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Tαχ. Γραφείο

Aριθμός Άδειας

συνέχεια στη σελ. 7συνέχεια στη σελ. 4

Το ξωκλήσι του Αγίου Ανδρέα
Άποψη του Σέρβου

Κορωνοϊός και Ευρωπαϊκή-
Ελληνική Κουλτούρα

Αθήνα, 25.03.2020

Γιώργος Τρουπής
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Αυτή την εποχή, λαοί και κυβερνήσεις δο-
κιμάζονται στην πρωτόγνωρη περιπέτεια του 
Sars-Covid-19.

Κάνοντας μια αυστηρή κριτική στη νοοτρο-
πία μας ως λαός, εμείς οι Έλληνες είμαστε ένας απείθαρχος 
λαός, απέναντι σε έναν αχαρτογράφητο φονικό ιό.

Ο πανικός και η υπερβολή είναι στο αίμα μας. Χωρίς παιδεία, 
με έλλειψη σεβασμού και αισθήματος ευθύνης απέναντι στην 
κοινωνία. Αυτή είναι η νοοτροπία μας, η οποία δυστυχώς δεν αλ-
λάζει εύκολα. Η φράση “ξέρεις ποιος είμαι εγώ” είναι το μότο μας.

Δεν μας ενδιαφέρει να πειθαρχήσουμε στις απαγορεύσεις 
ώστε να μην θέσουμε σε κίνδυνο τη ζωή των άλλων, να μην 
τους μεταδώσουμε τον θανατηφόρο ιό.

Ο Έλληνας, όμως, πειθαρχεί αν του το επιβάλεις. Γι’ αυτό, 
προσωπικά πίστευα από νωρίς ότι έπρεπε να ληφθούν σκληρά 
μέτρα, όπως η απαγόρευση των μετακινήσεων.

Σε χώρες της Ευρώπης και στην Ελλάδα, οι πολίτες χειρο-
κροτούν και επευφημούν τους γιατρούς, το νοσηλευτικό και το 
διοικητικό προσωπικό των νοσοκομείων για τις υπεράνθρωπες 
προσπάθειές του. Όμως, δεν σκέφτονται πως με την ανοησία 
της απειθαρχίας συμβάλλουν τα μέγιστα γα να βρεθούμε σε 
αυτήν την κατάσταση και στον εγκλεισμό. Είμαστε ένας κόσμος 
ανώριμος, άωρος, που αρνείται την κοινή λογική.

Κλείνουν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια και οι πολίτες μαζεύ-
ονται συνωθούμενοι στις καφετέριες.

Κλείνουν τα μαγαζιά και τρέχουν στις παραλίες.
Κλείνουν οι παραλίες και ανεβαίνουν στα βουνά.
Και όταν πια δεν έχουν πού αλλού να πάνε τρέχουν στα Super 

Market για να δώσουν μάχη για ένα αντισηπτικό και χαρτί υγεί-
ας, λες και χάθηκε το πράσινο σαπούνι ΕΤΕΛ Κρήτης.

Αυτές είναι μαγκιές, και στην υγεία μαγκιές δεν χωράνε. Εμείς 
οι Έλληνες είμαστε μυστήριοι. Μια ράτσα ζαμανφουτιστών που 
θεωρούμε ότι όλα τα ξέρουμε και όλα τα παίρνουμε στην πλάκα.

Τι δεν καταλαβαίνεις, λοιπόν? ΜΕΙΝΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. Μπορείς. 
Μάθε στο κάτω-κάτω τη σημασία του  λεκτικού προθέματος 
«τηλε» και σώσε την υγεία σου, τη ζωή σου.

  Επιπλέον, είδαμε στη χώρα μας τον φόβο και τον πανικό να 
ανακατεύονται με τον φαρισαϊσμό και τον θρησκευτικό φανατι-
σμό. Σεβαστοί μου Άγιοι πατέρες, οι πιστοί κινδυνεύουν. Η πίστη 
δεν κινδυνεύει ποτέ, από αιώνος των αιώνων. ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ!

  Από την άλλη μεριά, μερικοί «ειδικοί» τα ξέρουν όλα, για σει-
σμούς, καταποντισμούς, λιμούς, κορωνοϊούς και σπέρνουν τον 
τρόμο. Τόσοι νεκροί, τόσες χιλιάδες κρούσματα, τόσα εκατομμύ-
ρια θα πεθάνουν κτλ.

  Κανείς όμως δεν εξηγεί γιατί εκεί από όπου ξεκίνησε ο κο-
ρωνοϊός έσπασε η αλυσίδα της επιδημίας, χωρίς να χρειαστεί 
να παγώσει η κοινωνική ζωή, και ενώ τα σχολεία κλείνουν στην 
Ευρώπη, εκεί συνεχίζονται κανονικά τα μαθήματα (Σιγκαπούρη 
- Ταϊβάν).

   Γιατί? Διότι πήρανε αμέσως τάχιστα -αυστηρότατα- μέτρα 
στα οποία υπάκουσαν όλοι με ευλάβεια.

Αυτό που απαιτείται λοιπόν είναι γρήγορες αντιδράσεις, πριν 
εξαπλωθεί η νέα απειλή, ο αόρατος πόλεμος του φονικού ιού. 
Χρειάζεται πειθαρχεία στις αποφάσεις των κυβερνήσεων και με-
τάδοση των σωστών μηνυμάτων που ενδυναμώνουν την αίσθη-
ση της αλληλεγγύης, και κυρίως δεν μένουμε μόνο στα λόγια.

   ΑΚΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ.
   Τα πειθαρχικά μέτρα δεν είναι διακοπές. Δεν πάμε περίπατο 

τον ιό στην εξοχή και στα χωριά μας. Ο φορέας του ιού -ο οποίος 
δεν γνωρίζει ότι είναι φορέας- και χωρίς να νοσεί ο ίδιος κολλάει 
τον συνάνθρωπό του που δεν έχει ισχυρά αντισώματα.

   O κορωνοϊός είναι απρόβλεπτος. Δεν γνωρίζουμε τι μεταλ-
λάξεις μπορεί να κάνει μέσα στο κύτταρο, δεν γνωρίζουμε τη 
συμπεριφορά του. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μεταδίδεται ταχέως, 
είναι λίαν επιθετικός, καταστρεπτικός και κάνει έναν αόρατο πό-
λεμο διεθνώς.

Μέχρι τώρα η θεραπεία είναι μία. ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ.
   Όμως, ουδέν κακόν αμιγές καλού. Ο κορωνοϊός κατάρριψε 

τον μύθο πως οι Έλληνες είναι ο πιο απείθαρχος λαός. Στην 
τόσο επικίνδυνη κατάσταση της επιδημίας που βιώνουμε, απο-
δεικνύεται ότι Ιταλοί, Ισπανοί, Άγγλοι, Γάλλοι, Αμερικάνοι δεν εί-
ναι τόσο πειθαρχημένοι και προνοητικοί όσο οι Έλληνες.

   Επίσης, ο Sars-Covid-19 προκάλεσε την ωρίμανση του 
πολιτικού μας κόσμου και πολιτικού συστήματος, ανέδειξε την 
ικανότητα άμεσης αντίδρασης της ελληνικής κυβέρνησης και του 
Πρωθυπουργού, που πήρε άμεσα και γρήγορα αυστηρά μέτρα 
πρόληψης.

   Τέλος, δυο λόγια για τους νέους μας που είναι ατίθασοι 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου 
των Απανταχού της Γης Σερβαίων 

εύχεται σε όλους τους συμπατριώτες 
η πρωτόγνωρη πανδημία 

του κορωνοιού που βιώνουμε 
να περάσει γρήγορα και ανώδυνα

με υγεία και αγάπη. 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια!!
Έργο Μαρίας Χ Μαραγκού

Τα νικητήρια» αυτήν την εποχή είναι παγκόσμια και εστιά-
ζονται στη νικηφόρο μάχη έναντι του θανατηφόρου κορωνο-
ϊού, που μαστίζει την ανθρωπότητα και απειλεί τη ζωή όλων 
μας.

Ως ερασιτέχνης ζωγράφος-αγιογράφος και χριστιανή ορθό-
δοξη, θεωρώ σημαντική τη δύναμη της πίστης και της προ-
σευχής, ιδιαίτερα στις δύσκολες περιστάσεις της ζωής, όπως 
είναι αυτή που περνάμε σήμερα.

Προσφέρει στους πιστούς δύναμη ψυχής, ελπίδα, αισιοδο-
ξία και ζεσταίνει τις καρδιές μας.

Ως νοσοκομειακή γιατρός, που υπηρέτησα το δημόσιο σύ-
στημα υγείας επί 35 χρόνια, θέλω και εγώ να επιμείνω (με 
την ιατρική μου γνώση και εμπειρία, ιδιαίτερα σε ασθενείς με 
χρόνια νοσήματα και καταπονημένο αμυντικό σύστημα), στα 
χιλιοειπωμένα μέτρα από τους ειδικούς, τα οποία οφείλουμε 
όλοι να τηρούμε, με θρησκευτική ευλάβεια.

Ιδιαίτερα θέλω να επιμείνω στα εξής δύο σημεία:
*Μένουμε αυστηρά στο σπίτι μας και πλένουμε συνέ-

χεια τα χέρια μας.
*Αν βγούμε έξω, για ειδικούς λόγους, συμπεριφερόμα-

στε σαν να είμαστε φορείς του ιού και θα κολλήσουμε 
τους άλλους, ή οι άλλοι είναι φορείς και θα κολλήσουνε 
εμάς.

Καλό κουράγιο σε όλους μας, με αισιοδοξία, θετική σκέψη 
και υπακοή στα μέτρα.

Όλα θα πάνε καλά! Και θεραπεία θα βρεθεί και εμβόλιο θα 
γίνει.

Χορός του Συνδέσμου Σερβαίων
Βραβεύσεις Νέων

Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο Χορός του Συν-

δέσμου των Απανταχού Σερβαίων Αρκαδίας, συμπερι-
λαμβάνοντας τις Βραβεύσεις Νέων με καταγωγή από του 
Σέρβου και την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, την 
Κυριακή 02-02-2020.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο κέντρο εστίασης Άτταλος, 
στο Πάρκο Ειρήνης, στο Καματερό, μια τοποθεσία που προ-
σέφερε στους συνδαιτυμόνες θεσπέσια πανοραμική θέα της 
Αθήνας.

Η διοργάνωση της εκδήλωσης ολοκληρώθηκε μετά από 
ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου, την οποία ακο-
λούθησε σχετική ανακοίνωση και πρόσκληση στην ιστοσελί-
δα servou.gr, στην ομάδα facebook Σύνδεσμος Απανταχού 
Σερβαίων Αρκαδίας και στην εφημερίδα Αρτοζήνος.

Όπως καταγράφεται και στα πρακτικά του Δ.Σ., μετά τις 
εκλογές της 6ης-10-2019, πρώτος στόχος του ήταν η πραγμα-
τοποίηση μιας μεγάλης γιορτής, ενός ετήσιου χορού. Ο χρόνος 
για την προετοιμασία περισσότερων εκδηλώσεων ποτέ δεν 
είναι αρκετός και γι’ αυτό παντρέψαμε την παράδοση, τον 
θεσμό και τη διασκέδαση, δηλαδή την κοπή της πρωτοχρονι-
άτικης πίτας και τις βραβεύσεις με τον ετήσιο χορό.

Για τη διοργάνωση δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίας, ολο-
κληρώθηκε ο σχεδιασμός, πραγματοποιήθηκαν οι συναντή-
σεις του Δ.Σ. του Συνδέσμου, πάρθηκαν αποφάσεις και έγινε 
συντονισμός ανάμεσα στο κέντρο Άτταλος, το Δ.Σ. και τους 
προσκεκλημένους. 

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου: Πάνω δεξιά: Ελένη Κ. Μπόρα. 
Νάσια Β. Μπόρα. Στο κέντρο από αριστερά: Γ. 

Γεωργακόπουλος, Γρ. Τσίκος, Νεκτ. Κωνσταντόπουλος, Παν. 
Παγκράτης  και Π. Δάρας. Κάτω:  Κ. Σχίζας

Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας είναι μια παράδοση 
που τηρείται κάθε χρόνο στον Σύνδεσμο Σερβαίων. Η Απο-
νομή Βραβείων και Επαίνων είναι, επίσης, ένας παλαιός θε-
σμός που φέτος, όπως προαναφέρθηκε, πραγματοποιήθηκε 
μαζί με το χορό του Συνδέσμου μας, μετά από συντονισμένες 
προσπάθειες του Δ.Σ. να καθιερωθεί ένας ετήσιος Σερβαίϊκος 
χορός, στην Αθήνα.

Η μέρα του χορού έφθασε, ο καιρός βοήθησε και η έκβα-
ση των πραγμάτων ήταν η καλύτερη για τη διοργάνωση της 
εκδήλωσης. Έτσι λοιπόν, σε ένα ηλιόλουστο κυριακάτικο με-
σημέρι της αρχής του Φλεβάρη, μπροστά στην απαράμιλλη 
θέα του αδιάσπαστου ορίζοντα του λεκανοπεδίου της Αττι-
κής από το πάρκο Ειρήνης, συγκεντρώθηκε μια πολύ μεγάλη 
όμορφη συντροφιά συμπατριωτών Σερβαίων και φίλων, για 
γεύμα με μουσική, χορό και για καλή παρέα.

Αθρόα ήταν η συμμετοχή-παρουσία όλων των εκλεκτών 
προσκεκλημένων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δ.Σ. 
για συνεστίαση. Για να τοποθετηθούν περισσότερα τραπέζια 
στην αίθουσα για όλους, άλλαξε η θέση της ορχήστρας και 
έκλεισε ακόμα και η πίστα του χορού.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου, όλοι οι διοργανωτές της εκδήλωσης, 
ευχαριστούμε το σύνολο των συμμετεχόντων σε αυτήν την 
ωραία, ζεστή, ανθρώπινη και “αναγκαία” συλλογική εκδήλω-
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γθαοςθτεοςα

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 
6933-329025 

Yπεύθυνος Σύνταξης - Επιμέλεια: 
Ελένη Κ. Μπόρα

• 
Συντακτική Επιτροπή: 

Ελένη Κ. Μπόρα 6931-814692
Θ. Γ. Τρουπής 6977-365905 
Ι. Κ. Μπόρας 6977 631017

 • 
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

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

ΠΕΝΘΗ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Γέννηση τέκνου Σοφίας Αθ. Στρίκου

Η Σοφία Στρίκου και ο σύζυγός της Δη-
μήτριος Κοτσιάνης απέκτησαν το δεύτερο 
παιδάκι τους, ένα υγιέστατο αγοράκι. Το 
πρώτο τους παιδάκι είναι επίσης αγόρι, 2,5 
ετών.

Η Σοφία είναι κόρη του πατριώτη Αθανά-
σιου Στρίκου του Πανάγου, ο οποίος είναι 
ταξίαρχος ε.α. και εκπαιδευτικός.

Κατοικεί στην Αθήνα και εργάζεται στην 
Τράπεζα, όπως και ο σύζυγός της.

Ο Σύνδεσμος εκφράζει τα συγχαρητήριά 
του στους ευτυχείς γονείς, γιαγιάδες, παπ-
πούδες και λοιπούς συγγενείς.

Το νεογέννητο να είναι γερό, ευτυχισμένο 
και καλότυχο στη ζωή του.

24.1.2020 Απεβίωσε ο Ιωάννης Αγγ. Στρίκος

Έφυγε από τη ζωή 
ο Ιωάννης Αγγελή 
Στρίκος, σε ηλικία 
65 ετών. Η εξόδιος 
ακολουθία έγινε στις 
25.1.2020, στο χωριό 
Μηνάγια Πυλίας.

Ο Γιάννης ήταν το 
1ο από τα πέντε παι-
διά (Γιάννης, Θανά-

σης, Γιώργος, Φώτης και Βασίλης), του 
Αγγελή Ι. Στρίκου (Ντρίβα) και της Χρυσαυ-
γής Αθ. Σχίζα (του Κακού).

Παντρεύτηκε την Αθανασία Κολοκάθη 
και απέκτησαν τη Χρύσα, τον Αγγελή και τη 
Φωτεινή. Είχε την ευτυχία να χαρεί εγγονά-
κια που υπεραγαπούσε από την κόρη του 
Χρύσα.

Συνταξιούχος Διευθυντής του Εθνικού Τυ-
πογραφείου. Ο Γιάννης ήταν πολύ αγαπη-
τός συμπατριώτης, άριστος οικογενειάρ-
χης, ευγενής και ενάρετος στο χαρακτήρα, 
πάντα με το χαμόγελο στο πρόσωπο και 
τον καλό λόγο για όλους, έχαιρε της εκτί-
μησης και σεβασμού όλων των συγχωρι-
ανών μας. 

1.2.2020 Απεβίωσε η Ιωάννα Κ. Δημοπούλου
Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 91 ετών, η 

Γιαννούλα Κ. Δημοπούλο. Η εξόδιος ακο-
λουθία έγινε στις 3-2-2020, απο τον Ιερό 
Ναό του Αγίου Παντελεήμονα, στο Κρυονέ-
ρι Αττικής.

Η Γιαννούλα ήταν το 1ο από τα 6 παιδιά 
(Γιαννούλα, Ηλίας, Νίκος, Βάσω, Μαρία, 
και Ελένη), του Γεωργίου Η. Παπαγεωργίου 
και της Γκόλφως Ν. Σχίζα. 

Παντρεύτηκε τον Κωσταντή Σπ. Δημό-
πουλο (Παλιό πρόεδρο του χωριού μας) 
και απέκτησαν την Παναγιώτα, τη Γκόλφω, 
τον Σπύρο και τον Γιώργο.

Ενάρετη στη ζωή, άριστη σύζυγος και 

μητέρα, αγαπητή γειτόνισσα. Έχαιρε της 
εκτίμησης και σεβασμού όσων την γνώρι-
ζαν.

6.2.2020 Απεβίωσε ο Αντώνης Θεοδ. Σχίζας
Έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Θεοδ. Σχί-

ζας σε ηλικία 96 ετών. Η εξόδιος ακολουθία 
έγινε στις 7.2.2020, στη Συκιά Κορινθίας.

Ο Αντώνης ήταν το 3ο από τα 7 παιδιά 
(Νίκος, Μήτσιος, Αντώνης, Χριστίτσα, Γε-
ωργία, Ελένη και Γιάννης) του Θεοδώρου 
Δημ. Σχίζα (Ντρόλα) και της Ασπασίας Γε-
ωργίου Μπόρα.

