
Πραγματοποιήθηκε η Γ. Συνέλευση του Συνδέσμου μας
Την Κυριακή 21 Μαρτίου 2010, έγινε στην Αθήνα η προγραμματισμένη Γενι-

κή Συνέλευση του Συνδέσμου, στην αίθουσα της Παγγορτυνιακής Ένωσης.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα της ημερήσιας διάταξης, ο βασικός σκοπός αυτής
της Συνέλευσης ήταν η συ-
ζήτηση και η ψήφιση της
προτεινόμενης από το ΔΣ
τροποποίησης του κατα-
στατικού. Πρόεδρος της ΓΣ
εκλέχτηκε ο πλέον ηλικιω-
μένος των παρόντων με-
λών και σεβαστός από ό-
λους, Νίκος Τρουπής-
Γκράβαρης, που πάντα δί-
νει το παρόν στις ΓΣ και βο-
ηθάει στην πρόοδο των ερ-
γασιών των ΓΣ, τόσο με τη
σοφία του όσο και με τις
εμπειρίες μιας πολυκύμα-
ντης ζωής, που ξεπερνάει
τις εννέα δεκαετίες.
Γραμματέας εκλέχτηκε η Μαρίνα Διαμαντοπούλου από την Κοκκινοράχη,

σύζυγος του Νίκου Αρ. Τρουπή, που τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται
συστηματικά στα πολιτιστικά θέματα με το Σύλλογο “Προσέληνοι” και είναι
γραμματέας στον Ορειβατικό Σύλλογο “Η Γκούρα”, που και εκεί έχει πλούσια
δράση. Πριν την κατ΄άρθρο συζήτηση του καταστατικού, ο πρόεδρος της ΓΣ
έδωσε το λόγο στον πρόεδρο του ΔΣ Θ. Τρουπή, ο οποίος έκανε τον απολο-
γισμό του ΔΣ (σελ.2).
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στην ταμία Ι. Χρονόπουλο, για μια σύντομη

παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης του Συνδέσμου.
Ο ταμίας αφού ανέφερε την κατάσταση του

ταμείου, επεσήμανε πως στην εφημερίδα “Αρ-
τοζήνος” δημοσιεύονται κάθε δίμηνο, με κά-
θε λεπτομέρεια τα έσοδα και έξοδα του Συν-
δέσμου και πως η ανάγκη συγκέντρωσης χρη-
μάτων για την συνέχιση των εργασιών στο Πο-
λιτιστικό Κέντρο του χωριού, είναι επιτακτική.
Ακολούθως ο πρόεδρος της ΓΣ κάλεσε τους
πατριώτες που επιθυμούσαν να πουν δυο
λόγια για το καταστατικό πριν την κατ΄άρθρον
συζήτηση, να προσέλθουν στο μικρόφωνο.
Πράγματι ορισμένοι πατριώτες ανέβηκαν στο βή-
μα και διατύπωσαν τις προσωπικές τους απόψεις

για το θέμα, με πρώτον τον πρόεδρο του ΔΣ Θ.
Τρουπή, που εξέφρασε τις απόψεις και το σκε-
πτικό του ΔΣ, γι΄αυτή του την πρωτοβουλία.
Μετά τους ομιλητές ανέβηκε στο βήμα το

μέλος του ΔΣ Χ. Μαραγκός, στον οποίο είχε
ανατεθεί από το ΔΣ η ανάγνωση των άρθρων.
Για κάθε άρθρο διατυπώνονταν οι απόψεις

των παρευρισκόμενων, γινόταν συζήτηση  και
στο τέλος ετίθετο σε ψηφοφορία  οποιαδή-
ποτε πρόταση. Το αποτέλεσμα της ψηφοφο-
ρίας με την συγκεκριμένη πρόταση καταγρά-
φονταν στα πρακτικά. Ο πρόεδρος του ΔΣ διά-
βασε και κάποιες προτάσεις που του έστειλε
ο πατριώτης Θάνος Μπόρας, που είναι μέλος
του ΔΣ του Δήμου Ηραίας και δεν μπορούσε
να έρθει λόγω εκδήλωσης του Δήμου για την 25η Μαρτίου, καθώς και κάποιες

προτάσεις του πατριώτη Χ. Δημητρόπουλου.
Με τον τρόπο αυτό και με κάποιες εντάσεις
κατά περιόδους, ολοκληρώθηκε η ψήφιση του
καταστατικού περί τις δυόμισι το μεσημέρι.
Παρόλο που το θέμα δεν ενδιέφερε ιδιαίτε-
ρα πολλούς πατριώτες, η προσέλευση δεν
μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική. Είκοσι 
έξι  πατριώτες  έδωσαν το παρόν και μεταξύ
αυτών τρεις γυναίκες, η Διαμάντω Κ. Μπόρα,
η Αθανασία, σύζυγος Ι. Αγ. Στρίκου και η γραμ-
ματέας. Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα
και οφείλουμε να την αποδεχτούμε.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες από όλους, δικαιού-

ται ο μπάρμπα-Νίκος Τρουπής, που ως πρόε-
δρος έφερε παλικαρίσια εις πέρας, ένα τόσο  σημαντικό και δύσκολο θέμα
του Συνδέσμου, όπως είναι η τροποποίηση του καταστατικού. Επίσης στην
γραμματέα Μαρίνα Τρουπή που με προθυμία αποδέχθηκε την πρόταση, για
μια τόσο υπεύθυνη δουλιά. Σημαντική στη όλη συζήτηση των άρθρων ήταν η
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συνέχεια στη σελ. 3

Απεβίωσε ο Ηλ. Θ. Χειμώνας

Το Σάββατο 6 Μαρτίου 2009, απεβίωσε στο
Νοσοκομείο Αεροπορίας, ο Çë. È. ×åéìþ-
íáò, υποπτέραρχος ε.α., ιατρός καρδιολόγος,
σε ηλικία 65 ετών. Η νεκρώσιμη ακολουθία
εψάλη την Τρίτη 9.3.2010, στον Ιερό Ναό Φα-
νερωμένης Χολαργού, όπου διέμενε με την
οικογένειά του. Την παρακολούθησαν πολλοί
συγγενείς, Αραπαίοι, Σερβαίοι, άλλοι κοντο-
χωριανοί και πολλοί συνάδελφοι, φίλοι και συ-
νεργάτες του Ηλία. Άγημα της Αεροπορίας
από 80 περίπου άνδρες, με μουσική μπάντα,
απέδωσαν τιμές “åí åíåñãåßá áñ÷çãïý” στο
νεκρό, κατά την είσοδο στο Ναό και κατά την
έξοδο. Το φέρετρο είχε καλυφθεί με την γα-
λανόλευκη σημαία, που τις άκρες της κρατού-
σαν ανώτατοι αξιωματικοί της Αεροπορίας. Με-
τά την εξόδιο ακολουθία πολλοί συγγενείς και
φίλοι συνόδευσαν το νεκρό στην τελευταία
του κατοικία, στους Αράπηδες. Στο εκεί εκ-
κλησάκι του Áãßïõ Êùíóôáíôßíïõ, είχαν συ-
γκεντρωθεί πολλοί κάτοικοι από το χωριό μας
και την γύρω περιοχή καθώς και οι δήμαρχοι
Ηραίας και Λαγκαδίων. Εψάλη επιμνημόσυνη
δέηση και στη συνέχεια έγινε ο ενταφιασμός
στο μικρό νεκροταφείο, που βρίσκεται  πάνω
από την εκκλησία, δίπλα   στον τάφο του στε-
νού φίλου του Ηλία ÁëÝîç ×ñïíüðïõëïõ, που
και αυτός πρόωρα έφυγε από τη ζωή, πριν
λίγα χρόνια. Την Κυριακή του Θωμά, 11-4-
10, έγινε το 40ήμερο μνημόσυνο στο Ναό
Φανερωμένης, που παρέστησαν πολλοί συγ-
γενείς, φίλοι και πατριώτες.
Ο Ηλίας νόσησε πριν ένα περίπου χρόνο

από κακοήθεια στομάχου, χειρουργήθηκε στην
Αμερική και το τελευταίο εξάμηνο νοσηλευό-
ταν στο νοσοκομείο Αεροπορίας.

Ôï ÄÓ ôïõ ÓõíäÝóìïõ, óå Ýêôáêôç óõ-
íåäñßáóÞ ôïõ áðïöÜóéóå íá åêöñÜæåé ôá
èåñìÜ ôïõ óõëëõðçôÞñéá óôçí ïéêïãÝíåéÜ
ôïõ åêëéðüíôïò, íá êáôáèÝóåé óôåöÜíé óôç
ìíÞìç ôïõ, íá ðáñáêïëïõèÞóåé ôçí åîü-
äéï áêïëïõèßá êáé íá ïíïìÜóåé ôï ãñáöåßï
ôïõ ÓõíäÝóìïõ

“ÁÉÈÏÕÓÁ ÇËÉÁ ×ÅÉÌÙÍÁ”.
Ο Ηλίας ασχολήθηκε με τα συλλογικά μας

πράγματα από το 1976, που ήταν μέλος του
ΔΣ, με πρόεδρο το ÓôÜèç ÄÜñá. Στα 34 χρό-
νια που πέρασαν πρόσφερε πολλές συλλογι-
κές υπηρεσίες εντός και εκτός διοίκησης  Συν-
δέσμου. Από τον Δεκέμβριο του 2002 μέχρι
τον Μάρτιο του 2009 διετέλεσε πρόεδρος και
στη συνέχεια μέχρι του θανάτου του ήταν μέ-
λος του ΔΣ του Συνδέσμου μας.

Óôéò óåë. 4 êáé 5,
áöéÝñùìá óôç ìíÞìç ôïõ.

Αυτό το φύλλο αφιερώνεται στη μνήμη του τέως Προέδρου του Συνδέσμου μας Ηλία Χειμώνα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΣΤΙΣ “ΓΡΙΑΣ ΤΟ ΣΩΡΟ”
Κυριακή 16 Μαΐου 2010

Το ΔΣ του Συνδέσμου, σύμφωνα και με όσα συζητήθη-
καν στη ΓΣ της 21-3-10, αποφάσισε να οργανώσει εκδή-
λωση στης “Γριάς το σωρό”, σε ανάμνηση της νικηφόρου
“Μάχης του Σέρβου” που έδωσαν εκεί οι πρόγονοί μας
στις 10-11 Μαΐου 1826 και κατατρόπωσαν τη στρατιά του
Ιμπραήμ. Είναι μια ευκαιρία να κάνουμε όλοι μια βόλτα
στο χωριό, να αναπνεύσουμε καθαρό αέρα, να απολαύ-
σουμε τις ανοιξιάτικες ομορφιές του τόπου μας και να
επιστρέψουμε “ανανεωμένοι” στη δύσκολη ζωή της πό-
λης.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
-Επιμνημόσυνη δέηση γύρω στις 11,00 για τους 13

Σερβαίους που πρωταγωνίστησαν σε εκείνη τη μάχη.
-Ομιλία για το ιστορικό της μάχης.
-Προσφορά ποτών, ξηρών καρπών κλπ. Δυστυχώς, λό-

γω των οικονομικών δυσχεριών του Συνδέσμου, που α-
γωνίζεται να συγκεντρώσει κάποια χρήματα για την προ-
ώθηση των εργασιών στο Πολιτιστικό Κέντρο Σέρβου, δεν
υπάρχει η δυνατότητα φέτος για κάτι περισσότερο. Αν
κάποιος με δική του πρωτοβουλία, μπορεί να προσφέρει
κάτι, ή κάποιες νοικοκυρές του χωριού μπορούν ν φτιά-
ξουν κάτι χωριάτικο,  θα είναι καλοδεχούμενα (συνεννό-
ηση με τον γραμματέα του Συνδέσμου Ν. Τρουπή) .  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ “ΓΚΟΥΡΑ”ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ “ΓΚΟΥΡΑ”ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ “ΓΚΟΥΡΑ”ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ “ΓΚΟΥΡΑ”ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ “ΓΚΟΥΡΑ”
Εξόρμηση το Σάββατο 15 Μαΐου  2010
Ο Ορειβατικός Φυσιολατρικός Όμιλος Ηραίας “Η ΓΚΟΥ-

ΡΑ” ανακοινώνει προς τα μέλη και τους φίλους του ότι το
Σάββατο 15 Μαΐου 2010 θα πραγματοποιήσει εκδρομή
και εκδήλωση στο βουνό Αρτοζήνος (θέση Αγιοδη-
μήτρης), κοντά στην έναρξη του φαραγγιού της Γκούρας.
Στην εκδρομή θα λάβει μέρος και ο Πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Φυσιολατρικών Ορειβατικών Εκδρομικών Σω-
ματείων Ελλάδος κ. Αντωνόπουλος, επικεφαλής ομάδας.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης “ΣΤΑ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙΑ ΤΟΥ
ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ” περιλαμβάνει:

1) Πεζοπορία στο φαράγγι της Γκούρας από τη θέση
Πηλός στις παρυφές του βουνού Αρτοζήνος μέχρι το Λυ-
κουρεσέϊκο γεφύρι. Ώρα εκκίνησης πεζοπορίας 9.30 π. μ.

2) Επιστροφή με αυτοκίνητα στο σημείο εκκίνησης όπου
θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση η οποία περιλαμβάνει:
α) Λειτουργία στον Άγιο Δημήτρη & Αρτοκλασία.
β) Ομιλία-αναφορά στο ιστορικό χωριό Αρτοζήνος και

τιμητική βράβευση απογόνων της Οικογένειας Κομνηνού
που έλκουν την καταγωγή τους από το εν λόγω χωριό.
γ) Ομιλία-αναφορά στη παλιά συνήθεια των τσελιγκά-

δων να ανεβάζουν τα κοπάδια τους την Άνοιξη στα στανο-
τόπια του Αρτοζήνου  και τιμητική βράβευση ενδεικτικά
τριών τσοπάνηδων, θέλοντας έτσι ο Όμιλος να τιμήσει ό-
λους όσους παραμένουν στη περιοχή και “φυλάττουν Θερ-
μοπύλας”.
δ) Φαγητό στην εξοχή. Τιμή κατ’ άτομο 10 ευρώ.
Ο Όμιλος θα διαθέσει πούλμαν για όσους το επιθυ-

μούν, εφόσον συμπληρωθεί ικανοποιητικός αριθμός
συμμετοχών.
Δηλώσεις συμμετοχής στους αρχηγούς της εκδρο-

μής μέχρι 8 Μαΐου 2010: Αποστολόπουλο Ευθύμιο, Πρό-
εδρο, τηλ.2106013643, 6973824782. Διαμαντοπού-
λου-Τρουπή  Μαρίνα ,  Γεν .  Γραμματέα
τηλ.2102626238,6972748131. Επίσης στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση: omilos.gkoura@gmail.com καθώς και
στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέ-
πει να έχουν κατάλληλη ενδυμασία (αντιολισθητικά μπο-
τάκια, μάλλινες η βαμβακερές κάλτσες, άνετα ρούχα,
μπαστούνι στήριξης). Όσοι δεν μπορούν ή δεν θέλουν
να λάβουν μέρος στη πεζοπορία  στο φαράγγι, θα έ-
χουν την ευκαιρία να περπατήσουν σε εύκολη διαδρο-
μή πάνω στο βουνό και κατόπιν να συμμετέχουν στο
δεύτερο μέρος της εκδήλωσης στον Αγιοδημήτρη.
Η εκδήλωση γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Ηραίας.

Ο πρόεδρος της ΓΣ Ν. Τρουπής και η γραμματέας
Μαρίνα Διαμαντοπούλου-Τρουπή

Ι. Χρονόπουλος

Χ. Μαραγκός

Ι. Μπόρας
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“Στη Γιώτα Παγκράτη του Ηλία και της
Άννας (εγγονή Μαρίνου Παγκράτη) και στο
σύζυγό της Τάσο Στάμου που απέκτησαν το
πρώτο τους παιδί -ένα χαριτωμένο κοριτσά-
κι!- ευχόμαστε να τους ζήσει!
Οικογένεια Κων/νου Ι. Χρονόπουλου”

Βαπτίσεις
Η Νίκη Χ. Μαραγκού και ο σύζυγός της

Ν. Θωμαΐδης βάφτισαν το αγοράκι τους, στην
εκκλησία Τιμίου Σταυρού στου Παπάγου και
του έδωσαν το όνομα Συμεών.
Στο νεοφώτιστο ευχόμαστε κάθε ευτυχία

στη ζωή του και στους ευτυχείς γονείς, κου-
μπάρους, παππούδες και γιαγιάδες  “να τους
ζήσει”.

Η Κατερίνα χήρα Ιάσονα Σχίζα που κα-
τοικεί στην Αρχαία Ολυμπία , βάπτισε το κορι-
τσάκι της στις 24 Απριλίου στην Εκκλησία της
Παναγίας της Τήνου , και της έδωσε το όνομα
Παναγιώτα – Ιασώ . Νονοί ήσαν ο αδελφός
του άνδρα της Γρηγόρης Σχίζας , ο Γεώργιος
Καντρής  και η Τασία Στάμου.
Στην Κατερίνα ευχόμαστε να της ζήσει το

νεοφώτιστο κοριτσάκι  και να είναι καλότυχο
στη ζωή του.

Γάμος
Στις 28/11/2009, στον Ιερό Ναό της Αγί-

ας Παρασκευής, τελέστηκε ο γάμος της Βέρ-
γου Πηνελόπης, κόρης του Ιωάννου Βέργου
και της Ελένης Δαμασκηνού, με τον Μάριο
Νούνεση. Ακολούθησε γαμήλιο πάρτι σε κέ-
ντρο της Νέας Μάκρης, με συγγενείς και φί-
λους.
Τις καλύτερες μας ευχές στο νέο ζευγάρι,

για μια ευτυχισμένη ζωή.

Θάνατοι

ΜΠΟΡΑΣ Φ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 63 ΕΤΩΝ
Αιφνιδίως έφυ-

γε από τη ζωή, στις
22.12.2009, στο
σπίτι του στον Πει-
ραιά,  σε ηλικία
μόλις 63 ετών, ο
Τάσος Φ. Μπό-
ρας. Η κηδεία του
έγινε την Κυρια-
κή 27.12.2009 και
ώρα 1 μ.μ από την
εκκλησία του χω-

ριού μας “Κοίμησης Θεοτόκου”. Η σύζυγός
του, τα παιδιά του, πολλοί συγγενείς, φίλοι και
πατριώτες συνόδευσαν τον Τάσο στην τελευ-
ταία του κατοικία, στο κοιμητήριο του χωριού
μας “Μπουλούτσου”.
Ο Τάσος ήταν γιος του Φώτη του Τασιου-

λάκου και της Παναγούλας, το γένος  Νικο-
λάου Λιατσόπουλου (της Ελενίτσας). Ήταν
πτυχιούχος του παλιού μικρού Πολυτεχνείου
και σταδιοδρόμησε στο Υπουργείο Εμπορικής
Ναυτιλίας. Παντρεύτηκε την Φραντζέσκα Δου-
ράτσου και απέκτησαν δύο εξαιρετικά παιδιά,
το Φώτη που είναι καπετάνιος σε εμπορικά πλοί-
α  και τον Ιωσήφ που πρόσφατα έλαβε διδα-
κτορικό τίτλο σπουδών, από το Τμήμα Ηλε-
κτρολόγων  Μηχανικών και Τεχνολογίας Υ-
πολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Ή-
ταν από τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου μας,
διετέλεσε επανειλημμένα μέλος του ΔΣ και
πρόσφερε σημαντικές υπηρεσίες. Αγαπούσε ι-
διαίτερα το χωριό και το επισκεπτόταν συχνά.
Ήταν άνθρωπος ήπιων τόνων, καλόκαρδος, ε-
νάρετος οικογενειάρχης και έχαιρε της αγά-
πης και εκτίμησης όλων των πατριωτών. Οι γο-
νείς του Τάσου και δύο από τις τέσσερις αδελ-
φές του (Τασία Τερζή και Ελένη Δημητρακο-
πούλου), έχουν φύγει επίσης από τη ζωή.
Το ΔΣ του Συνδέσμου μας εκφράζει τη συ-

μπάθειά του στην οικογένεια του εκλιπόντος.
(Συγνώμη για την παράλειψη να δημοσιευθεί
στο προηγούμενο φύλλο του Αρτοζήνου).

Στη μνήμη του πρόσφερε 50 ευρώ ο Θα-
νάσης Γκούτης. Επίσης (γράφτηκε στο
προηγούμενο φύλλο του Αρτοζήνου), ο
Στάθης Δάρας πρόσφερε 100 ευρώ στη
μνήμη του Τάσου και του Ν. Γεωργακό-
πουλου.

ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 58 ΕΤΩΝ
Την Δευτέρα 15 Μαρτίου 2010, έφυγε από

τη ζωή ο Νίκος Κατσιάπης, γιος του αείμνη-
στου Χρήστου Κατσιάπη, που απεβίωσε πριν
λίγα χρόνια. Ο Νίκος ήταν φαρμακοποιός, έ-
μενε στου Ζωγράφου και ο θάνατός του ήταν
αιφνίδιος.  Έχει δύο κόρες.
Το ΔΣ του Συνδέσμου εκφράζει τα θερμά

του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους
συγγενείς του εκλιπόντος.

ΣΧΙΖΑΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ, 95 ΕΤΩΝ
Μετά από διή-

μερη ασθένεια,
εκδήμησε  εις
Κύριον την 26η

Μαρτίου 2010
στο νοσοκομείο
Νίκαιας ο Κων-
σταντής Σχίζας.
Ο Αρχιμανδρί-
της Δανιήλ Σάπι-
κας, Καθηγητής
Θεολόγος, Γενι-
κός Ιατρός είπε

για τον Κωνσταντή.
“Κανένας δεν μπορεί να πει με βεβαιό-

τητα ότι θα ζει αύριο”, έγραψε ο μεγάλος
τραγωδός Ευριπίδης, υπενθυμίζοντάς

μας την προσωρινότητα και το απρόβλε-
πτο της ανθρώπινης ζωής. Από τα παιδικά
του χρόνια, ο Κωνσταντής, ήταν το υπό-
δειγμα του αρίστου πατέρα και συζύγου
και  το παράδειγμα προς μίμηση. Απαρά-
μιλλο ήθος, εργατικότητα, ευαισθησία, συ-
νέπεια, αλλά και ένας υπέροχος, αναλυτι-
κός  απλός εγκέφαλος, προέβλεπαν ένα
ήρεμο μέλλον, κάτι που δεν διαψεύσθηκε.
Συμμετείχε σταθερά και επιτυχώς σε όλες
τις εκδηλώσεις της ζωής. Ήταν ένας από
τους στυλοβάτες της οικογένειας του, που
η απουσία του είναι ήδη δυνατά αισθητή.
Αλλά πέραν της ξεχωριστής  παρουσίας

του, ο Κωνσταντής επίσης υπήρξε  εκλε-
κτός σύζυγος και αφοσιωμένος πατέρας,
που αξιώθηκε με τη σύζυγό του Βενέτα να
δει τα τέσσερα παιδιά του τον Βασίλη, την
Φανή, τον Γιώργο και τον Γιάννη εμφυση-
μένα με ισχυρές ηθικές αρχές. Η σορός
του μεταφέρθηκε στην γενέτειρα του, στου
Σέρβου όπου αγαπούσε. Το χωριό ήταν η
βάση για την εξόρμησή του σε “ταξίδια”
βιοπάλης προς όλα τα μέρη της Πελοπον-
νήσου και όχι μόνο, προς εξεύρεση εργα-
σίας ως χτίστης, με οργανωμένα συνερ-
γεία (μπουλούκια μαστόρων). Η εξόδιος
ακολουθία εψάλλη στον Ι. Ναό της Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου προεξάρχοντος του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος
και Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ιερεμία  και συμ-
ψαλλόντων του Αρχιμανδρίτη π. Ιακώβου
Κανάκη και των πατέρων Σωτήρη Χούσου,
Γεωργίου Τσίτουρα και Κωνσταντίνου Δη-
μοπούλου. Στο τέλος της ακολουθίας ο
Σεβ. Μητρ. κ.κ. Ιερεμίας απηύθυνε ειδικό
λόγο για τον εκλιπόντα και όλους τους υ-
περήλικες απ’ τη σοφία των οποίων πρέ-
πει να διδασκόμαστε. Ετάφη στο κοιμη-
τήριο των Αγίων Θεοδώρων του χωριού
του. Είναι δύσκολο να βρεις λόγια  παρη-
γοριάς για την οικογένειά του και τους
στενούς του φίλους. Θα τους λείψει και
κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ να τον αντι-
καταστήσει στην καρδιά τους. Τελειώνο-
ντας ας θυμηθούμε τα λόγια του Albert
Einstein: “Ο θάνατός μας δεν είναι το τέ-
λος εφόσον συνεχίζουμε να ζούμε μέσω
των παιδιών μας και της νεότερης γενιάς.
Γιατί Αυτά είναι Εμείς, τα σώματά μας α-
πλώς μαραίνονται πάνω στο δέντρο της
ζωής!”.
Ας ευχαριστήσουμε το Θεό που υπήρ-

ξαν ανάμεσά μας άνθρωποι σαν τον Κων-
σταντή Σχίζα  και ας ευχηθούμε να είναι
αιώνια η μνήμη του. Καλόν παράδεισο, α-
γαπημένε μας, Κωνσταντή.
Το  ΔΣ του Συνδέσμου μας εκφράζει

τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του
εκλιπόντος. Ας είναι ελαφρό το χώμα του
“ΜΠΟΥΛΟΥΤΣΟΥ” που τον σκέπασε.

Στη μνήμη του, τα παιδιά του Βασί-
λης, Φανή, Γιώργος και Γιάννης προ-
σέφεραν στο Σύνδεσμο  300 ευρώ, για
οποιαδήποτε ανάγκη.

Ïìéëßá ðñïÝäñïõ È. ÔñïõðÞ, óôç ÃÓ ôïõ ÓõíäÝóìïõ

Áãáðçôïß óõã÷ùñéáíïß êáé ößëïé.
Πέρασε ένας χρόνος που μας εμπιστευ-

θήκατε τη διοίκηση του Συνδέσμου και σή-
μερα, βάσει της καταστατικής επιταγής,
είμαστε εδώ να σας ενημερώσουμε επί
των πεπραγμένων. Απουσιάζει όμως ο α-
γαπητός σε όλους μας γιατρός Çëßáò ×åé-
ìþíáò, που για πολλά χρόνια υπηρέτησε
το Σύνδεσμό μας και ως πρόεδρος επί μία
εξαετία, προσέφερε σημαντικές υπηρεσί-
ες. Αναφέρω ενδεικτικά την αγορά του
γραφείου, την πρωτοβουλία για την ιστο-
σελίδα του Συνδέσμου και το κυριότερο
όλων, με το βίο και την πολιτεία του, δί-
δαξε σε όλους μας  ÇÈÏÓ. Το ΔΣ  με
το άγγελμα του θανάτου του αποφάσισε
να κατατεθεί στεφάνι εκ μέρους όλων των
πατριωτών, να παραστεί σύσσωμο το ΔΣ
στην εξόδιο ακολουθία και στο γραφείο να δοθεί το όνομά του.

Óôç ìíÞìç ôïõ Çëßá êáé ôùí åó÷Üôùò áðïâéùóÜíôùí óõã÷ùñéáíþí ìáò ðñïôåßíù íá
êñáôçèåß  åíüò ëåðôïý óéãÞ. 

Στη χρονιά που πέρασε εργαστήκαμε με
πνεύμα ομάδας  και στο πρώτο Διοικητικό
Συμβούλιο που έγινε  στις 5.4.2009, απο-
φασίσαμε να προχωρήσουμε τις εργασίες
στο Πολιτιστικό Κέντρο Σέρβου. Δώσαμε
προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των εξω-
τερικών χώρων και συγκεκριμένα να κτισθεί
τοιχίο προς την πλευρά του σπιτιού των Α-
φών Δημητρόπουλου, με πρόβλεψη χώρου
για τη μεταφορά του Ηρώου, ιδέα που πρώ-
τος διατύπωσε ο αντιδήμαρχος τότε και Δη-
μοτικός Σύμβουλος σήμερα ÈÜíïò Ìðü-
ñáò. Στο τοιχίο αυτό ελήφθη πρόνοια για
ειδική εσοχή στην οποία θα επικολληθεί
μαρμάρινη Πλάκα,  που θα υπενθυμίζει την
προσφορά του Στρατηγού Èýìéïõ Äçìç-
ôñüðïõëïõ.  Με τη διαμόρφωση αυτή πι-
στεύουμε πως θα υπάρχει η καλύτερη δυ-
νατή αρχιτεκτονική αρμονία, του συνόλου
των κτισμάτων περί την πλατεία. Επίσης α-
ποφασίστηκε να διαμορφωθεί η ράμπα  και
να κτισθεί πέτρινο στηθαίο, που να δένει
με το κυρίως κτίριο και να γίνει αρμολόγη-
ση της πέτρας, σε όλο το χτήριο. 

Ðïõ âñéóêüìáóôå óÞìåñá: Εκτός των ε-
ξωτερικών εργασιών τοποθετήθηκαν τα μάρ-
μαρα της εσωτερικής σκάλας (από την πλα-
τεία προς την πάνω αίθουσα), με προσωπι-
κή δωρεά εργασία του Αντιπροέδρου ÃéÜí-
íç Í. ÂÝñãïõ. Ο ίδιος τοποθέτησε μαρ-
μαροποδιές στα παράθυρα και επιμελήθη-
κε διάφορα μερεμέτια. Ολοκληρώθηκε η το-
ποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίων στο κιό-
σκι και στην πάνω αίθουσα. Ολοκληρώθηκε
σχεδόν η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, δω-
ρεάν προσφορά εργασίας, από τον πατριώ-
τη μας ÈáíÜóç É. Ó÷ßæá (όταν βαφτεί η αί-
θουσα θα μπουν φώτα μπρίζες κλπ.). Έγινε,
με δωρεάν προσωπική εργασία του υδραυ-
λικού ÃéÜííç Ôóáíôßëá (Γαμπρού του Ηλία
Χειμώνα), η εγκατάσταση ειδών Υγιεινής,
που πρόσφερε δωρεάν ο αρχιτέκτονας É.
Ìáñáãêüò. Τοποθετήθηκαν, με δωρεάν ε-
πίσης προσωπική εργασία, από το μέλος του
ΔΣ Ãéþñãï Ä. ÂÝñãï,  τα ντουλάπια της
κουζίνας, μήκους  5 μέτρων και ο νεροχύ-
της.  Έχουν αγορασθεί οι 5 εσωτερικές πόρ-
τες (λουστραρισμένες) και με πρώτη ευκαι-
ρία ο Αντιπρόεδρος ÃéÜííçò Í. ÂÝñãïò
προσφέρθηκε να τις μεταφέρει  στο χωριό
και να τις τοποθετήσει, χωρίς οικονομική
επιβάρυνση του Συνδέσμου. Οι πόρτες εί-
ναι προσφορά της οικογένειας του άλλοτε
προέδρου του χωριού Íßêïõ Ãåùñãáêü-
ðïõëïõ (Τσούρνου), στη μνήμη του. Ο πα-
τριώτης μας  ελαιοχρωματιστής ÌÞôóïò Ð.
Óôñßêïò, έχει κάνει τις προπαρασκευαστι-
κές εργασίες βαψίματος, χωρίς να πάρει
χρήματα. Ευχαριστούμε όλους αυτούς τους
πατριώτες για τις προσφορές τους καθώς
και τον καθηγητή της Ιατρικής Ãéþñãï È.
ÔñïõðÞ,  που με φροντίδα του προσφέρ-
θηκαν για το ΠΚΣ από την Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών, 30 καρέκλες,
δύο μεγάλα τραπέζια συσκέψεων και άλλα
έπιπλα εξοπλισμού γραφείου. Επίσης ευχα-
ριστούμε  την Ðüðç ôïõ ÐáðáíáóôÜóç που

με το σύζυγό της (δημοτικό Σύμβουλο  Χα-
ϊδαρίου), φρόντισαν την αποστολή δύο πο-
λυελαίων  για το Κέντρο και τον αρχιτέκτο-
να  ÃéÜííç  Ìáñáãêü, που σε κάθε κάλε-
σμά μας ανταποκρινόταν με περισσή προ-
θυμία, προσφέροντας αφιλοκερδώς τις υ-
πηρεσίες του. Χρέος μας τέλος είναι να ευ-
χαριστήσουμε όλους ανεξαιρέτως τους πα-
τριώτες, που βοήθησαν το Σύνδεσμο οικο-
νομικά και έγιναν οι εργασίες στο Κέντρο.

Óôçí ðñïóðÜèåéÜ ìáò ãéá áíåýñåóç
÷ñçìÜôùí ãéá ôï ÐÊÓ óτείλαμε επιστολές
σε όλους τους Βουλευτές του Νομού μας,
στο Νομάρχη, στο Δήμαρχο Ηραίας και πο-
λιτικούς Αρκαδικής καταγωγής, δυστυχώς ό-
μως ουδείς ανταποκρίθηκε, ούτε καν υπο-
βλήθηκε στον κόπο να μας απαντήσει
(πλην του κ. ÁëåõñÜ). Åðßóçò στείλαμε 700
ένθετες επιστολές με την εφημερίδα μας
ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ, σε ισάριθμους πατριώτες,
που τα τελευταία δύο χρόνια δεν είχαν κα-
ταβάλλει τη συνδρομή τους στο Σύνδεσμο,
αλλά η ανταπόκριση ήταν φτωχή. 
Ένα άλλο θέμα που μας απασχόλησε ή-

ταν η επανέκδοση της ατζέντας.  Παρακα-
λέσαμε, τόσο μέσω της εφημερίδας όσο και
μέσω της ιστοσελίδας, να συμπληρώσουν οι
πατριώτες φόρμες με τα  στοιχεία τους και
να μας τα στείλουν, αλλά η ανταπόκριση
ήταν πολύ μικρή. Μόλις 34   ανταποκρί-
θηκαν, οπότε αποφασίσαμε να μην προχω-
ρήσουμε στην επανεκτύπωση. 

Åðéêïéíùíßá.  Συνεχίσθηκε  η έκδοση της
εφημερίδας μας  κανονικά και λειτουργεί
άριστα η ιστοσελίδα του Συνδέσμου, με με-
γάλη επισκεψιμότητα. Προσπαθούμε να ε-
μπλουτίζουμε την ιστοσελίδα με νέα του χω-
ριού και του Συνδέσμου, αλλά και γενικότε-
ρα θέματα που ενδιαφέρουν τους πατριώ-
τες, όσο ποιο συχνά μπορούμε. Με την ευ-
καιρία ευχαριστούμε πάλι τον πατριώτη ×.
Äçìçôñüðïõëï για την συμβολή του  στη
δημιουργία από το Σύνδεσμο, του site. Μέ-
σω της ιστοσελίδας  και της εφημερίδας έ-
χουμε καλέσει  και νεότερους πατριώτες που
έχουν σχετικές γνώσεις με ανάπτυξη και συ-
ντήρηση τέτοιων έργων, να συνδράμουν την
κοινή προσπάθεια για περαιτέρω επιτυχίες.

Êáôáóôáôéêü ÓõíäÝóìïõ. Επιμεληθήκα-
με το παλαιό καταστατικό του Συνδέσμου
και φέρνουμε σήμερα ενώπιον σας (μετά
26 χρόνια) προς έγκριση ένα νέο, σύγχρο-
νο και καλά μελετημένο σχέδιο καταστατι-
κού, που θεωρούμε πως θα διευκολύνει τη
λειτουργία του σωματείου μας και θα προα-
σπίσει τα καλώς νοούμενα συμφέροντά του. 

Åêäçëþóåéò. Λόγω οικονομικής στενότη-
τας και αναγκών, για την πρόοδο των εργα-
σιών στο ΠΚ, αλλά και ειδικών συνθηκών
δεν μπορέσαμε φέτος να κάνουμε χοροε-
σπερίδα και κάποια εκδήλωση το καλοκαίρι
στο χωριό. Ευτυχώς που η οικογένεια του
αείμνηστου È. ÔñïõðÞ με τον Δήμο, ορ-
γάνωσαν μια εξαιρετική εκδήλωση τον Αύ-
γουστο στο χωριό, που πράγματι την από-
λαυσαν οι πατριώτες. Τους αξίζουν συγχα-
ρητήρια. Στις 10.1.2010 έγινε στο Δημαρ-
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χείο Ιλίου  η γιορτή êïðÞò ôçò ðñùôï÷ñï-
íéÜôéêçò ðßôáò καθώς και η απονομή των βρα-
βείων σε 48 Σερβιωτόπουλα, που διακρίθη-
καν στα γράμματα τα έτη 2008 και 2009. Η
προσέλευση των πατριωτών ήταν εντυπωσια-
κή, όπως και η επιτυχία της εκδήλωσης.

Óôü÷ïé ãéá ôï åðüìåíï äéÜóôçìá ôçò èç-
ôåßáò ôïõ ÄÓ.

*Ως πρώτο μέλημα μας είναι η ολοκλή-
ρωση όσο γίνεται περισσότερων εργασιών
στο ΠΚ,  ώστε το Δεκαπενταύγουστο, εάν
μπορέσουμε,  να γίνουν τα εγκαίνια και επί-
σης εάν είναι δυνατόν να τοποθετηθεί και
στοιχειώδης εξοπλισμός κυλικείου στο κιό-
σκι. Εάν μας βοηθήσει και ο Δήμος από τη
μια πλευρά και οι πατριώτες από την άλλη,
αυξάνουν σημαντικά οι πιθανότητες να φτά-
σουμε σε αυτό το στόχο. Υπάρχει μια σο-
βαρή εκκρεμότητα από πλευράς Δήμου, που
αφορά στην πλακόστρωση του τμήματος της
πλατείας έξω από το κιόσκι. Απευθύνουμε
έκκληση στο Δήμο για την εκτέλεση αυτού
του έργου και είμαστε βέβαιοι πως ο πα-
τριώτης μας ÈÜíïò Ìðüñáò, που συμμετέ-
χει στο ΔΣ του Δήμου, θα εξαντλήσει την
επιρροή του στη λήψη της σχετικής από-
φασης.

 *Åïñôáóìüò “ÌÜ÷çò ôïõ ÓÝñâïõ”. Σκε-
φτόμαστε να οργανώσουμε κάποια εκδήλω-
ση στο χωριό, το Μάη σε ανάμνηση της ι-
στορικής εκείνης νικηφόρου μάχης των Σερ-
βαίων και άλλων κατοίκων της περιοχής, με
επικεφαλής το Σερβαίο ÄÜñá και τον Πα-
λουμπαίο Ðëáðïýôá, εναντίον του στρατού
του Ιμπραήμ, που έγινε στη γνωστή μας πε-
ριοχή “Óùñüò ôçò ÃñéÜò”.

*Προώθηση των απαιτούμενων ενεργειών,
ώστε ο Σύνδεσμος να αποκτήσει ένα σύγ-
χρονο καταστατικό, που θα αποφασίσουμε
σήμερα. 

ÐñÝðåé íá óáò ðù áêüìç üôé ìå ôéò
ÔïðéêÝò Áñ÷Ýò, åß÷áìå ðïëý êáëÞ óõ-
íåñãáóßá.

Áãáðçôïß ðáôñéþôåò: Στη διάρκεια του
χρόνου που πέρασε, δουλέψαμε για την προ-
ώθηση των σκοπών του Συνδέσμου και ε-
μείς είμαστε υπερήφανοι για το έργο μας.
Όμως αυτό που μετράει είναι η δική σας
γνώμη. Θα είμαστε ευτυχείς αν και εσείς
θεωρείτε σημαντικό αυτό το έργο. Ασφα-
λώς θα μπορούσαν να γίνουν περισσότε-
ρα πράγματα. Εμείς κάναμε ότι μπορού-
σαμε. Σε ένα χρόνο από τώρα θα γίνουν
αρχαιρεσίες  και καλό είναι να προετοι-
μάζονται, κυρίως νεότεροι πατριώτες, για
να αναλάβουν τις τύχες του Συνδέσμου
και ει δυνατόν να τον απογειώσουν. Κα-
νένας μας δεν θα ήθελε να συμβεί ξανά
αυτό που συνέβη πέρσι, που με τη λήξη
της θητείας των παλιών μελών του ΔΣ, δεν
εμφανίστηκαν νέα για να αναλάβουν το
Σύνδεσμο. Αυτό δεν είναι άσχετο και με
τον τρόπο γενικά που γίνεται άσκηση  κρι-
τικής στα πεπραγμένα ενός ΔΣ. Το θέμα
χρειάζεται ιδιαίτερης προσοχής και σω-
στό νομίζω πως είναι, ως γενική αρχή, αυ-
τός που ασκεί κριτική να είναι πρόθυμος
να αναλάβει και τις ευθύνες του, στη διοί-
κηση του Συνδέσμου. Παρακαλούνται λοι-
πόν, με τη λήξη της θητείας του σημερι-
νού ΔΣ, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για
τα κοινά, όσο γίνεται περισσότεροι πα-
τριώτες. Οι παλαιότεροι έχουν χρέος να
δίνουν τη σκυτάλη και την ευκαιρία, ιδίως
σε νεότερους, για ανιδιοτελή προσφορά
στους πατριώτες, αρκεί να υπάρχει  πραγ-
ματική διάθεση για δουλειά και ουσιαστι-
κό ενδιαφέρον για τα συλλογικά μας πράγ-
ματα, ώστε να μην οδηγηθεί ο Σύνδεσμος
σε παρακμή και περιπέσει σε αδράνεια.
¸ôóé êáé áëëéþò ôï ìÝëëïí áíÞêåé óôïõò
íÝïõò. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε
και εκ μέρους  του ΔΣ, εύχομαι ολόθερ-
μα στον καθένα σας χωριστά ÊÁËÏ ÐÁ-
Ó×Á και κάθε καλό στο σπιτικό του.

