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Αγιαντριάς παλιότερα

Aγιαντριάς σήμερα

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΑΣ ΕΚΛΕΙΣΕ
ΤΑ 87 ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ

Óôéò 7 Íïåìâñßïõ 2009 ï Óýíäåóìïò ìáò Ýêëåéóå
ôá 87 ôïõ ÷ñüíéá. Tçí áíôßóôïé÷ç çìåñïìçíßá ôïõ
1922 (çìÝñá ÄåõôÝñá) äÝêá êáëïß ðáôñéþôåò ìå
áãÜðç ãéá ôï ÷ùñéü õðÝãñáøáí óôïí ÐåéñáéÜ ôï “é-
äñõôéêü” ôïõ óùìáôßïõ ìå ôßôëï “Óýíäåóìïò ôùí
åí Ðåéñáåß-ÁèÞíáéò êáé áðáíôá÷ïý Óåñâáß-
ùí ç ÊÏÉÌÇÓÉÓ ÔÇÓ ÈÅÏÔÏÊÏÕ”, ìå Ý-
äñá ôïí ÐåéñáéÜ êáé óêïðü (üðùò áíáöÝñåôáé óôï
êåßìåíï):

1) Ôçí áëëçëïâïÞèåéá ôùí ìåëþí ôïõ êáé
2) Ôçí åêôÝëåóç åðùöåëþí Ýñãùí óôçí éäéáéôÝñá

áõôþí ðáôñßäá.
Áí êÜíïõìå ìéá óýíôïìç áíáäñïìÞ óå áõôÞ ôçí

ðåñßïäï (Ýíá flash back, ðïõ ëÝìå óÞìåñá), èá äéá-
ðéóôþóïõìå ðùò ï  Óýíäåóìïò, óå ãåíéêÝò ãñáììÝò,
ðáñÞãáãå áîéüëïãï êáé ðïëýðëåõñï Ýñãï ðïõ åêôüò
ôùí Üëëùí óõíÝâáëå, ôüóï óôç ãåíéêÞ âåëôßùóç ôùí
óõíèçêþí äéáâßùóçò óôï ÷ùñéü êáé óôç äéáôÞñçóç
ôùí ìåôáîý ôùí ðáôñéùôþí äåóìþí, üóï êáé óôç äéá-
ìüñöùóç åõíïúêþí óõíèçêþí, þóôå ðïëëïß Óåñâáß-
ïé íá áíáðôýîïõí óôï ìÝãéóôï äõíáôü âáèìü ôéò éêá-
íüôçôÝò ôïõò.

Áðü ôá ðëÝïí óçìáíôéêÜ Ýñãá ðïõ Ýãéíáí “åéò ôçí
éäéáéôÝñáí çìþí ðáôñßäá”, óå óõíåñãáóßá ìå ôéò åêÜ-
óôïôå ÔïðéêÝò Áñ÷Ýò, ìðïñåß êáíåßò íá áíáöÝñåé:

1) Ôçí êáôáóêåõÞ áìáîéôïý äñüìïõ, áðü
ôïí Áãéþñãç-ÓáñÜ ìÝ÷ñé ôï ÷ùñéü.

2) Ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ äçìïôéêïý ó÷ïëåß-
ïõ.

3) Ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ íáïý “ÊÏÉÌÇÓÉÓ
ÔÇÓ ÈÅÏÔÏÊÏÕ”, ðïõ åßíáé ç ìçôñüðïëç
ôïõ ÷ùñéïý.

4) Ôç óõíÝ÷éóç ôïõ äñüìïõ ãéá äéÝëåõóç
áõôïêéíÞôïõ, áðü ôï ÷ùñéü ìÝ÷ñé ôï óõíïé-
êéóìü  ÁñÜðçäåò êáé ôéò åðåêôÜóåéò ôùí
äñüìùí ìÝóá óôï ÷ùñéü.

5) Ôçí êáôáóêåõÞ Çñþïõ, ìå êýñéï óõ-
íôåëåóôÞ ôïí ôüôå ðñüåäñï ôïõ ÓõíäÝóìïõ
ÓôÜèç ÄÜñá.

6) Ôçí ðñïþèçóç ôïõ èÝìáôïò ýäñåõóçò
ôïõ ÷ùñéïý, êõñßùò ôçí åóùôåñéêÞ ýäñåõ-
óç ôùí óðéôéþí.

7) Ôçí êáôáóêåõÞ Ðïëéôéóôéêïý ÊÝíôñïõ,
ðïõ âñßóêåôáé óôï óôÜäéï áðïðåñÜôùóçò.

¢ëëá óçìáíôéêÜ Ýñãá ðïõ Ýãéíáí áðïêëåéóôéêÜ
áðü ôï Óýíäåóìï åßíáé:

1) Ç Ýêäïóç êáé åðáíÝêäïóç ôçò áôæÝ-
íôáò ôïõ ÓõíäÝóìïõ, ìå äéåõèýíóåéò êáé ôç-
ëÝöùíá ðáôñéùôþí.

2) Ç Ýêäïóç ôçò åöçìåñßäáò “ÁñôïæÞíïò”
ôï 1976 êáé ç óõíå÷Þò áíÜ äßìçíï ðåñßðïõ
êõêëïöïñßá ôçò, óå 8 óõíÞèùò óåëßäåò.

3) Ç áðüêôçóç éäéüêôçôçò óôÝãçò ôïõ Óõí-
äÝóìïõ óôçí ÁèÞíá.

4) Ðñüóöáôá ç äçìéïõñãßá ôçò éóôïóåëß-
äáò  servou.gr, ðïõ ðñïâÜëëåé ôï ÷ùñéü ìáò
óå üëï ôïí êüóìï êáé ðïõ ç åðéóêåøéìüôçôá
ôçò îåðÝñáóå êÜèå ðñïóäïêßá ìáò.

Åêôüò áðü ôá ðáñáðÜíù Ýñãá, ï Óýíäåóìïò Ý÷åé óôï
åíåñãçôéêü ôïõ êáé ðëçèþñá Üëëùí åêäçëþóåùí üðùò
÷ïñïåóðåñßäåò, ðáíçãýñéá, áðïíïìÞ âñáâåßùí óôïõò
íÝïõò ôïõ ÷ùñéïý ðïõ äéáêñßèçêáí ãéá ôéò åðéäüóåéò
ôïõò óôá ãñÜììáôá, êïðÞ ðßôáò, åêäñïìÝò êëð. Ïé åê-
äçëþóåéò áõôÝò, åêôüò áðü ôç ÷áñÜ ðïõ ðñüóöåñáí
óôïõò ðáôñéþôåò, óõíÝâáëáí óôï íá ìç ÷áèïýí “ïé
óõããÝíåéåò, ïé öéëßåò, ïé ãíùñéìßåò, ôá ðáéäéêÜ âéþìáôá
êëð, ìåôáîý ôùí ðáôñéùôþí” áëëÜ êáé íá ãíùñéóôïýí
êÜðùò ïé íåüôåñåò ãåíéÝò ìåôáîý ôïõò.

Óôçí ðåñßïäï ôùí 87 ÷ñüíùí, 20 ðáôñéþôåò áíá-
äåß÷èçêáí óôï áîßùìá ôïõ ðñïÝäñïõ, ìå ðñþôï ôïí
Ã. Ã. ÔñïõðÞ êáé ìå óçìåñéíü ðñüåäñï ôïí È. Ã.
ÔñïõðÞ. Ðëçèþñá ðáôñéùôþí óõììåôåß÷áí óôá ÄÓ
êáé êáèÝíáò, ðñüóöåñå üôé ìðïñïýóå ðåñéóóüôåñï
êáé êáëýôåñï ãéá ôï Óýíäåóìï, óôá ðëáßóéá áóöáëþò
ôùí äõíáôïôÞôùí ôïõ.

ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 12

Επιτυχίες 20 Σερβιωτόπουλων
στις Πανελλήνιες εξετάσεις 2009

Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση πληροφορηθή-
καμε πως αρκετά παιδιά (μέχρι τώρα έχου-
με στοιχεία για 20) με καταγωγή από το χω-
ριό μας, πέτυχαν στις φετινές Πανελλήνιες
εξετάσεις. Εκφράζουμε τα θερμά μας συγ-
χαρητήρια και τους ευχόμαστε καλές σπου-
δές και κάθε ευτυχία στη ζωή τους. Ασφα-
λώς υπάρχουν και κάποια ακόμη που δεν
γνωρίζουμε την επιτυχία τους.    
Παράκληση να μας στείλουν τα στοιχεία

τους να τα προσθέσουμε στον κατάλογο. Ε-
πίσης για κάποια παιδιά δεν έχουμε πλήρη
στοιχεία. Ας μας τα στείλουν να τα συμπλη-
ρώσουμε. Σκόπιμο θα ήταν να μας στείλουν
και τη φωτογραφία τους να την αναρτήσου-
με στην ιστοσελίδα και να την δημοσιεύσου-
με στον “Αρτοζήνο”. Είναι τόσο εύκολο για
τους νέους σήμερα να στείλουν ηλεκτρονικά
μια φωτογραφία. (Το e-mail του Συνδέσμου
είναι “ syndesmosserveon@yahoo.gr”  και
της ιστοσελίδας: “syndesmos@servou.gr”).
Επίσης σε οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ του
Συνδέσμου. Στους νέους που η τύχη δεν τους
βοήθησε φέτος να πετύχουν σε κάποια σχο-
λή, ευχόμαστε να πετύχουν την επόμενη χρο-
νιά.

Τα ονόματα των επιτυχόντων στη σελ. 9  

Ευχές Συνδέσμου για τις γιορτές των ΧριστουγέννωνΕυχές Συνδέσμου για τις γιορτές των ΧριστουγέννωνΕυχές Συνδέσμου για τις γιορτές των ΧριστουγέννωνΕυχές Συνδέσμου για τις γιορτές των ΧριστουγέννωνΕυχές Συνδέσμου για τις γιορτές των Χριστουγέννων
Με τη ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέν-

νων και του νέου έτους 2010, το ΔΣ του Συνδέ-
σμου μας εκφράζει τις πλέον εγκάρδιες ευχές του
σε όλους τους πατριώτες, σε Ελλάδα και εξωτε-
ρικό. Εύχεται σε κάθε Σερβαίικη οικογένεια Υ-
ΓΕΙΑ  -πάνω απ΄όλα- και το νέο έτος να της
χαρίσει ότι έχει ανάγκη και επιθυμεί.

Και του χρόνου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ  ΣΕΡΒΙΩΤΟΠΟΥΛΩΝ

Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2010 στο Ίλιον
Το ΔΣ του Συνδέσμου, αφού διερεύνησε τις δυνατότητες επιλογής του χώρου για την

κοπή της πίτας και την βράβευση των νέων του χωριού μας, αποφάσισε η εκδήλωση να γίνει
την 10.01.2010, ημέρα Κυριακή και ώρα 10πμ, στην αίθουσα δεξιώσεων του Δήμου Ν. Λιοσίων
(Ιλίου).Την αίθουσα μας παραχωρεί ευγενώς ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος, τον οποίο και ευχα-
ριστούμε.
Η εκδήλωση φέτος θα συνδυασθεί με την βράβευση αριστούχων μαθητών Γυμνασίου-

Λυκείου (βαθμολογία πάνω από δέκα οχτώ μισό), νεοεισαχθέντων φοιτητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ,
αποφοιτησάντων από Πανεπιστήμια και ΤΕΙ και όσων έλαβαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
τα δύο τελευταία σχολικά έτη, αφού τον περασμένο χρόνο -λόγω ειδικών συνθηκών- δεν
έγινε απονομή βραβείων.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Θερμή παράκληση στους πατριώτες που τα παιδιά τους περιλαμβάνονται στις κατηγορίες

βράβευσης, να μας γνωρίσουν εγκαίρως τα στοιχεία των παιδιών, ώστε να ετοιμαστούν οι
τιμητικές πλακέτες. Για τους μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου να αναφερθεί η τάξη και ο βαθμός
προαγωγής τους, για τους νέους φοιτητές η Σχολή στην οποία εισήχθησαν, για τους νέους
επιστήμονες  και τους αποκτήσαντες μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών η Σχολή από την οποία
έλαβαν πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο (για τους εισαχθέντες σε σχολές ΑΕΙ-ΤΕΙ να επιβεβαιω-
θούν τα δημοσιευόμενα στοιχεία)
Στους δύο νέους του χωριού μας που εισήχθησαν στην Ιατρική Σχολή, θα απονεμηθεί και

το χρηματικό έπαθλο εκ 300 ευρώ στον καθένα, που προσφέρει κάθε χρόνο ο παιδίατρος -
πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου- Στάθης Δάρα,ς στη μνήμη της μητέρας του

(Οι πληροφορίες μπορούν να δοθούν σε οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ ή να σταλούν στο e-
mail του Συνδέσμου syndesmosserveon@yahoo.gr) 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Την Πέμπτη 8-10-2009 συνήλθε το ΔΣ του

Συνδέσμου. Παραβρέθηκαν 7 από τα 9 μέλη
του. Επίσης προσκλήθηκε και παραβρέθηκε
ο πατριώτης Χ. Δημητρόπουλος, γιατί θα γι-
νόταν συζήτηση για την ιστοσελίδα του Συν-
δέσμου servou.gr, της οποίας είναι συνδια-
χειριστής με τα 3 μέλη του ΔΣ Ηλ. Χειμώνα,
Θ. Τρουπή και Χ. Μαραγκό.
Σχετικά με την ιστοσελίδα ενημερώθηκε

το ΔΣ για την μέχρι τώρα πορεία αυτού του
σύγχρονου μέσου επικοινωνίας και αντηλ-
λάγησαν απόψεις για τη περαιτέρω βελτίω-
σή του και για την διαμόρφωση αρχών και
κανόνων που θα περιληφθούν στο υπό τρο-
ποποίηση καταστατικό του Συνδέσμου, ώ-
στε να διασφαλιστεί  η ομαλή λειτουργία
της ιστοσελίδας και να ανταποκρίνεται πά-
ντα με συνέπεια στο σκοπό για τον οποίο
δημιουργήθηκε.
Η γενική εκτίμηση (λαμβανομένων υπό-

ψιν και απόψεων διαφόρων επισκεπτών αυ-
τού του ιστότοπου), ήταν πως η ιστοσελίδα
βρίσκεται σε περίοπτη θέση των ιστοσελί-
δων αυτής της κατηγορίας. Εκφράστηκε η
ευχή από όλους να βρεθούν νέοι πατριώτες
-ιδιαίτερα όσοι ασχολούνται με αυτό το α-
ντικείμενο- για να βοηθήσουν στην ιστοσε-
λίδα, ώστε να της δώσουν νέα ώθηση προς
τα άνω.
Από όλα τα μέλη του ΔΣ εκφράστηκαν ευ-

χαριστίες στον κ. Δημητρόπουλο, για την πο-
λύπλευρη συμβολή του στην δημιουργία
και τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας.
Το επόμενο θέμα που απασχόλησε το ΔΣ

είναι η πορεία των έργων στην αίθουσα α-

ποθήκη (Πολιτιστικό Κέντρο). Διαπιστώθηκε
ότι:
α) Οι ηλεκτρολογικές εργασίες ολοκλη-

ρώθηκαν από τον ηλεκτρολόγο πατριώτη
Θανάση Σχίζα, προσφορά του ιδίου στους
πατριώτες. Απομένει η τοποθέτηση φωτιστι-
κών (Αν έχετε κάποιο πολύφωτο-πολυέλαιο
που δεν σας χρειάζεται και θα μπορούσε να
στολίζει το γραφείο ή
το σαλόνι του Κέ-
ντρου, ευχαρίστως να
τον προσφέρετε).
β) Οι υδραυλικές

εργασίες επίσης ολο-
κληρώθηκαν από τον
υδραυλικό Γιάννη
Τσαντίλα με δωρεάν
εργασία (από Μπου-
γιάτι, σύζυγο της Δήμητρας Χειμώνα), προ-
σφορά επίσης στους πατριώτες. Απομένουν
οι καθρέφτες και τα αξεσουάρ. (Αποδεκτή η
όποια προσφορά).

γ) Τα ντουλάπια της
κουζίνας τοποθετήθη-
καν και κατά γενική ε-
κτίμηση όσων τα εί-
δαν, είναι εξαιρετικά.
Η σχεδίαση, η επιλο-
γή των υλικών η προ-
εργασία των ντουλα-
πιών και η μεταφορά
στο χωριό έγινε με

την συνεργασία των μελών του ΔΣ Γ. Βέρ-
γου, Χ. Μαραγκού και Ι. Ν. Βέργου. Η συ-
ναρμολόγηση και τοποθέτηση των ντουλα-

πιών στη θέση τους έγινε από τον Γ. Βέργο,
δωρεά στη μνήμη των γονιών του Δημητρίου
και Γεωργίας (μια μέρα βοήθησε και ο Ι. Ν.
Βέργος).

Το συνολικό μήκος των ντουλαπιών (πά-
νω-κάτω) είναι περίπου 5 μέτρα.  Το κόστος
των υλικών, μαζί και με την πόρτα κάτω α-
πό την σκάλα, ανήλθε στα 500 περίπου ευ-
ρώ. Ο νεροχύτης και η μπαταρία προσφέρ-
θηκαν δωρεάν από την εταιρεία “Μουρε-
λάτος” (από εκεί έγινε και η προμήθεια των
πλακιδίων του δαπέδου), μέσω της Γεωρ-
γίας Γ. Βέργου. (Αν κάποιες κυρίες του χω-
ριού έχουν κάποια κουζινικά που τους πε-
ρισσεύουν καλό θα ήταν να τα βάλουν στα
ντουλάπια της κουζίνας του Κέντρου που
είναι ...άδεια!)
Το ΔΣ του Συνδέσμου εκφράζει τις θερ-

μές του ευχαριστίες σε όλους τους παρα-
πάνω καλούς πατριώτες για την πολύτιμη
προσφορά τους. Εύχεται το παράδειγμά
τους να το μιμηθούν και άλλοι πατριώτες
που μέχρι σήμερα δεν είχαν την ευκαιρία
να προσφέρουν κάτι παραπάνω από τη
συνδρομή τους.
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Οκτω-

βρίου 2009 παραβρέθηκαν όλα τα μέλη, ε-
κτός του Ηλία Χειμώνα, τ. προέδρου του
Συνδέσμου, που νοσηλεύεται στο νοσοκο-
μείο Αεροπορίας. Πριν την έναρξη της συ-
νεδρίασης έγινε ενημέρωση  των μελών για
την πορεία της υγείας του αγαπητού σε ό-
λους μας Ηλία και εκφράστηκαν εγκάρδιες
ευχές συμπαράστασης. 

συνέχεια στη σελ.12



Aρ τ ο ζ ή ν ο ς2 Oκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009

Γεννήσεις
Στις 20 Οκτωβρίου το ζεύγος Αγγελική Ν. Μαραγκού και  Μάνος

Γιανουλάκης απέκτησαν το πρώτο τους παιδάκι, που είναι αγόρι.
Στις 5 Νοεμβρίου το ζεύγος Νίκη Χ. Μαραγκού και Νίκος Θωμαΐ-

δης απέκτησαν επίσης το πρώτο τους παιδάκι (αγόρι)
Στα νεογέννητα ευχόμαστε να είναι καλότυχα, στους γονείς, γιαγιά-

δες και παππούδες ευχόμαστε να τους ζήσουν και να τα δουν όπως
επιθυμούν

ΒΑΠΤΙΣΗ
Στις 10.10.2009 Ο Γιάννης Αν.Τρουπής και η σύζυγός του Ντίνα στο

ξωκλήσι της Τριπόλεως  Μαϊθανάση βάπτισαν το δεύτερο παιδί τους και
του έδωσαν το όνομα  Μιράντα Μετά το πέρας του μυστηρίου παρατέθη-
κε  δεξίωση στους πολλούς καλεσμένους σε παρακείμενο εξοχικό Κέ-
ντρο.
Ευχόμαστε το κοριτσάκι να έχει καλή τύχη στη ζωή του και στους

γονείς, στον παππού Τάσο Τρουπή και τη γιαγιά Κωστούλα  Τρουπή να
είναι καλά και να την καμαρώνουν.

ΓΑΜΟΙ
1) Ο πατριώτης μας ιατρός Θεόδωρος Χειμώνας, γιος του τ. Προέ-

δρου του Συνδέσμου μας Ηλία Χειμώνα, τέλεσε πολιτικό γάμο μετά της
ιατρού Ειρήνης Φανουράκη, από την Κρήτη. Ο Θοδωρής παίρνει ειδικό-
τητα καρδιολογίας και η Ειρήνη ειδικότητα ψυχιατρικής.

2) Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου
2009 παντρεύτηκε ο Γεώργιος Αντ.
Αρβανίτης, γιος της Δήμητρας Γ.
Σουλελέ,  μετά της δεσποινίδος Βα-
σιλικής Γ. Κοκκίνη. Ο γάμος έγινε
στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου
στην Πετρούπολη, στις 7 το απόγευ-
μα, με την παρουσία πολλών συγ-
γενών και φίλων του ζεύγους. Μετά

το μυστήριο ακολούθησε ολονύχτιο γλέντι σε κέντρο στα Πατήσια, με
ζωντανή μουσική και πολύ κέφι.

3) Στις 11.10.2009 έγινε στο χωριό ο γάμος του Χρήστου Κούλη  και
της Μαρίας Ι. Ρουσιά.  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός πως στο
χωριό μας έγινε γάμος μετά από 17 χρόνια που παντρεύτηκε η κόρη του
Ηλία Λιατσόπουλου (Λιάζου), από τη δεύτερη γυναίκα του. Ο προηγού-
μενος από αυτόν γάμος έγινε πριν 25 περίπου χρόνια και  ήταν του
Γιάννη Π. Κουτσανδριά, ενώ οι δύο προηγούμενοι, που έγιναν την ίδια
μέρα, ήταν του Γιώργου Λιατσόπουλου και του Γιάννη Μ. Ρουσιά).
Το ΔΣ του Συνδέσμου μας ευχαριστεί τους νεόνυμφους για την πρό-

σκληση που του έστειλαν και τους εύχεται κάθε ευτυχία στη ζωή τους.
4) Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2009, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου

στον Αγιάννη Καρέα, έγινε ο γάμος της Γεωργίας Βήχου (κόρης Κατερί-
νας Δ. Βέργου) και του Γιάννη Γιαννίκου.
Πάρα πολλοί οι πατριώτες παρα-

βρέθηκαν στο μυστήριο και ευχήθη-
καν στους νεόνυμφους να ζήσουν
ευτυχισμένοι. Μετά την τελετή το νε-
αρό ζευγάρι δεξιώθηκε τους καλε-
σμένους τους σε κοντινό “Κέντρο”,
όπου ακολούθησε γλέντι μέχρι τις
πρωινές ώρες.
Η Γεωργία είναι καθηγήτρια γυ-

μναστικής και εργάζεται στις επιχει-
ρήσεις του πατέρα της (mini markets), o δε Γιάννης είναι ιδιωτικός υπάλ-
ληλος, στον χώρο των παραϊατρικών προϊόντων.
Ο Σύνδεσμος μας εύχεται σε όλους τους νεόνυμφους να ζήσουν με

ομόνοια και αγάπη και να πετύχουν στη ζωή τους ότι καλύτερο.

ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

1) 16-9-09: Παρασκευάς Ηλία Στρίκος, 63 ετών
Στην Αθήνα άφησε την τελευταία του πνοή, ο Παρασκευάς,  γιος του Ηλία

Στρίκου (έχει πεθάνει πριν αρκετά χρόνια) και της Χρυσούλας Στρίκου (ο
πατέρας της ήταν από τους Μποραίους και η μάνα της από τους Μαραγκαί-
ους). Ο Βάκης (έτσι τον φώναζαν) ήταν καπετάνιος  του Εμπορικού Ναυτι-
κού και έμενε στην Αθήνα, στο Παλαιό Φάληρο. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη
την Πέμπτη 17-9-2009,  στο κοιμητήριο του Παλαιού Φαλήρου, που βρίσκε-
ται στη Ν. Σμύρνη (εκεί που είναι πολλά κοιμητήρια μαζί).
Ο Σύνδεσμος εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στη σύζυγό του,

στη μητέρα του, τον αδελφό του και λοιπούς συγγενείς.

ΚοινωνικάΚοινωνικάΚοινωνικάΚοινωνικάΚοινωνικάΚοινωνικάΚοινωνικάΚοινωνικάΚοινωνικάΚοινωνικά
2) 6.10.2009: Νίκος Βαλλιανάτος (Συζ. Ιωάννας Χ. Δάρα)

Στις 6 Οκτωβρίου 2009 έφυγε από τη ζωή ο
Νίκος Βαλλιανάτος, σύζυγος της Ιωάννας Βαλ-
λιανάτου-Δάρα (Θυγατέρας του συγχωριανού
μας δασκάλου Χρίστου Ν. Δάρα). Η εξόδιος ακο-
λουθία έγινε από τον ιερό ναό του κοιμητηρίου
Αμαρουσίου με τη συμμετοχή πολλών συγγε-
νών φίλων και συγχωριανών. Ο Νίκος και η Ιω-
άννα έχουν δύο παιδιά, τη Χριστίνα (Dr Ψυχολο-
γίας ) και τον Κωνσταντίνο (φωτογράφος). Ο Νί-
κος έφυγε από την Κεφαλλονιά σε μικρή ηλικία
με στόχο να έχει μια καλύτερη ζωή στην Αθήνα.
Μαζί με τη γυναίκα του αφιέρωσε τη ζωή του

στην οικογένεια του. Ήθελε να δώσει στα παιδιά του τις δυνατότητες και τις
ανέσεις που ο ίδιος δεν είχε μεγαλώνοντας. Δυστυχώς αρρώστησε με
Parkinson’s και ταλαιπωρήθηκε πολύ τα τελευταία έξι χρόνια της ζωής του.
Το ΔΣ του Συλλόγου συλλυπείται την οικογένεια του εκλιπόντος.
Στη μνήμη του πρόσφεραν στο Σύνδεσμο 400 ευρώ ο Στάθης Δάρας με

τα παιδιά του Παύλο, Χρήστο και Χριστίνα και 50 ευρώ ο Τάσος Χ. Δάρας

3) 11.10.2009: Γιάννης Θ. Τρουπής (Γκράβαρης), 97 ετών
Την 11.10.2009 απεβίωσε σε ηλικία  97 ετών ο Γιάν-

νης  Θ. Τρουπής  και  η κηδεία του έγινε την επομέ-
νη στο κοιμητήριο του χωριού  Σκοπή (Πεντένι) Τρι-
πόλεως, με τη συμμετοχή στο πένθος  πολλών συγ-
γενών και φίλων. Παντρεύτηκε  πριν από 65 χρόνια
την Παναγιώτα, κόρη του συγχωριανού μας Αναστα-
σίου Παγκράτη,  που ζούσε μόνιμα στη Σκοπή. Α-
πέκτησε τρία καλά παιδιά, τον Τάσο, καταξιωμένο
επιχειρηματία στην Τρίπολη, το Θοδωρή, που ζει και
προκόβει στην Αμερική και τη Φανή. Έκανε καλές νυ-
φάδες και γαμπρό, οκτώ εγγόνια επιστήμονες και 
πέντε δισέγγονα. Ήταν δραστήριος άνθρωπος, έντιμος, κοινωνικός και έχαι-
ρε της εκτίμησης και σεβασμού όσων είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν. Πολέ-
μησε στην Αλβανία και είχε λάβει μέρος στην Εθνική Αντίσταση. Ήταν ενεργό
μέλος του Συνδέσμου μας και τακτικός αναγνώστης της εφημερίδας μας.
Το ΔΣ του Συνδέσμου εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια

του εκλιπόντος και όλοι να έχουν την ευχή του.
Στη μνήμη του πρόσφεραν στο Σύνδεσμο 100 ευρώ η κόρη του Φανή και

50 ευρώ ο ανηψιός του Θ. Γ. Τρουπής

4) 26.10.2009. Φωτεινή Ι. Αναστασοπούλου, 95 ετών
Στις 26.10.2009 απεβίωσε στην Αθήνα, σε ηλικία 95 ετών, η Φωτεινή Ι.

Αναστασοπούλου το γένος Θεοδώρου Γ. Τρουπή
(Γκράβαρη). H εξόδιος ακολουθία έγινε την επο-
μένη από την εκκλησία του χωριού  “Η ΚΟΙΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”,  με τη συμμετοχή στο πένθος
πολλών συγγενών και φίλων από το χωριό, την Τρί-
πολη και την  Αθήνα. Η Φωτεινή  ήταν το τέταρτο
από τα 5 παιδιά  της οικογένειας Θ. Τρουπή
 (Γιώρης, Μαρία, Γιάννης, Φωτεινή  και Νίκος ).
Πριν 15 περίπου ημέρες έφυγε από τη ζωή και ο
αδερφός της Γιάννης. Εν ζωή είναι τώρα μόνο ο
Νίκος. Παντρεύτηκε τον Γιάννη Αν. Αναστασόπου-
λο  και απέκτησε 4 παιδιά: την Αγγέλω, που έχει
παντρευτεί το Νίκο Χρονόπουλο από Αράπηδες και

μένει στη Βυτίνα, το Χρίστο και τον Τάσο (Ανώτατα Τραπεζικά στελέχη) και τη
Γεωργία, που είναι καθηγήτρια φιλολογίας.  Από τα παιδιά της ευτύχισε να
δει 5 εξαίρετα εγγόνια. Η Φωτεινή ήταν μια καλοσυνάτη αντιπροσωπευτική
γυναίκα του χωριού μας, εργατική, τίμια, εξαιρετική μάνα και σύζυγος, κοι-
νωνική και πάντα με τον καλό λόγο και το χαμόγελο στα χείλη.
Ο Σύνδεσμός μας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια

της εκλιπούσης.
Στη μνήμη της πρόσφεραν στο Σύνδεσμο 200 € ο γιος της Χρήστος,

300€ τα ανήψια της Μιχάλης, Νίκος και Ευσταθία Σχίζα, 50 € ο ανηψιός της
Θ. Τρουπής, 100 € o Aναστ. Ι. Τρουπής, 50 € ο Σπ. Αναστασόπουλος και
50 € ο Τάσος Γ. Αναστασόπουλος

5)1.11.2009: Ντρεκόπουλος Αθανάσιος, 72 ετών
΄Εφυγε από τη ζωή ο Αθανάσιος Ντρεκόπουλος

σε ηλικία 72 ετών στο Τορόντο του Καναδά, όπου
ζούσε με την οικογένειά του. Είχε παντρευτεί την
Ελένη Χρονοπούλου (κόρη του Ηλ. Χρονόπουλου
από τους Αράπηδες) και απέκτησαν δύο θυγατέ-
ρες, τη Γεωργία και την Τούλα. Η κηδεία του έγινε
με τη συμμετοχή συγγενών και φίλων στις 8.11.2009
στον τόπο που γεννήθηκε, στους Βλάχους (Χρυσο-
χώρι) Ηραίας.
Το ΔΣ  του Συνδέσμου εκφράζει τα θερμά του

συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.
(Στη σελ. 7 διαβάστε το άρθρο του Κ. Χρονό-

πουλου, για τον “επαναπατρισμό” του Ντρεκόπουλου)

6) 1.11.2009: Κατσιάπης Ν. Κώστας, 81 ετών
Την 1.11.2009 απεβίωσε ο συγχωριανός μας Κώστας Νικ. Κατσιάπης και

την επομένη, με συμμετοχή στο πένθος πολλών πα-
τριωτών συγγενών και φίλων, έγινε η εξόδιος ακο-
λουθία από τον Ιερό Ναό Αγ. Βαρβάρας Δάφνης
Αθηνών. Η σορός του ετάφη στο κοιμητήριο της
Παλλήνης Αττικής.
Ο Κώστας ήταν το 5ο από τα οκτώ παιδιά του

Νικόλα Κατσιάπη και της Ανδριάνας,  το γένος Αν-
δρέα Τσαντίλη (Χρίστος, Γιώργος, Ανδρέας, Θύ-
μιος, Κώστας, Μαρία, Παναγιώτα και Χρυσούλα).
Παντρεύτηκε τη Σεβαστή Κυλαδίτου και απέκτη-
σαν τον Ανδρέα (θεολόγο), την Τασία (νοσηλεύτρια),
τη Νίκη (καθηγήτρια) και τη Βαρβάρα (πτυχιούχο

ΤΕΙ).Ήταν ενεργό μέλος του Συνδέσμου μας και μας έχει προσφέρει κάποια
παλιά αντικείμενα (έχει δημοσιευθεί ο κατάλογος στον Αρτοζήνο) για το
μουσείο, που ελπίζουμε κάποτε να γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο του χω-
ριού.
Συλλυπούμεθα την οικογένεια του.

