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Ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Ο Ιερός Ναός της Ζωοδόχου Πηγής

Πρόσκληση 
Καλούμε όλους τους 

πατριώτες να κατέβουν 
τις άγιες μέρες του Πάσχα 
στο χωριό μας, να γεμίσει 
ζωή, και να γιορτάσουμε 
κοντά στα αγαπημένα μας 
πρόσωπα. 
Την Κυριακή,  ελάτε να 

κάνουμε ένα πασχαλινό 
γλέντι όλοι μαζί, να τσου-
γκρίσουμε τα αβγά μας, να ψήσουμε αρνιά, 
να γεμίσει μυρωδιές το χωριό, να φάμε και 
άλλα καλούδια, να πιούμε το κρασάκι μας και 
να χορέψουμε παραδοσιακά. 
Και έπεται συνέχεια. Την εορτή της Ζωοδό-

χου Πηγής μετά το πέρας της Θείας Λειτουργί-
ας, σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο της 
επάνω εκκλησίας για ένα ακόμα γλέντι.
Εσείς βάλτε το κέφι, εμείς θα φροντίσουμε 

για όλα τα υπόλοιπα!

Μήνυμα του τέως 
προέδρου του ΔΣ

Αγαπητοί  πατριώτες,  θεω-
ρώ χρέος μου μέσω της Εφη-
μερίδας μας να απευθυνθώ 
σε όλες και σε όλους σας, και 
να σας ευχαριστήσω θερμά 
για την εμπιστοσύνη και συ-
μπαράσταση που είχαμε σαν 
Διοικητικό Συμβούλιο τα δύο 
τελευταία χρόνια που είχα 
την ευθύνη του Συνδέσμου με 
την ιδιότητα του Προέδρου. 

Μας εμπιστευθήκατε να διαχειρισθούμε πολλά 
χρήματα για την επίτευξη των κοινών στόχων 
μας, και με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού 
απέναντί σας προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι το 
καλύτερο για το χωριό και το Σύλλογο.
Από τις 20 Μαρτίου 2011 νέο Διοικητικό 

Συμβούλιο είναι στο τιμόνι του Συνδέσμου μας.  
Είναι ένα ευτυχές γεγονός, αισιόδοξο γεγονός, 
που δίνει απάντηση στις απαισιόδοξες εικασίες 
που κατά καιρούς ακούμε, ότι ο Σύλλογος δεν 
θα έχει διάρκεια.  Οφείλουμε όλοι μας να συ-
μπαρασταθούμε θερμά σε όποιες πρωτοβουλίες 
λαμβάνει το νέο  ΔΣ, χωρίς υστερόβουλη κριτική, 
και αν κάνουν και κανένα λάθος δεν πειράζει, 
όλοι κάνουμε λάθη, από τα λάθη μαθαίνουμε και 
γινόμαστε καλύτεροι.
Προσωπικά συγχαίρω όλα τα μέλη του ΔΣ για 

την εκλογή τους, και θα είμαι συμπαραστάτης, 
όπως άλλωστε και όλοι οι Σερβαίοι, στο έργο 
τους.

Θοδωρής Γ. Τρουπής
Τέως Πρόεδρος ΔΣ

Ευχές για το Πάσχα 
από το Τοπικό Συμβούλιο

Αγαπητοί πατριώτες,
Το Τοπικό Συμβούλιο του χωριού μας εύχεται 

από καρδιάς, σε όλους τους Σερβαίους απαντα-
χού της γης, Καλό Πάσχα. Ελπίζουμε η Ανάσταση 
του Κυρίου να μας οδηγήσει σε μια ουσιαστικό-
τερη αυτογνωσία, σε έναν αποτελεσματικότερο 
εσωτερικό φωτισμό. Έτσι θα μπορέσουμε να 
αντεπεξέλθουμε στα σημεία των καιρών και να 
αναστήσουμε αξίες στη ζωή μας που ολοένα και 
σπανίζουν από την καθημερινότητά μας.
Είθε το Πάσχα να αποτελέσει για όλους πραγ-

ματικό «πέρασμα» από τον κόσμο της ύλης στον 
κόσμο του πνεύματος και της αγάπης. 

Εκ του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας
 Ο Πρόεδρος
 Ιωάννης Μ. Ρουσιάς

Νικήτρια η συμμετοχή στις αρχαιρεσίες
Η συμμετοχή των πατριωτών και ιδίως 

των νέων ήταν το στοιχείο που κυριάρχησε 
στις αρχαιρεσίες της 20ής Μαρτίου για την 
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συνδέσμου. Για πρώτη φορά έπειτα από 
πολλά χρόνια 124 Σερβαίοι και Σερβαίες 
πέρασαν από τα γραφεία του Συνδέσμου 
προκειμένου να τιμήσουν με την ψήφο 
τους 12 υποψηφίους για το ΔΣ. 
Πολλοί μάλιστα από αυτούς 
είχαν την ευκαιρία έπειτα από 
καιρό να συναντηθούν και να 
τα πουν μεταξύ τους και άλλοι, 
ιδίως οι νεότεροι, να γνωριστούν 
πίνοντας το καφεδάκι τους ή το 
τσίπουρό τους ευχόμενοι να τα 
πουν και στο χωριό.

Μετά το κλείσιμο της κάλπης 
η καταμέτρηση των ψήφων 
ανέδειξε τα νέα μέλη του Συνδέ-
σμου, που είναι οι:

Α ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Κωνσταντοπούλου Αικατε-• 
ρίνη του Νικολάου, 
Ρουσιάς Μαρίνος • 

     του Ιωάννου, 

Μαραγκού Μαρίνα του Αθανασίου, • 
Σχίζας Νικόλαος του Στυλιανού, • 
Σχίζας Αθανάσιος του Παναγιώτου, • 
Σχίζα Κωνσταντίνα του Δημητρίου, • 
Δημοπούλου Ασημίνα του Αθανασίου, • 
Βέργος Ιωάννης του Σταύρου, • 
Σχίζας Θεόδωρος του Νικολάου.• 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
Κλεισούρας Άγγελος του Δημητρίου, • 
Χρόνη Λίτσα του Σάββα, • 
Τρουπής Νικόλαος του Αριστείδη• 
 Β ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αναστασόπουλος Χρήστος του Ιωάννου, 

Κατσιάπης Γεώργιος του Πανάγου, Χρονό-
πουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννου.

Την Τετάρτη, 23.03.2011, συνήλ-
θαν στο γραφείο του Συνδέσμου σε 
πρώτη συνεδρίαση οι εκλεγέντες, 
για τη συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα. 
Ομόφωνα εξελέγησαν οι:
Μαραγκού Μαρίνα, Πρόεδρος
Κωνσταντοπούλου Αικατερίνη, 
Αντιπρόεδρος
Ρουσιάς Μαρίνος, 
Γενικός Γραμματέας
Σχίζα Κωνσταντίνα, 
Ειδικός Γραμματέας
Δημοπούλου Ασημίνα, Ταμίας  
Σχίζας Θεόδωρος, 
Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων
Και οι Σχίζας Νικόλαος, Σχίζας 
Αθανάσιος και Βέργος Ιωάννης 
μέλη.

Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή των πατριωτών 
στις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου μας.

Μήνυμα της προέδρου του Συνδέσμου Μαρίνας Αθ. Μαραγκού
Αγαπητοί πατριώτες
Ως νέα πρόεδρος του Συνδέσμου και ιδιαίτερα ευτυχής που περι-

βάλλομαι κατά το πλείστον από νέους, αισθάνομαι τη χαρά και την 
ανάγκη να σας ευχαριστήσω εκ βαθέων για την εμπιστοσύνη που 
δείξατε – προσφέροντας την ψήφο σας– σε όλους εμάς. 
Σας απευθύνω έναν εγκάρδιο χαιρετισμό εκ μέρους όλων των 

μελών του ΔΣ του Συνδέσμου μας, που προέκυψε από τις αρχαιρε-
σίες της 20ής Μαρτίου 2011. Ενός ιστορικού Συνδέσμου 89 ετών, 
που όπως όλοι γνωρίζουμε έχει να επιδείξει περίλαμπρο και ζηλευτό 
έργο. Υπό το βάρος αυτού του έργου, αναλαμβάνω την προεδρεία 
του Συνδέσμου και θέλω να σας βεβαιώσω ότι όλα τα μέλη του ΔΣ 
θα προσπαθήσουμε, σαν ένας άνθρωπος, να κάνουμε ό,τι καλύτερο 
μπορούμε για τους απανταχού της γης πατριώτες. Είμαστε μια νέα 
ομάδα που αγαπάμε το χωριό μας και νιώθουμε και εμείς – όπως 
όλοι– εκείνο το σκίρτημα στην καρδιά μόλις αντικρίζουμε στην 
πρώτη στροφή το χωριό μας να δεσπόζει.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν, με ενότητα, ομόνοια και αλ-

ληλοσεβασμό, μοιραζόμενοι τους ίδιους πόθους, θα στραφούμε 
στο αγαπημένο μας χωριό, στον «ιερό» τόπο όπου γεννήθηκαν 
και ανδρώθηκαν οι παππούδες και οι πατεράδες μας αλλά και 
πολλοί από μας, αποκτώντας τις πρώτες παιδικές εμπειρίες, που, 
ως γνωστόν, συνοδεύουν τον άνθρωπο σε ολόκληρη  τη ζωή του. 
Στον τόπο που σήμερα ζουν λίγοι μόνο κάτοικοι, τους οποίους 
αγαπάμε και τιμούμε ιδιαίτερα, αφού πραγματικά φυλάττουν 
Θερμοπύλες. Στον τόπο που προσπαθούμε να επισκεπτόμαστε 
όσο πιο συχνά μπορούμε, ώστε να περνάμε όμορφα και να παίρ-
νουμε δύναμη για τον καθημερινό αγώνα στις αφιλόξενες και 

καταπιεστικές μεγαλουπόλεις όπου ζούμε, εντός 
ή εκτός Ελλάδας.
Ξεχωριστό πατριωτικό χαιρετισμό απευθύνου-

με στο Τοπικό Συμβούλιο του χωριού μας (στον 
πρόεδρο Ι. Ρουσιά  και στα μέλη Α. Ανδριό-
πουλο και Ι. Σχίζα) καθώς και στον Δήμαρχο 
Γορτυνίας και στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο, με 
τους οποίους θέλουμε και θα προσπαθήσουμε να 
έχουμε άριστη και παραγωγική συνεργασία, στο 
πλαίσιο των διακριτών ρόλων του κάθε Φορέα.  
Κάνουμε έκκληση σε όλους τους συγχωριανούς 

μας ανεξαρτήτου ηλικίας, να μας συνδράμουν στο νέο συλλογικό 
μας ξεκίνημα, ώστε όλοι μαζί  με αισιοδοξία και ελπίδα να παρα-
γάγουμε σημαντικό έργο, προς όφελος όλων, παρά τις δυσμενείς 
συνθήκες και το γενικότερο κλίμα απαισιοδοξίας που επικρατούν 
στις ημέρες μας.
Με σεβασμό και εκτίμηση σε όλα τα προηγούμενα ΔΣ για το έργο  

που προσέφεραν στον Σύνδεσμο και με αισιοδοξία για το μέλλον του 
πατριωτικού μας σωματείου, σας στέλνω την αγάπη όλων μας και σας 
καλώ να συμμετάσχετε στις εκδηλώσεις που προγραμματίζουμε και 
για τις οποίες σύντομα θα ενημερωθείτε μέσα από την ιστοσελίδα του 
Συνδέσμου servou.gr και την εφημερίδα μας «Αρτοζήνος». Ζητούμε 
από όλους εσάς να σταθείτε δίπλα μας  με καλή διάθεση, κρίνοντάς 
μας καλόπιστα, και να γνωρίζετε ότι θα είμαστε πάντα στη διάθεσή 
σας για οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστούμε για το χωριό μας.

Με πατριωτική αγάπη 
Μαρίνα Αθ. Μαραγκού

Εορτασμός 25ης Μαρτίου στου Σέρβου
Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος με 

λαμπρότητα εορτάστηκε στο χωριό μας  
η διπλή εορτή της 25ης Μαρτίου, του Ευ-
αγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου και 
της Έναρξης της Επανάστασης του 1821 
κατά των Τούρκων κατακτητών,  με τη 
συμμετοχή συγχωριανών και φίλων. 

Μετά το τέλος της  θείας Λειτουργί-
ας, ο πατήρ Ευμένιος απηύθυνε λόγο 
τονίζοντας το θεολογικό μήνυμα του 
Ευαγγελισμού, και το ιστορικό γεγονός 
της Επανάστασης του 1821, εξαίροντας 
τις θυσίες των προγόνων μας για να 
μπορούμε να είμαστε σήμερα ελεύθε-
ροι. Κατόπιν, σύσσωμο το εκκλησίασμα, 
εξήλθε του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου, και προ του Ηρώου των Πεσό-
ντων, εψάλη  δοξολογία, προεξάρχοντος του 

πανοσιολογιότατου  Αρχιμανδρίτη πατέρα 
Ευμενίου.

Στη συνέχεια, μετά την τήρηση ενός 
λεπτού σιγή,  κατατέθηκαν στεφάνια από 
τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου κ. 

Γιάννη Ρουσιά, και  την Πρόεδρο του 
Συνδέσμου μας κυρία Μαρίνα Μαρα-
γκού-Μαρκοπούλου. Στην εκδήλωση 
παρέστησαν τέσσερα μέλη του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας, 
και  οι Τοπικοί Σύμβουλοι του χωριού κ.κ 
Ανδρέας Ανδριόπουλος και Γιάννης 
Σχίζας.

Συγκινητική ήταν η στιγμή, όταν κάτω 
από τον ανοιξιάτικο και ηλιόλουστο 
ουρανό, οι παρευρισκόμενοι έψαλαν 
μαζί με τον πανοσιολογιότατο και τους 
καλλίφωνες ψάλτες μας, κ.κ. Ιωάννη 
Σχίζα και Κωνσταντίνο Δάρα, τον 

Εθνικό μας Ύμνο.
Ευχόμαστε του χρόνου με τη βοήθεια της 

Θεοτόκου να βρεθούμε πάλι μαζί και να 
ξαναεορτάσουμε.

Ο πρόεδρος του Τοπικού 
Συμβουλίου Γιάννης Ρουσιάς 
καταθέτει στεφάνι στο Ηρώο 
των Σερβαίων πεσόντων.
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Στο Πολιτιστικό Κέντρο 
τα κειμήλια του σχολείου
Στις 25 Μαρτίου, αμέσως μετά τη Δοξολο-

γία, σε συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο, 
το ΔΣ του Συλλόγου, μαζί με τον απερχόμε-
νο πρόεδρο κ. Θεόδωρο Τρουπή και τον κ. 
Γρηγόρη Μαρκόπουλο (σύζυγος Μαρίνας 
Μαραγκού), πήγαν στο ιστορικό σχολείο του 
χωριού. Σε μια προσπάθεια να περισωθεί και 
να αναδειχθεί ό,τι απέμεινε από την ιδιαίτε-
ρης συναισθηματικής αξίας κινητή «περιου-
σία» του σχολείου μας, συγκέντρωσαν και 
μετέφεραν όλο το υλικό στο Πολιτιστικό 
Κέντρο του χωριού, όπου καθαρίστηκε, κα-
ταγράφηκε και τοποθετήθηκε στην αίθουσα 
του Πολιτιστικού Κέντρου. 
Το ΔΣ του Συνδέσμου ευχαριστεί τον 

Πρόεδρο του ΤΣ κ. Ιωάννη Ρουσιά, ο  
οποίος διέθεσε το αυτοκίνητό του για τη 
μεταφορά, αλλά και την κυρία Γεωργία 
Κωνσταντοπούλου (συζ. Νικολάου) για 
την αμέριστη βοήθειά της κατά τη δύσκολη 
διαδικασία του καθαρισμού του υλικού.

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Δήμαρχο

Με επίσκεψη στον Δήμαρχο Γορ-
τυνίας κ. Γιάννη Γιαννόπουλο, 
από τον οποίο έγινε δεκτό, την 

Πέμπτη 24-03-2011, ξεκίνησε τις δραστη-
ριότητές του το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συνδέσμου. Στην  πρώτη αυτή γνωριμία, 
μέλη του ΔΣ συζήτησαν με τον κ. Γιαννό-
πουλο γενικά θέματα για τα προβλήματα 
του Δήμου και του χωριού. Ο Δήμαρχος 
διαβεβαίωσε ότι τόσο ο ίδιος προσωπικά 
όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο θα σταθούν 
δίπλα στον Σύνδεσμο με όλες τους τις δυνά-
μεις και παρότρυνε τα μέλη να διατηρήσουν 
τακτική επικοινωνία μαζί του, πρόταση που 
έγινε αποδεκτή με χαρά.

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας 
κ. Γιάννης Γιαννόπουλος 
εύχεται σε όλους Καλό 

Πάσχα και Καλή Ανάσταση
Ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιάννης Γιαννόπουλος (δεύτερος από αριστερά) 

με τα μέλη του ΔΣ που τον επισκέφθηκαν (από αριστερά) Μαρίνα Μαραγκού, Θοδωρή Σχίζα, Κατερίνα 
Κωνσταντοπούλου και Μαρίνο Ρουσιά. 

Αγιασμός 
και ΔΣ 

στο χωριό
Το  Σ ά β β α τ ο 

26.3.2011 το Διοι-
κητικό Συμβούλιο 
του Συνδέσμου συ-
γκεντρώθηκε στο 
Πολιτιστικό Κέντρο 
του χωριού, όπου ο 
Πανοσιολογιότατος 
Αρχιμανδρίτης Ευ-
μένιος Γαϊτανίδης 
ετέλεσε αγιασμό 
ώστε να ευλογη-
θεί το ξεκίνημα του 
νέου ΔΣ. Έπειτα το 
ΔΣ έλαβε θέσεις 
και πραγματοποί-
ησε στην αίθουσα 
του ΠΚ την πρώτη 
του συνεδρίαση. Οι 
ευχές όλων μας να 
τους ακολουθούν.

Χαιρετισμός και παρουσίαση του ΔΣ του Συνδέσμου Σερβαίων
Αγαπητοί πατριώτες,
 Μετά τις τελευταίες εκλογές, που πραγματοποιήθη-

καν με μεγάλη επιτυχία στο γραφείο του Συλλόγου στην 
Αθήνα, προέκυψε ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Κοινή 
αφετηρία όλων των μελών του είναι η αγάπη για τον τόπο 
καταγωγής μας, του Σέρβου, αλλά και η βαθιά πίστη ότι 
ο Σύνδεσμός μας είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του, 
μιας και το υπηρετεί εδώ και 89 ολόκληρα χρόνια.
Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι πρόθεσή μας 

είναι να αξιοποιήσουμε τα έως τώρα επιτεύγματα του 
Συλλόγου και να συμβάλουμε για την περαιτέρω ανά-
πτυξη αξιών, όπως η συλλογικότητα, η συμμετοχή στα 
δρώμενα, με μοναδικό γνώμονα τη μελλοντική ανάδειξη 
του χωριού μας. 
Σημαντικό μέλημα για εμάς είναι να φέρουμε τους 

πατριώτες πιο κοντά αλλά και να τους παροτρύνουμε, 
στο μέτρο του εφικτού, να επισκέπτονται το χωριό μας 
πιο συχνά και ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες, που 

οι μόνιμοι κάτοικοί του το έχουν ανάγκη. Στην προσπά-
θειά μας αυτή σκοπεύουμε να διοργανώνουμε διάφορες 
εκδηλώσεις οι οποίες ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσουν 
πόλο έλξης.
Τέλος, θεωρούμε χρέος μας να εκφράσουμε τη χαρά 

μας και να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για τη μεγάλη 
προσέλευσή σας στις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου μας, 
αλλά και την υποδοχή που μας επιφυλάξατε σε όλες τις 
μεταξύ μας συναντήσεις.

