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Έγινε σήμερα η προβλεπομένη από το καταστατικό του Συνδέσμου Γενική 
Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου μας στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου 
του χωριού μας Σέρβου. 
Πρόεδρος της Συνέλευσης ορίσθηκε ο Θεόδωρος Γ. Τρουπής, και γραμματέας ο 
Γιώργος Λ. Παπαθωμόπουλος. 
Ο πρόεδρος προ της όλης διαδικασίας κάλεσε τους παρισταμένους να τιμήσουν την 
μνήμη των αποβιωσάντων συγχωριανών μας το χρόνο που μας πέρασε, δι ενός 
λεπτού σιγής, κάνοντας αναφορά στους πρόωρα απελθόντας Θάνο Μπόρα, Γιώργο 
Λιατσόπουλο, Γιάννη Παπαθωμόπουλο, Κώστα Παναγόπουλο και Μαρίνο Βέργο. 
Τα θέματα της ημερησίας διάταξης ήσαν τα εξής. 

1. Απολογισμός του ΔΣ του Συνδέσμου 
2. Προτάσεις και τοποθετήσεις των μελών 
3. Κλείσιμο της Συνέλευσης 

 
Πρώτος έλαβε το λόγο το μέλος του ΔΣ κ. Νικόλαος Στ. Σχίζας, που ευχαρίστησε 
τους παρισταμένους για την μεγάλη συμμετοχή τους στη Συνέλευση, και 
λεπτομερώς αναφέρθηκε στις δραστηριότητές τους στο μεσοδιάστημα από την 
τελευταία καταστατική συνέλευση μέχρι και σήμερα, σημειώνοντας την αμέριστη 
υποστήριξη των συγχωριανών στις εκδηλώσεις του Συλλόγου, που συμβάλλουν 
στην  περαιτέρω  σύσφιξη των πατριωτικών και ανθρωπίνων σχέσεων. 
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε με την ιδιότητα του μέλους ο Θοδωρής Τρουπής ο 
οποίος έδωσε συγχαρητήρια στο ΔΣ για τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλει 
ώστε οι πατριώτες να έχουν την ευκαιρία της επικοινωνίας μεταξύ τους, κάνοντας 
αναφορά στην καλλιτεχνική εκδήλωση που έλαβε χώρα στην πλατεία την 16η 
Αυγούστου 2013, όπου δεν χωρούσε καρφίτσα όπως χαρακτηριστικά είπε. 
Παρακάλεσε το ΔΣ να ξανασκεφθεί τη δυνατότητα η εφημερίδα ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ, να 
εκδίδεται με περιοδικότητα διμήνου  αντί τριμήνου, συμβουλεύοντας τα 
παριστάμενα μέλη του ΔΣ να συμμετέχουν όλοι στη συλλογή της ύλης της 
εφημερίδας, και όχι μόνο τα τυπικά εντεταλμένα μέλη για την έκδοση της. 
Πρότεινε τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ να αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
και να δημοσιεύονται και στην εφημερίδα. Έθεσε και το θέμα της κατασκευής 
δημοσίας τουαλέτας, πράγμα που είναι και δείκτης πολιτισμού. 
Στη συνέχεια ο Θοδωρής Τρουπής αναφέρθηκε στο αίτημα παράτασης της 
παραχώρησης χρήσης της αιθούσης του Πολιτιστικού Κέντρου στα 99 έτη, όπως 
είχε αποφασίσει  η τελευταία Γενική Συνέλευση τον παρελθόντα Φεβρουάριο, 
αίτημα που υπεβλήθη επισήμως στο Δήμο με επιστολή του Συλλόγου. 
Στην ιστοσελίδα μας, είπε, διαβάσαμε μετά από καθυστέρηση μηνών την επίσημη 
απάντηση του Δήμου που δεν συζήτησε καν σε κάποιο Δημοτικό Συμβούλιο το 
θέμα μας. 
Συνεχίζοντας είπε ότι σεβόμαστε το θεσμό του Δημάρχου και το Δήμαρχό μας, 
αλλά να συνειδητοποιήσουμε ότι ο ρόλος των δια εκλογής αρχόντων είναι να 
υπηρετούν τον κόσμο που τους επέλεξε, και ότι πέρασε η εποχή του δυνάστη. 
Στην περίπτωσή μας ο Δήμος δεν ανταποκρίθηκε στο καθολικό αίτημα των 
συγχωριανών μας για την χρονική παράταση της παραχώρησης χρήσης της 
αιθούσης του Πολιτιστικού Κέντρου στα 99 χρόνια. Δεν ζητήσαμε ένα προσωπικό 
ρουσφέτι αλλά αυτό που με χρήματα  πατριωτών και την προσωπική εργασία 
πολλών εξ αυτών 
φτιάξαμε και ουσία μας ανήκει, ασχέτως αν η κυριότητα της αιθούσης συγκυριακά 
ανήκει στο Δήμο, αφού δεν υπήρξε η πρόνοια από το Σύλλογο το οικόπεδο να 
έμενε σε αυτόν, αντί να το δωρήσει στην τότε κοινότητα Σέρβου. 