7) 3.11.2009: Αδαμόπουλος
Μιλτιάδης (Γαμπρός
Μπορόγιαννη), 69 ετών.
Την 3.11.2009 απεβίωσε στην Α-

θήνα, μετά από μακροχρόνια ασθέ-
νεια, ο Μιλτιάδης Αδαμόπουλος,
σύζυγος της  Θεοδώρας Ι. Μπόρα,
που έχει πεθάνει πριν αρκετά χρό-
νια. H κηδεία του έγινε στο χωριό
μας την επομένη 4.11.2009, με την
παρουσία πολλών συγχωριανών,
συγγενών και φίλων. Ο Μιλτιάδης
καταγόταν από τη Ζάτουνα αλλά εί-
χε γεννηθεί στην Αθήνα. Με την α-
λησμόνητη  Θεοδώρα απέκτησαν
δυο καλά παιδιά, το Σταύρο και τη
Γεωργία.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικο-

γένεια του εκλιπόντος.

8) Νοέμβριος 2009: Γρέκης
Ιωάννης του Παναγιώτη, 87 ετών.
Στις αρχές Νοεμβρίου έφυγε από

τη ζωή ο πατριώτης μας, συνταξιού-
χος χωροφύλακας,  Ιωάννης Π. Γρέ-
κης, που ζούσε στην Τρίπολη. Εκεί
έγινε και η κηδεία του με συμμετο-
χή πολλών πατριωτών, κυρίως από
την Τρίπολη.  Ήταν παντρεμένος με
την Κωνσταντίνα Π. Αυγερινού και
δεν απέκτησαν παιδιά.
Ο Γιάννης ήταν μοναχογιός, αφού

ο πατέρας του Παναγιώτης (παντρε-
μένος με την Μαρίνα Κατσιάπη)
σκοτώθηκε το 1922 στην Μικρά Α-
σία, σε ηλικία 30 ετών. (Εκεί  σκο-
τώθηκε και ο πρώτος εξάδελφος του
Παναγιώτη -Ιωάννης Κ. Γρέκης-, που
υπηρετούσε ως σαλπιγκτής).
Ο παππούς του Γιάννη (Ι. Ι. Γρέ-

κης, 1857-1916) λεγόταν “Γρεκό-
γιαννης” και το σπίτι του στο χωριό
ήταν στον επάνω μαχαλά (υπάρχουν
ακόμη κάποια ερείπια) δίπλα από το
σπίτι του Παπανικολάου. Ήταν πα-
ντρεμένος με την Μαρία Κ. Μπα-
κράτση (θετή κόρη) και απόχτησαν
6 παιδιά.  

9) 24.11.2009: Γεωργακόπουλος
Νικόλαος του Γεωργίου, 89 ετών
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89

ετών, ο πατριώτης μας Νίκος Γ. Γε-
ωργακόπουλος (Τσούρνος) και η
κηδεία του έγινε στις 26.11.2009
στο χωριό, με τη συμμετοχή συγγε-
νών, φίλων και πολλών συγχωρια-
νών από το χωριό και την Αθήνα.
Ο  Νίκος ήταν το δεύτερο από τα
πέντε παιδιά του Γεωργίου Γεωργα-
κόπουλου (Γιώκα): “Κωνσταντής,
Νίκος, Σοφιά, Σταυρούλα και Αγγέ-
λω”. Είχε παντρευτεί τη συγχωρια-
νή μας Μαρία Ηλ. Γιαννακοπούλου
(Σκουρκολιά) και απέκτησαν δύο
καλά παιδιά, την Καίτη (Σύζ. Πέτρου
Κουτσανδριά ) και το Γιώργο. Επί
αρκετά χρόνια διετέλεσε πρόεδρος
της Κοινότητας του χωριού μας και
άφησε σημαντικό έργο. Ήταν καλο-
συνάτος άνθρωπος, ευγενής, σοβα-
ρός και έχαιρε της εκτίμησης όλων
όσων τον γνώρισαν.

 Το ΔΣ του Συνδέσμου εκφράζει
τη συμπάθειά του στην οικογένεια
του εκλιπόντος.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ

Γ. Αναστασόπουλου, από την
Αναστασία Ντάβου, 100 €
Νίκης Στρίκου-Μπόρα και Γε-

ωργίας Στρίκου-Σκούρου, 50 €
από την ανεψιά τους Κανέλλα-
Μαραγκού Βέργου.
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 Μνημόσυνα

Ιάσονα Σχίζα
Στις 4 Οκτωβρίου 2009, έγινε το ετήσιο μνη-

μόσυνο του αδικοχαμένου νέου πατριώτη μας
Ιάσονα Σχίζα (γιου του Ηλία Ν. Σχίζα που μένει
στον Πλάτανο Αρχαίας Ολυμπίας), στο μονα-
στήρι “ΚΡΕ-
ΜΑΣΤΗ”, της
περιοχής. Ο
Ιάσονας σκο-
τώθηκε πριν έ-
να χρόνο σε
τροχαίο στην
περιοχή της
Θήβας. Στη γυ-
ναίκα του, την
κόρη του, τον
πατέρα του, τα
αδέρφια του
και όλους
τους συγγενείς ευχόμαστε να είναι καλά να τον
θυμούνται. Στη μνήμη του ο νουνός του δά-
σκαλος κ. Ευστ. Διαμαντάκος αφιερώνει λίγα
λόγια.

“Της μνήμης το χρονόμετρο σήμανε ένα χρό-
νο από την ημέρα που έφυγε ο Ιάσονας για
πάντα από κοντά μας. Ο εκλεκτός συγχωρια-
νός μας και βαφτισιμιός μου. Από την αποφρά-
δα εκείνη ημέρα, που μοίρα κακή και σκληρή,
κακή στιγμή, πρόωρα κι αναπάντεχα του στέ-
ρησε τη ζωή. Η θλιβερή είδηση του θανάτου
του, πριν ένα χρόνο μας ξάφνιασε όλους και
μας πίκρανε πολύ. Ήρθε και έπεσε στο χωριό
μας σαν κεραυνός εν αιθρία και βύθισε σε πέν-
θος βαθύ την οικογένεια του και όλους εμάς
που τον αγαπήσαμε πολύ και τον καμαρώναμε
για το ήθος, την ευγένεια του και τη ζωντάνια,
την τιμιότητα και την εργατικότητα του. Για το
χαμόγελό του και για την όλη παρουσία του.
Σήμερα όλοι εμείς, συγγενείς, φίλοι και γνω-
στοί προσήλθαμε συγκινημένοι στον ιερό αυτό
χώρο, όπου και το ιερό μνημόσυνο τελείται, για
να αποτίσουμε φόρο τιμής στη μνήμη του. Για
να ενώσουμε τις προσευχές μας στο θεό για
την ανάπαυση της ψυχής του. Επί ένα ολόκλη-
ρο χρόνο ο Ιάσονας αναπαύεται σε λειμώνες
αιώνιας γαλήνης -στη σφαίρα του ουρανού και
της αιωνιότητας. Ο Ιάσονας αγαπητοί μου φίλοι
μας λείπει και μας λείπει πολύ. Περισσότερο
όμως λείπει στην αγαπημένη του σύζυγο Κατε-
ρίνα και στην κορούλα του που δεν πρόλαβε να
τον γνωρίσει, στα αδέρφια του και στον καλό
του πατέρα. Είναι το κλάμα τους βουβό, ο καη-
μός τους μεγάλος κι ο σταυρός τους ασήκω-
τος. Δεν υπάρχουν λόγια, δεν βρίσκονται λόγια
για να κατευνάσουν τον πόνο τους, για να γλυ-
κάνουν τις πληγές τους. Τους εύχομαι και τους
ευχόμαστε όλοι την εξ ύψους παρηγορία. Και
τι κρίμα! Το μικρό μοναχοπαίδι του θα μεγαλώ-
σει χωρίς τα χάδια, τη στοργή και τη στήριξη
του πατέρα του -θα έχει όμως σίγουρα, εκτός
από την φροντίδα και στήριξη της μητέρας του
και τη δική μας πα΄ντα στήριξη και φροντίδα
καθώς και όλων μας.
Ο Ιάσονας δεν έφυγε, πλανιέται ανάμεσά μας.
Πάντα θα ζει στη σκέψη μας, μ΄αγάπη στην

καρδιά μας.
Η μνήμη του ας είναι αιώνια”.
Στο χωριό έγινε το ετήσιο μνημόσυνο της

Γεωργίας Στρίκου-Σκούρου και το σαραντάη-
μερο μνημόσυνο της αδερφής της Νίκης-Στρί-
κου Μπόρα.
Στην Αθήνα, στις 22-11-09  έγινε το ετήσιο

μνημόσυνο της Γεωργίας Δ. Βέργου. Επίσης
έγιναν τα σαραντάημερα μνημόσυνα του Πα-
ρασκευά Ηλ. Στρίκου, του Κ. Κατσιάπη,  του
Ν. Βαλιανάτου. και της Φ. Αναστασοπούλου
Το μνημόσυνο του Ι. Τρουπή έγινε στη Σκοπή
Τριπόλεως

Χρίστος Ν. Δάρας (Χριστο-Ντάρας)

(Ο “Αρτιζήνος”, στα πλαίσια καταγραφής της ιστορίας του χωριού μας και ανάδειξης
των πατριωτών εκείνων που άφησαν έντονο το στίγμα τους στο χωριό, με την προσφορά
τους στο Σύνδεσμο, στους πατριώτες και στην κοινωνία γενικότερα, δημοσιεύει σε αυτό
το φύλλο ένα μικρό αφιέρωμα-βιογραφικό στον αείμνηστο δάσκαλο, εργάτη της γης,
ιδεολόγο και στοχαστή Χ. Ν. Δάρα).

Γεννήθηκε στου Σέρβου
το 1899. Τελείωσε το γυμνά-
σιο Λαγκαδίων και την Ακα-
δημία Τριπόλεως. Ο πόλε-
μος με τους Τούρκους τον
βρίσκει στρατεύσιμο και
φθάνει μέχρι το εσωτερικό
της Τουρκίας στο Αφιόν Κα-
ραχισάρ. Τότε πεθαίνει ο πα-
τέρας του -όπως και τόσοι
άλλοι στο χωριό-  από την
ισπανική γρίπη. Έτσι ως
πρωτότοκος γιος του Νικό-
λα Ντάρα γίνεται προστάτης
και απολύεται, γλιτώνοντας
τη Μικρασιατική καταστροφή και την άτα-
κτη υποχώρηση των Ελλήνων.
Το 1925 παντρεύεται τη Γεωργία Δημ.

Σχίζα -ορφανή και αυτή- με συνοικέσιο, ε-
νώ ήταν διορισμένος δάσκαλος στου Πα-
λούμπα.
Το 1932 δίνει εξετάσεις και φοιτά για

δύο χρόνια στο Πανεπιστήμιο, κάνοντας
μετεκπαίδευση. Ξαναγυρίζει στη Γορτυνί-
α σε Ψάρι και Αράχωβα, με πολλαπλή δρά-
ση, οργανώνοντας τα κλειστά σχολεία. Με
τον αέρα του μετεκπαιδευμένου συνεργά-
ζεται στο περιοδικό Διάπλαση των παίδων,
που εξέδιδε ο Γρ. Ξενόπουλος. Μπήκε στα
φοιτητικά κινήματα της εποχής, επηρεα-
σμένος από τους σύγχρονούς του μεταρ-
ρυθμιστές  (Παπαναστασίου κλπ) με απο-
τέλεσμα να πάρει δυσμενή μετάθεση στη
διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά
(1936) για το Πρωτοκλήσι Έβρου και στη
συνέχεια τον επόμενο χρόνο στα Βοδενά
(Έδεσσα) μαζί με το Νικόλα Δημητρόπου-
λο.
Το 1938 γυρίζει στον Πειραιά, έχοντας

πλέον 5 παιδιά και το 1939 μετακομίζει στα
Κάτω Πετράλωνα. Με το ξέσπασμα του πο-
λέμου το 1940 έρχεται στου Σέρβου και το
’42 μπαίνει στην Εθνική Αντίσταση και πα-
ράλληλα γίνεται επιθεωρητής των Δημοτι-
κών σχολείων Γορτυνίας, στην κατεχόμε-
νη Ελλάδα. Με πολύ κόπο κατάφερε να α-
νοίξουν τα σχολεία με αδιόριστους δασκά-
λους και αμοιβή λίγο στάρι, καλαμπόκι, που
έδινε ο κάθε μαθητής.
Γι’αυτή του τη δράση συλλαμβάνεται α-

μέσως μετά την απελευθέρωση, μαζί με άλ-
λους Σερβαίους και φυλακίζεται στην Τρί-
πολη, χωρίς καμία κατηγορία αλλά με την
αριστερίζουσα και αντιστασιακή του δρά-
ση. Παραμένει στη φυλακή -έχοντας πλέ-
ον και έκτο παιδί, το Σούλη- για 364 ημέ-
ρες και αποφυλακίζεται με βούλευμα. Ό-
λα αυτά τα χρόνια ήταν σε διαθεσιμότητα.
Ξαναγυρίζει στα Πετράλωνα στο 82ο δη-
μοτικό σχολείο, απ΄όπου και συνταξιοδο-
τείται.
Μετά τη συνταξιοδότησή του γυρίζει στο

χωριό και ασχολείται με αγροτικές εργα-

σίες αλλά και με δωρεάν μα-
θήματα για τους μαθητές,
που θα πήγαιναν στο γυ-
μνάσιο.

“Αν δε μπεις στο γυμνά-
σιο εγώ δε θα’χω μούτρα
να πάω στα Λαγκάδια”, ήταν
η προσφιλής του επωδός.
Δεν πολιτεύθηκε ποτέ, αλ-

λά ήταν βαθιά πολιτικοποι-
ημένος με πιστεύω του πά-
ντα τις προοδευτικές του ι-
δέες. Βοήθησε το Σύλλογό
μας σε πολλά πράγματα, κυ-
ρίως στη διάνοιξη του δρό-

μου προς Αράπηδες, αλλά δεν το χάρηκε
διότι πέθανε αιφνιδίως την 29/9/79, ταυ-
τόχρονα με την πλήρη διάνοιξη του δρό-
μου.
Ο μεγάλος μας λογοτέχνης Θ. Κ. Τρου-

πής έγραψε τότε το  αποχαιρετιστήριο ποί-
ημα, που ακολουθεί για  να διαβαστεί στο
μνημόσυνό του.
Αυτή ήταν η ζωή του Χρίστου Δάρα. Πο-

λυτάραχη, αγωνιστική, με προοπτική, χω-
ρίς ποτέ να πει “γέρασα και όλα τελείωσαν
για μένα”.

 Στο Δάσκαλό μου:
Χρίστο Ν. Δάρα

Μ’αγκάλιασες με φίλησες
σε φίλησα κι εγώ
και μούσφιγγες το χέρι...
Και μού είπες ότι γέρασες
κι ίσως να μη σε βρω
το...άλλο καλοκαίρι.

Δάσκαλε, χτίστη, αμπελουργέ,
σκαφτιά, περιβολάρη,
έσβησες σαν αυγερινός
χωρίς να βασιλέψεις.
Ο χάρος δεν σε πάλεψε
εμέριασε και μπήκες
ορθός στον κήπο του Θεού
 να τον σκαλοποτίσεις.

Να βγουν ανθοί, να βγουν καρποί
να πασχαλιάσει ο τόπος.
Να ‘ρθουν τα μαθητούδια σου
πλατύ χορό να στήσουν.
Και συ βιγλάτορας αητός
σε φρύδι βράχου απάνω
να τους λαλείς βροντόφωνα
της προκοπής τραγούδια

Δάσκαλε, ήλιε της αυγής
και του χωριού αγκωνάρι
Εσύ μας είπες της ζωής
σωστά το αλφαβητάρι.

 Θ. Κ. Τρουπής
Αχαγιά 4 Οκτώβρη 1979

Áðáãïñåýåôáé ôï êáðíßæåéí
 (Äçìïóéåýåôáé êáé óôçí åöçìåñßäá

“ÊñçôéêÞ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇ”)
Άρθρο του εκδότη της εφημερίδας

“Κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ” και Δημοσία
Γράφοντος Βασιλείου Κ. Σχίζα (ΣΕΡΒΑΙΟΥ)

Δύο “κακά” α-
νακάλυψε ο θα-
λασσοπόρος ×ñé-
óôüöïñïò Êï-
ëüìâïò. Τον κα-
πνό και την ….Α-
μερική! Ο καπνός
ενεργεί σε βάρος
της υγείας των κα-
πνιστών, ενώ η Α-
μερική, ως υπερδύ-
ναμη, καταπιέζει τους λαούς με σύγχρονες αποικιο-
κρατικές μεθοδεύσεις.
Όταν το 1492 ο Κολόμβος αποβιβάστηκε με

τους συντρόφους του στις Μπαχάμες, είδε τους
Ιθαγενείς να συλλέγουν φύλλα ενός φυτού τα οποί-
α χρησιμοποιούσαν για να καπνίζουν. Το φυτό οι
εξερευνητές ονόμασαν καπνό.
Με το κάπνισμα σχετίζεται και ο íáñãéëÝò. Αυ-

τό το “προϊόν πολιτισμού” απεκαλύφθη πριν χι-
λιάδες χρόνια από τους Ινδούς οι οποίοι το χρησι-
μοποιούσαν για να καπνίζουν όπιο και χασίς.

“Áðüäåéîç áíäñéóìïý” είναι το κάπνισμα (;)
και αυτό το παρατήρησαν οι επιστήμονες, στους
στρατιώτες της Νοτίου Αμερικής (πάλι εδώ ο “Νέ-
ος Κόσμος”)!, οι οποίοι μασούσαν καπνό πριν τη
μάχη, για να αντέχουν την ψυχολογική πίεση της
μάχης που θα ακολουθούσε. Αυτή η “απόδειξη
ανδρισμού” αποτελεί για μεν τους νέους την αιτία
να αρχίσουν το κάπνισμα, για δε τους βιομηχά-
νους καπνού την ευκαιρία να επιβάλλουν τη χρήση
καπνού στους νέους με καταιγισμό  διαφημίσεων.
Οι νέοι πρέπει να εθιστούν στον καπνό οπότε,
γίνονται πελάτες τους!
Υπολογίζονται ότι στο τσιγάρο περιέχονται

3.000 ουσίες από τις οποίες οι περισσότερες είναι
τοξικές. Η ανεξέλεγκτη λοιπόν χρήση καπνού έχει
προκαλέσει την ανησυχία των Ευρωπαίων. Στατι-
στικώς, êÜèå 13 äåõôåñüëåðôá ðåèáßíåé Ýíáò
Üíèñùðïò åî áéôßáò ôïõ êáðíßóìáôïò ή κάθε
χρόνο 500.000 άνθρωποι. Οι καπνιστές αρχίζουν
να καπνίζουν, το 60% από την ηλικία των 13 ετών
ενώ το 90% πριν από την ηλικία των 18 ετών. Ακό-
μη, ðáéäéÜ ìå ãïíåßò êáðíéóôÝò Ý÷ïõí êáôÜ 42
% ðåñéóóüôåñåò ðéèáíüôçôåò íá ðñïóâëç-
èïýí áðü êáñêßíï, áðü ôá ðáéäéÜ ôùí ìç êá-
ðíéóôþí ãïíÝùí.

“Åõñþðç êáôÜ ôïõ êáñêßíïõ”.
Είναι το πρόγραμμα της Ε.Ε. στα πλαίσια του

οποίου εφαρμόζονται, από τα μέσα της 10ετίας
του 1980, αντικαπνιστικά μέτρα.

 Η Ελλάδα, υποχρεωμένη από την “Οδηγία” της
Ε.Ε. εφαρμόζει από φέτος τα απαγορευτικά μέτρα
κατά του καπνίσματος. Είχε όμως επιβάλλει ως α-
ποτρεπτικό μέτρο του καπνίσματος την υψηλή φο-
ρολόγηση που επιβάρυνε το κόστος του τσιγά-
ρου κατά 70%. (Εύκολο εισπρακτικό μέτρο που
δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις για το νομοθέτη).
Στην Ε. Ε. η αρμόδια σε θέματα υγείας Επίτρο-

πος Áíäñïýëá Âáóéëåßïõ δήλωσε:
“¸÷ù ôçí áêëüíçôç ðåðïßèçóç üôé êÜèå

ðïëßôçò ôçò Åõñþðçò äéêáéïýôáé íá ðñïóôá-
ôåýåôáé áðü ôïí êáðíü. ÁõôÞ ôçí ðñïóðÜ-
èåéá õðïóôçñßæåé ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôùí
ðïëéôþí. Óêïðåýïõìå ëïéðüí íá óõíåñãá-
óôïýìå ìå ôá êñÜôç ìÝëç ãéá íá ôçí öÝñïõ-
ìå óå áßóéï ôÝëïò”

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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ΑΓΙΑΝΤΡΙΑΣ: To θρυλικό μοναστήριΑΓΙΑΝΤΡΙΑΣ: To θρυλικό μοναστήριΑΓΙΑΝΤΡΙΑΣ: To θρυλικό μοναστήριΑΓΙΑΝΤΡΙΑΣ: To θρυλικό μοναστήριΑΓΙΑΝΤΡΙΑΣ: To θρυλικό μοναστήρι
Γράφει ο Χ. Αθ. Μαραγκός, υποστράτηγος ε.α

1.Θέση: Στη δυτική πλευρά του Παλαιόκαστρου και ΒΔ του
χωριού, σε απόσταση 1000 περίπου μέτρων, βρίσκεται η εκκλησία
του Αποστόλου Ανδρέα. Είναι επάνω στη ράχη του βουνού, σ’ ένα
πλάτωμα μικρής σχετικά εκτάσεως, κατάλληλα διαμορφωμένο
από τους αρχαίους χρόνους, με υπέρ θαλάσσιο ύψος 1200 μέ-
τρων. Έχει ορίζοντα που εκτείνεται βόρεια πέραν του Παναχαϊ-
κού, Αροανίων και Κυλλήνης, νότια μέχρι το Λύκαιο και τα βουνά
της Μίνθης και δυτικά μέχρι το Κατάκολο και την μακρινή Ζάκυν-
θο. Είναι μια ειδυλλιακή περιοχή όπου “το πάν σιγά και η ψυχή
γαληνεύει…” Ο σημερινός ναός, λιτός και απέριττος, ανακαινί-
σθηκε πρόσφατα. Επισκευάσθηκε η παλαιότερη θολωτή στέγη η

οποία μετατράπηκε σε κοινή δίκλιτη, ενισχύθηκαν οι όψεις με τσιμεντοκονίαμα και διανοίχτηκε
χαντάκι στις τρεις πλευρές του ναού για την προστασία του από την υγρασία. Κατά τις εργασίες
ανακαινίσεως διαπιστώθηκε ότι, εκτός της δυτικής πλευράς η οποία ήταν ομοιόμορφη, οι υπόλοι-
πες δεξιά και αριστερά και η κόγχη ανατολικά από ένα ύψος ανάλογο της κλίσεως του εδάφους
ήταν συνέχεια παλαιότερων τοίχων χτισμένων με τούβλα, πωρόλιθο, και άλλα υλικά, τα οποία
είχαν επαναχρησιμοποιηθεί. Η όλη κατασκευή, φτωχή σε κονίαμα και άτεχνη, φαίνεται να εδρά-
ζεται, κυρίως ανατολικά προς το βουνό, σε άλλο κτίσμα παλαιότερων χρόνων.

νάγκασε τον δαίμονα να φύγει μακριά. Σε θαύ-
μα του Πρωτοκλήτου αποδίδεται επίσης η σω-
τηρία της Πάτρας από τις συνδυασμένες επι-
θέσεις των Σλαβων (4) και των Σαρακηνών
περί το έτος 807 μ.Χ.
γ) Πολιορκία Πάτρας: Περί το έτος 807, οι

Σλάβοι του Θέματος της Πελοποννήσου λέγει
ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος (5), απο-
φάσισαν να αποστατήσουν και γι αυτό πρώτα
επιχείρησαν να διώξουν από τα σπίτια τους και
να αρπάξουν τις περιουσίες των γειτόνων τους
Γραικών, έπειτα δε επιτέθηκαν εναντίον της
Πάτρας την οποίαν πολιόρκησαν από ξηρά και
θάλασσα, με την βοήθεια των συμμάχων τους
μωαμεθανών που ήλθαν από την Αφρική και
την Συρία. Η πολιορκία συνεχίστηκε για αρκε-
τό χρόνο και έφερε σε άσχημη κατάσταση τους
πολιορκημένους, οι οποίοι ενημέρωσαν για την
πολιορκία τον εδρεύοντα στην Κόρινθο στρα-
τηγό του θέματος. Επειδή όμως δεν έλαβαν κα-
μία ενίσχυση άρχισαν να σκέπτονται μήπως
πρέπει να συμβι-
βαστούν με τον ε-
χθρό και να του
παραδώσουν την
πόλη. Πριν παρα-
δοθούν θεώρησαν
σκόπιμο, επειδή
πίστευαν ότι ήταν
αδύνατο να τους
εγκαταλείψει ο
στρατηγός, να α-
ποστείλουν έναν
έφιππο παρατη-
ρητή στα όρη ανα-
τολικά της πόλης
για να επισκοπή-
σει μήπως έρχο-
νται οι ενισχύσεις.
Του έδωσαν εντο-
λή, για κέρδος
χρόνου, εάν διαπιστώσει ότι έρχεται η βοήθεια
να επιστρέψει αμέσως γέρνοντας την σημαία
του προς τα εμπρός, εάν δε δεν έρχεται να
επιστρέψει διατηρώντας την σημαία ορθή. Πράγ-
ματι ο παρατηρητής επήγε στο σημείο όπου εί-
χε διαταχθεί και επειδή δεν είδε να έρχεται
βοήθεια επέστρεφε με ορθή την σημαία, οπότε
ξαφνικά σκόνταψε το άλογό του και η σημαία
έγειρε προς τα εμπρός. Οι πολιορκημένοι που
παρακολουθούσαν την επιστροφή του, εξέλα-
βαν την κλίση της σημαίας για σύνθημα, νόμι-
σαν ότι έρχεται η βοήθεια, έλαβαν θάρρος, ά-
νοιξαν τις πύλες του κάστρου, επετέθησαν κα-
τά των Σλάβων και τους νίκησαν κατά κράτος
(6), (7). Ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος
(8) επιβεβαιώνει ότι το κατόρθωμα έγινε με την
βοήθεια του αποστόλου Ανδρέου του προστάτη
της πόλεως. Επίσης αναφέρει ότι οι κάτοικοι
είδαν με τα μάτια τους τον Πρωτόκλητο από-
στολο Ανδρέα να διευθύνει την μάχη έφιππος
και να καταδιώκει τους βαρβάρους.

5. Ενέργειες βασιλέως Νικηφόρου: Όταν
ο βασιλιάς (9) έμαθε για την έφοδο των Σλά-
βων, την λεηλασία και την πολιορκία και ότι με
την βοήθεια και την συμπαράσταση του απο-
στόλου Ανδρέα οι πολιορκημένοι τους ενίκη-
σαν διέταξε: “επεί και το τρόπαιον και η κα-
τά κράτος νίκη παρά του αποστόλου γέγο-
νεν, οφειλόμενον καθέστηκε πάσαν την εκ-
στρατείαν των πολεμίων και τα λάφυρα και
τα σκύλα αυτώ αποδοθήναι”. Έτσι λοιπόν ό-
λοι οι Σλάβοι που μετείχαν της στάσεως, με τις
οικογένειές τους, τους συγγενείς και τους υ-
πηρέτες τους, ακόμη δε και όλη η κινητή και
ακίνητη περιουσία τους, αφιερώθηκαν στον ναό
του Αποστόλου στη μητρόπολη της Πάτρας ως
ιδιοκτησία του. Από επιστολή του οικουμενικού
πατριάρχου Νικολάου προς τον βασιλέα Αλέ-
ξιο Κομνηνό (10), μαθαίνουμε ότι λόγω του θαύ-
ματος αυτού η επισκοπή της Πάτρας προβιβά-
σθηκε στην τάξη μητροπόλεως και υπήχθησαν

σ αυτήν οι τρεις επισκοπές Μεθώνης, Κορώνης
και Λακεδαίμονος.