TA ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥTA ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μαρίνα Μαραγκού
 (πρόεδρος)

Είναι κόρη του 
Θανάση και της 
Μαρίας, εγγονή 
του Βασίλη του 
Μαραγκού, εί-
ναι παντρεμένη 
και είναι δημο-
σιογράφος και 
ιστορικός ερευ-
νητής.

Μαρίνος Ρουσιάς
(γενικός γραμματέας)

Είναι γιος του 
Γιάννη  και 
της  Βούλας 
και είναι πο-
λιτικός μηχα-
νικός ΤΕ.

Γιάννης Βέργος 
(Μέλος)

Είναι γιος του 
Σταύρου και της 
Ντίνας ,  είναι 
παντρεμένος , 
έχει δύο παιδιά 
και είναι συντα-
ξιούχος τραπε-
ζικός.

Μίνα Δημοπούλου
(ταμίας)

Είναι κόρη του 
Θανάση  (της 
Ασήμως) και της 
Γεωργίας, είναι 
παντρεμένη , 
έχει δύο παιδιά 
και εργάζεται 
στην Αγροτική 
Τράπεζα.

Νίκος Σχίζας
(Μέλος)

Είναι γιος του 
Στέλιου  (του 
Κωστόπουλου) 
και της Γεωρ-
γίας, και είναι 
ιδιωτικός υπάλ-
ληλος.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
της Μαρίνας 

Διαμαντοπούλου-Τρουπή
Δημοτικής Συμβούλου 

Δήμου Γορτυνίας

Προς την Πρόεδρο
και το Διοικητικό 

Συμβούλιο 
του Συνδέσμου 

Απανταχού 
Σερβαίων Αρκαδίας

Για την πρόσφατη 
εκλογή σας και την 
ανάληψη των καθηκόντων σας στη 
διοίκηση του Συνδέσμου Απανταχού 
Σερβαίων Αρκαδίας, σας εκφράζω τα 
συγχαρητήριά μου και σας εύχομαι καλή 
δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο που 
αναλαμβάνετε.

Εύχομαι να είναι  πλούσιο και δημι-
ουργικό.

Το χωριό μας, όπως και όλα τα χωριά 
της Γορτυνίας και οι όπου γης Γορτύνιοι, 
έχουν  ανάγκη από τη δράση και την 
προσφορά των Πολιτιστικών Συλλό-
γων.

 Με τις θερμότερες ευχές μου

Με σύμπνοια η Παράδοση - Παραλαβή 
Σε ένα κλίμα θερμό, πατριω-

τικό και αμοιβαίας εκτίμησης, 
έγινε την Τετάρτη 30 Μαρτίου 
2011 η παράδοση  της σκυτάλης 
του απελθόντος στο νέο Διοικη-
τικό Συμβούλιο του Συνδέσμου 
μας. Εκεί βρέθηκαν όλοι μαζί,  

τα είπανε, και δόθηκαν ευχές 
εκατέρωθεν. Το νέο ΔΣ  αξιο-
λογώντας και τιμώντας το έργο 
των «παλαιών», υποσχέθηκε να 
συντελέσει και αυτό στον μέγι-
στο δυνατό βαθμό στα συλλο-
γικά μας πράγματα. Παρόντες 

Οι δύο πρόεδροι και οι δύο ταμίες του Σύνδέσμου (πρώην και νυν). Από δεξιά: 
Μαρίνα Μαραγκού, Θ. Τρουπής, Μίνα Δημοπούλου και Ι. Χρονόπουλος.

 Παλαιοί και νέοι στο κοινό ΔΣ του Συνδέσμου. Από δεξιά: 
Ντίνα Δ. Σχίζα, Ι. Στ. Βέργος, Αθ. Π. Σχίζας, Ι. Ν. Βέργος, 

Κ. Ν. Σχίζας, Γ. Δ. Βέργος, Κ. Ν. Δάρας

οι απερχόμενοι: κ.κ. Θόδωρος  Τρουπής 
πρόεδρος, Γιάννης Βέργος  αντιπρόεδρος, 
Χρονόπουλος ταμίας, Γιώργος Δ. Βέργος 
και τα μέλη Χρήστος Ι. Μαραγκός, Κώστας 
Δάρας και Κώστας Νικ. Σχίζας,  που μέσα σε 
ατμόσφαιρα ομοψυχίας και με κοινό γνώμονα 
το καλύτερο για το χωριό μας, αντάλλαξαν 
απόψεις με τα μέλη του νέου ΔΣ, τα ενημέ-
ρωσαν διεξοδικά και  προσφέρθηκαν να τα 
συνδράμουν στο έργο που επωμίστηκαν. 

Κατερίνα Κωνσταντοπούλου
(αντιπρόεδρος)
 Είναι κόρη του 

Νίκου και της 
Γεωργίας και εί-
ναι τραπεζικός 
υπάλληλος.

Κωνσταντίνα Σχίζα
(ειδικός γραμματέας)

Ε ί ν α ι  κ ό ρ η 
του Δημητρίου 
(Μίμη) και της 
Ελένης και είναι 
δικηγόρος.

Θοδωρής Σχίζας
(υπεύθ. Δημοσίων Σχέσεων)

Είναι γιος του 
Νικολάου  και 
της Χριστίτσας, 
είναι  παντρε-
μένος, έχει μια 
κόρη, και είναι 
οδοντίατρος.

Θανάσης Σχίζας
(Μέλος)

Είναι  γιος  του 
Τάκη  και  της 
Ελένης, είναι πα-
ντρεμένος, έχει 
δύο παιδιά και 
είναι πολιτικός 
μηχανικός.
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Αποχαιρετιστήρια επιστολή 
του παπα-Σωτήρη Χούσου

27 Ιανουαρίου 2011

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί της Ενορίας Σέρβου,
Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου ξεχωριστά σε 

κάθε μέλος της Ενορίας Κοιμήσεως Θεοτόκου Σέρβου.
   Η διακονία μου στην ενορία σας διήρκεσε σχεδόν 

μία δεκαετία κατά την οποία εισέπραξα πολλά θετικά 
συναισθήματα. Από την πρώτη κιόλας ημέρα που τέλεσα 
το μυστήριο της Θείας Ευχαριστί-
ας στην ενορία και συγκεκριμένα  
στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου 
Πηγής, γεύτηκα απλόχερα την 
αγάπη σας. Κατά την διάρκεια της 
διακονίας μου γνώρισα πρόσωπα 
σεβαστά ως προς την ηλικία,  
αλλά και ως προς τα πνευματικά 
τους χαρίσματα, έγινα ένας από 
εσάς, συγγενής, φίλος, αδελφός, 
χωριανός. Θα ήθελα να γνωρίζετε 
ότι η μετάθεσή μου σε κοντινή 
ενορία έγινε για λόγους οικογε-
νειακούς.

     Σε όλους απευθύνομαι και όλους ευχαριστώ. Δεν έχω 
πικρία για κανέναν και για τίποτα. Γιατί, ακόμη και εκείνα 
που ο κόσμος τα θεωρεί ως πικρίες γνωρίζει η χάρη του 
Παρακλήτου, μέσα από τη χαρμολύπη της  ιεροσύνης να 
τα μεταμορφώνει και να βγάζει από το πικρό γλυκύ. Αυτή 
τη στιγμή, που είναι ένα σημαντικό σημείο στην πορεία της 
ιερατικής μου διακονίας, ζητώ από όλους εκ βαθέων συγ-
γνώμη για τα λάθη και τις παραλήψεις που τυχόν διέπραξα 
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων μου. Συγγνώμη αιτού-
μαι και συγγνώμη παρέχω σε όλους και για όλα.

    Τέλος ευχαριστώ τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
μας κ. Ιερεμία, για την τιμή, την αγάπη και την ευλογία  
που μου παρέχει πάντοτε και εν παντί, αλλά και για την άξια 
επιλογή, του πατρός Ευμένιου  Γαϊτανίδη. Εύχομαι στον 
Πατέρα ευλογημένη, πολύχρονη και καρποφόρα διακονία. 
Θα του συμπαρασταθώ όπου με καλέσει και όσο δύναμαι 
και παρακαλώ τους μέχρι τώρα συνεργάτες μου σε όλες 
τις διακονίες της Ενορίας, να συνεργασθούνε μαζί του με 
περισσότερο ζήλο και να προσεύχονται και για μένα, όπως 
και εγώ θα συνεχίσω να προσεύχομαι γι’ αυτούς και για τις 
οικογένειές τους.

   Δοξάζω την Παναγία Τριάδα που μου έδωσε όλα αυτά 
τα χρόνια υγεία, πίστη και δύναμη, ώστε να αντεπεξέλθω 
στις πολλαπλές διακονίες που μου ανατέθηκαν.

    Πάντοτε θα προσεύχομαι να σας χαρίζει ο Κύριος 
κάθε καλό, να σας γλυτώνει από κάθε συμφορά και να 
εξασφαλίζει τη σωτηρία σας.

Σας ασπάζομαι  Εν Χριστώ
Πατήρ  Σωτήριος Χούσος

Απάντηση ΔΣ. Ευχαριστούμε τον αγαπητό ιερέα πα-
τέρα Σωτήριο για τις πολύχρονες πνευματικές υπηρεσίες 
του στο χωριό μας, και του ευχόμαστε  οικογενειακή 
ευτυχία και υγεία για να συνεχίσει το ποιμαντικό του 
έργο.

Μήνυμα του π. Ευμενίου εν όψει 
της Μεγάλης Εβδομάδος και της Αναστάσεως

Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί,
Με τη Χάρη και τη βοήθεια του Θεού, 

ήδη διανύουμε την Δ΄ εβδομάδα της Αγίας 
και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και όπως οι 
αθλητές, όταν κοντεύουν να φθάσουν στο 
τέλος της διαδρομής του αγώνα, χαίρονται 
διότι θα γευθούν τους καρπούς των κόπων 
τους, έτσι και εμείς αδελφοί μου, πλησι-
άζοντας προς το τέλος της Σαρακοστής, 
αγάλλεται η ψυχή μας διότι πρόκειται να 
συναντήσουμε τον Αναστάντα Κύριό μας.
Το μεγάλο αυτό θαύμα της Αναστάσεως 

αποτελεί για την Ορθοδοξία μας το εν-
δοξότερο γεγονός και το κέντρο όλης της 
ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας. Αποτελεί 
«ἑορτή ἑορτῶν καί πανήγυριν πανη-
γύρεων» (κανόνας Αναστάσεως). Είναι η 
μεγαλύτερη ένδειξη αγάπης του Τριαδικού 
Θεού μας προς τον άνθρωπο. Ο Κύριός 
μας λαμβάνει την ανθρώπινη φύση, ζει και 
κοινωνεί ανάμεσά μας, κατηγορείται, ατιμά-
ζεται, βασανίζεται και στο τέλος ανεβαίνει 
στον Σταυρό σαν κατάδικος για να σώσει 
και να λυτρώσει εμάς από την αμαρτία. 
Και ξέρετε, αδελφοί μου, το πιο εύκολο 
για το Χριστό μας ήταν να τα αποφύγει όλα 
αυτά. Ως Θεός που είναι θα μπορούσε να 
αποτρέψει την πορεία αυτή του πάθους και 
να συμπεριφερθεί ως Θεός, ως κριτής. Και 
όμως, εκείνος εκουσίως περνάει όλα αυτά 
τα μαρτύρια και τους εξευτελισμούς για τη 
δική μας πνευματική πρόοδο, για τη δική 
μας λύτρωση, για να μας κάνει πάλι τέκνα 
Θεού τα οποία είχαμε απομακρυνθεί από 
την αγκαλιά του Θεού, λόγω του εγωισμού 
και της αμαρτίας.
Αυτή λοιπόν η θυσία που κάνει ο Θεός 

και παραδίδει τον Υιό του προς το πάθος, 
είναι η μεγαλύτερη ένδειξη αγάπης προς 
τον άνθρωπο. Φανταστείτε κάποιον από 
εμάς να θυσίαζε το παιδί του για να σώσει 
κάποιους άλλους. Είναι, νομίζω, αδύνατο 
και σ’ αυτά τα αυτιά μας να ακουστεί, και 
όμως, ο Θεός το έκανε.
Αυτή την πορεία της αυτοθυσίας που 

διανύει ο Κύριός μας προς το πάθος, αυτήν 
πρέπει να ακολουθήσει ο καθένας από εμάς, 
ώστε να γιορτάσει αληθινά το γεγονός της 
Αναστάσεως. Μια πορεία γεμάτη από κόπο 
και αγώνα, που όμως το έπαθλο είναι ο ίδιος 
ο Χριστός μέσα στις καρδιές μας. Πώς όμως 
αυτό μπορεί να γίνει πρακτικά; 
Καθημερινά αδελφοί μου, επικοινωνούμε 

και συναναστρεφόμαστε με άλλους αν-
θρώπους, είτε αυτοί είναι τα παιδιά μας, η 
γυναίκα μας, ο σύζυγός μας, ο προϊστάμενός 
μας, οι συμμαθητές μας, ο διπλανός μας 

στην τράπεζα και γενικώς όλοι οι άνθρω-
ποι που έρχονται καθημερινά σε επαφή με 
εμάς. Ο καθένας λοιπόν από το χώρο που 
βρίσκεται πρέπει να ζει μ’ αυτό το πνεύμα 
της αυτοθυσίας, της προσφοράς και της 
αγάπης προς το συνάνθρωπό του. Αυτό 
που έπραξε ο Χριστός ας γίνει οδοδείκτης 
για τη σχέση μας με τον πλησίον. Μας συ-
κοφαντεί κάποιος, εμείς ας ανταποκριθούμε 
με αγάπη, δεν μας καταλαβαίνει η σύζυγος 
ή ο σύζυγος, ας δώσουμε δεύτερη ευκαιρία 
στον άλλον, δεν μας ακούει το παιδί μας, ας 
προσευχόμαστε στο Θεό και μετά από το 
δικό μας καλό παράδειγμα ας του φωτίζου-
με τη διάνοια για να καταλάβει το σωστό. 
Πρέπει, καλοί μου ενορίτες, ο καθένας από 
εμάς στο διπλανό του, στο γείτονά του, να 
αντικρίζει τον ίδιο τον Χριστό. Όποιος κι 
αν είναι ο άλλος, εμείς τον καθένα πρέπει 
να τον αντιμετωπίζουμε ως τέκνο Θεού που 
έχει ανάγκη από την αγάπη μας. Το εύκολο, 
αδελφοί μου, είναι να κρατάμε έχθρες και 
κακίες, το δύσκολο όμως, είναι να συγχω-
ρούμε και να αντέχουμε με καρτερία αυτόν 
που μας πειράζει.
Αυτόν λοιπόν το δρόμο ζητάει και ο 

Χριστός από εμάς, προκειμένου να γίνει η 
καρδιά μας ο τόπος που θα γεννηθεί και θα 

αγαπηθεί ο Κύριός μας. Και ξέρετε, όποιος 
με τη Χάρη του Θεού αγωνίζεται, έτσι  το 
-εν Χριστώ- βραβείο, το δώρο, είναι ο ίδιος 
ο Χριστός. Γίνεται ο άνθρωπος, με τον τρό-
πο αυτό, μέτοχος και κοινωνός του αίματος 
και του σώματος του Χριστού. Γι’ αυτό, 
λοιπόν, κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας, 
πρέπει να προηγηθεί ένα στάδιο κάθαρ-
σης, μετάνοιας, νηστείας, εγκράτειας και 
γενικά εσωτερικού αγώνα, ώστε η καρδιά 
του ανθρώπου να καθαριστεί από τα πάθη, 
ώστε να γίνει ο θρόνος που θα καθίσει ο 
Αναστημένος Κύριος.
Και αν, αδελφοί, μας έχει καταλάβει 

απόγνωση και απελπισία, διότι πέρασε η 
Τεσσαρακοστή και δεν βάλαμε αρχή μετα-
νοίας, ας σκεφτούμε ότι έχουμε Θεό αγάπης, 
ο οποίος συγχώρεσε το τελευταίο λεπτό το 
ληστή πάνω στο Σταυρό Του και τον έκανε 
κάτοικο Παραδείσου.
Ας τρέξουμε, λοιπόν, αγαπητοί μου, στην 

Αγία μας Εκκλησία, ας κάνουμε αυτό το 
δώρο στην ψυχή μας και ας ανοίξουμε την 
καρδιά μας σε έναν Πνευματικό, ο οποίος 
με τη Χάρη του Θεού θα μας οδηγήσει στον 
Κύριό μας και θα γίνει η γέφυρα που θα 
ενώσει την ψυχή μας με τον Θεό. Αμήν.

π. Ευμένιος Γαϊτανίδης

O νέος ιερέας του χωριού μας
Ο πατήρ Ευμένιος Γαϊτανίδης (κατά κό-

σμον Κωνσταντίνος) γεννήθηκε στο Χαϊδάρι 
Αττικής στις 12/08/1974 όπου και έζησε τα 
πρώτα οκτώ χρόνια της παιδικής του ηλικίας. 
Είναι παιδί του Θεόδωρου και της Μαρίας 
Γαϊτανίδου και έχει δύο αδέλφια, τον Γεώργιο 
και τη Γεωργία. Σε ηλικία περίπου 10 ετών 
μετακόμισε στην Αγία Παρασκευή όπου 
και ζει μέχρι σήμερα. Σε ηλικία 18 ετών με 
εξετάσεις πέτυχε στα Τ.Ε.Ι. Πειραιά, όπου 
για 4 περίπου έτη φοίτησε στο τμήμα των 
Μηχανολόγων Μηχανικών. Κατόπιν και για 
10 περίπου έτη εργάστηκε ως Μηχανολόγος 
Μηχανικός σε τεχνική εταιρεία στον Πειραιά. 
Παράλληλα, τα τελευταία έτη σπούδασε Θε-
ολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών. Μετά την αποφοίτηση από 
το Τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου, στις 

17/10/2010 έγινε η κουρά του σε Μοναχό σε Μοναστήρι της Ιεράς Μητροπόλεως 
Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως και εν συνεχεία στις 18/10/2010 έγινε η χειροτονία 
του σε Ιεροδιάκονο στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, στη Δημητσάνα. Ύστερα 
από δύο μήνες, στις 5/12/2010, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στη Μεγαλό-
πολη έγινε η χειροτονία του σε πρεσβύτερο. Έκτοτε υπηρετεί στο χωριό μας, στου 
Σέρβου Γορτυνίας.

 Ευχή του είναι, όπως λέει, το χωριό μας να γίνει το πνευματικό απάγκιο για 
όλους μας και ο τόπος όπου θα συναντήσουμε τον Κύριό μας.

Ο Σύνδεσμος σας προσκαλεί σε εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη
Εξαήμερη εκδρομή (από 10 ως 15 Ιουνίου) 

στο λίκνο της Ορθοδοξίας, στην Κωνσταντι-
νούπολη και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, 
διοργανώνει για τους Σερβαίους ο Σύνδεσμος 
σε συνεργασία με τον πατριώτη Θύμιο Δημη-
τρόπουλο του Κωνσταντίνου (εγγονός του 
Στρατηγού) τον οποίο ευχαριστούμε!

