την προσφιλή 
σύζυγό σου, Ελένη, που σε περιέλαβε με αγά-
πη και αφοσίωση. Απέκτησες μια θαυμάσια 
κόρη την οποία σπούδασες και μόρφωσες 
και ο Θεός σε αξίωσε να αποκτήσεις και ένα 
γιο, το γαμπρό σου που σου συμπεριφέρ-
θηκε σαν πραγματικό σου παιδί. Επίσης, 
απέκτησες μια θαυμάσια εγγονούλα που 
υπεραγαπούσες και καμάρωνες και όλοι 
αυτοί οι άνθρωποί σου από εδώ και πέρα 
θα αντικαταστήσουν τη στέρησή σου με την 
ανάμνηση της γλυκιάς σου παρουσίας και 
προστασίας.
Ξεκίνησες από ένα μικρό αρκαδικό χωριό, 

γόνος ενός από τα οκτώ παιδιά του Θεόδω-
ρου Τρουπή. Κάτω από μεγάλες αντιξοότητες 

πάλεψες, αγωνίστηκες, σπούδασες, καταξιώ-
θηκες στο επάγγελμά σου φθάνοντας μέχρι 
τη βαθμίδα του προϊσταμένου της Ιατροδικα-
στικής Υπηρεσίας, αποκτώντας την εκτίμηση 
από όλο το επαγγελματικό σου περιβάλλον.
Η κοινωνική σου παροχή προς όλους τους 

συμπατριώτες και φίλους είναι γνωστή και 
ευγνώμονες και αυτοί παρίστανται σήμερα 
εδώ μαζί μας για να σε κατευοδώσουν στην 
τελευταία σου κατοικία.
Χάθηκες πρόωρα και αναπάντεχα. Η απου-

σία σου μας γεμίζει απέραντη θλίψη. Ευελπι-
στούμε όμως ότι εκεί ψηλά θα συνοδεύεις τους 
αγγέλους με το χιούμορ και την καλοσύνη που 
πάντα διέθετες.
Η παρηγορία ας έρχεται στην οικογένειά 

σου και σε εμάς από τα ουράνια. 
Καλό παράδεισο και αιωνία σου η μνήμη, 

αγαπημένε μας θείε Γιάννη!

Καλό ……ταξίδι.
Ένας ευλογημένος άνθρωπος πλήρης 

ημερών έφυγε από κοντά μας στα μέσα της 
άνοιξης. Αναφέρομαι στον θείο και καλό μου 
γείτονα στο χωριό, τον Μήτσιο Τσαντίλη. 
Ήταν το μοναδικό παιδί του Παναγιώτη 
Ανδρ. Τσαντίλη και μεγάλωσε με στοργή από 
τη μάνα του Μαρία, γιατί ο πατέρας του είχε 
μεταναστεύσει για πολλά – πολλά χρόνια στην 
Αμερική Παντρεύτηκε την ενάρετη Παναγιώτα 
Γ. Κωνσταντοπούλου  και απέκτησαν  πέντε 
καλά παιδιά. 
Ο Μήτσιος ήταν ένας ενάρετος άνθρωπος, 

καλός οικογενειάρχης έξυπνος και από τη 
φύση του προοδευτικός και πολύ εργατικός,  
έχαιρε του σεβασμού και αγάπης όλων των 
συγχωριανών μας, και η απουσία του θα γίνει 
πολύ αισθητή στο χωριό .

 Όταν μεγάλωσαν τα παιδιά στα μέσα 
της δεκαετίας του 50 και για καλύτερη τύχη 
μετανάστευσε οικογενειακώς στο Σικάγο των 
ΗΠΑ, δούλεψε σκληρά και πρόκοψε. Όταν 
συνταξιοδοτήθηκε ήρθε και η ευλογημένη 

μέρα της επιστροφής, (το νόστιμον ήμαρ 
κατά τον Όμηρο) στο αγαπημένο του χωριό 
του Σέρβου. Στο χωριό πάσχιζε ακούραστα για 
τα κοινά του χωριού μας προσφέροντας την 
προσωπική του εργασία ενισχύοντας χρημα-
τικά τα έργα του χωριού, συνεχίζοντας την 
παράδοση αλτρουϊσμού και προσφοράς του 
πατέρα του Παναγιώτη, πολλά προσφέρο-
ντας και ο ίδιος  στο χωριό και στους έχοντες 
ανάγκη συγχωριανούς. Οι Άγιες μορφές που 
απεικονίζονται  στις εικόνες του τέμπλου της 
εκκλησίας μας που με βαθειά πίστη δώρισες 
θείε Μήτσιο, εύχομαι να σε υποδεχθούν στη  
θριαμβεύουσα  εκκλησία του Χριστού, και οι 
Άγιοι Δημήτριος και Κωνσταντίνος των οποί-
ων τα εκκλησάκια αναστήλωσες στον Αρτο-
ζήνο να σου στέλνουν κάθε μέρα την πρωινή 
«πάχνη» από την κορυφή του Αγιολιά για να 
δροσίζουν το τελευταίο σπιτικό σου.
Πορεύου εν ειρήνη Θείε και είθε κατά την 

φοβεράν ημέραν της κρίσεως «Στης» εκ δε-
ξιών του γλυκύτατου Ιησού μας.

Θοδωρής Γ. Τρουπής

Συγχαρητήρια 

Η Δικηγόρος Χαρούλα Βέργου, κόρη του 
ιατρού Ιωάννη Βέργου, που διαμένουν στη 
Λάρισα, εισήχθει στο Δικαστικό Σώμα, στο 
τμήμα πολιτικής ποινικής Δικαιοσύνης. Ο 
θείος, οι θείες, τα εξαδέλφια και τα ανίψια 
της θερμά τη συγχαίρουν. 

Ο ιατρός και Καθηγητής Ιατρικής κ. 
Γεώργιος Θ. Τρουπής προσέφερε εις 
μνήμην του αδελφού του Ιωάννη (Γιάν-
νη) Θ. Τρουπή, € 250,00 για την πάνω 
εκκλησία και € 250,00 για τους σκοπούς 
του Συνδέσμου.
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου τον ευχαριστεί 

θερμά.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ


Πατριώτες μου Σερβαίοι, προσέξτε τη άνοιξη μη σας ρουμπώσει ο Κούκος!

Ο Κούκος είναι ένα πουλί το 
οποίο ζει στη φύση και ειδικά 
στον τόπο μας παντού γύρω στα 
βουνά, στους λόγγους, τα λιβά-
δια, τα ρέματα  και παλιά  στα 
χωράφια και στ’ αμπέλια όταν  τα 
καλλιεργούσαν  οι Σερβαίοι τότε 
που η ύπαιθρος έσφυζε από ζωή. 
Είναι  δηλαδή  ένα  «αγριο-

πούλι». Τον λένε Κούκο από τη 
δισύλλαβη λαλιά  τού αρσενικού: 
«κούκου – κούκου – κούκου …». 
Με τον Κούκο και την παρά-

ξενη λαλιά του έχουν συνδεθεί 
διάφορες μυθοπλασίες, και δει-
σιδαιμονίες θα λέγαμε, οι οποίες 
εντάσσονται στις παραδόσεις 
μας και είναι άγνωστες στους 
νεώτερους. 
Για τους νεώτερους λοιπόν γί-

νεται αυτή η μικρή αναφορά για 
το Κούκο αλλά και προσπάθεια 
ανάδειξης-επικαιροποίησης θα 
λέγαμε- των παραδόσεών μας.
Ο Κούκος είναι αποδημητικό 

πουλί, (μεταναστευτικό το λένε 
σήμερα…γιατί δεν τους άρεσε 
η καθαρεύουσα). Έρχεται την 
Άνοιξη στον τόπο που γεννήθη-
κε ταξιδεύοντας από τα ζεστά 
κλίματα της Αφρικής και ξανα-
φεύγει στις αρχές του Φθινοπώ-

ρου επιστρέφοντας πάλι στην 
Αφρική.
Στη  φύση  όλα  «δουλεύουν 

ρολόι!». Τα αποδημητικά πουλιά 
έρχονται τις ημέρες τής «Εαρι-
νής Ισημερίας» (21 Μαρτίου) 
και  ξαναφεύγουν  τις 
ημέρες τής «Φθινοπω-
ρινής  Ισημερίας» (21 
Σεπτεμβρίου).
Η  Εαρινή Ισημερία 

σηματοδοτεί τον ερχομό 
της Άνοιξης  και είναι  
σημαδιακή  για  όσους 
μελετούν  τα  μυστικά 
της φύσεως που είναι 
και μυστικά της ζωής. 
Την 21η Μαρτίου η μέρα 
νικάει τη νύχτα, το φως 
θριαμβεύει του σκότους, 
η ζωή νικάει το θάνατο. 
Η φύση αναγεννιέται, 
ανασταίνεται και μαζί 
της ανασταίνεται και η 
ελπίδα.  Στη διάρκεια 
της  Άνοιξης  ο  φωτο-
δότης ήλιος βρίσκεται 
πάνω από τον Ισημερινό 
της γης  και διανέμει 
ακριβοδίκαια τις ζωογό-
νες ακτίνες του και στα 
δύο ημισφαίρια. Μέρα 
και νύχτα είναι ίσες. 
Τα εντελώς αντίθετα 

μπορούμε να εννοήσου-
με ότι συμβολίζονται με 
την Φθινοπωρινή Ιση-
μερία της 21ης Σεπτεμ-
βρίου, οπότε τελειώνει 
το  Καλοκαίρι  και  αρχίζει  το 
Φθινόπωρο. 

«Ένας Κούκος δεν φέρνει 
την Άνοιξη» έλεγαν παλιά και 
έτσι δικαιολογούσαν  κάτι, όταν 
αυτό δεν τους  πήγαινε καλά από 

τύχη ή  όπως θα το επιθυμούσαν, 
αλλά και όταν χρειάζονταν πε-
ρισσότεροι από έναν εργάτη για 
να ολοκληρώσουν μια δουλειά. 
Ο  Κούκος  είναι  παράξενο 

παρασιτικό πουλί! Δεν φτιάχνει 

φωλιά. Το θηλυκό καιροφυλα-
χτεί και πηγαίνει στη φωλιά ενός 
άλλου είδους πουλιού, όταν αυτό 
απομακρύνεται για λίγο, και 
γεννάει εκεί στην ξένη φωλιά 
ένα αυγό, αφού πρώτα ρίχνει 

έξω από τη φωλιά ένα από τα 
αυγά που ήδη υπάρχουν. Έτσι το 
ξένο πουλί μεγαλώνει τον Κούκο  
νεοσσό που πολλές φορές είναι 
μεγαλύτερων διαστάσεων από 
την  εξαπατημένο  πουλί,  την 

«τροφό!»
Η ιδιόρρυθμη λα-

λιά του Κούκου, πί-
στευαν  οι  παλαιοί   
ότι ήταν προμήνυμα 
επερχόμενων κακών, 
δηλαδή συμφοράς, 
αρρώστιας, μεγάλης 
στενοχώριας, ακόμα 
και θανάτου.

 Γι’ αυτό πριν τον 
ακούσουν για πρώτη 
φορά με τον ερχο-
μό του την Άνοιξη, 
στο τέλος Μαρτίου, 
συνήθιζαν το πρωί 
πριν ξεκινήσουν για 
τις δουλειές τους στη 
ύπαιθρο  να  τρώνε 
κάτι, έστω μια μπου-
κιά ψωμί. Έτσι πί-
στευαν  και  έλεγαν 
πως «ρούμπωναν» 
τον Κούκο.  «Βάλε 
μια μπουκιά ψωμί 
στο στόμα σου μη 
σε «ρουμπώσει» ο 
Κούκος» έλεγαν οι 
παλαιότεροι  στους 
ν εώ τ ε ρ ο υ ς  ό τ α ν 
έβγαιναν το πρωί απ’ 
το σπίτι και αυτή η 
παράδοση μεταδό-

θηκε από γενιά σε γενιά μέχρι 
τη 10ετία του 1960, της φυγής  
δηλαδή από τον τόπο μας και της 
εγκατάλειψης των παραδόσεών 
μας  και των συνήθειών μας. 
Ρουμπώνω πάει να πει κου-

μπώνω και κούμπωσα ή σε ρού-
μπωσα σημαίνει συμβολικά σε 
νίκησα.

