
Γραφεία: Αγ. Μάρκου 16, 5ος όροφος, Τ.Κ. 10560 Αθήνα • Τηλ.: 210 3229904

Έτ. 33ο • Αρ. φ. 171 • Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2009 • syndesmosserveon@yahoo.gr

Καμπαναριό Ζωοδόχου Πηγής

συνέχεια στη σελ. 6

Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ
Ο Σύλλογος μας, “ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÓÅÑÂÁÉÙÍ

ÁÑÊÁÄÉÁÓ Ç ÊÏÉÌÇÓÇ ÔÇÓ ÈÅÏÔÏ-
ÊÏÕ”, έχει ζωή που πλησιάζει τον αιώνα. Για την
ακρίβεια είναι 87 χρονών. Στη διάρκεια της ζωής
του πέρασε λαμπρές ημέρες δημιουργίας, γεμά-
τες δράση και αισιοδοξία αλλά και πολλές ημέ-
ρες αδράνειας, μιζέριας και μάλιστα κάποιες φο-
ρές κινδύνεψε να διαλυθεί.
ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ κανείς τα πρακτικά των Γ. Συ-

νελεύσεων και των συνεδριάσεων των Δ. Σ. εύκο-
λα αντιλαμβάνεται το κλίμα που επικρατούσε κά-
θε φορά. Τις περιόδους που επικρατούσε αισιο-
δοξία και σύμπνοια, παραγόταν έργο για το οποί-
ο όλοι είμαστε υπερήφανοι. Έτσι έγινε το χτίσιμο
της εκκλησίας, το χτίσιμο του σχολείου, η διά-
νοιξη του δρόμου από Αγιώργη Σαρά και αργό-
τερα προς Αράπηδες, η διάνοιξη δρόμων μέσα
στο χωριό και προς τον Αγιαντριά, η έκδοση της
εφημερίδας “Αρτοζήνος”, η αγορά του γραφεί-
ου στην Αθήνα κλπ. κλπ. Δυστυχώς, τις δημιουρ-
γικές περιόδους, σαν ένα είδος υπερθέρμανσης,
ακολουθούσε η γκρίνια και μετά από λίγο αδρά-
νεια του Συλλόγου.
ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ που έγιναν στις 19.1.2003

είχα την τιμή να εκλεγώ στο ΔΣ και να αναλάβω
την προεδρία του Συλλόγου. Το έργο που παρή-
χθη στο διάστημα αυτό μπορεί κανείς να το δει
στις στήλες του Αρτοζήνου. Μια περίληψη των
όσων έγιναν περιλαμβάνεται στον απολογισμό που
έκανα στην τελευταία Γ.Σ.,  γι’ αυτό δεν θα τα
επαναλάβω εδώ. Αυτό όμως που δεν αναφέρεται
στον απολογισμό και είναι ίσως η μεγαλύτερη
προσφορά μας στο Σύνδεσμο τα 6 τελευταία χρό-
νια, είναι η συνεχής προσπάθεια του ΔΣ να φέρνει
τη σύμπνοια μεταξύ των πατριωτών, να χαμηλώ-
νει τους τόνους και να σταματήσει το “αλληλοπε-
τροβόλημα”, μέσω της εφημερίδας.
ΚΑΠΟΙΕΣ φορές (ελάχιστες) προκληθήκαμε και

νιώσαμε την ανάγκη να απαντήσουμε σε σχόλια
που θεωρούσαμε ότι ήταν άδικα. Όμως αντιστα-
θήκαμε στους εαυτούς μας και δεν απαντήσαμε,
χάριν της ομόνοιας και ομοψυχίας του Συνδέσμου.
Πιστεύαμε και συνεχίζουμε πιστεύουμε (όλο το
Δ.Σ.) ότι έτσι μόνο θα κάνουμε κάτι χρήσιμο για το
χωριό και τους πατριώτες μας και θα ανταποκρι-
θούμε στους σκοπούς του Συλλόγου. Αρνηθήκα-
με (σε ελάχιστες πάλι περιπτώσεις) να δημοσιεύ-
σουμε στον Αρτοζήνο επιστολές και σχόλια που
θα άρχιζαν ένα κύκλο αντιπαράθεσης ή θα πίκραι-
ναν κάποιους πατριώτες. Έχοντας την ευθύνη της
εφημερίδας συναισθανόμαστε πόσο καλό ή πόσο
κακό μπορεί να κάνει ένα δημοσίευμα. Ç ãëþóóá
êüêáëá äåí Ý÷åé êáé êüêáëá ôóáêßæåé. Έτσι αυ-
τοσυγκρατηθήκαμε και συγκρατήσαμε και κά-
ποιους άλλους από οτιδήποτε θα μπορούσε να
βλάψει, αν γραφόταν στην εφημερίδα. Κρατήσαμε
τον Αρτοζήνο μακριά από πολιτικές, κομματικές ή
παραταξιακές αντιπαραθέσεις. Και στα χρόνια αυ-
τά μπήκαμε και πλεύσαμε, κατά τη γνώμη μας, σε
ήρεμα και δημιουργικά νερά. Στην τελευταία γενική
συνέλευση κάποιες συμπεριφορές μας ενόχλησαν,
γιατί θεωρήσαμε πως δεν ταίριαζαν στον Σύνδε-
σμο μας και την ιστορία του και τον αδικούσαν. Τα
δύο σημεία που δημιούργησαν ένταση ήταν το θέ-
μα του κανονισμού των νεκροταφείων και το θέμα
της αναγραφής των ονομάτων στη στήλη πεσό-
ντων, στο μνημείο του χωριού.

 ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ του νεκροταφείου κατηγορη-
θήκαμε και από τις δύο πλευρές ότι στηρίξαμε
...την άλλη πλευρά. Αυτό και μόνο δείχνει πως
ακολουθήσαμε τη μέση χρυσή  οδό, που θεω-
ρούμε πως ταιριάζει στη μέγιστη πλειοψηφία των
πατριωτών και συμφέρει έναν Σύνδεσμο σαν τον
δικό μας.  Το θέμα του νεκροταφείου ασφαλώς
και δεν μας είναι αδιάφορο. Πιστεύουμε όμως
ότι δεν μπορούμε και δεν πρέπει να αναλάβουμε
ρόλους που δεν μας ανήκουν. Η κριτική στο δή-
μο ανήκει στην αντιπολίτευση και όχι στους πα-
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ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Κυριακή 15 Μαρτίου 2009ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Κυριακή 15 Μαρτίου 2009ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Κυριακή 15 Μαρτίου 2009ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Κυριακή 15 Μαρτίου 2009ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Κυριακή 15 Μαρτίου 2009
Την Κυριακή 15 Μαρτίου 2009 και ώρα 10 π.μ. θα γίνει έκτακτη Γενική Συνέλευση του

Συνδέσμου μας, στην αίθουσα της Παγγορτυνιακής Ένωσης, Πειραιώς 1, Αθήνα.
Η Συνέλευση συγκαλείται επειδή τον Δεκέμβριο του 2008, που είχαν προκηρυχθεί εκλο-

γές. δεν υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψηφίων για το ΔΣ (πλην μιας πατριώτισσας).
Συνεπώς οι πατριώτες καλούνται να αποφασίσουν  “τι μέλει γενέσθαι” για τον Σύνδεσμο
του χωριού.
Το ΔΣ αποφάσισε να εισηγηθεί διενέργεια επαναληπτικών εκλογών, την επόμενη της

Γ.Σ. Κυριακή, δηλαδή 22.2.2009, στο γραφείο του Συνδέσμου (10,00-15,00 ώρα), εκτός εάν
αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση. (Αυτή η απόφαση ελήφθη για να μην σταλούν νέα
ειδοποιητήρια στους πατριώτες και επιβαρυνθεί οικονομικά ο Σύνδεσμος).
Δικαίωμα “εκλέγειν” και “εκλέγεσθαι” έχουν όλοι οι Σερβαίοι, άνω των 18 ετών (περιλαμ-

βάνονται γαμπροί και νύφες), αρκεί να έχουν πληρώσει τη συνδρομή του 2009 (30 ευρώ).
Η προσέλευση όλων κρίνεται εντελώς αναγκαία, για να ληφθούν οι πλέον σωστές αποφάσεις

για το μέλλον του Συνδέσμου και να μην οδηγηθεί σε διάλυση. Η ευθύνη ανήκει σε όλους.

ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÓÕÍÄÅÓÌÏÕ 7.12.2008
Στις 7 Δεκεμβρίου 2008 έγινε στην αίθουσα της Παγγορτυνιακής ΄Ενωσης η ανά διετία προ-

γραμματισμένη τακτική Γ. Συνέλευση του Συνδέσμου μας, όπως προβλέπεται από το καταστατικό
του. Πρόεδρος της Συνέλευσης εκλέχτηκε ο Παναγής Δάρας και γραμματέας ο Τάσος Μπόρας.
Μετά τους χαιρετισμούς και τη τήρηση ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πατριωτών που έχουν
φύγει από τη ζωή, ο πρόεδρος του απερχόμενου ΔΣ κ. Ηλίας Χειμώνας έκανε απολογισμό του
έργου του ΔΣ, στη διετία που πέρασε. Μεταξύ άλλων είπε:

“...Αφού σας καλημερίσω και σας ευχαριστήσω που ήρθατε στη
Γενική μας Συνέλευση, νιώθω την ανάγκη να σας εκφράσω εκ
μέρους όλου του ΔΣ, τις ευχαριστίες μας για την εμπιστοσύνη
με την οποία μας τιμήσατε και για την στήριξη -ηθική και οικονο-
μική- που μας παρείχατε και μας δώσατε έτσι τη δυνατότητα να
προσφέρουμε στο χωριό και στους πατριώτες το όποιο έργο επι-
τελέσαμε και το οποίο εσείς θα κρίνετε.  Ως ΔΣ συνεδριάζαμε
τουλάχιστον μια φορά το μήνα και όλα τα μέλη συνεργασθήκαμε
με σύμπνοια για τον κοινό συλλογικό μας σκοπό. Συνεργασθήκα-
με επίσης με σύμπνοια με τη Δημοτική Αρχή και το Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο του χωριού μας σε επί μέρους θέματα. Θα σας μιλήσω
για τα  έργα και δραστηριότητες του ΔΣ στη διετία που πέρασε
και θα αναφερθώ επιγραμματικά και στις 2 προηγούμενες διετί-
ες που είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος.

1) Πολιτιστικό Κέντρο: Όπως είναι γνωστό ο Σύνδεσμος με
αίτησή του (Απρίλιος 2007) ζήτησε από το Δήμο να του παραχω-

ρηθεί ο χώρος που διαμορφώθηκε κάτω από την επέκταση της πλατείας (σε οικόπεδο που είχε
αγοράσει ο Σύνδεσμος κατά 50%, και είχαν δωρίσει οι κληρονόμοι του Στρατηγού Ευθ. Δημητρο-
πούλου κατά το άλλο 50%) για να τον μετατρέψει σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (Πολιτιστικό
Κέντρο). Πράγματι, με εισήγηση του πατριώτη αντιδημάρχου Αθανασίου Μπόρα έγινε η παραχώ-
ρηση για δωρεάν χρήση του χώρου και για περίοδο 20 ετών. Οι εργασίες άρχισαν τον Οκτώβριο
του 2007, με επίβλεψη  του αρχιτέκτονα μηχανικού Ιωάννη Μαραγκού (ήταν  μέλος του ΔΣ), που
μαζί με τον αντιπρόεδρο Ι. Ν. Βέργο και τον ταμία Κ. Δάρα αποτέλεσαν επιτροπή που εφάρμοζε τις
αποφάσεις του ΔΣ. Αποφασίσαμε οι εργασίες σε πρώτη φάση να περιοριστούν στην επάνω αίθου-
σα και αργότερα να συνεχιστούν στην κάτω. Έτσι στο διάστημα των 14 μηνών έγιναν τα χτισίματα
και μονώθηκε ο βορινός τοίχος λόγω υγρασίας. Συνεχίστηκαν τα σοβατίσματα, οι ηλεκτρολογικές
και υδραυλικές εγκαταστάσεις, η τοποθέτηση πλακιδίων  και έγινε επένδυση με πέτρα του περι-
πτέρου και συνεχίζεται στη νότια πλευρά του κτιρίου. Ακόμη παραγγέλθηκαν τα αλουμίνια και
υπάρχει προγραμματισμός να γίνει η σκάλα και τα εσωτερικά κουφώματα. Το κόστος για όλα θα
αναφερθεί στον οικονομικό απολογισμό. Για τη χρηματοδότηση του έργου οργανώσαμε λαχειοφό-
ρο αγορά και βάλαμε σε κλήρωση
ένα αυτοκίνητο. Από την προσπά-
θεια αυτή μπήκαν στο ταμείο του
Συνδέσμου κάτι παραπάνω από
30.000 ευρώ.  Ελπίζουμε να έχου-
με και άλλες χορηγίες, ώστε η αί-
θουσα να μπορεί να λειτουργήσει,
τουλάχιστον μερικώς το καλοκαί-
ρι του 2009.

2) Εφημερίδα Συνδέσμου:
Συνεχίσαμε την έκδοση του Αρ-
τοζήνου και φροντίσαμε να φθά-
νει στην ώρα της κάθε δίμηνο, σε
όλα τα σπίτια των πατριωτών,  εί-
τε αυτοί μένουν στο χωριό, είτε στην Αθήνα, σε άλλες πόλεις τις Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.
Υπογραμμίζουμε πως την εφημερίδα την στέλνουμε σε όλους τους πατριώτες, ανεξάρτητα αν
ανταποκρίνονται ή όχι στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, απέναντι στο Σύνδεσμο.

3) Χοροεσπερίδα-Πίττα-Πανηγύρια στο χωριό: Οργανώσαμε και τα δύο χρόνια τον ετήσιο
χορό στο NOVOTEL με επιτυχία και δώσαμε φέτος 14 βραβεία σε νέους του χωριού μας, που
διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους στα γράμματα. Κόψαμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα και τα δύο
χρόνια στην Αθήνα και το 2008 κόψαμε άλλη μία στο χωριό, Μολονότι δεν μπορέσαμε να παραβρε-
θούμε εκεί όλα τα μέλη του ΔΣ, κατά γενική ομολογία η εκδήλωση είχε αξιόλογη επιτυχία. Το
Δεκαπενταύγουστο οργανώσαμε και τα δύο χρόνια πανηγύρι με το μουσικό συγκρότημα του Δημή-
τρη Ρέππα. Η δαπάνη τη φετινή χρονιά βάρυνε τον Σύνδεσμο. Συμμετείχαμε και τα 2 χρόνια στο

Γενική άποψη της αίθουσας
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Σύντομα νέα
* Διάρρηξη σε εκκλησία του Σέρβρου.

Άγνωστοι παραβίασαν με λοστό την είσο-
δο του Ιερού Ναού της Κοίμησης της Θε-
οτόκου, έσπασαν το παγκάρι και πήραν
περί τα τριακόσια ευρώ.

*Την Κυριακή  29 Μαρτίου το εκκλησια-
στικό Συμβούλιο θα κάνει μνημόσυνο υ-
πέρ αναπαύσεως της ψυχής των
κεκοιμημένων κτητόρων,  ανακαινιστών,
δωρητών κλπ. του Ιερού Ναού Κοιμήσε-
ως Θεοτόκου. Νεότερες πληροφορίες θα
αναρτηθούν  στα Νέα της ιστοσελίδας μας.

*Τα αλουμίνια για το Πολ. Κέντρο είναι
έτοιμα. Όταν βελτιωθεί ο καιρός θα τοπο-
θετηθούν. Η επένδυση με πέτρα της νό-
τιας πλευράς του κτιρίου σχεδόν ολοκλη-
ρώθηκε.

 servou.gr
Με αυτή τη λέξη μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστο-

σελίδα μας. Δηλαδή μετά το http://www. πληκτρολο-
γείτε το servou.gr και μπαίνετε στο “δικό μας οικό-
πεδο”, στο χώρο του διαδικτύου.

Η ιστοσελίδα αυτή “δυναμικής διαχείρισης περιε-
χομένου”, όπως λέγεται, έχει πάρα πολλές δυνατότη-
τες. Το μέχρι σήμερα περιεχόμενο έχει κατανεμηθεί
σε 23 ενότητες που αποτελούν τα περιεχόμενα (menu)
και φαίνονται στην πρώτη σελίδα. Κάθε ενότητα μπο-
ρεί να περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες (σχετικού
περιεχομένου) και   κάθε κατηγορία διάφορα άρθρα.

Η πρώτη ενότητα, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό,
είναι “Η πρώτη σελίδα”, που εισάγει τον επισκέπτη
σε όσα πρόκειται να δει κατά την περιήγηση του.

Η δεύτερη ενότητα με τίτλο “Η ιστοσελίδα μας”,
περιλαμβάνει το παρακάτω ενημερωτικό άρθρο για
τους πατριώτες και όσους άλλους θελήσουν να μας
επισκεφθούν.

“Η δυνατότητα που προσφέρει το διαδίκτυο για
άμεση και ευρεία ενημέρωση, μας έκανε να σκεφθού-
με ότι ο Σύνδεσμος μας χρειάζεται μια ιστοσελίδα,
για να ενημερώνει τους απανταχού της γης Σερβαί-
ους και όσους γνωστούς και αγνώστους επιθυμούν
να μάθουν  για το χωριό μας και για να προβάλλει την
ιστορία, τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις και τον
πολιτισμό του χωριού μας, καθώς και τις εξαίρετες
φυσικές ομορφιές του. Το συζητήσαμε στο Διοικητικό
Συμβούλιο, συμφωνήσαμε όλα τα μέλη  και πήραμε την
απόφαση.

Το έργο αναλάβαμε τα τρία μέλη του ΔΣ, που απο-
τελούμε τη συντακτική επιτροπή της εφημερίδας “ΑΡ-
ΤΟΖΗΝΟΣ”, η οποία είναι ιδιοκτησία και έκδοση του
Συνδέσμου. Είμαστε τρεις φίλοι, συνομήλικοι, που γεν-
νηθήκαμε στο Σέρβου, μεγαλώσαμε εκεί και αποφοι-
τήσαμε από το Γυμνάσιο Λαγκαδίων. Τρεις πατριώτες
με πολλές εμπειρίες και αναμνήσεις από το χωριό,
που νοσταλγούμε και αγαπάμε τον τόπο μας και θέ-
λουμε να κάνουμε ότι μπορούμε καλύτερο γι΄ αυτόν.

Επειδή δεν είχαμε εμπειρία στην κατασκευή ιστο-
σελίδας, ζητήσαμε τη βοήθεια του συγχωριανού μας
κ. Χρήστου Ευθ. Δημητρόπουλου, συνταξιούχου του
ΟΤΕ, ο οποίος έχει κατασκευάσει μια πολύ καλή δική
του ιστοσελίδα, που μας άρεσε. Ο Χρήστος πρόθυμα
δέχθηκε να μας βοηθήσει και όχι μόνο σχεδίασε  και
κατασκεύασε την εφαρμογή της ιστοσελίδας, αλλά
και με υπομονή και μεθοδικότητα μας εκπαίδευσε.
Επίσης βοήθησε  και  μας βοηθάει στην εισαγωγή της
ύλης και στη διαχείριση της ιστοσελίδας.

Η ύλη προέρχεται από:
*Έργα των Σερβαίων Λογοτεχνών και Συγγραφέων
*άρθρα που έχουν δημοσιευθεί κατά καιρούς στον

Αρτοζήνο
*άρθρα που γράψαμε εμείς ειδικά για την ιστοσε-

λίδα
*άρθρα που έγραψαν, επιμελήθηκαν και μας έστει-

λαν πατριώτες
Το φωτογραφικό υλικό προέρχεται από:
*τα αρχεία του Συνδέσμου,
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Την τελευταία ημέρα του 2008 ο
Γιάννης Θ. Βέργος και η σύζυγός

του Βάλια Κεραμυδά απέκτησαν το
πρώτο τους παιδί, μια υγιέστατη κό-
ρη.
Τους ευχόμαστε να τους ζήσει και

να την δουν όπως επιθυμούν.

