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Αγαπητοί συγ-
χωριανοί.
Το νεοεκλεγέν

ΔΣ του Συνδέ-
σμου που προέκυ-
ψε μετά τις αρ-
χαιρεσίες  της  
22.3.2009,  μου
ανέθεσε για την 
προσεχή διετία
την ευθύνη του

Προέδρου. Αποδέχθηκα την ομόφωνη αυ-
τή απόφαση, επειδή θέλω να υπηρετήσω
το καλό του χωριού μας. Τη θέση μου τη
θεωρώ πρώτη μεταξύ ίσων και είμαι βέ-
βαιος πως όλα τα  μέλη του ΔΣ θα συ-
νεργασθούμε με πνεύμα ομαδικό, όπως
εργάσθηκαν και τα μέλη στο ΔΣ τις τε-
λευταίες διετίες, με πρόεδρο τον κατα-
ξιωμένο  στη συνείδηση των πατριωτών
γιατρό κ. Ηλία Χειμώνα. Θα καταρτίσου-
με ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων με
στόχους εφικτούς και ρεαλιστικούς, μέ-
σα σε προκαθορισμένους χρόνους.
Αγαπητοί Πατριώτες.
Ο Σύνδεσμος δεν είναι μόνο τα μέλη

του ΔΣ που επιλέξατε αλλά είμαστε όλοι
οι ανά τη γη εγκαταστημένοι Σερβαίοι.
Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλ-
λον του χωριού και του Συνδέσμου και
να μην βλέπουμε τα πράγματα  κάποιες
φορές  “μαύρα και άραχνα”, αλλά στο
σκοτάδι ας προσπαθήσει ο καθένας μας
να ανάβει ένα κερί, για να φωτίζεται πα-
ντού το χωριό μας και να βλέπει ο ένας
τον άλλο. Πως;  Με την ενεργό  συμ-
μετοχή όλων των Σερβαίων στα έργα και
στις εκδηλώσεις του Συνδέσμου, με την
οικονομική στήριξη ανάλογα με το βαλά-
ντιο του καθενός, με την αποστολή προ-
τάσεων και συνεργασιών για την εφημε-
ρίδα και την ιστοσελίδα και με την καλό-
πιστη κριτική  για ότι νομίζετε πως μπο-
ρεί να γίνει  καλύτερο. Ας μην ξεχνάμε
όμως ότι καμιά φορά “το καλύτερο είναι
ο εχθρός του καλού”.
Ιδιαιτέρως το ΔΣ καλεί τα νέα παιδιά, 

που όλοι τα αγαπάμε και πιστεύουμε α-
κράδαντα ότι η γενιά τους είναι καλύτε-
ρη από τη δικιά μας, να συμμετέχουν στα
δρώμενα. Κατανοούμε απόλυτα τις καθη-
μερινές  τους ανάγκες και τις δυσκολίες
της σημερινής ζωής και κυρίως κατανο-
ούμε την αδυναμία διάθεσης του χρόνου
τους. Όμως με καλή διάθεση όλα μπο-
ρούν να γίνουν.
Ο Σύνδεσμος θα προσπαθήσει να συ-

νεργάζεται αρμονικά με την εκάστοτε
εκλεγμένη Δημοτική Αρχή, μέσα στους
σαφώς  διακριτούς ρόλους του κάθε
θεσμού, για την επίτευξη του μέγιστου
δυνατού καλού για το  χωριό μας.
Στον κάθε Σερβαίο, όπου και εάν βρί-

σκεται, το ΔΣ και εγώ προσωπικά ευχόμα-
στε  υγεία και κάθε καλό στο σπιτικό του.
Στους νέους μας  ιδιαίτερα ευχόμαστε κά-
θε  προκοπή στην επαγγελματική και οι-
κογενειακή τους ζωή. Το μέλλον τους α-
νήκει, όπως τους ανήκει και ο Σύνδεσμός
μ α ς .         

 Με πολλές  και εγκάρδιες ευχές σε ό-
λους τους πατριώτες.

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛ. ΚΕΝΤΡΟ
Κατά την επίσκεψή μας στο χωριό στις 5-4-2009 διαπιστώσαμε πως συνεχίζεται το χτίσιμο της

πέτρας στο κτίριο. Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η εργασία στην κύρια πλευρά του κτιρίου, όπως
φαίνεται και στη φωτογραφία. Όμως πρέπει να χτιστεί και το στηθαίο της ράμπας πέτρινο για να
υπάρχει καλό αισθητικό αποτέ-
λεσμα (ασφαλώς να διαμορφω-
θεί και η βάση της ράμπας) κα-
θώς και μέρος της πλευράς της
πλατείας προς τον κήπο των α-
δελφών Δημητρόπουλου.   Η το-
ποθέτηση μαρκίζας με επεξερ-
γασμένες πέτρες πάχους 5 εκα-
τοστών θα γίνει δωρεάν προ-
σφορά από τον εργολάβο Δη-
μήτρη Μπάρδο. Τον ευχαριστού-
με πάρα πολύ. Επίσης ο Δημή-
τρης δεν θέλησε να πληρωθεί και
για το χτίσιμο μικρού μέρους
πέτρας στην πλευρά της ράμπας.
Οι εργασίες που πρέπει να γί-

νουν στο εσωτερικό της αίθου-
σας είναι:

*ÔïðïèÝôçóç ìáñìÜñùí óôçí åóùôåñéêÞ óêÜëá.
*ÏëïêëÞñùóç ôçò ôïðïèÝôçóçò ôùí áëïõìéíßùí óôéò ðüñôåò êáé óôá ðáñÜèõñá, ðïõ ï

áíôßîïïò êáéñüò öÝôïò ðñïêÜëåóå ðïëëÝò áíáâïëÝò.
*ÐÝñáóìá êáëùäßùí ñåýìáôïò, ôïðïèÝôçóç äéáêïðôþí-ðñéæþí,  ðáñï÷Þ ñåýìáôïò, öþ-

ôá.
*ÔïðïèÝôçóç åóùôåñéêþí êïõöùìÜôùí, åéäþí õãéåéíÞò,  íôïõëáðéþí
*ÂÜøéìï.
*ðñïìÞèåéá êÜðïéùí åëÜ÷éóôùí åðßðëùí.
Δυστυχώς όμως τα χρήματα έχουν τελειώσει και το ΔΣ απευθύνει έκκληση στους πατριώτες για

βοήθεια.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 22.3.2009: ΝΕΟ  Δ. Σ.

Πέτρινη επένδυση
Πολιτιστικού Κέντρου

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου
συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ðñüåäñïò:  ÔñïõðÞò   Ã.   Èåüäùñïò  
Áíôéðñüåäñïò: ÂÝñãïò Í. ÉùÜííçò     
Ã.ÃñáììáôÝáò: ÔñïõðÞò  Áñ.  Íéêüëáïò     
Åéä.ÃñáììáôÝáò:  ÂÝñãïò Óô. ÉùÜííçò     
Ôáìßáò:  ×ñïíüðïõëïò  Çë.  ÉùÜííçò    
Äçì.   Ó÷Ýóåéò: ÂÝñãïò Ä. Ãåþñãéïò   
ÌÝëç:
 ÄÜñáò N. Êùí/íïò    
 Ìáñáãêüò  I.  ×ñÞóôïò    
×åéìþíáò È.  Çëßáò        
Αναπληρωματικό μέλος.
Ó÷ßæáò Í.  Êùí/íïò     
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τους:

Áíáóôáóüðïõëï  ×ñÞóôï, ÊáôóéÜðç Ãåþñãéï
êáé ×ñïíüðïõëï Êùí/íï.

Όπως είναι γνωστό, οι εκλογές που είχαν προ-
γραμματιστεί για τις 14 Δεκεμβρίου 2008 ήταν ά-
καρπες, γιατί δεν δηλώθηκαν συμμετοχές. Μετά α-
πό διαβουλεύσεις έγινε έκτακτη Γενική Συνέλευση
και αποφασίστηκε να επαναληφθούν αρχαιρεσίες
την Κυριακή 22.3.2009. Η διενέργεια των εκλογών
έγινε από τριμελή εφορευτική επιτροπή που την α-
ποτελούσαν ο Ðáíáãéþôçò Í. ÄÜñáò, ο δικηγό-
ρος ÉùÜííçò ×. Ìáñáãêüò και η νύφη του χω-
ριού μας Ìáñßíá Äéáìáíôïðïýëïõ από την Κοκ-

κινοράχη, σύζυγος του Νίκου Αριστείδη Τρουπή.
Προσήλθαν και ψήφισαν, από τις 10 η ώρα το

πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα, εκατό σχεδόν πα-
τριώτες. Η διαδικασία ήταν άψογη και όλα κύλη-
σαν ομαλά. Το κλίμα ήταν πολύ ευχάριστο, τα χα-
μόγελα περίσσευαν και τα πειράγματα ακούγονταν
σε κάθε παρέα. Οι πατριώτες επέδειξαν υψηλό αί-
σθημα ευθύνης και στήριξαν δυναμικά  το Σύνδε-
σμο με την αθρόα προσέλευσή τους και την οικο-
νομική βοήθεια, σε μια στιγμή “φουρτούνας” που
κλυδωνίστηκε το “σκάφος”, το οποίο όμως απο-
δείχτηκε “γερό σκαρί”.
Η εφορευτική επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο

της γύρω στις 5 το απόγευμα. Στη συνέχεια τα ε-
κλεγέντα 9 τακτικά μέλη συνήλθαν στην πρώτη τους
συνεδρίαση για την συγκρότηση ΔΣ. Πρώτος έλα-
βε το λόγο ο πλειοψηφίσας σύμβουλος,  τέως πρό-

εδρος κ. Ηλίας Χειμώνας, ο οποί-
ος αφού συνεχάρη  τα μέλη για την
εκλογή τους,  δήλωσε πως ο ίδιος
δεν υπάρχει λόγος να έχει αξίωμα
στο νέο ΔΣ, αφού επί 6 έτη ήταν
πρόεδρος και προσέφερε από τη
θέση αυτή ότι μπορούσε περισσό-
τερο και καλύτερο. “Êáé ùò áðëü
ìÝëïò”, συμπλήρωσε, “èá êÜíù üôé
êáëýôåñï ìðïñþ”. Χαριτολογώντας
μάλιστα είπε: “¼ôáí êÜðïéïò ÷ïñåýåé
ìðñïóôÜ êáé ôåëåéþíåé ôï ôñáãïýäé, ðñÝ-
ðåé íá ðçãáßíåé óôï ôÝëïò ãéá íá ÷ï-
ñÝøïõí êáé Üëëïé ìðñïóôÜ êáé íá äþ-
óïõí íÝï êÝöé óôï ÷ïñü. Åãþ óôï ôÝëïò
ôïõ ÷ïñïý èá áêïëïõèþ êáíïíéêÜ êáé
êáìéÜ öïñÜ èá ...âáñÜù êáé ôï ðüäé”.

Στη συνέχεια ρώτησε τα μέλη ποιος θέλει να είναι
υποψήφιος για πρόεδρος ή για οποιοδήποτε άλλο
αξίωμα. Ακολούθως μίλησαν όλα τα εκλεγέντα μέ-
λη και όλα διατύπωσαν τις απόψεις τους με ευπρέ-
πεια, σεβασμό και περισσή ευγένεια. Ο Γιάννης Ν.
Βέργος πρότεινε ως πρόεδρο τον Θοδωρή
Τρουπή και όλα τα υπόλοιπα μέλη συμφώνησαν.
Συνεχίσθηκε η εκλογή και των υπολοίπων αξιω-
μάτων και τελικά το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα
ως ανωτέρω.

Eφορευτική Επιτροπή

ΕΥΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣΕΥΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣΕΥΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣΕΥΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣΕΥΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ
Με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα,

ευχόμαστε σε όλους τους συγχωριανούς μας
“Χρόνια Πολλά” με υγεία (πάνω απ΄όλα), ευ-
τυχία και ότι άλλο επιθυμούν. Όπως κάθε
χρόνο, έτσι και φέτος πολλοί πατριώτες (πάνω
από εκατό ήσαν στην Ανάσταση) επέλεξαν να
περάσουν τις γιορτές του Πάσχα στο χωριό. Πα-
ρακολούθησαν τις ακολουθίες της μεγάλης ε-
βδομάδας, στόλισαν τον επιτάφιο και έκαναν
την περιφορά του μέχρι την Αγία Παρασκευή,
αρκετοί σούβλισαν αρνιά και όλοι χάρηκαν το
Πάσχα του 2009.

Και του χρόνου.
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ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ

Το ΔΣ του Συνδέσμου Σερβαίων αποφάσι-
σε, στην συνεδρίαση τις 7ης Απριλίου 2009,
την καθιέρωση εορτασμού σε ανάμνηση της
μάχης που έγινε στου Σέρβου (Γριάς το Διά-
σελο) στις 10 Μαΐου 1826.
Ο εορτασμός θα γίνεται την δεύτερη Κυρια-

κή του Μαΐου εκάστου έτους, σε συνεργασία
με τις Τοπικές Αρχές. Πρώτος εορτασμός θα
γίνει το επόμενο έτος 2010.
Θα γίνει κατάλληλη προετοιμασία και θα

καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε ο εορτα-
σμός να λάβει πανηγυρικό χαρακτήρα.

Πρόθεσή μας, εκτός των άλλων, είναι να
πείσουμε τους σημερινούς νέους, που δεν
έχουν προσωπικά βιώματα πολέμων, για την
αξία εκείνου του αγώνα των προγόνων μας,
που είχε ως επακόλουθο την ελευθερία μας
και μία καλή ποιότητα ζωής, αν λάβει κανείς
υπόψη την δυστυχία που υπάρχει στην
πλειοψηφία των ανθρώπων του πλανήτη
μας.
Περισσότερα θα ανακοινωθούν εν καιρώ.

Με την ευκαιρία δημοσιεύουμε απόσπασμα
της αναφοράς του στρατηγού Δ. Πλαπούτα,
προς την Διοικητική Επιτροπή, στις 12 Μαΐου
1826, (ΓΑΚ, Εκτελ. φ, 180), σχετικά με την
κατάσταση και την διεξαγωγή της μάχης.

“....Εισηκούσθην ευθύς με τον στρατ. Χρύ-
σανθον δια να ανταμώσωμεν εις Δίβριν ή στα
Τριπόταμα, και να απεράσωμεν εις Καλάβρυ-
τα, με απόφασιν δια να τους βλάψωμεν εκεί
όσον ημπορέσωμεν. Αλλ’ ο εχθρός προλαμ-
βάνων ήλθεν εις τα σύνορα Άκοβας και Πέρα
Μεριάς, ο ερχομός του τάραξεν όλους τους
κατοίκους των μερών τούτων μην ηξεύρωντα
πόθεν θα κινηθή και δια πού, διο βιασμένοι
από τας γυναίκας και παιδιά των διεσκορπί-
σθησαν τήδε κακείσαι, χωρίς να έχη την πα-
ραμικράν δοχήν εις αυτούς η πιθώ ή η βία.
Εγώ μην ημπορώντας να φέρω σε έκβαση

του σκοπού μου, επήρα τους μισθωτούς
στρατιώτας και ευγήκα εις το πλευρό του
εχθρού, παρατηρώντας όθεν ημπορώ να τους
βλάψω και να εμποδίζω όσον ημπορούσα
τροφάς οπού ενδέχετο να πάρει.

Σωρός Γριάς
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Καθώς την δευτέραν πρωί απερνώντας εν
Σώμα από αυτούς, περίπου των χιλίων πεζών
και ιππέων εις το διάσελον της γριάς, και εκινή-
σαντες δια τα μέρη τούτα ήλθον εις το Λυκού-
ρεσι και συναντήθηκα με αυτούς εις του Σέρ-
βου από κάτω, με τους οποίους ετουφεκίσθη-
μεν και όσον ημπορέσαμε τους αντισταθήκαμε
πέρνωντας τους περίπου των πέντε χιλιάδων
προβάτων όπου είχαν παρμένα, μερικά αλογο-
γελάδια, εμποδίζοντας ακόμη και όσα άλλα εκ
του πλησίον ημπορούσαν να πάρουν.
Εσκοτώθηκαν από αυτούς μερικοί, από τους

οποίους έμειναν τρεις τέσσεροι, και ακολού-
θως πάλιν τουφεκιζόμενοι οι μισοί απέρασαν
εις τον κάμπον Δημητζάνας. Εγώ δε μ’ όσους
περισσοτέρους ιμπόρισα εις Ζάτουνα, με α-
πόφασιν οπού να έλθουν εις Δημητζάνα και Ζά-
τουνα να τους βαρέσωμεν. Αλλ/αυτοί από εκεί
οπού ετοποθετήθησαν το εσπέραν ανεχώρη-
σαν κατ ευθείαν δια την Τριπολιτσάν....“
Η πλήρης αναφορά και λεπτομέρειες για τη

μάχη υπάρχουν στο άρθρο του Σερβαίου στρα-
τηγού Χ. Αθ. Μαραγκού, που έχει δημοσιευθεί
στην εφημερίδα “Αρτοζήνος” και έχει αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα “Servou.gr”.

(Σ.Σ. Θα καταβληθεί προσπάθεια εκ μέρους
της οργανωτικής επιτροπής της εκδήλωσης, να
πεισθούν τα μέλη του ΔΣ να ντυθούν με ...φου-
στανέλες και οι γυναίκες τους ...με στολές σου-
λιώτισσας..., ώστε να δώσουν το καλό παρά-
δειγμα και σε άλλους).

συνέχεια από τη σελ.1

ΘΑΝΑΤΟΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΚΟΥΣΤΗ
Την Πέμπτη 5.3.09 άφησε την τελευταία της

πνοή η Ξάκω, κόρη του Παναγιώτη και της
Παναγιώτας Κωνσταντοπούλου από του Σέρ-
βου. Η κηδεία της έγινε την επομένη στα Σαρ-
λαίικα, εκεί που ήταν παντρεμένη. Η Ξάκω ή-
ταν αδερφή της γνωστής μας “Κωστάκαινας”
(σύζυγος Κωστάκη Παπαθωμόπουλου). Τον
περασμένο Νοέμβριο έφυγε από τη ζωή και ο
σύζυγός της. Μοναχογιός τους είναι ο γνω-
στός μας μουσικός Κώστας Παυλόπουλος που
έχει φτιάξει τον πολιτιστικο-μουσικό σύλλογο
“Πάνας”, που με τη χορωδία του πολλές φο-
ρές μας έχει εντυπωσιάσει.

ΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Πληροφορηθήκαμε ότι  απεβίωσε ο πα-
τριώτης μας Κώστας Παναγιώτου Γκούτης,
μηχανικός αυτοκινήτων που διέμενε στον Πει-
ραιά. Ο Κώστας είχε μείνει από μικρός ορφα-
νός, αφού ο πατέρας του έχασε τη ζωή του
νέος σε κάποιο ατύχημα (πνίγηκε). Η γιαγιά
του  “Γριά Παναγιωτίτσα” τον έφερνε κάθε
καλοκαίρι στο χωριό και μάλιστα ήσαν από
τους πρώτους που τα καλοκαίρια επισκέπτο-
νταν το χωριό. Ο  Κώστας αγαπούσε πολύ το
χωριό μας και ήθελε να φτιάξει σπίτι εκεί. Δεν
βρήκε όμως κατάλληλο οικόπεδο και έφτιαξε
σπίτι στου Ράδου που επισκεπτόταν συχνά.

ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΗ 89 ΕΤΩΝ

Άφησε την τελευταία της πνοή στην Αθήνα
στις 13/4/09 και κηδεύτηκε την επομένη στους
Αράπηδες με τη συνοδεία πολλών συγγενών
και φίλων.
Ο Σύνδεσμος εκφράζει τα θερμά του συλ-

λυπητήρια και τη συμπάθεια του, στις οικο-
γένειες των θανόντων.

ΑΘΗΝΑ 3-9-1957
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ,

ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΕΡΒΑΙΩΝ
“Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”

Αγαπητέ  πατριώτη.
 Έμαθες, ότι άρχισε η αποπεράτωση

της Κατωκκλησιάς από μηνός, 30 χρό-
νια μας περίμενε. Το όνειρο γίνεται, πραγ-
ματικότητα. Μας λείπουν όμως 60 χιλ.
για να τελειώσει  η σκεπή! Παρακάτω
διαβάζεις τον πίνακα των μέχρι σήμε-
ρα εισφορών. Για πρόσεξε: Είναι μέσα
το όνομα σου; Αν ναι, είναι αρκετά όσα
πρόσφερες; Αν όχι γιατί αργείς; Σε πα-
ρακαλούμε να ανταποκριθείς στη φω-
νή της ΠΑΝΑΓΙΑΣ μας.

Με  πατριωτικούς χαιρετισμούς
 ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥ
25.3.2009.   Åïñôáóìüò   25çò Ìáñôßïõ

 Έγινε στο χωριό, παρουσία 9 συγχωριανών μας, ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου με δοξολογία
προ του μνημείου πεσόντων και κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες με δυνατό άνεμο και χαλαζό-
πτωση. Κατατέθηκαν στεφάνια εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής από το σύμβουλο κ. Θάνο Μπόρα,
και εκ μέρους του Συνδέσμου μας από το μέλος του ΔΣ κ. Κώστα Δάρα. Η εκδήλωση έκλεισε με τον
Εθνικό Ύμνο.

29.3.2009  Ìíçìüóõíï óôï Íáü Êïéì. Èåïôüêïõ.
 Την Κυριακή 29.3.2009 έγινε με απόφαση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου μνημόσυνο στο Μη-

τροπολιτικό Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου:
“ÕðÝñ ôùí êôéôüñùí ôïõ Éåñïý Íáïý ôïýôïõ, äùñçôþí, áöéåñùôþí, äéáêïíïýíôùí, äéáêï-

íéóÜíôùí áäåëöþí éåñÝùí, éåñáôåõóÜíôùí êáé ðÜíôùí ôùí ðñïêåêïéìçìÝíùí Óåñâáßùí ùí
ôï éåñüí ìíçìüóõíïí ôåëïýìåí”,  όπως ανέγνωσε ο καλλίφωνος Παπα-Σωτήρης, τον οποίο
ευχαριστούμε για την πρωτοβουλία του.

4-4-2009: ×áëáæüðôùóç êáé êåñáõíïß óôï ÷ùñéü.
 Όπως πληροφορηθήκαμε από κατοίκους

του χωριού,το Σάββατο έλαβε χώρα μεγάλη χα-
λαζόπτωση με επίκεντρο κυρίως την περιοχή
από της Γριάς το Σωρό μέχρι την Κοκκινόβρυ-
ση. Την επομένη που επισκεφθήκαμε το χω-
ριό, πράγματι σε πολλές πλαγιές υπήρχε αρκε-
τό χαλάζι, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία.
Επίσης αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός

πως μαζί με την χαλαζόπτωση έπεσαν και κε-
ραυνοί στο χωριό και κατέστρεψαν το μικρό
αλεξικέραυνο στο καμπαναριό του Ιερού Να-
ού της Κοίμησης της Θεοτόκου. Ευτυχώς δεν
έγινε ζημιά στο καμπαναριό, παρά μόνο στα
ηλεκτρολογικά της καμπάνας.  Όπως διαπιστώθηκε, αιτία ήταν το ότι το σύρμα της γείωσης ερχόταν
σε επαφή με τις πέτρες του καμπαναριού.

Åïñôáóìüò Æùïäü÷ïõ ÐçãÞò
Την Παρασκευή 24-4-09 τυπώθηκε το 172ο φύλλο της εφημερίδας μας “Αρτοζήνος”. Στο χωριό

την ημέρα αυτή “Παρασκευή της Λαμπρής” γίνεται πανηγυρικός εορτασμός της Ζωοδόχου Πηγής,
στον ομώνυμο Ναό του χωριού μας, που βρίσκεται βορειοανατολικά στο ψηλότερο σχεδόν σημείο

του χωριού. Τις
δεκαετίες πριν το
1960, που οι πα-
τριώτες μετανά-
στευσαν στα αστι-
κά Κέντρα, γινόταν
“τρικούβερτο” πα-
νηγύρι, με όργανα
κλπ. Με  την ευκαι-
ρία του εορτασμού
της Ζωοδόχου
Πηγής είχαμε προ-
γραμματίσει να δη-
μοσιεύσουμε εμπε-
ριστατωμένη μελέ-
τη (δύο σελίδων
της εφημερίδας)
για τον Ιερό Ναό,
γραμμένη από το
στρατηγό Χ. Αθ.
Μαραγκό. Δυστυ-
χώς η επίκαιρη ύλη

μας στέρησε αυτή την δυνατότητα. Ελπίζουμε σε προσεχή δημοσίευση. Πάντως η μελέτη υπάρχει
στην ιστοσελίδα Servou.gr (Αξιοθέατα_Εκκλησίες_Ζωοδόχος Πηγή), με πολλές φωτογραφίες  και
μάλιστα μπορείτε να ακούσετε και το σχετικό τροπάριο, σε άριστη ψαλμωδία.

2-5-2009: Åîüñìçóç óôï öáñÜããé ôçò Ãêïýñáò.
Ο Ορειβατικός Όμιλος Ηραίας “Η Γκούρα” διοργανώνει εκδρομή- εξόρμηση την 2α Μαΐου στη

Γκούρα, για εξερεύνηση του τμήματος του φαραγγιού που βρίσκεται στο ύψος της Αετορράχης . Οι
εκδρομείς θα πάνε με δικά τους μέσα και η συνάντηση θα γίνει στην Αετοράχη την 9.30' πμ. Το
κομμάτι αυτό της Γκούρα είναι ιδιαίτερα γραφικό και θεαματικό, γιατί περιβάλλεται από πανύψηλους
βράχους. Όσοι είναι φίλοι της φύσης καλούνται να συμμετέχουν

Ïé íÝïé ôïõ ÷ùñéïý ìáò Ý÷ïõí ïéêïëïãéêÞ óõíåßäçóç.
Το περασμένο μήνα ο ÄçìÞôñçò  Í. ÔñïõðÞò πήγαινε ένα βράδυ

με τον αδερφό του και τους γονείς του από το χωριό του πατέρα του
(Σέρβου) στο χωριό της μάνας του (Κοκκινοράχη). Όταν πλησιάζανε
στους Αράπηδες, εκεί κοντά
στο  μνημείο του Δήμου, τα
φώτα του αυτοκινήτου έπε-
σαν πάνω σε ένα λαγουδάκι.
Βγαίνει ο Δημήτρης, πάει κο-
ντά και βλέπει το όμορφο και
φοβισμένο ζωάκι να είναι μα-
ζεμένο και να μένει ακίνητο.
Γυρνάει στο αυτοκίνητο παίρ-

νει τη μηχανή του και του βγάζει κάμποσες φωτογραφίες,  Το λαγουδάκι δεν εννοούσε να φύγει. Το πιάνει
ο Δημήτρης στην αγκαλιά του, το χαϊδεύει και περνάει στην απέναντι πλευρά του δρόμου προς την
Γκούρα. Το αφήνει εκεί προς την κατηφόρα  και το ...συμβούλευσε να μην περιφέρεται κοντά στο δρόμο
γιατί κάποια άλλη φορά μπορεί να έχει ....διαφορετική τύχη.  Το λαγουδάκι έγινε ...λαγός και πήρε το
δρόμο για την Γκούρα.

ÄÉÅÕÊÑÉÍÉÓÅÉÓ
Σε συζήτηση, σχετικά  με την ονοματοδοσία δρόμων και πλατειών του

χωριού μας, ο   ÈáíÜóçò Çë. Ó÷ßæáò, που είναι μέλος του Τοπικού
Συμβουλίου του χωριού, μας δήλωσε ότι είναι υπέρ της ονοματοδοσίας.
Υπενθυμίζουμε πως στην ίδια δήλωση έχει προβεί και ο πρώην πρόε-
δρος του Συνδέσμου ÓôÜèçò ÄÜñáò καθώς και ο ÁíäñÝáò Áíäñéü-
ðïõëïò.

Æùïäü÷ïò ÐçãÞ ÓÝñâïõ Áñêáäßáò. ¸ñãï ôçò éáôñïý Ìáñßáò ×. Ìáñáãêïý.
ÐñïóöïñÜ ãéá ôï Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï.

Γιώργος-Φαίδων Ι. ΔημόπουλοςΓιώργος-Φαίδων Ι. ΔημόπουλοςΓιώργος-Φαίδων Ι. ΔημόπουλοςΓιώργος-Φαίδων Ι. ΔημόπουλοςΓιώργος-Φαίδων Ι. Δημόπουλος
Ήταν γιος του

γιατρού από του
Σέρβου Ιωάννη Δ.
Δημόπουλου. Ε-
νώ σπούδαζε
ιατρική στο Παρί-
σι προσεβλήθη α-
πό την επάρατη
νόσο και πέθανε
το 1950, σε ηλι-
κία 20 ετών. Έ-
γραψε μια ποιη-
τική συλλογή με τίτλο “ΟΛΒΙΕΣ ΩΡΕΣ”, η ο-
ποία εκδόθηκε στην Αθήνα μετά τον θάνατο
του, το 1950. Τα πιο πολλά ποιήματα τα έγρα-
ψε βιώνοντας την ασθένεια του και περιμένο-
ντας υπομονετικά το τέλος του. Στα ποιήματά
του δίνει το παράδειγμα υπομονής και καρτε-
ρίας και μας βοηθάει να βρούμε την αξία και το
νόημα της ζωής, να έρθουμε σε επαφή με την
ασθένεια και να αντιληφθούμε πως πρέπει να
αντιμετωπίζουμε τη μοίρα μας, στο σύντομο
ταξίδι μας μέσα στη ματαιοδοξία της σημερι-
νής εποχής. Θεωρώ τα ποιήματα αυτά πολύτι-
μο θησαυρό για αυτοσυγκέντρωση και περι-
συλλογή.

Ιωάννης Ν. Δημόπουλος. Ιατρός,
Ε. Καθηγητής, Δεκέμβριος 2008.

Συντροφιά με τη φύση
Το φτωχικό, γαλήνιο χωριουδάκι
με την παράξενη θολή ομορφιά
κι’ ένα σταχτί κουκλίστικο σπιτάκι,
χαράχτηκε στη σκέψη μου βαθιά.
Τριγύρω του φαντάζει ένα δασάκι
και μέσα σ’ ένα φόντο γαλανό
της θάλασσας τ’ αχόρταγο μεράκι
στήνει χορό με τ’ άβατο βουνό.

II
Πέρα μακριά σε μαγεμένους τόπους
σε κάμπους και σε λόφους αψηλούς,
βλέπεις τους λιοψημένους χωρικούς,
τους ταπεινούς, απλούς αυτούς ανθρώπους.
Στην άδολη κι’ αυθόρμητη λαλιά τους
χρυσάφι ατόφιο η σκέψη π’ αντηχεί’
κι’ ω, τη γλυκειά, τη διάφανη ματιά τους
πούναι πλημμυρισμένη από ψυχή!

III
Τ’ αθάνατο ακρογιάλι μεθυσμένα
σκόρπιζε στους διαβάτες του φιλιά
και μες απ’ τα νερά τα χρυσωμένα
χαϊδευτική απλωνόταν αντηλιά.
Η φύση, γιορτερή, σαν πανηγύρι
στης Άνοιξης την αγκαλιά είχε γείρει
κι’ ανάμεσα στα μυρωμένα κλώνια
σπαθίζανε τρελά τα χελιδόνια.

IV
Ζήσαμε κι’ αγαπήσαμε με πάθος
τις ψυχούλες των παιδιών τις ταπεινές,
τα ματάκια τους που κρύβουν τόσο βάθος
και τις άπλαστες, κρουστάλλινες φωνές.
Ξανθόμαλλα, σγουρόμαλλα αγγελούδια
μας χαρίσανε την άγια τους καρδιά΄
με τα ολόδροσα παιδιάτικα τραγούδια
νιώσαμε κι’ εμείς ότι είμαστε παιδιά.

V
Ρεμβάζοντας στο δάσος ξαπλωμένοι
κι’ όπως σε κόσμους πλέαμε γαλανούς,
ο μαύρος κι’ ολοσκότεινός μας νους
δέχτηκε μιαν αχτίδα χρυσωμένη.
Δέχτηκε μιαν ηλιόφωτην αχτίδα
ο μαύρος, ο τρισκότεινος μας νους
κι’ άνοιξαν της ψυχής τα μάτια κι’ είδαν
της Ομορφιάς τους μάγους ουρανούς.

VI
Κι’ όταν ξεψύχησαν του ονείρου οι ώρες
Κι’ εσήμανε η στιγμή του χωρισμού,
με την καρδιά σφιγμένη και θλιμμένη
πήραμε το στρατί του γυρισμού.
Κι’ όμως, θαρρείς πώς είχαμε αποχτήσει
καινούργια κι’ ολοδύναμα φτερά
κι’ ότι κατάβαθα είχαμε κερδίσει
κάποια κρυφή, αβασίλευτη χαρά.

“ΜΑΧΗ  ΣΕΡΒΟΥ”“ΜΑΧΗ  ΣΕΡΒΟΥ”“ΜΑΧΗ  ΣΕΡΒΟΥ”“ΜΑΧΗ  ΣΕΡΒΟΥ”“ΜΑΧΗ  ΣΕΡΒΟΥ”
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ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ
Ο ΣΕΡΒΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΧΙΖΑΣ
τιμήθηκε από τον Σύλλογο “ΑΙΑΝΤΙΣ”, Σαλαμίνας

Στις 2 Φλεβάρη στη Σαλαμίνα

Γράφει ο Λευτέρης Τζόκας Πρόεδρος Ένωσης
Ελλήνων Λογοτεχνών

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Αρχαιοτήτων, Βυζα-
ντινής και Λαϊκής Κληρονομιάς “ΑΙΑΝΤΙΣ”, που έχει ευαισθητο-
ποιήσει εδώ και 28 χρόνια τους κατοίκους της Σαλαμίνας και όχι
μόνο, στην ανάδειξη και προστασία του ιστορικού χώρου της
Ναυμαχίας της  Σαλαμίνας (480 π.Χ.) από παντοίους κινδύνους,
που έχει πρόεδρο τον δραστήριο Χρήστο Μαριδάκη κι ένα άξιο
Δ.Σ., πραγματοποίησε τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2009, στις 6
μ.μ. στη μεγάλη αίθουσα τελετών “ΜΠΟΓΡΗΣ” του Δημαρχείου
Σαλαμίνας εκδήλωση για ενημέρωση και απονομή τιμητικών δια-
κρίσεων σε εκλεκτές προσωπικότητες.
Ανάμεσά τους ήταν ο Σερβαίος Δημοσιογράφος Βασίλης Σχί-

ζας, που τιμήθηκε με αναμνηστική πλακέτα που έγραφε: “Εις
τον Σαλαμινομάχο Βασίλειο Σχίζα”.
Γνωστή η προσφορά και η αγωνιστική διάθεση του Βασίλη

Σχίζα απ’ τη μάχιμη δημοσιογραφία που κάνει μέσα από τη μη-
νιαία έκδοσή του “Κρητική Ενημέρωση” εδώ και οχτώ χρόνια.
Ένθερμος υποστηρικτής των τίμιων αγώνων που κάνει ο Σύλ-

λογος “ΑΙΑΝΤΙΣ” εδώ και πολλά χρόνια για την προστασία της
νήσου Σαλαμίνας, στέκεται δίπλα τους, έντιμος και ανιδιοτελής,
υπόδειγμα αφιλοκέρδειας και ηρωικής αγάπης στο επάγγελμα
του εκδότη – δημοσιογράφου, που πασχίζει ν’ αφυπνίσει μέσα
από την εφημερίδα του “Κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ” τις κοιμισμένες
συνειδήσεις ορισμένων ιθυνόντων και κατοίκων που προσβλέ-
πουν σε ατομικά συμφέροντα.
Αυτό τόνισε και στο λόγο που του δόθηκε μετά τη βράβευσή

του, ενώπιον πολυπληθούς ακροατηρίου, που καταχειροκροτή-
θηκε.
Ενθουσιώδης πατριώτης, ελληνολάτρης, αλλά και θαυμαστής

του ωραίου και αληθινού, ο δημοσιογράφος Βασίλης Σχίζας, συ-
νεχίζει με δύναμη, νεύρο, τιμή και κύρος την ελληνική δημο-
σιογραφία, δίνοντας μαθήματα δεοντολογίας και σεβασμού στον
τόπο και τους ανθρώπους.
Αυστηρός και γενναιόδωρος, πιστεύει ακράδαντα στις αιώνιες

αρχές και ιδέες και στη φωνή της συνείδησής του.
Είναι οξυδερκής κριτικός για τα κακώς κείμενα στον τόπο μας,

που καυτηριάζει και προβάλλει μέσα από το μηνιαίο έντυπό του.
Έτσι, τιμάει τ’ όνομά του και την Ελληνική Δημοσιογραφία μας.
Εύγε!...

Στο βήμα ο Βασίλης Σχίζας. Αριστερά ο πρόεδρος του συλλόγου
ΑΙΑΝΤΙΣ Χρήστος Μαριδάκης.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΕΘΝΟΣ” 21-3-2009
Αναφορά στον πατριώτη κ. Νίκο Παπαγεωργίου.

