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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Α. Απολογιστική έκθεση του απελθόντος Δ.Σ.
Την 16η Αυγούστου 2019 και ώρα 11 π.μ., στην αίθου-

σα  του Πολιτιστικού  Κέντρου,  στο  χωριό  Σέρβου,  έλαβε 
μέρος η Εκδήλωση Βράβευσης της κυρίας Χρυσούλας 
Ν. Ζαχαροπούλου, διεθνώς καταξιωμένης Ιατρού Γυ-
ναικολόγου Χειρουργού και Ευρωβουλευτού της Γαλ-
λικής Δημοκρατίας με την παράταξη του Emmanuel 
Macron. Μετά  το  τέλος  της  εκδήλωσης,  έγινε  η  ετήσια 
Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Σερβαίων, συνήλθαν 
σε Γ.Σ. τα μέλη του Συνδέσμου, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί 
από το Δ.Σ. του Συνδέσμου, στο έντυπο μέσο του Συνδέ-
σμου,  την  εφημερίδα  «Αρτοζήνος»,  φ.  214,  αλλά  και  στο 
ψηφιακό μέσο του Δ.Σ, την ιστοσελίδα servou.gr. 

Αφού τελείωσε,  λοιπόν,  το πρώτο χαρούμενο και  ταυ-
τόχρονα συγκινητικό μέρος της Εκδήλωσης, της Βράβευ-
σης της κυρίας Ζαχαροπούλου, από το Δ.Σ. του Συνδέσμου 
Σερβαίων, ακολούθησε το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, 
δηλαδή η καθορισμένη ετήσια Γ.Σ. του Συνδέσμου. Διαπι-
στώθηκε, κατ’ αρχήν, η κατ’ άρθρο 13, παρ. 1 του κατα-
στατικού, απαρτία  (η αίθουσα του Π.Κ. ήταν κατάμεστη 
από πατριώτες).

Ενώ έγινε πρόταση από τον Ι. Ν. 
Βέργο:

«να διακοπεί η Γ.Σ., μετά την Εκ-
δήλωση Βράβευσης, και να γίνει το 
απόγευμα της ίδιας μέρας», η  Γ.Σ. 
ξεκίνησε  και  οι  παρευρισκόμενοι 
πατριώτες ήταν πάνω από εκατό.
Καταρχάς,  ο  πρόεδρος  του  Συν-

δέσμου, κ. Ι. Κ. Μπόρας είπε:
«προτείνω τον κ. Γεώργιο Θ. 

Τρουπή να γίνει πρόεδρος της 
Γ.Σ.»... και «Γραμματέας της Γ.Σ. η κυ-

ρία Ελένη Κ. Μπόρα».
Οι παρευρισκόμενοι πατριώτες συναίνεσαν σε αυτή την 

πρόταση.
Ο κ. Γ. Θ. Τρουπής  αφού καλω-

σόρισε  τους  πατριώτες  στη  Γ.Σ. 
ανέφερε: 

«υπάρχει πρόθεση από αρκετούς 
νέους συγχωριανούς μας, για συμ-
μετοχή τους στο νέο Δ.Σ. του Συνδέ-
σμου». 
Ο κ. Γ. Θ. Τρουπής πρότεινε-διά-

βασε τα εξής ονόματα:
Νίκος  Λιατσόπουλος,  Θεόδωρος 
Λιατσόπουλος,  Ανδρέας  Ι.  Σχίζας, 
Παναγιώτα  Χαρ.  Στρίκου,  Πανα-

γιώτης  Κ.  Παγκράτης,  Nεκτάριος  Κωνσταντόπουλος, 
Σάββας Χρόνης, Γρηγόριος Τσίκος, Κώστας Στυλ. Σχίζας, 
Νίκος Στυλ. Σχίζας
 Με την προτροπή να συμμετέχουν από το υφιστάμενο 

Εκδήλωση Βράβευσης 
της Ιατρού Ευρωβουλευτού 
της Γαλλικής Δημοκρατίας, 

Χρυσούλας Ζαχαροπούλου

  Την 16η Αυγούστου 2019 και ώρα 11 π.μ., στην αίθουσα 
του Πολιτιστικού  Κέντρου,  στο  χωριό  Σέρβου,  έλαβε μέρος 
η  Εκδήλωση Βράβευσης της κυρίας Χρυσούλας Νικ. Ζα-
χαροπούλου, διεθνώς  καταξιωμένης  Ιατρού  Γυναικολόγου 

