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συνέχεια στη σελ. 8
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40 χρόνια «Αρτοζήνος» (1976-2016)    

ΤΗ ΦΕΤΙΝΗ  χρονιά η εφη-
μερίδα του Συνδέσμου μας 
«Αρτοζήνος» κλείνει 40 χρόνια 
κυκλοφορίας. Θα επιχειρήσου-
με μια σύντομη ματιά στα χρόνια 
που πέρασαν, για να δούμε που 
βρισκόμαστε σήμερα και ενδε-
χομένως να σκιαγραφήσουμε το 
μέλλον του Συνδέσμου.

 ΟΠΩΣ είναι γνωστό το πρώτο φύλλο του «Α» κυκλο-
φόρησε το δεκαπενταύγουστο του 1976, από την τότε 
διοίκηση του Συνδέσμου, με πρόεδρο το γιατρό Στάθη 
Δάρα. Στο κύριο άρθρο του πρώτου εκείνου φύλλου 
και με τίτλο «ΣΚΕΨΕΙΣ-ΑΠΟΨΕΙΣ» αναπτύσσονταν 
οι  απόψεις του ΔΣ για τους σκοπούς της εφημερίδας. 
Κατά ευτυχή συγκυρία μέλη της τότε συντακτικής 
επιτροπής είναι και σήμερα μέλη της αντίστοιχης επι-
τροπής, πράγμα που διευκολύνει την συγγραφή αυτού 
του άρθρου. Σε εκείνο το άρθρο γινόταν επισήμανση 
στους σκοπούς της εφημερίδας και μεταξύ των άλλων 
αναφέρονταν και τα εξής:

 -»Να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των πατριωτών και 
να διευρυνθεί η μεταξύ τους επικοινωνία και σύσφιξη 
των σχέσεων ...» 

- «Να ενημερώνεται σωστά και υπεύθυνα κάθε πατριώ-
της για τα νέα του χωριού, τα προβλήματα της κοινότη-
τας και του Συλλόγου και να βοηθά στην επίλυσή τους...»

- «Να γίνει γνωστός και να προβληθεί ο λαογραφικός 
και παραδοσιακός πλούτος του χωριού και να καταγρα-
φεί η ιστορία του τόπου που γεννηθήκαμε...»
ΑΝ ΑΝΑΛΥΣΟΥΜΕ καθένα από αυτούς τους σκοπούς 

έχουμε την εντύπωση πως λίγο-πολύ επιτεύχθηκαν 
όλοι. Τα διακόσια φύλλα «Α» που πήγαν στα σπίτια 
των πατριωτών στην περίοδο των 40 χρόνων, τους  
έφεραν πολλά νέα (καλά και κακά), κράτησαν πολλές 
μνήμες ζωντανές και έκαναν γνωστές τις παραδόσεις 
και τη λαογραφία του τόπου μας, με κύριους δημιουρ-
γούς τους αείμνηστους πατριώτες λογοτέχνες Μαρία 
Παναγοπούλου και Θοδωρή Κ. Τρουπή. Επίσης, έγινε 
γνωστή η μακραίωνη ιστορία του  χωριού μας και η 
πιθανή προέλευση του ονόματος «Σέρβου», πράγματα 
που ενδιαφέρουν όλους τους απανταχού της γης πα-
τριώτες και όχι μόνο.
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ αυτά, είναι κοινή πεποίθηση πως η 

εφημερίδα υπήρξε ο βασικός μοχλός τόσο στην  δημι-
ουργία αξιόλογων έργων υποδομής στο χωριό, όσο και 
στην οργάνωση και προβολή διαφόρων εκδηλώσεων. 
Καθοριστικός ήταν ο ρόλος της στην οργάνωση  του 
πανηγυριού το δεκαπενταύγουστο στο χωριό, που απο-
τελεί παράδοση και συγκεντρώνει πολλούς πατριώτες.
ΣΕ ΟΤΙ αφορά τα τεχνικά έργα δεν υπάρχει καμία 

αμφιβολία πως έγιναν πολλά και αξιόλογα, που αναβάθ-
μισαν την ποιότητα ζωής των πατριωτών στο χωριό και 
σε κάποιο βαθμό προσέλκυσαν και τους νεότερους στον 
τόπο καταγωγής των γονιών τους, των παππούδων κλπ. 
Στον τομέα των έργων,το πλέον σημαντικό ασφαλώς 
είναι η επέκταση του δρόμου προς το συνοικισμό Αρά-
πηδες, που  έλυσε προβλήματα επιβίωσης αυτών των 
πατριωτών και έδωσε διέξοδο προς τα κάτω χωριά. 
Εξ ίσου σημαντικά έργα ήταν η ασφαλτόστρωση του 
δρόμου Σαρά-Σέρβου και οι δρόμοι που έγιναν τόσο 
στο επάνω όσο και στο κάτω χωριό, που έδωσαν τη 
δυνατότητα στους πατριώτες να μπορούν να πηγαίνουν 
με τα αυτοκίνητά τους όσο ποιο κοντά γίνεται στα σπί-
τια τους. Ακόμη ο δρόμος προς τον Αγιαντριά και τον 
Αγιολιά  έδωσαν και άλλες διεξόδους στους πατριώτες 
και τη δυνατότητα να δουν από κοντά τα μέρη όπου 
εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά οι πρώτοι πρόγονοί 
μας, πολλούς αιώνες πριν.  Αν κάποτε γίνει και  ο δρό-
μος από το Καμένο Αλώνι μέχρι τα Στρικαίικα θα έχει 
ολοκληρωθεί σχεδόν η κίνηση των αυτοκινήτων μέσα 
στο χωριό. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι δεν έχουν παρά 
να συγκροτήσουν μια επιτροπή και με την στήριξη των 
Τοπικών Αρχών και του Συνδέσμου να κάνουν και αυτό 
το έργο, όπως ακριβώς έγιναν και τα προηγούμενα. Οι 
καιροί μπορεί να είναι δύσκολοι, όχι όμως δυσκολότεροι 
από τη δεκαετία του 1950 που οι Σερβαίοι με τον κασμά 
στην πλάτη έφτιαξαν το δρόμο Σαρά-Σέρβου. Τρόποι 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΣΕΡΒΙΩΤΟΠΟΥΛΩΝ 2016 
Τη φετινή χρονιά δόθηκαν 16 βραβεία σε νέουςμε καταγωγή 

από το χωριό μας, που το 2015 διακρίθηκαν στις πανελλήνιες 
εξετάσεις κλπ. Κατανέμονται ως εξής:

*Τέσσερα βραβεία σε μαθητές Γυμνασίου
*Τέσσερα σε επιτυχόντες σε σχολές ΤΕΙ
*Επτά σε επιτυχόντες σε σχολές ΑΕΙ
*Ένα σε νεαρό με διάκριση στον αθλητισμό.

Ο παιδίατρος Στάθης Δάρας βραβεύει τους δύο νέους
που πέτυχαν στην Ιατρική Σχολή στις Πανελλήνιες

εξετάσεις το 2015.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως τα παιδιά που είχαν τις 
προϋποθέσεις να βραβευτούν, είναι πολύ περισσότερα από 
αυτά για τα οποία μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε πληρο-
φορίες.
Δυστυχώς τα οικονομικά του Συνδέσμου φέτος δεν μας 

επέτρεψαν να φτιάξουμε πλακέτες όπως άλλες χρονιές. Για 
ενθύμιο θα δώσουμε στους νέους ένα στυλό και ένα μπρελόκ, 
που υπήρχαν από παλιά στο γραφείο του Συνδέσμου. Για τα 
δύο Σερβιωτόπουλα που πέτυχαν στην Ιατρική Σχολή θα δοθεί 
χρηματικό έπαθλο εκ 300,00 ευρώ στο καθένα, που προσφέρει 
από πολλών ετών ο παιδίατρος Στάθης Δάρας, στη μνήμη της 
μητέρας του Γεωργίας Χρ. Δάρα.

 Τα ονόματα των παιδιών στη σελ. 2.

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
 Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016 έγινε στην αίθουσα 

της Παγγορτυνιακής Ένωσης (Πειραιώς 1) η προγραμμα-
τισμένη εκδήλωση του Συνδέσμου μας, για την κοπή της 
πίτας και την βράβευση των νέων. Οι πατριώτες άρχισαν 
να έρχονται από τις 9,30 το πρωί και μέχρι τις 10,30 η αί-
θουσα είχε σχεδόν γεμίσει. Αυτό αποτελεί ένδειξη πως οι 
πατριώτες ανταποκρίνονται στα καλέσματα του Συνδέσμου 
μας και πως αισθάνονται την ανάγκη για την μεταξύ τους 
επικοινωνία και τη στήριξη του Σωματείου.
Πρώτος έλαβε το λόγο ο γραμματέας του ΔΣ κ. Χ. Μαρα-

γκός, ο οποίος αφού καλωσόρισε τους πατριώτες και ευχή-
θηκε καλή χρονιά, ζήτησε να τηρηθεί «ενός λεπτού σιγή» 
στη μνήμη του πατριώτη μας Γ.Σαββόγλου (συζ, Ευγενίας 
Λ. Βέργου) που έφυγε από τη ζωή πριν ένα 24ωρο καθώς 
και στη μνήμη όλων των πατριωτών που δεν βρίσκονται 
πια κοντά μας. Ακολούθως ευχαρίστησε τους φίλους του 
Συνδέσμου μας που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδή-
λωσή μας και αναφέρθηκε ονομαστικά στον κ. Παπαηλίου, 
βουλευτή Αρκαδίας ΣΥΡΙΖΑ, στην κυρίαΤατούλη, πολιτευτή 
Αρκαδίας ΝΔ, στον κ. Θεοδωρόπουλο από το ΔΣ του Δήμου 
Γορτυνίας, στην κυρία Καλύβα, εκδότρια της εφημερίδας 
«Γορτυνία», στην κυρία Μουτεβελή συντ. Ειρηνοδίκη που 
παλιά υπηρέτησε στα Λαγκάδια και γνωρίζει αρκετούς πα-
τριώτες και στον κ.Πλέσια, πρόεδρο της Παγγορτυνιακής 
Ένωσης. Επίσης ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον πρόεδρο του 
Τοπικού του χωριού κ. Γιάννη Ρουσιά, που ήρθε από το 
χωριό (με χιόνι!), για να παραβρεθεί στην εκδήλωση. Στη 
συνέχεια απευθυνόμενος στους πατριώτες είπε:

Γενική άποψη της αίθουσας
«Το ΔΣ του Συνδέσμου μας χαίρεται ιδιαίτερα  που 

τιμάτε με την παρουσία σας την εκδήλωση αυτή, τόσο 
για την  κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, όσο και της 
βράβευσης των νέων.Των νέων Σερβιωτόπουλων (έτσι 
συνηθίσαμε να τα λέμε) που μπορεί να μην γεννήθηκαν 
στο χωριό όπως εμείς, όμως αποτελούν την συνέχεια 
των γονιών τους, των παππούδων και γιαγιάδων τους, 
οι οποίοι λίγο-πολύ έζησαν στο χωριό, άφησαν εκεί τον 
ιδρώτα και τους κόπους τους και πολλοί και τα κόκαλά 
τους. Στο ιστορικό αυτό χωριό Σέρβου, με τη μακραίωνη 
ιστορία του, που έχει να επιδείξει πολλές και σημαντικές 
δημιουργίες των πατριωτών, όχι μόνο σε έργα, που ανα-
λυτικότερα θα αναφερθεί ο πρόεδρος Ι. Μπόρας, αλλά 
κυρίως σε ανθρώπινο δυναμικό, επιστήμονες, επιχειρη-
ματίες κλπ., που τιμούν το χωριό μας τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό. Και μιας και έχουμε εδώ δύο 
νέους φοιτητές Ιατρικής που θα βραβεύσουμε σε λίγο, 
θυμήθηκα πριν μερικά χρόνια που κάποιος είχε μετρήσει 
τους γιατρούς που έχει βγάλει το χωριό και ξεπερνούσαν 
τους εκατό. Με τους σημερινούς φοιτητές, αυριανούς 
γιατρούς σίγουρα ξεπερνάμε τους 110. Έχουμε την τιμή 
να παρευρίσκεται και σήμερα εδώ –δεν θυμάμαι και κα-
μία εκδήλωση του Συνδέσμου που να μην ήταν παρών- 
τον μεγαλύτερο εν ζωή Σερβαίο γιατρό, αγαπητό Στάθη 
Δάρα, ο οποίος, εκτός από το πλούσιο συλλογικό του 
έργο (είτε ως πρόεδρος του Συνδέσμου, είτε και ως απλό 
μέλος και για το οποίο δεν θα αναφερθούμε σήμερα), έχει 
καθιερώσει δύο θεσμούς: Το θεσμό των βραβείων των 
νέων, από το 1976 που ήταν πρόεδρος και πολλά χρόνια 
τώρα το χρηματικό έπαθλο εκ 300 ευρώ σε καθένα νέο 
με καταγωγή από το χωριό που εισάγεται στην ιατρι-
κή, στη μνήμη της μητέρα του. Πριν τελειώσω θέλω να 
κάνω μία έκκληση στους πατριώτες να στηρίξουμε όλοι 
τον Σύνδεσμο και να μην τον αφήσουμε να διαλυθεί. 
Το λέω αυτό γιατί όπως ξέρετε το σημερινό ΔΣ δεν έχει 
προέλθει από εκλογές, γιατί δεν υπήρχαν υποψήφιοι σε 
επανειλημμένες προσπάθειες διενέργειας αρχαιρεσιών. 
Είναι διορισμένο (με το ζόρι κατά κάποιον τρόπο, αφού 
κανείς δεν ήθελε να αναλάβει) με ομόφωνη απόφαση της 
Γ/Σ του περασμένου Αυγούστου, ώστε να μην οδηγηθεί 
ο Σύνδεσμος σε διάλυση. Τον ερχόμενο Αύγουστο θα 
καταθέσει την εντολή και οι πατριώτες θα αποφασί-

σουν για τα περαιτέρω.  
Μπορεί ο Σύνδεσμος 
να συμπληρώνει φέ-
τος 94 χρόνια ζωής και 
δράσης, που ασφαλώς 
είναι πολλά, όμως σε 
καμία περίπτωση δεν 
πρέπει να διαλυθεί. Σε 
αυτό κάθε πατριώτης 
έχει προφανώς το δικό 
του μερίδιο ευθύνης».
Στη συνέχεια το λόγο 

έλαβε ο πρόεδρος Ι . 
Μπόρας ο οποίος αφού 
καλωσόρισε τους πατρι-
ώτες και τους ευχήθηκε 
για τη νέα χρονιά, είπε:

 «Ο Σύνδεσμός μας 
σε  λίγα  χρόνια  συ-
μπληρώνει 100 χρόνια 

ύπαρξης και δράσης. Λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε 
κρατούσες οικονομικές, πολιτικές και άλλες συνθήκες 
έχει πραγματώσει μεγάλο και πολυσχιδές έργο, σύμφω-
να με το καταστατικό του. Σήμερα έχει στην ιδιοκτησία 
του γραφείο, εκδίδει επί 40 χρόνια εφημερίδα, έχει δική 
του ιστοσελίδα από 7ετίας και δικαιώματα χρήσης στο 
Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού, που είναι δικό του δημι-
ούργημα, σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές. Όλα αυτά 
έγιναν κατά κύριο λόγο με προσφορά των μελών του, 
είτε σε εθελοντική εργασία, είτε σε προσφορά χρημάτων 
(συνδρομών, δωρεών), είτε σε παροχή υπηρεσιών. Η 
συμβολή όλων των προηγούμενων ΔΣ ήταν καίρια και σε 
όλους ανήκουν εύσημα. Εν όψει αυτών, επιγραμματικά 
λεχθέντων, οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη-αδι-

Ο πρόεδρος του Τοπικού 
του χωριού μας Ι. Ρουσιάς 
απευθύνει χαιρετισμό στους 

πατριώτες

συνέχεια στη σελ. 3
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ιδιοκτησία:
Σύνδεσμος Σερβαίων Αρκαδίας

«Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
Αγίου Μάρκου 16, 5ος όροφος  Τ.Κ. 10560, Αθήνα 

Α.Φ.Μ.: 099547610 
ΔΟΥ: E΄ ΑΘΗΝΩΝ 

•
Υπεύθυνος Έκδοσης:

Ιωάννης Κ. Μπόρας (6977 631017)
•

Συντακτική Επιτροπή: 
Χρήστος Ι. Μαραγκός (6945-573835)
Θεόδωρος Γ. Τρουπής (6977-365905)

•
Συνδρομή: 30 € Εξωτερικού: 50 $ 

Αμερικής - 100 $ . 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

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
   Η Ειρήνη, σύζυγος Θοδωρή 

Ηλ. Χειμώνα γέννησε το δεύτερο 
παιδάκι τους που είναι κορίτσι, 
όπως και το πρώτο. Ο Θοδω-
ρής είναι καρδιολόγος και γιός 
του αείμνηστου προέδρου του 
Συνδέσμου μας Ηλία Χειμώνα.