συνέχεια από τη σελ. 1
συμβολή του εξαίρετου πατριώτη μας, ανώτατου δικαστικού
Γιάννη Κ. Μπόρα,  που έδωσε λύση σε πολλά νομικής φύσε-
ως θέματα. Θα ήταν παράληψη αν δεν εκφράζαμε τις ευχαρι-
στίες μας και στον πατριώτη Ηλία Μπόρα-Ντόρο,  που έκανε
τον κόπο να έρθει από τη Γερμανία για να πάρει μέρος στη

Γενική μας Συνέλευση και να δια-
τυπώσει προτάσεις για πληθώρα άρ-
θρων. Τέλος να υπογραμμίσουμε
την παρουσία από τους πατριώτες
νεότερης γενιάς, του Κώστα Ν. Κων-
σταντόπουλου, που με ζωηρό εν-
διαφέρον διατύπωσε τις απόψεις
του και έκανε αξιόλογες παρατηρή-
σεις. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν
βλέπουμε τέτοιο ενδιαφέρον από
νέους για τα συλλογικά μας πράγ-
ματα,  γιατί  αισθανόμαστε αισιοδοξία για το μέλλον του Συνδέ-
σμου μας. Οφείλουμε όλοι να στηρίξουμε κάθε τους προσπάθεια.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο μπάρμπα Νίκος με το

χαρακτηριστικό χαμογελαστό και ευγενικό του ύφος, ευχαρίστησε
όλους για τη συμβολή τους στην διαμόρφωση του νέου καταστατι-
κού, αν και υπήρξαν και κάποιες εντάσεις, όπως χαριτολογώντας
είπε, και ευχήθηκε σε όλους τους Σερβαίους ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ.  

Πραγματοποιήθηκε η Γ. Συνέλευση του Συνδέσμου μας

 H. Μπόρας-Ντόρος

Κ. Κωνσταντόπουλος

Πρακτικά Γ. Συνέλευσης Συνδέσμου Σερβαίων, 21-3-2010
Μετά τον διοικητικό απολογισμό από τον πρόεδρο Θ. Τρουπή και τον οικονομικό

απολογισμό από τον ταμία Ι. Χρονόπουλο, ο πρόεδρος της ΓΣ N. Tρουπής κάλεσε τους
πατριώτες να λάβουν το λόγο για το θέμα της τροποποίησης του καταστατικού.

Πρώτος  ζήτησε το λόγο από το Πρόεδρο της Συνέ-
λευσης ο Κ.  Ν. Κωνσταντόπουλος ο οποίος, απευθυ-
νόμενος στο ΔΣ, υπέβαλλε ερωτήσεις για το ποιοι ήταν
οι λόγοι τροποποίησης  του Καταστατικού και ποια
ήταν τα 4 μέλη του ΔΣ που ζήτησαν την αλλαγή του.
Επίσης εξέφρασε την θλίψη του για την
συμμετοχή μόνο 25-30 ατόμων στη Συνέ-
λευση και την αντίδραση του για την δημο-
σίευση άρθρου στην εφημερίδα με νουθε-
σίες για δημοκρατική συμπεριφορά. Ανα-
ρωτήθηκε   σχετικά με το Ηρώο του χωριού,
ποιος είναι ο στόχος που επανέρχεται το
θέμα, αφού υπάρχει απόφαση για τη μη
κατασκευή του.

Ο Πρόεδρος Θ. Τρουπής απάντησε στον
άνω ομιλητή και εξήγησε ότι υπήρχαν κά-
ποιοι περιορισμοί στην εύρυθμη λειτουρ-
γία του Συνδέσμου με το παλιό καταστατι-
κό, όπως προβλήματα ταμειακά, μετατρο-
πή δραχμών σε ευρώ, ποσά για χαρακτηρι-
σμό “ευεργετών” και γενικά υπάρχει ανά-
γκη εναρμονισμού του καταστατικού στη
σύγχρονη εποχή. Πρόσθεσε ότι η απόφα-
ση του ΔΣ για τροποποίηση υπήρξε ομό-
φωνη. Ακόμα είπε ότι το προτεινόμενο τρο-
ποποιημένο καταστατικό είναι σχέδιο προς
συζήτηση και την τελική μορφή θα την δώσει η Γενική
Συνέλευση.

Ο Κ. Ν. Δάρας, μέλος του ΔΣ, ζήτησε το λόγο και
συμπλήρωσε ότι μετά από 30 σχεδόν χρόνια ήταν ανά-
γκη ν’ αλλάξει το Καταστατικό, για να προσαρμοστεί
στα σημερινά δεδομένα, όπου θα εφαρμόζονται απρό-
σκοπτα τα άρθρα και οι κανονισμοί. Επιπροσθέτως,
είπε, θα πρέπει να θεσπιστούν βασικές αρχές λειτουρ-
γίας για το Πολιτιστικό Κέντρο και την Ιστοσελίδα. Ο
Πρόεδρος της Συνέλευσης στη συνέχεια έδωσε το λό-
γο στον Ηλ. Ι. Μπόρα-Ντόρο, ο οποίος ευχαρίστησε
και συνεχάρη  όλους  τους συμπατριώτες, που εργάζο-
νται για το σύλλογο, ασχέτως αν θα τους ασκήσει κρι-
τική. Η κριτική πρέπει να επικροτείται, τόνισε. Χαρα-
κτήρισε οπισθοδρομικό το προτεινόμενο Καταστατικό
και δήλωσε ότι έχει κάνει ολοκληρωμένη πρόταση την
οποία κατέθεσε στο Δ.Σ, μέσω Ίντερνετ. Συμπλήρωσε
ότι επικροτεί ορισμένα καλά πράγματα π.χ. ιστοσελί-
δα, αλλά πρέπει αυτά να ρυθμιστούν καταστατικά. Τό-
νισε ότι παρέστη στην Συνέλευση για να συμβάλλει με

τις απόψεις του στη σωστή οργάνωση των δημοσιογρα-
φικών οργάνων του Συνδέσμου, γιατί πιστεύει ότι τα
μέλη του Δ.Σ. ασκούν λογοκρισία στα κείμενα που λαμ-
βάνουν και άσκησε έντονη κριτική, ειδικά για το δημο-
σιευμένο άρθρο του Ι. Ηλ. Νικολακόπουλου. Διαμαρ-

τυρήθηκε ότι δεν εφαρμόζεται το άρθρο για την ελεύ-
θερη διακίνηση των ιδεών, που είναι αυτονόητη. Ζήτησε
ο Κανονισμός για την Ιστοσελίδα και την Εφημερίδα να
συζητηθεί από τη παρούσα Συνέλευση. Τέλος εξέφρα-
σε την επιθυμία του να δουλέψει για τον Σύνδεσμο
αλλά, εξ αιτίας του λόγου που διαμένει μόνιμα στη
Γερμανία, αδυνατεί να το πράξει.

Ο Πρόεδρος Θ. Τρουπής  απάντησε στον Η. Μπόρα
ότι έχει γίνει προεργασία από τα μέλη του ΔΣ για τον
Κανονισμό, αλλά συνεχίζεται η αναζήτηση πρόσθετων
στοιχείων που θα τον εμπλουτίσουν, ώστε να έχει καλύ-
τερη λειτουργικότητα και θα τεθεί προς συζήτηση στην
επόμενη Γενική Συνέλευση. Άλλωστε, συνέχισε ο Πρόε-
δρος, ο Κανονισμός δεν μπαίνει στο Καταστατικό. Το
Δ.Σ. και η διαχειριστική ομάδα εφημερίδας και ιστοσε-
λίδας προσπαθούν να μην προκαλούν, όσο είναι δυνα-
τόν, γι αυτό υπάρχει μια δυσκολία ως προς τη δημοσί-
ευση όλων ανεξαιρέτως των κειμένων. Όπως από ό-
λους τους ανθρώπους

Ο Γ. Λ. Βέργος ανέβηκε στο βήμα τοποθετήθηκε γε-

νικά στο Καταστατικό, αναφέρθηκε ειδικά σε δύο θέ-
ματα που κατά τη γνώμη του είναι σημαντικά να α-
ναφερθούν στο καταστατικό, δηλαδή τη δημιουργία τρά-
πεζας αίματος και τη λειτουργία του Πολιτιστικού Κέ-
ντρου. Για να προχωρήσουν τα θέματα όλα, είπε, χρειά-
ζονται άνθρωποι διαθέσιμοι για δουλειά, όχι μαλώμα-
τα και τα λάθη είναι φυσικό να γίνονται.

Ο Ι. Μπόρας, που είναι ανώτατος δικαστικός, λαμ-
βάνοντας το λόγο απευθύνθηκε στη Γενική Συνέλευση
και ενημέρωσε ότι μελέτησε το προτεινόμενο Καταστα-
τικό και θεωρεί ότι έχει όλα τα στοιχεία του νόμου. Η
μόνη παρατήρηση που εξέφρασε είναι η κρίση του ότι η

τροποποίηση  στο τίτλο (άρθρο1)
να περάσει στο τέλος στις ειδικές
διατάξεις και να παραμείνει ως έ-
χει το πρώτο άρθρο, χωρίς να ση-
μαίνει αυτό ότι είναι λάθος όπως
προτείνεται.

Ο Χρ. Μαραγκός, μέλος του Δ.Σ.,
ανέβηκε στη συνέχεια στο βήμα και
εξέφρασε τις απόψεις του, για τα
θέματα που συζητήθηκαν. Είπε ότι
το ΔΣ δεν έφτασε τυχαία στο προ-
τεινόμενο καταστατικό, το μελέτησε
σοβαρά και  προβληματίστηκε σε
πολλά σημεία. Διάβασε απόσπασμα
από δημοσίευση στον “ΑΡΤΟΖΗΝΟ”
σχετικά με τους λόγους αλλαγής του
καταστατικού. Μεταξύ άλλων ανέ-
φερε αυτά που γράφονται στην εφη-
μερίδα: “Οι λόγοι που επέβαλαν την
τροποποίηση του καταστατικού εί-
ναι αυτονόητοι. Πρέπει να προσ-

διορίσουμε τους σκοπούς του Συνδέσμου σήμερα, να
τον καταστήσουμε λειτουργικό και να κατοχυρώσουμε
τη λειτουργία των καινούριων αποκτημάτων του, όπως
είναι η ιστοσελίδα και το πολιτιστικό Κέντρο του χω-
ριού. Από το 1984 έως σήμερα είναι η μεγαλύτερη
περίοδος μη τροποποίησης του Καταστατικού. Αυστη-
ρά νομικά δεν μπορούσε να λειτουργήσει ο Σύνδε-
σμος. Το Δ.Σ ήταν ομόφωνο για την αλλαγή και το
σχέδιο που σας παρουσιάζουμε είναι προϊόν κοινής
αποδοχής. Σχετικά με το θέμα της ελεύθερης διακίνη-
σης ιδεών και απόψεων δεν υπάρχει αντίρρηση πως
είναι σωστό, με την προϋπόθεση όμως πως δεν βλά-
πτονται τα συμφέροντα του Συλλόγου.  Αναγκαστήκαμε
6 με 7 φορές να μη δημοσιεύσουμε άρθρα πατριωτών
γιατί κρίναμε πως θα έκαναν κακό στο Σύνδεσμο και
μπορεί να τον οδηγούσαν ακόμη και σε διάλυση, αφού
είναι γνωστό ότι με πολύ μεγάλη προσπάθεια και πίεση
βρίσκονται άτομα για το ΔΣ. Ο κεντρικός στόχος του
Συνδέσμου σήμερα και τα επόμενα χρόνια πιστεύω πως
είναι η διατήρηση επαφής των πατριωτών και η επικέ-
ντρωση κυρίως στα θέματα του χωριού μας. Για τον
κανονισμό ιστοσελίδας , εφημερίδας και πολιτιστικού
Κέντρου, θα μελετηθούν επισταμένως με την προοδευ-
τική απόκτηση μεγαλύτερης πείρας και θα έρθουν προς
έγκριση στην επόμενη ΓΣ. Η απόφαση για την δημοσί-
ευση του άρθρου του Ι. Νικολακόπουλου ήταν ομόφω-
νη από το ΔΣ και ο πρόεδρος αναλαμβάνει την ευθύνη
για λογαριασμό όλων των μελών του ΔΣ. Για το θέμα
του Ηρώου που αναφέρθηκε ο Κ. Κωνσταντόπουλος
υπάρχει ομόφωνη απόφαση της Γ. Συνέλευσης του Συν-
δέσμου και πρέπει να διευκρινιστεί πως η λαϊκή Συνέ-
λευση του χωριού συγκλήθηκε από το Τοπικό Διαμέρι-
σμα και δεν δεσμεύει τις αποφάσεις των οργάνων του
Συνδέσμου. Κάθε Φορέας λειτουργεί με τους δικούς
του νόμους”.

Ο Κώστας Ν. Κωνσταντόπουλος ζήτησε διευκρίνιση
για το πώς είναι ομόφωνη η απόφαση τροποποίησης,
αφού έχει δικαίωμα κάθε μέλος του Δ.Σ. σύμφωνα με
την ανακοίνωση, να καταθέσει πρόταση. Απάντησε ο
Χρ. Μαραγκός και είπε πως το ένα δεν αποκλείει το
άλλο και πως ο ίδιος έχει σημειώσει να κάνει πέντε

ακόμη προτάσεις. Διευκρίνισε ότι το παρόν είναι σχέ-
διο καταστατικού και επιδέχεται προτάσεις και διορ-
θώσεις από όλα τα μέλη, και δεν μπορεί να αποκλει-
στούν τα μέλη του Δ.Σ., επειδή έχουν συμφωνήσει σε
ορισμένες αρχές.

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Γ.Σ. έδωσε το λόγο στον
ορισμένο από το Δ.Σ. υπεύθυνο για την ανάγνωση του
προτεινόμενου καταστατικού Χρ. Ι. Μαραγκό.

Ο Αντιπρόεδρος Ι. Ν. Βέργος πρότεινε να διαβάζε-
ται κατ’ άρθρο πρώτα το ισχύον και μετά το τροποποι-
ημένο καταστατικό. Ζητήθηκε η άποψη του νομικού Γιάν-
νη Μπόρα που έκρινε ότι δεν είναι απαραίτητο, αφού
το καταστατικό είχε δημοσιευθεί. Το σώμα αποδέχτηκε
την πρόταση του νομικού και ξεκίνησε η ανάγνωση του
προτεινόμενου σχεδίου κατ’ άρθρο. Τα άρθρα 8, 10,11,
16, 20, 22,23, 28, 29, 30, 31 και 32,  ψηφίστηκαν ως
έχουν στο προτεινόμενο καταστατικό. Για τα υπόλοιπα
έγιναν οι παρακάτω αλλαγές.

ΆΡΘΡΟ 1.
 Χρ. Μαραγκός: Πρότεινε να προστεθεί στο τίτλο

του Συνδέσμου η λέξη ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ δίπλα από τη λέξη
ΣΕΡΒΑΙΩΝ, για να μη θεωρείται πως ο Σύνδεσμος αφο-
ρά μόνο τους Αρκάδες και σε παρένθεση με μικρά
γράμματα να μπει η φράση (ΧΩΡΙΟ ΣΕΡΒΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ),
για γεωγραφικό προσδιορισμό. Κ. Παγκράτης: Πρό-
τεινε να προστεθεί στο  τίτλο μόνο η λέξη ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ.
Ηλ. Μπόρας: Πρότεινε να αντικατασταθεί η λέξη ΣΥΝ-
ΔΕΣΜΟΣ με τη λέξη ΣΥΛΛΟΓΟΣ. Ι. Μπόρας: Εξέφρασε
την νομική του άποψη ότι  το άρθρο είναι νομικά εντά-
ξει αλλά πρόσθεσε δεν πρέπει να αλλάζουμε εύκολα
ονομασία όπως γίνεται και στο όνομα μας. Οι αλλαγές
κατά την άποψη του πρέπει να συμπεριληφθούν στις
ειδικές διατάξεις και να μείνει το άρθρο 1 ως έχει. Κ.
Κωνσταντόπουλος: Πρότεινε να μην γραφτούν όλα τα
ιστορικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 από την ίδρυ-
ση μέχρι τώρα. Τελικά, η Γ.Σ. ψήφισε την πρόταση για
την προσθήκη της λέξης ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ στον τίτλο και
απέρριψε τις υπόλοιπες. Ύστερα ο Πρόεδρος του ΔΣ
διάβασε γραπτή πρόταση του Θάνου Μπόρα, Δ. Συμ-
βούλου Δήμου Ηραίας για μεταφορά της έδρας στο
χωριό προκειμένου να επιτύχει ο Σύνδεσμος επιχορη-
γήσεις από τα διάφορα προγράμματα. Εκφράστηκαν: Ι.
Μπόρας: Δεν υπάρχει νομικό κώλυμα πέρα από τις
τεχνικές δυσκολίες που θα προκύψουν για μετάβαση
και συνδιαλλαγή με το Πρωτοδικείο Τρίπολης, όπου θα
υπάγεται ο Σύνδεσμος για τα θέματα καταστατικού. Ι.
Ν. Βέργος: Συμφώνησε ότι γίνονται πιο εύκολα οι επι-
χορηγήσεις στα χωριά. Ι. Στ. Βέργος: Είπε ότι η άποψη
αυτή έχει ξαναδιατυπωθεί. Η δική του άποψη είναι να
μην γίνει μεταφορά και να δημιουργηθεί ένας άλλος
σύλλογος με έδρα το χωριό. Η Γ.Σ. απέρριψε μετά
ψηφοφορία την πρόταση για μεταφορά της έδρας του
Συνδέσμου. Ακούστηκε η  άποψη για ίδρυση, από τους
υπερασπιστές αυτής της θέσης, άλλου συλλόγου στου
Σέρβου.

 ΑΡΘΡΟ 2.
Ηλ. Μπόρας: Διάβασε και κατέθεσε στο Προεδρείο

γραπτή πρόταση, σχετικά με τους σκοπούς, που έχει
ως εξής: “την κατοχύρωση της ελεύθερης διαμόρφω-
σης και  διακίνησης των ιδεών σε όλους τους τομείς
των κοινωνικών, φιλοσοφικών, λογοτεχνικών, καλλιτε-
χνικών και ιστορικών επιστημών στα πλαίσια των δυνα-
τοτήτων των μελών του Συνδέσμου. Η εξύψωση του μορ-
φωτικού-πνευματικού και ηθικού επιπέδου των μελών
του επίσης στα πλαίσια των δυνατοτήτων των μελών
του Συνδέσμου”. Ζήτησε επίσης να αναγραφεί ως πρώ-
τη παράγραφος του άρθρου 2 η εξής: Η καλλιέργεια
των ιδανικών της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Κ.
Κωνσταντόπουλος: Πρότεινε να διαγραφεί η αναγραφή
στους σκοπούς του Συνδέσμου η κατασκευή έργων και
υποδομών στο χωριό γιατί αναρωτήθηκε σε τι θα εξυ-
πηρετήσουν. Χρ. Μαραγκός: Πρότεινε να συμπληρωθεί
η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του προτεινόμενου

συνέχεια στη σελ. 8
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1) Πρώτος μίλησε Ανώτατος αξιωματικός-
γιατρός της Αεροπορίας. Εξέφρασε τα συλ-
λυπητήριά του στην οικογένεια και αναφέρ-
θηκε στην στρατιωτική και ιατρική σταδιοδρο-
μία του Ηλία καθώς και στην εντιμότητα του
και την αφοσίωση του στο καθήκον. Απαρίθ-
μησε τα τιμητικά μετάλλια που η Αεροπορία
του απένειμε και κατέθεσε στεφάνι στη μνή-
μη του.

 2) Ο Χ. Ι. Μαραγκός, οικογενειακός φίλος
και μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Σερβαίων,
που μίλησε στη συνέχεια είπε:

“Αγαπητέ μας Ηλία Μαζευτήκαμε τούτη την
ώρα εδώ, συγγενείς και φίλοι, άνθρωποι που
σε αγαπήσαμε και σε εκτιμήσαμε, για το στερ-
νό αντίο στο μεγάλο σου ταξίδι. Εδώ είναι η
Φανή, η εξαιρετική σύζυγος και συνάδελφος,
ο Θοδωρής και η Δώρα, τα δύο καταπληκτι-
κά σας παιδιά, όπως και η νύφη σας Ειρήνη,
που όλοι σου συμπαραστάθηκαν με αγάπη
και σεβασμό σε όλη τη διάρκεια της δοκιμα-
σίας σου -εδώ και ένα χρόνο περίπου- και
δεν σε άφησαν ούτε μια στιγμή μόνο, ούτε
μέρα ούτε νύχτα. Μιας δοκιμασίας που αντι-
μετώπισες με αξιοθαύμαστη καρτερία, με
κουράγιο και με φιλοσοφική διάθεση. Ο Θο-
δωρής σου -γιατρός και αυτός που ακολου-
θεί τα βήματά σου στην καρδιολογία-, σε συ-
νόδευσε στο ταξίδι της Αμερικής για την εγ-
χείρηση και τους 6 μήνες που νοσηλεύτηκες
στο νοσοκομείο της Αεροπορίας, κάθε βράδυ
“κοιμόταν” δίπλα στο προσκεφάλι σου. Υπό-
δειγμα παιδιών, σε έναν εξαιρετικό οικογε-
νειάρχη. Εδώ είναι οι αδερφές σου με πολλά
μέλη των οικογενειών τους, που σου συμπα-
ραστάθηκαν όσο μπορούσαν, όπως και η α-
δερφή της Φανής με την οικογένειά της.
Ήρθαν να σε αποχαιρετήσουν όλοι σχε-

δόν οι Αραπαίοι και πάρα πολλοί Σερβαίοι.
Πολλοί συμμαθητές σου από το δημοτικό
σχολείο Σέρβου, το Γυμνάσιο Λαγκαδίων, τη
Στρατιωτική Ιατρική Σχολή, πολλοί συμφοι-
τητές σου στην Ιατρική Σχολή και πολλοί συ-
νάδελφοί σου στρατιωτικοί -κυρίως της Αε-
ροπορίας- αλλά και συνάδελφοι σου γιατροί.