6. Τιμή στον Πρωτόκλητο και από τους κα-
τοίκους του Σέρβου: Βέβαια δεν ήταν μόνο
οι κάτοικοι της Πάτρας που διασώθηκαν από
τις επιθετικές ενέργειες των Σλάβων, αλλά
ησύχασαν και οι λοιποί Έλληνες–Γραικοί που
υπέφεραν από τις λεηλασίες και τις καταστρο-
φές των γειτόνων τους. Επηρέασε και αυτούς
εξ ίσου η βοήθεια του Πρωτόκλητου που τους
απήλλαξε από τους έποικους που εποφθαλμιού-
σαν τις περιουσίες τους, τα υπάρχοντά τους,
την ύπαρξή τους. Η κατατρόπωση των Σλάβων
αναγνωρίστηκε από όλους ότι ήταν έργο του
στρατηγούντος κατά την μάχη αποστόλου Αν-
δρέα προς τον οποίο διατράνωσαν την πίστη
τους. Η λατρεία του Πρωτόκλητου αποστόλου,
όσον και αν το θέμα δεν καλύπτεται από ιστορι-
κά στοιχεία, βέβαιο είναι ότι κατά την μεσοβυ-
ζαντινή εποχή (11) βρίσκεται στην κορύφωσή
της και ο απόστολος τιμάται με δικούς του να-

ούς εντός και
εκτός της Πά-
τρας και σ όλη
την γεωγραφι-
κή ακτίνα που
επηρέαζε η Εκ-
κλησία της. Α-
φιερωμένο ι
στον απόστολο
Ανδρέα ήταν ο
Βυζαντινός να-
ός του κάστρου
της Καρύται-
νας (12) τον ο-
ποίο κατάστρε-
ψαν οι Φρά-
γκοι το 1205
και ο καθεδρι-
κός ναός της
αρχαίας Γόρ-

τυνος στην αριστερή όχθη του Λουσίου ποτα-
μού. Το μνημείο έχει μελετηθεί και ανήκει στο
ΙΒ΄ αιώνα.
Η δικαιοδοσία της Μητροπόλεως της Πάτρας,

έφθανε δια της Επισκοπής Λακεδαίμονος μέ-
χρι το χωριό Σέρβου (13). Στο δυτικό πρανές
του Παλαιόκαστρου, στα ερείπια της αρχαίας
πόλεως, νοτιοδυτικά του παλαιού κάστρου υ-
πήρχε, ο αρχαίος ναός που οι κάτοικοι τον με-
τέτρεψαν σε βασιλική της χριστιανικής θρησκεί-
ας. Ο ναός όπως προκύπτει από τα ευρήματα
(ψηφιδωτό, διάφορα τούβλα, κιονόκρανα, κρη-
πίδες, όστρακα, κεραμίδια κ.τ.λ.) ανήκει στην
παλαιοχριστιανική εποχή (14) . Οι πωρόλιθοι
μας οδηγούν στον 6ο αι. π.Χ. Τα μάρμαρα,  τα
κιονόκρανα  οι κρηπίδες ή τα επίκρανα και
τα αναθηματικά ανάγλυφα μας φέρνουν δύο
αιώνες πιο κοντά. Την Παλαιοχριστιανική
περίοδο μας προσδιορίζουν τα ψηφιδωτά
δάπεδα ενώ τα κεραμίδια με τα τούβλα κα-
λύπτουν τους μεσοβυζαντινούς αλλά και
τους υστεροβυζαντινούς χρόνους. Τον 11ο

και 12ο αιώνα παρατηρείται έξαρση του μονα-
χικού βίου. Μοναχοί πρέπει να αποτελούν το
προσωπικό του μοναστηριού του Αγιαντριά και
των ασκηταριών που υπάρχουν στην βραχώδη
και δύσβατη πλευρά του βουνού. Στην Φρα-
γκοκρατία το χωριό με το μοναστήρι και το κά-
στρο του ήταν ένα σημαντικό φράγκικο τιμά-
ριο, όπως αφήνεται να εννοηθεί από τα σχόλια
του Χρονικού του Μορέως στην περιγραφή της
τελικής φάσης της μάχης της Πρινίτσας στην
Μπρίνια μεταξύ Φράγκων και Βυζαντινών τον
Αύγουστο του 1263 μ.Χ. Όταν το 1320 η περιο-
χή, μετά την εκδίωξη των Φράγκων, αποτέλε-
σε τα σύνορα του Δεσποτάτου του Μυστρά, το
χωριό έζησε τα καλύτερα του χρόνια. Ενισχύ-
θηκε η περιοχή με εποίκους από τις Βυζαντινές
επαρχίες, ήρθαν από την Πόλη οι Γαβράδες,
οι Φίληδες, οι Καδηλώροι, οι Ηλιόπουλοι,
….από την Σμύρνη οι Σμυρνιοί. Κατοικήθηκε ο

2. Ερείπια: Σε αυτό το χώρο βρέθηκαν κατά
καιρούς, τεμάχια κορινθιακών κιονόκρανων και
άλλα αρχιτεκτονικά μέλη αρχαίων ναών, αρ-
κετοί πωρόλιθοι, κομμάτια ψηφιδωτού δαπέ-
δου και όστρακα. Επίσης πολλά κεραμίδια κά-
θε μορφής και σχήματος, διαφορετικού χρώ-
ματος, πάχους και βάρους, διαφορετικής ποιό-
τητας, λεία και ανάγλυφα, κυρτά και κοίλα.
Επίσης προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον μία μαρ-
μαρόπετρα διαστάσεων περίπου 40 επί 80 εκα-
τοστών και διαφορετικού πάχους περί τα 20
εκατοστά που βρέθηκε στην περιοχή. Πρόκει-
ται για άριστη τεχνική και λεπτή επεξεργασία
της πλάκας στη λείανση των οριζόντιων επι-
φανειών όψεως και της διαχωριστικής κεκλι-
μένης πλευράς. Αυτό το καλλιτεχνικό δημιούρ-
γημα προέρχεται από αναθηματικό ανάγλυφο

και επιβεβαιώνει την ύπαρξη περικαλλούς αρ-
χαίου ναού στην περιοχή. Παρακολουθώντας
διάφορα αναθηματικά ανάγλυφα από την Τε-
γέα, την Ολυμπία, ακόμη και από την Αθήνα,
παρατηρούμε ότι το εύρημα στον Αγιαντριά υ-
περτερεί από τεχνικής πλευράς. Στο συγκεκρι-
μένο χώρο, απέναντι από το Λύκαιο, το ιερό
όρος των αρχαίων και κοντά στα μεγαλύτερα
λατρευτικά κέντρα της αρχαιότητος στην Με-
γαλόπολη, στην Τεγέα, στην Ολυμπία, στην Η-
ραία, στην Γόρτυνα κ.τ.λ. τα υλικά που βρέθη-
καν προσδιορίζουν την ύπαρξη ενός αρχαίου
ναού με πλούσιο γλυπτικό διάκοσμο και τεχνι-
κές προδιαγραφές ίδιες με αυτές των καλύτε-
ρων ναών της Πελοποννήσου.
Ο πρώτος ναός πρέπει να κατασκευάστη-

κε τον 6ο π.Χ. αι. και να ήκμασε για χίλια
περίπου χρόνια, σχεδόν μέχρι την Παλαιο-
χριστιανική περίοδο, οπότε μετατράπηκε
σε βασιλική της χριστιανικής θρησκείας.
Την άποψη αυτή ενισχύουν ακόμη περισσό-

τερο τα υπολείμματα ενός παλιού λατομείου
και ενός αριστοτεχνικού αρχαίου υδραγωγεί-
ου που υπάρχουν στην περιοχή και τα ερείπια
του παλαιού κάστρου στην κορυφή του βουνού.

3. Χριστιανισμός–Ελληνισμός, κατά τον 9ο

μ.Χ. αιώνα. Οι πολιτικές και στρατιωτικές αλ-
λαγές που πραγματοποιήθηκαν στην Πελοπόν-
νησο με την εδραίωση της βυζαντινής κυριαρ-
χίας είχαν άμεσο αντίκτυπο και στον εκκλη-
σιαστικό τομέα. Η πρώτη σημαντική αλλαγή στα
εκκλησιαστικά πράγματα είχε γίνει αρκετά νω-
ρίς, το 732/33 ή το αργότερο το 752/757, όταν ο
αυτοκράτορας Λέων Γ΄ αποφάσισε να αποσπά-
σει το Ανατολικό Ιλλυρικό (1) την Καλαβρία και

την Σικελία από τη ρωμαϊκή εκκλησία και να
τις εντάξει στη δικαιοδοσία του πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως. Αργότερα το 805 ή το
807 επαναστάτησαν οι Σλάβοι της Πελοποννή-
σου και επιτέθηκαν στην Πάτρα. Όπως αναφέ-
ρει ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος στο
έργο του “Προς τον ίδιον υιόν Ρωμανόν”, με
την θαυματουργή εμφάνιση και παρέμβαση του
αποστόλου Ανδρέα, οι Σλάβοι απωθήθηκαν, ε-
νώ οι ίδιοι με τις οικογένειές τους και όλα τους
τα υπάρχοντα αφιερώθηκαν στο ναό του απο-
στόλου Ανδρέα στη μητρόπολη της Πάτρας. (2) 

4. ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
α) Γενικά: Απόστολος του Χριστού, υιός του

Ιωνά και αδελφός του Σίμωνος Πέτρου, κατα-
γόμενος από την Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας το
επάγγελμά του ήταν ψαράς. Πριν γίνει μαθη-

τής του Χριστού ήταν μαθητής του
Βαπτιστή Ιωάννη. Αυτός με τον Ιά-
κωβο τον υιό του Ζεβεδαίου και
αδελφό του αποστόλου Ιωάννη υ-
πήρξαν οι δύο πρώτοι μαθητές που
ακολούθησαν τον Χριστό και έπει-
τα και τους αδελφούς των προς
εκείνον οδηγήσαντες, γι αυτό λέ-
γεται Πρωτόκλητος. Κατά παλαιά
παράδοση ο απόστολος Ανδρέας
κήρυξε το ευαγγέλιο στην Σκυθί-
α, γι αυτό θεωρείται και προστά-
της της Ρωσίας. Κατά άλλη παρά-
δοση σχετική με την προηγούμε-
νη, κήρυξε στις πόλεις Ηράκλεια,
Σινώπη και Τραπεζούντα. Και τέ-
λος κατ’ άλλας παραδόσεις, ο Αν-

δρέας διαπλεύσας προς το Βυζάντιον και
τον Στάχυν επίσκοπον χειροτονίσας και τας
λοιπάς χώρας διελθών προς την περιφανή
Πελοπόννησον έρχεται. Ήλθε, δίδαξε και υ-
πέστη μαρτυρικό θάνατον επί σταυρού σχήμα-
τος Χ, στην Πάτρα. Πρόλαβε όμως να δημιουρ-
γήσει πιστούς. Οι μαθητές του έκαναν το χρέ-
ος τους. Οργανώθηκαν και από τις επόμενες
μέρες τον τίμησαν. Οι πιστοί του φίλοι Μαξιμί-
λια και Στρατοκλής έθαψαν τα τίμια λείψανα
του αποστόλου. Ο ύπατος Αιγεάτης, ο οποίος

φυλάκισε και σταύρωσε τον Ανδρέα, προ της
λαϊκής κατακραυγής έθεσε τέρμα στην ζωή του
πέφτοντας από τα τείχη της πόλεως. Ο από-
στολος Ανδρέας θεωρείται ο πολιούχος άγιος
της Πάτρας, η δε μνήμη του εορτάζεται την 30η

Νοεμβρίου (3).
β) Θαύματα: Αναφέρεται ως θαύμα του α-

ποστόλου Ανδρέα, η θεραπεία του γιου του
Στρατοκλέους, διότι “ήφριζε διάστροφος ό-
λος γενόμενος” και με την προσευχή του α-

Φωτογραφία του 1989 την ημέρα του εορτασμού του Αγίου

Το εσωτερικό του Ναού

Κυανόκρανα και μαρμαρόπετρα που βρέθηκαν στο Ναό

Το ψηφιδωτό που βρέθηκε το 1998 στον περίβολο του Ναού
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Αρτοζήνος, χτίστηκαν εκκλησιές, χτίστηκαν
πυργόσπιτα σ’ όλα τα επίκαιρα σημεία, ορί-
σθηκαν κλεισουράρχες και βιγλατόροι και ο Α-
γιαντριάς ανακαινίσθηκε με βυζαντινή μεγα-
λοπρέπεια. Οι καμπάνες του σήμαιναν την α-
γάπη του Πρωτόκλητου προς τους πιστούς και
υπενθύμιζαν στους απέναντι Φράγκους το με-
γαλείο της Ορθοδοξίας που με τόσο μίσος προ-
σπάθησαν να καταστρέψουν με τις σταυροφο-
ρίες τους. Στην Τουρκοκρατία η κατάσταση άλ-
λαξε και έφθασε στο χειρότερο σημείο με την
αποτυχούσα επανάσταση του Ορλώφ.

7. Το μοναστήρι του Αγιαντριά: Στον Πρω-
τόκλητο αφιέρωσαν και οι Σερβαίοι τον ναό
τους κοντά στο κάστρο, στον νικητή που τους
απήλλαξε από τους Σλάβους, στον πολιούχο
της Μητροπόλεώς τους στον κοντινό τους Άγιο
και προστάτη τους. Φτωχά έως ανύπαρκτα τα
στοιχεία περιγραφής της ιστορίας του μονα-
στηριού, πλούσια η παράδοση μιλάει για το με-
γάλο μοναστήρι. Η αλήθεια όμως πρέπει να βρί-
σκεται πιο μακριά και από τις παραδόσεις αλλά
και τους θρύλους, εκεί που την οδηγούν τα ευ-
ρήματα, τα ερεί-
πια και τα στοιχεί-
α του εδάφους. 
(15).

8. Αλβανικές
θηριωδίες: Μετά
την αποτυχία της
επαναστάσεως
του Ορλώφ, οι
Τούρκοι κάλεσαν
Αλβανούς μισθο-
φόρους για την α-
ποκατάσταση της
τάξεως. Πρόκει-
ται για επιδρομείς
με άγρια και θη-
ριώδη ένστικτα,
που η δράση τους κράτησε εννέα ολόκληρα χρό-
νια (16). Ο χρόνος αυτός ήταν αρκετός, για να
εκθεμελιώσουν κυριολεκτικά τον τόπο και να
αφανίσουν τους κατοίκους (17). Οιαδήποτε πε-
ριγραφή προκαλεί φρίκη (18). Ο Αρτοζήνος που
είχε ιδρυθεί στα χρόνια ακμής του Δεσποτάτου
του Μυστρά καταστρέφεται ολοσχερώς. Το
ψηλότερο χωριό της Πελοποννήσου, (υψ. 1300
μ.), ερημώνεται. Οι βυζαντινές εκκλησίες του
Αγίου-Κωνσταντίνου, του Αγιο-Δημήτρη, του Α-
γιώργη, του Αγιάννη, έργα του 14ου αιώνα, με-
ταβάλλονται σε ερείπια. Ο Άγιο- Λιάς στην κο-
ρυφή του υπερήφανου βουνού (υψ. 1362 μ.) που
επί αιώνες, έδινε κουράγιο, πίστη, ελπίδα στους
πιστούς που τον ατένιζαν από μακριά, έμεινε
μόνο σαν ονομασία της περιοχής. Στου Σέρβου
συνεχίστηκε η μανία των επιδρομέων και το
χωριό έζησε την χειρότερη εποχή της ιστορίας
του. Οι βυζαντινές εκκλησίες του Άγιο-Κων-
σταντίνου, του Άγιάννη, της Άγια-Παρασκευ-
ής, του Άγιο-Θανάση, του Αγιώργη και Άγιο-
Σπυρίδωνα, μεταβλήθηκαν σε σωρούς ερειπί-
ων. Το μοναστήρι του Άγιαντριά, καταστράφη-
κε. Τα αποκαΐδια και τα διάφορα θραύσματα
των υλικών κάλυψαν μια έκταση 20 στρεμμά-
των, σε βάθος δύο και τριών μέτρων ανευρί-
σκονται όστρακα, και τεμάχια από κεραμίδια.
Οι κάτοικοί του το εγκαταλείπουν προσπαθούν
να σωθούν, να γλιτώσουν τα σκλαβοπάζαρα,
τον ανδραποδισμό, καταφεύγουν στα όρη, στα
σπήλαια, σ’ άλλα μέρη της Πελοποννήσου, στα
νησιά, την Μ. Ασία. Στην Τεργέστη, στην Βιέν-
νη, στην Ρωσία και σ’ άλλα σημεία της γης. Τα
Σερβαίκα, τα Αρτοζηναίκα, οι Αράπηδες, τα
Μαραγκαίκα (19), τα Δαραίκα, τα Κατσαπαίκα
(20), τα Ζαχαραίϊκα, αλλά και οι σπηλιές στην
Γκούρα, στου Μπαμπιώτη, στου Γκερμάζι, στου
Ράχη-Πουρίνη, στου Ντίσιλη, στη Γρανιά, θα α-
ποτελέσουν τους μόνιμους ή τους προσωρινούς
τόπους διαμονής μέχρι να καταλαγιάσουν τα
πράγματα να πάρουν τ’ άρματα να συμμαχή-
σουν με τους Τούρκους και να εξοντώσουν τους
Αλβανούς. Να κάνουμε το ένα μας και Τούρ-
κοι και Ραγιάδες,Τον τόπο να παστρέψου-
με απ’ τους Αρβανιτάδες. Μετά εννέα χρό-
νια ησύχασεν η Πελοπόννησος (21). Επετράπη
η επιστροφή των ξενιτευθέντων κατοίκων και
έγιναν ενέργειες για την εξαγορά των πωλη-
θέντων ως δούλων Πελοποννησίων. Σταδιακά
η Πελοπόννησος επανήλθε στην πρό της επανα-
στάσεως κατάσταση.

9. Μετά την καταστροφή: Στη βιβλιοθήκη
της Δημητσάνας βρίσκονται δύο κτητορικοί κώ-
δικες της Μονής Φιλοσόφου (22) με διάφορα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ.  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βασίλειος Γ. Μαραγκός

Παΐσιος Χιλανδαρινός και Σωφρόνιος Βράτσης
Από την Ορθόδοξη ιδεολογία στη διάπλαση
της βουλγαρικής ταυτότητας, Αθήνα 2009

Η μελέτη του Βασιλείου Μαραγκού, Παΐσιος Χιλανδαρινός και Σω-
φρόνιος Βράτσης, αναδεικνύει τη μετάβαση της Βουλγαρίας από την προ-
νεωτερική περίοδο, κατά την οποία κυριαρχούσε η ενότητα των Ορθοδό-
ξων, στην περίοδο της διαμόρφωσης της νεώτερης βουλγαρικής εθνικής
ταυτότητας.Οι προσωπικότητες του Παϊσίου Χιλανδαρινού (1720-1773)
και του Σωφρονίου Βράτσης (1739-1813) αποτελούν συνδετικούς κρί-
κους ανάμεσα στην παραδοσιακή Ορθόδοξη χριστιανική ιδεολογία και

στις νεωτερικές ιδέες του Διαφωτισμού και του εθνικισμού.Το 1762, στη Σλαβοβουλγαρική Ιστορί-
α, ο Παϊσιος Χιλανδαρινός αναδείκνυε τη δόξα του μεσαιωνικού Βουλγαρικού βασιλείου και
καλούσε τους ομογενείς του να πάψουν να στρέφονται προς την ελληνική γλώσσα και να μην
ντρέπονται που είναι Βούλγαροι.Ο Σωφρόνιος Βράτσης εξέδωσε το 1806 το πρώτο τυπωμένο
βιβλίο στα βουλγαρικά, το Κυριακοδρόμιον, διασκευά-
ζοντας από τα ελληνικά το ομότιτλο έργο του Αγαπίου
Λάνδου. Ο Σωφρόνιος εισήγαγε στη Βουλγαρία την
προβληματική του Διαφωτισμού διατηρώντας ωστόσο
τις συντεταγμένες της Ορθόδοξης ιδεολογίας.

Παρουσιάζονται επίσης ανάγλυφα ο ρόλος της ελ-
ληνικής παιδείας στη διάπλαση της βουλγαρικής ταυ-
τότητας και οι κοινές ρίζες Ελλήνων και Βουλγάρων,
τις οποίες ο συγγραφέας ανάγει στην Ορθοδοξία αλλά
και στον Διαφωτισμό, όπως και ο μηχανισμός αποχω-
ρισμού των Βουλγάρων από την κοινότητα των Ορθο-
δόξων. Ανάμεσα στους επιγόνους του Παϊσίου και του
Σωφρονίου ξέσπασε διαμάχη για τον ρόλο της ελληνι-
κής γλώσσας και παιδείας, που η έκβασή της καθορί-
στηκε περί τα μέσα του 19ου αιώνα. Τότε ηττήθηκε η
ελληνόφιλη μερίδα της βουλγαρικής διανόησης. Η ελ-
ληνική παιδεία ωστόσο συνέχισε να διαδραματίζει θε-
τικό ρόλο στην πνευματική ανάπτυξη της Βουλγαρίας
έως το εκκλησιαστικό βουλγαρικό σχίσμα (1870) αλ-
λά και αργότερα.Η εμπεριστατωμένη μελέτη της περιόδου διαμόρφωσης των σύγχρονων εθνών
στα Βαλκάνια με βάση τις νεότερες μελέτες για τον εθνικισμό και για τις νοερές κοινότητες και η
αναζήτηση των κοινών καταβολών αυτών των εθνών προσφέρουν ένα ιστορικό θεμέλιο για την
παρούσα και μελλοντική τους συνεννόηση στα πλαίσια της περιφερειακής και ευρωπαϊκής συ-
νεργασίας.

Χορηγός Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη (Παραγγελίες: Βιβλιοπωλείο Ε.Ι.Ε. bookstore@eie.gr Πληρο-
φορίες: kne@eie.gr[*  | In-line.WMF *]Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα 116 35)

(ΣΣ: Ο Βασίλης Μαραγκός είναι ανώτερο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εργά-
στηκε ως επιτετραμμένος στη Σόφια και στα Σκόπια. Η σημερινή του θέση είναι στις
Βρυξέλλες και ασχολείται  με τις σχέσεις της Ένωσης  με την Αλβανία και το Μαυροβού-
νιο. Είναι πολυμαθέστατος και εκτός της μητρικής του γλώσσας μιλάει ακόμη άριστα  6
γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Ρωσικά, Ιταλικά, Βουλγαρικά και Σερβικά). Το βιβλίο του
αυτό, εκ 400 σελίδων, αποτελεί τη διδακτορική του διατριβή, που την αφιερώνει στους
γονείς του. Στην εισαγωγή γράφει: “Στους γονείς μου ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ και ΓΙΩΡΓΟ
ΜΑΡΑΓΚΟ (†), ελάχιστο αντίδωρο ευγνωμοσύνης, μνήμης και αγάπης”).

έγγραφα και σημειώματα που αναφέρονται σε
αφιερώσεις ή πωλήσεις κτημάτων γενικά και
σε διαθήκες, ανταλλαγές, συμβιβασμούς κ.τ.λ.
μεταξύ ιδιωτών και ιδιωτών με την Μονή. Υ-
πάρχουν επίσης δικαιοπρακτικά έγγραφα της
μονής Τ. Προδρόμου και ποικίλα σημειώματα
της μονής Αιμυαλών (23). Αναφέρονται στο με-
ταξύ των ετών 1615 και εντεύθεν χρονικό διά-
στημα και οι συναλλασσόμενοι είναι κυρίως κά-
τοικοι της Δημητσάνας, Στεμνίτσας, Ατσιχώλου,
Ζυγοβιστίου αλλά και των άλλων χωρίων της
επαρχίας μέχρι Λαγκάδια, Δράϊνα, Καρύταινα,
κ.τ.λ. ακόμη δε και εκτός Πελοποννήσου.
Το χωριό Σέρβου σύμφωνα με τα απογραφι-

κά στοιχεία της περιφερείας της Κρύταινας (24)
( Δραγώνοι 1698, Δραγώνοι 1699, Κόρινθος
1699, Απογραφή 1700, Πασίφικο 1704, Πουκε-
βίλ 1815) ήταν ένα από τα μεγαλύτερα χωριά
της περιοχής, αλλά παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχει
κανένα έγγραφο στις μονές αυτές που να α-
ναφέρεται σε αυτό. (25). Προκαλεί εντύπωση η
έλλειψη εγγράφων προσφορών ή αφιερώσεων
των κατοίκων για την ψυχική τους σωτηρία ή

για την ανα-
κούφιση των
μελών των οι-
κ ο γ ε ν ε ι ώ ν
τους και δη-
μιουργεί πολ-
λά ερωτήματα
η απουσία από
κάθε μνημόσυ-
νο, Πρόθεση,
Παρρησία, Εκ-
φώνηση, από
τις μονές της
περιοχής τους.
Όταν ολόκλη-
ρα χωριά προ-
σ φ έ ρ ο ν τ α ι

στην μονή δεν είναι δυνατόν να απέχουν πιστοί
με έντονο θρησκευτικό συναίσθημα όπως ήταν
οι κάτοικοι του χωριού Σέρβου.
Μόνο η ύπαρξη κάποιου άλλου ναού στην πε-

ριοχή με ανάλογη ιστορική διαδρομή, με προ-
σωπικό και φήμη ικανή να προσφέρει στους πι-
στούς εμπιστοσύνη και να ικανοποιήσει τις επι-
θυμίες των ευσεβών χριστιανών, είναι δυνα-
τόν να δικαιολογήσει την συμπεριφορά τους. Η
ιστορική διαδρομή του Αγιαντριά, με τους θρύ-
λους και τις παραδόσεις του θα μπορούσε, α-
διαμφισβήτητα να είναι ο χώρος προσφυγής για
κάθε δικαιοπραξία, αλλά και για κάθε Πρόθε-
ση, Παρρησία, Εκφώνηση και μνημόσυνο, των
κατοίκων της περιοχής. Στο μοναστήρι του Α-
γιαντριά θα πρέπει να υπήρχαν τα κάθε μορ-
φής στοιχεία τα όσια και τα ιερά του χωριού
για πολλούς αιώνες μέχρι την επανάσταση του
Ορλώφ οπότε οι αιμοδιψείς Αλβανοί κατάστρε-
ψαν το μοναστήρι και εξαφάνισαν κάθε ίχνος
της πολυετούς ιστορίας του. Οι κάτοικοι του
χωριού συνειδητοποίησαν ότι είναι αδύνατη στα
χρόνια της σκλαβιάς η επανίδρυση του Αγια-
ντριά. Έκτισαν στην θέση του ένα μικρό εκκλη-
σάκι με υλικά από τα ερείπια, πρόχειρα, άτε-
χνα, προφανώς για να δείχνει την θέση του
θρυλικού μοναστηριού, να μην χαθούν τα ίχνη,
με την ελπίδα ότι κάποτε που θάρθει το πλήρω-
μα του χρόνου θα ξαναχτίσουν το μεγάλο μο-
ναστήρι. Έβαλαν και κομμάτια από κιονόκρα-
να στη μέση για κηροπήγια … Λίγα χρόνια μετά
την καταστροφή, οι πιστοί άρχισαν να επισκέ-
πτονται τις μονές της περιοχής και να προ-
βαίνουν σε ανάλογες αφιερώσεις και άλλες
θρησκευτικές εκδηλώσεις (26).
Μονή Αιμυαλών: Υπ, αρ. 533. 1806 Σεπτεμ-

βρίου 10.
“Ήλθεν ο Ανγγελάκης Γκαμπράς από χω-

ριό Σέρβου και έγραψε τον πατέρα του Νι-
κολό και την μητέρα του Τριάντω και το ό-
νομά του Ανγγελάκης και την γυνή του Κων-
σταντίνα, να μνημονεύονται αενάως, έδω-
σε εις την Αγίαν Εκφώνησιν έδωσε γρόσια
40. Ακόμα αφιερώνει και ότι πράγμα μένει
μετά τον θάνατόν του, πρόβατά του, βόϊδα
του και ότι άλλον ζωντανόν ευρεθή να τα
λαμβάνη το μοναστήρι, έτερα έφερεν ένα
βόδιον και ένα αλογοπούλαρον και πρόβα-
τα 15, έτερα έφερεν η γυνή του μακαρίτη
απότες έδωσεν το κοινόν χρέος πρόβατα
15 κατά την παραγγελίαν, όπου άφησεν ο
μακαρίτης (φ.40α ) (27) ………”
Ήρθε η απελευθέρωση, πέρασαν τα χρόνια

και από το εκκλησάκι απέμειναν τρεις μισο-

O Ναός υπό τη σκιά πελώριων δέντρων

γκρεμισμένοι τοίχοι γεμάτοι χώματα από το βου-
νό. Περί τα μέσα  του περασμένου αιώνα ο Χα-
ράλαμπος Μαραγκός επισκεύασε τον ναό. Ε-
πηρεασμένος από την παράδοση τις φήμες, για
το μεγάλο μοναστήρι με τα πολλά σήμαντρα,
τα καμπαναριά, τους τρούλους, τις καμάρες,
θέλησε να δώσει κάποια ιδιαίτερη έμφαση.
Στους τοίχους χρησιμοποίησε και τούβλα από
τα ερείπια, το υπέρθυρο το έχτισε με κυκλικά
διαμορφωμένο πωρόλιθο και κατασκεύασε θο-
λωτή στέγη από μπετόν, ενώ τέσσερις κολόνες
από το ίδιο υλικό διαστάσεων 0,20 επί 0,20 επί
1,20 περίπου τοποθετήθηκαν στις ειδικά δια-
μορφωμένες γωνίες της. Πίστεψε ότι εκεί υ-
πήρχε κάποιο μεγάλο μοναστήρι και αργότερα
απευθύνθηκε στους αρμοδίους για την αποκά-
λυψη των αρχαιοτήτων και την διασφάλιση της
πατρικής μας κληρονομιάς. Η αρχαιολογική υ-
πηρεσία επισκέφθηκε την περιοχή, έσκαψε σε
δυο τρία σημεία, δεν επέμεινε, τα σημάδια, τα
κιονόκρανα, τα κεραμίδια, τα τούβλα, τα κά-
στρα, δεν φάνηκαν αρκετά, ο χώρος δεν τους
έπεισε, δεν αντιλήφθηκαν δυστυχώς ότι ευρί-
σκοντο σ’ ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία της
χριστιανοσύνης και του ελληνισμού...

βΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
(1) Στο Ανατολικό Ιλλυρικό υπαγόταν και η

Πελοπόννησος. (2)  13-959 (3) Οι Μεταμορφώ-
σεις της Πελοποννήσου, (4ο -15ος αι.). ΕΘΝ. Ι-
ΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ. (4) Μεγάλη Ελληνική Εγκυ-
κλοπαίδεια, ρανδάκη Εκδ. Φοίνιξ. Τ. Δ΄.(5) Κα-
ρόλου Χοπφ, Οι Σλάβοι εν Ελλάδι. Βενετία 1872,
σ. 34-40. Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών. (6) Κ.
Παπαρηγόπουλου, Ιστορία του Ελληνικού Έ-
θνους. ι Μεταμορφώσεις της Πελοποννήσου, (4ος

- 15ος αι.). ΕΘΝΙΚΌ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ.
Constantine Porphyrogenitus, De Administrndo
Imperio, Εκδ. GMoravcsik - R. J. H. Jenkins, τόμ.

Α΄ Ουάσιγκτον 1967, τόμ. Β΄ Λονδίνο 1962 (CFHB,
1). (7) Οι δε βάρβαροι ιδόντες και καταπλαγέ-
ντες, έκθαμβοι γεγονότες επί τη κατ’ αυτών κρα-
ταιά επελεύσει του αηττήτου και ακαταγωνίστου
οπλίτου και ταξιάρχου και τροπαιούχου και νι-
κηφόρου πρωτοκλήτου αποστόλου Ανδρέου, ε-
ταράχθησαν, εσαλεύθησαν, τρόμος επελάβετο
αυτούς και προσέφυγον εις τον πάνσεπτον να-
όν αυτού. . . .Καρόλου Χόπφ, Οι Σλάβοι εν Ελ-
λάδι. Βενετία 1872. (8) Constantine
Porphyrogenitus, De Administrndo Imperio, Εκδ.
G. Moravcsik - R. J. H. Jenkins, τόμ. Α΄ Ουάσι-
γκτον 1967, τόμ. Β΄ Λονδίνο 1962 (CFHB, 1). (9)
Νικηφόρος, 802-811 (10) 1081-1118 (11) ( 642 – 1071
μ. Χ.) (12) Τ. Χ. Κανδηλώρου, Γορτυνία. σ. 51.
Εκδ. Διόνυσος, 1899. “..ο δε βαρώνος κατέσκα-
ψε την επί της κορυφής εκκλησίαν του Αγ. Αν-
δρέου, σώζονται δ’ εισέτι επί του φρουρίου ο-
γκώδεις οι συμπαγείς τοίχοι, του ανατραπέντος
Βυζαντινού ναού, ένθα την τελευταίαν στιγμήν
είχον κλεισθή οι πολιορκηθέντες Γορτύνιοι…”.
(13) Τ. Αθ. Γριτσοπούλου, Ο Απόστολος Ανδρέας
και αι Πάτραι. Πελοποννησιακά, Παράρτημα
τόμου ΚΖ΄. σ. 83. Αθήναι (14) Αρχαιολογική Υπη-
ρεσία, έγγραφον  Φ. Αρτοζήνου  (15) ( 1071 –
1453 μ.Χ. ) (16) 1770 – 1779. (17) Τ. Γριτσοπούλου,
Τα Ορλωφικά. “ Μνημοσύνη”, Εν Αθήναις 1967.
(18) Κοντογιάννη Παντ. Μ. Οι Έλληνες κατά
τον πρώτον επί Αικατερίνης Β΄ Ρωσοτουρκικόν
πόλεμον (1768-1774), εν Αθήναις1903. (19) Μα-
ραγκαίϊκα, Ζαχαραίκα, συνοικισμοί στον Νομό
Ηλείας (20) Συνοικισμός στον Νομό Αχαΐας. (21)
θ. Κολοκοτρώνη, Διήγησις Συμβάντων της Ελ-
ληνικής Φυλής, εν Αθήναις 1889, Εκδ. Εστίας.
(22) Τ. Α. Γριτσοπούλου, Μονή Φιλοσόφου, Εν
Αθήναις 1960. (23) Γορτυνιακά, τ. Α΄, Αθήνα 1972.
(24) Β. Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός και Οικι-
σμοί της Πελοποννήσου. Ιστορικό Αρχείο Εμπο-
ρικής Τραπέζης Ελλάδος, Αθήνα 1985. (25) Η
πρώτη αφιέρωση κατοίκου του χωριού είναι η
υπ’ αρ. 533 προς την μονή Αιμυαλών, το έτος
1806, Σεπτεμβρίου 10.  (26) Γορτυνιακά, τ. Α΄,
Αθήνα 1972. (27) Γορτυνιακά, τ. Α΄ , Αθήναι 1972 .
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ÃñÜöåé ï ÇË. ×åéìþíáò,
êáñäéïëüãïò - ÕðïðôÝñáñ÷ïò å.á.