Παρακάλεσε τους συμμετέχοντες στη Συνέλευση να  τους διαβάσει μία απαντητική 
επιστολή προς το Δήμο, και αφού την εγκρίνουν ο Σύλλογος να την στείλει στο 
Δήμο.  Το σχέδιο της επιστολής που ανεγνώσθη έχει ως εξής. 
 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΕΡΒΑΙΩΝ 
                      ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                          
   «Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» 
 
                                                                          Προς 
 
                                                                          κ. Ιωάννη Γιαννόπουλο 
                                                                          Δήμαρχο Δήμου Γορτυνίας 
                                                                          Δημητσάνα  Γορτυνίας 
 
Θέμα: Αίτημα για παραχώρηση της αιθούσης Πολιτιστικού Κέντρου και του  
κάτωθι αυτής επιπέδου χώρου στο Σύνδεσμό μας για 99 έτη. 
 
Κύριε Δήμαρχε, 
                           Με το έγγραφό σας Νο. 11268/10.7.2013, και σε απάντηση 
ημετέρου με στοιχεία Νο.4253/26.3.2013,  μας γνωρίσατε ότι το αίτημα που 
είχαμε υποβάλει κατόπιν ομόφωνης και απόλυτης πλειοψηφίας των μελών μας 
στην ετήσια Γενική Συνέλευση, δεν το εισηγηθήκατε στο Δημοτικό Συμβούλιο, και 
με διπλωματική απάντηση προσπαθήσατε να μας πείσετε ότι ενεργήσατε δια της 
αναβολής και «για το καλό μας» και δεν αποφασίσατε θετικά.. 
                           Κύριε Δήμαρχε η απόφαση για τη χρονική επέκταση της 
παραχώρησης χρήσης της αιθούσης από την υφισταμένη σήμερα 20ετία σε 99 έτη 
είναι άσχετη με το τι θα προβλέπει ο μελλοντικός νόμος του ΥΠΕΚΑ για τη 
νομιμοποίηση των αυθαιρέτων, γι’ αυτό επαναφέρουμε ξανά το αίτημά μας μετά 
και νέα κατ’ απόλυτο και ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 
Συλλόγου Σερβαίων που έλαβε χώρα στο χωριό μας την 17η Αυγούστου 2013. 
                          Σας υπενθυμίζουμε ότι το οικόπεδο για την κατασκευή της 
πλατείας έμπροσθεν της εκκλησίας δωρήθηκε στην τότε Κοινότητα Σέρβου κατά το 
ήμισυ και το έτερον ήμισυ δι΄αγοράς από το Σύνδεσμο, και ότι ο Σύνδεσμος από 
συνδρομές συγχωριανών μας δαπάνησε το ποσό των 96.000.- Ευρώ για τη 
διαμόρφωση  της αιθούσης του Πολιτιστικού Κέντρου στη σημερινή της μορφή. 
 
Κύριε Δήμαρχε,, 
                                       Σας παρακαλούμε την ημέρα και ώρα που θα συζητηθεί 
το αίτημά μας  στο Δημοτικό Συμβούλιο να μας ενημερώσετε εγκαίρως ώστε μέλη 
του ΔΣ του Συνδέσμου μας να παρευρεθούν μαζί με τον πρόεδρο του Τοπικού 
διαμερίσματος Σέρβου κ. Γιάννη Ρουσιά, για να συμβάλλουν στη συζήτηση και 
τεκμηρίωση του δίκαιου αιτήματός μας.   

Με τιμή 
 
                                                         

Πρόεδρος  ΔΣ              Γραμματέας ΔΣ 
 
 
Κοινοποίηση: 
1)  Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη 
2 )  κ.κ Αντιδημάρχους 
3 )  Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 
4)  Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου κ. Γιάννη Ρουσιά. 
 
 



Όλα τα μέλη της Συνέλευσης ενέκριναν ομόφωνα το σχέδιο της απάντησης 
στο Δήμο, και το ΔΣ πήρε την εντολή να την προωθήσει υπηρεσιακώς σε 
όλους τους αποδέκτες. 
 