Παντρεύτηκε τη Λέλα Γκίκα από τη Συκιά 
Κορινθίας, και απέκτησαν μία κόρη, την Κα-
τερίνα.

Το επάγγελμά του ήταν Αστυνομικός. 
Ενάρετος, καλός οικογενειάρχη και αγαπη-
τός σε όσους τον γνώριζαν.

18.2.2020 Απεβίωσε ο Παρασκευάς Γ. Βέργος 
Έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Βέρ-

γος του Γεωργίου, σε ηλικία 93 ετών. Η εξό-
διος ακολουθία έγινε στις 19.2.2020, στη 
Βυτίνα.

Ο Παρασκευάς ήταν το 1ο από τα 7 παι-
διά (Παρασκευάς, Σταυρούλα, Αναστασία, 
Ελένη, Βασίλης, Γιάννης και Μιχάλης) του 
Γεωργίου Παρ. Βέργου (του Γιωργάκη), και 
της Θανάσως Ι. Κλεισούρα. 

Παντρεύτηκε τη συγχωριανή μας Πανα-
γούλα Ευθ. Ζαχαροπούλου, και απέκτη-
σαν την Ιωάννα και τον Χρήστο.

Ενάρετος άνθρωπος, καλός οικογενει-
άρχης και αγαπητός σε όσους τον γνώρι-
ζαν.

4.3.2020 Απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Νικ. 
Κωνσταντόπουλος 

Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Νικ. Κων-
σταντόπουλος σε ηλικία 88 ετών, και η εξό-
διος ακολουθία έγινε στις 5-3-2020, από τον 
Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου του 
χωριού μας Σέρβου.

Ο Κώστας ήταν το 1ο από τα 7 παιδιά 

(Κώστας, Καλλή, Μήτσιος, Ηλίας, Γιώρ-
γος,, Ρίνα και Γιάννης) του Νικολάου Δ. 
Κωνσταντόπουλου και της Μαρίας Κ. Γωρ-
γακοπούλου, (Του Κώτσιου).

Παντρεύτηκε τη συγχωριανή μας Πανα-
γούλα Γ. Τρουπή, και απέκτησαν τον Γιώρ-
γο και την Τριαντάφυλλη.

Επαγγελματικά ασχολήθηκε με τις οικο-
δομές. Ενάρετος και καλός οικογενειάρχης. 
Θα τον θυμόμαστε σαν φιλήσυχο και πράο 
άνθρωπο.

15.3.2020 Απεβίωσε ο Γεώργιος Θεοδ. 
Κωνσταντόπουλος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο 
Γιώργος Θεοδ. Κωνσταντόπουλος, και η 
εξόδιος ακολουθία έγινε στις 16.3.2020, 
από το Κοιμητήριο του Αγίου Βασιλείου 
στο Περιστέρι.

Ο Γιώργος ήταν το 2ο από τα τρία παι-
διά (Μήτσος, Γιώργος και Παναγιώτα) 
του Θεοδώρου Δ. Κωνσταντόπουλου 
(Καλατζή), και της Σταυρούλας Γ. Γκούτη.

Παντρεύτηκε την Τριαντάφυλλη Νικο-
λοπούλου από του Ράφτη Γορτυνίας, και 
απέκτησαν τη Μαρία. 

Επαγγελματικά ασχολήθηκε ως εργο-
λάβος οικοδομών. Ο Γιώργος ήταν κα-
λός οικογενειάρχης, ευγενής και πολύ 
αγαπητός από τους συγχωριανούς μας.

18.4.2020 Απεβίωσε η Ελένη Βέρα - 
Παναγοπούλου 

Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Βέρα σύζυγος 
του συγχωριανού μας Χρήστου Αθ. Πανα-
γόπουλου, με τον οποίο απέκτησαν δύο 
παιδιά, την Αγγελική (Λίνα) που διαμένει 
στις ΗΠΑ, και τον Θανάση.

Η Ελένη ήταν τακτικός επισκέπτης του χω-
ριού με τον άνδρα της, και την χαρακτήριζε 
η ευγένεια και η καλοσύνη. Άριστη σύζυγος 
και μητέρα, που τα τελευταία χρόνια είχε σο-
βαρό πρόβλημα με την υγεία της. Έχαιρε 
της αγάπης και σεβασμού όσων είχαν την 
τύχη να τη γνωρίζουν.

21.4.2020 Απεβίωσε η Ελένη Χρ. Δάρα
Απεβίωσε σήμερα 21.4.2020 η Ελένη 

Δάρα, η μεγαλύτερη σε ηλικία κόρη του 
του Χρήστου Νικ. Δάρα († 1979).

Γεννήθηκε στο χωριό το 1925 και ήταν 
αδελφή του Νίκου, του Στάθη, († 2016) του 
Γιώργου, της Ιωάννας και του Σούλη.

Παντρεύτηκε τον δικηγόρο Αντώνη Πα-
παντωνόπουλο ( † 2004) και απέκτησε 2 
παιδιά, την Έφη και την Τζίνα. Είχε τη χαρά 
να δει και 4 εγγόνια. 

Σπούδασε Ελληνική Φιλολογία και δίδαξε 
σε ιδιωτικό και μετά σε δημόσιο γυμνάσιο 
της Αθήνας. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Σερβαίων εκφράζει 
τα θερμά συλλυπητήριά του στις οικογέ-
νειες των εκλιπόντων.

Επιτυχίες - Διακρίσεις

Αναστασία Β. Σουλελέ. 
Η Αναστασία απέκτησε Πτυχίο στη 

Φιλολογία από το Πανεπιστήμιο Πα-
τρών, τον Δεκέμβριο του 2019.

Η Αναστασία είναι κόρη του Βασίλη 
Σουλελέ και της Δέσποινας, και εγγονή 
του Δημήτρη Σουλελέ και της Αγαθής.

Αναστασία, και εις ανώτερα!
Ο Σύνδεσμος εκφράζει τα θερμά 

συγχαρητήριά του στην Αναστασία 
και της εύχεται καλή σταδιοδρομία και 
κάθε χαρά και επιτυχία στη ζωή της!

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ
Ο συγχωριανός μας κ. Γιάννης Πα-

ναγόπουλος στις πρόσφατες εκλογές 
της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών 
Ελλάδος, επανεξελέγη πρόεδρός της. 

Το ΔΣ του Συνδέσμου του εύχεται 
κάθε επιτυχία στα καθήκοντά του.

Γηρατειά
Αθανασίου Π. Στρίκου
Γερνάει ολοταχώς η κοινω-

νία που δεν σέβεται τους γέ-
ροντές της”

(Ελένη Χατζητζάνου – 
Βάλτχαρντ).

Συνέχεια από το φ. 216 του Αρτοζήνου.

Ο Όμηρος
Είναι εκπληκτικό πώς ο Όμηρος καταφέρνει 

και δεν δημιουργεί μίση. Ενώ υπάρχουν οξύτη-
τες, ακραίες καταστάσεις δεν αφήνει πικρία για 
κανέναν ήρωα να τον κατηγορήσει ο αναγνώ-
στης. Ούτε τον Πάρη μισείς ούτε την Ελένη ούτε 
τον Αγαμέμνονα ή τον Μενέλαον. Ενώ έχει όλα 
τα ανθρώπινα πάθη σε υπέρτατο βαθμό, στο τέ-
λος καταφέρνει και βγαίνουν όλοι καθαροί, ήρω-
ες όλοι.

Και δεν μ’ αρέσει να χαλάω τους ήρωες του 
Ομήρου μέσα στο τραγικό. Οι τραγικοί την εί-
δαν αλλιώς την Ιστορία. Πήραν απ’ τον Όμηρο κι 
έφτιαξαν άλλη κατάσταση δική τους που δεν έχει 
σχέση με την αγνότητα των ηρώων του Ομήρου. 
Άλλος ο Αίας της Ιλιάδος για παράδειγμα κι άλλος 
ο Αίας των τραγικών. Ωραία βέβαια κι εκεί αλλά 
άλλο πράγμα.

Ο Όμηρος όλα τα δικαιολογεί, τα ρίχνει στη 
μοίρα και στους θεούς.

Πώς τόλμησες κι ήρθες να με κυττάξεις στα 
μάτια” λέει ο Αχιλλέας στον Πρίαμο.

Κι ο Πρίαμος:
Θυμήσου τον πατέρα σου που κι εκείνος έχει 

φθάσει στα ολέθρια γηρατειά. Μπορεί κι εκείνον 
να τον στενοχωρούν χωρίς νάχει κανέναν να τον 
γλιτώσει απ’ το κακό. Ωστόσο εκείνος μαθαίνει 
πως ζεις και χαίρεται η ψυχή του και ελπίζει να σε 
ιδεί.. μα εγώ είμαι ο πιο δυστυχισμένος. Γέννησα 
πενήντα γιους κι απ’ αυτούς τους πιο πολλούς 
αφάνισε ο Άρης. Κι απ’ όλους τον πιο καλόν, 
τον Έκτορα. Και έπαθα αυτό που κανείς άλλος 
θνητός δεν το έπαθε ακόμη. Να φιλήσω το χέρι 
εκείνου που σκότωσε το γιο μου. Είμαι λοιπόν ο 
πιο δυστυχισμένος.”

Kάθισε, γέροντα, να ειπούμε τα βάσανά μας, 
που έδωσαν οι θεοί σε μας τους άμοιρους. Αυ-
τοί είναι ανέμελοι και δεν έχουν καημούς, ενώ οι 
άνθρωποι ζουν πάντα με τις λύπες. Δύο πυθάρια 
με δώρα έχει στο δώμα του ο Δίας. Στο ένα οι 
συμφορές και στο άλλο τα καλά. Και σ’ άλλους 
τα δίδει ανακατεμένα σ’ άλλους μόνο τα κακά. 
Και σ’ εκείνον που δίνει μόνον κακά τον δέρνει 
η μαύρη συμφορά … (Πάντως μόνον καλά δεν 
δίνει σε κανέναν).

Δεν τον ενδιαφέρει τον Όμηρο αν οι Αχαιοί 

πήραν την Τροία. Από τη στιγμή που έπεσε η 
ψυχή της Τροίας, ο Έκτορας, ο καλλίτερος γιος 
του Πριάμου, εκείνος που την έσωζε, τελείωσαν 
όλα για το κακόμοιρο το γεροντάκι.

Κι εδώ έχουμε τη μεγαλοπρέπεια του νέου, 
αλλά και τη μεγαλοπρέπεια του γέροντα.

Ο Πρίαμος θαυμάζει τον Αχιλλέα κι ο Αχιλλέας 
τα λόγια του γέροντα.

Κι έχουμε την απόλυτη ομορφιά. Πού αλλού 
να βρεις την ομορφιά στη ματαιότητα;

Ο γέροντας αξίζει όσο το βάρος του. Τα γηρα-
τειά από μόνα τους είναι αξία, ιδέα, πείρα, μάθη-
μα, διδασκαλία. Βάλε ένα γέροντα απέναντί σου 
κι ας μην μιλάει. Μόνο να τον κυττάζεις διδάσκει. 
Κι αν είσαι δάσκαλος, καθηγητής, πάρε ένα τέ-
τοιο γεροντάκι και πήγαινέ το στην τάξη μέσα 
και δίδαξε στα παιδιά το μεγαλύτερο μάθημα. 
Όχι αφηρημένα πράγματα, φιλοσοφίες, ψυχολο-
γίες, λογικές, θεωρίες, βλακείες. Μετριέται ο πό-
νος του ανθρώπου με φιλοσοφίες· τόκανε ποτέ 
κανένας δάσκαλος; Το γράφει πουθενά κανένα 
αναλυτικό πρόγραμμα;

Και με τα γηρατειά, μαζί με το σώμα, αδυνα-
τίζει φαίνεται και ο νους και η σκέψη του γέρο-
ντα. Κι αυτό τον βοηθά να μην τα βλέπει τραγικά 
και να αντέχει. Μπορεί μαζί με την αδυναμία του 
σώματος να αδυνατίζει κι ο εγκέφαλος. Άρα και 
η ψυχή και τα συναισθήματα. Φαίνεται ότι μειώ-
νεται και η ψυχική αντίδραση και τη δέχεται πια 
τη ζωή.

Έτσι μόνο δικαιολογείται ότι αντέχει ο άνθρω-
πος. Διότι αδυνατίζουν όλα. Κι αυτές οι ιδέες, οι 
σκέψεις είναι τόσο αιχμηρές και απόλυτες. Ηφαί-
στεια πραγματικά γιατί είναι η πραγματικότητα. 
Όχι μυστικισμός, ούτε φιλοσοφίες αλλά η πραγ-
ματικότητα πάνω στον πόνο.

Αν ήταν τουλάχιστον πρώτα τα γεράματα, τα 
δύσκολα και μετά τα ωραία, τα νιάτα, να προσ-
δοκάς κάτι καλό να ειπώ “μάλιστα”. Θα ήταν 
σωστό. Αλλά έτσι; Να σε γλυκαίνει στην αρχή 
και μετά να σου δίνει δηλητήριο δεν συμφωνώ. 
Εκείνος μ’ έκανε κι Εκείνος με παίρνει. Γιατί με 
τυραννάει και μάλιστα στο τέλος;

Όταν γεράσει ο άνθρωπος όλοι τόνε ξεχνούνε, 
σαν το ‘κκλησάκι στο βουνό που δεν το λειτουρ-
γούνε.

Τώρα το νάχεις καλά γεράματα είναι λαχείο. 
Όπως παίρνεις το λαχείο και προσδοκάς να 
κερδίσεις έτσι κι εδώ. Ελάχιστοι κερδίζουν. Οι 
πολλοί έχουν κακά γεράματα. Τα γηρατειά είναι 
από μόνα τους μια αρρώστια, έλεγαν οι αρχαίοι. 
Ωστόσο εμείς ας ευχηθούμε να κερδίσουμε αυτό 
το λαχείο. (Σπουδαία λέξη το λαχείο και το ρήμα 
λαγχάνω). Κι ακόμη: Eφ’ όσον η ζωή αποτελείται 
από γέλιο κι από κλάμα, ας προτιμήσουμε το γέ-
λιο. Το κλάμα είναι δεδομένο, έρχεται μόνο του. 
Ύστερα, αφού όταν πεθάνουμε θα πάμε εκεί που 
δεν υπάρχει ούτε γέλιο ούτε κλάμα, “κι αν δεν 

πονάνε πια μηδέ γελάνε” που λέει ο ποιητής, ας 
στρέψουμε την προσοχή μας στο γέλιο, στην κα-
λοσύνη. Άλλωστε, όπως λέει ο λαός,

“στο τέλος μια κακία μένει“.
Ας μαζεύουμε λοιπόν τα όμορφα κι όλα εκεί-

να που μας κρατάνε και όχι τα κακά. Όπως στο 
χωράφι που βγαίνεις να μαζέψεις λουλούδια ή 
χόρτα και μαζεύεις τα όμορφα, εκείνα που τρώ-
γονται, έτσι και στη ζωή. Ας γελάμε αφού ακόμα 
μπορούμε. Γιατί αν φθάσουμε στο σημείο να μην 
μπορούμε ούτε να γελάσουμε, τότε τα πράγματα 
γίνονται επικίνδυνα.

Όσο γι’ αυτά που λέμε, δεν κρύβω ότι τέτοιες 
κουβέντες με συγκλονίζουν, μου δίνουν κουρά-
γιο.

Σε σκότωσα μια νύχτα μυστικά
Βασίλειος Γ. Μαραγκός 

Σε σκότωσα μια νύχτα μυστικά 
Και άλλαξα πορεία.
Όμως ακόμη και νεκρός
Το ξέρω, είσαι μέσα μου.

Συχνά σε νιώθω να σκιρτάς
Σαν να μην είχες ξεψυχήσει
Συχνά σ’ακούω να μιλάς
Σαν να μην είχες βουβαθεί.

Συχνά εσύ ενεργείς
Στη θέση μου.
Κι απόψε, όταν τρέμοντας μας έδειξε
Η Αρμένισσα τη ζωγραφιά του Αραράτ.

Ποιανού ήταν το δάκρυ που ανάβλυσε στο 
μάτι μου;
Δικό μου η δικό σου;
Αν δεν είχαμε γίνει ξένοι,
Θα λεγα πως αυτό το δάκρυ μας ενώνει.

Ο Προφήτης Ηλίας. 
Έργο της Γεωργίας Κωνσταντοπούλου.
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ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΡΙΠΗ 1918 ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Με αφορμή την 
σημερινή γρίπη 
από τον κορωνοϊό, 
που σταδιακά εξα-
πλώνεται σε όλον 

τον κόσμο με πάρα πολλούς θανάτους, σκέ-
φτηκα να κάνω μια σύντομη αναφορά στην 
θανατηφόρο Ισπανική γρίπη του 1918, που 
προσέβαλε πάνω από το 1/3 του πληθυ-
σμού της γης.

Αν υπολογιστεί πως ο παγκόσμιος πληθυ-
σμός το 1920 ήταν περίπου 2 δισεκατομμύ-
ρια, το 1/3 είναι περίπου 600 εκατομμύρια 
άτομα. Οι θάνατοι της νόσου, με διάφορες 
εκτιμήσεις, υπολογίζονται από 20-100 εκα-
τομμύρια. Αν θεωρήσουμε ως μέσο όρο τα 
60 εκατ. αναλογεί περίπου 1 θάνατος σε 10 
νοσήσαντες η σε 30 άτομα (κατά μέσο όρο) 
στο σύνολο του πληθυσμού, παγκοσμίως. 
Στην Ινδία, πάντως, υπολογίζεται πως πέθα-
ναν πάνω από 10 εκατομμύρια.

Στο χωριό μας, το 1920 κατοικούσαν πε-
ρίπου 900 άτομα. Σίγουροι θάνατοι από τη 
γρίπη θεωρούνται τουλάχιστον 4. Προφα-
νώς και κάποιοι άλλοι θάνατοι θα οφείλο-
νταν στην ίδια αιτία, αλλά εκείνη την εποχή 
ούτε γιατρός υπήρχε, ούτε αναλυτική κατα-
γραφή ενδεχομένως γινόταν των θανάτων 
(οι ηλικιωμένοι πεθαίνανε από …γηρατειά). 
Πάντως, επειδή το χωριό μας ήταν ιδιαίτερα 
ορεινό με περιορισμένη επικοινωνία με άλ-
λες περιοχές, είναι πολύ πιθανό η επίπτωση 
της επιδημίας της γρίπης να ήταν περιορι-
σμένη σε σχέση με πόλεις και κωμοπόλεις.