Εδώ είναι και πολλοί από τους ανθρώπους
που δέχτηκαν τις ιατρικές σου γνώσεις και
υπηρεσίες, τις πάμπολλες ιατρικές σου προ-
σφορές -που απλόχερα μοίραζες-  και πολ-
λοί φίλοι και γνωστοί σου.
Γεννήθηκες το 1945 στο μικρό συνοικισμό

Αράπηδες του χωριού μας Σέρβου, που για
όσους δεν γνωρίζουν βρίσκεται κοντά στη Δη-
μητσάνα και στα Λαγκάδια. Η μητέρα σου ή-
ταν από του Σέρβου, τους Κωνσταντοπουλαί-
ους. Μεγάλωσες μέσα στη φτώχεια, στις δύ-
σκολες συνθήκες εκείνης της εποχής, όπως
όλα τα χωριατόπαιδα. Ήσουν μοναχογιός και
είχες την φροντίδα πέντε αδελφών,  αλλά
και την υποχρέωση να τις βοηθήσεις όλες,
πράγμα που έπραξες σε όλη σου τη ζωή. Πη-
γαινοερχόσουν καθημερινά στο δημοτικό
σχολείο Σέρβου (απόσταση από το συνοικι-
σμό πάνω από μισή ώρα), συχνά με βροχές,
χιόνια και κακουχίες και πολλές φορές ξυπό-
λυτος. Συνέχισες το Γυμνάσιο στα Λαγκάδια,

δυο ώρες  ποδαρόδρομο από το συνοικισμό
και αρκετές  φορές με το σακούλι στην πλά-
τη. Στο Γυμνάσιο διακρίθηκες, τόσο για την
επίδοσή σου στα γράμματα -βρισκόσουν πά-
ντα στην κορυφή-, όσο και για τον εξαιρετικό
χαρακτήρα σου, που είχαν να το λένε οι συμ-
μαθητές σου και οι καθηγητές σου.
Τελειώνοντας το Γυμνάσιο πέρασες με την

πρώτη στη Στρατιωτική Ιατρική Σχολή, όπου
επίσης διακρίθηκες στα 6 χρόνια των σπουδών
σου, για την πρόοδό και το ήθος σου. Κατατά-
γηκες στην Αεροπορία  και πρόσφερες τις υ-
πηρεσίες σου με υψηλό αίσθημα ευθύνης, από
διάφορες θέσεις στην Ελλάδα, αλλά και από
το εξωτερικό, που σε είχε στείλει η υπηρεσία
για 2 χρόνια. Εξάντλησες την στρατιωτική ιε-
ραρχία και αποστρατεύθηκες πριν 8 χρόνια, με
το βαθμό του υποπτεράρχου. Στη διάρκεια της
θητεία σου, εκτός των άλλων,  δημοσίευσες
και αρκετά άρθρα στην Στρατιωτική Εγκυκλο-
παίδεια
Απόχτησες την ειδικότητα του καρδιολόγου

και έγινες διδάκτορας του Πανεπιστημίου Α-
θηνών. Παράλληλα με τη στρατιωτική σου α-
νέλιξη διακρίθηκες και για το επιστημονικό- ε-
ρευνητικό σου έργο, με τη δημοσίευση δεκά-
δων εργασιών σε Ελλάδα και εξωτερικό και τη
συμμετοχή σου σε πάμπολλα συνέδρια εντός
και εκτός Ελλάδος. Επί σειρά ετών ήσουν γραμ-
ματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αρτηριοσκλή-
ρωσης, με πλούσια επιστημονική δραστηριότη-
τα.
Παράλληλα με όλα αυτά, ασχολήθηκες και

με τα συλλογικά του πολιτιστικού Συνδέσμου
του χωριού μας Σέρβου,  και παρήγαγες και ε-
κεί αξιόλογο έργο. Το 1976 έπαιξες πρωτεύο-
ντα ρόλο στην έκδοση της εφημερίδας “Αρτο-
ζήνος” του Συνδέσμου, που η έκδοσή της συ-
νεχίζεται αδιάκοπα μέχρι σήμερα. Την ίδια πε-
ρίοδο πρωτοστάτησες στην κατασκευή  από
το Σύνδεσμο του αμαξιτού δρόμου Σέρβου-
Αράπηδες και αγωνίστηκες όλα τα χρόνια για
την συντήρηση και τη βελτίωσή του. Από το
Δεκέμβριο του 2002 μέχρι το Μάρτιο του 2009,
διετέλεσες πρόεδρος του Συνδέσμου και το
έργο σου θα μείνει στην ιστορία του πατριωτι-
κού μας σωματείου. Από τα πλέον αξιόλογα
έργα αυτής της περιόδου θα αναφέρω την από-
κτηση από το Σύνδεσμο ιδιόκτητης στέγης στην
Αθήνα, την δημιουργία  μνημείου στο συνοι-
κισμό Αράπηδες, την ολοκλήρωση  των βασι-
κών εργασιών του Πολιτιστικό Κέντρο Σέρβου
και το πλέον σημαντικό ίσως όλων, τη δημιουρ-
γία της ιστοσελίδας του Συνδέσμου servou.gr,
που ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας. Πλέον αυ-
τών πρέπει να αναφέρω και την  ενεργό συμ-
μετοχή σου στην ίδρυση του Ορειβατικού Ομί-
λου “Η Γκούρα”, στη διοίκηση του οποίου ή-
σουν ειδικός Γραμματέας.
Ως φίλος από το δημοτικό σχολείο (“κολλη-

τός”, όπως λένε σήμερα οι νέοι), ως πατριώτης,
ως συμμαθητής, ως συμφοιτητής, ως συνάδελ-
φος γιατρός και στενός συνεργάτης σου σε ό-
λες τις συλλογικές μας δραστηριότητες, ως
ενεργό μέλος της σημερινής διοίκησης του Συν-
δέσμου  και με την πεποίθηση πως εκφράζω

τα συναισθήματα όλων των πα-
τριωτών, και όχι μόνο, σε ευχα-
ριστούμε για ότι πρόσφερες στο
χωριό μας, στους πατριώτες,
στην περιοχή μας και γενικότε-
ρα  στην κοινωνία. Θα σε θυμό-
μαστε πάντα με αγάπη.
Αιωνία σου η μνήμη και ας εί-

ναι ελαφρό το χώμα της Αρα-
παίικης γης που θα σε σκεπά-
σει”.

3) Ο Θ. Γ. Τρουπής, πρόεδρος
του Συνδέσμου Σερβαίων, είπε:

“Τον αγώνα τον καλόν ηγώνι-
σμαι. Τον δρόμον τετέλεκα. Την
πίστη τετήρηκα.
Λοιπόν μοι απώκειται ο της δι-

καιοσύνης στέφανος”. Με τα
λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου, με πόνο
ψυχής, η αγαπημένη σου οικογένεια, συγγε-
νείς, φίλοι και συγχωριανοί, συναχθήκαμε Ηλί-
α, για να σε αποχαιρετήσουμε. Υπήρξες ακέ-
ραιος και ηθικός άνθρωπος, άριστος οικογε-
νειάρχης, κορυφαίος επιστήμονας, το αποκού-
μπι όλων των συγχωριανών μας, όταν χρειάζο-
νταν τις υπηρεσίες σου. Ήσουν ένας καλός χρι-
στιανός της στρατευομένης  εκκλησίας και α-
πό προχθές ανήκεις στη θριαμβεύουσα εκκλη-
σία του Χριστού. Προσευχόμαστε ο Παντοδύ-
ναμος την ημέρα της κρίσης να σου απευθύνει
το κάλεσμα.

 “Ευ δούλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα ης
πιστός, επί πολλών σε καταστήσω.
Είσελθε εις την χαράν του Κυρίου σου”.
Ηλία, εκπροσωπώντας  όλους τους πατριώ-

τες και το ΔΣ του Συνδέσμου μας,  τον οποίο
υπηρέτησες για πολλά χρόνια ως πρόεδρος με
αξιόλογο έργο, εύχομαι το χώμα που θα σε
σκεπάσει να είναι ελαφρύ και δροσερό, όπως η
πρωινή πάχνη του Αρτοζήνου και της Φραζινέ-
τας. Το ΔΣ του Συνδέσμου μας σε έκτακτη συ-
νεδρίαση, σε αναγνώριση των εξαίρετων υπη-
ρεσιών που πρόσφερε ο πατριώτης μας Ηλίας
Χειμώνας στο χωριό μας και στους πατριώτες,
αποφάσισε.

1) να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη του.
2) Να παραστεί  σύσσωμο το ΔΣ στην  εξό-

διο ακολουθία.
3) να δώσει το όνομά του στο γραφείο του

Συνδέσμου, για την απόκτηση του οποίου πρω-

τοστάτησε.
“Καλή Ανάσταση αγαπημένε μας Ηλία. Θα σε

θυμόμαστε για πάντα”.
4) Ο Ι. Καλογεράς από την Αετορράχη, οι-

κογενειακός φίλος και κουμπάρος του Ηλία,
προσφώνησε το νεκρό:

“Αγαπημένε μου φίλε και αδελφέ Ηλία. Με
θλίψη μεγάλη και πόνο, μαζευτήκαμε σήμε-
ρα όλοι εδώ, συγγενείς φίλοι, παλιοί συμμα-
θητές, πατριώτες και γνωστοί, σαν μάθαμε το
θλιβερό μαντάτο του αναπάντεχου χαμού σου.
Ο πένθιμος ήχος της καμπάνας του Αγίου Κων-
σταντίνου στους Αράπηδες, μετέφερε σε όλα
τα χωριά μας το πικρό νέο και πόνεσε τις καρ-
διές όλων. Τα στόματα μια μόνο φράση ψιθύ-
ρισαν. Την ίδια που ακούστηκε με την είδη-
ση  της ξαφνικής αρρώστιας σου. Γιατί; Γιατί
θεέ μου μας παίρνεις τον Ηλία; Γιατί τον καλύ-
τερο άνθρωπό μας; Το καμάρι και το ιατρικό
μας στήριγμα; Τι απάντηση όμως να πάρει κα-
νείς; Αυτός μόνο ξέρει το γιατί. Ίσως γιατί σε
αγάπησε πιο πολύ, ίσως γιατί αυτό να είναι
και το τελευταίο για Σένα.
Ηλία μου. Από μικρά παιδιά μας έσμιξε η

ζωή. Στους Αράπηδες με τα παιχνίδια μας, κά-
ναμε και τα πρώτα όνειρα για τη ζωή. Να σπου-
δάσουμε να φύγουμε από τη φτώχια  και τη
σκληρή ζωή των γονιών μας. Και κάναμε το
πρώτο μας φτερούγισμα για το Γυμνάσιο, για
τα Λαγκάδια. Εκεί για 6 χρόνια, μαζί με άλ-
λους πατριώτες συμμαθητές μας, ζήσαμε χρό-
νια πέτρινα, παλεύοντας για το όνειρο. Και ε-
κεί διαπιστώσαμε όλοι, τι σημαίνει Ηλίας Χει-
μώνας. Ξεχώρισες, μπροστάρης σε όλα, έγινες
το πρότυπο και το καμάρι όλων μας. Στην γνώ-
ση, την κρίση, τη λογική, την ηθική, τη συμπε-
ριφορά.
΄΄Ολοι σε θαυμάζαμε και θέλαμε να σου μοιά-

σουμε. Πόση χαρά νιώσαμε όταν, παρά τις σχο-
λικές μας ελλείψεις, πέρασες από τους πρώ-
τους στην Στρατιωτική Ιατρική Σχολή. Η λα-
μπρή σου καριέρα, έκανε όλους μας να καμα-
ρώνουμε. Ήσουν πάντα κοντά στον άρρωστο,
κοντά στην επιστήμη σου. Ήρεμος, απλός, τα-
πεινός, γλυκομίλητος. Παντού λόγια επαίνου.
Θυμάμαι τα λόγια του δ/ντή  του ΓΝΑ, όταν
τον ρώτησα για σένα:

“Ο Ηλίας είναι κεφάλαιο και στολίδι για την
Αεροπορία. Δίκαιος, εργατικός, αφοσιωμένος
στο καθήκον”.
Όλα αυτά, μέχρι εκείνο το βράδυ του Απρί-

λη που οι δυο μας στο Θεολόγο, όπως συνη-
θίζαμε, μιλούσαμε για τι άλλο; Για το χωριό
και τα παλιά. Και ήλθε το αναπάντεχο νέο:
“Γιάννη, μου είπες, έχω πρόβλημα σοβαρό.
Αρχίζω μεγάλο αγώνα. Θα παλαίψω όσο α-

ντέξω”. Και άρχισε το μαρ-
τύριο σου. Και εσύ όπως
σε ήξερα. Αξιοπρεπής,
πειθαρχικός στους για-
τρούς, με υπομονή Ιώ-
βεια, ανέβαινες το Γολγο-
θά σου. Ρεαλιστής, συμ-
βούλευες, παρηγορού-
σες και έπεσες αξιοπρε-
πής. Αγαπημένε μου Ηλί-
α Είμαστε όλοι δίπλα σου
πικραμένοι. Η Φανή σου,
η Δωρούλα σου, ο Θοδω-
ρής, η Ειρήνη, που σε ό-
λο το μαρτύριό σου στά-
θηκαν δίπλα σου, χωρίς
να σε αφήσουν ούτε ένα

λεπτό. Οι αδελφές σου με τις οικογένειές τους,
όλοι εμείς οι φίλοι σου και συμμαθητές σου.
Παρακαλούμε τον πανάγαθο Θεό να σε έχει

πάντα στην αγκαλιά του και να παρηγορήσει
την οικογένειά σου. Εμείς ένα μονάχα μπο-
ρούμε να σου υποσχεθούμε.Θα σε θυμόμα-
στε πάντα και θα είσαι για μας παράδειγμα
φωτεινό στη ζωή μας. Καλό σου ταξίδι αγα-
πημένε μας”.

5) Εκπρόσωπος από το Σύλλογο του  χω-
ριού “Θεολόγος”, όπου ο Ηλίας είχε  το εξο-
χικό του. Αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια
για τη συμμετοχή του εκλιπόντος στις δρα-
στηριότητες του Συλλόγου.
Στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου στους

Αράπηδες μίλησε ο Δήμαρχος Ηραίας κ. Σταύ-
ρος Χριστόπουλος και διάβασε το ψήφισμα του
ΔΣ. Επίσης μίλησε ο Δήμαρχος Λαγκαδίων κ.
Κούλης και αναφέρθηκε στο χαρακτήρα και τη
δραστηριότητα του εκλιπόντος, όταν ήταν μα-
θητής στο Γυμνάσιο Λαγκαδίων. Τέλος η γραμ-
ματέας του Φυσιολατρικού Ομίλου “Γκούρα”,
κυρία Μαρίνα Διαμαντοπούλου-Τρουπή διά-
βασε το ψήφισμα του σωματείου.

Ο Ηλίας (αριστερά)  με τον ξάδερφό του Γιάννη
Χειμώνα, το 1955 στους Αράπηδες.

Ο Ηλίας (αριστερά) με το Χ.Ι. Μαραγκό το καλοκαίρι
του 1964, στην είσοδο της Κοίμησης της Θεοτόκου
στο χωριό. Δευτεροετείς φοιτητές Ιατρικής Σχολής.

Ο Ηλίας (πρώτος αριστερά), πρόεδρος του Συνδέσμου, με μέλη του ΔΣ στη
χοροεσπερίδα του 2008. Στη φωτογραφία υπάρχει και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ
πατριώτης Γιάννης Παναγόπουλος και ο αντιδήμαρχος Σικυώνος επίσης

πατριώτης Νίκος Ζαχαρόπουλος

. Ο Ηλίας με τον μπάρμπα Νίκο Τρουπή (Γκράβαρη), σε εκδήλωση
στο γραφείο του Συνδέσμου, χαμογελούν και πίνουν το ουζάκι τους.
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Στη μνήμη του Ηλία Χειμώνα
Από το Γιάννη Ν. Δάρα

Όταν το περισσότερο μέρος του σκοινιού έχει πια  μαζευτεί και ο
αδήριτος νόμος της φυσιολογικής φθοράς οδηγεί αναγκαστικά  κάποια
στιγμή  προς το τέλος, ο απολογισμός και η αυτοκριτική για το τι έκανε
κανείς στη ζωή του και κυρίως για το τι δεν έκανε, είναι γεγονότα φυσικά
και αναπόφευκτα.
Κάθεται και λογαριάζει κανείς.  “Ο Θεός μού έδωσε και εμένα κάτι

τάλαντα… τι τα έκανα;  Μου έδωκε υγεία, μου έδωκε μυαλό, βρεθήκανε
καλοί  ανθρώποι τριγύρω μου… Εγώ τι έκανα αλήθεια; “
Και όσο πιο καλά, σωστά και ωφέλημα αξιοποίησε κανείς τη ζωή του

τόσο πιο άνετο γίνεται το τελευταίο ταξίδι, τόσο πιο καλή θα είναι η
“απολογία επί του Φοβερού  βήματος” (με άλλα λόγια). Μακάριος ό-
ποιος μπορέσει να σταθεί στο Φοβερό Βήμα  χωρίς να τρέμουν τα πόδια
του… Μακάριος όποιος  έκανε το καθήκον του, μακάριος ο “καθαρός τη
καρδία, ο πράος, ο ειρηνοποιός, ο ελεήμων…”.
Έτσι αξιοζήλευτα έφυγε ένας από μας… ο Λιάς  ο Χειμώνας. “Πέρασε

μακριά” όπως λένε.  Με  (σοφία) ορθό το ψυχικό του ανάστημα. Δεν
λύγησε  μέχρι το τέλος, δεν λιποψύχησε καθόλου… Εξάλλου δεν είχε να
φοβηθεί τίποτα. Αξιοποίησε σωστά όλα τα  τάλαντα και στην απολογία του
μπορούσε να έχει για μάρτυρες πολύ κόσμο και όχι μόνο εμάς πού τον
ξέραμε καλά. Μέχρι την τελευταία του στιγμή δεν διαμαρτυρήθηκε για
τίποτα, κόντρα στην ανελέητη σκληρότητα του βάσανού του.  Χλεύασε  “την
αρά της νόσου”. Στάθηκε μπροστά στο μοιραίο με ψηλά το κεφάλι, μακα-
ρίζοντας την τύχη του… Ναι, εγώ τον άκουσα με τα ίδια μου τ’αφτιά  να λέει
ότι “ευτυχώς έτυχε σε μένα  και όχι σε κανένα άλλον”…και εγώ προσπα-
θώ από τότε που τάκουσα να συλλάβω το μεγαλειώδες νόημα αυτής της
κουβέντας.
Αξιοθαύμαστη όμως είναι και η στάση της οικογένειάς του. Η αξιοπρέ-

πεια, η καρτερικότητα, η απόλυτη αφοσίωση στην φροντίδα και συμπαρά-
σταση του ασθενή, για μένα αποτελούν παράδειγμα. Δεν ήταν μόνο ή
υπέροχη γυναίκα του συνεχώς παρούσα στον αγώνα ήταν  και τα παιδιά
του, η νύφη του… Και εκείνες οι αδελφές του, υπόδειγμα  πραότητας και
υπομονής. (Δυστυχώς, σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις  μπορεί να γνωρίσει
και να εκτιμήσει κανείς όπως πρέπει, τον συνάνθρωπο).  Απόκειται και
στην οικογένειά του ...στέφανος.
Ας τον έχουμε, από δω και πέρα  στην σκέψη μας σαν φωτεινό παράδειγ-

μα, σαν μια ακόμα επιβεβαίωση ότι δεν μπορεί να τελειώνουν όλα με το
πέρασμα στην άλλη όχθη του Αχέροντα. Αυτό το νόημα αποπνέανε εξάλλου
και τα όσα ακούστηκαν στην εκκλησία  από τον Θοδωρή, τον Χρήστο και
τον  Γιάννη. Εμένα τα λόγια τους, ακόμα περισσότερο μου γεμίσανε την
ψυχή. Αυτά και άλλα πολλά, θα θέλαμε να πούμε όλοι μας… Αυτά μαρτυ-
ρούσαν τα κόκκινα μάτια (του Μίμη, του Κώστα, του άλλου Κώστα, του
Γιάννη του άλλου και του άλλου...),  στην έξοδο από την εκκλησία...

