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Ι.Ν. Κοίμησις Θεοτόκου Σέρβου Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Σέρβου

ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟY ΜΑΣ  ΚΕΝΤΡΟY

Την άνοιξη του 1996, η τότε κοινότητα 
Σέρβου  απέκτησε από δωρεά το ½ 

του οικοπέδου, στη θέση του οποίου σήμερα 
βρίσκεται η «αίθουσα-αποθήκη», ή όπως 
συνηθίσαμε να το λέμε «Πολιτιστικό Κέντρο 
Σέρβου». Το οικόπεδο αυτό το πρόσφεραν 
τα τέσσερα παιδιά (Κώστας, Μάριος, Γιώρ-
γος και Ανδρέας) του αείμνηστου πατριώτη 
στρατηγού Ευθυμίου Δημητρόπουλου, στη 
μνήμη του πατέρα τους, «...ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ 
ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟ-
ΤΗΤΑΣ ΣΕΡΒΟΥ...», όπως χαρακτηριστικά 
αναγράφεται στο συμβόλαιο. Η υπογραφή 
του συμβολαίου, από πλευράς Κοινότητας, 
έγινε από τον τότε πρόεδρο Γεώργιο Ν. 
Λιατσόπουλο, παρουσία εκπροσώπων του 
Συνδέσμου, πρόεδρος του οποίου ήταν ο 
Ηλίας Θ. Γιαννακόπουλος. 
Δύο χρόνια αργότερα, την άνοιξη του 1998, 

ο Σύνδεσμος αγόρασε το άλλο μισό οικόπεδο. 
Τα σχέδια για την αγορά έκανε ο Παύλος 
Ευστ. Δάρας και το συμβόλαιο υπέγραψε ο 
πρόεδρος του Συνδέσμου Ν. Ι. Μαραγκός. 
Στο 117 φ. του Αρτοζήνου αναγράφεται 
πως για την αγορά αυτή (4.000.000 δρχ.) 
πρόσφεραν από ένα εκατομμύριο δραχμές ο 
πρόεδρος Ν. Ι. Μαραγκός και ο πρώην πρόε-
δρος Στάθης Δάρας. 200.000 δρχ. πρόσφερε 
ο Θάνος Μπόρας και από 100.000 δρχ. οι 
Στρίκος Ι. Χαράλαμπος, Στρίκος Ι. Αθανά-
σιος, Κλεισούρας Σπύρος, Παπαντωνίου-
Δάρα Ελένη και ο Γεωργακόπουλος Τάσος. 
Από 50.000 δρχ. πρόσφεραν οι  Δάρας Α. 
Ιωάννης, Κωνσταντόπουλος Δ. Ιωάννης, 
Γιαννακόπουλος Ι. Τάκης, Σχίζας Νίκος 
(Κακός), Σχίζας Ιωάννης (Σγούλιας) και 
Δάρας Χ. Γεώργιος. 20.000 δρχ. πρόσφερε 
ο Βέργος Ν. Παναγιώτης και 10.000 δρχ. 
η Γιαννούλα-Δάρα Βαλιανάτου. Στο ίδιο 
φύλλο του Αρτοζήνου αναγράφεται πως ση-
μαντικό ρόλο στην όλη κοπιώδη προσπάθεια 
αγοράς του οικοπέδου έπαιξε ο Γιάννης Μ. 
Ρουσιάς.
Την ίδια χρονιά της αγοράς έγινε η κατε-

δάφιση της παλιάς οικίας, επειδή υπήρχε 
κίνδυνος κατάρρευσης. Δέκα χρόνια μετά 
(άνοιξη 2006), ο Δήμος Ηραίας (με τη νέα 
διάταξη Δήμων και Κοινοτήτων το οικόπεδο 
ανήκει στο Δήμο) πήρε απόφαση να συνεχί-
σει τις εργασίες (είχαν πέσει οι κολόνες  του 
ισογείου από το Δήμο) για την επέκταση της 
πλατείας. Το έργο κατασκευής του τσιμέντινου 
σκελετού ανέλαβε ο πατριώτης μηχανικός και 
εργολάβος Θανάσης Π. Σχίζας.
Την άνοιξη του 2007 ο Σύνδεσμος ζήτησε 

να του παραχωρηθεί ο χώρος κάτω από την 
πλατεία για να τον διαμορφώσει σε «αίθουσα-
αποθήκη» πολλαπλών χρήσεων για τις πολιτι-
στικές και κοινωνικές ανάγκες του Συνδέσμου 
και του Δήμου (επιστολή αείμνηστου προέ-
δρου Ηλία Χειμώνα/25 Απριλίου). Πράγματι 
ο Δήμος ανταποκρίθηκε και μετά εισήγηση 
του πατριώτη αντιδημάρχου Θάνου Μπόρα 
και παρουσία του προέδρου του Τοπικού 
Συμβουλίου Ι. Σχίζα αποφάσισε (28 Μαΐου) να 
παραχωρήσει δωρεάν για 20 χρόνια τον χώρο 
και να επιτρέψει στο Σύνδεσμο να συνεχίσει 
και ολοκληρώσει τις εργασίες.

Τρία χρόνια περίπου χρειάστηκε ο Σύν-
δεσμος (2007-2010) για να ολοκληρώσει 
τις βασικές εργασίες που ήταν απαραίτητες, 
ώστε τον φετινό Αύγουστο να βρεθούμε όλοι 
στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάσουμε την 
«αίθουσα-αποθήκη». 
Οι δυσκολίες και τα προβλήματα στην κα-

τασκευή πολλά και σοβαρά. Όμως η επιμονή 
και το πείσμα των υπευθύνων του Συνδέσμου, 
η συνεχής και αμέριστη οικονομική στήριξη 
του συνόλου σχεδόν των πατριωτών, η 
προσφορά προσωπικής εργασίας πολλών 
Σερβαίων τεχνιτών και η συνεχής επίβλεψη 
και καθοδήγηση του πατριώτη αρχιτέκτονα 
Ι. Αθ.  Μαραγκού, οδήγησαν στο αίσιο απο-
τέλεσμα. 
Η λειτουργία της αίθουσας έχει τις δικές 

της δυσκολίες. Ως δεδομένο θεωρείται πως η 
αίθουσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολι-
τιστικούς σκοπούς και άλλες εκδηλώσεις κοι-
νωνικού χαρακτήρα, όχι όμως για εμπορικούς 
σκοπούς. Στο παραχωρητήριο αναφέρεται 
αυτό με σαφήνεια και με αυτό το σκεπτικό οι 
πατριώτες πρόσφεραν τα χρήματά  τους και τις 
υπηρεσίες τους και η διοίκηση του Συνδέσμου 
προχώρησε στην κατασκευή της. 
Το μικρό κιόσκι πάνω από την έξοδο της 

σκάλας προς την πλατεία, μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί -σύμφωνα με το παραχωρητήριο- για 
την εξυπηρέτηση των θαμώνων της πλατείας. 
Πως θα γίνει αυτό, είναι ζητούμενο. Εμείς ως 
διοίκηση του Συνδέσμου δεν είμαστε ακόμη 
σε θέση αυτή τη στιγμή να πούμε πως ακρι-
βώς μπορεί να λειτουργήσει το κιόσκι, γιατί 
οι δυσκολίες είναι πολλές και ποικίλες. Με 
την ευκαιρία του Δεκαπενταύγουστου και την 
παρουσία πολλών πατριωτών στο χωριό, θα 
συζητήσουμε επί τόπου το πρόβλημα και θα 
αναζητήσουμε την πλέον σωστή λύση, λαμ-
βάνοντας υπόψη όλες της παραμέτρους των 
συνθηκών του χωριού και με αποκλειστικό 
γνώμονα το υπέρτερο και γενικότερο συμφέ-
ρον του χωριού και των πατριωτών.
Είναι αυτονόητο πως σκοπός του Συνδέσμου 

είναι η χρησιμοποίηση της αίθουσας στο μέγιστο 
δυνατό βαθμό από τους πατριώτες, ώστε η προ-
σφορά τους να «πιάσει τόπο». Αυτό ασφαλώς 
υπό τον όρο πως δεν θα προκληθούν ζημιές 
(πλην εκείνων της φθοράς του χρόνου), ώστε 
να μπορεί να λειτουργεί ο χώρος για πάντα. 
Χρειάζεται δηλαδή να γίνει ένας κανονισμός 
λειτουργίας, που να ορίζει με σαφήνεια κάθε 
λεπτομέρεια χρήσης και διαχείρισης του ΠΚΣ. 
Πιστεύουμε πως η εμπειρία του φετινού καλο-
καιριού και οι συζητήσεις με τους πατριώτες στο 
χωριό, θα βοηθήσουν στη σύνταξη αυτού του 
κανονισμού, που θα τεθεί σε συζήτηση στην 
επόμενη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα και με 
δέσμευση του ΔΣ στην τελευταία ΓΣ. 
Επειδή η βασική αποστολή του ΠΚΣ, εί-

ναι η προαγωγή του πολιτισμού του τόπου 
μας και η διοργάνωση εκδηλώσεων που θα 
συμβάλλουν και στη σύσφιξη των σχέσεων 
μεταξύ των πατριωτών, θα ήταν ευχής έργο 
αν υπήρχε εθελοντική προσφορά για την 
φροντίδα (καθαριότητα, άνοιγμα-κλείσιμο κλπ) 
του Κέντρου, ιδίως τη θερινή περίοδο, που ο 
πληθυσμός του χωριού αυξάνει σημαντικά.

Ο πατριώτης μας Γιάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος 
της ΓΣΕΕ, επανεξελέγη στη θέση αυτή για μία ακόμη 
θητεία. Ο Σύνδεσμος εκφράζει τα θερμά του συγχαρη-
τήρια και εύχεται στον αγαπητό Γιάννη ευόδωση των 
αγώνων του για τα δικαιώματα των μη προνομιούχων 
εργαζομένων

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
*Το πρωί του Σαββάτου, 14 Αυγούστου 2010 

και ώρα 10.00, θα γίνουν τα εγκαίνια του ΠΚΣ. 
Την κορδέλα, στην είσοδο του Κέντρου, έχει 
κληθεί να κόψει ο Στάθης Δάρας, επί πολλά 
έτη πρόεδρος του Συνδέσμου και με ιδιαίτερα 
σημαντικό συλλογικό έργο. Ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου Θ. Τρουπής θα καλωσορίσει τους 
πατριώτες και θα απευθύνει χαιρετισμό στους 
απανταχού της γης Σερβαίους. Θα ακολουθή-
σουν χαιρετισμοί από τους προσκεκλημένους 
του Συνδέσμου και τους Τοπικούς παρά-
γοντες. Θα γίνουν βραβεύσεις σε τέσσερις 
πατριώτες που ξεχώρισαν για την προσφορά 
τους στο Σύνδεσμο και θα ακολουθήσει ομι-
λία για το ιστορικό κατασκευής του Κέντρου 
από το μέλος του ΔΣ Χ. Μαραγκό.  Στη 
συνέχεια θα προσφερθούν ποτά αλλά και 
“νοστιμιές” που θα φτιάξουν οι γυναίκες του 
χωριού και όχι μόνο.  

*Το πρωί της δευτέρας, 
στις 10.00, θα γίνει αντά-
μωμα πατριωτών στην 
“αίθουσα-αποθήκη”, σε 
φιλικό και πατριωτικό κλί-
μα, για ελεύθερη συζήτη-
ση και γενικά ανταλλαγή 
απόψεων πάνω σε διάφορα 
θέματα, συλλογικού κυ-
ρίως ενδιαφέροντος. Ο πρόεδρος Θ. Τρουπής, 
ο αντιπρόεδρος Ι. Ν. Βέργος, ο γραμματέας Ν. 
Τρουπής και ο Ταμίας Ι. Χρονόπουλος θα βρί-
σκονται στο “πάνελ”, πρόθυμοι να απαντήσουν 
στις ερωτήσεις σας. Η συγκέντρωση γίνεται με 
αποκλειστική  ευθύνη του Συνδέσμου και τη 
συζήτηση θα συντονίζει ο πρόεδρος, ο οποίος  
θα απευθύνει και το λόγο. 

*Το απόγευμα της Δευτέρας θα γίνουν δύο 
ομιλίες.  
Η πρώτη θα γίνει 5,30-6,30 με θέμα: “Προ-

σφορά ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΕΡΒΑΙΩΝ,  
στα 88 χρόνια λειτουργίας του”. Ομιλητής: 

Ο πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Στάθης 
Δάρας. 
Η δεύτερη (6,30-7,30) θα ακολουθήσει, με 

θέμα:  “Χωριό Σέρβου Αρκαδίας. Ζωή τρεις 
χιλιάδες χρόνια”. Ομιλητής: Ο Σερβαίος υπο-
στράτηγος ε.α. Χρήστος Αθ. Μαραγκός, που 
έχει εντρυφήσει σε θέματα ιστορίας του Τόπου 
μας. Θα παρουσιάσει στοιχεία που για πρώτη 
φορά θα γίνουν γνωστά. 
Μετά τις ομιλίες θα προσφερθούν ποτά και 

γλυκά, υπό τους ήχους 
δημοτικής μουσικής και 
αν κάποιοι έχουν διάθε-
ση, μπορούν να χορέψουν 
και κανά δημοτικό. 
Καλούμε τους απαντα-

χού της γης πατριώτες, 
να τιμήσουν με την πα-
ρουσία τους τις εκδηλώ-
σεις του Συνδέσμου μας. 
Θα προσπαθήσουμε, στα 
πλαίσια των δυνατοτή-
των μας, να κάνουμε το 
καλύτερο δυνατό και να 
ανταποκριθούμε  στις 
προσδοκίες, όσο γίνεται 
περισσότερων  πατρι-
ωτών .  Πρώτη  χρονιά 

φέτος λειτουργίας του Κέντρου θα υπάρχουν 
κάποιες αδυναμίες, γεγονός που πρέπει να το 
συνυπολογίσετε στην κριτική σας. Τις χρονιές 
που θα ακολουθήσουν είναι βέβαιο πως οι 
εκδηλώσεις θα είναι καλύτερα οργανωμένες. 
Είναι αυτονόητο πως ο Σύνδεσμος αντλεί τη 
δύναμή του  από τη συμπαράσταση και τη 
συνδρομή (οικονομική και όχι μόνο) όλων των 
πατριωτών. Ας βοηθήσουμε όλοι τον Σύνδεσμο 
που έχει προσφέρει πολλά στον τόπο μας, με 
την ελπίδα πως θα συνεχίσει να προσφέρει 
περισσότερα στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση 
το χωριό μας τον έχει ανάγκη. 

Εργασίες στο Πολιτιστικό Κέντρο
Στη συνέχεια των εργασιών που αναφέρθη-

καν στο προηγούμενο φύλο του Αρτοζήνου, 
έγιναν επί πλέον και οι εξής εργασίες.

*Ολοκληρώθηκε το βάψιμο με την επιμελημέ-
νη  φροντίδα του πατριώτη μπογιατζή Μήτσιου 
Στρίκου (Στρικοπαναγή). Τον ευχαριστούμε 
όχι μόνο γιατί έκανε καλή δουλειά αλλά και γιατί 
το μεγαλύτερο μέρος της προσωπικής του εργα-
σίας, το πρόσφερε δωρεάν στους πατριώτες.

*Ολοκληρώθηκε η πλακόστρωση της ράμπας. 
Την δουλειά έκανε ο πατριώτης μας Γιάννης 
Ρουσιάς με προσφορά της προσωπικής του 
εργασίας. Ο Σύνδεσμος πλήρωσε τα υλικά και 
τους εργάτες. Μπράβο και στο Γιάννη.

*Παραγγέλθηκαν τα αλουμίνια για τα παράθυ-
ρα και την πόρτα της κάτω αίθουσας, σύμφωνα 
με προγενέστερη απόφαση του ΔΣ. Η δουλειά 
ανατέθηκε στον πατριώτη μας Θεόδωρο Κου-
τσανδριά (εγγονό του Ζευκιλή, από την κόρη 
του Γεωργία), που έχει μεγάλη επιχείρηση με 
σίδερα και αλουμίνια στην Τρίπολη και ο οποίος 
έδωσε την πλέον οικονομική προσφορά, ως 
πατριώτης για τον Σύνδεσμο. Τον ευχαριστούμε 
πάρα πολύ.  ΄Ετσι ολοκληρώνονται σχεδόν οι 
εξωτερικές εργασίες στο κτίριο και προστατεύ-
εται τούτο από την είσοδο ζώων κλπ.

*Μεταφέρθηκαν στο χωριό για το Πολιτιστι-
κό Κέντρο 65 πτυσσόμενες καρέκλες, όλα τα 
απαραίτητα φωτιστικά και ένα ψυγείο. Για την 
προμήθειά τους σε οικονομικές τιμές, μας βοή-
θησε ο πατριώτης Τάκης Ρουσιάς, ο οποίος τα 
μετέφερε επί πλέον στο χωριό, δωρεάν για το 
Σύνδεσμο. Πλέον αυτών θα προσφέρει δωρεάν 
και θα τοποθετήσει μικροφωνική εγκατάσταση. 
Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ο Τάκης έχει δύο 
καταστήματα με ηλεκτρικές- ηλεκτρονικές συ-
σκευές και εντοιχιζόμενα  έπιπλα στο Ίλιον και 

στο Περιστέρι. 
*Με φροντίδα του Γ. Δ. Βέργου εστάλησαν 

στο χωριό διάφορα για το Κέντρο (διαχωριστι-
κό «παράθυρο» του γραφείου από την κύρια 
αίθουσα, κουπαστή για τη σκάλα καθόδου στην 
αίθουσα, εξωτερικά φώτα, αναλόγιο για τους 
ομιλητές και κρεμάστρες, που έφτιαξε ο ίδιος) 
και έγινε συνεννόηση για κατασκευή “βάθρου” 
που πρέπει να τοποθετηθεί στην αίθουσα, 
ώστε οι ομιλητές να βρίσκονται πιο ψηλά από 
τους ακροατές.  Ο Γ. Βέργος έχει αναλάβει 
ακόμη να φτιάξει σε μαρμαρά την μαρμάρινη 
πλάκα που θα εντοιχισθεί στην εσοχή, που έχει 
προβλεφθεί στην μάντρα προς τον κήπο των 
αδελφών Δημητρόπουλου, στη μνήμη Ευθυ-
μίου Δημητρόπουλου και να την μεταφέρει 
στο χωριό.

*Ο υδραυλικός Γιάννης Τσαντίλας (γα-
μπρός του αείμνηστου προέδρου του Συνδέ-
σμου μας  Ηλία Χειμώνα) προσφέρθηκε να 
μεταφέρει στο χωριό κάποια αντικείμενα για 
το Κέντρο και να τοποθετήσει τους νιπτήρες 
και διάφορα αξεσουάρ στα μπάνια.
Για μία ακόμη φορά ευχαριστούμε όλους 

τους πατριώτες, που πρόσφεραν ότι μπο-
ρούσαν για να προχωρήσουν οι εργασίες 
στο Κέντρο. Ευχόμαστε να συνεχίσουν τις 
προσφορές τους και το παράδειγμά τους να 
το μιμηθούν και άλλοι πατριώτες που μέχρι 
σήμερα δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να προ-
σφέρουν.
Παρόλο που τα οικονομικά του Συνδέσμου 

δεν το επιτρέπουν, το ΔΣ τόλμησε να προχω-
ρήσει σε πολλές εργασίες, με το σκεπτικό πως 
οι πατριώτες θα εκτιμήσουν τις προσπάθειές 
του και όσοι έχουν την δυνατότητα και τη 
διάθεση να βοηθήσουν θα το πράξουν.
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ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΩΡΙΟΥ
Με ιδιαίτερη χαρά ενημερωθήκαμε 

πως ο Δήμος ξεκίνησε τη διαδικασία 
για την πλακόστρωση της νέας πλατεί-
ας. Μπράβο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
γι΄αυτό το έργο, που τόσο ανάγκη το είχε 
το χωριό μας.  Με την ολοκλήρωση της 
πλακόστρωσης και των εργασιών στο 
ΠΚΣ διαμορφώνεται πλέον ένα εξαιρετι-
κό περιβάλλον στον προαύλιο χώρο της 
μητρόπολης του χωριού, που αξίζει το 
κόπο να το επισκέπτονται οι πατριώτες 
-και όχι μόνο- και να απολαμβάνουν την 
απέραντη και εξαιρετική θέα προς όλα 
τα σημεία του ορίζοντα, ιδιαίτερα προς 
νότο, που η ορατότητα το καλοκαίρι 
μπορεί να φτάσει μέχρι το Κατάκολο.

Γεννήσεις
 O Αρβανίτης Γιώργος (γιος Δήμητρας 

Σουλελέ) και η σύζυγός του Βασιλική Κοκ-
κίνη απέκτησαν στις 21-06-2010 το πρώτο 
τους παιδί, που είναι κορίτσι. 
Τους ευχόμαστε να τους ζήσει και να το 

δουν όπως επιθυμούν. 

Βαπτίσεις
Ο Δημήτρης Κ. Μαντάς, (γιος της Ντί-

νας Αθ. Παναγόπουλου) και η σύζυγος του 
Κωνσταντίνα, βάφτισαν την κορούλα τους 
και της έδωσαν το όνομα Κωνσταντίνα.