 Έτσι στις δεισιδαιμονίες με 
τον Κούκο, τρώγοντας οι παλαιοί 
μια μπουκιά ψωμί πριν τον ακού-
σουν την Άνοιξη, τον ρούμπωναν 
δηλαδή τον νικούσαν ή για την 
ακρίβεια νικούσαν και απομά-
κρυναν   τα άσχημα μαντάτα 
που πιθανόν να έφερνε με την 
άφιξή του.
Είχε και μια θετική  πλευρά 

το λάλημα του Κούκου. Όταν 
ρούμπωνε  κάποιον  τότε  αυ-
τός φώναζε παρακλητικά στον 
Κούκο: «Κούκε μου καλέ μου 
Κούκε πόσα χρόνια θα μου 
δώσεις;».

 Καμιά  φορά  τύχαινε  ένας 
Κούκος που ήταν εκεί κοντά σε 
κάποιο πουρνάρι ή καμιά γκορ-
τσιά να αρχίσει να λαλεί κούκου, 
κούκου, κούκου…και  αυτός που 
δεν προνόησε το πρωί να βάλει 
μια μπουκιά στο στόμα του, με-
τρούσε  με χαρά  πόσες φορές 
ήταν το δισύλλαβο λάλημα.
Πολλές φορές οι νεώτεροι, οι 

οποίοι είχαν ρουμπώσει τον Κού-
κο, του φώναζαν και εκείνος με 
την σχεδόν ανθρώπινη λαλιά του 
απαντούσε λες και τους έκανε 
συντροφιά στη μοναξιά της φύ-
σης, κούκου, κούκου, κούκου…
Όλα  αυτά  είναι  μέρος  από 

τις  παραδόσεις  μας  και  μας 
κράτησαν όρθιους γιατί είναι οι 
ρίζες μας που χρειάζονται για 
να αναπτυχθεί και συντηρηθεί 
το δένδρο, δηλαδή να υπάρξει 
και αμυνθεί το έθνος μας από 
τις έξωθεν  παρεμβάσεις στα 
πατροπαράδοτα τα οποία θέλουν 
να ισοπεδώσουν.

Ο «γίγαντας» νεοσσός είναι  Κούκος  και μεγα-
λώνει στην φωλιά του ξένου  πουλιού το οποίο ως 
στοργική «τροφός» του κουβαλάει συνεχώς τροφή.
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Το Λιώσιμο του Χοίρου 
Πέρασαν δύο χρόνια από την τελευταία φορά που ο Σύνδεσμος 

διοργάνωσε το πατροπαράδοτο «λιώσιμο» του χοίρου. Τότε, είδαμε 
πολλούς πατριώτες να έρχονται επί τού-
του στο χωριό μας, κάποιοι δε μπήκαν 
απόλυτα στο κλίμα των ημερών και 
μασκαρεύτηκαν, φορώντας αυτοσχέδιες 
και πολύ ευρηματικές στολές. Όλοι μαζί 
τίμησαν τη θυσία του χοίρου, χόρεψαν 
υπό δυνατή βροχή στην πλατεία, μιας 
και δεν τους χωρούσε η αίθουσα του Πο-
λιτιστικού μας Κέντρου για να στήσουν 
τον μεγάλο χορό. Στη συνέχεια, και αφού 
νύχτωσε και οι συμμετέχοντες κουράστη-
καν, γέλια και ευχές αντηχούσαν σε όλες 

τις γειτονιές του χωριού, θυμίζοντας κάτι από καλοκαίρι.
Δύο χρόνια μετά πολλά έχουν αλλάξει, οι επισκέπτες του χωριού 

για την αποκριά ήταν λιγότεροι, αλλά εξίσου αποφασισμένοι. Η 

παγωνιά βοήθησε την κατανάλωση άφθονου κρασιού, το οποίο 
συνόδευσε εξαιρετικά το λουκούλλειο γεύμα. Οι χοροί ξεκίνησαν 
σύντομα και οι χορευτές επιδόθηκαν σε περίτεχνες φιγούρες, τιμώ-
ντας την παράδοση, τα ήθη και έθιμα του τόπου καταγωγής τους, 

αποδεικνύοντας περίτρανα ότι είναι μέρος της ιδιοσυγκρασίας τους. 
Ο χορός και το φαγητό θέλουν στο τέλος και το φρούτο τους, έτσι 
ο Γιάννης Λιατσόπουλος προνόησε να φέρει μπόλικα και νόστιμα 
πορτοκάλια από το Άργος, τα οποία και τιμήσαμε δεόντως. Όταν 
έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού, μπορούσες να παρατηρήσεις 
πίσω από τα χαμογελαστά και ζεστά πρόσωπα την προσμονή της 
επόμενης φοράς.
Όλοι εμείς, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου 

θα θέλαμε για μια ακόμη φορά να σας ευχαριστήσουμε για την 
ικανοποίηση και τη χαρά που μας δίνετε. Νιώθουμε ότι η απλόχερη 
επιβράβευση σας κάθε φορά με το ελαφρύ χτύπημα στον ώμο 
και ένα «μπράβο παιδιά» είναι το σημαντικότερο κίνητρο για να 
συνεχίσουμε. 
Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς το Δήμο 

Γορτυνίας και την Αντιδήμαρχο του κα Μαρίνα Διαμαντοπούλου-
Τρουπή για την πρωτοβουλία τους να στηρίξουν την εκδήλωση 
μας, επωμιζόμενοι το κόστος της αγορά του χοιρινού.
Να είμαστε όλοι καλά και του χρόνου!

25 Μαρτίου 2014 στου Σέρβου
Σήμερα η 25η Μαρτίου 2014 ξημέρωσε με βροχές, χαλάζι 

και λίγο χιόνι στον Αρτοζήνο. Η διπλή γιορτή-του Ευαγγε-

λισμού της Θεοτόκου και της Εθνικής Επετείου της Επανά-
στασης του 1821- εορτάστηκε στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου 
Πηγής.

Μετά το τέλος της Δοξολογίας, στην πλατεία του χωριού, 
έγινε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο 
Μνημείο των Πεσόντων.
Χρόνια πολλά! Και του χρόνου!

Μαρίνα Διαμαντοπούλου – Τρουπή

ΣΕΡΒΑΙΟΙ ΧΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΧΤΙΣΤΕΣ 
ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

Το θέμα είναι πάρα πολύ 
μεγάλο, θα το προσεγγίσω 
ακροθιγώς  στην έκταση 
ενός άρθρου, και το αφι-
ερώνω   στους  παραδο-
σιακούς χτίστες όλου του 
κόσμου και ιδιαίτερα του 
ελληνικού χώρου, της Ηπεί-
ρου, της ορεινής Γορτυνίας 
και ιδιαίτερα του χωριού 
μας Σέρβου, ως ελάχιστη 
ένδειξη αναγνώρισης της 
μεγάλης τους προσφοράς 
στην ανθρωπότητα και στον 
τόπο μας. 
Η αναφορά και το αφιέρω-

μα στους παραδοσιακούς 
χτίστες και στα έργα τους έγκειται στο ότι γεννήθηκα στην 
ορεινή Γορτυνία, (στη Μητρόπολη των χτιστών της Πελο-
ποννήσου) και στο χωριό Σέρβου, όπου οι κάτοικοί του 
επί το πλείστον ήταν χτίστες, όπως και ο πατέρας μου, και  
έχω βιωματικές εμπειρίες στη κατασκευή παραδοσιακών 
σπιτιών και άλλων χτισμάτων. Έτσι απέκτησα ίδια πείρα, 
ακούσματα και κατανόηση της σπουδαιότητας των πα-
ραδοσιακών χτισμάτων και ακόμα για ένα λόγο , ότι έχω 
την αίσθηση η αναφορά μου στους χτίστες και τα έργα 
τους αγγίζει κάθε πατριώτη στη ψυχή και στο μυαλό και 
πολύ περισσότερο ακόμα για όσους έχουν ακούσματα 
και καταβολές.

 Το επάγγελμα του χτίστη αναδείχθηκε προ αμνημο-
νεύτων χρόνων στα βάθη των χιλιετιών και ανάγεται 
χρονολογικά ως το πρώτο επάγγελμα του ανθρώπου και 
όχι κάποιο άλλο το οποίο είθισται να λέγεται υπαινικτικά. 
Ο Θεός ο δημιουργός των πάντων, είναι ο ίδιος χτίστης. 

Έχτισε τον άνθρωπο από πυλό, του έδωσε ζωή και λογική 
να δημιουργεί τα όσα αγαθά του χρειάζονται, και κατ’ 
εντολή του μέσω εκπροσώπων έχτισαν τον οίκο του (ναό 
του) για να τον υμνούν και να τον δοξάζουν 
Κατά την αρχέγονη εποχή μεταξύ των όντων και στην 

ανθρώπινη εξέλιξη η φύση γενναιόδωρα χάρισε προ-
νόμια στον άνθρωπο. Μνήμη, λογική, συναίσθημα, 
ευρηματικότητα και τη γλώσσα μέσω της οποίας είναι 
ο δίαυλος μεταβίβασης εμπειριών και συναισθημάτων, 
από άνθρωπο σε άνθρωπο από γενιά σε γενιά και απο-
τελούν τα βασικότερα στοιχεία της κοινωνικοποίησης και 
της προόδου. 
Είμαστε ευγνώμονες στη φύση. Η φύση έκανε το σωστό 

για τον εαυτό της όπου δημιούργησε  και τον  Άνθρωπο 
που με την  αφροσύνη του την καταπολεμά με βαρβαρό-
τητα και της τρώει τα σωθικά,  της δηλητηριάζει το αίμα. 
Μας στέλνει μηνύματα που  μόνο η ίδια η φύση ξέρει 
και εάν δεν τα αποκωδικοποιήσουμε και αντιδράσουμε 
έγκαιρα, η ίδια η φύση  θα εκδικηθεί με τραγικές συνθήκες 
για τον άνθρωπο και για το φυτικό και ζωικό βασίλειο. 
Ο άνθρωπος της υπαίθρου, των δασών, των σπη-

λαίων, έκανε τον αγώνα του για εύρεση τροφής και για 
την προστασία του από τις κλιματικές συνθήκες και από 
διάφορους εχθρούς χρησιμοποιώντας την πέτρα τοπο-
θετώντας την στην είσοδο των σπηλαίων για προστα-
σία. Έτσι σιγά σιγά στο διάβα των χιλιετιών τα σπήλαια 
εξελίχθηκαν σε οικίες. Την εξέλιξη αυτή οι αρχαιολόγοι 
την κατατάσσουν σε εποχές: Παλαιολιθική, Νεολιθική, 
Κλασσική και Νεοκλασική. 
Όσο εξελισσόταν η τέχνη της παραδοσιακής λιθοδομής 

τόσο αναβαθμιζόταν πολιτιστικά και πνευματικά ο Άν-
θρωπος. Εφευρέθηκαν οι θετικές επιστήμες : Μαθηματικά, 
Φυσική, Αρχιτεκτονική και άλλες φυσικά. 
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Γίνονταν σπουδαίες και μεγάλες κατασκευές από 
άμορφη μάζα πέτρας η  χρησιμοποιούσαν την πέτρα ως 
πρώτη ύλη σε οικοδομήματα, μνημεία τέχνης και κάλλους, 
μοναδικά και αξεπέραστα, ενδεικτικά όπως: Πυραμίδες, 
Παρθενώνα, Σινικό τείχος, κάστρα, τεμένη, γέφυρες, 
υδραγωγεία, Κολοσσαίο κ.α. αγγίζοντας το θαύμα. 
Ακόμη και ο Ιησούς (είχε πει ως εντολή στον Απόστολο 

Πέτρο), 
Καλώ δε συ λέγω ότι συ ει Πέτρος, και επί ταύτη η πέτρα 

οικοδομήσω μου την εκκλησία, (εμπεριέχει και μεταφο-
ρική έννοια) ωστόσο στη συνέχεια κτίστηκε ο ναός του 
Αποστόλου Πέτρου στη Ρώμη. 
Συνέβαλαν μηχανικοί και αρχιτέκτονες, ναι!.. .αλλά εάν 

δεν υπήρχαν οι συγκροτημένοι χτίστες με την πολύπειρη 
και πολύτιμη παραδοσιακή τους εμπειρία; το λόγο θα εί-
χαν ο Ικτίνος και Καλλικράτης, ο Ανθέμιος και ο Ισίδωρος; 
Επίσης κατασκεύαζαν οικοδομήματα ισχύος, επιβολής, 
ανάδειξης πλούτου και υψηλών συμβολισμών. Ενδεικτικά 
όπως ο ναός της Παναγίας των Παρισίων, ο ναός του 
Αποστόλου Πέτρου στη Ρώμη, ο Πύργος της Πίζας, ο ναός 
της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, όπου όταν απο-
περατώθηκε ειπώθηκε το περίφημο «Νενικηκά σε Σολομών». 
Εκεί! Στη μεγάλη πόλη του Βοσπόρου, έγινε η ιστορική 

