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Στην  μνήμη  του  Νικολάου  Θ .  Τρουπή

Μερική άποψη του ΑρτοζήνουΗ Λακαθάνιζα χιονισμένη

Ευχαριστίες του Δ.Σ. του Συνδέσμου
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν τις θερμές τους ευ-

χαριστίες προς το Δήμαρχο Γορτυνίας, κ. Ιωάννη Γιαννόπουλο, 
καθώς και την Αντιδήμαρχο κα. Μαρίνα Διαμαντοπούλου, οι οποίοι 
εισηγήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση χορηγίας μέχρι του 
ποσού των 400,00€ για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης “Ελάτε 
να (το) λιώσουμε”, που έγινε στο χωριό στις 27 Φεβρουαρίου 2012.
Επίσης, Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τον κ. Τάσο Τρου-

πή, ο οποίος για μια ακόμη φορά κάλυψε απόλυτα τις ομολογούμενες 
αυξημένες ανάγκες των συμμετεχόντων για κρασί!

Ευχές του Συνδέσμου για το Πάσχα
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου σας εύχονται προσωπική και οικο-

γενειακή υγεία, ευτυχία και ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ.
Ευχές του Δημάρχου Γορτυνίας

 κ. Ιωάννη Γιαννόπουλου
Εύχομαι φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, το άγιο Φως της 

Ανάστασης να γεννήσει στις ψυχές όλων αγάπη, ελπίδα, σοφία και 
πίστη στη δύναμη μας για ζωή! 
Ας τιμήσουμε τη θυσία του Θεανθρώπου τιμώντας τους ανθρώπους 

γύρω μας! 
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Ευχές της Τ.Κ. Σέρβου
Η Ανάσταση του Θεανθρώπου στέλνει διαχρονικά το πιο αισιόδοξο 

μήνυμα! Ευχόμαστε σε όλους Χρόνια Πολλά και Πρόοδο στον τόπο 
μας! Καλή Ανάσταση με υγεία, χαρά και ειρήνη για όλο τον κόσμο.

Το τριήμερο του Ελαφηβολιώνα 
στου Σέρβου - Αναβίωση 
εθίμων της αποκριάς 

25-26-27 Φεβρουαρίου 2012
Στις χαλεπές μέρες που μας οδήγησε  η δήθεν οικονομική άνοδος 

των προηγούμενων ετών, προστρέχουμε στην ιστορία μας και στις 
παραδόσεις μας  για το ξεπέρασμά της σε δοκιμασμένα αντίδοτα. Μια 
συνταγή που οι προηγούμενες γενιές και ειδικά αυτή των γονιών μας 
ως κατάθεση προσωπικής μαρτυρίας καθενός από μας, βίωνε σε κα-
θημερινή βάση στις ξεχασμένες για πολλούς  ιδιαίτερες πατρίδες.

Τι ήταν άραγε αυτό που ισοβαρούς και ισοσκέλιζε την ανέχεια, τις 
κακουχίες και τις εν γένει δυσκολίες της ζωής με την προσμονή του 
αύριο και τη λαχτάρα για αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν βιταλισμό. Η 
θέληση για ζωή και η ατέλειωτη προσπάθεια για προκοπή μέσα από 
ένα κοινωνικό σφιχταγκάλιασμα και κοινωνικό γίγνεσθαι. Σε αυτά το 
μικροπεριβάλλον το ατομικό συμπλέκονταν με το κοινωνικό και έτσι 
μεταγγιζόταν η δύναμη, για να προχωρήσει καθένας στη δυσβάσταχτη 
πραγματικότητα. Η επιβίωση στηριζόταν καθ’ ολοκληρία στις παραδόσεις 
που δέσποζαν πρώτα σε κοινωνικό και μετά σε ατομικό επίπεδο.

---Συνέχεια σελ. 4---

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΕΡΒΑΙΩΝ, 
“Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”

Πραγματοποιήθηκε στις 
19 Φεβρουαρίου 2012 
στο Πολιτιστικό Κέ-

ντρο “Μελίνα Μερκούρη”,  του 
Δήμου Ιλίου, η προβλεπόμενη 
από το καταστατικό ετήσια 
Γενική Συνέλευση. Την έναρξη 
κήρυξε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
κ. Θεόδωρος Σχίζας, ο οποίος 
μετά το καλωσόρισμα, πρότεινε 
στους παρευρισκόμενους να 
ορίσουν Πρόεδρο της Γ.Σ. τον 
κ. Κωνσταντίνο Χρονόπουλο και 
Γραμματέα την κα Σοφία Κρη-
τικού, εισήγηση η οποία έγινε 
ομόφωνα αποδεκτή.

---ΣΥΝΕΧΕΙΑ σελ. 7--- Από αριστερά η Γραμματέας της Συνέλευσης κα Σοφία Κρητικού, ο Πρόεδρος της 
Συνέλευσης κ. Κωνσταντίνος Χρονόπουλος και το μέλος του Δ.Σ. κ. Νικόλαος Σχίζας.

Χοροεσπερίδα 2012
Το Σαββάτο 11 Φεβρουαρίου 2012, πραγ-

ματοποιήθηκε στο χώρο συνεστιάσεων “Σάλα 
Παράδεισος”, στο Περιστέρι Αττικής, η ετήσια 
Χοροεσπερίδα του Συνδέσμου Απανταχού Σερ-
βαίων “Η Κοίμηση της Θεοτόκου”. Η συμμετοχή, 
τριακοσίων και πλέον συμπατριωτών και φίλων 
του χωριού μας, ξεπέρασε κάθε προσδοκία, γε-

γονός που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία 
που σημείωσε η εκδήλωση. Αξίζει να σημειωθεί η 
ιδιαίτερα εντυπωσιακή και άκρως ενθαρρυντική 
παρουσία πολλών νέων συγχωριανών μας, οι 
οποίοι προσέδωσαν άλλο χρώμα και κέφι στην 
όμορφη βραδιά.

---ΣΥΝΕΧΕΙΑ σελ. 4---
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Kοινωνικά

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Η Χριστίνα Παπαγεωργίου, (κόρη του Βασίλη 
και της Ιωάννας Παπαγεωργίου) και ο Μάρκος 
Δοντας, απέκτησαν αγοράκι. Ο παππούς, η γιαγιά 
και το Δ.Σ. του Συνδέσμου, εύχονται να τους ζήσει 
και κάθε ευτυχία.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Απεβίωσε ο Νικόλαος Β. Μαραγκός 

σε ηλικία 86 ετών 
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο Νικόλαος 

Βασ. Μαραγκός (γεννηθείς το 1926) στις 17 Ιανου-
αρίου 2012 και η εξόδιος ακολουθία του έγινε την 
επομένη, 18 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12:00 από 
την εκκλησία του χωριού μας «Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ».

Ο Νίκος ήταν γιος του Βασίλη Νικ. Μαρα-
γκού και της Μαρίνας Αθ. Μπόρα. Παντρεύτηκε 
την Παναγιώτα Αργυρ. Ασημακοπούλου από 
την Αράχωβα Αρκαδίας και απέκτησαν τρία 
παιδιά, το Βασίλη (δύο παιδιά το Νίκο και τη 
Μαρία), το Γιάννη (δύο παιδιά την Παναγιώτα και 
το Νίκο) και τον Κώστα (που΄χει τον Νίκο και την 
Αντωνία).

Το ΔΣ του Συλλόγου εκφράζει τα συλλυπη-
τήριά του στους οικείους του.

Απεβίωσε η Γεωργία Λάμπρου Βέργου  
σε ηλικία 99 ετών 

Στις 20 Ιανουαρίου 2012 έφυγε από την ζωή σε 
ηλικία 99 ετών η Γεωργία Λάμπρου Βέργου και η 
εξόδιος τελετή έγινε την 21.01.2012  από τον ιερό 
ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου του χωριού 
της, Σέρβου.

Η Γεωργία ήταν το πρώτο παιδί του Κωνσταντή 
Σχίζα [του Σπανού]. Την παντρεύτηκε εις δεύτερο 
γάμο του, ο Λάμπρος Διονυσίου Βέργος και 
απέκτησε δύο κόρες την Γιαννούλα, η οποία 
παντρεύτηκε τον Παρασκευά Σάλαρη και έχει τρία 
αγόρια τον Κώστα, τον Λάμπρο και τον Νεκτάριο, 
καθώς και τη Διονυσία, η οποία παντρεύτηκε 
τον Γεώργιο Σαββόγλου και έχει τρείς κόρες την 
Κυριακή, τη Γεωργία και την Ανθούσα.

Η θειά Λάμπραινα ήταν πρόσχαρη, καλοσυ-
νάτη και μαζί με τον σύζυγό της μεγάλωσαν με 
στοργή, εκτός από τα δικά τους παιδιά, τα δύο 
προγόνια της, το Γιώργο και την Αντριάνα συζ. Ηλία 
Κουτσανδρέα, η οποία έχει το Θεόδωρο, το Βασίλη, 
τον Λάμπρο και τον Ασημάκη.

Το ΔΣ του Συλλόγου εκφράζει τη συμπάθειά 
του στους οικείους της.

Απεβίωσε ο Θεόδωρος 
Παπαθωμόπουλος σε ηλικία 88 ετών
Έφυγε από τη ζωή ο Θεόδωρος Α. Παπα-

θωμόπουλος σε ηλικία 88 ετών (γεννηθείς τον 
Ιανουάριο του 1924) την 20.01.2012 και η εξόδιος 
ακολουθία έγινε από το τρίτο νεκροταφείο Αθη-
νών, στις 21.01.2012 και ώρα 13:00. 

Ο Θεόδωρος ήταν το δεύτερο παιδί του Ανα-
στάσιου Παπαθωμόπουλου (Τασού) και της 
Ελένης Δάρα (Νταρολένης), οι οποίοι είχαν επίσης 
τον Κωστάκη, τον Νίκο, το Λεωνίδα και την Ντίνα. Ο 
εκλιπών είχε παντρευτεί την Αγγελική, και απέκτη-
σαν δύο απογόνους τον Τάσο, που έχει τρία παι-
διά και την Χρυσούλα που έχει αντίστοιχα δύο. 

Το ΔΣ του Συνδέσμου εκφράζει τα συλλυπη-
τήριά του στην οικογένεια της.

Απεβίωσε ο Μιχάλης Κ. Γκούτης 
σε ηλικία 82 ετών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών στις 30 
Ιανουαρίου 2012 ο Μιχάλης Κ. Γκούτης, και η 
εξόδιος ακολουθία του έγινε την 31η Ιανουαρίου 
2012 από το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου 
του Κοιμητηρίου Σχιστού στον Πειραιά. Ο Μι-
χάλης ήταν το δεύτερο παιδί του Κων/νου Γ. 
Γκούτη και της Κυράτσως (Κυριακής) Μιχ. Σχί-
ζα (Ο Γιώργος και η Παναγιώτα δεν ζουν), και από 
μικρός ασχολήθηκε με το εμπόριο διατηρώντας 
κατάστημα για πολλά χρόνια μαζί με τον αείμνηστο 
και αγαπητό σε όλους ξάδελφο του Ηλία Λιατσό-
πουλο (Της Ελενίτσας) στο Κέντρο του Πειραιά.

Παντρεύτηκε την Ευστρατία Κουκουρίκου από 
την Αλεξανδρούπολη και απέκτησαν τη Μαρία. 
Ο Μιχάλης ήταν πολύ αγαπητός από όλους τους 
συγχωριανούς μας, εύχαρις πολύ κοινωνικός και 
ευγενής. Αγαπούσε πολύ το χωριό και μαζί με 
τον αδελφό του το Γιώργο είχαν πριν από πολλά 
χρόνια ανακαινίσει το πατρικό τους σπίτι.

Το ΔΣ του Συλλόγου εκφράζει τη συμπάθειά 
του στην κόρη του Μαρία και στους λοιπούς 
συγγενείς του.

Απεβίωσε η Αικατερίνη Σχίζα σύζυγος 
Γεωργίου ετών 89

Έφυγε από τη ζωή στις 5 Φεβρουαρίου 2012 
στην Αθήνα η Αικατερίνη Σχίζα συζ. Γεωργίου 
(Αρφάνης). Η Κατερίνα γεννήθηκε στου Σέρβου 
το 1923 (89 ετών) και ήταν κόρη του Δημήτρη 
Στρίκου, ο οποίος είχε πολυπληθή οικογένεια, απο-
τελούμενη από επτά ακόμα παιδιά, τους Γιαννούλα, 
Γεωργία, Μαριγούλα, Ελένη, Ηλία, Πανάγο και Ανα-
στάση. Νυμφεύτηκε τον Γεώργιο Σχίζα (Αρφάνη) 
και απέκτησαν ένα παιδί τον Παναγιώτη, ο οποίος 
τους χάρισε δύο εγγόνια την Κατερίνα και τον 
Γιώργο. Η εξόδιος ακολουθία έγινε από τον Ναό 
των Αγίων Αναργύρων την επομένη.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου εκφράζει τα θερμά 
του συλλυπητήρια στους οικείους της.

Απεβίωσε ο Νικόλαος Θ. Τρουπής 
σε ηλικία 93 ετών

 «Τον αγώνα τον καλόν 
ηγώνισμαι. Τον δρόμον 
τετέλεκα. Την πίστην τε-
τήρηκα. Λοιπόν μοι από-
κειται ο της δικαιοσύνης 
στέφανος».

 Με αυτά τα λόγια του 
Αποστόλου Παύλου και 
πόνο ψυχής η αγαπημένη 
του οικογένεια, συγγενείς, 
πατριώτες και φίλοι, συ-

νόδευσαν με τις προσευχές τους στην αιώνια 
κατοικία στο  Νεκροταφείο Ν. Σμύρνης Αθηνών  
τον Νίκο Θ. Τρουπή (Γκράβαρη)  που έφυγε από 
τη ζωή στις 12 Φεβρουαρίου σε ηλικία 93 ετών.

Έφυγε από τη ζωή στις 12 Φεβρουαρίου 2012 
σε ηλικία 93 ετών ο Νίκος Θεοδ. Τρουπής. Ήταν 
το πέμπτο παιδί του Θεοδώρου Γ. Τρουπή 
(Γκράβαρη), (αδέλφια του ήσαν ο Γιώρης, η Μα-
ρία, ο Γιάννης και η Φωτεινή). Παντρεύτηκε 
την Μαρίνα Γ. Κοντούλη από τα Λαγκάδια, και 
απέκτησαν δυο παιδιά το Θοδωρή και τη Γε-
ωργία που τους χάρισαν και πέντε εγγόνια. Ο 
εκλιπών γεννήθηκε στου Σέρβου, και επαγγελ-
ματικά ασχολήθηκε με τη φωτογραφία, τέχνη 
που σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών του 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών. Άριστος οικο-
γενειάρχης , καλός σύζυγος πατέρας και παππούς. 
Στην κατοχή εντάχθηκε στις τάξεις της Εθνικής 
αντίστασης, και αργότερα λόγω των πολιτικών 
πεποιθήσεών του εδιώχθη αντιμετωπίζοντας την 
εσχάτη των ποινών από το Στρατοδικείο Κοζάνης. 
Με φρόνημα «εφήβου» μέχρι πέρυσι ήταν ο ση-
μαιοφόρος στις παρελάσεις για τις Εθνικές Εορτές 
στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, για λογαριασμό 
της τοπικής ομάδας «Εθνικής αντίστασης». Πα-
ρέμεινε σε όλη του τη ζωή ιδεολόγος, τον διέκρινε 
η ευγένεια, η πραότητα και ο ορθός λόγος. Στο 
παρελθόν διετέλεσε πρόεδρος του «Συλλόγου 
των Απανταχού Σερβαίων η Κοίμηση της 
Θεοτόκου», και θα γίνει αισθητή η απουσία του 
από τις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου, που 
από παράδοση λόγω του μεγάλου σεβασμού που 
όλοι οι πατριώτες έτρεφαν στο πρόσωπό του, 
προήδρευε αυτών.

Ο Νίκος αγαπούσε και τα γράμματα, και 
αρθρογραφούσε   στο Περιοδικό «Συνεργασία 
Φίλων» του ΚΑΠΗ Ν. Σμύρνης, και άρθρα του 
έχουν φιλοξενηθεί και από την ιστοσελίδα του 
Συνδέσμου μας, servou.gr.

Η εξόδιος ακολουθία έγινε την 14η Φεβρουαρί-
ου 2012 στο Κοιμητήριο της Ν. Σμύρνης Αθηνών, 
με τις προσευχές της οικογενείας του, συγγενών, 
φίλων, και πολλών συγχωριανών μας.

Θείε Νίκο  ευχόμαστε στον Ύψιστο να σου 
απευθύνει στην θριαμβεύουσα πολιτεία της σιω-
πής που βρίσκεσαι συντροφιά με τα αδέλφια σου 
και τους παππούδες, το κάλεσμα προς δικαίους 
«Εύ δούλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα ης πιστός, επί 
πολλών σε καταστήσω, είσελθε εις την χαράν του 
Κυρίου σου». Το χώμα της Αθήνας που σκέπασε 
το κουρασμένο σου κορμί, ας είναι ελαφρύ και 
δροσερό όπως η πρωινή «δροσιά» των βουνών 
του χωριού μας.                                                  

Θα σε θυμόμαστε για πάντα  
Θοδωρής Γ. Τρουπής

Το ΔΣ του Συνδέσμου εκφράζει τη συμπά-
θειά του στην οικογένεια του εκλιπόντος και 
αφιερώνει το παρόν φύλλο της εφημερίδας 
«Αρτοζήνος» στην μνήμη του, υλοποιώντας 
παράλληλα και τη σχετική απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε την 19η 
Φεβρουαρίου 2012.

Στη μνήμη του Νίκου Θ. Τρουπή, αντί στεφάνου 
τα ανήψια του Μιχάλης, Νίκος και Ευσταθία Σχίζα 
κατέθεσαν στο «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», το 
ποσό των 150 Ευρώ. 