Την Κυριακή 16 Μαΐου 2010 ο Αλέξης 
Σκέντος και η σύζυγος του Μαρία Χρήστου 
Δάρα βάφτισαν στον Ι. Ναό Αγίας Τριάδος Ν. 
Ηρακλείου το αγοράκι τους και του έδωσαν 
το όνομα Στάμος.  Ακολούθησε δεξίωση σε 
κέντρο της περιοχής.
Τους ευχόμαστε να τους ζήσουν τα 

παιδιά και να είναι πάντα ευτυχισμένα 
στη ζωή τους.

Γάμοι
Στη φωτογραφία, που παραλείψαμε από 

προηγούμενο Αρτοζήνο, φαίνεται η Βέρ-
γου  Πηνελόπη, 
κόρη του Ιωάν-
νου Ν. Βέργου 
(Κογκρέσου ) 
και της Ελένης 
Δαμασκηνού με 
τον Μάριο Νου-
νεχή, που πα-
ντρεύτηκαν στις 
28/11/2009 στον 
Ιερό Ναό της Αγί-
ας Παρασκευής, 
Αθηνών.

Χρήστου Παν. Μπόρα και Ρεβέκας 
Πιπιλιού 
Στις 12.6.2010 ο Χρήστος και η Ρεβέκα 

τέλεσαν το γάμου τους στην Α ́  Ελληνική Ευ-
αγγελική Εκκλησία που βρίσκεται στη λεωφ. 
Αμαλίας, απέναντι από την Πύλη Αδριανού. 
Ο Χρήστος είναι εγγονός του Χρήστου 
Μπόρα, που το σπίτι του ήταν δίπλα στο 
κάτω σχολείο. Ο Πατέρας του Παναγής ήταν 
ανιψιός του Παπαναστάση. 

Δημοσθένη Σκυλοδήμου και Χρύσας 
Αδαμοπούλου 

Την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2010 τέλεσαν το 
γάμο τους ο Δημοσθένης, γιος της Ελένης 
Ν. Παπαθωμόπουλου και η Χρύσα, στο 
Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου. Στην τελετή 
παρέστησαν οι οικογένειες των νεόνυμφων, 
στενοί συγγενείς και φίλοι. Μετά το πέρας της 
διαδικασίας παρατέθηκε γεύμα σε παραλια-
κό κέντρο της περιοχής. Όλοι διασκέδασαν 
με κέφι και ευχαρίστηση και ευχήθηκαν τα 
καλύτερα στο νέο ζευγάρι.Ο Δημοσθένης 
εργάζεται στην Τράπεζα και η Χρύσα στο 
Υπουργείο Οικονομικών.

Νικολάου Ι. Δάρα και Γιούλης Συκιώτη 
Το Σάββατο 26 Ιουνίου 2010 τέλεσαν 

το γάμο τους ο 
Νίκος, οικονομο-
λόγος, μετά της 
δημοσιογράφου 
Γιούλης (Αναρ-
γυρής) στο πα-
ρεκκλήσιο  του 
Αγίου Ιωάννου, 
επί του ομώνυ-
μου λόφου στην 
Αρτέμιδα (Λού-
τσα) Αττικής. Στο 
μυστήριο παρέστησαν οι οικογένειες των 
νεονύμφων, συγγενείς  και φίλοι. Μετά την 
τελετή οι νεόνυμφοι δεξιώθηκαν τους καλε-
σμένους σε γνωστό “ΚΤΗΜΑ” της περιοχής 
και η διασκέδαση κράτησε μέχρι τις πρωινές 
ώρες.

Σωτήρη Δ. Σχίζα και Κασσιανής Τρυ-
φιάτη.
Την Παρασκευή 7 Μαΐου 2010, στον Ι. Ναό 

Προφήτη Ηλία Αχαρνές, με Ιερέα τον συμπα-
τριώτη μας Παπα-Λιά Κωνσταντόπουλο, 
τελέστηκε ο γάμος του Σωτήρη και της Κασ-
σιανής.  Μετά το γάμο ακολούθησε δεξίωση 
και γλέντι σε κέντρο της Πάρνηθας.

Ο Σύνδεσμος εύχεται στους νεόνυμ-
φους να είναι πάντα μονοιασμένοι και 
να ζήσουν όλη τους τη ζωή με χαρά και 
ευτυχία.

Θάνατοι
• 24-5-10: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΗΛΙΑ ΣΤΡΙΚΟΥ, 90 ετών 

• 24-6-10: ΜΑΡΙΚΑ ΣΥΖ. ΕΥΘ. ΒΕΡΓΟΥ, 83 ετών.

Έφυγε από τη ζωή, πλήρης ημερών, η Χρυ-
σούλα, σύζυγος Ηλία Στρίκου. Η εξόδιος 
ακολουθία έγινε την 25η Μαΐου 2010, από το 
Νεκροταφείο Παλαιού Φαλήρου. Η Χρυσούλα 
γεννήθηκε στου Σέρβου το 1920. Μητέρα 
της ήταν η Χριστίτσα, κόρη του Νικολάκη 
Β. Μαραγκού και πατέρας της ο Γεώργιος 
Μπόρας. Ήταν αβάπτιστη όταν πέθανε η 
μητέρα της (την επόμενη χρονιά), γι΄αυτό πήρε 
το όνομά της.  Ο πατέρας της παντρεύτηκε 
ξανά και απέκτησε δύο ακόμη κορίτσια και 
ένα αγόρι. Στην Αθήνα ήρθαν όταν η Χρυσούλα 
ήταν 3-4 ετών και έμειναν στα Άνω Πετράλω-
να. Παντρεύτηκε το Δεκέμβριο του 1944 με 

τον Ηλία Παρ. Στρίκο (απεβίωσε το 2000), ο 
οποίος ήταν έμπορoς και έμειναν στο Παλαιό 
Φάληρο. Απέκτησαν δύο εξαιρετικά αγόρια, 
τον Παρασκευά, που έφυγε από τη ζωή την 
περισυνή χρονιά και το Γιώργο, που είναι 
έμπορος στην Αθήνα. Η ίδια ήταν μοδίστρα 
και εργαζόταν στο σπίτι της στο Π. Φάληρο.  
Στο χωριό πήγαινε πολύ συχνά με τον Ηλία 
και τα πρώτα χρόνια που τα παιδιά της ήταν 
μικρά έμενε τα καλοκαίρια αρκετούς μήνες. 
Εκεί έχουν αγοράσει το σπίτι του “Πελιτζή”. 
Η Χρυσούλα ήταν άνθρωπος  με ξεχωριστή 
ευγένεια, πολύ καταδεκτική και πάντα με το 
χαμόγελο στα χείλη.

Έφυγε από τη ζωή η Μαρίκα, σύζυγος 
του  Θύμιου Βέργου (Μητροβέργου), από 
το χωριό. Ζούσαν στη Σκάλα Λακωνίας για 
πολλά χρόνια. Απέκτησαν τρία παιδιά (Πα-
ρασκευά, Γιώργο και Θεοδωρούλα), καλά 
αποκατεστημένα, εγγόνια και δισέγγονα. 
Η εκλιπούσα ήταν λάτρης του χωριού μας, 

που το επισκεπτόταν πολύ συχνά και τακτική 
αναγνώστρια της εφημερίδας μας ΑΡΤΟΖΗ-
ΝΟΣ. Την εξόδιο ακολουθία παρακολούθησαν 
πολλοί συγγενείς και φίλοι.
Στη μνήμη Μαρίκας μας έστειλαν το πα-

ρακάτω κείμενο:
“Αγαπημένη μας θεία Μαρίκα, έφυγες από 

τη ζωή και θα σε θυμόμαστε σαν μια καλοκά-
γαθη στοργική μητέρα, καλή σύζυγο και πάντα 

με το χαμόγελο στα χείλη. Αξιώθηκες με τη 
βοήθεια του Θεού να χαρείς τα καλά αποκα-
τεστημένα σου παιδιά, τον Παρασκευά, το 
Γιώργο, τη Θεοδωρούλα, τα εγγόνια σου 
και δισέγγονά σου.
Αγαπημένη θεία όλοι εμείς συντετριμμένοι  

ψελλίζουμε μια προσευχή. « Ας είναι ελαφρύ 
το χώμα της Σκάλας που σε σκεπάζει.»  Στο 
θείο Θύμιο, στα παιδιά της, και εγγόνια της, 
και στα αδέλφια της, εκφράζουμε τα θερμά 
μας συλλυπητήρια.

 Τα ανίψια σου,  Σπύρος και Έφη Κλει-
σούρα”
Στη μνήμη της Μαρίκας ο σύζυγός της Θύ-

μιος πρόσφερε στο Σύνδεσμο 200 ευρώ

• 6-7-10: ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, 48 ετών
Έφυγε νέος από τη ζωή ο Αντώνης, σύ-

ζυγος της Ευσταθείας Δημ. Κουτσανδριά 
( Ντούρου). Ήταν σωστός οικογενειάρχης 
αγαπητός στο χωριό, του οποίου ήταν και 

τακτικός επισκέπτης . Τα δυο του παιδιά περ-
νούσαν πολλές μέρες του καλοκαιριού στο 
χωριό.  Η ταφή του έγινε την επομένη μέρα 
στο νεκροταφείο Αγ. Δημητρίου  Μπραχάμι.

• 6.7.2010: ΚΑΤΣΙΑΠΗ 
Κ. ΣΕΒΑΣΤΗ, 81 ετών

Έφυγε από τη ζωή η Σεβαστή. Η εξόδιος 
ακολουθία έγινε την επομένη στο κοιμητήριο 
της Παλλήνης. Η Σεβαστή ήταν σύζυγος του 
Κώστα Κατσιάπη, που έφυγε από τη ζωή στις 
1-11-09. Ο μπάρμπα-Κώστας ήταν τακτικό 
και δραστήριο μέλος του Συνδέσμου μας και 
έχει προσφέρει διάφορα αντικείμενα, από 
μακροχρόνιες συλλογές  που έκανε, για το μελ-
λοντικό μουσείο του χωριού, που προβλέπεται 
να γίνει στον ισόγειο χώρο του Πολιτιστικού 
Κέντρου. Το ζεύγος απέκτησε τέσσερα παιδιά 
που σπούδασαν και πρόκοψαν στη ζωή τους. 
Τον Ανδρέα, καθηγητή θεολογίας, την Τασία, 
νοσηλεύτρια, τη Νίκη, καθηγήτρια Φυσικής και 
τη Βαρβάρα, πτυχιούχο ΤΕΙ.

• 9.7.2010: ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Ι. ΦΩΤΙΟΣ, 81 ετών

Έφυγε από τη ζωή στον Καναδά όπου 
ζούσε. Εκεί  ξενιτεύτηκε από μικρός και προ-
όδευσε πάρα πολύ, στην μακρινή και μεγάλη 
αυτή χώρα. Ήταν το τέταρτο παιδί του “Λια-
τσιόγιαννη” (Νίκος, Ελένη, Ηλίας, Φώτης 
και Παρασκευάς). Παντρεύτηκε την Κατίνα 
Βλαχογιαννακοπούλου και απέκτησαν δύο 
κόρες, την Ευγενία και την Ντίνα.

Το  ΔΣ του Συνδέσμου εκφράζει τα 
συλλυπητήριά του στις πέντε οικογένει-
ες των  εκλιπόντων και εύχεται ο θεός 
να τους δίνει κουράγιο, να ζήσουν και 

να τους θυμούνται.

Ευχαριστήριο από την οικογένεια 
 Ηλία Χειμώνα

«Σας ευχαριστούμε θερμά, 
για τη συμμετοχή σας στο βαρύτατο 

πένθος μας, για τo θάνατο του πολυαγα-
πημένου μας ΗΛΙΑ»      

Η οικογένειά του

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
*Στη μνήμη του πατέρα τους, Κων-

σταντή Βασ. Σχίζα, ο οποίος απεβίω-
σε στις 26 Μαρτίου 2010, τα παιδιά 
του Βασίλης, Φωτεινή, Γιώργος και 
Γιάννης πρόσφεραν στο ταμείο της 
Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και 
Μεγαλοπόλεως για ενίσχυση απόρων 
(συσσιτίων) το ποσό των 250,00 ευρώ 
(απόδ. 206/28-4-10) και στο ταμείο 
του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής 
(Σέρβου) το ποσό των 300,00 ευρώ.

***
• Προσφορά από οικογένεια Σωτήρη 

Μπόρα
Εις μνήμη των γονέων του Παναγιώτη 

και Άννας και των εξάδελφων του Ανα-
στασίου Φ. Μπόρα και Παρασκευά 
Ηλ. Στρίκου, η οικογένεια Σωτηρίου 
Μπόρα από την Αυστραλία, προσφέρει το 
ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ, για τις 
ανάγκες του Πολιτιστικού Κέντρου.
Ο Σύνδεσμος εκφράζει τις θερμές του 

ευχαριστίες στον αγαπητό Σωτήρη και 
του εύχεται να είναι πάντα καλά με την 
οικογένειά του. Πολύ θα χαρούμε να τον 
δούμε στο χωριό.

***
• Προσφορά στη μνήμη Ηλία Χειμώνα
ΚΩΝΣΤΑΝΤ/ΛΟΣ Γ. του ΝΙΚ 50 ευρώ.

30-6-2010. Εορτασμός 
Αγίου Ανδρέα στο χωριό

Ο Άγιος Ανδρέας, πολιούχος των 
Πατρών, εορτάζεται κανονικά 
στις 30 Νοεμβρίου. Στο χωριό 

μας έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, 
λόγω καιρικών συνθηκών και έλλειψης 
κατοίκων, να γίνεται ο εορτασμός  στις 
30 Ιουνίου, που εορτάζεται η σύναξη 
των δώδεκα Αποστόλων. Έτσι και φέτος 
πάνω από 50 πατριώτες παρακολούθη-
σαν το πρωί τη λειτουργία στο ιστορικό 
εκκλησάκι και απόλαυσαν το απολυτίκιο 

του Αγίου, από τον καλίφωνο πατέρα Σω-
τήριο και του ψάλτες. “Ως των Αποστό-
λων Πρωτόκλητος, και του κορυφαίου 
αυτάδελφος, τον Δεσπότην των όλων 
Ανδρέα ικέτευε, ειρήνην την οικουμένη 
δωρίσασθαι και ταις ψυχαίς ημών το 
μέγα έλεος “.
Μετά τη θεία λειτουργία ακολούθησε 

“μικρό πανηγυράκι”, στον ωραία διαμορ-
φωμένο προαύλιο χώρο. Ο Γιάννης Ρου-
σιάς, πάντα μπροστάρης, είχε φροντίσει 
να μεταφέρει τραπέζια και καρέκλες και οι 
προκομμένες νοικοκυρές του χωριού είχαν 
φτιάξει πάρα πολλά “καλούδια”, τόσο σε 
φαγητά όσο και σε γλυκά.
Χρόνια πολλά σε όσους συμμετείχαν 

στον εορτασμό και ο Άγιος βοήθειά τους. 
Ευχόμαστε του χρόνου να γίνει κάτι περισ-
σότερο οργανωμένο και να συμμετέχουν  
πολλοί πατριώτες από Αθήνα και άλλες 
περιοχές της χώρας. 
Με την ευκαιρία του εορτασμού αξίζει 

τον κόπο να επισκεφθεί κανείς τα κείμενα 
της ιστοσελίδας που αναφέρονται στην 
ιστορία του Ναού (πιθανότατα αρχίζει από 
τον 4ο ή 6ο αιώνα π.Χ.) και του θρυλικού 
μοναστηριού. 

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΛΙΑΟ πατριώτης Ν. Στ. Σχίζας, o οποίος ασχο-λείται (και με άλλους πατριώτες) με τις εργα-σίες στο εκκλησάκι του Αγιολιά, μας έστειλε το παρακάτω κείμενο: 
"Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διαμόρφωσης 

"του χώρου πανηγυριού", στο εκκλησάκι. Ελ-
πίζουμε το φετινό πανηγύρι, με τη συμμετοχή 
των πατριωτών, να είναι καλύτερο από όλα τα 
προηγούμενα. Οι μαντρότοιχοι, κόστους 800 
€, έγιναν με χρήματα που συγκεντρώθηκαν 
στο περισυνό πα-
νηγύρι, με μέριμνα 
του Ι. Ρουσιά «για 
τα όργανα». Για 
την  πλακόστρω-
ση  του  δαπέδου 
δαπάνης 1.300 € 
προσέφεραν 1.000 
€ οι Ηλίας Δ. Κω-
σταντόπουλος 
και Βασίλης Παπαγεωργίου, τους οποίους 
θερμά ευχαριστούμε. Ελπίζουμε η συμμετοχή 
των πατριωτών φέτος να είναι μεγαλύτερη και 
θερμότερη. Αξίζει τον κόπο”.
Το ΔΣ εξέφρασε τα θερμά του συγχα-

ρητήρια στο Νίκο, στο Γιάννη, στον Ηλία, 
στο Βασίλη  και σε όσους ακόμη συνέβα-
λαν στην επισκευή και συντήρηση του 
Ναού και στη διαμόρφωση του χώρου 
πανηγυριού. Ασφαλώς αξίζει τον κόπο να 
επισκεφθούν το εκκλησάκι όσο γίνεται 
περισσότεροι πατριώτες και να γλεντή-
σουν “τ΄Αγιολιός” στο φανταστικό αυτό 
βουνό, με την ατέλειωτη θέα στα τέσσερα 
σημεία του ορίζοντα και με πάμπολλες 
παιδικές αναμνήσεις, πολλών σήμερα 
...συνταξιούχων. 
Ολοι στον Αγιολιά “τ΄Αγιολιού”.
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Ναός "Παναγίας της Σερβιώτισσας” 
στο Στύλο Χανίων

Στο προηγούμενο φ. του Αρτοζήνου δημοσιεύθηκαν δύο 
άρθρα σχετικά με την ονομασία της προστάτιδας Παναγίας 
του χωριού μας ως “Παναγίας Σερβιώτισσας” και την ονο-
μασία του ναού που υπάρχει στο χωριό Στύλος του Δήμου 
Χανίων, ως ναός “Παναγίας της Σερβιώτισσας” ή “Παναγίας 
της Ζερβιώτισσας”. Η άποψη του Χ. Αθ. Μαραγκού είναι 
πως η ονομασία του ναού είναι “Παναγίας της Σερβιώτισσας” 
και ενδεχομένως να υπάρχει σχέση με Σερβαίους που είχαν 
πάει στην περιοχή, η δε άποψη του Β. Σχίζα είναι πως  ο ναός 
ονομάζεται “Παναγίας της Ζερβιώτισσας” και δεν έχει σχέση 
με το δικό μας χωριό. 
Για το θέμα αυτό ο Χ. Αθ. Μαραγκός μας έστειλε το παρα-

κάτω διευκρινιστικό κείμενο: 

“Στην Κρήτη στον Στύλο Χανίων υπάρχει, κατά τας 
γραφάς, ο ναός της Παναγίας της Σερβιώτισσας.  Είναι 
γνωστόν ότι, οι Αρκάδες με τους Κρήτες έχουν μια  
σχέση που υπάρχει για  χιλιάδες χρόνια. Μια σχέση, 
που κυριολεκτικά χάνεται στα βάθη των αιώνων, στους 
μύθους και τους θρύλους  του ελληνικού πολιτισμού. 
Ιδίως στον εκκλησιαστικό χώρο υπάρχουν  αδιά-
σπαστοι ιστορικοί  δεσμοί, αφού στην εκκλησία της 
Ελλάδος υπάρχει σήμερα Μητρόπολη Γόρτυνος και 
Μεγαλοπόλεως, ενώ στην αυτόνομη Εκκλησία Κρήτης 
υπάρχει Μητρόπολη Γορτύνης και Αρκαδίας. 
Υπάρχει λοιπόν το ενδεχόμενο σε εποχές διωγμών 

μετά τον 12ο αιώνα κάποιοι Σερβαίοι διωκόμενοι να 
μετέβησαν στη Κρήτη και να εγκαταστάθηκαν  στην 
εν λόγω περιοχή. 
Η ύπαρξη του ναού της Παναγίας της Σερβιώτισσας 

όπως επισήμως αποκαλείται και όπως υποστηρίζεται 
από πολλές πηγές, (χωρίς αυτό να είναι πλάνη διαδι-
κτυακή) (1) , λογικά πρέπει να ήταν δημιούργημα, 
κτίσμα,  Σερβαίων πιστών, η να ήταν ο Ναός μέσα στον 
οποίο εναπέθεσαν κάποια εικόνα της Παναγίας τους, 
της προστάτιδας τους, της Παναγίας του χωριού τους, 
και από κει ενδεχομένως να προήλθε και η σχετική 
προσωνυμία της Σερβιώτισσας. 
Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα.
Η άποψη  ότι πρόκειται περί λάθους  γιατί το αληθές 

είναι Ζερβιώτισσα δεν είναι δυνατόν  να  ευσταθεί 
γιατί αυτός είναι ο κανόνας, όλες σχεδόν οι εικόνες 
της Παναγίας είναι αριστεροκρατούσες. Η  εξαίρεση 
είναι δεξιοκρατούσα (2). 
Στην  σχετική βιβλιογραφία, στην ιστορία της περιο-

χής, σε φωτογραφίες, στα αξιοθέατα, στα τουριστικά 
φυλλάδια, σε πλήθος ιστοσελίδων,  αναφέρεται ο ναός 
ως Παναγία η Σερβιώτισσα. Επίσης όπως προκύπτει 
από ελληνικά και λατινικά έγγραφα (Μ. Νυσταζο-
πούλου – Πελεκίδου, Βυζαντινά έγγραφα της μονής 
Πάτμου, ΚΒΕ- Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 1980. 
Μαλτέζου Χρ.  Τα Λατινικά έγγραφα του Πατμειακού 
αρχείου, Σύμμεικτα 2, 1970 όπως επίσης και Μετόχια 
μονής Πάτμου του Αρχιμ. Πλάτωνος Κρικρή και … 
MM … Miklosich F. - Muller S, Acta et Diplomata 
Graeca Medii Aevi Sacra et Profana VI Vidobonae 
1860 – 90,   Borboudakis...Borboudakis K, Gallas K, 
Wessel K, Byzantinisches Kreta München 1983 ),  που 
αναφέρονται σε δωρεές προς την Μονή, αναγράφεται 
ότι η Εκκλησία της Παναγίας της Σερβιώτισσας  είναι 
μετόχι της μονής Πάτμου (3).  
Η αναφορά λοιπόν στην Παναγία την Σερβιώτισσα 

δεν είχε σκοπό να υποστηρίξει  ποια Εκκλησία είναι 
η πραγματική και αναγνωρισμένη ως ΣΕΡΒΙΏΤΙΣΣΑ,  
αλλά δεδομένης της δικιάς μας Παναγίας της απ’ αιώ-
νων Σερβιώτισσας, να εξευρεθεί η σχέση που έχει, αν 
έχει,  με τον φερώνυμο ναό του Στύλου.