Η εκδρομή θα γίνει οδικώς  και το πρόγραμ-
μα έχει ως εξής:

Την 1η ημέρα (Παρασκευή, 10/6) αναχώ-
ρηση από την Αθήνα για την Κομοτηνή, με 
διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο της πόλης. 

Τη 2η ημέρα (Σάββατο, 11/6) αναχώ-
ρηση για την Κωνσταντινούπολη, όπου θα 
φθάσουμε το απόγευμα. Μετά την επίσκεψη 
στην Παναγία των Βλαχερνών και την τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο θα έχουμε μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη.

Την 3η ημέρα (Κυριακή, 12/6) θα επι-
σκεφθούμε την εκκλησία της Ζωοδόχου 
Πηγής στο Μπαλουκλί όπου βρίσκονται οι 
τάφοι των Πατριαρχών, τη Μονή της Χώρας, 
τη μεγαλύτερη πινακοθήκη βυζαντινών 
ψηφιδωτών στον κόσμο και θα ακολουθήσει 
προσκύνημα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. 
Στη συνέχεια θα κάνουμε τα ψώνια μας στο 
Καπαλί Τσαρσί, με τις 4.000 μαγαζιά. Θα ακο-
λουθήσει μια  μίνι θαλάσσια περιήγηση στον 

μοναδικό Βόσπορο ενώ το βράδυ θα έχουμε 
την ευκαιρία για νυχτερινή περιήγηση στα 
αξιοθέατα της Κωνσταντινούπολης.

Την 4η ημέρα (Δευ-
τέρα, 13/6) θα επισκε-
φθούμε τον Βυζαντινό 
Ιππόδρομο όπου βρί-
σκονται η γερμανική 
κρήνη του Κάιζερ, ο 
Αιγυπτιακός οβελίσκος, 
ο χάλκινος κίονας των 
Δελφών και η στήλη του 
Πορφυρογέννητου. Θα 
ακολουθήσει επίσκεψη 
- περιήγηση στην εκ-
κλησία της Αγίας Σοφίας και στη Δεξαμενή του 
Ιουστινιανού και ξενάγηση στο μεγαλοπρεπές 
παλάτι του Ντολμά Μπαξέ. Στη συνέχεια, με 
το καραβάκι της γραμμής αναχωρούμε (προ-
αιρετικά)  για το μεγαλύτερο και ομορφότερο 
νησί των Πριγκιποννήσων, την Πρίγκιπο, με τα 
παλιά ελληνικά σπίτια. Το βράδυ όσοι θέλουν 
θα μπορούν να διασκεδάσουν με χορούς και 
τραγούδια της Ανατολής.

Την 5η ημέρα (Τρίτη, 14/6) θα αναχω-
ρήσουμε για την Ανδριανούπολη όπου θα 
επισκεφθούμε (εφόσον είναι ανοικτό) το 
τζαμί Σελίμιγιε, και στη συνέχεια θα τριγυρί-

σουμε στη γραφική αγορά της πόλης. Νωρίς 
το βράδυ θα φθάσουμε στην Κομοτηνή για 
διανυκτέρευση.

Την 6η ημέρα (Τε-
τάρτη, 15/6), μετά το 
πρωινό, θα ξεκινήσουμε 
για την Αθήνα, όπου 
θα φθάσουμε αργά το 
βράδυ.

Το κόστος συμμε-
τοχής είναι 310 ευρώ 
κατ’ άτομο και περι-
λαμβάνει: 

 Διανυκτέρευση σε 
ξενοδοχεία 4* (δίκλινο), 

πρωινό και τρία (3) γεύματα.  Μεταφορές 
με πολυτελή πούλμαν σύμφωνα με το πρό-
γραμμα   Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγή-
σεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα.  Tρεις  (3) 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στην Κων/
πολη.  Τρία (3) γεύματα σε τοπικά εστιατόρια 
στην Κων/πολη .  Δύο (2 ) διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχείο 4* στην Κομοτηνή.  Πρωινό 
καθημερινά  Έμπειρο συνοδό   Ξεναγήσεις 

 Κρουαζιέρα στον Βόσπορο   ΦΠΑ.  Ομα-
δική ταξιδιωτική ασφάλιση με τη GENERALLY 
LIFE με καλύψεις ζωής, ατυχήματος, νοσηλείας 
και ιατροφαρμακευτικών εξόδων καθώς και 

επείγουσας αερομεταφοράς καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της εκδρομής. Ασφάλιση με κάλυψη 
αστικής ευθύνης ή με προεδρικό διάταγμα 
είναι υποχρεωτική  και η παροχή της από τα 
τουριστικά γραφεία κρίνεται επιβεβλημένη 
από τον νόμο.

Δεν περιλαμβάνονται :
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, • 
παλάτια και γενικά όπου απαιτείται. 
Προσωπικά έξοδα, φιλοδωρήματα, αχθο-• 
φορικά
Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτει-• 
νόμενο. 
ΕΙΣΟΔΟΙ σε χώρους και μουσεία
Αγιά Σοφιά περίπου 10,00 ευρώ
Παλάτι Τοπ Καπί  περίπου 10,00 ευρώ
Παλάτι Ντολμά Μπαχτσέ περίπου 8,00 

ευρώ

Όσοι πατριώτες ενδιαφέρονται μπορούν 
να δηλώσουν συμμετοχή προκαταβάλλο-
ντας 100 ευρώ στο πρακτορείο Zorpidis 
Travel Services (κύριο Δημητρόπουλο), Μη-
τροπόλεως 3 - Σύνταγμα, τηλ. 210-3250064, 
το αργότερο ως τις 6 Μαΐου 2011.

Προϋπόθεση για την πραγματοποίηση 
της εκδρομής να συμμετάσχουν τουλάχι-
στον 30 πατριώτες. 

** Ο Σύνδεσμος αναζητεί όλους τους τρόπους για τη σύμπτυξη των σχέσεων μεταξύ των πατριωτών, την ψυχαγωγία και τις ευκαιρίες για να βρεθούμε όλοι μαζί, γι’ αυτό σχεδιάζει και 
άλλες εκδρομές, μεταξύ των οποίων και ένα Σαββατοκύριακο το καλοκαίρι στην Πελοπόννησο.  
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Από τον Ηλία Μπόρα-Ντόρο λάβαμε την παρακάτω επιστολή

   Τοποθέτηση προτομών στο χωριό μας Σέρβου Αρκαδίας

Στην Γενική Συνέλευση  της 
13.03.2011 συζητήθηκε σαν 
σημείο της ημερήσιας διάτα-

ξης η τοποθέτηση προτομών γνωστών 
αποθανόντων Σερβαίων στην πλατεία,  
ή σε άλλο εμφανές μέρος του χωριού 
του γιατρού Γιάννη Δημόπουλου και 
του Θεοδώρου Σχίζα.

Σαν αρχή θεωρώ σωστό να τιμού-
νται  άτομα που στην διάρκεια της 
ζωής τους πρόσφεραν υπέρμετρη 
ηθική ή υλική (ή και τα δύο) βοήθεια 
στο σύνολο των κατοίκων του χωριού 
μας. Βασική προϋπόθεση για απόδοση 
οποιασδήποτε τιμής πρέπει να είναι η 
ανιδιοτέλεια των ίδιων ή των συγγε-
νικών  των προσώπων.

Αναμφισβήτητα στην περίπτωση 
του γιατρού Δημόπουλου οι προϋ-
ποθέσεις αυτές που δικαιολογούν 
την απόδοση μιας τέτοιας τιμής είναι 
δεδομένες.

Υπηρέτησε 21 χρόνια σαν πρόε-
δρος του Συνδέσμου. Ενήργησε να κα-
τασκευαστεί ο δρόμος  γεφύρι Σαρά - 
Σέρβου. Ενήργησε εκμεταλλευόμενος 
την θέση του στο Υπουργείο Παιδείας 
για την ανέγερση του σχολείου στο 

χωριό μας. Πρόσφερε την βοήθειά του 
ανεξαίρετα προσωπικής ή συγγενικής 
σχέσης σε πολλούς συμπατριώτες.

Η πρόταση περίπου 40 συμπατριω-
τών για ανάρτηση της προτομής του 
Θεοδώρου Σχίζα σε δημόσιο χώρο 
του χωριού αποσύρθηκε έγκαιρα διότι 
δεν είχε από την αρχή καμία πιθανότη-
τα έγκρισης τόσο από την πλειοψηφία 
των συμπατριωτών όσο και από τις 
δημοτικές αρχές. Έγινε εναλλακτική 
πρόταση στο ΔΣ του Συνδέσμου για 
τοποθέτηση της προτομής στους 
χώρους του πολιτιστικού κέντρου. 
Η πρόταση απορρίφτηκε από το ΔΣ. 
Έπειτα από αυτά η περίπτωση απα-
σχόλησε την Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 10 
υπέρ 8 κατά και 13 αποχές  ενέκρινε 
την πρόταση.

Θεωρώ την απόφαση αυτή, όχι 
μόνο λόγω του σχετικά ισχνού αποτε-
λέσματος της ψηφοφορίας, λαθεμένη. 
Πρέπει να επανεξεταστεί ύστερα από 
μια δημόσια συζήτηση των επιχει-
ρημάτων, πράγμα που μέχρι σήμερα 
δεν έγινε. 

Είναι γεγονός ότι μια σειρά συ-

μπατριωτών, ανάμεσα σε αυτούς 
και οι υπογράφοντες την πρόταση, 
ευνοήθηκαν από τις ενέργειες του 
Θ. Σχίζα γιατί (τσιτάτο του εισηγητού 
της πρότασης στην Γενική Συνέλευση 
κ. Σχίζα) «βοηθήθηκαν να βρουν μια 
δουλειά για να φάνε ψωμί».

Οι συμπατριώτες αυτοί (που σε 
καμία περίπτωση δεν αποτελούν το 
σύνολο ή την πλειοψηφία των συμπα-
τριωτών) έχουν υποχρέωση να τιμούν 
την μνήμη του προσωπικού τους 
ευεργέτη με τον τρόπο που αυτοί 
θεωρούν σωστό. Είναι καθαρά προ-
σωπική τους υπόθεση. Δεν έχουν 
όμως το δικαίωμα να επιβάλουν την 
απόδοση τιμής μέσω ενός μαζικού 
οργάνου,  όπως του Συλλόγου, και σε 
άτομα που για οποιονδήποτε λόγο δεν 
ευνοήθηκαν από τον Θ.Σ. 

Η ανιδιοτέλεια σαν βασική αρχή  
για απόδοση τιμής στον Θ.Σ. από 
το συνολικό κοινό δεν είναι, ακόμη 
και για το σύνολο των ευνοηθέντων, 
δεδομένη. Αποφεύγω προς το παρόν 
να τεκμηριώσω την κατηγορία αυτή. 
Παρακαλώ τους υποστηρικτές της 
πρότασης να αναλογιστούν τις ευ-

θύνες τους για ομόνοια μεταξύ των 
συμπατριωτών και να αποσύρουν την 
πρότασή τους.

Για τον Σύνδεσμο δεν μπαίνει θέμα 
απόδοσης ιδιαίτερης τιμής διότι  η 
προσφορά του σε αυτόν στην δι-
άρκεια του βίου του δεν μπορεί να 
χαρακτηριστεί σαν υπέρμετρη. Άλλοι 
συμπατριώτες γνωστοί και άγνωστοι 
προσέφεραν τόσο υλικά όσο και ηθι-
κά πριν ή αργότερα περισσότερα.

Ο προτεινόμενος χώρος ανάρτη-
σης της προτομής, το πολιτιστικό 
κέντρο, δεν μπορεί να συνδεθεί 
σε καμία περίπτωση με το όνομα 
Θεόδωρος Σχίζας τόσο υλικά όσο 
και ηθικά.

Είναι γνωστό το ιστορικό της 
αγοράς του οικοπέδου. Οι διάδοχοι 
του Θύμιου Δημητρόπουλου και τα 
ονόματα Στάθης Δάρας, Νίκος Μα-
ραγκός και Σπύρος Κλεισούρας (ζητώ 
συγγνώμη αν ξέχασα κάποιον βασικό 
χρηματοδότη) είναι συνδεδεμένα με 
την αγορά του οικοπέδου. Οι αμέτρη-
τοι συμπατριώτες με την προσφορά 
των οποίων χρηματοδοτήθηκε η 
κατασκευή του, τα μέλη των ΔΣ 

του Συνδέ-
σμου που 
πρ ο ώ θ η -
σαν τις ερ-
γασίες και 
πολλοί άλ-
λοι συμπα-
τριώτες με 
ανιδιοτελή 
προσωπι-
κή εργασία 
δεν το έκαναν προς τιμήν του Θ.Σ. 

Από πολιτιστικής ή λογοτεχνικής 
πλευράς  δεν μπορεί επίσης να συν-
δεθεί το Πολιτιστικό Κέντρο με το 
όνομα Θεόδωρος Σχίζας. 

Όσον αφορά την αναφερόμενη 
προσφορά του Θ.Σ. στον Ερυθρό 
Σταυρό είναι υπόθεση του Ε.Σ. να 
εξετάσει την απόδοση τιμής σύμφω-
να με τις καταστατικές αρχές του. Ο 
Σύνδεσμος δεν είναι σε θέση να εξε-
τάσει και να αποφανθεί για απόδοση 
οποιασδήποτε τιμής για προσφορά 
υπηρεσιών σε οποιονδήποτε  άλλον 
οργανισμό.

Με Σερβαίικους χαιρετισμούς
Ντόρος

Ρίνα Δ. Σχίζα, (96 ετών)
Στις 8.3.2011, στην Αθήνα, άφησε την 

τελευταία της πνοή η θεια-Ρίνα, όπου διέμενε 
επί πολλά χρόνια. Η κηδεία της έγινε την Τε-
τάρτη 9 Μαρτίου στο νεκροταφείο των Αγίων 
Αναργύρων, παρουσία πολλών συγγενών, 
πατριωτών και γειτόνων. Ήταν παντρεμένη 
με τον Μήτσιο Δ. Σχίζα (Μουσταφά) και 
απέκτησαν μια κόρη, την Κούλα, που είναι 
παντρεμένη με τον πατριώτη μας Θανάση 
Σχίζα (Τσιέφτη) και έχουν δύο αγόρια και 
μια κόρη. Η Ρίνα τα τελευταία χρόνια ήταν 
ανήμπορη να αυτοεξυπηρετηθεί και σχεδόν 
κατάκοιτη. Είχε όμως πολύ μεγάλη φροντίδα 
από την οικογένειά της και δεν υπέφερε.

Ήταν κόρη του Γεωργίου Παρ. Στρίκου 
(1875-1954) και είχε τέσσερα ακόμη αδέρφια:  
την Αννιώ που παντρεύτηκε τον Παν. Απ. 
Μπόρα, τη Σταυρούλα που παντρεύτηκε 
τον Μήτσιο Κ. Παναγόπουλο (Κωστάντιο), 
τον Παρασκευά (1913-1932) και τον Ηλία 
που ήταν παντρεμένος με τη Χρυσούλα 
Χ. Μπόρα.

Ο πατέρας της είχε πάει για ένα διάστημα 
στην Αμερική και όταν επέστρεψε περί τα 
τέλη του προπερασμένου αιώνα έλαβε μέ-
ρος στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. 
Επίσης έλαβε μέρος και στους Βαλκανικούς 
πολέμους. Ήταν χτίστης και μέρος της τοι-
χοποιίας του νεκροταφείου του χωριού είναι 
δικό του έργο.

Η Ρίνα ήταν ένας καλοσυνάτος, ευγενής, 
φιλήσυχος και αγαπητός άνθρωπος, που 
αγωνίστηκε στη ζωή της με τις δουλειές του 
χωριού και την οικογένεια (και μετέπειτα 
στην Αθήνα), όπως όλες οι Σερβιώτισσες. 
Στη δεκαετία του 1960 μετανάστευσε η 
οικογένειά της στην Αθήνα, όλα όμως τα 
καλοκαίρια βρισκόταν στο χωριό μέχρι και 
τα τελευταία της χρόνια. 

Το  μνημόσυνο της Ρίνας Γ. Σχίζα ετελέσθη 
στις 9 Απριλίου.

Αθηνά Κ. Γεωργακοπούλου 
(92 ετών)

Στις 5 Μαρτίου 2011 έφυγε από τη ζωή 
η Αθηνά Κ. Γεωργακοπούλου, σε ηλικία 
92 ετών. Η εξόδιος ακολουθία , με τις 
ευλογίες του νέου ιερέα του χωριού μας 
πατρός Ευμενίου Γαϊτανίδη, έγινε την 
επομένη από την εκκλησία του χωριού «Η 
Κοίμηση της Θεοτόκου» με τις προσευχές 
της οικογένειάς της, συγγενών και πολλών 
συγχωριανών. Η Αθηνά ήταν το ένατο 
από τα δέκα παιδιά του Ιωάννη Χρ. Δάρα 
(Νταρόγιαννη) και της Παναγούλας 
Μαραγκού-Παπανικολάου. Αδέλφια της 
με τη σειρά ηλικίας ήταν: η Κωστούλα 
(1897) που παντρεύτηκε τον Κωσταντή 
Γκούτη, ο Χρήστος (1899), η Σταυρούλα 
που παντρεύτηκε τον Αγγελή Χειμώνα, ο 
Μήτσιος (1904), ανώτατος τελωνειακός, 
και Οικονομικός Δ/ντής Ηλεκτρικών Σιδη-
ροδρόμων, ο Γιώργος (1910), τραπεζικός, 
ο Νίκος (1912), που παντρεύτηκε τη Μαρία 
Κ. Σκούρου, η Σοφία που παντρεύτηκε τον 
Ηλία Γ. Τρουπή, ο Βασίλης (1917), δάσκα-
λος, που παντρεύτηκε την Κούλα Η. Παρα-
σκευοπούλου, και ο Παναγής που πέθανε 

σε ηλικία πέντε ετών. Η Αθηνά παντρεύτηκε 
τον Κωσταντή Γ. Γεωργακόπουλο (Γιώκα), 
και απέκτησαν δύο καλά παιδιά, τον Γιώρ-
γο, Διευθυντή Τραπέζης που παντρεύτηκε 
τη Χρυσοστέλλα Μαμουζά, και τη Ρίνα 
που παντρεύτηκε τον Γιάννη Γ. Παναγό-
πουλο, υπάλληλο ΗΣΑΠ. Η Αθηνά είχε τα 
χαρίσματα της Σερβαίας μάνας, αφοσίωση 
στην οικογένεια, καλοσύνη με όλους, και 
έχαιρε της εκτίμησης και της αγάπης όσων 
τη γνώριζαν.

Το μνημόσυνο της Αθηνάς Ι. Γεωργακο-
πούλου ετελέσθη στις 10 Απριλίου.

Γεωργία Π. Λιατσοπούλου 
Απεβίωσε στις 4.2.2011 στην Αθήνα η Γε-

ωργία Π. Λιατσοπούλου και η εξόδιος ακο-
λουθία έγινε από την εκκλησία του χωριού 
μας Σέρβου «Η Κοίμηση της Θεοτόκου». 
Η Γεωργία ήταν το πρώτο παιδί του Γιάννη 
Μπόρα (Μπορόγιαννη), και παντρεύτηκε  
το συγχωριανό μας Παναγή Λιατσόπουλο 
(Μαγιά), με τον οποίο απέκτησαν τρία καλά 
παιδιά, το Θοδωρή, την Αγγελική και τη 
Σωτηρία. Η Γεωργία τα τελευταία χρόνια 
υπέφερε από σπάνια και ανίατη αρρώστια. 
Υπόδειγμα καλής μάνας και συζύγου, ένας 
σεμνός και πράος άνθρωπος.

