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«Είχα την ευτυχία και τον πλούτο να 
μεγαλώσω μέσα στη φτώχεια»

Έμαθα και διδάχτηκα (όπως χιλιάδες συ-
νομήλικοί μου στην επαρχία) τη διαχείριση 

των αναγκών του οίκου.
Ξεκίνησα και παρασύρθηκα από το ‘γιουρούσι’, έφοδο, 

που κάναμε όλοι μας τις κρίσιμες τούτες ημέρες του Κορω-
ναιού στα supermarkets, για να γράψω αυτό το κείμενο και 
να ξαναγυρίσω στα πρότυπα βίου που ίσχυαν έως και πριν 
από μισό αιώνα και λίγο περισσότερο.

   Θα μου επιτρέψετε αναφορές προσωπικές που όμως 
ήταν ανάλογες εκδηλώσεις του κοινοτικού βίου στα λίγα 
(μέσα στον ιστορικό χρόνο) χρόνια που πέρασαν απ’ όταν 
τελείωσε η Κατοχή και ο εμφύλιος χρόνος της παιδικής μου 
ηλικίας.

   Οι γονείς μου φτωχοί. Η μάνα μου, αγρότισσα, μετείχε 
σε όλες τις γεωργικές εργασίες και βέβαια στις οικιακές ερ-
γασίες της οικογένειας. Ο πατέρας, παπουτσής (υποδημα-
τοποιός), χασάπης (κρεοπώλης), ταβερνιάρης, αγρότης και 
γεωργός. Στη μετακατοχική – μετεμφυλιακή περίοδο είχε να 
θρέψει 12 στόματα. Πολυμελής οικογένεια.

   Εγώ, από τα 6 περίπου χρόνια, έζησα μέσα στους τρό-
πους παραγωγής της αγροτικής κοινωνίας. Έτσι, μεγαλώ-
νοντας σε έναν τέτοιο οικονομικό τρόπο ζωής έμαθα και 
διδάχτηκα (όπως χιλιάδες συνομήλικοί μου στην επαρχία), 
με άλλου είδους οικονομία (κυριολεκτικά), τη διαχείριση των 
αναγκών του σπιτιού.

   Το σπίτι μας, ένα συνηθισμένο χωριάτικο σπίτι με μαγαζί 
κάτω – ταβέρνα, στη μέση κατώι και πάνω το χειμωνιάτικο, 
η σάλα και μια καμαρούλα όπου μέναμε εμείς, και ανέβαινες 
με μία εξωτερική πέτρινη σκάλα. Κεραμοσκεπή και βέβαια 
αυλή με φράχτινη αυλόπορτα Βόρεια και ξέφραγη Νότια.

   Στην αυλή, κυκλοφορούσαν κότες, γάτες, σκύλος, γου-
ρούνι, κατσίκες (τέσσερις – πέντε), αρνιά (ένα – δυο), γαϊ-
δούρι, μουλάρι και όλοι εμείς ‘εν αγαστή συμβίωση’.

   Σε ένα χώρισμα του κατωγιού, ήταν ο αχυρώνας με 
την απαραίτητη τροφή για τα ζώα και σε άλλο χώρισμα μία 
μικρή αποθήκη με το κασόνι γεμάτο με σιτάρι, κριθάρι, κα-
λαμπόκι (αραποσίτι), σίκαλη και βίκο δηλαδή όλα τα αγα-
θά προϊόντα της οικιακής οικονομίας. Σε μια άκρη ήταν το 
αλέτρι, το δρυμόνι (μεγάλο κόσκινο), κασμάδες, φτυάρια, 
τσεκούρια κλαδευτήρι, πριόνι, τσάπα κ.α., για τις ανάγκες 
των χωραφιών και των περιβολιών. Στο κατώι, το βράδυ 
κοιμόντουσαν όλα τα ζωντανά. Στην αυλή, κάτω από την 
πέτρινη σκάλα ήταν το κοτέτσι, η γούρνα και η θέση για το 
γουρούνι, η θέση του σκύλου, ξύλα χοντρά (σειρήνες) και 
λιανά (κλαδιά), για το τζάκι και τον φούρνο που βρισκόταν 
στο κέντρο της αυλής.

   Στην αυλή, έτρωγαν το γουρούνι και οι κότες που γνώ-
ριζαν και τον τόπο και την ώρα του φαγητού. Δίπλα στο 
κοτέτσι, ήταν η φωλιά που γεννούσαν οι κότες τα αυγά τους 
και κάποτε τα επώαζαν για να γεμίσει η αυλή κοτόπουλα.

   Ο σκύλος κοιμόταν στην αυλή, φύλακας πιστός του 
σπιτιού, ενώ άλλοι είχαν κυνηγόσκυλα που πήγαιναν για 
κυνήγι όχι για σπορ ή χόμπι αλλά για τροφή, ή πεσκέσι 
(δώρο) σε πολιτικό, για να τακτοποιήσει το παιδί σε δουλειά.

   Η μητέρα μου με τη γιαγιά μου ζύμωναν ψωμί με το 
αλεύρι που υπήρχε στη βούτα (ξύλινη κάσα) στο γκιλέρι (μι-
κρή αποθήκη στο χειμωνιάτικο). Στο μύλο του χωριού, πη-
γαίναμε να αλέσουμε και γυρίζαμε με το αλεύρι είτε σταρένιο 
(καθάριο), είτε καλαμποκίσιο είτε κριθαρίσιο. Στον φούρνο, 
η γιαγιά και η μητέρα μου έψηναν τα ψωμιά της εβδομάδας 
και λαχανόπιτες, γαλόπιτες και λαχταριστές κουλούρες, με 
προϊόντα του νοικοκυριού.

   Μέσα στο γκιλέρι, υπήρχαν οι στάμνες με το λίπος (λί-
γδα), τα πιθάρια με το λάδι το πιθάρι με τις ελιές, την άλμη, 
το βαρέλι με το τυρί και πάνινες σακούλες γεμάτες με χυλο-
πίτες, τραχανά, φασόλια, ρεβίθια, φακή και σάκοι με πατά-
τες, και στον τοίχο, μικρό ξύλινο παρτέρι που ήταν οι μυτζή-
θρες της χρονιάς. Επίσης, στο γκιλέρι υπήρχε το πιθάρι με 
την πηχτή και κρεμασμένα σε καρφιά πλεξούδες με κρεμμύ-
δια και σκόρδα.

   Μέσα στο χειμωνιάτικο, υπήρχε ο αργαλειός. Εκεί, η μη-
τέρα μου και οι αδερφές μου ύφαιναν κουρελούδες, κουβέρ-

 
Τακτική Γενική Συνέλευση 
του Συνδέσμου Σερβαίων

Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, 
Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Σερβαίων, τον πε-

ρασμένο Αύγουστο, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέ-
ντρου Σέρβου, αποφάσισε να διεξαχθούν αρχαιρεσίες, οι 
οποίες έγιναν στα γραφεία του Συνδέσμου, Αγ. Μάρκου 
16, Αθήνα, όπου μας τιμήσατε με τη συμμετοχή σας και 
αναδείχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέ-
σμου.

Ο πρώτος στόχος του νέου Δ.Σ. ήταν να φέρει κοντά 
τους συμπατριώτες σε μια γιορτή συνεστίασης και χο-
ρού, η οποία ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και πάλι 
χάρη στην αθρόα συμμετοχή και υποστήριξή σας, και 
στην ανιδιοτελή προσπάθεια της οργανωτικής επιτροπής 
του Δ.Σ., και σας ευχαριστούμε γι’ αυτό.

Οι σκοποί και οι στόχοι του Συνδέσμου εκτείνονται 
εκτός από την οργάνωση εκδηλώσεων στην προστασία 
και ανάδειξη της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονο-
μιάς και ιστορίας του τόπου μας, των ανθρώπων του και 
της ευρύτερης περιοχής. 

Αυτό σημαίνει πως η ευθύνη και οι υποχρεώσεις του 
Συνδέσμου μας και του χωριού είναι επαυξημένες ακρι-
βώς επειδή η πολιτιστική κληρονομιά στην ουσία είναι 
ό,τι δημιουργούμε σήμερα. 

Αυτό θα πρέπει να μας κάνει υπερήφανους αλλά και 
να μας εμπλέκει στις δραστηριότητες του χωριού μας 
ενεργά, όταν αυτές συνδέονται με οτιδήποτε σχετίζεται 
με τη συντήρηση των υποδομών, την ανάπτυξη και ανά-
δειξη του τόπου μας.

Κατά τις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ., δια ζώσης και 
διαδικτυακά, όπως καταγράφονται και στα Πρακτικά, στα 
σχέδια του Δ.Σ. συμπεριλαμβάνονταν διάφορες εκδηλώ-
σεις για την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου στο χωριό.

Όμως, εν μέσω περιοριστικών μέτρων, λόγω της παν-
δημίας του κορονοϊού, τα σχέδιά μας αναγκάστηκαν να 
ματαιωθούν και δεν μας επιτρέπεται, επίσης, να εκτιμή-
σουμε αν θα μπορέσουμε να τα επαναπροσδιορίσουμε 
για τον Αύγουστο. 

Ελπίζουμε και ευχόμαστε όσο το δυνατό πιο σύντομα η 
πανδημία να αποτελέσει παρελθόν για τον πλανήτη, και 
αυτό το καλοκαίρι να είναι ήσυχο, με υγεία και χαρά για 
όλους τους συμπατριώτες, σε όλα τα μήκη και πλάτη της 
γης.

Καλώς εχόντων των πραγμάτων και σύμφωνα με τα 
μέτρα για την πανδημία τη συγκεκριμένη χρονική πε-
ρίοδο, η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου 
Σερβαίων θα πραγματοποιηθεί στο χωριό μας όπως 
συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, την Παρασκευή 14 Αυ-
γούστου 2020 και ώρα 11η π.μ., στο Πνευματικό Κέ-
ντρο. 

Παρακαλούνται οι πατριώτες που έχουν θέματα προς 
συζήτηση στη Γ.Σ. να ενημερώσουν το Δ.Σ. ώστε να ανα-
κοινωθούν εκ των προτέρων τα θέματα της ημερησίας δι-
άταξης στη Γ.Σ.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων καλεί όλους τους συ-
μπατριώτες και συμπατριώτισσες, τους νέους και νέες 
που αγαπούν το χωριό και τον ιστορικό μας Σύνδεσμο, να 
στηρίξουν τον Σύνδεσμο με την συμμετοχή τους, ώστε να 
συνεχίσει να υπάρχει, να παράγει έργο και να στηρίζει την 
κοινότητα.

Ελένη Κ. Μπόρα, 
Γραμματέας του Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου 
Απανταχού Σερβαίων

σας εύχεται Καλό Καλοκαίρι!

COVID-19
Ο Καθηγητής Ιατρικής, κ. Γιώργος 

Δημόπουλος, συμβουλεύει. 

Ο καταξιωμένος Καθηγητής Ιατρικής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.  Γεώρ-
γιος Θ. Δημόπουλος, διευθυντής της 
Πανεπιστημιακής Μονάδας Εντατικής 
Θεραπείας του Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ, 
με την ειδικότητά του «Πνευμονολόγου, 
Εντατικολόγου και Λοιμωξιολόγου», 
τον τελευταίο καιρό, από πολλά κα-
νάλια της τηλεόρασης συνέβαλε στην 
ενημέρωση του κόσμου για τον φοβε-

ρό κορωνοϊό COVID-19, τα μέτρα αυτοπροστασίας μας, κλπ.
Ο εκλεκτός, εκ πατρός συγχωριανός μας, (Γιός του Θοδω-

ρή του Σιώκου) είχε την καλοσύνη και μας έστειλε το άρθρο 
που ακολουθεί, ειδικά για την ενημέρωση των Σερβαίων και 
φίλων του χωριού μας.

Γι’ αυτό τον ευχαριστούμε, και του ευχόμαστε περαιτέρω 
ανέλιξη στην Επιστήμη που υπηρετεί.

Η πανδημία από Κορωνοιό
  Τον Δεκέμβριο του 2019, στην Πόλη Wuhan της Κίνας, 

εμφανίσθηκαν κρούσματα ιογενούς πνευμονίας με σοβαρή 
οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια για τα οποία  απαιτήθηκε η 
νοσηλεία στο νοσοκομείο (σε κλινική ή σε Μονάδα Εντατι-
κής Θεραπείας). Το αίτιο, απεδείχθη ότι ήταν ο κοινά λεγόμε-
νος κορωνoϊός που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) 
ονόμασε 2019 nCoV και την νόσο που προκαλεί COVID-19 
(Corona Virus Disease-19). Ο κορωνοϊός δεν είναι άγνωστος 
στην ιατρική κοινότητα αφού από το παρελθόν ήταν ήδη 
γνωστά 6 στελέχη που ευθύνοντο για την εμφάνιση ηπίων 
λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Στις 
24 Ιανουαρίου 2020, η λοίμωξη θεωρήθηκε από τον ΠΟΥ ως 
ενδημία (δηλαδή, λοίμωξη περιορισμένη σε στενά γεωγρα-
φικά όρια, εν προκειμένω στην Κίνα) οδηγώντας σε αυξη-
μένη ετοιμότητα ενω στις 23 Φεβρουαρίου 2020 η λοίμωξη 
αναβαθμίσθηκε σε πανδημία (λοίμωξη που ξεφεύγει από μια 
ήπειρο και εμφανίζεται σε όλο τον πλανήτη). Η πανδημία 
από κορωνοϊό, μέχρι σήμερα, έχει προσβάλλει πάνω από 10 
εκατομύρια ανθρώπους και έχει αφήσει πίσω της πάνω από 
550.000 νεκρούς (οι πλέον πληγείσες χώρες είναι η Κίνα, η 
Ιταλία και η Αμερικανική Ηπειρος).

Τα ερωτηματικά που αφορούν την λοίμωξη από κορωνοϊό 
είναι πολλά γιατί η ιατρική κοινότητα ακόμα ¨μαθαίνει¨γι΄αυ-
τόν τον ιό. Οι πιο συχνές ερωτήσεις που αφορούν την φυσική 
ιστορία αυτής της λοίμωξης είναι οι εξής.

1.  Πως μεταδίδεται ο ιός ?
Ο ιός μεταδίδεται με σταγονίδια και όχι αερογενώς, η 

απόσταση δε που εκπέμπονται αυτά τα σταγονίδια αγγίζει 
τα 2 μέτρα. Το ότι ο ιός μεταδίδεται με σταγονίδια αποτε-
λεί το ευχάριστο στοιχείο γιατί ο καθείς μπορεί να σκεφθεί 
τις συνέπειες εάν ο ιός μεταδίδετο με τον αέρα. Η μετάδο-
ση του ιού με σταγονίδια εξηγεί γιατί πρόεκυψε από την 
Πολιτεία η οδηγία της επαφής των ατόμων από απόσταση 
(socialdistancing).

2.  Η μεταδοτικότητα του ιού είναι υψηλή ?
Η μεταδοτικότητα του ιού είναι υψηλή (υψηλότερη και 

από αυτήν της γρίπης) και αποτελεί χαρακτηριστικό αυτού 
του στελέχους σε σχέση με παλαιότερα στελέχη κορωνοϊού. 
Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το γεγονός του ότι για 
πρώτη φορά στην ιστορία της σύγχρονης ιατρικής μια εν-
δημική λοίμωξη αναβαθμίζεται τόσο γρήγορα (Δεκέμβριος 
2019-Φεβρουάριος 2020) σε πανδημία.

3.  Η λοίμωξη από κορωνοϊό είναι λοίμωξη που προσβάλ-
λει μόνο το αναπνευστικό σύστημα ?

Ο κορωνοϊός, αρχικά, εισέρχεται στο ανώτερο και/η κα-
τώτερο αναπνευστικό σύστημα και προκαλεί λοίμωξη του 
αναπνευστικού συστήματος αλλά σε ορισμένους ασθενείς 
προσβάλλει όλα τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού και 
προκαλεί σοβαρές εκδηλώσεις όπως μυοκαρδίτιδα, νεφρική 
ανεπάρκεια, διαταραχές της πήξης του αίματος εγκεφαλίτι-
δα κλπ. Αυτό σημαίνει ότι η λοίμωξη από κορωνοϊό μπορεί 
να εξελιχθεί σε συστηματική νόσο.

4.  Ποια είναι η βαρύτητα της λοίμωξης από κορωνοϊό ?
Το 80% των ασθενών θα εμφανίσουν ήπια λοίμωξη του 
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Διορθώσεις για το προηγούμενο 
φύλλο 217του Αρτοζήνου 

Σελ. 1.:
Έτ. 41ο •Αρ. φ. 217 •Ιανουάριος - Φε-

βρουάριος - Μάρτιος 2020 •(αντί για Ιανου-
άριος – Μάρτιος – Απρίλιος)

Σελ. 2: Πένθη
13.3.2020 Απεβίωσε ο Γεώργιος Θεοδ. 

Κωνσταντόπουλος (αντί για 15.3.2020)

γθαοςθτεοςα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΑΜΟΙ

Ιδιοκτησία:
Σύνδεσμος Σερβαίων Αρκαδίας
«Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

Αγ. Μάρκου 16, 5ος όρ.  
Τ.Κ. 10560, Αθήνα

Α.Φ.Μ.: 099547610
ΔΟΥ E΄ ΑΘΗΝΩΝ

•
Υπεύθυνος Έκδοσης:

Nεκτ. Ν. Κωνσταντόπουλος
6933329025  nekkons@yahoo.com 
Υπεύθυνη Σύνταξης - Επιμέλεια:

Ελένη Κ. Μπόρα
6931814692  mporaeleni@gmail.com

•
Συντακτική Επιτροπή:

Ελένη Κ. Μπόρα
Θοδωρής Γ. Τρουπής  

6977365905 thtrps@hotmail.com 
Ιωάννης Κ. Μπόρας  

6977631017 giannis.k.boras@gmail.com 
•

Συνδρομή: Εσωτερικού30 €
Αμερικής 50 $ - Αυστρ.100 $ 

•
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
19-6-2020 Γέννηση τέκνου 

Χρύσας Ν. Μπουρνά
Η Χρύσα Μπουρνά και ο σύζυγός της απέ-

κτησαν το πρώτο παιδάκι τους, ένα υγιέστατο 
αγοράκι.

Η Χρύσα είναι κόρη του συμπατριώτη μας 
Νίκου Μπουρνά και εγγονή του Γεωργίου 
Μπουρνά.

Ο Σύνδεσμός μας εκφράζει τα θερμά του 
συγχαρητήριά στους ευτυχείς γονείς, παπ-
πούδες, γιαγιάδες και λοιπούς συγγενείς. Το 
νεογέννητο να είναι γερό, ευτυχισμένο και κα-
λότυχο στη ζωή του.

13-6-2020 Βάπτιση τέκνου 
Νικολάου Γ. Λιατσόπουλου

Ο Νικόλαος Λιατσόπουλος και η σύζυγός 
του Βασιλική Μπέτση του Ιωάννη, βάφτισαν 
το αγοράκι τους και του έδωσαν το όνομα 
Γεώργιος.

Ο Νίκος είναι γιος του αείμνηστου Γεωργίου 
Ν. Λιατσόπουλου και της Βάσως.

Το μυστήριο τελέστηκε στον Μητροπολιτικό 
Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στου 
Σέρβου.

11-7-2020 Βάπτιση τέκνου 
Γιώργου Κ. Τερζή

Ο Γιώργος 
Κ. Τερζής και 
η σύζυγός 
του, Κατερί-
να Λιάσκου, 
βάφτισαν την 
κορούλα τους 
και της έδω-
σαν το όνομα 
Μαρία.

Ο Γιώργος 
είναι γιος του 
Κώστα Γ. Τερ-
ζή, ο οποίος 

διετέλεσε επί πολλά έτη μέλος του Συνδέσμου 
Σερβαίων, και της Βάσως Τερζή.

Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας 
Γλυκερίας στην Πετρούπολη.