 Η  απορία, το σχόλιο λοιπόν ήταν: Ποια σχέση μπο-
ρεί να έχει ο Ναός της Παναγίας της Σερβιώτισσας που  
σύμφωνα με την παρατιθέμενη βιβλιογραφία,  υπάρχει 
στην Κρήτη στον Στύλο Αποκορώνου Χανίων,  με το 
ιστορικό χωριό Σέρβου Αρκαδίας, με το χωριό μας”.

 1. Στύλος: Χωριό με βεβαιότητα χρονολογημένο τουλάχιστον στα μέσα 
του 11ου αιώνα. Σε χρυσόβουλό του ο Αλέξιος Α΄, παραχωρεί το χωριό 
στον Όσιο Χριστόδουλο το 1088. Συναντάται και σε αρκετά μεταγενέστε-
ρα έγγραφα, ελληνικά και λατινικά, που αφορούν δωρεές προς τη μονή 
της Παναγίας Σερβιώτισσας, μετόχι της μονής Πάτμου.  Η ύπαρξη της 
μονής της Παναγίας, που χρονολογείται στον 11ο – 12ο αιώνα (βλ. εικ. 25 
– 28), και του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο ίδιο χωριό (χρονολογείται 
στο 1271 - 80[i]), δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας. 

2.  Παλαιότερο δείγμα του  τύπου της δεξιοκρατούσας Οδηγήτριας 
είναΙ η εικόνα της Santa Maria Nuova στη Ρώμη, βλ.  A. G r a b a r , L’ 
age d’ or de Justinien, 1966, pin. 206. Στις αρχές της δεύτερης χιλιετίας 
ξαναβρίσκουμε τον ίδιο τύπο στον Όσιο Λουκά της Λιβαδιάς, E. Diez 
– O. Demus,  Byzantine mosaics in Greece, Cambridge (Mass) 1931…. 
Αναφέρονται κι άλλες περιπτώσεις. 

3. Φαντάκης Ιωάννης. Οι Οικισμοί της Κρήτης κατά την Β΄ Βυζαντινή 
Περίοδο.  Ρέθυμνο 2001

16 Μαΐου 2010. Εκδήλωση Συνδέσμου στις “Γριάς το Σορό”
Την Κυριακή 16 Μαΐου 20210, έγινε 

στο χωριό η προγραμματισμένη εκδήλω-
ση στην τοποθεσία “Γριάς Σoρός”, σε 
ανάμνηση της “Μάχης του Σέρβου”, που 
έλαβε χώρα στις 10-11 Μαΐου 1826, μετα-
ξύ των Σερβαίων και άλλων κατοίκων της 
περιοχής, εναντίον των στρατευμάτων του 
Ιμπραήμ. Το πρωί έγινε θεία λειτουργία 
στον καθεδρικό Ναό του χωριού, “Κοί-
μησης Θεοτόκου” και γύρω στις 11.30 
οι πατριώτες προσήλθαν  στις  “Γριάς το 
Σορό” και άρχισε η εκδήλωση. Ο αγαπητός 
καλλίφωνος ιερέας του χωριού μας, πατέ-
ρας Σωτήριος, έψαλε επιμνημόσυνη δέη-
ση με τον ψάλτη Γιάννη Σχίζα, για όσους 
συμμετείχαν σε εκείνη την νικηφόρο 
μάχη και αναφέρθηκε ονομαστικά στους 
13 πατριώτες που πρωτοστάτησαν: Στον 
ταγματάρχη ΔΑΡΑ ΦΩΤΙΟ, στον λοχία 
ΔΑΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ, στους 
δεκανείς ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΗΛΙΑ, ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΟΠΟΥΛΟ ΗΛΙΑ, ΜΠΑΚΡΑΤΣΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟ και ΠΑΠΑΔΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 
και στους στρατιώτες ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ΠΑΠΑΣΧΙΖΑ ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟ, ΣΜΥΡΝΑΙΟ ΙΩΑΝΝΗ, 
ΣΧΙΖΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΣΧΙΖΑ ΗΛΙΑ, ΣΤΡΙ-
ΓΚΟ ή ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και 
ΤΡΟΥΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ.
Μετά την δέηση, εψάλη ο Εθνικός 

Ύμνος και ο πρόεδρος του Συνδέσμου κ. 
Θ. Τρουπής, κατέθεσε στεφάνι στο μνη-
μείο, καλωσόρισε και ευχαρίστησε όλους 
όσους προσήλθαν στην εκδήλωση  και 
υπογράμμισε με έμφαση την αξία ανάλογων 
εκδηλώσεων για τους πατριώτες και τους 

κατοίκους των γύρω περιοχών.  Στη συνέχεια 
ο λόγος δόθηκε στον δήμαρχο Λαγκαδίων 
κ. Κούλη και στο δήμαρχο Δημητσάνας κ. 
Βλάχο, που απηύθυναν  σύντομο χαιρετι-
σμό και ευχές για καλύτερες επιτυχίες στο 
Σύνδεσμό μας. Ακολούθως ο δημοτικός 
σύμβουλος του χωριού μας στο Δήμο Ηραίας 
κ. Θάνος Μπόρας μετέφερε το χαιρετισμό 
του δημάρχου κ. Σταύρου Χριστοπούλου 
και αφού ευχαρίστησε το Σύνδεσμο για την 
πρωτοβουλία της εκδήλωσης, έκανε μια 
μικρή αναδρομή στο ιστορικό κατασκευής 
του μνημείου. Επεσήμανε τον αγώνα του 
αείμνηστου λογοτέχνη Θ. Κ. Τρουπή στην 
δημιουργία αυτού του έργου και την τεχνική 
βοήθεια που πρόσφερε ο ίδιος και ο  Ν. Θ. 
Τρουπής (Αλούπης).  Στη συνέχεια μίλησαν 
για τη μάχη τρία μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου 
(Χ. Ι. Μαραγκός, Ν. Αρ. Τρουπής και Θ. 
Γ. Τρουπής), με κείμενα που επιμελήθηκε 
ο πατριώτης στρατηγός ε.α. Χ. Αθ. Μαρα-
γκός, o οποίος έχει εντρυφήσει επιμελώς 
στο θέμα. 
Είπαν, μεταξύ άλλων, οι ομιλητές:
   *…Ο χώρος που βρισκόμαστε είναι 

γνωστός με το όνομα “της Γριάς ο Σoρός”. 
Ο τόπος που έγινε η ιστορική μάχη είναι 
“της Γριάς το διάσελλο”, που βρίσκεται δύο 
χιλιόμετρα ΝΔ από το σημείο αυτό, νότια 
της «Μακριαρράχης» και βόρεια του χωριού 
Λυκούρεση, ακριβώς στη μέση του χειμάρου 
Γκούρα, όπου σήμερα υπάρχουν τα ερείπια 
του ιερού ναού του Αγίου Γεωργίου. Εδώ, 
πριν από 60 χρόνια, υπήρχε σορός από πέτρες, 
“το ανάθεμα της Γριάς”, που καταστράφηκε 
όταν το 1950 έγινε η διάνοιξη του δρόμου. 
Αρκετά χρόνια αργότερα με πρωτοβουλία του 
λογοτέχνη Θ. Τρουπή και τη βοήθεια άλλων 
πατριωτών, ξανάγινε ο σορός από πέτρες και 
δίπλα φτιάχτηκε το Ηρώο. Έτσι διαμορφώ-
θηκε ο κατάλληλος χώρος και πριν 10 χρόνια 
έγινε για πρώτη και μοναδική φορά η εκδήλω-
ση σε ανάμνηση της “Μάχης του Σέρβου”. Η 
ιστορία της “Γριάς” και ο λόγος που έγινε το 
ανάθεμα, σύμφωνα με την παράδοση,  είναι 

σε όλους γνωστή και δεν υπάρχει λόγος να 
την αναφέρουμε. Στην πραγματικότητα όμως 
η “κακιά Γριά”  φαίνεται πως ήταν δημιούρ-
γημα της φαντασίας των Σερβαίων προγόνων 

μας, που ήθελαν να ενσαρκώσουν στο πρόσω-
πο της τον κακό, τον υπαίτιο, τον κατακτητή, 
τον Φράγκο, τον Βενετό τον Τούρκο... Αυτόν 
που δεν μπορούσαν αμέσως να τιμωρήσουν 
να εκδικηθούν. Και τον καταριόσαντε με αυτό 
τον τρόπο, δημιουργώντας το σχετικό μύθο. 
Οι πέτρες του αναθέματος εμπεριείχαν, εκτός 
του μίσους για τους εχθρούς της Πατρίδας, την 
εκδίκηση για τους αδικοχαμένους πατριώτες 
αλλά και την ελπίδα για την λευτεριά για την 
νίκη. Αυτός ο χώρος μας θυμίζει τις υποδου-
λώσεις τις καταστροφές, τους αγώνες. Μας 
θυμίζει την μάχη της Πρινίτσας, την Μάχη του 

Σέρβου και όλους τους αγώνες του Έθνους, 
όλους τους ήρωες αλλά και τις ηρωίδες του 
ιστορικού χωριού.

*...Η αναφορά του Πλαπούτα, της 12 Μαΐ-
ου προς την Διοικητική Επιτροπή, σχετικά με 
την κατάσταση και την διεξαγωγή της μάχης  
στο διάσελο της Γριάς, αναφέρει μεταξύ των 
άλλων:  “... Καθώς  την δευτέραν πρωί 
απερνώντας εν Σώμα από αυτούς, περί-
που των χιλίων πεζών και ιππέων  εις το 
διάσελον της γριάς, και εκινήσαντες  δια 
τα μέρη τούτα ήλθον εις το Λυκούρεσι  και 
συναντήθηκα με αυτούς  εις του Σέρβου 
από κάτω, με τους οποίους ετουφεκίσθημεν  
και όσον ημπορέσαμε τους αντισταθήκαμε  
πέρνωντας τους  περίπου των πέντε χιλιά-
δων προβά-
των όπου εί-
χαν παρμένα, 
μερικά αλο-
γογελάδια , 
εμποδίζοντας 
ακόμη  και 
όσα άλλα εκ 
του πλησίον 
ημπορούσαν 
να πάρουν. 
Εσκοτώθη-
καν από αυ-
τούς μερικοί, από τους οποίους έμειναν 
τρεις τέσσεροι, και ακολούθως πάλιν 
τουφεκιζόμενοι οι μισοί απέρασαν εις τον 
κάμπον Δημητζάνας. Εγώ δε  μ’ όσους  
περισσοτέρους ιμπόρισα  εις Ζάτουνα, με 
απόφασιν οπού να έλθουν εις Δημητζάνα  
και Ζάτουνα να τους βαρέσωμεν. Αλλ´αυ-
τοί από εκεί οπού ετοποθετήθησαν το 
εσπέραν ανεχώρησαν κατ ευθείαν δια την 
Τριπολιτσά...”. 

*…Οι Σερβαίοι άσχετα με την έκταση 
που δόθηκε στην μεγάλη αυτή επιτυχία τους 
αντελήφθησαν ότι υπερέβησαν κατά πολύ τις 
δυνατότητες τους κατά την μάχη και επόμενο 
θα ήταν να αποδώσουν την νίκη τους,  «θεία 
χάριτι»! Πρέπει να πίστεψαν ότι το αίσιο 

αποτέλεσμα επήλθε κατόπιν,  «άνωθεν βοη-
θεία». Πιστεύεται ότι μετά την απελευθέρωση 
οι Σερβαίοι, θέλοντας  να εκδηλώσουν την 
ευγνωμοσύνη τους και να τιμήσουν τους αγω-

νιστές τους, τους ήρωες, τους νεκρούς τους, 
ανήγειραν στο σημείο της μάχης μικρό ναό 
αφιερωμένο στον υπέρμαχο Άγιο Γεώργιο 
τον Τροπαιοφόρο, των πιστών υπερασπιστή. 
Δεν υπάρχει άλλη δικαιολογία, άλλη σκέψη 
για την επιλογή της θέσεως. Παρατίθεται αυτή 
η άποψη, γιατί  σύμφωνα με την αναφορά του 
Πλαπούτα και   την εξέταση του εδάφους, το 
σημείο προσβολής της φάλαγγας, ταυτίζεται 
με την θέση που ευρίσκονται  σήμερα τα ερεί-
πια του Ιερού Ναού. Η δε μεγαλειώδης νίκη 
των Σερβαίων σύμφωνα με την ανάλυση των 
δυνατοτήτων των αντιπάλων και του επιτευ-
χθέντος αποτελέσματος μόνο σε θαύμα μπορεί 
να αποδοθεί.  Ξεπλήρωσαν το τάμα τους προς 
τον μεγάλο στρατηλάτη οι ευσεβείς κάτοικοι 
του χωριού αλλά μετά από μερικά χρόνια τα 
νερά του ρέματος κατέστρεψαν τον Ναό. Έτσι 
οι φιλότιμοι Σερβαίοι, τριακόσια μέτρα βορει-
οανατολικά στην νότια, μεσημβρινή πλευρά 
του υψώματος Μακριά Ράχη, έχτισαν άλλο 
μικρότερο Ναό. Σε περίοπτη θέση, φτωχικά 
χτισμένος με ξερολιθιά ο νεότερος Ναός 
του Αγίου Γεωργίου, κράτησε, διαφύλαξε 
μέχρι πρόσφατα, το μεγαλείο  και την δόξα 
του παλαιού Ναού. Η εορτή του για πολλά 
χρόνια ήταν το σημαντικότερο θρησκευτικό, 
πατριωτικό και κοινωνικό γεγονός. Η προε-
τοιμασία, η καθολική συμμετοχή, τα γλέντια, 
φιλικά, οικογενειακά, πατριωτικά. Σήμερα  
είναι ένας ερειπιώνας. Σε λίγα χρόνια δεν θα 
υπάρχει ούτε σαν Αγιώνυμο”.
Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας, οι 

πατριώτες προσήλθαν για ένα ποτό, στο 
χώρο που είχε διαμορφωθεί. Η οικογένεια 
του “τσέλιγκα και δασκάλου” Γιάννη Κ. 
Ρουσιά, που όλα τα μέλη της συμμετείχαν 
στην εκδήλωση και βοήθησαν σε ότι τους 
ζητήθηκε, πρόσφερε εξαιρετικές δίπλες και 
χωριάτικο χαλβά. Επίσης η γραμματέας του 

Ομίλου “Γκούρα” Μαρίνα Διαμαντοπού-
λου -Τρουπή είχε φτιάξει πεντανόστιμες 
τηγανίτες και ο Σύνδεσμος είχε φροντίσει 
για τα ποτά και πρόσφερε γλυκά της 
περιοχής. Παράλληλα με τα ποτά, άρχισε 
και ο χορός με δημοτικά τραγούδια, με 
μεγαφωνικό σύστημα, που είχε επινοήσει 
ο γραμματέας του Συνδέσμου Ν. Αρ. 
Τρουπής. Χόρεψαν και γλέντησαν σχεδόν 
όλοι, με δημοτικά τραγούδια που αντιλα-
λούσαν στις πλαγιές και στις ρεματιές της 
περιοχής του Αρτοζήνου. Διακρίθηκαν για 
τις χορευτικές τους ικανότητες ο πατέρας 
Σωτήριος με τον πρόεδρο του Τοπικού 
και ψάλτη Γιάννη Σχίζα  και η πολυμελής 
οικογένεια του Γιάννη Κ. Ρουσιά. 

I.N. Παναγίας της 
Σερβιώτισσας

Στο χορό διακρίνονται ο Παπασωτήρης, ο Ι. Σχίζας, η Γεωργία Τρουπή-Κωνσταντοπούλου κ.ά.
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Προσωπικές απόψεις
Προσφορά και “καλά λόγια”

Γράφει ο Χ. Ι. Μαραγκός
Η συλλογική 

μου εμπειρία 
των τελευταί-
ων  χ ρ ό νω ν 
(από το 2004 
μετέχω  στο 
ΔΣ του Συνδέ-

σμου, ως απλό μέλος), αλλά και εκείνη πριν 
34 χρόνια, επί προεδρίας Στάθη Δάρα, που 
επίσης μετείχα στο ΔΣ, μου δίνουν τη δυνα-
τότητα να διατυπώσω κάποιες απόψεις, που 
θεωρώ πως μπορεί να συμβάλλουν θετικά 
στην συνέχιση ύπαρξης και δημιουργίας 
του Συνδέσμου. Ενός Συνδέσμου με μακρά 
ιστορία και πολύ αξιόλογη προσφορά στο 
χωριό και στους πατριώτες. Μελέτησα τα 
“πρακτικά” του Συνδέσμου στα 88 χρόνια 
της λειτουργίας του και θεωρώ χρήσιμο να 
επικεντρώσω το άρθρο αυτό σε δύο βασικές 
παραμέτρους, που έχουν στενή σχέση μεταξύ 
τους (υπάρχουν πολλές ακόμα, που μπορεί να 
ασχοληθώ στο μέλλον) και νομίζω πως αξίζει 
τον κόπο να μας προβληματίσουν όλους. 
Η πρώτη αφορά στην δημιουργία από το 

Σύνδεσμο (σε συνεργασία συνήθως με τις 
Τοπικές Αρχές) αξιόλογων έργων υποδομής 
στο χωριό (σχολείο, δρόμοι, εκκλησία, υδρο-
δότηση κλπ), που έδωσαν την δυνατότητα 
στους πατριώτες να αναπτύξουν σε σημαντικό 
βαθμό τις ικανότητες και δεξιότητες, που τους 
είχε δώσει η φύση, ώστε να  βελτιώσουν έτσι 
την ποιότητα ζωής των οικογενειών τους, να 
προοδεύσουν και γενικά «να πάνε μπροστά». 
Τα έργα έγιναν με τη συνδρομή όλων σχεδόν 
των πατριωτών και σε όλους αξίζουν συγχα-
ρητήρια. Μπροστάρηδες όμως ήσαν λίγοι, 
κυρίως μέλη των ΔΣ (αλλά και παράγοντες του 
χωριού), οι οποίοι δικαιούνται ένα ξεχωριστό 
μπράβο. Αυτό το “μπράβο” τους το απευθύνει 
και η σημερινή διοίκηση του Συνδέσμου, άσχε-
τα αν οι περισσότεροι από αυτούς δεν είναι πια 
στη ζωή. Αυτός ο έπαινος είναι απαραίτητος 
στις διοικήσεις του Συνδέσμου, για να παρακι-
νεί τους πατριώτες να προσφέρουν εθελοντικά 
τις καλές τους υπηρεσίες μέσα από το ΔΣ και 
να αγωνιστούν για τη δημιουργία έργων ανά-
λογης αξίας με τα παραπάνω.  Αν, αντίθετα 
με αυτό, ακούγονται φωνές μεμψίμοιρες και 
κατηγόριες  για το έργο που παράγει ένα ΔΣ, 
είναι λογικό να απογοητεύονται τα μέλη του, 
να στενοχωριούνται και να “παίρνουν δρόμο”, 
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είναι γνωστή 
η περίπτωση του γιατρού Ι. Δημόπουλου 
(διετέλεσε πάνω από 20 χρόνια πρόεδρος 
του Συνδέσμου και νομίζω πως πρόσφερε στο 
Σύνδεσμο, στο χωριό, στους πατριώτες περισ-
σότερα από οποιονδήποτε άλλο Σερβαίο), ο 
οποίος “πήρε δρόμο” και έφυγε “κλαμένος” 
από το χωριό... 
Η δεύτερη παράμετρος, σε άμεση σχέση 

με την προηγούμενη, έχει να κάνει  με την 
απροθυμία των πατριωτών στην εκδήλω-
ση ενδιαφέροντος, για τη συμμετοχή τους 
στα ΔΣ του Συνδέσμου. Πρόσφατο είναι το 
παράδειγμα (πριν ενάμισι χρόνο) που στις 
αρχαιρεσίες δεν υπήρχαν υποψήφιοι για το 
ΔΣ και αναγκάστηκαν τα παλιά μέλη του ΔΣ 
να ξαναθέσουν υποψηφιότητα για να μη δια-
λυθεί ο Σύνδεσμος. Επίσης, είναι γνωστό ότι 
πριν δέκα περίπου χρόνια  τέθηκε σε Γενική 
Συνέλευση το ερώτημα, αν θα βρεθούν άτο-
μα για το ΔΣ ή αν θα διαλυθεί ο Σύνδεσμος. 