Οι 4 Σερβαίοι που έχασαν τότε τη ζωή 
τους στο χωριό, από αυτή την πανδημία, και 
σύμφωνα με πληροφορίες από μεγαλύτε-
ρους πατριώτες, είναι:
1. Σχίζας Νικόλαος του Δημητρίου (παππούς 
του στρατιωτικού γιατρού Νίκου Δ. Σχίζα, 
που έχουν και το ίδιο όνομα).
2. Σχίζας Ιωάννης του Αθανασίου (πατέρας 
του Γ. Σχίζα «Σγούλια», παιδί του «Θανασά-
κου»).  
3. Τρουπής Νικόλαος του Θεοδώρου (παπ-
πούς του Νίκου του «Αλούπη», που έχουν και 
το ίδιο όνομα).
4. Δάρας Νικόλαος του Χρήστου (παππούς 
του γιατρού Στάθη Δάρα). Μετά το θάνατό 
του, ο μεγαλύτερος γιός του Χρήστος που 
ήταν στο μέτωπο, επέστρεψε στο χωριό, ως 
προστάτης της οικογένειας.

Είναι πολύ πιθανό να υπάρχει και κάποι-
ος ακόμα, που εγώ δεν γνωρίζω. Αξίζει τον 
κόπο, αν κάποιος έχει συγκεκριμένη πληρο-
φορία να μας την κάνει γνωστή να την συ-
μπεριλάβουμε σε αυτή την σύντομη αναφο-
ρά, για ιστορικούς λόγους του χωριού μας.

Επειδή εκείνη την εποχή της πανδημίας, η 

Ελλάδα μετείχε στον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο 
και αρκετοί πατριώτες ήσαν στρατευμένοι 
και μετείχαν των πολεμικών επιχειρήσεων, 
είναι πολύ πιθανό κάποια από τα 11 θύματα 
του πολέμου να έχασαν τη ζωή τους συνε-
πεία από τη γρίπη γρίπης και όχι στο πεδίο 
της μάχης ή συνεπεία των κακουχιών του 
πολέμου. Εμμέσως αυτό προκύπτει και από 
το γεγονός πως από τους 11 στρατευμένους 
πατριώτες οι 7 πέθαναν σε νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δημο-
σιεύσει ο πατριώτης στρατηγός ε.α. Χ. Αθ. 
Μαραγκός στην ιστοσελίδα servou.gr, τα 
ονόματα αυτών των 11 πατριωτών είναι:

«…Προσκλητήριο Συντάγματος. Στο 
προσκλητήριο του 11ου Σ. Π. μετά τη λήξη του 
πολέμου απουσίαζαν οι κύριοι συντελεστές 
της νίκης,
Οι Ήρωες:
1) Στρατιώτης Παγκράτης Γεώργιος του 
Ηλία εκ Σέρβου Αρκαδίας. Πέθανε την 30 
Ιουνίου1918 στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο 
Τριπόλεως.
2) Στρατιώτης Γεωργακόπουλος Χρήστος 
του Λεωνίδα, εκ Σέρβου Αρκαδίας. Πέθανε 
την 15 Ιουλίου 1918 στο Στρατιωτικό Νοσο-
κομείο Ναυπλίου.
3) Στρατιώτης Στρίγκος Παρασκευάς του 
Αθανασίου εκ Σέρβου Αρκαδίας. Πέθανε την 
18 Αυγούστου 1918 στο Στρατιωτ. Νοσοκο-
μείο Ναυπλίου.
4) Στρατιώτης Βέργος Γεώργιος του Δημη-
τρίου εκ Σέρβου Αρκαδίας. Πέθανε την 20 
Οκτωβρίου 1918 στο Στρατιωτικό Νοσοκο-
μείο Πατρών.
5) Στρατιώτης Δημητρόπουλος Κωνστα-
ντίνος του Ιωάννου εκ Σέρβου Αρκαδίας. 
Πέθανε την 20 Οκτωβρίου 1918 στο Στρ. Νο-
σοκομείο Πατρών.
6) Στρατιώτης Μιχόπουλος Μαρίνης του 
Παναγιώτου, εκ Σέρβου Αρκαδίας. Πέθανε 
την 11η Δεκεμβρίου 1918 στο Στρ. Νοσοκο-
μείο Ναυπλίου.
7) ΣτρατιώτηςΠαπαθωμόπουλος Κωνστα-
ντίνος Θεοδώρου, εκ Σέρβου Αρκαδίας. Πέ-
θανε από τις κακουχίες και τα τραύματα κατά 
τον Α΄Π.Π.
 8) Στρατιώτης Χρονόπουλος Κωνσταντί-
νος του Αναστασίου, εκ Σέρβου Αρκαδίας. 
Πέθανε από τις κακουχίες και τα τραύματα 
κατά τον Α΄Π.Π.
9) Στρατιώτης Σχίζας Αθανάσιος του Δη-
μητρίου, εκ Σέρβου Αρκαδίας. Πέθανε από 
τις κακουχίες και τα τραύματα κατά τον 
Α΄Π.Π.
10) Στρατιώτης Τρουπής Ιωάννης του 
Ηλία, εκ Σέρβου Αρκαδίας. Πέθανε από τις 
κακουχίες και τα τραύματα κατά τον Α΄Π.Π.
11) Στρατιώτης Τρουπής Θεόδωρος του 

Βασιλείου. Πέθανε από τις κακουχίες και τα 
τραύματα κατά τον Α΄ Π Π. στο Νοσ. Τριπόλε-
ως, την 24η Μαΐου 1919.
Αιωνία Αυτών η μνήμη…»

O πατριώτης Γ. Δ. Βέργος που ζήτησε 
από την αρμόδια υπηρεσία του στρατού 
λεπτομέρειες για το θάνατο του παππού 
του (έχουν το ίδιο όνομα), αναγραφόταν 
ως αιτία θανάτου στο νοσοκομείο Πάτρας 
«γριπώδης βρογχοπνευμονία». Πιθανότα-
τα ο θάνατος του να οφειλόταν στον ιό της 
γρίπης. Το ίδιο πιθανολογείται και για τον 
στρατιώτη Δημητρόπουλο, που και αυτός 
πέθανε την ίδια μέρα στο ίδιο νοσοκομείο. 
Όχι βέβαια πως τα δεινά του πολέμου δεν 
έπαιξαν και αυτά το δικό τους καθοριστικό 
ρόλο, σε αυτή την κατάληξη.

(Ο Γ. Βέργος μας είπε ακόμη πως ο παπ-
πούς του ήταν 30 ετών όταν στρατεύτηκε 
και πως αυτή η στράτευση ήταν η τέταρτη 
τα τελευταία 8 χρόνια (1910-1918). Πέθανε 
40 ημέρες μετά την στρατολόγησή του και 
άφησε ένα γιό (το Μήτσιο-Βέργο) 3,5 χρο-
νών και μια μάνα χήρα για όλη της  ζωή, που 
αγωνίστηκε να ζήσει με το γιό της, μέχρι που 
πήρε την σύνταξη μετά από ...8-10 χρόνια!)

Η γρίπη του 1918 ονομάστηκε «Ισπανι-
κή» γιατί οι ισπανικές εφημερίδες έγραψαν 
πρώτες, γι αυτήν την πανδημία. Τα πρώ-
τα κρούσματα εμφανίστηκαν στη Γαλλία 
(Απρίλιος 1918) σε βρετανικά συντάγματα. 
Ως αρχική εστία της νόσου θεωρείται η Άπω 
Ανατολή ή η Αμερική. Επειδή εκείνη την 
περίοδο (καλοκαίρι 1918) η Αμερική μπή-
κε στον πόλεμο, στο πλευρό των δυτικών 
συμμάχων (Αγγλίας, Γαλλίας, Ελλάδος κλπ) 
εναντίον της Γερμανίας και των συμμάχων 
της (Τουρκίας, Βουλγαρίας κλπ) εύκολα με-
ταφέρθηκε και ο ιός της γρίπης στην Ευρώ-
πη, όπου εξόντωσε ολόκληρα συντάγματα. 
Όπως μετακινούνταν τα στρατεύματα, έτσι 
μετακινούνταν και ο ιός. Στην Αμερική, πά-
ντως, υπολογίζεται πως πέθαναν πάνω από 
550.000 άνθρωποι από τη γρίπη, πολύ πε-
ρισσότεροι από τα αντίστοιχα θύματα που 
είχε η χώρα στον πόλεμο.

Στην Ελλάδα, η γρίπη πρωτοεμφανίστηκε 
στην Πάτρα το καλοκαίρι του 1918, ενώ η 
χώρα είχε μπει στον πόλεμο από το 1916. 
Πιθανολογείται πως η μεταφορά του ιού 
έγινε με κιβώτια καπνού που ήρθαν από τη 
Θεσσαλονίκη. Σε λίγους μήνες, εξαπλώθηκε 
η νόσος σε όλη τη χώρα, με μεγάλο αριθμό 
θανάτων. Το μεγαλύτερο πρακτικό πρόβλη-
μα ήταν η μεταφορά των νεκρών στα νεκρο-
ταφεία… Σχετικό δημοσίευμα της εποχής 
περιγράφει ανάγλυφα την τραγική κατά-
σταση, που επικρατούσε στην Αθήνα (δεν 
έγιναν διορθώσεις στο κείμενο):

«Εξακολουθεί να θερίζη και να θερίζη η 
γρίππη. Θάνατοι επί θανάτων. Κηδείαι επί κη-
δειών. Πένθη επί πενθών. Σπήτια ρημάζουν, 
ορφανά απελπίζονται, μητέρες κλαίνε, σύζυ-
γοι χηρεύουν. Ερχόμενη δε η εκ της γρίππης 
αποδεκάτισις μετά τας τόσας θυσίας επί του 
πολεμικού μετώπου, απλώνει ένα βέλο μαύρο 
επί της πόλεως, ενώ σε ένα σπάνιο επιτόπιο 
ρεπορτάζ στην πλατεία Βάθης, έξι μέλη μιας 
οικογένειας έχουν όλα νοσήσει και ο ιατρός 
Κοκκάκης αναφέρει ότι στις λαϊκές συνοικίες 
η γρίπη ρίχνει τον κόσμο κάτω οικογενειακώς 
και ότι ο ίδιος χρησιμοποιεί για θεραπεία 
μόνο κοφτές βεντούζες». Πηγή: www.lifo.gr

Η ισπανική γρίπη του 1918, που κράτησε 
περίπου 18 μήνες, οφειλόταν σε μετάλλαξη 
του γνωστού μας ιού Η1Ν1. Σε αντίθεση με 
τη σημερινή γρίπη, που εκδηλώνεται κυρίως 
σε ηλικιωμένους και σε άτομα με υποκεί-
μενα νοσήματα, εκείνη η γρίπη προσέβαλε 
κυρίως νεαρά άτομα, που συνήθως πέθαι-
ναν τα πρώτα εικοσιτετράωρα της νόσου. 
Είναι αυτονόητο πως εκείνη την εποχή δεν 
υπήρχαν στοιχειώδη μέτρα ιατρικής αντι-
μετώπισης της νόσου, ούτε μπορούσαν να 
εφαρμοστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά 
μέτρα πρόληψης, σε όλη τη χώρα. Πάντως 
ελήφθησαν (καθυστερημένα) κάποια προ-
ληπτικά μέτρα, με κλείσιμο σχολείων, περι-
ορισμό κυκλοφορίας κλπ.

Αντίθετα, η σημερινή πανδημία από τον 
ιό Covid-19, αντιμετωπίζεται στη χώρα μας 
με ικανοποιητικό –από ότι φαίνεται μέχρι 
τώρα- τρόπο αφού ελήφθησαν έγκαιρα όλα 
σχεδόν τα ενδεικνυόμενα επιστημονικά μέ-
τρα και οι πολίτες υπακούουν «σε γενικές 
γραμμές» στα κελεύσματα της πολιτείας και 
των ειδικών επιστημόνων.

Από ότι φαίνεται, το πλέον αποτελεσμα-
τικό μέτρο πρόληψης είναι το να παραμεί-
νουμε όλοι στα σπίτια μας (πλην ανωτέρας 
βίας) όσο χρειαστεί, να τηρούμε με σχολα-
στικότητα μέτρα καθαριότητας, αντισηψίας 
κλπ και γενικά να φερόμαστε σαν να είμα-
στε πάσχοντες από τη γρίπη του κορωνοϊού, 
ώστε να μη διασπείρουμε τον ιό.

Χρέος όλων μας είναι να παραμείνουμε 
στα σπίτια μας, να εφαρμόζουμε με θρη-
σκευτική ευλάβεια τις οδηγίες των ειδικών 
(να μην παρατηρηθεί ομαδική νόσηση πολι-
τών και εξαντληθεί το σύστημα υγείας και 
δεν μπορεί να παράσχει τις απαιτούμενες 
υπηρεσίες), ώστε να κοπάσει κάπως η επι-
δημία και να βρεθούν ενδεχομένως αποτε-
λεσματικά θεραπευτικά μέσα και κυρίως να 
παρασκευασθεί το κατάλληλο εμβόλιο.

Κουράγιο και υπομονή!! Όλα θα πάνε 
καλά!!

Χ. Ι. Μαραγκός, ιατρός.

Από το ημερολόγιό μου 26.9.1957–Ασιατική γρίπη
Ορισμένες ημερομηνίες παραμένουν στο μυαλό 

μας ανεξίτηλες, όσα χρόνια και να περάσουν. Μια 
τέτοια ημερομηνία ήταν στις 26 Σεπτεμβρίου 1957, 
ημέρα Πέμπτη, μαθητής ών στην 5η τάξη του Εξα-
ταξίου Γυμνασίου Λαγκαδίων. Ήταν η 2η ημέρα από 
την έναρξη του σχολικού έτους, που εκείνα τα χρό-
νια τα σχολεία άνοιγαν στις 25 του Σεπτέμβρη και 
έκλειναν στις 25 Ιουνίου.

Ώρα 10 το πρωί, οι καθηγητές συγκέντρωσαν 
όλους τους μαθητές του Σχολείου στο προαύλιο, 
και ο Γυμνασιάρχης μας, φιλόλογος Παν. Πεφάνης, 
μας ανακοίνωσε ότι το σχολείο κλείνει με εντολή 
του Υπουργείου Παιδείας, λόγω της « ενσκηψάσης 
Ασιατικής γρίπης», με τη συμβουλή, οι μαθητές 
από τα γύρω χωριά να πάνε στα χωριά τους. Όλα τα 
παιδιά ανησυχήσαμε, και κάποιος έριξε την ιδέα να 
πάμε στο Φαρμακείο να ζητήσουμε φάρμακο να το 
πάμε στο χωριό.

Το φαρμακείο ήταν επί της πλατείας, και μαζί με 
άλλα παιδιά μπήκα για πρώτη φορά σε ένα τέτοιο 
επιβλητικό στα μάτια μου φαρμακείο. Σκοτεινό το 
περιβάλλον, μια απόκοσμη οσμή, «καμφορά» είπε 
κάποιος πιο έξυπνος από μένα μαθητής.

Ο Φαρμακοποιός μας ρώτησε τι θέλουμε. Δειλά–δειλά 
του είπαμε ότι θέλουμε φάρμακο για τη γρίπη. Μας απά-
ντησε ότι δεν υπάρχει φάρμακο, αλλά, να! Πάρτε αυτό το 
βότανο που κάνει καλό, και το λένε «Τήλιο», έτσι λοιπόν 
το πεντάδραχμο που είχα από το σπίτι για να περάσω τη 

βδομάδα, πήγε στο Ταμείο του επιστήμονα. 
Δεν ξέρω αν όντος ήταν φαρμακοποιός η φαρμακοτρί-

φτης-πρακτικός, όπως υπήρχαν και δύο δικολάβοι που 
έκαναν χρέη δικηγόρου στο τοπικό Ειρηνοδικείο ( Θ. Αλεξό-
πουλος και Αποστ. Πλουμπίδης). Στο φαρμακείο μου έκα-
ναν εντύπωση δύο μεγάλα γυάλινα βάζα γεμάτα με χύμα 
χάπια. Θυμάμαι τις ετικέτες, «Σουφλαμίδες» λευκού χρώ-
ματος, και «Αντιπρίνες» κίτρινου. Σε άλλα βάζα είχε άλλα 
βότανα, και θυμάμαι το όνομα ενός εξ αυτών, «Πασιφλό-
ρα»! 

Το απόγευμα στο χωριό, και την επομένη στη δουλειά. 
Τρύγος, και όλοι οι συγχωριανοί μας στ’ αμπέλια. Το μεγά-
λο μας αμπέλι ήταν στην Κάπελη. Θυμάμαι πολύ τον ωραίο 
καιρό και τους συναυλακαραίους μας στο αμπέλι, το Νίκο 
το Ντάρα και το γιό του τον «Νταρόγιαννη» που πατούσε 
όπως και εγώ τα σταφύλια στο λινό του ο καθένας, τη Νάσι-
αινα, το μπάρμπα μου το Στέλιο το Σχίζα, το Γιάννη το Στρί-
κο, το Λιατσόγιαννη, τους Δημοπουλαίους και το Γιάννη το 
Μπόρα που είχαν αμπέλια πιο χαμηλά από το δικό μας προς 
το ρέμα του Κάκαβα. Στα απέναντι καταράχια, τα αμπέλια 
του Νικόλα Βέργου (Μάρκου), του Γιαννάκου του Καλπακίδη 
και του Τσαντίλη. Κάνοντας νοητικό περίπατο θυμήθηκα και 
μια πηγή μέσα στο δάσος, λίγο πιο κάτω από το αμπέλι, 
με πέτρινη σκαλιστή κορύτα, που στην επιφάνεια του νερού 
υπήρχε μια ιριδίζουσα ελαιώδης ουσία με οσμή μεταξύ ιωδί-
ου και πετρελαίου.

Σε μία εβδομάδα, έληξαν τα μέτρα, και πάλι στο σχολείο.
Θοδωρής Τρουπής (Γκράβαρης)
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συνέχεια από τη σελ. 1

Γορτυνιακό καλωσόρισμα COVID-19 και Κορονωομόλογα

«Ενός κακού μύρια έπονται»
Ξεκινώντας με το γνωμικό του 

αρχαίου Τραγικού ποιητή Σοφοκλή 
(496-406 ΠΧ), θα ήθελα να επιση-
μάνω, ότι το «κακό–συμφορά» που 
σήμερα μαστίζει τον πλανήτη, ο ιός 

COVID-19, θα έχει τρομερές επιπτώσεις στον οικονομικό 
και κοινωνικό Τομέα των Κρατών και πολιτών.

