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Άγιος Νεκτάριος
Άγιοι Θεόδωροι

συνέχεια στη σελ.2

Της Σύνταξης

“Χαίρομαι που σας βλέπω μονοιασμένους”
ΕΙΝΑΙ  η φράση που ακούσαμε από το στόμα του

προέδρου του ΤΣ του χωριού, Γιάννη Θ. Σχίζα, στην
κοπή της πίτας του Συνδέσμου μας. Μια φράση με ιδιαί-
τερη σημασία γιατί ειπώθηκε από έναν άνθρωπο που
ζει σχεδόν μόνιμα στο χωριό και που είναι γνωστή η
προσφορά του, τόσο ως προέδρου όσο και ως μέλους
του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Μια φράση πάνω στην
οποία στηρίζεται όχι μόνο η ύπαρξη του ιστορικού μας
σωματείου αλλά η παραγωγή κάποιου αξιόλογου συλ-
λογικού έργου.
ΧΩΡΙΣ “ομόνοια” έργο δεν μπορεί να παραχθεί. Αντί-

θετα υπάρχει ο κίνδυνος να αδρανήσει ο Σύνδεσμος,
ενδεχομένως και να οδηγηθεί σταδιακά σε διάλυση. Δεν
υπάρχει αμφιβολία πως όλοι οι πατριώτες χαίρονται να
βλέπουν τους ανθρώπους, που ασχολούνται με τα “κοι-
νά” του χωριού να είναι μονοιασμένοι, γιατί αν μη τι
άλλο δημιουργείται ευχάριστο κλίμα, πράγμα που όλοι

το έχουμε ανάγκη σήμερα,
με τα τόσα προβλήματα της
καθημερινότητας που αντι-
μετωπίζουμε όλοι.
ΜΑΓΙΚΕΣ συνταγές “ομό-

νοιας” προφανώς δεν υπάρ-
χουν. Υπάρχει όμως η πραγ-
ματική αγάπη για τον τόπο
που γεννηθήκαμε, η συμπό-
νια για τον συγχωριανό μας,
το “καλώς νοούμενο” συμ-
φέρον του Συνδέσμου, οι
βασικές ανθρώπινες αξίες
και δημοκρατικές αρχές, πα-
ράγοντες που αν τους λά-
βουμε υπόψιν στη “συλλο-
γική” μας συμπεριφορά,

μπορούμε να προσεγγίσουμε τον παραπάνω στόχο, που
έκανε τον πρόεδρο και “όχι μόνο” να είναι χαρούμενος.

 Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ μας, στα 88 χρόνια λειτουργίας του,
έχει προσφέρει σημαντικό έργο στο χωριό και στους
πατριώτες. Ευχή όλων είναι να συνεχίσει να προσφέρει
ανάλογο ή και περισσότερο έργο. Για να γίνει αυτό πρέ-
πει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, που θεωρού-
με σκόπιμο να επαναλάβουμε, όχι γιατί είναι άγνωστες,
αλλά για να τις θυμίσουμε ξανά και να πειστούμε όλοι
πως πρέπει να τις εφαρμόζουμε, για το καλό του Συν-
δέσμου και όλων των Σερβαίων.
ΑΠΟ την μέχρι τώρα εμπειρία μας στα συλλογικά πράγ-

ματα, θεωρούμε πως με τα σημερινά δεδομένα, για να
πάει μπροστά ο Σύνδεσμος “εν ομονοία” και να αποδώ-
σει το μέγιστο των δυνατοτήτων του,  πρέπει να εφαρ-
μόζονται τουλάχιστον οι 2 παρακάτω βασικές αρχές:

1) ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ απόλυτος σεβασμός (σε ότι αφορά στα
συλλογικά μας πράγματα), τόσο στην άποψη του “άλ-
λου” όσο και στις αποφάσεις των οργάνων του Συνδέ-
σμου, που είναι η Γ. Συνέλευση και το ΔΣ. Αν κάποιος δεν
αποδέχεται  τις αποφάσεις της πλειοψηφίας αυτών των
οργάνων και επιμένει (μάλιστα με όχι ήρεμο και ευγενικό
τρόπο) να γίνει το δικό του, τότε ηθελημένα ή άθελά του
προσφέρει αρνητικές υπηρεσίες στο Σύνδεσμο και οδη-
γεί τα πράγματα σε κατεύθυνση αντίθετη από αυτή που
έκανε τον πρόεδρο να αισθάνεται χαρούμενος. Αν μάλι-
στα δεν έχει την πρόθεση να αναλάβει ενεργό ρόλο και
να αποδείξει στην πράξη την ορθότητα της θέσης του
τότε .... Είναι αυτονόητο πως πρώτοι που πρέπει να δεί-
χνουν το καλό παράδειγμα, είναι τα εκάστοτε μέλη των
ΔΣ. Σε κάθε περίπτωση πάντως, θα ήταν ευχής έργο και
θα τύγχανε της αποδοχής πάντων, αν αυτός που προτεί-
νει κάτι θα αναλάμβανε ο ίδιος τις αναγκαίες πρωτοβουλί-
ες (όχι με λόγια) να φέρει εις πέρας τις προτάσεις του.

2) ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ όλοι οι Σερβαίοι να προ-
σφέρουμε όσο μπορούμε περισσότερες και καλύτερες
υπηρεσίες στο Σύνδεσμο (οικονομική βοήθεια, προσω-
πική εργασία, προσφορά των ειδικών μας γνώσεων και
εμπειριών κλπ), χωρίς να περιμένουμε (και πολύ περισ-
σότερο να απαιτούμε) κάτι από το Σύνδεσμο. Είναι αυ-
τονόητο πως η προσφορά όλων μας πρέπει να γίνεται
σε εθελοντική βάση και χωρίς ιδιοτέλεια.

Συνέχεια  στη σελ. 8

Ο πρώτος τυχερός της χρονιάς,
πρόεδρος του ΤΣ του χωριού

Ι. Θ. Σχίζας

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ
ÓÅ ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ

Ôï ÄÓ ôïõ ÓõíäÝóìïõ êáëåß ôïõò ðáôñéþôåò óå Å-
ÊÔÁÊÔÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ-ÊÁÔÁÓÔÁÔÉÊÇ ÃÓ, ôçí Êõ-
ñéáêÞ 21 Ìáñôßïõ 2010. Ç óõíÝëåõóç èá ãßíåé óôçí
ÐáããïñôõíéáêÞ ̧ íùóç, óôçí ïäü Ðåéñáéþò 1, óôéò 10
ôï ðñùß. Ôï êýñéï èÝìá óõæÞôçóçò èá åßíáé ç ôñïðï-
ðïßçóç ôïõ êáôáóôáôéêïý ôïõ ÓõíäÝóìïõ.

(Ðñïò äéáóöÜëéóç ôùí áðïöÜóåùí ôçò ÃÓ äéåõêñé-
íßæåôáé üôé, äéêáßùìá øÞöïõ èá Ý÷ïõí ìüíï üóïé Ý-
÷ïõí ðëçñþóåé ôç óõíäñïìÞ ôïõ ôñÝ÷ïíôïò Ýôïõò,
ðïõ åßíáé 30,00 åõñþ).

Áí ç ÃÓ äåí Ý÷åé áðáñôßá (ôïõëÜ÷éóôïí 21 Üôïìá
ôáìåéáêþò åíôÜîåé, èá åðáíáëçöèåß ôçí åðüìåíç Êõ-
ñéáêÞ óôï ãñáöåßï ôïõ ÓõíäÝóìïõ, óôçí ïäü Áãßïõ
ÌÜñêïõ 16 ÁèÞíá).

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Από της ιδρύσεως του Συνδέσμου μας το 1922, το κα-

ταστατικό του έχει τροποποιηθεί 4 φορές. Η τελευταία
έγινε πριν από 26 χρόνια (1984). Στο διάστημα αυτό πολ-
λά πράγματα έχουν αλλάξει και η προσαρμογή του κατα-
στατικού στα σύγχρονα δεδομένα κρίθηκε αναγκαία από
το σημερινό ΔΣ. Η αναγκαιότητα προέκυψε κυρίως από
την διασφάλιση ομαλής λειτουργίας των νέων αποκτημά-
των του Συνδέσμου, που είναι το γραφείο του, η ιστοσελί-
δα servou.gr και το “Πολιτιστικό Κέντρο Σέρβου”. Πάνω
στους τρεις αυτούς  πυλώνες  και στην εφημερίδα “Αρτο-
ζήνος” θα βασιστεί η επίτευξη των στόχων του Συνδέ-
σμου και γενικά η αναβάθμιση και περαιτέρω δραστηριο-
ποίηση του πατριωτικού μας σωματείου.  Συνεπώς οφεί-
λουμε να τους διασφαλίσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό
τρόπο, με τα κατάλληλα άρθρα που θα συμπεριλάβουμε
στο νέο καταστατικό.

Το νέο σχέδιο καταστατικού στις σελ. 5 και 6.

Κοπή πίτας και Βραβεία Συνδέσμου 2010Κοπή πίτας και Βραβεία Συνδέσμου 2010Κοπή πίτας και Βραβεία Συνδέσμου 2010Κοπή πίτας και Βραβεία Συνδέσμου 2010Κοπή πίτας και Βραβεία Συνδέσμου 2010
Την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2010, έ-

γινε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
του Συνδέσμου μας, στο Δημαρχιακό μέ-
γαρο του Δήμου Ιλίου. Ήταν η πρώτη φο-
ρά που παραβρέθηκαν τόσοι πολλοί πα-
τριώτες σε κοπή πίτας. Ξεπέρασαν τους
150. Στη φετινή βέβαια εκδήλωση περι-
λαμβανόταν και η απονομή βραβείων των
Σερβιωτόπουλων, που άλλες χρονιές γι-
νόταν στην χοροεσπερίδα

Το ΔΣ, με τη συνεργασία όλων των με-
λών, προσπάθησε για το καλύτερο. Εκτός
της πίτας (250 τυλιγμένα κομμάτια) υ-
πήρχαν ποτά σε αφθονία με ξηρούς καρ-
πούς και πολλά μελομακάρονα. Ακόμη υ-
πήρχε μουσική με τραγούδια του τόπου
μας. Έχουμε την εντύπωση πως όλα πή-
γαν πολύ καλά και πως όλοι έμειναν ευ-
χαριστημένοι.

Ο γραμματέας του Συνδέσμου Ν. Αρ.
Τρουπής καλωσόριζε τους επισήμους,
που τίμησαν με την παρουσία τους την
εκδήλωσή μας, ενώ στην άνετη αίθουσα
του δημαρχείου οι πατριώτες βρήκαν την
ευκαιρία να πάρουν ένα ποτό, να ανταλ-
λάξουν ευχές και να συνομιλήσουν για
λίγο μεταξύ τους.

Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την πα-
ρουσία τους ο πρώην υπουργός και βου-
λευτής σήμερα του ΠΑΣΟΚ κ. Γείτονας
(καταγωγής από Λαγκάδια) και ο δήμαρ-
χος Ιλίου κ. Ζενέτος (καταγωγής από Κα-
λυβάκια Γορτυνίας). Από το ΔΣ του Δή-
μου Ιλίου, παραβρέθηκε επίσης και ο επι-
κεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης
κ. Δαλαμάγκας (καταγωγής και αυτός α-
πό Γορτυνία), που έχει παντρευτεί την Άν-
να Ι. Μπόρα, από το χωριό μας. Από το

Δήμο Ηραίας παραβρέθηκε ο πατριώτης
κ. Αθ. Μπόρας (μέλος ΔΣ στο Δήμο) και
από το ΤΣ του χωριού  ο πρόεδρος Ι. Θ.
Σχίζας και το μέλος Αθ. Η. Σχίζας. Επί-
σης την εκδήλωσή μας τίμησε με την πα-
ρουσία του ο πρώην πρόεδρος του Συν-
δέσμου κ. Στάθης Δάρας, η προσφορά
του οποίου στα συλλογικά μας πράγματα
-ιδιαίτερα στην καθιέρωση και την συ-
στηματική οικονομική ενίσχυση του θε-

σμού των βραβείων- είναι εξό-
χως σημαντική. Ενδιάμεσα της
εκδήλωσης προσήλθε και ο πο-
λιτευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Παπα-
ηλίου.

Μετά το καλωσόρισμα το λό-
γο έλαβε ο πρόεδρος του  Συν-
δέσμου Θ. Τρουπής, ο οποίος εί-
πε:

“Κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρ-
χε του Δήμου Ιλίου, κύριε Δημο-
τικέ Σύμβουλε του Δήμου Ηραί-
ας, κύριε Πρόεδρε του Τοπικού
Συμβουλίου του χωριού μας, α-

γαπητοί συγχωριανοί. Το Διοικητικό Συμ-
βούλιο και εγώ προσωπικά, σας απευθύνου-
με ένα μεγάλο ευχαριστώ για την χαρά, αλ-
λά και την τιμή που μας κάνετε, να σας έ-
χουμε σήμερα κοντά μας,
στην καθιερωμένη αυτή
γιορτή του Συνδέσμου μας,
η οποία έχει γίνει πλέον θε-
σμός. Αυτό το θεσμό τον θε-
ωρούμε γιορτή όλων των
Σερβαίων, ανά την υφήλιο.
Σας καλωσορίζουμε και
ευχόμαστε σε όλους τους
απανταχού Σερβαίους,  υ-
γεία, προκοπή και κάθε ευ-
τυχία για το 2010. Ακόμη
θα ήθελα να ευχηθούμε για
όλο τον κόσμο “τα καλύτε-
ρα”, για τη νέα χρονιά. Ας προσπαθούμε να
γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι άνθρωποι,
να βοηθάμε τους αδυνάτους και να ακολου-
θούμε στη ζωή μας “το σωστό δρόμο”   που
είναι ο “ανήφορος”, όπως χαρακτηριστικά
συμβουλεύει και ο “Παπαφώτης”, ο ήρωας
του  Καζαντζάκη στο  έργο του “Ο Χριστός
ξανασταυρώνεται”.

Νοερά κοντά μας, αγαπητοί πατριώτες
και φίλοι, είναι και ο τέως πρόεδρος του

Συλλόγου και μέλος του ΔΣ, αγαπητός σε
όλους μας καρδιολόγος ιατρός Ηλίας Χει-
μώνας, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και
μας στέλνει από εκεί την αγάπη του και τις
ευχές του. Τον ευχαριστούμε πολύ και του
ευχόμαστε και εμείς από “βάθος καρδίας”
κουράγιο, δύναμη και πίστη. Ο χρόνος που
πέρασε δεν ήταν καλός για τους 21 συγχω-
ριανούς μας, που έφυγαν από τη ζωή και
για τους οποίους, εκτός των οικογενειών
των, λυπηθήκαμε και όλοι οι πατριώτες.
Στη μνήμη τους προτείνω να κρατήσουμε
ενός λεπτού σιγή.

Σήμερα ο Σύνδεσμός μας μετά την κοπή
της πίτας θα βραβεύσει τα Σερβιωτόπου-
λα  που διακρίθηκαν στα γράμματα και σας
παρακαλώ να εκδηλώσουμε τη χαρά μας και
το “ΜΠΡΑΒΟ” μας, με ένα δυνατό χειρο-
κρότημα. Αφού σας βεβαιώσω ότι  το ΔΣ
προσπαθεί να κάνει ότι καλύτερο για το χω-
ριό, το Σύνδεσμο και τους πατριώτες, πράγ-
ματα που θα συζητήσουμε στην ενημερωτι-
κή Γ. Συνέλευση που θα γίνει τον Μάρτιο,
σας εύχομαι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ και ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ” 

συνέχεια στη σελ.8

ΒΡΑΒΕΙΑ. Την φετινή χρονιά, μετά
την κοπή της πίτας, έγινε και απονομή
βραβείων στα Σερβιωτόπουλα.

Πρώτος έλαβε το λόγο ο  Χ. Μαρα-
γκός, που είχε αναλάβει την οργάνωση
των βραβείων και απευθυνόμενος στους
πατριώτες είπε:

“Όπως γνωρίζετε από την ανακοίνωσή
μας, το δεύτερο μέρος της σημερινής μας
εκδήλωσης είναι αφιερωμένο στη βράβευ-
ση των Σερβιωτόπουλων, που διακρίθηκαν
στα γράμματα, όχι μόνο για το έτος 2009

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Θ. Τρουπής κόβει
το πρώτο κομμάτι της πίτας. Αριστερά του
ο Κ. Δάρας, N. Τρουπής και  Ι.Ν. Βέργος

Απονομή Βραβείων. Από αριστερά Ν. Τρουπής, Θ. Τρουπής, Χ. Μαραγκός,
Ευδοκία Ρούτση, Στάθης Δάρας, Σπύρου Ζήσης και Ι.Ν. Βέργος
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     Ο Ανδρέας Ι. Κουτσανδριάς και η σύζυγός
του Λευκοθέα απέκτησαν στις 2/11/09 το τρίτο
τους παιδί που είναι αγόρι.
Συγχαρητήρια  στους ευτυχείς γονείς και να
δουν τα παιδιά τους ευτυχισμένα

     Ο Νίκος Κ. Δάρας και η σύζυγός του Πη-
νελόπη Σιαντροπούλου απέκτησαν στις 21/11/
09 το πρώτο τους παιδί που είναι κορίτσι.
Στις 4/12/09 ο Χρήστος-Φώτης Ευ. Δάρας

και η σύζυγός του Νάγια Σαλλίβερου απέκτη-
σαν το πρώτο τους παιδάκι που είναι κορίτσι.
Ο Σπύρος (Γιος της Σταυρούλας Β. Μαρα-

γκού) Ντάλλας και η σύζυγός του Φαίδρα απέ-
κτησαν στις 4.2.2010 αγοράκι.
Στους ευτυχείς γονείς, παππούδες και

γιαγιάδες εύχομαι να ζήσει το νεογέννητο
και να το καμαρώσουν όπως επιθυμούν.

Ο γείτονας  Θανάσης Κ. Γκούτης

ΓΑΜΟΙ
Στις 26/12/09 παντρεύτηκε ο Δημήτρης

Γ. Παπαδημητρίου, γιος της Κατίνας Χ. Δά-
ρα, με την Αθανασία Κατσούλα. Ο γάμος
έγινε στην εκκλησία Ζωοδ. Πηγής στη Λυ-
κόβρυση. Ακολούθησε δεξίωση και γλέντι
σε κέντρο της Βαρυμπόμπης.
Γ. Θ. Τρουπή και Σταυρούλας Παπαδήμα
Το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2010 παντρεύ-

τηκαν ο Γιώργος Τρουπής, γιος  του προέ-
δρου του Συνδέσμου μας και η Σταυρούλα
Παπαδήμα. Το μυστήριο έγινε στον Ιερό Ναό
Αγίου Αλεξάνδρου στο Παλαιό Φάληρο, στις
7.00 μ.μ. με την παρουσία πολλών συγγενών,
φίλων και πατριωτών. Μετά το γάμο το ζεύγος
δεξιώθηκε τους καλεσμένους σε πολυτελέ-
στατο ξενοδοχείο στη Λεωφόρο Συγγρού  και
το γλέντι κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές
ώρες. Ο Γιώργος είναι οικονομολόγος και ερ-
γάζεται στην ένωση Ελληνικών Τραπεζών και
η Σταυρούλα είναι ασκούμενη δικηγόρος.
Στο νέο ζευγάρι ευχόμαστε κάθε ευτυχία

στη ζωή τους, να ζήσουν εν ομονοία και να
αποκτήσουν “γερούς και καλούς” απογό-
νους. Στον πρόεδρο του Συνδέσμου, στην
σύζυγό του Ελένη και στη κόρη τους Μαργα-
ρίτα ευχόμαστε να τους ζήσουν οι νεόνυμ-
φοι και να τους δουν όπως επιθυμούν.  

ΘΑΝΑΤΟΙ
1) ΚΟΜΝΗΝΟΣ N. ΤΟΥ ΠΑΝ., 48 ΕΤΩΝ
Στις 13.1.2010 έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο

Νίκος, γιος του  Παναγιώτη Κομνηνού από το
Λυκούρεση και της συγχωριανής μας Χρυσού-
λας Κλεισούρα ( Κλεισουροπαναγή).  Ιδιαίτε-
ρα φτωχός βιοπαλαιστής, αγωνιζόταν να τα
βγάλει πέρα, ασκόντας το επάγγελμα του μι-
κροπωλητή.  Έμενε στα Άνω Λιόσια και με το
θάνατό του έμειναν απροστάτευτα τα δύο α-
νήλικα παιδιά και η σύζυγός του. Επειδή η οι-
κογένεια αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ε-
πιβίωσης, ο Σύνδεσμος φρόντισε  για μια βοή-
θεια και απευθύνει έκκληση στους καλόκαρ-
δους πατριώτες, που έχουν κάποια οικονομι-
κή άνεση, αν θέλουν να βοηθήσουν την ανή-
μπορη αυτή οικογένεια του συγχωριανού μας.

2) ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ  Γ.
Απεβίωσε στις 16.2.2010 ο  Νικόλαος Γε-

ωργίου Παγκράτης και η εξόδιος ακολουθία
έγινε στις 17.2.2010 στο κοιμητήριο Χαλαν-
δρίου Αττικής. Ο Νίκος  ήταν έμπορος στην
οδό Σταδίου και αδελφός του μεγαλεμπόρου
Ανδρέα Παγκράτη. Τα τελευταία 12 χρόνια υ-
πέφερε από Parkinson.

 Το ΔΣ εκφράζει τη συμπάθειά του.

Προσφορές στη μνήμη

*Οι οικογένειες των παιδιών του Νίκου Γε-
ωργακόπουλου (Τσούρνου) και η σύζυγός του
Μαρία, πρόσφεραν χίλια ευρώ στο Σύνδεσμο,
για την αγορά των εσωτερικών κουφωμάτων
του Πολιτιστικού Κέντρου του χωριού.

Το ΔΣ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες
στην οικογένεια του Νίκου Γεωργακόπουλου
και εύχεται το παράδειγμά της να το μιμη-
θούν και άλλοι πατριώτες.

Επίσης στη μνήμη του ίδιου πατριώτη πρό-
σφεραν και οι:

Γιαννακόπουλος Ηλίας του Θ. 50€. Παυ-
λάκη-Γιαννακοπούλου Ελένη 50 € και Γεωρ-
γακόπουλος Γεώργιος του Κ. 100€.

*Ο πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Στά-
θης Δάρας πρόσφερε εκατό (100) ευρώ στη
μνήμη του Ν. Γεωργακόπουλου και Τάσου
Μπόρα, για τα βραβεία του Συνδέσμου.

Στο Νίκο Γεωργακόπουλο
26 Νοεμβρίου 2009, Σέρβου Αρκαδίας.

Πατέρα μας,
Βρεθήκαμε σήμε-

ρα εδώ στην εκκλη-
σία της γενέτειρά
σου, η σύντροφος
της ζωής σου, η Μά-
να  μας, εμείς τα παι-
διά σου, τα αγαπημέ-
να εγγόνια σου, τα α-
δέλφια σου, συγγε-
νείς και φίλοι να σου
πούμε το στερνό Α-

ΝΤΙΟ. Το συναίσθημα της απέραντης θλίψης
συνυπάρχει με αυτό της ικανοποίησης γιατί
έφυγες πλήρης ημερών και μέχρι την τελευ-
ταία στιγμή στάθηκες περήφανος, αξιοπρεπής
και αγωνιστής.
Ξεκίνησες πριν 90 χρόνια από εδώ ως δευ-

τερότοκος γιος μιας πολυμελούς οικογένειας.
Από μικρό παιδί μαζί με τα αδέλφια σου είχατε
κάνει το παιχνίδι δουλειά και προσφορά για
την επιβίωση της οικογένειας στην Καλύβιζα,
στον Αρτοζήνο, στη Ρέμπιζα, στα Κορύτια.  Τα
δύσκολα χρόνια της κατοχής μαζί με άλλα παι-
διά του χωριού εντάχθηκες στην Εθνική Αντί-
σταση και αγωνίστηκες για τα ιδανικά της Ανε-
ξαρτησίας και της Ελευθερίας. Τα χρόνια του
εμφυλίου, μετά από περιπέτειες, βρέθηκες ως
στρατιώτης στο τάγμα Ναρκοσυλλεκτών στη
Θράκη. Περπάταγες καθημερινά με το θάνατο
και επέζησες! Χτυπήθηκες από βαριά ασθέ-
νεια της εποχής κι όμως τη νίκησες! Λαβωμέ-
νος δεν το έβαλες κάτω, κοίταξες τη ζωή κα-
τάματα και με αισιοδοξία.
Παντρεύτηκες, δημιούργησες οικογένεια, α-

πέκτησες εγγόνια.
Είχες πάντα μέσα σου το αίσθημα της δη-

μιουργίας και της προσφοράς. Οι πατριώτες
σου σε τίμησαν και σε ανέδειξαν Πρόεδρο της
Κοινότητας, μια περίοδο, στη δεκαετία του  50.
Το 1960 αποφάσισες από τους πρώτους, ότι
το χωριό δεν χώραγε τα όνειρα για δημιουρ-
γία. Βρεθήκαμε στην ΑΘΗΝΑ , δούλεψες σκλη-
ρά. Είχες άξια συμπαραστάτη τη Μάνα μας
που σου προσέφερε πολλά. Στάθηκες, πατέρα
μας, πάντα δίπλα μας συνδυάζοντας την απέ-
ραντη αγάπη με τη δωρική αυστηρότητα. Σου
χρωστάμε ευγνωμοσύνη για ότι έκανες για μας.
Τα τελευταία χρόνια ως συνταξιούχος εί-

χες πάντα τη λαχτάρα να έρθεις τα καλοκαί-
ρια στο χωριό. Να δεις φίλους πατριώτες, να
αγναντέψεις από το μπαλκόνι  του σπιτιού μας
τα χωριά της Ολυμπίας. Αναπολούσες τη ζωή
σου και μας έλεγες ιστορίες που σε συνέδεαν
με τα μέρη εκείνα τα χρόνια της κατοχής και
του εμφυλίου.
Έφυγες ΠΑΤΕΡΑ  αφού έδωσες μια ακόμη

ΜΑΧΗ για τη ΖΩΗ τις τελευταίες ημέρες στο
νοσοκομείο. Ο αγώνας ήταν άνισος παρά τη
φροντίδα των γιατρών και τη συμπαράσταση
τη δική μας. Όταν το αντιλήφθηκες ήθελες να
φύγεις περήφανος όπως ήσουν σ’ όλη σου τη
ζωή. Αναζήτησες τη βοήθεια της Μάνας σου,
της γιαγιάς Κατερίνης που την καλούσες με
απόγνωση να έρθει να σε πάρει.
Τώρα ταξιδεύεις για τη στοργική αγκαλιά της,

Πατέρα μας ……
Η Μάνα μας, εμείς τα παιδιά σου, τα αγα-

πημένα σου εγγόνια ο Δημήτρης, η Μυρτώ,
ο μικρός Νικόλας, τα αδέλφια, οι συγγενείς,
οι φίλοι σε αποχαιρετάμε. Όμως να ξέρεις
ότι πάντα θα σε θυμόμαστε με νοσταλγία
και περηφάνια  για ΣΕΝΑ.
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αλλά και για το 2008, αφού εκείνη τη χρονιά,
λόγω ειδικών συνθηκών,  δεν  δόθηκαν βραβεία.

Ο θεσμός των βραβείων είναι από τις πλέον
σημαντικές δραστηριότητες του Συνδέσμου και
πρέπει να τύχει της στήριξης όλων μας. Μέσω
των βραβείων οι νέοι έρχονται ποιό κοντά,  στο
Σύνδεσμο, στο χωριό, στους πατριώτες, γνωρίζο-
νται μεταξύ τους, τους γνωρίζουμε και εμείς και
είναι αυτοί που θα κρατήσουν στα χέρια τους, το
μέλλον του ιστορικού μας σωματείου. 

Ζητήσαμε επανειλημμένα και μέσω της εφημε-
ρίδας και μέσω της ιστοσελίδας να μας ενημερώ-
σουν οι ενδιαφερόμενοι, ώστε να περιληφθούν στη
βράβευση. Για το 2009 η ενημέρωση είναι ικα-
νοποιητική, αφού μας δήλωσαν 40 παιδιά, ενώ
για το προηγούμενο έτος έχουμε στοιχεία για 8
μόνο παιδιά. Προφανώς δεν μπορεί να υπάρχει
τόσο μεγάλη διαφορά. Επίσης είναι βέβαιο πως
και τις δύο χρονιές υπάρχουν και άλλα παιδιά
που έχουν προϋποθέσεις για βράβευση. Ακόμη,
μπορεί σε κάποια βραβεία να υπάρχουν ελλιπή
στοιχεία ή ανακριβή, μπορούμε όμως να τα διορ-
θώσουμε.

Όπως ξέρετε στη βράβευση περιλαμβάνονται
4 κατηγορίες παιδιών.

α) Εκείνα που τέλειωσαν μια τάξη Γυμνασίου ή
Λυκείου με άριστα β) παιδιά που εισήχθησαν σε
σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ γ)παιδιά που αποφοίτησαν
από αυτές  τις σχολές και  δ) παιδιά που απόχτη-
σαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Συνολικά και στις 2 χρονιές έχουμε 48 παιδιά
για βράβευση.

Στην πρώτη κατηγορία των μαθητών είναι 3
παιδιά, στη δεύτερη των φοιτητών 32, στην κα-
τηγορία των πτυχιούχων 10 και με μεταπτυχιακό
τίτλο 3.

Από τα 48 συνολικά παιδιά και τις δύο χρο-
νιές, τα κορίτσια υπερέχουν αφού είναι 27, ένα-
ντι των αγοριών που είναι 21. Θα βραβευτούν
πρώτα οι μαθητές και στη συνέχεια οι υπόλοιποι,
πρώτα για το 2008 και στη συνέχεια για το 2009,
αρχίζοντας από τους φοιτητές και με αλφαβητική
σειρά.

 Πρώτα όμως θα ήθελα να παρακαλέσω τον
πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου Στάθη Δάρα -επί
προεδρίας του καθιερώθηκαν τα βραβεία το 1976-
ο οποίος στηρίζει γενικά το θεσμό όλα αυτά τα
χρόνια και επί πλέον έχει καθιερώσει ειδικό
χρηματικό έπαθλο για τους εισαγόμενους στην ια-
τρική σχολή στη μνήμη της μητέρας του, να μας
πει δυο λόγια και να βραβεύσει τους τρεις φοιτη-
τές της ιατρικής.

*ΠΑΓΚΡΑΤΗ Γ. ΙΩΑΝΝΑ (Εγγονή Ν. Πα-
γκράτη). Παν. Πατρών, Ιατρική Σχολή.

*ΡΟΥΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ. (κόρη
του Θόδωρου Ανδρέα Κουτσανδριά, από την κόρη
του Κυριακή). Παν. Αθηνών, Ιατρική Σχολή

* ΣΠΥΡΟΥ ΖΗΣΗ (Εγγονό Στάθη Δάρα, από
την κόρη του Χριστίνα). Παν. Κρήτης, Ιατρική Σχο-
λή”. 

Ο Στάθης Δά-
ρας που μίλησε
στη συνέχεια ανα-
φέρθηκε στο ιστο-
ρικό των βραβείων,
στην αξία που έχει
για το μέλλον του
χωριού και του
Συνδέσμου και υ-
πογράμμισε την α-
νάγκη για την
στήριξη του θε-
σμού, από όλους
τους πατριώτες.

Σχετικά με το χρηματικό έπαθλο των 300 ευρώ,
που προσφέρει από ετών σε κάθε νεοεισερχόμε-
νο στην ιατρική σχολή, στη μνήμη της μητέρας
του, είπε:

“Αυτό το έκανα γιατί η μάνα μου ήταν εκείνη που
με παρότρυνε και με οδήγησε να δώσω εξετάσεις
στην ιατρική σχολή. Ο πατέρας μου και οι άλλοι
μου πρότειναν να δώσω εξετάσεις στην Πάντειο ή
σε ανάλογες  σχολές, ώστε να μπω μετά σε κάποια
τράπεζα κλπ... Ευτυχώς που δεν τους άκουσα”

Στη συνέχεια απένειμε τα βραβεία στους δύο
φοιτητές της ιατρικής, που ήσαν παρόν και τους

ευχήθηκε καλές
σπουδές και κά-
θε επιτυχία στη
ζωή τους.

Στη συνέχεια
δόθηκαν τα υπό-
λοιπα βραβεία
στα Σερβιωτό-
πουλα, με πολλά
χειροκροτήματα
και πολλές ευχές
από όλους τους
πατριώτες.  

 Μετά την ολοκλήρωση των βραβείων ο κ.
Μαραγκός αναφέρθηκε στο νέο επίτευγμα του
Συνδέσμου, που είναι η ιστοσελίδα servou.gr.
και παρότρυνε τους νέους να μυήσουν και τους
μεγαλύτερους στη χρήση αυτού του μέσου επι-
κοινωνίας, που είναι πράγματι κάτι εξαιρετικό.
Ευχαρίστησε τον πατριώτη Χ. Δημητρόπουλο
για την συμβολή του στη δημιουργία της ιστο-
σελίδας καθώς και τον Βασίλη Σχίζα για την
προβολή του χωριού μας και των πατριωτών,
μέσα από την εφημερίδα του “κρητική ΕΝΗ-
ΜΕΡΩΣΗ”.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΟ 2008 

A) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ
1) ΓΕΡΜΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ.

Παν. Πειραιά, Τμ. Πληροφορικής. 2) ΔΗΜΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΝΙΚ. Σχολή
Μονίμων υπαξ. Ναυτικού.3) ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝ. Πολυτεχνείο Αθηνών,
Τμ. Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσ.
Επιστημών.4) ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΔΩΡΑ ΤΟΥ
ΓΡΗΓ. Παν.Πελοποννήσου, Τμ. Ιστορίας-Αρ-
χαιολογίας.5) ΜΠΟΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣ..Α-
νωτάτη Εκκλ. Ακαδημία Αθηνών. 6) ΣΠΥΡΟΥ
ΖΗΣΗΣ (Εγγονός Στάθη Δάρα, από την κό-
ρη του Χριστίνα).Παν. Κρήτης, Ιατρική
Σχολή.7) ΣΧΙΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜ.(Εγ-
γονή Παρασκευά “Μητσιαινούλας”).ΤΕΙ Αθη-
νών, Τμ. Επισκεπτριών Υγείας. 

B) ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΕΙ-ΤΕΙ.
 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-Ε-

ΛΕΝΗ.(Εγγονή Σταυρ. Γκούτη- “Νασιοσταυ-
ρούλας”, από την κόρη της Βάσω). Παν. Πει-
ραιά, Τμ.Οικονομικής Επιστήμης.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009 

Α) ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ 2009
1) ΝΤΑΒΟΥ ΝΑΤΑΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ.

(Εγγονή Σούλας Δημητροπούλου-Ντάβου).
Προήχθη στη Β τάξη Λυκείου με βαθμό 19 και
3/12. 2) ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ
ΝΙΚ. Προήχθη στην Γ΄τάξη του Γυμνασίου με
βαθμό 18 και 10/12. 3)ΝΤΑΒΟΣ ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓ. (Εγγονός Σούλας Δημη-
τροπούλου-Ντάβου). Προήχθη στη Β΄τάξη Γυ-
μνασίου με το βαθμό 19 και 4/12. 

Β) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ
1) ΒΕΡΓΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝ. (Εγ-

γονή Ν. Βέργου).Σχολή Αστυφυλάκων. 2)
ΒΕΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝ. (Εγγονή Φ.
Βέργου). Παν. Αθηνών, Τμ. Ψυχολογίας. 3)
ΒΕΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΠ. (Εγγονή  Αγ-
γελάκου Βέργου). Παν.Αθηνών.  Φιλοσοφική
Σχολή. Τμ. Ιστορίας-Αρχαιολογίας. 4) ΓΑΚΗΣ
Γ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Εγγονός Ελένης Αποστόλη
Μπόρα). Δημοκρίτειο Παν. Θράκης, Νομική
Σχολή.  5) ΓΕΡΜΑΝΑΚΟΣ  ΠΑΡΗΣ ΤΟΥ
ΝΙΚ. (Γιος Ευγενίας Παρ. Λιατσόπουλου). Παν.
Πειραιά, Τμ. Χρηματοοικονομικής και Τραπεζ.
Διοίκησης. 6) ΓΚΟΥΤΗ ΝΕΦΕΛΗ ΤΟΥ ΘΕ-
ΟΔ. (Εγγονή Παν. και Αθανασίας Γκούτη).
Πολυτεχνείο Αθηνών, Τμ. Αρχιτεκτόνων. 7)
ΔΕΜΕΝΕΛΟΥΔΗ ΑΣΠΑΣΙΑ (Κόρη Ντίνας
Ι. Γκούτη). Παν. Αθηνών. Τμ. Φιλολογίας, Παι-
δαγ. Ψυχολογίας. 8) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡ.(Εγγονός Μήτσιου
Σιώκου). Πολυτ. Αθηνών, Τμ.Ηλεκτρολόγων-
Μηχανικών. 9) ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩ. (Εγγονός Κανέλας Θ. Χει-
μώνα). ΤΕΙ Μεσολογγίου, Τμ. Ηλεκτρονικών. 
10) ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡ.
(Γιος Ελένης Γεωργίου Λ. Βέργου). ΤΕΙ Πει-
ραιά, Τμ. Πληροφορικής.

11) ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ Β. ΑΝΔΡΙΑΝΑ (Εγ-

X. Mαραγκός

Στάθης Δάρας
Ευχαριστήριο
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αδελφό μου

Στάθη Δάρα και τα παιδιά του Χριστίνα, Παύ-
λο και Χρήστο για τη δωρεά που έκαναν στο
σύνδεσμο στη μνήμη του συζύγου μου Νικο-
λάου Βαλλιανάτου. Επίσης και τον αδελφό μου
Σούλη για τον ίδιο σκοπό. Ακόμα θέλω να ευ-
χαριστήσω ιδιαίτερα τον αδελφό μου Νίκο Δά-
ρα για τη συνεχή συμπαράσταση που μου
προσέφερε τους τελευταίους μήνες που ή-
ταν οι δυσκολότεροι της αρρώστιας του συ-
ζύγου μου. Εύχομαι ο Θεός να δίνει υγεία
σε αυτούς και τις οικογένειες τους.

Ιωάννα Δάρα Βαλλιανάτου
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γονή Ηλ. Κουτσανδριά).Γεωπονικό Παν. Αθη-
νών, Τμ. Φυτ. Παραγωγής. 12) ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕ-
ΑΣ  ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ.(Εγγονός Δια-
μαντή Κουτσανδριά). Παν. Πειραιά, Τμ. Βιο-
μηχ. Διοίκησης και Τεχνολογίας. 13)  ΚΟΥ-
ΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ.
Παν.Πειραιά, Τμ.Διεθνών και Ευρωπ. Σπουδών.
14) ΜΠΟΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΧΡ. (Εγγονή Θ.
Μπόρα). Οικον. Παν. Αθηνών, Τμ. χρηματοοι-
κονομικών και λογιστικής. 15) ΜΠΟΡΑΣ  ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤ. (Εγγονός Γ. Μπόρα).
Παν.Πατρών, Τμ. Ηλεκτρολ. Μηχανικών και
Τεχνολ. Υπολογιστών.  16) ΜΠΟΥΡΝΑ ΧΡΥ-
ΣΑ ΤΟΥ ΝΙΚ.(Εγγονή Γ. Μπουρνά). Παν. Α-
θηνών, Τμ. Θεολογίας.  17) ΝΤΑΒΟΣ ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. (Εγγονός Σούλας Δημητρο-
πούλου-Ντάβου). Παν. Πειραιά, Τμήμα Οικο-
νομικό. 18) ΠΑΓΚΡΑΤΗ Γ. ΙΩΑΝΝΑ (Εγγονή
Ν. Παγκράτη). Παν. Πατρών, Ιατρική Σχολή.
19) ΡΟΥΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓ. (Εγγονή
Θ. Ανδρ. Κουτσανδριά, από την κόρη του Κυ-
ριακή). Παν. Αθηνών,  Ιατρική Σχολή. 20) ΣΧΙ-
ΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛ.(Εγγονός “Μπά-
μπαλη”). Παν. Πατρών, Τμ. Πληροφορικής.

21) ΣΤΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του
ΠΕΤ.(Εγγονός Ν. Στρίκου).  ΤΕΙ  Πατρών,

Τμ. Μηχανολογίας. 22)  ΣΤΡΙΚΟΥ Ι. ΦΩ-
ΤΕΙΝΗ (Εγγονή Αγγελή Στρίκου). Βρεφοπαι-
δαγωγική Ακαδημία Αθηνών. 23) ΤΡΟΥΠΗ Γ.
ΕΥΓΕΝΙΑ (Εγγονή Ι. Τρουπή). ΑΕΙ Αθηνών,
Τμ. Νοσηλευτικής. 24) ΤΡΟΥΠΗΣ ΧΡ. ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΣ. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Οικον. Τμή-
μα. 25) ΤΡΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ
ΝΙΚ.(Εγγονός Αριστ. Τρουπή). Παν. Πατρών,
Πολυτεχνική Σχολή  Ηλεκτρ. Μηχανικών. 

Γ) ΑΠΟΚΤΗΣΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΕΙ
1) ΔΑΡΑ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ.. Παν. Αθη-

νών, Τμ.Νοσηλευτικής. 2) ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩ. Παν. Αθηνών, Τμ.
Πληροφορικής. 3) ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΔ. Πολυτ. Αθηνών. Τμ. Πολιτικών
Μηχανικών. 4) ΝΤΑΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΕΥΑΓ.  (Εγγονή Σούλας Δημητροπούλου-Ντά-
βου). Παν. Αθηνών, Οικον.Τμήμα. 5) ΝΤΑΒΟΥ
ΝΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚ.(Εγγονή Σούλας Δημητρο-
πούλου-Ντάβου). Πάντειο Πανεπιστήμιο.  6)
ΝΤΑΒΟΥ ΕΡΡΙΚΑ ΤΟΥ ΝΙΚ.(Εγγονή Σούλας
Δημητροπούλου-Ντάβου). Ελ. Μετσόβιο Πολυ-
τεχνείο, Τμ. Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων. 7)
ΣΤΡΙΚΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Παν.
Αθηνών, Ιατρική Σχολή. 8) ΣΧΙΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
του ΔΗΜ.(Εγγονή Παρασκευά “Μητσιαινού-
λας”).Οικον. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμ. πλη-
ροφορικής. 9) ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ
ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ. Παν.Αθηνών,  Ιατρική Σχολή. 

Δ) ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 
1) ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ.

(εγγονός του Μαρθολιά). Master από το Impe-
rial College του Λονδίνου, στην πληροφορική. 

2) ΜΑΡΙΑ Π. ΔΑΡΑ Μάστερ Παιδο-
ψυχολογίας UNIVERSITY OF CENTRAL

LANCASHIRE
3)    ΜΠΟΡΑΣ  ΙΩ-

ΣΗΦ  του ΑΝΑΣΤ.(εγ-
γονός Φώτη Μπόρα).
Δ Ι Δ Α Κ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο
ΔΙΠΛΩΜΑ Παν. Πα-
τρών. Τμ. Ηλεκτρολ.
Μηχανικών  και Τε-
χνολ. Υπολογιστών (Τε-
χνητή νοημοσύνη).

Δια της μουσικής του ...Πανός
Χωριό αγαπημένο μου, στου Μαίναλου την άκρη,
σαν στο μυαλό μου έρχεσαι, μου έρχεται ένα δάκρυ.
Στων αστεριών τα σύνορα φτάνουνε οι κορυφές σου, 
που να τις πρωτοθυμηθώ τις λύπες τις χαρές σου.
.
Να θυμηθώ τα νιάτα μου, τα γλέντια, τις γιορτάδες,
τα χρόνια μου τα σχολικά  κι όλες τις νοστιμάδες.
Σαν τα αετόπουλα ψηλά με έμαθες να ζω,
τα μάτια εσύ μου άνοιξες το κόσμο για να δω.
.
Όμως η ανάγκη μ΄έκανε νωρίς να σε αφήσω,
αλλά κοντά σου σύντομα θα ρθω ξανά να ζήσω.
Στη γκούρα  μέσα θα διαβώ, θα πάω προς ριζοσπηλιά.
Την άλλη μέρα Αγιαντριά και πάλι προς τον Αγιολιά....

 Δεν θάχω ποια ανάγκη      Ν. Αρ. Τρουπής

Μπόρας Ιωσήφ

“Σιμωνίδειο Επίγραμμα”
 ÓõíÝíôåõîç Áèáí. Óôñßêïõ óôï Âáó. Ó÷ßæá ...Ìå áöïñìÞ ôá “ÈÅÑÌÏÐÕËÅÉÁ 2009”

(Ó.Ó. Ç ðëÞñçò óõíÝíôåõîç  åßíáé áíáñôçìÝíç óôá éóôïñéêÜ ôçò éóôïóåëßäáò servou.
gr êáé åßíáé äçìïóéåõìÝíç óôçí åöçìåñßäá “ êñçôéêÞ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇ” ôïõ Â. Ó÷ßæá.
Åäþ èá äçìïóéåýóïõìå ìåñéêÜ áðïóðÜóìáôá, ëüãù ðåñéïñéóìÝíïõ ÷þñïõ, ãéá ü-
óïõò äåí ìðïñÝóïõí íá äéáâÜóïõí üëç ôç óõíÝíôåõîç).

Το διαχρονικό μήνυμα του Σιμωνίδειου ε-
πιγράμματος και το επαναλαμβανόμενο λά-
θος στη σημερινή απόδοσή του.

“Ù îåéí áããÝëåéí Ëáêåäáéìïíßïéò, üôé ôÞ-
äå êåßìåèá ôïéò êåßíùí ñÞìáóé ðåéèüìå-
íïé”

“...Ãéá ðñþôç öïñÜ, áãáðçôÝ Âáóßëç,  ìåôÜ
áðü 2500 ÷ñüíéá, ïé Ëáìéåßò ôßìçóáí ôïõò Ôñéá-
êüóéïõò ÓðáñôéÜôåò ôïõ Ëåùíßäá êáé ôïõò Üë-
ëïõò ̧ ëëçíåò ðïõ Ý-
ðåóáí óôéò Èåñìï-
ðýëåò ôï 480 ð.×.
ìá÷üìåíïé åíáíôßïí
ôùí åî áíáôïëþí å-
ðéäñïìÝùí, õðåñá-
óðéæüìåíïé ôçí ÔéìÞ
êáé ôçí Åëåõèåñßá
ôçò Ðáôñßäáò, áëëÜ
êáé ôïí åëëçíéêü êëá-
óéêü ðïëéôéóìü, ðÜíù
óôïí ïðïßï èåìåëéþ-
èçêå ï óýã÷ñïíïò
äõôéêüò ðïëéôéóìüò...”

“...Ôï ëÜèïò åßíáé óôï áðáñÝìöáôï “áããÝëåéí”
ôï ïðïßï åßíáé óå ÷ñüíï åíåóôþôá êáé ìÜëéóôá
äéáñêåßáò, üðùò Ýëåãáí ïé ðáëáéïß êáé ü÷é áüñé-
óôï. ÅðïìÝíùò äåí ìðïñïýìå ðïôÝ íá ôï áðï-
äþóïõìå “íá ðåéò”. Áí Þôáí íá ôï áðïäþóïõìå
Ýôóé, ï Óéìùíßäçò èá Ýðñåðå íá åß÷å ãñÜøåé “áã-
ãåßëáé” (áðáñÝìöáôïí áïñßóôïõ) êáé ü÷é “áããÝ-
ëåéí”. ×þñéá ðïõ áí ï ðïéçôÞò Ýãñáöå “áããåßëáé”
ãéá íá ìåôáöñÜóïõìå åìåßò “íá ðåéò” èá Þôáí
áíïçóßá...”.

“ ...¸÷ïõìå ëïéðüí ÷ñÝïò íá Üñïõìå ôï ëÜèïò
÷Üñéí ôçò áëçèåßáò. “ÁëÜèåéá” ôçí Ýëåãáí ïé Äù-
ñéåßò. Êáé ôïýôï äÞëùíå Üñóç ôïõ ëÜèïõò. Íá
óçêþóïõìå ôï ëÜèïò ðïõ ðéÝæåé, ðïíÜåé, ðåäïõ-
êëþíåé. Ç ìåôÜöñáóç äåí åßíáé “íá ðåéò” áëëÜ
“íá ëåò” (áããÝëåéí). ÄçëáäÞ:

“Íá ëåò åéò ôï äéçíåêÝò, êé üðïõ âñåèåßò
êé üðïõ óôáèåßò åéò ôïí áéþíá ôïí Üðáíôá
íá äéáêçñýôôåéò, íá äéáëáëåßò óôï äéÜâá ôçò
Éóôïñßáò, óõíå÷þò êáé áóôáìÜôçôá, üðùò
áóôáìÜôçôá áêïýãåôáé ï Üíåìïò ðïõ áíôé-

äïíåß êáé âãÜæåé ìýñéïõò Þ÷ïõò ðåñíþíôáò
ìÝóá áðü ôá ðáíýøçëá äÝíôñá-ôéôÜíåò ôïõ
ÔáûãÝôïõ. Ôï “íá ëåò” óðÜæåé ôá ÷ñïíéêÜ
üñéá êáé áêïõüìåíï áäéÜêïðá åßíáé óáí íá
ãõñåýåé íá ìáò ðÜñåé ìáæß ôïõ, í’ áêïý-
óïõìå ô’ áíÞêïõóôï. (Åíþ ôï “íá ðåéò” åß-
íáé ìßá åßäçóç, Ýíá íÝï, íá “ôïõò ðÜò ôá
óõ÷áñßêéá”, Þôïé åíÝñãåéá ìßá êé Ýîù êé ý-
óôåñá ôßðïôá)...”

“...Ôï äåýôåñï
ëÜèïò, åßíáé ßóùò
ëéãüôåñï óïâáñü.
Ãßíåôáé êáôÜ ôçí á-
ðüäïóç ôïõ óôß-
÷ïõ: “Ôïéò êåßíùí
ñÞìáóé ðåéèü-
ìåíïé” Ôïí óôß÷ï
áõôü ïëüêëçñï á-
ðïäßäïõìå ðåñß-
ðïõ: “ÅðåéäÞ Ý-
÷ïõìå ðéóôÝøåé Þ
ðåéóèåß êáé õðá-
êïýóåé óôïõò íü-

ìïõò åêåßíùí. ¼ìùò êáé ðÜëé ðéóôåýù üôé äåí
áðïäßäïõìå óùóôÜ. Ðñï ðáíôüò ôçí äïôéêÞ “ñÞ-
ìáóé” ìå ôçí  ëÝîç “íüìïõò”.

 Ç Ýííïéá ñÞìá êáé ñÞìáôá åßíáé ðïëý
åõñýôåñç áðü ôçí ëÝîç- Ýííïéá íüìïò.

“...Ç äïôéêÞ “Ëáêåäáéìïíßïéò”, áõôÞ åßíáé êÜ-
ðùò ðåñßåñãç.

Äåí åßíáé (ç áðüäïóç) óôïõò Ëáêåäáéìï-
íßïõò óôåíÜ. ÁëëÜ ó’ üóïõò üðïõ ãçò èá
ëÝãáìå óÞìåñá, èÝëïõí íá ëÝãïíôáé, íá ï-
íïìÜæïíôáé Ëáêåäáéìüíéïé Þ êÜðùò Ýôóé.

“...Áò ðñïóðáèÞóïõìå ôþñá ï êáèÝíáò íá á-
ðïäþóåé óùóôÜ ôï åðßãñáììá. Ðéóôåýù üôé Ýôóé
öáßíåôáé êáëýôåñá ðïéïò ï äñüìïò ðïõ ÷Üñá-
îáí ïé Ëáêåäáéìüíéïé, áêïëïýèçóáí ìå ôçí èÝ-
ëçóÞ ôïõò ïé Ôñéáêüóéïé êáé óçìÜäåøáí êõñéïëå-
êôéêÜ ôçí ðáãêüóìéá Éóôïñßá. Óå ìáò äå êé üëï
ôïí êüóìï áêïýãåôáé ç öùíÞ ôïõò óõíå÷þò êáé
öèÜíåé ç ìåëùäßá ôùí óôß÷ùí ôïõ ìåãÜëïõ ëõñé-
êïý ìå ôïí ðéï áðÝñéôôï êáé áðëü ôñüðï. ¹÷ïò
Üóâåóôïò, Ðíåýìá áéþíéïí...”

Ο Θ. Στρίκος (δεξιά) στο Β. Σχίζα: “Το επίγραμμα του
Σιμωνίδη είναι σάλπισμα στους Πανέλληνες, σ΄όλο τον
κόσμο. Το ερμηνευτικό λάθος του πρέπει να αρθεί και οι
Έλληνες να το καταλάβουν και να το αποδίδουν σωστά...”

 Η εφημερίδα “Δημητσάνα” και με τίτλο
“Διερευνητικές επαφές για τον Καλλικράτη”
γράφει σχετικά με τις δημοτικές εκλογές:
Επαφές με πρόσωπα και φορείς της Δημητσά-
νας πραγματοποίησε ο γνωστός πολιτευτής α-
πό το Βλόγγο κ. Χαρ. Πισιμίσης, με σκοπό την
διεκδίκηση της Δημαρχίας στα πλαίσια του σχε-
δίου Καλλικράτης για τους διευρυμένους δή-
μους..... Το άρθρο καταλήγει: Το “παιχνίδι” φαί-
νεται ότι θα είναι πλέον μόνο για πολύ δυνατούς
παίχτες...”
 Κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Στην εφημερί-

δα του πατριώτη Β. Σχίζα δημοσιεύεται εκτετα-
μένο ρεπορτάζ για την εκδήλωση κοπής της πί-
τας του Συνδέσμου μας, με πλούσιο φωτογραφι-
κό υλικό. Στο ρεπορτάζ αυτό πληροφορεί τους
Κρητικούς ότι στο Μάλεμε της Κρήτης  ένας Σερ-
βαίος έδωσε τη ζωή του για την ελευθερία της
πατρίδας, στο Β΄Παγκόσμιο πόλεμο. Επίσης ανά-
λογο ρεπορτάζ δημοσιεύεται και για την εκδή-
λωση του Συλλόγου Αρκάδων Ιλίου  “Προσέλη-
νοι”, στον οποίο γραμματέας είναι ο αντιπρόε-

δρος του δικού μας Συνδέσμου, Ι. Ν. Βέργος. Ακό-
μη ο Βασίλης δημοσιεύει δηλώσεις του πατριώτη
προέδρου της ΓΣΕΕ Ι. Παναγόπουλου και σε συνέ-
χειες την “Επανάσταση του 1821 στην Κρήτη” του
Σερβαίου ιστοριοδίφη Ν. Παπαγεωργίου.
 “Γορτυνία”. Στο φύλλο Δεκεμβρίου και

Ιανουαρίου διαβάσαμε μεταξύ άλλων και τα εξής
με υπογραφή ΝΓΠ.
*Συνεχίζεται η κατασκευή-ανακατασκευή κατοικιών.
Σειρά έχει τώρα το άλλοτε ιδιοκτησίας Αναστ. Τρου-
πή (Μπουσμπούνη), που το κτίζει εκ βάθρων με
την ίδια πέτρα, ο σημερινός ιδιοκτήτης πολιτικός
μηχανικός κ. Π. Κουτσανδριάς. Δεν θα λέγαμε ό-
λοι, αλλά στην συντριπτική τους πλειοψηφία σέ-
βονται την ντόπια αρχιτεκτονική και τούτο είναι
προς τιμήν τους
*Μας πληροφορούν ότι γιος Σερβιώτισας που έ-
χει παντρευτεί σε Γορτυνιακό χωριό, επιθυμεί να
ακολουθήσει το ιερατικό στάδιο, με πρώτες ενο-
ρίες την του Λυκούρεση και Ψάρι.
*Εκτός από το Σερβαίο “Κλέφτη” Κοντογιάννη  που
έδρασε προεπαναστατικά, έχουμε και δύο τοπω-
νύμια άξια ερεύνης. Του “Ψόφιου” και του “Μπα-
μπιώτη”. Με το επώνυμο “Ψόφιος” τρεις αγωνι-
στές κατάγονταν από την Κερπινή (όπως γράφει
ο Γ. Γεωργακόπουλος). Όσο για του “Μπαμπιώ-
τη” υπήρχε χωριό  και αναφέρεται στο TERRITORIO
DI MISTRA στην απογραφή που έκανε ο ARMANI
το 1700. Προφανώς είναι οι Τόποι θυσίας των.
*Ιερόσυλοι έσπασαν πάλι την πόρτα της εκκλησί-
ας του Αγ. Νεκταρίου, αλλά χρήματα δεν βρήκαν.
 ΜΑΡΑΘΑ. Όπως κάθε χρόνο, ο Σύλλογος

Απανταχού Μαραθαίων (Βλαχόραφτη) εξέδωσε
και φέτος την επετηρίδα του, σε πολυτελή έκ-
δοση, με πλούσιο περιεχόμενο τριακοσίων σελί-
δων. Στο εξώφυλλο υπάρχει φωτογραφία από το
αρχαίο τοίχος Αγ. Νικολάου στην περιοχή του
χωριού και η αναφορά του Παυσανία όταν επισκέ-
φθηκε την περιοχή περί το τέλος του 2ου μ.Χ.
αιώνα “Εκδέξεταί σε χωρίον Μάραθα”. Στο ιστο-
ρικό τμήμα του βιβλίου υπάρχουν δύο μελέτες
Σερβαίων αρθρογράφων. Του Αθανασίου Στρί-
κου, με τίτλο “Απάντησα τον Θεό Πάνα;” Και
του Ν. Παπαγεωργίου με τίτλο “Η κιβωτός του
Κολοκοτρώνη”. Η πρώτη αναρτήθηκε στην ιστο-
σελίδα, όπου μπορείτε να την απολαύσετε (κα-
τηγορία “άρθρα και στοχασμοί”, στην ενότητα
“Γραφή πατριωτών-Συνεργατών”). Παράκληση
να μας σταλεί και η δεύτερη (έχει σχέση με τη
δική μας περιοχή) σε ηλεκτρονική μορφή, να
την αναρτήσουμε.

Από τον Τύπο της Περιοχής
και όχι μόνο

Το τραπέζι με τους Σερβαίους στην εκδήλωση του
Συλλόγου “Προσέληνοι”

Ο Όμιλος “Γκούρα” στο Μουσείο της Ακρόπολης
Ο Φυσιολατρικός Ορειβατικός Όμιλος “Η ΓΚΟΥΡΑ”, την Κυριακή 13 Δεκέμβρη

2009  πραγματοποίησε επίσκεψη  στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης. Αρκετά μέλη και
φίλοι του Ομίλου (30 άτομα), καταγόμενοι απ’ όλα σχεδόν τα παρακείμενα χωριά του
Φαραγγιού της Γκούρας, συγκεντρώθηκαν το πρωί της Κυριακής στην είσοδο του μουσεί-
ου με χαμόγελα, χειραψίες, σχόλια για “τον καλό καιρό” και αφού έγιναν οι τυπικές διαδι-
κασίες ξεκίνησε η ξενάγηση στα εκθέματα. Την περιήγηση έκανε η εξαίρετη και βραβευμέ-
νη ξεναγός Βίβιαν Αποστολοπούλου, κόρη του Προέδρου του Ομίλου. Πρόσφερε άρι-
στη ξενάγηση με ευγένεια, απλότητα, ευφράδεια και περιεκτικότητα λόγου, με πλήρη
αναφορά στα εκθέματα, στις ιστορικές περιόδους, στην ιστορία του Μουσείου, στην ανοι-
κτή πληγή της επιστροφής των γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο κλπ. Την παρακολού-
θησαν όλοι με ζωηρό ενδιαφέρον και αρκετές απορίες. Κατά γενική ομολογία το Νέο
Μουσείο της Ακρόπολης είναι ένα μεγάλο επίτευγμα των σύγχρονων Ελλήνων που τιμά
και προβάλλει την ένδοξη ιστορία και τον Πολιτισμό των προγόνων μας. Παροτρύνουμε
τους Συλλόγους να οργανώσουν για τα μέλη τους ανάλογες επισκέψεις στο μουσείο. Μετά
το πέρας  της ξενάγησης, που διήρκεσε δύο ώρες, τα μέλη του Ομίλου απόλαυσαν τον
καφέ τους στη καφετέρια του μουσείου, ατενίζοντας  τον Παρθενώνα.

 ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στις αρχαιρεσίες της 20ης Δεκεμβρίου 2009 εξελέγη νέο ΔΣ,
που συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Π. Πλέσσιας, πρόεδρος, Π. Κάππος Αντ/δρος Α, Μαίρη Σακελ-
λαρίου αντιπρ/δρος Β, Μαρία Αγγελοπούλου Γ. Γραμματέας, Ευσταθία Κοκκαλιάρη Ταμίας, Σταυρού-
λα Μπούρα Ειδ. Γραμματέας, Β. Πολίτης Ειδ. Ταμίας, Θ. Χουντής Έφορος, Θ. Γιαννακόπουλος Σύμ-
βουλος Δ. Σχέσε-
ων, Μ. Κολιτσό-
πουλος Σύμβου-
λος Τύπου, Γ. Αδα-
μόπουλος Υπεύθυ-
νος Βιβλιοθήκης.
Μέλη: Ι. Γιαννικό-
πουλος, Θ. Χου-
ντής, Π. Καρβέλας,
Ι. Γαλάνης, Αλμπία
Κανελλοπούλου
και Χαρ. Παρα-
σκευόπουλος.
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Ηραιώτες και Γκούρα
Γράφει ο Ι. Χρονόπουλος

Για τη Γκούρα λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε. Στο παρελθόν η

ζωή μας ήταν άμεσα συνδεδεμένη με αυτή και πλέον για το

μέλλον ανοίγεται μια νέα προοπτική. Στον ελλαδικό χώρο ε-

κτός από τη Γκούρα που όλοι γνωρίζουμε, υπάρχουν το όρος

Όθρυς, ένα χωριό στην ορεινή Κορινθία πλησίον στην λίμνη

Στυμφαλία και ο Ιωάννης Γκούρας αρχηγός της Ελληνικής

Επανάστασης (1791-1826). Περισσότερα δε γνωρίζουμε. Η

Γκούρα πηγάζει από την οροσειρά Αρτοζήνου, έχει 15χλμ μή-

κος και εκβάλει δυτικά πιο κάτω της Αετοράχης στην περιοχή Κούνια και θέση Κοκκινομη-

λιά όπου εκεί ενώνεται με το ποτάμι “Μπούφη”. Εν συνεχεία σμίγουν πιο κάτω με τον

Αλφειό ποταμό.

Θα κάνω κάποιες αναφορές όσο μπορώ

περιληπτικά σχετικά με τις  δραστηριότη-

τες που λάμβαναν χώρα κατά μήκος της

Γκούρας. Όπως δείχνουν τα απομεινάρια κτι-

σμάτων, εκεί ζούσαν άνθρωποι κατατρεγμέ-

νοι κατά την εποχή της τουρκοκρατίας, οι ο-

ποίοι αργότερα ζούσαν νομαδικά και στις πα-

ρυφές της έχτισαν τα σημερινά χωριά. Έτσι η

Γκούρα έσφυζε από ζωή αφού τους παρείχε

τα προς το ζην. Ενδεικτικά αναφέρω κάποιες

δραστηριότητες όπως νερόμυλοι για άλεσμα

των δημητριακών τους, ασβεστοκάμινα για

τον ασβέστη και τα ξύλα ήταν άφθονα γύρω

από το καμίνι. Η

πιο σημαντική

δραστηριότη-

τα ήταν το ζω-

ικό κεφάλαιο

όπου χιλιάδες

γιδοπρόβατα

έβρισκαν τρο-

φή και νερό. Ε-

πίσης ήταν ση-

μείο αναφοράς

για τους περιοί-

κους, αφού εκ

των πραγμά-

των συναντιό-

ντουσαν, έκα-

ναν κοινωνικές σχέσεις  και μάθαιναν τα νέα

της ευρύτερης περιοχής.

 Η Γκούρα από την υπερεκμετάλλευση είχε

φτάσει στο ναδίρ. Όμως η τύχη ήταν με το

μέρος της. Οι γύρω κάτοικοι έφυγαν από την

περιοχή και διέκοψαν κάθε δραστηριότητα.

Έτσι αφέθηκε στους δικούς της ρυθμούς,  α-

ναπτύχθηκε και δεν έχει καμία σχέση με την

Γκούρα που γνωρίζαμε. Εκείνο που την χαρα-

κτηρίζει σήμερα είναι η ανάπτυξη κάθε είδους

δένδρου. Η χλωρίδα είναι κάτι το φανταστι-

κό, το τοπίο είναι πολυποίκιλο, ελκυστικό, εν-

διαφέρον και εκστασιάζει και τον πιο απλό

περιπατητή. Είναι από τα λίγα φαράγγια που

έχει πηγές, καταρράκτες, σπηλιές, οάσεις,

συνδυασμό ήπιας και άγριας ομορφιάς, από-

δειξη ότι η φύση έκανε το θαύμα της για κά-

θε είδους ζωή. Και εμείς λοιπόν με τη σειρά

μας πρέπει να κάνουμε το δικό μας καθήκον

για το καλό όλων, να διαχειριστούμε σωστά

αυτόν τον πλούτο και να κάνουμε ορθολογική

εκμετάλλευση. Πιο συγκεκριμένα, να γίνουν οι

απαραίτητες υποδομές που θα βοηθήσουν

στην ανάπτυξη με γνώμονα πάντοτε την προ-

στασία του περιβάλλοντος.

Η διαχείριση για την εκμετάλλευση είναι μί-

α πολύ σοβαρή υπόθεση γι’ αυτό απαιτείται ο

διαχειριστής φορέας να είναι νομικό πρόσω-

πο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου όπως κά-

ποιος σύλλογος, ο οποίος θα κινείται μέσα σε

νομικά θεσμοθετημένα πλαίσια. Χωρίς να υ-

πεισέρχομαι σε λεπτομέρειες γιατί δεν είναι

επί του παρό-

ντος, αυτό που

πρέπει να απο-

τελεί πρωταρ-

χικό στόχο είναι

να αρχίσει μια

ενδεικτική ιε-

ράρχηση θεμά-

των. Ενδεικτι-

κά αναφέρομαι

σχετικά με την

ευκολία πρό-

σβασης της ευ-

ρύτερης πε-

ριοχής, όπως

άνοιγμα δρό-

μων, αλλά και την ενημέρωση του κοινού

σχετικά με την ιστορία, την παράδοση και

τους μύθους του κάθε τόπου με τη βοή-

θεια βιντεοσκοπημένων αφηγήσεων  από

ειδικούς.

Η περιληπτική μου αναφορά δεν έχει τον

χαρακτήρα όπως συνηθίζεται να λέγεται να

“θυμηθούν οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νε-

ότεροι”. Αντιθέτως έχει χαρακτήρα παρό-

τρυνσης σ’ όλους τους Ηραιάτες και ιδιαί-

τερα σε όλους τους θεσμικούς παράγοντες

του τόπου. Πρόκειται για ένα έργο υψίστης

σημασίας που θα δώσει πνοή στον τόπο,

κάνοντας τον γνωστό σε όλη τη χώρα για

την απαράμιλλη φυσική ομορφιά του. Πι-

στεύω ότι πρέπει να δείξουμε έμπρακτο εν-

διαφέρον για την ανάπτυξη και ανάδειξη της

Γκούρας. Άλλωστε αυτό επιβάλλουν οι και-

ροί και “οι καιροί ου μενετοί”.

Κοπή πίτας και Γ. Συνέλευση Ομίλου “H Γκούρα”
Ο Φυσιολατρικός Ορειβατικός Όμιλος  “Η

ΓΚΟΥΡΑ”, πραγματοποίησε κοπή πίτας και 
Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 31/1/
2010 στις 10.30 π.μ., στην αίθουσα “Καλλι-
τεχνικό Καφενείο”, του Πολιτιστικού Κέντρου
“Μελίνα Μερκούρη” του Δήμου Ιλίου. Πα-
ραβρέθηκαν πολλά μέλη του Ομίλου καθώς
και επίσημοι προσκεκλημένοι. Την εκδήλω-
ση τίμησαν με τη παρουσία τους ο Δήμαρχος
Ιλίου κ. Ν. Ζενέτος, ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Αρ-
καδίας & Δήμαρχος Τρικολώνων κ. Γ. Μπα-
ρούτσας, ο Πρόεδρος κ. Ανδ. Αντωνόπουλος
& ο ταμίας κ. Κωνσταντινόπουλος, της Ομο-
σπονδίας Ορειβατικών Σωματείων και η Δημ.
Σύμβουλος του Δήμου Ηραίας κ. Ελένη Θα-
νοπούλου- Χριστοπούλου. Επίσης ο Διευθυ-
ντής της εφημερίδας “Γορτυνία” κ. Κ. Καλύ-
βας και ο κ. Στάθης Ρέππας, ως εκπρόσωπος
της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας (είνα ικαι 
πρόεδρος Σκηνοθετών & πρόεδρος Συλλόγου
Βαλτεσινικιωτών). 

 Επίσης παραβρέθηκαν: 1) Από το δήμο Ι-
λίου ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης κ. Δ. Δαλαμάγκας και οι Δημ. Σύμ-
βουλοι κ.κ. Ι. Γκιώνης, Δ. Βασιλόπουλος. 2)
Από το Σύλλογο Αρκάδων Ιλίου ο Πρόεδρος
κ. Β. Αλεξόπουλος (και Δημ. Σύμβουλος Δή-
μου Ιλίου), ο επίτιμος Πρόεδρος κ. Γεώργιος
Ξυνής και ο Γραμματέας κ. Ι. Ν. Βέργος (και
αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων).

3) Οι Πρόεδροι των Πολιτιστικών Συλλόγων
των παρόχθιων χωριών του Φαραγγιού της
Γκούρας: *Συνδέσμου Σερβαίων κ. Θ. Τρου-
πής, *Συλλόγου Λυκουρεσαίων κ. Κ. Κουμου-
τσάρης *Αδελφότητας Ψαραίων κ. Γ. Κωνστα-
ντόπουλος, *Συλλόγου Σαρακιναίων κ. Γ.
Μπερδούσης, *Συλλόγου Οχθιτών κ. Δ. Γιαν-
νόπουλος, *Συλλόγου Αετορραχιτών κ. Αθ.
Παπαθεοδώρου, *Συλλόγου Κοκκινοραχιτών
 κ. Γ. Διαμαντόπουλος.

 4) Εκπρόσωποι και μέλη ΔΣ Συλλόγων και
άλλων φορέων όπως: *ο εκπρόσωπος του
Συλλόγου Ηραιατών Κορίνθου κ. Δ. Μαρκό-
πουλος *το μέλος του Δ.Σ της Παναρκαδικής
Ομοσπονδίας κ. Αλ. Λιακόπουλος  *από τα 
Τ. Σ. Ψαραίων ο κ. Γ. Ζαφειρόπουλος και Αε-
τορράχης ο κ. Φ. Χαντζής. *ο Διευθυντής και
ιδιοκτήτης της εφημερίδας “Κρητική ΕΝΗΜΕ-
ΡΩΣΗ”, πατριώτης (Σερβαίος) κ. Βασίλης Σχί-
ζας.

5) Τα περισσότερα μέλη του Δ.Σ. του Ομί-
λου μας: Ο Πρόεδρος κ. Ευθ. Αποστολόπου-
λος, η Αντιπρόεδρος κ. Ελένη Θανοπούλου-
Χριστοπούλου, η Γραμματέας κ. Μαρίνα

Διαμαντοπούλου-Τρουπή, ο Ταμίας κ. Ι. Στ.
Βέργος και τα μέλη Αθ. Παπαθεοδώρου, Γ.
Κωνσταντόπουλος και Δ. Μαρκόπουλος.  
Η Γραμματέας του Ομίλου ευχαρίστησε ό-

λους -μέλη και επισήμους- για τη παρουσία
τους. Ιδιαίτερα ευχαρίστησε *το Δήμαρχο Ι-
λίου, τον πρώην Πρόεδρο του Πολιτιστικού
Κέντρου κ. Φ. Μαρκόπουλο και τη νυν Πρόε-
δρο κυρία Αγγέλα Δαμιανάκη, για την παρα-
χώρηση της αίθουσας. * τον Διευθυντή της
εφημερίδας “Γορτυνία” κ. Κ. Καλύβα, το πε-
ριοδικό “Εκδρομικά Χρονικά” της Ομοσπον-
δίας, την εφημερίδα “Αρκαδικοί Ορίζοντες”,
*τις εφημερίδες “Αρτοζήνος” του Συνδέσμου
Σερβαίων και “Γριγριλίδι” του Συλλόγου Λυσ-
σαρεωτών, τις ιστοσελίδες servou, opsarion,
syllogos lyssareas, lyssarea,   που δημοσιεύ-
ουν τη δράση του Ομίλου και αναρτούν άρ-
θρα και προβάλλουν γενικά το φαράγγι της
Γκούρας. *το χορηγό κ. Τάκη Ρουσιά, -έμπο-
ρο ηλεκτρικών ειδών- από Σέρβου, που κά-
λυψε τα έξοδα έκδοσης του Ημερολογίου. 
Στη συνέχεια η γραμματέας ενημέρωσε

τους παρευρισκόμενους ότι έχουν τη δυνα-

τότητα να θαυμάσουν την ομορφιά του φα-
ραγγιού της Γκούρας, παρακολουθώντας την
έκθεση φωτογραφίας που λειτουργούσε στον
ίδιο χώρο. Επί πλέον τόνισε πως οι παρόντες
είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις εντυ-
πώσεις και απόψεις τους για τον Όμιλο στο
“Βιβλίο Επισκεπτών-Ημερολόγιο” που εκτίθε-
το στον ίδιο χώρο. Κατόπιν ο  πατήρ Ι. Απο-
στολόπουλος από Λυσσαρέα ευλόγησε τη
πίτα μας και εξέφρασε τις ευχές του. Αμέσως
μετά ο Πρόεδρος του Ομίλου κ. Ευθ. Αποστο-
λόπουλος ευχήθηκε σε όλους για τη νέα
χρονιά και εξέθεσε συνοπτικά τη δράση του
ΔΣ, τους σκοπούς και τους στόχους. Αναφέρ-
θηκε ειδικά στην κατασκευή Καταφυγίου και
στη διάνοιξη μονοπατιών, στον ορεινό όγκο
του Αρτοζήνου.  Στη συνέχεια κλήθηκαν οι
εκλεγμένοι εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων
κ.λ.π. να κόψουν ένα κομμάτι πίτας -κατά το
έθιμο- και να κάνουν τις ευχές τους. Ο κ. Α-
ντωνόπουλος, που υπήρξε συμπαραστάτης
του Ομίλου από τη πρώτη στιγμή, τόνισε την
ομορφιά του φαραγγιού, ο κ. Μπαρούτσας
υποσχέθηκε ότι θα βοηθήσει, ως Πρόεδρος

της ΤΕΔΚ Αρ-
καδίας, την ό-
λη προ-
σπάθεια του
Ομίλου και ο
κ. Ζενέτος ε-
ξέφρασε την
ευχαρίστηση
του, που όλοι
“εργαζόμα-
στε για τον
τόπο μας”, με
τόσο ενδια-
φέρον.

Όλοι οι ομιλητές που ακολούθησαν, μίλη-
σαν με θερμά λόγια για το σκοπό της ανάδει-
ξης του φαραγγιού της Γκούρας, που θα δώ-
σει ανάπτυξη στην περιοχή για το καλό των
χωριών που το περιβάλλουν. Ευχήθηκαν κα-
λή δύναμη για τη συνέχεια και υποσχέθηκαν
στήριξη στη προσπάθεια.  Το Δ.Σ. του Ομί-
λου καθώς και πολλοί προσκεκλημένοι εξέ-
φρασαν την συμπαράσταση τους στο σοβα-
ρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Ειδ.
Γραμματέας του συλλόγου, γιατρός κ. Ηλίας
Χειμώνας, από Αράπηδες.  Ο τυχερός, που
βρήκε το φλουρί της πίτας, ήταν ο κ. Γ. Σαβό-
γλου από Σέρβου, που κέρδισε μια φωτογρα-
φική μηχανή “για να φωτογραφίζει τις ομορ-
φιές της Γκούρας”, προσφορά του Ομίλου

μας. 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλω-
σης πραγματοποιήθηκε η Γ. Συνέ-
λευση. Πρόεδρος εκλέχτηκε ο κ.
Γ. Ιωαννίδης από Λυσσαρέα και
Γραμματέας ο κ. Ν.  Πανόπουλος
από Αετορράχη. Η Γραμματέας
του Ομίλου κ. Μαρίνα Διαμαντο-
πούλου-Τρουπή έκανε τον Διοι-
κητικό Απολογισμό, που αφορού-
σε τις δραστηριότητες της χρονιάς
που πέρασε. Αναφέρθηκε σε διά-
φορα θέματα όπως:

*Εγγραφή στη Ομοσπονδία Φυ-
σιολατρικών Ορειβατικών Εκδρομικών Σωμα-
τείων Ελλάδος. *Εγγραφή νέων μελών (τα μέ-
λη σήμερα ανέρχονται σε 110).  *Πραγματο-
ποίηση τριών εξορμήσεων στο φαράγγι της
Γκούρας, με μεγάλη επιτυχία. *Επίσκεψη στο
Νέο Μουσείο της Ακρόπολης. *Έκδοση Ημερο-
λογίου 2010. *Αποστολή επιστολής στην Αρ-
χαιολογική Υπηρεσία Τρίπολης σχετικά με τη
“σπηλιά  Γιαννικούλια”. *Επιστολή στον Πρό-
εδρο της ΤΕΚΔ Αρκαδίας  κ. Μπαρούτσα, για
χρηματοδότηση διάνοιξης και σηματοδότησης
του φαραγγιού. Ο κ. πρόεδρος είπε πως μελε-
τά με σοβαρότητα το αίτημα μας. *Ενημέρωση
σχετικά με την ολοκλήρωση της σύνταξης της
πρώτης μελέτης του Μηχανικού κ. Φωτίου, στον
οποίο είχε ανατεθεί από το Δήμο Ηραίας από
τις αρχές του περασμένου χρόνου. 
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις με-

λών. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αετορραχιτών
κ. Παπαθεοδώρου πρότεινε ως πρώτο έργο τη
χρηματοδότηση ώστε να εξασφαλιστεί η δυ-
νατότητα πρόσβασης σε όλο το μήκος του φα-
ραγγιού. Πρότεινε επίσης την αλλαγή της ονο-
μασίας του Ομίλου ούτως ώστε να έχει ευρύτε-

ρο γεωγραφικό προσδιορισμό δηλαδή Γορτυ-
νίας, αφού ένα τμήμα της Γκούρας βρίσκεται
στο Δήμο Τροπαίων. Την άποψη υποστήριξε ε-
πίσης ο κ. Η. Νικολακόπουλος ο οποίος ανα-
φέρθηκε σε δημοσιευμένα άρθρα του από πα-
λιά σχετικά με του “Γιαννικούλια τη σπηλιά”,
με ανάλογη φωτογραφία. Ο κ. Γ. Ζαφειρόπου-
λος από Ψάρι υποστήριξε ότι δεν πρέπει να
γίνει αλλαγή ονόματος. Δόθηκε απάντηση α-
πό το Προεδρείο καθώς και από τον Νομικό
Σύμβουλο κ. Αναστ. Κουμουτσάρη ότι δεν μπο-
ρεί να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα στη Τα-
κτική Συνέλευση, αλλά να οριστεί  Καταστατι-
κή Συνέλευση.
Η κ. Ελένη Θανοπούλου ανάφερε αναμνή-

σεις-εμπειρίες από το χείμαρρο της Γκούρας κα-
θώς και τις ενέργειες της για την εκπόνηση με-
λέτης αξιοποίησης του φαραγγιού. Για την με-
τονομασία του Ομίλου πρότεινε να περιμένου-
με την ψήφιση του νομοσχεδίου “Καλλικρά-
της”, δηλ. τη συνένωση των Δήμων, αλλά συ-
μπλήρωσε ότι όλη η περιοχή γεωγραφικά α-
νήκει από παλιά στον όγκο της Ηραίας και
μόνο η Αετορράχη υπάγεται διοικητικά στο
Δήμο Τροπαίων. Πρόσθεσε προτείνοντας την

ένωση του φαραγγιού με επέκταση του μο-
νοπατιού  προς Δημητσάνα και προς Ολυμπία
υλοποιώντας το “δρόμο του αλατιού”. Στη
συνέχεια η Γραμματέας διάβασε τον Οικονο-
μικό Απολογισμό που έκανε ο ταμίας κ. Ι. Στ.
Βέργος. Το υπόλοιπο ταμείου στις 31/12/2009
ανέρχεται στο ποσό των 1039,11€. Επίσης διά-
βασε την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτρο-
πής.