 Γάμοι
Στις 18.1.09 η Νίκη Χ. Μαραγκού

και ο Νίκος Θωμαΐδης παντρεύτη-
καν στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού
στου Παπάγου. Μετά το μυστήριο οι

νεόνυμφοι δεξιώθηκαν τους καλε-
σμένους τους σε Κέντρο των Βριλη-
σίων και ακολούθησε τετρακούβερ-
το γλέντι. Η Νίκη είναι χημικός, υπο-
ψήφια διδάκτωρ και ο Νίκος επίκου-
ρος καθηγητής, στο Χημικό Τμήμα
του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτον.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Στη Ζέτα (Γεωργία), κόρη

του Γιάννη Μήτσιου Βέργου
(γιατρού Λαρυγγολόγου στη Λά-

ρισα)  που
απέκτησε
την  ειδι-
κ ό τ η τ α
Ω .Ρ .Λα -
ρυγγολό-
γου  και
συνεχίζει
τις σπου-
δές  της
για  από-

κτηση διδακτορικού διπλώματος,
εκφράζουμε τα θερμά μας συγ-
χαρητήρια και τις ευχές μας για
ότι καλύτερο επιθυμεί στη ζωή
της.

Στην αγαπημένη μας εγγο-
νή Μαρία
Παπαδά-
του  του
Σπυρίδω-
να και της
Γκόλφως,
που πήρε
το πτυχίο
της Νομι-
κής Σχο-
λής, ευχό-
μαστε ο-
λ όψ υ χ α
καλή σταδιοδρομία και ευτυχία
στη ζωή της.

Ο παππούς Γιώργος και η
γιαγιά Σταυρούλα Κατσιάπη.

Θάνατοι

ΣΤΡΙΚΟΥ-ΣΚΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, 80 ΕΤΩΝ.
Στις 11. 11. 08 έφυγε από κοντά μας η Γεωργία, η

μικρότερη κόρη του Χρήστου Στρίκου. Την τελευταί-
α της πνοή άφησε στο σπίτι της στην Αθήνα, μέσα
στη θαλπωρή των παιδιών και εγγονιών της. Τον τε-
λευταίο χρόνο είχε σοβαρά προβλήματα υγείας και
κάποιες φορές νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο.  Η κη-
δεία της έγινε στο χωριό, με τη συνοδεία συγγενών
της και πολλών πατριωτών. Η Γιωργία ήταν το μικρό-
τερα από τα 5 παιδιά του Χ. Στρίκου. Τα 2 αδέρφια
της έχουν πεθάνει (ο Παρασκευάς σε ηλικία 80 χρο-
νών και ο Ηλίας στο στρατό σε ηλικία 24 χρονών), ενώ οι δύο αδερφές της,
Αγγελική και Νίκη ζουν στην Αθήνα. Η Γεωργία  γεννήθηκε και έζησε στο
χωριό με τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν όλες οι γυναίκες του χωριού εκεί-
νης της εποχής. Για αρκετά χρόνια ήταν νεωκόρισα στην εκκλησία και όλοι
είχαν να το λένε πόσο φρόντισε τις εκκλησίες. Τη δεκαετία του 1970 μετανά-
στευσε στην Αθήνα και μέχρι το θάνατό της ζούσε στο σπίτι των παιδιών της,
που της είχαν ιδιαίτερη αδυναμία και τη φρόντιζαν πάρα πολύ. Αγωνίστηκε να
μεγαλώσει τα παιδιά της, ευτύχησε όμως να τα δει αποκατεστημένα και να
καμαρώσει 4 εγγόνια λεβέντες, που τη σέβονταν και την αγαπούσαν. Όταν τα
παιδιά ήσαν μικρά περνούσαν τα καλοκαίρια τους στο χωριό μαζί με τη γιαγιά.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα του “Μπουλούτσου” που την σκέπασε.

 ΒΕΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 94 ΕΤΩΝ
Έφυγε από τη ζωή η Γεωργία Μήτσιου Βέργου, στις

27 Νοεμβρίου 2008 και ετάφη την επομένη στο χωριό,
συνοδεία των παιδιών της, των εγγονών της, πολλών
συγγενών και πατριωτών.

“Γιαγιά, ταλαιπωρήθηκες επτά χρόνια στο κρεβάτι
και τις πιο πολλές φορές δεν ήξερες πού βρισκόσουν.
Ποτέ δεν έμαθες ότι ο αγαπημένος σου Μήτσιος είχε
πεθάνει πριν από 3,5 χρόνια. Δεν σου το είπαμε, όχι
γιατί δεν θέλαμε, αλλά για να μη σε στενοχωρήσουμε,
επειδή δεν ήσουν σε θέση να καταλάβεις και να αντιμε-
τωπίσεις ότι είχε συμβεί. Όταν μας ρωτούσες, σου λέγαμε ότι είναι στο νοσο-
κομείο και πειθόσουν. Τώρα είστε παρέα και θα τα λέτε, όπως τα λέγατε
εβδομήντα χρόνια μαζί, πάντα αγαπημένοι. Φτιάξατε με τον παππού μας μια
καλή οικογένεια. Σας βρήκαν και συμφορές, όμως σταθήκατε όρθιοι. Αφήσα-
τε πίσω σας τα τέσσερα παιδιά σας και τις δύο νύφες σας, δέκα εγγόνια και
δώδεκα δισέγγονα, τα οποία θα σε θυμούνται και εσένα και τον παππού μας.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σας σκεπάζει μαζί με τον παππού. Θα σε θυμό-
μαστε για πάντα”.

                                                                                                           Τα εγγόνια σου
Ευχαριστήριο: Ευχαριστούμε όλους τους συγγενείς και φίλους που συ-

νόδευσαν στην τελευταία της κατοικία τη μητέρα μας και γιαγιά μας Γεωργία
Δ. Βέργου.

Τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δισέγγονά της.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, 90 ΕΤΩΝ.
Απεβίωσε  στην Αθήνα στις 28/11/2008, μετά α-

πό ολιγόμηνη νόσηση.  Γεννήθηκε το 1918 στο χω-
ριό Τουθόα. Το 1943 παντρεύτηκε στο χωριό τον
Παναγή  Κωνσταντόπουλο και απέκτησαν  τέσσερα
παιδιά, 11 εγγόνια και 4 δισέγγονα. Η γιαγιά Μαρί-
να πάλεψε στη ζωή της να αναθρέψει τα παιδιά της,
ιδιαίτερα  τα δύσκολα χρόνια μετά την Κατοχή. Στά-
θηκε, όπως όλες οι γυναίκες  του χωριού μας, ακού-
ραστη σύντροφος και στήριγμα στο σύζυγό της τό-
σο στη σκληρή ζωή στο χωριό όσο και στην Αθήνα
πού μετακινήθηκαν, πριν από σαράντα και πλέον
χρόνια, για ένα νέο ξεκίνημα. Πάντα υπομονετική και πρόσχαρη είχε μια καλή
κουβέντα για όλους και για τους μικρότερους μια καλή συμβουλή  και μια
ορμήνεια.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα του Μπουλούτσου πού τη σκέπασε.

ΣΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 62 ΕΤΩΝ
Ο Αποστόλης γεννήθηκε στο Σέρβου το 1946.

Τελείωσε το δημοτικό σχολείο στο χωριό και το
Γυμνάσιο στη Δημητσάνα. Σε ηλικία 18 ετών έφυγε
από το χωριό και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Τα
πρώτα χρόνια ασχολήθηκε μαζί με τον πατέρα του
στις οικοδομές και στη συνέχεια εργάσθηκε ως
εμποροϋπάλληλος σε κατάστημα λευκών ειδών.
Παντρεύτηκε την Μαρία-Θέμιδα Σταματίου που έ-
χει γεννηθεί στο Κάιρο και απέκτησε τρεις γιους.
Είχε την ευτυχία να ιδεί τα παιδιά του να προκό-
βουν και ο μικρότερος γιος του Γιάννης του χάρισε
δύο εγγόνια που του είχαν ιδιαίτερη αδυναμία και τον αγαπούσαν πάρα πολύ.
Δεινός πρεφαδόρος ο Αποστόλης, έδινε μάχες στο καφενείο του Ρουσιά με
άλλους πρεφαδόρους, έδινε ζωή στο χωριό κερνούσε τους πάντες και ήταν
αγαπητός από όλους όσους τον γνώριζαν. Τα τελευταία χρόνια τον περισσό-
τερο καιρό τον περνούσε στο χωριό, που το αγαπούσε ιδιαίτερα όπως και
τους πατριώτες.  Ενδιαφερόταν για το συλλογικό καλό και δεν άντεχε την
αδικία. Ο Αποστόλης ήταν σοβαρός άνθρωπος, μετρημένος, δεν φρόντιζε
όμως την υγεία του όσο έπρεπε και δεν ήταν υπάκουος στις οδηγίες των
γιατρών. Έφυγε από τη ζωή στις 18/1/09 μετά μακροχρόνια μάχη με την
αρρώστια, χωρίς ποτέ “να το βάλει κάτω”.  Η κηδεία του έγινε στο Μενίδι, με
τη συνοδεία των συγγενών του, πολλών Σερβαίων και πολλών φίλων και
κατοίκων της περιοχής, που ήταν γνωστός και αγαπητός γιατί πολλούς είχε
εξυπηρετήσει. Ο εγγονός του, Αποστόλης Ιωάννη Στρίκος, του παραγγέλνει
με την εφημερίδα μας: “Παππού σε αγαπώ και θα μου λείψεις”. Από όλους
μας θα λείψει ο Αποστόλης. Ευχόμαστε ο Θεός να τον αναπαύει.

ΚΟΥΡΜΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, 43 ΕΤΩΝ
Πέρασαν κιόλας πενήντα ημέρες από τότε που

έφυγε από κοντά μας η αγαπημένη μας ανιψιά Πα-
ναγιώτα (Πέννυ) Κουρμούση, το γένος Μπόρα, κό-
ρη της Κούλας του Χρήστου Μπόρα. Γεννήθηκε στο
Τορόντο του Καναδά. Εκεί σπούδασε και πήρε το
πτυχίο της Μικροβιολόγου. Όμως η μοίρα της έπαι-
ξε άσχημο παιχνίδι. Η αρρώστια τη βρήκε στα τριά-
ντα επτά της χρόνια. Με την ελπίδα και το χαμόγελο
στα χείλη έδωσε άνιση μάχη, έχοντας στο πλευρό
της πάντα τους λατρεμένους της γονείς και τον α-
γαπημένο της αδελφό Δημήτρη. Όμως η αρρώστια
τη νίκησε στα 43 της χρόνια και έφυγε χωρίς ν’ απολαύσει τις χαρές της
ζωής. Αγαπούσε πολύ την Ελλάδα. Το όνειρο της ήταν να επιστρέψει εδώ
και να χαρεί τον ήλιο, το γαλάζιο ουρανό και τη θάλασσα. Δεν πρόλαβε να
εκπληρώσει τα όνειρα της. Έτσι οι γονείς και ο αδελφός της πήραν τη μεγά-
λη απόφαση. Την έφεραν στην Ελλάδα, έστω και μετά θάνατον. Η κηδεία και
η ταφή έγιναν στο κοιμητήριο Χαλανδρίου.
Θα σε θυμόμαστε πάντα αγαπημένη μας ανηψιά και εξαδέλφη Πέννυ.
Καλό σου ταξίδι.  Οι θείοι, τα ξαδέλφια.
Στη μνήμη της, η οικογένεια της πρόσφερε 200 Ευρώ, στην εκκλησία “Η

Κοίμηση της Θεοτόκου”.

ΚΥΡΙΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 41 ΕΤΩΝ
Γιος της Κατερίνας  Νίκου Σχίζα, η οποία είχε

μεταναστεύσει στην Αυστραλία το 1966. Ο άτυχος
Μπάμπης πνίγηκε σε ποτάμι της περιοχής Αδελαΐ-
δας, όπου διέμενε, κάτω από αδιευκρίνιστες συν-
θήκες. Είχε έρθει το περασμένο καλοκαίρι στην Ελ-
λάδα, μαζί με τη μητέρα του, κάθισαν 4 μήνες και
πέρασαν πολύ ωραία.
Στη μητέρα του, στην αδερφή Πόλη, στα ανίψια

του στην Αυστραλία καθώς και στους θείους του
και ξαδέρφια του στην Ελλάδα, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια.

                                                                                                                       Γ. Δ. Β.

 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ  ΑΓΓΕΛΗ, 91 ΕΤΩΝ
Ένας ακόμη πατριώτης μας έφυγε από τη ζωή

στις 13 Φεβρουαρίου στο Νοσοκομείο της Τρίπο-
λης και ετάφη την επομένη στο χωριό του, τα Σαρλέ-
ικα. Γεννήθηκε στο χωριό μας το 1918 και από
το 1925 περίπου ζούσε στα Σαρλέικα, όπου με-
τακόμισε ο πατέρας του Αγγελής (αδερφός του
αείμνηστου Γιατρού Ι. Δημόπουλου). Εκεί είχε
τα κτήματά του. Το σπίτι του στο χωριό είναι το
σημερινό σπίτι του Μήτσιου Π. Ρουσιά.

“Μήτσιο, δεν υπάρχουν λόγια να σου γράψω για τους αγώνες που
έχεις κάνει στη ζωή σου καθότι ήσουν μοναχογιός με πέντε αδελφές
και τον πατέρα σου τυφλό από ατύχημα για περισσότερα από είκοσι
χρόνια. Παρόλα αυτά τα κατάφερες μαζί με την άξια σύζυγό σου Ασή-
μω. Αποκτήσατε τρία υπέροχα παιδιά, τα σπουδάσατε σε ανώτατες
σχολές και τα καταστήσατε κοινωνικά άξια και καλά αποκατεστημένα
με πολύ καλές θέσεις στις εργασίες τους και πέντε εγγόνια που και
αυτά με τη σειρά τους διαπρέπουν στις σπουδές τους και στις εργασί-
ες τους (οι εγγονές σας), καθότι περάτωσαν τις σπουδές τους. Δε
νομίζω ότι θα είναι κάποιος που να σε ξεχάσει διότι ήσουν πάντα
μπροστά σε ό,τι χρειαζόταν. Πρωτοστάτησες να γίνει ο δρόμος στα
Σαρλέικα, το υδραγωγείο, το Ηλεκτρικό (ΔΕΗ), καθώς και το τηλέφω-
νο του ΟΤΕ (το μοναδικό) και εξυπηρετούσες όλο το χωριό για πάρα
πολλά χρόνια. Τι να σου πρωτοθυμηθώ. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που
σε σκέπασε, αγαπητέ εξάδελφε. Στην Ασήμω, στα παιδιά και εγγόνια
σου, καθώς και στις αδελφές σου και ανίψια και γενικά σε όλους,
εύχομαι να είναι καλά και να σε θυμούνται. Θα σε θυμόμαστε για
πάντα”.

Γ. Δ. Βέργος
Ευχαριστούμε θερμά όσους συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας για

τη απώλεια του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού.
Η οικογένειά του.

ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 70 ΕΤΩΝ
Ήταν πρώτος ξάδερφος του Τάκη του Θανάση Σχίζα, του Παρα-

σκευά του Αντρέα Στρίκου κλπ. Ήταν γιος της Άννας, κόρης του Θα-
νάση Στρίκου, η οποία είχε παντρευτεί στου Ψάρι. Ζούσε στον Άγιο
Φανούριο και είχε το περίπτερο στην πλατεία Αττικής, πίσω από το
σταθμό ΗΣΑΠ. Ήταν παντρεμένος και είχε 2 κόρες και ένα γιο. Σκο-
τώθηκε σε τροχαίο, βγαίνοντας από το αυτοκίνητό του να περάσει
απέναντι.
Στην οικογένειά του τα θερμά μας συλλυπητήρια.

ΣΤΡΙΚΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ,  75 ΕΤΩΝ
 Άφησε την τελευταία της πνοή στην Αθήνα,

στις 11.1.2009, ύστερα από ανίατη ασθένεια. Η
κηδεία της έγινε στο χωριό με τη συνοδεία συγ-
γενών, φίλων και συγχωριανών. Η Κανέλλα ή-
ταν το τρίτο παιδί του Πανάγου του Δημόπου-
λου  (Δημόγιαννη). Παντρεύτηκε τον Αποστόλη
Κων. Στρίκο και απέκτησαν δύο παιδιά τον Κώ-
στα και τον Παναγιώτη, τα οποία πρόκοψαν στη
ζωή τους και ζουν στην Αθήνα καλά αποκατα-
στημένα. Έμενε πολλούς μήνες του χρόνου στο
χωριό, ήταν φιλήσυχη, καλόκαρδη και αγαπητή σε όλους τους πατριώ-
τες.
Ας είναι ελαφρό το χώμα του Μπουλούτσου που την σκέπασε.
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ΝΕΑ ΤΟΥ  ΤΟυ ΣΕΡΒΟΥΝΕΑ ΤΟΥ  ΤΟυ ΣΕΡΒΟΥΝΕΑ ΤΟΥ  ΤΟυ ΣΕΡΒΟΥΝΕΑ ΤΟΥ  ΤΟυ ΣΕΡΒΟΥΝΕΑ ΤΟΥ  ΤΟυ ΣΕΡΒΟΥ
Από το συμπολίτη μας Νίκο Παπαγεωργίου. (Επιλέξαμε από την εφη-

μερίδα “Γορτυνία”, που δημοσιεύτηκαν, τα πλέον ενδιαφέροντα).

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
1) ΣΤΡΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.
*100 €,  Στρίκος Παρασκ. Κώστας
*50 €  Μπόρας Χρήστος
2) ΒΕΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
*100 € Ελένη Ν. Παπαθωμοπούλου
*60 € Κωνσταντίνος Σχίζας
3 )ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ

*500 € η οικογένειά της, και το χωράφι
στου Μπουλούτσου, κάτω από τη “Λιμνί-
τσα”,  για επέκταση του Νεκροταφείου.
*50 € Κωνσταντοπούλου-Κούλη Βενετία
4) ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
*100 € Παγκράτη-Μπαλωμένου Παναγιώ-

τα.
5) ΤΡΟΥΠΗ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
*50 € Στρίκου-Κανελλοπούλου Βασιλική.
6) ΚΟΥΡΜΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ
*200 € η οικογένειά της

Ευχαριστήρια
Στους αγαπημένους μας πατριώτες και

συγγενείς που συμμετείχαν στην κηδεία του
αδερφού μας και στον πόνο μας, ευχόμα-
στε να είναι όλοι τους καλά. Ευχαριστούμε
ιδιαίτερα τους μόνιμους κατοίκους του χω-
ριού μας που πρόσεχαν, ο καθένας με τον
τρόπο του, τον αδερφό μας και πολλές φο-
ρές τον πήγαιναν τα βράδια στο σπίτι. Επί-
σης ευχαριστούμε όλους όσους παραβρέ-
θηκαν στο Σαρανταήμερο μνημόσυνο, που
έγινε στις 23 Νοεμβρίου στην εκκλησία της
Αναστάσεως του Χριστού στο νεκροταφείο
Δάφνης. Πολύ μας συγκίνησε  που όλος αυ-
τός ο κόσμος ειδοποιήθηκε ο ένας με τον
άλλο και παραβρέθηκαν στο μνημόσυνο. Ευ-
χαριστούμε ακόμη τους γείτονες και φίλες
μας από τον Άγιο Δημήτριο που μας συμπα-
ραστάθηκαν.
Σας αγαπάμε και σας φιλούμε όλους. Αι-

κατερίνη Μπάρλα και Παναγιώτα Μπαλωμέ-
νου-Παγκράτη. Γιώργο, για σένα τι να πού-
με. Πολλά θα θέλαμε να πούμε. Άδειασε το
σπίτι μας για άλλη μια φορά. Αιωνία σου η
μνήμη, αγαπητέ μας αδερφέ.
Η αδερφή του Παναγιώτα προσφέρει

(κατ΄επιθυμίαν του αδερφού της) εκατό ευ-
ρώ για τις ανάγκες του ναού του Προφήτη
Ηλία στη μνήμη των γονέων τους Κωνστα-
ντίνου και Πηνελόπης Παγκράτη, του αδερ-
φού τους Ηλία, της γυναίκας του Γεωργίας,
του γαμπρού τους Ηλία Μπάρλα και  του
συζύγου της Γεωργίου Μπαλωμένου. Επί-
σης προσφέρει 30 ευρώ για την εφημερίδα.

