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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΒΟΥ
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Δ/ΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡ. ΔΑΡΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΕΣ: ΜΠΟΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΟΤΟΥΛΑ) 

και ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
25η ΜΑΡΤΙΟΥ  1967

Η φωτογραφία (βλέπε σελίδα 7), είναι τραβηγμένη, στην 
σκάλα του Σχολείου, με όσους μαθητές και όσες μαθήτριες, 
ήταν δυνατόν να χωρέσουν σ’αυτήν, ιδίως των τάξεων Δ’, 
Ε΄και ΣΤ΄, αλλά και μερικούς των μικροτέρων τάξεων, για να 
καλυφθούν οι αναβαθμίδες της κλίμακας, ως, πχ. μικροί εύ-
ζωνες ή μικρές Αμαλίες.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, των μικροτέρων τάξεων, Α΄, 
Β΄και Γ΄, δεν περιλαμβάνονται στην φωτογραφία, ελλείψει 
χώρου, παρά το ότι, το Σχολείο μας, τότε, είχε, ως μαθητές 
και μαθήτριες, τους γεννηθέντες και γεννηθείσες, απο το 
1955 έως το 1961 και όσους ή όσες, είχαν μείνει, στην, ίδια 
τάξη, σύνολο περίπου 110 ίσως και 120 μαθητές και μαθή-
τριες. 

Τελειόφοιτοι και τελειόφοιτες, υποψήφιοι και υποψήφιες, 
Γυμνασιόπαιδες και Γυμνασιοκορασίδες, ήταν οι γεννηθέντες 
και γεννηθείσες του έτους 1955, διότι, οι απόφοιτοι των τότε 
Δημοτικών Σχολείων, εισήγοντο εις το Γυμνάσιο, κατόπιν επι-
τυχών εισιτηρίων εξετάσεων, εις τα μαθήματα της Γλώσσας, 
Δημοτικής και απλής Καθαρεύουσας, των Μαθηματικών, 
ιδίως της Πρακτικής Αριθμητικής, Ιστορίας, Γραμματικής, 
Φυσικής Πειραματικής και Χημείας, επι απλών εννοιών ή 
ορισμών,ως πχ. ποία σώματα είναι καλοί ή κακοί αγωγοί του 
ηλεκτρισμού.

Εδώ, θεωρώ χρέος μου, να αναφέρω, ότι, στις εισιτήριες 
εξετάσεις για το Γυμνάσιο Λαγκαδίων, από τα Δημοτικά Σχο-
λεία, των οποίων οι μαθητές και μαθήτριες, έλαβαν μέρος σε 
αυτές, αρίστευσε-εισήχθη πρώτη, η Γεωργία Ιωάννου Ανα-
στασοπούλου και μεταξύ των δέκα πρωτευσάντων, πέμπτος 
ο υπογράφων του παρόντος, επι συνόλου συμμετασχόντων 
στις εξετάσεις, περίπου 300 μαθητών και μαθητριών, στη δε 
Α΄τάξη του Γυμνασίου Λαγκαδίων, άρρενες και θήλεις, εισή-
χθησαν και εφοίτησαν οι 150-160. 

Μεταξύ των τότε αποφοιτησάντων και φωτογραφηθέντων, 
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Tαχ. Γραφείο

Aριθμός Άδειας

Μνημείο Λοχαγού Δ. Θ. Τρουπή

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821-2021
ΗΡΩΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Γιώργος Τρουπής
Καθηγητής Ιατρικής

26.9.2021

Από τα Γυμνασιακά μου χρόνια, είχε εντυ-
πωθεί πολύ βαθιά μέσα μου το δέος που προξένησε η ιστο-
ρία της Εξόδου. Και το δέος αυτό το κουβαλούσα στην ψυχή 
μου μαζί με άλλες πολύτιμες εμπειρίες αυτής της ζωής. Με 
τη συνοδεία αυτού του ιδίου δέους γράφω σήμερα το κείμε-
νο αυτό εδώ. Έτσι, αρχίζω με πολύ συστολή νιώθοντας την 
ανάγκη να ζητήσω συγνώμη από τους ήρωες, γιατί γνωρίζω 
πως δεν μπορεί παρά να υπερέχει ο λόγος τους, μια που 
εμείς είμαστε ηθικά μικρότεροί τους. 
Πριν 195 χρόνια, το Μεσολόγγι τολμάει την ηρωική του 
«Έξοδο» (9 προς 10 Απριλίου 1826, ξημερώνοντας Κυ-
ριακή των Βαΐων).
Γι’ αυτήν οι ποιητές έγραψαν ύμνους, λόγους, δοξαστικά. 
«… απ’ όπου χαράζει ως όπου βυθά, τα μάτια μου δεν είδαν 
τόπου ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι», 
θα γράψει στους « Ελεύθερους Πολιορκημένους» ο εθνικός 
μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός και δίκαια θα απαθανατίσει 
την Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, που εκφράστηκε κορυφαία 
στην Επανάσταση του 21.

Μεσολόγγι. Απρίλιος του 1825.
(Ο αριθμός του εχθρού),
«τοσ’ άστρα δεν εγνώρισεν ο τρίσβαθος αιθέρας».
Όμως τους Μεσολογγίτες
«δεν τους βαραίν’ ο πόλεμος, αλλ’ έγινε πνοή τους». 
Μεσολόγγι. 10 Απριλίου 1826.
«Αραπιάς άτι, Γάλλου νους, βόλι Τουρκίας, τοπ’ Άγγλου!
Πέλαγο μέγα πολεμά, βαρεί το καλυβάκι». 

(Μεσολόγγι) (Ελεύθεροι Πολιορκημένοι)
Και:
«άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει
Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, κ’ η μάνα το ζηλεύει.
Τα μάτια η πείνα εμαύρισε στα μάτια η μάνα μνέει
Στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράμερα, και κλαίει:
‘Έρμο τουφέκι σκοτεινό, τι σ’ έχω ’γω στο χέρι;
Όπου συ μου’γινες βαρύ και ο Αγαρηνός το ξέρει’’».

Τώρα πια οι πολιορκημένοι Μεσολογγίτες αποφασίζουν τον 
δρόμο του Θεού, τον δρόμο της θυσίας. Στον περίβολο της 
εκκλησίας της Αγιάς Παρασκευής «τα κεφάλια του τόπου» 
συνεδριάζουν. Ο Δεσπότης Ρωγών Ιωσήφ διατυπώνει το 
κείμενο της απόφασης της εξόδου και ο γραμματέας του 
Συμβουλίου, Νικόλαος Κοσομούλης, το καταγράφει: 

«Εν ονόματι της Αγίας Τριάδος» η Έξοδος ορίζεται στις 2 
τα ξημερώματα της Κυριακής των Βαΐων.

«Ετούτ’ είν’ ύστερη νυχτιά όλα τα αστέρια βγάνει 
ολονυχτίς ανέβαινε η δέηση, το λιβάνι».

Κι ο αρχιερέας Ιωσήφ με το άγιο Δισκοπότηρο περιδιαβαίνει 
τους προμαχώνες, τα πυργώματα, τις ντάπιες και μεταλα-
βαίνει τους Εξοδίτες.

«που στα μάτια και στο πρόσωπο φαίνονται οι στοχασμοί 
τους, λέει μεγάλα και πολλά η τρίσβαθη ψυχή τους».
Σύμφωνα με το σχέδιο της Εξόδου, οι πολιορκημένοι χωρίζο-
νται σε τρία σώματα, «κολώνες». Το πρώτο και το δεύτερο με 
τους άνδρες της Φρουράς και με αρχηγούς τον στρατηγό του 
Ζυγού Δημήτριο Μακρή και τον Σουλιώτη Νότη Μπότσαρη. 
Με ανοιχτές τις σημαίες θα έβγαιναν από τις γέφυρες «Μο-
νταλαμπέρ» και «Ρήγα». Το τρίτο σώμα ήταν «οι φαμελλίται» 
- Μεσολογγίτες και γυναικόπαιδα – που θα περνούσαν από 
τις γέφυρες του «Σαχτούρη» και της «Λουνέττας» με αρχηγό 
τον Αθανάσιο Ραζηκότσικα. Υπήρχε και το σώμα της οπισθο-
φυλακής με τον Κίτσο Τζιαβέλα, που σταδιακά θα απαγκί-
στρωνε τους άνδρες από τους προμαχώνες μέχρι να ολοκλη-
ρωθεί η Έξοδος προς εξαπάτηση του εχθρού.
Όλοι οι εξοδίτες θα κατευθύνονταν στο μοναστήρι του Αγίου 
Συμεών, στη γραφική πλαγιά του Ζυγού, 8 χιλιόμετρα από 
το Μεσολόγγι.
Ο Χρήστος Καψάλης μαζί με 600 περίπου ασθενείς και ανή-
μπορους θα γράψουν τις τελευταίες ηρωικές σελίδες αντί-

συνέχεια στη σελ. 7

 Το Νέο Δ.Σ. του  Συνδέσμου 
Απανταχού Σερβαίων 28-11-2021 

Οι αρχαιρεσίες της 
28ης-11-2021 έγιναν 
στα γραφεία του Συν-
δέσμου, στο κέντρο της 
Αθήνας, μέσα σε κλίμα 
ευθύνης και συνέπειας, με 
όλες τις προφυλάξεις για 
την προστασία της υγείας, 
παρά τις δυσκολίες λόγω 
της πανδημίας covid-19.  
Αναδείχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συν-
δέσμου με Πρόεδρο τον Νεκτάριο Νικ Κωνσταντόπουλο, 
και συστάθηκε η Επιτροπή Διαχείρισης της ιστοσε-
λίδας servou.gr , η ομάδα του Facebook Σύνδεσμος 
Απανταχού Σερβαίων, και η Συντακτική Επιτροπή 
της εφημερίδας “Αρτοζήνος”, με στόχο να ενεργούν 
συλλογικά και με αλληλεγγύη. για τα επόμενα δύο χρόνια 
της θητείας τους.

Σκοπός όλων είναι το καλό του τόπου, η ανάδειξη και 
προβολή του, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 
της ομορφιάς και του κάλλους του, η διατήρηση της πο-
λιτιστικής μας κληρονομιάς και η συνέχιση του μακροβιό-
τατου 100ετούς Συνδέσμου Απανταχού Σερβαίων.

Στόχος μας είναι το Σέρβου να έχει θέση στην καρδιά 
των πατριωτών όλων των ηλικιών, ως ο καλύτερος προ-
ορισμός διακοπών και όχι μόνο!

Αγαπητοί συμπατριώτες/ισσες, όλα τα μέλη του Δ.Σ. 
και των Επιτροπών σας ευχαριστούμε θερμά, ιδιαίτερα 
σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς της πανδημίας που 
βιώνουμε, για την συμβολή, συμμετοχή και υποστήριξή 
σας, προς τον Σύνδεσμο Απανταχού Σερβαίων «Η Κοίμη-
ση της Θεοτόκου».

Σας ευχαριστούμε πάντα για την αγάπη σας και την 
εμπιστοσύνη σας!

(Απόσπασμα άρθρου από την ιστοσελίδα servou.gr “Το 
Νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου Απανταχού Σερβαίων 28-11-
2021”.)

Ελένη Κ. Μπόρα, 
Γραμματέας Δ.Σ., 

Συνδέσμου Απανταχού Σερβαίων

29.11.2021 Βράβευση 
της Χρυσούλας Ζαχαροπούλου 

Στο Παρίσι, την 29-11-
2021, η Ευρωβουλευτής 
της Γαλλίας και Πρόεδρος 
της COVAX Χρυσούλα Ζα-
χαροπούλου, βραβεύθηκε 
από το FAMMESLNFLUECE 
POLITIQE, ως «ΓΥΝΑΙ-
ΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΡ-
ΡΟΗΣ» για το 2021. 
Μετά την βράβευσή της δή-
λωσε τα εξής:

«Το μήνυμά μου προς 
όλα τα κορίτσια και τις γυ-
ναίκες: Πρέπει να πιστεύε-
τε στον εαυτό σας, να δου-
λέψετε σκληρά και να μην 
αφήσετε ποτέ τα όνειρά 
σας να χαθούν. Η κοινωνία 
μας χρειάζεται τις ικανότη-
τες και τις δεσμεύσεις μας, 
για ένα καλύτεροι κόσμο.»

 Της Γριάς ο Σωρός

συνέχεια στη σελ. 7
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ιδιοκτησία:
Σύνδεσμος Σερβαίων Αρκαδίας
«Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

Αγ. Μάρκου 16, 5ος όρ.
Τ.Κ. 10560, Αθήνα

Α.Φ.Μ.: 099547610
ΔΟΥ E΄ ΑΘΗΝΩΝ

•
Υπεύθυνος Έκδοσης

Nεκτ. Ν. Κωνσταντόπουλος
6933329025 nekkons@yahoo.com

•
Υπεύθυνη Σύνταξης - Επιμέλεια

Ελένη Κ. Μπόρα
6931814692 mporaeleni@gmail.com

•
Συντακτική Επιτροπή

Ελένη Κ. Μπόρα
Θοδωρής Γ. Τρουπής

6977365905 thtrps@hotmail.com
Ιωάννης Κ. Μπόρας

6977631017 giannis.k.boras@gmail.com
•

Συνδρομή: Εσωτερικού30 €
Αμερικής 50 $ - Αυστρ.100 $

•
Τυπογραφείο-Ηλεκτρονική Σχεδίαση:

Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Γερανίου 7, Αθήνα - Τηλ.: 210 5244309

A ρ τ ο ζ ή ν ο ς

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΠΕΝΘΗ

Γέννηση τέκνου Νίκου Γεωρ. Λιατσό-
πουλου

Στις 5 Αυγούστου 2021, ο Νίκος Λιατσόπου-
λος του Γεωργίου και η σύζυγός του Βασιλική 
Μπέτση του Ιωάννη απέκτησαν το δεύτερο παι-
δάκι τους, ένα υγιέστατο, πανέμορφο κοριτσάκι!

Ο Νίκος, γιος του Γεωργίου Ν. Λιατσόπου-
λου και της Βάσως, διατηρεί κατάστημα στου 
Σέρβου και το café “Αχιβάδα”.

Ο Σύνδεσμος Σερβαίων εκφράζει τις πιο θερ-
μές ευχές του στους ευτυχείς γονείς και σε όλη την 
οικογένεια. Να είναι πάντα γερή, ευτυχισμένη και 
καλότυχη στη ζωή της, η κορούλα σας!

Γέννηση τέκνου Χαρούλας Βέργου
Η Χαρούλα Βέργου, Πρωτοδίκης, κόρη του 

Ιατρού ΩΡΛ Γιάννη Δ. Βέργου που διαμένει στη 
Λάρισα και ο σύζυγός της, Νίκος Ασκιανάκης, 
Πρωτοδίκης, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί 
-αγόρι, στις 03.09.2021.

Ο θείος, οι θείες και τα ξαδέρφια της Χαρούλας 
τους εύχονται να τους ζήσει και να είναι τυχερό 
στη ζωή του. Στους παππούδες, θείες και θείους 
εύχονται να είναι καλά να τον καμαρώνουν.

Γιώργος Δ. Βέργος
Ο Σύνδεσμος Σερβαίων εύχεται στους πανευ-

τυχείς γονείς και λοιπούς συγγενείς να ζήσει το 
νεογέννητο αγοράκι τους, να είναι υγιές, καλότυχο 
και ευτυχισμένο στην ζωή του, και να το καμαρώ-
νουν πάντα!

Γέννηση τέκνου Σοφίας Ζαχαροπούλου
Η Σοφία Ζαχαροπούλου και ο σύζυγός της 

Φώτης Πολυχρονόπουλος, στις 25 Αυγούστου 
2021, απέκτησαν το πρώτο τους παιδάκι, ένα χα-
ριτωμένο κοριτσάκι.

Η Σοφία είναι κόρη του συγχωριανού μας Νί-
κου και Μαρίας Ζαχαροπούλου.

Ο Σύνδεσμος Σερβαίων συγχαίρει τους ευτυ-
χείς γονείς, παππούδες-γιαγιάδες (Νίκο, Μαρία, 
Γιάννη και Γεωργία) και λοιπούς συγγενείς για το 
γεγονός, και εύχεται το κοριτσάκι τους να είναι κα-
λότυχο και ευτυχισμένο στη ζωή του.

Βάπτιση τέκνου Νίκου Θ. Βέργου
Την Κυριακή 18 Ιουλίου 2021, ο Ν. Θ. Βέργος 

(εγγονός του Ν. Βέργου-Μάρκου και του Ι. Μα-
ραγκού, από την κόρη του Κανέλλα) και η σύζυ-
γός του Στέλλα Αλεξανδρή, βάπτισαν την κόρη 
τους και της έδωσαν το όνομα Μαρίνα.

Το μυστήριο έγινε στην Αθήνα, όπου μένει το 
ζευγάρι, και σε στενό κύκλο συγγενών, λόγω του 
προβλήματος της επιδημίας.

Ο Σύνδεσμος εκφράζει τα θερμά του συγχαρη-
τήρια στους γονείς της Μαρίνας, τους παππούδες, 
τις γιαγιάδες και λοιπούς συγγενείς. Εύχεται στη 
νεοφώτιστη να είναι πάντα ευτυχισμένη στη ζωή 
της, καλότυχη και πάνω από όλα υγιής.

Ο Σύνδεσμος του χωριού μας εκφράζει 
τα θερμά του συγχαρητήρια στους ευτυχείς 
γονείς, γιαγιάδες, παππούδες και λοιπούς 
συγγενείς, για τον ερχομό των νεογέννη-
των στον κόσμο. Να ζήσουν, να είναι γερά 
και καλότυχα στη ζωή τους!

Δημήτριος (Μήτσος) Χειμώνας
Στις 28 Ιουλίου 2021, 

έφυγε από τη ζωή ο Δημή-
τριος (Μήτσος) Χειμώνας, 
του Αγγελή και της Σταυ-
ρούλας, από τους Αράπη-
δες, σε ηλικία 91 ετών. Τα τε-
λευταία χρόνια υπέφερε από 
αναπνευστικά προβλήματα.

Η εξόδιος ακολουθία 
έγινε την Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021, στον Ιερό 
Ναό Άγιοι Ταξιάρχες, οδός Ιωνίας, Αχαρναί, Μενί-
δι, (στη γειτονιά που διέμενε) και ώρα 10.00 π.μ.

Tην ίδια μέρα, η σωρός του μεταφέρθηκε στη γε-
νέτειρά του, στους Αράπηδες, στο αγαπημένο του 
χωριό, όπου θα είναι και η τελευταία του κατοικία.

Στο επάγγελμα ήταν χτίστης πέτρας, πολύ εργα-
τικός, και από μικρός δούλεψε στα χωριά της Μεσ-
σηνίας.

Παντρεύτηκε την Καλλή Κωνσταντοπούλου 
από του Σέρβου και απέκτησαν δύο παιδιά, τον Ευ-
άγγελο και τον Νίκο, που τους χάρισαν 4 εγγόνια 
και 2 δισεγγόνια.