 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΗΛΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ

1) Για το Σύνδεσμο. Από 100 ευρώ οι: Βέργος Ν. Ιωάννης, Γκούτη-
Χειμώνα Αθανασία, Κλεισούρας Αγ. Σπύρος, Κουκουζής Δημ., Κων-
σταντοπούλου Γεωργία, Μαραγκός Ι. Χρήστος, Μπόρας Ηλίας (Ντό-
ρος), Μπόρας Κ. Ιωάννης, Οικονομόπουλος Βασίλης.  70 € ο Ζαφει-
ρόπουλος Γεώρ. (Αυστραλία). Από 50 € οι: Βέργος Λ. Γεώργιος,
Βέργος Στ. Ιωάννης, Βέργου Ι. Παναγιώτα. ΣΥΝΟΛΟ 1120 €
2) Για τον Ναό Αγ. Κωνσταντίνου: α) Μέσω Συνδέσμου. 150 € ο
Δάρας Ν. Ιωάννης. Από 100 € ο Δάρας Ν. Κώστας και ο Χρονόπου-
λος Ι. Κων/νος. Από 50 € οι: Βέργος Ν. Θεόδωρος, Βέργος Δ. Γεώρ-
γιος, Παναγόπουλος Γ. Ιωάννης, Χρονόπουλος Αναστ.,  Χρονόπου-
λος Κ. Ηλίας, Χρονόπουλος Ηλ. Ιωάν., Χρονόπουλος Ηλ. Κώστας,
Χρονόπουλος Ηλ. Παναγ.,  Χρονοπούλου Ηλ. Ντίνα, Χρονοπούλου-
Χάνη Δέσποινα. β) Στον επίτροπο Φ. Παναγόπουλο. Από 100 € ο
Χειμώνας Ιωάννης και ο Όμιλος "Γκούρα" και 50 € η Χρονοπού-
λου-Χάνη Δέσποινα. ΣΥΝΟΛΟ 1100 €.
3) Στο Χαμόγελο του Παιδιού πρόσφεραν 100 € οι: Θεόδ. και
Ελένη Τρουπή. (αρ. 167283/7-4-10).

  

1976. Εγκαίνια δρόμου για Αράπηδες.
Ο Ηλίας διακρίνεται αριστερά του προέδρου Στάθη Δάρα

(κέντρο), πίσω από τα παιδιά

Εικόνες από την εξόδιο ακολουθία στο ναό Φανερωμένης και στον Άγιο Κωνσταντίνο

Εγκαίνια Πολιτιστικού Κέντρου Σέρβου (ΠΚΣ)
Αποφασίστηκε, κατ αρχάς, να γίνουν το δεκαπενταύ-

γουστο τα εγκαίνια του Κέντρου. Προς τούτο συζητήθη-
καν διάφορα σχετικά θέματα και ελήφθησαν κάποιες
πρώτες αποφάσεις, όπως π.χ. η αγορά 60 πτυσσόμενων
καρεκλών, η αγορά ψυγείου, η αγορά φωτιστικών, θερ-
μοσίφωνα κλπ. Την μικροφωνική εγκατάσταση θα την
προσφέρει δωρεάν και θα την εγκαταστήσει ο πατριώ-
της μας ÔÜêçò ÑïõóéÜò (έμπορας ηλεκτρικών και ηλε-
κτρονικών συσκευών), τον οποίο ευχαριστούμε ιδιαίτε-
ρα. Η εγκατάσταση αυτή θα έχει την δυνατότητα να το-
ποθετηθούν και μεγάφωνα στην πλατεία. Σε επόμενες
συνεδριάσεις του ΔΣ θα ληφθούν και άλλες αποφάσεις.

Πρόοδος εργασιών στο ΠΚΣ

Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου,
É. Í. ÂÝñãïò μετέφερε στο χωριό
και τοποθέτησε (δωρεάν) τις 5 εσω-
τερικές πόρτες (αγοράστηκαν με την
προσφορά της οικογένειας του Í.
Ãåùñãáêüðïõëïõ (Τσούρνου), στη
μνήμη του). Τον ευχαριστούμε όπως
και το ÌÞôóéï Í. Êùíóôáíôüðïõ-
ëï, που τον  βοήθησε μια ολόκληρη
μέρα  να τις τοποθετήσει.

*Ο υδραυλικός ÃéÜííçò Ôóáíôßëáò
(γαμπρός του αείμνηστου Ηλία Χειμώνα), που είχε τοποθε-
τήσει τα είδη υγιεινής, τοποθέτησε και τους καθρέφτες στα
μπάνια. 

*Αποφασ ί -
στηκε να εντατι-
κοποιηθούν οι
ενέργειες για
βάψιμο της αί-
θουσας, τοπο-
θέτηση φωτιστι-
κών κλπ και να
παραγγελθούν
τα αλουμίνια
για την αίθουσα
του υπογείου.
Στόχος είναι  με τη λήξη της θητείας του παρόντος ΔΣ, να
έχουν ολοκληρωθεί οι βασικές εργασίες στο κτίριο (κυρίως
οι εξωτερικές), ώστε τούτο να παραδοθεί στο επόμενο ΔΣ
σε λειτουργία και στην καλύτερη δυνατή  κατάσταση, που οι
δυνατότητες του Συνδέσμου επιτρέπουν. Το παρόν ΔΣ προ-
σπαθεί να εξαντλήσει τις δυνατότητες που έχει, για την προ-
ώθηση των εργασιών στο ΠΚΣ, ώστε να αρχίσει τούτο να
λειτουργεί και να ανταποκριθεί στο σκοπό για τον οποίο έγι-
νε.

*Ðëáêüóôñùóç ôçò ðëáôåßáò.
Η εργασία αυτή ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου μας.

Επανειλημμένα έχουμε απευθύνει έκκληση για την εκτέλεση
αυτού του έργου, που το θεωρούμε σημαντικό. Ελπίζουμε
πως ο Δήμος θα βρει τον τρόπο να εκτελέσει το έργο, ώστε
να συμβάλλει και αυτό στην καλή εμφάνιση του συνόλου
των, περί την πλατεία, έργων.

Äéïñèþóåéò:

*Την τηλεόραση  που δώρισαν ο ÐáíáãÞò êáé ï Êþóôáò
Í. Ó÷ßæáò στο Σύνδεσμο, την πρόσφεραν στη μνήμη των
ανιψιών τους ÉÜóïíá Ó÷ßæá êáé ×áñßëáïõ ÊõñéëÜêç.

*Ο ÁèáíÜóéïò Çëßá Ó÷ßæáò αποφοίτησε από το Τμήμα
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και δεν εισήχθη
στη σχολή αυτή, όπως εκ παραδρομής γράφτηκε στο προη-
γούμενο φύλλο του Αρτοζήνου.

É. Í. ÂÝñãïò

T ο    σ τ ε ρ ν ό    α  ν  τ ί ο
Σεργιάνι βγήκε ο Χάροντας ψηλά στον Αρτοζήνο.
Τριγύρω – γύρω αγνάντεψε κάποιο να σαϊτέψει.
Κανένα δεν αντάμωσε μόνο τις κρύες βρύσες.

- Βρυσούλες που ‘ναι τα παιδιά που είναι oι λεβέντες.
Όλοι οι λεβέντες φύγανε και τα παιδιά αντρειωθήκαν.
-Λίγα πουλάκια μείνανε κι αυτά φτεροκοπάνε,
σκιαγμένα από την ερημιά, τη μοναξιά της πλάσης.

Ροβόλησε ο Χάροντας στ’ Αράπηδες επήγε.
Δεν βρήκε αυτόν που διάλεξε μαζί του να τον πάρει
Ρώτησε τη γερόντισσα που άναβε καντήλι,
στο κοιμητήρι μοναχή και έκαιγε λιβάνι.

-Πες μου γερόντισσα Σιωπή που θε να βρω τον Ήλιο,
Το Λια του μπάρμπα Θοδωρή που τις καρδιές γιατρεύει.
-Άφησε Χάρε τον Α ι τ ό και πάρε εμέ για κείνο.
Είναι λεβέντης ανθρωπιάς, είναι γιατρός του πόνου,
είναι το πιο καλό παιδί και του χωριού καμάρι,
μπροστάρης πάντα και παντού, στο Σύνδεσμο αγκωνάρι.
-Φτάνει γερόντισσα καλή, αυτόν θέλω να πάρω…

Δίνει βιτσιά στο μαύρο του και στην Αθήνα φτάνει.
Βρίσκει στο Γ Ν Α το Λιάκο μας, το Λιάκο το Χειμώνα.

-Έλα Ηλία λεβεντιά για το στερνό ταξίδι.
-Χάρε γιατί ήρθες ενωρίς, τι θέλεις από μένα:
-Τη λεβεντιά, την ανθρωπιά, την άδολή σου αγάπη,
-το θάρρος την παλικαριά και τη σοφή σου γνώση,
-το πάλεμα για τα Κοινά, για τη γιατρειά του κόσμου. 
-Θα σε παλέψω Χάροντα κι αν με νικήσεις πάμε.

Σαν ήρωας  επάλεψε, σαν Διγενής Ακρίτας.
Δεν νίκησε… Ήταν γραφτό να φύγει από κοντά μας,
για το περβόλι τ’ ουρανού, του Παραδείσου αλώνια,
μες στους Αγγέλους Άγγελος για όσα έχει προσφέρει, 
σ’ όλους εμάς που ζήσαμε τις τόσες αρετές του.
Ηλία φίλε , αδερφέ,  γιατρέ μας ,και πατριώτη.
      
Καλό ταξίδι… Πτέραρχε… Η μνήμη σου α ι ώ ν ι α .
                                      ( σ α β )

Ψήφισμα Δήμου Ηραίας για τον Ηλία Χειμώνα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΙΑΣ
Παλούμπα 09-03-2010, Αρ. πρωτ. 562 
Το ΔΣ του Δήμου, κατά την συνεδρίαση του την 6η Μαρτί-

ου 2010, μετά την αναγγελία του θανάτου του συμπατριώτη
μας Ηλ. Χειμώνα -στρατιωτικού γιατρού με το βαθμό Υπο-
πτεράρχου ε.α., Τέως προέδρου του Συνδέσμου Σερβαίων
και Ειδικού γραμματέα του Ομίλου “Γκούρα”-, από τον Δημ.
Σύμβουλο κ. Αθ. Μπόρα, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσω-
πικότητα και την προσφορά του εκλιπόντος

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.Εκφράζει την ανείπωτη θλίψη του για την απώλειά του.

2.Να τηρήσει ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του. 3. Να παρα-
στεί ο Δήμαρχος στην εξόδιο ακολουθία και να μεταφέρει
τα θερμά συλλυπητήρια του Δημ. Συμβουλίου στην οικο-
γένειά του. 4. Αντί στεφάνου να προσφερθεί το ποσόν των
500 ευρώ στο Σύνδεσμο Σερβαίων, τον οποίο υπηρέτησε
με αγάπη και σύνεση από τη θέση του Προέδρου και του
μέλους του ΔΣ  και να διατεθούν στο χωριό του. 5. Να
αναγνωσθεί το παρόν ψήφισμα στην εξόδιο ακολουθία. 6.
Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον Τοπικό Τύπο.

Ψήφισμα για το θάνατο Ηλία Χειμώνα,
από τον όμιλο “Γκούρα”.

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ “Η ΓΚΟΥΡΑ”
ΕΔΡΑ: ΠΑΛΟΥΜΠΑ ΑΡΚΑΔΙΑ, e-mail: , ΔΙΕΥΘ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ 25, ΙΛΙΟΝ 13122, ΤΗΛ.2102626238,
6972748131
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φυσιολατρικού Ορειβατικού

Ομίλου “Η ΓΚΟΥΡΑ”, σε έκτακτη συνεδρίαση του την 8η Μαρ-
τίου 2010, κατόπιν της θλιβερής είδησης του θανάτου του
αγαπητού μας Ηλία, Ειδικού Γραμματέα του Ομίλου, ως ελά-
χιστη απόδοση φόρου τιμής στο πρόσωπο του, που υπη-
ρέτησε την Ιατρική Επιστήμη με συνέπεια και ήθος, που αγά-
πησε και αγωνίστηκε για το καλό της γενέθλιας γης, μέσα
από τους Συλλόγους σαν τον δικό μας με αξιοπρέπεια, σύνε-
ση, μεγαλοσύνη, ευγένεια, διαλλακτικότητα και πραότητα,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 
1) Να εκφράσει βαθειά λύπη για το χαμό του και να δώσει

την υπόσχεση ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες που εκείνος
έκανε για το τόπο του. 2) Να παραστεί το Διοικητικό Συμβού-
λιο στην νεκρώσιμη ακολουθία που θα ψαλεί στον Ιερό Ναό
Φανερωμένης Χολαργού καθώς επίσης και στον ενταφια-
σμό στο χωριό του Αράπηδες.  3) Να εκφράσει τα συλλυπη-
τήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος. 4) Να δοθεί το ποσό
των 100 ευρώ στον Ιερό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου του χωριού
του Αράπηδες που τόσο αγαπούσε. 5) Να διαβαστεί το πα-
ρόν ψήφισμα και να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο.
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Ιδιοκτησία:
Σύνδεσμος Σερβαίων Αρκαδίας

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

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

•
Υπεύθυνος Έκδοσης: Θεόδωρος Γ. Τρουπής

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

•
Συντακτική Επιτροπή:

Χ. Μαραγκός,  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

Εορτασμός Ζωοδόχου Πηγής στο χωριό
Γιορτάστηκε και φέτος στο χωριό μας η “Παρασκευή της Λαμπρής”, ήμέρα που είναι αφιερωμένη

στη Ζωοδόχο Πηγή.  Πολλοί συγχωριανοί μας (πάνω από πενήντα) προσήλθαν το πρωί στην εκκλησία
και παρακολούθησαν την θεία λειτουργία, που έγινε από τον πρωτοπρεσβύτερο καλίφωνα ιερέα του
χωριού μας Σωτήριο Χούσο. Μετά το πέρας της λειτουργίας έγινε περιφορά της εικόνας, όπως κάθε
χρόνο. Τα παλιά χρόνια (πριν το 1960) γινόταν “τρικούβερτο” πανηγύρι στο χωριό την ημέρα αυτή, με
όργανα, φαγητά κλπ., στην πλατεία της κάτω εκκλησιάς (Κοίμησης Θεοτόκου). O εορτάζον Ναός της
Ζωοδόχου Πηγής, που έχει χαρακτηρισθεί από την Αρχαιολογική Υπηρεσία “διατηρητέο μνημείο”,
έχει κτισθεί το 1872 από τον Δημήτριο Φ. Δάρα. Αν υπολογιστεί πως στην ίδια  θέση είχε χτιστεί
μικρότερος Ναός από τον προπάππο του ιδρυτή (περίπου εκατό χρόνια πριν), προκύπτει πως  η
εκκλησία αυτή λειτουργεί στο χωριό για δυόμισι σχεδόν αιώνες. Με την ευκαιρία του εορτασμού,
δημοσιεύουμε σχετικό άρθρο του υποστρατήγου ε. α. Χ. Αθ. Μαραγκού, ο οποίος έχει ενδιατρίψει με
σχολαστικότητα στο θέμα.

Ιερός Ναός “Ζωοδόχου Πηγής”
α. Τοποθεσία. Από τη μέση της βόρειας παρυφής

του χωριού αρχίζει ένα βραχώδες, απροσπέλαστο, α-
διάβατο αντέρεισμα το οποίο εκτείνεται ανατολικά και
σε μια απόσταση διακοσίων περίπου μέτρων στη “Ζα-
χαρού” διακόπτεται απότομα, σχεδόν κάθετα, από τον
κεντρικό δρόμο που διασχίζει το κέντρο του χωριού. Ο
δρόμος αυτός, λόγω εγγύτητος και κλίσεως παρακο-
λουθεί τον βράχο, διαμορφώνει την βάση του, τονίζει το
σχήμα του, καθορίζει το ύψος του και ρυθμίζει τον τρό-
πο προσέγγισής του. Ένα μικρό συγκρότημα παραφυά-
δων, του κεντρικού βράχου που αναφύονται σε μια α-
πόσταση τριάντα μέτρων νότια, όπως είναι διατεταγμέ-
νες και συνδεδεμένες με επιμήκεις και ψηλούς τεί-
χους, οι μεν δύο οροθετούν τις γωνίες του χώρου,
όπου έχει κτισθεί η εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής, η
δε τρίτη λίγο μακρύτερα νοτιοδυτικά, αποτελεί την βά-
ση διαμορφώσεως κλιμακωτής πρόσβασης από τον κε-
ντρικό δρόμο προς την Εκκλησία.  

Οι προεξέχοντες βράχοι, οι αναλημματικοί τοίχοι, η
κλιμακωτή πρόσβαση με τα ακανόνιστα μεγάλα πατήμα-
τα και τα ψηλά ρίχτια, σε συνδυασμό με τα τμήματα του
Ψηλού Βράχου βόρεια, με τις κάθετες επιφάνειες με
τις ρωγμές και τα κοιλώματα, με τα υπεραιωνόβια πουρ-
νάρια τα πανύψηλα δέντρα που κρέμονται από τα βρά-
χια, με τις πατουλιές και τους κισσούς, τα θυμάρια τη
ρίγανη, τις ανεμώνες και τα κρίνα. . . διατεταγμένα με
χάρη και αρμονία δημιουργούν μία εικόνα εξαίρετου
φυσικού κάλλους που περιβάλλει, φρουρεί και προστα-
τεύει το μεγαλούργημα των προγόνων μας, τον ιερό
ναό της Ζωοδόχου Πηγής

Το σκηνικό που διαγράφεται γίνεται περισσότερο
έντονο και γραφικό, αν συμπεριληφθούν σ αυτό και τα
σπίτια που βρίσκονται παρατεταγμένα βόρεια του κε-
ντρικού δρόμου και δυτικά της κλιμακωτής πρόσβα-
σης. Από τη μέση περίπου αυτής της πρόσβασης, μια
απόκλιση, μας οδηγεί στο εσωτερικό των βράχων και
στον ανατολικά της εκκλησίας χώρο. Πρόκειται μάλ-
λον για τον παλιό, κύριο δρόμο που οδηγούσε στην
πηγή που υπήρχε στη ρίζα του Ψηλού Βράχου και στα
ασκητήρια που διαμορφώθηκαν αργότερα στις ασφα-
λείς και απόκρυφες αυτές σπηλιές. Οδηγούσε επίσης
στην πρώτη εκκλησία που έχτισε εκεί ο πατριώτης Ιω-
άννης Δάρας, και σίγουρα στο νεκροταφείο που υπήρ-
χε μέχρι πρόσφατα, τουλάχιστον μέχρι το 1872 σ’ αυτό
τον χώρο.

Από μια προσεκτική εξέταση της μορφής των βρά-
χων και των συνθηκών της περιοχής, συμπεραίνεται ότι
η πρώτη εκκλησία πρέπει να είχε κτισθεί στο βόρειο
τμήμα της σημερινής και το μεγαλύτερο μέρος της να
βρισκόταν στο κοίλωμα του βράχου. Πρέπει να κατα-
λάμβανε τον χώρο κάποιου παλιού ασκητηρίου, όπως η
μονή της Αιμυαλούς στη γειτονική Δημητσάνα και τα
μοναστήρια Φιλοσόφου και Προδρόμου στο φαράγγι
του Λούσιου ποταμού. Χωρίς τρούλους, λιτή και απέ-
ριττη, έτσι ώστε να δικαιολογείται και η παράδοση σχε-

τικά με την κατασκευή της.
με την παράδοση:  “ο Δάρας έλαβε την έγκριση του

Δεληγιάννη, όπως ανεγείρη μυστικώς εις Σέρβου μι-
κράν εκκλησίαν. Επειδή όμως κατεδόθη τούτο τοίς
Τούρκοις και εστάλη ανακριτής εις Λαγκάδια, ο Μω-
ραγιάννης επιβραδύνας την εις Σέρβου αναχώρησίν
του ειδοποίησε τον Δάραν περί του κινδύνου. Εκεί
προσελθών ευφυής τις νεανίας διέλυσε την κατέ-
χουσαν τους πάντας δεινήν αμηχανίαν, μεταβαλών
αυθωρεί τον νεόκτιστον ναόν εις παντοπωλείον και
ρίψας ψάθας και αναρτήσας κρόμμυα και τα τοιαύ-
τα, δι ών κατωρθώθη η εξαπάτησις του αφικομένου
μετά του Δεληγιάννη ανακριτού, συνεργούντος, εν-
νοείται και του απαραίτητου μπακτσιτσίου[1] “. Μια
απλή κατασκευή θα μπορούσε εύκολα να μετατραπεί
σε παντοπωλείο και να εξαπατήσει τους κατακτητές.