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
Τις Ευχές

τους για το
2009 μας έστει-
λαν ο δήμαρ-
χος Ηραίας κ.
Σταύρος Χρι-
στόπουλος, ο
δήμαρχος Λα-
γκαδίων κ. Ευ-
στ. Κούλης και
ο ιερέας του
χωριού μας
πρωτοπρεσβύ-
τερος Σωτήριος
Χούσος.
Ο πατέρας

Σωτήριος μας γράφει:
“Αγαπητέ Πρόεδρε, Αγαπητά μέλη. Άπαντες

εν Χριστώ.
Σας εύχομαι εγκάρδια κάθε ευλογία από τη

φάτνη εις την οποία γεννήθηκε ο Ιησούς Χρι-
στός, ο Θεός μας και Σωτήρας μας. Το αστέρι
που οδήγησε τους μάγους μέχρι την Βηθλεέμ
να οδηγεί και εμάς και όλους όσους πιστεύου-
με στο όνομά του, στην αγάπη του και στη
δύναμή του.
Έτη πολλά και ευλογημένα και μια ευλογη-

μένη και ευτυχισμένη χρονιά το 2009”.

Για το βιβλίο “Θυμήσου τα παλιά”
του  Γεωργίου Ν. Παγκράτη

Από το Βασίλη
Κ. Σχίζα

Είκοσι βιωματικές ι-
στορίες του άμεσου
περιβάλλοντός του, οι
οποίες διαδραματί-
στηκαν τέσσερις–πέ-
ντε δεκαετίες πίσω,
στο ορεινό-φτωχό χω-
ριό του στην κεντρική
Πελοπόννησο, συνέ-

λεξε – έγραψε και εξέδωσε σε βιβλίο με τον τί-
τλο “Θυμήσου τα παλιά”, ο εν ενεργεία δημοδι-
δάσκαλος Γεώργιος Παγκράτης.
Ζώντας τον παλμό της κοινωνίας της επαρχίας

όπου τα ήθη δεν αλλοτριώθηκαν ακόμη από το
“βίαιο πέρασμα του πολιτισμού”, ο εκπαιδευτι-
κός της στοιχειώδους εκπαίδευσης, κατά την ο-
ποία διαμορφώνεται ο χαρακτήρας και σφυρη-
λατείται το υψηλό φρόνημα των Ελληνόπου-
λων, συγκέντρωσε το υλικό ανασκαλεύοντας
τη μνήμη του, γι’ αυτά τα είκοσι περιστατικά, τα
οποία αποτελούν πολιτισμική παράμετρο μέσα
από την καταγραφή των ηθών και της παράδο-
σης του τόπου καταγωγής του, αναφερόμενα
κυρίως στην μετεμφυλιακή εποχή. Ήταν τότε
που οι γάμοι γίνονταν με συνοικέσιο ή που γύ-
ριζαν στα χωριά μπουλούκια οι τσιγγάνοι πρα-
ματευτές. (Ο συγγραφέας ευγενώς, αποφεύγει
να τους χαρακτηρίσει και διακονιάρηδες). Ήσαν
χρόνια δύσκολα. Οι οικόσιτες κότες “αδέσποτες
στους δρόμους” έμπαιναν στην αυλή της γειτό-
νισσας και τότε γίνονταν καμιά φορά προσφυ-
γές  στα δικαστήρια όπου καταγράφονταν ευ-
τράπελα δικαστικά χρονικά. Ιστορίες από τη φτώ-
χεια, τη βιοπάλη και τη μαστοριά (ιδιόρρυθμη
εργατιά). Ο Γεώργιος Παγκράτης έγραψε αυτό το
βιβλίο για να θυμίσει σε όλους πως δεν ξέχασε
τον τόπο του. Ευφυώς μάλιστα αυτό το γενικεύ-
ει στον πρόλογό του λέγοντας πως “κανένας,
μα κανένας δεν ξεχνάει τον τόπο του και την
καταγωγή του”
Λίγα λόγια για τον συγγραφέα.
Γεννήθηκε στο χωριό Σέρβου της Γορτυνίας

από γονείς γεωρ-
γούς.
Τελείωσε το Δη-

μοτικό Σχολείο στη
γενέθλια γη, το χω-
ριό του και είχε τη
τύχη να έχει δασκά-
λους του αγνούς και
καλοσυνάτους αν-
θρώπους, από το ίδιο
το χωριό, όπως τον
Δάρα Γεώργιο και τον
Παπαθωμόπουλο Λεωνίδα. Σ’ αυτούς οφείλει τα
πρώτα του γράμματα, την αγάπη, την τιμιότητά,
την ευσυνειδησία και την αγάπη για το βιβλίο
και το διάβασμα. Τελειώνοντας το Δημοτικό φοί-
τησε στο Γυμνάσιο Λαγκαδίων από το οποίο και
απεφοίτησε. Πέρασε με υποτροφία στην Παιδα-
γωγική Ακαδημία Ρόδου, από την οποία πήρε
με άριστα το πτυχίο του.
Διορίστηκε και εργάστηκε σε δημόσια σχο-

λεία και συνέχισε να παρακολουθεί την επιστή-
μη του, την Παιδαγωγική, παρακολουθώντας σε-
μινάρια και παίρνοντας κι άλλα πτυχία όπως της
Σ.Ε.Λ.Δ.Ε. και της εξομοίωσης. Ζει μόνιμα στη Με-
γαλόπολη Αρκαδίας με τη σύζυγό του Παναγιώ-
τα Γεντέκου και τα τρία τους παιδιά. Είναι μέλος
της Ένωσης Αρκάδων Λογοτεχνών.
Ασχολείται με την ποίηση και τη λογοτεχνία

εκτός σχολείου. Ξεκίνησε με την ποίηση, από
το 1995 και  πολλά  ποιήματα του  είναι δημο-
σιευμένα σε τοπικές εφημερίδες του νομού. Το
βιβλίο του “Θυμήσου τα παλιά” αναφέρεται σε
ιστορίες του τόπου που φέρνουν στον αναγνώ-
στη αναμνήσεις που ο ίδιος έχει ζήσει.

Γ. Παγκράτης

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2008
 Ολοκλη-

ρώθηκε από το Δ.
Ηραίας η κατα-
σκευή της μάν-
δρας από “Σουλη-
νάρι” έως το χω-

ριό. Άλλαξε η όλη όψη του. “Ανέβηκαν οι μετοχές του”.
Έγινε και ανάπλαση των χώρων και στις δύο πηγές:
“Σουληνάρι και Τρανηβρύση”. Κάποιες “θυρίδες” έ-
κοψαν τη μονοτονία. Θα μπορούσαν να ήσαν περισσό-
τερες.

*Επίσης ο Δ. Ηραίας έκανε επισκευή της ασφάλτου,
από Σαρρά έως το Χωριό όπου υπήρχαν λακκούβες ή
νεροφαγώματα. Θαυμάσια η διαδρομή!

Μικρά ιστορικά: Όταν οι πρόγονοί μας “έβγαζαν
το καμίνι της κάτω Εκκλησιάς” στου “Μηλιάνθη”, θέλη-
σαν να κόψουν και τα πουρνάρια του Αγίου Ανδρέα
επειδή δεν είχαν ξύλα. Με το πρώτο έσπασαν δύο
τσεκούρια, κάτι που το θεώρησαν κακό οιωνό και εγκα-
τέλειψαν το κόψιμο.

Καλό συναπάντημα Νο1. Βριλήσια οδός Φλωρί-
νης μεγάλη επιγραφή: “Ιωάννης Σχίζας, ειδικός παθο-
λόγος συνεργ. Ιατρ. Κέντρου”. Από που κατάγεστε κ.
Σχίζα; Από το Άργος, αλλά έχω ακούσει  ότι η καταγωγή
μου είναι από του Σέρβου… Ποιο όνομα κυριαρχεί
στην ευρύτερη οικογένειά σας. Το Δημήτριος!

Συναπάντημα Νο2. Οδός Καρόρη 13 “Αποθήκη
Νεωτερισμών Θεόδωρος Σχίζας”. Από πού κατάγεστε;
Από τα Σκουτερά Αιτ/νιας, αλλά έχω ακούσει ότι είμα-
στε από του Σέρβου!

Η περάτωση της τοιχοποιίας στην είσοδο του χω-
ριού που πρόσθεσε ένα ακόμη ακριβό διαμάντι γεννά
μια εφικτή ιδέα: Τουλάχιστον στο επάνω μέρος του
δρόμου να φυτευτούν κυπαρίσσια. Ο Δήμος, το Τοπικό
και ο Σύνδεσμος μήπως θα έπρεπε από κοινού να
ορίσουν μια “εβδομάδα δενδροφυτεύσεως” με την ε-
θελοντική συμμετοχή όλων μας;

Με επιστολή του ο Αντ/ρχος Ηραίας κ. Αθ. Μπό-
ρας προς τους Υπουργόν Εσωτερικών, κ. Παυλόπου-
λον, τον Δήμαρχον Αθηναίων κ. Κακλαμάνην και τον
Πρ. της ΤΕΔΚΑ. κ. Μπαρούτσαν κάνει εν όψει; Του
“Καποδίστρια Νο 2” εφικτές προτάσεις προϊόν πεί-
ρας. Την επιστολή δημοσίευσε η “Γ” στο προηγ. “φ”. Ο
υπογράφων που έλαβε αντίγραφο από τον ίδιο, θα προ-
ωθήσει τις ιδέες, εκτός αν ο Καποδίστριας αναστα-
λεί…

Αποκαταστάθηκε από το Δ. Ηραίας η βατότητα με
“μπουλντόζα” και για οχήματα του δασικού δρόμου
από “ελικοδρόμιο” έως τον ανεμόμυλο. Επίσης και το
τμήμα του δρόμου από προσκυνητάρι Αγ. Ανδρέα έως Ι.
Ν. Αγ. Νεκταρίου.

Όλα τα  “Κωνστανταϊκα” σπίτια έχουν πάνω από
τις εισόδους, όπως και από τα παράθυρα το “ανακου-
φιστικό τόξο”. Αυτό που αποκαλύφτηκε με την αμμοβο-
λή στο “Φωταϊκο”, ιδιοκτησίας Θ. Γ. Τρουπή στην έξο-
δο προς τον εξώστη, είναι καταπληκτικό!

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009.
Στα γραφεία της Παγγορτυνιακής πραγματοποιή-

θηκε στις 7-12ου η Γ.Σ. του Συνδέσμου  με πρόεδρο  τον
κ. Π. Ν. Δάρα.

Η μικρή προσέλευση και η επικρατήσασα ένταση
(προς τι;) κυρίως για Κοιμητήριο και αναγραφή ή όχι
ονομάτων στο Ηρώο, όπως και μέχρι ποια χρονολογία
πρέπει να γραφούν, ήσαν αντιστρόφως ανάλογες προς
το επιτελεσθέν έργο και την όλη κινητικότητα του Συν-
δέσμου, η οποία δεν πρέπει να αποσιωπάται.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου ανέμενε έως τα μέσα της
εβδομάδας, όπως παρακάλεσε στη Γ.Σ., υποβολή υπο-
ψηφιοτήτων προκειμένου  την αμέσως επόμενη Κυριακή
να γίνουν αρχαιρεσίες, αλλά εις μάτην! Από υποχρέω-
ση προσήλθαν στα γραφεία, τόσο τα μέλη του Δ.Σ., όσο
και η εφορευτική επιτροπή. Ύστερα από διεξοδική ελεύ-
θερη συζήτηση και με τους προσελθόντες να ψηφίσουν,
αποφάσισαν για να μη διαλυθεί ο ιστορικός Σύνδε-
σμος, το παρόν Δ.Σ.  να συνεχίσει προσφέροντας τις
υπηρεσίες του και θα συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ.“εν ευ-
θέτω χρόνω”.Το Δ.Σ. από υπερβολική ευαισθησία μα-
ταίωσε κάποιες εκδηλώσεις. Όλοι οι παραβρεθέντες,
ύστερα από πρόταση συμπολίτη μας,  υπέγραψαν σχε-
τικό “πρωτόκολλο” προς κάλυψη των δραστηριοτήτων
του. Ως προς τη ματαίωση των εκδηλώσεων, που δεν
συμφωνούμε, πιστεύουμε ότι η απόφαση ελήφθη “εν
θερμώ”. Πάντως η μη έκθεση υποψηφιοτήτων δύναται
ν’ αναγνωσθεί άνετα και ως πλήρη αποδοχή της θητεί-
ας και του όλου έργου του Δ.Σ. Από κάθε άποψη είναι
υπέρ του, και προδίδει αδυναμία λήψεως ευθυνών δια-
δοχής.

Μικρά ιστορικά: Οι Νταραίοι (όπως και οι Πλα-
πουταίοι) προέρχονται από τα Σουλιμοχώρια της άνω

Μεσσηνίας (Επ.Τριφυλλίας). Είναι οι “Ντρέδες” Αρ-
βανίτες Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Η λέξη ντρές προέρ-
χεται από το αλβανικό Dhtes που σημαίνει τον ανυπό-
τακτο. “Οι ντρέδες ήσαν τραχείς στα ήθη τους αλλά
γενναίοι πολεμιστές”.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009
“Πολικό ψύχος” επικρατούσε κατά το διάστημα

των εορτών στου Σέρβου. Όσα σημεία του χωριού δεν
τα “έβλεπε” ο ήλιος είχαν ολικό παγετό. Οι βρύσες των
αυλών δεν λειτουργούσαν μέρα-νύχτα.

Και μία “ιδιοτροπία”της φύσεως: Μία γραμμή από
τη μέση του “Παλιόκαστρου” έφτανε στη “Ζαχαρού”προ-
χωρούσε έως το διάσελο της Αράχωβας και χώριζε τα
χιονισμένα εδάφη από τα μη. Σε ερώτηση ένας έδειξε
το σύννεφο και ο Ι. Ρουσιάς το Θεό!

Εκχιονιστικό του Δήμου Ηραίας καθάρισε από
την πρώτη ημέρα το δρόμο και παρέμενε σε κατάσταση
ετοιμότητας.

Μικρή προσέλευση ξενιτεμένων και φίλων στο χω-
ριό κατά τις εορτές: Χριστούγεννα 16 άτομα στην εκ-
κλησία και Πρωτοχρονιά 18! Βέβαια πάντως έκαμε κρύο
δυνατό. Την μεθεπόμενη όμως 2-1ου ήλθαν πολλοί.

Μουντός, βαρύς και υπόκωφος ο ήχος από τις
καμπάνες της εκκλησίας και του ρολογιού. Αιτία: “χιό-
νια στο καμπαναριό”.

Χάρμα οφθαλμών το βραδινό θέαμα του χωριού
που ξεχώριζαν τα σπίτια με τον εορταστικό διάκοσμο.
Στα  “Παπαδιαμάντεια” Χριστούγεννα συνέβαλαν δια-
ταράσσοντας ευχάριστα τη γαλήνη, οι παιδικές φωνές
που έψαλαν τα κάλαντα των δύο παιδιών του κ. Γ.
Λιατσιόπουλου.

“Ρεβεγιόν” Πρωτοχρονιάτικο από πολλούς κα-
τοίκους και των δύο φύλων έγινε στο κατ/μα του κ. Ι.
Ρουσιά.

Έλλειψη αισθητή σε προσωπικό στελέχωσης της
εκκλησίας. Το μεγάλο κενό κάλυψαν οι κ. Γ. Λ. Βέργος
ως ψάλτης και η Κα Μαρ. Αν. Γεωργακοπούλου-Δαβε-
ρώνα ως ψάλτης, επίτροπος κ.α. Ο π. Σωτήριος εξήρ-
χετο και πατούσε το κουμπί για την καμπάνα! Η ίδια
ακολούθησε τον π. Σωτήριο και κατά τον αγιασμό των
σπιτιών.

Τσιμεντοστρώθηκαν η είσοδος του Κοιμητηρίου
καθώς και οι εσωτ. διάδρομοι από τον Δ. Ηραίας.

Συζήτηση με τον Αντ/ρχο Ηραίας κ. Αθ. Μπόρα:
Το εσωτ. Δίκτυο υδρεύσεως έχει όλο αντικατασταθεί,
όπως και το εξωτερικό από πηγή έως “Τρανβρύση”
από τον Δ. Ηραίας με αμιαντοσωλήνες ευρωπαϊκών
προδιαγραφών. Το υπόλοιπο θ’ ακολουθήσει. Οι σω-
λήνες έχουν μεταφερθεί στην Αγ. Παρασκευή. Ως εκ
τούτου με την ολοκλήρωση θα έχουμε το υγιεινότερο
νερό με φυσική ροή.

Και μία συγκριτική πληροφορία από την ίδια πηγή:
Η Δημητσάνα έχει πεπαλαιωμένο δίκτυο και αρχίζει ο
πολίτης, εν προκειμένω ο δημότης, είναι και πρέπει
διεκδικητικός. Αλλά δεν πρέπει ν’ αποσιωπώνται και
όσα γίνονται… Η μάνδρα εισόδου (στολίδι) το δίκτυο
υδρεύσεως όπως και το πολ. Κέντρο και όχι μόνο,
είναι έργα πνοής.

Οι συνεχείς βροχές και χιονοπτώσεις είχαν ως
αποτέλεσμα η υπερχείλιση που ευρίσκεται πάνω α-
πό τις κορύτες της “Τρανηβρύσης” να έχει και αυτή
“μπουρίσει”.

Μικρά ιστορικά: Αρχείο Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Το άλλοτε  “παπαδοχώρι” Σέρβου είχε το 1834 τον
Θωμά Τρουπή (Παπαθωμά) έγγαμο 45 ετών χειροτο-
νημένο το 1827, ο οποίος λειτουργούσε από το ίδιο
έτος “εις το Τουρκόψαρι”. Ταυτόχρονα τον Νικόλα-
ον Δάραν (Παπανικόλα) 43 ετών έγγαμο, χειροτονη-
μένο από1832 που λειτουργούσε “εις το χωρίον Σέρ-
βου”.Την ίδια εποχή του Σέρβου είχε 49 οικογ., του
Ψάρι 18 και του Λυκούρεσι “που στερείται ναού” 11.

Κυκλοφόρησε η επετηρίδα “ΜΑΡΑΘΑ” 2009. Ό-
ποιος επιθυμεί μπορεί να τα λάβει από το κατ/μα
νεωτερισμών του Τροπαιάτη φίλου κ. Γ. Βεργέτη, Κολο-
κοτρώνη και Πραξιτέλους, δωρεάν.

  Ν. Γ. Π.

   “ΣΥ ΕΙΠΑΣ”
O μη Αρκάς ξένος που επεσκέφθη κατά το Ν. Γ. Π. το χωριό μας και σχολίασε τα του δρόμου στο

Σουλινάρι, συνέχισε το δρόμο του στο χωριό και έφτασε στη Ράχη. Εκεί, αγναντεύοντας προς το επάνω
χωριό, είδε έναν ταλαίπωρο οδηγό που αγκομαχούσε το αυτοκίνητό του να ανέβει από το δρόμο κάτω
από την καινούρια πλατεία προς τη λακαθάνιζα. Ακούστηκε να λέει: Χάθηκε να τραβηχτούν 20 πόντους
μέσα να μπορούν να περνούν τα αυτοκίνητα;

“Σύ είπας” και συ πρώτος “ήρξασο χειρών αδίκων”, γιατί από το Σουλινάρι μέχρι το χωριό ο δρόμος
είναι φαρδύς, χάρη στη γενναιόδωρη προσφορά των πατριωτών.

                                                                                                                                    Γ. Δ. Β.