Στη χώρα μας, με τα ορθώς ληφθέντα μέτρα κατά του 
κορωνοϊού έχουν μείνει άνεργοι σχεδόν 1.800.000 εργαζό-
μενοι και 800.000 επιχειρήσεις σταμάτησαν τη δραστηριό-
τητά τους. Η αβεβαιότητα συνεχίζεται και οι οικονομολόγοι 
μέσα σε αυτή τη «θολούρα» διατυπώνουν τις σκέψεις και 
προτάσεις τους.

Από την εμπειρία του κράχ του 1929 και την κρίση του 
2008, στην Αμερική, μετά την πτώχευση της μεγάλης τρά-
πεζας «LehmanBrothers», η καλύτερη συνταγή της αντιμε-
τώπισης της οικονομικής κρίσης, που ακολούθησε αυτά 
τα συμβάντα, ήταν η αύξηση της ρευστότητας από την 
Κεντρική Τράπεζα την ΗΠΑ.

Για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης λόγω του 
κορωνοϊού η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal 
Reserve System FED) έκοψε επιπλέον χρήμα 2 τρις δολά-
ρια. Με άλλα λόγια οι Κεντρικές Τράπεζες πρέπει να κό-
βουν χρήμα για την κίνηση της αγοράς, με στόχους να 
είναι ο οριακός περιορισμός της ανεργίας σε μηδενικά 
επίπεδα, της αύξησης της ζήτησης αγοράς αγαθών, ώστε 
να αυξάνει και η προσφορά τους, και γενικά η αναθέρμαν-
ση της οικονομίας.

Σύμφωνα με τη λεγόμενη Κεϋνσιανή Σχολή (1), στην οικο-
νομική επιστήμη όταν η οικονομία ευημερεί το Κράτος πρέ-
πει να αποταμιεύει και όταν η οικονομία έχει πρόβλημα το 
Κράτος πρέπει να δαπανά, και ας αυξάνει το δανεισμό του.

(Σημ: Μπήκαμε στα μνημόνια το 2010 που η Γερμανία 
μας επέβαλε, εφαρμόζοντας λιτότητα και πάλι λιτότητα, με 
τη φτωχοποίηση των Ελλήνων, εφαρμόζοντας τα αντίθετα 
της Κεϋνσιανής Σχολής.)

Στη χώρα μας, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει τη δυνα-
τότητα να εκδώσει χρήμα για την αύξηση της ρευστότητας 
στην οικονομία γιατί ανήκουμε στην Ευρωζώνη με κοινό 
νόμισμα το Ευρώ,

Η λύση που έχει η κυβέρνηση, πέραν των Ταμιακών δια-
θεσίμων του Κράτους, είναι και ο δανεισμός μας από τις 
κεφαλαιαγορές .

Ο δανεισμός γίνεται με την έκδοση από το κράτος μα-
κροπρόθεσμων ομολόγων που αγοράζουν μεγάλοι επεν-
δυτές (Τράπεζες, ασφαλιστικά Ταμεία, ξένα Fundsκ.λ.π) 
άμεσα στην πρωτογενή αγορά, με υψηλότερα επιτόκια 
από ότι δανείζονται οι πλούσιες χώρες της Ευρωζώνης 
(Γερμανία. Ολλανδία κλπ.) Και τούτο, γιατί οι επενδυτές για 
να αγοράζουν Ελληνικά ομόλογα λαμβάνουν υπόψη τις 
αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας 
μας από τους οίκους αξιολόγησης, που μας βαθμολο-
γούν σε κλίμακες υψηλού πιστωτικού κινδύνου...

Τι είναι το ομόλογο
Ένα ομόλογο είναι ένα χρεόγραφο για το οποίο ο εκδό-

της έχει την υποχρέωση να καταβάλει, στη λήξη της σύμ-
βασης, την ονομαστική αξία αυτού και στην περίπτωση 
των ομολόγων με κουπόνι, σε τακτά προκαθορισμένα δι-
αστήματα ποσό χρημάτων/τόκους (το τοκομερίδιο η κου-
πόνι). Τα ομόλογα εκδίδονται γενικώς για ένα καθορισμέ-
νης διάρκειας χρονικό διάστημα (η λεγόμενη ωριμότητα), 
και πάντα μεγαλύτερο του ενός έτους.

Ένα κρατικό ομόλογο είναι απλώς ένα δάνειο, όχι μέσω 
της τραπεζικής διαμεσολάβησης αλλά μέσω των 2 Κεφα-
λαιαγορών. 

Ο εκδότης είναι ο οφειλέτης, ο κάτοχος ομολόγων ο δα-
νειστής, και το κουπόνι (αν υπάρχει) είναι ο τόκος.

Βασικοί όροι ομολόγων(2):

Τι είναι το ευρωομόλογο (Eurobond)
Τα ευρωομόλογα, όπως ήταν γνωστά πριν την πανδη-

μία, είναι μία ιδέα την οποία οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν 
από την αρχή της δημιουργίας της νομισματικής ένωσης.

Είναι ένα ομολογιακό δάνειο που πωλείται ταυτόχρονα 
σε πολλές διεθνείς αγορές από ένα διεθνές συνδικάτο 
αναδόχων, που συντονίζεται από μία η πολλές Τράπεζες. 
Ουσιαστικά πρόκειται για ένα κοινό εργαλείο που μοιράζει 
το χρέος των ευρωπαϊκών κρατών και χρηματοδοτεί τον 
δανεισμό τους, χωρίς να αυξάνεται το χρέος τους.

Μέχρι σήμερα, οι εθνικές κυβερνήσεις εκδίδουν στις αγο-
ρές τα δικά τους ομόλογα προκειμένου να χρηματοδοτή-
σουν τους ετήσιους προϋπολογισμούς τους.

Έτσι το επιτόκιο δανεισμού, ειδικά των χωρών του Νότου, 
διαφέρει σημαντικά από εκείνο των ομόλογων της Γερμα-
νίας που δανείζεται με πολύ χαμηλά επιτόκια εξαιτίας των 
υψηλών βαθμών αξιολόγησης της οικονομίας της, από 

τους οίκους αξιολόγησης (StandardsandPoor’s, Fitch, 
Moody’s).

Η διαφορά επιτοκίων δανεισμού των χωρών της Ευρω-
ζώνης με τα επιτόκια που δανείζεται η Γερμανία, καλείται 
Σπρέντ (SPREAD). Η σύγκριση γίνεται με τα επιτόκια δανει-
σμού της Γερμανίας καθώς στη δεδομένη περίοδο στην Ευ-
ρωζώνη, η πιο σταθερή οικονομία είναι αυτή της Γερμανίας.

Τι είναι τα κορωνομόλογα
Λόγω του κορωνοϊού, η Ευρωζώνη θα μπορούσε να εκ-

δώσει ένα ομόλογο και να του δώσει το όνομα «Κορωνο-
ομόλογο», που ο δανεισμός θα γινόταν με πολύ χαμηλό-
τερο επιτόκιο, συγκριτικά με τα επιτόκια που θα δανείζονται 
μεμονωμένα οι χώρες του Νότου. Η ζήτησή του θα γινόταν 
ανάρπαστη, διότι το ρίσκο αυτών που θα το αγόραζαν θα 
ήταν μηδενικό. Αυτό το χρέος θα βάρυνε τον κοινοτικό 
προϋπολογισμό, και όχι τους προϋπολογισμούς των 
κρατών μελών.

Στην έκδοση κορωνομολόγου για την χρηματοδότη-
ση των Κρατών μελών της Ευρωζώνης που πλήττονται 
οι οικονομίες τους από τον COVID-19 (Ελλάδα, Ιταλία 
Γαλλία, Ισπανία κ.α), επί του παρόντος αντιτίθενται οι 
πλούσιες χώρες του Βορρά και κυρίως η Γερμανία, που 
επιμένει στο δανεισμό μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανι-
σμού Στήριξης, (European Stability Mechanism–ESM) 
που είναι ένα μόνιμο πρόγραμμα χρηματοδότησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μνημόνια, και προφανώς με 
νέα λιτότητα.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει δεσμευθεί ότι 
θα ξεκινήσει να αγοράζει κρατικά ομόλογα των Κρατών 
μελών, της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης, με ένα πρό-
γραμμα ύψους 1 τρις. ευρώ φέτος. Ωστόσο, η προσπά-
θεια της ΕΚΤ μπορεί να φτάσει τα όρια της και ένα νέο 
εργαλείο όπως το κορωνοομόλογο θα έδινε μία νέα ευε-
λιξία προκειμένου να αγοράσει περισσότερα ομόλογα. Η 
επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ είναι υπέρμαχος της 
ιδέας. 

Οι σημερινές πηγές χρηματοδότησης της οικονομίας 
μας

Το Κρατικό απόθεμα. Άντληση κεφαλαίων από την Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Και κάτι ακόμη.
Το ποσό του πλεονάσματος 3,5% που είναι προσεγγιστι-

κά 6 δις Ευρώ, του 2019, θα μπορούσε να μην αποδοθεί 
για τους δανειστές, σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού 
στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Παραπομπές:
1 Κεϋνσιανή Σχολή: 
Ο Τζων Μέυναρντ Κέυνς ήταν Άγγλος βαρόνος και 

πέθανε το 1946. Οικονομολόγος, μαθηματικός, καθηγη-
τής πανεπιστημίου, συγγραφέας και ανώτατος κρατικός 
υπάλληλος.

Δημιούργησε, με τα έργα του και τους οπαδούς του, τη 
λεγόμενη Κεϋνσιανή σχολή στην οικονομική επιστήμη. Ο 
Κέυνς και ο Μίλτον Φρίντμαν ήταν δύο από τους πιο ση-
μαντικούς οικονομολόγους του 20ού αιώνα.

Ο Μίλτον Φρίντμαν (Milton Friedman, 1912 –2006), ήταν 
επιφανής Αμερικανός, στατιστικολόγος και συγγραφέας 
που δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου για περισσό-
τερο από τρεις δεκαετίες. Τιμήθηκε το 1976 με το βραβείο 
Νόμπελ, ως ηγέτης της Οικονομικής Σχολής του Σικάγου 
και των μονεταριστών, υπέρμαχος του Φιλελευθερισμού.

2 Κεφαλαιαγορές:
Αγορά Κεφαλαίου είναι ο χώρος μέσα στον οποίο διακι-

νούνται χρηματικά κεφάλαια, ενώ παράλληλα διαπραγμα-
τεύονται, αγοράζονται και πωλούνται χρηματοοικονομικά 
εργαλεία με μακροχρόνια επενδυτικό ορίζοντα, άνω του 
έτους

3 Βασικοί όροι των Ευρωομολόγων:
Εκδότης: Είναι ο χρηματοοικονομικός οργανισμός (τρά-

πεζα, εταιρεία, κράτος) ο οποίος δανείζεται κεφάλαια από 
τους επενδυτές με την έκδοση του ομολόγου.

Τοκομερίδιο ή κουπόνι: Οι περιοδικές πληρωμές τόκου 
που καταβάλλονται στον κάτοχο του ομολόγου.

Απόδοση (αγγλ. yield): Το καθαρό κέρδος από την 
αγορά των οµόλογων, το οποίο βασίζεται στην τιμή αγο-
ράς και τον τόκο που θα αποκομίζει μέσω των κουπονιών 
ο επενδυτής.

Απόδοση στη λήξη (αγγλ. yield to maturity): Η απόδο-
ση που αποφέρει ένα ομόλογο από την ημερομηνία αγο-
ράς έως την ημερομηνία λήξης του.

Απόδοση κατά την ημερομηνία εξαγοράς (αγγλ. yield 
to call): Η απόδοση που αποφέρει ένα ομόλογο από την 
ημερομηνία αγοράς µέχρι την ημερομηνία εξαγοράς του 
από τον εκδότη του.)

Θοδωρής Τρουπής (Γκράβαρης)
3.4.2020

(και αυτό είναι φυσιολογικό). Μείνετε 
σπίτι, μην βγαίνετε έξω χωρίς λόγο. 
Σκεφτείτε πως χρειάζεται επαγρύ-
πνηση, διότι υπάρχει Μάνα, Πατέρας, 
Παππούς, Γιαγιά, τους οποίους υπε-
ραγαπάμε και ανήκουν στις ευπαθείς 
ομάδες.

   Ας αφήσουμε το εγώ και ας 
πάμε στο εμείς. Πιο πάνω, είπαμε 
ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΜΑΓΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, αλ-
λού αυτές. Οι νέοι μας πρέπει να έχουν 
πάντα στο μυαλό τους το «άρχεσθαι 
μαθών, άρχειν επιστήσειν». Πρέπει να 

μάθει ο νέος να διοικεί τον εαυτό του, 
για να διοικήσει μεθαύριο τους άλλους.

   Συμπερασματικά, μένουμε σπίτι 
και παίρνουμε όλα τα μέτρα προ-
στασίας και πρόληψης, δεν βοηθάμε 
στη διασπορά του ιού, γιατί και αυτό το 
κακό θα ξεχαστεί, και θα έρθουν πάλι 
όμορφες μέρες, και καλύτερη όσο εί-
ναι δυνατόν κανονική ζωή. Θέλουμε, 
όμως, να είμαστε όλοι εδώ παρόντες, 
στις οικογένειές μας, στους φίλους μας, 
στον κοινωνικό μας περίγυρο!!!

   Τέλος, οφείλουμε ευγνωμοσύνη 

και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ιατρικό, 
Νοσηλευτικό, Διοικητικό προσωπικό, 
στους εθελοντές και στα άτομα που 
ασχολούνται με την καθαριότητα των 
Νοσοκομείων μας.

Υ.Γ. Με την πρωτόγνωρη αυτή παν-
δημία, πιστεύω ότι ήρθε η αρχή του 
τέλους της Παγκοσμιοποίησης. 

Γιατί;
Γιατί οι λαοί, σε μελλοντικές κρίσεις, 

θα προσφεύγουν στις κυβερνήσεις 
τους για να προστατευθούν.

Στη Γορ-
τυνία γύρισε 
ο ξενιτεμέ-
νος, που 
είχε χρόνια 
πολλά στην 
ξενιτιά και 
επιθύμησε 
να πάει να 
δει τον τόπο 
του, στο 
χωριό του, 
το πατρικό 
του σπίτι. 

Έφτασε στο τόπο του, από μακριά αντί-
κρισε το χωριό του!... που στην ξενιτιά 
μακριά, επιθυμούσε και λαχτάραγε να 
βρεθεί κοντά του, ανάμεσα σε αδέλφια, 
ξαδέλφια, συγγενείς, φίλους και κου-
μπάρους…

Το δάκρυ της χαράς, της λύτρωσης, 
κυλάει στα μάγουλά του…

Έφτασε!... Ξεπέζεψε…
Στην κατηφόρα που ροβόλαγε πε-

ζός, στο πατρικό του σπίτι για να πάει, 
συνάντησε καταμεσής του δρόμου μια 
γιαγιά, που την θυμότανε νέα.

Τη χαιρετάει, με καλοσύνη της μιλά-
ει…

Και αυτή που αμέσως τον γνώρισε, 
όμως σαν σε άγνωστο του απαντάει…

-Καλωσόρισες ξένε στον τόπο μας…
Ποιος είσαι εσύ του λόγου σου;…
Ντόπιος;… ξένος ή γνωστός;
Περαστικός, ή διαβάτης;…
Κοντινός ή από αλάργα;…
-Από εδώ είμαι κι εγώ… Του Σταύ-

ρου, είμαι θεια, δεν με γνωρίζεις;…
-Εεε… Τώρα που μου το είπες σε 

θυμήθηκα, σε γνώρισα!...
Σε γύριζε τότε νιάνιαρο όταν ήσουνα, 

η μακαρίτισσα η μανούλα σου, ολημε-
ρίς στη νάκα φορτωμένη...

Όμως τώρα εδώ πα, λιγάκι στάσου, 
για να σου ειπώ και τούτο, με τα καλω-
σορίσματά μου, που το είχα από καιρό 
στο νου μου, για να το έχεις και εσύ στο 
νου σου, στο νιονιό σου, καλά μέσα 
στο μυαλό σου…

-Τι θεια;…Πες το… Πες το…
Τι έχεις στο νου σου θεια, που το 

έχεις φυλαγμένο;…
-Να... Να... Να σου ειπώ:
Εκείνος ο μακαρίτης ο πατέρας σου 

και η μάνα σου, αντάμα, μία, μία πε-
τρούλα τη μάζευαν, και από το βουνό 
την κουβαλάγανε να φτιάξουν τότε 
με στέρηση μεγάλη αυτό το σπίτι, το 
παλάτι και το καμαρώναμε τότε όλοι 
μας!...

Για τη φουμιά που είχε…
Εσείς τόσα χρόνια από τότε που αυ-

τοί φύγανε, δεν δίνετε για δαύτο ούτε … 
ένα… καλύτερα να μην το ειπώ….

Εσείς το αφήσατε, σαν έρημο, θα 
γκρεμιστεί, θα σωριαστεί, θα πέσει.

Είναι καλοδουλεμένο απε… απε… 
Θα έβρισκες τώρα να μην ειπώ τι…

Την σβουρδίγκλα!….
Αν ήρθες για τέτοιο σκοπό, το σπίτι 

σου να φτιάξεις, να το κουμανταρίσεις, 
καλωσόρισες…

Χαρούμενα, καλά τελειώματα να 
έχεις…

Αν όχι και ήρθες για λίγο, τον αέρα 
σου να πάρεις, τότε κάτσε να σου πω 
με το συμπάθιο και τούτο το τελευ-
ταίο…

Είχα για σένα, άλλα καλά, στο νιονιό 
μου…

Δεν σε νόμιζα πως είσαι μπίτι ρέχτε-
λο, ρεμάλι…

Πιο άχρηστο και από το παλιό ρετά-
λι…

Γεια σου και τώρα ό,τι θέλεις κάνε…
Και απότομα χωρίς άλλη κουβέντα, 

αμίλητη, σκυφτή, η γιαγιά φεύγει…
Ο ξενιτεμένος, ο άνθρωπος, ροβό-

λησε σιγά-σιγά, έφτασε στο πατρικό 
του σπίτι!...