   Ο Σύνδεσμος εύχεται στους 
ευτυχείς γονείς και λοιπούς 
συγγενείς να τους ζήσει το νεο-
γέννητο και να είναι ευτυχισμένο 
στη ζωή του

  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
1)Την Κυριακή 21.11.2015 χαρ-

μόσυνο γεγονός έλαβε χώρα 
στην  εκκλησία  του  χωριού 
μας Σέρβου, όπου ο συγχω-
ριανός μας κ. Μιχάλης  Ι. Λια-
τσόπουλος (Γιός του Γιάννη 
Λιατσόπουλου και εγγονός του 
ΜιχαλάκηΛιατσόπουλου και 
της Μαρίας Γ. Δημοπούλου 
– Δήμα)  και η σύζυγός Βασιλι-
κή  που διαμένουν στο Ναύπλιο, 
βάφτισαν το αγόρι τους και του 
έδωσαν το όνομα του παππού 
του Γιάννη. Το μυστήριο τέλεσε 
ο πατέρας Γρηγόριος και παρέ-
στησαν εκτός της οικογενείας 
του νεοφώτιστου, και οι λιγοστοί 
κάτοικοι του χωριού.

2) Την Κυριακή 24 Μαΐου 2015, 
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου 
στο Ίλιον, βαπτίστηκε ο 2ος γιος 
του Σωτήρη Σχίζα και της Χρύ-
σας Ι. Στρίκου. Το όνομα αυτού 
Ιωάννης. 
Στους ευτυχείς γονείς, παπ-

πούδες γιαγιάδες και λοιπούς 
συγγενείς, ευχόμαστε να τους 
ζήσουν οι Γιάννηδες, και να είναι 
καλότυχοι στη ζωή τους. 

ΓΑΜΟΣ
Η Γεωργία Ι. Παπαθωμοπού-

λου  παντρεύτηκε τον Ιωάννη  
Παπαρηγόπουλο, στο Δημαρ-
χείο Πετρουπόλεως, στις 25 
Νοεμβρίου  2015. Η Γεωργία είναι 
κόρη του αείμνηστου Γιάννη Πα-
παθωμόπουλου (Εικοσιμία) και 
της Σοφίας Γ. Σχίζα.
Το  ΔΣ εύχεται στο νέο ζευγάρι 

να ζήσουν και να έχουν πάντα 
χαρές στη ζωή τους, 

ΘΑΝΑΤΟΙ
1) ΒΕΡΓΟΥ Ν. ΑΓΓΕΛΩ 93 ετών

Έφυγε από τη 
ζωή στις 21 Ια-
νουαρίου 2016,  
πλήρης ημερών, 
η Αγγέλω Ν. Βέρ-
γου. Η εξόδιος 
ακολουθία έγι-
νε την επομένη 

22α Ιανουαρίου από την εκκλη-

σία του χωριού μας Σέρβου «Η 
ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ».
Η Αγγέλω ήταν κόρη του Ιωάν. 

Δημόπουλου  (Σκορδή)  και 
της Ελένης Διαμ. Βέργου.
Παντρεύτηκε τον Νικόλα Διον. 

Βέργο και απέκτησαν πέντε 
παιδιά, Το Γιάννη , τον Πανα-
γή, το Διονύση, τη Γεωργίακαι 
τη Σταυρούλα , που τους χάρι-
σαν 14 εγγόνια και 3 δισέγγονα.
Η Αγγέλω ήταν μια ενάρετη 

και στοργική μάνα , και οι συγ-
χωριανοί μας θα την θυμούνται 
για την καλοσύνη της με όλον 
τον κόσμο.

2) ΣΑΒΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 73 ετών
    Το Σάββατο 

16 Ιανουαρίου 
2016 έφυγε από 
τη ζωή ο Γεώρ-
γιος Σαββόγλου,  
σύζυγος της Ευ-
γενίας Λάμπρου 
Βέργου.  Η εξόδι-

ος ακολουθία έγινε τη Δευτέρα 
18-01-2016 στις 3 το απόγευ-
μα,  από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Τρύφωνα στο Καματερό  και η 
ταφή  στο νεκροταφείο Αγίων 
Αναργύρων. Για τη μεταφορά 
από το Ναό στο νεκροταφείο 
διατέθηκαν πούλμαν.

      Ο Γιώργος έμενε στο Καμα-
τερό και είχε τρεις κόρες (Kέλλυ, 
Γεωργία, Ανθή) και τέσσερα εγγό-
νια.  Στο χωριό ήταν πολύ συχνός 
επισκέπτης (όλα τα καλοκαίρια 
τα περνούσε εκεί) και τα τελευταία 
χρόνια έφτιαξε καινούριο σπίτι,  δί-
πλα από του πεθερού του.  Ήταν 
φιλήσυχος άνθρωπος, ευγενής, 
πολύ εργατικός και ιδιαίτερα αγα-
πητός στο χωριό, όπου είχε κάνει 
πάρα πολλούς φίλους.

3) ΤΡΟΥΠΗ Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Απεβίωσε στις 27 Δεκεμβρίου 

2015 η Γιαννούλα Δημ.Τρουπή. Η 
εξόδιος ακολουθία έγινε σε κοιμη-
τήριο της Αθήνας (Νέο Ηράκλειο) 
την 28η Δεκεμβρίου. Η Γιαννού-
λα ήταν κόρη του Γεωργίου Δάρα 
(Γιωκοντάρα) και της Γεωργίας Δ. 
Σχίζα (Του χαϊδεμένου). Παντρεύ-
τηκε το Μήτσο Τρουπή (Του Γιωρ-
γιού), και απέκτησαν το Γιώργο, 
το Θανάση, και τη Μαρία. 
Καλοσυνάτη και αξιαγάπητη 

στην κοινωνία των Σερβαίων, 
που θα την θυμούνται ως ενά-
ρετη και καλή σύζυγο και μητέρα.

4) ΤΣΙΜΠΙΡΗ ΣΩΤ. ΠΟΠΗ 47 ετών
  Απεβ ίωσε 

στις 8 Δεκεμβρί-
ου η Πόπη Σωτ. 
Τσιμπίρη.   Η εξό-
διος ακολουθία 
έγινε την επομέ-
νη 9η Δεκεμβρίου 
2015 και ώρα 3 
μ.μ  από το Κοιμητήριο της Καλλι-
θέας Αττικής. Η Πόπη ήταν κόρη 
της συγχωριανής μας Ρούλας 
Αγγελή Κλεισούρα και    ήταν 
μητέρα ενός αγοριού.
Το ΔΣ του Συνδέσμου μας 

εκφράζει τα θερμά του συλλυ-
πητήρια στους συγγενείς όλων 
των πατριωτών που έφυγαν από 
κοντά μας

********************
Εκτός των πατριωτών, δύο 

ακόμη κοντοχωριανοί, που εί-
χαν σχέση με το χωριό και τους 
πατριώτες έφυγαν από τη ζωή.

*Μανιάτης Βασίλης, από Λα-
γκάδια, 93 ετών. Έφυγε από τη 
ζωή στις 25/1/2016 και η εξόδιος 
ακολουθία έγινε την επομένη 
στα Λαγκάδια. Ο Βασίλης ήταν 
ο γνωστός επιχειρηματίας με 
εστιατόριο και ξενοδοχείο στα 
Λαγκάδια. Όλοι οι Σερβαίοι που 
φοίτησαν στο εξατάξιο Γυμνάσιο 
θα τον ενθυμούνται γιατί σε πολ-
λούς μαθητές ήταν ο κηδεμόνας 
σε ότι αφορούσε το Σχολείο, και 
υπέγραφε υπεύθυνη δήλωση γι’ 

αυτό , όπως απαιτούσε  από-
φαση των καθηγητών για τους 
μαθητές από τα γύρω χωριά. 
Ήταν ευγενής και καλοσυνάτος  
άνθρωπος και ευχαριστιόταν να 
κερνάει το κρασί στους πελάτες 
του εστιατορίου του. Την επιχεί-
ρηση συνεχίζει ο γιός του

*ΠαπασπηλίουΔημήτης, 56 
ετών. Ήταν πρόεδρος του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Γορτυνίας, πρώην δήμαρχος 
Τροπαίων. Ο θάνατός του ήταν 
αιφνίδιος 
Το ΔΣ του Συνδέσμου μας 

συλλυπείται τους συγγενείς των 
εκλιπόντων.  

 ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
1) Το Σάββατο 16 Ιανουα-

ρίου έγινε το 40ήμερο μνη-
μόσυνο της πατριώτισσας 
Πόπης Τσιμπίρη,  στις 10,30 
το πρωί στο νεκροταφείο 
Καλλιθέας, εκεί που έγινε και 
η κηδεία

2) Στις 15 Νοεμβρίου 2015 
έγινε στο χωριό μνημόσυνο 
για τον Κώστα Ι. Παναγό-
πουλο.

Προσφορές στη μνήμη:
*Δ. Ι. Σχίζα. 100 ευρώ από 

την οικογένειά του.
*Γιαννούλας Τρουπή-Δάρα. 

50 ευρώ από Στάθη Δάρα
*Κώστα Ι. Μπόρα. 30 ευρώ 

από το γιό του Γιάννη.
Έλλης Ι. Δάρα, 50 ευρώ από 

Γ. Κ. Γιαννόπουλο (απευθείας 
στο Εκκλησιαστικό Συμβού-
λιο).

Οι επιτυχίες των παιδιών που βραβεύτηκαν το 2016    
Α) ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1) Τσούπρου Βαρβάρα του 
Δημητρίου.
Εγγονή του Αντώνη Κουτσαν-

δριά και της Βαρβάρας Ρουσιά, 
από την κόρη τους Κατερίνη. Προ-
βιβάστηκε από την Β στη Γ τάξη 
Γυμνασίου με 19 και 17/23

2) Καρυδάκη Ευαγγελία του 
Στέλιου.

Η Μαρία Γ. Μαραγκού παίρνει 
το βραβείο για την εγγονή 

της Ευαγγελία Καρυδάκη, από τον 
πρόεδρο του Συνδέσμου Ι. Μπόρα

Κόρη της Μαρίνας Μαραγκού, 
εγγονή του αείμνηστου Γιώργου 
Μαραγκού και της Μαρίας Δημη-
τρίου Βέργου. Προβιβάστηκε από 
την Γ’ Γυμνασίου στην Α΄ Λυκείου 
με το βαθμό άριστα 19,7.

3) Βέργος Γεώργιος του Δη-
μητρίου.
Δισέγγονος του Μήτσιου Βέργου 

και εγγονός του Γ. Βέργου που είναι 
μέλος του ΔΣ. Ο Γιώργος τέλειωσε 
και αυτός την Γ΄ Γυμνασίου με 
άριστα 19,7.

4 Σουλάνης Χάρης του Χρή-
στου.
Γιός της Γεωργίας Σαββόγλου, 

εγγονής του Λάμπρου Βέργου από 
την κόρη του Ευγενία. Ο Χάρης τέ-
λειωσε την Γ΄ Γυμνασίου με άριστα 
και με βαθμό 19,2.

                                                                            
Β) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΤΕΙ

1) Ηλίας Τρουπής του Θεο-
δώρου.

Εγγονός του Νίκου Τρουπή ( 
Αλούπη) που έχει το μαγαζί στο 
χωριό. Τμήμα Οικονομικών ΤΕΙ 
Καλαμάτας.

2) Κώστας Σπύρου Δημόπου-
λος. 
Εγγονός του Κωνσταντή Δημό-

πουλου που ήταν παλιά πρόεδρος 
στο χωριό και της Γιαννούλας Γ. 
Παπαγεωργίου (Μπρούκλη), από 
το γιό τους Σπύρο.
Πέτυχε στο Τμήμα Ηλεκτρολό-

γων Μηχανικών ΤΕΙ Λαμίας. Το 
βραβείο απένειμε ο πρώην πρόε-
δρος του Συνδέσμου Θ. Γ. Τρουπής 
(Γκράβαρης).

3) Στέλιος Κ. Σχίζας.
Εγγονός του Στέλιου του Κωστό-

πουλου και της Γεωργίας Ανδριο-
πούλου από το γιό τους Κώστα. 
Πέτυχε στο ΤΕΕΦΑ (Γυμναστική 
Ακαδημία) Τρικάλων.

4)Ο Θοδωρής Κουτσουμπός. 
Πέτυχε στο Τμήμα Οινολογίας 
και Τεχνολογίας Ποτών στο ΤΕΙ 
Αθηνών. Ο Θοδωρής είναι εγγονός 
του συγχωριανού μας Τάσου Ι. 
Τρουπή, επιχειρηματία Γεωργικών 
Εφοδίων και  Οινοποιού στην 
Τρίπολη .

Γ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΑΕΙ
1)Ανδριάνα Μάκη Κουτσαν-

δριά.
Εγγονή της Ανδριάνας Κου-

τσανδριά, που φέρει και το όνομά 
της. Εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο 
Θράκης, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολο-
γίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων 
χωρών.

2)Κατερίνα Δ. Βέργου.
Δισέγγονη και αυτή του Μήτσιου 

Βέργου και εγγονή του Γ. Βέργου. 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών, 
Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθημα-
τικών.

3) Κατερίνα Τσιριγώτη.
Εγγονή της Σταυρούλας του 

Γιώργη Γεωργακόπουλου και του 
Δημήτρη Κομνηνού από του Λυ-
κούρεσι. Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών.

H Κατερίνα ήταν και η τυχερή 
της χρονιάς, γιατί της έτυχε το 
φλουρί. Της ευχόμαστε να είναι 
πάντα τυχερή στη ζωή της.

4)Χρήστος Ν. Σχίζας.
Εγγονός του Παναγή Πέτρου Σχί-

ζα και της Κατερίνας Ρουσιά από το 
γιό τους Νίκο, που είναι δάσκαλος 
στην Αθήνα. Πέτυχε στο Φυσικό 
Τμήμα του Παν. Ιωαννίνων.

5) Χριστίνα Κωσταγιάννη.
Εγγονή του Διονύση (Νιόνιου) 

Βέργου και της Διαμάντως Αγ. Πα-
γκράτη, από την κόρη τους Ελένη. 
Μαθηματικό Τμήμα Πανεπιστημίου 
Πατρών.

6)Ευγενία Δημοπούλου.
Κόρη του Παναγιώτη Διον. Δη-

μόπουλου (δισέγγονη του Πανάγου 
του Δημόγιαννη), Ο Παναγιώτης 
είναι καθηγητής Πανεπιστημίου 
Πατρών και πρόεδρος του Τμήμα-
τος Διαχείρισης, Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων. Η Ευγενία πέτυχε 
στην Ιατρική Σχολή Πατρών.

7) Δημήτρης Ι. Κωνσταντό-
πουλος.
Εγγονός του Μήτσιου Κωνστα-

ντόπουλου και της Νίτσας Αθ. Σχίζα. 
Πέτυχε στην Ιατρική Αθηνών.

Δ) ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Παναγιώτης Αθανασίου Καλο-

μοίρης.
Εγγονός της Παναγούλας Αθανα-

σίου Μαραγκού και του αείμνηστου 
Παναγιώτη Καλομοίρη από τη 
Σπάρτη. Πήρε το χρυσό Ευρωπαϊκό 
μετάλλιο στο kickboxing.
Ο Παναγιώτης είναι 15 χρονών 

και έχει πάρα πολλές διακρίσεις 
στο άθλημα.

Δεξίωση στο χωριό για το Σούλη
Στο ένα από τα δύο μαγαζιά του χωριού μας, του Νίκου Λιατσό-

πουλου εδόθη «δεξίωση» για την ονομαστική γιορτή του συμπα-
θέστατου συγχωριανού μας, μόνιμου κατοίκου του χωριού, Σούλη 
(Θανάση) Σκούρου, που η εκκλησία γιορτάζει στις 18 Γενάρη τον 
Άγιο Αθανάσιο.
Τη γιορτή τίμησαν όπως φαίνεται και στην αναμνηστική φω-

τογραφία (από 
το facebook των 
Ν. Τρουπή και 
Ν. Λιατσόπου-
λου),   μερικοί 
από τους λιγο-
στούς κατοίκους 
που μένουν το 
χ ε ι μώνα  σ τ ο 
χωριό, που δεν 
ε ί ν α ι  ά λ λ ο ι 
από τον εορτά-
ζονταΘανάση , 
τη Βάσω Λιατσο-
πούλου, το Νίκο 

Αρ. Τρουπή, το Δημήτρη από την Αλβανία,  τον κτηνοτρόφο που 
διαμένει στους Αράπηδες (Λοχία) και το Νίκο Λιατσόπουλο.
Πέρα από τους μεζέδες και το κόκκινο κρασί είχε και πολύ κέφι 

και τραγούδια.
Ευχόμαστε στο αγαπητό Σούλη χρόνια  πολλά, υγεία και κάθε 

καλό στη ζωή του, και σε όλους τους αγαπητούς πατριώτες, που 
τους χειμερινούς παγωμένους μήνες μένουν στο χωριό έχοντας 
συντροφιά τη μοναξιά, να είναι καλά και να έχουν μια καλή χρο-
νιά, και «σιγά - σιγά ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός». Όπου νάναι 
έρχεται η Άνοιξη.