*Στις 22 Μαρτίου, στο ένθετο της εφημερίδας “Έθνος”, θα υπάρχει αναφορά στο χωριό μας Σέρβου και
σε άλλα χωριά της Γορτυνίας, σχετικά με μνημεία της Ελληνικής επανάστασης του 1821, τη δράση του
Κολοκοτρώνη κλπ. Τα στοιχεία επιμελήθηκε ο Σερβαίος ιστοριοδίφης Ν. Παπαγεωργίου.   
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Από τον Τύπο της Περιοχής

Η Ξέλαση
Η “ξε” σημαίνει βγαίνω

έξω, φανερώνω. Και το α-
ντίθετο απ’ ό,τι το β΄ συν-
θετικό. Π.χ. βρακώνω. Το
αντίθετο του, ξε-βρακώ-
νω. Βάφω. Το αντίθετο
του ξε-βάφω. Βιδώνω, ξε-
βιδώνω., ξε-γράφω, ξε-
ζεύω, ξε-θάβω, ξε-πλένω,
ξε-τρυπώνω κ.λ.π., κ.λ.π.
(Κι’ είναι η πρόθεση εξ
(εκ) που έγινε ξε. Π.χ. εκ-

σπώ  ξε-σπώ. Και με την ξε αποδίδουμε άλλες καταστά-
σεις και έννοιες. Γι’ αυτά κάτι είπαμε όταν μιλούσαμε για την
ξε-συνέρια. Και τώρα ως εισαγωγή για τη λέξη που θα κουβε-
ντιάσουμε. Και δεν είναι άλλη από την ξέλαση.
Ποιος από τους μεγαλύτερους του χωριού δεν ξέρει την

ξέλαση; Ποιος ή ποια δεν πήγε σε ξέλαση; Σε ομαδική εργα-
σία για να ξεφυλλίσουν το αραποσίτι, για να ξάνουν μαλλιά,
σε δανεικαριά; Να φυτέψουν, να σκάψουν αμπέλι; Και εκεί
στην ξέλαση δεν αστειεύτηκε, δεν τραγούδησε, δεν άκου-
σε παραμύθια;
Και να ’ναι και τούτη η λέξη καταδική μας. Πουθενά αλλού

δεν τη λέγανε. Μόνο εκεί και στα κοντινά χωριά. Και κανένα
λεξικό δεν τη γράφει.
Κανονικά θα έπρεπε να λέγεται ξε-έλαση. Όμως το διπλό ε

δεν χρειάζεται και ούτε το θέλει η γλώσσα μας κι’ έμεινε ξέλα-
ση.(εξ-έλαση  ξε-έλαση ξέ-λαση. Όπως εξ-αιθαλίζω = α-
πομακρύνω, διώχνω τις αιθάλες, τις καπνιές από το τζάκι, έγινε
ξε-αιθαλίζω  ξαιθαλίζω. Αυτή είναι η πορεία και στην ξέλαση
και στο ξαιθαλίζω.
Και είναι τούτη η δική μας ξέλαση η αρχαία έλασις με την εξ

μπροστά: εξέλασις. Από το ρήμα ελαύνω που σημαίνει βάζω
κάτι σε κίνηση, πορεύομαι έξω, προβαίνω, απομακρύνω, χτυπώ
με το σφυρί. Και χίλιες άλλες σημασίες έχει αυτό το ελαύνω και
εξελαύνω. Και παράγωγα χίλια. Από την επέλαση, το ελατήριο
και τον κωπηλάτη και τον ποδηλάτη και αρματηλάτη και τα
ζωήλατα, την απέλαση και την ....ξέλαση
Ακόμη και φυτεύω αμπέλι σε σειρές σημαίνει το ελαύνω. Να

τώρα το παράδειγμα του Θοδωρή Τρουπή “τ’ αμπέλια δεν φυ-
τεύονται μ’ έναν. Θέλουν ξέλαση” Και ο αρχαίος πρόγονος μας
τό ’λεγε το ίδιο τούτο: “ελαύνω όρχον αμπελίδος” = φυτεύω
αμπέλι σε αράδες (σειρές). Μπορεί όμως να σημαίνει και “σκά-
βω το αμπέλι σε κουτρούλια”.
Και σε αυτό το τελευταίο με οδηγεί στη λέξη όρχος που

σημαίνει: ό,τι προστατεύει, περιφράσσει. Το έρκος=το τείχος
(του Σοφοκλή). Και ήταν ο Αίας με τις τεράστιες πλάτες “έρκος
Αχαιών” (το τείχος των Αχαιών). Αυτός λοιπόν ο όρχος, μήπως
σχετίζεται με τα κουτρούλια; (Αλλού τα λένε καβάλια, επειδή
καβαλάνε κατά κάποιον τρόπο, είναι πιο ψηλά και ποικιλοτρό-
πως προστάτευαν και ωφελούσαν τα κλήματα του αμπελιού.
Και μήπως ακόμη και οι όρχεις που έχουν το ίδιο σχήμα και
διάταξη με τα κουτρούλια ένθεν και ένθεν του κλήματος και ως
ήχος είναι ίδιος (όρχος–όρχις), μήπως, λέω, είναι σχετικά; (Βρε
του κερατά το παιχνίδι! Από την ξέλαση ξεκινήσαμε και δέστε
που μας έβγαλε!)
Για ....ξέλαση κινήσαμε και να που καταλήξαμε. Σε τι ωραία

πράγματα!. Στραβά, ίσια δεν ξέρω. Για ένα όμως είμαι σίγουρος.
Ότι αυτή είναι ομορφιά της γλώσσας μας. Άλλωστε τέτοια ήταν
και η ξέλαση. Με τα αστεία της, τα καλαμπούρια της και τα
απρόβλεπτα της. Και ποτέ δεν ήξερες από πριν τι θα συμβεί
στην ξέλαση. Έτσι και εμείς εδώ. Σε αυτόν τον περίπατο της
γλώσσας μας. Την απάντηση δεν την ξέρουμε εκ των προτέ-
ρων. Δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε στο δρόμο. Ψάχνοντας
πάμε. Και από τό’να στ’ άλλο έρχεται τ’ αναπάντεχο. Κάνει το
χρόνο να γεννοβολάει. Έτσι πορεύεται και η ζωή η ίδια άλλω-
στε. Με τους δικούς της νόμους τους αόρατους, φύλλο-φύλλο,
αναπάντεχα. Και σαν παιχνίδι, σαν ταξίδι, αφήνει και μια ωραία
ανάμνηση.
Η ξέλαση λοιπόν από το εξ-ελαύνω ΰ εξ-έλαση ΰ ξέ-λαση.

Και όλες οι ξέλασες ήσαν εξ ΰ έξω. Ή αν ήσαν σε κλειστό χώρο
καμιά φορά (ξεφύλλισμα αραποσιτιού, ξάσιμο μαλλιών κ. ά.
που και αυτά έξω ήσαν, π.χ. το ξεφύλλισμα του αραποσιτιού
εκτός κυρίας κατοικίας, σε οικίσκο ή στο αλώνι), το ίδιο το είδος
της εργασίας, η εργασία καθ’ εαυτή δήλωνε καθαρά το έξω.
(Αποκάλυπτε π.χ. τον καρπό τ’ αραποσιτιού. Αφαιρούσαν τα
πούσια κι’ έβγαινε ο καρπός έξω). Έξενε τα μαλλιά κ.λ.π.

Όμως αρκετά με την
δική μας την  ξέλαση.
Γιατί το ελαύνω δεν ε-
ξαντλείται ποτέ. Θυμά-
στε που είπαμε ότι η ι-
στορία μιας λέξης είναι
μεγαλύτερη από την ι-
στορία μιας εκστρατεί-
ας; Εδώ έχει απόλυτη ε-
φαρμογή.

Του Αθανασίου Στρίκου  Ταξιάρχου ε.α. - Δασκάλου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΡΒΟΥ 1943-1949ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΡΒΟΥ 1943-1949ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΡΒΟΥ 1943-1949ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΡΒΟΥ 1943-1949ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΡΒΟΥ 1943-1949
Ãåùñãßïõ
Ä. ÂÝñãïõ

Στα μαύρα και δύσκολα
χρόνια της Κατοχής και του
εμφυλίου πολέμου είχα την
τύχη να εγγραφώ στο Δημο-
τικό Σχολείο του χωριού μας
και στη συνέχεια στο Γυμνά-
σιο  Λαγκαδίων.
Είμαι γεννημένος το 1937

και το έτος 1943 γράφτηκα
στην πρώτη τάξη του Δημο-
τικού με  δάσκαλο τον αεί-
μνηστο ×ñ. ÄÜñá. Μόνο τρεις ημέρες έμεινα στην πρώτη τάξη,
γιατί την τέταρτη με “προβίβασε” στη δευτέρα τάξη διότι…ήξερα
να διαβάζω όλο το βιβλίο της πρώτης. Για καλή μου τύχη, ο πατέρας
μου είχε αγοράσει το βιβλίο από την προηγούμενη χρονιά. Στη
δευτέρα τάξη δάσκαλός μου ήταν ο κ. Âáó. ÄÜñáò.
Τη χρονιά 1943-44 το σχολείο λειτούργησε για 2-4 μήνες. Ύστε-

ρα έκλεισε για αρκετό διάστημα –γύρω στα 2 χρόνια– και άνοιξε
ξανά τη σχολική χρονιά 1945-46, αφού είχαν φύγει οι Γερμανοί.
Τον Φεβρουάριο του 1946 επειδή είχαμε μείνει πίσω χρονικά (ήταν
παιδιά 15 ετών, ίσως και μεγαλύτερα, που δεν είχαν τελειώσει το
σχολείο), προβιβαστήκαμε στην επόμενη τάξη. Έτσι, βρέθηκα στην
τετάρτη τάξη, μετά από 8-10 μήνες συνολικής φοίτησης στο σχο-
λείο, και τον Ιούνιο τελείωσα την τετάρτη τάξη. Δάσκαλος εκείνη τη
χρονιά ήταν ο αείμνηστος Äçì. Ó÷ßæáò και η αείμνηστη ÂÜóù
Óùôçñïðïýëïõ από τη Ζάτουνα, για μικρό διάστημα. Την επόμενη
χρονιά, 1946-47, είχαμε μόνο τη Σωτηροπούλου, όπως και τη σχο-
λική χρονιά 1947-48, οπότε το σχολείο έκλεισε λόγω του εμφυλίου
πολέμου. Εγώ όμως είχα πλέον τελειώσει.
Η διδασκαλία όλα αυτά τα χρόνια γινόταν ως εξής: Το πρωί έκανε

μάθημα η τρίτη, τετάρτη, πέμπτη και έκτη τάξη και το απόγευμα η
πρώτη και η δευτέρα. Περίπου 200 παιδιά ήταν γραμμένα τουλάχι-
στον τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά κάθε μέρα έρχονταν στο σχο-
λείο 100-130 παιδιά. Τα υπόλοιπα  ήταν είτε με τα γίδια -εκείνη την
εποχή οι περισσότεροι είχαν 20-30 ζώα-, είτε σε άλλες αγροτικές
εργασίες. Όσο για τα κορίτσια, θα βοηθούσαν στο σπίτι στις δου-
λειές ή στο μεγάλωμα των μικρότερων αδελφών τους. Εξάλλου η
νοοτροπία της εποχής ήταν να μάθουν να ζυμώνουν, να μαγειρεύ-
ουν, να πλένουν, να κουβαλούν ξύλα ζαλωμένες, να υφαίνουν και να
κάνουν, γενικά, δουλειές του σπιτιού ή αγροτικές. Όσο για τα γράμ-
ματα, ήταν αρκετό να ξέρουν να γράφουν το όνομά τους και να
διαβάζουν συλλαβιστά. Δεν γίνεται λόγος για διδακτικά βιβλία. Επι-
πλέον δεν υπήρχαν καθόλου βοηθητικά βιβλία. Ήταν ευτυχής ό-
ποιος είχε κάποιο παλιό αναγνωστικό, παρόλο που μπορεί να του
έλειπαν και αρκετές σελίδες. Τα δε τετράδια που είχε ο καθένας
ήταν 2 ή το πολύ 3, δηλαδή αντιγραφής, αριθμητικής και σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις, έκθεσης. Οπωσδήποτε είχαμε την πλάκα σε  ξύλι-
νο πλαίσιο με το κονδύλι και το σφουγγάρι, που στη μία όψη της
ήταν  τεσσαραχάρακτη για να μάθουμε να γράφουμε σε ίσες γραμ-
μές και από την άλλη όψη ήταν  γραμμογραφημένη σε τετραγωνάκια
για πράξεις αριθμητικής. Όσο για τα μολύβια και το μελάνι; Δύο ή
τρία αδέλφια μοιράζονταν ένα μολύβι κόβοντάς το στα δύο ή τρία,
ενώ πολλές φορές φτιάχναμε μελάνι από τα φύλλα παπαρούνας,
βράζοντάς τα μέχρι να πήξουν λίγο.
Κατά τα χρόνια 1946-48 ήταν διορισμένος δάσκαλος από τους

αντάρτες για μικρό διάστημα ο κ. Ãéþñãïò Áíáóôáóüðïõëïò, ο
οποίος είχε έρθει πολύ λίγες φορές για να διδάξει. Η Óùôçñïðïý-
ëïõ μας είχε πει ότι, αν κάποια μέρα ερχόταν στο σχολείο κάποιος
ένστολος (από το στρατό ή αντάρτης) και μας ρωτούσε αν ο κ.
Áíáóôáóüðïõëïò διδάσκει, να απαντούσαμε ανάλογα με την στά-
ση της δασκάλας απέναντί του. Δηλαδή, αν η δασκάλα αποκαλούσε
τον επισκέπτη “κύριο” (π.χ. κ. Λοχαγέ ή κάπως έτσι), έπρεπε να
πούμε ότι δεν έχει έρθει ποτέ. Αν όμως τον αποκαλούσε “συναγω-
νιστή”, έπρεπε να πούμε ότι κάθε μέρα μάς έκανε μάθημα και εκείνη
την ημέρα δεν είχε έλθει λόγω ασθένειας.
Έτσι, το 1948, σε ηλικία 11 ετών, τελείωσα τις σπουδές μου στο

Δημοτικό (ας σημειωθεί ότι το σχολείο στεγαζόταν στο σημερινό
ιατρείο) μέσα σε συνολικά 3 έως 3 ½  χρόνια για όλες τις τάξεις.

 Για τη σχολική χρονιά 1948-49 το σχολείο ήταν κλειστό λόγω
του εμφυλίου πολέμου. Κατά τα τέλη Μαρτίου 1949 άνοιξε, όπως
και το Γυμνάσιο στα Λαγκάδια, όπου ορισμένα παιδιά πήγαν, αλλά
δεν προήχθησαν λόγω μη επαρκούς φοίτησης. Έτσι, τον Σεπτέμ-
βριο του 1949 εγγραφήκαμε, κατόπιν εξετάσεων, στο Γυμνάσιο των
Λαγκαδίων 16 παιδιά από το χωριό μας. Από αυτά αποφοίτησαν
οκτώ: ÖáíÞ Ðáíáãïðïýëïõ, ÅëÝíç ×ñ. Ðáðáãåùñãßïõ, Êáë-
ëéüðç Áí. Ó÷ßæá (ÐáðÜ), ÃéÜííçò Ã. ÄÜñáò (óôñáôçãüò), Ãéþñ-
ãïò Áè. Ó÷ßæáò (ÈùìÜ), Ãéþñãïò Çë. Ðáñáóêåõüðïõëïò, Áí-
äñÝáò Ä. Ôóáíôßëçò και ο αείμνηστος Çëßáò ×ñ. Ðáðáãåùñãß-
ïõ. Οι υπόλοιποι οκτώ που σταματήσαμε, χωρίς να πάμε καν στην
δευτέρα τάξη, ήσαν εκτός από μένα και οι: ÔÜêçò Äçìçôñüðïõ-
ëïò, ÃéÜííçò È. Ó÷ßæáò, Ìé÷Üëçò Óô. Ó÷ßæáò êáé ÈáíÜóçò É.
Óôñßêïò, καθώς και οι αείμνηστοι Ìáíþëçò Ã. Äçìüðïõëïò, Ãéþñ-
ãïò Â. Ìáñáãêüò και Íßêïò Ê. Êùíóôáíôüðïõëïò.
Ο λόγος διακοπής της φοίτησης στο σχολείο ήταν διαφορετι-

κός για τον καθένα, όπως π.χ. οικονομική αδυναμία των γονιών,
ασθένεια, ανάγκη για βοήθεια στην οικογένεια ή άλλοι λόγοι που
σήμερα φαίνονται αστείοι. Όσο για μένα, σαν μεγαλύτερος γιος της
οικογένειας, σταμάτησα τον Μάιο, πριν δώσουμε διαγωνισμούς, για
να βοηθήσω στο σπίτι και στο μεγάλωμα των μικρότερων αδελφών,
πράγμα που εκείνη την εποχή ήταν πολύ συνηθισμένο στο χωριό
μας. Ένας ακόμη λόγος ήταν να μην πληρώσει ο πατέρας μου μια
υποχρεωτική εισφορά που επέβαλαν σε όσους φοιτούσαν εκείνη
την χρονιά, αξίας 220.000 δρχ. (δεν είχε γίνει ακόμη η αναπροσαρ-

μογή στη δραχμή που έγινε το 1954, οπότε το χιλιάρικο έγινε μια
δραχμή).  Το ποσό αυτό ήταν κάπως μεγάλο για εκείνη την εποχή
που το ημερομίσθιο ήταν 15.000-20.000 δρχ. Με ένα ημερομί-
σθιο μπορούσε κανείς να αγοράσει 1 ½ κιλό κρέας, 5-6 κιλά
αλεύρι, 1 ½  κιλό λάδι. Όμως στο χωριό  ήταν σχεδόν αδύνα-
το να βρει κανείς εργασία. Έπρεπε να πάει εκτός χωριού για
οικοδομικές εργασίες, όπως πήγαιναν σχεδόν όλοι οι πατριώ-
τες μας, συνήθως στη Μεσσηνία. Το ποσό αυτό δεν το είχε
τότε ο πατέρας μου, αλλά δυστυχώς δεν το γλίτωσε. Το πλή-
ρωσε την επόμενη χρονιά στο Δημόσιο Ταμείο (Δ.Ο.Υ.) και
μάλιστα προσαυξημένο με τόκους καθυστέρησης!!
Έτσι ήταν δυστυχώς το σχολείο τότε. Πού να συγκριθεί με

τις σημερινές ανέσεις που έχουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας!

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Ιωάννης Αθ. Στρίκος

Πλυντήριο-Λιπαντήριο-Αξεσουάρ
Διανομή Πετρελαίου

Λένορμαν 198 και Δράμας
Τηλ. 210-5121035, 5157961

“Δημητσάνα”.  Στο κύριο άρθρο και με τίτλο “Ένωση δήμων;
Γιατί όχι;” διαβάζουμε μεταξύ άλλων:

“ ...η δυνατότητα αξιοποίησης των πολλαπλών ωφελημάτων που παρέχει
η ενοποίηση των δήμων προσφέρει εκπληκτικές ευκαιρίες για οικονομική
ανάπτυξη...”

“...Πρόσφατα αναπτύχθηκε συγκεκριμένη πρωτοβουλία πολλών δημο-
τών του Δήμου Γόρτυνος, με την οποία εκφράστηκε η βούληση τους να
συνενωθεί ο δήμος τους με το δήμο Δημητσάνας. Επίσης στο τελευταίο
διάστημα τα δημοτικά συμβούλια των δήμων Κλείτορος και Βυτίνας αποφά-
σισαν να συνενωθούν οι δύο δήμοι. ..”

“Γορτυνία”. Την πρώτη Κυριακή του 2009 έγιναν Δημαιρεσίες για
την εκλογή νέων Προεδρείων στους Δήμους και στις Νομαρχιακές Αυτο-
διοικήσεις. Δήμος Ηραίας: πρόεδρος ΔΣ Γ. Σεφερλής, αντιπρόεδρος
Παν. Κοροβέσης (Α) Γραμματέας Παν. Μητρόπουλος. Δημαρχιακή Επιτρο-
πή. Στ. Χριστόπουλος, Αθ. Μπόρας, Χρ. Γαβράς, Δημ. Λαγός, Διον. Παρα-
σκευόπουλος (Α). Αναπληρωματικοί. Παν. Πανόπουλος, Γ. Πέρρος, Κ.
Αλβενιώτης (Α). Αντιδήμαρχοι: Δ. Λαγός (αναπλ. Δήμαρχος), Παν. Πανό-
πουλος, Γεώρ. Πέρρος.

Μπάχαλο στον Δήμο Ηραίας σε συμπολίτευση και αντιπολίτευση! Η
θυελλώδης συνεδρίαση της 4.1.09 του ΔΣ Ηραίας προς εκλογή Προεδρεί-
ου που δεν ολοκληρώθηκε και τελικά διεκόπη με πρωτοβουλία της πλειοψη-
φούσης Συμβούλου που προήδρευε, κυρίας Ελένης Θανοπούλου, είχε επα-
κόλουθα και μέχρι την επαναληπτική συνεδρίαση της επόμενης Κυριακής
να βγουν λαβωμένες τόσο η παράταξη της πλειοψηφίας όσο και η παράτα-
ξη της μειοψηφίας! Έτσι διεγράφη από την πρώτη η αντιδήμαρχος Ελένη
Θανοπούλου, η οποία έκανε δήλωση ανεξαρτητοποίησης και από την δεύ-
τερη ο Παν. Κοροβέσης ο οποίος επίσης ανεξαρτητοποιήθηκε.

