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Άποψη χωριού την άνοιξη του 2009

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΕΡΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
ÅÐÁÍÅÉËÇÌÌÅÍÁ óôï ðáñåëèüí Ý÷ïõìå õðïãñáììßóåé, óå

åêäçëþóåéò ôïõ ÓõíäÝóìïõ êáé ìÝóá áðü ôéò óôÞëåò ôïõ ÁñôïæÞ-
íïõ êáé ôçò éóôïóåëßäá servou.gr, ôçí îå÷ùñéóôÞ áîßá ðïõ áðï-
äßäïõìå óôçí êáôáãñáöÞ ôçò éóôïñßáò ôïõ ÷ùñéïý ìáò. Ìå ôá üóá
ìÝ÷ñé óÞìåñá ãíùñßæïõìå öáßíåôáé ðùò ôï ÷ùñéü ìáò Ý÷åé óðïõ-
äáßá ìáêñáßùíç éóôïñßá, ðïõ áñ÷ßæåé  áðü ôïõò Ìõêçíáúêïýò ÷ñü-
íïõò, ìå ôï ðåñßöçìï êÜóôñï ôïõ óôï âïõíü “Ðáëáéüêáóôñï”,
óôçí ðëáãéÜ ôïõ ïðïßïõ åßíáé ÷ôéóìÝíï ôï óçìåñéíü ÷ùñéü. Èá áíá-
öåñèïýìå åðéãñáììáôéêÜ óôá ðëÝïí óçìáíôéêÜ óçìåßá ôçò éóôïñß-
áò ìáò, ãéá íá êáôáëÞîïõìå óôçí óçìåñéíÞ ìáò ðñüôáóç.

ÔÏ ÏÍÏÌÁ “ÓÝñâïõ”, óýìöùíá ìå ôá äçìïóéåõèÝíôá
óôïé÷åßá, öáßíåôáé ðùò Ý÷åé áñ÷áéïåëëçíéêÞ ðñïÝëåõóç, áðü ôç
ëÝîç å-ñ-ý-ù (s-e-r-v-o, Ó-Ý-ñ-â-ï-õ) ðïõ óçìáßíåé “êÜóôñï,
ðáñáôçñþ”.

ÔÁ ÕËÉÊÁ ðïõ Ý÷åé ÷ôéóôåß ôìÞìá ôïõ óçìåñéíïý ÁãéáíôñéÜ,
ðáñáðÝìðïõí óôïí 6ï-4ï ð.÷. áéþíá, åíþ ôï øçöéäùôü ðïõ âñÝ-
èçêå óôçí ßäéá ðåñéï÷Þ áíÞêåé óå êôßóìá ðáëáéï÷ñéóôéáíéêÞò åðï-
÷Þò (ðåñß ôïí 4ï ì.÷. áéþíá), óýìöùíá ìå ôçí åêôßìçóç ôçò Áñ-
÷áéïëïãéêÞò Õðçñåóßáò.

Ç ÌÁ×Ç ôçò Ðñéíßôóáò (Áýãïõóôïò 1264, ðïõ ç ôåëéêÞ ôçò
öÜóç öáßíåôáé ðùò äéåîÞ÷èç óôç äéêÞ ìáò  Ìðñßíéá), ïé áãþíåò
ôùí ðñïåðáíáóôáôþí êëåöôþí ÄÞìïõ êáé ÌáêñõãéÜííç, ïé 13
Óåñâáßïé Þñùåò, ðïõ ðñùôïóôÜôçóáí óôïí áðåëåõèåñùôéêü áãþíá
ôïõ 1821 êáé “ç ìÜ÷ç ôïõ ÓÝñâïõ” (ÃñéÜò  äéÜóåëï, ÌÜéïò
1826), åßíáé áíáìöéóâÞôçôçò áîßáò  éóôïñéêÜ ãåãïíüôá.

Ç ÓÕÌÌÅÔÏ×Ç êáé ï çñùéóìüò ôùí Óåñâáßùí óôïõò áãþíåò
ôïõ ¸èíïõò áðü ôïí  Åëëçíïôïõñêéêü ðüëåìï ôïõ 1897, ôïí
Ìáêåäïíéêü áãþíá, ôïõò Âáëêáíéêïýò ðïëÝìïõò, ôïí Á´ Ðá-
ãêüóìéï Ðüëåìï, ôçí ÌéêñáóéáôéêÞ åêóôñáôåßá êáé ôïí Â´
Ðáãêüóìéï ðüëåìï ìáò êÜíïõí õðåñÞöáíïõò.

Ç ÁÐÏÖÁÓÇ ôçò ÓõíÝëåõóçò ôïõ ÓõíäÝóìïõ (êáôÜ ðëåéïøç-
ößá), ìåôÜ áðü ïìüöùíç åéóÞãçóç ôïõ ÄÓ, íá áíáãñáöïýí üëá ôá
ïíüìáôá ôùí ðåóüíôùí ðáôñéùôþí óå áãþíåò ôïõ ¸èíïõò (Þ óõíå-
ðåßá ôïýôùí), åßíáé ìéá éóôïñéêÞ êáé ãåííáßá áðüöáóç.

ÅÕ×ÁÑÉÓÔÏÕÌÅ üëïõò ôïõò ðáôñéþôåò ðïõ  ìÝ÷ñé óÞìåñá óõ-
íÝâáëáí óôçí óõëëïãÞ êáé êáôáãñáöÞ ôùí üðïéùí éóôïñéêþí óôïé-
÷åßùí.

Ç ÐÅÑÉÏÄÏÓ ðïõ äåí Ý÷åé êáôáãñáöåß áðü éóôïñéêÞò ðëåõñÜò
åßíáé ôá ÷ñüíéá ôçò ÃåñìáíéêÞò êáôï÷Þò êáé ôïõ Åìöõëßïõ óôï ÷ù-
ñéü. Ðáñüëï ðïõ äåí õðÞñîáí áîéüëïãá ãåãïíüôá óôï ÷ùñéü ìáò,
óå ó÷Ýóç ìå Üëëåò ðåñéï÷Ýò, èåùñïýìå ðùò åßíáé ÷ñÝïò ìáò
áðÝíáíôé ôùí íåüôåñùí ãåíåþí ðáôñéùôþí íá ðñïóðáèÞóïõìå íá
óõãêåíôñþóïõìå üóá óôïé÷åßá ìðïñÝóïõìå. ¸÷ïõí ðåñÜóåé Þäç
60 ÷ñüíéá áðü ôï 1949, ðïõ Ýëçîå ï åìöýëéïò êáé ïé êÜôù ôùí
65-70 ÷ñüíùí ðáôñéþôåò äåí èõìïýíôáé ó÷åäüí ôßðïôá. ¸÷ïõí
üìùò äéêáßùìá íá ðëçñïöïñçèïýí ãéá ôá ãåãïíüôá åêåßíçò ôçò
ðåñéüäïõ, êõñßùò óôï ÷ùñéü ìáò áëëÜ êáé óôéò ãåéôïíéêÝò ðåñéï÷Ýò.
Ïé ìåãáëýôåñçò çëéêßáò ðáôñéþôåò, ðïõ óÞìåñá áíôéðñïóùðåýïõí
Ýíá ìéêñü ðïóïóôü, ðïõ ìå ôçí ðÜñïäï ôùí åôþí âáèìéáßá èá
ìçäåíéóèåß (ç éóôïñßá èá ìåßíåé ãéá ðÜíôá), èåùñïýìå ðùò Ý÷ïõí
÷ñÝïò íá êáôáèÝóïõí ôéò ðñïóùðéêÝò ôïõò ìáñôõñßåò, ÷ùñßò öüâï
êáé ðÜèïò, þóôå íá ãñáöôåß ìå ôçí ìÝãéóôç äõíáôÞ áíôéêåéìåíéêü-
ôçôá ç éóôïñßá ìáò, “áðü ðñþôï ÷Ýñé”.

ÈÅÙÑÏÕÌÅ ðùò Ý÷åé áîßá ç åðþíõìç êáôáãñáöÞ ôùí ãåãïíü-
ôùí, ÷ùñßò íá ðåñéëáìâÜíåôáé óå áõôÞí ç Üóêçóç êñéôéêÞò,  ç
áðüäïóç åíäå÷ïìÝíùò åõèõíþí óôçí ìßá Þ ôçí Üëëç ðëåõñÜ, óôïí
Á Þ óôïí Â ðáñÜãïíôá. Åßíáé äéêáßùìá áóöáëþò ôïõ êáèåíüò íá
Ý÷åé ôçí äéêÞ ôïõ Üðïøç ãéá Ýíá éóôïñéêü èÝìá, äåí åßíáé üìùò
äéêáßùìÜ ôïõ íá èÝëåé íá åðéâÜëåé áõôÞ ôïõ ôçí Üðïøç êáé óôïõò
Üëëïõò. ¢ëëùóôå ìåôÜ 60 ÷ñüíéá êáé ìå üëïõò ó÷åäüí ôïõò ðñù-
ôáãùíéóôÝò åêåßíçò ôçò ðåñéüäïõ íá Ý÷ïõí öýãåé áðü ôç æùÞ,ç íá
âñßóêïíôáé óôéò ôåëåõôáßåò äåêáåôßåò ôïõ âßïõ ôïõò, ðéóôåýïõìå
ðùò åßíáé ëïãéêü êáé áíáãêáßï íá ìÜèïõí êáé ïé íåüôåñïé ôçí éóôïñßá
åêåßíçò ôçò ðåñéüäïõ.  (Äéåèíþò, ìåôÜ ðáñÝëåõóç 30 åôþí ôá
ìõóôéêÜ áñ÷åßá âëÝðïõí ôï öùò ôçò äçìïóéüôçôáò).

ÊÁËÏÕÌÅ óõíåðþò üëïõò ôïõò ðáôñéþôåò ðïõ Ý÷ïõí
óôïé÷åßá ãéá åêåßíç ôçí ðåñßïäï íá ôá óôåßëïõí óôï Óýí-
äåóìï, áðïöåýãïíôáò êáôÜ ôï äõíáôüí ôçí Üóêçóç êñé-
ôéêÞò. Ç áðïóôïëÞ ôùí óôïé÷åßùí äåí óçìáßíåé ïðùóäÞ-
ðïôå äçìïóßåõóç óôçí åöçìåñßäá ç áíÜñôçóç óôç é-
óôïóåëßäá. Ãéá êÜèå ðåñßðôùóç èá áðïöáóßæåé ôï ÄÓ, ìå
ãíþìïíá ðÜíôá ôï óõìöÝñïí ôïõ ÓõíäÝóìïõ êáé ôç äéá-
ôÞñçóç êáëþí ó÷Ýóåùí ìåôáîý ôùí ðáôñéùôþí.  ¸ôóé
êáé áëëéþò üëá ôá óôïé÷åßá ðïõ èá óôáëïýí èá êáôáãñá-
öïýí êáé èá áñ÷åéïèåôçèïýí óôá âéâëßá ôïõ ÓõíäÝóìïõ,
ãéá íá áîéïëïãçèïýí óôï ìÝëëïí.
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ΘΕΟΔ. Κ. ΤΡΟΥΠΗΘΕΟΔ. Κ. ΤΡΟΥΠΗΘΕΟΔ. Κ. ΤΡΟΥΠΗΘΕΟΔ. Κ. ΤΡΟΥΠΗΘΕΟΔ. Κ. ΤΡΟΥΠΗ
Ο Δήμος Ηραίας και η οικογέ-

νεια του Θεοδώρου Κ. Τρουπή
διοργανώνουν  από κοινού στις
16.8.2009 στο χωριό μουσική εκ-
δήλωση στη μνήμη του. Θα τρα-

γουδήσουν η Νένα Βενετσάνου και ο Βασίλης Αγροκώ-
στας. Θα διαβαστούν αποσπάσματα από το συγγραφι-
κό του έργο και θα απαγγελθούν ποιήματά του.   Τη
μουσική επιμέλεια θα έχει ο ανεψ ιός του και πολύ γνω-
στός σε Ελλάδα και εξωτερικό  μουσικός κ Αναστάσιος
Αποστόλου Στρίκος, τη δε φιλολογική  επιμέλεια θα έ-
χει  η καθηγήτρια  θυγατέρα του κ. Ελένη Θ.Τρουπή.

Συνθέτης Αναστάσιος Απ. ΣτρίκοςΣυνθέτης Αναστάσιος Απ. ΣτρίκοςΣυνθέτης Αναστάσιος Απ. ΣτρίκοςΣυνθέτης Αναστάσιος Απ. ΣτρίκοςΣυνθέτης Αναστάσιος Απ. Στρίκος
Ο διεθνούς κύ-

ρους Συνθέτης Α-
ναστάσιος Στρίκος
κατάγεται από το
χωριό μας και δια-
πρέπει στο εξωτε-
ρικό, με έδρα τη
Βιέννη. Η φωτο-
γραφία, που είναι
από την προσωπι-
κή του ιστοσελίδα,  έχει αναρτηθεί και στην δική μας
ιστοσελίδα (servou.gr), μαζί με το εξαιρετικό βιογραφικό
του συνθέτη (εκτός των άλλων μιλάει 6 γλώσσες).   Στην
ιστοσελίδα μας επίσης μπορείτε να ακούσετε ένα μικρό
κομμάτι από τη μουσική του νέου δημιουργού και να συν-
δεθείτε με την προσωπική του ιστοσελίδα.

ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΧΩΡΙΣ ΟΡΓΑΝΑΠΑΝΗΓΥΡΙ ΧΩΡΙΣ ΟΡΓΑΝΑΠΑΝΗΓΥΡΙ ΧΩΡΙΣ ΟΡΓΑΝΑΠΑΝΗΓΥΡΙ ΧΩΡΙΣ ΟΡΓΑΝΑΠΑΝΗΓΥΡΙ ΧΩΡΙΣ ΟΡΓΑΝΑ
Επειδή στο ταμείο του Συνδέσμου δεν υπάρχουν χρήμα-

τα, λόγω των έργων που έγιναν στο Πολιτιστικό Κέντρο, το
ΔΣ του Συνδέσμου αποφάσισε να μην “κλείσει”  όργανα για
το δεκαπενταύγουστο. Στην προσπάθεια του να μην διακο-
πούν οι εργασίες απέστειλε επιστολές στο Δήμο Ηραίας και
στην Νομαρχία Αρκαδίας ζητώντας οικονομική ενίσχυση.
Επίσης απέστειλε επιστολές σε Υπουργούς, Βουλευτές και
Πολιτευτές της Αρκαδίας, για ενίσχυση της προσπάθειας
αναζήτησης πηγών χρηματοδότησης. Τέλος, σε κάθε πα-
τριώτη που (εκτός λάθους) το τελευταίο 18μηνο δεν έχει
πληρώσει τη συνδρομή του θα υπάρχει ένθετο προσωπικής
επιστολής στην εφημερίδα, με την παράκληση να ανταπο-
κριθεί στις υποχρεώσεις του απέναντι στο Σύνδεσμο. Χρή-
ματα μπορείτε να δίνετε σε όλα τα μέλη του ΔΣ ή να τα
καταθέτετε στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, στο λογαριασμό
151002101091057, δίνοντας και το όνομά σας στην Τράπεζα.

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΑΤΖΕΝΤΑΣ
Το ΔΣ του Συνδέσμου αποφάσισε να εκκαθαρίσει και

επανεκδώσει την ατζέντα του Συνδέσμου, συμπληρω-
μένη με τα ονόματα -εάν είναι δυνατόν- όλων των
πατριωτών, ανεξαρτήτως ηλικίας, τόπου διαμονής κλπ.

Προς τούτο κάνει έκ-
κληση στους πατριώ-
τες να συμπληρώσουν
την διπλανή φόρμα
και να την στείλουν
είτε στο e-mail του
Σ υ ν δ έ σ μ ο υ
(syndesmosserveon@yahoo.gr),

είτε στο e-mail της ι-
σ τ ο σ ε λ ί δ α ς
(servou.gr), είτε τα-
χυδρομικά, είτε τέλος
να την δώσουν σε κά-
ποιο μέλος του ΔΣ.

ΦΟΡΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
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 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οι εργασίες από το Σύνδεσμο στο Κέντρο (τα μπετά είχε ρίξει

ο Δήμος) άρχισαν τον Οκτώβριο του 2007. Στους 20 περίπου
μήνες που έχουν περάσει, έγιναν οι παρακάτω εργασίες, που
αναγράφονται αναλυτικά, με το αντίστοιχο κόστος κάθε μιας.
Το κόστος των υλικών (στις περιπτώσεις που οι εργασίες ήσαν
χωρίς τα υλικά) αναγράφεται αθροιστικά στο τέλος, ανεξάρτη-
τα που αυτά χρησιμοποιήθηκαν.
Οι εργασίες που έγιναν είναι:
1) Χτίστηκαν τα τούβλα από τους πατριώτες Ι. Σ. και Δ. Κ.

Κόστισαν (φατούρα) 2.600 ευρώ.
2) Έγινε επέκταση της παλαιάς πλατείας και ενοποίησή της

με την καινούρια. Τη δουλειά αυτή ανέλαβε (με τα υλικά)  ο
πατριώτης Ι. Ρ., ο οποίος  κατασκεύασε και τη στέγη στο κιόσκι,
επίσης με τα υλικά δικά του. Οι 2 αυτές εργασίες κόστισαν
14.000 ευρώ.

3)Υδραυλικές εγκαταστάσεις 1.650 ευρώ.
4) Σουβάδες. Η εργολαβία (φατούρα) κόστισε 6.100 ευρώ.
5) Πλακάκια. Κόστισαν 8.344 ευρώ (αγορά και μεταφορά 3.844

και τοποθέτηση 4.500 ευρώ).
6) Επένδυση με πέτρα του μεγαλύτερου μέρους του κτιρίου.

Αμοιβή εργολάβου μέχρι τώρα 10.781 ευρώ.
7) Αλουμίνια 8.000 ευρώ (οφειλόμενο επί πλέον ποσό 1000

ευρώ).
8) Διάφορα εργατικά  440 ευρώ.
9) Υλικά (πέτρα, αμμοχάλικα, τσιμέντα, τούβλα κλπ) για διά-

φορες εργασίες  16.192 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ, μέχρι σήμερα,  68.107 ευρώ.
Την Παρασκευή 19.6.09, επικοινωνήσαμε με το εργολάβο και

μας ενημέρωσε πως ολοκλήρωσε τις επί πλέον συμφωνηθείσες
εργασίες (χτίσιμο με πέτρα του πλαϊνού της Ράμπας -6,5 τ.μ.-,

του τοιχίου προς τον κήπο Δημητρόπουλου -16,2 τ.μ.- και το αρμο-
λόγημα όλου του κτιρίου επιφάνειας περίπου 170 τ.μ.-), και το
κόστος ανέρχεται σε 3.000 ευρώ.  Την εργασία τοποθέτησης
των πλακών πάνω στο τοιχίο (όταν συγκεντρωθούν χρήματα για
αγορά πλακών) θα την προσφέρει δωρεάν στο Σύνδεσμο. Πλέον
του κόστους αυτού οφείλουμε  και το αντίστοιχο κόστος των
υλικών. Ίσως προχωρήσαμε δύο βήματα περισσότερο από όσα

ΕΦΥΓΕ ΑΠO ΤΗ ΖΩΗ
Ο Γ. Αναστασοπουλος,

πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου μας
Έφυγε από κοντά μας την Τε-

τάρτη 20.5.2009, ο συγχωριανός
μας δάσκαλος Γιώργος Αναστασί-
ου Αναστασόπουλος, σε ηλικία 88
ετών. Η  νεκρώσιμη ακολουθία ε-
ψάλη την επομένη 21-5-2009, ανή-
μερα Αγίου Κωνσταντίνου, στον Ιε-
ρό Ναό  της Παναγίας, επί της ο-
δού Βουλιαγμένης. Η κηδεία έγι-
νε στο Κοιμητήριο του Αγίου Δημη-
τρίου στο Μπραχάμι, με τη συμμε-
τοχή  συγγενών, φίλων, γειτόνων
και πολλών Σερβαίων. Μεταξύ
των πατριωτών ήταν και  ο Δημο-

τικός Σύμβουλος στο Δήμο Ηραίας κ. Θάνος Μπόρας και ο
πρώην πρόεδρος του Συλλόγου παιδίατρος κ. Στάθης Δάρας.
Το Σύνδεσμο εκπροσώπησε  ο Πρόεδρος  του ΔΣ και συγγενής
του εκλιπόντος, κ. Θ. Γ. Τρουπής. συνέχεια στη σελ. 2

συνέχεια στη σελ. 8

Ανοιξιάτικο τοπίο
από τη Σφυρίδα το 2009
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Την   10η Μαΐου  2009,    η   Πέρη
Τρουπή (εγγονή του Γιάννη Τρου-
πή-Γκράβαρη, κόρη του γιου του
Τάσου) και ο Σύζυγός της Χρίστος
Γλυμής, βάφτισαν  το δεύτερο γιο
τους στην εκκλησία της Παναγίας,
στη Θέση Φτέρη Τριπόλεως και του
έδωσαν το όνομα ΟΡΕΣΤΗΣ. Ακο-
λούθησε δεξίωση  στο πολυτελέ-
στατο  Ξενοδοχείο <Δρυάδες >
στο Λεβίδι.
Στους ευτυχείς γονείς, στους

παππούδες  Τάσο και Γιάννη και
στη γιαγιά Κωστούλα Τρουπή ευ-
χόμαστε ο Ορέστης να ζήσει και
να είναι καλότυχος στη ζωή του.

Γάμοι
Το Σάββατο 16 Μαΐου 2009

παντρεύτηκαν δύο νέοι από το χω-
ριό μας. Ο δικηγόρος Γιάννης Χ.
Μαραγκός με την Ανθή Γ. Σαββό-
γλου, κόρη της Ευγενίας Λ. Βέρ-
γου.

Ο γάμος έγινε στη Φιλοθέη, στον
Ιερό Ναό “Αγίας Φιλοθέης”,  με τη
συμμετοχή συγγενών, φίλων και
πολλών πατριωτών.  Μετά το μυ-
στήριο ακολούθησε ολο-
νύχτιο γλέντι, σε Κέντρο της Πάρ-
νηθας.
Στους νεόνυμφους ευχόμεθα
ότι καλύτερο στη ζωή τους.
Ο Απόστολος Λυμπερόπου-

λος, γιός της Κατερίνας Κων.
Γκούτη και η Χαρά Καστραντά πα-
ντρεύτηκαν την 20.6.2009 στον Ιε-
ρό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου
στη Βλαχοκερασιά Αρκαδίας. Με-
τά το μυστήριο ακολούθησε τρι-
κούβερτο γλέντι μέχρι πρωίας  σε
Κέντρο της Τρίπολης.
Ο θείος τους Αθανάσιος Γκού-

της τους εύχεται βίο ανθόσπαρτο
και πολλούς απογόνους.