Σπρώχνει την αυλόπορτα, τριζοβο-
λάει και ανοίγει…

Εκεί χιλιάδες αναμνήσεις ανοίξανε 
μπροστά του…

Του ήρθανε περπατώντας, τρέχο-
ντας, από τα παιδικά του χρόνια. 

Ο αέρας φύσαγε δροσερός και ανα-
κάτευε τα μαλλιά του με τις παλιές θυ-
μίσεις. Χάρηκε!...

Κοίταξε το σπίτι του που ήταν εκεί 
γερασμένο, όμως αγέρωχο να στέκει!... 
Κοίταξε τον ορίζοντα, τα γέρικα πουρ-
νάρια και η καρυδιά μεγάλωσε στον 
κήπο που είχε βάλει, τότε παίζοντας, 
από το καρύδι, που έκλεψε από τον 
αδελφό του και το έκρυψε στο χώμα, 
για να μην του το πάρει…

Και να τώρα η καρυδιά, τα καρύδια 
είναι εκεί, αυτή γεμάτη !… 

Λείπουν όμως, τα παιδιά...
Δεν είναι εκεί κανένας, τα αδέλφια 

και οι άνθρωποι…
Τα άλλα…
Τότε δεν είδανε τα μάτια του, δεν 

άκουγαν τα αυτιά του. 
Δεν άκουγε το λάλημα από τα αηδό-

νια στης λαγκαδιάς τις πατουλιές, στο 
πλάι, μόνο τις τρεις της γιαγιάς τρεμά-
μενες κουβέντες, λεξούλες άκουγε…

Σαν βουητό από μέλισσες βουίζανε 
στα αυτιά του.

“Το αφήσατε αυτό το σπίτι του μακα-
ρίτη του πατέρας σας.

Αφήσατε τους κόπους του, τον ιδρώ-
τα του, θα σωριαστεί, θα πέσει…

Μπίτι ρεμάλι είσαι;”
Κρύος ιδρώτας τον έπιασε, φουντώ-

ματα, ιδρώνει, ξεϊδρώνει.
Κόμπος του δένεται στο λάρυγγα, το 

σάλιο του δεν καταπίνει, η ανάσα του, 
γρήγορη, κοφτή…

Κάθεται στο παλιό σκαμνί το μέτωπό 
του με τις παλάμες τρίβει, τα δάκρυα 
τρέχουνε βροχή, ο νους στριφογυρίζει, 
τα αυτιά του ακούνε συνεχώς, αυτό. 
“Το… Μπίτι ρεμάλι είσαι…”

Σηκώνεται από το σκαμνί βιαστικά, 
ρίχνει νερό στα μούτρα του, με τις φού-
χτες του τα ξεπλένει και πίνει και από 
δύο φούχτες.

Παίρνει στα χέρια του τη βαλίτσα και 
όπως ήρθε παίρνει το πισάχναρο να 
φύγει. Δεν με σηκώνει πια εδώ αυτός 
ο τόπος, η Γη δεν με δέχεται, δεν με 
βαστάει, δεν την τίμησα και αυτή δεν 
με θέλει, με σπρώχνει, δεν με χωράει…

Το χώμα με φοβάται και το νερό ακό-
μα το γάργαρο και αυτό με σκιάζεται 
μην το θολώσω, το μολύνω…

“Μπίτι ρεμάλι είσαι;..”
Τη Γη, το χώμα, το νερό, που τόσα 

χρόνια ξέχασες…
Τώρα πώς τα θυμάσαι;…
Ποιος τα συντήρησε αυτά, εσύ για να 

τα βρεις να τα απολαύσεις;…
Δεν είσαι μόνο ρεμάλι, είσαι και σε-

λέμης…
Από άλλων τα κόπια θέλεις να πιεις 

νερό και τον αέρα να απολαύσεις!…
Το σπίτι σου το πατρικό πρέπει να 

φτιάξεις…
Και στα κοινά πρέπει να συμμετά-

σχεις.
Αν θέλεις από αυτά το κάτι τις να 

απολαύσεις…
Εδώ τώρα εγώ, απάγκιο, στασιό, δεν 

έχω…
Πρέπει ολοταχώς να φύγω… Φεύ-

γω!...
Το σπίτι μου το πατρικό, έχω δεν 

έχω, μπορώ δεν μπορώ, πρέπει να το 
φτιάξω, για να έχω εδώ στασιό, για να 
έχω απάγκιο, ησυχία, υπόληψη στην 
κοινωνία.

Αν έχω κάνει αλλού καλή καριέρα, 
προκοπή, τίτλους και μόρφωση μεγά-
λη, μου λένε…

Να τα χαίρεσαι!… Αυτά κράτα τα για 
τον εαυτόν σου…

Αυτά εδώ, δεν έχουν πέραση, έχουν 
από αυτά πολλά και οι άλλοι…

Και οι άλλοι, σε αυτά, όταν είναι στο 
χωριό καθόλου δεν τα υπολογίζουν, 
δικά σου είναι δεν στα παίρνουν…

Τον χαρακτήρα σου, την καλοσύνη 
εκτιμούν, και με το τι εμφανές στο χω-
ριό σου κάνεις, για να το ομορφύνεις, 
που εκεί το αφήνεις…

Και με το τι και πως συμμετέχεις στα 
κοινά του χωριού σου, στους συμπα-
τριώτες σου, πώς συμπεριφέρεσαι και 
τι ευεργεσίες κάνεις, εκεί έτσι ο καθένας 
τους σε κρίνει…

Ο ξενιτεμένος φεύγει... Έφυγε.
Σε τρεις ημέρες ακριβώς, γύρισε 

στον τόπο του, στο πατρικό το σπίτι, 
μαζί με ντόπιους μαστόρους.

Οι μαστόροι άρχισαν το σπίτι να επι-
σκευάζουν και η γειτόνισσα η γιαγιά, 
διπλά, τριπλά το χάρηκε, δίπλες, χαλ-
βά, τηγανίδες, κρασί, καλούδια έφερε 
μπόλικα, με το μεγάλο ταψί γεμάτο, 
και όλους τους κερνάει και χίλιες ευχές 
τους δίνει!...

-Γεια στα χέρια σας… Να ζήστε χρό-
νους χαρούμενους, καλούς, τους εκατό να 
τους περάστε μαζί και η φαμελιά σας…

Το σπίτι να στέκει εδώ, καμαρωτό, 
σαν τα ψηλά βουνά…

Τον Αρτοζήνο!...
Εδώ, σε τούτο τον τόπο, σε τούτο 

το χωριό, όλοι να μάθετε, να ξέρετε, δεν 
παίρνει κανένας από εδώ λεφτά και προ-
φαντά, αλλά μόνο δίνει…

Και παίρνεις μόνο δύναμη μεγάλη, 
από τους προγόνους!...

Και από τον Άδη ακόμα-ακόμα, τη 
στέλνουν την ευχή τους!...

Στα ξένα να προκόψεις!...
Γιάννης Στ. Βέργος

23.11 2013

Κορωνοϊός και Ευρωπαϊκή-Ελληνική Κουλτούρα 
Γιώργος Τρουπής

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών
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Ελευθέρεια Ιωαννίνων
Όπως κάθε χρόνο, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τίμησε 6 

στρατιώτες πού έπεσαν μαχόμενοι, στο Λόφο Δουρούτη, 
στις 20-2-1913, τρείς ημέρες πριν την απελευθέρωση των 
Ιωαννίνων από τους Τούρκους. Μεταξύ των πεσόντων είναι 
και ο Μιχάλης Κων/νου Σχίζας από το χωριό μας.

Αναλυτικό είναι το ρεπορτάζ που ακολουθεί του Δασκάλου 
και ιστοριοδίφη Γιώρ. 
Σιομπότη, τον οποίο 
θερμά ευχαριστούμε. 
Επίσης, ευχαριστού-
με τον κοντοχωριανό 
μας, κ. Πάνο Πλιώτα, 
απόστρατο αξιωμα-
τικό από το Σταυρο-
δρόμι Γορτυνίας που 
κατέθεσε στεφάνι εκ 
μέρους των Αρκάδων 
Ηπείρου, και μαζί με 
το φίλο και αναγνώ-
στη της ιστοσελίδας 
μας κ. Θεολόγο Κα-
πετανίδη, μας έστει-
λαν το πλούσιο υλικό 
που δημοσιεύουμε.

Μέσα στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για 
την 107η επέτειο απελευθέρωσης των Ιωαννίνων, στις 
20.2.2020, με σεμνότητα και συγκίνηση εψάλη επιμνημόσυ-
νη δέηση στο ύψωμα της Δουρούτης και στη θέση «Παλικά-
ρια», για τα έξι παλικάρια που έπεσαν « Υπέρ Πατρίδος» μια 
μέρα πριν υψωθεί η γαλανόλευκη στον πύργο του Κάστρου 
των Ιωαννίνων.

Όλοι τους ήταν 
εθελοντές που ανή-
καν στον 3o λόχο 
του 11ου Συντάγμα-
τος Τρίπολης. Τα 
ονόματά τους χα-
ραγμένα στο εκεί 
μαρμάρινο μνημείο.

Κεντρικός ομι-
λητής της εκδή-
λωσης, ο Πρύτ. 
του Παν. Ιωαννί-
νων κ. Αλμπάνης 
Τρ ιαντάφυλλος . 
(Video με την ομι-
λία του πρύτανη, 
στη διεύθυνση 
ιντερνέτ): https://
www.servou.gr/2013-06-23-10-30-27/grafipatrioton/63-
istoria/4389-2020

Παρέστησαν δε ο βουλευτής Ιωαννίνων κ.  Αμυράς, ο 
αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Γιργόλης, η αντιδήμαρχος Ιωαν. 
κυρία Νατάσα Τύρου–Ούζα, εκπρόσωπος της Μεραρχίας, 
της Αστ. Διεύθ. Πυροσβ. Σώματος, πολιτιστικών και εξωραϊ-
στικών συλλόγων της περιοχής, των εφέδρων αξιωματικών, 
εκπρόσωπος των Αρκάδων, των Κρητικών, καθώς αντιπρο-
σωπεία Λυκείου, Γυμνασίου, δημοτικού και νηπιαγωγείου 
Πεδινής και Νεοχωρόπουλου.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η απαγγελία ποιήματος 
από τέσσαρα μικρούλικα νήπια του νηπιαγωγείου Νεοχω-
ρόπουλου. Ποιήματα απήγγειλαν μαθητές και των άλλων 
παρευρεθέντων σχολείων. Ακολούθησαν καταθέσεις στεφά-
νων, και πρόσκληση απόντων από τον τελετάρχη της εκδή-
λωσης κ. Καλλησπεράτη Δημήτριο.

Στο τέλος, εψάλη ο Εθνικός μας ύμνος από όλους τους 
παρευρισκομένους, παρόλες τις δυσμενείς καιρικές συνθή-
κες που επικρατούσαν, οι οποίοι έτρεξαν να τιμήσουν τη 
μνήμη των τελευταίων ίσως παλικαριών που έπεσαν υπέρ 
«Βωμών και Εστιών», λίγο πριν κατέβη η ημισέληνος από 
το Κάστρο.

ΥΓ. Αλήθεια, εμείς πότε θα καθιερώσουμε κάποια επα-
ναλαμβανόμενη εκδήλωση στη μνήμη των συγχωρια-
νών μας Σερβαίων;

Φραγκμέντο Από τη συλλογή ποιημάτων «Αντιστροφή» του Ηλία Λιατσόπουλου

Έχω κι εγώ το πρώτο μου παιχνίδι
κατσουφιασμένο, άυλο, υστερικό
βγαλμένο από μιαν άλλη εποχή
κρυμμένο σ’ ένα ράφι
δίπλα στ’ ανοιξιάτικα πρωτοβρόχια
κατακίτρινο σε χρώμα
όμοιο με τα μαλλιά μου τότε
βαλμένο πλάι
σε μια παλιά φωτογραφία με τσιγά-

ρο/
θυμίζει χρόνια μακρινά
σιωπηλά και ήσυχα
ένα παιχνίδι κίτρινο
μιας μάρκας Ρολς Ντινάν
ζωηρό, φορεμένο και σε τοίχο
δακρυσμένο βήμα βήμα
για να το σέρνουνε οι φίλοι
μ’ ένα πενηνταράκι στην πλάτη
και στην πορεία να χάνονται μαζί
έχω κι εγώ, εκεί στην πλάτη μου

ακόμα καρφωμένο
ένα ρολόι κίτρινο
/ασημένια αλυσίδα/
μηχανή αξιόλογη που καίει το χρόνο
σ’ το χαρίζω
και μαζί
μια φωνή
να κελαηδά την αγάπη.

Σχόλιο από τον Θ. Γ.  Τρουπή: 
Γνωρίζουμε ότι ο κάθε καλλιτέχνης 

(ποιητής, ζωγράφος, γλύπτης κλπ), 
στο κάθε δημιούργημά του εκφράζει 
τον συναισθηματικό του κόσμο, με 
τρόπο σουρεαλιστικό θα λέγαμε.

Ο Ηλίας στο ποίημά του με τίτλο 
«Φραγκμέντο», εκφράζει με πολύ 
ευαισθησία, τεμαχισμένο το πέρασμα 
της ζωής, και δη του συναισθηματι-
κού του κόσμου μέσα στο χωροχρονι-

κό συνεχές.
Ξεκινάει με το σήμερα και αναπο-

λεί την παιδική ανέμελη ηλικία που 
ένα παιδί με ξανθά μαλλιά έπαιζε με 
το κιτρινισμένο σήμερα από το χρό-
νο παιχνίδι του, στεκόμενο δίπλα σε 
μια ασπρόμαυρη “παλιά φωτογραφία, 
από άλλες εποχές”. Ο χρόνος, με το 
πέρασμά μας μέσα από τη συμπαντι-
κή και άπειρη διάσταση του, κιτρινί-
ζει εικόνες και συναισθήματα, που ο 
ποιητής με τι ωραίο και παραστατικό 
τρόπο αναφέρεται στο καρφιτσωμένο 
στην πλάτη του κιτρινισμένο με αση-
μένια αλυσίδα, βιολογικό του προφα-
νώς, ρολόϊ.

Τελειώνει υμνώντας την αγάπη, τον 
έρωτα που γεννά αενάως νέα ζωή, κό-
ντρα στην κατακλυσμιαία εντροπία 
μας.

Παλαιοί Σερβαίοι

 Νικήτας Βασ. Σχίζας (Νοσταλγός του χωριού)
Ο Νικήτας, γιος του Βασίλη Πέτρου 

Σχίζα (Πετρόπουλου) και της Μαρίας 
(Μαριγώς) Δημητρίου (Μήτρου) Δημό-
πουλου, γεννήθηκε στο χωριό στις 25 
Μαρτίου 1909. Αδέλφια του ήταν ο Πέ-
τρος (θυγατέρα του είναι η Μαρία, χήρα 
Παρ. Βέργου), μόνιμος κάτοικος του 
χωριού, ο Δημήτρης, που πέθανε νέος, η 
Κανέλλα σύζυγος Παναγιώτη Κλεισού-
ρα, η Παναγιώτα σύζυγος Αθανασίου 
Κομνηνού (ο γιος της ήταν ο παπά-Χρή-
στος) και η Σταμάτα σύζυγος Ιωάννη 
Χρονοπούλου, που πέθανε νέα. Ο Νική-
τας, μεγάλωσε στο χωριό και φοίτησε στο 
τότε Λύκειο Λαγκαδίων με σύνοικους τον 
ξάδελφό του Γιώργο Ιωάννου Μπόρα, 
Παρασκευά Ιωαν. Λιατσόπουλο Κατόπιν 
εισαγωγικών εξετάσεων ο Νικήτας εισή-
χθει στη Φυσικομαθηματική σχολη του 
ΕΚΠΑ, ο Γιώργος στην Ιατρική και ο Πα-

ρασκευάς στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Συνέχισαν τη συνοίκηση 
και τους θερινούς μήνες παραθέριζαν στο χωριό, όπου επιδίδοντο 
στο κυνήγι. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους των σπουδων του, 
ο Νικήτας έχασε τον πατέρα του. Με την εκποίηση των περιουσια-
κών στοιχείων της οικογενείας, Ο Νικήτας συνέχισε τις σπουδές του 
μέχρι και το τελευταίο έτος. Πριν λάβει το πτυχίο, για οικονομικούς 
λόγους διέκοψε τις σπουδές του και μετέβει στην Κρήτη για εργασία. 
Εκεί, στη σχολή που διατηρούσε η Ιερά Μονή Αρκαδίου, εργάστηκε 
ως καθηγητής. Κατά τη διάρκεια της εκεί παραμονής του νυμφέυθη-
κε την Ειρήνη Γιαννάκη, από τα Χανιά. Τότε, δέχθηκε την επίσκεψη 
της μητέρας του. Αυτή παραβρέθηκε σε τοκετό μιας αγελάδας. Βλέ-
ποντας τις περιποιήσεις που είχε η αγελάδα από τους εργαζομένους 
της μονής (ζεστά νερά, ψαλίδια για τον ομφάλιο λώρο, πετσέτες για 
το καθαρισμό των νεογνών), είπε «Αχ, αγελαδίτσα μου, αν είχα τις 
περιποιήσεις σου, άλλα τόσα παιδιά θα έκανα». Από τότε δε, έχουν 
περάσει ογδόντα πέντε το πολύ έτη, και όχι αιώνες.  