Απεβίωσε ο Διαμαντής Θεοδ. 
Κουτσανδρέας, σε ηλικία 100 ετών

Έφυγε από τη ζωή την 
6η Μαρτίου 2012 σε ηλι-
κία 100 ετών ο Διαμα-
ντής (Διαμαντάκος) Θ. 
Κουτσανδρέας, και η 
εξόδιος ακολουθία έγινε 
την 7η Μαρτίου 2012 από 
το Μητροπολιτικό Ναό 
«Η Κοίμηση της Θεοτό-
κου» στο χωριό Σέρβου 

Γορτυνίας. Ο Διαμαντής ήταν το δεύτερο από τα 
οκτώ παιδιά των Θεοδώρου Ανδρέα Κουτσαν-
δρέα και της Βασίλως Διαμ. Βέργου (Ανδρέας, 
Κατερίνη, Βασίλης, Περικλής, Φώτης, Ηλίας 
και Αθανασία). Ο Διαμαντής παντρεύτηκε 
την Μαρία Δημητροπούλου από του Λυκού-
ρεσι, και απέκτησαν επτά παιδιά (Βασίλω, 
Θοδωρή, Φωτούλα, Παναγή, Κώστα, Χρίστο 
και Θανάση) . Ο εκλιπών είχε λάβει μέρος στον 
Ελληνοϊταλικό πόλεμο το 1940. Ήταν ένας ενά-
ρετος και καλός οικογενειάρχης, έχαιρε δε του 
σεβασμού όλων των συγχωριανών μας.

Το ΔΣ του Συλλόγου εκφράζει τα συλλυπη-
τήριά του στους συγγενείς του εκλιπόντος.

Απεβίωσε ο Βασίλης Ι.  Δάρας 
σε ηλικία  95 ετών

Απεβίωσε την 6η Μαρ-
τίου 2012 σε ηλικία 95 
ετών ο Βασίλης Ι. Δάρας 
(Βασιλάκος). Η εξόδιος 
ακολουθία, έγινε την Τε-
τάρτη 7 Μαρτίου και ώρα 
15.30, από το κοιμητήριο 
Χαλανδρίου.

Ο Βασίλης γεννήθηκε 
στο Σέρβου τo 1917. Είναι 
το προτελευταίο παιδί 

του Νταρόγιαννη (αδέλφια του ήσαν η Κω-
στούλα, ο Χρήστος, η Σταυρούλα, ο Μήτσιος, 
ο Γιώργος, ο Νίκος, η Σοφία η Αθηνά και ο 
Παναγής). Έμαθε τα πρώτα του γράμματα στο 
χωριό μας και στη συνέχεια φοίτησε στο Γυμνά-
σιο και Λύκειο Λαγκαδίων. Σπούδασε στην Παι-
δαγωγική Ακαδημία Τριπόλεως και έλαβε πτυχίο 
δημοδιδασκάλου. Πρωτοδιορίσθηκε δάσκαλος 
στη Μακεδονία (περιοχή Φλώρινας), ακολούθως 
μετατέθηκε στην Αράχωβα και στο Ράφτη Γορ-
τυνίας και μετά στο Σέρβου, όπου δίδαξε πολλές 
γενιές Σερβιοτόπουλων. Τη δεκαετία του 1970, 
η μετακίνηση των περισσότερων κατοίκων του 
χωριού μας στην Αθήνα και η συρρίκνωση του 
σχολείου, ανάγκασε τον Βασίλη Δάρα να ακο-
λουθήσει και αυτός και έτσι τα τελευταία χρόνια 
της εκπαιδευτικής του καριέρας αναγκάστηκε να 
διδάξει στην Αθήνα.

Παντρεύτηκε την Αγγελική (Κούλα) του Ηλία 
Παρασκευόπουλου (Σαμαρολιά) και απέκτησε 
δυο κόρες, τη Μαρία και την Γεωργία, και μία 
εγγονή τη Βασιλική.

Υπήρξε πρόεδρος του συνδέσμου Σερβαίων 
επί 8 χρόνια (τη διετία 1978-80 και από το 1988 
μέχρι το 1994),

Η μεγάλη του προσφορά στο χωριό είναι η 
συγγραφή του βιβλίου ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥ 
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ. Πρόκειται για ένα βιβλίο σε δύο 
τόμους, ο πρώτος των οποίων τιτλοφορείται ΙΣ-
ΤΟΡΙΑ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ και ο δεύτερος 
ΟΙ ΓΕΝΙΕΣ ΤΩΝ ΣΕΡΒΑΙΩΝ. Με επιμέλεια μάζεψε 
όλες τις ιστορίες που διηγούνταν οι παλαιότεροι, 
ανέσυρε και από τη δική του μνήμη τα βιώματα 
που αποθησαύρησε στη διάρκεια της ζωής του 
στο χωριό και τα κατέγραψε με κάθε λεπτομέ-
ρεια στους δύο τόμους του βιβλίου. Φρόντισε 
να το εμπλουτίσει με σπάνιες φωτογραφίες 
που δείχνουν σκηνές από τη ζωή του χωριού 
τα παλιά χρόνια ή ανθρώπους που έχουν φύγει 
από τη ζωή.

Γράφει ο ίδιος για το έργο του: «παραδίνω τη 
συγγραφική μου εργασία στους αγαπητούς 
μου συμπατριώτες. Σ’ όλους εκείνους που τους 
συνδέει κοινή Σερβαίικη καταγωγή, μα πιο 
πολύ σ’ εκείνους που αποτελούν την ελπίδα 
και το μέλλον του τόπου μας: στους νέους του 
χωριού μας. Στη νέα γενιά, που από τούτες τις 
προγονικές ρίζες βλάστησε και τράφηκε. Ας 
μου επιτραπεί μια παραίνεση προς αυτούς. 
Όταν νοιώθει την ανάγκη να ξελαχανιάσει από 
τον ανήφορο της ζωής και να ανανεωθεί, ας 
στραφεί στο θησαυροφυλάκιο της προγονικής 
μας κληρονομιάς. Θα έχει πολλά να αποκομίσει, 
πολλά να διδαχθεί».

Ο Σύνδεσμος, για την προσφορά του αυτή, του 
απένειμε τιμητική πλακέτα, σε ειδική εκδήλωση 
που διοργάνωσε στο γραφείο του στην Αθήνα, 
την 30-10-2005

Το ΔΣ του Συλλόγου εκφράζει την συμπά-
θειά του στην οικογένεια του εκλιπόντος και 
πρόκειται να αφιερώσει το επόμενο φύλλο 
της εφημερίδας «Αρτοζήνος» στην μνήμη 
του, τιμώντας τον έτσι για τη σημαντική του 
προσφορά τόσο στο Σύνδεσμο, όσο και στο 
χωριό. 

Απεβίωσε η Μαρία Δημ. Σχίζα-
Καρπαθάκη

Έφυγε από τη ζωή την 18η Μαρτίου 2012 η 
Μαρία Δημ. Σχίζα-Καρπαθάκη, και η εξόδιος 
ακολουθία με τις προσευχές συγγενών, φίλων και 
πολλών συγχωριανών μας έγινε την 19η Μαρτίου 
από το κοιμητήριο Ν. Σμύρνης. Η Μαρία ήταν 
κόρη του Δημητρίου Ν. Σχίζα (Δάσκαλου), 
παντρεύτηκε τον Αντώνη Καρπαθάκη και απέ-
κτησαν δύο παιδιά, την Ιωάννα και το Μανώλη. 
Η εκλιπούσα ήταν καλή σύζυγος, μητέρα και 
διεκρίνετο για την καλοσύνη της, έχαιρε δε της 
αγάπης και εκτίμησης όσων την γνώριζαν.

Το ΔΣ του Συλλόγου εκφράζει τη συμπά-
θεια του στους οικείους της εκλιπούσης.

 Εις μνήμην του αειμνήστου μπάρμπα 
Νίκου Τρουπή που απεβίωσε 
στις 12 Φεβρουαρίου 2012

Τον αείμνηστο  μπάρμπα Νίκο τον γνώρισα 
το 1960. Έτυχε να είμαστε γείτονες στην Άνω Νέα 
Σμύρνη. Έκτοτε βλεπόμαστε αδιάλειπτα μέχρι 
την ημέρα του θανάτου του. Τον γνώρισα ως 
πατριώτη, ως γείτονα, ως οικογενειάρχη και ως 
δημότη της Άνω Νέα Σμύρνης. Είχε όλα τα γνωρί-
σματα εκείνα που προσέλκυε το ενδιαφέρον και 
του πιο απλού πολίτη. Εργάστηκε ως ελεύθερος 
επαγγελματίας στον τομέα της φωτογραφίας, ως 
φωτογράφος σε δικό του στούντιο. Είχε επαγγελ-
ματική συνείδηση και απολάμβανε τη χαρά της 
δημιουργίας. Ήταν λιτός, καλοσυνάτος, μειλίχιος, 
συναινετικός, ενέπνεε κύρος και αξιοπρέπεια, ενώ 
συγχρόνως διέθετε και ανεπτυγμένη φαντασία 
υψηλής ποιότητας χιούμορ. Ήταν αγωνιστής στη 
ζωή, και αγωνιστής  για τα πρωταρχικά ιδεώδη 
της πατρίδας και της ελευθερίας.

Στην εξόδιο ακολουθία του, ήταν παρόντες 
στο τελευταίο αντίο η οικογένειά του, συγγενείς, 
φίλοι και γνωστοί οι οποίοι απέτεισαν φόρο τιμής. 
Φεύγοντας άφησε ως παρακαταθήκη ήθος, αξιο-
πρέπεια και αγωνιστικότητα. Αιωνία σου η μνήμη 
μπάρμπα Νίκο και καλό σου ταξίδι.

 Ήταν εκφραστής ψυχή τε και σώματι του παρα-
κάτω ποιήματος του Λορέτζου Μαβίλη:

 Ελευθερία για σένα ζω
 Για σένα μόνο παλεύω
 Κι’ αν εις τον κόσμο δεν σε βρω 
 Αλλού θα σε γυρεύω.  

  Γιάννης Χρονόπουλος           

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ
(Ιερέας Ηλίας Κωνσταντόπουλος)

Ποτέ δε μου είπε κανένας κάνε εκείνο ή γιατί 
το έκανες αυτό, εννοώντας αυτά που γράφω είναι 
λόγια καρδιάς, ταπεινότητας και σεβασμού.

Κ. Διαμαντή ή Μαστρο-Διαμαντή ή Άνθρωπε 
Διαμαντή, έφυγες από τη ζωή στα 100 σου χρό-
νια. Συνεργάτες, Αρχοντομάστορες μαζί με τον 
πατέρα μου Χρήστο Κωνσταντόπουλο και με 
άλλους πατριώτες μαστόρους που οικοδόμησαν 
ολόκληρα χωριά και πόλεις, πήρα το θάρρος 
να υποβάλλω με ταπεινότητα τα σέβη μου στη 
μνήμη σου.  

Ωφεληθήκαμε πάρα πολύ από την προσωπι-
κότητά σου. Όταν μας ορμήνευαν οι γονείς μας 
το θεωρούσαμε τις πιο πολλές φορές μάλωμα. 
Όταν τις ίδιες κουβέντες τις λέγατε και σεις με την 
άλλη παρέα των μαστόρων (Θ. Παπαγεωργίου 
– Κολοκοτρώνη, Παναγιώτη Μπόρα κ.λπ.), τότε 
προβληματιζόμαστε πάρα πολύ και το βάζαμε 
καλά στο μυαλό μας.

Μας λέγατε: «Ελάτε να μάθετε τη δουλειά να 
σας φέρνουν οι άλλοι τα υλικά». Ήταν κουραστικό 
το «Ζόμπολα και λάσπη και όλη μέρα καθισιό». 

« Τα χωριά μας – θυμάμαι κ. Διαμαντή που έλε-
γες - με το καθαρό οξυγόνο έχουν βαρυχειμωνιά 
και 3 μήνες χειμώνα. Μόνο γίδια και πρόβατα εί-
χαμε. Πως θα ζούσαμε εκεί; Τούτοι εδώ οι κάμποι 
είναι γη της Επαγγελίας αλλά δυστυχώς αυτοί που 
τα έχουν δεν τα εκτιμούν «.

Κουβαλάγαμε τις πέτρες να γεμίσουμε τα 
θεμέλια και αυτοί στον κάμπο λέγανε: «Θα πάρω 
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Ιδιοκτησία:
Σύνδεσμος Σερβαίων Αρκαδίας

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

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

•
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Θεόδωρος Ν. Σχίζας

Τηλ.: 2108228739, κιν.: 6932643535
•

Συντακτική Επιτροπή: 
Θεόδωρος Σχίζας,

Κατερίνα Κωνσταντοπούλου 
κιν. 6936713101,

Κωνσταντίνα Σχίζα κιν. 6977013211,
Μαρίνος Ρουσιάς κιν. 6972991137,
 Νικόλαος Σχίζας κιν. 6946618091

•
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 

A ρ τ ο ζ ή ν ο ς

εγώ το παιδί μου να μαζεύει ελιές;» 
Έλεγες, θυμάμαι, μαζί με τον πατέρα 
μου: «Ε, ρε πώς θέλετε με μια φούρκα 
στο κεφάλι. Πώς τα μαθαίνετε έτσι τα 
παιδιά; Πώς θα ζήσουν αύριο;» Πόσο 
δίκιο είχατε αλήθεια!

Αυτό είναι που μας καθιστά να λέμε 
για εσάς, Αιωνία σας η μνήμη. « Όσο να 
πεινάτε δε θα κλέβετε ποτέ, να το ζητά-
τε και αν σας το δώσουν να το πάρετε. 
Κάποιος θα σας δώσει κάτι «.

Τώρα που είπα για κλεψιά μπαρμπα 
– Διαμαντή θυμήθηκα το λόγο του ποι-
ητή Στρατηγόπουλου: «Σήμερα αυτά 
που γίνονται δεν είναι σαν και τότες. 
Σηκωθείτε και κρεμάσετε του Έθνους 
τους προδότες».

Εγώ ρωτώ κυρ. Διαμαντή, σε ποιο 
πανεπιστήμιο τα μάθατε αυτά που 
λέγατε; Μάλλον, θα απαντούσατε, στο 
Πανεπιστήμιο της καρδιάς, της ψυχής 
και του μπράτσου μας.

Αιωνία σου η μνήμη,
Ιερέας

Ηλ. Κωνσταντόπουλος 

Διαμαντής Θ. Κουτσανδρέας 
(1912-2012)

Πέθανε στην Αθήνα στις 6 Μαρτίου 
και ετάφη στο χωριό την επομένη ο 
αιωνόβιος Διαμαντής. Επιθυμία του 
ήταν να ταφεί στο χωριό, εκεί που 
γεννήθηκε και έζησε.

Ένας αιώνας, μια ζωή πολυκύμαντη, 
σκληρή και πολλές φορές αδυσώπη-
τη. Βαλκανικοί Πόλεμοι – Παγκόσμιοι 
Πόλεμοι (Α’ και Β’), Κατοχή, Εμφύλιος, 
Δικτατορία – Μεταπολίτευση – Οι-
κονομική Κρίση. Τα έζησε όλα, τα 
είδε όλα.

Γνήσιος Σερβαίος, αγνός, απλός, 
ακέραιος, τίμιος, καλοσυνάτος, φιλό-
τιμος και πρόσχαρος. Συγγενείς, φίλοι 
(ιδιαίτερα αισθητή η παρουσία φίλων 
του από το ΚΑΠΗ Αγ. Δημητρίου) και 
πατριώτες, τον ακολούθησαν ως το 
μεγάλο ταξίδι –το τελευταίο. Έκανε 
πολλά ταξίδια στη ζωή του, είτε σαν 
στρατιώτης, πολεμώντας στα βουνά 
της Αλβανίας, είτε σαν χτίστης στα χω-
ριά κυρίως της Μεσσηνίας (Κοπανάκι 
κ.α.). Μια ζωή ταξιδευτής εξ’ ανάγκης 
και όχι για λόγους ψυχαγωγικούς.

Προκειμένου να ζήσει την πολυ-
μελή οικογένεια του, ξενιτευόταν 
συχνά στη Μεσσηνιακή γη, γη  της 
Επαγγελίας όπως την χαρακτήριζε. 
Απέκτησε 7 παιδιά, 5 αγόρια, το Θο-
δωρή, τον Παναγιώτη, τον Κώστα, το 
Χρήστο, το Θανάση και 2 κορίτσια τη 
Βασιλική και τη Φωτούλα. Ευτύχησε 
να δει 15 εγγόνια και 11 δισέγγονα, 
τα οποία τον συνόδευσαν μέχρι τον 

τάφο. Μάλιστα την ώρα της ταφής 
τον σήκωσαν στους ώμους τους τέσ-
σερις Διαμαντήδες - εγγόνια του - και 
αυτό ήταν η μεγαλύτερη τιμή για τον 
παππού τους.

Δούλεψε μια ζωή με μόνα εφόδια 
τις αρχές της οικογένειας, τις ελληνο-
χριστιανικές αρχές αλλά και με αξίες 
διαχρονικές, τιμιότητα, εντιμότητα, 
ειλικρίνεια. 

Από τους πλέον καταξιωμένους 
πετράδες, το όνομα του συνυφασμένο 
με την τέχνη της πέτρας. Ολόκληρα 
χωριά χτίστηκαν από τα χέρια τους 
(Μαστόροι Σερβαίοι – Λαγκαδινοί). 
ΟΙ αντιξοότητες εκείνης της εποχής, 
όπου στα χωριά βασίλευε η φτώχια, 
δεν τον πτόησαν. Πάλεψε, αγωνίστη-
κε, μόχθησε και ο αγώνας του δικαι-
ώθηκε. Καμάρωνε για την οικογένεια 
του, την οποία βοήθησε όσο ζούσε 
και εισέπραξε ανάλογη αγάπη. Έδινε 
χαμόγελο και εισέπραττε χαμόγελο. 

 Αποχαιρέτησε με αξιοπρέπεια την 
πρόσκαιρη ζωή χωρίς να φοβηθεί ή να 
πτοηθεί. «Εσείς οι νέοι να’ στε καλά», 
έλεγε. «Εγώ όταν κρίνει ο Θεός θα 
φύγω. Μόνο αυτός ξέρει».

