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Tαχ. Γραφείο

Aριθμός Άδειας

Συνέχεια στη σελ. 3

Tο Φύλλο αυτό αφιερώνεται στη μνήμη του λοχαγού Δημητρίου Θεοδώρου Τρουπή και των Σερβαίων πεσόντων στη Μικρασιατική Εκστρατεία

Aγιολιάς (εις μνήμην Νίκου Στυλ. Σχίζα)

Δημήτριος Θ. Τρουπής

Χαιρετισμός 
από τον πρόεδρο του Δ.Σ.

Ο όρος κοινότητα έχει δύο έννοιες. Με τη γε-
ωγραφική έννοια, σημαίνει ένα κοινωνικό  
σύνολο, του οποίου τα μέλη μοιράζονται 

έναν κοινό χώρο διαβίωσης και διαμορφώνουν εκεί 
ένα χαρακτηριστικό τρόπο ζωής. Με τη συναισθημα-
τική έννοια, η κοινότητα είναι ένα σύνολο ανθρώπων, 
που συνδέονται με συναισθηματικούς δεσμούς, προ-
ερχόμενους από αρχικό κοινωνικό χώρο, συνθήκες 
και τρόπους ζωής κ.λ.π., χωρίς να είναι απαραίτητη 
η συνύπαρξη στον ίδιο βιοτικό χώρο.
Συναισθηματική κοινότητα, κατά την έννοια αυτή, 

συγκροτούν τα μέλη του Συνδέσμου μας οπουδήποτε 
και να διαμένουν ή κατοικούν αυτά. Καταλυτικής 
σημασίας είναι, ενδεικτικά, η λειτουργία της ιστο-
σελίδας, η έκδοση της εφημερίδας, η διενέργεια 
εκδηλώσεων στο χωριό (Δεκαπενταύγουστο) κ.λ.π. 
Σήμερα και δη, μετά την κατάργηση του ν.π.δ.δ. της 
κοινότητας Σέρβου και του Καποδιστριακού Δήμου 
Ηραίας, επιτακτική είναι η ανάγκη της λειτουργίας 
του Συνδέσμου, και μάλιστα, με την ενεργή συμμε-
τοχή των νέων στην ηλικία και στις ιδέες ατόμων.
Άλλης αποφασιστικής σημασίας παράγοντας είναι η 

ανακαίνιση των περισσοτέρων οικιών του χωριού και 
η λειτουργία καταστημάτων σε αυτό, που συμβάλουν 
στην εκεί παρουσία, ιδίως το καλοκαίρι, μεγάλου 
αριθμού συγχωριανών. Ευελπιστώ και φέτος στη 
διενέργεια, όπως κάθε έτος εκδηλώσεων (κοπή πίτας, 
βραβεύσεις νέων, χοροεσπερίδα, εκδηλώσεων στο 
χωριό κ.λ.π.). Η επιτυχία όλων των ανωτέρω εξαρ-
τάται από εμάς και μόνο.
Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που δείξατε 

στο πρόσωπο των μελών του Δ.Σ. και το δικό μου. 
Σας εύχομαι καλό φθινόπωρο. 

Ιωάννης Κ. Μπόρας

15-8-2017 
Δεκαπενταύγουστο στου Σέρβου
Όπως κάθε χρόνο, γιορτάσαμε και φέτος την μεγάλη 

γιορτή της Χριστιανοσύνης, την «Κοίμηση της Θεο-
τόκου», στον εορτάζοντα, προς τιμήν της Θεομήτορος 
Παναγίας, Ιερό Ναό του χωριού μας Σέρβου. Πολλοί οι 
καλοκαιρινοί επισκέπτες συγχωριανοί μας και καλεσμένοι 
τους. Ο καιρός ήταν εξαιρετικός και ο προαύλιος χώρος 

της εκκλησίας είχε σημαιοστολιστεί. Την παραμονή, 
έγινε ο καθιερωμένος εσπερινός, χοροστατούντων του 
Αρχιμανδρίτη πατέρα Γρηγορίου Ρεμούνδου, και ενός 
κληρικού από τη Μητρόπολη Γορτυνίας. Έγινε περιφορά 
της ιεράς εικόνας μέχρι τη «Βεργόνα», με συμμετοχή 
μεγάλου πλήθους, που θύμιζε παλιές εποχές της δεκαετίας 
του 1960. Ακολούθησε η καθιερωμένη «Αρτοκλασία». 

Το βράδυ, πολλοί πατριώτες δείπνησαν στα μαγαζιά 
του χωριού.
Την επομένη, ανήμερα της γιορτής, έγινε η θεία λει-

τουργία  από τον πατέρα Γρηγόριο και τον  πρωτοσύ-
γκελο της Μητρόπολης κ. Ιακώβο Κανάκη. Ακολούθησε 
αρτοκλασία.
Με το σχόλασμα της λειτουργίας, οι πατριώτες αντάλ-

λαξαν ευχές, εκδηλώνοντας τη χαρά τους που συνα-
ντούσαν συγχωριανούς που είχαν να τους δουν για πολύ 
μεγάλο διάστημα.

Το βράδυ, με φροντίδα του Συλλόγου, στη Ράχη, είχαν 
τοποθετηθεί τραπέζια και οι καρέκλες από την αίθουσα 
του Πολιτιστικού Κέντρου, για μια βραδιά Ψυχαγωγίας. 
Ειδικός D.J. παρείχε μουσική και τραγούδια. Αρκετοί 
πατριώτες παρέστησαν στην εκδήλωση, στους οποίους 
προσφέρθηκαν γλυκά και ποτά. Ακολούθησε χορός.
Μακάρι και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά για να 

γιορτάσουμε τη μεγάλη γιορτή στο χωριό μας.
Οι φωτογραφίες  είναι από το ιστολόγιο της Μαρίνας Διαμα-

ντοπούλου.

Συγκρότηση Νέου Δ.Σ. 
του Συνδέσμου Σερβαίων Αρκαδίας 

Η Γ.Σ. της 16ης -8-2017, αποφάσισε ομόφωνα και 
ανέθεσε την εντολή στους παρακάτω, για συγκρότη-
ση Διοικητικού Συμβουλίου, για περίοδο ενός έτους, 
έως την 16η-8-2018. Έτσι, τα νέα μέλη συνήλθαν και 
αποφάσισαν τη συγκρότηση σε σώμα ως εξης:

Τακτικά Μέλη:
Ιωάννης Κ. Μπόρας, Πρόεδρος
Ιωάννης Ν. Βέργος, Αντιπρόεδρος
Ελένη Κ. Μπόρα, Γραμματέας
Ιωάννης Στ. Βέργος, Ταμίας
Γεώργιος Θ. Τρουπής
Κωνσταντίνος Ν. Δάρας
Αναστάσιος Ν. Παπαθωμόπουλος
Παύλος Ε. Δάρας
Κωνσταντίνος Γ. Τερζής.
Αναπληρωματικά μέλη:
Θεόδωρος Γ. Τρουπής
Γεώργιος Δ. Βέργος
Κωνσταντίνος Ν. Σχίζας
Εξελεκτική επιτροπή:
Χρήστος Ι. Αναστασόπουλος
Ασημίνα Α. Δημοπούλου
Διαμάντω Κ. Μπόρα.

Πρακτικά Γ.Σ. Συνδέσμου 
Σερβαίων 16ης-8-2017 

Σήμερα, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 της 16ης Αυγούστου 
2017, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Σέρβου, συ-
νήλθαν σε Γ.Σ. τα μέλη του Συνδέσμου, σύμφωνα με απόφαση-
πρόσκληση του Δ.Σ., που δημοσιεύθηκε στο 206 (Απρίλιος έως 
Ιούνιος 2017) φύλλο της εφημερίδας ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ, σύμφωνα 
με το άρθρο 13, παρ. 2 του καταστατικού. Διαπιστώθηκε, κατ’ 
αρχήν, η κατ’ άρθρο 13, παρ. 1 του καταστατικού, απαρτία 
(παρίστανται 70 μέλη σε σύνολο 120 ταμειακά εντάξει μελών)
Πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης, έλαβε 

το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Ιωάννης Κ. Μπόρας και ζήτησε 
την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του ήρωα Δημητρίου 
Θεοδ. Τρουπή και των ηρωικά πεσόντων πέντε (5) στρατιωτών 
τον Αύγουστο του 1921, κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία, κα-
θώς επίσης και των αποβιωσάντων το τελευταίο έτος, μεταξύ 
των οποίων ο επίτιμος Πρόεδρος του Δ.Σ. Ευστάθιος Χρ. Δά-
ρας, και του επίσης επίτιμου Προέδρου του Δ.Σ., Ηλία Χειμώνα.
Μετά την τήρηση ενός λεπτού σιγής, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., 

Ι. Μπόρας, ευχαρίστησε:
α) τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου για την προς τον 

Σύνδεσμο συνδρομή τους,
β) τον ερίτιμο καθηγητή της Ιατρικής Σχολής, κ. Γεώργιο Θ. 

Τρουπή, για την προβολή του χωριού μας και τον ευπρεπισμό 
των κοινόχρηστων χώρων, προτρέποντας τα μέλη του Συνδέ-
σμου για τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις που με επιμέλεια 
του κ. Γ. Τρουπή θα λάβουν χώρα το απόγευμα, προς τιμή του 
ήρωα, λοχαγού Δ. Τρουπή,
γ) την παιδίατρο–Πλοίαρχο του Λιμενικού, ερίτιμο κα Χριστί-

να Κ. Μπόρα, συγχαρητήρια για πρόσφατη προαγωγή της 
και πρόσκληση προς την αδερφή της, Ελένη Κ. Μπόρα, από 
μέλος του Δ.Σ.,τέως πρόεδρο κ. Θεόδωρο Γ. Τρουπή, προς 
παραλαβή τιμητικής πλακέτας για την προσφορά δωρεάς 
προς κατασκευή βρύσης στην πλατεία του χωριού μας,
δ) τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., που με τη μεγάλη πείρα και εργα-

τικότητά τους συνέβαλαν αποφασιστικά στην επίτευξη των 
σκοπών του Συνδέσμου.
Ακολούθως, μετά από προτάσεις που έκαναν μέλη του Συν-

δέσμου, και έγιναν ομόφωνα δεκτές, ορίστηκε ως πρόεδρος 
της Γ.Σ. ο καθηγητής, ιατρός κ. Γεώργιος Θ. Τρουπής, και ως 
γραμματέας η καθηγήτρια της Αγγλικής και Γαλλικής Ελένη 
Μπόρα, και κατέλαβαν τις προς τούτο θέσεις τους. 
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. έδωσε το λόγο στον πρόεδρο του Δ.Σ. 

Ιωάννη Κ. Μπόρα. Ο τελευταίος ανέφερε τα ακόλουθα:
Η θητεία του παρόντος Συμβουλίου λήγει σήμερα, με τη 

συμπλήρωση διετίας από τη Γ.Σ. της 16ης Αυγούστου 2015, 
που είχε οριστεί νόμιμα από το προηγούμενο Δ.Σ., μετά από 
ατελέσφορες προσπάθειες σύγκλησης εκλογοαπολογιστικής 
συνέλευσης, και δη για έλλειψη ενδιαφέροντος μελών για την 
ανάδειξη Δ.Σ.
Τα έργα που έγιναν είναι εμφανή και γνωστά σε όλους, πλην 

αυτών που έγιναν στο WC των γραφείων του Συνδέσμου, 
προσφορά από τον κ. Ιωάννη Τσαντίλα, που τον ευχαριστούμε 
θερμότατα.
Τα οικονομικά του Συνδέσμου, με αναλυτικές αναγραφές 

στον Αρτοζήνο μέχρι τις 17-7-2017, είναι επίσης γνωστά σε 
όλους. Ο ταμίας του Συνδέσμου, κ. Ιωάννης Στ. Βέργος, δεν 
μπορεί να παρευρίσκεται στη σημερνή Συνέλευση. Ο  ίδιος 
είναι στη διάθεση καθενός ενδιαφερομένου, προς παροχή 
διευκρινήσεων.
Καίριο ζήτημα είναι το μέλλον του Συνδέσμου. Κατά την 

κρίση μου, υπάρχουν δύο λύσεις: η πρώτη είναι, σύμφωνα 
με το καταστατικό, τήρηση της διαδικασίας για τη διάλυση 
του Συνδέσμου. Τη λύση αυτή δεν την προτείνω καθόλου, είναι 
αποτρόπαιη και εγκληματική. Η δεύτερη λύση που προτείνω 
ως ενδεδειγμένη είναι η συνέχιση της λειτουργίας του Συνδέ-
σμου και ο ορισμός από την παρούσα με μεγάλη συμμετοχή 
μελών Γ.Σ. νέου Δ.Σ., αφού στις τελευταίες Γ.Σ. για τη διενέργεια 
αρχαιρεσιών εμφανίζονται ελάχιστα μέλη, απρόθυμα για την 
‘επάνδρωση’ του Δ.Σ., όπως συνέβη την Άνοιξη του 2015.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ., κ. Γεώργιος Τρουπής, με έμφαση 

τόνισε ότι η Γ.Σ. πρέπει οπωσδήποτε να αναδείξει Δ.Σ., ότι είναι 
ανεπίτρεπτο να σβήσει ο Σύνδεσμος και να παραμείνει λοιπόν 
για ένα χρόνο το απερχόμενο Δ.Σ. Εξέφρασε την επιθυμία ο 
Σύνδεσμος να δοθεί σε νέους ανθρώπους που δεν πρέπει 
να αφήσουν το Σύνδεσμο να σβήσει και στους οποίους να 
δοθούν, συμβουλευτικά, σχετικά ερεθίσματα. Αυτό είχε υπο-
σχεθεί στον ξάδερφό του, Στάθη Δάρα. Τέλος, εξέφρασε τη 
δυσαρέσκειά του για το περιεχόμενο του τελευταίου φύλλου 
του Αρτοζήνου. 
Ακολούθως, και μετά την παροχή διευκρινήσεων, το λόγο 

έλαβαν:
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

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)
•

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

Θεόδωρος Ηλ. Χειμώνας
 Καρδιολόγος

Μεσογείων 214, 
πλησίον μετρό 
Χολαργού.

Τηλ. 2155453124, 
6974968876.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Tέκνο Γεράσιμου Ι. Δάρα

Ο Γεράσιμος, γιος του Γιάννη Ν. Δάρα (Νταρόγιαννη), 
και η σύζυγος του Ιωάννα Δεληκοστωπούλου απέκτησαν 
το τρίτο τους αγοράκι.

Tέκνο Μαρίας Παναγή Δάρα
Η Μαρία, κόρη του πατριώτη Παναγή Ν. Δάρα, και ο σύ-

ζυγός της Γ. Κορμάς απέκτησαν αγοράκι.
Το ΔΣ του Συνδέσμου μας εκφράζει τις καλύτερες ευχές 

του για τa νεογέννητα, να είναι πάντα γερά και ευτυχισμένα 
στη ζωή τους.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Tέκνο Μαργαρίτας Θ. Τρουπή-Κορέλα

Την Κυριακή 24-9-2017, η Μαργαρίτα και ο σύζυγός της 
Άγγελος βάφτισαν τον υιό τους και του έδωσαν το όνομα 
Θεόδωρος (του παππού Θόδωρου Τρουπή-Γκράβαρη).
Το μυστήριο έγινε σε Ναό που βρίσκεται σε κτήμα στην 

περιοχή Βάρης-Κορωπίου, όπου παρατέθηκε και γεύμα 
στους καλεσμένους. Πλέον των διακοσίων ατόμων κάθι-
σαν στο τραπέζι και απήλαυσαν πλουσιοπάροχο γεύμα, 
ενώ ευχήθηκαν τα καλύτερα για το Θεόδωρο Κορέλα.

Τέκνο Νίκης Ηλ. Μπόρα-Βαλαή
Η Νίκη, κόρη του 

Ηλία Θ. Μπόρα από 
το χωριό μας και ο 
σύζυγός της Ευάγ-
γελος Βαλαής βάφτι-
σαν τον πρωτότοκο 
γιό τους και του έδω-
σαν το όνομα Ηρα-
κλής-Κωνσταντίνος. 
Το μυστήριο έγι-

νε το Σάββατο 30 
Σεπτεμβρίου 2017, 
στον Ιερό Ναό Προ-
φήτη Ηλία, που βρί-
σκεται μέσα στο 
πάρκο Τρίτση, στο 
Ίλιον. Κουμπάρα 

ήταν η Ανδρονίκη Τσίχλια.
Μετά τη βάπτιση, προσφέρθηκαν κεράσματα στους κα-

λεσμένους, οι οποίοι εξέφρασαν τις καλύτερες ευχές τους 
για τον Ηρακλή-Κωνσταντίνο.

Τέκνο Νικόλαου Κ. Δάρα και Πηνελόπης Σιαντροπούλου
Το Σάββατο 30-9-20017, ο Νικόλαος Κ. Δάρας και η σύ-

ζυγός του Πηνελόπη Σιαντροπούλου βάφτισαν τη θυγατέ-
ρας τους και της έδωσαν το όνομα Κωνσταντίνα.
Το μυστήριο έγινε στον Ιερό Ναό Αγίας  Παρασκευής  

Παλατιανής 
Ο Σύνδεσμος εκφράζει τις καλύτερες ευχές του και για τα 

τρία νεοφώτιστα, να είναι πάντα ευτυχισμένα και καλότυχα 
στη ζωή τους. Στους χαρούμενους γονείς, στις γιαγιάδες, 
παππούδες και λοιπούς συγγενείς, να τα χαίρονται και να 
τα δουν όπως επιθυμούν.

ΓΑΜΟΙ
Σοφίας Αθ. Στρίκου

Η Σοφία, κόρη του πατριώτη μας Αθανασίου Π. Στρίκου, 
παντρεύτηκε τον Δημήτριο Κοτσιάνη.
Το μυστήριο έγινε στην Μονεμβασία, στο Ι. Ναό Ελκομένου 

Χριστού και το ευλόγησε ο Σεβασμιώτατος Mητροπολίτης 
Λακεδαίμονος και Σπάρτης κ.κ. Ευστάθιος.
Το ΔΣ του Συνδέσμου μας εύχεται κάθε ευτυχία στους 

νεόνυμφους.

ΘΑΝΑΤΟΙ
19-8-2017 Απεβίωσε η Ευγενία Διον. Δημοπούλου, 77 ετών

Έφυγε  από  τη  ζωή  την 
19η Αυγούστου, σε ηλικία 77 
ετών, η Ευγενία Δημοπού-
λου – Ασημακοπούλου, και 
η εξόδιος ακολουθία έγινε τη 
Δευτέρα 21.8.2017  από το 
Κοιμητήριο των Αγίων Αναρ-
γύρων Αττικής. Η Ευγενία, με 
καταγωγή από τη Ζαχάρω 
Ηλείας, παντρεύτηκε το συγ-
χωριανό μας Διονύσιο (Νι-
όνιο) Πανάγου Δημόπουλο 

(απεβίωσε τον Απρίλιο του 2014), και έκαναν  τον Παναγιώτη, 
καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών που τους χάρισε δύο 
υπέροχες εγγονές, τις φοιτήτριες Ευγενία και Μαρία.
Η Ευγενία ήταν μια ευγενική και ενάρετη μάνα και γιαγιά. 