σύγκρουση και αντιπαράθεση πολιτισμών και θρησκειών: 
των χριστιανών και των ισλαμιστών, όπου ο μεγαλοπρεπής 
ναός της Αγίας Σοφίας, το Σύμβολο της σοφίας του Θεού, 
πλαισιώθηκε από τζαμιά με πανύψηλους και περίτεχνους 
μιναρέδες, αναδεικνύοντας την υψηλή ισλαμική τεχνοτρο-
πία και αρχιτεκτονική. Όλα αυτά, ως ένα ενιαίο οικοδομικό 
συγκρότημα, και από λίγη μακρινή απόσταση φαίνονται 
σαν σύγχρονη βάση εκτόξευσης πυραύλων έτοιμοι για 
απογείωση. Οι ανάγκες των βασιλιάδων, των ηγεμόνων, 
των κοινωνιών, όλο και αυξάνονταν, κλήθηκαν οι χτίστες να 
κατασκευάσουν εργοστάσια με πανύψηλες καμινάδες, κά-
που στο τέλος του 1700. Αυτό ήταν η αρχή της βιομηχανικής 
επανάστασης. Εφευρέθηκαν νέα υλικά, άλλαξε η τεχνολογία 
και η νοοτροπία της οικοδομικής δραστηριότητας. Με τη νέα 
τεχνολογία τα οικοδομικά και άλλα κατασκευάσματα γίνο-
νταν με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς, κατασκεύασαν 
πελώρια οικοδομικά συγκροτήματα και όταν τα πλησιάζεις  
σε απωθούν και σε τρομάζουν γιατί στερούνται το φυσικό 
χάρισμα και την αρμονία (απαραίτητα στοιχεία για τη ζωή 
του Ανθρώπου). Τα ονόμασαν ουρανοξύστες, σε ελεύθερη 
μετάφραση (ξύστες του ουρανού). Κάποτε, μέσω του πύρ-
γου του Βαβέλ επιχείρησαν να φτάσουν τον ουρανό. Τώρα 
θέλουν να ξύνεται για να έχουν την εύνοιά του, γελοίο το 
δέλεαρ, λες και ο ουρανός δεν έχει όλες τις βουνοκορφές 
δικές του (να ξύνεται όταν θέλει και όπου θέλει). Ταυτόχρονα, 
ήταν και η απαρχή του τέλους του μεγάλου κλάδου των χτι-
στών σε όλο τον κόσμο. Έκτοτε, η παραδοσιακή λιθοδομή 
είχε φθίνουσα πορεία και το τέλος της ήταν πολύ σύντομο 
στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Στον Ελλαδικό χώρο διήρκεσε μέχρι το 1960 και για 50 χρό-

νια αργότερα, αυτό ήταν και το ΤΕΛΟΣ των παραδοσιακών 
χτισμάτων, τα οποία προσελκύουν το βλέμμα, διεγείρουν 
τη φαντασία και προκαλούν δέος και θαυμασμό και εκ-
πέμπουν τη χαρά της δημιουργίας του πολιτισμού. Στην 
εποχή μας, τα περισσότερα από τα πολιτιστικά παραδοσι-
ακά κατασκευάσματα πλην ορισμένων κατοικιών έπαψαν 
προ πολλού να χρησιμοποιούνται για το σκοπό που 
κατασκευάσθηκαν, διατίθενται για εκθεσιακούς χώρους 
και για τουριστικές ξεναγήσεις, μαρτυρώντας πολιτισμό 
και ιστορία στις γενεές των γενεών σε όλο τον κόσμο. 
Οι χτίστες, οι δημιουργοί όπως λένε οι άξιες γραφές, 

άφησαν πίσω τους έργα αξιομνημόνευτα, ιστορικά και 
μεγαλοπρεπή, έργα που δικαίως συγκεντρώνουν γνω-
ρίσματα άξια θαυμασμού τα οποία είναι χτισμένα από 
φυσικά υλικά, από πέτρα και πυλό, εναρμονισμένα με η 
φύση, τα οποία αντέχουν στο χρόνο και φθορά, τα έργα 
τους υπάρχουν και θα υπάρχουν σε όλο τον κόσμο στους 
αιώνες των αιώνων. 
Στις πόλεις και στις κωμοπόλεις σε όλο τον κόσμο δεν 

υπάρχουν παραδοσιακές οικίες, τις ακόνισε η αλόγιστη 
πρόοδος και η λαίλαπα της αντιπαροχής. Διασώθηκαν 
όσα είχαν χτιστεί σε ορεινές περιοχές για να μαρτυρούν 
την πολιτιστική μας κληρονομιά και να αναδεικνύουν το 
σπίτι ως το πολυτιμότερο απόκτημα του ανθρώπου το 
οποίο ήταν και είναι στην προτεραιότητα των ονείρων και 
των προσευχών όλων όπως: Να με αξιώσει ο Θεός να 
αποκτήσω το δικό μου σπίτι να βάλω το κεφάλι μου μέσα. 
Γνώρισα τους χτίστες και ως κοινωνική οντότητα, οι 

οποίοι ήταν θεματοφύλακες θεσμών, αξιών και παρα-
δόσεων, υπηρέτες και ταυτόχρονα εραστές της τέχνης. 
Ήταν άνθρωποι του μέτρου, με αρχές και με πεποίθηση 
τιμούσαν το ψωμί που έτρωγαν με πολύ κόπο και ιδρώτα. 
Δεν είχαν περγαμηνές και βαρύγδουπους τίτλους, εί-

χαν αυτά που δεν διδάσκονται σε κανένα σχολείο. Είχαν 
κοινωνική παιδεία- μόρφωση. 
Οι Σερβαίοι χτίστες, εκτός από τα οικοδομήματα που 

έχτισαν ανά τη χώρα έχτισαν το χωριό μας, αναδεικνύο-
ντας σε όλο της το μεγαλείο τη παραδοσιακή λαϊκή αρχιτε-
κτονική με κορωνίδα το ναό της Ζωοδόχου Πηγής και της 
Κοίμησης της Θεοτόκου με τον περιβάλλον χώρο τους. 
Αυτά μας άφησαν οι χτίστες πρόγονοί μας, οι πατέρες 

μας, ως πολιτιστική κληρονομιά και ως παρακαταθήκη. 
Δικαίως, αξιώνουν το σεβασμό για τα όσα έπραξαν ώστε 
να τους μνημονεύουμε. 

Γιάννης Η. Χρονόπουλος

ΣΕΡΒΑΙΟΙ ΧΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΧΤΙΣΤΕΣ 
ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 



Δημήτριος Ν. Σχίζας, ο Δάσκαλος 
Ένας από τους Σερβαίους της παλιάς εποχής του οποίου η μνήμη 

παραμένει ακόμη ζωντανή στους παλιότερους ήταν ο Δημήτριος Ν. 
Σχίζας, ο δάσκαλος.
Ήταν ο πρωτότοκος γιός του Νικόλα Σχίζα, του πρώτου Σερβαίου 

δασκάλου του χωριού και της Γιαννούλας Παπαθεοδώρου από την 
Αετοράχη. Γεννήθηκε  το 1900 και έφυγε από τη ζωή το 1988.
Πρωτοδιορίσθηκε το 1917 στις Ράχες και το 1918 μετατέθηκε στο 

χωριό σε ηλικία 18 χρονών και αντικατέστησε τον δάσκαλο πατέρα 
του που πέθανε (το 1918) από την Ισπανική γρίπη (ένα θανατικό που 

στοίχησε τη ζωή σε δεκάδες Σερβαίους), ως δάσκαλος και προστά-
της της οικογενείας του. Υπηρέτησε το σχολείο του χωριού, και τα 
περισσότερα χρόνια ως διευθυντής, μέχρι το 1947.
Πολέμησε στη Μικρασιατική εκστρατεία όπου τραυματίστηκε βαριά 

στο Οδεμίσιο (στο Νότιο τομέα του μετώπου) από Τσέτες κατά τη 
δραματική υποχώρηση στις 18 Αυγούστου του 1922 και γλίτωσε τη 
ζωή του ως εκ θαύματος χάρη στη συγκινητική βοήθεια των συμπο-
λεμιστών του μεταξύ των οποίων του συγχωριανού του Αθανασίου 
Χ. Παναγόπουλου.
Παντρεύτηκε το 1928 τη Γιαννούλα Ρηγοπούλου από τα Λαγκάδια 

και ευτύχησε να αποκτήσει μαζί της 5 παιδιά.
Ο Δημήτριος Σχίζας ήταν ο κλασσικός εκπρόσωπος του δασκάλου 

της παλιάς εποχής ενός θεσμού θα λέγαμε που έχει εκλείψει από 
μακρού.
Δεν ήταν αφοσιωμένος μόνο στην παιδεία των μαθητών του, αλλά 

και στην υπηρεσία, με όλη τη σημασία της λέξης, των συμπατριωτών 
του. Οι κοινωνίες τότε των χωριών, κυρίως λόγω έλλειψης «γραμ-
ματισμένων» ανθρώπων είχαν την ανάγκη της συμπαράστασης του 
δασκάλου και του παπά, Ο Δημήτριος Σχίζας ήταν ο κλασσικός δά-
σκαλος για τη συμπαράσταση αυτή την οποία παρείχε με προθυμία 
και ανιδιοτέλεια. Ο Πάνος Κουτσανδριάς λέει ότι ο δάσκαλος Μήτσος 
Σχίζας ήταν ο υπηρέτης του χωριού..!, και πράγματι οι υπηρεσίες του 
ήσαν ανεκτίμητες. Βοηθούσε τους Σερβαίους με συμβουλές για τα 
προβλήματά τους, με τη σύνταξη μιας απλής αιτήσεως προς κάποια 
υπηρεσία του Δημοσίου μέχρι και την μετάβασή του στα Λαγκάδια η 
Δημητσάνα για τη διεκπεραίωση σοβαρών υποθέσεών των, γιατί το 
κύρος του ήταν γνωστό στη Γορτυνία. Το μικρό φιλόξενο σπίτι του 
ήταν το ξενοδοχείο του χωριού για κάθε επισκέπτη, δημόσιο λειτουργό 
που ερχόταν στο χωριό για υπηρεσιακούς λόγους. 
Ο αείμνηστος Αγγελής Πέτρου Σχίζας είχε διηγηθεί ένα γεγονός 

χαρακτηριστικό των αισθημάτων του δάσκαλου για τους Σερβαίους. 
Ήταν το 1932 και μια ημέρα την ώρα του διαλλείματος του σχολείου οι 
μαθητές είδαν μια Σερβαία από την κάτω γειτονιά να μεταφέρει κλαίου-
σα  το λεβέτι της συνοδευόμενη από δύο άνδρες- φοροεισπράκτορες. 
Το λεβέτι είχε κατασχεθεί για οφειλές φόρων. Οι μαθητές έμειναν 
κατάπληκτοι όταν άκουσαν το δάσκαλο να ρωτάει τους εφοριακούς 
πόσο ήταν το χρέος της, και να το πληρώνει ο ίδιος αμέσως με λεφτά 
από το πορτοφόλι του.
Άνθρωπος χαμηλών τόνων, συμβιβαστικός, δίκαιος, νουνεχής, 

ήταν ένας από τους ανθρώπους που κράτησαν σε ικανοποιητικό 
επίπεδο την ομαλότητα και ομόνοια στο χωριό τα δύσκολα χρόνια της 
κατοχής και στην ανώμαλη περίοδο αμέσως μετά την απελευθέρωση.
Σε συνεργασία με τους μυαλομένους, όπως τους λέγανε τότε, αν-

θρώπους του χωριού που ήσαν σύμφωνα με τη μαρτυρία της μάνας 
μου οι Βασίλης Πετρόπουλος (Σχίζας), ο Τασιούλης Αναστασόπουλος 
και γερο-Φώτης Σχίζας, φρόντιζε για την ειρηνική επίλυση των διαφο-
ρών των συγχωριανών μας. Άριστη ήταν η συνεργασία του με τους 
άξιους προέδρους της κοινότητας όπως ο Νικήτας Σχίζας και Ανα-
στάσης Παπαθωμόπουλος (Παυσανίας -Τασιός) κατά την κατοχή, και 
τον Ιωάννη Ρουσιά (Ρουσόγιαννη) μετά την απελευθέρωση, όπως και 
με τον για πολλά χρόνια πρόεδρο του Συλλόγου «το γιατρό» Ιωάννη 
Δημόπουλο  για την επίλυση προβλημάτων του χωριού.  
Ρώτησα το γιό του, το γιατρό Νίκο Σχίζα, να μου ειπεί τι θυμάται 