Την Παρασκευή 15 Μαΐου πα-
ντρεύτηκε ο Νίκος Παν. Βέργος
(εγγονός Νικόλα Νίσιου) με την
Ματίνα Ι. Κοντογιάννη, στον ιερό
Ναό Αγίου Δημητρίου στην
Πετρούπολη. Μετά το μυστήριο α-
κολούθησε ολονύκτιο γλέντι σε
Κέντρο στους Αγίους Αναργύ-
ρους.

Το Σάββατο 13 Ιουνίου 2009
παντρεύτηκε ο Ιωάννης Ν. Πουλής
(εγγονός και αυτός Νικόλα Νίσιου,
γιος της κόρης του Γεωργίας), με
την Νάνση Μπουζουκάκη, στον Ιε-
ρό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στη
Δάφνη. Μετά το γάμο οι καλεσμέ-
νοι πήγαν στο σπίτι του γαμπρού
και γλέντησαν μέχρι το πρωί.
Ο θείος του Νίκου και του Γιάν-

νη Ιωάννης Ν. Βέργος (αντιπρόε-
δρος του Συνδέσμου Σερβαίων)
εύχεται στα ανίψια του βίον ανθό-
σπαρτον και κάθε ευτυχία στη ζωή
τους.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Ιωάννης Αθ. Στρίκος

Πλυντήριο-Λιπαντήριο-Αξεσουάρ
Διανομή Πετρελαίου

Λένορμαν 198 και Δράμας
Τηλ. 210-5121035, 5157961

συνέχεια από τη σελ.1

Ο Γ. Αναστασόπουλος ήταν μέλος
του Συνδέσμου μας και από τον Φε-
βρουάριο του 1981 μέχρι τον Μάιο
του 1983 διετέλεσε πρόεδρος και ε-
πιτέλεσε σημαντικό έργο. Επισκεφθεί-
τε το σχετικό άρθρο στην ιστοσελίδα
servou.gr , για να διαβάσετε λεπτο-
μέρειες.

O Γ.  Αναστασόπουλος ήταν ένα α-
πό τα ιδρυτικά μέλη, μαζί με τον επί-
σης συγχωριανό μας δάσκαλο Τάκη
Τερζή, της τοπικής αντιστασιακής ορ-
γάνωσης ΕΑΜ  του χωριού Σέρβου,
τους τελευταίους μήνες του 1942. Ε-
πίσημα η οργάνωση ΕΑΜ εμφανίζε-
ται στο χωριό την Άνοιξη του 1943 με
την ορκωμοσία των μελών της από τον
ιερέα του χωριού Αναστάσιο Φ. Σχίζα
(1901 - 1985), στο εξωκκλήσι της Α-
γίας Παρασκευής. Την ίδια εποχή και
ταυτόχρονα με το ΕΑΜ ιδρύεται στο
χωριό και η Ε.Π.Ο.Ν με πρώτο υπεύ-
θυνο τον Γ. Αναστασόπουλο. Ο αριθ-
μός των μελών του Ε.Α.Μ ανήλθε
στους 160 και της Ε.Π.Ο.Ν στους 70.
Ο εκλιπών τιμήθηκε για την αντιστα-
σιακή του δράση από την Πολιτεία, με
αναμνηστικό μετάλλιο της Εθνικής 
Αντίστασης, που απενεμήθη από το Υ-
πουργείο Εθνικής Άμυνας την
8.8.1985 (Υπουργός Αντώνης Δροσο-
γιάννης).
Αναφορά στον Γ. Αναστασόπουλο,

υπάρχει και στο στο άρθρο του Γεωρ-
γίου Δ. Βέργου

“Σχολείο Σέρβου στα χρόνια της
Κατοχής”, που έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα και δημοσιεύθηκε στο 171
φ. του “Αρτοζήνου”.

“....Κατά τα χρόνια 1946-48 ήταν
διορισμένος στο χωριό δάσκαλος
από τους αντάρτες για μικρό διά-
στημα ο Γιώργος Αναστασόπουλος,

ΕΦΥΓΕ ΑΠO ΤΗ ΖΩΗ Ο Γ. Αναστασοπουλος
ο οποίος είχε έρθει πολύ λίγες φο-
ρές για να διδάξει. Η δασκάλα μας
Σωτηροπούλου μας είχε δασκαλέ-
ψει ότι, αν κάποια μέρα ερχόταν
στο σχολείο κάποιος ένστολος (α-
πό το στρατό ή αντάρτης) και μας
ρωτούσε αν ο κ. Αναστασόπουλος
διδάσκει, να απαντούσαμε ανάλο-
γα με την στάση της απέναντί του.
Δηλαδή, αν η δασκάλα αποκαλούσε
τον επισκέπτη “κύριο” (π.χ. κ. Λο-
χαγέ ή κάπως έτσι), έπρεπε να
πούμε ότι δεν έχει έρθει ποτέ. Αν
όμως τον αποκαλούσε “συναγωνι-
στή”, έπρεπε να πούμε ότι κάθε
μέρα μάς έκανε μάθημα και εκεί-
νη την ημέρα δεν είχε έλθει λόγω
ασθένειας...”
Ο αείμνηστος λογοτέχνης δάσκα-

λος Θ. Κ. Τρουπής έχει αφιερώσει
στον Γ. Αναστασόπουλο το παρακάτω
ποίημα.

Μεθύσι
 Ήτανε στον κακό καιρό -θυμάμαι,
σκότωνε ο αδερφός τον αδερφό του.
Καθίσαμε -αποβραδιού- να φάμε...
...Κάποιος κράτησε το άλογό του
και χτύπησε την πόρτα να ανοίξω.
Ψιλόβρεχε. Άνοιξα. Ήταν άγνωστός
μου.
Το σπίτι του εχθρού μου να του δείξω
μ΄ήθελε. Κι έγινε σεισμός εντός μου.
Με το κεφάλι μου!Είναι δικός μας!
Είπα ψέματα...Έφυγε καβάλα.
Γλίτωσε ο εχθρός μας την κρεμάλα
κι έσταξε μέσα μου ανθρωπιάς μια
στάλα.
Τα΄μαθε. Έβαλε το κεφάλι κάτου
κι ήρθε μια νύχτα να μ΄ευχαριστήσει.
Με κράτησε σφιχτά στην αγκαλιά του
και ζω με της αγάπης το μεθύσι.
Ο Σύνδεσμος εκφράζει στους

οικείους του θανόντος τα θερμά
του συλλυπητήρια.

Στη μνήμη του  Πατέρα μου
 Ο πατέρας μου Γεώργιος Αναστα-

σόπουλος, γεννήθηκε στις  22 Απριλί-
ου  1921 (Ημέρα Παρασκευή ) στου
Σέρβου Γορτυνίας από γονείς φτω-
χούς, αλλά τίμιους και αγωνιστές, τον
Αναστάσιο και την Αγγελική. Ήταν
το τελευταίο παιδί μιας οικογένειας,
που όπως όλες σχεδόν τότε οι οικογέ-
νειες, τάφερνε δύσκολα. Ο πατέρας
κτίστης, έλειπε μήνες με τα μουλά-
ρια, συνήθως στη Μεσσηνία, ενώ η μη-
τέρα πίσω έπρεπε να φροντίζει σχε-
δόν για όλα.
Από μικρό παιδί αγάπησε τα γράμ-

ματα και έτυχε να έχει δάσκαλο έναν
άνθρωπο που σημάδεψε τη ζωή του.
όπως έλεγε, τον αείμνηστο Δημήτριο
Ν. Σχίζα. Όταν τελείωσε το Δημοτικό
συνέχισε στο πρακτικό Λύκειο των Λα-
γκαδίων, όπου συνέχισε να ξεχωρίζει
για τις υψηλές του επιδόσεις, κυρίως
όμως για τον χαρακτήρα του.  Το όνει-
ρό του ήταν να υπηρετήσει τον άνθρω-
πο ως γιατρός, όμως οι πολύ δύσκολες
οικονομικές συνθήκες  και το ξέσπα-
σμα του Ελληνοϊταλικού πολέμου, τον
έκαναν να στραφεί στα παιδαγωγικά.
Γράφτηκε στη Μαράσλειο Παιδαγωγι-
κή Ακαδημία, ενώ παράλληλα άρχισε
να αναπτύσσει την πρώτη του αντιστα-
σιακή δράση, μέσα από τις γραμμές της
ΕΠΟΝ.
Με τον Τάκη Τερζή ίδρυσαν το πα-

ράρτημα του  ΕΑΜ στου Σέρβου και
συμμετείχε με όλες του τις δυνάμεις
στο μεγάλο πατριωτικό Απελευθερω-
τικό Αγώνα, που τον έβλεπε πάνω από
κόμματα και πολιτικούς καιροσκοπι-
σμούς. Μετά την απελευθέρωση από
τους Γερμανούς κατηγορήθηκε αδίκως
ως<<κομμουνιστοσυμμορίτης>>
και συνελήφθη.
Οδηγήθηκε από τα Λαγκάδια στη

Τρίπολη, όπου υποχρεώθηκε να μιλή-
σει σε συγκέντρωση στο Μαλιαροπού-
λειο θέατρο ως <<μεταμεληθείς
συμμορίτης>>, ενώ κατάφερε να
δώσει συνέντευξη σε Βρετανό δημο-
σιογράφο του  BBC,  για τα αληθινά

κίνητρα και τους σκοπούς της Εθνικής
Αντίστασης. Στη συνέχεια οδηγήθηκε
και φυλακίστηκε στη Ακροναυπλία, πέ-
ρασε όμως από δίκη στο Ναύπλιο και
αθωώθηκε. Έτσι κατέρρευσαν όλες οι
εις βάρους του συκοφαντίες.
Όταν ξέσπασε ο Εμφύλιος, πιέστη-

κε να ενταχθεί στον λεγόμενο  <<Δη-
μοκρατικό Στρατό >> , πράγμα που
αρνήθηκε, γιατί διέβλεψε τον αδελφο-
κτόνο πόλεμο που ετοιμαζόταν και υ-
ποκινιόταν από τις Μεγάλες Δυνάμεις
και την τραγωδία που θα ακολουθούσε
για όλους τους Έλληνες. Η γραπτή
μαρτυρία του Γεωργίου Δ. Βέργου στο
τεύχος Ιαν.-Φεβρ. 2009 του ΑΡΤΟΖΗ-
ΝΟΥ (για τη λειτουργία του Σχολείου
στου Σέρβου την ταραγμένη περίοδο
1946-1948), καταδεικνύει  ότι προσπά-
θησε να κρατηθεί μακριά και από τους
μεν και από τους δε.Ο εμφύλιος τελεί-
ωσε, όμως το στίγμα παρέμεινε…. Ο-
δηγήθηκε να  << Υπηρετήσει >> τη
στρατιωτική του θητεία στη μαρτυρική
Μακρόνησο, τόπο εξορίας και βασα-
νισμού χιλιάδων απλών Ελλήνων πα-
τριωτών.
Όταν βγήκε προσπάθησε να σταθεί

στα πόδια του και να ζήσει, ασκώντας
το επάγγελμα του δημοδιδασκάλου. Υ-
πηρέτησε σε πολλά σχολεία της Επαρ-
χίας και του Κέντρου. Ξεκινώντας α-
πό του Σέρβου, το Πυρί του Δήμου Η-
ραίας, πηγαίνοντας στη συνέχεια στην
Κεντρική Μακεδονία, όπου υπηρέτησε
στη Λευκούδα και την Αρέθουσα κο-
ντά στη λίμνη Βόλβη, όπου το μάθημα
γινόταν συνήθως στην ύπαιθρο. Επέ-
στρεψε στη Γορτυνία όπου συνέχισε
στην Παλαιοπαναγιά, στη Μελισσόπε-
τρα, στου Ράφτη και στη συνέχεια  στην
Ελευσίνα, στην Αθήνα και στον Πει-
ραιά.
Στου Ράφτη κάποιοι κάτοικοι προ-

σπαθούν να φτιάξουν αγροτικό συνε-
ταιρισμό  ζητούν τη βοήθειά του την
οποία προσφέρει με ανυπόκριτο ενδια-
φέρον. Κατηγορείται εκ νέου και απει-
λείται  ευθέως από τους χωροφύλα-

κες και τους παρακρατικούς που φθά-
νουν από τη Δημητσάνα, για να τον
<<συνετίσουν>>.
Έκτοτε ο πατέρας μου κρατήθηκε

μακριά   από κάθε ενέργεια που θα τον
<<χρωμάτιζε>>, προσπαθώντας να
διαφυλάξει  κατεξοχήν εμάς  “την οικο-
γένειά του” και δευτερευόντως  τον
εαυτό του, από περιπέτειες που μι-
κρόνοοι φανατικοί θα μπορούσαν να
τον μπλέξουν.
Ασχολήθηκε πάλι με τα κοινά μόνο

για να βοηθήσει τους συμπατριώτες του
ως πρόεδρος στου Συλλόγου Σερβαί-
ων, την περίοδο 1981–1983.
Όταν αναγνωρίστηκε η Εθνική Αντί-

σταση επισήμως από το Ελληνικό Κρά-
τος, του απενεμήθη αναμνηστικό με-
τάλλιο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυ-
νας το 1985, αλλά αρνήθηκε κατηγο-
ρηματικά  να πάρει σύνταξη αντιστα-
σιακού, ενώ πολλοί << όψιμοι πατριώ-
τες>>,  τον παρακαλούσαν να συνυ-
πογράψει ότι είχαν και αυτοί προσφέ-
ρει στον Αγώνα και βεβαίως το έκανε
για να πάρουν τη σύνταξη και όποια
χρήματα, που έκρινε ότι είχαν ανάγκη.
Παρέμεινε σε όλη του τη ζωή ακέ-

ραιος, ευθύς, με πολύ αγάπη για τη
δουλειά του και τα φτωχά παιδιά του
λαού που υπηρέτησε με όλες του τις
δυνάμεις, για να μάθουν γράμματα
από τα φτωχικά χωριά της Γορτυνί-

ας, της Μακεδονίας, έως της Ελευσί-
νας και της Δραπετσώνας. Παρέμεινε
συνταξιούχος για 26 χρόνια. Έφυγε
στις 20 Μαΐου 2009 για τη  <<Χώρα
των Ζώντων >> , που είναι ο Χρι-
στός.
Αιωνία σου η μνήμη  Πατέρα. Καλή
Ανάσταση  και Καλό Παράδεισο.
Σπύρος Γ. Αναστασόπουλος.

***

Στη μνήμη Γ. Αναστασόπου-
λου ο ανιψιός του Χρήστος Ανα-
στασόπουλος πρόσφερε στο
Σύνδεσμο 100 ευρώ, για το Πο-
λιτιστικό Κέντρο.

Γιορτή Αγίου Κωνσταντίνου, Αράπηδες 2009Γιορτή Αγίου Κωνσταντίνου, Αράπηδες 2009Γιορτή Αγίου Κωνσταντίνου, Αράπηδες 2009Γιορτή Αγίου Κωνσταντίνου, Αράπηδες 2009Γιορτή Αγίου Κωνσταντίνου, Αράπηδες 2009
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος

γιορτάσαμε τη γιορτή του Αγίου Κων-
σταντίνου στο χωριό μας. Την παρα-
μονή της γιορτής, το απόγευμα, εψά-
λη ο εσπερινός από τον παπά-Σωτή-
ρη. Στη συνέ-
χεια ο Φώτης
Παναγόπουλος,
ως γνήσιος α-
ντιπρόσωπος
της τοπικής πα-
ράδοσης και η
παρέα του, είχαν
ετοιμάσει την
παραδοσιακή
βραστή γίδα και
όλοι οι παραβρι-
σκόμενοι κάτω από την αιωνόβια δρυ
του χωριού (το δένδρο, όπως την λέ-
νε οι Αραπαίοι), στο ειδυλλιακό ηλιο-
βασίλεμα του Κατάκολου, ικανοποίη-
σαν τις γαστρονομικές τους ορέξεις
με κρασί κοκκινέλι.
Την επόμενη, ανήμερα της γιορτής

του Αγίου, ο παπά-Σωτήρης λειτούρ-
γησε τη Θεία Λειτουργία. Η προσέ-
λευση των πατριωτών δεν ήταν η ανα-
μενόμενη, από το γεγονός ότι λίαν
προσφάτως μεσολάβησαν θάνατοι.
Eυχόμαστε ο Θεός να τους αναπαύ-

σει, ενώ κάποιοι συμπατριώτες μας α-
ντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, τα
οποία ευχόμαστε να τα ξεπεράσουν
γρήγορα και σύντομα να είναι κοντά
μας και να γιορτάζουμε όλοι μαζί. Α-

πό τους θεσμι-
κούς παράγο-
ντες του τόπου
μας παρευρέ-
θη ο Δημοτι-
κός σύμβου-
λος Θάνος
Μπόρας, ο ο-
ποίος μας τίμη-
σε με την πα-
ρουσία του .
Για άλλη μία

φορά ο Φώτης και η παρέα του είχαν
ετοιμάσει πεντανόστιμους μεζέδες σε
συνδυασμό με σαλατικά και κρασί
κοκκινέλι που όλοι απολαύσαμε. Τέ-
λος ο Λοχίας δώρισε μία κατσίκα που
κληρώθηκε στον Γιώργο Μπουρνά, ο
οποίος θα τη μεγαλώσει και ζητάει κά-
ποιον να έχει άλλη μία να τη σμίξουν,
να γίνουν σέμπροι.
Ευχόμαστε σε όλους τους πατριώ-

τες και του χρόνου με υγεία, να γιορ-
τάσουμε τον Άγιο και πάλι.

ÉùÜííçò ×ñïíüðïõëïò

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΤΡΟΥΠΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΤΡΟΥΠΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΤΡΟΥΠΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΤΡΟΥΠΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΤΡΟΥΠΗ
Από όσα μέχρι σήμερα γνωρίζαμε, η τύχη

του πατριώτη Χρήστου Ν. Τρουπή (24 ετών
το 1944) ήταν άγνωστη μετά το 1944, που οι
Γερμανοί αποχώρησαν από την Ελλάδα. Ε-
πειδή υπήρχε η πληροφορία πως πήγε (εθε-
λοντικά ή αναγκαστικά) στη Γερμανία, ο πα-
τριώτης Ηλίας Μπόρας-Ντόρος, που ζει
στην Γερμανία και είχε ευαισθητοποιηθεί για
το θέμα (και με ιδιαίτερη παράκληση και προ-
τροπή του Νίκου Αριστείδη Τρουπή, ανεψιού

του Χρήστου Τρουπή), ζήτησε με αναφορά
του από τον Γερμανικό Ερυθρό Σταυρό αν
υπήρχαν στοιχεία στα αρχεία του, για το συ-
γκεκριμένο όνομα. Την απάντηση του Ερυ-
θρού Σταυρού μας την έστειλε ο Ηλίας και
την δημοσιεύουμε, σε μετάφραση του ιδίου.
Το Γερμανικό κείμενο (λόγω περιορισμένου
χώρου της εφημερίδας) το έχουμε αναρτή-
σει στην ιστοσελίδα “servou.gr”, στην ενότη-
τα “Μηνύματα”.

Ενημερωτικά, για όσους δεν γνωρίζουν
τις συνθήκες που επικρατούσαν στη χώ-
ρα μας εκείνη την εποχή, σημειώνουμε πως
στη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής
πολλοί Έλληνες (περί τις 15.000), με η χω-
ρίς τη θέλησή τους, μεταφέρθηκαν στη
Γερμανία, για να εργαστούν στα εκεί εργο-
στάσια.

***
“Γερμανικός Ερυθρός Σταυρός, Γενική

Γραμματεία, Υπηρεσία  Αναζήτησης Μο-
νάχου.

Κύριον Ηλίαν Μπόρα, Ausbau 12, 16775
Lφwenberger Land. Μόναχο, 04.05.2009.

Θέμα. Τρουπής  Χρήστος, ημερομηνία
γεννήσεως: 1920

Αξιότιμε κύριε Μπόρα ! Για την ανωτέρω
περίπτωση σας πληροφορούμε, ότι στους
φακέλους του αρχείου της υπηρεσίας ανα-
ζήτησης του Ερυθρού Σταυρού Μονάχου α-
ναφέρεται ένας Τρουπής Χρήστος, γεν-
νηθείς την 14.04.1920. Αυτός απεβίωσε, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε την
21.03.1945 σε ένα στρατόπεδο συγκεντρώ-
σεως για „Displaced Persons“ (ο όρος στην
αγγλική γλώσσα μου είναι άγνωστοςστην Linz/
Αυστρίας  συνεπεία των κακουχιών του πολέ-
μου. Ο θάνατος του έχει καταχωρηθεί στο
ληξιαρχείο της Linz. Ως Θέση του τάφου α-
ναφέρετε „Wegscheid, Bezh. Linz
Oberosterreich, 7/464“. Στην Διεθνή Υπηρε-
σία Αναζήτησης του Ερυθρού Σταυρού στο
Bad Arolsen, όπου είναι αρχειοθετημένα τα
ντοκουμέντα των αναγκαστικών εργατών
στην Γερμανία, αναφέρεται επίσης ο Χρή-
στος Τρουπής. Εκεί πιστοποιείτε επιπλέον,
ότι ο Χρήστος Τρουπής, γεννήθηκε στην Ελ-
λάδα (πόλη η χωριό δεν καταχωρείτε) και
σαν όνομα της πόλης που προέρχεται ως
„Ebensee, Solavyl“ αναφέρετε. Λυπούμεθα
για την τραγική πληροφορία.

Όσον αφορά την τύχη του Γεωργίου Κλει-
σούρα οι έρευνες στην Αυστραλία δεν έ-
χουν τελειώσει ακόμη.

 Με φιλικούς  Χαιρετισμούς, Ι.Α. Μπρίττα
Μπούσσε“.

(Σ.Σ. Displaced Persons=Εκτοπισμένα
άτομα. Μέσω του  internet  διαβάσαμε ότι
στην  Αυστριακή πόλη  Ebensee, λειτούρ-
γησε το ομώνυμο στρατόπεδο -από τα πιο
φρικτά Ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρω-
σης εκτοπισμένων εργατών-, που
δούλευαν νυχθημερόν για την κατασκευή
υπόγειων  στοών στα βουνά).
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Από τον Τύπο της Περιοχής

Ιδιοκτησία:
Σύνδεσμος Σερβαίων Αρκαδίας

“Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”
Αγίου Μάρκου 16, 5ος όροφος

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

•
Υπεύθυνος Έκδοσης: Θεόδωρος Γ. Τρουπής

Πρόεδρος του Συνδέσμου
Τηλ.: 210-9827361, κιν.: 6977365905

•
Συντακτική Επιτροπή: Χ. Μαραγκός,

Η. Χειμώνας, Θ.Γ. Τρουπής
•

Συνδρομή: 30 ΕΥΡΩ
Εξωτερικού: 50 δολ. Αμερ. - 100 δολ. Αυστρ.