Το 1973 μετακόμισε με την οικογένειά του στην 
Αθήνα.

Ήταν ενάρετος άνθρωπος, καλός  οικογενειάρ-
χης και νοικοκύρης, αγαπημένος σύζυγος και πατέ-
ρας, και τρυφερός παππούς.

Χαρακτηριζόταν για την ευγένειά του, είχε ενδια-
φέρον για τον συνάνθρωπο, και ήταν πάντα φιλικός 
και κοινωνικός.

Είχε ενεργή συμμετοχή στον Σύλλογο Σερβαί-
ων, ως εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ., και υποστήριζε 
πάντα τις δράσεις του Συλλόγου με την παρουσία 
του.

Ιδιαίτερα συνέβαλε στο Σύλλογο για τη διάνοιξη 
του δρόμου Σέρβου-Αράπηδες (από τα ιδρυτικά 
μέλη).

Με τον Βασίλη Δάρα είχαν φτιάξει την παιδική 
χαρά, απέναντι από το παλιό σχολείο στου Σέρβου 
και είχαν τοποθετήσει, επίσης, τις μπασκέτες στο 
προαύλιο του σχολείου.

Έχαιρε της εκτίμησης των συμπατριωτών. Θα 
τον θυμούνται όλοι όσοι είχαν την τύχη να τον γνω-
ρίσουν.

Καλό ταξίδι στον Παράδεισο. 

Ανδριάνα Ηλ. Κουτσανδρέα
Στις 31-8-2021, έφυγε 

από τη ζωή σήμερα η Αν-
δριάνα Η. Κουτσανδρέα, 
και η εξόδιος ακολουθία έγι-
νε την Πέμπτη 2.9.2021 και 
ώρα 12 από την εκκλησία 
του χωριού μας Σέρβου, “Η 
Κοίμηση της Θεοτόκου”.

Η Ανδριάνα ήταν το πρώ-
το παιδί (Ανδριάνα, Γιώρ-

γος) του Λάμπρου Βέργου και τη  Γιαννούλας 
Χρ. Παναγοπούλου (Ετεροθαλή αδέλφια της, η 
Γιαννούλα και η Ευγενία).

Παντρεύτηκε τον συγχωριανό μας Ηλία Θ. Κου-
τσανδρέα, και απέκτησαν 4 παιδιά, τον Θοδωρή, 
τον Λάμπρο, τον Βασίλη και τον Ασημάκη.

Πρότυπο ενάρετης συζύγου και μάνας, αξιαγά-
πητη, καλοσυνάτη και έχαιρε του σεβασμού όλων 
των συγχωριανών μας Σερβαίων και όσων είχαν 
την τύχη να την γνωρίζουν. Στις εκδηλώσεις του 
Συνδέσμου μας ήταν πάντα παρούσα με την εμβλη-
ματική της προσωπικότητα.

Δημήτρω Γεωργ. Μπόρα
Στις 12.9.2021, έφυγε από 

τη ζωή η Δήμητρα Γ. Μπό-
ρα σε ηλικία 103 ετών, και η 
εξόδιος ακολουθία έγινε την 
Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 
2021 από την εκκλησία του 
χωριού μας Σέρβου «Η Κοί-
μηση της Θεοτόκου».

Η Δημήτρω ήταν το τρίτο 
από τα 5 παιδιά (Γιάννης, Θοδωρής, Δημήτρω, 
Μαρία και Ελένη), του Ηλία Ι. Γιαννακόπουλου 
(Σκουρκολιά) και της Χρυσαυγής Κωνσταντοπού-
λου.

Παντρεύτηκε τον συγχωριανό μας Γιώργο Αν. 
Μπόρα (Του Τασιουλάκου) και απέκτησαν τον 
Τάσο, την Παρασκευή και τον Ηλία.

Άριστη σύζυγος και μάνα. Σεμνή, ευγενική και 
πολύ αγαπητή από τους συγχωριανούς μας και 
όσους είχαν την τύχη να την γνωρίσουν.

Γιώργος Λάμπρου Βέργος
Στις 26.10.2021, έφυγε 

από τη ζωή ο συγχωριανός 
μας, Γιώργος Λάμπρου 
Βέργος. Η εξόδιος ακο-
λουθία έγινε την Πέμπτη 
28.10.2021 και ώρα 12 το 
μεσημέρι από τον Ιερό Ναό 
«Η Κοίμηση της Θεοτό-
κου» του χωριού μας Σέρ-

βου Γορτυνίας.
Ο Γιώργος ταν το δεύτερο παιδί (Ανδριάνα, 

Γιώργος) του Λάμπρου Βέργου και της Γιαννού-
λας Χρ. Παναγοπούλου,

Παντρεύτηκε τη Γεωργία Ανδρέα Μπόρα και 
απέκτησαν τον Χρήστο (έχασε τη ζωή του πολύ 

νέος, φοιτητής) και την Ελένη.
Χηρευάμενος ήρθε σε γάμο με τη συγχωρεμέ-

νη Ελευθερία Τσιρώνη.
Αξιαγάπητος άνθρωπος, καλός οικογενειάρχης, 

έχαιρε της εκτίμησης όλων των Σερβαίων και όσων 
είχαν την τύχη να τον γνωρίζουν.

Τακτικότατο μέλος του Συλλόγου μας, και ιερο-
ψάλτης στην εκκλησία του χωριού μας.

Αντώνης Αρβανίτης
Στις 5.11.2021, έφυγε από 

τη ζωή ο Αντώνης Αρβανί-
της. Η εξόδιος ακολουθία έγι-
νε τη Δευτέρα 8.11.2021 και 
ώρα 12 το μεσημέρι στο Κοι-
μητήριο της Πετρούπολης.

Ο Αντώνης ήταν σύζυγος 
της Δήμητρας Γεωργ. Σου-
λελέ με την οποία απέκτη-

σαν δύο παιδιά, τον Στάθη και τον Γιώργο.
Ενάρετος και καλός οικογενειάρχης, αγαπητός 

από τους συγχωριανούς μας Σερβαίους που είχαν 
την τύχη να τον γνωρίζουν. Τακτικός επισκέπτης τα 
καλοκαίρια στο χωριό, και παρών στις εκδηλώσεις 
του Συλλόγου μας.

Αικατερίνη Ι. Γαβαλά- Μπόρα
Στις 14.10.2021, έφυγε 

από τη ζωή η Αικατερίνη Ι. 
Γαβαλά σε ηλικία  87 ετών. 
Η εξόδιος ακολουθία έγινε 
στις 18 Νοεμβρίου 2021 και 
ώρα 10 π.μ. στο Κοιμητήριο 
του Αγίου Βασιλείου στο Πε-
ριστέρι Αττικής.

Η Κατερίνα ήταν το τρίτο 
από τα 4 παιδιά (Σταυρούλα, Δημήτρης, Κατερίνα 
και Στέλιος), του Γεωργίου Στυλ. Μπόρα (Πλα-
στήρα) και της Παναγούλας Γκούτη.

Παντρεύτηκε τον Ιωάννη Γαβαλά και απέκτησαν 
τον Ανδρέα και την Στρατηγούλα.

Άριστη σύζυγος και μάνα. Σεμνή, ευγενική και 
πολύ αγαπητή από τους συγχωριανούς μας και 
όσους είχαν την τύχη να την γνωρίσουν.

Γεωργία Ζαχαροπούλου–Κούλη
Στις 6.12.2021, έφυγε από τη ζωή η Γεωργία Ζα-

χαροπούλου-Κούλη και η εξόδιος ακολουθία έγινε 
την Τετάρτη 8.12.2021 και ώρα 12.00, στον Ιερό 
Ναό Αγίου Σεραφείμ Παλαιάς Πεντέλης Αττικής.

Η Γεωργία ήταν το 5ο από τα 6 παιδιά (Πανα-
γούλα, Μαρία, Ζωή, Δήμητρα, Γεωργία και Νί-
κος) του Θύμιου Ζαχαρόπουλου και της Χρυσού-
λας Στρίκου.

Παντρεύτηκε τον Γεώργιο Χ. Κούλη και απέ-
κτησαν τρία παιδιά, τον Χρήστο, τον Θύμιο και τη 
Σοφία.

Πρότυπο ενάρετης συζύγου και μάνας, αξιαγάπη-
τη, καλοσυνάτη και έχαιρε του σεβασμού όλων των 
συγχωριανών μας Σερβαίων και όσων είχαν την 
τύχη να την γνωρίζουν.

Παναγιώτης Η. Κωνσταντόπουλος 
Στις 6.12.2021, πλήρης 

ημερών, σε ηλικία 99 ετών, 
έφυγε από τη ζωή ο Πανα-
γής Η. Κωνσταντόπουλος 
και η εξόδιος ακολουθία έγι-
νε στις 8.12.2021 από την 
εκκλησία του χωριού μας 
Σέρβου «Η Κοίμηση της 
Θεοτόκου».

Ο Παναγής ήταν το 7ο από τα 7 παιδιά (Χρι-
στίτσα. Θοδωρής, Βασίλω, Βασίλης, Μήτσος, 
Γιώργος, και Παναγής) του Ηλία Θ. Κωνσταντό-
πουλου (Κοτσάμπαση) και της Βήτας Παπανικο-
λάου (κόρης του Παπαδημήτρη).

Ο Παναγής παντρεύτηκε την Μαρίνα Αποστο-
λοπούλου από την Τσίπολη, και απέκτησαν τον 
Ηλία, τον Απόστολο, την Μαρία και την Θεοδώρα.

Επαγγελματικά ασχολήθηκε με την τέχνη του Οι-
κοδόμου.

Ενάρετος καλός οικογενειάρχης, πάντα με το χα-
μόγελο, και αγαπητός από τους συγχωριανούς μας 
Σερβαίους

Ηλίας Γ. Παναγόπουλος 
Στις 7.12.2021, έφυγε από τη ζωή ο Ηλίας Γ. 

Παναγόπουλος και η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 
8.12.2021 στη Σπάρτη Λακωνίας που ήταν η μόνιμη 
διαμονή του.

Ο Ηλίας ήταν το 2ο από τα τρία παιδιά (Φώτης, 
Ηλίας και Γιάννης) του Γεωργίου Η. Παναγόπου-
λου (Κόχρα), και της Λεμονιάς Χρονοπούλου. Πα-
ντρεύτηκε την Παναγούλα Σκούρου (από την Τσί-
πολη), και απέκτησαν τον Γιώργο και τον Χρήστο.

Ενάρετος καλός οικογενειάρχης, και τακτικός επι-
σκέπτης του χωριού μας.

Γιώργος Χρ. Δάρας 
Πλήρης ημερών έφυγε 

από τη ζωή στις 18.12.2021 
ο Γιώργος Χρήστου Δά-
ρας σε ηλικία 89 ετών. Η 
εξόδιος ακολουθία έγινε στις 
20.12.2021 και ώρα 10.30 
από την εκκλησία «Ευαγγε-
λισμός της Θεοτόκου» στα 
Καλύβια Αττικής.

Ο Γιώργος ήταν ήταν το 4ο από τα 6 παιδιά 
(Ελένη, Νίκος, Στάθης, Γιώργος, Γιαννούλα και 

Σούλης) του Δάσκαλου Χρήστου Νικ. Δάρα και της 
Γεωργίας Ν. Σχίζα).

Παντρεύτηκε την Αθηνά Παναγιωτίδη και απέ-
κτησαν την Άννη που τους χάρισε 3 εγγόνια.

Επαγγελματικά ασχολήθηκε στην Εμπορική Τρά-
πεζα, όπου έχαιρε της εκτίμησης όλων των συναδέλ-
φων του. Ασχολήθηκε με την κτηνοτροφία και πέρασε 
πολλά καλοκαίρια στου Σέρβου μετά την συνταξιοδο-
τηση του. Ήταν εξαίρετος τυροκομος και οινοποιός. 

Ενάρετος καλός οικογενειάρχης, πάντα με το χα-
μόγελο, και αγαπητός από τους συγχωριανούς μας 
Σερβαίους

Ελένη Ιω. Κλεισούρα
Στις 26.11.2021, απεβίωσε 

η πατριώτισσα Ελένη Κλει-
σούρα, χήρα Ιωάννου, σε 
ηλικία 88 ετών. Η εξόδιος 
ακολουθία έγινε στο Μπρα-
χάμι, στην περιοχή όπου 
διέμενε.

Είχε καταγωγή από τα 
Λαγκάδια, από το σόι του 

Κίκαλου.
Απέκτησε δύο παιδιά, τον Νίκο που είναι έμπο-

ρος και τη Ζωή που είναι αξιωματικός στο Πολε-
μικό Ναυτικό.

Ο άντρας της Γιάννης έφυγε από το χωριό σε 
ηλικία περίπου 20 ετών και έχει αποβιώσει πριν 
πολλά χρόνια. Ήταν γιος της Ραμονικολάκαινας. 

Η οικογένεια σπάνια επισκεπτόταν το χωριό.

Παναγοπούλου Χρυσούλα
Τη Δευτέρα 20-12-2021, έφυγε για πάντα από 

τη ζωή, πλήρης ημερών, σε ηλικία 91 ετών, η 
Χρυσούλα, κόρη του Θανάση Παναγόπουλου και 
χήρα του Αλέκου Αμπατζή.

Η εξόδιος ακολουθία έγινε την Πέμπτη, 23-12-
2021 στη Νέα Σμύρνη, στην περιοχή όπου ήταν και 
η κατοικία της.

Ήταν το πρώτο από τα πέντε παιδιά του Θα-
νάση Παναγόπουλου και της Αγγελικής Σχίζα 
(Χρυσούλα, Μαρία, Χρήστος, Φανή και Ντίνα). 
Απέκτησε ένα γιό τον Ιωσήφ, που τους χάρισε 3 
εγγόνια. Ο άντρας της έχει φύγει από τη ζωή πριν 
αρκετά χρόνια.

Η Χρυσούλα με την πατρική οικογένεια μετανά-
στευσε στην Αθήνα στη δεκαετία του 1950 και εγκα-
ταστάθηκαν όλοι στη Ν. Σμύρνη.

Αγαπούσε το χωριό μας και ερχόταν πολλά καλο-
καίρια με τον άντρα της και τον Ιωσήφ, μετά το 1970.

Η Χρυσούλα ήταν ένας γλυκύς-χαμογελαστός άν-
θρωπος, με διακριτικότητα, χιούμορ και περισσή 
ευγένεια. Έχαιρε της εκτίμησης των πατριωτών 
αλλά και των ανθρώπων που είχαν την τύχη να 
την γνωρίσουν.

Βασίλης Πετρ. Σχίζας
Στις 28.9.2021, έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης 

Πέτρου Σχίζας, πλήρης ημερών σε ηλικία 90 
ετών. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στο Ναύπλιο που 
ήταν η μόνιμη κατοικία του.

Ο Βασίλης ήταν το 3ο από τα 4 παιδιά (Μή-
τσος, Σταμάτα, Βασίλης και Μαρία) του Πέτρου 
Βασ. Σχίζα και της Ελένης Παρασκευοπούλου 
(Σαμαρολένης).

Παντρεύτηκε την Τούλα Αλευρά και απέκτη-
σαν την Ελένη και τον Πέτρο.

Επαγγελματικά ασχολήθηκε ως εργολάβος οι-
κοδομών στο Ναύπλιο, και είχε διακριθεί ως άρι-
στος τεχνίτης κατασκευής τζακιών. 

Ενάρετος καλός οικογενειάρχης, και αγαπητός 
από τους παλιούς Σερβαίους που τoν θυμούνται.

Ηλίας Μαρ. Παγκράτης 
Στις 6.1.2022, έφυγε 

από τη ζωή ο Ηλίας Μαρ. 
Παγκράτης, σε ηλικία 73 
ετών, και η εξόδιος ακο-
λουθία έγινε την Τετάρτη 
12.1.2022, από το Κοιμητή-
ριο των Αγίων Αναργύρων 
Αττικής.

Ο Ηλίας ήταν το 2ο από 
τα 6 παιδιά (Ανδρέας, Ηλίας, Γιάννης, Θανάσης, 
Διαμάντω και Τάσος) του Μαρίνη Παγκράτη και 
της Παναγιώτας Γεωργοπούλου.

Παντρεύτηκε την Άννα Τσαντήλα από την Τσίπο-
λη και απέκτησαν 3 κόρες και 3 εγγόνια.

Επαγγελματικά ασχολήθηκε με την οικοδομή και 
διατηρούσε κατάστημα τζαμιών.

Ο Ηλίας ήταν άριστος οικογενειάρχης, ευγενικός 
και προκομμένος, και έχαιρε της εκτίμησης όσων 
είχαν την τύχη να τον γνωρίζουν.

Παναγιώτης Χαϊδάς
Στις 12.1.2022, έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης 

Χαϊδάς, σε ηλικία 73 ετών. Η εξόδιος ακολουθία έγι-
νε την Πέμπτη 13.1.2022, και ώρα 3 μ.μ , από το 
Κοιμητήριο του χωριού Ρίζες Τριπόλεως.

Ο Τάκης ήταν σύζυγος της Φανής Ι. Τρουπή 
(Γκάβαρη) και απέκτησαν την Αγγελική και τον 
Γιάννη που τους χάρισαν 3 εγγόνια.

Έφυγε κτυπημένος από τον κορωνοϊό, παρότι 
ήταν πλήρως εμβολιασμένος. Είναι συνέχεια της 
ατυχίας της οικογένειας όταν προ 10 μηνών απεβί-
ωσε και η Φανή από κορωνοϊό..

Επαγγελματικά ασχολήθηκε ως μηχανολόγος στη 
ΔΕΗ.

Ο Τάκης ήταν ευγενικός, άριστος οικογενειάρχης 
και έχαιρε της εκτίμησης όσων είχαν την τύχη να τον 
γνωρίζουν.
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Χριστίνα Αγγελή Σχίζα
Απεβίωσε η Χριστίνα Αγγελή Σχίζα σε ηλικία 92 

ετών και η εξόδιος ακολουθία έγινε την Τρίτη 18 Ια-
νουαρίου 2022, από το νέο Κοιμητήριο της Γλυφάδας 
περιοχή Τερψιθέας.

Η Χριστίνα ήταν νύφη της Πετρούς και κόρη της 
Μαρίας Βασ. Σχίζα (Καρτσαγκούλη), αλλά και ετερο-
θαλής αδελφή της αειμνήστου Σταυρούλας Κ. Γκού-
τη εκ μητρός. Η θεία Χριστίνα αρχικώς έμενε στην 
Καρκαλού, τόπο γεννήσεώς της, και στη συνέχεια με 
τον σύζυγό της μετακινήθηκαν στα Σούρμενα στην 
Αθήνα, όπου απέκτησαν 4 παιδιά, την Κατερίνα, τον 
Γιώργο, τον Πέτρο και τη Μαρία. Ευτύχησε να ιδεί 
πλήρως αποκαταστημένα τα παιδιά της και τα εγγό-
νια της, αλλά να χαρεί και τα δισέγγονά της.