Το μνημόσυνο της Γεωργίας Π. Λιατσο-
πούλου ετελέσθη στις 13 Μαρτίου, στην 
Αγία Αικατερίνη Ιλίου.

Θεόδωρος Βασ. Βέργος 
(78 ετών) 

Στις 25 Ιανουαρίου 2011 έφυγε από τη 
ζωή σε ηλικία 78 ετών ο Θεόδωρος Βασ. 
Βέργος (Νταβέλλη) που διέμενε μόνιμα στο 
Αιγάλεω. Η εξόδιος ακολουθία έγινε την 
επομένη στο Γ΄  Κοιμητήριο Αθηνών.

Νικολίτσα Ευσταθίου 
Ρουσιά (94 ετών)

Στις 19.1.2011 έφυγε από τη ζωή σε 
ηλικία 94 ετών η Νικολίτσα Ευσταθίου 
Ρουσιά,  και η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 
20.1.2011 από την εκκλησία του χωριού μας 
«Η Κοίμηση της Θεοτόκου». Η Νικολίτσα 
ήταν κόρη του Θύμιου και της Παναγού-
λας Κατσιάπη και παντρεύτηκε τον Στάθη 
Ι. Ρουσιά. Απέκτησαν μια  ευλογημένη και 
μεγάλη οικογένεια  από εννέα παιδιά,  τη 
Βαρβάρα, τον Θύμιο, την Παναγούλα, 
την Άννα, την Πηνελόπη, την Ευτυχία, τον 
Γιάννη που ήταν δεκανέας αλεξιπτωτιστής 
και σκοτώθηκε το 1970  σε αεροπορικό 
δυστύχημα, τον Θοδωρή και την Ελένη, 
καθώς και πολλά εγγόνια. Άξια μάνα 
που γαλούχησε με αρχές τα παιδιά της, 
προσφέροντας αγάπη και σε άλλα παιδιά 
πέραν της οικογένειάς της. Τη Νικολίτσα 
και τον Στάθη μακάριζε ο αείμνηστος 
γιατρός Ηλίας Χειμώνας, για την αγάπη 
και τη ζεστασιά που τους πρόσφεραν όταν 
ήταν μικροί μαθητές του Δημοτικού  από 
τους Αράπηδες  και τους έκλειναν τα χιόνια 
στο χωριό. 

Το ΔΣ του Συνδέσμου εκφράζει τη συ-
μπάθειά του στις οικογένειες και στους  
συγγενείς των εκλιπόντων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στη μνήμη της Αθηνάς Κ. Γεωργακοπούλου

Στις 5 Μαρτίου έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη μου θεία, η 
θεία Αθηνιά, το μικρότερο παιδί του παππού, του Νταρόγιαννη. 
Ήρεμη, χαμηλών τόνων, μόνο καλοσύνη είχε. Δεν ήθελε ποτέ να 
επιβαρύνει κανέναν και ήταν αφοσιωμένη στον άντρα της, τον 
μπαρμπα-Κωνσταντή, και στα παιδιά της. Έτσι και πέθανε. Σαν να 
μην ήθελε να κουράσει τους άλλους, τα παιδιά της, μετά από 2-3 
βδομάδες στο νοσοκομείο και λίγες μέρες στο σπίτι της άφησε την 
τελευταία της πνοή ανάμεσα στους δικούς της.

Τα παιδιά της, η Ρίνα και ο Γιώργος, ήταν δίπλα της κάθε στιγμή, 
προσπάθησαν όσο λίγα παιδιά να τη βοηθήσουν, αλλά δεν άντεξε 
η θεία γιατί ήταν πια 90 χρονών.

Τι να πρωτοθυμηθώ από τη θεία Αθηνιά… Η φράση που θυμάμαι 
είναι: «Τι κάνεις βρε παιδάκι, είσαι καλά; Τι κάνεις ο αδελφός μου;». 
Μιλάγαμε συχνά στο τηλέφωνο και αν αργούσα να την πάρω μετά 
από 4-5 μέρες μ’  έπαιρνε αυτή και μου έλεγε: «Τι έγινε, δεν με πή-
ρες». Αχ! βρε θεία μου έχουν λείψει πολύ τα τηλεφωνήματά σου. 
Θα μου είναι δύσκολο να έρθω στο χωριό και να δω το σπίτι σου 
χωρίς εσένα να κάθεσαι σε μια καρέκλα στην αυλή. Ερχόμουν και 
αμέσως σηκωνόσουν να μου φτιάξεις καφεδάκι. Τα λέγαμε καλά 
οι δυο μας. Μου έφερνες έτσι, πώς να σου πω, μια ηρεμία και έτσι 
ερχόμουν τα καλοκαίρια να σε βλέπω.

Θυμάμαι όμως και παλιά, εσένα τη συχωρεμένη τη θειά Σοφιά 
να έρχεστε τα βράδια στο σπίτι μας για να τα πείτε με τον αδελφό 
σας, τον πατέρα μου. Πραγματικά αισθάνομαι μεγάλη νοσταλγία για 
τότε που καθόμασταν στο χειμωνιάτικο και σας άκουγα να μιλάτε. 
Ο πατέρας μου, ξέρεις, σας αγαπούσε πολύ και τις δυο σας και σας 
προστάτευε. Σε μάλωνε, θυμάμαι, γιατί ήσουν αδύνατη και σου 
έλεγε συνέχεια να τρως. Τι να πρωτοθυμηθώ θεία μου… δυστυχώς 
δεν έρχονται πίσω εκείνες οι στιγμές, αλλά τα όλο καλοσύνη μάτια 
σου θα είναι πάντα στην καρδιά και στο μυαλό μου.

Έγινε και η κηδεία σου στο  χωριό, ήρθαμε να σε αποχαιρετή-
σουμε, και παρά τη βαρυχειμωνιά είχε έρθει πολύς κόσμος, θεία 
μου. Σ’ αγαπούσε πολύς κόσμος, βλέπεις. Ήταν εκεί τα παιδιά σου, 
τα εγγόνια σου, τ’ ανίψια σου. Ο άντρας σου και ο αδελφός σου, ο 
τελευταίος που έχει μείνει από τ’ αδέλφια σου, δεν ήρθαν γιατί και 
οι δύο είναι πολύ άρρωστοι.

Έτσι λοιπόν σ’ αποχαιρετήσαμε την ημέρα εκείνη που έβρεχε κι 
έκανε κρύο. Καλό ταξίδι θεία μου κι ας είναι ελαφρύ το χώμα που 
σε σκεπάζει στο αγαπημένο μας χωριό, του Σέρβου.

Μαρία Β. Δάρα
 «Αντί μνημοσύνου»

Στη μνήμη της Ειρήνης  Κ. Βασιλοπούλου 
Ήταν 31 Οκτωβρίου βράδυ. Χτύπησε το τηλέφωνο, ήταν η 

ξαδέλφη μου η Ιωάννα και κλαίγοντας μου λέει: «Μαρία, η μάνα 
μου πέθανε». Την είχα δει τη θεία μου το ίδιο πρωί στο νοσοκομείο 
και το κατάλαβα ότι τη βλέπω ζωντανή για τελευταία φορά. Παρ’ 

όλα αυτά ο πόνος που ένιωσα ήταν 
μεγάλος. Πολλές φορές γνωρίζουμε την 
πραγματικότητα αλλά δεν θέλουμε να 
τη δεχτούμε.

Η θεία Ειρήνη ήταν μετά από βαρύ 
εγκεφαλικό πολύ άρρωστη, κατάκοιτη 
στο νοσοκομείο για 5 μήνες. Η κατά-
στασή της όλον αυτό τον καιρό δεν ήταν 
καθόλου καλή. Παρ’ όλα αυτά όλοι μας 
ελπίζαμε, τι να πω, σ’ ένα  θαύμα; Μας 
καταλάβαινε όμως, μας κοίταζε και μας 
έσφιγγε το χέρι. Δίπλα της κάθε μέρα 
ήταν ο άντρας της, τα παιδιά της και 

όλοι όσοι μπορούσαμε. Εδώ θα ήθελα να πω για το πόσο στάθηκε 
δυνατός, αισιόδοξος, χωρίς να την αφήνει καθόλου ο θείος μου. 
Τη φρόντιζε, της μιλούσε συνέχεια με το γνωστό χιούμορ του για 
να της δίνει κουράγιο. Την αγαπούσε βλέπεις πολύ τη γυναίκα 
του, ήταν ένα πολύ αγαπημένο αντρόγυνο. Και το τέλος του 
κόστισε πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι παρ’ όλο που η κατάστασή 
της δεν ήταν καθόλου καλή, αυτός στο βάθος ήλπιζε μέχρι την 
τελευταία στιγμή.

Εγώ πάλι έχω από εσένα, θεία μου, πολλές γλυκές αναμνήσεις. 
Ήσουν βλέπεις σαν δεύτερη μάνα μου. Από μικρή σε θυμάμαι 
να μας φροντίζεις εμένα και την αδελφή μου. Μας φρόντιζες 
μαζί με τη μάνα μας όταν ήμασταν άρρωστες, μας τάιζες, μας 
πήγαινες βόλτες. Μετά παντρεύτηκες τον θείο μου τον Κώστα 
Βασιλόπουλο, δάσκαλο από τον Παρνασσό Ηραίας. Ποτέ δεν 
χαθήκαμε γιατί ήμασταν δύο πολύ αγαπημένες οικογένειες και 
αργότερα που απέκτησες τα παιδιά σου. Κάθε Χριστούγεννα 
οπωσδήποτε ερχόμαστε οικογενειακώς στη Λιοδώρα που ήταν ο 
θείος δάσκαλος, καθόμαστε αρκετές μέρες και πραγματικά ήταν 
οι πιο όμορφες. Και το καλοκαίρι σας περιμέναμε πώς και πώς να 
έρθετε εσείς στου Σέρβου.

Στην Αθήνα αργότερα πάλι ήμαστε το ίδιο δεμένοι. Ήσαστε βλέ-
πεις και αγαπημένες με την αδελφή σου, την Κούλα. Το καλοκαίρι 
όταν έφευγαν οι γονείς μας για το χωριό και εγώ με τη Γεωργία 
δουλεύαμε, πολλά μεσημέρια μας περίμενες στο σπίτι σου για να 
φάμε εκεί. Δεν έχω φάει, θεία, ωραιότερα γεμιστά παρά από τα 
δικά σου χέρια. Τι να πρωτοθυμηθώ…

Τα τελευταία χρόνια ερχόμουν μερικές φορές για να σε πάρω να 
πάμε κάπου. Καθόσουν δίπλα μου στο αυτοκίνητο και με κοίταζες 
με τόση αγάπη, δεν θα ξεχάσω ποτέ πόση αγάπη έδειχναν τα 
μάτια σου, σαν να μη με χόρταινες. Ήσουν επίσης, θεία μου, πολύ 
όμορφη. Τηλεφωνιόμαστε κάθε μέρα και λέγαμε τα δικά μας. Σου 
έλεγα πράγματα  που δεν έλεγα ούτε στην ίδια μου τη μάνα, γιατί 
ήταν βλέπεις πιο αυστηρή, για να με συμβουλέψεις. Αλλά κι εσύ 
μου έλεγες δικά σου μυστικά.

Καλό ταξίδι θεία μου, θα είσαι πάντα μια πολύ γλυκιά ανάμνηση 
για μας.

Μαρία Β. Δάρα

Στη μνήμη  της Νικολίτσας Ρουσιά
Μ ά ν α  δ ε ν 

υπάρχει πιο μα-
γ ι κ ή  λ έ ξ η ,  λ ε ς 
μάνα και δακρύ-
ζεις. Όσο και να 
γέρασε η μάνα 
μου δεν φεύγει 
α π ό  τ η  σ κ έ ψ η 
μου, κουράστηκε 
πολύ η μανούλα 
μου η Νικολέτα. 
Δέκα παιδιά με-

γάλωσε, και άλλα δέκα να είχε πάλι θα τα 
μεγάλωνε. Ο μεγάλος της καημός ήταν 
που έχασε το παιδί της το Γιάννη που 
σχεδόν κάηκε, έπεσε από το αεροπλάνο, 

πήγε αδικοχαμένος. Δεν μπορούσε να το 
ξεπεράσει με τίποτα, και πάλι όμως στάθηκε 
στα πόδια της με τη βοήθεια της γιαγιάς μου 
και του πατέρα μου του Στάθη, που έφτιαξαν 
μια μεγάλη και καλή οικογένεια. Παιδιά, νύφες, 
κορίτσια, γαμπρούς, εγγόνια, δισέγγονα έκα-
ναν ένα χωριό, κάπου 65-70 άτομα, «ζωή να 
έχουν». Την ευχή της να έχουμε να ζήσουμε να 
την θυμόμαστε , μάνα είναι μόνο μία.

Σε σκέπτομαι μανούλα μου και δακρύζω, 
εγώ η κόρη σου Βαρβάρα 

Η γιαγιά μας η Νικολίτσα  Ρουσιά 
έφυγε για το αιώνιο ταξίδι. Εμείς που 
μείναμε πίσω, θα θυμόμαστε τις όμορφες 
στιγμές που ζήσαμε μαζί μ’ αυτήν και τον 

παππού μας το Στάθη. Θα θυμόμαστε τα 
ατέλειωτα καλοκαίρια στο καλύβι στον 
Αρτοζήνο. Τη ζωή που κάναμε με τα κο-
πάδια τους, τις νύχτες που μας μάθαιναν 
τ’ αστέρια, τις μέρες που καθόταν η γιαγιά 
στο χαμηλό στρογγυλό τραπεζάκι της και 
άνοιγε φύλλα για να κόψουν χυλοπίτες 
της χρονιάς, τα κεφτεδάκια της που ’χαν 
τόση νοστιμιά…

Κι ύστερα το σπίτι της γιαγιάς  στο 
χωριό, ήταν σημείο συνάντησης για τη με-
γάλη οικογένεια. Πάντα είχε κόσμο πολύ. 
Και χωράγαμε όλοι. Στρωματσάδα!. Γέλια 
που κάναμε!  Αναμνήσεις πολλές.

Γιαγιά θα σε θυμάμαι για πάντα.
Η εγγονή σου
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  Σκέφτη-
κα να γρά-
ψω λίγα λό-
για για την 

ελονοσία, με σκοπό να μάθουν οι 
νέοι τι ήταν για το χωριό μας η σο-
βαρή αυτή αρρώστια  αλλά και για 
να ξαναθυμηθούν  οι μεγάλοι. 

Η ελονοσία είναι μια πολύ παλιά 
νόσος, τόσο παλιά όσο και ο άν-
θρωπος. Υπάρχουν επιστήμονες 
που πιστεύουν ότι το πλασμώδιο 
του κακοήθους τριταίου (ένα από 
τα πλασμώδια που προκαλούν τη 
νόσο) είχε προσβάλει τον άνθρωπο 
στη Νοτιοανατολική Ασία πριν από 
100.000 χρόνια.1

Η επίδρασή της στα  γεγονότα 
και την πορεία της ανθρω-

πότητας υπήρξε πολύ μεγάλη. 
Ελέχθη ότι... κατανίκησε νικηφό-
ρους στρατούς, άλλαξε την τύχη 
πολιορκημένων πόλεων, αχρήστεψε 
μυστικά συμβούλια  Παπών, και 
υπήρξε εμπόδιο στην εξέλιξη και 
τον πολιτισμό.2 Έχει ενοχοποιηθεί 
από κάποιους ιστορικούς για μερι-
κή, τουλάχιστον, συμμετοχή στην 
παρακμή του αρχαίου ελληνικού 
πολιτισμού και της Ρωμαϊκής Αυ-
τοκρατορίας.3 Είναι ακόμα η αιτία 
για τη διατήρηση και την αύξηση 
των αναιμιών από αιμοσφαιρινικές 
ανωμαλίες όπως η μεσογειακή  και η 
δρεπανοκυτταρική αναιμία στις ελο-
νοσιόπληκτες περιοχές του πλανήτη 
και στην Ελλάδα.4

H Ελλάδα ήταν μία από τις χώρες 
που υπέφεραν πολύ από την ελονο-
σία. Δεν υπάρχουν επαρκείς αποδεί-
ξεις που να βεβαιώνουν ότι η νόσος 
υπήρχε στην Ελλάδα πριν από τον 5ο 
αιώνα π.Χ., όμως γνωρίζουμε ότι από 
τότε και μετά η χώρα είχε προσβλη-
θεί σε μεγάλη έκταση από τη νόσο. 
Οι μεγάλοι αρχαίοι Έλληνες ιατροί 
όπως ο Ιπποκράτης, ο Γαληνός και 
ο Αρεταίος συνέβαλαν στη μελέτη 
της ελονοσίας.5 Συχνή ήταν και κατά 
τους βυζαντινούς χρόνους, αλλά 
εξαιρετικά συχνή ήταν στα χρόνια 
της Τουρκοκρατίας (τότε που πήρε 
το όνομα θέρμες), όπως φαίνεται 
σαφώς στις εξιστορήσεις των ξένων 
περιηγητών. Δεν έχω καμία αμφιβο-
λία ότι η πολιτισμική, μορφωτική και 
οικονομική εξαθλίωση του ελληνικού 
πληθυσμού κατά  τους πρώτους 
ιδιαίτερα αιώνες της Τουρκοκρατίας 
οφείλονταν κατά πολύ στην εξαιρε-
τικά μεγάλη επίπτωση της ελονοσίας 
στην Ελλάδα, όπως λεπτομερώς πε-
ριγράφεται από τον Δημ. Σχίζα.6

Μετά την απελευθέρωση και 
μέχρι τις αρχές του 20ού 

αιώνα η υγειονομική πρόνοια στη 
χώρα ήταν πολύ υποβαθμισμένη. 
Το φτωχό και ανοργάνωτο κράτος 
δεν μπορούσε να εφαρμόσει κάποια 
αξιόλογα μέτρα κατά της ελονοσίας, 
η δε χρήση της κινίνης υστέρησε 
χρονικά και ήταν αναποτελεσματική. 
Η Ελλάδα ήταν, με διαφορά, η πιο 
ελονοσιόπληκτη χώρα της Ευρώπης. 
Όταν ο Sir Ronald Ross (ο Άγγλος στρ. 
ιατρός που ανακάλυψε ότι η ελονο-
σία μεταδίδεται με τα κουνούπια) 
επισκέφθηκε το 1905 την περιοχή 
της Κωπαΐδας είπε: Δεν έχω ιδεί ούτε 
στην Ινδία ούτε στην Αφρική χωριά 
που είναι προσβεβλημένα από ελο-
νοσία περισσότερο από το Σκρίπου 
και το Μούλκι (χωριά της περιοχής). 