Έχαιρε της εκτίμησης και αγάπης όσων είχαν την τύχη να την 
γνωρίσουν. Στις τελευταίες εκδηλώσεις του Συνδέσμου μας, 
στην Αθήνα, μας τίμησε με την παρουσία της.

25-8-2017 Απεβίωσε ο Νίκος Στυλιανού (και Μαρίας) 
Σχίζας, 73 ετών

Έφυγε από τη ζωή, αιφνιδίως, σε 
ηλικία 73 ετών, ο Νίκος Στυλιανού 
Σχίζας, στο Πόρτο Χέλι, και η εξό-
διος ακολουθία με τις προσευχές 
της οικογένειάς του, συγγενών και 
φίλων, έγινε στις 26.8.2017  από την 
εκκλησία του χωριού μας Σέρβου «Η 
Κοίμηση της Θεοτόκου».
Ο Νίκος ήταν το 3o από τα 4 

παιδιά (Ντίνος, Μιχάλης,Νίκος και 
Ευσταθία), του Στυλιανού Κ. Σχίζα 

και της Μαρίας Θ.Τρουπή (Γκράβαρη). Παντρεύτηκε την 
Ντίνα Κουτούπη, από το Βόλο. Από τον πρώτο του γάμο 
απέκτησαν δύο υπέροχα παιδιά, τη Μαριάννα και το Στέλιο. 
Ο Νίκος Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου  Πει-
ραιά, εργάστηκε στην Εμπορική Τράπεζα εξαντλώντας όλη 
την ιεραρχία συνταξιοδοτηθείς με το βαθμό του Διευθυντή.
Ευγενής και καλοπροαίρετος άνθρωπος, στοργικός 

πατέρας, πολύ ντόμπρος, αγαπητός από όλους τους 
συγχωριανούς. Πολύ κοινωνικός και η απουσία του θα γίνει 
αισθητή τα καλοκαίρια στο χωριό. Επικήδειο λόγο εκφώνησε 
ο καθηγητής ιατρικής κ. Γεώργιος Θ.Τρουπής.

1-9-2017 Απεβίωσε η Ελευθερία Τσιρώνη-Βέργου 
Έφυγε από τη ζωή, μετά από 

πολύμηνη αρρώστια, η Ελευθερία 
Τσιρώνη, σύζυγος του συγχωριανού 
μας Γιώργου Λάμπρου Βέργου, με 
καταγωγή από το χωριό Βράχα 
Φθιώτιδος. Υπάλληλος της Εμπο-
ρικής Τραπέζης, έχαιρε αγάπης 
και εκτίμησης στον εργασιακό της 
χώρο. Ενάρετη και καλή σύζυγος, 
τακτική επισκέπτρια τα καλοκαίρια 
στο χωριό, συμμετείχε ενεργά στο 

Σύλλογό μας.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε την Κυριακή 3.9.2017 στη Λαμία.

1.9.2017 Απεβίωσε ο Ηλίας Αργυρός 
Aπεβίωσε ο Ηλίας Αργυρός και η εξόδιος ακολουθία έγινε 

στη Σαντορίνη. Ο Ηλίας είχε παντρευτεί τη συγχωριανή μας 
Ελένη Αθανασίου Κλεισούρα, και απέκτησαν ένα γιό τον 
Κώστα, που είναι καθηγητής  Μέσης εκπαίδευσης στη Ρόδο.

19-9-2017 Απεβίωσε ο Κώστας Γιαννόπουλος, ετών 95 
Απεβίωσε στις 19-9-2017, ο Κώστας Γιαννόπουλος, σύ-

ζυγος της μακαρίτισσας Ελένης Ανδρέα Δάρα, σε ηλικία 
95 ετών. Καταγόταν από τη Δόξα Γορτυνίας και ήταν συ-
νταξιούχος εργολάβος. Πέθανε στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, 
όπου κατοικούσε. Ο γιος του, Γιώργος, είναι συνταξιούχος 
αρχιτέκτονας.

24-9-2017 Απεβίωσε η Αναστασία (Σούλα) Μαρίνη 
Σκούρου, ετών 84

Σε πένθος βρέθηκε την  Κυριακή 24-9-2017, το χωριό μας, 
καθώς το πρωί έφυγε από τη ζωή, αιφνίδια, η αγαπημένη, 
προσφιλής και σε όλους γνωστή, Αναστασία (Σούλα) Μα-
ρίνη Σκούρου, το γένος Βέργου (του Γιωργάκη), σε ηλικία 
84 ετών.
Ήταν το τρίτο από τα επτά παιδιά του Γιωργάκη Βέργου: 

Παρασκευάς 1927, Σταυρούλα, Σούλα, Ελένη, Βασίλης 1940, 
Γιάννης 1947 (σκοτώθηκε στην Τρίπολη σε αυτοκινητιστικό 
δυστύχημα) και Μιχάλης 1953.

 Η Σούλα παντρεύτηκε τον αξέχαστο Μαρίνη Σκούρο (από 
την Τσίπολη) και μαζί απέκτησαν πέντε παιδιά, την Σταυρούλα 
(σύζυγο του Μιχ. Καλογερόπουλου, στα Σβόρνα), τον Πα-
ναγιώτη (σύζυγο της Παρασκευής Καγιούλη), τον Γιώργο, 
τον Χαράλαμπο και τον Αθανάσιο (Σούλη) που διαμένει και 
εργάζεται στου Σέρβου. Η Σούλα ήταν μια ιδιαίτερη προσω-
πικότητα γυναίκας, καλή σύζυγος, αξιαγάπητη μάνα, φιλική, 
κοινωνική, καλοπροαίρετη και αεικίνητη, μέχρι την τελευταία 
της στιγμή. ‘Φύλαγε’ με τον τρόπο της την κάτω άκρη του 
χωριού μας. Η απουσία της θα γίνει αισθητή.
Ο πατέρας της Σούλας ήταν γεννημένος το 1901 και είχε 

παντρευτεί την Θανάσω Ι. Κλεισούρα. Είχε πολεμήσει στη 
Μικρά Ασία και ήταν ανάπηρος πολέμου.
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων εκφράζει τη βαθύτατη 

λύπη του και τη συμπάθειά του στην οικογένειά της, στους 
συγγενείς και φίλους της, για το χαμό της αγαπητής μας 
Σούλας, που θα ζει πάντα στη μνήμη μας, μέσα από την 
παρουσία των παιδιών της και μέσα από τη δική της ιδιαίτερη 
και ξεχωριστή  παρουσία στα χρόνια του βίου της.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε τη Δευτέρα 25-9-2017, στο 

χωριό μας Σέρβου, στην εκκλησία ‘Η Κοίμηση της Θεοτό-
κου’.

Απεβίωσε ο Γιάννης Δημ. Γρέκης, 84 ετών
Ο Γιάννης ήταν το 3ο από τα πέντε παιδιά του Μήτσου 

Ιωάννη Γρέκη και της Σταυρούλας Βασ. Σχίζα (αδερφή 
Κωσταντή Β. Σχίζα) από το χωριό μας. 
Τα αδέρφια του εν ζωή είναι ο Παναγιώτης και η 

Αλεξάνδρα, ενώ οι αδερφές του Φωτεινή και Πανωραία 
έχουν αποβιώσει.
Ο Γιάννης ήταν συνταξιούχος άριστος ελαιοχρωματιστής 

και πολύ καλός άνθρωπος. 
Η κηδεία του έγινε την επομένη του θανάτου του στις 28-9-

2017, στο νεκροταφείο του Αγίου Δημητρίου, στο Μπραχάμι.
Ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης που τον σκέπασε. Στη 

σύζυγό του Βάσω και τα παιδιά του Δημήτρη και Σταυρούλα, 
θερμά συλλυπητήρια. Ο Γιάννης ήταν πρώτος ξάδερφος 
του πατέρα μου. Γκούτης Αθανάσιος.
Το ΔΣ εκφράζει τη συμπάθειά του στις οικογένειες όλων 

των εκλιπόντων.

MNHMOΣΥΝΑ
Μοσχούλας Χρ. Δημητροπούλου

Την Κυριακή 30.7.2017 και ώρα 10 π.μ. τελέστηκε ετήσιο 
μνημόσυνο με τις προσευχές της οικογενείας, συγγενών 
και φίλων της Μοσχούλας Δημητροπούλου με τη συμπλή-
ρωση 1 έτους από του θανάτου της, στο Κοιμητήριο του 
Αγίου Δημητρίου (Μπραχάμι) Αττικής.

Νίκου Στυλ. Σχίζα
Την Κυριακή 1.10.2017 και ώρα 9.30 π.μ. τελέστηκε 40ήμε-
ρο μνημόσυνο, στον ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, στον 
Πειραιά, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του συγχωριανού 
μας Νίκου Στυλ. Σχίζα.

Ελευθερίας Τσιρώνη-Βέργου
Την Κυριακή 8-10-2017, στον Άγιο Νικόλαο Ιλίου στις 10:00 
π.μ. θα τελεστεί το 40ήμερο μνημόσυνο για την Ανάπαυση 
της ψυχής της Ελευθερίας Τσιρώνη (σύζυγος Γιώργου 
Βέργου του Λάμπρου).

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ:

Νίκου Στυλ. Σχίζα: 300 ευρώ από την οικογένεια Δημη-
τρίου και Ευσταθίας Ρεμπελάκη (Σχίζα). 300 ευρώ από την 
οικογένεια Μιχάλη Σχίζα. 50 ευρώ από την Ευγενία Λιατσο-
πούλου. 50 ευρώ από τον Θεόδωρο Τρουπή.
Για τον ίδιο σκοπό, προσφορά στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ-

ΔΙΟΥ: 100 ευρώ από τον Αναστάσιο Ι. Τρουπή

Ηλία Ι. Γιαννακόπουλου- Δικηγόρου: 50 ευρώ από τον 
αδερφό του Τάκη.

Κωνσταντίνου Γιαννόπουλου: 50 ευρώ από τον ανιψιό 
του Νίκο Ι. Δάρα, για τις ανάγκες του Ιερού Ναού Ζωοδόχου 
Πηγής.

Καλωσόρισμα των Νέων!
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Σερβαίων, 

μέσω της εφημερίδας «Αρτοζήνος» και της Ιστοσελίδας 
Servou.gr, καλωσορίζει όλα τα παιδιά από του Σέρβου 
στον ιστότοπό μας και προσμένει και καλοδέχεται ό,τι 
ενδιαφέρον έχουν να εκφράσουν και να παρουσιάσουν 
οι νέοι μας! 

Dr Σταύρος Ι. Δημόπουλος 
 γαστρεντερολόγος-ηπατολόγος.

Εργαστήριο  
γαστροσκοπήσεων – κολονοσκοπήσεων.

  Χολαργός,  Αθ. Διάκου 15 τηλ.210651250

Λόγω πληθώρας της ύλης, δεν περιλαμβάνεται, 
εκτός των άλλων, κατάσταση σχετική με τα οικο-
νομικά. Θα δημοσιευτούν στο επόμενο φύλλο, 
που θα εκδοθεί τον Νοέμβριο.



A ρ τ ο ζ ή ν ο ς 3Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2017

συνέχεια από τη σελ.1

έ

ΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛ. ΣΧΙΖΑΣ
Ο αιφνίδιος θάνατος του συγχωριανού μας Νίκου Σχίζα, συγκί-

νησε όλους όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίζουν.
Γεννήθηκε στου Σέρβου, το 1944. Τελείωσε το Δημοτικό σχολείο 

στο χωριό και το οκτατάξιο Γυμνάσιο στα Λαγκάδια. Ήρθε στην 
Αθήνα και επέτυχε στο οικονομικό Πανεπιστήμιο του Πειραιά 
(Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς), όπου απoφοίτησε με 
πτυχίο «Στη Διοίκηση Επιχειρήσεων». Επαγγελματικά σταδιοδρό-
μησε στην Εμπορική Τράπεζα σε διάφορες θέσεις, ανεβαίνοντας 
τα σκαλιά της ιεραρχίας, μέχρι και το βαθμό του «Διευθυντή», με 
κατ΄απόλυτον εκλογή από τα «Συμβούλια Προαγωγών». Διευθυ-
ντής αρχικά σε καταστήματα, Διευθυντής Περιφερειακής Δ/νσης 
Πειραιά, Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Προσωπικού, και τέλος, 
μέχρι τη συνταξιοδότησή του, κατείχε τη θέση του Δ/ντή της Δ/
νσης Εμπλοκών (Κόκκινα δάνεια).
Στο χώρο της εργασίας, ήταν σοβαρός τεχνοκράτης και είχε την 

καθολική αναγνώριση για τη σύνεση και τη συνέπειά του.
Ο Νίκος ήταν φίλος και ξάδερφός μου. Πολλές αναμνήσεις και 

μικροζαβολιές από τα μαθητικά μας χρόνια, στα Λαγκάδια. Καλός 
οικογενειάρχης και στοργικός πατέρας ευγενικός, προσηνής, δι-
αλλακτικός, συνετός, συζητήσιμος με όλους και για όλα, και με 
μια διάθεση προσφοράς ανεξάντλητη.
Καλό ταξίδι, ξάδερφε και «φίλε» Νίκο, εκεί ψηλά που πήγες, 

μακριά από τη δική μας καθημερινότητα. Εύχομαι, ο Προφήτης 
Ηλίας, που με ευλάβεια υπηρέτησες το εκκλησάκι του για πολλά 
χρόνια, σαν ευλαβής Χριστιανός, να σου στέλνει την πρωινή δρο-
σιά και το άρωμα των λουλουδιών των αγρών, και το κελάδημα των 
πουλιών, από το Παλιόκαστρο στην κατοικία που αναπαύεσαι…
Δεν θα σε ξεχάσουμε Νίκο,

Θοδωρής Τρουπής

Επικήδειος λόγος για Νίκο Στ. Σχίζα
ΑΠΟ ΤΟΝ Γ. ΤΡΟΥΠΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

Αγαπημένε, αδερφικέ μου φίλε, Νίκο.
Δεν πίστευα ποτέ μου ότι θα έλαχε σε μένα o κλήρος για να σε 

κατευοδώσω στο τελευταίο σου ταξίδι.
Αλλά με τι καρδιά! Με τι ψυχή!
Τα λόγια είναι φτωχά και δεν τα βρίσκω. Βρίσκω, όμως, τη δύναμη, 

με απέραντη θλίψη και συντετριμμένη καρδιά να σου πω δυο λόγια 
για τον παντοτινό αποχαιρετισμό.
Το άγγελμα του χαμού σου έπεσε σαν κεραυνός, σαν αστραπή 

σε όλους μας. Έγειρες κι έπεσες. Δεν θα μπω σε φιλολογικές και 
θεολογικές σκέψεις και απόψεις. Με απλά λόγια, ήσουν ένας άν-
θρωπος ήσυχος, πράος, γαλήνιος, φιλότιμος, άκακος, αλτρουιστής 
και ακούραστος εργάτης της ζωής.
Πάντοτε, πάντα με γέλιο, με την καλή κουβέντα και με την καλή 

συμβουλή, ο λόγος σου είχε αλήθεια, κύρος και ουσία. Σε διέκρινε 
πάντοτε η κοινωνικότητα, η συνεργασιμότητα, η αλληλοβοήθεια, 
η εντιμότητα, η αγάπη προς τον πλησίον σου και η ακεραιότητα 
του χαραχτήρα σου.
Φίλε μου Νίκο, αποτελούσες πρότυπο και παράδειγμα προς μί-

μηση. Υπήρξες ακούραστος εργάτης στη δουλειά σου και έχαιρες 
την εκτίμηση όλων των συναδέλφων σου στην τράπεζα, όλων των 
ανθρώπων στο Πόρτο Χέλι, αλλά, κυρίως, έχαιρες της εκτίμησης των 
συμπατριωτών μας στο χωριό μας, του Σέρβου. Υπήρξες πρότυπο 
ανθρώπου, πρότυπο οικογενειάρχου. Δημιούργησες μια οικογένεια 
άριστη, με κοινωνικές και έντονα χριστιανικές αρχές και ήσουν το 
αστέρι της οικογενείας σου. Το αστέρι τώρα είναι η γυναίκα σου η 
Ντίνα για τα παιδιά σου, γιατί της έδωσες τις αξίες και τις αρετές 
σου. Ξεκίνησες φτωχός τα πέτρινα εκείνα χρόνια και έφτασες ψηλά, 
πολύ ψηλά, στα ανώτερα κλιμάκια της τράπεζας και εξυπηρετούσες 
με απλόχερη ανθρωπιά και ανιδιοτέλεια όλους τους συνανθρώπους 
μας. Οι συμβουλές σου είχαν νόημα, αλήθεια, ουσία και κύρος. 
Θα μας λείψει η ευγένειά σου, το ήθος, ο διάλογος. Αλλά, Νίκο 
μου, κυρίως θα μας λείψει το γέλιο σου. Ήσουν ερωτευμένος με 
το χωριό και η αγάπη σou γι’αυτό ήταν ανείπωτη, γι’αυτό και το 
επισκεπτόσουν τακτικότατα.
Φίλτατε Νίκο, οι καμπάνες στο χωριό ηχούν πένθιμα. Για ποιόν! 