Ìå åîáßñåóç ôçí åêêëçóßá ôçò Êïßìçóçò ôçò Èåïôüêïõ ðïõ
÷ôßóôçêå, óôçí ôåëéêÞ ôçò ôïõëÜ÷éóôïí öÜóç, ìå âÜóç ôá ó÷Ý-
äéá ôïõ áåßìíçóôïõ Áñ÷éôÝêôïíá ÊõäùíéÜôç, üëá ôá Üëëá êôß-
óìáôá óôï ÓÝñâïõ (óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò åêêëçóßáò ôçò
Æùïäü÷ïõ ÐçãÞò) êáé óôïõò ÁñÜðçäåò (óðßôéá, âñýóåò, áõëÝò,
äñüìïé, êáëýâéá, öïýñíïé êëð) ó÷åäéÜóôçêáí êáé ÷ôßóôçêáí
áðü ôïõò Óåñâáßïõò ìáóôüñïõò. ÁëëÜ äåí åßíáé ìüíï ôá Óåñ-
âáßéêá óðßôéá ðïõ Ý÷ôéóáí ïé Óåñâáßïé ìáóôüñïé.      ÐÞãáéíáí
ôáîßäéá óå üëç ó÷åäüí ôçí Ðåëïðüííçóï êáé Ý÷ôéæáí êáé åêåß

óðßôéá, åêêëçóéÝò êáìðáíáñéÜ êëð.
Ï éäéïêôÞôçò, áíÜëïãá ìå ôéò ïéêïíïìéêÝò äõíáôüôçôåò ôïõ, ôï ïéêüðåäï êáé ôéò áíÜãêåò

ôïõ êáèüñéæå ôï ìÝãåèïò ôïõ óðéôéïý êáé ôïí áñéèìü ôùí ïñüöùí ðïõ Þèåëå. Ôá õðüëïéðá Þôáí
äïõëåéÜ ôùí ìáóôüñùí: íá ðñïóáíáôïëßóïõí ôï êôßñéï, íá ôï ãùíéÜóïõí, íá áíïßîïõí ôá
èåìÝëéá êáé íá ôï èåìåëéþóïõí íá ÷ôßóïõí ôïõò ôïß÷ïõò, ôïõò èüëïõò êáé íá áðïöáóßóïõí ðïõ
êáé ðüóá èá Þôáí ïé ðüñôåò êáé ôá ðáñÜèõñá.

ÓôçñéãìÝíïé óôç ìáêñÜ ðáñÜäïóç êáé âïçèïýìåíç áðü ôçí åõñçìáôéêüôçôá êáé ôç öáíôá-
óßá ôïõò ïé Óåñâáßïé ìáóôüñïé Ýöôéáîáí êôÞñéá õøçëÞò áéóèçôéêÞò áîßáò, ëåéôïõñãéêÜ êáé
óôÝñåá, þóôå áíôÝ÷ïõí óôï ÷ñüíï, ðáñÜ ôï ðÝñáóìá åíÜìéóïõ êáé ðëÝïí áéþíá áðü ôüôå ðïõ
÷ôßóôçêáí ìåñéêÜ áðü áõôÜ. Ïé íÝïé ìÜèáéíáí ôçí ôÝ÷íç äïõëåýïíôáò êïíôÜ óôïõò ìåãáëýôå-
ñïõò ìáóôüñïõò. Ç ëÝîç ìÜóôïñáò ðñïÝñ÷åôáé áðü ôç ËáôéíéêÞ magister ðïõ óçìáßíåé åðé-
óôÜôçò, êýñéïò, Üñ÷ïíôáò êáé åîåëß÷èçêå óôï Ìåóáßùíá óôç ëÝîç ìáÀóôùñ Þ ìáãßóôùñ.. Ôç
ßäéá ðñïÝëåõóç Ý÷åé êáé ç ÁããëéêÞ ëÝîç master, ðïõ óçìáßíåé êýñéïò, äÜóêáëïò, áöåíôéêü.
ÌÜóôïñáò ëïéðüí åßíáé êáëüò ôå÷íßôçò áëëÜ ìáæß êáé äÜóêáëïò. Êáé õðÞñîáí ðïëëïß ìáóôü-
ñïé êáëïß äÜóêáëïé ðïõ äßäáîáí ôçí ôÝ÷íç ôïõò óôéò åðüìåíåò ìåôÜ áðü áõôïýò ãåíéÝò.
Τα υλικά που χρησιμοποιούσαν οι Σερβαίοι

μαστόροι ήσαν συνήθως αυτά που πρόσφερε ο
τόπος. Στα χωριά της περιοχής μας, όπου η πέ-
τρα είναι άφθονη, όλα τα κτίσματα είναι πέτρινα.
Στα χωριά του κάμπου η πέτρα σπάνιζε και η
μεταφορά της α-
πό μακριά, με τα
μέσα της εποχής
εκείνης, ήταν δα-
πανηρή . Εκεί ,
πολλές φορές, έ-
κτιζαν με πλίθες
από χώμα, καμιά
φορά ψημένες
(τούβλα), τις
περισσότερες
φορές όμως άψη-
τες. Βέβαια τα κτί-
σματα αυτά άντε-
ξαν λιγότερο στο
χρόνο. Τις πέτρες
τις διάλεγαν στο
νταμάρι και τις ε-
πεξεργάζονταν.
Δεν έπρεπε να ήταν επιφανειακές, λιασμένες, για-
τί είχαν διαβρώσεις. Τις καλύτερες τις έκαναν
αγκωνάρια για τις γωνίες του σπιτιού και για τα
κουφώματα και τις ακόμη καλύτερες πλακώματα
(σκεπαστάρια) για πόρτες και παράθυρα. Η λά-
σπη γινόταν με άμμο νταμαρίσιο ή ποταμίσιο και
ασβέστι (χορίδι). Το ασβέστι έπρεπε να ήταν
σβησμένο καλά, άλλως η λάσπη δεν έπιανε και
τριβόταν. Το ασβεστοκονίαμα έχει την ιδιότη-
τα, όσο περισσότερο περνάει ο καιρός και όσο
πιο πολύ ποτίζεται, τόσο να σκληραίνει και να
γίνεται σαν πέτρα. Είναι ευκολότερο να σπάσεις
μια πέτρα παρά να ξεχωρίσεις δύο πέτρες που
είναι κολλημένες με καλό ασβεστοκονίαμα. Ανά-
μεσα στις καλά πελεκημένες πέτρες που είχαν
καλή επαφή, η λάσπη που έβαζαν ήταν ελάχιστη
και άριστης ποιότητας: με περισσότερο ασβέ-
στι και ελάχιστη άμμο, καλά ξεπλυμένη ή και τριμ-
μένο κεραμίδι (κορασάνι). Στα φτωχότερα σπί-
τια, για οικονομικούς λόγους, μπορεί να έβαζαν
ασβεστοκονίαμα στην εξωτερική πλευρά του
τοίχου και χωματόλασπη στην εσωτερική. Αυτό
βέβαια αδυνάτιζε την ανθεκτικότητα του τοίχου
και όποτε συνέβαινε να χαλάσει κάποιο κεραμί-
δι και να πέσει νερό στον τοίχο, η χωματόλασπη
διαλυόταν και ο τοίχος μπορούσε να πέσει
Ο προσανατολισμός του σπιτιού εξαρτιόταν

κυρίως από τη μορφολογία του εδάφους. Ό-
που υπήρχε κλίση του εδάφους (το συνηθέστε-
ρο στο χωριό μας), ο επιμήκης άξονας του σπι-
τιού ήταν παράλληλος με την κατωφέρεια. Η κά-
τω πλευρά του σπιτιού, κατά κανόνα, έχει μεγα-
λύτερο ύψος από την επάνω.
Αν και δεν είναι όλα τα σπίτια στο χωριό το

ίδιο μεγάλα ή το ίδιο καλοχτισμένα, το σχήμα
και η διαρρύθμιση τους είναι λίγο πολύ παρό-
μοια. Ένα παραλληλεπίπεδο, με την επιμήκη πλευ-
ρά μεγαλύτερη κατά το 1/3 περίπου από την
βραχύτερη, αλλά του οποίου η επάνω και η κάτω
πλευρά δεν είναι επίπεδες. Η σκεπή έχει κορφιά
και τρία κεκλιμένα επίπεδα και τα δάπεδο, ανά-
λογα με την κλίση του εδάφους, αποτελείται από

δύο ή περισσότερα επίπεδα. Το υψηλότερο επί-
πεδο καταλαμβάνεται από το παραγώνι ή χειμω-
νιάτικο δωμάτιο, το οποίο καταλαμβάνει περί-
που το 1/3 του σπιτιού. Σε αυτό βρίσκεται η
γωνιά για τη φωτιά, στη μέση του επάνω τοίχου,

με ή χωρίς τζάκι. Ό-
που η κλίση του ε-
δάφους είναι μεγά-
λη, το δάπεδο του
χειμωνιάτικου είναι
στο έδαφος και
μπορεί και ο επάνω
τοίχος να είναι χω-
μένος μερικά ή και
όλος στο έδαφος.
Όπου το έδαφος εί-
ναι πιο επίπεδο υ-
πάρχει θόλος κάτω
από το χειμωνιάτι-
κο, ώστε το δωμά-
τιο με τη φωτιά να
έχει πέτρινο δάπεδο
και όχι πάτωμα. Τα
υπόλοιπα επίπεδα,

ανάλογα με την κλίση του εδάφους και το μέγε-
θος του σπιτιού, μπορεί να ήταν άλλο ένα (που
καταλάμβανε συνήθως το κατώγι για τα ζωντανά)
ή και περισσότερα. Μερικά σπίτια έχουν τέσσε-
ρις ορόφους στην κάτω μεριά. Στην περίπτωση
αυτή ο κατώτερος όροφος ήταν θολωτός και
χρησιμοποιείτο είτε ως κατάστημα είτε ως απο-
θήκη.
Ο επάνω όροφος, εκτός από το χειμωνιάτι-

κο, περιλάμ-
βανε ακρι-
βώς μέσα α-
πό την εμπα-
τή πόρτα το
γκ ιλεράκι ,
που αποτε-
λούσε το
χολ (μεσα-
ριά) και από
το οποίο ά-
νοιγαν πόρ-
τες για τα άλ-
λα δωμάτια,
το γκιλέρι, α-
κριβώς πίσω
από το
γκιλεράκι, το
οποίο απο-
τελούσε την
αποθήκη για
τα σκαφιδοπλάστηρα, τα μαγειρέματα (τραχα-
νά, χυλοπίτες), το αλεύρι, τα κρεμμύδια κλπ) και
στο κάτω μέρος του σπιτιού υπήρχε η σάλα,
που ήταν το καλύτερο δωμάτιο. Τα μεγαλύτερα
σπίτια είχαν και καμαρούλα δίπλα στο γκιλέρι,
για τα παιδιά ή τους ξένους.  Η διαίρεση των
δωματίων πολύ σπάνια και μόνο στα παλαιότερα
σπίτια ήταν φτιαγμένη με πέτρινο τοιχίο. Συνή-
θως η διαίρεση του χειμωνιάτικου από το υπό-
λοιπο σπίτι γινόταν με λεπτό τοίχο που έφτια-
χναν με λεπτές πήχες σανιδιών καρφωμένες σε
καδρόνια, γεμισμένες στα ενδιάμεσα με κομμά-

τια κεραμιδιών και σουβατισμένες με ασβεστο-
κονίαμα. Οι υπόλοιπες διαιρέσεις γίνονταν με
σανίδια.
εκτός από το χειμωνιάτικο, περιλάμβανε ακρι-

βώς μέσα από την εμπατή πόρτα το γκιλεράκι,
που αποτελούσε το χώλ (μεσαριά) και από το
οποίο άνοιγαν πόρτες για τα άλλα δωμάτια, το
γκιλέρι, ακριβώς πίσω από το γκιλεράκι, το ο-
ποίο αποτελούσε την αποθήκη για τα σκαφιδο-
πλάστηρα, τα μαγειρέματα (τραχανά, χυλοπίτες),
το αλεύρι, τα κρεμμύδια κλπ) και στο κάτω μέ-
ρος του σπιτιού υπήρχε η σάλα, που ήταν το
καλύτερο δωμάτιο. Τα μεγαλύτερα σπίτια είχαν
και καμα-
ρούλα δί-
πλα στο
γκιλέρι, για
τα παιδιά ή
τους ξέ-
νους .  Η
δια ίρεση
των δωμα-
τίων πολύ
σπάνια και
μόνο στα
παλαιότερα
σπίτια ήταν
φτιαγμένη
με πέτρινο
τοιχίο. Συ-
νήθως η
δ ια ίρεση
του χειμω-
νιάτικου από το υπόλοιπο σπίτι γινόταν με λε-
πτό τοίχο που έφτιαχναν με λεπτές πήχες σανι-
διών καρφωμένες σε καδρόνια, γεμισμένες στα
ενδιάμεσα με κομμάτια κεραμιδιών και σουβατι-
σμένες με ασβεστοκονίαμα. Οι υπόλοιπες διαι-
ρέσεις γίνονταν με σανίδια.
Η κύρια είσοδος (εμπατή), ήταν συνήθως το

μεγαλύτερο κούφωμα και το καλύτερα στολι-
σμένο. Το κατώφλι αποτελούσε μια καλά πελε-
κημένη πέτρα, συνήθως μονοκόματη (το κατω-
κάσι ή πορτολίθι), τα αγκωνάρια στα πλάγια της
πόρτας, επίσης καλά πελεκημένα, χτίζονταν ε-
ναλλάξ το ένα όρθιο και το άλλο πλαγιαστό, ώ-
στε να “δένουν” με το υπόλοιπο τοίχο και στο
επάνω μέρος της πόρτας φρόντιζαν να βάλουν
την καλύτερη πέτρα (σκεπαστάρι ή πορτοπλκά-
κωμα), επίσης καλά πελεκημένη. Στην πέτρα αυ-
τή συνήθως σκάλιζαν τον σταυρό και τη χρονο-

λογία που
χτιζόταν το
σπίτι. Οι κα-
λές πόρτες
μπορεί να
είχαν και
δ ε ύ τ ε ρ η
σειρά πελε-
κημένες πέ-
τρες, δίπλα
στα αγκωνά-
ρια. Επειδή
το πορτο-
πλάκωμα ή-
ταν αρκετά
μακρύ και
μπορούσε
να σπάσει α-
πό το βάρος
του υπερ-
κ ε ί μ ε ν ο υ

τοίχου, σε πολλά σπίτια το ανακούφιζαν με το
χτίσιμο μιας καμάρας με καλά πελεκημένες πέ-
τρες. Το κενό τόξο που σχηματιζόταν μεταξύ
του πορτοπλακώματος και της καμάρας το κά-
λυπταν με μια πελεκητή πέτρα σε σχήμα ημικύ-
κλιου ή τόξου. Στην εσωτερική πλευρά η πόρτα
χτιζόταν φάλτσα, ώστε το άνοιγμα μέσα στο σπίτι
ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό στην εξωτερι-
κή πλευρά, ώστε να διευκολύνεται το πλάγιο φως,
ιδίως στα παράθυρα. Επίσης τη μέσα μεριά δεν
έβαζαν πορτοπλάκωμα αλλά έχτιζαν καμάρα που
συγκρατούσε το πάνω από την πόρτα τοίχο.

Η κάσα της πόρτας τοποθετούταν ακριβώς
μέσα από τα αγκωνάρια, το πορτοπλάκωμα και
το κατωκάσι, με τα οποία βρισκόταν πρόσωπο
στο άνοιγμα και στηριζόταν με ατσαλένια τζινέ-
τια που έφτιαχνε ο γύφτος και χτιζόταν ανάμεσα
στα αγκωνάρια. Την ίδια τεχνοτροπία είχαν και
τα υπόλοιπα κουφώματα, απλώς ήταν μικρότε-
ρα. Ακριβώς απέναντι από την εμπατή βρισκό-
ταν το παραπόρτι, μια έξοδος αρκετά μικρότε-
ρη από την είσοδο. Το παραπόρτι μπορεί να
βρισκόταν στο ύψος του εδάφους σε μερικά
σπίτια που ήταν χτισμένα σε επικλινές έδαφος,
μπορεί όμως να ήταν και σε ψηλότερο από το

έδαφος επί-
πεδο. Στην
περίπτωση
αυτή κατέ-
βαιναν με
ξύλινη σκά-
λα. Για την 
εμπατή πά-
ντως υπήρ-
χε κατά κα-
νόνα αυλή,
στην οποία
ανέβαιναν
με πέτρινα
σκαλοπά -
τια. Τα πορ-
τόφυλλα ή-
ταν βαρειά,
από δύο
στρώματα

συμπαγούς σανιδιού, καρφωμένα σταυρωτά.
Λόγω του βάρους, οι μεντεσέδες ήταν χοντροί
σιδερένιοι, φτιαγμένοι στον γύφτο. Κάτω από
αυτή την αυλή μπορεί να υπήρχε θόλος, ανάλογα
με τη μορφολογία του εδάφους και τις οικονο-
μικές δυνατότητες του ιδιοκτήτη. Στο χειμωνιά-
τικο υπήρχε συνήθως μόνο ένα παράθυρο και
αυτό μικρό στα παλαιότερα σπίτια. Στη σάλα υ-
πήρχαν από ένα παράθυρα σε κάθε πλαϊνή πλευ-
ρά και στην κάτω πλευρά του σπιτιού δύο μπαλ-
κονόπορτες, σε όσα σπίτια είχαν μπαλκόνι ή δύ-
ο παράθυρα, ίσου μεγέθους με τα πλαϊνά. Τα
αρχιτεκτονικά στοιχεία των παραθύρων ήταν ό-
μοια με των θυρών. Σε μερικά σπίτια έχτιζαν δί-
πλα στα παράθυρα δυο πελεκητές πέτρες που
εξείχαν για να βάζουν εκεί τις γλάστρες. Εκτός
από τα παράθυρα, στο χειμωνιάτικο αλλά και
στο σαλόνι, έφτιαχναν χωνευτά στον τοίχο ντου-
λάπια ή θουρίδες.
Στο κατώγι τα κουφώματα ήταν λιγότερα. Υ-

πήρχε η κατωγιόπορτα, στο μέγεθος της εμπατής
ή και μεγαλύτερη, για να χωράνε το μουλάρια,
χτισμένη με πελεκητά αγκωνάρια και χωρίς πορ-
τοπλάκωμα αλλά με μια τοξοειδή καμάρα. Πα-
ράθυρα έφτιαχναν μόνο δύο μικρά στην κάτω
πλευρά του σπιτιού. Όταν βέβαια ο όροφος αυ-
τό δεν προοριζόταν για κατώγι αλλά αποτελούσε
τον δεύτερο όροφο του σπιτιού, περιλάμβανε τη
κύρια είσοδο και τα παράθυρα ήταν μεγάλα, όσο
και του επάνω ορόφου. Στον κάτω-κάτω όροφο,
που όπως είπαμε προοριζόταν συνήθως για κα-
τάστημα και ήταν χτισμένος με θόλους, υπήρχαν
μια πόρτα στη μέση και δύο παράθυρα εκατέρω-
θεν στην μπροστινή πλευρά του σπιτιού ή δύο
πόρτες και ένα παράθυρο στη μέση.
Με την πάροδο του χρόνου άλλαζε και η αρχι-

τεκτονική. Τα σπίτια που χτίστηκαν στην τουρ-
κοκρατία και λίγο μετά ήταν μικρά και σκοτεινά,
θα τα έλεγε κανείς χαμοκέλες, χτισμένα με χο-
ντρούς τοίχους και μικρά πορτοπαράθυρα. Μέ-
σα στο χειμωνιάτικο είχαν το φούρνο χτισμένο
πάνω από τη γωνιά που άναβαν τη φωτιά και δεξιά
και αριστερά της γωνιάς είχαν τουράκια χτισμέ-
να. Τα τουράκια είχαν θουρίδες ή και εντοιχισμέ-
να λαγίνια, στα οποία αποθήκευαν το αλάτι, το
τουρσί, τις ελιές ή για άλλα τρόφιμα και καρπούς.
Μετά, όσο βελτιωνόταν το βιοτικό επίπεδο, στο
τέλος του 19ου αιώνα, τα σπίτια χτίζονταν μεγαλύ-
τερα, ψηλότερα και καλύτερα. Τα παράθυρα με-
γάλωσαν, ώστε να είναι πιο φωτεινά και οι φούρ-

Σειρά παραδοσιακών σπιτιών στον κεντρικό δρόμο του χωριού

Αυλόπορτα. Φαίνεται ο τρόπος
που έχτιζαν τα αγκωνάρια

Τυπικό πέτρινο Σερβαίικο σπίτι. Στο κάτω μέρος είναι τριόροφο
και στο επάνω ισόγειο. Έχει μπαλκόνι, αυλή

(που εμφανώς χτίσθηκαν αργότερα γιατί είναι τσιμεντένια),
φαίνεται η εμπατή, η κατωγιόπορτα, το πλαϊνό παράθυρο και

τα μικρά παραθυράκια στο κατώϊ.
Κάτω από το κατώϊ υπάρχει θόλος

Δύο παραδοσιακά σπίτια στους Αράπηδες.
Ο προσανατολισμός είναι προς την μεγαλύτερη κατωφέρεια

και η κάτω πλευρά τριόροφη ενώ η επάνω χωμένη στο
έδαφος. Σκεπή με κεραμίδια, τρίπλευρη, με κεντρί. Το
παράθυρο στο χειμωνιάτικο του πρώτου σπιτιού έχει

ανακατασκευασθεί μεταγενέστερα, για να μεγαλώσει

συνέχεια στη σελ. 9
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Παιδικές αμαρτίες και αναμνήσεις:
Τρία μήλα και το καταραμένο πενηντάρικοΤρία μήλα και το καταραμένο πενηντάρικοΤρία μήλα και το καταραμένο πενηντάρικοΤρία μήλα και το καταραμένο πενηντάρικοΤρία μήλα και το καταραμένο πενηντάρικο

Γράφει ο Ηλίας Μπόρας-Ντόρος

Ήταν η δεκαετία του 1950. Ο επάρατος εμφύλιος είχε τε-
λειώσει. Η υποδιοίκηση Χωροφυλακής στα Λαγκάδια έδινε
άδειες μετακίνησης των κατοίκων του χωριού για ανεύρεση
δουλειάς και στην πέραν του ισθμού της Κορίνθου Ελλάδα. Οι
περισσότεροι χωριανοί, στη πλειοψηφία τους εργάτες οικο-
δομών, άρχισαν να μετακινούνται για δουλειά κύρια στην Αθή-
να αλλά και βορειότερα. Ο πατέρας μου δούλευε τότε μαζί με
άλλους Σερβαίους στην Λαμία. Εμείς, τα παιδιά του χωριού,
ιδιαίτερα εκείνα των οποίων οι γονείς δεν είχαν πολλά χτή-
ματα, όπως εγώ, η είχαν μεγαλύτερες αδελφές η αδέλφια να

βοηθήσουν στην καλλιέργεια την οικογένεια, σαν μοναδική απασχόληση είχαμε το παιχνίδι. Το
σχολείο ήταν την εποχή εκείνη παιχνιδάκι. Για τους σημερινούς μαθητές που είναι εξαναγκα-
σμένοι να κινούνται καθημερινά μεταξύ σχολείου και φροντιστηρίου απίστευτο!

Έναν Αύγουστο μήνα εκείνης της δεκαετίας,
πρέπει να ήμουνα 7 η 8 χρονών, πήγαινα μαζί με
τον εξάδελφο μου Θανάση (της θειας μου της Στα-
μάτας) Σχίζα βόλτα προς το νεκροταφείο. Αυτός
είναι έναν χρόνο νεότερος από εμένα. Κάτω από
την Λιμνίτσα ήταν μια μηλιά γεμάτη μήλα (όπως
διαπιστώσαμε αργότερα ακόμη άγουρα), πηδήξαμε
την μάντρα και „κλέψαμε“ τρία μήλα ο καθένας.
Συνεχίσαμε την βόλτα μέχρι το νεκροταφείο, πη-
δήξαμε την νότια μάντρα του νεκροταφείου και
καθίσαμε να φάμε με την ησυχία μας το αποτέλε-
σμα της „κλεψιάς“ μας. Δυστυχώς όμως την ενέρ-
γεια μας αυτή παρακολούθησε η θεια μου η Δη-
μήτρω (αδελφή του πατέρα μου). Την είδαμε να
έρχεται σιγά-σιγά προς το μέρος που καθόμαστε,
πιθανώς να μας επικρίνει. Εμείς στην αρχή κρυ-
φτήκαμε, αργότερα, „για να θολώσουμε τα νερά“
κατεβήκαμε στην γκούρα, ανεβήκαμε στου λα-
χταρί, και από το πίσω μέρος του τσιούμπι (για να
μην φαινόμαστε από το χωριό) βγήκαμε στου λιμη-
μής. Εκεί συναντήσαμε τον Μαρίνη Ρουσιά (πα-
τέρα του σημερινού ταβερνιάρη Γιάννη Ρουσιά)
που ερχόταν στο χωριό. Αυτή η συνάντηση ήταν
ότι πρέπει. Ο Μπάρμπα-Μαρίνης θα πιστο-
ποιούσε οπωσδήποτε ότι μας συνάντησε στου λι-
μημής και έτσι δεν θα πίστευε κανένας την θεια
μου την Δημήτρω.

Στο μεταξύ αυτή, φοβούμενη πιθανώς μήπως
κατηγορηθούν τα δικά της παιδιά ότι έκλεψαν τα
μήλα (ο κήπος της συνορεύει με τον κήπο που βρι-
σκόταν η μηλιά), ειδοποίησε την ιδιοκτήτρια της
μηλιάς ότι „ο Λιάς του Ντόρου και ο Θανάσης
της Σταμάτας“ έκλεψαν τα μήλα.

Η ιδιοκτήτρια της μηλιάς πήγε κατευθείαν στην
μάνα μου και κατηγορηματικά ζήτησε 50 δραχ-
μές αποζημίωση, ποσό μεγάλο εκείνη την εποχή
αν σκεφτεί κανείς ότι μια γυναίκα που δούλευε
στα χωράφια έπαιρνε 5 δραχμές η ένας εργάτης
οικοδομών 15-20 δραχμές την ημέρα. Σε περί-
πτωση που δεν πληρωνόταν η αποζημίωση αυτή
θα μου έκανε μήνυση με αποτέλεσμα

 “να μην μπορώ να γίνω αργότερα ούτε λού-
στρος στην Ομόνοια“.

Γυρνώντας στο σπίτι αργά το βράδυ με ρώτη-
σε η μάνα μου αν αληθεύει το γεγονός της κλο-
πής. Αρνήθηκα κατηγορηματικά λέγοντας ότι
εγώ είχα πάει βόλτα με τον Θανάση στου λιμη-
μής. Το ίδιο έκανε και ο εξάδελφος μου όπως
είχαμε συνεννοηθεί. Η ιδιοκτήτρια της μηλιάς
επέμενε. Ο Μπάρμπα-Μαρίνης „έβαζε το χέρι
του στο Ευαγγέλιο“, όπως έλεγε, πως είναι αδύ-
νατο να κλέψαμε εμείς τα μήλα αφού μας συνά-
ντησε στου λιμημής.

Πέρασε περίπου μια εβδομάδα. Οι κάτοικοι
του χωριού συζητούσαν την περίπτωση. Είχαν
χωριστεί σε δυο στρατόπεδα. Άλλοι πίστευαν
εμάς, άλλοι την ιδιοκτήτρια της μηλιάς. Το πρό-
βλημα έπρεπε να λυθεί. Ο Παπά-Αναστάσης
ανέλαβε να κάνει τις αναγκαίες ανακρίσεις. Μια
ημέρα παίζαμε στην ράχη. Ήλθε ο Παπά-Ανα-
στάσης, κάλεσε πρώτα εμένα για εξομολόγηση.
Αρνήθηκα κατηγορηματικά την κατηγορία. Με-
τά κάλεσε τον Θανάση επίσης για εξομολόγη-
ση. Αυτός, μη γνωρίζοντας την δική μου απά-
ντηση, παραδέχτηκε την κλοπή. Το πρόβλημα
που απασχολούσε την κοινή γνώμη του χωριού
είχε λυθεί. Η γιαγιά μου, η “Γριά-Κώτσιο“, α-
νέλαβε να πείσει την ιδιοκτήτρια να παραιτηθεί
από την αποζημίωση των 50 δραχμών που ζη-
τούσε, η τουλάχιστον να ελαττώσει το ποσό. Η
ιδιοκτήτρια παρέμεινε ανένδοτη. Για την μάνα
μου δεν απόμενε τίποτε άλλο παρά η πληρωμή
της αποζημίωσης, αφού η ιδιοκτήτρια ανήγγει-
λε ότι την άλλη ημέρα θα πήγαινε στα Λαγκά-

δια να κάνει μήνυση. Έβαλε ένα πενηντάρικο
στην τσέπη της ποδιάς της, βγήκε στην αγορά,
να συναντήσει κάποιον από την οικογένεια της
ιδιοκτήτριας, και να του το δώσει. Συνάντησε τον
πεθερό της ιδιοκτήτριας στο τσαγκαράδικο του
Θεοδώρου Τρουπή (Αλούπη). Μπήκε μέσα, έ-
βγαλε το πενηντάρικο από την τσέπη της για να
το δώσει. Αυτός δεν έπιασε το πενηντάρικο στα
χέρια του λέγοντας “άστο εκεί“ δείχνοντας την
άκρη του τσαγκαράδικου τραπεζιού του Μπάρ-
μπα-Θοδωρή. Σηκώθηκε, λέγοντας στον Μπάρ-
μπα-Θοδωρή “κράτα τον λογαριασμό για το
κρασί και δώσε μου τα ρέστα“. Ο Μπάρμπα-
Θοδωρής αρνήθηκε λέγοντας „δεν το πιάνω εγώ
αυτό στα χέρια μου, η Ντόραινα το έχει καταρα-
μένο και ο Ντόρος μου έχει βαφτίσει δυο παιδιά“.
Το πενηντάρικο έμεινε στην άκρη του τραπεζιού
ανέπαφο. Ξαφνικά μπαίνει μέσα ο Παπά-Ανα-
στάσης. Ο πεθερός της ιδιοκτήτριας πρόσφερε
στον Παπά πέντε δραχμές “για την εκκλησία“ όπως
του ανάφερε. Ο Παπά-Αναστάσης κράτησε το
πενηντάρικο, επιστρέφοντας 45 δραχμές. Με αυ-
τόν τον τρόπο λύθηκε τόσο το πρόβλημα της μή-
νυσης, όσο και το πρόβλημα του καταραμένου
πενηντάρικου, αφού για τους παπάδες δεν πιά-
νουν οι κατάρες! Ο δρόμος για μια σταδιοδρομία
σαν “λούστρος στην Ομόνοια“ έμεινε ανοιχτός.

Οι επόμενοι μήνες ήταν οι ποιο δύσκολοι της
ζωής μου ακόμη μέχρι σήμερα. Ευχόμουνα να
μην έλθουν ποτέ Χριστούγεννα. Ο λόγος ήταν ότι
τον Δεκέμβριο επέστρεφαν στο χωριό οι μαστόροι
που δούλευαν στις διάφορες οικοδομές της Ελλά-
δας για να γιορτάσουν την γέννηση του Χριστού
με την οικογένεια τους. Ανάμεσα σε αυτούς και ο
πατέρας μου από την Λαμία. Τι να του έλεγα;
πως θα αντιδρούσε αν μάθαινε το γεγονός; Αυτή
η σκέψη επισκίαζε το ευχάριστο γεγονός της επι-
στροφής του πατέρα μου. Προτιμούσα να παραι-
τηθώ από τα δώρα που έφερνε κάθε φορά όταν
επέστρεφε από την μαστοριά. Ακόμη και από τις
καραμέλες η τα μπισκότα.

