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Εξωκλήσι Αγίου Νεκταρίου
(Δημιούργημα Γ.Χ. Παπαγεωργίου)
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ÅÉÍÁÉ áõôïíüçôï ðùò óôá óõëëïãéêÜ ìáò ðñÜãìá-
ôá åêåßíï ðïõ Ý÷åé ðñáãìáôéêÞ áîßá, åßíáé ôï Ýñãï ðïõ
ðáñÜãåôáé. Ãéá íá ðáñá÷èåß áîéüëïãï Ýñãï  áðáéôåßôáé
áðü ôç ìßá ðëåõñÜ óõóôçìáôéêÞ äïõëåéÜ ìå åíäéáöÝ-
ñïí áðü ôá ìÝëç ôïõ ÄÓ êáé áðü ôçí Üëëç åèåëïíôéêÞ
ðñïóöïñÜ (ïéêïíïìéêÞ âïÞèåéá, ðñïóùðéêÞ åñãáóßá,
ðíåõìáôéêü Ýñãï êëð) áðü ôïõò áðáíôá÷ïý ôçò ãçò
ðáôñéþôåò, ðïõ ðñÝðåé íá áñéèìïýí ëßãåò ÷éëéÜäåò.  Ìüíï
ìå ëüãéá, óõæçôÞóåéò êáé ó÷üëéá äõóôõ÷þò äåí ìðïñåß
íá ðáñá÷èåß Ýñãï. Ôï óçìåñéíü ÄÓ Ý÷åé ùò óôü÷ï, ìå ôç
ëÞîç ôçò èçôåßá ôïõ, íá áöÞóåé êÜðïéï óçìáíôéêü Ýñãï
êáé ìÝ÷ñé ôþñá Ý÷åé ôçí åíôýðùóç ðùò, óôï ìÝôñï ôïõ
åöéêôïý, ôá Ý÷åé ðÜåé êáëÜ óå âáóéêÜ Ýñãá üðùò åßíáé
ôï Ðïë. ÊÝíôñï (Ð.Ê.), ç åöçìåñßäá êáé ç  éóôïóåëßäá.
Áõôü áóöáëþò èá ôï êñßíïõí ïé ðáôñéþôåò.

Ç ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ôïõ ÐÊ óôçí “Áßèïõóá áðïèÞêç”
ðïõ ðáñá÷þñçóå äùñåÜí ï ÄÞìïò óôï óôÜäéï ôùí
ìðåôþí (óå ïéêüðåäï ðïõ åß÷å áðïêôÞóåé ï Óýíäåóìïò
ìå äùñåÜí ðáñá÷þñçóç êáé áãïñÜ), ðñï÷ùñÜåé éêá-
íïðïéçôéêÜ ìå ðïëëÝò äõóêïëßåò êáé ìåãÜëï áãþíá. Ïé
ðñïóöïñÝò ôùí ðáôñéùôþí ôüóï óå ÷ñÞìá üóï êáé óå
åèåëïíôéêÞ åñãáóßá êáé äéÜèåóç åéäþí åßíáé åíôõðù-
óéáêÞ êáé óõãêéíçôéêÞ. ÅêöñÜæïõìå ôéò ðëÝïí èåñìÝò
ìáò åõ÷áñéóôßåò óå üëïõò ôïõò ðáôñéþôåò ðïõ âïÞ-
èçóáí ìÝ÷ñé ôþñá êáé ðñï÷þñçóå ôï Ýñãï. Áðåõèý-
íïõìå Ýêêëçóç ãéá âïÞèåéá  êáé óå üóïõò äåí äüèçêå
áêüìç ç åõêáéñßá íá âïçèÞóïõí. Åìåßò, ùò äéïßêçóç,
ìðïñïýìå íá âåâáéþóïõìå üëïõò ôïõò ðáôñéþôåò ðùò
êÜèå åõñþ ðïõ èá ðñïóöÝñïõí èá ðéÜóåé ôüðï. Óôç
óôÞëç ôùí ïéêïíïìéêþí äçìïóéåýïõìå ìå êÜèå ëåðôï-
ìÝñåéá “Ýóïäá-Ýîïäá” êáé åðéðëÝïí ìðïñåß ïðïéïóäÞ-
ðïôå íá Ýñèåé óôï ãñáöåßï êáé íá ðëçñïöïñçèåß ï-
ðïéáäÞðïôå ëåðôïìÝñåéá.

ÅËÐÉÆÏÕÌÅ ðùò ç ëåéôïõñãßá ôïõ Ðïëéôéóôéêïý
ÊÝíôñïõ, ðïõ åõåëðéóôïýìå ðùò èá áñ÷ßóåé áðü ôçí
åðüìåíç ÷ñïíéÜ, èá áíôáìåßøåé üëïõò ãéá ôéò ðñïóöï-
ñÝò ôïõò.

Ï ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ìáò ìå ôï ÐÊ ðïõ öôéÜ÷íåé, ôéò
äéÜöïñåò åêäçëþóåéò ôïõ êáé ìÝóá áðü ôçí åöçìåñß-
äá “ÁñôïæÞíïò”  êáé ôçí éóôïóåëßäá servou.gr, óôï÷åý-
åé áðü ôç ìßá ðëåõñÜ íá ðñïóöÝñåé ÷áñÜ êáé åíçìÝ-
ñùóç óôïõò   áðáíôá÷ïý ôçò ãçò ðáôñéþôåò êáé áðü
ôçí Üëëç íá áíáäåßîåé ôçí éóôïñßá êáé ôçí ðáñÜäïóç
ôïõ ôüðïõ ìáò, þóôå íá ðáñáäþóåé êÜôé êáé óôéò íåüôå-
ñåò ãåíéÝò Óåñâáßùí.

ÁÓ ÂÏÇÈÇÓÏÕÌÅ ëïéðüí ðáôñéþôåò üëïé, ìå ü-
ðïéïí ôñüðï êáèÝíáò ìðïñåß, ïé óôü÷ïé áõôïß íá åðé-
ôåõ÷èïýí óôï ìÝãéóôï äõíáôü âáèìü. Åßíáé ÷ñÝïò ìáò.

19 Σερβιωτόπουλα πέτυχαν στις
φετινές Πανελλήνιες Εξετάσεις

Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση πληροφορηθήκαμε πως
αρκετά παιδιά (μέχρι τώρα έχουμε πληροφορηθεί
για 19) με καταγωγή από το χωριό μας, πέτυχαν
στις φετινές Πανελλήνιες εξετάσεις. Εκφράζουμε
σε όλα τα θερμά μας συγχαρητήρια και τους ευχό-
μαστε καλές σπουδές και κάθε ευτυχία στη ζωή
τους. Ασφαλώς υπάρχουν και κάποια ακόμη που
δεν γνωρίζουμε την επιτυχία τους. Παρακαλούμε
να μας στείλουν στοιχεία να προσθέσουμε τα ονό-
ματά τους στον κατάλογο. Επίσης για κάποια παι-
διά τα στοιχεία ενδεχομένως να μην  είναι πλήρη ή
να υπάρχει και κάποιο λάθος. Στην ιστοσελίδα ο
κατάλογος παραμένει ανοικτός. Ακόμη καλό θα ή-
ταν να μας στείλουν και τη φωτογραφία τους να την
αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα. Είναι τόσο εύκολο
για τους νέους σήμερα να στείλουν ηλεκτρονικά
μια φωτογραφία. (e-mail Συνδέσμου:
“syndesmosserveon@hahoo.gr”, ιστοσελίδας:
“syndesmos@servou.gr”). Επίσης στα τηλέφωνα
210-9827361 και 210-8001286 μπορείτε να δώ-
σετε οποιαδήποτε σχετική πληροφορία.

Στους νέους που δεν μπόρεσαν να πετύχουν φέ-
τος σε κάποια σχολή, ευχόμαστε καλή δύναμη για
νέο ξεκίνημα και να είναι βέβαιοι πως του χρόνου
θα πετύχουν. Τίποτα δεν σημαίνει μια αποτυχία.
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Η περιφορά της εικόνας επιστρέφει από το εκκλησάκι
της Αγίας Παρασκευής.

Πολλοί πατριώτες και φέτος με
τις οικογένειές τους, συγγενείς και
φίλους επέλεξαν την γενέτειρα για
να εορτάσουν την “Κοίμηση της
Θεοτόκου” και να περάσουν λίγες
μέρες ξενοιασιάς, ξεκούρασης και
ανάμνησης παιδικών και άλλων
βιωμάτων. Ο Εσπερινός την παρα-
μονή της Παναγίας, η περιφορά της
εικόνας και η θεία λειτουργία ανή-
μερα, έγιναν με την καθιερωμένη
λαμπρότητα. Η συμμετοχή των πα-
τριωτών και επισκεπτών ήταν κα-
θολική. Τα αυτοκίνητα των πατριω-
τών και επισκεπτών είχαν καταλά-
βει όλους τους χώρους παρκαρί-
σματος από την Tρανηβρύση μέ-

χρι τη Γαϊδουροκυλίστρα και από το σπίτι των παιδιών του Χαρλάμπη Στρίκου στο κάτω χωριό
μέχρι του “Παπά τ΄αλώνι”, στο πάνω χωριό. Κάποιος τα υπολόγισε γύρω στα τρακόσια. Η
διαπλάτυνση του δρόμου από το Σουλινάρι μέχρι το χωριό, με την εντυπωσιακή πέτρινη
μάντρα, διευκόλυνε σημαντικά τόσο το σοβαρό πρόβλημα του παρκαρίσματος των αυτοκινή-
των όσο και της βόλτας των πατριωτών στον κεντρικό δρόμο.
Όλοι όσοι συμμετείχαν στον πανηγυρικό εορτασμό έμειναν ευχαριστημένοι και οι εικόνες

θα τους μείνουν αξέχαστες.

Συναυλία στο χωριό με τον Σερβαίο
 Αρχιμουσικό Αναστάσιο Απ. Στρίκο

Σκαλίζοντας τις ρίζες μας
Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στη μνήμη του Θεόδωρου Κ. Τρουπή

Μια μοναδική για τα χρονικά του Δήμου Ηραίας εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ανήμερα της
Παναγιάς στην κεντρική πλατεία του Σέρβου. Ένα φιλολογικό και μουσικό αφιέρωμα στο
συμπατριώτη μας δάσκαλο, λογοτέχνη και λαογράφο Θεόδωρο Κ. Τρουπή (1932 - 2008) που
θέλησε να σκιαγραφήσει το πολυσχιδές και πολύπλευρο έργο του μέσα στον περιορισμένο
χρόνο της μιας ώρας και τριάντα λεπτών.
Ήταν μια πρωτοβουλία της οικογένειας του εκλιπόντος και ειδικότερα της κόρης του Ελέ-

νης Θ. Τρουπή, φιλολόγου και του ανιψιού του Αναστασίου Απ. Στρίκου, αρχιμουσικού που
είχαν και τη λογοτεχνική και μουσική επιμέλεια αντίστοιχα. Πολύτιμη ήταν και η συμβολή

του Ταξίαρχου ε. α. και εκπαι-
δευτικού Αθανασίου Π. Στρί-
κου αγαπημένου εξαδέλφου
του λογοτέχνη και δεινού
γνώστη του έργου του. Η εκ-
δήλωση πραγματοποιήθηκε
με τη στήριξη και την οικονο-
μική ενίσχυση του Δήμου Η-
ραίας.
Το σκηνικό στήθηκε από

νωρίς. Στο κέντρο της πλατεί-
ας μας, πάνω σε μία εξέδρα
άρχισαν οι μουσικοί να ζε-
σταίνουν τα όργανά τους, έ-
να φλάουτο, ένα ακορντεόν,
ένα κοντραμπάσο, όργανα α-
κριβοθώρητα στα μέρη μας.
Λίγο πιο κει, κάτω από τον
πλάτανο, μπροστά στην πέ-

τρινη βρύση, δύο φίλοι καθισμένοι σε ένα τραπεζάκι καφενείου ξεφύλλιζαν βιβλία του λογο-
τέχνη. Ιδανικός χώρος για την αφήγηση. Καθώς ο ήλιος έπεφτε στο Κατάκωλο, άρχισε να
μαζεύεται κι ο κόσμος. Οι προβολείς άναψαν και στη σκηνή ανέβηκε η μεγάλη κυρία του
έντεχνου ελληνικού τραγουδιού, Νένα Βενετσάνου. Μαζί της κι ένας λεβέντης με την κιθάρα
του, ο Βασίλης Αγροκώστας.

Το μουσικό συγκρότημα που έδωσε τη συναυλία το βράδυ
της 15ης Αυγούστου στο χωριό Σέρβου. Από αριστερά Αν. Στρίκος,
Χάρης Μέρμηγκας,  Β. Αγροκώστας, Νένα Βενετσάνου και Πέτρος

Στεργιόπουλος.(Φωτο: Π. Νικολάου)

Πρόοδος εργασιών στην “Αίθουσα-
Αποθήκη” (Πολιτιστικό Κέντρο)

Με πολύ κόπο, πολλές δυσκολίες και αντίξοες
συνθήκες συνεχίζονται τα έργα στο ΠΚ. Με την κα-
τανόηση όμως, την αμέριστη συμπαράσταση όλων
σχεδόν των πατριωτών και κυρίως την οικονομική
στήριξη και την εθελοντική προσφορά εργασίας το
έργο προχωράει στην τελική ευθεία.
Στα πρακτικά του ΔΣ της 1-9-09 αναγράφεται σχε-

τικά:
“....Έγινε ευρεία συζήτηση τόσο για τις εργασίες

που έχουν γίνει μέχρι τώρα στο ΠΚ όσο και για προ-
γραμματισμό συνέχισης των εργασιών, σύμφωνα με
τις οικονομικές δυνατότητες του Συνδέσμου. Ο Ταμί-
ας Ι. Χρονόπουλος ενημέρωσε λεπτομερώς τα μέλη
του ΔΣ, για την οικονομική κατάσταση του ταμείου
(λεπτομέρειες στη στήλη των οικονομικών του Αρτο-
ζήνου). Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει
πως πολλοί πατριώτες πρόσφεραν από το υστέρημά
τους στο Σύνδεσμο για να προχωρήσουν οι εργασί-
ες. Τα μέλη του ΔΣ τους εκφράζουν τις θερμές τους
ευχαριστίες και παρακαλούν τους πατριώτες που δεν
τους δόθηκε μέχρι σήμερα η ευκαιρία να προσφέ-
ρουν, ας το πράξουν τώρα. Ο σκοπός είναι πατριωτι-
κός και ιερός.

Το περίπτερο στην μεγάλη πλέον πλατεία της “Ράχης”,
σε αρμονία με τον περιβάλλοντα χώρο. Αναμένεται από

το Δήμο η πλακόστρωση της νέας πλατείας.

Το ΔΣ αποφάσισε τα χρήματα που υπάρχουν στο
ταμείο να διατεθούν, όπου αυτό είναι δυνατόν, μόνο
για αγορά υλικών και η εργασία να προσφερθεί ε-
θελοντικά από πατριώτες επαγγελματίες, η τα μέλη
του ΔΣ. Με το ίδιο σκεπτικό και για εξοικονόμηση
κάποιων χρημάτων συζητήθηκε και το ενδεχόμενο
έκδοσης -προσωρινά- του “Αρτοζήνου” κάθε τρίμη-
νο.

α) Εργασίες σε εξέλιξη με εθελοντική
προσφορά εργασίας.

-Ο ηλεκτρολόγος Θανάσης Σχίζας ολοκληρώνει
σύντομα την πλήρη ηλεκτρολογική η εγκατάσταση.

-Ο ελαιοχρωματιστής Μήτσιος Στρίκος (Στρικο-
παναγή) έχει σχεδόν ολοκληρώσει την προεργασία
για το βάψιμο της αίθουσας.
Τους δύο αυτούς πατριώτες βοήθησαν σε κάποια

φάση και τα μέλη του ΔΣ Κώστας Δάρας και Ν.
Τρουπής που συχνά βρίσκονται στο χωριό. Επί-
σης ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ι. Ν. Βέργος,
έκανε αρκετά μερεμέτια στο Κέντρο (έκοψε και
τοποθέτησε  μαρμαροποδιές για τις πόρτες και τα
παράθυρα και δημιούργησε προϋποθέσεις να τρα-
βηχτούν 2 επί πλέον γραμμές για πλυντήριο πιά-
των και θερμοσίφωνα). συνέχεια στη σελ. 5

“Κοίμησις Θεοτόκου”

Α) Σερβιωτοπούλες:
 1) ΒΕΡΓΟΥ Κ. ΔΗΜΗΤΡΑ (Εγγ. Φ. Βέργου). Παν..

Αθηνών, Τμ. Ψυχολογίας.
2) ΒΕΡΓΟΥ ΔΙΟΝ. ΑΣΗΜΙΝΑ (Εγγ. Ν. Βέργου). Σχο-

λή Αστυφυλάκων.
3) ΓΚΟΥΤΗ ΘΕΟΔ. ΝΕΦΕΛΗ (Εγγ. Παν. και Αθανασί-

ας Γκούτη). Πολυτ. Αθηνών, Τμ. Αρχιτεκτόνων.
4) ΔΕΜΕΝΕΛΟΥΔΗ ΑΣΠΑΣΙΑ (Κόρη Ντίνας Ι. Γκού-

τη). Παν.. Αθηνών, Τμ. Φιλολογίας, Παιδαγωγικής Ψυ-
χολογίας.

5) ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ Β. ΑΝΔΡΙΑΝΑ (Εγγ. Ηλ. Κουτσαν-
δριά) Γεωπονικό Παν. Αθηνών, Τμ. Φυτ. Παραγωγής.

6) ΜΠΟΡΑ Χ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Εγγ. Θ. Μπόρα). Παν. Αθη-
νών, Τμήμα Οικονομικό.

7) ΜΠΟΥΡΝΑ Ν. ΧΡΥΣΑ (Εγγ. Γ. Μπουρνά). Παν..

Αθηνών, Τμ. Θεολογίας.
8) ΠΑΓΚΡΑΤΗ Γ. ΙΩΑΝΝΑ (Εγγ. Ν. Παγκράτη). Παν.

Πατρών, Ιατρική Σχολή.
9)  ΣΤΡΙΚΟΥ Ι. ΦΩΤΕΙΝΗ (Εγγ. Αγγελή Στρίκου). Βρε-

φοπαιδαγωγική;;
10) ΤΡΟΥΠΗ Γ. ΕΥΓΕΝΙΑ (Εγγ. Ι. Τρουπή). ΑΕΙ Αθη-

νών, Τμ. Νοσηλευτικής.

Β) Σερβιωτόπουλα:
1) ΓΑΚΗΣ Γ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Εγγ. Ελένης Απ. Μπόρα).

Δημοκρίτειο Παν. Θράκης, Νομική Σχολή.
2) ΓΕΡΜΑΝΑΚΟΣ Ν. ΠΑΡΗΣ (Γιος Ευγενίας Παρ.

Λιατσόπουλου). Παν. Πειραιά, Τμ. Χρηματοοικονομι-
κής και Τραπεζικής Διοίκησης.

3) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Εγγ. Μήτσιου

Σιώκου).Πολυτεχνείο Αθηνών, Τμ. Ηλεκτρολόγων-Μη-
χανικών.

4) ΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ. (Γιος Ελένης Γεωρ-
γίου Λ. Βέργου).  ΤΕΙ Πειραιά, Τμ. Πληροφορικής.

 5) ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Εγγ. Κανέλας
Θ. Χειμώνα). ΤΕΙ Μεσολογγίου, Τμ. Ηλεκτρονικών.

6) ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (Εγγ. Διαμ. Κου-
τσανδριά). Παν. Πειραιά, Τμ. Βιομηχ. Διοίκησης και
Τεχνολογίας.

7) ΤΡΟΥΠΗΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Εγγ. Αρ. Τρουπή). Παν.
Πάτρας, Πολυτεχν. Σχολή Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών.

8) ΤΡΟΥΠΗΣ ΧΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.  Πάντειο Πανεπιστή-
μιο, Οικονομικό Τμήμα.

9) ΣΤΡΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Εγγ. Ν. Στρί-
κου). ΤΕΙ  Πατρών, Τμ. Μηχανολογίας 

συνέχεια στη σελ. 4
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Η Μαρία Χρ. Δάρα και ο Αλέξης
Σκέντος απόχτησαν αγοράκι
Τους ευχόμαστε να τους ζήσει

και   να είναι πάντα ευτυχισμένο.

Βαπτίσεις
Την Κυριακή 30 Αυγούστου ο

Γιάννης Θ. Βέργος και η σύζυγός
του Βάλια Κεραμιδά, βάφτισαν το
κοριτσάκι τους και του έδωσαν το
όνομα “Κανελίνα”. Η βάφτιση έγι-

νε στη Βενετία της Ιταλίας στον ελ-
ληνικό Ναό Αγίου Γεωργίου με
πολλούς συγγενείς και φίλους α-
πό την Ελλάδα. Μαζί με τη βάφτι-
ση έγινε και θρησκευτικός γάμος
του ζεύγους. Μετά το μυστήριο α-
κολούθησε γλέντι “αλά ελληνικά”.
Στους ευτυχείς γονείς ευχόμα-

στε να τους ζήσει η “Κανελίνα” και
να τη δουν ευτυχισμένη και να
προκόβει στη ζωή της. Μπράβο
τους που μετά τον πολιτικό γάμο
έκαναν και θρησκευτικό, όπως ε-
πιβάλλει η ελληνική παράδοση.

Το Σάββατο 29-8-09 ο Ανδρέ-
ας Ι. Σχίζας και η σύζυγός του βά-
φτισαν στο χωριό το αγοράκι τους
και του έδωσαν το όνομα Γιάννης.
Τις καλύτερές μας ευχές για το

νεοφώτιστο Γιάννη, εγγονό του α-
είμνηστου Γιάννη Γ. Σχίζα (Σγού-
λια).

  EΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

1) 18-8-2009: ΜΠΟΡΑ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔ. 87 ΕΤΩΝ
Την  Τρίτη 18/8/2009 άφησε την τελευταία

της πνοή στο σπίτι της στην Αθήνα η Νίκη Θε-
οδώρου Μπόρα, κόρη του Χρήστου Στρίκου.
Η κηδεία της έγινε την Πέμπτη 20/8/2009
στις 11 πμ στο Κοιμητήριο του χωριού, με τη
συνοδεία των παιδιών της, των νυφάδων της,
όλων των εγγονών της, πολλών συγγενών

και πατριωτών. Η εκκλησία της Κοίμησης της
Θεοτόκου ήταν γεμάτη κόσμο, που προσήλθε
να χαιρετήσει για τελευταία φορά την θανού-
σα. Μετά την κηδεία παρατέθηκε γεύμα στην

ταβέρνα του Γιάννη Ρουσιά.
Η Νίκη ήταν γεννημένη το 1922 και ήταν το τρίτο από τα πέντε παιδιά

του Χρίστου Στρίκου. (Παρασκευάς, Αγγελική, Νίκη, Ηλίας, Γεωργία)
από τα οποία μόνο η Αγγελική είναι ακόμη στη ζωή. Ήταν παντρεμένη 
με το Θοδωρή Ηλία Μπόρα (απεβίωσε προ 2 ετών), με το οποίο απέκτη-
σε τον Ηλία και το Χρήστο που μένουν στην Αθήνα, είναι παντρεμένα και
έχουν 2 παιδιά το καθένα. Μεγάλωσε στο χωριό, δούλεψε σκληρά ό-
πως  όλες οι γυναίκες του χωριού, μεγάλωσε τα παιδιά της με ηθικές και
Χριστιανικές αρχές και αξιώθηκε να τα ιδεί επιτυχημένα και καλά αποκα-
τεστημένα με τις δικές τους οικογένειες. Στις αρχές της δεκαετίας του
60, η οικογένειά της  έφυγε από το χωριό, όπως πολλές οικογένειες και
εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, στο Ίλιο. Εκεί άφησε και την τελευταία της
πνοή.
Η Νίκη ήταν καλοσυνάτη γυναίκα, χαρούμενη και με ιδιαίτερη φροντί-

δα για την οικογένειά της. Τα παιδιά της, της συμπαραστάθηκαν μέχρι το
τέλος της ζωής της και της παρείχαν όλες τις ευκολίες. 
Στη μνήμη της πρόσφερε στο Σύνδεσμο 85 ευρώ, ο Χ. Ι. Μαραγκός

(απ. 366)

2) 16-8-2009: ΒΕΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣ. 87 ΕΤΩΝ
Την Κυριακή 16 Αυγούστου 2009, άφησε την τελευταία της πνοή σε

νοσοκομείο των Αθηνών η Αναστασία (Τασιά) Βέργου. Η κηδεία της
έγινε την επομένη στο χωριό με τη συνοδεία του γιου της και πολλών
συγγενών και πατριωτών. Ήταν κόρη του Βασίλη Βέργου (η μάνα της
ήταν από το Τρουπαίικο σόι, ξαδέρφη του Λιά του “Μπουσμπούνη”),
γνωστού αγροφύλακα του χωριού. Είχε δύο αδέρφια, τον Παναγή και
τον Παρασκευά που και αυτά έχουν φύγει από τη ζωή (ο Παρασκευάς
πέθανε πριν 40 περίπου χρόνια στην Αμερική, όπου είχε πάει για εγχεί-
ρηση ανοιχτής καρδιάς).
Όπως μας είπαν οι παλιότεροι, η Τασιά στα νιάτα της ήταν εντυπωσια-

κή κοπέλα, όμορφη, ψιλή και ξανθιά Επίσης ήταν πολιτικά δραστήρια, με
αριστερή ιδεολογία και αγωνίστηκε για τα πιστεύω της.

3) 7-8-2009: ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔ. 86 ΕΤΩΝ
Στις 7.8.2009 έφυγε από τη ζωή ο συγχωριανός μας Ηλίας Θεοδώρου

Κουτσανδρέας, νοσηλευόμενος στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τριπό-
λεως . Η εξόδιος ακολουθία έγινε στο κοιμητήριο Τριπόλεως την επομέ-
νη 8.8.2009.
Ο Ηλίας είχε παντρευτεί τη Γεωργία Ιωάννου Λιατσοπούλου από το

χωριό μας ( κόρη του Ζευκιλή ) και απέκτησαν δύο παιδιά, το Θοδωρή,
επιτυχημένο επαγγελματία στην Τρίπολη και τη Νικολέτα. Από τα παι-
διά τους ευτύχησαν να δουν  και 3 εγγόνια.

4) 3-8-2009: ΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝ. ΤΟΥ ΔΗΜ. 82 ΕΤΩΝ
Το Σάββατο 1η Αυγούστου 2009 έφυγε από

κοντά μας ο πολυαγαπημένος σύζυγος, πατέ-
ρας, παππούς και αδελφός  Παναγιώτης  Δ. Κερ-
μπεσιώτης. Ζώντας τα περισσότερα χρόνια στην
ξενιτιά, Αυστραλία και Αμερική, γύρισε στο αγα-
πημένο του χωριό για να περάσει εκεί τα τελευ-
ταία χρόνια της ζωής του.
Στο πλευρό του, ακούραστη ως το τέλος, στά-

θηκε η αγαπημένη του σύζυγος Αγγελική, κα-
θώς και τα  τρία του παιδιά, Ελένη, Χρυσαυγή
και Δημήτρης, που ήρθαν από την Αμερική. Στο
άκουσμα της είδησης του θανάτου του έσπευσαν από την Αμερική και ο
γαμπρός του καθώς και τα εγγόνια του, Άρης και Παναγιώτης. Στις δύ-
σκολες ώρες του Παναγιώτη έδωσαν το παρόν  και οι αδελφές του Ντίνα
που ήρθε από την Αυστραλία και η Αθανασία  από την Νέα Υόρκη.
Στη νεκρώσιμη ακολουθία που εψάλη στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως

της Θεοτόκου Σέρβου, χοροστάτησαν οι ιερείς πατέρας Σωτήριος και
πατέρας Κωνσταντίνος και την παρακολούθησε πλήθος κόσμου, καθώς
και την επιμνημόσυνη δέηση που εψάλη στην ίδια εκκλησία την 30.8.2009.
Η οικογένεια του εκλιπόντος ευχαριστεί όλους, όσοι συμπαραστά-

θηκαν στο πένθος της.
Η οικογένεια

Επικήδειος για τον Παναγιώτη Κερμπεσιώτη
Μια μέρα που’ ταν Κυριακή κι εγύρισες στο σπίτι
εβρήκες τη μανούλα σου με τον καφέ στο μπρίκι.
Φτιάξε μανούλα τον καφέ κι έλα να σου μιλήσω
δυο λόγια θέλω να σου πω, μάνα, να ψιθυρίσω.
Μανούλα τ’ αποφάσισα, πάω μακριά στα ξένα
ο τόπος μας είναι μικρός, δε με χωράει εμένα.
Δάκρυσε κείνη τη στιγμή, μα πήρες την ευχή της
στην Αυστραλία έφτασες κι ας σπάραξε η ψυχή της.
Όμως στα ξένα μοναχός είχες βαρύ φορτίο
γι’ αυτό και τ’ αποφάσισες κορίτσι μεγαλείο
να πάρεις απ’ τον τόπο μας, απ’ το ίδιο το χωριό σου.
Τη θεία Αγγέλω ζήτησες να πάρεις για γυναίκα,
έλα καλή μου γρήγορα, κοντά μου τρέχα–τρέχα.
Τρία παιδιά αποχτήσατε βλαστάρια προκομμένα,
με του Θεού τη δύναμη, καλά κι ευλογημένα.

Την Έλενα, τη Χρυσαυγή κι αυτόν το Δημητράκη,
τα μεγαλώσατε σωστά μ’ αγάπη,  με μεράκι.
Άλλη τρανή απόφαση μπαίνει μες την καρδιά σου,
τη λες εις τη γυναίκα σου, στα λατρευτά παιδιά σου.
Την Αυστραλία την είδαμε, πάμε για άλλη χώρα
να δούμε να γνωρίσουμε, είναι ευκαιρία τώρα.
Φτάσατε στη Αμερική και τον καλόν αγώνα
αρχίσατε πάλι απ’ την αρχή,  κι’ ας πέρναγαν τα χρόνια.
Εδώ επρόκοψες πολύ μαζί με την κυρά σου,
εγγόνια είδατε πολλά, τα’ παιρνες αγκαλιά σου.
Τον τόπο σου τον πατρικό ποτέ δεν τον ξεχνούσες
πολλές φορές ερχόσουνα, όταν εσύ μπορούσες.
Έχτισες σπίτια αρκετά, τριώροφη βιλίτσα,
πολλές φορές σε είδανε να βάφεις εκκλησίτσα.
Ήσουν καλός, φιλότιμος, κέρναγες τον κοσμάκη
στην τσέπη είχες πάντοτε ένα κατσαβιδάκι.
Ήθελες να βοηθάς τον άρρωστο , το γέρο και τη γριούλα,
πάντα με κέφι , με χαρά , άλλαζες τη μπριζούλα.
Μα τώρα ήρθε η ώρα σου, το’ γραψε ο Θεός μας,
να φύγεις για τον ουρανό, να μπεις εις τον στρατό μας.
Στο στράτευμα των χριστιανών  που’ ναι ψηλά’ κει πάνω
τις προσευχές μας φυλαχτό πάρε μαζί σου, θείε Πάνο.
Χαιρέτα τη γυναίκα σου, χαιρέτα τα παιδιά σου,
κι όλους εμάς τριγύρω σου, που είμαστε κοντά σου.

Θείε Παναγιώτη.  Να πας στο καλό και καλό σου ταξίδι. Ακόμα να
είναι ευλογημένο και ελαφρύ το χώμα της γης μας,της Σερβέικης γης
που σε σκέπασε. Αιωνία σου η μνήμη.

Γιώργος  Νικ. Παγκράτης
Στη μνήμη Π. Κερμπεσιωτη πρόσφεραν αντί στεφάνου στο Ι. Ναό

Κοίμ. Θεοτόκου 50 ευρώ ο Σταματόπουλος Ιωάννης και Ευγενία και 50
ευρώ ο Σύλλογος Φηγαίας Αρτέμιδος Αττικής. Επίσης “Άγνωστος” πρό-
σφερε 100 ευρώ στο Σύνδεσμο (απ 138).

5) 29-7-2009:  ΤΕΡΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΤΑΚΗ
Στις 29 Ιουλίου  2009 άφησε την τελευταία του πνοή στο Λιτόχωρο

της Πιερίας όπου ήταν εγκατεστημένος, ο συγχωριανός μας εκ πα-
τρός Μιχάλης Παναγιώτου Τερζής. Η εξόδιος ακολουθία έγινε την
επομένη από εκκλησία του Λιτοχώρου. Ο Μιχάλης  σταδιοδρόμησε
σαν στέλεχος στην εταιρία ΕΚΟ. Ήταν  γιός του δασκάλου Τάκη Μ.
Τερζή που ζούσε στη Μυτιλήνη, του πολύ γνωστού στους παλαιότε-
ρους για την αντιστασιακή του δράση στα χρόνια της κατοχής, όπου
μαζί με τον αείμνηστο επίσης δάσκαλο  Γιώργο Αναστασόπουλο, ί-
δρυσαν τους τελευταίους μήνες του 1942, την τοπική Οργάνωση του
ΕΑΜ στο χωριό. 

6) 23-7-2009: ΒΕΡΓΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩ., 48 ΕΤΩΝ
Ένας νέος πατριώτης,  ο Ευάγγελος Ι. Βέργος, έφυγε ξαφνικά α-

πό κοντά μας στις 23-7-2009, σε ηλικία μόλις 48 ετών.  Ήταν γιός
του Γιάννη Αγγελάκου Βέργου και της Βενετσάνας, κόρης του Ν.
Τρουπή (Καλπακίδη).   Ο θάνατός του ήταν καρδιακής αιτιολογίας
και συνέβη στις 23-7-2009, στην περιοχή της Λούτσας όπου διέμενε.
Η κηδεία του έγινε στο χωριό την 25.7.2009 με τη συμμετοχή συγ-
γενών, φίλων και πολλών συγχωριανών.
Ο Βαγγέλης γεννήθηκε στην Αθήνα  και μέχρι  τη προσχολική ηλι-

κία έμεινε στο χωριό. Στη συνέχεια η οικογένεια μετακόμισε στην
Αθήνα και έμεινε στην περιοχή των Άνω Πετραλώνων. Σπούδασε στη
σχολή τουριστικών επαγγελμάτων στη Πάρνηθα, έγινε επιτυχημένος
“Σέφ” και για  αρκετά χρόνια εργάστηκε στον Αστέρα Βουλιαγμένης
και σε άλλες ανάλογες επιχειρήσεις. Κατά καιρούς είχε δημιουργήσει
και δικές του επιχειρήσεις. Ήταν αγαπητός πατριώτης και συχνός επι-
σκέπτης του χωριού που το αγαπούσε ιδιαίτερα και το επέλεξε και ως
τόπο της τελευταίας του κατοικίας. 
Έχει μία κόρη, τη Μαρινέττα, 23 χρονών.
Στη μνήμη του Βαγέλη η οικογένεια του Θανάση Ν. Τρουπή από

τη Κάτω Αχαγιά (Θανάσης, Ευθυμία, Ντίνα,  Νίκος, Αποστόλης),
πρόσφεραν αντί στεφάνου 150 ευρώ στο  Σύλλογο (απ. 373), για το
Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού. Επίσης οι οικογένεια του Πανούλη
Αγγ. Βέργου πρόσφερε 50 ευρώ (απ. 139).

7) 20-7-2009: ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΦΩΤΗ 83 ΕΤΩΝ
Απεβίωσε την 20.7.2009, ανήμερα της ε-

ορτής του Προφήτη Ηλία,  η Ελένη Φώτη
Κουτσανδρέα ( κόρη του Ι. Λιατσόπουλου -
Λιατσιόγιαννη- )  μετά  από σύντομη αδια-
θεσία. Η κηδεία της έγινε την επομένη στο
χωριό, στις 4 μ.μ, με τη συνοδεία πολλών
συγγενών και πατριωτών.
Στη γιαγιά Ελένη:
Όταν η πραγματικότητα συγκρούεται με

την παιδική ανάμνηση.
Ήσουν για όλους μας μια ζεστή αγκαλιά.

Η φωνή εκείνη που γεμάτη ανησυχία και πα-
ράπονο έπαιρνε τηλέφωνο κάθε φορά που
αμελούσα να επικοινωνήσω. “Τι γίνατε ρε παιδάκι, καλά είσαστε, πότε
θα ρθείτε να σας δούμε;” Ακουγόταν η γνώριμη φωνή, καθώς σήκω-
να το ακουστικό. Μεγαλώνοντας μου έδειξες πως όποτε σε χρειαζό-
μουν ήσουν εκεί. Ανησυχούσες πάντα για τους άλλους, έχοντας ως
πρωταρχικό στόχο σου τον παππού και τελικά ξέχασες τον εαυτό σου.
Όταν εκείνο το μεσημέρι της Δευτέρας έμαθα την είδηση, δεν μπο-
ρούσα να το συνειδητοποιήσω, το θεώρησα κακόγουστο αστείο και
ξεκίνησα να φωνάζω. Τελικά ήταν αλήθεια.
Καλό ταξίδι γιαγιά.
Η εγγονή σου, Κουτσανδριά Ελένη.
Στη μνήμη Ελένης Κουτσανδριά τα παιδιά της πρόσφεραν 200 ευ-

ρώ (απ. 138), για τις εκκλησίες του χωριού.

Σουρούπωσε
Του Γεωργίου-Φαίδωνα

Ι. Δημόπουλου.  (1930-1950)

Σουρούπωσε, σε λίγο θα
νυχτώσει,
θα σβήσει αντάμα ο κάθε
ρεμβασμός,
στερνό γλυκό χαιρέτισμα θα
δώσει
κάθε μας σκέψη, κάθε
στοχασμός.

Τα βλέφαρα π’ απόστασαν θα
κλείσουν,
μόνο η καρδιά θα πάλλει σιγαλά,
με το χαμό της μέρας θα
σιγήσουν
τα πλέον απόκρυφα μας μυστικά.
  
Κ’ ύστερα η νύχτα στο έρεβος
πνιγμένη
κ’ όπως θα πλέει σ’ ατμόσφαιρα
θολή,
κι’ απόψε, καθώς πάντα, θα
προσμένει
μιαν άλλη ανατολή...

Α σ η μ ι κ ά
Β. Κωνσταντόπουλος
Λέκκα 23 Σύνταγμα

Τηλ. 210-3227997, 3220376
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Σύντομα Νέα Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου

O ιατρός κ. Γιώργος Γεωργόπουλος αποχώρησε από το α-
γροτικό ιατρείο του χωριού, αφού συμπλήρωσε τη θητεία του ως
αγροτικός ιατρός. Τον ευχαριστούμε για τον ζήλο που επέδειξε
και τις ιατρικές υπηρεσίες που προσέφερε με προθυμία στους
πατριώτες. Επίσης τον συγχαίρουμε για τον εξαιρετικό του χα-
ρακτήρα και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη παραπέρα επι-
στημονική του πορεία και κάθε ευτυχία στη ζωή του. Αντικατα-
στάτης του είναι η κυρία Φιλίππη Γεωργία. Την υποδεχόμαστε
εγκάρδια και της ευχόμαστε καλό ξεκίνημα και καλή διαμονή
στο χωριό μας.

Πολλοί στενοχωρήθηκαν που ο Σύνδεσμος δεν μπόρεσε φέ-
τος να φέρει μουσικό συγκρότημα στο Πανηγύρι. Το ίδιο και
εμείς. Αλλά ...έλλειψη χρημάτων... Την άποψη γιατί να το γρά-
ψουμε στην εφημερίδα δεν την συμμεριζόμαστε. Επιδιώκουμε
να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς απέναντι στους πατριώτες, για
οποιοδήποτε συλλογικό θέμα, έστω και αν στενοχωρηθούν κά-
ποιοι. Αν δεν το γράφαμε δικαιολογημένα θα μπορούσε κάποιος
να μας κατηγορήσει  πως το αποκρύψαμε και πως θα μπορούσε
...να βρισκόταν κάποιος να έφερνε όργανα....

