
Καλοκαίρι 2019 
– Σκέψεις και Απόψεις

Οι λίγοι πατριώτες που κατοικούσαν μόνιμα ή διέμεναν 
προσωρινά στην ευρύτερη αστική περιοχή Αθηνών – 
Πειραιά, το έτος 1922, ίδρυσαν το Σύνδεσμο Σερβαίων 
Αρκαδίας, «Η Κοίμηση της Θεοτόκου».
Έκτοτε, με την πάροδο του χρόνου, το πλείστο των 

πατριωτών μετακινήθηκε από το χωριό και εγκαταστά-
θηκε μόνιμα στην ως άνω αστική περιοχή, όπως και σε 
άλλες πόλεις. Τη δεκαετία του 1980, οι περισσότεροι των 
μόνιμων κατοίκων του χωριού ήταν ηλικιωμένα άτομα. 
Οι μετακινηθέντες στα αστικά κέντρα – εσωτερικοί 

οικονομικοί μετανάστες πρώτης γενιάς – διατηρούσαν 
πολύ στενούς συναισθηματικούς δεσμούς με το χωριό, 
όπου διέμεναν γονείς, συγγενείς και φίλοι. Εκεί, ως 
επισκέπτες – παραθεριστές, έβρισκαν του κόσμου τα 
αγαθά που παρήγοντο στο χωριό. Τότε, όλη σχεδόν 
η κατάλληλη, μετά από ανθρώπινες επεμβάσεις (ξελι-
θάρωμα, κατασκευή τοιχίων για τη συγκράτηση του 
εδάφους – πεζούλες) γη καλλιεργείτο, υφισταμένων όλων 
των προϋποθέσεων όπου άνθρωποι με τεχνογνωσία, 
αροτριώντα ζώα, προσβάσεις στα χωράφια, μέσα και 
εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση δε αδήριτης ανάγκης, το 
χωριό ήταν το ασφαλές καταφύγιο, όπως συνέβη κατά 
τη διάρκεια της Γερμανο-Ιταλικής κατοχής (1941-1944). 
Απότοκος αυτών ήταν και η συσπείρωση των πα-

τριωτών στο σύνδεσμο, για την ευόδωση των σκοπών 
του, με δε τη συνδρομή τους έγιναν όλα τα μεγάλα έργα 
στο χωριό. Αυτά είναι γνωστά τοις πάσι. Σήμερα, με τις 
κρατούσες, λόγω της σοβούσης οικονομικής κρίσεως 
συνθήκες, είναι αναγκαία, όπως την εποχή των μεγάλων 
έργων, η συσπείρωση των πατριωτών και φίλων πέριξ 
του Συνδέσμου. Αυτό θα πραγματωθεί με την ενεργό 
συμμετοχή τους σ’ αυτόν και η συνέχιση της παράδο-
σης κατασκευής έργων ευπρεπισμού και όχι μόνο στους 
κοινόχρηστους χώρους του χωριού. 
Περαιτέρω, για τη στοιχειώδη λειτουργία του Συνδέ-

σμου (όπως διατήρηση του γραφείου και του πολιτιστι-
κού κέντρου, πληρωμή ΕΝΦΙΑ, έξοδα έκδοσης και κυ-
κλοφορίας του Αρτοζήνου, λειτουργίας της ιστοσελίδας) 
είναι αναγκαία και η οικονομική ενίσχυση του Συνδέσμου. 
Ιδιαίτερη υποχρέωση, ανεξάρτητα των αναφερομένων 
στο καταστατικό, έχουν κατ’ αρχήν τα φυσικά πρόσωπα 
που συγκροτούν, διαχρονικά το Διοικητικό Συμβούλιο. 
Τα ίδια ισχύουν και για τα πρόσωπα που προβάλλονται 
μέσω του Αρτοζήνου ή της ιστοσελίδας, όπως είναι οι 
πολιτευτές, οι οποίοι αδιάκριτα προβλήθηκαν με αναρ-
τήσεις στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου.
Σήμερα, δυστυχώς, δεν υπάρχουν πατριώτες με μεγάλο 

πλούτο ή μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα (εφο-
πλιστές, βιομήχανοι κλπ.). Ετσι, στερούμεθα χορηγών, 
τόσο για την εκτέλεση κοινωφελών έργων όσο και την 
προσφορά κοινωνικού, όπως είναι η χορήγηση υποτρο-
φιών σε νέους επιστήμονες, η προσφορά θέσεων εργα-
σίας σε άνεργους νέους ή έχοντες ανάγκη πατριώτες. Σε 
κάθε περίπτωση, ήτοι αν υπάρχουν τέτοιοι πατριώτες, 
παραμένουν στην αφάνεια ή αδρανούν. Το μέγιστο και 
ανεκτίμητο «κεφάλαιό» μας είναι οι γιατροί μας. 
Το παρόν φύλλο του Αρτοζήνου είναι τιμητικά αφι-

ερωμένο στη διεθνώς διακεκριμένη ιατρό, Χρυσούλα 
Νικ. Ζαχαροπούλου, χειρουργό γυναικολόγο, ειδικευ-
μένη στην αντιμετώπιση της «Ενδομητρίωσης». Η κα 
Ζαχαροπούλου που έχει τιμηθεί από τον τέως Πρόεδρο 
της Γαλλικής Δημοκρατίας, Φρανσουά Ολάντ, με το πα-
ράσημο του «Ιππότη του Εθνικού Τάγματος της Αξίας» 
και πρόσφατα εκλέχθηκε Ευρωβουλευτής της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, με το κόμμα του νυν Προέδρου, Εμμανουέλ 
Μακρόν. 
Ως ελάχιστη προσφορά των γιατρών μας, θεωρώ, 

ότι είναι κατ’ αρχήν η αποστολή για δημοσίευση στον 
Αρτοζήνο η ανάρτηση στην ιστοσελίδα άρθρων, εκλα-
ϊκευμένων σχετικών με την επιστήμη τους, όπως αυτό 
που δημοσιεύθηκε στο φύλλο 212 του Αρτοζήνου. Τα ίδια 

Πνευματικό Κέντρο ΣέρβουΑγαπητοί πατριώτες,Το Πολιτιστικό Κέντρο του Σέρβου έγινε με συνερ-γασία του τότε Δήμου Ηραίας -νυν Δήμος Γορτυνί-ας- και του Συνδέσμου Σερβαίων, ο οποίος διέθεσε περί τις 100.000 Ευρώ, από προσφορές πατριωτών. Το θέμα της παραχώρησής του Πολιτιστικού Κέντρου στον Σύλλογο για 99 χρόνια, η τακτοποίηση κάποιων ‘αυ-θαιρεσιών’ και η αλλαγή χρήσης των χώρων στο ακίνητο, απασχολούν τον Σύνδεσμο, από το 2011.Το ΔΣ του Συνδέσμου σάς ενημερώνει ότι η Παραχώρηση της Χρήσης του Πολιτιστικού Κέντρου στο Σύλλογο από το Δήμο Γορτυνίας για 99 χρόνια, δεν τελεσφόρησε, όμως πραγματοποιήθηκε η Νομιμοποίηση και Αλλαγή Χρήσης, στο οίκημα του Πολιτιστικού ΚέντρουΠεριληπτικά, με χρονολογική σειρά, το θέμα της παρα-χώρησης του ΠΚ στο Σύλλογο για 99 χρόνια έχει ως εξής:1)    Στις Γενικές Συνελεύσεις της 10.3.2013, και Αυ-γούστου 2013 ψηφίστηκε σχέδιο επιστολής, με απόλυτη 
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Tαχ. Γραφείο

Aριθμός Άδειας

Συνέχεια στη σελ. 3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ. Σ.
ΤΟΥ Δ. Σ. ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΕΡΒΑΙΩΝ

Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Σερβαίων 
θα πραγματοποιηθεί όπως πάντα στο χωριό μας,

την Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019 
και ώρα 10η π.μ., στην αίθουσα 
του Πνευματικού Κέντρου.

Στην έναρξη της Γ.Σ. θα γίνει σύντομη μνεία 
στο έργο  και απονομή τιμητικής πλακέτας 

στην Ευροβουλετή της Γαλλικής Δημοκρατίας, 
Iατρό Γυναικολόγο, Χρυσούλα Ν. Ζαχαροπούλου.

Το ΔΣ του Συνδέσμου Σερβαίων καλεί όλους τους 
πατριώτες να προσέλθουν στη Γ.Σ., η οποία ίσως 
είναι η πλέον κρίσιμη, αφού θα αποφασιστεί τι θα 
γίνει με το μέλλον του Συνδέσμου. Όσοι αγαπάνε 
το Σύνδεσμο και θέλουν να συνεχίσει να υπάρχει 
οφείλουν να προσέλθουν.

 Χρυσούλα Ν. Ζαχαροπούλου
Chrysoula Zacharopoulou

Ευρωβουλευτής
Η διεθνώς διακεκριμένη 

Χρυσούλα Νικ. Ζαχα-
ροπούλου – Chrysoula 
Zacharopoulou, Χειρουρ-
γός-Γυναικολόγος, ειδι-
κευμένη στην αντιμετώ-
πιση της ενδομητρίωσης, 
εκλέχθηκε ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥ-
ΤΗΣ της Γαλλικής Δημο-
κρατίας, στις ευρωεκλο-
γές του 2019, με το κόμμα 
του Γάλλου Προέδρου 
Εμανουέλ Μακρόν, «La 
Republique en Marche».
Η Χρυσούλα κατάγε-

ται από το χωριό Σέρβου 
Γορτυνίας Αρκαδίας και 
το χωριό Άγιοι Ανάργυροι 
Λακωνίας, ενώ μεγάλωσε στο Κιάτο.

«Πρώτος σταθμός των σπουδών της ήταν η Ρώμη και το Πα-
νεπιστήμιο La Sapienza. Χάρη στις ευρωπαϊκές ανταλλαγές 
φοιτητών, οι σπουδές και η εκπαίδευσή της συνεχίστηκαν 
στο Στρασβούργο, συγκεκριμένα στο IRCAD. Ακολούθησαν 
σπουδές στο Παρίσι, μετά το πέρας των οποίων εργάζεται 
σε Στρατιωτικό Νοσοκομείο».
Έχει ιδρύσει την Ένωση «Info Endometriosis» για την 

ενημέρωση και αντιμετώπιση της νόσου που επηρεάζει 
εκατομμύρια γυναίκες στον κόσμο.
Έχει τιμηθεί από τον τέως Πρόεδρο της Γαλλικής Δημο-

κρατίας, Φρανσουά Ολάντ, με το παράσημο του «Ιππότη 
του Εθνικού Τάγματος της Αξίας» για την προσφορά της 
στην ενημέρωση της Κοινωνίας των Κρατών και των Θε-
σμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε θέματα που άπτονται 
της Ιατρικής Επιστήμης και κυρίως της Ενδομητρίωσης.
Σε συνέντευξή της στο ΑΠΕ – ΜΠΕ αναφέρει και τα ακό-

λουθα: «Γεννήθηκα στην Ελλάδα, έζησα στη συνέχεια στην 
Ιταλία για 14 χρόνια, και εδώ και 12 χρόνια ζω και εργά-
ζομαι στη Γαλλία, είμαι παντρεμένη με Γάλλο. Είμαι παιδί 
της Ευρώπης. Γνωρίζω τι σημαίνει να είσαι Ευρωπαίος 
πολίτης , ξέρω τι μου έδωσε η Ευρώπη, πόσα οφείλω στην 
Ευρώπη και αυτήν τη στιγμή είναι δική μου υποχρέωση 
να βγω μπροστά και να πω ότι εμείς οι Ευρωπαίοι είναι 
μεγάλη τύχη να ζούμε σε αυτή την περιοχή του κόσμου 
που υπάρχει δημοκρατία, που υπάρχει ειρήνη».
Για τη μεγαλειώδη αυτή, διεθνούς εμβέλειας επιτυχία 

της Ευρωβουλευτού ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, το 
Δ.Σ. του Συνδέσμου των Απανταχού Σερβαίων Αρκαδίας 
εκφράζει τα πιο θερμά του Συγχαρητήρια και της εύχε-
ται, ολόψυχα, καλή συνέχεια στη ζωή της, σε όλες τις 
εκφάνσεις της.
Στον πατέρα της, συγχωριανό μας Νίκο Ευθ. Ζα-

χαρόπουλο, τη μητέρα της, Μαρία Πλαγάκη, και την 
αδελφή της, Σοφία, ανήκουν όλα τα εύσημα. Να 
χαίρονται τη Χρυσούλα τους και κάθε επιτυχία της.
Η Χρυσούλα έχει πάρει το όνομα της γιαγιάς της Χρυσού-
λας, το γένος Γεωργίου Ηλία Στρίκου. Ο παππούς της ήταν 
ο Ευθύμιος (Θυμιάκος) Ζαχαρόπουλος.
Τιμώντας την Ευρωβουλευτή μας, το Δ.Σ. αποφάσισε ομό-

φωνα να αναρτηθεί η παρούσα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα 
του Συνδέσμου μας servou.gr, να δημοσιευτεί στην εφημε-
ρίδα «Αρτοζήνος», φύλλο τιμητικά αφιερωμένο σε αυτήν, 
και στην τοπική εφημερίδα «Η Γορτυνία», και να τιμηθεί με 
την απονομή σε αυτήν πλακέτας, προσεχώς.

Με όλες τις ευχές μας, για το Δ.Σ.,
Ο Πρόεδρος,                                  Η Γραμματέας,

   Ιωάννης Κ. Μπόρας,                     Ελένη Μπόρα
   Επίτιμος Εφέτης

Το φύλλο αυτό είναι αφιερωμένο στην Ευρωβουλευτή Χρυσούλα Ν. Ζαχαροπούλου

Συνέχεια στη σελ. 3

Η Τρανή Βρύση

 Σουληνάρι Σουληνάρι

Aζά καν ελκαλάμ μιν φάντα, ασσουκούτ μιν ζαχάμπ.
                                                Aραβική Παροιμία

«Είναι χρυσός η σιωπή και άργυρος ο λόγος.»

Τίς βέβηλος προέφερε τοιαύτην βλασφημίαν;
τίς χαυνωθείς Aσιανός παραιτηθείς εις μοίραν
τυφλήν, βωβήν, τυφλός, βωβός; Ποίος οικτρός παράφρων
ξένος τη ανθρωπότητι, την αρετήν υβρίζων,
χίμαιραν είπε την ψυχήν, και άργυρον τον λόγον;
Το μόνον μας θεοπρεπές δώρημα, περιέχον
τα πάντα — ενθουσιασμόν, λύπην, χαράν, αγάπην·
εν τη ζωώδει φύσει μας ανθρώπινον το μόνον!
Συ όστις τον αποκαλείς άργυρον, δεν πιστεύεις
το μέλλον, λύον την σιγήν, μυστηριώδες ρήμα.
Συ εν σοφία δεν τρυφείς, πρόοδος δεν σε θέλγει·
με την αμάθειαν — χρυσήν σιγήν — ευχαριστείσαι.
Νοσείς. Είν’ η αναίσθητος σιγή βαρεία νόσος,
ενώ ο Λόγος ο θερμός, ο συμπαθής, υγεία.
Σκιά και νυξ είν’ η Σιγή· ο Λόγος, η ημέρα.
Ο Λόγος είν’ αλήθεια, ζωή, αθανασία.
 Λαλήσωμεν, λαλήσωμεν — σιγή δεν μας αρμόζει
αφού εις το ομοίωμα επλάσθημεν του Λόγου.
Λαλήσωμεν, λαλήσωμεν — αφού λαλεί εντός μας
η θεία σκέψις, της ψυχής άυλος ομιλία.

Ο Σύνδεσμος Απανταχού 
Σερβαίων σας εύχεται 
Καλό Καλοκαίρι
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Ιδιοκτησία:
Σύνδεσμος Σερβαίων Αρκαδίας

«Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
Αγίου Μάρκου 16, 5ος όροφος  Τ.Κ. 10560, 

Αθήνα 
Α.Φ.Μ.: 099547610 
ΔΟΥ: E΄ ΑΘΗΝΩΝ 

•
Υπεύθυνος Έκδοσης:

Ιωάννης Κ. Μπόρας (6977 631017)
Yπεύθυνος Σύνταξης - Επιμέλεια:

Ελένη Κ. Μπόρα
•

Συντακτική Επιτροπή: 
Ελένη Κ. Μπόρα (6931-814692)
Θεόδωρος Γ. Τρουπής (6977-

365905)
•

Συνδρομή: 30 € Εξωτερικού: 
50 $ Αμερικής - 100 $ . Αυστρ. 

•
Τυπογραφείο -  Ηλεκτρονική 

Σχεδίαση: 
Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Γερανίου 7, Αθήνα  
Τηλ. 210-5244-309 

A ρ τ ο ζ ή ν ο ς

Γέννηση τέκνων Ανδρέα Παν. 
Kωνσταντόπουλου 

Στις 1.2.2019, ο Ανδρέας Παν. Kων-
σταντόπουλος και η σύζυγός του Φανή 
Κων. Χατζηπαυλίδη, απέκτησαν τρί-
δυμα, δύο αγοράκια και ένα κοριτσάκι. 
Ο Ανδρέας είναι γιος του Παναγιώτη Kων-
σταντόπουλου, από την Κόρινθο.

Γέννηση τέκνου Μαργαρίτας Τρουπή
Στις 8.7.2019, η Μαργαρίτα Θοδ.Τρου-

πή, κόρη του μέλους του Δ.Σ. του Συνδέσμου 
μας, Θ. Γ. Τρουπή και ο σύζυγός της, Άγγελος 
Κορέλας, απέκτησαν το δεύτερο παιδάκι 
τους, ένα υγιέστατο αγοράκι.

Ο Σύνδεσμος εκφράζει τις καλύτερες 
ευχές του στους ευτυχείς γονείς, παπ-
πούδες, γιαγιάδες και λοιπούς συγγενείς, 
και στα νεογέννητα παιδάκια τους να 
ζήσουν, να είναι πάντα γερά και τυχερά 
στη ζωή τους.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Βάπτιση τέκνου Νικολάου Χρ. Δάρα.
Στις 8.6.2019, ο Νικόλαος Χρ. Δάρας και 

η σύζυγός του Ελένη, βάφτισαν το αγοράκι 
τους και του έδωσαν το όνομα Χρήστος.
Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας 
Κυριακής, στα Σπάτα Αττικής.
Μετά τη βάπτιση, μέσα σε μια χαρούμενη 

ατμόσφαιρα, προσφέρθηκαν κεράσματα 
στους καλεσμένους, και η ευτυχισμένη οι-
κογένεια δέχτηκε τις καλύτερες ευχές όλων 
για το αγοράκι τους.