Ο Μαρίνος Ρουσιάς, πρώην
Γραμματέας του Συνδέσμου,

Βραβεύει την Κατερίνα Δ. Βέργου

Ο Ταμίας του Συνδέσμου Ι. Βέργος 
βραβεύει ένα σερβιωτόπουλο.
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συνέχεια από τη σελ.1

Προαγωγή
Η δικαστικός  πάρεδρος Χαρούλα Ι. 

Δ. Βέργου, που υπηρετούσε στο πρω-
τοδικείο Αθηνών, προήχθη σε πρωτο-
δίκη και τοποθετήθηκε στο πρωτοδι-
κείο Χανίων. Ο θείος της, οι θείες της 
και τα ξαδέρφια της την συγχαίρουν. 

Γ. Δ. Βέργος

Συγχαρητήρια και από το ΔΣ του 
Συνδέσμου.

Αναστάσιος Δ. Στρίκος 
Ο διάσημος Σερβαίος μαέστρος και πιανίστας.
Με πατριωτική Σερβαίικη υπερηφάνεια 

διαβάσαμε την συνέντευξη που έδωσε ο δι-
ακεκριμένος διεθνούς φήμης μαέστρος και 
πιανίστας πατριώτης Αναστάσιος Δ. Στρί-
κος, στην γνωστή δημοσιογράφο  Ειρήνη 
Νικολοπούλου. Ο Αναστάσης είναι γιός 
του αείμνηστου Αποστόλη Στρίκου από το 
χωριό μας Σέρβου και εγγονός του Αναστά-
ση Στρίκου, γνωστού στους πατριώτες με 
το ψευδώνυμο «Αναστάγγας». Έχει επισκε-
φθεί πολλές φορές το χωριό και το καλοκαί-
ρι του 2010  οργάνωσε εκεί συναυλία με το 
συγκρότημα της Νένας Βενετσάνου και σε 
συνεργα -
σία με τους 
Τοπ ικούς 
φορείς και 
το Σύνδε-
σμο ,  στη 
μνήμη του 
θείου  του 
α ε ί μ ν η -
στου Σερ-
βαίου Δά-
σκαλου και 
Λ ο γ ο τ έ -
χνη Θ. Κ. 
Τρ ο υ π ή .                           
Η δημοσι-
ο γ ρ ά φ ο ς  
Ειρήνη Νικολοπούλου, πριν το διάλογο 
με το μαέστρο, κάνει την εισαγωγή:

«Τον άκουσα και τον είδα να παίζει 
πιάνο σε ένα μίνι κονσέρτο στο Ίδρυμα 
Θεοχαράκη. «Βγάζει φωτιά « ο μαέστρος, 
σκέφτηκα».
Και συνεχίζει:                           
«Όσοι είχαν την τύχη να τον απολαύ-

σουν στο Ίδρυμα Θεοχαράκη ήδη θα έχουν 
συγκρατήσει το στυλ του και το εξαιρετικό 
του ταλέντο. Ο Αναστάσιος Στρίκος ζει στη 
Βιέννη & δημιουργεί σε όλη την Ευρώ-
πη. Γνήσιος Έλληνας της διασποράς πια δεν 
μαγεύει μόνο παίζοντας για το διεθνές κοινό 
Χατζιδάκι, αλλά ακόμη και Αττίκ.
Ως Πρόεδρος της Ελληνο-Αυστριακής 

Ένωσης ο ταλαντούχος & αεικίνητος Ανα-
στάσιος  με το Rhodos Projekt βραβεύει 
νέους της Αυστρίας που διαπρέπουν στα 
Αρχαία Ελληνικά». 

 
Επιγραμματικά οι σημαντικότερες 

απαντήσεις του μαέστρου στο Eirinika.
gr  είναι:

…Ναι, το γερμανοτραφής  σαν όρος δεν 
μου αρέσει, με τρομάζει λίγο…

…Στη Βιέννη υπάρχει μια μόνιμη φροντίδα 
της ποιότητας που υπάρχει, η οποία βασίζε-
ται στην παράδοση

…Στη Βιέννη είναι τόσο πολύ υψηλό το 
επίπεδο και είναι τόσες πολλές οι προσλαμ-
βάνουσες

…Οι Αυστριακοί συγκινούνται όταν παίζω 
Χατζιδάκι, Χαιρόπουλο, Αττίκ.

…Ο μεν πατέρας μου ήταν από την Πελο-
πόννησο, η δε μητέρα μου όμως γεννήθηκε 
στο Κάιρο, από Αιγυπτιώτες γονείς, δευτέρας 
γενεάς, οι παππούδες της είχαν μεταναστεύ-
σει εκεί από τα Δωδεκάνησα,

…Η σύζυγος μου είναι Ουκρανή. Παίζει 
μαντολίνο

…Δύο μουσικοί σε ένα σπίτι. Νομίζω πως 
είναι καλά. Γιατί ο καθένας καταλαβαίνει την 
ανάγκη του άλλου να μελετήσει. Είμαστε ο 
ένας για τον άλλον συνεχής πηγή συμβουλής 
και έμπνευσης

…Πρώτο δίπολο Ανατολή-Δύση και ένα 
δεύτερο που είναι Αστική Παράδοση και 
Λαϊκή Παράδοση. Είμαι εξοικειωμένος

…στην Παναυστριακή Ολυμπιάδα Αρχαί-
ων Ελληνικών διακρίνεται κάθε χρόνο από 
κάθε κρατίδιο της Αυστρίας, ένας Ολυμπι-
ονίκης.

…Αυτό που προσπαθώ να κάνω πάντα 

είναι να ξυπνήσω τη χαμένη αθωότητα. 
Δηλαδή να θυμίσω στους ανθρώπους αυτό 
που έχουν ξεχάσει.

…Ι Maestri : Με την ορχήστρα αυτή 
έχουμε αγαστή συνεργασία, έχουμε πάει 
στην Πάτμο, στους Δελφούς, στο Λουτράκι, 
στο Πήλιο. 

                            ******
Ακολουθούν επιλεκτικά μερικές στιχο-

μυθίες με τη δημοσιογράφο. Ολόκληρη 
τη συνέντευξη την έχουμε αναρτήσει στην 
ιστοσελίδα μας servou.gr, στην κατηγορία 
«Μουσικοί», όπου οι πατριώτες και φίλοι 

μας  μπο -
ρ ο ύ ν  ν α 
την  απο -
λαύσουν , 
μαζί με το 
βιογραφικό 
του καλλι-
τέχνη.

                          
Ειρήνη 

Ν ι κ ο λ ο -
π ο ύ λ ο υ : 
Λ ο ι π ό ν , 
κ ύ ρ ι ε 
Σ τ ρ ί κ ο 
ε ί χ α  τ η 
χα ρά  ν α 

σας γνωρίσω στην Αθήνα, στην Ελλάδα, 
αλλά τελικά διαπίστωσα ότι είστε σε μια 
άλλη πατρίδα. Στην Αυστρία. Έχει γίνει 
η δεύτερη πατρίδα σας;
Αναστάσιος Στρίκος: Η Βιέννη, βέβαια, 

ναι  βεβαίως, μπορώ να το πω.
ΕΝ:  Γιατί αυτό και όσα χρόνια είστε 

εκεί;
ΑΣ:  Είμαι ήδη 13 χρόνια στη Βιέννη και 

ήμουν και άλλα 7 νωρίτερα στη Γερμανία 
όπου σπούδασα.
ΕΝ:  Είστε θα λέγαμε πλέον ένας Γερμα-

νοτραφής, ο οποίος επέλεξε την Αυστρία, 
για δεύτερη πατρίδα του. Τι είναι αυτό 
που σας κρατάει; 
ΑΣ:  Ναι, το γερμανοτραφής σαν όρος δεν 

μου αρέσει, με τρομάζει λίγο…
ΕΝ: Ναι (γέλια)
ΑΣ: Η Βιέννη αποτελεί οπωσδήποτε 

έναν πόλο έλξης για τους μουσικούς. 
Ανέκαθεν ήταν έτσι αυτό. Όχι μόνο γιατί 
προσφέρει ευκαιρίες αλλά κυρίως προ-
σφέρει έμπνευση, κατά κάποιον τρόπο. 
Δηλαδή είναι ένα περιβάλλον στο οποίο ο 
μουσικός νιώθει στον βιότοπό του. Ειδι-
κά ο μουσικός της κλασσικής. Αλλά εκτός 
αυτού προσφέρει πάρα πολλά ερεθίσματα. 
ΕΝ: Εσάς προσωπικά, πότε είπατε ότι 

εδώ είναι που θα μείνω, εδώ εμπνέομαι 
και εδώ βρίσκω όπως λέτε τον βιότοπό 
μου; Πότε έγινε αυτό το «κλικ»;
ΑΣ: Ήδη η πρώτη μου εξόρμηση προς το 

εξωτερικό είχε σαν προορισμό την Βιέννη. 
Θέλησα να σπουδάσω στη Βιέννη, αλλά 
αντί αυτού γνώρισα εδώ τον καθηγητή 
μου Hermann Dechantο οποίος ήταν μεν 
Βιεννέζος αλλά δίδασκε στη Γερμανία. 
Και έτσι με πήρε, ας πούμε, μαζί του 
στο Βύρτσμπουργκ όπου σπούδασα και 
μόλις τελείωσα τις σπουδές μου επέστρεψα 
στη Βιέννη.

αφορία, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο 
την ύπαρξη του Συνδέσμου μας, είναι 
εγκληματική. Ακόμη δε και η Γ. Συνέλευση 
που κατά τον νόμο και το καταστατικό 
είναι αρμόδια, δεν νομιμοποιείται ηθικά 
να προβεί στη διάλυση».
Μετά τον χαιρετισμό του προέδρου έγινε η 

κοπή της πίτας. Όλοι οι φίλοι του Συνδέσμου 
μας και αρκετοί πατριώτες έκοψαν από ένα 
κομμάτι, (καθένας είπε που το αφιερώνει) 
και κάποιοι αναφέρθηκαν και σε γενικότερα 
συλλογικά και άλλα θέματα. Ειδικότερα ο Στά-
θης Δάρας υπογράμμισε την ανάγκη να μη 
διαλυθεί ο Σύνδεσμος, με όποια θυσία και αν 
χρειαστεί από τους πατριώτες. Συνέχισε συγ-
χαίροντας το ΔΣ τόσο για την απόφασή του να 
φτιάξη πέτρινη βρύση στην πλατεία Κοίμησης 
Θεοτόκου στο χωριό όσο και για την πρόθεσή 
του να δημιουργήσει μια ηλεκτρονική ατζέντα 
με διευθύνσεις και τηλέφωνα πατριωτών, που 
να υπάρχει στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου 
όπου θα έχουν όλοι πρόσβαση.

Ο Διον. Δημόπουλος κόβει κομμάτι της πίτας. 
Στο κέντρο ο πρόεδρος του Συνδέσμου 

Ι. Μπόρας και δίπλα του ο αντιπτρόεδρος 
Ι. Ν. Βέργος

Ο καθηγητής της Ιατρικής (μαιευτήρας-
Γυναικολόγος) Διονύσης Δημόπουλος  είπε 
πως ο Σύνδεσμος και σε άλλες περιόδους 
βρέθηκε σε ανάλογες με τις σημερινές δυ-
σκολίες και μπόρεσε να ανανήψει. Αναφέρ-
θηκε στην περίοδο που και ο ίδιος συνέβαλε 
σε αυτό, με πρόεδρο τον δάσκαλό του, όπως 
είπε, Β. Δάρα και τελείωσε λέγοντας «να βο-
ηθήσουμε όλοι να μην διαλυθεί ο Σύλλογος».
Στο ίδιο πνεύμα ήταν και η ομιλία του 

καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, 
πατριώτη Παναγιώτη Διον. Δημόπου-
λου η κόρη του οποίου εισήχθη φέτος στην 
Ιατρική Σχολή. Ανέφερε πως και ο ίδιος 
είχε βραβευτεί από το Σύνδεσμο όταν ήταν 
μαθητής.
Ο πρόεδρος του Τοπικού Γιάννης Ρου-

σιάς  που μίλησε στη συνέχεια, μετέφερε τον 
χαιρετισμό των λίγων μόνιμων κατοίκων 

του χωριού και ευχήθηκε στους πατριώτες 
καλή χρονιά και να κάνουμε ότι μπορούμε 
για να μην διαλυθεί ο Σύνδεσμος, γιατί αλ-
λιώς θα χαθεί και το χωριό.

Ο γηραιότερος πατριώτης στην εκδήλωση 
Αντ. Κουτσανδριάς την ώρα 

που λέει το τραγούδι. 
Στη συνέχεια ο πατριώτης Αντώνης 

Κουτσανδριάς που ήταν ο μεγαλύτερος 
Σερβαίος στην εκδήλωση, ζήτησε να πει 
ένα τραγούδι, πράγμα που έγινε με ευχα-
ρίστηση και καταχειροκροτήθηκε από τους 
παριστάμενους, μαζί με τις ευχές όλων για 
την ονομαστική του εορτή. 

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

Η πρώην ταμίας του Συνδέσμου Μήνα 
Δημοπούλου και το πρώην  μέλος Ν. Σχίζας 

κόβουν από ένα κομμάτι της πίτας

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 

Ο πατριώτης Νίκος Αρ. Τρουπής, 
που τα τελευταία χρόνια ζει 
μόνιμα στο χωριό με τη σύζυ-

γό του Μαρίνα Διαμαντοπούλου, που 

είναι πρόεδρος Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης στο Δήμο Γορτυνίας,   έχει 

αναρτήσει στο face book πληθώρα φωτο-
γραφιών και video του χωριού. Επιλέξαμε 
δύο πρόσφατες φωτογραφίες  με χιόνι, 
για την εφημερίδα.

   Ο Μητροπολιτικός Ναός 
«Κοίμησης της Θεοτόκου» 
στη μεγάλη  πλατεία του 
χωριού «Ράχη». Δημιούρ-
γημα-αριστούργημα  τέ-
χνης Σερβαίων μαστόρων, 
με καθοδηγητή τον Σύνδε-
σμο απανταχού Σερβαίων, 
που   από  το  1922 μέχρι 
σήμερα προσφέρει ότι κα-
λύτερο μπορεί για το Ναό 
και το χωριό,  πάντα με τη 
συνεργασία των εκάστοτε 
Τοπικών Αρχών
Βορειοδυτική πλευρά του 

χωριού Σέρβου, με θέα από 
την «Ράχη». Στο χώρο αυτό 
είναι και το επιβλητικό και-
νούριο Ηρώο του χωριού, 
που αντικατέστησε το πα-
λιό τον Αύγουστο του  2010, 
με φροντίδα του αείμνη-
στου αντιδημάρχου Ηραίας 
πατριώτη Θάνου Μπόρα, 

στη μνήμη όλων των πατριωτών που 
έχασαν τη ζωή τους σε πολέμους.

Κοίμηση Θεοτόκου
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ΞΕΦΥΛΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ «ΑΡΤΟΖΗΝΟ», ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΕΡΒΑΙΩΝ.

Είναι γνωστή η ρήση που λέει πως:«Για να 
πάει κανείς μπροστά πρέπει να κοιτάει 
και πίσω». Ανάλογη είναι και η φράση: «κοί-
τα πίσω για να δεις το μέλλον σου». Επειδή 
όλοι οι πατριώτες θέλουν να πάει μπροστά 
ο Σύνδεσμος του χωριού μας,όπως αυτό 
επιβεβαιώθηκε και στη Γενική Συνέλευση 
τον Αύγουστο στο χωριό, καλό είναι ναγυ-
ρίσουμε τα μάτια μας λίγες δεκαετίες πίσω 
και να δούμε αδρά ποιες ήταν οι  δράσεις 
του Συνδέσμου και καθένας ας εκτιμήσει σε 
ποιο βαθμό αυτές ωφέλησαν το χωριό και 
τους πατριώτες.
Όπως γνωρίζουν όσοι  παρακολουθούν τα 

συλλογικά μας πράγματα, εδώ και σαράντα 
χρόνια εκδίδεται η εφημερίδα του Συνδέ-
σμου «Αρτοζήνος», στις σελίδες της οποίας 
έχουν καταγραφεί όλα σχεδόν τα αξιόλογα 
γεγονότα που συνέβησαν αυτή την περίοδο 
και αφορούν τους απανταχού της γης Σερ-
βαίους.Ακόμη,έχουν καταγραφεί και έγιναν 
γνωστές πλείστες όσες πληροφορίες που 
έχουν σχέση με την μακραίωνη ιστορία του 
τόπου  μας, πολλά ήθη και έθιμα άγνωστα σε 
πολλούς πατριώτες και γενικά ήρθαν στην 
επικαιρότητα θέματα που ενδιαφέρουν τους 
πατριώτες, αλλά και άλλους κατοίκους των 
γειτονικών χωριών και όχι μόνο.
Ας αρχίσουμε λοιπόν να ξεφυλλίζουμε τον 

«Αρτοζήνο». 