Χειρουργού και Ευρωβου-
λευτού  της  Γαλλικής  Δη-
μοκρατίας με την παράτα-
ξη του Emmanuel Macron.
Ακολούθησε  η  ετή-

σια Γενική Συνέλευση 
του Συνδέσμου Σερβαί-
ων,  όπως  είχε  ήδη  ανα-
κοινωθεί  από  το  Δ.Σ.  του 
Συνδέσμου,  στο  έντυπο 
μέσο  του  Συνδέσμου,  την 
εφημερίδα  «Ο  Αρτοζή-

νος»,  αρ.φ.  214,  αλλά  και  στο  ψηφιακό  μέσο  του  Δ.Σ,  την 
ιστοσελίδα servou.gr.
Ήταν μια πολύ ωραία μέρα γιορτής και χαράς για το όμορ-

φο Σέρβου, που και αυτό το Δεκαπενταύγουστο έσφυζε από 
ζωή και κόσμο...
Κατά τις 9.30 το πρωί, τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου προ-

σήλθαν στο Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού μας και άρχισαν 
τις προετοιμασίες για την υποδοχή της τιμώμενης διακεκρι-
μένης ιατρού, κυρίας Χρυσούλας Νικ. Ζαχαροπούλου, και τη 
Γ.Σ.
Το Πολιτιστικό Κέντρο, βέβαια, είχε προετοιμαστεί κατάλ-

ληλα από τις προηγούμενες μέρες. Το Δ.Σ. είχε φροντίσει για 
την καθαριότητά του, όπως και τα προηγούμενα χρόνια της 
θητείας του, με ανάθεση του έργου αυτού στον Θανάση Μ. 
Σκούρο, στην κυρία Μαρία, σύζυγο του κ. Μήτσου Μπάρντο, 
και την κυρία Λόλα, σύζυγο του κ. Μήτσου από την Αλβανία 
-όλοι μόνιμοι κάτοικοι του Σέρβου.
Έτσι,  το Π.Κ.  έλαμπε από καθαριότητα,  για να υποδεχθεί 

στην  Εκδήλωση  Βράβευσης,  την  προσκεκλημένη  Ευρωβου-
λευτή από τη Γαλλία, με την οικογένεια και τους φίλους της, 
αλλά και τους συμπατριώτες μας για την ετήσια Γ.Σ. του Συν-
δέσμου.
Επίσης, κυρία Ελένη Κ. Μπόρα, γραμματέας του Δ.Σ., και η 

κυρία Μοίρα Τρουπή, κόρη του Γ. Θ. Τρουπή, στόλισαν τον 
χώρο με λευκά τραπεζομάντηλα και λουλούδια, με τη συμ-
βολή, επίσης, του αντιπροέδρου του Δ.Σ., κ. Ι. Ν. Βέργου, και 
του κ. Θ. Γ. Τρουπή, νυν μέλους και τέως προέδρου του Δ.Σ. 
Στην είσοδο της αίθουσας του Π.Κ., τα τραπέζια ήταν στρω-

μένα, με πλούσια  εδέσματα, αναψυκτικά, ποτά,  γλυκά,  λα-
χταριστά  μελομακάρονα,  παραδοσιακούς  νοστιμότατους 
ντόπιους κουραμπιέδες, που μόλις το ίδιο πρωί, ο πρόεδρος 
του Δ.Σ.,  κ. Ι. Κ. Μπόρας, είχε παραλάβει από τη Δημητσάνα.
Στα μαγαζιά του χωριού, στην πλατεία, στο δρόμο και στη 

ράχη, οι πατριώτες και μέλη του Δ.Σ. απολάμβαναν το πανέ-
μορφο πρωινό και τις ωραίες παρέες, και παράλληλα περίμε-
ναν την άφιξη των επίσημων προσκεκλημένων του Δ.Σ.
Μέσα σε μια ατμόσφαιρα χαράς και ευφορίας, υποδεχθή-

καμε όλοι  -το Δ.Σ.  του Συνδέσμου και οι πατριώτες-  την  τι-
μώμενη ιατρό ευρωβουλευτή της Γαλλικής Δημοκρατίας, κυ-
ρία Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, τον σύζυγό της, κ. Sebastien 
Froelich, ο οποίος είναι διακεκριμένος, επίσης, ιατρός, νευ-