β. Το Τάμα. Ο σημερινός ναός της Ζωοδόχου Πη-
γής, έχει διαστάσεις 15,70Χ10,30 μ. είναι μονόκλιτος
και στεγάζεται με ημισφαιρικό τρούλο χωρίς τύμπανο,
ο οποίος έχει διάμετρο, 8,50 μέτρων. Καταλαμβάνει
όλο το πλάτος του ναού και στηρίζεται στις τυφλές
αψίδες των μακρινών πλευρών του και στις τέσσερις
κτιστές κολόνες 0,70Χ0,70 εκ. Ο ναός ανήκει στον
οκταγωνικό τύπο και παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα με
τους ίδιους ναούς που υπάρχουν στην ευρύτερη πε-
ριοχή. Στο υπέρθυρο της νότιας εισόδου μέσα σε ειδι-
κό πλαίσιο, υπάρχει επιγραφή με κεφαλαία στοιχεία
σμιλευμένα, επάνω σε ασβεστολιθική πλάκα ως εξής:

ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΟΥΤΟΝ
ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΜΕΝ ΑΝΗΓΕΙΡΕΝ ΠΑΛΑΙ

ΤΟΥΡΚΩΝ ΚΡΑΤΟΥΝΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΡΑΣ

ΕΡΕΙΠΩΘΕΝΤΑ Δ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΟΝ ΙΔΙΟΙΣ ΔΑΠΑΝΗΜΑΣΙΝ

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ ΕΚΕΙΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΥ ΔΑΡΑΣ

ΕΝ ΜΗΝΙ ΑΥΓΟΥΣΤΩ
1872

Ο Δημήτριος Δάρας, κατασκεύασε, “ιδίοις δαπανή-
μασιν”, ένα δημιούργημα αφθάστου  τεχνικής, στατικής
και αρχιτεκτονικής αξίας. Η τοιχοποιία του ναού, οι
γωνιαίοι λίθοι, τα θυρώματα, προσδιορίζουν κατά τον
καλύτερο τρόπο τις ικανότητες των Σερβαίων μαστό-
ρων. Οι κτιστές κολόνες, ο σχεδιασμός των αψίδων και
η προβολική ανάπτυξη τους για την στερέωση του θό-
λου, η οποία απαιτεί εξειδικευμένες επιστημονικές γνώ-
σεις για την κατανομή δυνάμεων και φορτίων, αντιμε-
τωπίστηκε με επιτυχία από τους ευφυείς Σερβαίους
μαστόρους οι οποίοι επετέλεσαν πραγματικόν άθλο[2]
. Την μεγάλη πίστη του ο κτήτορας φανέρωσε και στην
κατασκευή του τέμπλου. Χωρίς να υπολογίσει έξοδα
κατασκεύασε στην Πάτρα ένα πιστό αντίγραφο του τέ-
μπλου του ναού του Αγίου Ανδρέα, το οποίο μετέφερε
στο χωριό. Πρόκειται για πραγματικό κομψοτέχνημα,
με σωστές αναλογίες, με εντυπωσιακά διαζώματα και
ζωφόρο με έντεχνες ανάγλυφες παραστάσεις. Την κα-
μπάνα την έφερε από την Τεργέστη[3]! Την έκπληξη
συνέχισε με την κατασκευή ενός περίτεχνου δαπέδου.
Σερβαίοι μαστόροι, άριστοι τεχνίτες σχεδίασαν, λατό-
μευσαν, λάξευσαν πέτρες διαφόρων χρωμάτων και σχη-
μάτων από την περιοχή, και με την κατάλληλη εμπνευ-
σμένη διάταξη και πλοκή δημιούργησαν ένα από τα
καλύτερα δάπεδα της εποχής [4]. Αξίζει να αναφερθεί
ότι το ίδιο κεντρικό σχήμα, με διαφοροποιημένη την
περιφέρεια, σε περιγεγραμμένο κανονικό οκτάγωνο,
υπάρχει στην κάτοψη του συνοδικού (Chapter House)
του Αβαείου του Westminster στο Λονδίνο[5]! Κτήτο-
ρες[6], δωρητές, τεχνίτες, πατριώτες όλοι από κοινού
κατόρθωσαν να κατασκευάσουν ένα μνημείο μεγάλης
θρησκευτικής, ιστορικής, αρχιτεκτονικής και συναισθη-
ματικής αξίας.

Ο αείμνηστος Ιωάννης Δάρας έκτισε την πρώτη εκ-
κλησία για να εκδηλώσει την ευγνωμοσύνη του προς
την Θεοτόκο, τη Ζωοδόχο Πηγή, που τον έσωσε από
βέβαιο θάνατο λόγω πτώσεώς του από τον Ψηλό Βρά-
χο ύψους τριάντα, ίσως και περισσοτέρων μέτρων. Αλ-
λά και ο δισέγγονός του, αείμνηστος Δημήτριος Δά-
ρας, ανήγειρε εκ βάθρων τον σημερινό ναό, λόγω σω-

τηρίας του που απέδωσε στην Θεοτόκο, την βοήθεια
της οποίας ζήτησε όταν ταξιδεύοντας για Λονδίνο, δυ-
τικά της Μάλτας, το καράβι στο οποίο επέβαινε κινδύ-
νευσε λόγω μεγάλης τρικυμίας [7].Εντύπωση προκαλεί
ότι και οι δύο κτήτορες, σε στιγμές έσχατης ανάγκης,
επικαλέστηκαν την βοήθεια της Θεοτόκου της Ζωοδό-
χου Πηγής.

γ. Ιστορικό Ζωοδόχου Πηγής-Το Αγίασμα.  Ο τύ-
πος της Παναγίας της Ζωοδόχου Πηγής, διαδόθηκε
σ’ όλο τον κόσμο από ένα μεγάλο μοναστήρι της Κων-
σταντινούπολεως [8], ένα από τα ωραιότερα μοναστή-
ρια της Ανατολής που επιβίωσαν μέχρι σήμερα. Βρί-
σκεται έξω από τα μεσαιωνικά τείχη της, απέναντι από
την λεγόμενη πύλη της Συλληβρίας, και είναι γνωστό ως
Μονή Μπουλουκλή, Παναγία η Βαλουκλιώτισσα και
κυρίως ως Μονή ή Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής,
από την ομώνυμη Πηγή που θεωρείται από τα σημαντι-
κότερα Αγιάσματα της Ορθοδοξίας.

Σύμφωνα με μία εκδοχή, η μονή ιδρύθηκε από τον
Λέοντα Α΄, στα μέσα του 5ου αιώνα και έκτοτε στην
πορεία των αιώνων, η ιστορία της ταυτίστηκε με την
τύχη της Κωνσταντινουπόλεως. Στο διάστημα αυτό κα-
ταστράφηκε πολλές φορές από σεισμούς και πολέ-
μους, αλλά κάθε φορά ξαναχτιζόταν από αυτοκράτο-
ρες και πατριάρχες. Κατά την άλωση της Κωνσταντι-
νούπολεως ο ναός καταστράφηκε και το αγίασμα κα-
λύφθηκε. Αργότερα όμως επετράπει στους Χριστια-
νούς να αποκαλύψουν το αγίασμα και να επανιδρύ-
σουν μικρό προσκύνημα. Το 1825 καταστράφηκε από
τους γενίτσαρους και το 1827 ανευρέθηκε η Ιερή
Εικόνα της Θεοτόκου εικονιζομένη υπέρ της Ζωο-
δόχου Πηγής[9). Μετά απ αυτό το 1830 ο Σουλτάνος
επέτρεψε την ανοικοδόμηση (5η φορά) του Ναού όπως
σήμερα διασώζεται.

Σήμερα στην αυλή της Ζωοδόχου Πηγής βρίσκο-
νται οι τάφοι των Οικουμενικών Πατριαρχών, ενώ
παλαιότερα υπήρξε το νεκροταφείο των ομογενών.
Στον υπόγειο Ναό βρίσκεται μια μαρμαρόχτιστη πηγή
με το Αγίασμα, στις θεραπευτικές ιδιότητες του οποί-
ου αποδίδονται πολλά θαύματα για θεραπείες αυτο-
κρατόρων, πατριαρχών, χριστιανών ακόμη και πολ-
λών αλλοδόξων. Σε ανάμνηση των εγκαινίων του Να-
ού από τον Λέοντα η Εκκλησία μας καθιέρωσε την κατ
έτος εορτή της Ζωοδόχου Πηγής την Παρασκευή της
Διακαινησίμου Εβδομάδας. Ο ναός συνδέεται με διά-
φορες εθνικές παραδόσεις [10] και κυρίως με το
θρύλο των ψαριών που τηγάνιζε η καλογριά την ημέρα
της αλώσεως [11]:
“ Καλόγρια τηγάνιζε ψαράκια στο τηγάνι
και μια φωνή, ψιλή φωνή επάνωθέν της λέγει:
- Πάψε, γριά, το μαγειριό, κι η Πόλη θα τουρκέψει..
- Όταν τα ψάρια πεταχτούν, τα ψάρια ζωντανέ-
ψουν,
τότε κι ο Τούρκος θε να μπή κι η Πόλη θα τουρκέ-
ψει....
Τα ψάρια ζωντανέψανε, τα ψάρια ζωντανέψαν,
κι ο Αμηράς[12] εισέβηκε στην Πόλη καβαλλάρης “.

δ. Επιλογή - Αφιέρωση στη Ζωοδόχο Πηγή. Η
σύνδεση του ναού με τον υφιστάμενο αντίστοιχο στην
Κωνσταντινούπολη, η σχέση και των δύο ναών με το
Νεκροταφείο, την Πηγή, το Αγίασμα, ο εποικισμός
κατοίκων της Πόλης στην Πελοπόννησο, στην περιοχή
από τον 9ο αιώνα[13] και αργότερα και κυρίως κατά
τους χρόνους ακμής του Δεσποτάτου του Μυστρά, η
δυνατότητα ίδρυσης κτητορικών ναών εκτός των Δα-
ραίων και από άλλους κατοίκους του χωριού, όπως
τους Φίληδες με τον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου
στην Ράχη, ενδεχομένως τους Μαραγκαίους με τον

Άγιο Κωνσταντίνο στού Ήθι[14],
πιθανότατα τους Μποραίους με
τον Αγιάννη στην Τρανη-Βρύση,
τους Στρικαίους με τον Άγιο-Σπυ-
ρίδωνα στην Σφυρίδα,....δημιουρ-
γεί πολλές υποθέσεις.

Υπάρχει περίπτωση να μην προ-
έρχονται όλοι οι Νταραίοι του χω-
ριού από τους ηπειρωτικής κατα-
γωγής συνώνυμους Έλληνες, ό-
πως από πολλούς έχει υποστηρι-
χθεί. Στην περιοχή σε αφιερωτή-
ριο έγγραφο του 1650 που υπάρ-
χει στην Μονή του Φιλοσόφου, υ-
πογράφει ως μάρτυρας ένας Θα-
νάσης Τάρας[15]. Τάρας είναι ε-
νετική λέξη που σημαίνει απόβα-

ρο[16.Δάρα επίσης απαντά ως τοπωνύμιο της Μι-
κράς Ασίας. Γνωστή είναι η μάχη του Δάρα που
έγινε το έτος 531 μ. Χ. μεταξύ Βυζαντινών και Περ-
σών.

Η σχέση της περιοχής με τους Βυζαντινούς και με
τις ενετικές κτήσεις της Μεθώνης, Κορώνης και λοι-
πών περιοχών της Πελοποννήσου, από το 1205, ισχυ-
ροποιεί την άποψη ότι ο πρωτοκτήτορας του ναού,
Τούρκων κρατούντων, Ιωάννης Δάρας ανήκε σε οικο-
γένεια που κατοικούσε στην περιοχή, πολλούς αιώ-
νας ενωρίτερον. Σημαίνον πρόσωπο με σημαντική οι-
κονομική δύναμη και βαθιά πίστη, με άμεση ή έμμεση
σχέση με την Κωνσταντινούπολη και το ναό της Ζωο-
δόχου Πηγής με το θαυματουργό Αγίασμα, του οποίου
η δύναμη τον έσωσε κατά την πτώση του από τον Ψηλό
Βράχο, ξεπλήρωσε το τάμα του κτίζοντας τον ομώνυ-

μο ναό. Αλλά και ο μεγαλοεπιχειρηματίας δισέγγο-
νός του Δημήτριος Δάρας, προφανώς για τους ί-
διους λόγους, τον ναό που έκτισε στο χωριό για την
εκπλήρωση ιερού χρέους, αφιέρωσε στην Θεοτόκο
την Ζωοδόχο Πηγή.

Η επιλογή της θέσης οφείλεται στην ιερότητα του
χώρου, από τα ασκητήρια, τα κελιά που υπήρχαν στα
σπηλαιώδη κοιλώματα του βράχου και στην σχέση την
εξάρτηση της περιοχής από το μοναστήρι του Αγια-
ντριά που υπήρχε, από τους πρωτοβυζαντινούς ακόμη
χρόνους. Παρά τις διάφορες επεμβάσεις, σε πολλά
σημεία του βράχου υπάρχουν ακόμη υπολείμματα αι-
θάλης, που επιβεβαιώνουν την ανάλογη χρησιμοποίη-
ση τους. Ενισχύει τις παραπάνω θέσεις και η πηγή
που μέχρι πρόσφατα υπήρχε στη βάση του Ψηλού Βρά-
χου και σήμερα έχει καλυφθεί από σωρούς χωμάτων.
Στον καθηγιασμένο χώρο, οι κτίτορες, παππούς και
εγγονός έχτισαν τον πάνσεπτο, θαυματουργό ναό της
Ζωοδόχου Πηγής που επί αιώνες γενεές Σερβαίων α-
ντλούσαν Δύναμη, Πίστη, Παρηγοριά, Ελπίδα[17]....

“Ο ναός σου Θεοτόκε ανεδείχθει παράδεισος, ως
ποταμούς αειζώους αναβλύζων ιάματα ώς προσερχό-
μενοι πιστώς, ως Ζωοδόχου εκ Πηγής, ρώσιν αντλούμεν
και ζωήν την αιώνιον, πρεσβεύεις γαρ συ τω εκ σου
τεχθέντι Σωτήρι Χριστώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών “
[18]. (Απολυτίκιον, Ήχος α΄)

Ο Ναός σου Θεοτόκε..., η Καταφυγή μας, η Σκέπη
μας! “...Πουθενά πιο μυρωμένο δεν καπνίζει το λιβάνι,
Πουθενά το καντηλάκι, δεν σπιθάει πιο φωτεινό...”[19].

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. [1] Τάκη Χ. Κανδηλώρου.
Η Γορτυνία. Εκδόσεις “ΔΙΟΝΥΣΣΟΣ” Αθήνα. σ. 198. [2] Τόσο
ο ναός της Ζωοδόχου Πηγής, όσο και ο ναός της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου που κτίστηκε αργότερα, μετά απ’ο πενήντα
χρόνια περίπου, έχουν πολλά κοινά σημεία δομήσεως, ε-
φαρμόζεται η ίδια τεχνική, πρόκειται για τα αντιπροσωπευτι-
κά έργα των Σερβαίων μαστόρων. [3] Επειδή η καμπάνα
παρουσίασε διάφορα ραγίσματα, δημιουργήθηκε το ίδιο
εκμαγείο και ανακατασκευάσθηκε από στεμνιτσιώτες μα-

Ο Ναός της Ζωοδόχου Πηγής και το καμπαναριό της. Έργα της ιατρού Μαρίας Χ. Μαραγκού
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Εντυπωσιακό το περίτεχνο δάπεδο του Ναού
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Από Ελένη Σώζη-Σχίζα, Προς το Σύνδεσμο Σερβαίων
Αγαπητοί πατριώτες του ΔΣ του χωριού μας, που έχω νοσταλγήσει. Διαβάζω την εφημερίδα

των Σερβαίων “ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ”, που έρχεται σε συγγενικά μου πρόσωπα και συγκινούμαι πάρα
πολύ και περιμένω πότε θα έρθει η επόμενη να την διαβάσω για να μάθω τα νέα (ευχάριστα-
δυσάρεστα) από του Σέρβου. Σας παρακαλώ την εφημερίδα “ΑΡΤΟΖΗΝΟΙΣ” να μου την στέλνε-
τε στην εξής διεύθυνση: Ελένη Σώζη-Σχίζα 12 main north road ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ. Επειδή
τον Αύγουστο θα έρθω στο Σέρβου για να δω τους πατριώτες θα παρακαλούσα να δημοσιευθεί
η ακόλουθη Ενημέρωση-Κάλεσμα στην εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου μας.
ΚΑΛΕΣΜΑ: “Η Ελένη Σώζη-Σχίζα, κόρη των Δημητρίου και Αγγέλως Σχίζα (Πετρούλια) καλώ

τους συμμαθητές μου στο σχολείο Σέρβου (γεν. 1950) σε αντάμωμα τον 15αύγουστο στου
Σέρβου για να θυμηθούμε τα παλιά και να ανταλλάξουμε τα νέα μας”.

Απάντηση Συνδέσμου
Αγαπητή μας ξενιτεμένη πατριώτισσα, χαιρόμαστε ιδιαίτερα για το μήνυμά σου και θα

χαρούμε να σε δούμε όταν έρθεις στο χωριό, που τόσο έχεις νοσταλγήσει και με το δίκιο σου.
Το ΔΣ του Συνδέσμου μας προσπαθεί, κυρίως με την εφημερίδα του “Αρτοζήνος”και την
ιστοσελίδα του servou.gr, να φέρει στοuς απανταχού της γης πατριώτες τα νέα (ευχάριστα
και δυσάρεστα, όπως λες και εσύ) και να κρατήσει κάποιους μεταξύ μας δεσμούς, που ο
χρόνος και οι αποστάσεις διαρκώς τους εξασθενούν. Κάλεσμα σαν το δικό σου ενισχύουν
αυτούς τους δεσμούς και προτρέπουμε και άλλους πατριώτες όχι μόνο του εξωτερικού,
αλλά και του εσωτερικού να ακολουθήσουν το παράδειγμά σου. Με τη λειτουργία του “ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΡΒΟΥ”, που γίνεται με τη συνδρομή των πατριωτών και πιστεύουμε
πως θα αρχίσει από το καλοκαίρι, θα δοθεί η δυνατότητα σε πατριώτες να οργανώνουν
συγκεντρώσεις με παλιούς συμμαθητές κλπ και να περνούν ευχάριστα κάποιες ώρες.
Χαιρετισμούς σε όλους τους πατριώτες της Αυστραλίας που βλέπεις και σου ευχόμαστε

κάθε προσωπική ευτυχία και με το καλό να έρθεις.
Το ΔΣ του Συνδέσμου

.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗ ΜΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΓΣΕΕ κ. Ι. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΙΑΣ, Παλούμπα 06-03-2010

Το ΔΣ του Δήμου Ηραίας, κατά την συνεδρίαση του, την 6η
Μαρτίου 2010, μετά εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Áèá-
íáóßïõ Ìðüñá σχετικά με την βάναυση επίθεση και τον τραυμα-
τισμό που δέχτηκε ο συμπατριώτης μας Πρόεδρος της ΓΣΕΕ κ.
ÉùÜííçò Ðáíáãüðïõëïò ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

1.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ηραίας όπως μεταφέρει τις ευχές
του ΔΣ για ταχεία ανάρρωση του προέδρου της ΓΣΕΕ κ. ÉùÜííç
Ðáíáãüðïõëï.

2. Καταδικάζει την βία απ΄όπου και αν προέρχεται.
3. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον Τοπικό Τύπο.
Ακριβές αντίγραφο. Ο Δήμαρχος κ. Óôáýñïò ×ñéóôüðïõëïò.

*****
Την συμπάθειά μας  στον αγαπητό πατριώτη πρόεδρο ΓΣΕΕ ÃéÜííç Ðáíáãüðïõëï, εκ-

φράζουμε και εμείς ως ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΕΡΒΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ και του ευ-
χόμαστε ποτέ να μην του ξανασυμβεί ανάλογο γεγονός. Ακόμη του συμπαραστεκόμαστε
στους δίκαιους αγώνες του, για τα δικαιώματα των εργατών και των εργαζομένων  για το
καθημερινό μεροκάματο.

Ôï ÄÓ ôïõ ÓõíäÝóìïõ.

Ιερός Ναός Παναγίας της ΣερβιώτισσαςΙερός Ναός Παναγίας της ΣερβιώτισσαςΙερός Ναός Παναγίας της ΣερβιώτισσαςΙερός Ναός Παναγίας της ΣερβιώτισσαςΙερός Ναός Παναγίας της Σερβιώτισσας
                                Άποψη Χ. Αθ. Μαραγκού

 Aπό την περιγραφή των Ναών της Ζωοδόχου Πηγής και της Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου, συνάγεται ότι η Θεοτόκος υπήρξε η προστάτις
των Σερβαίων, σ’ όλες τις περιπτώσεις. Είναι τόσο πολύ συνδεδεμέ-
νη με το χωριό που δικαίως θα μπορούσε ν’ αποκληθεί Παναγία η
Σερβιώτισσα. Η έκπληξη όμως προήλθε από την Κρήτη, όπου οι πι-
στοί μιας περιοχής έχουν ναό αφιερωμένο στην .. . Παναγία τη Σερ-
βιώτισσα! Συγκεκριμένα στο χωριό Στύλος του Δήμου Αποκόρωνου
των Χανίων υπάρχει η Εκκλησία της Παναγίας της Σερβιώτισσας, η
οποία αποτελεί ένα από τα βασικά παραδείγματα της βυζαντινής
Αρχιτεκτονικής στην Κρήτη. Κτίσθηκε κατά την Δεύτερη Βυζαντινή
περίοδο (12ος αιώνας), και παρουσιάζει επιρροή από ρυθμούς εκκλη-

σιαστικής που αναπτύχθησαν παλαιότερα, κυρίως από την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης. Ο
Ναός σωζόταν σε κατάσταση ερειπίου και στερεώθηκε από την Αρχαιολογική Υπηρεσία πριν πολλά
χρόνια.Υποστηρίζεται ότι πήρε το όνομα από κάποια εικόνα της Παναγίας που κρατούσε τον Χριστό με
το αριστερό χέρι, Αριστεροκρατούσα. Είναι γνωστόν ότι, το αριστεροκρατούσα, δεν είναι εξαίρεση,
δεν αποτελεί ίδιον γνώρισμα των εικόνων πρώτον και δεύτερον δεν γίνεται ποτέ Ζερβιώτισσα,
(αριστερός= ζερβός-ή-ό, ή ζερβής-ιά-ί,) αλλά το πολύ Ζερβοχέρα, Ζερβιά, αριστερόχειρ, επαρίστε-
ρη και άλλα συναφή. Δεν γίνεται όμως ποτέ Ζερβιώτισσα και πολύ περισσότερο Σερβιώτισσα και
δεδομένων των σχέσεων των Πελοποννησίων με την Κρήτη κατά την χρονική περίοδο κατασκευής του
Ναού, υπάρχει μια επιφύλαξη γιατί όπως έχουν τα πράγματα τίποτα δεν αποκλείεται. Προς αποφυγή
αίολων σχολίων, απαιτείται πληρέστερη έρευνα για την εξεύρεση πειστικότερων στοιχείων, τα οποία
υπάρχει το ενδεχόμενο να μας φέρουν προ εκπλήξεων!