Το πρώτο φύλλο εκδόθηκε τον Αύγουστο 
του 1976 από το τότε ΔΣ του Συνδέσμου, 
(είχε εκλεγεί στις 21/3 της ίδιας χρονιάς) 
με πρόεδρο το γιατρό Στάθη Δάρα (αντι-
πρόεδρος Χ. Ι. Μαραγκός, ταμίας Η. Π. 
Κωνσταντόπουλος, μέλη Η. Ι. Γιαννακό-
πουλος, Χ. Γ. Κωνσταντόπουλος, Θ. Γ. 
Τρουπής, Η. Θ. Χειμώνας και Β. Ι. Δάρας 
που παραιτήθηκε και τη θέση του πήρε ο Ι. 
Κ. Μπόρας, σημερινός πρόεδρος του Συν-
δέσμου). Τοπρώτο θέμα που απασχολούσε 
τότε το Σύνδεσμο ήταν η συνέχιση του 
δρόμου από το χωριό προς το συνοικισμό 
Αράπηδες.  Στην πρώτη σελίδα δημοσιεύ-
εται εκτεταμένο άρθρο για το δρόμο, με 
σχεδιαγράμματα από τον αείμνηστο Ηλία 
Χειμώνα, με αναφορά και ιδιαίτερη έμφαση 
στην αναγκαιότητα κατασκευής αυτού του 
έργου, που ήταν επιθυμία των πατριωτών 
από την εποχή που έγινε η διάνοιξη του 
δρόμου « Σαρά-Σέρβου». Του δρόμου που-
αντί να συνεχίσει ευθεία προς Αράπηδες  
έστριψε προς το χωριό Λυκούρεσι!Κάποιοι 
έχουν αςφαλώς ευθύνη γι΄αυτό και η ιστορία 
επιφυλάσσει κριτική για όλους. 

Αγιασμός στο προαύλιο της εκκλησίας, 
πριν αρχίσει η  διάνοιξη του δρόμου.

Σχετικά με το θέμα αυτό πρέπει να υπο-
γραμμιστεί πως η προσπάθεια  του Συνδέ-
σμου για την έναρξη της διάνοιξης ήταν 
επίμονη και εξαιρετικά κοπιαστική. Σημασία 
έχει πως οι προσπάθειες ευοδώθηκαν και 
με τον κατάλληλο συντονισμό και χειρισμό 
άρχισε η εκτέλεση του έργου με ουσιαστική 
ευθύνη και χρηματοδότηση του Συνδέσμου, 
κυρίως από τις προσφορές των πατριωτών 
(Οι πατριώτες πρόσφεραν ότι μπορούσε ο 
καθένας σε χρήμα ή και προσωπική εργασία 
για  τα τεχνικά έργα). Έτσι την Κυριακή 22 

Αυγούστου μετά τη λειτουρ-
γία έγινε αγιασμός από τον 
αγαπητό στους πατριώτες 
παπα-Σωτήρη στο προαύ-
λιο του ναού της Κοίμησης 
της Θεοτόκου, με όλους τους 
πατριώτες παρόντες και την 
μπουλντόζα…από δίπλα.
Ο παπα-Σωτήρης με βαθειά 

συγκίνηση είπε μετά τον αγια-
σμό. «Εύχομαι εκ βάθους καρδίας να πάνε 
τα έργα μας με ευόδωση και αγάπη, χωρίς 
καμία διχόνοια. Και αν κανείς κάποτε είπε 
καμιά κουβέντα από δω και πέρα ας μην 
ξαναπεί».Στη συνέχεια ο πρόεδρος Στάθης 
Δάρας είπε μεταξύ άλλων. «…Τη χρησιμό-

τητα αυτού του έργου θα τη δούμε σε 
ένα-δύο χρόνια που θα ενωθούμε με τα 
άλλα χωριά. Δεν εξετάζουμε το παρελθόν, 
από δω και πέρα με αγάπη ομόνοια και 
κατανόηση ενωμένοι θα εργαστούμε για 
το καλό του χωριού μας…». Τέλος ο πρό-
εδρος του χωριού Η. Σχίζας έδωσε το σύν-
θημα «Ξεκινάμε» και η μπολντόζα πέρασε 
μπροστά από το σπίτι της «Μπαρκούτσιος», 
ενώ ακούγονταν οι φωνές των πατριωτών 
«καλορίζικο». Το βράδυ η μπολντόζα είχε 
φτάσει κοντά στου Μηλιάνθη.

Ο Γιάννης από τους Αράπηδες 
σφάζει τον κόκορα για τα καλορίζικα.

Για το έργο αυτό, ιδιαίτερα για τις προσ-
δοκίες, τη χαρά και την αγαλλίαση των 
πατριωτών με την έναρξη της διάνοιξης, 
γράφει με το δικό της μοναδικό λογοτεχνικό 
τρόπο η αείμνηστη πατριώτισσα Μαρία 
Παναγοπούλου σε δύο άρθρα, που δημοσι-
εύτηκαν στα 2 πρώτα φύλλα του Αρτοζήνου 
και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα για να 
τα θυμηθούν ξανά οι πατριώτες εκείνο τον 
άθλο του Συνδέσμου. Πλέον αυτού η Μαρία 
στέλνει και ένα  μήνυμα στους νεότερους 
κυρίως πατριώτες -που αναγκαστικά θα 
είναι οι συνεχιστές του Συνδέσμου- πως 
με την ομόνοια και την κατανόηση των 
συλλογικών δυσκολιών, μπορούν να γίνουν 
σημαντικά πράγματα, σε αντίθεση με την τα-
κτική της κατηγόριας των ΔΣ, που σίγουρα 
οδηγούν τον Σύνδεσμο σε μαρασμό, ίσως 
και σε διάλυση (και η ιστορία δεν πρόκειται 
να χαριστεί  σε κανέναν!). Πρέπει να υπο-
γραμμιστεί πως κανείς από τους πατριώτες 
που κόπηκαν τότε τα χτήματά τους δεν 
έφερε αντίρρηση στη διάνοιξη του δρόμου 
και αξίζουν σε όλους συγχαρητήρια. Αξίζει 
ακόμη να αναφερθεί πως για το θέμα της 
διάνοιξης του δρόμου είχε προηγηθεί και μία 
επί πλέον σύσκεψη στην Αθήνα στις 26-5-76 
(στο σπίτι του Χ. Κωνσταντόπουλου και 

με πρωτοβουλία του ίδιου) του ΔΣ 
του Συνδέσμου και του προέδρου 
του χωριού Η. Σχίζα και συναπο-
φασίστηκαν και υπογράφηκαν οι 
ενέργειες που έπρεπε να γίνουν.
Εξ ίσου σημαντικό έργο εκείνη 

την εποχή ήταν και η έκδοση του 
«Αρτοζήνου» από τον Σύνδεσμο, 
που συνέβαλε τα μέγιστα στην 
επίτευξη του παραπάνω σκοπού. 

Η έκδοση τότε δεν ήταν καθόλου εύκολη δι-
αδικασία σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα 
(η τύχη το έφερε ώστε σημερινοί υπεύθυνοι 
της έκδοσης να ήταν και τότε υπεύθυνοι). 
Όχι μόνο γιατί όσοι ασχολήθηκαν με αυτό 
δεν είχαν καμία γνώση του αντικειμένου 
αλλά και γιατί όλα έπρεπε να τα κάνουν 
μόνοι τους, από την γραφή των κειμένων 
μέχρι το κουβάλημα των εφημερίδων από 
το τυπογραφείο στο γραφείο του αείμνη-
στου Ηλία Γιαννακόπουλου(όπου γινόταν 
ταξινόμηση και γραφή διευθύνσεων) , από 
εκεί στο ταχυδρομείο να κωλύσουν  τα 
γραμματόσημα κλπ.

 Κάποια από τα σχόλια των πατριωτών 
σχετικά με την έκδοση της εφημερίδας τότε 
αξίζει να αναφερθούν: 
Η Μαρία Παναγοπούλου εγκαινιάζει τη 

στήλη «ταχυδρομείο» με  ένα γράμμα σχε-
τικά με την εφημερίδα που καταλήγει : «…
Και μ΄αυτή την κατεβασιά στην καρδιά 
βγήκε αυτό το γράμμα με χίλιες ευχές για 
το σκοπό και με πολλή αγάπη για κάθε 
πατριώτη».
Επίσης ο αείμνηστος λογοτέχνης Θ. Κ. 

Τρουπής έγραψε για την εφημερίδα: «…Το 
έργο αυτό είναι το ποιο σοβαρό απ΄όσα 
μέχρι σήμερα έφτιαξαν οι πατέρες μας». 
Και με το ψευδώνυμο « Οι λογαριασμοί του 
Γέρο-χασοημέρη» γράφει για το ίδιο θέμα: 
«κουμανταρείστε τη με μόνοια και αγάπη 
να τη χαρείτε. Ένα λείπει στις μέρες σας: η 
χαρά. Φέρτε κοντά τις καρδιές με μόνοια 
και αγάπη και θα χαρείτε όσα λειπάσανε 
εμάς. Με την ευχή μου ο ̈ Αρτοζήνος¨ σας 
να ζήσει σαν τον εδικόνε μας».   
Και η Ανδριάνα Η. 

Κουτσαντριά (πρό-
σφατη  φωτογρα-
φία) υπογράμμισε 
με έμφαση και με 
το χαρακτηριστικό 
της ύφος για το ίδιο 
θέμα: «…Μακάρι να 
γίνει. Και λεφτά αν 
χρειάζονται δίνω». 
Και ο αείμνηστος 
Χρηστοντάρας είπε. 
«Ώδυνεν μυς και έτεκεν Αρτοζήνον». Και 
αρκετοί άλλοι διάφορα…
Ενημερωτικά να αναφέρουμε πως το κό-

στος έκδοσης το 1976 ήταν 7.000 δρχ. και 
σήμερα το τελευταίο φύλλο κόστισε περίπου 
700 ευρώ (ποιο ακριβή τότε). Το κόστος του 
1ου φύλου καλύφθηκε από τα μέλη του ΔΣ, 
εκτός από το κόστος του χαρτιού που κάλυ-
ψε ο Ν. Ι. Μαραγκός.Το αντίστοιχο κόστος 
για το 2ο φύλλο κάλυψε ο Θ. Κ. Τρουπήςκαι 
για το 3ο ο Ν. Αθ. Μαραγκός στη μνήμη του 
πατέρα του, που πέθανε εκείνη την περίοδο.
Ο πατριώτης Ν. Παπαγεωργίου γράφει 

άρθρο με τίτλο «οι ρίζες μας» και αναφέρει 

τα πρώτα ονόματα που υπάρχουν στο δημο-
τολόγιο του χωριού, μετά την αποκατάστα-
ση της Εθνικής μας ανεξαρτησίας: Πρώτος 
είναι γραμμένος ο Ηλίας Αθ. Στρίκος το 
1831. Ακολουθούν: 1832 Ιωάννης Η. Γιαν-
νακόπουλος και Θεόδωρος Αν. Κωνστα-
ντόπουλος. 1833 Θεόδωρος Β. Τρουπής 
και Νικόλαος Χ. Φίλης. 1835 Παναγιώτης Γ. 
Τερζής. 1836 Παναγιώτης Π. Μπόρας. 1838 
Μιχαήλ Η. Μιχόπουλος. 1840 Αθανάσιος 
Η. Σχίζας  (υπάρχει και συνέχεια).Επίσης, σε 
άλλη στήλη ο Νίκος περιέγραψε τη μάχη που 
έγινε στης γριάς το διάσελο στις 11 Μαΐου 
1826 μεταξύ των τοπικών οπλαρχηγών και 
του Ιμπραήμ και παραθέτει σχετικό ιστορικό 
κείμενο που αναφέρει: «…χίλιοι δ΄εξ αυτών 
περίπου πεζοί και ιππείς, χιλιάδες συνο-
δεύοντας προβάτων και άλλων κτηνών, 
προσεβλήθησαν εις του Σέρβου και στης 
γριάς  το διάσελο από τους Πλαπουταί-
ους και τον Φώτιον Δάραν και άλλους εκ 
των εκείσε, οι οποίοι εφόνευσαν τινάς και 
έσωσαν πάντα τα αγόμενα..»
Άλλο θέμα εκείνης της εποχής  με ιδιαίτερη 

σημασία ήταν η ανυπαρξία ουσιαστικά τηλε-
φώνου στο χωριό, ο αγώνας και οι αγονίες 
των πατριωτών να επικοινωνήσουν με τους 
δικούς τους  και οι προσπάθειες του Συνδέ-
σμου να δοθεί κάποια λύση. Θα ήταν αστείο 
να γίνει σύγκριση με τη σημερινή εποχή, 
που δύσκολα θα βρει κανείς κάποιον χωρίς 
κινητό στην τσέπη. Πως αλλάξανε οι καιροί!

Στη στήλη με τα κοι-
νωνικά διαβάζουμε 
για τους θανάτους της 
Μαρίας Σχίζα (Κα-
κίνας) από  τροχαίο 
στην Αθήνα, του Μα-
ρίνου Σπήλιου Δημό-
πουλου στην Τρίπολη, 
της Αννιώς Ηλ. Σχίζα 
(Πετρούλια) στου Σέρ-
βου, του ιερομόναχου 
Δωρόθεου (Δ. Ι. Πα-
ρασκευόπουλου) που 
κηδεύθηκε στη Μονή 

Προδρόμου και του Αθανασίου Ν. Μαρα-
γκού που πέθανε 
στην Αθήνα και κη-
δεύτηκε στο χωριό.
Μεταξύ άλλων 

διαβάζουμε ακόμη  
και για τα Σερβιω-
τόπουλα που εισή-
χθησαν στο Γυμνά-
σιο: Η Αικατερίνη 
Θ. Δημόπουλου, η 
Χριστίνα Ε. Δάρα 
και  η  Ελένη  Η . 
Μπόρα στο Αρσά-
κειο, η Αθανασία 
Ι. Κουβέλη και η Ελένη Λ. Παράσχου στο 
Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, ο Κ. Ε. Μπουρνάς, ο Κ. 
Ι. Σχίζας και ο Δ. Η. Κωνσταντόπουλος στο 
Γυμνάσιο Λαγκαδίων, η Βάνια Μ. Μάνου στο 
Γυμνάσιο Ν. Σμύρνης, η Γεωργία Γ. Βέργου 
στο Γυμνάσιο Ζωγράφου και η Αγγελική Χ. 
Παναγοπούλου στη σχολή Ζηρίδη.

 

Γράφει ο Χ. Ι. Μαραγκός

Η μπουλντόζα με τη μηχανή αναμμένη.

Μαρία Σχίζα 
(Κακίνα)

Αθ. Ν. Μαραγκός

ΤΟ ΣΟΙ ΤΩΝ ΒΕΡΓΑΙΩΝ
Το μέλος του ΔΣ Γεώργιος Γ. Βέργος 

διερεύνηση τον κλάδο των Βεργαίων, από 
τον οποίο προέρχεται το δικό του σόι. 
Ολόκληρη αυτή η έρευνα έχει αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα servou.gr (κατηγορία 
Δήμος Γορτυνίας, τα σόγια του χωριού) 
και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, με 
πολλές λεπτομέρειες. Σε επόμενο φύλλο 
Αρτοζήνου θα αναρτήσουμε περίληψη 
αυτής της εργασίας. Συγχαρητήρια στον 
ακάματο πατριώτη γι αυτή του την έρευ-
να και ευχόμαστε και άλλοι ανήσυχοι 
και προβληματισμένοι πατριώτες να 
ακολουθήσουν το παράδειγμά του, για 
να μάθουμε σιγά-σιγά όλοι τις ρίζες μας.

Χορός τις απόκριες (;)
Αποτελεί παράδοση στο Σύνδεσμο η 

οργάνωση αποκριάτικου χορού, όλα σχε-
δόν τα χρόνια λειτουργίας του. Φέτος τα 
πράγματα, λόγω της οικονομικής κρίσης, 
είναι δύσκολα και το ΔΣ προβληματίζεται 
αν θα υπάρχει ανταπόκριση των πατριω-
τών σε μια τέτοια εκδήλωση. Το γεγονός 
ότι στην εκδήλωση κοπής πίτας η αντα-
πόκριση ήταν αξιόλογη, ενθαρρύνει την 
απόφαση οργάνωσης εκδήλωσης χορού. 
Όχι βέβαια με ζωντανή μουσική και σε 
ακριβό Κέντρο. Ένα μεσημέρι Σαββάτου 
ή Κυριακής με μουσική από CD, ώστε 
το πρόγραμμα να είναι οικονομικό και 
να δοθεί η δυνατότητα σε όσο γίνεται 
περισσότερους πατριώτες να έρθουν να 
χορέψουν και να διασκεδάσουν. Σχετική 
ενημέρωση θα έχετε μέσω της ιστοσελί-
δας servou.gr
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Μια άλλη άποψη για τα 20 Ευρώ του Αρτοζήνου 

Ακούστε το τι διάβασα-διαβάστε  τοτι   είδα                                                                           
γιατί αυτό που διάβασα πράγματι σπάει παΐδια...
                           *****
«Τα  πράγματα είναι δύσκολα δεν έχουμε ελπίδα,
 το τέλος είναι ορατό για την  εφημερίδα.                                                                    
  Γι αυτό αποφασίσαμε και πάρτε το χαμπάρι                                                  
 τον ¨Αρτοζηνο¨ πια κανείς δεν θα μπορεί να πάρει.                                                               
Κι όποιος επιθυμεί πολύ για να μαθαίνει νέα,                                              
 πρέπει να σκάσει είκοσι και όχι δέκα εννέα.                                                     
 Όποιος δεν σκάσει είκοσι ή πει εγώ δεν δίνω,                                               
 δεν πρόκειται να ξαναδεί ποτέ του Αρτοζήνο»
                          *****
Πιστεύω πως δεν άρεσε η πρόταση ετούτη,                    
 και μένανε προσωπικά με έκανε μπαρούτη.                                                      
 Όλοι οι πατριώτες έδωσαν και πάλι θα προσφέρουν,                                               
 μα φράσεις σαν αυτές εδώ δεν θέλουν να τις ξέρουν.
 Στο κάτω–κάτω ο σύλλογος είναι για να προσφέρει                                                              
 και όχι να μας απειλεί, ούτε να βάζει χέρι.                                                                   
 κι αν δύσκολα τα πράγματα για την εφημερίδα
 υπομονή-υπομονή πάντα υπάρχει ελπίδα .         
 