•
Τυπογραφείο -  Ηλεκτρονική Σχεδίαση:

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

Aρ τ ο ζ ή ν ο ς

1) Ο μπάρμαπα-Πάνος Κουτσανδριάς, που
είναι μόνιμος κάτοικος του χωριού, μας έστειλε
διάφορα κείμενα και τραγούδια. Λόγω περιορι-
σμένου χώρου της εφημερίδας θα δημοσιεύσουμε
τρία αποσπάσματα και σε επόμενα φύλλα θα δη-
μοσιεύσουμε και τα υπόλοιπα:

1ο) Κοινοτάρχης νομίζω πως ήτανε ο Παντα-
λέχος τότε, δεν θυμάμαι καλά.

Κάθισε στο τραπέζι που καθόταν ο δάσκαλος
από τα Λαγκάδια. Είσαντε γνωστοί. Ο Ρουσό-
γιαννης όρθιος με ένα ποτήρι ούζο ψιλό και το
τσιγάρο του, έκανε βόλτες. Εμείς παραδίπλα. Λέ-
ει ο Πανταλέχος επί λέξει του δάσκαλου:

“Σκεφτόμαστε να πάμε δρόμο στου Σέρβου και
εβγάλαμε το συμπέρασμα να τον πάρουμε από δω τα
Λαγκάδια, γιατί από την Καρκαλού είναι μακριά
και έχει κολοσάρες...Θα τον πάρουμε ποιό κάτω από
το νεκροταφείο, θα τον κατεβάσουμε στου Βουτυριά
το μύλο και από κει στου Κουβαρά, στον Αγιαντριά
και θα φτάσουμε στου Σέρβου. Θα σας παρακαλέ-
σουμε να μας βοηθήσετε να φτιάξουμε το γεφύρι...”

Η απάντηση του δάσκαλου:
“Τσιε τι το θέλετε το γιοφύρι. Να περνάτε μέσα

να πλένονται  τα πόδια σας...”
Τον Πανταλέχο, ν’ αγιάσει η ψυχή του, λες και

τον τσίμπησε σκορπιός. Σηκώθηκε πάνω, πήρε
και εμάς και βγήκαμε έξω. Τότε φωνάζει ο δά-
σκαλος

“Τσιέ ελάτε μέσα θα τα σιάξουμε...”
Φύγαμε και ο Πανταλέχος, ν’ αγιάσει το χώμα

του, έσκασε και σε όλο το δρόμο έλεγε: “Ακούς να
μας πει τέτοια κουβέντα ο...”.

Τελικά μας βγήκε σε καλό...
2ο) Ο Πανάγος ο Στρίκος ήταν γιος του Λια

Στρίγκλου, που είχε καταγωγή από τους Νταραί-
ους. Το 1834 ο Κανέλλος Δεληγιάννης τον έστει-
λε μάρτυρα στη δίκη του Κολοκοτρώνη και του
Πλαπούτα στο Ναύπλιο, αφού τον καθοδήγησε
τι να πει. Όμως ο Πανάγος, όταν τον ρώτησε ο

Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ    ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Πολυζωϊδης τι ξέρει,  είπε τα πράματα με το όνο-
μά τους.

“Εγώ δεν είδα τίποτες με τα μάτια μου. Ο Μπρά-
μος από τα Λαγκάδια μου είπε να πω τούτα και
κείνα, για τον Κολοκοτρώνη και τον Πλαπούτα...”

3ο) Νάταν τα νιάτα δυο φορές,
      τα γερατειά καμία,
      να ξανανιώσω πάλι εγώ
      να γίνω παλικάρι,
      να πάρω το ντουφέκι μου,
      να ζώσω το σπαθί μου,
      να πεταχτώ ψιλά εκεί
      κατά τα Κανελάκια,
     να πάω να βρω τους φίλους μου,
     τους συναγωνιστές μου,
     το Γιάννη το Μαυρόγιαννη,
     τον Βάσω τον Τσεκούρα,
     τον Θοδωρή τον Πρεκεζέ,
     τον Ντάρμο τον Πανούση,
     να βρω και τον Παρασκευά,
     αυτόν τον Λεβεντάκη
     να βρώ...”
 Σ.Σ. Ο μπάρμπα-Πάνος ζει μόνιμα στο χω-

ριό (χειμώνα-καλοκαίρι) και είναι σήμερα 92
χρονών, με πλήρη φυσική και πνευματική
διαύγεια (μόνο που δεν ακούει πολύ καλά...)
Είναι προσεκτικός μελετητής της ιστορίας του
τόπου μας και βαθύς γνώστης των ιστορικών
γεγονότων, κυρίως του περασμένου αιώνα.
Είναι γνήσιος ιδεολόγος, όσο λίγοι πατριώ-
τες, μελετάει με ιδιαίτερη προσοχή την εφη-
μερίδα του Συνδέσμου και πάντα μας κάνει
εύστοχες παρατηρήσεις. Στις οικονομικές του
υποχρεώσεις στον Σύνδεσμο είναι πάντα συ-
νεπής και ...με το παραπάνω. Τον ευχαριστού-
με πολύ γι αυτό (ευχόμαστε το παράδειγμα
του να το μιμηθούν και άλλοι πατριώτες) και
του ευχόμαστε  να ...περάσει τα 100 πάντα με
υγεία.

“Γορτυνία” (Μάιος+ Ιούνιος  2009).
Ξανά στο ΔΣ της

ΕΤΕ ο Γιάννης Πανα-
γόπουλος. Ολοκληρω-
θείσης της εκλογικής
διαδικασίας στην Εθνι-
κή Τράπεζα, στην οποία
συμμετείχαν 13.000
εργαζόμενοι, για την ε-

κλογή των 2 αντιπροσώπων των εργαζομένων στο
ΔΣ της Τράπεζας, την μία θέση κατέλαβε επάξια ο
συμπατριώτης μας Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Πα-
ναγόπουλος από Σέρβου.

Σχόλιο “Α” Θερμά συγχαρητήρια στον αγαπητό
μας Γιάννη, που εκτός των άλλων τιμάει το χωριό
μας και με τις συχνές του επισκέψεις εκεί συχνά
με εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής και
οικονομικής ζωής της χώρας.

Στις 29/4/09 ψηφίστηκε στη Νομαρχία Αρκαδί-
ας το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ύψους
4.285.000,00 ευρώ: 2.000.000,00 ευρώ θα διατε-
θούν για την Γορτυνία και από αυτά 350.000,00 για
συντήρηση του επαρχιακού δρόμου από γέφυρα Σα-
ρά προς Σέρβου-Λυκούρεση-Ψάρι (αφορά συντή-
ρηση και συνέχιση ασφ/σης τμήματος Ψάρι-Λυκούρα-
ση).

 Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ Σουφλιάς υπέγραψε 2
αποφάσεις, για το τμήμα του οδικού άξονα που α-
φορά την παράκαμψη Λαγκαδίων και με τις οποίες
εγκρίνονται α) το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για
την ανάθεση κύριας μελέτης και β) 750.000 ευρώ
για  γεωτεχνικές έρευνες. Η μελέτη προβλέπεται
να παραδοθεί περί το τέλος του 2010.

Ο π. Βουλευτής κ. Δ. Κωστόπουλος θα είναι
πάλι υποψήφιος βουλευτής Αρκαδίας στις επόμε-
νες Εθνικές εκλογές, με το κόμμα της Ν. Δημοκρα-
τίας.

Ο Δήμος Δημητσάνας παραχώρησε το οικόπε-
δο για την ανέγερση του Ι. Ναού Αγ. Γρηγορίου
Ε΄. Βρίσκεται σε περίοπτη θέση στην είσοδο της
Δημητσάνας, δίπλα στο Κέντρο Υγείας.

Ο Ν. Γ. Π. γράφει (μεταξύ άλλων) για του
Σέρβου στην ίδια εφημερίδα.

Η αιωνόβια λεύκη αριστερά προ της “Λι-
μνίτσας” ξεριζώθηκε από τον ισχυρό βοριά.

Κατεδαφίστηκε εκ θεμελίων το πωληθέν
σπίτι του Β. Ι. Δάρα και πρόκειται ν΄αρχίσει η
οικοδόμηση νέου, από τους νέους ιδιοκτήτες.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Ηραίας διαβάζου-
με, μεταξύ άλλων:

Με απόφαση του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε
κατανομή του προγράμματος 45% ΘΗΣΕΑΣ χρή-
σης έτους 2009 για την εκτέλεση των κατωτέ-
ρω έργων...

Μεταξύ αυτών που αφορούν σε ανάπλαση
πλατειών και εισόδων στα ΤΔ, αναφέρεται και
το χωριό Σέρβου, με χρηματοδότηση ποσού
30.000 ευρώ.

Από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ θα διατεθούν
20.000 ευρώ για την σύνταξη μελέτης, για την
ανάδειξη του Φαραγγιού της Γκούρας.

Υποβλήθηκε στο Υπουργείο Αγρ. Ανάπτυ-
ξης (στο πρόγραμμα 2007-2013) για ένταξη και
πρόγραμμα για το φαράγγι της Γκούρας, με προ-
τεινόμενο ποσό  200.000,00 ευρώ, με σκοπό τη
βελτίωση και τη σήμανση μονοπατιών του φα-
ραγγιού.

Τιμητική διάκριση στον εκδότη της
“Κρητικής ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ”, πατριώτη Βασ. Κ. Σχίζα
Ο πατριώτης μας, εκδότης της εφημερίδας

“Κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ”, κ. Βασίλης Σχίζας, προ-
κάλεσε το ενδιαφέρον των μελών του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αρκάδων Ιλί-
ου “ ΟΙ ΠΡΟΣΕΛΗΝΟΙ”, οι οποίοι στη συνέχεια,
υπό την αιγίδα του Δήμου Ιλίου, οργάνωσαν
εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την Κυρια-
κή 31 Μαΐου 2009 στο Πνευματικό Κέντρο “Με-
λίνα Μερκούρη” του Δήμου, με θέμα “Ο Ελλη-
νισμός της Πόλης και των Πριγκηποννήσων”
προς τιμή του Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολί-
του Πριγκηποννήσων κ.
Ιακώβου (τρίτος στην Ιε-
ραρχία του Πατριαρχι-
κού Θρόνου Κωνσταντι-
νουπόλεως ), για τη συ-
μπλήρωση 40 χρόνων
ιεροσύνης του”.
Το έργο του Σεβα-

σμιωτάτου, με τις ομιλί-
ες τους ανέδειξαν καθη-
γητές Πανεπιστημίου,
δύο από τους οποίους
είναι Κρήτες, οι οποίοι
ανταποκρίθηκαν στην
πρόσκληση του κ. Βασίλη Σχίζα:
Νικόλαος Ξεξάκης, καθηγητής και Πρόεδρος

του Τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών και Άρχων Χαρτοφύλαξ του Οικουμενι-
κού Πατριαρχείου, με θέμα “Μητροπολίτης Πρι-
γκηποννήσων κ. Ιάκωβος, 40 χρόνια διακονίας
στην Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία”. Ο κ.
καθηγητής, στην αρχή της ομιλίας του ανέφε-
ρε “…ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον διακεκριμένον
Αρκάδα δημοσιογράφον και εκδότην της εφη-
μερίδος “Κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ” κ. Βασίλειον
Σχίζαν, ο οποίος σημειωθήτω επι προσθέτως,
εκδηλώνει, δια των δημοσιογραφικών του δρα-
στηριοτήτων, αμέριστον την αγάπην προς την
Κρήτην, την πνευματικήν θυγατέραν του Οι-
κουμενικού Πατριαρχείου…”
Ο  Εμμανουήλ Βαρβούνης Καθηγητής Πανε-

πιστημίου Θράκης, Άρχων Προστάτης των Γραμ-
μάτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με θέ-
μα “Ο Ελληνισμός της Πόλης και των Πριγκιπον-
νήσων”.
Επίσης έγινε παρουσίαση του βιβλίου που

συνέγραψε ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ιάκωβος με
τίτλο “3 Ιστορικοί Ναοί της Πόλεως”, από τον
Δρ. Θεοχάρη Προβατάκη, Άρχοντα Καστρίνσιο
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Διευθυντή του
Υπουργείου Πολιτισμού και Πρόεδρο της Ομο-
σπονδίας Λογοτεχνών Ελλάδος. Ο Δρ Θεοχά-
ρης Προβατάκης, συνεχάρη τους συντελεστές
της εκδήλωσης, τον Σύλλογο των εν Ιλίω Αρκά-
δων και αναφέρθηκε στον κ. Βασίλειο Σχίζα
“τον δραστήριο διευθυντή της εφημερίδας

“Κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ”” βεβαιώνοντάς τους ό-
τι “δι ους καμάτους κατέβαλλον αι γεννεαί αυ-
τούς μέλψουσι”.
Για το βιβλίο έκανε κριτική ο συγγραφέας και

μέλος του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός
κ. Γεώργιος Πετρόπουλος.
Ο Σεβ. Μητρ. Πριγκιποννήσων κ. Ιάκωβος έχει

επιτελέσει και συνεχίζει να προσφέρει πλού-
σιο ανθρωπιστικό, εκκλησιαστικό και εθνικό έρ-
γο. Τα τελευταία χρόνια επέτυχε την ανοικο-

δόμηση και ανακαίνι-
ση πολλών ναών στην
Κωνσταντινούπολη
και την Μητρόπολή
του, κάτω από δύσκο-
λες συνθήκες. Αξίζει
να σημειωθεί ότι η πε-
ριφορά του Επιταφίου
επιτρέπεται στη γεί-
τονα χώρα μόνο στην
Μητρόπολη Πριγκη-
ποννήσων, παρίστα-
ται δε στην λιτάνευση
ο δήμαρχος της πόλης
και αντιπροσωπείες
άλλων αρχών προς τι-

μήν του Μητροπολίτου.
Στην εκδήλωση αυτή τιμήθηκε ο δραστήριος

πατριώτης μας κ. Βασίλης Σχίζας:
• Από το Σεβ. Μητρ. κ. Ιάκωβο με επάργυρο

αναμνηστικό δίσκο φέροντα επίχρυσο το έμ-
βλημα της “Ιεράς Μητρόπολης Πριγκηποννή-
σων - 1924” για την προβολή της Μητρόπολης
και των δραστηριοτήτων της. Ο Σεβ. κ. Ιάκωβος
εξέφρασε τις ευχαριστίες του με θερμό λόγο:
“ευχαριστώ τον χορηγό επικοινωνίας, συνερ-
γάτη και φίλο μου, εκδότη της εφημερίδας
“Κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ””.

• Από το δήμαρχο κ. Νικόλαο Ζεννέτο (την
απονομή έκανε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρ-
κάδων Ιλίου κ. Βασίλης Αλεξόπουλος), με ει-
δικό αναμνηστικό μετάλλιο που έχει ανάγλυ-
φο το έμβλημα του Δήμου, για τη συμβολή
του στην προβολή του έργου της Μητρόπολης
Πριγκηποννήσων.
Η γιορτή είχε και ενδιαφέρουσα μουσική έκ-

φραση, από την Βυζαντινή χορωδία του Άρχο-
ντα τ. Β΄ Δομέστηκου κ. Δημοσθένη Παϊκό-
πουλου.
Στην εκδήλωση εκτός των άλλων παρέστη-

σαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ηραίας
κ.κ. Χ. Γαβράς και Ελένη Θανοπούλου, τα μέ-
λη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέ-
σμου μας κ.κ. Ν. Αρ.Τρουπής γραμματέας, Ι.
Στ. Βέργος ειδικός γραμματέας, Ι, Νικ. Βέργος,
αντιπρόεδρος (και γραμματέας του συνδέσμου
Αρκάδων Ιλίου), ο οποίος εργάστηκε αθόρυβα
για την επιτυχία της εκδήλωσης.

Γλωσσικά κεντρίσματα από το Θάνο Στρίκο
Στο φύλλο

Μαΐου  της
“Κρητικής Ε-
ΝΗΜΕΡΩΣΗ”Σ
δημοσιεύεται
ένα ενδιαφέ-
ρον άρθρο του
πατριώτη μας
Θάνου  Στρί-
κου, ενός ξε-
χωριστού αν-
θρώπου  των

γραμμάτων. Στο άρθρο αυτό με τίτλο της
ΚΡ-ΕΝ. “Ο Θάνος Στρίκος αποθεώνει σε ε-
φημερίδα της Σπάρτης την πολιτιστική προ-
σφορά της Κρήτης”, ο λόγιος πατριώτης ε-
πικεντρώνει  στην πολιτιστική προσφορά
των συλλόγων Κρητών, που με τις εκδηλώ-
σεις τους σώζουν την ντοπιολαλιά και τις
παραδόσεις του τόπου τους, σε αντίθεση
με επιδοτούμενες και κακοστημένες παρα-
στάσεις απομιμήσεων άλλων συλλόγων και
φορέων...
Αφού αναπτύσσει ο Θάνος τις απόψεις του

για την αξία της παράδοσης, την οποία ορί-
ζει ως “Κρατάμε και Προσθέτουμε”,  τελειώ-
νει το άρθρο με την απόδοση στα κρητικά
του “Πάτερ ημών”, από τον Γιώργη Χ. Χρύση:

“Αφέντη που ́ σαι΄ς τσ΄ουρανούς, να΄ν΄ά-
γιο τ΄ονομά Σου, όντε θα ́ ρθεις σα βασιλιάς,
το θέλημά Σου ας γίνει πάνω στη γης, ετσά
λοής απού ΄ναι στα ουράνια. Το σημερινό

μας το ψωμί δόκε μας μονιτάρου (1). Τα λά-
θητα που κάνουμε οι γι-απατοί μας σχώρνα.
Όπως κι εμείς τσι κάκητες των αλλωνών σχωρ-
νούμε. Μη βάνεις μας σε πειρασμό κι από
κακό μαργιόλικο (2). Θε μου, ξεμίστευγέ
μας”.

(1) Μονιτάρου=αμέσως, στη στιγμή. (2)
Μαργιόλικο= κατεργάρικο, πανούργο.

2) Επιστολή Αθανασίου Μπόρα
Σε επιστολή του μέ-

λους του ΔΣ του Δή-
μου Ηραίας κ. Αθανα-
σίου Μπόρα στον
πρόεδρο του Συνδέ-
σμου κ. Θ. Τρουπή,
αναφέρονται μεταξύ
συγχαρητηρ ίων και
άλλων τινών και τα

παρακάτω. “...από τη συνένωση των Κοινοτή-
των σε Δήμο το έτος 1999 έως σήμερα, για το
Νεκροταφείο του χωριού μας, έχουν διατεθεί
π ερίπ ου 20.000,00 €, χωρίς να αναφέρομαι
στο δρόμο που οδηγεί σ΄αυτό και έχουν εισπρα-
χθεί το  έτος 2008, 2.500,00€ Τα τέλη κο ιμη-

τηρίων που καταλόγισε ο Δήμος για  το κοιμη-
τήριο  του χωριού ανέρχονται στο  π οσό των
3.110€, μέρος των οποίων ακόμη δεν έχει ει-
σπραχθεί από τους υπόχρεους, ποσό που διαφέ-
ρει σημαντικά από το ποσό των 10.000 €,  που
πατριώτης μας ανέφερε στην Γ/Σ του Συνδέ-
σμου...”

Ο κ. Μπόρας μας εζήτησε να συνεργαζό-
μαστε για τα έργα στο χωριό, με αφορμή την
πρωτοβουλία που πήραμε για την κοπή μέ-
ρους των κάγκελων της πλατείας.  Συμφω-
νούμε απόλυτα για την συνεργασία και έχει
δίκιο για το συγκεκριμένο θέμα το οποίο ό-
μως και ο ίδιος το είχε προτείνει στη Γ/Σ και
είχαμε δημοσιεύσει τη σχετική απόφαση του
ΔΣ στο προηγούμενο φύλλο του Αρτοζήνου.

*******
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Μαγαζιά και Μαγαζάτορες του χωριούΜαγαζιά και Μαγαζάτορες του χωριούΜαγαζιά και Μαγαζάτορες του χωριούΜαγαζιά και Μαγαζάτορες του χωριούΜαγαζιά και Μαγαζάτορες του χωριού
Γράφουν οι Γ. Δ. Βέργος και Ι. Ν. Μαργκός

Όταν άνοιξε ο δρόμος από τον Αγιώρη-Σαρά και
άρχισαν να κυκλοφορούν αυτοκίνητα στο χωριό, ε-
πόμενο ήταν να αυξηθεί και η εμπορική κίνηση. Οι
άνθρωποι σταμάτησαν πλέον να πηγαίνουν για ψώ-
νια στα Λαγκάδια, στη συχνότητα που πήγαιναν πριν,
και οι έμποροι του χωριού έφερναν σχεδόν από όλα,
όσα χρειαζόταν μια οικογένεια στο χωριό. Μέχρι
πεπόνια και καρπούζια έφερναν το καλοκαίρι και
λεμονοπορτόκαλα το χειμώνα. Μεγάλη κίνηση υπήρ-
χε στο αλεύρι, γιατί η παραγωγή στο χωριό σιτηρών
δεν ήταν επαρκής. Ακόμη πολλά γειτονικά χωριά (Λυ-
κούρεση, Ψάρι και λιγότερο το Παλούμπα, Σαρακίνι,
Λυσσαρέα, Κοκκινοράχη και Αετοράχη) προμηθεύο-
νταν διάφορα είδη από το χωριό μας. Μετά το 1950
λειτούργησαν στο χωριό αρκετά μαγαζιά. Θα περι-
γράψουμε ότι  θυμόμαστε και ότι έχουμε ακούσει. Α-
σφαλώς υπάρχουν και κάποια στοιχεία  που δεν γνω-
ρίζουμε, ίσως και κάποια να μην είναι ακριβώς όπως
τα λέμε. Θα αρχίσουμε την περιγραφή από την ανατο-
λική άκρη του χωριού (Ζαχαρού) και θα φτάσουμε μέ-
χρι το επάνω χωριό, που ήταν το μαγαζί του Νίκου
Δάρα.

1) Στο υπόγειο του σπιτιού του Πανάγου Ρουσιά
(βρίσκεται στο επίπεδο του δρόμου) άνοιξε μαγαζί ο
Νίκος Λιατσόπουλος μαζί με το Μαρίνη Δημόπουλο
(του Αλέξη) με γυαλικά στην αρχή και στη συνέχεια
τρόφιμα, αλεύρια κλπ. Μετά χώρισαν και  ο Νίκος
μεταφέρθηκε στο δικό του μαγαζί, που αγόρασε από
τον Κανδηλώρο και βρίσκεται δίπλα από το σπί-
τι κληρονόμων Χρήστου Δάρα. 

Το μαγαζί αυτό συνεχίζει να λειτουργεί και σήμερα
ο γιος του Γιώργος, ως γενικό εμπόριο.