Για το Νίκο του Στέλιου! Απίστευτο! Δεν μπορούμε ακόμα να το 
πιστέψουμε!
Η απουσία σου έγινε αισθητή σε όλους μας. Άφησες ένα δυσανα-

πλήρωτο κενό. Του Σέρβου ορφάνεψε στην κυριολεξία. Μας έφυγε 
ένας εξαίρετος χρήσιμος πολύτιμος και καταξιωμένος άνθρωπος.
Όλοι μας ξέρουμε ότι ο θάνατος είναι η φυσική πορεία του αν-

θρώπου προς τον Πάνσοφο Δημιουργό. Όταν, όμως, ο άνθρωπος 
κάνει τον κύκλο της ζωής του. Αλλά, εσύ Νίκο δεν τον έκανες κι 
αυτό μας σόκαρε, μας συνέτριψε και μας συντάραξε όλους.
Τι να πρωτοθυμηθώ, τα παιδικά μας χρόνια, τα γυμνασιακά μας 

χρόνια στα Λαγκάδια, τις παρέες μας στο χωριό. Προσωπικά, θα 
μου μείνει αξέχαστο το χιούμορ σου και οι ατελείωτες συζητήσεις 
μας στο γραφείο μου για πολλά θέματα, κυρίως για τα παιδιά. Δεν 
θα ξαναδείς πια τον ΑγιοΛιά σου. Δεν θα ψάλλεις πια τα τραγούδια 
του Θεού. Δεν θα ακούσεις την καμπάνα του και το πανηγύρι του.
Στις συναντήσεις μας, σου έλεγα πάντοτε, διώξε το άγχος και το 

στρες γιατί σκοτώνει. Γέλαγες, αλλά, μέσα έκρυβες το άγχος σου 
και δεν εξωτερiκεuες κι αυτό ήταν μοιραίο για σένα.
Εγκάρδιε φίλε, Νίκο. Δεν θα σε δούμε πια. Σήμερα είμαστε όλοι 

δίπλα σου, όλο το χωριό. Η συντετριμμένη γυναίκα σου, η Ντίνα. 
Τα συντριμμένα παιδιά σου, τα λυπημένα, αγαπημένα αδέρφια σου, 
ο Ντίνος, η Λέλα, ο Μιχάλης, η Μαρία. Η θλιμμένη Ευσταθία με το 
Μήτσο, ο αγαπημένος σου Προκόπης, όλοι οι φίλοι σου, γνωστοί 
και άγνωστοι, για να σου πούμε το τελευταίο αντίο.
Αγαπημένε μου Νίκο, σε αποχαιρετώ για πάντα, με την υπόσχεση 

ότι θα υλοποιήσω την τελευταία σου επιθυμία, που μου είπες προ 
ημερών στο χωριό.
Εγώ, προσωπικά, θα θυμάμαι το φίλο μου τον Νίκο το Σχίζα, τον 

ΑΝΘΡΩΠΟ με κεφαλαία. Είθε, ο Πάνσοφος Δημιουργός να δίνει 
παρηγοριά και δύναμη στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου και στ’ 
αδέρφια σου.
Δώσε χαιρετισμούς στο φίλο μας, το Γιόκο του εικοσιμία.
ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ!
ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ

Νέοι φοιτητές - Σερβιωτόπουλα που εισήχθησαν στα ΑΕΙ-ΤΕΙ
Με χαρά πληροφορηθήκαμε και 

φέτος, ως Σύλλογος, ότι αρκετά παιδιά 
από του Σέρβου εισήχθησαν στα Ανώ-
τερα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα της χώρας μας. Κάνουμε έκ-
κληση στους συμπατριώτες μας να μας 
ενημερώνουν σχετικά με τις επιτυχίες 
ατόμων από το οικογενειακό και συγ-
γενικό τους περιβάλλον, ώστε να έχει 
και ο Σύλλογος τη χαρά και την περη-
φάνια να προβάλλει τα νέα βλαστάρια 
που ανθίζουν στον τόπο μας. Το Δ.Σ. 
του Συνδέσμου Σερβαίων εκφράζει 
θερμά συγχαρητήρια, ανεξαιρέτως, σε 
όλα τα παιδιά μας, τα Σερβιωτόπουλα, 
που έδωσαν Πανελλαδικές εξετάσεις, 
αλλά και στις οικογένειές τους που τα 
στήριξαν. Πολλά μπράβο σε εκείνους 
που πέτυχαν το στόχο τους, καλή 
φοιτητική ζωή και πάντα επιτυχίες. 
Συγχαίρουμε, επίσης, και τα παιδιά 
που προσπάθησαν, διότι η προσπά-
θεια μετράει εξίσου, και ευχόμαστε 
καλή δύναμη σε όσους/ες θέλουν να 
ξανα-αγωνιστούν για μια θέση στα 
ΑΕΙ-ΤΕΙ ή επιλέγουν ένα διαφορετικό 

δρόμο πέρα από την κρατική εκπαί-
δευση. Ευχόμαστε καλή πρόοδο, υγεία, 
χαρά και προκοπή, και ό,τι κάθε παιδί 
ξεχωριστά ονειρεύεται για τον εαυτό 
του και για τον κόσμο του. 

Ελένη Μπόρα
Αλτόγλου Γ. Μιχάλης
Ο Μιχάλης ,  υιός της Κυριακής 

Σαβόγλου, εγγονός της Ευγενίας Λ. 
Βέργου, είναι επιτυχών στο Τμήμα Φι-
λοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Χρήστος Ιωάννη Βέργος
Ο Χρίστος, υιός του Ιωάννη και της 

Τασίας, εγγονός του Διονυσίου (του 
Νιόνιου του Νυσιόγιαννη) και της 
Διαμάντως Βέργου, είναι επιτυχών 
στο Ιστορικό-Αρχαιολογικό Τμήμα Φι-
λοσοφικής Σχ. Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Γεώργιος Β. Δημόπουλος
Ο Γεώργιος είναι επιτυχών στη 

σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 
Πανεπιστήμιο Πάτρας. Ο πατέρας του 
είναι καθηγητής Φυσικής στην Πάτρα.
Γεώργιος Ν. Ευθυμιάτος
Ο Γεώργιος, υιός της Γεωργίας Γ. Βέρ-

γου, εγγονός του Γ. Βέργου -μέλος του 
προηγούμενου Δ.Σ.- είναι επιτυχών 
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 
ΤΕΙ Πειραιά.
Χριστίνα-Μαρία Παν. Κούλη
Η Χριστίνα-Μαρία, εγγονή της Πηνε-

λόπης Παν Κατσιάπη, είναι επιτυχούσα 
στο Παιδαγωγικό τμήμα, Πανεπιστή-
μιο Πάτρας.
Γεωργία-Ζωή Ιωάννη Λιατσοπού-

λου
Εγγονή του Μιχαλάκη, είναι επιτυ-

χούσα στην Αγγλική Φιλολογία. Είναι 
το τρίτο μέλος της οικογένειας στις 
ξένες γλώσσες, στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση.

Νέοι Πτυχιούχοι
Ο Λιάσκος Λεωνίδας του 

Δημητρίου και της Ελένης Πα-
ράσχου (κόρη της Μαρίας Σχίζα 
του Παπαναστάση) αποφοίτησε 
από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-
τεχνείο Αθηνών, τμήμα Χημικών 
Μηχανικών.

Ποίηση
Για τον νέο που έφυγε νωρίς
Τί ωραίος, ο νέος που χάθηκε,
Στου απομεσήμερου τις ηλιαχτίδες,
Τί καλός, απρόσμενος,
Έκλεισε τα μάτια κι έγειρε,
Φιλημένος από τη λάμψη του φωτός.

Ήρεμοι κάμποι, αδιάσπαστοι, γύρω εκεί,
Σαν να άνοιγαν τις αγκάλες τους,
καρτερικά προσμένοντας, οι νεκροί.

Θαρρετός ο νέος, μίσεψε,
Πού, τόσο σκοτεινός, 
Γέρνει τώρα πάνω ο ουρανός,
Το σύννεφο γνέφει σκυθρωπό.

Η σκέψη του, ξάστερος ουρανός,
Η ματιά του, ήλιος λαμπερός,
Πώς, κάθε εποχή, το αιωνόβιο δεντρί, 
τον ανθό, σφιχτά από τον άνεμο,
και με χαρά, για χάρη του, κρατεί.

Κόντρα στη φύση, την αέναη,
Πώς, να δεχτεί η μάνα γη,
Σκληρή και αδυσώπητη τη νέμεση.

Αγνώ, 20-9-2017

Ραδιοφωνική εκπομπή στις Βρυξέλες από την πατριώτισσα Ελένη Θ. Τρουπή 
Στην προσωπική σελίδα στο facebook της πατριώτισ-

σας Ελένης Θ. Τρουπή-Burillon, κόρης του αείμνηστου 
λογοτέχνη Θοδωρή Τρουπή, διαβάσαμε το παρακάτω 
κείμενο.
Ραδιοφωνική εκπομπή ΜΥΘΟΠΟΊΗΣΗ
Φίλες και φίλοι, με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνω ότι 

από την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017, στις 19 κ 30 ώρα 
κεντρικής Ευρώπης (20 κ 30 ώρα Ελλάδας) θα παρουσιά-
ζω, κάθε Πέμπτη, στη συχνότητα του www. Radioboo.gr, 
τη ραδιοφωνική εκπομπή ΜΥΘΟΠΟΊΗΣΗ με το λογοτε-
χνικό και δημοσιογραφικό ψευδώνυμο Ελένη Καλλίστου.
Είναι μία σειρά εκπομπών λόγου με θέμα την ελληνική 

μυθολογία και τις πολλαπλές επιρροές της στην ελληνική 
και παγκόσμια τέχνη (Λογοτεχνία, μουσική, ζωγραφική, 
κινηματογράφο...). Την ίδια εκπομπή θα την παρουσιάζω 
στα γαλλικά, τις Κυριακές, στις 15 ώρα κεντρικής Ευρώ-
πης. Είμαι πολύ συγκινημένη που θα έχω την ευκαιρία να 

μοιραστώ μαζί σας το πάθος μιας ολόκληρης διδακτικής 
καριέρας και την αγάπη μου για την τέχνη και ειδικά τη 
λογοτεχνία. Συντονιστείτε λοιπόν στο Radioboo.gr! Ας 
πετάξουμε με τα φτερά του μύθου!!
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την πρόοδο και τις δραστη-

ριότητες της αγαπητής Ελένης στο εξωτερικό, και της ευ-
χόμαστε καλές εκπομπές και κάθε επιτυχία σε ό,τι κάνει.
Η Ελένη είναι καθηγήτρια φιλόλογος σε γαλλόφωνο 

Λύκειο των Βρυξελλών, ενώ παράλληλα ασχολείται με την 
ποίηση (ποιήματά της έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα 
servou.gr και την εφημερίδα του Συνδέσμου «Αρτοζή-
νος»), το θέατρο, τη δημοσιογραφία κλπ. Η Ελένη κάνει 
τις διακοπές της στο χωριό μας κάθε καλοκαίρι.
Οι πατριώτες μπορούν να παρακολουθούν τις εκπομπές 

της «ιντερνετικά», στη διεύθυνση που αναφέρει.
Συγχαρητήρια Ελένη

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΑΕΣΤΡΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΡΙΚΟΥ

Την Παρασκευή 6 Οκτώβρη, στο Ελληνικό Κέντρο (Hellenic 
Centre), που βρίσκεται στην καρδιά του Marylebone, μιας ήσυχης 
και γοητευτικής περιοχής του Λονδίνου, ο Μαέστρος μας Τάσος 
Στρίκος θα διευθύνει συναυλία, που τιμά και προβάλλει την ελλη-
νική μουσική στην Ευρώπη!  Τιμά και τον τόπο καταγωγής του, το 
χωριό μας, Σέρβου Αρκαδίας, και εμείς οι Σερβαίοι αισθανόμαστε 
υπερήφανοι γι’ αυτόν.

Πρακτικά Γ.Σ. Συνδέσμου 
Σερβαίων 16ης-8-2017 

1) Ο Κωνσταντίνος Ν. Δάρας: Ο απολογισμός του Δ.Σ. 
είναι θετικότατος. Εγώ προσωπικά δεν θα συνεχίσω.

2) Ο Νικόλαος Στ. Σχίζας: Υπάρχει η πρόταση του Προέ-
δρου της Γ.Σ. Να συνεχιστεί το υπάρχον Δ.Σ.

3) Ο Θεόδωρος Γ. Τρουπής: Ήμουν πολλά χρόνια στο 
Δ.Σ., και εφόσον περάσουν τα χρόνια, γίνεται κανείς κα-
θεστώς. Οι νέοι να ασχοληθούν και να μην διαλυθεί ο 
Σύνδεσμος.

4) Ο Χρήστος Ι. Μαραγκός: Ο Πρόεδρος της Γ. Σ. δεν 
έκανε πρόταση να παραμείνει. Τα περισσότερα μέλη δεν 
επιθυμούν να παραμείνουν. Εγώ δεν μπορώ να παραμείνω. 
Για να παραχθεί έργο πρέπει κάποιοι να εργαστούν. Αν δεν 
υπάρχουν άτομα, τότε πρέπει να γίνει διορισμός. Πρέπει να 
διοριστούν νέα μέλη για να μην περιπέσει ο Σύνδεσμος σε 
αδράνεια. Όταν δεν υπάρχει νέο Δ.Σ., παραμένει το παλιό 
στα χαρτιά, για να γίνονται οι πληρωμές. Πρέπει σήμερα να 
διοριστεί συμβούλιο. Στην έσχατη ανάγκη, η εφημερίδα να 
βγαίνει τετρασέλιδη. Στην Ιστοσελίδα, που διαχειριζόμαστε 
εγώ κα ο Θοδωρής, είμαι διατεθειμένος στην προσφορά 
υπηρεσιών.

5) Γεώργιος Δ. Βέργος: Είμαι 11 χρόνια στο Σύλλογο και 
θέλω να με απαλλάξετε. Δεν γίνεται άτομα να μην έρχονται 
στη συνέλευση και να ζητούν εξηγήσεις.
Ακολούθως, έγιναν προτάσεις σε μέλη του Συνδέσμου 

για την ‘επάνδρωση’ του νέου Δ.Σ., και μετά από διαβου-
λεύσεις, η Γ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε τη συγκρότηση του 
νέου Δ.Σ. από:
Τακτικά μέλη: Ιωάννης Κ. Μπόρας, Γεώργιος Θ. Τρουπής, 

Ιωάννης Ν. Βέργος,  Ιωάννης Στ. Βέργος, Ελένη Κ. Μπό-
ρα, Κωνσταντίνος Ν. Δάρας, Αναστάσιος Ν. Παπαθω-
μόπουλος, Παύλος Ε. Δάρας και Κωνσταντίνος Γ. Τερζής.
Αναπληρωματικά μέλη:  Θεόδωρος Γ. Τρουπής, Γεώργιος 

Δ. Βέργος και Κωνσταντίνος Ν. Σχίζας.
Εξελεκτική επιτροπή: τακτικά μέλη: Χρήστος Ι. Αναστασό-

πουλος, Νικόλαος Σ. Σχίζας, Ασημίνα Α. Δημοπούλου, και 
αναπληρωματικό μέλος: Διαμάντω Κ. Μπόρα.
Οι ανωτέρω αποδέχθηκαν τον ορισμό τους από τη Γ.Σ.
Πριν από τη λήξη της Γ.Σ., ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Ιωάννης 

Κ. Μπόρας, ευχαρίστησε τον κ. Χρήστο Δ. Κωνσταντόπου-
λο για την προσφορά μακέτας της Αγίας Παρασκευής 
στην Τρανηβρύση, που κοσμεί πλέον την αίθουσα του 
Πνευματικού μας Κέντρου. 
Περί ώρα 13η, λύνεται η Γ.Σ. και υπογράφεται το παρόν 

πρακτικό.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.,                              Η Γραμματέας της Γ.Σ.,
Γεώργιος Θ. Τρουπής                            Ελένη Κ. Μπόρα
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Πολιτιστικά δρώμενα στου Σέρβου, Αύγουστος 2017
(Κείμενα και φωτογραφίες από το ιστολόγιο της κ. Μαρίνας Διαμαντοπούλου)

Τον Αύγουστο, ο Δήμος Γορτυνίας (ΔΗΚΕΓ) οργάνωσε 
σειρά εκδηλώσεων, στα Τοπικά διαμερίσματα του δήμου. 
Στο χωριό μας, έλαβαν μέρος οι πιο κάτω εκδηλώσεις:

Το Σάββατο 12-8-2017, έγινε εκδήλωση με καλλιτεχνικές 
δημιουργίες παιδιών στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου, 

όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Η δασκάλα καλλιτεχνι-
κών, κ. Ελένη Σχίζα, έδειξε δωρεάν και δημιούργησε μαζί με 

τα παιδιά και τους μεγάλους, καλλιτεχνικές κατασκευές, όπως 
χαλκογραφίες, ζωγραφική σε γυαλί, κηροκλωστές, διάφορες 
κατασκευές με φυσικά ή απλά καθημερινά υλικά. 
Τα υλικά κατασκευών (φύλλα χαλκού, χρώματα ζωγραφι-

κής, κόλες, κλωστές και μικροεργαλεία) ήταν προσφορά του 
Δήμου Γορτυνίας.
Το βράδυ της 17-8-2017, στη Ράχη, είχαμε την χαρά να 

παρακολουθήσουμε Παράσταση του Ελληνικού Λαϊκού Θε-

άτρου Σκιών, για μικρούς και μεγάλους, από τον καλλιτέχνη 
κ. Παναγιώτη Δεληγιάννη.
Το βράδυ της Πέμπτης 10-8-2017, έγινε Παρουσίαση 

πολεμικών τεχνών,  TWD, από τον Πολιτιστικό Αθλητικό 

Σύλλογο «Αετοί Γορτυνίας», στην πλατεία του χωριού, με 
την καθοδήγηση του εκπαιδευτή του συλλόγου κ. Δημήτρη 
Κανελόπουλου.
Μπράβο σε όλους! Ήταν μια πολύ ευχάριστη αθλητική βραδιά.

Ανθη της Πέτρας
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι ΓΙΟΡ-

ΤΕΣ ΠΕΤΡΑΣ, πού πραγματοποιήθηκαν 1-5 
Αυγούστου 2017 στα Λαγκάδια Αρκαδίας και 
διοργανώθηκαν από τα ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ, 

με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου και του Δήμου Γορτυνίας.
Το 1ο Εργαστήρι Πέτρας, με την εντυπωσιακή 

συμμετοχή εκπαιδευομένων μηχανικών και 
τεχνιτών από ολόκληρη την Ελλάδα, περιε-
λάμβανε την εκπαίδευση στην παραδοσιακή 
τέχνη της πέτρας, με την καθοδήγηση παλιών 
Λαγκαδινών μαστόρων. Ο ενθουσιασμός κυ-
ριάρχησε ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους, οι 
οποίοι συμμετείχαν με αφοσίωση και πάθος, 
κατορθώνοντας να ολοκληρώσουν τα έργα, 

πού είχαν προγραμματισθεί στο πλαίσιο του 
εκπαιδευτικού προγράμματος (καμάρα, γωνία, 
τοίχο ξερολιθιάς), και τα οποία και θα παραμεί-
νουν στο χώρο, ως σύμβολα της αναβίωσης της 

μαθητείας στην τέχνη της πέτρας.
Έτσι, τέθηκαν οι βάσεις για τη 

δημιουργία Σχολής Μαθητείας 
της Τέχνης της Πέτρας, με στόχο 
την εκπαίδευση μιας νέας γε-
νιάς μαστόρων, πού θα αποκα-
ταστήσουν τα παλιά κτίσματα 
και θα μπορούν να κτίζουν νέα, 
βασιζόμενοι σε σωστές τεχνικές, 
με άξονα την Παραδοσιακή Αρ-
χιτεκτονική.
Στο  θεωρητικό  μέρος  του 

Εργαστηρίου, συμμετείχαν, με 
υψηλής ποιότητας εισηγήσεις, οι 

καθηγητές ΕΜΠ κ. Βασίλης Γκανιάτσας 
και κ. Μανώλης Κορρές-Ακαδημαικός, ο 
καθηγητής ΑΠΘ κ. Αργύρης Πετρονώτης 
και ο αρχιτέκτων κ. Γιώργος Πετράκης. 
Τις διαλέξεις παρακολούθησαν ο αντιπεριφε-
ρειάρχης κ. Αγγελος Παπαγγελόπουλος, 
ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Πελοποννήσου κ. Αγγελος Σπηλιόπουλος, 
η Διευθύντια της Σχολής Λιθοξοίας Επιδαύ-
ρου κ. Θεοδ. Αντωνοπούλου κ.α.
Οι Γιορτές ολοκληρώθηκαν στις 5 Αυγούστου, 

με την τελετή λήξης πού περιελάμβανε δύο μέρη. 
Στο 1ο μέρος, με το κλείσιμο του Εργαστηρίου, 
έγινε παρουσίαση των έργων των μαθητών, 
διατυπώθηκαν προτάσεις από εκπαιδευτές 
και εκπαιδευόμενους και ο Πρόεδρος της Επι-
στημονικής Επιτροπής, καθηγητής της Σχολής 
Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, κ. Βασίλης Γκανιάτσας, 