Τον Οκτώβριο του 1940 βρίσκεται με τη σύζυγό του στην Αθήνα 
προκειμένου να δώσει εξετάσεις για το πτυχίο. Τον πρόλαβε όμως ο 
πόλεμος και βρέθηκε στο Αλβανικό μέτωπο. Μετά τη λήξη του πολέ-
μου έφθασε στην Αθήνα, έμαθε πως οι Γερμανοί είχαν βομβαρδίσει 
το κατάστημα και την υπερκείμενη αυτού οικία του πεθερού του. 
Έτσι, με τη σύζυγό του ήλθε στο χωριό. Έμειναν στο πατρικό του 
σπίτι με την οικογένεια του αδελφού του Πέτρου, και τη μητέρα του. 
Αργότερα φιλοξενήθηκε από το θείο του Γεώργιο Σχίζα, το σπίτι του 
οποίου είναι δίπλα στα πατρικό του Νικήτα. Στη συνέχεια διέμειναν 
σε οικία που του παραχώρησε η αδερφή του πατέρα του Γιαννού-
λα, (σύζυγος Ιωάννη Ηλία Μπόρα). Κατά τη διάρκεια της κατοχής, 
κατοίκησε το χωριό και εντάχθηκε στο ΕΑΜ. Και τη διετία 1942-44 
άσκησε τα καθήκοντα του προέδρου της κοινότητας. Μετά την απε-
λευθέρωση, επέστρεψε με τη σύζυγό του στην Αθήνα. Αρχικά, εργά-
στηκε ως λογιστής στα καταστήματα που διατηρούσαν στη κεντρική 
λαχαναγορά τα ξαδέλφια του Παναγιώτης, Ηλίας και Ιωάννης Δημό-
πουλος. Ακολούθως, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου 
χρόνου προσελήφθηκε στο υφυπουργείο Εθνικής Ανασυγκρότησης 
όπου συνεργάστηκε με τον γνωστό πολεοδόμο Κωνσταντίνο Δοξιά-
δη, που είχε ως άμεσο προϊστάμενο. Όταν έληξε η σύμβαση προσε-
λήφθηκε ως δημόσιος υπάλληλος στο Β’ δημόσιο ταμείο Αθηνών. Δεν 
εργάσθηκε όμως εκεί καθόσον αποσπάστηκε στο Γενικό λογιστηριο 
του κράτους (Γ.Λ.Κ, Πανεπιστημίου 37) όπου παρέμεινε μέχρι την 
συνταξιοδότηση του. Ήταν προιστάμενος στο γραφείο ελέγχου των 
δημοσίων εσόδων του κράτους. Ανελίχθη ταχύτατα στον τέταρτο 
βαθμό του Τμηματάρχη Α που ήταν ο καταληκτικός (δεν κατείχε πτυ-
χίο). Από τους συνάδελφους του ήταν αγαπητός και σεβαστός εξ’ου 
και το παρατσούκλι «παππούς» με το οποίο ήταν γνωστός. Το από-
γευμα παρέδιδε μαθήματα. Από τον γάμο του απέκτησε μια θυγατέ-
ρα, την Ελένη-Μαρία (Ελμα) η οποία μετά τις γυμνασιακές σπουδές 
φοίτησε στο τμήμα σχεδιαστών της σχολής Δοξιάδη. Τα βράδια με 
ολιγομελή, εκλεκτή παρέα φίλων βρίσκονταν για ένα κρασάκι με 
μεζέ στην χασαποταβέρνα Κούβδου στην περιοχή Αγίας Ελεούσας. 
Τα πρωινά της Κυριακής πήγαινε είτε στα Λιμανάκια Βάρκιζας για 
ψάρεμα με πεταχτάρι είτε στα Μεσόγεια για χόρτα. Με ποιητικό τα-

λέντο ήταν λάτρης του χωριού, όπως αυτά προκύπτουν και από τα 
ποιήματα του που έχουν δημοσιευθεί στον Αρτοζήνο. Τα καλοκαίρια 
(διακοπές) βρισκόταν στο Ναύπλιο φιλοξενούμενος του ανιψιού του 
Βασίλη Πέτρου Σχίζα. Στα αγαπημένα συγγενικά πρόσωπα του ήταν 
μεταξύ των άλλων τα ανίψια του Βασίλης και Νικολέττα Κλεισούρα 
και τα τέκνα των δασκάλων Δημητρίου Σχίζα (Τάκης, Θάνος και Νί-
κος). Τον γνώρισα το 1966 και θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό για 
αυτό και την αγάπη που μου έδειξε ο ίδιος και τα μέλη της οικογενεί-
ας του (Ρένα και Έλμα).

Εν κατακλείδι μια πλήρως ολοκληρωμένη προσωπικότητα με τε-
ράστια μόρφωση, καλοσύνη και ήθος. Επέστρεψε μαζί με την θυγα-
τέρα του Έλμα στην Κρήτη (Μοίρες Ηρακλείου), όπου και απεβίωσε.

Ο Νικήτας αριστ. με τα εξαδέλφια του Δημ. και Θόδ. Σχίζα.
Στο βιβλίο του Β. Δάρα ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥ ΓΟΡΤΥ-

ΝΙΑΣ, Τ. Α, σ. 149, Κεφ. Αγ. Κωνσταντίνος, διαβάζουμε:

Το θρησκευτικό μεγαλείο του πανηγυριού του Αγίοκων-
σταντίνου, εκφράζει ο Σερβαίος νοσταλγός, Νικήτας Βασ. 
Σχίζας, με τους παρακάτω στίχους.

 Ι. Κ. Μπόρας

Ο Νικ. Σχίζας
 Προπολεμική φωτογραφία

Oκ. Πάνος Πλιώτας καταθέτει στεφάνι

Καλή επιτυχία
για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου

Με το τέλος του σχολικού έτους και τον ερχομό Πανελληνί-
ων Εξετάσεων, μαζί με τους εκατοντάδες τελειόφοιτους μαθη-
τές των Λυκείων της χώρας και οι μαθητές της Γ’ Λυκείου από 
του Σέρβου αλλάζουν κεφάλαιο στη ζωή τους, κυριολεκτικά ή 
μεταφορικά.

Καλή επιτυχία, εύχομαι σε όλα τα παιδιά που κατάγονται 
από το χωριό μας και θα συμμετέχουν στις φετινές εξετάσεις 
για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα και Ανώτερα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα. 

Το σχολείο τελειώνει, έρχεται η ενηλικίωση και, ανεξαρτή-
τως επιτυχίας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, ξεκινάει η αρχή 
μιας νέας ζωής στον προσωπικό και επαγγελματικό στίβο των 
νέων.

Το Πανεπιστήμιο είναι το όνειρο πολλών μαθητών, αλλά 
δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός, πρέπει να δίνει διέξοδο στην 
αγάπη για τη γνώση και να εφοδιάζει με φτερά για μια χρήσιμη 
και ευτυχισμένη ζωή. 

Η επιτυχία ή η αποτυχία στις εξετάσεις είναι μια μεταβατική 
κατάσταση που δεν προεξοφλεί τη θετική ή αρνητική εξέλιξη 
των υποψηφίων. 

Η επιτυχία η “μη επιτυχία” χρειάζονται στόχους, προσήλω-
ση σε αξίες  και ιδανικά, και ανοικτούς ορίζοντες ώστε να έχου-
με τη δυνατότητα για περισσότερες επιλογές και αποφάσεις.

Μια επιτυχία υπόσχεται επιβράβευση των κόπων και των 
προσπαθειών. Οι εξετάσεις όμως μπορεί να οδηγήσουν αλ-
λού από εκεί που σχεδιάζουμε, όπως γίνεται και με τη ζωή, 
από όπου δεν λείπουν οι εκπλήξεις και οι ανατροπές. Η επιτυ-
χία είναι να αντλούμε τα θετικά από κάθε εξέλιξη προς όφελος 
των στόχων και επιδιώξεών μας.

Καλή επιτυχία, λοιπόν, και στοχοπροσήλωση με επιμονή 
στις επιθυμίες σας.  Καλή δύναμη ώστε να βγείτε νικητές και 
να πραγματοποιήσετε ό,τι ονειρευτήκατε στον πολυετή αγώ-
να για την κατάκτηση της γνώσης, στη διαδρομή της σχολική 
ζωής που οδηγεί σε μια καινούρια αρχή στη ζωή!

Η γραμματέας του Δ.Σ. του Συνδέσμου,
Ελένη Κ. Μπόρα
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Γεγονός στο χωριό μας την εποχή του εμφυλίου                  Γ. Δ. Βέργος
(Απόσπασμα από άρθρο της ιστοσελίδας servou.gr)            

Γενικά
Τι να πρώτο-θυμηθεί κανείς από τη ζωή στο χωριό μας, από 

την εποχή που άρχισε ο εμφύλιος πόλεμος (1946), μέχρι σήμε-
ρα. Τότε εγώ ήμουνα 9 χρονών. Με αφορμή και το γεγονός πως 
αυτή την περίοδο είμαστε κλεισμένοι όλοι στα σπίτια, λόγω κο-
ρωνοϊού, σκέφτηκα να γράψω κάποια πράγματα που έζησα ως 
παιδί, εκείνη την περίοδο του εμφυλίου (1946-1949). Στο μικρό 
αυτό άρθρο, δεν πρόκειται να αναφερθώ στον εμφύλιο γενικά 
στη χώρα μας, ούτε να εκφράσω προσωπική άποψη για το ποι-
οι είχανε περισσότερο η λιγότερο δίκιο, από τη μία ή την άλλη 
πλευρά. Έχουν γραφτεί χιλιάδες σελίδες από ειδικούς, από όποια 
σκοπιά και αν το δει κανείς. Καθένας μπορεί να τις μελετήσει και 
να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.

Σκοπός μου είναι να περιγράψω μόνο ό,τι θυμάμαι και έχω 
πληροφορηθεί, για ένα συγκεκριμένο θέμα, που έχει σχέση με 
την περιπέτεια λίγων πατριωτών, που τότε είχαν «απαχθεί» από 
το χωριό, δραπέτευσαν στη συνέχεια και κατέφυγαν για ασφά-
λεια στην κοντινή Δημητσάνα (ήταν υπό τον έλεγχο του στρατού), 
ως «ανταρτόπληκτοι». Έχω τη γνώμη πως αυτή η καταγραφή συ-
νεισφέρει κάτι στην ιστορία του χωριού μας, μετά την παρέλευ-
ση εβδομήντα και πλέον ετών και καλό είναι να το διαβάσουν, 
κυρίως οι νεότεροι πατριώτες, που είχαν την τύχη να μη ζήσουν 
εκείνη την τραγική για τη χώρα περίοδο.

Όπως είναι γνωστό, την περίοδο του εμφυλίου, είχαν συμβεί 
πολλά άσχημα γεγονότα, τόσο από τη μία όσο και την άλλη πλευ-
ρά, λίγο-πολύ σε όλη τη χώρα. Ευτυχώς, στο δικό μας χωριό, εί-
χαμε ελάχιστα τέτοια συμβάντα, σε σχέση με τα δραματικά και 
συνάμα τραγικά γεγονότα, που συνέβησαν κυρίως στη Βόρεια 
Ελλάδα. Οι πατριώτες μας κοίταζαν περισσότερο τις δουλειές 
τους και πως θα τα βγάλουν πέρα με τη φτώχεια και τις στερή-
σεις, κυρίως πως θα μεγαλώσουν καλύτερα τα παιδιά τους.

Επίστρατοι και «δημοκρατικός στρατός»
Πολλοί από τους νέους πατριώτες ήταν επιστρατευμένοι την 

περίοδο του εμφυλίου. Όχι μόνο όσοι είχαν σειρά να υπηρετή-
σουν τη θητεία τους, αλλά και περί τους είκοσι με τριάντα ακόμη, 
που ήσαν μεγαλύτεροι και τους λέγαμε «επίστρατους». Κάποιοι 
από αυτούς ήσαν οικογενειάρχες, ακόμη και με παιδιά.

Από την άλλη πλευρά, ξέρουμε ότι εκείνη την εποχή υπήρχε 
και ο γνωστός ‘’Δημοκρατικός Στρατός’’ (το ένοπλο τμήμα του 
αριστερού κινήματος της χώρας, το οποίο αναπτύχθηκε στην 
περίοδο της κατοχής για να πολεμήσει τον κατακτητή και στη 
συνέχεια επιδίωξε να αλλάξει το πολιτικό καθεστώς, με σκοπό 
την βελτίωση της ζωής των ανθρώπων). Ο στρατός αυτός συγκέ-
ντρωνε στις τάξεις του πολλούς νέους και νέες, αλλά και μεγα-
λύτερους (κυρίως άντρες). Από το χωριό μας, είχαν καταταγεί 
εθελοντικά στις τάξεις αυτού του στρατού δυο νεαροί τότε 16-17 
χρονών, που είναι ακόμη εν ζωή, και τους εύχομαι να είναι καλά. 
Απ’ όσο γνωρίζω, όταν έληξε ο πόλεμος, ο ένας πέρασε από Στρα-
τοδικείο και καταδικάστηκε (αν δεν κάνω λάθος σε θάνατο, χωρίς 
βέβαια να εκτελεστεί αυτή η ποινή).

Ο «Δημοκρατικός στρατός» στη χώρα, προσπαθούσε να ενι-
σχύσει τις δυνάμεις του και πέραν των εθελοντών, με ένα είδος 
αναγκαστικής επιστράτευσης νέων, οι οποίοι προφανώς δεν 
ήθελαν να καταταγούν στις τάξεις του. Αυτό συνέβη και στο χω-
ριό μας.

Ο «Μπουρμπουτσέλος» 
με τους άντρες του στου Σέρβου
Ένα απόγευμα του Οκτώβρη του 1948, ήρθε στο χωριό μυστι-

κά (το σούρουπο) μια ομάδα ανδρών, περί τους 30-40, (οπλι-
σμένοι σαν αστακοί, που λέει και η παροιμία), με επικεφαλής 
έναν «καπετάνιο» από τη Λυσσαρέα, που ήταν ανθυπολοχαγός 
του ‘’Δημοκρατικού Στρατού’’ και που το παρατσούκλι του ήταν 
«Μπουρμπουτσέλος Σωτήρης». Αποστολή τους ήταν να επιστρα-
τεύσουν με το ζόρι όσους νέους έβρισκαν στο χωριό και να τους 
οδηγήσουν στο στρατηγείο τους.

Ο «Μπουρμπουτσέλος» ήταν συγγενής του θείου μου, του αεί-
μνηστου Θοδωρή Τρουπή (Αλούπη). Με το που ήρθε στο χωριό 
πήγε κατ΄ ευθείαν στο μαγαζί του θείου και του είπε να διώξει τα 
παιδιά του, αγόρια και κορίτσια, γιατί το βράδυ θα έκαναν επι-
στράτευση. Πράγματι, ο θείος μου κινητοποιήθηκε γρήγορα και 
έδιωξε το γιό του Νίκο που ήταν τότε 17 χρονών, και όσα άλλα 
παιδιά μπόρεσε να ειδοποιήσει στο χωριό, και τα έστειλε πάνω 
στο βουνό και δεν ξέρω που αλλού.

Όταν νύχτωσε ποιο πολύ, μερικοί από τους οπλισμένους 
άντρες πιάσανε τους δρόμους που έβγαζαν από το χωριό (Τρα-
νή Βρύση, Άγιο Ανδρέα, Νεκροταφείο, το δρόμο στο κάτω χωριό 
προς Λυκούρεση και ίσως κάπου αλλού) και οι υπόλοιποι πή-
γαν στην αγορά και μάζεψαν όλους όσους βρήκαν στα μαγαζιά. 
Τους συγκέντρωσαν όλους στο καφενείο (του Παναγούλη τότε) 
που ήταν απέναντι από το μαγαζί του θείου μου (κληρονόμων 
σήμερα Ν. Θ. Σχίζα) και ο «Μπουρμπουτσέλος» αφού τους μί-
λησε πρώτα για τους σκοπούς του «δημοκρατικού στρατού» και 
τα σχετικά, έβγαλε στη συνέχεια ένα χαρτί από την τσέπη του και 
άρχισε να διαβάζει κατεβατό με ονόματα νέων πατριωτών, που 
έπρεπε να καταταγούν και να ενισχύσουν τις τάξεις αυτού του 
στρατού. Όποιος από τα ονόματα που διάβασε δεν ήταν παρόν, 
έδωσε εντολή να πάνε οι άντρες του με συνοδεία στα σπίτια τους 
και να τους φέρουν στο καφενείο. Έτσι και έγινε. Τελικά κατά-
φεραν να πιάσουν μόνο πέντε, γιατί οι περισσότεροι από όσους 

διάβασε είχαν καταφέρει να φύγουν στο βουνό ή να κρυφτούν 
κάπου.

Οι 5 που πιάστηκαν:
1. Χρήστος Γ. Κωνσταντόπουλος, (Μουργάκος)
2. Φώτης Ι. Λιατσόπουλος, (Λιατσόγιαννη)
3. Νίκος Αναστ. Παπαθωμόπουλος, (Παυσανία)
4. Δημήτριος Ν. Παπανικολάου
5. Παρασκευάς Δ. Σχίζας (Μητσαινούλας), ο μόνος επιζών σή-

μερα, που μου επιβεβαίωσε και αυτά που γράφω.
Οι 12 που τη γλύτωσαν
Αυτοί που κατάφεραν και γλύτωσαν ήσαν περισσότεροι. Πρώ-

τος ήταν ο Ηλίας Αθ. Σχίζας, ο επί πολλά χρόνια πρόεδρος του 
χωριού, ο οποίος όταν πήγαν στο σπίτι του να τον πιάσουν πή-
δησε από το παραπόρτι ή τη μπαλκονόπορτα (ύψος περίπου 
δυο-τρία μέτρα) και κρύφτηκε στα πουρνάρια και στη συνέχεια 
κουτρουβαλίζοντας έφτασε κάτω από το σπίτι του αείμνηστου 
Φώτη Δημόπουλου (Σκορδή), προς το ρέμα. Θυμάμαι τους πυρο-
βολισμούς που του έριξαν, χωρίς ευτυχώς να τον τραυματίσουν 
και χωρίς να καταφέρουν να τον συλλάβουν.

Άλλους πατριώτες που είχαν στον κατάλογο για επιστράτευση, 
όπως μου είπε ο ξάδερφός μου Νίκος Θ. Τρουπής (Αλούπη), ήσαν 
οι εξής:

Εν ζωή άντρες:
1. Νίκος Θ. Τρουπής
2. Αναστάσιος Γ. Γεωργακόπουλος
3. Δημήτριος Γ. Δημόπουλος (Σιώκου)
4. Παναγιώτης Γ. Δημόπουλος (Σιώκου)
5. Παρασκευάς Ανδρ. Στρίκος
Αείμνηστοι:
6.  Παρασκευάς Β. Βέργος
7. Νίκος Γ. Δάρας
8. Λεωνίδας Αν. Παπαθωμόπουλος
Κορίτσια:
9. Ασήμω Γ. Γεωργακοπούλου
10. Γιαννούλα Γ. Δάρα (αείμνηστη)
11. Ρίνα Θ. Τρουπή (Αλούπη).
   Αυτούς θυμήθηκε ο Νίκος. Ίσως να ήταν και κάποιος άλλος, 

που θα μπορούσα να τον προσθέσω σε αυτόν τον κατάλογο, αν 
με πληροφορήσει σχετικά κάποιος πατριώτης.