Μετά το Ν. Λιατσόπουλο το μαγαζί του Π. Ρουσιά
το λειτουργεί μέχρι σήμερα ο γιος του  Μήτσιος, ως
παντοπωλείο. (Παλιότερα ήταν και κρεοπωλείο). Στο
χώρο αυτό, πριν ακόμη γίνει μαγαζί, κάποια περίο-
δο έφτιαχναν σαμάρια ο Πανάγος ο Στρίκος (Σιο-
κλοπανάγος) ή ο Γιάννης του Χαραλάμπη Στρίκου.
Αυτοί συνήθως έφτιαχναν τα σαμάρια στις αυλές των
σπιτιών τους ή στην αυλή του “πελάτη”.

2) Συνέχεια στο μαγαζί του Ρουσιά είναι το υπό-
γειο του σπιτιού του Ηλία Βέργου, που λειτούργησε
κάποια περίοδο ως ταβέρνα από τον ίδιο και τον
Παναγή Μαραγκό.

(Στο μαγαζί αυτό το χειμώνα του 1946 έφτιαξαν την
καμπάνα της Ζωοδόχου Πηγής, που είχε σπάσει από
τον πάγο. Θυμάμαι που  έσπαγαν την καμπάνα και που
γύριζαν μέσα στο χωριό να μαζέψουν ότι άχριστα χαλ-
κόματα είχε ο καθένας για να τα λυώσουν μαζί με την
παλιά καμπάνα. Είχαν κρεμάσει την καινούρια κα-
μπάνα μέσα εκεί και τη χτυπούσαν να ακούσουν τον
ήχο της. Όμως ο ήχος δεν ήταν ικανοποιητικός και
την ξανάσπασαν, μάζεψαν και άλλα σιδερικά και την
ξανάφτιαξαν και είναι η σημερινή καμπάνα).

3) Ταβέρνα (και κρεοπωλείο) Ιωάννη Μπόρα
(Μπορόγιαννη).  Τη λειτούργησε στο υπόγειο του
σπιτιού του, μέχρι τα βαθιά του γεράματα.

4) Απέναντι από την ταβέρνα του Μπορόγιαννη
και στο επίπεδο του δρόμου, ήταν το μεσαίο διαμέ-
ρισμα του σπιτιού του Μαρίνη Δημόπουλου  που το
λειτούργησε στις αρχές του 1951 ως μπακάλικο και
μετά το 1963 ως πλεκτήριο. Στο χώρο αυτό (στο
υπόστεγο πριν την είσοδο) κάποια περίοδο δού-
λευε ο Τάκης Καλιανιώτης, γαμπρός του Θανάση 
Βέργου από τη Λακωνία, τσαγκάρης.

5) Μαγαζί Βασίλη Μπόρα (Κουτσού).
 Ήταν στο  επίπεδο του δρόμου υπόγειο του σπι-

τιού του και λειτουργούσε ως καφενείο και κρεοπωλεί-
ο μέχρι το 1954. Μετά εξελίχθηκε σε γενικό εμπόριο
και πουλούσε επί πλέον αλεύρι, τρόφιμα, υφάσματα,

γυαλικά, ξύλα, τσιμέντα κλπ. Από την περίοδο αυτή
εργαζόταν στο μαγαζί και ο Αθανάσιος Μπόρας (α-
νιψιός του Β. Μπόρα), μέχρι το 1964 που αναχώρη-
σε για την Αθήνα. Μετά το θάνατο του Κουτσού το
1966  το μαγαζί αυτό το λειτούργησε για κάποια
χρόνια ως παντοπωλείο (μικρό) ο Παναγής Μαρα-
γκός.

6) Το μαγαζί του Δημητρίου Κερμπεσιώτη (Τσα-
γκαράκου). Λειτουργούσε στο υπόγειο του σπιτιού,
που σήμερα είναι κατοικία του Πάνου Κουτσανδριά.
Ήταν κυρίως τσαγκάρικο, πουλούσε όμως και λίγα
ποτά και κάποιες φορές και κρασί.

7) Στο υπόγειο του σπιτιού του Πανάγου Σχίζα

(Παναγά), κάτω από την κατοικία σήμερα του Βασίλη
Κ. Σχίζα, άνοιξε το 1950 μαγαζί ο Μήτσιος Βέργος,
που μέχρι τότε ήταν μικροπωλητής- γυρολόγος με
μουλάρι, στα χωριά. Πουλούσε στην αρχή υφάσματα
και στη συνέχεια τρόφιμα, αλεύρι, διάφορα είδη οι-
κιακής χρήσεως και αργότερα πρόσθεσε ραδιόφω-
να, ραπτομηχανές κλπ.

Το 1953 μεταφέρθηκε στο υπόγειο του σπιτιού
του Χρήστου Δάρα, σταμάτησε το γιο του Γιώργο
από το σχολείο και τον πήρε στο μαγαζί. Εκεί έμεινε
μέχρι το 1967, οπότε μετανάστευσε στην Αθήνα και
άνοιξε μαγαζί στο Ζωγράφου. Ο Γιώργος ασχολήθη-
κε επί πλέον με πλεκτά και φωτογραφίες επαγγελ-
ματικά από το 1961 μέχρι το 1966, που έφυγε για
την Αθήνα. Τα τελευταία χρόνια στο υπόγειο αυτό
λειτουργεί ο Γεώργιος Χ. Δάρας ταβέρνα κυρίως τα
βράδια του καλοκαιριού. Από όσα έχω ακούσει, το
υπόγειο αυτό πρέπει να ήταν από τα  πρώτα μαγαζιά
που άνοιξαν στο χωριό, στις αρχές του 20ου αιώνα.
Το άνοιξε ο Κανδηλώρος (ήταν από κάποιο χωριό
της Ηραίας; από τη Δημητσάνα;) και στην αρχή έ-
φτιαχνε ράσα. Αργότερα πουλούσε διάφορα. Ο Καν-
δηλώρος ήρθε στο χωριό σώγαμπρος (παντρεύτηκε
μια Μποροπούλα, από το σόι του Νούση). Ο πεθε-
ρός του ήταν ευκατάστατος τσοπάνος (το σπίτι του
ήταν αυτό που σήμερα έχει ο Πάνος Κουτσανδριάς),
τον βοήθησε και έφτιαξε αυτό το εξαιρετικό σπίτι
που αγόρασε αργότερα ο Χ. Δάρας.

8) Μπακάλικο Ιωάννη Σχίζα. Αυτό πρέπει να ήταν
το πρώτο μαγαζί που άνοιξε ο πατέρας του Γ. Σχίζα
(Σγούλια) στο χωριό  μαζί με τον αδερφό της γυναί-
κας του (Παναγιώτη Παπανικολάου), στο ισόγειο
του σπιτιού τους. Από το μπακάλικο κόλλησε και το
παρατσούκλι στη μάνα του Σγούλια  “Μπακολογιαν-
νού”. Το 1918 πέθανε από την επιδημία ασιατικής 

Ο Γιώργος Λιατσόπουλος με το γιο του Νίκο
μπροστά από το μαγαζί τους, τον Απρίλιο 2009.

Στο επίπεδο του δρόμου φαίνονται οι 4 πόρτες των
2 μαγαζιών του Β. Μπόρα. Στη συνέχεια φαίνεται η

πόρτα και το παράθυρο του μαγαζιού του Μπορόγιαννη.

25-3-1966: Ο Μήτσιο-Βέργος με τη γυναίκα του και τα
εγγόνια του Δημήτρη και Γεωργία, μπροστά από την είσοδο

του μαγαζιού, στο υπόγειο του σπιτιού του Χ. Δάρα.

    Το καμίνι                                                            Γράφει ο “Τουθεύς”

“Τάϊ-θ-τη ρε Θανά-θ-η... Τον αντιθεό-θ-
ου...Τόρικ-θ-ε-θ  θ-το κοιμηθιό...”.
Η φωνή του μπάρμπα-Γιώκου αντήχησε

στην χούνη, απέναντι από το χωράφι του
“Κουμουστιώτη” στη “μακρυαλάκα”. Εκεί εί-
χαν φτιάξει το καμίνι για το χορίδι (έτσι λέ-
γανε τον ασβέστη που χρησιμοποιούσαν για
το χτίσιμο, για τους σουβάδες, για τα τζάκια
και τις άλλες οικοδομικές εργασίες). Το τσι-
μέντο ήταν δυσεύρετο και πανάκριβο για τα
πενιχρά οικονομικά της εποχής εκείνης. Ή-
ταν εποχή της δεκαετίας του πενήντα.
Ο ταλαίπωρος Θανάσης ήταν άγρυπνος

σχεδόν τρεις ημέρες, όσες έκαιγε το καμίνι
και είχε γείρει για λίγο πάνω σ΄ένα παλιοσάϊ-
σμα σκεπασμένος με μια μισότριβη στρατιωτι-
κή κουβέρτα, απομεινάρι από τον Αλβανικό
πόλεμο του σαράντα. Η προτροπή του μπάρ-
μπα Γιώκου ήταν να τροφοδοτήσει τη φωτιά
στο καμίνι με ξύλα, αφού αυτός με έναν άλλο
Σερβαίο (δεν θυμάμαι το όνομά του) κουβα-
λούσαν τούφες από πουρνάρια και άλλα ξύλα
“λιανά” και χοντρύτερα.
Ο μπάρμπα Γιώκος ήταν ο πιο ειδικός για

ασβεστοκάμινα.΄Ανθρωπος έντιμος και πολύ
εργατικός, φιλήσυχος, φιλότιμος, δίκαιος και
πολύ πονόψυχος. Μαζί με άλλους δύο συγχω-
ριανούς είχαν αναλάβει να φτιάξουν καμίνι για
ασβέστη. Ο ασβέστης στη σημερινή εποχή πα-
ράγεται βιομηχανικά με την καύση πετρελαί-
ου. Παλαιότερα και στην εποχή που αναφερό-
μαστε τον ασβέστη τον φτιάχνανε σε ειδικά
καμίνια όπου ψηνόντουσαν οι πέτρες με ξύλα.
Πολλά ξύλα. Γιατί το καμίνι έπρεπε να καίει
για πολλές ημέρες, ώστε η θερμοκρασία να
ανέβει σε τόσους βαθμούς που ο ασβεστόλι-
θος να μετατραπεί σε ασβέστη. 
Για να κατασκευαστεί το ασβεστοκάμινο θέ-

λει ειδικές προδιαγραφές. Πρέπει να επιλεγεί
κατάλληλη τοποθεσία που να είναι κοντά σε
δασωμένη περιοχή, για να προμηθευτούν τα
ξύλα και φυσικά να υπάρχει πέτρα που να εξο-
ρύσσεται εύκολα. Στο χωριό μας βέβαια οι πέ-
τρες αφθονούν και ο ασβεστόλιθος είναι πολύ
καλής ποιότητας, για να  γίνει ασβέστης. Μια
τέτοια περιοχή επέλεξε ο έμπειρος μπάρμπα
Γιώκος. Είχε διαλέξει ένα βαθούλωμα του ε-
δάφους, στο δυτικό μέρος της “μακρυλάκας”
όπως κατηφορίζουμε προς την περιοχή, που
τη λέμε “αριές”. Το βαθούλωμα διευκόλυνε
γιατί χρειαζόταν λιγότερο σκάψιμο, επειδή το
καμίνι πρέπει -κατά το δυνατόν- να είναι μέσα
στο χώμα για να είναι προφυλαγμένα τα εξω-
τερικά του τοιχώματα και να είναι μονωμένα
από την εξωτερική θερμοκρασία και έτσι να
εγκλωβίζεται η πύρα της φωτιάς, στο θόλο του
καμ ι ν ιού .                           
Έσκαψαν λοιπόν ένα κυκλικό πηγάδι, ίσα με

τρία μέτρα βάθος και αφού έστρωσαν τη βάση
με πλάκες έκτισαν ξερολιθιά το θόλο του καμι-

νιού κυκλικά, με τους ασβεστόλιθους, που μά-
ζεψαν   τοπικά στην περιοχή του “ψηλόδε-
ντρου”. Ο θόλος του καμινιού ήταν κωνικός
σαν ένα μεγάλο κουδούνι, όχι σφαιρικός όπως
ήταν οι παλιοί φούρνοι. Στην κορυφή του θό-
λου υπήρχε στενό άνοιγμα για να βγαίνει ο
καπνός και στο μπροστινό μέρος άνοιγμα με
κλίση προς τη βάση του καμινιού, από όπου
τροφοδοτούσαν με ξύλα τη φωτιά, που έκαιγε
στο εσωτερικό. Η φωτιά θα έκαιγε μέρα-νύ-
χτα για πολλές ημέρες με τα ξύλα που είχαν
μαζέψει γύρω από το καμίνι και σχημάτιζαν
μεγάλους σωρούς. Άλλοι σωροί από ξύλα ή-
ταν μακρύτερα και ο μπάρμπα Γιώκος άρπα-
ζε με τις χερούκλες -κάθε φορά- μια αγκαλιά
από πουρνάρια (ικανή να φορτωθεί ένα μου-
λάρι “κατακάμπελα”!) και τάριχνε στη φωτιά.́Ε-
τυχε να παρακολουθήσω για λίγο την όλη ερ-
γασία που γινόταν στο καμίνι.
Η εργατικότητα του μπάρμπα Γιώκου με

εντυπωσίασε πάρα πολύ ως παιδί. Τις αμέσως
επόμενες ημέρες που βρέθηκα την Κυριακή
στην εκκλησία και κοίταζα στον τρούλο την α-
γιογραφία του Παντοκράτορα, έκανα στο μυα-
λό μου το εξής συνειρμό. Παρομοίασα τα δά-
χτυλα του Παντοκράτορα στην αγιογραφία με
τα δάχτυλα του χεριού του μπάρμπα Γιώκου.
Τόσο μακριά μου φαινόσαντε. Εντύπωση επί-
σης μου έκανε και μια συζήτηση που άκουσα
στο προαύλιο της κάτω εκκλησιάς. Κάποιοι
Σερβαίοι που καθόσαντε στο τουράκι λέγανε
πως στα χρόνια που δουλεύανε στα έργα διά-
νοιξης της σήραγγας της λίμνης του Λάδωνα,
ο μπάρμπα Γιώκος εντυπωσίασε τόσο πολύ
τους Ιταλούς εργοδηγούς, που έμειναν άφω-
νοι και έκπληκτοι μπροστά στην αποδοτικότη-
τα του ακούραστου αυτού Σερβαίου. Είχε α-
πόδοση σχεδόν διπλάσια από έναν συνηθισμέ-
νο εργάτη!. Δεν ήταν μόνο η σωματική του
διάπλαση, όσο η σιδηρά του θέληση και το
φιλότιμό του, που τον έκαναν ακούραστο.
Ας επανέλθουμε όμως στο καμίνι.  Έκαιγε

λοιπόν η φωτιά για αρκετές ημέρες. Όταν κα-
τάλαβε ο μπάρμπα Γιώκος ότι έχει ψηθεί  η
πέτρα, έφραξε την πόρτα  του καμινιού με πέ-
τρες και χώμα και το άφησε για μέρες να χω-
νέψει. Έτσι το χορίδι ήταν έτοιμο!. Για να γίνει
όμως ασβέστης έπρεπε  να σβηστεί με νερό,
μέσα  σε μεγάλους λάκκους. Έτσι άρχιζε η
δεύτερη φάση της δουλειάς με το κουβάλημα
νερού σε βαρέλια με τα μουλάρια αλλά και με
... ζαλωμένες γυναίκες.
Σήμερα, όπως ανέφερα στην αρχή, δεν υ-

πάρχουν ασβεστοκάμινα με ξύλα και έτσι η
τεχνική και τα μυστικά του μπάρμπα Γιώκου
χάθηκαν, όπως και τόσες άλλες τεχνικές της
παραδοσιακής οικοτεχνίας. Έμεινε όμως η
μνήμη του αξέχαστου αυτού ακέραιου κατά
τη γνώμη μου ανθρώπου, που νομίζω πως α-
ξίζει να την μεταφέρω στις επόμενες γενιές.

γρίπης εκείνης της εποχής ο Ι. Σχίζας και το μαγαζί
το άνοιξε ο Ν. Παπανικολάου.  Στη συνέχεια ο Πα-
πανικολάου μετέφερε το μαγαζί του στο ισόγειο του
σπιτιού του Φώτη Σχίζα ή στου Χρήστου Δάρα και
εκεί έκανε τσαγκαράδικο ο Σγούλιας. Αργότερα το
μαγαζί αυτό έγινε καφενείο και πρακτορείο του ΟΤΕ,
που το λειτουργούσε ο Παναγής Παναγόπουλος και
στη συνέχεια ο πατέρας του Ιωάννης Παναγόπου-
λος (Πανταλέχος). Στη συνέχεια το δούλεψε κάποια
περίοδο ως καφενείο και ο Γιαννάκος Τρουπής (Καλ-
πακίδης).

9) Καφενείο Μαρίνη Ρουσιά.

Βρίσκεται στον πάνω όροφο του σπιτιού του, στο
επίπεδο του δρόμου που βρίσκεται η κεντρική πλα-
τεία του χωριού και λειτούργησε στην αρχή ως καφε-
νείο. Αργότερα  λειτούργησε και ως ξενοδοχείο, α-
φού στο πίσω μέρος υπήρχαν δωμάτια που έμεναν οι
οδηγοί των λεωφορείων, όταν αυτά διανυκτέρευαν
στο χωριό. Συγχρόνως με το Μαρίνη ασχολήθηκε
και ο γιος του Γιάννης με το μαγαζί, έκανε προέκτα-
ση και το λειτουργεί μέχρι σήμερα ως καφενείο και
ταβέρνα, όλο το χρόνο.

10) Απέναντι από το μαγαζί του Μ. Ρουσιά, στο
υπόγειο του σπιτιού του, το οποίο το 1990 κατεδα-
φίστηκε και σήμερα στην ίδια θέση βρίσκεται το σπίτι
ιδιοκτησίας σήμερα Γεωργίου και Κατερίνας Βέρ-
γου, υπήρχε το σιδηρουργείο του Νικολάου Ηλ. Σχί-
ζα, το οποίο λειτούργησε από το 1948 μέχρι το 1957,
που η οικογένεια έφυγε για τα Λαστέϊκα.  Για 2 - 3
χρόνια ακόμη το σιδηρουργείο το λειτούργησε ο
Γιώργης Μπουρνάς

11)  Καφενείο Βασιλείου Μαραγκού, στο υπό-
γειο του σπιτιού του, από το 1952-1965.

12) Μαγαζί Θεοδώρου Τρουπή (Αλούπη).

Ήταν στο υπόγειο του σπιτιού του, που είναι στην
κεντρική πλατεία του χωριού. στο επίπεδο του δρό-
μου. Λειτούργησε ως τσαγκαράδικο, κρεοπωλείο και
ταβέρνα. Από το 1956 λειτουργούσε και ως πρακτο-
ρείο του ΚΤΕΛ, αφού εκεί συγκεντρώνονταν οι πα-
τριώτες που θα έπαιρναν το πρωί το λεωφορείο  και

Το μαγαζί (καφενείο και ταβέρνα) του Ι. Ρουσιά.

Δίπλα από την καμάρα φαίνονται οι 2 είσοδοι του
μαγαζιού σήμερα Ν. Θ. Τρουπή. Πάρα δίπλα φαίνεται η

είσοδος του μαγαζιού σήμερα Γ. Χ. Δάρα.
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Τα κεράσια της Τζικούλας                                     Γράφει ο I.Ν. Δάρας

Σαν  παιδιά, με τα κριτήρια της
εποχής  εκείνης  τουλάχιστον, εί-
μαστε  καλά παιδιά. Τα όσα μας
έλεγαν οι μεγαλύτεροι, ή γονείς μας
ήσαντε ή μπαρμπάδες ή γείτονες
ή και περαστικοί, τ’ ακούγαμε χω-
ρίς αντιλογίες. Τους δασκάλους
μας και στην εφηβεία μας τους κα-
θηγητές μας, τους σεβόμαστε α-
κόμα περισσότερο, αλλά και αυτοί
αξίζανε πράγματι τον σεβασμό και
την εκτίμηση. Αισθάνομαι τον πει-
ρασμό να πω ένα σωρό πράματα για την αξιοπρέ-
πεια, τη σοβαρότητα και την αφοσίωση στο καθή-
κον αυτών των ανθρώπων, αλλά εδώ θέλω να κατα-
πιαστώ με μια ιστοριούλα, από κείνα τα παιδικά
μας ωραία και ξένοιαστα χρόνια ενώ έπρεπε να
κάνω και ένα μικρό πρόλογο για να μπω στο κλίμα
της εποχής εκείνης.

Στα Λαγκάδια, μέναμε σε σπίτια (με ένα ή δύο
δωμάτια) δύο, τρεις ή και τέσσερις  μαζί, και συνή-
θως αδέλφια ή συγγενείς. Εγώ έμενα με τ’ αδέλφια
μου και με ένα άλλο παιδί, πού αν και ήτανε ένα
χρόνο μικρότερο μου, ήτανε ομολογουμένως πιο
φρόνιμο από μένα. Κατάφερα όμως και το παρέ-
συρα σε μια παλιανθρωπιά όπως θα χαρακτηρίζα-
με τότε αυτό πού κάναμε οι δυο μας, μια νύχτα
αρχές κάποιου Ιουνίου που είχαμε τελειώσει τα
περισσότερα διαγωνίσματα, με κίνδυνο να μην έ-
χουμε μούτρα να σηκώσουμε τα μάτια στους γο-
νείς μας και κυρίως στους καθηγητές μας, αν μα-
θαινότανε.

Εκεί δίπλα στο μονοπάτι Σέρβου-Λαγκάδια, στην
θέση κάτω Τζικούλα, ανάμεσα στις φτέρες και τις
μουρτζιές ήσαντε δύο πετροκερασιές.