Παρόλο που δεν υπήρχαν όργανα την παραμονή της Πανα-
γίας (ανήμερα έγινε η συναυλία), οι πατριώτες διασκέδασαν
κανονικά. Η γουρνοπούλες (ακούσαμε για 160 κιλά) σύντομα
εξαντλήθηκαν και είδαμε το Γιάννη στη συνέχεια να ψήνει σου-
βλάκια. ...Σκεφτείτε να μην υπήρχε και οικονομική κρίση... Κατά
γενική ομολογία η γουρνοπούλα ήταν “άλλο πράμα”. Όμως και
το βραστό του Νίκου Τρουπή ήταν “να γλύφεις τα δάχτυλά σου”.
Την Κυριακή νωρίς το βράδυ που μια παρέα στου Ρουσιά ζήτησε
σουβλάκια ακούσαμε το Μαρίνη να λέει πως τέλειωσαν.  (Γιατί
Γιάννη δεν φροντίζεις ώστε ο κόσμος να μην στερείτε των γα-
στρονομικών του ορέξεων; Ελπίζουμε του χρόνου να λάβεις τα
μέτρα σου...)

Λόγω των οικονομικών δυσχερειών του Συνδέσμου τα μέλη
του ΔΣ επιβαρύνθηκαν τα ίδια τα έξοδα έκδοσης (638 ευρώ) του
173ου φύλλου της εφημερίδας Αρτοζήνος.

 Η διαπλάτυνση του δρόμου από το Σουλινάρι μέχρι το χω-
ριό, με την εντυπωσιακή πέτρινη μάντρα, διευκόλυνε σημαντικά
το σοβαρό πρόβλημα παρκαρίσματος και της βόλτας των πα-
τριωτών στον κεντρικό δρόμο. Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε ο με-
γάλος αριθμός των παιδιών και νεολαίων που πλημμύριζαν με
τις βόλτες τους το δρόμο, κυρίως τις “βραδυνονυχτερινές” ώ-
ρες, από τον Άγιο Νεκτάριο μέχρι το Σουλινάρι και τον Άγιο
Αθανάσιο αλλά και βόρεια μέχρι τον Αγιαντριά.

Ο Εσπερινός την παραμονή της Παναγίας, η περιφορά της
εικόνας και η θεία λειτουργία ανήμερα έγιναν με την καθιερω-
μένη  λαμπρότητα και κατάνυξη.

Για πρώτη φορά φέτος έγινε συναυλία στο χωριό μας. Έγι-
νε στη μνήμη του αείμνηστου πατριώτη λογοτέχνη Θοδωρή Κ.
Τρουπή, όχι για να τον θυμηθούμε, αλλά επειδή δεν μπορούμε
να τον ξεχάσουμε, όπως χαρακτηριστικά είπε ο ανιψιός του,
διεθνούς φήμης Σερβαίος μουσικός Αναστάσιος Απ. Στρίκος,
που είχε την ιδέα και την μουσική επιμέλεια της εκδήλωσης.
Τραγούδησαν η γνωστή τραγουδίστρια Νένα Βενετσάνου και
ο Βασίλης Αγροκώστας, με την θαυμάσια φωνή τους. Την λο-
γοτεχνική επιμέλεια της εκδήλωσης είχε η Ελένη Τρουπή, κό-
ρη του λογοτέχνη, φιλόλογος. Ο Δήμος Ηραίας στήριξε αυτή

Συμπληρωματικά στοιχεία
για τα μαγαζιά του χωριού

Γράφει ο Πάνος Κουτσανδριάς.
Διάβασα στον Αρτοζήνο

αυτά που γράφει ο Γιάννης
Μαραγκός και Γιώρης Βέρ-
γος για τα μαγαζιά του χω-
ριού. Έχω να προσθέσω και
εγώ κάποια πράγματα που
γνωρίζω και δεν τα είδα
γραμμένα.
Πρώτος που άνοιξε μαγα-

ζί στο χωριό τον προπερα-
σμένο αιώνα, γύρω στο
1885, ήταν ο Πανάγος Ρου-
σιάς (πατέρας του Ρουσό-
γιαννη), στο υπόγειο του σπιτιού του.
Άλλος ήταν ο Νικόλας Δάρας, παππούλης του γιατρού Στά-

θη Δάρα, πάνω στα Νταραΐικα, στο υπόγειο του σπιτιού του.
Επίσης λίγο  ποιό πέρα ο Ζαχαρίας Τρουπής, παιδί του Μπου-
σμπουνόγιαννη, άνοιξε μαγαζί δίπλα από το σπίτι του εκεί
που είναι  σήμερα το χάλασμα κάτω από το σπίτι του Ν. Γεωρ-
γακόπουλου (Τσούρνου), σε μια αποθηκούλα που τότε τη λέ-
γανε χαμοκέλα.
Άλλος ήταν ο Χαράλαμπος Μαραγκός, παιδί του Βασίλη

Μαραγκού, αδερφός του πατέρα του Μαραγκόγιαννη.
Όλα αυτά τα μαγαζιά ήσαν κρεοπωλεία και πουλούσαν

κρασί, σαρδέλες, ρέγκες και μερικές φορές βακαλάο.
Σχετικά με τον Κανδηλώρο έχω ακούσει ότι είχε καταγω-

γή από την Κεφαλλονιά και ήρθε από την Αττική στο χωριό,
ως πλανόδιος ράφτης (Τερζής, έραβε ράσα). Εδώ παντρεύ-
τηκε πρώτα την κόρη του Αποστόλη Μπόρα και όταν πέθανε
αυτή παντρεύτηκε την αδερφή του Γιώρη Γιαννόπουλου (Κα-
νελλή), που είχε το σπίτι εκεί που τώρα είναι το προαύλιο του
σχολείου. Το πρώτο μαγαζί που άνοιξε ο Κανδηλώρος ήταν
στο υπόγειο του σπιτιού που μένω εγώ σήμερα.
Στο σημερινό μαγαζί του Μήτσιου Ρουσιά είχε ανοίξει μπα-

λοματάδικο ο Ηλίας Δ. Στρίκος (ο γιος του έχει φτιάξει το
σπίτι πάνω από το δρόμο στην Κοκκινόβρυση). Εκεί κατά δια-
στήματα είχαν σαγματοποιεία ο Γιάννης Χαραλάμπη Στρίκος
και ο Πανάγος Αθ. Στρίκος (Σιοκλός), όπως και στο υπόγειο
κάτω από το σπίτι της δασκάλας Γεωργίας Στρίκου, που σήμε-
ρα το αγόρασε ο Γιάννης του Κώστα Μπόρα (Δικαστικός).

Οι Κρήτες  τίμησαν το Βασίλη Κ. Σχίζα
για το έργο του

Ìéá æùíôáíÞ ãÝöõñá áíÜìåóá
óôçí Áñêáäßá êáé ôçí ÊñÞôç.

Ôïõ Çëßá Öéëéððßäç. ð. Êáèçãçôïý Êïéíùíéïëïãßáò, Íïìéêïý,
ÁíôéðñïÝäñïõ ôïõ Ëáúêïý Ðáíåðéóôçìßïõ ÊñÞôçò.

Είναι γνωστοί οι “δεσμοί αίματος” που ενώνουν τους Αρκάδες
και τους Κρήτες από την αρχαιότητα, όταν Αρκάδες μετώκησαν
στο Νησί και ίδρυσαν πόλεις, όπως τη Γόρτυνα στο Νομό Ηρα-
κλείου η οποία ήταν πρωτεύουσα της Κρήτης.
Ακόμη και σήμερα οι Κρήτες συντηρούν πολιτιστικούς δε-

σμούς με τους Αρκάδες. Αποτέλεσμα είναι οι αδελφοποιήσεις
χωριών και Δήμων της Κρήτης (Καντάνου – Γόρτυνας – Αρκαδί-
ου…) με αντίστοιχους της Αρκαδίας (Βλαχέρνας, Καρύταινας,

Βυτίνας…) αλλά και συλλόγων όπως των Κρητών Ιλίου με τους
Σαρακιναίους Γορτυνίας. Ο Αρκάς Βασίλης Σχίζας, εκδότης της
εφημερίδας “Κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ” επιβεβαιώνει και προβάλλει
αυτές τις σχέσεις. Πολυσέλιδη, ευανάγνωστη, ευχάριστη, η εφη-
μερίδα ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, ενημερώνει τους Κρήτες της
διασποράς με θέματα κρητικού και γενικότερου ενδιαφέροντος
αλλά και με πολλές αναφορές στην Αρκαδία.
Η “Κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ” τα τελευταία 8 χρόνια κατόρθωσε

να καθιερωθεί ως αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ζωής
των Κρητών και όχι μόνο.
Έτσι ήλθε και η δίκαιη αναγνώριση.
Σε μια τιμητική εκδήλωση στις 30 Μαΐου 2009 παρουσία πολ-

λών παραγόντων του Κρητικού κόσμου της Αθήνας και πολιτι-
κών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Σωματείων με πρόε-
δρο τον Ìáíüëç ÐáôåñÜêç, απένειμε στον Âáóßëç Ó÷ßæá και
την “Κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ” τιμητική πλακέτα “για την ανάδειξη
της πολιτιστικής προσφοράς των Κρητικών Συλλόγων, την συνε-
χή ενημέρωση και την πολιτισμική προβολή της Κρήτης”.

 Εύγε στον Âáóßëç Ó÷ßæá και στους Κρήτες που ξέρουν να
ανταποδίδουν την προσφορά.

Ó÷üëéï “Á”. Åýãå êáé áðü ìáò óôïí ðáôñéþôç Âáóßëç Ó÷ß-
æá. ÊáëÞ ðÜíôùò åßíáé ç ÊñÞôç, áëëÜ êáé ôï äéêü ìáò ÷ùñéü
äåí ðÜåé ðßóù, ïýôå óå çñùéóìü ïýôå óå ðñïóöïñÜ óôï ̧ -
èíïò ïýôå óå ðñüïäï ôùí íÝùí.

Στην αριστερή φωτογραφία οι εκκλησιασθέντες μετά το πέρας της θείας λειτουργίας στο προαύλιο του
Ναού. Στη δεξιά ο Μήτσιος Κωσταντόπουλος και ο Μήτσιος Στρίκος στο καθήκον της αρτοκλασίας.

την εκδήλωση. Αναλυτική παρουσίαση στο άρθρο της Καλλι-
στώ.

Είδαμε πως η στροφή στον κεντρικό δρόμο, στο ύψος που
βρίσκεται το εκ-
κλησάκι του Αγιοθα-
νάση κόβεται και
διαμορφώνεται εκεί
μια μεγάλη πλατεία.
Ακούσαμε πως θα γί-
νει γήπεδο μπάσκετ.
Αν έτσι έχουν τα
πράγματα αξίζουν
συγχαρητήρια στο
Δήμο για το έργο,
γιατί αποτελεί μία
σημαντική προσφο-
ρά στους νέους του
χωριού μας και τους
δίνει ένα επιπλέον
κίνητρο για να επι-

σκέπτονται το καλοκαίρι το χωριό.
Όπως και τις άλλες χρονιές έτσι και φέτος έγινε θεία λει-

τουργία στο εκκλησάκι του Αγίου Νεκταρίου (Πέμπτη 3-9-09),
που βρίσκεται στα δυτικά λίγο έξω από το χωριό. Το εκκλησάκι
αυτό το έχει φτιάξει ο Γιώργος του Χρήστου Παπαγεωργίου.

O πατέρας Σωτήριος ευχαρίστησε δημόσια τον πατριώτη
Ν. Παπαγεωργίου που με τη διαδικασία της λαχειοφόρου αγο-
ράς (μόνος του ο Νίκος βρήκε τα δώρα από προσφορές φίλων
του και μόνος του διέθεσε τους λαχνούς) συγκέντρωσε το δε-
καπενταύγουστο και παρέδωσε στο Εκκλ. Συμβούλιο 500 ευρώ.

Την Κυ-
ριακή 4 Οκτω-
βρίου θα γί-
νουν Εθνικές
εκλογές. Οι
πατριώτες που
ψηφίζουν στο
χωριό καλό θα
ήταν να το ε-
πισκεφθούν
αυτή τη μέρα,
για να δώσουν
και λίγο ζωή
στον τόπο μας.
Καλή επιτυχία
στο κόμμα σας
και τους υπο-
ψηφίους της ε-
πιλογής σας.

Παρασκευοπούλου 4 - Περιστέρι
Τηλ.: 2105770003

Δερμάτινα νδύματα
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑΣ

Στείλτε τα στοιχεία σας για τη νέα ατζέντα του Συνδέσμου
Υπενθυμίζουμε πως όλοι οι πατριώτες πρέπει να στεί-

λουν τα στοιχεία τους (ταχυδρομικά στη διεύθυνση του
γραφείου, στο e-mail του Συνδέσμου ή της ιστοσελίδας,
με φάξ, ή με τηλέφωνο σε ένα μέλος του ΔΣ του Συνδέ-
σμου), για να περιληφθούν στη νέα ατζέντα που προ-
γραμματίζει να εκδώσει ο Σύνδεσμος.
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡ. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ.
ΓΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡ.
ΓΕΝΟΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖ.
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΟΔΟΣ+ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΧ. ΚΩΔ.
ΧΩΡΙΟ-ΠΟΛΗ ΧΩΡΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝ. ΤΗΛ.
E-MAIL ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙ
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Συναυλία στου Σέρβου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ï ðáôÝñáò, äéÞãçìá (Ê. ÂåëÝíôæáò)
Ó´áãáðþ ãéáôß åßóáé ùñáßá (ÍÝíá ÂåíåôóÜíïõ)
Ï ÈáíÜóçò, äéÞãçìá (Áè. Óôñßêïò)
Ï áìÜñáíôïò (Â. Áãñïêþóôáò)
Óôïõ Êáôóáñïý ôá êáëÜìéá, äéÞãçìá (Ê. ÂåëÝíôæáò)
Íåñáíôæïýëá (ÍÝíá ÂåíåôóÜíïõ)
ÅéñÞíç õìßí, ðïßçìá (Ê. ÂåëÝíôæáò)
¢ñíçóç (ÍÝíá ÂåíåôóÜíïõ)
Åñùôéêü êáé Íßêç, ðïéÞìáôá (Ê. ÂåëÝíôæáò)
Ôï ìéíüñå ôçò áõãÞò (ÍÝíá ÂåíåôóÜíïõ)
Ôï êáíßóêé ôïõ ãÜìïõ, ëáïãñáöéêü (Áè. Óôñßêïò)
ÌÝñá ìÝñùóå (Â. Áãñïêþóôáò)
Ï íáõðçãüò, ðïßçìá (Áè. Óôñßêïò)
Tç èÜëáóóá ôç ãáëáíÞ (ÍÝíá ÂåíåôóÜíïõ)
Ôï ðÝëáãïò, ðïßçìá (Ê. ÂåëÝíôæáò)
ÔæéâáÝñé (ÍÝíá ÂåíåôóÜíïõ)
Ï êõñ ÌçíÜò, ðïßçìá ôçò Ìáñßáò Ðáíáãïðïýëïõ (Áè. Óôñßêïò)
Óôü ’ðá êáé óôï îáíáëÝù (ÍÝíá ÂåíåôóÜíïõ)
Ôï ðáíçãýñé ìáò (Áè. Óôñßêïò)
Ç éôéÜ êáé ï áçôüò (Â. Áãñïêþóôáò)

ÍÝíá ÂåíåôóÜíïõ: Ôñáãïýäé
Â. Áãñïêùóôáò: Ôñáãïýäé, ëýñá, öëïãÝñá, êéèÜñá
×Üñçò ÌÝñìçãêáò: ÊïíôñáìðÜóï
ÐÝôñïò Óôåñãéüðïõëïò: ÖëÜïõôï
ÁíáóôÜóéïò Áð. Óôñßêïò: ÌïõóéêÞ åðéìÝëåéá êáé áêïñíôåüí
ÅëÝíç È. ÔñïõðÞ: ÖéëïëïãéêÞ åðéìÝëåéá
Êþóôáò ÂåëÝíôæáò: ÁöÞãçóç ðåæþí êáé áðáããåëßá ðïéçìÜôùí
ÁèáíÜóéïò Ðáí. Óôñßêïò: ÁöÞãçóç ðåæþí êáé áðáããåëßá ðïéçìÜôùí

Ομιλία Δημάρχου Ηραίας κ. Στ. Χριστόπουλου στη συναυλία
Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισ-

σες.
Συγκεντρωθήκαμε απόψε για να τιμήσουμε

τη μνήμη ενός σημαντικού ανθρώπου που γεν-
νήθηκε και μεγάλωσε εδώ στου Σέρβου, του
Èåüäùñïõ Êùíóôáíôßíïõ ÔñïõðÞ. Ο Θ.
Τρουπής είναι μια ξεχωριστή προσωπικότη-
τα στον χώρο της παιδείας και των γραμμά-
των. Το λογοτεχνικό, παιδαγωγικό και λαο-
γραφικό του έργο αποτελεί παρακαταθήκη
για τις επόμενες γενιές. Ολόκληρο το έργο
του διέπεται από σεμνότητα, ήθος και αγάπη

για τον άνθρωπο. Η αποψινή εκδήλωση οργανώθηκε με πρωτοβουλία του
ανιψιού του αρχιμουσικού ÁíáóôÜóéïõ Áð. Óôñßêïõ και της οικογένειας
του εκλιπόντος λογοτέχνη. Ο Δήμος Ηραίας αγκάλιασε και στήριξε αμέσως
την ιδέα αυτή. Ωστόσο η πραγμάτωσή της δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την
αφιλοκερδή συμμετοχή όλων των καλλιτεχνών.
Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συμμετέχοντες: τον

κύριο Çëßá Ãéáííéêüðïõëï, Πρόεδρο της Παγγορτυνιακής Ένωσης, τον
κύριο ÁèáíÜóéï Óôñßêï, εξάδελφο του λογοτέχνη και Ταξίαρχο εν απο-
στρατία, τον κύριο Êþóôá ÂåëÝíôæá, ηθοποιό του Θεάτρου Τέχνης, τον
κύριο Âáóßëç Áãñïêþóôá, μουσικό που ήρθε ειδικά για την εκδήλωση
από το Βόλο, τους εξαίρετους μουσικούς ×Üñç ÌÝñìçãêá και ÐÝôñï
Óôåñãéüðïõëï και ιδιαίτερα τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού
κυρία ÍÝíá ÂåíåôóÜíïõ, που μας κάνει την τιμή να είναι απόψε μαζί μας.
Ο Δήμος Ηραίας ελπίζει ότι η αποψινή βραδιά θα αποτελέσει πρότυπο για

τη διοργάνωση και άλλων τέτοιων ποιοτικών εκδηλώσεων, που θα αναδεί-
ξουν την πνευματική ουσία του τόπου μας.

συνέχεια από τη σελ.1

Ο ακκορντεονίστας που ήταν ο Ανα-
στάσης Απ. Στρίκος καλησπέρισε το κοι-
νό και εξήγησε την αρχική ιδέα που γέν-
νησε αυτή την εκδήλωση: Να γίνει μια
βραδιά στη μνήμη του Θόδωρου Τρου-
πή με τραγούδια που του άρεσαν κι έλε-
γε με τη φλογέρα του και αποσπάσματα
από το λογοτεχνικό του έργο.
Μετά από ένα σύντομο και περιεκτι-

κό χαιρετισμό του Δημάρχου Ηραίας
κ.  Σταύρου Χριστόπουλου, το λόγο πή-
ρε ο κ. Ηλίας Γιαννικόπουλος, Πρόε-
δρος της Παγγορτυνιακής Ένωσης και
λογοτέχνης. Με άρτια διατύπωση και ά-
ψογο ύφος παρουσίασε τις κύριες πτυ-
χές του έργου του Θεόδωρου Τρου-
πή. Αναφέρθηκε στην πεζογραφία,
την ποίηση, τη λαογραφία του, την
παιδαγωγική και εκδοτική του προ-
σφορά. Η εμφανής αγάπη στο πρό-
σωπο του τιμώμενου λογοτέχνη και
φίλου του, δεν αφαίρεσε τίποτα από
την αντικειμενικότητα και τη μεστό-
τητα του λόγου του. Τον ευχαριστού-
με θερμά.