Υ.Γ. Σύμφωνα με τον «περί τύπου» νόμο, δέον 
 να δημοσιευθεί στην εφημερίδα των  Σερβαίων.

***
 ...Τι να πούμε τι, τι να τραγουδήσουμε….  

Βεβαίως θα δημοσιευθεί εις την εφημερίδα,
 ακόμη θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα.
 (Καθήκον βλέπεις ιερό για τη κοινή πατρίδα).
 Έστω και χωρίς όνομα, αν έτσι προτιμάς,
 τίποτα δεν μας ενοχλεί,  «ΤζόνΓιάν» μου εμάς.
.
 Ούτε σε μας δεν άρεσε η πρόταση ετούτη,
 μας πες μας τι να κάνουμε και …άσε το μπαρούτι.
 Ξέρεις τον τρόπο δηλαδή, χωρίς λεφτά να γίνει;
 Στάχτη και  μπούρμπερη  λοιπόν; …τίποτα να μη μείνει;
 .                            
Έτσι είναι Σερβαίε αγαπητέ, ο Σύλλογος προσφέρει,
 μα πως θα γίνει τούτο δω, χωρίς ευρώ στο χέρι;
 Ένας πληρώνει μάθε το για 10  νοματαίους,
 Συλλογικό το πρόγραμμα, για όλους τους Σερβαίους. 
.
 Δεν είναι λίγα τα λεφτά, πάνω από εφτακόσια!
 και τίποτα δεν γίνεται με τόσα λίγα γρόσια.
 Ούτε τα λόγια τα πολλά και οι πολλές ορμήνιες
 διέξοδο θα  δώσουνε, θα πάψουνε  τις γκρίνιες. 
.  
Τη συνδρομή να δώσουνε αν κάποιοι δεν μπορούν 
ο κόσμος δεν εχάθηκε, υπάρχουν άλλοι που βοηθούν.
Πάντως  χωρίς ευρώπουλα δεν βγάζεις Αρτοζήνο,
 άσε και ας το ρίξουμε ...στον άρτο και στον οίνο.
. 
Μέχρι να φύγουν «οι δοτοί»  να έρθουν κάποιοι άλλοι,
 με πείσμα κέφι και ορμές και με ...τρανό κεφάλι.
 Σε όλους να αποδείξουνε τι πράγματι αξίζουν,
και όχι με λόγια «Γαλλικά», κάποιοι να μας υβρίζουν.
 
Ευρω_φονιάς

Τα (μεγάλα) παιδία παίζει 
Κάποιοι  κλωτσήσαν από κει και κάποιος  από πέρα,
πληγές κάναν στο Σύλλογο και  μέσα απ΄τον αέρα.
Άμεσα επενέβησαν (Κ)Κάποιοι με λογική
και η φωτιά σταμάτησε δεν πήγε ποιο εκεί.
Like πάντως πατήσανε μόνο δυο τρεις Σερβαίοι,
όχι από σόι αδύναμο, μα ούτε και Αραπαίοι.
Και κάποιος  παρενέβηκε από τη Βόρειο Ελλάδα,
τραγούδησε στον συγγενή, κάπως με μαντινάδα.
                               *****
«Τι ζόρι τραβάς ορέ εσύ,  με αυτό τον Αρτοζήνο;
Φάει, πιες, κυνήγαγε, είναι πολύ ποιο φίνο.
Μα αν δεν μπορείς χωρίς αυτόν στο λέω νέτα σκέτα,
δικό μας Τύπο βγάζουμε, τον λέμε «Φραζινέτα».
                              ***** 
Α μπά!  Να φύγουν οι εγκάθετοι να φύγουν οι δοτοί,
εμείς δεν τους γουστάρουμε, στον κόρακα αυτοί.
Χίλιες φορές  καλύτεροι εμείς από αυτούς, 
εδώ και τώρα εκλογές, δεν θέλουμε λοτούς.
Τα πάντα εμείς γνωρίζουμε, συλλογικά και άλλα,
τι γίνεται στις γειτονιές, κυρίως στη «Ντριβάλα».
Servou lovers είμαστε εμείς, γνώστες στο τι θα γίνει
να φύγουνε οι παππούδες μας, να πιούμε και Μαρ(τ)ίνι.
                               *****
Μπράβο στη  «Λακα-θάνιζα» -ιστορική Σερβαίικη λέξη-
τη λογική προέβαλε, δεν θέλησε να παίξει.
Πλάτη και άλλος έβαλε, με λογική και κρίση,
γόνος παλιών πολεμιστών,  με γη στην Τρανηβρύση.
Η κρίση πάντως χτύπησε κι αυτόν, το γιό της Πόπης,
την τύχη του αναζητά σε χώρα της Ευρώπης.
.
Με τέτοια λόγια αγαπητέ δεν γίνεται να  αγιάσεις,
από του Τσιούμπι μας θωρεί όλους ο Μάη-Θανάσης.
Και ένα κεράκι θάξιζε να ανάψετε για εκείνον,
Ράχη-Αράπηδες «δεξιά» στον Άγιο …Κωνσταντίνο.
Κότες πάντως, δεν ενοχλεί να μας αποκαλούν,
αυγούλια νοστιμότατα «οι κότες μας» γεννούν.
                              *****
Πέστα και συ Δωρόθεε, ως άλλος σκιτσογράφος
τώρα εις τα γεράματα  έγινες και ζωγράφος.

Τα (μεγάλα) παιδία παίζει:
"…Οι Γερμανοί ξανάρχονται..."

                      ******
Ας  πούμε κάτι βρε παιδιά, κάτι για να χαρούμε,
τα βάσανα είναι πολλά σήμερα που τραβούμε!
Και ότι και αν μας ψάλανε, εμείς τους συγχωρούμε…
και «γαλλικά» που είπανε πάλι τους αγαπούμε.
Ο Αύγουστος είναι κοντά, θα ξάνα-αγκαλιαστούμε!
Ο Εγκάθετος

Λούσιος
Ο ποταμός κυλούσε ελεύθερος.
Οι πέτρες λείες, πελώρια  βότσαλα, 

στο διάβα του
Σιωπή παντού, μονάχα το νερό ακου-

γόταν, η ορμή του.
Περνούσα αργά στην άλλη όχθη 

αλαφροπατώντας πέτρα πέτρα
Κι έσκυβα στο νερό για να δροσίσω 

τα ξερά μου χείλη.
.
Ξάφνου, στη μέση μιας στιγμής
(που ήτανε και δικιά μου και ταυτόχρονα ήταν έξω από 

μένα)
πήδησε με ορμή μέσα στο λογισμό μου
η νόηση του παντός
κι όλα απομείνανε μετέωρα.
.
Αυτή η σκηνή διαδραματίζεται μια μέρα του Αυγούστου
του χίλια εννιακόσια εβδομήντα οχτώ
και είμαι βέβαιος ότι ακόμα διαρκεί
φυλακισμένη κάτω από το προσωπείο του χρόνου.
Τον τρόπο αν έβρισκα να την ελευθερώσω
ή να επιστέψω εκεί σ΄αυτή την κοίτη
απ΄όπου ξεκινούν οι διαδρομές των άστρων
κι η σκάλα του Ιακώβ
μπορεί και να κατάφερνα να πάρω άλλον δρόμο προς 

τα πάνω
 και όχι αυτή την κατωφέρεια όπου πάω.

Βασίλης  Γ. Μαραγκός

Ο Αγιονικόλας δεν βοήθησε… 
Γράφει ο θ. Τρουπής (Γκράβαρης)

Όσο μεγαλώνουμε, τόσο η μνήμη 
μας αλητεύει στις εμπειρίες των παι-
δικών μας χρόνων. Και τι θυμήθηκα;
Στο Γυμνάσιο στη δεκαετία του 50, 

ίσως και αργότερα, δίναμε γραπτές 
εξετάσεις και το πρώτο εξάμηνο της 
σχολικής χρονιάς σε όλα τα μαθήματα. 
Το πρόγραμμα οι καθηγητές μας το έδιναν μετά τον εκκλησια-
σμό στις 30 Ιανουαρίου που ήταν η  σχολική γιορτή των Τριών 
Ιεραρχών. Η προετοιμασία για καλά αποτελέσματα ξεκινούσε 
από τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές με διάβασμα. Έτσι και 
εγώ είπα στις διακοπές να προετοιμαστώ διαβάζοντας την 
«Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος», αλλά κάτι δεν μου πήγαινε 
καλά, διακοπές και να διαβάζω!!
Ταγιαννιού την άλλη μέρα (Από τις χειρότερες της σχολικής 

χρονιάς) πηγαίνοντας στα Λαγκάδια, όπως συνήθιζαν όλα τα 
παιδιά τότε, προσκύνησα τον Άγιο Νικόλα στου Μπούφη, 
με προσευχή προμελετημένη για να με βοηθήσει να γράψω 
καλά στο μάθημα της Ιστορίας, με «πάρε – δώσε», με άλλα 
λόγια σκέφθηκα το τάληρο που μου είχε δώσει η μάνα μου 
να περάσω τη βδομάδα να το δώσω στον Αγιονικόλα. Έτσι 
και έγινε, με τη διαφορά το λεφτό δεν το έριξα στο παγκάρι, 
αλλά το έβαλα πίσω από μια εικόνα για καλού και για κακού 
αν δεν λάβω τη βοήθειά του.
Ήρθε η μέρα του Φλεβάρη να δώσω εξετάσεις στην 

ιστορία. Την παραμονή το βράδυ, όπως σχεδόν και κάθε 
βράδυ, παρακάλεσα το θεό να μείνω στην ίδια τάξη για να 
σταματήσω το σχολείο. Είμαστε σκληραγωγημένα παιδιά, 
πλην όμως 12χρονα που για πρώτη φορά ξενιτευτήκαμε 
μακριά από τις οικογένειές μας. Στο γραπτό μου διαγώνισμα 
τα μπουμπούνισα , δεν έγραψα καθόλου καλά. Ελληνικό το 
χούι, για ότι κακό μας βρίσκει κάποιος άλλος φταίει. Εγώ τον 
είχα βρει, ήταν ο Αγιονικόλας που δεν βοήθησε. Το πρώτο 
Σάββατο μετά τις εξετάσεις πηγαίνοντας στο χωριό, πέρασα 
από τον Αγιονικόλα, χωρίς να προσκυνήσω την εικόνα του, 
αλλά κατευθείαν στο κρυμμένο τάλληρο  και το ξαναπήρα πάλι 
«ως αχρεοστήτως καταβληθέν» όπως λένε οι δικηγόροι. 
Παρότι προσευχόμουν να μείνω στην ίδια τάξη, όταν ερ-

χόταν η ώρα του διαγωνίσματος, στα Μαθηματικά, Έκθεση, 
Αρχαία, Θρησκευτικά (Ήξερα απέξω τη θεία λειτουργία και 
τροπάρια Αγίων, ως ευσεβής όπως φαίνεται πιο πάνω) 
έγραφα σχεδόν άριστα, και προβιβάστηκα για τη Δευτέρα 
τάξη με 15,5.
Αλλά ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και την τότε καταραμένη 

Ιστορία  την έμαθα σχεδόν απέξω. Βρήκα πριν 5 χρόνια το 
ταλαιπωρημένο από το χρόνο σχολικό βιβλίο στο σπίτι μας 
στο χωριό, και το διάβασα 2 φορές, και θα το ξαναδιαβάσω.

Θοδωρής Γ. Τρουπής

 Η μοιχεία και άλλα σχετικά
Γράφει ο επ. Εφέτης Ι. Κ. Μπόρας

Η μοιχεία, εκτός από αμαρτία-πα-
ράβαση της 7ης εντολής, ήταν και ποι-
νικό αδίκημα (έγκλημα). Ειδικότερα, 
σύμφωνα με το άρθρο 357 (παρ. 1 του  
Π.Κ που καταργήθηκε με το Νόμο 
1272|1982):

«Ο υπαίτιος μοιχείας σύζυγος και 
ο μετ’αυτού συνένοχος τιμωρείται δια φυλακίσεως μέ-
χρις ενός έτους. Η δίωξη χωρεί μόνον επί εγκλήσει του 
προσβληθέντος».
Αντίστοιχη διάταξη του Π.Κ (Ν 1492|1950) περιλάμβα-

νε το άρθρο 286 του Ποινικού Νόμου, που ίσχυσε από 19 
Απριλίου 1950. Παράλληλα, σύμφωνα με τα άρθρα 1363 
και 1439 του Αστικού Κώδικα (ΑΚ ΑΝ 2250|1940, που 
ισχύει από το 1946) 

«Κωλύεται ο γάμος μεταξύ προσώπων καταδικα-
σθέντων επί μοιχεία μετ’αλλήλων» και «Εκάτερος των 
συζύγων δύναται να ζητήσει το διαζύγιον για μοιχεία ή 
διγαμία του ετέρου». 
Οι διατάξεις αυτές καταργήθηκαν και αντικαταστάθη-

καν με το Ν.1329|1983. Οι παραπάνω μεταρρυθμίσεις 
έλαβαν χώρα τα έτη 1982-1983 και σκόπευαν στην υλο-
ποίηση συνταγματικών επιταγών για την ισότητα ανδρών 
και γυναικών.  Ήταν δε πολύ εύστοχες και επιτυχείς. 
Σήμερα ποιος θυμάται τα γεγονότα-διαμαρτυρίες που τα 
συνόδευαν…
Περαιτέρω, πρέπει να επισημανθούν επιγραμματικά 

τα ακόλουθα: Ο παραπάνω Ποινικός Νόμος, η Ποινική 
Δικονομία που ίσχυσε από το έτος 1935 έως το έτος 1951 
και η Πολιτική Δικονομία, που ίσχυσε από το έτος 1834 
έως το έτος 1968 είχαν συνταχθεί στην γερμανική γλώσ-
σα, με βάση τα ισχύοντα στην Βαυαρία, από το μέλος 
της Αντιβασιλείας Λούντβιχ φον Μάουερ, ο οποίος ήταν 
ένας από τους διασημότερους νομομαθείς και νομοδιδά-
σκαλους του 19ου αιώνα. Αντίθετα όσον αφορά το Αστικό-
Πολιτικό Δίκαιο (που ρυθμίζει τα ιδιωτικά δικαιώματα και 
τις συναλλαγές των προσώπων γενικά), με την 1η εθνική 
συνέλευση στην Επίδαυρο εισήχθησαν οι υφιστάμενοι 
νόμοι Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Αργότερα με το ΒΔ 
της 23ης Φεβρουαρίου/7ης Μαρτίου 1935 ορίστηκε ότι: 

«Οι Πολιτικοί Νόμοι των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, 
οι περιεχόμενοι εις την εξάβιβλον του Αρμενοπούλου θέ-
λουσι ισχύσει μέχρις ου δημοσιευθεί ο Πολιτικός Κώδιξ 
του οποίου την σύνταξιν διατάξαμε ήδη».  
Το μεταβατικό αυτό διάστημα είχε διάρκεια…105 έτη

Εωθινό                                  
Μαρίας Παναγοπούλου

(1932-1993)

Να αιχμαλωτίσεις μια στιγμή του 
πρωινού
Τι αποκοτιά με τόση φτώχεια μέσων.

Ποιά επιφάνεια - λόγου χάρη -
πόσα χρώματα, ποιό υλικό,
ποιές λέξεις, πόσοι ήχοι
μπορούνε, Θέ μου, να ιστορίσουνε 

το βροντερό «π α ρ ώ ν» μιας απουσίας 
ή το αντίθετο...

Δεν προσπαθώ επομένως. Μένει ωστόσο
να ψιθυρίσω την πανάρχαιη προσευχή: 
Δόξα στο κάθε Σήμερα που ξημερώνει. 
Δόξα του.
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Ειδήσεις από την εφημερίδα «Γορτυνία»

Στην  εφημε -
ρίδα  Γορτυν ία 
ο πατριώτης Ν. 
Παπαγεωργίου 
(φωτογραφία ) , 
εκ τός  από  τη 
στήλη που κρατά 
μόνιμα (29 έτη) 
« Μικρές ιστορίες 
και αποφθέγματα 
του Θ.Κολοκο-
τρώνη», γράφει 
και διάφορα άλλα 

που μπορεί να ενδιαφέρουν πολλούς πατρι-
ώτες και όχι μόνο:
Γράφει στο φύλλο Δεκεμβρίου και Ιανου-

αρίου.
Φύλλο Δεκεμβρίου.