Οι ευχές μου δεν εισακούστηκαν. Ο πατέ-
ρας μου γύρισε περίπου μέσα Δεκέμβρη στο
χωριό, με τις καραμέλες και τα μπισκότα ό-
πως συνηθισμένα. Η αγωνία είχε φτάσει στο
κατακόρυφο. Παρακάλεσα την μάνα μου να
μην του αναφέρει το γεγονός της κλοπής. Αυ-
τή αρνήθηκε. Άλλωστε ήταν πιθανό, ύστερα
από την δημοσιότητα που είχε λάβει το γεγο-
νός, να το πληροφορηθεί από αλλού. Ύστε-
ρα από 2-3 ώρες από την στιγμή της επι-
στροφής του, νομίζοντας ότι δεν άκουγα την
συζήτηση τους, του το ανάφερε. Ο πατέρας
μου αντί να επιπλήξει εμένα, τον δράστη της
„κλοπής“, τα έβαλε με την μάνα μου, διότι
έδωσε 50 δραχμές για τρία μήλα! Έφυγε
τροχάδην για την αγορά. Τι συνέβη εκεί μου
είναι άγνωστο. Όταν επέστρεψε στο σπίτι
με συμβούλεψε να μην ξανακάνω κλοπή και
το βασικότερο να μην λέγω ψέματα στους
γονείς μου.

Πριν μερικά χρόνια αναζήτησα την μηλιά,
όχι για να ξανακλέψω μήλα, αλλά με σκοπό
να κόψω κεντράδια και να κεντρώσω μια μη-
λιά στον κήπο μου. Διαπίστωσα ότι δεν υ-
πήρχε πλέον. Δυστυχώς είχε ξεραθεί!

Η όλη αυτή ιστορία μου έχει γίνει ψύχωση.
Ακόμη και σήμερα αποτελεί αντικείμενο διέ-
νεξης με την οικογένεια μου διότι κάθε Ο-
κτώβριο η Φεβρουάριο που επισκέπτομαι τους
κήπους που πουλάνε οπωροφόρα δέντρα ε-
πιστρέφω με μια μηλιά στα χέρια. Ο γιος μου
με συμβουλεύει να επισκεφτώ ψυχολόγο!

Τα μήλα αποτελούν πάντως το ποιο α-
γαπητό μου φρούτο!

Ο ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΝΤΡΕΚΟΠΟΥΛΟΥ
ÃñÜöåé ï Êùíóôáíôßíïò ×ñoíüðïõëïò

Αγαπητέ “ΑΡΤΟΖΗΝΕ”: Τον Θ. Ντρεκόπου-
λο, γαμπρό του Ηλία Χρονόπουλου (Μαρθολιά)
τον συνόδευσαν από το Μόντρεαλ έως την τε-
λευταία του κατοικία στο Χρυσοχώρι Ηραίας η
γυναίκα του ÅëÝíç και οι κόρες του Ôïýëá και
Ãåùñãßá, που είχαν μεταναστέψει 2 χρόνων και 6
μηνών αντίστοιχα. Ο χαμός του Πατέρα τους σα-
φώς είναι μια σκληρή εμπειρία για τις κόρες του
και ανιψιές μου, αλλά το ταξίδι συνοδείας ήταν για
αυτές μια συγκλονιστική εμπειρία με ποικίλα και
πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Επειδή είχα την ευ-
καιρία να ζήσω την εμπειρία του ταξιδιού τους,
ζητώ την φιλοξενία των στηλών σας για να μεταφέ-
ρω στους συμπατριώτες τα αισθήματα και τις δια-
πιστώσεις δύο Ελληνίδων με διπλή υπηκοότητα.
Όλοι γνωρίζουμε ότι η αγάπη προς την Πατρί-

δα και τα αισθήματα υποστήριξης προς αυτή είναι
πολύ έντονα και θεωρούνται δεδομένα για όλους
τους Έλληνες της Διασποράς. Τα μεγάλα συλλαλη-
τήρια στήριξης της Πατρίδας, τις πολλές Ελληνικές
πολιτιστικές εβδομάδες που οργανώνουν, τα πολ-
λά και καλά Ελληνικά σχολεία που έχουν, τους πολ-
λούς Εθνικοτοπικούς συλλόγους που έχουν ιδρύ-
σει, οι μεγαλειώδεις εκδηλώσεις που οργανώνουν
(έτυχε να τα ζήσω και εγώ για 10 περίπου χρόνια
στην διασπορά) αποδεικνύουν ότι αυτοί οι Έλλη-
νες αν δεν αγαπούν πιο πολύ από εμάς την Ελλάδα,
σίγουρα την σκέπτονται και την αγαπούν πιο έντο-
να. Αισθήματα σαν τα παραπάνω είναι φυσικό να
θρέφουν για την πατρίδα και οι κόρες του ÈáíÜ-
óç αφού δια του παραδείγματος αυτά είχε διδάξει
στα παιδιά του.
Το ταξίδι συνοδείας, τις έκανε πιο πολύ υπερή-

φανες που είναι Ελληνίδες και κατάγονται από αυ-
τόν τον τόπο. Μεγάλη ανακούφιση μου προκάλε-
σε το γεγονός ότι όλοι συμπατριώτες τους περίμε-
ναν στο πατρικό του Θανάση. Ανακούφιση τους
προκάλεσε το γεγονός ότι με τα εξαπτέρυγα μπρο-
στά όλοι οι συχωριανοί οι συμπατριώτες συνό-
δευσαν τον Πατέρα τους από το σπίτι στην εκκλη-
σία για την τελετή. Ανακούφιση και βάλσαμο ήταν
για αυτές η μεγάλη συμπαράσταση του κόσμου
από όλα τα χωριά. Εκτίμησαν ιδιαίτερα την συμπα-
ράσταση αυτών που έκαναν μεγάλο ταξίδι για να
φθάσουν εκεί. Ανακάλυψαν τις βαθιές τους ρίζες
και διαπίστωσαν την σοφία των Ελληνικών παρα-
δόσεων και εθίμων.
Την επομένη της τελετής οι κόρες του ÈáíÜóç

για τακτοποίηση διαδικαστικών θεμάτων πέρασαν
από Τσιούκα, Λουτρά και έφθασαν στο Παλού-
μπα. Με την  εμφάνιση τους στο Δημαρχείο  έγινε
διακοπή της σύσκεψης που έτυχε να γίνεται και
όλοι μαζί περιλαμβανομένου και του Δημάρχου
μας, τις υποδέχθηκαν και τις συλλυπήθηκαν.  Ό-

πως λένε και οι ίδιες είδαν την ανθρωπιά κατάματα.
Δεν γνώριζαν κανέναν στο Δημαρχείο αλλά ένιω-
σαν και οι δυο τους ότι  όλοι ήταν συγγενείς τους,
που ποτέ δεν είχαν συναντήσει. Η ζεστασιά του
Δημαρχείου θα τους μείνει αξέχαστη. Υπήρξαν υ-
πάλληλοι που προσφέρθηκαν να εκδώσουν πιστο-
ποιητικό που εμείς δεν γνωρίζαμε ότι πολύ σύντο-
μα θα μας ήταν απαραίτητο. Ο δε Δήμαρχος μετα-
ξύ άλλων έδειξε στις ανιψιές μου σε πιο μέρος είχε
πάρει καφέ με τον Πατέρα τους στην πλατεία. Óõã-
÷áñçôÞñéá óôï ðñïóùðéêü ôïõ Äçìáñ÷åßïõ.
Η Θέα από την πλατεία τους έφερε δάκρυα

διότι έβλεπαν το χωριό του Πατέρα τους όπως
και τόσα άλλα χωριά.  Φαντάστηκαν τον Πατέρα
τους να περπατά ξυπόλητος σε αυτά τα μέρη, με-
τά να τα περνά με το άλογο και τελευταία με το
αμάξι του. Η θέα τις εντυπωσίασε και δεν ήθελαν
να φύγουν από την πλατεία. Εκεί στην πλατεία ξε-
κίνησαν να ψάχνουν τα αίτια που δεν λύνονται τα
προβλήματα και αναγκάζουν τον κόσμο να φύγει
από την ομορφιά και να οδηγηθεί στην λύση της
αστυφιλίας και της μετανάστευσης.  Χωρίς να γνω-
ρίζουν το πώς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι
αυτός  ο τόπος χρειάζεται ανάπτυξη για να γυρί-
σει ο κόσμος στην ομορφιά της φύσης. Εγώ θα
έλεγα, ο Δήμαρχος μας μαζί με τον φίλο μου τον
Θάνο και τα υπόλοιπα στελέχη του Δήμου, να
καθίσουν στην πλατεία και ατενίζοντας νοτιοδυ-
τικά να βρουν αναπτυξιακές λύσεις. Θα βοηθή-
σουμε όλοι.
Φεύγοντας από το Παλούμπα περάσαμε από το

Σαρακίνη, Λυσσαρέα, Κοκκινοράχη και φθάσαμε
στους Αράπηδες που είναι και το χωριό της Μάνας
τους. Η επιστροφή για το Χρυσοχώρι έγινε από
την Φούσια,  και Όχθια  για να αποκτήσουν ολο-
κληρωμένη εικόνα της περιοχής. Η πορεία και στις
δύο διαδρομές παρουσίαζε πρόβλημα διότι ήθε-
λαν να σταματούν και να βλέπουν τα χωριά και τα
μέρη που αγαπούσε ο Πατέρας τους.
Η Ôïýëá με την Ãåùñãßá είναι πολύ ικανοποιη-

μένες διότι πιστεύουν ότι ως όφειλαν επαναπάτρι-
σαν τον Πατέρα τους, εμπέδωσαν κάποια από τα
ήθη και έθιμα της καταγωγής τους, θαύμασαν την
ομορφιά της γενέτειρας τους και επιβεβαίωσαν μέ-
σα τους τις γερές, μακριές και βαθιές τους ρίζες,
που ξεκινούν από του Σέρβου και καταλήγουν στο
Χρυσοχώρι.
Πριν την αναχώρηση τους επαναλάμβαναν συνε-

χώς ότι αυτό το ταξίδι τις έκανε καλύτερες και
νιώθουν πολύ υπερήφανες για την καταγωγή τους
που περιέχει τέτοιες αξίες. Υποσχέθηκαν ότι θα
σχεδιάσουν το επόμενο ταξίδι τους να είναι μεγα-
λύτερο σε διάρκεια για να μείνουν αρκετά στο χω-
ριό.

Åõ÷áñéóôïýí üëïõò ôïõ óõìðáôñéþôåò ãéá
ôçí óõìðáñÜóôáóç.

Θεόδωρος Κ. Χρονόπουλος: Ο “Βουλευτής”
Γράφει η Αθανασία Χειμώνα-Γκούτη

Τον έλεγαν “βουλευτή” γιατί σε κάποιες εκλογές είχε θέσει υποψηφιότητα,
αλλά δεν εξελέγη. Καταγόταν από το χωριό μας τους Αράπηδες, το σόι των
Χρονοπουλαίων και πρέπει να είχε γεννηθεί στη δεκαετία του 1880. Ήταν
πρωτότοκος γιος του Κωσταντή (του Ηλία), που είχε ένα γιο ακόμη (Γιώργη,
1892-1945)  και 3 κόρες (Δήμητρα,
Σταυρούλα και Μαρίνα).

Ήταν πρώτος ξάδερφος του πα-
τέρα μου Θοδωρή Χειμώνα και θυ-
μάμαι που είχαμε τη φωτογραφία του

στο σπίτι μας! Το σπίτι τους ήταν αυτό που έχει σήμερα ο Μήτσιος
ο Χειμώνας.

Ο Θοδωρής πήγε ένα διάστημα στην Αμερική και όταν γύρισε
πολιτεύθηκε αλλά, όπως έλεγαν τότε,  πήρε μόνο το δικό του ψήφο.

.Στο “βουλευτή” λοιπόν προξένεψαν μια κοπέλα από του Σέρβου,
που ήταν αδερφή των Δημοπουλαίων (Σιώκου, Σκορδή κλπ),  Ο
Γέρο-Σιώκος είχε 4 αδέρφια (Χρήστο, Γιάννη, Ηλία, Κώτσιο) και 2
αδερφές (Ελένη και Φεβρωνία). Του άρεσε η κοπέλα και έτσι συμ-
φώνησε να παντρευτούνε. Ο γάμος έγινε το βράδυ στο σπίτι (συνη-
θιζόταν εκείνη την εποχή), με τα καθιερωμένα γλέντια.

Το πρωί που φώτισε βλέπει ο γαμπρός με έκπληξη ότι η νύφη δεν
ήταν η Ελένη που είχε δει και του άρεσε, αλλά η αδερφή της η
Φεβρωνία, που δεν ήταν όμορφη, γιατί είχε παραμορφωμένο κάπως
πρόσωπο, από κάποια  ανωμαλία στο χείλος (νομίζω πως το λένε
λαγόχειλο). Διαμαρτυρήθηκε ο δυστυχής γαμπρός για αυτά που
συνέβησαν, αλλά του “πέσανε όλοι απάνω” πως εξέθεσε τάχα την κοπέλα και τι θα πει ο κόσμος και διάφορα
τέτοια... Τι να κάνει και αυτός, υποχώρησε και πήρε τη νύφη στο σπίτι.

Όμως ο τόπος δεν τον χώραγε στους Αράπηδες και αφού έμειναν  λίγο διάστημα εκεί, έφυγαν  για τη
Μεσσηνία. Λένε πως εκεί έμεναν σε μια ξύλινη παράγκα που κάποια στιγμή πήρε φωτιά και ο “βουλευτής”
κάηκε.

Η Φεβρωνία γύρισε στου Σέρβου και έμενε πότε στο πατρικό της σπίτι και πότε σε συγγενείς. Κάποια
περίοδο έμενε μόνη της στο σπίτι ιδιοκτησίας σήμερα Ηλία Βέργου, που ήταν του Μαρίνη Στρίκου και ήταν
μισοτελειωμένο, χωρίς  κουφώματα. Ζούσε με τη βοήθεια των δικών της και του κόσμου, κάνοντας θελήματα
πότε εδώ και πότε εκεί και κανένα μεροκάματο στα χωράφια.

Η αδερφή της, η Ελένη, παντρεύτηκε στα Σχιζαΐικα και πήρε τον Κ. Πετρούλια.
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Σπόροι και... σπορίδια!     Γράφει ο Δ. Κουκουζής (Από Λευκοχώρι)

Τώρα με τα πρωτοβρόχια
“σκαρίζουνε” οι αγρότες για τα
οργώματα και τη σπορά. Από τα
μέσα Οκτώβρη και μετά οι δου-
λευτάδες της γης ξεκινούν πουρ-
νό-πουρνό με τα ζωντανά τους
για το όργωμα. Συνηθισμένοι α-
πό μπονώρα στη δουλειά και από
νωρίς στο σπίτι, χρόνια τώρα όλες
τις δουλειές τους (σπορά, θέρο,
ρέντο, τρύγο) τις αρχίζουν από τα
χαράματα.

“Όσο με βόηθησε η αυγή, ούτε
η μάννα κι αδερφή” συνηθίζουν να λένε.  Στο ορο-
πέδιο της Χωτούζας οι ζευγολάτες με τις τραγιά-
σκες και τα σκληρά χέρια, πίσω από το ζευγάρι και
το υνί “αναγομάνε” το χώμα, που είναι έτοιμο από
τη βροχή και αρχίζουν τις αυλακιές και τη σπορά.
Μοσχοβολούν τα χωράφια, αλλάζει η όψη του

τοπίου, παντού οχλοβοή από ζα και ανθρώπους.
Από κοντά και τα θεοπούλια που αναζητούν σπό-
ρους και τροφή. Το καινούργιο χώμα, νεοσκαμέ-
νο, δίνει άλλη χάρη στο χωράφι. “Το δουλεμένο,
ζηλεμένο”. Που και που το υνί βγάζει στην επιφά-
νεια και βορβιά. Τα μαζεύουν οι αργατίνες για να
αλλαξοφαήσουν. Τα ξεπικρισμένα βορβιά με αλάτι,
ξύδι και λαδάκι είναι νόστιμο, υγιεινό και νηστίσι-
μο φαγητό. Είναι ακριβά βέβαια σήμερα στα ε-
στιατόρια γιατί βγαίνουν από τα ...σαραντάβαθα!
Μαζί με το όργωμα λοιπόν και η σπορά. Το σακ-

κούλι στον ώμο και ο σπόρος (σιτάρι, κριθάρι, βί-
κος, βρώμη) να πέφτει όλος χάρη και ομορφάδα.
Βήμα και χεριά, λένε οι αγρότες
που γέμιζαν τη χούφτα σιτάρι, το
χέρι τους διέγραφε ημικύκλιο και ο
σπόρος έπεφτε σωστά και ομοιόμορ-
φα. Δύσκολη δουλειά, ήθελε μα-
εστρία, δεν μπορούσε να την κάνει
ο καθένας. Δύσκολη η ζωή τους. Α-
πλή όμως και ωραία. Τα οργώματα
έπρεπε να γίνουν στην ώρα τους
και να τελειώσουν γρήγορα, γιατί ο καιρός είχε τις
αναποδιές του.
Μέχρι του ΑγιοΦιλίππου έπρεπε να έχουν τε-

λειώσει οι σπορές για να έχουν καλές σοδειές και
να τρώνε τα παιδιά τους ψωμί όλο το χρόνο.
Εκτός όμως από τους σπόρους των δημητριακών

είχαμε και τα...σπορίδια! Τους σπόρους δηλαδή
των διαφόρων λαχανικών με τους οποίους σπέρ-
ναμε τους κήπους μας. Οι σπόροι αυτοί ήταν μικρά
σποράκια (κόκκοι) σιναπιού, σέσκουλου, μάραθου,
σπανακιού, μαϊντανού, λεποδιάς, μαρουλιού κ.λπ.
Ποτέ και κανείς δεν τους αγόραζε. Η διακίνησή
τους και ο εφοδιασμός των σπορέων γινόταν από
χέρι σε χέρι, από νοικοκυρά σε νοικοκυρά και

από σπίτι σε σπίτι με φιλέματα ή
δανεικούς. Κάθε σπίτι και νοικο-
κυριό είχε ένα κήπο όπου καλλιερ-
γούσε τα διάφορα λαχανικά του με
σπορίδια, που είχε κρατήσει από
την σοδειά του προηγουμένου χρό-
νου. Κάθε γυναίκα τα σπορίδια που
έβγαζε στο τέλος από το λαχανό-
κηπό της τα φύλαγε σε κουτάκια ή
σε πάνινα σακκουλάκια, μαντίλια,
μπαλωματάκια, ώστε να τα έχει για
σπόρο την επόμενη χρονιά. Από τα
σπορίδια αυτά φίλευε ή δάνειζε τη

γειτόνισσα της με την οποία αντάλλασσε αντίστοι-
χα σπορίδια που αυτή δεν είχε. Έτσι το ανταλλα-
κτικό αυτό εμπόριο... σποριδίων ανθούσε σε όλο το
χωριό και όλοι είχαν σε επάρκεια όλων των ειδών
σπόρους για τα κηπευτικά τους. Έχοντας λοιπόν τα
λαχανικά των κήπων τους, μαζί με τα αυτοφυή ά-
γρια χόρτα των χωραφιών τους οι Λευκοχωρίτισσες
νοικοκυρές δεν ξέμεναν ποτέ από ...Λαϊκή και δεν
τους έλειψαν ποτέ οι λαχανόπιτες, οι σαλάτες, τα
πεντανόστιμα ψιλικούλια (με σφαλιγκάρια) τα φα-
σολάκια και γενικά η Μεσογειακή δίαιτα.
Έτσι η υγιεινή διατροφή, η συνεχής σωματική

άσκηση και η μη καθιστική ζωή τους, τις κράτησε
πάντα σε φόρμα λες και πήγαιναν καθημερινά
στο... ΒΟDYLINE!

A, ξέχασα τα κουκιά! Κάθε κήπος είχε και τα
κουκιά του, μαζί με τα κρεμμύδια του. Τα πεντα-
νόστιμα κουκιά τα τρώγαμε στο φούρνο ή τσιγαρι-
στά στη κατσαρόλα. Εμείς τα παιδιά τα τρώγαμε

χλωρά και ωμά μαζί με τις αγκινά-
ρες. Πώς είπατε! Κυάμωση! Αφή-
στε μας κύριοι, εμείς στο χωριό μας
δεν είχαμε τέτοιο πράμα! Το μό-
νο που προσέχανε οι σπορείς στα
κουκιά ήταν ότι έπρεπε να τα
σπείρουνε το αργότερο μέχρι του
Αγιο-Φιλίππου (14 Νοέμβρη). Γιατί
μετά, τα κουκιά αργούν τάχα να

φυτρώσουν. Κάνουν -λέει- 40 ημέρες για να “σκά-
σουνε”. Αρχίζει βλέπετε του Αγιο-Φιλίππου το 40ή-
μερο, τα σαρανταλείτουργα και η νηστεία των Χρι-
στουγέννων.
Λοιπόν: Τώρα που άρχισε η φυτευτική περίοδος

των ...ψιλικών σκάψτε ένα τοπάκο (κάνει καλό το
σκάψιμο στο γύμνασμα των...κοιλιακών) και ελά-
τε να σας δώσω λίγα σπορίδια που έχω φυλαγμέ-
να στο μαντίλι μου, να τα σπείρετε για να έχετε
υγιεινή, νόστιμη και Μεσογειακή διατροφή. Και
του χρόνου μου τα επιστρέφετε από τη σοδειά σας!

(Από το βιβλίο “Εύθυμα και σοβαρά”, του Λευ-
κοχωρίτη δικηγόρου Δ. Κουκουζή, που πρόσφατα
κυκλοφόρησε).

Νοέμβρης και δεν
έσπειρες, σιτάρι λίγο
θάχεις.
Του Γενάρη το ζευγάρι
διάβολος θε να το
πάρει.

Στo Άργος για καπνό και στα Λεχαινά για αλάτιΣτo Άργος για καπνό και στα Λεχαινά για αλάτιΣτo Άργος για καπνό και στα Λεχαινά για αλάτιΣτo Άργος για καπνό και στα Λεχαινά για αλάτιΣτo Άργος για καπνό και στα Λεχαινά για αλάτι
Γράφει ο Τουθεύς

Στην περίοδο της κατοχής το αλάτι ήταν δυσεύρετο. Και όπως είναι φυσικό κάθε σπίτι φρόντι-
ζε να εξασφαλίσει το αλάτι που χρειαζόταν τόσο για το καθημερινό μαγείρεμα όσο για τη δια-
τήρηση και παρασκευή τροφίμων όπως το χοιρινό παστό, τη φέτα το τυρί ,τις μυτζήθρες, τα
τουρσιά, την κατεργασία  δερμάτων κ.λ.π. Ήταν δηλαδή το αλάτι βασικό στοιχείο για τη ζωή  και
απαραίτητο για κάθε νοικοκυριό. Είναι γνωστό στους παλαιότερους και οι πιο νέοι ασφαλώς θα
έχουν ακούσει ότι την σκοτεινή περίοδο της κατοχής δεν είχε κανένας εμπιστοσύνη στα πληθω-
ρικά λεφτά που κυκλοφορούσαν γι΄αυτό και οι όποιες αγορές γινόντουσαν με ανταλλαγή προϊό-
ντων, είτε αγροτικών και κτηνοτροφικών, είτε προϊόντων οικοτεχνίας (υφαντά, πλεκτά , νήμα-
τα , βαρέλες, γεωργικά εργαλεία κλπ). Οι συγχωριανοί μας την εποχή εκείνη έπρεπε να βρουν
τρόπο να προμηθευτούν το αλάτι που χρειαζόταν ο καθένας και εάν εξασφάλιζε αρκετό μπορού-
σε να το ανταλλάξει με άλλα πράγματα απαραίτητα για το σπίτι και την οικογένειά του. Η πιο
κοντινή περιοχή όπου μπορούσε να βρει κανείς αλάτι εκείνη την εποχή, ήταν τα παράλια της
Ηλείας και κυρίως στην Κυλλήνη και στα Λεχαινά. Στις περιοχές εκείνες μεγάλη πέραση είχε για
τις ανταλλαγές ο καπνός για τους καπνιστές. Βλέπει κανείς και την τρελή αντίθεση  ψωμί δεν
υπήρχε αλλά όλοι σχεδόν οι άντρες κάπνιζαν! Ο καπνός σε αποξηραμένα φύλλα, γιατί περί αυτού
πρόκειται, δεν ήταν εύκολο να βρεθεί. Το πιο κοντινό μέρος που καλλιεργούσαν καπνά ήταν η
περιοχή του Άργους. Σκέφτηκαν λοιπόν οι Σερβαίοι ότι αν αποκτούσαν καπνό θα μπορούσαν να
το ανταλλάξουν με αλάτι. Πώς ξεκίνησε αυτή η φάμπρικα δεν είναι γνωστό ούτε ποιος έκανε την
αρχή. Για να πάει κανείς από του Σέρβου στο Άργος με τα μουλάρια ήταν ολόκληρη περιπέτεια.
Μακρύς ο δρόμος και δύσκολος και η εποχή που μπορούσαν να βρουν καπνά ήταν στα μέσα του
φθινοπώρου οπότε οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν οι καλύτερες.

Ο δρόμος για το Άργος.
Ξεκίνησε λοιπόν μια παρέα από τέσσερις

συμπατριώτες μας να πάνε από το χωριό  στο
Κουτσοπόδι του Άργους για καπνό. Φόρτω-
σαν στα μουλάρια ο καθένας ό,τι είχε για α-
νταλλαγή: άλλος σαΐσματα, άλλος μια μπατα-
νία  και ματαράτσια, άλλος ένα μικρό βαρέλι
φέτα και μυτζήθρες, άλλος πλεκτές φανέλες
εσωτερικές, και πλεκτά μάλλινα σώβρακα. Τέ-
τοια  πράγματα δηλαδή ότι  καταλάβαιναν πως
είχαν πέραση στα καπνοχώρια για να τα α-
νταλλάξουν με  καπνό. Πέρασαν από τη Βυ-
τίνα, τη Βλαχέρνα και στο Λεβίδι  πήραν τον
κατήφορο για τη Χούτουζα. Είχε πλέον βρα-
διάσει και έπρεπε να βρουν πού θα διανυ-
κτερεύσουν. Αν ήταν καλοκαίρι θα μπορού-
σαν να κοιμηθούν στο ύπαιθρο- έτσι κι αλλιώς
ήταν συνηθισμένοι.  Αλλά τώρα η γης ήταν
βρεγμένη και η υγρασία περόνιαζε τα κόκαλα
τους, γι’ αυτό έψαχναν να βρουν κάποια εγκα-
ταλειμμένη αποθήκη ή κάποιο εξωκκλήσι.΄Ε-
δεσαν τα μουλάρια σε ένα απόμερο μέρος και
απλώθηκαν στην περιοχή για να βρουν προ-
σωρινό κατάλυμα. Κάποια στιγμή ο μπάρ-
μπα-Γιάννης σφύριξε δυνατά για να ειδοποιή-
σει την υπόλοιπη παρέα ότι είχε βρει κάτι κα-
τάλληλο. Μαζεύτηκαν όλοι στη θέση που εί-
χαν δέσει τα μουλάρια και ακολούθησαν τον
μπάρμπα-Γιάννη που τους οδήγησε σε μια α-
ποθήκη με σανό και άχυρα. Όλοι συμφώνη-
σαν ότι ήταν ό,τι χρειαζόταν. Δεν δυσκολεύτη-
καν να σπρώξουν τη μικρή ξύλινη πόρτα για
να μπουν μέσα. Βέβαια ο ελεύθερος χώρος
για να κοιμηθούν ήταν πολύ μικρός γιατί η
αποθήκη ήταν μέχρι τη σκεπή γεμάτη.΄Εβγα-
λαν έξω πεντέξι μπάλες σανό και έστρωσαν
στα γρήγορα, γιατί είχε σκοτεινιάσει. Ξεφόρ-
τωσαν τα μουλάρια, τα έδεσαν από το πόδι με
τις τριχιές και έβγαλε ο καθένας ό,τι είχε πά-
ρει μαζί του να φάνε κάτι για βράδυ. Με το
φως των αστεριών δειπνήσανε ! Άλλος λίγο
ψωμί με τυρί, άλλος τσιγαρίδες, άλλος δυο
κρεμμύδια και μια ντομάτα , τέτοια πράγματα
δηλαδή.  Ήπιαν από μια γουλιά ρακί από την
τσίτσα και έπεσαν για ύπνο.  Ο μεγαλύτερος
της παρέας ο μπάρμπα-Μήτσος και ο πιο θρή-
σκος έκανε το σταυρό του δοξάζοντας το Θεό
που βρήκανε ένα μέρος να ξενυχτήσουν και
δεν κολαστήκανε, όπως είπε, να στρώσουν
και να κοιμηθούν σε κανένα εξωκκλήσι. Κάτι
μουρμούρισε ο μπάρμπα-Μιχάλης, αλλά δεν
δόθηκε συνέχεια στη συζήτηση.
Το πρωί με το χάραμα μάζεψαν τα πράγματά

τους, τα φόρτωσαν στα μουλάρια και ξεκίνη-
σαν χωρίς καθυστέρηση. Είχαν βλέπεις το φόβο
μήπως έρθει ο ιδιοκτήτης της αποθήκης και
έχουν κακά ξεμπερδέματα. Άσε που γύριζαν
και αγροφύλακες. Πήραν το δρόμο για την Κα-
ντήλα. Ανήφορος και με πολλές στροφές. Βγή-
καν στο διάσελο και τράβηξαν για τη Σκοτεινή.
Ακολουθώντας το δρόμο προς του Δούκα τη
βρύση βλέπουν μια ξύλινη ταμπέλα που έδει-
χνε προς  Αλέα. Ο πιο διαβασμένος της παρέ-
ας, ο μπάρμπα-Βασίλης κοντοστάθηκε και άρ-
χισε να λέει στους άλλους της παρέας για το
πόσο σπουδαίο και ιστορικό μέρος ήταν η αρ-
χαία Αλέα. Μάλιστα θυμήθηκε, έφηβος που
ήταν ακόμα, είχε δουλέψει στην περιοχή  σαν
μαστορόπουλο με τον πατέρα του φτιάχνο-

ντας ένα αλώνι. Εκεί ο ιδιοκτήτης τύχαινε να
ήταν δάσκαλος και τους είχε πει ότι στην
αρχαιότητα στην Αλέα κάθε δύο χρόνια γίνο-
νταν μεγάλες γιορτές προς τιμή του Διόνυσου.
“Τα  Σκιέρεια”, έτσι τα λέγανε, όπου περιε-
λάμβαναν και μια σπάνια τελετή μαστιγώμα-
τος των γυναικών, με διαταγή του μαντείου
των Δελφών που αποσκοπούσε στη γονιμό-
τητα. “Να αγιάσουν τα χέρια τους” είπε ο μπάρ-
μπα- Μιχάλης και όλοι ξεκαρδίστηκαν στα γέ-
λια. Πέρασαν από την Τσιρίστρα, τη Στέρνα
και κατά το απόγευμα φτάσανε στο Κουτσο-
πόδι.
Στο Κατσιπόδι.
Εκεί συμφώνησαν να σκορπίσουν και να ξα-

νασυναντηθούν την επομένη σε ένα εκκλη-
σάκι που ήταν έξω από το χωριό κοντά στο
νεκροταφείο. ΄Αλλος πήγε στου Μπόρσα, άλ-
λος στα Φίχτια και τις Μυκήνες για να μην είναι
και οι τέσσερις μαζωμένοι. Βρήκαν το εμπό-
ρευμα που ήθελαν, αποξηραμένες μπάλες κα-
πνού, και το ανταλλάξανε με τα σαΐσματα, τη
φέτα, τα πλεκτά και λοιπά και σμίξανε όπως
είχαν συνεννοηθεί στο εκκλησάκι. Εκεί πιο
πέρα σε μια βρύση  καθίσανε να φάνε ό,τι ο
καθένας  είχε προμηθευτεί από τα σπίτια με
τα οποία ήλθαν σε συναλλαγή. Είπανε ο κα-
θένας την περιπέτειά του και τις δυσκολίες
στο παζάρεμα και πήρανε το δρόμο της επι-
στροφής.
Επιστροφή στο χωριό.
Τώρα τα μουλάρια ήταν πιο φορτωμένα, και

όλοι, ζώα και άνθρωποι κουρασμένοι από την
πεζοπορία και εξαντλημένοι αφού και το φαγητό
ήταν πολύ φτωχό για να τους στυλώσει. Περ-
πάτησαν όλη μέρα και όταν άρχισε να σκοτει-
νιάζει μόλις είχαν περάσει το χωριό Σκοτεινή.
Δεν πρόφταιναν να φτάσουν στην αποθήκη που
είχαν ξενυχτίσει πριν δύο ημέρες. Θα έπρεπε
να βρουν άλλο κατάλυμα. Δεν άργησαν να δια-
κρίνουν στο βάθος πάνω σε ένα λοφάκι ένα
μικρό ξωκλήσι. Χωρίς άλλη σκέψη κατευθύν-
θηκαν προς εκεί. Φτάνοντας ξεφόρτωσαν τα
μουλάρια, κατέβασαν τα πρόχειρα στρωσίδια
και τα έστρωσαν σε μια γωνιά μέσα στο εκ-
κλησάκι. Ο μπάρμπα-Μήτσος άναψε το μονα-
δικό  καντήλι που υπήρχε, έκανε το σταυρό
του και αρκετές μετάνοιες μπροστά στην ω-
ραία πύλη. Στην προσευχή του μεταξύ των άλ-
λων  ζήτησε συγχώρεση για τη βεβήλωση της
εκκλησίας που τη μετέτρεψαν προσωρινά σε
χάνι! “Κάνε και  για μας καμιά μετάνοια” είπε
περιεκτικά ο μπάρμπα- Μιχάλης. Δεν πήρε α-
πάντηση. Όλοι τους ήταν πολύ ταλαιπωρημέ-
νοι για να αρχίσουν κουβέντα που μπορούσε
να οδηγήσει σε παρεξήγηση. Κοιμήθηκαν κου-
λουριασμένοι κάτω από τις μαντίες τους, γιατί
το κρύο και η υγρασία διαπερνούσε το κουρα-
σμένο κορμί τους. Το πρωί αχάραγο φόρτω-
σαν τα μουλάρια και ξεκίνησαν για το χωριό
από την ίδια διαδρομή. Μια μικρή στάση στη
Χωτούσσα να βοσκήσουν τα μουλάρια και α-
μέσως ανηφόρησαν για το Λεβίδι, Βυτίνα κλπ.
Αργά τη νύχτα φτάσανε στο χωριό.
Δύο ημέρες μείνανε στο χωριό να πλυθού-

νε να τινάξουνε τις ψείρες από πάνω τους και
ετοιμάστηκαν, η ίδια παρέα, για τα Λεχαινά.
Εκεί θα έδιναν τον καπνό για να πάρουν αλά-
τι.