Έφυγε όρθια και πλήρης ημερών.
Εκφράζω τα θερμά συλλυπητήριά μου στα ξαδέλ-

φια μου και τους οικείους της εκλιπούσης. Αιωνία της 
η μνήμη.

Αθανάσιος Κ. Γκούτης

Χρήστος Παν. Παγκράτης
Έφυγε από τη ζωή στις 9 Φεβρουαρίου 2022, και 

κηδεύτηκε την επομένη στο Κοιμητήριο Αγίας Τριά-
δας στην Τρίπολη, ο Χρήστος Παν. Παγκράτης, 89 
ετών.

Ήταν το 3ο από τα πέντε παιδιά (Γεωργία, Ηλίας, 
Χρήστος, Γιάννης και Κώστας), του Παναγή Ηλ. 
Παγκράτη (Χρόνη) και της Παναγιώτας Ηλ. Παπα-
γεωργίου, που ήταν αδερφή του Χρήστου και Γε-
ωργίου (Μπρούκλη) Παπαγεωργίου. Επίσης, έχει 
έναν ακόμη αδερφό, τον Χαράλαμπο, από δεύτερο 
γάμο του πατέρα του, που παντρεύτηκε μετά το θά-
νατο της μάνας του.

Είναι γνωστό στους πατριώτες ότι η μάνα του Χρή-
στου πέθανε στις 30 Νοεμβρίου 1948, από το κρύο 
και το πολύ χιόνι στης Γριάς το Σωρό. Ερχόταν από 
τη Δημητσάνα, που είχε πάει με άλλους πατριώτες 
για προμήθειες και έμεινε εκεί, αφού δεν μπορούσε 
πια να περπατήσει από την κούραση, την πείνα και 
το κρύο.

Μετά το θάνατο της μάνας, η οικογένεια μετακόμισε 
στην Τρίπολη. Εκεί ο Χρήστος ασχολήθηκε επαγγελ-
ματικά με το εμπόριο. Στην αρχή είχε επαγγελματικό 
αυτοκίνητο και στη συνέχεια άνοιξε μαγαζί με ρούχα 
και διάφορα άλλα είδη, με την επωνυμία ‘ΧΡΥΣΑΛΙΣ’.

Ήταν παντρεμένος με τη Νίκη και είχαν αποχτήσει 
δυο παιδιά, τον Παναγιώτη (Τάκη) και την Έλενα, 
που είναι παντρεμένα και ζουν στην Τρίπολη.

Ο Χρήστος ήταν πολύ καλός άνθρωπος, εξυπηρε-
τούσε τους πατριώτες που πήγαιναν στην Τρίπολη 
και είχαν διάφορες υποθέσεις και γενικά έχαιρε της 
εκτίμησης, όσων τον γνώριζαν.

Το οικογενειακό τους σπίτι στο χωριό είναι το σημε-
ρινό της Βάσως Λιατσοπούλου.

Αγγελική Φ. Αγγελή 
Έφυγε για πάντα από τη ζωή, πλήρης ημερών, 

την Κυριακή 13.2.2022 η Αγγελική Φ. Αγγελή, σε 
ηλικία 88 ετών. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 
16.2.2022 από την εκκλησία του Αγίου Γερασίμου 
στο κοιμητήτιο του Σχιστού στον Πειραιά.

Η Αγγελική ήταν το 9οπαιδί από τα 10 (Κώτσος, 
Χρήστος, Νικολάκης, Ηλίας, Αγγελής, Θοδωρής, 
Μήτσος, Παναγιώτης, Αγγελική, και Μανώλης) 
του Γιώργη Ν. Δημόπουλου (Σιώκου) και της Αικα-
τερίνης Η, Σχίζα (Γιαλαμά).

Παντρεύτηκε τον Φ. Αγγελή, και απέκτησαν δύο 
κόρες, την Ευθυμία και την Ευσταθία που τους χά-
ρισαν 3 εγγόνια.

Η Αγγελική ήταν μια άξια μάνα και σύζυγος, και 
την διέκρινε η ευγένεια και η καλοσύνη. Έχαιρε της 
εκτίμησης των πατριωτών αλλά και των ανθρώπων 
που είχαν την τύχη να την γνωρίσουν. Αγαπούσε το 
χωριό και ήταν συνδρομήτρια της εφημερίδας του 
χωριού μας “Ο ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ”.

Θεόδωρος Ηλία Γκάγκας
Έφυγε από τη ζωή, στις 15 Φεβρουαρίου 2022, ο 

Θεόδωρος Ηλ. Γκάγκας, σε ηλικία 85 ετών. Η εξόδι-
ος ακολουθία έγινε την επομένη στην Τρίπολη όπου 
διέμενε τα τελευταία χρόνια,

Ήταν σύζυγος της συγχωριανής μας Ελένης Πέ-
τρου Μπόρα, με την οποία απέκτησαν τρία παιδιά, 
τον Ηλία (Γεωπόνος στην Τρίπολη), τον Πέτρο και 
την Ευδοκία (Φοροτεχνικούς), και χάρηκαν και 2 εγ-
γόνια.

Η καταγωγή του εκλιπόντος ήταν από την Δάφνη 
Γορτυνίας όπου για 60 σχεδόν χρόνια διατηρούσε κα-
τάστημα «Γενικού Εμπορίου».

Προκομμένος άνθρωπος, καλός και άξιος οικογε-
νειάρχης, πολύ αγαπητός στην ευρύτερη περιοχή της 
Δάφνης.

Ο Σύνδεσμος του χωριού μας εκφράζει τα 
θερμά του συλλυπητήρια και τη συμπάθειά του 
στις οικογένειες, τα παιδιά, τα εγγόνια και τους 
λοιπούς συγγενείς και φίλους των εκλιπό-
ντων, για την απώλεια των αγαπημένων τους. 
Ας συνπροσευχηθούμε από μακριά, λόγω των 
ισχυόντων περιορισμών από την πανδημία, 
που δεν μπορούμε να παρευρεθούμε στην 
αποχαιρετιστήρια εξόδιο ακολουθία.

Μνημόσυνα
Σαρανταήμερο μνημόσυνο Ανδριάνας 

Ηλ. Κουτσανδρέα
Στις 9.10.2021 τελέστηκε σαρανταήμερο μνημό-

συνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της αείμνηστης 
Ανδριάνας Ηλ. Κουτσανδρέα (Το γένος Λάμπρου 
Βέργου), εις τον Ιερό Ναό του Αγ. Δημητρίου, Άγιος 
Δημήτριος (Μπραχάμι) Αττικής, με τις προσευχές της 

οικογενείας της, συγγενών, συγχωριανών Σερβαίων 
και φίλων.

Εξάμηνο μνημόσυνο 
Ανδρέα Ν. Ανδριόπουλου
Η επιμνημόσυνη δέηση για 

τους 6 μήνες από την αποδη-
μία του Ανδρέα Ν. Ανδριό-
πουλου στους ουρανούς, τε-
λέστηκε στις 3.10.2021, στον 
Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής 
στο Ίλιον, με τις προσευχές 
της οικογενείας του, συγγε-
νών, συγχωριανών του Σερβαίων και φίλων.

Ετήσιο μνημόσυνο 
Αναστασίου Ιωαν. 
Τρουπή
Την Κυριακή 3.10.2021 

στον Ιερό Ναό του Αγίου Νι-
κολάου του χωριού Σκοπή 
Τριπόλεως, με τις προσευχές 
της οικογενείας του, συγγενών 
και φίλων, τελέστηκε το ετήσιο 
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσε-
ως της ψυχής του Τάσου Ι. Τρουπή. Από την οικογέ-
νεια προσφέρθηκε καφές και γεύμα.

Ετήσιο μνημόσυνο 
Γεωργίου Αρ. Γκάγκα
Η επιμνημόσυνη δέηση για 

τον ένα χρόνο από την απο-
δημία του Γεωργίου Αριστεί-
δη Γκάγκα στους ουρανούς, 
τελέστηκε την Κυριακή 
24.10.2021, Ιστον Ιερό Ναό 
του Αγίου Χαραλάμπους του 
χωριού Δάφνη Γορτυνίας.

Ο Γιώργος ήταν το πρώτο παιδί (Γιώργος, Βασί-
λης) της συγχωριανής μας Γιαννούλας Κων/νου 
Μπόρα και του ιερέως Αριστείδη Γκάγκα.

40ήμερο μνημόσυνο Αντώνη Αρβανίτη
Η επιμνημόσυνη δέηση για τις 40 ημέρες από την 

αποδημία του Αντώνη Αρβανίτη, (συζύγου Δή-
μητρας Σουλελέ) στους ουρανούς, τελέστηκε στις 
11.12.2021, στον Ιερό του Αγίου Θωμά Κοιμητηρίου 
της Πετρούπολης, με τις προσευχές της οικογενείας 
του, συγγενών και φίλων.

Σαρανταήμερο μνημόσυνο Χριστίνας Αγ-
γελή Σχίζα

Την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022 μετά τη θεία 
λειτουργία του Ιερού Ναού των Εισοδίων της Θεοτό-
κου Άνω Γλυφάδας, τελέστηκε το τεσσαρακονθήμερο 
μνημόσυνο από της εκδημίας εις Κύριον της αγαπη-
μένης μας μητρός, γιαγιάς, προγιαγιάς, θείας και φί-
λης με την συμπροσευχή απάντων και απασών.

Θανάσης Κ. Γκούτης

Στη μνήμη

Στη μνήμη της Ανδριάνας Ηλ. Κουτσανδρέα
Έφυγε για πάντα από τη ζωή (31.8.2021) μία 

καλή ξαδέρφη μου.
Η Ανδριάνα συζ. Ηλία Κουτσανδρέα (το γέ-

νος Λάμπρου Βέργου).
Από πολύ μικρή ηλικία ήταν ορφανή από μάν-

να...
Οι σκληρές συνθήκες ζωής της σφυρηλάτησαν 

το σώμα, το πνεύμα, την ψυχή, το χαρακτήρα...
Πάλεψε με θάρρος και ελπίδα την κάθε δυσκο-

λία της ζωής.
Δημιούργησε καλή, μεγάλη οικογένεια, πολλά 

παιδιά, νυφάδες και εγγόνια!
Είδε δισέγγονα! Είχε και άφησε σειριά τρανή!....

Φωτο από το πανηγύρι στο χωριό, το 15Αύγουστο 
2007. Αριστ. η Ανδριάνα, απέναντί της, ο γιός της Θο-
δωρής.

Ήταν κοινωνική, πάντοτε γελαστή, καλοσυνάτη, 
αισιόδοξη παντού μπροστά, σε χαρά. σε λύπη.

Άνθρωπος της προσφοράς!...
Στις εκδηλώσεις του πατριωτικού μας συνδέσμου 

πάντα και παντού πρώτη.
Με το τραγούδι, το γέλιο της και την καλή κουβέ-

ντα της έδινε κουράγιο στους ανήμπορους, στους 
γέρους...

Και θάρρος για ζωή και προκοπή, στις νέες και 
στους νέους.

Στο καλό ξαδέλφη....
Και εκεί στους Ουρανούς με το χαμόγελο, την κα-

λοσύνη, την προκοπή που κουβαλάς, θα βρεις πολ-
λούς, καλούς συγγενείς και φίλους και αυτοί με τρα-
γούδια και χαρές θα σε καλώς ορίσουν...

Αφήνεις εδώ ευωδία καλών πράξεων και αναμνή-
σεων.

Από εκεί... ευχές θα στέλνεις σε όλους μας και στην 
σειριά σου.

Αιωνία σου η μνήμη.
Ο ξάδερφος, Ιωάννης Στ. Βέργος

Στη μνήμη του ξαδέρφου μου 
Γιώργου Λ. Βέργου
Στις 25.10.2021, έφυγε για πάντα από κοντά μας 

ένα από τα καλά ξαδέλφια μου, ο Γεώργιος (Γιώκος) 
Λ. Βέργος.

Η κηδεία του έγινε στο χωριό μας Σέρβου, την 
28.10.2021, το μεσημέρι.

Ο Γιώργος ήταν το δεύτερο παιδί (το πρώτο ήταν 
η Ανδριάνα Ηλ. Κουτσανδριά) του Λάμπρου Δι-
ονυσίου Βέργου και της Γιαννούλας Χ. Παναγο-
πούλου, το γένος Νικολάκη Μαραγκού.

Επειδή η μάνα των παιδιών πέθανε, όταν αυτά 
ήσαν μικρά, ο πατέρας τους ξαναπαντρεύτηκε με την 
Γεωργία Σχίζα, με την οποία απέκτησε δύο κορίτσια, 
την Γιαννούλα και την Διονυσία.

Ο Γιώργος πήρε το όνομα του θείου μας Γεωργί-
ου Διονυσίου Βέργου που σκοτώθηκε υπέρ Πατρί-
δος στην Εκστρατεία της Μικράς Ασίας την 7.7.1921, 
νεαρός στρατιώτης της 7ης εκστρατευτικής Ελληνι-
κής μεραρχίας στην περιοχή Αβικίν του Εσκή Σεχήρ.

Ορφανός από πολύ μικρός, ακολούθησε τη μαστο-
ρική τέχνη και πρόκοψε στη ζωή του. Παντρεύτηκε 
την ορφανή από πατέρα Γεωργία Αντρέα Μπόρα 
και απέκτησαν δύο παιδιά, τον Χρήστο και την Ελέ-
νη, η οποία ζει στην Καρδίτσα με τον άντρα της και 
εργάζεται στο εκεί μουσείο. Έχουν 2 παιδιά. 

Η ζωή, όμως, επιφύλαξε στον ξάδερφο πολλές τα-
λαιπωρίες, στενοχώριες και βάσανα.

Η μεγαλύτερη και αβάσταχτη ατυχία ήταν ο θάνα-
τος του γιού του Χρήστου (φοιτητή της Xημείας), και 
στη συνέχεια ο θάνατος της γυναίκας του Γεωργίας, 
που είπαν πως πέθανε από στενοχώρια, λόγω του 
χαμού του παιδιού τους.

Μόνος ο Γιώργος, με την κόρη του μακριά, 
ήρθε σε δεύτερο γάμο με την καλοκάγαθη Ελευθε-
ρία Τσιρώνη, η οποία ήταν ιδιαίτερα κοινωνική και 
πολύ αγάπησε όλη την συγγένειά του. Αγάπησε και 
το χωριό μας, τους πατριώτες, και αγαπήθηκε από 
όλους μας, επίσης. Δυστυχώς, όμως, και αυτή έφυγε 
από τη ζωή πριν μερικά χρόνια, και επί πλέον, πριν 
2 περίπου μήνες, έφυγε και η αδερφή του Γιώργου, 
η Ανδριάνα.

Ο Γιώργος ήταν ιδιαίτερα εργατικός άνθρωπος και 
νοικοκύρης. Φιλότιμος, σεμνός, κοινωνικός, καρτερι-
κός και φιλικός με όλους. Αγάπαγε όλους τους πατρι-
ώτες και όλοι τον αγάπησαν και τον εκτίμησαν. Συμ-
μετείχε στα κοινά (επί χρόνια ήταν και ψάλτης στην 
εκκλησία) και ήταν άνθρωπος της προσφοράς. Ήταν 
ενεργό μέλος στα Δ.Σ. του πατριωτικού μας Συνδέ-
σμου Σερβαίων, από θέση ευθύνης του ταμία, και 
πρόσφερε σημαντικό έργο. Συνετέλεσε ενεργά στη 
διοργάνωση πολλών εκδηλώσεων και στην αγορά 
της στέγης (Γραφείο του Συνδέσμου μας στην Αθήνα) 
και στην κατασκευή του Π.Κ. στο Χωριό μας.

Όμως, έτσι είναι η μοίρα των καλών ανθρώπων, 
να σφυρηλατούνται για να γίνουν καλύτεροι...

Τον θάνατο της γυναίκας του Ελευθερίας δεν τον 
άντεξε. Έπαθε εγκεφαλικό. Η κόρη του που τον υπερ-
γαπούσε τον πήρε στο σπίτι της, τον περιποιήθηκε με 
το παραπάνω και εκεί άφησε την τελευταία του πνοή 
εν μέσω των παιδιών και εγγονιών του. 

Τους συγγενείς και το σόι γενικότερα, τους είχε 
σε μεγάλη εκτίμηση και υπόληψη... Τους ήθελε δυ-
νατούς, μονιασμένους και αγαπημένους. Ξάδελφε, 
στο καλό, και ανεμπόδιστη η στράτα σου, στο μεγάλο 
ταξίδι...

Η καλοσύνη σου, η αγάπη σου, η πραότητά σου, 
θα σου δώσουν γαλήνη στους Ουρανούς, εκεί που 
θα βρεις συγγενείς και φίλους, που χαρούμενοι σε πε-
ριμένουν, όπως και οι θεϊκές δυνάμεις. 

Πάντοτε, θυμάμαι (και θα το θυμάμαι όσο ζω) αυτό 
που μου είπες με πόνο ψυχής, όταν σκοτώθηκε ο ξά-
δελφός μας, Πανάγος Αντ. Βέργος.

-”Ξεμονέυουμε, ξάδελφε, Γιάννη, ξεμονέυουμε....”
Τι να κάνουμε, αυτή είναι η ζωή...

Γιάννης Στ. Βέργος
25.10.2021

Στη μνήμη του Γιώργου Χ. Δάρα
Σήμερα έγινε η εξόδιος ακολουθία του πατριώτη 

«Γιώρη του Χρήστου-Ντάρα» (έτσι τον λέγαμε στο 
χωριό). Ενός πατριώτη που άφησε βαθειά χαραγμέ-
νο το στίγμα του, στο χωριό μας Σέρβου.

Οι νεότεροι βέβαια δεν γνωρίζουν «πρόσωπα και 
πράγματα», σχετικά με τους παλιότερους πατριώτες. 
Γι΄αυτό νομίζω πως αξίζει τον κόπο, όταν κάποιος 
πατριώτης φεύγει για πάντα από τη ζωή, οι κοντινοί 
του άνθρωποι και οι φίλοι του να του αφιερώνουν ένα 
συνοδευτικό κείμενο με λίγα περισσότερα πράγματα, 
από αυτά που συνήθως γράφονται (ηλικία, οικογέ-
νεια κλπ), στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου servou.gr

Πανηγύρι στο χωριό 15αύγουστο 2008. Ο Γιώρ-
γης (δεξιά) διασκεδάζει με τα αδέρφια του, αριστ. ο 
Στάθης, δίπλα του ο Σούλης, στη μεση ο ανηψιός του 
Παύλος με τη γυναίκα του.

Το στίγμα που άφησε ο Γιώργης έχει σχέση με την 
ενασχόλησή του στο χωριό, μέχρι πριν λίγα χρόνια, 
μετά τη συνταξιοδότησή του από την Τράπεζα που 
εργαζόταν.