διατύπωσε τα πρώτα συμπεράσματα από το 
πενθήμερο Εργαστήριο. Η απονομή των πιστο-
ποιητικών συμμετοχής στους εκπαιδευόμενους, 
έγινε από τον ομότιμο καθηγητή Αρχιτεκτονι-
κής ΑΠΘ, κ. Αργ. Πετρονώτη. Στην τελετή 
κλεισίματος του Εργαστηρίου, παραβρέθηκε η 
Διευθύντρια της Διεύθυνσης Νεώτερου Πολι-
τιστικού Αποθέματος και Αυλης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, κ. 
Φωτοπούλου.
Ακολούθησε το δεύτερο μέρος, με το μουσι-

κοθεατρικό δρώμενο «Καλώς ήρθες κ. Κο-
ρύλλε». Αρχικά, η γραμματέας των ΑΝΘΕΩΝ 
κ. Αγγελική Αναστοπούλου παρουσίασε τη 
φιλοσοφία της παράστασης. Ο Πρόεδρος κ. 
Τσιαούσης απηύθυνε χαιρετισμό, και στη 
συνέχεια, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Πο-
λιτισμού κ. Φωτοπούλου, αναφέρθηκε στη 
σημασία της πρόσφατης ένταξης της Παρα-
δοσιακής Τέχνης της Πέτρας των Λαγκαδίων, 
στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. Ο Δήμαρχος Γορτυνίας, κ. 
Γιαννόπουλος, αναφέρθηκε στη σημασία 
των πρωτοβουλιών των ΑΝΘΕΩΝ, καθώς και 
στην υποστήριξη του Δήμου για τη δημιουργία 
Σχολής Μαθητείας της Τέχνης της Πέτρας. 
Τέλος, το μουσικοθεατρικό δρώμενο, με την 
σπουδαία υποκριτική τέχνη του Γιώργου 
Μιχαλακόπουλου, γοήτευσε το πλήθος του 
κοινού πού συγκεντρώθηκε, στη «σκιά του 
βράχου» της Αγίας Τριάδας. Ο εξαίρετος ηθο-
ποιός, με τη συνοδεία παραδοσιακής μουσικής, 
απέδωσε με θαυμάσιο τρόπο, αποσπάσματα 
από το έργο του Πατρινού περιηγητή του 19ου 
αιώνα, Χρήστου Κορύλλου. Αυτός ήταν και 
ο καλλίτερος επίλογος για τις ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΗΣ 
ΠΕΤΡΑΣ 2017.
Η έντονη επιθυμία των εκπαιδευόμενων, σε 

συνδυασμό με τη μεγάλη επιτυχία των Γιορτών, 
ώθησε τα ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ να ανανεώσουν 
το ραντεβού τους με όλους όσους συνέβαλλαν 
σε αυτή τη σημαντική επιτυχία, στο επόμενο 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΕΤΡΑΣ, το καλοκαίρι του 2018.

Ο εξαίρετος ηθοποιός Γιώργος Μιχαλακόπουλος

συνέχεια από τη σελ. 17.9.2017 Απόφαση Δ.Σ. Συνδέσμου Σερβαίων 
για τη διαχείριση ιστοσελίδας servou.gr 

Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων Αρκαδίας, που πάρθηκε 
στη συνεδρίαση της 7ης Σεπτεμβρίου 2017, όσον αφορά την Ιστοσελίδα Servou.gr, 
ορίζονται ως διαχειριστές οι:
Η γραμματέας του Δ.Σ. Ελένη Κ. Μπόρα, ο Χρήστος Μαραγκός και ο Θεόδωρος 

Τρουπής.
Με τους διαχειριστές μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα και emails.
*Μπόρα Ελένη: 210-5770800, 6931814692, email: elenibora@gmail.com
*Τρουπής Θεόδωρος: 210-9827361, 6977365905, email: thtrps@hotmail.com
*Μαραγκός Χρήστος: 210-8001286, 6945573835, email:christosmarag@gmail.com 

Η γραμματέας του Συνδέσμου,
Ελένη Κ. Μπόρα

Η προτομή του Ήρωα Λοχαγού Δημητρίου Θ. Τρουπή, 
ο καθηγητής Γεώργιος Θ. Τρουπής και ...εμείς

Τον Αύγουστο του 2017,  έγιναν τα απο-
καλυπτήρια της προτομής του λοχαγού 
Δημητρίου Θ. Τρουπή, που πέθανε μαχό-
μενος ηρωικά, στη Μικρά Ασία, το 1921. 
Έκανε το καθήκον του προς την πατρίδα 
δίνοντας τη ζωή του.

 Η άποψή μου είναι ότι μετά το θάνατο 
δεν ενδιαφέρει τον νεκρό τι θα του προ-
σφέρουμε. Τα μνημεία και τα μαυσωλεία 
δεν θα έλθουν να τα ιδούν οι νεκροί, άρα 
τους είναι άχρηστα.
Ο φίλος Καθηγητής Γιώργος Τρουπής 

διοργάνωσε μια λαμπρή εκδήλωση για τα 
αποκαλυπτήρια της προτομής. Το χωριό 
έγινε  για λίγο το κέντρο της περιφέρειας, 
με τους τοπικούς άρχοντες, με ομιλητές 
υψηλού επιπέδου, με πλήθος  κόσμου. 
Ήταν πρωτόγνωρη εορτή υψηλού επιπέ-
δου, που μας έκανε όλους υπερήφανους. 
Δεν φανταζόμουν ότι θα παρευρισκόμουν 
σε τέτοια εκδήλωση.
Ο απόγονος του λοχαγού,  Γιώργος Θ. 

Τρουπής, είναι καθηγητής του πιο βασι-
κού μαθήματος στην Ιατρική  Σχολή  του 
Πανεπιστημίου  Αθηνών, της Ανατομίας. 
Στη θέση αυτή ξεχωρίζει εκτός από τις 
γνώσεις του και από την πολύ καλή συ-
μπεριφορά του. Διδάσκει τους φοιτητές 
με αγάπη και σεβασμό στην προσωπι-
κότητα τους, πράγμα ασυνήθιστο από 
προηγούμενους διδάσκοντες. Γι’αυτό είναι 
αγαπητός από όλους.
Στο γραφείο του, έχει τη  φωτογραφία 

του χωριού  Σέρβου και σε κάθε ευκαιρία 
δηλώνει τον τόπο καταγωγής του. Το 

γραφείο του είναι ανοικτό σε όλους και 
ιδιαίτερα στους πατριώτες του. Δίνει  
ακούραστος τη βοήθειά του σε  όσους τη 
ζητήσουν. Ο γιός του Θοδωρής, άριστος 
καθηγητής χειρουργός, είναι άξιος συνε-
χιστής του.
Στο χωριό, η συμπεριφορά του είναι 

αυτή που ήταν από τα παιδικά του χρόνια, 
ζωηρός, γελαστός, χωρίς ύφος καθηγητού, 
ομιλητικός με όλους και προσηνής προς 
όλους, δίνει ζωή με την παρουσία του.
Στην εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων, 

ένας γιατρός, παλιός μαθητής του είπε ότι 
καθηγητής Γεώργιος Τρουπής δεν κέρδισε 
τίποτα από τα αποκαλυπτήρια  και είχε 
και οικονομική επιβάρυνση. Αυτό το 
πιστεύω και εγώ. Ο ίδιος κέρδισε  μόνο 
συναισθηματικά. Κέρδισε, επίσης, το 
χωριό και εμείς που παρευρεθήκαμε, 
και όσοι στο μέλλον θα  βλέπουν την 
προτομή πού θα τους εμπνέει την 
αγάπη για την πατρίδα και για συλλο-
γικούς αγώνες.
Στο εξωτερικό, τιμούν τα πρόσωπα, 

όταν είναι στη ζωή. Πιστεύω ότι  πρέπει 
και εμείς όσους θέλουμε να τιμήσουμε να 
το κάνουμε όταν βρίσκονται στη ζωή. Ο  
φίλος Γιώργης αξίζει να τιμηθεί, έστω και 
με τα λίγα λόγια που σας προανέφερα. 
Συνεχίζει το παράδειγμα του αείμνηστου 
γιατρού Νίκου Δ. Σχίζα  που βοηθούσε 
όλους με αγάπη, καλοσύνη και αφιλο-
κερδώς.

Ιωάννης Δημόπουλος, καθηγητής 
Ιατρικής

Η πολύτεκνη μάνα
Μάνα, αγία μάνα μας
ευλογημένη μάνα.
 
Ποιος ουρανός σε γέννησε
ποια ευλογία σ’ έχει
στον κόσμο ετούτο να ΄σαι εσύ
η πιο γλυκιά αγκαλιά;
 
Να ‘σαι ζωής νανούρισμα
φιλί στο προσκεφάλι
ζεστής γαλήνης φλάμπουρο
αγνή σαν Παναγιά;
 
Μήπως μες στην καρδούλα σου
του κόσμου όλη η χάρη
βρήκε λιμάνι κι άραξε,
βρήκε απανεμιά;
 
Μάνα, αγία μάνα μας
Ευλογημένη μάνα!....

ζεστής γαλήνης φλάμπουρο
αγνή σαν Παναγιά;

 Άρης Χαραλαμπάκης,
Γιατρός, καρδιολόγος

(Απόσπασμα από άρθρο Ηλία Θ. Χειμώνα)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Μιλήστε εσείς 
Οι ανυπότακτοι του πάθους
Οι τοίχοι δεν ψιθυρίζουν κανένα γνωστό 

όνομα

Νύχτες πάνω σε νύχτες 
Με την υγρασία της Ανατολής.
Εδώ τριγμοί από το χτες 
Στοιχειώνουν τις οπτασίες της σιωπής 

Μην πείτε ακόμη “ Χρειάζομαι”
Η χρεία οινεμπόρια λογίζεται
“Θέλω” να λέτε.
Ο πόθος ανυποταγή ορίζεται
Στα ώτα των φιμωμένων 
Να αντηχεί το ιλαρό φως των λέξεων.

Βρυξέλλες, 
25-9-2017 

Ελένη Καλλίστου
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Εκδήλωση προς τιμήν του ήρωα λοχαγού Δημητρίου Θ. Τρουπή

16.8.2017:  Αποκαλυπτήρια προτομής του Λοχαγού 
Δημητρίου Θ. Τρουπή, στου Σέρβου Γορτυνίας

Αποκαλυπτήρια προτομής
Στις 16 Αυγούστου 2017, στο χωριό Σέρβου Γορτυνίας, 

έγιναν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του λοχαγού Δη-
μητρίου Θεοδώρου Τρουπή, Ο Λοχαγός (1878-1921), 
εγγονός του αγωνιστή του ’21,  Βασιλείου Τρουπή, έπεσε 
ηρωικά μαχόμενος κατά την διάρκεια της Μικρασιατικής 
εκστρατείας, στις 13 Αυγούστου 1921, στο Κιρίς Ογλού Ντάγ 
της Μικράς Ασίας.
Η πρωτοβουλία για την προτομή και η  όλη διοργάνωση 

της εκδήλωσης ανήκει στον καθηγητή ιατρικής κ. Γεώργιο 
Θ. Τρουπή, με τη συμπαράσταση του Δήμου Γορτυνίας. 

Το πρόγραμμα πε-
ριελάμβανε αποκα-
λυπτήρια Μνημείου, 
επιμνημόσυνη δέ-
ηση , χαιρετισμούς 
επισήμων, ομιλίες, 
απονομή τιμητικών 
πλακετών, κατάθε-
ση στεφάνων, ενός 
λεπτού σιγή και ανά-
κρουση του Εθνικού 
Ύμνου από την Φι-
λαρμονική του δήμου 
Μεγαλόπολης, που 
ήταν προσκεκλημένη 
στην τελετή.
Την όλη εκδήλωση 

διέκρινε μεγαλοπρέ-
πεια και την παρακολούθησαν υπέρ τους πεντακοσίους. 
Ιδιαίτερη αίγλη προσέδωσε η Φιλαρμονική, υπό την διεύ-
θυνση του κ. Κώστα Γαλάνη, που συγκίνησε όλους.
Παραβρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους: ο 

Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ.Πέτρος Τατούλης, ο 
Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιάννης Γιαννόπουλος, ο Πρόεδρος 
της ΓΣΕΕ κ. Γιάννης Παναγόπουλος, οι βουλευτές κ.κ  Γε-
ώργιος Παπαηλιού και Κώστας Βλάσης, ο Δήμαρχος Ιλίου 
κ. Νίκος Ζενέτος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου 
κ.Γεώργιος Ρουμελιώτης, η αντιπρόεδρος του Ελληνικού 
Τμήματος Γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Εύη Τατού-
λη, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
του Δήμου Γορτυνίας κ. Μαρίνα Διαμαντοπούλου, οι 
αντιστράτηγοι ε.α. κύριοι Μυλωνάς και Παπασταύρος, ο 
Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ευστάθιος Κούλης, ο πρόεδρος του 
ΤΔ Σέρβου κ. Γιάννης Ρουσιάς και ο δημοτικός Σύμβουλος 
του Δήμου Ιλίου κ. Γιάννης Βέργος.
Την όλη εκδήλωση συντόνιζε η τελετάρχης, κ. Σ. Πομώ-

νη, βοηθούμενη από τον ιατρό και επιστημονικό συνεργάτη 
του ΕΚΠΑ κ. Αλέξανδρο Σαμόλη.
Αφού εψάλη επιμνημόσυνη δέηση από τον πρωτοσύγγε-

λο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως 
κ.Ιάκωβο Κανάκη και τον πατέρα Δαυίδ, ακολούθησαν τα 
αποκαλυπτήρια της προτομής.
Στη συνέχεια, προλόγισε τον τιμώμενο ο εγγονός του, 

ιατρός Καθηγητής Πανεπιστημίου κ. Γεώργιος Θ. Τρου-
πής και ακολούθησαν χαιρετισμοί από τους επισήμους. 
Κύριος ομιλητής της όλης εκδήλωσης ήταν ο ιστοριοδίφης 

κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Τα ηχητικά κάλυψε ο Νίκος Αρ. 
Τρουπής που ετοίμασε και βίντεο. Βίντεο, επίσης, ετοίμασε 

κι ο Ν. Ι. Βέργος με τη χρονολογική σειρά που εξελίχθη η 
εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων. 
Στην εκδήλωση παρέστησαν πάρα πολλοί Σερβαίοι, που 

με την ευκαιρία της γιορτής της Παναγίας επισκέφθηκαν το 
χωριό, καθώς και πολλοί επισκέπτες από τα γύρω χωριά.
Η ξεχωριστή αυτή εκδήλωση έκλεισε με δεξίωση που 

παρέθεσε σε όλους τους παρευρισκόμενους ο κ. Γεώργιος 
Τρουπής, Καθηγητής Ιατρικής, απόγονος του τιμωμένου 
ήρωα, που είχε την πρωτοβουλία για το Μνημείο και κάλυψε 
όλες τις δαπάνες.
Αξίζουν, πολλά συγχαρητήρια στον κ. Γεώργιο Θ. Τρουπή 

και στην οικογένειά του, καθώς και σε όσους τίμησαν τη 
μνήμη του Λοχαγού.
Υ.Σ. Τα έξοδα του παρόντος φύλλου, επίσης, θα κα-

λυφθούν από τον καθηγητή κ. Γεώργιο Θεοδ. Τρουπή, 
μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων.

Έναρξη της εκδήλωσης από την κα Διονυσία Πομώνη
Εκλεκτοί καλεσμένοι, Καλώς 

Ήλθατε,
Σήμερα, είναι μια λαμπρή μέρα 

για το χωριό Σέρβου, καθώς θα 
πραγματοποιηθούν τα αποκαλυ-
πτήρια της προτομής του Ήρωα 
Λοχαγού Δημητρίου Θ. Τρουπή, 
που έπεσε ηρωικά μαχόμενος 
στη Μικρά Ασία, το 1921.
Παρακαλούμε πολύ το δή-

μαρχο κ. Γιάννης Γιαννόπουλο 
και τον περιφερειάρχη κ. Πέτρο 
Τατούλη να προσέλθουν για τα 
αποκαλυπτήρια της προτομής.

Πρόλογος από τον Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Αθηνών 
κ. Γ. Τρουπή

Κύριε δήμαρχε, κ. Περιφερει-
άρχα, κ. Αντιπεριφερειάρχα, κ. 
πρόεδρε της ΓΣΕΕ, κ. δήμαρχε 
Zενέτο, κοι Βουλευτές, κα Εύη 
Τατούλη, δημοτικοί σύμβουλοι, 
πρόεδρε της κοινότητας, φίλοι 
μου συμπατριώτες, γιατροί φίλοι 
από την Αθήνα, κυρίως η Διευ-
θύντρια του Αναισθησιολογικού 
Τμήματος του Νοσοκομείου Νο-
σημάτων Θώρακος κα. Γεωργία 
Κωνσταντοπούλου, με συγκινή-
σατε ιδιαιτέρως. Κώστα Βλάση, 
μου θύμισες τις παλιές καλές 
στιγμές. Ευχαριστώ πάρα πολύ 
όλους σας και τους γιατρούς 
του τόπου, που βρίσκονται εδώ, και ιδιαίτερα τους καθηγητές 
της Ιατρικής, αδερφούς Ιωάννη και Διονύσιο Ν. Δημόπουλο, οι 
οποίοι ήρθαν στο χωριό, προκειμένου να παραβρεθούν στην 
εκδήλωση. Τέλος, ευχαριστώ τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συνδέσμου 
Ιωάννη Κ. Μπόρα, επίτιμο Εφέτη και όλα τα μέλη του Δ.Σ., για τη 
συμπαράστασή τους. 
Με λίγα λόγια. Ύστερα από 100 περίπου χρόνια, υλοποιείται 

σήμερα μια διακαής και ανεκπλήρωτη επιθυμία δύο ανθρώπων. 
Αφ’ ενός μεν, του αδερφού μου Δημήτρη (Μίμη), που είχε και το 
όνομα του ήρωα, αφ ετέρου δε, του εξαδέλφου μου, διακεκρι-
μένου και εξαίρετου λογοτέχνη, δάσκαλο Θοδωρή Τρουπή, που 
επιθυμία και των δύο ήταν να στηθεί προτομή του ήρωα λοχα-
γού, ο καθένας βέβαια από τη δική του σκοπιά. Αλλά, δυστυχώς, 
και οι δύο τους έφυγαν ενωρίς από τη ζωή. 
Φίλες, φίλοι, κυρίες και κύριοι, φίλοι μου συμπατριώτες, όλοι 

αγαπούμε την πατρίδα μας. Κάποιοι, όμως, την αγάπησαν πιο 
πολύ, έδωσαν και τη ζωή τους για αυτήν. Όσοι αναγνωρίζουν την 
προσφορά τους πιστεύουν ότι δεν πέθαναν, γιατί τους θυμούνται 
για πάντα. Είναι αλήθεια τελικά. Πεθαίνει μόνο εκείνος που τον 
ξεχνούν. Χειρότερη από τον θάνατο είναι η απώλεια της μνήμης. 
Γι’ αυτό εκείνο που ζητούν οι ήρωες από εμάς, ως τελευταία και 
μοναδική τους επιθυμία είναι η διατήρηση ζωντανής της θυσίας 
και της μορφής τους. Και τον ήρωα Λοχαγό Δημήτριο Τρουπή 
υπάρχουν πολλοί ακόμα που τον θυμούνται. Για αυτό και δεν 
πέθανε. Ζει και θα ζει στις καρδιές όσων δεν τον ξεχνούν και 
αισθάνονται υπερήφανοι για τη μεγάλη του προσφορά στην 
πατρίδα. Η θυσία του ήρωα λοχαγού Δημητρίου Τρουπή πότισε 
και θα ποτίζει τις νέες γενιές, με γάλα ανδρείας και λευτεριάς.
Ήρωα, Λοχαγέ Δημήτριε Τρουπή, 
Του Ανδρειωμένου ο θάνατος,
Θάνατος δεν λογιέται.
ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Χαιρετισμός - Ομιλία Περιφερειάρχη
 Πελοποννήσου κ. Π. Τατούλη

Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κοι δήμαρχοι, κ. πρόεδρε της ΓΣΕΕ, 
κοι εκπρόσωποι των θεσμών, κοι δημοτικοί σύμβουλοι, κυρίες 
και κύριοι. 
Θα ήθελα από την πρώτη στιγμή να επαναλάβω αυτό που 

είπε ένας αγαπημένος μου φίλος, ένας συμπατριώτης σας, ένας 
από τους σημαντικότερους ιστοριοδίφες της Αρκαδίας, που εδώ 
και πολλές δεκαετίες θέλει να μας υπενθυμίζει συνεχώς, λέγοντας 
ότι η ιστορία και η θύμηση των προσώπων δεν είναι τίποτα άλλο, 
παρά το ζωντάνεμα της ιστορικής μνήμης, που έχει ανάγκη σή-

Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης.Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης.