Όταν περνάγαμε και βλέπαμε τα κεράσια ώρι-
μα, τα λιμπιζόμαστε τ’ άτιμα  τόσο πού δεν περι-
γράφεται. Τότε βλέπεις, δεν υπήρχαν τόσα κα-
λούδια σαν τα σημερινά. Όμως ούτε κατά διάνοια
ν’ απλώσουμε χέρι. Ο ιδιοκτήτης εντούτοις (ο Πα-
ναγιώτης Καγιούλης), όταν λείπανε κεράσια ή του
φαινότανε  ότι λείπανε, το ‘ριχνε στα Σερβιωτό-
πουλα. Είχε φτάσει και στ’ αφτιά των καθηγητών
μας. Αυτό εγώ το θεωρούσα μεγάλη αδικία και προ-
σβολή, ενώ δεν υπήρχε δυστυχώς κάποιος τρόπος
διάψευσης. Το μόνο πού σκέφτηκα ότι θα μπο-
ρούσε κάπως ν’ αποδώσει  το δίκιο ήταν να πάει
κάποιος να τις ρημάξει, αλλά ποιος όμως και πως
και πότε. Το σκέφτηκα από δω, το σκέφτηκα από
κει και τελικά αποφάσισα ότι θα μπορούσα να το
κάνω εγώ. Από την μια μεριά ήταν σίγουρα μια
κακή πράξη. Το καταλάβαινα πολύ καλά. Από την
άλλη όμως... μας έκανε ο ιδιοκτήτης άδικα ρεζίλι
κάθε χρόνο. Για να επιβεβαιωθώ κυρίως για τους
λογισμούς μου, το συζήτησα με τον συγκάτοικό
μου, που του είχα απόλυτη εμπιστοσύνη για την
κρίση του, την εχεμύθεια του, την ειλικρίνεια του,
για όλα. Και αυτός το βρήκε σωστό και αφού τον
θεωρούσα και πιο φρόνιμο από μένα, η απόφαση
να πούμε, για την αφεντιά μου είχε επικυρωθεί.
Τον ήθελα όμως και συνένοχο και έτσι του πρότει-
να να το κάνουμε μαζί, και αυτός το δέχτηκε με
ενθουσιασμό. Αυτές οι δουλειές δεν γίνονται χωρίς
ενθουσιασμό και μάλιστα η συγκεκριμένη, όπως την
σχεδιάσαμε και την εκτελέσαμε.

Όταν οι Λαγκαδινοί και οι Μπουφαίοι, όσοι δεν
είχανε διαγωνίσματα βέβαια, αποκοιμηθήκανε, θα
‘τανε δηλαδή γύρω στις 11 η ώρα το βράδυ, πήρα-
με ένα σακούλι ράσινο, αν και ξέραμε ότι τα κερά-
σια δεν είχανε γίνει ακόμα - για την αλήθεια μόλις
αρχίζανε να ροδίζουνε - και κατηφορίσαμε στα
σπάρτα, κάτω από τη γειτονιά του Αγιώργη, κρυφά
απ’ όλους, για την επιχείρηση. Με το που φτάσα-
με απέναντι από το μύλο του Ντέλλα, αρχίσανε να
γαβγίζουνε κάτι παλιόσκυλα, αλλά θέλεις ότι τρέ-

χαμε σαν αίλουροι  μεσ’ στο ρέμα,
θέλεις ότι είμαστε πολλοί γρήγο-
ροι δεν προλάβανε καν να αντιδρά-
σουνε  και να μας πάρουνε από πί-
σω. Βρεθήκαμε σε λίγα λεπτά κάτω
από τον Άγιο Νικόλα και κάναμε
το Σταυρό μας (βόηθα Άγιε Νικό-
λα.... βάλε και συ το χέρι σου). Ε-
μείς ήδη είχαμε βάλει τα πόδια μας
και τρέχοντας περάσαμε αθόρυβα
σα σκιές το κύριο ρέμα του Μπού-
φη, περάσαμε και το μυλαύλακο

πού πήγαινε στου Βουτυριά το μύλο. Ξαφνικά κι’
άλλα γαβγίσματα. Δεν λογαριάζαμε μη μας δαγκώ-
σουν τα σκυλιά. Το ν΄αντιμετωπίσουμε  οποιαδή-
ποτε σκυλιά, ήταν για μας παιχνιδάκι και μάλιστα
διασκεδαστικό, αρκεί να είχαμε πέτρες, και από
πέτρες... άλλο τίποτα. Η ανησυχία μας ήταν  μην
ξυπνήσουνε τίποτα νοικοκυραίοι. Πάνω από το
μυλαύλακο ήτανε κάτι ποτιστικά με αραποσίτι και
κάτι μισοζευγές με πατάτες, και πάρα πέρα, κά-
που αριστερά μας, στην αρχή της κάτω Τζικούλας
ένα σπίτι, που στην μνήμη μου έρχεται σαν μια
εικόνα ενός σπιτιού με τοίχους από ακόνι και με
ένα γαλάρι στο πλάι. Κανείς όμως δεν μας πήρε
χαμπάρι. Και φτάσαμε επιτέλους στις κερασιές.
Και κάτω από την αστροφεγγιά, με τη βοήθεια και
της αφής, κοιτάξαμε να βρούμε κανένα γινομένο
να φάμε. Φάγαμε πέντε-έξι μισοάγουρα ο καθένας
και βάλαμε και καμπόσα στο σακούλι. Σκοπός μας
όμως ήτανε να φανεί η ζημιά και βαλθήκαμε, παρά
τις ενοχές που αισθανόμαστε - τι μας φταίγανε
τώρα τα κλαράκια...- να ξεμασκαλίζουμε  όσες κλά-
ρες μπορούσαμε. Είπαμε, έπρεπε να αποδοθεί το
δίκιο...

Αφού ολοκληρώσαμε το έργο μας, πήραμε το
πισωπάτι  και γίναμε καπινός. Στην επιστροφή ού-
τε σκυλιά μας καταλάβανε ούτε τίποτα. Κάπου ε-
κεί στο ρέμα, μετά τον Άγιο Νικόλα προς του Ντέλ-
λα, μας τρόμαξε κάποιο πετούμενο που φτεράκισε
τρομαγμένο από κάποιο πλατάνι...μπούφος ήτανε,
χουχουλόγερας ήτανε δεν ξέρω, πάντως, από τον
φτέρακο καταλάβαμε ότι πρέπει να ήτανε μεγάλο
πουλί. Μόλις πιάσαμε τη ανηφόρα στα σπάρτα άρ-
χισε να βγαίνει και το φεγγάρι σχεδόν ολόγεμο στην
Τραΐνα, αλλά έτσι κι’ αλλιώς τη δουλειά μας την
είχαμε κάνει και δεν φοβόμαστε πια μη μας δούνε,
πράγμα βέβαια απίθανο γιατί σίγουρα θα τους βλέ-
παμε πρώτα εμείς. Φτάσαμε επιτέλους στη βάση
μας και “άκρα των Λαγκαδίων σιγή”. Ακόμα και οι
πιο επιμελείς μαθητές είχανε σβήσει το φως.

Δεν θυμάμαι, αν το είπαμε σε κανέναν. Μάλλον
κάπου το εκμυστηρευθήκαμε, σαν παλληκαριά, αλλά
δεν διαδόθηκε. Έκτοτε όμως δεν ακούστηκε κουβέ-
ντα για τα Σερβιωτόπουλα. Δεν ξέρω πως το πήρε
ο νοικοκύρης. Δεν θα μπορούσε να φανταστεί βέ-
βαια ότι τη ζημιά του την κάνανε νύχτα  κάτι “πα-
λιόπαιδα” και με τα κεράσια αγίνοτα ακόμα. Κι’ έτσι
από κει και πέρα χρέωνε κάθε χρόνο τις όποιες
απώλειες κερασιών, φανταστικές ή μη, δεν ξέρω, σε
άλλους ύποπτους.

Μ΄αυτή την ιστοριούλα, βρήκα την ευκαιρία να
ξομολογηθώ μια αμαρτία μου, αλλά και να θυμηθώ
και να θυμίσω ότι δεν είμαστε κι’ εμείς “οσίες” όταν
είμαστε παιδιά. Φαντάζομαι, ότι αν είμαστε κι εμείς
παιδιά σήμερα, μεγαλωμένοι με τις συνθήκες τις
τωρινής εποχής, μέσα σε μια πολυκατοικία, ακούγο-
ντας και βλέποντας τόσες ανοησίες νυχθημερόν α-
πό κάθε ανεκδιήγητο δοκησίσοφο και επαγγελματία
υποκριτή και λαϊκιστή των ΜΜΕ και παράλληλα
προσλαμβάνοντας τόσες άθλιες παραστάσεις από
το καθημερινό απάνθρωπο και υπάνθρωπο “γίγνε-
σθαι”, ίσως να σπάγαμε και να  καίγαμε πολύ πε-
ρισσότερα, αν μάλιστα μας αφήνανε και “αμολυ-
τά”.

Από αυτά που μολογάγανε οι παλαιοί
ÃñÜöåé ï ÕðïðôÝñáñ÷ïò å.á., Êáñäéïëüãïò, Éáôñüò, Çëßáò ×åéìþíáò

Ðáëáéïýò έλεγε η μάνα μου όσους έζησαν στην προηγού-
μενη από αυτήν γενιά και ακόμη παλαιότερα. Για αυτούς
τους ανθρώπους οι γονείς μας, μας έλεγαν ιστορίες που εί-
χαν ακούσει ή είχαν ζήσει και που τους είχαν κάνει εντύπω-
ση. Μερικές από αυτές τις ιστορίες θα σας διηγηθώ για τη
ζωή στο μικρό χωριό μου, τους Αράπηδες, τα περασμένα
χρόνια, τότε που αυτό έσφυζε από ζωή. Παρόμοιες ιστορίες
φαντάζομαι ότι θα έχουν και τα άλλα χωριά και πιστεύω ότι
οι ιστορίες μου θα γυρίσουν τη μνήμη των αναγνωστών πί-
σω, σε χρόνους δύσκολους αλλά και όμορφους. 

Ï âñïíôüöùíïò ãåñï-ÍéêïëÜêçò
Ο γερο-Νικολάκης (Νικόλαος Χρονόπουλος

του Κωνσταντή, 1864-1930), πατέρας του Γιάννη
Χρονόπουλου (Ντρουμεκόγιαννη) και παππούς
του Νίκου και του Κώστα Χρονόπουλου, ήταν
βροντόφωνος. Λέγανε λοιπόν γι΄ αυτόν διάφο-
ρες ιστορίες για τη δυνατή φωνή του. Μια μέρα,
ένας Ψαραίος που έβοσκε τα γίδια του στου Κρο-
ϊτόφ (βρύση που βρίσκεται στην πλαγιά της Γκού-
ρας απέναντι από τους Αράπηδες) έλεγε ότι τον
άκουσε που κουβέντιαζε με τη γυναίκα του “ÃñéÜ,
ãýñéóå ç êáôóïýëá ìáò. Øøø, Ýëá äù ìùñÞ, ðïõ Þóïõ-
íá ôüóåò ìÝñåò...”
Μια άλλη φορά, ο σύγχρονος του Νικολάκη ο

Λιαδάμης (Ηλίας Παναγόπουλος του Αδάμ, 1867-
1935) σπουδαίος μάστορας πετροπελεκητής, εί-
χε ετοιμόγεννη τη γυναίκα του Αυτές τις ημέρες

όμως είχε πιάσει μια δουλειά στο Τρόπαια (πελέ-
καγε τις πέτρες για το καμπαναριό) που δεν μπο-
ρούσε να την αναβάλει. Συνεννοήθηκε λοιπόν με
τον Νικολάκη (που τότε δεν πρέπει να ήταν ακό-
μη γέρος), να βγει στην Κοντηλάκα την κορυφή,
μέρος από το οποίο φαίνονται τα Τρόπαια και να
τον φωνάξει να τον ενημερώσει όταν γεννήσει η
γυναίκα του. Για να βεβαιωθεί ο Νικολάκης ότι
τον άκουσε, αυτός θα απαντούσε με μια πιστολιά.
Πράγματι, όταν γέννησε η γυναίκα, βγήκε ο Νικο-
λάκης στην Κοντηλάκα και φώναξε; “ËéÜ. .. ¿ ñå
ËéÜ....” Με τη δεύτερη φωνή ακούστηκε η πιστολιά
από τα Τρόπαια. Τον είχε ακούσει ο Λιαδάμης. Η
απόσταση σε ευθεία, από την Κοντηλάκα ως τα
Τρόπαια, όπως υπολογίζεται από το Google
earth, είναι 8 χιλιόμετρα!!!

Ï ÄÜìçò êáé ï êïõìðÜñïò ôïõ ï Ðëáðïýôáò

O Δάμης (Αδάμ Παναγόπουλος, πατέρας του
Λιαδάμη) ήταν και αυτός ονομαστός πετροπε-
λεκητής. Στον Άγιο Κωνσταντίνο στους Αράπη-
δες, μια πλάκα που είναι τοποθετημένη στο δά-
πεδο έξω από τη νότια είσοδο της εκκλησίας
έχει σκαλισμένο το όνομα του και τη χρονολο-
γία που προφανώς πελέκησε την πέτρα “ÁäÁÌÉ
1892”.
Σε κάποιο χωριό που δούλευε (ίσως στο Κού-

μανι) του άρεσε μια κοπέλα και της πρότεινε να
την παντρευτεί. Αυτή δέχθηκε και την έφερνε
στους Αράπηδες για να γνωρίσει το χωριό και
τους δικούς του. Στο δρόμο, κάπου κοντά στο
Κουκλαμά, συνάντησε έναν από τους Πλαπου-
ταίους, με τους οποίους είχε κουμπαριά. Χαιρε-
τήθηκαν λοιπόν και ο Δάμης του παρουσίασε με
καμάρι την αρραβωνιαστικιά. Του Πλαπούτα του
καλοάρεσε το κορίτσι και σκέφθηκε πως θα το

κάνει να την ξεμοναχιάσει. Οι Πλαπουταίοι άλ-
λωστε ήταν γνωστοί γυναικάδες και όποια τους
άρεσε, έβρισκαν τρόπο, με την απάτη ή τη βία να
ικανοποιούν τις ορέξεις τους. Προσποιήθηκε
λοιπόν ότι χάρηκε και πρότεινε στο γαμπρό να
γιορτάσουν το ευχάριστο γεγονός. Και επειδή
γιορτή χωρίς φαγητό δεν γίνεται τον συμβούλε-
ψε να πεταχτεί μέχρι τους Βλάχους να φέρει ένα
κόκορα και κρασί να φάνε και να πιούνε.
Αφελής ο Δάμης πήγε να φέρει τον κόκορα

και άφησε τη νύφη μόνη με τον Πλαπούτα. Όταν
επέστρεψε βρήκε το άτυχο κορίτσι βιασμένο
και κακοποιημένο. Την έφερε στους Αράπηδες,
αλλά αυτή μετά μερικές ημέρες πέθανε, ίσως από
την κακοποίηση ή και από τη ντροπή. Και ασφα-
λώς ο Πλαπούτας έμεινε ατιμώρητος, γιατί ποιος
φτωχός χωριάτης μπορούσε τότε να τα βάλει με
τον “άρχοντα”.

Ôï üíåéñï ôçò ãéáãéÜò Ôáóéïýëáò
Η γιαγιά μου από την πλευρά του πατέρα μου

(Τασιούλα την έλεγαν), κόρη του Γιώργη Χρονό-
πουλου, παντρεύτηκε τον Δήμο Χειμώνα που ήρθε
σώγαμπρος από το Πυρί και πήρε προίκα το πα-
τρικό της σπίτι. Απέκτησε 5 παιδιά αλλά έμεινε χή-
ρα ενωρίς. Ο παππούλης μου, γυρνώντας από τη
μαστοριά και ενώ είχε σχεδόν φθάσει στο σπίτι
του, για άγνωστο λόγο έπεσε σε ένα βάτο εκεί κο-
ντά, στην κάτω μεριά του δρόμου και ώσπου να
τρέξουν να τον βγάλουν είχε πεθάνει. Άφησε τα
παιδιά του ανήλικα και η γιαγιά μου ανέλαβε και το
ρόλο του ανδρός της για να τα μεγαλώσει. Τότε
δεν υπήρχε πρόνοια ούτε σύνταξη και η περιουσί-
α ήταν λίγη.
Ένα βράδυ έχασε το μουλάρι της. Το είχε ξε-

βγάλει το πρωί στο βουνό μαζί με τα άλλα μουλά-
ρια του χωριού να βοσκήσει και αυτό δεν γύρισε
το βράδυ όταν γύρισαν  τα άλλα.
Βγήκε να το ψάξει αλλά ήταν σκοτάδι και, αν και

γύρισε σχεδόν όλο το βουνό, δεν το βρήκε γιατί
με το φαναράκι με λάδι που είχε δεν έβλεπε μα-
κριά. Τότε υπήρχαν λύκοι ακόμη στην Πελοπόν-

νησο και ένα μουλάρι μόνο του στο βουνό δεν
ήταν καθόλου ασφαλές τη νύχτα. Την  έπιασε μαύ-
ρη απελπισία. Το μουλάρι ήταν απαραίτητο για την
επιβίωση της οικογένειας που, χωρίς άντρα, δύ-
σκολα τα έβγαζε πέρα. Χωρίς αυτό δεν μπορού-
σαν να σπείρουν, να αλωνίσουν, να κουβαλήσουν
τα ξύλα, να πάνε στο μύλο και γενικά να κάνουν τις
χοντρές δουλειές. Αλλά και στη μαστοριά το έ-
παιρνε ο θείος μου που ήταν γύρω στα 10-12 
χρονών τότε και πήγαινε μαστορόπουλο.
Κουρασμένη και απελπισμένη όπως ήταν έγειρε

στο στρώμα της και τις πρωινές ώρες φαίνεται πως
την πήρε ο ύπνος. Κάποια στιγμή είδε τον άνδρα της
που την άγγιξε στο κεφάλι και της είπε “ìç óôåíï÷ù-
ñéÝóáé ãõíáßêá, êïéìÞóïõ åóý Þóõ÷á êáé ôï ìïõëÜñé ôï
öõëÜù åãþ áðüøå”. Ήταν τόσο ζωηρό το όνειρο
που της φάνηκε σαν πραγματικό και ξύπνησε. Είχε
αρχίσει να χαράζει. Έτρεξε στον Άγιο Κωνσταντίνο
που ήταν θαμμένος ο άνδρα της. Πάνω στον τάφο
του στεκόταν το μουλάρι και την κοίταζε. Δεν υ-
πήρχε τίποτε εκεί να βοσκήσει ένα μουλάρι.
Η ιστορία μοιάζει απίστευτη, είναι όμως αληθι-

νή. Τώρα, θα ειπεί κανείς ότι στη μεγάλη της στενο-
χώρια σκέφθηκε τον άνδρα της, ότι αν αυτός ζού-
σε θα την βοηθούσε και για το λόγο αυτό τον είδε
στον ύπνο της. Πολύ λογικό. Όμως δεν ήταν πολύ
παράξενο να γυρίσει το μουλάρι και να πάει να
σταλίζει πάνω σε ένα τάφο και μάλιστα του πεθαμέ-
νου συζύγου της που είδε στον ύπνο της; Υπάρχουν
και ανεξήγητα πράγματα.

επί πλέον εκεί έρχονταν και  οι εφημερίδες. Το μα-
γαζί αυτό ποτέ δεν έκλεισε και σήμερα το κρατάει 
ανοιχτό  ο γιος του Θ. Τρουπή, Νίκος και το λει-
τουργεί ως ταβέρνα και καφενείο, εκτός από 1-2
μήνες τον χειμώνα. Ας σημειωθεί ότι αυτό είναι το
μακροβιότερο μαγαζί του χωριού, αφού λειτουργεί
σχεδόν συνεχώς από το 1928.

 13) Το καφενείο του Παναγούλη Σχίζα (Μητσιαι-
νούλας). Ήταν απέναντι από το μαγαζί του Θ. Τρου-
πή και σήμερα ανήκει στους κληρονόμους Νίκου Θ.
Σχίζα (Ντρόλα). Το καφενείο αυτό το λειτούργησε
μετά τον Παναγούλη (και τη σύζυγό του  Καλλιόπη) ο
Διονύσης Ι. Βέργος που αγόρασε το οίκημα. Επίσης
κάποια περίοδο το λειτούργησε ως καφενείο και ο
Παρασκευάς Λιατσόπουλος. Πρώτος πάντως που

άνοιξε μαγαζί στο χώρο αυτό ήταν ο Σαμαρολιάς,
που αργότερα μεταφέρθηκε στο υπόγειο του σπιτιού
του Παπαθωμόπουλου.

14) Γενικό Εμπόριο Αθανασίου και Γεωργίου Πα-
ναγόπουλου. Το μαγαζί τους ήταν συνέχεια του καφε-
νείου του Παναγούλη. Παλαιό μαγαζί που άνοιξε το
1927, από τα μεγαλύτερα της περιοχής. Στην αρχή
πουλούσε υφάσματα και αργότερα πρόσθεσε και πολ-
λά άλλα είδη οικιακής χρήσεως κλπ. Λειτούργησε μέχρι
το 1953 που η οικογένεια έφυγε για την Αθήνα. Στη
συνέχεια το λειτούργησε για κάποια χρόνια ο Χρή-
στος Κωνσταντόπουλος, ως παντοπωλείο.

15) Καφενείο Ιωάννη Ν. Μαραγκού.
 Ήταν στον επάνω όροφο του σπιτιού του, στο

επίπεδο του δρόμου, δίπλα από το μαγαζί των Πανα-
γοπουλαίων. Άνοιξε περί το 1954, όταν χτίστηκε το

σπίτι και λειτούργησε περίπου επί μία δεκαετία. Στη
συνέχεια για κάποια χρόνια το λειτούργησε ως κα-
φενείο ο αδερφός του Βασίλης Μαραγκός, αφού ο

συνέχεια στη σελ. 8

Το καφενείο Ι. Μαραγκού (1955-1965), με τη φάτσα
χτισμένη με αγκωνάρια από την Φραζινέττα, την

περιοχή ¨μισελίμη”.
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Προς την εφημερίδα “Αρτοζήνος”,  Αθήναι, 20 Απριλίου 2009
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ. Στις  15-3-2009 στη συνέλευση του Συν-

δέσμου ασχοληθήκατε με διάφορα θέματα που απασχολούν το
χωριό μας και με άνεση χρόνου και με πολλές λεπτομέρειες και
κατά δημοκρατικό τρόπο (όποιος επιθυμούσε ελάμβανε το λόγο)
δώσατε τις πρέπουσες και καλύτερες λύσεις. Ασχοληθήκατε και
με τους πεσόντες ήρωες του χωριού μας αλλά εκεί διαφωνήσατε
και μάλιστα η συγκέντρωσή σας απειλήθηκε με διάλυση. Αυτό με
έκανε να ονειρευτώ να φανταστώ πως θα ένιωσαν οι ψυχές αυτών
των ηρώων όταν έμαθαν αυτά τα γεγονότα και νομίζω ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ
και πάντα κατά τη γνώμη μου, θα μας έλεγαν λίγο-πολύ αυτά τα
οποία σας γράφω παρακάτω. Ίσως μερικοί από εσάς αυτά να τα
αποδεχθείτε και μερικοί να τα απορρίψετε. Εάν υπάρχουν διαφω-
νούντες με τη φαντασία μου ή τη γνώμη μου, εκ των προτέρων τους
ζητώ συγγνώμη και δεν πρόκειται άλλη φορά να τους ενοχλήσω.
Πάντως, εάν θέλετε, δημοσιεύετε αυτά που σας γράφω ως

<<Η φωνή των ηρώων του χωριού μας>>.
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ. Θα παραξενευτείτε που ύστερα από τόσα

χρόνια ήλθε η ώρα να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Και θα έχετε δίκαιο
να απορείτε για αυτή την απόφασή μας. Μάθετε λοιπόν, αγαπητοί
πατριώτες, ότι όλα αυτά τα χρόνια που εμείς είμαστε εδώ στον
κάτω κόσμο όπως εσείς εκεί επάνω τον αποκαλείτε, ποτέ δεν παύ-
σαμε να είμαστε μαζί σας. Πάντοτε η σκέψη  μας είναι κοντά σας,
παρακολουθούμε από αγάπη και ενδιαφέρον όλες σας τις δραστη-
ριότητες της ζωής σας, τις χαρές σας, τις λύπες σας τις επιτυχίες
και τις αποτυχίες σας και συμμετέχουμε σε αυτές. Παρακολουθού-
με τα έργα που κάνετε στο όμορφο χωριό μας, δρόμους, πλατείες,
εκκλησίες, ξενώνες, νεκροταφεία, υδραγωγεία κλπ και χαίρεται η
ψυχή μας. Ιδιαίτερη χαρά νιώθουμε για τη μεγάλη πνευματική και
επαγγελματική πρόοδο των παιδιών σας (Στρατηγοί, δικηγόροι, μη-
χανικοί, γιατροί, αξιόλογοι τεχνίτες κλπ) για την εργατικότητά τους
και για το ήθος τους.