Βάπτιση τέκνου Μαρίας Παν. Δάρα.
Η Μαρία Παν. Δάρα και ο σύζυγός της Γε-

ώργιος Κουρμάς, βάφτισαν το αγοράκι τους 
και του έδωσαν το όνομα Αριστοτέλης – 
Παναγιώτης. Η Μαρία είναι κόρη της Γεωρ-
γίας  και του Παναγή Δάρα, ο οποίος ήταν 
επί έτη μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας.
Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας 
Φιλοθέης.

Ο Σύνδεσμός μας εύχεται ολόψυχα 
στους ευτυχείς γονείς, παππούδες, για-
γιάδες και λοιπούς συγγενείς, να τους 
ζήσουν τα νεοφώτιστα, να είναι καλότυ-
χα και πάντα ευτυχισμένα στη ζωή τους.

ΠΕΝΘΗ
Απεβίωσε ο Τάσος Γεωργίου Σχίζας
Στις 22.4.2019, έφυγε από τη ζωή ο Τάσος 

Γεωργίου Σχίζας (Τσότρας). σε ηλικία 67 ετών.
Ο Τάσος ήταν το 3ο από τα πέντε παιδιά (Ελέ-
νη-Νίτσα, Σοφία, Τάσος, Αθανασία, Ντίνα) 
του Γεωργίου (Γιώκου) Αναστασίου Σχίζα, 
και της Αικατερίνης Αλεξίου Δημοπούλου.
Με τη σύζυγό του, Γεωργία Ξανθοπούλου, 
απέκτησαν τρία παιδιά, τον Γιώργο, τη 
Μαρία και τον Θοδωρή, και ευτύχησε να 
δει από την κόρη του δύο δίδυμα εγγόνια.
Καταξιωμένο Τραπεζικό στέλεχος της 

Ιονικής Τραπέζης, 
άνθρωπος καλο-
συνάτος, ευγενής, 
άριστος οικογενει-
άρχης -σύζυγος και 
πατέρας, και πολύ 
αγαπητός σε όσους 
είχαν την τύχη να 
τον  γνωρίσουν .
Η εξόδιος ακολου-
θία τελέστηκε τη 
Μ .  Πέμπτη .  στις 

25.4.2019, στον Ι. Ναό εντός του κοιμητη-
ρίου Αγίου Βασιλείου, Περιστέρι.
Την Κυριακή, 26.5.2019, τελέστηκε το 

40ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της 
ψυχής του συγχωριανού μας, Τάσου Σχίζα, 
στον Ιερό Ναό του Εσταυρωμένου, όπισθεν 
του Κοιμητηρίου Περιστερίου.

Απεβίωσε ο Ιωάννης Τσίκος
Στις 26.4.2019, έφυγε αιφνιδίως από τη 

ζωή ο Ιωάννης Τσίκος. 
Ο Γιάννης είχε παντρευτεί τη συγχωριανή 

μας, Μαρία Θεοδ. Παπαγεωργίου (του 
Κολοκοτρώνη), και απέκτησαν τρία παιδιά, 
τον Γρηγόρη, τη Φωφώ και τον Γιώργο.
Καλός οικογενειάρχης και αγαπητός σε 
όλους που είχαν την τύχη να τον γνωρίζουν. 
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 
30.4.2019, στο κοιμητήριο Μεταμόρφωσης 
Αττικής.

Απεβίωσε ο Γεώργιος Δ. Μαραγκός - 
ο πρεσβύτερος των Σερβαίων γιατρών
Στις 27-4-2019, το μεγάλο Σάββατο, 

έφυγε ξαφνικά από το ζωή ο Γ. Μαραγκός, 
σε ηλικία 88 χρόνων. Η εξόδιος ακολου-
θία έγινε την Πέμπτη 2 Μαΐου, από το Α΄ 
Νεκροταφείο Αθηνών, με τη συνοδεία της 
συζύγου του Όλγας, των δύο αγοριών του 
(διαπρεπείς καρδιολόγοι στην Αμερική) και 
πολλών συγγενών, φίλων και συναδέλφων.
Ο Γιώργος, στενός φίλος και συμφοιτη-

τής του αείμνηστου Στάθη Δάρα, έμεινε 
ορφανός από μικρή ηλικία. Την φροντίδα 
του είχε αναλάβει η γιαγιά του «Γρια-Χαρ-
λάμπαινα», που έμενε στα Άνω Πετράλωνα, 
περιοχή που κατοικούσαν πολλοί Σερβαίοι, 
ιδιαίτερα Μαραγκαίοι. 
Σπούδασε με πολλές στερήσεις, και όταν 

τέλειωσε την Ιατρική Αθηνών διορίστηκε 
αγροτικός γιατρός σε χωριό της Μεσσηνί-
ας (Διαβολίτσι), όπου ανέπτυξε και έντονη 
κοινωνική δράση, με βοήθεια στους χωρι-
κούς κλπ. Δραστήριο και ανήσυχο πνεύμα 
έφυγε στη συνέχεια για την Αμερική, όπου 
ολοκλήρωση τις σπουδές του και σύντομα 
ανέβηκε όλα τα σκαλιά της πανεπιστημιακής 
ιεραρχίας. Στο βιογραφικό του υπάρχουν 
πάρα πολλές ερευνητικές εργασίες και κλι-
νικό έργο. Έγινε καθηγητής παιδιατρικής, με 
εξειδίκευση στην καρδιολογία. Πλέον αυτού, 
επί χρόνια ήταν γραμματέας της παγκόσμι-
ας παιδιατρικής εταιρίας.
Όμως η μεγάλη του αγάπη ήταν η Ελλάδα, 

την οποία επισκεπτόταν συχνά. Γύρω στο 
1990 δραστηριοποιήθηκε εδώ και συνέβαλε 
στη δημιουργία του Κέντρου δηλητηριάσε-
ων στο νοσοκομείο παίδων «Αγλαΐα Κυρι-
ακού». Στη συνέχεια, το 1992, ίδρυσε την 
Εταιρία Εφηβικής Ιατρικής, με βασικό σκοπό 
την εκπαίδευση των ελλήνων γιατρών, σε 
θέματα υγείας των εφήβων.
Στο ιδρυτικό της εταιρίας αναφέρεται:

« …Η ΕΕΕΙ 
ιδρύθηκε το 
1992, με ιδρυ-
τικό πρόεδρο 
τον Γ. Μαρα-

γκό, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους 
Έλληνες ειδικούς και εκπαιδευτικούς στην 
ιδιαιτερότητα της φροντίδας των εφήβων. 
Όραμα της ΕΕΕΙ είναι η δημιουργία εξωτερι-
κών ιατρείων και θαλάμων για εφήβους, συμ-
βουλευτικών σταθμών εφηβικής ιατρικής…»
Η ΕΕΕΙ ανέπτυξε έντονη και ποικίλη δρα-
στηριότητα στον Ιατρικό, και όχι μόνο, 
χώρο. Ο ιδρυτής της εταιρίας έγραψε δύο 
σχετικά βιβλία και εξέδιδε κάθε μήνα και 
ένα περιοδικό με τίτλο «εφηβική ιατρι-
κή». Τον προηγούμενο μήνα (Απρίλιος 
2019) έγινε το 12ο σεμινάριο για θέματα 
εφηβικής Ιατρικής, στο Ζάππειο Μέγαρο.
Προς τιμήν του Γ. Μαραγκού και σε ανα-
γνώριση των υπηρεσιών που πρόσφερε 
θεσπίστηκε ειδικό βραβείο στο όνομά του.
«Θέσπιση βραβείου «Γ. Μαραγκός» από το 2010. 
Απονέμεται κάθε έτος στην καλύτερη εργασία 

σε θέματα εφηβικής Ιατρικής. Τιμά εν ζωή τον 
καθηγητή παιδιατρικής και εφηβικής Ιατρικής 
στο Πανεπιστήμιο του Greighton και επισκέπτη 
καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ».
Πλέον αυτών, ο εκλιπών πατριώτης ασχολή-
θηκε και με την Τοπική αυτοδιοίκηση στο Δήμο 
Φιλοθέης-Ψυχικού, όπου διέμενε.
Στο χωριό μας ερχόταν τα καλοκαίρια, όταν 

ήταν μικρός, και έμενε στο σπίτι του Παναγή 
Μαραγκού. Το δικό τους σπίτι (ιδιοκτησίας 
σήμερα Χρήστου Αναστασόπουλου), το 
πούλησε ο παππούς του Χαράλαμπος, όταν 
έφυγε για την Αθήνα, και εγκαταστάθηκε στα 
Πετράλωνα, με 7 παιδιά.
Καλό ταξίδι, ξάδερφε (οι παππούδες μας 

ήσαν αδέρφια) και συνάδελφε, και θερμά 
συλλυπητήρια στους οικείους σου. Το πέρασμά 
σου από τη ζωή άφησε έντονα τα σημάδια 
της κοινωνικής σου προσφοράς, ιδιαίτερα 
στο χώρο της υγείας των Ελλήνων εφήβων. 
Αποτελείς παράδειγμα προς μίμηση.

Χ. Ι. Μαραγκός

Απεβίωσε η Ελένη Η. Γιαννακοπούλου
Στις  5.5.2019, 

έφυγε από τη ζωή 
η Ελένη Ηλ. Γιαν-
νακοπούλου–Παυ-
λάκη, σε ηλικία 90 
ετών .  Η  εξόδιος 
ακολουθία τελέστη-
κε στις 8.5.2019,  από 
τον ιερό Ναό της 
«Κοίμησης της Θε-
οτόκου» του χωριού 
Σέρβου Γορτυνίας.

Η Ελένη ήταν το 5ο από τα παιδιά (Γιάν-
νης, Θοδωρής, Δημήτρω, Μαρία, Ελέ-
νη) του Ηλία Ι. Γιαννακόπουλου και 
της Χρυσαυγής Θ. Κωνσταντοπούλου.
Παντρεύτηκε τον Νίκο Παυλάκη και απέ-
κτησαν την Ελισάβετ, η οποία παντρεύτηκε 
τον Γιώργο Ρήγα και της χάρισαν 3 εγ-
γόνια, (τον Κωνσταντίνο, τον Νικόλαο–
Παναγιώτη και τη Φραγκίσκη–Ελένη).
Ενάρετη, γλυκομίλητη, σεμνή, άριστη σύζυγος 
και μητέρα. Όσοι είχαν την τύχη να την γνω-
ρίζουν δεν θα την ξεχάσουν.

Απεβίωσε ο Φώτης Ιωάν. Δημόπουλος
Στις 29.5.2019, 

απεβίωσε ο Φώτης 
Ιωάννου  Δημό-
πουλος (Σκορδής), 
σε ηλικία 95 ετών. 
H εξόδιος ακολου-
θία τελέστηκε στις 
30/5/2019 από τον 
Ιερό Ναό «Η Κοί-
μηση της Θεοτό-
κου» του χωριού 
μας Σέρβου Γορτυ-
νίας.

Ο Φώτης ήταν το 4ο από τα 7 παιδιά 
του Ιωάννη Νικ. Δημόπουλου (Σταυ-
ρούλα  Νίκος ,  Διαμαντής ,  Φώτης , 
Χριστονύμφη (μοναχή), Ελένη, Αγγέ-
λω), και της Ελένης Διαμαντή Βέργου.
Παντρεύτηκε τη συγχωριανή μας, Σταυρούλα 
Γ. Γεωργακοπούλου (του Γιώκα), και απέκτη-
σαν τη Γιαννούλα, την Ελένη και τον Νίκο, που 
τους χάρισαν 7 εγγόνια και 4 δισέγγονα.
Επαγγελματικά ασχολήθηκε με την οικοδομή.
Άριστος οικογενειάρχης, ανοιχτόκαρδος,  ευ-
γενής και καλοσυνάτος, πολύ αγαπητός στους 
πατριώτες και σε όσους είχαν την τύχη να τον 
γνωρίσουν.

Απεβίωσε η Ευσταθία Κουτσανδριά-
Γεωργακάκη

Στις 12.6.2019, έφυγε από τη ζωή η Ευστα-
θία Κουτσανδριά–Γεωργακάκη, σε ηλικία 52 
ετών. Η πολιτική κηδεία της έγινε την Παρα-
σκευή 14 Ιουνίου 2019, στο κοιμητήριο του Αγ. 
Δημητρίου (Μπραχάμι).
Η Ευσταθία ήταν το πρώτο από τα 4 παιδιά 

(Ευσταθία, Ζωή, Μαρίνος και Αργυρώ) των 
συγχωριανών μας, Δημητρίου Ι. Κουτσανδριά 
(Ντούρου), και της Χρυσούλας Κ. Η.Σχίζα.
Παντρεύτηκε τον ... Γεωργακάκη, και απέκτη-
σαν δύο παιδιά, τη Δήμητρα και τον Μιχάλη.
Άριστη στο χαρακτήρα, καλή σύντροφος και 
μητέρα, πολύ αγαπητή σε όσους είχαν την 
τύχη να την γνωρίζουν.

Απεβίωσε ο Ιωάννης Αθαν. Κλεισούρας

Στις 23.7.2019, έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή 
σε ηλικία 73 ετών, ο Ιωάννης Αθ. Κλεισούρας. 
Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 24.7.2019 
από τον Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Δήμου 

Ελληνικού Αττικής. 
Ο Γιάννης ήταν το 
2ο παιδί (Ελένη, Γιάν-
νης, Παναγούλα και 
Νίκη) του Αθανασί-
ου Ιωάν. Κλεισούρα 
(Ντάσκα) και της Μα-
ρίνας Αναστ. Μπόρα. 
Επαγγελματικά ασχο-
λήθηκε με την τέχνη 

της χρυσοχοϊας. Ευγενής και καλοσυνάτος 
στο χαρακτήρα, και πολύ αγαπητός σε όσους 
τον γνώριζαν.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων εκφρά-
ζει τη συμπάθειά του στις οικογένειες των 
εκλιπόντων.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 

Ευχαριστίες
Το εκκλησιαστικό Συμβούλιο του ιερού Ναού 

της Κοιμήσεως της Θεοτόκου του χωριού μας, 
ευχαριστεί το γραφείο Τελετών ΓΙΑΝΝΑΚΟ-
ΠΟΥΛΟΥ, οδός Σολωμού 39 Περιστέρι, ιδιαί-
τερα την κυρία Αναστασία, που κάθε χρόνο  
από το 2012, μας προμηθεύει τα λουλούδια 
για τον στολισμό του Επιταφίου. 
Προσφορά εις μνήμη:
Ο Νίκος Ιωαν. Δάρας, κατέθεσε απευθείας 

στην εκκλησία το ποσό των 50 Ευρώ, εις μνήμη 
των γονέων του, για εργασίες στον Ιερό Ναό 
της Ζωοδόχου Πηγής.

Στη Μνήμη 

Ντοκουμέντο 1953: Στη μνήμη του προέδρου 
του χωριού ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗ 

Στον ιστότοπο servou lovers  δημοσιεύθη-
κε από τον Μαρίνο Ι. Ρουσιά, το παρακάτω 
απόκομμα, από την εφημερίδα "Φωνή της 
Γορτυνίας" του 1953.
Πρόκειται για ένα αξιόλογο ντοκουμέντοο, 

που αφορά στον πρόεδρο τότε του χωριού,  Ι. 
Π. Ρουσιά (Ρουσόγιαννη).

Β. Γ. Μαραγκός
Από την ποιητική συλλογή 

“Το προσωπείο του χρόνου”, Αθήνα 2010.
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ανάλογα, ισχύουν και για τους λοιπούς 
επιστήμονες, όπως νομικοί, εκπαιδευτικοί, 
οικονομολόγοι, μηχανικοί κ.λπ. Για τους 
γιατρούς μας περαιτέρω ευελπιστώ να τι-
μήσουν τη Γενική Συνέλευση που θα λάβει 
χώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο στο χωριό. 
Ευπρόσδεκτες είναι προτάσεις, σκέψεις και 
ιδέες σχετικές με παροχή, στους πατριώτες 
και όχι μόνο υπηρεσιών υγείας. Υπάρχει 
σχετική παράδοση που εκφράστηκε από 
τον αείμνηστο Νίκο Δημητρίου Σχίζα, Αρ-
χίατρο Διευθυντή Κλινικής του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.
Τιμητική για το χωριό μας ήταν η συμ-

μετοχή του τέως Γραμματέα στο Δ.Σ. του 
Συνδέσμου μας, κου Μαρίνου Ι. Ρουσιά, 
στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές στο 
Σύνδεσμο ΣΥΡΙΖΑ, στο Νομό Αρκαδίας. 
Ευχόμαστε στον Μαρίνο, καλή συνέχεια 
και ευόδωση όλων των επιδιώξεών του. 
Λεπτομερής αναφορά των πεπραγμέ-

νων, ιδίως των μη πραχθέντων, θα γίνει 
ενώπιον της γενικής συνέλευσης, στο 
πολιτιστικό κέντρο, όπου μπορούν να 
προβληθούν οποιεσδήποτε αντιρρήσεις-
παρατηρήσεις. 