Η απροθυμία αυτή έχει βέβαια σχέση με τα 
φαινόμενα των καιρών και τις ανάγκες των 
σημερινών ανθρώπων -ιδιαίτερα των νέων 
που αγωνίζονται να βρουν μια δουλειά και 
να επιβιώσουν αξιοπρεπώς-  δεν είναι όμως 
άσχετη και με κάποια αρνητική στάση και 
συμπεριφορά έναντι πράξεων και ενεργειών 
των ΔΣ. Η στάση αυτή έχει ως επακόλουθο  
την απομάκρυνση των πατριωτών  από τη 
συμμετοχή τους στα ΔΣ και γενικότερα την 
αποστασιοποίησή τους από τα συλλογικά μας 
πράγματα και τη διάθεσή τους να δουλέψουν 
με ζήλο και διάθεση για προσφορά. Αυτό αν 
συνεχιστεί θα οδηγήσει προφανώς κάποια 
στιγμή το Σύνδεσμο σε αδράνεια, ενδεχομένως 
και σε διάλυση, πράγμα που κανείς Σερβαίος 
δεν θέλει. 
Τι μπορεί να γίνει; Προφανώς να δημιουρ-

γηθεί το κατάλληλο κλίμα, ώστε να υπάρξει εκ-
δήλωση ενδιαφέροντος από πολλούς πατριώ-
τες, ιδιαίτερα νεότερης γενιάς, για συμμετοχή 
τους στη διοίκηση του Συνδέσμου. Πως μπορεί 
να γίνει αυτό; Ένας τρόπος που σίγουρα θα 
βοηθήσει είναι να μην ακούγονται “κακά 
λόγια” για τις διοικήσεις του Συνδέσμου.  Να 
μην σκέφτεται δηλαδή κάποιος πως θα μπει 
στο Σύνδεσμο να δουλέψει και στο τέλος “θα 
τα ακούσει και από πάνω”. Επανειλημμένα η 
διοίκηση του Συνδέσμου τα τελευταία χρό-
νια έχει επισημάνει πως όλα τα ΔΣ από της 
ιδρύσεως του Συνδέσμου μέχρι σήμερα  είναι 
αξιέπαινα, έστω και αν κάποια από αυτά (κατά 
την άποψη κάποιων) δεν παρήγαγαν καθόλου 
έργο. Και μόνο το γεγονός ότι «κράτησαν» 
το Σύνδεσμο και δεν τον άφησαν να διαλυθεί 
είναι σημαντικό. 

 Δεν χωρεί αμφιβολία, πως η έκφραση 
οποιασδήποτε άποψης για τα συλλογικά μας 
πράγματα, είναι αναφαίρετο δημοκρατικό 
δικαίωμα οποιουδήποτε πατριώτη. Όμως έχει 
σημασία τόσο ο τρόπος που διατυπώνεται μια 
άποψη, όσο και η σκοπιμότητα που ενδεχομέ-
νως μπορεί να υποκρύπτεται στο πίσω μέρος 
του μυαλού κάποιου. Ακόμη έχει ξεχωριστή 
σημασία αν κάποιος που διατυπώνει μια θέση 
για ένα θέμα, προβαίνει και στις απαραίτητες 
πρακτικές ενέργειες (π.χ. μπαίνει στο ΔΣ ή 
χρηματοδοτεί την εργασία που προτείνει) για 
την υλοποίησή του, ή μένει μόνο στα λόγια. 
Είναι γνωστή η φράση “με λόγια φτιάχνει 
κανείς ανώγια και κατώγια”.  Με άλλα 
λόγια, νομίζω πως δεν είναι προς το συμφέρον 
του Συνδέσμου να κατηγορεί κάποιος ένα ΔΣ 
πως δεν έκανε κάτι (ή έκανε κάτι στραβά) και 
να μην προβαίνει ο ίδιος στις απαραίτητες 
ενέργειες να γίνει αυτό  “σωστά”. Επίσης έχω 
τη γνώμη πως η όποια κριτική έχει ξεχωριστή 
αξία, αν αυτός που την ασκεί προβάλλει συ-
γκριτικά το δικό του συλλογικό έργο και δέχε-
ται καλοπροαίρετα την κριτική των άλλων.
Το συμπέρασμά μου είναι πως για να συνε-

χίσει να υπάρχει Σύνδεσμος και να προσφέρει 
έργο στους πατριώτες, έχει ανάγκη και από 
“καλά λόγια” και “προσφορές”. Πιστεύω 
πως υπάρχουν πολλοί πατριώτες που έχουν δι-
άθεση να ασχοληθούν ενεργά με τα συλλογικά 
μας πράγματα ή να βοηθήσουν οικονομικά, 
αρκεί να ελπίζουν πως θα ακούσουν και ένα 
καλό λόγο. Ας τους δώσουμε αυτή τη δυνατό-
τητα αποφεύγοντας τουλάχιστον τα “κακά 
λόγια” για τις διοικήσεις. Από την άλλη πλευ-
ρά οφείλω να ομολογήσω  πως τα τελευταία 
6 χρόνια που μετέχω της διοίκησης του Συν-
δέσμου, ακούμε καλά λόγια και ευχαριστούμε 
τους πατριώτες που τα εκφράζουν. Δεν τα 
έχουμε πάντως ανάγκη εμείς, ως σημερινό ΔΣ, 
το μέλλον του Συνδέσμου τα έχει ανάγκη. 
Σε ότι αφορά στα λάθη κατά την άσκηση 

γενικά μιας “εξουσίας” (συχνά ακούγονται 
από επικριτές), δεν υπάρχει αμφιβολία πως 
όλοι κάνουν λάθη, περισσότερα ή λιγότερα. 
Αλάνθαστοι, όπως χαρακτηριστικά είπε ο 
μπάρμπα-Νίκος Τρουπής (Γκράβαρης) 
στην τελευταία Γενική Συνέλευση, είναι 
αυτοί που είναι «από κάτω από την πλάκα». 
Και αυτοί ασφαλώς που δεν κάνουν τίποτα. 
Όσο περισσότερο έργο παράγει ένα ΔΣ, τόσο 
μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα να κάνει 
και λάθος. Οι διοικήσεις του Συνδέσμου των 
τελευταίων χρόνων (που μετέχω των ΔΣ), προ-
σπάθησαν να κάνουν το μέγιστο δυνατό έργο 
με τα λιγότερα δυνατά λάθη και με υψηλού 
επιπέδου συλλογική συνείδηση των μελών του 
ΔΣ. Αν τα κατάφεραν ή όχι θα το κρίνουν οι 
πατριώτες, στα πλαίσια ασφαλώς του εφικτού 
και κατά προτίμηση συγκριτικά με το έργο 
προγενέστερων διοικήσεων.

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. Ι. 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 
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Αν φανταστεί κανείς το χωριό μας σαν 
ένα δάσος, από τις αρχές της δεκαε-

τίας του 1960, που παρατηρήθηκε η μεγάλη 
φυγή των Σερβαίων προς τα Αστικά Κέντρα, 
θα προσηλώσει το βλέμμα του σε λίγα πρά-
σινα ακόμη δέντρα, που αποτελούν τους 
πνεύμονες του χωριού και προσφέρουν τη 
σκιά τους στους πατριώτες.
Είναι οι πέντε μαγαζάτορες του χωριού, 

που με τις μικρές τους επιχειρήσεις συνεχί-
ζουν ακόμη να εξυπηρετούν τους κατοίκους 
και να κρατούν το χωριό ζωντανό. 

*Ο Γιώργος Ν. Λιατσόπουλος, με το 
παντοπωλείο του δίπλα από το Ναό της 
Κοίμησης της Θεοτόκου, συνεχιστής της 
επιχείρησης του πατέρα του, διαθέτει όλα  
σχεδόν όσα χρειάζεται μια οικογένεια του 
χωριού. Στο μαγαζί του μπορεί κανείς να 
βρει «τα πάντα», από λαστιχάκια για τις βρύ-
σες μέχρι καταψυγμένα προϊόντα και όλα τα 
φρούτα και λαχανικά της εποχής, σε άριστη 
ποιότητα. Επίσης μπορεί να πιει ένα τσιπου-
ράκι, ένα αναψυκτικό και ένα ποτήρι κρασί.  
Παντρεμένος στο χωριό με τη Βάσω Σχίζα 
(είναι γραμματέας στο Δήμο Ηραίας) έχει 
το Νίκο και την Ειρήνη, που είναι μαθητές 
στο Λύκειο  Δημητσάνας. Ο Νίκος βοηθάει 
τον πατέρα του και στο μαγαζί.

*Στη συνέχεια είναι το μαγαζί του Γιώργου 
Χ. Δάρα, που τα τελευταία (πολλά) χρόνια 
μένει  στο χωριό τους περισσότερους μήνες 
και ασχολείται κυρίως με τις πολλές του 
γίδες, που τους έχει δώσει αρχαιοελληνικά 
ονόματα. Λειτουργεί το καλοκαίρι το μαγαζί 
στο ισόγειο του σπιτιού του, που πριν ήταν 
μαγαζί του Μήτσιου Βέργου και παλιότερα 
άλλων. Προσφέρει κρασί με μεζέ, γάλα και 
τυρί και μερικές φορές σφάζει και κανά 
σφαχτό. 

*Δίπλα είναι το μαγαζί του Νίκου Θ. Τρου-
πή, ο οποίος τους περισσότερους μήνες 
του χρόνου μένει στο χωριό. Λειτουργεί 
το μαγαζί του πατέρα του (Αλούπη) και 
προσφέρει τσίπουρο, κρασί με μεζέ, ανα-
ψυκτικά και φτιάχνει καλό καφέ. Βοηθός 
του, η γυναίκα του Αγγέλω.

*Στην πλατεία του χωριού έχει μαγαζί ο 
Γιάννης Μ. Ρουσιάς, συνεχιστής και αυτός 
της επιχείρησης του πατέρα του. Έχει αξι-
όλογο μαγαζί «καφενείο-ταβέρνα». Εκτός 
από τα συνήθη, μπορεί κάποιος στο μαγαζί 
αυτό να κάνει ένα τραπέζι για μια κοινωνική 
εκδήλωση (βαφτίσια, ονομαστική γιορτή, 
κηδεία, μνημόσυνο κλπ.). Οι δύο αίθουσες 
που διαθέτει είναι εξαιρετικές με χωρητικό-
τητα πάνω από εκατό άτομα, με κεντρική 

θέρμανση και με πολύ καλή εξυπηρέτηση 
από τον ίδιο, τη σύζυγό του Βούλα και τα 
τρία του παιδιά. Τα Παρασκευο-Σαββατο-
Κύριακα γίνεται αρκετός «ντόρος» με τους 
Αθηναίους, που κατεβαίνουν για μια βόλτα 
στο χωριό, αρκετοί για μια «δηλωτή» και 
μια «πρέφα». Το καλοκαίρι, της Παναγίας,  
ο Γιάννης σηκώνει το κύριο βάρος του 
πανηγυριού, με ψητή γουρνοπούλα κλπ. 
Εκτός από το μαγαζί ασχολείται και με 
οικοδομικές εργασίες στο χωριό και στη 
γύρω περιοχή. 

*Στο τέλος σχεδόν του χωριού και επί του 
κεντρικού δρόμου, έχει μαγαζί και ο Μήτσος 
του Πανάγου Ρουσιά, συνεχιστής και αυτός 
του μαγαζιού του πατέρα του. Το λειτουργεί 
τους περισσότερους μήνες του χρόνου και 
τον βοηθάει η γυναίκα του Βάσω. Έχει από 
όλα και είναι πολύ εξυπηρετικός. 
Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε πως 

στους ανθρώπους  αυτούς χρωστάμε 
χάριτες, αφού κράτησαν -κατά κάποιο 
τρόπο- το χωριό ζωντανό, με συνεχείς 
ανάσες πνοής, ιδίως τους ατέλειωτους 
χειμώνες, που ελάχιστοι άνθρωποι έμεναν 
εκεί. Αν δεν υπήρχαν αυτοί για να μπορεί 
κανείς να προμηθευτεί τα στοιχειώδη και 
να βρει κάπου να σταθεί, το χωριό θα είχε 
άλλη μορφή, ανάλογη εκείνης που έχουν 
σήμερα πολλά χωριά της Ηραίας. Με τις 
δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που έχουν 
διαμορφωθεί τον τελευταίο καιρό στη χώρα 
μας, το χωριό μας προσφέρεται  για οικο-
νομικές διακοπές. Ας το επισκεπτόμαστε 
όσο μπορούμε ποιό συχνά, ας στηρίξουμε 
όσο γίνεται περισσότερο τα μαγαζιά του 
χωριού, ώστε να δώσουμε την καλύτερη 
δυνατή προοπτική στο μέλλον του τόπου 
που γεννηθήκαμε και αγαπήσαμε. 
Εκτός από το σημαντικό ρόλο που παί-

ζουν τα μαγαζιά στο χωριό και πρέπει να 
τα στηρίζουμε, εξ ίσου σημαντικός είναι 
και ο ρόλος που παίζει ο Σύνδεσμος. Είναι 
σημαντική η προσφορά του στο χωριό 
και στους πατριώτες, και οφείλουμε να 
συσπειρωθούμε όλοι γύρω του, να τον 
βοηθήσουμε  (όσο και όπως ο καθένας 
μπορεί), έτσι ώστε να ανταποκριθεί στους 
σκοπούς του και να δοθεί ένα όραμα και 
μία προοπτική στις επόμενες γενιές των 
Σερβαίων. Ας επικεντρώσουμε το ενδι-
αφέρον μας στην προσφορά έργου, με 
όσο  γίνεται λιγότερα λόγια, αφού  «Τα 
πολλά λόγια είναι φτώχεια» Το απαιτούν 
οι καιροί, το έχουν ανάγκη οι πατριώτες 
και ο τόπος μας.

Παρασκευοπούλου 4 - Περιστέρι 
Τηλ.: 2105770003

Δερμάτινα νδύματα
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑΣ

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΑ»
Στην εφημερίδα «Δημητσάνα» διαβάσαμε πως σύμφωνα με το τελικό σχέδιο που πλέον έχει γίνει 

νόμος του κράτους, δημιουργούνται 5 δήμοι στην Αρκαδία. Ολόκληρη η επαρχία Γορτυνίας γίνεται 
ένας «Καλλικρατικός» δήμος12.000 κατοίκων, με έδρα την Δημητσάνα, αποτελούμενος από τους 
όλους τους δήμους της πρώην επαρχίας Γορτυνίας: Δημητσάνας, Ηραίας, Λαγκαδίων, Τρικολώνων, 
Κοντοβάζαινας, Τροπαίων, Κλείτορος και Βυτίνας. Το δημοτικό συμβούλιο του νέου δήμου Γορτυνίας 
θα αποτελείται από 27 μέλη, λόγω του ότι ο πληθυσμός του είναι μεταξύ 10.000 και 30.000 χιλιάδων 
κατοίκων. Πιθανόν να αποτελείται και από 33 συμβούλους.  
Στην  εφημερίδα 

«Γορτυνία» διαβάζου-
με ότι, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο 
νόμο, στις Τοπικές Κοι-
νότητες (πρώην Δη-
μοτικά Διαμερίσματα) 
με πληθυσμό πάνω 
από 201 κατοίκους 
(απογραφή 2001) το 
Συμβούλιο της Τοπικής 
Κοινότητας θα αποτε-
λείται από τρία μέλη. 
Στο Δήμο Γορτυνία τα 
χωριά με τριμελή Συμ-
βούλια είναι 37 και με 
ένα μέλος 33.

(ΣΣ. Το δικό μας 
χωριό ανήκει στην 
κατηγορία των 3 συμ-
βούλων).

Τι είναι ένας άνθρωπος, κατά Λέοντα Τολστόι: Ένα κλάσμα.
*Με αριθμητή τη γνώμη των άλλων για το  πρόσωπό του. 
*Και παρονομαστή τη γνώμη του ιδίου για τον εαυτό του.
Όσο ο αριθμητής (η γνώμη των άλλων) μεγαλώνει τόσο και το κλάσμα μεγαλώνει.
Όσο ο παρονομαστής (η γνώμη του ιδίου για τον εαυτό του) μεγαλώνει τόσο το κλάσμα 

μικραίνει! Με άλλα λόγια στην καθομιλουμένη και σε ελεύθερη απόδοση. Αξία δεν έχει τη 
νομίζει κάποιος για τον εαυτό του, αξία έχει τι νομίζουν οι άλλοι γι αυτόν... 

(Αυτό έχει κάποια σχέση και με τη χριστιανική ρήση: «Πας ο υψών εαυτόν ταπεινω-
θήσεται...»).
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Ο  ΧΑΜΟΣ  ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ-ΜΗΤΣΙΟΥ 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ 90 ΧΡΟΝΙΑ 

Γράφει ο Τουθεύς

‘Hταν απομεσήμερο όταν ένα τσοπανόπουλο τρέχοντας 
από την Κάπελη με καταματωμένα τα πόδια του από τον κα-
κοτράχαλο δρόμο, έφερε το μαντάτο στη Λακαθάνιζα, στου 
Μήτσιου του Θοδωρόπουλου το σπίτι. «Το μπάρμπα Μήτσο 
τον πλάκωσε το κουντέλι  και είναι βαριά λαβωμένος». «Κακό 
που με βρήκε τη μαυρισμένη! Πού είναι παιδάκι μου τώρα ο 
γιός μου ο Θοδωρής; Τι έπαθε ο αφέντης μου, κακό πο’παθα 
η καημένη!» , έσκιζε τα μαγουλά της η Μήτσιαινα.  Τρέχοντας 
για την Κάπελη, χωρίς  να δει πόσοι την ακολουθούσαν,  κλαί-
γοντας και μονολογώντας ασυνάρτητες πολλές φορές λέξεις, 
έλεγε σε όποιον έβλεπε από μακριά στα χωράφια: «Τρέχτε 
χριστιανοί! Το Μήτσιο τον πλάκωσε το κουντέλι! »  
Ο μπάρμπα-Μήτσιος ο Κωνσταντόπουλος έσκιζε ξύλα για να 

βγάλει πλακώματα για τα κουφώματα, κορφιάδες και μαχιά-
δες για σκεπές για να αναθρέψει τη φαμελιά του. Μια θράκα 
παιδιά. Είχε βοηθό του το μεγαλύτερο παιδί του το Θοδωρή. 
Σαν φτάσανε στο τόπο που σκίζανε τα ξύλα και είδε η Μή-
τσιαινα τον άντρα της ξαπλωμένο και το γιο της από δίπλα να 
κοπανιέται κλαίγοντας, τη ζώσανε τα φίδια. Σε όλο το δρόμο 
έκανε το σταυρό της να ζει ο άντρας της και αυτή θα’κανε ό,τι 
μπορούσε για να τον κάνει  καλά. Έπεσε πάνω στον άτυχο 
καταματωμένο άντρα της κλαίγοντας και φωνάζοντας το όνομά 
του. «Τι μού’κανες  αφέντη μου! Πού μ’αφήνεις την έρημη!»  
Έφτασαν στον τόπο και οι γείτονες, συγγενείς και άλλοι πα-
τριώτες.  Μια χούφτα άνθρωποι ήταν το χωριό μας τότε, πριν 
από 90 χρόνια. Ένας γεροντότερος έσκυψε να βρει το σφιγμό 
του άτυχου μπαρμπα-Μήτσιου και είπε να κάνουν ησυχία για να 
δει αν ο άνθρωπος ήταν ζωντανός. «Έσβησε...», μονολόγησε 
κι ένα δάκρυ κύλησε από τα μάτια του. Κραυγή και κοπετός 
από την άτυχη Μήτσιαινα που κοπάναγε με τα χέρια της τα 
γόνατά της όπως ήταν σκυμμένη δίπλα στο άψυχο αλλά ζεστό 
ακόμα κορμί του άντρα της. Τον οδηρμό της  ακολούθησε ένας 
μακρόσυρτος θρήνος από τις γυναίκες που προσέτρεξαν και 
βρισκόντουσαν στον τόπο του θανάτου. Οι άντρες  μάζεψαν 
μερικά από τα σκισμένα ξύλα και έφτιαξαν ένα ξυλοκρέβατο. 
Στερέωσαν με τριχιές τα πέταβρα και βάλανε πάνω τον άτυχο 
νεκρό, δέσανε το άψυχο κορμί πάνω στο ξυλοκρέβατο και 
το πήρανε στον ώμο τους. Μπροστά οι άντρες με το νεκρό 
και πίσω η χαροκαμένη Μήτσιαινα που την κράταγε ο γιος 
της ο Θοδωρής που κούτσαινε. Το καημένο το παιδί, τα είχε 
χαμένα αφού από τη μια στιγμή στην άλλη έχασε τον πατέρα 
του που μπροστά στα μάτια του είδε το μεγάλο κουντέλι να 
τον καταπλακώνει. Ο ίδιος πρόφθασε και τραβήχτηκε μακριά 
στραμπουλώντας μόνο το πόδι του. 
Τη Μήτσιαινα που έκλαιγε και μοιρολογούσε ακολουθούσαν 

οι άλλες γυναίκες του χωριού που κι αυτές μουρμούριζαν κλαί-
γοντας η κάθε μια το δικό της μοιρολόϊ. Πιο πίσω οι άντρες 
κουβέντιαζαν πώς έγινε το κακό. Πώς έφυγε το μεγάλο κου-
ντέλι από τον όχτο που το’χανε στερεώσει για να το σκίσουνε 
και τι λάθος είχε κάνει ο μακαρίτης . Όλη η σκηνή έμοιαζε με 
εξώδειο ακολουθία! Όταν περάσανε από του Λιμηντάρανη τη 
βρύση είπαν στη Μήτσιαινα να πλύνει το πρόσωπό της, αλλά 
αυτή κοπανιώταν και τράβαγε πότε τα μαλλιά της και πότε 
τα μαγουλά της που τα είχε ξεσκίσει με τα νύχια της και τα 
ροζιασμένα δάχτυλά της. Φτάσανε στη Γκρόπα και στου παππά 
τ’αλώνι όπου είχε μαζευτεί το περισσότερο χωριό σκυθρωπό 
και θλιμμένο για να ενωθεί με την όλη πομπή. Ο θρήνος και το 
κλάμα ήταν τώρα πιο δυνατά.  Όλη αυτή η ακολουθία μπήκε  
στο χωριό. Μπροστά πήγαινε ο παππάς που είχε έρθει και αυτός 
μέχρι τη Γκρόπα. Κάποιες ηλικιωμένες και ανήμπορες γυναί-
κες στα παράθυρα και στα μπαλκόνια σταυροκοπιόντουσαν. 
Έφτασαν στη Λακαθάνιζα και μπήκανε στην πέτρινη αυλή του 
μπαρμπα-Μήτσιου, έλυσαν το νεκρό από το ξυλοκρέβατο και 
το εναπόθεσαν μέσα στο σπίτι πάνω στο κασόνι μέχρι που 
να φτιαχτεί η κάσα. Στη συζήτηση που’χαν οι άντρες που 
μετέφεραν το ξυλοκρέβατο είπαν: «πού να’ξερε ο μακαρίτης 
ότι από τα πέταβρα που έσκισε θα του φτιάχναμε την κάσα 
για το μνήμα!». Όλη τη νύχτα μοιρολογούσαν και έκλαιγαν 
τον αδικοχαμένο σκιτζή. Πέρασε όλο το χωριό να κλάψει και 
να συλλυπηθεί την άτυχη χήρα. Το πρωί της επομένης έγινε 
η ταφή στου Μπουλούτσου και από τότε εκεί αναπαύεται ο 
Μήτσιος του Θοδωρόπουλου που τον πλάκωσε  το κουντέλι 
και σκοτώθηκε άδικα.
Ο απόγονος του αδελφού του αδικοσκοτωμένου σκιτζή.
Τουθεύς.
(Κουντέλι: ο τετραγωνισμένος κορμός του δέντρου που 

πρόκειται να σκιστεί με  τη πριόνα, το χειροκίνητο πριόνι 
που το δουλεύουν δύο άντρες, ο ένας πάνω στο κουντέλι 
και ο άλλος από κάτω).