Προ καιρού ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ, για να ξέρετε ότι εμείς από
εδώ όλα τα παρακολουθούμε από ενδιαφέρον και αγάπη, συγκε-
ντρωθήκατε σε κάποιο σημείο στην ΑΘΗΝΑ και όμορφα και αγαπημέ-
να, όπως πάντα σχεδόν, συζητήσατε διάφορα προβλήματα που απα-
σχολούν το χωριό μας. Ένα από τα θέματα που σας απασχολεί και
πολλές φορές το έχετε συζητήσει και άλλες τόσες φορές το έχετε
αναβάλλει και τούτο πάντοτε με πρωτοβουλία δική σας και όχι δική
μας,  ήταν η αναγραφή των ονομάτων μας στη στήλη των πεσόντων,
που θα κατασκευάσετε στο προαύλιο της κάτω Εκκλησίας. Εκεί ΑΓΑ-
ΠΗΤΟΙ ΜΑΣ ακούσθηκαν διάφορα και υπήρξαν διαφωνίες και μάλιστα
οι συζητήσεις πήραν έντονο χαρακτήρα σε σημείο μάλιστα που η
συνέλευσή σας κινδύνευσε να διαλυθεί. Άλλοι έλεγαν ΝΑΙ και άλλοι
ΟΧΙ. Αυτό το γεγονός ΑΓΑΠΗΤΟΙ μας μάς στενοχώρησε πάρα πολύ
και νιώσαμε πίκρα και απογοήτευση, γιατί χωρίς να το θέλουμε
γίναμε αιτία να τσακωθείτε. Ασχοληθήκατε με εμάς τους πεθαμέ-
νους (οι ήρωες ποτέ δεν πεθαίνουν) και σπαταλήσατε χρόνο για
νεκρούς και όχι για ζωντανούς, έτσι γράφτηκε από εσάς βέβαια στην
εφημερίδα σας ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ.

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ. Πρώτη και τελευταία φορά θελήσαμε να
επικοινωνήσουμε μαζί σας (διότι και οι σιωπηλοί πρέπει κάποτε να
μιλάνε, είναι ωφέλιμο για όλους και προπαντός γι αυτούς που μιλά-
νε συνεχώς για διάφορα…) με αγάπη και μόνο με αγάπη να σας
αναφέρουμε πιο κάτω μερικές σκέψεις μας για το καλό όλων μας
για το καλό της ιστορίας του χωριού μας και προπαντός των ε-
περχομένων γενεών του χωριού μας.

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ. Κατά τη μακραίωνη και ένδοξη ιστορία της
φυλής μας       υπήρξαν πολλές και μεγάλες περίοδοι που η πατρίδα
μας κινδύνευσε από διάφορους εχθρούς και μάλιστα σε τέτοιο ση-
μείο που πολλές φορές υποδουλώθηκε και απειλήθηκε με αφανι-
σμό. Κατόρθωσε όμως χάρις στον ηρωισμό και την αυτοθυσία των
τέκνων της να αντιμετωπίσει εχθρικές επιθέσεις και να αποτινάξει
τους ζυγούς της σκλαβιάς. Με μεγάλες θυσίες έσωζε ή επανακτού-
σε την ελευθερία της και φύλαγε τα όσια και τα ιερά της φυλής και
την αξιοπρέπεια του Ελληνικού έθνους. Σε κάποια απ’αυτές τις
δύσκολες περιόδους της πατρίδος μας κληθήκαμε κι εμείς και βρε-
θήκαμε στα διάφορα μέτωπα του πολέμου. Τρέχοντας φύγαμε από
το όμορφο χωριό μας αποχαιρετώντας παιδιά γυναίκες γονείς συγ-
γενείς και δώσαμε το παρόν στα μεγάλα προσκλητήρια της πατρί-
δας. Δεν σκεφτήκαμε τίποτα για τη ζωή μας. Τίποτα άλλο δεν μας
απασχολούσε εκτός από την νίκη. Ένα και μόνο βασάνιζε τη σκέψη
μας, το πώς να αποκρούσουμε τον εχθρό, να μην του επιτρέψουμε

να πατήσει τα άγια χώματα της πατρίδος μας και να φανούμε αντά-
ξιοι των προγόνων μας. ΑΝΤΑΞΙΟΙ ΤΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ, ΤΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ, ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ, ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟ-
ΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ, ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑ-
ΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821. Τρέξαμε και δώσαμε το παρόν στα μέτωπα
του πολέμου της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης, των νησιών
μας (1912-1913), της Μικράς  Ασίας  (1919-1922), του Αλβανικού
μετώπου (1940) για να απελευθερώσουμε άλλοτε σκλαβωμένους
αδελφούς μας από τους Τούρκους και άλλοτε να αποκρούσουμε τον
φασισμό του Μουσολίνι και τον ναζισμό του Χίτλερ. Πολεμήσαμε
σκληρά, αντιμετωπίσαμε όλες τις δυσκολίες του πολέμου με θάρ-
ρος και αυταπάρνηση, προσηλωμένοι στο καθήκον, αλλά η τύχη για
μας ήταν διαφορετική από την τύχη των άλλων συμπολεμιστών μας.
Κάποιο πικρό εχθρικό βόλι μας χτύπησε και πέσαμε στο πεδίο της
μάχης, στο πεδίο της τιμής και άλλους μας έθαψαν συνάδελφοι  στη
πρώτη γραμμή του πυρός και άλλους μας άφησαν άταφους, όταν ο
εχθρός νικούσε, και όρνια και άγρια θηρία (συνέβη κι αυτό πολλές
φορές) κατασπάραξαν τα σώματά μας. Οι δε ψυχές μας πέταξαν
στον Ουρανό κοντά στο χώρο των ΑΓΓΕΛΩΝ   και βρεθήκαμε στο
ΠΑΝΘΕΟΝ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ.

 “Είναι γλυκύς ο θάνατος μόνο όταν πεθαίνουμε για την πατρί-
δα”. Ανδρέας Κάλβος.

 “Στην άμυνα για τη σωτηρία της πατρίδας οφείλεται κάθε εν
γένει μόχθος, κίνδυνος, αγώνας και θυσία”. Δημοσθένης.

Είμαστε τώρα αγαπητοί πατριώτες στον κάτω κόσμο και όταν
ήλθαμε εδώ είδαμε πολλά και παράξενα πράγματα. Περιμέναμε να
δούμε χάος και σκοτάδια και αντί αυτού βρεθήκαμε στο φως, βρεθή-
καμε στον Παράδεισο. Βρεθήκαμε κοντά στους αγγέλους του Θεού.
Είμαστε σ’ ένα παραδεισένιο ξεχωριστό τόπο, μακριά από τους
άλλους θνητούς και συναντήσαμε όλους αυτούς που θυσιάστηκαν
για την πατρίδα μας. Εδώ συναντηθήκαμε με αμέτρητους ήρωες
όλων των πολέμων της πατρίδος μας. Συναντηθήκαμε και είμαστε
πάντα μαζί με τους ήρωες:

—ΤΟΥ ΤΡΩΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. Μιλήσαμε με τον Αχιλλέα, τον Πά-
τροκλο, τον Έκτορα που όταν κινδύνευσε η πατρίδα του και προσπα-
θούσαν οι άλλοι Τρώες να μαντέψουν την έκβαση του πολέμου,
αυτός τους είπε

<ΕΙΣ ΟΙΩΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΣ ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ>, που ση-
μαίνει το καλύτερο μήνυμα είναι να υπερασπίζεστε την πατρίδα σας.

Μιλήσαμε με τον ίδιο τον Όμηρο και μας συνεχάρη  για την ανδρεί-
α που δείξαμε στους πολέμους και μας θύμισε αυτό που είχε γρά-
ψει εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια: “είναι γλυκύς ο θάνατος για τον
μαχόμενο προς χάριν  της πατρίδος του”  γνωρίζοντας ότι η σύζυ-
γός του και τα τέκνα του βρίσκονται σε ασφάλεια, το δε σπίτι του
παραμένει απαραβίαστο. Είναι πολύ τιμητικό για τη νεότητα το να
πεθαίνει στο πολεμικό πεδίο. Γιατί ένας τέτοιος θάνατος είναι ά-
πειρα προτιμότερος από το να πεθαίνει κάποιος γέρος ή δειλός και
να τον φάνε τα σκυλιά. Η τελευταία αυτή είναι η χειρότερη και
ανείπωτη πιο μεγάλη απ΄όλες συμφορά για έναν άνθρωπο.

—ΤΩΝ ΠΕΡΣΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ. Είδαμε χιλιάδες ήρωες με γυμνα-
σμένα σώματα με δόρατα και ξίφη. Είδαμε Μαραθωνομάχους (μάχη
του ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 490 πΧ) με τους ξακουστούς στρατηγούς (ΜΙΛ-
ΤΙΑΔΗ κλπ) είδαμε τους τριακόσιους του ΛΕΩΝΙΔΑ είδαμε τον ίδιο
τον Λεωνίδα τον βασιλιά της Σπάρτης που με απερίγραπτο θάρρος
ξεστόμισε στον Ξέρξη το “ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ”  (έλα να τα πάρεις) όταν
του ζήτησε να παραδώσει τα όπλα. Του είπαμε και χάρηκε πάρα
πολύ ότι στις ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ του έχουν στήσει ανδριάντα και πάνω
στη μαρμάρινη πλάκα έχουν γράψει “Ω ΞΕΙΝ ΑΓΓΕΛΕΙΝ ΛΑΚΕΔΑΙ-
ΜΟΝΙΟΙΣ ΟΤΙ ΤΗΔΕ ΚΕΙΜΕΘΑ ΤΟΙΣ ΚΕΙΝΩΝ ΡΗΜΑΣΙ ΠΕΙΘΟΜΕ-
ΝΟΙ”. (Ω ξένε, να αναγγείλεις στους πατριώτες μας τους ΣΠΑΡ-
ΤΙΑΤΕΣ ότι εδώ κείμεθα πιστοί στους νόμους τους). Κάθε Σπαρτιά-
τισσα μάνα όταν αποχαιρετούσε το παιδί της και το έστελνε στον
πόλεμο πρόσταζε ή ΝΙΚΗΤΗΣ ή ΣΚΟΤΩΜΕΝΟΣ (Η ΤΑΝ Η ΕΠΙ ΤΑΣ)

—ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (480 πΧ). Τους ατρόμητους
ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ με τον ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ που βούλιαξαν και κατέστρεψαν
τον ΠΕΡΣΙΚΟ ΣΤΟΛΟ του ΞΕΡΞΗ στη ΣΑΛΑΜΙΝΑ και έσωσαν όχι μόνο
την ΕΛΛΑΔΑ αλλά και ολόκληρο το Δυτικό Κόσμο, που και αυτός
ήταν ο πιο πέρα στόχος των Περσών (τι οφείλει η ανθρωπότητα
στην Ελληνική Φυλή. Δυστυχώς αυτά δεν τα γνωρίζουν πολλοί
Έλληνες και αυτοί που τα ξέρουν δεν τα λένε) Είδαμε τον Μεγάλο
Στρατηγό – Πολιτικό της Αρχαίας Αθήνας, τον Περικλή, τον κατα-
σκευαστή του ωραιότερου μνημείου της ανθρωπότητας του ΠΑΡ-
ΘΕΝΩΝΑ, που κρατούσε στα χέρια του τον λόγο που εκφώνησε
στους Αθηναίους για να τιμήσει τους Νεκρούς του Πελοποννησια-
κού πολέμου, τον ΕΠΙΤΑΦΙΟ. Τον παρακαλέσαμε και μας τον διάβα-
σε διότι εμείς δεν τον είχαμε ακούσει.

Μάθαμε πολλά από τον ιστορικό αυτό λόγο του Περικλή. Μάθα-
με πως οι Αθηναίοι τότε τιμούσαν τους Νεκρούς τους στον πόλε-
μο. Μάθαμε για την ευγνωμοσύνη που έμαθαν για τους προγόνους
τους που τους παρέδωσαν την Πατρίδα τους ελεύθερη. Μάθαμε
για το πολίτευμα των Αθηναίων τη Δημοκρατία. Μας έκανε εντύ-
πωση ότι έλεγε πως:

“Ονομάζεται μεν Δημοκρατία γιατί η διοίκηση είναι στα χέρια
των πολλών και όχι των ολίγων, έναντι δε των νόμων είναι όλοι

ίσοι στις ιδιωτι-
κές τους δια-
φορές, ενώ ως
προς τη θέση
τους στο Δημό-
σιο βίο κάθε έ-
νας προτιμάται
για ένα από τα

δημόσια αξιώματα, ανάλογα με την επίδοση που σημειώνει σε
αυτά. Δηλαδή η δημόσιά του σταδιοδρομία εξαρτάται μάλλον από
την ατομική του αξία και όχι από την τάξη την οποία προέρχεται,
ούτε πάλι ένας, ο οποίος είναι μεν φτωχός έχει όμως ικανότητα
να παράσχει κάποια υπηρεσία στην πατρίδα του, εμποδίζεται σε αυτό
από το ότι είναι άγνωστος…”

Για τους νεκρούς του πολέμου ο Περικλής ανάφερε πάρα πολλά.
Μας είπε, όλοι μαζί από κοινού πρόσφεραν στην υπηρεσία της ΠΑΤΡΙ-
ΔΑΣ τα σώματά τους, απολάμβαναν ατομικά κάθε ένας σαν ανταμοιβή,
τρόπον τινά, τον έπαινο, ο οποίος δεν γερνάει ποτέ και τον πιο επίση-
μο τάφο που είναι δυνατόν να αποκτήσει άνθρωπος, δεν εννοώ δε τον
τάφο, στον οποίο έχουν εναποτεθεί τα λείψανά τους, αλλά μάλλον τον
τάφο στον οποίον απομένει μετά θάνατον η δόξα τους και μνημονεύ-
εται αιωνίως σε κάθε παρουσιαζόμενη κάθε φορά ευκαιρία, είτε λόγω
είτε έργω, “γιατί των επιφανών ανδρών τάφος είναι η γη ολόκληρη
(Ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος)”. Την ύπαρξή τους δεν την φανε-
ρώνει μόνο μία επιγραφή μιας στήλης σε κάποιο μέρος της Πατρίδας
τους, αλλά και στα ξένα μέρη είναι εγκαταστημένη μία άγραφη ανά-
μνηση αυτών σκαλισμένη όχι σε κάποιο έργο τέχνης αλλά μάλλον στις
καρδιές ενός εκάστου των ανθρώπων. Τελικά τόνισε ότι “τα βραβεία
της αρετής είναι τα πιο μεγάλα, εκεί συγκαταλέγονται μεταξύ των
πολιτών και οι πιο ενάρετοι άνδρες”.

-Είδαμε όλους τους σοφούς της Ελλάδας (ΚΛΕΟΒΟΥΛΟ, ΧΙΛΩΝΑ,
ΠΕΡΙΑΝΔΡΟ, ΠΙΤΤΑΚΟ, ΣΟΛΩΝΑ, ΒΙΑ και ΘΑΛΗ) τον ΠΛΑΤΩΝΑ, τον
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, τον ΠΥΘΑΓΟΡΑ, τον ΕΥΚΛΕΙΔΗ  και άλλους πάρα πολ-
λούς και τον μεγαλύτερο όλων τον ΣΩΚΡΑΤΗ. Είχε ένα χαρτί στα χέρια
του που έγραφε αυτό που πάντα δίδασκε τους Αθηναίους στους
δρόμους΅

“Πατρός τε και Μητρός τε και των άλλων προγόνων απάντων
τιμιώτερον και σεμνότερον και αγιώτερον εστί η ΠΑΤΡΙΣ και εν
μείζονι μοίρα και παρά Θεοίς και παρ΄ανθρώποις, τοις νουν έχουσιν”
(και από τον Πατέρα και από την Μητέρα και από όλους τους άλλους
προγόνους πολυτιμότερο, σεβαστότερο και αγιότερο αγαθό είναι η
ΠΑΤΡΙΔΑ  τιθέμενη σε ανώτερη από όλα γενικά τα άλλα μοίρα, τόσο
από Θεούς όσο και από συνετούς ανθρώπους.

-Συναντήσαμε τους Αρχαίους ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ τους μαχητές της ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑΣ μας  που με τον μεγάλο τους ΣΤΡΑΤΗΓΟ τον ΜΕΓΑ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟ τον Μέγα Στρατηλάτη όλων των εποχών κατάκτησαν την
Περσική Αυτοκρατορία, απάλλαξαν την Ελλάδα από τη μακρόχρονη
απειλή των ΠΕΡΣΩΝ και διέδωσαν τον Ελληνικό πολιτισμό στα βάθη
της Ασίας (μέχρι τον Ινδό ποταμό).

-Συναντήσαμε τους ήρωες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας τον μαρ-
μαρωμένο ΒΑΣΙΛΗΑ τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ τον ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ που σαν
απλός στρατιώτης με το ξίφος στο χέρι όρθιος και ατρόμητος έπεσε
ηρωικά πάνω στα  τείχη της ΠΟΛΗΣ, τυλιγμένος με τη δόξα της ΑΥΤΟ-
ΚΡΑΤΟΡΙΑΣ για σάβανό του. Αν και βέβαιος σχεδόν ότι η πόλη θα
πέσει (ήταν θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει) δεν δείλιασε σαν
άλλος ΛΕΩΝΙΔΑΣ να πολεμήσει για να σώσει τη Δόξα και την Τιμή της
ΠΟΛΗΣ και να απαντήσει άφοβα και αγέρωχα στο αίτημα του ΣΟΥΛ-
ΤΑΝΟΥ να παραδώσει την ΠΟΛΗ “Την πόλιν ου σοι δίδομεν, κοινή
γαρ γνώμη πάντες  αυτοπροαιρέτως αποθανούμεθα και ου φεισό-
μεθα της ζωής ημών” (την ΠΟΛΗ δεν σου την παραδίδουμε όλοι
μας αυτοπροαίρετα έχουμε αποφασίσει να αποθάνουμε και δεν
υπολογίζουμε τη ζωή μας). Μέσα σε κάθε Ελληνική ψυχή ποτέ δεν
πρέπει να σβήσει ο πόθος και το όνειρο ότι “πάλι με χρόνια με
καιρούς πάλι δικά μας θάναι”  (Δεν σώζεται η ΠΑΤΡΙΔΑ ούτε
εξασφαλίζεται η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ χωρίς ιδανικά και ΘΥΣΙΕΣ )Παρασκευοπούλου 4 - Περιστέρι

Τηλ.: 2105770003

Δερμάτινα νδύματα
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΑ

Με την ευκαιρία του άρθρου του στρατηγού Ι. Δάρα και
αναφορικά  με  όσα έχουν συζητηθεί κατά καιρούς στο
Σύνδεσμο και έχουν γραφτεί στην εφημερίδα, σχετικά με
“Ηρώα, Μνημεία, Μνημόσυνα, Ήρωες, Πεσόντες κλπ”  κρί-
νουμε σκόπιμο να δημοσιεύσουμε και δύο σχετικά ποιή-
ματα των δύο αείμνηστων λογοτεχνών του χωριού μας,
Μαρίας Παναγοπούλου και Θοδωρή Τρουπή.
Γράφει η Μαρία στο ποίημα με τίτλο

Μνημόσυνο:
Δεν ήσαν οι νεκροί
που περίμεναν το ψυχοσάββατο.
Είμαστε εμείς,
που είχαμε ανάγκη  να τους θυμηθούμε.

Και ο θοδωρής στο ποίημα με τίτλο

Ψυχο-Σάββατο:
Τον Αρτοζήνο αποχαιρέταγε
-χαλκωματένιος μεσοπέλαγα-
ο Ήλιος από το Κατάκωλο.

Στην εκκλησιά μοσχοβολάγανε
Οι προσφορές, τα μοσχολίβανα,
Τα ρόδια, οι δυόσμοι και τα μάραθα.
Τα ψυχοχάρτια σιγοδιάβαζε
Ο παπά-Γιάννης και στης μνήμης μου
τ΄αλώνι πανηγύρι σταίνανε
οι ζωντανοί μ΄αυτούς που φύγανε.
Κι εγώ ένα κεράκι άναβα
από συνήθεια για να καίγεται
και σιωπηλός σταυροκοπιόμουνα.

Και μόνο ένας δεν ερχότανε
στη μνήμη μου... -έφυγε στα τριάντα του-.
Ήτανε ο πατέρας, που δεν γνώρισα...

Β Ε Ρ Γ Ε Τ Η Σ
ΕΝΔΥΜΑΤΑ Αθήνα:

Πραξιτέλους 1  Τηλ. 210-3236116,
3254768

Χαλκίδα: Ερμού 48
Τηλ. 22210-26051, 83859
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΗΛΙΑ ΜΠΟΡΑ-ΝΤΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΕΡΒΑΙΩΝ
Ausbau 12,
16775 Lφwenberger Land,

04.05.2009, Germany, Τηλέφωνο:
0049 33088 50689.
Προς το Διοικητικό Συμβού-

λιο του Συνδέσμου Σερβαίων Αρ-
καδίας.
Αγαπητοί συμπατριώτες! Συγ-

χαρητήρια για την éóôïóåëßäá
που οργάνωσε για τον Σύνδεσμο
ο Χρήστος Δημητρόπουλος. Την
θαυμάζουν ακόμη και άτομα που
ασχολούνται επαγγελματικά με τέτοιου είδους
εργασίες. Ένας γνωστός μου Ελληνοαμερικανός
Καθηγητής στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερο-
λίνου με καταγωγή των γονέων του από την Καν-
δήλα την είδε σαν πρώτος και με συνεχάρη σαν
Σερβαίο. Τα συγχαρητήρια ανήκουν πρώτα από
όλα στον Χρήστο και μετά σε εσάς του ΔΣ. Στο
νέο ΔΣ και στον νεοεκλεγέντα συνομήλικο Πρό-
εδρο, ÈïäùñÞ, εύχομαι καλή τύχη στην δια-
χείριση των υποθέσεων του Συνδέσμου. Ευχά-
ριστο είναι το γεγονός ότι προθυμοποιήθηκαν
και νέοι συμπατριώτες να δραστηριοποιηθούν
στο ΔΣ. Ελπίζω η νέα αυτή γενεά να δώσει ώθη-
ση, και σε ορισμένα θέματα, νέα κατεύθυνση στην
πολιτική του ΔΣ. Η κριτική τοποθέτηση εκπρο-
σώπων αυτής της γενεάς στην ΓΣ του Μαρτίου
2008 με κάνει αισιόδοξο. Ελπίζω να την λάβετε
σοβαρά υπ’ όψιν.