Ο Σύνδεσμός μας εύχεται στους πανευ-
τυχείς γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και 
λοιπούς συγγενείς, να τους ζήσουν τα 
νεοφώτιστα παιδάκια, να ζήσουν, να είναι 
υγιή, καλότυχα και πάντα ευτυχισμένα στη 
ζωή τους, και όλοι να τα χαίρονται και να 
τα καμαρώνουν.

Γάμος Ιωάννη Αν. Μπόρα 
με τη Γεωργία Μπουρνά.

Ο Γιάννης Αν. Μπόρας παντρεύτηκε την 
εκλεκτή της καρδιάς του, Γεωργία Μπουρνά, 

στις 11 Ιουλίου 2020.
Ο Γιάννης είναι γιος του Τάσου Ι. Μπόρα και 

της Μαρίας Μπόρα.
Κουμπάρος του ευτυχισμένου ζεύγους έγινε 

ο Βασίλης Αθ. Μπόρας.
Την ίδια μέρα, ο Γιάννης και η Γεωργία βά-

φτισαν τα δίδυμα παιδάκια τους που ονομά-
στηκαν Αναστάσιος και Αικατερίνη.

Τα δύο μυστήρια τελέστηκαν στον Ιερό Ναό 
του Αποστόλου Παύλου, στο Πάρκο Τρίτση.

Ο Σύνδεσμος Σερβαίων εύχεται ολόψυ-
χα αγάπη, χαρά και ευτυχία στους νεό-
νυμφους. 

10.5.2020 Απεβίωσε η Γεωργία Π. 
Κουτσανδριά-Μπόρα, σε ηλικία 92 ετών.

Έφυγε από τη ζωή 
η Γεωργία Π. Κου-
τσανδριά. Η εξόδιος 
ακολουθία έγινε στις 
11.5.2020, από τον 
Μητροπολιτικό Ιερό 
Ναό της «Κοιμήσε-
ως της Θεοτόκου», 
στο χωριό μας Σέρ-
βου.

Η Γεωργία ήταν το 
πρώτο από τα επτά 

παιδιά (Γεωργία, Σταυρούλα, Ρίνα, Αθανασία, 
Δήμητρα, Ελένη και Γιάννης) του Αποστόλη 
Ιωάν. Μπόρα (Του Νούση), και της Κωνστα-
ντίνας Δημ. Κωνσταντοπούλου. Παντρεύτηκε 
τον συγχωριανό μας, Πάνο Ιωάν. Κουτσαν-
δριά, και απέκτησαν τον Γιάννη, ο οποίος εί-
ναι κτηνίατρος στην Τρίπολη.

Άριστη σύζυγος και μάνα. Σεμνή, ευγενική 
και γλυκομίλητη, έχαιρε του σεβασμού και 
εκτίμησης των συγχωριανών μας, και όλων 
όσων είχαν την τύχη να την γνωρίσουν.

Απεβίωσε η Ελένη Ι. Σχίζα

Έφυγε από τη ζωή 
η Ελένη Ι. Σχίζα. Η 
εξόδιος ακολουθία 
έγινε την Τρίτη, 2-6-
2020, στο Νεκροτα-
φείο Αγίων Αναργύ-
ρων.

Η καταγωγή της 
ήταν από το Λυκού-
ρεση. Παντρεύτηκε 
τον συγχωριανό 

μας, Ιωάννη Θεοδ. Σχίζα και απέκτησαν μια 
κόρη, την Ασπασία.

Άριστη μάνα και σύζυγος. Την χαρακτήρι-
ζαν η σεμνότητα, η ευγένεια και η καλοσύνη. 
Έχαιρε του σεβασμού και εκτίμησης των συγ-
χωριανών μας, και όσων είχαν την τύχη να 
την γνωρίσουν.

8.6.2020 Απεβίωσε 
η Χριστίτσα Νικ. Σχίζα
Έφυγε από τη ζωή η Χριστίτσα Νικ. Σχίζα. Η 

εξόδιος ακολουθία έγινε την Τετάρτη 10 Ιουνίου 
από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της «Κοιμήσε-
ως της Θεοτόκου», στο χωριό μας Σέρβου.

Η Χριστίτσα ήταν το πρώτο από τα δύο παι-
διά (Χριστίτσα και Παρασκευάς) του Ανδρέα 
Αθαν. Στρίκου, και της Βασιλικής Πανοπούλου 
από τα Κακουρέικα.

Παντρεύτηκε τον συγχωριανό μας, Νικόλαο 
Θ. Σχίζα, και απέκτησαν την Ασπασία και τον 
Θοδωρή (Οδοντίατρο και πρώην πρόεδρο του 
Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων).

Άριστη μάνα και σύζυγος. Σεμνή, ευγενική και 
πολύ αγαπητή από τους συγχωριανούς μας 
και όλους όσους είχαν την τύχη να την γνωρί-
σουν.

19.6.2020 Απεβίωσε ο Απόστολος 
Θ. Τρουπής, σε ηλικία 78 ετών.

Απεβίωσε ο Από-
στολος Θ. Τρουπής, 
σε ηλικία 78 ετών. Η 
εξόδιος ακολουθία 
έγινε, με τις προσευ-
χές συγγενών και 
φίλων, τη Δευτέρα 
22-6-2020, από το 
κοιμητήριο του Κόκ-
κινου Μύλου Αττικής.

Ο Αποστόλης 
ήταν το 6ο από τα οκτώ παιδιά (Ρήνα, Νίκος, 
Γιαννούλα, Μήτσιος, Γιάννης, Απόστολος, 
Γιώργος και Ελένη) του Θεόδωρου Ν. Τρουπή 
(Αλούπη), και της Αγγελικής Ν. Δάρα.

Παντρεύτηκε την Κωνσταντίνα Πένητα, και 
απέκτησαν τον Θοδωρή και τον Κώστα.

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά, 
επαγγελματικά εργάστηκε στην Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Ενάρετος, άριστος οικογενειάρχης, πολύ 
αγαπητός για τον πράο και ευγενικό του χα-
ρακτήρα. Θα τον θυμούνται όσοι είχαν την 
τύχη να τον γνωρίσουν.

22-6-2020 Έφυγε από τη ζωή
ο Κωνσταντίνος Δημ. Κωνσταντόπουλος, 
σε ηλικία 25 ετών.

Ο Κωνσταντίνος δεν είναι πια εδώ.
Βρισκόμαστε στην πολύ δύσκολη θέση 

να ανακοινώσουμε 
πως σήμερα (22-
6-2020), έφυγε από 
τη ζωή ο Κωνστα-
ντίνος Κωνσταντό-
πουλος, σε ηλικία 25 
ετών, μετά από πο-
λύμηνη, σκληρή και 
άνιση μάχη με τον 
καρκίνο.

Η εξόδιος ακολου-
θία έγινε την Τρίτη, 

23-6-2020, από το Νεκροταφείο των Αγίων 
Αναργύρων.

Ο Κωνσταντίνος ήταν γιος του Δημητρίου 
Κωνσταντόπουλου και της Αγάπης Μπού-
ρη, και εγγονός του Ηλία Κωνσταντόπουλου 
(Κόκκορη) και της Μαργαρίτας Θ. Παπαγε-
ωργίου. Είχε έναν δίδυμο αδερφό, τον Ηλία, 
και μια αδερφή, τη Μαργαρίτα.

Ήταν ένας λαμπρός νέος.
Σύσσωμο το χωριό θρηνεί και συμπαρα-

στέκεται στην οικογένεια του αγαπημένου 
Κωνσταντίνου για την οδύνη που προκάλεσε 
ο χαμός του.

Η λύπη μας είναι διπλή και γίνεται αμέτρητη 
στη σκέψη της απώλειας ενός τόσο νέου αν-
θρώπου που μόλις πριν από λίγο καιρό στα 
μάτια του έλαμπε το μέλλον και η εξέλιξη.

Ο Κωνσταντίνος θα ζει για πάντα στη σκέ-
ψη όλων όσων είχαν την τύχη να τον γνωρί-
σουν έστω και για λίγο.

Απεβίωσε η Δήμητρα Παρ. Σχίζα, 
σε ηλικία 91 ετών

Έφυγε από τη ζωή η Δήμητρα Παρ. Σχίζα. 
Η εξόδιος ακολουθία έγινε την Τρίτη, στις 14-
7-2020 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου εντός του Κοιμητη-
ρίου Αγίων Αναργύρων.

Η Δήμητρα (Χαλατσά) παντρεύτηκε τον 
συγχωριανό μας Παρασκευά Σχίζα (του Δη-
μητρίου και της Μαρίας Στρίκου), και απέκτη-
σαν δύο παιδιά, τον Δημήτριο και τον Νικό-
λαο, και εγγόνια.

Άριστη μάνα και σύζυγος, γεμάτη καλοσύ-
νη και ευγένεια. Έχαιρε του σεβασμού και εκτί-
μησης των συγχωριανών μας, και όσων είχαν 
την τύχη να την γνωρίσουν.

21.7.2020 Απεβίωσε ο Χαράλαμπος 
Κούλης, σε ηλικία 75 ετών.
 
Σήμερα το απόγευμα, έφυγε από τη ζωή ο 

γαμπρός μου, Χαράλαμπος (Μπάμπης) Κού-
λης, 75 ετών, σύζυγος της αδελφής μου, Αν-
θούλας.

Ο Χαράλαμπος ήταν το πρώτο παιδί του 
Θοδωρή και της Σπυριδούλας Κούλη από τα 
Λαγκάδια.

Καλόκαρδος και καλοσυνάτος.
Άριστος οικογενειάρχης, είχε δύο κόρες, τη 

Σπυριδούλα, σύζυγο του Παναγιώτη Κοττη, 
και τη Μαρία, σύζυγο του Γιάννη Αλεμη, από 
τις οποίες απέκτησε 4 εγγόνια.

Ένα μεγάλο μπράβο στα εγγόνια τους, τα 
οποία φρόντισαν τον παππού τους μέχρι την 
τελευταία του στιγμή και συμπαραστάθηκαν 
στη γιαγιά τους, η οποία δεν έφυγε στιγμή 
από κοντά του.

Καλό σου ταξίδι, Χαράλαμπε, και καλό πα-
ράδεισο.

Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 22.7.2020 
στις 5.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβά-
ρας Τριπόλεως.

Κώστας Παγκράτης

Ο Σύνδεσμος Σερβαίων εκφράζει θερμό-
τατα συλλυπητήρια στις οικογένειες, τους 
γονείς, τα αδέρφια, συγγενείς και φίλους 
των εκλιπόντων.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Η Μαρία Κωνσταντοπούλου κατέθεσε 

στην Alpha το ποσό των 50 € (από λογα-
ριασμό του Ευστάθιου Χαλκίδη), για τον 
Σύλλογο, εις μνήμην του πατέρα της, Γε-
ώργιου Θεοδ. Κωνσταντόπουλου.

Ο Βασίλης Λαμπρούλης κατέθεσε στην 
τράπεζα το ποσό των 50 €, για τον Σύλλο-
γο, εις μνήμην της αγαπημένης του συζύ-
γου, Αλεξάνδρας Πέτρου Μπόρα.

Επιτυχίες – Διακρίσεις
Η Μαρία Θ. Τρουπή, η νέα Εισαγγελέας 

Εφετών Πειραιά.
Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρεί-

ου Πάγου, με την από 29.6.2020 απόφασή 
του, προήγαγε την κυρία Μαρία Θεοδ. Τρου-
πή, Αντιεισαγγελέα Εφετών, στο βαθμό του 
Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά.

Η Μαρία, θυγατέρα του συγχωριανού μας, 
απόστρατου ανωτάτου Αξιωματικού, κ. Θεο-
δώρου Γεωργίου Τρουπή (Του Γιωργιού), και 
της Αικατερίνης Καραμήτσου, γεννήθηκε το 
έτος 1965. 

Φοίτησε στο Νομικό Τμήμα της Νομικής 
Σχολής του ΕΚΠΑ. Μετά το πέρας των σπου-
δών της, για μικρό χρονικό διάστημα, άσκησε 
τη δικηγορία. Το 1993, σε μικρή σχετικά ηλικία, 
μετά από επιτυχή δοκιμασία (εξετάσεις), διορί-
στηκε ως Εισαγγελικός Πάρεδρος. 

Η ανέλιξή της υπήρξε απρόσκοπτος και οι 
προβλέψεις για το μέλλον είναι ευοίωνες. 

Με την ευχή μου! Ιωάννης Κ. Μπόρας
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας συγχαίρει θερμά 

την κυρία Τρουπή και της εύχεται και περαιτέ-
ρω ανέλιξη στο Δικαστικό Σώμα.

Νέο βιβλίο 
της Παναγιώτας Στρίκου-Τομοπούλου
Τον περασμένο Μάϊο, η συγχωριανή μας, 

Παναγιώτα Χαρ. Στρίκου-Τομοπούλου, εξέδω-
σε βιβλίο με τίτλο «Το ταξιδιάρικο ξωτικό». Το 
νέο της πόνημα είναι το 6ο της βιβλίο.

Τίτλοι βιβλίων και Εκδότες
(2020) Το ταξιδιάρικο ξωτικό, Μεταίχμιο
(2019) Στο τικ τακ του ρολογιού, Μεταίχμιο
(2017) 30+1 βιβλιοπαιχνιδίσματα, Κέδρος
(2017) Η φλύαρη πριγκίπισσα, Μεταίχμιο
(2016) Καληνύχτα Όβελ..., Παρρησία
(2010) Ημερολόγιο εγκυμοσύνης, Κέδρος

Η Παναγιώτα Στρίκου-
Τομοπούλου είναι εμψυ-
χώτρια παιδικών ομάδων. 
Εργάστηκε επί σειρά ετών 
σε δράσεις για την προ-
ώθηση της χαράς της 
ανάγνωσης, στη δημο-
τική βιβλιοθήκη του δή-
μου Ν. Φιλαδέλφειας. Το 
πρόγραμμα για το οποίο 
ήταν υπεύθυνη βραβεύτη-

κε από τον Κύκλο Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου. 
Συντόνισε προγράμματα θεατρικού παιχνι-
διού και παιχνιδιού σε δημόσια, ιδιωτικά σχο-
λεία και ιδιωτικές σχολές. Της αρέσει πολύ να 
ακούει και να λέει ιστορίες. Γεννήθηκε και ζει 
στην Αθήνα με τον σύζυγο και τα δύο τους 
παιδιά.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων συγχαίρει 
την Παναγιώτα και της εύχεται τα βιβλία της 
να είναι καλοτάξιδα.

Καλλιτεχνικές επιτυχίες
Ηλίας Θ. Λιατσόπουλος

Ο πολυπράγμων συγχωριανός μας, Πολι-
τικός μηχανικός, ποιητής, ερευνητής και σε-
ναριογράφος, Ηλίας Θ. Λιατσόπουλος, συμ-
μετείχε στην παραγωγή ταινίας για τον ποιητή 
Νίκο Καρούζο, με τίτλο «Νίκος Καρούζος – Ο 
Δρόμος για το Έαρ».

Στο 22ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλο-
νίκης, που έγινε διαδικτυακά λόγω COVID-19 
τον περασμένο Μάϊο, διαγωνίστηκε η πιο 
πάνω ταινία και της απενεμήθη το «Βραβείο 
Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου».

Ο Ηλίας, ένας επίμονος ερευνητής, εξετάζει 
την ταραχώδη ζωή και το ανεξερεύνητο έργο 
του μοντερνιστή ποιητή, Νίκου Καρούζου. 
Καταδύεται έτσι σε ένα πλήθος αρχείων, σού-
περ 8 φιλμ, εικόνων και ιστορικών γεγονότων, 
περνάει από τη συννεφιασμένη Αθήνα, το 
Ναύπλιο, την Κρονστάνδη και τη Στοκχόλμη, 
για να καταλήξει στο «έαρ», στην «άνοιξη» της 
ιστορίας που δεν έχει έρθει ακόμη.

Ο Ηλίας Λιατσόπουλος συμμετείχε στην 
Έρευνα και στη συγγραφή του Σεναρίου της 
ταινίας, μαζί με τον Ανδρέα Βακαλιό.

Ο Νίκος Καρούζος (17.7.1926 / 28.9.1990)
Γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου του 1926 στο 

Ναύπλιο. Οι εκπαιδευτικοί γονείς του και ο ιε-
ρέας παππούς του, συνέβαλαν στα πρώτα 
παιδικά χρόνια στη διαμόρφωση της προσω-
πικότητάς του. 

To 1945, εισάγεται στη Νομική Σχολή Αθη-
νών και στη Σχολή Πολιτικών του ιδίου Πανε-

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
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πιστημίου.
Το 1955, εγκαταλείπει τις σπουδές στη Νομική και την προ-

οπτική να γίνει δικηγόρος. 
Αρχίζει να συνεργάζεται με 
διάφορα λογοτεχνικά περιοδι-
κά δημοσιεύοντας ποιήματα 
και άλλα πεζά κείμενα, όπως 
τα Αθηναϊκά Γράμματα, Επι-
θεώρηση Τέχνης, Νέα Εστία, 
Ευθύνη, Σύνορο, Διαγώνιος. 
Το 1961, βραβεύεται με το Β’ 
Κρατικό Βραβείο ποίησης, και 
το 1962 με Α΄ Βραβείο ποίησης 
της Ομάδας των Δώδεκα. Τον 
Μάιο του 1967, συλλαμβάνεται 
για δηλώσεις που έκανε σε βά-
ρος του Παττακού.

Το διάστημα 1983-1984 και 
το 1986, εργάζεται στο Γ’ Πρό-

γραμμα της ΕΡΑ κάνοντας εκπομπές για τη λογοτεχνία. Το 
1988, βραβεύεται με το Κρατικό Λογοτεχνικό βραβείο ποί-
ησης.

Το έργο του Καρούζου απαρτίζουν πολλές ποιητικές συλ-
λογές, μεταφράσεις και ποιητικά δοκίμια.

Επιτομή Έργου
Στις ποιητικές συλλογές, από το 1956 και μετά, ο Καρού-

ζος εγκατέλειψε τις λακωνικές ποιητικές εκφράσεις και άνοι-
ξε τον δρόμο στην αναλυτική έκφραση του πνεύματος, με 
κύριους άξονες αναζητήσεων τον έρωτα, τον θάνατο και 
τον θεό. Ο Νίκος Καρούζος συγκαταλέγεται στους πιο αξι-
όλογους ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς.

Θοδωρής Γ. Τρουπής (Γκράβαρης)





Γεώργιος Αθ. Σχίζας ‘Ο Αθάνατος των Γιαννιτσών’
Χρήστου Αθ. Μαραγκού, υποστρατήγου ε.α.

 Το τηλεγράφημα του Συνταγματάρχη 
Διοικητού του 11ου Συντάγματος:

«Κυρία Γεωργία,
Ο άντρας σας θυσιάστηκε για την Πα-

τρίδα, στη μάχη για να πάρουμε τα Γιαν-
νιτσά.

Ήταν ένας ήρωας, που έπεσε πολεμώ-
ντας για να ελευθερώσουμε τα αδέλφια μας, που ήσαν σκλαβω-
μένα πεντακόσια χρόνια.

Αιωνία του η μνήμη».

Η μεγάλη διήμερη μάχη και η απελευθέρωση 
των Γιαννιτσών (19 / 20 Οκτωβρίου 1912)

  Μετά τη μεγάλη νίκη του Ελληνικού στρατού στο Σαραντά-
πορο και την απελευθέρωση των Σερβίων, της Κοζάνης και της 
Κατερίνης, το σύνολο των Ελληνικών μεραρχιών (ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, 
VI, VII) κινούνταν προς τα Γιαννιτσά με κατεύθυνση προς Θεσ-
σαλονίκη..

  Η τοποθεσία που επιλέχθηκε από τον Τούρκο στρατηγό για 
την άμυνα βρισκόταν δυτικά της πόλης και στηριζόταν από δε-
ξιά σε δύσβατα υψώματα και στα αριστερά από τη λίμνη των 
Γιαννιτσών.

  Οι Τούρκοι παρέταξαν στο πεδίο της μάχης 25.000 άνδρες 
και περίπου 30 πυροβόλα.