Από τις στατιστικές των πρώτων 
δεκαετιών του περασμένου αιώνα 
μαθαίνουμε ότι στον πληθυσμό 
των 7 εκατ. κατοίκων της χώρας, 
ο αριθμός αυτών που κάθε χρόνο 
προσβάλλονταν από ελονοσία ήταν 
1.200.000 και οι θάνατοι από τη νόσο  
κατά μέσο όρο 5.032 κάθε χρόνο, 
από τους οποίους περίπου το 70% 
ήσαν παιδιά, ενώ οι επιπτώσεις στη 
γενική υγεία του πληθυσμού και την 
οικονομία της χώρας ήσαν πολύ 
μεγάλες.7 

Η πρώτη συστηματική προσπά-
θεια αντιμετώπισης του προβλή-
ματος έγινε μόλις το 1905, με τη 
σύσταση του «Συλλόγου προς περι-
στολήν των ελωδών νόσων» από τον 
καθηγητή Κ. Σάββα και τον υφηγητή 
Ι. Καρδαμάτη. Ο Σύλλογος πρόσφερε 
πολλά στον αγώνα κατά της νόσου, 
κυρίως γιατί πρωτοστάτησε στην 
ίδρυση του Κρατικού Μονοπωλίου 
Κινίνης που διέθετε για πολλά χρόνια 
στο λαό ανόθευτη κινίνη σε προσιτή 
τιμή, αλλά και γιατί ευαισθητοποίη-
σε την κοινή γνώμη για τη μεγάλη 
ανάγκη επίλυσης του προβλήματος. 
Σπουδαίοι σταθμοί στη μάχη κατά 
της ελονοσίας  ήσαν η ίδρυση της 
Υγειονομικής Σχολής το 1930 και η 
σύσταση της αυτοδύναμης Ανθε-
λονοσιακής Υπηρεσίας το 1937, η 
διεύθυνση της οποίας ανετέθη στον 
καθηγητή Γρ. Λιβαδά.8

Η τελική μάχη κατά της ελονοσίας 
δόθηκε το 1946 με τη γενικευμένη 
χρήση, με ψεκασμούς, του DDT, 
ενός ισχυρού εντομοκτόνου που 
εξολόθρευσε τα κουνούπια. Η μάχη 
δόθηκε κάτω από δυσμενείς συνθή-
κες λόγω του εμφυλίου πολέμου. Ο 
Γρ. Λιβαδάς και οι συνεργάτες του 
κατόρθωσαν μέσα σε ελάχιστο χρο-
νικό διάστημα να εξαλείψουν τον υπ’ 
αριθμ.1 εχθρό της δημόσιας υγείας. 
Οι παλιοί Σερβαίοι θα θυμούνται 
τους ψεκασμούς με DDT που έγιναν 
τότε στο χωριό.

Η ελονοσία είναι νόσος ενδημική, 
δηλαδή παραμένει σε μία περιοχή 
μόνιμα στην ίδια συχνότητα. Εντού-
τοις, σπάνια, μπορεί να παρουσιάσει 
επιδημικές εξάρσεις κατά τις οποίες 
παρατηρείται μεγάλη αύξηση των 
κρουσμάτων. Μία τέτοια επιδημία 
ξέσπασε στην Ελλάδα το 1942, σε 
όλη σχεδόν τη χώρα, εν μέσω Κατο-
χής, προφανώς λόγω της ελλείψεως 
φαρμάκων, της νοθείας της κινίνης 
αλλά και των μετακινήσεων πληθυ-

σμών λόγω της πείνας. Δεν υπάρχουν 
πληροφορίες για την επίπτωση στη 
Γορτυνία. Βρήκα μόνο μία αναφορά 
για το χωριό Σιμιάδες της Μαντινείας,  
όπου ο σπληνικός δείκτης, δηλαδή το 
ποσοστό των παιδιών του σχολείου 
που είχαν διογκωμένο σπλήνα (χα-
ρακτηριστικό της ελονοσίας ), είχε 
φθάσει, τη χρονιά εκείνη, το τεράστιο 
ποσοστό του 95%, από το 55% που 
ήταν δύο χρόνια νωρίτερα.9

Θυμάμαι ότι το καλοκαίρι του 
1942 αρρώστησα, όπως και πάρα 

πολλά  παιδιά στο χωριό, από ελο-
νοσία. Πολλές οικογένειες είχαν ένα 
ή δύο παιδιά άρρωστα. Το χωριό 
μας βέβαια είναι ορεινό, όμως έχει 
πολλά νερά που τότε λίμναζαν στις 
στέρνες που χρησιμοποιούσαμε για 
το πότισμα των περιβολιών, αλλά και 
στα βαρικά, δημιουργώντας ιδανικές 
συνθήκες για τον πολλαπλασιασμό 
των κουνουπιών. Οι θέρμες ήταν συ-
χνές στο χωριό και τα άλλα χρόνια βέ-
βαια, και όχι μόνο το 1942. Την εποχή 
εκείνη το να πάσχεις από θέρμες 
εθεωρείτο πολύ φυσικό ή μοιραίο, 
αν θέλετε. Την υγειά σου να ’χεις κι ας 
θερμαίνεσαι, λέγαμε. Και στην αρχική 
της εκδοχή, η σκωπτική αυτή φράση, 
απέδιδε την πραγματική γνώμη που 
είχε ο λαός για την ελονοσία.

Αρρώστιες ήσαν όλες οι άλλες 
πλην της ελονοσίας!.. Οι θέρ-

μες ήσαν μέρος της ύπαρξής μας. 
Τις ξέραμε και τις περιμέναμε και 
ενίοτε στην αρχική τους φάση δεν 
μας εμπόδιζαν στον προγραμματι-
σμό της δουλειάς  μας. Ο λαογρά-
φος μας Θοδωρής Τρουπής έλεγε, 
προφανώς με μεγάλη δόση χιούμορ, 
ότι από θέρμες δεν αρρώσταιναν 
μόνο οι τσομπάνηδες που ζούσαν 
στα βουνά, γιατί με την απλυσιά 
τους και την άσχημη μυρωδιά τους 
απομάκρυναν τα κουνούπια!..

Θυμάμαι ότι τότε, κάθε δύο 
ημέρες (τριταίος πυρετός), νωρίς 
το μεσημέρι, άρχιζα να νιώθω σαν 
να κρύωνα, σαν να με βρέχανε 
με κρύο νερό. Αν δεν ήμουν στο 
σπίτι, ένιωθα την ανάγκη να σταθώ 
κάπου απέναντι στον ήλιο, που 
προσωρινά μού έφερνε ζεστασιά. 
Αλλά γρήγορα άρχιζαν τα πρώτα 
φρίκια. Έτρεχα στο σπίτι και ξά-
πλωνα χάμω. Τα φρίκια ήδη είχαν 
εξελιχθεί σε ρίγη. Τα τρομερά ρίγη 
του ελονοσιακού ποροξυσμού. Όλο 
το σώμα μου έτρεμε και τα  δόντια 
μου… κτυπούσαν.

Η μητέρα μου έριχνε πάνω μου 
κουβέρτες και πολλές φορές 

μ’ αγκάλιαζε πάνω απ’ αυτές για να 
με ζεστάνει. Τα ρίγη διαρκούσαν 
περίπου 15 λεπτά και μετά ανέβαινε 
ο πυρετός, που συνήθως ξεπερνούσε 
τους 41o C. Στη φάση αυτή είχα ισχυ-
ρό πονοκέφαλο και πολλές φορές 
παραληρούσα και η παλιοπαρέα που 
ήταν κάποτε παρούσα γελούσαν με 
όσα έλεγα.

Ο πυρετός υποχωρούσε γρήγορα 
μετά 3-4 ώρες με άφθονους ιδρώτες 

και με μεγάλη δίψα. Τότε, δηλαδή 
μετά την πτώση του πυρετού, ένιωθα 
κάποτε μία ανεξήγητη, αλλά πραγμα-
τική μπορώ να ειπώ, ευεξία. Το από-
γευμα ήμουν έτοιμος να περπατήσω 
ξανά και να παίξω.

    Μεγαλώσαμε στην Ελλάδα μαζί 
με τις θέρμες. Οι θέρμες ήσαν μέρος 
της ζωής μας, του εαυτού μας. Μας 
ακολουθούσαν παντού. Στο χωρά-
φι, στο αμπέλι, στη μαστοριά, στο 
Γυμνάσιο, στα Λαγκάδια και  στη 
Δημητσάνα, παντού. 

    Ήταν, πράγματι, από τότε γνωστή 
η σχετική ηπιότητα της αρρώστιας 
στους ντόπιους εν σχέσει με τους 
ξένους επισκέπτες, για τους οποίους 
ήταν μια πολύ βαριά λοίμωξη. Βέ-
βαια και στο χωριό κάποια παιδιά θα 
έπασχαν από τις βαριές μορφές της 
αρρώστιας, όπως ήταν ο αιμοσφαιρι-
νουρικός πυρετός. Τα παιδιά πάντως 
με τις χρόνιες μορφές, με τις διογκω-
μένες κοιλιές από τη μεγαλοσπληνία, 
έχουν μείνει στη μνήμη μου.

Πήρα χάπια κινίνου χωρίς αποτέ-
λεσμα. Μετά, δοκίμασα και κάμποσες 
ενέσεις. Ο πατέρας μου, ο αείμνηστος 
Δημήτριος Σχίζας, ο δάσκαλος, εκτε-
λούσε χάριν των συγχωριανών μας 
και άλλα επαγγέλματα όπως, για τους 
συγγενείς και φίλους, και το επάγγελ-
μα του νοσοκόμου και έτσι έκανε και 
σε μένα τις ενέσεις του κινίνου, που 
μου άφησαν τα σημάδια τους! Αλλά 
και πάλι η ελονοσία δεν θεραπεύθη-
κε. Και τότε, το φθινόπωρο του 1942, 
με πήγε σε ένα φίλο του γιατρό στη 
Δημητσάνα που έλεγαν ότι κάνει 
καλά τις θέρμες. Εκείνος με εξέτασε 
προσεκτικά και  βρήκε διογκωμένο 
το σπλήνα μου. Δεν θα ξαναπάρεις 
χάπια, μου είπε. Και στον πατέρα μου: 
Δάσκαλε, δεν θα κάνεις άλλες ενέσεις 
στο παιδί, θα σας δώσω διάλυμα κινί-
νης που φτιάχνω με δική μου ανόθευ-
τη κινίνη. Και το ’φτιαξε εκεί μπροστά 
μας σε μια προχοΐδα με προσεκτικές, 

μάλλον επιδεικτικές, κινήσεις. Δεν 
θυμάμαι πόσες κουταλιές της σούπας 
έπρεπε να πίνω, αλλά θυμάμαι πολύ 
καλά πόσο πικρές ήσαν. Σε λίγες 
μέρες έγινα καλά. Έλεγαν τότε, ότι τα 
χάπια του κινίνου ήσαν νοθευμένα. 
Πιθανώς να ήταν έτσι. Πιθανώς όμως 
και η φάση αυτή της αρρώστιας μου 
να έκανε τον κύκλο της,  να έγινα καλά 
και να μην έγινε μετά νέα μόλυνση. 
Διογκωμένο σπλήνα είχα για πολλά 
χρόνια.

Η ελονοσία σήμερα εξακολουθεί 
να είναι μια πολύ διαδεδομένη 

και βαριά τροπική νόσος, ένας από 
τους μεγαλύτερους δολοφόνους των 
κατοίκων των τροπικών περιοχών, με 
300-500 εκατομμύρια νέες μολύνσεις 
κάθε χρόνο και 1,8-3 εκατ. νεκρούς 
ετησίως, κυρίως παιδιά. Μόνο στην 
Υποσαχάρια  Αφρική φονεύει κάθε 
χρόνο 800.000 παιδιά.10 Παρά τις 
τεράστιες προσπάθειες που κατα-
βάλλονται διεθνώς, η εκρίζωσή της 
φαίνεται ακατόρθωτη για πολλούς 
λόγους, κυρίως λόγω της ανθεκτικό-
τητας του πλασμωδίου στα φάρμακα. 
Η ανθρωπότητα έχασε την ευκαιρία 
να απαλλαγεί από τη φοβερή αυτή 
νόσο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
με την εφαρμογή του DDT. Μόνο 
η Ελλάδα και λίγες ακόμα χώρες 
επωφελήθηκαν της ευκαιρίας αυτής. 
Στις χώρες της Αφρικής και της Νοτι-
οανατολικής Ασίας δεν υπήρχε η κα-
τάλληλη οργάνωση, η προετοιμασία 
του πληθυσμού να δεχθεί τα μέτρα, 
αλλά και η απαραίτητη οικονομική 
δυνατότητα. Όμως,  βασικό αρνητικό 
ρόλο διαδραμάτισε και η υπερβολική 
αντίδραση κάποιων περιβαλλοντο-
λόγων κατά της χρήσεως του DDT, 
λόγω των παρενεργειών του.

 Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, λόγω 
της ανόδου της θερμοκρασίας του 
πλανήτη, να αυξηθεί ακόμα πιο πολύ 
η συχνότητα της ελονοσίας, αλλά ο 
φόβος που είχε εκφραστεί πριν από 
λίγα χρόνια ότι υπάρχει κίνδυνος επα-
νόδου της στις χώρες από τις οποίες 
έχει εξαφανιστεί, δεν φαίνεται να 
επιβεβαιώνεται.

Παραπομπές
1.Warell DA. Malaria-past, present and 

future. Ann Acad Med Singapor, 26/3, May 
1977:380-387.

2. Poser C, Bruyn G. An illustrated Histοry 
of Malaria. Parthenon Publ.Group ,New 
York 1999 σελ.VII.

3. Jones W. Malaria, A neglectet Factor in 
the history of Greece and Rome, 1907,σελ 
83-87.

4. Glegg G, Weatheral D.Thalassemia 
and Malaria: new insights into an old 
problem. Proc Assoc Ann Physicians 111/4 
1999:278-282.

5. Γερουλάνος Στ, Σκαμπαρδώνης Γρ., Η 
ελονοσία στην Αρχαία Ελλάδα. Δέλτος 30 
(2005) σελ 13-18.

6. Σχίζας Δ., Η ελονοσία στην Ελλάδα 
στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Όπως την 
είδαν οι ξένοι ταξιδιώτες. Δέλτος 30(2005) 
σελ 19-25. 

7. Λιβαδάς Γρ., Το ιστορικό ενός μεγάλου 
επιτεύγματος εις τον τομέα της δημόσιας 
υγείας. Η εκρίζωσις της ελονοσίας.  Ακαδη-
μαϊκή Ιατρική, 37/409(1937), σελ 13-16.

8. Λιβαδάς Γρ., Η Ελονοσία, Αθήνα 1955, 
σελ 14-20.

9. Λιβαδάς Γρ., Σφάγγος Ι.,  Μπέλιος Γ., Η 
επιδημική έξαρσις της ελονοσίας στην Ελ-
λάδα κατά το 1942. Πρακτικά της Ιατρικής 
Εταιρείας Αθηνών (1943), σελ. 338-352.

10. The New York Times – Καθημερινή, 
17 Ιουλίου 2006

Η ελονοσία στο χωριό μας το 1942Η ελονοσία στο χωριό μας το 1942
Το μικρό αυτό πόνημα το αφιερώνω στη μνήμη του άξιου τέκνου  του χωριού  και εκλεκτού γιατρού Ηλία Χειμώνα, που έφυγε νέος πριν 

από  ένα χρόνο, αφήνοντας ένα σημαντικό έργο στις δραστηριότητες του Συνδέσμου μας, του οποίου διετέλεσε πρόεδρος για πολλά χρό-
νια. Θα τον θυμούμαστε πάντοτε σαν ένα δραστήριο, ευγενή, σώφρονα, διαλλακτικό και καλοσυνάτο πατριώτη, που πάντοτε πρόσφερε 
πρόθυμα τις ιατρικές συμβουλές και τη βοήθειά του. Ήταν μία μεγάλη απώλεια για το χωριό.

Γράφει ο Νικ. Δ. 
Σχίζaς,  ταξίαρχος 
ε.α., Καθηγητής 
Παθολογίας 

Ψεκασμός στην ύπαιθρο με DDT
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Γενική συνέλευση του Συνδέσμου των απανταχού Σερβαίων Αρκαδίας 
Συνήλθε σήμερα στην αίθουσα της Παναρκα-

δικής Ομοσπονδίας επί της οδού Τζωρτζ 9 στη 
Αθήνα, η προβλεπόμενη από το Καταστατικό Γενική 
Συνέλευση, για τον απολογισμό της απελθούσης 
Διοίκησης, και τον ορισμό Εφορευτικής Επιτρο-
πής για τη διενέργεια εκλογής νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Την έναρξη κήρυξε ο μέχρι σήμερα πρόεδρος 
του ΔΣ  κ. Θεόδωρος Τρουπής, και πρότεινε 
στους παρευρισκομένους να ορίσουν πρόεδρο 
της Γενικής Συνέλευσης το μέλος του Συλλόγου 
κ. Χρήστο Αναστασόπουλο, και γραμματέα τον 
κ. Γρηγόρη Μαρκόπουλο, εισήγηση που έγινε 
ομόφωνα αποδεκτή.

O αντιπρόεδρος κ. Γιάννης Βέργος ζήτησε με το 
κινητό του τηλέφωνο να ηχογραφήσει τη διαδικα-
σία της Συνέλευσης, πράγμα που του επετράπη.

Ο πρόεδρος της Συνέλευσης έδωσε το λόγο στον 
απερχόμενο πρόεδρο για την απολογιστική έκθεση 
της διετίας που έληξε.

Ο κ. Τρουπής ανέγνωσε την έκθεση, που έχει 
ως εξής:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  ΔΣ  
1) Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι, πέρασαν 2 

χρόνια που μας εμπιστευθήκατε τη Διοίκηση του 
Συνδέσμου, και σήμερα βάσει της καταστατικής 
επιταγής, είμαστε εδώ να σας ενημερώσουμε επί 
των πεπραγμένων, και να μας κρίνετε.

Στη διάρκεια της θητείας μας, και συγκεκριμένα  
πριν ένα χρόνο, το μέλος του ΔΣ και για 6 χρόνια 
πρόεδρος του Συλλόγου, ο Ηλίας Χειμώνας, έφυγε 
από κοντά μας, καθώς και άλλοι  39  συγχωριανοί 
μας, στη μνήμη των οποίων προτείνω να κρατή-
σουμε ενός λεπτού σιγή.

Στη μνήμη του Ηλία Χειμώνα το ΔΣ αποφάσισε, 
και με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της 
21.3.2010, όπως το γραφείο μας στην οδό Αγίου 
Μάρκου ονομασθεί «Αίθουσα Ηλία Χειμώνα».

Άμα τη αναλήψει των καθηκόντων μας, βρι-
σκόταν σε εξέλιξη η κατασκευή του Πολιτιστικού 
Κέντρου.

Το έργο ολοκληρώθηκε και όλοι μας είχαμε τη 
χαρά να το εγκαινιάσουμε το Δεκαπενταύγουστο 
στο χωριό.

Οι κριτικές ήταν καλές, και αίθουσα, κιόσκι, νέα 
πλατεία αποτελούν ένα αρμονικό σύνολο.

Το κόστος ανήλθε στο ποσό των 87.000 ευρώ, 
είναι τα δικά σας χρήματα που το ΔΣ κατέβαλε 
κάθε προσπάθεια για την καλύτερη και διαφανή 
διαχείρισή των.

2. α)  Στο σημείο αυτό το ΔΣ ευχαριστεί για πολ-
λοστή φορά όλους τους πατριώτες που βοήθησαν, 
καθένας με τον τρόπο του, να ολοκληρωθεί το 
σημαντικό αυτό έργο. Στα εγκαίνια αναφέρθηκαν 
λεπτομέρειες για την επί μέρους προσφορά πολλών 
πατριωτών, τόσο για την απόκτηση του οικοπέδου 
και τις ανάγκες κατασκευής του κτιρίου, όσο και για 
τον εξοπλισμό του. 