Στη συνέχεια ο κύριος Φάνης Παπαχατζής, εκπαιδευτικός και φίλος,
απήγγειλε με τρόπο συγκινητικό, ένα στιχούργημα γραμμένο ειδικά για την
περίσταση από τον ίδιο.
Ο κ. Αγροκώστας πήρε τη φλογέρα του κι ο νηχός της επέβαλε τη σιωπή

και την κατάνυξη.
“Εννιά μηνών ορφάνεψα από πατέρα...” Ο Κώστας Βελέντζας, ηθοποιός

του Θεάτρου Τέχνης, ξεκίνησε να διαβάζει ôïí ÐáôÝñá από τη συλλογή
ÓÝðáëá Èýìçóçò. Το διήγημα, που αναφέρεται σε ένα επεισόδιο από την
παιδική ηλικία του συγγραφέα, ανέσυρε μνήμες όχι μόνο προσωπικές αλλά
και συλλογικές των συγχωριανών. Η συγκίνηση που προκάλεσε έδωσε το
στίγμα ολόκληρης της βραδιάς. Τα τελευταία λόγια του διηγήματος παρέ-
δωσαν τη σκυτάλη στο τραγούδι που ακολούθησε: “Σ΄αγαπώ γιατί είσαι
ωραία...”, ξεχύθηκε καθάρια η γνώριμη φωνή της Νένας Βενετσάνου κι
εμείς δεν πιστεύαμε στα μάτια και τ΄αυτιά μας...
Από εκείνη τη στιγμή άρχισε να ρέει ένας χείμαρρος λόγου και μουσι-

κής. Τα αναγνώσματα και τα τραγούδια διαδέχονταν το ένα το άλλο με
αριστοτεχνικά πλεγμένη υφολογική και εννοιολογική ενότητα.
Ο Θάνος ο Στρίκος, παιδί του χωριού μας, ανέστησε τα κείμενα. Τα

απέδωσε ανόθευτα, στην πιο πηγαία ντοπιολαλιά που είναι και η δική του
αυθεντική γλώσσα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που σήκωνε τα μάτια από το
γραφτό και συνέχιζε την αφήγηση με το βλέμμα στραμμένο στο παρελθόν,
σαν να τα διάβαζε από τις σελίδες της κοινής μας μνήμης.
Ο Κώστας Βελέντζας διάβασε με λυρική ευαισθησία, εσωτερικό κραδα-

σμό και δραματική λιτότητα. Το νηφάλιο ύφος του, σε αντιδιαστολή με
αυτό του λαϊκού αφηγητή, ανέδειξε το ευρύ φάσμα του έργου του Τρου-
πή που αντλεί μεν τους χυμούς του από τη γενέτειρα του αλλά ξεπερνά τα
όριά της και γίνεται πανανθρώπινο.
Όπως οι δύο αναγνώστες έτσι και οι δύο τραγουδιστές συνδύαζαν το

λαϊκό και το έντεχνο στοιχείο με τρόπο ανεπανάληπτο.
Τι να πει κανείς για τη Νένα Βενετσάνου; Με τη γενναιοδωρία και την

προσωπικότητά της, έδωσε στην πλατεία μας διαστάσεις μεγάλου συναυ-
λιακού χώρου. Ρί-
γη γνήσιου λυτρω-
τικού συναισθήμα-
τος διαπέρασαν
το ακροατήριο. Η
δωρική φωνή της
αντιλάλησε στα λα-
γκάδια ένα γύρο
και το Αρκαδικό
τοπίο τη δέχθηκε
με ευγνωμοσύνη.
Κοντά στη μεγά-

λη Νένα Βενετσά-
νου, στάθηκε επά-
ξια ο νέος και ταλαντούχος Βασίλης Αγροκώστας, που ήταν και η μεγάλη
έκπληξη της βραδιάς. Με τη γλυκιά, βυζαντινή φωνή του δίδαξε τον τρόπο
με τον οποίο πρέπει να ερμηνεύονται τα παραδοσιακά μας τραγούδια και
με τη φλογέρα του απέσταξε την πεμπτουσία της αρκαδικής γής στις καρ-
διές μας.
Τους δύο τραγουδιστές πλαισίωναν τρεις ακόμη ταλαντούχοι μουσικοί:

Ο Χάρης Μέρμηγκας στο κοντραμπάσο, ο Πέτρος Στεργιόπουλος στο
φλάουτο κι ο Αναστάσιος Στρίκος στο ακορντεόν. Ο καθένας με την ι-
διαιτερότητά του συνέβαλε στη δημιουργία ενός πρωτότυπου μουσικού
συνόλου.
Η προσέλευση του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Όχι μόνο από το

χωριό μας αλλά κι από τα γύρω χωριά, τα Λαγκάδια και τη Δημητσάνα,
αλλά και την Ηλεία και την Αχαΐα ήρθε ο κόσμος για να παρακολουθήσει
την εκδήλωση. Οι καρέκλες γέμισαν και οι όρθιοι έφταναν μέχρι την εκ-
κλησία. Το σημαντικότερο όμως δεν ήταν το πλήθος αλλά η ένταση της
συμμετοχής του. Συγκίνηση ήταν η λέξη που επικράτησε.
Η εκδήλωση ανέδειξε τις δυνατότητες και το ανθρώπινο δυναμικό που

διαθέτει το χωριό μας και ελπίζουμε να αποτελέσει πρότυπο για παρό-
μοιες δραστηριότητες στο μέλλον.

Êáëëéóôþ

Ο αρχιμουσικός Αν. Στρίκος μιλάει
στους πατριώτες

Στρίκος Θάνος (αριστερά) και Βελέντζας Κώστας

Το πανηγύρι μαςΤο πανηγύρι μαςΤο πανηγύρι μαςΤο πανηγύρι μαςΤο πανηγύρι μας
Θοδωρή Κ. Τρουπή

Βαρεί ο Μπερδούσης τον αητό
και τραγουδάει κι ατός του.
Εδώ στη στράτα στο μπωχό
με το Θανάση θα πιαστώ
για να στηθεί ο χορός του.

΄Εεεχ... Παναγιά μου, θα σφαγώ
με τα τσακίσματά του.
Ξεσήκωσ΄ούλο το χωριό
κι ο ήλιος στο καμπαναριό
έδεσε τ΄αλογό του.

Κι όχ μαχαλά σε μαχαλά
ξεπόρτισαν οι τσιούπες.
Ανηφορίζουν, ροδολούν,
λοξοτηράνε και γελούν
ρακή γιομάτες κούπες.

Ενάγυρα στ΄αγναντερά
μπαλκόνια, παραθύρια,
νιες άλλες είν΄ακουμπηστές
γελούμενες και πλουμπιστές
σεβτάδων θυμιατήρια.

Κοντοσιμώνιουν στο χορό
τα νιάτα απ΄τις ταβέρνες.
Και ξεθαρρεύουνε και οι νιες
και στέκουνται δυο πιθαμές
από της γης οι φτέρνες.

Βάρει, Μπερδούση, μερακλή...
Φιού!... Χόπα!... Πάει ο χάρος!
Σαν τούτη μέρα κι ‘αλλη μια
να ήταν να πιάνουν γνωριμιά
ο φίλος κι ο κουμπάρος.

Πως να γινόταν να πιαστώ
Σε μαυρομάτας χέρι...
Η πλεξίδα ναν δεντρογαλιά
Και πέλαγο η αγκαλιά
Που τη φιλεί τ΄αγέρι.

Νυφοδιαλέγουν οι γονιοί
με παιδεμένο μάτι.
Κερνάει μεζέ, κερνάει κρασί
με την οκά με τη μισή
τσοπάνης τον εργάτη.

Αδελφωμένοι, αγκαλιαστοί
Ω χωριανοί, ώ τραγούδια!
Ώ γλυκερή αναθυμιά
Παλιών καιρών καλούδια!

Χάι φουντωμένη λεβεντιά,
κρουστά, μεστά μεδούλια.
Νύχτωσε λίχνο σου κρατώ,
τ΄άστρα στολίδια σου να ιδώ
κορώνα σου την πούλια.

Ο ΚΥΡ ΜΗΝΑΣΟ ΚΥΡ ΜΗΝΑΣΟ ΚΥΡ ΜΗΝΑΣΟ ΚΥΡ ΜΗΝΑΣΟ ΚΥΡ ΜΗΝΑΣ
Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

Μαρίας Παναγοπούλου (1932-1993)
(απαγγέλθηκε στη συναυλία)

Χιόνια μαλλιά κάρβουνα μάτια,
πέτσινη σάκα -ένα ξεφτίδι-
στα καλντερίμια, στα σοκάκια...
κι όλο να λέει: “...η ζωή ταξίδι”.
“...Ένα ταξίδι κι ένας δρόμος...”
Ο κυρ Μηνάς ο ταχυδρόμος.

Η σάκα του καημοί κι ελπίδες.
Στο μαχαλά μας θα περάσεις;
...η Μανταλλένα...Έγνοια, ρυτίδες...
Πέρα στον Καναδά ο Θανάσης.
...Θάλασσες μάτια η Μανταλλένα
και μέσα τα όνειρα πνιγμένα...

Έ γεια σου, τι χαμπάρια Φρόσω;
Τάξε μου και σου φέρνω γράμμα...
Το τάμα πρώτα! ...Θα στο δώσω,
μην αρχινάς -να ζεις- το κλάμα...
...Αχ ξενιτιά πικρογελούσα,
στη ράχη ας μη σε κουβαλούσα...

Περνάει σκυφτά από το χαγιάτι
...είν΄ τα ψωμιά του μετρημένα
του έρμου του γέρο Σταμάτη.
Τρεις γιους του δέσανε τα ξένα...
...Έρμη ζωή με τις στροφές σου,
αίμα και ζάχαρη οι πληγές σου...

Γεια και χαρά σου κύρ Αστέρω,
δε βγαίνει με το κλάμα  πέρα.
Αύριο θα ιδείς. Γραφή θα φέρω.
Στο τάζω! Τ΄είναι δα μια ημέρα;
...Βόηθα παρθένα Παναγιά μου,
μια πέτρα βάλε στην καρδιά μου...

Κάθε βραδιά στα δάχτυλά του
μετράει: Χαρές, ρυτίδες, δάκρυα...
Φτωχή θεέ μου η μοιρασιά του...
Που νάχει αρχή ο πόνος κι άκρη;
...Κι άντε τραγούδι...
“πίκρα ο κόσμος”.
Ο κυρ Μηνάς ο ταχυδρόμος.
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Η ομιλία του κ. Ηλ.  Γιαννικόπουλου στη συναυλία
Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΘΟΔΩΡΟΣ Κ. ΤΡΟΥΠΗΣ ΚΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ

Ο Θόδωρος Κ. Τρουπής, διέγραψε μια φωτει-
νή πνευματική πορεία, γόνιμη, δημιουργική και
παραγωγική, όσο λίγες. Η προσφορά του στην
Παιδεία και στη Λογοτεχνία της πατρίδας μας
είναι ανεκτίμητη! Ο πρόωρος θάνατός του (τον
Ιούνιο του 2008) άφησε δυσαναπλήρωτο κενό
στα νεο-ελληνικά Γράμματα! Φωτισμένος και
άριστος Δάσκαλος, ταλαντούχος και εμπνευσμέ-
νος λογοτέχνης, αθόρυβος εκδότης και πολυγρα-
φότατος συγγραφέας, ο Τρουπής άφησε λαμπρό
στίγμα της επίγειας παρουσίας του. Πολύπειρος
και πολύπαθος, στερημένος από πολλά, αλλά
πλούσιος σε βιώματα και εμπειρίες, με πιο δυνα-
τές και οδυνηρές αυτές της ορφάνιας, της παιδι-
κής ηλικίας, του Πολέμου και της Κατοχής, και
κυρίως του αδελφοκτόνου Εμφύλιου, απέκτησε
τη βαθειά γνώση και σοφία της ζωής και των
ανθρώπων. Αυτά τα βιώματα, αναπλασμένα δη-
μιουργικά από το γνήσιο λογοτεχνικό του ταλέ-
ντο, απετέλεσαν την πρώτη ύλη όλου του τερά-
στιου σε ποσότητα και ανώτερου σε ποιότητα
λογοτεχνικού έργου του.

Στα Γράμματα εμφανίστηκε το έτος 1957, με
την πρώτη ποιητική του συλλογή “Τα πρώτα
φύλλα”. Δύο χρόνια αργότερα ακολούθησε η η-
θογραφική νουβέλα “΄Ανθρωποι της σκαλω-
σιάς”, εμπνευσμένη από τη ζωή των χτιστάδων,
και το 1960 η ποιητική συλλογή “Λειψά όνει-
ρα”. Ήδη με τα τρία αυτά πρωτόλεια έδειξε ότι
διέθετε μεγάλες λογοτεχνικές δυνα-
τότητες και ότι θα κατακτούσε μια
κορυφαία θέση στον νεοελληνικό
“Παρνασσό”, όπως και έγινε.   Τέσ-
σερες είναι οι τομείς, όπου κατά κύ-
ριο λόγο εκδηλώθηκε με μεγάλη επι-
τυχία το συγγραφικό ταλέντο του
Θόδωρου Κ. Τρουπή: α) η ποίηση,
β) η πεζογραφία, γ) η παιδική λογο-
τεχνία και δ) η λαογραφία.

Α. Στο χώρο της ποίησης, υπη-
ρέτησε με την ίδια επιτυχία και την
παραδοσιακή και τη μοντέρνα
μορφή. Διακρίθηκε ιδιαίτερα στην
παραδοσιακή ποίηση. Έγραψε χι-
λιάδες στίχους, άψογους τεχνικά, με
εικονοπλαστική δύναμη και πλού-
σιες ομοιοκαταληξίες. Κυρίως ανα-
δείχτηκε βιρτουόζος του σονέτου και του “χάϊ
κού”, δύο δύσκολων ποιητικών ειδών, από τα
οποία φιλοτέχνησε με αφάνταστη ευκολία πολ-
λές εκατοντάδες και γέμισε με αυτά ολόκληρες
ποιητικές συλλογές. Η θεματολογία των ποιη-
μάτων του είναι ανεξάντλητη. Δεν υπάρχει πτυ-
χή του οικογενειακού, κοινωνικού και εθνικού
βίου μας, που να μην τον έχει εμπνεύσει. Το
παρόν και το παρελθόν του τόπου μας, η Γορτυ-
νιακή φύση με τις χίλιες ομορφιές της, η ιδιαίτε-
ρη πατρίδα του Σέρβου, η άγια μορφή της Μάνας
του, οι συγχωριανοί του, οι Έλληνες με τις ανυ-
ψώσεις και τις αδυναμίες τους, τα πανανθρώπι-
να ιδανικά της αγάπης και της ειρήνης, ο πόνος
των ανθρώπων και των πραγμάτων, και πάνω
απ΄ όλα ο έρωτας και η νοσταλγία, αποτελούν
για αυτόν αγαπημένα σημεία αναφοράς. Η
λύρα του είναι πολύχορδη και γλυκόηχη, η ποί-
ησή του είναι χυμώδης, πληθωρική, γεμάτη νο-
ήματα και ουσία ζωής, που δεν θυμίζει καθόλου
την ακαταλαβίστικη και ερμητική στιχοπλημ-
μύρα της εποχής μας. Σχηματικά θα μπορούσα-
με να ειπούμε, ότι στην ποίησή του συνδυάζο-
νται αρμονικά το λυρικό και το φιλοσοφικό στοι-
χείο. Η πατριδολατρία, η νοσταλγία, ο στοχα-
στικός διαλογισμός, ο κοινωνικός προβληματι-
σμός, οι μεταφυσικές διερωτήσεις, είναι τα κύ-

ρια γνωρίσματά της. Ο Τρουπής καταπιάνεται
με τα αιώνια θέματα και τα αιώνια ερωτήματα:
τον άνθρωπο, τη ζωή, το Θάνατο, τη Φύση, το
Θεό. Είναι επιγραμματικός, πυκνός, διδακτικός.
Οι στίχοι του γίνονται αποστάγματα σοφίας και
πείρας. Στις τελευταίες συλλογές του καταλήγει
σε ένα είδος μηδενισμού. Αιρετικός και αγνωστι-
κιστής, ταρακουνάει κατεστημένες αξίες και πα-
τροπαράδοτα θέσμια, σαρκάζοντας τα πάντα με
ειρωνεία και ανατρεπτικό χιούμορ. Οι κυριότε-
ρες ποιητικές συλλογές του είναι: “Προς εαυ-
τόν” (1982), “Μετοικεσία” (1992), “Τα αλφα-
βητάρια των Χάι-Κου” (1993) “Λιανοτράγου-
δα” (1993), “Μητέρες” (1994, 2001), “Ανακο-
μιδή” (1998), “Ερωτική φαρέτρα” (1998),  “Της
πατρίδας” (2002), “Φθινοπωρινά”, συγκεντρω-
τική έκδοση έξι χωριστών ποιητικών συλλογών,
με πάνω από 500 ποιήματα (2002-2004), και
τα κύκνεια άσματά του, το “Σιμιοματάριο πρό-
το” και “Σιμιοματάριο δέφτερο” (2007), τυπω-
μένα με ιδιότυπο ορθογραφικό σύστημα, που α-
νάστησε μετά 200 ολόκληρα χρόνια τη “Ρομεη-
κη γλοσα” του Ιω. Βηλαρά.