Νύχτα για την έδρα του «δημοκρατικού στρατού»
Όπως μου είπε ο συλληφθείς Παρασκευάς της «Μητσιαινού-

λας», που μιλήσαμε τηλεφωνικά, τους πήραν εκείνο το βράδυ και 
όλη τη νύχτα περπατούσαν προς τα Τρόπαια, που ήταν το αρχη-
γείο τους (δεν θυμάται που ακριβώς). Το ίδιο θυμάμαι και εγώ 
που το συζητούσαν τις επόμενες ημέρες οι άντρες, στο μαγαζί 
του πατέρα μου. Εκεί στο «στρατόπεδο» τους έδωσαν «στρατι-
ωτικά ρούχα» και προσπάθησαν να τους μυήσουν στο πνεύμα 
και τους σκοπούς του «Δημοκρατικού στρατού». Επειδή όμως, 
«το σκυλί με το ζόρι μαντρί δεν φυλάει», οι πέντε «απαχθέντες» 
σκέφτονταν πως θα βρουν ευκαιρία να την κοπανίσουν, κατά το 
κοινώς λεγόμενο. Έτσι και έγινε. 

Η απόδραση και η φυγή για Δημητσάνα
Μετά από μερικές μέρες (ίσως και μήνα) δραπέτευσαν οι 

«απαχθέντες» (όχι όλοι μαζί), και γύρισαν στο χωριό νύχτα. Ο 
Παρασκευάς, όπως μου είπε, δραπέτευσε πρώτος. Ήξεραν βέ-
βαια οι «δραπέτες» πως οι άντρες του «Δημοκρατικού στρατού» 
θα επέστρεφαν στο χωριό και θα έπαιρναν εκδίκηση. Όμως, δεν 
μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, γιατί δεν το σήκωνε η συ-
νείδησή τους. Στο χωριό, προφανώς δεν μπορούσαν να μείνουν 
γιατί θα τους ξανάπιαναν, και ποιος ξέρει ποια θα ήταν η τύχη 
τους. Έτσι, αποφάσισαν να φύγουν όπως-όπως αμέσως από το 
χωριό, για τη Δημητσάνα που ήταν υπό τον έλεγχο του στρατού 
και να προφυλαχτούν ως «ανταρτόπληκτοι».

Εκείνο το βράδυ.
Ήταν αργά τη νύχτα όταν ήρθε στο σπίτι μας η γυναίκα του 

Νίκου Παπαθωμόπουλου, ή αείμνηστη Βάσω (ήταν ανιψιά της 
μάνας μου) και κατατρομαγμένη μας είπε: «ελάτε γρήγορα να 
μαζέψτε τα πράγματα, ότι μπορείτε, γιατί ήρθε ο Νίκος και φεύ-
γουμε αμέσως για τη Δημητσάνα». Η Βάσω είχε το γιό της τότε, 
τον Τάσο, μωρό δυο-τριών μηνών. Σηκώθηκαν λοιπόν οι γονείς 
μου αμέσως και εγώ από κοντά και πήγαμε στο σπίτι της. Μαζέ-
ψαμε ότι μπορούσαμε στα γρήγορα, κυρίως ρούχα, τρόφιμα και 
τα ζωντανά και τα πήγαμε στο σπίτι μας.

Εκεί στο σπίτι της ξαδέρφης, θυμάμαι πως βρήκαμε, εκτός 
από τον Νίκο τον άντρα της, τον Μήτσιο του Παπανικολάου και 
τον Χρήστο Κωνσταντόπουλο. Αυτοί οι τρεις είχαν δραπετεύσει 
μαζί και θα φεύγανε μαζί για τη Δημητσάνα. Πράγματι, πήραν 
ότι μπορούσαν στον ώμο και μαζί με τη γυναίκα του και το παιδί 
του ο Νίκος και τη γυναίκα του ο Χρήστος, φύγανε όλοι βιαστικά 
νυχτιάτικα για τη Δημητσάνα, που απέχει από το χωριό περίπου 
15 χιλιόμετρα.

Ήταν αργά τη νύχτα και ο καιρός χειμωνιάτικος. Νοέμβρης 
μήνας. Όπως μου έλεγε η Ελένη, κόρη του Νίκου, της είχε πει η 
μάνα της, πως εκείνη τη νύχτα που πήγαιναν για τη Δημητσάνα, 
έκανε πολύ κρύο και είχε ρίξει και χιόνι. Το μωρό, ο Τάσος, από 
το κρύο έκλεγε και δεν μπορούσε η μάνα του να το μωρώσει με 
τίποτα. Τότε, της λέει ο Νίκος κάποια στιγμή ξεψυχισμένα, με σι-
γανή φωνή που μόλις έβγαινε από το στόμα του: «ή μώρωσέ το 
ή πνίχτο,θα μας ακούσουν και χαθήκαμε όλοι». Τελικά έφτασαν 
στη Δημητσάνα εξουθενωμένοι και κάπου βρήκαν καταφύγιο. Οι 

γονείς του Νίκου πήγαν στη Δημητσάνα μετά 
μερικές μέρες, αφού άδειασαν εντελώς το 
σπίτι. Εκεί φιλοξενήθηκε όλη η οικογένεια στο σπίτι του αείμνη-
στου Παναγή Γ. Δημόπουλου, που ήταν πρώτος ξάδερφος της 
Βάσως.

Στη Δημητσάνα, είχαν πάει για προστασία πολλοί από το χωριό 
μας, όπως και από άλλα χωριά του Δήμου Ηραίας. Αυτούς τους 
λέγαμε «ανταρτόπληκτους». Μετά τη λήξη του εμφυλίου, όλοι 
αυτοί επέστεψαν στα χωριά τους.

Τα αντίποινα για την απόδραση
Όπως ήταν αναμενόμενο, οι άντρες του «δημοκρατικού στρα-

τού» πράγματι επέστρεψαν μετά μερικές ημέρες στο χωριό μας 
και πήραν εκδίκηση. Πήραν ότι μπορούσαν από τα σπίτια αυτών 
που δραπέτευσαν, αλλά και από τα σπίτια άλλων που ανήκαν στο 
αντίθετο στρατόπεδο. 

Από το σπίτι του Μήτσιου του Παπανικολάου (είχαν φύγει όλοι 
για τη Δημητσάνα) πήραν το γουρούνι από την αυλή, το κατέβα-
σαν αποκάτω στην αυλή του σπιτιού του Κ. Γκούτη, (ήταν ακατοί-
κητο εκείνη την εποχή) και εκεί το έσφαξαν.

Θυμάμαι που είχαν αδειάσει δυο σπίτια των αείμνηστων Σπή-
λιου Δημόπουλου και Κωνσταντή Σχίζα (Πετρούλια), διότι ήταν 
τα παιδιά τους στη Χωροφυλακή. Τους πήρανε όλα τα ζώα, γίδια, 
πρόβατα, μουλάρια και ότι άλλο είχαν στα σπίτια τους. Όπως μου 
είπε ο πατριώτης μας Γιάννης Σταύρου Βέργος, για τη μεταφορά 
των ζώων του Σπ. Δημόπουλου αγγάρεψαν τον πατέρα του και τον 
θείο του (αδερφό του πατέρα του) Νικόλα Διον. Βέργο. Μετέφε-
ραν το κοπάδι σε μια μακρινή περιοχή στο χωριό Βλόγγος, που εκεί 
είχαν κάποια έδρα. Λεπτομέρειες γράφει ο Γιάννης σε άρθρο του, 
που έχει αναρτήσει o ίδιος στην ιστοσελίδα servou.gr, με τίτλο ‘ΤΑ 
ΔΥΟ ΤΣΙΓΑΡΑ’.

   Ας είναι αιωνία η μνήμη των πατριωτών που έζησαν αυτή τη 
δοκιμασία και δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Ας είναι καλά και 
όσοι είναι εν ζωή και καλό θα είναι να διηγούνται την περιπέτειά 
τους αυτή στα εγγόνια τους, να μαθαίνουν και αυτά την ιστορία 
του χωριού μας.

Το καταλάβατε;
Είμαστε μαθητές τότε του δημοτικού σχολείου.
Δασκάλα μας, που μας έκανε καθημερινά σχεδόν μάθημα, ήταν 

η καλοσυνάτη Βάσω Σωτηροπούλου, από τη Ζάτουνα. Κάποιες 
φορές μας έκανε μάθημα και ο Γ. Αναστασόπουλος, εξαιρετικός 
άνθρωπος και δάσκαλος από το χωριό μας, που ήταν διορισμένος 
από την πλευρά του «δημοκρατικού στρατού».

Κατά περιόδους, έρχονταν στην τάξη του σχολείου κάποιοι 
«ανώτεροι» και μας ρωτούσαν σχετικά με τα μαθήματα και γενικά 
για τη ζωή στο χωριό.

Επειδή η δασκάλα μας ήξερε πως ήσαν τα πράγματα και ήθελε 
να προλάβει κάποια απάντηση παιδιού, που θα δημιουργούσε εν-
δεχομένως πρόβλημα στο χωριό, σκέφτηκε να μας «δασκαλέψει».

Μας λέει λοιπόν:
Ακούστε όλα τα παιδιά με προσοχή.
«Αν έρθει κάποιος στην τάξη και σας ρωτήσει αν σας κάνει μά-

θημα ο δάσκαλος κύριος Αναστασόπουλος εσείς θα απαντήσετε 
ως εξής:

Αν ακούσετε εμένα και του πω μόλις μπει στην τάξη,
«καλώς τον σύντροφο»,
και σας ρωτήσει για τον δάσκαλο, θα του πείτε ότι έρχεται κάθε 

μέρα και μόνο σήμερα δεν ήρθε, γιατί είχε κάποια δουλειά.
Αν όμως με ακούσετε να του πω
«καλώς τον κύριο προϊστάμενο»
εσείς θα του πείτε, αν σας ρωτήσει, πως μόνο μια φορά ήρθε 

στο σχολείο και έκανε μάθημα.
Το καταλάβατε; 
Ναι...
Το καταλάβατε;
Ναι…
(Ας είναι αιωνία η μνήμη και των δύο αυτών δασκάλων μου, 

εκείνης της πέτρινης εποχής).
Ας ευχηθούμε όλοι οι πατριώτες, ποτέ πάλι η πατρίδα μας να 

μην ζήσει τέτοια δοκιμασία, όπως αυτή του εμφυλίου.
(Σε επόμενο άρθρο θα γράψω για την επίσκεψη της 9ης Με-

ραρχίας του Τακτικού Στρατού στο χωριό).

Ουράνια επίκληση

Θεέ του αιθέρα
Ζωοδότη
Εσύ που γονιμοποίησες τη 
Γαία
Άσπιλε
Που μοναδική κηλίδα σου 
ταξίδεψες
Το τελευταίο σύννεφο

Ρίξε Νου βροχή Σκόρπισε
Της άγνοιας την καταχνιά
Τον πόνο του κόσμου
Πάρε στα χέρια σου
Το κοχύλι του πλανήτη
Και αφουγκράσου νωχελικά
Τα επτασφράγιστα μυστικά 

του.
Μπορείς να μάθεις
Από πού εισέρχεται ο 
έρωτας
Από πού εξέρχεται ο 
θάνατος
Φώναξέ μας δυνατά
Πού είναι οι πύλες της 
ζωής…
Για να σταθούμε εκεί…
Περιμένοντας να την 
ρουφήξουμε
Σε μια σταγόνα αθανασίας…

Ελένη Καλλίστου
Βρυξέλλες, 4-6-2018
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A ρ τ ο ζ ή ν ο ς 7Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2020

Χορός του Συνδέσμου Σερβαίων Βραβεύσεις Νέων Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ της ΑΤΟΜΙΚΗΣ και ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Μήνυμα Δημάρχου Γορτυνίας

Συνδημότισσες & 
συνδημότες,

Η χώρα μας, όπως και 
ολόκληρη η υφήλιος, 

αντιμετωπίζουν μια πρωτόγνωρη έκτακτη 
κατάσταση δημόσιας υγείας. Η πανδημία 
του κορωνοϊού επιβάλλει σε όλους μας ανε-
ξαιρέτως, δημόσιες αρχές και πολίτες, να 
επιδείξουμε μεγάλη υπευθυνότητα και σύ-
νεση καθώς και να λάβουμε έκτακτα μέτρα 
με στόχο την προφύλαξη της ατομικής και 
δημόσιας υγείας εν γένει.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Δήμος Γορτυ-
νίας επισημαίνει στους δημότες:
* Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις 
απολύτως απαραίτητες, αναβάλλοντας όσες 
δεν έχουν επείγοντα χαρακτήρα.
* Όσοι εντάσσονται στις ευπαθείς ομάδες 

(άνω των 60 ετών, αντιμετώπιση χρόνιων 
προβλημάτων υγείας) να παραμείνουν σε 
οικειοθελή κατ’ οίκον περιορισμό, καθώς οι 
ομάδες αυτές καθίστανται ιδιαίτερα ευάλω-
τες έναντι του συγκεκριμένου ιού.
* Να αποφεύγουν επισκέψεις σε συγγενείς 
ή οικείους που ανήκουν στις ανωτέρω ομά-
δες.
* Με την επίβλεψη των γονέων να παραμεί-
νουν οι μαθητές εντός της οικίας, οι οποίοι 
για το επόμενο διάστημα των 14 ημερών θα 
απέχουν από τις σχολικές τους υποχρεώσεις.
* Να αποφεύγουν την αναπαραγωγή από-
ψεων από τα κοινωνικά δίκτυα, εφόσον δεν 
αποτελούν επίσημη ανακοίνωση των αρμό-
διων αρχών.
* Να λαμβάνουν υπόψη μόνο τις οδηγίες 
των αρμόδιων αρχών: α. του Υπουργείου 

Υγείας, β. του Εθνικού Οργανισμού Δημό-
σιας Υγείας και γ. της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας.
* Να αποφεύγουν τις μαζικές συναθροίσεις 
σε κλειστούς χώρους συμπεριλαμβανομέ-
νων και των χώρων λατρείας (Ιεροί Ναοί). 
Οφείλουν όλοι να προσαρμοστούν στους 
αυστηρούς περιορισμούς, που θέτουν οι 
αρμόδιες κρατικές αρχές.
* Κάθε είδους δημόσια εκδήλωση πολιτιστι-
κού ή κοινωνικού χαρακτήρα αναβάλλεται 
μέχρι νεοτέρας.
* Ο Δήμος θα αναμορφώσει το υπάρχον 
πλάνο τουριστικής του προβολής με γνώμο-
να πάντα τα νέα δεδομένα προκειμένου να 
ελαχιστοποιήσει τυχόν διαφαινόμενες απώ-
λειες επισκεψιμότητας λόγω της πανδημίας.
* Θα συνεχιστεί κανονικά το πρόγραμμα 

προληπτικής απολύμανσης τόσο των δημο-
τικών κτιρίων όσο και των σχολικών μονά-
δων.
* Τέλος, να περιορίσουν τις αυτοπρόσωπες 
συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες του Δή-
μου. Οι εξοφλήσεις τυχόν οφειλών καθώς 
και κάθε είδους αιτήσεις μπορούν να πραγ-
ματοποιούνται ηλεκτρονικά. Αιτήματα, με 
δεσμευτικές εκ του Νόμου, προθεσμίες θα 
εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα.

Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα σας 
καλώ να αντιμετωπίσουμε την τωρινή δυ-
σκολία, που εξελίσσεται το τελευταίο διά-
στημα τόσο στην χώρα μας όσο και σε ολό-
κληρο τον κόσμο.

Υγεία σε όλους!!!
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

συνέχεια από τη σελ. 1

συνέχεια στη σελ.8

ση, της οποίας ο στόχος ήταν αυτός ακριβώς, να φέρει δηλαδή 
κοντά τους ανθρώπους, ανθρώπους όλων των ηλικιών, σε μια 
μεγάλη παρέα.

Έτσι απλά, άνθρωποι που μοιράζονται μια κοινή αγάπη, την 
αγάπη για τον τόπο τους, γίνονται συνδαιτυμόνες και χαίρο-
νται μέσα σε έναν αυθόρμητο εορτασμό επανένωσης και στην 
Αθήνα, αφού ο τόπος αναφοράς και συνάντησής μας είναι κυ-
ρίως το χωριό μας, στις καλοκαιρινές διακοπές.

Η χοροεσπερίδα, η κοπή της πίτας, οι βραβεύσεις είναι από 
το παρελθόν μέσα στις δράσεις και στις προτεραιότητες του 
σχεδόν εκατονταετή Συνδέσμου μας. Δίνεται, έτσι, η ευκαιρία 
στους νεότερους να πλησιάζουν και να πλαισιώνουν τον Σύν-
δεσμο, να γνωρίζουν τους μεγαλύτερους, να έρχονται σε επα-
φή με το πνεύμα, τις αξίες, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας 
και των ανθρώπων του.

Στο χορό, στις 02-02-2020, όλοι μαζί οι συμπατριώτες, κα-
λοπροαίρετοι και υποστηρικτικοί απέναντι στον Σύνδεσμο, 
δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα όπου κυριαρχούσε η χαρά και 
η καλή διάθεση.

Αυτή η από καρδιάς χαρά αποθανατίστηκε στις φωτογρα-
φίες και στη μνήμη μας!

Τα μέλη του Δ.Σ. καλωσόρισαν τους προσκεκλημένους, σε 
μια αίθουσα φωτεινή, στολισμένη με μπαλόνια ψηλά στην 
οροφή, που έγραφαν SERVOU και με άνθη στα τραπέζια, με 
την ευγενική χορηγία της Μάρας Β. Μπόρα. Επίσης, ένα συμ-
βολικό δώρο του Δ.Σ., ως ενθύμιο, περίμενε καθέναν στη θέση 
του, ένα μαγνητάκι με τη φωτογραφία της εκκλησίας της Κοί-
μησης της Θεοτόκου στου Σέρβου.

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας, κ. Κούλης, και ο Δήμαρχος Ιλίου, κ. 
Ζενέτος, απέστειλαν τους θερμούς χαιρετισμούς τους και ευ-
χετήρια μηνύματα, σε όλους τους πατριώτες, για έναν ευτυχι-
σμένο καινούριο χρόνο.

Μεταξύ όλων των εκλεκτών συμπατριωτών μας, παρευρί-
σκονταν ο κ. Δημήτρης Δαλαμάγκας αντιπρόεδρος του δη-
μοτικού συμβουλίου Ιλίου, ο κ. Ιωάννης Ν. Βέργος δημοτικός 
σύμβουλος του Δήμου Ιλίου και αντιπρόεδρος του πρώην Δ.Σ. 
του Συνδέσμου μας, ο κ. Δημήτρης Μπόρας δημοτικός σύμ-
βουλος Γορτυνίας, ο κ. Ιωάννης Παναγόπουλος πρόεδρος 
της ΓΣΕΕ, ο κ. Μαρίνος Ι. Ρουσιάς πολιτευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο 
κ. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος πρόεδρος του Συλλόγου Ψα-
ραίων, ο κ. Κώστας Πανουσόπουλος πρόεδρος του τοπικού 
συμβουλίου Ψαραίων, ο κ. Ιωάννης Μ. Ρουσιάς πρόεδρος της 
τοπικής κοινότητας Σέρβου. 