Το μεσημέρι της 19ης Οκτωβρίου, οι κύριες δυνάμεις των Ελ-
λήνων συγκεντρώνονταν ενώπιον της κύριας τοποθεσίας υπό 
τα πυκνά πυρά του Τουρκικού πυροβολικού. Το Γενικό Στρατη-
γείο λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση εξέδωσε διαταγή γενι-
κής επίθεσης σε όλο το μήκος της τοποθεσίας. Το κύριο βάρος 
της επίθεσης στο βόρειο άκρο της Τουρκικής άμυνας ανέλαβε η 
ΙV μεραρχία που επιτέθηκε και με τα τρία συντάγματά της (8ο, 
9ο 11ο) για να καταλάβει το χωριό Πενταπλάτανο. Μετά της 
16.00, ο αγώνας έγινε σκληρότερος με τους Τούρκους να υπο-
χωρούν αργά, αμυνόμενοι με πυκνά πυρά πεζικού και πυροβο-
λικού στα επελαύνοντα τρία Ελληνικά Συντάγματα.

  Οι βραδινές ώρες διέκοψαν τη μάχη με τα Συντάγματα της 
ΙV μεραρχίας να έχουν καταλάβει τμήμα της βόρειας αμυντικής 
τοποθεσίας και να βρίσκονται σε στενή επαφή με τον εχθρό.

  Οι στρατιώτες των τριών συνταγμάτων διανυκτέρευσαν υπό 
συνεχή βροχή και τσουχτερό κρύο, νηστικοί και κατάκοποι. Ο 
Αγώνας της επομένης θα αποδεικνυόταν σκληρότερος.  Η επί-
θεση εξελίχθηκε ραγδαία με τα συντάγματα να κερδίζουν συνε-
χώς έδαφος και να πλησιάζουν τα Τουρκικά χαρακώματα προ-
ελαύνοντας υπό το δραστικό πυρ του Τουρκικού πυροβολικού 
από τα γύρω υψώματα.

  Ο Τούρκος στρατηγός αντιλαμβανόταν ότι οι δυνάμεις του, 
παρά τις προσπάθειες τους, είχαν χάσει έδαφος και είχαν κλονι-
στεί. Γι’ αυτό διέταξε υποχώρηση που σύντομα πήρε τη διάστα-
ση της πανικόβλητης φυγής που διεξήχθη με μεγάλη δυσκολία, 
λόγω της συνεχούς βροχής και της λάσπης.

  Ο κύριος όγκος του Τουρκικού στρατιωτικού υλικού έπεσε 
λάφυρο στα χέρια των νικητών Ελλήνων, ενώ οι υποχωρούσες 
Τουρκικές μονάδες βρίσκονταν σε διάλυση.

  Υπήρξαν 3000 αιχμάλωτοι Τούρκοι στρατιώτες, 25 πυροβό-
λα από τα 30, και 2 πολεμικές σημαίες. 

  Οι απώλειες των Ελλήνων στη διήμερη αυτή μάχη ήταν 188 
νεκροί, ανάμεσά τους ο Λοχίας Σχίζας Γεώργιος του Αθανασί-
ου, από του Σέρβου.

  Γύρω στις 11 π.μ. μπήκαν στην πόλη των Γιαννιτσών ο αρ-
χιστράτηγος Κωνσταντίνος με το Επιτελείο του.

  Επακολούθησε νεκρώσιμη ακολουθία στο Ναό της Παναγί-
ας, για τους νεκρούς στρατιώτες.

  Γυναίκες τους καθάρισαν, τους έπλυναν με κρασί και τους 
στόλισαν με λουλούδια.

  Τους έθαψαν κατά τα κεκανονισμένα στο Στρατιωτικό Κοιμη-
τήριο Γιαννιτσών. Κατόπιν τελέστηκε μεγάλη Δοξολογία παρου-
σία στρατού και κατοίκων της πόλης.

  Η μάχη των Γιαννιτσών ήταν η σπουδαιότερη του Α’ Βαλ-
κανικού πολέμου. Αποτελεί για τον Ελληνικό στρατό νέο τίτλο 
τιμής και δόξας, γράφει στην ημερήσια διαταγή της Στρατιάς ο 
αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος. Η μάχη των Γιαννιτσών άνοιξε το 
δρόμο για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Είναι η μέρα 
που ουσιαστικά πήραμε τη Θεσσαλονίκη.

Στο χωριό βαρύς ο πόνος.
Έπεσεν υπέρ Πατρίδος ο Γεώργιος Σχίζας, εγγονός του 

τραυματία πολεμιστή στη μάχη του Λάλα κατά τον Απελευθερω-
τικό Αγώνα, Ηλία Σχίζα. 

 Γιός του Αθανασίου Σχίζα, ήταν παντρεμένος με τη Γεωργία 
Κωνσταντοπούλου και είχε έναν γιό.

  Η Γεωργία ήταν κόρη του Κων. Κωσταντόπουλου και είχε 
δύο αδερφές τη Σοφία που είχε παντρευτεί τον Παναγή Παπανι-
κολάου και τη Σταθούλα σύζυγο του Μιχάλη Σχίζα.

Μαζί στον πόλεμο άλλοι σαράντα Σερβαίοι και κυρίως ο κου-
νιάδος της, ο Γιάννης Σχίζας, που είχε παντρευτεί τη Σταυρού-
λα, την κόρη του Παπά–Δημήτρη, αλλά και ο γαμπρός της, ο 
άντρας της αδερφής της, της Σταθούλας, ο Μιχάλης Σχίζας.

 Ο ήρωας ήταν ο πρώτος πεσών υπέρ Πατρίδος Σερβαίος 
μετά την Εθνεγερσία.

 Η είδηση του νεκρού πολεμιστή στα Γιαννιτσά, το πάρσιμο 
της Θεσσαλονίκης, οι νίκες του πολέμου, η σύνδεση με τους 
αγώνες των παππούδων, η Πόλις, η Άγια Σοφιά… δημιούργη-
σαν ανάμεικτα συναισθήματα.

 Σαν πέρασαν όλα τα μνημόσυνα, τα τρίμερα, τα νιάμερα, 
τα σαράντα, σαν έγιναν όλες οι δεήσεις υπέρ αναπαύσεως του 
υπέρ Πατρίδος πεσόντος Γεωργίου, η Γεωργία προσπάθησε να 
ξεπεράσει ό,τι ήταν δυνατό από τη φρίκη που άφησε ο πόλεμος.

 Ο χαμός του ήρωα άφησε δυσαναπλήρωτο κενό που δεν 
σβήνει ο χρόνος.

 Η πεθερά της, η Μαριγώ, της έλεγε διάφορες ιστορίες που ’χε 
ακούσει και κείνη για τον πεθερό της, από τον καιρό της Επανά-
στασης. Της έλεγε, για τους αγώνες, για τους πολέμους με τους 
Τούρκους, της μίλαγε για πολύ δύσκολα χρόνια.

 Προσπαθούσε να της αμβλύνει τον πόνο, να την ηρεμήσει, 
να ορθοποδήσει, να μεγαλώσει το ορφανό…

 Κατάλαβε η Γεωργία. Το πήρε απόφαση, ξαναδιάβασε το 
τηλεγράφημα του Συνταγματάρχη Διοικητού του 11ου Συντάγ-
ματος:

«Κυρία Γεωργία,
Ο άντρας σας θυσιάστηκε για την Πατρίδα, στη μάχη για να 

πάρουμε τα Γιαννιτσά.
Ήταν ένας ήρωας, που έπεσε πολεμώντας για να ελευθερώ-

σουμε τα αδέλφια μας, που ήσαν σκλαβωμένα πεντακόσια χρό-
νια.

Αιωνία του η μνήμη». 
 
  Τα αποδέχτηκε, αιωνία σου η μνήμη, Γιώργο, ψιθύρισε και 

κανόνισε με την αδερφή της και τη συννυφάδα της να βαφτίσει 
το ορφανό, να αραδίσει ο γιός, ο Γιώργος, στο σπίτι, να απαλύ-
νει την απουσία του νοικοκύρη.

 Την Κυριακή, σαν σχόλασε η Εκκλησία, ενημερωμένος από 
την κόρη του τη Σταυρούλα ο Παπά–Δημήτρης άρχισε την προ-
ετοιμασία.

 Φέρτε την κολυμβήθρα πιο κοντά, εδώ στην εικόνα που 
προσευχόταν ο πατέρας του, στην εικόνα της Παναγίας που ’χε 
δωρίσει στην εκκλησία: «Δαπάνη Γεωργίου Αθανασίου Σχίζα 
1902».

 
Η Εικόνα της Παναγίας με την 

αφιέρωση, που σήμερα βρίσκεται 
στον Κοιμητηριακό Ναό του Χωριού 
στον Άγιο Θεόδωρο.

 
Να ’ναι κι αυτός μαζί μας, γιατί και νεκρό τον έχει ανάγκη ο 

τόπος, τον θέλει η Πατρίδα. Σαν τον Γιώργη…
 Την έφεραν λίγο παράγωνα, όπως επιβαλλόταν.
 Πλησίασαν οι μαυροφορεμένες οικογένειες: του Σχίζα, του 

Μπόρα, του Παναγόπουλου, του Μαραγκού, του Παπανικολά-
ου, του Κωνσταντόπουλου, του Κλεισούρα…

 Μπροστά η Σταυρούλα, η Σταθούλα, η Σοφία…
 Παρευρίσκονταν κι αυτοί που τα παιδιά τους πολεμούσαν για 

τη Μακεδονία μας.
 Ήταν κι άλλοι που ήθελαν να συμπαρασταθούν.
 Κι άρχισε το μυστήριο.
 …και το όνομα του παιδιού διαβάζει ο Παπα-Δημήτρης…
     Γιώρης, ο Γιώρης, παππούλη, Γεώργιος …Του πατέρα 

του, του Λοχία Γεωργίου Σχίζα του Αθανασίου από του Σέρβου 
πού έπεσε ηρωικά μαχόμενος στα Γιαννιτσά, την 20η Οκτωβρί-
ου 1912.

Βούρκωσε η εκκλησιά.
Ναι. Του Ήρωα. Του Αθάνατου των Γιαννιτσών, επανέλα-

βε… ένα δάκρυ που κυλούσε στα μάγουλα της Γιωργιάς…

 Μνημείο Πεσόντων Μάχης Γιαννιτσών
Ακριβώς στο χώρο που έγινε η Μάχη. Στο δρόμο προς τον 

Πενταπλάτανο. Μνημείο που ευρίσκεται πλησίον της κεντρικής 
εισόδου του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και στο οποίο προ-
βάλλονται σε 24ωρη βάση κυλιόμενα τα ονόματα των 8.172 
ηρωικών νεκρών των αγώνων 1912 – 1913.

Ιωάννης Λέων Κουντάνης 
(1878-1967)

Ο γιατρός, Ιωάννης Κουντάνης, 
από το Βυζίκιο Γορτυνίας, γεννήθηκε 
το έτος 1878. Το 1903 περάτωσε τις 
σπουδές του, στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, και το 1910 
με αφορμή το γάμο της αδελφής του, 
Ανθής, μετέβη στις ΗΠΑ (Wisconsin). 
Εκεί, ως ειδικευόμενος, απασχολή-
θηκε και έλαβε την άδεια άσκησης 

του επαγγέλματος του χειρουργού ιατρού (Ιανουάριος 
1912), που άσκησε στην ως άνω πολιτεία του Wisconsin.

Εκτός των άλλων δραστηριοτήτων του, ίδρυσε «Ιερό 
Λόχο». Με την κήρυξη του πολέμου 1912-1913, επικεφα-
λής του Ιερού λόχου, επέστρεψε στην Ελλάδα και βρέ-
θηκε στα πολεμικά μέτωπα, στην περιοχή της Ηπείρου, 

φθάνοντας μέχρι το Αργυρόκαστρο, το οποίο και απε-
λευθέρωσε. Πολεμούσε συνέχεια, από τον Φεβρουάριο 
1913 μέχρι τον Ιανουάριο 1914, ως διοικητής του λόχου 
του. Απολύθηκε από τον στρατό παρασυμοφορηθείς 
επ’εξαιρέτω ανδραγαθία. Το σχόλιο των συγχωριανών 
του ήταν «Γεια σου ήρωα Κουντάνη που σου πλέκουνε 
στεφάνι».

Ως ιατρός, το 1915, επιστρατεύθηκε και υπηρέτησε 
στο χειρουργείο της 111 μεραρχίας Πατρών, μέχρι το 1916. 
Επέστρεψε στο Βυζίκι, όπου αφιλοκερδώς, προσέφερε τις 
ιατρικές παροχές στους συγχωριανούς του και όχι μόνο. 
Αναμείχθηκε με τα κοινά και διετέλεσε πρόεδρος της κοινό-
τητας, τα έτη 1934-36 και 1952-53, όπως και για πολλά έτη 
κοινοτικός σύμβουλος. Για πάρα πολλά έτη, εργάσθηκε ως 
κοινοτικός ιατρός του τέως Δήμου Θελπούσης, με έδρα τη 
Χώρα Γορτυνίας. Η περιοχή αυτή (Θέλπουσα) ήταν άδικα 
αποκλεισμένη και τις εκεί μεταβάσεις του, από το Τουμπίτσι 
ή το Δωδεκάμετρο, έκανε με το άλογο και αγωγιάτη. Τους 
θερινούς μήνες, παρείχε τις ιατρικές του υπηρεσίες στα 
Λουτρά Ηραίας.

Από τον γάμο του μετά της δασκάλας Αικατερίνης Ιωάν-
νου, απέκτησε τρεις θυγατέρες και έναν γιο που ακολούθησε 
το επάγγελμα του πατρός του. Αποβίωσε σε ηλικία 89 ετών, 
το 1967. Ήταν δεινός ρήτορας, ομιλητής, και η φράση «Εγώ 
τον τύραννο Τούρκο τον έστειλα στο διάβολο, τώρα ήρθα να 
παλέψω με τον άλλο μεγάλο τύραννο, τη φτώχεια» ήταν στά-
ση ζωής, καθόσον προσέφερε αφιλοκερδώς τις ιατρικές του 
υπηρεσίες και στους πάμπτωχους κατοίκους της Θέλπουσας. 
Υ.Σ. 1) Αφορμή για τη γραφή του σημειώματος αυτού για 
τον ήρωα πολέμου και ειρήνης, Κουντάνη, ήταν ανάρτηση 
στο Facebook του φίλου, Αντώνη Δεμέτσικα, και 2) Τα βιο-
γραφικά στοιχεία του εμπεριέχονται στις σελ. 120-122 του 
τεύχους «Βυζικιώτικα» του φιλόλογου Γυμνασιάρχη, Νικό-
λαου Φλούδα.

Ι. Κ. Μπόρας

συνέχεια από τη σελ. 2
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Ο Άγιος Δημήτριος - Έργο της 
Γεωργίας Κωνσταντοπούλου

 

 Παπά–Νικόλαος Μαραγκός (1770–1830) 
και ιερείς από το σόι των Μαραγκαίων

Χρήστου Αθ. Μαραγκού

Το αλαργινό ταξίδι                   Ι. Στ. Βέργου

Κίνησε μπονόρα ο μαστρογι-
ώργης κίνησε, από το μαστορο-
χώρι τα Λαγκάδια, με τα δυο του 
βασταγούρια, αντάμα με το άλλο 
μπουλούκι για ταξίδι για καζάντι 
στη Μεσσαίνια, να πάει να δουλέ-
ψει και να φέρει.

Να χτίσει πελεκητές εκκλησιές, 
ψηλά καμπαναριά, τα τοξωτά γεφύρια. Να χτίσει τα πυργό-
σπιτα, τα αρχοντικά, με το παρθενικό το στήθος στο αγκωνάρι 
σκαλισμένο, σημάδι, σύμβολο, πλούτου, ευγονίας και αρμονικής 
ευτυχίας.

Στην πόρτα τον ξεβγάλει, τον κατευοδώνει, με βουρκωμένα 
μάτια η κυρά του, η Αννιώ, με τις καλύτερες ευχές και λόγια, για 
το καλό ταξίδι του, το πήγαινε και το έλα...

Νερό μπόλικο, γάργαρο από τον μαστραπά ρίχνει στα αχνά-
ρια του, στο δρόμο του να τρέξει... “Σαν το νερό να τρέξει το ταξίδι 
σου κύρη μου, αφέντη μου, να πας και να γυρίσεις... Σαν το νερό να 
τρέχουν τα καζάντια σου, οι λίρες, τα λεφτά σου...”

Και εκεί, στην πόρτα όρθια, τη μεταξωτή μεσίνα έβγαλε και 
την κούναγε ώσπου να σκαπετήσει ...

Στο σκαπέτισμα, ο αφέντης της, ο νοικοκύρης της, ο Γιώργης 
της, τη σκούφια του που φόραγε στραβά, τη βγάζει, της ρίχνει 
της κυράς του και στα μικρά παιδιά του αετίσια, αστραφτερή 
ματιά, αγαπημένο βλέμμα, κουνάει τη σκούφια του και την απο-
χαιρετάει...

Σκαπέτησε...
Δάκρυα αποχωρισμού κρυφά κυλάνε από τα μάτια του, σκου-

πίζει τα μαγουλά του, για αυτή και τα δύο μικρά παιδιά του...
Σε τρεις ημέρες ποδαρόδρομο, στη Μεσσηνία, στον Άρη ξεπε-

ζέψανε, βρήκανε καλή δουλειά να φτιάξουνε ένα αρχοντικό με-
γάλο σπίτι. Αμέσως, στα σβέλτα οργάνωσαν τη δουλειά, πέτρες 
καλές να βγάζουν από το νταμάρι, στα βασταγούρια τα μαστο-
ρόπουλα να τις φορτώνουν, να τις κουβαλάνε στον τόπο της 
δουλειάς και οι μαστόροι και οι πελεκάνοι να τις επεξεργάζονται, 
με τα σύνεργά τους, το σφυρί, το καλέμι, το πικούνι, τις πέτρες 
να φέρνουν σε λογαριασμό, να φέρνουν στη σειρά τους.

Με αυτά τα εργαλεία και την εξυπνάδα τους έφτιαχναν στις 
πέτρες την ομορφιά τους, για προκοπή στο χτίσιμο να είναι...

Και τις καλύτερες τις διάλεγαν για να τις πελεκίσουν και να τις 
χτενίσουν με τη χτένα τους οι πελεκάνοι, να φτιάξουν τα σκαλι-
στά, τα στέρεα αγκωνάρια, τα τοξωτά παράθυρα, τις σκαλιστές 
καμάρες.

Να φτιάξουν και στο αγκωνάρι της εμπατής, μονό, ή διπλό, το 
παρθενικό το γυναικείο στήθος...

Σημάδι αρχοντιάς, ευγονίας, χαράς, ευτυχίας, πλούτου!...
Και κατά την ώρα που έχτιζαν το στέρεο το όμορφο, το παρ-

θενικό το στήθος το αγκωνάρι, οι νοικοκυραίοι το ασήμωναν 
στο χτίσιμο και το μάτωναν με του κόκορα το αίμα, αλλά τις πιο 
πολλές φορές την ώρα αυτή, έσφαζε ο αρχιμάστορας με τον σπι-
τονοικοκύρη επί τόπου το βετούλι, να το φάνε οι μαστόροι και 
η εργατιά, να ευχηθούνε στους νοικοκυραίους, υγεία και καλά 
στερεώματα στο αρχοντικό τους.

Και σαν προχώρησε λίγο η δουλειά, φάνηκε η ομορφάδα της, 
της τέχνης τους η φουμιά.

Πολλοί περνούσαν από εκεί, καθόταν λίγο απόμακρα και θαύ-
μαζαν το καλλιτέχνημα των Γορτύνιων Λαγκαδιανών μαστό-
ρων. Και από την τέχνη τους, την καλή τους μαστοριά, το καλλι-
τέχνημα που βλέπανε, που μόνο η μιλιά του έλειπε και που χωρίς 
τη μιλιά μιλούσε, έγιναν στην περιοχή περιζήτητοι, ανοίξανε οι 

δουλειές τους.
Εκεί στον Άρη, συμφωνήσανε να φτιάξουν τρία σπίτια, και 

στη Βαλύρα καλέσανε τον αρχιμάστορα, επήγε ο αρχιμάστορας 
συμφώνησε τη δουλειά, δώσανε τα χέρια, πήρε και λίγο καπάρο, 
να φτιάξουν άλλα πέντε.