Ο δρόμος για τα Λεχαινά.
Ήταν Δευτέρα που ξεκίνησαν με ανανεω-

μένες δυνάμεις και με καλύτερη ψυχολογία
μιας και τα μέρη που θα συναντούσαν στο
δρόμο τους τα είχαν αγναντέψει από τα βου-
νά του χωριού μας: τον Άγιο-Λιά τη Φραζινέ-
τα κλπ. Κατηφόρισαν προς το Μπουγιάτι, από
εκεί στους Βλάχους, τη γέφυρα του Κουκλα-
μά και ακολουθώντας την πορεία του Λάδω-
να  με το σούρουπο φθάσανε στον ποταμό
Ερύμανθο. Ντουάνα το λέγανε οι ντόπιοι. Σλα-
βικό το όνομα, μιας και η περιοχή είναι γνω-
στό ότι αποικήθηκε από Σλάβους τα Βυζαντι-
νά χρόνια. Εκεί διάλεξαν ένα μέρος που είχε
καλή βοσκή για τα μουλάρια και ξεφόρτωσαν
τα πράγματά τους. Μαζέψανε ξύλα και άνα-
ψαν μια μεγάλη φωτιά να ζεσταθούνε και να
βλέπουν να συγυριστούν. Εκεί έστρωσαν να
κοιμηθούν. Επειδή στην περιοχή γύρω από
τα ποτάμια είχαν εγκατασταθεί γύφτοι και τσο-
πάνηδες, είχαν το νού τους μην τους κλέ-
ψουν τη νύχτα. Ο φόβος τους γινόταν πιο
έντονος από το γεγονός ότι το περασμένο
φθινόπωρο ο γέρο-Γιάνης ο Δημόπουλος ο
Σκορδόγιαννης είχε ξενυχτήσει μαζί με άλ-
λους στην ίδια περιοχή και τη νύχτα του κλέ-
ψανε τα τσαρούχια και για κάμποσο δρόμο,
μέχρι να βρεί άλλα γύριζε ξυπόλυτος! “Γέμι-
σε το Τριπόταμο γυφτουριά” είπε ο μπάρμπα-
Γιάννης για να συμπληρώσει ο μπάρμπα-Μή-
τσιος : “καλά λένε ότι εκεί που κρέμαγαν οι
αγάδες τα σπαθιά κρεμάνε οι γύφτοι τα ντα-
ούλια”. “Πράγματι”, λέει ο μπάρμπα-Βασίλης.
“Είναι γνωστό ότι στην περιοχή αυτή και γύ-

ρω από του Λάλα, επί Τουρκοκρατίας είχαν
εγκατασταθεί τουρκικές οικογένειες και μά-
λιστα βασταγμένες, δηλαδή μεγαλονοικοκυ-
ραίοι αγάδες και μεγαλοτσιφλικάδες, άλλοι
γνήσιοι Τούρκοι και άλλοι αλλαξόπιστοι εξω-
μότες. Την άλλη μέρα ξεκίνησαν μέσω της
Αρχαίας Ολυμπίας για Βαρβάσαινα και κατά το
βράδυ πιάσανε τα Λασταίικα. Εκεί αναζητή-
σανε κάποιο εγκαταλειμμένο σπίτι ή αποθή-
κη για να ξενυχτήσουν. Πράγματι, με κάτι
γνωριμίες που είχε ο μπάρμπα-Γιάννης από
τη μαστοριά, βρέθηκε μια καλύβα και μπό-
ρεσαν να ξενυχτήσουν, γιατί ο καιρός είχε
χαλάσει.
Η Τρίτη μέρα ήταν η τελευταία για τον προ-

ορισμό τους, τα Λεχαινά. Περάσανε από την
Αμαλιάδα, τη Γαστούνη και τα Καβάσιλα και
το απογευματάκι φτάσανε στα Λεχαινά. Εκεί
η διαδικασία της αγοραπωλησίας ήταν γνω-
στή. Δώσανε τον καπνό και φόρτωσαν αλάτι.
Αλάτι χοντρό. Μια μέρα κάθισαν στα Λεχαι-
νά.
Επιστροφή στου Σέρβου.
Η επιστροφή είχε δυσκολίες γιατί τα μου-

λάρια ήταν πιο φορτωμένα πλέον και όλοι
τους πιο κουρασμένοι . Ακολούθησαν την ί-
δια διαδρομή. Στο δρόμο έξω από το Πυρή
οι δύο της παρέας αγοράσανε, δίνοντας αλά-
τι, από ένα γουρουνόπουλο ο καθένας για
θρέψιμο. Σε τρεις ημέρες, με πολύ ταλαιπω-
ρία και πείνα, η παρέα έφτασε στου Σέρβου.
Το αλάτι έδωσε έναν τόνο αισιοδοξίας. Και
αυτός ο χειμώνας ,πρώτα ο Θεός, θα περά-
σει. Τουλάχιστον το αλάτι δε θα λείψει.
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Επιτυχίες
Σερβιωτόπουλων

συνέχεια από τη σελ. 1

Α) Σερβιωτοπούλες:
1) ΒΕΡΓΟΥ Κ. ΔΗΜΗΤΡΑ (Εγγ. Φ. Βέργου).
Παν. Αθηνών, Τμ.Ψυχολογίας. 2) ΒΕΡΓΟΥ
ΔΙΟΝ. ΑΣΗΜΙΝΑ (Εγγ. Ν. Βέργου). Σχολή Α-
στυφυλάκων. 3) ΓΚΟΥΤΗ ΘΕΟΔ. ΝΕΦΕΛΗ
(Εγγ. Παν.  και Αθανασίας Γκούτη). Πολυτ.
Αθηνών, Τμ. Αρχιτεκτόνων. 4) ΔΕΜΕΝΕΛΟΥ-
ΔΗ ΑΣΠΑΣΙΑ (Κόρη Ντίνας Ι. Γκούτη). Παν.
Αθηνών, Τμ. Φιλολογίας, Παιδαγωγικής Ψυ-
χολογίας. 5) ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ Β. ΑΝΔΡΙΑΝΑ
(Εγγ. Ηλ. Κουτσανδριά). Γεωπ. Παν. Αθη-
νών, Τμ. Φυτ. Παραγωγής. 6) ΜΠΟΡΑ Χ. ΧΡΙ-
ΣΤΙΝΑ (Εγγ. Θ. Μπόρα). Παν. Πειραιά, Τμ.
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). Βρεφοπαι-
δαγωγική. 10) ΤΡΟΥΠΗ Γ. ΕΥΓΕΝΙΑ (Εγγ. Ι.
Τρουπή). ΑΕΙ Αθηνών, Τμ. Νοσηλευτικής.

Β) Σερβιωτόπουλα:
1)ΓΑΚΗΣ Γ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Εγγ. Ελένης Απ.
Μπόρα). Δημοκρ. Παν. Θράκης, Νομική Σχο-
λή. 2) ΓΕΡΜΑΝΑΚΟΣ Ν. ΠΑΡΗΣ (Γιος Ευγενί-
ας Παρ. Λιατσόπουλου). Παν. Πειραιά, Τμ.
Χρηματοοικ. και Τραπεζικής Διοίκησης. 3)
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Εγγ. Μήτσιου
Σιώκου). ). Πολυτ. Αθηνών, Τμ. Ηλεκτρολό-
γων-Μηχανικών.  4) ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ (Εγγ. Κανέλας Θ. Χειμώνα). ΤΕΙ Με-
σολογγίου, Τμήμα Ηλεκτρονικών.  5) ΚΕΦΑ-
ΛΑΣ ΧΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ. (Γιος Ελένης Γεωργίου
Λ. Βέργου).  ΤΕΙ Πειραιά, Τμ. Πληροφορικής.
6) ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔ. ΗΛΙΑΣ. Πανεπ. Πει-
ραιά, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπου-
δών. 7) ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (Εγγ.
Διαμαντή Κουτσανδριά). Παν. Πειραιά, Τμή-
μα Βιομηχαν. Διοίκησης και Τεχνολογίας.
8) ΤΡΟΥΠΗΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Εγγ. Αριστείδη
Τρουπή). Πανεπ. Πατρών,  Πολυτ. Σχολή Η-
λεκτρολ. Μηχανικών. 9) ΤΡΟΥΠΗΣ ΧΡ. ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΣ.  Πάντειο Πανεπ., Οικον. Τμήμα. 10)
ΣΤΡΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Εγγ. Νίκου
Στρίκου). ΤΕΙ  Πατρών, Τμ. Μηχανολογίας 

Από τον Τύπο της Περιοχής και όχι μόνο

Διάφορες ειδήσεις
Η εφημερίφα “Γορτυνία” γράφει: “ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

ΤΟΥ 2010”. Η πρόταση του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το Δήμο Δημητσάνας, Ηραί-
ας, Γόρτυνος και Τρικολώνων είναι να αποτελέσουν ενιαίο Δήμο, με έδρα πιθανότατα τη Δημη-
τσάνα.

Με υπογραφή  Ν Παπαγεωργίου διαβάζουμε αρκετά
για το χωριό μας,  στα 2 τελευταία φύλλα της “Γ”. Με-
ταξύ άλλων και τα εξής:

Τσιμεντοστρώνονται από το Δήμο Ηραίας κάποια ση-
μεία του δρόμου κοντά στον οικισμό Αράπηδες, που έχουν
υποστεί ζημιές από τις πολλές βροχές

Ο Ι. Μ. Ρουσιάς προσφέρει και με τη σύνδεση NOVA
που διαθέτει, τη δυνατότητα παρακολουθήσεως των derby.
Από πρόχειρη “δημοσκόπηση” προέκυψε ότι τους περισ-
σότερους  οπαδούς Σερβαίους έχει το τριφύλλι!

Στην “Ηχώ των Λαγκαδίων” της 1-3-62 διαβάζουμε άποψη
του αείμνηστου Χρ. Ν. Δάρα: “Οι σωροί (στο σωρό της Γριάς)
είναι πραγματικοί, πάνω στους οποίους στηρίζεται το είναι του
λαού μας και πρέπει να τους φυλάμε σαν τα  μάτια μας”.

...Σε σχετική συζήτηση στο χωριό μας είπαν ότι οι οικολόγοι έφεραν και άφησαν άγνωστα φίδια
στο χωριό. Η Παναγία η “Σερβιώτισσα” να βάλει το χέρι της.

Ξεβγάζοντας το κοπάδι του ο Μ. Σκούρος, μια γίδα κοντά στο “λεύκο” απλώθηκε στα βάτα και
έγινε ...άφαντη!!!  Χρειάστηκαν διασώστες,  εν προκειμένω ο βορειοηπειρώτης Δημήτρης με το
συνεργείο του ώστε να την απελευθερώσουν.

Διέρρηξαν την κλειδαριά της εκκλησίας του Αγίου Νεκταρίου. Χρήματα δεν βρήκαν.
Αντικαταστάθηκε το επί του κωδωνοστασίου αλεξικέραυνο του ναού της Κοιμ. Θεοτόκου που

είχε καταστραφεί από κεραυνό. “Τώρα το χωριό δύναται όλο να αισθάνεται ασφαλές!”
...Ο π. Σωτήριος που μια από τις 4 Κυριακές ιερουργούσε στου Ψάρι, τώρα θα ιερουργεί και στην

Καμενίτσα οπότε θα τον στερούμεθα άλλη μία Κυριακή ανά μήνα. Στα έκτακτα περιστατικά θα είναι
παρόν.

H ΗΧΩ ΤΩΝ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ επικεντρώνει στην “αγιάτρευτη πληγή” που είναι το Δημο-
τικό Ξενοδοχείο Λαγκαδίων, το οποίο σχεδιάστηκε πριν 50 χρόνια και αποτελούσε στολίδι για
τα Λαγκάδια, ενώ σήμερα παραμένει κλειστό, αφού κανείς δεν ενδιαφέρεται να αναλάβει τη
λειτουργία του.

Η εφημερίδα “Δημητσάνα” προβάλει το
Διασυνεδριακό-Πολιτιστικό της Κέντρο(φωτο),
που πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες
κατασκευής του και παραδόθηκε στους δημό-
τες της πόλης. Ιδιαίτερα σημαντική και η φετι-
νή επίσκεψη στη Δημητσάνα κλιμακίου από 15
γιατρούς, που εξέτασαν αφιλοκερδώς περί τα
250 άτομα, όχι μόνο Δημητσανίτες αλλά και κα-
τοίκους των γύρω περιοχών. Εφέτος έγινε για
δεύτερη χρονιά και τεστ Παπανικολάου.

Κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
Στην εφημερίδα αυτή, που εκδίδει ο πατριώ-

της μας Βασίλης Σχίζας, υπάρχει αναλυτικό ρε-
πορτάζ με πλήθος φωτογραφιών (από εκεί είναι
και η φωτογραφία που δημοσιεύουμε), σχετικά με την μουσικοχορευτική εκδήλωση που οργάνωσε ο
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΗΛΙΟΥ “ΠΡΟΣΕΛΗΝΟΙ”, στις 25Σεπτεμβρίου στο δημοτικό στάδιο Ιλίου, με
αφορμή την 188η επέτειο της απελευθέρωσης της Τριπολιτσάς. Παραβρέθηκαν πολλοί πατριώτες,

κυρίως αυτοί που μένουν στην περιοχή και συμ-
μετείχαν στο γλέντι. Αντιπρόεδρος στο Σύλλογο
“Προσέληνοι” είναι ο αντιπρόεδρος του Συνδέ-
σμου μας Ι. Ν. Βέργος.

Στη φωτογραφία ο δήμαρχος Ιλίου κ. Ζενέτος,
που είναι φίλος του χωριού μας και το έχει επι-
σκεφθεί αρκετές φορές, με τρεις εκλεκτούς
πατριώτες.  Στα αριστερά του ο Πρόεδρος της
ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος,  στη συνέχεια ο
Σερβόγαμπρος Δ. Δαλαμάγκας, επικεφαλής της
αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Δήμο και στην
άκρη αριστερά ο ψυχίατρος Γιάννης Κουτσαν-
δρέας.

Στην ίδια εφημερίδα υπάρχει και συνέντευ-
ξη του εκδότη με τον λόγιο πατριώτη Αθανάσιο Στρίκο αναφορικά με το επίγραμμα του Σιμωνίδη στις
Θερμοπύλες, με αφορμή σχετική εκδήλωση (μετά 2.500 χρόνια!) των Λαμιαίων, στη μνήμη των τρια-
κοσίων του Λεωνίδα που έπεσαν στη μάχη το 480 π.χ. “Το επίγραμμα του Σιμωνίδη είναι σάλπισμα
στους πανέλληνες σ΄όλο τον κόσμο” υπογραμμίζει με έμφαση ο Θάνος. Η συνέντευξη θα αναρτηθεί
άμεσα στην ιστοσελίδα μας servou.gr (ιστορικά) και με την πρώτη ευκαιρία θα δημοσιευθεί στον
Αρτοζήνο. Ακόμη στην κρητική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ υπάρχουν δηλώσεις του Γιάννη Παναγόπουλου, προέ-
δρου της ΓΣΕΕ και σε συνέχειες η ιστορική αναδρομή που κάνει ο Ν. Παπαγεωργίου στη συμμετοχή
των Κρητών στην Ελληνική Επανάσταση.

Εφημερίδα “Παρατηρητής” Σπάρτης.  Δημοσιεύει σε 4 συνέχειες (16-22 Οκτωβρίου) βαθυστό-
χαστο αναλυτικό άρθρο του πατριώτη μας Θάνου Στρίκου, αναφορικά με την έννοια και το περιεχόμε-
νο του χιλιοτραγουδισμένου δημοτικού μας τραγουδιού “Νερατζούλα φουντωμένη”. Και αυτό θα
έχει ...την τύχη του επιγράμματος του Σιμωνίδη.

ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ.
Αρχαιρεσίες για εκλογή νέου ΔΣ θα γίνουν στις 20 Δεκεμβρίου 2009, στα γραφεία της Ένωσης

Πειραιώς 1. Υποψηφιότητες για το ΔΣ και την ΕΕ γίνονται με γραπτή αίτηση τουλάχιστον πέντε
ημέρες προ των αρχαιρεσιών. Ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Ηλίας Γιαννικόπουλος μίλησε για την
άλωση της Τριπολιτσάς στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βριλησίων και στο Λεωνίδιο στο ΣΤ
Διεθνές Τσακώνικο Συνέδριο. Την 1η Νοεμβρίου παρουσίασε στην Παλαιά Βουλή το βιβλίο του Κ.
Σκολαρίκου και στις 28 Νοεμβρίου παρουσίασε στην Κόρινθο τον εκ 526 σελίδων τόμο των
πρακτικών του Α΄ Συνεδρίου Κορινθιακών σπουδών, αφιερωμένο στα ιστορικά Κορινθιακά Μονα-
στήρια.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΗΡΑΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ.
Την Κυριακή 13-12-09 και ώρα 10.30 στην αίθουσα της Παναρκαδικής

Ομοσπονδίας (Τζώρτζ 9) θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση
με αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ. Ο πρόεδρος της Ένωσης πατριώ-
της Κ. Κουτσανδριάς σε σχετικό του μήνυμα τονίζει: “Ο ρόλος των Συλλό-
γων μας και της Ένωσής μας ειδικά σήμερα είναι καθοριστικής σημασίας
για την περιοχή μας. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων
των Συλλόγων στη Γ. Συνέλευση”. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώ-
σουν ειδικό έντυπο. (πληροφορίες 6938966923)

ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. Παρά τις  επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις μας, μέσω της εφημε-
ρίδας και της Ιστοσελίδας,  να μας γνωρίσουν οι πατριώτες αλλαγές στα στοιχεία της ατζέντας και
στοιχεία νέων πατριωτών που ενηλικιώθηκαν, ώστε να γίνει νέα έκδοση, μόνο 27 ανταποκρίθηκαν.
Κατόπιν τούτου αναβάλλεται προς το παρόν η έκδοση και επαναλαμβάνουμε την έκκληση για
αποστολή των στοιχείων.

Φθινοπωρινή συγκέντρωση των  Ηραιατών Κορινθίας
Κυριακή 1η   Νοέμβρη  του 2009. στην παραλία Λεχαίου, δίπλα στο αρχαίο λιμάνι, σε τόπο που

ήταν   σταυροδρόμι πολιτισμών και  σε μια πόλη πλούσια σε ιστορικές μνήμες, με   μουντό ουρανό,
δύσθυμο καιρό, αρκετό κρύο, αλλά και πολύ κόσμο, έγινε το Ηραιάτικο φθινοπωρινό αντάμωμα.
Συγκινητική στιγμή για όλους. Συναισθηματικά φορτισμένη ατμόσφαιρα. Απορία απ’ τους νεότε-
ρους, αλλά και κατανόηση. Όμορφα λόγια ακούστηκαν, κάπως έτσι:

“Αγαπητοί πατριώτες  Κορίνθιοι  Ηραιάτες. Καλώς ήρθατε στο σημερινό  κυριακάτικο  κάλε-
σμα... Είμαστε - ιδιαίτερα - ευχαριστημένοι και συγκινημένοι από την σημερινή σας προσέλευση
στην φθινοπωρινή τούτη μάζωξη.  Σκοπός και στόχος της είναι η γνωριμία και η  σύσφιξη των
σχέσεων και το νοσταλγικό αντάμωμα  των πατριωτών της Ηραίας. Τώρα που πέφτουν τα φύλλα,
χαμηλώνει ο ουρανός  και μικραίνει η μέρα. Τώρα που φεύγει  θλιμμένα η Περσεφόνη στην αγκαλιά
της γης. Τώρα που η γη αρχίζει και φέρνει αργά τις  χειμωνιάτικες στροφές της.  Εμείς το Δ.Σ. του
συλλόγου ένα βράδυ  είχαμε μια  καλή ιδέα.Να το γιορτάσουμε  όλοι μαζί σαν γνήσιοι Ηραιάτες,
όπως τότε που γύριζαν τα μπουλούκια  των μαστόρων στις φαμελιές τους,  πριν τον Αϊ-Δημήτρη
για  τον σπαρτό. Όχι με μελαγχολία - κακή διάθεση - σκεπτικισμό και εσωστρέφεια,  αλλά με καλό
φαγητό, καλή παρέα,  παιδικούς φίλους, νοσταλγικές αναμνήσεις,  παραδοσιακό  κλαρίνο, κέφι και
δημοτικό τραγούδι, από τον υπέροχο Παναγιώτη Λάλεζα και την ορχήστρα του. Και συμφωνήσαμε
όλοι.       Μας δικαιώνει άλλωστε η παρουσία σας…”

Η  φθινοπωρινή μάζωξη ήταν πετυχημένη, όπως διαπιστώθηκε από τους συμμετέχοντες και
τελείωσε σ’ ένα κλίμα αισιοδοξίας και ομορφιάς.

θερμές ευχαριστίες: *Σε όλους εσάς που με την παρουσία σας  και  με ομαδικό συλλογικό
πατριωτικό πνεύμα, τιμήσατε την  εκδήλωση και της δώσατε άρωμα ηραιάτικου πανηγυριού,  κάτω
από τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες. *Στον Δήμαρχο της Ηραίας και στον αιδεσιμότατο Ηλία
Κωνσταντόπουλο  που μας τίμησαν με την παρουσία τους. *Στους φίλους του Συλλόγου μας και
ιδιαίτερα όσους ταξίδεψαν για να παρευρεθούν κοντά μας.  Αν δεν  σας ήταν εύκολο να παρευρε-
θείτε φέτος, θα σας περιμένουμε με υγεία  το επόμενο  φθινοπωρινό –αποδημητικό- κάλεσμα ή
σε μικρότερο χρονικό διάστημα, σε κοινωνικομορφωτικού  περιεχομένου εκδηλώσεις  που άρχισαν
να οργανώνονται  στα πλαίσια των καταστατικών αρχών  ίδρυσης του συλλόγου μας.

Σας ευχαριστούμε. Tο Δ.Σ. του Συλλόγου Ηραιατών Ν. Κορινθίας.

νοι βγήκαν στην αυλή. Ακόμη αργότερα, στη διάρ-
κεια του μεσοπολέμου, σταμάτησαν να πελεκάνε
τις πέτρες με την ψιλή χτένα και τα αγκωνάρια
είναι λιγότερο καλά επεξεργασμένα και στα πορ-
τοπαράθυρα δεν έβαζαν πελεκητά σκεπαστάρια,
αλλά έφτιαχναν τοξοειδείς, ρηχές καμάρες.
Μετά το 1950 το τσιμέντο έκανε την εμφάνιση

του. Πολλοί έφτιαξαν μπαλκόνια και αυλές τσιμε-
ντένιες, όχι ιδιαίτερης καλαισθησίας και άλλοι με-
γαλύτερες βεράντες. Μερικοί χάλασαν τα ξύλινα
μπαλκόνια και τα αντικατέστησαν με τσιμεντένια.
Όσα σπίτια χτίστηκαν από τότε και μετά είχαν
πολύ τσιμέντο, που στις καλύτερες περιπτώσεις

καλύφθηκε με σουβά και σε άλλες έμεινε γυμνό.
Επίσης έγιναν προσθήκες στα σπίτια (εξωτερικές
κουζίνες, πρόσθετα δωμάτια, εξωτερικοί λουτρο-
καμπινέδες) που έκαναν τα σπίτια πιο άνετα και
λειτουργικά, αλλά χάλασαν την αισθητική τους.
Τα εντελώς πρόσφατα χρόνια όμως, όσοι χτί-

ζουν, προσπαθούν να σεβασθούν το αρχιτεκτο-
νικό χρώμα του χωριού και επενδύουν τους εξω-
τερικούς τοίχους με πέτρα και επεξεργασμένα
αγκωνάρια. Ελπίζουμε ότι σιγά-σιγά και προοδευ-
τικά, οι αρεσκόμενοι στο ωραίο Σερβαίοι, θα κα-
τεδαφίσουν τα πρόσθετα πρόσφατα στοιχεία που
χάλασαν λίγο το χρώμα και θα τα αντικαταστή-
σουν με πιο παραδοσιακά, ώστε το χωριό μας να
χαρακτηρισθεί παραδοσιακό.

Παραδοσιακή ΑρχιτεκτονικήΠαραδοσιακή ΑρχιτεκτονικήΠαραδοσιακή ΑρχιτεκτονικήΠαραδοσιακή ΑρχιτεκτονικήΠαραδοσιακή Αρχιτεκτονική
συνέχεια από τη σελ. 6



Aρ τ ο ζ ή ν ο ς10 Oκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ:
Ôï èÝìá áõôü âñßóêåôáé óå åîÝëéîç êáé ðñïò äéåõêüëõíóç ôùí

áíáãíùóôþí èá õðåíèõìßæïõìå ôç óåéñÜ ôùí ãåãïíüôùí. Óôéò 5
Öåâñïõáñßïõ 2009 ï Óýíäåóìïò áðÝóôåéëå óôï ÄÞìï Çñáßáò
ôçí áðüöáóç ôçò Ã, ÓõíÝëåõóçò ðåñß áíáãñáöÞò ôùí ïíïìÜôùí
(Ý÷å äçìïóéåõèåß óôï 171 öýëëï ôïõ ÁñôïæÞíïõ), ìå êïéíïðïßç-
óç óôï Ôïðéêü ÄéáìÝñéóìá ôïõ ÷ùñéïý. Óôéò 21 Áõãïýóôïõ ôï
ÔÄ ôïõ ÷ùñéïý ðÞñå áðüöáóÞ (äçìïóéåýåôáé óôç óõíÝ÷åéá), ôçí
ïðïßá Ýóôåéëå óôï ÄÞìï Çñáßáò (ãéá ëÞøç áðüöáóçò áðü ôï ÄÓ
ôïõ ÄÞìïõ) êáé  áíôßãñáöï ôïõ ðñáêôéêïý Ýäùóå óôïí áíôéðñü-
åäñï ôïõ ÓõíäÝóìïõ É. Í. ÂÝñãï (ôïí Ïêôþâñéï ôïõ 2009), ãéá
åíçìÝñùóç ôïõ ÄÓ êáé äçìïóßåõóç óôçí åöçìåñßäá. Ôï ÄÓ
äéáôýðùóå ôéò áðüøåéò ôïõ êáé ôéò áðÝóôåéëå óôï ÄÞìï, áðü
üðïõ Ýëáâå áðÜíôçóç ôïõ ê. ÄçìÜñ÷ïõ.

Ôçí äçìïóßåõóç ôùí êåéìÝíùí èåùñïýìå áíáãêáßá ãéá ðëÞñç
åíçìÝñùóç ü÷é ôüóï ôùí óçìåñéíþí ðáôñéùôþí -ðïëëïß ãíùñß-
æïõí áðü “ðñþôï ÷Ýñé” ôá ãåãïíüôá- üóï åêåßíùí ôùí ìåëëïíôé-
êþí ãåíåþí, þóôå êáé áõôïß íá ìÜèïõí ãéá ôïõò ðñïãüíïõò ôïõò
ðïõ èõóéÜóôçêáí ...êáé ãé áõôïýò. Ìðïñåß áõôü ãéá êÜðïéïõò íá
ìçí Ý÷åé áîßá, ç óçìåñéíÞ üìùò äéïßêçóç ôïõ ÓõíäÝóìïõ èåùñåß
ðùò Ý÷åé éäéáßôåñç áîßá. Ç éóôïñßá èá êñßíåé.