Γράμματα δεν έμαθε, δεν το ευνό-
ησαν οι συνθήκες της ζωής. Όμως 
ποτέ και κανένας δεν το κορόιδεψε, 
Έβγαλε το καλύτερο Πανεπιστήμιο, 
αυτό της ζωής και της βιοπάλης. Συ-
χνά αναφερόταν σε περιστατικά του 
παρελθόντος και διηγιόταν ιστορίες 
με πραγματικά περιστατικά που συνέ-
βησαν στη διάρκεια της πολύχρονης 
ζωής του.

Η μεγαλύτερη έκπληξη που του 
έκανε η οικογένειά του ήταν η τούρτα 
γενεθλίων 100 χρόνων που του έκοψε 
λίγο πριν φύγει για πάντα. Έφυγε 
ευτυχισμένος.

Ζωντανός θρύλος που συνέδεσε 
την παράδοση με τη σύγχρονη ζωή. 
Γεωργός ( το κασόνι ήταν πάντα γεμά-
το), κτηνοτρόφος, κτίστης. «Πρέπει 
να προσέχεις, αν δεν ξέρεις που πας 
γιατί μπορεί να μη φτάσεις ποτέ», 
έλεγε σαν ορμήνια στους νεότερους, 
τους οποίους αγαπούσε και έδειχνε 
ιδιαίτερη ευαισθησία.

Αν και έφυγε από τη ζωή, δεν πρό-
κειται κανείς να ξεχάσει τις αρετές που 
τον συνόδευαν στη διάρκεια της ζωής 
του και τις οποίες μετέδωσε στην οικο-
γένειά του, στους φίλους του και στους 
συμπατριώτες.

Ήταν ζωντανό παράδειγμα για 100 
χρόνια και θα παραμείνει για πάντα 
παράδειγμα προς μίμηση.

Καλό ταξίδι,
Κωνσταντίνος Κουτσανδρέας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Εις μνήμη Δ. Κουτσανδρέα κατατέθηκαν τα εξής ποσά:
Για λογαριασμό του Χαμόγελο του Παιδιού και αντί στεφάνων

Κουτσανδρέας Δ. Κων/νος .................................................................................... 50€
Κουτσανδρέας Δ. Θεόδωρος ............................................................................... 50€
Κουτσανδρέας Δ. Θανάσης .................................................................................. 50€
Κουτσανδρέας Δ. Χρήστος ................................................................................... 50€
Κουρή Δ. Βασιλική ................................................................................................... 50€
Κουτσανδρέας Δ. Παναγιώτης ............................................................................ 20€
Λαμπροπούλου Δ. Φωτεινή ................................................................................. 20€
Λαμπροπούλου Διαμάντω .................................................................................... 20€
ΚΑΠΗ Αγ. Δημητρίου .............................................................................................. 50€
Λέκκας .......................................................................................................................... 20€
Γύφτος Ιωάννης ........................................................................................................ 20€
Βέργος Φ. .................................................................................................................... 10€

Για λογαριασμό της εκκλησίας του χωριού
Κουτσανδρέας Δ. Θεόδωρος ............................................................................... 50€
Κουτσανδρέας Δ. Θανάσης .................................................................................. 50€

Τα δύο «Χαίρε» της Ελληνικής ψυχής
Σαν πλησιάζουν οι μέρες της Εθνι-

κής γιορτής της 25ης Μαρτίου και του 
Ευαγγελισμού, έρχονται στο μυαλό 
μου τα μαθητικά μου χρόνια, πώς 
έζησα σαν παιδί τον εορτασμό της 
ημέρας και αναπόφευκτα συγκρίνω 
και παραλληλίζω τον έντονο συ-
ναισθηματισμό που ζούσαμε εμείς 
τότε παιδιά του δημοτικού με το πώς 
βλέπουν και πώς αντιμετωπίζουν τα 
παιδιά και οι μαθητές σήμερα την 
εθνική γιορτή στα σχολεία.
Καταρχήν να περιγράψω την ει-

κόνα και το κλίμα που υπήρχε στο 
σχολείο μας, στο χωριό, και πώς 
αδημονούσαμε, μαθητούδια τότε, 
να συμμετάσχουμε στη γιορτή, στις 
απαγγελίες ποιημάτων, στα σκετς και 
στην παρέλαση. Αρκετές ημέρες πριν 
από την εθνική γιορτή της 25ης Μαρ-
τίου, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού 
προγράμματος είχαμε προετοιμασία 
για τον εορτασμό της παλιγγενεσίας. 
Διαβάζαμε και μαθαίναμε ποιήματα 
για την επανάσταση του 21 και οι με-
γαλύτερες τάξεις, με την καθοδήγηση 
των δασκάλων, ετοίμαζαν σκετς που 
είχαν σαν θέματα γεγονότα του επα-
ναστατικού αγώνα.
Μαθαίναμε τραγούδια που αναφέ-

ρονταν στους αγώνες των προγόνων 
μας, τον ηρωισμό των οπλαρχηγών 
αλλά και τα βάσανα της ελληνικής 
φυλής  που την οδήγησαν στον απε-
λευθερωτικό αγώνα.
Ρίγη συγκίνησης ηλέκτριζαν τα παι-

δικά μας στήθη απαγγέλλοντας πάνω 
στη σκηνή ποιήματα, όπως:

-Μπροστά πάει ο Νικηταράς, πίσω ο 
Κολοκοτρώνης και παραπίσω οι Έλλη-
νες με τα σπαθιά στα χέρια κ.λπ.
Πόσα ποιήματα, ακόμα και τώρα 

που έχουν περάσει πενήντα και πλέον 
χρόνια, δεν έρχονται στη μνήμη μας! 
Τα ποιήματα του Σολωμού για την 
ελευθερία και το δράμα του Μεσολογ-
γίου έχουν χαράξει τη μνήμη μας και 
παραμένουν αξέχαστα.

-Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο 
βασιλεύει.

-λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί κη μάνα 
το ζηλεύει.

-Τα μάτια η πείνα εμαύρισε στα 
μάτια η μάνα μνέει.

-στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παρά-
μερα και κλαίει.

-Έρμο τουφέκι σκοτεινό τι σ’ έχω 
εγώ στο χέρι.

-Όπου’ συ μού ’γινες βαρύ κι ο 
Αγαρηνός το ξέρει.

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Με χίλιες βρύσες χύνεται με χίλιες 

γλώσσες κρένει.
-Όποιος πεθαίνει σήμερα χίλιες 

φορές πεθαίνει.
Κάναμε δοκιμές για την παρέλαση 

και δεν ξεχνώ τη φωνή του μακαρίτη 
του δάσκαλου Λεωνίδα Παπαθωμό-
πουλου: «ψηλά το κεφάλι», «δυνατά 
τα πόδια στο χώμα». Κι όταν έλεγα 
το ποίημα :

-Μέσα μας βαθιά για σένα
-μια λαχτάρα πάντα ζει
-την πατρίδα συμβολίζει
-και τη λευτεριά μαζί. κ.λπ.
στις πρόβες για τη σημαία μας, μού 

’λεγε: «πιο δυνατά! Δεν έφαγες τραχα-
νά σήμερα;» Κι εγώ έβαζα τα δυνατά 
μου στο τέλος.

«Χαίρε, ω χαίρε λευτεριά! »
Σε όλες τις αίθουσες του σχολείου 

και στους διαδρόμους είχαμε αναρτή-
σει στους τοίχους φωτογραφίες των 
αγωνιστών του ‘21 και αποσπάσματα 
από ποιήματα που όλα μαζί δημιουρ-
γούσαν ψυχική ανάταση για τα εθνικά 
ιδανικά της ελευθερίας, της έννοιας της 
πατρίδος αλλά και της πίστης.
Στο κατηχητικό ο παπάς με απλά 

λόγια μας ανέλυε το νόημα του ευαγγε-
λισμού «χαίρε, κεχαριτωμένη ο Κύριος 
μετά σου....». Μαθαίναμε το τροπάριο 
«Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφά-
λαιον και του απ’ αιώνος Μυστηρίου 
η φανέρωσης....» και συνδυάζαμε το 
«χαίρε, κεχαριτωμένη» με το «χαίρε, 
ω χαίρε λευτεριά» του Σολωμού.
Τα δύο «χαίρε» της ψυχής του έθνους 

και του ελληνισμού συνιστούν και κα-
θορίζουν την πορεία του στην ιστορία. 
«Της σωτηρίας ημών το κεφάλαιο..», η 
συνεπτυγμένη έννοια που δηλώνει την 
πεμπτουσία της πίστης, ότι «ο λόγος 
σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν 
..» και το «χαίρε, ω χαίρε λευτεριά 
..», επίσης μια συνεπτυγμένη έννοια 
των ιδανικών της φυλής, δηλώνουν 
την ανατολή μιας νέας εποχής για το 
σκλαβωμένο γένος των Ελλήνων που 
αναγεννάτε με την επανάσταση του 21. 
Ξεχασμένη στους αιώνες κάτω από μα-
κρόχρονη σκλαβιά, η ελληνική φυλή 
συντηρούσε μέσα στα Μοναστήρια 
και στα απόκρημνα χωριά αναμμένο 
το καντήλι της Ελληνικής ψυχής. Οι 
Έλληνες στα χρόνια της τουρκικής 
τυραννίας αντλούσαν δύναμη από την 
πίστη τους στο Χριστό και την Πανα-
γία και η αποφασιστικότητά τους για 
την αποτίναξη του ζυγού εκδηλώθηκε 
στην προκήρυξη της Πελοποννήσου 
το 1821.

«Ομοφώνως αποφασίσαμε όλοι 
ή να ελευθερωθούμε ή να αποθά-
νουμε»
Θυμάμαι στα πρώτα χρόνια του Γυ-

μνασίου στα Λαγκάδια, μια 25η Μαρτί-
ου να εκφωνεί τον πανηγυρικό λόγο για 
την εθνική εορτή, μέσα στην εκκλησία 
των Ταξιαρχών, ο φιλόλογος καθη-
γητής αείμνηστος Μπάλτας. Λόγος 
φλογερός και στομφώδης, μιλούσε στις 
καρδιές των παρισταμένων μαθητών 
και ενηλίκων. Πολλοί έκλαιγαν από 
συγκίνηση και ενθουσιασμό μαζί 
ακούγοντας τον αγορητή να μνημονεύ-
ει τις θυσίες των Δεληγιανναίων, τον 
ακαταμάχητο ηρωισμό του Νικηταρά, 
το δαιμόνιο στρατηγικό νου του Κολο-
κοτρώνη, το σχοινί του Πατριάρχη!
Έπαρση ψυχής και συναισθημάτων 

για τα ιδανικά της φυλής και της πατρί-

δος, τότε που ο κόσμος δεν μετρούσε 
την ευτυχία του με τα κυβικά του αυ-
τοκινήτου του και με τα τετραγωνικά 
της μεζονέτας. Δεν υπήρχε η επίδειξη 
πλούτου και ο φρενήρης ανταγωνισμός 
υπερκατανάλωσης. Πίστευε ο λαός 
στην πρόοδο, ναι, αλλά με αγώνα 
και πάλη και είχε χώρο στην ψυχή 
του για να χωρέσει τον ενθουσιασμό 
από τα παραδείγματα ηρωισμού και 
αυτοθυσίας των προγόνων μας που 
αγωνίστηκαν για την ελευθερία της 
πατρίδος.
Δυστυχώς σήμερα η ελληνική κοι-

νωνία δεν είναι σε θέση να εκτιμή-
σει με τα ίδια κριτήρια που είχαμε 
τότε τη σημασία της διπλής γιορτής 
της 25ης Μαρτίου, γιατί η ψυχή των 
ανθρώπων πλημμύρισε από τα στοι-
χεία της σύγχρονης ζωής, της ζωής 
του life style, της ικανοποίησης περιτ-
τών αναγκών, της υποβάθμισης των 
αξιών και της υλιστικής αντίληψης του 
σκοπού της ζωής. Δεν έχουν καταλάβει 
δυστυχώς οι σημερινοί πολιτικοί και 
πνευματικοί ηγέτες, που θα μπορούσαν 
να καθοδηγήσουν το λαό, την ευθύνη 
που έχουμε όλοι μαζί, κυρίως όμως αυ-
τοί, για την τύχη της πατρίδας και την 
υπεράσπισή της από τους σύγχρονους 
κινδύνους.
Θα ήταν χρήσιμο σε όλους να 

θυμηθούμε τα λόγια του Μακρυγιάν-
νη: «Τούτη την πατρίδα την έχομεν 
όλοι μαζί, και σοφοί κι αμαθείς και 
πλούσιοι και φτωχοί και πολιτικοί και 
στρατιωτικοί και οι πλέον μικρότεροι 
άνθρωποι. Το λοιπόν δουλέψαμε όλοι 
μαζί και να μην λέγει ο δυνατός «εγώ», 
ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέγει 
ο καθείς «εγώ» όταν αγωνίζεται μόνος 
του να φκιάσει ή να χαλάσει, να λέγει 
εγώ όταν όμως αγωνίζονται πολλοί να 
φκιάσουν τότε λένε «εμείς». Είμαστε 
εις το «εμείς» κι όχι εις το «εγώ».
Οι πρόγονοί μας αγωνιστές μας 

παρέδωσαν ένα σύμβολο ελευθερίας 
γραμμένο με το αίμα τους. Εμείς 
καλούμαστε να το προστατεύσουμε. 
Ας ηχήσει και πάλι στους δύσκολους 
καιρούς που περνάει η πατρίδα ο 
παιάνας του Ευριβιάδη, όπως μας 
τον λέει ο Σοφοκλής «Ίτε παίδες 
Ελλήνων...» και αντί «ελευθερούτε 
» να προσθέσουμε το επίκαιρο για 
τη σημερινή συγκυρία «συγκρατή-
στε» την πατρίδα από την ολισθηρή 
πορεία. Να την ανατάξουμε για να 
μπορέσει να πορευθεί με καλύτερες 
προϋποθέσεις στο μέλλον για το καλό 
των επερχομένων γενεών.

Τουθεύς

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ
Ειδικός παθολόγος

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιατρείο:                                                         τηλ.2130158778
Δαναών 69 και Πρωτεσιλάου                    κιν:6972211231
 13123 ΙΛΙΟΝ                            email:yiandala@gmail.com
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Το τριήμερο του Ελαφηβολιώνα στου Σέρβου - 
Αναβίωση εθίμων της αποκριάς 25-26-27 Φεβρουαρίου 2012

(συνέχεια από τη σελίδα 1)
Στις αστικές πόλεις  κατέφυγε ο μισός σχεδόν πληθυσμός της 

χώρας, γοητευμένος από τις επαγγελίες μιας καλύτερης ζωής 
και η πλειονότητα τα κατάφερε. Μέσα από μια πολυδαίδαλη 
διαδικασία πρωτόγνωρη για τους περισσότερους , εκείνο που 
κράτησε  τη δίψα για ζωή, ήταν πάντα η άσβεστη φλόγα  των 
παραδόσεων έστω και ως μακρινή ανάμνηση. Όμως τα χρόνια 

πέρασαν και η υλική ευημερία εκμαύλισε τις συνειδήσεις . 
Αλλοιώθηκαν τα υπαρξιακά στοιχεία με αποτέλεσμα την απο-
θέωση του εγώ  και τη χρήση πια του εμείς κατά το δοκούν.
Όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε πέρα από κάθε 

ρομαντική διάθεση και τα καλά της οικονομικοκοινωνικής 

ανέλιξης. Η παιδεία έγινε κτήμα όλο και περισσότερων αν-
θρώπων, οι οποίοι στη συνέχεια μπόρεσαν και εκτίμησαν τα 
ευεργετήματα των παραδόσεων. Μια  προσπάθεια ήδη έχει 
ξεκινήσει με μικρά, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες, 
αλλά αποφασιστικά  βήματα από την ομάδα που απαρτίζουν το 

ΔΣ του συλλόγου. Μια προσέγγιση των παραδόσεων ιδωμένων 
με τη ματιά της κοινωνικής ευαισθησίας και την ανάγκη του συ-
νυπάρχειν μέσω της κοινωνικής ευαισθησίας. Λοιπόν τριήμερο 
καρναβάλι στου Σέρβου την Κυριακή των απόκρεω.

Από την αρχαιότητα πέρασαν οι Διονυσιακές γιορτές μέσω 
του Βυζαντίου στις μέρες μας. Όμως όπως προείπαμε στο 
διάβα των χρόνων έχασαν την φυσιογνωμία τους πλην όμως 

η ουσία παρέμεινε η ίδια. Είναι αυτή που πέρα από οποιοδή-
ποτε ξενόφερτο στοιχείο ειδικά προσαρμοσμένο στις τέτοιου 
είδους ανάγκες της αστικής πόλης, προμηνύει τη μετάβαση 
από το βαθύ σκοτεινό χειμώνα στο ξύπνημα των αισθήσεων 
της άνοιξης. Ο χοίρος λοιπόν σφάχτηκε προσφορά της «φύσης 
στους ανθρώπους» και οι παρευρισκόμενοι γεύτηκαν τη λιπαρή 

σάρκα σε μια απογευματινή ευωχία στο πλάτωμα κάτω από την 
πλατεία. Ακολούθησε ξέφρενος χορός  ο οποίος συνεχίστηκε 
στο πολιτιστικό κέντρο μέχρι τις μεταμεσονύχτιες ώρες.
Νέοι και μεγαλύτεροι μασκαρεύτηκαν και άρχισαν τα πει-

ράγματα με την αινιγματική τους αμφίεση.
Οι φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους ως πειστήριο της 

ομαδικής απελευθέρωσης της καλά κεκρυμένης ανάγκης συ-
νύρπαξης. Η νυχτερινή αποχώρηση εν μέσω μιας απίστευτης 
παγωμένης νυχτερινής σιγαλιάς πραγματοποιήθηκε με κρατη-

μένες δυνάμεις για το ξεφάντωμα που όλοι υποσχέθηκαν ότι 
θα ακολουθούσε την επομένη.
Ξημερώνοντας η αχνοφεγγιά βρήκε τους πρόθυμους να 

ανασκουμπώνονται για το άναμμα της φωτιάς και το στήσιμο 
του καζανιού που θα υποδεχόταν το χοίρο προς αναβίωση 
του εθίμου. Προχωρώντας η μέρα ο ήλιος εναλλασσόταν με 
μια αραιή συννεφιά και με την αγωνία της ανατροπής της 

καιρικής συμμαχίας, για το τελετουργικό που θα ακολουθούσε 
στη συνέχεια. Η συντροφιά μεγάλωνε διαρκώς με την πάροδο 
του χρόνου και άρχισε να ζεσταίνεται με τα πρώτα ποτήρια 
κρασιού, που ακολουθούσαν τις ανταλλασσόμενες ευχές. Όλη 
η ατμόσφαιρα σιγά σιγά απέρρεε τη θερμότητα που την συ-
ναντάμε το δεκαπενταύγουστο στο χωριό. Απελευθερωμένοι 
πια, από τις προβλέψεις για την επερχόμενη κακοκαιρία, οι 
παρευρισκόμενοι συγκέντρωσαν ένα μεγάλο ενεργειακό χώρο 
γύρω τους, αποτρέποντας την πυκνή ομίχλη, αλλά και τη δυ-
νατή νεροποντή μεταγενέστερα, να τους χαλάσει τη διάθεση 
για ξεφάντωμα. 