Και η δουλειά χωρίς καθυστέρηση γρήγορα να αρχίσει και να 
τελειώσει πριν πιάσει ο χειμώνας.

Μόλις τελειώσανε στον Άρη τη δουλειά, αμέσως επήγανε στη 
Βαλύρα η κομπανία ούλοι, με όλη τη σειρά τους.

Τα μαστορόπουλα με τα βασταγούρια αρχίσανε μπονόρα, την 
αυγή, πριν σκάσει ο ήλιος στα βουνά, τη δουλειά, πέτρες, άμμο, 
χωρίδι ( ασβέστη) για τις δουλειές να κουβαλάνε, και ώσπου 
να μαζευτούν τα υλικά, να αρχίζουν τα χτισίματα, οι μαστόροι 
εβγάλανε τα θεμέλια σε τρία σπίτια...

Αρχίσανε το χτίσιμο με γλέντια, με χαρές και με μαστορικά 
τραγούδια...

Οι νοικοκυραίοι ήσαν άρχοντες, φιλότιμοι, ψωμί, φαΐ, τους 
δίνανε με μπόλικο για δύναμη το λάδι... Από το φαΐ, από την 
καλοπέραση γυάλισε στα μαστορόπουλα το μάγουλό τους και 
αμέσως ψήλωσαν τρεις πόντους... Όλα τους από την καλοφαγία, 
την καλοπέραση, τσάπωσαν, έγιναν σωστοί άντρες, λεβέντες...

Ο αρχιμάστορας με το μέτρο του όλα τα μέτραγε, όλα τα υπο-
λόγιζε και τους έλεγε να γίνουνε όλοι τους καλοί, να μάθουνε την 
τέχνη, και τους καλύτερους με τις καλύτερες κοπέλες, τις αρχο-
ντοπούλες, εκεί θα τους παντρέψει...

Όλα τα μαστορόπουλα ήσαν έξυπνα και προσπαθούσανε με 
φιλότιμο, την τέχνη, την ασημότεχνη, γρήγορα να την κλέψουν, 
να γίνουν και αυτοί καλοί, άξιοι μαστόροι.

Και εκεί στη δουλειά που κελαηδούσε στην πέτρα το σφυρί, το 
καλέμι, η χτένα, ο αρχιμάστορας, οι πελεκάνοι τραγούδαγαν και 
όλοι μαζί το τραγούδι λέγαν :

«Του κυνηγού και του ψαρά το πιάτο, δέκα φορές είναι αδειανό 
και μια φορά είναι γεμάτο...

Η κυρά και τα παιδιά του μάστορα, μέχρι το μεσημέρι θα είναι 
νηστικά- πεινάνε, το απομεσήμερο γεμάτη θα είναι η μουρχούτα 
τους, θα φάνε...

Τα ακούτε, εσείς αρχοντοπούλες, κοπελιές, και βάλτε για σκοπό 
σας, λεβέντη, μάστορα να βάλετε στο πλευρό σας...

Καλότυχη είναι η κοπελιά που μάστορα στην αγκαλιά της βάζει, 
ποτέ της δεν έχει ανέχεια, δεν διψά, ποτέ της δεν θα πεινάει.... “

Και ενώ όλοι τραγούδαγαν και στη δουλειά όλα καλά πήγαι-
ναν, κουνούπι φαίνεται πως τσίμπησε τον μαστρογιώργη 
από το βάλτο της Βαλύρας...

Θέρμες τον έπιασαν τον μάστορα, τρεις ημέρες δούλεψε με 
θέρμη, την τέταρτη τον έπιασε ο τεταρταίος πυρετός, στην 
Καλαμάτα στον γιατρό πηγαίνει.

Ο γιατρός τον κοίταξε καλά, ελονοσία του είπε έχει...
Όμως τώρα, όλα τα άλλα, μαζί ξυπνήσανε στην αδυνασιά, η 

πνευμονία και ένας παλιός πλευρίτης...
Του δίνει για φάρμακο, σπυριά κινίνο...
Ο γιατρός έδωσε φάρμακα και οδηγίες:
Φαΐ καλό, ανάπαυση και καθαρό αέρα του λέει, για να μην 

τον γυρίσει σε χτικιό (φυματίωση) και τότε τα πράγματα θα 
είναι δύσκολα, δεν την γλυτώνει...

Στο άκουσμα αυτών στεναχωρήθηκε πολύ περισσότερο, ο 
μαστρογιώργης και όλη η κομπανία.

Ήταν καλός μάστορας, ο Γιώργης, και βαλλόταν στη δου-
λειά, για να βγάλει από δουλειά τόση όση το μάτι του βλέπει...

Όλοι τον συμβούλεψαν να σηκωθεί να φύγει, να μην χειρο-

Είναι γνωστοί οι αγώνες του κλήρου για την 
Ελευθερία της πατρίδος.

Στο χωριό κατά την περίοδο της τουρκο-
κρατίας και της προετοιμασίας του αγώνα 
υπήρχαν τέσσερις ιερείς.

Τέσσερις αξιόλογοι ιερείς προετοίμασαν 
τους κατοίκους του χωριού για τον αγώνα.

Οι δύο από αυτούς, φιλικοί, βοήθησαν πολ-
λούς κατοίκους ώστε στις 22 Μαρτίου 1821, 
να υψώσουν μαζί με τους λοιπούς 
κατοίκους του χωριού και όλους 
τους Ηραιάτες, στου Μπέτσι, τη 
σημαία της επαναστάσεως

“Ελευθερία ή Θάνατος”.
Ακολούθησαν μάχες και για 

περισσότερο από δέκα χρόνια, 
πολέμησαν για την Ελευθερία της 
πατρίδος.

Έλαβαν μέρος σε όλες τις μά-
χες στην Πελοπόννησο και μαζί 
με τους πατριώτες οπλαρχηγούς 
Παγκράτη και Κατσούλα έφτασαν 
στο Μεσολόγγι, στου Πέτα στο 
Σούλι.

Μετά την απελευθέρωση, υπέ-
βαλαν τα σχετικά έγγραφα στην 
κυβέρνηση για την αναγνώριση 
και την αμοιβή τους από την Πα-
τρίδα ανάλογα με τις προσφερθεί-
σες υπηρεσίες, τις θυσίες τους.

Υπέβαλαν αιτήσεις οι ιερείς πα-
πα-Δάρας Νικόλαος και παπα-Σχί-
ζας Δημήτριος.

Αναγνωρίστηκαν οι προσφορές τους προς 
τον αγώνα και κατατάχθηκαν υπαξιωματικοί 
λοχίοι.

Από το 1790 περίπου, ιερέας του Σέρβου 
ήταν και ο Νικόλαος Μαραγκός, που σύμφωνα 
με τις παραδόσεις, εκτός από τα εκκλησιαστι-
κά του καθήκοντα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου, μάθαινε γράμματα και τους πα-
τριώτες στα χρόνια της σκλαβιάς.

Το σπίτι του στο επάνω 
μέρος του χωριού, στα Μαρα-
γκαίκα, κάτω από το σπίτι του 
Παπανικολάου και του Βασί-
λη Μαραγκού ήταν το κρυφό 
σχολειό, στο σχολειό που σύ-
χναζαν τα Σερβιωτόπουλα για 
λίγη ελληνική ιστορία, και να 
προετοιμασθούν όσο έπαιρνε 
για τον επικείμενο Αγώνα.

Μετά την απελευθέρωση, 
δασκάλευε εκεί και ο γιός του 
Νικολάου, Κωστής Μαραγκός.

Παροιμιώδης έμεινε η φρά-
ση, που έλεγαν:

«έμαθαν τα γράμματα από 
το ψαλτήρι του γέρο Κωστή».

Για τις προσφερθείσες 
υπηρεσίες του ιερέα Νικολά-
ου Μαραγκού δεν υπάρχουν 
στοιχεία ανάλογα των άλλων 
σύγχρονων ιερέων πατριω-
τών, Δάρα Νικολάου και Σχίζα 
Δημητρίου.

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος του, στους αγώ-
νες του έθνους, θεωρείται δεδομένος, είναι 
απόρροια των συνθηκών της εποχής και της 
προσωπικότητας του, πλην όμως όταν υπε-
βλήθησαν τα σχετικά πιστοποιητικά στοιχεία 
προς την Κυβέρνηση ήταν πολύ αργά.

Το έτος 1865 που εκδόθηκε η εντολή 
της Κυβέρνησης για την προσκόμιση των 
στοιχείων, σαράντα τέσσαρα χρόνια μετά 
την επανάσταση, η οικογενειακή κατάστα-
ση του ιερέα είχε πολλές μεταβολές και ο 
πρωταγωνιστής δεν υπήρχε (είχε πεθάνει 
το 1830).

Από τον Κωστή, το γιό του ιερέα Μα-
ραγκού Νικολάου, γεννήθηκε ο νεότερος 
Μαραγκός Νικόλαος, που και αυτός έγινε 
ιερέας. Μόνο που άλλαξε το επώνυμο από 
Μαραγκός-Νικόλαος σε Παπα-Νικολάου. 
Γιος αυτού ήταν ο τρίτος κατά σειρά ιερέας 
από το σόι, γνωστός σε όλους “Παπαδημή-
τρης” (Παπανικολάου Δημήτριος).

Το Μητρώο Αρρένων Ηραίας μας πλη-
ροφορεί ότι το 1848 καταχωρήθηκε στο 
δημοτολόγιο η γέννηση του Δημητρίου Πα-
πανικολάου, γιού του Νικολάου Παπανικο-
λάου εκ Σέρβου.

Από το ημερολόγιο, επίσης, του ιερέα 
πλέον Δημητρίου Παπανικολάου, αντλούμε 
ότι ο πατέρας του Νικόλαος Παπανικολάου 
(εγγονός του Νικολάου Μαραγκού) χειροτο-
νήθηκε ιερέας στη Μητρόπολη Αθηνών, την 
28η Ιανουαρίου 1854, σε ηλικία 34 ετών.

 Μην ξεχνάμε να ευγνωμονούμε
 

Όπως είναι γνωστό σε όλους τους συγ-
χωριανούς μας, τον περασμένο αιώνα, 
κάποιοι Σερβαίοι πρωτοστάτησαν για τη 
βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοί-
κων του χωριού μας, με πρωτοβουλίες 
και θυσίες πολλές φορές, για την επίτευ-
ξη στόχων, όπως την κατασκευή του σχο-
λείου και του αυτοκινητοδρόμου σύνδε-
σης του χωριού με το Εθνικό δίκτυο για 
Δημητσάνα και Τρίπολη.

Πρωτεργάτης για τα δύο αυτά έργα ήταν ο αείμνηστος για-
τρός, Ιωάννης Δημόπουλος, σε συνεργασία με την Κοινότητα.

Ο Παρασκευάς Λιατσόπουλος (Του Λιατσόγιαννη), που δι-
ατηρούσε καφενείο στο χωριό, μου εξιστόρησε ένα γεγονός 
που δείχνει την αγάπη που είχε ο γιατρός για το χωριό.

Όταν άρχισε η κατασκευή του δρόμου από του Σαρά, μια 
μέρα από τις πολ-
λές επισκέψεις 
του στο χωριό για 
τον συντονισμό 
του έργου, επι-
στρέφοντας στην 
Αθήνα από το χω-
ριό συνάντησε τη 
μπουλντόζα στο 
ενδιάμεσο της Μα-
λάσοβας και της 
θέσης «Το Πουρ-
νάρι». Οι μπουλ-
ντοζιέριδες έκαναν 
τους δύσκολους να 
συνεχίζουν τη διά-
νοιξη του δρόμου, 
με δικαιολογίες ότι 
χρειάζονται φουρ-
νέλα, κλπ.

Ο γιατρός αντελήφθη το υπονοούμενο και τα χρήματα που 
είχε για να βγάλει το εισιτήριο από Δημητσάνα για Αθήνα 
τους τα μοίρασε.

Η μπουλντόζα, αφού λαδώθηκε !! (Γρηγορόσημο και τότε 
!!), σε μισή ώρα ξεπέρασε όλους τους σκοπέλους.

Ο Γιατρός γύρισε χωρίς χρήματα στο χωριό, και αφού δα-
νείστηκε το ποσό για το εισιτήριο, έφυγε την άλλη μέρα για 
το σπίτι του.

Ο αείμνηστος είχε και ιδέες, ακατανόητες για τους πολ-
λούς τότε πατριώτες μας. Είχε πει ότι έπρεπε στο χωριό να 
βρεθεί χώρος για κατασκευή πλατείας, ώστε να μπορούν να 
παρκάρουν 50 τουλάχιστον αυτοκίνητα. Όταν έγινε γνωστή η 
πρότασή του στην τοπική Βουλή του καφενείου, η αντίδρα-
ση ήταν «πολλά γέλια», δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι 
ο πολύ ευσυγκίνητος Γιατρός, προπορευόταν 50 χρόνια από 
αυτούς στην εξέλιξη των πραγμάτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
Πρόσφατα, διάβασα ένα άρθρο που έκανε αναφορά στην 

επίδραση που έχει στον ψυχικό μας κόσμο και στη διαμόρ-
φωση γενικά της προσωπικότητάς μας η έκφραση της ευγνω-
μοσύνης. Η ευγνωμοσύνη είναι σε μεγάλο βαθμό ένα ανεκ-
μετάλλευτο εργαλείο για τη βελτίωση της ζωής μας.

Η έκφραση της ευγνωμοσύνης είναι ένας απλός και επιστη-
μονικά αποδεδειγμένος τρόπος για να νιώσουμε μεγαλύτερη 
ευτυχία, αισιοδοξία, αγάπη και να αντλήσουμε ικανοποίηση 
από τη ζωή μας.

Η πρόταση των ειδικών είναι καθημερινά να ευγνωμονού-
με κάποιον ή κάτι, αρχής γενομένης από τον θεό, όχι για κάτι 
που έγινε προσωπικά για εμάς, αλλά και για όλον τον κόσμο. 
Οφείλουμε ευγνωμοσύνη π.χ. σε αυτόν που ανακάλυψε το 
τηλέφωνο, την τηλεόραση, στον Φλέμινγκ που ανακάλυψε 
την πενικιλίνη, σε έναν άγνωστο που φύτεψε στην αυλή του 
μια λεμονιά και περνώντας από το πεζοδρόμιο την άνοιξη μο-
σχοβολάει η ατμόσφαιρα από τα άνθη της.

Θοδωρής Γ. Τρουπής (Γκράβαρης)

συνέχεια στη σελ. 7

συνέχεια στη σελ. 6

Ο παπα-Δημήτρης 
Παπανικολάου (1848-

1927), ιερέας στο χωριό 
μας Σέρβου, επί 44 έτη.
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Ο λόγος της ψυχής
(Ποιητική Συλλογή: Το προσωπείο του χρόνου)

Αλίμονο, ήταν στάση της στιγμής
Πρέπει να προχωρήσω.

Αλλά κρατώντας την ανάσα μου
Θ’ ακούσω την καρδιά του χρόνου να χτυπάει
Ή  μήπως μόνο τα ψελλίσματα της ίδιας μου ψυχής;

Φλυαρούμε όλοι ακατάπαυστα
Από φόβο μήπως γίνει αβάσταχτη η σιωπή
Και δεν ακούμε το λόγο της ψυχής
Κι αν μια φωνή ηχήσει κάποτε απ’ τα βάθη
Σπεύδουμε να την πνίξουμε αμήχανοι.

Βασίλης Γ. Μαραγκός

Ηλίας Βασιλείου Λιατσόπουλος (Πιλιτζής) 
(1898-1980)

Ο πατριώτης ευεργέτης
Ο Ηλίας γεννήθηκε στο χωριό 

Σέρβου Γορτυνίας το 1899. Ήταν 
ο δευτερότοκος γιος του Βασιλεί-
ου Ιωάννη Λιατσόπουλου και της 
Χρυσαυγής το γένος Ηλία Ιωάν-
νου Μπόρα. Ο μεγαλύτερος και 
μοναδικός αδελφός του Ιωάννης 
απεβίωσε, πιθανόν από πνευ-
μονία, σε ηλικία δέκα περίπου 
ετών. Τελείωσε το τότε Γυμνά-
σιο Δημητσάνης και φοίτησε στο 
Νομικό τμήμα (τότε μόνο) της 
Νομικής σχολής του ΕΚΠΑ. Κατά 
τη διάρκεια της φοίτησής του, το 
1919 στρατεύτηκε και μέχρι το 
1923 πολέμησε ως στρατιώτης, 
στα μέτωπα της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης. Κατά το 
διάστημα αυτό, απεβίωσε ο πατέρας του και στη συνέχεια η μητέρα 
του ήλθε σε δεύτερο γάμο με έναν Δημητσανίτη με το επώνυμο 
Πιλιτζής, από τον οποίο απέκτησε το προσωνύμιο Πιλιτζής με το 
οποίο ήταν γνωστός στο χωριό.

Εξαιτίας της μακροχρόνιας στράτευσης του (και τη συνδρομή οι-
κογενειακών λόγων), καθυστέρησε η περάτωση των σπουδών του. 
Μετά την αποφοίτηση του για ένα χρονικό διάστημα λίγων ετών 
άσκησε τα καθήκοντα του συμβολαιογράφου στο τότε Συμβολαιο-
γραφείο Τευθίδος (Λαγκαδίων). Επέστρεψε στην Αθήνα όπου άσκη-
σε, βιοποριστικά το επάγγελμα του δικηγόρου. Καθ’ όλη τη διάρκεια 
της Γερμανό-Ιταλικής κατοχής βρίσκεται στο χωριό και μέχρι την 
απελευθέρωση. Επανέκαμψε στην Αθήνα και συνέχισε την άσκηση 
της δικηγορίας. Συστεγάζετο με άλλους Γορτύνιους δικηγόρους σε 
γραφεία επί της οδού Ευπόλιδος, αριθμός 14 πολυκατοικίας.

Έχαιρε σεβασμού από τους συνάδελφους του δικηγόρους και η 
γνώμη-κρίση του σχετική με τον χειρισμό υποθέσεων είχε ιδιαίτερη 
βαρύτητα. Συνταξιοδοτήθηκε το έτος 1969 και μέχρι τότε ήταν ο 
μόνος Σερβαίος πτυχιούχος της Νομικής που άσκησε δικηγορία. 

Άλλοι Σερβαίοι πτυχιούχοι της Νομικής ήταν ο Γεώργιος Παν. 
Μπόρας, επί πολλά έτη Συμβολαιογράφος Δημητσάνης και ο Δημή-
τριος Ιωάν. Δάρας, επιθεωρητής Τελωνείων και μετά τη συνταξιο-
δότηση του Διεθυντής των Ε.Η.Σ. 

Με δημόσια διαθήκη του και εκτελεστή τον Νίκο Χρήστου Μπόρα, 
συνέστησε ίδρυμα με σκοπό την ανέγερση κωδονοστασίου στον 
Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο χωριό. Για τον σκοπό αυτόν διέ-
θεσε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του (τραπεζικές καταθέ-
σεις, μετοχές της τραπέζης Μακεδονίας-Θράκης, οικία και οικόπεδο 
στο χωριό.) Η ανέγερση του κωδονοστάσιου ολοκληρώθηκε και με 
την συνδρομή τρίτων και ιδίως του αρχιτέκτονα μηχανικού Ιωάννη 
Αθ. Μαραγκού που συνέταξε χωρίς αμοιβή τις σχετικές μελέτες και 
σχέδια του Μιχάλη (Χάκου) Μιχ. Σχίζα που δώρισε την καμπάνα. Ση-
μαντική ήταν η συνδρομή του στην εικονογράφηση του Ι.Ν. Αγίου 
Χαραλάμπους Δάφνης.