Στο ένθετο της εφημερίδας υπήρχε πολυσέλιδο άρθρο
με τίτλο “ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ -ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ- Ο ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ”  
Ο δημοσιογράφος και ιστο-
ρικός  Γεώργιος  Ζαφειρό-
πουλος, ανέφερε ως έγκυ-
ρη ιστορική πηγή την “έ-
ρευνα και καταγραφή” του
συγχωριανού μας κ. Νίκου
Παπαγεωργίου.
Μεταξύ πολλών άλλων
αναφέρει: “Ο Νίκος Παπα-
γεωργίου περιγράφει επί
22 συναπτά έτη ανέκδοτα
και σπανίως ιστορούμενα
περιστατικά από τη ζωή του
Κολοκοτρώνη, για την το-
πική εφημερίδα “Γορτυνί-
α”. Δημοσιογράφος και αυ-
τοδίδακτος ιστορικός,  ο κ.
Παπαγεωργίου έχει γράψει

μέχρι  σήμερα 984 μικρές ιστορίες με ήρωα τον Γέρο του Μοριά. Ο
συνταξιούχος σήμερα Νίκος Παπαγεωργίου προέρχεται, όπως χα-
ρακτηριστικά λέει, από την τάξη των άσημων μικροεμπόρων, όπως
και οι ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας. Το κατάστημα πώλησης υλι-
κών ραπτών που διατηρούσε επί δεκαετίες στην οδό Πραξιτέλους
είχε μετατραπεί σε πνευματική στέγη πολλών αξιόλογων συνομι-
λητών. Ο ιδιότυπος αυτός βιογράφος του Κολοκοτρώνη γράφει
επίσης σε πλήθος άλλων εντύπων, καθώς και στην ποιοτική αρκα-
δική επετηρίδα “Μάραθα”, εκδότης της οποίας είναι ο επιχειρη-
ματίας Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος. Τέλος, έχει δώσει 61 ομιλί-
ες σε σπουδαία φιλολογικά ιδρύματα και άλλους φορείς...”.
Σχόλιο “Α”: Μπράβο στον εξαίρετο πατριώτη, για την προσφορά
του στην ιστορία του Έθνους. Τιμάει το χωριό μας.

Γορτυνία
 Στην εφημερίδα “Γορτυνία”,  ο πατριώτης μας Ν. Παπαγε-

ωργίου (είναι μόνιμος συνεργάτης της από πολλών ετών), γράφει
ενδιαφέροντα πράγματα για το χωριό μας και μπράβο του. Θα
σταθούμε και θα σχολιάσουμε μερικά, που θεωρούμε πως έχουν
ιδιαίτερη αξία. Γράφει:

“...Πρόσφατα η στήλη υπέδειξε πολύ προσεκτικά τη σκοπιμότη-
τα για μια εθελοντική εξόρμηση προκειμένου να φυτευθούν κυπα-
ρίσσια τουλάχιστον στο επάνω μέρος του δρόμου από Σουλινάρι
έως χωριό...”.

Σχόλιο “Α”: Συμφωνούμε απόλυτα και επικροτούμε αυτή την
πρόταση. Πως όμως θα υλοποιηθεί; Μπορείς αγαπητέ Νίκο να
αναλάβεις  να φέρεις εις πέρας αυτό το σημαντικό έργο, κινητο-
ποιώντας το Δήμο, τη Δασική Υπηρεσία κλπ και ασφαλώς τους
εθελοντές του χωριού μας; Σίγουρα είναι πολλοί. Ο Σύνδεσμος, ο
Αρτοζήνος και η ιστοσελίδα “Servou.gr”, είναι στη διάθεσή σου.
Ευχόμαστε να αποδεχθείς αυτή την πρόκληση.

Άλλα ενδιαφέροντα: “Μερική πλακόστρωση έγινε στο προαύλιο
της εκκλησίας του Αγίου Ανδρέα. Τόσο ο Άγιος Ανδρέας όσο και ο
υπερκείμενος Προφ. Ηλίας λάμπουν από καθαριότητα. Δεν ξέρου-
με κατά πόσο συμβάλλει η 97/χρονη έφηβος <<Κοσιμιογιωρ-
γιά>> που πηγαίνει τακτικά διότι λέγεται ότι <<...περπατά να
χάσει κιλά>>.

Σχόλιο “Α”: Συναντήσαμε την αιωνόβια καλοσυνάτη και πανέ-
ξυπνη γιαγιά την Κυριακή 5.4.2009 που είχαμε κατεβεί στο χωριό.
Ερχόταν με την τσάντα στο χέρι, από του Λιατσόπουλου που είχε
πάει να ψωνίσει.

-Καλημέρα γιαγιά
-Καλημέρα παιδάκι μου.
-Με γνωρίζεις;
-....Μήπως είμαστε συγγένεια;
-Κάτσε να σου βγάλω μια φωτογραφία
-Α πα  πά πα πα... και όρμηξε να φύγει (ευτυχώς που βρέθηκε

κοντά ο Μήτσιος ο πετράς, -δίπλα στη φωτογραφία- και έσωσε
την κατάσταση.)

Να της ευχηθούμε να τα κατοστίσει ...”δε λέει”. Της ευχόμα-
στε να είναι πάντα καλά και τα άλλα ας τα αποφασίσει ο ...Άγιος
Πέτρος.

Όχι με τα τετρακό-
σια, τάχει η θεια, αλλά
με τα οχτακόσια και κά-
νει και πλάκα...

Ξεχάσαμε πάντως να
την ρωτήσουμε αν στην
τσάντα είχε τρόφιμα για
να ανεβεί κατά Αγιολιά
μεριά...

Και άλλα ενδιαφέρο-
ντα από το Νίκο, σε θέ-
ματα προέλευσης τοπω-
νυμίων του χωριού μας:
“Λίμηθι Μπούκουρη (αλ-
βαν.)=Το αλώνι του λε-
βέντη, ωραίου”. “Ντή-
σιλη (τουρκ.)= Του δο-
ντά”. “Ντάρδα Κλώνη

(Αλβαν.)= Αχλαδιές του Κλώνη”. “Γκρόπα” (Αλβαν.)=βαθούλωμα
της γης. “Γκούρα” (αλβαν.) =πέτρα.
 Στις 17-3-09, στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, πραγματοποι-

ήθηκε εκδήλωση με την ευκαιρία της Εθνικής Επετείου. Μίλησε η
κυρία Άννα Συνοδινού με θέμα: “Προσφορά και θυσίες των γυναικών
κατά την Τουρκοκρατία και την Παλιγγενεσία μας”. Το κείμενο ήταν
του συνεργάτη μας κ. Ν. Παπαγεωργίου, το οποίο η Μεγάλη Κυρία του
θεάτρου χαρακτήρισε καταπληκτικό!”
 Με ενέργειες του Νίκου Παπαγεωργίου ανασύρθηκε από τον

ιστορικό λήθαργο η μάχη του Χαλανδρίου, που έγινε στις 2 Νοεμβρίου
1821 και καθιερώθηκε ως τοπική εορτή από τη δημοτική αρχή.

Δημητσάνα
”Δύο νέοι ξενώνες ξεκίνησαν την λειτουργία τους στην Δημη-

τσάνα. Ο ένας είναι <<ΕΝ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗ>> (τηλ..6948404240) και ο
άλλος <<ΤΟ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΝ>> (τηλ. 27950-31942)”.

”Σημαντική υποστήριξη είχε η Δημητσάνα από τον Υπουργό Του-
ριστικής Ανάπτυξης, συμπατριώτη μας και επίτιμο δημότη του Δήμου
μας κ . Άρη Σπηλιοτόπουλο. Προβλήθηκε σε διαφημιστικό σποτ που
παρουσιάστηκε σε όλα σχεδόν τα τηλεοπτικά κανάλια και πρότεινε
διακοπές εντός Ελλάδος....Αυτή η προβολή φαίνεται πως είχε αποτέ-
λεσμα, αφού η Δημητσάνα και όλη η Αρκαδία κατακλύσθηκαν από
επισκέπτες”.

Αρκαδικός Κήρυκας
”Ο ΠΑΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΙΑΣ; Ο γνω-

στός Ηραιάτης γιατρός, πολλά χρόνια υπηρετών το Δήμο Ηραίας από
διάφορα πόστα, μάθαμε από αξιόπιστες πηγές ότι σκοπεύει να διεκ-
δικήσει το αξίωμα του Δημάρχου στις εκλογές του Οκτώβρη του 2010!.
Τούτο βέβαια, εάν και εφόσον ο Δήμος Ηραίας μείνει όπως έχει και
δεν ενσωματωθεί σε άλλο ευρύτερο σχήμα, κατά πως λέγει ο Καπο-
δίστριας 2.Αλλά και αν ακόμη γίνει τούτο, ο γιατρός είναι αποφασι-
σμένος -όπως λέγουν οι πληροφορίες μας- να διεκδικήσει με δικό
του ψηφοδέλτιο ό,τι ανήκει στο Δήμο Ηραίας. Γιατρέ προχώρα,
μιας και ο συμπαθής Σταύρος -κατά πως ακούγεται- αποχωρεί”

Από τον Τύπο της Περιοχής

”Η ΓΣΕΕ ΣΤΗΡΊΖΕΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚ ΑΡΚΑΔΙΑΣ: Ο
πρόεδρος της ΤΕΔΚ Αρκαδίας κ. Γ. Μπαρούτσας υποδέχθηκε
στα γραφεία της ΤΕΔΚ στην Τρίπολη, τον πρόεδρο της ΓΣΣΕ κ
Γ ι ά ν ν η
Π α ν α -
γόπου-
λο (αρι-
σ τ ε ρ ά
σ τ η
φ ω τ ο -
γραφία)
ο οποί-
ος του
επέδω-
σε επι-
τ α γ ή
135.000€
για το πρόγραμμα των δράσεων υποστήριξης και συνέχισης του
Προγράμματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης Φυσικών Κατα-
στροφών....”

”ΤΟ ΔΙΑΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ:
Η κατασκευή του Κέντρου, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από
την Προσωρινή Διοίκηση του, βαίνει προς το τέλος του. Αυτό
τον καιρό εργάζονται εντατικά 6 συνεργεία,  γεγονός που κάνει
τους αποτελούντες την Επιτροπή του εν λόγω ιδρύματος να
ελπίζει πως θα μπορέσει να το εγκαινιάσει το προσεχές καλο-
καίρι....”

Η Κοσιμιογιωργιά και ο χαμογελαστός,
καλοσυνάτος και εξυπηρετικός Μήτσιος ο Αλβανός,
από τους πλέον μόνιμους κατοίκους του χωριού.

Ιδιοκτησία:
Σύνδεσμος Σερβαίων Αρκαδίας

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

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

•
Υπεύθυνος Έκδοσης: Θεόδωρος Γ. Τρουπής

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

•
Συντακτική Επιτροπή: Χ. Μαραγκός,

Η. Χειμώνας, Θ.Γ. Τρουπής
•

Συνδρομή: 30 ΕΥΡΩ
Εξωτερικού: 50 δολ. Αμερ. - 100 δολ. Αυστρ.

•
Τυπογραφείο -  Ηλεκτρονική Σχεδίαση:

Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Γερανίου 7, Αθήνα
Τηλ. 210-5244-309

Aρ τ ο ζ ή ν ο ς

Μήνυμα στους νέους του χωριού από το νεότερο μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου
Αγαπητά Σερβιωτόπουλα
Στην τελευταία Συνέλευση του Συνδέσμου, μεταξύ των άλλων θεμάτων, συζητή-

θηκε και το θέμα των σχέσεων των νέων του χωριού μας με τον Σύλλογο. Πως θα
μπορούσαμε δηλαδή να συνεργαστούμε, κυρίως σε θέματα που σας απασχολούν
αλλά και γενικότερα στις εξελίξεις της εποχής μας.
Γνωρίζετε ότι κάθε αρχή είναι δύσκολη, όταν μάλιστα αφορά ένα τόσο λεπτό

ζήτημα που έχει να κάνει με διαχείριση ιδεών, ηθών, εθίμων κλπ, με ανανεωμένες και
σύγχρονες ιδέες και διαφορετικές αντιλήψεις της νέας γενιάς.
Στην πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ, όλα τα μέλη συμφωνήσαμε να καταβάλλου-

με κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συσφίξουμε τις σχέσεις του Συνδέσμου με τους
νέους μας. Ως ο νεότερος στο ΔΣ, εξελέγην  “σύνδεσμος” μεταξύ Συλλόγου και νέων
του χωριού.
Κατόπιν αυτού, αγαπητά παιδιά, σας καλώ σε συνεργασία για το καλό το δικό σας

και του Συλλόγου μας. Εσείς θα επιλέξετε τι, που, πως πότε κλπ. Ο Σύλλογος είναι στη
διάθεσή σας, αρκεί οι ενέργειές σας να βρίσκονται γενικά μέσα στα πλαίσια των
σκοπών του.
Ας προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε καλές σχέσεις, ανεξίτηλες στο πέρασμα

του χρόνου. Στηριζόμενοι σε γερά θεμέλια, ας αποδείξουμε ότι είμαστε φτιαγμένοι
από την ίδια η και καλύτερη πέτρα, από αυτή των μεγαλύτερων πατριωτών αλλά και
των προγόνων μας. Οι μεγαλύτεροι αποτελούν τον κορμό του δέντρου, που παίρνει
τροφή από τις ρίζες και διοχετεύει τους χυμούς ψηλά στα κλωνάρια που είστε εσείς.
Ας μην αφήσουμε την ευκαιρία που μας προσφέρεται να πάει χαμένη. Σας περιμέ-

νω να συζητήσουμε όλα τα θέματα.
Με εκτίμηση Νίκος Αρ. Τρουπής.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ κ Παναγόπουλος (αριστερά),
με τον κ. Μπαρούτσα.
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                                 Πρακτικά έκτακτης Γεν. Συνελεύσεως      Πρακτικά έκτακτης Γεν. Συνελεύσεως      Πρακτικά έκτακτης Γεν. Συνελεύσεως      Πρακτικά έκτακτης Γεν. Συνελεύσεως      Πρακτικά έκτακτης Γεν. Συνελεύσεως      Σήμερα 15.3.2009 συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συ
νέλευση τα μέλη του Συνδέσμου Σερβαίων στην αί
θουσα της Παγγορτυνιακής  Ένωσης, στην οδό Πει-

ραιώς 1, σύμφωνα με την
πρόσκληση του προσωρι-
νού ΔΣ,  για την λήψη α-
ποφάσεων σχετικά με το
μέλλον του Συνδέσμου, α-
φού δεν υπήρξε εκδήλω-
ση ενδιαφέροντος υποψη-
φίων για το Διοικητικό Συμ-
βούλιο στις  εκλογές Δε-
κεμβρίου 2008. Προσήλ-
θαν περί τους 60 πατριώ-
τες (δυστυχώς μόνο 3 γυ-
ναίκες) και η συνεδρίαση
άρχισε στις 10.30. Το λό-
γο έλαβε πρώτος ο απερ-
χόμενος πρόεδρος κ. Η.
Χειμώνας που καλωσόρισε  τους πατριώτες  και τους κάλε-
σε να συζητήσουν με πολιτισμένο τρόπο και με αποφυγή
ακροτήτων, ώστε να αποφασίσουν για τη συνέχιση του ιστο-
ρικού μας Συλλόγου, με την εκδήλωση ενδιαφέροντος και
τη συμμετοχή  πολλών υποψηφίων για το επόμενο  ΔΣ. Πρό-
τεινε ως πρόεδρο της Γ/Σ  τον  κ. Νικόλαο Τρουπή  (Γκράβα-
ρη ) και γραμματέα τον κ. Θεόδωρο Γ. Τρουπή, τους οποίους
ομόφωνα απεδέχθησαν τα μέλη.
Το λόγο στη συνέχεια έλαβε ο Πρόεδρος της Συνέλευσης

και αφού ευχαρίστησε για την τιμή που του έγινε να τον
προτείνουν ως πρόεδρο, παρακάλεσε όλους όπως εκφρα-
στούν ευπρεπώς χωρίς να ξεχνούν ότι όλους μας ενώνει η
αγάπη για το χωριό και μόνο. Πρόσθεσε πως με τη συνεργασί-
α θα επιτύχουμε τους στόχους μας. Ζητήθηκε να  καταρτι-
σθεί κατάλογος όσων επιθυμούσαν να ομιλήσουν.
Πρώτος από τους ομιλητές τον λόγο έλαβε ο κ. Ανδρέας Ν.

Ανδριόπουλος, ο οποίος εξέφρασε την ευχή όπως το απελ-
θόν ΔΣ συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Σύλλο-
γο και για τη νέα διετία. Είπε πως εν όψει των νέων Καποδι-
στριακών Δήμων, η μέχρι τώρα εμπειρία του ΔΣ είναι ανα-
γκαία. Δήλωσε ότι συμφωνεί απόλυτα με τις αποφάσεις των
ΓΣ του Συνδέσμου για την αναγραφή ονομάτων πεσόντων
στο Ηρώο. Επίσης συμφωνεί με την ομόφωνη απόφαση πα-
ρελθούσης ΓΣ για ονοματοδοσία  δρόμων και πλατειών του
χωριού. Επέκρινε όμως το απελθόν ΔΣ γιατί δεν χειρίστηκε
κατά τη γνώμη του ικανοποιητικά το θέμα του Κανονισμού

των Νεκροταφείων, που
ψήφισε ο Δήμος Ηραίας.
Είπε ενδεικτικά πως οι γει-
τονικοί Δήμοι Δημητσά-
νας, Λαγκαδίων, Τροπαί-
ων και Στεμνίτσας δεν έ-
χουν αντίστοιχους κανο-
νισμούς και διερωτήθηκε
γιατί ο δικός μας έσπευ-
σε να ψηφίσει κανονισμό.
Επίσης διευκρίνισε πως
μέχρι στιγμής επιλεκτικά
έχουν εφαρμοσθεί μερι-
κά άρθρα του κανονι-
σμού. Ανέφερε αναλυτι-

κά  τα αρνητικά που κατά τη γνώμη του προβλέπονται, όπως
είναι η πενταετής (ή επταετής) υποχρεωτική εκταφή, η ει-
σφορά για κάθε άδεια ταφής των δικών μας ανθρώπων στα
δικά μας χώματα, η εισφορά για τους ανθρώπους που έχουν
αγοράσει από παλιά τάφο, η ετήσια εισφορά κλπ. Χαρακτηρι-
στικά ανέφερε ότι πολλοί πατριώτες είχαν προ πολλών ετών
καταβάλλει το ποσό των 5.000 δραχμών για αγορά τάφου,
ποσού που σήμερα με αναγωγή αντιστοιχεί σε 350.000 δρχ
(χίλια ευρώ). Πρόσθεσε ακόμη πως με τους δικούς του υπολο-
γισμούς ο Δήμος θα εισπράττει κάθε χρόνο από του Σέρβου
γι΄αυτό το σκοπό περί τις 10.000 ευρώ. Πρότεινε τέλος στο νέο
ΔΣ να ζητήσει από τη Δημοτική Αρχή διευκρινίσεις για το ποια
άρθρα του κανονισμού ισχύουν. Είπε ακόμη πως κατά τη γνώμη
του το επόμενο ΔΣ πρέπει να κρατάει κριτική στάση έναντι
πολλών ενεργειών της Δημοτικής Αρχής.
Ο πρόεδρος της ΓΣ ευχαρίστησε τον κ. Ανδριόπουλο και έδω-

σε το λόγο στον κ. Νικ. Αρ.Τρουπή, ο οποίος αφού εξέφρασε
το θαυμασμό του για την ευφράδεια του λόγου του κ. Ανδριό-
πουλου και τον περιεκτικό του λόγο, συμφώνησε με τις θέσεις
του και εξέφρασε την αντί-
θεσή του με οποιοδήποτε
εισπρακτικό μέτρο του Δή-
μου. Ευχαρίστησε το απελ-
θόν ΔΣ για το εξαιρετικό έρ-
γο που έκανε και ιδιαιτέρως
τον πρόεδρο κ. Χειμώνα,
που ηγήθηκε αυτής της
προσπάθειας. Καυτηρίασε
κάποιες ακραίες κριτικές και
 εξέφρασε την επιθυμία
του να είναι υποψήφιος για
το ΔΣ και δήλωσε πως αν
εκλεγεί έχει μεγάλη διάθε-
ση να εργαστεί για το χω-
ριό και τους πατριώτες.