Τα ρόδινα 
χρόνια μου 

Της Μαρίας
Παναγοπούλου
(1932-1993 ) 

Μια θύμηση αγάπη.... Σαν κάποιο λουλούδι,
τα ρόδινα χρόνια μου, τα παιδικά μου.
Μικρούλα καρδιά, γλυκό μου τραγούδι -
που αηδόνια το λέγαν τα τόσα όνειρά μου.  

Στο τζάκι μας ξύλα... Κι απέξω τ’ αγέρι,
χορό με τα χιόνια... Νεράιδα η ψυχή μου,
στα δάση ζητούσε με τ’ άσπρο της χέρι,
την πράσινη πέτρα να βρει, τη δική μου....

Χρυσάφι κι ασήμι τ’ αστέρια τα βράδια,
ελυώναν στ’ατέλειωτα γύρω βουνά μας. 
Σπαράζαν λαχτάρες τ’ αδύνατα χέρια,
το κάθε να φέρνουνε στην αγκαλιά μας.

Μικρό μου σχολείο... Στην ξύλινη σκάλα,
τι αινίγματα, πόθοι, βουβά καρδιοχτύπια... 
Γαλάζιοι ουρανοί, δυο μάτια η δασκάλα...
Κι απάνω στη λεύκα, οι καρδιές μας σπουργίτια.

Και τι πανηγύρι, της αργίας η μέρα....
Γιορτιάτικα ρούχα, ποτάμι η ματιά μου 
χυνόταν πλημμύρα κοντά μου και πέρα...
Χρυσή πεταλούδα στον ήλιο η καρδιά μου.

Μια θύμηση πόνος. Μακριά το λουλούδι...
τα ρόδινα χρόνια μου, τα παιδικά μου. 
Ένα σύννεφο τώρα... - πικρό το τραγούδι -
... πως φύγαν τα τόσα μεγάλα όνειρά μου...
γλυκό μου τραγούδι -που αηδόνια το λέγαν... 

Τα γαρύφαλλα  
Από το βιβλίο “Νουβέλες και 
διηγήματα” του Θ. Κ. Τρουπή 

(1932-2008)

Το γυμνάσιο ήτανε στη χώρα... δύο 
ώρες στράτα από το χωριό. Κείνο το 
γυμνάσιο ήτανε ξακουστό σχολειό 
για τα εργαστήρια της Φυσικής και 
της Χημείας πού ‘χε. Κρεμότανε το 
χτήριό του στην ορθή βουνοπλαγιά 
όπως κι όλα τα σπίτια της χώρας κι 
είχε και μια αυλή ίσαμε δύο σπιτοτόπια 
τόπο. Και στα ριζά πίσω του γκρεμού 

με τους πορόβραχους ήτανε απαγκιασμένη η εκκλησούλα της 
Παναγίτσας. Κρυμμένο μπιζουδάκι. Κείνο το γυμνάσιο μάζευε 
παιδιά από δέκα – δεκαπέντε χωριά και τα γραμμάτιζε, τα ’κανε 
πελεκημένα ξύλα. Από το δικό μας το χωριό πηγαίναν τότες, με 
το ξεκούμπισμα της γερμανουριάς, καμιά δεκαπενταριά παιδιά 
σ ’ ούλες τις τάξεις. Τα Σαββατοκύριακα ερχόντουσαν τα παιδιά 
στο χωριό. Ήτανε να ξεπονέσουν. Να ζαλωθούν τις τροφές της 
βδομάδας, που θα ’ρχότανε, ν’ αλλάξουνε και να λουστούνε, να 
λειτουργηθούνε στην εκκλησία της Κυριακής, και να μεταλάβουν, 
αν ήτανε καιρός νήστιας ή λαμπρής.
Μια χειμωνιάτικη Κυριακή, τ’ απομεσήμερο, κινήσανε να πάνε 

αντάμα πεντέξι παιδιά από το χωριό στη χώρα. Ούλα είχαν το 
ζαλίκι τους με το κάτι ντίς. Άλλο κράτηγε την μπαλωμένη ομπρε-
λίτσα του, άλλο είχε ανάριχτο το στρατιωτικό κοπετινιασμένο 
αμπέχωνο του πατέρα η του γείτονα, άλλο τό κόζινο σακκί κα-
τσιούλα στο κεφάλι... να του κρατεί το πολύ νερό στις πλάτες... 
κι ολάκερη η συντροφιά ανηφόριζε. Δεν ήτανε καιρός μπόρας. 
Βγήκανε στο διάσελο στ’ αλώνι με δρολάπι. Αγναντέψανε. Τη 
χώρα που τους καρτέραγε ήτανε που ηθέλανε να ιδούν. Και κείνη 
ήτανε καταχωνιασμένη στον πάτο μιας σταχτιάς κατσιφάρας. Οι 
λαγκαδιές αχολογούσαν από τα θολόνερα, που γκρεμίζουνταν 
στα ξεροχάντακά τους. Σαν κατηφόρισαν δυνάμωσε το δρο-
λάπι. Σφίχτηκαν τα σκουτιά της συντροφιάς στα κορμιά και τα 
βήματα γόργωναν. Βροντόφωνο αχολογούσε το κουβεντολόι... 
Κάποιο τόλμησε να τραγουδήσει! Δεν το βοήθησαν τ’ άλλα και 
σώπασε.
Μ’ ανοιχτή την ομπρελίτσα της τη σταχτιά και η Ρηνιώ κατη-

φόριζε συντροφιά με τη Χριστίνα. Στην πισέλα της παρέας τα 
ψιλόλεγαν. Με ψιλοβροχή φτάσανε στο ποτάμι. Το είδανε θολό 
και φουρτουνιασμένο και δεν τολμήσανε να το πηδήσουνε ή 
να το περάσουν ξυπόλητα. Λοξοδρόμησαν και το περπάτησαν 
στη ζερβιά του άκρη, για να φτάσουνε στο ξύλινο γιοφύρι, στη 
«Βέργα». Εκεί θα περνάγανε. Περάσαν κι ανηφόρισαν και η 
βροχή δυνάμωνε. Κι ερχότανε μ’ αέρα κι αστραπομπουμπουνιτά!   
Και σήκωνε ομπρέλες κι άρπαζε σκουφιά. Και βραχήκανε τα 
παλικάρια και μούσκεψαν τα κοντοφουστανάκια των κοριτσιών κι 
όλοι βιάζουνταν να φτάσουνε στη χώρα, πριν νυχτώσει. Και φτά-
σανε στα νοικιασμένα σπίτια ανώρας. Βρήκανε τις νοικοκυρές 
να καρτερούν ανήσυχες. Βγάλανε τα παιδιά τα βρεγμένα τους 
σκουτιά, να τα στεγνώσουν στου τζακιού την πύρα και χωθήκανε 
τα ιδιανά στα στρωσίδια τους, να μην πουντιάσουνε. 
Έβγαλε και η Ρηνιώ τ’ απόξω μοναχά σκουτιά της και τα 

στέγνωσε και πλάγιασε να κοιμηθεί με υγρό το μεσοφουστανάκι 
της... Και τη Δευτέρα την αυγή δεν είχε όρεξη για το σχολειό το 
αηδονάκι. Και της αγγίξανε το κούτελο κι έκαιγε. Της βάλανε και 
θερμόμετρο και είχε, λέει , πολλή κάψα, για κείνο παραμίλαγε 
τη νύχτα. Στείλανε τα μαντάτα στο χωριό και καταφθάσανε 
γονιοί και συγγενήδες. Φέρανε γιατρό. Την ξέτασε και γύρεψε 
την υπογραφή του κύρη της, για να της ψάξει τη ραχοκοκκαλιά 
με τη σύριγγα!.. Άλλοι από τους δικούς της είπανε το «ναι», 
άλλοι είπανε το «όχι». Κατασταλάξανε στο «Ναι». Κι έκανε ο 
γιατρός την παρακέντηση. Κι είπε πως είχε μελιγγίτη και να 
μην τη ζυγώνουν τα παιδιά, που μπαίνανε να την ιδούν και 
που την αγαπούσανε πολύ την πεταλούδα και τη μέλισσα των 
δεκατριών Μαγιώνε.
Και έρασε βαριά κουντίνα η Ρηνιώ. Και τα κοντυλογραμμένα 

ποδαράκια της αδυνατίσανε και δεν αντέχανε να στηλώσουν πια 
το λυγερό κορμάκι. Κι αντίς για πόδια η Ρηνιώ είχε το καροτσάκι 
της. Και γύριζε Νοσοκομεία κι άσυλα και κλινικές.... και γιατριά 
δεν έβλεπε. Και σε σκολειό δεν ξαναμπήκε. Κι είχε την όρεξη 
να διαβάζει, να πλέκει και να κεντάει η Ρηνιώ τον ουρανό με 
τ΄άστρια. Κι έμαθε πολλά στις κλινικές και στα Νοσοκομεία μια 
ζωή ολάκερη!.. Και γίνηκε πια γιατρός χωρίς χαρτί . Και σπούδαζε 
μερόνυχτα πολλά τον πόνο τον ανθρώπινο. Και δεν τον χώραγε 
πια η καρδιά της κείνο τον πόνο και ξεχείλισε κι έτρεξε ο πόνος 
στα χαρτιά ποιητικό τραγούδι. Και διάηκε κι είπε το πονεμένο 
της τραγούδι σ’ ανθρώπους νογούμενους από... τέχνη... όχι 
από πόνο... Και κείνοι συγκινήθηκαν!  Της είπαν ούλοι μπρά-
βο!..  Την περπάτησε με την καρέκλα της ο πιο μπρατσωμένος 
λίγο παρακεί, κατά το πλήθος, και της έβαλε στην αγκαλιά ένα 
δεμάτι κατακόκκινα γαρύφαλλα. Και η καρδούλα της Ρηνιώς 
χωράει τους ανθρώπινους καημούς όλους. Τους μετράει, τους 
συνάζει, τους κάνει τραγούδια και τους γράφει στα της Ρηνιώς 
χαρτιά, λυπητερά τραγούδια... Λίγο πιο πονεμένα από κείνα του 
χάρου και της ξενιτιάς.
Και μετρώ και λογαριάζω και βρίσκω σαράντα και! ... χρόνια 

που κανακεύει τις πίκρες και τα φαρμάκια του ντουνιά η Ρηνιώ 
η πεταλούδα και η μέλισσα... 

(Σ.Σ. Για τους πατριώτες λογοτέχνες μας, Μαρία Παναγοπούλου και Θ. Τρουπή έχει προταθεί στο Σύνδεσμο να δοθεί το 
όνομά τους στην πάνω αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου, εις αναγνώριση του πολύτιμου έργου που πρόσφεραν στο χωριό 
και στην κοινωνία).

Βασίλειος Κωνσταντή Σχίζας 
Ο Βασίλειος Κ. Σχίζας  ανεκηρύχθη Επίτιμο μέλος του Παγκόσμιου Ομίλου για την προβολή  των 

Αρχαίων Ελληνικών Μαθηματικών (Διεύθυνση Η.Π.Α.: 1424 Beaver Trail Drive, Cordova, TN 38016, 
U.S.A. - tel. 001-901-751-3553 email: anastassioug@yahoo.com).

“Γίνεται γνωστό ότι σκοπός του Ομίλου είναι η προβολή των αρχαίων ελληνικών Μαθηματικών 
και γενικά της αρχαίας ελληνικής Επιστήμης. Η προβολή στηρίζεται σε σωζόμενα έργα αρχαίων 
Ελλήνων θετικών επιστημόνων ή σε σχετικές μαρτυρίες.
Ο Όμιλός συμπλήρωσε 15 χρόνια δραστήριας και δημιουργικής λειτουργίας. Τα μέλη του Ομίλου ανά 

τον κόσμο ανέρχονται σήμερα σε 3.215. Τακτικό μέλος γίνεται (χωρίς οικονομικές υποχρεώσεις) κάθε 
Έλληνας, είτε από γένος είτε από παιδεία, που πιστεύει στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα. 
Τιμητικά απονέμεται και ο τίτλος του επιτίμου μέλους σ’ όσους έμπρακτα προβάλλουν 
τον Όμιλο και τους σκοπούς του.
Το Δ.Σ. του Ομίλου κατά την συνεδρίασή του της 1–7–2010 αποφάσισε ομόφωνα να ανακηρύξει επίτιμο μέλος του 

τον δημοσιογράφο, εκδότη της εφημερίδας “Κρητική Ενημέρωση”, κ. Β. Κ. Σχίζα. Ο κ. Σχίζας έχει εκδηλώσει πολλές 
φορές το ενδιαφέρον του προς τον Όμιλo με σχετικά δημοσιεύματα και συνεντεύξεις στην έγκριτη εφημερίδα του. 
Παράλληλα δημοσιεύει σ’ αυτή και όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου ώστε να είναι συνεχής η προβολή της 
αρχαίας θετικής  Επιστήμης. Η εφημερίδα του κ. Σχίζα, κατά γενική παραδοχή διακρίνεται για την υπερκομματική 
της τοποθέτηση και την προβολή κάθε είδους πολιτιστικής και πνευματικής εκδήλωσης, που έχει σχέση με την 
Κρήτη αλλά και άλλες περιοχές της Ελλάδας. Η “Κρητική Ενημέρωση” έχει προβάλλει πολλές φορές το έργο του 
Προσωκρατικού Ρεθυμνίου Φυσικού Φιλόσοφου Διογένους του Απολλωνιάτου.
Για την ενημέρωση, με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος Γ. Αναστασίου, Καθηγητής Παν/μίου Memphis, Η.Π.Α, ο Αν. Πρόεδρος Γ. Μπιτσακάκης, Καθηγητής 

Παν/μίου Οξφόρδη, ο Αντιπρόεδρος Β. Γκέκας, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης και ο Γεν. Γραμματέας, Ευάγ. 
Σπανδάγος, Μαθηματικός-Συγγραφέας”.
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  Η ζωή των Σερβαίων τσοπάνηδων   Γράφει ο I.  Κ. Ρουσιάς, δάσκαλος και τσέλιγκας

Με τη γραφή μου αυτή θα προσπαθήσω 
να περιγράψω τις δυσκολίες της καθημερι-
νής ζωής των τσοπαναραίων, όπως τις έχω 
ακούσει από τους γονείς μου αλλά και από 
προσωπικά βιώματα. Έχω ζήσει πάρα πολλά 
ως τσοπανόπουλο, και καλά και άσχημα. Αν 
και δύσκολα χρόνια τα νοσταλγώ. 
Ο πατέρας μου, ο θείος μου ο Στάθης και 

ο θείος μου ο Μαρίνης ήσαν τσοπάνηδες από 
μικρά παιδιά, όλοι τους παιδιά του αρχιτσέ-
λιγκα «Ρουσόγιαννη». Κάθε χειμώνα, πριν 
το 1940, κατέβαιναν με τα κοπάδια τους στα 
«χειμαδιά», στο τσιφλίκι του Αντωνόπου-
λου (από τη Δημητσάνα), στο πρώην χωριό 
Αναζύρι Ηραίας. Ο θείος μου ο Μαρίνης 
γύρω στο 1955 εγκατέλειψε τα γιδοπρόβατα 
και έγινε καφετζής. Ο πατέρας μου με το 
θείο μου το Στάθη είχαν μαζί πολλά γιδο-
πρόβατα, 400–500. Για πολλά χρόνια που 
τα παιδιά τους ήταν μικρά είχαν και 
τσοπανόπουλα (παραγιούς), αλλά 
και αργότερα, την εποχή του πολέ-
μου και εμφυλίου, που για κάποια 
χρόνια ήσαν επιστρατευμένοι.  Όταν 
τα παιδιά τους μεγάλωσαν, γύρω στα 
1950–1955, χώρισαν τα κοπάδια τους 
(μπουλούκια τα έλεγαν) και καθένας 
κατέβαινε το χειμώνα στο Αναζύρι 
με την οικογένειά του, σε χωριστά 
λιβάδια. Το καλοκαίρι ανεβαίναμε 
στον Αρτοζήνο και στο Σερβόβου-
νο. Ο πατέρας μου ξεκαλοκαίριαζε 
στου Πετροκόπου, Μαυρομάτη, 
Άγιο Δημήτρη (1965-1975), επί 
εποχής Παναγιώτη Τσαντίλη και 
στην Περδικόβρυση. Εκεί ρίχνα-
με στανοτόπια. Φτιάχναμε δηλαδή με κλαδιά 
τη στρούγκα (που αρμέγαμε) και διαλέγαμε 
τόπο απαγκερό (να μην τον πιάνει ο αέρας), 
που κοιμόμαστε. Στρώναμε κάτω φτέρες και 
σίκαλη όταν θερίζαμε κ’ επάνω σαΐσματα. Μας 
έπαιρνε ο ύπνος, παρατηρώντας τ’ άστρα (αλε-
τροπόδα, παπά τ’ άχυρα κλπ) και ακούγοντας 
τα τριζόνια. Ο θείος μου ο Στάθης, που είχε 
πάει σώγαμπρος, ξεκαλοκαίριαζε πάντοτε στην 
Κρυόβρυση. 

Παιδί 6-7 χρονών
Κι’ έρχομαι μετά το 1962–63 (ηλικία 6–7 

χρονών), από προσωπική μου πείρα, να μο-
λογήσω… Αρχές Δεκέμβρη, λοιπόν, μπορεί 
και νωρίτερα ανάλογα με τον καιρό, φεύγαμε 
για τα χειμαδιά. Φορτώναμε όλα τα απαραί-
τητα (μπαγάδια τα λέγαμε) σε μουλάρια και 
γαϊδούρια. Κάποτε είχαμε και άλογο (επειδή 
ήταν βαρβάτο, το 1965, αν θυμάμαι καλά, στο 
Αναζύρι δάγκωσε τη μάνα μου στο σαγόνι 
-της έμεινε σημάδι- και το πούλησε ο πατέρας 
μου). Τα μπαγάδια ήσαν 1-2 σαΐσματα, 2–3 
μαντανίες, χεράμια (ήταν σαν τις μαντανίες, 
μάλλινα υφάσματα στον αργαλειό, αλλά δεν 
τα πήγαιναν στη νεροτριβή) κλπ. Επίσης σε 
αυτά περιλαμβανόταν ο τέντζερης, η τέσα, το 
τσουκάλι, τα ταψιά (ταβάδες), που ήσαν όλα 
χαλκωματένια, καθώς και τα ξύλινα σκεύη 
όπως πιάτα (καυκιές), κουτάλια (χουλιάρια), 
καρδάρια, το σκαφίδι (για ζύμωμα ψωμιού) 
και άλλα μικροπράγματα απαραίτητα για το 
φαγητό. Οπωσδήποτε και το καζάνι (λεβέτι). 
Ακόμη, λίγες κότες κρεμασμένες από το κολι-
τσάκι του σαμαριού και στο μισογόμι (επάνω 
στο σαμάρι, ανάμεσα στο φόρτωμα) κάποιο 
ζωντανό που δεν μπορούσε ν’ ακολουθήσει 
το μπουλούκι, η μικρά παιδιά. 
Ο δρόμος που ακολουθούσαμε, περισσό-

τερο μονοπάτι, ήταν η Γκούρα (Σφυρίδα ) 
κάτω από του Λυκούρεση, αριστερά από του 
Ψάρι, Παλούμπα, Σαρλαίικα, Αναζύρι. 
Διάρκεια μια μέρα χειμωνιάτικη. Μπροστά 
πήγαιναν τα γαϊδουρομούλαρα και ακολου-
θούσαν με τη σειρά τα γιδοπρόβατα, τσοπα-
νόσκυλα, τσοπάνηδες και τσοπανόπουλα.