Óêïðüò êáé èÝìá áõôïý ôïõ ãñÜììáôïò
ìïõ äåí åßíáé ï ßäéïò ìå ôïí ìÝ÷ñé óÞìåñá
óõíçèéóìÝíï ôçò áëëçëïãñáößáò ìïõ ìå ôï
ÄÓ ôïõ ÓõíäÝóìïõ !!!
Σας προτείνω, επειδή έχω ασχοληθεί  λίγο με

την ιστορία της Εθνικής Αντίστασης και των γε-
γονότων του Εμφυλίου, να γράψω για δημοσί-
ευση στο Αρτοζήνο μια σειρά εκθέσεις για βα-
σικά γεγονότα της εποχής εκείνης. Π.χ. Γοργοπό-
ταμος, μάχες Βουρλιά, Δημητσάνας, Τροπαίων,
Καλαβρύτων, Βυτίνας, Λεωνιδίου, Αη Βασίλη,
Σπάρτης, Ίσαρη, Στρέζοβας, Χαράδρα Καμπό-
νας-Βάγγου, Αμαλιάδας, κλπ. Επίσης σκοπεύω
να αναφερθώ σε βασικά γεγονότα που επηρέα-
σαν αποφασιστικά την κατάσταση στους κόλ-
πους του Δημοκρατικού Στρατού Πελοποννή-
σου (ΔΣΠ) π.χ. καταδίκη από ανταρτοδικείο  και
εκτέλεση από τον ΔΣΠ του Ταγματάρχη του ΔΣΠ
Αλέκου Τσουκόπουλου. Οι εκθέσεις αυτές θα
αναφέρονται αποκλειστικά στην συγκεκριμένη
περίπτωση. Η γενική πολιτική κατάσταση εκεί-
νης της εποχής δεν θα αποτελέσει θέμα αυτών
των εκθέσεων.

¸íá Üëëï èÝìá ðïõ ðñïôåßíù, áöïñÜ åðß-
óçò ôçí ßäéá ðåñßïäï, åßíáé ìéá óåéñÜ âéï-

ãñáöéêþí óçìåéùìÜôùí âáóé-
êþí óôåëå÷þí ôïõ ÄÓÐ (á-
íôáñôþí) ð.÷. ÃêéïõæÝëçò, Ñï-
ãêÜêïò, ÐÝñäéêáò, ÐÜíïò Ãå-
ùñãüðïõëïò (îÜäåëöïò ôïõ
óõììáèçôïý ìáò óôï ÃõìíÜ-
óéï Ëáãêáäßùí), Êïíôáëþíçò,
ÌðåëÜò, Ê. Êáíåëëüðïõëïò,
ÎõäÝáò, Íßêïò ÆùãñÜöïò
(ãéá ôïõò ãéáôñïýò áíÜìåóá
óáò, áñãüôåñá éäéïêôÞôçò ôçò
êëéíéêÞò Áãßá Ëáýñá óôç ÍÝ-

á Éùíßá), ÁèçíÜ ÌðåíÝêïõ, Áóðáóßá Äáóêá-
ëïðïýëïõ êëð. Èá ðáñáìåßíù, åêôüò öõóé-
êÜ áðü ôçí áíáôßíáîç ôçò ãÝöõñáò óôïí Ãïñ-
ãïðüôáìï ðïõ áðïôÝëåóå ðïëåìéêÞ ðñÜîç
ìå ðáãêüóìéá ôüôå áðÞ÷çóç, óå ãåãïíüôá
ðñþôá ôçò ðåñéï÷Þò ìáò êáé ãåíéêüôåñá ôçò
ÐåëïðïííÞóïõ.
Είμαι σύμφωνος, πως πρέπει να τελειώσει και

έμπρακτα το „Ìåôá-åìöõëéïðïëåìéêü êëßìá“
(ευχαριστώ τον Ηλία Χειμώνα που με δίδαξε
αυτόν τον ορισμό), που επικρατούσε για δεκα-
ετίες στην πατρίδα μας και καθόριζε τόσο την
εξωτερική  όσο και êõñßùò ôçí åóùôåñéêÞ ðï-
ëéôéêÞ. Ο Αρτοζήνος μπορεί σε μια σχετικά μι-
κρή ομάδα ανθρώπων που τον διαβάζουν και
δεν έχουν την ευκαιρία η το μεράκι να ασχο-
λούνται διεξοδικά με το παρελθόν, να βοηθή-
σει σε αυτήν την προσπάθεια.
Οι πηγές  στις οποίες θα στηριχθώ είναι

στην πλειοψηφία „áñéóôåñþí“ συγγραφέων.
Είναι συγγραφείς που έδρασαν εκείνη την ε-
ποχή σαν αντάρτες Αξιωματικοί του ΔΣΠ (π.χ.
Καμαρινός και Μπελάς) με προσωπικές εμπει-
ρίες, η σαν κριτικοί επιστήμονες (Ρουμελιώ-
της), καθώς  επίσης αυτόπτες μάρτυρες. Σερ-
βαίοι δεν πρόκειται να αναφερθούν σε καμιά
περίπτωση. Δυστυχώς δεν έχω πρόσβαση, λό-
γω του ότι ζω στην Γερμανία, σε Ντοκουμέ-
ντα-Μαρτυρίες τότε κυβερνητικών παραγό-
ντων για τις ίδιες περιπτώσεις, όπως π.χ.
στρατιωτικών διοικητών κλπ, εκτός φυσικά
από παραπομπές. Αν ζούσα στην Ελλάδα θα
φρόντιζα φυσικά να διασταυρώσω τις πλη-
ροφορίες. Αν το θέμα που σας προτείνω το
βρίσκετε ενδιαφέρον, γράψτε μου ένα γράμ-
μα με τις σκέψεις τις δικές σας, για να κατα-
στρώσουμε ένα κοινό πρόγραμμα. Ο φίλος
Παναγής Δάρας θα μπορούσε να σας βοηθή-
σει και πιθανώς να σας εκπροσωπήσει στην
οργάνωση αυτού του προγράμματος, διότι
νομίζω πως και αυτός έχει ασχοληθεί με τα
γεγονότα εκείνης της περιόδου.

Ìå öéëéêïýò ÷áéñåôéóìïýò, Íôüñïò

Απάντηση Συνδέσμου στην επιστολή Ηλ. Μπόρα
Αγαπητέ Ηλία. Κατ΄αρχάς σε ευχαριστούμε

για τα καλά σου λόγια για την ιστοσελίδα και τις
ευχές σου για τον Σύνδεσμο. Πράγματι κάναμε
μια σοβαρή προσπάθεια για να δώσουμε, στους
πατριώτες μας κυρίως αλλά και στον υπόλοιπο
κόσμο, μια ποιοτική ιστοσελίδα, που να ευχαρι-
στεί και να ενημερώνει. Ο Χρήστος Δημητρό-
πουλος έκανε πολύ κόπο να χτίσει το σκελετό
και να λύσει πολλά τεχνικά προβλήματα. Χωρίς
αυτόν πιστεύουμε πως δεν θα κάναμε αυτή τη
δουλειά. Βέβαια και εμείς προσπαθήσαμε και
προσπαθούμε, με την συνεχή εισαγωγή νέων
άρθρων, την επιλογή κατάλληλων θεμάτων, φω-
τογραφιών, video κλπ., να την εμπλουτίζουμε
διαρκώς και να την κρατούμε στο ύψος που
της αξίζει.
Αναφορικά με την πρόταση σου να ερευνή-

σεις και να συγγράψεις γεγονότα και ανθρώ-
πους της Κατοχής, της Εθνικής Αντίστασης,
του Εμφυλίου την βρίσκουμε ενδιαφέρουσα.
Σε συγχαίρουμε γι΄ αυτή σου την πρωτοβουλί-
α, για ένα τόσο σοβαρό θέμα, μακάρι να επιτύ-
χεις και ευχόμαστε το παράδειγμά σου να το
μιμηθούν και άλλοι πατριώτες. Οι πληροφορίες
για ιστορικά γεγονότα πρέπει να αξιολογούνται
με τον πλέον αντικειμενικό τρόπο, να διασώζο-
νται και να παραδίδονται στις επόμενες γενιές.
(Ένας Τόπος που αγνοεί την ιστορία του, δεν
έχει μέλλον). Με την έννοια αυτή το έργο σου
θα ήταν πολύτιμο. Και αντίθετα με την άποψη
που εκφράζεις, να μη χρησιμοποιήσεις πηγές
και αυτόπτες μάρτυρες Σερβαίους, εμείς θα λέ-
γαμε να το επιδιώξεις και να το κάνεις. Θα βρεις
το χρόνο και τον τρόπο να επικοινωνήσεις και
να πάρεις συνεντεύξεις, έγγραφα και ότι άλλο
θα πρέπει να διασωθεί και να μη λησμονηθεί,
μόλις οι πρωταγωνιστές φύγουν από τη ζωή.
Να γράψεις και ονόματα Σερβαίων, γιατί αυτά
ενδιαφέρουν το χωριό μας. Οι αλήθειες πρέπει
να λέγονται, αρκεί να είναι τεκμηριωμένες.
Αν έχεις διαβάσει το διήγημα του Θοδωρή

Τρουπή “τα παράσημα” (το έχουμε στην ιστο-
σελίδα), εκεί φαίνεται ότι ο Πάνος Κουτσαν-
δριάς έχει στοιχεία που σκόπευε να τα δώσει
στον αείμνηστο Θοδωρή κάποτε. Δεν ξέρουμε
αν τα έδωσε και ο Θοδωρής δεν υπάρχει πια για
να τον ρωτήσουμε. Μπορείς όμως να αποταν-
θείς στον Πάνο και να μάθεις. Οι αναφορές που
σκέφτεσαι σε γενικότερα γεγονότα εκείνης
της περιόδου αναμφισβήτητα έχουν την αξία
τους, όμως είναι βέβαιο πως αν κάποιος θελή-
σει να αναζητήσει τέτοια στοιχεία μπορεί να
βρει από πολλές πηγές. Δεν παραγνωρίζουμε
πάντως το γεγονός πως όσο περισσότερες πη-
γές υπάρχουν για κάποια γεγονότα, τόσο πε-
ρισσότερο προσεγγίζεται η αλήθεια.

  Ειδικότερα σε ότι αφορά την δημοσίευση
στον Αρτοζήνο, θεωρούμε πως χρειάζεται πολ-
λή προσοχή και μεγάλη περίσκεψη, για να υ-
πάρξει η μέγιστη δυνατή αντικειμενικότητα
και η αποδοχή εάν είναι δυνατόν από το σύνο-
λο σχεδόν των πατριωτών. Ασφαλώς δεν μπο-
ρεί να δημοσιευθεί εκεί τόση πολλή ύλη που
ενδεχομένως συγκεντρώσεις και η οποία ανα-
πόφευκτα, ίσως, θα έχει κάποια δόση πολιτι-
κής χροιάς. Θα μπορούσε πάντως κάποιο κεί-
μενο, με την ευκαιρία κάποιας επετείου να δη-
μοσιευθεί. Ακόμη καλύτερα θα ήταν αν μπο-
ρούσαν να δημοσιευθούν ταυτόχρονα δύο κεί-
μενα, ένα από κάθε πλευρά, ώστε οι αναγνώ-
στες να κρίνουν αφού “...αμφείν τον μύ-“...αμφείν τον μύ-“...αμφείν τον μύ-“...αμφείν τον μύ-“...αμφείν τον μύ-
θον ακούσαι...”,θον ακούσαι...”,θον ακούσαι...”,θον ακούσαι...”,θον ακούσαι...”, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι
μας πρόγονοι.  Έτσι και αλλιώς το σπουδαίο
είναι να συγκεντρωθεί η ύλη, που έχει σχέση
με τα γεγονότα στο χωριό μας και τη γύρω
περιοχή και να καταγραφεί. Μετά μπορεί να
εκδοθεί χωριστά (η να συμπεριληφθεί σε κά-
ποια γενικότερη έκδοση του Συνδέσμου, που
να περιλαμβάνει και άλλες απόψεις πατριωτών
για το ίδιο θέμα) ή και να δημοσιευθούν κάποια
κομμάτια, ή τέλος να αρχειοθετηθεί στο γρα-
φείο του Συνδέσμου, για μελλοντική αξιοποίη-
ση. Να είσαι βέβαιος πως θα έρθει η ώρα που
θα εκτιμηθεί η αξία της (...κάθε πράγμα στον
καιρό του...).
Με την ευκαιρία κάνουμε πρόταση  σε ό-

ποιον  πατριώτη μπορεί να καταγράψει γεγο-
νότα της εποχής της Κατοχής, της Εθνικής
Αντίστασης και του Εμφυλίου στο χωριό μας,
να το κάνει και να προσφέρει τα στοιχεία στο
Σύνδεσμο, για να αξιοποιηθούν κατάλληλα. Και
αν μας επιτρέπεις αγαπητέ φίλε, θέλουμε να
σου εκφράσουμε και μια γενικότερη άποψη.
Στην παρουσίαση των στοιχείων που θα κά-
νεις, προσπάθησε να αποστασιοποιηθείς όσο
γίνεται περισσότερο από συμπάθειες και πολι-
τικές αντιλήψεις και να καταγράψεις τα γεγο-
νότα όσο ποιό αντικειμενικά γίνεται. Να είσαι
βέβαιος πως οι αναγνώστες θα το εκτιμήσουν
αυτό. Κανείς μας δεν πρέπει να ξεχνάει ότι ο
μέγας ιστορικός Θουκυδίδης, που έγραψε ι-
στορία την περίοδο που η πατρίδα του (Αθήνα)
βρισκόταν σε πόλεμο με τους Σπαρτιάτες, δεν
θεώρησε τον εαυτό του στρατευμένο -επειδή
ήταν Αθηναίος- και δεν παρέλειψε να καταγρά-
ψει τις αρετές των Πελοποννησίων και τα
σφάλματα των συμπολιτών του!!
Ευχαριστούμε και σε συγχαίρουμε ακόμη και

για τις πληροφορίες που μας έστειλες σχετικά
με τον μέχρι τώρα αγνοούμενο  πατριώτη, Χρή-
στο  Νικ. Τρουπή. (Καλπακίδη).

Με φιλικούς χαιρετισμούς, Το ΔΣΜε φιλικούς χαιρετισμούς, Το ΔΣΜε φιλικούς χαιρετισμούς, Το ΔΣΜε φιλικούς χαιρετισμούς, Το ΔΣΜε φιλικούς χαιρετισμούς, Το ΔΣ

-Στη συνέχεια φτάσαμε σε ένα μέρος που ανα-
παύονται οι ήρωες της ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ τα πα-
λικάρια του 1821. Είδαμε τους Αρματολούς και
τους κλέφτες. Τον ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, τον ΚΑΡΑΪ-
ΣΚΑΚΗ, τον ΝΙΚΗΤΑΡΑ τον ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ και χι-
λιάδες άλλους Έλληνες που έδωσαν τη ζωή τους
για την ΠΑΤΡΙΔΑ. Μοραΐτες, Ρουμελιώτες
Νησιώτες και πολλούς άλλους από όλα τα μέρη
της Πατρίδας μας. Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ χαρούμε-
νος και γελαστός όλους τους χαιρετούσε και
τους καμάρωνε. -Προχωρώντας φτάσαμε στους
ήρωες των ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ (1912-13)
της ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (1919-1922)
και του πολέμου του 1940, σε μία περιοχή όπου
αναπαύονται από τότε οι ψυχές μας.

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ. Είμαστε πολύ χαρού-
μενοι και υπερήφανοι διότι πολεμήσαμε και με-
γαλώσαμε την ΕΛΛΑΔΑ μας. Απελευθερώσαμε
από τον τουρκικό ζυγό τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, την ΗΠΕΙ-
ΡΟ, τη ΘΡΑΚΗ μας. Είπαμε το ΟΧΙ και αποκρού-
σαμε τα επτά εκατομμύρια λόγχες του Μουσολί-
νι στα ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΒΟΥΝΑ και τις τεθωρακισμένες

Μεραρχίες του ΧΙΤΛΕΡ στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑ μας (Μπέλες, Ρούπελ κλπ). Ο ηρωισμός
των Ελλήνων Στρατιωτών στον πόλεμο του ΄40
και ο δικός μας που πέσαμε στα πεδία των Μα-
χών και αυτών που επέζησαν εξανάγκασαν τους
μεγάλους της εποχής να δηλώσουν. Μέχρι τώ-
ρα λέγαμε ότι οι ΕΛΛΗΝΕΣ πολεμούν σαν ήρω-
ες, στο εξής θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούν
σαν ΕΛΛΗΝΕΣ (Δήλωση του ΠΑΤΕΡΑ της ΝΙ-
ΚΗΣ ΤΣΩΡΤΣΙΛ). Για να είμαι συνεπής έναντι
της ΙΣΤΟΡΙΑΣ υποχρεούμαι να δηλώσω ότι ο
ΕΛΛΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ήταν ο μόνος που μας
αντιμετώπισε με θάρρος και απερίγραπτο η-
ρωισμό στο ΠΕΔΙΟ της ΜΑΧΗΣ (ΧΙΤΛΕΡ).

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ. Όλα τα παραπάνω
που αναφέραμε εσείς λίγο-πολύ τα γνωρίζε-
τε τα έχετε ακούσει από τους γονείς σας τους
Δασκάλους σας, διότι σαν ελεύθεροι πολίτες
πήγατε στα σχολεία, στα Πανεπιστήμια και σε
διάφορες άλλες σχολές. Εμείς τα περισσό-
τερα δεν τα ξέραμε διότι τα χρόνια εκείνα
ούτε καλά σχολεία είχαμε ούτε προφθάσαμε
να σπουδάσουμε. Μάθαμε μόνο λίγα γράμμα-
τα μόνο ανάγνωση και γραφή και μερικοί κα-
θόλου. Πήγαμε όμως όταν μας κάλεσε η ΠΑ-
ΤΡΙΔΑ πρόθυμα στα διάφορα μέτωπα του πο-
λέμου διότι μέσα στην καρδιά μας είχαμε με-
γάλη αγάπη γι αυτήν. Πετάξαμε το αλέτρι
στα χωράφια, το μυστρί και το σφυρί στις
σκαλωσιές και το ραβδί στις στάνες και στα
μαντριά και τρέξαμε σχεδόν ξυπόλυτοι στα
σύνορα να πολεμήσουμε για τη ΛΕΥΤΕΡΙΑ και
για τα όσια και τα ιερά της φυλής μας. Και
όλοι εμείς, σκοτωμένοι και επιζήσαντες ε-
λευθερώσαμε σκλαβωμένους αδελφούς  και
κρατήσαμε την ελευθερία στους ελεύθερους.

Φύγαμε από τη ζωή αφήνοντας πίσω μας αδέλ-
φια, μάνες, πατεράδες και μερικοί από εμάς γυ-
ναίκες έγκυες και νεογέννητα παιδιά. Δεν προ-
φθάσαμε να χαρούμε τη ζωή, να χαρούμε παιδιά
οικογένειες συγγενείς και φίλους και να χορτά-
σουμε και εμείς τα καλά της ζωής. Νιώθουμε
όμως αγαπητοί ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ευτυχείς διότι μπο-
ρέσαμε και κάναμε το καθήκον μας προς την
ΠΑΤΡΙΔΑ και δεν θα στενοχωρηθούμε εάν δεν
γράψετε τα ονόματά μας σε μαρμάρινες στή-
λες. Όταν εμείς πολεμούσαμε δεν προσβλέ-
παμε στις τιμές που θα μας έκανε η ΠΑΤΡΙΔΑ,
στο στήσιμο ανδριάντων και στηλών ηρώων.
Πολεμούσαμε για να κρατήσουμε τη γη μας ε-
λεύθερη.

Εμείς τέλος ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ, θέλουμε να είστε
πάντα αγαπημένοι και να μη μαλώνετε για μας.
Να προοδεύετε πάντοτε και να φροντίζετε πε-
ρισσότερο, όχι τα υλικά αγαθά τα οποία στο χρό-
νο λίγο αντέχουν, αλλά για τα πνευματικά α-
γαθά τα οποία ουδέποτε ο χρόνος μπορεί να
απαλείψει. Να φυλάσσετε μέσα σας πάντοτε τα
ΙΔΑΝΙΚΑ και τις αξίες της φυλής μας και προ-
παντός ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ, να είστε πάντοτε έτοιμοι
να θυσιαστείτε όταν η ΠΑΤΡΙΔΑ
μας κινδυνεύσει. Αυτό θα είναι
το αιώνιο και μεγαλύτερο μνη-
μόσυνο που θα κάνετε για εμάς.
Τίποτε άλλο δεν σας ζητούμε.
ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ
ΑΛΛΟ – ΤΟ ΑΞΙΖΕΙ! Και διατη-
ρείστε την πάντα ΕΛΕΥΘΕΡΗ και
όλα τα παραπάνω που σας γρά-
ψαμε να τα λέει κάθε σας γενιά
στην επόμενη.