 1) 5-2-09: ̧ ããñáöï ÓõíäÝóìïõ
óôï ÄÞìï êáé ôï Ô/Ä ôïõ ÷ùñéïý
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΕΡΒΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ “Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟ-

ΤΟΚΟΥ”
ΠΡΟΣ: TO ΔΗΜΟ ΗΡΑΙΑΣ, Παλούμπα Αρκαδίας
Κοιν. Δημοτικό Διαμέρισμα Σέρβου  
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ
Αριθμ Πρωτοκ. 1, Αθήνα  5 Φεβρουαρίου 2009.
Óôç óõíÝ÷åéá ôùí áðïöÜóåùí ôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôïõ ÓõíäÝóìïõ

ìáò óôçí ÁèÞíá ôçí 10ç Äåêåìâñßïõ 2006, ôçò ËáúêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí
êáôïßêùí ôïõ ÷ùñéïý ìáò óôï ÓÝñâïõ ôçí 13ç Áõãïýóôïõ 2007 êáé ôçò
ÃåíéêÞò Óõíåëåýóåùò ôïõ ÓõíäÝóìïõ óôçí ÁèÞíá ôçí 7ç Äåêåìâñßïõ 2008,
ãéá ôçí áíáãñáöÞ ôùí ïíïìÜôùí ðåóüíôùí ãéá ôçí ðáôñßäá óõã÷ùñéáíþí
ìáò óôçí õðÜñ÷ïõóá óôÞëç Çñþùí óôçí ðëáôåßá ôïõ ÷ùñéïý ìáò, óõíôÜîá-
ìå êáé óáò õðïâÜëïõìå ìéá êáôÜóôáóç ïíïìÜôùí ðñïò áíáãñáöÞ, ãéá ôéò
äéêÝò óáò åíÝñãåéåò. Ôçí êáôÜóôáóç áõôÞ, óôçñéãìÝíç óå óôñáôéùôéêÜ Ýããñá-
öá êáé äéáìïñöùìÝíç óýìöùíá ìå ðáëáéüôåñåò áëëÜ êáé ðñüóöáôåò ðñï-
ôÜóåéò ðáôñéùôþí, áöïý ôç äçìïóéåýóáìå åðáíåéëçììÝíá óôç åöçìåñßäá
ìáò ÁÑÔÏÆÇÍÏ, ãéá íá õðïóôåß êñéôéêÞ áðü üëïõò ôïõò ðáôñéþôåò, ôçí
óõæçôÞóáìå óôï ÄÓ êáé ôçí õðïâÜëáìå óôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôïõ ÓõíäÝ-
óìïõ ôçí 7 Äåêåìâñßïõ 2008 ãéá Ýãêñéóç.

ÌåôÜ åêôåíÞ óõæÞôçóç êáé áöïý õðïâëÞèçêáí äéÜöïñåò ðñïôÜóåéò, ç
ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç åíÝêñéíå êáôÜ ðëåéïøçößá ôïí êáôÜëïãï ðïõ õðÝâáëå ôï
ÄÓ êáé ï ïðïßïò åßíáé ï êáôùôÝñù áíáãñáöüìåíïò. ÐåñéëáìâÜíåé 40
ïíüìáôá “óôñáôåõìÝíùí, Ýíóôïëùí ðåóüíôùí”, 7 ïíüìáôá “ðï-
ëéôþí èõìÜôùí ðïëÝìïõ êáé åìöõëßùí óðáñáãìþí” êáé 13 ïíü-
ìáôá ðáôñéùôþí ðïõ ðñùôïóôÜôçóáí óôïí áðåëåõèåñùôéêü
áãþíá ôïõ 1821.

Ðñïôåßíïõìå ïé ôñåéò êáôçãïñßåò íá áíáãñáöïýí óå ôñåéò ÷ùñéóôÝò óôÞ-
ëåò.

2) 21-8-09: Ðñáêôéêü áðüöáóçò ÔÄ ÷ùñéïý
Το ΤΣ του χωριού συνήλθε σε συνεδρίαση και έλαβε απόφαση

(εισήγηση προφανώς προς το Δήμο Ηραίας), για το θέμα αναγραφής
ονομάτων στο Ηρώο του χωριού. Το πρακτικό με αριθμό 1/2009, 

40 ΣΕΡΒΑΙΟΙ “ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ” 1912-2008.40 ΣΕΡΒΑΙΟΙ “ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ” 1912-2008.40 ΣΕΡΒΑΙΟΙ “ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ” 1912-2008.40 ΣΕΡΒΑΙΟΙ “ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ” 1912-2008.40 ΣΕΡΒΑΙΟΙ “ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ” 1912-2008.

7  ΣΕΡΒΑΙΟΙ “ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ” 1940-497  ΣΕΡΒΑΙΟΙ “ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ” 1940-497  ΣΕΡΒΑΙΟΙ “ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ” 1940-497  ΣΕΡΒΑΙΟΙ “ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ” 1940-497  ΣΕΡΒΑΙΟΙ “ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ” 1940-49

13 ΣΕΡΒΑΙΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 182113 ΣΕΡΒΑΙΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 182113 ΣΕΡΒΑΙΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 182113 ΣΕΡΒΑΙΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 182113 ΣΕΡΒΑΙΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821

4) Απάντηση Δημάρχου κ. Χριστόπουλου
Η επιστολή  του δημάρχου με ημερομηνία 23/11/2009 και αρ.

πρωτ. 3611 έχει ως εξής:
Προς το Σύνδεσμο Σερβαίων

“Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”
“Κύριοι
Σε απάντηση της από 30-10-

2009 επιστολής σας σχετικά με
το Ηρώο έχουμε να σας επιση-
μάνουμε ότι εμείς δεσμευτήκα-
με για τη μεταφορά και συντήρη-
ση του υπάρχοντος Ηρώου. Για
την αναγραφή των ονομάτων δεν
εμπλεκόμεθα διότι, όπως γνω-
ρίζετε υπάρχει διάταση απόψε-
ων μεταξύ των συμπατριωτών
σας, του Τοπικού Συμβουλίου και
του Συνδέσμου Σερβαίων. Εμείς
δεν θα μπούμε στη διαδικασία

να κρίνουμε ποιος εκ των δύο φορέων εκπροσωπεί περισσότερους
Σερβαίους, είμαστε υποχρεωμένοι από τον Δημοτικό Κώδικα να λαμ-
βάνουμε υπόψιν μας τις αποφάσεις-εισηγήσεις του Τοπικού Συμβου-
λίου το οποίο είναι θεσμοθετημένο όργανο και ο πρόεδρος έχει
δικαίωμα ψήφου για τα θέματα που αφορούν το Τοπικό του Διαμέρι-
σμα.

Ως προς το μεγαλεπήβολο Ηρώο που σκέφτεστε να τοποθετήσετε
στο ΤΔ Σέρβου εμείς δεν θα σταθούμε εμπόδιο.

Τέλος για το θέμα της Αποθήκης-Αίθουσας έχετε στα χέρια σας
την απόφαση του ΔΣ παραχώρησης και την άδεια οικοδομής, τίποτα
άλλο δεν έχουμε να προσθέσουμε”

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.”
5) Κύριε δήμαρχε
Σας ευχαριστούμε κατ΄αρχάς για τη δήλωσή σας ότι δεν θα σταθεί-

τε εμπόδιο για να τοποθετήσει ο Σύνδεσμος ένα μεγαλεπήβολο -
όπως το χαρακτηρίζεται- Ηρώο στο χωριό μας. Θεωρούμε πως ένα
τέτοιο μας αξίζει και είμαστε σε θέση να το καταφέρουμε (μπορεί
ενδεχομένως κάποιος πατριώτης από την Ελλάδα ή το εξωτερικό,
που έχει οικονομική άνεση, να το προσφέρει στη μνήμη των δικών
του). Οι Σερβαίοι κ. Δήμαρχε είναι δημιουργικοί και ιδιαίτερα προο-
δευτικοί άνθρωποι (αρκεί να σκεφτείτε πως οι γιατροί μόνο ξεπερ-
νούν τους εκατό) και προσφέρουν και αγωνίζονται για τον τόπο τους
αφιλοκερδώς. Αν ρίξετε μια ματιά στο κύριο άρθρο της εφημερίδας
μας και στην ιστοσελιδα μας servou.gr (περιλαμβάνει περί τα 500
άρθρα και ενημερώνεται σχεδόν καθημερινά) θα διαπιστώσετε του
λόγου το αληθές και τι έργα έχει κάνει ο Σύνδεσμος για του Σέρβου.
Αν η θέση μας για το Ηρώο, τόσο σε ότι αφορά την αρχιτεκτονική του
όσο και στο θέμα της αναγραφής ονομάτων, είναι σωστή ή όχι θα το
κρίνει η ιστορία, όπως θα κρίνει και όλους μας για τις θέσεις και τις
πράξεις μας. Δεν μας αφήνει πάντως αδιάφορους η διαπίστωση στο
κείμενό σας πως δεν σχολιάζεται την πρόταση του Τοπικού Διαμερί-
σματος του χωριού “ ...να υπάρχουν οι προδιαγραφές αναγραφής
ονομάτων στο μέλλον...”  Στα γραφόμενά σας σχετικά με τις αρμο-
διότητες και τα δικαιώματα του προέδρου του Τ/Δ του χωριού συμφω-
νούμε και δεν θεωρούμε πως στο κείμενό μας υπάρχει κάτι που δεν
είναι αληθές ή έξω από αυτά που εσείς γράφετε. Αν δεν κάνουμε
λάθος μια τέτοια απόφαση έχει ισχύ αν έχει ψηφιστεί από την πλειο-
ψηφία των μελών του ΔΣ του Δήμου.

Με εκτίμηση, για το ΔΣ του Συνδέσμου ο πρόεδρος Θ. Γ. Τρουπής

Αξιοπρεπές Ηρώο Δημητσανιωτών, με αναγραφή ονομάτων, που
δημοσιεύτηκε στο τελευταίο φύλλο της εφημερίδας “Δημητσά-
να”. Ανάλογο Ηρώο με αναγραφή ονομάτων έφτιαξαν πρόσφατα
και οι Λαγκαδινοί. Εμείς σε τι διαφέρουμε από αυτούς;;

εστάλη στο Δήμο Ηραίας στις 9-9-2009 και έλαβε αριθ. πρωτ. 2754.
Έχει δε ως εξής:

“ÓÞìåñá 21-8-2009, ìåôÜ áðü ðñüóêëçóç ôïõ ðñïÝäñïõ ôïõ
Ô. Äéáìåñßóìáôïò ÓÝñâïõ ê. É. Ó÷ßæá, óõíáíôçèÞêáìå ãéá íá
óõæçôÞóïõìå ãéá Ýíá êáé ìüíï èÝìá, ôçí áíáãñáöÞ ç ìç ïíï-
ìÜôùí ðåóüíôùí óôï Çñþï. ¼ðùò åßíáé ãíùóôü ôï óõãêå-
êñéìÝíï èÝìá äõóôõ÷þò Ý÷åé äé÷Üóåé ôï ÷ùñéü ìáò, åíþ äå÷ü-
ìáóôå áðü ðïëëïýò ðáôñéþôåò Ýíôïíåò áíôéäñÜóåéò ðÜíù óôï
èÝìá áõôü. Ãéá ôï ëüãï áõôü, ìåôÜ áðü äéáëïãéêÞ óõæÞôçóç êáé
ãéá íá äéáöõëÜîïõìå ôçí çñåìßá ôùí ðáôñéùôþí áðïöáóßóáìå
ïìüöùíá íá ìçí ðñïâïýìå óôçí áíáãñáöÞ ôùí ïíïìÜôùí ôùí
ðåóüíôùí óôçí ðáñïýóá öÜóç êáé íá ðáñáêáëÝóïõìå ôïí
ÄÞìï áí åßíáé äõíáôüí ìåôÜ ôçí ìåôáöïñÜ, óõíôÞñçóç êáé
ôïðïèÝôçóç ôïõ ðáñüíôïò Çñþïõ óå êáéíïýñéï âÜèñï íá õ-
ðÜñ÷ïõí ïé ðñïäéáãñáöÝò áíáãñáöÞò ïíïìÜôùí óôï ìÝëëïí,
üôáí èá Ý÷ïõí ùñéìÜóåé ôá ðñÜãìáôá.

Åîïõóéïäïôïýìå ôïí ðñüåäñï íá óôåßëåé ôçí ðáñïýóá óôï
ÄÞìï êáé óôçí åöçìåñßäá ìáò ÁñôïæÞíï ðñïò äçìïóßåõóç.

Ï ðñüåäñïò: ÉùÜííçò Èåïäþñïõ Ó÷ßæáò
Ôá ìÝëç:  ÁèáíÜóéïò Çëßá Ó÷ßæáò êáé  Íéêüëáïò Ä. Ìðüñáò”.
3) 30-10-09: ÓõæÞôçóç ôïõ èÝìáôïò óôï ÄÓ ôïõ
ÓõíäÝóìïõ êáé áðïóôïëÞ åðéóôïëÞò óôéò ÔïðéêÝò Áñ÷Ýò.
“....Ï áíôéðñüåäñïò ôïõ ÄÓ É. Í. ÂÝñãïò ðñïóêüìéóå êåßìåíï ÄÓ ðïõ ôïõ

Ýäùóå óôï ÷ùñéü ï ðñüåäñïò ôïõ Ôïðéêïý Óõìâïõëßïõ É. È. Ó÷ßæáò êáé
áöïñÜ ôï èÝìá áíáãñáöÞò “ïíïìÜôùí ðåóüíôùí” óôï Çñþï ôïõ ÷ùñéïý.
Õðåíèõìßæïõìå ðùò ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí ðáôñéùôþí ôçò 23-12-2008
áðïöÜóéóå ìå ðëåéïøçößá ôçí áíáãñáöÞ ôùí ïíïìÜôùí, ìåôÜ áðü ïìüöùíç
åéóÞãçóç ôùí ìåëþí ôïõ ÄÓ.

Ôï ÄÓ ôïõ ÓõíäÝóìïõ äåí óõæÞôçóå äéåîïäéêÜ ôï èÝìá, åí áíáìïíÞ ôçò
áðïöÜóåùò ôïõ ÄÞìïõ. ¼ìùò áöïý ôï ÔÓ ôïõ ÷ùñéïý ìáò Ýóôåéëå ôçí äéêÞ
ôïõ áðüöáóç-åéóÞãçóç, ðñéí ôçí áðüöáóç ôïõ ÄÞìïõ êáé ìáò æçôÜåé íá ôçí
äçìïóéåýóïõìå óôïí ÁñôïæÞíï, äéêáéïýìåèá íá äéáôõðþóïõìå 2-3 óêÝøåéò,
 ðïõ èá ôéò óôåßëïõìå óôï ÄÞìï êáé åíäå÷ïìÝíùò ôéò óõíõðïëïãßóåé óôç äéêÞ
ôïõ áðüöáóç.

á) Äéåñùôþìåèá, ðùò ç ìç áíáãñáöÞ ôùí ïíïìÜôùí ðïõ áíáöÝñåôáé óôï
êåßìåíï, èá äéáöõëÜîåé ôçí çñåìßá ôùí ðáôñéùôþí, ôç óôéãìÞ ðïõ ç áðüöáóç
ôçò ðëåéïøçößáò ôùí ðáôñéùôþí óôç Ã/Ó ôïõ ÓõíäÝóìïõ ôÜ÷èçêå õðÝñ ôçò
áíáãñáöÞò ôùí ïíïìÜôùí êáé ìÜëéóôá ìåôÜ áðü ïìüöùíç áðüöáóç ôïõ ÄÓ,
ðïõ åêðñïóùðåß ôï óýíïëï ôùí áðáíôá÷ïý Óåñâáßùí; ËïãéêÜ èá óõìâåß ôï
áíôßèåôï.

â) Åßíáé áíèñþðéíï ðùò êÜðïéïé èá åíï÷ëçèïýí áðü ôçí áíáãñáöÞ ôùí
ïíïìÜôùí, ãéá ôïõò äéêïýò ôïõò ðñïóùðéêïýò ëüãïõò.  ¼ìùò áõôïß äåí èá
åßíáé (ðñïöáíþò) áðü ôçí ðëåõñÜ åêåßíùí ôùí Óåñâáßùí ðïõ Ý÷áóáí ôá
áãáðçìÝíá ôïõò ðñüóùðá êáé Ýêëáøáí êáé ðüíåóáí êáé óôåñÞèçêáí êáé
Ýìåéíáí ôá ðáéäéÜ ïñöáíÜ êáé ðÝñáóáí ìéá æùÞ “ìáýñç êé Üñá÷íç”, ìå
áíåîßôçëåò ôéò ðëçãÝò óôçí øõ÷Þ ôïõò, óå üëç ôïõò æùÞ. Óôï êÜôù êÜôù áí
åßíáé íá óôåíï÷ùñçèïýí êÜðïéïé, äßêáéï äåí åßíáé íá óôåíï÷ùñçèïýí áõôïß
ðïõ äåí Ý÷áóáí äéêÜ ôïõò ðñüóùðá; Ïé Üëëïé áñêåôÜ óôåíá÷ùñÞèçêáí êáé
ðëÞñùóáí ðïëý áêñéâü ôßìçìá óôç æùÞ ôïõò. 

Äåí õðÜñ÷åé êáìßá áìöéâïëßá ðùò êÜðïéá óôéãìÞ ôá ïíüìáôá èá áíáãñá-
öïýí. Ç éóôïñßá Ý÷åé ôïõò äéêïýò ôçò íüìïõò, áðïäßäåé äéêáéïóýíç  êáé áóöá-
ëþò èá ìáò ðáñáäþóåé üëïõò óôçí êñßóç ôùí åðüìåíùí ãåíåþí  ðáôñéùôþí.
ÐÜíôùò ç áíáöïñÜ óôï êåßìåíï  ðåñß ìç áíáãñáöÞò ôùí ïíïìÜôùí óôçí
ðáñïýóá öÜóç êáé ç ðñüôáóç óôï ÄÞìï ãéá ðñüâëåøç ó÷åôéêïý ÷þñïõ  óôï
íÝï Çñþï, åììÝóùò ðëçí óáöþò õðïíïåß, êáôÜ ôçí äéêÞ ìáò Üðïøç, ðùò ôá
ìÝëç ôïõ ÔÓ åðéèõìïýí ôçí áíáãñáöÞ ôùí ïíïìÜôùí êáé óå Ýíá âáèìü
ìðïñïýìå íá êáôáíïÞóïõìå ôç óôÜóç ôïõò, ëáìâÜíïíôáò õðüøéí üëåò ôéò
ðáñáìÝôñïõò ôïõ ðñïâëÞìáôïò.

Ç ìåôáöïñÜ êëð ôçò õðÜñ÷ïõóáò ìáñìÜñéíçò ðëÜêáò, èåùñïýìå ðùò
äåí åßíáé üôé êáëýôåñï ìðïñåß íá ãßíåé, ìáò áäéêåß, ùò õðåñÞöáíïõò êáé
äçìéïõñãéêïýò Óåñâáßïõò êáé èåùñïýìå ðùò ìáò áîßæåé êÜôé ðïëý êáëýôåñï,
ìå ïñßæïíôá ôï ...âÜèïò ôùí áéþíùí.

Áöïý ï Óýíäåóìïò  óýíôïìá èá îåìðëÝîåé ìå ôï Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï, ìðï-
ñåß íá åðéêåíôñþóåé ôï åíäéáöÝñïí ôïõ óôï Çñþï êáé óå áãáóôÞ óõíåñãáóßá
ìå ôéò ÔïðéêÝò Áñ÷Ýò, ðïõ åîåäÞëùóáí ôçí ðñüèåóç ìåôáöïñÜò êëð ôïõ
ðáëáéïý, íá öôéÜîåé êÜôé íÝï, åîáéñåôéêü, ðïõ íá ìåßíåé ãéá ðÜíôá, íá ôï
âëÝðïõìå üëïé êáé íá ôï ÷áéñüìáóôå. Åýêïëï åßíáé ãéá Ýíá ÷ùñéü óáí ôïõ
ÓÅÑÂÏÕ. ̧ ôóé äåí åßíáé;

Ç äéáäéêáóßá óõíåñãáóßáò èá âñåèåß ìåôáîý ôùí äýï ÖïñÝùí, áñêåß íá
õðÜñ÷åé ôï ßäéï êáëÞ ðñüèåóç êáé áðü ôéò 2 ðëåõñÝò...”
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ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΙΑΣ “Η ΓΚΟΥΡΑ”ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΙΑΣ “Η ΓΚΟΥΡΑ”ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΙΑΣ “Η ΓΚΟΥΡΑ”ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΙΑΣ “Η ΓΚΟΥΡΑ”ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΙΑΣ “Η ΓΚΟΥΡΑ”
Ο Ορειβατικός Φυσιολατρικός Όμιλος Η-

ραίας “Η ΓΚΟΥΡΑ” ανακοινώνει προς τα μέ-
λη και τους φίλους του ότι τη Κυριακή  13
Δεκέμβρη 2009 θα πραγματοποιήσει επί-
σκεψη στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης.
Πρόγραμμα: Ώρα συνάντησης 9.30 π.μ.

στην Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, κοντά
στην είσοδο του Μουσείου.
Περιήγηση στα εκθέματα, καφές στη κα-

φετερία του Μουσείου και μικρή βόλτα στο
λόφο Φιλοπάππου. Τιμή εισιτηρίου Μουσεί-
ου: 1 ευρώ. Για να δηλώσετε τη συμμετοχή
σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τη  Γεν.
Γραμματέα Δ.Σ. Διαμαντοπούλου-Τρουπή
Μαρίνα, τηλ.2102626238 καθώς και με τα υ-
πόλοιπα μέλη του Δ.Σ.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ÄÉÅÕÊÑÉÍÉÓÅÉÓ
ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÉÈÏÕÓÁ-ÁÐÏÈÇÊÇ

ÔÏÕ ×ÙÑÉÏÕ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΕΡΒΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  “Η ΚΟΙΜΗ-

ΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”
Αθήνα 30/10/09
Προς το ΔΣ Δήμου Ηραίας, Παλούμπα Αρκα-

δίας
Κοινοποίηση: Τοπικό Διαμέρισμα Σέρβου,

Δήμου Ηραίας
Θέμα: Ενημέρωση για την πορεία των έργων

στην “Αίθουσα-Αποθήκη” του χωριού Σέρβου
και διευκρινίσεις επί συγκεκριμένου θέματος.
Σχετ. Απόφαση Δήμου με αριθ. 67/2007 και

αριθμό πρωτ. 2228/2007
Όπως γνωρίζετε με την ανωτέρω απόφασή

σας της 28ης-5ου-2007, ανταποκριθήκατε ομό-
φωνα σε σχετικό αίτημα του Συνδέσμου μας,
που είχε διατυπωθεί με την επιστολή μας της
25ης-4ου-2007 και με την ευκαιρία εκφράζου-
με τις ευχαριστίες μας γι΄αυτό. Στην απόφασή
σας αναφέρεται ότι ο Δήμος:

“ ...Επιτρέπει στο Σύνδεσμο Σερβαίων όπως
προχωρήσει στην διεκπεραίωση κατασκευής
(χτισίματα, επιχρίσματα, ηλεκτρολογικές και υ-
δραυλικές εγκαταστάσεις, θέρμανση, δάπεδα,
κουφώματα, δημιουργία ξύλινου ή πέτρινου
κιόσκι στην πλατεία πέριξ του κλιμακοστασίου
κλπ) της αίθουσας-αποθήκης στο ΤΔ Σέρβου,
σύμφωνα με την μελέτη της ΤΥΔΚ Αρκαδίας βά-
σει της οποίας εξεδόθη η υπ΄αριθμόν 055/2004
οικ. Άδεια του πολεοδομικού γραφείου Λαγκα-
δίων, με επίβλεψη του Δήμου μας...”
Μετά την απόφαση αυτή ο Σύνδεσμος μας

προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες και εκτέ-
λεσε πολλές από τις αναφερόμενες εργασίες.
Θεωρούμε χρέος μας να ενημερώσουμε και ε-
πισήμως τον Δήμο (ανεπισήμως η ενημέρωση
είναι προφανής, αφού στο ΔΣ του Δήμου μετέ-
χει και ο πατριώτης μας Αθανάσιος Μπόρας που
μένει μόνιμα στο χωριό και πλέον αυτού στο
Δήμο στέλνεται η εφημερίδα του Συνδέσμου
που αναλυτικά γράφονται όλες οι λεπτομέρειες
που αφορούν στο εν λόγω έργο), για την πο-
ρεία των έργων και να ζητήσουμε την οικονομι-
κή του στήριξη για ολοκλήρωση των εργασιών,
αφού τα οικονομικά του Συνδέσμου από τις
προσφορές των πατριωτών βρίσκονται πλέον
σε αρνητικό ισοζύγιο.
Μέχρι τώρα έχουν γίνει οι εργασίες ενοποίη-

σης της παλαιάς με τη νέα πλατεία, οι εργασίες
χτισίματος και επιχρισμάτων, ηλεκτρολογικών
και υδραυλικών εγκαταστάσεων, τοποθέτησης
πλακιδίων στο δάπεδο και εξωτερικών κουφω-
μάτων αλουμινίου. Έχει διαμορφωθεί το κιό-
σκι στην πλατεία, το οποίο έχει επενδυθεί με
πελεκητή πέτρα, όπως έχει επενδυθεί και όλη
η νότια πλευρά του κτηρίου.
Στην εφημερίδα “Αρτοζήνος” αναγράφονται

αναλυτικά και με χρονολογική σειρά η πορεία
των έργων, οι κατά καιρούς συναντήσεις και
συζητήσεις μελών του ΔΣ του Συνδέσμου με
τις Τοπικές Αρχές, οι συζητήσεις των πατριωτών
σε συνελεύσεις και οι σχετικές αποφάσεις του
ΔΣ του Συνδέσμου. Πλέον αυτών υπάρχει λε-
πτομερέστατη ανάλυση εσόδων και εξόδων.
Το προς διευκρίνιση θέμα αφορά στο παρα-

χωρητήριο από το Δήμο. Ο χώρος της “αίθουσας-
αποθήκης” που διαμορφώθηκε κάτω από την
πλατεία,  βρίσκεται σε δύο επίπεδα που επικοι-
νωνούν μεταξύ τους με εσωτερική σκάλα. Οι ερ-
γασίες που αναφέρθηκαν παραπάνω αφορούν
κυρίως στο επάνω επίπεδο (την πάνω αίθουσα).
Στην κάτω αίθουσα, που είναι περίπου το ήμισυ
της επάνω,  έχει κτισθεί ο εξωτερικός τοίχος, που
κρίθηκε απαραίτητος για να συνεχιστεί το χτί-
σιμο της πέτρας.  Στην απόφαση του Δήμου δεν
διευκρινίζεται αν η παραχώρηση αφορά όλο το
χώρο που διαμορφώθηκαν κάτω από την πλα-
τεία, όπως είχε ζητηθεί από το Σύνδεσμο, ή α-
φορά μόνο την πάνω αίθουσα.
Επειδή οι ασάφεια αυτή μπορεί

να δημιουργήσει παραξηγήσεις,
που σε καμία περίπτωση δεν επι-
θυμούμε, παρακαλούμε θερμά να
μας διευκρινίσετε το παραπάνω ση-
μείο. Αν και η κάτω αίθουσα περι-
λαμβάνεται στο παραχωρητήριο, ο
Σύνδεσμος θα περιλάβει στο μελ-
λοντικό του πρόγραμμα τη συνέχι-
ση των εργασιών και στο χώρο αυ-
τό. Αν ο Δήμος δεν τον παραχωρεί
αναλαμβάνει με δική του ευθύνη,
δικών του μέσων και για δικό του

λογαριασμό, την ολοκλήρωση των εργασιών
του συγκεκριμένου χώρου. Σε κάθε περίπτωση
επείγει η τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμά-
των για να προστατευτεί όλο το κτήριο και να
τεθεί σε λειτουργία. Εξ ίσου επείγον είναι η
διάνοιξη οπών στο βορινό τσιμέντινο τοιχίο,  λό-
γω διαρροής υδάτων και κινδύνου  διάβρωσης
του τοιχίου, σύμφωνα με τη εκτίμηση του επι-
βλέποντος αρχιτέκτονα  μηχανικού Ι. Μαρα-
γκού.
Ο Σύνδεσμος μας σε κάθε περίπτωση επιθυ-

μεί να έχει άριστες σχέσεις με το Δήμο μας, στα
πλαίσια ασφαλώς των διακριτών ρόλων των 2
Φορέων, και τη μέγιστη δυνατή συνεργασία,
ώστε το τελικό αποτέλεσμα των ενεργειών μας
να ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν, στις προσ-
δοκίες των πατριωτών μας Σερβαίων αλλά γενι-
κά και των συνδημοτών μας.

Με εκτίμηση
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου

Θ. Γ. Τρουπής
Ο γραμματέας
Ν. Αρ. Τρουπής

Απάντηση κ. Χριστόπουλου
Στην επιστολή του ο κ. Δήμαρχος για το Ηρώ-

ο, αναφέρεται και στο θέμα αυτό: “...Τέλος για
το θέμα της Αποθήκης-Αίθουσας έχετε στα χέ-
ρια σας την απόφαση του ΔΣ παραχώρησης
και την άδεια οικοδομής, τίποτα άλλο δεν έ-
χουμε να προσθέσουμε”.

Σχόλιο Δ.Σ. Συνδέσμου
Ευχαριστούμε κ. Δήμαρχε για την απάντηση.

Όλα τα μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου μας που
μετείχαν της συνεδριάσεως της 26/11/09 αντε-
λήφθησαν πως με την απάντησή σας αυτή υ-
πονοείται πως ο Δήμος δεν διεκδικεί τον ισό-
γειο χώρο του κτηρίου και πως η παραχώρηση
αφορά σε όλο το κτήριο, όπως είχε ζητηθεί από
το Συνδέσμου. Κατόπιν αυτού το ΔΣ αποφάσι-
σε να περιλάβει στο πρόγραμμά του και εργα-
σίες στο ισόγειο του κτηρίου. Ωστόσο, αν τυ-
χόν έχετε και την παραμικρή επιφύλαξη, παρα-
καλούμε πολύ να μας ενημερώσετε έγκαιρα,
ώστε να αποφευχθούν τυχόν παραξηγήσεις,
που σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούμε. Αντί-
θετα, επαναλαμβάνουμε πως ο Σύνδεσμος ε-
πιθυμεί να έχει τις καλύτερες δυνατές σχέσεις
με τις εκάστοτε Τοπικές Αρχές, ώστε να υπάρ-
χει ήρεμο και ευχάριστο κλίμα και να ευοδω-
θούν  οι ανιδιοτελείς πολιτιστικοί και κοινωνι-
κοί σκοποί του.
Δεν μας απαντήσατε αν προτίθεσθε να μας

βοηθήσετε (μας το είχατε υποσχεθεί άλλωστε)
για την ολοκλήρωση των εργασιών της αίθου-
σας, ενός χώρου που θα χρησιμοποιεί ασφα-
λώς και ο Δήμος.

Το μαντάτοΤο μαντάτοΤο μαντάτοΤο μαντάτοΤο μαντάτο Μονόπρακτο σκετς του
αείμνηστου λογοτέχνη Θ. Κ. Τρουπή  

ΠΡΟΣΩΠΑ
1. ΓΕΡΟ-ΒΑΣΙΛΗΣ: Πατέρας στρα-

τιώτη του 1940, 65 χρονών, ανάπηρος
του 1912.

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ: Χήρα, νύφη του
Γέρο-Βασίλη, 35 χρονών μαυροντυμέ-
νη.

3. ΓΙΩΡΓΑΙΝΑ: Νύφη του Γέρο- Βα-
σίλη, 25 χρονών, σύζυγος του στρατιώ-
τη.

4. ΓΕΡΟ-ΦΩΤΗΣ: Χωρικός, 65 χρονών.
5. ΒΕΝΕΤΙΑ: Γειτονοπούλα 16 χρονών, ανη-

ψιά του Γ. Βασίλη.
6. ΘΟΔΩΡΗΣ: Γκόνι του Γ. Βασίλη, 8 χρονών,

παιδί της Κωνσταντούς.
7. ΓΕΡΟ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ: Φίλος του Γ. Βα-

σίλη, 65 χρονών, χωρικός.
8. ΠΑΙΔΙΑ: Γειτονόπουλα 10-15 χρονών.
9. ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Χωρικές διαφόρων ηλικιών, ντυ-

μένες σκούρα.
 (Η σκηνή παριστάνει χειμωνιάτικο σπιτιού.

Δεξιά στον τοίχο φωτογραφία στρατιώτη σε κά-
δρο και είσοδος στο κελάρι. Αριστερά το τζάκι.
Στο βάθος είσοδος και παράθυρο στην αυλή στο
δρόμο. Η Κωνσταντού στο κελάρι. Ο Γ. Βασίλης
κοντά στο τζάκι. Κάνει κρύο. Στο παράθυρο ψιλο-
χιονίζει. Κάτω απ΄το παράθυρο σκεπασμένη κού-
νια μωρού που κοιμάται. Ο Θοδωρής παίζει αμέ-
ριμνος κοντά στο Γ. Βασίλη).