Όταν, λοιπόν, συνταξιοδοτήθηκε ο πατριώτης 

εγκαταστάθηκε στο χωριό και έγινε αγροτοκτηνο-
τρόφος. Κατά βάση κτηνοτρόφος, αφού εκεί επικέ-

ντρωσε το πλείστον των δραστηριοτήτων του. Πήρε 
αρκετές γίδες (κατσίκες) από καλή ράτσα και τις φρό-
ντιζε σαν να ήσαν παιδιά του. Τους έδωσε γυναικεία 
ονόματα (Μαρία, Σούλα, Γιωργιά…) και μιλούσε μαζί 
τους, λες και ήσαν άνθρωποι. Και αυτές υπάκουαν 
στα κελεύσματά του. Κάθε μέρα «σκάριζε» (πήγαι-
νε τις γίδες για βοσκή) και το βραδάκι γυρνούσε στο 
σπίτι του. Οι γίδες απέδιδαν πολύ γάλα και ο Γιώρ-
γης τυροκομούσε και έβαζε τα βαρέλια με το τυρί στο 
υπόγειο του σπιτιού τους (το σπίτι τους στο χωριό εί-
ναι το διώροφο που είναι κολλητά με το μαγαζί του Ν. 
Λιατσόπουλου), για όλη την οικογένεια του Χρήστου 
Ντάρα. Παράλληλα με το τυρί διέθετε και γάλα, κα-
θώς και κρέας από τα κατσίκια του.

Όμως, στο χωριό τα πράγματα για τους κτηνοτρό-
φους είναι δύσκολα τον χειμώνα. Έτσι, ο Γιώργης 
φόρτωνε τις γίδες του στο φορτηγάκι του και τις έφερ-
νε στην Αθήνα, στην περιοχή των Καλυβίων, όπου 
είχε σπίτι με αγρόκτημα και αμπελώνα, μέχρι να ξε-
χειμωνιάσει και να τις κουβαλήσει ξανά στο χωριό. 
Όλο αυτό μοιάζει λιγάκι με «φαντασία», όμως είναι 
πραγματικότητα. Στο σπίτι του στα Καλύβια, που κά-
ποια φορά πήγα με τον πατέρα μου (είμαστε σχετικά 
κοντογειτόνοι, με το εξοχικό που έχω στην περιοχή) 
έχει διαμορφώσει έναν μικρό παράδεισο, για ανθρώ-
πους που ασχολούνται με τη γη. Και τι δεν είχε μέσα. 
Ο πατέρας μου, που και αυτός αγαπούσε πάρα πολύ 
τη γη, έμεινε κατενθουσιασμένος. Ο αμπελώνας του 
θαυμάσιος, εξ ου και είχε γίνει και «οινοποιός».

Ο Γιώργης προτίμησε μετά τη συνταξιοδότηση 
να ζήσει ένα δεύτερο δημιουργικό κύκλο ζωής, που 
ταίριαζε στον χαρακτήρα του και εν πολλοίς ήταν συ-
νέχεια του πατέρα του «Χρήστου-Ντάρα», ο οποίος 
ολημερίς μετά τη σύνταξή του ασχολιόταν με τα χτή-
ματά του στο χωριό και πέθανε «όρθιος», όταν επέ-
στρεψε από τον κήπο του.

Οι άνθρωποι σαν τον Γιώργη Δάρα σπανίζουν. Με 
λίγες εξαιρέσεις, οι άνθρωποι μετά τη σύνταξη περ-
νούν μια ήρεμη ζωή, με …το καφενείο, …τα χαρτιά, 
τη βόλτα κλπ.

Ό,τι ταιριάζει στον καθένα..
Ας είναι αιωνία η μνήμη του Γιώργου.

Χ. Ι. Μαραγκός

Για τον Γεώργιο Κωνσταντόπουλο του Θεο-
δώρου και της Σταυρούλας που απεβίωσε στις 
13.03.2020

Παππούκα μου,
Δυο χρόνια χωρίς εσένα. Δυο χρόνια μακριά μας. 

Δυο χρόνια χωρίς την συμβουλή και το νοιάξιμό σου. 
Δυο χρόνια που βαδίζω στο δρόμο που εσύ με έμα-
θες να περπατώ, πάντα με σεβασμό και αξιοπρέπεια. 
Δυο χρόνια που δεν περνά ούτε μέρα που να μην 
τριγυρίσεις στο μυαλό μου για να μου δώσεις κουρά-
γιο, δύναμή μου.

Όταν έφυγες, κάποιος μου είπε πως, αν υπάρχει 
ένα μέρος που πηγαίνουν οι καλοί άνθρωποι όταν 
πεθάνουν, τότε σίγουρα θα είσαι κι εσύ εκεί, μαζί 
τους…

Από τότε, παππού, προσπαθώ κι εγώ να γίνω 
ένας τέτοιος άνθρωπος, με την ελπίδα να σε συνα-
ντήσω ξανά μια μέρα, να μου κάνεις τη γνωστή σου 
κουτουλιά στο μέτωπο, να με τσιμπήσεις στο αυτί, 
να ψηλαφήσεις τα ρούχα στην πλάτη μου και να μου 
πεις «να ντύνεσαι».

Δεν πεθαίνουν οι καλοί άνθρωποι, παππού. Ζουν 
στην καρδιά και το μυαλό όσων αγάπησαν και αγα-
πήθηκαν από εκείνους και η παρακαταθήκη τους 
περνά από γενιά σε γενιά, φτιάχνοντας νέους καλούς 
ανθρώπους, μοναδικούς, όπως εσύ.

Μου λείπεις. Μας λείπεις.
Η εγγονούλα σου, 

Φελίτσια

Από το πανηγύρι στη ”Ράχη” το 2010.

Στον Γιώργη Χρ. Δάρα
Αράπηδες, Μάης 2003
(Πιαστήκαν και χορεύουνε στ’αμπέλια οι 
παπαρούνες) 
Δεν κίναγε η ζυγιά χωρίς Μπερδούση.
Με το κλαρίνο ήταν ερωτευμένος.
Τέτια λαλιά δεν έχω ματακούσει
Μερακλωνότανε κι ο πεθαμένος.

Δεν έπαιξε για τα λεφτά ποτές του.
Καημούς, χαρές και βάσανα λαλούσε.
Τον σήκωσαν στους ώμους χορευτές του
κι από χαρά πιωμένος τραγουδούσε.

Στους γάμους, στα τραπέζια στις ταβέρνες
στους ουρανούς ακούμπαγαν οι φτέρνες, 
με πρωτοχορευτές... τους ... ατζαμήδες!

Έφυγε νιος και τα βουνά τον κλαίνε.
Στον τάφο του κεριά, λιβάνια καίνε...
Τον ξέβγαλαν εξήντα κλαριτζήδες.

Υ.Γ. Στις ράχες που χορεύαμε ασπάλαθοι και σπάρ-
τα φορούνε φέσια κίτρινα, κερνάνε τα μελίσσια.
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Επιτυχίες - Διακρίσεις
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021

Χρήστος Στεφ. Βεσδέκης
Ο Χρήστος Βεσδέκης, στις Πανελλήνιες Εξε-

τάσεις 2021, πέτυχε στο Τμήμα Πληροφορικής 
και Τηλεματικής του Χαροκόπειου Πανεπιστη-
μίου Αθηνών.

Ο Χρήστος είναι γιός του Στέφανου Βεσδέκη 
και εγγονός της Ουρανίας Ν. Ανδριόπουλου.

Μπράβο, Χρήστο!  Πάντα άξιος! 
Και εις ανώτερα!

Μαρία Στ. Καρυδάκη
Στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2021, η Μαρία 

πέτυχε στη Σχολή Θεάτρου του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, στο Ναύπλιο. Η Μαρία αποφοί-
τησε από το Καλλιτεχνικό Λύκειο Περιστερίου.

Η Μαρία είναι κόρη του Στέλιου Καρυδάκη 
και της Μαρίνας Γ. Μαραγκού, και εγγονή της 
Μαρίας, χήρας, Γ. Μαραγκού.

Συγχαρητήρια, Μαρία! Και εις Ανώτερα!
Τζωρτζίνα Κ. Κερμπεσιώτη

Η Τζωρτζίνα Κερμπεσιώτη, στις Πανελλήνιες 
Εξετάσεις του 2021, εισήχθη στο Βιολογικό Τμή-
μα του Πανεπιστημίου Πατρών, με σειρά επιτυ-
χίας 9η.

Η Τζωρτζίνα είναι κόρη του Κώστα Κερμπε-
σιώτη και της Αναστασίας, και εγγονή του Ιωάν-
νη Δ. Κερμπεσιώτη και της Γεωργίας.

Μπράβο, Τζωρτζίνα! Και εις Ανώτερα!
Γεώργιος Δημ. Μαραγκός

Στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2021, ο Γεώρ-
γιος Δ. Μαραγκός, εισήχθη στη Σχολή Μηχανι-
κών Βιοϊατρικής, του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.). 

Ο Γεώργιος είναι γιος του Δημήτρη Μαρα-
γκού και της Ειρήνης Καραμολέγκου, και εγγο-
νός της Μαρίας, χήρας, Γ. Μαραγκού. 

Συγχαρητήρια, Γιώργο! Και εις Ανώτερα!
Γιώργος Παν. Μιχαλάκος

Ο Γιώργος Μιχαλάκος του Παναγιώτη, στις 
Πανελλαδικές εξετάσεις του 2021, εισήχθη στο 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοί-
κησης Επιχειρήσεων.

Ο Γιώργος είναι γιος της Αγγελικής Θ. Μπόρα, 
και εγγονός του αείμνηστου Θάνου Μπόρα (που 
διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαί-
ων και Αντιδήμαρχος Ηραίας) και της Γεωργίας 
Θ. Μπόρα (Το γένος Σχίζα).

Μπράβο, Γιώργο, για την επιτυχία σου!
Και εις Ανώτερα!

Ηλίας Α. Παπαγεωργίου
Ο Ηλίας Παπαγεωργίου, γιος του Χρήστου 

Γιώργου (Άκη) Παπαγεωργίου και της Ελευθερί-
ας Καλαιτζάκη, εγγονός του αειμνήστου Ηλία Γ. 
Παπαγεωργίου (Μπρούκλη) και της Γιούλας Πα-

παγεωργίου, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021, 
επέτυχε την εισαγωγή του στο Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας, 
Τμήμα Φυσικοθεραπείας.

Μπράβο, Ηλία!  Και εις Ανώτερα!
Βαρβάρα Παν. Παπαπέτρου

Η Βαρβάρα Παν. Παπαπέτρου, στις Πανελλή-
νιες Εξετάσεις του 2021, εισήχθη στη Σχολή Ναυ-
τιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Η Βαρβάρα είναι εγγονή της Γεωργίας Κ. Μπό-
ρα και του Γιώργου Παπαπέτρου (Με καταγωγή 
από Βαλτεσινίκο).

Μπράβο, Βαρβάρα!  Και εις Ανώτερα!
Ελένη (Λένα) Γ. Πολυχρονοπούλου

Η Λένα Πολυχρονοπούλου του Γεωργίου, στις 
Πανελλαδικές εξετάσεις 2021, εισήχθη στο Τμήμα 
Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Λένα είναι κόρη της Μοίρας Γ. Τρουπή -Δικη-
γόρος, και εγγονή του Καθηγητή Ιατρικής Γεωργί-
ου Θ. Τρουπή και της Μαίρης.

Μπράβο, Λένα!  Και εις Ανώτερα!
Δημήτριος Στ. Στεργίου

Ο Δημήτρης Στεργίου, στις Πανελλήνιες Εξετά-
σεις 2021, πέτυχε στο Τμήμα Χρηματοοικονομι-

κής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστη-
μίου Πειραιά.

Ο Δημήτρης είναι γιός της Αγγελικής Βεσδέκη 
και εγγονός της Ουρανίας Ν. Ανδριόπουλου.

Μπράβο, Δημήτρη! Πάντα άξιος! 
Και εις Ανώτερα!

Δημήτρης Ι. Σχίζας
Στις φετινές Πανελλήνιες Εξετάσεις 2021, ο 

Δημήτρης Ι Σχίζας πέτυχε στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 

Ο Δημήτρης είναι γιος του Γιάννη Δ. Σχίζα και 
της Ελευθερίας Αποστολίδου. Εγγονός του Μή-
τσου Ι Σχίζα (Φίλια), και της Αθανασίας Τσαντή-
λα από Τουθόα (Τσίπολη).

Μπράβο Δημήτρη! Πάντα άξιος! 
Και εις Ανώτερα!

Νίκος Ι. Χρονόπουλος
Ο Νικόλαος Ι. Χρονόπουλος είναι φοιτητής της 

Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Στις περσινές 
Πανελλαδικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ, 2020, εισήχθη 
στο Τμήμα «Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης 
(ΘΙΣΤΕ)» της «Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 
(ΑΣΚΤ)».

Ο Νίκος είναι γιος του Γιάννη και της αείμνη-
στης Μαρίας Χρονοπούλου, και εγγονός του Νί-
κου Χρονόπουλου (Ντρουμέκα) και της Αγγέλως 
Ι. Αναστασοπούλου.

Μπράβο, Νίκο! Και εις Ανώτερα!

Ο Σύνδεσμος Σερβαίων εκφράζει πολλά συγ-
χαρητήρια στους επιτυχόντες/ούσες και στις 
οικογένιειές τους, για την προσπάθειά τους και 
την επιτυχία των στόχων τους, και τους εύχεται 
καλές σπουδές, όμορφη φοιτητική ζωή, πρό-
οδο, καλή τύχη στη ζωή τους, και υγεία ώστε 
να αγωνίζονται και να χαίρονται τους καρπούς 
των κόπων τους!

Αθλητισμός

Ευτέρπη Στ. Κλεισούρα

 Η Ευτέρπη Κλεισούρα του Σταύρου και εγγονή 
των συγχωριανών μας, Σπύρου και Έφης, πολλές 
φορές, μας έχει προσφέρει χαρά και συγκίνηση με 
τα επιτεύγματά της στον αθλητισμό, και έχουμε 
νιώσει περήφανοι για τις νίκες της.

Στις 23-25 Ιουλίου 2021, νικήτρια η Ευτέρπη, 
κατάκτησε την πρώτη θέση, με την καταπληκτι-
κή εμφάνισή της, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Ρυθμικής Γυμναστικής στη Β Κατηγορία Ομα-
δικού (Ensemble) Νεανίδων, στους αγώνες που 
διεξήχθησαν στη Θεσσαλονίκη, στο Ε.Γ.Μίκρας, 
αίθουσα “Ι. Μελισσανίδης”.

Στην Σερβαία αθλήτρια, Ευτέρπη Κλεισούρα, 
και στην οικογένειά της, ο Σύνδεσμος Σερβαίων 
εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια, και της εύ-
χεται πάντα υγεία, επιτυχίες, νίκες και χαρές!

Μπράβο, Ευτέρπη! 
Πάντα άξια!

Νέοι Επιστήμονες - Συγχαρητήρια και ευχές

Ηλιάννα Ηλ. Κωνσταντοπούλου - 
Παιδαγωγός

Μια νέα επιστήμο-
νας, παιδαγωγός, από 
του Σέρβου!

Η Ηλιάννα Ηλ. 
Κωνσταντοπούλου 
απέκτησε Πτυχίο Παι-
δαγωγού από το Πανε-
πιστήμιο Πατρών.

Η Ηλιάννα είναι 
κόρη του συγχωρια-
νού μας Ηλία Π. Κων-

σταντόπουλου και της Ιωάννας Σαμοθράκη.
Ο Σύνδεσμος Σερβαίων συγχαίρει θερμότατα 

την Ηλιάννα για το πτυχίο της, καθώς επίσης συγ-
χαίρει θερμά και την οικογένειά της, να την χαίρο-
νται και να την καμαρώνουν! 

Μπράβο, Ηλιάννα! Να έχεις πάντα υγεία, πρό-
οδο, επιτυχίες και ευτυχία σε κάθε τομέα της ζωής 
σου! Καλή σταδιοδρομία, να είσαι πάντα άξια στο 
λειτούργημα της παιδαγωγού που είναι τόσο ση-
μαντικό στο σμίλεμα των παιδικών ψυχών! 

Και εις Ανώτερα!

Δημήτρης Ιω. Κωνσταντόπουλος 
- Ιατρός

Ένας νέος επιστήμονας, ιατρός, από του Σέρβου!
Ο Δημήτρης-Σπυρίδων Κωνσταντόπουλος 

απέκτησε πτυχίο Ιατρικής Σχολής από το Εθνι-
κό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
“Αριστούχος”, και έδωσε τον όρκο του Ιπποκρά-
τη στις 29-7-2021.

Ο Δημήτρης είναι γιος του Ιωάννη Κωνστα-
ντόπουλου και της Σοφίας Κρητικού, και εγγο-
νός του Δ. Κωνσταντόπουλου και της Νίτσας.

Ο Σύνδεσμος Σερβαίων, με περηφάνεια πά-
ντα για όλα τα παιδιά και σεβασμό για την προ-
σπάθεια του καθενός ανάλογα με τα ταλέντα 
του, συγχαίρει θερμά τον Δημήτρη για την έως 
τώρα πορεία του και το πτυχίο του. Συγχαρητή-
ρια και στην οικογένειά του, να τον χαίρονται 
και να τον καμαρώνουν.

Δημήτρη, σου ευχόμαστε να είσαι πάντοτε 
γερός και δυνατός, να έχεις μια λαμπρή σταδιο-
δρομία, άξιος στο λειτούργημά σου που υπηρε-
τεί τον άνθρωπο μέσα από την επιστήμη.

Συγχαρητήρια και πάντα επιτυχίες και χαρές 
σε όλους τους τομείς της ζωής σου!

Αιέν Αριστεύειν!

Θα θέλαμε να παρακαλέσουμε θερμά τους 
αξιότιμους συμπατριώτες μας, με επιτυχίες, 
βραβεύσεις και διακρίσεις σε διάφορους το-
μείς της ζωής, να μας ενημερώσουν σχετικά, 
ώστε να δημοσιεύεται η είδηση στον Αρτοζήνο 
και την ιστοσελίδα servou.gr  Η πρόοδος είναι 
χαρά όλων μας!

Ελένη Κ. Μπόρα
Γραμματέας του Δ.Σ. 

του Συνδέσμου Σερβαίων

Αρχιπλοίαρχος Χριστίνα Κ. Μπόρα

Σπαρτιάτισσα επί τιμή η Χρυσούλα Ν. Ζαχαροπούλου
Με χαρά πληροφορηθήκαμε από την ιστο-

σελίδα Lakonikos.gr τη βράβευση δύο Ευρω-
βουλευτών, και δημοσιεύουμε το πιο κάτω 
απόσπασμα άρθρου της.

Σε επίτιμες δημότισσες Σπάρτης ανακη-
ρύχθηκαν οι κκ Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, 
ευρωβουλευτής 
της Γαλλικής Δη-
μοκρατίας, και 
Ρόζα Ντ’ Αμά-
το, ευρωβου-
λευτής Ιταλίας, 
σε ειδική τελετή 
που έλαβε χώρα 
στον χώρο του 
κενοταφίου του 
Λεωνίδα, την 
Τρίτη 17 Αυγού-
στου.