μερα ο λαός.
Γι’ αυτό, και ιδιαιτέρως, θα 

ήθελα να επαινέσω τον καθη-
γητή συνάδελφό μου γιατρό, 
το Γιώργο τον Τρουπή γι’ αυτήν 
την πρωτοβουλία. Γιατί εδώ δεν 
ήρθαμε απλώς επειδή θέλαμε να 
τιμήσουμε μία προσωπικότητα 
του τόπου μας, αλλά θα θέλαμε 
εδώ με την ευκαιρία αυτή να συμ-
βολίσουμε τις πάγιες και διαρκείς 
αξίες αυτού του τόπου, γιατί η 
προσωπικότητα του Δημητρίου 
Θεοδώρου Τρουπή δεν είναι μία 
απλή και μόνο ηρωική προσωπι-
κότητα, έτσι όπως την αντιλαμβα-
νόμασταν στην καθημερινότητα και στην πολλαπλότητα, κύριε 
πρόεδρε της ΓΣΕΕ, των ηρώων που έχει αναδείξει αυτός ο τόπος, 
είναι μια πολυσύνθετη προσωπικότητα, είναι μια προσωπικότητα 
η οποία βρέθηκε στο διάβα των χρόνων, των δεκαετιών, των ιστο-
ρικών συγκρούσεων αυτού του τόπου και στην πρώτη γραμμή.
Ήταν ακριβώς αυτή η προσωπικότητα που γεννήθηκε εδώ στου 

Σέρβου, έχοντας πάντοτε στο μυαλό του και στο DNA του όλες 
αυτές τις αξίες του ηρωικού τόπου, με ηρωικούς ανθρώπους και 
έχοντας στο DNA του την ιστορική παρουσία του προπάππου 
του, του Βασιλείου Τρουπή, ενός ήρωα της επανάστασης του 21. 
Μια από τις ηρωικότερες μομφές των Γορτύνιων πολεμιστών, 
κατά τη διάρκεια του 1821.
Ο τιμώμενος αείμνηστος ήρωας του τόπου μας, Δημήτριος 

Θεοδώρου Τρουπής, υπήρξε ένας από τους ανθρώπους που δεν 
φυγομάχησαν από τη ζωή, που δεν φυγομάχησαν στα προσκλη-
τήρια του τόπου του, όταν νεαρός έφεδρος υπηρέτησε τον Ελλη-
νικό στρατό στις ανάγκες και στις απαιτήσεις του Μακεδονικού 
Αγώνα, ένας ηρωικός Μακεδονομάχος, που ακόμα δεν έχω δει 
την πραγματεία, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο Γιώργος θα έχει βρει 
τα αντίστοιχα στοιχεία που θα συγκροτούσαν και θα συγκροτούν 
τη μνήμη του, και θα φέρει στο φως όλες τις αρετές αυτού του 
σπουδαίου άνδρα.
Από την άλλη πλευρά, είναι αυτός που στο προσκλητήριο των 

Βαλκανικών Πολέμων βρέθηκε μπροστά, βρέθηκε μπροστά στον 
Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπηρετώντας και ως μέλος του τακτι-
κού Ελληνικού Στρατού, αλλά και κάτι που δεν το γνωρίζετε και 
ως εθελοντής των συμμαχικών δυνάμεων, για την απελευθέρωση 
της Ελλάδος από τους Γερμανοβουλγάρους. 
Τα πάθη και η Οδύσσεια αυτού του ταπεινού ανθρώπου που 

σήμερα τιμούμε, του λοχαγού Δημήτριου Θεοδώρου Τρουπή, ήταν 
εξαιρετικά σημαντική, τόσο που δεν μπορούν να περιγραφούν, 
ούτε να παρομοιαστούν με την Οδύσσεια του Οδυσσέα. Συλλαμ-
βάνεται αιχμάλωτος από τις Γερμανοβουλγαρικές δυνάμεις και 
οδηγείται αιχμάλωτος μαζί με το 4ο Σώμα Στρατού στο Γκαίρλιτς 
της Γερμανίας. Ένας άνθρωπος μαχητικός, ο οποίος βρισκότανε 
κάποτε στην πρώτη γραμμή και εκεί το 1921, στις τελευταίες 
μάχες, τις επωδούς το  Σαγκάριου, τον βρήκε ο θάνατος στις 13 
Αυγούστου. 
Περίπου 96 χρόνια, από την ολιγωρία της Ελληνικής πολιτείας 

να τον τιμήσει να επωφεληθεί του βίου και της πολιτείας του, να 
επωφεληθεί του θανάτου του και της προσφοράς της ζωής του, 
απέναντι στον τόπο και ευτυχώς που οι απόγονοί του έχοντας 
πάντοτε ζωντανή την παρουσία του στην καθημερινότητα της 
οικογενειακής τους ζωής, πήραν αυτήν την πρωτοβουλία μαζί με 
το Δήμο Γορτυνίας, προκειμένου να τον τιμήσει και να θυμίσουν 
σε όλες τις γενιές, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι που οδηγούσαν 
πάντοτε τον τόπο, ως παράδειγμα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τα ση-
μερινά μας υποδείγματα, που θέλουν έτσι ανυπότακτα να σταθούν 
απέναντι σε όλους, που θεωρούν ότι μπορούν να είναι μεσσίες για 
τον τόπο, ότι η χώρα μας πλέον δεν στηρίζετε σε αυτούς.
Η χώρα μας στηρίζεται στους ανιδιοτελείς ακομμάτιστους πο-

λίτες, που προτάσσουν πάντοτε πάνω από όλα το καθήκον υπέρ 
της πατρίδος και αυτή η φιλοπατρία είναι το κρίσιμο στοιχείο, 
που δημιουργεί τις προϋποθέσεις σήμερα στην κοινωνία μας 
να είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι, ότι μεσσίες δεν υπάρχουν στο 
σύγχρονο κόσμο. Η μόνη ελπίδα του τόπου μας είναι οι ίδιοι οι 
ανιδιοτελείς πολίτες.
Θα ήθελα δημόσια να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας απέναντι 

σε αυτήν την πρωτοβουλία, γιατί μας δίνεται πάλι ο καιρός να ξα-
νασκεφτούμε την πορείας μας, να ξαναθυμηθούμε τους μάρτυρές 
μας, να δούμε πάλι το ηρωολόγιό μας και να καταλάβουμε κάτι, 
ότι αυτός ο τόπος για πολλές χιλιετίες περπάτησε πάντοτε στις 
ίδιες αξίες, στα ίδια δόγματα, κι αυτό οφείλουμε να το τηρήσουμε 
ως κόρη οφθαλμού. 
Θερμά συγχαρητήρια, συνάδελφε, καθηγητά Γιώργο Τρουπή.

Χαιρετισμός Δημάρχου Γορτυνίας κ. Γ. Γιαννόπουλου
Σεβάσμιοι πατέρες, κ. Βου-

λευτές , κ . περιφερειάρχη , κ . 
αντιπεριφερειάρχες, περιφερει-
ακοί σύμβουλοι, συνάδερφοι 
δήμαρχοι, κύριε πρόεδρε της 
ΓΣΕΕ, πρόεδροι συλλόγων, κυρίες 
και κύριοι. 
Μας έλαχε και λέω μας έλα-

χε, γιατί για εμάς είναι τύχη, 
για κάποιους, όμως, μπορεί να 
θεωρείτε ατυχία, το να είσαι 
εκπρόσωπος ενός τόπου, όπως 
η Γορτυνία, δύσβατου και δύ-
σκολου, αλλά νομίζω ότι μάλλον 
προνόμιο είναι να είμαστε εκ-
πρόσωποι ενός τόπου, ο οποίος έχει ιστορία, έχει ανθρώπους, 
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Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος στη Μικρά Ασία, η ιστο-
ρική διάσταση εκείνης της εκστρατείας είναι άλλης τάξεως και 
δεν προσφέρεται για συζήτηση σήμερα, περιλαμβάνει πράξεις 
ηρωικές, ατόμων, ατομικές πράξεις και, κυρίως, μεγάλη προ-
σφορά. Αυτήν την προσφορά τιμά σήμερα το χωριό του, το 
Σέρβο, και επιπλέον, θα έλεγα ότι η πατρίδα τον ευγνωμονεί 
για την προσφορά, έστω και αν αυτή η ευγνωμοσύνη έρχεται 
μετά από πολλά χρόνια. 
Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια Γιώργο.

Χαιρετισμός Βουλευτή κ. Κ. Βλάση
Κύριε βουλευτά, κ. περιφερει-

άρχη, κοι. δήμαρχοι, δημοτικοί 
σύμβουλοι, συμπατριώτισσες, 
συμπατριώτες, κατά βάση Γορ-
τύνιοι.
Να μου το επιτρέψουν αυτοί οι 

λιγοστοί μη Γορτύνιοι που είναι 
εδώ, αλλά σήμερα, η γορτυνιακή 
φλέβα χτυπάει γερά στου Σέρ-
βου. Για μένα, πραγματικά, είναι 
μία στιγμή έντονα συγκινησιακή 
να απευθύνω τον χαιρετισμό 
για έναν δάσκαλό μου. Γιατί 
χαιρετίζω μία πρωτοβουλία του 
Καθηγητή μου, του Γιώργου του 
Τρουπή, για τον οποίο οφείλω -και το λέω δημόσια- οφείλω 
πολλά για την ιατρική και ακαδημαϊκή μου καριέρα, γιατί τον 
είχα δάσκαλο, πατέρα, στα πρώτα μου βήματα σαν φοιτητής 
και βέβαια σύμβουλο και πατέρα και αργότερα όταν διδάσκουμε 
μαζί από τα ίδια έδρανα της Ιατρικής Σχολής, και πραγματικά 
δεν περίμενα κάτι διαφορετικό από τον Καθηγητή μου από 
το να πάρει μία τέτοια ανυστερόβουλη πρωτοβουλία. Γιατί 
πραγματικά, βλέπουμε, αν μέσα από μία πράξη κερδίζει κάτι ή 
όχι. Και ο Καθηγητής δεν κερδίζει.
Σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε όλοι, τις δύσκολες 

αυτές στιγμές, τέτοιες πρωτοβουλίες είναι σημαντικές. Γιατί 
όταν βλέπουμε στην εποχή μας σύμβολα, όπως, παραδείγ-
ματος χάρη, τη σημαία, να ξεθωριάζουν, -ηχούν ακόμα εμένα 
στα αυτιά μου από χείλη επίσημα, να λένε ‘’τι είναι η Ελληνική 
σημαία, ένα απλό πανί κι αν καίγεται γιατί να ποινικοποιήσουμε 
αυτήν την πράξη?’’ 
Όταν βλέπουμε ότι η Ορθοδοξία βάλλεται από παντού, 

εμείς οφείλουμε, κόντρα στους καιρούς, να κοιτάξουμε πίσω, 
στις ρίζες μας, να δούμε αυτά που μας ένωναν και μας έκαναν 
ένα λαό υπερήφανο, και τέτοιες πράξεις, όπως η σημερινή μας 
οδηγούν εκεί.
Κύριε Καθηγητά, ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας για 

αυτήν την πρωτοβουλία σας.

Χαιρετισμός από την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής γυναικών κα Εύη Τατούλη

Σεβαστοί πατέρες, άρχοντες 
αυτού του τόπου, συμπατρι-
ώτες και συμπατριώτισσες, κ. 
Καθηγητά.

Eυχαριστώ ιδιαίτερα γι’αυτήν 
την ευκαιρία που μου δίνεται, να 
πω κι εγώ δυο λόγια, σε αυτήν 
την εκδήλωση, η οποία είναι 
μια εκδήλωση, όχι απλά μνή-
μης, αλλά μια εκδήλωση όπου 
διαπιστώνουμε ότι ακόμα και 
σήμερα, σε μια περίοδο που όλοι 
θεωρούμε ότι τα πάντα δεν βαδί-
ζουν πουθενά, υπάρχουν ακόμα 
άνθρωποι, οι οποίοι μέσα από 
τις μνήμες καταφέρνουν κάτι θεμελιώδες για τις μέρες μας, να 
συνεννοηθούν, να συμφωνήσουν, να αναγνώσουν την ιστορία 
από την ίδια πλευρά. Θα μου επιτρέψετε να πω, από εκείνη την 
πλευρά της Γορτυνιακής φύσης, που είναι ακριβώς αυτή η φύση 
που μας αποδεικνύει ο ήρωας, που τιμάται σήμερα, ο Γορτύνιος, 
ο πολυμήχανος, εκείνος ο άνθρωπος που, αυτόκλητα, σε πολλές 
περιπτώσεις έρχεται να υπερασπιστεί αξίες και πατρίδες, ακόμα 
και όταν αυτό δεν του ζητάτε επιτακτικά.
Θα κλείσω μόνο με μια κουβέντα. Είπε ο φίλος, ο Κώστας ο 

Βλάσης, ότι ο καθηγητής, σήμερα, δεν κερδίζει τίποτα. Ο τόπος 
κερδίζει πολλά, ο καθηγητής μας κερδίζει πολλά, η Γορτυνία 
κερδίζει πολλά, η Αρκαδία και όλοι μας, γιατί αυτή η συγκε-
κριμένη στιγμή είναι μία ευχάριστη παρένθεση σε αυτό που 
όλοι, σήμερα, αντιμετωπίζουμε, ως κατάργηση της συλλογικής 
συνείδησης. Η ανιδιοτελής σκέψη, που έρχεται σε ανύποπτες 
στιγμές να επιβεβαιώσει την καθαρόαιμη δυνατή και δυναμική 
φύση του Αρκά και Γορτύνιου μαχητή και πολεμιστή και ήρωα.
Θερμά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία κ. καθηγητά. Σας 

ευχαριστούμε πολύ.

Χαιρετισμός κας Ελένης Θ. Τρουπή
Με ιδιαίτερη συγκίνηση βρίσκομαι δίπλα στο μνημείο του 

προπάππου μου.
Αγαπητοί συμπατριώτες, σε περιόδους κρίσης αξιών, όπως 

είναι αυτή που διέρχεται η πατρίδα μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
και η Ευρωπαϊκή Ήπειρος έχουν χάσει την πυξίδα, μαζί με τις 
αξίες τους. Ακόμα και η έννοια της πατρίδας έχει χάσει ορισμό, 
πυξίδα και αξία. Είναι αποτελεσματικό αντίδοτο η επιστροφή 
στις σημαντικές σελίδες της ιστορίας και η γνώση των αποφα-
σιστικών για τη χώρα μας ιστορικών γεγονότων. Για λόγους, 
λοιπόν, εθνικής αυτογνωσίας και ταυτότητας, η σημερινή τελετή 
αποτελεί σταθμό στην ιστορία του χωριού μας, της Γορτυνίας 
και της Ελλάδας.

Τιμούμε απόψε τον πρόγονό 
μου, προπάππου μου, πατριώτη 
μας και Μακεδονομάχο, που 
έπεσε, ηρωικά μαχόμενος, στις 13 
Αυγούστου του 1921, και δέχτηκε 
το βόλι στο μεσόφρυδο. Θα θυμί-
ζει αυτή η προτομή στις επόμενες 
γενιές πως η ελευθερία και η 
δημοκρατία είναι αδιαπραγ-
μάτευτες. Δεν χαρίζονται αλλά 
διεκδικούνται και αποκτιούνται, 
με θυσίες και αίμα.
Η αποψινή εκδήλωση είναι 

μνημόσυνο και για όσους έπεσαν 
μαχόμενοι και δεν επέστρεψαν 
ποτέ στα σπίτια τους. Είναι χρέος μας να μην τους αφήνουμε στο 
σκοτάδι της λήθης, αλλά να τους φέρνουμε στο φως της μνήμης.
Ευχαριστώ το θείο μου, τον Καθηγητή Γεώργιο Τρουπή, και 

όλους εσάς για την παρουσία σας.

Χαιρετισμός – Ομιλία Χρήστου Αθ. Μαραγκού 
Υποστρατήγου ε.α.