Β. Στο χώρο της πεζογραφίας ξεδίπλωσε και
ανέδειξε όλες τις δυνατότητές του! Εκεί όμως ό-
που κυριολεκτικά διέπρεψε, και αναδείχτηκε έ-
νας από τους καλύτερους σπεσιαλίστες του εί-
δους, ήταν το διήγημα. Δεν είναι υπερβολή αν
τον χαρακτηρίσει κανείς Άντον Τσέχωφ της
Ελλάδας! Με απίθανη μαεστρία έπλεξε τις εκα-
τοντάδες περίτεχνες “ιστορίες” του! Με λιτότη-
τα και ζωντάνια κατόρθωσε να αναστήσει έναν
ολόκληρο κόσμο και μιαν ολόκληρη εποχή! Με
διεισδυτικότητα ανατόμου μπήκε στη ψυχή των
ηρώων του, εξιχνίασε τα πάθη και τα βάθη της,
και με τέχνη τα τοποθέτησε στο υπόβαθρο των
πράξεων και των συμπεριφορών τους. Μπορεί
να εμπνέεται από τα προσωπικά του βιώματα,
αλλά δεν είναι ούτε απλός βιωματικός συγγρα-
φέας, ούτε απλός ηθογράφος. Αναπλάθει δη-
μιουργικά το βιωματικό υλικό του, για να δώσει
έργα πνοής και τέχνης, που ξεπερνούν τον ίδιο
και την εποχή του και αποτελούν αποκτήματα
καθολικής αποδοχής και διαχρονικής αξίας. Ο
Θόδωρος Κ. Τρουπής έχει φιλοτεχνήσει μικρά

ψυχολογικά και κοινωνικά αριστουργήματα!
Συλλογές διηγημάτων έχει γράψει πολλές: “Σέ-
παλα θύμησης” (1980), “Το λαούτο του Κω-
σταντή” (1982), “Η συμφωνία της ερημιάς”
(1990), “Τα παράσημα” (1997), “Αναδρομικά”
(2000). Όλα είναι μικρές ιστορίες ανθρώπινων
παθών. Ιστορίες γεμάτες πόνο, ανθρωπιά, νο-
σταλγία, και ματωμένη μνήμη. Ιστορίες που δεν
διστάζουν να προβάλουν ακόμα και τη σκληρή
όψη της ελληνικής ζωής, ιδίως κάτω από τις ε-
ξαιρετικές συνθήκες της ξενικής κατοχής και του
αδελφικού αλληλοσπαραγμού. Τα διηγήματα
του Τρουπή είναι εικόνες και μαρτυρίες μιας τυ-
ραγνισμένης γενιάς, χρονικά μιας πολύπαθης
εποχής, που πλήγωσε τους ανθρώπους, που τους
φόρτωσε φτώχειες και βάσανα, που έκανε τον
αγώνα τους για επιβίωση ατέλειωτο μαρτύριο,
που οδήγησε εύκολα στην πτώση όσους δεν
είχαν  σταθερά ηθικά αντιστύλια, ενώ για λί-
γους μόνο στάθηκε ευκαιρία ψυχικής σφυρη-
λάτησης. Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε
τα διηγήματα του Τρουπή ως λατρευτικά συ-
ναξάρια  αγίων της βιοπάλης, ως μαρτυρολόγια
ταπεινών και καταφρονεμένων της ζωής. Ο
Τρουπής δεν ωραιοποιεί τα πράγματα, ούτε ε-
ξιδανικεύει το παρελθόν. Είναι γνήσιος νατου-
ραλιστής, αλλά δεν φωτογραφίζει την πραγ-

ματικότητα, τη ζωγραφίζει με το δικό του τρό-
πο. Ας επαναλάβω, ότι ο Θόδωρος Κ. Τρουπής
είναι ένας προικισμένος τεχνίτης του λόγου, που
στο διήγημα βρήκε τον καλύτερο λογοτεχνικό
εαυτό του. Από τον βιωματικό κόσμο του Τρου-
πή είναι αντλημένο το υλικό που αποτελεί το
σκελετό και των δύο εκτενέστερων αφηγημά-
των του, που ο συγγραφέας χαρακτηρίζει μυ-
θιστορήματα, δηλ. της “Συμέλας” (2003) και
της “Ιοκάστης” (2004). Η “Ιοκάστη” είναι ε-
μπνευσμένη από τις πικρές μνήμες του Εμφυλί-
ου, ενώ η “Συμέλα” είναι ένας ύμνος στον έ-
ρωτα, στη συζυγική αγάπη, στην ιερότητα της
μητρότητας. Στην “Ιοκάστη” η ηρωΐδα εξομολο-
γείται και αποκαλύπτει τα εσώψυχά της, και μαζί
αποκαλύπτει όλη τη σκληρότητα και βαναυσό-
τητα των πέτρινων χρόνων. Αντίθετα, η “Συμέ-
λα” είναι γεμάτη ανθρωπιά, καλοσύνη και τρυ-
φερότητα, μια πλημμύρα αγνών αισθημάτων και
αισθησιακής πανδαισίας.

Γ. Δεκάδες είναι τα παιδικά και σχολικά βι-
βλία που έγραψε. Ιδιαίτερα οι παιδικές ποιητι-
κές συλλογές του είναι γεμάτες τρυφερότητα και
ευγένεια. Σας θυμίζω μερικές: “Κρινάνθια”
(1966), “Θυμάρια” (1979), “Κοράλλια” (1980),
“Πασχαλίτσες” (1998), “Τα παιδικά” (1998),
“Τα τραγούδια της Χριστιάνας” (2000), και πολ-
λά άλλα. ΄Εγραψε ακόμα θεατρικά έργα για
παιδιά, όπως το πολυσέλιδο “Η χαρά του παι-
διού” (1980), τετράδια γραμματικής και πα-
τριδογνωσίας, “Σχολικό Εορτολόγιο”, “Μα-
θητικό Ημερολόγιο”, και πολλά άλλα.

Δ. Μεγάλο μέρος της ζωής του αφιέρωσε στη
συγκέντρωση λαογραφικού και γλωσσικού υ-
λικού. Το 1959 βραβεύτηκε από την Ακαδημία
Αθηνών και από τη Γλωσσική Εταιρεία για τις
λαογραφικές συλλογές του. Θερμός λάτρης και
μελετητής του λαϊκού πολιτισμού μας, δεν έπαψε
ποτέ να ερευνά και να καταγράφει κάθε ψήγμα
λαογραφικού θησαυρού, όσο μικρό και ασήμα-
ντο και αν ήταν. Η πολύτιμη και αξιοθαύμαστη
λαογραφική συγκομιδή του δημοσιεύτηκε σε ε-
πτά πολυσέλιδους τόμους, με το χαρακτηριστικό
τίτλο “Σκαλίζοντας τις ρίζες μας, Σέρβου”. Τρα-
γούδια, μοιρολόγια, παροιμίες, τοπωνύμια, γενε-

αλογίες, παραμύθια, αινίγματα, παιχνί-
δια, κατάρες, ευχές, προλήψεις, επαγ-
γέλματα και εργαλεία, ιδιωματικές λέ-
ξεις, και άλλη λαογραφική ύλη από το
γεωργικό, ποιμενικό και κοινωνικό βίο
του λαού μας, έχουν αποθησαυριστεί με
υπομονή και ευσυνειδησία.

Ε. Από τις θετικότερες πνευματικές
συμβολές του στην υπηρεσία και καλ-
λιέργεια των Γραμμάτων στην εποχή μας
είναι επίσης η έκδοση βιβλίων Ελλήνων
λογοτεχνών, αλλά και η επί σειρά 21 ε-
τών έκδοση του τριμηνιαίου περιοδικού
ποικίλης ύλης “Μοριάς”, με ιστορικό, λα-
ογραφικό και λογοτεχνικό περιεχόμενο.
Στα 84 τεύχη του περιοδικού, ο Τρου-
πής φιλοξένησε δεκάδες παλαιών και
φτασμένων λογοτεχνών, αλλά έδωσε βή-

μα και σε πολλούς νέους και πρωτοεμφανιζόμε-
νους. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα ειδικά αφιερώματα
του περιοδικού σε νεοέλληνες λογοτέχνες. Αξίζει
να σημειωθεί ότι τεύχη αφιερώθηκαν και στους
Γορτύνιους Ελένη Ηλιοπούλου–Ζαχαροπούλου,
από τα Τρόπαια, Χρ. Νικήτα-Στρατολάτη, Άγγε-
λο Παναγάκη και Πάκη Καγιά, από τα Λαγκάδια,
και στην αξέχαστη Σερβαία λογοτέχνιδα Μαρία
Παναγοπούλου (2 φορές).

Κλείνοντας αυτή την σύντομη περιδιάβαση στο
έργο του Θόδωρου Κ. Τρουπή, θα ήθελα να υπο-
γραμμίσω ότι το γράψιμο ήταν γι  αυτόν ανάγκη
ζωής. Ήταν η ανάσα του και η μεγάλη αγάπη
του! Γι αυτό έγραφε συνεχώς. Έγραφε! Ασχο-
λήθηκε με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς! Με
την τοπική ιστορία του χωριού Μετόχι Αχαΐ-
ας, με λαϊκούς μύθους, με ανέκδοτα, Ονει-
ροκρίτες, Καζαμίες, με αισθητικά δοκίμια,
με ταξιδιωτικές εντυπώσεις, και πολλά άλ-
λα. Αν δεν έφευγε σχετικά πρόωρα από τη ζω-
ή, ασφαλώς θα είχε να μας δώσει πολύ περισ-
σότερα.

Αξέχαστε φίλε Θόδωρε, όπου κι αν είσαι, σε
ευχαριστούμε για το έργο και την προσφορά
σου. Σε θυμόμαστε, σε αγαπάμε, σε θαυμάζου-
με, σε αποζητούμε! Μας έχεις λείψει πολύ, Θό-
δωρε!

Θ. Κ. Τρουπής: “Δασκαλολογοτέχνης”, “πλάτανος θεόρατος”

 β) Προσφορά ειδών.
-Ο πατριώτης μας επιχειρηματίας στο χώρο των

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, Τάκης Δ.
Ρουσιάς πρόσφερε για κλήρωση μια τηλεόραση υ-
γρών κρυστάλλων 37 ιντζών, αξίας 700 ευρώ. Η τη-
λεόραση κληρώθηκε την επομένη της Παναγίας, μαζί
με μια μεγάλη καδραρισμένη εικόνα του χωριού και
τυχεροί αναδείχθηκαν ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Θ. Τρουπής για τη τηλεόραση και η Κατερίνα Δ. Βέρ-
γου για το κάδρο. Και η δύο “κράτησαν την τύχη” και
πρόσφεραν τα κερδισμένα στο Π.Κ.

*Ένας καλός πατριώτες πρόσφερε τα είδη υγιει-
νής (ideal standart) για τα 2 WC. του Π.Κ. και μέλος
του ΔΣ τα μετέφερε στο χωριό με το αυτοκίνητό
του.

Ο πατριώτης μας Γεώργιος Θ. Τρουπής, καθηγη-
τής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών,
ενημέρωσε πριν το κλοκαίρι το ΔΣ του Συνδέσμου πως
η Σχολή μπορεί να  προσφέρει δωρεάν μη αναλώσιμο
υλικό για το Π.Κ., το οποίο η ίδια αντικαθιστά με και-
νούριο.  Η απάντηση ασφαλώς ήταν θετική και στις 7
Ιουλίου 2009 ο πρόεδρος του Συνδέσμου Θ. Τρουπής
και το μέλος Γ. Βέργος συναντήθηκαν στη σχολή με
τον  πατριώτη μας και φόρτωσαν στο φορτηγό 30 κα-
ρέκλες, 2 μεγάλα γραφεία συνεδριάσεων, 1 μικρότε-
ρο γραφείο, 2 μεταλλικές βιβλιοθήκες και ένα ακόμη
έπιπλο.

 γ) Προσφορά εθελοντικής εργασίας, για έργα στο
Κέντρο.

Ο Γιάννης Τσαντήλας (γαμπρός του Ηλ. Χειμώ-
να) προσφέρθηκε να τοποθετήσει τα είδη υγιεινής και
ότι άλλο υδραυλικό εκκρεμεί.

Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ι. Ν. Βέργος προ-
σφέρθηκε να τοποθετήσει τα μάρμαρα στη σκάλα από
την πάνω αίθουσα προς το κιόσκι.

Δύο μέλη του ΔΣ προσφέρθηκαν να φτιάξουν τα
ντουλάπια της κουζίνας (...καμία σχέση με το αντικεί-
μενο...).   Ευχαριστούμε θερμά όλους τους παραπάνω
πατριώτες για τις προσφορές τους και ελπίζουμε το
παράδειγμά τους να το μιμηθούν και άλλοι πατριώ-
τες. Εκτός των εργασιών που αναφέρθηκαν το ΔΣ α-
ποφάσισε να προχωρήσει σε 2 ακόμη εργασίες.-Συμ-
φώνησε με τον εργολάβο (Μήτσιο Μπάρδο) να περά-
σει τσιμεντοκονία την εξωτερική πλευρά του πέτρινου
τοίχου προς τον κήπο Δημητρόπουλου και να τοποθε-
τήσει τα “καπέλα” σε αυτόν τον τοίχο και στον αντί-
στοιχο της ράμπας. Παρόλο που το κόστος είναι πολύ
μεγαλύτερο (και τα οικονομικά του Συνδέσμου πολύ
φτωχά) το ΔΣ αποφάσισε τα “καπέλα” στον τοίχο Δη-
μητρόπουλου να είναι μονοκόμματα στο πλάτος, που
είναι περίπου 45 πόντοι (...μια φορά γίνονται).-Θα διε-
ρευνήσει την αγορά για την αγορά και τοποθέτηση 6
ξύλινων κουφωμάτων στο εσωτερικό της αίθουσας.

 Άλλες εργασίες και ανάγκες που πρέπει να γί-
νουν.

Πλακόστρωση Ράμπας.
Σοβάτισμα ή τρίψιμο  στις κολόνες που βρί-

σκονται στη ράμπα και μερεμέτια προς την πλευρά
του ιατρείου.

Φωτιστικά
Διάφορα έπιπλα και σκεύη (τραπέζια, καρέκλες,

βιβλιοθήκες, κουζινικά, πίνακες κλπ).
Αν κάποιος πατριώτης μπορεί να προσφέρει κά-

τι για τα παραπάνω θα ήταν ευχής έργο.
(Θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη αν κάποιος ε-

νοχλήθηκε από τις συχνές αναφορές μας, για οικο-
νομική ή άλλη στήριξη του Συνδέσμου)”.

Πολιτιστικό Κέντρο
συνέχεια από τη σελ. 1

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
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ÉóôïñéêÜ ÈÝìáôá ôïõ ÷ùñéïý ìáò êáé ôùí ãåéôïíéêþí ðåñéï÷þí
¸÷ïõìå ãñÜøåé êáé óôï ðáñåëèüí ðùò

ìÝóá óôïõò óêïðïýò ôçò óçìåñéíÞò äéïß-
êçóçò ôïõ ÓõíäÝóìïõ åßíáé ç áíÜäåéîç ôçò
éóôïñßáò, ü÷é ìüíï ôïõ ÷ùñéïý ìáò áëëÜ
êáé ôùí ãåéôïíéêþí ìå áõôü ðåñéï÷þí, á-
öïý ôá éóôïñéêÜ áõôÜ ãåãïíüôá ðáñïõ-
óéÜæïõí êÜðïéï åíäéáöÝñïí êáé ãéá ôïõò
Óåñâáßïõò. Óôá ðëáßóéá áõôÜ êáé ìå áöïñ-

ìÞ ôçí 30 Áõãïýóôïõ 2009, äçìïóéåýïõ-
ìå óå áõôü ôï öýëëï ôïõ “Á” ôç ìÜ÷ç ôçò
ÄçìçôóÜíáò (60 ÷ñüíéá ìåôÜ êáé ìå èýìá
Ýíáí Óåñâáßï), ðïõ åðéìåëÞèçêå ï ðáôñéþ-
ôçò Çëßáò Ìðüñáò-Íôüñïò ðïõ æåé óôç
Ãåñìáíßá. Èá Þôáí åíäéáöÝñïí áí êáé Üë-
ëïé ðáôñéþôåò ðïõ áó÷ïëïýíôáé ìå éóôï-
ñéêÜ èÝìáôá, êáôÝãñáöáí ðëçñïöïñßåò

ðïõ äéáöïñïðïéïýíôáé áðü áõôÝò ðïõ á-
íáãñÜöïíôáé óå áõôü ôï Üñèñï. ¸ôóé èá
äéáìïñöùíüôáí ðëÝïí áíôéêåéìåíéêÞ åéêü-
íá, êáôÜ ôï äõíáôüí, ôïõ óçìáíôéêïý áõ-
ôïý éóôïñéêïý ãåãïíüôïò. Éäéáßôåñç áîßá
áóöáëþò Ý÷ïõí ôá óôïé÷åßá ðïõ ðñïÝñ-
÷ïíôáé áðü áîéüðéóôåò êáé áíáãíùñéóìÝ-
íåò ðçãÝò. Ïé ðñïóùðéêÝò åêôéìÞóåéò äåí

Ý÷ïõí ôüóï ìåãÜëç áîßá. Ìáæß ìå ôï êåß-
ìåíï ï Çëßáò ìáò Ýóôåéëå ó÷åäéÜãñáììá
äéÜôáîçò ôùí äõíÜìåùí ðñéí ôç  ìÜ÷ç êáé
êáôÜëïãï ôñáõìáôéþí êáé èõìÜôùí (óõ-
ãêÝíôñùóå óôïé÷åßá ãéá 54). Ëüãù ðåñéï-
ñéóìÝíïõ ÷þñïõ ôçò åöçìåñßäáò äåí
ìðïñïýìå íá ôá äçìïóéåýóïõìå, õðÜñ-
÷ïõí üìùò óôï áñ÷åßï ôïõ ÓõíäÝóìïõ ãéá
êÜèå åíäéáöåñüìåíï êáé áõôüí ðïõ óôï
ìÝëëïí èá áó÷ïëçèåß ìå ôç óõããñáöÞ
êÜðïéïõ éóôïñéêïý âéâëßïõ.

Η μάχη της Δημητσάνας, 30 Αυγούστου 1948       Γράφει ο Ηλίας Μπόρας-Ντόρος

1. Óýíôïìç ãåíéêÞ áíáóêüðçóç:
Η μάχη για την κατάληψη του τότε ισχυρότερου

οχυρού στην Πελοπόννησο, της Δημητσάνας, στις
30.08.1948 (τα Καλάβρυτα είχαν επιτυχώς χτυπη-
θεί στις 11.04.1948), αποτελεί την αρχή μιας σει-
ράς αποτυχημένων πολεμικών ενεργειών του Δη-
μοκρατικού Στρατού Πελοποννήσου (ΔΣΠ) που
κατά κύριο λόγο σκόπευε:

1.1 Στην εκκαθάριση της υπαίθρου και ταυτό-
χρονα στον εγκλωβισμό των κυβερνητικών δυνά-
μεων στα μεγάλα αστικά κέντρα της Πελοποννή-
σου.

1.2 Στην παραπέρα εξύψωση του ηθικού των
αριστερών δυνάμεων ύστερα από τα στρατιωτικά
γεγονότα στην βόρεια Ελλάδα (επιτυχή αν και τρο-
μερά αιματηρή και καθυστερημένη κατάληψη του
Γράμου από τον κυβερνητικό Στρατό, επιτυχή ε-
λιγμό του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ)
20 - 21.08.1948 από τον Γράμο στο Βίτσι, κλπ ).

1.3 Στον εξαναγκασμό της Κυβέρνησης να με-
ταφέρει όλο και περισσότερες στρατιωτικές μο-
νάδες στην Πελοπόννησο, έτσι ώστε να μειωθεί η
πίεση του ΔΣΕ στην βόρεια Ελλάδα (αντιπερισπα-
σμός).

1.4 Στο προπαγανδιστικό όφελος της επιχείρη-
σης.
Αυτά, με λίγα λόγια, όσον αφορά τους λόγους

για την εκλογή του βασικότερου στόχου και όχι
άλλου. Σχέδιο επίθεσης είχε γίνει παράλληλα και
για την Μεγαλόπολη.
Περισσότερες πληροφορίες συνοπτικά για την

πολιτική κατάσταση γενικά και την στρατιωτική κα-
τάσταση στην βόρειο Ελλάδα το καλοκαίρι του
1948 μπορεί ο αναγνώστης να βρει στο βιβλίο:
Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας, του Νίκου Κυ-
ρίτση (βιβλιογραφία).
Η εκλογή του στόχου „Δημητσάνα“ αποφασί-

στηκε τελικά στην σύσκεψη αξιωματικών του ΔΣΠ
στο Βελιμάχι στις 25.08.1948, από την διοίκηση
της 3ης Μεραρχίας του ΔΣΠ (Μέραρχος Γκιουζέ-
λης, πολιτικός επίτροπος Ρογκάκος. Και οι δυο
επαγγελματικά μη στρατιωτικοί) περισσότερο με
βάση πολιτικά (προπαγανδιστικό όφελος), παρά
στρατιωτικά κριτήρια. Ο επιτελάρχης της 3ης Με-
ραρχίας Αντισυνταγματάρχης του ΔΣΠ Κώστας
Κανελλόπουλος, (πρώην αξιωματικός του Ελληνι-
κού Στρατού, απόφοιτος της Σχολής Ευελπίδων)
είχε τις διαφωνίες του όσον αφορά την επιλογή
του στόχου „Δημητσάνα“. Οι πληροφορίες που
γράφουν στα βιβλία τους οι δυο βασικοί συγ-
γραφείς της ιστορίας του ΔΣΠ (Ταγματάρχης Αρί-
στος Καμαρινός και Ανθυπολοχαγός με καθήκο-
ντα διοικητού λόχου Κώστας Παπακωνσταντίνου
η Μπελάς), είναι και για την περίπτωση αυτή διαμε-
τρικά αντίθετες. Προσωπικά θεωρώ πως οι πλη-
ροφορίες και οι λόγοι που επικαλείται ο Μπελάς
ανταποκρίνονται περισσότερο στην πραγματικό-
τητα.
Δεν επεκτείνομαι στο θέμα αυτό περισσότερο

διότι θα έπρεπε να αναφερθώ εκτενέστερα στην
κριτική των βιβλίων τους, ακόμη και στην πολιτική
που ακολουθούσε τότε και ακολουθεί το ΚΚΕ  μέ-
χρι σήμερα όσον αφορά την αντιμετώπιση της ι-
στορίας εκείνης της περιόδου, πράγμα που δεν
μπορεί να γίνει μέσω του Αρτοζήνου.
Υπέρ της εκλογής του στόχου „Δημητσάνα“ από

στρατιωτικής πλευράς συντέλεσε το γεγονός ότι η
κωμόπολη βρισκόταν μακριά από τους χώρους
στους οποίους είχαν στρατοπεδεύσει ισχυρές κυ-
βερνητικές στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες μπο-
ρούσαν να κινηθούν για την υποστήριξη των αμυ-
νόμενων (Τρίπολη, Λεβίδι, Βυτίνα, Μεγαλόπολη,
κλπ). Οι δυνάμεις αυτές ήταν σχετικά εύκολο να
εμποδιστούν σε μια γρήγορη προσπάθεια υποστή-
ριξης των αμυνόμενων με την εγκατάσταση ενε-
δρών σε στρατηγικά σημεία της διαδρομής. Συ-
μπερασματικά: Οι δυνάμεις του ΔΣΠ θα είχαν πε-
ρισσότερο χρόνο στην διάθεση τους (περίπου 7
ώρες) να καταλάβουν την κωμόπολη, στόχο πλέον
εφικτό από οποιονδήποτε άλλον (4).