-Τα αγριογούρουνα, που ξεκινούν κυρίως 
από τις Αριές της Τσίπολης, ερευνούν τους 
λίγους καρυδότοπους στου Σέρβου για 
«κοκολόγια». Εκεί βρίσκουν τους αυτοφυείς 
κρόκους και οργώνουν με το ρύγχος τους για 
να εύρουν τον βολβόν και να τον φάγουν. 
Ως εκ τούτου τα εγκαταλελειμμένα χωράφια 
έχουν όψη μισοοργωμένων. 
Ως προς την κίνηση στο χωριό, ησυχία. Οι 

λιγοστοί κάτοικοι, κυρίως ηλικιωμένοι παρα-
μένουν στα σπίτια τους. Οι επισκέπτες των 
Σαββατοκύριακων έχουν μειωθεί.

-Στις πολλές 100/δες βιβλίων που κατέχει 
ο γράφων προστέθηκε και ένα 60/σέλιδο του 
Παν. Αθηνών. Περιλαμβάνει το επιστημονικό 
έργο του εκ Σέρβου καθηγητή της Ιατρικής Γ. 
Θ. Τρουπή. Διαβάζουμε το βιογραφικό του 
στις πολλές 10/δες πολυσέλιδων επιστη-
μονικών βιβλίων που έχει συγγράψει. Το 
άγονο χωριό Σέρβου που για γενεές «παρή-
γαγε» κυρίως μαστόρους της πέτρας τώρα 
παράγει πολλούς επιστήμονες. Ο καθηγη-
τής Τρουπής καταλαμβάνει εξέχουσα θέση.

Φύλλο Ιανουαρίου.
-Ευχάριστη  έκπληξη  αισθάνθηκε  ο 

Δ. Κωνσταντόπουλος και οι λιγοστοί κάτοι-
κοι του χωριού, όταν πηγαίνοντας το βράδυ 
στο σπίτι του, σταμάτησε μπροστά του ένα 
αυτοκίνητο και ο ιερωμένος οδηγός του, του 
έκαμε νόημα να κοιτάξει πλάι του. Βλέπει 
με έκπληξη το Δεσπότη μας! Ο Σεβασ/τος, 
που τόσο πολύ αγαπά την Μητρόπολή του 
όταν του δόθηκε μία ευκαιρία ήρθε να επι-
σκεφθεί έστω και για λίγο το χωριό μας.

-Διαβάζουμε σε Λακωνική εφημερίδα ότι 
ο ε.α. Αν. Αξιω/κός ΕΛ ΛΑΣ-Εκπαιδευτικός 
κ. Αθ. Στρίκος, παρουσίασε βιβλίο για 
πολλοστή φορά, στο Πνευματικό Κέντρο 
Σπάρτης. Ο κ. Στρίκος κάτοχος πρώτου 
βραβείου σε πανελλήνιο διαγωνισμό διη-
γήματος, τυγχάνει γενικότερης αποδοχής 
στη Λακωνική πρωτεύουσα και όχι μόνο.

-Στο οικισμό Αράπηδες τον φετινό χει-
μώνα είναι μόνο 4 μόνιμοι κάτοικοι.  Ένα 
ζευγάρι και 2 εργένηδες!  Έτσι 3 φουγά-
ρα βγάζουν καπνό στο χωριό!

                         *********
Άλλες ειδήσεις από την «Γορτυνία»
*Μόνο 512 μαθητές απόμειναν στην Γορ-

τυνία, στα 7 νηπιαγωγεία, στα 8 δημοτικά 
σχολεία, στα 3 γυμνάσια και 2 Λύκεια.

*Το ξενοδοχείο «Δημητσάνα», ιδιοκτησίας 
του Δήμου και δυναμικότητας 50 κλινών, 
παραμένει χωρίς ενοικιαστή.

314.000 ευρώ για αποκατάσταση Γυμνα-
σίου Δημητσάνας. 80.000 από το Πράσινο 
Ταμείο και 234.000 από ίδιους πόρους.  

*Ο Γ. Δασκαλάκης από Λαγκάδια και 
πρώην αν. Υπουργός Εσωτερικών ήταν 
εκείνος που υποστήριξε στη βουλή το νόμο 
περί γενοκτονίας των Ποντίων

*Συγκέντρωση Βαλτεσινιωτών στην πλα-
τεία του χωριού τους και  παράσταση στο 
Δήμο, για τα υπέρογκα Τέλη Ύδρευσης.

*Αποκατάσταση στατικότητας πολύ στε-
νής πεπαλαιωμένης πέτρινης γέφυρας προ 
της εισόδου των Λαγκαδίων, προϋπολογι-
σμού 700.000 ευρώ. 

*Ο Ανδρ. Κολοβός, οδοντίατρος από Βά-
χλια, επικεφαλής της μείζονος αντιπολί-
τευσης στο Δήμο Γορτυνίας παραιτήθηκε 
από τη θέση του δημοτικού Συμβούλου, 
για προσωπικούς λόγους. Τη θέση του κα-
ταλαμβάνει ο Ν. Κολιπέτσας από Ράχες, 
επιχειρηματίας. 

*Καταργείται το Αστ. Τμήμα Λαγκαδίων, 
παραμένουν τα Α.Τ. Δημητσάνας και Τρο-

παίων.
*Όσο πάει και χειροτερεύει η διανομή των 

πάσης φύσεως αντικειμένων από τα κατά 
τόπους ταχυδρομικά γραφεία. 

*Κλεφτοκοτάδες στα Λαγκάδια. Άγνωστοι 
έκλεψαν 12 κότες από κοτέτσι Λαγκαδι-
νού στην τοποθεσία Γούναρη, καθώς επίσης 
και καλαμπόκι και μηχανήματα. Οι ίδιοι 
κλέφτες προσπάθησαν να διαρρήξουν και 
διπλανό μαντρί αλλά δεν τα κατάφεραν. 
Επίσης άγνωστοι έκλεψαν 500 κιλά ελιές 
έξω από ελαιοτριβείο της Γορτυνίας και 54 
τσουβάλια γεμάτα ελιές από χωράφι Δο-
ξιώτη.

*Διαμαρτυρία για κόψιμο αιωνόβιου 
πλατάνου στα Λαγκάδια, στο προαύλιο του 
άλλοτε 1ου δημοτικού σχολείου με υπέρ-
τριακόσιους τότε μαθητές.

*Τατούλης και Λυκουρέντζος εγκαινί-
ασαν μουσικό σχολείο στην Τρίπολη. Το 
κτίριο είναι βιοκλιματικό, εμβαδού 4.000 τ. 
μ. με 25 αίθουσες μουσικής διδασκαλίας. Ο 
κ. Λυκουρέντζος ως υφυπουργός παιδείας 
το 2009 είχε αποφασίσει την ίδρυση του.

*Κινητοποίηση Αρκάδων για επιστροφή 
κλεμμένων τμημάτων Ναού Επικούρει-
ου Απόλλωνα. Η κλοπή έγινε το 1814 και 
τα κλεμμένα βρίσκονται στο βρετανικό μου-
σείο. Ο πρώτος Ναός χρονολογείται από 
τον 8ο αιώνα π.Χ. και γύρω στο 420 π.Χ. 
έγινε ανακατασκευή, που αποδίδεται στον 
Ικτίνο, αρχιτέκτονα του Παρθενώνα. Ο 
Ναός βρίσκεται 14 χιλιόμετρα νότια της Αν-
δρίτσαινας, είναι πάνω στο βράχο του 
όρους Κωτύλιο και ήταν αφιερωμένος από 
τους Φιγαλείς στον Απόλλωνα γιατί τους 
βοήθησε να ξεπεράσουν μια επιδημία από 
πανώλη.

*Ο Δήμος Γορτυνίας συμμετείχε στο 7ο 
φεστιβάλ μελιού που έγινε στις 4, 5 και 6 
Δεκεμβρίου 2015 στο Στάδιο Ειρήνης και 
Φιλίας. Παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Γορ-
τυνίας Ι. Γιαννόπουλος.

*Σύσκεψη στη Δημητσάνα για αντιμετώπι-
ση των προβλημάτων των Κέντρων Υγείας 
Δημητσάνας και Τροπαίων. Η σύσκεψη 
έγινε στα τέλη Νοεμβρίου και συμμετείχαν 
ο δήμαρχος Ι. Γιαννόπουλος, ο αντιδή-
μαρχος κ. Μπαξεβάνος, η πρόεδρος της 
Δημοτικής  Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Μαρίνα Διαμαντοπούλου και από πλευ-
ράς Υγιειον. Περιφέρειας ο Υποδιοικητής 
Δ. Κωστακιώτης.

*Αποκαθίσταται παραδοσιακό κτίριο της 
Μητροπόλεως στη Δημητσάνα, δωρεάς της 
οικογένειας Λαμπάρδη. Θα στεγάσει το πο-
λιτιστικό κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο 
της Μητρόπολης. Το έργο χρηματοδοτεί η 
Περιφέρεια (452.000 ευρώ)  και ο Μητρο-
πολίτης κ. Ιερεμίας ευχαριστεί τον περιφε-
ρειάρχη κ. Τατούλη και το Περιφερειακό 
Συμβούλιο.

*Ξανάρχισαν οι εργασίες αποκατάστασης 
του Πύργου Πλαπούτα στο Παλούμπα,που 
είχαν διακοπεί λόγω παύσης πληρωμών. 
Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.440.000 
ευρώ χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ.     

*Ο Κ. Καλύβας, εκδότης της εφημερίδας 
«Γορτυνία» και επί 47 έτη δημοσιογράφος 
βραβεύτηκε από το Ίδρυμα Μπότση. Το 
βραβείο απένειμε ο πρόεδρος της Δημο-
κρατίας κ. Παυλόπουλος.

Ο μαθητής με την γίδα
 

Αποσπάσματα από το άρθρο του Ι. Στ. Βέργου, που 
έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα servou.gr  (κατηγορία 

αφηγηματικές διηγήσεις)

… Ο δάσκαλος φτωχός, είχε οικογένεια μεγάλη, στόματα πολλά 
και πώς να τα στομώσει; Αλλά η επιθυμία του, τα παιδιά του να 
μάθουνε  γράμματα να γίνουν επιστήμονες  ήταν μεγάλη.  Ήρθε 
η σειρά στο αγόρι του, τον Στάθη να προχωρήσει πιο πάνω για 
γράμματα, να πάει στα Λαγκάδια στο γυμνάσιο.Δίνει εξετάσεις 
και περνάει από τους πρώτους…. 
Το πιάνει το παιδί ο πατέρας και του μιλάει: 

«Άκουσε παιδάκι μου, τώρα πια μεγάλωσες, πέρασες τα δώδεκα χρόνια…  Αν θέ-
λεις, να πάς στα Λαγκάδια για γράμματα, για να ζήσεις μετά όταν μεγαλώσεις λίγο 
καλύτερα,  πρέπει να πας στο γυμνάσιο  μαζί με την γίδα σου.Θα πηγαίνεις το πρωί 
στο Γυμνάσιο μέχρι το μεσημέρι να μαθαίνεις γράμματα και όταν σχολάς θα τρως ότι 
υπάρχει και θα αρμέγεις και την γιδούλα σου, να πίνεις γάλα για να ζήσεις… Μετά 
θα παίρνεις την γίδα, τα βιβλία σου και θα πηγαίνεις απέναντι στο λόγγο να την 
βοσκήσεις και εκεί μαζί με την γιδούλα σου θα κάθεσαι και θα διαβάζεις  και δεν θα 
σε απολειπάσει το γάλα… Σκέψου…. Συμφωνείς παιδάκι μου;…» 

Το παιδί έπεσε σε διαλογισμό… Ρωτάει και 
την μάνα του και αυτή αμέσως την συμβου-
λή του δίνει…

«Παιδάκι μου με την γιδούλα σου να 
πας για γράμματα, να μη σε φάει η λάσπη, 
να μη σε φάει το πηλοφόρι… Θα βοηθήσει 
η Παναγιά να φτιάξουνε τα πράγματα, 
η κατάσταση και να σπουδάσεις πάρα 
πάνω, να γίνεις και γιατρός…»

Το Σεπτέμβριο , 
περνώντας  του 
Σταυρού,ο Στάθης 
επήρε την γιδούλα 
του με το σχοινί και 
τα πραγματάκια 
του σε ένα δανει-
κό γαϊδούρι φορ-
τωμένα και κίνησε 
μαζί με τον πατέρα 
του για το Γυμνά-
σιο. Μετά από μιά-
μιση ώρα δρόμο 
έφτασαν στα Λαγκάδια στον κάτω μαχαλά, 
στους Αγίους Αποστόλους. Ο πατέρας νοί-
κιασε ένα δωμάτιο στην άκρη του χωριού 
κοντά στο δάσος. Έδεσαν την γιδούλα στην 
αυλή και απόθεσαν μαζί με την σπιτονοι-
κοκυρά τα στρωσίδια και  τακτοποίησαν 
τα λίγα πραγματάκια του παιδιού στο δω-
μάτιο. Μετά ο Στάθης με τον πατέρα του 
πήρανε το γαϊδούρι και την γίδα με το σχοινί 
και πήγαν απέναντι στο  δάσος. 
Εκεί διάλεξαν ένα τόπο ξέφωτο να είναι 

αγνάντια από το σπίτι και να είναι προσήλιο.  
Έφτιαξαν σε μια τούφα πουρναριού  την 
λούφα της γίδας μαζί και την δικήν του, σαν 
θόλο να χωράει η γίδα μέσα και καθιστός 
ένας άνθρωπος. 

«Εδώ θα κάθεσαι όταν έχει ήλιο τον 
χειμώνα, και όταν βρέχει θα μπαίνεις 
μέσα να μη κρυώνεις… Και του είπε ακόμη 
και αυτό: Πάντοτε να θυμάσαι, ότι:

«Της παιδείας, οι μεν ρίζες πικρές, οι δε 
καρποί γλυκείς!!!»

Εκεί έμειναν και τακτοποίησαν τον χώρο 
μέχρι που έγειραν τα απόσκια. Ο δάσκαλος  
χαρούμενος και ευχαριστημένος,  φίλησε 
το παιδί του, έβαλε μπροστά το γαϊδουρά-
κι,επήρανε το  μονοπάτι της ρεματιάς που 
βγαίνει στο δρόμο για επιστροφή στο χωριό 
και έφυγαν… Το παιδί όρθιο αγνάντευε τον 
πατέρα  και καμάρωνε τα γοργά βήματά 
του, μέχρι που σκαπέτησε στο βάθος, κάτω 
στην ρεματιά, με τις  πολλές ιτιές και τα ψηλά 
δασιά πλατάνια. 
Τα απόσκια έγειραν για  τα καλά… Άρχισε 

να σιδώνει, να νυχτώνει. Ο Στάθης έδε-
σε  την γίδα στον πάσαλο και την άρμεξε. 
Την χάιδεψε στην μουρίτσα της και κίνησε 
να φύγει… 
Κάνει δύο, τρία, βήματα μπροστά και πίσω 

με βουρκωμένα μάτια ξαναγυρίζει. Δεν ήθελε 
να την αποχωριστεί να φύγει. Όλη νύχτα 
την σκεφτότανε μέχρι να ξημερώσει. Με το 
ξημέρωμα τρέχει μια πηλάλα κοντά της, την 
βλέπει της πάει μια μικρή κλάρα μέλεγου να 
φάει και γρήγορα, πηλάλα γυρίζει και ανε-
βαίνει δύο, δύο τα σκαλούκια στην ανηφόρα 
να πάει στο Γυμνάσιο, να μην αργήσει. Και 
φτάνει από τους πρώτους… Από εκεί, από 
το προαύλιο, κοιτάζει απέναντι στο δάσος 
να εντοπίσει  μήπως δει τον τόπο που είναι 

δεμένη. Τον είδε, βλέπει την γίδα να τρώει 
και ευχαριστήθηκε.
Μόλις σχόλαγε από το γυμνάσιο, τρεχά-

λα κατέβαινε τα σκαλοπάτια και πήγαινε 
απέναντι. Έλυνε τη γίδα από το σχοινί  και 
την άφηνε να βοσκήσει στο δάσος. Όσο 
ο καιρός ήταν καλός καθόταν έξω σε μια 
πέτρα, άνοιγε τις φυλλάδες του και διάβαζε 
τα γράμματα του… Όταν ο καιρός δεν ήταν 

καλός και έβρεχε ή 
έκανε κρύο πήγαινε 
και «λούμωνε» μέσα 
στην λούφα να δια-
βάζει… 
Από τους πρώ-

τους  μαθητές  ο 
Στάθης στο Γυμνά-
σιο ,  ήταν ομιλη-
τικός , φιλότιμος , 
καλοκάγαθος και 
έπιασε όλους τους 
συμμαθητές  του 
φίλους. Όλοι τους 

ήθελαν παρέα να τον κάνουν… Το βραδάκι, 
το ηλιοβασίλεμα πήγαιναν οι φίλοι του 
αφού είχαν τελειώσει τα διαβάσματα τους, 
παρέα εκεί στην γίδα να του κάνουν και στα 
μαθήματα τους, να τους συμβουλέψει. Όλοι 
τους μάζευαν χόρτα και κλαρί την γίδα να 
ταΐσουν… Και ο Στάθης τους φίλευε γάλα, 
τυρί, γιαούρτι…  
Τα Χριστούγεννα επήρε ο Στάθης τους 

βαθμούς του με άριστα και στο χαρτί 
γραμμένους με την επίσημη σφραγίδα του 
Γυμνασίου σφραγισμένους!... Παίρνει την 
γκαστρωμένηγιδούλα του με το σχοινί και το 
σακούλι του με τις φυλλάδες του στον ώμο 
και το απομεσήμερο σιγά-σιγά στο χωριό 
πηγαίνει.Δείχνει τους βαθμούς πρώτα στην 
μάνα του που τους περιμένει, ευχαριστιέται 
εκείνη και του δίνει την ευχή της… 

«Με την ευχή μου, παιδάκι μου και το 
χαρτί του γιατρού, με άριστα, να μου το 
φέρεις…».
Ο Στάθης γύρισε στα Λαγκάδια με την γίδα 

και με τα τρία κατσικάκια της…
Κοντά στη γίδα με τα κατσικάκια ερχό-

σαντε και κοτούλες ελεύθερες και βόσκανε 
στο δάσος. Από κοντά και μια κλώσα με τα 
κλωσόπουλα. Ήταν η χαμένη κότα της Αν-
νιώς, που τώρα την είχε ξεγραμμένη, γιατί 
νόμισε πως η αλεπού την έχει αρπαγμένη…. 