Η έναρξη της 
εκδήλωσης, που 
διοργανώθηκε από τον Δ. Σπάρτης, σηματο-
δοτήθηκε με την ανάκρουση του παιάνα των 
Σπαρτιατών, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε 
χαιρετισμός από τον δήμαρχο Σπάρτης Πέ-
τρο Δούκα.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία 
της η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα, η οποία κατά 
την ομιλία της ανέπτυξε το θέμα «Γυναίκες 
στην ηγεσία.

Ακολούθησε η απονομή του τίτλου της επί-
τιμης δημότισσας στη Ρόζα Ντ’ Αμάτο από 
τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σπύ-
ρο Μοιράγια, τον τέως δήμαρχο Σπάρτης και 
δημοτικό σύμβουλο Σταύρο Αργειτάκο και τον 
τέως δημοτικό σύμβουλο Μάριο Τζωρτζάκη. 
Στη συνέχεια, έγινε η απονομή του ιδίου τίτ-
λου στην Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, επίσης 
από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 
και τον τέως δήμαρχο Σπάρτης και δημοτικό 
σύμβουλο Ευάγγελο Βαλιώτη, αλλά και τον 
δημοτικό σύμβουλο Χρήστο Π. Πλειώτα. Εμ-
φανώς συγκινημένες, οι κκ Ντ’ Αμάτο και Ζα-
χαροπούλου απηύθυναν θερμές ευχαριστίες 
για την τιμή που τους επιφύλασσε η Σπάρτη 
και δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν απαρέγκλιτα 
το έργο στο οποίο έχουν ταχθεί.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλ-
λων οι: βουλευτής της ΝΔ, τ. υπουργός Παιδεί-
ας, τ. υπουργός Υγείας και τ. ευρωβουλευτής, 
Μαριέττα Γιαννάκου, ο βουλευτής Λακωνίας 
Νεοκλής Κρητικός, ο αντιπεριφερειάρχης Λα-
κωνίας Θεόδωρος Βερούτης, οι αντιδήμαρχοι 
Σπάρτης, δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι 

των Νομικών Προσώπων και λοιπών τοπικών 
αρχών, καθώς και πλήθος κόσμου.

Το προφίλ των δύο ευρωβουλευτών
Η Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, διακεκρι-

μένη γυναικολόγος με πλούσιο επιστημονικό 
έργο, γεννήθη-
κε στη Σπάρτη, 
σπούδασε ιατρι-
κή στην Ιταλία 
και εργάζεται σε 
Πανεπιστημιακό 
νοσοκομείο του 
Παρισιού.

Είναι συνι-
δρύτρια της 
Ένωσης Πληρο-
φόρησης για την 
ενδομητρίωση. 
Έχει τιμηθεί με 
παράσημο του 

«Ιππότη του Εθνικού Τάγματος της αξίας» 
από τον Φρανσουά Ολάντ για την προσφο-
ρά της στην ενημέρωση της κοινωνίας των 
Κρατών και των Θεσμών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε θέματα που άπτονται της ιατρικής 
επιστήμης και κυρίως της πάθησης της ενδο-
μητρίωσης.

Το 2019, η Λάκαινα Χρυσούλα Ζαχαροπού-
λου, εξελέγη ευρωβουλευτής στη Γαλλία με 
τις λίστες του κόμματος του Γάλλου Προέδρου 
Εμανουέλ Μακρόν.

Η Ρόζα Ντ’ Αμάτο, γεννημένη στον Τάρα-
ντα της Ιταλίας, είναι πολιτικός που εκλέχθηκε 
για πρώτη φορά στην Ευρωβουλή το 2014, 
ενώ επανεκλέχθηκε το 2019. Είναι μέλος του 
Πράσινου Ευρωπαϊκού Κινήματος από το 
2020.

Ο χαιρετισμός του Π. Δούκα
Καλωσορίζοντας τα δύο κεντρικά πρόσωπα 

της εκδήλωσης, ο δήμαρχος Σπάρτης Πέτρος 
Δούκας ανέφερε: «Βρισκόμαστε σήμερα εδώ 
στη Σπάρτη, ίσως στην ιστορικότερη πόλη του 
κόσμου, που γιορτάζει φέτος - 2021- ακριβώς 
τα 2500 Χρόνια από τη φοβερή Μάχη των 
Θερμοπυλών, για να τιμήσουμε δύο πολύ 
σπουδαίες γυναίκες! Δύο πολύ σπουδαίες 
Σπαρτιάτισσες, δύο πολύ σπουδαίες προσω-
πικότητες του Ευρωπαϊκού πολιτικού κόσμου!

Την Σπαρτιάτισσα Ρόζα Ντ’Αμάτο - από 
τον Τάραντα της Ιταλίας, Ευρωβουλευτή του 
Κόμματος των 5 Αστέρων, με προσήλωση 
σε θέματα περιβάλλοντος, κλιματικής αλλα-

συνέχεια στη σελ. 5

Η Χριστίνα Κ. Μπόρα προήχθη στο βαθ-
μό της Αρχιπλοιάρχου  Λιμενικού Σώματος 
-Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικού, κα-
τόπιν εγγραφής, απο το Ανώτερο Συμβούλιο 
Κρίσεων Λιμενικού Σώματος,  στον πίνακα Α’ 
«Προακτέων».

Συγχαίρουμε την Αρχιπλοίαρχο, Χριστίνα Κ. 
Μπόρα, Παιδίατρος, Νεογνολόγος, Αναπτυξι-
ολόγος, για την προαγωγή στον νέο βαθμό  
και ευχόμαστε και «εις Ανώτερα»!

Ξυλογλυπτική Τάκη Δημητρόπουλου
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Χειμώνας

Δέντρα από γυμνή πέτρα
για τα μάτια που στέκονται στην αρχή

στα παγωμένα κελαηδήσματα.
Δέντρα που φτερουγίζουν στον άνεμο

κυνηγημένα πουλιά του χειμώνα.

Όπως όταν αποδρά ο πόθος
απελευθερώνεται η πόλη στον τρελλό χορό

των σκουριασμένων φύλλων
γύρω από μαινόμενους κορμούς.

Τα κρυσταλλωμένα νούφαρα
φλογερές αναδυόμενες φιγούρες.

Οι μαρμαρωμένες ανάερες σκέψεις
εικόνες που άλλοτε ιριδίζονταν.
Η πλάση παραδόθηκε στο χιόνι.

Αγνώ 31.1. 2022

συνέχεια στη σελ. 7

Σπαρτιάτισσα επί τιμή η Χρυσούλα Ν. Ζαχαροπούλου

γής και βιοποικιλότητας! Γεννήθηκε στις 30 
Μαρτίου 1969 (κριαράκι, σαν και μένα) - έχει 
διατελέσει έφορος ερασιτεχνικών αθλητικών 
σωματείων!-και ήταν και επαγγελματίας βολλε-
ϋμπολίστρια!!

....και την δικιά μας Σπαρτιάτισσα, Χρυσού-
λα Ζαχαροπούλου, με καταγωγή από την 
Αρκαδία, Χειρουργό - Γυναικολόγο, ειδικευμέ-
νη στην αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης, και 
Ευρωβουλευτή από το 2019 με το Κόμμα του 
Γάλλου Προέδρου Μακρόν! Είναι φίλη του και 
σύμβουλός του!

Γεννήθηκε στις 7 Μαΐου του 1976 στη Σπάρ-
τη από πατέρα Γορτύνιο και μητέρα από τους 
Αγίους Αναργύρους στο Δήμο μας!

Η Χρυσούλα έχει να επιδείξει πολύ σημαντι-

κό έργο στα θέματα Ανάπτυξης, κυρίως των 
κρατών της Αφρικής και της Καραϊβικής!

Χρυσούλα είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για 
σένα!!

Για την Ρόζα είπα ότι είναι Σπαρτιάτισσα!
—Ναι γιατί κατάγεται από τον Τάραντα της 

Ιταλίας!
Ο Τάρας ήταν η κυριότερη από τις ελάχιστες 

αποικίες της Σπάρτης - και οι κάτοικοί του είναι 
πολύ υπερήφανοι για αυτή τους την καταγωγή!

Ο Τάραντας ιδρύθηκε από τον Σπαρτιάτη 
Φάλανθο που τους οδήγησε εκεί σύμφωνα με 
οδηγίες της Πυθίας του Μαντείου των Δελφών!

Το ΔΣ του Συλλόγου συγχαίρει την κυρία 
Ζαχαροπούλου για την τιμή που της επεφύ-
λαξε ο Δήμος Σπάρτης,

(Θ.Γ.Τ.)

Συνέχεια από τη σελ. 4

Τιμητική βράβευση του Γιάννη Τρουπή
Την 1η Νοεμβρίου 2021, το Επαγγελμα-

τικό Επιμελητήριο Αθηνών, παρουσία της 
Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σα-
κελλαροπούλου, βράβευσε για την προ-
σφορά τους και το γεγονός ότι αντεπεξήλ-
θαν στην κρίση της πανδημίας 
και το δυσχερές οικονομικό 
περιβάλλον μέσα στο οποίο κα-
λούνται να εργαστούν, επιχει-
ρηματίες και ανθρώπους που 
στα δύσκολα όχι μόνο επιβίω-
σαν, αλλά και καινοτόμησαν. 
Ανάμεσα στα πρόσωπα που έλα-
βαν τιμητική βράβευση, είναι ο 
Γιάννης Τρουπής, οινοπαραγω-
γός και πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου Αρκαδίας.

Η εκδήλωση απονομής των 
βραβείων «Βιώσιμης - Καινοτό-
μου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας» του 
ΕΕΑ πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτι-
σμού Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», υπό την 
αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρί-
ων Ελλάδος. 

Σε μία λαμπρή εκδήλωση, το ΕΕΑ επιβρά-
βευσε την καινοτομία, εξωστρεφή και νεο-
φυή επιχειρηματικότητα, στις οποίες μπορεί 
και πρέπει να στηριχθεί η επόμενη μέρα της 
οικονομίας.

Η κυρία Σακελλαροπούλου δήλωσε: 
«Βραβεύονται οι εκπρόσωποι μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων. Ανήσυχοι επιχειρη-
ματίες, με έμπνευση και όραμα, δεν λύγισαν 
μπροστά στις δυσμενείς καταστάσεις και 
στις αρρυθμίες της αγοράς, και κατόρθωσαν 
να καινοτομήσουν, να σχεδιάσουν νέα προϊ-
όντα και υπηρεσίες, να γίνουν πρότυπα βιώ-
σιμης επιχειρηματικότητας. Είναι αυτοί που 
σήμερα βραβεύουμε. Θα ήθελα να συγχαρώ 
το ΕΕΑ και για τα ειδικά τιμητικά βραβεία 
που απονέμει.

Η βράβευση της καθηγήτριας της Ιατρικής 
Αν. Κοτανίδου, για τη συμβολή της στην αντι-
μετώπιση της πανδημίας, του 18χρονου Δημ. 
Καρακώστα που παρά την απώλεια των δύο 
γονέων του αρίστευσε στις εξετάσεις, η βρά-
βευση των παραγωγών οίνου Γιάννη Τρουπή 
και Ευάγγελου Ξυγκόρου φανερώνουν την 
ευαισθησία του επιχειρηματικού κόσμου.

«Εύχομαι η βράβευσή τους να εμπνεύσει 
περισσότερους νέους. Οι εμπνευσμένοι επι-
χειρηματίες που επιβραβεύουμε, να βρουν 
γρήγορα μιμητές σε κάθε κλάδο. Ο τόπος μας 
έχει ανάγκη ανθρώπους που οικοδομούν με 

λογισμό και όνειρο το κοινό μας μέλλον».
Οι κκ. Ευάγγελος Ξυγκόρος και Γιάννης 

Τρουπής βραβεύτηκαν από την κυρία Έφη 
Αχτσιόγλου (Πρώην Υπουργό Εργασίας και 
νυν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ), την κυρία Ελίζα 

Βόζενμπεργκ,(Ευρωβουλευτή 
της Νέας Δημοκρατίας), τον κ. 
Κατρίνη (Βουλευτή του ΚΙΝΑΛ) 
τον κ. Θεοχαρόπουλο, τον κ. 
Κάτσιο.

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ κυ-
ρία Βόζενμπεργκ είπε: «Όλοι 
όσοι βραβεύονται σήμερα κά-
νουν πρωταθλητισμό στον τομέα 
τους».

Η κυρία Αχτσιόγλου, πρώην 
υπουργός Εργασίας, συνεχάρη 
τους βραβευθέντες και κάλεσε 
τους επιχειρηματίες να στηρίζουν 

τους εργαζομένους τους και να επενδύουν 
στις σχέσεις τους με τους εργαζομένους. Ο κ. 
Κατρίνης είπε ότι έχει δοκιμάσει το έργο των 
παραγωγών, και ότι το μέλλον είναι ευοίωνο.

Ο κ. Ξυγκόρος λαμβάνοντας τον λόγο είπε: 
«Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλους τους διορ-
γανωτές. Στο πρόσωπο του Γιάννη και το 
δικό μου, οι επιχειρήσεις της περιφέρειας, 
και ιδιαίτερα ο κλάδος μας, βραβεύεται. Ο 
κλάδος μας παράγει και έχει εξαγωγές. Είναι 
βασικό μας μέλημα να είναι δίπλα μας οι εργα-
ζόμενοι και οι άνθρωποι που είναι μαζί μας». 

Ο κ. Γιάννης Τρουπής ανέφερε: «Είναι ιδι-
αίτερη τιμή, να είμαι εδώ μαζί σας, θα ήθελα 
να αφιερώσω αυτό το βραβείο σε όλους τους 
οινοποιούς στην Ελλάδα, σε όλους όσοι εμπλέ-
κονται στον κλάδο της οινοποιίας. Περάσαμε 
δύσκολα, το δικό μας οινοποιείο άνοιξε μέσα 
στην κρίση, το καλοκαίρι του 2010».

Θέλουμε ιδιαίτερη βοήθεια για το ευγενές 
ελληνικό ποτό, το κρασί, να ανεβάσει τα πο-
σοστά κατανάλωσης στον ελληνικό χώρο. 
Και, μη ξεχνώντας τους ανθρώπους που ερ-
γάζονται σκληρά, με τους οποίους μοιράζε-
ται το ίδιο όραμα για το οινοποιείο του, ο κ. 
Τρουπής είπε: Αφιερώνω αυτό το βραβείο 
στον διευθυντή παραγωγής του οινοποιείου 
μας, τον Κώστα Κουτσουμπό.

Για περιήγηση στο Οινοποιείο Τρουπή, 
HYPERLINK ttps://www.troupiswinery.

gr/”TROUPIS WINERY
Πηγές:  και www.eea.gr

Θοδωρής Γ. Τρουπής (Γκράβαρης)

Διακρίσεις πατριωτών στην Τοπική αυτοδιοίκηση
Ο Δημήτρης Δαλαμάγκας είναι συντα-

ξιούχος εκπαιδευτικός και έχει παντρευτεί 
την πατριώτισσα δασκάλα Άννα Μπόρα (του 

Μπορόγιαννη). Μετά 
τη συνταξιοδότησή 
του ασχολείται με την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση 
στο Δήμο Ιλίου. Εξαι-
ρετικός πατριώτης 
και ενεργό μέλος του 
Συνδέσμου μας, ιδιαί-
τερα την περίοδο που 
ήταν δάσκαλος.

   Στο facebook ο 
συμπατριώτης Δημήτρης Δαλαμάγκας γράφει: 

   «Θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω, 
από τα βάθη της καρδιάς μου, κατ’ αρχάς τον 
επικεφαλής της παράταξής μου κ. Αντώνη Κα-
κούρη, για την τιμητική προς το πρόσωπό μου 
πρότασή του, να είμαι και πάλι υποψήφιος για 
τη θέση του αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμ-
βουλίου. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους 
συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους, που 
συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία και 
με επανεξέλεξαν αντιπρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

   Είναι μεγάλη τιμή για μένα η θέση αυτή και 
ήρθε μάλιστα στο τέλος της 20 ετούς αυτοδιοι-
κητικής μου πορείας.

   Θα τιμήσω την εντολή που μου δίνετε και 
από τη θέση αυτή υπόσχομαι ότι, όσο μου επι-
τρέπουν οι διακριτές αρμοδιότητές μου, θα 
εξαντλήσω όλες μου τις δυνάμεις, να φανώ 
αντάξιος των προσδοκιών και της εμπιστοσύ-
νης σας.»

Ο συμπατριώτης μας, Γιάννης Νικόλα 
Βέργος, είναι στον ίδιο Δήμο, για δεύτερη 
5ετία, μέλος του ΔΣ με τον συνδυασμό του Δη-
μάρχου κ. 
Ζ ε ν έ τ ο υ . 
Με τη νέα 
α ν ά θ ε σ η 
αρμοδιοτή-
των από τον 
Δ ή μ α ρ χ ο , 
ο Γιάννης 
είναι μέλος 
της οικονο-
μικής επι-
τροπής.

   Ο Γιάν-
νης είναι 
συνταξιού-
χος σήμερα 
και εργαζό-
ταν στα τρόλεϊ. Πέραν αυτού, ασχολιόταν και 

με την τοποθέτηση μαρμάρων (έχει βάλει τα 
μάρμαρα στο Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού 
και έχει τοποθετήσει την «ροζέτα» στην είσο-
δο του Ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου, με 
την καθοδήγηση του πατριώτη αρχιτέκτονα 
Γιάννη Μαραγκού).

Κοπή πίτας 2020 στο Σύλλογο Αρκάδων 
Ιλίου. Ο Γ.Ν. Βέργος ο πρώτος αριστερά.

Στη διάρκεια της εργασιακής του πορείας 
υπήρξε δυναμικός συνδικαλιστής, στον επαγ-
γελματικό του χώρο.

Με τα συλλογικά μας πράγματα ασχολείται 
από πολλών ετών, και έχει διατελέσει αντι-
πρόεδρος και ταμίας του ΔΣ. Η προσφορά του 
υπήρξε εξόχως σημαντική και όποτε του ζητή-
θηκε κάτι συλλογικό, με προθυμία ανταποκρί-
θηκε. Ίσως είναι ο πρώτος πατριώτης σε επι-
σκέψεις στο χωριό, με μεγάλη κοινωνικότητα 
και με τη συνήθεια «να τους κερνάει όλους.»

O Γιάννης Αντώνη Κουτσανδριάς (ψυχί-
ατρος), επίσης συμπατριώτης μας, είναι πρόε-
δρος του Συλλόγου Αρκάδων Ιλίου, επί σειρά 
ετών. Είναι μέλος του Συνδέσμου μας και στο 
παρελθόν διετέλεσε και μέλος του ΔΣ του Συν-
δέσμου Σερβαίων. (Ο Γιάννης δεξιά του Ιερέα 
στη φωτο.)

   Στο Ίλιον και τις γύρω περιοχές, κατοικούν 
πάρα πολλοί πατριώτες από του Σέρβου, αλλά 
και από άλλα χωριά της περιοχής μας.