2. β ) Σχετικά με την προσφορά βιβλίων στη βιβλι-
οθήκη του ΠΚ ευχαριστούμε

* τον Τάκη Γιαννακόπουλο που πρόσφερε την 
εγκυκλοπαίδεια «Δομή»,

* τον Βασίλη Σχίζα που με ενέργειές του πρόσφερε 
σειρά βιβλίων ο ηγούμενος της μονής Πεντέλης 
πατέρας Κιλίφης

*τον Ηλία Π. Κωνσταντόπουλο που πρόσφερε 20 
επιλεγμένα βιβλία και

*ιδιαίτερα την οικογένεια του αείμνηστου λογοτέ-
χνη Θ. Κ. Τρουπή που πρόσφερε στη μνήμη του 700 
περίπου βιβλία από τη βιβλιοθήκη του Θοδωρή, στα 
οποία περιλαμβάνονται και έργα του ιδίου. 

2. γ ) Αποφασίσαμε και φτιάξαμε σε μεγάλο και 
ομοιόμορφο σχήμα τις φωτογραφίες των αποθανό-
ντων προέδρων του Συνδέσμου από ιδρύσεώς του, 
και θα αναρτηθούν στο Πολιτιστικό Κέντρο.   

3)  Στείλαμε επιστολές σε όλους τους βουλευτές του 
Νομού μας, στο Νομάρχη, στο Δήμαρχο Ηραίας και σε 
πολιτικούς αρκαδικής καταγωγής, και τους ζητήσαμε 
οικονομική βοήθεια για το Πολιτιστικό Κέντρο, αλλά 
ουδείς ανταποκρίθηκε, ούτε καν μας απάντησε.

Εξαίρεση αποτέλεσε ο τέως δήμαρχος Τρικολώνων  
κ. Μπαρούτσας που ενέκρινε (με τη μεσολάβηση του 
Αντιπροέδρου Γιάννη Ν. Βέργου), με την ιδιότητά 
του ως Προέδρου της ΚΕΔΚΑ Αρκαδίας, και μας 
χορηγήθηκε το ποσό των 3.500 ευρώ, γι’ αυτό τον 
ευχαριστούμε θερμά.

4 ) Αποφασίσαμε  και κλείσαμε τα παράθυρα της 
κάτω προς το δρόμο αίθουσας, με κόστος 3.700 ευρώ, 
εργασία που ανετέθη  στο Θοδωρή Ηλ. Κουτσανδρέα, 
που μας έκανε μια καλή έκπτωση, από τις τιμές που 
μας πρόσφεραν άλλοι κατασκευαστές.

5)  Σχέσεις με τον Δήμο Ηραίας
Με τις Τοπικές Αρχές προσπαθήσαμε να έχουμε 

την καλύτερη δυνατή συνεργασία, στο πλαίσιο των 
ξεχωριστών  αρμοδιοτήτων των δύο Φορέων, όπως 
εμείς το αντιλαμβανόμαστε, ώστε να έχουμε κατά την 
κρίση μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

6)  Επικοινωνία
Συνεχίστηκε η έκδοση της εφημερίδας μας κα-

νονικά, και στη διετία εκδόθηκαν 10 φύλλα. Όπως 
γνωρίζετε, έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα 180 φύλλα 
«Αρτοζήνου». Τα 153 πρώτα έχουν δεθεί σε δύο 
τόμους που πολλοί έχετε προμηθευτεί και υπάρχουν 
πάντα στη διάθεσή σας. Σήμερα είμαστε στην ευχά-

ριστη θέση να σας προσφέρουμε και τον τρίτο τόμο, 
που περιλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα φύλλα, από το 154 
μέχρι το 180. Ο τόμος αυτός είναι αφιερωμένος στη 
μνήμη του τ. προέδρου Ηλία Χειμώνα, που μέχρι τον 
θάνατό  του ήταν μέλος της συντακτικής επιτροπής 
της εφημερίδας.  

7)  Εμπλουτίζαμε συνεχώς την ιστοσελίδα μας με 
νέα άρθρα σχετικά με το χωριό, τους πατριώτες, τις 
εκδηλώσεις μας, αλλά και με γενικότερα θέματα και 
της ευρύτερης περιοχής.

8)  Καταστατικό του  Συνδέσμου
Έγινε αναθεώρηση του Καταστατικού, το οποίο 

ενεκρίθη από τη Γενική Συνέλευση της 21.3.2010. 
9)   Εκδηλώσεις
**Την Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2010, έγινε η κοπή 

της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδέσμου μας, 
στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Ιλίου. Η γιορτή 
συνδυάστηκε και με τη βράβευση  48 παιδιών από 
το χωριό, που διακρίθηκαν στα γράμματα.

**Την Κυριακή 16 Μαΐου 2010 έγινε στο χωριό 
εκδήλωση στην τοποθεσία «Στης Γριάς το Σωρό», 
σε ανάμνηση της «Μάχης του Σέρβου», που έγινε 
την 10/11η Μαΐου του 1826 μεταξύ των Σερβαίων 
και άλλων κατοίκων της περιοχής, και των ορδών 
του Ιμπραήμ. 

**Στις 14 Αυγούστου 2010 έγιναν τα εγκαίνια 
του Πολιτιστικού Κέντρου στο χωριό. Μεγάλη η 
συμμετοχή των συγχωριανών μας αλλά και πολλών 
προσκεκλημένων φίλων του χωριού.

**Στις 16 Αυγούστου στο Πολιτιστικό Κέντρο 
οργανώσαμε ανοικτή συζήτηση με τη συμμετοχή 
όλων σχεδόν των πατριωτών που ήσαν το Δεκαπε-
νταύγουστο στο χωριό.

Έγινε  ελεύθερη συζήτηση επί θεμάτων που 
αφορούν τον Σύνδεσμο και το χωριό γενικότερα. 
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έγιναν δύο ομιλίες. 
Η πρώτη από τον στρατηγό κ. Χρήστο Α. Μαραγκό 
με θέμα «Χωριό Σέρβου Αρκαδίας. Ζωή 3.000 
χρόνια», και η δεύτερη από τον τέως πρόεδρο του 
Συνδέσμου κ. Στάθη Δάρα, με θέμα «Προσφορά 
Συνδέσμου Απανταχού Σερβαίων στα 88 χρόνια 
λειτουργίας του». Μετά τις ομιλίες ακολούθησε 
χορός επί της πλατείας.

**Στις 5 Φεβρουαρίου 2010 στο χώρο του Πολιτι-
στικού Κέντρου ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ του Δήμου Ιλί-
ου, έγινε η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας, και η απονομή σε 25 Σερβιωτόπουλα  βραβεί-
ων για τις επιδόσεις των στις σπουδές τους.

10)  Βράβευση πατριωτών
Το ΔΣ του Συνδέσμου απένειμε τιμητικές πλα-

κέτες σε 5 συγχωριανούς μας, για την ανιδιοτελή 
προσφορά τους στο χωριό και τον Σύνδεσμο, και 
συγκεκριμένα :

-Στον τέως πρόεδρο κ. Στάθη Δάρα για τη δια-
χρονική προσφορά του στον Σύλλογο, με ιδιαίτερη 
αναφορά στη χρηματική προσφορά, μαζί με άλλους 
πατριώτες, για την αγορά του ημίσεος του οικοπέ-
δου που κτίσθηκε το ΠΚ, και έγινε η νέα πλατεία (Το 
μισό οικόπεδο δωρήθηκε  από τους κληρονόμους 
του στρατηγού Θύμιου Δημητρόπουλου).

-Στον τέως πρόεδρο κ. Νίκο Μαραγκό, για τα 
έργα που έγιναν επί προεδρίας του, και τη σημα-
ντική οικονομική προσφορά του για την αγορά 
του οικοπέδου ΠΚ.

-Στον Γιώργο Τσαντίλη, ως εκπρόσωπο και της 
οικογένειάς του, για τις πολλές ευεργεσίες των στο 
χωριό, και στους πατριώτες.

-Στον αρχιτέκτονα κ. Γιάννη Μαραγκό, για την 
αφιλοκερδή επαγγελματική προσφορά του στη με-
λέτη, στον σχεδιασμό και στην επίβλεψη κατασκευ-
ής του ΠΚ, του καμπαναριού, και του πρόναου.

-Στον Χρήστο Δημητρόπουλο, για την αφιλο-
κερδή και καθοριστική συμβολή του στην κατα-
σκευή της Ιστοσελίδας μας.

13)  Φιλανθρωπική δραστηριότητα
Στη διάρκεια της θητείας μας, οικογένεια συγ-

χωριανού μας που έχασε τη ζωή του, αντιμετώπισε 
οικονομικό πρόβλημα. 

Κάναμε έκκληση και μέσω της Ιστοσελίδας, και 

πολλοί πατριώτες ανταποκρίθηκαν και συγκεντρώ-
θηκε το ποσό των  2.930 ευρώ, το οποίο αποφασί-
σαμε και εκταμιεύθηκε τμηματικά με 300 ευρώ τον 
μήνα, μέχρις  εξοφλήσεως.

14)  Κανονισμός Ιστοσελίδας
Από  το ΔΣ του Συνδέσμου την 1.12.2010 εγκρίθη-

κε  ο Κανονισμός Λειτουργίας της Ιστοσελίδας μας  
servou.gr. Είναι προϊόν  ομαδικής εργασίας μετά και 
τη διετή περίπου εμπειρία από τη λειτουργία της. Η 
εφαρμογή του κανονισμού  σκοπεύει στην ασφά-
λεια και στη συνεχή αναβάθμιση  του site αφενός, 
και βοήθημα όσων στο μέλλον θα κληθούν να το 
διαχειριστούν.

15)  Τι δεν κάναμε
-Δεν κάναμε πέρυσι και φέτος χοροεσπερίδα, 

γιατί φοβηθήκαμε πως δεν θα είχαμε συμμετοχή 
και υπήρχε κίνδυνος  να χρεώσουμε τον Σύνδεσμο. 
Πέρυσι, λόγω κυρίως του θανάτου του τ. προέδρου 
Η. Χειμώνα, και  φέτος λόγω των γενικότερων οικο-
νομικών δυσχερειών.

-Ο τέως πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου του 
χωριού, ο Γιάννης ο Σχίζας, μας πρότεινε να κατα-
σκευάσουμε ένα κιόσκι στης Γριάς το Σωρό με υλικά 
του Συλλόγου, και ο ίδιος θα το κατασκεύαζε με δω-
ρεάν προσωπική εργασία. Είμαστε σίγουροι ότι θα το 

κατασκευάσει εφέτος, αφού ο Σύνδεσμος υποσχέθηκε 
πως θα προσφέρει τα υλικά.

- Δεν φτιάξαμε Κανονισμό Λειτουργίας του Πο-
λιτιστικού Κέντρου.

16)  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 
        ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΑΣ
1) Να εγκρίνετε  τον Κανονισμό Λειτουργίας της 

Ιστοσελίδας, το κείμενο του οποίου δημοσιεύθηκε 
στον ΑΡΤΟΖΗΝΟ, και στην Ιστοσελίδα.

2) Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου του 
χωριού, με επιστολή του, μας ζήτησε να επιτρέ-
ψουμε τη χρήση του Πολιτιστικού Κέντρου και ως 
«Κοινοτικό Γραφείο». Του απαντήσαμε ότι το θέμα 
θα συζητηθεί στη σημερινή Γ/Σ.

Στην ίδια επιστολή μάς ζήτησε να κάνουμε 
γνωστό και να παροτρύνουμε τους πατριώτες για 
μαζική προσέλευση και απογραφή στο χωριό,  που 
θα γίνει στο τέλος Μαρτίου.

Πρότασή μας:
Να προσφερθεί για «φιλοξενία και χρήση» ο χώρος 

του γραφείου στην πάνω αίθουσα του Πολ. Κέντρου,  
μέχρις ότου το ΤΣ καλύψει εξ ιδίων τη στεγαστική του 
ανάγκη. Αν μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση δεν 
έχει επιλυθεί το πρόβλημα, να συζητηθεί ξανά το θέμα  
με τα νέα δεδομένα. 

Για το θέμα της απογραφής που αναφέρει ο Πρόε-
δρος στην επιστολή του, συμφωνούμε απόλυτα πως 
πρέπει να γίνει το καλύτερο δυνατό και από τις δύο 
πλευρές, για την απογραφή στο χωριό όσο γίνεται πε-
ρισσότερων πατριωτών. Η Κοινότητα και ο Σύνδεσμος 
πρέπει να συνεργαστούν στενά, για τη στρατηγική που 
πρέπει να ακολουθηθεί. Εκ των πραγμάτων, το Τ/Σ της 
Κοινότητας  έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων.

3)  Κατασκευή προτομών ευεργετών του χω-
ριού

Στο  ΔΣ της 28.12.2010 υπεβλήθη αίτημα 35 
συγχωριανών μας οι οποίοι προτίθενται να χρη-
ματοδοτήσουν τη δημιουργία προτομής του Θε-
οδώρου Σχίζα, και ο Σύνδεσμος να επέτρεπε την 
τοποθέτησή της εντός του Πολιτιστικού Κέντρου.  
Το αίτημα δεν έγινε δεκτό από το ΔΣ.

Μετά την ανταλλαγή απόψεων προτάθηκε με 
δαπάνες του Συνδέσμου να γίνει προτομή του 
Γιατρού του Δημόπουλου, και να εγκατασταθεί επί 
της πλατείας  σε χώρο που μαζί με το Τοπικό Συμ-
βούλιο θα ορίσουμε και εφόσον ο Δήμος δώσει τη 
σχετική άδεια. Η πρόταση έγινε δεκτή κατ’ αρχήν 
από το ΔΣ. 

Παράκληση η Συνέλευσή μας να αποφασίσει 
σχετικά, για την κατασκευή της προτομής του 
γιατρού Δημόπουλου αφενός, και αφετέρου για το 
αίτημα των 35 συγχωριανών μας όπως η προτομή 
του Θεοδώρου Σχίζα  εκτεθεί στην αίθουσα του 
Πολιτιστικού Κέντρου.

Παρακαλώ τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευ-
σης, με το τέλος της ομιλίας μου, να ζητήσει από 
τους παρευρισκομένους να τοποθετηθούν επί 
των ανωτέρω τριών προτάσεων, και να ληφθούν 
αποφάσεις.

Αγαπητοί πατριώτες,
Στη διάρκεια του χρόνου που πέρασε, δουλέ-

ψαμε συνειδητά για την προώθηση των σκοπών 
του Συνδέσμου και εμείς είμαστε υπερήφανοι 
για το έργο που παραγάγαμε. Ευχαριστώ όλα τα 
μέλη του ΔΣ για τη συνεργασία μας και όλους τους 
πατριώτες για την οικονομική και ηθική στήριξη 
του Συνδέσμου μας. Όμως αυτό που μετράει είναι 
η δική σας γνώμη. 

Ασφαλώς θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα 
πράγματα. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Την άλλη 
Κυριακή θα γίνουν αρχαιρεσίες και καλό είναι να εκ-
δηλώσουν ενδιαφέρον  κυρίως νεότεροι πατριώτες, 
για να αναλάβουν τις τύχες του Συνδέσμου και ει 
δυνατόν να τον απογειώσουν. Κανένας μας δεν θα 
ήθελε να συμβεί ξανά αυτό που συνέβη πριν από 
δύο χρόνια , που με τη λήξη της θητείας των παλιών 
μελών του ΔΣ, δεν εμφανίστηκαν νέα για να αναλά-
βουν τον Σύνδεσμο. Παρακαλούνται, λοιπόν,  και 
άλλοι πατριώτες, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για 
τα κοινά, όσο γίνεται περισσότεροι. Οι παλαιότεροι 
έχουν χρέος να δίνουν τη σκυτάλη και την ευκαιρία 
ιδίως σε νεότερους, για ανιδιοτελή προσφορά 
στους πατριώτες, ώστε να μην οδηγηθεί ο Σύνδε-
σμος σε παρακμή και περιπέσει σε αδράνεια. 

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και εκ μέρους 
του ΔΣ εύχομαι ολόθερμα στον καθένα σας χωρι-
στά  ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ  και ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και 
κάθε καλό στο σπιτικό σας.

 Ο λόγος στη συνέχεια δόθηκε στον ταμία του 
Συλλόγου  κ. Γιάννη Χρονόπουλο για τον οικονο-
μικό απολογισμό.

Ο ταμίας ανέγνωσε το εξής κείμενο απολογι-
σμού:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ    2009-2011

Σύμφωνα με την καταστατική διάταξη, στην ανά 
διετία Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, γίνεται και 
Οικονομικός Απολογισμός,  ο οποίος έχει ως εξής:

Υπόλοιπο Ταμείου Παραλαβής                    
 ......................................................17.973,00 €
Εισπράξεις διετίας                                        
 ......................................................39.150,45 €
 .....................................................57.123,45  €

Πληρωμές διετίας ......................54.595,06  €
Υπόλοιπο Ταμείου 13.3.2011 ...... 2.528,39  €

ΑΝΑΛΥΣΗ  ΕΣΟΔΩΝ
Υπόλοιπο Ταμείου 
Παραλαβής    17.973,00
Συνδρομές                               27.720,45
Λαχειοφόρος αγορά                6.930,00
Επιδοτήσεις                                 4.500,00
                                                      …………..
Σύνολο Εσόδων                         57.123,45

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
Υλικά για Πολιτιστικό Κέντρο ...............19.970,89
Εργατικά  για ΠΚ  ......................................... 9.580,70
Εκδόσεις Αρτοζήνου ................................. 7.026,02
Ηχοσύστημα + TV(tv για λαχείο) ........... 3.608,00
Έξοδα εκδηλώσεων ................................... 1.570,46
Βοήθημα σε άπορη οικογένεια .............. 2.930,00
Πίνακες για λαχεία, φωτ/ες 
τ.προέδρων ................................................... 1.140,00
Βραβεία (πλακέτες-πάπυροι 
σε 70 Σερβιωτόπουλα).............................. 1.291,82
 Βραβεία (Χορηγία Σ. Δάρα) ........................902,70
Εκκλησία Αγ. Κων/νου (Δωρεές
στη μνήμη Η.Χειμώνα) ..................................900,00
Έξοδα ιστοσελίδας .........................................386,00
Έξοδα καθαρισμού Πολ. Κέντρου ...........  439,00
Στεφάνι ...............................................................120,00
Μεταφορικά έξοδα ........................................525,00 
Αγορά βιβλίων Ι.Μ. Γόρτυνος .....................200,00
Έπιπλα .................................................................510,00
ΔΕΗ  .....................................................................459,00
ΟΤΕ .......................................................................385,70
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (ΠΚ) .............636,07
Κοινόχρηστα .....................................................371,31 
Τροφεία εργατών ............................................141,20
Αγορά Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ............580,00
Ενοίκιο μικροφωνικής 
εγκατάστασης ..................................................100,00
Εκκλησία του χωριού 
(μεσολάβησή μας)  .........................................200,00 
Συνδρομές (Παναρκαδική κ.λπ.) ...............131,29
Γραφική ύλη ........................................................ 94,51
Δικαστικά έξοδα για Καταστατικό ............394,83 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  ........................ 54.595.06                                                                                                                

Αθήνα  13 Μαρτίου 2011
Ο Πρόεδρος Θεόδωρος Γ. Τρουπής
Ο Ταμίας Ιωάννης Η. Χρονόπουλος 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ/Σ ανέγνωσε 
την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής που έχει 
ως εξής:

Γενική άποψη της αίθουσας όπου διεξήχθη η Γενική Συνέλευση.
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       ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σήμερα 10/3/2011 στα γραφεία του Συνδέσμου η 

Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ 
Γεώργιο Π. Κατσιάπη, Κωνσταντίνο Χρονόπου-
λο, και Χρήστο Αναστασόπουλο, προέβη στον 
οικονομικό έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων του 
Συνδέσμου για τη διετία 2009- 2011.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η πλήρης κατα-
χώριση και τάξη όλων των παραστατικών. Επίσης 
υπήρξε απόλυτη συμφωνία Λογιστικού και Ταμια-
κού υπολοίπου.