Σεβάσμιοι, Πατέρες, Κύριε Πε-
ριφερειάρχα, Κύριοι Δήμαρχοι, 
Βουλευτές, Πολιτευτές, Κυρίες 
και Κύριοι,

   Καλώς ορίσατε, στο ιστορικό 
χωριό Σέρβου. Στο παρατηρητή-
ριο του Μοριά. Στα 1111 μέτρα.
Μπροστά μας, στον ευρύ ορί-

ζοντα, τα μεγαλύτερα λατρευτικά 
κέντρα της αρχαιότητος. Το Λύ-
καιο, το Κωτύλιο, η Μίνθη, απέ-
ναντί τους η Ολυμπία, ανάμεσά 
τους ο Αλφειός. Η μεθόριος των 
Ορχομενίων, των Μεγαλοπολι-
τών και αργότερα στα χρόνια 
του Δεσποτάτου του Μυστρά, των Βυζαντινών.
Τη συνέχεια του χωριού μαρτυρούν τα λείψανα των αρχαί-

ων ιερών, τα κιονόκρανα, τα ψηφιδωτά, το κάστρο του στην 
κορυφή του Βουνού. Ο Αρτοζήνος του, ένα από τα αρχαιότερα 
τοπωνύμια της Ελλάδος. Η Φραζινέτα του, το αποτέλεσμα μιας 
μάχης, εκεί όπου οι Φράτζοι νίκησαν, νέταραν, τους Βυζαντινούς 
τον Αύγουστο του 1263. Τα Πέντε Αλώνια, αξέχαστες μνήμες 
της μοραΐτικης κλεφτουριάς. ‘Μαράθηκαν τα δέντρα κι ούλα 
τα κλαριά …’ ακούγεται μέχρι σήμερα. Κρησφύγετα των κατα-
διωκομένων οι σπηλιές, στους πρόποδες του βουνού. Σώζεται 
ακόμη η σπηλιά, όπου ο Παρασκευάς Πλαπούτας έκρυψε το 
γέρο του Μοριά στους διωγμούς των κλεφτών του 1802. Ση-
μαντικός ο ρόλος του Χωριού, στον ξεσηκωμό του 21, με τους 
φιλικούς του, τους οπλαρχηγούς του, τους στρατιώτες του. 
Αλλά και μετά την απελευθέρωση, η συμμετοχή του στους 

αγώνες του Έθνους υπήρξε σημαντική. Τριακόσιοι πενήντα 
οκτώ Σερβαίοι κληρωτοί και επίστρατοι πολέμησαν για την 
Πατρίδα. Από αυτούς, ένας Λοχαγός, τρείς Δεκανείς και τρι-
άντα ένας στρατιώτες, παρέμειναν στις θέσεις τους, … τοις 
κείνων ρήμασι πειθόμενοι. Αυτούς μας φέρνει στη μνήμη η 
σημερινή γιορτή.
Κυρίες και Κύριοι,
Μια σύντομη αναφορά στα ιστορικά γεγονότα της Πατρίδας, 

θα φανερώσει το μέγεθος της προσφοράς του χωριού στους 
Αγώνες του Έθνους, και θα εξάρει την ορθότητα της ενέργειας, 
του κυρίου Γεωργίου Τρουπή, να προβάλλει το έργο ενός Ήρωα 
που: Ριψοκινδύνευσε, Πολέμησε, Ανδραγάθησε και Θυσιάστηκε 
για την Πατρίδα. Συγχαρητήρια, κύριε Καθηγητά.
Κυρίες και Κύριοι,
Ο επαναπατρισμός του Ήρωα, αγκαλιάζει όλους τους Σερ-

βαίους, και κυρίως εκείνους που  διακρίθηκαν για τη γενναιό-
τητά τους, και που προσέφεραν και τη ζωή τους ακόμη για τη 
σωτηρία της πατρίδας.
Αγκαλιάζει τους Αγωνιστές του 1821.
Τους γενικούς οπλαρχηγούς 1:
Φώτιο Δάρα, Πανάγο Στρίγκο, Γεώργιο Μπακράτζη, 

Ηλία Κατζούλα και Ηλία Κωνσταντόπουλο, το στρατολόγο 
Κωνσταντή Ηλιόπουλο,
Τους γενναίους πολεμιστές ιερείς του :
Παπα-Σχίζα και παπα-Δάρα και,
Τους διακεκριμένους στρατιώτες του :
Ιωάννη Σμυρναίο, Γεώργιο Σχίζα, Ηλία Σχίζα, Στρίγκο 

Παναγιώτη και Βασίλειο Τρουπή.
Μερικοί απ’ αυτούς, πολέμησαν στο Κομπότι, στου Πέτα, στο 

Σούλι και παρευρέθηκαν στην πολιορκία και την ηρωική έξοδο 
του Μεσολογγίου.
ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥ
Αγκαλιάζει και εκείνους που πολέμησαν στη Μάχη του 

Σέρβου.
Όταν μια εχθρική φάλαγγα με δισχίλιους ιππείς και πέντε 

χιλιάδες αιγοπρόβατα κινείται στο ρέμα της Γκούρας, από της 
Γριάς το Διάσελο προς την Λιοδώρα, για να κάψει, να σκοτώσει, 
να ολοκληρώσει την καταστροφή, οι Σερβαίοι, από τις πλαγιές 
της Μακριαρράχης, εγείρονται, δίνουν το σύνθημα: 

-Φωτιά και τσεκούρι!
Οι κρότοι, οι αλαλαγμοί, ο αντίλαλος του φαραγγιού, αιφ-

νιδιάζουν, σκορπούν τον πανικό στους Τούρκο-Αιγυπτίους. 
Η κίνηση ανεκόπη. Εγκλωβισμένοι στον περιορισμένο χώρο, 
όλοι τρέχουν έντρομοι να σωθούν. Οι ιππείς εγκαταλείπουν τη 
λεία τους, γυρίζουν πίσω, πιάνουν τις ρεματιές, τις πλαγιές τα 
καταράχια, για να βρουν δρόμο, να φθάσουν στην Τρίπολη. Οι 
νικητές, στο σημείου κρούσεως, στους πρόποδες της Μακρια-
ράχης, χτίζουν τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Προσεύχονται 

έχει παράδοση, έχει κάτι παραπάνω από το όνομά της και το 
έδαφός της. 
Είναι αλήθεια ότι θέλοντας κανείς να διοικήσει ή να εκπροσω-

πήσει τον τόπο αυτό, δεν μπορεί να βασιστεί απλά σε γραπτά, 
σε νόμους, σε διαδικασίες, γιατί είναι κάποια πράγματα, όπως η 
παράδοσή μας, τα οποία δεν μπορούν εύκολα να γραφτούν σε 
χαρτί, δεν μπορούν να γίνουνε νόμοι, δεν μπορούν να γίνουνε 
προεδρικά διατάγματα. Είναι βιώματα. Και είμαστε λοιπόν τυχε-
ροί, γιατί είμαστε γεμάτοι από τέτοια βιώματα. Και η παράδοση 
αν μη τι άλλο, τί είναι? Είναι ένας άγραφος κώδικας, τον οποίο 
σεβόμαστε όλοι, μας δεσμεύει και μας καθοδηγεί σε όλη μας τη 
ζωή. Και είναι αλήθεια ότι πολλές φορές, αναρωτιούνται. -Καλά 
τι έχετε εσείς οι Αρκάδες, εσείς οι Γορτύνιοι, και μεγαλουργείτε; 
Είναι ακριβώς αυτό το βίωμα, ο άγραφος πολιτισμικός κώδικας, 
τον οποίο όλοι δεχόμαστε και όλοι σεβόμαστε. 

Kαι σήμερα, πιστεύω ότι τιμούμε έναν εκπρόσωπο αυτής 
ακριβώς της παράδοσης. Έναν εκπρόσωπο, που έζησε πριν από 
χρόνια, αλλά και τότε που έζησε, εκατό χρόνια πριν από εμάς, 
είχε την ίδια σπίθα, την ίδια φλόγα να υπηρετήσει την πατρίδα 
του, τον τόπο που καταγόμαστε. Σε κάποια χρόνια δύσκολα, 
όπως τότε που ξεκίνησε απ΄αυτή τη γωνιά της Ελλάδας, προ-
σπαθώντας να δημιουργήσουνε τη Μεγάλη Ελλάδα.
Δεν μπαίνω στο ιστορικό στοιχείο, αλλά πιστεύω ότι, όπως 

και ο εγγονός του ο Γιώργος, ο οποίος μας πρότεινε, και αμέσως 
δεχτήκαμε, με το δημοτικό συμβούλιο, να αποδώσουμε την τιμή 
αυτή στο Δημήτριο τον Τρουπή. Πιστεύω ότι και αυτός, όπως και 
εμείς, διέπεται από αυτές τις αρχές, και πιστεύω ότι αυτό τελικά 
είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, όπως λέμε στις διάφορες συ-
ζητήσεις, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε ένα κοινό κώδικα αναφοράς, 
ο οποίος είναι διαποτισμένος σε όλους μας, και αν έχουμε μία 
ευθύνη εμείς σαν τοπική αυτοδιοίκηση, σαν δημοτική αρχή, είναι 
να είμαστε συνεπείς, καταρχάς, σε αυτόν τον κώδικα. Οι νόμοι, 
τα γραπτά, έρχονται και παρέρχονται. Τα δημοτικά συμβούλια 
και οι σύμβουλοι εναλλάσσονται, οι δήμαρχοι εναλλάσσονται. 
Αυτός, όμως, ο κώδικας παραμένει σταθερός, και πιστεύω ότι 
εκεί πρέπει να είμαστε όλοι συνεπείς, και σήμερα, κάνουμε ένα 
βήμα, ένα δείγμα αυτής της συνέπειας σε αυτόν τον κώδικα της 
περιοχής μας. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία γιατρέ, είμαι 
ευτυχής που είμαι δήμαρχος τις μέρες αυτές, που κάναμε αυτήν 
την τελετή και εύχομαι να έχουμε και άλλες τέτοιες ευκαιρίες. 
Που είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε. Γιατί η γειτονιά μας έχει 
πολλούς τέτοιους ανθρώπους. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους 
που τιμάτε σήμερα με τη συμμετοχή σας τη σεμνή αυτή τελετή.

Χαιρετισμός του Προέδρου της Γ.Σ.Ε.Ε. κ. Γ. Παναγόπουλου
Όταν μου ζητήθηκε να μιλήσω 

στα αποκαλυπτήρια της προτο-
μής του Ήρωα, αρχικά, αρνήθη-
κα, γιατί δεν είναι στο γνωστικό 
μου αντικείμενο. Στην επιμονή 
του κ. Καθηγητή, σκέφτηκα να 
ενδώσω, γιατί θέλω τρία πράγ-
ματα να πω. 
Καταρχήν, συγχαρητήρια στην 

πρωτοβουλία του, όχι μόνο να 
σκεφτεί να τιμήσουμε τον εκλι-
πόντα ήρωα, αλλά και γιατί έκανε 
ένα θέλημα. Και εγώ πιστεύω 
-ξέρετε τις αντιλήψεις μου τις 
φιλοσοφικές- ότι ζούμε μέσα από 
τις μνήμες και τις πράξεις. Το θέλημα ήταν απέναντι στον αδερφό 
του τον εκλιπόντα και στο δάσκαλο λογοτέχνη Θεόδωρο Τρου-
πή. Αυτοί είχαν συλλάβει, αρχικά, την ιδέα αυτού του μνημείου.
Το δεύτερο που θα ήθελα να σας πω είναι με τι συνδέεται ο 

Δημήτριος Τρουπής. Με τους αγώνες για να μεγαλώσει η Ελλάδα. 
Δεν το γνωρίζετε πολλοί, αλλά ήταν συμμαχητής του Μίκη Ζέζα, 
αυτόν που ξέρουμε όλοι σαν Παύλο Μελά. Τον Μακεδονομάχο και 
μετά παρά τις επαγγελίες -πρέπει να το θυμίσω -ο Πέτρος έκανε 
μία νύξη, παρά τις επαγγελίες για το οίκαδε, για επιστροφή στην 
πατρίδα, βρέθηκε να μάχεται στα βάθη της Μικράς Ασίας, σε μία 
αχρείαστη, όπως απεδείχθη, ιστορικά, εκστρατεία και συνοδεύ-
τηκε- δεν έζησε να την δει- ίσως γι’ αυτό να ήταν και ευτυχής, δεν 
έζησε να δει την καταστροφή που υπέστη η Ελλάδα, που είχαμε 
σφαγές και ξεκλήρισμα του Ελληνισμού. Και αυτό πρέπει να μας 
θυμίζει σήμερα που περνάμε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, 
ότι οι μεγάλες επαγγελίες πρέπει να συνοδεύονται από ενότητα.
Και το τελευταίο να το πω στους συγχωριανούς μου. Μη συγ-

χέετε κάτι που όλοι συμφωνήσαμε. Η κοινή συμφωνία είναι ότι 
αγωνίστηκε για την πατρίδα. Μη το συγχέετε με άλλες επιθυμίες, 
να γράφουμε ονόματα σε ηρώα, να κάνουμε ονοματοδοσίες, 
όπου υπάρχει αμφισημία και αμφιβολία. Μας διαιρεί. Να μείνουμε 
σε αυτό που μας ένωσε και στην τελευταία συνέλευσή μας. 
Και πάλι τα θερμά συγχαρητήριά μου Γιώργο.

Χαιρετισμός Βουλευτή κ. Γ. Παπαηλίου
Είναι τιμή για μένα που μου 

δίνεται η ευκαιρία να απευθύνω 
έστω λίγα λόγια για έναν ήρωα 
που έπεσε υπέρ πατρίδος.
Ήταν μία εποχή δύσκολη, μία 

εποχή η οποία έθετε διλήμματα 
και σε αυτά τα διλήμματα και 
στα διακυβεύματα, ο Δημήτριος 
Τρουπής, ως φαίνεται από την 
πορεία του, έδωσε απαντήσεις, 
απαντήσεις θετικές, oι οποίες 
μένουν στη μνήμη, όχι μόνο 
του χωριού του, αλλά και της 
πατρίδας γενικότερα. 
Η συλλογική μεγαλοσύνη του 

...συνέχεια από σελίδα 5 Στη μνήμη του Δ. Θ. Τρουπή
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για τη Λευτεριά!
Η 10η Μαΐου 1826, μια μεγάλη, ίσως η μεγαλύτερη μέρα για 

το Χωριό μας 2

ΠΟΛΕΜΟΣ 1897
Αγκαλιάζει τους 41 πατριώτες3 που από τον ατυχή πόλε-

μο του 1897, παρά την πανωλεθρία που υπέστη ο Ελληνικός 
Στρατός, επέστρεψαν νικητές και τροπαιούχοι. Πολέμησαν και 
κέρδισαν την μεγάλη και μοναδική μάχη του Βελεστίνου. 
Οι Αρκάδες του 8ου Συντάγματος Πεζικού, ήσαν οι νικητές 

του πολέμου. Η προτομή του Διοικητού τους, που υπάρχει στην 
πλατεία του Βελεστίνου, είναι η αναγνώριση από την Πατρίδα 
των θυσιών και του άφθαστου ηρωισμού των ανδρών της 
μονάδος του.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
Στο Μακεδονικό Αγώνα 4, τιμούν το χωριό, τιμούν την Ελ-

λάδα, οι ενέργειες του Επιλοχία Ευζώνων, Τρουπή Δημητρίου, 
ως δάσκαλου Φιλίππου, στις Σαράντα Εκκλησιές. Θυμίζουν 
κρυφά σχολειά. Εμπεριέχουν κανόνες Φιλικών και ηρωισμούς 
κλέφτο - καπεταναίων, στα χρόνια της σκλαβιάς.
Δίδασκε Πατρίδα, Ιστορία, Παράδοση, Λευτεριά. Μοίραζε 

πολεμοφόδια. Προετοίμαζε για τον αγώνα. Ο ριψοκίνδυνος 
αγωνιστής και ο ένθερμος πατριώτης, επιλοχίας Τρουπής 
εντάχθηκε στην «Πανελλήνια Οργάνωση» με αυταπάρνηση, 
οικιοθελώς, για να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως δάσκαλος, 
προς εξυπηρέτηση των εθνικών ιδεωδών.
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
Στους Βαλκανικούς Πολέμους, ξεχώρισε ο Ανθυπασπιστής 

Τρουπής, στις μάχες μέχρις εσχάτων, μέχρι πλήρους συντριβής 
του εχθρού, διακρίθηκε, τιμήθηκε, προήχθη επ’ ανδραγαθία. 
Από τους 56 στρατιώτες από του Σέρβου, που πολέμησαν με 
γενναιότητα και αυτοθυσία, έπεσαν υπέρ Πατρίδος οι:
Σχίζας Γεώργιος, του Αθανασίου 5

Σχίζας Μιχαήλ, του Κωνσταντίνου6 
Δημόπουλος Χρήστος, του Νικολάου
Γκούτης Ιωάννης, του Βασιλείου και
Λιατσόπουλος Νικόλαος, του Ηλία, 
Βέργος Ηλίας, του Αθανασίου
Λύτρωσαν την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, οι απόγονοι 

των κλεφτο-καπεταναίων. Πήρανε τη Θεσσαλονίκη, τα πήρανε 
τα Γιάννενα, το Κιλκίς, το Λαχανά κι έφθασαν μέχρι την Τζου-
μαγιά, την Κρέσνα. Πάλλεται η καρδιά του Σέρβου στο θρυλικό 
Μπιζάνι, εκεί όπου, έξι γενναίοι στρατιώτες αποτέλεσαν την 
αιχμή του δόρατος για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. 
Αψηφώντας τα εχθρικά πυρά, σχημάτισαν ομάδα κρούσεως 
και έφθασαν μέχρι το Δουρούτη.
Στο σημείο της θυσίας, «Ηρώων», σήμερα, αναγράφει τα 

ονόματα των γιγάντων της επικής μάχης. Ο πατριώτης Σχίζας 
Μιχαήλ του Κων. είναι ένας από αυτούς. Σε σχετική γιορτή 
που έγινε, στην περιοχή, παρευρέθη και ο εγγονός του ήρωα, 
Σχίζας Νικόλαος. Η θυσία του Ήρωα μας συγκινεί. Η ενέργεια 
του εγγονού, άξια συγχαρητηρίων.

A΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Ο A΄ Παγκόσμιος Πόλεμος έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Σφρα-

γίστηκε με τη νίκη των Συμμάχων, με τις μάχες του Σκρά και 
Δοιράνης, με την παρέλαση του ελληνικού αγήματος στο Παρίσι. 
Η Ιστορία ακόμα … επιλεκτική, επιφυλακτική, διπλωματική … 
Αποσιωπάται η Γαλλική Κατοχή, τα Νοεμβριανά, η κατάστα-
ση του Δ’ Σώματος Στρατού, η αποστράτευση, η προκλητική 
ταπείνωση της Ελλάδος. Δεν αναφέρεται πουθενά η αθέτηση 
των υπεσχημένων, η τύχη της Κύπρου, των Δωδεκανήσων, 
της Βορείου Ηπείρου. Αποσιωπάται ακόμη και το μεγαλύτερο 
γεγονός του πολέμου, οι λυσσώδεις μάχες, οι επικοί αγώνες 
των: 35ου, 8ου, 11ου, 12ου, Συνταγμάτων που κατέλαβαν τα ζωτικά 
εδάφη της γραμμής αμύνης του εχθρού, στο σημείο μηδέν, 
στο Γκόλο Μπίλο, στο Πρέσλαπ, που τον κατεδίωξαν αρκετά 
χιλιόμετρα στο εσωτερικό της τοποθεσίας και τον ανάγκασαν 
να συνθηκολογήσει.
Από τους 38 στρατιώτες του χωριού, που εντάχθηκαν στις 

μονάδες της Παλαιάς Ελλάδος, πέθαναν από τις κακουχίες 
και τα τραύματα του πολέμου, στα στρατιωτικά νοσοκομεία, 
Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου οι:
Βέργος Γεώργιος του Δημητρίου,
Γεωργακόπουλος Χρήστος του Λεωνίδα,
Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννου,
Μαραγκός Βασίλειος του Χαραλάμπους
Μιχόπουλος Μαρίνης του Παναγιώτου,
Παγκράτης Γεώργιος του Ηλία,
Παπαθωμόπουλος Κωνσταντίνος του Θεοδώρου,
Σχίζας Αθανάσιος του Δημητρίου,
Στρίγκος Παρασκευάς του Αθανασίου,
Τρουπής Θεόδωρος του Βασιλείου,
Χρονόπουλος Κωνσταντίνος του Αναστασίου.
Παρ’ όλα αυτά, παρ’ όλο που η ταφή πρέπει να έγινε σε 

συγκεκριμένους χώρους, σε στρατιωτικά Νεκροταφεία, ακόμη 
αγνοούνται οι τάφοι τους.
Στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Λοχαγός Τρουπής ήταν Αξιωμα-

τικός του Δ΄Σώματος Στρατού, ήταν από εκείνους που σήκωσαν 
στους ώμους τους τις έριδες των αρχόντων, περί παραδόσεως 
της Χώρας στις Δυνάμεις της Συμμαχίας ή της Συνεννοήσεως. 
Επακόλουθο, αυτών των διαφωνιών, η Καταστροφή.
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
Στις επιχειρήσεις της Μ. Ασίας, συμμετείχαν, ως κληρωτοί ή 

ως επίστρατοι, περισσότεροι από εξήντα Σερβαίοι.
Έζευξαν το Σαγγάριο, διέσχισαν την Αλμυρά έρημο και τον 

Αύγουστο του 1921, επιτίθενται στα Υψώματα του Πολατλί, 
μόλις σαράντα χιλιόμετρα μακράν της Άγκυρας.
Πολέμησαν στην περιοχή του Αβγκίν, στην Κιουτάχεια, στο 

Κιρέζ Ογλού, στο Σαγγάριο, στο Καλέ Γκρότο, στο Καράκογιού, 
στο Κατσιλούκ, στο Άλ Μπανάζ,
Σε σκληρές μάχες, με αιματηρούς αγώνες, με συνεχείς επιθέ-

σεις και αντεπιθέσεις και από τις δυο πλευρές, με νυχτερινούς 
αγώνες εκ του συστάδην, έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι :
Τρουπής Δημήτριος του Θεοδώρου, ήταν ο ήρωας του 

Μακεδονικού Αγώνα, των Βαλκανικών Πολέμων, του Α’ Πα-
γκοσμίου Πολέμου, ήταν ο Λοχαγός ο Δκτής του 2ου Λόχου, 
του 3ου Συντάγματος της ΧΙΙΙ Μεραρχίας, που τη νύχτα της 
12ης Αυγ. 1921, διέταξε εφ’ όπλου λόγχη στην αντεπίθεση, στην 
ανακατάληψη του Κιρέζ Ογλού. Λίγα μπαρουτοκαπνισμένα 
αγρολούλουδα, δυο-τρεις ριπές πολυβόλων, σφράγισαν τα 22 
χρόνια συνεχών προσφορών προς την πατρίδα, του μεγάλου 
πατριώτη, του πολεμιστή, του ηγήτορα.
Και οι στρατιώτες:
Σχίζας Αγγελής του Νικολάου7

Τρουπής Παναγιώτης του Ιωάννου8

Βέργος Γεώργιος του Διονυσίου9

Γρέκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου10

Παναγόπουλος Φώτιος του Παναγιώτη11

Παναγόπουλος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου12

Μπόρας Ηλίας του Ιωάννου13

Παγκράτης Ηλίας του Κων14

Γρέκης Παναγής του Ιωάννου15

Μεγάλες οι απώλειες της Μικρασιατικής Εκστρατείας, 953 Αξ/
κοί και 22.567 οπλίτες. Βαρύ το τίμημα και για το χωριό, ένας 
αξ/κός και εννέα οπλίτες. Σε διάστημα 18 ημερών, από 12 έως 
30 Αυγούστου, έξι τηλεγραφήματα από το μέτωπο ενημέρωναν 
ότι ακόμη έξι πατριώτες μας έπεσαν υπέρ Πατρίδος.
Για πολλά χρόνια, στο χωριό δεν φορέθηκε άσπρη τσε-

μπέρα, δεν φορέθηκε χρωματιστό φουστάνι.
Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Στον Πόλεμο του ’40, ενενήντα επτά στρατιώτες, από του 

Σέρβου, κληρωτοί και επίστρατοι, πλαισίωσαν σταδιακά τις 
μονάδες του ελληνικού στρατού στο μέτωπο. Εκεί, πολέμησαν 
και οι γονείς της Γενιάς μου.
Βρίσκονται, ακόμη, στα εικονοστάσια πολλών σπιτιών, τα επι-

στολικά δελτάρια που λαβαίναμε από το μέτωπο με την Υπέρ-
μαχο Στρατηγό. Αγγελτήρια θριάμβων. Παντού, στη Μπίγλιστα, 
στο Λεσκοβίκι στην Κορυτσά, στη Μοσχόπολη, στο Πόγραδετς, 
στην Πρεμετή, στους Αγίους Σαράντα, στο Αργυρόκαστρο, στη 
Χειμάρρα, στην Κλεισούρα…
Οι σημαίες των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου,… “ανεπετάν-

νυντο “, …για να υποδεχτούν τους ήρωες απελευθερωτές από 
τη μητέρα πατρίδα.
Το Μάιο του 1941, έλυσαν τους ζυγούς. Άλλοι τραυματίες, άλ-

λοι άρρωστοι, όλοι ταλαιπωρημένοι, μετά από πορεία πολλών 
χιλιομέτρων, επέστρεψαν στα σπίτια τους, υπερήφανοι, γιατί 
εκτέλεσαν το καθήκον τους.
Οι στρατιώτες:
Βέργος Διαμαντής του Κωνσταντίνου16,
Μπόρας  Παρασκευάς του Ιωάννου17,
Τρουπής Γεώργιος του Βασιλείου18,
Δημητρόπουλος Δημήτριος του Δημητρίου19,
παρέμειναν στις θέσεις τους.
Στη Μπίγλιστα, στο ύψ. 753, στο Σιρακούτ, στο Κιάφε Λουζίτ, 

…μέχρι τελευταίας ρανίδος...
Έζησαν τη φρίκη του πολέμου! Επέδειξαν άφθαστο ηρωισμό !
Ήταν τότε που πίστεψε η Υφήλιος ότι, οι ήρωες πολεμούν 

σαν Έλληνες.
Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΜΑΪΟΣ 1941
Δέκα οκτώ, κληρωτοί στρατιώτες από του Σέρβου, των 

κλάσεων 1940β και 1941, αποβιβάστηκαν το 2ο δεκαήμερο 
του Απριλίου στην Κρήτη, για την άμυνα του Νησιού. Όλοι 
τους διεξήγαγαν νικηφόρο αγώνα, πολέμησαν με γενναιότητα, 
απέκρουσαν τις γερμανικές δυνάμεις, κράτησαν τις θέσεις τους 
για αρκετό χρόνο, προκάλεσαν μεγάλες απώλειες στον εχθρό, 
συνέλαβαν αιχμαλώτους.
Ο στρατιώτης Δημόπουλος Νικόλαος του Ιωάννου έπεσε 

στο πεδίο της μάχης. Υπερέβαλλε τον εαυτό του σε μια ειδική 
καταδρομική ενέργεια, την οποία αναλαμβάνουν εκπαιδευμένα 
τμήματα και με μεγάλη προετοιμασία, στον Πύργο Ανίμπαλι 
Χανίων.
Η ΛΑΙΛΑΠΑ ΤΟΥ 1946–1948
Οι κάτοικοι του χωριού, αντιμετώπισαν με σοβαρότητα και 

ψυχραιμία τις ανώμαλες καταστάσεις της κατοχής, και αργότε-
ρα, στην καταστροφική λαίλαπα των ετών 1946-49, πρυτάνευσε 
η λογική και η ωριμότητα, και αποφεύχθηκαν πράξεις–ενέργειες, 
που στα υπόλοιπα μέρη της χώρας στοίχισαν πολλές ζωές και 
μεγάλες καταστροφές. Οι εμπειρίες τους στις ταλαιπωρίες, στην 
ξενιτιά, στη μαστοριά, στα ταξίδια, τους βόηθησαν να αξιοποι-
ήσουν τις ικανότητές τους και να αντιμετωπίσουν με θάρρος 
μια από τις χειρότερες καταστάσεις της χώρας.
Από τις κακουχίες πέθαναν οι Δεκανείς:
Βέργος Γεώργιος του Χρήστου
Στρίκος Ηλίας του Χρήστου
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ 1950 - 1954
Συμπολεμιστές, στη μακρινή Κορέα, οι στρατιώτες μας 

Τρουπής Δημήτριος και Παναγόπουλος Παναγιώτης, μας 
περιέγραφαν τις φρικτές μάχες, στα υψώματα 386 και Σκοτς, 
στον 38ο παράλληλο. Τις συνθήκες τραυματισμού του και της 
νοσηλείας του σε αμερικάνικό νοσοκομείο, στο Τόκιο, εξιστο-
ρούσε πολλές φορές ο φίλος μου ο Παναγής. Θαυμάζαμε τη 
δύναμη, το θάρρος τους, τη λεβεντιά τους.
Στη Σημαία του ελληνικού Συντάγματος απονεμήθηκαν από 

τις ΗΠΑ 6 χρυσοί πολεμικοί σταυροί, 32 ασημένιοι και 110 
χάλκινοι.

1970
Αργότερα την 12η Ιανουαρίου  1970, τελών σε διατεταγμένη 

υπηρεσία, έπεσε, ο Δεκανέας Ρουσιάς Ιωάννη του Ευστα-
θίου20.
Στο Ηρώων της 1ης Μοίρας Αλεξιπτωτιστών, μεταξύ αυτών 

που πέρασαν στην αθανασία εν τη εκτελέση του καθήκοντος, 

είναι και ο δικός μας αλεξιπτωτιστής Δεκανέας Ρουσιάς Ιωάννης. 
Στη βάση του Ηρώου, ένα καντήλι συντροφεύει τους αθανάτους. 
Εύχομαι ο Γιάννης να είναι ο τελευταίος πεσών.
Επίλογος
Η Ιστορία αναφέρεται πολλές φορές στους Ήρωες του 

Σέρβου.
Πολλά στοιχεία για τους Φιλικούς, τους Οπλαρχηγούς, τους 

Στρατιώτες, υπάρχουν στην Εθνική Βιβλιοθήκη. 
Εκθέσεις για τη μάχη του Σέρβου, στα Γενικά Αρχεία του 

Κράτους. 
Στην Ιστορία της Θράκης, αναφέρεται ο δάσκαλος Φιλίππου, 

ως μέλος της Πανελληνίου οργανώσεως.
Στους Αγώνες και νεκρούς των πολέμων του Έθνους, ανα-

φέρονται όλοι οι πεσόντες με πλήρη και λεπτομερή στοιχεία.
Παρ’ όλα αυτά, οι πεσόντες, οι Ήρωες δεν έτυχαν της προ-

βλεπόμενης αναγνώρισης, από το Χωριό τους.
Η ευχή: Υπέρ των Πεσόντων τοις ιεροίς ημών αγώσι… δεν 

αρκεί.
Η αρχή έγινε σήμερα.
Ο επαναπατρισμός του Ήρωα Τρουπή Δημητρίου, από τον 

απόγονο Τρουπή Γεώργιο, αναμφίβολα αναπαύει τον Ήρωα εν 
Ειρήνη στο χωριό του, επί πλέον, όμως, τιμά όλους τους πε-
σόντες πατριώτες, και χαροποιεί τους ζώντες, που αξιώθηκαν, 
που αξιωθήκαμε, σήμερα, να ανάψουμε ένα κερί στη μνήμη 
τους, ένα κερί τιμής και ευγνωμοσύνης.
Κυρίες και Κύριοι,
Σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με την παρουσία σας, σ’ 

αυτή την εθνική έπαρση, σ’ αυτή την ιστορική αναδρομή, στην 
αναφορά, των υπέρ Πατρίδος πεσόντων πατριωτών.
Ευχαριστώ και τον Κύριο Καθηγητή που μου έδωσε την ευ-

καιρία να αναφερθώ, σήμερα, στους αθάνατους του χωριού, 
στις μάχες τους στις θυσίες τους, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη 
μου για την προσφορά τους προς την Πατρίδα και να ευχηθώ, 
σε σύντομο χρονικό διάστημα, να γίνει προσκλητήριο Ηρώων, 
εκεί, όπου και όπως, οι σχετικοί νόμοι προβλέπουν.

Αιωνία σας η μνήμη Αθάνατοι!
Αναπαύσου εν ειρήνη, στην πλατεία του χωριού σου, 

Ήρωα Λοχαγέ!
Ευχαριστώ…

1  Εθνική Βιβλιοθήκη. Αρχείο Αγωνιστών ’21.
2 ΓΑΚ. Αναφορά Πλαπούτα προς την Κυβερνητική Επιτροπή.
3 Εφ Αρτοζήνος. Ο ατυχής Ελληνο-Τουρκικός πόλεμος 1897.
4  Χρήστου Αθ. Μαραγκού. Η πορεία του Ήρωα. Σέρβου 2017.
5  Εφ. ΣΚΡΙΠ, 9 Νοε. 1912. Ονομαστικός κατάλογος φονευθέντων κατά 

τη μάχη των Γιαννιτσών, της 20 Οκτ. 1912. Μνημείο Πεσόντων Γιαννιτσών. 
Στρατιωτικό Νεκροταφείο Γιαννιτσών.

6  Ηρώων Δουρούτη.
7  Στις 14 Μαρτίου, στο Αβγκίν.
8  Στις 16 Μαρτίου, στην Κιουτάχεια.
9  Στις 1 Ιουλίου, στο Αβγκίν.
10 Στις 15 Αυγούστου, στον Σαγγάριο.
11  Στις 16 Αυγούστου στο Καλέ Γκρότο.
12  Στις 18 Αυγούστου στο Καράκογιου.
13  Στις 29 Αυγούστου στον Σαγγάριο.
14  Στις 30 Αυγούστου στο Κατσιλούκ.
15  Στις 22 Αυγούστου στο Αλ Μπανάζ.
16  Στις 5 Νοε. Στην Μπίγλιστα.
17  Στις 9 Ιαν. στο ύψ. 753.
18  Στις 29 Ιαν. στο Σιρακούτ.
19 Στις 10 Μαρ. Στο Καιάφε Λουζίτ.
20  Οι εφημερίδες της 12ης Ιανουαρίου 1970, έγραφαν: Επί του Κιθαιρώνος, 

παρά το χωρίον Βίλια, κατά τη διάρκεια ασκήσεως ρίψεως αλεξιπτωτιστών, 
κατέπεσε Ντακότα με Καταδρομείς. Μεταξύ των νεκρών, ο Δεκανέας Ρουσιάς 
Ιωάννης εκ Γορτυνίας.

Κύρια ομιλία του Ιστοριοδίφη κ. Ν. Παπαγεωργίου
Σεβαστοί πατέρες, κύριοι επίσημοι, αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι 

κύριοι.
Με αισθήματα υπερηφάνειας, 

τιμής και ευγνωμοσύνης, ήλθαμε 
σήμερα εδώ, στου Σέρβου της 
Γορτυνίας, για να τιμήσουμε τη 
μνήμη του ήρωα λοχαγού Δημη-
τρίου Θ. Τρουπή.
Είναι προς τιμήν όσων λαμ-

βάνουν τέτοιες πρωτοβουλί-
ες εθνικού περιεχομένου, και 
ασχολούνται με θέματα που 
αναβαπτίζουν τους Έλληνες σε 
ευγενή Εθνικά ιδεώδη, τα οποία 
υπέρποτε άλλοτε η Πατρίδα μας 
έχει ανάγκη. Η τιμή για τη σημε-
ρινή εκδήλωση ανήκει στον Καθηγητή της Ιατρικής κ. Γεώργιο 
Θ. Τρουπή, ο οποίος μαζί με τον Θεόδωρο Κ. Τρουπή που από 
κοινού και με τον ομιλούντα κράτησαν και οι τρεις ζωντανή 
τη μνήμη του τιμωμένου, και συνέβαλλαν ώστε ν’ αποτραπεί 
ο ιστορικός λήθαργος.
Αιτία της σημερινής εκδήλωσης είναι η απόδοση φόρου τιμής 

με την τοποθέτηση της προτομής του, στο σπίτι όπου έζησε. 
Υπερήφανη γενιά Αγωνιστών «παρήγαγε» τον ήρωά μας, 

λοχαγό Δημήτριο Θ. Τρουπή. Ο Δ. Τρουπής ήταν γιός του 
Θεοδώρου και της Παναγούλας, και εγγονός, αντάξιος του 
Αγωνιστή του 1821 Βασιλείου Τρουπή.
Γεννήθηκε την πρώτη Ιανουαρίου του 1878. Φαίνεται ότι ο 

ήρωάς μας, που τιμάμε σήμερα, «πήρε» πολλά από τον παππού 
του, από τη δρακογενιά του 21, «του έμοιασε», όπως έλεγαν οι 
παλαιότεροι. Είχε την τύχη να τον γνωρίσει πολύ καλά, διότι 
όταν ο ήρωάς μας ήταν 22 ετών, ο παππούς του ζούσε. Υπήρξε 
αιωνόβιος. Επηρεασμένος από το ήθος και την προσφορά του 
παππού του προς την Πατρίδα, επεδίωξε να τον μιμηθεί. Τελικά, 
υπήρξε «αντάξιος βλαστός».
Ο ήρωάς μας τελείωσε το Σχολαρχείο και κατατάχτηκε στο 
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Εκδήλωση προς τιμήν του ήρωα λοχαγού Δημητρίου Θ. Τρουπή


Τάγμα ευζώνων, με ετήσιες ανακατατάξεις. Το 1908, οι πηγές 
της εποχής τον παρουσιάζουν ως λιποτάκτη.
Πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια της πορείας του, μία 

σύντομη παροιμία που διέσωσε ο μαθητής του Σωκράτη και 
δάσκαλος του Αριστοτέλη, ο Πλάτωνας, αγγίζει τον ήρωά μας 
και λέγει: «ΑΡΚΑΔΑΣ ΜΙΜΟΎΜΕΝΟΣ». Το να μιμείται, δηλαδή, 
κάποιος τους Αρκάδες, στην ανιδιοτελή προσφορά. Και εδώ 
η απόφασή του, η οποία «ζωγραφίζει» το χαρακτήρα του. 
Ακολούθησε τη φωνή της συνείδησής του. Πήγε, αγνοώντας 
τους κινδύνους για τη ζωή του, να προσφέρει για την πατρίδα. 
Δεν ήταν λιποτάκτης, αλλά βρισκόταν στην Ανατολική Θράκη, 
ως δάσκαλος, με το ψευδώνυμο «Φιλίππου» ή και «Πρίφτης», 
μαζί με τον τότε επιλοχία, όπως και ο Τρουπής, και αργότερα 
Πρωθυπουργό και Αντιβασιλέα Κονδύλη, όπου έσπειραν το 
σπόρο της Εθνικής συνείδησης.
Ενδεικτικά, το χωριό «Γιαντζικλάρ» κατοικείτο από βουλ-

γαρόφωνους και πρώτη δουλειά του Πρίφτη ήταν οι κάτοικοι 
και να εκμάθουν την ελληνική. Και έγινε το θαύμα. Σε μικρό 
χρονικό διάστημα, ακόμη και οι γέροντες μιλούσαν ελληνικά!!!
Στη συνέχεια, μετά την Εθνική του προσφορά στη Θράκη, 

έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς Πολέμους. Το καλοκαίρι του 
1916, το 4ο Σώμα του Ελληνικού Στρατού αποτελούμενο από 
6000 άνδρες υπό τον Συνταγματάρχη Δ. Χατζόπουλο, απομο-
νώθηκε από τους συμμάχους (Αγγλογάλλους) στην ανατολική 
Μακεδονία, και μη θέλοντας να προσχωρήσει στους συμμά-
χους, παραδόθηκε στους Γερμανούς και μεταφέρθηκε στο 
Γκαίρλιτς της Γερμανίας, όπου παρέμεινε στρατωνισμένο μέχρι 
της ανακωχής (1918), οπότε οι αξιωματικοί και στρατιώτες 
άρχισαν να επανέρχονται στην Ελλάδα. Ο λοχαγός Δημήτριος 
Τρουπής ήταν στην ομάδα «των Βενιζελικών αξιωματικών». 
Το πολικό ψύχος, (μείον 22 βαθμοί Κελσίου) μαζί με την έλ-
λειψη τροφίμων, (έτρωγαν μέχρι και αλεύρι ανακατωμένο 
με ξυλάλευρα, είχε ως αποτέλεσμα να πεθάνουν τετρακόσιοι 
στρατιώτες από τους αιχμαλώτους, και άλλοι διακόσιοι επέ-
στεψαν ετοιμοθάνατοι.
Πριν αιχμαλωτιστεί και μεταφερθεί στη Γερμανία, είχε αρρα-

βωνιαστεί με την πολύφερνη νύφη Κλεοπάτρα Παρίσση από τη 
Θεσσαλονίκη. Όταν, όμως, αιχμαλωτίστηκε και μεταφέρθηκε 
στη Γερμανία, διακόπηκε κάθε επικοινωνία. Προφανώς, η Κλε-
οπάτρα Παρίσση τον θεώρησε νεκρό και παντρεύτηκε άλλον.
Έλαβε μέρος στη Μικρασιατική εκστρατεία, ως λοχαγός, σε 

πολλές μάχες, όπου και έπεσε ηρωικά μαχόμενος, από βόλι «εξ 
ευθυτενούς τροχιάς», στις 13 Αυγούστου 1921, στο Κιρίς-Ογλού 
Ντάγ της Μ. Ασίας, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Ο Σερ-
βαίος Γιάννης Βέργος (Τσιανόγιαννης) ήταν ιπποκόμος του και 
έζησε τις στιγμές του θανάτου του. Πριν αρκετά χρόνια, ο κ. 
Γεώργιος Θ. Τρουπής μαζί με τον αδελφό του Δημήτριο πήγαν 
προς τούτο στην Κόρινθο όπου ζούσε, τον συνάντησαν και 
τους μετέφερε πολύτιμες πληροφορίες.

«Τον λοχαγό -τους είπε- τον λάτρευαν οι στρατιώτες και 
τον αγαπούσαν οι ανώτεροί του. Ήταν λεβέντης. Σχετικά με 
το θάνατό του: Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε έφοδο κατά των 
Τούρκων σ΄ένα ύψωμα. Τον χτυπά μια σφαίρα στο δεξί χέρι. 
(Και εδώ το ανατριχιαστικό). Ούτε καν πέρασε από το μυαλό 
του, αν και λαβωμένος, να σταματήσει την επίθεση! Μου είπε:

-Γιάννη δέσε μου την πληγή και φέρε τ’ άλογό μου.
Όταν καβάλησε, διέταξε έφοδο του λόχου. Τότε ακριβώς, τον 

χτύπησε μια σφαίρα στο μεσόφρυδο και έπεσε από το άλογο 
νεκρός. Τον θάψαμε με ηρωικές τιμές και αν με πάτε εκεί θα σας 
δείξω το σημείο που το θυμάμαι. Τον έκλαψα σαν πατέρα μου».

H σφαίρα που έστειλε στον άλλο Κόσμο τον λοχαγό Δημή-
τριο Β. Τρουπή, άλλαξε το ρουν της Ελλάδας, της Αρκαδίας και 
οπωσδήποτε του Σέρβου. Διότι αν δεν έπεφτε στη Μ. Ασία, 
δεδομένου ότι τόσο οι συναγωνιστές του στη Θράκη, όσο και 
οι συν εξόριστοι στη Γερμανία κατέλαβαν υψηλές θέσεις στη 
χώρα μας, συμπεραίνουμε ότι σ΄αυτές τις θέσεις θα μπορούσε 
να ήταν ο ήρωάς μας, διότι, συγκρινόμενος με αυτούς που τις 
κατέλαβαν, είχε τα αυτά προσόντα. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε: Ο Κονδύλης, που μαζί συνεργάστη-

καν έγινε Υπουργός, Πρωθυπουργός και Αντιβασιλέας, ο Γονα-
τάς, αρχηγός κόμματος και Υπουργός, ο Δημ. Λαμπράκης, ιδρυ-
τής του γνωστού Δημοσιογραφικού Οργανισμού ΒΗΜΑ-ΝΕΑ, 
οι σπουδαίοι ηθοποιοί, Βασίλης Ρώτας και Βασ. Αργυρόπουλος. 
ο ποιητής Λέων Κουκούλας, ο διάσημος Ζωγράφος Παύλος 
Ροδοκάκης. Επίσης, μέλη του Ανώτατου Ελληνικού Κομιτάτου, 
που σχηματίστηκε στην αρχή του Αγώνα στη Μακεδονία 
ήσαν ο Δημήτριος Καλαποθάκης, διευθυντής της εφημερίδας 
«ΕΜΠΡΟΣ», ο Γ. Πολίτης, ο Ι.Δ. Ράλλης, ο Ίων Δραγούμης, ο Β. 
Σαρόγλου, για ν΄αρκεστούμε σ΄αυτούς.
Για τον ήρωα λοχαγό Δ.Τρουπή, εναπόκεινται στους φορείς 

να ενεργήσουν, ώστε ένας δρόμος της Τριπόλεως, τουλάχιστον, 
να λάβει το όνομά του.
Κύριε Γεώργιε Θ. Τρουπή: Με τη σημερινή εκδήλωση επιτε-

λέσατε ένα ύψιστο Εθνικό καθήκον. Η πατριωτική σας πράξη 
ποτέ δεν θα λησμονηθεί.
Λοχαγέ Δημήτριε Θ. Τρουπή: Εμείς σχεδόν έναν αιώνα από το 

ηρωικό θάνατό σου, δεν σε ξεχνούμε, θα σε θυμόμαστε πάντα. 
Αισθανόμαστε ευγνώμονες και πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι 
πεθαίνουν όταν λησμονιούνται. 
Πιστεύοντας ότι εκφράζω και τις δικές σας επιθυμίες, απευ-

θύνομαι στο λοχαγό Δημήτριο Τρουπή, λέγοντας:
Αναπαύσου εν ειρήνη, θυσιάστηκες για την Πατρίδα, η ψυχή 

σου αγάλλεται και φτερουγίζει ανάμεσά μας.
Σας ευχαριστώ

Στο τέλος της τελετής απενεμήθησαν τιμητικά, αναμνηστικά 
μετάλλια. Μετάλλια έλαβαν, ο σεβαστός πατέρας Δαβίδ, ο Αρ-
χιμανδρίτης Κανάκης, ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιάννης Γιαννό-
πουλος, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, 
ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ κ. Παναγόπουλος, ο βουλευτής Αρκαδίας 

κ. Κώστας Βλάσης, ο δήμαρχος Ιλίου κ. Ζενέτος, ο ιστορικός κ. 
Νίκος Παπαγεωργίου, η αντιπρόεδρος του ελληνικού τμήματος 
κα. Εύη Τατούλη και ο διευθυντής της φιλαρμονικής κ Κώστας 
Γαλάνης.
Η τελετή ολοκληρώθηκε με κατάθεση στεφάνων. Στέφανα 

κατέθεσαν ο Δήμαρχος Γορτυνίας, κ. Γιαννόπουλος. Ο περι-
φερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης. Ο πρόεδρος 

της ΓΣΕΕ κ. Γιάννης Παναγόπουλος. Ο Καθηγητής Ιατρικής κ. 
Γεώργιος Τρουπής. Ο βουλευτής Αρκαδίας κ. Κώστας Βλάσης. 
Ο δήμαρχος Ηλείου κ. Νίκος Ζενέτος.

Όλα τα έντυπα και τα μέσα ενημέρωσης του Νομού Αρκα-
δίας αναφέρθηκαν εκτενώς στα αποκαλυπτήρια της προτομής 
του ήρωα Λοχαγού Δημητρίου Θ. Τρουπή, στο χωριό Σέρβου 
Γορτυνίας, Αρκαδίας, όπως: ‘’arcadia portal, ‘’kalimera-arkadia, 
‘’Δημοτική Ραδιοφωνία  Τρίπολης’’, ‘’Αρκαδικοί Ορίζοντες’’, 
εφημερίδα ‘’Γορτυνία’’, ‘’servou.gr’’, ‘’argonafplia.gr’’ , ‘’Νέα της 
Μεγαλόπολης’’ κ.α.
Χαρακτηριστικά παραθέτουμε το κείμενο του site http://

www.arcadiaportal.gr/ 

Αθρόα η προσέλευση των συμπατριωτών στην εκδήλωση μνήμης

Σε έντονο πατριωτικό περιβάλλον, έγιναν τα αποκαλυπτήρια 
της προτομής του λοχαγού Δημητρίου Τρουπή, στου Σέρβου. Ο 
λοχαγός έπεσε μαχόμενος στα βάθη της M. Ασίας. Ήταν φίλοι 
με τον μετέπειτα πρωθυπουργό Κονδύλη, Βενιζελικός και έπαιξε 
καθοριστικό ρόλο στις τότε εξελίξεις.
Σε μια σεμνή και συγχρόνως επίσημη τελετή, τα αποκα-

λυπτήρια της προτομής του λοχαγού Δημητρίου Θ. Τρουπή 
(1878-1921) που έπεσε υπέρ πατρίδος στις 13 Αυγούστου 1921, 
κοντά στο Κιρίς Ογλού Ντάγ της Μικράς Ασίας, κατά τη Μι-
κρασιατική Εκστρατεία, αφού είχε προηγηθεί πολυετής δράση 
και προσφορά του ως Μακεδονομάχος, στην απελευθέρωση 
ελληνικών εδαφών σε Μακεδονία και Θράκη.
Με πρωτοβουλία του εγγονού του λοχαγού,  Γεωργίου Θ. Τρου-

πή, καθηγητή Ιατρικής, και υπό την αιγίδα του Δήμου Γορτυνίας, 
τοποθετήθηκε Μνημείο με ανάγλυφη προτομή του, επί του κε-
ντρικού δρόμου, στοn τοίχο της αυλής της οικίας όπου γεννήθηκε.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε αποκαλυπτήρια Μνημείου, επι-

μνημόσυνη δέηση, χαιρετισμούς επισήμων, ομιλίες, απονομή 
τιμητικών πλακετών, κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή, και 
ανάκρουση Εθνικού Ύμνου από τη Φιλαρμονική Μεγαλόπολης, 
που ήταν προσκεκλημένη στη τελετή.
Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσαν ο Πρωτοσύγκελος της Ι.Μ. 

Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως π. Ιάκωβος Κανάκης και ο π. Δαβίδ.
Χαιρετισμούς απεύθυναν: ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιάννης 

Γιαννόπουλος, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος 
Τατούλης, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ κ. Γιάννης Παναγόπουλος, ο 
βουλευτής Αρκαδίας κ. Γεώργιος Παπαηλιού, ο βουλευτής Αρ-
καδίας κ. Κώστας Βλάσης και η κ. Εύη Τατούλη.
Την προσφορά και δράση του τιμώμενου ήρωα, καθώς και τα 

ιστορικά γεγονότα της εποχής εκείνης ανέπτυξε στην ομιλία του 
ο κ. Χρήστος Μαραγκός, υποστράτηγος ε.α., ενώ στη βιογραφία 
του και στην προσφορά του αναφέρθηκε ο ιστοριοδίφης κ. 
Νικόλαος Παπαγεωργίου. Επίσης, μίλησαν η εκπαιδευτικός κ. 
Ελένη Τρουπή και ο καθηγητής Ιατρικής κ. Γεώργιος Τρουπής.
Στην τελετή Μνήμης και Τιμής στον ηρωικό λοχαγό, παρέ-

στησαν οι εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Αυτοδιοίκησης και 
πολλοί Σερβαίοι, καθώς και επισκέπτες από γειτονικά χωριά.
Τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση: ο Δήμαρχος 

Γορτυνίας κ. Γιάννης Γιαννόπουλος, ο Περιφερειάρχης Πελοπον-
νήσου κ. Πέτρος Τατούλης, ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. Γεώργιος 
Παπαηλιού, ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. Κώστας Βλάσης, ο Δή-
μαρχος Ιλίου κ. Νίκος Ζενέτος, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ κ. Γιάννης 
Παναγόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γεώργιος Ρουμελιώτης, 
η πρόεδρος της ΔΗΚΕΓ κ. Μαρίνα Διαμαντοπούλου, ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Ευστάθιος Κούλης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Ιλίου 
κ. Γιάννης Ν. Βέργος, η Αντιπρόεδρος του Ελλην. Τμήματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Γυναικών κ. Εύη Τατούλη, ο εκπρόσωπος 
της Τοπ. Κοινότητας Σέρβου κ. Γιάννης Ρουσιάς, το Δ.Σ. του 
Συνδέσμου Σερβαίων, κ.ά.

Απονομή τιμητικής 
πλακέτας-μεταλλίου, 
στο Δήμαρχο Ιλίου, κ. 

Ζενέτο

Απονομή τιμητικής 
πλακέτας-μεταλλίου 
στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, 
κ Γ. Παναγόπουλο.

Απονομή τιμητικής 
πλακέτας-μεταλλίου 
στον Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου κ. 

Τατούλη 

Από αριστερά προς τα δεξιά διακρίνονται: η κα Μαίρη Τρου-
πή, ο Περιφερειάρχης κ. Π. Τατούλης, ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γ. 
Γιαννόπουλος, ο Καθηγητής Ιατρικής κ. Γ. Τρουπής, ο Δήμαρχος 
Ιλίου κ Ν. Ζενέτος, ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. Κ. Βλάσης και ο 
Δημοτικός Σύμβουλος Ιλίου κ. Γ. Ν. Βέργος
Η ξεχωριστή αυτή εκδήλωση έκλεισε με δεξίωση που παρέ-

θεσε σ’ όλους τους παρευρισκόμενους ο κ. Γεώργιος Θ. Τρου-
πής, καθηγητής της Ιατρικής, απόγονος του τιμώμενου ήρωα, 
που είχε την πρωτοβουλία για το Μνημείο και κάλυψε όλες 
τις δαπάνες. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον κ. Γεώργιο Θ. 
Τρουπή και στην οικογένεια του, καθώς και σε όσους τίμησαν 
τη Μνήμη του λοχαγού.
Ο περιφερειάρχης, βουλευτές και εξέχουσες προσωπικότητες 

τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, η οποία έγινε με 
πρωτοβουλία του εγγονού του, Καθηγητή Ιατρικής του Πανε-
πιστημίου Αθήνας κ. Γιώργου Θεοδώρου Τρουπή.
Ο συνεργάτης του ArcadiaPortal.gr Νίκος Τρουπής ετοίμασε 

ένα καταπληκτικό βίντεο από την εκδήλωση.
Φιλαρμονική του Δήμου Μεγαλόπολης

Επιστολή του κ. Χρήστου Αθ. Μαραγκού, Υποστρατήγου ε.α., 
προς τον Καθηγητή Ιατρικής, Γεώργιο Θ. Τρουπή

                                                                                                    4/09/2017
Σέρβου, 16 Αυγούστου 2017
Εορτή, εορτών. Εύγε στον κ. Τρουπή.
Προετοίμασε το χωριό. Το σημαιοστόλισε.
Θρόνιασε στην πλατεία του χωριού τον Ήρωα και μας 

έμαθε ιστορία. Μία εικόνα χίλιες λέξεις.
Σαν ήρθε η ώρα της γιορτής, μουσική του Δήμου παιάνιζε 

το ‘ως ευ παρέστητε’ στους προσκεκλημένους, στους φίλους.
Αντήχησαν εμβατήρια. Μακεδονία ξακουστή…
Παρόντες όλοι οι πατριώτες. Χρέος τιμής. 
Ήρθαν πολλά εγγόνια που έζησαν τα μοιρολόγια της για-

γιάς, που θυμήθηκαν το κλάμα του πατέρα, γιατί δεν γύρισε 
ο παππούς. Ήρθαν και κόρες Ηρώων… μας συγκίνησαν…
Στου Σέρβου, χτύπησε η καρδιά της Ελλάδας.
Μπράβο του γιατρού.
Ανακρούσθηκε ο Εθνικός Ύμνος. Ψάλθηκε το Τρισάγιο 

σα να ’ταν γιορτοφόρι. Οι προσκεκλημένοι τόνισαν στο 
χαιρετισμό τους το μεγαλείο του χωριού. Θαυμάσαμε τον 
περιφερειάρχη μας, τους Δημάρχους τόπου καταγωγής και 
διαμονής μας, τους Βουλευτές μας, τους πολιτευτές. Καμα-
ρώσαμε τον δικό μας Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε., γιό πολεμιστή, 
Τόκιο 1951. Αποκαλύφθηκε η προτομή.
Είδαμε τη μορφή του Λοχαγού, εκφραστική, αστραφτε-

ρή, διαπεραστική. Σαν να δίνει το παράγγελμα: Άνδρες. Εφ 
όπλου… Λόγχη!
Τον είδαμε να τον στεφανώνει η Δόξα. Μαζί του, όλοι οι 

ήρωες του χωριού.  Οι πολεμιστές. Τα κατάφερε ο Καθηγητής 
της Ιατρικής, Τρουπής Γεώργιος.
Επηρεασμένος από το πνεύμα του Ήρωα, επέτυχε στον 

αιφνιδιασμό, και αντί να εγείρει σχόλια, ανύψωσε το μαστο-
ρικό χωριό σε ιστορικό, και προχώρησε ακόμη περισσότερο, 
σε ηρωικό.
Μια εικόνα, διακόσια χρόνια ιστορίας.
Συγχαρητήρια, αγαπητέ φίλε, Γιώργο.
Σε ευχαριστούμε.

Χρήστος Αθ. Μαραγκός
Υποστράτηγος ε.α.

Η τελετή μνήμης έκλεισε: 
Με τήρηση ενός λεπτού σιγής. 
Ανάκρουση του Εθνικού μας Ύμνου από τη Φιλαρμονική 

Μεγαλοπόλεως. 
Στο τέλος, παρετάθη δεξίωση σε όλους τους παρευρισκο-

μένους, από τον Καθηγητή Ιατρικής κ. Γεώργιο Θ. Τρουπή.

Αναμνηστική πλακέτα-
μετάλλιο, 
που δόθηκε 
στους επισήμους