...Κατά τη γνώμη μας, ένας Αντιδήμαρχος σε Καποδιστριακό Δήμο
έφτανε και περίσσευε. Αυτό μάλιστα το θέλουν και οι ίδιοι οι Δήμαρχοι
γιατί δυστυχώς πολλές φορές πέφτουν ...θύματα εκβιασμών από τους
συμβούλους των, οι οποίοι προκειμένου να αποκομίσουν οφέλη, δεν υπο-
λογίζουν τίποτε! Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. ΚΩΝ-ΚΑΛ.

Νέα διοίκηση Συλλόγου Αρκάδων Ιλίου. Το εκλεγέν στις 14.12.08
νέο ΔΣ του Συλλόγου “Προσέλληνοι” συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος Βασ. Αλεξόπουλος (Λαγκάδια), Αντιπρόεδρος Αθαν. Μεντρέ-
κας (Δόξα), Γ. Γραμματέας Ιω. Ν. Βέργος (Σέρβου), Ταμίας Χαρ. Λερού-
τσος (Περδικονέρι), Έφορος Δημ. Βασιλόπουλος (Αετορράχη), μέλη: Χαρ.
Καρπούζος (Λυσσαρέα), Δημ. Δαλαμάγκας (Καστράκι), Φωτ. Σταυρόπου-
λος (Σαρακίνι Ηραίας), Δημ. Καραμήτρος, Μαρ. Αδαμόπουλος (Τουθόα)
και Παν. Τούμπας. Κατά την εκλογή στην πρώτη θέση ισοψήφησαν με 342
ψήφους έκαστος οι Ι. Βέργος και Χαρ. Καρπούζος.

ΗΧΩ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ.  Μετά από πολλές προσπάθειες και παρά
τις αντίθετες απόψεις περί της θέσεως -και όχι μόνο- κάποιων συμπα-
τριωτών, η παράσταση του “κτίστη” τοποθετήθηκε στο χώρο όπου το ΔΣ του
Συνδέσμου των εν Αττική Λαγκαδινών και το ΔΣ του Δήμου μας, έκριναν ως
καταλληλότερο (από 4ετίας).

Δύο ακόμη ξενώνες λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή των Λαγκα-
δίων. Ο ένας στην “Κρυάβρυση, στα Παναγουλαίικα”, μέσα σε ειδυλλιακό
ελατοσκεπές τοπίο, που τα Σαββατοκύριακα  διαθέτει και ταβέρνα και ο
άλλος, με το όνομα “ΚΑΛΛΙΡΟΗ”, βρίσκεται στο “Καλλονέρι” και διαθέτει
6 δωμάτια πλήρως εξοπλισμένα.

Παναρκαδική Ομοσπονδία. Στις 29 Μαρτίου, ημέρα Κυριακή και
ώρα 11 π.μ. θα λάβει χώρα Γενική Συνέλευση με σκοπό τις αρχαιρεσίες για
την εκλογή νέου ΔΣ. Οι εκλογές θα γίνουν στα γραφεία της Ομοσπονδίας.
Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 23η
Μαρτίου.

Παγγορτυνιακή Ένωση. Η Π.Ε. εκφράζει τη βαθιά λύπη της για
το θάνατο του κορυφαίου ιστορικού της εποχής μας, συμπατριώτη από τη
Δημητσάνα Τάσου Αθ. Γριτσόπουλου, σε ηλικία 98 ετών. Ο θάνατος του
Γριτσόπουλου αποτελεί εθνική απώλεια και αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό
στην σύγχρονη ιστοριογραφία. Ευτυχώς η Παγγορτυνιακή πρόλαβε να τιμή-
σει εν ζωή τον αείμνηστο συγγραφέα και να του επιδόσει τιμητική πλακέτα,
σε ειδική εκδήλωση που είχε διοργανώσει τον Νοέμβριο του 2007 στην
αίθουσα της Αρχαιολογικής Εταιρείας, με κύριους ομιλητές τους Ακαδημα-
ϊκούς Βασ. Πετράκο και Κων. Σβολόπουλο. Τον νεκρό αποχαιρέτησε στην
Μητρόπολη Αθηνών εκ μέρους της Π.Ε. ο πρόεδρος Η. Γιαννικόπουλος, με
συγκινητικό και μεστό επικήδειο λόγο. Για το θάνατο του Γριτσόπουλου
εξεδόθη από την Π.Ε. ψήφισμα και κατετέθη στη σορό του στεφάνι. Συλλυ-
πούμεθα  τους οικείους του.

Με την ευκαιρία του Νέου έτους η Παγγορτυνιακή Ένωση εκφράζει σε
όλους τους Γορτυνιακούς Συλλόγους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και
σε όλους τους Γορτυνίους όπου Γης, “Χρόνια πολλά και καλά, με υγεία,
αγάπη, ειρήνη και προσωπική και οικογενειακή προκοπή!”.

Tην Κυριακή 8.2.09, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καρίτση, τέλε-
σε μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του Θόδωρου Κολοκοτρώνη.

Η Π.Ε. ευχαριστεί τον Υπουργό Οικονομίας Γιάννη Παπαθανασί-
ου, για την επιχορήγηση της Ένωσης με 2.000 ευρώ.
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ρε ζημιά που μας ευρήκεΡε ζημιά που μας ευρήκεΡε ζημιά που μας ευρήκεΡε ζημιά που μας ευρήκεΡε ζημιά που μας ευρήκε
Ακούστε, ακούστε χωριανοί, ζημιά που μας ευρήκε.
Από την γκρίνια την πολλή, Συμβούλιο δεν εβγήκε.
Οι εκλογές δεν έγιναν και  ούτε ψηφοφορία,
γιατί μες στη Συνέλευση, είχαμε φασαρία.

Κατά το πως μου είπανε γίναν “μαλλιά-κουβάρια”
σαν έγινε συζήτηση για “τάφους” και ...”ντουβάρια”.
Ακόμα συζητήσανε για ...σκάλες ... παραθύρια.
Ω! Τι κακό σαν δεν γενούν όλων μας τα χατίρια.

Συζήτησαν και άλλα πολλά μα δεν ευρέθη άκρια
και τ΄αποτέλεσμα ήτανε για γέλια και για δάκρυα.
Έτσι οι απερχόμενοι τα πήραν στο κρανίο
και πήγαν  ...για να πιουν καφέ στο δίπλα καφενείο.

Όταν επέστρεψαν μετά με ήρεμο κεφάλι
είπαν  πως υποψήφιοι, ξανά δεν θάνε πάλι.
Και όποιος είναι πρόθυμος και θέλει να βοηθήσει
ιδού η Ρόδος χωριανοί, να ρθει να τ΄αποδείξει.

Μα δυστυχώς δεν βρέθηκαν οι πρόθυμοι εννέα
Ούτε απ΄την παλιά γενιά, μα ούτε κι΄απ΄την νέα.
Στα αυτιά μου κάπως έφτασε, “ντόμπρα”  πληροφορία
πως τάχα ήσαν, λέει τρεις,  μα  ήταν μόνο μία!.

Το ερώτημα είναι απλό: Του Σέρβου ας ψηφίσει
αν διαλυθεί ο Σύλλογος ή αν θα προχωρήσει.
Δεν είναι δα τόσο κακή η γνώμη μου ετούτη
και ούτε πρέπει μερικοί να γίνουνε μπαρούτι.

Αν είναι για να διαλυθεί, με γεια σας και χαρά σας
καλύτερα όμως να κρατηθεί, βάλτε τα δυνατά σας.
Η γνώμη μου προσωπικά; Μας είναι αναγκαίος
και δύναται να εξελιχθεί. Μεγάλος και Σπουδαίος.
                                                            Δημοκοίτης

Φωνή κι΄αντάρα.Φωνή κι΄αντάρα.Φωνή κι΄αντάρα.Φωνή κι΄αντάρα.Φωνή κι΄αντάρα.
Ελάτε επάνω βρε παιδιά, τη γνώμη σας να πείτε
όλοι να σας ακούσουμε, ντόμπρα  να εξηγηθείτε.
Τα ζοριλίκια δεν περνούν την σήμερον ημέρα,
ούτε οι αντάρες οι πολλές, μα ούτε και η φοβέρα.

Όλες οι γνώμες σεβαστές, μα αυτό που αποφασίζει
είναι το ΔΣ αρχικά  κι ο κόσμος που  ψηφίζει.
Τις αποφάσεις σέβονται όλοι οι λογικοί
απ΄όλους περισσότερο, οι δημοκρατικοί.

Ο σωστός ο δημοκράτης, όλες τις γνώμες  σέβεται
και αποφάσεις των πολλών με θάρρος αποδέχεται.
Αν αγαπάει πράγματι “ΟΛΑ” εις το χωριό του
δεν θέλει “σώνει και καλά” να γίνει το δικό του.

Αν θες εσύ αγαπητέ να γίνει το δικό σου,
θα μείνεις για πάντα μόνος σου, εσύ κι΄ο εαυτός σου.
Όλοι το ίδιο είμαστε μες στα συλλογικά μας,
αγάπη λίγο χρειάζεται και λίγο απ΄την καρδιά μας.

Ευθύνη δεν έχουν μοναχά αυτοί που αντιδρούνε,
στις αποφάσεις των πολλών και τις περιφρονούνε.
Έχουν και όσοι έμμεσα κρυφά τους σιγοντάρουν
και με τη στάση τους ωθούν τους νέους να κοντράρουν.

Και όταν με τον τρόπο τους, τους   νιους παρακινάνε
...δεν τους αφήνουνε μετά!  και δεν τους παρατάνε.
Η ιδέα καθώς εφάνηκε δεν ήταν Φα(ει)νή
ίσως καλοπροαίρετη, πλην όμως “σκοτεινή”.
                                                                          Λεύκος

Ο Αντρειωμένος.Ο Αντρειωμένος.Ο Αντρειωμένος.Ο Αντρειωμένος.Ο Αντρειωμένος.
Πρώτη φορά τον είδα εγώ εις τα συλλογικά μας,
ΑΝΤΡειωμένο, πείσμονα για τα...κοιμητήριά μας.
Με φωνή στεντόρεια και χέρι σηκωμένο,
ξύπνησε κάθε αφελή και κάθε πικραμένο.

Πάρα πολύ τα έβαλε και με το συγγενή του,
που δεν τον άφηνε να πει, ότι είχε στην ψυχή του.
Μόνο που δεν κατάλαβε, πως όσο και αν παλέψει
τις αποφάσεις δύσκολα μπορεί να ανατρέψει.

Πάντως τα μάτια άνοιξε σε όλους τους Σερβαίους
απ΄ τους Λιατσιαίους πάνω εκεί, ως κάτω τους Βεργαίους.
Να βλέπουνε τι παίζεται πέριξ της εξουσίας
και να εστιάζουν εύστοχα στο κέντρο της ουσίας

Θα δούμε τι έργα θα φτιαχτούν, γύρω απ΄του Μπουλούτσου,
έστω και αν αργήσουνε και γίνουν “κούτσου-κούτσου”.
Και οι Αραπαίοι χρειάζονται έργα στα  “ταφικά” τους,
τέλη κι΄αυτοί πληρώσανε, απ΄το υστέρημά τους.

Και αν τα έργα είναι σωστά και αντάξια των τελών,
σίγουρα θα είναι θετική η γνώμη των πολλών.
Αν όμως διαπιστώσουνε πως παν να τους τη φέρουν
μπούμεραγκ η υπόθεση και μάλλον θα υποφέρουν.
                                                                         Λεύκος.

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ
Αριθμ Πρωτοκ. 1.                            Αθήνα  5 Φεβρουαρίου 2009
ΠΡΟΣ: τον ΔΗΜΟ ΗΡΑΙΑΣ, Παλούμπα Αρκαδίας
Κοιν.: Δημοτικό Διαμέρισμα Σέρβου
Στη συνέχεια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

του Συνδέσμου μας στην Αθήνα την 10η Δεκεμβρίου 2006,
της Λαϊκής Συνέλευσης των κατοίκων του χωριού μας στο
Σέρβου την 13η Αυγούστου 2007 και της Γενικής Συνελεύ-
σεως του Συνδέσμου στην Αθήνα την 7η Δεκεμβρίου 2008,
για την αναγραφή των ονομάτων πεσόντων για την πατρίδα
συγχωριανών μας στην υπάρχουσα στήλη Ηρώων στην πλα-
τεία του χωριού μας, συντάξαμε και σας υποβάλουμε μια
κατάσταση ονομάτων προς αναγραφή, για τις δικές σας ε-
νέργειες. Την κατάσταση αυτή, στηριγμένη σε στρατιωτικά
έγγραφα και διαμορφωμένη σύμφωνα με παλαιότερες αλλά
και πρόσφατες προτάσεις πατριωτών, αφού τη δημοσιεύσα-
με επανειλημμένα στη εφημερίδα μας ΑΡΤΟΖΗΝΟ, για να
υποστεί κριτική από όλους τους πατριώτες, την συζητήσαμε
στο ΔΣ και την υποβάλαμε στη Γενική Συνέλευση του Συν-
δέσμου την 7 Δεκεμβρίου 2009 για έγκριση.
Μετά εκτενή συζήτηση και αφού υποβλήθηκαν διάφορες

προτάσεις, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία
τον κατάλογο που υπέβαλε το ΔΣ και ο οποίος είναι ο κατω-
τέρω αναγραφόμενος. Περιλαμβάνει 40 ονόματα “στρα-
τευμένων, ένστολων πεσόντων”, 7 ονόματα “πολιτών θυμά-
των πολέμου και εμφυλίων συγκρούσεων” και 13 ονόματα
πατριωτών που πρωτοστάτησαν στον απελευθερωτικό α-
γώνα του 1821. Προτείνουμε οι τρεις κατηγορίες να ανα-
γραφούν σε τρεις χωριστές στήλες

40 ΣΕΡΒΑΙΟΙ “ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ” 1912-2008.40 ΣΕΡΒΑΙΟΙ “ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ” 1912-2008.40 ΣΕΡΒΑΙΟΙ “ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ” 1912-2008.40 ΣΕΡΒΑΙΟΙ “ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ” 1912-2008.40 ΣΕΡΒΑΙΟΙ “ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ” 1912-2008.

7 ΣΕΡΒΑΙΟΙ “ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ” 1940-497 ΣΕΡΒΑΙΟΙ “ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ” 1940-497 ΣΕΡΒΑΙΟΙ “ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ” 1940-497 ΣΕΡΒΑΙΟΙ “ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ” 1940-497 ΣΕΡΒΑΙΟΙ “ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ” 1940-49

13 ΣΕΡΒΑΙΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 182113 ΣΕΡΒΑΙΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 182113 ΣΕΡΒΑΙΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 182113 ΣΕΡΒΑΙΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 182113 ΣΕΡΒΑΙΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821

Για το ΔΣ
Ηλίας Χειμώνας, πρόεδρος.

Ιωάννης Στ Βέργος, γεν. γραμματέας

ÊÏÐÇ ÐÉÔÁÓ ÔÇÓ ÅÍÙÓÇÓ ÓÕËËÏÃÙÍ ÇÑÁÉÁÓ
Την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου έγινε η κοπή της πρω-

τοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Συλλόγων Ηραίας. Πα-
ραβρέθηκαν πολλοί παράγοντες από τα χωριάτης Ηραί-
ας, πολλοί πολιτικοί και πολιτευτές της περιοχής και αρ-

κετός κόσμος.

Ï ðñüåäñïò
ôçò ̧ íùóçò

Êþóôáò
ÊïõôóáíäñéÜò
êáé ï ãíùóôüò
ìáò ÐáðáëéÜò

(Óåñâáßïé
êáé ïé äýï).

Πρωινό
Ροδόχρωμη ξυπνά η αυγή, δροσάτη
και στέλνει απόμακρα τη νύχτια καταχνιά
κι’ η μέρα όπως ξεχύνεται φλογάτη
χαρίζει ανάερο φως στην τόση χειμωνιά.

Γλαυκόφεγγοι ουρανοί, σεις, χρυσωμένοι,
π’ εδιώξατε άθελα τα σκότη τα θολά,
η τόση σας λαμπράδα θ’ απομένει
για πόσο τάχατες καιρό κείθε ψηλά;

Το φως αυτό τ’ αχνό, τ’ αγαπημένο,
πού τρεμοσβήνει όμως θαρρείς πολλές φορές
ως πότε θα πλανιέται μαγεμένο;
κι’ ως πότε ακόμη θα ροδίζουν χρυσαυγές;

Κι’ αν τύχη η χαρωπή φωτοπλημμύρα
κάτω από σύγνεφα πηχτά να σκεπαστεί,
τότε, ποια ελπίδα πώς στην πλάση γύρα
θα ξανανθίσουν ξανθογάλαζοι ουρανοί;

Τότε ποιος ξέρει αν θα μπορέσει πάλι
φωτός αχτίδα μυστικά ν’ ανυψωθεί
να σφίξη στην ολόθερμην αγκάλη
το κάθε τι νεκρό κι’ αυτό ν αναστηθεί;
  Γ. Ι. Δημόπουλος (1930-1950 . Γιος γιατρού Ι. Δημόπουλου)
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Με σατιρική και χιουμοριστική διάθεση

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: Ηλίας Χειμώνας

Πρόεδρος του Συνδέσμου
Τηλ.: 210-6525920 και 210-6519810

•
Συντακτική Επιτροπή: Χ. Μαραγκός,

Η. Χειμώνας, Θ.Γ. Τρουπής
•

Συνδρομή: 30 ΕΥΡΩ
Εξωτερικού: 30 δολ. Αμερ. - 80 δολ. Αυστρ.

•
Τυπογραφείο -  Ηλεκτρονική Σχεδίαση:

Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Γερανίου 7, Αθήνα
Τηλ. 210-5244-309

Aρ τ ο ζ ή ν ο ς

Σερβαίοι Μετανάστες στην Αμερική, πριν το 1920
Γράφει ο μπάρμπα-Πάνος Κουτσανδριάς.

Νικόλαος Δ. Μπόρας, Κλεισούρας Αθ. Πέτρος, Σπηλιο-
Κλεισούρας του Αγγελή, Κουτσανδριάς Δ. (Ντούρος), Δη-
μόπουλος Γιάννης (Σκορδής),  Τρουπής Βασ. (Βασιλιός),
Στρίκος Γιάννης (Στρικόγιαννης),  Γιαννόπουλος Λιάς και
Γιώργης, Βασιλόγιαννης του Χρ. Δημόπουλου, Τζιωαν του
Παρασκευά Στρίκου, Στρίκος Παρ. Γεώργιος, 2 παιδιά του
Σπηλιοπανάγου Μπόρα, Μαρίνης Γκούτης (Πακλής), Σχί-
ζας Αν. Νικολαος, Λεων. Παπαθωμόπουλος θ. Λεωνίδας,
Δημητρόπουλος (Θυμιακόγιαννη), Σαμαρόγιαννης,  Παπα-
γεωργίου Θοδ. Παπαγεωργίου Ηλία Γεώργιος, Θεμιστο-
κλής και Τασούλης Κωνσταντόπουλοι (Θοδωρακά), Τσα-
ντίλης Παναγιώτης, Χρήστος και Λιάς Νικολάκη Δήμου.
Από αυτούς,  πεθάναναν στην Αμερική: Πέτρος Ράμος,

Βασιλιός, Γιώργη Κανελής, Τζιωαν, 2 Σπηλιωτόπουλοι, Μα-
ρίνης Πακλής, Λεωνίδας Παπαθωμόπουλος, Δημήτρης Θυ-
μιακόγιαννη, Γ. Παπαγεωργίου του Θοδωρή και Θεμιστο-
κλής Θοδωρακάς. Ο Χρίστος του Νικολάκη Δήμου σκοτώ-
θηκε το 1913 στους βαλκανικούς πολέμους σε μάχη με τους
Βουλγάρους.
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Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ

τριωτικούς συλλόγους, που ως πολιτιστικοί
σύλλογοι πρέπει να συνεργάζονται αρμονικά με
τους εκάστοτε δημοτικούς άρχοντες. Αν πρό-
κειται οι σύλλογοι να κάνουν κάτι παραπάνω για
τα χωριά τους, θεωρούμε πως κυρίως μέσω των
δήμων και σε συνεργασία με αυτούς μπορούν να
το πετύχουν.
Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ των ονομάτων στο ηρώο, ως

ιστορικο-πολιτιστικό θέμα, ανήκει, κατά κύριο
λόγο  στις αρμοδιότητες του Συλλόγου μας, στον
οποίο ανήκουμε όλοι. Το θέμα συζητιέται στις
Γενικές Συνελεύσεις και τα Δ. Σ. εδώ και σαράντα
χρόνια. Δυστυχώς “κολλoύσε” πάντα  στο ίδιο
πρόβλημα. “Να γράψουμε αυτόν και να μη γρά-
ψουμε τον άλλο”.

 Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ έχει κηρύξει την Εθνική Συμφιλί-
ωση εδώ και πολλά χρόνια και εμείς πιστεύουμε
ανεπιφύλακτα σε αυτήν. Και εννοούμε την Εθνική
Συμφιλίωση όχι ως λόγια κενά αλλά ως πράξη.
Όπως αποδείχτηκε με την ψηφοφορία στη Γ.Σ.
οι πατριώτες, στην πλειοψηφία τους, συμμερί-
στηκαν και  υπερψήφισαν την ομόφωνη απόφα-
ση του ΔΣ περί αναγραφής όλων των ονομάτων
των πατριωτών, που με οποιονδήποτε τρόπο πέ-
σανε θύματα των αγώνων για την πατρίδα, περιλαμ-
βανομένης της περιόδου της Κατοχής και του
Εμφυλίου. Το να διαφωνεί κανείς με αυτή την α-
πόφαση, είναι απόλυτα κατανοητό, θεμιτό και δη-
μοκρατικό, αφού το θέμα έχει και προσωπικές
συνιστώσες. Το να θέλει όμως να μην εφαρμο-
στεί η απόφαση της πλειοψηφίας και να γίνει “το
δικό του” είναι κάτι που δεν θα βρει πολλούς
υποστηρικτές και νομίζουμε πως δεν μας αξίζει,
ως Σερβαίους.
ΓΙΑ ΜΑΣ το θέμα  έχει λήξει, ενημερώθηκε επι-

σήμως ο Δήμος με το έγγραφο που δημοσιεύου-
με σε άλλη στήλη και αναμένομε  τα περαιτέρω. Η
άποψη που διατυπώθηκε με όχι κομψό τρόπο
ότι “óõæçôÜìå ôüóåò þñåò ãéá ôïõò ðåèáìÝíïõò, åíþ
èá Ýðñåðå íá áó÷ïëïýìáóôå ìå ôïõò æùíôáíïýò”, μας
πλήγωσε πραγματικά, γιατί σεβόμαστε εξ ίσου
τους ζωντανούς και τους πεθαμένους μας, ιδιαί-
τερα μάλιστα τους “πεσόντες” πατριώτες. Πι-
στεύουμε πως δεν ταιριάζει, όχι μόνο σε μας,
αλλά σε όλους τους Έλληνες (εξαιρέσεις υπήρ-
χαν και θα υπάρχουν), που από τους Ομηρι-
κούς και πλέον χρόνους, τιμούν τους νεκρούς
τους. Αξίζει να αφιερώσουμε όχι μόνο τέσσε-
ρις ώρες αλλά σαράντα χρόνια, ώσπου να εκτε-
λέσουμε το χρέος μας. Και ας μην ξεχνάμε αυ-
τό που επανειλημμένα έχει ειπωθεί από σοφούς
και  πολύ αξιόλογους ανθρώπους “Áí èÝëåé
Ýíáò ôüðïò íá Ý÷åé ìÝëëïí, ðñÝðåé íá êïé-
ôÜæåé ôï ðáñåëèüí ôïõ”.  Εμείς, επειδή θέ-
λουμε να έχει μέλλον τόσο το χωριό όσο και ο
Σύνδεσμος, κοιτάμε με ευλάβεια και σεβασμό
στο παρελθόν, όσο και στο μέλλον.
Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ πικρία που αισθανθήκαμε

στη Γ.Σ. από την χωρίς λόγο φασαρία που έγινε,
μας ανάγκασε να δηλώσουμε πως δεν θα είμα-
στε  υποψήφιοι στις προγραμματισμένες εκλο-
γές. Θελήσαμε, παραμερίζοντας στην άκρη, να
διευκολύνουμε όσους μας απαξίωσαν και να
τους δώσουμε την ευκαιρία  να αποδείξουν
στην πράξη το συλλογικό τους ενδιαφέρον.
Δυστυχώς δεν το έπραξαν. Εμείς πάντως, επει-
δή δεν θέλουμε να υποστεί και άλλη φθορά ο
Σύνδεσμος, δεν θα τον εγκαταλείψουμε, αλλά
θα τον υπηρετήσουμε από όποια θέση εσείς, η
πλειοψηφία των συγχωριανών μας, μας το ζη-
τήσετε.
ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ στη Γ. Συνέλευση της 15 Μαρ-

τίου και σας καλούμε όλους να έρθετε εκεί για
να πάρουμε από κοινού αποφάσεις. Καλούμε
και τους νεαρούς να έρθουν και να εκφράσουν
τις απόψεις τους, με ηρεμία και κοσμιότητα,
όπως ταιριάζει στους Σερβαίους.  Τους σεβό-
μαστε απόλυτα, απαιτούμε όμως και αυτοί να
μας σέβονται το ίδιο  και όλοι να σεβόμαστε
τις αποφάσεις της πλειοψηφίας των πατριωτών.
Ευχόμαστε να υπάρξουν πολλοί υποψήφιοι που
νοιάζονται πραγματικά για το συμφέρον του
χωριού και οι πατριώτες ας εκλέξουν τους κα-
λύτερους  για το ΔΣ. Χρέος του νέου ΔΣ είναι
να συνεργασθούν τα μέλη του αρμονικά και να
“ανεβάσουν τον πήχυ” (όπως συχνά παροτρύ-
νει ο πρώην πρόεδρος Στάθης Δάρας, που έχει
δόσει κομμάτι της ζωής του για τα συλλογικά
μας), όσο ποιο ψηλά γίνεται,  για το καλό του
χωριού και του Συνδέσμου.
ΕΜΕΙΣ ξεχάσαμε το συμβάν και δεν κρατάμε

κακία σε κανέναν. Άλλως τε ...παιδιά μας είναι.
Çëßáò ×åéìþíáò, ðñüåäñïò ÄÓ.

ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÓÕÍÄÅÓÌÏÕ 7.12.2008
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πανηγύρι του Αγιολιά,  πέρυσι σύσσωμο το ΔΣ
και φέτος αρκετά μέλη. Φέτος το ΔΣ πρόσφερε
και μία γουρουνοπούλα. Κάναμε αρτοκλασία στο
χωριό και επιχορηγήσαμε το πανηγύρι του Αγίου
Κωνσταντίνου στους Αράπηδες, με τη διάθεση
μιας γίδας  στους πανηγυριώτες.

4) Ιστοσελίδα: Με την καθοδήγηση του πα-
τριώτη Χρήστου Δημητρόπουλου, άριστου γνώστη
των θεμάτων του διαδικτύου, που σχεδίασε και
κατασκεύασε την ιστοσελίδα μας,  τα μέλη της
συντακτικής επιτροπής της εφημερίδας εργασθή-
καμε πάρα πολλές ώρες, για την συγκέντρωση
και εισαγωγή των κειμένων και φωτογραφιών σε
αυτήν. Θα μπορεί κανείς να την επισκέπτεται με
τις λέξεις “www.servou.gr”. Στον εκλεκτό πα-
τριώτη Χρήστο Δημητρόπουλο εκφράζουμε τις θερ-
μές μας ευχαριστίες, γιατί χωρίς τη δική του συμ-
βολή δε θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πλούσια
και υψηλών προδιαγραφών ιστοσελίδα (δυναμι-
κής διαχείρισης περιεχομένου), όπως αυτή που
θα περιηγηθείτε.

5) Άλλες δραστηριότητες: Συμμετείχαμε με
αντιπροσωπία στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου
στη Ηραία (δοξολογία στο Παλούμπα και κατάθε-
ση στεφάνου στο Μπέτσι). Συμμετέχουμε επίσης
ενεργά στην προσπάθεια του Φυσιολατρικού Ο-
μίλου Ηραίας, για την ανάδειξη και τουριστική
αξιοποίηση της Γκούρας. Πραγματοποιήσαμε τον
Ιούνιο του 2007 εκδρομή στις Μυκήνες και Κιάτο,
όπου μας φιλοξένησε με θέρμη ο συγχωριανός
μας αντιδήμαρχος Σικυώνος Νίκος Ζαχαρόπου-
λος.

6) Αναφορά στις δύο προηγούμενες διετί-
ες: Στην περίοδο 2002-2006, έγιναν όλες σχεδόν
οι παραπάνω κοινωνικές εκδηλώσεις με εξαιρε-
τική επιτυχία. Σημαντικό γεγονός θεωρούμε την
αγορά γραφείου στην Αθήνα το 2003 για τη στέ-
γαση του Συνδέσμου. Εξ ίσου σημαντικό γεγονός
πιστεύουμε πως είναι η ανέγερση - σε συνεργασί-
α με το Δήμο Ηραίας- μνημείου στους Αράπηδες
το 2005 (στη μνήμη των προεπαναστατών κλε-
φταρματολών Δήμου και Μακρυγιάννη και των 5
πεσόντων Αραπαίων πατριωτών). Εντυπωσιακή ή-
ταν η εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων με συμμε-
τοχή πολλών επισήμων, πατριωτών και  κοντο-
χωριανών. Η έκδοση της ατζέντας τον Δεκέμ-
βριο του 2005, με ονόματα, τηλέφωνα και διευ-
θύνσεις των  πατριωτών μας εξυπηρέτησε χωρίς
αμφιβολία όλους. Η συνεπής έκδοση ανά δίμηνο
του  Αρτοζήνου, πιστεύουμε πως έφερε χαρά και
ενημέρωση στα σπίτια όλων των πατριωτών. Επί-
σης το δέσιμο των πρώτων 152 φύλων της εφημε-
ρίδας σε 2 καλαίσθητους τόμους και η διάθεσή
τους στους πατριώτες (και σε ηλεκτρονική μορ-
φή) θεωρούμε πως είναι κάτι ξεχωριστό. Ήδη
ετοιμάζεται και ο τρίτος τόμος με τα υπόλοιπα
φύλλα.
Τελειώνοντας κάνουμε έκκληση και ευχόμα-

στε να βρεθούν πολλοί πατριώτες που θα θελή-
σουν να θέσουν υποψηφιότητα για το επόμενο
ΔΣ. Έτσι θα δοθεί η δυνατότητα στους πατριώ-
τες-μέλη του Συνδέσμου μας, να εκλέξουν τους
καλύτερους. Ευχόμαστε από καρδιάς καλή επι-
τυχία στο νέο ΔΣ και βεβαιώνουμε ότι θα κάνου-
με ότι καλύτερο μπορούμε για το Σύνδεσμο”.

Οικονομικός απολογισμός
από τον ταμία Κωνσταντίνο Δάρα

ΕΣΟΔΑ 4.12.06-4.12.08: Υπόλοιπο προηγ. Χρή-
σης: 20.903 €, Λαχ. Αγορά (αυτοκίνητο): 30.315
€, Επιχορήγηση ΟΠΑΠ: 3.000 €, Επιχορήγηση Νο-
μαρχίας: 2.000 €, Ακαθάριστα έσοδα χοροεσπ.
2007 και 2008 20.910  Συνδρομές μελών – εισφο-
ρές 25.123€, Εισπράξεις για εκκλησίες: 2.500 €.
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  104.751
€.  ΕΞΟΔΑ  ίδιας περιόδου. Πολ. Κέντρο 51.420
ευρώ, Χοροεσπερίδες 2007 και 2008: 15.500,  Τρεις
πρωτοχρ.πίτες  599, Γ. Συνελεύσεις 567,  11 Φ.
ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ  6.261, Δ ΕΗ 455,  ΟΤΕ  532,  Βρα-

βεία-Δώρα παιδιών 1.538,  Φωτογραφίες χωριού
734, Βιβλιοδεσία εφημερίδας 260, Κοινόχρηστα
24 μηνών 262,  Πανηγύρια-Αρτοκλασίες 550,
Μουσικοί 15 Αύγουστου  2.850, Ενίσχυση ποδ. ο-
μάδας 695, Εργασίες στο εξωκ. Αγιολιά 1.000.
Προσφορές πατριωτών για εκκλησίες του χωριού
2.500 ευρώ.  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  86.325.    ΥΠΟ-
ΛΟΙΠΟ 18.426 €. Στη συνέχεια, το μέλος της
Εξελεγκτικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Κατσιά-
πης ανέγνωσε την έκθεση του γενομένου ελέγ-
χου σύμφωνα με τον οποίο έγινε χρηστή οικονο-
μική διαχείριση. Η Συνέλευση ψήφισε τόσο τον
διοικητικό όσο και τον οικονομικό απολογισμό και
απάλλαξε το απερχόμενο ΔΣ από οποιαδήποτε
ευθύνη.

Κύρια θέματα που απασχόλησαν
την Συνέλευση

Το πρώτο θέμα που συζητήθηκε ήταν  η ψή-
φιση κανονισμού από το Δήμο Ηραίας, περί
λειτουργίας νεκροταφείων.  Πρώτος μίλησε ο
Ανδρέας Ανδριόπουλος, ο οποίος εξέφρασε τη
λύπη του γιατί η εφημερίδα χαρακτήρισε ένα κεί-
μενο προς το Δήμο Ηραίας, που υπογράφουν 43
πατριώτες ως “επιστολή Ανδριόπουλου”.  Ακολού-
θως εξέφρασε  με έντονο τρόπο την αντίθεσή του
στον κανονισμό και κατέληξε απευθυνόμενος
προς  στο Δήμο:

“Κύριοι δημοτικοί Σύμβουλοι, ζητάμε:
1) Όσοι έχουν πληρώσει για οικογενειακό

τάφο  να  μην ξαναπληρώσουν.
2 ) Να καταργηθεί η απόφαση αυτή”.
Στον κ. Ανδριόπουλο απάντησε ο κ. Αθανά-

σιος Μπόρας, αντιδήμαρχος Δήμου Ηραίας και
ανέπτυξε τις δικές του απόψεις υπέρ του κανονι-
σμού. Πάντως και οι δύο εξέφρασαν παράπονα
απέναντι στην εφημερίδα, γιατί δεν πρόβαλε το
θέμα όπως ο καθένας από τη δική του σκοπιά
θεωρούσε σωστό και δίκαιο. Ο πρόεδρος Ηλ. Χει-
μώνας απάντησε πως η εφημερίδα κράτησε στο
συγκεκριμένο θέμα μία στάση που αποφάσισε το
ΔΣ και η οποία  ήταν φρόνιμη και εξυπηρετούσε
το ήπιο κλίμα μεταξύ των πατριωτών.
Στη συνέχεια συζητήθηκαν διάφορα θέματα

για τις εργασίες στο Πολιτιστικό Κέντρο και
δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις. Η Γεωρ-
γία χήρα Ν. Κωνσταντόπουλου είπε πως η ίδια

θα προτιμούσε τα  κουφώματα αλουμινίου να εί-
ναι ανοιγόμενα και όχι επάλληλα και επίσης δεν
θα ήθελε να μπουν μπατζούρια. Είπε ακόμη πως η
ίδια προτίθεται  να  φτιάξει τις κουρτίνες του
Κέντρου (μπράβο της γι΄αυτό και ευχόμαστε το
παράδειγμά της να το μιμηθούν και άλλες πα-
τριώτισσες). Στη Γεωργία δόθηκε η απάντηση  πως
η παραγγελία είχει δοθεί για επάλληλα κουφώ-
ματα με μπατζούρια, σύμφωνα με την ομόφωνη
απόφαση του ΔΣ (στην συνεδρίαση δεν μετείχαν
τα μέλη Ι. Ν. Βέργος και Κ. Δάρας που ήσαν στο
χωριό. Συμφώνησαν με την πρόταση της
Γεωργίας). Η επιλογή επάλληλων παραθύρων,
διευκρινίστηκε, έγινε με πρωταρχικό κριτήριο τη
λειτουργικότητα και την ασφάλεια (να ανοίγουν
όσο κανείς επιθυμεί χωρίς στερέωμα και χωρίς
τον κίνδυνο να κλείσουν απότομα από τον αέρα
και ενδεχομένως να σπάσουν) και την μη παρε-
μπόδιση όσων θα κάθονται κοντά στα παράθυρα.
Με ανάλογο σκεπτικό παραγγέλθηκαν και ρολά
στα παράθυρα, παρά το οικονομικό  κόστος.  Κυ-
ρίως για να προστατευθούν τα τζάμια (τα επάλ-
ληλα καθαρίζονται σχετικά δύσκολα) και να μη
λερώνονται από τον ανεμόβροχο και τη σκόνη
αλλά και να προστατευθεί κάπως η αίθουσα από
το κρύο το χειμώνα. Ακόμη με τα ρολά θα υπάρχει
η δυνατότητα πλήρους συσκότισης της αίθουσας,
ώστε να μπορεί να γίνεται  με άνεση η προβολή.
Το θέμα όμως που συγκέντρωσε περισσότερο

το ενδιαφέρον των πατριωτών  και για το οποίο

έγινε ευρεία συζήτηση, ήταν η αναγραφή ονομά-
των πεσόντων στο μνημείο του χωριού. Η ομόφω-
νη πρόταση των μελών του ΔΣ ήταν να ανα-
γραφούν  τα 60 ονόματα, που έχουν δημοσιευ-
θεί στον Αρτοζήνο, χωριστά σε τρεις κατηγορί-
ες, ενδεχομένως σε τρεις χωριστές στήλες.
Πρώτη κατηγορία: 40  ένστολοι πεσόντες
πατριώτες. Δεύτερη κατηγορία: 7  πολίτες
πεσόντες (παράπλευρες κυρίως απώλειες,
θύματα πολέμου). Τρίτη κατηγορία: 13  α-
γωνιστές του 1821, που πρωτοστάτησαν στον
απελευθερωτικό μας  αγώνα. Αρκετοί πα-
τριώτες εξέφρασαν τις απόψεις τους και τις
έθεσαν στην κρίση των πατριωτών. Ο Ηλίας
Μπόρας (Ντόρος), που ήρθε από τη Γερμανί-
α, μίλησε επί μακρόν και πρόβαλε αντιρρήσεις
για την αναγραφή 2-3 ονομάτων. Εντύπωση
προκάλεσε η ομιλία του μπάρμπα-Νίκου
(Γκράβαρη) που απέσπασε το χειροκρότημα
όλων. Αναφέρθηκε σε προσωπικές εμπειρίες
στα μαύρα εκείνα χρόνια του εμφυλίου και α-
νέλυσε πόσο εύκολο ήταν τότε να κατηγορηθεί
κάποιος και να καταδικαστεί. Αφού είπε πως ο
καθένας από τη δική του πλευρά μπορεί να έ-
χει δίκιο, τόνισε με έμφαση πως είναι καιρός
να τα ξεχάσουμε όλα όσα συνέβησαν τότε και
από τις δύο πλευρές, να ομονοήσουμε άπαντες
και τάχθηκε υπέρ της αναγραφής όλων των
ονομάτων, άσχετα με τον τρόπο που ο καθένας
έχασε τη ζωή του.  Η Φανή Παναγοπουλου-
Μάνου που μίλησε στην συνέχεια εξέφρασε
τις επιφυλάξεις της για την αναγραφή ονο-
μάτων. Στη Φανή απάντησε το μέλος του Δ.Σ
Γ. Βέργος ο οποίος είπε πως μιλάει κανείς δια-
φορετικά αν δεν έχει χάσει (ή έχει χάσει)  δικό
του άνθρωπο. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε
στην προσωπική του εμπειρία, που ο πατέρας
του (Μήτσιο-Βέργος) ποτέ δεν είχε πει τη λέ-
ξη “πατέρα” γιατί δεν γνώρισε πατέρα, αφού
τον έχασε στον πόλεμο και έμεινε από πολύ
μικρός ορφανός. Ο Αθανάσιος Μπόρας πρό-
τεινε την αναγραφή ονομάτων μέχρι το 1940 ή
1944. Στη θέση αυτή δόθηκε η απάντηση πως
δεν είναι δίκαιο για τους μετέπειτα πεσόντες,
που μπορεί να μην αναγραφούν ποτέ. Χαρα-
κτηριστικά μάλιστα αναφέρθηκε το όνομα του
Γιάννη Ρουσιά, που είναι ο τελευταίος πεσών,
πριν 38 χρόνια!! (Πόσο άλλο να περιμένει;).  Α-
παντώντας ο Θάνος συμφώνησε πως πρέπει
να αναγραφεί το όνομα του Γιάννη.
Το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία και πλειοψή-

φησε η πρόταση του Συνδέσμου. Στο σημείο αυ-
τό, ορισμένοι νεότεροι πατριώτες (όχι κάτω των
...40 ετών) εκδήλωσαν την αντίθεσή τους στην
παραπάνω απόφαση της Συνέλευσης. Ο πρόε-
δρος του ΔΣ Ηλίας Χειμώνας τους κάλεσε να
ανεβούν στο βήμα και να αναπτύξουν τις από-
ψεις τους, ώστε όλοι οι παρευρισκόμενοι να κα-
ταλάβουν ποιό είναι ακριβώς το σκεπτικό τους.
Δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόταση
αυτή και άρχισαν να αποχωρούν πριν τελειώσει
η Συνέλευση και πριν εκλεγεί Εφορευτική Επι-
τροπή, για να διενεργήσει τις εκλογές, όπως προ-
βλέπει το καταστατικό. Με παρέμβαση του προ-
έδρου του Συνδέσμου επέστρεψαν στην αίθου-
σα, για να συνεχισθεί η διαδικασία. Κάποιοι νεα-
ροί αποχωρώντας εκφράστηκαν απαξιωτικά
για  το ΔΣ του Συνδέσμου.  Στην ατμόσφαιρα
που δημιουργήθηκε ο πρόεδρος του Συνδέσμου
θεώρησε πως η συμπεριφορά των νέων ήταν προ-
σβλητική για ένα ΔΣ που αγωνίστηκε σκληρά να
φτιάξει κάποια πράγματα για το χωριό και το
Σύνδεσμο και δήλωσε πως δεν θα μετέχει ως
υποψήφιος στις επόμενες αρχαιρεσίες. Τη στά-
ση αυτή του προέδρου συμμερίστηκαν και τα άλ-
λα μέλη του ΔΣ, που δήλωσαν και αυτά πως δεν
θα μετέχουν των αρχαιρεσιών. Τελικά συγκρο-
τήθηκε Εφορευτική Επιτροπή για τη διενέργεια
αρχαιρεσιών, όπως είχε προγραμματισθεί. Έτσι
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Γ. Συνέλευσης,
σε κλίμα  κάθε άλλο παρά ευχάριστο.