από τις προσπάθειες του δάσκαλου για τη διάσωση των απαχθέντων 
από την ΕΛΑΣ του Άρη Βελουχιώτη Σερβαίους το καλοκαίρι του 1944. 
Θυμάται μου είπε τον πατέρα του  ένα μεσημέρι που πήγε στο σπίτι 
τους νωρίς και ήταν πολύ ανήσυχος.  Και συνεχίζει ο Νίκος «Μας 
είπε ότι υπήρχαν πληροφορίες ότι είχε αποφασισθεί η εκτέλεσή 
τους. Γιαννούλα, είπε στη μητέρα μου, θα πάω στα Λαγκάδια να 
μιλήσω με το Σωκράτη. Ο Σωκράτης Τσέκας ήταν υψηλόβαθμος 
πολιτικός καθοδηγητής του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ, δάσκαλος στο επάγγελμα 
και πολύ γνωστός, φίλος θα έλεγα, του πατέρα μου. Θα πάω να τον 
παρακαλέσω να μεσολαβήσει να μην εκτελεσθούν, συμπλήρωσε». 
Το απόγευμα γύρισε κατάκοπος και περίλυπος. « Φοβάμαι μας είπε 
ότι η τους έχουν ήδη εκτελέσει, η θα τους εκτελέσουν, και έκλαιγε. 
Πρώτη φορά είδα τον πατέρα μου τόσο λυπημένο.», και συνέχισε 
«Πήγα στο σπίτι του Σωκράτη και δεν μου είπε ούτε να περάσω 
μέσα, ούτε να μου προσφέρει ένα ποτήρι νερό. Σαν να φοβόταν να 
μην τον ιδούν να μιλάει μαζί μου, η σαν να μην είχε τι να μου ειπεί. 
Όταν ξεκίνησα να φύγω μου είπε : Μήτσο θα κάνω ότι μπορώ αλλά 
δεν σου υπόσχομαι τίποτα!  Φοβάμαι Γιαννούλα , είπε στη μάνα μου, 
ότι γνώριζε ότι τους είχαν εκτελέσει  η έχει ληφθεί απόφαση εκτέλεσης 
και δεν ήθελε να μου το ειπεί».

 Ευτυχώς οι συμπατριώτες μας με τη βοήθεια και άλλων πατριω-
τών δεν εκτελέσθηκαν. Αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία του χωριού μας. 

Η αγάπη όμως του δάσκαλου για τους συμπατριώτες του ήταν 
αμφίδρομη. Όταν το 1945 το παλιό τραύμα του από τον πόλεμο (του 
είχε αφήσει μέσα του ένα βλήμα) μολύνθηκε,  έπρεπε να πάει στην 
Αθήνα για να χειρουργηθεί. Δρόμος αμαξιτός δεν υπήρχε, αλλά 6-8 
παλικάρια από το χωριό τον μετέφεραν με πρόχειρο φορείο που 
έφτιαξαν μέχρι τη Δημητσάνα για να πάρει το λεωφορείο για την Αθήνα 
!. Ήταν μια συγκινητική εκδήλωση αγάπης για το δάσκαλο, αλλά και 
ένδειξη  αλληλεγγύης που διακρίνει του Σερβαίους. Μετά την μετάθεσή 
του στην Αθήνα το 1947, ο δάσκαλος  εξακολουθούσε να φροντίζει 
τους συμπατριώτες μας κυρίως μεταφέροντας τις παρακλήσεις τους 
στον αδελφό του τον Θεόδωρο Σχίζα, μεγάλο ευεργέτη του χωριού.
Από το αρχείο των πρακτικών των Συνεδριάσεων του ΔΣ του 

Συλλόγου μας προκύπτει  η  πασιφανής και τεκμηριωμένη, από 
την αλληλογραφία (13.6.1936 και 4.8.36) του πρώην και για πολλά 
χρόνια προέδρου του Συλλόγου γιατρού Ιωάννη Δημόπουλου με το 
Δημήτριο Σχίζα, προσφορά του δάσκαλου στην όλη προσπάθεια για 
την απόκτηση του οικοπέδου από τους κληρονόμους Κανελή, και την 
προκήρυξη ανεγέρσεως επ΄αυτού του κάτω σχολείου . Το σχολείο 
βεβαίως τελείωσε μετά τον πόλεμο το 1952. 
Στις 9 Μαϊου 1936 ο γιατρός έστειλε επιστολή στο δάσκαλο που 

προφανώς στην ουσία εκτελούσε και χρέη γραμματέα της Κοινότητας, 
για το συντονισμό των ενεργειών ύδρευσης του χωριού, έργο που έγι-
νε μετά τον πόλεμο και συγκεκριμένα το 1959 από την Κοκκινόβρυση. 
Ξαναλέγω  ότι στις μικρές κοινωνίες ο ρόλος του Προέδρου ,του 

παπά και του δάσκαλου εκείνα τα χρόνια ήταν καθοριστικός. Έτσι ο 
δάσκαλος με υποδείξεις του προέδρου του Συλλόγου Ιωάννη Δημό-
πουλου φρόντιζε και την υγεία των πάμφτωχων συγχωριανών μας 
όταν διαβάζουμε ««...Μήτσο θα κάνεις μια αίτηση (Εφορία) προς 
τον Επιθεω ρητή Σχολίατρο Τρίπολης και να ζητήσεις κινίνη για 120 
ελονοσούντες μαθητές».
Ήταν ενεργό μέλος του Συλλόγου Σερβαίων και διετέλεσε πρόεδρος 

του ΔΣ από το 1964 μέχρι το 1970, και επί της προεδρίας του έγιναν 
τα εγκαίνια της αποπερατωθείσης τότε κάτω εκκλησίας «Η ΚΟΙΜΗΣΗ 
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
Στο τεύχος του περιοδικού «ΜΟΡΙΑΣ –Χειμώνας 1988» ο συγ-

χωριανός μας λογοτέχνης Θοδωρής Κ.Τρουπής στη μνήμη του 
δάσκαλου αφιέρωσε το πιο κάτω ποίημα :

 Στο Σεβαστό μου Δάσκαλο και θείο
   ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚ. ΣΧΙΖΑ

(Μπουγιάτι Ηραίας  24/3/1900 – Αθήνα 21/3/1988)
Η ανθρωπιά, η αρχοντιά και η καλωσύνη σου,
Θ ε ί ε,
από τα χθές θρηνούν στην άδεια κλίνη σου.
Κι όπως τις εδασκάλεψες – το ξέρει η αφεντιά σου –
όμοια τις περετεύουν, σαν και σένα, τα παιδιά σου.
Κι έφυγες ! Και σε καρτερούν, κει που σε πάει ο χάρος:
Η Γκόλφω, ο Χρήστος, η μάνα σου κι ο Νίκος Πατελάρος.
Θα λείπει ο γερο-δάσκαλος για πέρδικες κι ορτύκια,
για να τοιμάσει η Χάραινα χαράς μουσαφιρλίκια!
Με τον καλό το λόγο σου ημέρεψε τον Άδη,
να γίνει αυγή και ξαστεριά το ζοφερό σκοτάδι.
Στ’ αγνάντια να μας καρτερείς με πλάκα και μελάνη
και τις Τετάρτες του Μαγιού να βγαίνουμε σεριάνι.
Ευχήσου μας στα χρόνια σου να ‘ρθούμε΄ και σου τάζω
Ένα Πρωτομαγιάτικο στεφάνι από το Λάζο!.

Θοδωρής Γ. Τρουπής

1940 Συσίτιο μαθητών. Στη μέση ο δάσκαλος Δημήτριος Ν. 
Σχίζας με τις δύο δασκάλες δεξιά και αριστερά, και με την 
κουτάλα στο χέρι η Αικατερίνη Τρουπή (Παπίτσαινα)

Επιστολή Γ. Βέργου 
προς Δήμο Γορτυνίας

Ο κ. Γεώργιος Βέργος μας επίδωσε την, υπ’ αριθμ. πρωτ.  
του Δήμου Γορτυνίας 4073/14-03-2014, κατωτέρω επιστολή, 
την οποία και δημοσιεύουμε:
Γεωρ. Δ. Βέργος
Καζαντζάκη 46, 15772
Ζωγράφου, Τηλ. 210770819    

Προς
Τον κ. Δήμαρχο Γορτυνίας Δημητσάνα,

     Κοινοποίη-
ση:

Δ.Δ. Σέρβου
Σύνδεσμο Σερβαίων Αρκαδίας

Κύριε Δήμαρχε,
Οι κάτωθι εγγεγραμμένοι και υπογράφοντες, συμφωνούμε 

με την επιστολή – αίτηση του Γεωργίου Δ. Βέργου, που σας 
έχει υποβάλει, αριθ.πρωτοκ. 4025/20-03-2013 και 18922/06-
11-2013, σχετικά με την πρόταση του, όπως ο δρόμος στην 
είσοδο του χωριού Σέρβου, από τη θέση Σουλινάρι (διακλά-
δωση προς Λυκούρεσι) μέχρι την είσοδο του χωριού, όπως 
ονομαστεί ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΜΠΟΡΑ. Καθ’ ότι ο εκλιπών κατά τη διάρκεια της θητείας του, 
τα δώδεκα χρόνια που υπηρέτησε το Δήμο Ηραίας συνέβαλε 
γενικότερα στην αναμόρφωση του χωριού μας και στην 
ανάπλαση του συγκεκριμένου δρόμου, είναι δε, ένα από τα 
έργα που επέβλεπε καθ’ όλη τη διάρκεια του προσωπικά. 
Επίσης, ζητάμε όπως αναρτηθεί πλακέτα εις μνήμην του.

[Ακολουθεί λίστα με ονόματα και υπογραφές 161 πατρι-
ωτών]
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Απονεμήθηκαν βραβεία και τιμητικές πλακέτες σε όλα τα 
Σερβιωτόπουλα, τα οποία διέπρεψαν με τις επιδόσεις τους 
και αναφέρονται ονομαστικά στους αριθμούς φύλλων του 
«Αρτοζήνου» Νο 192, 193 και 194 (Παρόν φύλλο). 

Μετά την απονομή ο Γιάννης Χρονόπουλος είπε τα εξής 
αναφορικά με την εκπαίδευση των νέων.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεται η δυνατότητα να 

πω δυο λόγια σχετικά με  τη βράβευση των αριστευσάντων 
μαθητών. Βραβεύοντας  τους μαθητές, έμμεσα βραβεύονται 
και οι γονείς. Επίσης βραβεύεται και ο θεσμός της οικογένει-
ας, ως  το πρώτο κοινωνικό κύτταρο και ως η πρώτη πηγή 
αξιών, για τον άνθρωπο. Με την βράβευση αναδεικνύεται 
και αναγνωρίζεται ο σκληρός και συνεχής αγώνας, τόσο από 
τους μαθητές, όσο και από τους γονείς. Παρακαλώ, δεχτείτε 
τα θερμά μου συγχαρητήρια και εύχομαι από καρδιάς, καλή 
συνέχεια, με δύναμη, με ρεαλισμό και για άλλες πολλές δι-
ακρίσεις, στο στίβο της ζωής.
Πρώτος έλαβε το λόγο το μέλος του ΔΣ κ. Νικόλαος 

Στ. Σχίζας, που ευχαρίστησε 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 Συλλόγου, που συμβάλλουν στην  περαι-
τέρω  σύσφιξη των πατριωτικών και ανθρωπίνων σχέσεων.
Η ταμίας κ. Ασημίνα Δημοπούλου έκανε ταμιακό απολο-

γισμό που έχει ως εξής:

Η κα. Δημοπούλου έκανε έκκληση στους πατριώτες να 
είναι συνεπείς στην καταβολή της ετησίας συνδρομής τους, 
σημειώνοντας ότι έχει αυξηθεί σημαντικά το κόστος έκδοσης 
και αποστολής της εφημερίδας.
Στη συνέχεια το  λόγο έλαβε ο πρόεδρος της Συνέλευσης 

Θοδωρής Τρουπής ο οποίος έδωσε συγχαρητήρια στο ΔΣ 
για τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλει ώστε οι πατριώ-
τες να έχουν την ευκαιρία της επικοινωνίας μεταξύ τους, και 
τόνισε ιδιαιτέρως τις  προσπάθειες που έκαναν και έφεραν σε 
πέρας την εντολή που είχαν λάβει από τις προηγούμενες δύο 
Συνελεύσεις, ώστε από το Δήμο Γορτυνίας να παραχωρηθεί 
η χρήση της αιθούσης του Πολιτιστικού Κέντρου και του 
κάτωθι αυτής επιπέδου χώρου, για 99 χρόνια. Συμπλήρωσε 
ότι αυτή η επιτυχία είναι ταυτόχρονα και μια εντολή προς 
το ΔΣ για την ένταξη στο σχέδιο δράσης του Συλλόγου, της 
διαμόρφωσης της κάτω αιθούσης σε λαογραφικό μουσείο. 
Ο δημοτικός σύμβουλος του δήμου Ιλίου κ. Γιάννης Ν. 