                               Άποψη Βασιλείου Κ. Σχίζα
Παναγία η Σερβιώτισσα. “Σερβαίων ψυχής καταφύγιον”
Στην υμνολογία της Ορθοδοξίας, στα κείμενα των Αγίων, της πί-

στεώς μας, αλλά και στη συνείδηση του ευσεβούς λαού καθιερώθη-
καν χιλιάδες ΘΕΟΤΟΚΩΝΥΜΙΑ τα οποία εγκωμιάζουν το όνομα
της Μητέρας του Χριστού. Το περιεχόμενο των προσαγορημάτων
αυτών προκαλεί κατάνυξη και αναπλάθει κάθε ανθρώπινο αίσθημα.
Οι Σερβαίοι συμβολικά προσαγορεύουν την Παναγία με το οικείο
σ’αυτούς  επίθετο, “ΣΕΡΒΙΩΤΙΣΣΑ”. Είναι Θεοτοκωνύμιο το οποίο
υποκρύπτει αληθινή ιστορική πραγματικότητα συνδεδεμένη αρρήκτως
με τους προγόνους, τις παραδόσεις και τη σημερινή πραγματικότητα
του χωριού.  Η Παναγία (Ζωοδόχος Πηγή και Κοίμησις της Θεοτόκου)

ήταν, είναι και θα συνεχίσει εσαεί να είναι για τους Σερβαίους, ψυχής καταφύγιον. Σε πόνημα
του 1992 εμπεριέχονται 5500 Θεοτοκωνύμια στα οποία δεν περιλαμβάνεται η “Παναγία η Σερ-
βιώτισσα”. Μπορεί όμως το προσαγόρημα “Παναγία η Σερβιώτισσα” να επικρατήσει  εύκολα και
να καταγραφεί στα εκκλησιαστικά κείμενα και λεξικά εφόσον το ενστερνιστούν οι Σερβαίοι και
το μεταφέρουν ο καθένας στο περιβάλλον του. Στο παρελθόν έχει γραφεί στην εφημερίδα “Αρτο-
ζήνος”, ότι υπάρχει στην Κρήτη, στο χωριό Στύλος της Επαρχίας Αποκορώνου του Νομού Χανίων,
ναός της Παναγίας με το προσωνύμιο “Σερβιώτισσα”. Το ίδιο και σε ιστοσελίδα του διαδικτύου.
Το γεγονός αυτό προκάλεσε εύλογα το ενδιαφέρον μας, για να συλλέξουμε σχετικές πληροφο-

ρίες από τους  κατοίκους τους χωριού Στύλος. Αποκομίσαμε μόνον … πλούσια παράδοση! Υπάρχει
πράγματι ναός, δεξιά του Κεραμιώτη ποταμού έξω από το χωριό Στύλος ο οποίος είναι αφιερωμέ-
νος στην Παναγία και τιμάται στις 24 Σεπτεμβρίου. Κανένας όμως δεν γνώριζε το προσωνύμιο
“Σερβιώτισσα”. Ο ναός ονομάζεται από τους κατοίκους της περιοχής και “Μοναστήρα” γιατί στο
παρελθόν λειτουργούσε και σαν μοναστήρι. Σύμφωνα με την παράδοση που μεταδόθηκε από
γενιά σε γενιά, ένας πρωτομάστορας έχτιζε πάνω σε ένα “χωματοβούνι”, αριστερά του ποταμού
Κεραμιώτη μία εκκλησία για να τιμήσει τον Άγιο Γεώργιο. Τότε το τσιράκι του (εργάτης του)
αποφάσισε να χτίσει καλύτερη εκκλησία πάνω σε ένα “λιθοβούνι” δεξιά του Κεραμιώτη ποταμού
προς τιμήν της Παναγίας. Ο εργάτης όταν τελείωσε το έργο κάλεσε τον πρωτομάστορα να
θαυμάσει την πράγματι καλύτερη εκκλησία. Μετά από δόλια υπόδειξη του πρωτομάστορα ανέβη-
κε σε μια σκάλα για να στερεώσει ένα γάντζο στον τρούλο απ’ όπου θα κρέμεται ο πολυέλαιος.
Τότε έσυρε από ζήλια τη σκάλα ο πρωτομάστορας, με αποτέλεσμα να πέσει στο δάπεδο το τσιράκι
και να σκοτωθεί. Η εκκλησία συνδέθηκε με το θάνατο του εργάτη που την έχτισε και έκτοτε έμεινε
κλειστή, “αλειτούργητη”. Σύμφωνα με άλλη επικρατέστερη εκδοχή την εκκλησία της Παναγίας
έκαψαν δύο φορές οι Τούρκοι και αυτός ήταν ο λόγος που παρέμεινε “αλειτούργητη”. Για εγκυ-
ρότερη πληροφόρηση απευθυνθήκαμε στην Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων όπου μας γνώρι-
σαν ότι η Παναγία φέρει το προσωνύμιο “Ζερβιώτισσα” (από το ζερβός ή αριστερός -ή), επειδή
είναι “Αριστεροκρατούσσα” δηλαδή κρατά το Χριστό με το αριστερό χέρι. Είναι βυζαντινό μνημεί-
ο, κτίσμα 900 ετών, βυζαντινού ρυθμού, σταυροειδούς σχήματος μετά τρούλου. Ανακαινίστηκε
πριν μερικές δεκαετίες ενώ έφερε ίχνη πυρκαγιάς. Ουδέποτε είχε το όνομα “Σερβιώτισσα”. Ο
αρθρογράφος της εφημερίδας “Αρτοζήνος” μάλλον είχε παρασυρθεί από τη λανθασμένη κατα-
χώρηση στο διαδίκτυο, όπου αντί του ορθού “Ζερβιώτισσα” γράφει “Σερβιώτισσα”. Είναι λοιπόν
ΜΙΑ η Παναγία η Σερβιώτισσα και θα καταχωρηθεί στις μελέτες των ερευνητών, ότι πρόκειται για
την Παναγία που τιμάται στου Σέρβου και είναι το καταφύγιον ψυχής των κατοίκων του χωριού.

Σχόλιο Αρτοζήνου

Είναι αυτονόητο πως τόσο ο Χ. Μαραγκός, όσο και ο Β. Σχίζας εκφράζουν προσωπι-
κές απόψεις για το θέμα της “Παναγίας της Σερβιώτισσας” και κάθε πατριώτης  δι-
καιούται να έχει τη δική του άποψη επί του θέματος. Ο Σύνδεσμος δεν υιοθετεί ούτε
απορρίπτει καμία άποψη. Θεωρούμε πως είναι απόλυτα δημοκρατικό, -στα πλαίσια
της ελεύθερης διακίνησης ιδεών εντός των συλλογικών μας πλαισίων-, να δημοσιευ-
θούν αυτές οι απόψεις, όπως και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές, από  οποιονδήποτε
πατριώτη. Σε θέματα πίστεως καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει αυτό που νομίζει,
δεν έχει όμως δικαίωμα να θέλει να επιβάλει  τη δική του πίστη, σε οποιονδήποτε
άλλον. Έτσι δεν είναι;

Με κατάνυξη εορτάστηκαν τα Άγια Πάθη στο χωριό
Βασίλη Κ. Σχίζα 

Σε άκρως κατανυκτική ατμόσφαιρα γιορτάστηκαν τη Μεγάλη Εβδομάδα τα Άγια Πάθη του Χρι-
στού, στον Ι. Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στου Σέρβου, ιερουργούντος, κατά τις Ιερές Ακολουθίες,
με κάθε ιεροπρέπεια, του πατέρα Σωτηρίου Χούσου και με την βοήθεια των ιεροψαλτών Γιάννη
Σχίζα, Γιώργη Βέργου και Κώστα Δάρα. Ειδικά τη Μ. Παρασκευή, το ευσεβές εκκλησίασμα αποτελεί-
το από ικανό αριθμό προσκυνητών, πολλοί των οποίων ήταν απόδημοι Σερβαίοι της Αττικής.
Η παρουσία όλων στου Σέρβου αφύπνισε μνήμες περασμένων δεκαετιών όταν το χωριό έσφυζε

από ζωή  καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. Τότε, οι ταξιδευτές μαστόροι, επέστρεφαν στο χωριό με
το “καζάντι” τους για να γιορτάσουν με τις οικογένειές τους τις Άγιες Ήμερες. Οι κατά κύριο επάγγελ-
μα αγροκτηνοτρόφοι ασφάλιζαν τα γιδοπρόβατα και συμμετείχαν όλοι μαζί, στις θρησκευτικές και
κοινωνικές εκδηλώσεις του χωριού.
Εκείνα τα χρόνια στόλιζαν τον Επιτάφιο της Ζωοδόχου Πηγής με αγριολούλουδα, που μάζευαν

από τα χωράφια και τους κήπους τα 170 περίπου παιδιά του σχολείου. Φέτος, ένας “εργάτης”
στόλισε τον Επιτάφιο στην εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, για τις ανάγκες της τελετής των
Παθών. Παλιά, τα παιδιά του σχολείου χωρισμένα σε δύο χορωδίες, αγοριών και κοριτσιών, έψαλλαν
τα εγκώμια αφού είχαν κάνει πολλές πρόβες με τους δασκάλους τους στο σχολείο. Σήμερα δεν
υπάρχουν παιδιά να υμνήσουν τον Θεάνθρωπο και τα εγκώμια ψάλλουν οι ιεροψάλτες. Η λιτάνευση
του Επιταφίου γίνεται σήμερα, όπως και τότε, στο δρόμο μέχρι την Αγία Παρασκευή στην Τρανή
Βρύση. Υπάρχουν όμως σημαντικές διαφορές.

*Στη διαδρομή της ιερής πομπής τότε, οι νοικοκυρές έξω από το σπίτι έκαιγαν λιβάνι πάνω σε ένα
κομμάτι κεραμίδι, σε αναμμένα κάρβουνα που έπαιρναν από το τζάκι, αφού σπάνια υπήρχε λιβανι-
στήρι.

*Τα παιδιά του σχολείου προηγούντο της πομπής και κρατώντας πολύχρωμα φανάρια, έψαλλαν
ρυθμικά το “Κύριε ελέησον...” ενώ οι καμπάνες των δύο εκκλησιών, της “επάνω” (Ζωοδόχου Πηγής)
και της “κάτω” (Κοιμήσεως της Θεοτόκου), χτυπούσαν αδιάκοπα μέχρις ότου επιστρέψει ο Επιτάφιος
στο Ναό της Ζωοδόχου Πηγής.

 Όμως, καμπάνες δεν ακούστηκαν φέτος να χτυπούν και από τα απέναντι χωριά, του Λυκούρεση
και του Ψάρι. Ερημώνουν τα χωριά μας! Θα πρέπει διαρκώς να εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας σ’
αυτούς τους λίγους, που προσπαθούν και αγωνιούν στου Σέρβου, για να διατηρήσουν αυτές τις
παραδόσεις! Είναι οι ρίζες μας, οι ρίζες της πατρίδας μας!
ΣΧΟΛΙΟ ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ: Όπως πληροφορηθήκαμε πολλές γυναίκες και φέτος στόλισαν τον

επιτάφιο του χωριού. Μπράβο τους. Τους ευχόμαστε και του χρόνου.

στόρους μάλλον το 1947. (4) Θαυμαστή και αξιέπαινη
είναι η ενέργεια του αρχιτέκτονα Ιωάννη Μαραγκού να
διακοσμίσει με το ίδιο ακριβώς σχέδιο και το δάπεδο του
εξωνάρθηκα του ενοριακού Ναού του χωριού. [5] Χαρ. Θ.
Μπούρα, Ιστορία Αρχιτεκτονικής. Αθήνα 1975 [6] Κτήτω-
ρες = ιδρυτές. [7] Βσίλη Ι. Δάρα. Ιστορικά Σέρβου Γορτυ-
νίας, Αθήνα 1988. [8] Αθ. Δαλιανά, Η Ζωοδόχος Πηγή,
Θεσσαλονίκη 1979 [9] Την εικόνα αυτή κατέστρεψαν οι
Τούρκοι στα γεγονότα του 1955. Αντίγραφο του ανευρε-
θέντος εικονίσματος, υπάρχει στο ναό Παναγίας Αργοκοι-

λιώτισσας στη Νάξο. [10] Αποστολική Διακονία της Ελλά-
δος, Η Ζωοδόχος Πηγή στο Μπαλουκλί [11] Με το ίδιο
θέμα υπάρχει και ποίημα του Γ. Βιζυηνού. (Ατθίδες Αύ-
ραι). [12] Αμηράς, ο Μωάμεθ. [13] Ιστορία του Ελληνικού
Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τομ. Η΄ σ. 336 [14] ‘Ηθι. Η
λέξη πρέπει να προέρχεται από το ρήμα ηθέω-ώ, που
σημαίνει σουρώνω, στραγγίζω, λόγω των πολλών πηγών
που υπάρχουν στην περιοχή. [15] Τ. Αθ. Γριτσόπουλου,
Μονή Φιλοσόφου, Εν Αθήναις 1960. Σ. 123. “ Αφιέρωσις
αγρού υπό Πολυδώρου Παπαδιάκου κατ Οκτώβριον 1656,

εις θέσιν Βουτσαρού“. [16] Μαν. Τριανταφυλλίδη, Τα Οι-
κογενειακά μας Ονόματα, Θεσσαλονίκη 1982. “ Ντάρας,
Δάρας, dara, το απόβαρο, (ν) ταρα, (Βενετς. tara) “.

[17] Ιερός Ναός Παναγίας της Σερβιώτισσας.[18] Αεί-
ζωος=ο υπάρχων, ο αθάνατος. Ρώσις=ρώννυμι, δυνά-
μωμα, (εν)δυνάμωση. [19] Γ. Αθάνας, Νόβας. Ο Αη Δημή-
τρης (ποίημα).

Ο ιερός ναός Ζωοδόχου Πηγής
σε ανάγλυφη απεικόνιση
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Πρακτικά Γ. Συνέλευσης Συνδέσμου Σερβαίων, 21-3-2010

καταστατικού με την φράση: ̈ ...και η ελεύθερη διακίνη-
ση ιδεών, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα συμ-
φέροντα του Συνδέσμου”. Ανέφερε ως  παράδειγμα
επιστολές στο Δ.Σ. που έθιγαν κατά τη γνώμη του ΔΣ
τα συμφέροντα του Συνδέσμου και αποφασίστηκε να μη
δημοσιευθούν.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διάβασε γραπτές παρατηρή-
σεις του Χρ. Δημητρόπουλου σχετικά με τους σκοπούς
του Συνδέσμου: Θεωρεί ότι οι  σκοποί του Συνδέσμου
έχουν περιοριστεί με το προτεινόμενο καταστατικό και
κατά τη γνώμη του πρέπει να διευρυνθούν στον τομέα
της ενημέρωσης και για γενικότερα θέματα εκτός χω-
ριού, στο τομέα της κατοχύρωσης της ελεύθερης δια-
μόρφωσης και διακίνησης ιδεών, στο τομέα της εξύψω-
σης του μορφωτικού –πνευματικού και ηθικού επιπέδου
των μελών. Επίσης εξέφρασε τη διαφωνία του με την
διατύπωση “έργων και υποδομών στο χωριό”. Ι. Αθ. Μα-
ραγκός: Πρότεινε την αλλαγή της λέξης “εκπολιτιστικοί”
με την λέξη “πολιτιστικοί” στους σκοπούς του
Συνδέσμου. Συμπλήρωσε ότι ο Σύνδεσμος δεν
πρέπει να έχει, πολύ γενικότερους σκοπούς.  Ο
Πρόεδρος του ΔΣ διάβασε πρόταση του Θάνου
Μπόρα, που έλεγε πως στους σκοπούς του Συν-
δέσμου  να προστεθεί η κατασκευή ξενώνα, λα-
ογραφικού μουσείου, ανάπλαση τοπίων του χω-
ριού. Η Γ.Σ, μετά από αναλυτική συζήτηση,  απο-
φάσισε να γίνει αλλαγή της λέξης “εκπολιτιστι-
κοί” σε “πολιτιστικοί” και την προσθήκη στην
παράγραφο 6 του άρθρου 2 που διαμορφώνεται
τελικά ως εξής: “Η καλλιέργεια γενικά των ιδα-
νικών της δημοκρατίας και ελευθερίας και η
ελεύθερη διακίνηση ιδεών, υπό την προϋπόθεση
ότι δεν θίγονται τα συμφέροντα του Συνδέσμου”.

ΑΡΘΡΟ 3
Ηλ. Μπόρας: Πρότεινε να μην αναγραφεί ο

αριθμός του νόμου στην παράγραφο δ του πα-
ρόντος άρθρου. Ι. Μπόρας: Δεν είναι απαραί-
τητη η αναγραφή του νόμου, γιατί σ’ όλες τις
περιπτώσεις που παραλείπεται στο καταστατι-
κό, εφαρμόζεται ο νόμος.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ διάβασε  γραπτές παρατηρήσεις
του Χρ. Δημητρόπουλου:  “Να προστεθεί στα μέσα επί-
τευξης των στόχων το Ταμείο Αλληλοβοήθειας, η Τράπε-
ζα Αίματος και γενικά η εκτέλεση κάθε έργου που θα
προάγει την κοινωνική και πολιτιστική αποστολή του Συν-
δέσμου”.Η Γενική Συνέλευση ψήφισε την πρόταση για
διαγραφή του αριθμού του νόμου και την προσθήκη ίδρυ-
σης Ταμείου Αλληλοβοήθειας.

ΑΡΘΡΟ 4
Κ. Κωνσταντόπουλος: Να προτείνονται ως αρωγά

μέλη εκτός από το ΔΣ και από τη Γ.Σ. Ηλ. Μπόρας: Να
γίνεται εγγραφή ως τακτικών μελών και ανθρώπων που
μένουν και εργάζονται στο χωριό. Ακολούθησαν προτά-
σεις που συμπληρώνουν την προηγούμενη, όπως ο όρος
να είναι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού πάνω από 5 χρόνια
και να ψηφιστούν από τα 2/3 της Γ.Σ. Η Γενική Συνέλευ-
ση ψήφισε όλες τις ανωτέρω προτάσεις.

ΑΡΘΡΑ 5 και 6. Αντικαταστάθηκε η λέξη “πληρωμή” με
τη λέξη “καταβολή”.

ΑΡΘΡΟ 7
Ι. Μπόρας: Νομικά είναι σωστά διατυπωμένο το άρ-

θρο αυτό, αλλά και το καταστατικό να έχει παραλείψεις
υπερισχύει ο νόμος που τα ρυθμίζει όλα. Ηλ. Μπόρας:
Πρότεινε να διαγραφούν οι παράγραφοι β και γ του
παρόντος άρθρου γιατί σε περίπτωση καθεστώτων με
απαγορεύσεις μπορεί να καταστρατηγηθεί. Κ. Κωνστα-
ντόπουλος: Έκανε την επισήμανση  για τις παραγρά-
φους β και γ ότι δηλαδή είναι περιορισμοί που αφορούν
την εγγραφή νέου μέλους και δεν αναφέρεται σε διαγρα-
φή παλιού. Η ΓΣ ψήφισε ως έχει το άρθρο στο προτει-
νόμενο καταστατικό και απέρριψε την πρόταση.

ΑΡΘΡΟ 9
Ηλ. Μπόρας. Πρότεινε να διαγραφεί η παράγραφος γ

του άρθρου. Ο Ι. Μπόρας είπε πως και να διαγραφεί δεν
έχει σημασία γιατί έτσι και αλλιώς καλύπτεται από το
νόμο. Κατόπιν αυτού   Γ.Σ. δέχτηκε την πρόταση.