ΤΟ ΘΕΡΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΕΡΑΣΕ
Στις 16.8.2019, ημέρα Παρασκευή, στην κατάμεστη αί-

θουσα του Πνευματικού Κέντρου του χωριού έλαβε χώρα 
όπως είχε προγραμματιστεί η ετήσια Γενική Συνέλευση του 

Συνδέσμου μας. Αυτής προηγήθηκε η 
υποδοχή της ευρωβουλευτού της Γαλλι-
κής Δημοκρατίας Ερίτιμου Κα Χρυσού-
λας Νικ. Ζαχαροπούλου, του συζύγου 
αυτής κου Sebastien Froelich διακεκρι-
μένου και αυτού διεθνώς ιατρού (νευρο-
χειρουργού), των μελών της οικογενείας 
της και φίλων τους από το Κιάτο. Αυτή, 
υποδοχή, ξεκίνησε στην πλατεία, απ’ 
όπου η θέα είναι απεριόριστη θέα. Εκεί 
οι επισκέπτες μας αντίκρισαν, εκτός των 

άλλων, το Λύκαιο Όρος, τις Βάσσες, όπου ο Ναός του Επι-
κούριου Απόλλωνα, την περιοχή της Ιεράς Άλτεως (Αρχαία 
Ολυμπία) κλπ. Ολοκληρώθηκε με σεμνή τελετή εντός του 
Πνευματικού Κέντρου. Η επίσκεψή της Ευρωβουλευτού στο 
χωριό ήταν το γεγονός που επισκίασε τα πάντα το φετινό 
καλοκαίρι. Ο χαρακτηρισμός της Χρυσούλας ως «Καρυάτι-
δας» της ταιριάζει απόλυτα, όμορφη, ευθυτενής με πλούσιο 
συναισθηματικό κόσμο λάμπρυνε τη τελετή βράβευσης της. 
Λαμπρή ήταν και η παρουσία του συζύγου της Σεβαστιάν, 
που παρομοιάζει με την αρχαϊκή μορφή του Λαμπερού (Φα-
έθων). Να έχουν την ευχή μου. Ελπιδοφόρο γεγονός ήταν 
το ενδιαφέρον νέων πατριωτών να αναλάβουν τη διοίκηση 
του Συνδέσμου μας με προοπτική την απρόσκοπτη συνέ-
χιση της λειτουργίας του. Η μέχρι σήμερα κατάσταση, ήτοι 
η ανάληψη της Διοίκησης του Συνδέσμου μας από πρόσω-
πα που σήμερα υπερβαίνουν το 70ο έτος της ηλικίας τους, 
όπως και ο συντάκτης του παρόντος ήταν λύση ανάγκης για 
την επιβίωση του Συνδέσμου μας, ο οποίος σε λίγα χρόνια 
γίνεται αιωνόβιος. 

Με την ασφαλτόστρωση του δρόμου Σέρβου-Αράπηδες 
έχουμε την περάτωση ενός έργου που με πρωτοβουλία 
του Συνδέσμου ξεκίνησε το 1976. Παράλληλα προχω-
ρούν οι εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου του Δημοτικού 
Σχολείου. Και το θέρος που πέρασε οι κάδοι αποκομιδής 
απορριμμάτων ήταν υπερπλήρεις σκουπιδιών και οσμών. 
Από αισθητικής τουλάχιστον πλευράς, το θέαμα ήταν 
αποκρουστικό. Διαχρονικά, επίσης, παρατηρείται η άθλια 
κατάσταση των εικονοστασίων. Σ’ αυτήν έχει προστεθεί 
η εικόνα, που εμφανίζει ο ναΐσκος του Αγίου Αθανασί-
ου (Τσούμπι) και δη στο εσωτερικό αυτού λόγω εισροής 
όμβριων υδάτων. Είναι αναγκαία η συνδρομή όλων μας 
προς το τοπικό εκκλησιαστικό Συμβούλιο, και δη με έργα 
και όχι μόνο με λόγια. Προσωπικά, ως Πρόεδρος του Δ.Σ. 
του Συνδέσμου, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω 
και όλους τους τρίτους για τις συνδρομές τους προς το 
Σύνδεσμο ή την αγαστή συνεργασία μας και ενδεικτικά: 1) 
το λογιστή Γεώργιο Σεφερλή για την επί τετραετία δωρε-
άν παροχή υπηρεσιών, 2) την Παγγορτινιακή ένωση για 
την κατά προτίμηση διάθεση στο Σύνδεσμο αίθουσας για 
κοπή πίτας και βράβευση νέων. Η συμβολή για τα πα-
ραπάνω του τέως Προέδρου του Δ.Σ. και Ταμία Ιωάννη 
Στ. Βέργου ήταν καθοριστική, 3) το τυπογραφείο Ι. ΓΚΑ-
ΝΤΗΡΑΓΑ και το γραφείο μεταφορών Φ.ΣΤΑΥΡΟΥ για 
την εκτύπωση και κυκλοφορία του Αρτοζήνου και 4) τα 
ζαχαροπλαστεία SWEET και Δ. ΤΣΕΚΑ. Σε όλα τα μέλη 
του Δ.Σ. που θα εκλεχθούν στις προσεχείς αρχαιρεσίες 
εύχομαι καλή δύναμη.