 Τέλος η Γραμματέας ανακοίνωσε τον Προ-
γραμματισμό Δραστηριοτήτων του 2010.  Εί-
πε ότι έχουν προγραμματιστεί δύο κεντρι-
κές εκδηλώσεις για την Άνοιξη και το Καλο-
καίρι του 2010. Η πρώτη θα γίνει στον βουνό
Αρτοζήνος στις αρχές Μαΐου, εις ανάμνηση
της συνήθειας των προγόνων μας να ανεβά-
ζουν τα κοπάδια τους στα βουνά την άνοιξη.
Η δεύτερη θα γίνει τον Ιούλιο(πιθανόν 10/
7) στη συμβολή της Γκούρας με το Λαγκαδι-
νό ρέμα, κάτω από την Αετορράχη και θα
είναι βραδινή. Φυσικά θα γίνουν και άλλες
εκδηλώσεις, τόνισε, που θα γνωστοποιηθούν
στη πορεία όπως και οι λεπτομέρειες των προ-
αναφερόμενων.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ “Η ΓΚΟΥΡΑ”

Ο κ. Μπαρούτσας και η
γραμματέας Μαρίνα Τρουπή
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Μάρτιος 2010.
Αγαπητοί πατριώτες.  Μελετήστε με ιδιαίτερη προσοχή το καταστατικό, γράψε με ευκρίνεια και

σαφήνεια τις παρατηρήσεις και προτάσεις σας  και παραδώστε τες στο προεδρείο με το όνομά σας,
για να μπουν σε σειρά προτεραιότητας, να ομαδοποιηθούν, κυρίως όμως για να διευκολυνθεί διαδι-
κασία και να αποφευχθούν ενδεχομένως παρερμηνείες. Οι προτάσεις σας θα πρωτοκολληθούν και
θα καταχωρηθούν στο αρχείο του Συνδέσμου για  λόγους ιστορικούς (Προφορικές προτάσεις θα
συζητηθούν στο τέλος αν υπάρξει χρόνος).  Κάθε μέλος του ΔΣ δεν δεσμεύεται από την παρούσα
πρόταση και έχει δικαίωμα να καταθέσει στη Γ. Συνέλευση την προσωπική του πρόταση, αν έχει
διαφορετική άποψη σε οποιοδήποτε άρθρο του καταστατικού.  Στόχος είναι να ψηφιστεί ένα κατα-
στατικό αντιπροσωπευτικό, με όσο γίνεται περισσότερες απόψεις πατριωτών και με την καλύτερη
δυνατή δημοκρατική διαδικασία. Γι αυτό απαιτείται αθρόα προσέλευση πατριωτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. ΙΔΡΥΣΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ.
ΑΡΘΡΟ 1ο: Το πολιτιστικό-μορφωτικό και εξω-

ραϊστικό σωματείο με την επωνυμία “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΕΡ-
ΒΑΙΩΝ Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”  ιδρύθηκε
τον Νοέμβριο του 1922, με έδρα τον Πειραιά. Το
αρχικό καταστατικό του έχει τροποποιηθεί τέσ-
σερις φορές (1931,1952, 1973 και 1984). Με την
τελευταία τροποποίηση το σωματείο μετονομά-
στηκε σε  “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΕΡΒΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Η
ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”. Από τη δεκαετία του
1950 η έδρα του σωματείου βρίσκεται στην Αθή-
να και από το 2005 στεγάζεται σε ιδιόκτητη στέγη,
στην οδό Αγίου Μάρκου 16, Αθήνα

ΑΡΘΡΟ 2ο: Οι σκοποί του Συνδέσμου είναι: κοι-
νωνικοί και εκπολιτιστικοί: Ειδικότερα:

1) Η διατήρηση των υπαρχόντων δεσμών και η
δημιουργία νέων, μεταξύ των απανταχού της γης
Σερβαίων, ιδιαίτερα η ανάπτυξη φιλοπατρίας και
η μετάδοση της αγάπης για του Σέρβου στις ε-
περχόμενες γενιές.

2) η ενημέρωση των πατριωτών σε θέματα που
αφορούν το χωριό μας, τους πατριώτες και το
Σύνδεσμο.

3) Η ανάδειξη της ιστορίας, του πολιτισμού
των ηθών και εθίμων του χωριού μας και η διάδο-
ση του έργου των πνευματικών δημιουργών που
κατάγονται από αυτό.

4) Η δημιουργία έργων και υποδομών στο χω-
ριό, που θα συμβάλλουν τόσο στην πνευματική
καλλιέργεια των πατριωτών και στη  διατήρηση
του φυσικού περιβάλλοντος του τόπου, όσο και
στην αύξηση της επισκεψιμότητας από νεότε-
ρους κυρίως πατριώτες αλλά και από άλλους
που επιθυμούν να γνωρίσουν τον τόπο μας. Κέ-
ντρο αυτών των δραστηριοτήτων θα είναι το Πο-
λιτιστικό Κέντρο του χωριού.

5) Η αλληλεγγύη και συμπαράσταση σε πά-
σχοντες και αναξιοπαθούντες πατριώτες.

6) Η καλλιέργεια γενικά των ιδανικών της δη-
μοκρατίας και ελευθερίας.

ΑΡΘΡΟ 3ο. Οι παραπάνω σκοποί θα πραγματο-
ποιηθούν

α) με τα μέσα επικοινωνίας του Συνδέσμου,
που είναι η εφημερίδα “Αρτοζήνος” και η ιστοσε-
λίδα “servou.gr”.

β) με την οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων
στο “Πολιτιστικό Κέντρο Σέρβου” και αλλού

γ) Με ποικίλες δραστηριότητες και συλλογι-
κές εκδηλώσεις όπως,  χοροεσπερίδες, εκδρο-
μές, απονομή βραβείων, μεταλλίων, ίδρυση τρά-
πεζας αίματος κλπ.

δ) με τη στενή συνεργασία του Συνδέσμου με
τις Τοπικές Αρχές  και άλλους φορείς.

Ο Σύνδεσμος είναι σωματείο μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα με καθαρά πολιτιστικούς σκο-
πούς, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2238/1994
(ΦΕΚ Α΄151), όπως ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ-
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΕΣ.
ΑΡΘΡΟ 4ο. α) Τακτικά μέλη είναι άτομα και των

δύο φύλων, που έχουν οι ίδιοι ή οι πρόγονοί τους
καταγωγή από του Σέρβου, οι σύζυγοι αυτών,
καθώς και τα παιδιά τους, εφ’ όσον έχουν συ-
μπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Τακτι-
κό μέλος μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε που πλη-
ροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, εφόσον πλη-
ρώσει την συνδρομή του  τρέχοντος έτους και
δηλώσει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις δια-
τάξεις του παρόντος και τις αποφάσεις των
Γ.Σ.και ΔΣ.  β) Αρωγά μέλη είναι εκείνα που προ-
σφέρουν ιδιαιτέρως μεγάλα ποσά στο ταμείο του

Συνδέσμου και δεν ανήκουν στην πρώτη κατη-
γορία. γ) Επίτιμα μέλη (Συνδέσμου ή ΔΣ) είναι
άτομα που παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες στον
Σύνδεσμο, ή αυτοί που μπορούν από την θέση
τους, κοινωνική ή οικονομική να βοηθήσουν τον
Σύνδεσμο ηθικά και υλικά. Αρωγά και επίτιμα μέ-
λη ανακηρύσσονται από τη Γ/Σ μετά από πρότα-
ση του ΔΣ. Μπορούν να μετέχουν στις Γ/Σ (η το
ΔΣ) χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου ή δικαίωμα “ε-
κλέγειν και εκλέγεσθαι” (εκτός αν είναι και τα-
κτικά μέλη). Δεν έχουν υποχρέωση καταβολής
συνδρομής.

ΑΡΘΡΟ 5ο. Η εγγραφή Τακτικού μέλους στο
Σύνδεσμο, εφόσον πληροί τις προαναφερθείσες
προϋποθέσεις,  γίνεται μόνο με την πληρωμή
της συνδρομής του τρέχοντος έτους, που εμπε-
ριέχει και το δικαίωμα εγγραφής και θα  ισούται
πάντοτε  με  ένα ημερομίσθιο ανειδίκευτου ερ-
γάτη. Κατά περιόδους η Τακτική ΓΣ θα μπορεί να
αναπροσαρμόζει το ποσόν. Για τα δεδομένα του
τρέχοντος έτους 2010, το ποσόν αυτό ανέρχεται
σε τριάντα ευρώ (30). Η ιδιότητα του μέλους
αποκτάται με την καταχώρηση στο Βιβλίο Μη-
τρώου Μελών και χάνεται με την διαγραφή του
απ’ αυτό.

ΑΡΘΡΟ 6ο.Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα συμ-
μετοχής σε όλες τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου
και δικαίωμα “εκλέγειν και εκλέγεσθαι”. Υποχρε-
ούνται να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή, η
οποία συνυπολογίζεται σε οποιαδήποτε οικονο-
μική προσφορά τους  στο Σύνδεσμο.  Δεν υπο-
χρεώνονται σε τακτική συνδρομή οι στρατιώτες,
φοιτητές, όπως κάθε άλλο άτομο πού αποδε-
δειγμένα αδυνατεί να πληρώσει. Την αδυναμία
για πληρωμή της συνδρομής κρίνει και αποφασί-
ζει το Δ.Σ. Σε κάθε περίπτωση πάντως η ιδιότητα
και τα δικαιώματα του μέλους αποκτώνται με την
πληρωμή της συνδρομής του τρέχοντος έτους.

ΑΡΘΡΟ 7ο: Δεν μπορεί να γραφτεί μέλος του
Συνδέσμου: α) Όποιος αποδεδειγμένα εμφανίζει
συμπεριφορά που αντιστρατεύεται τα συμφέρο-
ντα του Συνδέσμου. β) Όποιος έχει στερηθεί αυ-
τοδίκαια ή ύστερα από δικαστική απόφαση τα πο-
λιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η
στέρηση αυτή. γ) Όποιος δια νόμου ή δικαστικής
αποφάσεως στερείται το δικαίωμα της ελεύ-
θερης ίδρυσης συνεταιρισμών ή ενώσεων προ-
σώπων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ή στέ-
ρηση αυτή. Οι ανήκοντες στις παραπάνω περι-
πτώσεις διαγράφονται από το Βιβλίο Μητρώου
Μελών με πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της
Γ.Σ. στην οποία μπορούν να παραστούν οι ίδιοι ή
με αντιπρόσωπο τους με το δικαίωμα της απο-
λογίας. Τα με αυτόν τον τρόπο διαγραφόμενα
μέλη επανεγγράφονται δι αποφάσεως του Δ.Σ.
και εγκρίσεως της Γ.Σ. αφού η τελευταία πειστεί
ότι δεν υπάρχουν πλέον οι λόγοι που προκάλε-
σαν την διαγραφή.

ΑΡΘΡΟ 8ο: Κάθε μέλος μπορεί να παραιτηθεί
όταν το θελήσει, χωρίς καμία υποχρέωση και κα-
μία απαίτηση από το Σύνδεσμο.

ΑΡΘΡΟ 9ο: Ευθύνη μελών-ποινές. Κάθε μέ-
λος πού με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την
επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου, ή η δια-
γωγή του δεν συμβιβάζεται με την αξιοπρέπεια
και τα συμφέροντα του Συνδέσμου, υπόκειται
στις παρακάτω ποινές: α) Σύσταση ή επίπληξη,
β) αποβολή ενός (1) χρόνου, αν συντρέχουν σο-
βαροί λόγοι, γ) οριστική αποβολή σύμφωνα με
το άρθρο 88 Α.Κ. Η πρώτη ποινή επιβάλλεται
από το Δ.Σ., οι άλλες εισηγούνται στη Γενική
Συνέλευση, η οποία αποφασίζει. Το μέλος που
του επιβλήθηκε η οποιαδήποτε κύρωση, δι-
καιούται να προσφύγει στην Γ.Σ. με γραφτή προ-

σφυγή πού καταθέτει στο Δ.Σ. μέσα σε 30 μέρες
από την επίδοση της απόφασης. Το Δ.Σ. φέρνει
την ένσταση υποχρεωτικά στην πρώτη τακτική ή
έκτακτη Γ.Σ. πού αποφασίζει οριστικά και τελεσί-
δικα.

ΑΡΘΡΟ 10ο: Δικαιώματα μελών. Όλα τα μέλη
του Συνδέσμου έχουν ίσα δικαιώματα. Έχουν δι-
καίωμα συμμετοχής  στις Γ.Σ. με δικαίωμα ψήφου
και μέσα απ’ αυτές δικαίωμα ελέγχου πράξεων
και ενεργειών των ΔΣ και των ΕΕ. Έχουν δικαί-
ωμα “εκλέγειν και εκλέγεσθαι”, ως μέλη Δ.Σ. και
Ε.Ε. Το δικαίωμα αυτό ασκείται προσωπικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄.  ΠΟΡΟΙ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ-
ΔΩΡΗΤΕΣ-ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ.
ΑΡΘΡΟ 11ο. Οι πόροι του Συνδέσμου προέρ-

χονται από: α)Συνδρομές και προσφορές πατριω-
τών και φίλων του Συνδέσμου, β)Τα εξ εορτών,
χορών, διαλέξεων, εκδρομών, λαχειοφόρων α-
γορών, εράνων και από οποιαδήποτε άλλη αιτία
προερχόμενα οφέλη, πού δεν αντίκεινται στο πα-
ρόν καταστατικό και στο Νόμο, γ)Ενισχύσεις από
κρατικούς ή άλλους φορείς κλπ. και δ)κληρονο-
μιές, κληροδοσίες και δωρεές γίνονται αποδε-
κτές επ’ ωφελεία απογραφής και μετά απόφαση
της ΓΣ. Αν αυτές έγιναν  με ορισμένο σκοπό,
διατίθενται αποκλειστικά κατά τους όρους του
διαθέτη ή δωρητή. Ή εκμετάλλευση της πε-
ριουσίας του Συνδέσμου δεν μπορεί να συνεπά-
γεται την ανάμιξη του σε κερδοσκοπικές επιχει-
ρήσεις.

ΑΡΘΡΟ 12ο: Δωρητές και Ευεργέτες. Εάν η
προσφορά κάποιου στο Σύνδεσμο, στο χωριό και
γενικά στους πατριώτες, είναι ιδιαίτερα σημα-
ντική, το ΔΣ θα προτείνει στη Γ. Συνέλευση να
τον ανακηρύξει “Δωρητή” ή “ευεργέτη” ή “με-
γάλο ευεργέτη”.  Τα κριτήρια θα τα ορίζει το ΔΣ,
ανάλογα με το είδος της προσφοράς και την ε-
ποχή και θα τα εγκρίνει η ΓΣ. Ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε πως για το 2010 για να ανακηρυχθεί κά-
ποιος “Δωρητής” θα πρέπει το ποσόν (ή το εί-
δος της προσφοράς) να αντιστοιχεί σε ποσό πέ-
ντε έως δέκα χιλιάδες ευρώ (5.000€-10.000€).
“ευεργέτης” με το ποσό δέκα έως είκοσι χιλιά-
δες ευρώ και πάνω από αυτό “μεγάλος ευερ-
γέτης”. Τα ποσά αυτά θα αναπροσαρμόζονται κά-
θε πενταετία. ̀ Τα ονόματα δωρητών και ευεργε-
τών θα γράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα αναρτημέ-
νο στο γραφείο του Συνδέσμου, ή στο Πολιτιστι-
κό Κέντρο του χωριού. Στον ίδιο χώρο θα α-
ναρτώνται και οι φωτογραφίες των δωρητών και
ευεργετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΌΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ.
Τα όργανα του Συνδέσμου είναι: α) Η Γενική

Συνέλευση (Γ.Σ.), β) Το Διοικητικό Συμβούλιο
(Δ.Σ.) και γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).

 ΑΡΘΡΟ 13ο. Γενική Συνέλευση. Είναι το ανώ-
τατο όργανο του Συνδέσμου και μπορεί να απο-
φασίζει για κάθε θέμα του, σύμφωνα με τον νόμο
και τις διατάξεις του παρόντος. Έχει τον έλεγχο
και την εποπτεία του Δ.Σ. και της Ε.Ε. και μπορεί
και δικαιούται να παύσει τα όργανα αυτά (να διο-
ρίζει προσωρινή διοίκηση) οποτεδήποτε και για
οποιαδήποτε αιτία. Οι αποφάσεις παίρνονται με
πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός από τις
περιπτώσεις πού ο νόμος ή οι ειδικές διατάξεις
του παρόντος απαιτούν ειδική πλειοψηφία. Σε
όλες τις περιπτώσεις υπάρχει απαρτία αν παρί-
στανται τουλάχιστον είκοσι ένα άτομα, ταμεια-
κώς εντάξει. Σε περίπτωση μη απαρτίας, συγκα-
λείται νέα Γ.Σ. εντός 8 ημερών και θεωρείται σε
απαρτία, με οποιονδήποτε αριθμό μελών ταμεια-
κώς τακτοποιημένων.

Η γνωστοποίηση σύγκλησης Γ.Σ. γίνεται με δη-
μοσίευση στην εφημερίδα του Συνδέσμου 10-15
ημέρες νωρίτερα. Αν δεν εκδίδεται εφημερίδα
θα γίνεται με ατομική πρόσκληση στα ταμειακώς
εντάξει μέλη του τρέχοντος και παρελθόντος έ-
τους.  Στην πρόσκληση-ανακοίνωση, αναφέρεται
υποχρεωτικά ο τόπος και ο χρόνος σύγκλησης
της Γ.Σ. καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάτα-
ξης. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης μπορούν
να συζητηθούν στο τέλος της  συνεδρίασης μετά
από απόφαση της ΓΣ. Σε προσωπικά ζητήματα ή
ψηφοφορία είναι πάντοτε μυστική.

Στην αρχή κάθε Γ.Σ. εκλέγεται ο Πρόεδρος κα-

θώς και ο Γραμματέας, ο οποίος θα τηρεί τα πρα-
κτικά. Δεν μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος ή Γραμ-
ματέας της Γ.Σ. μέλος του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. Ο Πρό-
εδρος τακτοποιεί την Ημερήσια Διάταξη. πού ει-
σηγείται ο Γραμματέας και απαγορεύει κάθε ο-
μιλία ή συζήτηση θεμάτων πού δεν περιλαμβά-
νονται σε αυτήν. Έχει το δικαίωμα να αφαιρεί τον
λόγο από τους ομιλητές πού παρεκτρέπονται
και αποβάλλει από την αίθουσα μέλη των οποίων
η συμπεριφορά εμποδίζει τις εργασίες της Γ.Σ.
Ο Γραμματέας της Γ.Σ. υπογράφει μαζί με τον
Πρόεδρο αυτής τα πρακτικά και τα παραδίδει ό-
ταν λήξει η Γ.Σ. αμέσως στο Δ.Σ. του Συνδέσμου.
Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία ή ειδική
πλειοψηφία, σύμφωνα με το νόμο και τις διατά-
ξεις του παρόντος Σε περίπτωση ισοψηφίας η
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και σε νέα ισοψη-
φία η πρόταση απορρίπτεται. Οι αποφάσεις της
Γ.Σ. μπορούν να προσβληθούν ως άκυρες κατά
το άρθρο 15 παράγραφος 14 του Κ. Πολ.Δικονο-
μίας.

ΑΡΘΡΟ 14ο. Τακτική Γ. Σ.  Συνέρχεται κάθε
δύο χρόνια κατά το μήνα Μάρτιο ή Απρίλιο. Σε
αυτή γίνεται απολογισμός υπό του προέδρου του
απερχόμενου ΔΣ, οικονομικός απολογισμός από
τον ταμία και διαβάζεται η έκθεση της Εξελεγκτι-
κής Επιτροπής.  Στη συνέχεια γίνεται συζήτηση
επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και στο
τέλος μπορούν να συζητηθούν θέματα που θα
προτείνουν οι πατριώτες εφόσον το εγκρίνει η
ΓΣ. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης ορίζε-
ται η ημερομηνία των αρχαιρεσιών (σε μία ή δύο
εβδομάδες) και εκλέγεται η τριμελής επιτροπή
για που θα τις διενεργήσει

ΑΡΘΡΌ 15ο: Ενημερωτική Γ.Σ.  Η συνέλευση
αυτή θα γίνεται στο μέσον περίπου της διετίας
στην Αθήνα κατά τον μήνα Μάρτιο ή Απρίλιο, για
ενημέρωση των πατριωτών επί συλλογικών θε-
μάτων. Μπορεί όμως να μετατεθεί η σύγκληση
από τους μήνες αυτούς και να γίνει τον Αύγου-
στο του ίδιου χρόνου στο χωριό.

ΑΡΘΡΟ 16ο. Έκτακτη Γ.Σ. Η συνέλευση αυτή
μπορεί να συγκληθεί οσάκις υπάρχουν έκτακτα
σοβαρά συλλογικά γεγονότα. Για την σύγκλησή
της απαιτείται πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. ή
έγγραφη αίτηση του το 1/10 των ταμειακώς ε-
ντάξει μελών του Συνδέσμου του τρέχοντος και
παρελθόντος έτους. Η πραγματοποίηση της γί-
νεται σε 20 το πολύ μέρες από την απόφαση του
ΔΣ ή την υποβολή της αιτήσεως. Το Δ.Σ. έχει
υποχρέωση να ειδοποιήσει τα μέλη, όπως και
στην Τακτική ΓΣ.