Βέργος, επεσήμανε  στο ΔΣ την ανάγκη στεγανοποιήσεως 
από την υγρασία του Πολιτιστικού Κέντρου.
Ο Γιάννης Χρονόπουλος πήρε το λόγο και είπε τα εξής:
Συγχαρητήρια στο Σύλλογο και σε αυτούς που βοήθησαν 

με οποιοδήποτε τρόπο  και πραγματοποιήθηκε το δίκαιο 
αίτημά μας. Η παραχώρηση της αιθούσης  από το Δήμο 

στο Σύλλογό μας, παρά το ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. 
Όμως, η σωστή και μεθοδευμένη δουλειά, έφερε το ποθητό 
αποτέλεσμα της επιτυχίας και δικαίωση του ιδρώτα των 
πατριωτών. Ο Σύλλογος, ως νοικοκύρης πλέον της αιθούσης, 
επιφορτίστηκε με περισσότερες ευθύνες. Και κάτι σχετικό 
με την εφημερίδα! Η εφημερίδα «Αρτοζήνος», λαμβάνεται 
από τους πατριώτες, ετεροχρονισμένα, με αποτέλεσμα να 
ατονίζεται το ενδιαφέρον των αναγνωστών.  Επίσης, πριν 
από τρία χρόνια περίπου, τα άρθρα ανέβαιναν με τις φω-
τογραφίες των αρθρογράφων. Αυτό σταμάτησε, πλην από 
κάποιες εξαιρέσεις. Απολύτως σεβαστή η απόφαση του Δ.Σ. 
Όμως χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις. Και δύο εύλογα 
ερωτήματα, καλοπροαίρετα. 1) Λόγω στενότητας χώρου? 
ενώ ο χώρος φωτογραφιών, πολλαπλασιάστηκε και κα-
λύπτει σχεδόν το ¼ του περιεχομένου, της όλης ύλης της 
εφημερίδας. 2) Υπάρχει διακριτική ευχέρεια μεταχείρισης 
των κατά περίπτωση και των κατ’ επάγγελμα αρθρογράφων, 
για ανάρτηση φωτογραφιών, ή όχι; Χρήζει διευκρίνιση, από 
το καθ’ ύλη, αρμόδιο.
Οι γονείς μας, μας άφησαν παρακαταθήκες και μία από 

αυτές είναι το video ανεκτίμητης αξίας που τα λέει, όλα. 
Σ’αυτό φαίνεται ότι είχαν οράματα για τον τόπο μας και για 
να τα υλοποιήσουν, πούλησαν και τη ζάχαρη της πενιχρής 
βοήθειας από το «κράτος». Τα οράματα ήταν, για  απόκτη-
ση κοινωνικών αγαθών, όπως: Δημόσιος δρόμος, ύδρευση, 
φώς, τηλέφωνο, κ.λ.π. Και πάντοτε με καθοδηγητές και 
αρωγούς, τους ευεργέτες, που όλοι γνωρίζουμε. Όμως, 
τους έχουμε ξεχάσει και δεν έχουμε κάνει, όχι τα αυτονόη-
τα, αλλά ούτε το ελάχιστο στη μνήμη τους, ως οφείλουμε. 
Αναφορά και για τους τέως προέδρους του χωριού μας, οι 
οποίοι, πέρα από το ότι φύλαγαν «Θερμοπύλες», ήταν επι-

φορτισμένοι και με την επι-
στασία του όλου έργου. Έπι 
πλέον, μετέφεραν, στον «ώμο 
τους», τους αποδημήσαντες 
εις  Κύριον ,  στους  Αγίους 
Θεοδώρους, στην τελευταία 
τους κατοικία. Τότε στο χω-
ριό εκτός από τον εκάστοτε 
πρόεδρο και τον αείμνηστο 
Σκούρο, δεν υπήρχαν άλλοι. 
Οι πατριώτες απολάμβαναν, 
την αστική ευημερία, στις 
πόλεις. Από τα παραπάνω, 
αβίαστα, βγαίνει θέμα για 
συζήτηση και λήψη αποφά-
σεων δραστηριοτήτων μέσα 

στα πλαίσια του Συλλόγου, γενικής  συνέλευσης ή αλλιώς 
ημερίδα συζήτησης, με θέματα: 1) Προοπτική του αύριο 
του χωριού. 2) Συζήτηση και απόφαση για να τιμηθούν 
οι ευεργέτες, όπως τους αξίζει. 3) Ανάδειξη του έργου και 
της προσφοράς, των τέως προέδρων του χωριού μας. 
Απαιτείται καλοπροαίρετη και επικοδομητική συζήτη-

ση, για να υλοποιηθούν τα παραπάνω, διαφορετικά, θα 

είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων.
Σας ευχαριστώ, Γιάννης Χρονόπουλος

Ακολούθησε η κοπή της πίτας, και το φλουρί έτυχε στον 
Στάθη Αρβανίτη (υιός της Δήμητρα Σουλελέ), στον οποίο οι 
παριστάμενοι έδωσαν πολλές ευχές για ευτυχία, τύχη και υγεία.
Τέλος με ανταλλαγή ευχών, έκλεισε η εκδήλωση.

Θεόδωρος Γ. Τρουπής         Ευάγγελος Χειμώνας
Πρόεδρος  Γ.Σ.                  Γραμματέας Γ.Σ.

Θεόδωρος Ν. Σχίζας         Μαρίνος Ρουσιάς
Πρόεδρος  Δ.Σ.                 Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.

Εκδρομή του Συνδέσμου Σερβαίων 
στο Λάζο Αύγουστος 1984

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τα τέλη της δεκαετίας του 
1970 και αρχές του 1980 με δραστηριότητες των νέων της 
εποχής στο χωριό, ανέβασε σε κοινωνικό δίκτυο (facebook) η 
Κατερίνα Γκέκη. Θεωρήσαμε σκόπιμο να σας δείξουμε κάποιες 
από αυτές, ώστε να θυμηθούν οι τότε νεολαίοι και φυσικά να 
«ενημερωθούν» οι τωρινοί…

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΕΡΒΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
«Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΤΗΣ 16ης Μαρτίου 2014

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θανόντων 
πατριωτών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου κ. Θ. Σχίζας 
κόβει την βασιλόπιτα πλαισιωμένος από το Προεδρείο της Γ.Σ., 

κ.κ. Θ. Τρουπή και Ε. Χειμώνα. 

Ο Στάθης Αρβανίτης

Σκέψεις για την Υγεία: Κλινική 
Διακυβέρνηση: Νέα έννοια με αρχαίες ρίζες

Της Δρ Αγγελικής Π. Δρελιώζη
«Έστιν άρα η αρετή έξις προαιρετική, 
εν μεσότητι ούσα τη προς ημάς, 
ωρισμένη λόγω» 

Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, Β 6,  14-16
Η έννοια της Κλινι-

κής Διακυβέρνησης 
(ΚΔ) έχει αναπτυχθεί 
διεθνώς με ιδιαίτερα 
γοργούς  ρυθμούς 
κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων δεκαετιών 
σε θεωρητικό, ακα-
δημαϊκό και πρακτικό 
επίπεδο. Η συνεχής 
βελτίωση της ποιότη-
τας στις υπηρεσίες υγείας, ο κλινικός έλεγχος, η εφαρμογή 
της βασισμένης σε ενδείξεις πρακτικής, η διαχείριση κινδύ-
νων, η ασφάλεια των ασθενών, η προαγωγή συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης και ανάπτυξης, που αποτελούν κάποια από τα 
στοιχεία της ΚΔ, προβάλουν ως λύσεις στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο Τομέας Υγείας.
Αν και η ΚΔ δεν συναντάται σε φιλοσοφικά κείμενα, η 

έννοια της αρετής ως απαραίτητου χαρακτηριστικού των 
κυβερνώντων και της ενάρετης δράσης τους για την εξυ-
πηρέτηση του κοινού καλού, αποτελεί αρχή της αρχαιοελ-
ληνικής φιλοσοφίας. Υπό το πρίσμα αυτό, η έννοια της ΚΔ 
ως πλαίσιο πολιτικών και διαδικασιών που προάγουν την 
ποιότητά των παρεχόμενων υπηρεσιών -και κατ’ επέκταση 
την ευδαιμονία των ατόμων- ενυπάρχει τόσο στην αρχαία 
ελληνική πολιτική φιλοσοφία όσο και στην πολιτική δράση. 
Η έννοια της αρετής συναντάται στα φιλοσοφικά κείμενα του 
Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, όπου ο κυβερνήτης και ως εκ’ 
τούτου και η διακυβέρνηση δεν επιδιώκει την απόκτηση δύνα-
μης αλλά το κοινό καλό. Η ενάρετη ζωή επιτυγχάνεται στην 
κοινωνία μέσω του συνδυασμού της λογικής με την αρετή 
και ο τελικός σκοπός των πράξεων του ανθρώπου είναι η 
ευδαιμονία δηλαδή το ευ ζην και το ευ πράττειν το οποίο 
αποτελεί «το τέλειο και αυτάρκες αγαθό». Η διαφοροποίηση 
του ανθρώπου από τα άλλα είδη είναι το «λόγον�χον», «αυτό 
που έχει ορισμένο σχέδιο ή κανόνα». Τέλος, η διαδικασία 
αυτή δεν πρέπει να εκδηλώνεται αποσπασματικά, αλλά να 
καταστεί συνήθεια. 
Οι πολιτικές ιδέες του Αριστοτέλη προσφέρουν, ενδε-

χομένως, τα πρώτα ψήγματα της έννοιας της Κλινικής 
Διακυβέρνησης. Ο σταθερός προσανατολισμός σε ένα 
ξεκάθαρο όραμα των οργανισμών παροχής υπηρεσιών 
υγείας, ο σχεδιασμός, η εφαρμογή προτύπων, η υποστήριξη 
του ρόλου της εκπαίδευσης και της διαπαιδαγώγησης των 
επαγγελματιών υγείας για την ανάπτυξη ηθικών αρχών, τη 
δημιουργία των κατάλληλων «αρετών», στάσεων, γνώσεων 
και δεξιοτήτων και ο «εθισμός» σε αυτά, αποτελούν στοιχειώ-
δεις προϋποθέσεις για την παροχή του τέλειου και αυτάρκους 
αγαθού, που είναι οι «άριστες» υπηρεσίες υγείας, οι οποίες 
τοποθετούνται «εν μεσότητι». Στο πνεύμα του Αριστοτέλη, 
ο όρος «διασφάλιση της ποιότητας» που υποδήλωνε ότι 
η ποιότητα της φροντίδας μπορούσε να είναι εγγυημένη 
απεδείχθη ουτοπικός, έτσι ο όρος αυτός εξέπεσε της εύνοιας 
και αντικαταστάθηκε από τον όρο «συνεχής βελτίωση της 
ποιότητας».
Από αυτή την αφετηρία, η στήλη αυτή θα φιλοξενεί σκέψεις 

για την υγεία
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συνέχεια στη σελ. 8

Στη Δημητσάνα η αρχαιότερη βιβλιοθήκη της Ελλάδας!
Η βιβλιοθήκη της Δημητσάνας είναι μια 

πνευματική κληρονομιά ανυπολόγιστης αξίας. 
Φωτισμένοι Έλληνες, με όραμα και αγάπη 
για τον τόπο τους, κληροδότησαν φως πνευ-
ματικό, φως ελληνικό στις μεταγενέστερες 
γενιές, με την προσδοκία να γίνουν κι εκείνοι 
συνεχιστές στο έργο τους. Την αγάπη και 
την προσφορά τους την απόθεσαν στα Αρ-

καδικά βουνά, στη Δημητσάνα, που πρόθυμα 
την αγκάλιασαν και τη διαφύλαξαν ως κόρη 
οφθαλμού.
Ο επισκέπτης, πριν διαβεί το κατώφλι της 