Σχόλιο Αρτοζήνου
Ευχαριστούμε τον αγαπητό πατριώτη, στρατη-

γό ε.α. Ι. Γ. Δάρα για το εξαιρετικό άρθρο του,
που κατά τη γνώμη μας αποτελεί παρακαταθήκη
για τις νεότερες γενιές των πατριωτών, οι ο-
ποίες όχι μόνο δεν έζησαν σε περιόδους πολέ-
μων αλλά και δεν διδάχθηκαν ιστορία, όσο και
όπως θα έπρεπε.  Σε ότι αφορά στην αναγραφή
ονομάτων, ασφαλώς οι νεκροί ήρωες δεν
προσβλέπανε σε αυτό όταν θυσιάστηκαν για την
πατρίδα, ούτε έχουν το έχουν ανάγκη. Εμείς οι
ζωντανοί είμαστε που έχουμε την ανάγκη να
τους τιμήσουμε και να τους αναδείξουμε πρότυ-
πα προς μίμηση. Η αναγραφή θα χρησιμεύσει και
ως μέσο παιδείας των νέων, που αυτή την επο-
χή της ισοπέδωσης των αξιών, έχουν ανάγκη
από πρότυπα.     Πάντως, η απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης, για αναγραφή όλων των ονομά-
των των πατριωτών που έχασαν τη ζωή τους
στους αγώνες του ΄Εθνους (ή συνεπεία τούτων)
ελήφθη με απόλυτα δημοκρατικές διαδικασίες,
που σίγουρα θα τις ενέκρινε και ο ...Περικλής
και ευελπιστούμε ότι θα γίνει σεβαστή από ό-
λους.
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B O M A R
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

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

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

ΕΣΟΔΑ 17.4.2009  ΜΕΧΡΙ 9.6.2009
1160 Σχίζας Παναγ. του Βασ. ....................... 30€
1161 Κερμπεσιώτης Παν. .............................. 50€
1162 Κερμπεσιώτης Ιωάννης ....................... 50 €
1155 Δάρας Ιωάννης του Ανδ. ...................... 50€
1156 Τρουπής  Αρ.Νικόλαος ........................ 50€
1157 Παναγόπουλος Γ.Ηλίας ....................... 25€
1158 Παναγόπουλος Χρίστος ....................... 25€
1159 Παναγόπουλος Φώτης ......................... 20€
362   Σχίζας Παν. Γεώργιος ....................... 120€
363   Αναστασόπουλος Ι.Χρ. ....................... 100€
 (Στη μνήμη Γ. Αναστασόπουλου)
846    Κουτσανδρέας Πανος ......................... 50€
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ..................... 570 €

ΕΞΟΔΑ 17.4.2009  ΜΕΧΡΙ   9.6.2009
47    Αμοιβή τεχνίτη πέτρας ................. 1.001,40€
39    Γραφική  ύλη .................................... 38,19€
40    Αφοι Ρούσου  (Αγορά πέτρας ) ...... 500,00€
41    Χαρτικά .............................................. 9,60€
42    Ταχυδρομικά εφημερίδας ............... 215.00€
43    Τυπογραφείο για εφημερίδα .......... 392,45€
44     ΔΕΗ ................................................. 33,80€
45     ΟΤΕ ................................................. 36,30€
46     Κοινόχρηστα ................................. 123,43€
47     Αλουμινοκατασκευές (έναντι ) ... 8.000,00€

   ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟΔΩΝ ...10.350,17€

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ servou.gr

Όπως διαπιστώνουν οι επισκέπτες της ιστο-
σελίδας servou.gr σε πολλά άρθρα υπάρχει με-
γάλη επισκεψιμότητα (σε κάθε άρθρο αναγρά-
φετε από το σύστημα ο αριθμός επισκέψεων).
Στο διάστημα των 4 μηνών που έχει αναρτηθεί

η παραπάνω ιστοσελίδα (Φεβρουάριος-Ιούνιος
2009), οι επισκέψεις σε αρκετά άρθρα  έχουν
ξεπεράσει τις χίλιες ή τις προσεγγίζουν. Χαιρό-
μαστε γι αυτό και συνιστούμε σε όλους να βρουν
τον τρόπο, αν μέχρι σήμερα δεν τον έχουν βρει,
να επισκεφθούν αυτή την όαση ενημέρωσης, δια-
σκέδασης και πολιτισμού και να απολαύσουν κά-
ποια από τα 400 και πλέον άρθρα που έχουν
αναρτηθεί. Επειδή στην ιστοσελίδα δεν υπάρχει
το πρόβλημα του χώρου, όπως στην εφημερί-
δα, υπάρχει η δυνατότητα για πολλά άρθρα, πολ-
λές φωτογραφίες, ακόμη και video (ήδη έχει α-
ναρτηθεί ένα video για το χωριό, που τράβηξε
επεξεργάστηκε και ανάρτησε ο τ. πρόεδρος του
Συνδέσμου κ. Ηλίας Χειμώνας και επεξεργάζε-
ται άλλα δύο). Προς διευκόλυνση, σας ενημε-
ρώνουμε ότι στην πρώτη (αρχική) σελίδα  υ-
πάρχει στο menu (περιεχόμενα), που βρίσκεται
στο αριστερό μέρος, μία κατηγορία με τον τί-
τλο sitemap (χάρτης ιστοσελίδας). Πατώντας
εκεί, σας εμφανίζονται κατά κατηγορία οι τίτλοι
όλων των άρθρων που περιέχονται στην ιστο-
σελίδα. Έτσι δεν χρειάζεται να ταλαιπωρείστε
ψάχνοντας τα άρθρα μέσα από τις ενότητες και
κατηγορίες. Στο μέσον της πρώτης σελίδας υ-
πάρχει η πρώτη παράγραφος από 6 ξεχωριστά
άρθρα, με τη δυνατότητα άμεσης επίσκεψης στο
πλήρες άρθρο, πατώντας τη λέξη “ΠΕΡΙΣΣΟΤΕ-
ΡΑ” που βρίσκεται στο τέλος του καθένα από
αυτά τα “άρθρα”. Κάθε 15 περίπου ημέρες αλλά-
ζουμε τα άρθρα αυτά με 6 άλλα. Έτσι υπάρχει η
δυνατότητα να επισκεφθεί κανείς σταδιακά όλα
σχεδόν τα άρθρα, παρακολουθώντας την πρώ-
τη σελίδα.  Φροντίζουμε τα άρθρα αυτά να είναι
αντιπροσωπευτικά  τόσο από πλευράς περιεχο-
μένου, όσο και από πλευράς αντιπροσώπευσης

των πατριωτών.
Στο κάτω μέρος της πρώτης σελίδας υπάρ-

χουν 3 χωριστές ενότητες που αξίζει να δώσετε
ιδιαίτερη προσοχή.

-Στην αριστερή, με τίτλο “ΔΗΜΟΦΙΛΗ” υ-
πάρχουν 5 άρθρα, που εμφανίζουν την μεγαλύ-
τερη επισκεψιμότητα. Με αριστερό κλικ πάτε
απευθείας στο άρθρο.

-Στο κέντρο υπάρχει το News Flash που είναι
περίληψη από κάποιο άρθρο, ιδιαίτερης σπουδαιό-
τητας για το χωριό. Το άρθρο αυτό αντικαθίστα-
ται αυτόματα από άλλο άρθρο, μετά από άλλο κ.ο.κ.
, και στη συνέχεια επανέρχεται το πρώτο.

-Δεξιά υπάρχει κατάλογος των πέντε τελευ-
ταίων άρθρων, που αναρτήθηκαν στην ιστοσελί-
δα. Η προσθήκη κάθε νέου άρθρου, απομακρύ-
νει το πιο παλιό από τα 5, που το βρίσκετε στην
κατηγορία του, όπου υπάρχει από την αρχή της
ανάρτησης.
Στη δεξιά πλευρά της πρώτης σελίδας μπορεί-

τε να ενημερωθείτε για την ώρα σε όλον τον κό-
σμο, για την ημερομηνία, το εορτολόγιο και για
5-10 αξιόλογα ιστορικά γεγονότα που συνέβη-
σαν στον κόσμο, ιδιαίτερα στη χώρα μας. Ακό-
μη μπορείτε να δείτε τον καιρό στο χωριό μας
“αυτή τη στιγμή”,  “όλη την εβδομάδα” και τον
καιρό σε όλη τη χώρα.
Μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε συχνά την κατη-

γορία “ΤΑ ΝΕΑ” “ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ” και τα
“ΜΗΝΥΜΑΤΑ” ώστε να έχετε κάθε στιγμή πλή-
ρη και άμεση ενημέρωση για νέα του χωριού και
των πατριωτών και για όσα προγραμματίζονται
να γίνουν. Επίσης θυμηθείτε πως μπορείτε να δια-
βάσετε όλον τον “Αρτοζήνο”,  “ζωντανά” από
την ιστοσελίδα.
Σας συνιστούμε ακόμη να προσπαθήσετε να

εξοικειωθείτε με τη ιστοσελίδα  “servou.gr” και
με τις ιστοσελίδες γενικότερα, για να μην στε-
ρηθείτε στη ζωή σας την ενημέρωση, τη  γνώση
και την ευχαρίστηση που προσφέρουν.  Ποτέ
δεν είναι αργά και τίποτα δεν είναι δύσκολο η/
και ακατόρθωτο. Όλα μια απόφαση είναι. Στα
παιδιά και στα εγγόνια δεν προσφέρουμε μόνο,
ζητάμε και κάτι...

τα οικονομικά μας επέτρεπαν, θέλαμε όμως να
κλείσει το κτίριο και να μην κόψουμε στη μέση
κάποιες εργασίες που έπρεπε να γίνουν ταυτό-
χρονα σε όλο το κτίριο (αρμολόγημα).
Όλα τα παραπάνω χρήματα προέρχονται α-

πό προσφορές πατριωτών, τους οποίους ευχα-
ριστούμε πάρα πολύ (μόνο 5.000 ευρώ επιχορη-
γήθηκε ο Σύνδεσμος από τον ΟΠΑΠ, με φρο-
ντίδα του τ. βουλευτή κ. Δ. Κωστόπουλου, τον
οποίο και ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά).
Κάθε πατριώτης ας εκτιμήσει τη δική του συνει-
σφορά στο έργο που έγινε και αν έχει τη δυνατό-
τητα και την καλή θέληση, ας βοηθήσει λίγο ακό-
μη να ολοκληρωθούν οι εργασίες, για να λειτουρ-
γήσει το Κέντρο.
Αγαπητοί πατριώτες.
Προσπαθήσαμε στους 20 μήνες, με “μπροστι-

νό” τον τ. πρόεδρό μας  Ηλία Χειμώνα να κάνου-
με για το έργο το καλύτερο δυνατό, με τη μέγιστη
δυνατή οικονομία και τα λιγότερα δυνατά λάθη,
στα πλαίσια ασφαλώς των δικών μας δυνατοτή-
των και της δικής μας αισθητικής. Εσείς θα κρίνε-
ται το έργο μας και θα μας “βαθμολογήσετε” α-
ναλόγως. Άλλωστε πολλοί πατριώτες είναι άν-
θρωποι της οικοδομής και η γνώμη τους ασφαλώς
μετράει περισσότερο. Εμείς  πάντως κάναμε ότι
μπορούσαμε, σε εθελοντική καθαρά βάση, χωρίς
καμία απολύτως ιδιοτέλεια.  Είναι απόλυτα λογι-
κό και σεβαστό κάποιος να έχει διαφορετική ά-
ποψη για κάποιο θέμα. Έτσι γίνεται στις δημο-
κρατίας, ο ένας σέβεται την γνώμη του άλλου,
τις αποφάσεις όμως τις παίρνουν οι πλειοψηφίες
και τα εκλεγμένα όργανα (σε ότι τουλάχιστον
μας αφορά).
Οι εργασίες ευελπιστούμε πως θα συνεχιστούν,

αφού πρώτα εξοφληθούν όλες οι μέχρι τώρα υ-
ποχρεώσεις μας και συγκεντρωθούν χρήματα.  Οι
εργασίες που απομένουν είναι:
Α) Ολοκλήρωση ηλεκτρολογικής εγκατάστα-

σης και παροχή ρεύματος. Θυμίζουμε πως η ερ-
γασία προσφέρεται δωρεάν από τον πατριώτη μας
Θανάση Σχίζα. Για την αγορά όμως των υλικών
χρειάζονται χρήματα....
Β) Εσωτερικά κουφώματα. και είδη υγιεινής.

Θα προσφερθούν από τον πατριώτη μας αρχιτέ-
κτονα Γιάννη Μαραγκό, που ευγενώς εξεδή-
λωσε αυτή του την πρόθεση. Ευχόμαστε το παρά-

συνέχεια από τη σελ. 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
δειγμά του να το μιμηθούν και άλλοι πατριώτες.
Με την ευκαιρία θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε
όχι μόνο γι΄αυτή του την προσφορά αλλά και  για
το σύνολο της προσφοράς του στην επίβλεψη και
την εκτέλεση των επί μέρους εργασιών στο Κέ-
ντρο. Χωρίς την δική του συμμετοχή δεν θα μπο-
ρούσαν να γίνουν οι εργασίες που έγιναν.
Γ) Τοποθέτηση μαρμάρων στην σκάλα της επά-

νω αίθουσας. Η αγορά των μαρμάρων υπολογί-
ζεται περί τα 1.500 ευρώ. Η τοποθέτηση;;
Δ) Βαψίματα. Έχει προσφερθεί ο πατριώτης

μας μπογιαντζής Μήτσιος Στρίκος (Στρικοπα-
ναγή) να διαθέσει την προσωπική του εργασία
(υλικά και εργατικά του Συνδέσμου). Μπράβο του.
Ε) Ντουλάπια κουζίνας, πάγκους, ράφια κλπ.

Μάθαμε πως κάποια από τα μέλη του ΔΣ ασχο-
λούνται ερασιτεχνικά με αυτό το ...χόμπι. Μήπως
θα είχαν τη διάθεση να αγοράσει ο Σύνδεσμος τα
υλικά και να βάλουν αυτά την τέχνη τους;. Δεν
χάθηκε ο κόσμος αν δεν είναι η δουλιά τέλεια...
(πενία τέχνας κατεργάζεται...)
Ζ) Επίπλωση, διακόσμηση κλπ. Αν έχετε κάποια

από αυτά που δεν σας χρειάζονται, μπορείτε να
το προσφέρετε, να πιάσουν τόπο στο Κέντρο...
Για τις κουρτίνες, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον
(στη Συνέλευση) να τις αγοράσει και να τις φτιά-
ξει η Γεωργία Τρουπή, χήρα Νίκου Κωνσταντό-
πουλου, αδερφή του προέδρου του Συνδέσμου.
Η) Για το διαχωριστικό παράθυρο του γραφεί-

ου από τον υπόλοιπο χώρο σκεφτόμαστε να βά-
λουμε υαλότουβλα. Μήπως κάποιος γνωρίζει την
τέχνη της τοποθέτησης και έχει την καλή διάθε-
ση να προσφέρει στους πατριώτες του την εργα-
σία του;
Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας σε όλους

τους πατριώτες για την μέχρι σήμερα συνει-
σφορά τους, στην εκτέλεση των  εργασιών
στο Π.Κ., το οποίο ευελπιστούμε πως θα απο-
τελέσει σημείο αναφοράς εκδηλώσεων για
όλους μας, ιδιαίτερα τους νέους που είναι η
ελπίδα και το μέλλον του χωριού μας. Ζητά-
με συγνώμη αν στενοχωρήσαμε κάποιο πα-
τριώτη, με τις συνεχείς αναφορές μας για
οικονομική ενίσχυση. Η ανάγκη μας κά-
νει.... Πιστεύουμε πως και ο ίδιος αν βρι-
σκόταν στη θέση μας, το ίδιο θα έκανε. Έ-
τσι δεν είναι;

ίδιος αναχώρησε οικογενειακώς για Αθήνα.
Όπως προαναφέραμε, ο Βασίλης πριν είχε καφενείο

στο υπόγειο του δικού του σπιτιού, πάνω από την πλα-
τεία του χωριού, απέναντι από το σπίτι του Θ. Τρουπή

16) Κουρείο Δημητρίου Μπόρα (Πλημμύρα). Λει-
τούργησε ως κουρείο στο υπόγειο του σπιτιού του (α-
πέναντι από την εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου)
μέχρι το 1954. Στη συνέχεια το σπίτι κατεδαφίστηκε
λόγω ζημιών από το σεισμό. Πριν από τον Αλβανικό
πόλεμο, εκεί είχε βαρελοποιείο (την ημέρα) και ταβέρ-
να (ο βράδυ) ο Γιάννης Μαραγκός, με σημαντική  κίνη-
ση. Στο μαγαζί αυτό πρώτος άνοιξε μπακάλικο (γύρω
στο 1920) ο Μαρίνης Γκούτης, μέχρι που έφυγε για
την Αθήνα.

17) Ραφείο Μήτσιου Παπανικολάου. Στο υπόγειο
του σπιτιού, κατοικίας σήμερα Τάκη Ευθ. Δημητρό-
πουλου. Ο Μήτσιος ήταν γαμπρός του Θύμιου Δημη-
τρόπουλου.

18) Ταβέρνα Κωστάκη Παπαθωμόπουλου. Τη λει-
τούργησε ο Κωστάκης με τον πατέρα του την περίοδο
1946-1948, στο υπόγειο του σπιτιού τους.

19) Τσαγκαράδικο Χρήστου Παπαγεωργίου. Λει-
τούργησε  στο υπόγειο και το ισόγειο του μαγαζιού του.
Κάποια περίοδο λειτούργησε και ως κρεοπωλείο-τα-
βέρνα. Εκεί ήταν και η έδρα του Κοινοτικού Γραφείου,
γιατί ο μπάρμπα-Χρήστος ήταν και γραμματέας της
Κοινότητας.

20) Σαγματοποιείο, μπακάλικο Ηλία Παρασκευό-
πουλου (Σαμαρολιά). Ήταν στο υπόγειο της οικίας
Παπαθωμόπουλου (Εικοσιμία). Στην αρχή ήταν σαγμα-
τοποιείο και αργότερα μετατράπηκε και σε μπακάλικο.
Λειτουργούσε πάντως κατά διαστήματα, γιατί ο μπαρ-
μπα-Λιάς είχε μαγαζί και στου Κουκλαμά.

21) Παντοπωλείο Νίκου Δάρα. Στο υπόγειο του σπι-
τιού του με όλα σχεδόν τα είδη διατροφής, εξυπηρε-
τούσε περισσότερο τους πανωμαχαλίτες.

 22) Εκτός από τα παραπάνω μαγαζιά του χωριού, η
Ρήνα του Αλούπη (σύζυγος Δ. Κωνσταντόπουλου) και
η Μαρία του Μήτσιου Βέργου (σύζυγος Γ. Μαρα-
γκού) έφτιαχναν για μία περίοδο πλεχτά στα σπίτια
τους (με χειροκίνητες πλεκτομηχανές), που τα διέθε-
ταν εκτός από το χωριό και σε διπλανά χωριά. Η Ρήνα
για καμιά δεκαριά χρόνια και η Μαρία για ένα χρόνο.

(Κρασί και μεζεδάκι είχαν τα περισσότερα μαγαζιά
του χωριού).

συνέχεια από τη σελ. 5
Μαγαζιά του χωριούΜαγαζιά του χωριούΜαγαζιά του χωριούΜαγαζιά του χωριούΜαγαζιά του χωριού

Ευρωεκλογές 2009
Παρόλο που το θέμα αυτό είναι ανεπίκαι-

ρο, κρίναμε σκόπιμο να δημοσιεύσουμε με-
ρικά στοιχεία για να υπάρχουν καταχωρημέ-
να στην εφημερίδα μας, ώστε να υπάρχει εύ-
κολη πρόσβαση και μελλοντικές συγκρίσεις.
Την Κυριακή 7 Ιουνίου που διεξήχθησαν

οι Ευρωεκλογές, στο χωριό μας ψήφισαν 159
πατριώτες (το 2004 είχαν ψηφίσει 157).

ΠΑΣΟΚ  95 ψήφους,  60%  (2004: 80: 51%).
 ΝΔ       31   ‘’        19,5% (    ‘’    60: 38%)
 ΚΚΕ        6   ‘’          3,8%  (    “    10: 6,4%)       
 ΣΥΡΙΖΑ  11  ‘’         6,9%  (    “      2:1,3%)
 ΛΑΟΣ    11  ‘’          6,9%  (    ”       3:   2%)
 ΑΝΑΤΡΟΠΗ  3
 ΟΙΚΟΛΟΓ.    1                    (ΛΟΙΠΟΙ  2)
ΔΡΑΣΗ         1
Σ Υ Ν Ο Λ Ο    159                       157 
(Στις εκλογές του 2004 στου Σέρβου ή-

σαν εγγεγραμμένοι 420).
*Στο σύνολο της επικράτειας το ΠΑΣΟΚ

πήρε 36,64% και έβγαλε 8 ευρωβουλευτές (
34% το 2004) η ΝΔ 32,3% με 8 ευρωβου-
λευτές (43% το 2004) το ΚΚΕ 8,35% με 2
ευρωβουλευτές   (9,5 % το 2004) ΣΥΝ 4,7%
με 1 ευρωβουλευτή   (4,2 το 2004) ΛΑΟΣ
7,15% με 2 ευρωβουλευτές  (4,1 το 2004),
ΟΙΚΟΛ. 3,5 με 1 ευρωβουλευτή. Λοιποί 5,2.
Αποχή 47,37%.

*Τα αντίστοιχα ποσοστά για την Αρκαδία
είναι  για το 2009: ΠΑΣΟΚ 36,3%, ΝΔ 36,1%,
ΚΚΕ 6,4%, ΛΑΟΣ 7,11%, ΣΥΝ. 4,2%, ΟΙΚΟΛ.
2,7%. Για το 2004 τα αντίστοιχα ποσοστά εί-
ναι: ΠΑΣΟΚ 34%, ΝΔ 48%, ΚΚΕ 6,6% ΣΥΝ
3,7% και ΛΑΟΣ 3,2%.

* Για το Δήμο Ηραίας το 2009 τα ποσο-
στά είναι: ΠΑΣΟΚ 43%, ΝΔ 38%, ΚΚΕ 3,4%,
ΛΑΟΣ 5%, ΣΥΝ. 3% Και ΟΙΚΟΛ. 1,5%.   .Για
το 2004 τα αντίστοιχα ποσοστά είναι: ΠΑ-
ΣΟΚ 39%, ΝΔ 47%, ΚΚΕ 4,9%,  ΣΥΝ. 2,2%,
ΛΑΟΣ 3,3%.

 ΦΑΡΑΓΓΙ ΓΚΟΥΡΑΣ ΦΑΡΑΓΓΙ ΓΚΟΥΡΑΣ ΦΑΡΑΓΓΙ ΓΚΟΥΡΑΣ ΦΑΡΑΓΓΙ ΓΚΟΥΡΑΣ ΦΑΡΑΓΓΙ ΓΚΟΥΡΑΣ
Την “ τιμητική του” είχε το φαράγγι της

Γκούρας τον μήνα Ιούνιο. Το Σάββατο 6 του
μηνός τρεις Σερβαίοι έκαναν την διαδρομή

από την αρχή του φαραγγιού στην περιοχή
Αρτοζήνου μέχρι το χωριό Λυκούρεση. Την
Κυριακή 14 Ιουνίου  επισκέφθηκε το φαράγγι

ο Σύλλογος Ηραιατών Κορίνθου και το Σάβ-
βατο 27 του μηνός ο Φυσιολατρικός Όμιλος
“Η Γκούρα”.
Μη μας πει κανείς πως δεν έχει μέλλον το

φαράγγι και οι γύρω περιοχές!.

Ο Ταμίας Ι. Χρονόπουλος, ο Πρόεδρος Θ. Τρουπής