10 Μαρτίου 2011
Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γεώργιος Κατσιάπης
Κων/νος Χρονόπουλος

Χρήστος Αναστασόπουλος

Στο σημείο αυτό ο κ. Αναστασόπουλος ζήτησε 
από τους παρευρισκομένους την έγκριση των 
πεπραγμένων και την απαλλαγή του απερχομένου 
ΔΣ, όπερ και εγένετο διά βοής αποδεκτή.

Ζητήθηκε να δηλώσουν ποιοι από τους παρευ-
ρισκομένους επιθυμούν να τοποθετηθούν επί των 
πιο πάνω.

Πρώτος έλαβε τον λόγο ο κ. Γιάννης Ν. Βέργος 
και είπε :

Να ευχαριστήσουμε τον πατριώτη μας Τάκη 
Ρουσιά για τη βοήθεια σε εξοπλισμό για τον Σύν-
δεσμο.

Να φροντίσουμε ώστε το Πολιτιστικό Κέντρο να 
πάρει ρεύμα από τη ΔΕΗ.

Να γίνει το κιόσκι στης Γριάς το Σωρό, και να 
τοποθετηθεί και βρύση. Έκανε αναφορά ότι το θέμα 
είχε απασχολήσει τον Σύνδεσμο και παλαιότερα.

Πρότεινε το αρχειακό υλικό που υπάρχει στο 
σχολείο να συγκεντρωθεί, και να φυλάσσεται  στο 
Πολιτιστικό Κέντρο.

Ακολούθησε παρέμβαση του Γραμματέα του 
Συνδέσμου κ. Νίκου Τρουπή, που με έμφαση 
τόνισε ότι, όπως έχει γραφεί και στα Πρακτικά του 
Συνδέσμου, είχε επιμείνει ο Σύλλογος να χρηματο-
δοτούσε την παρουσία μουσικού συγκροτήματος 
στο πανηγύρι του χωριού.

 Ο λόγος εδόθη στον κ. Ηλία Μπόρα που ανέφε-
ρε ότι το απερχόμενο ΔΣ  στη διάρκεια της θητείας 
του δεν άσκησε κριτική στον Δήμο Ηραίας και στο 
Τοπικό Συμβούλιο του χωριού, με πρόταση το νεοε-
κλεγέν από τις αρχαιρεσίες της επομένης Κυριακής, 
να ασκεί κριτική. Συγκεκριμένα επέκρινε το ΔΣ για 
τη θέση που πήρε επί του θέματος του Νεκροταφεί-
ου το οποίο είχε προκύψει. Ευχαρίστησε παράλληλα 
το ΔΣ για την προσφορά του.

Τον λόγο έλαβε ο κ. Παναγής Δάρας, που ισχυρί-
σθηκε ότι το ΔΣ πρέπει να ασκεί κριτική στο Τοπικό 
Συμβούλιο και στον Δήμο. Υπενθύμισε τον τρόπο 
που απεκτήθη το οικόπεδο όπου έγινε η πλατεία 
και το Πολιτιστικό Κέντρο.

Στο βήμα ανήλθε το μέλος του απελθόντος ΔΣ 
κ. Χρήστος Μαραγκός που ανέγνωσε κείμενο, το 
οποίο έχει ως εξής:

«Καλημέρα και από μένα και καλώς ήρθατε.
Τα πεπραγμένα του απερχόμενου ΔΣ τα ακούσατε 

από τον πρόεδρο και καθένας μπορεί να τα κρίνει και 
να τα συγκρίνει με πεπραγμένα παλαιότερων ΔΣ. Εγώ 
δεν θα αναφερθώ σε αυτά, θα καταθέσω μόνο κάποιες 
σκέψεις για τη λειτουργία και το μέλλον του Συνδέ-
σμου, με βάση την πρόσφατη εξαετή θητεία μου στο 
ΔΣ του Συνδέσμου 
(ως απλό μέλος) και 
τη διετή θητεία μου 
στο ΔΣ προ 35 ετίας.

Στο τέλος της φε-
τινής χρονιάς ο Σύν-
δεσμός μας γίνεται 
ε νε νήν τα χρόνων. 
Στα χρ όνια αυτά, 
όπως καλά ξέρουμε 
όλοι, έχει να επιδεί-
ξει αξιόλογο έργο, 
που βοήθησε  τους 
πατριώτες σε πάρα 
πολλούς τομείς.

* Β ο ή θ η σ ε ,  γ ι α 
παράδειγμα, αυτούς 
που έζησαν κυρίως 
στο χωριό, τόσο στις καθημερινές τους ανάγκες με τον 
δρόμο που έγινε, όσο και στη μόρφωση των παιδιών 
του χωριού με το σχολείο κ.λπ.

*Συνέβαλε τα μέγιστα στην κατασκευή του περίτε-
χνου Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου καθώς και 
του Πολιτιστικού Κέντρου του χωριού.

*Βοήθησε με τα μέσα επικοινωνίας του, την εφη-
μερίδα “Αρτοζήνος” και πρόσφατα την ιστοσελίδα 
servou.gr, τους απανταχού της γης Σερβαίους να 
έχουν κάποια επαφή με τη γενέτειρα και τους πατρι-
ώτες και να μαθαίνουν τα διάφορα νέα κ.λπ.

*Έφερε σε γνώση μας άγνωστα στοιχεία της μα-
κραίωνης ιστορίας του τόπου μας, κατέγραψε τα ήθη 
και τα έθιμα του χωριού, μας έμαθε για τον τρόπο ζωής 
των περασμένων γενεών και πολλά άλλα.

Όλα αυτά έγιναν με τη μεγαλύτερη ή μικρότερη 
βοήθεια πάρα πολλών πατριωτών. Σε όλους αξίζουν 
συγχαρητήρια.  Πιο πολλά βέβαια, σε όλα τα ΔΣ του 
Συνδέσμου, από τις ιδρύσεώς του μέχρι σήμερα.  Όλα 

τα κατά καιρούς μέλη των ΔΣ είναι αξιέπαινα, ανεξάρ-
τητα των υπηρεσιών που προσέφερε καθένα. Και μόνο 
η απλή συμμετοχή κάποιου στο ΔΣ είναι σημαντική, 
γιατί αν μη τι άλλο, προστάτευσε τον Σύνδεσμο από 
ενδεχόμενη διάλυση. Με αυτό το σκεπτικό, νομίζω 
πως δεν είναι προς το συμφέρον του Συνδέσμου να 
κατηγορήσει κάποιος ένα ΔΣ (χθες-σήμερα-αύριο), ή 
έστω και ένα μέλος του, για το τι, κατά τη γνώμη του, 
δεν έκανε. Κυρίως δεν μπορεί να το κάνει, αν ο ίδιος 
δεν εκφράσει την πρόθεση να ασχοληθεί ενεργά με 
τα συλλογικά και να κάνει αυτά που, κατά τη γνώμη 
του, δεν έκαναν οι άλλοι.

Αν επικρατεί γκρίνια και κατηγόρια στον Σύνδεσμο, 
με τι διάθεση να σκεφτεί κάποιος να μπει στο ΔΣ και να 
προσφέρει ό,τι μπορεί, όταν σκέφτεται πως στο τέλος 
μπορεί να τα ακούσει και από πάνω; Ας μην ξεχνάμε 
και αυτό που συνέβη πριν 2 χρόνια, που δεν βρέθηκαν 
υποψήφιοι για το ΔΣ,  με επακόλουθο να αναγκασθεί 
το σημερινό ΔΣ να ξαναθέσει υποψηφιότητα, για να 
μη διαλυθεί ο Σύνδεσμος. Νομίζω πως αυτό δεν πρέπει 
να συμβεί ξανά στο μέλλον.

Στο ΔΣ κανένας δεν κάνει καριέρα, ούτε είναι και 
κάποιος αναντικατάστατος.  Τα μέλη πρέπει κατά 
περιόδους να αποχωρούν, ώστε να γίνεται μια δι-
αρκής ανανέωση, κυρίως από νεότερους πατριώτες 
και όσους δεν είχαν την ευκαιρία να προσφέρουν 
εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, στους συμπατριώτες. 
Κάποιος που έχει τη διάθεση να προσφέρει πραγματι-
κά, μπορεί να το κάνει εξίσου καλά και εκτός ΔΣ.

Κάνω έκκληση στους νέους, κυρίως, του χωριού να 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον στις προσεχείς αρχαιρεσίες. 
Το χωριό και οι πατριώτες τους έχουν ανάγκη. Εμείς οι 
παλιότεροι οφείλουμε να τους βοηθήσουμε όσο και 
όπου μπορούμε».

Ο Σύμβουλος κ. Κώστας Δάρας έκανε έκκληση 
στους παρευρισκομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέ-
ρον για να συμμετάσχουν στο επόμενο ΔΣ, δηλώνο-
ντας ότι ο ίδιος δεν θα θέσει υποψηφιότητα.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Συνέλευσης 
έθεσε στην κρίση των μελών τα εξής θέματα για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

1ο  ΘΕΜΑ. 
Συζήτηση και  έγκριση του  Κανονισμού 

Λειτουργίας της Ιστοσελίδας, όπως αυτός δη-
μοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ και 
στην ιστοσελίδα.

Πρώτος έλαβε τον λόγο ο Χρήστος Δημητρό-
πουλος, που πρότεινε ο Κανονισμός να εγκρίνεται 
από το εκάστοτε ΔΣ, και όχι από τη  Γενική Συνέλευ-
ση γιατί το αντικείμενο επί του οποίου καλούνται 
τα μέλη της Γ/Σ να κρίνουν και να αποφασίσουν 
είναι πολύ εξειδικευμένο, πράγμα που επικρότησαν 
πολλοί από τους παρευρισκομένους.

Ο κ. Χρήστος Μαραγκός ισχυρίσθηκε το αντίθε-
το, ότι η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να επικυρώνει 
τον Κανονισμό.

Ο κ. Χρήστος Δημητρόπουλος είπε: Συμφωνώ 
και εγώ για την έγκριση του Κανονισμού από τη 
Γενική Συνέλευση. Υπάρχουν άρθρα και διατάξεις 
που σίγουρα πρέπει να εγκριθούν από τη Γενική 
Συνέλευση και έτσι να δεσμεύουν και τα μελλο-
ντικά ΔΣ. Προτείνω όμως στο τελευταίο άρθρο να 
προστεθεί μια παράγραφος που να επιτρέπει στο 
ΔΣ του Συνδέσμου να κάνει κάποιες τροποποιήσεις 
και αναθεωρήσεις που θα κριθούν αναγκαίες για 
λειτουργικούς λόγους και  να αναπτυχθεί ακόμη 
περισσότερο η ομαδικότητα και η συνεργασία των 
διαχειριστών.

Ο κ. Χρήστος Μαραγκός έκανε ιστορική ανα-
δρομή για το πώς δημιουργήθηκε η Ιστοσελίδα. 
Η ιδέα ήταν του τέως προέδρου Ηλία Χειμώνα, 
και απευθύνθηκε το ΔΣ στον κ. Χρήστο Δημη-
τρόπουλο ο οποίος κατασκεύασε την Ιστοσελίδα, 
εκπαίδευσε τους Ηλ. Χειμώνα, Χρ. Μαραγκό και Θ. 
Τρουπή, για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων 
και εισαγωγή άρθρων.

Ο κ.  Ηλίας Μπόρας επανήλθε υποστηρίζοντας 
ότι στην Ιστοσελίδα δεν δημοσιεύονται όλα τα 
σχόλια που κάνουν πατριώτες επί δημοσιευμένων 
άρθρων.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μετά τα όσα ακού-

στηκαν ζήτησε να εγκριθεί ο Κανονισμός (Αντίγρα-
φο επισυνάπτεται  όπως υπεβλήθη στο Προεδρείο 
από τον Θ. Τρουπή).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον 
Κανονισμό.

2ο  ΘΕΜΑ: 
Φιλοξενία Γραφείου Τοπικού Συμβουλίου στο 

Πολιτιστικό Κέντρο.
Ο πρόεδρος Θ. Τρουπής υπέβαλε στην κρίση της 

Γενικής Συνέλευσης την επιστολή του Προέδρου 
του Τοπικού Συμβουλίου του χωριού κ. Γιάννη 
Ρουσιά, η οποία δημοσιεύθηκε στο προηγούμενο 
τεύχος της εφημερίδας και στην ιστοσελίδα μας.

***
Ο Πρόεδρος της Γ/Σ κ. Χρήστος Αναστα-

σόπουλος ζήτησε την 
έγκριση της πρότασης 
για φιλοξενία, η οποία 
έγινε αποδεκτή και ψη-
φίστηκε ομόφωνα.

Όλα τα μέλη συμφώ-
νησαν να καταβληθεί 
κάθε προσπάθεια, και 
να ανταποκριθούμε στο 
κάλεσμα του Προέδρου 
του Τοπικού Συμβου-
λίου, ώστε να απογρα-

φούμε στο χωριό στην 
προσεχή απογραφή.

3ο  ΘΕΜΑ:  
Συζητήθηκε το αίτημα τοποθέτησης προτομών. 

Πρώτα συζητήθηκε η ομόφωνη απόφαση του απερ-
χομένου ΔΣ για κατασκευή προτομής του γιατρού 
του Δημόπουλου με δαπάνες του Συνδέσμου, και 
τοποθέτησής της επί της πλατείας, όταν και εφόσον 
γίνει αποδεκτό  το αίτημα από το Τοπικό Συμβούλιο 
του χωριού και τον Δήμο Γορτυνίας.

Το αίτημα έγινε κατά πλειοψηφία αποδεκτό από 

τη Γενική Συνέλευση.
Στη συνέχεια συζητήθηκε το εξής γραπτό αίτημα 

που υπεβλήθη στη Γ/Σ από τον Θεόδωρο Γ. Τρουπή, 
ως εκπρόσωπο 39 Σερβαίων.

Ομάδα  39 Πατριωτών Σερβαίων
Αθήνα  13.3.2011

                          Προς 
Τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου
Των Απανταχού Σερβαίων Αρκαδίας

«Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»           
Της  13ης Μαρτίου  2011         

Θέμα :   Αίτημα για τοποθέτηση προτομής στην 
αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Σέρβου. 

Κύριοι,
Διά της παρούσης επιστολής σας παρακαλούμε 

όπως μας επιτρέψετε, να τοποθετήσουμε εντός της 
αιθούσης του Πολιτιστικού Κέντρου του χωριού, με 
ιδιωτική χρηματοδότηση, προτομή του αείμνηστου 
συγχωριανού μας Θεοδώρου Ν. Σχίζα, για την 
αλτρουιστική  προσφορά του στο χωριό.

Σας επισυνάπτουμε και βιογραφικό  σημείωμα 
από το οποίο εμφαίνεται η προσωπικότητα του 
τιμωμένου. 

Με τιμή
Τρουπής Θεόδωρος του Γεωργίου, Βέργος Ιωάννης 

του Σταύρου, Στρίκος Ανδρέας του Παρ., Στρίκος 
Αθανάσιος του Παρ., Αναστασόπουλος Χρήστος του 

Ι., Σχίζας Νικόλαος του Στυλ., Σχίζας  Μιχάλης του 
Στυλ., Ρουσιάς Ευθύμιος του Ευστ., Βέργος Ιωάννης 
του Νικ., Παπαθωμόπουλος Ιωάννης του Κ., Σχίζας 

Αναστάσιος του Γ., Δημόπουλος Γεώργιος του Ιωάν., 
Χρονόπουλος Ιωάννης του Η., Γεωργακόπουλος 
Γεώργιος του Κ., Παναγόπουλος Ιωάννης, Δάρας 

Ιωάννης του Νικ., Βέργος Γεώργιος του Ιωάν., Σχίζας 
Χρήστος του Κ., Δημητρόπουλος Κώστας Ευθ.

(Στρατ.), Δημητρόπουλος Ανδρέας Ευθ., Δημητρό-
πουλος Γιώργος Ευθ., Δημητρόπουλος Μάριος Ευθ. 

Σχίζα- Καρπαθάκη Μαρία Δ., Παπαγεωργίου-
Μαρκοπούλου Ελένη, Σχίζας Τάκης του Δημ.

Δάρας Γεώργιος του Χρ. , Παγκράτης Κώστας  του 
Αγγ., Σχίζας Νικόλαος του Χρ. , Γεωργακοπούλου-

Κουτσανδρέα Καίτη, Κατσιάπης Γεώργιος του Παν., 

Βέργος Γεώργιος του Νικ., Σχίζας Αθανάσιος του 
Ιωάν., Σχίζα Κούλα συζ. Αθαν., Τρουπής Γεώργιος 

του Ιωάν., Τρουπή - Καραμάνη Φανή, Σχίζας Γεώργι-
ος του Αθανασίου, Σχίζας Γεώργιος του Σπυρίδωνος

Δάρας  Κων/νος του Νικ., Δημόπουλος Δημήτριος 
του Ιωάν., Υποβάλλω την αίτηση, ενεργώντας
ως εκπρόσωπος των ανωτέρω συγχωριανών.

Θεόδωρος Γ. Τρουπής
Για το συγκεκριμένο θέμα έλαβαν τον λόγο :
Ο κ. Κώστας Δάρας, που είναι υπέρ της κατα-

σκευής των προτομών, και τοποθέτησής των επί 
της πλατείας και όχι στην αίθουσα του ΠΚ.

Ο κ. Θοδωρής Τρουπής διευκρίνισε ότι η πρότα-
ση είναι να τοποθετηθεί η προτομή του Θεοδώρου 
Σχίζα στο Πολιτιστικό Κέντρο για το μεσοδιάστημα 
μέχρι να μας εγκρίνει το Τοπικό και ο Δήμος την 
τοποθέτησή της επί της πλατείας.

Στο βήμα ανήλθε ο κ. Κώστας Κωνσταντόπου-
λος, που ετάχθη γενικά κατά της τοποθέτησης 
προτομών επί της πλατείας  παραθέτοντας και 
επιχειρήματα, όπως αρχής γενομένης με την 
υλοποίηση της πρότασης,  το κάθε ΔΣ δυνητικά 
θα μπορούσε να αποφασίζει και να τοποθετεί και 
νέες προτομές.

Ο Νίκος Στυλιανού Σχίζας ετάχθη υπέρ της 
προσωρινής τοποθέτησης της προτομής στο Πο-
λιτιστικό Κέντρο.

Ο κ. Γιάννης Νικ.Βέργος, αντιπρόεδρος του 
ΔΣ, εισηγήθηκε η προτομή να τοποθετηθεί επί της 
πλατείας, σημειώνοντας ότι ο ίδιος προσωπικά δεν 
είχε ευεργετηθεί από τον Θεόδωρο Σχίζα, αλλά 
αναγνωρίζει τη μεγάλη προσφορά του στο χωριό.

Ο κ. Ηλίας Μπόρας διαφώνησε με την πρόταση, 
για την προτομή Σχίζα.

Ο κ. Γεώργιος Δ. Βέργος συμφώνησε η προτομή 
να τοποθετηθεί επί της πλατείας.

Η κυρία Φανή Μάνου - Παναγοπούλου τοπο-
θετήθηκε κατά των προτομών.

Ο κ. Θανάσης Κ. Γκούτης ανέφερε ότι η απόφα-
ση πρέπει να ληφθεί από ευρύτερη συνέλευση.