Υ.Γ. 1) Πρόσφατα επιλέχθηκαν για την ηγεσία του Αρείου 
Πάγου δύο άριστοι νομικοί και φίλοι α) Ο Ιωσήφ Τσαλαγανί-
δης ως Πρόεδρος (υπηρετεί ως δικαστής από τις 7.8.1979 
και αποχωρεί στις 30.6.2020) και β) Ο Βασίλειος Πλιώτας, 
Εισαγγελέας (υπηρετεί ως Εισαγγελικός λειτουργός από τις 
18.2.1981 και αποχωρεί στις 30.6.2022). Ο Βασίλης έχει 
γεννηθεί και μεγαλώσει στο Σταυροδρόμι. Γνωριστήκαμε το 
1982 όταν αυτός υπηρετούσε ως Αντιεισαγγελέας Πρωτοδί-
κων στην Αμαλιάδα και εγώ ως Ειρηνοδίκης στη Γαστούνη. 
Απ’ ότι γνωρίζω είναι τουλάχιστον τα τελευταία πενήντα έτη 
ο πρώτος Γορτύνιος που έχει επιλεχθεί στο θώκο του εισαγ-
γελέα του Αρείου Πάγου. Σ’ αμφότερους τα συγχαρητηριά 
μου και καλή δύναμη.

Ι. Κ. Μπόρας

To νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων χαιρετίζει όλους 
τους πατριώτες, ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στις αρ-
χαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., και ζητά τη συμμε-
τοχή όλων στο έργο του Συνδέσμου. Καλό Φθινόπωρο. 

Για το Δ.Σ., 
η γραμματέας, Ελένη Κ. Μπόρα
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ΔΟΥ: E΄ ΑΘΗΝΩΝ 

•
Υπεύθυνος Έκδοσης:

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

Ελένη Κ. Μπόρα
•

Συντακτική Επιτροπή: 
Ελένη Κ. Μπόρα (6931-814692)

Θεόδωρος Γ. Τρουπής (6977-
365905)

•
Συνδρομή: 30 € Εξωτερικού: 
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•
Τυπογραφείο -  Ηλεκτρονική 
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Γερανίου 7, Αθήνα  
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Γάμος Χαρούλας Ι. Βέργου με Ν. 
Ασκιανάκη

Η Χαρούλα Ι. Βέργου και ο Νίκος Ασκια-
νάκης, τέλεσαν το γάμο τους στα Χανιά 
της Κρήτης, στις 27 Ιουλίου 2019.

Η Χαρούλα είναι κόρη του γνωστού μας 
ιατρού ΩΡΛ, Ιωάννη Δ. Βέργου, που ζει και 
εργάζεται στη Λάρισα.

Η Χαρούλα είναι πρωτοδίκης, όπως και ο 
σύζυγός της.

Μετά το μυστήριο, δόθηκε δεξίωση στο 
κτήμα «Ροξάνη», στα Χανιά, με πάρα πολ-
λούς καλεσμένους. Το γλέντι ήταν εξαιρετι-
κό και κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες.

Τα ξαδέρφια της Χαρούλας και οι λοιποί 
συγγενείς εύχονται στο νιόπαντρο ζευγάρι 
να ζήσει με αγάπη και να έχει βίον ανθό-
σπαρτον, με κάθε χαρά και ευτυχία.