Απεβίωσε τον Αύγουστο του 1980 στην Αθήνα και η σορός του 
μεταφέρθηκε στο χωριό όπου μετά την εξόδιο ακολουθία ενταφιά-
στηκε στο κοιμητήριο του χωριού. Η σχετική με την ανέγερση και 
ολοκλήρωση του κωδωνοστασίου μαρμάρινη πλάκα έχει, εδώ και 
χρόνια, εξαφανιστεί. Αυτά (τα τελευταία) χωρίς σχόλια.

Ιωάννης Κ. Μπόρας

Ο Τοκετός ...εκείνα τα χρόνια στα χωριά μας
Από το βιβλίο του Νίκου Ζαφειρόπουλου Ψάρι Ηραίας, Γορτυνίας

(Ιστορία, λαογραφία, τραγούδια, παράδοση)
Ο τοκετός γινόταν από άλλες ηλικιωµένες γυναίκες, τη µαµή, που 

φρόντιζαν τη γέννα, το αφαλόκωμα.
Τις πρώτες ημέρες το τοποθετούσαν µέσα σε ένα ζεστό κεραμίδι.
Το ξυράφιζαν µέχρι που να σαραντίσει να φύγει το αίμα του, γιατί 

το νερό της βρύσης Μπουζµπούνα είχε µπενοκλάδι και τα παιδιά 
πέθαιναν. Όταν γεννιέται σερνικό, γελάν τα κεραµίδια, και όταν γεν-
νιέται θηλυκό, πέφτουν τα κεραµίδια. Κατ’ αρχάς, πλένουν το µωρό 
µε χλιαρό νερό και του βάζουν στο κεφάλι το απαλό που λένε, αλά-
τι. Και εάν είναι σερνικό το τοποθετούν µπροστά στη λεχώ, εάν είναι 
κορίτσι πίσω, να µην γεννήσει άλλο κορίτσι.

Η µαµή παίρνει το τσεκούρι και κάνει ότι κόβει, και ερωτάται:
-Τι κόβεις;
-Κόβω τους πόνους.
Αυτό επαναλαµβανόταν τρεις φορές, για να σταµατήσουν οι πό-

νοι της. Κάτω από το µαξιλάρι της λεχώνας, έβαζαν λίγο µπαρούτι 
και ένα ζευγάρι µιτάρια αργαλειού, για να διώχνουν τις νεράϊδες.

Βλέποντας οι νεράιδες έφευγαν, φοβούµενες µήπως µπλεχτούν 
µε τις κλωστές. Τοποθετούσαν δίπλα στο νεογέννητο ψωµί, κρασί 
και διάφορα µεταλλικά νοµίσµατα, γιατί όσα περισσότερα δώρα 
βρουν οι νεράιδες ή µοίρες, όπως τις έλεγαν, θα δώσουν καλύτερο 
µέλλον στο παιδί. Αυτό γίνεται τις τρεις πρώτες νύχτες. “Το ριζικό 
του κάθεται και η µοίρα του δουλεύει”.

Εάν δεν φέρει γάλα, το πρώτο της φαϊ είναι το κρεµµυδοζούµι 
και ζουµί από φασόλια. Επίσης, το µανόγαλο, που είναι γάλα µάνας 
και κόρης αυτό τo πίνει καθισµένη επάνω σε ένα βαρέλι µε νερό, 
ανοίγουν το στόµιο του βαρελιού να τρέξει το νερό,λέγοντας: όπως 
τρέχει το νερό να τρέξει το γάλα της.

Το µωρό µετά τις σαράντα ηµέρες, το βάζουν στο µπεσίκι και το 
νανουρίζουν:

Νάνι, νάνι και νανάνι
έλα, ύπνε, σέτο µου 
και αποκοίµισέτο µου.
Έλα, ύπνε, από τη Χιώ
και αποκοίµα το µωρό.
Προτού σαραντίσει, δεν πάει σε ξένο σπίτι, γιατί τα ξύλα σαπαί-

νουν και σκοροτρώνε, δεν πρέπει να ακούσει δυσάρεστα νέα, και 
δεν πρέπει να είναι µόνη της. Δεν πρέπει να µπει στο δωµάτιο της 
λεχώς γυναίκα µε ρόκα γνέθοντας, γιατί γενιούvται κορίτσια. Εάν 

γεννήσει κορίτσια αυτό σηµαίνει ότι τις τα έχουν ριγµένα στα στέ-
φανα και για αλλαγή χρησιµοποιούν το σερνικοβότανο, όπερ εστίν:

α. Βοτάνι τις µετά τριών γεωµηλωδών και βολβωδών ριζών πα-
ρεµφερών σχεδόν τοις γεννητικοίς του ανδρός µορίοις.

β. Η προσοψίδα του παιδιού (καλύmρα της θήκης εν τη µήτρα) 
συµπτυσσοµένη µετά ταλήρου ισπανικού.

γ. Άνθραξ ευρισκόµενος εν τοις νεφροίς αµνού και πρoπαvτός 
αγρίου ζώου, δηλαδή λαγού.

δ. Εχίδνης κεφαλή αποκοπτομοµέvη, λεγοµένου του”Πάτερ 
ηµών”.

Τα ανωτέρω δίδονται στον παπά για να τα σαραvταλειτoυργήσει.
Εάν µετά την πρώτη γέννα και µετά παρέλευση 5-7 έτη δεν κάνει 

παιδί, τότε λεν ότι “ελαφογέννησε”. Που σηµαίνει, τη στιγµή που 
αυτή γεννούσε, την ίδια στιγµή γεννούσε και έλαφος.

Αποφράδες ηµέρες του τοκετού θεωρούσαν την Τρίτη και το Σάβ-
βατο:

Σάββατο γιό µη χαίρεσαι και Τρίτη θυγατέρα.
Σημ: Η προγιαγιά του Ν. Ζαφειρόπουλου, «Ελένη», ήταν αδερφή 

του Χρήστου Γ. Παναγόπουλου (Κατσέπα), από το χωριό μας.

Ρουσάλια
(Κόλλυβα-Κολλυβάδες-Τρισάγια-Μνημόσυνα-Ψυχοσάββατα… ξηροφαγία)

Βασίλειος Κων/ντή Σχίζας
Ρουσαλιών ή Ρουσαλιών(ε) ή 

Ρουσάλια έλεγαν οι παλιότεροι στο 
χωριό Σέρβου της Γορτυνίας, όπως 
π.χ. «… τη βδομάδα που μας έρχεται 
είναι των ρουσαλιών(ε)…». Τότε, οι 

νεώτεροι εκείνης της εποχής δεν καταλάβαιναν ποτέ, τι είναι 
αυτά τα ρουσάλια! Νόμιζαν ότι είναι αυστηρά Σερβαίικος ιδι-
ωματισμός! Αργότερα, από τα μέσα της 10ετίας του 1950, 
με την εσωτερική μετανάστευση… ξεχάστηκαν αυτές οι έννοιες 
των ρουσαλιών και οι όποιες συνήθειες (έθιμα) συνεπάγονταν, 
γιατί… καταχωνιάστηκαν στην πολυκοσμία της Αθήνας και άλ-
λων μεγαλουπόλεων στις οποίες μετακινήθηκε ο κόσμος της 
ορεινής υπαίθρου.

Όμως, τα «περιφρονημένα» (έτσι τα θεωρούσαν όσοι δεν τα 
γνώριζαν) Ρουσάλια, δεν έπαψαν ποτέ να μην εφαρμόζονται 
στον καιρό τους κάθε χρόνο. Η λέξη «ρουσάλια» έχει αρχαία 
προέλευση που έφθασε αναλλοίωτη στις μέρες μας και σ’ αυτά 
αναφέρονταν οι ολιγογράμματοι ή και αγράμματοι παλιοί Σερ-
βαίοι αλλά και όλοι όσοι κατοικούσαν 
τότε στην ευλογημένη ορεινή Αρκαδία. 
Και λέμε ότι είναι ευλογημένη γιατί κρα-
τά πολλές συνήθειες, οι οποίες είναι 
συνέχεια από την αρχαιότητα(!) γεγο-
νός που δείχνει πως ο ορεσίβιος πλη-
θυσμός της «Θεογενούς Αρκαδίας» 
έμεινε… «απρόσιτος» από τις έξωθεν 
παρεμβάσεις.

Από τους πρώτους χριστιανικούς 
χρόνους όλα τα Σάββατα ήσαν αφι-
ερωμένα στις ψυχές των τεθνεώτων 
(αποδημησάντων) και στη μνήμη τους 
τελούνταν τρισάγια με την ελπίδα της 
ανάστασής τους, κατά τη «Δευτέρα 
Παρουσία».

Τέλος, η Εκκλησία μας καθιέρωσε μόνο δύο Σάββατα κάθε 
χρόνο κατά τα οποία τελούνται στους Ναούς ή στα μνήματα 
στα κοιμητήρια ομαδικά μνημόσυνα και τρισάγια, υπέρ των 
ψυχών των νεκρών (των κεκοιμημένων), των οποίων οι εν ζωή 
οικείοι τους δεν τελούν μνημόσυνα, είτε από άγνοια, είτε γιατί οι 
νεκροί χάθηκαν σε φυσικές καταστροφές, ή λοιμώδεις ασθέ-
νειες, ή σε πανδημίες ή σε ξένους άγνωστους τόπους, είτε γιατί 
εκλείπουν και αυτοί οι ίδιοι οι οικείοι τους από τη ζωή, κ.λπ.

Στου Σέρβου, τα ομαδικά μνημόσυνα τελούνταν μόνο στον 
Ναό. Τότε, οι κάτοικοι του χωριού ακολουθούσαν ομοθυμαδόν 
τις ίδιες συνήθειες!

Αυτά λοιπόν τα δύο Σάββατα ονομάζονται «Μεγάλα Ψυχο-
σάββατα» και η Εκκλησία μας τελεί μνημόσυνο υπέρ «πάντων 
των απ’ αιώνος κοιμηθέντων ευσεβώς επ’ ελπίδι αναστάσεως 
ζωής αιωνίου».

Μη διαφεύγει πως με την αθάνατη ψυχή η Εκκλησία ευλογεί 
τιμά και το ανθρώπινο σώμα ως «ναόν του εν ημίν Αγίου Πνεύ-
ματος».

Το πρώτο Μεγάλο Ψυχοσάββατο καθιερώθηκε να είναι αυτό 
της παραμονής της «Κυριακής των Αποκρεών», γιατί την επό-
μενη ημέρα Κυριακή εορτάζεται, υπενθυμίζεται-προσδοκάται, η 
ανάσταση των νεκρών κατά την «Δευτέρα Παρουσία», όπου 
θα κριθούν «ζώντες και νεκροί».

Εφέτος (2020), το πρώτο Μ. Ψυχοσάββατο έτυχε (έπεσε όπως 
έλεγαν) να είναι στις 22 Φεβρουαρίου, δεδομένου ότι οι ημερο-
μηνίες των Ψυχοσαββάτων εξαρτώνται από την κινητή εορτή 
του Πάσχα.

Κατά μία «παράδοξη λαϊκή δοξασία», οι ψυχές έρχονται από 
τον Άδη την ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου, δηλαδή το 
Πάσχα, και παραμένουν μεταξύ των ζώντων μέχρι το δεύτερο 
Μ. Ψυχοσάββατο, (εφέτος 6 Ιουνίου) το οποίο είναι την παρα-
μονή της μεγάλης δεσποτικής εορτής της Πεντηκοστής οπότε 
ξανά επιστρέφουν στον «Κάτω Κόσμο», τον Άδη. Δηλαδή μέ-
νουν ελεύθερες όλες τις γιορτινές (πασχάλιες) ημέρες. Αυτό το 
Μ. Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής το λένε του Ρουσαλιού ή 
Ρουσαλιών(ε).

Επειδή οι ψυχές επιστρέφουν στον Άδη διακατέχονται από με-
γάλη λύπη, όπως και οι εν ζωή οικείοι τους. Ο λαός μας ενέπλε-
ξε με ποιητικό τρόπο αυτή τη λύπη με λόγια ως εξής:

Όλα τα Σάββατα να παν,
να παν και να γυρίσουν.
Το Σάββατο τού Ρουσαλιού
να πάει, να μην γυρίσει.
Το προσωνύμιο «Ρουσάλια» προέρχεται από τις αρχαίες Ρω-

μαϊκές γιορτές των Ρουσαλίων, οι οποίες ετελούντο προς «εξευ-
μενισμό» των νεκρών των οποίων οι ψυχές έρχονταν από τον 
«Κάτω Κόσμο» και ενοχλούσαν τους ζωντανούς!

Τα «Ρουσάλια» μεταφέρθηκαν και στη χώρα μας, όταν υπο-
τάχθηκε στους Ρωμαίους, ενώ αργότερα με τον εκχριστιανισμό 
και κυρίως στη Βυζαντινή περίοδο συνδέθηκαν με τις ψυχές των 
νεκρών ώσπου έλαβαν τη σημερινή τους μορφή, με εθιμικές δι-
αφοροποιήσεις στις διάφορες περιοχές της χώρας.

Στα Μέγαρα Αττικής λ.χ. γιορτάζουν τα ρόδα (τριαντάφυλλα) 
= rosa = ροζάλια = ρουσάλια! Γιορτή και αυτή με ρίζες από τους 
αρχαίους Ρωμαίους. «Δηλαδή «τρέχα γύρευε!».

Κατά μία άλλη εκδοχή, τα Ψυχοσάββατα έχουν τις «μεταλλά-
ξεις» τους από τα αρχαία «Ελευσίνια Μυστήρια», όπου η Περσε-
φόνη, Κόρη της Θεάς Δήμητρας, «ανεβοκατέβαινε» κατά επο-
χές, από τον «Κάτω Κόσμο» στον πάνω των ζώντων, ύστερα 
από συμφωνία του Δία με τον Πλούτωνα (Άδη)!

Στο χωριό Σέρβου, τελούσαν τρισάγια και μνημόσυνα για τις 
ψυχές των νεκρών και σε τρίτο Ψυχοσάββατο. Ήταν εκείνο της 
πρώτης εβδομάδας των Νηστειών (παραμονή Κυριακής της 
Ορθοδοξίας), μαζί με την εορτή των Αγίων Θεοδώρων, όπου 
και ο Κοιμητηριακός Ναός. Εφέτος, ήταν στις7 Μαρτίου 2020. 
Επίσης, ένα άλλο Ψυχοσάββατο αφιερωμένο στους νεκρούς 
(εφέτος στις 1η Μαρτίου), ήταν αυτό της παραμονής της Κυ-

ριακής Τυροφάγου (Τυρινής) κατά την οποία τονίζεται το σημα-
ντικό νόημα της νηστείας (ξηροφαγίας) και της συγχώρησης. 
Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος γράφει: «Όταν νηστεύετε, μη γίνεσθε 
ώσπερ οι υποκριταί σκυθρωποί… Συ δε νηστεύων … νύψαι το 
προσωπόν σου, όπως μη φανής τοις ανθρώποις νηστεύων!...

Εάν αφήτε τοις ανθρώποις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει 
και εν υμίν και ο πατήρ ο ουράνιος».

Κατά τα Ψυχοσάββατα, παρασκεύαζαν για το τρισάγιο και 
συνέχεια πρόσφεραν κόλλυβα, δηλαδή βρασμένο σιτάρι, 
«εφθόν σίτον», (σπυριά τα έλεγαν στου Σέρβου και στη γύρω 
περιοχή).

(Ιστορικό των κολλύβων: Γνωρίζοντας ο Αυτοκράτορας Ιου-
λιανός ο Παραβάτης, τη συνήθεια των χριστιανών να νηστεύ-
ουν αυστηρά την πρώτη εβδομάδα της Τεσσαρακοστής, διέ-
ταξε τον έπαρχο της Κωνσταντινουπόλεως να αποκρύψει όλα 
τα τρόφιμα και όσα απομείνουν στην αγορά να τα ραντίσει με 
αίμα θυσιασθέντων ζώων, δηλαδή να τα καταστήσει «ειδολό-
θυτα». Εμφανίστηκε (με όραμα), τότε στον Πατριάρχη Ευδόξιο 

(360 έως το 369) ο Άγιος Θεόδωρος ο 
Τήρων, ο οποίος είχε πεθάνει μαρτυρικά 
για την πίστη του από τις 17 Φεβρουαρί-
ου 306 και τον ενημέρωσε πως τα τρό-
φιμα ήσαν μολυσμένα, «ειδολόθυτα».

Ακόμη τον προέτρεψε να μοιράσει 
κόλλυβα στον λαό και ερμήνευσε πως 
τα άγνωστα ως τότε κόλλυβα είναι το 
βρασμένο σιτάρι. Έβρασαν λοιπόν σι-
τάρι (κόλλυβα) και τα μοίρασαν στον 
λαό. Έκτοτε, εις ανάμνηση του θαύμα-
τος του Μεγαλομάρτυρα Θεοδώρου 
του Τήρωνος, επικρατεί αυτή η συνήθεια 
κατά το Σάββατο της παραμονής της 
Κυριακής των Νηστειών).

Κάθε νοικοκυριό λοιπόν στου Σέρβου, 
όπως και γενικότερα στον Ελληνικό ορθόδοξο κόσμο, προ-
σκόμιζε στον ιστορικό Μητροπολιτικό τότε Ναό της Ζωοδόχου 
Πηγής, σε ένα μικρό δίσκο ή πιάτο ή μπολ (μικρό γυάλινο ή πλα-
στικό δοχείο μεγέθους πιάτου) κ.λπ. κόλλυβα και ένα σημείω-
μα στο οποίο είχαν γράψει τα ονόματα των νεκρών συγγενών 
τους που θα μνημόνευε ο ιερέας. Τα σκεύη με τα κόλλυβα οι 
νοικοκυρές (οι άνδρες σπανίως συμμετείχαν γιατί είτε ήσαν οι 
περισσότεροι σε ταξίδια μαστορικά (οικοδομικά), είτε στα γύρω 
βουνά με τα γιδοπρόβατα), τα πήγαιναν στο Ναό και τα εναπέ-
θεταν στα δύο σκαλοπάτια και συνέχεια αν ήσαν αρκετά πιάτα, 
στο δάπεδο μπροστά, σε όλο το μήκος του τέμπλου, αριστερά 
και δεξιά της Ωραίας Πύλης.

Σε κάθε σκεύος, άναβε συνεχώς και ένα κερί το οποίο στερέ-
ωναν μέσα στα κόλλυβα, τα οποία είχαν και εξακολουθούν να 
έχουν, πολύ μεγάλο συμβολισμό… ο οποίος έχει προεκτά-
σεις και στην σημερινή κοινωνία!

Μας λέει ο Χριστός διά του Ευαγγελιστή Ιωάννη: «Αμήν 
αμήν λέγω υμίν, εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσών εις την γην 

συνέχεια στη σελ. 8
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Πριν το τέλος
Πριν φύγουμε 
Ας πούμε την τελευταία μας λέξη 
Ως ποιητές 
Ας ψάλλουμε την τελευταία μας ωδή 
Ως μουσικοί 
Ας δούμε την τελευταία μας ανατολή 
Ως ζωγράφοι 
Ας κάνουμε το τελευταίο μας βήμα 
Ως χορευτές 
Ας αγκαλιάσουμε την αγαπημένη μας σάρκα 
Ως γλύπτες

Ας μη θεριέψει άλλη προσμονή

Ας πούμε την τελευταία μας προσευχή 
Ως Άνθρωποι

“Ύψιστε, δόξα σοι 
Που με έκανες Άνθρωπο 
Από εύκαμπτο πηλό

Έγινα 
Ποιητής μιλώντας 
Μουσικός υμνώντας 
Ζωγράφος βλέποντας 
Χορευτής περπατώντας 
Γλύπτης αγκαλιάζοντας

Έγινα Άνθρωπος 
Πιστή εικόνα σου 
Δημιούργημα δημιουργός

Πάρε με 
άδειο γεμάτο 
Εραστή ερώμενο της θείας τέχνης 
Ως το τέλος”

HB 
Κάτω Αχαΐα, 12 -7-2017

 Παπά–Νικόλαος Μαραγκός (1770–1830) 
και ιερείς από το σόι των Μαραγκαίων

Χρήστου Αθ. Μαραγκού

Καταλήγουμε λοιπόν ότι ο ιερέας παπα-Νικόλα-
ος Παπανικολάου (γιος του Κωστή Μαραγκού και 
εγγονός του ιερέα παπα-Νικολάου Μαραγκού) είχε 
αλλάξει το επώνυμο από Μαραγκός σε Παπανικολά-
ου, πριν γεννηθεί ο πρωτότοκος γιός του Δημήτριος 
(παπα-Δημήτρης) το 1848 και κυρίως προτού χειρο-
τονηθεί ο ίδιος ιερέας το 1854.