Στο σημείο αυτό τον λόγο έλαβε ο απερχόμε-
νος πρόεδρος του ΔΣ  Θοδωρής Τρουπής και 
επεσήμανε  ότι ο Θεόδωρος Σχίζας, πέρα των 
ευεργεσιών που προσέφερε σε μεμονωμένους 
πατριώτες, ήταν σημαίνον πρόσωπο στην κοινω-
νία, υπηρετώντας για πολλά χρόνια και αμισθί τον  
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ως μέλος του Διοικη-
τικού του Συμβουλίου, στο χωριό φρόντισε, όπως 
και όλοι βεβαίως οι πατριώτες, για την κατασκευή 
της εκκλησίας, με κορυφαίο αρχιτέκτονα που πλή-
ρωσε εξ ιδίων, την κεραμοσκεπή της εκκλησίας 
του κοιμητηρίου κ.λπ.

Παρότρυνε δε τους πατριώτες να αποφασίσουν 
κατά την κρίση τους, χωρίς υποκειμενισμό, και να 
θέσουν στους εαυτούς τους το ερώτημα: « Εάν σε 
ένα χωριό, π.χ. στη Μυτιλήνη, που ήταν φτωχό 
και ένας πατριώτης τούς είχε προσφέρει ό,τι ο 
Θόδωρος ο Σχίζας προσέφερε στο χωριό  μας, 
θα του άξιζε να τιμηθεί;»

Η πλειοψηφία των παρευρισκομένων ήταν θετική 
η προτομή να τοποθετηθεί επί της πλατείας, αλλά 
στην ψηφοφορία διά ανατάσεως της χειρός 10 ψή-
φησαν η προτομή να τοποθετηθεί προσωρινά στην 
αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου, και 7 κατά. 

Τελειώνοντας ο πρόεδρος της Συνέλευσης 
όρισε Εφορευτική  Επιτροπή για τις εκλογές της 
επομένης εβδομάδας τούς κ.κ. Ηλία Ι. Μπόρα, Πα-
ναγιώτη Δάρα και Κώστα Κωνσταντόπουλο.

Στο βήμα ανήλθε ο κ. Χρήστος Δημητρό-
πουλος, και εξέθεσε τις αρχές που πρέπει να 
ακολουθούνται για την ποιοτική αναβάθμιση της 
Ιστοσελίδας.

Ο κ. Χρήστος Αναστασόπουλος, αφού ευχα-
ρίστησε όλους τους παρευρισκομένους για τον 
ευπρεπή τρόπο διεξαγωγής της όλης διαδικασίας, 
έκλεισε τη Συνέλευση.

Ο   Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης
Χρήστος Ι. Αναστασόπουλος                  

O Γραμματέας της Γεν. Συνέλευσης
Γρηγόρης  Μαρκόπουλος

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: Μαρίνα Αθ. Μαραγκού

Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Τηλ.: 210-6929348, κιν.: 6940649313

•
Συντακτική Επιτροπή: Κατερίνα 

Κωνσταντοπούλου, Κωνσταντίνα Σχίζα, Μαρίνος 
Ρουσιάς, Νικόλαος Σχίζας

•
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 

A ρ τ ο ζ ή ν ο ς

 Ο πρόεδρος της ΓΣ 
Χρ. Αναστασόπουλος.

Οι από αριστερά σε πρώτο πλάνο εικονιζόμενοι Αθ. Γκούτης, Ι. Ν. Βέργος, 
Φανή Παναγοπούλου και Κ. Δάρας ήταν εκ των ομιλητών στη ΓΣ.

Ο Χρ. Ι. Μαραγκός,
 επί σειρά ετών μέλος του 
ΔΣ και της συντακτικής 
επιτροπής, στο βήμα.

«Η Κοίμηση της Θεοτόκου» της 13ης Μαρτίου 2011
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1520 ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ............................ 30
1519 ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ................... 15
1536 ΒΕΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥ ............ 30
1564 ΒΕΡΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜ. ................. 30
1552 ΒΕΣΔΕΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ................................. 20
 Τόμος Αρτοζήνου ........................................
1282 ΒΙΒΛΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ .......... 60
1330 ΒΙΒΛΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ .......... 70
1471 ΓΚΟΥΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΔΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ..... 30
 Βιβλία Μητροπόλεως Γόρτυνος ..................
1576 ΓΚΟΥΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ Θ. ..................... 50
1285 ΓΚΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ. .................... 20
1302 ΓΚΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ. .................... 20
1548 ΓΚΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ. .................... 20
 Τόμος Αρτοζήνου ........................................
1470 ΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ. ......................... 5
1543 ΔΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. ...................... 70
1539 ΔΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. ........................ 30
1515 ΔΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ. ............. 200
Στη μνήμη του αδελφού του στρατηγού Ιωάν.Δάρα

1306 ΔΑΡΑΣ ΣΤΑΘΗΣ  ..................................... 50
 Για βραβεία .................................................
1305 ΔΑΡΑΣ ΣΤΑΘΗΣ  ................................... 150
 Μνήμη Αικ.Παπαθωμοπούλου - Ι.Γ.Δάρα  και 
 Γεωργίας Λιατσοπούλου
1540 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ Ευθ. ... 30
1280 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ............. 40
1544 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ ΤΟΥ Ευθ. ...... 20
 Τόμος Αρτοζήνου ........................................
1538 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘ. .. 50
1585 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΤΟΥ ΠΑΝ. .... 50
1303 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ............. 20
1597 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ........................ 30
1454 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘ. .............. 30
1289 ΔΙΣΑΝΑΓΝΩΣΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ..................... 30
1594 ΔΡΕΜΙΩΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝ. ............. 30
1564 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 30
1291 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ........ 20
1457 ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ. ................ 40
1517 ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣκ ............................ 30
1587 ΚΑΡΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ Γ. .......................... 30
1460 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ........... 30
1565 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓ. ....... 50
1512 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝ. ............... 20
1555 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. ......... 30
1554 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. ........ 10
1566 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΦΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ. ................ 20
1561 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ...................... 20

1443 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ - ΡΟΥΣΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ........ 20
 Μνήμη μητέρας της Νικολίτσας Ρουσιά ......
1310 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ Δ. .......... 30
1472 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ -  ΣΧΙΖΑΣ ............... 40
 Τόμος Αρτοζήνου ........................................
1299 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. . 50
1572 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ.ΤΟΥ ΝΙΚ. 40
1567 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. .. 50
1307 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ. ... 30
1589 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ..... 20
1545 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚ.. . 20
1546 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚ.. . 20
 Τόμος Αρτοζήνου ........................................
1298 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜ. ...... 70
1596 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚ. . 30
1456 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚ. 30
1514 ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ .......................... 895
1586 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ... 50
1588 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ. ... 20
1541 ΜΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧ. .......................... 20
1574 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘ. ................ 50
1311 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. ............... 30
1524 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ....................... 75
1525 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ....................... 75
1577 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ............................. 30
1518 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. .......................... 15
1570 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ Γ........................ 20
1537 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΓΡ. .................. 30
1553 ΜΑΡΚΟΛΕΦΑ ΜΑΡΙΑ ................................. 5
1568 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ .................... 30
1459 ΜΠΟΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ .... 30
1582 ΜΠΟΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΥ ΘΑΝΟΥ ............... 50
1529 ΜΠΟΡΑΣ ΗΛΙΑΣ-ΝΤΟΡΟΣ ........................ 20
 Τόμος Αρτοζήνου ........................................
1530 ΜΠΟΡΑΣ ΗΛΙΑΣ-ΝΤΟΡΟΣ ...................... 100
1304 ΜΠΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ......................... 50
1463 ΜΠΟΡΑΣ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΑΝ. ........................ 30
1579 ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ Γ. ................ 30
1455 ΝΟΙΦΛΕΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ........................... 30
1547 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥ ΑΓΓ. ............... 20
 Τομος Αρτοζήνου ........................................
1542 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥ ΑΓΓ. ............... 50
1556 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ. .. 20
1308 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. .... 30
1309 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝ. .... 30
1513 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ........................ 30
1560 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ........................ 25
1563 ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ. ΤΟΥ ΛΕΩΝ. . 30
1551 ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ &ΣΟΦΙΑ .. 50
1592 ΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚ. ....................... 10
1592Α ΠΡΕΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ .......... 10
1597Α ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝ. .......... 30
1559 ΡΟΥΣΙΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚ. ......................... 30
1558 ΡΟΥΣΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝ. ................ 30
1562 ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ - ΒΕΡΓΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ .............. 20
1466 ΣΧΙΖΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ......................... 30

1584 ΣΧΙΖΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝ. ........................ 50
1591 ΣΧΙΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜ. ..................... 50
1590 ΣΧΙΖΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜ. .......................... 50
1583 ΣΧΙΖΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ .............. 50
1578 ΣΧΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ................. 30
1580 ΣΧΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ. ................ 30
1593 ΣΧΙΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝ. ................... 50
1527 ΣΧΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝ.......................... 50
1297 ΣΧΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ............ 30
1465 ΣΧΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘ. .................. 50
1595 ΣΧΙΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ.................... 50
1301 ΣΧΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. .................... 30
1467 ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. ...................... 20
1598 ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛ. ................... 20
1521 ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚ. ............................... 15
1535 ΣΧΙΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛ. ................... 20
 Τόμος Αρτοζήνου ........................................
1534 ΣΧΙΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛ. ................... 30
1453 ΣΧΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛ.......................... 30
1528 ΣΧΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛ.......................... 50
1533 ΣΧΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ..................... 50
1458 ΣΧΙΖΑΣ ΤΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ .................. 100
1283 ΤΟΚΟΙ .................................................. 1,34
1284 ΤΟΚΟΙ .................................................. 2,91
1290 ΤΡΟΥΠΗ ΕΛΕΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ Θ. ............. 50
1300 ΤΡΟΥΠΗ-ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ...... 50
1295 ΤΡΟΥΠΗ-ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΦΑΝΗ .................... 50
1296 ΤΡΟΥΠΗ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ . 50
1296 ΤΡΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ......... 50
1516 ΤΡΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ . 100
 Στη Ζωοδόχο Πηγή, Μνήμη  Ι. Γ. Δάρα .......
1522 ΤΡΟΥΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ......................... 30
1599 ΤΡΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ...... 20
1581 ΤΡΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔ. ............ 20
1287 ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ............................. 30
1461 ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ Θ. ................. 30
1286 ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ............................ 30
1462 ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓ. ............. 30
1445 ΧΕΙΜΩΝΑ ΦΑΝΗ ...................................... 50
 Μνήμη Ηλία Χειμώνα ..................................
1293 ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .......................... 25
1292 ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ. ............... 50
1444 ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΗΛ. ............. 50
1468 ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ........... 30
 Μνήμη Ηλία Χειμώνα ..................................
1285 ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ............................... 30
1464 ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓ. ............... 20
1469 ΧΕΙΜΩΝΑ-ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ .............. 30
1575 ΧΡΟΝΗ ΛΙΤΣΑ .......................................... 50
1523 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑ .............. 15
1526 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝ.. ............ 50
1549 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ......... 20
 Τόμος Αρτοζήνου ........................................
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ............ 6.104,25

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ 10.1.2011 ΕΩΣ  20.3.2011
ΑΠΟΔ.    ........................................................ΠΟΣΟ
189 ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΙΛ. ΤΑΧΥΔΡ. ΑΡΤΟΖ. ....... 258,22
190 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ -ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ ................. 399
191 ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠ. ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ . 200
192 ΛΟΥΜΠΑΡΔΗΣ ΔΗΜ. ΠΛΑΚ. ΒΡΑΒΕΙΩΝ 480
193 ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΙΚ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ ................. 300
194 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ................................... 51,16
195 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ τέως ΠΡΟΕΔΡΩΝ ........... 230
196 ΠΑΠΥΡΟΙ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ .......................... 123
198 ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ..................................... 52,5
199 ΡΟΥΣΙΑΣ ΤΑΚΗΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΥΛΙΚΟ...... 230
200 ΜΑΡΑΓΚΟΣ Κ.ΚΑΤΑΡΦΗΣ ΠΙΤΣΕΣ 
 ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ..................................... 153
201 ΟΙΚΟΝ.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ ....... 230
203 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡ.ΥΠΟΛ........ 540
204 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕ ΣΥΝΔΕΣΗ Η/Υ ...................... 40
205 ΟΤΕ ...................................................... 35,5
206 ΔΕΗ ..................................................... 32,8
207 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100 ΤΟΜΩΝ ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ . 750
208 ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ..... 480
209 Κ.ΚΑΡΑΜΟΥΤΗΣ ,250 ΠΙΤΕΣ ................. 200
210 Ι.ΜΑΡΑΓΚΟΣ,ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 
 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ .................... 394,83
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ............ 5.180,01
 Α. ΕΣΟΔΑ  ΑΠΟ 20-03-2011 

ΕΩΣ 06-04-2011
ΑΠΟΔ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ .......................................
1 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ........... 50
2 ΤΡΟΥΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ........... 50
3 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ .... 50
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚ. ........ 20
5 ΜΠΟΡΑΣ ΘΑΝΟΣ .......................................... 100
 Μνήμη Γεωργίας Παν. Λιατσοπούλου
6 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.Ε.Ε.) 100
7 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ......... 100
8 ΡΟΥΣΙΑ ΒΟΥΛΑ συζ. ΙΩΑΝΝΗ .......................... 50
9 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ . 50
10 ΒΕΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ .................. 50
11 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ .... 50
12 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙΤΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ .. 50
13 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ... 50
14 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 50
15 ΣΧΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ .................. 50
16 ΑΣΑΑΤΕ (ΕΤΑΙΡΙΑ, ΘΑΝΑΣΗ ΣΧΙΖΑ) ................. 50
17 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ ......... 50
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ..................... 970,00

Β. ΕΞΟΔΑ  ΑΠΟ 20-03-2011 
ΕΩΣ 06-04-2011

ΑΠΟΔ. 
1 ΑΓΟΡΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ .............................. 39,1
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ .......................................39,1

ΤΟ ΝEΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΑ 
ΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ.

Tα Οι κο νο μι κά μας

Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής 
του Βασίλη Γ. Μαραγκού

Στις 31 Μαρτίου στην Ελληνοαμερικανική 
Ένωση στην Αθήνα, σε μια κατάμεστη αίθουσα,  
έλαβε χώρα η παρουσίαση τεσσάρων ποιητικών 
έργων του εκδοτικού οίκου «Κοινωνία των Δεκά-
των». Ανάμεσά τους ήταν και το «Προσωπείο του 
Χρόνου». Συγγραφέας, ο καταξιωμένος συμπα-
τριώτης μας Βασίλης Γ. Μαραγκός, που εισδύει 
αποφασιστικά και στα μονοπάτια της ποίησης, με 
ιδιαίτερη δεξιότητα. Την παρουσίαση του βιβλίου 
του Βασίλη έκανε η φιλόλογος και συγγραφέας 
κυρία Χρύσα Σπυροπούλου. 
Το «Προσωπείο του Χρόνου» είναι μια φιλο-

σοφική και ποιητική αναζήτηση νοήματος στη 
διαδρομή του χρόνου και στην 
ανθρώπινη διάρκεια ανάμεσα σε 
ένα παρελθόν που γίνεται έρμαιο 
της μνήμης και της λήθης, σε ένα 
αινιγματικό παρόν και σε ένα 
αβέβαιο μέλλον. Η κυρία Σπυ-
ροπούλου συνέδεσε το βιβλίο του 
Βασίλη με σημαντικά έργα της 
αρχαίας και της νεότερης ποίη-
σης που πραγματεύονται το ίδιο 
ή παρεμφερές θέμα και επαίνεσε 
τη γνησιότητα της ποιητικής του 
γλώσσας. Η παρουσίαση ολοκλη-
ρώθηκε με σύντομη ομιλία και 
απαγγελία μερικών ποιημάτων 
από τον ίδιο  τον Βασίλη, ο οποίος 
καθήλωσε το ακροατήριο.
Ευχόμαστε ολόψυχα καλή επι-

τυχία στο καινούργιο αυτό βιβλίο 
του Βασίλη και καλή συνέχεια στον απαιτητικό χώρο της σύγχρονης 
λογοτεχνίας.
Σημείωση: Ο Βασίλης Μαραγκός προσέφερε 20 αντίτυπα του βι-

βλίου του, τα έσοδα από την πώληση των οποίων θα διατεθούν στον 
Σύνδεσμο.

  Γεγονότα που συνέβησαν 
το καλοκαίρι που μας πέρασε

Πρώτο λόγο είχαν φυσικά τα καιρικά φαινόμενα 
σε ολόκληρο σχεδόν τον πλανήτη… Καταστροφι-
κές πλημμύρες με φυσικές και οικονομικές κατα-
στροφές με πολλά ανθρώπινα θύματα.
Μεγάλες πυρκαγιές να καίνε πανέμορφα δάση, 

σπίτια, και να καταστρέφονται ολόκληρες περι-
ουσίες!.. Απ’ όλη αυτή τη δίνη  δεν μπορούσε 
φυσικά να μείνει έξω και 
η Ελλάδα!.. Υπερβολικός 
καύσωνας μας ταλαιπώ-
ρησε για τα καλά, ειδικά 
εμάς τους ηλικιωμένους. 
Αλλά ο άνθρωπος κάνει 
υπομονή… μπόρα είναι 
και θα περάσει.
Τώρα που γράφονται 

αυτές οι γραμμές μάς 
ήρθε και άλλο φρούτο 
που δεν το περιμέναμε!.. 
Βλέπουμε στην τηλεό-
ραση κάτι κυρίους με 
κουστούμια και γραβά-
τες και χαρτοφύλακες 
στο χέρι, και ούτε λίγο 
ούτε πολύ μαθαίνουμε 
ότι είναι λέει η Τρόικα 
και μας επιβάλλει, με την 
έγκριση βέβαια και του 
Διεθνούς Κεφαλαίου, να 
πληρώσουμε μεγάλο χαράτσι γιατί τους το χρω-
στάμε από δάνεια και άλλα χρέη και δεν συμμαζεύ-
εται… Μόλις πέρασε η πρώτη μπόρα που πήραμε, 
πολλοί άνθρωποι, απλοί άνθρωποι στις γειτονιές, 
αναρωτιούνται γιατί γι’ αυτά που χρωστάνε εκείνοι 
στην Ελλάδα δεν γίνεται κουβέντα;
Έχουμε τις πολεμικές αποζημιώσεις από τη 

Γερμανία που μετέτρεψε την Ελλάδα τα χρόνια 

της Κατοχής σε απέραντο Νεκροταφείο. Να του-
φεκίζονται κατά εκατοντάδες οι Έλληνες πολίτες, 
ίσως επειδή δεν τους υποδέχθηκαν δουλικά όπως 
θα ήθελαν!.. Λεηλάτησαν αρχαία μουσεία και 
άρπαξαν έργα τέχνης, και αποτελειώνοντας την 
τεχνική τους καταστροφή, άρπαξαν και ό,τι  οικο-
νομίες είχε η Τράπεζα της Ελλάδος «υπό τύπον 

δανείου» και όλα αυτά να ανέρχονται σε πολλές 
εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ!.. Θα υποχρεω-
θούν κάποτε να τα επιστρέψουν; 

«Για όλα αυτά τι λέει η Διεθνής Κοινότητα, τι 
λέει ο  ΟΗΕ ;..»

Νίκος Θ. Τρουπής (Γκράβαρης)
(Αναδημοσίευση από το περιοδικό «Συνεργα-

σία Φίλων» του ΚΑΠΗ Ν. Σμύρνης)

Ο Νίκος Τρουπής, 92 ετών, παρελαύνει Ο Νίκος Τρουπής, 92 ετών, παρελαύνει 
στις 28 Οκτωβρίου 2010 στην πλατεία στις 28 Οκτωβρίου 2010 στην πλατεία 

Νέας Σμύρνης. Νέας Σμύρνης. 
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