Ο θείος, Γ. Δ. Βέργος.
Το Δ.Σ του Συνδέσμου μας εύχεται κάθε 

χαρά και ευτυχία στους νεόνυμφους.

Γάμος Χριστίνας Βαλλιανάτου 
(εγγονής Χρίστου Δάρα)

Σε μια όμορφη τελετή στο Δημοτικό Θέ-
ατρο Αργοστολίου στην, την Παρασκευή 
6 Σεπτέμβρη 2019, η Χριστίνα Βαλλιανάτου 
παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Λεωνίδα 
Δούσιο.

Πολλοί φίλοι και συνάδελφοι του ζευγα-
ριού ήταν εκεί, αλλά σίγουρα το χαμόγελο 
που ξεχώριζε ήταν αυτό στο πρόσωπο της 
μητέρας της.

Η Χριστίνα είναι εγγονή του αείμνηστου 
δάσκαλου Χρίστου Δάρα και κόρη της 
Ιωάννας Δάρα–Βαλλιανάτου, ασκεί δε το 
επάγγελμα της ψυχολόγου στο Μαρούσι.

Η Κεφαλονιά ήταν η ιδιαίτερη πατρίδα 
του πατέρα της Χριστίνας, Νικόλαου Βαλ-
λιανάτου. Η Χριστίνα καθώς και ο αδερφός 
της Κωνσταντίνος έχουν περάσει πολλά 
παιδικά καλοκαίρια στο Χωριό μας με υπέ-
ροχες αναμνήσεις από τον παππού Χρίστο 
και τη γιαγιά Γεωργία.

Η Χριστίνα, η μητέρα της Γιαννούλα και ο 
Λεωνίδας στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστο-
λίου.

Η ιστοσελίδα του Χωριού μας εύχεται 
κάθε ευτυχία στο νιόπαντρο ζευγάρι.

Παύλος Ευστ. Δάρας

23. 8. 2019 Απεβίωσε ο Βασίλει-
ος Παν. Σχίζας, σε ηλικία 92 ετών

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 92 ετών, ο 
συγχωριανός μας, Βασίλης Πα. Σχίζας. Η 

εξόδιος ακολουθία 
έγινε τη Δευτέρα 26 
Αυγούστου από το 
κοιμητήριο του Κόκ-
κινου Μήλου Αττι-
κής.

Ο Βασίλης ήταν 
το 5ο παιδί (Μήτσος, 
Θανάσης, Νικόλας, 
Φώτης και Βασί-
λης) του Παναγιώ-

τη Δ. Σχίζα (Γερο-Πάϊκου) και της Ρίνας Στυλ. 
Μπόρα. 

Παντρεύτηκε τη Φωτεινή Μούντριχα από 
την Εύβοια και απέκτησαν δύο παιδιά, τον 
Παναγιώτη και τον Αποστόλη, που τους χά-
ρισαν 5 εγγόνια.

Ενάρετος και πράος στο χαρακτήρα, 
άριστος οικογενειάρχης, διαχρονικά συν-
δρομητής του Αρτοζήνου. Αισθητή θα γίνει 
η απουσία του από όσους είχαν την τύχη 
να τον γνωρίζουν.

17.8.2019 Απεβίωσε ο Γιάννης 
Δημ. Τρουπής, σε ηλικία 79 ετών

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 79 ετών, ο 
συγχωριανός μας, Γιάννης Δημ. Τρου-
πής (του εφοπλιστή), και η εξόδιος ακολου-
θία έγινε στο κοιμητήριο της Κορίνθου.

Ο Γιάννης ήταν 
το δεύτερο παιδί 
(Γιώργος, Γιάν-
νης, και Χρήστος) 
του Δημητρίου Γ. 
Τρουπή και της Βα-
σιλικής Ι. Δημο-
πούλου (του Βασι-
λόγιαννη).

Π α ν τ ρ ε ύ τ η κ ε 
τη Χριστίνα Γκοβέ-

τσι και απέκτησαν τον Δημήτρη.
Επαγγελματικά ασχολήθηκε με τη χρυσο-

χοϊα, διατηρώντας μεγάλο κατάστημα στην 
Κόρινθο.