εισόδου της βιβλιοθήκης, είναι αδύνατον να 
υποψιαστεί τα συναισθήματα που θα τον 
πλημμυρίσουν μέσα στον πνευματικό αυτό 
ναό της Δημητσάνας. Η πρώτη εντύπωση 
είναι θαυμασμός και δέος, μέσα σ’ αυτό τον 
υποβλητικό χώρο, που νομίζει κανείς πως 
κινούνται γύρω του σκιές προγόνων ηρώων. 
Και μόλις η συγκίνηση και τα λογής συναισθή-
ματα καταλαγιάσουν η ματιά διατρέχει τους 
χιλιάδες τόμους μέσα στις ξύλινες σκουρό-
χρωμες βιβλιοθήκες, οι οποίες υψώνονται ως 
την οροφή των ψηλοτάβανων αιθουσών. Η 
υποβλητική, ατμόσφαιρα της βιβλιοθήκης δίνει 
την αίσθηση ότι βρίσκεται κανείς σε εκκλησία. 
Αλλά ως προς τι θα μπορούσε να διαφέρει 
ένας πνευματικός ναός από το θρησκευτικό; 
Και οι δυο έχουν κέντρο τους το πνεύμα, 
το αθάνατο, το άυλο, που δε χάνεται, αλλά 
ζωογόνο και καρποφόρο περνά από γενιά σε 
γενιά, για να γονιμοποιήσει το πνεύμα των νεό-
τερων με το ζήλο, την αγάπη και την πίστη τις 
πατροπαράδοτες αξίες. Αξίες τις οποίες είχαν 
κάνει τρόπο ζωής πρόγονοι άξιοι, αληθινοί 
πνευματικοί ταγοί, και τις οποίες κληροδότη-
σαν στους νεότερους, για να συνεχίσουν και 
να συμπληρώσουν το έργο τους.
Η βιβλιοθήκη της Δημητσάνας ιδρύθηκε 

το 1764 και είναι η αρχαιότερη βιβλιοθήκη 
της Ελλάδας. Την ίδια χρονιά ιδρύθηκε και 
η Θεολογική Σχολή της Δημητσάνας από 
τους μοναχούς Γεράσιμο Γούνα και Αγάπιο 
Λεονάρδο, οι οποίοι ήταν μαθητές της αντί-

στοιχης Σχολής της Σμύρνης. Η βιβλιοθήκη 
μέχρι το 1821 ήταν εμπλουτισμένη με 5.000 
τόμους, αριθμός τεράστιος για την εποχή και 
τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρισκόταν 
η Ελλάδα, (εποχή τουρκοκρατίας).
Η βιβλιοθήκη πρόσφερε κι αυτή το μερίδιο 

της, πολύ μεγάλο, στον εθνικό αγώνα για 
την απελευθέρωση. Διότι η Δημητσάνα με 
τους μπαρουτόμυλους, που λειτουργούσαν 
εκεί, ήταν το οπλοστάσιο του αγώνα και 
τροφοδοτούσε με μπαρούτι Μοριά και Ρού-
μελη. Το μπαρούτι όμως για να γίνει φυσίγγια 
χρειαζόταν να τυλιχτεί σε χαρτί. Αυτό το 
πολύτιμο χαρτί το πρόσφεραν τα βιβλία της 
βιβλιοθήκης. Έτσι από τους 5.000 τόμους 
που αριθμούσε η βιβλιοθήκη πριν το 1821, 
μετά την απελευθέρωση είχαν διασωθεί μόλις 
600 τόμοι.
Κι επειδή σ’ αυτή τη μικρή γωνιά της γης 

με τα περήφανα δασωμένα βουνά υπάρχουν 
πάντα ξεχωριστοί άνθρωποι, που ξέρουν να 
δίνουν, η βιβλιοθήκη, από το 1845 με δαπάνες 
του μεγάλου ευεργέτη της Δημητσάνας Νικο-
λάου Μακρή, στεγάζεται σε τμήμα της άλλοτε 
θεολογικής Σχολής.
Από αυτή την προνομιακή θέση ο επισκέ-

πτης της, εκτός από το θαυμασμό του για την 
ίδια τη βιβλιοθήκη, μπορεί να απολαύσει ένα 
υπέροχο θέαμα: το φαράγγι του Λούσιου πο-
ταμού, ένα ζωντανό μνημείο της φύσης, και τα 
τρία ιστορικά μοναστήρια των Αιμυαλών, του 
Φιλοσόφου και του Προδρόμου, πρόσκληση 
και πρόκληση για τολμηρούς οδοιπόρους.
Σήμερα η βιβλιοθήκη έχει 35.000 τόμους 

χάρη στην προσφορά των Δημητσανιτών της 
διασποράς, αλλά και στο κληροδότημα του 
Νικολάου Μακρή. Από το 1925 το υλικό της 
βιβλιοθήκης ταξινομήθηκε και αναγνωρίστηκε 
η αξία του από την πολιτεία, η οποία κατέταξε 
τη βιβλιοθήκη υπό την αιγίδα του υπουργείου 
Πολιτισμού, ως δημόσια βιβλιοθήκη.
Η Ακαδημία Αθηνών έπραξε και αυτή το 

χρέος της, οφειλή και ευγνωμοσύνη σ’ αυτόν 
τον πνευματικό φάρο των Αρκαδικών βουνών 
και της απένειμε χρυσό μετάλλιο και δίπλω-
μα, όχι μόνο για την προσφορά της, αλλά 
για το ότι υπάρχει ακόμη, παρά τις δύσκολες 
καταστάσεις που αντιμετώπισε και μπορεί 
να προσφέρει πνευματική τροφή σ’ αυτή την 
κορφή της αρκαδικής γης. Γιατί, σήμερα, από 
τέτοιους φωτοδότες έχει ανάγκη ο τόπος μας, 
ν’ αναθαρρήσει και να αναλάβει δυνάμεις, 
ώστε να μη λυγίσει κάτω από τις σημερινές 
πιεστικές καταστάσεις. Όχι ότι δεν αντιμετώ-
πισε παρόμοιες δυσκολίες στους δυο αιώνες 
ύπαρξης του ελεύθερου ελληνικού κράτους, 
όμως και πάλι στάθηκε όρθιο σε πείσμα όλων, 

όσοι πίστευαν το αντίθετο.
Στη βιβλιοθήκη φυλάσσονται σπάνια χει-

ρόγραφα του 17ουαι. καθώς και περγαμηνές 
του 16ουαι. Επίσης υπάρχουν βιβλία από τα 
πρώτα μετά την ανακάλυψη της τυπογραφίας, 
και τα οποία τυπώθηκαν το 1546 στη Βενετία 
και στη Βασιλεία. Στους 35.000 τόμους, όπως 
προαναφέρθηκε, υπάρχουν παλαιές και σπά-
νιες εκδόσεις, που πρέπει να προστατευτούν 
πάσει θυσία, όπως και διακόσιοι (200) περίπου 
κώδικες, για τους οποίους έχει καταρτιστεί 
κατάλογος και ταξινομημένα λυτά έγγραφα. 
Στη βιβλιοθήκη υπάρχει η λάρνακα με τα οστά 
του Παλαιών Πατρών Γερμανού, ο οποίος έχει 
γεννηθεί στη Δημητσάνα, καθώς και η σέλα 
του αλόγου του Παπαφλέσσα, που κι αυτός 
υπήρξε μαθητής της Θεολογικής Σχολής 
Δημητσάνας.
Η Δημητσάνα γέννησε και ανέδειξε πολλά 

πνευματικά τέκνα και έδωσε στο χριστιανικό 
στίβο επτά Πατριάρχες, μεταξύ αυτών και τον 
Γρηγόριο τον Ε΄, τον μαρτυρικό Πατριάρχη της 
Επανάστασης του ’21, καθώς και 70 αρχιερείς, 
οι οποίοι γεννήθηκαν σ’ αυτή τη γωνιά της 
Αρκαδικής γης, τη Δημητσάνα.
Ένα τμήμα της βιβλιοθήκης λειτουργεί ως 

Μουσείο, χάρη στη φροντίδα των Εφόρων της 
βιβλιοθήκης και στην οικονομική ενίσχυση από 
τα κληροδοτήματα των ευεργετών Ν. Μακρή 
και Παπούλια. Σ’ αυτό το «πρόχειρο» Μου-
σείο φυλάσσεται πολύτιμο υλικό και από την 
εποχή της Επανάστασης (όπλα, μπαλάσκες, 
προσωπογραφίες) αλλά και είδη καθημερινής 
χρήσης της εποχής. Εντύπωση προκαλούν τα 
μεταλλικά στέφανα (για γάμους) σε σχήμα 
στέμματος βυζαντινής εποχής. Κάθε ζευγάρι 
που τελούσε το γάμο του στεφόταν μ’ αυτά 
τα στέφανα. Όλα αυτά τα πολύτιμα κειμήλια, 
αντικείμενα της ιστορίας και της παράδοσής 
μας, θα έπρεπε να βρίσκονταν στο δικό τους 
χώρο. Σε ένα μουσείο θα αποτελούσαν αληθι-
νό θησαυρό, ο οποίος θα ξεδίπλωνε στα μάτια 
του επισκέπτη την ιστορία του τόπου και την 
εξέλιξη της χώρας γενικότερα. Τώρα βρίσκο-
νται στοιβαγμένα στη βιβλιοθήκη, της οποίας 
ο χώρος είναι πολύτιμος, και είναι δύσκολο να 
μπορέσει κανείς να τα δει, να τα μελετήσει και 
να διαβάσει μέσα απ’ αυτά τα αντικείμενα, όσα 
διηγούνται πάνω τους οι αιώνες που πέρασαν.
Στον ημιυπόγειο χώρο του κτιρίου της βι-

βλιοθήκης χιλιάδες τόμοι έχουν ταξινομηθεί 
και τοποθετηθεί στα ράφια του. Οι αίθουσες 
όμως δεν είναι προσβάσιμες στους επισκέ-
πτες, διότι είναι απαραίτητο να γίνουν κάποιες 
εργασίες, οι οποίες δυστυχώς καθυστερούν. 
Κατά την προσωπική μας εκτίμηση σε όλο το 
κτίριο που στεγάζεται η βιβλιοθήκη πρέπει να 

γίνουν εργασίες συντήρησης, οι οποίες είναι 
τελείως απαραίτητες, όπως για παράδειγμα η 
αντικατάσταση των παλιών πορτοπαράθυρων 
με σύγχρονα, ώστε να προστατευθούν πολύ-
τιμα βιβλία από την υγρασία. Και όπως όλοι 
ξέρουμε ο χειμώνας είναι μακρύς και βαρύς 
στη Δημητσάνα και ο προαναφερθείς κίνδυνος 
καταστροφής προ των πυλών. Το Υπουργείο 
Πολιτισμού, στο οποίο ανήκει η βιβλιοθήκη, θα 
πρέπει να λάβει τα μέτρα του, ώστε να μείνει 
ακέραιος ένας τέτοιος πολύτιμος πνευματι-
κός και ιστορικός θησαυρός, που διασώθηκε 
σε περιόδους σκλαβιάς και πολέμων και 
κινδυνεύει να χαθεί σε περίοδο ειρήνης και 
αλματώδους ανάπτυξης της τεχνολογίας. 
Θέληση χρειάζεται και αγάπη, γιατί η δαπάνη 
δεν είναι απαγορευτική, ακόμα και σήμερα, 
όταν μάλιστα πρόκειται για τη διάσωση της 
πνευματικής κληρονομιάς μας. Έχουμε χρέος 
απέναντι σε όλους αυτούς τους προγόνους 
μας–ευεργέτες που πρόσφεραν με την καρδιά 
τους και έδειξαν έμπρακτα την αγάπη τους 
για την πατρίδα.

«ΝΟΥΜΑΣ»
http://www.odosarkadias.gr

Πηγή: www.kalimera-arkadia.gr

Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ

Καθαρότατον ήλιο επρομηνούσε
της αυγής το δροσάτο ύστερο αστέρι,
σύγνεφο, καταχνιά, δεν απερνούσε
τ’ ουρανού σε κανένα από τα μέρη,
και από εκεί κινημένο αργοφυσούσε
τόσο γλυκό στο πρόσωπο τ’ αέρι,
που λες και λέει μες της καρδιάς τα φύλλα
«γλυκειά η ζωή κι ο θάνατος μαυρίλα».