Ο  λόγος δόθηκε στη συνέχεια στο κ. Κων/νο Ν. Δάρα ο οποί-
ος μετέφερε τους χαιρετισμούς του προέδρου του Τοπικού 
Συμβουλίου του χωριού μας κ. Γιάννη Θ. Σχίζα, ο οποίος απουσί-
ασε λόγω ασθένειας. Είπε
πως ο πρόεδρος συμφωνεί
με όλες τις αποφάσεις της
πλειοψηφίας των πατριω-
τών. Ο κ. Δάρας πρότεινε
 κάθε 2 χρόνια  το νέο ΔΣ
να ανανεώνεται με 4 νέα
μέλη, τα οποία να έχουν τη
δυνατότητα να επισκέπτο-
νται τακτικά το χωριό και ε-
άν ήταν δυνατόν τα 2 εξ αυ-
τών να είναι Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι.
Ο πρόεδρος της Συνέλευ-

σης ευχαρίστησε τον κ. Δά-
ρα και έδωσε το λόγο στον κ. Αθανάσιο Κ. Γκούτη, ο οποίος
αφού χαρακτήρισε τον κανονισμό για το κοιμητήριο ως   “ύ-
βρη” διερωτήθηκε  εάν υπάρχει μέλλον στο Σύλλογο, όταν τα
ίδια πάντα πρόσωπα συμμετέχουν στο ΔΣ. Πρότεινε να βρεθεί
τρόπος ώστε ο Σύλλογος να  προσεγγίσει νέους στα κοινά, πράγ-
μα που όλοι συμφώνησαν.

Ο λόγος στη συνέχεια δόθηκε στον κ. Κων. Ν. Κωνσταντόπου-
λο που αναφέρθηκε σε θέματα που συζητήθηκαν στην προη-
γουμένη Γεν. Συνέλευση και πρότεινε να αλλάξει το καταστα-
τικό του Συνδέσμου. Είπε πως οι συνθήκες σήμερα έχουν αλλά-
ξει από την εποχή που ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος και πως ο ρόλος
του ΔΣ πρέπει να είναι τέτοιος, που να μπορεί να επηρεάσει
καταστάσεις ενόψει και του “Καποδίστρια 2”. Στη συνέχεια ά-
σκησε κριτική στο απελθόν ΔΣ γιατί δεν ήσαν κατά τη γνώμη
του σωστές οι αποφάσεις που πήρε για την αναγραφή ονομά-
των στο  Ηρώο και την ο-
νοματοδοσία σε δρόμους
και πλατείες του χωριού
και τους  κατηγόρησε για
 ”ονοματολαγνεία”. Δεν α-
ναγνωρίζει ο Κ. Κωσταντό-
πουλος στη Γενική Συνέ-
λευση την  “ιστορική ά-
δεια” να κρίνει αυτή (μετά
από πρόταση του ΔΣ) εάν
οι πεσόντες στους πολέ-
μους συγχωριανοί μας ή ό-
σοι έχασαν τη ζωή τους
στην ανώμαλη περίοδο του
εμφυλίου, είναι άξιοι ώστε
το όνομά τους να γραφεί
στο Ηρώο και ότι μόνο όσοι έχουν σπουδάσει Ιστορία και είναι 
“Ειδικοί” θα μπορούσαν να αποφανθούν σχετικά. Ζήτησε να του
αναφερθεί εάν έγινε μαγνητοφώνηση των συζητηθέντων στην
προηγουμένη Γεν. Συνέλευση και εάν ναι  να δημοσιευθούν τα
απομαγνητοφωνημένα κείμενα στον Αρτοζήνο. Κατηγόρησε το
ΔΣ για “Υπερσυντηριτισμό” γιατί ενώ αναδημοσίευσε στον Αρ-
τοζήνο άρθρο του συγχωριανού μας κ. Βασιλείου Σχίζα (εκδότη
της Εφημερίδας κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) σχετικά με τις καταλήψεις
στα σχολεία, δεν δημοσίευσε  το 2004 επιστολή πατριώτη μας
φοιτητή Θοδωρή Λιατσόπουλου για τους Ολυμπιακούς αγώνες.
Ζήτησε να υπάρχει συνέ-
χεια στο Σύλλογο, δηλώνο-
ντας όμως ότι ο ίδιος δεν θα 
είναι υποψήφιος για το επό-
μενο ΔΣ. Συνεχάρη πάντως
το ΔΣ για την εξαιρετική ι-
στοσελίδα και ζήτησε διευ-
κρινίσεις για τα δικαιώματα
των μελών.
Ο πρόεδρος της Συνέλευ-

σης ευχαρίστησε τον κ. Κων-
σταντόπουλο και έδωσε το
λόγο στον κ. Κώστα Διαμ.
Κουτσανδρέα, ο οποίος α-
ναφέρθηκε στα όσα είπε ο

προηγούμενος ομιλητής σχετικά με την επιστολή του φοιτητή
(γιατί ήταν μέλος στο ΔΣ όταν ελήφθη αυτή η απόφαση), λέγο-
ντας ότι η επιστολή δεν μπορούσε να δημοσιευθεί, γιατί ήταν
ακραία. Ανέφερε ότι το απελθόν ΔΣ προσέφερε υπηρεσίες, αν
και κατά καιρούς διαφωνούσε σε μερικές αποφάσεις, ειδικά με
τον πρόεδρο και πρότεινε να εκλεγεί το ίδιο ΔΣ, χωρίς αποκλει-
σμό νέων μελών. Επίσης πρότεινε το  νέο ΔΣ να  παίρνει θέση
και να σχολιάζει αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής.
Ο λόγος ακολούθως δό-

θηκε στον κ. Παναγιώτη Ν.
Δάρα, ο οποίος ανέφερε
ότι υπάρχει η δυνατότητα
και προ των επομένων Δη-
μοτικών εκλογών (κατόπιν
δημοψηφίσματος), να ε-
νταχθεί το Σέρβου στο δή-
μο Δημητσάνας ή Λαγκα-
δίων. Ανέφερε ότι το απελ-
θόν ΔΣ ήταν το καλύτερο
των τελευταίων χρόνων και
πρότεινε η εφημερίδα να
μην είναι συντηρητική και
να ασκεί κριτική στο Δήμο.
Ο πρόεδρος έδωσε στη συνέχεια το λόγο στον γραμματέα

του απερχόμενου ΔΣ κ. Γιάννη Στ. Βέργο, ο οποίος είπε ότι στην
εφημερίδα κρατήσαμε ή-
πιους τόνους χωρίς κανένα
μέλος του ΔΣ να έχει κάποια
προσωπική επιδίωξη,
προτείνοντας να ευρεθεί
τρόπος να προσεγγίσουν το
Σύνδεσμο οι νέοι. Αναφέρ-
θηκε κατόπιν στον ΟΡΕΙΒΑ-
ΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΤΡΙΚΟ ΟΜΙ-
ΛΟ “ΓΚΟΥΡΑ ΗΡΑΙΑΣ”, προτεί-
νοντας να γίνουν μέλη του
όσο το δυνατό περισσότε-
ροι Σερβαίοι  και συνεχάρη
τον κ. Κων/νο Κωνσταντό-
πουλο για τη ζωηράδα του.
Το λόγο έλαβε στη συνέχεια ο κ. Γεώργιος Λάμπρου Βέργος,

λέγοντας ότι ως μέλος  σε παλαιότερα ΔΣ, θεωρεί ότι ο Σύλλο-
γος έχει παραδοθεί σε καταξιωμένα μέλη και πρότεινε να παρα-
ταθεί η θητεία του ΔΣ, χωρίς να γίνουν εκλογές. Σχετικά με τη
Γκούρα πρότεινε να κατασκευασθεί φράγμα και τεχνική λίμνη
όπως η λίμνη ΠΛΑΣΤΗΡΑ. (...να συνδυάσουμε το καλοκαίρι βου-
νό και θάλασσα...)
Στο σημείο αυτό παρενέβη ο κ. Ανδριόπουλος και ζήτησε το

λόγο για να συμπληρώσει κάτι που ξέχασε στην αρχική ομιλία
του για το θέμα του κοιμη-
τηρίου. Μίλησε για χαμέ-
νους (όσοι είχαν καταβάλει
5.000δρχ.) και κερδισμέ-
νους  και ζήτησε να δημο-
σιευθούν οι επιστολές του
στον ΑΡΤΟΖΗΝΟ. Ο κ. Ν. Αρι-
στ. Τρουπής με παρέμβασή
του είπε πως ο ίδιος θα είναι
υποψήφιος για το ΔΣ και
δεν δέχεται την πρόταση
του κ. Γ. Λ. Βέργου να μην
γίνουν εκλογές. Δεν θεωρεί
πως η διαδικασία αυτή εί-
ναι δημοκρατική και δίκαιη.
Το λόγο ακολούθως έλαβε το μέλος του απελθόντος ΔΣ, παι-

δίατρος κ. Χρήστος Ι. Μαραγκός ο οποίος σχολιάζοντας διάφο-
ρα που ελέχθησαν, είπε περίπου τα εξής.

“Οι σκοποί του πολιτιστικού μας Συλλόγου σήμερα παραμέ-
νουν ουσιαστικά ίδιοι με αυτούς που αναφέρονται στο κατα-
στατικό. Δηλαδή η διατήρηση κάποιου δεσμού μεταξύ των πα-
τριωτών με διάφορες εκδηλώσεις και η εκτέλεση κάποιων έρ-
γων στο χωριό, που σήμερα όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα
είναι πολιτιστικού κυρίως περιεχομένου,  όπως για παράδειγμα
είναι η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Αν τροποποιηθεί το κατα-
στατικό και διαφοροποιηθούν οι σκοποί του, τότε τα πράγματα
μπορεί να γίνουν διαφορετικά. Μέχρι όμως να γίνει αυτό (αν
ποτέ γίνει) οφείλουμε να σεβόμαστε όλοι τις αρχές του κατα-
στατικού. Για τον “Αρτοζήνο” θέλω να πω πως την τελευταία
4ετία που είναι η ίδια συντακτική επιτροπή εκδόθηκαν 25 φύλ-
λα, που αντιστοιχούν σε πάνω από 200 σελίδες (κάποια φύλλα
ήσαν 12σέλιδα). Οι 200 αυτές μεγάλες σελίδες αντιστοιχούν σε
800 περίπου σελίδες ενός συνηθισμένου βιβλίου (λόγω και δια-
φοράς μεγέθους γραμμάτων). Το έργο αυτό θεωρούμε πως είναι
σημαντικό για το χωριό και τους πατριώτες, γιατί εκτός των άλ-
λων διέσωσε  πολλά στοιχεία από  την ιστορία μας, τα ήθη και
τα έθιμα μας και έφερε χαρά και ενημέρωση σε πάρα πολλά
σπίτια πατριωτών. Ο “Αρτοζήνος”, στέλνεται σε πάνω από χί-
λιους πατριώτες (σε κανέναν δεν έχει γίνει διακοπή και αν ακό-
μη δεν έχει πληρώσει ποτέ) και πρέπει να την διαβάζουν πολύ
πάνω από 2.000 άνθρωποι. Αυτούς έχει στο μυαλό της η συντα-
κτική επιτροπή όταν φτιάχνει την ύλη και όχι μόνο τους 60
πατριώτες που είμαστε σήμερα εδώ ή τους 20 μόνιμους κατοί-
κους του χωριού, που κάποιοι εξέφρασαν κάποια παράπονα.

Ν.Τρουπής

Α. Ανδριόπουλος

Ν. Αρ. Τρουπής

Κ.Δάρας

Κ. Κωνσταντόπουλος

Α. Στιγμιότυπο από τη Γενική Συνέλευση

Κ. Κουτσανδρέας

Π. Δάρας

Γ. Βέργος

Γ. Βέργος
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Λάθη υπάρχουν, αυτό όμως δεν μειώνει την αξία του έργου και
όπως είπε προηγουμένως ο μπάρμπα Νίκος, αλάνθαστοι είναι
μόνο αυτοί που είναι “κάτω
από την πλάκα”. Επίσης ας
μην παραβλέπουμε το γεγο-
νός πως όπου υπάρχει δρά-
ση υπάρχει και αντίδραση.
Τον Κώστα Κωνσταντόπου-
λο θέλω να συγχαρώ για την
ζωηράδα του, την εξυπνά-
δα του, την ευπρέπεια που
σήμερα διαπιστώνω και το έ-
ντονο ενδιαφέρον του για τα
συλλογικά μας πράγματα.
Θεωρώ πως μπορεί να προ-
σφέρει στο Σύνδεσμο και
του προτείνω να ασχοληθεί
ενεργά με τα συλλογικά. Δεν μου άρεσε όμως η λέξη “ονοματο-
λαγνεία”, γιατί ηχεί άσχημα, παραπέμπει σε άλλες καταστά-
σεις, προσβάλλει  οποιονδήποτε πατριώτη και δεν νομίζω πως
ταιριάζει σε κανέναν από εμάς. Κατά τη γνώμη μου κανείς δεν
είναι “λάγνος” για κανένα όνομα. Για την αναφορά σου Κώστα
στο άρθρο του Β. Σχίζα που δημοσιεύθηκε στον Αρτοζήνο, δεν
νομίζω πως έχεις δίκιο, ότι δηλαδή είμαστε περισσότερο ανεκτι-
κοί στις θέσεις του Βασίλη. Για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχουν
6 άρθρα (όλα μαζί είναι στην ιστοσελίδα) και σε παρακαλώ να τα
ξαναδιαβάσεις όλα  και τότε νομίζω πως θα αλλάξεις άποψη,
γιατί τα πράγματα μπαίνουν στη σωστή τους βάση με το σύνολο
των άρθρων και η ζυγαριά μάλλον προς την αντίθετη πλευρά
γέρνει. Εμείς, αγαπητέ Κώστα, θεωρούμε πως είμαστε πολύ προ-
οδευτικοί (με την έννοια που εμείς αποδίδουμε στον όρο) και
αυτό το αποδεικνύουμε στην πράξη με το έργο μας. Για το θέμα

αναγραφής ονομάτων και ιστορίας του Τόπου μας, νομίζεις Κώ-
στα πως θα βρεθεί ποτέ κάποιος που θα κάνει ποιο αξιόλογη
δουλειά από αυτή που έκαναν όλοι οι πατριώτες μαζί με τα
στοιχεία που έδωσαν και έγινε ο κατάλογος που δημοσιεύσα-
με;  Και αυτός ο κάποιος θα είναι τάχα αντικειμενικός; Από την
άλλη πλευρά τα περισσότερα στοιχεία σε εμάς τα πρόσφερε ο
στρατηγός Χ. Αθ. Μαραγκός, που είναι πολύ σοβαρός μελετητής
και ανέτρεξε σε όλες τις στρατιωτικές και άλλες αξιόλογες πη-
γές. Για την ιστοσελίδα και εμείς δεν φανταζόμαστε πως θα
γινόταν τόσο μεγάλη και τόσο δύσκολη στη διαχείριση της.
Χαιρόμαστε που σου αρέσει. Πολλά θέματα ακόμη δεν τα έχου-
με ξεκαθαρίσει. Σχετικά με τους όρους που μπορεί κανείς να
γίνει μέλος χοντρικά αναφέρονται στην κατηγορία ”Νέα” και σε
αδρές γραμμές ένα κείμενο είναι δημοσιεύσιμο αν βρίσκεται
μέσα στα πλαίσια έκδοσης της εφημερίδας (στοχεύει στη σύ-
σφιξη των σχέσεων μεταξύ των πατριωτών, συμβάλει στην ανα-
βάθμιση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, δεν υπάρχουν α-
παξιωτικοί χαρακτηρισμοί για πατριώτες, δεν έχει σχέση με κομ-
ματικά θέματα ή αντιπολιτευτική κριτική στις Τοπικές Αρχές κλπ.
κλπ.). Για τη στάση του ΔΣ και της εφημερίδας απέναντι στις
Τοπικές Αρχές ας δούμε τι έγινε στο παρελθόν. Οσάκις υπήρξε
ανάμειξη και έντονη κριτική ο Σύνδεσμος στη συνέχεια οδηγή-
θηκε στα πρόθυρα διάλυσης, χωρίς να υπάρξει καμία ουσιαστι-
κή ωφέλεια για το χωριό και τους πατριώτες”.
Ακολούθως ο πρόεδρος

κάλεσε στο βήμα τον  Γιάν-
νη Νικ. Δάρα, (Νταρόγιαννη)
ο οποίος με χαμόγελο και
αισιοδοξία  μίλησε με ιδιαί-
τερο ενθουσιασμό και αγά-
πη για τα συλλογικά μας
πράγματα και πρότεινε να
γίνει από όλους προσπά-
θεια ώστε οι νέοι  να πλαι-
σιώσουν το Σύλλογο, γιατί
αυτοί είναι το μέλλον μας,
αφού εμείς, είπε, κοιτάμε
προς τη δύση. Σε αυτή τη
“διαπίστωση” αντέδρασε ο
συμμαθητής του από το δημοτικό και φίλος του Χ. Μαραγκός και
απευθυνόμενος σε αυτόν του είπε: “Να τα αφήσεις αυτά Νταρό-
γιαννη, θα ζήσεις τουλάχιστον 25 χρόνια ακόμη (μάγος είμαι;)
και έχεις υποχρέωση στους πατριώτες να τους διαθέσεις τουλά-
χιστον 5 χρόνια ουσιαστικής και δημιουργικής ενασχόλησης με