Ι. Μπόρας

Πνευματικό Κέντρο Σέρβου

πλειοψηφία, προς την τότε αντιδήμαρχο κ. Μαρίνα Διαμαντοπούλου – Τρουπή, που ζητούσαμε να φέρει το αίτημά μας στο δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, και στην ημερομηνία συζήτησης να παρίστανται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, κ. Ι. Ρουσιάς, και μέλη του ΔΣ.2)    Ο τότε Γραμματέας του Συνδέσμου κ .  Μαρίνος  Ρουσιάς ,  πέτυχε, με την εισήγηση του προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου, την από 28.2.2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την παρα-χώρηση της χρήσης του ΠΚ στο Σύλλογο, για 99 χρόνια.3)    Η απόφαση είναι η εξής:
α. Κάνει δεκτή την εισήγηση του Τοπικού 

Συμβουλίου Κοινότητας Σέρβου και εγκρί-
νει την δωρεάν παραχώρηση χρήσης του 
δημοτικού ακινήτου Πολιτιστικό Κέντρο 
που βρίσκεται στην Τ.Κ . στον Σύνδεσμο 
Απανταχού Σερβαίων, για 99 έτη συνολικά 
από το έτος 2007 που παραχωρήθηκε αρ-
χικά με απόφαση του Δήμου Ηραίας (αρ. 
67/2007). ΑΔΑ: ΒΙΚΖΩ90-Ο87. Ο Σύνδεσμος 
ασκεί δραστηριότητα που είναι κοινωφελής 
και προάγει τα τοπικά συμφέροντα.
β. Για τη χρονική επέκταση της παρα-

χώρησης θα υπογραφή σύμβαση μεταξύ 
Δήμου Γορτυνίας και Συνδέσμου Απανταχού 
Σερβαίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομο-
θεσία για τον καθορισμό δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων.
γ. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Γορτυνίας 

κ . Ιωάννης Σπ. Γιαννόπουλος να υπογρά-
ψει τη σχετική σύμβαση.
Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 044. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-2-2014, αναρτήθηκε στη Διαύγεια και πήρε Α.Α.Δ.Α., αλλά έκτοτε εκκρεμεί.Ο δήμαρχος μέχρι και σήμερα απέφυγε να υπογράψει τη σύμβαση, όπως όριζε η από-φαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παρότι πέρασαν 5 χρόνια.Απομένει η τελική υπογραφή του Δη-μάρχου στη Συμβολαιογράφο που όρισε ο Δήμαρχος, για τη (συμβολαιογραφική) πα-ραχώρηση του κτιρίου, από τον Δήμο στον Σύνδεσμο Σερβαίων.Για να ολοκληρωθεί η Σύμβαση, έπρεπε καταρχήν να νομιμοποιηθούν το σύνολο των παραπάνω ‘αυθαιρεσιών’ του ακινήτου.4)    Το ΔΣ του Συλλόγου, στη συνεδρίαση της 16ης Ιουλίου 2018, εξουσιοδότησε τον Αντιπρόεδρο, κ. Ιωάννη Ν. Βέργο, να συνερ-γαστεί με τη Δημοτική Αρχή, και να προωθή-σει στους αρμόδιους του Δήμου Γορτυνίας το θέμα του Πολιτιστικού Κέντρου του χωριού μας, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

παραχώρησης χρήσης του ΠΚ, για 99 χρόνια. Μαζί με τον Ταμία, κ . Ιωάννη Στ. Βέρ-
γο, επικοινώνησαν με τον Δήμαρχο, κ. Ιω-
άννη Γιαννόπουλο, ώστε προ των εκλογών να είχε τακτοποιηθεί το θέμα. Έγινε συνά-ντηση και εδόθη η υπόσχεση (!!!). δημοσίως εκφράστηκαν ευχαριστίες στο Δήμαρχο, αλλά… ο Δήμαρχος δεν υπέγραψε την πα-ραχώρηση του ΠΚ για 99 χρονια, όπως είχε υποσχεθεί, μέχρι σήμερα.5)    Ο κ. Ιωάννης Ν. Βέργος, μετά από κα-τάλληλες ενέργειες με τους αρμόδιους στον Δήμο, όπου ήταν Δημ. Σϋμβουλος η κα Μα-ρίνα Διαμαντοπούλου-Τρουπή, και κατόπιν συνεργασίας με τον Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, κ. Σπήλιο Μπαμπαλή, κατάφερε να προσκομίσει στον Σύνδεσμο αντίγραφο πα-ραστατικών, για τη Νομιμοποίηση και Αλ-
λαγή Χρήσης, στο οίκημα του Πολιτιστικού Κέντρου (όλα συνημμένα), του οποίου η κυριότητά ανήκει στον Δήμο.Στις 18 Φεβρουαρίου 2019, o κ . Ι. Ν. Βέργος έλαβε από τον κ. Μπαμπαλή, τα έγγραφα της «Υπαγωγής» με τα οποία ορίζεται η τακτοποίηση των παραπάνω θεμάτων και η αλλαγή χρήσης των ορό-φων στο ακίνητο.Σύμφωνα με την «Υπαγωγή», το υπό-γειο από γκαράζ μετονομάζεται σε απο-θήκη, ο 1ος όροφος από αποθήκη μετο-νομάζεται σε Πνευματικό Κέντρο καθώς και το κιόσκι.Τα έγγραφα της «Υπαγωγής», αναρ-τώνται στην ιστοσελίδα servou.gr ώστε να γίνουν, μαζί με τα Συμβόλαια και τις Άδειες του κτιρίου (των οποίων η ανάρ-τηση έπεται), κτήμα των πατριωτών και ιδιαίτερα των νέων.6)    Με το σημερινό status quo , o Σύν-δεσμος έχει το δικαίωμα χρήσης του ΠΚ, μέχρι το 2027, που λήγει η σύμβαση που υπογράφηκε από τον πρώην Δήμο Ηραίας.7)    Ήταν σημαντικό το ότι αυτή η δια-δικασία ξεκίνησε επιτέλους μετά από χρό-νια. Όλοι γνωρίζουμε τα πολλά θέματα προς επίλυση, τα οποία διεκπεραιώνουν οι δημόσιοι οργανισμοί, αλλά και τα τεχνικά γραφειοκρατικά κολλήματα, τα οποία πα-ρουσιάζουν κατά καιρούς. Ως εκ τούτου, αν και υπήρχαν οι καλές προθέσεις από όλους τους πατριώτες αλλά και την τοπική αυτο-διοίκηση, τα πράγματα δεν ήταν ώριμα ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα ολοκλη-ρωθούν.

 Με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ,
η γραμματέας,
Ελένη Μπόρα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Καθηγητής Θεόδωρος Γ. Τρουπής. 
Επάξια τιμητική διάκριση και θέση.

Ο Αν. Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής 
Αθηνών κ. Θεόδω-
ρος Γ. Τρουπής, 
Ιατρός Χειρουργός, 
εξελέγη παμψηφεί 
από τον Τομέα της 
Ιατρικής Σχολής, Δι-
ευθυντής της Έδρας 
της  Χειρουργικής 
Ανατομικής και του 
Εργαστηρίου Περι-
γραφικής Ανατομικής 
της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου 

Αθηνών. Είναι ο νεώτερος αυτή τη στιγμή 
Διευθυντής Έδρας της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο Θ.Γ.Τρουπής είναι υιός του Ομότιμου 

Καθηγητού κου Γ.Τρουπή.

H Σύγχρονη Αισθητική Ιατρική 
στα Βαλκάνια και η Βράβευση 
του Καθ/τή Γεωργίου Θ. Τρουπή.

Ο δήμαρχος του Δήμου Γαλατσίου Αττικής, 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος, βράβευσε τον 
καθηγητή Ιατρικής κ. Γεώργιο Θ. Τρου-
πή, ο οποίος προήδρευσε του Συνεδρίου, 

«Η Σύγχρο-
νη Αισθητική 
Ιατρική στα 
Βαλκάν ι α ”, 
που  έ λαβε 
μέρος  στ ι ς 
22.6.10, στο 
Συνεδριακό 
Κέντρο Γαλα-
τσίου.
Στο συνέ-

δριο συμμε-
τείχε  και  ο 
παγκοσμίου 
φήμης Καθη-
γητής Προσθετικής και Πρύτανης του Πανεπι-
στημίου της Σόφιας, Andon Filtchev, ο οποίος 
ανέπτυξε θέματα Αισθητικής Οδοντιατρικής.
Επίσης, ο κ. Καθηγητής προήδρευσε 

και της εαρινής 
επιστημονικής 
εκδήλωσης που 
έγινε από 28–
30/6/2019, με 
θέμα: Αυτοάνο-
σα, Ρευματικά, 
Μυοσκελετ ικά 
και Μεταβολικά 
Νοσήματα.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Στις 15.7.2019, η Μαρία Χειμώνα του Νικολάου και της Νικολείας, εγγονή του 

Μήτσσου και της Καλής Χειμώνα, από τους Αράπηδες, έδωσε τον όρκο της Δικηγό-
ρου, ενώπιον του Α’ Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. 

Την συγχαίρουμε και της ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.
Ο παππούς Μήτσος και η γιαγιά Καλή Χειμώνα

Στο τικ τακ του ρολογιού
Να μάθεις την ώρα, για να προγραμματίζεις σωστά τον 

χρόνο σου, Κωστή” είπε ο μπαμπάς μου. Αλλά δεν είχα ιδέα 
πώς να... προγραμματίσω τον χρόνο! Δεν κατάλαβα καν τι 
σημαίνει αυτό!
Είχε έρθει η ώρα να μάθω την ώρα!
Κάπως έτσι ξεκίνησε η ιστορία του Κωστή, που άρχισε να 

ακολουθεί τους δείκτες του ρολογιού σε μια προσπάθεια να 
ανακαλύψει αν ο χρόνος μάς κυνηγάει ή τον... κυνηγάμε. Αν 
αφήνουμε τα πράγματα να κυλούν αργά, ή γρήγορα πρέπει 
να πάμε!
Τα παραπάνω, είναι από το οπισθόφυλλο του νέου βιβλί-

ου της πατριώτισσας μας Παναγιώτας Χ. Στρίκου που 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο. 
Πρόκειται για ένα βιβλίο που μιλάει για τη σχέση του 

ανθρώπου με τον χρόνο, τις υποχρεώσεις, την ανεμελιά. 
Μια ιστορία, κατάλληλη να συντροφεύσει τους μικρούς Σερβαίους, στις καλοκαιρινές 

τους διακοπές.

ΠΡΟΣ: 1. Επιτροπή Διαχείρισης της ιστοσελίδας Servou.gr
          2. Δ.Σ Συνδέσμου Σερβαίων Αρκαδίας
Στην Ιστοσελίδα Servοu.gr έχουν δημοσιευτεί και ο «Κανονισμός 

Λειτουργίας της Ιστοσελίδας» και ένα άρθρο πιου έχει ως τίτλο 
«Τρόπος λειτουργίας Ιστοσελίδας servou.gr. Απόφαση επιτροπής».
Στο κείμενο αυτής της απόφασης έχουν γραφτεί κάποιες παρά-

γραφοι που αναφέρονται σε άρθρα του Κανονισμού που κάνουν 
διάφορες προσθήκες ή τα τροποποιούν.
Ενδεικτικά αναφέρω κάποιες παραγράφους της απόφασης αυτής:
Άρθρο 3/Γ: Καθήκοντα μελών επιτροπής διαχείρισης):
«... Όποιο από τα μέλη της επιτροπής έχει άρθρο-θέμα προς ανάρ-

τηση (είτε είναι ο ίδιος αρθρογράφος-δημιουργός, είτε έχει περιέλθει 
σε αυτόν από άλλο αρθρογράφο-δημιουργό) θα το στέλνει στα άλλα 
μέλη της επιτροπής, με e-mail, διατυπώνοντας πρώτα ο ίδιος τη 
δική του θέση. Επίσης θα στέλνει και τυχόν φωτογραφίες που έχει 
προς ανάρτηση (εάν όλα τα μέλη της επιτροπής μπορούν να μπουν 
στα “δοκιμαστικά”, μπορεί το άρθρο -αντίγραφο- να αναρτάται εκεί 
προς μελέτη και να μην στέλνεται στα προσωπικά e-mails, οφείλει 
όμως αυτός που το ανάρτησε να ειδοποιήσει σχετικά τα μέλη της 
επιτροπής)...»

2.β. Προσθήκη στο πιο πάνω άρθρο του κανονισμού:
Όποιο άρθρο τοποθετείται στα δοκιμαστικά, δεν πρέπει να είναι 

επισκέψιμο από τα μέλη της ιστοσελίδας, πριν την οριστική του 
ανάρτηση στην κανονική του κατηγορία. Ο τρόπος θα συζητηθεί και 
θα εφαρμοστεί από τους 3 superusers.

3.β. Για να αναρτηθεί ένα άρθρο πρέπει να συγκεντρώνει 3 ΟΚ, από 
τα 5 μέλη της επιτροπής. Με 2 ΟΚ (αν δηλαδή λείπει μια απάντηση), 
αναρτάται, αν στις θετικές ψήφους είναι και αυτή της προέδρου. 
Διαφορετικά, το άρθρο θα προωθείται στο Δ.Σ., να λάβει αυτό την 
τελική απόφαση, αν δηλαδή αναρτηθεί με ευθύνη του ΔΣ ή απορριφτεί 
οριστικά. Με τον ίδιο τρόπο και για τον ίδιο σκοπό, θα προωθούνται 
και τα άρθρα με 1 ή καμία θετική ψήφο.

Ο Κανονισμός της Ιστοσελίδας λέει ότι για να γίνει δημοσίευση 
άρθρων στην ιστοσελίδα απαιτείται ΟΜΟΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και η Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης 
το πηγαίνει στο ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΟ αφού λέει ότι

3.β. Για να αναρτηθεί ένα άρθρο πρέπει να συγκεντρώνει 3 ΟΚ, από 
τα 5 μέλη της επιτροπής. Με 2 ΟΚ (αν δηλαδή λείπει μια απάντηση), 
αναρτάται, αν στις θετικές ψήφους είναι και αυτή της προέδρου. 
Διαφορετικά, το άρθρο θα προωθείται στο Δ.Σ., να λάβει αυτό την 
τελική απόφαση, αν δηλαδή αναρτηθεί με ευθύνη του ΔΣ ή απορριφτεί 
οριστικά. Με τον ίδιο τρόπο και για τον ίδιο σκοπό, θα προωθούνται 
και τα άρθρα με 1 ή καμία θετική ψήφο.
Ο Κανονισμός της Ιστοσελίδας απαιτεί την ΟΜΟΦΩΝΙΑ των 

μελών της ΕΔΙ.
Η απόφαση της ΕΔΙ το πηγαίνει στο ΠΛΕΙOΨΗΦΙΚΟ (3 ΟΚ στα 5).
Η Επιτροπή Διαχείρισης της Ιστοσελίδας δεν έχει καμία εξουσι-

οδότηση να λαμβάνει αποφάσεις που αλλάζουν το θεσμοθετημένο 
Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Ιστοσελίδας.
Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου που έχει εγκρίνει τον Κανο-

νισμό είναι το μόνο θεσμοθετημένο όργανο που μπορεί να κάνει 
τροποποιήσεις στον Κανονισμό της Ιστοσελίδας.

To Δ.Σ του Συνδέσμου έχει λάβει εξουσιοδότηση να κάνει 
κάποιες αλλαγές στον Κανονισμό όχι στο σύνολό του αλλά για 
συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναφέρονται στο τελευταίο 
άρθρο του Κανονισμού.
Παρακαλούμε για τα καθ’ υμάς.

Αθήνα 27-5-2018
Χρήστος Δημητρόπουλος 

Y.Σ.: Ευχαριστούμε τον κ. Χρήστο Δημητρόπουλο, για τις χρήσιμες 
επισημάνεις του. Σημειωτέον ότι όλα τα άρθρα μέχρι σήμερα αναρ-
τώνται με ομοφωνία, σύμφωνα με τον κανονισμό.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου και η Ε.Δ. της ιστοσελίδας

Θέσεις και απόψεις συμπατριωτών

συνέχεια από τη σελ.1

Καλοκαίρι 2019 – 
Σκέψεις και Απόψεις

συνέχεια από τη σελ.1
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ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ  ΜΑΣ  ΣΕΡΒΟΥ
   Επ’ ευκαιρία των πρόσφατων Βουλευτι-

κών εκλογών, της 7ης Ιουλίου 2019, σκέφτηκα 
να κάνω μια ανασκόπηση πως ψήφιζαν οι 
πατριώτες μας και πόσοι, στο χωριό μας, από 
το έτος 1974 που είναι καταγεγραμμένα στην 
εφημερίδα μας, τον «Αρτοζήνο».

   Στο φύλλο 9, αναφέρει ότι στις εκλογές του 
1977 ήταν 433 έγκυρα ψηφοδέλτια και έλα-
βαν: Ν.Δ. 202, ΠΑΣΟΚ 128,ΕΔΗΚ 45,ΕΘΝ. 
ΠΑΡ. 29, Α.Τ. 29, ΚΚΕ 23, ΛΟΙΠΑ 6.

   Στο ίδιο φύλλο αναφέρει ότι, το 1974 είχαν 
ψηφίσει 486 και είχαν πάρει ως εξής: Ν.Δ.291, 
ΠΑΣΟΚ 33, ΕΔΗΚ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 121, Ε. 
Α. 18 (δεν γνωρίζω ποιο Κόμμα ήταν αυτό, 
πιθανόν Ελληνική Αριστερά).

   Στο φύλλο 38 αναφέρει τις εκλογές του 
Οκτωβρίου 1981. Ψήφισαν 472 και έλαβαν 
ΠΑΣΟΚ 322, Ν.Δ. 113, ΚΚΕ 27 ΛΟΙΠΑ 10. 
Μέχρι το 1981 στη Αρκαδία εκλέγονταν πέντε 
βουλευτές.     

   Στο φύλλο 52 αναφέρει για τις Ευρωε-
κλογές του 1984, τις πρώτες που έγιναν στη 
χώρα μας. Εγγεγραμμένοι 740. Ψήφισαν 441. 
Έλαβαν: ΠΑΣΟΚ 232, Ν.Δ. 112, ΚΚΕ εσωτ. 
14, ΚΚΕ 50, ΕΠΕΝ 7, ΛΟΙΠΑ 19.

   Στο φύλλο 56, γράφει για τις εκλογές του 
Ιουνίου 1985. Δεν αναφέρει περισσότερες 
πληροφορίες, μόνο τι πήραν τα τρία κόμματα. 
ΠΑΣΟΚ 325, Ν.Δ. 170, ΚΚΕ 63.

   Επόμενες ήταν στις 18/06/1989. Έλαβαν: 
ΠΑΣΟΚ 275, Ν.Δ. 182 ΣΝ/ΣΜΟΣ 45. Δεν 
αναφέρει για τα υπόλοιπα κόμματα. Ούτε 
για τις Ευρωεκλογές που έγιναν μαζί δεν 
αναφέρει κάτι.

   Στις 05/11/1989, έγιναν πάλι εκλογές. Στο 
φύλλο 75 αναφέρει: ΠΑΣΟΚ 275, Ν.Δ. 190, 
ΣΥΝ/ΣΜΟΣ 40. Τίποτα άλλο.