Συγχαίρουμε και τους 3 εξαιρετικούς πατρι-
ώτες για την ενασχόλησή τους με τα κοινά και 
την κοινωνική τους προσφορά, και τους ευχό-
μαστε να συνεχίσουν να προσφέρουν στους 
ανθρώπους, ότι και όπως μπορούν.

Χ. Ι. Μαραγκός

Παχύσαρκοι στον προθάλαμο της υπέρτασης

Η υπέρταση είναι μια πάθηση εξαιρετικά δια-
δεδομένη και στην Ελλάδα και η συχνότητά της 
μπορεί να αγγίζει το 25% του πληθυσμού. Ο κίνδυ-
νος προέρχεται κυρίως από το ότι πολλοί πάσχουν 
από υπέρταση και δεν το ξέρουν, ή άλλοι που το 
ξέρουν δεν δίνουν σημασία. Η κληρονομική επιβά-
ρυνση, η παχυσαρκία, το κάπνισμα, η κατανάλωση 
αλατιού και αλκοόλ, η σωματική και πνευματική 
κόπωση, η έλλειψη άσκησης είναι μερικοί από τους 
παράγοντες που την επιδεινώνουν. Σε σπάνιες πε-
ριπτώσεις μπορεί να βρεθεί κάποια συγκεκριμένη 
αιτία, π.χ. στένωση της νεφρικής αρτηρίας ή ανώ-
μαλη παραγωγή ορμόνης από τα επινεφρίδια.

Παρ’ ότι η υψηλή πίεση δεν οφείλεται συνήθως 
σε μία μόνο αιτία, υπάρχουν μερικοί παράγοντες 
που μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Ένας 
από αυτούς είναι η δίαιτα. Η υπέρταση είναι ιδι-
αίτερα συχνή σε ανθρώπους που είναι παχύσαρ-
κοι. Έτσι, η ελάττωση του σωματικού βάρους με 
κάποια δίαιτα περιορισμένων θερμίδων συνήθως 

Γιώργος Τρουπής
Καθηγητής Ιατρικής

10/10/2021

βοηθά στην πτώση της πίεσης. Μερικές φορές 
η ελάττωση του βάρους αποτελεί από μόνη της 
επαρκή θεραπεία αλλά συνήθως χρειάζονται και 
χάπια τα οποία όμως θα είναι λιγότερα..

Έχει βρεθεί ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της 
κατανάλωσης αλατιού και της υπέρτασης. Επίσης 
είναι γνωστό ότι η μείωση του αλατιού αυξάνει την 
αποτελεσματικότητα ορισμένων αντιυπερτασικών 
φαρμάκων.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να αναφέρου-
με ότι η υπέρταση είναι μια πολύ συχνή παθολο-
γική κατάσταση στο σύνολο του πληθυσμού. Η 
αιτιολογία της ιδιοπαθούς υπέρτασης είναι πολυ-
παραγοντική. 

Η κληρονομική επιβάρυνση, η παχυσαρκία, το 
κάπνισμα, η κατανάλωση αλατιού και αλκοόλ, 
η σωματική και πνευματική κόπωση, η έλλειψη 
άσκησης είναι μερικοί από τους παράγοντες που 
την επιδεινώνουν.

Η υπέρταση είναι σημαντικός προδιαθεσικός πα-
ράγοντας για σοβαρές παθολογικές καταστάσεις, 
όπως η στεφανιαία νόσος, το αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο, παθήσεις από τα νεφρά και τους οφθαλ-
μούς.

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
Ως παχυσαρκία ορίζεται η περίσσεια του λίπους 

στο σώμα. Συνοδεύεται από σωματικές, ψυχο-
λογικές και κοινωνικές επιπτώσεις στα πάσχοντα 
άτομα. Αναγνωρίστηκε επίσημα ως νόσος το 1948 
όταν ιδρύθηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η 
παχυσαρκία είναι ίσως η πιο υποτιμημένη ανθρώπι-
νη νόσος και θεωρείται νόσος γιατί είναι μία κατά-
σταση που μειώνει τον προσδόκιμο χρόνο ζωής και 
την ποιότητά της. 

Η παχυσαρκία: 
* παίρνει διαστάσεις επιδημίας σε όλον τον κό-

σμο.
* οδηγεί σε άλλες ασθένειες, με αυξημένο ιατρι-

κό και κοινωνικό κόστος.
* βασικά αίτια είναι η καθιστική ζωή και υψηλή 

σε λιπαρά και πλούσια σε θερμίδες διατροφή.
* είναι δυνατόν να προληφθεί με την αλλαγή 

στον τρόπο ζωής και τις διατροφικές συνήθειες.
* τα υπέρβαρα άτομα που διατρέχουν τον κίν-

δυνο να γίνουν παχύσαρκα πρέπει να έχουν ιατρι-

κή παρακολούθηση.
* η θεραπευτική προσέγγιση πρέπει να είναι μα-

κροχρόνια με στόχους απώλειας βάρους 
* υπάρχει άμεση ανάγκη για εκπαίδευση της ια-

τρικής κοινότητας. 
Η αύξηση του σωματικού βάρους οφείλεται κυ-

ρίως σε δύο γεγονότα: Πρώτον, η προσλαμβανό-
μενη ενέργεια με την τροφή είναι περισσότερη από 
ότι χρειάζεται και δεύτερον η κατανάλωση ενέργει-
ας (άσκηση) είναι μικρότερη από ότι θα μπορού-
σε ή θα ήταν απαραίτητη για να καταναλωθούν 
(καούν) οι προσληφθείσες με την τροφή θερμίδες.

Το φαινόμενο των επιδημικών διαστάσεων της 
παχυσαρκίας, μέχρι πρόσφατα περιοριζόμενης 
στον δυτικό κόσμο, κάνει απειλητικά την εμφάνι-
ση της και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Δύο είναι 
τα βασικά χαρακτηρίστηκα που οι παχυντικές τρο-
φές κερδίζουν την προτίμηση του κόσμου. Είναι 
φθηνές, παρασκευάζονται εύκολα και γρήγορα και 
είναι ιδιαίτερα νόστιμες χάρη στα βελτιωτικά γεύ-
σης που περιέχουν. Άλλος ένας σημαντικός λόγος 
που μπορούμε να αναφέρουμε είναι η διαφήμιση 
σε απίστευτη έκταση, των ανθυγιεινών αυτών τρο-
φών.  

Η αντιμετώπιση της επιδημίας της παχυσαρκίας 
επαφίεται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου σε αυτόν που έχει 
το πρόβλημα. Η κατάσταση γίνεται ακόμα δυσκο-
λότερη διότι το παχύσαρκο άτομο προσπαθεί να 
αντιμετωπίσει το πρόβλημα του με βάση ασαφείς, 
γενικόλογες και ακαθόριστες επικλήσεις περί αλλα-
γής του τρόπου ζωής του. Σήμερα ένας στους πέ-
ντε ενήλικες στο δυτικό κόσμο είναι παχύσαρκος. 
Η αναλογία αυτή αντιπροσωπεύει μία αύξηση της 
τάξης του 74% κατά την τελευταία δεκαετία.

Η πιο εφιαλτική διάσταση του προβλήματος 
αφορά τους αριθμούς παχυσαρκίας στα παιδιά οι 
οποίοι επίσης αυξάνουν δραματικά και προμηνύουν 
έκρηξη στις ερχόμενες δεκαετίες.

Η μειωμένη σωματική δραστηριότητα είναι ο 
άλλος πόλος για την εμφάνιση παχυσαρκίας. Ο 
σύγχρονος άνθρωπος χαρούμενος επιδεικνύει  τον 
πολιτισμό του περιτυλιγμένο στην οικονομική του 
ευμάρεια, αποκτώντας όλο και περισσότερες αυτο-
καταστροφικές συνήθειες.

συνέχεια στη σελ. 7

Κοπή πίτας και βραβεία Συνδέσμου 2016.
Ο αείμνηστος πατριώτης ιατρός Στάθης Δάρας, βραβεύει 

τα δύο Σερβιωτόπουλα, Δ. Κωνσταντόπουλο και Ευγ. Δημο-
πούλου, που πέτυχαν στην Ιατρική Σχολή το 2015, με βρα-
βείο που ο ίδιος καθιέρωσε στη μνήμη της μάνας του
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  Σερβαίοι κυνηγοί
Χρόνια και 

χρόνια τώρα, με 
την έναρξη της 
κ υ ν η γ η τ ι κ ή ς 
περιόδου, χι-
λιάδες κυνηγοί 
στην Ελλάδα 
εξορμούν από 
τον Αύγουστο 

μέχρι τον Φεβρουάριο σε κάθε γω-
νιά και δάσος της ηπειρωτικής και 
νησιώτικης χώρας για να σκοτώ-
σουν πουλιά και άλλα άγρια θηρά-
ματα. Οι κυνηγοί βάζουν στο στόχα-
στρο τα θηράματα και άλλοι, εξίσου 
πολλοί ή περισσότεροι βάζουν στο 
στόχαστρο της κριτικής τους το ίδιο 
το κυνήγι και τη σκοπιμότητα του, 
υποστηρίζοντας ότι οι κυνηγοί είναι 
υπεύθυνοι για τη μείωση ή τον αφα-
νισμό της άγριας πανίδας.

Στους επικριτές τους οι επίσημες 
ομοσπονδίες των κυνηγών υποστη-
ρίζουν ότι το κυνήγι είναι ένα σπορ 
και συμβάλει στη βιωσιμότητα των 
τοπικών οικοσυστημάτων, φροντί-
ζοντας κατά τις χρονικές περιόδους 
όπου δεν επιτρεπόταν το κυνήγι την 
πληθυσμιακή επάρκεια των ειδών 
που πρόκειται να θηρεύονται.

Το κυνήγι και στο χωριό μας 
Σέρβου ήταν γνωστό και έκρινα 
σκόπιμο να αναφέρω τα ονόματα 
των Σερβαίων κυνηγών, τα είδη θη-
ραμάτων και τους νόμιμους και μη 
τρόπους άσκησης αυτού του σπορ, 
και από μη κυνηγούς ακόμη, που 
στα παλαιά χρόνια πιστεύω ότι το 
ασκούσαν για βιοποριστικούς κυρί-
ως λόγους.

Τα κυρίως θηράματα στην περιο-
χή μας ήταν ο λαγός και οι πέρδικες, 
και δευτερευόντως μικρά πουλιά 
όπως κοτσύφια τσίχλες κλπ. Το νό-
μιμο κυνήγι καθοριζότανε από το 
δασαρχείο στη Βυτίνας που εξέδιδε 
και τις άδειες θήρας. Για το κυνήγι 
του λαγού τα ειδικά σκυλιά- ιχνη-
λάτες ήταν απαραίτητα. Από ότι 
θυμάμαι τα καλύτερα κυνηγόσκυλα 
είχαν: Ο Ηλίας Σχίζας (Γιαλαμάς), ο 

Γκουζντολιάς, ο Ανδρέας Παγκρά-
της από τους Αράπηδες, ο Ρουσό-
γιαννης, ο Παναγής Μαραγκός, ο 
Γεώργιος Τρουπής (Γκράβαρης), 
Οι Σχιζαίοι Χάκος, Ντίνος, Μιχάλης 
και Νίκος, ο Γιώργος Μπουρνάς, κ. 
α. 

Τα παλιά χρόνια, για λόγους βι-
οποριστικούς πολλοί κυνηγοί-λα-
θροκυνηγοί δολοφονούσαν θα λέ-
γαμε τους λαγούς ακολουθώντας τα 
χνάρια τους στα πολλά χιόνια στα 
βουνά. Κάποιοι ασυνείδητοι, όχι βε-
βαίως Σερβαίοι, από ό,τι διαβάζου-
με στα ΜΜΕ δολοφονούν λαγούς τη 
νύχτα με τα φανάρια των αυτοκινή-
των που τους εγκλωβίζουν. Τρόπαιο 
εθεωρείτο αν κάποιος η ομάδα κυ-
νηγών τις δεκαετίες προ του 1960 
θήρευαν ένα κουνάβι που το δέρμα 
του ήταν πανάκριβο.

Τα τελευταία χρόνια, σε όλα σχε-
δόν τα χωριά της περιοχής μας, 
έχουν πολλαπλασιασθεί ανεξέλε-
γκτα τα αγριογούρουνα, φθάνοντας 
και στις αυλές των σπιτιών πολλές 
φορές, οπότε οι κυνηγοί χαίρονται 
για την επιλογή τους να θηρεύουν 
και αυτά τα ζώα.

Το κυνήγι είναι και επικίνδυνο 
σπορ. Κάθε χρόνο, από τα Μέσα 
Μαζικής ενημέρωσης μαθαίνου-
με για θανάσιμους τραυματισμούς 
κυνηγών όταν κυνηγός πυροβολεί 
μέλος της παρέας του από επιπολαι-
ότητα, θεωρώντας ότι πυροβολεί θή-
ραμα, που μπορεί να είναι συγγενής 
του η φίλος του. Να θυμηθούμε την 
τραγωδία που έλαβε χώρα πριν από 
λίγα χρόνια στην Αράχωβα Γορτυ-
νίας που κυνηγός έχασε τη ζωή του. 
Στο χωριό μας, προ πολλών ετών ο 
Στέλιος του Κωστόπουλου που είχε 
πάει για κυνήγι μαζί με τον Γεώργιο 
Τρουπή (Γκράβαρη) τραυματίστηκε 
στο πόδι από εκπυρσοκρότηση του 
όπλου του. Στο παρελθόν, είχα συ-
ναντήσει τη σύζυγό του τη Γεωργία 
του Ανδριόπουλου, και θυμάμαι που 
μου έλεγε ότι είχε συμβουλεύσει τα 
παιδιά της να μην πιάσουν όπλο.

Παραθέτω τον πίνακα των κυ-
νηγών κατ’ αλφαβητική σειρά και 
παρακαλώ όποιος γνωρίζει και άλ-
λους κυνηγούς που από άγνοια έχω 
παραλείψει να τους αναφέρουμε. 
Εμπλουτίζω το άρθρο και με φω-
τογραφίες παλιών κυνηγών, και 
παρακαλώ όποιος κατέχει τέτοιες 
φωτογραφίες να τις στείλει και να 
αναρτηθούν συμπληρωματικά.

Σερβαίοι κυνηγοί:
Ανδριόπουλος Ανδρέας
Δάρας Ι. Νίκος
Δημητρόπουλος Η. Θύμιος
Κερμπεσιώτης Γιάννης
Κερμπεσιώτης Κώστας
Κωνσταντόπουλος Δ. Ηλίας 

(Κόκκορης)
Κωνσταντόπουλος Ι. Δημή-

τριος
Κώστας Ν. Δάρας
Μαραγκός Παναγής
Μπόρας Γεώργιος (Ιατρός)
Μπουρνάς Γιώργος
Παγκράτης Ανδρέας
Παναγόπουλος Ιωάννης (Πα-

νταλέχος)
Ρουσιάς Μ..Ιωάννης
Ρουσιάς Π.Ιωάννης (Ρουσό-

γιαννης)
Ρουσιάς Π. Μήτσος
Σχίζας Μ. Προκόπης
Σχίζας Δημήτριος (Μουστα-

φάς)
Σχίζας Ηλίας (Γιαλαμάς)
Σχίζας Ηλίας του Αθαν. 

(Γκουζντολιάς)
Σχίζας Θεοδ. Γιάννης
Σχίζας Κ. Στυλιανός (Κωστό-

πουλου)
Σχίζας Ντίνος
Σχίζας Π. Φώτης (Μπουζή)
Σχίζας Πετρ. Νικήτας
Σχίζας Στ. Μιχάλης
Σχίζας Στυλ. Νίκος
Σχίζας Τάκης (Του δάσκαλου)
Σχίζας Χάκος
Τρουπής Γεώργιος (Γκράβα-

ρης)
Τρουπής Γ. Θοδωρής (Γκρά-

βαρη)

Τσαντίλης Δημήτριος
Τσαντίλης Παναγιώτης
Τσαντίλης Γιώργος
Χρονόπουλος Ηλ. Γιάννης
Χρονόπουλος Ηλ. Αλέξης

Θοδωρής Γ. Τρουπής (Γκράβαρης)
10.6.2021

Εορτασμός 
Προφήτη Ηλία 
Σέρβου, 2021
Toυ Χρήστου Μαραγκού

Το εντυπωσιακό εκκλησάκι του 
Αγιολιά, στην κορυφή του ομώνυμου 
βουνού στο χωριό μας. Επί δεκαετίες οι 
πατριώτες γιόρταζαν επιτοπίως τη μνή-
μη του Προφήτη. Φέτος, όμως, αυτό 
δεν ήταν δυνατό, για αντικειμενικούς 
κυρίως λόγους.

    Μέχρι την περσινή χρονιά, είχα-
με συνηθίσει τις τελευταίες δεκαετίες 
να γίνεται ο εορτασμός στη μνήμη 
του Προφήτη Ηλία, στο όμορφο ξω-
κλήσι που βρίσκεται στην κορυφή 
του ομώνυμου βουνού (Αγιολιάς), 
στα βορειοδυτικά του χωριού και 
σε υψόμετρο πάνω από 1200 μέ-
τρα (1111 είναι το υψόμετρο στο 
χωριό, στο ύψος της Ζ. Πηγής). 
    Όμως τα πράγματα αλλάζουν (…τα 
πάντα ρει…) και φέτος ο εορτασμός 
δεν έγινε στο μικρό αυτό ιστορικό 
και γραφικό εκκλησάκι, αλλά στον 
μητροπολιτικό Ναό του χωριού μας, 
την Κοίμηση της Θεοτόκου. Οι λόγοι 
είναι προφανείς. Οι λίγοι κάτοικοι 
του χωριού δεν είχαν την διάθεση, 
ούτε και τη δυνατότητα (τουλάχιστον 
οι περισσότεροι), να ανέβουν στο 
βουνό (ιδιαίτερα χωρίς αυτοκίνητο), 
απόσταση κοντά στα δύο χιλιόμετρα. 
    Φαίνεται πως μάλλον ολοκληρώ-
θηκε ο κύκλος εορτασμού της μνή-
μης του Προφήτη, στο ομώνυμο 
εκκλησάκι, …στο βουνό εκεί ψηλά, 
με την απεριόριστη θέα, προς όλα 
τα σημεία του ορίζοντα. Μακάρι τα 
πράγματα να μην είναι έτσι και του 
χρόνου να γίνει ο εορτασμός, όπως 
και τα προηγούμενα χρόνια, έστω 
και …χωρίς χορό και πανηγύρι. 
    Στη λειτουργία που έγινε στο χωριό 
παραβρέθηκαν περί τα 40-50 άτομα, 
με τα μέτρα προφύλαξης που επι-
βάλλει η αντιμετώπιση της επιδημίας 
του κορωνοϊού, που έχει στοιχίσει 
στη χώρα μας περί τις 13.000 θα-
νάτους, χώρια τις πάμπολλες άλλες 
επιπτώσεις στην υγεία όσων νόση-
σαν, στην οικονομία της χώρας κλπ 
κλπ.  Πάντως, τρία άτομα (έτσι λέγε-
ται) είναι ανεμβολίαστα στο χωριό. 
Με την ευκαιρία (και με την ιδιότητα 
του παιδιάτρου, που έχει κάνει πάρα 
πολλά εμβόλια σε παιδιά), θα ήθελα 
να παροτρύνω τους ανεμβολίαστους 
πατριώτες να εμβολιαστούν. Αν κολ-
λήσουν οι ίδιοι (δικαίωμά τους και 
επιλογή τους ο μη εμβολιασμός) 
μπορεί βέβαια να πάθουν κάτι πολύ 
σοβαρό (έχουμε τέτοιο παράδειγ-
μα στο χωριό μας), αλλά μπορεί να 
κολλήσουν και κάποιον (10% περί-
που των εμβολιασμένων είναι επί-
νοσοι), με δραματικές ενδεχομένως 
επιπτώσεις, πράγμα που δεν είναι 
δικαίωμά τους… Έτσι δεν είναι; 
    Για να επανέλθουμε στο εκκλησά-
κι του Προφήτη Ηλία και στον εορ-
τασμό, καλό θα είναι οι άνθρωποι 
που βρίσκονται ποιο κοντά στην εκ-
κλησία, να φροντίσουν το ιερό Ναό, 
ώστε να μην ερημώσει και υποστεί 
σημαντικές φθορές. Αλλά και ο Σύν-
δεσμος θα μπορούσε να συμβάλλει 
σε αυτό, με διάφορους τρόπους. Για 
παράδειγμα, μπορεί να φροντίσει 
(σε πρόσφατη απόφαση του ΔΣ δια-
βάσαμε σχετικά με την πρόθεση για 
άνοιγμα μονοπατιών) να γίνει φέτος 
το μονοπάτι «Ράχη-Αγιαντριάς-Αγιο-
λιάς-Παλιόκαστρο-Τρανηβρύση-Ρά-

συνέχεια στη σελ. 8

Αρ.: Νικήτας Σχίζας, δεξ. ο γιατρός 
Γεώργιος Ι. Μπόρας.