Ενάρετος και καλοπροαίρετος άνθρω-
πος, καλός οικογενειάρχης, άριστος επαγ-
γελματίας στην αγορά της Κορίνθου.

22.8.2019 Απεβίωσε ο Χρήστος 
Δημ. Τρουπής, σε ηλικία 73 ετών

 Κανείς δεν θα μπορούσε να φαντασθεί 
ότι σε 5 μόλις μέρες θα «έφευγε» από τη 
ζωή, (μετά το θάνατο του αδελφού του 
Γιάννη, που απεβίωσε στις 17.8.2019), σε 
ηλικία 73 ετών, ο συγχωριανός μας, Χρή-

στος Δημ. Τρου-
πής (του εφοπλι-
στή), και η εξόδιος 
ακολουθία έγινε 
στο κοιμητήριο της 
Κορίνθου.

Ο Χρήστος ήταν 
το 3ο παιδί (Γιώρ-
γος, Γιάννης και 
Χρήστος) του Δη-
μητρίου Γ. Τρουπή 

και της Βασιλικής Ι. Δημοπούλου (του Βα-
σιλόγιαννη).

Παντρεύτηκε τη Νίκη Ρήγα και απέκτησαν 
τον Δημήτρη, τον Βασίλη, και τον Γιώργο.

Γνωστός Κορίνθιος επαγγελματίας με κο-
σμηματοπωλείο, στο Κέντρο της Κορίνθου.

Μέλος του Συλλόγου μας και συνδρομη-
τής της εφημερίδας Ο ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ.

Ενάρετος και καλοπροαίρετος άνθρω-
πος, καλός οικογενειάρχης, άριστος επαγ-
γελματίας, στην αγορά της Κορίνθου. Δεν 
θα ξεχαστεί από όσους είχαν την τύχη να 
τον γνωρίσουν.

28.8.2019 Απεβίωσε ο Δημήτριος 
Παν. Ρουσιάς, σε ηλικία 82 ετών

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 82 ετών, ο 
συγχωριανός μας, Δημήτρης Παν. Ρου-

σιάς, και η εξόδιος 
ακολουθία έγινε 
στις 29.8.2019 από 
τον Ιερό Ναό της 
«Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου» του χω-
ριού μας Σέρβου.

 Ο Μήτσιος ήταν 
το 3ο παιδί (Κατε-
ρίνα, Γιάννης, Μή-
τσος) του Πανά-

γου Ι. Ρουσιά και της Ελένης Ι. Μπόρα (Του 
Νούση) Παντρεύτηκε την Βάσω Γεωργ. 
Παπαγεωργίου και απέκτησαν δυο παιδιά, 

την Ελένη και τον Τάκη, και εγγόνια.
 Επαγγελματικά για πολλά χρόνια προσέ-

φερε τις υπηρεσίες στους εναπομείναντες 
στο χωριό κατοίκους, διατηρώντας μικρό 
παντοπωλείο.

 Ενάρετος και πράος στο χαρακτήρα, 
άριστος οικογενειάρχης. Αισθητή θα γίνει 
η απουσία του στο χωριό τους καλοκαιρι-
νούς μήνες, και σε όσους είχαν την τύχη να 
τον γνωρίζουν.

28.8.2019 Απεβίωσε ο Ηλίας Γ. 
Παπαγεωργίου σε ηλικία 90 ετών

  Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 90 ετών, 
ο συγχωριανός μας, Ηλίας Γεωργ. Παπα-
γεωργίου. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 
30.8.2019 από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νι-
κολάου και Αγίου Κωνσταντίνου (στην 
πλατεία Χαλανδρίου).

Ο Ηλίας ήταν το 
2ο από τα 6 παιδιά 
(Γιαννούλα, Ηλί-
ας, Νίκος, Βάσω, 
Μαρία και Ελένη) 
του Γεωργίου Ηλία 
Παπαγεωργίου και 
της Γκόλφως Νικ. 
Σχίζα.

Π α ν τ ρ ε ύ τ η κ ε 
τη Γιούλα Φ. Σπυ-
ροπούλου και απέ-

κτησαν το Χρήστο-Γιώργο (Άκη).
Επαγγελματικά, για πολλά χρόνια, δια-

τηρούσε εμπορικό κατάστημα, στο κέντρο 
της Αθήνας.