   Στις εκλογές της 8ης Απριλίου 1990, γράφει 
στο φύλλο 79,  ότι ψήφισαν 31 λιγότεροι από 
την προηγούμενη ψηφοφορία και έλαβαν: 
ΠΑΣΟΚ 255, Ν.Δ. 185, ΣΥΝ/ΣΜΟΣ 34. Συνά-
μα, μειώθηκαν οι έδρες και εκλέχτηκαν 4 βου-
λευτές και μέχρι το 2000 στο Νομό Αρκαδίας.

   Οι επόμενες εκλογές έγιναν στις 10 Οκτω-
βρίου 1993. Γράφει στο φύλλο 97: Ψήφισαν 
500, εκ των οποίων 293 άνδρες και 207 
γυναίκες. Η κατανομή έχει ως εξής: ΠΑΣΟΚ 
315, Ν.Δ. 137, ΠΟΛ. ΑΝ. 21, ΚΚΕ 8 ΚΑΙ ΣΥΝ/
ΣΜΟΣ 8. Δεν αναφέρει κάτι άλλο.

   Για τις εκλογές του 1996 δεν αναφέρει 
τίποτα.

   Για τις Ευρωεκλογές του 1999 δεν είναι 
καταγεγραμμένο κάτι.

   Για τις εκλογές του 2000, επίσης αναφέρει 
μόνο στο φύλλο 124, μόνο τους υποψήφι-
ους της Αρκαδίας που έλαβαν μέρος στη 
διαδικασία.

   Στο φύλο 143, γράφει για τις εκλογές που 
έγιναν στις 07/03/2004, μόνο τα συνολικά 
αποτελέσματα της Γορτυνίας που είχαν ως 
εξής: Ν.Δ. 9026, ΠΑΣΟΚ 8779, ΚΚΕ 860, 
ΣΥΝ/ΣΜΟΣ 432, ΔΗΚΚΙ 217, ΛΑΟΣ 246.  
Γράφει  επίσης  ότι  στο  χωριό  μας έλαβαν 
το ΠΑΣΟΚ 132 και Ν.Δ. 69. Για τα υπόλοιπα 
δεν αναφέρει τίποτα.

   Οι επόμενες έγιναν στις 16/09/2007, 
αναφέρονται στο φύλλο 163. Ψήφισαν 224, 
έγκυρα 222. Έλαβαν ΠΑΣΟΚ 117, Ν. Δ. 67 
ΚΚΕ 13. Δεν αναφέρει κάτι άλλο. 

   Για τις εκλογές που έγιναν στις 04/10/2009 
στο φύλλο 175 γράφει: ψήφισαν 212. Έλαβαν: 
ΠΑΣΟΚ 133,  Ν.Δ. 49, ΚΚΕ 8, ΛΑΟΣ 13, 
ΣΥΡΙΖΑ 7. Την ίδια χρονιά έγιναν και ευρωε-
κλογές, τον Μάιο ή Ιούνιο, δεν αναφέρονται.

   Για τις απανωτές εκλογές που έγιναν το 
2012, για τις 06/05/2012 δεν αναφέρει τίποτα. 
Για τις επόμενες στις 17/06/2012 στο φύλλο 
86 γράφει: Εγγεγραμμένοι 356, ψήφισαν 
135. Έλαβαν: ΣΥΡΙΖΑ 49, Ν. Δ. 33, ΠΑΣΟΚ 
30,ΔΗΜΑΡ, 6, ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 6 ΛΟΙΠΑ 10.

    Τον Μάιο του 2014, έγιναν Ευρωεκλογές 
δεν είναι γραμμένο κάτι.

    Για τις εκλογές που έγιναν στις 25/01/2015, 
ούτε για το Δημοψήφισμα στις 05/07/2015 
πάλι δεν αναφέρεται τίποτα.

   Στις εκλογές που έγιναν στις 20/09/2015, 
γράφει στο φύλλο 199, έλαβαν: ΣΥΡΙΖΑ 41 
Ν.Δ.22, ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ 13, ΚΚΕ 4, ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ 4, ΔΙΑΦΟΡΟΙ 9.

   Στις πρόσφατες εκλογές της 7ης Ιουλίου 
2019, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Εγ-
γεγραμμένοι 286. Ψήφισαν 115.  Έλαβαν:  
ΣΥΡΙΖΑ 70,  Ν. Δ. 25,  ΚΙΝΑΛ 9,  ΕΛ. ΛΥΣΗ 
3, ΛΟΙΠΟΙ 5.

  Εφέτος, για πρώτη φορά είχαμε και 
υποψήφιο  βουλευτή από το χωριό μας, 
στον ΣΥΡΙΖΑ  τον άξιο χωριανό μας Μαρίνο 
Ιωαν. Ρουσιά, απ’ ότι είδα ήρθε τρίτος στο 
Κόμμα του, του αξίζουν συγχαρητήρια και 
του εύχομαι στις επόμενες εκλογές να είναι 
πρώτος και βουλευτής, είναι τιμή για το χωριό 
μας να έχουμε συγχωριανούς μας σε υψηλά 
αξιώματα.   

   Αυτά κατάφερα να καταγράψω, ίσως να 
έχω κάνει και κάποιο λάθος ή παράλειψη.

Γιώργος Δ. Βέργος Ιούλιος 2019

Εθνικές εκλογές 2019. 
Αποτελέσματα στο χωριό μας Σέρβου

Όπως σε όλη τη χώρα, έτσι και στο δικό μας χωριό, οι βουλευτικές εκλογές της 7ης 
Ιουλίου 2019, διεξήχθησαν με απόλυτη ηρεμία. 

Τα αποτελέσματα φαίνο-
νται στον παρακάτω πίνακα 
(πρωτότυπο δικαστικού αντι-
προσώπου;), που δημοσίευσε 
στο διαδίκτυο ο πατριώτης Ν. 
Τρουπής. Μπορεί ασφαλώς κά-
ποιος να τα αναζητήσει και στις 
αναρτήσεις του Υπουργείου.
Ας σημειωθεί πως σε αυτές 

τις εκλογές υποψήφιος ήταν και 
ο πατριώτης Μαρίνος Ι. Ρου-
σιάς, με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
Όπως φαίνεται από τα απο-

τελέσματα, ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε πρώ-
τος με ποσοστό 70 %, η ΝΔ 
δεύτερη με ποσοστό 25% και 
το ΚΙΝΑΛ τρίτο με ποσοστό 9%. 
Τα υπόλοιπα κόμματα πήραν 
το 6%.
Στο σύνολο των χωριών της 

Ηραίας, τα αντίστοιχα ποσο-
στά είναι 31%, 42%, 13%. και 
14%. Η διαφορά προφανώς 
οφείλεται στο γεγονός της υπο-
ψηφιότητας του Μαρίνου, που 
υποστηρίχτηκε από τη μεγάλη 
πλειοψηφία των πατριωτών.

Ο Μαρίνος, ο οποίος για πρώτη φορά ήταν υποψήφιος βουλευτής, δεν εξελέγη, 
συγκέντρωσε όμως ένα σημαντικό αριθμό ψήφων, παρακαταθήκη για τις επόμενες 
εκλογές.
Στην Αρκαδία, επανεξελέγησαν οι τρεις βουλευτές του Νομού: Βλάσης (ΝΔ), Παπα-

ηλίου (ΣΥΡΙΖΑ) και Κωνσταντινόπουλος (ΚΙΝΑΛ).
Χ.Ι.Μ.

Πριν 10 χρόνια (2009) είχαν ψηφίσει στο χωριό διπλάσιοι σχεδόν 
πατριώτες (212  από 435 εγγεγραμμένους)

Δημοτικές εκλογές 2019. 
Ευχαριστίες πατριωτών που συμμετείχαν σε αυτές
Στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019, για την 

ανάδειξη δημοτικών αρχόντων (περιφερει-
αρχών και ευρωβουλευτών), συμμετείχαν 
αρκετοί πατριώτες, τα ονόματα των οποίων 
(όσων ενημερωθήκαμε εγκαίρως) δημοσιο-
ποιήθηκαν στην ιστοσελίδα μας servou.gr, και 
στην εφημερίδα του Συνδέσμου «Αρτοζήνος».
Μετά το πέρας της διαδικασίας και την 

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, διαβάσαμε 
στο διαδίκτυο ή λάβαμε ευχαριστίες από τους 
παρακάτω πατριώτες, που συμμετείχαν στην 
εκλογές.

Ευχαριστίες 
από τον Ιωάννη Μ. Ρουσσιά 

Αγαπητοί μου συμπατριώτες και συμπα-
τριώτισσες.
Σας ευχαριστώ θερμά, μέσα από την καρδιά 

μου, που για άλλη μια φορά με τιμήσατε με 
την ψήφο σας, ανανεώνοντας την εντολή σας 
για να συνεχίσω το έργο μου.
Η κάθε ψήφος αποτελεί για εμένα ξεχωρι-

στή τιμή. Μου δίνει δύναμη να συνεχίσω τον 
αγώνα για το χωριό μας και παράλληλα με 
γεμίζει ευθύνες απέναντι σε όλους εσάς. Θα 
προσπαθήσω, με όλες μου τις δυνάμεις, να 
φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης Σας.
Γιάννης Μ. Ρουσιάς,
Πρόεδρος Κοινότητας Σέρβου.
(Υ.Σ. Ο Γιάννης ήταν ανεξάρτητος υποψήφι-

ος, για την προεδρία του χωριού).

Ευχαριστίες 
από τον Νίκο Γ. Λιατσόπουλο
Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που 

με ψήφισε.
Όσοι δεν με ψήφισαν, να είναι καλά να με 

ψηφίσουν την επόμενη φορά.
Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον Σας.
(Υ.Σ. Ο Νίκος ήταν ανεξάρτητος υποψήφιος 

για την προεδρία του χωριού).

 Ευχαριστίες από την Μαρίνα 
Διαμαντοπούλου Τρουπή

Με το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών 
2019, ο λαός της Γορτυνίας επέλεξε τη νέα 
δημοτική αρχή για την επόμενη τετραετία. 
Πολλοί συμπατριώτες, εμπιστεύθηκαν την 

παράταξή μας «Παγγορτυνιακή Συμμαχία Πο-
λιτών» και τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Γιαννόπουλο, 
δεν ήταν όμως αρκετοί, ούτως ώστε να μας 
ξαναδώσουν την δυνατότητα να δουλέψουμε 
για το Δήμο Γορτυνίας από τη θέση της πλειο-
ψηφίας. Η απόφαση του λαού είναι σεβαστή. 
Ήθελα να εκφράσω εγκάρδιες ευχαριστίες 

προς όλους εσάς που δείξατε την προτίμησή 
σας στο συνδυασμό μας, αλλά και στο πρόσω-
πό μου. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και επιβρά-
βευση της δουλειάς μας, στο Δήμο Γορτυνίας.
Ευχαριστώ τον Δήμαρχο, κ. Γιάννη Γιαν-

νόπουλο, για τη τιμή που μου έκανε από τις 
εκλογές του 2010 να με συμπεριλάβει στο 
ψηφοδέλτιο του συνδυασμού, καθώς και για 
την ευκαιρία που μου έδωσε να προσφέρω 
στη Γορτυνία, μέσα από θέσεις ευθύνης. Είμαι 
ευτυχής γι’ αυτό. 
Ευχαριστώ τους συναδέλφους δημοτικούς 

συμβούλους για την συνεργασία όλα αυτά τα 
χρόνια, καθώς και τους συνυποψηφίους των 
εκλογικών αναμετρήσεων. Στους εκλεγέντες 
εύχομαι καλή και δημιουργική θητεία, στο νέο 
δημοτικό συμβούλιο. 
Ευχαριστώ θερμά το προσωπικό του Δήμου 

και της ΔΗΚΕΓ που δουλέψαμε μαζί, στα εύκο-
λα και στα δύσκολα.
Ευχαριστώ, γενικότερα, όλους όσους συνερ-

γαστήκαμε όμορφα, στους διάφορους τομείς 
ευθύνης μου.
Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω δημόσια, 

τον σύζυγο μου για τη πολύτιμη και καθορι-
στική στήριξη που μου πρόσφερε, τα παιδιά 
μου για την αμέριστη συμπαράσταση καθώς 
και την ευρύτερη οικογένεια μου. 
Στη νέα δημοτική αρχή, υπό τον κ. Στάθη 

Κούλη, που αναλαμβάνει τα καθήκοντά της 
από την 1/9/2019, εύχομαι καλή επιτυχία, για 
το καλό της Γορτυνίας.
Αγαπητές συμπατριώτισσες και αγαπητοί 

συμπατριώτες, Φίλες και φίλοι,
Γεμάτη από γνώσεις, εμπειρία και ηθική 

ικανοποίηση, κρατώντας τα θετικά και διδα-
σκόμενη από τα αρνητικά, παραμένω ενεργή 
για τη Γορτυνία, γιατί είναι ο τόπος μας, που 
αγαπάμε πολύ. Θα ανταμώνουμε στη Γορτυνία 
και για τη Γορτυνία, όπου χρειαστεί!

Ευχαριστίες 
από τον Ιωάννη Ν. Βέργο

Αγαπητοί Φίλοι μου, 
θα ήθελα να σας Ευχαριστήσω για την 

Εμπιστοσύνη που μου δείξατε και τη στήριξη 
με την Ψήφο σας, στις Δημοτικές Εκλογές της 
19.05.2019, που με εκλέξατε Δημοτικό Σύμ-
βουλο, για Τρίτη Συνεχή Θητεία, στον Δήμο 
Ιλίου, με τον συνδιασμό του Δημάρχου, Ν. 
Ζενέτου.
Θα ήθελα να Ευχαριστήσω όλους τους 

Φίλους μου - τους Συνδημότες μου - τους 
Πατριώτες μου. Όλους όσους με Ψήφισαν και 
όσους δεν μπόρεσαν να με ψηφίσουν, όμως, 
είπαν τα καλύτερα λόγια για μένα. 
Σας Υπόσχομαι ότι θα φανώ Αντάξιος των 

Προσδοκιών σας. Σας Ευχαριστώ Όλους, Με 
Αγάπη, 

Ιωάννης Βέργος του Νικολάου
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ιλίου

Ευχαριστίες 
από τον Δημήτρη Ν. Μπόρα

Αγαπητοί πατριώτες, 
Σας ευχαριστώ από καρδιάς που με τιμήσα-

τε με την ψήφο σας στις εκλογές του Μαΐου 
και εκλεχθηκα στο Δημοτικό Συμβούλιο της 
Γορτυνίας. Δεσμεύομαι ότι θα αγωνιστώ με 
όλες τις δυνάμεις μου για την ανάπτυξη της 
Γορτυνίας και σας βεβαιώνω ότι θα είμαι δί-
πλα σας, για να λύσουμε τα προβλήματα που 
ταλανίζουν τον τόπο μας. 
Με σκληρή και μεθοδικη δράση θα διεκ-

δικησουμε όσα περισσότερα γίνεται για τα 
συμφέροντα του Δήμου μας, ώστε να τον πάμε 
πολλά βήματα μπροστά! 
Ευχαριστώ και πάλι, ολες και όλους σας για 

την συμβολή σας στη μεγάλη νίκη της παρά-
ταξης μας και του νέου μας Δημάρχου Στάθη 
Κούλη, καθώς και για την εμπιστοσύνη και την 
στήριξή σας στο πρόσωπό μου.

Δημήτριος Ν. Μπόρας 
Δημοτικός Σύμβουλος Γορτυνίας

Ευχαριστίες Μαρίνου Ι. Ρουσιά
Αγαπητοί συγχωριανοί,
Αποτελεί μεγάλη τιμή για εμένα, ως υποψή-

φιο βουλευτή του Νομού, το αποτέλεσμα του 
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, στην Αρκαδία, 
όπου παρά τη σκληρή αντιπαράθεση, οι δυ-
νάμεις του ΣΥΡΙΖΑ στο Νομό μας παρέμειναν 
ισχυρές και ακλόνητες.
Είμαστε η «ήρεμη» δύναμη, που εκφράζει 

και στον Νομό Αρκαδίας, το μεγάλο προοδευ-
τικό κεντροαριστερό χώρο. Είμαστε το μέλλον 
του τόπου.
Αποτελεί όμως ιδιαίτερη τιμή, για εμένα 

προσωπικά, η εμπιστοσύνη και η αλληλεγ-
γύη που δείξατε στο πρόσωπό μου, όλοι οι 
Σερβαίοι, ανεξαρτήτου πολιτικού προσανα-
τολισμού, είτε ψηφίζοντάς με στο χωριό, είτε 
στηρίζοντάς με σε φίλους σας με καταγωγή 
από την Αρκαδία. Θέλω να ξέρετε ότι σας εί-
μαι ευγνώμων και θα τιμήσω με κάθε δυνατό 
τρόπο την εμπιστοσύνη σας.
Είμαι, επίσης, ικανοποιημένος που η κυ-

βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ χρηματοδότησε έργα, τα 
οποία λύνουν χρόνια προβλήματα του χωριού 
μας αλλά και όλων των Δήμων της Αρκαδίας. 
Ενδεικτικά, υλοποιήσαμε, μετά από δεκαετίες, 
την ύδρευση του συνοικισμού Αράπηδες, με 
υπογειοποιημένο δίκτυο μεταφοράς, αλλά 
και την κατασκευή κατάλληλης δεξαμενής, 
την επανάχρηση του “σχολείου”, το οποίο 
και με τη συμβολή του συγχωριανού μας, 
Παναγιώτη Κορκολή, θα ανακαινιστεί και θα 
μετατραπεί σε ένα λειτουργικό κτήριο-στολίδι 
για το χωριό μας, την αντιπυρική ζώνη που έχει 
ήδη διανοιχτεί και οι εργασίες αναμένεται να 
ολοκληρωθούν σύντομα.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι μόλις τώρα 

αρχίζουμε. Θα είμαι εδώ, δίπλα σας, παρών 
στα προβλήματα της Αρκαδίας και μαζί θα 
συνδιαμορφώσουμε το μέλλον του τόπου μας!