Α. Ανδριόπουλοςκαι
Φανή Παναγοπούλου

Γεωργία Κωνσταντοπούλου,
Ηλίας Κωνσταντόπουλος

O μπαρμπα-Νίκος Τρουπής (Γκράβαρης)
ομιλεί στους πατριώτες
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ΝΑ ΦΥΛΑΞΩ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ
ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΩΡΟΥ ΜΟΥ;

 Χρήστου Μαραγκού, παιδιάτρου.

Ναι. Σε δημόσια τράπεζα αίματος.
Επειδή στις μέρες μας γίνεται με-

γάλη συζήτηση και υπάρχει δίλημ-
μα στο θέμα φύλαξης αίματος πλα-
κούντα (σε δημόσια ή ιδιωτική τρά-
πεζα), μετά τη γέννηση του μωρού,
καλό είναι να γνωρίζουν οι μέλλου-

σες μητέρες τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα.
Ο αναπληρωτής καθηγητής της παιδιατρικής στο νοσοκο-

μείο παίδων “Αγία Σοφία” Δημήτρης Αναγνωστάκης, ειδι-
κός νεογνολόγος, δημοσίευσε τον Φεβρουάριο του 2009
ένα σχετικό άρθρο, στο περιοδικό “Παιδί-Υγεία-Ανατροφή”.
Μεταξύ άλλων αναφέρει.
*Η παγκόσμια πρακτική αλλά και η Ελληνική έχουν δείξει

ότι 60-70% των μονάδων αίματος πλακούντα που συλλέγο-
νται, δεν έχουν ικανοποιητικό αριθμό αρχέγονων αιμοποιη-
τικών κυττάρων (βλαστοκύτταρα), επομένως είναι ακατάλ-
ληλες και δεν οδηγούνται στο επόμενο στάδιο, την κρυοσυ-
ντήρηση.

*Η πιθανότητα να χρειαστεί ένα παιδί τα δικά του αποθη-
κευμένα κύτταρα για μελλοντική μεταμόσχευση εκτιμάται
ότι είναι 1:100.000 έως 1:200.000.

*Το πρόβλημα (φύλαξης του αίματος) βρίσκεται στην ύ-
παρξη των ιδιωτικών τραπεζών βλαστοκυττάρων. Η ιδιωτική
φύλαξη αποτελεί απόφαση αρκετών γονέων, οι οποίοι κατα-
κλύζονται από όμορφα πολύχρωμα φυλλάδια στους χώρους
αναμονής των μαιευτηρίων και θεωρούν ότι προσφέρουν
μια “βιολογική” ασφάλεια στο παιδί τους.

*Μέχρι σήμερα έχει χρειαστεί να γίνουν διεθνώς ελάχι-
στες αυτόλογες μεταμοσχεύσεις βλαστοκυττάρων από “ι-
διωτική” φύλαξη.

*Η ιδιωτική φύλαξη είναι αποδεκτή μόνο για οικογένειες
με σπάνια νοσήματα ή για οικογένειες με ανάγκη άμεσα
διαθέσιμου αίματος πλακούντα σε κάποιο μέλος της οικογέ-
νειας.
Επί πλέον το κόστος λειτουργίας των τραπεζών συντή-

ρησης βλαστοκυττάρων είναι πολύ υψηλό και έτσι δη-
μιουργούνται εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσον οι
ιδιωτικές τράπεζες, οι οποίες ασφαλώς λειτουργούν με
γνώμονα το κέρδος, είναι σε θέση να συλλέξουν, να κα-
τεργαστούν και να συντηρήσουν σωστά το αίμα, ώστε να
είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί όταν και εφόσον χρεια-
στεί.

*Η επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης γνωμοδότησε για το θέμα αυτό το 2004: “Οι
ιδιωτικές τράπεζες υπόσχονται περισσότερα απ΄ ότι
μπορούν να πραγματοποιήσουν. Οι δραστηριότητες τέ-
τοιου είδους τραπεζών εγείρουν σοβαρές ηθικές επι-
κρίσεις”.

*Από το 2004 στη χώρα μας λειτουργεί δημόσια τράπε-
ζα που αποτελεί επιστημονική και ανθρωπιστική προσφορά του
ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
Η τράπεζα αυτή συνεργάζεται στενά με το μαιευτήριο Μ. Ηλιά-
δη και το μαιευτικό τμήμα του νοσοκομείου “Αττικό” και δέχεται
αίμα από οποιοδήποτε μαιευτήριο, δημόσιο ή ιδιωτικό, αφού
προηγηθεί συνεννόηση.  (Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-
6597341,2 και 6945320205)

*Εάν το αίμα πλακούντα συντηρηθεί σωστά μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για 20 χρόνια.

*Στο νοσοκομείο παίδων “Αγία Σοφία” έχουν γίνει σε 15 χρό-
νια 430 μεταμοσχεύσεις με βλαστοκύτταρα, από τις οποίες μό-
νο 23 έγιναν από αίμα πλακούντα. Τα αποτελέσματα των μετα-
μοσχεύσεων ήταν από πολύ καλά (σε περιπτώσεις μεσογειακής
αναιμίας) μέχρι ικανοποιητικά (σε περιπτώσεις λευχαιμίας).
Ο κύριος Αναγνωστάκης καταλήγει.
Η σημερινή θέση των αρμόδιων επιστημονικών φορέων εί-

ναι:
*Ναι στη φύλαξη του αίματος στις δημόσιες τράπεζες
*ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ στη φύλαξη αίματος σε

ιδιωτικές τράπεζες.

Το   INTERNET  με απλά λόγια

Με την ευκαιρία της προβολής του χω-
ριού μας και των δραστηριοτήτων του
Συνδέσμου μας μέσω του διαδικτύου,

όπως αναλυτικά αναφέρεται σε άλλη
στήλη, θα προσπαθήσω με απλά λόγια
και παραδείγματα να δώσω να καταλά-
βουν οι αναγνώστες μας, που δεν χρησι-
μοποιούν στη δουλειά τους η στο σπίτι
τους ηλεκτρονικό υπολογιστή, τι είναι  το  ΙΝΤΕRΝΕΤ (διαδί-
κτυο).

*Ίντερνετ  είναι συνδεδεμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
που επικοινωνούν μεταξύ τους και στέλνουν ή λαμβάνουν πλη-
ροφορίες  που είναι αποθηκευμένες σε αυτούς (σε μαγνητικούς
δίσκους), και οι άνθρωποι (χρήστες) που τους χρησιμοποιούν.

*Hλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια μηχανή που έφτιαξε ο
άνθρωπος, η οποία κάνει αριθμητικές  πράξεις (προσθέσεις, διαι-
ρέσεις, τετραγωνικές ρίζες κλπ ), λογικές συγκρίσεις (π.χ. μεγαλύ-
τερο, μικρότερο, ίσο, σωστό ή  λάθος) κλπ., με ταχύτητα σε χρόνους
ασύλληπτους από τις ανθρώπινες αισθήσεις. Φαντασθείτε ότι μια
διαίρεση μεγάλων αριθμών την ολοκληρώνει ο υπολογιστής στο
ένα εκατομμυριοστό  ή και τρισεκατομμυριοστό του δευτερολέ-
πτου, ανάλογα με τον τύπο του υπολογιστή. Άλλο χαρακτηριστικό
των υπολογιστών είναι η ακρίβεια, δηλ. δεν κάνουν λάθη και εκτε-
λούν πάντοτε τις εντολές (Λογισμικό -προγράμματα) που τους δίνει
ο άνθρωπος (Συγκεκριμένα οι Αναλυτές και Προγραμματιστές που
είναι επιστήμονες Πληροφορικής) .

*Πληροφορία για τον υπολογιστή είναι κάθε γνώση  (επιστη-
μονική ή όχι), κάθε είδηση, κάθε γεγονός που αποθηκεύονται στο
σκληρό του δίσκο. Στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των Πανεπι-
στημίων π.χ.  υπάρχουν οργανωμένες πληροφορίες (βάσεις δεδο-
μένων) για κάθε τι που αναφέρεται στην κάθε επιστήμη. Ο γιατρός
μπορεί να αντλήσει γνώσεις για την αντιμετώπιση της κάθε ασθέ-
νειας  από όλα τα  Πανεπιστήμια του κόσμου, ο Γεωπόνος  για ότι
έχει σχέση με τα φυτά, ο Φυσικός για το πείραμα CERN (Ευρωπα-
ϊκό Κέντρο Πυρηνικής Έρευνας) κ.ο.κ. Πληροφορία ακόμη είναι ότι
στο Λεβίδι  υπάρχει ένας υπόγειος φούρνος που ψήνει το ψωμί με
ξύλα  και  διαφημίζει το φούρνο και το ψωμί μέσω του internet.
Πληροφορίες θα είναι και τα όσα αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα
μας σχετικά με το χωριό μας. Η πληροφορία μπορεί να είναι σε
μορφή κειμένου, ήχου (τραγούδια – μουσική ), εικόνας (φωτογρα-
φία-video) κ.λ.π.

*Επικοινωνία υπολογιστών. Οι υπολογιστές επικοινωνούν με-
ταξύ τους με τη χρήση ασύρματων ή ενσύρματων τηλεπικοινωνια-
κών μέσων και δορυφόρων και αναγνωρίζει και καταλαβαίνει ο
ένας υπολογιστής τον άλλο, αφού χρησιμοποιούν ένα κοινό πρωτό-
κολλο επικοινωνίας, κοινή γλώσσα θα λέγαμε (TCP/IP).

*Οργάνωση πληροφοριών ( Ιστοσελίδες, δικτυακοί τό-
ποι, παγκόσμιο δίκτυο). Οι χρήστες του  ίντερνετ ή διαδικτύ-
ου όπως λέγεται, δεν είναι μόνο καταναλωτές πληροφοριών,
αλλά πολλοί εξ αυτών είναι και παραγωγοί, όπως: Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα ( Πανεπιστήμια, Σχολεία), Ερευνητικά και Επιστημο-
νικά Κέντρα, διάφορα Σωματεία και Οργανώσεις, Εταιρίες, Κυ-
βερνήσεις, μεμονωμένοι χρήστες.
Στα Σωματεία–παραγωγούς θα ανήκει και ο Σύνδεσμός μας,

που έφτιαξε τη δική του ιστοσελίδα  www.servou.gr, στην ο-
ποία αποθηκεύσαμε πληροφορίες (όπως θα διαβάσετε αναλυτι-
κά σε άλλη στήλη), που θα είναι διαθέσιμες σε χρήστες του
διαδικτύου  σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Αρκεί να  ξέρουν
την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, η να ψάχνουν μέσω μηχανών
αναζήτησης (π.χ GOOGLE )  με λέξεις – κλειδιά, π.χ τη λέξη
ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ,  ΣΕΡΒΟΥ, ΑΡΑΠΗΔΕΣ κλπ.
Πολλές ιστοσελίδες μαζί (Αγγλικά  web pages) κάνουν έναν

δικτυακό τόπο και το σύνολο των δικτυακών τόπων αποτελεί τον
παγκόσμιο δικτυακό ιστό: www (world wide web).

*Άλλες χρήσεις του  internet. Mε την εκμετάλλευση των
δυνατοτήτων του διαδικτύου έχουν αναπτυχθεί το ηλεκτρονικό
εμπόριο, (δίνουμε παραγγελία αγοράς π.χ ενός πουκάμισου ή
βιβλίου σε ένα μαγαζί και μας έρχεται στο σπίτι, αφού μας γίνει
αυτόματη χρέωση της πιστωτικής μας κάρτας ή με αντικατα-
βολή), η τηλεδιάσκεψη, η τηλε-εκπαίδευση (Σήμερα π.χ ένα παι-
δί μπορεί να μάθει Κινεζική γλώσσα με  ιδιαίτερο μάθημα από
κινέζα δασκάλα του Πεκίνου, που θα την βλέπει στην οθόνη του
υπολογιστή και θα την ακούει). Αρκεί να πληρώνει. Τέλος πά-
ντων ότι θέλει μπορεί να βρει κανείς στο ίντερνετ και σίγουρα
προσφέρει ευχαρίστηση.
Φροντίστε να μάθετε να τον χρησιμοποιείτε στοιχειωδώς. Πο-

τέ δεν είναι αργά και ποτέ δεν θα το μετανιώσετε. Και “δηλωτή”
αν θέλετε μπορείτε να παίξετε, εσείς και ο υπολογιστής σας.
Μόνο που δεν σηκώνει κλεψιές, τις καταλαβαίνει αμέσως...

Θ.Γ.Τρουπή (Γκράβαρη)
ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ

 Οι πατριώτες που βρέθηκαν στο γραφείο
του Συνδέσμου στις 14.12.08 συζητούν
για το θέματα που έχουν προκύψει.

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου που θα γίνονταν οι εκλογές,
τα μέλη  του απερχόμενου ΔΣ συναντήθηκαν στο Γραφείο
του Συνδέσμου με δύο μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, α-
φού είχαν πληροφορηθεί πως  μόνο μία πατριώτισσα δήλωσε
υποψηφιότητα για το  ΔΣ. Συσκέφθηκαν “περί του πρακτέου”
παρουσία και όσων πατριωτών είχαν προσέλθει να ψηφίσουν.
Όλοι οι παρευρισκόμενοι αφού αντάλλαξαν απόψεις  υπέγρα-
ψαν το παρακάτω κείμενο, που πρότεινε και συνέταξε ο Νίκος

Παπαγεωργίου.
“Σήμερα την 14/12/2008, στο γραφείο του Συνδέσμου συ-

γκεντρώθηκαν τα μέλη του ΔΣ και συζήτησαν τη διαμορφωμέ-
νη κατάσταση,
εφ’ όσον δεν υ-
πήρξαν υποψη-
φιότητες, εις α-
νοικτό συμβού-
λιο όλων των
παρευρισκομέ-
νων πατριωτών:
Παπαγεωργίου
Νίκος, Μαρα-
γκός Αθ Ιωάννης,
Δάρας Κωνστα-
ντίνος, Παπαγε-
ωργίου Βασί-
λειος, Κωνστα-
ντόπουλος Δημ
Ηλίας, Βέργος Δημ Γεώργιος, Γεωργακόπουλος Τάσος, Βέρ-
γος Λάμ. Γεώργιος, Μαραγκός Ι. Χρήστος, Τρουπής Γ. Θεόδω-
ρος, Χειμώνας Ηλίας, Δάρας Παναγιώτης, Χρονόπουλος Ιωάν-

νης, Αναστασόπουλος Χρήστος, Βέργος Θεόδωρος, Βέργος
Στ. Ιωάννης, Βέργος Ν. Ιωάννης, Σχίζας Κωνσταντίνος και Σχί-
ζας Π. Δημήτριος. Ομόφωνα αποφασίσθηκε η συνέχιση των
εργασιών και λειτουργία του Συνδέσμου από το υπάρχον ΔΣ

μέχρι την απόφαση της έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης που θα συ-
γκληθεί σε εύλογο χρόνο. Προς
κάλυψη των ενεργειών του ΔΣ
υπογράφουν όλοι οι ανωτέρω α-
ναφερόμενοι πατριώτες.  Επί-
σης  αποφάσισε να μη γίνει κο-
πή πίτας και χοροεσπερίδα που
είχαν προγραμματισθεί  για τον
Ιανουάριο και Φεβρουάριο του
2009 και να εκδοθεί ένα φύλλο
Αρτοζήνου μετά δίμηνο περί-
που, που να ενημερώνει τους
πατριώτες για την σύγκληση έ-
κτακτης Γενικής Συνέλευσης”.

Παρασκευοπούλου 4 - Περιστέρι
Τηλ.: 2105770003

Δερμάτινα νδύματα
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑΣ
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Tα Οικονομικά μας

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
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B O M A R
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Μαρία Αν. Μπόρα
Καρύστου 12 Πετρούπολη Τηλ. 210-5010550

 servou.grσυνέχεια από τη σελ. 1

*την εφημερίδα μας “Αρτοζήνος”,
*δικές μας συλλογές
*φωτογραφίες που μας δάνεισαν διάφοροι πα-

τριώτες.
Ευχαριστούμε όλους όσους στο παρελθόν φρό-

ντισαν να πλουτίσουν το αρχείο του Συνδέσμου με
φωτογραφίες - και δεν γνωρίζουμε αναλυτικά ποιοι
είναι - καθώς και τους Βέργο Γεώργιο, Γκούτη Αθα-
νασία, Δημητρόπουλο Χρήστο, Μαραγκό Αθ. Ιωάννη,
Μαραγκό Αθ. Χρήστο,  Μπόρα Αθ. Βασίλειο, Μαρ-
κοπούλου Κανέλλα, Παπαγεωργίου Νίκο, Σχίζα-Φλου-
ράκη Χρυσούλα,  Τρουπή Νίκο (Γκράβαρη), Χρονό-
πουλο Η. Ιωάννη και Χρονόπουλο Ι. Κωνσταντίνο,
που μας δάνεισαν φωτογραφίες.

Επίσης ευχαριστούμε όσους έγραψαν κείμενα. Δεν
θα αναφέρουμε εδώ τα ονόματα τους, γιατί τα άρ-
θρα φέρουν την υπογραφή τους και μπορούν οι επι-
σκέπτες να ενημερωθούν. Ευχαριστούμε όμως ιδιαί-
τερα τον υποστράτηγο ε.α. Χρήστο Αθ. Μαραγκό,
που κάλυψε (σε μέγιστο βαθμό) το θέμα της ιστορί-
ας του χωριού, συμπεριλαμβανομένων και των εκ-
κλησιών.