 ΣΚΗΝΗ Α΄
Γ. ΒΑΣ. (σκεφτικός).  Νύφη!... Ε, νύφη!..
ΚΩΝΣ: Εδώ πατέρα!...Τι θέλεις;
Γ. ΒΑΣ. Που είσαι; Τι φτιάνεις;
ΚΩΝΣ: (Μπαίνοντας). Μια μπουκιά κουλούρα

λειψή ζύμωσα για την αφεντιά σου. Ξεράθηκε το ψω-
μί, πατέρα, δεν είναι για τα δόντια σου... Τράβα τη
θράκα να τη ρίξω στα κάρβουνα...

Γ. ΒΑΣ: Δεν μου κάνει όρεξη για τίποτα.
ΚΩΝΣ: Η κουλουρίτσα θα σου νοστιμίσει...
Γ. ΒΑΣ: Να ιδούμε!... Αν δεν έχουμε και σήμερα

γράμμα...
ΚΩΝΣ: Μη κακοβάνεις πατέρα. Πόλεμος γίνε-

ται, δε λέω... μα και τα γράμματα παραπεύτουνε...
Και που να βρουν καιρό οι στρατιώτες για γραφές;...

 Γ. ΒΑΣ: Ναι... μα ίσαμε την περασμένη Δευτέρα
παίρναμε γράμματά του ταχτικά. Δύο-τρία τη βδο-
μάδα... Και πάνε τώρα... δεκαπέντε ημέρες και τίπο-
τα! Πως να μην κακοβάλλω; Τούτος ήταν ταχτικός!...
Όλα παραπέφτουν του δικού μας;...

ΚΩΝΣ: Για υπομόνεψε. Όπου νάναι θάρθει η
Γιώργαινα... Μπορεί νάχουμε σήμερα.

Γ. ΒΑΣΙΛΗΣ: Ας κάμω κι αλλιώς σαν μπορώ...
(σιγή, καμπανοχτύπημα). Τι τρέχει;

(φωνές έξω από τη σκηνή... μπαίνει η Βενετία).
 ΣΚΗΝΗ Β΄
ΒΕΝ: Πήραμε την Κλεισούρα!  Πήραμε την Κλει-

σούρα! (χοροπηδητά)                        
Γ. ΒΑΣ: Είδες τη θεια σου;
ΒΕΝ:Στο δρόμο είναι, έρχεται... Ζήτω ω ω! 
Γ. ΒΑΣ: Φέρνει γράμμα;
ΒΕΝ: Δεν είδα, δεν ξέρω. Θα τους ρίξουμε στην

θάλασσα! Τη Λαμπρή θα μπούμε στη Ρώμη! Θα ταγί-
σουμε ξινισμένη μακαρονάδα το Ντούτσε! Το ρα-
διόφωνο λέει πως όλος ο κόσμος θαυμάζει τα παλικά-
ρια μας. Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι μας ζηλεύουνε για τις
μεγάλες νίκες. Οι ήρωες, λένε, πολεμούν σαν Έλλη-
νες! (τραγουδάει)

.”Παιδιά της Ελλάδας παιδιά, που σκληρά πο-
λεμάτε πάνω στα βουνά....”

Γ. ΒΑΣ: Καλά... Καλά... Για πετάξου να δεις έρχε-
ται η θεια σου...

ΒΕΝ: Έρχεται σας είπα ... Νάτη!...΄
 ΣΚΗΝΗ Γ΄
ΓΙΩΡΓ: (Μπαίνει περίλυπη).
Γ. ΒΑΣ: Γράμμα;       
ΓΙΩΡΓ: Δεν είχαμε... (ξεσκεπάζει, βλέπει και

ξανασκεπάζει την κούνια με το μωρό).
Γ. ΒΑΣ: Ήσουν στη μοιρασιά; Μην το πήρε άλ-

λος να το φέρει;
ΓΙΩΡΓ:  Τώρα ήρθε ο ταχυδρόμος. Τίποτα! Ά-

δειασε μια τσάντα γράμματα...Κι εμείς...
Γ. ΒΑΣ: Σε καλό του! Έπρεπε νάχει λάβει τώρα

τα πλεχτά που του στείλαμε... Πάνε τόσες μέ-
ρες!...       

ΓΙΩΡΓ: Δεν ξέρω!... Χίλια δυο βάνει ο νους μου....
είναι γρουσουζιά... Παιχνίδι είναι ο πόλεμος;

Γ. ΒΑΣ: Οι άλλοι τ΄ανοίξανε τα γράμματα; Μην
έγραφε κάνας άλλος νέα του;          

ΓΙΩΡΓ:  Ούτε ο Γιάννης, ούτε ο Δημήτρης έγραφε
για τον δικόνε μας τίποτα... Προχτές κάτι αναμάση-
σε η Γιαννιά μα δε μου το ξεκαθάρισε...(Φωνές)

Γ. ΒΑΣ:  Ποιος είναι; Τι γίνεται; Για
ιδές.

ΚΩΝΣ: (Βλέπει έξω από το παρά-
θυρο). Ο παπάς... ο πρόεδρος... ο δά-
σκαλος... ο γέρο Φώτης... κατεβαίνουν
κατά δω...

Γ. ΒΑΣ: Που πάνε;
ΚΩΝΣ: Κάτω έρχονται
Γ. ΒΑΣ: Κακό σημάδι...

ΚΩΝΣ: Μπήκαν στην αυλή... εδώ έρχονται...
Γ. ΒΑΣ: (περίλυπος). Κι άλλο πικρό ποτήρι! Για-

τί; Γιατί;;
 ΣΚΗΝΗ Δ΄
Γ. ΦΩΤ: (προβάλλει στην πόρτα που ανοίγει η

Κωνσταντού). Καλημέρα Βασίλη... Πως παν τα γε-
ράματα;

Γ. ΒΑΣ: Μην μπαίνεις Φώτη, δεν θέλω παρηγο-
ριές...     

Γ. ΦΩΤ:  Δεν είμαι μοναχός μου...
Γ. ΒΑΣ: Ξέρω... ξέρω... Μην μπαίνετε...
ΚΩΝΣ-ΓΙΩΡ: Πατέρα! Πατέρα!
Γ. ΒΑΣ: Σωπάστε σεις! Κι αν έχετε δάκρυα κλαύ-

τε!... Πάει και ο Γιώρης μου! Πάει το παιδί μου! Πάει
και η στερνή μου ελπίδα!... Γιατί όλη η πίκρα του
ντουνιά στη δική μου ζήση;...

ΚΩΝΣ-ΓΙΩΡΓ: Μπάρμπα Φώτη!
Γ. ΦΩΤ: Υπομονή! Είπανε πως λαβώθηκε αλα-

φρά και τον στείλανε πίσω στα Γιάννενα...
ΓΙΩΡΓ: Όχι... δεν είναι αλήθεια!
Γ. ΒΑΣ: Είναι νύφη! Είναι!  Είναι σκοτωμένος! Λα-

βωμένος θάγραφε! Πάει... Και τούτοι μας ανεβάζου-
νε σκαλί-σκαλί στο κακό μαντάτο... Κλαύτε τον! Μοι-
ρολογείστε τον δίχως φωνές κι αντάρες! Πάρτε τον
από εκεί (δείχνει τη φωτογραφία) Πάρτε τον! Μη
βλέπω... Δεν το μπορώ...

ΓΙΩΡΓ: (αγκαλιάζοντας τη φωτογραφία).Γιώρ-
γη μου!... Όχι!... Όχι!...

Γ. ΒΑΣ: Αν μ αγαπάς, Φώτη, πισοπάτα. Πάρε τη
συντροφιά σου και τραβάτε, στις φαμελιές σας... Δεν
ξέρετε κανείς σας από αξαμιές, από βόλια και από
χάρο... παρηγοράω σαν και σας... Μονάχα, αν ιδείς
πουθενά τον Κωνσταντή πέστου νάρθει... Εκείνος γεύ-
τηκε του πολέμου τα ...καλά  και ξέρει... Τραβάτε...
Μη στεκόσαστε... είναι ντροπής πράγμα για μένα...
να σας κρατώ στο χαγιάτι... Άντεστε στο καλό...  

Γ. ΦΩΤ:  Όπως θες... Ο Θεός να σας παρηγορή-
σει... Ο παπάς σου φέρνει τον Κωνσταντή... Υπομο-
νή... (φεύγει)

Γ. ΒΑΣ: Ναι ... στο καλό....
 ΣΚΗΝΗ Ε΄
Γ. ΚΩΝΣ: Κουράγιο, Βασίλη... Κουράγιο, ρε, Έλ-

ληνες γεννήσαμε. Τόχει η μοίρα του τόπου μας να
πληρώνει την κάθε ώρα της λευτεριά του  με καντά-
ρια αίματα και με  ποτάμια δάκρυα... Κουράγιο!...
Προχτές με παρηγόραγες εσύ για το Διαμαντή μου...
σήμερα σε παρηγοράω εγώ... την άλλη ο άλλος... Νά-
ναι καλά τα γκόνια μας.... Δεν κλείσανε τα σπίτια
μας... Άλλοι ξεκληρίσανε από μπίτι! (χαμηλόφωνα) 

Στον Άραξο χτες ρίξανε μπόμπες στα έργα... ιτα-
λικά αεροπλάνα και πάνε του Νικολάκη του Πετρό-
πουλου τα παιδιά και τα τρία! Πάνε φαμελίτες αν-
θρώποι! Μικροπατεράδες! Τους το κρατούνε οι αρ-
χές ακόμα μυστικό!...

Γ. ΒΑΣΙΛΗΣ: Καρδιά, κατακαημένε Νικολάκη...
Καρδιά! ́ Εβαψες τη Μικρασία με το αίμα του Αγγελή
σου... Τώρα κολύμπησες το Μοριά στο αίμα... Καρ-
διά!...

ΚΩΝΣ: Ο πόλεμος!
ΓΙΩΡΓ: Οι καταραμένοι! (κλαίνε βουβά. Ο Θο-

δωρής περίλυπος στα γόνατα του παππού του Γ.
Βασίλη).

Γ. ΒΑΣ: Ο παππούλης μου σακάτης γύρισε από
το Μεσολόγγι. Ο πατέρας μου φυλάει το Δομοκό.
Ο αδερφός μου ο λοχαγός έμεινε στα βουνά της
Μικρασίας. Το πρώτο μου παιδί ο Θοδωρής έμεινε
να κρατεί συντροφιά του μπάρμπα του στο Αφιόν
Καραχισάρ. Ο Μήτσιος μου γύρισε από τη Σμύρνη
με μισό πνευμόνι... Τούτος τώρα στην Κλεισούρα...
Σαράντα χρονών έχασα τη μάνα τους... τάπλυνα...
τάλουσα... τα μπάλωσα... τα ξεψείριασα... και  τά-
στειλα μπροστά από μένα... κόντρα στις βουλές του
θεού και της πλάσης... Ποιος θα προστατέψει τού-
τα τα ορφανά, Κωνσταντή;; Τα ορφανά του Ιταλού,
Κωνσταντή; Ποιός; Με τι πόδια; Μου τα σάπισαν
τα μπιζάνια...

Γ. ΚΩΝΣ: Εμείς Βασίλη!... Εσύ Βασίλη! Θα σφί-
ξεις δόντια και καρδιά και θα αρχίσεις από ξαρ-
χής...Μάζεψε ότι σ΄απόμεινε ακόμα και αγάντα!...
(Γ. Βασίλης και Γ. Κωνσταντής αγκαλιάζονται,
δακρύζουν...).

Γ. ΒΑΣ: Το κουράγιο το λοιπόν, το γιατρικό...
συνέχεια στη σελ. 12



Aρ τ ο ζ ή ν ο ς12 Oκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009

Tα Οικονομικά μας

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ

AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑAΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑAΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑAΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑAΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
151002101091057151002101091057151002101091057151002101091057151002101091057

ΕΣΟΔΑ 1-9-2009 έως 26-11-09
385 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
Στη μνήμη Φωτ. Ααναστασοπούλου ............ 50
386 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Στη μνήμη Φωτ. Ααναστασοπούλου ............ 50
376 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Στη μνήμη Φωτ. Ααναστασοπούλου .......... 200
379 ΑΝΩΝΥΜΟΣ (Από Χολαργό) ........... 50
374 ΒΕΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Ν. ....................... 20
1096 ΔΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
             Στη μνήμη Νικ.Βαλιανάτου ............ 50
1097 ΔΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Για βραβεία
      επιτυχόντων στην Ιατρική Σχολή ....... 600
1095 ΔΑΡΑΣ ΣΤΑΘΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ,
        ΔΑΡΑ ΧΡΙΣΤ., Μνήμη Ν. Βαλιανάτου .. 400
1193 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΑΤΣΩ ............... 50
1186 ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ........................ 50
383 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ............. 150
378 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ . 50
380 ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΚΩΣΤΑΣ ..... 100
723 ΜΑΡΑΓΚΟΥ-ΒΕΡΓΟΥ ΚΑΝΕΛΑ.
Μνήμη Γ. Σκούρου, Νίκης Μπόρα .............. 50
377 ΝΙΚΟΣ-ΜΙΧΑΛΗΣ-ΣΤΑΘΙΑ ΣΧΙΖΑ
Μνήμη Ι. Τρουπή  και Φωτ. Αναστασ/λου .... 300
381 ΝΤΑΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Συνδρ. 100
Μνήμη Γ. Αναστασόπουλου  100 = .......... 200
1189 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ .............. 60
1187 ΠΑΤΕΛΑΡΟΥ ΜΟΙΡΑ ........................ 50
382 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ............. 30
1190 ΣΤΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .................... 30
1192 ΣΤΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ............................... 30
1191 ΣΤΡΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ......................... 30
778 ΣΧΙΖΑΣ Δ.ΓΙΑΝΝΗΣ ......................... 20
375 ΤΡΟΥΠΗ- ΧΑΙΔΑ ΦΑΝΗ
Στη μνήμη του πατέρα της Ι.Τρουπή ........ 100
384 ΤΡΟΥΠΗΣ Γ. ΘΕΟΔ.
Στη μνήμη Ι. Τρουπή  και Φωτ. Αναστασ/λου . 100
387 ΤΡΟΥΠΗΣ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Στη μνήμη Ι. Τρουπή  και Φωτ. Αναστασ/λου . 100

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΣΟΔΩΝ .................. 2.920
  Σημ. Τα ονόματα συνδρομητών μέσω Τραπέζης
για το  Μήνα Νοέμβριο θα δημοσιευθούν στο επό-
μενο φύλλο του Αρτοζηνου, που θα μας δώσει
ενημέρωση η Τράπεζα.

 ΕΞΟΔΑ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
1) Πολιτιστικό Κέντρο
64 Δημ.Μπάρδος (εργολάβος) .......... 501
67 Ν.Φυσίκας  Ηλεκτρολογικά ............. 34
68 Μουρδουκούτας. Ντουλάπια ......... 510
69 Μάρμαρα σκάλας, Βλάμης ............ 501
74 Βλάμης Ευάγ.  (Μεταφορές) ......... 125
75 Βλάμης Αθαν. (Μάρμαρα) ............. 800
71 Υλικά για σκάλα ............................ 137
73 Διαμαντής Χ. (χρώματα) ................. 20
76 Προκαταβολή πόρτες .................... 200
72 Αφοι Παναγιωτόπουλοι ................... 63
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΠΟΛ. ΚΕΝΤΡΟ ................ 2.891
2) Λοιπά έξοδα
65, 66  Εφημερίδα φ.174 ......................... 758
70 ΔΕΗ ................................................. 35
77 Ιστοσελίδα servou.gr (server) ........ 132
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ........................ 925

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ........ 3.816

συνέχεια από τη σελ.1

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΑΣ ΕΚΛΕΙΣΕ
ΤΑ 87 ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ

Όλες οι διοικήσεις είναι αξιέπαινες και κανέ-
νας  δεν έχει δικαίωμα να κατηγορήσει καμία
(και κανένα μέλος του ΔΣ) για ότι έκανε (ή και για
ότι δεν έκανε), εφόσον όλα έγιναν εθελοντικά
και με διάθεση προσφοράς. Και αν ακόμη υπο-
θέσουμε πως κάποιο ΔΣ δεν παρήγαγε αξιόλογο
“χειροπιαστό” έργο,  το γεγονός και μόνο ότι
“κράτησε” το Σύνδεσμο και δεν τον άφησε να
διαλυθεί είναι πολύ σημαντικό.
Αντιπαραθέσεις υπήρχαν πάντοτε (ίδιον άλ-

λωστε της φυλής μας), σε διάφορους τόνους
και για διάφορα θέματα, είτε μέσα στα ΔΣ και
στις Γ/Σ, είτε γενικά μεταξύ των πατριωτών. Αυ-
τό είναι υγιές φαινόμενο, αποδεκτό  και απόλυ-
τα δημοκρατικό. Όμως οι αποφάσεις των ορ-
γάνων του Συνδέσμου, που λαμβάνονται με  δη-
μοκρατικές διαδικασίες, πρέπει να γίνονται σε-
βαστές από όλους, άσχετα αν συμφωνεί ή δια-
φωνεί κάποιος με μια απόφαση.
Είναι αυτονόητο πως τα δικαιώματα κάθε Σερ-

βαίου  φτάνουν μέχρι εκεί, που αρχίζουν τα δι-
καιώματα του άλλου Σερβαίου. Κανείς δεν είναι
“υπεράνω όλων”.  Αν δεν υπάρχει αυτός ο σεβα-
σμός οι πατριώτες διαρκώς θα απογοητεύονται
και θα αποστασιοποιούνται από τα συλλογικά
μας και ο Σύνδεσμος σταδιακά θα οδηγηθεί σε
απραξία ή ακόμη και σε διάλυση, πράγμα που
πιστεύουμε πως κανείς δεν θέλει.
Είναι γνωστό πως με το “ζόρι” και τις παρα-

κλήσεις συμμετέχουν οι πατριώτες στις αρχαι-
ρεσίες του Συνδέσμου. Μακάρι να διαμορφω-
θούν έτσι οι συνθήκες στο μέλλον ώστε να υ-
πάρξει πραγματικό ενδιαφέρον για συμμετοχή
στη διοίκηση του σωματείου, κυρίως από ό-
σους δεν είχαν μέχρι σήμερα αυτή την ευκαιρία.
Όλοι οι Σερβαίοι δεν έχουν  αυτό το χρέος

της προσφοράς;
Από την άλλη πλευρά τα μέλη των ΔΣ  πρέπει

σταδιακά να εναλλάσσονται, ώστε να δοθεί η
ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους πα-
τριώτες -κυρίως νεότερους- να βρεθούν σε μια
τέτοια τιμητική θέση και να ευτυχίσουν να
προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους, για το
καλό όλων των συμπατριωτών τους. Κανείς τέ-
λος ας μην ξεχνάει πως η ιστορία του χωριού θα
κρίνει αμερόληπτα όλους τους πατριώτες και θα
αποδώσει στον καθένα ότι του ανήκει. Και αν
υποθέσουμε πως κάποιος αδικήθηκε σε κάποια
φάση για το έργο που πρόσφερε, είναι βέβαιο
πως η ιστορία θα τον δικαιώσει.

×ñüíéá ðïëëÜ óôïí ðáôñéùôéêü ìáò Óýí-
äåóìï.

(Õ.Ã. Ôïí ÍïÝìâñéï ôïõ 1984 Ýãéíå ôñï-
ðïðïßçóç ôïõ êáôáóôáôéêïý ôïõ ÓõíäÝóìïõ.
Åßíáé êáéñüò íá ãßíåé íÝá ôñïðïðïßçóç, þ-
óôå íá åêóõã÷ñïíéóèåß ôï êáôáóôáôéêü êáé
ðëÝïí áõôïý íá ðåñéëÜâåé êáíïíéóìü ëåé-
ôïõñãßáò ôïõ Ðïëéôéóôéêïý ÊÝíôñïõ êáé ü-
ñïõò ëåéôïõñãßáò ôçò éóôïóåëßäáò servou.gr
Èá ãßíåé ðñïóðÜèåéá óôï åðüìåíï öýëëï ôïõ
ÁñôïæÞíïõ íá äçìïóéåõèïýí ôá ó÷åôéêÜ êåß-
ìåíá þóôå óôçí åðüìåíç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç
íá øçöéóôåß ç ôñïðïðïßçóç ôïõ êáôáóôáôé-
êïý).

Στη συνεδρίαση
αυτή το μέλος του ΔΣ
Γιάννης Ν. Βέργος ε-
νημέρωσε ότι τοπο-
θέτησε  τα μάρμαρα
στη σκάλα (από την
πάνω αίθουσα προς το
κιόσκι) και όταν στε-
γνώσουν, θα καθαρί-
σει τα σκαλοπάτια και

θα τα περάσει ειδικό λάδι. (Η εργασία είναι προ-
σφορά του Γιάννη στους πατριώτες).
Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΔΣ Θ. Τρουπής

έθεσε στην κρίση του ΔΣ επιστολή προς το Δή-
μο Ηραίας -με κοινοποίηση στο Τοπικό Συμ-
βούλιο του χωριού- με την οποία ενημερώνε-
ται το ΔΣ του Δήμου για την πορεία των εργα-
σιών στην αίθουσα-αποθήκη, και ζητείται η οι-
κονομική του στήριξη. Ακόμη ζητείται διευκρί-
νιση σε μια ασάφεια του παραχωρητηρίου. Η
επιστολή (δημοσιεύεται σε άλλη σελίδα) ε-
γκρίθηκε από τα μέλη του ΔΣ.
Ο πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε τα μέλη ότι

απέστειλε συγχαρητήριες επιστολές στους 3
 βουλευτές  Αρκαδίας, που εκλέχτηκαν στις
πρόσφατες εθνικές εκλογές.
Το μέλος του ΔΣ κ. Ιωάννης Χρονόπουλος,

ανέγνωσε επιστολή, που  ως ιδιώτης έστειλε
στο Δήμαρχο κ. Σ. Χριστόπουλο τον περασμέ-
νο Μάιο, με αίτημα τη βελτίωση του δρόμου 
Σέρβου-Αετοράχη και την υδροδότηση του Συ-
νοικισμού Αράπηδες. Εξέφρασε την βαθιά του
λύπη, πικρία και απογοήτευση γιατί ο κ. Δή-
μαρχος δεν του απάντησε  ακόμη. Ο αντιπρόε-
δρος Ι. Ν. Βέργος ενημέρωσε τέλος το ΔΣ ότι ο
πρόεδρος του Τοπι-
κού Διαμερίσματος
του χωριού κ. Ι. Θ.
Σχίζας του έδωσε
την απόφαση των
μελών του ΤΔ σχε-
τικά με την αναγρα-
φή των ονομάτων
των πεσόντων στο
Ηρώο του χωριού.
Το θέμα συζητήθη-
κε, εκφράστηκαν οι
απόψεις των μελών
και εξουσιοδοτήθη-
κε ο πρόεδρος να στείλει σχετική απάντηση.
Νέα συνεδρίαση του ΔΣ έγινε στις 26 Νοεμ-

βρίου 2009. Συζητήθηκε πάλι η πορεία της υγεί-
ας του Ηλία Χειμώνα και όλοι εκφράσαμε τις
καλύτερες ευχές μας. Πριν την συζήτηση των
θεμάτων της ημερησίας διάταξης ο πρόεδρος
ανέφερε πως στις 22 Νοεμβρίου ο Σύνδεσμός
μας έκλεισε 87 χρόνια λειτουργίας, πράγ-

μα που πρέπει να κάνει όλους τους Σερβαί-
ους υπερήφανους για το Σύνδεσμό τους.
Όλα τα μέλη ευχήθηκαν να τα ...χιλιάσει.

 Στη συνέχεια  έγινε ανασκόπηση της πο-
ρείας των εργασιών στο Π. Κέντρο. Αναφέρ-
θηκε πως ο αλουμινάς ολοκλήρωσε τις ερ-
γασίες και παρέδωσε το έργο και ο εργολά-
βος Δημήτρης τελειώνει σύντομα τις συμ-
φωνηθεί-
σες εργα-
σίες .  Ε-
πίσης α-
ν αφ έ ρ -
θηκε πως
π α ρ α γ -
γ έ λ θ η -
καν από
αρμόδια
επιτροπή
του ΔΣ οι
5 εσω-
τ ερ ι κ έ ς
π ό ρ τ ε ς
(λουστραρισμένες) τις οποίες προσφέρθη-
κε να μεταφέρει στο χωριό και να τις τοπο-
θετήσει δωρεάν ο αντιπρόεδρος Ι. Ν. Βέρ-
γος. Το ΔΣ εξέφρασε στον αντιπρόεδρο τις
ευχαριστίες του για την πολύπλευρη
προσφορά του σε εργασίες στο Κέντρο (ο
ίδιος τοποθέτησε και τα πλακάκια στην
κουζίνα)  και ευχήθηκε το παράδειγμά του
να το μιμηθούν και άλλοι πατριώτες.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανέγνωσε επιστο-

λή-απάντηση  του δημάρχου Ηραίας κ. Χριστό-
πουλου, σχετικά με το Ηρώο του χωριού και το
παραχωρητήριο της αίθουσας-Αποθήκης. Α-

ντηλλάγησαν
απόψεις και για
τα δύο θέματα
και διαμορφώ-
θηκε το κείμενο
απάντησης ,
που δημοσιεύ-
εται σε άλλη
σελίδα. Κατό-
πιν της απάντη-
σης του κ. Δη-
μάρχου το ΔΣ
θεωρεί πως έχει
στη δικαιοδοσί-
α του και την

αίθουσα του ισογείου και εκφράστηκε η άπο-
ψη να δοθεί προτεραιότητα στην τοποθέτηση
αλουμινίων στην πόρτα και στα παράθυρα (ί-
δια με εκείνα του Α ορόφου) για να κλείσει και
να προστατευθεί το κτήριο.
Τέλος συζητήθηκαν λεπτομέρειες για την εκ-

δήλωση της κοπής της πίτας.

συνέχεια από τη σελ. 1
NΕΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 26/11/09

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009
Το θέμα των εκλογών της 4ης Οκτωβρίου

2009 είναι πλέον ανεπίκαιρο. Όμως για να
υπάρχουν κάποια στοιχεία στην εφημερίδα
μας για το μέλλον, θα αναφέρουμε τα πλέον
σημαντικά.
Στο χωριό μας Σέρβου οι εκλογές διεξή-

χθησαν με απόλυτη ηρεμία. Στους εκλογι-
κούς καταλόγους ήσαν εγγεγραμμένα 435
άτομα (+1 ο δικ. αντιπρόσωπος). Ψήφισαν
212. Τα στοιχεία φαίνονται στον πίνακα. Οι
αριθμοί στις παρενθέσεις αντιστοιχούν στα
ποσοστά που είχαν πάρει τα κόμματα το
2007. Τους περισσότερους ψήφους στο χω-
ριό μας πήραν από το ΠΑΣΟΚ ο Ρέππας 49,
ο Γιανόπουλος 29, ο Κωνσταντινόπουλος
29 και από τη ΝΔ ο Λυκουρέντζος 15 και ο
Κωστόπουλος 15. Στην Αρκαδία εξελέγη-
σαν από το ΠΑΣΟΚ οι Ρέππας και Κωνστα-
ντινόπουλος και από τη ΝΔ ο Λυκουρέντζος.
Το 2007 είχαν εκλεγεί από τη ΝΔ οι Λυκου-
ρέντζος και Τατούλης και από το ΠΑΣΟΚ ο
Ρέππας.  
Το 2007, επί 222 έγκυρων ψηφοδελτίων

στου Σέρβου, το ΠΑΣΟΚ πήρε 117 ψήφους,
η ΝΔ 67, το ΚΚΕ 13, ο ΣΥΡΙΖΑ 11 και το
ΛΑΟΣ 8.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1958
Ο Γιώργος του Μήτσιου Βέργου είχε κα-

τέβει στο χωριό για να ψηφίσει στις τελευ-
ταίες εκλογές. Με αυτή την ευκαιρία θυ-
μήθηκε ένα περιστατικό που έζησε στις ε-
κλογές του 1958, με τον Γ. Τερζή και το
βουλευτή Η. Παπαηλίου, που αξίζει να το
περιγράψουμε.
Εκείνη την εποχή οι πολιτευτές γνωρί-

ζονταν ποιό πολύ με τους χωριάτες και ή-
ξεραν περίπου προς τα που γέρνει ο καθέ-
νας.
Πήγε λοιπόν ο Παπαηλίου (υποψήφιος

και πανίσχυρος της δεξιάς παράταξης)
προεκλογικά στο χωριό. Μπήκε στο καφε-
νείο του Παναγή Παναγόπουλου (παππού
του σημερινού προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάν-
νη Παναγόπουλου) χαιρέτησε όσους ήσαν
μέσα, κάθισε σε ένα τραπέζι και όπως συ-
νηθιζόταν, παράγγειλε στον καφετζή να
τους κεράσει όλους.
Ο Γ. Τερζής (γνωστός και δυναμικός α-

ριστερός, με αγώνες και θυσίες) απευθύ-
νεται κάποια στιγμή στον υποψήφιο βου-
λευτή και ακολούθησε ένας διάλογος, κά-
πως έτσι:

-Θέλω να μου δώσεις ψηφοδέλτια να
σε ψηφίσω Λιά.

-Θα με ψηφίσεις εσύ Γιώρη;
-Γιατί να μη σε ψηφίσω; Που θα βρω

καλύτερο;
(Δίνει εντολή ο υποψήφιος στον οδηγό

του αυτοκινήτου του και αμέσως αυτός
τρέχοντας πάει και φέρνει κάμποσα ψηφο-
δέλτια. Παίρνει μερικά ο Τερζής, διάβασε
το περιεχόμενο και απευθυνόμενος στον
υποψήφιο βουλευτή του λέει):

Που τα πουλάνε κουράγιο και υπομονή; Που;
 ΣΚΗΝΗ ΣΤ
(Μπαίνει μια ομάδα από παιδιά και μερικές

γυναίκες μαυροφορεμένες).
Γ. ΒΑΣ: Να τραγουδήσουμε τα παιδιά μας Κων-

σταντή;
Γ.ΚΩΝΣ: Με γκαρδιώνεις Βασίλη... Να τους

τραγουδήσουμε, μπρε Έλληνα!....(Τραγουδούν ό-
λοι):
 Ν΄αυτού ψηλά στα κρυάκουρα,που γείρτε το πλευ-
ρό σας
Πούπουλο νάναι ο ύπνος σας και μέλι τ όνειρό σας.
Τη λευτεριά μας γράψατε με αίμα και δεν σβήνει.
Θα σας κρατεί στην αγκαλιά αιώνια η Ρωμιοσύνη.
 

ΤΟ ΕΚΚΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Αποφάσισε τη συνέχιση  της αγιογράφησης

του Ι. Ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου και κά-
νει έκκληση σε ευσεβείς πατριώτες που έχουν
τη δυνατότητα προσφοράς, να τύχουν της ευλο-
γίας της Παναγίας.

Ευχαριστεί τον κ. Γ. Ν. Κωνσταντόπουλο, που
αφιλοκερδώς τοποθέτησε αλουμινένια παράθυ-
ρα στο Ιατρείο του χωριού.

Ενημερώνει πως η οικογένεια Β. Δάρα κατέ-
θεσε απευθείας στην Εκκλησία το ποσό των 300
ευρώ στη μνήμη της Αγγελικής (Κούλας) Δάρα.

 Ι. Χρονόπουλος                         Θ. Τρουπής

Το μαντάτοΤο μαντάτοΤο μαντάτοΤο μαντάτοΤο μαντάτο
συνέχεια από τη σελ.11

-Τώρα που θα σε ψηφίσω δεν είμαι κου-
μουνιστής. Έτσι δεν είναι;
Αν όμως δεν σε ψηφίσω, είμαι κουμου-

νιστής...
Κόκαλο ο υποψήφιος και εν συνεχεία

βουλευτής.