Καταλήγουμε, επίσης, ότι η μετονομασία του δεν 
προέρχεται από το όνομα και το επάγγελμά του, 
αλλά προέβηκε σ΄αυτή την ενέργεια για να τιμή-
σει την προσωπικότητα, την ιστορία, το όνομα 
και το επάγγελμα του συνονόματου παππού του, 
ιερέα Νικόλα Μαραγκού.

Άξιος ιερέας ο παπα-Νικόλαος Παπανικολάου 
συνέχισε να λειτουργεί στ αχνάρια του παππού 
του ιερέα Νικολάου Μαραγκού, στον βυζαντινό 
Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Σέρβου, για λίγο σχε-
τικά χρονικό διάστημα, 10 ετών, αφού πέθανε το 
1864 σε ηλικία μόλις 44 χρόνων και 4 χρόνια πριν 
το θάνατο του πατέρα του Κωστή.

Από το ημερολόγιο, επίσης, του Παπα-Δημή-
τρη (που διασώζεται), προκύπτει ότι ο ίδιος γεν-
νήθηκε το 1848 και ότι από το 1871 άρχισε να 
εργάζεται ως Μαραγκός.

Εν συνεχεία, παντρεύτηκε, απέκτησε πολ-
λά παιδιά, αλλά η φήμη του προπάππου ιερέα 
Νικολάου Μαραγκού (παππού του πατέρα του) 
τον ώθησαν προς τα εκκλησιαστικά και το 1883, 
σε ηλικία 35 ετών, χειροτονήθηκε κι αυτός στην 
Αθήνα, στη Μητρόπολη, ιερέας (29 χρόνια μετά 
τη χειροτονία του πατέρα του). Παρέμεινε παπάς 
μέχρι τον θάνατο του το 1927.

Επί 44 χρόνια, εφημέριος του χωριού με βα-
ριά κληρονομιά στα εκκλησιαστικά, με πολυμε-
λή οικογένεια από εφτά παιδιά, διεύρυνε το σόι 
συμπεθέριασε με τους Δαραίους, Κωνσταντο-
πουλαίους, Σχιζαίους, Μποραίους, Παρασκευο-
πουλαίους κι Αναστασοπουλαίους (από τη Με-
λισσόπετρα), έγινε αποδέκτης όλων των θετικών 
στοιχείων των προγόνων του κι έμεινε ως σημείο 
αναφοράς όλων των Παπανικολάου. Ο γιός του 
Παναγής (πατέρας της Ντίνας του Νικόλα-Βέρ-
γου/Μάρκου), που πέθανε πρόωρα (1884-1921), 
διετέλεσε και πρόεδρος του χωριού

Τέλος έδωσε στον γιό του, το Νίκο, τη σκυτά-
λη να συνεχίσει ως ιεροψάλτης επί πολλά χρόνια 
στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στο Βράχο και 
στον καινούργιο Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
που αντικατέστησε τον παλιό βυζαντινό Ναό εκεί 
που λειτούργησαν και έψαλλαν όλοι οι προγονοί 
του, όλοι οι Παπανικολάου.

Πέρασαν όμως πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα 
να ξεθωριάσει να ξεχαστεί η ιστορική πορεία των 
προγόνων του, του πατέρα, του παππού αλλά 
και του προπάππου του.

Ξεχάστηκε ο πρώτος παπάς, παπα-Νικόλας 
Μαραγκός, ο παπάς που βοηθούσε τους κλεφτο-
καπεταναίους στα Πέντ’ Αλώνια, τους κυνηγημέ-
νους στις σπηλιές της Μπρίνιας, στους πρόποδες 

της Φραζινέτας, που μάζευε τα σκλαβόπουλα 
«στη θολόκτιστη εκκλησιά» για να τους μάθει, 
θρησκεία, Πατρίδα, Λευτεριά.

Ξεχάστηκε ο παπάς με το ντουφέκι που παρα-
βρέθηκε, πολέμησε σ όλες τις μάχες του Αγώνα.

Ο καταξιωμένος παπάς που τίμησαν οι απόγο-
νοί του για την προσωπικότητα του

Που πήραν το επάγγελμα και το όνομά του και 
έφτιασαν το νέο τους επώνυμο.

Παπανικολάου ονόμασαν το παρακλάδι των 
Μαραγκαίων.

Κάλυψε το φυτράδι των Παπανικολάου σχεδόν 
επτά γενιές μέχρι σήμερα και έδωσε στο χωριό 
τρεις παπάδες και δύο ψάλτες παρέμεινε στα εκ-
κλησιαστικά δρώμενα περισσότερο από διακόσια 
χρόνια, όσο έπρεπε μέχρι να’ρθει η συρρίκνωση, 
η εγκατάλειψη.

Παρ όλα αυτά παρέμεινε ο Παπανικολάκης 
Μαραγκός, όχι βέβαια ως Παπανικολάου αλλά ως 
παπάς και συγκεκριμένα ως «ο Παπάς». Κι έχου-
με ακόμη μέχρι σήμερα τα τοπωνύμια στο χωριό:

του Παπά τ’ Αλώνι,

του Παπά η Φακή,
του Παπά τα λιθάρια, τα χωράφια δηλαδή που 

κληρονόμησαν οι Παπανικολάου, αδερφομοίρια με 
τους Μαραγκαίους στη Ζευγολατίτσα, στου Ηθι, 
στην Ακλαδούρα.

Υπάρχουν μέχρι σήμερα, άντεξαν το χρόνο, πα-
ραμένουν εκεί για να φωλιάζουν οι κουκουβάγιες και 
να μας τονίζουν ότι:

«οὕτω μὲν τὰ ἀνθρώπινα πρόσκαιρά τε καὶ 
οὐδαμῶς ἐστιν ἐχυρά»,

όπως ακριβώς αναφέρει ο περιηγητής Παυσανίας, 
που περιέγραφε την ερημιά της ίδιας περιοχής πριν 
χίλια οκτακόσια χρόνια περίπου.

Αφιερούται στη μνήμη των αναφερομένων.
Νικόλαος Μαραγκός (ιερέας)
Κωστής Μαραγκός (ψάλτης)
Νικόλαος Παπανικολάου (ιερέας)
Βασίλειος Μαραγκός (κτίστης)
Δημήτριος Παπανικολάου (ιερέας)
Νικόλαος Μαραγκός (κτίστης)
Νικόλαος Παπανικολάου (ψάλτης)
Αθανάσιος Μαραγκός (κτίστης)

Είναι λίγο έξω από το πάνω άκρο του χωριού 
(δυτικά), κοντά στο σπίτι του Γιάννη Παναγόπουλου

(προέδρου της ΓΣΕΕ)

συνέχεια από τη σελ. 4

«Νερουλάδες» ή «νερολόγοι» του χωριού μας, Σέρβου, τα παλιότερα χρόνια
Γ. Δ. Βέργος, X. I. Mαραγκός

Σύμφωνα με τη Βικι-
παίδεια, «…Ο νερουλάς ή 
νεροκόπος ήταν πλανόδιος 
πωλητής νερού και αναλάμ-
βανε την τροφοδότηση των 
σπιτιών, σε πόλεις ή χωριά, 
που δεν είχαν δική τους 
προμήθεια…». Νερουλάς 

στο Μαρούσι ήταν και ο Ολυμπιονίκης Σπύρος 
Λούης με τον πατέρα του.

Στο δικό μας χωριό (όπως και σε όλα σχε-
δόν τα χωριά της χώρας), που δεν υπήρχε 
παλιότερα κεντρική ύδρευση, το νερό το κου-
βαλούσαν συνήθως οι γυναίκες με τα βαρέ-
λια στον ώμο ή «ζαλιά». Συνεπώς …δεν είχαμε 
ανάγκη από νερουλάδες. Χρειαζόμαστε όμως 
κάποιους που θα αναλάμβαναν να ρυθμίζουν 
το νερό των μεγάλων πηγών του χωριού, για 
το πότισμα των περιβολιών, τη θερινή περί-
οδο. Αυτούς εμείς τους λέγαμε νερουλάδες ή 
νερολόγους.

Από το 1950 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 
του 1960, που οι περισσότεροι πατριώτες 
μετανάστευσαν για τις πόλεις, θυμόμαστε 
αυτούς τους νερουλάδες. Ας σημειωθεί πως 
η ρύθμιση των ωρών ποτίσματος αφορούσε 
μόνο τους πατριώτες εκείνους που είχαν πε-
ριβόλια που μπορούσαν να ποτιστούν από τα 
νερά της γνωστής μας Τρανηβρύσης και της 
πηγής του “Δήμου”, που είναι κάτω από το ξω-
κλήσι του Αγιάννη (πάνω από εκατό μέτρα), 
το οποίο βρίσκεται λίγο πριν την Τρανηβρύ-
ση.

Για τα υπόλοιπα περιβόλια του χωριού και 

τις μικρότερες πηγές, η ρύθμιση γινόταν με-
ταξύ των ιδιοκτητών των κήπων. Πάντως, 
και μετά το 1966 συνεχίστηκε η διανομή των 
νερών αυτών των πηγών, κυρίως με συνεν-
νόηση των περιβολαραίων μεταξύ τους, μιας 
και οι περισσότεροι είχαν μεταναστεύσει, 
όπως είπαμε, για τις μεγάλες πόλεις.

Για να υπάρχει λοιπόν συνεννόηση και να 
μην δημιουργούνται προστριβές (που παρό-
λα αυτά πάντα υπήρχαν, γιατί πήγαινε κά-
ποιος τη νύχτα κρυφά και έκοβε το νερό που 
πότιζε ο γείτονας και το έριχνε στο δικό του 
κήπο…) ανελάμβαναν οι νερουλάδες την όλη 
υπόθεση. Πότε δηλαδή θα ποτίζει ο κάθε ιδιο-
κτήτης τον κήπο του και πόσες ώρες, ώστε να 
υπάρχει …δικαιοσύνη!

Επομένως, η δουλειά του νερολόγου ήταν 
να γνωρίζει:

α) ποιοι θα ποτίσουν και πόσες ώρες ο κα-
θένας, με βάση κυρίως την έκταση που είχε ο 
κήπος και

β) να ειδοποιεί αυτόν που είχε σειρά να πά-
ρει το νερό.

Προϋπόθεση για να ήταν τότε κάποιος νε-
ρουλάς ήταν να έχει ρολό(γ)ι! Μπορεί αυτό 
σήμερα να φαίνεται αστείο, όμως τότε στο 
χωριό μας το ρολόγι ήταν σπάνιο είδος και 
ήσαν μετρημένοι αυτοί που είχαν ρολόγια, 
όπως ο δάσκαλος, ο παπάς και ελάχιστοι 
ακόμα.

Η διαδικασία ήταν περίπου η εξής:
Όταν πλησίαζε η ώρα για την αλλαγή του 

νερού, φώναζε ο νερουλάς τον επόμενο πε-
ριβολάρη, ότι ήρθε η ώρα του και να πάει να 

πάρει το νερό. Ενημέρωνε λοιπόν το «Λιά» 
(ας πούμε) ότι θα πότιζε «τόσες» ώρες και 
ο επόμενος που θα έπαιρνε το νερό ήταν ο 
«Μήτρος» (τυχαία ονόματα). Αν ήταν μακριά 
το σπίτι του περιβολάρη, και δεν ακουγόταν 
η φωνή του νερουλά, τότε πήγαινε ο ίδιος 
στο σπίτι να τον ειδοποιήσει, ή έστελνε κά-
ποιο παιδί. Το δύσκολο σε αυτή τη διαδικα-
σία ήταν τη νύχτα, που έπρεπε οπωσδήποτε 
να πηγαίνει στα σπίτια. Όπως ανέφερα, δεν 
υπήρχαν ρολόγια (ιδιαίτερα τα πρώτα χρό-
νια), για να πει στον περιβολάρη ότι θα πάει 
την τάδε ώρα να πάρει το νερό και ότι θα πο-
τίσει μέχρι εκείνη την ώρα.

Νερολόγοι αναλάμβαναν συνήθως οι αεί-
μνηστοι, Γιώκος Δάρας και Παναγιώτης 
Σχίζας, (Μπουζής), για το νερό της τρανη-
βρύσης, και οι επίσης αείμνηστοι Βασίλης 
Βέργος (ήταν και αγροφύλακας) και Μή-
τσος Βέργος (πατέρας του Γ. Βέργου), για 
το νερό από την πηγή του Δήμου. Μπορεί να 
ήταν και κάποιος ακόμη.

Ο Παναγιώτης 
Σχίζας δεν είχε 
ρολόγι της τσέ-
πης, όπως είχαν 
οι άλλοι τρεις, και 
έπαιρνε μαζί του 
ένα μεγάλο ρολόγι 
επιτραπέζιο ξυ-
πνητήρι. Το έβαζε 
στην τσέπη του 
σακακιού του, ή 
σε ένα σακούλι, 
που είχε μέσα και 
άλλα πράγματα.

Η αμοιβή των 
νερουλάδων ήταν 
ανάλογη με το 
πόσες ώρες είχε 
χρησιμοποιήσει ο 
καθένας το νερό. 
Συνήθως έπαιρνε 
κάποιο αντίτιμο 
σε είδος, π.χ. λίγα 
ξερά φασόλια, ή 
πατάτες, ή κάτι 
άλλο κηπευτικό. 
Ο Μήτσιο-Βέργος δεν έπαιρνε αμοιβή σε 
είδος, αλλά χρησιμοποιούσε κανά δύο ώρες 
παραπάνω το νερό, για να ποτίζει τα περι-
βόλια του, κάθε 12-13 ημέρες που ερχόταν 
η σειρά του. Τις πιο πολλές φορές, στη θέση 
του πατέρα -ως νερουλάς- έπαιρνε ο γιός του 
Γ. Βέργος.

Τα περιβόλια που ποτιζόσαντε από τα νερά 
της βρύσης του Λεύκου, του Δημοκοίτη και 
άλλων μικρότερων πηγών, ήσαν λιγότερα 
και δεν χρειαζόταν νερολόγοι. Τα ρύθμιζαν οι 
«περιβολαραίοι» μόνοι τους.

Εκείνη την εποχή (όπως και παλιότερα 
ακόμη), η επιμελημένη φροντίδα του περι-
βολιού είχε μεγάλη αξία, γιατί από αυτή τη 
φροντίδα εξαρτιόταν η απόδοση της καλ-
λιέργειας, σε είδη πρώτης και καθημερινής 
ανάγκης, όπως πατάτες, κρεμμύδια, φασό-
λια, ντομάτες, αγγούρια κλπ. Βασικά, δηλαδή, 
είδη διατροφής, για την πολυμελή συνήθως 
οικογένεια.

Όταν το νερό της Τρανηβρύσης χρησιμο-
ποιήθηκε για την εσωτερική ύδρευση του 
χωριού, περιορίστηκε η ποσότητα για το πό-
τισμα των περιβολιών και αυτό δημιούργησε 
κάποια προβλήματα. Σοβαρά, επίσης, προ-
βλήματα και γκρίνιες δημιουργούντο και όλα 
σχεδόν τα καλοκαίρια μετά την εσωτερική 
ύδρευση, γιατί πολλοί χρησιμοποιούσαν το 
νερό για πότισμα των περιβολιών μέσα στο 
χωριό (κυρίως τη νύχτα) και δεν υπήρχε νερό 
για τις ανάγκες των νοικοκυριών.

Και ένα ευτράπελο:
Μεταξύ των πολλών συμβάντων που ανα-

φέρονται από τη διανομή των νερών στο χω-
ριό για το πότισμα των κήπων, ένα μας διη-
γήθηκε ο Θ. Γ. Τρουπής (Γκράβαρης).

«…Κάποιος καλός περιβολάρης, πήγαινε 
κρυφά τη νύχτα και έστριβε τη ροή του νερού 
της Τρανηβρύσης προς το περιβόλι του (δεν 
θέλω να αναφέρω το όνομα του μακαρίτη, 
γιατί ίσως κάνω λάθος).

Ο τρόπος αποτροπής αυτής της παρανομίας, 
από τους άλλους ιδιοκτήτες των περιβολιών, 

ήταν ευρηματικός, αποτε-
λεσματικός και για πολύ 
γέλιο.

Μέσα στην εκκλησία, 
λοιπόν, της Αγίας Παρα-
σκευής (είναι κολλητά 
με την Τρανηβρύση) δύο 
πατριώτες που είχαν πε-
ριβόλι κοντά στο περιβόλι 
του «κλέφτη», κράτησαν ένα βράδυ μια γίδα 
με μεγάλα κέρατα.

Όταν ο «πονηρός» πήγε και άλλαξε τη ροή 
του νερού, έδεσαν στα κέρατα της γίδας μερι-
κά κεριά, τα άναψαν και την απόλυσαν προς 
το μέρος του.

Στη θέα του φαντάσματος, ο πονηρός “τα 
έκανε πάνω του”, και τρέχοντας εξαφανίστη-
κε προς το ρέμα του “Μπαμπιώτη”. 

Προφανώς θα φοβόταν ακόμη και την 
ημέρα να πηγαίνει πλέον στο περιβόλι 
του…»

Ο ιστορικός Ι. Ναός της Αγίας Παρασκευής
με την Τρανηβρύση κολλητά στην αριστερή του πλευρά.

(Έργο ιατρού Μαρίας συζ. Χ. Ι. Μαραγκού)
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Πέταυρον (η δοκός ισορροπίας)
Από το ιδιωματικό γλωσσάρι της Γορτυνίας

Αθ. Π. Στρίκος
Ακούμε λέξεις, ιδιαίτερα στα χωριά από με-

γάλης ηλικίας άτομα, ολιγογράμματους ή και 
εντελώς αγράμματους, που μιλούν χωρίς την αγωνία του ʺγραμ-
ματισμένουʺ να το ειπούν σωστά, παλιότερα περισσότερες, όπως 
άχος (έχω άχος), αλλικοτάω, ούλος, γλέπω, μπάλιος, σμερδάκι, 
αρνάρι, λαλάγγια, ανθρωποπαρέσια, πικεργάρης κλπ, κλπ, τους 
παρεξηγούμε και σπεύδουμε να τους διορθώσουμε. Να τους ʺξε-
βλαχέψουμεʺ, όπως έλεγαν οι λογιώτατοι του τέλους του 19ου αι-
ώνα, οι οποίοι δεν είχαν καταλάβει πως οι απλοί αυτοί άνθρωποι, 
οι γεωργοί, οι ποιμένες, οι ψαράδες χρησιμοποιούσαν λέξεις της 
αρχαίας Ελληνικής ακόμα και Ομηρικές.

Το χειρότερο όμως τότε και τώρα είναι που δεν σκεφτόμαστε 
μήπως μέσα στο διάβα της Ελληνικής Ιστορίας και γλώσσας είναι 
και όπως το λένε οι απλοί αυτοί άνθρωποι που τους ακούς και μι-
λούν τόσο όμορφα ώστε κυριολεκτικά ζωγραφίζουν. Αφήνουν την 
ψυχή τους να εκφραστεί ελεύθερα όπως αισθάνονται κι εμείς τους 
τη φρενάρουμε ή την κατευθύνουμε φανατικά όπου η ανεπάρκειά 
μας και ο εγωισμός μας υπαγορεύουν.