ΑΡΘΡΟ 17ο. Διοικητικό Συμβούλιο. Ό Σύνδε-
σμος διοικείται από 9μελές Δ.Σ. του οποίου τα
μέλη είναι άμισθα. Το ΔΣ αποτελείται από τον
Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδι-
κό Γραμματέα, Ταμία και 4 συμβούλους. Αποκλεί-
ονται του Δ.Σ. μέλη που δεν έχουν πλήρη δικαιο-
πρακτική ικανότητα. Εκτός των τακτικών υπάρ-
χουν και τρία αναπληρωματικά μέλη. Το Δ.Σ. μπο-
ρεί να ορίσει επιτροπές δουλειάς, οι οποίες και
θα προεδρεύονται υποχρεωτικά από μέλος του
Δ.Σ. το οποίο και θα έχει την ευθύνη. Το Δ.Σ.
συνεδριάζει με πρόσκληση του προέδρου τακτι-
κά τουλάχιστον  μια φορά τον μήνα. Εκτάκτως
συνεδριάζει όταν ο πρόεδρος κρίνει αναγκαίο ή
αν τούτο ζητηθεί από 3 τουλάχιστον μέλη του
ΔΣ. Στη δεύτερη περίπτωση το σχετικό αίτημα
και ο λόγος της έκτακτης σύγκλησης υποβάλλε-
ται στον Πρόεδρο εγγράφως. Σε περίπτωση αρ-
νήσεως του Προέδρου ή αδυναμίας του κατατί-
θεται στον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση αρνή-
σεως στον Γ.Γ. ο όποιος και υποχρεούται για την
παραλαβή και την πρωτοκόλληση της αιτήσεως.
Η έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. πραγματοποιεί-
ται εντός πέντε (5) το πολύ ημερών και το Δ.Σ.
βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται πέντε
(5) τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνο-
νται με πλειοψηφία και φανερή ψηφοφορία, ε-
κτός της εκλογής προέδρου. Σε περίπτωση  ισο-
ψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Σύμ-
βουλος πού απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις
(3} κατά σειρά συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή τρεις (3)
τακτικές και μη συνεχείς εντός τεσσάρων (4) μη-
νών, παύεται δια αποφάσεως του Δ.Σ. και καλεί-
ται σε αντικατάσταση του ο πρώτος των επιλα-
χόντων. Αν και αυτός αρνηθεί καλείται ο δεύτε-
ρος κ.ο.κ. Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής και αρχί-

συνέχεια στη σελ. 6
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ζει από την στιγμή της παραδόσεως του τέως
Δ.Σ., λήγει δε με την παράδοση στο Νέο. Σε πε-
ρίπτωση ομαδικής παραιτήσεως πέντε (5) του-
λάχιστον μελών του Δ.Σ., θεωρείται τούτο πα-
ραιτηθέν ομαδικώς και συγκαλείται έκτακτη ΓΣ,
όπως και στην περίπτωση που ο αριθμός των
μελών του ΔΣ μειωθεί για οποιαδήποτε λόγο
κάτω των πέντε (5) και δεν υπάρχουν αναπληρω-
ματικά μέλη. Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. συνέρχεται σε
συνεδρίαση με μέριμνα του πλειοψηφίσαντος
συμβούλου, εντός μιας εβδομάδος από της ε-
κλογής του, εκλέγει δε σ’ αυτήν την πρώτη και
ειδική συνεδρίαση, με μυστική ψηφοφορία τον
Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδι-
κό Γραμματέα και τον Ταμία. Η ιδιότητα του Προ-
έδρου και του Ταμία δεν μπορεί να συμπίπτει
στο ίδιο πρόσωπο. Με την ανάληψη των καθη-
κόντων του, το νέο Δ.Σ. υπογράφει, μαζί με το
απερχόμενο, πρωτόκολλο “παραλαβής-παράδο-
σης”. Έως τότε η υπηρεσία διεξάγεται από το
παλιό Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 18ο: Τα μέλη του Συμβουλίου είναι προ-
σωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα για την εκ-
πλήρωση των υποχρεώσεων των.  Κάθε δαπάνη
που γίνεται θα βαρύνει το Ταμείο του Συνδέ-
σμου, εφ’ όσον αυτή αποσκοπεί στην εξυπηρέ-
τηση των σκοπών του και προϋπάρχει απόφαση
του Δ. Σ. Μπορεί όμως, κατ’ εξαίρεση, δαπάνη
πού έγινε χωρίς απόφαση του Δ.Σ. να βαρύνει το
ταμείο του Συνδέσμου εφόσον έγινε σε εξαιρε-
τικά επείγουσες ή ξαφνικές περιστάσεις και ε-
φόσον ενημερώθηκε σχετικά ο πρόεδρος ή σε
περίπτωση μη ανευρέσεως του ο αντιπρόεδρος.
Το μέγιστο ύψος δαπάνης υπό του Δ.Σ., χωρίς
έγκριση της ΓΣ και για κάθε έργο χωριστά, δεν
μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες
(5.000€). Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται τα πάγια
έξοδα έκδοσης εφημερίδας κοινοχρήστων κλπ.
Σε περίπτωση ανάγκης μεγαλύτερων ποσών θα
συγκαλείται έκτακτη ΓΣ.

ΑΡΘΡΟ 19ο: Καθήκοντα Προέδρου:Ό Πρόεδρος
του Δ.Σ. προΐσταται αυτού και του Συνδέσμου.
Συγκαλεί και προεδρεύει τις συνεδριάσεις του
Δ.Σ., υπογράφει κάθε έγγραφο εισερχόμενο ή
εξερχόμενο ή χρηματικό ένταλμα και ορίζει την
ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης. Όταν ο Πρό-
εδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει
ο αντιπρόεδρος. Ο πρόεδρος συνυπογράφει με
τον ταμία τα έσοδα και έξοδα που δημοσιεύονται
κάθε φορά στην εφημερίδα και τα οποία πρέπει
να συμφωνούν απόλυτα με τα αναγραφόμενα στο
βιβλίο “εσόδων-εξόδων”. Ο Σύνδεσμος νόμιμα,
δικαστικά και εξώδικα απέναντι σε οποιοδήποτε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Αρχή, εκπροσωπεί-
ται από τον Πρόεδρο. Σε περίπτωση πού ο Πρό-
εδρος απουσιάζει ή κωλύεται, εκπροσωπείται α-
πό τον Αντιπρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 20ο: Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα:
Φυλάσσει το αρχείο και την σφραγίδα του Συνδέ-
σμου, συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρό-
εδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο καθώς και τα
εισερχόμενα, τηρεί βιβλίο εισερχομένων - ε-
ξερχομένων εγγράφων, τηρεί τα πρακτικά των
συνεδριάσεων του Δ.Σ., το Μητρώο των μελών.
Τον Γ.Γ. απόντα ή κωλυόμενο, αντικαθιστά ο Ειδι-
κός Γραμματέας ή άλλο μέλος του Δ.Σ., με από-
φαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 21ο: Καθήκοντα Ταμία: Εισπράττει τις
συνδρομές των μελών, με έκδοση τριπλότυπης
απόδειξης και γενικά ενεργεί κάθε πληρωμή
με απόδειξη. Τηρεί βιβλία α) Ταμείου, β) Στέ-
λεχος διπλοτύπων ενταλμάτων πληρωμής, γ)
Τριπλότυπο στέλεχος αποδείξεων . εισπρά-
ξεων, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο διαχει-
ριστικό βιβλίο. Δεν μπορεί να κρατά στα χέρια
του πάνω από χίλια ευρώ (1.000 €), τα δε υπό-
λοιπα χρήματα καταθέτει σε μία από τις Ελλη-
νικές Τράπεζες, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.
Πληρώνει ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. Ανά-
ληψη συγκεκριμένου ποσού χρημάτων από τις
Τράπεζες μπορεί να γίνει από τον πρόεδρο
και τον Ταμία, υπογράφοντας από κοινού το
παραστατικό ανάληψης στην τράπεζα. Επίσης
μπορεί να γίνει από τον πρόεδρο και τον γραμ-
ματέα με την ίδια διαδικασία. Πριν από κάθε συ-
νεδρίαση του ΔΣ ο ταμίας ενημερώνει σχετικά
για τα έσοδα και έξοδα του Συνδέσμου. Ο ταμίας
μπορεί να εκχωρήσει τριπλότυπα εισπράξεων σε
όλα τα μέλη του ΔΣ. Όταν απουσιάζει τον ανα-
πληροί ένα μέλος του Δ.Σ., με απόφαση του Δ.Σ.
εκτός του ίδιου του Προέδρου. Ο αναπληρωτής
ταμίας ενεργεί και ευθύνεται εξ ολοκλήρου.

ΑΡΘΡΟ 22ο: Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα τον Σύν-
δεσμο βάσει του ισχύοντος δικαίου και του κατα-
στατικού αυτού και αποφασίζει για κάθε θέμα που
αφορά τον Σύνδεσμο. Διαχειρίζεται την περιου-
σία τούτου προσλαμβάνοντας ή απολύοντας υ-
παλληλικό προσωπικό και γενικά εφαρμόζει το
καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.
ΑΡΘΡΟ 23ο: Ο Σύνδεσμος τηρεί τα παρακάτω

βιβλία, τα οποία βρίσκονται πάντοτε στο Αρχείο
του. α) Μητρώο Μελών. Σε αυτό αναγράφονται
ονομαστικά και αυτοί που ψηφίζουν στις αρχαιρε-
σίες. γ) Βιβλίο εσόδων-εξόδων. δ) Βιβλίο πε-
ριουσίας του Συνδέσμου. β) Βιβλίο Πρακτικών
Δ.Σ. ε) στ) Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Γ.Σ.
ζ) Βιβλίο εκθέσεως της Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 24ο. Εκλογή και αρμοδιότητες Ε.Ε.: Η
εφορευτική επιτροπή που θα εκλεγεί για την
διενέργεια των αρχαιρεσιών, οφείλει στο κοινό
ψηφοδέλτιο των υποψηφίων για το ΔΣ να ανα-
γράψει και τα ονόματα των υποψηφίων για την
Ε.Ε. Η επιτροπή είναι τριμελής από τα τρία πλειο-
ψηφήσαντα μέλη και μετά την εκλογή της και
μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες συνέρχεται, με
πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος μέλους της και
εκλέγει τον Πρόεδρό της. Η Ε.Ε. έχει υποχρέω-
ση να ελέγχει την ταμειακή και διαχειριστική κα-
τάσταση του Συνδέσμου, οποτεδήποτε (τουλά-
χιστον πριν από κάθε ΓΣ), συντάσσει έκθεση πού
υποβάλλει στη Γ.Σ. και παράλληλα καταχωρεί τα
στοιχεία στα πρακτικά της. Σε περίπτωση πού
παραιτηθεί κάποιο μέλος αυτής αναπληρώνεται
από το πρώτο αναπληρωματικό. Κατόπιν σχετι-
κής αιτήσεως της Ε.Ε. στο Δ.Σ., αυτό έχει υπο-
χρέωση να συγκαλέσει Γ.Σ. Η θητεία της ακολου-
θεί την θητεία του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ.
ΑΡΘΡΟ 25ο. Η τριμελής εφορευτική επιτρο-

πή που εκλέχτηκε κατά την τακτική ΓΣ φροντί-
ζει για την έκδοση κοινού ψηφοδελτίου πριν την
ημερομηνία εκλογών, στο οποίο γράφονται όλα
τα ονόματα των υποψηφίων, για το Δ.Σ. και την

Ε.Ε., με απόλυτη αλ-
φαβητική σειρά, επω-
νύμου, βαπτιστικού
και ονόματος πατρός.
Για την διενέργεια
αρχαιρεσιών πρέπει
να δηλώσουν τουλάχι-
στον εννέα μέλη για
το ΔΣ και τρία για την
Ε.Ε. Αν δεν συγκε-
ντρωθεί ο αριθμός αυ-
τός οι εκλογές μετα-
τίθενται για μία εβδο-
μάδα. Αν και τότε η
προσπάθεια είναι α-
νεπιτυχής συγκαλεί-
ται εκ νέου ΓΣ. Οι δη-

Συνδέσμου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
εμπορικούς σκοπούς. Για την πλέον εύρυθμη
και μακρόχρονη λειτουργία τους το ΔΣ θα προ-
βεί στην σύνταξη κανονισμού με λεπτομερή α-
ναφορά σε καθένα από αυτά.

Στην εφημερίδα και ιστοσελίδα απαγορεύε-
ται η δημοσίευση άρθρων ή οτιδήποτε άλλο έ-
χει σχέση με κομματικές θέσεις. Γενικά για τα
δύο αυτά μέσα  ισχύουν οι περί τύπου και διαδι-
κτύου διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 27ο. Το ΠΚ δεν επιτρέπεται να διατεθεί
για εμπορικούς σκοπούς. Το κιόσκι μπορεί να δια-
τεθεί για εξυπηρέτηση των θαμώνων της πλατεί-
ας την θερινή περίοδο, μετά από απόφαση του ΔΣ
και έγκριση της Γ/Σ, σύμφωνα και με το παραχω-
ρητήριο από το Δήμο Ηραίας. Στην επιτροπή διοί-
κησης θα μετέχει υποχρεωτικά και ένα μέλος από
το ΤΣ  του χωριού Σέρβου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.
ΑΡΘΡΟ 28ο: Το καταστατικό του Συνδέσμου τρο-

ποποιείται με απόφαση της Γ.Σ. (τακτικής ή έκτα-
κτης) και με έγκριση όλων των άρθρων του νέου
καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 29ο: Η απόφαση για διάλυση του Συνδέ-
σμου παίρνεται από την Γ.Σ. με πλειοψηφία 3/4 των
μελών που δικαιούνται ψήφο. Ή περιουσία του Συν-
δέσμου, σε περίπτωση διαλύσεως του, πηγαίνει
στο χωριό Σέρβου και διατίθεται υπό τον έλεγχο και
την εποπτεία τριμελούς επιτροπής οριζόμενης α-
πό την Γ.Σ. πού αποφασίζει την διάλυση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
ΑΡΘΡΟ 30ο. Ό Σύλλογος έχει στρογγυλή σφρα-

γίδα που στο κέντρο της έχει έμβλημα την Κοί-
μηση της Θεοτόκου γύρω από αυτό με κεφαλαία
γράμματα τις λέξεις “ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”,
στον περίγυρο της δε φέρει κυκλικώς με κεφα-
λαία επίσης γράμματα τις λέξεις “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΣΕΡΒΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ - 1922”. Εορτάζει την 15η
Αυγούστου και καθιερώνεται επίσης εορτασμός
το πρώτο 15 ήμερο του Μαΐου, σε ανάμνηση της
νικηφόρου “μάχης του Σέρβου” που έγινε στις
10 Μαΐου  1826 στο “Σωρό της Γριάς”, εναντίον
των στρατευμάτων του Ιμπραήμ.

ΑΡΘΡΟ 31o: Προσωρινή διοίκηση του Συνδέ-
σμου. Σε περίπτωση διορισμού προσωρινής διοι-
κήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 69 Α.Κ., αυτή έχει
όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις εκ του παρό-
ντος καταστατικού, χειρίζεται δε μόνο τις ε-
πείγουσες υποθέσεις του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 32ο. Το παρόν Καταστατικό αποτελεί-
ται από 32  άρθρα, γράφεται όπως ψηφίστηκε από
τα μέλη της Γ.Σ. της .... κατ’ άρθρο και στο σύνολο
του και υποβάλλεται προς έγκριση. Κάθε τι που
δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθ-
μίζεται από το νόμο.

λώσεις υποψηφιότητας κατατίθενται στην εφο-
ρευτική επιτροπή τουλάχιστον 72 ώρες πριν την
έναρξη των αρχαιρεσιών. Πριν την έναρξη των
αρχαιρεσιών, η εφορευτική επιτροπή εκλέγει
τον πρόεδρο της και αρχίζει την ψηφοφορία την
οποία εποπτεύει σε όλη την διάρκειά της.  Με-
τά το τέλος αυτής καταμετρά τα ψηφοδέλτια,
αποσφραγίζει αυτά μπροστά στα μέλη του Συν-
δέσμου που τυχόν παρευρίσκονται, ανακηρύσ-
σει αυτούς που εκλέχθηκαν, συντάσσει πρακτι-
κό ψηφοφορίας μαζί με κατάλογο ψηφισάντων
και τα παραδίνει την ίδια μέρα στον Γ.Γ. του
Δ.Σ., ενώ συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο. Θεω-
ρείται ότι έχουν εκλεγεί τα εννέα (9) σχετικώς
πλειοψηφίσαντα μέλη, ενώ τα υπόλοιπα θεω-
ρούνται επιλαχόντα κατά την σειρά επιτυχίας
του καθενός. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται
από την Εφ. Επιτροπή κλήρωση. Απαγορεύεται
η δια αντιπροσώπου ψηφοφορία σε όλους καθώς
και η ψηφοφορία σε όσους δεν έχουν εκπληρώ-
σει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, δηλαδή
δεν έχουν πληρώσει τη συνδρομή του τρέχο-
ντος έτους. Πληρωμή γίνεται και κατά την ημέ-
ρα των εκλογών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ-
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΑΡΘΡΟ 26ο. Η εφημερίδα “Αρτοζήνος”,  η ι-

στοσελίδα “servou.gr” και το “Πολιτιστικό Κέ-
ντρο Σέρβου”,  αποτελούν τα κύρια μέσα για την
επικοινωνία των πατριωτών και την επίτευξη  των
σκοπών του Συνδέσμου. Πρόκειται για δημιουρ-
γήματα κατά κύριο λόγο από την εθελοντική οι-
κονομική στήριξη και εθελοντική προσφορά υπη-
ρεσιών και γνώσεων των πατριωτών.  Αποτελούν
περιουσιακό στοιχείο του Συνδέσμου και η ό-
ποια συμβολή οποιουδήποτε στη δημιουργία ή/
και τη διαχείριση τους έγινε με διάθεση προ-
σφοράς,  χωρίς να υπάρχει κάποια  απαίτηση
από το Σύνδεσμο.

Καθένα από αυτά θα διοικείται από χωριστή
τριμελή ή πενταμελή επιτροπή που θα εκλέγε-
ται από το εκάστοτε ΔΣ. Υπεύθυνος απέναντι
του νόμου θα είναι ο εκάστοτε πρόεδρος του
ΔΣ του Συνδέσμου. Στην επιτροπή μπορούν να
μετέχουν και άτομα εκτός ΔΣ, η πλειοψηφία ό-
μως θα ανήκει στο ΔΣ. Κάθε επιτροπή θα εκλέ-
γει τον πρόεδρό της (Αρχισυντάκτη στην εφη-
μερίδα και αρχι-διαχειριστή στην ιστοσελίδα),
που θα είναι μέλος του ΔΣ. Αυτός θα είναι  υ-
πεύθυνος συντονισμού του έργου της επιτρο-
πής και μεταφοράς των αποφάσεων της στο ΔΣ
(σε κάθε συνεδρίαση), το οποίο θα έχει δικαίω-
μα ανάκλησης ή τροποποίησης οποιασδήποτε
απόφασης. Οι αποφάσεις της επιτροπής θα κα-
ταχωρούνται στα πρακτικά του ΔΣ.