Το τι επακολούθησε δεν περιγράφεται με λέξεις αλλά και 
ούτε μπορεί να αποτυπωθεί στις εικόνες που ακολουθούν, μόνο 
έγινε βιωματική συνείδηση στους συμμετέχοντες, που θα τους 
ακολουθεί για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους. 

Όλο το εγχείρημα αποδείχθηκε μοναδικό βιωματικό στοιχείο 
για όλους εμάς, τους συμμετέχοντες, αλλά και για τον καθένα 
χωριστά, εξάλλου ζητούμενο στη ζωή μας είναι το «κυνηγητό» 
της ευτυχισμένης στιγμής!
σσ: Ο Ελαφηβολιών είναι ο ένατος μήνας του αττικού ημε-

ρολογίου. Ήταν αφιερωμένος στη θεά Άρτεμη και αντιστοιχεί 
με το χρονικό διάστημα 21 Φεβρουαρίου - 23 Μαρτίου.

Διονύσης Ραυτόπουλος 

Χοροεσπερίδα  2 0 1 2Χοροεσπερίδα  2 0 1 2
(συνέχεια από τη σελίδα 1)
Η ταμίας του Συνδέσμου, κα 

Μίνα Δημοπούλου, καλωσόρισε 
τους παρευρισκόμενους, τους ευ-
χαρίστησε για την αγάπη και την 
συμπαράσταση που δείχνουν σε 
όλες τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου, 
αναφέροντας ότι το Διοικητικό 
Συμβούλιο προσπαθεί να φέρει 
τους πατριώτες κοντά, στα πλαίσια 
πάντα των δυνατοτήτων του. Στη 
συνέχεια, αφού προσφώνησε τους 
επίσημους καλεσμένους που ήταν 
παρόντες στην εκδήλωση, κάλεσε 
τους Πανοσιολογιότατους Αρχι-
μανδρίτες πατέρες Θεοφύλακτο και 
Μάξιμο, που τίμησαν με την παρου-
σία τους την εκδήλωση, να ευλογή-
σουν την καθιερωμένη βασιλόπιτα. 
Έπειτα κλήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
του Συνδέσμου κ. Θεόδωρος Σχίζας 
να απευθύνει χαιρετισμό και να 
κόψει το πρώτο κομμάτι της πίτας, 
το οποίο με ευφημισμό αφιέρωσε σε 
ένα ενενηντάχρονο πατριώτη, τον 
Σύνδεσμο Σερβαίων, μιας και ενενή-
ντα χρόνια τώρα κρατάει ζεστό το 
φως της ιδιαίτερης πατρίδας μας 

στις καρδιές μας, συμμετέχοντας 
ενεργά στα κοινωνικά δρώμενα του 
τόπου μας και όχι μόνο.
Ακολούθησε ο Δήμαρχος Ιλίου 

κ. Νικόλαος Ζενέτος, φίλος και 

τακτικός επισκέπτης του χωριού 
μας, ο οποίος αφιέρωσε το κομ-
μάτι της πίτας που έκοψε στους 
μόνιμους κάτοικους του χωριού. 
Τη σκυτάλη στην κοπή της πίτας 
πήραν οι υπόλοιποι εκλεκτοί καλε-
σμένοι του Συνδέσμου, ο κ. Πέτρος 
Ζούνης (Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας), 

η κα Μαρίνα Διαμαντοπούλου 
(Αντιδήμαρχος), Ο Πρόεδρος της 
Τοπικής Κοινότητας κ. Ιωάννης 
Ρουσιάς, καθώς και τα μέλη της 
Ανδρέας Ανδριόπουλος και Ιωάννης 

Σχίζας, οι κ.κ. Γιάννης Βέργος και 
Δημήτριος Δαλαμάγκας (Δημοτικοί 
Σύμβουλοι του Δήμου Ιλίου), ο τέως 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Στάθης 
Δάρας, ο Καθηγητής Ιατρικής του 
Ε.Κ.Π.Α. ιατρός Γεώργιος Τρουπής, 
καθώς και ο Λέκτορας Ιατρικής του 
Ε.Κ.Π.Α. και υποψήφιος βουλευτής 
του νομού μας ιατρός Κωνστα-

ντίνος Βλάσσης. Εν το μεταξύ, και 
ενώ είχε ολοκληρωθεί η κοπή της 
πίτας, προσήλθε στην εκδήλωση 
ο Δήμαρχος Γορτυνίας, κ. Γιάννης 
Γιαννόπουλος, ο οποίος λίγες ώρες 

νωρίτερα είχε τελέσει πολιτικό γάμο 
στο Δημαρχείο της Δημητσάνας και 
παρόλα αυτά θέλησε να μας τιμήσει 
με την παρουσία του.
Εν τω μεταξύ, νόστιμοι μεζέδες 

άρχισαν να καταφθάνουν στα 
τραπέζια και το ζωντανό μουσικό 
πρόγραμμα ξεκίνησε υπό τους 
ήχους του κλαρίνου. Το κέφι δεν 

άργησε να ανάψει και το χορευτικό 
του Συνδέσμου έσυρε τον πρώτο 
κλέφτικο χορό, εντυπωσιάζοντας 
τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι 
τους καταχειροκρότησαν για τις 
επιδόσεις τους. Ο εφημέριος του 
χωριού μας, πατέρας Θεοφύλακτος, 
αλλά και πολλοί  πατριώτες, κάθε 
ηλικίας, δεν έχασαν την ευκαιρία 
και τους συνόδευσαν στους επό-
μενους χορούς, δημιουργώντας 
μια ζεστή ατμόσφαιρα καθόλα τη 
διάρκεια της βραδιάς. Παράλληλα, 
μοιράστηκαν λαχνοί από νεαρούς 
Σερβαίους για την κλήρωση πλού-
σιων δώρων, που προσέφεραν 
πολλοί χορηγοί, πατριώτες αλλά 
και φίλοι του Συνδέσμου.

Tο Δ.Σ. του Συνδέσμου θα 
ήθελε να ευχαριστήσει θερμά 
όλους εσάς που συμμετείχατε 
αλλά και τους χορηγούς μας και 
να σας υποσχεθεί ότι θα κάνει 
το καλύτερο δυνατόν, ώστε 
του χρόνου να διορθώσει τυχόν 
παραλείψεις ή λάθη και να σας 
προσφέρει μια ακόμη καλύτερη 
χοροεσπερίδα.
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Μετανάστευση  και  Έλληνες  Μετανάστες  της  Αυστραλίας

Βραβεύσε ι ς  Μαθη τών  κα ι  φο ι τ η τών  γ ι α  τ ο  έ τ ο ς  2 0 1 2

Στο πλαίσιο της ετήσιας χοροεσπερίδας του 
έτους 2012 απονεμήθηκαν τα βραβεία του Συν-
δέσμου στους διακριθέντες και αριστεύσαντες 

μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης, τους εισαχθέντες, 
καθώς και αποφοιτήσαντες φοιτητές των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας και του εξωτε-
ρικού. Στο βήμα κλήθηκε για την πρώτη απονομή ο 
ιατρός Στάθης Δάρας, εμπνευστής και θεμελιωτής των 
εν λόγω βραβείων, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά 
στο θεσμό, που μετράει ήδη 36 χρόνια, ζητώντας 

παράλληλα από όλους τους πατριώτες την περαιτέρω 
στήριξη και αναβάθμιση του. Ακολούθησαν τα υπό-
λοιπα βραβεία στους άξιους νέους του χωριού μας, εν 
μέσω χειροκροτημάτων και πολλών ευχών για καλή 
πρόοδο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ  κ. Θεόδωρος Σχίζας απονέμει βραβείο 
στην Μαρίνα Κωνσταντοπούλου για την απόκτηση Μ.Δ.Ε.

Ο εμπνευστής του θεσμού, ιατρός Στάθης Δάρας 
κατά την απονομή βραβείου

Ο δάσκαλος Δημήτρης Δαλαμάγκας παραδίδει 
την αναμνηστική πλακέτα στην Μαρία Σχίζα 

για την εισαγωγή της στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ο Θεόδωρος Τρουπής βραβεύει την Χριστίνα-Ευφροσύνη 
Κλεισούρα για τη σημαντική διάκριση της

Βραβεύσεις για το 2012
Αναστασία Ε. Ντάβου• 

Αριστεύσασα και πρωτεύσασα στο Μ.Δ.Ε. Εφαρ-
μοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής του 
Ε.Κ.Π.Α. με γενικό βαθμό 9 και 41/100

Μαρίνα Η. Κωνσταντοπούλου• 
Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. στην Ενόργανη Χημεία του 

Πανεπιστημίου Warwick, Ηνωμένο Βασίλειο
Αργυρώ Β. Χειμώνα• 

Αποφοίτησε επιτυχώς από το τμήμα Εφαρμογών 
Πληροφορικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας 
του ΤΕΙ Μεσολογγίου

Χρήστο Δ. Αντωνίου• 
Εισήχθη στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του 

Πολυτεχνείου Πάτρας
Στην Μαρία Κ. Σχίζα• 

Εισήχθη στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επι-
χειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του 
ΤΕΙ Χαλκίδας

Στον Χρυσόστομο – Ιωάννη Σ. Στρίκο• 
Εισήχθη στο τμήμα Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνο-

λογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Πειραιά
Στον Δημήτριο Ε. Ντάβο• 

Αρίστευσε στην Γ’ Γυμνασίου με γενικό βαθμό 19 
και 5/13

Χριστίνα-Ευφροσύνη Α. Κλεισούρα• 
Για τη διάκριση και βράβευση της στον Πανελλήνιο 

Μαθηματικό Διαγωνισμό για παιδιά δημοτικού της Ελ-
ληνικής Μαθηματικής Εταιρίας

Η Ελλάδα ζει στην κυριολεξία μια πρωτόγνωρη άθλια 
κατάσταση συνέπεια των γενεσιουργών αιτιών, 
αλόγιστου δανεισμού, κατάπτωσης θεσμών, έλλειψη 

κοινωνικής συνοχής και το σημαντικότερο του ευτελισμού και 
απαξίωσης του πολιτικού μας συστήματος.  
Τα παραπάνω δεν ήρθαν εξ ουρανού. Ήταν και είναι ενορ-

χηστρωμένα από κάποια κέντρα εξουσίας των διεθνών και των 
ντόπιων συμφερόντων της πλουτοκρατικής μαφίας. Αυτοί 
μεθοδευμένα πόνταραν στον βωμό της παγκοσμιοποίησης 
και στον άκρατο φιλελευθερισμό, χωρίς αρχές, χωρίς δη-
μοκρατική αντίληψη, χωρίς ανθρωπισμό, χωρίς οικολογική 
αρμονία, απαξιώνοντας την παραγωγική δομή της χώρας 
και το κυριότερο επιβάλλοντας ένα σαθρό και επίπλαστο 
σύστημα αξιών και όλα αυτά επικαλυμμένα με χρυσόσκονη. 
Έτσι έβαλαν σε εφαρμογή τη ρήση του Μενάνδρου (342-292 
π.Χ.) «τα δάνεια δούλους τους ελεύθερους ποιεί». Ο στόχος 
επετεύχθη. Τα κατάφεραν διαχρονικά οι πολιτικοί μας, και 
πάλι οι Έλληνες γίνονται μετανάστες. Ό,τι χειρότερο για την 
Ελλάδα και τους Έλληνες. 
Ως μετανάστης και εγώ θα κάνω μια περιληπτική περι-

γραφή για την μετανάστευση και τους μετανάστες της Αυ-
στραλίας. Από αρχαιοτάτων χρόνων βάσει βιβλιογραφίας, οι 
άνθρωποι μετανάστευαν από την πατρίδα τους σε άλλα μέρη 
για μία καλύτερη ζωή, ενώ πολλές φορές ήταν επιβεβλημένη 
η μετανάστευση λόγω εχθρικών επιδρομών. Με την αποίκηση 
της Αυστραλίας από τους Άγγλους αλλά και ακόμα πριν το 
Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, πήγαν περίπου 5000 έλληνες από την 
Ελλάδα αλλά και από τη διασπορά με πρόσκληση και εγγύηση 
συγγενικών τους προσώπων. 
Το 1951 άνοιξε η διαδικασία για μετανάστευση για Αμερι-

κή, Αυστραλία και Αφρική. Η Αυστραλία με τις οδηγίες της 
Αγγλίας, ίδρυσε μια επιτροπή την Intercontinental Commi
ttee for European Migration για τους Άγγλους και για τους 
πρόσφυγες πολέμου της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης και 
της Ελλάδας. Για την Ελλάδα η επιτροπή λεγόταν «Δημόσια 

Επιτροπή Ελλήνων Μεταναστών» (Δ.Ε.Μ.Ε.) στην διεύθυν-
ση Καπλανών 15 Κολωνάκι. Ο σκοπός της επιτροπής ήταν η 
οργάνωση και η μέριμνα μεταφοράς των μεταναστών στην 
Αυστραλία σε ένα εγκαταλελειμμένο στρατιωτικό καταυλι-
σμό στο κέντρο της Αυστραλίας το οποίο δεν είχε τις στοι-
χειώδες υποδομές για ανθρώπους. Το κέντρο αυτό το είχαν 
ονομάσει Bonegilla Reception and TrainingCenter (Κέντρο 
υποδοχής και εκπαίδευσης). Εκεί κατέληγαν οι μετανάστες 
όπου τους διοχέτευαν σε διάφορες βραχυπρόθεσμες δου-
λειές, φυσικά με τις χειρότερες συνθήκες, όπως κατασκευές 
δρόμων, σιδηροδρόμων, υδατοφραγμάτων, καλλιέργεια και 
συγκομιδή αγροτικών προϊόντων, ενώ από τις μακροπρόθε-
σμες δουλειές θεωρούνταν η κοπή ξύλων στην ζούγκλα, με 
ό,τι αυτό συνεπαγόταν. 
Το ημερομίσθιο ήταν το κατώτερο βασικό και οι υπερωρίες 

υποχρεωτικές διότι τα μέσα μεταφοράς από τους εργοδότες, 
από και προς τις δουλειές, ήταν συγκεκριμένες ώρες ενώ 
κάποιοι κατοικούσαν στην περιοχή που εργάζονταν. Η συμπε-
ριφορά των εργοδοτών ήταν βάναυση, αφού είχαν όσους ήθε-
λαν εθελοντές σκλάβους. Οι μετανάστες είχαν την υποχρέωση 
να δουλεύουν 2 χρόνια όπου και αν τους έστελναν ενώ είχαν 
το δικαίωμα να αρνηθούν έως 2 φορές. Παραπάνω αρνήσεις 
συνεπάγονταν την απώλεια σημαντικών παροχών από το 
κράτος. Εμπρός γκρεμός και πίσω ρέμα. Η κατάσταση ήταν 
στα όρια της τρέλας αν και μερικοί τρελάθηκαν δουλεύοντας 
στην έρημο στις σιδηροδρομικές γραμμές σε θερμοκρασίες 
40-50 oC. Οι διαμαρτυρίες και οι εξεγέρσεις έπαιρναν ολοένα 
μεγαλύτερες διαστάσεις, μωρά παιδιά πέθαιναν από ασιτία 
και μερικοί ενήλικες δεν είχαν υποδήματα. Η τοπική εφημερί-
δα Border Morning Mail έγραφε ότι το κέντρο υποδοχής δεν 
είχε τίποτα λιγότερο από μία πόλη, ωστόσο απαγορευόταν 
στα μέσα ενημέρωσης να πλησιάσουν. Από κει πέρασαν και 
αρκετοί Έλληνες πατριώτες τους οποίους κανένας από τους 
κυβερνώντες της Ελλάδας δεν τους ρώτησε πώς επιβίωναν. 
Αντίθετα από το 1965 και μετά διακήρυτταν ότι η Ελλάδα 

ευημερούσε και ακούστηκε από χείλη πρωθυπουργού η 
φράση «ουδαμού χρυσός επί της γης όσο στην Ελλάδα» και 
ότι όσοι μετανάστες επαναπατριστούν θα έχουν ευνοϊκή 
μεταχείριση φέρνοντας συνάλλαγμα, γεγονός το οποίο ήταν 
παραπλανητικό γιατί οι μετανάστες άφηναν τις δουλειές τους 
και πωλούσαν τα σπίτια τους. Ερχόμενοι πίσω στην Ελλάδα 
τα πράγματα ήταν διαφορετικά από αυτά που τους είχαν πε-
ριγράψει, ενώ το συνάλλαγμά τους μετατράπηκε σε δραχμές 
και η προοπτική παραμονής ήταν δυσοίωνη. Κατά συνέπεια 
το 90% αυτών επέστρεψαν πίσω στην Αυστραλία αφήνοντας 
πίσω το συνάλλαγμα που μετά χαράς ήταν ευπρόσδεκτο. 
Επιπροσθέτως, από το βήμα της βουλής αλλά και από τον 
άμβωνα της εκκλησίας διακήρυτταν ότι το συνάλλαγμα των 
μεταναστών ήταν ευλογία θεού και οι φωστήρες μας το με-
τουσίωναν σε επαύλεις και σε αρώματα αντί να κάνουν υπο-
δομές για την προοπτική της χώρας. Εντωμεταξύ, η ελληνική 
παροικία στην Μελβούρνη έκανε ενέργειες για τη βελτίωση 
των συνθηκών ζωής των Ελλήνων και μέσω του συνδέσμου 
«Δημόκριτος» έστελναν κουβέρτες, ρουχισμό και ευτυχώς 
εγένοντο αποδεκτά από τη διοίκηση του κέντρου. Σταδιακά ο 
σύνδεσμος απεγκλώβισε από την Bonegilla πολλούς Έλληνες 
και τους έβρισκε δουλειά στα αστικά κέντρα βελτιώνοντας έτσι 
τις συνθήκες διαβίωσής τους.     
Σήμερα το κέντρο μεταναστών Bonegilla είναι μουσείο με την 

ονομασία «Bonegilla Migrants Experience»και έχει μεγάλη επι-
σκεψιμότητα. Οι Έλληνες μετανάστες στην Αυστραλία παρά τα 
όσα μύρια υπέφεραν, σήμερα είναι κοινωνικά καταξιωμένοι και 
ανησυχούν για τα τεκταινόμενα στην Ελλάδα, αφού βλέπουν 
να φεύγουν οι νέοι, που είναι η προοπτική της χώρας, και να 
εισβάλλουν κατά εκατοντάδες άλλοι μετανάστες πολλών εθνι-
κοτήτων, αμφιβόλου ήθους και με παραβατικές πολλές φορές 
συμπεριφορές, με συνέπεια οι Έλληνες να γίνονται μειοψηφία 
στον τόπο τους και να έχουν χάσει οριστικά την εθνική τους 
κυριαρχία. Κατά τα άλλα δοξάστε τους κυβερνώντες. 