Η ζωή στα χειμαδιά (Αναζύρι)
Μέχρι το 1980 μέναμε σε καλύβα (μετά 

φτιάξαμε ένα μικρό καλύβι), που ηταν φτιαγ-
μένη γύρω–γύρω με καλαμιές από αραποσίτι 
(καλαμπόκι ) και σουσαμιές (καλλιεργούσαν 
εκείνη την εποχή στον κάμπο). Μόνο στη 
μια μεριά είχε μια ξερόμανδρα που ανάβαμε 
τη φωτιά, η οποία καιγόταν μέρα-νύχτα. 
Χρησίμευε για φωτισμό, για θέρμανση και 
για μαγείρεμα. Επάνω η καλύβα ήταν σκε-
πασμένη με “τέντα”. Την τέντα την ύφαιναν 
στον αργαλειό με μαλλί από γίδια (κοζιά) 

και περασμένη από τη νεροτριβή (ένα είδος 
σαΐσματος, αλλά πολύ μεγαλύτερο). Όταν 
έβρεχε δυνατή βροχή, έπεφταν επάνω μας 
ψιλές–ψιλές σταγόνες (δροσιά). Ο υπόλοιπος 
χώρος της καλύβας ήταν ένα μεγάλο κρεβάτι 
φτιαγμένο από καλάμια, στρωμένο με σαΐ-
σματα και σε μια άκρη μια μεγάλη κοφίνα 
(από καλάμια), όπου βάζαμε το ψωμί και 
αν υπήρχε και κάτι άλλο. Στο κρεβάτι κοι-
μόμαστε όλοι μαζί, γονείς, παιδιά και ξένοι 
πολλές φορές, που περνούσαν από εκεί και 
έπρεπε κάπου να ξενυχτήσουν. Δεν υπήρχε 
χωριό κοντά, παρά μόνο καλύβες με άλλους 
τσοπάνηδες. (Βαλτεσινιώτες, Δημητσανίτες, 
Λυκουρεσαίους). Η κύρια τροφή ήταν το 
γάλα. Σπάνια μαγειρεύαμε τραχανά, χυλο-
πίτες, φασόλια, τριφτιάδες (φτιαγμένες με 
νερό και αλεύρι, που τις έκανε η μάννα μου 
τρίμματα και τις έβραζε με νερό). Από τα πα-

ραπάνω φαίνεται ποια ήταν ...η κύρια τροφή 
του τσοπάνη.
Για καθαριότητα δεν το συζητάμε… Το νερό 

το μεταφέραμε με τα καρδάρια από μακριά!.. 
Όταν ο καιρός ήταν καλός η κατάσταση ήταν 
κάπως ανεκτή, όταν όμως έβρεχε η κατάστα-
ση γινόταν δραματική. Λάσπη και βρομιά 
παντού. Οι κίνδυνοι πολλοί. Η αδελφή μου η 
Άννα (4 χρονών), καθώς χοροπηδούσε επά-
νω στο “κρεβάτι” έπεσε κάτω στη φωτιά που 
έβραζε νερό μέσα σε ένα τέντζερη, και κάηκε 
το χέρι της. Έπαθε μεγάλη ζημιά. Γιατρός 
δεν υπήρχε. Η θεραπεία έγινε με πρακτική 
αλοιφή! Της έμεινε ένα μεγάλο σημάδι. 
Τα μαντριά για τα ζώα ήταν κάτι σαν 

υπόστεγο φτιαγμένο με ξιφάρες (φυτρώ-
νουν στα βαλτόνερα, έχουν ύψος 1–1,5μ και 
κόβουν τα χέρια σαν ξυράφι). Τις στρώναμε 
στην οροφή και ήταν αδιαπέραστες από το 
νερό. Συνήθως μες στα μαντριά βάζαμε τα 
μικρά αρνοκάτσικα. Τα μεγάλα ζώα πιο πολύ 
έμεναν κάτω από τα δένδρα. Στα χειμαδιά 
ο καιρός ήταν ζεστός, δεν έριχνε ποτέ χιόνι 
και υπήρχε άφθονο χορτάρι. Μέχρι το 1970 
περίπου, επειδή ο τόπος ήταν πολύ δασωμέ-
νος, υπήρχαν πολλά τσακάλια στην περιοχή. 
Παθαίναμε πολλές ζημιές. Χρειαζόντουσαν 
δυνατά τσοπανόσκυλα και προσέχαμε τα ζώα 
ολημερίς και ολονυχτίς. Δάγκωναν τα ζώα 
στο λαιμό, τους ρουφούσαν το αίμα μέχρι 
που ψοφούσαν. Το ουρλιαχτό τους ήταν σαν 
κλαψούρισμα ανατριχιαστικό.
Η ζωή μας ήταν πολύ σκληρή και το κέρδος 

τίποτα. Πωλούσαμε το γάλα στο τυροκομείο 
που ήταν εκεί κοντά και με τα χρήματα που 
παίρναμε πολλές φορές δεν έφταναν να 
πληρώσουμε το λιβάδι στ’ αφεντικό. Εκτός 
από τα χρήματα έπαιρνε ο τσιφλικάς και 
τυριά, μυζήθρες και το Πάσχα 5–6 σακούλες 
γιαούρτι και το καλύτερο αρνί. Το λιβάδι αυτό 
ήταν ένα τεράστιο τσιφλίκι χωρισμένο σε 3 
– 4 λιβάδια. Στο κέντρο περίπου υπήρχε το 
χωριό Αναζύρι. Είχε έναν απέραντο κάμπο 
δίπλα στον Αλφειό ποταμό. 

Ανέβασμα στα βουνά
Καθώς περνούσε ο χειμώνας κι’ ερχόταν η 

άνοιξη, οι τσοπάνηδες στα χειμαδιά άρχιζαν 
να νοσταλγούν τα βουνά. Στους κάμπους η ζέ-
στη δεν υποφέρεται. Ιδιαίτερα τα παλαιότερα 
χρόνια που υπήρχαν πολλά κουνούπια. Μετά 
τ’ Αγιωργιού μέχρι του Αγίου Κωνσταντίνου 
έφευγαν όλοι από τα χειμαδιά. Χαρακτηρι-
στικό είναι το τραγούδι της Φροσύνης. Το 
άκουσα που το τραγουδούσαν το 1970 στ’ 
αλώνι στου Μαυρομάτη, καθώς αλώνιζαν 
(εγώ τσοπανόπουλο τότε) η θειά Κανέλλα 
και η θειά Γκόλφω, κόρες του Μαρίνη 
Στρίκου και της γρια–Σταματούλας, με 

φωνή αηδονιού. .
«Γρήγορα νάρθεις Άνοιξη
κι όμορφο καλοκαίρι.
Να βγουν οι Βλάχοι στα βουνά
να ξεκαλοκαιριάσουν.
Να βγουν τα πρόβατα μ’ αρνιά 
τα γίδια με κατσίκια.
Να βγει η Φροσύνη στα βουνά
να ξεκαλοκαιριάσει. 
Να πιει νερό απ’ τον Αγιολιά
κι’ απ’ τον Αγιοδημήτρη.
Να της περάσει η αρρωστιά 
να της κοπεί και η θέρμη.
Κι’ ήπιε νερό απ’ τον Αγιολιά
κι’ απ’ τον Αγιοδημήτρη .
Και η αρρωστιά επέρασε
κι’ η θέρμη της εκόπη».
Οι τσοπαναραίοι έβαζαν στα πρόβατα 

τροκάνια, στα γίδια τσιοκάνια, κουδούνια 
στα γκεσέμια (τραγιά μουνουχισμέ-
να), μπουζούκες (μεγάλα τροκάνια) 
και κυπριά (μεγάλα κουδούνια) για 
να οδηγούν τα γιδοπρόβατα. Ήταν 
η μόνη διασκέδαση, ακούγοντας τη 
μελωδία απ’ όλους αυτούς τους ήχους. 
Αν και υπήρχε φτώχεια, συναγωνί-
ζονταν μεταξύ τους οι Τσελιγκάδες 
ποιος θα έχει τα περισσότερα και 
με τους καλύτερους ήχους σιδερικά 
(όπως τα έλεγαν) στο μπουλούκι. 
Όταν πήγαιναν στα πανηγύρια (Αγία 
Παρασκευή Λαγκαδίων, Λουτρά 
Ηραίας τη Μεγάλη Πέμπτη κλπ), 
πρώτα ψώνιζαν κουδούνια για τα 
γιδοπρόβατα και μετά τσαρούχια για 
τα πόδια τους. Κι’ εγώ προσωπικά 

είχα μεγάλη τρέλα με τα τροκανοκούδουνα 
από μικρό παιδί. Ήταν το παιχνίδι μου, η 
διασκέδασή μου. Τώρα τα έχω βαρεθεί, 
γιατί από τη στιγμή που δεν ακούς γύρω σου 
άλλο μπουλούκι, απογοητεύεσαι... Παντού 
επικρατεί η ερημιά.

Η ώρα της αναχώρησης.
Έπρεπε να είναι όλα έτοιμα αποβραδίς. 

Πολύ πρωί με τα χαράματα ξεκινούσαμε με 
όλα τα υπάρχοντα. Προτού πιάσει η ζέστη 
έπρεπε να έχουμε περάσει του Παλούμπα. Τα 
γιδοπρόβατα και περισσότερο τα πρόβατα δεν 
προχωράνε με τη ζέστη. Με το κίνημα γινόταν 
μια οχλοβοή ανεπανάληπτη. Τροκάνια, τσιοκά-
νια, κουδούνια, κυπριά, μπουζούκες, σκυλιά να 
γαβγίζουν, γιδοπρόβατα να βελάζουν. Έβλεπαν 
τη μάζωξη όλα τα ζώα μαζί, γιατί συνήθως 
πήγαιναν χώρια τα πρόβατα, χώρια τα γίδια, 
χώρια τα γαλάρια (όσα είχαν γεννήσει), χώρια 
τα στέρφα (αυτά που δεν είχαν γεννήσει) και 
αισθάνονταν ότι κάτι διαφορετικό θα συμβεί. 
Μεγάλος μπελάς ήταν τ’ αρνοκάτσικα, δεν 
ήθελαν ν’ ακολουθήσουν το μπουλούκι στο 
καινούριο ξεκίνημα, είχαν συνηθίσει εκεί που 
γεννήθηκαν και γυρνούσαν πίσω. Άιντε να βά-
λεις σε δρόμο όλα αυτά τα ζωντόβολα. Συνήθως 
βοηθούσε και κάποιος άλλος τσοπάνης, που δεν 
είχε φύγει ακόμη για τα βουνά. 
Μπροστά πήγαιναν τ’ αλο-

γομούλαρα φορτωμένα τα 
μπαγάδια, με κότες κρεμασμέ-
νες από τα κολιτσάκια των σα-
μαριών και μικρά κατσικάκια 
στα μισογόμια). Ακολουθού-
σαν τα γίδια με τα γκεσέμια 
μπροστά και πίσω τα πρόβατα. 
Έτσι γίνεται πάντοτε. Τα γίδια 
πηγαίνουν πάντα μπροστά 
από τα πρόβατα. Από κοντά 
και τα τσοπανόσκυλα. Ένας 
από τους τσοπάνηδες (πάντο-
τε άνδρας), ο πιο έμπειρος, 
ξέκοβε τα γκεσέμια μπροστά, 
που γνώριζαν το δρόμο και ακολουθούσαν τα 
υπόλοιπα. Στο τέλος πάντοτε μια γυναίκα τρα-
βούσε ένα γουρούνι (το αγοράζαμε τη Μεγάλη 
Πέμπτη, που γινόταν η ζωοπανήγυρη στα Λου-
τρά της Ηραίας). Στο δρόμο ο τόπος σειόταν 
από τα τροκάνια και τα κουδούνια. 
Τ’ ανέβασμα στα βουνά από τα χειμαδιά ήταν 

πολύ χαρούμενο, ήταν κάτι το διαφορετικό, είχε 
λεβεντιά είχε καμάρι. Αντίθετα το κατέβασμα 
από τα βουνά στα χειμαδιά είχε μια μελαγχολία. 
Οι εποχές (καλοκαίρι–χειμώνας) επηρέαζαν τη 
διάθεση ανθρώπων και ζώων. 
Φτάνοντας στα βουνά ξεμεσημεριάζαμε στη 

Γκούρα (Σφυρίδα). Η Γκούρα ήταν πέρασμα 
για όλους τους τσοπάνηδες που πήγαιναν από 

τα χειμαδιά 
στα  βουνά 
(Μαγουλια-
νίτες, Βαλ-
τεσινιώτες, 
Βυτηναίους, 
Λασταίους, 
Ρ α δ α ί ο υ ς 
κ λπ ) .  Στη 
συνέχεια, τα 
πρώτα χρόνια 
που τα χωράφια σπέρνονταν και στον Αρτοζήνο 
και στο Σερβόβουνο, ρίχναμε στανοτόπι για 
λίγο καιρό στης “Γριάς το Σορό”, στο “Διάσελο”, 
όπως λέμε. Τότε δεν υπήρχαν καστανιές εκεί. 
Είχαμε και «Σμίχτες» (σμίγαμε δηλαδή το γάλα 
μια εβδομάδα ό ένας την άλλη ο άλλος) τους 
Κουτσανδραίους, Στρικαίους, Καγιου-
λαίους. Μετά από εκεί ακολουθούσαμε τις 
αποστασιές. Δηλ. μια χρονιά όλα τα χωράφια 
στο Σερβόβουνο σπέρνονταν αραποσίτια και 
ρόβες και στον Αρτοζήνο κριθάρια, σιτάρια 
και φακές. Την άλλη χρονιά το αντίθετο. 
Υπήρχε κανόνας και κανένας ιδιοκτήτης δεν 
έκανε του κεφαλιού του. Τα γιδοπρόβατα τα 
πηγαίναμε εκεί που ήταν σπαρμένα κριθάρια, 
μόλις άρχιζαν και τα θέριζαν, στις καλαμιές και 
περνούσαμε όλο το καλοκαίρι. Στον Αρτοζήνο 
είχαμε στανοτόπι στις περιοχές Πετροκόπου, 
Μαυρομάτι, Περδικόβρυση και το 1965-75 
στον Άγιο Δημήτρη. 
Τα ζώα εκτός από τροφή θέλουν και άλλες 

φροντίδες. Στα χειμαδιά είχε γίνει το κολο-
κούρεμα των προβάτων (κούρεμα γύρω από 
την ουρά τους για να αρμέγονται). Μόνο τα 
πρόβατα κολοκουρεύουν. Στα βουνά γίνεται 
το κανονικό κούρεμα. Μαζεύονταν και άλλοι 
τσοπάνηδες και κουρεύαμε με μεγάλα ψαλίδια 
(προβατοψάλιδα) το ένα κοπάδι τη μια μέρα 
και το άλλο κοπάδι την άλλη μέρα. Τα γίδια 
τα κουρεύαμε μετά από τα πρόβατα και με 
διαφορετικό τρόπο. Τους αφήναμε στη Ράχη 
σέλα όπως τη λέμε. Τα τραγιά τα γκεσέμια τα 
φτιάχναμε όμορφα. Τους αφήναμε μπροστελί-
νες, δηλ. μαλλί στα μπροστινά πόδια. 
Στα βουνά η ζωή του τσοπάνη, μετά το θερι-

σμό στα χωράφια, γινόταν ξένοιαστη, κυρίως 
για μας τα τσοπανόπουλα, που φυλάγαμε τα 
κοπάδια το καλοκαίρι, γιατί οι μεγάλοι είχαν 
και άλλες δουλειές. Στο Σερβόβουνο έμεναν 
ελεύθερα (μπόσικα) μετά το θερισμό όλων 
των χωραφιών και ξέβγαζαν για βοσκή και 
τα γαϊδουρομούλαρα όλοι οι χωριάτες. Στον 
Αρτοζήνο ήσαν “μπόσικα” μόνο στου Πετρο-
κόπου. Εκεί στην Κοκκινιά (στο επάνω μέρος 
των χωραφιών Ευθ. Ζαχαρόπουλου και Ι. 
Ν. Μαραγκού) μαζευόμαστε όλα τα τσοπα-
νόπουλα (Ρουσόπουλα, Μπραβόπουλα από 
Μαλάσοβα, Καγιουλόπουλα από Λαγκάδια, 
Μαγουλιανίτικα από Δημητσάνα, και κάποια 
εποχή θυμάμαι και το Γιώρη το Λιατσόπου-
λο-Ζευκιλή) και κάναμε παρέα. Μαζί με τ’ 
αστεία τα μεγαλύτερα παιδιά πείραζαν και τις 
τσιούπες (κορίτσια).

Τα περιβόλια 
Όπου έβγαζε νερό στον Αρτοζήνο υπήρχε 

και ένα περιβόλι και το φυλάγαμε όλο το 
καλοκαίρι. Περδικόβρυση (Μ. Ρουσιά). 
Μαυρομάτι (Ηλ. Κουτσανδριά, Φωτεινής 
Αναστασοπούλου, Γεωργάκη Σχίζα, 
Γιώρη Τρουπή-Γκράβαρη). Ο μπάρμπα 
Γιώρης είχε και πολλές μηλιές μέχρι και το 
1982 . Είχα περάσει πολλά βάσανα μ αυτές 
τις μηλιές. Ποτέ δεν είχα πάρει ένα μήλο. 
Τα ράντιζε με φάρμακο για ασθένειες και 
μας έλεγε ότι θα φαρμακωθούμε άμα φάμε. 
Προτιμούσαμε τα κορόμηλα και τα γκόρτσα. 

Ο Κώστας Ρουσιάς τυροκομείΟ Κώστας Ρουσιάς τυροκομεί

To άρμεγμα των προβάτωνTo άρμεγμα των προβάτων
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Στου Μοσχονά είχαν περιβόλι οι Ν. Τρουπής (Αλούπης) 
και ο Φώτης Δημόπουλος (Σκορδής), μέχρι που τα πού-
λησαν στους Καγιουλαίους. Στη Βρωμήστρα είχαν περιβόλια 
οι Κουτσανδραίοι. Στον Αγιοδημήτρη ο Τσαντίλης και ο 
Θανάσης (Θωμάς) Σχίζας. Στις Βρύσες ο Χρήστος Κων-
σταντόπουλος (Μουργάκος) και αργότερα ο Γ. Τρουπής 
που το αγόρασε.

Η στρούγκα
Στην Περδικόβρυση που ρίχναμε στανοτόπι φτιάχναμε 

τη στρούγκα. Ένα φράχτη κυκλικό και μέσα βάζαμε τα γι-
δοπρόβατα και τα αρμέγαμε. Τα ζώα έμπαιναν από το πίσω 
μέρος της Στρούγκας και μπροστά καθόμαστε οι τσοπάνηδες 
επάνω σε μεγάλες πέτρες (στρουγκολίθια) και περνούσαν 
ένα–ένα και τ’ αρμέγαμε. Πίσω υπήρχε ένα άτομο και λέγο-
ντας στα γίδια –οστ– και στα πρόβατα –ιστ-, αυτά έβγαιναν 
από τη στρούγκα. Δίπλα υπήρχαν οι φούρκες (ψηλά ξύλα με 
διχάλες μπηγμένες στο χώμα). Στις διχάλες στερεωνόταν το 
λεβετόξυλο και κρεμάγαμε το λεβέτι και τις τσαντίλες με το 
τυρί. Το άρμεγμα γινόταν πρωί και βράδυ. Το καλοκαίρι με 
τη ζέστη τα γιδοπρόβατα σταλίζουν (στάλος=μεσημεριανός 
ύπνος), συνήθως κοντά σε νερό κάτω από πλατάνια. Στον 
Αρτοζήνο «ποτισιώνες» είχαμε στην Περδικόβρυση και στο 
ρέμα στη Βρωμήστρα. Στο Σερβόβουνο τα ποτίζαμε στο 
Λαφοβούνι στο ρέμα, πιο κάτω από της Γριάς το Σορό, που 
αρχίζει η Γκούρα. 
Μετά το 1985 περίπου, η ζωή των τσοπάνηδων άλλαξε. Ο 

πατέρας μου πήγε στα χειμαδιά μέχρι το 1985 που πουλήθηκε 
το τσιφλίκι του Αντωνόπουλου σ’ έναν Ελληνοαμερικανό. Ο 
θείος μου ο Στάθης είχε σταματήσει νωρίτερα, το 1980.
Οι καιροί σήμερα άλλαξαν και τώρα οι τσοπάνηδες πηγαί-

νουν στον Αρτοζήνο και στο Χαλασμένο βουνό με αυτοκίνητα, 
με τα κινητά τους τηλέφωνα και όλες τις ανέσεις. Το χειμώνα 
ας είναι καλά οι ζωοτροφές και ας λείπουν τα χειμαδιά.

Ιούνιος 2010 
(ΣΣ. Το άρθρο αυτό είναι μέρος μεγαλύτερου άρ-

θρου, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συν-
δέσμου servou.gr, στην κατηγορία “αναμνήσεις”. Σε 
επόμενο φ. Αρτοζήνου θα δημοσιευθεί και το άλλο 
κομμάτι του άρθρου).