Δεξιά: Τάκης Σχίζας (Του δάσκαλου), 
με τον συγγενή του Γρηγορόπουλο 

από Λαγκάδια.

Αριστερά: Γιάννης Θ. Σχίζας 
(Θοδωρόγιαννης), άγνωστος στο 
κέντρο, δεξιά: Μήτσος Π. Ρουσιάς

Φωτ. του Κώστα Στυλ. Σχίζα.

Από τους παλαιότερους και 
φημισμένος κυνηγός γνωστός ως 

ΓΙΑΛΑΜΑΣ.

Ο Ιωάννης Π. Ρουσιάς (Ρουσόγιαννης) 
πρόεδρος της κοινότητας Σέρβου, 
επί της θητείας του οποίου έγινε ο 
αμαξητός Δρόμος ΣΑΡΑ – ΣΕΡΒΟΥ.

Φωτ. 1948. Γεώργιος Τρουπής 
(Γκράβαρης)-Θύμιος Δημητρόπουλος-

Αικατερίνη Τρουπή, Γεωργία 
Θ.Τρουπή.

Τρύγος στο αμπέλι μας στην Κάπελη.

Κυνηγοί: Μιχάλης Στυλ. Σχίζας , Γεώργιος Τρουπής-Γκράβαρης, Μήτσος Ρουσιάς, 
Μιχάλης Γκούτης, Μήτσος Κωνσταντόπουλος,

Νίκος Στυλ. Σχίζας, Γιώργος Τσαντίλης.
Φόντο το καλύβι του Τσαντίλη στον Άγιο Δημήτρη του Αρτοζήνου.

(Η φωτ. αναρτήθηκε στο Facebook του Συλλόγου 
Σερβαίων από τον Κώστα Στυλ. Σχίζα).

Φωτ. 1972. Παναγής Μαραγκός και 
Γεώργιος Τρουπής (Γκράβαρης), στο 

Παλιόκαστρο.

Μήτσος Θ. Σχίζας (Μουσταφάς) και 
Φώτης Π. Σχίζας.

(Φωτογραφία από το Facebook της 
Κούλας Σχίζα).

Φωτο. 1972. Παναγής Μαραγκός και 
Θοδωρής Τρουπής (Γκράβαρης) στο 

Παλιόκαστρο



A ρ τ ο ζ ή ν ο ς 7Ioύλιος - Δεκέμβριος 2021

περιλαμβάνεται και ο συντάκτης του παρόντος, 
αναφέρων, ότι η φωτογραφία, είναι μικρότερη, 
απο την αναρτημένη στην ιστοσελίδα, είναι στην 

κατοχή μου, έχουσα πανάκριβη συναισθηματική 
αξία, είναι πολύτιμο κειμήλιο, διότι, μου κρατάει 
συντροφιά 54 χρόνια, ήταν, είναι και θα είναι, το 
καταφύγιο ή η προσφυγή μου, στην παιδική-σχολι-
κή μου ζωή, όταν την ξαναβλέπω, ξαναβλέπω στα 
πρόσωπα, των εν φωτογραφία και ξαναζώ, διαφο-
ρετικά στιγμιότυπα της σχολικής μας ζωής, τα θυ-
μάμαι όπως ήσαν, όπως παίζαμε, όπως γελούσαμε, 
όπως κλαίγαμε, όπως είμαστε στην αίθουσα, όπως 
είμαστε στις εκδρομές (Μέγα Σπήλαιο-Καλάβρυ-
τα-Μυκήνες-Τσιούμπη-Λάζο), όπως είμαστε στην 
Σκηνή, κατά τις θεατρικές παραστάσεις, είτε απαγ-
γέλλοντας ποιήματα, είτε συμμετέχοντας σε σκέτς, 
στις εκάστοτε σχολικές εκδηλώσεις, τόσο στις Εθνι-
κές επετείους, όσο και στις αποχαιρετιστήριες των 
αποφοίτων εκδηλώσεις, κατά την λήξη του Σχολικού 
έτους. Η μνήμη μου και οι αναμνήσεις μου, αφο-
ρούν και αναφέρομαι, στους προ εμού αποφοίτους 
του Δημοτικού Σχολείου μας, αλλά και τους μετ’ 
εμού συμμαθητές και συμμαθήτριες, όλων των 
τάξεων, προσέτι δε και σε εκείνους, που δεν ζούν 
ανάμεσά μας, απο τους οποίους, στην φωτογρα-
φία, φαίνονται οι: Βέργος Μαρίνος του Ηλία, Ανα-
στασοπούλου Γεωργία του Ιωάννη, Στρίκος Ιωάννης 
του Αγγελή, Λιατσόπουλος Γεώργιος του Νικολά-
ου και η αδελφή του, Λιατσοπούλου Αγγελική του 
Νικολάου, Κομνηνός Νικόλαος του Παναγιώτη και 
Βέργος Ευάγγελος του Παναγιώτη. 

Δεν περιλαμβάνονται στην φωτογραφία οι: Βέρ-
γος Χρήστος του Γεωργίου, Τρουπής Γεώργιος του 
Δημητρίου και η αδελφή του, Τρουπή Μαρία του 
Δημητρίου.

Η φωτογραφία έχει μεγεθυνθεί, για να καλύψει 
ανάγκες της ανάρτησης στην ιστοσελίδα, έχω δε 
κατασκευάσει, ένα σχέδιο,με τις κεφαλές των φω-
τογραφηθέντων, για την αρίθμηση, την αναγραφή 
των ονοματεπωνύμων και την ταυτοποίηση, των 
προσώπων, προκειμένου, εάν, εκ λάθους ή παρα-
λείψεως, αθελήτως, κάτι, δεν είναι ακριβές, να επι-
σημανθεί και να διορθωθεί. 

Οι επιθυμούντες να λάβουν αντίγραφο της φω-
τογραφίας, το οποίο θα χορηγηθεί ΔΩΡΕΑΝ, να 
επικοινωνήσουν μαζί μου, στο κινητό 6944389974, 
οποιαδήποτε στιγμή.

Σας αγαπώ όλους και όλες, για την όμορφες ανα-

μνήσεις και την συντροφιά, που μου κρατάτε 54 
χρόνια, με ένα μεγάλο Ευχαριστώ!

Οι φωτογραφηθέντες, κατά τάξιν αρίθμησης, εί-
ναι οι εξής:

1) Σουλελές Αθα-
νάσιος του Γεωργί-
ου 2) Δημόπουλος 
Νικόλαος του Φω-
τίου 3) Σχίζας Αθα-
νάσιος του Ηλία 4) 
Κομνηνός Νικόλαος 
του Παναγιώτη 5) 
Τρουπής Θεόδωρος 
του Νικολάου 6) 
Λιατσόπουλος Θεό-
δωρος του Ηλία 7) 
Στρίκος Αριστείδης 
του Ιωάννου 8)Λια-
τσόπουλος Γεώργι-
ος του Νικολάου 9) 
Στρίκος Ιωάννης του 
Αγγελή 10) Γεωργα-
κόπουλος Γεώργιος 
του Κων/νου 11) 
Μπόρας Αναστάσι-
ος του Ιωάννου 12) 
Παγκράτης Γεώρ-
γιος του Νικολάου 
13) Κουτσανδρέας 
Λάμπρος του Ηλία 
14) Τρουπής Αθα-
νάσιος του Ιωάννου 
15) Τρουπής Γεώρ-
γιος του Ιωάννου 
16) Βέργος Μαρίνος 
του Ηλία 17) Θανό-
πουλος Γεώργιος 
του Σωτηρίου 18) 
Ρουσσιάς Ιωάννης 
του Κων/νου 19) 
Γκούτης Αθανάσιος 
του Κων/νου 20) 

Σχίζας Κων/νος του Ιωάννου 21) Σάλλαρης Αθα-
νάσιος του Ευαγγέλου 22) Σάλλαρης Κων/νος του 
Ευαγγέλου 23) Στρίκος Αθανάσιος του Αγγελή 24) 
Ρουσσιά Αννα του Κων/νου 25)Θανόπουλος Δημή-
τριος του Σωτηρίου 26) Σχίζα  Γεωργία του Ηλία 27) 
Βέργου Γεωργία του Ηλία 28) Χαραλαμποπούλου 
Βασιλική-Δασκάλα εξ Αετορράχης (Ζουλάτικα) 29) 
Κουσανδρέα Νικολέτα του Ηλία 30)Μπόρα Πανα-
γιώτα (Ποτούλα)-Δασκάλα 31) Δάρα  Μαρία του Γε-
ωργίου 32) Αναστασοπούλου Γεωργία του Ιωάννου 
33) Ρουσσιάς Ιωάννης του Μαρίνου 34) Παγκράτης 
Ιωάννης του Νικολάου 35) Βέργος Ευάγγελος του 
Παναγιώτη36) Λιατσόπουλος Ιωάννης του Μιχα-
ήλ 37) Λιατσόπουλος Θεόδωρος του Μιχαήλ 38) 
Στρίκος Αθανάσιος του Παναγή 39) Βέργος  Μαρί-
νος του Φωτίου 40) Κουτσανδρέας Αθανάσιος του 
Διαμαντή 41) Κουτσανδρέας Χρήστος του Διαμαντή 
42) Δημόπουλος Σπύρος του Κων/νου 43) Κουτσαν-
δρέας Ασημάκης του Ηλία 44) Δεν θυμάμαι(Ισως ο 
Δημόπουλος Γεώργιος του Δήμου) 45) Μαραγκού 
Σταυρούλα του Βασιλείου 46) Βέργου Ντίνα του 
Παναγιώτη 47) Βέργου Σταυρούλα του Νικολάου 
48) Σουλελέ Παναγιώτα του Γεωργίου 49) Βέργου 
Σοφία του Νικολάου 50) Μπουρνά Κωστούλα του 
Γεωργίου 51) Λιατσοπούλου Μαρία του Ηλία 52) 
Τρουπή Φανή του Ιωάννου 53) Δημοπούλου Γκόλ-
φω του Κων/νου 54) Κωνσταντοπούλου  Μαρία 
του Μιχαήλ 55) Δημοπούλου Ελένη του Φωτίου 56) 
Ρουσσιά Σωτηρία του Κων/νου 57) Λιατσοπούλου 
Αγγελική του Μιχαήλ 58) Βέργος Γεώργιος του Φω-
τίου 59) Δάρας Γεώργιος του Ανδρέα 60) Λιατσο-
πούλου Αγγελική του Νικολάου 61) Κουτσανδρέας 
Βασίλειος του Ηλία 62)Δημόπουλος Κυριάκος του 
Δήμου 63) Λιατσοπούλου Ντίνα του Ηλία 64) Βέρ-
γου Αννα του Παρασκευά 65) Δάρας Ανδρέας του 
Γεωργίου (5 ετών) 66) Ρουσσιά Ελένη του Ευστα-
θίου 67) Ασημακοπούλου Βασιλική (εγγονή του 
Μπάμπαλη) 68) Σχίζα Βασιλική του Ηλία 69) Ισως 
η Σταυρούλα Φωτίου Δημοπούλου 70) Παναγού-
λα Νικολάου Λιατσοπούλου 71) Χρυσαυγή Αγγελή 
Στρίκου 72) ;;;; 73) ;;;; 74) Κουτσανδρέας Θεόδωρος 
του Ηλία (5 ετών).

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2021
Γκούτης Αθανάσιος

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΟΥΜΕ ΠΑΙΔΙΑ

στασης στις πυριτιδαποθήκες. Και οι «λαγουμτζήδες» θα ναρκοθετήσουν 
την πόλη με εκρηκτικές ύλες στα λαγούμια και τους υπονόμους. Διατυ-
πώνονται στο σχέδιο της Εξόδου  κανόνες σεβασμού και αλληλοβοήθει-
ας, πειθαρχίας και μυστικότητας. Γι’ αυτό επιβάλλεται η σιωπή και δίνουν 
«αφιόνι» στα μικρά παιδιά για να κοιμηθούν. Με το σύνθημα «Καστρινοί 
και Λογγίσιοι» οι εξοδίτες ασφαλίζονται από τον εχθρό με τον αντιπερι-
σπασμό – επίθεση του Καραϊσκάκη, ενώ θα επιχειρούσαν την ηρωική 
Έξοδο μέσα από τα στρατόπεδα του Κιουταχή και του Ιμπραήμ. Τέλος, ο 
Ν. Κασομούλης θα διάβαζε σε όλους τους αξιωματικούς το κείμενο – σχέ-
διο της Εξόδου, ώστε ομόφωνα κι ομόγνωμα να προχωρούν όλοι μαζί. 

«Κι ύψωναν με χαμόγελο την όψη την φθαρμένη.
Θύρες ανοίξτ’ ολόχρυσες για την γλυκειάν ελπίδα.
Μία φούχτα χώμα να κρατώ και να σωθώ μ’ εκείνο».
Κι ύστερα η προδοσία…
«Δρόμο να σχίσουν τα σπαθιά, κι ελεύθεροι να μείνουν
Εκείθε με τους αδελφούς, εδώθε με το χάρο».
«Αηδονολάλειε στήθος μου, πριν το σπαθί σε σχίση».
«Πάντ’ ανοιχτά, πάντ’ αγρυπνά, τα μάτια της ψυχής μου».
Τριαντάφυλλα ’ναι θεϊκά στην κόλαση πεσμένα.

Η φωνή που εξέπεμψε το Μεσολόγγι εκτινάχθηκε προς τα πάνω, ήταν 
ένα ηχηρό «παρών» προς όλο τον κόσμο. Ήταν το ελληνικό «παρών». Το 
Μεσολόγγι αποτελεί ορόσημο και φωτεινό φάρο παληκαριάς, ηρωισμού 
και ανδρείας για όλη την οικουμένη. Ξύπνησε παγκόσμια την ανθρωπό-
τητα και φούντωσε έτι περαιτέρω τον φιλελληνισμό.
Θα πρέπει λοιπόν σε κάθε επέτειο της ηρωικής εξόδου του Μεσολογγίου 
να βρίσκεται συγκεντρωμένο γύρω από το Μεσολόγγι όλο το έθνος. Να 
έχει περικυκλώσει νοερά τον ιερό αυτό τόπο με την αφοσίωσή του και την 
πίστη του όπως… τον είχαν περικυκλώσει τα ασκέρια του Κιουταχή και 
του Ιμπραήμ και να μην ξεχνάμε ποτέ την τεράστια σημασία που είχε το 
Μεσολόγγι για την Οθωμανική Αυτοκρατορία από την εντολή του σουλτά-
νου στον Κιουταχή: « Κιουταχή ή το Μεσολόγγι ή το κεφάλι σου». 
Έχουμε όμως και εμείς σήμερα ανάγκη από μία έξοδο. Μία έξοδο από το 
ασφυκτικό κλοιό της ίδιας της ολιγωρίας μας του ίδιου του εαυτού μας. 
Οφείλουμε να αντιτάξουμε άμυνα στην εθνική μας φθορά. Έχουμε ανά-
γκη σαν έθνος από ένα άλλο τείχος, μία άλλη τάφρο. Πρέπει να δώσουμε 
το χέρι στα παιδιά μας μέσα στη γενική κρίση που τα περιβάλλει, να τα 
σηκώσουμε ψηλά να τα καμαρώνουμε όχι μόνο για την ευμάρεια τους 
στην σημερινή εποχή αλλά να τους μάθουμε να αντιμετωπίζουν και την 
ανέχεια όπως οι πολιορκημένοι του Μεσολογγίου που νεκροί σχεδόν από 
την πείνα εβάδιζαν προς την έξοδο ως να είχαν αγγελοποιηθεί και να μην 
πατούσαν στο χώμα.
Το Μεσολόγγι έδωσε διεθνώς πάρα πολλά πρότυπα και σε εμάς σαν Έλ-
ληνες δύο βασικά μηνύματα: πρώτον ότι «πτώσεις και όχι μόνον εκπορ-
θήσεις υψώνουν σε υπερακραία δόξα την Ελληνική Πολεμική μας Αρετή» 
και δεύτερον να μην ξεχνάμε: «εις ημάς έχομεν να ελπίζομεν». 
Η πτώση του Μεσολογγίου σηματοδότησε και την πτώση της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας.
Από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου σώθηκαν 1250 αγωνιστές και 
300 άμαχοι.
Με σεμνότητα κλίνουμε το γόνυ στους ήρωες αγωνιστές της εξόδου 
και δόξα και τιμή στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους».

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821-2021

ΗΡΩΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Γιώργος Τρουπής

Παχύσαρκοι στον προθάλαμο της υπέρτασης

Στοιχειώδεις σωματικές δραστηριότητες έχουν πλέον διακοπεί. Ο σύγχρονος 
άνθρωπος θα στριμωχτεί στις κυλιόμενες σκάλες των πολυκαταστημάτων και του 
υπογείου σιδηροδρόμου ενώ θα αφήσει ελεύθερες τις σκάλες. Θα φτάσει ακριβώς 
στο υπόγειο παρκινγκ στην εργασία του με το αυτοκίνητο και θα ανέβει κατευθείαν 
με το ασανσέρ στο γραφείο του όπου καθισμένος θα εργαστεί όλη τη διάρκεια του 
ωραρίου του.