Ο Κανελλόπουλος, εκτιμώ-
ντας τις δυσκολίες έκανε, στην
συγκέντρωση των διοικητών
των τμημάτων που θα λάβαιναν
μέρος στην επιχείρηση, μια τε-
λευταία προσπάθεια να ανατρέ-
ψει την απόφαση που είχε παρ-
θεί στην σύσκεψη αξιωματικών
του ΔΣΠ στο Βελιμάχι, για την
επιλογή του στόχου „Δημητσά-
να“. Ο Γκιουζέλης επέμεινε με την
παρατήρηση „ότι δεν πρέπει να
επανερχόμεθα σε ζητήματα που
έχει παρθεί απόφαση“! Μετά από αυτό ο Κανελλό-
πουλος ενέδωσε και συνέχισε την ανάλυση του
σχεδίου της επιχείρησης (1).

2. Éóôïñéêü ôçò ìÜ÷çò:
Το καλοκαίρι του 1948 οι Δημητσανίτες και οι

κάτοικοι των γύρω χωριών περίμεναν καθημερινά
την επίθεση των ανταρτών ενάντια στην Δημητσά-
να. Ο διοικητής Μοίραρχος των κυβερνητικών δυ-
νάμεων της κωμόπολης ανησυχούσε. Θεωρούσε
την κατάσταση εκρηκτική και επικίνδυνη. Ζήτησε
μέσω μιας Ζατουνίτησας, το όνομα της είναι Γεωρ-
γία Πράπα, συνάντηση με ηγετικό στέλεχος του
ΔΣΠ.
Οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν ότι ήθελε να πα-

ραδώσει „αμαχητί“ την Δημητσάνα. Η συνάντηση
πραγματοποιήθηκε στην Ζάτουνα στο σπίτι της
οικογένειας Πράπα. Δεν έχει εξακριβωθεί αν ο εν
λόγω Μοίραρχος ενεργούσε αυτόβουλα η κατό-
πιν έγκρισης η διαταγής των ανωτέρων του. Από
την μεριά του ΔΣΠ ορίστηκε ο Ταγματάρχης Μα-
νώλης Σταθάκης (πρώην αξιωματικός του Ελληνι-
κού Στρατού, απόφοιτος της Σχολής Ευελπίδων),
να λάβει μέρος στην συνάντηση και να κάνει τις
διαπραγματεύσεις (2).
Στον δρόμο για την Ζάτουνα είχε εγκατασταθεί

διμοιρία του ΔΣΠ με διοικητή τον Μπελά για την
ασφάλεια της αποστολής. Δεν χρειάστηκε όμως να
επέμβει διότι ο Μοίραρχος πέρασε μόνος του με
συνοδεία μόνο τον οδηγό του αυτοκινήτου του.
Στις διαπραγματεύσεις ο Μοίραρχος πρότεινε ένα
είδος εκεχειρίας. Ο ΔΣΠ να μην επιτεθεί στην Δη-
μητσάνα και αυτός να μην χτυπά του αντάρτες ό-
ταν βγαίνει σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις. Τελικά
κάθε εκεχειρία αποκλείστηκε και από τις δυο πλευ-
ρές, διότι ο μεν Μοίραρχος περιόριζε την μη επί-
θεση στα κρατικά όργανα που διοικούσε και όχι
και στην γενικότερη δράση των ληστρικών οργα-
νώσεων (π.χ. Ντοροβίτσα), ο δε ΔΣΠ δεν απέ-
κλειε οριστικά την επίθεση (2).
Η επίθεση ορίστηκε τελικά για την 30.08.1948

ώρα 05:00. Από την μεριά του ΔΣΠ θα έπαιρναν
μέρος ενάντια ως εξής: (Βλέπε σχεδιάγραμμα στο
βιβλίο Κ. Παπακωνσταντίνου (Μπελάς) Η ΝΕΚΡΗ
ΜΕΡΑΡΧΙΑ 1. Έκδοση σελίδα 748-749 (2).

1. Στο οχυρό της Αγίας Παρασκευής ένας λό-
χος του 1ου τάγματος Ταϋγέτου (διοικητής Κ. Ξυ-
δέας). Η επίθεση θα γινόταν αρχικά από μια διμοι-
ρία λόγω στενότητας χώρου (3). Εφεδρεία Τάγμα
Αρ. Καμαρινού (6).

2. Στον δρόμο από την Στεμνίτσα ο λόχος του
Π. Σουγλάκου του 1ου τάγματος Μαινάλου (διοι-
κητής Δ. Γιανακούρος η Πέρδικας). Η επίθεση θα
γινόταν επίσης αρχικά από μια διμοιρία λόγω στε-
νότητας χώρου (3). Αρχικά είχε προγραμματιστεί
σε αυτόν τον χώρο να χρησιμοποιηθεί το τάγμα
Καμαρινού. Ύστερα από επέμβαση του Πέρδικα
στην ενημερωτική συζήτηση ανατέθηκε σε αυτόν
ο τομέας αυτός (6).

3. Κάτω από την πλατεία, από τα αμπέλια, προς
το Κάστρο ο λόχος Μπελά (3. λόχος του 1. τάγμα-
τος Μαινάλου  (Πέρδικα). Επίθεση με τρεις διμοι-
ρίες (3).

4.  Ο 1ος λόχος (διοικητής Αρ. Βασιλόπουλος)
του 1ου τάγματος Μαινάλου παρέμενε εφεδρεία
του τάγματος (3).

5.  Ένας λόχος (διοικητής Πέτρος Οικονόμου)
του 1ου τάγματος Ταϋγέτου παρέμενε εφεδρεία

της 3ης Μεραρχίας (3).
6. Ενέδρα στον δρόμο για την

Βυτίνα θα έκανε ένας λόχος του
τάγματος Κορινθίας (διοικητής
Μανώλης Σταθάκης) και ένας λό-
χος του 2ου τάγματος αρχηγείου
Μαινάλου (διοικητής Κ. Βρεττά-
κος) (3).

7. Ενέδρα στο γεφύρι του δρό-
μου από Μεγαλόπολη, Καρύταινα,
Ατσίχολο θα έκανε μια διμοιρία
του Αρχηγείου Μαινάλου και δυο
ομάδες πολιτοφυλακής (3).

8. Εγκατάσταση πολυβόλων, βλέπε σχεδιάγραμ-
μα (3).
Για την άμυνα της πόλης είχαν παραταχθεί από

κυβερνητικής πλευράς:
1. Δυο λόχοι (1ος λόχος, διοικητής Αθ. Ανδρε-

όπουλος, 2ος λόχος Ανδρ. Ανδρικόπουλος, *6 )
ενός μηχανοκίνητου τάγματος χωροφυλακής. Η
διοίκηση του τάγματος και οι δυο άλλοι λόχοι
είχαν εγκατασταθεί στην Βυτίνα (4). Επιπλέον η υ-
ποδιοίκηση Χωροφυλακής με διοικητή τον υπο-
μοίραρχο Χρ. Σεγκούνα (6).

2. Περίπου 150 άνδρες των Μονάδων Αμύνης
Υπαίθρου (ΜΑΥ-δες) (4).

3. Βασικά οχυρά άμυνας ήταν:
3.1 Το περιμανδρωμένο εκκλησάκι της Αγίας

Παρασκευής με πολλά τσιμεντένια πολυβολεία και
περίπου 50 χωροφύλακες κατά βάρδια (4).

3.2 Το Κάστρο με 60 χωροφύλακες φρουρά,
διέθετε όλμους, βαριά πολυβόλα και οπλοπολυβό-
λα. Εκεί βρισκόταν και η διοίκηση της διλοχίας.

3.3 Στο κέντρο της πόλης, στην Πλατεία, δυο
φυλάκια με πολυβολεία και στο καμπαναριό της
εκκλησίας ένα πολυβολείο. Αυτά στήριζαν τα οχυ-
ρά και τις αποθήκες πυρομαχικών της Καλλιθέας
(4).

3.4 Τρία τεθωρακισμένα οχήματα (Κάριερς).
3.5 Μικρά φυλάκια στις περιοχές Καραδήμα,

Καλλιθέας και προφ. Ηλία (4).
Το σχέδιο δράσης προέβλεπε αιφνιδιαστική

(πληροφορία Μπελά) επίθεση εναντίον του οχυ-
ρού της Αγίας Παρασκευής και στην συνέχεια επί-
θεση από την μεριά του Γυμνασίου και των αμπε-
λιών. Ο αιφνιδιασμός εκεί πέτυχε μερικά (3). Η
επίθεση άρχισε την ώρα 4:55, πέντε λεπτά πριν τον
καθορισμένο χρόνο διότι το φυλάκιο στον Προφ.
Ηλία εντόπισε μια ανιχνευτική ομάδα και χτύπησε
συναγερμό (4).
Ο Αρίστος Καμαρινός στην προσπάθεια του να

δικαιολογήσει την απόφαση της ηγεσίας αντικρούει
την θέση περί σχεδίου με βάση τον αιφνιδιασμό!
Λίγες σελίδες παρακάτω χαρακτηρίζει σαν λάθος
τον προγραμματισμένο αιφνιδιασμό εναντίον του
οχυρού της Αγίας Παρασκευής υποστηρίζοντας
ότι ο αιφνιδιασμός έπρεπε να γίνει στην Καλλιθέα
και κάτω από την πλατεία προς το Κάστρο. Η ε-
πιχειρηματολογία του  στο θέμα αυτό είναι αντιφα-
τική. Σκοπός του είναι προφανώς και με αυτό το
επιχείρημα να συκοφαντήσει τον Μπελά.
Το βράδυ της 29ης Αυγούστου δόθηκε η διατα-

γή της αναχώρησης. Όλες οι δυνάμεις κινήθηκαν
μέχρι το Ζυγοβιστινό βουνό μαζί. Εκεί χώρισαν. Τα
τάγματα Ταϋγέτου κατευθύνθηκαν προς τον στόχο
„Αγία Παρασκευή“, το τάγμα Πέρδικα πήρε τον
δρόμο για την Κλίνιτσα και τα αμπέλια της Αιμυα-
λούς. Εκεί έφτασαν μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα και
περίμεναν μέχρι τις 05:00 η ώρα. Πολλοί αντάρτες
κοιμήθηκαν. Αυτό το γεγονός έδωσε αργότερα την
εντύπωση ότι  η επίθεση από την ανατολική (Καλλι-
θέα) και νοτιοανατολική (αμπέλια) πλευρά καθυστέ-
ρησε λόγω του ύπνου των ανταρτών. Στην πραγμα-
τικότητα αυτό ήταν προγραμματισμένο. Το τάγμα
Πέρδικα έπρεπε να περιμένει απαρατήρητο μέχρι
την έναρξη της μάχης ενάντια στην Αγία Παρασκευ-
ή. Η εντύπωση αυτή ενισχύθηκε αργότερα και από
το γεγονός, ότι μετά την μάχη της Δημητσάνας ο
Πέρδικας απαλλάχτηκε από τα καθήκοντα της διοί-
κησης του τάγματος (3).

Λίγα λεπτά πριν την έναρξη της μάχης δόθηκε το
σύνθημα να κινηθούν οι λόχοι Σουγλάκου προς το
Γυμνάσιο και του Μπελά προς το Κάστρο. Οι πλη-
ροφορίες για την σύσταση του εδάφους ιδιαίτερα
για τον λόχο Μπελά ήταν ανακριβείς. Ο οδηγός
του λόχου Μπελά Χρ. Φιλήνδρας από το χωριό
Μάρκου Γορτυνίας (σκοτώθηκε στην διάρκεια της
μάχης), δεν είχε επαρκή γνώση της μορφολογίας
του εδάφους. Ο λόχος Μπελά σταμάτησε γύρω
στα 100 μέτρα από την κατοικημένη περιοχή, ενώ
μπορούσε να πλησιάσει περισσότερο. Ο λόχος
Σουγλάκου σταμάτησε επίσης σχετικά μακριά από
το Γυμνάσιο, νομίζοντας ότι εκεί υπήρχε επανδρω-
μένο φυλάκιο με νυχτερινή βάρδια. Έτσι όταν δό-
θηκε το σύνθημα της επίθεσης στον τομέα αυτόν η
διαδρομή μέχρι τα πρώτα σπίτια ήταν μεγάλη και
δεν κατόρθωσαν οι αντάρτες, κάτω από τα πυρά
των αμυνόμενων, να καταλάβουν  στα πρώτα σπί-
τια (3).
Η διαταγή του Μεράρχου ήταν συγκεκριμένη,

απαγόρευε τον εμπρησμό των σπιτιών, εκτός εάν
οι αντάρτες δεχόταν πυρά από κάποιο σπίτι.  Δεν
ήθελε ο ΔΣΠ να κατηγορηθεί αργότερα για μη ανα-
γκαίες καταστροφές. Φυσικά οι αντάρτες δεν εί-
χαν σκοπό να τηρήσουν την διαταγή αυτή 100%.
Οι λόχοι Μπελά και Σουγλάκου τελικά καθηλώθη-
καν με μεγάλες απώλειες χωρίς να επιτύχουν τον
στόχο τους (3).
Στην Αγία Παρασκευή (σύμφωνα με πληροφο-

ρίες του Μπελά) η επίθεση πέτυχε τον σκοπό της
γύρω στις 10:00. Το ύψωμα καταλήφθηκε με σχε-
τικά λίγες απώλειες από πλευράς του ΔΣΠ. Ο Ξυ-
δέας όμως μετά την κατάληψη φοβούμενος μήπως
οι κυβερνητικές δυνάμεις καταλάβουν εκ νέου το
ύψωμα έστειλε εκεί  δυο λόχους να παραλάβουν
και μεταφέρουν το πολύτιμο πολεμικό υλικό. Την
στιγμή εκείνη δέχτηκαν επίθεση με βόμβες Ναπάλμ
από δυο αεροπλάνα και είχαν σημαντικές απώλειες.
Ο ΔΣΠ κράτησε όμως το ύψωμα  μέχρι που δόθη-
κε το σύνθημα της υποχώρησης (3).
Στον τομέα Καλλιθέας ο Πέρδικας διέταζε την

μια μετωπική επίθεση μετά την άλλη. Όλες οι προ-
σπάθειες απέτυχαν με αποτέλεσμα ο λόχος Σου-
γλάκου να έχει μεγάλες απώλειες. Ο διοικητής του
λόχου, ο επίτροπος και ένας διμοιρίτης ήταν τραυ-
ματισμένοι. Δυο άλλοι διμοιρίτες είχαν φονευθεί.
Στην τελική φάση ανέλαβε την διοίκηση του λόχου
ο επίτροπος του λόχου εφεδρείας Π. Κατριβάνος
από το χωριό Γαργαλιάνοι. Αυτός αρνήθηκε να
εκτελέσει την διαταγή του Πέρδικα για νέα επίθε-
ση! Τράβηξαν και οι δυο τα πιστόλια! Παρενέβη ο
επιμελής του τάγματος Δήμος Χρυσανθακόπου-
λος και αποσοβήθηκε το κακό. Ο Πέρδικας ζήτη-
σε την επέμβαση του αρχηγείου. Ο Σαρηγιάννης
ήλθε και αφού είδε την κατάσταση, διέταξε υπο-
χώρηση (3).
Στον τομέα του λόχου Μπελά η αντίσταση των

αμυνόμενων βοηθούμενη από δυο πολυβόλα που
βρίσκονταν στην πλατεία και στο καμπαναριό της
εκκλησίας ήταν αποτελεσματική. Τα Μπαζούκας
στα οποία οι αντάρτες στήριζαν την επιτυχία τους
για ανατίναξη των πολυβολείων δεν μπόρεσαν, λό-
γω απόστασης και κυρίως της μορφολογίας του
εδάφους, να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά.
Ο λόχος καθηλώθηκε μακριά από την κατοικημένη
περιοχή χωρίς καμία επιτυχία.
Όταν ο Σαρηγιάννης διέταξε υποχώρηση ο λό-

χος βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Το μέρος υποχώ-
ρησης είχε αποκλειστεί και βρισκόταν συνεχεία
κάτω από τα πυρά των κυβερνητικών δυνάμεων.
Οι νεκροί, τραυματίες και αιχμάλωτοι αυτού του
λόχου ανήλθαν συνολικά στους 55 (αρχική δύνα-
μη 88) αντάρτες (3).
Κατά τις 12:00 δόθηκε το γενικό σύνθημα υπο-

χώρησης. Ο χρόνος επίθεσης που είχε καθορι-
στεί και οι απώλειες των λόχων Σουγλάκου και Μπε-
λά. δεν επέτρεπαν παραπέρα προσπάθεια ολοκλη-
ρωτικής κατάληψης της κωμόπολης. Στο μεταξύ
υπήρχαν πληροφορίες ότι ισχυρές κυβερνητικές
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δυνάμεις (ένα τάγμα της 72ης Ταξιαρχίας και μια Μοίρα Ορεινών Κατα-
δρομών) πλησίαζαν την Δημητσάνα και βρίσκονταν ήδη βορειοδυτικά
της Καρκαλούς και στο χωριό Χρυσοβίτσι. Οι δυνάμεις του ΔΣΠ
αποχώρησαν προς το χωριό Μάρκου χωρίς να δεχτούν καμία επίθεση
(4). Οι απώλειες του ΔΣΠ σε νεκρούς, τραυματίες και αιχμαλώτους
ανέρχονται γύρω στους 180 αντάρτες. Αναλυτικά σύμφωνα με ανεξα-
κρίβωτες πληροφορίες οι νεκροί αντάρτες ανέρχονται σε 117 και 24
αιχμάλωτους (6).
Ο διοικητής των τότε κυβερνητικών δυνάμεων στη Πελοπόννη-

σο, υποστράτηγος Αλ. Τσιγγούνης, αναφέρει στο βιβλίο του „Ï
Óõììïñéôéóìüò óôçí Ðåëïðüííçóï“ μια διαφορετική εκδοχή όσον αφο-
ρά τα γεγονότα στο ύψωμα της Αγίας Παρασκευής ότι η κατάληψη
του οχυρού έγινε στις 9:30 το πρωί και αργότερα επανακαταλείφθει
από τις κυβερνητικές δυνάμεις (5). Αυτό διαψεύδεται και από τον
Μπελά καθώς επίσης και από τον Καμαρινό (4).
Από πλευράς των κυβερνητικών δυνάμεων, σύμφωνα με τις πλη-

ροφορίες στο βιβλίο του Αλ. Τσιγγούνη, οι απώλειες των αμυνόμε-
νων ανέρχονται σε 11 νεκρούς και συνολικά 55 τραυματίες (5). Σύμ-
φωνα με άλλες πληροφορίες (6) οι νεκροί των κυβερνητικών δυνάμε-
ων ανέρχονται σε 17.
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Λόγια-Έργα και Ιστορία
(Χιουμοριστικά, για λίγη ώρα χαλάρωσης).