Το λόγο έλαβε ο Γιάννης Ν. Βέργος που επεσήμανε το θέμα της υγρασίας σε 
τοίχο της αιθούσης. 
Ο Κώστας Ν. Δάρας αφού συγχάρηκε τα μέλη του ΔΣ για την όλη δραστηριότητά 
τους, έκανε τις εξής προτάσεις : 
Να συλλεγούν φωτογραφίες και να γίνει ένα πλούσιο άλμπουμ  για το Πολιτιστικό 
Κέντρο.  
Να συνεχίσει η καλή συνεργασία με το Δήμο Γορτυνίας 
Να μελετηθεί η κατασκευή μουσείου. 
Να κατασκευασθεί κρήνη επί της πλατείας. 
Ο Σύλλογος  τη σημερινή δύσκολη εποχή να βοηθήσει συγχωριανούς μας που 
έχουν ανάγκη. 
Να προσεχθεί η εφημερίδα, και ει δυνατόν να εκδίδεται κάθε δύο μήνες. 
Ο Γιώργος Δ. Βέργος ανέφερε ότι ο τοπικός σύμβουλος κ. Γιάννης Θ. Σχίζας είχε 
προσφερθεί αφιλοκερδώς να κατασκευάσει τη βρύση επί της πλατείας, εφόσον θα 
του εξασφαλίζονταν τα απαραίτητα υλικά. Επίσης έκανε αναφορά στην ανάγκη 
αποκατάστασης της καθίζησης τοιχίου του κιόσκι. Ανέφερε ότι είχε στείλει 
επιστολή στο Σύλλογο και στο Δήμο με πρόταση ο δρόμος από Τρανηβρύση μέχρι 
της Ζαχαρούς να ονομασθεί οδός Θάνου Μπόρα, χωρίς ουδείς να του έχει 
απαντήσει. 
Ο Νίκος Αρ. Τρουπής έκανε έκκληση στους πατριώτες να συμμετέχουν στις 
εκδηλώσεις του Συλλόγου.  
Η Μίνα Δημοπούλου, μέλος του ΔΣ, διευκρίνισε ότι Σύλλογος είναι όλοι οι 
Σερβαίοι, και στην εκδήλωση στης Γριάς το Σωρό η συμμετοχή ήταν 
απαγοητευτική, σημειώνοντας με έμφαση ότι απουσίαζαν και εκείνοι που είχαν την 
πρωτοβουλία να καθιερωθεί η 10η Μαϊου κάθε χρόνου  ως ανάμνηση του ιστορικού 
γεγονότος. 
Συνεχίζοντας εξέφρασε τον προβληματισμό της για το πόσο θα τηρούνται οι 
κανόνες υγιεινής στη δημόσια τουαλέτα εφόσον αποφασισθεί η κατασκευή της. 
Εξέφρασε το παράπονο ότι οι πατριώτες δεν ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις του 
Συλλόγου, αναφέροντας ενδεικτικά την απροθυμία ανταπόκρισης για συλλογή 
προσωπικών πληροφοριών για επανέκδοση της ατζέντας , καθώς και για την μη 
αποστολή διαχρονικού υλικού η και με νέα από το χωριό, τόσο για την εφημερίδα 
όσο και για την ιστοσελίδα. 
Ο Τάκης Δημητρόπουλος αναρωτήθηκε γιατί κανένα μέλος του Τοπικού 
Συμβουλίου δεν παρέστη στη Συνέλευση, σημειώνοντας ότι στο παρελθόν οι 
τοπικοί άρχοντες ταξίδευαν στην Αθήνα για να παρευρίσκονται στις όποιες 
εκδηλώσεις του Συλλόγου.  
Ο Γιώργος Βέργος ξαναπήρε το λόγο λέγοντας ότι οι όποιες αποφάσεις του ΔΣ να  
γράφονται στην εφημερίδα, γιατί όπως και πολλοί άλλοι συγχωριανοί δεν έχουν τη 
δυνατότητα να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα μας. Πρότεινε δε, λόγω και της 
κακής οικονομικής συγκυρίας, να γίνεται με φειδώ η διαχείριση των οικονομικών 
πόρων. 
Η Φανή Μάνου-Παναγοπούλου έκανε αναφορά για την δραστηριότητα  κυριών 
από το χωριό μας που αφιλοκερδώς ετοίμαζαν τοπικά εδέσματα και προσεφέροντο 
σε όλους τους πατριώτες κάποιο Αυγουστιάτικο βράδυ. 
Ο Γιάννης Νικ. Βέργος πρότεινε την ενεργότερη συμμετοχή των Σερβαίων στο 
Σύλλογο της Γκούρας. 
Ο Θοδωρής Τρουπής, αναλογιζόμενος την προσφορά του αείμνηστου Γιώργου 
Λιατσόπουλου στο χωριό όπως είπε, πρότεινε στο ΔΣ  να προβληματισθούν μήπως 
πρέπει να τιμηθεί και ο τέως πρόεδρος κ. Ηλίας Αθ. Σχίζας που για πολλά χρόνια 
υπηρέτησε το χωριό και τους πατριώτες . 
Το λόγο πήρε στη συνέχεια η αντιπρόεδρος του Συνδέσμου κ. Κατερίνα 
Κωνσταντοπούλου, και απήντησε στις πιο πάνω τοποθετήσεις λέγοντας ότι η 