Η Μούσα
Γράφει ο Θάνος Π. Στρίκος

Στην αξιόλογη εφημερίδα 
“Παρατηρητής” της Σπάρτης 
διαβάσαμε άρθρο του πατριώτη 
μας Θάνου Στρίκου με τίτλο 
“Η Μούσα”. Επειδή το άρθρο 
είναι μεγάλο (5 συνέχειες) 
και ξεπερνάει τις δυνατότητες 
της δικής μας εφημερίδας, θα 

παραθέσουμε μερικά αποσπάσματα (πλήρες το άρθρο θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου servou.gr, όταν 
μας σταλεί σε ηλεκτρονική μορφή), για να προσφέρουμε στους 
πατριώτες και κάτι διαφορετικό από τα συνήθη συλλογικά, 
αναμνήσεις κλπ.
Γράφει ο Θάνος:
“...Η Μούσα είναι η εσωτερική δύναμη, που κάτι φορές πιά-

νει  τον άνθρωπο και τον τρελένει (το ένει με ε και όχι με αι), 
όπως η βοϊδόμυγα το βόιδι. Δεν τον αφήνει πουθενά σε ησυχία. 
Που δεν του χρειάζεται η δύναμη αυτή για να ικανοποιήσει 
κάποια βιοτική του ανάγκη, αλλά κάτι πού κάποτε είναι πολύ 
βαθύτερο. Ψυχικό, πολύ πέρα από το υποχρεωτικό. Πάνω από 
το γήινο. Κάτι το αέρινο, το υπερβατικό και υψιπετές...”

“...Η Μούσα είναι αυτή που κινεί όλες τις τέχνες. Του 
γεωργού, του χτίστη, του πρωτομάστορα, του πελεκάνου, της 
υφάντρας, της κεντίστρας, της μαγείρισσας, της πλέκτριας, 
του ξυλουργού... Ίσαμε του στρατηγού, του αρχιτέκτονα, του 
γιατρού (ιατρική τέχνη), του ρήτορα... Ίσαμε του πολιτικού 
(η πλέον υψηλή). Με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου, 
γιατί σήμερα η πολιτική δεν είναι τέχνη, αλλά το πολύ ένα 
είδος διαχείρισης. Έτσι δεν μας λένε άλλωστε: η διαχείριση 
της εξουσίας των κοινών. Άρα ταχυδακτυλουργία. Άρα απάτη. 
Απ΄τα καπέλα τα ημίψηλα και τις μήτρες βγαίνουν καθημε-
ρινώς ...λαγοί με πετραχήλια... Και ανάμεσα στις τέχνες και 
οι λεγόμενες καλές (ποίηση, γλυπτική, ζωγραφική, μουσική 
υποκριτική κ.ά.). Κι ο μαέστρος που διευθύνει την ορχήστρα 
και ο λογοτέχνης, ο ποιητής, που τα λόγια του μας τα δίνει 
μαστορεμένα. Ακόμη και ο μασόνος (ο τέκτονας), ο μαΐστωρ 
(δάσκαλος των ψαλτών στο Βυζάντιο) και ο μαΐστρος (ο άνε-
μος που χαϊδεύει και δροσίζει)...”.

“...Κι αν πραγματικά την αγαπώ την τέχνη που κάνω, αυτό 
εν τέλει σημαίνει ότι αγαπώ τον άνθρωπο. Θυμηθείτε μια 
φοβερή φράση, με πραγματικά καθολικό περιεχόμενο, του Ιπ-
ποκράτη. <<Φιλοτεχνίη εστί φιλανθρωπίη>>. Που σημαίνει 
ότι αν αγαπάς μια τέχνη ταυτόχρονα αγαπάς τον άνθρωπο. Ο 
τσαγκάρης π.χ. αν αγαπάει την τέχνη του θα κάνει και καλό 
παπούτσι... “

“...Λες, είπα, η μούσα να είναι μάουσα, μετοχή δηλαδή, του 
πανάρχαιου ρήματος μάω, που σημαίνει: Θέλω να: παίξω, να 
τραγουδήσω, να κλάψω, να χορέψω, να σκαλίσω ένα ξύλο, να 
αναπαραστήσω κάτι. Και άλλα πολλά τέτοια. Προσοχή όμως. 
Αυτό δεν το προκαλώ. Έρχεται μόνο του. Πηγάζει από μέσα 
μου σαν μια βαθύτερη ανάγκη. Κουράζομαι βέβαια. Όμως η 
εσωτερική δύναμη να εξωτερικεύσει την εσωτερική επιθυμία 
είναι ισχυρότερη, ώστε δεν λογαριάζει κούραση. Ή μάλλον 
θάλεγα σαν μαγεία διαλύει την κούραση...”

“...Και οι Μούσες πολλές. Όσες και οι τέχνες. Όσες και οι 
επιστήμες. Μία απ΄αυτές, καίτοι δεν αναφέρεται στις εννέα, 
ονομαζόταν Πολυμάθεια. Και κάθε μια κάτι κρατούσε (λύρα, 
πάπυρο κ.ά.). Όσες κι οι ιερές επιθυμίες που είναι σύμφυτες 
στον άνθρωπο και τον ακολουθούν. Και τις επιθυμίες αυτές, 
τις πηγάζουσες από τα μύχια της ψυχής του τις κινεί κάποιος 
θεός. Έχουν ιερότητα οι Μούσες.  Ήσαν οι ίδιες θεές. Επο-
μένως έπρεπε να τους ανεγείρουν και ιερά να τις τιμήσουν. 
Έτσι γεννήθηκαν τα μουσεία, υπαγορευμένα κι αυτά απ΄τις 
Μούσες. Ήσαν δε τα μουσεία όχι μόνο στενά τα ιερά των 
Μουσών, αλλά κάθε τόπος όπου συντελείτο οτιδήποτε πνευ-
ματικό. Και σήμερα τα μουσεία είναι για να στεγάσουν τα 
έργα του νου και των χεριών του ανθρώπου. Ουδέποτε δε ο 
θεός απαγόρευσε ποτέ στον Έλληνα να εκφράζεται ελεύθερα. 
Το <<ου ποιήσεις είδωλον ουδέ παντός ομοίωμα>> εδώ 
είναι άγνωστο. Όπως η <<απραξία ή η ακινησία>>. Κι όχι 
μόνο αυτό αλλά οι Έλληνες θεοποίησαν το κάλος (Αθάνατε 
Έλληνα! <<Έλλην όφις ο ποικίλος>>, θα γράψει ο αρχιερέας 
των Δελφών Πλούταρχος)...”.  

(Ο θεόφιλος Σωτηρόπουλος, που επιμελείται τη σχετική 
στήλη στην εφημερίδα, γράφει για τον πατριώτη μας Θάνο 
Στρίκο: “...Μεθυσμένος από το μεγαλείο του αθάνατου 
ελληνικού πνεύματος, δεν παύει να το κερνάει απλόχερα με 
τον λαγαρισμένο τον ανόθευτο λόγο του σε όλους εμάς, που 
ζηλεύουμε τη γραφή του. Αδιόρθωτος ελληνολάτρης, υμνεί το 
μεγαλείο της φυλής και νιώθει υπερηφάνεια για την καταγωγή 
του και κοντά σ΄εκείνον και όλοι εμείς γοητευμένοι από τη γραφή 
του”.  Επίσης ο κ. Σωτηρόπουλος αναφέρει εισαγωγικά για 
τις αποστολές κάθε μιας από τις 9 μούσες. Καλλιόπη: Επική 
ποίηση και ρητορική. Ευτέρπη: Λυρική ποίηση. Θάλεια: 
Κωμωδία και βουκολική ποίηση. Ερατώ: Ερωτική ποίηση. 
Πολύμνια: Θρησκευτική ποίηση. Μελπωμένη: Μουσική 
και Τραγωδία Τερψιχόρη: Ρυθμική. Ουρανία: Αστρονομία.  
Κλειώ: Ιστορία).

«ΣΤΑ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ»«ΣΤΑ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ»  ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ “ΓΚΟΥΡΑ” ΣΤΙΣ 15/05/2010 ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ “ΓΚΟΥΡΑ” ΣΤΙΣ 15/05/2010 

Ο Φυσιολατρικός Ορειβατικός Όμιλος Ηραίας «Η ΓΚΟΥΡΑ» 
πραγματοποίησε στις 15/5/2010 την  εκδήλωση «ΣΤΑ ΣΤΑ-
ΝΟΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ», στο βουνό Αρτοζήνος και στο 
Φαράγγι της Γκούρας-υπό την αιγίδα του Δήμου Ηραίας- με 
τροποποίηση στο πρόγραμμα που είχε ανακοινώσει, λόγω 
των δύσκολων καιρικών συνθηκών. Παρά τη χειμωνιάτικη 
όψη του καιρού, πραγματοποιήθηκε στο ξωκλήσι του Αγιοδη-
μήτρη στις 10.00 π.μ. από τον πατέρα Νικόλαο από Λαγκάδια 
-ο οποίος ήλθε με εντολή του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη 
Γόρτυνος  Ιερεμία ύστερα από αίτηση του Ομίλου- παρά-
κληση και αρτοκλασία υπέρ υγείας των μελών του Ομίλου, 
των ποιμένων και όλων των παρευρισκόμενων, σε μια λιτή 
και συγκινητική ατμόσφαιρα, ψάλλοντας τα απολυτίκια του 
Αγίου Γεωργίου (εθιμικά γιορτή των τσοπάνηδων) και του 
Αγίου Δημητρίου με τη βοήθεια του ψάλτη κ. Γ. Λουμιώτη, 
προέδρου Τ.Σ Λουτρών Ηραίας. Ο άρτος ήταν προσφορά 
των Τάκη και Ελένης Θανοπούλου. Αξίζει να αναφερθεί 
ότι το εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου έχει ανεγερθεί  από 
τον Δ. Τσαντίλη (από Σέρβου) το 1954, πάνω στα ερείπια 
παλαιότερου ναού.

Με απόφαση του ΔΣ του Ομίλου  ματαιώθηκε η προγραμ-
ματισμένη πεζοπορία. Αποφασίστηκε η κεντρική εκδήλωση 
να πραγματοποιηθεί στο χωριό Λυκούρεση, στην αίθουσα 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως προβλεπόταν από απόφαση 
του ΔΣ. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Ανδρ. 
Αντωνόπουλος και πολλά από τα μέλη του ΔΣ της Ομοσπον-
δίας Ορειβατικών Συλλόγων Ελλάδος επικεφαλής ομάδας 
ορειβατών. Παραβρέθηκαν και τίμησαν την εκδήλωση ο 
Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Αρκαδίας και Δήμαρχος Τρικολώνων 
κ. Γ. Μπαρούτσας, ο Δήμαρχος Λαγκαδίων και μέλος του 
Δ.Σ της ΤΕΔΚΑ κ. Ευστ. Κούλης και ο Δημ. Σύμβουλος Δήμου 
Ηραίας κ. Αθ. Μπόρας. Επίσης αντιπρόσωποι πολιτιστικών 
συλλόγων των χωριών του Φαραγγιού της Γκούρας και Το-
πικών Συμβουλίων. 
Η Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Δημ. Σύμβουλος του Δήμου 

Ηραίας  Ελένη Θανοπούλου-Χριστοπούλου καλωσόρισε 
όλους τους παρευρισκόμενους  και μετά, το λόγο έλαβε 
ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ομίλου Ευθ. Αποστολόπουλος 

ο οποίος μίλησε για την ιστορία του μαρτυρικού  χωριού 
«Αρτοζήνος» που καταστράφηκε ολοκληρωτικά από τους 
Τούρκους κατά πάσα πιθανότητα το 1750. Μεταξύ άλλων 
είπε «...Σε Οθωμανικό κατάστιχο της περιόδου 1566-1574 
αναφέρεται ανάμεσα στα 249 χωριά του Δήμου Καρύταινας   
το χωριό Αρτοζήνος με 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων, 39 
άγαμους μη Μουσουλμάνους και έσοδα 10.724 άσπρα. Σύμ-
φωνα με διηγήσεις των παππούδων μου μοναδικός επιζών 
από το ξεκλήρισμα των κατοίκων του Αρτοζήνου ήταν ένα 
παιδί που το έσωσαν και το περιέθαλψαν ο Αθ. Στρίκος και η 
οικογένεια Τρουπή στη Σφυρίδα, αργότερα εγκαταστάθηκε 
στο Λυκούρεση και έγινε ο γενάρχης των Κομνηνών...». 
Ο Όμιλος θέλοντας να τιμήσει τους απογόνους, του μονα-

δικού διασωθέντος από το χαλασμό του χωριού Αρτοζήνος, 
απένειμε ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ  πλακέτες σε  τρεις Λυκουρεσαίους 
Κομνηνούς: Τον Νικόλαο τον Αθανάσιο και τον Δημήτριο. 
Τα βραβεία απένειμαν οι κ.κ. Ευθ. Αποστολόπουλος, Αθ. 
Μπόρας και Ανδρ. Αντωνόπουλος. 
Στη συνέχεια αναπτύχθηκε το δεύτερο θέμα της εκδή-

λωσης από τη κ. Μαρίνα Διαμαντοπούλου-Τρουπή, που 
ξεκίνησε την ομιλία της από την Ελληνική Μυθολογία με το 
θεό Πάνα και αναφέρθηκε στο ποιητή του βουνού και της 
στάνης Κ. Κρυστάλλη. Περιέγραψε με λίγα λόγια την ζωή 
των τσοπάνηδων στον Αρτοζήνο και κατέληξε με σκέψεις για 
το μέλλον της περιοχής. Ακολούθως, ο Όμιλος θέλοντας να 
τιμήσει τους λίγους εναπομείναντες «ποιμένες της Αρκαδίας» 
απένειμε σε τρεις τσοπάνηδες της περιοχής του Αρτοζήνου 
ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ πλακέτες, τιμώντας στο πρόσωπο τους όλους 
τους τσοπάνηδες γύρω από το Φαράγγι της Γκούρας. Οι τρεις 
κτηνοτρόφοι που τιμήθηκαν ήταν: ο Ιω. Κ. Ρουσιάς από Σέρ-
βου, ο Απόστ. Μπράβος από Άγιο Αθανάσιο (Μαλάσοβα) και 
ο Ευστ. Καγιούλης από τα Λαγκάδια. Τις τιμητικές πλακέτες 
απένειμαν: οι κ.κ. Γ. Μπαρούτσας και Ευστ. Κούλης και 
η κυρία Ελένη  
Θανοπούλου-
Χριστοπούλου.
Από τα τιμώ-

μενα πρόσωπα, 
ο κ. Ιω. Κ. Ρου-
σιάς, εκπαιδευ-
τικός, που με 
την οικογένεια 
του διατηρεί κο-
πάδι με πρόβα-
τα, ευχαρίστησε τον Όμιλο για την πρωτοβουλία που είχε, 
να τιμήσει τους κτηνοτρόφους της περιοχής και είπε: 

«Είναι  πρωτότυπη η κίνηση που έκανε ο Όμιλος «ΓΚΟΥΡΑ». 
Συνήθως τιμητικές πλακέτες απονέμονται σε άτομα με αξιώ-
ματα και ήταν ευχάριστη έκπληξη για μας που κάποιος μας 
θυμήθηκε και μας τίμησε. Με πολλή συγκίνηση αφιερώνω 
το τιμητικό βραβείο στο πατέρα μου και στο παππού μου, 
που ήταν από παράδοση τσελιγκάδες».
Μετά την ανάπτυξη των ομιλιών ακολούθησε γεύμα στον 

ίδιο χώρο με ψητά αρνιά, σαλάτες, τυριά και άλλα παραδοσι-
ακά φαγητά. Ο Όμιλος είχε αναλάβει κατά μεγάλο μέρος τα 
έξοδα του γεύματος. Όμως υπήρξαν και προσφορές. Το ΔΣ 
του Ομίλου ευχαριστεί τον κ. Ιω. Κ. Ρουσιά που πρόσφερε 
ένα αρνί, τον κ. Απ. Μπράβο που πρόσφερε δυο αρνιά, τον κ. 
Ευστ. Καγιούλη που πρόσφερε ένα αρνί και τον κ. Μανιάτη 
από τα Λαγκάδια που πρόσφερε το ψωμί, το τυρί και το κρασί. 
Επίσης ευχαριστεί όλη την οικογένεια του Ιω. Κ. Ρουσιά (τη 
σύζυγο του Βάσω, τα παιδιά του Κώστα, Δημήτρη, Νίκο, Μα-
ρία και τη νύφη του Τζένη) που προσέφεραν παραδοσιακά 
φαγητά στο γεύμα και βοήθησαν στο σερβίρισμα καθώς και 

σε άλλες ερ-
γασίες. Ακόμα 
ευχαριστεί την 
κ. Έφη Γεωρ-
γοπούλου (από 
Λυσσαρέα και 
Κοκκινοράχη) 
και τη κ. Γιάννα 
Μπράβου από 
Μαλάσοβα που 
βοήθησαν στο 
σερβίρισμα κα-
θώς και τον κ. 

Νίκο Αρ. Τρουπή από Σέρβου για τη μικροφωνική εγκατά-
σταση. Η εκδήλωση συνεχίστηκε με επιλεγμένα αρκαδικά 
δημοτικά τραγούδια που απόλαυσαν οι εκδρομείς και χόρε-
ψαν με πολύ κέφι και μεράκι στη πλατεία του χωριού ως το 
απόγευμα.  Ένα μικρό χωριό του Φαραγγιού της Γκούρας, 
το Λυκούρεση, για λίγες ώρες ζωντάνεψε με επισκέπτες, 
τραγούδια και χορούς.
Το ΔΣ του Ομίλου «ΓΚΟΥΡΑ» εκφράζει τις ευχαριστίες του 

και στο Δήμο Ηραίας για την βελτίωση του χωματόδρομου 
που οδηγεί στο βουνό Αρτοζήνος, για την παροχή των 
τραπεζοκαθισμάτων και τη διάθεση συνεργείου για το 
άνοιγμα του μονοπατιού στο τμήμα του Φαραγγιού που 
θα γινόταν η πεζοπορία

ΤΟ Δ.Σ.

Για την εκδήλωση του Ομίλου Γκούρα στις 10 Ιουλίου, 
στο επόμενο φ. του Αρτοζήνου

Βράβευση Ι. Κ. Ρουσιά

H Λειτουργία στον Αγ. ΔημήτρηH Λειτουργία στον Αγ. Δημήτρη

Xoρός στην πλατεία του Λυκούρεση
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Tα Οι κο νο μι κά μας

ΚΑ ΤΑ ΘΕ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝ ΔΕ ΣΜΟ
ΛΟ ΓΑ ΡΙΑ ΣΜΟΣ ΣΤΗΝ 

AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 151002101091057 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ 23.4.2010 ΕΩΣ 7.7.2010
ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θ.
Για αναξιοπαθούσα οικογένεια ..........50
ΒΕΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Μνήμη συζύγου του Μαρίκας ..........200
ΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ..............50
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ........................20
ΚΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ..............................30
ΚΩΝΣΤΑΝΤ/ΛΟΣ Γ. του ΝΙΚ
Μνήμη Ηλία Χειμώνα ........................50
ΚΩΝΣΤΑΝΤ/ΛΟΣ Γ. (Κόρινθος) .........50
ΚΩΝΣΤΑΝΤ/ΛΟΣ ΙΩ. (Κόρινθος) .......20
ΚΩΝΣΤΑΝΤ/ΛΟΣ Π. (Κόρινθος) ........20
ΚΩΝΣΤΑΝΤ/ΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ .............40
ΜΑΡΑΓΚΟΥ-ΒΕΡΓΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ
Για αναξιοπαθούσα οικογένεια ..........50
ΜΠΟΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣτου  Γ. ............50
ΜΠΟΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Μνήμη γονέων του και εξαδέλφων 
Τάσου Μπόρα και Παρ. Στρίκου ......600
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ  ΕΛΕΝΗ ..................50
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Γ .......25
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤ. του Γ ..........20
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. του ΗΛΙΑ.......25
ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ...........20
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣ. Του ΧΡ. ........30
ΣΤΡΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΑΠΟΣΤ.......50
ΣΧΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜ .............60
ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ........................2,47
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Για αναξιοπαθούσα οικογένεια ..........50
ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ .......................30
ΤΣΑΝΤΙΛΑ-ΧΕΙΜΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ .....30
ΣΧΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πειραιάς) ..........50

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ...........1.672,47 

ΕΞΟΔΑ 23.4.2010 ΕΩΣ 7.7.2010
112-114 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
  Μνήμη Η.Χειμώνα 
        (Αγ. Κωνσταντίνο) ...........................100
113 ΜΠΟΓΙΑΝ ΧΑΣΑΝ (Βαψίματα) .........300
115 ΓΙΟΒΑΣ ΝΙΚ. (Οικοδ.υλικά) ................64
116 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗ Μ. (Χαρτικά) ....8,55
117-118  ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ .........586,4
119 ΑΓΟΡΑ ΝΥΠΤΉΤΩΝ ........................145
120-121 ΔΕΗ - ΟΤΕ ..................................70
122 20 ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΕΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ..200
123 - 133 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΡΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ........................................600
124/125/126 ΒΑΨΙΜΟ ΠΟΛΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ 641
127 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ...............................440
128 ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΤΟ Π.Κ..........................240
129/136 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ-ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ .330
130-131 ΓΙΟΡΤΗ ΓΡΙΑΣ ΣΟΡΟ ............93,85
132 ΟΙΚ.ΥΛΙΚΑ - ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ Ι. ..............2010
134 - 135  ΔΕΗ - ΟΤΕ ............................67,5
15/343/18277 ΧΡΩΜΑΤΑ .........................180
151  ΚΑΡΕΚΛΕΣ κλπ (Προκαταβολή) ...2.000
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ .........................8.076,50

ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛ. ΚΕΝΤΡΟ
Αγαπητοί πατριώτες
Με την έναρξη της λειτουργίας του 

ΠΚΣ, θεωρούμε χρέος μας να σας ενη-
μερώσουμε αναλυτικά για τα έξοδα που 
κάναμε, στα τρία σχεδόν χρόνια, από την 
έναρξη των εργασιών με ευθύνη του Συν-
δέσμου. Θέλουμε να σας βεβαιώσουμε ότι 
καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια με 
πολύ στενή παρακολούθηση του έργου 
και εξαντλητική διαπραγμάτευση, ώστε 
τα χρήματα που προσφέρατε να πιάσουν 
τόπο. Στο βιβλίο εξόδων του Συνδέσμου 
έχουν καταχωρηθεί  όλα τα έξοδα με κάθε 
λεπτομέρεια και με δέκατα του ευρώ, με 
υπογραφή Ταμία και Προέδρου. Είναι στη 
διάθεση κάθε πατριώτη. Από το σύνολο 
των εξόδων (με τα οφειλόμενα πρέπει 
να προσεγγίζουν τις 90.000 ευρώ) μόνο 
6.000 δεν είναι από προσφορές πατριω-
τών (3.000 μας επιχορήγησε ο ΟΠΑΠ, με 
ενέργειες του πρώην βουλευτή Δ. Κω-
στόπουλου και 3.000 πήραμε από άλλους 
φορείς). Πρέπει να υπογραμμισθεί πως 
σημαντικό μέρος των εργασιών προσφέρ-
θηκε δωρεάν από πατριώτες τεχνίτες, 
τους οποίους ευχαριστούμε για μία ακόμη 
φορά. Όλα τα μέλη του ΔΣ πρόσφεραν 
τις υπηρεσίες τους, στο μέτρο των δυνα-
τοτήτων ενός εκάστου, με πρωτοπόρο 
τον αείμνηστο πρόεδρο Ηλία Χειμώνα. 
Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όλους 
τους πατριώτες που πρόσφεραν μέχρι 
σήμερα τον οβολόν τους, να γίνει αυτό 
το έργο. Όσοι μπορούν να βοηθήσουν 
ακόμη (ιδίως αυτοί που δεν τους δόθηκε 
μέχρι σήμερα η ευκαιρία ή η δυνατότητα 
να προσφέρουν) ας το κάνουν τώρα που 
οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, ώστε 
να διαμορφωθεί και η κάτω αίθουσα 
(μουσείο κλπ).