Ο Αντιδήμαρχος 
Ιλίου, κ. Δημήτρης 

Δαλαμάγκας (αριστ.), 
και ο Δημοτικός 

Σύμβουλος του ιδίου 
Δήμου, κ. Γιάννης 

Ν. Βέργος.

Τον λόγο έλαβε ο πρόεδρος του Δ.Σ., Νεκτάριος Ν. Κων-
σταντόπουλος, ο οποίος καλωσόρισε τους πατριώτες που 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δ.Σ. του Συνδέσμου και τί-
μησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους, και ευχήθηκε σε 
όλους, Καλή Χρονιά.

Στη συνέχεια, ο αντιπρόεδρος, Κώστας Στ. Σχίζας, μαζί 
με τις ευχές του απολογήθηκε εκ μέρους του Δ.Σ. για όποια 
τυχόν ταλαιπωρία των προσκεκλημένων, όσον αφορά στην 
ταξιθεσία. Τόνισε, επίσης, την ανάγκη εθελοντικής στήριξης 
και συμμετοχής από τους πατριώτες, για τις καλοκαιρινές και 
μελλοντικές εκδηλώσεις του Δ.Σ.

Η γραμματέας του Συνδέσμου, Ελένη Κ. Μπόρα, εξέφρα-
σε τη χαρά και συγκίνησή της να βρίσκεται ανάμεσα σε τόσα 
αγαπημένα πρόσωπα. Ανέφερε ότι είναι μεγάλη τιμή, κάθε 
χρόνο, για τον Σύνδεσμό μας η “Απονομή βραβείων” σε νέ-

ους και νέες με καταγωγή από του Σέρβου, για την πρόοδο, τις 
επιδόσεις και τα επιτεύγματά τους. Η αξία της αναγνώρισης 
και του επαίνου είναι μεγάλη και λειτουργούν ως σημαντική 
ώθηση στη ζωή. Όλα τα παιδιά αξίζουν επαίνους για την κα-
θημερινή τους προσπάθεια, μέσα από τον δύσκολο αλλά και 
όμορφο δρόμο της εκπαίδευσης και της ζωής.

Ο θεσμός των βραβεύσεων στον Σύνδεσμό μας καθιερώθη-
κε το 1976, με από-
φαση του τότε Δ.Σ. 
με πρόεδρο τον αεί-
μνηστο γιατρό, Στά-
θη Δάρα. Το 1999, 
επίσης ο επί πολλά 
έτη πρόεδρος του 
Συνδέσμου, Στάθης 
Δάρας, καθιέρωσε 
ετήσιο βραβείο με 
χρηματικό έπαθλο 
για τους επιτυχό-
ντες στην Ιατρική 

Σχολή, στη μνήμη της μητέρας του, η οποία τον ώθησε να 
σπουδάσει την ιατρική, παρά τις ανυπέρβλητες δυσκολίες για 
την οικογένεια, εκείνη την εποχή. Ο ίδιος χρηματοδότησε και 
στήριξε το βραβείο, μέχρι το τέλος της ζωής του, το 2016.

Συνεχιστής αυτού του θεσμού, ο γιος του, Παύλος Ευστ. 
Δάρας, χρηματοδότησε τα βραβεία τριών μαθητών που εισή-
χθηκαν στην Ιατρική Σχολή τα δύο τελευταία έτη. Τα βραβεία 
απονεμήθηκαν από την αδερφή του Στάθη Δάρα, Γιαννούλα, 
στους κάτωθι φοιτητές:

* Ευαγγελία Καρυδάκη του Στέλιου, κόρη της Μαρίνας 
Γεωργίου Μαραγκού και εγγονή της Μαρίας Μήτσου Βέργου, 
επιτυχούσα στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, στις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2018.

* Χριστίνα Σχίζα του Κωνσταντίνου Σχίζα και της Σοφίας, 
και εγγονή του Χ. Σχίζα, επιτυχούσα στην Ιατρική Σχολή Πα-
τρών, στις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2019.

* Χρίστος-Λώρενς Νόιφελτ-Μπόρας του Παναγιώτη Νό-
ιφελτ και της Ελένης Κ. Μπόρα, επιτυχών στις εισαγωγικές 
εξετάσεις της Ιατρικής του Αγγλόφωνου Πανεπιστημίου στη 
Σόφια, Medical University Sofia.

Παράλληλα, το Δ.Σ. συγχαίρει και πάλι και απονέμει τιμη-
τικό έπαινο στους κάτωθι επιτυχόντες στις εισαγωγικές εξε-
τάσεις στα ΑΕΙ (για τους οποίους ενημερωθήκαμε). Όσοι δεν 
παρέλαβαν τον έπαινό τους στην εκδήλωση, έχουν τη δυνατό-
τητα να τον παραλάβουν από το γραφείο του Συνδέσμου, σε 
ώρες και μέρες λειτουργίας του).

* Μάριος-Σωτήριος Γαλαίος, επιτυχών στη σχολή Α.Ε.Ν. 
Πλοιάρχων Οινουσσών. Γιος της Πόπης Τσιμπίρη και εγγονός 
της Ρούλας Κλεισούρα.

* Αγγελική Δάρα του Ανδρέα, επιτυχούσα στη νομική Σχο-
λή Κομοτηνής. Εγγονή του Χρήστου Δάρα.

* Μαργαρίτα Κωνσταντοπούλου, επιτυχούσα στο Τμήμα 
Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης στην Κομοτηνή. Κόρη του Δημητρίου Κωνσταντόπου-
λου και της Αγάπης Μπουρή, και εγγονή του Ηλία Κωνσταντό-
πουλου.

* Ζένια (Γεωργία) Παπαγεωργίου του Χρήστου-Γιώργου 
(Άκη) Παπαγεωργίου και της Ελευθερίας Καλαϊτζάκη, επιτυ-
χούσα στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
της Θράκης. Εγγονή του Ηλία και της Γιούλας Παπαγεωργίου.

*  Άννα-Μαρία Πολυχρονοπούλου, επιτυχούσα κατά σει-
ρά επιτυχίας 10η στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντεί-
ου Πανεπιστημίου Αθηνών. Κόρη της Καλομοίρας Γεωργίου 
Τρουπή, και εγγονή του Γεωργίου Θ. Τρουπή.

*  Παρασκευάς Σάλαρης του Λάμπρου, επιτυχών στο 
Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ. Εγγονός της Γιαννούλας Λά-
μπρου Βέργου.

*  Θεοφανία Σχίζα του Πέτρου, επιτυχούσα στο Μαθημα-
τικό Κρήτης. Κόρη του Πέτρου Π. Σχίζα και της Πέγκυ Γκαρ-

γκάσουλα, και εγγονή του Παναγώτη Σχίζα και της Κατερί-
νας Πανάγου Ρουσιά.

*  Παναγιώτης Σχίζας του Πέτρου. Απέκτησε Μεταπτυχι-
ακό στη μουσική. Γιος του Πέτρου Π. Σχίζα και της Πέγκυ 
Γκαργκάσουλα, και εγγονός του Παναγ. Σχίζα και της Κα-
τερίνας Πανάγου Ρουσιά.

*  Μαρία Θεοδ. Τρουπή, επιτυχούσα, κατά σειρά επιτυχίας 
5η, στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ. Κόρη του καθηγητή 
ιατρικής Θεόδωρου 
Γ, Τρουπή και εγγο-
νή του καθηγητή 
ιατρικής Γεωργίου 
Θ. Τρουπή.

* Βαρβάρα 
Τσούπρου, επι-
τυχούσα στο Παι-
δαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαί-
δευσης του ΕΚΠΑ. 
Κόρη του Δημητρί-
ου Τσούπρου και 
της Κατερίνας Αντ. 
Κουτσανδρέα, και εγγονή της Βαρβάρας Αντώνη Κουτσαν-
δρέα.

Έπαινοι παραδόθηκαν, επίσης, από τη γραμματέα του Δ.Σ. 
σε μαθητές ή στους συγγενείς τους που είχαν δηλώσει το όνο-
μά τους, όταν αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα η σχετική ανακοί-
νωση του Δ.Σ.

*  Ελευθερία Τομοπούλου του Ανδρέα, η οποία αρίστευσε 
κατά το σχολικό έτος 2018-19.

*  Κωνσταντίνος Τομόπουλος του Ανδρέα
*  Κωνσταντίνος Βεσδέκης του Στέφανου
*  Χρήστος Βεσδέκης του Στέφανου
* Δημήτρης Στεργίου του Σταύρου 
* Κωνσταντίνος Στεργίου του Σταύρου
Στη συνέχεια, έγινε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας. Το 

τυχερό φλουρί της πίτας 2020 έτυχε στον κ. Νίκο Τερζή, ο 
οποίος, έτσι, κέρδισε μια πρόσκληση για τον ετήσιο χορό του 
Συνδέσμου το 2021. Συγχαρητήρια στον συμπατριώτη μας! 

Στα πλαίσια της διοργάνωσης διανεμήθηκε στους παριστά-
μενους ετήσιο ημερολόγιο του 2020, μια συλλογή φωτογρα-
φιών από του Σέρβου, το οποίο δημιουργήθηκε με επιμέλεια 
του Δ.Σ.

Α κ ο λ ο ύ θ η σ ε 
η κλήρωση της 
λαχειοφόρου με 
πολλά δώρα. Πολ-
λοί συμπατριώτες 
και φίλοι προσέ-
φεραν δώρα για 
τη λαχειοφόρο, και 
τους ευχαριστού-
με θερμά: Το κατά-
στημα ηλεκτρικών 
ειδών του Τάκη Ρουσιά, τη βιοτεχνία του Βασίλη Θ. Μπόρα, 
τον Γεώργιο Γεωργακόπουλο για τα ηλεκτρικά είδη, τον Νίκο 
Μπουρνά για τα δερμάτινα είδη, την Παναγιώτα Τομοπούλου 
για τα παιδικά βιβλία, τον Χρ. Ι. Μαραγκό, τον Θ. Η. Λιατσό-
πουλο, την Έφη Θ. Λιατσοπούλου, τη Δήμητρα Λιατσοπούλου, 
κ.λ.π.

Η ορχήστρα, με ένα πλούσιο παραδοσιακό, ρεμπέτικο και 
λαϊκό ρεπερτόριο, έκανε την εκδήλωση μελωδία. Το μπουζού-
κι, το μπαγλαμαδάκι και τα πλήκτρα έδιναν τον ρυθμό και ο 
χορός κράτησε καλά ως το τέλος...

Ο Κώστας Μάτζιος με τη μελωδική φωνή ήταν στο τραγού-
δι και στο μπαγλαμά, ο Θεόδωρος Κατσαρός στο μπουζούκι 
και ο Λευτέρης Μαυρομάτης στο τραγούδι και στα πλήκτρα. 
Τους ευχαριστούμε πολύ! “Τι ωραίος κόσμος σε αυτήν την εκ-

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου 
Σέρβου, κ. Γιάννης Ρουσιάς (δεξιά) 

με τους αδερφούς Γιώργο και Βασίλη 
Παπαθωμόπουλο.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος δήμου Γορτυνίας, 
κ. Δημήτρης Μπόρας (αριστ.) μαζί με τον 

κ. Θοδωρή Ν. Τρουπή.

Νίκος Τερζής, ο τυχερός 
στη φετινή κοπή της πίτας!
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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

συνέχεια από τη σελ.7

Χορός του Συνδέσμου Σερβαίων Βραβεύσεις Νέων Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

δήλωση” είπαν, στο τέλος, οι μουσικοί της ορχήστρας.
Ο Χορός των Σερβαίων του 2020 ήταν μια επιτυχημένη, λα-

μπρή και μεγάλη εκδήλωση, μια εκδήλωση αγάπης, συμμετο-
χής και σύνδεσης.

Οι συμπατριώτες που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση μοι-
ράστηκαν την ίδια χαρά, μια χαρά που όλοι εμείς από κοινού 
δημιουργήσαμε για να επανενωθούμε, να θυμηθούμε και να 
μοιραστούμε τις δικές μας παραδόσεις και τους θεσμούς, μέσα 
από ένα εορταστικό πνεύμα.

Για τη φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης φρόντισαν 
ο Π. Ευστ. Δάρας η Ε. Κ. Μπόρα. Την επεξεργασία των άλ-

μπουμ φωτογραφιών της εκδήλωσης και την ανάρτησή τους 
στην ιστοσελίδα είχε ο Θ, Γ. Τρουπής. Για τη βιντεοσκόπηση 
της εκδήλωσης φρόντισε ο Ν. Ι. Βέργος.
Για περισσότερες φωτογραφίες:
α) facebook Σύνδεσμος Απανταχού Σερβαίων
β) ιστοσελίδα servou.gr
2.2.2020 Χορός του Συνδέσμου Σερβαίων - Βραβεύσεις-Κοπή Πίτας 
Φωτογραφίες από τον χορό του Συνδέσμου μας στις 2-2-2020

Για το Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων,
η γραμματέας, Ελένη Κ. Μπόρα

Ανακοίνωση του Δ.Σ. 
Επικοινωνία  μεταξύ των συγχωριανών

Αγαπητοί πατριώτες,
Ο Σύνδεσμος διαθέτει λογαριασμό στο κοινωνικό δίκτυο του Facebook, με τίτλο Σύνδεσμος Απανταχού 

Σερβαίων Αρκαδίας, τον οποίο διαχειρίζεται μία ομάδα-μέλη του Δ.Σ.
Ο σκοπός της ομάδας αυτής είναι η ενημέρωση των πατριωτών και επισκεπτών, για τις ενέργειες του Συν-

δέσμου μας, την προβολή του τόπου μας, των εκδηλώσεων ή άλλων ενημερώσεων, όπως αρχείο δραστηρι-
οτήτων, νέα, αναβαθμίσεις υποδομών που λαμβάνουν χώρα στο χωριό μας και στα όμορα χωριά, καθώς και 
προτάσεις - απόψεις των πατριωτών σχετικά με τον Σύνδεσμο ή την ευρυθμία και τη ζωή του χωριού. 

Διορθώσεις πίνακα Οικονομικών 
Φύλλου 215 του Αρτοζήνου

Απόδ. Νο. 70 Γκάγκα Γεωργία κατέθεσε 50 Ε αντί 30. 
Απόδ. Νο. 71 Θεοδώρου Ευάγγελος κατέθεσε 30 αντί 40 Ε. 
Απόδ. Νο. 72 Ρουσιά Σταυρούλα  κατέθεσε 50 αντί 40 Ε.
Απόδ.  Νο. 73 Βέργος Ιωάννης  κατέθεσε 50 αντί 200 Ε.
Υπόλοιπο ταμείου στις 23.1.2020: 6.788 Ευρώ.

Ευχαριστίες για τη συμβολή τους 
στον χορό του Συνδέσμου

Η Μάρα Β. Μπόρα επιμελήθηκε του στολισμού της αίθουσας 
στο κέντρο Άτταλος, για την ετήσια Εκδήλωση του χορού του Συν-
δέσμου (μπαλόνια, άνθη).  Ο Βασίλης Αθ. Μπόρας προσέφερε τα 
πουγκάκια για τα μαγνητάκια που προσφέρθηκαν στους προσκε-
κλημένους.

Ημερολόγια για τους συμπατριώτες μας

Το Δ.Σ., μετά από ομόφωνη απόφασή του, όπως έχει 
καταγραφεί και στα Πρακτικά, έστειλε ταχυδρομικώς 

31 επιστολές στο εξωτερικό και στο εσωτερικό με 
ημερολόγια του 2020 με φωτογραφίες του χωριού και 

μαγνητάκια για τους συμπατριώτες μας.  
Οποιος επιθυμεί να λάβει ημερολόγια, ας επικοινωήσει 

με τα μέλη του Δ.Σ.

Αρ. 
Αποδ. Έσοδα από 23.1.2020 έως 25.4.2020

Λαχειοφόρος Αγορά-Ημερολόγια 995 €

Ημερολόγια από κατ’ οίκον επισκέψεις 665 €

46 ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΙΑΣ
 Για τραπεζοκαθίσματα 20 €

36 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30 €

37 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
   Για εφημερίδα 30 €

28 ΣΧΙΖΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛ. 30 €

7 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
    Συνδρομή 50 €

45 ΣΤΡΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓ. 20 €

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑΣ
   Από προσκλήσεις 4.155 €

34 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 50 €

86 ΜΠΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΩΝ.
Για έκδοση εφημερίδας Φ. 215 172 €

87 ΑΓΝΩΣΤΟΣ
   Για τραπεζοκαθίσματα 200 €

88 ΜΠΟΡΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ. 30 €

89 ΔΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ  ΤΟΥ ΕΥΣΤ. 450 €

Βραβεία στους νέους επιτυχόντες 
στην  Ιατρική.
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 6.897 €

  

Έξοδα από 23.1.2020 έως 25.4.2020
Μαγνητάκια 90 €

Ηχείο για το  Π.Κ. 340 €

ΕΛ.ΤΑ. Εξωτερικού 92 €

Εξόφληση κέντρου Άτταλος 2.900 €

Έκδοση εφημερίδας Αρτοζήνος 318 €

Έπαινοι 25 €

Κλειδιά 3 €

Σακούλες - Λαχνοί 28 €

Ταχυδρομείο 335 €

Μουσικοί - Εκδήλωση 460 €

Αγορά φακέλλων - Εξ. 30 €

Εκταμίευση 450 € για τα βραβεία των επιτυχόντων 
στην Ιατρική:
Ευαγγελία Καρυδάκη 150 €

Χριστίνα Κ. Σχίζα 150 €

Χρίστος-Λώρενς Νόϊφελτ-Μπόρας 150 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 5.071 €
       

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
Προηγούμενο υπόλοιπο 6788,6
Συν εισπράξεις 6897
Μείον πληρωμές 5071
ΝΈΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  25.4.2020 8614

                 Ο  Πρόεδρος                       Ο Ταμίας 
     Νεκτ. Κωνσταντόπουλος       Παναγιώτης Παγκράτης
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