τα συλλογικά μας πράγματα. Τα έργα δεν γίνονται με λόγια. Και
εσύ είσαι άνθρωπος των έργων...”
Ακολούθως ο πρόεδρος

της Συνέλευσης κάλεσε στο
βήμα και έδωσε τον λόγο
στον αντιπρόεδρο  του ΔΣ
κ. Ιωάννη Ν. Βέργου που εί-
πε ότι υπήρχαν και κάποιες
αντιθέσεις στο ΔΣ. Πρότεινε
να εγγραφούν νέα μέλη
στον ορειβατικό Όμιλο
“ΓΚΟΥΡΑ”, αναφέροντας ότι
υπάρχει εγκεκριμένο ποσό 
200.000 ευρώ για την αξιο-
ποίηση του φαραγγιού και
με την αξιοποίησή του θα το-
νωθεί η τοπική οικονομία. Ε-
ξέφρασε τον σκεπτικισμό του για την άποψη μελλοντικής έντα-
ξης του χωριού μας στη Δημητσάνα, λέγοντας ότι έχει εγκριθεί
τώρα ποσό 2.000.000 ευρώ για έργα στο Δήμο Ηραίας και δεν θα
πρέπει το χωριό μας να μεί-
νει εκτός.
Ο κ. Γιάννης Ηλ. Χρονό-

πουλος που μίλησε στη
συνέχεια εξέφρασε την
ευχή να διατηρηθεί ο Σύλ-
λογος που έχουμε σήμε-
ρα  και αν στο μέλλον, εί-
πε, μπορέσουμε και φτιά-
ξουμε κάτι καλύτερο, μα-
κάρι να τα καταφέρουμε. Έ-
κλεισε την ομιλία του τονί-
ζοντας ότι όλοι πρέπει να
καταβάλουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια να μη διαλυ-
θεί ο ιστορικός μας Σύλλογος, που τόσα έχει προσφέρει στο
χωριό μας.
Αφού ολοκλήρωσαν τις ομιλίες τους όλοι όσοι ζήτησαν το

λόγο, στο βήμα ανέβηκε ο απερχόμενος πρόεδρος κ. Ηλίας
Χειμώνας, ο οποίος ευχαρίστησε όλους από καρδιάς για το ήρε-
μο και πολιτισμένο κλίμα που επικράτησε στη σημερινή Γενική
Συνέλευση. Ήταν ένα κλίμα, είπε, αντάξιο της παράδοσης και
του πολιτισμού του χωριού μας και του Συνδέσμου μας. Ευχαρί-
στησε ιδιαίτερα και συνεχάρη τον πρόεδρο της Συνέλευσης μπάρ-
μπα-Νίκο, για τον άψογο τρόπο που διηύθυνε την διαδικασία
και τα πήγε θαυμάσια. Κάνοντας κάποια σύγκριση με την προη-
γούμενη ΓΣ είπε:

“Στην προηγούμενη ΓΣ δεν μας ενόχλησε καθόλου η κριτική
που μας ασκήθηκε, αλλά οι φωνές και τα σχόλια από την αίθου-
σα, χωρίς να ζητείται από τον πρόεδρο της ΓΣ ο λόγος και στο
τέλος η επιδεικτική αποχώρηση μερικών πατριωτών, πριν ολο-
κληρωθεί η συνεδρίαση και πριν εκλεγεί Εφορευτική Επιτροπή”.
Απαντώντας στον κ. Ανδριόπουλο για το θέμα του κανονι-

σμού των νεκροταφείων και σε όσους επέκριναν το ΔΣ ότι δεν
ασκεί επαρκή κριτική στη Δημοτική Αρχή είπε ότι, μολονότι ο
Σύνδεσμος δεν είναι αδιάφορος για όσα γίνονται στο δήμο μας
και στο χωριό μας, χρειάζε-
ται μεγάλη προσοχή για να
μη διολισθήσει η εφημερίδα
και το ΔΣ και εξελιχθούν σε
αντιπολίτευση στη Δημοτι-
κή Αρχή. Ο Σύνδεσμος εκ-
φράζει και πρέπει να εκφρά-
ζει το σύνολο των πατριω-
τών και όχι όσους είναι υπέρ
ή κατά της μιας ή της άλλης
δημοτικής παράταξης (και α-
ντίστοιχα, σε εθνικό επίπε-
δο, υπέρ ή κατά οποιουδή-
ποτε κόμματος). Έτσι δεν
μπορεί ούτε να επικρίνει ού-
τε να επιβραβεύει τα έργα της δημοτικής αρχής. Το μόνο που
πρέπει να κάνει είναι να συνεργάζεται μαζί της για την προώθη-
ση των θεμάτων του χωριού. Για τον ίδιο λόγο δεν δημοσίευσε
και το 2004 την επιστολή πατριώτη μας φοιτητή, στην οποία
αναφέρθηκε ο κ. Κωνσταντόπουλος, επειδή απηχούσε τις από-
ψεις συγκεκριμένου κόμματος και χρησιμοποιούσε μάλιστα την
ίδια ακριβώς φρασεολογία του κόμματος αυτού, στην επιχειρη-
ματολογία του κατά της ανάληψης των Ολυμπιακών Αγώνων
από τη χώρα μας.
Όσον αφορά τους σκοπούς του Συνδέσμου και το καταστατι-

κό του, είπε ότι στην πράξη αυτά έχουν αλλάξει σήμερα από
την εποχή που ιδρύθηκε το σωματείο  και τώρα πια ο Σύλλογος
είναι προσανατολισμένος σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μέσα
στους σκοπούς αυτούς εντάσσεται και η κατασκευή της αίθου-
σας πολιτιστικού κέντρου στο χωριό. “Είναι δικαίωμα του κ. Κων-
σταντόπουλου να χρησιμοποιήσει όποια λέξη θέλει για να εκ-
φράσει τις απόψεις του”, είπε, “αλλά εμείς δεν πρόκειται να
συμφωνήσουμε με τον όρο ονοματολαγνεία. Εμείς θεωρούμε
χρέος μας να τιμήσουμε τους νεκρούς μας και θα συνεχίζουμε
να αγωνιζόμαστε μέχρι την ολοκλήρωση της αναγραφής των
ονομάτων στο Ηρώο και την ονοματοδοσία των δρόμων και των
πλατειών. Αξίζει να ασχοληθούμε με τους νεκρούς όχι μόνο
τέσσερις ώρες, που σχολίασε κάποιος πατριώτης στην αίθουσα
στην προηγούμενη ΓΣ, αλλά δεκατέσσερα χρόνια, μέχρι να εκ-
πληρώσουμε το χρέος μας”. Τέλος κάλεσε όσους έχουν το χρό-

νο και τη διάθεση να εργασθούν για τον Σύνδεσμο να θέσουν
υποψηφιότητα για το ΔΣ και διαβεβαίωσε τη ΓΣ ότι όλοι όσοι
υπηρέτησαν στο απερχόμενο ΔΣ δεν θα αφήσουν τον Σύνδε-
σμο να πάθει οποιαδήποτε ζημιά και πολύ περισσότερο να δια-
λυθεί, γι αυτό ή εκδηλωθείσα πρόθεσή τους είναι να θέσουν
πάλι υποψηφιότητα αν τούτο κριθεί αναγκαίo (καθένας πάντως
θα αποφασίσει μόνος του για την υποψηφιότητά του). Εκλογές
πρέπει να γίνουν, παρά την πρόταση του κ. Γιώργου Λ. Βέργου,
τον οποίο ευχαρίστησε για την εμπιστοσύνη του.
Σε δευτερολογία του ο κ. Χ. Μαραγκός και με αφορμή την ανα-

φορά του κ. Αθανασίου Γκούτη στον τέως πρόεδρο κ. Ευστάθιο
Δάρα, σχετικά με την μη δημοσίευση στον Αρτοζήνο επιστολής
του, είπε:

“Ο  Στάθης Δάρας έχει προσφέρει σημαντικότατο έργο στο
Σύνδεσμο, που του το αναγνωρίζουμε και τον ευχαριστούμε γι΄
αυτό. Ας μην ξεχνάμε πως επί προεδρίας του έγινε ο δρόμος
στους Αράπηδες και εκδόθηκε ο Αρτοζήνος, δύο έργα τεράστιας
σημασίας για το χωριό μας. Σχετικά με την επιστολή του δεν την
δημοσιεύσαμε γιατί μας έθετε ως όρο να μην την σχολιάσουμε.
Αυτό νομίζω πως κανείς δεν το δέχεται, ούτε και ο ίδιος θα το
δεχόταν αν ήταν στη θέση μας. Ιδιαίτερα δεν το δέχονται άνθρω-
ποι με τις δικές του δημοκρατικές ευαισθησίες. Αν το κάναμε αυτό
θα νόμιζαν οι αναγνώστες πως αποδεχόμαστε τα όσα αναφέρει.
Αλλά εμείς δεν τα αποδεχόμαστε. Τι έπρεπε να κάνουμε; Του
απαντήσαμε εκθέτοντάς του τις απόψεις μας και του υπογραμμί-
σαμε πως δεν έχουμε καμία αντίρρηση να δημοσιεύσουμε και τις
2 επιστολές. Περιμένουμε ακόμη την απάντησή του. Αν είναι
θετική θα δημοσιευθούν οι επιστολές. Από την άλλη πλευρά δεν
είναι κακό να διαφωνούμε, ούτε κανείς κατέχει αυτός και μόνο
αυτός την αλήθεια. Όλοι κρινόμαστε. Προσωπικά θεωρώ πως ο
Στάθης έχει πολλά ακόμα να προσφέρει στο Σύνδεσμο και του
προτείνω να ξανασχοληθεί ενεργά με τα συλλογικά μας”.  
Ο κ. Νίκος Γ. Τερζής έλαβε στη συνέχεια το λόγο και είπε πως

δεν είπαμε τίποτα για τον πρώην πρόεδρο Β. Δάρα και ζήτησε να
τον ανακηρύξουμε  επίτιμο
πρόεδρο. Σε αυτό απάντη-
σε ο κ. Θ. Γ. Τρουπής και εί-
πε  ότι το θέμα δεν είναι
στην ημερήσια διάταξη. Συ-
μπλήρωσε πως για τον κ.
Δάρα έγινε ειδική εκδήλωση
στο γραφείο του Συνδέ-
σμου και του επιδόθηκε τι-
μητική πλακέτα.
Τελειώνοντας ο πρόε-

δρος της Συνέλευσης κ. Νι-
κόλαος  Τρουπής  ζήτησε
από τα μέλη να εκλέξουν
τρία μέλη για εφορευτική Ε-
πιτροπή,  που θα  διενερ-
γήσει τις εκλογές της επομένης Κυριακής. Πράγματι μετά από
προτάσεις και συζητήσεις επελέγησαν οι παρακάτω 3 πατριώτες
για να διενεργήσουν τις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου:
Ιωάννης Χ. Μαραγκός (δικηγόρος),Παναγιώτης Ν. Δάρας

και Μαρίνα Διαμαντοπούλου (σύζυγος Νίκου Αρ. Τρουπή)
Ο πρόεδρος της Συνέλευσης αφού ευχαρίστησε όλα τα μέ-

λη για την ομαλή διεξαγωγή της όλης διαδικασίας και το
υψηλό αίσθημα ευθύνης που επέδειξαν επανέλαβε τις συμ-
βουλές του για ομόνοια και αγαστή συνεργασία και πριν λύ-
σει τη συνεδρίαση επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο
γραφείο του Συνδέσμου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το
απόγευμα και παρακάλε-
σε όλους τους πατριώτες
να πάνε να ψηφίσουν για
να βοηθήσουμε και να δυ-
ναμώσουμε το Σύλλογό
μας.

Ο πρόεδρος Νίκος
Τρουπής (Γκράβαρης)
Ο γραμματέας Θεόδωρος

Γ. Τρουπής.

Χ. Μαραγκός

Ι. Δάρας

Ι.Ν. Βέργος

Ι.Χρονόπουλος

Η. Χειμώνας

Αναγραφή Ονομάτων στο Ηρώο
Υπενθυμίζουμε πως η Γεν. Συνέλευση του Συνδέσμου,

που αποτελεί το ανώτερο όργανο, ψήφισε τον Δεκέμ-
βριο του 2008 την αναγραφή όλων των ονομάτων (60)
πεσόντων, όπως ακριβώς εισηγήθηκε ομόφωνα το απελ-
θόν ΔΣ του Συνδέσμου. Η απόφαση αυτή  στάλθηκε στο
Δήμο Ηραίας και στο Τοπικό Συμβούλιο του χωριού (5-
2-09) για τα περαιτέρω, τα οποία αναμένουμε. Το θέμα
για το νέο ΔΣ έχει λήξει, ούτε μπορεί ασφαλώς να πα-
ρέμβει στις αποφάσεις της Συνέλευσης.

Σχετικό με το θέμα αυτό είναι εκτεταμένο άρθρο (περί
τις 2 σελίδες της εφημερίδας) του στρατηγού Ιωάννου Ι.
Δάρα, με ημερομηνία 20-4-2009,  που έφτασε στην εφη-
μερίδα όταν  η ύλη βρισκόταν στο τυπογραφείο. Το άρ-
θρο είναι ενδιαφέρον, αναφέρεται κατά κύριο λόγο στον
ηρωισμό των Ελλήνων από τον Τρωικό πόλεμο μέχρι
σήμερα και με την πρώτη ευκαιρία θα το δημοσιεύσουμε.
Ευχαριστούμε τον στρατηγό για τη συνεργασία του (είναι
ο 8ος Σερβαίος στρατηγός, που συνεργάζεται με την ε-
φημερίδα των πατριωτών) και ελπίζουμε σε πλέον ενεργό
συμμετοχή του στα συλλογικά μας πράγματα.

Ν. Τερζής

Β. Στιγμιότυπο από τη Γενική Συνέλευση
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συνέχεια από τη σελ. 1

Παρασκευοπούλου 4 - Περιστέρι
Τηλ.: 2105770003

Δερμάτινα νδύματα
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑΣ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Ο νέος πρόεδρος του ΔΣ κ. Θ. Τρουπής έλαβε στη συνέχεια το

λόγο και αφού καλωσόρισε τα δύο νέα μέλη στο ΔΣ (Νίκο Τρουπή
και Γιάννη Χρονόπουλο) ευχαρίστησε όλους που ομόφωνα του
εμπιστεύθηκαν το αξίωμα του προέδρου. Ευχαρίστησε επίσης 
τους πατριώτες που ήρθαν και ψήφισαν και τόνωσαν έτσι την νέα
διοίκηση, ώστε να συνεχίσει με επιτυχία το έργο της προηγού-
μενης. Υπογράμμισε με έμφαση: “Ξεπεράσαμε την κρίση που δη-
μιουργήθηκε, αισθανόμαστε δυνατοί με την στήριξη των πατριω-
τών  και τώρα συνεχίζουμε κανονικά το έργο μας”. Ακολούθως
έκανε μια σύντομη αναφορά στα συλλογικά μας πράγματα και εξέ-
φρασε την αισιοδοξία του πως όλα θα πάνε καλά.

Στη συνέχεια μίλησαν και άλλα μέλη του ΔΣ για διάφορα θέματα,
αντηλλάγησαν απόψεις για τρέχοντα θέματα και έκλεισε η πρώτη
συνεδρίαση του ΔΣ με δύο αποφάσεις.

Α) Την Κυριακή 5 Απριλίου 2009 να επισκεφθούν μέλη του ΔΣ το
χωριό, για να δουν από κοντά την πρόοδο των εργασιών στο Πολι-
τιστικό Κέντρο και να προγραμματίσουν περαιτέρω ενέργειες.

Β) Ο αντιπρόεδρος Ι. Βέργος και ο γραμματέας Ν. Τρουπής θα
είναι τα μέλη του ΔΣ που θα συντονίζουν ενέργειες που αφορούν
στο θέμα αξιοποίησης του φαραγγιού της Γκούρας. Επειδή τα
άλλα χωριά έχουν φτιάξει τα μονοπάτια που οδηγούν στην Γκούρα
με εθελοντική προσφορά, παρακαλούνται και οι δικοί μας πατριώ-
τες που έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα περιβάλλοντος να
δηλώσουν στα 2 παραπάνω μέλη  την πρόθεσή τους να βοηθή-
σουν, για να γίνει και σε μας μια απλή  διάνοιξη. 

***
Λίγα λόγια και τηλέφωνα για τα μέλη του ΔΣ,

για όσους δεν τα γνωρίζουν.
-Ο πρόεδρος Θ. Τρουπής είναι συνταξιούχος. Εργαζόταν στην

Εμπορική Τράπεζα και στη συνέχεια στην Τράπεζα Αττικής. Έχει 2
παιδιά και μένει στο Παλαιό Φάληρο. Τηλ. 210-9827361

-Ο αντιπρόεδρος Ι. Βέργος είναι συνταξιούχος του ΗΛΠΑΠ και
στον ελεύθερο χρόνο του ασχολιόταν με τοποθέτηση πλακιδίων
και άλλων οικοδομικών εργασιών. Είναι παντρεμένος με τη Ρίνα
του Νικόλα Κωνσταντόπουλου, έχει 3 παιδιά και μένει στο Ίλιον.
Τηλ. 210-5723880.

-Ο Γραμματέας Ν. Τρουπής εργάζεται στη Εθνική Τράπεζα, έχει
2 παιδιά και μένει στο Ίλιον. Τηλ. 210-2626238.

-Ο Ειδ. Γραμματέας Ι. Βέργος είναι συνταξιούχος της Ιονικής
Τράπεζας, έχει 2 παιδιά και μένει στο Περιστέρι. Τηλ. 210-5734981.

-Ο ταμίας Ι. Χρονόπουλος είναι συνταξιούχος της Ιονικής Τρά-
πεζας, έχει 2 παιδιά και μένει στο Μπραχάμι. Τηλ. 210-9348659.

-Ο Γ. Βέργος είναι συνταξιούχος έμπορος, έχει 2 παιδιά και 5
εγγόνια. Μένει στου Ζωγράφου. Τηλ. 210-7708109.

-Ο Κ. Δάρας είναι συνταξιούχος της Εμπορικής Τράπεζας, έ-
χει 3 παιδιά και μένει στην Πετρούπολη. Τηλ. 210-5024792.

-Ο Χ. Μαραγκός είναι συνταξιούχος παιδίατρος, έχει 2 παιδιά
και μένει στην Κηφισιά. Τηλ. 210-8001286.