«Αυτή η κότα είναι  χάρισμα σου», είπε 
στο Στάθη.  Έτσι το παιδί απέκτησε κοτούλα 
και αβγουλάκια…
Τα χρόνια πέρασαν.Σιγά, σιγά η κατά-

σταση στην χώρα άλλαξε, καλυτέρευσε, 
διορίστηκε πάλι ο πατέρας του στην Αθήνα 
και ο Στάθης έδωσε εξετάσεις στο Πανεπι-
στήμιο και πέτυχε στην Ιατρική.Έγινε καλός 
γιατρός, παιδίατρος, με ήθος και φιλότιμο…
Αξιώθηκε και απόκτησε οικογένεια, παιδιά 
γαμπρούς,νιφάδες, εγγόνια και έδωσε στην 
κοινωνία επιστήμονες. 
Εκτός από τις πολλές προσφορές του στο 

χωριό  και στους πατριώτες, έχει καθιερώσει 
για όσο ζει, χρηματικό βραβείο, σε όσους 
νέους από το χωριό του (Σέρβου Γορτυνίας 
Αρκαδίας), επιτυγχάνουν στην Ιατρική σχο-
λή, στην μνήμη της μάνας του. 
Σήμερα έχει ξεπεράσει τα 80 του χρόνια 

και συνεχίζει να εργάζεται και να προσφέ-
ρει στην κοινωνία, δεν θέλει την σύνταξη, 
όπως λέγει…
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Μνημόσυνο Συνδέσμου σε αποβιώσαντες πατριώτες
Στα πλαίσια των ευρύτερων δραστη-

ριοτήτων και υποχρεώσεων του Συν-
δέσμου θεωρούμε πως είναι πρέποννα 
γίνει ένα μνημόσυνο, για όσους  πατρι-
ώτες  έφυγαν από τη ζωή και για τους 
οποίους  υπάρχουν στοιχεία από τις δη-
μοσιεύσεις στην εφημερίδα Αρτοζήνος 
(1976-σήμερα) ή από άλλες πληροφο-
ρίες. Σε πρώτη φάση θα δημοσιευθούν  
τα ονόματα των νεότερων πατριωτών 
(κάτω από την ηλικία των 30 ετών) και 
στη συνέχεια και σταδιακάτα υπόλοιπα 
ονόματα.Το μέλος του ΔΣ Γ. Βέργοςανέ-
λαβε αυτή την εργασία και συγκέντρωσε 
στοιχεία για 199 πατριώτες που έχουν 
φύγει από τη ζωή. Πιθανώς να υπάρχουν 
και κάποια άλλα ονόματα.  Χρέος των 
συγγενών τους είναι να μας στείλουν 
σχετικές πληροφορίες, να  δημοσιευ-
θούν τα ονόματα, ώστε και με αυτόν 
τον τρόπο να μνημονεύσουν τους δικούς 
τους ανθρώπους.
Η κατάταξη θα γίνει με βάση την 

ηλικία (το έτος θανάτου σε παρένθεση)
1)Χειμώνας Ευαγ. Δημητράκης, 14 

ετών (1999).
Ήταν εγγονός του Μήτσιου Χειμώνα 

από του Αράπηδες. Ο Θάνατος προήλθε 
από ανακοπή της καρδιάς την ώρα προ-
πόνησης σε ομάδα ποδοσφαίρου στον 
αθλητικό Όμιλο «Κουκουβάουνες», 
λόγω καρδιακής πάθησης.

2)Χαραλαμπόπουλος Παναγιώτης 14 
ετών, (1976).
Ήταν εγγονός του Αγγελή Δημόπου-

λου (αυτός ήταν αδερφός του γιατρού Ι. 
Δημόπουλου) από την κόρη του Αιμιλία 
που ζούσε στην Δημητσάνα. Ο πατέρας 
του παιδιού Θύμιος είχε μπαρουτόμυλο 
στη Δημητσάνα. Μια μέρα που πατέρας 
και γιός έτρωγαν έξω από το μύλο κάτω 
από ένα δένδρο έγινε τρομερή έκρηξη 
στο μπαρουτόμυλο, ισοπεδώθηκε το κτί-
ριο και το παιδί σκοτώθηκε και βρέθηκε 
20-30 μέτρα μακριά μέσα στο ποτάμι. 

3)Βέργου Στ. Ελένη 15 ετών (1961).
Πέθανε στην Αθήνα, συνεπεία τροχαί-

ου ατυχήματος. Ο αδερφός της Γιάννης 
είναι ο ταμίας σήμερα του Συνδέσμου.

4)Μπόρας Ι. Παρασκευάς 17 ετών 
(1983).
Ήταν εγγονός του Μπόρα Παρασκευά 

(Νούση), που σκοτώθηκε στον πόλεμο 
με τους Ιταλούς το 1940. Έμενε στην 
Τρίπολη και ο πατέρας του είναι ράφτης.

5)Σχίζας Π. Νικόλαος 17 ετών (1985).
Ήταν εγγονός του  Ηλία Ν. Σχίζα 

(Λιασχίζα) από το γιό του Παναγιώτη 
και έμενε στα Λασταίικα. Ο θάνατος 
οφειλόταν σε τροχαίο ατύχημα ύστερα 
από αγώνα με μηχανές που έκαναν συ-
νομήλικοι. Την ίδια τύχη και ο αδελφός 
του Γιώργος μετά από 8 χρόνια. Ο πατέ-
ρας τους πέθανε πριν 2 περίπου χρόνια. 

6)Μαραγκού Μ. Σταυρούλα 18 ετών 
(1949)
Πέθανε στην Αθήνα, στα Δεκεμβρια-

νά, από αδέσποτη σφαίρα.
7)Παρασκευόπουλος Γ. Ηλίας 19 

ετών (1987)
Ήταν εγγονός του «Λιασαμαρά». Ο 

θάνατός του προήλθε από μακροχρόνια 
αρρώστια. Ο πατέρας του πέθανε πριν 
μερικά χρόνια λόγω πτώσης από σκάλα. 

8)Χρονόπουλος Χ. Ιωάννης 19 ετών 
(1990).
Έπασχε από χρόνια  νόσο και πέθανε 

μετά από χειρουργική επέμβαση. Οι 
γονείς του Χρήστος και Φανή (του Λια-

τσιοθοδωρή) και ο αδερφός του Γιάννης 
ζουν στην Αθήνα.

9)Δέδες Δ. Γεώργιος 20 ετών (1978).
Ήταν εγγονός του «Μήτσιο-Γρέκη» 

και πέθανε από τροχαίο την ώρα της 
εργασίας του. 

10)Χρονοπούλου Κ. Παναγιώτα 20 
ετών (1983).
Κόρη της Ντίνας Ηλ. Χρονόπουλου 

(Μαρθολιά).  Πέθανε από τροχαίο στο 
δρόμο Αθηνών-Κορίνθου, όπου τραυμα-
τίστηκε και η αδερφή της Μάρθα.

11)Βέργος Γ. Χρήστος 21 ετών (1982)
Πέθανε στην Αμερική όπου είχε πάει 

για μεταμόσχευση, λόγω λευχαιμίας. 
Ήταν φοιτητής χημικού στο Παν. Ιω-
αννίνων. Η μητέρα του είχε την ίδια 
τύχη ένα  χρόνο αργότερα. Ο πατέρας 
του ζει στο Ίλιον και η αδερφή του στην 
Καρδίτσα παντρεμένη με 2 παιδιά.

12)Ρουσιάς Ευστ. Ιωάννης 21 ετών 
(1970).
Ο Γιάννης υπηρετούσε στο στρατό, 

ήταν αλεξιπτωτιστής και σκοτώθηκε  
μαζί με άλλους 30 περίπου, όταν το αε-
ροπλάνο που τους μετέφερε για πτώση 
με  αλεξίπτωτο  προσέκρουσε σε βουνό 
κοντά στα Μέγαρα.

13)Κούλης Ι. Χρήστος 22 ετών (1988)
Γιός της Πηνελόπης  Π. Κατσιάπη. 

Σκοτώθηκε σε τροχαίο με μηχανάκι που 
οδηγούσε ο ίδιος.

14)Σχίζας Π. Γεώργιος 23 ετών  
(1993).
Εγγονός του «Νίκου του Λιασχίζα». 

Σκοτώθηκε σε τροχαίο. Οδηγούσε μη-
χανάκι και τον παρέσυρε αυτοκίνητο. 
Ζούσε στα Λασταίικα και 8 χρόνια πριν 
είχε την ίδια τύχη και ο αδερφός του.

15)Ανδρουλιδάκης Γεώργιος 24 ετών 
(1993)
Ήταν γιος της Βάσως Δ. Κωνσταντό-

πουλου. Σκοτώθηκε με μηχανάκι που 
οδηγούσε ο ίδιος στην Αθήνα στο δρόμο 
Φιλαδέλφειας προς Κηφισιά. Τραυματί-
στηκε βαριά  και ο φίλος του που ήταν 
στο μηχανάκι

16)Τσίμπρος Κώστας 25 ετών (2008)
Γιός της Ρίνας Κ. Σχίζα (Κωσταντά-

κου). Σκοτώθηκε σε τροχαίο στο δρόμο 
Τρίπολης Καλαμάτας. Προσπάθησε 
να φθάσει προπορευόμενο αυτοκίνητο 
φίλου του που έχει ξεχάσει κάτι για να 
του το δώσει.

17)Κωνσταντόπουλος Ι. Νικόλαος 25 
ετών (2008).
Ατύχημα από ηλεκτροπληξία, λόγω 

επαφής  σιδηρόβεργας που κρατούσε, 
με καλώδια υψηλής τάσης. Έμενε στο 
Ναύπλιο όπου είναι εγκατεστημένοι οι 
γονείς του. Έχει μία αδελφή.

18)Μπουρνάς Ευ. Κώστας, (1991).
Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα στην 

Αθήνα στη γέφυρα της Βαρυμπόμπης. 
Ήταν ο ίδιος οδηγός του αυτοκινήτου 
και είχε μέσα φίλο του που σκοτώθηκε 
επίσης. Οι γονείς του μένουν στους 
Αράπηδες. Έχει δύο αδελφές.

19)Πατελάρος Ν. Δημήτριος, 29 
ετών (1989)
Γιός της Μοίρας, κόρης του δάσκαλου 

Δ. Σχίζα. Ήταν πτυχιούχος της Ιατρικής 
σχολής και όταν συνέβη το μοιραίο ήταν 
με στρατιωτική άδεια, γιατί υπηρετούσε 
τη  θητεία του. Ο θάνατός του προήλθε 
από πτώση (από  τον 3ο όροφο στο σπί-
τι του). Ο πατέρας του Νίκος, γιατρός 
επίσης , είχε πεθάνει νωρίτερα ξαφνικά 
σε ηλικία 53 ετών. Έχει έναν αδερφό.

«Ο Αρτοζήνος» 
Του Γ.  ΔΟΓΑ 

Αναδημοσίευση από την Ηχώ των Λαγκαδίων

 Ο Αρτοζήνος είναι η πιο αψηλή βουνοκορφή της οροσειράς απέναντιαπ’ το χωριό μου. 
Ένα βουνό με λίγα χαμόκλαρα, με πολλά λιθάρια και γκρέμια. Με λίγους κατσικόδρομους, 
που μόνο οι τσοπάνοι τους διαβαίνανε ακολουθώντας τα ζωντανά τους. 
Ο Αρτοζήνος είναι φάτσα στο χωριό κι όλη την ημέρα στα παιδικά μας χρόνια τον αγνα-

ντεύαμε με θαυμασμό και δέος, απρόσιτο κι αγέρωχο, περήφανο για την αψηλωσιά του, που 
η παιδική μας φαντασία του ‘δινε Ολύμπιες διαστάσεις. 
Δεν είχαμε δει και δεν είχαμε γνωρίσει στα παιδιάτικά μας χρόνια αψηλότερο βουνό και 

πιστεύαμε, θέλαμενα πιστεύουμε, πως ο Αρτοζήνος είναι το πιο αψηλό, το πιο ‘μορφο βουνό 
της γης ... 
Έτσι τον έβλεπα κι εγώ, σαν τ’ αλλαΛαγκαδινόπουλα, στα παιδικά μου χρόνια τον Αρτοζήνο. 

Θυμάμαι στο Δημοτικό Σχολειό σαν κάναμε διάλειμμα στην ταράτσα, ο Αρτοζήνος ζύγωνε κι 
άπλωνα το χέρι μου να τον αγγίξω. Μα κείνος ήτανε μακρυά. Ορθωνότανε από πάνω μου σαν 
γίγαντας της μυθολογίας, επιβλητικός και μεγαλόπρεπος, απόκοσμος κι αινιγματικός. Δεν 
ήτανε δα μπορετό για μας τα παιδόπουλατότες να σκαρφαλώσουμε πάνω στις κακοτοπιές και 
τα κακοτράχαλα του. Τα γκρέμια και τ’ ανηφόρια κρατάγανε τον Αρτοζήνο μακρυά από εμάς 
κι ας ήτανε δυο δρασκελιές απ’ 
την δημοσιά. Έτσι τυλιγότανε 
με μυστήριο κι αποκοσμιά κι 
ήτανε για μας τότες τ’ όνειρο τ’ 
άπιαστο κι η χίμαιρα. Τ άγνω-
στο που έτρεφε και γοήτευε, 
την παιδιάτικη φαντασία μας 
κι έσμιγε με τον θρύλο και τα 
παραμύθια. 
Δεν ξέρω, μα θυμάμαι που το 

‘νοιωθα και το πίστευα. Και να 
μπόραγα, και να με βοηθάγανε 
να σκαρφαλώσω στην κορυφή 
του, δεν θα το ‘κανα, γιατί ήθε-
λα ο Αρτοζήνος να μένει στην φαντασία μου και  στα παιδικά μου όνειρα, που τ’ άγγιζε τη 
νύχτα, απρόσιτος, αινιγματικός και απάτητος. Έτσι όπως μένει πάντα στην φαντασία μου, 
ύστερα από τόσα χρόνια ... 

Θέα Αρτοζήνου από Λαγκάδια.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

 Είναι αναμενόμενο και κατανοητό πως 
κάθε χρόνος που περνάει όλο και λιγό-
τεροι πατριώτες επιλέγουν να περάσουν 
τις γιορτές των Χριστουγέννων και πρω-
τοχρονιάς στο χωριό μας. Οι λόγοι είναι 
προφανείς και τους αντιλαμβάνονται όλοι. 
Ευτυχώς με την εξέλιξη της τεχνολογίας 
και την ευρεία διάδοση του internet εύ-
κολα πλέον μαθαίνουμε όλοι, όπου κι αν 
ζει καθένας μας, νέα από το χωριό και 
τους πατριώτες, βλέπουμε φωτογραφίες 
κλπ. Γι αυτό θέλουμε να παρακινήσουμε 
όσο γίνεται περισσότερους πατριώτες 
να εξοικειωθούν με τα ηλεκτρονικά  μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να υπάρχει η 
δυνατότητα επικοινωνίας και ενημέρωσης 
και έτσι να διατηρηθούν  κατά το δυνατόν 
οι μεταξύ μας δεσμοί. 
Τη φετινή χρονιά δεν κατέβηκαν αρκετοί 

πατριώτες στο χωριό για να περάσουν τις 
γιορτές, ιδιαίτερα τις ημέρες των Χριστου-
γέννων. Δυστυχώς  και ο Σύνδεσμος δεν 
μπόρεσε να οργανώσει κάτι. Πάντως οι 
λίγοι πατριώτες που βρέθηκαν στο χω-
ριό μαζεύτηκαν στην ταβέρνα του Γιάννη 
Ρουσιά και γιόρτασαν την πρωτοχρονιά 
και των Φώτων, όπως φαίνεται και στις 
φωτογραφίες που ανάρτησε στο internet 
ο Θανάσης Π. Σχίζας. 