ΑΡΘΡΟ 12
Ι. Ν. Βέργος : Επισήμανε ότι πρέπει να δοθεί προσοχή

στον ορισμό των δωρητών και ευεργετών  γιατί υπάρ-
χουν περιπτώσεις όπου κάποιοι προσφέρουν μικρότερα
ποσά από τα ποσά που ορίζονται από το παρόν άρθρο
ως όριο, αλλά ανά τακτά χρονικά διαστήματα, οπότε το
συνολικό ποσό είναι πολύ μεγαλύτερο. Επίσης ανέφερε
πως υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που προσφέ-
ρουν σε μεγάλο βαθμό εθελοντική εργασία και ακόμη
είπε πως δεν έχουν τιμηθεί άνθρωποι που έχουν προ-
σφέρει. Ο Πρόεδρος του ΔΣ διάβασε γραπτή πρόταση
του Θάνου Μπόρα: Πρότεινε ότι για την απόδοση του
τίτλου “ευεργέτη” σε κάποιο μέλος ή φίλο του Συνδέ-
σμου να λαμβάνεται υπ’ όψη αθροιστικά για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα η οικονομική προσφορά του. Χρ. Μαρα-
γκός: Συμφώνησε ότι πρέπει να γίνεται συνολική αξιολό-
γηση της προσφοράς πατριωτών και φίλων στο Σύνδε-
σμο και διατύπωσε ως εξής την πρόταση, που έγινε δε-
κτή από τη ΓΣ.

“Χρέος του Συνδέσμου είναι η συνολική αξιολόγηση
της προσφοράς κάθε πατριώτη (ή φίλου του Συνδέσμου),
που αντιστοιχεί σε επίπεδα δωρητή ή ευεργέτη και  η
απόδοση σε αυτόν της πρέπουσας τιμής”

ΑΡΘΡΟ 13
Ηλ. Μπόρας: Πρότεινε να γίνεται λαϊκή συνέλευση

στο χωριό με υποχρεωτική συμμετοχή του ΔΣ και οι απο-
φάσεις της να είναι δεσμευτικές. Επίσης πρότεινε ότι σε
περίπτωση μη απαρτίας σε συνεδρίαση της Γενικής Συ-
νέλευσης να γίνεται η επαναληπτική σε 2 ώρες και όχι σε
8 ημέρες. Κ. Κωνσταντόπουλος: Ζήτησε διευκρινίσεις
από πού προκύπτει το κατώτερο όριο απαρτίας τα 21
μέλη. Ι. Μπόρας: Συνήθως, είπε, ορίζεται ποσοστό επί
των  ταμειακώς εντάξει μελών αλλά έτσι όπως είναι στο
άρθρο είναι σωστά τοποθετημένο γιατί εξασφαλίζει το
ελάχιστο όριο. Ι. Στ. Βέργος: Είναι σωστά γραμμένο το
άρθρο γιατί ο αριθμός αυτός είναι ο ελάχιστος αριθμός
για ύπαρξη σωματείου. Ηλ. Μπόρας: Πρότεινε τα θέματα
επιπλέον ημερήσιας διάταξης να μην συζητούνται στο
τέλος της Γ.Σ. όπως αναγράφεται στο παρόν άρθρο του
προτεινόμενου καταστατικού αλλά αυτό να καθορίζεται
από τη ΓΣ. Η Γενική Συνέλευση ψήφισε την τελευταία
πρόταση και απέρριψε τις προηγούμενες.

ΑΡΘΡΟ 14  Διατυπώθηκε πρόταση για διόρθωση στον
χαρακτηρισμό της Τακτικής Γ.Σ κάθε δύο χρόνια ως
εξής: Τακτική- Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. Ψηφίστηκε η πρό-
ταση.

ΑΡΘΡΟ 15. Διατυπώθηκε πρόταση για διόρθωση στον
χαρακτηρισμό της ΓΣ στο μέσον της διετίας ως Ενημε-
ρωτικής ως εξής: Τακτική Γ.Σ.  Ψηφίστηκε η πρόταση με
την προσθήκη: “Σε κάθε περίπτωση, κάθε Αύγουστο το
ΔΣ οφείλει να οργανώνει μία ενημερωτική συγκέντρωση-
συζήτηση των πατριωτών στο χωριό”.

ΑΡΘΡΟ 17  Ο πρόεδρος του ΔΣ διάβασε γραπτή πρό-
ταση του Θάνου Μπόρα: Πρότεινε να μετέχει αριστίνδην
στο ΔΣ του Συνδέσμου ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμ-
βουλίου του χωριού.

Ι. Μπόρας: Είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα νομικό εάν
είναι χωρίς ψήφο. Στην περίπτωση δικαιώματος ψήφου,
μπορεί να δημιουργηθεί περιπλοκή και το θέμα χρειάζε-
ται ιδιαίτερης προσοχής. Κ. Δάρας: Πρότεινε να συμμε-
τάσχει ο Πρόεδρος του Τ.Σ. ως υποψήφιος στις αρχαι-
ρεσίες. Χρ. Μαραγκός: Πρότεινε να συμμετάσχει ο πρό-
εδρος στο Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου.  Η Γ.Σ. ψήφισε
την τελευταία πρόταση, που διατυπώθηκε ως εξής: “Στο
ΔΣ μπορεί να συμμετέχει ο Πρόεδρος του ΤΔ του χω-
ριού, χωρίς δικαίωμα ψήφου, αφού το δικαίωμα ψήφου
μπορεί να δημιουργήσει νομικά προβλήματα. Θα ήταν
ευεργετικό για το χωριό και το Σύνδεσμο αν ο πρόεδρος
η/και μέλη του ΤΔ του χωριού μετείχαν στο ψηφοδέλτιο
των αρχαιρεσιών”. Στο άρθρο αυτό προστέθηκε σχετικά
με τις επιτροπές και το εξής: Στις επιτροπές που το ΔΣ
θα ορίζει με κάθε λεπτομέρεια δικαιώματα και υποχρε-
ώσεις, μπορούν να μετέχουν και άτομα εκτός ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 18
Χρ. Μαραγκός: Είπε ότι προτείνεται  ανώτερο ποσό

δαπάνης για κάθε έργο χωρίς την έγκριση της Γ.Σ. το
ποσό των 5.000,00 ευρώ για καλύτερη διαχείριση των
οικονομικών.

Κ. Παγκράτης: Πρότεινε το εν λόγω ποσό να οριστεί
στις 3.000,00 ευρώ. Ι. Στ. Βέργος: Πρότεινε μεγαλύτερο
ποσό για ευκολότερες διαδικασίες και πρόσθεσε ότι
όλοι είμαστε ευυπόληπτοι,  αφού μας εκλέγουν οι πα-
τριώτες. Γ. Δ. Βέργος: Πρότεινε το μέγιστο ποσό να
οριστεί στις 10.000,00 για ευκολότερη λειτουργία του
ΔΣ και της πορείας των έργων.

Το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία και υπερψηφίστηκε η
πρόταση για μέγιστο ποσό δαπάνης στις 10.000,00 ευ-
ρώ και μόνο για επείγοντα έργα που δεν υπάρχει δυνα-
τότητα να αποφασίσει η ΓΣ. Ο Κ. Παγκράτης διαφώνησε
γιατί έτσι είπε το ΔΣ διαχειρίζεται όλη τη περιουσία του
Συνδέσμου και ζήτησε να γραφτεί στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 19 Η  Γ.Σ. ψήφισε το άρθρο με την προσθήκη
στο τέλος “ή εξουσιοδοτημένο μέλος του ΔΣ”.

ΑΡΘΡΟ 21
Ι. Στ. Βέργος: Πρότεινε η ανάληψη χρημάτων από το

λογαριασμό του Συνδέσμου στη Τράπεζα να μπορεί να
γίνεται “ανά δυάδες” από τα μέλη του ΔΣ με σχετική
απόφαση του ΔΣ. Δηλαδή ο Πρόεδρος και ο Ταμίας, ο
αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας κλπ. υπογράφοντες
και οι δύο στην Τράπεζα, για καλύτερη εξυπηρέτηση. Ο
Χρ. Μαραγκός διατύπωσε την άποψη πως είναι ποιό

σωστό για μεγαλύτερη διασφάλιση των οικονομικών του
Συνδέσμου, η ανάληψη χρημάτων από την τράπεζα να
γίνεται μόνο από τον πρόεδρο και τον ταμία, ή τον πρό-
εδρο και τον γραμματέα και με την προϋπόθεση πως έχει
ληφθεί σχετική απόφαση που έχει καταχωρηθεί στα πρα-
κτικά του ΔΣ, χωρίς να απαιτείται πρακτικό ΔΣ για την
Τράπεζα. Κ. Δάρας: Μέχρι τώρα, είπε, δεν υπήρχε πρό-
βλημα και φτάνουν δυο δυάδες γιατί με πρακτικό του
Δ.Σ. η διαδικασία αργεί πολύ. Η Γ.Σ.  ψήφισε την παρα-
πάνω πρόταση για τις δύο δυάδες.

ΑΡΘΡΟ 24
Ηλ. Μπόρας: Πρότεινε η Εξελεγκτική Επιτροπή να ε-

λέγχει γενικότερα τις αποφάσεις του Δ.Σ. και όχι μόνο
στα οικονομικά. Χρ. Μαραγκός: Βρήκε ενδιαφέρουσα τη
πρόταση. Ι.  Μπόρας: Είπε πως δεν είναι σωστό να
μεταφερθούν δικαιώματα της Γ.Σ. σε μια τριμελή επιτρο-
πή που, καθήκον της είναι ο έλεγχος της οικονομικής
διαχείρισης.

Η Γενική Συνέλευση  απέρριψε  την πρόταση και ψήφι-
σε το άρθρο ως έχει στο προτεινόμενο καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 25
Ηλ. Μπόρας: Πρότεινε να προβλεφθεί η περίπτωση

στο μέλλον για συμμετοχή στις εκλογές για α-
νάδειξη ΔΣ του Συνδέσμου και δευτέρου ψηφο-
δελτίου όπου θα πρέπει να εφαρμοστεί απλή
αναλογική. Χρ. Μαραγκός: Από όσο γνωρίζω,
δεν εφαρμόζεται τέτοια εκλογική διαδικασία σε
πολιτιστικούς συλλόγους και σε μια τέτοια πε-
ρίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος να μεταβληθεί ο
Σύνδεσμος ακόμα και σε πεδίο πολιτικής αντι-
παράθεσης. Πρόεδρος Γ.Σ.: Είπε ότι ένας σύλ-
λογος δεν είναι πολιτικό κόμμα,  το ψηφοδέλτιο
είναι κοινό και μετράνε οι σταυροί. Γ. Δ. Βέρ-
γος: Παρατηρείται, είπε, σε κάθε εκλογή η αδυ-
ναμία συμπλήρωσης του κοινού ψηφοδελτίου,
πόσο μάλλον να γίνουν περισσότερα.  Η Γενική
Συνέλευση  απέρριψε  την πρόταση και ψήφισε
το άρθρο ως έχει στο προτεινόμενο καταστατι-
κό.

ΑΡΘΡΟ 26
Κ. Κωνσταντόπουλος: Πρότεινε να μην γί-

νουν αλλαγές στο ισχύον καταστατικό γιατί κα-
λύπτει και την ιστοσελίδα και δεν χρειάζονται
επιτροπές. Χρ. Μαραγκός: Υποστήριξε την θε-

σμοθέτηση επιτροπών, με σαφή δικαιώματα και υποχρε-
ώσεις, για την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας, της εφη-
μερίδας και του Πολιτιστικού Κέντρου, ώστε να αποφευ-
χθούν δυσλειτουργίες, που υπάρχουν σήμερα στη δια-
χείριση αυτών των μέσων.  Κ. Δάρας: Θεσμοθετούμε ένα
όργανο, είπε, για την εύρυθμη λειτουργία των μέσων του
Συνδέσμου. Ι. Μπόρας: Συμφώνησε στην θεσμοθέτηση
επιτροπών που θα έχουν αυτό το ρόλο. Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ. διάβασε τις γραπτές προτάσεις του Χρ. Δημητρό-
πουλου: Πρότεινε να μην γίνει καμία αναφορά στο άρ-
θρο 26 για την ιστοσελίδα ούτε να συμπεριληφθούν  κα-
νονιστικές ρυθμίσεις στο καταστατικό παρά μόνο στο
άρθρο 3 να αναφερθεί μαζί με την εφημερίδα στα μέσα
για την επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου. Ηλ. Μπό-
ρας: Εξέφρασε την άποψη ότι δεν δημοσιεύεται ότι πρέ-
πει στην εφημερίδα και πρότεινε να δημοσιεύονται κεί-
μενα όλων των μελών με την υπογραφή τους. Ανυπόγρα-
φα άρθρα να εκφράζουν τα όργανα του Συνδέσμου και
να δημοσιεύονται μόνο με απόφαση του οργάνου αυτού.
Διαμαρτυρήθηκε ξανά για το δημοσιευμένο άρθρο του κ.
Νικολακόπουλου και επεκτάθηκε σε ιστορικά γεγονό-
τα.

Παρατηρήθηκε έντονη ατμόσφαιρα και ο Πρόεδρος
της Γ.Σ . ζήτησε να επανέλθει η τάξη και η ηρεμία, συνέ-
στησε δε στα μέλη να μην βγαίνουν εκτός θέματος. Η
Γ.Σ. τελικά δέχτηκε τη διόρθωση επί του σχεδίου και
πρότεινε την εξής διατύπωση του άρθρου: “Καθένα
από αυτά θα διοικείται από τριμελή ή πενταμελή επι-
τροπή που θα εκλέγεται από το εκάστοτε ΔΣ. Η ίδια
επιτροπή μπορεί να διοικεί δύο ή και τα τρία όργανα”.
Επίσης δέχθηκε πως η τελική ευθύνη για οτιδήποτε
δημοσιεύεται στη εφημερίδα ή αναρτάται στην ιστοσε-
λίδα του Συνδέσμου, ανήκει στο ΔΣ. Ψήφισε κατά τ’
άλλα το άρθρο ως έχει στο προτεινόμενο καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 27.
Κ. Κωνσταντόπουλος: Εξέφρασε την διαφωνία του

ως προς τον τρόπο λειτουργίας  του Πολιτιστικού Κέ-
ντρου και ειδικότερα για το κιόσκι προβληματίστηκε τι
κατάσταση θα επικρατεί εκεί. Χρ. Μαραγκός: Απάντη-
σε ότι η λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου και ιδιαί-
τερα του κιόσκι είναι πολύπλοκο, ευαίσθητο και δύ-
σκολο ζήτημα. Θα ρυθμιστεί, είπε, από τον Κανονισμό
λειτουργίας τον οποίο θα επεξεργαστεί το ΔΣ, αφού
λάβει υπόψη του τη γνώμη των Τοπικών Αρχών, τους
όρους του παραχωρητηρίου και τις συνθήκες του χω-
ριού και την επί τόπου εμπειρία το καλοκαίρι που πιθα-
νότατα θα γίνουν τα εγκαίνια. Τον κανονισμό θα φέρει
στην επόμενη ΓΣ για έγκριση. Η Γ.Σ. ψήφισε το άρθρο
ως έχει στο προτεινόμενο καταστατικό.

Αφού ψηφίστηκε κατ΄άρθρο και στο σύνολο το σχέ-
διο του καταστατικού ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Νίκος Τρου-
πής  συνεχάρη τους ομιλητές για τις απόψεις τους και
κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

Ευχαρίστησε ευγενικά όλους τους συμμετέχοντες,
ευχήθηκε υγεία  και ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ
Νίκος Τρουπής

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
Μαρίνα Διαμαντοπούλου- Τρουπή

Ο Χ. Αναστασόπουλος, σε πρώτο πλάνο, διατυπώνει όρθιος και με
εκφραστικό τρόπο τις απόψεις του για το καταστατικό (όχι δεν είναι

...πρέφα αυτό που κρατάει στα χέρια του). Στα αριστερά του ο ταμίας Ι.
Χρονόπουλος (...σαν να μετράει χρήματα ) και δεξιά του ο Ι .

Μαραγκός κρατάει το κεφάλι του (γιατί;) και ποιό πίσω ο Ι. Στ. Βέργος
σοβαρός και προβληματισμένος... Ας μην ανησυχεί κανείς. Ο

Σύνδεσμος “κρατάει γερά στα πόδια του”.

ΕΞΟΔΑ ΑΠΌ 17.2.2010 ΕΩΣ 22.4.2010
98-99 Eφημερίδα Αρτοζήνος .................. 602,1
100-101 ΔΕΗ-ΟΤΕ ......................................... 68,6
102 Χαρτικά ........................................... 2,35
103-105 Βοήθημα σε  οικογένεια (Π.ΚΟΜΝ.) 600
104 Παγγορτυνιακή .................................. 50
106 Καπετάνιος Ανδρέας (Πόμολα) ... 88,50
107 Τακβοριάν οε (Πινακίδα γραφείου) .. 70
108 Ι.Σ.Σκλαβενίτης ............................... 45,3
109 Σμαρέδας  (Στεφάνι για Η.Χειμώνα) 120
110,111 Παναγόπουλος Φώτης

(Επίτροπος Αγίου Κων/νου
προσφορές στη μνήμη Η.Χειμώνα) .. 800

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ........................... 2.446,76

Ε Σ Ο Δ Α  ΑΠΟ 17.2.2010 ΕΩΣ 22.4.2010
730 ΑΝΩΝΥΜΟΣ (για οικογ. Κομνηνού) ....... 30
1222 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝ. ..... 50
1311 ΒΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. Μνήμη Η. Χειμώνα 50
1209 ΒΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠ. ........................

Μνήμη  Η.Χειμώνα. ................................ 50
1223 ΒΕΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚ ....................... 30
1224 ΒΕΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚ ...........................

Μνήμη Η.Χειμώνα για Αγ.Κων/νο ........... 50
1401 ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ..............................

Μνήμη Η.Χειμώνα ................................. 100
1212 ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ .....................

Μνήμη Η.Χειμώνα ................................... 50
1213 ΒΕΡΓΟΥ Ι.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ιατρός) ...............

Μνήμη Η.Χειμώνα ................................... 50
1274 ΓΚΟΥΤΗΣ Κ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ............................

Μνήμη Τάσου Μπόρα ............................ 50
1273 ΓΚΟΥΤΗ-ΧΕΙΜΩΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ...................

Μνήμη αδελφού της Η.Χειμώνα ............ 100
1242 ΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ  ΝΙΚ. .......................

Μνήμη Η.Χειμώνα σε Αγ.Κωννσταντίνο 150
1241 ΔΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. ........................

Μνήμη Η.Χειμώνα σε Αγ.Κωννσταντίνο 100
1206 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .......... 40
1217 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘ. ....... 30
1219 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΘ. ... 30
1214 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ................. 30
1310 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Αυστραλία) ..

Μνήμη Η.Χειμώνα ................................... 70
1230 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓ .................

Μνήμη Η.Χειμώνα ................................. 100
725 ΚΟΥΚΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ..................... 50
726 ΚΟΥΚΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .........................

Μνήμη Η.Χειμώνα ................................. 100
1228 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ... 30
1305 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜ. .......

Μνήμη θείου της Η.Χειμώνα ................. 100
1207 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝ. .... 50
1210 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ............................

Μνήμη Η.Χειμώνα ................................. 100
1216 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝ. ............... 100
1225 ΜΠΟΡΑ ΑΛΗΦΕΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ .............. 30
1211 ΜΠΟΡΑΣ ΗΛΙΑΣ - ΝΤΟΡΟΣ ........................

Μνήμη Η.Χειμώνα ................................. 100
1221 ΜΠΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ. ...................

Μνήμη Η.Χειμώνα ................................. 100
724 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ...................

Μνήμη Η.Χειμώνα ................................. 100
1240 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ Γ. ...........

Μνήμη Η.Χειμώνα σε Αγ.Κωννσταντίνο .. 50
1227 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓ. .................. 50
1239 ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ..............

Υπέρ οικογ. Κομνηνού ........................... 50
1229 ΡΟΥΣΙΑ ΑΙΚ. ........................................... 60
1226 ΡΟΥΣΙΑ ΠΕΝΕΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ...................... 20
1220 ΣΤΡΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓ. .................... 40
1306 ΣΧΙΖΑΣ Κ. ΒΑΣΙΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ

και ΦΑΝΗ στη Μνήμη του πατέρα τους: 300
1218 ΣΧΙΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΤ. ..................... 30
1205 ΤΟΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ................................... 2
1309 ΤΡΟΥΠΗΣ Γ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Γιωργιού) ...... 60
1208 ΤΡΟΥΠΗΣ Ν.ΘΕΟΔΩΡΟΣ(Γκράβαρη) ... 100
1215 ΤΡΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣΤ. ................. 30
1231 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΛ. .............

Μνήμη Η.Χειμώνα σε Αγ.Κωννσταντίνο .. 50
1236 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ. .....................

Μνήμη Η.Χειμώνα σε Αγ.Κωννσταντίνο .. 50
1232 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ..................

Μνήμη Η.Χειμώνα σε Αγ.Κωννσταντίνο .. 50
1238 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝ. ...............

Μνήμη Η.Χειμώνα σε Αγ.Κωννσταντίνο 100
1233 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΗΛ. ....................

Μνήμη Η.Χειμώνα σε Αγ.Κωννσταντίνο .. 50
1234 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛ. ............

Μνήμη Η.Χειμώνα σε Αγ.Κωννσταντίνο .. 50
1237 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΗΛ. ................

Μνήμη Η.Χειμώνα σε Αγ.Κωννσταντίνο .. 50
1235 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΛ. ......

Μνήμη Η.Χειμώνα σε Αγ.Κωννσταντίνο .. 50

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ....................... 3.262