Ο πρόεδρος κάθε επιτροπής μπορεί να αντι-
καθίσταται από τα μέλη της επιτροπής και ο-
ποιοδήποτε μέλος αυτής μπορεί να αντικατα-
σταθεί με απόφαση του ΔΣ του Συνδέσμου. Κα-
νένα από τα τρία παραπάνω δημιουργήματα του
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Δερμάτινα νδύματα
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑΣ

Ο μπάρμπα-Βασίλης γαμπρόςΟ μπάρμπα-Βασίλης γαμπρόςΟ μπάρμπα-Βασίλης γαμπρόςΟ μπάρμπα-Βασίλης γαμπρόςΟ μπάρμπα-Βασίλης γαμπρός
Ο μπαρμπα-Âáóßëçò Êüëëéáò, παντρεύτηκε γύρω στα 1876 με την Ðáíáãïýëá  Ìðüñá

από Σέρβου, μια πολύ καλή γυναίκα.
Την Κυριακή πήγαν οι συμπέθεροι με το γαμπρό να πάρουν τη νύφη. Αφού στεφάνω-

σαν και γλέντησαν, γύρισαν στο χωριό αργά το βράδυ. Ακολούθησε γλέντι στο σπίτι του
γαμπρού, όταν κάποια στιγμή ο μπαρμπα-Βασίλης  σηκώθηκε από το τραπέζι και έψα-
χνε να βρει κάτι πίσω από το κασόνι.
Ξαφνιασμένοι όλοι τον ρώταγαν :
-Âáóßëç ôé øÜ÷íåéò;    και ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος.
-ØÜ÷íù ôçí ãêëßôóá ìïõ ãéá íá ðÜù óôá ðñüâáôá.
-Áõôüí ôïí Üíèñùðï ðïõ ôïí öÝñáìå åäþ, ôé èá ãßíåé Âáóßëç ;
-Ôþñá Ýöáãå, óôñþóôå ôïõ íá êïéìçèåß.  Åãþ èá ðÜù óôá ðñüâáôá.
Έπεσαν όλοι επάνω του, μα που να αλλάξει γνώμη ο Βασίλης. Πήγε στα πρόβατα και

έμεινε η νύφη με τους συμπεθέρους. Και όπως μου έλεγε η γρια-Βασίλαινα, το Βασίλη
μετά από τρεις μέρες τον είδε και τον γνώρισε για άντρα.

 (Απόσπασμα από το βιβλίο ΛΥΚΟΥΡΕΣΗ – ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ  ΙΣΤΟΡΙΑ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
– ΠΑΡΑΔΟΣΗ, του μακαριστού Ιερέα  Χρήστου Αθ.Κομνηνού 1996)

(Ó.Ó. “...Ôï êáëü ðñÜìá áñãåß íá ãÝíåé...”)

Α σ η μ ι κ ά
Β. Κωνσταντόπουλος
Λέκκα 23 Σύνταγμα
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Ευχές και κουράγιο
στον Ηλία Χειμώνα

Το ΔΣ στέλνει τις καλύτερες ευχές του,
στον από 6μήνου νοσηλευόμενο στο Νοσο-
κομείο πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου και
μέλος του ΔΣ, αγαπητό σε όλους Ηλία Χει-
μώνα. Εύχεται η “Παναγία η Σερβιώτισα” να
του δίνει κουράγιο και να είναι βέβαιος πως
όλοι οι πατριώτες, με πρώτους τους Αρα-
παίους, του συμπαραστέκονται στη δοκιμα-
σία που περνάει.

H φωτογραφία είναι από εκδρομή του
Συνδέσμου στις Μυκήνες και το Κιάτο.
Διακρίνεται ο Ηλίας δεξιά που δίνει μια
φωτογραφία του χωριού στο Νίκο

Ζαχαρόπουλο

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ “ΠΡΟΣΕΛΗΝΟΙ”
Το Σαββάτο 16/01/10  και ώρα 19.30 ο

Σύλλογος  Αρκάδων Ιλίου “Προσέληνοι” έ-
κοψε  την  Πρωτοχρονιάτικη Πίτα του, στο
Πολιτιστικό Κέντρο Ιλίου “Μελίνα Μερκού-
ρη”. Την Εκδήλωση τίμησαν με την Παρου-
σία τους οι Bουλευτές Αρκαδίας κ.κ. Οδ.
Κωσταντινοπουλος & Κ. Γείτονας, ο προε-

δρος της ΓΣΕ-
Ε κ. Ι. Πανα-
γόπουλος, ο
δημάρχος Ιλί-
ου κ. Ν. Ζεννέ-
τος (με τους
α ν τ ι δ η μ ά ρ -
χους), Δήμαρ-
χος Λαγκαδί-
ων κ. Κούλης
και ο “Πρύτα-
νης” της Τοπι-
κής Αυτοδιοί-
κησης -πρώην
Δήμαρχος Ιλί-
ου επί σειρά ε-
τών  (24)- κ. Β.
Kουκουβίνος.
Η εκδήλω-

ση  άρχισε με τα “Κάλαντα” των μικρών Αρ-
κάδων  και με προβολή SLIDES, με θέμα
τα Μοναστήρια  της Αρκαδίας  & τον Λού-
σιο ποταμό. Ακολούθησε χορευτικό των μι-
κρών Αρκάδων και των  Γυναικών του συλ-
λόγου με τις Παραδοσιακές τους στολές.
Στη συνέχεια έγινε το καλωσόρισμα από τον
Πρόεδρο του Συλλόγου, κ. Β. Αλεξόπουλο,
ο οποίος  κάλεσε στο βήμα τον πρώτο πρό-
εδρο του συλλόγου κ. Ξυνή και του  απένει-
με αναμνηστική πλακέτα για την προσφορά
του στον σύλλογο.  Στην συνέχεια κάλεσε

τον Δήμαρχο Ιλίου να κόψει την πίτα.
Ο κ. Ζεννέτος κόβοντας το πρώτο κομ-

μάτι για τους Αρκάδες Ιλίου συνεχάρη
το Δ.Σ του Συλλόγου για τις δραστηριό-
τητες του και τη συμμετοχή του στα πολιτι-
στικά δρώμενα της Πόλης. Ο πρόεδρος της
ΓΣΕΕ κ. Ι. Παναγόπουλος, έκοψε ένα  κομ-
μάτι  και το αφιέρωσε  στους εργαζόμε-
νους, τονίζοντας ότι την πίτα την φτιάχνουν
αυτοί και σε αυτούς ανήκει το μεγαλύτερο
κομμάτι της πίτας της Οικονομίας. 
Μετά την κοπή της πίτας ακολούθησε

γλέντι με Δημοτικά Τραγούδια  από το συ-
γκρότημα του κ. Χρυσανθακόπουλου, που
κράτησε μέχρι τις 1 το πρωί.  Προσεφέρ-
θηκαν άφθονα παραδοσιακά εδέσματα: πα-
στό από Σέρβου, σπανακόπιτα από την κ.

Καρπούζου, άφθονο κρασί & τσίπουρο. Στο
τέλος ακολούθησε   λαχειοφόρος, με δώ-
ρα που πρόσφεραν η κυρία Έμμυ Ζεννέ-
του και ο κ. Τάκης Ρουσιάς.  
Στην Εκδήλωση παρέστη πλήθος κόσμου. 

Ο πρόεδρος Β. Αλεξόπουλος,
Ο γραμματέας Ι. Ν. Βέργος

Η Μαρίνα Τρουπή, διακρίνεται
για τη συμμετοχή της στα
πολιτιστικά δρώμενα του

Συλλόγου

Τα παιδιά με τις παραδοσιακές τους στολές χορεύουν
(Φωτο Β. Σχίζας)

 Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου: servou.gr
Το Φεβρουάριο η ιστοσελίδα μας συμπλήρωσε ένα χρόνο στο διαδίκτυο. Η επισκέψιμότη-

τά της ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας, πράγμα που μας ευχαριστεί και μας δίνει τη δύναμη
και το κουράγιο να συνεχίσουμε και να προσπαθήσουμε για περισσότερες δημιουργίες.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτει το σύστημα, στο διάστημα του ενός χρόνου
(μέχρι 17/2/10) καταγράφηκαν  111.814 φορτώσεις (loads), όπως φαίνεται στον πίνακα
(στο κάτω μέρος της πρώτης σελίδας της ιστοσελίδας υπάρχει “στατιστικά site” που μπορεί-
τε να δείτε πολλές λεπτομέρειες).

(Κρίναμε σκόπιμο να δημοσιεύσουμε τα κείμενα αυτούσια, χωρίς να τα μεταφράσουμε.
Σήμερα όλα τα παιδιά γνωρίζουν αγγλικά).

(Returning Visitors - Based purely on a cookie, if this person is returning to your website
for another visit an hour or more later.  First Time Visitors - Based purely on a cookie, if this
person has no cookie then this is considered their first time at your website. Unique Visitor
- Based purely on a cookie, this is the total of the returning visitors and first time visitors-all)
your visitors. Page Load - The number of times your page has been visited.

 Στην παγκόσμια κατάταξη, στο σύνολο των πολλών εκατομμυρίων ιστοσελίδων που υ-
πάρχουν, η δική μας βρίσκεται σε πολύ καλή θέση. Μόνο περί τα δέκα εκατομμύρια ιστοσε-
λίδες είναι καλύτερες. Διαθέτει περί τα 500, καλά μελετημένα και προσεγμένα, άρθρα και
συνεχώς εμπλουτίζεται με καινούρια και ενημερώνεται με τα νέα κυρίως του χωριού και των
πατριωτών, αλλά και με νέα από την ευρύτερη περιοχή και γενικότερου ενδιαφέροντος
ζητήματα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται σε θέματα πολιτισμού, ιστορίας, οικολογίας κλπ.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνδέσμου και να είστε βέβαιοι πως θα περάσετε ευχά-

ριστα, γιατί εκεί θα βρείτε πράγματα που δεν θα σας αφήσουν αδιάφορους.

“Καλοπέραση” τα παλιά χρόνια στο χωριό
Γράφει ο Γ. Δ. Βέργος

Μπορεί σήμερα να διαμαρτυρόμαστε για
ένα σωρό πράγματα και να έχουμε δίκιο.
Αν κοιτάξουμε όμως εξήντα  και περισσό-
τερα χρόνια πίσω και δούμε πως ζούσαμε
τότε στο χωριό, τι τρώγαμε και πως μεγα-
λώσαμε, τότε θα καταλάβουμε τη διαφορά
με το σήμερα. Στο άρθρο αυτό θα σας
περιγράψω τι τρώγαμε στο χωριό, στις δε-
καετίες 1940 και 1950.

Από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Απρίλιο
το πρωινό μας ήταν τραχανάς. Επειδή πολ-
λά παιδιά σήμερα μπορεί να μην έχουνε
δει και να μην έχουν φάει ποτέ τους
τραχανά, τους λέω πως ήταν μια απλή και
με πολλές θερμίδες τροφή. Γίνεται από
αλεύρι και γάλα. Τα ανακάτευαν οι γυ-
ναίκες όλα αυτά, με κάποιες αναλογίες
και το ζυμάρι που έφτιαχναν το έπλαθαν
με τα χέρια τους κατά ένα τρόπο και
έφτιαχναν τον τραχανά, που αποτελείτο
από πολλά μικρά κομματάκια, κάτι σαν
πολύ μικρά στραγάλια. Αυτά τα άπλωναν
πάνω σε μεγάλα πανιά στην αυλή του σπι-
τιού, για να ξεραθούν στον ήλιο ( τραχα-
νά και χιλοπίτες έφτιαχναν το καλοκαί-
ρι). Το άπλωμα γινόταν στις αυλές και οι
νοικοκυρές έπρεπε να έχουν τα μάτια
τους “δεκατέσσερα” μην πάνε οι κότες ή
τα άλλα “ζωντανά” του σπιτιού ή τα “θεο-
πούλια” και τον φάνε. Από εδώ είναι και η

ιστορική φράση
του αείμνηστου
Χαρίλαου Φλω-
ράκη (αρχηγού
του Κουμουνι-
στικού Κόμμα-
τος Ελλάδος),
που συχνά έλε-
γε “έχουμε α-
πλωμένο τρα-
χανά”, δηλαδή
να έχουμε τα
μάτια μας α-
νοιχτά, μη πάθουμε ζημιά... Συχνή ήταν ε-
πίσης και η φράση στο χωριό που έλεγαν
οι γυναίκες, αν πήγαιναν κάποια επίσκε-
ψη και τους έλεγε η σπιτονοικοκυρά  να
κάτσουν: “Που να κάτσω μω(ο)ρήήή*, πόχω
απλωμένο τραχανά”, ΣΗΜ. η λέξη γράφεται
με όμικρον από τη λέξη “ όμορος” και
δεν είναι η χαζή.Στην τηλεόραση το ά-
κουσα)δηλαδή πρέπει να τρέξω στο σπίτι
να δω τι γίνεται με τα παιδιά, με τα ζω-
ντανά κλπ.

Το πρωί λοιπόν η οικογένεια έτρωγε
τον τραχανά  της “τσιγαριστό” με “λίγδα”
από το γουρούνι και τα παιδιά πήγαιναν
σχολείο, ενώ οι μεγάλοι είχαν φύγει για
τις δουλειές.  Κάποια χρόνια φτιάχνανε
στο σχολείο γάλα από σκόνη (Αμερικανι-
κή βοήθεια) και μοιράζανε ένα κύπελλο
σε κάθε παιδί.

Όταν τέλειωνε το μεσημέρι το
σχολείο και τα παιδιά γύριζαν στο
σπίτι τις ποιό πολλές φορές δεν έ-
βρισκαν κάτι μαγειρεμένο γιατί η
μάνα έλειπε στις έξω δουλειές και
την “έβγαζαν” με ψωμοτύρι κανά αυ-
γό, σπάνια καμιά ρέγκα ή σαρδέλα ή
καμιά ελιά και γενικά κάτι πρόχει-
ρο ή κάτι μεινεμένο από την προη-
γούμενη μέρα. Όταν η  μάνα μαγεί-
ρευε το συνηθισμένο φαγητό ήταν
χυλοπίτες (μπορεί να ήταν και τρι-
φτιάδες), καμιά πατάτα, καμιά φασο-
λάδα ή φακές, καμιά λαχανίδα ή κα-
νά χόρτο. Σπανιότερα μαγείρευε μα-
καρόνια ή ρύζι, γιατί αυτά έπρεπε

να τα αγοράσει από το μαγαζί και λεφτά
δεν υπήρχαν. Το καλό μεσημεριανό ήταν
“καγενάς” (καγιανάς) από τσιγαρίδα” και
τηγανητά αυγά. Καμιά Κυριακή και γιορτή
μπορεί το μεσημεριανό τραπέζι να είχε
λίγο κρέας από το μαγαζί με ρύζι σούπα,
κανά κόκκορα με χυλοπίτες κλπ. Επίσης
υπήρχε και βακαλάος παστός στα μαγα-
ζιά του χωριού και ήταν κάπως προσιτός,
γιατί η τιμή του ήταν το πολύ η μισή από
αυτή που είχε το κρέας (περί τις 25 δραχ-
μές το κρέας και περί τις 10 ο βακαλάος).
Το βράδυ την “έβγαζαν” με ότι υπήρχε
στο σπίτι... Κατά κανόνα όμως αν η μάνα
δεν μαγείρευε το μεσημέρι, μαγείρευε
το βράδυ.

Την άνοιξη που γεννούσαν οι γίδες και
υπήρχε γάλα οι νοικοκυρές έφτιαχναν κα-
μιά γαλόπιτα και έπηζαν γιαούρτι. Επίσης
έβραζαν το γάλα και έτριβαν μέσα ψωμί
και γινόταν ένα νόστιμο “πράμα”, η γνω-
στή στους παλιούς “βραστογαλιά”. Τους
καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο-Αύγουστο)
μάζευαν το γάλα και έφτιαχναν τα “α-
λευρομαγειρέματα”, για όλο το χρόνο. Τον
τραχανά με το ξινόγαλα και τις χυλοπί-
τες που είχαν μέσα και αυγά. Έτρωγαν
πάντως και κανά πιάτο ξυνόγαλα με τριμ-
μένο μέσα ψωμί (τριψιάνα). Τους καλοκαι-
ρινούς επίσης μήνες υπήρχαν τα κηπευ-
τικά και όλοι λίγο-πολύ  στο χωριό είχαν
κάποιο κηπάκο και έβγαζαν λίγα φασο-
λάκια, κολοκυθάκια, ντοματούλες κλπ. Οι
νοικοκυρές  πάντως “μέριαγαν” και καμιά
ντομάτα να φτιάξουν μπελτέ.

Τις Αποκριές οι άνθρωποι στο χωριό περ-
νούσαν καλύτερα από τις άλλες εποχές
γιατί σφάζανε τα γουρούνια και όπως να
το κάνει κανείς τρώγανε και λίγο κρέας,
με τσιγκουνιά βέβαια, γιατί έπρεπε να

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

Σισσίτιο στο σχολείο του χωριού. Ο δάσκαλος Δημήτριος
Σχίζας με τις δύο δασκάλες. Αριστερά με την κουτάλα στο

χέρι η γριά “Παπίτσαινα”

φτιάξουν το παστό για όλο το χρόνο. Πά-
ντως έφτιαχναν και “οματιές” που τις έ-
τρωγαν τις ημέρες τις Αποκριάς και λου-
κάνικα που τα φίλαγαν για κανά ξένο,
καμιά γιορτή, για το “αλώνισμα” κλπ. Ε-
πίσης όλες σχεδόν οι οικογένειες του
χωριού τρέφανε κανά δυο “μαρτίνια” (κα-
τσίκια η αρνιά) το χρόνο που τάσφαζαν
το ένα το Πάσχα και το άλλο το καλο-
καίρι της Παναγίας, ή της “Ζωοδόχου Πη-
γής” (Παρασκευή της Λαμπρής), που γι-
νόταν πανηγύρι, ή σε καμιά “περίσταση”
έκτακτης ανάγκης. Και όμως, τα παιδιά
τότε είμαστε πολύ ποιό χαρούμενα, από
τα σημερινά που, παρόλη την ακρίβεια,
έχουνε “και του πουλιού το  γάλα”...

(* Μωρή= ανοήτη, Μορή = γειτόνισσα)

Summary (Servou.gr ÓÝñâïõ Áñêáäßáò)                                    17th



Aρ τ ο ζ ή ν ο ς8 Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2010

συνέχεια από τη σελ. 1

Tα Οικονομικά μας

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ

AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑAΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑAΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑAΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑAΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
151002101091057151002101091057151002101091057151002101091057151002101091057

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 26.11.2009-  17.2.2010
800 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΤ. ........ 30
1198 ΒΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜ. ............... 25
393 ΒΕΡΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝ. ............. 50
793 ΒΕΡΓΟΣ ΤΑΚΗΣ ΝΙΚ. ...................... 50
795 ΒΕΡΓΟΥ-ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ...... 30
1200 ΒΕΣΔΕΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ........................ 20
1196 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. 100

Μνήμη Νικ.Γεωργακόπουλου ...............
1252 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. 500

Μνήμη Ν.Γεωργακόπουλου (Π.Κ) ........
1098 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Θ. ......... 50

Μνήμη Νικ.Γεωργακόπουλου ...............
1256 ΓΚΟΥΤΗ-ΠΑΦΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ............. 20
794 ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ..... 100
797 ΔΑΡΑΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ..................... 300

Βραβεία σε φοιτητές Ιατρικής. ............
389 ΔΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ....................... 100

Μνήμη Ν.Γεωργακ/λου, Αν. Μπόρα .....
1199 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ... 30
1204 ΚΛΗΡΩΣΗ ΛΑΧΕΙΩΝ ...................... 960
1253 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ-ΓΕΩΡΓ/ΛΟΥ ΚΑΤ. 500

Μνήμη Ν.Γεωργακόπουλου (Π.Κ) ........
787 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔ. ΗΚ. ........... 30
1195 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓ. ΔΙΑΜ. ..... 60
798 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ........ 30
392 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ........... 20
796 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛ. ΠΑΝ ...... 30
788 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ......... 30
790 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ. ΗΛ. ........... 50
781 ΜΑΡΚΟΛΕΦΑ -ΜΠΟΡΑ ΜΑΡΙΑ ........ 20
792 ΜΠΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝ. ........... 50
783 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ....... 20
391 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΔΗΜ ........ 50
390 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΙΩΑΝ .......... 30
784 ΠΑΠΑΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ-ΣΧΙΖΑ ΑΣ. ....... 50
1251 ΠΑΥΛΑΚΗ-ΓΙΑΝΝΑΚ/ΛΟΥ ΕΛΕΝΗ .... 50

Μνήμη Ν. Γεωργακόπουλου .................
786 ΣΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. .............. 50
791 ΣΧΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤ. ............. 50
785 ΣΧΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ....................... 50
780 ΣΧΙΖΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ + ΔΗΜ. ....... 60
1255 ΧΕΙΜΩΝΑ ΝΤΙΝΑ ............................ 10
782 ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ................. 20
1254 ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ..................... 20
779 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ............. 50
799 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛ. ....... 50
789 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΗΛ. .......... 50
388 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ............ 50
1303 OIKΟΝΟΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ................... 50
1304 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ..... 40
ΣΥΝΟΛΟ ....................................  3.935

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ
ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