Γιάννης Ηλ.Χρονόπουλος

Συγχαρητήριες επιστολές
Η Βιβή Δάρα του Γεωργίου (Δάσκαλου) συγ-• 
χαίρει τον ανηψιό της Ευστάθιο Γαβριήλογλου, 
γιο του Γεράσιμου και της Μαρίας Δάρα του 
Γεωργίου (Δάσκαλου), που ολοκλήρωσε τις 
σπουδές του στο Πολυτεχνείο ως Μηχανο-
λόγος Μηχανικός. Επίσης, συγχαίρει και την 
ανηψιά της Ελένη Γαβριήλογλου του Γεράσι-
μου και της Μαρίας Δάρα (Δάσκαλου) για την 
επιτυχία της και τη φοίτηση της στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Η Μαρία Δάρα – Γαβριήλογλου, κόρη του • 
Γεωργίου Δάρα (Δάσκαλου) συγχαίρει τον 
ανηψιό της Νικόλαο Ξανθόπουλο, γιο του 
Χαράλαμπου και της Βιβής Δάρας (Δά-
σκαλου) που ολοκλήρωσε επιτυχώς τόσο 
τις προπτυχιακές σπουδές του στο Πολυ-
τεχνείο ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και 
Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 
όσο και τις μεταπτυχιακές του σπουδές 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στη Μεγάλη 

Βρετανία. Επίσης, συγχαίρει τον ανηψιό 
της Γεώργιο – Χρήστο Ξανθόπουλο γιο της 
Βιβής Δάρα (Δασκάλου) για την επιτυχία 
του και τη φοίτηση του στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα Πληρο-
φορικής.
Ο μαθητής της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού, • 
Γιώργος Ευθυμιάτος, διακρίθηκε και 
βραβεύτηκε, για την επίδοση του στον 5ο 
Μαθηματικό Διαγωνισμό, από την Ελλη-

νική Μαθηματική 
Εταιρεία. Ο Γιώρ-
γος είναι γιος της 
Γεωργίας Γ. Βέρ-
γου ,  Πολιτ ικού 
Μηχανικού  και 
του Νίκου Ευθυ-
μιάτου Ηλεκτρολό-
γου Μηχανικού.
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Εκδρομή του Συνδέσμου Σερβαίων 
στην Μύκονο το τριήμερο 
του Αγίου Πνεύματος

Ο Σύνδεσμος σχεδιάζει εκδρομή στο 
νησί των ανέμων το τριήμερο του Αγίου 
Πνεύματος (ημερομηνίες 01–04/06/2012). 
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 155,00 
Ευρώ/άτομο και το πακέτο περιλαμβάνει:

1. Ακτοπλοϊκά εισητήρια Ραφήνα-
Μύκονος-Ραφήνα

2. Τρεις Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
PAOLAS TOWN (http://www.paolas.net) άνευ πρωινού

3. Γύρος του νησιού με λεωφορείο 
4. Μεταφορά από και προς το λιμάνι στο ξενοδοχείο
Προκαταβολή 55,00 Ευρώ έως την Δευτέρα 30 Απριλίου 2012. Για δήλωση 

συμμετοχής αλλά και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθεί-
τε στους Κατερίνα Κωνσταντοπούλου (6936713101) και Μαρίνο Ρουσιά 
(6972991137).

Σκέφτομαι και γράφω, «Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας στου Σέρβου»
Ο μαθητής της Ε’ τάξης του Δη-

μοτικού, Στέλιος Λυμπέρης, επι-
σκέφθηκε για πρώτη φορά το 
χωριό Σέρβου Αρκαδίας, για να 
περάσει το τρίημερο της Καθαράς 
Δευτέρας του 2012. Στην παρακά-
τω έκθεση μπορείτε να διαβάσετε 
τις εντυπώσεις του για το χωριό 
αλλά και για τους ανθρώπους που 
γνώρισε κατά την παραμονή του 
σε αυτό.
Σήμερα είναι Τετάρτη 29 Φεβρουα-

ρίου 2012. Πριν μια εβδομάδα περί-
που ,πήγα στην ορεινή Αρκαδία ,σε 
ένα χωριό που το έλεγαν Σέρβου. Βα-
σικά δεν έχουμε εμείς εκεί σπίτι αλλά 
μας κάλεσε μια φίλη απ΄ το χορευτικό 
μου μαζί με τους γονείς της. Για να 
μην πολυλογώ φύγαμε από το σπίτι 
μας στις 7.00. Από βραδύς είχαμε 
ετοιμάσει όλα τα απαραίτητα πράγ-
ματα που θα χρειαζόμασταν εκεί 
που θα πηγαίναμε. Μόλις φύγαμε , 
φορτώσαμε μερικά πράγματα των 
φίλων μας, στο αυτοκίνητο. Πρώτα 
απ΄ όλα πήγαμε στο σπίτι των φίλων 
μας. Φύγαμε όλοι μαζί. Ήταν μεγάλο 
ταξίδι, κράτησε 3 ολόκληρες ώρες. 
Εγώ μαζί μου, για να μη βαρεθώ στη 
διαδρομή, είχα πάρει μαζί μου LEGO 
PLAYMOBIL, μπισκότα  MASCOT. Τσί-
χλες BIG-BABOL και ένα μπιστόλι με 
μπίλιες. Με λίγα λόγια είχα πάρει τα 
αγαπημένα μου πράγματα. Τέλος πά-
ντων σε κάποια στιγμή μπήκαμε σε 
ένα στενό πέρασμα για να κάνουμε 
την ανάγκη μας. Ύστερα προχωρή-
σαμε στη διαδρομή. Λίγο πιο κάτω, 
υπήρχε ένα βενζινάδικο και βάλαμε 
μπόλικη βενζίνη. Εκεί , η κυρία Ιωάν-
να βγήκε απτό αυτοκίνητο τους και 
με ρώτησε αν θέλω ζεστή σοκολάτα 
βιενουά. Όση ώρα ο βενζινάς μας 
έβαζε βενζίνη , ο κύριος Θανάσης 
μας έλεγε διάφορα αστεία. Όταν 
φύγαμε από εκεί καθώς έπινα την 
σοκολάτα , άρχισα κι έβλεπα κάποιες 
βουνοκορφές καλυμμένες με πολύ 
χιόνι. Εκείνη τη ώρα φώναξα δυνα-
τά μέσα στο αυτοκίνητο: «Μπαμπά, 
χιόνι !» . Μετά από τις βουνοκορφές 
σταματήσαμε να δούμε τον ποταμό 
Λούσιο. Το νερό του κατέβαινε με 
πολύ ορμή. Συνεχίσαμε και ο δρό-
μος άρχισε να έχει πολλές στροφές 
.Ζαλίστηκα λίγο αλλά μετά ήμουν 
μια χαρά. Περάσαμε πολλά χωριά 
για να φτάσουμε στον προορισμό 
μας. Πρώτα απ’ όλα, περάσαμε από 
κάποια μικρά χωριά όπως η Κάψια 
και ο Καμπέας . Συνεχίσαμε στο Λε-
βίδι, στη Βλαχέρνα, και στη Βυτίνα 
όπου σταματήσαμε για να πάρουμε 
ψωμί. Ύστερα από λίγο φτάσαμε στη 
Καρκαλού και στη γέφυρα Σαρά. Εκεί 
αν στρίβαμε αριστερά θα πηγαίναμε 
Δημητσάνα, ενώ δεξιά θα πηγαίναμε 
Σέρβου. Έτσι, στρίψαμε δεξιά και 
φτάσαμε στον τελικό προορισμό 
μας .Απέναντι από το χωριό, το 
μάτι σου έπεφτε κατευθείαν στο 
Λυκούρεσι, στο Ψάρι και στη Λυσ-
σαρέα. Επίσης, απέναντι ήταν και 
το Πυρί που από εκεί κατάγεται η 
γιαγιά μου η Ευγενία. Στο βάθος ήταν 
η Ανδρίτσαινα και το χιονισμένο 

αυτό βουνό , ο Αρτοζήνος. Κατά τα 
άλλα, φτάσαμε στο χωριό. Μόλις 
κατεβήκαμε από το αυτοκίνητο μας, 
ενημερωθήκαμε ότι είχαν σφάξει το 
ζώο. Βγάλαμε τα πράγματα μας και 
τα κουβαλήσαμε ως το σπίτι που θα 
μέναμε. Κατεβήκαμε μια απότομη 
κατηφόρα .Μπήκαμε από μια μικρή 
μαύρη πόρτα. Στο εσωτερικό είχε 
μερικά σκαλοπάτια. Όταν μπήκαμε 
μέσα, σκέφτηκα πως αυτό το σπίτι 
για τέτοιο χωριό ήταν 5 αστέρων 
!!! Ήταν ότι πρέπει. Ακριβώς δίπλα , 
ήταν το σπίτι των γονιών του κυρί-
ου Θανάση. Η κυρία Ιωάννα μας το 
συγύρισε και μας έφτιαξε το κρεβάτι 
όπου θα κοιμόμασταν το βράδυ. 
Επίσης, η κυρία 
Ιωάννα μας έδειξε όλο το σπίτι. Ο 

παππούς της Μαρίας, ο Μπαρμπα-
λιάς όπως τον φωνάζουν, μας δέχτη-
κε και μου έδωσε μια μεγάλη σοκο-
λάτα. Μας είπε κιόλας πως σε κάνα 
πεντάλεπτο να πάμε στο σπίτι τους 
να φάμε ωραία φαγητά τα οποία είχε 
φτιάξει στη στόφα η γλυκιά γιαγιά 
της Μαρίας. Τακτοποιηθήκαμε και 
προσαρμοστήκαμε στο χώρο μας. 
Πήγαμε στο σπίτι του παππού και 
η γιαγιά μας είχε φτιάξει λουκάνικα 
και μια υπέροχη τηγανιά στη στόφα. 
Αυτή ήταν η κουζίνα της. Φάγαμε, 
χορτάσαμε και γλύφαμε τα δάχτυλα 
μας. Καθίσαμε λίγο και συζητήσαμε 
διάφορα πράγματα. Έπειτα, φύγαμε 
απτό σπίτι και κατεβήκαμε λίγο πιο 
κάτω. Εκεί ήταν όλο το χορευτικό 
των γονιών μου και χόρευαν χασάπι-
κο και Πελοποννησιακά τραγούδια. 
Ωραία το πήγαιναν. Εκείνη την ώρα 
οι γονείς που είχαμε πάρει μαζί στο 
χωριό της κυρίας Ιωάννας άνοιγαν 
το καφενείο τους. Πήραμε μερικές 
καρέκλες από μέσα και καθίσαμε απ’ 
έξω .Φάγαμε και τα μεζεδάκια μας. 
Μετά από λίγη ώρα είπα στο μπαμπά 
μου να πάμε να παίξουμε μπάλα στη 
πλατεία της εκκλησίας άσχετα όμως 
που το πανηγύρι συνεχιζόταν. Ξαφ-
νικά όπως παίζαμε έριξα μια ψηλή 
μπαλιά. Ο μπαμπάς μου δεν μπόρεσε 
να την πιάσει. Επειδή η πλατεία ήταν 
σε ύψωμα, η μπάλα κατρακύλησε και 
έπεσε μακριά, σε έναν γκρεμό, στο 
Λεύκο. Ο μπαμπάς μου νευρίασε και 
μου είπε ότι εγώ δεν την πιάνω. Τι να 
κάνουμε ? Μετά πήγαμε στο πολιτι-
στικό κέντρο και είδαμε τις ετοιμασί-
ες για το βράδυ. Φύγαμε και πήγαμε 
στο μέρος που είχαν το σφαγμένο 
ζώο. Το έκοβαν και το έγδερναν. 
Ήταν ανατριχιαστικό, αηδιαστικό 
και λίγο τρομακτικό. Γυρίσαμε σπίτι 
και έριξα έναν βαρύ υπνάκο, επειδή 
ήμουν κουρασμένος από όλη αυτή 
τη διαδρομή. Σε κάποια στιγμή ξύ-
πνησα , γιατί άκουσα τη πόρτα που 
άνοιγε. Ήταν ο κολλητός μου φίλος, 
ο Ηλίας μαζί με τον αδελφό του τον 
οποίο, πρώτη φορά είδα. Τον έλεγαν 
Νίκο και μαζί μου έπιασαν τη μπάλα. 
Τους ευχαρίστησα πάρα πολύ. Ήταν 
τα γνωστά Τρουπάκια. Αρχίσαμε και 
να μεταμφιεζόμαστε. Εγώ  έβαλα τη 
μάσκα μου και κρατούσα το δρε-
πάνι μου. Άλλοι έβαλαν περούκες, 
βάφτηκαν στο πρόσωπο και άλλοι 
πήραν σερπατίνες χαρτοπόλεμους 
και αφρούς. Πολλοί άνθρωποι ντύ-
θηκαν Μπούλες και ήταν αγέλαστοι 
και αμίλητοι. Το γλέντι συνεχίστηκε 
στο πολιτιστικό κέντρο με χορούς 

και με τραγούδια . Ήταν φοβερά. 
Πέρασε η ώρα και εγώ άρχισα να 
νυστάζω, με λίγα λόγια άρχισα τη 
γκρίνια για το πότε θα φύγουμε . Ε, 
σε μόλις λίγα λεπτά, φύγαμε για να 
πάμε στο σπίτι , αφού νύσταξε και 
η Μαρία. Κοιμηθήκαμε ακούγοντας 
ένα CD διαρκώς και κυρίως δυο 
συγκεκριμένα τραγούδια. Το ένα 
λεγόταν «η Βασίλω» και το άλλο « 
σα πήρα έναν ανήφορο, κανέλα και 
γαρύφαλλο» Κουτσά στραβά, καλά 
κοιμηθήκαμε .Το άλλο πρωί, με το 
που ξυπνήσαμε, είδαμε την κυρία 
Ιωάννα. Κοιταχτήκαμε για λίγο και 
αρχίσαμε να βάζουμε κάτι γέλια , που 
ήταν ασταμάτητα, χωρίς λόγο !!! Το 
πρωινό μας, ήταν γάλα ζεσταμένο 
στη στόφα με γλυκά κουλουράκια 
και ένα φανταστικό κέικ βανίλιας-
σοκολάτας. Όταν ξυπνήσαμε καλά-
καλά, ο κύριος Θανάσης μας είπε να 
πάμε να δούμε όλο το χωριό, πως 
είναι και τι έχει. Πρέπει να ομολο-
γήσω πως ήταν εκπληκτικό και το 
ίσιο το χωρίο, αλλά και αυτή η επι-
βλητική θέα. Γυρίσαμε κουρασμένοι 
και ιδρωμένοι από αυτόν τον τόσο 
καυτό και ζεματιστό ήλιο και πήγαμε 
να αλλάξουμε ρούχα. Μετά, βγήκαμε 
έξω στην αυλή των δύο σπιτιών και 
βλέπαμε με κιάλια όλα τα μέρη του 
χωριού. Ξαφνικά  ήρθε ένας άνδρας 
από το χορευτικό, ο Κώστας και 
πρωί-πρωί άρχισε να χορεύει και να 
τραγουδάει .Είχε πολύ πλάκα !Όταν 
έφυγε, είδαμε έναν πανέμορφο κοκ-
κινολαίμη και τον βγάλαμε πολλές 
φωτογραφίες. Ήταν δύσκολο να το 
κάνεις αυτό. Ύστερα, πήγαμε στο κα-
φενείο του Μαρίνη και ήπια μια Λουξ 
λεμονάδα. Ήταν πολύ δροσιστική. Για 
μεσημεριανό πήγαμε στο σπίτι του 
λεβέντη παππού και εγώ έφαγα πα-
τάτες τηγανιτές και όση τηγανιά είχε 
απομείνει. Ήταν πραγματικά όνειρο 
!!!!! Τέλος ήρθε η ώρα του γυρισμού. 
Μετά από τόσο ωραίες στιγμές 
έφτασε η χειρότερη ώρα. Τέλος 
πάντων, τα μαζέψαμε όλα, αποχαι-
ρετήσαμε του υπολοίπους και ξεκι-
νήσαμε να γυρίσουμε από εκεί που 
ήρθαμε! Όπως γυρνούσαμε είδαμε 
ένα χώρο με πάρα πολύ στρωμένο 
χιόνι! Παίξαμε, παγώσαμε από τις 
χιονόμπαλες και γίναμε μούσκεμα ! 
Κάτσαμε εκεί για 5-10 λεπτά. Η επι-
στροφή έγινε λίγο πιο ευχάριστη απ’ 
ότι πιο πριν. Συνεχίσαμε, βαρέθηκα, 
νύσταξα, κοιμήθηκα! Όταν φτάσαμε 
στα σπίτια μας, τηλεφωνηθήκαμε 
με τους φίλους μας και είπαμε τις 
εντυπώσεις μας. Μας είπαν κιόλας 
άμα θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε 
τα γενέθλια μου στο φαράγγι της 
Γκούρας, Εγώ συμφώνησα. Πριν 
κοιμηθώ σκέφτηκα πόσο ωραία 
πέρασα εκείνες τις 2 ημέρες και 
ανυπομονώ να γιορτάσω τα γενέ-
θλια μου σε ένα τόσο συναρπαστικό 
μέρος σαν αυτό !!!!!!!!!!!!!!
Την επόμενη εβδομάδα, θα ξα-

ναβρεθούμε οι περισσότεροι στο 
χορευτικό των «Σερβέων» και θα 
χορέψουμε τη Βασίλω, την Αρκα-
διανή και τον ύμνο του χορευτικού 
σύμφωνα με τον Κώστα. Ο «ύμνος» 
είναι το ……»σα πήρα έναν ανή-
φορο….κανέλα και γαρύφαλλο…. 
ΤΕΛΟΣ !  