Εορτασμός Πρωτοχρονιάς στην ταβέρνα του Ι. Ρουσιά
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Εορτασμός Φώτων στην ίδια ταβέρνα
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Tα Οι κο νο μι κά μας συνέχεια από τη σελ. 1

.ΕΣΟΔΑ 11-11-15 έως 31-1-16

53 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 50

177 ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡ. 50

173 ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡ. 30

161 ΒΕΡΓΟΣ ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝ. 20

174 ΒΕΡΓΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤ/ΛΟΥ ΠΑ. 20

175 ΒΥΤΗΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30

155 ΓΚΟΥΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 50

156 ΓΚΟΥΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ 50

54 ΓΚΟΥΤΗ ΤΑΝΙΑ 20

152 ΔΑΡΑΣ ΕΥΣΤ. (Βραβεία) 600

61 ΔΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
(Συνδρ. 30, Μνήμη Γιαννούλας
Τρουπή-Δάρα 50)

80

1 ΔΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝ. 30

167 ΔΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 20

168 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝ.(Γιατρός) 50

176 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.  Διον.
(Καθηγ.Πανεπ.Πατρών)

80

164 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Κ 30

65 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 30

159 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΕΥΓΕΝ.
Εις μνήμη συζ.Ειρ.Μητσάκου

20

179 ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ 50

153 ΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50

56 ΚΛΟYΚΙΝAΣ ΧΑΡΙΛ. 20

160 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30

62 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 20

181 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΟΔ. ΗΛΙΑ 50

165 ΚΩΝΣΤΑΝΤ/ΛΟΣ ΔΗΜΗΤ. 20

169 ΚΩΝΣΤΑΝΤ/ΛΟΣ ΙΩΑΝ. Δ. 50

63 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ. 20

4 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚ. 30

55 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 20

172 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Χηρ.ΓΕΩ. 20

162 ΜΟΥΤΑΒΕΛΗ ΓΩΓΩ 20

171 ΜΠΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Κ. 20

170 ΜΠΟΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ 30

151 ΜΠΟΡΑΣ ΗΛΙΑΣ-ΝΤΟΡΟΣ 100

67 ΜΠΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ
(Συνδρ. 30, Μνήμη πατέρα του 
30: 17.1.90)

60

154 ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 50

2 Οικ.ΔΗΜ.ΣΧΙΖΑ στη μνήμη του 100

166 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20

158 ΠΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑΝΝΑ 20

57 ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20

51 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20      

180 ΡΕΜΠΕΛΑΚΗ ΣΧΙΖΑ ΕΥΣΤ. 30

58 ΡΟΥΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20

182 ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 30

60 ΣΤΡΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΕΥ. 30

59 ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. 20

163 ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΣΤ.(ΣΤ.ΚΩΣΤ/ΛΟΥ) 20

66 ΣΧΙΖΑΣ ΝΙΚ.(ΣΤ.ΚΩΣ/ΛΟΥ) 20

185 ΤΡΟΥΠΗ - ΒΑΚΑΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ 30

183 ΤΡΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30

101 ΤΡΟΥΠΗΣ ΘΕΟΔ.(Γκράβαρης) 50

184 ΤΡΟΥΠΗΣ ΝΙΚ. ΑΘΑΝ 30

178 ΤΡΟΥΠΗΣ ΝΙΚ. Β.(ΑΛΦΑ ΤΡ) 20

52 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡ. 20

157 ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20

ΣΥΝΟΛΟ  2.470
ΕΞΟΔΑ

6 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 15

7 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 66

8 ΟΤΕ 68

9 ΔΕΗ 25

10 ONSCREEN 132

11 ΕΝΦΙΑ 338,65

12 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜ. 318

13 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ  ΕΦΗΜ. 341,3

14 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ONSCREEN 58,38

15 ΕΞΟΔ. ΤΡΑΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 34

16 ΟΤΕ 71,5

17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ(ΒΡΑΒΕΙΟ)

300

18 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΕΙΑ 

(ΒΡΑΒΕΙΟ) 300

19  ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ-ΠΟΤΑ 126,44

20 ΠΑΓΓΟΡΤ. ΕΝ. (ΑΙΘΟΥΣΑ) 50

21 ΑΓΟΡΑ ΠΙΤΑΣ 78

22 ΔΕΗ 70

ΣΥΝΟΛΟ     2.392,27

Διαφορά: Έσοδα—Έξοδα= 78 ευρώ
ΠροηγούμενοΥπόλοι 2.785,25
Σημερινό Υπόλοιπο 2.862,98

Ο Ταμίας Ι. Στ. Βέργος
Ο Πρόεδρος Ι. Κ. Μπόρας

ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Α) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

1) Αρ. Λογ. 6014-040030-371
2) ΙΒΑΝ: GR 5001710140006014040030371

B) ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ
1) Αρ. λογ.: 151-002101-091057

2) IBAN: GR 9701401510151002101091057

ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ Συνδέσμου από 1.4.15 μέχρι 17.8.15
(Δεν είχαν δημοσιευθεί λόγω  μεταβατικής περιόδου αλλαγής ΔΣ Συνδέσμου).  

ΕΣΟΔΑ
669. ΝΙΚΟΣ Κ.ΣΧΙΖΑΣ (ΑΥΣΤΡΑ-

ΛΊΑ AUD 150)
96 

670. ΒΕΣΔΕΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 20

671. ΚΩΝΣΤΑΝ /ΛΟΣ  Δ .ΧΡ.
(ΑΛΦΑ)

 50

672. ΑΦΟΙ ΣΤΡΙΚΟΥ Η.Κ. (ΑΛΦΑ)  30

673. ΤΟΚΟΙ ALPHA 0,03

674. ΣΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑ-
ΝΑΓΗ

50

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ     246,03  
(Τα ονόματα αυτών των συνδρομητών Περιλαμβά-
νονται και στην επόμενη Κατάσταση των 16 μηνών).

Απόδ.  ΕΞΟΔΑ
309 - ΔΕΗ 26,5

310- ΟΤΕ 68,5

311- ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΙΛΙΠ.  450

312- Ι.ΓΚΑΛΤΗΡΑΓΚΑΣ 389,4 

313- ΛΙΑΠΗ ΕΥΦΟΣΥΝΗ 8

314. ΔΕΗ 72,5

315. ΟΤΕ 68

316. ΛΟΓ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 30

ΣΥΝΟΛΟ              1.112,9

Διευκρινήσειες
Προς αποφυγή τυχόν παρεξήγησης σχετικά  
με πληρωμή συνδρομής για εφημερίδα και 
Σύνδεσμο, δημοσιεύουμε κατάσταση όσων
πλήρωσαν από Ιούλιο 2014 μέχρι Οκτώ-

βριο2015 (16 μήνες).

Αναστασόπουλος Ι. Χρήστος 50

Ανδριοπούλου Ουρανία 20

Ανδριοπούλου «» 20

Απστολόπουλος Γεώργιος 30

Βέργος Ιωαν+Νίκος 50 

Βέργου Λ. Διονυσία 20

Βέργου Δ. Κατερίνα  30

Βυτινιώτης Αθ.  50

Γεωργακόπουλος Ν. Γεώρ.  50

Γιαννακόπουλος  Τάκης 50

Δάρας  Χ.  Ευ. 50

Δάρας Ν. Κωνστ.  40

Δάρας  Ν.  Κωνστ.  30

Δημητρόπουλος  Δημ.  30

Δημοπούλου  Μήνα 50

Κερμπεσιώτη Αγγ.  50

Κλεισούρας  Αγ. Δημ.  30

Κλεισούρας  Αγ.  Σπύρος 20

Κλεισούρας Αγ.  Σπύρος 50

  Κούλη  Πην.  20

Κουτσανδρέας  Ηλ  Θεόδ.  50

Κωνσταντόπουλος Γεώργιος 30

Κωνσταντόπουλος  Δ. Χρήστος 50

Κωνσταντόπουλος  Δ. Ιωάν. 20

Κωνσταντόπουλος Ν. Κωνστ.  50

Κωνσταντοπούλου Αθανας 100

Κωνσταντοπούλου  Νικολ.  30

Λιατσόπουλος Θεόδ.  20

Λιατσόπουλος  Παρ.  30

  Μαραγκός  Ι. Χρήστος 50

Μαραγκού  Μαρία Γ.  30

Μαραγκού  Μαρίνα  Αθ.  50

Μαραγκού  Μαρίνα  Αθ.  50

Μπόρα Αγγ. Θ.  30

Μπόρα (Μποδοσ.)  Αννα Αθ.  30

Μπόρα (Μποδοσ.)  Νίτσα Αθ.  15

Μπόρας  Ι του Κ 70

Μπόρας  Ι. του Κ.  50

Παγκράτης Κ. του Ν 30

Παναγοπούλου Ντίνα 30

Παναγοπούλου Φανή 20

Παπαγεωργίου Χρ.+ Ηλίας 80

Ρουσιά  Κατερ 30

Ρουσιάς  Ι. του Κ. 30

Σουλελές Θ. 20

Σπανός Εμ.  30

ΣτρίκουΑφοιΗ. Κ.  30

Στρίκου  Π. Φωτεινή 50

Στρίκος Δ του  Ι.  20

Σχίζας  Αθ. Του Ηλ.  50

Σχίζας  Κ.  Νίκος (Αυστρ.) 96

Σχίζας Κ. του Στ. 20

Σχίζας  Μιχ. του Στ. 30

Σχίζας Ν. (Κακός)  100

Σχίζας  Ν. του Στ.  50

Σχίζας  Χρ. Του Κ.  20

Τρουπή  Καν.  20

Τρουπή Ελ. Του Θ.  30

Τρουπής  Γ. του  Θ.  100

Τρουπής  Θ. του  Γ.  50

Φλουράκη-Σχίζα Χρυσ.  100

Χειμώνας Ευ. του Δ.  30

ΣΥΝΟΛΟ      2.591

Το ποσό αυτό υπολείπεται σημαντικά
 του κόστους έκδοσης 5 (+) φ. Αρτοζήνου,
που αντιστοιχούν σε αυτή την περίοδο 

(περίπου 4.000). Όσοι πατριώτες 
δεν είναι στις καταστάσεις  και θέλουν να

 συνεχιστεί η έκδοση της εφημερίδας και η 
λειτουργία του Συνδέσμου, καλό είναι να

δώσουντη συνδρομή τους.

υπάρχουν, απόφαση χρειάζεται και πάνω 
απ΄όλα κατανόηση και βοήθεια, με όποιο 
τρόπο καθένας μπορεί. 

 Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ του Πολιτιστικού 
Κέντρου του χωριού, με τη συνεργασία 
Συνδέσμου και Δήμου είναι αναμφισβή-
τητα έργο ξεχωριστής αξίας και δημιούρ-
γημα πνοής για το μέλλον του χωριού. 
Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους 
πατριώτες που βοήθησαν (καθένας με 
τον τρόπο του) να γίνει αυτό το έργο με 
τις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και τη 
θαυμάσια πλατεία. Αξίζει να αναφερθεί 
πως οι πατριώτες πρόσφεραν κοντά στις 
εκατό χιλιάδες ευρώ για την κατασκευή 
του έργου. Στο προγραμματισμό του νέου 
ΔΣ του Συνδέσμου είναι να γίνει μα πέτρινη 
βρύση στην πλατεία (έχει προσφερθεί μία 
πατριώτισσα να διαθέσει το κόστος) να 
ολοκληρωθεί η πέτρινη επένδυση στην 
κάτω πλευρά του κτιρίου και να διαμορ-
φωθεί η κάτω αίθουσα σε μουσείο, με 
ότι παλιό έχουν οι πατριώτες από τους 
δικούς τους ανθρώπους (ο πατριώτης Γ. 
Κατσιάπης που έχει μία αξιόλογη συλλογή 
πολλών παλιών αντικειμένων μας ενημέ-
ρωσε πως την προσφέρει στο Σύνδεσμο).  

  ΘΑ ΗΤΑΝ παράληψη αν δεν αναφέρα-
με τον καθοριστικό ρόλο της εφημερίδας 
τόσο στην απόκτηση ιδιόκτητου γραφείου 
του Συνδέσμου στην Αθήνα όσο και στην 
δημιουργία της ιστοσελίδας servou.gr, 
επί προεδρίας του αείμνηστου προέδρου 
γιατρού Ηλία Χειμώνα.

     ΣΗΜΕΡΑ η κατάσταση που βρίσκε-
ται ο Σύνδεσμος δεν είναι ευχάριστη, 
αφού στη Συνέλευση του περασμένου 
Αυγούστου δεν βρέθηκαν πατριώτες να 
θέσουν υποψηφιότητα για το ΔΣ και να 
γίνουν αρχαιρεσίες, όπως προβλέπεται 
από το καταστατικό. Για να μην διαλυ-
θεί ο Σύνδεσμος, η Γ/Σ αποφάσισε να 
αναθέσει την διοίκηση σε κάποιους πα-
τριώτες (κυρίως παλιά μέλη του ΔΣ) που 
βρέθηκαν μετά από πολλές και επίμονες 
προσπάθειες και ουσιαστικά παρά τη 
θέλησή τους.

     ΕΜΕΙΣ, ως προσωρινά μέλη σήμερα 
του ΔΣ κάνουμε ότι μπορούμε καλύτερο, 
στο μέτρο των δυνατοτήτων μας και 
χωρίς να μπορούμε να αποφύγουμε 
και κάποια λάθη, παρά την παλιά εμπει-
ρία μας στα συλλογικά πράγματα. Αν 
υπήρχε ενδιαφέρον από πατριώτες να 
αναλάβουν την διοίκηση του Συνδέσμου 
θα υποβάλαμε την παραίτησή μας και 
θα προκηρύσσαμε αρχαιρεσίες. Επειδή 
κάτι τέτοιο δεν είναι ορατό, το επόμενο 
βήμα είναι να καταθέσουμε την εντολή 
που έχουμε λάβει στην επόμενη Γ/Σ που 
θα γίνει τον Αύγουστο στο χωριό και 
οι πατριώτες ας αποφασίσουν για τα 
περαιτέρω.

40 χρόνια «Αρτοζήνος» 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Λόγω των οικονομικών προβλημάτων 
που αντιμετωπίζει ο Σύνδεσμος, το ΔΣ 
αποφάσισε να διακόψει την τηλεφωνική 
γραμμή 210-3229904 (κόστιζε περί τα 
70 ευρώ το δίμηνο), αφού όλα τα μέλη 
διαθέτουν κινητά τηλέφωνα, που είναι 
καταχωρημένα στην πρώτη σελίδα του 
199 φ. του Αρτοζήνου. Το κινητό τηλέ-
φωνο του προέδρου είναι 6977631017. 
Για οποιοδήποτε συλλογικό θέμα μπο-
ρείτε να επικοινωνείτε μαζί του.

Συγχαρητήρια για ιστοσελίδα
Πολύ καλή η ιστοσελίδα...μπράβο σε 

όποιους τη φροντίζουν...
Καταφεύγω πολλές φορές στα ιστορικά 

στοιχεία,  στα λαογραφικά και στις
φωτογραφίες των περιοχών....
Καλή συνέχεια να έχετε....
ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛ ΔΑΡΑΣ Πολιτ. Μηχανικός

Απάντηση 
Ευχαριστούμε πολύ αγαπητέ πατριώτη 

για τα καλά σας λόγια. Προσπαθούμε να 
κάνουμε ότι μπορούμε καλύτερο, ώστε η 
ιστοσελίδα μας servou.grνα προβάλλει το 
χωριό μας και τις ομορφιές του, τις δράσεις 
του Συνδέσμου μας και να αποτελεί τον 
συνδετικό κρίκο μεταξύ των απανταχού της 
γης Σερβαίων.

Προοπτικές για εφημερίδα, 
ιστοσελίδα, Σύνδεσμο   

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την 
αξία του Συνδέσμου και της εφημερίδας 
«Αρτοζήνος», που τόσα έχουν προσφέ-
ρει στο χωριό και στους πατριώτες επί 
πολλά έτη.  Δυστυχώς όμως, φαίνεται 
πως δεν  υπάρχει αισιοδοξία για το μέλλον 
ούτε της εφημερίδας, ούτε και αυτού του 
ίδιου του Συνδέσμου. Μακάρι αυτές οι 
προβλέψεις να αποδειχθούν ανακριβείς.

      Στο Facebook πάρα πολλοί πατρι-
ώτες, ιδιαίτερα νέοι, έχουν προσωπική 
σελίδα  και μέσω του συστήματος «Φίλοι» 
επικοινωνούν μεταξύ τους, μαθαίνουν νέα, 
συνομιλούν κλπ. Επίσης υπάρχουν και κά-
ποιες ομάδες   όπως π.χ. servoulovers, εδώ 
Σέρβου κλπ που απαριθμούν πολλά μέλη. 
Ακόμη υπάρχουν και κάποιοι πατριώτες 

που έχουν κάνει δικές τους ιστοσελίδες που 
μπορεί κανείς να βρει πολύ ενδιαφέροντα 
πράγματα για το χωριό και τους πατριώτες. 
Μερικές εξ αυτών μπορείτε να τις βρείτε 
στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου  servou.
gr στην κατηγορία ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ.
Ας φροντίσουμε όλοι να εξοικειωθούμε  

με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είτε το  
θέλουμε είτε όχι, το μέλλον είναι εκεί



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