Στόχος μας είναι να υπάρχει συστηματική συντή-
ρηση και ενημέρωση της ιστοσελίδας και συνεχής
βελτίωση του περιεχομένου της, τόσο σε θέματα που
έχουν σχέση με την ιστορία και το παρελθόν του
τόπου μας, όσο και σε θέματα που έχουν σχέση με το
παρόν και το μέλλον του χωριού και του Συνδέσμου.

Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε
να ενημερώνουμε διαρκώς τους επισκέπτες της ι-
στοσελίδας, με θέματα και νέα που αφορούν τους
απανταχού της γης Σερβαίους. Η διαχείριση προς
το παρόν θα γίνεται από εμάς, με τη συνδρομή και
του Χ. Δημητρόπουλου.

Καλούμε τους πατριώτες και φίλους του χωριού
μας, ιδιαίτερα τους νέους, να μας βοηθήσουν ώστε η
ιστοσελίδα διαρκώς να εμπλουτίζεται με νέο υλικό
και σταδιακά να αναβαθμίζεται ποιοτικά. Οι παρα-
τηρήσεις και οι υποδείξεις σας θα είναι ευπρόσδε-
κτες. Οι υπογράφοντες:

Τρουπής Γ. Θεόδωρος.   Οικονομολόγος, Συν/
χος Δ/ντής Τραπέζης.

Χειμώνας Θεοδ. Ηλίας.    Dr. Ιατρός Καρδιολό-
γος, Υποπτέραρχος ε.α.

Μαραγκός Ιω. Χρήστος.  Dr. Παιδίατρος, συντα-
ξιούχος”.

Η 3η-5η ενότητα περιλαμβάνουν περιεκτικό κεί-
μενο με πλούσιο φωτογραφικό υλικό για του Σέρβου
και τους Αράπηδες. Καταβάλαμε κάθε δυνατή προ-
σπάθεια ώστε ο επισκέπτης με την μελέτη αυτών των
άρθρων να σχηματίσει μία ολοκληρωμένη εντύπωση
για το χωριό μας, την ιστορία του και τους Σερβαί-
ους, πριν περιηγηθεί στα υπόλοιπα 300 περίπου
άρθρα.

6η ενότητα: “Λαογραφία-Παράδοση”.  Περιλαμ-
βάνει 3 Κατηγορίες με  Ήθη και έθιμα (7 άρθρα),

“Μύθους και παραδόσεις” (2 άρθρα) και “Λαϊκή
τέχνη” (2 άρθρα).

7η ενότητα: “Σερβαίοι συγγραφείς και λογοτέ-
χνες”. Εδώ αναφερόμαστε σε 7 πατριώτες που έ-
χουν εκδώσει τουλάχιστον ένα βιβλίο. Υπάρχει φω-
τογραφία με το βιογραφικό του καθενός και μέρος
από το έργο του. Συνολικά στην ενότητα αυτή έχουν
αναρτηθεί 60 άρθρα.

8η ενότητα: “Σερβαίοι αγωνιστές και πεσόντες”.
Εδώ υπάρχει ονομαστική μόνο αναφορά στους 13
ήρωες του 1821 και στους 47 πεσόντες τον περα-
σμένο αιώνα, χωριστά σε περιόδους. Αν ακουμπή-
σετε τον “κένσορα” πάνω σε καθένα από αυτά τα
μικρά άρθρα, σας εμφανίζει αυτόματα το πλήρες
άρθρο.

9η ενότητα. “Σερβαίοι για του Σέρβου”. Κάτω
από αυτόν τον “ευρηματικό” τίτλο υπάρχουν (προς
το παρόν) σύντομα βιογραφικά με το αντίστοιχο έρ-
γο 4 (μη εν ζωή) πατριωτών, που αξιολογήσαμε (σε
πρώτη φάση) πως έχουν προσφέρει περισσότερα
από άλλους, στο χωριό και το Σύνδεσμο.

10η ενότητα: “Γραφή πατριωτών-συνεργατών”.
Περιλαμβάνει 9 κατηγορίες και 84 (μέχρι τώρα)  άρ-
θρα. Η μεγαλύτερη κατηγορία “αναμνήσεις” περιλαμ-
βάνει 27 άρθρα, γραμμένα από 9 πατριώτες. Η επό-
μενη με 18   άρθρα αφορά σε ιστορικά θέματα του
χωριού, γραμμένα στην πλειοψηφία τους (13) από το
στρατηγό Χ. Αθ. Μαραγκό. Μία ακόμη μεγάλη κατηγο-
ρία με 13 άρθρα αφορά σε ιατρικά και παραϊατρικά
θέματα, γραμμένα από 4 Σερβαίους γιατρούς. Άλλες
κατηγορίες, που περιλαμβάνουν 26 συνολικά άρθρα
είναι: “ποιήματα”, “Σερβαίοι μαστόροι και σερβιώτι-
σες”, “σατυρικά”, “γλωσσολογικά”, “άρθρα και στο-
χασμοί” και  “σελίδα των νέων”.

11η ενότητα: “Αξιοθέατα”: Εδώ υπάρχουν 30 άρ-
θρα, με πολύ πλούσιο φωτογραφικό υλικό, που αφο-
ρούν κυρίως σε αξιοθέατα του χωριού μας (εκκλη-
σίες, εξωκκλήσια, βρύσες, σπηλιές, πεζοπορικές δια-
δρομές).

12η ενότητα: Έχει τίτλο “Τα νέα” και περιλαμβά-
νει άρθρα με νέα από το Σύνδεσμο, από το χωριό
αλλά και από την ευρύτερη περιοχή. Δεν χρεάζεται
πλέον να περιμένετε τον “Αρτοζήνο” για να διαβά-
σετε τα Νέα. Στη στήλη αυτή θα δημοσιεύονται πολ-
λά και άμεσα “ζωντανά”.

13η ενότητα: “Σέρβου και Δήμος Ηραίας”. Περι-
λαμβάνει προς το παρόν 3 άρθρα για το Τοπικό
Διαμέρισμα Σέρβου και 3 για το Δήμο Ηραίας.

Στη συνέχεια των περιεχομένων υπάρχει ενότητα
για ανάρτηση “βίντεο” και άλλη με 20 περίπου δη-
μοτικά τραγούδια, τα οποία ακούγονται κανονικά
και στους συντελεστές περιλαμβάνονται  οι γνωστοί
μας “Μαυρέλιας” και “Παπαλιάς” αλλά και άνθρω-
ποι από το χωριό.

Η επόμενη ενότητα περιλαμβάνει διευθύνσεις άλ-
λων ιστοσελίδων (πατριωτών, του Δήμου Ηραίας και
κάποιες της ευρύτερης περιοχής), που μπορείτε να
συνδεθείτε άμεσα. Ακολουθεί η λογοτεχνική σελί-
δα, που επιμελήθηκε ο Χ. Δημητρόπουλος και περι-
λαμβάνει αξιόλογα έργα Ελλήνων λογοτεχνών.

Μετά τα παραπάνω ακολουθεί μία μεγάλη ενότητα
με τίτλο “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΕΡΒΑΙΩΝ”. Εδώ υπάρχουν
περί τα 20 άρθρα που αναφέρονται σε όλα όσα έχουν
σχέση με το Σύνδεσμό μας, από τη δημιουργία του
μέχρι σήμερα (Πράξη ίδρυσης, καταστατικό, διατελέ-
σαντες πρόεδροι, έργα κατά περιόδους, εκδηλώσεις,
Πολιτιστικό Κέντρο, αναγραφή ονομάτων πεσόντων,
κλπ.) Στην συνέχεια  υπάρχει άρθρο για την εφημερί-
δα μας και δυνατότητα on line ανάγνωσης, όλου του
περιεχομένου των 4 τελευταίων φύλλων. Ακολουθεί
ενότητα για e-mails και επικοινωνία των επισκεπτών
με τους διαχειριστές της ιστοσελίδας.

Η επόμενη στήλη έχει σχέση με άλμπουμ φωτογρα-
φιών, που ελπίζουμε να σας αρέσουν. Αν έχετε κά-
ποια φωτογραφία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα θέλαμε
να μας την δανείσετε να την αναρτήσουμε. Επίσης αν
θέλετε να αναρτάτε μόνοι σας δικά σας άρθρα, που
νομίζετε πως θα ενδιαφέρουν τους πατριώτες και θα
συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ιστοσελίδας και του
Συνδέσμου μας, μπορείτε (με κάποιες προϋποθέσεις)
να γίνετε μέλος.

Για την δημιουργία της ιστοσελίδας δεν υπήρξε
καμία οικονομική επιβάρυνση του Συνδέσμου. Το
κόστος ανέλαβαν οι 3 υπογράφοντες.

(Η ύλη που έχει αναρτηθεί μέχρι τώρα στην ιστοσε-
λίδα υπάρχει χωριστά σε ηλεκτρονική μορφή και αντι-
στοιχεί περίπου σε χίλιες σελίδες ενόςσυνηθισμένου
βιβλίου.  Θα μπορούσε ο Σύνδεσμος (προσθέτοντας
κάποια ακόμη ύλη) να εκδόση 5-6 τόμους, κυρίως για
όσους δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στο  Internet. Το
τυπογραφικό κόστος είναι περίπου 10.000 ευρώ, για
χίλια κομμάτια (επί  5 τόμους). Αν υπάρχει κάποιος
πατριώτης-χορηγός για το Σύνδεσμο, η εργασία προ-
σφέρεται δωρεάν από τους υπογράφοντες της ιστο-
σελίδας).

ΕΣΟΔΑ   14/11/Ο8 – 20/01/09
Α) ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
1052  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ............ 50
1054 ΒΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ........................... 20
1055 ΒΕΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ. ................................ 20
1054 ΒΕΡΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Γ. ......................... 20
1046 ΒΕΡΓΟΥ – ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ  ΕΥΓΕΝΙΑ ......... 20
1051 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣ. Γ. ......... 50
1062 ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ...................... 10
1040 ΔΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  Γ. ............................. 70
1063 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ..................... 30
106   ΚΑΤΣΙΑΠΗ – ΘΕΟΦΙΛΗ  ΜΑΡΙΑ ............. 30
1041 ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .......................... 20
294   ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΝΟΚΟΛΕΤΑ ......................... 50
1044 ΚΩΝΣΤ/ΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΟΥΠΗ ΓΕΩΡΓ. ........ 20
1061 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛ. Θ. .................... 20
721   ΠΑΓΚΡΑΤΗ – ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓ ... 30
1043 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛ  Γ. .................... 25
1042 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΝΤΑ ΚΩΝ/ΝΑ .... 50
296   ΠΑΠΑΘΩΜ/ΛΟΥ-ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΥ ΕΛ. ... 100
         (Στη μνήμη Γεωργίας Δ. Βέργου)
1067 ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ............................ 55
292   ΣΧΙΖΑ – ΣΚΟΥΡΤΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ............ 20
293   ΣΧΙΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ .................................... 20
1045 ΣΧΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛ. ........................ 50
1064 ΣΧΙΖΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣ. ..................... 50
295   ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ...................... 60
          (Στη μνήμη Γεωργίας Δ. Βέργου)
1058  ΣΧΙΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜ. ..................... 20
1053  ΣΧΙΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ........................ 30
1047  ΤΡΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔ. ................ 10
1059 ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤ. ...................... 40
Β) ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤ. ΚΕΝΤΡΟ
1056  ΜΠΟΡΑΣ ΗΛΙΑΣ Ι. (ΝΤΟΡΟΣ) ............. 200
1057  ΜΠΟΡΑΣ ΗΛΙΑΣ Ι. (ΝΤΟΡΟΣ) ............. 300
1038  ΣΤΡΙΚΟΥ–ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ. ....... 50
           (Στη μνήμη Θεόδωρου Τρουπή)
1037  ΚΩΝΣΤ/ΛΟΥ–ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ ΑΘΑΝ. .... 60
719    ΣΤΡΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡ. ...................... 100
           (Στη μνήμη Γεωργίας Στρίκου)
1048   ΤΡΟΥΠΗΣ ΘΕΟΔ. Ν. (ΓΚΡΑΒΑΡΗΣ) ... 100
 Γ) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΛΑΧΕΙΑ
Απόδειξη Νο 1039 ....................................... 250
Απόδειξη Νο 1060   Τόμος ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ ....... 50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ .................. 2.080 €

ΕΞΟΔΑ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Α) ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
27, 31 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ............. 4.500
13642, 109  ΣΤΟΚΟΣ – ΚΟΛΛΑ .................... 200
30  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ κλπ .................. 300
897,909,910  ΥΛΙΚΑ  (άμμος,  κλπ) ........... 4.477
28 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ............. 1.500
29, 33  ΕΠΕΝΔ. ΠΕΤΡΑΣ (ΕΝΑΝΤΙ) ........... 3.000
135     ΑΓΚΩΝΑΡΙΑ ......................................  470
Β) ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
1298, 3585  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  Φ. 170 ................ 547
130, 32 ΕΞΟΔΑ Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ .................... 68
ΔΕΗ – ΟΤΕ ..................................................... 78
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ................ 15.140 €

Δ) ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
**ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ  Ι. ΝΑΟΥ ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Στη μνήμη Μαρίνας Π. Κωνσταντοπούλου
1065  Η  Οικογένειά της ............................. 500
1066  Κωνσταντ/λου-Κούλη  Βενετ.. .............. 50
** ΕΞΩΚΚΛΗΣΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟ-ΛΙΑ
720 Παγκράτη–Μπαλωμένου Παναγιώτα .... 100
           (Στη μνήμη του αδερφού της Γιώργου)
**ΓΙΑ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
Στη μνήμη Κουρμούσης Παναγιώτας (Κόρης της
Κούλας Χ. Μπόρα) οι συγγενείς της .......... 200
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ............................. 850

ΕΘΝΙΚΗ
Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Κάντε το καλύτερο δώρο στον εαυτό σας
και το παιδί σας. Εξασφαλίστε το
εγγυημένο ποσό των 27.500 ευρώ

-για τις σπουδές του.
-η την επαγγελματική του αποκατάσταση.

ΜΕ 3 ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΟΝΟ.
ΟΛΓΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Ασφαλιστική Σύμβουλος.
210-9090050, 210-5137994, 694413933

Αρχαιρεσίες στον
Ορειβατικό Όμιλο Ηραίας

“Η ΓΚΟΥΡΑ”
Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου έγινε η πρώ-

τη Γενική Συνέλευση του Φυσιολατρικού Ό-
μίλου Ηραίας “Η ΓΚΟΥΡΑ” στην αίθουσα
της Ομοσπονδίας Ορειβατικών, Εκδρομικών
και Φυσιολατρικών Σωματείων Ελλάδος (Ο-
ΦΟΕΣΕ), επί της οδού Μπόταση 11, στην
Αθήνα. Ακολούθησαν Αρχαιρεσίες και ε-
ξελέγη το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξε-
λεγκτική Επιτροπή.

 Η πρόεδρος της προσωρινής Διοικούσας
Επιτροπής Ελένη Θανοπούλου, αφού καλω-
σόρισε τα μέλη, έκοψε την πρωτοχρονιάτι-
κη πίτα. Ακολούθησε εκλογή προεδρείου
της Γενικής Συνέλευσης. Πρόεδρος της Γε-
νικής Συνέλευσης εξελέγη ο Θεόδωρος Γ.
Τρουπής, ο οποίος διηύθυνε τις εργασίες.
Η Ελένη Θανοπούλου έκανε σύντομο απο-
λογισμό των πεπραγμένων της απερχόμε-
νης Επιτροπής και ο ταμίας Ιωάννης Βέρ-
γος τον οικονομικό απολογισμό. Ο αντιπρό-
εδρος της επιτροπής Ευθύμιος Αποστολό-
πουλος ανέπτυξε τους σκοπούς του Ομίλου
και έκανε μια περιγραφή των μελλοντικών
σχεδιασμών. Αφού έγινε διαλογική συζήτη-
ση, εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα της επι-

τροπής και ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες. Ε-
ξελέγησαν οι εξής (με αλφαβητική σειρά):
Αποστολόπουλος Ευθύμιος (Λυκούρεσι),
Βέργος Ιωάννης Στ. (Σέρβου), Διαμαντοπού-
λου Μαρίνα (Κοκκινοράχη), Θανοπούλου Ε-
λένη (Παλούμπα), Κουτσολαμπρόπουλος
Φώτιος (Λυσσαρέα), Κωνσταντόπουλος Γε-
ώργιος (Ψάρι), Μαρκόπουλος Δημήτριος
(Σαρακίνι), Παπαθεοδώρου Αθανάσιος (Α-
ετοράχη) και Χειμώνας Ηλίας (Αράπηδες).
Αμέσως μετά το ΔΣ συνήλθε στον ίδιο χώ-

ρο και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Ðñü-
åäñïò: Áðïóôïëüðïõëïò Åõèýìéïò, Áíôé-
ðñüåäñïò: Èáíïðïýëïõ ÅëÝíç, Ãåíéêüò
ãñáììáôÝáò: Äéáìáíôïðïýëïõ Ìáñßíá, Åé-
äéêüò ãñáììáôÝáò: ×åéìþíáò Çëßáò, Ôáìß-
áò: ÂÝñãïò ÉùÜííçò. ÌÝëç Êïõôóïëáìðñü-
ðïõëïò Öþôéïò, Ìáñêüðïõëïò ÄçìÞôñéïò,
Ìçôñüðïõëïò ÄçìÞôñéïò êáé Ðáðáèåïäþ-
ñïõ ÁèáíÜóéïò

 “Η ΓΚΟΥΡΑ”, με έδρα του Παλούμπα, έ-
χει σκοπό την ανάπτυξη της φυσιολατρίας και
του εκδρομικού ορειβατικού πνεύματος και την
προστασία του περιβάλλοντος χώρου, κυρίως
των δασών, των βουνών, των ποταμιών, των
σπηλαίων και των φαραγγιών της Ηραίας κα-
θώς επίσης και τη σύσφιξη των δεσμών και
των σχέσεων των νέων της περιοχής μας. Η
Γκούρα είναι ένα από τα φαράγγια της περιο-
χής, που σύμφωνα με γνώμες ειδικών επιστη-
μόνων είναι από τα σημαντικότερα της χώ-
ρας. Κατά μήκος του υπάρχουν πολλές πη-
γές, σπήλαια και νερόμυλοι γκρεμισμένοι. Ξεκι-
νά από τον “Αρτοζήνο” και εκβάλει στον
Τουθόα. Παραπλεύρως, δεξιά και αριστε-
ρά του φαραγγιού, είναι κτισμένα δέκα πα-
ραδοσιακά χωριά (Σέρβου-Λυκούρεση-Ψά-
ρι-Παλούμπα-Σαρακίνι-Λυσσαρέα-Όχθια-
Αετορράχη-Κοκκινορράχη και Αράπηδες).
Προκειμένου να αναδειχθεί και να αξιο-

ποιηθεί το φαράγγι αυτό αλλά και ο φυσι-
κός πλούτος της περιοχής, ο Όμιλος διορ-
γανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις (κυρίως
περιηγήσεις στην περιοχή) και προσπαθεί

σε συνεργασία με τον δήμο Ηραίας και με
τους Πολιτιστικούς Συλλόγους των χωριών
να πετύχει την σύνταξη σχετικής μελέτης
και τη δημιουργία παρόχθιων μονοπατιών
καθώς και μονοπατιών προσπέλασης του
Φαραγγιού. Επίσης τη δημιουργία καταφυ-
γίου, αναψυκτηρίων, την αναστήλωση μύλων
κλπ. Προς τούτο χρειάζεται τη συνδρομή
και συμπαράσταση όλων όσων ενδιαφέρο-
νται για την πρόοδο των χωριών μας.

Åîüñìçóç ãéá åîåñåýíçóç
ôçò Ãêïýñáò

Ο Ορειβατικός Όμιλος Ηραίας “Η Γκού-
ρα” διοργανώνει εκδρομή- εξόρμηση την 2
Μαΐου στη Γκούρα, για εξερεύνηση του τμή-
ματος του φαραγγιού που βρίσκεται στο ύψος
της Αετορράχης . Οι εκδρομείς θα πάνε με
δικά τους μέσα και η συνάντηση θα γίνει στην
Αετορράχη την 9.30’ πμ. Το κομμάτι αυτό
της Γκούρα είναι ιδιαίτερα γραφικό, γιατί πε-
ριβάλλεται από πανύψηλους βράχους. Ό-
σοι είναι φίλοι της φύσης καλούνται να συμ-
μετέχουν.