Ο Σύλλογος μας χρειάζεται δουλειά πολύ  και χρήμα,
αν θέλουμε έργα σωστά, έργα που νάναι “ποίημα”.
Μα πάνω απ΄όλα χρειάζεται αγάπη και ομόνοια
απ΄όλους μας χαμόγελο, βοήθεια και συμπόνια.

Τα έργα μιλούνε μόνα τους, είναι μπροστά φωνάζουν,
μακριά από  μεμψίμοιρους και όσους  αναστενάζουν.
Έργα αν όντως θέλουμε να γίνουν όπως πρέπει,
πρώτα το χέρι στην καρδιά και ύστερα... στην τσέπη.

Καλή είναι η κριτική, κυρίως “για την ώρα”
περνάει όμως γρήγορα, όπως και μία μπόρα.
Τα έργα και οι προσφορές έχουν μακρά πορεία,
παράδοση είναι στο χωριό, με κόπους και θυσία.

Κριτής στο τέλος ασφαλώς θα είναι η ιστορία
για τα καλά, για τα κακά, για κάθε μας πορεία.
“Μπράβο” στον ευεργέτη μας τον ιατρό το Δήμο,
κάποιοι όμως τον πίκραναν και στο δικό μας Δήμο.

Λεύκος

To σουτιέν
Γράφει ο Θανάσης Γκούτης

Για να κατανοήσετε την παρα-
κάτω ιστορία, που είναι ένα από
τα ευτράπελα γεγονότα που συνέ-
βησαν στην υπηρεσιακή μου ζωή,
ως τραπεζικού υπαλλήλου (που
συνεχίζεται), πρέπει να κάνουμε έ-
να ολιγόλεπτο μάθημα Γαλλικών.

Η λέξη σουτιέν, είναι γαλλική
και προέρχεται από το ρήμα

Soutenir (γ΄συζυγίας, απαντώ-
μενη στο γ΄ενικο πρόσωπο ενεστώτα, ως soutien) και σημαίνει
υποστηρίζω-υποστηρίζει και ως ουσιαστικοποιημένη λέξη ση-
μαίνει το υποστήριγμα δηλαδή το σουτιέν υποστηρίζει το μαστό
της γυναίκας.

Βρισκόμαστε στα 1983.Ειμαι υπάλληλος γκισέ στην εθνική
τράπεζα Θησείου -δίπλα από την Ακρόπολη- και κατά πρώτι-
στο λόγο,εξυπηρετώ τους πελάτες,που θέλουν να κάνουν εργα-
σίες συναλλάγματος (αλλαγή ξένων χαρτονομισμάτων με δραχ-
μές η επιταγών σε συνάλλαγμα με δραχμές). Διευθυντής στο
κατάστημα ήταν ένας σαρανταπεντάρης τότε, (μακαρίτης τώ-
ρα), κομψευόμενος και με γνώσεις όχι ιδιαίτερα καλές, από δε
ξένες γλώσσες λίγα βασικά τραπεζικά Αγγλικά και λίγες λέξεις
επικοινωνίας.

Υπουργός πολιτισμού ήταν η αείμνηστη Μελίνα Μερκού-
ρη,φίλη του Γάλλου υπουργού πολιτισμού Ζακ Λανγκ, και κατε-
κεινο το καλοκαίρι οι Γάλλοι τουρίστες ήταν πάρα πολλοί στην
Αθήνα, προφανώς λόγω της φίλιας Μερκούρη-Λανγκ.  Φεύγο-
ντας από την Ακρόπολη οι Γάλλοι και κατεβαίνοντας για τον
ναό του Ήφαιστου (Θησείο), ήρχοντο στην τράπεζα για εξαρ-
γύρωση συναλλάγματος. Εγώ, λοιπόν, ως γνώστης,σε ικανο-
ποιητικό βαθμό της Γαλλικής, πέρα από τα τυπικά, έκανα συζή-
τηση με τους πελάτες, κατεξοχήν με τους Γάλλους και   διαχυ-
τικά με τις τουρίστριες της ηλικίας μου.

Οι υπόλοιποι συνάδελφοι, εκτός από ένα φοιτητή Νομικής,
που ήξερε Αγγλικά, δεν καταλάβαιναν γρυ τι λέγαμε. Έβλεπαν
όμως την καλή διάθεση των συναλλασσομένων,το χαμόγελο,
τις ευχαριστίες και την προθυμία την δική μου στην ταχεία εξυ-
πηρέτηση τους, και όταν τελείωναν οι συναλλαγές, σχολίαζαν
τα συμβάντα είτε επαινώντας είτε ζηλεύοντας την αμεσότητα
μου, είτε υποτιμώντας (ο Διευθυντής) την ταχύτητα μου και
την ευπρέπεια με την οποία εξυπηρετούσα την πελατεία, προ-
φανώς, μη παραδεχόμενος τις επιτυχίες μου. Το καλοκαίρι ε-
κείνο, ενδημούσε στην Αθήνα επισκεπτόμενη τους αρχαιολο-
γικούς χώρους και μια Γαλλίδα φιλόλογος, η οποία ήρχετο
καθημερινώς στο κατάστημα επί 3 εβδομάδες, εξαργύρωνε συ-
νάλλαγμα, και προφανώς την εξυπηρετούσα εγώ. Είχαμε απο-
κτήσει οικειότητα, ως εκ της συναλλαγής, και επειδή είμαι και
φιλόλογος, ανοιγόμαστε σε διάφορα θέματα της γαλλικής κουλ-
τούρας και πολιτικής, αλλά και στη ιστορία την Γαλλική π.χ.
Γαλλική επανάσταση. Μιλώντας για την Γαλλική επανάστα-
ση σταθήκαμε στον Μοντεσκιε, ο οποίος στο έργο του Περσι-
κές επιστολές, υποστηρίζει την διάκριση των εξουσιών (νομο-
θετική, δικαστική, εκτελεστική) για την διακυβέρνηση ενός
λαού. Στην πρόοδο της συζήτησης που παρακολουθούσαν οι
πάντες και κυρίως ο Διευθυντής ακούγεται η λέξη σουτιέν (δη-
λαδή “υποστηρίζει” ο Μοντεσκιέ) και γίνεται αισθητή η έκ-
πληξη της Γαλλίδας για την λεπτομέρεια. Δε χάνει καιρό ο
Διευθυντής, βλέποντας το κλίμα, σηκώνεται από το γραφείο
του, έρχεται προς το μέρος μου και σε τόνο επιτιμητικό, συνο-
δευόμενο με άγνοια και τουπέ, μου λέει “Δεν ντρέπεσαι να
μιλάς σεξουαλικά στις πελάτισσες κλπ?” και με τα λίγα
Αγγλικά του προσπαθεί να ζητήσει συγγνώμη από την Γαλλί-
δα για το ατόπημα μου. Η Γαλλίδα κατάλαβε τι είχε συμβεί,
κλαίγοντας και παίρνοντας το μέρος μου άρχισε να του λέει
“Όχι Όχι Όχι. Ο άνθρωπος δεν είπε κάτι κακό εσύ είσαι
κακός και κακώς είσαι σε αυτή τη θέση!!” και άλλα τινά
επιθετικά, που τον έκανε ρεζίλι μπροστά στον κόσμο, με απο-
τέλεσμα να σηκωθεί και να βγει έξω από την τράπεζα. Από
τότε και μετά βρήκα την ησυχία μου. Ακόμη και σήμερα όταν
μιλάμε με τους τότε συνάδελφους για τα παλιά θυμόμαστε το
κάζο του διευθυντή και φυσικά σκάμε στα γέλια.

(Η ιστορία είναι αληθινή πέρα για πέρα, κάθε παρόμοια που
έχετε ακούσει η διαβάσει είναι παράδοση, χωρίς φυσικά να
αποκλείεται και  μια παρόμοια πραγματική).

Ο Σκουκιάκος
Γράφει ο Ηλίας Χειμώνας

Τα Αραπαίικα χωράφια χωρί-
ζονταν σε δυο “ποστασιές”, την
πάνω και την κάτω. Την πάνω πο-
στασιά αποτελούσαν τα χωρά-
φια που βρίσκονταν πάνω από
το χωριό (αυτά που έλεγαν “στο
βουνό”) και την κάτω όσα ήταν
κάτω από το χωριό, μέχρι τη
Γκούρα και στην πέρα μεριά. Εί-
χε καθιερωθεί από πολύ παλιά
να σπέρνουν την μια χρονιά, το

φθινόπωρο με τα πρωτοβρόχια, την πάνω ποστασιά σιτάρια
και αργότερα την κάτω αραποσίτι. Την επόμενη χρονιά έ-
σπερναν σιτάρια την κάτω ποστασιά και αραποσίτι την επά-
νω. Όσα χωράφια ήταν φτωχά και δεν έκαναν αραποσίτι, ή
έμεναν χέρσα για βοσκή και αγρανάπαυση, ή τα έσπερναν
βίκο ή φακή. Αυτή η τακτική ήταν επιστημονικά σωστή γιατί
δεν εξαντλούσε τα χωράφια, αφού έδινε την ευκαιρία αγρα-
νάπαυσης, αλλά και πολύ πρακτικό, γιατί άφηνε μια ολόκλη-
ρα περιοχή ελεύθερη για τα κοπάδια του χωριού. Όσα χωρά-
φια ήταν μέσα στο χωριό, τα έλεγαν “κήπους” και τα έσπερναν
γρασίδι για σανό. Όσα ήταν ποτιστικά (γύρω από τη βρύση)
τα φύτευαν λαχανικά, για τις ανάγκες της οικογένειας.
Τα κοπάδια ήταν μικτά (γίδια και πρόβατα μαζί) και σχετι-

κά μικρά (20-30 πρόβατα και 30-40 γίδια το κάθε κοπάδι). Τα
έβοσκαν μαζί, γίδια και πρόβατα, αν και τρώγανε διαφορετι-
κή τροφή: τα πρόβατα τρώγανε χορτάρι ενώ τα γίδια κλαρί
(πουρνάρια, τούφες κλπ).  Επειδή δεν υπήρχε αρκετή τρο-
φή ούτε νερό, δεν γεννούσαν όλα όσα ήσαν σε αναπαραγω-
γή ηλικία ούτε γάλα αρκετό έκαναν. Από ένα κοπάδι 70 σφα-
χτών γεννάγανε μόνο τα 15-20 και τα νεογέννητα αρνάκια και
κατσικάκια δεν επιβίωναν όλα, γιατί οι μανάδες τους δεν
είχαν γάλα να τα ταΐσουν.
Τσοπάνηδες συνήθως ήταν τα παιδιά. Ο πατέρας έλειπε

ταξίδι στη μαστοριά ή ήταν στα χωράφια ή στο αμπέλι, να
φτιάχνει τις μάντρες που είχαν πέσει, να σκάβει ή να ασχο-
λείται με άλλες χοντρές δουλειές. Η μάνα στο σπίτι, είχε
τόσα άτομα να φροντίσει και πολλές φορές βοηθούσε τον
πατέρα στο σπαρτό, στο αμπέλι και σε άλλες εξωτερικές
δουλειές. Εκείνη τη χρονιά τα γίδια μας τα είχε αναλάβει η
αδελφή μου η Αθανασία.. που ήταν δεν ήταν 10-12 χρονών.
Τα έβοσκε στο βουνό που ήταν τα χωράφια άσπαρτα, γιατί
ήταν η σειρά της κάτω ποστασιάς για σιτάρια. Το βράδυ της
παραμονής των Χριστουγέννων τα γυρνούσε από τη βοσκή
και κάθε τόσο τα μέτραγε, για να μη χάσει κανένα. Μετά το
Λαζαρέτσι, μια τοποθεσία περίπου ένα χιλιόμετρα μακριά
από το χωριό, το μέρος στενεύει και γίνεται μονοπάτι. Εκεί
τα γιδοπρόβατα στοιχίζονται πια σε μια σειρά, σταματάνε να
βόσκουν και επιταχύνουν το βήμα τους για να γυρίσουν στο
μαντρί τους. Στο σημείο αυτό τα ξανά μέτρησε η Αθανασία
και ήταν όλα παρόντα. Λίγο πιο κάτω, στο νερούλι, ένα στενό
μέρος πριν τον Άγιο Κωνσταντίνο, διαπίστωσε ότι έλειπε  ο
Σκουκιάκος. Ήταν ένα σερνικό αρνάκι, που το προορίζαμε
για κριάρι, γιατί ήταν όμορφο και γερό. Όλα τα ζώα είχαν
όνομα, που τους δινόταν ανάλογα με την εμφάνιση τους και
το οποίο το γνώριζαν και όταν τα φώναζες με το όνομα τους,
ανταποκρίνονταν (έρχονταν όταν τα καλούσες με το όνομα
τους ή έφευγαν όταν τα σαλάχαγες, δηλαδή τα μάλωνες ή τα
απειλούσες). Ονόματα προβάτων ήταν βάκρενα, κάλεσια,
σκούκια, λάγια (τα περισσότερα ήταν θηλυκά) κλπ. Σκούκια
ήταν το πρόβατο που ήταν άσπρο αλλά γύρω από τα μάτια,
στη μουσούδα και στα αυτιά είχε καφέ κηλίδες. Ο σκουκιά-
κος λοιπόν ήταν ένα άσπρο αρνάκι με καφέ κηλίδες στη
μουσούδα του.
Άρχισε λοιπό η Αθανασία να τον καλεί, αλλά δεν τον άκου-

σε να ανταποκρίνεται, να βελάζει. Γύρισε λίγο πίσω να τον
ψάξει, αλλά επειδή άρχισε να σκοτεινιάζει, δεν τον βρήκε.
Πήγε το κοπάδι στο γαλάρι που ήταν κοντά στο σπίτι μας και
γύρισε πάλι να τον ψάξει. Πήγε και ο πατέρας μου να τον
ψάξει και ίσως και κάποιο άλλο κορίτσι, δεν θυμάμαι καλά.
Είχε όμως πέσει το σκοτάδι και φακό δεν είχαν. Πήραν μαζί
τους ένα φαναράκι με λάδι, αλλά αυτό δεν φώτιζε περισσό-
τερο από ένα μέτρο απόσταση. Με τις συνθήκες αυτές δεν
τον βρήκαν. Στενοχώρια σε όλη την οικογένεια, γιατί η απώ-
λεια ενός αρνιού ήταν σημαντική ζημιά. Πιο πολύ στενοχω-
ρήθηκε, όπως ήταν φυσικό, η Αθανασία μας, που ένοιωθε
ένοχη και από πάνω αντιμετώπισε και το μάλωμα του πατέρα.
Δεν έφταιγε όμως αυτή, αφού κάθε τόσο τα μέτραγε και
εντόπισε την απώλεια. Τη νύχτα ο πατέρας μου πήγε στην
εκκλησία στου Σέρβου και το πρωί, με το
πρώτο φως, πήρε το δρόμο για το βουνό,
σε αναζήτηση του αρνιού. Λίγο παραπάνω
από τα Λαζούλια, σε ένα κακοτράχαλο μο-
νοπατάκι, το βρήκε. Είχε μπλεχτεί το πο-
δαράκι του σε μια χαραμάδα μια πέτρας
και δεν μπόρεσε να το βγάλει. Δυστυχώς
δεν ήταν ζωντανό, γιατί το είχε κατασπα-
ράξει μια αλεπού.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Ιωάννης Αθ. Στρίκος

Πλυντήριο-Λιπαντήριο-Αξεσουάρ
Διανομή Πετρελαίου

Λένορμαν 198 και Δράμας
Τηλ. 210-5121035, 5157961

Ας μη λησμονούμε το παρελθόν
Η 22α του περασμένου Αυγούστου ήταν η 32η επέτειος

έναρξης διάνοιξης του δρόμου προς Αράπηδες. Ένα έργο
ύψιστης σημασίας για το χωριό και ιδιαίτερα για το συνοι-
κισμό Αράπηδες, που έφτιαξε ο Σύνδεσμός μας. Τέτοια

έργα δεν πρέπει να ξεχνιούνται και να αποτελούν παρά-
δειγμα προς μίμηση από τους νεότερους, που θα είναι οι
συνεχιστές των συλλογικών δημιουργιών. Στη φωτογρα-
φία ο τότε πρόεδρος του Συνδέσμου παιδίατρος Στάθης
Δάρας και αριστερά του (με τα γυαλιά) ο καρδιολόγος ια-
τρός Ηλίας Χειμώνας (του ευχόμαστε όλοι ολόψυχα να
ξεπεράσει τη δοκιμασία με την υγεία του) τέως πρόεδρος
του Συνδέσμου επί 6 συνεχή έτη. Η προσφορά και των δύο
στο Σύνδεσμο είναι εξόχως σημαντική και αναμφισβήτητα
αξίζουν κάθε τιμής.
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Tα Οικονομικά μας
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ΕΣΟΔΑ 10.6.2009  ΜΕΧΡΙ 31.8.2009
 372 ΑΓΝΩΣΤΟΣ. Στη μνήμη

Παναγίωτη Κερμπεσιώτη ............ 100
116 ΑΛΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ..................... 20
370 ΑΝΑΣΤΑΣ/ΛΟΣ Γ. ΣΠΥΡ.Στη μνήμη

του πατέρα του Γ. Αναστ/πούλου 100
371 ΑΝΑΣΤΑΣ/ΛΟΥ Γ. ΚΡΥΣ.Στη μνήμη

του συζύγου της Γ. Αναστ/λου ... 140
1170 ΒΑΣΔΕΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ......................... 30
368 ΒΕΡΓΟΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ..................... 85
124 ΒΕΡΓΟΣ ΔΙΟΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ ................ 50
109 ΒΕΡΓΟΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ..................... 50
849 ΒΕΡΓΟΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ KAI ................ 15
1169 ΒΕΡΓΟΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ ...................... 85
120 ΒΕΡΓΟΣ ΠΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ............. 20
1165 ΒΕΡΓΟΣ Στ. ΙΩΑΝ. Στη μνήμη

του αδελφού του ........................ 100
139 ΒΕΡΓΟΥ ΑΓΓ. ΠΑΝΑΓ.(ΟΙΚΟΓ.) Στη

μνήμη Ευάγελλου Ι.  Βέργου. ........ 50
760 ΒΕΡΓΟΥ Δ.ΚΑΤΕΡΙΝΑ ...................... 30
140 ΒΕΡΓΟΥ ΦΩΤ. ΔΗΜΗΤΡΑ ................ 50
141 ΒΕΡΓΟΥ ΦΩΤ. ΔΗΜΗΤΡΑ ................ 50
775 ΒΕΡΓΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣ/ΛΟΥ ΚΟΥΛΑ ...... 20
1087 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ .. 50
1090 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ .. 50
1182 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΡΟΥΣΙΑ .............. 50
1093 ΓΚΟΥΤΗ Γ. ΒΙΚΗ ............................. 25
1166 ΔΑΡΑΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ............. 85
126 ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ................... 20
1180 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .... 30
1088 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ...... 100
1089 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ......... 100
848 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΖΙΝΑ ΝΙΚΗ .... 50
1185 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ .............. 30
129 ΚΑΡΑΜΑΝΗ Ι. ΦΑΝΗ ....................... 50
776 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ Π. ΕΥΤΑΛΙΑ .................. 50
132 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ................... 20
137 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΗΣ ................. 20

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ν.ΜΑΡΙΑ ..... 100
119 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ............ 20
1094 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Η.ΕΥΓΕΝΙΑ ............ 25
763 ΜΑΡΑΓΚΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ............... 30
366 ΜΑΡΑΓΚΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΣ. Στη