περιοδικότητα του Αρτοζήνου έγινε τρίμηνη, διότι με το διπλασιασμό περίπου των 
ταχυδρομικών τελών και σε συνδυασμό με τη μη καταβολή, από πολλά μέλη του 
Συνδέσμου, της ετήσιας συνδρομής τους, η δίμηνη έκδοση είναι απαγορευτική. 
Όσον αφορά, το Σύλλογο της Γκούρας τόνισε ότι επαννειλημένα έχουμε προβάλει 
τις δραστηριότητες του, ενώ παράλληλα έχουμε ζητήσει συνεργασία ως Δ.Σ. σε 
διάφορα θέματα (καθαρισμός μονοπατιών, σηματοδότηση κ.α.) αλλά παρατηρούμε 
ότι από τη μεριά τους υπάρχει μια αναβλητικότητα. Στην συνέχεια, απευθυνόμενη 
στην κα Φανή Μάνου ανέφερε σχετικά με το γλέντι ρεφενέ ότι «εμείς ως Δ.Σ. 
διοργανώσαμε και αυτήν την εκδήλωση για να φέρουμε τους πατριώτες 
κοντύτερα, οπότε το ζητούμενο είναι η συμμετοχή τους και όχι η μαγειρική τους. 
Τέλος, κλείνοντας την τοποθέτηση της μίλησε για το θέμα των δημοτικών 
αποχωρητηρίων κάτω από την πλατεία, τονίζοντας ότι το Δ.Σ. έχει ασχοληθεί πολύ 
με το θέμα, έχει δε λάβει διαβεβαιώσεις ότι κάποιοι πατριώτες θα 
χρηματοδοτήσουν την ανακατασκευή τους, αλλά το θέμα αφορά και την Τοπική 
Κοινότητα  και κατ’ επέκταση το Δήμο Γορτυνίας. 
 
Ο Γραμματέας του Συλλόγου κ. Μαρίνος Ρουσιάς έκανε τις εξής παρατηρήσεις:  
Για να μην δημιουργηθούν λανθασμένες εντυπώσεις, το Δ.Σ. δεν έχει παράπονα 
από τα μέλη του Συνδέσμου, απλά μας έκανε αλγεινή εντύπωση το γεγονός ότι 
ενώ απευθύνθηκε πρόσκληση στους πατριώτες που ήταν στο χωριό, ξέχωρα από 
αυτή που ανέβηκε στην ιστοσελίδα, πολλοί προτίμησαν να μην συμμετάσχουν 
στην εκδήλωση μνήμης στης Γριάς το Σωρό. Επίσης, σε απάντηση στον κ. Γιώργο 
Βέργο, ο οποίος αναφέρθηκε ότι θα έπρεπε να είχε καταχωρηθεί και στην 
εφημερίδα η ειδοποίηση για την εκδήλωση, ο Γεν. Γραμματέας είπε ότι κάτι τέτοιο 
δεν ήταν εφικτό μιας και το προηγούμενο φύλλο είχε εκδοθεί σε χρόνο που δεν 
ήταν δυνατόν να υπήρχε ακριβής ημερομηνία. Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε 
θέματα όπως η παραχώρηση αλλά και τα τεχνικά θέματα του Π/Κ, καθώς και στην 
απλόχερη βοήθεια που παρείχαν οι εθελοντές όπου τους ζητήθηκε. Τέλος, 
εξέφρασε τον προβληματισμό του 
Στο σημείο αυτό περατώθηκαν οι εργασίες της Συνέλευσης, ο Πρόεδρος αφού 
ευχαρίστησε όλους για την πολιτισμένο διάλογο πού έγινε, ευχήθηκε να είμαστε 
όλοι καλά και του χρόνου να  ξαναπούμε.  
 
 
Σέρβου, 17 Αυγούστου 2013                       
 
 
 
 Ο Πρόεδρος της Γ/Σ              Ο Γραμματέας της Γ/Σ  
            
 
 

Θεόδωρος Γ. Τρουπής     Γιώργος Λ. Παπαθωμόπουλος    
 
 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  Ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ.  
 
    
 
 
 Θεόδωρος Ν. Σχίζας                     Μαρίνος Ρουσιάς        