Μαρίνος Ι. Ρουσιάς
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Φοιτητική ζωή άλλοτε
Ο Θωμάς γεννήθηκε 

στη Λιβαδειά, το μακρι-
νό 1910. Εκεί, περάτω-
σε και τις γυμνασιακές 
σπουδές του, το 1928. 
Τότε, μετά το δημοτικό, 
τα παιδιά φοιτούσαν 
στο σχολαρχείο και στη 
συνέχεια στο Γυμνάσιο. 
Με δύο φίλους του- συμ-

μαθητές ήλθαν στην Αθήνα και μετά από 
εισαγωγικές εξετάσεις εγγράφονται και οι 
τρεις στο πρώτο έτος της Νομικής Σχολής. 
Για κατοικία τους μίσθωσαν ένα δωμάτιο 
της οικίας Πατριώτης τους, στην περιοχή 
Καστέλας-Πειραιά. Όλοι τους ήταν γόνοι 
πτωχών οικογενειών.
Τα προβλήματα ήταν πολλά, μεταξύ των 

οποίων και αυτό της προσαρμογής στο 
αστικό περιβάλλον των μεγάλων πόλεων 
(Αθήνα-Πειραιάς). Αυτό γρήγορα ξεπερά-
στηκε, ανυπέρβλητο ήταν αυτό της αντι-
μετώπισης των δυσβάσταχτων εξόδων για 
τις σπουδές (τέλη εγγραφής σε κάθε έτος 
σπουδών, για αγορά των πολύ ακριβών συγ-
γραμμάτων, εξέταστρα κλπ.). Για την τροφή 
τους, λάμβαναν κατά διαστήματα καλάθια 
ή σακούλια από τη Λιβαδειά, με τρόφιμα 
(ψωμί, ζυμαρικά, όσπρια, ελιές, πίτες κ.α.). 
Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους. όλα 
είχαν τελειώσει, τρόφιμα και χρήματα. Με 
τα τελευταία τους χρήματα είχαν πληρώσει 
τα εξέταστρα της περιόδου στο μάθημα της 
Πολιτικής Δικονομίας. Παρά την πείνα, την 

ημέρα των εξετάσεων, αχάραγα ξεκίνησαν 
από το σπίτι που έμεναν να πάνε με τα πόδια 
στη Νομική Σχολή. Με ένα κλεφτοφάναρο, 
για να φωτίζει, ακολουθώντας τις γραμμές 
του θερίου (σήμερα ΗΣΑΠ) έφθασαν στην 
περιοχή μεταξύ Μοσχάτου – Καλλιθέας. 
Εκεί, όπως προχωρούσαν έπεσε μπροστά 
τους ως «μάνα εξ ουρανού», μία μαύρη όρ-
νιθα που κούρνιαζε πάνω σε μια πορτοκαλιά. 
Όπως ήταν ζαλισμένη, ακαριαία συνελήφθη 
και υπέστη τον δια πνιγμού θάνατο. Η πε-
ραιτέρω τύχη της όρνιθας ρυθμίστηκε με … 
κλήρωση. «Τυχερός» ήταν ο Θωμάς.ο οποίος 
με την όρνιθα «υπό μάλης» επέστρεψε στο 
σπίτι. Εκεί, με προσπάθειες και τη συνδρομή 
της γυναίκας του εκμισθωτή του σπιτιού, την 
περιποιήθηκε και τη μαγείρεψε. Το από-
γευμα της ίδιας ημέρας. η παρέα έφαγε και 
χόρτασε σαν το σπίτι τους. Ο Θωμάς τελικά 
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τις σπουδές 
του και επέστρεψε στη Λιβαδειά. Ασκώντας 
το επάγγελμα του ζωέμπορα και αλμπάνη 
βρέθηκε στον Αχινό της Φθιώτιδας. Εκεί, 
γνώρισε την Ασπασία, με μεγάλη κτηματική 
περιουσία, την ερωτεύθηκε και τη νυμφεύ-
θηκε. Άσκησε το επάγγελμα του αγρότη. 
Απέκτησε δύο παιδιά και αρκετά εγγόνια. Ως 
κομμουνιστής για κάποιο χρονικό διάστημα 
γνώρισε και τη Μακρόνησο. Για μένα ήταν 
ένας σοφός άνθρωπος και καλός φίλος που 
ζει στη μνήμη μου. Το ίδιο ισχύει και για τη 
γλυκιά μορφή της Ασπασίας, το όνομα της 
οποίας πήρε εγγονή της – αναδεξιά μου.

Ι.Κ.Μπόρας

Εορτασμός Αγιολιά

Πολύ λίγοι προσκυνητές. Τι γινόταν τα 
προηγούμενα χρόνια, με χορούς , τραγούδια 
και μεζέδες στον ειδικά διαμορφωμένο επί 
τούτου  χώρο. Ας είναι καλά εκεί που βρί-
σκεται ο Νίκος Στυλ. Σχίζας που συντόνιζε 
τα πάντα για τη γιορτή.

Μετανάστευση επιστημόνων
Στη διάρκεια της προ-

εκλογικής περιόδου των 
εκλογών της 7ης Ιουλίου 
2019, συχνά ακούγαμε 
τους πολιτικούς να ανα-
φέρονται στο γεγονός 
ότι λόγω της οικονο-
μικής κρίσης και των 
μνημονίων, εκατοντάδες 
χιλιάδες νέοι επιστήμο-

νες έφυγαν στο εξωτερικό για ανεύρεση 
εργασίας. Αλληλοκατηγορίες εκτοξεύονται 
μεταξύ των κομμάτων για το ποιος φταίει, 
και ακούμε πολλές αόριστες υποσχέσεις για 
τη λύση του προβλήματος.
Το πρόβλημα είναι πολύ σύνθετο, και θα 

δώσω τη δική μου, υποκειμενική  προσέγγιση 
στο πρόβλημα.
Διαχρονικά, αρχής γενομένης από το 1980 

μέχρι και σήμερα, το πολιτικό κατεστημένο 
εκμεταλλεύτηκε την επιθυμία του κάθε γονέα 
να σπουδάσει τα παιδιά του, και δίνεται η δυ-
νατότητα χρόνο με το χρόνο να αυξάνεται ο 
αριθμός των νέων φοιτητών. Γι’ αυτό σχεδόν 
σε κάθε πρωτεύουσα Νομού υπάρχει του-
λάχιστον μία Πανεπιστημιακή σχολή η ΤΕΙ.
Δηλώνω απερίφραστα ότι είμαι υπέρ της 

μόρφωσης, που κατά τη γνώμη μου, είναι 
η άϋλη πνευματική περιουσία του καθενός 
μας.

(Cogito, ergo sum = σκέπτομαι, άρα υπάρ-
χω, του Rene Deskarte-Καρτέσιος).
Πιστεύω ότι ο μορφωμένος οικοδόμος θα 

χτίζει πιο αρμονικά τα τούβλα, θα καινοτο-
μεί ώστε να αυξάνει την παραγωγικότητά, 
θα βάζει στόχους να γίνει εργολάβος. Ένας 
γεωπόνος θα ήταν πιο παραγωγικός στην 
καλλιέργεια των κτημάτων του πατέρα του 
καινοτομώντας με την εισαγωγή νέων καλλι-
εργειών αγροτικών προϊόντων με εξαγωγικό 
προσανατολισμό. Ένας Τεχνολόγος τροφί-
μων θα μπορούσε να αναπτύξει περαιτέρω 
την επιχείρηση τροφίμων του πατέρα του, 
εάν υπάρχει. 
Η ελπίδα του κάθε νέου, και των γονιών 

του, ήταν μετά τις σπουδές του, να εξασφαλί-
σει μία  θέση εργασίας, όπως συνέβαινε μέχρι 
και τη δεκαετία του 70, με την πραγματοποί-
ηση του ονείρου του Δημοσίου υπαλλήλου..
Ας φαντασθούμε μία πυραμίδα που δείχνει 

την κατανομή του Εργατικού δυναμικού του 
1970. Στην κορυφή της πυραμίδας με τον 
μικρότερο αριθμό εργαζομένων, υπήρχαν 
οι επιστήμονες, και στη βά ση της υπήρχε ο 
μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων που τον 
αποτελούσαν οι εργάτες, οι γεωργοί, οι κτη-
νοτρόφοι, οι ψαράδες, οι τεχνίτες, οι υδραυ-
λικοί ηλεκτρολόγοι και άλλα  επαγγέλματα. 
Στο μεσοδιάστημα από το 1970 μέχρι 

και σήμερα, προοδευτικά και με σταθερό 
δείκτη μεταβολής, η εικόνα της πυραμίδας 
που δείχνει όπως πιο πάνω ανέφερα την 
κατανομή, άλλαξε, και στην κορυφή της πυ-
ραμίδας αναφέρονται επαγγέλματα όπως 
πχ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί ψυκτικοί 
κ.λ.π, και στη βάση της πυραμίδας υπάρχει 
συσσώρευση επιστημόνων.
Τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, βγάζουν συνεχώς 

επιστήμονες που η Ελληνική αγορά εργασίας 
δεν μπορεί να τους απασχολήσει στο σύνολό 
τους. Κάθε χρόνο αποφοιτούν  π.χ γιατροί, 
δικηγόροι, οικονομολόγοι, καθηγητές  γυ-
μνασίων και Λυκείων, περισσότεροι από 
όσοι χρειάζονται.
Αποτέλεσμα οι νέοι επιστήμονες να μην 

βρίσκουν εργασία στο αντικείμενο των 
σπουδών τους στη χώρα μας, και χωρίς 
καμία προοπτική, να αναγκάζονται να βρί-
σκουν εργασία στο εξωτερικό, η αν βρίσκουν 
μια θέση εργασίας στο εσωτερικό της χώρας 
να είναι   άσχετη με τον τίτλο σπουδών τους. 
Είναι μια πραγματική αιμορραγία, με πολλές 
επιπτώσεις, κοινωνικές, δημογραφικές, και 
οικογενειακές. Είναι κρίμα να έχει επενδύ-
σει ο Έλληνας φορολογούμενος τεράστια 
ποσά για την εκπαίδευση π.χ ενός γιατρού 
η μηχανικού στη στοιχειώδη, μέση και πανε-
πιστημιακή εκπαίδευσή του, και να έρχονται 
οι Γερμανοί, Άγγλοι, Σουηδοί και άλλα κράτη, 
και να καρπούνται τις υπηρεσίες των δικών 
μας επιστημόνων χωρίς να έχουν ξοδέψει 
ούτε ένα ευρώ για την εκπαίδευσή τους.
Ένας πρόσθετος λόγος της ανεργίας των 

νέων, και ειδικά των πτυχιούχων, είναι σε 
μικρότερο βαθμό  η οικονομική κρίση των 

τελευταίων ετών, σε συνδυασμό με την 
ανάπτυξη της τεχνολογίας, που η πολιτεία 
δεν προέβλεψε τις επιπτώσεις της στην 
απασχόληση.
Ένα παράδειγμα είναι η ανεργία των 

αποφοίτων Οικονομικών σπουδών που 
αποτελούσαν τον κορμό του προσωπικού 
των Τραπεζών. Σαράντα χιλιάδες θέσεις 
εργασίας χάθηκαν την τελευταία δεκαετία 
από τις Ελληνικές Τράπεζες, που οφείλονταν 
σε μικρό βαθμό από τη συρρίκνωση της 
οικονομίας, αλλά κυρίως από την ανάπτυξη 
της fi ntech (fi nancial technology),με την ηλε-
κτρονική Τραπεζική, τις αυτόματες μηχανές 
και μέσα στα καταστήματα των Τραπεζών 
που τείνουν να αντικαταστήσουν τα πα-
ραδοσιακά γκισέ που ξέραμε. 
Εδώ και τρία χρόνια, έχει αρχίσει η 

τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, με 
πυλώνες την Τεχνητή νοημοσύνη και τη 
Ρομποτική. Εκατοντάδες παραδοσιακά 
επαγγέλματα θα καταργηθούν, και ερ-
γαζόμενοι θα αναγκασθούν να αλλάξουν 
εργασία με χειρότερους όρους.
Η Πολιτεία απούσα, ενώ έπρεπε με μα-

κροχρόνιο ορίζοντα να χαράξει στρατη-
γική όπως κάνουν άλλα σύγχρονα κράτη, 
για τους επιστήμονες και ειδικότητες 
που θα χρειαζόμαστε ώστε να είμαστε 
ανταγωνιστικοί στο χώρο της παγκοσμι-
οποίησης. Παντού απαιτείται καινοτομία. 
Ένας χώρος που η Ελλάδα θα μπορούσε 
να ανταγωνισθεί άλλες πολύ ανεπτυγμέ-
νες χώρες, είναι η Πληροφορική. Κέντρα 
έρευνας για καινοτόμες παραγωγές λογι-
σμικού τεχνητής νοημοσύνης θα έπρεπε 
να γίνει στρατηγικός στόχος. Μυαλά, 
δόξα τω θεώ, τα Ελληνόπουλα και το 
επιστημονικό προσωπικό των  Σχολών 
Πληροφορικής των Πανεπιστημίων μας 
διαθέτουν.  
Τι θα έπρεπε να γίνει;
Σε συνδυασμό με τα πιο πάνω η Πολιτεία  

σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια, Επαγ-
γελματικά επιμελητήρια, τις παραγωγικές 
τάξεις να καθορίζουν με ορίζοντα 15ετίας 
τουλάχιστον το επιστημονικό προσωπικό 
ανά κλάδο, που θα είναι απαραίτητο για 
την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας 
και κοινωνίας με μηδενική προοπτική 
ανεργίας για τους επιστήμονες. 
Με γνώση των πιο πάνω πληροφοριών 

γονείς και παιδιά να αποφασίζουν πιο 
δρόμο να ακολουθήσει το παιδί, άνεργος 
επιστήμονας ή εναλλακτικές λύσεις, όπως 
πχ να εργάζεται το παιδί σε οικογενειακή 
επιχείρηση εάν φυσικά υπάρχει, να γίνει 
ένας σύγχρονος αγρότης, ένας σύγχρονος 
εκτροφέας ζώων, να μάθει μία τεχνική 
δουλειά και στη συνέχεια να ανοίξει δική 
του επιχείρηση.
Η τεχνολογία σήμερα δίνει τη δυνατότητα 

της δια βίου μαθήσεως σε όλα τα γνωστικά 
αντικείμενα. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο π.χ 
θα μπορούσε να διεξάγει σεμινάρια για ενη-
μέρωση των νέων αγροτών, για προτάσεις 
προσοδοφόρων καλλιεργειών κλπ.

(Σχετικό άρθρο για Τεχνητή Νοημοσύνη 
και Ρομποτική στην ιστοσελίδα servou.gr).

Θοδωρής Γ. Τρουπής (Γκράβαρης)

Η ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ
Χριστίνα Κ. Μπόρα, ΠαιδίατροςΜε την ευκαιρία της αφιέρωσης του παρόντος φύλλου της εφημερίδας «Αρτο-ζήνος» στη διακεκριμένη Ιατρό Γυναικο-λόγο, Ευρωβουλευτή της Γαλλικής Δημο-κρατίας, κυρία Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, η οποία έχει ασχοληθεί με την “Ενδομητρί-ωση”, για ενημέρωση των αναγνωστών της εφημερίδας, αναφέρομαι συνοπτικά στην πάθηση που επηρεάζει εκατομμύρια γυναίκες ανά τον κόσμο.Η ενδομητρίωση ΕΙΝΑΙ η πάθηση όπου κύτταρα του εσωτερικού της μήτρας, το ενδομήτριο, δηλαδή ο ιστός που φυσι-ολογικά επενδύει το εσωτερικό τοίχωμα της μήτρας και αποκολλάται κάθε μήνα μαζί με την έμμηνο ρύση αναπτύσσεται σε τοποθεσίες έξω από τη μήτρα, δηλαδή στα όργανα της κοιλιάς και της λεκάνης. Στις περιοχές αυτές αναπτύσσονται εστίες ή οζίδια ή κύστεις, εγκλωβίζεται ποσότη-τα αίματος δημιουργώντας φλεγμονές και πόνο. Έτσι δημιουργείται η τυπική ενδο-μητρίωση στο εσωτερικό της κοιλιάς αλλά και η κυστική μορφή της στις ωοθήκες. Τα σημεία όπου εγκλωβίζεται το ενδο-μήτριο και δημιουργούνται κύστεις με αίμα μεγέθους από κάποια χιλιοστά έως κάποια εκατοστά αιμορραγούν, επί-σης, κατά την έμμηνο ρύση. Προκαλούν φλεγμονή, δημιουργούν ουλώδη ιστό που συνδέει τα ζωτικά όργανα τα οποία κολ-λάνε μεταξύ τους και ακινητοποιούνται, με αποτέλεσμα οι φυσιολογικές κινήσεις τους, π.χ. οι κινήσεις των σαλπίγγων, των ωοθηκών, του εντέρου να προκαλούν έντονο πόνο. Οι εστίες ενδομητρίωσης ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ συχνά στην κάτω κοιλία, ή βαθιά στο τοίχωμα της μήτρας και σπανίως σε άλλα απομακρυσμένα σημεία όπως το δέρμα, τη σπονδυλική στήλη, τους πνεύμονες κλπ.

ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ κυρίως γυναίκες της ανα-

παραγωγικής ηλικίας - 25 έως 40 ετών, καθώς και έφηβα κορίτσια, ανεξαρτήτου εθνικής προέλευσης και καταγωγής, σε ποσοστό περίπου 10% του γυναικείου πληθυσμού.Κλασικά ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ είναι: πόνος, αιμορραγία, ναυτία, χρόνια κόπωση, δυ-σθυμία / κατάθλιψη, άγχος, αϋπνία, υπο-τροπιάζουσες λοιμώξεις, λιποθυμικές τάσεις, υπογονιμότητα.
Η ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ της ενδομητρίωσης συνδέεται, σε κάποιες γυναίκες, με την κληρονομικότητα καθώς και άλλους ανο-σολογικούς και βιοχημικούς παράγοντες δημιουργώντας ενδομητριωσικές εστίες έξω από την μήτρα.
ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ που κρύβεται πίσω από την ενδομητρίωση είναι η υπογονιμότητα, που συνήθως αποκα-θίσταται μετά από θεραπεία. Γενικά, συστήνεται η άμεση αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης γιατί επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου. Κύρια ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ  εί-ναι η λαπαροσκόπηση, κατά την οποία μια ενδοσκοπική κάμερα βλέπει τόσο το εσωτερικό της κοιλιάς όσο και τις εμφυτεύσεις της ενδομητρίωσης. Εναλλακτική προσέγγιση είναι η λαπα-ροτομία. Οι παρακλινικές εξετάσεις όπως υπερηχογράφμα, μαγνητική και εξετάσεις αίματος βοηθούν στη διάγνωση της ενδο-μητρίωσης.Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ και αντιμετώπιση της πάθησης είναι φαρμακευτική ή χειρουρ-γική ή συνδυασμός και των δύο ανωτέ-ρω, ορμονική θεραπεία, αντιφλεγμονώ-δη, διατροφή, ψυχολογική υποστήριξη, Οι μορφές θεραπείας αποφασίζονται ως συνάρτηση παραγόντων όπως: η ηλικία, η βαρύτητα των συμπτωμάτων, η επι-θυμία για τεκνοποίηση, προηγηθείσες θεραπείες.
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Υπαγωγή στο νόμο 
για το Πνευματικό Κέντρο Σέρβου
ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

  Από:  Ιωάννη Ν. Βέργο, αντιπρόεδρο 
του Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων
Προς:| Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαί-

ων Αρκαδίας
Θέμα: Πνευματικό Κέντρο Σέρβου

    Αθήνα, 22.5.2019
Αξιότιμα μέλη του Δ.Σ.,
Κατόπιν εξουσιοδοτήσεως από το Δ.Σ. 

του Συνδέσμου Σερβαίων, στη συνεδρίαση 
της 16ης Ιουλίου 2018, ως αντιπρόεδρος 
του Δ.Σ., ανέλαβα να προωθήσω στους 
αρμόδιους του Δήμου Γορτυνίας το θέμα 
του Πολιτιστικού Κέντρου του χωριού μας.
Στο ακίνητο, υπήρχαν θέματα τακτοποί-

ησης κάποιων ‘αυθαιρεσιών’ και αλλαγής 
χρήσης των χώρων.
Το 2014, το Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαί-

ων, με γραμματέα τον Μαρίνο Ρουσιά, 
αιτήθηκε από τον Δήμο παραχώρηση του 
Π.Κ. στον Σύνδεσμο, για 99 χρόνια.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε, στις 

28-2-2014, αυτό το αίτημα του Δ.Σ. του 
Συνδέσμου, το οποίο αναρτήθηκε στη 
Διαύγεια και πήρε Α.Α.Δ.Α., αλλά έκτοτε 
εκκρεμεί.
Απομένει η τελική υπογραφή του Δη-

μάρχου στη Συμβολαιογράφο που όρισε 
ο Δήμαρχος, για τη (συμβολαιογραφική) 
παραχώρηση του κτιρίου, από τον Δήμο 
στον Σύνδεσμο Σερβαίων. 
Για να ολοκληρωθεί η Σύμβαση, έπρεπε 

καταρχήν να νομιμοποιηθούν το σύνολο 
των παραπάνω ‘αυθαιρεσιών’ του ακι-
νήτου.

Έτσι, λοιπόν, μετά από συζήτηση που 
κανονίσαμε επί του θέματος, ο αντιπρό-
εδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου, Ιωάννης 
Ν. Βέργος, και ο ταμίας του Δ.Σ., Ιωάννης 
Στ. Βέργος, με τον Δήμαρχο Γορτυνίας,κ. 
Ιωάννη Γιαννόπουλο, καθώς επίσης και 
με τη βοήθεια της Δημ. Συμβούλου του 
Δήμου Γορτυνίας, καςΜαρίνας Διαμα-
ντοπούλου-Τρουπή, ολοκληρώθηκε η 
διαδικασία των νομιμοποιήσεων, κατόπιν 
συνεργασίας με τον Πολιτικό Μηχανικό 
του Δήμου, κ. Σπήλιο Μπαμπαλή.
Στις 18 Φεβρουαρίου 2019, έλαβα από 

τον κ. Μπαμπαλή, τα κάτωθι έγγραφα 
της «Υπαγωγής» με τα οποία ορίζεται 
η τακτοποίηση των παραπάνω θεμάτων 
και η αλλαγή χρήσης των ορόφων στο 
ακίνητο. 
Σύμφωνα με την «Υπαγωγή», το υπόγειο 

από γκαράζ μετονομάζεται σε αποθήκη, 
ο 1ος όροφος από αποθήκη μετονομάζε-
ται σε Πνευματικό Κέντρο καθώς και το 
κιόσκι. 
Σας αποστέλλω με e-mail όλα τα έγ-

γραφα της «Υπαγωγής», για να αναρ-
τηθούν στην ιστοσελίδα servou.grκαι 
να δημοσιευθούν στην εφημερίδα «Αρ-
τοζήνος», ώστε να γίνουν, μαζί με τα 
Συμβόλαια και τις Άδειες του κτιρίου (των 
οποίων η ανάρτηση έπεται), κτήμα των 
πατριωτών και ιδιαίτερα των νέων.

Σας ευχαριστώ, μετά τιμής,
Ιωάννης Ν. Βέργος Υ.Σ. Τα έγγραφα της «Υπαγωγής», αναρ-τώνται στην ιστοσελίδα servou.gr.

Ανάμνηση από τις εκλογές του 1977
Γεώργιος Δ. Βέργος

Με την ευκαιρία των επερχόμενων 
εκλογών, στις 7 Ιουλίου 2019, σκέφτηκα να 
περιγράψω ένα αληθινό περιστατικό που 
γνωρίζω (από πρώτο χέρι, που λένε), το 
οποίο συνέβη πριν 42 χρόνια στις εθνικές 
εκλογές του 1977, σε ένα παραδιπλανό χω-
ριό από το δικό μας.
Τα παλιότερα χρόνια, όπως είναι γνωστό, 

συνηθιζόταν οι υποψήφιοι βουλευτές να 
μισθώνουν πούλμαν, για τη μεταφορά των 
ψηφοφόρων τους στα χωριά τους, αφού 
λίγοι είχαν αυτοκίνητο και πολύ λίγοι διέθε-
ταν τα έξοδα για …μία ψήφο, εκτός αν ήταν 
«φανατικοί», συγγενείς κλπ. Βέβαια και στις 
πρόσφατες δημοτικές εκλογές διαβάσαμε 
στο διαδίκτυο, πως μισθώθηκαν πούλμαν 
από Αθήνα για Γορτυνία!
Κάποιες πρακτικές φαίνεται …δεν αλλά-

ζουν.
 Γνωστός πολιτευτής  της περιοχής μας 

εκείνη την εποχή, μίσθωσε ένα πούλμαν 
για το δικό μας χωριό και άλλο ένα για το 
γειτονικό χωριό, το οποίο φημιζόταν για τα 
«δεξιά» του φρονήματα (ήταν ένα από τα 
δύο χωριά της περιοχής, που δεν υπήρχε 
ούτε ένας …κομουνιστής). Σε κάθε πούλ-
μαν, έβαλε και από έναν υπεύθυνο για να 
κανονίσει την ώρα που θα έφευγαν από την 
Αθήνα και από το χωριό και να διευθετήσει 
αν τυχόν ήθελε προκύψει κάποιο πρόβλημα 
και τέλος πάντων να …μιλήσει και με τους 
ψηφοφόρους,  του υποψήφιου βουλευτή.
Για το χωριό μας είχε ορίσει κάποιον ψη-

φοφόρο του, που ήταν κάποιας ηλικίας. Για 
το άλλο χωριό βρήκε ένα βαφτιστήρι του, 
φοιτητή, που του ανέθεσε να είναι επικε-
φαλής του πούλμαν και τον προέτρεψε να 
δείξει τον καλύτερο εαυτό του, να πάρουν 
όσο γίνεται περισσότερους ψήφους. Σε αυτό 
συνηγόρησε και ο πατέρας του φοιτητή, που 
ήταν «φανατικός» δεξιός.

 Πήγαν, λοιπόν, οι ψηφοφόροι στα χωριά, 
έκαναν τις συζητήσεις τους (ανά 2-3, να μη 
διαρρέουν οι πληροφορίες), ψήφισαν «το 
δικό τους υποψήφιο» και το απόγευμα έφυ-
γαν πάλι με το πούλμαν για την Αθήνα. Το 
βράδυ έγινε η διαλογή των ψηφοδελτίων και 
καταγράφηκαν τα αποτελέσματα. Στο δικό 
μας χωριό «όλα καλά και όλα ωραία». Στο 
άλλο όμως χωριό, που όπως είπαμε φημιζό-
ταν για τα «δεξιά» του φρονήματα, από τα 

250 περίπου ψηφοδέλτια το 80% και πλέον 
ήσαν στο δεξιό κόμμα και τα υπόλοιπα στα 
μικρότερα κόμματα.
Αυτό ήταν αναμενόμενο.
Εκείνο που δεν περίμενε κανείς  ήταν 

το άλλο, το ...τρομερό!!  Βρέθηκε και ένα 
ψηφοδέλτιο με σταυρό στο ΚΚΕ!, πράγμα 
που προκάλεσε μεγάλη έκπληξη, ανησυχία 
και συζητήσεις στο χωριό, γιατί έπρεπε να 
βρεθεί ο «ένοχος».
Ποιος είναι αυτός που τόλμησε να ψηφίσει 

ΚΚΕ και να αναστατώσει ολόκληρο χωριό;
 Αυτό ήταν προφανώς δουλειά της αστυ-

νομίας, να βρει δηλαδή, αυτόν που λέρωσε 
την εικόνα του χωριού. Ήταν πρωτάκουστο, 
να έχει το χωριό κομουνιστή και να μην τον 
ξέρουν! Όσο όμως κι αν έψαξε η αστυνομία, 
το αποτέλεσμα «μηδέν», αφού δεν μπόρεσε 
να βρει τον κομουνιστή, τον άνθρωπο που 
τόλμησε να ψηφίσει ΚΚΕ και που έκανε το 
μεγάλο κακό στο χωριό! Το συνοδό του 
πούλμαν που ρώτησε η Αστυνομία δεν ήξερε 
τίποτα, δεν έπεσε κάτι στην αντίληψή του!!

 Αποσοβήθηκε τελικά το «φοβερό» αυτό 
γεγονός και πέρασαν τα χρόνια.
Σε μια κοινωνική εκδήλωση στην Αθήνα, 

συνάντησα τον τότε φοιτητή-συνοδό (επι-
στήμονας επιτυχημένος πλέον και συνταξι-
ούχος τώρα), που τον γνώριζα από τότε που 
συνόδευσε το πούλμαν.   Στη συζήτηση που 
κάναμε για τα παλιά, μου εκμυστηρεύτηκε, 
χαμογελώντας, ότι αυτός ήταν που ψήφησε 
το ΚΚΕ! Στην ερώτηση γιατί το έκανε, ενώ 
γνώριζα την πολιτική του τοποθέτηση, μου 
είπε πως ήθελε να δει τις αντιδράσεις του 
κόσμου και της Αστυνομίας και επί πλέον 
να την «σπάσει» λίγο στο νονό, και στον 
πατέρα, που τον υποχρέωσαν να πάει στο 
χωριό επικεφαλής του πούλμαν, χωρίς ο 
ίδιος να έχει καμία τέτοια διάθεση.
Και τέλος πάντων, μου είπε, μπορεί αυτός 

να είχε αντίθετη ιδεολογία, κάθε πολίτης 
όμως είχε και τότε το αναφαίρετο δικαίωμα 
να εκφράσει το δικό του «πιστεύω». Και επει-
δή κάποιος από τους 250 θα ήθελε πιθανώς 
να ψηφίσει ΚΚΕ και δεν μπορούσε, ψήφισε 
αυτός για λογαριασμό του!
Αχ αυτά τα παιδιά, οι φοιτητές, πάντα 

κάνουν …του κεφαλιού τους.
…Ευτυχώς, δηλαδή.

Μιά ζωή εξετάσειςΤις μέρες αυτές τα παιδιά έχουν εξετάσεις. «Εξετάζονται» τα σχο-λεία, λέγαμε παλιά. Εξετάσεις κάθε είδους: εισαγωγικές, προαγωγικές, Πανελλήνιες ή Πανελλαδικές, πτυχιακές, μεταπτυχιακές. Παλιότερα για να «πε-ράσεις» από μία τάξη στην άλλη είτε του Δημοτικού είτε του Γυμνασίου έπρεπε κάθε χρόνο να «εξετασθείς» και να πετύχεις βαθμό προβιβασμού.Αν «κοβόσουν» τον Ιούνιο σε κάποιο μάθημα έπρεπε τον Σεπτέμβριο να δια-γωνισθείς εκ νέου σε εξετάσεις ως «μετε-ξεταστέος» ή «επανεξεταστέος».Κάθε σπίτι τώρα, το Μάιο, τον Ιούνιο έχει παιδιά, εγγόνια, ανίψια, βαφτιστήρια κ .λπ. που διαβάζουν για τις εξετάσεις τους. Όλη η οικογένεια είναι στο πόδι, σε αγωνία και ετοιμότητα πάνω από το παιδί που διαβάζει. Έχει εξετάσεις αύριο, λένε και κάνουν ησυχία.Φυσική, Χημεία, Αρχαία, Ιστορία, Κο-σμογραφία κ.λπ. Αντιγράφω την πρώτη σελίδα του Διαγωνίσματος στο μάθημα της Υγιεινής στο τότε Γυμνάσιο Λαγκα-δίων:
«Γραπταί εξετάσεις B ‘ εξαμήνου εις 

την Υγιεινήν.
Εν Λαγκαδίοις τη 28 Ιουνίου 1962.
Ζητήματα:
Πρώτον: Επίκτητος ανοσία, Ομάς 

βιταμινών Β.
Δεύτερον: Άρτος, ζωικά παράσιτα ή 

μετάζωα.
Τρίτον: Βιταμίνη Α, εις ποίας περι-

πτώσεις δύνανται τα ρούχα να βλά-
ψουν την υγείας του ανθρώπου.
Απαντήσατε στα δύο εκ των τριών 

ζητημάτων».Και ακολουθούν οι βαθμοί.Οι εξετάσεις των μαθητών δεν είναι μόνο στα μαθήματα και στους βαθμούς. Δεν αγωνιζόμαστε μόνο για το ΑΡΙΣΤΑ ή το ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ. Έπρεπε να είχαμε και «καλήν διαγωγήν». Το σύστημα τότε είχε ως πρότυπο μαθητού αυτόν που θα προαγόταν στην επόμενη τάξη με έπαι-νο ως «Αριστούχος με χρηστοήθειαν 
εξαίρετον»!Έτσι εκτός από τους βαθμούς εξετα-ζόμαστε και διαγωνιζόμαστε και στη διαγωγή, η οποία είχε μεγαλύτερη αξία από τους βαθμούς στα μαθήματα. Βαθ-μολογητές άτυποι της διαγωγής μας ήταν όλος ο μικρός κοινωνικός μας περίγυρος : οι δάσκαλοί μας, ο παπάς, ο πρόεδρος, οι συγγενείς, οι συγχωριανοί μας.Αν η διαγωγή, λοιπόν που αναγραφόταν στο Απολυτήριο Δημοτικού ή του Γυ-μνασίου ήταν «Κοσμιωτάτη» τότε ήσουν καλό παιδί, «σεβαστικό» και μπράβο σου! Αν όμως στο Απολυτήριο έγραφε «επέ-δειξε διαγωγή κοσμία » τότε δεν ήσουν καλό παιδί, ήσουν «στιγματισμένος» και θα έπρεπε να φροντίσεις του χρόνου να γίνεις «καλό παιδί, φρόνιμο, υπάκουο, σεβαστικό», ώστε να πάρεις διαγωγή κοσμιωτάτη! Το όλο σύστημα δηλαδή σε οδηγούσε από μικρό παιδί στον αγώνα, την ευγενή άμιλλα και τη διαρκή προ-σπάθεια.Το άριστα πάντως τότε στο Γυμνάσιο Λαγκαδίων δεν ήταν ...ρετσινιά !Διαγωνισμοί λοιπόν και εξετάσεις από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Πανεπιστήμιο.Ας υποθέσουμε τώρα ότι το παιδί σας μετά από επιτυχείς εξετάσεις στο Δημο-τικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, Παν/μιο πήρε τα αντίστοιχα πτυχία του. Άντε και πήρε ακόμα πτυχία ξένων γλωσσών, μάστερ και ντοκτορά και τα «κρέμασε» όλα στον τοίχο του δωματίου του, που το γέμισε από άκρη σε άκρη. Αμέσως έρχεται μόνο του το ακόμα μεγαλύτερο πτυχίο.Το πτυχίο ...ανεργίας! Και αναρωτιέται 

το παιδί : Ήταν ανάγκη να πάρω όλα τα προηγούμενα πτυχία για να κατακτήσω και το πτυχίο ανεργίας !Και αμέσως με το που τελείωσαν οι πρώτες εξετάσεις αρχίζουν άλλες εξίσου δύσκολες και συνεχείς. Εξετάσεις στον ΑΣΕΠ να προσληφθείς σε μία δουλειά. Γραπτές στην αρχή, προφορικές (ιντερ-βιού το λένε τώρα) στη συνέχεια. Εξε-τάσεις μετά για να μονιμοποιηθείς στη δουλειά σου, να προαχθείς, να προωθη-θείς βαθμολογικά, να επιλεγείς για διευ-θυντικό στέλεχος, να μετεκπαιδευτείς στα κομπιούτερ, στο εξωτερικό, στις νέες τεχνολογίες, να «ανέλθεις» στην ιεραρχι-κή κλίμακα. Εξετάσεις ακόμα και για να ...συνταξιοδοτηθείς!Το αρχαίο γηράσκω αεί εξεταζόμενος (διδασκόμενος) σήμερα αποδίδεται από τους οικονομολόγους με το «δια βίου εκπαίδευση». Εξετάσεις, διαγωνίσματα, φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα και η ζωή μας όλη γίνεται ένα απέραντο ...εξεταστήριο. Μια ζωή εξετάσεις ! Μια ζωή «στην πρέσα » και στους βαθμούς που πιάσαμε.Και έρχονται –τέλος- οι άλλες οι ...εξετά-σεις! Οι πιο δύσκολες, οι πιο αγωνιώδεις, οι επαναλαμβανόμενες και οι τελευταίες της ζωής μας. Όλες γραπτές και.. ...κακο-γραμμένες!Η θειά μου η Μαριγώ της έλεγε « εξε-τάσες ».
- Τι κάνεις θειά Μαριγώ ; τη ρώταγα.
- Έχω εξετάσες ανηψιέ, μου έλεγε.
- Τι εξετάσεις θειά ;
- Γραπτές. Πάω στα Τρόπαια να μου 

γράψει ο γιατρός τις εξετάσες που θα 
κάνω και τις ένεσες (έτσι έλεγε τις ενέ-
σεις) που θα ρίξω. Θα πάω στα Λουτρά 
Hραίας για τα μπάνια μου και θέλω να 
έχω προετοιμαστεί.Οι ιατρικές λοιπόν εξετάσεις δίνουν και παίρνουν. Και όχι μόνο στους ηλικιωμέ-νους. Η προληπτική ιατρική και ο πληθω-ρισμός των γιατρών έχουν πολλαπλασιά-σει τις κάθε λογής εξετάσεις και γράφουν συνέχεια συνταγές. Ακούς σήμερα στη Λαϊκή Αγορά κάποια συνταξιοδοτημένα «παιδιά» να συζητούν τις «εξετάσεις» και τους βαθμούς τους.- Να σου πω λέει ο ένας στον άλλο. Στη χοληστερίνη πήγα καλά (χαμηλή βαθμο-λογία). Στο ζάχαρο όμως δεν πήγα καλά (υψηλή βαθμολογία) !.Ενώ δηλαδή στα σχολιαρόπαιδα επιτυ-χείς είναι οι υψηλής βαθμολογίας εξετά-σεις , εδώ στα άλλα «παιδιά» οι βαθμοί αντιστρέφονται και επιτυχείς είναι οι χαμηλής βαθμολογίας εξετάσεις !- Σήμερα θα κοιμηθώ νηστικός. Έχω εξετάσεις αύριο, λέει ο ένας σύζυγος στον άλλο. Και ο χορός των γενικών και ειδικών εξετάσεων καλά κρατεί.Εξετάσεις στα μάτια για να πάρεις δί-πλωμα οδήγησης, εξετάσεις θώρακος για να προσληφθείς στο Δημόσιο, εξετάσεις καρδιάς για να κάνεις τα «μπάνια του λαού», εξετάσεις αίματος για να παντρευ-τείς, εξετάσεις... στα νεύρα μας και στην αντοχή μας !.Και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά παίρνεις από το ταχυδρομείο ένα «χαρ-τί» που σε καλεί ο Πταισματοδίκης της περιοχής κατοικίας σου «να εμφανισθείς ενώπιον του σε 48 ώρες για να εξεταστείς ως μάρτυρας σε ποινική υπόθεση του τάδε κατά του τάδε».Τότε είναι που δεν κρατιέσαι άλλο και αναφωνείς οργισμένος:Αϊ σιχτίρ πια, εσείς και οι εξετάσεις σας!