Στη συνέχεια θα πάρει το αυτοκίνητο θα παρκάρει στην πυλωτή της πολυκατοικί-
ας του και θα καθίσει μπροστά στην τηλεόραση τρώγοντας σνακ και θα κάνει ζάπινγκ 
κρατώντας το τηλεχειριστήριο ενώ παράλληλα θα  μιλάει με το κινητό τηλέφωνο 
του.

Αναφέρω την παραπάνω αλληλουχία γεγονότων  για να απαντήσω στο συχνά 
αιτιώμενο ότι δεν υπάρχουν αρκετά πάρκα για περπάτημα και άλλα παρόμοια. Έχει 
υπολογιστεί πως τα βήματα που μειώνουμε με τις παραπάνω δραστηριότητες που 
έχουμε σταματήσει αντιστοιχούν στο 10 επιπλέον κιλά που οι περισσότεροι έχουν 
από την ηλικία των 35 ως και την ηλικία των 50 ετών.

Επίσης με το παραπάνω παράδειγμα καταρρίπτω το επιχείρημα ότι «μεγάλωσα και 
έπεσε μεταβολισμός μου».

Αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει είναι μία εξαιρετικά μεγάλη μείωση 
οποιασδήποτε σωματικής δραστηριότητας σε σχέση με μία μεγάλη αύξηση της πο-
σότητας προσλαμβανόμενου φαγητού.

Παράλληλα είναι αποδεδειγμένο πως ο παχύσαρκος άνθρωπος συστηματικά υπο-
εκτιμά την ποσότητα του προσλαμβανόμενου φαγητού και υπερεκτιμά την όποια 
σωματική δραστηριότητά του.

Οι παραπάνω σύγχρονες συνήθειες οδηγούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς την 
εμφάνιση παχύσαρκων ανθρώπων. Επιταχύνουν την εκδήλωση και αυξάνουν την 
βαρύτητα της υπέρτασης και τους σακχαρώδους διαβήτη,  παθολογικών καταστάσε-
ων οι οποίες στο μέλλον από σοβαρό ιατρικό πρόβλημα θα εξελιχθούν σε σημαντι-
κότατο ιατροκοινωνικό πρόβλημα.

Η μείωση σωματικού βάρους με παράλληλη μείωση των προσλαμβανομένων θερ-
μίδων και αύξηση της σωματικής δραστηριότητας και η έγκαιρη και σωστή αντιμε-
τώπιση της αρτηριακής υπέρτασης θα βοηθήσουν ώστε να έχουμε μια μεγαλύτερη 
και καλύτερη ποιότητα ζωής. Μπορούμε να κάνουμε 2000 βήματα περισσότερο κάθε 
μέρα και να καταναλώνουμε λιγότερα σνάκ. 

Ας μην ξεχνάμε ότι το διακύβευμα είναι μεγάλο, είναι ίδια μας, η μία και μοναδική, 
ζωή μας. Πως θέλουμε να την ζήσουμε; Με τις πράξεις μας είμαστε εμείς που 
σήμερα αποφασίζουμε για το αύριο τόσο το δικό μας όσο και των παιδιών 
μας!

*Σημειωτέων ότι για έναν νέο άνθρωπο η ιδανική πίεση πρέπει να είναι <120mmHg 
η συστολική και <80mmHg η διαστολική και ας μην ξεχνάμε ότι ο ρυθμισμένος 
υπερτασικός ασθενής είναι φυσιολογικό άτομο!

Συνέχεια από τη σελ. 5
Συνέχεια από τη σελ. 1

Συνέχεια από τη σελ. 1
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Διόρθωση Αρτοζήνος Φ. 221 σελ. 7, 3η φωτό: 
Από αριστερά: Αθανάσιος Μπόρας (Μποδοσάκης)  

αντί Χρήστος Κωνσταντόπουλος (Του Μουργάκου)

ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ
Γιώργος Τρουπής Καθηγητής Ιατρικής, 18/11/2021

Τα εμβόλια ανήκουν στα φάρμακα που προλαμβάνουν την εκδή-
λωση λοιμωδών νόσων. Είναι αντιγόνα δηλαδή, συνήθως, πρωτεϊ-
νικής φύσης ουσίες που όταν εισέλθουν στον οργανισμό προκαλούν 
το σχηματισμό αντισωμάτων,  τα οποία επιφέρουν ανοσία (δηλαδή 
μη εκδήλωση της συγκεκριμένης νόσου).

Τα αντισώματα είναι προστατευτικές, πρωτεϊνικής φύσης, ουσίες 
που παράγονται από τα λεμφοκύτταρα του αίματος για να εξουδετε-
ρώσουν το αντίγονο όταν ξαναέλθει σε επαφή με τον οργανισμό.

Τα εμβόλια δημιουργούν τεχνητή  ενεργητική ανοσία. Ανοσία μπορεί 
να αναπτυχθεί και από αποδραμούσα νόσο, ή παθητικά,  που διαρκεί 
λίγους μήνες όπως των νεογνών που παρέλαβαν  αντισώματα από τη 
μητέρα τους.

Τα εμβόλια αποτελούνται από ιούς ή βακτήρια που «ζουν» αλλά με 
διάφορες τεχνικές έχουν εξασθενήσει και δεν μπορούν να προκαλέ-
σουν την εκδήλωση της νόσου αλλά μόνο ανοσία (π.χ. εμβόλιο ιλαράς, 
παρωτίτιδας,  πολιομυελίτιδας, φυματίωσης) ή έχουν αδρανοποιηθεί-
νεκρωθεί (π.χ. εμβόλιο γρίπης,  το ολοκυτταρικό του κοκίτη και του τυ-
φοειδούς)  ή αποτελούνται από το μέρος των μικροβίων που προκαλεί 
την λοίμωξη- τοξίνη (π.χ. διφθερίτιδας και τετάνου) ή από ένα τμήμα 
του μικροοργανισμού (το νεότερο εμβόλιο γρίπης, το ακυτταρικό του 
κοκίτη, του πνευμονιόκοκκου  και του μηνιγγιτιδόκοκκου), ή είναι προϊ-
όντα που παρασκευάζονται με βιοτεχνολογικές τεχνικές ανασυνδιασμέ-
νου DNA (π.χ. εμβόλιο ηπατίτιδας).

Τα τελευταία χρόνια έχουν παρασκευαστεί πολυδύναμα εμβόλια 
(για πολλές νόσους μαζί) που διευκολύνουν έτσι  στην εφαρμογή τους, 
αφού κάθε εμβόλιο πρέπει (συνήθως) να ενεθεί  αλλά και να επαναλη-
φθεί (σε δόσεις η αναμνηστικούς εμβολιασμούς).

Υπάρχει χρονοδιάγραμμα εμβολιασμών που  πρέπει να ακολουθεί-
ται και κάθε εμβολιασμός να καταγράφεται σε ειδικό σημειωματάριο, 
ώστε να γνωρίζει το άτομο κι ο γιατρός σε ποιες νόσους είναι το άτομο 
ανοσοποιημένο (π.χ. τέτανος).

Οι ανεπιθύμητες  ενέργειες που μπορούν να προκληθούν από το 
εμβόλιο είναι συνήθως, πόνος, πυρετός (που αντιμετωπίζεται με απλά 
αντιπυρετικά όπως παρακεταμόλη), ερυθρότητα και οίδημα στο σημείο 
του εμβολιασμού, κνησμός και σπανίως γενικευμένη αλλεργική αντί-
δραση. 

Μερικοί εμβολιασμοί έχουν εγκαταλειφθεί και δεν εφαρμόζονται τα 
τελευταία χρόνια, γιατί  οι αντίστοιχες νόσοι έχουν εκριζωθεί. Ο φόβος 
,όμως,  τρομοκρατικών ενεργειών τους επανέφερε στο προσκήνιο, 
όπως τον ενδοδερμικό εμβολιασμό έναντι της ευλογιάς. Εμβόλιο όμως 
είναι δύσκολο να βρεθεί και η ιατρική κοινότητα ήλπιζε πως δεν θα χρει-
άζονται πλέον

Και ενώ  παγκοσμίως ο ιατρικός κόσμος περίμενε μελλοντικά  την 
άγνωστη νόσο Χ, ξαφνικά παρουσιάστηκε ύποπτα, ύπουλα και αόρατα 
ο λίαν επιθετικός και πολύ μεταδοτικός με πολλαπλές μεταλλάξεις κο-
ρωνοϊός  Covid-19.  

Έχουμε να κάνουμε με έναν αόρατο πόλεμο.
Έτσι η Ιατρική κοινότητα βρέθηκε μπροστά σε μία απίστευτα πρω-

τόγνωρη κατάσταση. Όμως με γρήγορες ερευνητικές τεχνικές και με-
θόδους -ιατρικά τεκμηριωμένες- παρασκεύασε τα εμβόλια κατά της 
Covid-19. Τα εμβόλια αυτά έχουν μεγάλη προληπτική αποτελεσματικό-
τητα και ενώ στο παρελθόν υπήρχαν σε μικρό βαθμό αντιδράσεις για 
τα εμβόλια, σήμερα (που η τεχνολογία καλπάζει κι η ανθρωπιά βου-
λιάζει) ξεφύτρωσαν πάμπολλοι αρνητές-αντιεμβολιαστές να αντιδρούν 
στον εμβολιασμό με διάφορες δικαιολογίες του τύπου ότι αυτά δρουν 
στο DNA, γονιδίωμα, σφράγισμα αντίχριστου   κλπ δηλαδή αερολογίες 
και βλακείες – κουβέντες καφενείου μη ιατρικά τεκμηριωμένες. Είναι 
οι συστηματικά επιθετικοί αντιρρησίες, που έχουν γνώμη επί παντός 
επιστητού. 

Για να πούμε όμως τα πράγματα με το όνομά τους η πανδημία του 
κορωνοϊού  μας έγινε μόνιμη καθημερινή εμμονή εδώ και δύο χρόνια. 
Μας βασανίζει κυριολεκτικά αφάνταστα.

Όποτε μου ανοίγουν γνωστοί και άγνωστοι κουβέντα σχετικά με την 
πανδημία προσπαθώ να το γυρίσω αλλού. Η εμμονική  ενασχόλησή 
με ένα θέμα όσο και αν αυτό σε καίει κινδυνεύει να σε τρελάνει. Πόσο 
μάλλον δε όταν δεν διαθέτεις αρκετές πληροφορίες και ικανή γνώση 
(παρά νομίζεις) ότι ενημερώνεσαι από το διαδίκτυο 

Συμφιλιώνομαι σταδιακά με την ιδέα ότι δεν θα περάσω (ούτε εγώ 
ούτε κανείς άλλος) την πανδημία αβρόχοις ποσί. Τα εγγόνια μου  συ-
νυπάρχουν καθημερινά με σμάρια συμφοιτητές τους και είναι  ζήτημα 
χρόνου να μολυνθούν και να με μολύνουν όπως και οι φοιτητές μας  
που δια ζώσης (εντολή Υπουργείου) διδάσκουμε στα αμφιθέατρα.  Και 
ας αποδεικνύονται τα παιδιά ασυγκρίτως πιο πειθαρχημένα από τους 
ενήλικες.

Στατιστικά μιλώντας ο ιός παραμονεύει στην επόμενη άντε την με-
θεπόμενη στροφή του δρόμου. Ευελπιστώ απλώς να προφθάσω να 
κάνω την 3η αναμνηστική δόση του εμβολίου, ώστε να με βρει όσο το 
δυνατόν πιο αρματωμένο γίνεται.

Το λέτε ηττοπάθεια; Το λέω ψυχραιμία!
Ό,τι ακριβώς απαιτούν οι ταραγμένοι μας καιροί.
Ένα έχω να πω: «Ένα τσίμπημα με εμβόλιο. Ζωή χωρίς φόβο».
Ένας μεγάλος  έλληνας  πραγματιστής είχε διατυπώσει αριστουργη-

ματικά το ρηθέν (που συνδυάζεται άμεσα και συνάδει με την πανδημία).
«Όποιος στη μάχη πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου, τον πόλεμο 

τον χάνει.»
Οπότε, Εμβόλιο για να μην χάσουμε τον πόλεμο (τη ζωή μας)!

Όνειρο - Έργο Παναγιώτας Ι. Βέργου

Εορτασμός Αγίας Παρασκευής Σέρβου, 2021

Το όμορφο και περίτεχνο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, βρί-
σκεται στην ανατολική είσοδο του χωριού μας, κολλητά με τη γνω-
στή μας «Τρανηβρύση», τη βρύση, που τα παλιότερα χρόνια (πριν 
έρθει το νερό της κοκκινόβρυσης) «πρόσφερε» το νερό της στο μισό 
σχεδόν χωριό και σε όλα τα ποτιστικά της περιοχής (Νταραίικα κλπ).

Οι πατριώτες, κάθε χρόνο γιορτάζουν με ενδιαφέρον στις 26 Ιου-
λίου τη μνήμη της Αγίας, την οποία θεωρούν θαυματουργό, και προς 
τούτο υπάρχει και σχετικό άρθρο του πατριώτη μας ιστοριοδίφη, Ν. 
Παπαγεωργίου (σύνδεση στο τέλος).

Φέτος, έγινε θεία λειτουργία με αρτοκλασία, χωρίς όμως προ-
σφορά βραστής γίδας, όπως συνέβαινε τα παλιότερα χρόνια. Περί 
τους 50 πατριώτες που βρέθηκαν στο χωριό παρακολούθησαν τη 
λειτουργία και πήραν και …το λουκουμάκι τους.

Ο σύζυγος της Μίνας Δημοπούλου, κ. Ραυτόπουλος, έβγαλε 
εξαιρετικές φωτογραφίες από τον εορτασμό, που μπορείτε να απο-
λαύσετε στον παρακάτω σύνδεσμο (τις είδαμε δημοσιευμένες στη 
σερβαίικη ιστοσελίδα servou lovers) 

Ο πατριώτης απόστρατος στρατηγός Χ. Αθ. Μαραγκός, που 
ασχολείται εξονυχιστικά με θέματα ιστορίας του χωριού μας (και 
έχουμε δημοσιεύσει αρκετά άρθρα του στην ιστοσελίδα μας), ασχο-
λήθηκε και με την ιστορία αυτού του Ναού, που χρονολογείται πι-
θανότατα από την παλαιοχρηστιανική εποχή (4ος αιώνας μ.Χ.). Οι 
διαπιστώσεις του είναι πραγματικά αξιοθαύμαστες και απίστευτες 
και αξίζει να τις μελετήσουμε ξανά όλοι, για να διαπιστώσουμε την 
εξαιρετική φαντασία, γνώση, τέχνη και τεχνική των Σερβαίων μα-
στόρων, αλλά και το θρησκευτικό συναίσθημα των προγόνων μας, 
που σκέφτηκαν και έφτιαξαν  έναν τέτοιο πέτρινο Ναό (3-4 φορές 
τον ξανάφτιαξαν από την αρχή, μετά από ολική καταστροφή), με 
τόσες πολλές επιστημονικές λεπτομέρειες. Τα τελευταία χρόνια, έγι-
νε συντήρηση του Ναού (μαζί και της Τρανηβρύσης) από ευσεβείς 
Σερβαίους, προσφορές πατριωτών και ενδιαφέρον του Συνδέσμου.

Ιερός Ναός της Αγίας Παρασκευής Σέρβου.
Το θαύμα της Αγίας Παρασκευής.
Λόγω της σημαντικότητας του Ιερού Ναού,
δύο πατριώτες έφτιαξαν το ξωκλήσι μας και ως έργο τέχνης.

Ο πατριώτης Χρήστος Δ. Κωνσταντόπουλος έφτιαξε ανάγλυφο 
το Ναό με πετραδάκια και πρόσφερε το έργο του στο Πολιτιστικό 
Κέντρο του χωριού. (Τα πρόσωπα και παραθυρα που φαίνονται στη 
στέγη είναι από την ανατανάκλαση του φωτός στο Πολιτιστικό. Η στέ-
γη συνεχίζεται κανονικά).

Η ιατρός, Μαρία συζ. Χ. Ι. Μαραγκού, ερασιτέχνης ζωγράφος, 
ζωγράφισε τον Ναό και πρόσφερε τον πίνακα στο Π. Κ. του χωριού.

Εορτασμός Προφήτη Ηλία 
Σέρβου, 2021

χη», που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα (από το παλιόκαστρο φαί-
νονται τα 2/3 της Πελοποννήσου) και σχετικά εύκολη διαδρομή. 
Κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για μια άποψη της περιοχής.

Το μονοπάτι προς το Παλαιόκαστρο
Σίγουρα οι νεότεροι του χωριού θα κάνουν αυτή, τη μοναδική 

σε φυσικό κάλος διαδρομή -και όχι μόνο μία φορά- τα καλοκαί-
ρια, και θα έχουν την ευκαιρία να δουν και τα ξωκλήσια του Αγια-
ντριά, του Αγιολιά και της Αγίας Παρασκευής!

Χρόνια πολλά στους πατριώτες, που συμμετείχαν και φέτος στον 
εορτασμό της μνήμης του Προφήτη Ηλία. Και του χρόνου.

Εορτασμός στον “Αγιολιά” το 2019.

O Σύνδεσμος Σερβαίων σας εύχεται 

Καλή Σαρακοστή!Έργο Γεωργίας Κωνσταντοπούλου

Tα Οι κο νο μι κά μας

ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ

Αρ. Λογ. 151-002101-091057
IBAN:GR 9701401510151002101091057

2. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αρ. Λογ. 6014-040030-371

IBAN:GR5001710140006014040030371

συνέχεια από τη σελ.6

Συνδρομές μέσω ΑΛΦΑ Τράπεζας
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 30

ΒΕΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝ.
Για τους πυρόπληκτους Γορτυνίας 100

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 50

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΔΗΜ. 30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡ. 50

ΣΧΙΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝ, 30

Για τους πυρόπληκτους Γορτυνίας

ΣΧΙΖΑΣ ΟΑΝ. 30

ΤΡΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΣ του ΒΑΣ. 30

ΣΥΝΟΛΟ 350
 

Προσφορά στη Μνήμη 
Κωνσταντίνου Χρ. Μπόρα

Η κόρη του Ελένη Κ. Μπόρα
€ 20

Εμπλουτισμός του λογισμικού της 
ιστοσελίδας μας www.servou.gr

Ο Θοδωρής Γ. Τρουπής (Γκράβαρης), με την ιδιότητα ενός εκ των 
διαχειριστών της ιστοσελίδας μας, βελτίωσε την αποδοτικότητά της, 
με το πρόσθετο λογισμικό: «JCE- Α Content Editor for Joomla,» 
καταβάλλοντας το ποσό των 35,96 Ευρώ, που επιβαρύνθηκε ο 
ίδιος. Θερμά τον ευχαριστούμε!

Φωτό 
Διονύσης Ραυτόπουλος

Χ. Ι. Μαραγκός