Όμως αρκετά ως εισαγωγή. Ας έρθουμε σε μία μόνο τέτοια 
λέξη από τις εκατοντάδες και χιλιάδες της ιδιωματικής γλώσσας 
της επαρχίας Γορτυνίας και να την δούμε από κοντά. Πρόκειται 
για τη λέξη πέταυρο για την οποία στο ʺιδιωματικό γλωσσάρι του 
χωριού Σέρβου Γορτυνίαςʺ του Θ. Κ. Τρουπή - με πόσα δεν κα-
ταπιάστηκε ο άνθρωπος αυτός και τί θησαυρούς μας άφησε (πε-
ριοδικό ΜΟΡΙΑΣ Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2003, τεύχος 
67ο διαβάζουμε:

πέταβρο (το) = σανίδα κατώτερης ποιότητας που πάνω της το-
ποθετούν τα χειροποίητα κεραμίδια στη στέγη.

Και από το γλωσσάρι ʺλεξιλόγιο του χωριούʺ που τιτλοφορεί το 
ΜΑ κεφάλαιο στο βιβλίο του ʺΑετορράχη Αρκαδίαςʺ ο Ιωάννης 
Νικολακόπουλος (τόμος β’ Λαογραφία) διαβάζουμε επίσης:

πέταβρα = λεπτά σανίδια στις στέγες για να στερεωθούν τα κε-
ραμίδια.

Ακόμα ο Δημ. Κυρ. Κυριακόπουλος στο βιβλίο του ʺΤο Περδι-
κονέρι Γορτυνίας και οι οικισμοί Γαλατάς, Μπουλιάρι, και Συρια-
μάκουʺ (τόμος α’ Αθήνα 2000) στο κεφάλαιο ʺΠνευματικός Βίοςʺ 
(Ι Λεξιλόγιο) λημματογραφεί τη λέξη ως πέταυρα = τα σανίδια που 
συγκρατούν τα κεραμίδια, με δίφθογγο.

Ομοίως ο Πάικος Αναστασόπουλος (από Βύζίκι) στο βιβλίο του 
ʺΧαϊδεύοντας τις λαβωματιέςʺ Αθήνα 2014 - Πίνακας λέξεων γρά-

φει:
Πέταυρα = ξύλα πελεκημένα με το χέρι, επίσης με δίφθογγο.
Συμπληρώνω εδώ ότι πέταυρα σε ορισμένα χωριά της Γορτυ-

νίας έλεγαν ακόμα τα σανιδώματα (περσίδες) στα παράθυρα που 
φυσικά ήσαν ξύλινα, τη λεπτή σανίδα επένδυσης (κόντρα πλακέ), 
ακόμα και τη σανίδα (κατάστιχο) για την καταγραφή λογαρια-
σμών και τέλος την ξυλογαϊδάρα που έπαιζαν τα παιδιά, επίσης 
ιδιωματική λέξη. Και ήταν η ξυλογαϊδάρα ξύλινη κατασκευή στο 
σύνολό της, όπως και η λέξη δηλώνει, κατά κανόνα Αποκριάτικη 
για διασκέδαση των νέων. Συνίστατο δε σε περιστρεφόμενο δοκά-
ρι πάνω σε ξύλινο επίσης υποστήριγμα, ύψους 80 εκατ. περίπου. 
Στις άκρες του οριζόντιου δοκαριού ίππευαν δύο άτομα, ένα σε 
κάθε άκρη, ενώ ένα τρίτο παιδί έδιδε από το έδαφος την ώθηση 
της περιστροφής.

Στα παραπάνω βλέπουμε ότι οι δύο (2) πρώτοι συλλογείς γρά-
φουν τη λέξη με βήτα και οι άλλοι δύο με δίφθογγο, το βήτα δε 
είναι καταφανώς λάθος αν ακολουθούμε την ιστορική ορθογρα-
φία και τούτο διότι η λέξη πέταυρον ή πέτευρον είναι αρχαιοτάτη 
και γραφόταν με δίφθογγο. Και ήταν το πέταυρον η σανίδα που 
ανέβαιναν πάνω και κοιμόνταν (κούρνιαζαν) οι όρνιθες. Την ανα-
φέρει δε ο Αριστοφάνης και ο Θεόκριτος που ασχολήθηκε με τα 
ποιμενικά.

Όμως στα αρχαία ελληνικά πέταυρον ήταν κάθε ξύλο, κοντάρι 
ή σανίδα. Και πιο πέρα ήταν για τους αρχαίους η σανίδα πάνω 
στην οποία έκαναν κυβιστήσεις οι σχοινοβάτες και οι θαυματο-
ποιοί, σήμερα δε θα το λέγαμε σανίδα ή δοκό ισορροπίας πάνω 
στην οποία ισορροπούν και κάνουν τούμπες οι ακροβάτες και οι 
αθλητές στους Ολυμπιακούς και τους άλλους αγώνες.

Κι αν θέλαμε να πάμε και πιο πέρα ακόμα θα βλέπαμε ότι πέ-
ταυρα είναι τα ξύλα, μαδέρια ή καδρόνια που έφτιαχναν τις σκα-
λωσιές (ικριώματα, ικριόω το ρήμα) και γενικά τα σανιδώματα, 
καθώς και τα καθίσματα στα θεωρεία ή τα θέατρα τα οποία αρχι-
κώς ήσαν ξύλινα και αργότερα αντικαταστάθηκαν με λίθινα. Τέ-
λος, ο Ησύχιος μας λέει ότι το πέταυρον ήταν και είδος παγίδος, 
προφανώς ξύλινη, σανιδένια.

Η δοκός ισορροπίας λοιπόν ως άθλημα κατά την αρχαιότητα 
μπορεί να μη συμπεριλαμβάνονταν στα Ολυμπιακά είναι όμως βέ-
βαιον ότι υπήρχε ως αγώνισμα ή παιχνίδι, κάτι σαν τα θρησκευτι-
κού χαρακτήρα ταυροκαθάψια της Μινωικής Κρήτης αρχικώς και 
αργότερα και άλλων Ελληνικών πόλεων της Θεσσαλίας και της 

Ιωνίας. (Κατ’ αυτά ο αθλητής πιάνοντας τα κέρατα του επιτιθε-
μένου Ταύρου εκτινασσόταν με άλμα πάνω από τη ράχη του και 
βρισκόταν πάλι στο έδαφος πίσω από τον ταύρο. Τη σκηνή την 
έχουμε σε αγγεία. Ως λέξη δε τα ταυροκαθάψια είναι ωραιοτάτη, 
από τις ταύρος + κατά + άπτω (αφή - ακουμπώ ). Ακόμα ήσαν κάτι 
ανάλογο μ’ αυτό που κάνουν οι καουμπόιδες της άγριας Δύσης, 
που πηδούν πάνω στ’ άλογα ενώ αυτά καλπάζουν. Και τα δύο τα 
βρίσκουμε σήμερα στον ʺπλάγιον ίππονʺ, ένα από τα Ολυμπιακά 
αθλήματα).

Και φυσικά η λέξη πέταυρον (πετώ + αύρα;) κατεβαίνει από 
το αρχαίο επίσης ρήμα πεταυρίζω που σημαίνει χορεύω πάνω 
στο πέταυρον, την σανίδα, κάνω ακροβατικά. Και ο αθλητής, ο 
ακροβάτης, ο εκτελών ασκήσεις γενικώς στο πέταυρον λεγόταν 
στα αρχαία πεταυριστής. Επειδή δε υπήρχε πιθανότητα ο ακροβά-
της – σχοινοβάτης να πέσει από το πέταυρον στο κενό αφ’ ενός 
και εφ’ ετέρου επειδή το πέταυρον ήταν και είδος ξύλινης παγίδος 
όπως προανεφέρθη και υπήρχε περίπτωση να πέσει κάποιος στην 
παγίδα (καταπακτή) και να συλληφθή, τον όρο χρησιμοποιεί και 
η Εκκλησία που έχει για το βάραθρο και τον όλεθρο τη φράση 
ʺεἰς Ἅδου πέταυρονʺ. Τί ωραίες πραγματικά λέξεις το πέταυρον 
και ο πεταυριστής και πόσο θα κυριολεκτούσαμε αν οι αθλητές 
της δοκού ισορροπίας και πλαγίου ίππου ελέγονταν με μια λέξη 
πεταυριστές.

Κλείνω λέγοντας ότι η ιστορία, η πορεία του τόπου μας περνάει 
μέσα από τη γλώσσα και τη μορφή της, τις παροιμίες, τα τραγού-
δια της. Και πολύ σωστά ελέχθη ότι η ιστορία μιας λέξης μπορεί 
να είναι μεγαλύτερη από την ιστορία μιας εκστρατείας και πως η 
γλώσσα είναι το έθιμον των εθίμων.

Προσωπικά, ανοίγω συχνά το κασόνι της και αντί για λέξεις 
πιάνω χέρια ανθρώπων. Εκείνοι οι άνθρωποι δεν πέθαναν. Ζουν 
στις λέξεις όπως απήκω, βίκα, ζάγκλα, ζυριάζω, μηλιώρα, πιστρώ-
νω, σκατζίκι, μπροστελίνα, χαβιά, μέγκλα, λόθρα, χάνια, πέταυρα 
και χιλιάδες άλλες. Κι όταν τις συναντώ διαισθάνομαι θησαυρό κι 
αρχίζω την έρευνα. Όχι σαν που κάνουμε έρευνα, αλλά σαν που 
πηγαίνουμε για προσκύνημα με πίστη βαθειά. Και τις περισσότε-
ρες φορές το θαύμα γίνεται. Και τότε είναι που αναφωνώ:

ʺΤαύτης τοι γενεῆς τ’ αἵματος εὔχομαι εἶναι.ʺ
(Απ’ αυτή τη γενιά και το αίμα καυχιέμαι πως είμαι),
όπως λέει ο Όμηρος.

τερέψει περισσότερο και ό,τι του λέει ο για-
τρός να κάνει.

Από τις δουλειές του έβγαλαν το μερδι-
κό του που του ανήκει, του δώσανε και λίγο 
πάρα πάνω...

Έτσι κάνανε τότε οι μαστόροι, είχαν λεβε-
ντιά, συμπόνια, φιλότιμο, αλληλεγγύη, όχι με 
λόγια, αλλά με πράξεις!...

Παίρνει ο μαστρογιώργης με θλίψη το ένα 
βασταγούρι του, το πιο γερό, στο δρόμο να 
καβαλικέψει, το άλλο το αφήνει στα μαστο-
ρόπουλα για να δουλέψει, το φόρτωσε τα 
μπαγκάζια του και πήρε το πισάχναρο και 
στα Λαγκάδια φτάνει...

Τον βλέπει η κυρά του, η Αννιώ, το ηλιο-
βασίλεμα στην αυλόπορτα, αδύνατος, τρε-
κλίζοντας, να μπαίνει...

Ήταν αγνώριστος...
Τρομάζει και φωνή ανεπάντεχη, απελπι-

σμένη βγάζει...
-Πώς είσαι έτσι, λεβέντη μου, και ποια αρ-

ρώστια σε τρυγάει;...
Δεν πρόφτασε η κυρά του να αποτελειώ-

σει την κουβέντα της και ο αφέντης της ο 
μαστρογιώργης ζαλίστηκε, από τη γιούρτα 
της πιάνεται να κρατηθεί, δεν αντέχει, τρα-
βιέται, πέφτει...

Φωνή τρανή βγάζει η κυρά Αννιώ...
Αμέσως μαζευτήκανε οι Λαγκαδινές γει-

τόνισσες τρέχουν να την βοηθήσουν.
Άντρας κανένας δεν υπήρχε στη γειτονιά, 

ήσαν όλοι τους για μαστοριά...
Με το ζόρι τον αντισηκώνουνε, σε καλό 

στρωσίδι τον πηγαίνουνε...
Αμέσως τρέχουν φωνάζουν τον γιατρό 

τον ( Βαχ... )που ήσαν και πολύ φίλοι και 
ήρθε αμέσως...

Όπως τον είδε να έχει θολά τα μάτια του 
και ιδρώτας να τρέχει στο κορμί του, κα-
τάλαβε πως από τη νηστικομάρα και τη 
μεγάλη κούραση της στράτας, το ζάχαρο 
πολύ είχε πέσει και ο εγκέφαλος έπεσε σε 
λήθαργο.

Του δίνει αμέσως ζαχαρόνερο και από κο-
ντά δύο κουταλιές μέλι...

Ο μαστρογιώργης σε λίγο συνήλθε, τα 
μάτια του ανοίγει και άρχισε όλους να τους 

γνωρίζει...
Καλά τον εξέτασε ο γιατρός με την επί-

κρουση και με τα ακουστικά του, όλες τις 
αρρώστιες βρίσκει....

Πηγαίνει φέρνει της γιατριάς τα σύνεργα 
και ένα σωρό φαρμάκι, του κάνει ανάμικτη 
την ένεση, πενικιλίνη- στρεπτομυκίνη, του 
δίνει αμέσως να πιει για την ελονοσία και 
ένα κουκούτσι κινίνο.

-Περαστικά σου, Γιώρη, σε λίγο θα γίνεις 
περδίκι...

-Ευχαριστώ, γιατρέ, ευχαριστώ... Όλα τα 
καλά στη φαμελιά σου...

Οδηγίες έδωσε ο γιατρός στην κυρά Αν-
νιώ, περιποίηση καλοφαγία να έχει ο μα-
στρογιώργης, τουλάχιστον ένα-δύο αυγά, 
κοντά στο κρέας, στο κοτόπουλο, την ημέ-
ρα, να τρώει για να δυναμώσει, για να μην 
τον γυρίσει σε χτικιό ( φυματίωση).

Τα κουκούτσια, τα φάρμακα, τα δίνει 
στην κυρά Αννιώ μαζί με τις οδηγίες του, τις 
συμβουλές του.

-Τα ακούς, Αννιώ, περιποιήσου τον νοι-
κοκύρη σου, για να τον έχεις, καλό φαγητό 
να του φτιάχνεις, τα φάρμακα με τη σειρά 
στην ώρα τους να του τα δίνεις, με λίγο νερό 
κοντά από πίσω.

Ο γιατρός τη δεύτερη και την τρίτη ημέρα 
τον επισκέφτηκε, του κάνει τις ενέσεις.

Ο μαστρογιώργης φάνηκε πως πήρε προς 
το καλύτερο και ο γιατρός στην κυρά Αννιώ 
της λέει:

-Από δω και πέρα στο χέρι το δικό σου 
είναι αν θα σηκωθεί αργά ή γρήγορα, ανά-
λογα από το κουμαντάρισμα που θα του 
έχεις...

Μόλις πέρασε μια βδομάδα, η Αννιώ άρχι-
σε τη γκρίνια...

-Εγώ όλα στα κάνω και από καλοπέρα-
ση καλύτερη δεν παίρνει και όπως το λέει 
ο γιατρός θέλουμε μια ντουζίνα αυγά για 
σένα τη βδομάδα και έχουμε μόνο τρεις 
κότες. Τώρα οι δύο κλοθωλογιόνται, η μία 
μόνο γεννάει και εκείνη μέρα παρά ημέρα...

Δεν άφησα από δανεικό αυγό, από τη γει-
τονιά κανένα...

Εμείς οι άλλοι, αυγό να μην δοκιμάσουμε, 
δεν περισσεύει...

Και εσύ δεν λες να σηκωθείς, σου αρέσει 
το στρωσίδι...

Και αγαναχτισμένη σιγομιλάει και λέει:
Καλά λέγανε τότε οι γιαγιάδες και εγώ 

τότε δεν τις καταλάβαινα...
Τώρα όμως;... Ήρθε η ώρα μου...
«Ο άντρας στη γωνιά, ο διάβολος στην πόρ-

τα».
Και εσύ δεν κάθεσαι μόνο στη γωνιά, έπια-

σες καλό στρωσίδι στο παραγώνι και σου κα-
λαρέσει...

Και εκεί που αυτά έλεγε και αυτά συλλο-
γιόταν, της ήρθε μία ιδέα, τη συμβουλή του 
γιατρού κατά γράμμα με ακρίβεια να τηρήσει.

Να καλοσιτίζει τον νοικοκύρη της και να 
του δώσει τα χάπια που φαίνεται του κάνουν 
καλό, όλα ένα-ένα με τη σειρά, όπως είπε ο 
γιατρός, γρήγορα περδίκι να γίνει... Πιάνει και 
του δίνει τα χάπια ένα-ένα με νερό συνέχεια 
και του τα έδωσε όλα μονομιάς για να πετα-
χτεί με δύναμη επάνω, λεβέντης σαν και πρώ-
τα....

Ο μαστρογιώργης μετά από λίγο πέφτει σε 
κώμα...

Καλέσανε πάλι το γιατρό, να τον προφτά-
σει, να τον γιάνει...

Ρίχνει ο γιατρός ματιά στον άρρωστο τον 
βρίσκει μισοπεθαμένο...

Την πίεση του τη βρίσκει τη μία πολύ κο-
ντά στην άλλη...

Τώρα, δεν παίρνει άλλη χάρη...
-Αννιώ, τι έφαγε, τι ήπιε ο μαστρογιώρ-

γης που μετακύλησε χειρότερα από πρώ-
τα;... Μήπως σηκώθηκε δουλειές να κάνει;...

Εγώ δεν σου είπα ξεκούραση και κουμα-
ντάρισμα καλά να τρώει, τα φάρμακα στην 
ώρα τους να πίνει;...

-Από περιποίηση, γιατρέ μου, και από 
αυγά, στη γειτονιά δεν αφήσαμε ούτε ένα, 
από τότε που μας έδωσες τη διαταγή πολ-
λά αυγά να τρώει... Μήπως 
αυτά τον πειράξανε και τι 
να κάνω τώρα, η δόλια, η 
άμοιρη...

Και τα κουκούτσια που 
μου είπες να του τα δίνω με 
τη σειρά, το ένα κοντά στο 
άλλο με τη σειρά τους με 
ένα ποτήρι νερό από πίσω 
και αυτό το έκανα και αυτά 
τα κουκούτσια όλα τελειώ-
σανε σήμερα...

Καλά που ήρθες, άλλα από δαύτα να του 
δώσεις, να του κάνεις και τρεις ενέσεις να 
πεταχτεί επάνω περδίκι...

Ο γιατρός αναψοκοκκίνισε...
Τι να της ειπεί και τι να κάνει;...
Ό,τι του έκανες Αννιώ του νοικοκύρη 

σου του έκανες, τον αγάπησες, τον αγαπάς, 
πολύ τον κουμαντάρισες και τον περιποιέ-
σαι...

Αλλά είναι πολύ καλός άνθρωπος και τον 
αγαπήσανε πολύ και πολλοί άλλοι...

-Ναι, γιατρέ μου, ο νοικοκύρης μου, ο 
Γιώργης μου, είναι καλός, φιλότιμος, μερα-
κλής, μπεσαλής, λεβέντης, τον εκτιμάνε και 
τον αγαπάνε όλοι...

Και μάστορας, γιατρέ μου, από τους πρώ-
τους...

-Ναι, Αννιώ, γι’ αυτό τον αγαπάει ο Θεός, 
οι Άγγελοι, και σαράντα Άγιοι και θέλουν 
και αυτοί κοντά τους να τον έχουν, να κά-
νουνε παρέα.

Θα τους είναι πολύ χρήσιμος και εκεί 
όταν θα έρθει η ώρα του...

Και εκεί, πρέπει να φτιάξει πελεκητές 
εκκλησιές, ψηλά καμπαναριά, με όμορφες 
καμάρες...

Ετοιμάσου τώρα, κυρά Αννιώ, όταν θα 
έρθει η ώρα του, να τον ετοιμάσεις για το 
αλαργινό ταξίδι...