μνήμη Νίκης Θ. Μπόρα ................. 85
762 ΜΑΡΑΓΚΟΥ Γ. ΜΑΡΙΑ ...................... 30
765 ΜΑΡΑΓΚΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠ/ΛΟΥ ΣΟΦ. .... 30
764 ΜΑΡΑΓΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΠ/ΛΟΥ ΜΑΡ. .... 30
113 ΜΠΟΡΑ-ΜΑΡΚΟΛΕΦΑ ΜΑΡΙΑ .......... 50
761 ΜΠΟΡΑΣ  ΘΑΝΟΣ ............................ 50
134 ΜΠΟΡΑΣ - ΝΤΟΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ........... 100

758 ΜΠΟΡΑΣ ΑΠ. ΙΩΑΝΝΗΣ ................... 30
1091 ΜΠΟΡΑΣ Γ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ................. 50
108 ΜΠΟΡΑΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ................... 150
1163 ΜΠΟΥΡΝΑ ΕΥ. ΕΥΣΤΑΘΙΑ ............... 50
133 ΜΠΟΥΡΝΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ .................... 50
1176 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ..... 50
1183 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ ............. 100
774 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  Κ. ΣΩΤ. .............. 20
773 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ .............. 20
772 ΠΑΝΑΓ/ΛΟΥ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΑ ΚΑΝ. ...... 50
121 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣ.  ΘΕΟΔ. ......... 25
1184 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. ΕΛΕΝΗ .............. 60
759 ΠΑΠΑΘΩΜ/ΛΟΣ Κ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ .......... 50
767 ΠΑΠΑΘΩΜ/ΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ .......... 20
766 ΠΑΠΑΘΩΜ/ΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ........... 50
768 ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ........ 100
128 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ...... 50
142 ΡΟΥΣΙΑΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ............ 40
131 ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΣΟΥΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ .... 20
118 ΣΤΡΙΚΟΣ ΑΠ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ............. 50
1171 ΣΤΡΙΚΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ .......... 50
1092 ΣΧΙΖΑ - ΚΟΥΒΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ .......... 20
130 ΣΧΙΖΑ - ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΡΗΝΑ ......... 30
771 ΣΧΙΖΑ ΑΘ.ΜΑΡΙΑ ............................. 50
1177 ΣΧΙΖΑ-ΡΕΜΠΕΛΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ....... 30
769 ΣΧΙΖΑΣ ΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ .................... 50
1179 ΣΧΙΖΑΣ ΑΘΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ .............. 100
112 ΣΧΙΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    ΝΙΚ. ............ 50
114 ΣΧΙΖΑΣ Δ . ΤΑΚΗΣ ......................... 100
110 ΣΧΙΖΑΣ Δ. ΘΑΝΟΣ ........................... 50
125 ΣΧΙΖΑΣ ΕΥΑΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ .......... 100
1178 ΣΧΙΖΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ .......................... 100
135 ΣΧΙΖΑΣ Κ . ΙΩΑΝΝΗΣ ....................... 50
136 ΣΧΙΖΑΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ........................ 50
770 ΣΧΙΖΑΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ .................... 50
110 ΣΧΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ......................... 100
123 ΣΧΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΑΘΑΝ. ......... 20
365 ΣΧΙΖΑΣ Φ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ .................. 50
722 ΤΡΟΥΠΗ ΘΕΟΔ. ΕΛΕΝΗ .................. 80
373 ΤΡΟΥΠΗ Ν. ΑΘ. (ΟΙΚΟΓ) Στη

μνήμη Ευάγγελου Ι. Βέργου. ....... 150
1168 ΤΡΟΥΠΗΣ ΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ................ 85
1181 ΤΡΟΥΠΗΣ ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ .............. 50
369 ΤΡΟΥΠΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ................ 85
117 ΤΡΟΥΠΗΣ Δ. - ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ ΧΡ. ...... 50
364 ΤΡΟΥΠΗΣ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ............. 300
127 ΤΡΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ............ 50
115 ΤΡΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΙΩΑΝ. ............ 50
1188 ΤΡΟΥΠΗ-ΦΑΡΤΣΑΛΑ ΤΑΣΙΑ ........... 340
122 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΜΑΡ. ..... 25
367 ΧΕΙΜΩΝΑΣ Θ. ΗΛΙΑΣ ....................... 85
1167 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Η. ΙΩΑΝΝΗΣ .......... 85
847 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΗΛΙΑΣ ............. 100
1174 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...... 200
194 ΛΑΧΕΙΟΦ. ΑΓΟΡΑ TV-ΠΙΝΑΚΑ ..... 2500
1172 ΚΡΑΤΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ......................... 1000
777 ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΜΟΥ ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ ....... 50

  Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΕΣΟΔΩΝ .......... 9.645

ΕΞΟΔΑ 10.6.2009  ΜΕΧΡΙ 31.8.2009
  49 ΤΣΑΦΑΡΑΣ Κ. (ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ) ...... 400
50, 51 ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΟΥ(ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΑΣ) .... 400
52,57,59 ΔΕΗ + ΕΥΔΑΠ+ΔΕΗ+ΟΤΕ ......... 146
53, 54 ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ Φ. 173 ...................... 638
55, 62 ΜΠΑΡΔΟΣ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ) ΕΝΑΝΤΙ2501
58 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ............... 580
60 ΕΙΔΗ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ................. 9
61 ΜΠΑΡΔΟΥ (ΚΑΘΑΡ. ΑΙΘΟΥΣΑΣ) ...... 69
63 ΒΛΑΜΗΣ ΑΘ.( ΜΑΡΜΑΡΑ) .............. 78

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ................ 4821

Σημείωση  : Τα ονόματα και τα αντίστοιχα
ποσά που πατριώτες μας κατέθεσαν τον Αύ-
γουστο στο  τραπεζικό λογ/σμό του Συνδέ-
σμου θα κοινοποιηθούν στο επόμενο φύλλο
του Αρτοζήνου, διότι η Τράπεζα μετά την
15.9.2009  θα μας χορηγήσει αναλυτικό  αντί-
γραφο του λογ/σμού μας.

Καθιερώσαμε την αλφαβητική διάταξη των
ονομάτων στον πίνακα συνδρομών-  προσφο-
ρών,  ώστε και με αναδρομική εφαρμογή να
μπορούν να βγουν κάποια στοιχεία για τις
προσφορές των πατριωτών, σε σχέση και με
τους αποδέκτες του Αρτοζήνου. Η τεχνολο-
γία μας δίνει πολλές δυνατότητες που πρέ-
πει να τις εκμεταλλευτούμε, για ενημέρωση
των πατριωτών και την ιστορία του Συνδέ-
σμου.

                        Ταμίας Ι. Χρονόπουλος,    Πρόεδρος Θ. Τρουπής

Προσφορές για Εκκλ. Χωριού.
*Στη μνήμη Ελένης Κουτσανδριά,τα παιδιά της

Θεόδωρος και Σωτηρίου Κώστας πρόσφεραν 200
ευρώ (απ.138)

*Το Εκκλ. Συμβούλιο μας πληροφόρησε πως στη
μνήμη Π. Κερμπεσιώτη πρόσφεραν 50 ευρώ ο Στα-
ματόπουλος Ιωάννης και Ευγενία και 50 ευρώ ο
Σύλλογος Φηγαίας Αρτέμιδος Αττικής.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Πολύ όμορφο γίνεται τo Πολιτιστικό μας Κέ-

ντρο στο χωριό, με τις συνδρομές και τις προ-
σφορές των πατριωτών. Η πελεκητή πέτρα που
χτίστηκε το κιόσκι στην πλατεία, η πλευρά του
τοίχου προς το κήπο των αδελφών Δημητρό-
πουλου και όλη η νότια πλευρά του κτιρίου “δέ-
νουν” σε γενικές γραμμές τόσο με τον “πέτρινο
Ναό” της Κοίμησης της Θεοτόκου και το κα-
μπαναριό του όσο και με την πέτρινη πλακό-
στρωση της πλατείας.
Έτσι διαμορφώνεται μια αρμονική σύνθεση

σε μια μεγάλη πλατεία με περιμετρική θέα σε όλο
το χωριό και στην ευρύτερη περιοχή, που νότια
μπορεί να φτάσει μέχρι το Κατάκολο. Μια πλα-
τεία που όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες με την
πλακόστρωση του τμήματος της νέας πλατείας
και αφού τοποθετηθούν παντού ίδια κάγκελα και
γίνει μεταφορά του Ηρώου  προς τον πέτρινο
τοίχο (η ενδεχομένως ανέγερση νέου αν στο μέλ-
λον υπάρξουν προς τούτο ευνοϊκές συνθήκες
και βρεθούν χρήματα) θα αποτελέσει κόσμημα
στο χωριό  και θα προσφέρεται για ποικίλες
Αυγουστιάτικες εκδηλώσεις, βόλτες “πέρα-δό-
θε” και ενατένιση τα βράδια του έναστρου ου-
ρανού...
Το Πολιτι-

στικό Κέντρο
ανήκει σε ό-
λους τους πα-
τριώτες. Όλοι
έχουν “από ένα
κομματάκι” .
Όλοι πρέπει να
κάνουν χρήση,
ώστε και η προ-
σφορά τους να
πιάσει τόπο. Ε-
κείνο που πρέ-
πει με σαφή-
νεια να ξεκαθα-
ριστεί είναι οι
όροι λειτουργίας του, ώστε να ανταποκριθεί α-
πόλυτα στο σκοπό για τον οποίο έγινε, να δώσει
ζωή στο χωριό και ασφαλώς να μη διαταράξει
τη γαλήνη μεταξύ των πατριωτών.
Παρόλο που είναι κάπως νωρίς, κρίνουμε σκό-

πιμο να διατυπώσουμε κάποιες σκέψεις, ώστε
να δώσουμε  το ερέθισμα στους πατριώτες να
σκεφτούν και να διατυπώσουν τις δικές τους
θέσεις την κατάλληλη στιγμή, έτσι ώστε  να λη-
φθούν οι τελικές αποφάσεις που θα ψηφιστούν
από τη Γενική Συνέλευση και που θα αποτελέ-
σουν τον κανονισμό  λειτουργίας, που θα δε-
σμεύει όλα τα ΔΣ και μόνο μια αυξημένη πλειο-
ψηφία Γ/Σ θα μπορεί να τον τροποποιήσει.
Είναι αυτονόητο πως ο κύριος σκοπός του

Κέντρου είναι πολιτιστικός, αφού γι΄αυτό το
σκοπό δωρίστηκε από το Δήμο (κτίσμα στα μπε-
τά) και πρόσφεραν οι πατριώτες από τις οικο-
νομίες τους στο Σύνδεσμο για να ολοκληρω-
θούν οι εργασίες. Είναι γνωστό ότι το μισό οι-
κόπεδο προσφέρθηκε δωρεάν από τους κλη-
ρονόμους Θύμιοu Δημητρόπουλοu και το άλλο
μισό αγοράστηκε από το Σύνδεσμο πριν 12 πε-
ρίπου χρόνια, επί προεδρίας Ν. Ι. Μαραγκού.
Είναι χρέος να αναφέρουμε πως για την αγορά
πρόσφεραν τότε οι δύο πρώην πρόεδροι του
Συνδέσμου Στάθης Δάρας και Ν. Ι. Μαραγκός
από ένα εκατομμύριο έκαστος. Στον Αρτοζήνο
της εποχής υπάρχει κατάλογος πατριωτών που
πρόσφεραν για τον ίδιο σκοπό, με το αντίστοι-
χο ποσό προσφοράς. Ο Στάθης ακόμη πρόσφε-
ρε 1000 ευρώ για κάγκελα, που με την άδειά του
τα διαθέσαμε για το τοιχίο της πλατείας προς
την πλευρά κήπου Δημητρόπουλου, πέραν των
άλλων σημαντικών προσφορών (για βραβεία κλπ)
που έχει κάνει στο Σύνδεσμο!!
Πολιτιστικός σκοπός σημαίνει πως εκεί θα γί-

νονται εκδηλώσεις που προάγουν τον πολιτισμό
του χωριού μας και των γύρω περιοχών, τόσο
από το Σύνδεσμο Σερβαίων και το Δήμο Ηραί-
ας, όσο και από άλλους ενδιαφερόμενους φο-
ρείς ή και απλούς πολίτες.  Τέτοιες εκδηλώσεις
είναι  π.χ. διαλέξεις, ημερίδες, συνέδρια για θέ-
ματα ιστορίας, παράδοσης, ηθών, εθίμων της πε-
ριοχής αλλά και άλλα  επιστημονικά θέματα γενι-
κότερου ενδιαφέροντος, όπως π.χ. ιατρικά, πε-
ριβαλλοντικά κλπ.

Θα μπορεί στην αίθουσα να παιχτεί ένα α-
πλό θεατρικό έργο (κάτι ακούστηκε το καλο-
καίρι) ή “καραγκιόζης” με πατριώτες ενδεχομέ-
νως “ηθοποιούς” (έχουν παιχτεί με μεγάλη επι-

τυχία στο παρελθόν αρκετές φορές. Το τελευ-
ταίο ήταν το 1962 η “Ξάνθω” του Περεσιάδη.

Είναι αυτονόητο πως θα υπάρχει βιβλιοθή-
κη με ενδιαφέροντα βιβλία για την περιοχή μας
και όχι μόνο. Θα μπορεί κάποιος να καθίσει και
να διαβάσει ένα βιβλίο. Θα υπάρχουν μια σειρά
από όλα τα βιβλία των αείμνηστων λογοτεχνών
του χωριού μας Θοδωρή Τρουπή και Μαρίας
Παναγοπούλου και βιβλία οποιουδήποτε άλλου
πατριώτη, ασχέτως περιεχομένου. Θα υπάρχουν
οι τόμοι της εφημερίδας Αρτοζήνος και ενδια-
φέροντα βιβλία για την Γορτυνία καθώς και ο-
ποιοδήποτε βιβλίο προσφέρει οποιοσδήποτε
πατριώτης.

Θα υπάρχει τηλεόραση με δυνατότητα προ-
βολής βίντεο από το αρχείο του Συνδέσμου (υ-
πάρχουν καμιά δεκαριά) η από αυτά που θα μας
προσφέρουν πατριώτες που έχουν τραβήξει στο
παρελθόν.

Θα μπορεί για παράδειγμα να γίνει μια εκ-
δήλωση γνωριμίας των πατριωτών, με προσφο-
ρά από το Σύνδεσμο ποτού και αναψυκτικού.

Θα μπορούν οι νεολαίοι να κάνουν μια μου-
σική βραδιά και οι μεγαλύτεροι μια εκδήλωση

με δημοτικά
τραγούδια και
...κάνα καλα-
ματιανό.

Θα μπο-
ρεί μια παρέα
να καθίσει, να
φτιάξει τον
καφέ της  και
να συζητήσει.

Θα μπο-
ρούν οι γυναί-
κες του χω-
ριού να φτιά-
ξουν το κέικ
τους και να μα-

ζευτούν εκεί να φτιάξουν το καφέ τους και να
περάσουν λίγες ώρες ευχάριστα.

Θα μπορούσε π.χ. να γίνει μια εκδήλωση
που να περιλαμβάνει και φαγητό, που θα προ-
σφέρουν  οι νοικοκυρές του χωριού.

Μακάρι να είναι εφικτό ώστε το ΠΚ να γίνει
σημείο αναφοράς του Συνδέσμου και να γίνο-
νται εκεί κάποια ΔΣ,   Συνελεύσεις, απονομή βρα-
βείων, τιμητικών πλακετών, κοπή πίτας κλπ.

Είναι αυτονόητο πως το Κέντρο δεν μπορεί
να δοθεί από το Σύνδεσμο για εμπορική εκμε-
τάλλευση (π.χ. να γίνει ταβέρνα ή καφενείο) και
διότι δεν επιτρέπεται από τους όρους δωρεάς
του Δήμου και διότι οι πατριώτες έδωσαν τις
προσφορές τους να γίνει Πολ. Κέντρο. Επίσης
είναι αυτονόητο πως δεν θα επιτρέπεται το κά-
πνισμα, η χαρτοπαιξία, ούτε η επίσκεψη μικρών
παιδιών, χωρίς τους γονείς τους.

Οι όποιες ευκολίες από το Κέντρο μπο-
ρούν να είναι self-service. Αυτοί π.χ. που θέλουν
να πιουν καφέ θα φέρνουν το καφέ τους και θα
υπάρχει υποδομή εκεί για να τον φτιάξουν. Πριν
φύγουν θα πλύνουν τα φλιτζάνια και τα ποτήρια
τους και θα μαζέψουν τα σκουπίδια να τα πετά-
ξουν έξω στον κάδο. Αν δεν γίνει αυτό είναι
βέβαιο πως το Κέντρο θα βρομίσει και σύντομα
θα γίνει αχούρι. Αν κάποιος θέλει να του τα προ-
σφέρουν στο χέρι, θα πηγαίνει στο καφενείο.
Θα ήταν ευχής έργο αν κάποιες γυναίκες του

χωριού προσφέρονταν κατά διαστήματα να επι-
μεληθούν της καθαριότητας του Π.Κ, τη θερινή
περίοδο.
Θεωρούμε ακόμη ως αυτονόητο πως αν μια

ομάδα πατριωτών αναλάβει κάποια εκδήλωση
στο Κέντρο οφείλει να το παραδώσει “ποιό
καθαρό” από ότι το παρέλαβε και αν τυχόν
προκαλέσει κάποια ζημιά οφείλει να την απο-
καταστήσει άμεσα. Το ΠΚ δεν έγινε μόνο για
τις σημερινές γενιές, έγινε για πάρα πολλές γε-
νιές του μέλλοντος. Επίσης, αυτοί που θα κά-
νουν χρήση του ΠΚ και ανάλογα με τις οικο-
νομικές τους δυνατότητες καλό είναι να προ-
σφέρουν και κάτι στο Σύνδεσμο. Αν κάποιος
δεν έχει αυτή τη δυνατότητα δεν υπάρχει κα-
νένας απολύτως λόγος να σκεφτεί πως πρέπει
να προσφέρει. Το Κέντρο είναι για όλους, ι-
διαίτερα τους οικονομικά αδύναμους και τους
ξενιτεμένους, ώστε να δοθεί και σε αυτούς η
δυνατότητα για κάτι περισσότερο και καλύτε-
ρο.

Η παραχώρηση του ΠΚ για κάποια εκδή-

λωση δεν θα μπορεί να γίνει χωρίς απόφαση
του ΔΣ του Συνδέσμου, η εντολή του προέ-
δρου. Νομίζουμε πως είναι σκόπιμο για την
προστασία και την εύρυθμη λειτουργία του ΠΚ
κλειδιά να έχει μόνο ο εκάστοτε πρόεδρος
του Συνδέσμου και ο εκάστοτε πρόεδρος του
Τοπικού Συμβουλίου του χωριού, ώστε να έ-
χουν και την ανάλογη ευθύνη. Επίσης καλό θα
είναι να δοθούν και σε κάποιον από τους μό-
νιμους κατοίκους του χωριού για δύσκολες
συγκυρίες και έκτακτες ανάγκες.

Σε κάθε περίπτωση η λειτουργία του ΠΚ
θα δώσει παραπάνω ζωή στο χωριό, θα παρα-
κινήσει πολλούς να το επισκεφθούν και θα το-

νώσει την κίνηση των μαγαζιών, που όλοι πρέ-
πει να τα στηρίζουμε, γιατί αυτά συμβάλλουν
στο να κρατηθεί ζωντανό το χωριό.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν “υποθέσεις

εργασίας” και τίποτα δεν είναι δεδομένο. Δια-
τυπώστε με πολλή περίσκεψη τις δικές σας θέ-
σεις, που μπορούν στην πράξη να εφαρμο-
στούν χωρίς προβλήματα, τώρα που είναι η
κατάλληλη ώρα (είναι προτιμότερο να τις στεί-
λετε γραπτά ή με e-mail, για να είναι σαφείς)
και να είστε βέβαιοι πως  τελικά θα πάρουμε
όλοι μαζί τις πλέον σωστές αποφάσεις, για το
καλώς νοούμενο συμφέρον όλων των απανταχού
Σερβαίων.