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 
11 ΧΡΟΝΩΝ, ΑΘΗΝΑ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΕΡΒΕΩΝ 
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (6 ημέρες)
ΕΚΕΙ ΠΟΥ Η ΕΛΛΑΔΑ, Η ΓΝΩΣΗ, Η ΚΑΡΔΙΑ, Η ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ….  

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΝΑ !!!!
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 1η ημέ-

ρα:    ΑΘΗΝΑ- ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Αναχώρηση στις 13.30 από την 

ΑΘΗΝΑ . Άφιξη στην ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 
και επιβίβαση στο καραβι .Το πλοίο 
ΙΟΝΙΑΝ  αναχωρεί στις 23.59  με 
κατεύθυνση το ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ. Εντός 
του πλοίου μπορείτε να κάνετε τις 
αγορές σας στα αφορολόγητα 
καταστήματα,  διανυκτέρευση εν 
πλώ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 2η ημέ-

ρα:  ΜΑΤΕΡΑ  (ξενάγηση) 
Άφιξη 7.00 το πρωί στο λιμάνι 

του ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ και αναχώρηση για 
την Ματέρα (MATERA). Η Ματέρα 
απέκτησε διεθνή φήμη με την αρ-
χαία πόλη “Sassi di Matera” (μου 
σημαίνει “οι πέτρες-σπηλιές της 
Ματέρα”). Τα Sassi της Ματέρα είναι 
σπίτια-σπηλιές μέσα στα βράχια τα 
οποία έχουν ιστορία από την προϊ-
στορική περίοδο. Υπάρχει η υποψία 
ότι ίσως εκεί εγκαταστάθηκαν οι 
πρώτοι άνθρωποι στην Ιταλία.
Κλείνουμε την πρώτη μέρα μας 

στην Ιταλία στο Ξενοδοχείο μας ( 
ΕΡΜΙΤΑΖ) στην ΓΚΑΛΑΤΙΝΑ (GALATI-
NA) όπου αφού τακτοποιηθούμε 
θα γευματίσουμε.
ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 3η ημέρα: 

ΟΤΡΑΝΤΟ ( OTRANTO) –ΕΛΛΗΝΟ-
ΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ
Αναχώρηση μετά το πρωινό 

μας πρόγευμα θα αναχωρήσουμε 
για να επισκεφθούμε  το ΟΤΡΑΝΤΟ 
(αρχαία Υδρούντα). Οι Έλληνες 
πού βγήκαν εκεί είκοσι πέντε αιώνες 
πριν, για να γλιτώσουν ίσως από 
την ορμή του ρεύματος πού κάνει 
ή Αδριατική σαν σμίγει με το Ιόνιο 
έκτισαν στις εκβολές του ποταμού 
Υδρία, την Υδρούντα, (η σημερινή 
πόλη του ΟΤΡΑΝΤΟ είναι ακριβώς 
εκεί πού ήταν ή παλιά). Θα επισκε-
φθούμε την επιβλητική Παναγία Των 
Μαρτύρων. Οι ξυσμένες τοιχογρα-
φίες βυζαντινής αγιο γράφησης, 
πού μοιάζουν να είναι βαμμένες 
στο αίμα των Ελλήνων μαρτύρων, 
θυμίζουν το δράμα πού πέρασε, 
στο εσωτερικό της σώζεται το με-
γαλύτερο ψηφιδωτό δάπεδο της 
Ευρώπης  (το δένδρο της ζωής) 
αλλά και την υπόγεια στέρνα πιστό 
αντίγραφο της στέρνας της Κων/
πολης διακρίνουμε μία περίεργη 
σύνθεση ρυθμών από 68 κολόνες 
ρωμαϊκές πάνω σε βάσεις Ελληνικές 
με βυζαντι νά κιονόκρανα σε όλους 
τους ρυθμούς Ιωνικό, Δωρικό, Κο-
ρινθιακό, ενωμένους με Ρωμαϊκό, 
Βυζαντινό και  Άπουλιέζικο.  Επι-
στροφή στο ξενοδοχείο μας για το 
γεύμα μας  και ξεκούραση. 
Το απόγευμα θα επισκεφθούμε 

την πόλη του Βιτόριο Παλούμπο 
που πρώτος μίλησε για την ύπαρξη 
των Ελληνοφώνων στην περιοχή 
του Σαλέντο την ΚΑΛΗΜΕΡΑ, εκεί 
θα θαυμάσουμε την μαρμαρένια 
στήλη του Δ’ αιώνα της Αθηναίας 
κόρης που της έγραψαν “Τσένη 
σού έν ίσαι έτού στη Καλημέρα” 
(Ελληνίδα Κόρη δεν είσαι ξένη στην 
Καλημέρα). Επίσκεψη στο μουσείο 
του συλλόγου “ΑΡΓΑΛΙΟ”. Επίσης  
θα επισκεφθούμε την ΣΤΕΡΝΑΤΙΑ 
όπου οι ελληνόφωνες θα μας 
υποδεχθούν και θα ξεναγηθούμε 
στο φημισμένο υπόγειο ελαιοτρι-
βείο, την πόρτα Φιλία, τον σύλλογο 
τους  ΧΩΡΑΜΑ  (η χώρα μας), ένας 
ζωντανός χώρος γεμάτος Ελλάδα. 
Γεμάτοι υπερηφάνεια για το Ελληνι-
κό μεγαλείο επιστρέφουμε στο ξενο-
δοχείο μας και διανυκτέρευση.
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 4η 

ημέρα:  ΛΕΤΣΕ- ΚΟΡΙΛΙΑΝΟ ΝΤΙ 
ΟΤΡΑΝΤΟ

 Μετά από 1 ώρα φθάνουμε στην 
πρωτεύουσα της Απουλίας την 
όμορφη πόλη του ΛΕΤΣΕ (Φλωρεντία 
του Νότου  την αναφέρουνε) εκεί θα 
ξεναγηθούμε στο ιστορικό κέντρο 
της, με τα κτίρια σε ρυθμό μπαρόκ 

και ροκοκό από πέτρα λετσέζε, την 
πλατεία Σαντ Ορόντζο όπου στο 
κέντρο υπάρχει η περίφημη κολώ-
να, στην κορυφή της οποίας είναι 
το άγαλμα του προστάτη Αγίου της 
πό λης, το ρωμαϊκό αμφιθέα τρο( 
κατασκευάστηκε επί Τραϊανού -20ς 
αιώνας μ.Χ.- και διασώζει μέρος 
από τις κερκίδες, το σκηνικό χώρο 
και τις θύρες εισό δου), την εκκλησία 
Σάντα Κρότσε (ιδίως την εκπλη κτική 
πρόσοψη της) -ένα κράμα κλασικι-
σμού και υπερισχύοντος μπα ρόκ-, 
την θαυμαστή Cattedrale, το πα-
λάτσο ντελ Σέτζιο (όμορφο κτίσμα 
της εποχής της Αναγέννησης), το 
θέατρο Πεζιέλο ( χτισμένο το 1798), 
το Κάστρο του Καρόλου του Ε’ (χτι-
σμένο από το 1539 ως το 1548 με 
τους εντυπω σιακούς  σταυρωτούς 
θόλους). Το απόγευμα θα επισκε-
φθούμε το Ελληνόφωνο χωριό 
της Grecia Salentina (Ελλάδα του 
Σαλέντο) το ΚΟΡΙΛΙΑΝΟ ΝΤΙ ΟΤΡΑ-
ΝΤΟ (CORIGLIANO D’ OTRANTO)  με 
υπεύθυνο τον ΑΝΤΟΝΙΟ ΑΝΚΟΡΑ, 
πρεσβευτή του ελληνισμού όλης της 
Απουλίας. Θα ακολουθήσει μου-
σικό πρόγραμμα με ρυθμούς της  
Πίτσικα και Ταραντέλα (γκρεκάνικη 
παραδοσιακή μουσική).
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΙΙΟΥ 2012 5η ημέ-

ρα:  ΑΓΟΡΕΣ – ΠΡΙΝΤΕΖΙ – ΚΑΡΑΒΙ 
Το πρωινό αυτό είναι αφιερωμέ-

νο για τις αγορές μας. Αρχικά στο 
ΚΟΥΤΡΟΦΙΑΝΟ, ένα ολόκληρο 
χωριό με καταστήματα με υποδή-
ματα και αθλητικά είδη σε επώνυμες 
φίρμες με χαμηλές τιμές . Κατόπιν 
στο ΚΑΒΑΛΙΝΟ σε ένα από τα 
μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της 
Ελληνόφωνης Απουλίας. Το από-
γευμα αναχώρηση για το ΠΡΙΝΤΕΖΙ  
και επιβίβαση στο καράβι  το πλοίο 
αναχωρεί στις 16.30  για την Πάτρα 
. Διανυκτέρευση εν πλώ.

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 6η 

ημέρα:  ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 
Άφιξη το πρωί 10.30  στην Πάτρα 

γεμάτοι ωραίες αναμνήσεις με την 
υπόσχεση να επισκεφθούμε ξανά 
την όμορφη Ιταλία. Στην Αθήνα 
άφιξη στις  13.00. 
Τιμή Συμμετοχής  κατ’ άτομο σε 

δίκλινο  390 €    
Επιβάρυνση μονόκλινου στο ξε-

νοδοχείο για 3 βράδια :  90 € 
Επιβάρυνση για δίκλινη καμπίνα 

80 €
Περιλαμβάνονται: 
Τα εισιτήρια  του  πλοίου  ΗΓΟΥΜΕ-

ΝΙΤΣΑ – ΠΡΙΝΤΕΖΙ - ΠΑΤΡΑ σε  4κλινες 
καμπίνες.

3 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο στο 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  HERMITAGE  4 *  
Πρωινό μπουφέ και 3 γεύματα 

(Γεύμα ή δείπνο)
Οι Μετακινήσεις στο ΛΕΤΣΕ, ΓΚΑ-

ΛΑΤΙΝΑ, ΚΟΡΙΛΙΑΝΟ ΝΤΙ ΟΤΡΑΝΤΟ, 
ΣΤΕΡΝΑΤΙΑ, ΟΤΡΑΝΤΟ, ΚΑΛΗΜΕΡΑ, 
ΚΟΥΤΡΟΦΙΑΝΟ, ΚΑΒΑΛΙΝΟ, ΜΑ-
ΤΕΡΑ .
Επιπλέον  
Τα τρίκλινα δωμάτια γίνονται με • 
προσθήκη ενός κρεβατιού .
 Παιδιά 2 – 4 ετών χωρίς παροχές • 
ΔΕΝ επιβαρύνονται.
Παιδιά από 4 - 10 ετών σε τρίκλινο • 
με τους γονείς (με παροχές) έχουν 
έκπτωση 50% .   
Δεν περιλαμβάνεται  
Ότι δεν προβλέπεται στο πρό-1. 
γραμμα .
Το πρόγραμμα της ξενάγησης 2. 
είναι ενδεικτικό και ενδεχομένως 
να υπάρξουν αλλαγές ή ανακα-
τατάξεις για την καλύτερη διεξα-
γωγή του .
Όσοι πατριώτες ενδιαφέρονται 3. 
μπορούν να δηλώσουν συμμε-
τοχή προκαταβάλλοντας 150,00 
Ευρώ έως τις 11 Ιουνίου 2012. 
Πληροφορίες και δηλώσεις συμ-
μετοχής στους κ. Θεόδωρο Σχίζα 
(6932643535) και Γιάννη Κου-
τσανδρέα (6932894752).

Χειμωνιάτικη ημέρα
Η μέρα εξημέρωσε 
μα ήλιος δεν εφάνει.
Η καταχνιά τόσο πυκνή
την κόβεις με δρεπάνι.

Λυσσομανάει ο Βοριάς
σφυρίζει μανιασμένα

αγκομαχούν, στενάζουνε
στο διάβα του τα δέντρα.

Τα φύλλα σαν τρελά πουλιά
φεύγουνε τρομαγμένα

να βρούνε τόπο να κρυφτούν
μα πέφτουν πεθαμένα.

Οι ουρανοί ανοίξανε
πέφτει βροχή, χαλάζι

ποτάμια οι δρόμοι γίνανε
η γη ανατριχιάζει.

Δεν με τρομάζει ο Βοριάς
ούτε και το χαλάζι.

Μα με παγώνει η καταχνιά
που όλα τα σκεπάζει. 

“Θρούμπη”
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΕΡΒΑΙΩΝ, “Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”
(συνέχεια από τη σελίδα 1)
Θέματα προς συζήτηση :  
Α) Απολογισμός Δ.Σ. 
Β) Τακτοποίηση Πολιτιστικού Κέ-

ντρου
Γ) Ιστοσελίδα
Μετά τον χαιρετισμό του προέδρου 

της Γενικής Συνέλευσης και την τήρηση 
ενός λεπτού σιγής, ακολούθησε ο απο-
λογισμός του Δ.Σ. από τον Σχίζα Νίκο, 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου :
Το Μάρτιο μήνα έγινε γνωριμία με τον • 
δήμαρχο Γορτυνίας και ακολούθησε η 
μεταφορά του αρχείου του σχολείου 
στο Πολιτιστικό Κέντρο.
Τον Απρίλιο πραγματοποιήθηκε • 
εκδήλωση κατά τον εορτασμό του 
Πάσχα.
Τον Μάιο έγινε εκδήλωση στην εκ-• 
κλησία της Ζωοδόχου Πηγής και 
συμμετοχή στον εορτασμό του Αγ. 
Κωνσταντίνου στους Αράπηδες. 
Προγραμματίστηκε επίσης η μετα-
φορά συμπατριωτών στο χωριό, 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 
απογραφή.
Τον Ιούλιο έγινε η αγορά τραπεζοκαθι-• 
σμάτων – ομπρελών για την πλατεία 
του χωριού και  αναμνηστικών.
Τον Αύγουστο τοποθετήθηκαν τα • 
τραπεζοκαθίσματα στην πλατεία του 
χωριού, δόθηκε παράσταση ‘Καρα-
γκιόζη‘, πραγματοποιήθηκε εκδή-
λωση, όπου οι γυναίκες του χωριού 
μαγείρεψαν και πρόσφεραν διάφορα 
παραδοσιακά πιάτα στους παρευρι-
σκόμενους, οργανώθηκε πανηγύρι 
με τη συμμετοχή ορχήστρας, καθώς 
και λαχειοφόρος αγορά.
Τον Οκτώβριο έγινε η ‘γιορτή το τσί-• 
πουρου‘ στο χωριό, μικρά αποσπά-
σματα της οποίας προβλήθηκαν στην 
εκπομπή ‘Μένουμε Ελλάδα‘.
Τον Νοέμβριο ξεκίνησαν μαθήματα • 
παραδοσιακών χορών.
Τον Δεκέμβριο ο σύλλογος αποφάσισε • 
και στόλισε την πλατεία και το Πολιτι-
στικό Κέντρο για να δώσει εορταστικό 
χρώμα στους μόνιμους κατοίκους.
Τον Ιανουάριο έγινε η κοπή της πίτας • 
στο χωριό.
Τον Φεβρουάριο δόθηκε χοροεσπερί-• 
δα και προγραμματίστηκε ‘το λιώσιμο 
του γουρουνιού‘ στο χωριό κατά το 
τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας.