-Ο Η Χειμώνας είναι υποπτέραρχος ε.α. και συνεχίζει να εργάζε-
ται ως καρδιολόγος. Έχει 2 παιδιά και μένει στο Χολαργό. Τηλ.
210-6525920.

- Ο Κ. Σχίζας είναι συνταξιούχος ξενοδοχοϋπάλληλος, έχει 2
παιδιά και μένει στην Αγία Βαρβάρα. Τηλ. 210-5445085.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ  ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Μετά τις αρχαιρεσίες της 22.3.09 και την συγκρότηση του ΔΣ

σε σώμα, η πρώτη απόφαση που πάρθηκε ήταν να γίνει επίσκεψη
στο χωριό. Έτσι την Κυριακή 5.4.09 τέσσερα μέλη του Συμβουλί-
ου ξεκίνησαν  από την Αθήνα, μαζί με τον πατριώτη αρχιτέκτονα
Ι. Μαραγκό, για το χωριό. Δύο άλλα μέλη είχαν πάει από την
προηγούμενη. Η πρώτη στάση έγινε στου “Καμπέα”, στο μαγαζί 
που πρόσφατα άνοιξε ο πατριώτης μας Íßêïò Ä. Ìðüñáò. Μας
υποδέχτηκε η Ìáñßá (η γυναίκα του) και μας έφτιαξε καφέ ο γιος
του ο Δημήτρης. Σε λίγο ξαναφαίνει και ο πρόεδρος του χωριού
(Τοπικού Συμβουλίου)  ÃéÜííçò È. Ó÷ßæáò με την γυναίκα του,
κρατώντας κάπως το πόδι του, από κάποια ισχιαλγία. Πήγαιναν
και αυτοί από την Αθήνα στο χωριό. Χαιρετηθήκαμε, του ευχηθή-

καμε “περαστικά” και κάθισαν για καφέ. Στη συζήτηση μας είπε ο
Γιάννης ότι δεν μπόρεσε να έρθει στη συνέλευση λόγω ποδιού,
αλλά έστειλε μήνυμα πως συμφωνεί με τις αποφάσεις της πλειοψη-
φίας των πατριωτών. Για το θέμα της αναγραφής των ονομάτων
στο Ηρώο είπε πως αν γραφτούν ονόματα πρέπει να γραφτούν

όλα. Του είπαμε πως η α-
πόφαση της Συνέλευσης
ήταν να γραφτούν όλα τα
ονόματα και πως έχουμε
στείλει στο Δήμο Ηραί-
ας το σχετικό έγγραφο
στις 5.2.09, το οποίο έχου-
με κοινοποιήσει και στο
Τ.Δ του χωριού και περι-
μένουμε απάντηση.
Φύγαμε από εκεί και σε

λίγο φτάσαμε στο χωριό.
όπου μας περίμεναν τα άλ-

λα μέλη του ΔΣ, στο μαγαζί του ÃéÜííç ÑïõóéÜ, με ...το τσίπουρο
στο τραπέζι.
Στη συνέχεια πήγαμε όλοι μαζί στο Πολιτιστικό Κέντρο και συζη-

τήσαμε όλα τα θέματα της κατασκευής. Με την επίβλεψη του μηχανι-
κού και την παρουσία του εργολάβου έγινε επιμέτρηση της πέτρας
που  έχει χτιστεί στην νότια πλευρά του κτιρίου για να γίνει πληρωμή
και να κατατεθούν τα έγγραφα στα βιβλία του Συνδέσμου.
Όλα τα παραπάνω αφορούν την επάνω αίθουσα. Στην κάτω αίθου-

σα θα γίνει μόνο διάνοιξη κάποιων οπών στον τοίχο προς την πλευ-
ρά Δημητρόπουλου, λόγω υγρασίας. ́Το κόστος ασφαλώς είναι ση-
μαντικό για να γίνουν όλα αυτά, αλλά είμαστε βέβαιοι πως οι πατριώ-
τες θα βοηθήσουν την προσπάθεια του Συνδέσμου, όπως το έχουν
κάνει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα (στη στήλη “οικονομικά” της
εφημερίδας “Αρτοζήνος”, θα αναγραφούν αναλυτικά έσοδα και δα-
πάνες). Με την ευκαιρία κάνουμε έκκληση στους πατριώτες για οικο-
νομική βοήθεια. 
Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση για το Κέντρο, πήγαμε στο μα-

γαζί του Ã. Ëéáôóüðïõëïõ για τη δεύτερη δόση τσίπουρου.
Στη συνέχεια κάναμε κάποιες βόλτες στο χωριό για να βγά-

λουμε φωτο-
γραφίες και στις
2,30 το μεσημέ-
ρι καταλήξαμε
στο μαγαζί του
ÃéÜííç ÑïõóéÜ,
όπου μας περί-
μενε κατσικάκι
με μακαρονάδα
και πολλή μυ-
τζήθρα. Τέτοιο
νόστιμο φαγητό
δεν είχαμε ξανα-
φάει. Ο Γιάννης

φαίνεται πως έβαλε ...όλη του την τέχνη να μας περιποιηθεί. Τον
ευχαριστούμε. Φύγαμε κατά τις 4.30 και κάναμε πάλι στάση στου
Νίκου για καφέ. Το μαγαζί αυτό είναι οικογενειακή επιχείρηση
και υπάρχει εξαιρετική περιποίηση. Εσωτερικά είναι πολύ ωραία
διακοσμημένο, έχει πέτρινη επένδυση, με τζάκι χωριάτικο και
ταβάνι ξύλινο. Είναι το κάτι άλλο και σου προκαλεί μια ξεχωρι-
στή ευχαρίστηση. Προσφέρει όχι μόνο  φαγητό αλλά και καφέ,
ποτό κλπ. Έχει περί τα 80 καθίσματα που μπορεί να φτάσουν και
100. Ως πατριώτες οφείλουμε να στηρίξουμε το Νίκο και τους
άλλους 4 πατριώτες που έχουν μαγαζιά στο χωριό:

ÌÝëç ôïõ ÄÓ ìðñïóôÜ áðü ôï Íáü ôçò Êïßìçóçò Èåïôüêïõ.
Óôçí “áãêáëéÜ ôïõò” ç Ãåùñãßá ÔñïõðÞ-ÃêñÜâáñç.

Ï ÃéÜííçò ÑïõóéÜò óôï ìáãáæß ôïõ

Ï Ãéþñãïò Ëéáôóüðïõëïò ìå ôï ãéü ôïõ
Íßêï ìðñïóôÜ óôï ìáãáæß ôïõò

Το ÃéÜííç ÑïõóéÜ, το Ãéþñãï Ëéáôóüðïõëï, το Íßêï ÔñïõðÞ
και το ÌÞôóéï
ÑïõóéÜ. Στηρίζοντας
τα μαγαζιά αυτά στη-
ρίζουμε το χωριό
μας και του δίνουμε
καλύτερη προοπτική
για το μέλλον.  Στις
5,30 φύγαμε από το
Νίκο και στις 7,30 εί-
μαστε στη βάση μας.
Ένα ευχάριστο διά-
λειμμα στην μονότο-
νη καθημερινότητα
της Αθήνας.

Ç Ìáñßá Ìðüñá êáé ï ãéïò ôçò
ÄçìÞôñçò ðñüèõìïé íá åîõðçñåôÞóïõí

ôïõò ðáôñéþôåò êáé ü÷é ìüíï.

Πρώτη Συνεδρίαση ΔΣ, 5-4-2009Πρώτη Συνεδρίαση ΔΣ, 5-4-2009Πρώτη Συνεδρίαση ΔΣ, 5-4-2009Πρώτη Συνεδρίαση ΔΣ, 5-4-2009Πρώτη Συνεδρίαση ΔΣ, 5-4-2009
Την Τρίτη 7 Απριλίου 2009 συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ

του Συνδέσμου, υπό την προεδρία του Θ. Γ. Τρουπή, παρόντων
όλων των μελών. Η συνεδρίαση διήρκεσε επί 4ωρον και συζη-
τήθηκαν πολλά θέματα. Πρώτα υπογράφηκε το πρωτόκολλο
παραλαβής του γραφείου από το νέο πρόεδρο  και διαβάστηκαν
τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης του ΔΣ. Τα δύο
σπουδαιότερα θέματα που συζητήθηκαν ήσαν:

 1) Οικονομική κατάσταση Συνδέσμου. Ο νέος ταμίας κ. Ι.
Χρονόπουλος πληροφόρησε το ΔΣ πως στο ταμείο του Συνδέ-
σμου υπάρχουν 15.068 €. Μετά εκτενή συζήτηση για τα έξοδα
κατασκευής του Π. Κέντρου διαπιστώθηκε ότι τα χρήματα αυτά
φτάνουν μόνο για να εξοφλήσει ο Σύνδεσμος τις υποχρεώσεις
του (1000 € για εξόφληση του εργολάβου πέτρας, για την μέχρι
τώρα εργασία, 9.500 € για τα αλουμίνια και κάποιο μικρό ποσό
οφειλής για υλικά οικοδομικής. Σύνολο περίπου 11.000). Από
τα υπόλοιπα 4.000 περίπου € τα 3.000 έχουν προσφερθεί  για
συγκεκριμένο σκοπό (θα παρακαλέσουμε τους πατριώτες που
τα πρόσφεραν, αν μας επιτρέψουν να τα χρησιμοποιήσουμε για
τη συνέχιση των εργασιών).  Από τα 1000 € που απομένουν θα
απαιτηθούν περί τα 600  για την έκδοση του Αρτοζήνου.  Με
αυτά τα δεδομένα υπήρξε έντονος προβληματισμός των με-
λών του ΔΣ για την ανεύρεση χρημάτων,  ώστε να μην δια-
κοπούν οι εργασίες στο Κέντρο. Αποφασίστηκε να σταλούν
ενημερωτικές επιστολές στους πολιτικούς του Νομού μας
και σε Αρκάδες πολιτικούς των Αθηνών, με κύριο αίτημα
την οικονομική ενίσχυση, από Κρατικούς Φορείς. Επίσης
να  γίνει έκκληση στους πατριώτες, να στηρίξουν την προ-
σπάθεια συνέχισης των εργασιών.

2) Προτεραιότητα εργασιών στο Π.Κ. Υπό το πρίσμα
των οικονομικών δυσχερειών του Συνδέσμου συζητήθηκε
να δοθεί προτεραιότητα στις εξωτερικές εργασίες και με τρό-
πο κατασκευής όσο γίνεται πλέον οικονομικό, χωρίς αυτό
να αποβεί σε βάρος της ποιότητας της δουλειάς. Έτσι απο-
φασίστηκε από το ΔΣ:

α) Να χτιστεί ένα τοιχίο από πέτρα προς την πλευρά του
κήπου των αδελφών Δημητρόπουλου, στο ύψος του κάγκε-
λου. Το υπάρχον κάγκελο θα αφαιρεθεί και θα αντικατα-
στήσει μέρος του παλαιού. Η ενέργεια αυτή κρίθηκε απα-
ραίτητη γιατί αν γινόταν πλακόστρωση της πλατείας  υπό
τις υπάρχουσες συνθήκες,  θα καλυπτόταν μέρος του κά-
γκελου (λόγω αντίθετης κλίσης της πλάκας),  γεγονός που
θα προκαλούσε πολύ κακή αισθητική εντύπωση. Επί πλέον
με το χτίσιμο αυτό θα προστατευθεί καλύτερα το τοιχίο από
τα νερά της πλάκας. Φέτος, με τα πολλά νερά και τους πά-
γους, έπεσε ένα κομμάτι σουβά προς τον κήπο. Η άποψη να
γίνει 40 πόντους τουράκι και πάνω κάγκελο δεν υιοθετήθη-
κε  γιατί εκτός κάποιων επί πλέον  δυσκολιών (να κοπεί το
κάγκελο οριζόντια για να είναι στο ίδιο ύψος με το υπόλοιπο
ή να παραγγελθεί καινούριο), υπήρχε κίνδυνος για πολύ
ζωηρά παιδιά, να ανεβούν στο τουράκι και να σκαρφαλώ-
σουν στο κάγκελο. Ακόμη το ενδεχόμενο μεταφοράς εκεί
του Ηρώου (πρόταση συμβούλου Δήμου Ηραίας πατριώτη
κ. Αθανασίου Μπόρα) σίγουρα θα διευκολύνει την αρχιτε-
κτονική σχεδίαση.

β)Να διαμορφωθεί η ράμπα και να χτιστεί ένα στηθαίο,
εάν είναι δυνατόν πέτρινο (τουλάχιστον προς την εξωτερι-
κή πλευρά), για να είναι σε αρμονία με την υπόλοιπη πλευ-
ρά του κτιρίου.

γ)Να γίνει αρμολόγηση ταυτόχρονα όλης της χτισμένης
πέτρας, για να υπάρχει ομοιομορφία και να κατεβούν οι
σκαλωσιές.

Για να γίνουν αυτά, το κόστος των οποίων ανέρχεται πε-
ρίπου σε 5.000 ευρώ πρέπει να ανευρεθούν χρήματα.

Άλλα θέματα που συζητήθηκαν:
-Να γίνουν ενέργειες για τη βελτίωση του δρόμου Σέρβου

Αράπηδες, που βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Σε συ-
νεργασία με τις Τοπικές Αρχές θα γίνουν διαβήματα σε Νο-
μαρχία κλπ.

-Να γίνει επανέκδοση της ατζέντας, με διορθώσεις, προ-
σθήκες και με ημερολόγιο για το 2010.

-Να διερευνηθεί η δυνατότητα έκδοσης από το Σύνδε-
σμο βιβλίου με το γενεαλογικό  δένδρο των απανταχού  Σερ-
βαίων. Στην έκδοση αυτή πρέπει να περιληφθούν και όλοι
οι Σερβαίοι που γεννήθηκαν μετά το 1985 (ηλικίας σήμερα
μέχρι 24 ετών, που δεν περιλαμβάνονται στο βιβλίο του κ.
Β. Δάρα), να καταγραφούν οι πατριώτες που έχουν φύγει
από τη ζωή, να γίνουν διορθώσεις σε τυχόν λάθη και να
συμπληρωθούν κάποια στοιχεία. Ακόμη θα ήταν σημαντικό
να γίνει προσπάθεια να αναζητηθούν οι γενεαλογικές μας
ρίζες. Μετά το 1300 περίπου Μ.Χ που στην περιοχή μας
επικράτησαν οι Βυζαντινοί, αναφέρεται πως εγκαταστάθη-
καν μικρασιατικές οικογένειες. Έχουμε άραγε και Μικρα-
σιατική καταγωγή; Το θέμα χρήζει συστηματικής έρευνας.

- Απεφασίσθη  η καθιέρωση εορτασμού της μάχης του
Σέρβου.

- Ο γραμματέας του Συνδέσμου κ. Νίκος Αρ.Τρουπής,
που είναι και το νεότερο μέλος του ΔΣ, ανέλαβε να έρθει σε
επαφή με τους νέους του χωριού και να φέρει κοντά στο Σύνδε-
σμο. Επίσης θα μελετήσει τη δυνατότητα συγκρότησης χορωδί-
ας  κυριών που να τραγουδούν δημοτικά τραγούδια της περιο-
χής μας σε συλλογικές μας εκδηλώσεις.
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Με σατιρική και χιουμοριστική διάθεση

Οι Αρχαιρεσίες μας 22.3.2009Οι Αρχαιρεσίες μας 22.3.2009Οι Αρχαιρεσίες μας 22.3.2009Οι Αρχαιρεσίες μας 22.3.2009Οι Αρχαιρεσίες μας 22.3.2009

Απ΄όλα είχεν ο μπαξές, εις τας αρχαιρεσίας
και μονοκούκκια πέσανε, όχι άνευ ουσίας.
Κάποιοι δεν το κουνήσανε  ρούπι απ΄ το γραφείο
και για καφέ δεν πήγανε στο δίπλα καφενείο.

Τους ποιό πολλούς πήρε σταυρούς ο τέως πρόεδρός μας
άξιος, σεμνός και δίκαιος, σ΄ όλους αγαπητός μας.
Το Σύλλογο οδήγησε για μια εξαετία
με σύνεση και με πυγμή μα και διπλωματία.

Στο νέο χορό εδιάλεξε στο τέλος για να πάει
και όταν θαρεί πως χρειάζεται, το πόδι θα χτυπάει.
Μπροστά είναι τώρα ο Θοδωρής, από τους Γκραβαραίους
εκτίμησης χαίρει πολλής, απ΄ όλους τους Σερβαίους.

Τη διάκριση επήρανε εις την σταυροδοσία
και οι 3 Βεργαίοι  γνωστικοί, με κόπο και θυσία.
Ελπίζουμε να μπουν  μπροστά, στων έργων την πορεία
και να προσφέρουνε πολλά, ως σε σταυροφορία.

Περί “Ονοματολαγνίας”Περί “Ονοματολαγνίας”Περί “Ονοματολαγνίας”Περί “Ονοματολαγνίας”Περί “Ονοματολαγνίας”

Το μάθατε ορέ χωριανοί, τι λέει η ψυχολογία,
γύρω απ΄τα ονόματα, την ονοματολογία;
Ονόματα όσοι θέλουνε στην πλάκα να γραφτούνε
“ονοματολάγνοι” είναι σίγουρα κι΄ας μην το ομολογούνε.

Και κάτι ακόμα χωριανοί και όλοι ας πειστούνε
πως μέγα λάθος κάνουνε αυτοί που ιστορούνε.
Και όσοι με τη θέση αυτή αντίθεση εκφράζουν
από “ξερή” και “δηλωτή”, τίποτα δεν σκαμπάζουν.

Αφήστε  νεκρούς και  ήρωες, αφήστε ευεργέτες
τίποτα δεν προσφέρανε, δεν ήσαν καν λεβέντες.
Αγώνες δεν εδώσανε για την ελευθερία
θα πρέπει νάρθουν  ειδικοί να γράψουν ιστορία.

Το μέλλον και το παρελθόν δεν έχουν πια αξία,
το σήμερα είναι το παν, εκεί είναι η ουσία.
Αξία έχει σήμερα  κι΄ας μην το συζητούμε
τι θα φάμε τι θα πιούμε, τι θα ...ευχαριστηθούμε.
                                                                 Λεύκος

Σέρβου: Ένα αλλιώτικο δειλινό...

Η δύση ξεκουράζεται.
Μαύρα σύννεφα με κόκκινη
δαντέλα τη σκεπάζουν...
Οι μυτερές βουνοκορφές γίνονται
ίσιωμα στο πέρασμα της νύχτας.

Τα νυχτοπούλια πήρανε το σύνθημα,
κι αρχίσανε το βραδινό νανούρισμα.
Κάπου-κάπου φτερουγίζουν,
κοιτώντας ότι όλα είναι στη θέση τους.