Ενάρετος, καλοσυνάτος και πράος στο 
χαρακτήρα, άριστος οικογενειάρχης. Έχαι-
ρε της αγάπης και σεβασμού στην κοι-
νωνία του χωριού μας. Αισθητή θα γίνει η 
απουσία του σε όσους είχαν την τύχη να 
τον γνωρίζουν.

3.9.2019 Απεβίωσε η Φωτεινή 
Βασ. Σχίζα - Μούντριχα, σε ηλικία 
86 ετών.

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 86 ετών, 
η Φωτεινή Βασ. Σχίζα–Μούντριχα. Η εξόδι-
ος ακολουθία έγινε την Τετάρτη 4.9.2019, 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Άνω Πατη-
σίων (Λαμπρινή). Ο ενταφιασμός έγινε στο 
κοιμητήριο του Κόκκινου Μύλου Αττικής.

Η Φωτεινή, με καταγωγή από την Εύβοια, 
ήταν σύζυγος του συγχωριανού μας, Βα-
σιλείου Παν. Σχίζα (του Γεροπάϊκου), και 
απέκτησαν δύο παιδιά, τον Παναγιώτη και 
τον Αποστόλη, που τους χάρισαν 5 εγγό-
νια.

Ενάρετη στο χαρακτήρα, άριστη μητέρα 
και σύζυγος.

 Απεβίωσε η Αγγελική Δημ. Κου-
τσανδρέα

Έφυγε από τη ζωή, η Αγγελική Δημ. Κου-
τσανδρέα σε ηλικία 93 ετών, και η εξόδιος 
ακολουθία έγινε την Πέμπτη 5.9.2019, από 
την εκκλησία του χωριού μας Σέρβου,«Η 
Κοίμηση της Θεοτόκου».

Η Αγγελική ήταν το πρώτο από τα 7 
παιδιά (Αγγελική, 
Ηλίας, Γιάννης, 
Ευγενία, Κανέλ-
λα, Αλεξάνδρα και 
Γεωργία) του Πέ-
τρου Ι. Μπόρα και 
της Μαρίας Ν. Κο-
μνηνού.

Π α ν τ ρ ε ύ τ η κ ε 
τον Δημήτρη Θεοδ. 
Κουτσανδρέα και 

απέκτησαν τον Θοδωρή και τον Πέτρο, που 
τους χάρισαν 4 εγγόνια.

Ενάρετη στο χαρακτήρα, άριστη μητέρα 
και σύζυγος, πολύ αγαπητή στην κοινωνία 
του χωριού μας.

22.9.2019 Απεβίωσε η Μαρίνα 
Νικ. Τρουπή-Κοντούλη, σε ηλικία 
86 ετών

 Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 86 ετών, 
η Μαρίνα Νικ. Τρουπή–Κοντούλη, (με κα-
ταγωγή από τα Λαγκάδια). Η εξόδιος 

ακολουθία έγινε 
την Τετάρτη 25 Σε-
πτεμβρίου και ώρα 
4 μ.μ., από το Κοι-
μητήριο της Νέας 
Σμύρνης.

Σύζυγός της 
ήταν ο πρώην 
πρόεδρος του 
Συλλόγου, Νίκος 
Τρουπής (Γκράβα-

ρης), με τον οποίο απέκτησαν τη Γεωρ-
γία και τον Θοδωρή, που τους χάρισαν 5 
εγγόνια.

Ενάρετη και καλή σύζυγος, μητέρα και 
γιαγιά, ευγενική και αξιαγάπητη σε όλους 
που είχαν την τύχη να την γνωρίζουν.

30.9.2019 Απεβίωσε η Σούλα Γ. 
Δάρα - Βαλκανά, σε ηλικία 81 ετών

Απεβίωσε η Σούλα Γ. Δάρα-Βαλκανά, 
σε ηλικία 81 ετών, και η εξόδιος ακολουθία 
έγινε την 1.10.2019 στις 12 το μεσημέρι από 
τον Ιερό Ναό του Αγίου Πέτρου στο κοιμητή-
ριο Παλαιού Ηρακλείου Αττικής.

Η Σούλα ήταν το 5ο παιδί (Νίκος, Γιαννού-
λα, Θανάσης, Γιάννης, Σούλα) του Γεωργίου 
Ν. Δάρα (Γιωκοντάρα) και της Χριστίνας Δ. 
Σχίζα (Χαϊδεμένου). Παντρεύτηκε το Μιχάλη 
Βαλκανά, και απέκτησαν την Αθανασία και 
το Γιώργο.