Χριστός ανέστη! Νέοι, γέροι και κόραις
όλοι, μικροί, μεγάλοι ετοιμασθήτε,
μέσα στις εκκλησιές τες δαφνοφόραις
με το φως της χαράς συμμαζωχθήτε,
ανοίξατε αγκαλιές ειρηνοφόραις
ομπροστά στους Αγίους, και φιληθείτε,
φιληθείτε γλυκά χείλη με χείλη,
πέστε Χριστός ανέστη, εχθροί και φίλοι.

Δάφναις εις κάθε πλάκα έχουν οι τάφοι,
και βρέφη ωραία στην αγκαλιά οι μαννάδες,
γλυκόφωνα, κοιτώντας ταις ζωγραφι-
σμέναις εικόνες, ψάλλουνε οι ψαλτάδες,
λάμπει το ασήμι, λάμπει το χρυσάφι
από το φως που χύνουνε οι λαμπάδες,
κάθε πρόσωπο λάμπει απ’ τ’ αγιοκέρι,
οπού κρατούνε οι Χριστιανοί στο χέρι.

Διονύσιος Σολωμός

ΜΙΑ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΗ – ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Συνήθως γράφουμε για αξιόλογα που προσέφερε κά-

ποιος συγχωριανός μας, για το ήθος και το χαρακτήρα 
του , μετά το θάνατο του. Νομίζω όμως ότι σε μερικές 
περιπτώσεις θα πρέπει να αναφερόμαστε σε αξιόλογους 
ανθρώπους  που είναι εν ζωή, είναι ενεργά μέλη της 
κοινωνίας και πραγματικά προσφέρουν πολλά και σε 
ανθρώπους που έχουν αλληλεγγύη για τον πλησίον του. 
Στο προηγούμενο τεύχος του ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ διάβασα 

ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύθηκε στo ΕΘΝΟΣ , μια 
παρέμβαση της συμπατριώτισσας μας ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  για τη «νόσο που αντιμετωπίζεται με 
σθένος και αξιοπρέπεια». Ενιωσα λοιπόν την ανάγκη 
να γράψω κάποια πράγματα που τυχαίνει να γνωρίζω.
Πριν 3 χρόνια  βρέθηκα στο νοσοκομείο ΣΩΤΗΡΙΑ 

, όπου νοσηλευόταν στενό συγγενικό μου πρόσωπο 
σε σοβαρή κατάσταση. Εμαθα  τότε ότι εκεί είναι μια 
πολλή καλή γιατρός  από το χωρίο μας ,η ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ . Ρώτησα ποια είναι και για να 
καταλάβω μου είπαν ότι είναι η κόρη της Ρίνας  (του 
Αλούπη). Είναι δηλαδή η κόρη του Δημήτρη Κωνστα-
ντόπουλου και της Ρίνας Τρουπή. Της τηλεφώνησα 
και έτσι είχα την τύχη να τη γνωρίσω . Από την πρώτη 
στιγμή που την είδα  τι να πω, μπήκε στη καρδιά μου. 
Γελαστή , δοτική ,καλοπροαίρετη.  Ενοιωσα σα να τη 
ξέρω χρόνια . Ενδιαφέρθηκε τόσο πολύ  και βοήθησε 
στο πρόβλημα που αντιμετώπιζα, γνωρίζοντας μας τους 
καλύτερους γιατρούς. Εσκυψε πραγματικά πάνω στο 
πρόβλημα.  Αργότερα νοσηλεύτηκε εκεί και ο πατέρας 
μου και βρισκόταν συνεχώς δίπλα μας.
Από εκεί και μετά, γνωρίζοντας την όλο και καλύτερα, 

είδα πόσο βοηθάει και με κάθε τρόπο πολλούς συγχω-
ριανούς μας, αλλά και πολύ κόσμο.
Η Γεωργία είναι Διευθύντρια του Αναισθησιολογικού 

Τμήματος του Νοσοκομείου Σωτηρία.
Όμως, εκτός από γιατρός είναι πάνω από όλα άν-

θρωπος και με δική της πρωτοβουλία έστησε το ιατρείο 
πόνου του Νοσοκομείου Σωτηρία.Σε χώρο που της 
προσφέρθηκε από το νοσοκομείο, το εξόπλισε με δικά 
της χρήματα και λειτουργεί από δεκαετίας.
Σκοπός αρχικά είναι η ανακούφιση του καρκινικού 

πόνου και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των καρκινο-
παθών  στα αρχικά στάδια της νόσου και αξιοπρέπεια 
στο θάνατο στο τέλος της ζωής.
Η Γεωργία Κωνσταντοπούλου (στην αρχή σπούδασε 

Ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης, όπου και πήρε 
το πτυχίο της Αναισθησιολογίας της), με τη συνεχιζό-
μενη εκπαίδευση σε χώρες του εξωτερικού στις πλέον 
ενδεδειγμένες σύγχρονες μεθόδους της επιστημονικές 
αλλά και εναλλακτικές μεθόδους θεραπείας, αντιμετω-
πίζει και περιστατικά με καλοήθη πόνο. Τονίζω δε εδώ 
την ανιδιοτελή προσφορά της με την εργασία πέραν 
του ωραρίου.
Θα ήθελα εδώ να δανειστώ λόγια που έγραψε κά-

ποιος ασθενής με τίτλο  «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΣΩΤΗΡΙΑ»

«Υπάρχουν Αγιοι στις μέρες  μας? Και όμως υπάρ-
χουν! Είναι μια καταπληκτική γιατρός στο ιατρείο πόνου 
του Νοσοκομείου Σωτηρία. Η Διευθύντρια Αναισθησιο-
λογίας  Γεωργία Κωνσταντοπούλου.
Τι είναι η Γεωργία Κωνσταντοπούλου? ΕΘΕΛΟ-

ΝΤΡΙΑ!!!
Όταν το έτος 2000 τα δημόσια νοσοκομεία απευθύν-

θηκαν στο Υπουργείο Υγείας και ζήτησαν οικονομικής 
στήριξη προκειμένου να δημιουργηθούν ιατρεία πόνου, 
το Υπουργείο αρνήθηκε! Το θεώρησε σπατάλη !!! Τόσο 
καλά …..
Όταν όλοι γνωρίζουμε πλέον πως στο χώρο της 

υγείας γινόταν και εξακολουθούν τέρατα και σημεία. 
Διασκορπίζοντας  δις ευρώ όλα αυτά τα χρόνια. Ετσι τα 
ιατρεία πόνου πλαισιώθηκαν με εθελοντές ! Αυτή είναι η 
κατάντια του «υποτιθέμενου» κοινωνικού μας κράτους !
Οφείλω λοιπόν να την ευχαριστήσω δημόσια για την 

προσπάθεια  που καταβάλει. Αν και είχα σοβαρότατα 
προβλήματα υγείας , τελικά τα κατάφερε! Της αξίζει ένα 
μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ! «ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΟΚΚΙΝΑΤΟΣ»

Απέκτησα έτσι μια τόσο καλή και μοναδική φίλη, 
τη θαυμάζω πολύ και Γεωργία μου σε ευχαριστούμε 

πολύ για όλα!     
   ΜΑΡΙΑ Β. ΔΑΡΑ

Τα 10 πιο όμορφα πασχαλινά έθιμα 
από όλη την Ελλάδα
του Νικόλα Γεωργιακώδη

Σε άκρως κατανυκτικό κλίμα, κάθε γωνιά της Ελλάδας γιορτάζει την πε-
ρίοδο του Πάσχα με τον δικό της, ιδιαίτερο τρόπο. Το «Πάσχα το καινόν» ή 
η «πανήγυρις πανηγύρεων» όπως αναφέρεται στους πασχαλινούς ύμνους, 
αποτελεί για τον λαό μια ημέρα λαμπρή, μιας και η φύση βρίσκεται στα κα-
λύτερά της. «Κατά το διάστημα της προετοιμασίας έθιμα προχριστιανικά με 
χαρακτήρα λατρευτικό, εξαγνιστικό και αποτρεπτικό του κακού, που απειλεί 
τη βλάστηση και την παραγωγή, έχουν ενταχθεί στη χριστιανική λατρεία», 
αναφέρει η κ. Aικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Διευθύντρια του Κέντρου 
Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. «Λαϊκά δρώμενα αναπαράστασης 
θανάτου - ανάστασης στον ελληνικό χώρο, όπως ο Ζαφείρης στην Ήπειρο, 
οι κήποι του Άδωνη, οι τελετουργικοί χοροί του Πάσχα και του αγίου Γεωρ-
γίου, οι κούνιες, οι επισκέψεις με όργανα στους τάφους, η συμβολική χρήση 
των αβγών - και μάλιστα κόκκινων, αποτελούν εκδηλώσεις της προαιώνιας 
προσπάθειας του ανθρώπου να συμβάλει θετικά στη διαδικασία ανανέωσης 
της φύσης και στην εξασφάλιση της καλής σοδειάς», προσθέτει. 

Αερόστατα στο Λεωνίδιο 
Στην όμορφη κωμόπολη της Τσακωνιάς, 

η Λαμπρή γίνεται όνομα και πράγμα, αφού 
εδώ και έναν περίπου αιώνα, το βράδυ της 
Ανάστασης τηρείται το έθιμο των αερό-
στατων. Τα παιδιά των πέντε ενοριών συ-
ναγωνίζονται στις επιτυχείς «πτήσεις» των 
χρωματιστών φωτεινών αερόστατων, τα 
οποία ετοιμάζουν επί εβδομάδες πριν το Πά-
σχα. Για περίπου μισή ώρα μετά το «Χριστός 
Ανέστη», ο ουρανός αποκτά… έξτρα αστέρια, 
ενώ παράλληλα το ευαγγέλιο διαβάζεται και 
στην τσακώνικη διάλεκτο. 

Οι κερκυραϊκοί μπότηδες 
Μπότηδες είναι τα κανάτια εκείνα με το λεπτό στόμιο, που, αν έχετε κάνει 

Πάσχα στην Κέρκυρα, σίγουρα θα έχετε δει να σκάνε στα πόδια σας το πρωί 
του Μεγάλου Σαββάτου. Πρόκειται για το έθιμο της Πρώτης Ανάστασης, 
κατά το οποίο οι Κερκυραίοι γεμίζουν τους μπότηδες με νερό και τους πε-
τούν από τα μπαλκόνια των καντουνιών. Λίγο νωρίτερα, στην εκκλησία της 
Παναγιάς των Ξένων έχει γίνει τεχνητός σεισμός, σαν αναφορά στον σεισμό 
που έγινε σύμφωνα με την Βίβλο στον τάφο του Ιησού, ενώ στην συνέχεια, οι 
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Tα Οι κο νο μι κά μας
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΕΡΒΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

 ΑΠΟ 1-1-2014 ΕΩΣ 31-3-2014
Α.                          ΕΞΟΔΑ
236 ΕΞΟΔΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1

237 ΑΓΟΡΑ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ (ΚΟΠΗΚΕ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ) 30

238 ΟΤΕ 141,5

239 ΔΕΗ 106,3

240 Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 390

241 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 478,5

242 makro (ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛ. ΓΙΑ ΕΚΔΗΛ. ΣΕΡΒΟΥ) 114,52

243 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ 10,5

244 ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚ. ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ 68

245 ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤ. 1 ΗΜΕΡΟΛ. ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 7

246 ΚΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΙΩΤΑ - ΕΠΑΙΝΟΙ 30

247 ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΖΕΥΣ) - ΠΛΑ-
ΚΕΤΕΣ

144,2

248 makro (ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ) 78,09

249 Ε. & Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΕ 135,87

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1735,48

Β.                           ΕΣΟΔΑ
603 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΤΡΟΥΠΗΣ 50

604 ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΕΡΓΟΣ 150

627 ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘ. ΒΕΡΓΟΣ 40

628 ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΘ. ΒΕΡΓΟΣ 10

629 ΜΑΚΗΣ ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ 30

630 ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΥΛ. ΣΧΙΖΑΣ 20

631 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 20

632 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚ. ΤΡΟΥΠΗΣ 20

626 ΑΝΔΡΑΝΝΑ ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΑ 50

633 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ 20

634 ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΡΑΣ (ΝΤΟΡΟΣ) 33

635 ΜΙΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 20

605 ΝΙΚΟΣ ΤΡΟΥΠΗΣ 30

606 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 20

607 ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΤΡΟΥΠΗΣ 40

608 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 20

609 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ 30

610 ΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 30

611 ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 30

612 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ 50

613 ΝΤΙΝΑ ΓΚΟΥΤΗ 25

614 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΚΟΥΤΗ 25

615 ΜΠΟΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ 20

616 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΥΛ ΣΧΙΖΑ 20

617 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΒΕΡΓΟΣ 20

618 ΓΙΑΝΝΗΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΑΝΤΗΛΑ (2 ΣΥΝ-
ΔΡΟΜΕΣ)

60

619 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 20

620 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 20

621 ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ-ΒΕΡΓΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 20

622 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 30

623 ΓΙΩΡΓΙΑ ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ-ΣΟΥΛΑΝΗ 20

624 ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 50

625 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ 20

636 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ 50

637 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 810

638 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20

639 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30

640 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΠΛΟΥΖΕΣ 135

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2108

Γ. ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 4317,15

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2108

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 1735,48

ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 4689,67

Συνταγή
Γρήγορη μηλόπιτα διαίτης
Τι χρειαζόμαστε:
• 3/4 φλ. αλεύρι
• 3/4 φλ. καστανή ζάχαρη
• 2 αυγα
• 1 1/2 κ. μπέικιν πάουτερ
• 1 1/2 κ. βανίλια
• 1/2 κ. αλάτι
• 2 κ. κανέλλα
• 2 μήλα
• 3/4 φλ. καρύδια ή αμύγδαλα
Πώς το κάνουμε:
1) Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180°c. Ξεφλου-

δίζουμε και κόβουμε τα μήλα σε κύβους.
2) Ανακατεύουμε το αλεύρι τη ζάχαρη τη βανίλια 

το αλάτι την κανέλα και το μπέικιν πάουτερ μεχρι να 
γίνουν ένα.