Τα αστέρια, άλλα μικρά και άλλα
μεγάλα, τρεμάμενα δειλά-δειλά
κάνουν την εμφάνισή τους,
σαν καντήλια τ΄ουρανού.
Πότε φαίνονται, πότε χάνονται,  μέσα από
τα λίγα σύννεφα που τάχει βάλει
ο κύρ-βοριάς στην τρεχάλα.

Ο θαλαμοφύλακας του ουράνιου θόλου
προβάλει με το ασημένιο στέμμα του
από την άλλη μεριά του ορίζοντα,
ξεκινώντας και πάλι για τη νυχτερινή
περιπολία του.
Στο πέρασμά του ελέγχει τα αστέρια
μήπως κανένα ξεχάστηκε ν΄ανάψει
και χάσει το δρόμο της η αυγή,
που όπου νάνε θε ναρθεί!

                            Νίκος Αρ. Τρουπής
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Το ΦαράγγιΤο ΦαράγγιΤο ΦαράγγιΤο ΦαράγγιΤο Φαράγγι
της Γκούραςτης Γκούραςτης Γκούραςτης Γκούραςτης Γκούρας

Η Γκούρα, χείμαρρος-ρέμα
που στη διαδρομή της πέφτουν
πολλά ρέματα και κατά μήκος,
δεξιά και αριστερά, είναι τα πα-
ραδοσιακά χωριά, ξεκινά από
τον Αρτοζήνο και καταλήγει
στον Τουθόα (Λαγκαδινό ρέμα).

Τα χωριά αυτά που είναι χτι-
σμένα γύρω από τη Γκούρα υπήρξαν ζωντανά έως το 1970. Μέχρι
τότε κρατούσαν όλους τους ανθρώπους κοντά τους, λειτουργού-
σαν σχολεία, υπήρχαν νέοι άνθρωποι που πήγαιναν στο στρατό,
έκαναν πανηγύρια, παντρευόντουσαν, γεννούσαν και γερνούσαν. Η
οικονομία τους γεωργική-κτηνοτροφική, είχε άμεση σχέση με τη
Γκούρα, καθότι οι άνθρωποι των χωριών αυτών είχαν δεξιά και
αριστερά της Γκούρας τα περιβόλια τους, τα αμπέλια τους, έβο-
σκαν τα γιδοπρόβατα τους, τα πότιζαν και τα στάλιζαν το καλοκαίρι.

Αναφέρω μερικές μεγάλες στάνες, όπως τις αποκαλούσαν:
Ντουβρέκες, Μαρνιαδέκες, Ντουλέκες, Νταμαλέκες, Πουλέκες,
Μαδουρέκες, Καλογερέκες, Θανοπουλέκες, Λεμονέκες, Σκουρ-
τέκες, Χειμωνέκες, Παγκρατσέκες, Ντουντουνέκες, Χατζαρουλέ-
κες, Γκιωνέκες κ.ά. Αυτές οι στάνες έμεναν χειμώνα-καλοκαίρι
γύρω από τη Γκούρα. Όμως τα μεγάλα κοπάδια Ρουτουλέκα, Μπρα-
βέκα, Νταρέκα, Μισιρλέκα, Ασημακοπουλέκα, Λαμπροπουλέκα κ.ά.
των ορεινών χωριών (Σέρβου, Λυκούρεσι, Αράχωβα, Μαλάσοβα,
Βλόγγος) το καλοκαίρι έβοσκαν στον Αρτοζήνο, στο Χαλασμένο
Βουνό, στην Πλάκα, έπιναν νερό στις πηγές της Γκούρα (Χαλικό-
βρυση, Μαζαράκι, Βιζίτσι) και στάλιζαν κάτω από τα πλατάνια. Το
χειμώνα όλα αυτά τα κοπάδια τα μετέφεραν μέσω των μονοπατιών
της Γκούρας στο Αναζύρι, στη Λιοδώρα, ακόμα και σε περιοχές του
νομού Ηλείας. Μάλιστα με την επιστροφή τους από τα χειμαδιά
είχαν καθιερώσει μεγάλη γιορτή ανήμερα του Αγιωργιού (γιορτή
των κτηνοτρόφων) που γινόταν στις πηγές της Γκούρας, κάτω από
τον Αρτοζήνο. Αλλά και όλα τα άλλα χωριά γιόρταζαν αυτή τη μέρα.

Εκτός από τη μεγάλη κτηνοτροφία – γεωργία που είχε αναπτυ-
χθεί γύρω από τη Γκούρα, υπήρχαν νερόμυλοι που άλεθαν σιτάρι,
κριθάρι και καλαμπόκι, καμίνια που έβγαζαν ασβέστι και καμίνια
που έβγαζαν κεραμίδια. Οι κάτοικοι των γύρω χωριών έπαιρναν
άμμο και χαλίκι για να χτίσουν τα σπίτια τους.

Φυσικά όλα αυτά αναπτύχθηκαν και άκμασαν τον περασμένο αιώνα,
αλλά σύμφωνα με την παράδοση και τις μαρτυρίες πολλών πα-
τριωτών που έχουν ασχοληθεί με τη Γκούρα, η ζωή εκεί έχει αρχί-
σει πριν από πολλά χρόνια. Στην εποχή της Τουρκοκρατίας υπήρξε
καταφύγιο για κυνηγημένους από τους Τούρκους. Οι κατατρεγμέ-
νοι Έλληνες ήλθαν στο φαράγγι και έμεναν μέσα στις σπηλιές των
βράχων δεξιά και αριστερά της Γκούρας. Τέτοιες σπηλιές ήταν η
μεγάλη σπηλιά κάτω από το Λυκούρεσι που έμεναν μέσα μαζί
άνθρωποι και γιδοπρόβατα, η Μαύρη Σπηλιά κάτω από την Κοκκι-
νορράχη και η σπηλιά του Γιαννικούλια, μέσα σε απρόσιτους και
επικίνδυνους βράχους της Παναγιάς της Φούσιας, χτισμένη, εξω-
τερικά διατηρείται μέχρι σήμερα όπως ήταν τότε και προκαλεί το
δέος. Στη σπηλιά αυτή, που κάποιοι την αποκαλούσαν πύργο, σύμ-
φωνα με την παράδοση είχαν διανυκτερεύσει ο Κολοκοτρώνης με
τον Πλαπούτα.

Ακόμη κοντά σε αυτή τη σπηλιά είχαν κτισθεί και δυο εκκλησίες
της Παναγίας: η Κοίμηση της Θεοτόκου και η Ζωοδόχος Πηγή, τις
οποίες αργότερα, αρχές του προηγούμενου αιώνα, τις μετέφε-
ραν, τη μία πάνω από τα βράχια στη Φούσια οι κάτοικοι της Λυσσα-
ρέας και την άλλη απέναντι από τα βράχια οι κάτοικοι της Αετορ-
ράχης.

Αυτό το φαράγγι που οι παππούδες, οι γονείς μας και ακόμη
κάποιοι από εμάς τους μεγαλύτερους ζήσαμε από την προσφορά
του, το απολαύσαμε την Άνοιξη για τη δροσιά του, το περπατήσα-
με το Καλοκαίρι και ακούσαμε το κελάηδημα των πουλιών και το
φοβηθήκαμε τον Χειμώνα, όταν κατέβαζε και ήταν ορμητικό και δεν
μας άφηνε να περάσουμε από τη μια όχθη στην άλλη.

Είναι ανάγκη σήμερα να το παραδώσουμε στους μαθητές της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και στα παιδιά μας. Έτσι θα μπορέ-
σουν να το γνωρίσουν και να ζήσουν στιγμές χαράς και έμπνευσης.
Να μάθουν τι είναι η φύση και το περιβάλλον, την χλωρίδα και
πανίδα. Ακόμη και όσοι επισκέπτες αρέσκονται σε πεζοπορία, μπο-
ρούν να περάσουν από τα μονοπάτια που οδηγούν στο φαράγγι και
να ακουσθούν γέλια και φωνές. Να ξεχειλίσει το φαράγγι αλλά και
τα χωριά από μαθητές δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκεί-
ων, όταν αρχίσει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.)
να τους δέχεται.

Με την ευκαιρία αυτή θέλω να ενημερώσω τους φίλους του
φαραγγιού της Γκούρας ότι ο Όμιλος “η Γκούρα” έχει κάνει με
επιτυχία τρεις εξορμήσεις στο φαράγγι, μαζί με τρεις μηχανικούς
αρχιτέκτονες περιβαλλοντολόγους και με τον πρόεδρο της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας πεζοπορίας και ορειβασίας. Η τέταρτη θα
γίνει με αναρριχητές σύντομα για να αναβιώσουμε τα μονοπάτια.

Ο δήμος Ηραίας έχει αναθέσει τη μελέτη σε μηχανικό και θα
προσπαθήσει μέσα από προγράμματα να αναδείξει όλα τα μονο-
πάτια, τις πηγές, τις σπηλιές και τους μύλους. Έτσι ο δήμος, ο
όμιλος “η Γκούρα” και το Κ.Π.Ε. με κοινή προσπάθεια θα μπορέ-
σουν να διαμορφώσουν το φαράγγι σε χώρο αναψυχής, εμπειρίας,
άσκησης και μάθησης όχι μόνο σε Ηραιάτες και Γορτύνιους αλλά
και σε επισκέπτες του ευρύτερου Ελλαδικού χώρου.

Ακόμη θέλω να ενημερώσω τους φίλους που λένε ότι η εξόρμη-

Μαζεύοντας  βελάνι στη “Σκάλα”
15χρονο παιδί...

Τι μου ήρθε στη μνήμη μου, τώρα που θέλησα να γράψω για την
εφημερίδα μας ένα μικρό κείμενο της σειράς “αναμνήσεις”: Τα
βελανίδια που μαζεύαμε παλιά για να ταΐσομε τα ζωντανά, κυρίως
τα γουρούνια. Είχα κάνα χρόνο που είχα τελειώσει το Δημοτικό
Σχολείο και ένα πρωινό φθινοπώρου ξεκίνησα να πάω να βοσκή-
σουν, η κατσίκα και το μουλάρι στην περιοχή “Σκάλα”. Πρόκειται
για τοπωνύμιο της περιοχής Σέρβου που είναι στο δρόμο που
κατεβαίνει από το νεκροταφείο στου μπουλούτσου προς του “Ρά-
χη-Μπουρίνι”, απέναντι από τα αμπέλια της “Κρίκιζας”. Εκεί
είχαμε αμπέλι και αρκετό άγριο δασωμένο τόπο. Πήρα ένα πα-
γούρι που το γέμισα με νερό στου “Δημοκοίτη” και κατηφόρισα
κουβαλώντας ένα μεγάλο “τράιστο” (σακκούλι)  που θα έβαζα
βελάνι.

Τη διαδρομή προς τη Σκάλα την είχα κάνει αμέτρητες φορές
και κυρίως το χειμώνα γιατί εκεί δεν έπιανε χιόνι, επειδή είναι
χαμηλά (κοντά στη “Γκούρα”) και μπορούσαν να βοσκήσουν τα
ζωντανά. Πέρασα από τον “Γκουφόλογγα”, αντίκρισα απέναντι
τα αμπέλια της “Κρίκιζας” και του “Ραμανάλι”, που βγάζανε οι
Σερβαίοι άμμο για να χτίσουν τα σπίτια τους. Δεξιά μου έβλεπα
του ‘’Παπά το λιθάρι’’ και το μικρό φαράγγι που βρίσκεται ακρι-
βώς από κάτω.

Στάθηκα αγναντεύοντας την πυκνή βλάστηση που κυριολε-
κτικά σκέπαζε το απόκρημνο ρέμα που καταλήγει στη Γκούρα.
Εκεί είχα δει πολλές φορές εικόνες από τα κουφάρια ψόφιων
μουλαριών και γαϊδάρων που τα πτώματα τους μάζευαν τα όρνια
της ευρύτερης περιοχής. Έφθασα στη “Σκάλα” και άφησα τα
ζωντανά να βοσκήσουν στ’ αμπέλι που είχε στα νομάδια άφθονη
αγριάδα. Στο πάνω μέρος υπήρχαν αρκετά μεγάλα πουρνάρια
που έκαναν πολλά και καλά βελανίδια. Από αυτά λοιπόν τα πουρ-
νάρια κάθε χρόνο μαζεύαμε βελάνι για τα ζώα.

Την ημέρα εκείνη ήταν συννεφιά και η υγρή καταχνιά που
ερχόταν από του Μπουγιάτι κατά μήκος της Γκούρας  μου περό-
νιαζε τα γυμνά μου πόδια. Ένα κοντό παντελονάκι ντρίλινο τι να
πρωτοσκεπάσει!

Τα πουρνάρια ήταν μεγάλα και ψηλά. Κάποτε μου είχαν πει οι
δικοί μου ότι ο παππούς μου τα κλάδευε και τα έφραζε να μην
τρώνε οι γίδες τα βλαστάρια τους γιαυτό και μεγαλώσανε. Βλέ-
πεις τα πουρνάρια πέρα από τα ξύλα που δίνανε για το τζάκι και
το φούρνο ήταν πολύτιμα και για τα βελανίδια τους. Εκείνη την
εποχή το βελάνι ήταν πολύ χρήσιμο για την τροφή των ζώων.
Που να βρει άκρη η νοικοκυρά να ταΐσει τόσα ζώα από ένα κασό-
νι!  Θυμάμαι που λέγανε οι γεροντότεροι πως στην κατοχή αρκε-
τοί Σερβαίοι αλέσανε και φάγανε βελάνι αφού το σιτάρι δεν έ-
φθανε για όλο το χρόνο. Εκείνες οι χρονιές του 40, 41 και 42 ήταν
από κάθε πλευρά δύστυχες και οι σοδειές σε σιτάρια και αραποσί-
τια φτωχές. Αλλά μήπως στην αρχαιότητα δεν  αποκαλούσαν
τους Αρκάδες  βελανοφάγους;

Ας γυρίσουμε πίσω στο μάζεμα. Πως να φτάσω να ρίξω κάτω
τα βελανίδια για να τα μαζέψω.΄Εκοψα από ένα μέλεγο μια μα-
κριά βέργα και μ’ αυτή αφού σκαρφάλωσα πάνω στο πουρνάρι
κτύπησα τις κλάρες και έριξα κάτω πολλά βελανίδια. Με γρήγο-
ρες κινήσεις γέμισα το τράιστο.

Σαν ήρθε το μεσημέρι πήρα το δρόμο για το σπίτι. Φόρτωσα το
σακκούλι στο μουλάρι πέρασα από το κολιτσάκι το πρεβάζι και
ζύγωσα το μουλάρι σε ένα όχθο για να μπορέσω  ν’ ανέβω στο
σαμάρι. Προχωρούσαμε σιγά-σιγά γιατί έχει μεγάλη ανηφόρα, ιδί-
ως στο “Γκουφώλογγα”. Πλησίαζα στο νεκροταφείο όταν κάπως
σκόνταψε το μουλάρι και τινάχτηκε. Εγώ διχάλα στο σαμάρι κρα-
τήθηκα σφιχτά αλλά το πρεβάζι δεν άντεξε και έσπασε από το
τράνταγμα με αποτέλεσμα να πέσει το σακούλι στο χώμα και τα
περισσότερο βελάνι ν’ αδειάσει στο δρόμο. Πολλά βελανίδια κύλη-
σαν στη κωλοσσάρα και χάθηκαν στις τούφες και στα χορτάρια.

Με έπιασε πανικός. Το σακούλι ήταν σχεδόν άδειο και λίγα
μόνο βελανίδια μπορούσα να μαζέψω; Με έπιασε απελπισία και
μουσκέψανε τα μαγουλά μου από τα κλάματα. Άρχισα  να μαζεύω
όσα βελανίδια μπορούσα. Το σακούλι από γεμάτο που ήτανε
βρέθηκε κάτω από τη μέση. Το πήρα αγκαλιά, αφού το πρεβάζι
του είχε κοπεί από τη ρίζα και ανηφόρισα για το σπίτι. Τα πόδια
μου είχαν εξαντληθεί όχι μόνο από το βάρος που κουβαλούσα
αλλά και από την απογοήτευση που έχασα το περισσότερο από το
βελάνι που μάζεψα.

Μπήκα στο σπίτι και άφησα κάτω το μισοάδειο σακούλι. Μόλις
με είδε η μάνα μου και αφού της εξήγησα τι είχε συμβεί με καταχέ-
ριασε με μια κατσάδα, γιατί δεν έδεσα το σακούλι με την τριχιά!
Αυτή ήταν η αντίληψη.΄Επρεπε τα παιδιά από την ηλικία των
δώδεκα χρονών και πάνω να έχουν κρίση και πρόνοια ενηλίκων.
Τέλος πάντων μετά από λίγο το ξανασκέφτηκε φαίνεται και με
καλόπιασε, έβγαλε από κάποια κρυψώνα στο γκιλέρι ένα μουστο-
κούλουρο και μου τόδωσε  λέγοντας “δεν πάει στο κόρακα και το
βελάνι, έχουνε κι’άλλο τα πουρνάρια”.

Τουθεύς
ση πρέπει να ξεκινάει για το φαράγγι στις 8 το πρωί και όχι στις
10.30΄ ότι οι εκδρομείς που έρχονται από την Αθήνα και από άλλα
μέρη είναι αδύνατο να βρίσκονται στρις 8 η ώρα το πρωί στο σημεί-
ο εκκίνησης.

Με αγάπη προς εσάς και στους πατριώτες
και όλους τους αναγνώστες

Ελένη Θανοπούλου-Χριστοπούλου.