149   Βέργος Ιωάννης του Στ ...................... 100
143   Κουτσανδρέας Πάνος του Ι. ................ 50
144   Βέργος Ιωάννης του Νικ. ................... 100
145   Οικ. Κομνηνού Δημητρίου ................... 250
146   Οικ. Γ.και Ελευθερίας Βέργου ............. 50
147   Οικ. Βέργου Τάκη του Νικ. ................... 50
148   Οικ.Χρονοπούλου Κ.του Ιωαν. ............ 100
1257  Γκούτης Αθανάσιος .......................... 100
1258  Δάρας  Κων/νος ............................... 100
1259  Μαραγκός Ιωάννης του Αθ. .............. 200
1260  Τρουπή Κανέλλα του Αρ. ................... 100
1261  Παπαθωμόπουλος   Ιωάννης ............... 50
1262  Παπαθωμοπούλου Χρυσάνθη .............. 50
1263  Στρίκος Αθανάσιος Αγγ. ..................... 30
1264  Κουτσανδρέας Πέτρος ..................... 100
1265  Κουτσανδρέας Θεόδωρος  Δ. .......... 100
1266  Κουτσανδρέας Κων/νος Διαμ. ............ 50
1267  Ρουσιάς Ιωάννης Μαρ. ..................... 100
1268  Σχίζα Αγγελική Αθαν. .......................... 50
1269  Κερμπεσιώτη Αγγελική ......................... 50
1271  Κλεισούρας Φώτης του Ιωάν. ............ 200
1272  Ανώνυμος .......................................... 200
395   Κωνσταντοπούλου Γεωρ.του Δ ........... 100
396   Δημητροπούλου Μοσχούλα .................  70
397   Παπανικολάου Ντίνα Δ. ....................... 50
398   Δημητροπούλου Ντίνα Τ. ...................... 50
399   Δημητροπούλου Στέλλα Τ. .................... 50
400   Δημητρόπουλος Θύμιος Τ. ................... 50
1301 Σχίζα Ελένη Τ. ...................................... 20
394   Τρουπής Θεόδωρος  Γ. ..................... 100
1302 Πολυχρονόπουλος Σταύρος ................ 30
ΣΥΝΟΛΟ .................................... 2.700.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ........ 6.545
ΕΞΟΔΑ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

78 ΟΤΕ (προηγ. τριμήνου ) .......... .. 34,30
79 ΔΕΗ – ΟΤΕ............................. ... 69,50
80 Λουμπαρδιάρης ( Πλακέτες) ... 535,50
81 Ταχυδρομικά Εφημερίδας ............ 350
82 Τυπογραφείο για Εφημερίδα ........ 591
83 Πόρτες Πολ.Κέντρου ............ 1.001,20
84 ΜΠΑΡΔΟΣ  Δ. (Έναντι) ................ 800
85,90  Ρούτση Ευδοκία (Βραβείο) .......... 300
86,89  Σπύρου Ζήσης   (Βραβείο) ........... 300
87 Σπουνάς Γ.  (Ηχοσύστημα) ........... 100
88 Κ.Κυριακόπουλος  (πίτες) ............ 220
91 Εγγλέζη  (Χαρτικά) ......................... 11
92 Κοινόχρηστα γραφείου .............. 91,44
93 Σκλαβενίτης (Κοπή πίτας) ....... 172,33
94 Βίγκας Π. (Εικόνα) ......................... 30
95 Σ.Κοντοές (Πάπυροι) ................ 83,32
96 Παγκράτη Ιωάννα  (Βραβείο) ........ 300
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ................ 4.989,59

Ι. Χρονόπουλος   Θ. Τρουπής

(Σημ.: Τα ονόματα συνδρομητών μέσω τραπέζης
το μήνα Ιανουάριο θα δημοσιευθούν στο
επόμενο φύλλο)

ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΗ αυτών των αρχών, ο Σύνδε-
σμος έχει ανάγκη σήμερα από ανθρώπους,
κυρίως νέους, που θα στελεχώσουν το ΔΣ και
θα προσφέρουν τον καλύτερο εαυτό τους.
Ιδιαίτερα θα στεριώσουν πιο πολύ τους τρεις
πυλώνες, πάνω στους οποίους στηρίζεται ο
Σύνδεσμος. Την εφημερίδα “Αρτοζήνος”,  την
ιστοσελίδα “servou.gr” που ξεπέρασε κάθε
προσδοκία μας και το “Πολιτιστικό Κέντρο
Σέρβου”, που προβλέπεται να παίξει σημα-
ντικό ρόλο στα συλλογικά μας πράγματα.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ προϋπόθεση για τη ομαλή λει-

τουργία του Συνδέσμου είναι   και η τροπο-
ποίηση του καταστατικού, ώστε να γίνει η
αναγκαία η προσαρμογή στα σημερινά (και
αυριανά) δεδομένα, να περιφρουρηθεί ότι έ-
χει κατακτηθεί μέχρι σήμερα και να δοθεί “ό-
ραμα” για το μέλλον. Το ΔΣ επεξεργάστηκε
το νέο καταστατικό και το θέτει στην κρίση
των πατριωτών.
ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ στην αναγνώριση των υπηρε-

σιών που κάποιος προσφέρει στο Σύνδεσμο,
κανείς ας μην αμφιβάλλει πως θα έρθει και
εκείνη η ώρα, όπως συμβαίνει σήμερα για αυ-
τούς που πρόσφεραν έργο στο παρελθόν. Από

“Χαίρομαι που σας βλέπω μονοιασμένους”
την άλλη πλευρά βέβαια, κανείς δεν προσφέ-
ρει έργο στο Σύνδεσμο, για να αναγνωριστεί η
προσφορά του...
ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ αγαπητέ πρόεδρε για ότι

προσφέρεις στο χωριό, για την παρουσία σου
στην κοπή της πίτας μας, καθώς και για την ευ-
καιρία που μας έδωσες με τα λόγια σου να γρά-
ψουμε και εμείς αυτό το άρθρο, που πιστεύου-
με πως θα προβληματίσει κάποιους πατριώτες.
Σου υποσχόμαστε πως όσο καιρό θα είμαστε
στην διοίκηση του Συνδέσμου θα κάνουμε ότι
μπορούμε καλύτερο για τους απανταχού της
γης πατριώτες και για το χωριό μας.
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ πως και ο δικός σου ρόλος είναι

εξίσου σημαντικός με το δικό μας, αν όχι σημα-
ντικότερος, στην διαμόρφωση εκείνου του κλί-
ματος, που θα κάνει τους πατριώτες να αισθά-
νονται αυτό που εσύ εξέφρασες στην κοπή της
πίτας μας.
ΜΙΑΣ και βρήκες το (πρώτο) φλουρί της πίτας

του Συνδέσμου και είσαι ο τυχερός της χρονιάς,
σου ευχόμαστε και κάθε προσωπική ευτυχία.
Ο τυχερός της χρονιάς, πρόεδρος Ι. Θ. Σχίζας,

δείχνει στους πατριώτες το φλουρί που του έ-
τυχε στην κοπή της πίτας του Συνδέσμου.

ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ για την εφημεριδα
ÈåñìÞ ðáñÜêëçóç óôïõò óõíåñãÜôåò ôïõ “ÁñôïæÞíïõ” íá ìç óôÝëíïõí ìåãÜëá

êåßìåíá, ãéáôß åßíáé äýóêïëï íá äçìïóéåõèïýí, áöïý ï ÷þñïò ôçò åöçìåñßäáò åßíáé
ðåñéïñéóìÝíïò. Ç Ýêäïóç öýëëùí ìå ðåñéóóüôåñåò óåëßäåò îåðåñíÜåé ôéò ïéêïíï-
ìéêÝò äõíáôüôçôåò ôïõ ÓõíäÝóìïõ (êÜèå óåëßäá ðñïóåããßæåé óå êüóôïò ôá åêáôü
åõñþ). Ïýôå óçìáßíåé ðùò áí ãñÜøåé êáíåßò ðïëëÜ åßíáé êáé êáëÜ. ÊÜôé Þîåñáí ïé
áñ÷áßïé çìþí ðñüãïíïé ðïõ Ýëåãáí “ïõê åí ôù ðïëëþ ôï åý”. ×þñéá ðïõ óõíÞèùò
äåí äéáâÜæïíôáé. Êåßìåíá ðÜíù áðü ìéóÞ óåëßäá åöçìåñßäáò äåí åßíáé åýêïëï íá
äçìïóéåõèïýí åêôüò áí ðñüêåéôáé ãéá êÜôé åîáéñåôéêü Þ áí ãßíåé äçìïóßåõóç áðï-
óðáóìÜôùí üðùò óå áõôü ôï öýëëï ìå ôç óõíÝíôåõîç ôïõ ÈÜíïõ Óôñßêïõ. ÁõôÞ
ôç óôéãìÞ õðÜñ÷ïõí êåßìåíá óå áíáìïíÞ ãéá äçìïóßåõóç ôïõ Çëßá Êùíóôáíôüðïõ-
ëïõ, ôïõ ÈÜíïõ Óôñßêïõ, ôïõ È. ÔñïõðÞ, ôïõ Ã. ÂÝñãïõ, ôïõ É. Çë. Íéêïëáêüðïõëïõ,
ôïõ ×. Áè. Ìáñáãêïý, ôïõ Çë. Ìðüñá (Íôüñïõ), ôïõ É. Óô. ÂÝñãïõ, ôïõ Â. Ó÷ßæá,
ôïõ Í. Áñ. ÔñïõðÞ, ôçò Ìáñßíáò ÔñïõðÞ êáé ôïõ ×. É. Ìáñáãêïý. Áðü ðëåõñÜò
äéáäéêáóßáò êáé ðñïò áðïöõãÞ ðáñáîçãÞóåùí êáé ðáñáðüíùí üëç ç ýëç ôçò åöç-
ìåñßäáò åßíáé õðü ôïí Ýëåã÷ï üëùí ôùí ìåëþí ôçò óõíôáêôéêÞò åðéôñïðÞò êáé ãéá
ïñéóìÝíá Üñèñá, ìå  îå÷ùñéóôü óõëëïãéêü åíäéáöÝñïí, êáé ôïõ ÄÓ.

Ï “ÁñôïæÞíïò” ãñÜöåôáé ãéá äýï êáé ðëÝïí ÷éëéÜäåò áíáãíþóôåò. Åßíáé ëïãéêü êáé
áíáìåíüìåíï êÜðïéï Üñèñï íá ìçí áñÝóåé óå êÜðïéïí. Ç óõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ
åßíáé åõ÷áñéóôçìÝíç áí ôá ðåñéóóüôåñá Üñèñá áñÝóïõí óôïõò ðåñéóóüôåñïõò.
¼ðïéïò ìðïñåß íá âïçèÞóåé “ðñáêôéêÜ”, ìå üðïéï ôñüðï ï ßäéïò íïìßæåé,  þóôå ç
åöçìåñßäá íá ãßíåé êáëýôåñç, èá ÷áñïýìå éäéáßôåñá íá ãßíåé ìÝëïò ôçò óõíôáêôéêÞò
åðéôñïðÞò (áõôü ðñïâëÝðåôáé êáé óôçí ôñïðïðïßçóç ôïõ êáôáóôáôéêïý). Äåí åßíáé
áðáñáßôçôï íá åßíáé ìÝëïò ôïõ ÄÓ.

Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του, ο
πρόεδρος έκοψε το πρώτο κομμάτι πίτας
“στην υγεία” όλων των απανταχού της γης
Σερβαίων και ακολούθως κάλεσε τον κ. Γεί-
τονα να κόψει και αυτός ένα κομμάτι. Ο Υ-
πουργός απηύθυνε χαιρετισμό στους πατριώ-
τες, μίλησε με κολακευτικά λόγια για την πρό-
οδο των Σερβαίων και επεσήμανε την ανά-
γκη, στις μέρες μας, να επικεντρώνουμε το
ενδιαφέρον μας στα ουσιαστικά και πραγμα-
τικά προβλήματα του λαού και όχι σε θέματα
“λαϊκισμού”

Στη συνέχεια κλήθηκε ο κ. Ζενέτος (με
προθυμία και ευχαρίστηση μας παραχώρησε
την αίθουσα για την εκδήλωσή μας),  γνω-
στός φίλος των Σερβαίων και συχνός επισκέ-
πτης του χωριού μας (συνήθως με τον πρόε-
δρο της ΓΣΕΕ, πατριώτη Γιάννη Παναγό-
πουλο). Ο κ. δήμαρχος χαιρέτησε τους πα-
τριώτες, είπε πως γνωρίζει πάρα πολλούς Σερ-
βαίους που μένουν στο δήμο του και στην
ερώτηση που του κάνουν συχνά (λόγω των
συχνών επισκέψεων στου Σέρβου και των
επαφών του με πατριώτες) “αν είναι από του
Σέρβου” απαντάει κολακευόμενος: “Δεν εί-
μαι, αλλά θα ήθελα να είμαι Σερβαίος”.

Ακολούθως κλήθηκαν πολλοί από τους κα-
λεσμένους μας και έκοψαν από ένα κομμάτι
πίτας, επιλέγοντας καθένας “για ποιόν ή
ποιους” κόβει το κομμάτι. Ξεχωριστή εντύ-
πωση έκανε η ομιλία του προέδρου του ΤΣ
του χωριού Γιάννη Θ. Σχίζα, (έκοψε το
κομμάτι για τους γέρους του χωριού. Για τις
γριές;;) ο οποίος αφού τόνισε “χαίρομαι που
σας βλέπω όλους μονιασμένους”, έκανε την
ευχή αν μπορούσε αυτή η εκδήλωση (ή κά-
ποια ανάλογη) να γίνεται στο χωριό. Ο πρό-
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συνέχεια από τη σελ. 1

εδρος του Συνδέσμου, που πήρε στη συνέ-
χεια το λόγο μίλησε με κολακευτικά λόγια
για τον πρόεδρο του χωριού Ι. Σχίζα και υ-
πογράμμισε την σημαντική-ανιδιοτελή προ-
σφορά του, σε προσωπική εργασία και
φροντίδα, για διάφορα θέματα του χωριού
και επεσήμανε ιδιαίτερα την προσφορά του
ως “ψάλτης”. (...σε αυτό βέβαια τον βοηθάει
και ...η βροντερή διακριτική φωνή του, ...θεί-
ο δώρο). Συγκινητική ήταν και η επιλογή του
μέλους του ΔΣ  Ι. Στ. Βέργου και άλλων πα-
τριωτών να αφιερώσουν  το κομμάτι στην υ-
γεία του αγαπητού σε όλους Ηλία Χειμώνα.
Ξεχωριστό κομμάτι κόπηκε για του ξενιτεμέ-
νους -εκτός Ελλάδος- πατριώτες, με την ευ-
χή να περνάνε καλά, να θυμούνται το τόπο
που γεννήθηκαν (αν μπορούν να βοηθούν και
το Σύνδεσμο) και όταν ευκολυνθούν να επι-
σκεφθούν το χωριό.  Ο ταμίας του Συνδέ-
σμου Ι. Χρονόπουλος, πριν κόψει το κομμά-
τι της πίτας, έκανε μια σύντομη αναφορά στα
οικονομικά του Συνδέσμου (και σε κάποια
άλλα θέματα) και επικέντρωσε στην ανάγκη
να συγκεντρωθούν χρήματα, κυρίως για την
πρόοδο των εργασιών στο Πολ. Κέντρο.

Τυχεροί της ημέρας ήταν ο πρόεδρος του
χωριού Γιάννης Σχίζας, που κέρδισε το πρώ-
το “φλουρί” και ο Βαγγέλης Χειμώνας από
τους Αράπηδες, που κέρδισε το δεύτερο. Ο
πρώτος, επειδή είναι ο ...”μεγάλος” τυχερός,
έχουμε καθιερώσει να προσφέρει κάτι “συμ-
βολικό” στο Σύνδεσμο. Ο δεύτερος “κέρδι-
σε” μια εικόνα της Παναγίας.

Η φετινή εκδήλωση περιλάμβανε ακόμη
και μία λαχειοφόρο αγορά με μία τηλεόραση
που πρόσφεραν ο Κώστας και Παναγής Ν.
Σχίζας, στη μνήμη του ανιψιού τους Ιάσωνα
που πριν ένα χρόνο έχασε τη ζωή του στην
άσφαλτο. Από τη λαχειοφόρο αυτή συγκε-
ντρώθηκαν χίλια ευρώ, γεγονός αξιέπαινο

ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΣ
Από τα μέσα Δεκεμβρίου, που τυπώθηκε το

175 φ. του “Αρτοζήνου”, μέχρι σήμερα έχουν
γίνει τρία ΔΣ 29/12/2009, 2/2/2010 και 11/2/2010).
Λεπτομέρειες για τα θέματα που συζητήθη-

καν και τις αποφάσεις που ελήφθησαν αναρτή-
θηκαν στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου
servou.gr
Το κύριο θέμα που απασχολεί το ΔΣ είναι η

προώθηση των εργασιών στην “αίθουσα-Απο-
θήκη” του χωριού ή όπως συνηθίσαμε να τη
λέμε “Πολιτιστικό Κέντρο Σέρβου”. Ιδιαίτερα η
συγκέντρωση χρημάτων ώστε οι βασικές εργα-
σίες να ολοκληρωθούν μέχρι τον επόμενο Αύ-
γουστο, για να μπορέσουν να γίνουν τα εγκαί-
νια και να λειτουργήσει το ΠΚΣ.

*Ολοκληρώθηκαν οι εξωτερικές εργασίες α-
πό τον εργολάβο, που αφορούσαν στην τοπο-
θέτηση πέτρινων πλακών (καπέλων) πάνω στο
τοιχίο της ράμπας (στην κάτω έξοδο της αίθου-
σας) και στο αντίστοιχο τοιχίο προς την πλευρά
του κήπου Δημητρόπουλου. Στην εξωτερική
πλευρά αυτού του τοιχίου έγινε τσιμεντακονί-
α και περάστηκε ακριλικό χρώμα.  

*Παρελήφθησαν οι πέντε εσωτερικές πόρτες
(λουστραρισμένες) και όταν ο καιρός το επι-
τρέψει ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ι. Ν. Βέρ-

γος προσφέρθηκε να τις μεταφέρει στο χωριό
και να τις τοποθετήσει, χωρίς επιβάρυνση του
Συνδέσμου. Για τις πόρτες πρόσφεραν χίλια ευ-
ρώ οι οικογένειες των παιδιών και η σύζυγος
του αείμνηστου Νίκου Γεωργακόπουλου
(Τσούρνου), ο οποίος, ως γνωστόν  διετέλεσε
πρόεδρος στο χωριό και παρήγαγε αξιόλογο
έργο. 
Με φροντίδα της Καλλιόπης του Παπα-Ανα-

στάση και του συζύγου της Ι. Κουβέλη (είναι
δημοτικός σύμβουλος στο  Δήμου Χαϊδαρίου)
εξασφαλίστηκαν δύο πολυέλαιοι για το ΠΚ του
χωριού. Ο γραμματέας Ν. Τρουπής ανέλαβε την
υποχρέωση να τους μεταφέρει στο χωριό. Το
ΔΣ εξέφρασε τις ευχαριστίες του στην Καλλιό-
πη και στο σύζυγό της και ευχήθηκε το παρά-
δειγμά τους να το μιμηθούν και άλλοι πατριώ-
τες, αφού το ΠΚ δεν έχει κανέναν εξοπλισμό
και τα οικονομικά του Συνδέσμου είναι σχε-
δόν “μηδενικά”. 
Στη συνεδρίαση της 11/2/2010 η συζήτηση α-

φορούσε στην τροποποίηση του καταστατικού.
 Συζητήθηκαν τα άρθρα των προηγούμενων

καταστατικών και διαμορφώθηκε ένα  σχέδιο
για το νέο καταστατικό, που θα συζητηθεί στη
ΓΣ, ώστε να αποφασίσουν οι πατριώτες  για τα
άρθρα που θέλουν να περιληφθούν.

 για τους πατριώτες που αγόρασαν τους λα-
χνούς. Τυχερός ήταν ο Στάθης Δάρας, ο ο-
ποίος “ιπποτικά” φερόμενος, πήρε την τηλε-
όραση, αλλά πρόσφερε το ποσό της αξίας
της στο Σύνδεσμο, στη μνήμη του Νίκου Γε-
ωργακόπουλου και Τάσου Μπόρα και υ-
πέρ του θεσμού των βραβείων. Το ΔΣ του

Συνδέσμου τον ευχαρίστησε ιδιαίτερα.
Ο πρόεδρος Θ. Τρουπής, κλείνοντας την

εκδήλωση, ευχαρίστησε όλους όσους παρα-
βρέθηκαν και ευχήθηκε σε όλους τους Σερ-
βαίους να έχουν μια καλή χρονιά και τους
απηύθυνε πρόσκληση για την επόμενη ΓΣ
που θα γίνει το Μάρτιο.