Δημήτρης Κουκουζής
(Συνταξιούχος δικηγόρος Ιονικής 

Τραπέζης)
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Σέρβου 2019. Μια ματιά στο ΠΑΣΧΑ 
που πέρασε και στον εορτασμό της Ζ. Πηγής Πέρασε πια η εποχή που το χωριό μας έσφυζε από ζωή, της άγιες ημέρες του ΠΑΣΧΑ, με όλους σχεδόν τους πατριώτες να βρίσκονται στο σπιτικό τους, για να γιορτά-σουν  με τη φαμελιά τους, τη σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού.Ό λ ο ι  ε μ ε ί ς , οι μεγαλύτεροι πατριώτες, που παιδιά ζήσαμε εκείνη την εποχή στο χωριό, αισθα-νόμαστε βαθειά συγκίνηση, ανα-πολώντας τα βιώ-ματα της παιδικής μας ηλικίας, που έχουν καταγραφεί ανεξίτηλα στον «σκληρό δίσκο» του εγκεφάλου μας. Είναι γνω-στό και αυτονό-ητο, πως όσο πιο πολύ μεγαλώνει ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο γυρνάει στα περασμένα, ιδι-αίτερα σε εκείνα της παιδικής και εφηβικής του ηλικίας, που για εμάς τους μεγαλύτερους Σερβαίους αυτά περιστρέφονται γύρω από το χωριό μας, Σέρβου, και τα …πέριξ.Τα τελευταία 50-60 χρόνια, το χωριό μας βαθμιαία περιορίζεται, και από χίλιους περίπου κατοίκους που είχε όταν κηρύ-χτηκε ο Β΄παγκόσμιος πόλεμος, σήμερα ο αριθμός των μόνιμων κατοίκων έχει περι-οριστεί στους 25-30, τη χειμερινή περίοδο. Από το Πάσχα βέβαια και μετά αρχίζουν να κατεβαίνουν οι συνταξιούχοι και τον Δεκαπενταύγουστο οι κάτοικοι μπορεί να ξεπεράσουν και τους πεντακόσιους. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι πως του Σέρβου δεν πρόκειται να «σβήσει».Το φετινό Πάσχα, αρκετοί πατριώτες κατέβηκαν στο πανέμορφο χωριό και γιόρ-τασαν τις πασχαλινές μέρες, στον τόπο της καταγωγής τους. Το βράδυ της Ανάστασης, υπολογίζεται πως 70-80 άτομα παρακο-λούθησαν το «Χριστός Ανέστη», από τον πατέρα Γρηγόριο Ρεμούνδο, στον μητρο-

πολιτικό Ι. Ν. της Κοίμησης της Θεοτόκου. Ανήμερα το Πάσχα, κάποιοι πατριώτες σούβλισαν το αρνί στο χωριό και λίγο-πολύ όλοι γλέντησαν και διασκέδασαν, με συγγενείς και φίλους  Βοήθησε σε αυτό και ο εξαιρετικός και-ρός των ημερών.Τη μεγάλη Τε-τάρτη, έγινε λει-τουργία στο χω-ριό «ευχέλαιο». Ε π ί σ η ς ,  τ η  Μ . Παρασκευή, έγι-νε περιφορά του επιταφίου, μέχρι τη Ζαχαρού.Με την ευκαι-ρία αυτή, νομίζω πως πρέπει να εκ-φράσουμε θερμές ευχαριστίες στον 
Γ. Ι. Τρουπή και στον Κ. Ν. Δάρα, που επίσης είναι ψάλτης και μέλος του Εκκλ. Συμ-βουλίου, καθώς και στον αγαπητό ιερέα Πατέρα, Γρηγόριο 

Ρεμούνδο, για την προσπάθειά τους να γί-νεται λειτουργία στο χωριό, όσο το δυνατόν συχνότερα, και να κρατιέται έτσι και το χωριό «ζωντανό».Όπως είναι γνωστό, την Παρασκευή της Λαμπρής γιορτάζεται κάθε χρόνο, στο χωριό μας, η «Ζωοδόχος Πηγή», στον ομώνυμο ιστο-ρικό Ναό, που αποτελεί διατηρητέο μνημείο. Έτσι και φέτος, έγινε πανηγυρικός εορτασμός με αρτοκλασία και περιφορά της εικόνας και με τη συμμετοχή 60 περίπου πατριωτών, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν παρα-μείνει από το Πάσχα, αφού ενδιάμεσα υπήρχε η Πρωτομαγιά. Η μέρα της πρωτομαγιάς, για εμάς τα παιδιά του δημοτικού σχολείου εκείνης της εποχής, ήταν μια ξεχωριστή ημέρα, με εκδρομή στον καταπράσινο και μαγευτικό  «Λάζο» του χωριού και στη βρύση «Λιμιντάρανη», με  μοναδικές εικόνες χαραγμένες στη μνήμη μας.Χρόνια πολλά σε όλους τους πατριώτες και του χρόνου να είμαστε καλά. Χ. Ι. Μαραγκός
Η οικογένεια και η λειτουργία της

1. Σεβασμός στο θεσμό της
Ο θεσμός της οικογένειας στεκόταν 

και στέκεται σε υψηλό επίπεδο. ‘Ηταν, βέ-
βαια, πατριαρχικής μορφής όπως εξα-
κολουθεί και σήμερα. Ο αρχηγός της 
οικογένειας (PaterFamilias), φτωχός ή 
πλούσιος είχε ξεχωριστή θέση μέσα στη κοι- 
νωνία. Ο πατέρας-αρχηγός είχε το βά-

ρος της διαχείρισης, της οικογενειακής 
περιουσίας, των εξωτερικών εργασιών 
(οικοδομικών, γεωργικών, κ.λ.π.) και της 
συντήρησης γενικά της οικογένειας στην 
οποία περιλαμβάνονταν και οι γέροντες γο- 
νείς του, με τους οποίους συγκατοικού-

σε. Ήταν συντονιστής και εκτελεστής των 
βασικών αποφάσεων που αφορούσαν 
την οικογένεια. 
Η γυναίκα, σύζυγος και μητέρα, είχε 

το βάρος της ανατροφής και περιποίη-
σης  των παιδιών και των πεθερικών, της 
εσωτερικής λειτουργίας του νοικοκυριού 
(ζύμωμα, μαγείρεμα, πλύσιμο, καθαριότη-
τα σπιτιού), αλλά και παρούσα βοηθός και 
συ- 
μπαραστάτης του συζύγου στις αγρο-

τικές ασχολίες. Πολλαπλή και δύσκολη η 
ενασχόληση και δραστηριότητά της. Αλλά, 
παρά ταύτα, έπαιρνε τη δεύτερη θέση 
στην οικογένεια, για .να μην ειπούμε την 
τέταρτη οσάκιςσυγκατοικούσαν και τα 
πεθερικά  της, ενώ θα έπρεπε το ολιγότερο 
να ήταν ισάξια και ισότιμη με τον άνδρα-
σύζυγο.
Τα παιδιά ήσαν αφοσιωμένα στα σχο-

λικά τους καθήκοντα, αλλά παράλληλα 
αναλάμβαναν και αποτελείωναν και μικρο-

εργασίες που τους ανέθεταν οι γονείς τους. 
Όσα από αυτά δεν συνέχιζαν σπουδές 

στο Γυμνάσιο-Λύκειο, ακολουθούσαν τους 
γονείς στις γεωργικές ή άλλες απασχο-
λήσεις τους, Τα κορίτσια διαδέχονταν τη 
μητέρα στο νοικοκυριό, ετοίμαζαν την 
προίκα τοις (υφαντά αργαλειού, κεντήμα-
τα, πλεκτά  κ.λ.π.) και έπαιρναν μέρος στις 
γεωργικές και άλλες εργασίες της οικογέ-
νειας.
Σε σύγκριση με τα αγόρια λίγα ήσαν τα 

κορίτσια που πήγαιναν στο Γυμνάσιο  και 
αυτό γιατί, μέχρι το 1960, οι γονείς είχαν 
την γνώμη ότι η γυναίκα δεν χρειάζεται  και 
πολλά γράμματα , μια και προορίζεται για 
μητέρα και νοικοκυρά. Δεν είχε στείλει  ως 
εκεί την αύρα του το φεμινιστικό κίνημα! 
Πόση, αλήθεια, επιπόλαιη και λανθασμένη 
αντίληψη για το ρόλο της γυναίκας και τη 
θέση της στην κοινωνία. Μια αντίληψη 
διαδεδομένη σ’ όλη σχεδόν την Ελληνική 
ύπαιθρο, μέχρι πριν λίγες δεκαετίες. Ευτυ-
χώς που σήμερα σ’ όλη την Ελλάδα (πό-
λεις και χωριά) η γυναίκα, κατά  κάποιον 
τρόπο χειραφετημένη και αυτόνομη, προ-
σπαθεί να πάρει τη θέση που της ανήκει και 
που πριν 2000 χρόνια δικαιωματικά την είχε 
κατατάξει ο Χριστιανισμός διακηρύσσο-
ντας με το στόμα του Απόστολου Παύλου 
ότι «ουκ ένι άρσεν  θήλυ ... », Πρώτη διακή-
ρυξη περί ισότητας.

***
Οι γέροντες γονείς παρέμεναν συγκα-

τοικούντες συνήθως με τα αγόρια και, αν 
μπορούσαν, βοηθούσαν στις εργασίες 

συνέχεια στη σελ.8

Έργο της Γεωργίας 
Κωνσταντοπούλου (Γκράβαρη)

Ανάγλυφο φόρεμα                                                                                                                                           
                                                                   

 Χορός και συναίσθημα

Μαρία Μαραγκού

15 Ιουνίου, Η Παγκόσμια Ημέρα 
κατά της Κακομεταχείρισης των Ηλικιωμένων»
Η 15η Ιουνίου κάθε χρόνου, έχει καθιερωθεί ως « Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της 

Κακομεταχείρισης των Ηλικιωμένων» με πρωτοβουλία του Διεθνούς Δικτύου για την 
Παρεμπόδιση της Κακομεταχείρισης των Ηλικιωμένων (INPEA) και υποστηρίζεται από 
τον ΟΗΕ και την ΠΟΥ.
Και αυτό έγινε, προ-

κειμένου να ευαισθητο-
ποιήσει το παγκόσμιο 
κοινό, σχετικά με την 
κακομεταχείριση που 
υφίστανται οι άνθρω-
ποι της τρίτης ηλικίας 
μέσα στο ίδιο τους το 
σπίτι, από τους ανθρώ-
πους υπεύθυνους για τη 
φροντίδα τους (συνοδοί, 
σύντροφοι, σύζυγοι, μέλη 
της οικογενείας).
Η κακομεταχείριση 

εκδηλώνεται ως βία, εκ-
μετάλλευση, παραμέ-
ληση και παράλειψη. 
Περιπτώσεις κακομετα-
χείρισης ηλικιωμένων 
που έχουν αναφερθεί 
παγκοσμίως είναι: τραυ-
ματισμοί, αφυδάτωση, 
απώλεια βάρους, πλημ-
μελής εφαρμογή θερα-
πευτικής αγωγής, ασυ-
νήθιστη συναισθηματική 
συμπεριφορά, ξαφνικές 
αλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή διαθήκες.
Θυμάμαι ο δάσκαλός μας στο δημοτικό σχολείο Σέρβου τη δεκαετία του 1950, στο 

μάθημα των θρησκευτικών του Σαββάτου, με θέμα την 5η εντολή του Μωϋσή «
«τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, ίνα εύ σοι γένηται, και ίνα μακροχρόνιος 

γένη επί της γης της αγαθής, ης Κύριος ο Θεός σου δίδωσί σοι»,
μας έλεγε την ιστορία- μύθο, που ένας γιός πήγε να πετάξει το γέρο του πατέρα, τυ-

λιγμένο σε μία κουβέρτα στο ποτάμι, παίρνοντας μαζί του, και το εγγονάκι του παππού. 
Αφού γύρισαν στο σπίτι, το εγγονάκι επέστρεψε στο ποτάμι που είχαν εγκαταλείψει 
τον παππού του, πήρε την κουβέρτα και γύρισε στο σπίτι. Απόρησε ο γιός και ρώτησε 
το εγγονάκι γιατί το έκανε αυτό;
Η απάντηση ήταν αποστομωτική. Πατέρα πήρα την κουβέρτα για να πετάξω και σένα, 

όταν γεράσεις, όπως πέταξες τον παππού μου.
Μετάνιωσε ο γιός, πήγε στο ποτάμι, ζήτησε συγγνώμη από το γέρο πατέρα, και τον 

φρόντισε με πολύ στοργή.
Από το βιβλίο «Βιργιλίου Αινειάς», που διδασκόμαστε στο Γυμνάσιο στη Λατινική 

γλώσσα, θυμάμαι την ιστορία του Αινεία. Εξερράγη το υφαίστειο της Αίτνας, και όλοι 
έτρεξαν να απομακρυνθούν από την πύρινη λάβα, εκτός του Αινεία, που άρπαξε το 
γηραλέο και παράλυτο πατέρα του στους ώμους του, για να τον σώσει. Και τι νομίζετε 
ότι συνέβη; . Όλους τους άλλους τους κατέκλυσε η λάβα και εξαφανίστηκαν, και μόνο 
μπροστά στον ευσεβή Αινεία υποχώρησε αφήνοντας τη μαρτυρία, ότι και τα άγρια ακόμη 
στοιχεία της φύσης, ευλαβούνται αυτούς που σέβονται και αγαπούν τους γονείς τους.
Δίδαγμα : Να αγαπάμε τους γονείς μας.

 Θοδωρής Γ.Τρουπής
 

Παιδιά και τάμπλετ
«Πάρτε τα τάμπλετ από τα παιδιά και δώστε τους μουσικά όργανα»!

Στις 18 Ιουνίου 2018, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναγνώρισε επισή-
μως τον εθισμό στα βιντεοπαιχνίδια ως διαταραχή. 
Αντιμέτωποι με αυτόν τον κίνδυνο, οι γονείς πρέπει να δράσουν μειώνοντας την 

έκθεση στις ηλεκτρονικές συσκευές και προτείνοντας εναλλακτικές απασχόλησης 
πολύ πιο ασφαλείς και δημιουργικές, όπως η μουσική.
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Tα Οι κο νο μι κά μας

ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Α) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

1) Αρ. Λογ. 6014-040030-371
2) ΙΒΑΝ: GR 5001710140006014040030371

B) ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ
1) Αρ. λογ.: 151-002101-091057

2) IBAN: GR 9701401510151002101091057

Εισπράξεις από 31.1.2019 έως 20.7.2019
ΑΡ.Α-
ΠΟΔ.

       ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ                 
ΠΟΣΟ

636 ΒΕΡΓΟΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ 30

637 ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τρ.Πειραιώς) 50

635 ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50

71 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΛΦΑ 
ΤΡ.)