Πρατήριο καυσίμωνΠρατήριο καυσίμωνΠρατήριο καυσίμωνΠρατήριο καυσίμωνΠρατήριο καυσίμων
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B O M A R
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Μαρία Αν. Μπόρα
Καρύστου 12 Πετρούπολη Τηλ. 210-5010550

ΕΣΟΔΑ 21-1-09 ΕΩΣ 17-4-09
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ..................... (ΕΥΡΩ)
1084 ... Δάρας Ιωάννης του Νικολάου .......... 100
1082 ... Κουτσανδρέα Μαρία .......................... 50
1081 ... Νικολιδάκης Ελευθέριος ................... 50
1077 ... Κωνσταντόπουλος Ηλίας του Δ. ......... 50
1076 ... Σχίζας Δημήτριος του Αθαν ................ 50
1070 ... Τρουπής Νικόλαος του Αριστ. ........... 50
1069 ... Δάρας Γεώργιος του Χρ. ................... 50
1068 ... Σχίζας Νικόλαος του Στυλ. ................. 50
1071 ... Σχίζας Μιχάλης του Στυλ. .................. 30
1072 ... Παναγόπουλος Γιάννης του Δ. .......... 30
1073 ... Δημητρόπουλος Ιω. του Ευθ. .............. 30
1078 ... Γκούτη Αθανασία του Παν. ................. 30
1083 ... Κουτσανδρέας Κώστ. του Διαμ. .......... 90
1074 ... Χειμώνας Ευάγγελος του Δημ. ........... 20
1075 ... Δημητρόπουλος Τάκης του Ευθ. ......... 20
1079 ... Χρονόπουλος Γιάννης του Ηλία ......... 20
1080 ... Βέργος Παναγιώτης του Αγγ. ............. 20
1101 ... Δάρας Κων/νος του Νικ. .................... 50
1102 ... Βέργος Διονύσιος του Ιωάν. .............. 20
1103 ... Τερζής Νικόλαος ............................... 10
1104 ... Κλεισούρας Παναγ. του Ιωαν. ............ 30
1105 ... Τρουπής Γεώργιος του Θεοδ. ............ 25
1106 ... Τρουπή Μαργαρίτα του Θεοδ. ........... 25
1107 ... Τρουπή Μαρίνα Συζ. Νικολ. ............... 30
1108 ... Τρουπής Αριστείδης του Νικ. ............. 30
1109 ... Μαραγκός Ιωάν. του Χριστ ................ 30
1110 ... Παπαθωμόπουλος Ιωάννης ................ 25
1111 ... Παπαθωμοπούλου Σοφία .................... 25
1112 ... Γεωργακόπουλος Αναστάσιος ........... 30
1113 ... Σαββόγλου-Βέργου Διονυσία ............. 30
1114 ... Κουτσανδρέας Αντώνιος .................... 20
1115 ... Βέργος Γεώργιος του Λ. .................... 25
1116 ... Βέργου - Τσιλώνη Ελευθερία ............. 25
1117 ... Κωνσταντόπουλος Ηλ. του Π. ............. 20
1118 ... Χειμώνα Φανή σύζ. Ηλία ..................... 30
1119 ... Κωνσταντοπούλου Γεω. του Δ. ........... 50
1120 ... Κωνσταντόπουλος Δ.του Κων. ............ 20
1121 ... Γεωργακοπούλου - Τρουπή Ελ. .......... 20
1122 ... Στρίκος Ιωάνν. του Αγγ. ..................... 20
1123 ... Στρίκος Αθανάσιος του Αγγ. .............. 30
1124 ... Σχίζας Αθανάσιος του Ηλ. ................. 20
1125 ... Στρίκος Δημήτριος του Παν. .............. 50
1126 ... Τρουπής Νικόλαος του Θ. .................. 20
1127 ... Τρουπής Θεόδωρος του Νικ. ............. 20
1128 ... Σχίζας Δημήτριος του Παρασκ. .......... 30
1129 ... Μαραγκού - Βέργου Μαρία ................ 20
1130 ... Βέργος Σπύρος του Αγγ. .................... 30
1131 ... Μαραγκός Χρίστος του Ι. .................. 30
1132 ... Τρουπή Ελένη του Θ. .......................... 30
1133 ... Μαραγκού Μαρία συζ. Χρ. ................. 30
1134 ... Κομνηνού-Γεωργ/λου Σταυρούλα. ...... 50
1135 ... Κωνσταντόπουλος Κων. του Χρ. ......... 10
1136 ... Κωνσταντόπουλος Δημ. του Ν. ........... 30
1137 ... Χρονοπούλου Δέσποινα ..................... 30
1138 ... Χειμώνας Ιωάννης .............................. 20
1139 ... Τσαντήλας Ιωάννης+Δήμητρα ........... 60
1140 ... Τσαντήλα Αγγελική ............................. 35
1141 ... Κωνσταντόπουλος Κ. του Νικ. ............ 30
1142 ... Κωνσταντόπουλος Ιω. του Δημ. .......... 50
1143 ... Δημόπουλος Μαρίνος του Νικ. .......... 30
1144 ... Σχίζας Ιωάννης του Δημ. .................... 50
1145 ... Καρνή Σταυρούλα και Κυριακή ........... 60
1085 ... Στρίκος Κων/νος του Απ. ................. 100
1086 ... Τόκοι τραπέζης .................................. 19
1146 ... Τόκοι τραπέζης ................................ 102
1147 ... Τόκοι τραπέζης ................................ 111
1151 ... Τρουπή - Βόκαλη Ντίνα ...................... 25
1152 ... Τρουπής Αθανάσιος του Ν. ................ 25
1153 ... Τρουπής Νικόλαος του Α. .................. 25
1154 ... Τόκοι Τραπέζης .......................... 106,81

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ................. 2.608,81

 ΕΞΟΔΑ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Α) ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
37+38 Επενδ. Πέτρας (ΜΠΑΡΔΟΣ) ....... 3.001,5
34 ....... Ρουσιάς Ιωάννης (εξόφληση) ........ 1000
Β) ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
1341+4901 ............................. ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ 171
607,45
202 ..... Αναψυκτικά  Γ/Σ ............................ 63,53
  36 ..... Αίθ. Παγγορτυνιακής .......................... 30
  35 ..... Γήπεδο ποδοσφαίρου ........................ 90
  48 ..... Γεύμα Εφ. Επιτροπής ...................... 17,4
6373 ... Αναψυκτικά ...................................... 22,4
   59 .... Παναρκ. Ομοσπονδία ......................... 60
             ΔΕΗ+ΟΤΕ ......................................... 71
     9 .... Στην Εκκλησία από οικογέν.
........... Π. Κωνσταν/λου και Β. Κούλη ........... 550
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ................. 5.513,28

Ο Ταμίας: Ι. Χρονόπουλος.
Ο Πρόεδρος: Θ. Τρουπής.

ΕΘΝΙΚΗ
Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Κάντε το καλύτερο δώρο στον εαυτό σας
και το παιδί σας. Εξασφαλίστε το
εγγυημένο ποσό των 27.500 ευρώ

-για τις σπουδές του.
-η την επαγγελματική του αποκατάσταση.

ΜΕ 3 ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΟΝΟ.
ΟΛΓΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Ασφαλιστική Σύμβουλος.
210-9090050, 210-5137994, 694413933

Αγαπητέ πατριώτη
Αν έχεις τη δυνατότητα και

δεν σου δόθηκε η ευκαιρία
να βοηθήσεις το Σύνδεσμο,  μπορείς
να προσφέρεις τώρα τον οβολόν σου.
Εμείς μπορούμε να σε βεβαιώσουμε

πως θα πιάσει τόπο.

Ιστοσελίδα Servou.gr
Μεγάλη επισκεψιμότητα διαπιστώνουμε

στην ιστοσελίδα Servou.gr και χαιρόμαστε
γι΄αυτό. Περισσότερο ενδιαφέρον υπάρχει για
άρθρα με ιστορικό περιεχόμενο (το Σάββατο
11-2-09 είχαν καταγραφεί για τη μάχη της Πρι-
νίτσας 633 επισκέψεις, για το όνομα του χω-
ριού 622, για τη μάχη του Σέρβου 564, για τα
πρόσωπα και εικόνες 482 κλπ ). Για τα μηνύ-
ματα οι αντίστοιχες επισκέψεις ήσαν 626 Τα
άρθρα για την ιστοσελίδα, το χωριό και τα
νέα σίγουρα έχουν περισσότερες επισκέψεις,
αλλά δεν καταγράφονται επειδή είναι αυτό-
νομα.
Όπως αναφέρουμε και στην κατηγορία “μη-

νύματα” η ιστοσελίδα έχει δικό της e-mail
που είναι syndesmos@servou.gr και στο ο-
ποίο μπορείτε να στέλνετe τα μηνύματά σας.
είτε απ΄ευθείας από το προσωπικό σας e-mail,
είτε μέσω της ιστοσελίδας από την κατηγορί-
α “επικοινωνία” που βρίσκεται στην ενότητα
“ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΕΡΒΑΙΩΝ”.

 Το e-mail του Συνδέσμου παραμένει ως
έχει: syndesmosserveon@yahoo.gr
Επειδή ο χώρος της εφημερίδας είναι πε-

ριορισμένος δεν μπορούμε να δημοσιεύσου-
με όλα τα μηνύματα. Ενδεικτικά θα δημο-
σιεύσουμε τα 3 τελευταία, όπως ακριβώς έ-
χουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.

• 8-4-2009: Από Γιάννη Δ. Κωνσταντόπου-
λο.

“Αγαπητοί πατριώτες. Σας στέλνω τρεις φω-
τογραφίες (από το 1995) από το αρχείο μου
που αφορούν την υπογραφή των συμβολαί-
ων για την ΔΩΡΕΑ στην Κοινότητα του 1/2
του οικοπέδου ιδιοκτησίας από τους  (4) υ-
ιούς του αείμνηστου στρατηγού Θύμιου Δη-
μητρόπουλου, μετά από επιτυχή μεσολάβη-
ση και επιδίωξη του τότε Δ.Σ. του Συλλόγου
Σερβαίων. Είχαμε έρθει σε επαφή με τους α-
δελφούς Δημητρόπουλου μετά από  παρέμ-
βαση/σύσταση του τωρινού μέλους του Δ.Σ.
του Συλλόγου Γιώργου Δημ. Βέργου. Μαζί με
τον φίλο πατριώτη Γιάννη Αντώνη Κουτσαν-
δριά (ψυχίατρος)  είχα παραστεί ως μέλος του
ΔΣ του Συλλόγου,  στην υπογραφή του συμ-
βολαίου και είχαμε δεσμευτεί από κοινού με
τον τότε πρόεδρο της Κοινότητος Γιώργο Λια-
τσόπουλο  (ενδεχομένως αναγράφεται στο
συμβόλαιο δωρεάς και ως επιθυμία των δω-
ρητών) όταν κατασκευαστεί η πλατεία να μπει
μια επιγραφή στην οποία θα αναφέρεται ότι
η δωρεά έγινε στη μνήμη του πατέρα τους.
Σας στέλνω αυτό το μήνυμα για την τήρηση
της υποσχέσεως που δώσαμε τότε ως Σύλ-
λογος στη μνήμη του Θύμιου Δημητρόπου-
λου και την ενδεχόμενη σύνταξη και δημο-
σίευση σχετικού άρθρου στην εφημερίδα ΑΡ-
ΤΟΖΗΝΟΣ για να επισημανθεί η σημασία και
να αναγνωριστεί η προσφορά των δωρητών.
Τέλος σημειώνω ότι το άλλο 1/2 του οικοπέ-
δου ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΕ  από τους κληρονόμους ΔΗ-
ΜΟΠΟΥΛΟΥ  με χρήματα του Συλλόγου, δια
μέσου μελών του επόμενου ΔΣ στο οποίο
επίσης συμμετείχα και μεταβιβάστηκε/δωρή-
θηκε στην Κοινότητα.
Ευχαριστώ και πάντα στη διάθεσή σας”.
 Απάντηση: Αγαπητέ Γιάννη, ευχαριστούμε

για τις φωτογραφίες και για τις πληροφορίες. 
Η αναφορά σου για την τήρηση της υπόσχε-
σης, περί επιγραφής που θα μνημονεύει τη
δωρεά, μας βρίσκει σύμφωνους. Μάλιστα έχει
συζητηθεί το θέμα σε προηγούμενες Γενικές
Συνελεύσεις και έχει ληφθεί απόφαση για τον
εντοιχισμό σχετικής πλάκας. Στην τελευταία
συνεδρίαση του ΔΣ του Συνδέσμου αποφα-
σίστηκε η πλάκα να εντοιχισθεί στο πέτρινο
τοιχίο που θα χτιστεί στην πλευρά κήπου Δη-
μητρόπουλου.  Για το ιστορικό της απόκτη-
σης του οικοπέδου, της επέκτασης της πλα-
τείας και την ανέγερση του Πολιτιστικού Κέ-
ντρου, προτιθέμεθα να γράψουμε ένα άρθρο,
στο οποίο θα προσπαθήσουμε να αναφέρου-
με όλους όσους συνέβαλαν με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο στην δημιουργία αυτού του έρ-

γου. Συμπληρωματικά αναφέρουμε πως η δω-
ρεάν παραχώρηση του μισού οικοπέδου στην
τότε Κοινότητα έγινε επί προεδρίας (στο Σύν-
δεσμο) Ηλία Θ. Γιαννακόπουλου και η αγορά
του άλλου μισού επί προεδρίας Νίκου Ι. Μα-
ραγκού. Για την αγορά του οικοπέδου (4 εκα-
τομμύρια δραχμές) πρόσφεραν από ένα εκα-
τομμύριο ο Στάθης Δάρας και ο Νίκος Ι. Μαρα-
γκός και μικρότερα ποσά άλλοι πατριώτες, που
τα ονόματά τους αναγράφονται στον Αρτοζή-
νο εκείνης της εποχής, με το ποσόν προσφο-
ράς.

• 7-4-200: Από Τασία Τρουπή (Γκράβαρη).
“Ηello! My name is Tasia Farsalas [Gravare]

from Chicago I will like to congratulate my
cousin Christo and his contributors for the
excellent web site. It means a lot to me and I
guess to many people who live abroad, by
keeping us in touch with our roots. I will also
like to wish all the people of our village and
their families especially to the ones who still
remember me HAPPY EASTER!  

With high regards:     Tasia
p.s. To my brother Theodore who was

elected president of the association,I know
he will do his best and I wish him success”.

 Answer: Our Dear Tasia. We all thank you
very much for your kind letter. The aim of
this web page is to keep a contact between
Syndesmos  Servaion (Σύνδεσμος Σερβαίων)
and all the people coming from Servou, no
matter where they live. Also to bring joy and
pleasure to the homes of all our co patriots.
Thank you for your wishes for Easter and
we will be glad to see you in the homeland.
Greetings to all Greeks in Chicago, who visit
our web page.

 We wish you happy Easter, with your
family!

• 6-4-2009: Από Σχίζα Β. Παναγιώτη.
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ.
ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΑΤΕ ΝΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΜΙΑ ΤΟΣΟ ΩΡΑΙΑ, ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ
ΑΦΑΝΤΑΣΤΑ ΧΡΗΣΙΜΗ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΖΗΣΕΙ, ΔΕΝ
ΕΧΕΙ ΜΥΡΙΣΤΕΙ ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΠΟΥ ΟΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΟΙ
ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΝΑ ΟΣΜΙΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΜΟΡ-
ΦΟ ΤΟΠΟ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ. ΕΙΜΑΙ ΕΓΓΟΝΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΡΟ-ΠΑΪΚΟΥ, ΑΓΑΠΗΣΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΩ ΑΥΤΟ
ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΛΙΓΟ ΚΑΙ
ΠΕΡΗΦΑΝΕΥΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΟΥ ΑΥ-
ΤΗ. ΤΩΡΑ ΖΩ ΣΤΗΝ ΘΗΒΑ  ΟΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΠΑ-
ΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΣΩΡΑΣ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΘΗΒΩΝ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ
ΜΟΥ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥ-
ΣΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕ-
ΣΜΟΥ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΑΖΩ Η-
ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. ΜΕ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΩΤΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ-
ΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ.ΣΧΙΖΑΣ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟ-
ΜΟΣ  Α΄
Απάντηση: Αγαπητέ πατριώτη σε ευχαρι-

στούμε για τα καλά σου λόγια και χαιρόμα-
στε ιδιαίτερα που σου άρεσε η ισοσελίδα
και την μελετάς. Συμφωνούμε με τις θέσεις
σου για τους νέους και γι΄αυτούς περισσό-
τερο αγωνιζόμαστε και εμείς. Για την εφημε-
ρίδα στείλε μας στο ίδιο e-mail την διεύθυν-
σή σου και από το επόμενο φύλλο θα την
λαμβάνεις. Θα μας ενδιέφερε αν έχεις ανα-
μνήσεις από το χωριό ή άλλα ενδιαφέροντα
να γίνεις συνεργάτης μας.

ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ ÓÔÏ ÓÕÍÄÅÓÌÏ
Η πληροφορία πως ο Σύνδεσμος δεν έχει οικο-
νομική δυνατότητα να συνεχίσει τις εργασίες στο
Πολιτιστικό Κέντρο ευαισθητοποίησε κάποιους
πατριώτες, με ιδιαίτερες ευαισθησίες για το χω-
ριό και θέλησαν να βοηθήσουν., ο καθένας με
τον τρόπο του. Έτσι
Ο αρχιτέκτονας

ÃéÜííçò Ìáñá-
ãêüò μας ενημέρω-
σε ότι αναλαμβάνει
να παραγγείλει και
να τοποθετήσει τις
εσωτερικές πόρ-
τες (λουστραρι-
σμένες) και προ-
σφέρει ακόμη και
τα είδη υγιεινής για
τα δύο μπάνια και
το χώλ των
μπάνιων.

Ο πρώην πρό-
εδρος του Συν-
δέσμου παιδία-
τρος ÓôÜèçò
ÄÜñáò μας δίνει
τη δυνατότητα να
χρησιμοποιή -
σουμε τα 1000
ευρώ που είχε
προσφέρει για
κάγκελα, για άλλες
εργασίες ποιό ε-
πείγουσες.

Ο Çëßáò Í.
Ðáðáãåùñãß-
ïõ που είχε
προσφέρει επί-
σης 1000 ευρώ
για τα κάγκελα
της πλατείας
μας δίνει το ί-
διο δικαίωμα.

Οι οικογένεια της Ãéáííïýëáò Ê. Ðáðáèù-
ìïðïýëïõ êáé ÅëÝíçò Í. Ðáðáèùìïðïýëïõ

μας επιτρέ-
πουν να δια-
θέσουμε τα
1000 ευρώ
που είχαν
προσφέρει
για παγκάκια
της πλατείας
(στη μνήμη
του αείμνη-
στου Κωστά-
κη Παπαθω-
μόπουλου )
για το πέτρι-

νο τοιχίο που θα γίνει προς την πλευρά  του
κήπου Δημητρόπουλου.

Ο μπογιατζής
ÄçìÞôñçò Ð.
Óôñßêïò (γιος
του Στρικοπανα-
γή) προσφέρει
την προσωπική
του εργασία για
το βάψιμο της
αίθουσας (εργα-
τικά και χρώμα-
τα του Συνδέ-
σμου).
Υπενθυμίζουμε
πως η ηλεκτρολογική εγκατάσταση γίνεται με
προσφορά προσωπικής εργασίας του ÈáíÜóç
É. Ó÷ßæá.
Σε όλους εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστί-
ες εκ μέρους όλων των πατριωτών. Ευχόμαστε
το παράδειγμα τους να το μιμηθούν και άλλοι
πατριώτες, ιδιαίτερα όσοι έχουν κάποια οικο-
νομική άνεση.

I. Mαραγκός

Στάθης. Δάρας

Ηλίας Παπαγεωργίου

Δημήτριος Π. Στρίκος

Αικατερίνη Παπαθωμοπούλου