Οι απόγονοι αυτών των αγνών, τίμιων, 
ηθικών ανθρώπων, των μπεσαλήδων, των 
άριστων μαστόρων, των χτιστάδων, που με 
μεράκι δούλευαν και άφησαν ξοπίσω τους 
θαυμαστά κομψοτεχνήματα, καλλιτεχνή-
ματα, ιστορικά μνημεία, σε όλον τον κόσμο, 
επάξια με ευλάβεια και ευγνωμοσύνη τίμη-
σαν και τους έστησαν σε περίοπτη θέση στα 
Λαγκάδια, το περίλαμπρο μνημείο του χτίστη, 
ως δείγμα ευγνωμοσύνης. και για να γίνεται 
εκεί καθημερινό μνημόσυνο στη μνήμη τους.

Το αλαργινό ταξίδι                 Ι. Στ. Βέργου

συνέχεια από τη σελ. 4
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αναπνευστικού, το 15% μέτριας βαρύτητος λοίμωξη και το 
5% σοβαρή ιογενή πνευμονία (από αυτούς το 25% θα έχει 
κακή έκβαση). Η θνητότητα που οφείλεται σε λοίμωξη από 
κορωνοϊό βάσει των μέχρι σήμερα δεδομένων φαίνεται ότι 
είναι πιο χαμηλή απ΄αυτήν της γρίπης.

5.  Ποιές είναι οι ευπαθείς ομάδες ?
Ως ευπαθείς ομάδες που αποτελούν ομάδες-στόχους του 

κορωνοϊού θεωρούνται τα άτομα μεγάλης ηλικίας (>65 ετών) 
και τα άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα όπως 
Σακχαρώδης Διαβήτης, Αρτηριακή Υπέρταση, Κακοήθεια 
κλπ. Κατά τη φυσική πορεία της νόσου διαπιστώθηκε 
όμως ότι ο κορωνοϊός μπορεί να προσβάλλει όλες τις ηλι-
κίες ανεξάρτητα από την ύπαρξη χρονίων νοσημάτων και 
να προκαλέσει στους νεότερους σοβαρή νόσο.

6.    Τι είναι αυτό που οδηγεί στην εμφάνιση σοβαρής 
λοίμωξης από κορωνοϊό ?

Τα δεδομένα, που συνεχώς ανανεώνονται, καταδει-
κνύουν ότι κύριο ρόλο στην εμφάνιση σοβαρής λοίμω-
ξης από τον ιό διαδραματίζει η ανοσιακή απάντηση του 
οργανισμού (δηλαδή, η ικανότητα του οργανισμού να 
ελέγξει την παραγωγή \ κυτταροκινών, δηλαδή πρωτεϊ-
νών που είναι ικανές να οδηγήσουν σε έντονη φλεγμο-
νή). Εάν υπάρξει έντονη έκλυση αυτών των πρωτεϊνών 
εμφανίζεται η καταιγίδα κυτταροκινών (cytokinestorm), 
μια κατάσταση που οδηγεί σε σηπτική καταπληξία και χα-
ρακτηρίζεται από την εμφάνιση εκδηλώσεων απ’όλα τα 
συστήματα (πυρετός >410C που δεν υπακούει σε αντιπυ-
ρετικά, επιδείνωση της αναπνευστικής ανεπάρκειας και 
εμφάνιση οξέος συνδρόμου αναπνευστικής δυσχέρειας 
–  ARDS, αιμοδυναμική αστάθεια που απαιτεί την χορή-
γηση αγγειοσυσπαστικών φαρμάκων για να διατηρηθεί 
η αρτηριακή πίεση σε ικανά επίπεδα, διαταραχές πήξης, 
νεφρική ανεπάρκεια, προσβολή του Κεντρικού Νευρικού 
Συστήματος κλπ).

7.    Υπάρχει γενετική προδιάθεση για την εμφάνιση 
σοβαρής λοίμωξης?

Δεν είναι γνωστό (διαθέσιμα σποραδικά δεδομένα) εάν 
υπάρχει γενετική προδιάθεση που σημαίνει ότι δεν γνωρί-
ζουμε ποιοί ακριβώς θα εμφανίσουν σοβαρή λοίμωξη και 
ποιοι θα έχουν κακή έκβαση.

8.  Ποια είναι η θεραπεία της λοίμωξης από κορωνοϊό ?
Για τις ιογενείς λοιμώξεις δεν υπάρχει θεραπεία (όπως π.χ. 

στις μικροβιακές λοιμώξεις όπου η θεραπεία στηρίζεται στα 
αντιβιοτικά). Οι μέχρι στιγμής διαθέσιμες θεραπείες (κυρίως 
η θεραπεία με χλωροκίνη, αζιθρομυκίνη, ρεμδεσιβίρη) στο-
χεύουν στην αναστολή του πολλαπλασιασμού του ιού με 
σκοπό την μείωση του ιικού φορτίου και κατ΄επέκταση της 
λοιμογόνου δράσης του. Επιπρόσθετα, σε πολύ σοβαρές 
λοιμώξεις χρησιμοποιήθηκαν βιολογικοί παράγοντες (μο-
νοκλωνικά αντισώματα) με σκοπό τον έλεγχο της φλεγμο-
νώδους διεργασίας από την υπεραπαραγωγή κυτταροκινών 
αλλά δεν υπάρχει ακόμα ομοφωνία για την χορήγηση τους 
ως θεραπεία ρουτίνας.

9.  Ποια είναι η προφύλαξη από κορωνοϊό ?
Η προφύλαξη από έκθεση στον κορωνοϊό απαιτεί την 

εφαρμογή των μέτρων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) που 
περιλαμβάνουν την αποφυγή συγχρωτισμού (δηλαδή, την 
συνεύρεση πολλών ατόμων σε κλειστούς χώρους), τη χρήση 

της προστατευτικής μάσκας σε κλειστούς χώρους με πολλά 
άτομα, το συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό ή 
αντισηπτικό διάλυμα που περιέχει οινόπνευμα 70% (ειδικά 
όταν πιάνουμε διάφορα αντικείμενα), την αποφυγή τοποθέ-
τησης των χεριών στο πρόσωπο μας και την απολύμανση με 
αντισηπτικό αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με πολλά 
άτομα (πόμολα, ηλεκτρικοί διακόπτες, πληκτρολόγια, κινητά 
τηλέφωνα κλπ). Όταν βήχουμε πρέπει να τοποθετούμε το 
αντιβράχιο στη μύτη και το στόμα μας για να εμποδίσουμε 
τη διασπορά σταγονιδίων του ιού. Η εφαρμογή αυτών των 
μέτρων είναι σημαντική και η χρήση τους δεν πρέπει να χα-
λαρώνει γιατί είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αναστο-
λής και/η μείωσης της μεταδοτικότητας του ιού.

10. Γιατί επεβλήθη η καραντίνα ?
Η καραντίνα επεβλήθη α) για να ανακοπεί η νοσηρότητα 

από τον ιό, δηλαδή να μειωθούν οι επαφές μεταξύ ατόμων, β) 
για να προστατευθούν οι ευπαθείς ομάδες, γ) για να μειωθεί 
η επίπτωση των σοβαρών περιπτώσεων λοίμωξης και κατ΄ε-
πέκταση η θνητότητα και δ) για να μην νοσήσουμε ταυτόχρο-
να όλοι μαζί και υπάρξει κατάρριψη του συστήματος υγείας.

11. Ποια είναι τα νεότερα δεδομένα για το εμβόλιο έναντι 
του κορωνοϊού ?

Μέχρι στιγμής υπάρχουν 100 εμβόλια σε κλινικές δοκιμές 
σε διάφορες χώρες του κόσμου. Το πότε θα κυκλοφορήσει το 
εμβόλιο εξαρτάται κυρίως από τις μελέτες που αφορούν την 
ασφάλεια (δηλαδή εάν εμφανίζει ανεπιθύμητες εκδηλώσεις, 
ποιες είναι αυτές και πόσο σοβαρές θεωρούνται) και την απο-
τελεσματικότητα του. Η κυκλοφορία ενός εμβολίου απαιτεί   
χρόνο, αλλά στην προκειμένη περίπτωση μέσα από ταχείες 
διαδικασίες φαίνεται ότι το εμβόλιο έναντι του κορωνοϊού θα 
είναι διαθέσιμο προς το τέλος του 2021.

12.  Θα υπάρξει νέο κύμα λοίμωξης από κορωνοϊό ?
Είναι σχεδόν βέβαιο επιδημιολογικά ότι θα υπάρξει νέο 

κύμα τους χειμερινούς μήνες, οπότε η ευλαβική εφαρμογή 
των μέτρων ατομικής προστασίας θεωρείται επιβεβλημένη.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η πανδημία από 
κορωνοϊό έδειξε ότι ένας μονοκύτταρος και όχι καλά ανα-
πτυγμένος μικροοργανισμός μπορεί να νικήσει οποιοδήποτε 
υγειονομικό σύστημα, να αλλάξει την οπτική της καθημε-
ρινότητας και να οδηγήσει πέραν της υγείας σε παράπλευ-
ρες απώλειες (οικονομική ύφεση, απώλεια θέσεων εργασί-
ας κλπ). Οι συνέπειες λοιπόν από την πανδημία έδειξαν ότι 
την αναγκαιότητα της πρόληψης στην έκθεση του ιού (μέ-
τρα ατομικής προστασίας), της υπεύθυνης συμπεριφοράς 
(προστατεύουμε τους εαυτούς μας και τους γύρω μας), της 
έγκαιρης διάγνωσης και της έγκαιρης αναζήτησης  ιατρικής 
βοήθειας εάν κριθεί απαραίτητο. Πριν κλείσει όμως αυτό 
το άρθρο και εφόσον συζητούμε για ιογενείς λοιμώξεις, 
δράττομαι της ευκαιρίας να τονίσω και πάλι τη σημασία 
και αναγκαιότητα του εμβολιασμού έναντι της γρίπης και 
του πνευμονιοκόκκου ειδικά από τις ευπαθείς ομάδες 
πληθυσμού.

Γιώργος Θ. Δημόπουλος 
Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας,

 Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Β΄Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ

COVID-19
Ο Καθηγητής Ιατρικής, κ. Γιώργος Δημόπουλος, συμβουλεύει. 

ΑΠΟΔ.   Έσοδα από 23.4.2020 μέχρι 22.7.2020 ΠΟΣΑ

47 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ
Στη μνήμη της αδερφής του, Γεωργίας

50

48 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  Γ.
Στη μνήμη του πατέρα της, Γεωργίου Θ. 
Κωνσταντόπουλου

50

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 100
Εξοδα από 23.4.2020 μέχρι 22.7.2020

ΔΕΗ γραφείου Συνδέσμου 40

Κοινόχρηστα γραφ. Συνδ. Ιουλ.-Οκτ. 2019 30

ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ-Τυπογραφείο, Φ. Αρτ. 217 327,19

Ταχυδρομείο, Φ. Αρτ. 217 318

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 715,19
    ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ

Προηγ. Υπόλοιπο 8614
Συν έσοδα 100
Μείον έξοδα 715,19
Νέο Υπόλοιπο 7998,8

                         Ο                                      Ο
                    Πρόεδρος                            Ταμίας
             Νεκτ. Κωνσταντόπουλος      Παν. Παγκράτης
ΣΗΜ.
Όσοι συνδρομητές έχουν καταθέσει τη συνδρομή τους 
στην Τράπεζα από τον Αύγουστο 2019 μέχρι σήμερα,θα δουν τα 
ονόματά τους στο επόμενο φύλο της εφημερίδας ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ.

τες, κιλίμια, σαΐσματα (στρώματα), ταγάρια, φλοκάτες, μπα-
ντανίες, προσκεφαλάδες (μαξιλαροθήκες) που γέμιζαν με 
πούσια (φλούδες καλαμποκιού) για τον ύπνο, κ.α. Σε μια 
γωνία του κατωγιού, ήταν το καζάνι, όπου η μητέρα μου 
έφτιαχνε πράσινο σαπούνι από το λίπος του γουρουνιού 
και το αποθήκευε για τις ανάγκες της πλύσης.

Στη σάλα, μέσα στην κασέλα (μπαούλο) που πάνω της 
ήταν ο γιούκος (ρούχα) για την προίκα των κοριτσιών, 
υπήρχαν λίγα καρύδια, μουστοκούλουρα και ξερά σύκα 
για τους μουσαφίρηδες (επισκέπτες).

Τίποτα δεν πήγαινε χαμένο σε αυτή την οικονομία. Συ-
νηθίζαμε να σφάζονται οι κότες, τα κοκόρια, τα κουνέλια 
και το γουρούνι στην αυλή. Όντως, δεν πήγαινε τίποτα χα-
μένο. Το δέρμα του γουρουνιού πήγαινε στον παπουτσή 
και αφού μας έπαιρνε τα μέτρα του ποδιού μας έφτιαχνε 
παπούτσια με καρφιά (για να μην λιώνουν γρήγορα) στη 
σόλα. Η λίγδα του γουρουνιού αποθηκευόταν στις στάμνες 
και μαζί με το λάδι και το καλαμποκέλαιο χρησιμοποιού-
νταν για το καθημερινό τηγάνι. Το κρέας του γουρουνιού 
το κάναμε παστό, για τις κρύες νύχτες του χειμώνα.

Είχα τη μεγάλη τύχη σαν παιδί να πηγαίνω για βοσκή 
τις κατσίκες, γύρω από το χωριό, για το γάλα της ημέ-
ρας. Η μητέρα μου, εκτός από τον αργαλειό, δούλευε τη 
ραπτομηχανή και έραβε φουστάνια, ποδιές, πουκάμισα 
φανέλες, σώβρακα, γυναικεία εσώρουχα ακόμη και πα-
ντελόνια.

Στο μαγαζί–ταβέρνα ήταν τα βαγένια (βαρέλια) με το 
κρασί, το ρακή και το ξύδι.

Αυτό το σπίτι λοιπόν – κιβωτός – μία αυτόνομη και αυ-
τοδύναμη οικονομία ήταν συχνά και μαιευτήριο και Εκκλη-
σία. Οι εγκυμονούσες γυναίκες (και η μητέρα μου) γεν-
νούσαν στο σπίτι με τη μαμή και, όταν πλησίαζε η ώρα 
του τοκετού, ετοιμάζονταν σεντόνια, νερό βραστό και, 
βέβαια, το μπεσίκι (κούνια) που θα υποδεχόταν το μωρό. 
Στο χειμωνιάτικο, υπήρχε το εικονοστάσι με εικόνες του 
Χριστού, της Παναγίας και Αγίων και το καντήλι όπου το 
άναβε η μητέρα μου κάθε βράδυ. Στο σπίτι, βέβαια, εξετί-
θεντο και οι νεκροί στο φοβερό ξενύχτι, όπου οι γυναίκες 
περνούσαν από τον θρήνο και τα μοιρολόγια στη λάτρα 
(φτιάχνοντας καφέδες για τους συγγενείς και τις γειτόνισ-
σες).

   Αυτή η εικόνα του σπιτιού μας ήταν σχεδόν πανομοι-
ότυπη με όλα τα άλλα νοικοκυριά του χωριού.

   Ύστερα από όλα αυτά, άντε να εξηγήσεις στους Ευ-
ρωπαίους εταίρους μας τι σημαίνει η κοινόχρηστη λέξη 
«economy», «economie» και τα ρέστα.

Υ.Γ. Στο γραφείο μου, δίπλα στη φωτογραφία του χω-
ριού μας, έβαλα και ένα κάδρο με το εξής προσωπικό 
ρητό: «Είχα την ευτυχία και τον πλούτο να μεγαλώσω 
μέσα στη φτώχεια».

Tα Οι κο νο μι κά μας
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αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, πολύν καρπόν 
φέρει». Δηλαδή σας διαβεβαιώνω, εάν ο κόκκος του σιταριού πέ-
σει στο χώμα και δεν πεθάνει τότε αυτός ο κόκκος θα παραμείνει 
μόνος του. Εάν όμως ταφεί στη γη, δηλαδή αν σπαρθεί, τότε 
θα βλαστήσει και θα αποδώσει πολύ καρπό, ένα πολύσπορο 
στάχυ.

Τα κόλλυβα λοιπόν, δηλ. το βρασμένο σιτάρι, αποτελούν 
συμβολισμό τού ανθρωπίνου σώματος γιατί ενταφιάζεται και 
αποσυντίθεται. Ακριβώς όμως τη στιγμή εκείνη είναι πιο ζω-
ντανός από άλλοτε, αφού η ψυχή είναι αθάνατη.

(Αλλά και οι νεκροί θα αναστηθούν, όπως γράφει ο Από-
στολος Παύλος στην Επιστολή του προς τους Θεσσαλονι-
κείς: «ο Κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή αρχαγγέλου και εν 
σάλπιγγι Θεού καταβήσεται απ’ ουρανού, και οι εν Χριστώ 
αναστήσονται»).

Για τον λόγο αυτό, η Εκκλησία δεν δέχεται την καύση των 
νεκρών! Εδώ είναι η προέκταση, με τα κόλλυβα και του συμ-
βολισμού τους, στη σημερινή κοινωνία! Τι να κάνουν οι ιερείς 
με αυτούς τους «αλαφροΐσκιωτους» που θέλουν και την καύ-
ση του νεκρού και την ευλογία της Εκκλησίας! Αυτά είναι δύο 
πράγματα ασυμβίβαστα μεταξύ τους για την Εκκλησία! Τέλος, 
όλα τα άλλα που προσφέρουν στα μνημόσυνα, κουλούρια, 
μπισκότα, άρτους, ποτά, καφέδες κ.λπ. δεν ενδιαφέρουν την 
Εκκλησία αφού μόνο τα κόλλυβα έχουν τον συμβολισμό τους.

Το βρασμένο σιτάρι το αναμείγνυαν με ζάχαρη, κόκκους 
ροδιού, σταφίδας μαύρης ή ξανθιάς, καρυδόψιχας και ψί-
χας ή κόκκους ξηρών καρπών κ.ά.,με αποτέλεσμα να γίνεται 

ένα εύγευστο γλυκό έδεσμα. Εκτός από την ευχή «Θεός σ(υν)
χωρέστους» (τους πεθαμένους), στην ορεινή Γορτυνία συ-
γκέντρωναν στα καθαρά «χε(ι)ρομάντηλά» τους αρκετή πο-
σότητα από «σπυριά» των πολλών συμμετεχόντων στα ομα-
δικά μνημόσυνα των Ψυχοσαββάτων, γιατί ήταν το καλύτερο 
«γλυκό» εκείνα τα δύσκολα χρόνια της φτώχειας. (Έδεναν κό-
μπο ανά δύο τις «γωνίες» του χε(ι)ρομάντηλου και έτσι είχαν 
μια πρόχειρη, ας την θεωρήσουμε, «σακούλα»).

Ας πάμε πάλι στα Ψυχοσάββατα και στα κόλλυβα. Τον 
18ο αιώνα και στις αρχές του 19ου εμφανίζεται στο Άγιο 
Όρος μια «κίνηση» από φωτισμένους αγιορείτες πατέρες, 
τους επονομαζόμενους «Κολλυβάδες», οι οποίοι υποστή-
ριξαν σθεναρώς, πέραν των άλλων θεμάτων της ορθό-
δοξης παράδοσης, να γίνεται η τέλεση των μνημοσύνων 
τα Σάββατα και όχι τις Κυριακές όπως ήθελαν οι δυτικο-μο-
ντερνιστές. Υποστήριζαν ότι η Κυριακή έχει πανηγυρικό χα-
ρακτήρα και είναι αφιερωμένη στην Ανάσταση του Κυρίου. 
Οι σπουδαιότεροι των Κολλυβάδων οι οποίοι πρωτοστά-
τησαν, ήσαν οι Άγιοι Μακάριος Νοταράς, ο Νικόδημος ο 
Αγιορείτης και Αθανάσιος ο Πάριος. Από τους Κολλυβάδες 
επηρεάστηκαν ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο Αλέξαν-
δρος Μωραϊτίδης, κ.α. οι οποίοι μας άφησαν σπουδαιότα-
τα λογοτεχνικά έργα.

Τέλος, «ας έχουμε το νου μας», γιατί αυτή είναι η από αι-
ώνων, κληρονομιά μας, την οποία πολλοί, οι λεγόμενοι «ου-
δετερόθρησκοι», προσπαθούν να μας επιβάλουν να την… 
αποποιηθούμε!
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