30

77 ΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τρ.Πειραιώς) 50

83 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Στη μνήμη της οικογενείας του

50

70 ΚΟΥΤΔΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΙΑΜ. 30

74 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝ. 50

81 ΜΑΤΖΑΡΗΣ
Στη μνήμη Ελένης Παυλάκη-Γιαννακοπούλου

30

80 ΟΙΚΟΓ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ]
Στη μνήμη Ελένης Παυλάκη-Γιαννακοπούλου 
από Δημ. Πρωτόπαπα και Γεωργίας Ρήγα, και 
Αναστάση, Κων/νου Πρωτόπαπα

50

634 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ
Στη μνήμη ανηψιάς του Αγγελικής Παυλο-
πούλου

50

79 ΡΗΓΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ
Στη μνήμη Ελένης Παυλάκη-Γιαννακοπούλου

50

78 ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Στη μνήμη Ελένης Παυλάκη-Γιαννακοπούλου 
τα παιδιά της Γιώργος και Ελισάβετ Ρήγα, και 
τα εγγόνια της,Κωνσταντίνος, Νικόλαος-Πανα 
γιώτης, και Φραγκίσκη-Ελένη

200

75 ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΛΦΑ ΤΡ.) 30

76 ΣΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝ. (ΑΛΦΑ ΤΡ.) 50

69 ΣΧΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ.
Στη μνήμη Τάσου Γ. Σχίζα  από Γεώρ. Σχίζα 
και Άννα Βεργέτη

100

68 ΣΧΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔ. 30

72 ΤΡΟΥΠΗ-ΒΑΚΑΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ (ΑΛΦΑ ΤΡ.) 30

73 ΤΡΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚ. 30

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 990
Έξοδα από 31.1.2019 έως 20.7.2019

119 Ι. ΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ (Τυπογραφείο εφ.) 318

120 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ (Ταχυδρομικά Εφημ.) 355

121 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ Σεπτ-Οκτ.-Νοεμβ. 2018) 11

122 ΔΕΗ 30/11/18  - 29.1.19 22

123 ΔΕΗ 30/1/19  - 1.4.2019 43

124 Ι. ΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ (Τυπογραφείο εφ.) 318

125 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ (Ταχυδρομικά Εφημ.) 315

126 ΕΚΤΕ ΜΠΟΥΡΝΑΖΙΑΝ ΛΕΚΑ 34

127 Εφημ. ΓΟΡΤΥΝΙΑ 50

128 ΚΟΙΝΟΧΤΗΣΤΑ 26

129 ΔΕΗ 45

130 ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 30

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1567
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
Προηγούμενο υπόλοιπο 7683
Συν Εισπράξεις 990
Μείον Έξοδα 1567
Νέο Υπόλοιπο 7106

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ

ΟΙΚ. Γεωργίου και Ελισάβετ Ρήγα
Κων/νος, Νικόλαος-Παναγιώτης, Φραγκίσκη-
Ελένη Ρήγα

200

Φραγκούλα Ρήγα 50

Οικ. Δημ. Πρωτόπαπα -Γεωργίας Ρήγα
Αναστάση και Κων/νου Πρωτόπαπα

50

Μάτζαρης 30

ΣΧΙΖΑ ΤΑΣΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Σχίζας Π. Γεώργ.-Άννα Βεργέτη 100

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Πουλόπουλος Τάσος 50

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ
Κουτσανδρέας Ανδρ. Βασίλειος 50

του νοικοκυριού γενικά’ αν δεν μπορούσαν, ανελάμβαναν 
την επίβλεψη των μικρών εγγονών στη διάρκεια απουσί-
ας των γονιών τους. Πάντως ήσαν πρόσωπα σεβαστά 
και απολάμβαναν των φροντίδων και του σεβασμού των 
κατιόντων γενικότερα.
Τα μέλη της οικογένειας διέκρινε η αγάπη και ο αλλη-

λοσεβασμός. Η καλλιέργεια της αγάπης, της εντιμότη-
τας, της δικαιοσύνης, της αξιοπρέπειας και της ηθικής ήσαν 
από τις βασικές ιδέες και αρχές που φρόντιζαν να εμπεδώ-
σουν οι μεγαλύτεροι στους μικρότερους πάντα με το καλό 
τους παράδειγμα. Είχαν συνειδητοποιήσει το του Πλάτωνα 
απόφθεγμα: «Όπου αναισχυντούσιν γέροντες εκεί και τους νέ-
ους αναιδεστάτους είναι». Το εξέπεμπε το DΝΑ τους!
Η ηθική, προπάντων, και ιδιαίτερα των κοριτσιών, αποτελού-

σε το Α και το Ω για τον χαρακτηρισμό μιας οικονένειας, ως 
καλής και αξιοπρεπούς. Ή το αντίθετο. Το λαϊκό: «Κάλλιο να 
βγει το μάτι, παρά το όνομα», έβρισκε την πλήρη απήχησή 
του σ’ όλες τις οικογένειες του χωριού.
Τα ήθη και τα έθιμα (από τη γέννηση ως το θάνατο) δια-

τηρούνταν όπως τα παρέλαβαν από τοις παππούδες τους, 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν γινόταν και κάποια διαφο-
ροποίηση από εξεζητημένες ακρότητες και υπερβολές. Είναι 
αυτό  φυσικό εξάλλου, γιατί η εξέλιξη της κοινωνίας και η 
επικοινωνία των ατόμων, λαών και κρατών, αργά ή γρήγορα, 
ασκεί την αλληλεπίδρασή της και πολλά πράγματα (στοιχεία 
ζωής) διαφοροποιούνται- άλλα αποβάλλονται και άλλα προ-
στίθενται ως  αφομοιούμενα στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού.
Πάντως το κύριο νόημα των ηθών και εθίμων παραμένει σε 

γενικές γραμμές, αναλοίωτο για το χωριό μας. Ιδιαίτερα στις 
γιορτές(Χριστούγεννα, Πάσχα, Απόκριες), τις τελετές (γάμους 
βαφτισια, κηδείες, μνημόσυνα) και στα πανηγύρια.
Η νέα γενιά, βέβαια, δεν μπορεί να παρακολουθήσει αυτή 

την εθιμοπαράδοση σε όλα, αλλά αν και κατ’ ιδίαν την 
απορρίπτει ως παρωχημένη και ανεδαφική, εξωτερικά πα-
ρουσιάζεται διακριτική και συγκρατημένη. Ίσως από ευγένεια 
είτε από κάποια αδιόρατη σχέση σύνδεσης και σεβασμού της 
παλιάς με τη νέα γενιά.
Έχει ακούσει πολλά για τη σκληρή ζωή των παλαιών κατοί-

κων του χωριού και σέβεται τις απόψεις τους, έστω και εάν 
δεν συμφωνεί απόλυτα με αυτές.

 2. Άγραφες …. εθιμικές διατάξεις!
Στα παλαιότερα χρόνια προ του 1960, οι μικρές κοινωνίες 

των χωριών τηρούσαν κάποιες άγραφες εθιμικές διατάξεις, 
κάποιες τοπικές συνήθειες με ισχύ, οι οποίες ήσαν ενταγμέ-
νες μέσα στη λειτουργική ζωή των χωρικών. Δεν ήσαν γρα-
πτοί Νόμοι που έπρεπε να εφαρμοσθούν απαρεγκλίτως, 
αλλά να, τυχόν μη τήρησή τους συνιστούσε παράπτωμα 
κοινωνικής συμπεριφοράς και, κατά κάποιο τρόπο, σε 
έθετε έξω από την κοινωνική ομάδα, προσδίδοντάς σου 
το χαρακτηρισμό του ασέβαστου και ακοινώνητου! Οι 
πρώτες και βασικές εθιμικές διατάξεις ήταν ο σεβασμός 
και η φροντίδα προς τους γονείς μέχρι τέλους της ζωής 
τους, καθώς και αποκατάσταση των άγαμων κοριτσιών 
– αδελφών. Και ακολουθούσαν και άλλες, όπως :
Δεν μπορούσες π.χ να είσαι στο χωριό και να μην 

εκκλησιάζεσαι. Δεν μπορούσες να μην παρευρεθείς σε 
κηδεία η μνημόσυνο κάποιου συγχωριανού, η εάν ήταν 
συγγενής σου να μην πας στις « παρηγοριές» (1) . Δεν 
μπορούσες αν χτιζόταν κάποιο σπίτι με «ξέλαση» εσύ 
να απουσιάζεις και να μην συμμετέχεις εθελοντικά στην 
προσφορά κάποιας προσωπικής εργασίας η έστω και 
ηθικά συμπαριστάμενος
Δεν μπορούσες να μην επισκεφθείς κάποιον που δο-

κιμαζόταν από κάποια βαριά η ελαφρότερη περιπέτεια 
υγείας, ενώ βρισκόσουν στο χωριό. Δεν μπορούσες ν’ 
αρνηθείς την παρουσία σε γάμο η βαφτίσια, αν λάβαινες 
τη σχετική πρόσκληση.
Έπρεπε κάποια πράγματα να τα θεωρείς ως δεδομένα, 

ως υποχρεωτικά εκτελεστέα, αφού ήσουν μέλος της ίδιας 
κοινωνικής ομάδας. Ακόμη και σε περιόδους νηστείας δεν 
μπορούσες να την καταστρατηγείς και μάλιστα επιδεικτικά, 
προκαλώντας τους συμπατριώτες σου. Θα δεχόσουν τον 
κοινωνικό ψόγο!
Οι κοινωνίες των χωριών τότε, παρότι είχαν στους κόλ-

πους τους ένα μεγάλο ποσοστό αναλφάβητων, ήσαν 
δυναμικές και ακμαίες ως προς τον ψυχικό τους σύνδεσμο. 
Οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους ήσαν στενές και 
καθημερινές λόγω και της φύσεως των αγροτικών ασχο-
λιών (αλληλοβοήθεια, σεμπριές, δανεικαριές κλπ) αλλά και 
λόγω των δύσκολων συνθηκών διαβίωσης (έλλειψη συ-
γκοινωνιών, ιατρικής βοήθειας κ.λ.π), λόγοι που ενίσχυαν 
την κοινωνική συνοχή και συνεργασία.

   Η άμεση αυτή επικοινωνία και συναντίληψη των ανθρώ-
πων μέσα σε ένα στενό κοινωνικό περιβάλλον τους έκαναν 
να προσέχουν τη συμπεριφορά τους και ως εκ τούτου δεν 
ήταν εύκολο να παραβαίνουν αβασάνιστα και προκλητικά 
τις ισχύουσες άγραφες εθιμικές διαστάσεις! Τις εθιμικές δι-
ατάξεις που αφορούσαν σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής 
όσο απλές και αφελείς κι αν φαντάζουν στις ημέρες μας.

   Βεβαίως ο καθένας ήταν ελεύθερος να κάνει ο,τι θέλει 
για τον εαυτό του και την οικογένειά του, αλλά στην πράξη 
ένιωθε κάποιους δισταγμούς, γιατί μια αδιόρατη δύναμη, 
η δύναμη των εθιμικών διατάξεων, τον εμπόδιζε να λοξο-
δρομεί και να γίνεται στόχος στα μάτια των συμπατριωτών.
Κάθε παραβατική πράξη, μικρή η μεγαλύτερη, προ-

καλούσε τα ανεπιθύμητα δυσμενή σχόλια της τοπικής 
κοινωνίας και έτσι αναγκάζονταν ν’ ακολουθούν κοινή 

γραμμή πλεύσεως, σύμφωνη με τα ειωθότα του τόπου.
Οι τυχόν παρεκκλίσεις του οποιοδήποτε, έξω από 

τα αποδεκτά νόμιμα, στοιχειοθετούσαν την παραπομπή 
του, άνευ κλητηρίου θεσπίσματος, στο αυτόφωρο δι-
καστήριο της τοπικής κοινωνίας. Η κοινωνία δίκαζε και 
καταδίκαζε ερήμην τον ένοχο για κάθε παρεκτροπή η περι-
φρόνηση των από « πάππου προς πάππον» υφισταμένων 
άγραφων διατάξεων!
Έτσι δεν μπορούσε κάποιος να μείνει αδιάφορος, όσο 

και αν ήθελε να δείξει τις δήθεν ριζοσπαστικές του κινήσεις 
και διαφωνίες. Δεν τον σήκωνε το κλίμα της εποχής και του 
τόπου. Εθεωρείτο πρόκληση και σκάνδαλο η επιδεικτική 
καταστρατήγηση ενός θεσμού. Ακόμη και αυτής της 
νηστείας, αν μάλιστα γινόταν σε σημαδιακές εβδομάδες 
και ημέρες ( π.χ Μεγάλη Εβδομάδα, Μεγάλη Παρασκευή, 
του Σταυρού, της Πρωτάγιασης, τα’ Αγιαννιού του Νη-
στευτή κ.λ.π). Υπήρχαν και άλλες συνήθειες (έθιμα) που 
συγκροτούσαν το λεγόμενο άγραφο «εθιμικό δίκαιο» και 
του οποίου στην πλειονότητά τους, οι επιμέρους διατάξεις 
ετηρούντο. Οι παλαιότεροι έλεγαν ότι αυτές οι συνήθειες 
είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ παλιάς και νέας γενιάς, 
συσφίγγουν τις σχέσεις μας και τονίζουν την τοπική μας 
αυτότητα. Μάλιστα μερικοί πνευματώδεις χωρικοί για να 
προκαλέσουν το ενδιαφέρον των νεότερων διηγούνταν 
διάφορες ιστορίες η απάγγελναν διάφορα τετράστιχα 
(αυτοσχέδια η εκ μεταφοράς) και μέσω αυτών, περνούσαν 
τα μηνύματά τους.
Ένα τέτοιο ρομαντικό και αγαπησιάρικο τετράστιχο 

απάγγελνε, θυμάμαι, στη 10ετία του ̈ 40 ο μακαρίτης ο γερο 
– Φίλιππας Σταματόπουλος (1882-1963). Ήταν το εξής:
Ευδαιμόνει, ευδαιμόνει
Πίνε τσάϊ και λεμόνι.
Βούτα κι ένα κουλουράκι
Κι ενθυμού κι εμέ λιγάκι.
Έτσι δημιουργούσε ευχάριστη ατμόσφαιρα, μεγάλωνε 

η παρέα και άφηνε να καταλάβουμε ότι ένα τσάϊ και ένα 
καφεδάκι, καλλιεργεί την κοινωνικότητα και σε κάνει να 
νιώθεις ευδαίμων (ευτυχής), χωρίς να λείπει και το συναι-
σθηματικό «ενθυμού κι εμέ λιγάκι».

   Ο μακαρίτης ο γερο – Φίλιππας ήταν συνομήλικος και 
συμπολεμιστής του μακαρίτη του παππού μου στη «μα-
στοριά», αλλά και συνεπίτροπος στην εκκλησία για πάνω 
από 20 χρόνια. Είχε ιδιαίτερη συμπάθεια στο πατρικό μας 
και κάποιες Κυριακές, μετά τη λειτουργία περνούσε από 
εκεί και έπινε το καφεδάκι του (όχι τσάϊ, γιατί δεν υπήρχε 
λεμόνι!), και τα έλεγε με το συμπολεμιστή του στη ζωή.¨
Τότε ήταν που απευθυνόταν και σε μένα και μου έλεγε :
-  Ο καφές είναι για τους ηλικιωμένους , ενώ για τους 

νέους είναι το γάλα.
- Και μου απάγγελνε τα σχετικά τετράστιχα:
Ευδαιμόνει, ευδαιμόνει                 Να’ σαι πάντοτε ακμαίος
Πίνε γάλα που τονώνει,                 Δυνατός και ρωμαλέος.
Πίνετο ζεστό η κρύο                     Πέταγε σαν το πουλάκι
Πριν υπάγεις στο σχολείο             κι ενθυμού κι εμέ λιγάκι!
Θεός συχωρέστους και τους δύο.    
  1)      Παρηγοριές: Όταν πέθαινε κάποιος και πριν «σα-

ραντίσει», συνήθως τις πρώτες ημέρες, οι πλησιέστεροι 
συγγενείς ετοίμαζαν ένα φαγητό κυρίως βακαλάο η ψάρι, 
και πήγαιναν να παρηγορήσουν τους πενθούντες οικείους 
του, συντρώγοντας με αυτούς. Αυτό το γεύμα η δείπνο το 
έλεγαν παρηγοριές.
Σημ.: Το άρθρο είναι απόσπασμα από το βιβλίο: «Η ΑΕ-

ΤΟΡΡΑΧΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ», Τόμος Β΄, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, του φίλου 
του χωριού μας, Δάσκαλου, Ιωάννη Ηλ. Νικολακόπουλου.

Η οικογένεια και η λειτουργία της
συνέχεια από τη σελ.7

Παλιές ιστορίες πατριωτών 
(Λαγκαδινών)
Λαγκαδινός τις μεταβαίνων εκ Πατρών εις την πατρίδα 

την Μ. Παρασκευήν, ίνα παρευρεθεί εις την περιαγωγήν 
του επιταφίου είχε προς τοις άλλοις οψωνίοις και νέφτι 
(ναφθαν) προμηθευθεί, δια τας οικιακάς αυτού χρείας. 
Επειδή δ’ έβλεπεν ότι, ένεκεν της οκνηρίας του όνου 
αυτού, εκινδύνευε να μη προφθάση εις την τελετήν, 
εμνήσθη ότι είχε και νέφτι μεθ’ εαυτού και λαβών μέρος 
αυτού επέχρισε την έδραν του όνου, ίνα τον αναγκάσει 
να σπεύσει εις Λαγκάδια το ταχύτερον. Όντως δε ο όνος, 
άμα τη εφαρμογή του φαρμάκου, δεν εβάδιζεν αλλά επέ-
τα, ο δε κύριος αυτού δεν ηδύνατο να τον ακολουθήσει 
ακόπως. Όθεν προς επιτάχυνσιν και του ίδιου βήματος, ο 
Λαγκαδινός εφάρμοσε την αυτήν και εις εαυτόν θεραπείαν 
και πάραυτα εφέρετο επί πτερύγων ανέμων. Ότε τέλος εν 
ριπή οφθαλμού έφθασαν αμφότεροι εις Λαγκάδια, εις μεν 
τον όνον είχε λήξει η ενέργεια του φαρμάκου, εξατμισθέ-
ντος δια το ασκεπές του τόπου της εφαρμογής, εις τον 
ονηλάτην όμως εξακολούθει ενεργούν δραστηριώτατα και 
διότι προσφάτως εφηρμόσθη και ιδίως διότι η εξάτμισις 
αυτού παρεκωλύετο υπό των ενδυμάτων. Ταύτα πάντα 
καλώς εκτιμήσας ο Λαγκαδινός άμα επλησίαδε προς την 
οικία αυτού, εφώνησε προς την σύζυγόν του πόροθεν 
«Γυναίκα, πάρε το γαϊδούρι μας, γιατί έχω δρόμο ακόμη»!
Αυτά και άλλα αναγράφονται σε απόσπασμα βιβλίου, 

από το οποίο αντιγράφονται…
Ι. Κ. Μπόρας