Ακολούθησε ο οικονομικός απολογι-
σμός από την Μίνα Δημοπούλου, ταμία 
του διοικητικού συμβουλίου :
Η παραλαβή του ταμείου από το 

απερχόμενο Δ.Σ. έγινε στις 20.03.2011 
και το ποσό παραλαβής ανήρχετο στις 
€5.256,04.
Έσοδα  έως  κα ι  σήμ ερα  → 

€19.592,60
Έξοδα συνολικά → €16.608,32    (Πά-

για ετήσια €3.869,32 και Άλλα έξοδα 
€12.699,90)
Υπόλοιπο Ταμείου → €8.240,32
Μετά την παρουσίαση του οικονο-

μικού απολογισμού και την έγκριση 
για τη νομιμότητα που δόθηκε κατόπιν 
ελέγχου της εξελεγκτικής επιτροπής, η 
Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον 
οικονομικό απολογισμό.
Ακολούθησε τοποθέτηση του Ρουσιά 

Μαρίνου, Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ., 
για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων 
του Πολιτιστικού Κέντρου. Αναφέρθηκε 
σε σχετικές λεπτομέρειες για την άδεια 
του κτιρίου και εξήγησε ότι υπάρχει η 
δυνατότητα υπαγωγής του Πολιτιστι-
κού Κέντρου στον Ν.4014/2011 “Περί 
ρύθμισης αυθαιρέτων”, πληρώνοντας 
πρόστιμο που υπολογίζεται στα €1.400 
– €2.000, μιας και ο ψιλός κύριος του 

ακινήτου είναι ΟΤΑ, δηλαδή ο Δήμος 
Γορτυνίας, το οποίο σημαίνει ότι η υπα-
γωγή του γίνεται με ευνοϊκούς όρους και 
χωρίς αμοιβή μηχανικού.
Μετά τοποθετήθηκαν στο θέμα και άλ-

λοι συγχωριανοί και συμφώνησαν στην 
παραχώρηση του κέντρου, από το δήμο 
στο σύλλογο, για το μεγαλύτερο δυνατό 
διάστημα που είναι τα 99 έτη. Αναφορά 
έγινε και σε άλλους συλλόγους όπως ο 
σύλλογος της Λυσσαρέας. Τονίστηκε μά-
λιστα το γεγονός ότι οι ενέργειες πρέπει 
να κινηθούν άμεσα πριν τη μετάλλαξη 
των δήμων. 
Κατόπιν πήρε το λόγο ο Θοδωρής 

Τρουπής: 
Κύριε πρόεδρε,
Με μεγάλη προσοχή άκουσα τα όσα 

μας εκθέσατε για τις δραστηριότητες του 
Συνδέσμου για το χρόνο που πέρασε, 
και σας συγχαίρω για το ότι κάνατε και 
τοποθετήθηκε στο θέμα της νομιμοποίη-
σης του Πολιτιστικού Κέντρου ως εξής:
Αγαπητοί πατριώτες στο σημείο αυτό 

θα μου επιτρέψετε να διατυπώσω τον 
προβληματισμό μου σχετικά με το ιδι-
οκτησιακό καθεστώς της αιθούσης του 
Πολιτιστικού Κέντρου του χωριού, και να 
πάρουμε αποφάσεις.
Τα γνωστά δεδομένα είναι τα εξής:
1. Το οικόπεδο (με δωρεά κατά το 

ήμισυ, και με προσφορές συγχωριανών 
μας το έτερο ήμισυ) εδωρήθη στην τότε 
Κοινότητα, και σήμερα ανήκει στο Δήμο 
Γορτυνίας.

2. Ο δήμος με δαπάνες του έριξε τα 
μπετά για την πλατεία, και με πράξη 
του παρεχώρησε την αίθουσα-γιαπί 
στο Σύνδεσμο να την διαμορφώσει και 
να την χρησιμοποιεί για πολιτιστικούς 
σκοπούς για περίοδο 20 ετών.

3. Ο Σύλλογος συγκέντρωσε από 
προσφορές των πατριωτών και διέθεσε 
το ποσό των 96.000 Ευρώ και διαμόρ-
φωσε την αίθουσα στη σημερινή της 
μορφή.

4. Ήδη έχουν περάσει 5 χρόνια και σε 
δεκαπέντε χρόνια η  Αίθουσα θα ανήκει 
στο Δήμο, που δυνητικά θα μπορεί να 
την εκποιήσει, να την ενοικιάσει κλπ. 
Ήδη ο Δήμος Γορτυνίας όπως διαβά-

ζουμε στο ιστολόγιο ΔΙΑΥΓΕΙΑ δημοπρα-
τεί σε διάφορα χωριά της περιφέρειας 
αίθουσες-αναψυκτήρια.

ΠΡΟΤΕΙΝΩ
Σε συνεργασία με το Τοπικό Συμβού-

λιο του χωριού να ληφθούν πρωτοβου-
λίες ώστε ο Δήμος να επεκτείνει την πα-
ραχώρηση της αιθούσης στο Σύνδεσμο, 
και πάντα για πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
για 100 χρόνια επιπλέον.
Για να γίνει κατανοητό το πρόβλημα, 

σας αναφέρω ότι εάν τα 96.000 Ευρώ ο 
Σύλλογος τα τοποθετούσε στην Τράπεζα 
με ένα μέσο επιτόκιο 4% στο τέλος της 
20ετίας θα είχε σχηματισθεί κεφάλαιο 
212.000.- Ευρώ, και εάν ο Δήμος μας 
πάρει δικαιωματικά βεβαίως την αίθου-
σα, δεν θα έχουμε τίποτε.
Η άλλως είναι σαν να πληρώνουμε 

ενοίκιο 4.800.-Ευρώ ετησίως σε αίθου-
σα που ο Σύλλογος έφτιαξε με δαπάνη 
του..
Επίσης προτείνω να μην επενδύ-

σουμε στην κάτω αίθουσα (γκαράζ), 
διότι ο Δήμος Ηραίας δεν μας την είχε 
εκχωρήσει, όπως την κυρίως αίθουσα, 
παρά το αίτημά μας. 
Επόμενος ομιλητής ήταν ο Βέργος 

Γιάννης ο οποίος, αφού τοποθετήθη-
κε στο θέμα της νομιμοποίησης του 
Πολιτιστικού Κέντρου, πρότεινε στο 
σύλλογο και άλλες δραστηριότητες για 
τον Αύγουστο και συνεχάρη το Δ.Σ. για 
τη μέχρι τώρα παρουσία του.
Στο σημείο αυτό η Γενική Συνέλευση 

ψήφισε ομόφωνα την πρόταση του Δ.Σ. 
του Συνδέσμου για την τακτοποίηση του 
Πολιτιστικού Κέντρου σύμφωνα με τον 
Ν.4014, καθώς και να προβεί σε όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες, μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας, ώστε να 
ηλεκτροδοτηθεί από τη ΔΕΗ.
Ακολούθησε τοποθέτηση του Τρουπή 

Θοδωρή πάνω στο καταστατικό, την 
εφημερίδα, τις φωτογραφίες των τέως 
προέδρων των Δ.Σ. και την τρέχουσα 
κατάσταση της χώρας ως εξής:

Υποχρεώσεις βάσει του 
καταστατικού

Είναι γνωστό βεβαίως ότι οι κύριες 
υποχρεώσεις σας για την εύρυθμη λει-
τουργία του Συνδέσμου περιγράφονται 
λεπτομερώς στο Καταστατικό του.
Θα μου επιτρέψετε όμως, απευθυνό-

μενος στο Διοικητικό Συμβούλιο και όχι 
σε σας προσωπικά κ. πρόεδρε, να σας 
επισημάνω μερικές σοβαρές παραλή-
ψεις σας για πράγματα που προβλέπο-
νται στο Καταστατικό του Συνδέσμου. Το 
καταστατικό προβλέπει ότι το ΔΣ είναι 
υποχρεωμένο το πρώτο δεκαήμερο 
του Μαΐου κάθε χρόνο να διοργανώνει 
εκδήλωση ιστορικής μνήμης στης Γριάς 
το Σορό, πράγμα που δεν κάνατε. 
Το καταστατικό προβλέπει κάθε Αύ-

γουστο να πραγματοποιείται Συνέλευση 
στου Σέρβου που πολλοί συγχωριανοί 
λόγω καλοκαιριού βρίσκονται στο χωριό. 
Και αυτό το αποφύγατε. Σας παρακαλώ 
να δώσετε μια απάντηση στη σημερινή 
μας Συνέλευση. 
Έρχομαι σε ένα άλλο θέμα και να 

σας υπενθυμίσω ότι το Διοικητικό 
Συμβούλιο είναι υπάλληλο όργανο της 
Γενικής Συνέλευσης που το εκλέγει, και 
λογοδοτεί σε αυτή εάν τις αποφάσεις 
που του αναθέτει τις αγνοεί, η ενεργεί 
δια παραλείψεως των προβλεπομένων 
στο Καταστατικό. 
Αναφέρομαι στην απόφαση που πήρε 

η Γ/Σ της 17.3.2011  για την τοποθέτηση 
προτομών δύο πατριωτών. Το τότε ΔΣ 
είχε αποστείλει στον πρόεδρο του Τοπι-
κού Συμβουλίου την απόφαση αυτή της 
Γ/Σ για τα περαιτέρω. 
Στη Λαϊκή Συνέλευση του Τοπικού 

Συμβουλίου της 13ης Αυγούστου 2011 
έπρεπε να δηλώσετε “παρουσία” σαν 
Διοικητικό Συμβούλιο και να λάβετε 
όποια θέση θέλατε επί του αντικειμένου, 
χωρίς να παραγνωρίζει κανείς και το 
απόλυτο προσωπικό δικαίωμά σας για 
να επιλέξετε ότι ο καθένας σας έκρινε 
ορθό .

Εφημερίδα Αρτοζήνος
Η έκδοση της εφημερίδας είναι κατά 

την προσωπική μου γνώμη η σημαντι-
κότερη προσφορά του Συλλόγου, για την 
αντικειμενική ενημέρωση των Σερβαίων 
ανά τον κόσμο με όλα τα νέα του χωριού 
και τις δραστηριότητες του Συνδέσμου. 
Τον τελευταίο καιρό όμως συστηματικά 
κυκλοφορεί κάθε τρείς μήνες αντί δύο. 
Είναι απόφασή σας αυτό ; 
Επ΄αυτού θέλω να επισημάνω και ένα 

θέμα, που ανταλλάξαμε και επιστολές 
σχετικά με την άρνησή σας, όπως και 
το κάνατε εξάλλου, και δεν δημοσιεύσατε 
στον ΑΡΤΟΖΗΝΟ την εισήγηση της 
πρωτοβουλίας 40 συγχωριανών για να 
τιμηθεί μετά το θάνατό του συγχωριανός 
μας για το ότι είχε προσφέρει στο χωριό. 
Το κείμενο της εισήγησης  ήταν πολιτι-
σμένο, δεν έθιγε κανέναν, μα κανέναν 
πατριώτη, ανεγνώσθη ενώπιον 300 και 
πλέον Σερβαίων, και ελήφθη με δημο-
κρατικό τρόπο η γνωστή απόφαση. 
Η εφημερίδα μας σκοπό έχει, επανα-

λαμβάνω και πάλι, να ενημερώνει με 
τα νέα του χωριού όλους τους πατριώτες 
ανά τον κόσμο, και το γεγονός της Λαϊ-
κής Συνέλευσης του Αυγούστου ήταν ένα 
μείζον νέο που δεοντολογικά έπρεπε να 
καλυφθεί ολοκληρωμένα.

Φωτογραφίες 
τέως προέδρων ΔΣ

Το προηγούμενο ΔΣ και με έγκριση 
της Γ/Σ   είχε λάβει την απόφαση στην 
αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου να 
αναρτηθούν οι φωτογραφίες των απο-
θανόντων τέως προέδρων του Συνδέ-
σμου, και οι οποίες ετοιμάσθηκαν και 
παραδόθηκαν σε σας άμα τη αναλήψει 
των καθηκόντων σας. Δεν τις έχετε αναρ-
τήσει, και δεν θέλω να πιστέψω ότι είναι 
απόφαση του ΔΣ να μην αναρτηθούν 
“Γιατί δεν θέλετε να μετατρέψετε την 
αίθουσα σε Μαυσωλείο” 
Σας παρακαλώ κ. Πρόεδρε να έχω την 

απάντησή σας επ’ αυτού.
Τελειώνοντας την κριτική μου κύριοι 

του ΔΣ να την θεωρήσετε καλόπιστη, 

γιατί θέλω να πιστεύω ότι οι παραλείψεις 
σας εν πολλοίς  έχουν ως αίτιο και την 
απειρία σας στα Συλλογικά.
Αλληλεγγύη σε συγχωριανούς 

μας.
Το άρθρο 2 του καταστατικού του 

Συλλόγου αναφέρεται στους σκοπούς 
του Συλλόγου, που ένας εξ αυτών είναι 
“Η αλληλεγγύη και συμπαράσταση 
σε πάσχοντες και αναξιοπαθούντες 
πατριώτες”
Επ’ αυτού προτείνω όλοι μας αν  

γνωρίζουμε αποδεδειγμένα κάποιον 
συγχωριανό μας που βρίσκεται σε 
δύσκολη θέση λόγω της οικονομικής 
κρίσης να το γνωρίζουμε πολύ διακριτικά 
στο  ΔΣ ώστε να βοηθήσει στο μέτρο του 
δυνατού με την συμπαράσταση όσων 
δύνανται .
Σαν ιδέα θα έλεγα, εάν και σεις συμ-

φωνείτε, ο Σύλλογος να ενεργούσε σαν 
ένα μίνι Γραφείο ευρέσεως εργασίας, και 
όσοι πατριώτες έχουν ανάγκη για δου-
λειά να δήλωναν τα προσόντα τους, και 
το ΔΣ να τα αναρτούσε (και χωρίς ονομα-
τεπώνυμο εάν κάποιος ενδιαφερόμενος 
το επιθυμούσε) στην ιστοσελίδα ,και να 
τα δημοσιεύει στην εφημερίδα. Καθήκον 
όλων και χαρά θα ήταν εάν έκαστος εξ 
ημών μπορούσε να βοηθήσει έστω και 
ένα πατριώτη να βρει δουλειά.
Αγαπητοί πατριώτες, ο χρόνος που 

πέρασε δεν ήταν καλός, ο τρέχων χειρό-
τερος, και έχει ο Θεός για τα επόμενα . Η 
χώρα μας υφίσταται πιέσεις, εκβιασμούς 
και ειρωνική εν πολλοίς αντιμετώπιση 
από τον οικονομικό έλεγχο που μας 
επέβαλαν οι δανειστές μας. Το Κράτος 
μας είναι ανίκανο να μας πει την αλήθεια, 
ανίκανο να σταματήσει τον εξευτελισμό 
μας, με καθημερινό οικονομικό στραγ-
γαλισμό και ευτελισμό της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας. 
Μέσα σε αυτό το θολό και σκοτεινό 

περιβάλλον, όπως έχει διαμορφωθεί 
αγαπητοί μου, πρέπει να παλέψουμε, να 
είμαστε αλληλέγγυοι ο ένας στον άλλο, 
και να μη χαθεί η ελπίδα. 
Να σταθούμε όρθιοι, να μην χαθεί 

η ελπίδα και όπως λέει ο μεγάλος μας 
ποιητής Γ. Σεφέρης 

“Λίγο ακόμα 
θα ιδούμε τις αμυγδαλιές ν’ ανθίζουν 
τα μάρμαρα να λάμπουν στον ήλιο 
τη θάλασσα να κυματίζει 
λίγο ακόμα, 
να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα.”
Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
Ο Γιώργος Βέργος εξέφρασε τη 

διαφωνία του με ορισμένες αποφάσεις 
του Δ.Σ. και πρότεινε τη μεταφορά και 
κατάθεση των τριών τόμων της εφη-
μερίδας του ‘Αρτοζήνου‘ στην Εθνική 
Βιβλιοθήκη. Πρότεινε επίσης την έκδοση 
του επόμενου τεύχους του ‘Αρτοζήνου‘ 
εις μνήμην του αποθανόντος Νίκου 
Τρουπή. Υπήρξε ομόφωνη αποδοχή της 
τελευταίας αυτής πρότασης.
Ακολούθως ο Κώστας Δάρας χαι-

ρέτησε την ανανέωση του Δ.Σ. και 
επιβράβευσε τις κινήσεις και τις δρα-
στηριότητές του, ενώ παράλληλα τόνισε 
κάποιες παρατηρήσεις του σχετικά με το 
πανηγύρι στο χωριό και την αποκομιδή 
των σκουπιδιών.
Ο Γκούτης Θανάσης έκανε μία ανα-

φορά στα σύγχρονα προβλήματα και 
την ανάγκη πρωτοβουλίας για στήριξη 
των συμπατριωτών που έχουν ανάγκη 
διατύπωσε τις δικές του προτάσεις για 
την ιστοσελίδα και την ίδρυση μουσικού 
παραδοσιακού συγκροτήματος.
Μεγάλη έμφαση στον εθελοντισμό και 

την περιβαλλοντική συμπεριφορά των 
συγχωριανών κατά τη διάρκεια παρα-
μονής τους στο χωριό δόθηκε από τον 
συμπατριώτη Διονύση Ραυτόπουλο.
Ο Μαραγκός ο Χρήστος, αφού 

έδωσε συγχαρητήρια στο Δ.Σ., άσκη-
σε κριτική καλόπιστη – όπως ο ίδιος 
ανέφερε – γύρω από τη μη τήρηση 
του καταστατικού, των αποφάσεων του 
προηγούμενου Δ.Σ., την εφημερίδα και 
την ιστοσελίδα.
Απαντήσεις στα θέματα που έθεσε 

δόθηκαν από τον Μαρίνο Ρουσιά, ενώ 
ο Δημητρόπουλος Χρήστος διευ-
κρίνισε σημαντικά σημεία της σωστής 
χρήσης της ιστοσελίδας, καταλήγοντας 
ότι το Δ.Σ. ως φυσικός φορέας είναι 
αρμόδιο για την ανάρτηση άρθρου στην 
ιστοσελίδα.
Στο σημείο αυτό ο Γενικός Γραμματέ-

ας του Συνδέσμου πρότεινε την τροπο-
ποίηση του άρθρου 11 του κανονισμού 
λειτουργίας της ιστοσελίδας, ο οποίος 
είχε ψηφιστεί από προηγούμενη Γενική 
Συνέλευση, ως εξής:

Άρθρο 11
Το Δ.Σ έχει την αρμοδιότητα να 

λαμβάνει αποφάσεις για να καλύψει μη 
προβλεπόμενα από τον παρόντα Κανο-
νισμό θέματα σχετικά με τη λειτουργία 
της  ιστοσελίδας και επιπροσθέτως 
εξουσιοδοτείται να λαμβάνει αποφάσεις 
για τροποποιήσεις και αναμορφώσεις 
και διατάξεων του παρόντος Κανονι-
σμού στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις 
οποίες διαπιστώνεται ασυμβατότητα με 
τις οδηγίες χρήσεως και τους κανόνες 
διαχείρισης της ιστοσελίδας, όπως 
ορίζονται και συνιστώνται  από τους 
κατασκευαστές των προγραμμάτων που 
χρησιμοποιούμε (δηλαδή την πλατφόρ-
μα Joomla), προκειμένου να επιτευχθεί 
η καλύτερη δυνατή λειτουργικότητα, η 
ποιοτική αναβάθμιση και η ασφάλεια 
της ιστοσελίδας.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε 

ομόφωνα και ενέκρινε την παραπάνω 
τροποποίηση.
Τέλος η Κατερίνα Κωνσταντοπού-

λου πήρε το λόγο και απάντησε σε όλες 
τις αρνητικές παρατηρήσεις που εκφρά-
στηκαν από το προηγούμενο Διοικητικό 
Συμβούλιο  :
Σχετικά με τις υποχρεώσεις που έχει 

το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει καταστα-
τικού  και ανέφερε ο κ. Τρουπής , εξη-
γησε ότι θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι το 
καταστατικό βρισκόταν στο Πρωτοδικείο 
όπου το είχε καταθέσει το προηγούμενο 
Δ.Σ και το παρέλαβαν στα μέσα Ιουλίου. 
Ανέφερε σχετικά με την εκδήλωση στο 
σωρό της Γριάς παρόλο που δεν είχαν 
καμία υποχρέωση να την κάνουν, ήταν 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
να γίνει η εκδήλωση  το Σαββατοκύριακο 
της απογραφής έτσι ώστε να συνδυ-
αστούν αλλά  μετά από επικοινωνία 
την τελευταία εβδομάδα με τον πάτερ 
Ευμένιο ενημερώθηκαν ότι  δε θα ήταν 
διαθέσιμος οπότε αποφασίστηκε η ανα-
γκαστική ακύρωση της .
Σχετικά με την αναφορά για αποφυγή 

της Γενικής Συνέλευσης τον Αύγουστο  
εξήγησε ότι δεν είχαν κανένα λόγο να 
την αποφύγουν απλά ισχύει ότι και στην 
προηγούμενη παρατήρηση σχετικά με 
το καταστατικό  και φυσικά  δεν μπο-
ρούσαν να την πραγματοποιήσουν γιατί 
δεν θα ήταν δυνατό να ενημερωθούν οι 
συμπατριώτες μέσω της εφημερίδας.
Αναφερόμενη στη Γ/Σ της 17.3.2011  

για την τοποθέτηση προτομών δύο 
πατριωτών απάντησε ότι αυτό το Δι-
οικητικό Συμβούλιο είναι συνέχεια του 
προηγούμενου και  επειδή ακριβώς 
είναι υπάλληλο όργανο της Γενικής Συ-
νέλευσης που το εκλέγει, δεν είχε παρά 
να τη σεβαστεί .
Σχετικά με την εφημερίδα ανέφερε 

ότι δίνουν βάρος στο περιεχόμενο της 
εφημερίδας και την ανανέωση της και 
σε συνδυασμό με την μεγάλη αύξηση 
των ταχυδρομικών τελών αποφάσισαν 
η εφημερίδα να είναι τρίμηνη. 
Όσον αφορά την απόφαση να αναρ-

τηθούν οι φωτογραφίες των αποθανό-
ντων τέως προέδρων του Συνδέσμου 
στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου 
ανέφερε κατηγορηματικά ότι ποτέ το Δ.Σ 
δεν είπε ότι δεν θα το κάνει , απλά επειδή 
έχουν πολλές εκκρεμότητες σχετικά με 
το πολιτιστικό κέντρο , όπως το να φτιά-
ξουν βιβλιοθήκες που θα φιλοξενήσουν 
το πολύτιμο αρχείο του Θεοδώρου Κ. 
Τρουπή , δεν είναι εφικτό να γίνει πριν 
οριστικοποιηθούν τα σχέδια.  
Μη υπαρχόντων άλλων θεμάτων η 

Γενική Συνέλευση έλαβε τέλος.
Αθήνα 19/2/2012

Ο Πρόεδρος  
Κων/νος Χρονόπουλος

Η Γραμματέας
Σοφία Κρητικού

Κάλεσμα του Δ.Σ. 
του Συνδέσμου

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου, θεωρώ-
ντας ότι ο εθελοντισμός και η προ-
σφορά στο κοινωνικό σύνολο μας 
αφορά όλους, απευθύνεται σε όλους 
τους πατριώτες και τους καλεί να 
συμμετέχουν στη δημιουργία ομά-
δας εργασίας με στόχο τον εμπλου-
τισμό  της ιστοσελίδας, τόσο από 
πλευράς ύλης, όσο και καινοτόμων 
ιδεών. Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται 
να κατέχουν τις βασικές γνώσεις και 
δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και μπο-
ρούν να απευθυνθούν για περαιτέρω 
πληροφορίες ή δήλωση συμμετοχής 
σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. του 
Συνδέσμου, καθώς και στο email  
servou@syndesmos.gr.
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H ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ 
ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ
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του χωριού μαςτου χωριού μας

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΣ ΑΠΌ 01-01-2012 
ΕΩΣ 31-12-2012

Α. ΕΞΟΔΑ 
64 AGRINVEST ΑΕ

ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ (ΑΓΟΡΑ ΣΤΙΣ 
02-12-11)

24,67

65 ΚΑΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙ-
ΩΝ)

20,5

66 ΚΑΡΩΝΗΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡ. ΓΙΑ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟ ΧΟ-
ΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑΣ

135

67 Ε & Κ ΣΤΕΡΓΙΟΥ  & ΣΙΑ ΟΕ
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ ΣΤΟ 
ΧΩΡΙΟ

32,69

68 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑΣ

50

69 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ(8-9-10-11-
12/2011)

74,56

70 Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ (ΕΚΔΟΣΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ)

390

71 ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΤΑΧ/ΚΑ ΕΦΗΜΕ-
ΡΙΔΑΣ)

485

72 ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΑΤΡΩΝΗ Ο.Ε
(ΑΓΟΡΑ ΧΑΡΤ.ΤΣΑΝΤ.ΓΙΑ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟ-
ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ)

47,68

73 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΓΙΑΝΝΗ 
(ΛΑΧΝΟΙ,ΦΑΚΕΛΛΟΙ, Κ.Λ.Π., ΓΙΑ ΧΟΡΟ-
ΕΣΠΕΡΙΔΑ)

80

74 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ (5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ) 100

75 ΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΧΗΣ-
ΤΡΑΣ)

570

76 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ (ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙ-
ΔΑ)

4410

77 ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ(ΕΠΑΘΛΑ 
ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ)

88

78 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΓΙΑΝΝΗ (ΠΑΠΥΡΟΙ 
ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ)

20

79 ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΤΕ 72,8

80 ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ 39,5

         
81α 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΠΡΟΣ-
ΚΛΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΡΘΑΝ 
ΣΤΟ ΧΟΡΟ

100

         
81β

ΜΙΚΡΟΕΔΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥ-
ΝΕΛΕΥΣΗΣ

39

82 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΣΥ-
ΝΕΛΕΥΣΗ)

67,26

83 ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΔΡΟΣΕΡΗ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩ-
ΣΗΣ ΣΕΡΒΟΥ)

50

84 ΝΙΚΟΛ. ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ (ΤΥΡΙΑ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ)

127,89

85 JUMBO ΑΕ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩ-
ΣΕΙΣ ΣΕΡΒΟΥ)

50,77

86 ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

50

87 ΑΓΟΡΑ ΓΟΥΡΟΥΝΙΟΥ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ -
ΣΦΑΞΙΜΟ

400

88 ΡΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΨΩΜΙ, ΠΟΤΑ,  ΚΑ-
ΦΕΔΕΣ,Κ.Λ.Π)

75

89 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΟΥΙΣΚΥ, 
Κ.Λ.Π)

63

90 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Γ. (4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΕΥ-
ΤΙΚΟΥ)

80

91 ΜΙΚΡΟΕΞΟΔΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 20

Β. ΕΣΟΔΑ 
Β1. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ:
1) ΝΤΙΝΑΣ  ΒΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
309 Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ (Η ΣΥΜΠΕΘΕΡΑ 

ΤΗΣ)
200

310 Ο ΦΩΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓ. 50

2) ΜΙΧΑΛΗ ΓΚΟΥΤΗ
280 Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 100

3) ΒΑΣΩΣ ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ,
ΘΕΟΔΩΡΙΚΟΥ ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ
ΜΙΧΑΛΗ ΓΚΟΥΤΗ
282 Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΑΡΑΣ (ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ 

ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ)
100

4) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΟΥΠΗ
290 Ο ΑΝΗΨΙΟΣ ΤΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΠΗΣ 

ΤΟΥ Γ.
50

5) ΗΛΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΔΑΡΑ
357 Η ΚΟΡΗ ΤΟΥΣ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΑΡΑ 50

6) ΣΧΙΖΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
359 Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ, ΣΧΙΖΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΟΥ Θ.
50

7) ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
363 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ 50

364 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ 50

365 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ 50

Β2. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΔΙΑΦΟΡΑ
103 ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΛΕΦΑ 50

283 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝ. ΣΤΡΙΚΟΣ 30

284 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΤΡΙΚΟΣ 30

285 ΜΠΟΥΡΝΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ-ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 
ΝΙΚΟΣ

50

286 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 20

287 ΣΧΙΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔ. 50

288 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 50

289 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 50

291 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΤΙΝΑ ΓΚΟΥΤΗ 60

292 ΔΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 30

293 ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 30

294 ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 30

295 ΒΕΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20

296 ΤΡΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΣ 20

297 ΔΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ Κ. 20

298 ΣΧΙΖΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 20

299 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ. 20

300 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΤΣΟΣ 20

351 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 10

352 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ 20

353 ΣΧΙΖΑΣ ΔΗΝΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝ. 30

311 ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΥ 
ΛΕΩΝ.

50

312 ΜΠΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝ. 50

313 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. 30

314 ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛ. 20

315 ΣΚΟΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛ. 40

316 ΤΡΟΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 100

317 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤ. 50

318 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝ. 50

319 ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝ. 10

320 ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤ. 20

321 ΣΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤ. 20

354 ΤΡΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ.(ΚΑΤ ΣΕ 
ΛΟΓ/ΣΜΟ)

30

355 ΤΡΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ Α.(ΚΑΤ/ΣΗ 
ΣΕ ΛΟΓ.)

30

356 ΤΡΟΥΠΗ - ΒΟΚΑΛΗ ΝΤΙΝΑ (ΚΑΤ/ΣΗ ΣΕ 
ΛΟΓ.)

30

322 ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. 20

358 ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΔΑΡΑ (ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ) 20

360 ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΟΥ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 30

361 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΑΤ. 
ΣΕ ΛΟΓ/ΣΜΟ)

30

362 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΑΤ.
ΣΕ ΛΟΓ/ΣΜΟ)

30

366 ΜΙΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ/ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟ-
ΠΟΥΛΟΣ

100

279 ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 20

281 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ 7418

Γ. ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6812,72

ΕΣΟΔΑ 9608

ΕΞΟΔΑ 7763,32

ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 8657,4

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΛΟΓΩ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΑΘΟΥΣ.
Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΒΑΣΩΣ ΠΑΠΑΘΩΜΟ-

ΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ (ΝΟ 184) ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, 
ΓΕΩΡΓ. ΚΑΤΣΙΑΠΗ ΚΑΙ ΠΑΝ. ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 14.9.1829 
ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ

Με την ευκαιρία του εορτα-
σμού της Εθνικής επετείου 
της 25ης Μαρτίου, θέλω να 

υπενθυμίσω τα διπλωματικά δρώμενα 
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μετά την έναρξη 
και εξέλιξη του Αγώνα.
Στις 4 Απριλίου 1826 υπογράφεται το 

Πρωτόκολλο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, μεταξύ 
Ρωσίας και Αγγλίας Η Ελλάδα θα γίνει 
αυτόνομη, αλλά θα παραμείνει υποτελής 
ετήσιου φόρου στην Πύλη. Μετά από λίγο 
προσχώρησε στο Πρωτόκολλο αυτό της 
Πετρούπολης και η Γαλλία. Η Αυστρία 
και η Πρωσία αρνήθηκαν να προσχω-
ρήσουν. Για πρώτη φορά διεθνές κείμενο 
ομιλεί επισήμως για την Ελλάδα και για 
πρώτη φορά η χρήση της λέξης αυτής 
υποδηλώνει – σύμφωνα με τη διπλωμα-
τική γλώσσα – πολιτική οντότητα. 
Στις 6 Ιουλίου του 1827, σ’ ένα δι-

πλωματικό παιχνίδι για τον έλεγχο του 
περάσματος για την Ανατολή, και μετά 
τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου, οι τρεις 
μεγάλες Δυνάμεις της εποχής, Αγγλία, 
Γαλλία και Ρωσία, υπογράφουν στο 
Λονδίνο την τριμερή Ιουλιανή Συνθήκη 
του Λονδίνου («Τριπλή Συμμαχία»). 

Η σύμβαση αυτή επαναλαμβάνει βα-
σικά τους όρους του Πρωτοκόλλου 
της Πετρούπολης μεταξύ Ρωσίας και 
Αγγλίας (23 Μαρτίου/4 Απριλίου 1826), 
σύμφωνα με το οποίο οι δύο Δυνάμεις 
συμφωνούσαν να επέμβουν μεσολαβη-
τικά για τη δημιουργία ενιαίου Ελληνικού 
Κράτους, υποτελούς στο Σουλτάνο.
Το 1828-1829 έγινε ο Μεγάλος Ρωσο-

τουρκικός Πόλεμος με την επικράτηση 
της Ρωσίας και την υπογραφή της συν-
θήκης ειρήνης με τον Τίτλο “Η συνθήκη 
της Ανδριανουπόλεως”  
Η Τουρκία αφού  υπέστη σοβαρό 

πλήγμα, ήταν αναγκασμένη να προ-
χωρήσει σε 
σημαντικούς πολιτικούς και εδαφικούς 

συμβιβασμούς. Ο γνωστός Έλληνας 
ιστορικός Γ. Κορδάτος γράφει  “Χω-
ρίς τη Ρωσική νίκη η Ελλάδα δεν θα 
γινόταν ανεξάρτητη…”
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία με τη 

Συνθήκη Αδριανουπόλεως αναγκά-
ζεται να αποδεχτεί την ήττα της στρα-
τηγικής της. Διότι και με τις διατάξεις 
της Συνθήκης Λονδίνου στις 6 Ιουλίου 
1827 και με το Πρωτόκολλο Πετρου-

πόλεως στις 4 Απριλίου 1826, η Ελλάδα 
δεν ήταν ανεξάρτητη από την Υψηλή 
Πύλη. Υπήρχε ελευθερία εσωτερικής 
διοίκησης, διεξαγωγής εμπορίου και 
θρησκεύματος, όχι όμως ανεξαρτησία. 
Ενώ η Συνθήκη Αδριανουπόλεως 
(άρθρο 10)  προβλέπει για τους Τούρ-
κους εγκατεστημένους στην Ελλάδα, 
τη μετανάστευση στην πατρίδα τους 
έναντι αποζημίωσης της ακίνητης περι-
ουσίας τους. Με άλλα λόγια, οι Τούρκοι 
κατακτητές γίνονται πρόσφυγες που δεν 
έχουν πια δικαίωμα επιστροφής στην 
Ελλάδα. Για να κατανοήσουμε καλύτερα 
πόσο σημαντική είναι η συμβολή αυτής 
της Συνθήκης, αρκεί να επισημάνουμε 
τη στάση της Αγγλίας. Η Αγγλία αρνείται 
να δώσει τη συναίνεσή της διότι θεωρεί 
ότι η ανεξαρτησία της Ελλάδας αποτελεί 
παράγοντα ανησυχίας στην Ανατολή. 
Την έμμεση αναγνώριση της Ελλάδας θα 
την αποδεχτεί με το Πρωτόκολλο του 
Λονδίνου της 3ης Φεβρουαρίου 1830, 
αλλά ακόμα και τότε υπό έναν όρο: να 
είναι μικρότερος ο εδαφικός χώρος του 
νέου κράτους.

Θοδωρής Τρουπής

Κόκορας με μακαρονάδα (για 4-6 άτομα)
 Υλικά:
• 1 κόκορα γύρω στο 1 1/2 κιλό κομμένο σε μερίδες
• αλάτι 
• 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο 
• 5 κουταλιές της σούπας βούτυρο φρέσκο 
• 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα 
• 800 γρ. ντοματάκια κονσέρβας ψιλοκομμένα 
• 100 γρ. μυζήθρα τριμμένη 
• 2-3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες 
• 500 γρ. μακαρόνια χοντρά Νο 3 
• πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Εκτέλεση:
1.Καψαλίζουμε τις μερίδες του κόκορα, τις πλένουμε, τις στε-

γνώνουμε και τις αλατοπιπερώνουμε. 
2. Ζεσταίνουμε το λάδι μαζί με μια κουταλιά της σούπας φρέσκο 

βούτυρο και ροδίζουμε τον κόκορα. 
3. Προσθέτουμε τα κρεμμύδια και το σκόρδο. Συνεχίζουμε το 

σοτάρισμα 3’-4’ ακόμη. 
4. Ρίχνουμε τα ντοματάκια και κατόπιν λίγο ζεστό νερό και 

σιγοβράζουμε για 1 ώρα και 15’. 
5. Ετοιμάζουμε τα μακαρόνια σύμφωνα με τις οδηγίες της 

συσκευασίας τους και τα στραγγίζουμε. 
6. Χύνουμε σ’ αυτά το υπόλοιπο βούτυρο λιωμένο. Ανακατεύ-

ουμε καλά. 
7. Σερβίρουμε τα μακαρόνια βάζοντας από πάνω τις μερίδες 

του κόκορα. 
8. Πασπαλίζουμε με μυζήθρα.
Σημ. Σερβίρεται με κόκκινο κρασί.

Πηγή: Αρκαδικές Παραδοσιακές Συνταγές