Πίνακας εξόδων (για πρακτικούς λόγους 
δεν συμπεριλάβαμε δέκατα του ευρώ).

ΗΜΕΡ. ΑΡ.ΑΠΟΔ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  ΕΥΡΩ
8.11.2007  57 ΚΤΙΣΙΜΑΤΑ 2.600
29.10.2007 740 ΟΙΚΟΔ.ΥΛΙΚΑ Ι.ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ 1516
29.10.2007 741 ΟΙΚ. ΥΛΙΚΑ Ι.ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ 872
30.10.2007 743 ΟΙΚ.ΥΛΙΚΑ Ι.ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ 611
20.12.2007 2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ -ΜΠΑΡΔΟΣ 100
15.4.2008  85 ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΑΣ 600
21.5.2008  91 ΑΓΚΟΝΑΡΙΑ  ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΣΟΥ 170
6.6.2008  92 ΑΓΚΟΝΑΡΙΑ  ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΣΟΥ 225
2.6.2008  93 ΑΓΚΟΝΑΡΙΑ  ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΣΟΥ 95
26.6.2007  94 ΑΓΚΟΝΑΡΙΑ  ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΣΟΥ 129
28.6.2008  95 ΠΡΕΚΙΑ 230
7.7.2008  96 ΑΓΚΟΝΑΡΙΑ  ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΣΟΥ 76
13.6.2008  7 ΔΗΜ.ΜΠΑΡΔΟΣ 1010
4.7.2008  8 ΙΡΟΥΣΙΑΣ (ΕΝΑΝΤΙ) 6.000
8.7.2008  9 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Κ.ΔΕΛΗΣ 150
9.7.2008  589/113 ΠΕΤΡΕΣ/ΜΑΡΚΙΖΕΣ  438
17.7.2008  107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 158
14.7.2008  12 Δ. ΜΠΑΡΔΟΣ ΕΠΕΝ. ΠΕΤΡΑΣ 1500
24.7.2008  11 Δ. ΜΠΑΡΔΟΣ ΕΠΕΝ. ΠΕΤΡΑΣ 270
28.8.2008 8 55 ΥΛΙΚΑ ΕΠΕΝΔ.  Ι.ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ 335
18.8.2008  113 ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΑ, ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΣ 68
30.8.2008  14 ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΘ. ΣΚΟΥΡΟΣ 160
31.8.2008  15 ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΗΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 80
10.9.2008  17 ΡΟΥΣΙΑΣ (ΣΚΕΠΗ ΚΛΠ) 4.000
18.8.2008  862 Ι.ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ  ΟΙΚ.ΥΛΙΚΑ 395
6.9.2008  867 Ι.ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ  ΟΙΚ.ΥΛΙΚΑ 780
13.9.2008  870 Ι.ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ  ΟΙΚ.ΥΛΙΚΑ 556
15.9.2008  18 ΙΣΜΑΗΛ- ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ 1.000
27.9.2008  19 ΙΣΜΑΗΛ- ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ 5.100
1.10.2008  875 Ι.ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ  ΟΙΚ.ΥΛΙΚΑ 740
4.11.2008  5725 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ - ΠΛΑΚΑΚΙΑ 1.262
4.11.2008  26 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ - ΠΛΑΚΑΚΙΑ 2.082
6.11.2008  21/126 ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΣΟΥ ΟΙΚ.ΥΛΙΚΑ 2.740
6.11.2008  22 ΡΟΥΣΙΑΣ (ΣΚΕΠΗ ΚΛΠ) 3.000
8.11.2008  23 Δ. ΜΠΑΡΔΟΣ 1.000
8.11.2008  24 Δ. ΜΠΑΡΔΟΣ 200
17.11.2008 13642 ΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 150
21.11.2008 27 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 2.000
28.11.2008 109 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 50
2.12.2008  29 Δ. ΜΠΑΡΔΟΣ 1.000
2.12.2008  28 Κ. ΔΕΛΗΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 1.500
3.12.2008  30 ΤΣΑΦΑΡΑΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ 300
3.12.2008  877 Ι.ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ  ΟΙΚ.ΥΛΙΚΑ 2.422
3.12.2008  898 Ι.ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ  ΟΙΚ.ΥΛΙΚΑ 1.400
4.12.2008  31 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ .ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 2.500
20.12.2008 33 Δ. ΜΠΑΡΔΟΣ 2.000
30.12.2008 135 ΑΓΚΟΝΑΡΙΑ  ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΣΟΥ 470
19.1.2009  910 Ι. ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ  ΟΙΚ. ΥΛΙΚΑ 655
14.2.2009  34 Ι.ΡΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1.000
7.4.2009  37 Δ. ΜΠΑΡΔΟΣ 500
9.4.2009  38 Δ. ΜΠΑΡΔΟΣ 2.501
5.5.2009  40 ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΣΟΥ ΟΙΚ.ΥΛΙΚΑ 500
28.5.2009  47 Δ. ΜΠΑΡΔΟΣ 1.001
12.6.2009  48 ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ 8.000
7.7.2009  49 ΤΣΑΦΑΡΑΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ  400
7.7.2009  50 ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΣΟΥ ΟΙΚ.ΥΛΙΚΑ 179
7.7.2009  51 ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΣΟΥ ΟΙΚ.ΥΛΙΚΑ 221
29.6.2009  55 Δ.ΜΠΑΡΔΟΣ 2.001
8.8.2009  58 ΚΑΥΚΑΣ ΗΛΕΚΤ. ΥΛΙΚΟ 580

12.7.2009  61 ΜΠΑΡΔΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  69
16.8.2009  62 Δ. ΜΠΑΡΔΟΣ 500
16.8.2009  63 ΑΘ. ΒΛΑΜΗΣ -ΜΑΡΜΑΡΑ 77
30.9.2009  64 Δ. ΜΠΑΡΔΟΣ 501
31.8.2009  67 ΦΥΣΙΚΑΣ-ΗΛΕΚΤΡ.ΥΛΙΚΟ 34
8.10.2009  68 ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ-ΝΤΟΥΛ. 510
9.10.2009  69 ΜΑΡΜΑΡΑ  501
30.10.2009 71 ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΚΑΛΑ 137
25.7.2009  72 ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ 63
20.7.2009  73 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΑΡ. 20
10.10.2009 74 ΒΛΑΜΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 125
10.10.2009 75 ΒΛΑΜΗΣ ΑΘ. ΜΑΡΜΑΡΑ 800
31.10.2009 76 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΟΕ 200
9.12.2009  84  Δ. ΜΠΑΡΔΟΣ 800
22.4.2010  106 ΠΟΜΟΛΑ 88
22.5.2010  113 ΒΑΨΙΜΑΤΑ 300
13.5.2010  115 ΓΙΟΒΑΣ ΝΙΚ. ΟΙΚ.ΥΛΙΚΑ 64
29.4.2010  119 ΑΓΟΡΑ ΝΥΠΤΗΡΩΝ 145
28.5.2010  124 ΒΑΨΙΜΑΤΑ  500
28.5.2010  125 ΡΟΥΣΙΑΣ-ΦΑΓΗΤΟ ΕΡΓΑΤΗ 120
28.5.2010  126 ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 21
28.5.2010  127 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  440
28.5.2010  128 ΕΡΓΑΤΙΚΑ 240
28.5.2010  129 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 130
28.5.2010  132 Ι.ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ  ΟΙΚ. ΥΛΙΚΑ 2.010
23.5.2010  136 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ-ΚΟΥΡΤ/ΞΥΛΑ 200
7.7.2010 15/343/18277 ΧΡΩΜΑΤΑ 180
1.7.2010 151 (ALPHA) ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΛΠ (ΕΝΑΝΤΙ) 2.000

  ΣΥΝΟΛΟ 82.353
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Εξασφαλίστε το εγγυημένο ποσό των 27.500 ευρώ
για τις σπουδές του ή την επαγγελματική 

του αποκατάσταση.
ΜΕ ΜΟΝΟ 3 ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ.

Επικοινωνήστε με την 
ΟΛΓΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Ασφαλιστική Σύμβουλο για κάθε είδους 
ασφάλεια

210-9090050, 210-5137994, 694413933

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Ι. ΣΧΙΖΑ, ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Η πρόταση αφορά στη δημιουργία ενός μικρού περιπτέρου 
στις “Γριάς το Σωρό”. Ο πρόεδρος ζήτησε από το Σύνδεσμο 
να καλύψει το κόστος των υλικών και ο ίδιος να προσφέρει 
δωρεάν την προσωπική του εργασία. 
Κατ΄αρχάς να συγχαρούμε τον αγαπητό πρόεδρο, τόσο 

για την ιδέα του όσο και την προσφορά του για την κατα-
σκευή. Βρίσκουμε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την πρόταση και 
αποδεχόμαστε την οικονομική επιβάρυνση του Συνδέσμου. 
Φανταζόμαστε πως ο  ίδιος, ως εξαιρετικός μάστορας, θα 
κάνει εκεί μια όμορφη πέτρινη κατασκευή (ανάλογη με αυτή 
της “Βρύσης του Γιατρού” στην Κοκκινόβρυση, που ο ίδιος 
κατασκεύασε δωρεάν με προσφορά των υλικών από το 
Σύνδεσμο) που να δένει με το περιβάλλον και να αποτελεί 
ένα “στέκι” στους διερχόμενους πατριώτες, στους κυνηγούς, 
στους εκδρομείς, στους τσοπάνηδες και στους φίλους της 
φύσης (ορειβάτες κλπ) 
Παρακαλούμε τους πατριώτες που θέλουν να βοηθήσουν ειδικά για αυτό το μικρό έργο 

να κάνουν την προσφορά τους (θα δημοσιευθεί στον Αρτοζήνο) στον πρόεδρο του χωριού 
ή στο Σύνδεσμο. 
Καλό είναι να θυμίσουμε πως την διαμόρφωση του χώρου (τεράστια πλατεία) στις Γριάς 

το Σορό έκανε ο Σύνδεσμος το 1998, με πρόεδρο το Ν. Ι. Μαραγκό και πως εκεί έγιναν 
εκδηλώσεις το 2000 και 2010, σε ανάμνηση της νικηφόρου μάχης του Σέρβου, που έγινε 
στην περιοχή στις 10-11 Μαΐου 1826, εναντίον των στρατευμάτων του Ιμπραήμ.

Ο Θησαυρός του μουσείου “Ζαχαρού” στου Σέρβου
Γράφει η Μαρίνα Διαμαντοπούλου-Τρουπή

Στο  χωριό  μας 
Σέρβου  υπάρχει 
ένας ανεκτίμητος 
θησαυρός ,  χάρις 
στον πατριώτη κ. 
Γιώργο Κατσιά-
πη. Η ιδιωτική συλ-
λογή αντικειμένων 

λαογραφικού χαρακτήρα που διατηρεί, το 
Λαογραφικό Μουσείο “Η ΖΑΧΑΡΟΥ” 
όπως ο ίδιος το ονομάζει, αποτελεί εστία 
πολιτισμού για του Σέρβου. Πιστεύω ότι 
μόνο ένας άνθρωπος ευαίσθητος σε θέματα 
πολιτισμού, που διαθέτει υψηλή αισθητική και 
πολύ μεράκι, ευγενικός και καλλιεργημένος θα 
μπορούσε να πραγματοποιήσει τη συλλογή και 
τη συντήρηση των αντικειμένων αυτών, που 
είναι η πρόσφατη ιστορία της κοινωνικής και 
επαγγελματικής ζωής των Σερβαίων. 
Μπορεί να δει  κανείς και να θαυμάσει στο 

μουσείο:
*τον αργαλειό με τα εξαρτήματα του όπως 

το χτένι, το αντί, τα μιτάρια, τα εργαλεία επε-
ξεργασίας του μαλλιού όπως τα λανάρια, τη 
ρόκα, την ανέμη, το αδράχτι. *το αλέτρι και τα 
εξαρτήματα του όπως το σταβάρι, το υνί, την 
αλετροπόδα, τις λαιμαριές καθώς και το δρεπάνι 
για το θερισμό, *τα εργαλεία του ξυλουργού 
όπως το τσεκούρι, την κόσα,  το πριόνι, *τα αντι-
κείμενα του μπακάλικου όπως την παλάντζα 
και το σατέρι, *τα κουζινικά όπως το τέντζερη, 
το τσουκάλι, το σαγάνι, το  χαλκωματένιο ταβά, 
την τέσα, το σκαφίδι και άλλα πολλά. *Με συ-
γκίνηση αντικρίζουμε το μπεσίκι που κοίμιζαν 
τα μωρά και τη νάκα που τη χρησιμοποιούσαν 
για τη μεταφορά τους. 
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στο κ. Γιώργο 

καθώς και στους δωρητές των αντικειμένων 
που τα εμπιστεύτηκαν σε εκείνον. Πρέπει να 
είναι σίγουροι ότι έπραξαν το καλύτερο και ότι 
τα οφέλη από τη συγκέντρωση και την έκθεση 
αυτών των αντικειμένων διαχέονται στη τοπική 
κοινωνία και τα εισπράττουν όλα τα μέλη της.
Τέτοιου είδους μουσεία υπάρχουν σε πολλές 

επαρχιακές πόλεις και χωριά όλης της Ελλάδας 
και θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς τι 
παραπάνω θα προσθέσει και η συλλογή του 
δικού μας πατριώτη. Η απάντηση είναι απλή. 
Οι νέες γενιές που θα επισκεφτούν και θα 
περιεργαστούν τα εκθέματα θα ξέρουν ότι τα 
συγκεκριμένα αντικείμενα είναι των δικών τους 
προγόνων, των παππούδων και των γιαγιάδων 
τους. Το αλέτρι και το δρεπάνι είναι ποτισμένα 
από τον ιδρώτα του γεωργού, ο αργαλειός με-
ταφέρει το τραγούδι και τους αναστεναγμούς 
της κόρης που ύφαινε, το μπεσίκι θυμίζει τα 
νανουρίσματα της μάνας, η ρόκα ηχεί τις κου-
βέντες των γυναικών στο σεργιάνι.
Αυτά τα αντικείμενα και εργαλεία χρησι-

μοποιήθηκαν από τον άνθρωπο για αρκετούς 
αιώνες και μόλις πριν τριάντα χρόνια περίπου 
παροπλίστηκαν και αποτελούν πλέον μουσει-
ακό είδος. Πρώτα η βιομηχανική επανάσταση 
που άργησε βέβαια να επικρατήσει στη περιοχή 
μας, αλλά κυρίως η αλματώδης εξέλιξη της τε-
χνολογίας τα τελευταία χρόνια ανέτρεψαν όλη 
την κοινωνικοοικονομική δομή της κοινωνίας 
μας και έτσι καινούργια πράγματα τέθηκαν 
στην υπηρεσία του σύγχρονου ανθρώπου. Κι 
όμως, πέρσι  διάβασα σε περιοδικό ότι ακόμα 
χρησιμοποιούν το αλέτρι για όργωμα των 

χωραφιών στην ενδοχώρα κάποιου νησιού 
της άγονης γραμμής του Αιγαίου όπου δεν 
υπάρχει οδικό δίκτυο, πρόσφατα δε ίδια εικόνα 
παρακολούθησα σε ντοκιμαντέρ που μετέδωσε 
η τηλεόραση από τη περιοχή των Άνδεων στη 
Νότια Αμερική.
Θεωρώ ότι ο κ. Γιώργος τη κατάλληλη 

εποχή, δηλαδή λίγο πριν εξαφανιστούν, έβαλε 
το μεράκι του και διέθεσε το χρόνο του ούτως 
ώστε να συλλέξει τα εκθέματα που στολίζουν 
τώρα το μουσείο του γιατί σήμερα και να ήθε-
λε κανείς θα ήταν δύσκολο έως αδύνατο να 
πράξει το ίδιο. Η ύπαρξη του μουσείου είναι 
μια υποχρέωση τιμής στους προγόνους μας, 
είναι ο συνδετικός κρίκος με τις προηγούμενες 
γενιές, είναι η σύνδεση με τις ρίζες μας, είναι 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.
Το Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού, μαζί 

με αυτό το “μουσείο-ιδιωτική συλλογή” 
θα αποτελέσουν στο μέλλον σημαντικά ση-
μεία αναφοράς πολιτισμού για του Σέρβου. 
Πιστεύω ότι, σε συνεργασία με το συλλέκτη 
-αν και ο ίδιος το επιθυμεί- πρέπει ο Σύνδεσμος 
Σερβαίων να αναλάβει σοβαρή πρωτοβουλία 
ανάδειξης του μουσείου.
Η λέξη μεράκι, είναι μια λαϊκή λέξη που 

έχει τούρκικη προέλευση, αποδίδει όμως τόσο 
σωστά το νόημα που  θέλουμε να δώσουμε 
όταν τη χρησιμοποιούμε για να περιγράψου-
με το πάθος, τη κλίση και τη καλαισθησία 
του ανθρώπου για τα 
όμορφα πράγματα. 
Ο κ. Γιώργος  Κα-
τσιάπης λοιπόν εί-
ναι ένας μερακλής, 
που προσφέρει κάτι 
εξαιρετικό στις επό-
μενες γενιές των Σερ-
βαίων. Αυτό ήθελα 
να τονίσω σ’ αυτό το 
κείμενο -πράγμα που 
θα φανεί στο μέλλον 
ακόμα καλύτερα- και 
να παρακινήσω και άλλους πατριώτες να 
προσφέρουν ότι έχουν παλιό στην παραπάνω 
συλλογή, ώστε να εμπλουτισθεί όσο γίνεται 
περισσότερο.
Σχόλιο Αρτοζήνου. Συμφωνούμε από-

λυτα με το παραπάνω κείμενο. Επανει-
λημμένα έχουμε γράψει στον Αρτοζήνο 
πως πρόθεση του Συνδέσμου είναι να 
διαμορφωθεί ο κάτω χώρος του ΠΚΣ 
σε μουσείο. Με τη βοήθεια των πατρι-
ωτών ελπίζουμε πως κάποια στιγμή 
θα γίνει. Ο Γ. Κατσιάπης είναι ο πλέον 
κατάλληλος άνθρωπος να οργανώσει 
ένα τέτοιο μουσείο και να έχει δια βίου 
την εποπτεία. Συγχαρητήριο για ότι έχει 
κάνει μέχρι σήμερα. Το δεκαπενταύ-
γουστο θα γίνουν γνωστές οι μέρες και 
ώρες που μπορεί κανείς να επισκεφθεί 
το μουσείο του.

 
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

“Η Ελένη Σώζη-Σχίζα, κόρη των Δημη-
τρίου και Αγγέλως Σχίζα (Πετρούλια), 
καλώ τους συμμαθητές μου στο σχολείο 
Σέρβου (γεν. 1950) σε αντάμωμα τον 
15αύγουστο στου Σέρβου, για να θυμη-
θούμε τα παλιά και να ανταλλάξουμε τα 
νέα μας”.
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Γ. Κατσιάπης