3) Προσθέτουμε τα αυγά και ανακατεύουμε με ξύ-
λινη κουτάλα μέχρι να γινουν μια ομοιόμορφη μάζα.

4) Τέλος προσθέτουμε τα μήλα και τα καρύδια η τα 
αμύγδαλα και ανακατευουμε να παει η ζυμη παντού.

5) Βάζουμε αντικολλητικό χαρτί σε μια μακρόστενη 
φόρμα Βουτυρόνουμε τα πλάγια και ρίχνουμε το μίγμα 
μας μέσα. Ψήνουμε για 25 λεπτα ή μεχρι να πάρει ενα 
γλυκο καστανο χρώμα.

6)Έτοιμο!

Τα 10 πιο όμορφα πασχαλινά έθιμα από όλη την Ελλάδα
του Νικόλα Γεωργιακώδη

κερκυραϊκές φιλαρμονικές κυκλοφορούν στην πόλη παίζοντας 
εύθυμα εμβατήρια. 
Ρουκετομανία στο Βροντάδο 
Η Χίος κάθε χρόνο τέτοια εποχή τραβάει τα βλέμματα, χάρη 

στο έθιμο που αναβιώνει στο χωριό Βροντάδο και περιλαμβάνει 
την μάχη των ενοριών με ρουκέτες. Σύμφωνα με την επικρα-
τέστερη εκδοχή, η συνήθεια ξεκίνησε επί Τουρκοκρατίας, όταν 
οι Χριστιανοί κάτοι-
κοι ήθελαν να δεί-
ξουν στους Τούρκους 
πώς γιορτάζουν οι 
ορθόδοξοι την Ανά-
σταση. Ο Δήμος βέ-
βαια πλέον έχει θέσει 
αυστηρούς κανόνες 
για την ασφάλεια των 
συμμετεχόντων στον 
ρουκετοπόλεμο, για 
να αποφευχθούν τα 
παρατράγουδα και οι 
τραυματισμοί που παρατηρήθηκαν πριν λίγα χρόνια. Σε κάθε 
περίπτωση, το θέαμα στον μεταμεσονύκτιο ουρανό είναι μαγευ-
τικό – άλλωστε οι ειδικοί «ρουκετοποιοί» του χωριού εργάζονται 
γι’ αυτό το υπερθέαμα καθ’ όλη την διάρκεια της χρονιάς. 
Λευκά περιστέρια στην Ζάκυνθο 
Το «ζακυνθινό μεγαλοβδόμαδο» είναι γεμάτο έθιμα που στο 

νησί αποκαλούνται «αντέτια». Από αυτά, ξεχωρίζουν τα άσπρα 
περιστέρια που αφήνει ο ιερέας κατά την Πρώτη Ανάσταση, ενώ 
οι νοικοκυρές ρίχνουν πήλινα κανάτια από τα μπαλκόνια, κατά 
τις προσταγές ενός εθίμου, αντίστοιχου με αυτό της Κέρκυρας. 
Το Ευαγγέλιο της Ανάστασης ψάλλεται με τον ιδιαίτερο «μου-
σικό» τρόπο της Επτανησιακής παράδοσης, ενώ η Αναστάσιμη 
ακολουθία πραγματοποιείται το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου 
μόνο στον Άγιο Μάρκο. Οι υπόλοιπες εκκλησίες αρκούνται στο 
χαρμόσυνο χτύπημα της καμπάνας και πραγματοποιούν την 
ακολουθία το πρωί της Κυριακής. 
Αγώνας δρόμου στην Αράχωβα 
Διπλή γιορτή για την Αράχωβα, καθώς η γιορτή του Αγίου 

Γεωργίου που πέφτει παραδοσιακά κοντά στο Πάσχα γιορ-
τάζεται με την ίδια φροντίδα και ζέση που επιδεικνύουν οι 
ντόπιοι για την Ανάσταση. Έτσι, ανήμερα του Πάσχα, ξεκινά 
η περιφορά της εικόνας του Αγίου Γεωργίου, οι γηραιότεροι 
κάτοικοι ξεκινούν από την Εκκλησία και πραγματοποιούν τον 
«αγώνα της ανηφόρας», ενώ χορευτικά συγκροτήματα έχουν 
ήδη πιάσει δουλειά. Παράλληλα, έχουν ετοιμαστεί οι «λάκκοι» 
σε κάθε γειτονιά, όπου ανάβουν οι φωτιές που θα υποδεχθούν 
δεκάδες αρνιά – τόσα, ώστε λέγεται πως αν κάποιος δει από 
μακριά την Αράχωβα, νομίζει πως το χωριό έχει πάρει φωτιά. 
Το κάψιμο του Ιούδα στην Θράκη 
Στις Μέτρες της Θράκης, τη Μεγάλη Πέμπτη συνηθίζεται 

τα παιδιά να φτιάχνουν 
το ομοίωμα του Ιούδα, το 
οποίο περιφέρουν στα σπί-
τια, ζητώντας κλαδιά για να 
τον κάψουν την επομένη 
ημέρα στον Επιτάφιο. Τη 
Μεγάλη Παρασκευή η πο-
μπή του Επιταφίου φτάνει 
στο τέλος της έξω από ένα 
παρεκκλήσι, όπου εκεί βρί-
σκεται έτοιμη η φωτιά για 
να καεί ο Ιούδας. Μόλις ο 
ιερέας ξεκινήσει να διαβάζει 

το σχετικό Ευαγγέλιο, ανάβουν τη φωτιά και ρίχνουν μέσα της 
το ομοίωμα, ενώ μόλις ολοκληρωθεί η καύση οι κάτοικοι συνη-
θίζουν να παίρνουν μια χούφτα από τη συγκεκριμένη στάχτη 
την οποία ρίχνουν στα μνήματα. Μπρρρ! 

Η αναπαράσταση των Παθών στην Πάρο 
Αν και η Πάρος αποτελεί από μόνη της ιδανικό προορισμό όλες 

τις εποχές του χρόνου, το Πάσχα ιδιαίτερα πραγματοποιείται 
στο νησί το μοναδικό έθιμο της αναπαράστασης των Παθών 
κατά την περιφορά του Επιταφίου στα ορεινά χωριά Μάρπησσα, 
Μάρμαρα, Πρόδρομο, Λεύκες και Άσπρο Χωριό. Καθώς ο Επιτά-
φιος περνά τα δρομάκια των νησιών κάνει συνολικά 15 στάσεις 
στις οποίες αναπαριστώνται ζωντανά εικόνες των Παθών του 
Χριστού. Παιδιά ντυμένα Ρωμαίοι στρατιώτες ή μαθητές του Χρι-
στού ζωντανεύουν σκηνές από την είσοδο στα Ιεροσόλυμα, τον 
«Μυστικό Δείπνο», το μαρτύριο της Σταύρωσης κ.α., ενώ σε κάθε 
μία από αυτές τις στάσεις φωτίζεται εντυπωσιακά και ένα σημείο 
του βουνού. Το βράδυ του Σαββάτου το έθιμο κορυφώνεται με 
την αναπαράσταση της Ανάστασης μέσα σε μία εκθαμβωτική 
ατμόσφαιρα χιλιάδων κεριών και αμέτρητων πυροτεχνημάτων 
που φωτίζουν μαγευτικά τον ουρανό του Αιγαίου. 

«Του μαύρου νιου τ’ αλώνι» στη Χαλκιδική 
Στην… πολύπαθη Ιερισσό, ξεχωριστό χρώμα στις πασχαλινές 

εκδηλώσεις δίνει το έθιμο «Του μαύρου νιου τ’ αλώνι» στους 
λόφους πάνω από την πόλη την Τρίτη του Πάσχα. Μετά την 
επιμνημόσυνη δέηση και την εκφώνηση του πανηγυρικού, οι 
γεροντότεροι αρχίζουν τον χορό. Στην συνέχεια συνοδεύουν και 
οι υπόλοιποι κάτοικοι, οι οποίοι τραγουδούν και χορεύουν όλα 
τα Πασχαλινά τραγούδια, 
ενώ τελειώνουν με τον «Κα-
γκέλευτο» χορό, που είναι η 
αναπαράσταση της σφαγής 
400 Ιερισσιωτών από τους 
Τούρκους, κατά την επανά-
σταση του 1821. Ο χορός 
περνά κάτω από δάφνινη 
αψίδα όπου υπάρχουν δύο 
νεαροί με υψωμένα σπαθιά 
και στη μέση του τραγουδιού 
«διπλώνεται» στα δύο με 
τους χορευτές να περνούν ο ένας απέναντι από τον άλλο για 
τον τελευταίο χαιρετισμό. Κατά την διάρκεια της γιορτής μοι-
ράζεται, καφές που βράζει σε μεγάλο καζάνι («ζωγραφίτικος»), 
τσουρέκια και αυγά. 

«Μπουλούκια» στην Καλαμάτα 
Ο διαγωνισμός των «μπουλουκιών» στην πόλη της Καλαμά-

τας πηγάζει από τους απελευθερωτικούς αγώνες του 1821. Οι 
διαγωνιζόμενοι με παραδοσιακές ενδυμασίες και οπλισμένοι με 
σαΐτες, δηλαδή με χαρτονένιους σωλήνες γεμάτους μπαρούτι, 
επιδίδονται σε σαϊτοπόλεμο, στο γήπεδο του Μεσσηνιακού με 
τη συμμετοχή εκατοντάδων ντόπιων και επισκεπτών. Επίσης, το 
βράδυ του Μ.Σαββάτου πραγματοποιείται το έθιμο του «συχώ-
ριου», δηλαδή όλοι όσοι έχουν πεθαμένους συγγενείς φέρνουν 
στην εκκλησία ψητά, κρασί και ψωμί, τα οποία έχει «διαβάσει» ο 
παπάς και τα προσφέρουν στους επισκέπτες και στους κατοίκους 
του νησιού. 
Ο Ζαφείρης στην Ήπειρο 
Σε όλη την Ήπειρο, αλλά και σε πολλά μέρη της Μακεδονίας, 

την Κυριακή του Πάσχα, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της 
άνοιξης αναβιώνει το έθιμο του Ζαφείρη. Το όνομα ποικίλει από 
τόπο σε τόπο, αλλού το λένε Μαγιόπουλο, αλλού Φουσκοδέντρι. 
Πρόκειται ουσιαστικά για ένα παιδικό παιχνίδι στο οποίο ένα 
παιδί υποδύεται τον Ζαφείρη και παριστάνει το νεκρό, ενώ τα 
υπόλοιπα μαζεύουν λουλούδια, χλόη και φύλλα και τον στολί-
ζουν, ενώ παράλληλα τον μοιρολογούν κρατώντας καλάμια αντί 
για λαμπάδες. Αφού τελειώσει το μοιρολόι, όλα τα παιδιά μαζί 
φωνάζουν «Σήκου Ζαφείρη, Σήκου!» και ο «νεκρός» ανασταί-
νεται από το στολισμένο με λουλούδια κρεβάτι του και κυνηγά 
φωνάζοντας και γελώντας τα υπόλοιπα πιτσιρίκια. Αυτός που 
θα πιάσει ο Ζαφείρης, γίνεται την επόμενη χρονιά «νεκρός».

Πηγή: www.in2life.gr