Ενάρετη και καλή σύζυγος και μητέρα, 
αγαπητή σε όσους την γνώρισαν.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου εκφράζει τη συμπά-
θειά του στην οικογένεια των εκλιπόντων.

ΠΕΝΘΗ

Από το Εκκλησιαστικό Συμ-
βούλιο του χωριού:

Ο Νίκος Γεωργίου Παπαγεωργίου, και 
τα παιδιά του Γιώργος και Χρήστος, κατέ-
θεσαν απευθείας στην Εκκλησία, το ποσό 
των  600 Ευρώ, στη μνήμη των : 

Ηλία Γ. Παπαγεωργίου, 
Δημητρίου Παν. Ρουσιά,

Ο Γιάννης Κ. Μπόρας κατέθεσε στην 
εκκλησία 50 Ευρώ, (Για την φροντίδα των 
εξωκκλησίων) στην μνήμη των εξαδέλφων 
του :

Δημητρίου Παν. Ρουσιά
Αγγελικής Δημ. Κουτσανδρέα

Αγγελική χήρα Δημητρίου 
Κουτσανδρέα

Λίλη, η μικρούλα «ξαδερφούλα»
Στις 4 Σεπτεμβρίου 2019 έφυγε από τη ζωή 

η ξαδελφούλα μου Αγγελική χήρα Δημητρίου 
Κουτσανδρέα. Η Αγγελική, που γεννήθηκε το 
1926 ήταν το μεγαλύτερο τέκνο του Πέτρου 
Ιωάννη Μπόρα και της Μαρίας Ν. Κομνηνού. 
Μεγάλωσε μέσα στη χαροκαμένη οικογένεια 
του παππού μας (Μπορόγιαννη) και έλαβε το 
όνομα της θείας μας Αγγελικής (που πέθανε 
νιόνυφη), σύζυγου Ηλία Παρασκευόπουλου. 
Αδέλφια της είχε τον Ηλία, τον Ιωάννη και την 
Ευγενία (αυτά τα δύο πέθαναν σε νηπιακή 
ηλικία), την Κανέλα χήρα Παναγιώτη Αθα-
νασίου, την Αλεξάνδρα σύζυγο Βασίλη Λα-
μπρούλη, και τη Γεωργία (Μπεμπέκα) σύζυγο 
Θεόδωρου Γκάγκα. Το 1935, ήτοι σε ηλικία 
εννέα ετών έζησε τον θάνατο του θείου μας 
Γιώργου (γιατρού) και το 1939 σε ηλικία δεκα-
τριών ετών του πατρός της Πέτρου, που σκο-
τώθηκε στη Δάφνη, λόγω πτώσης του από 
απιδιά. Αυτή ήταν η μοίρα του Πέτρου που είχε 
πολεμήσει στα μέτωπα της Μικράς Ασίας και 
της Ανατολικής Θράκης. Φεύγοντας απ τη 
ζωή ο Πέτρος άφησε ορφανά πέντε ανήλικα 
τέκνα. Η Αγγελική, παντρεύτηκε τον Δημήτριο 
Θεόδωρου Κουτσανδρέα γεωργοκτηνοτρό-
φο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών 
το 1971. Το ανδρόγυνο ξωμάχοι, με τα δύο τέ-
κνα τους, το Θεόδωρο και το Πέτρο διέμεναν 
σε οικίσκο (κατώι και ανώι), στη Μπερτσιά, με 
μοναδικό γείτονα τα πρώτα χρόνια (πριν από 
το 1960) τον Πάνο Ιωάννη Κουτσανδρέα. Εκεί 
είχαν το νοικοκυριό τους, τα ζώα τους (κοπά-
δι αίγων και προβάτων) και το περιβόλι τους. 
Δούλεψαν αυτοί και ο άντρας της σκληρά 
με τα χωράφια, τα περιβόλια, τα ζώα κλπ. Η 
Αγγελική μετά το θάνατο του συζύγου της, 
εγκαταστάθηκε στη περιοχή της Νέας Φιλα-
δέλφιας, μαζί με τα δύο τέκνα της, τα οποία 
σπούδαζαν στο Πολυτεχνείο. Η ίδια, εργάστη-
κε ως εργάτρια σε υφαντήρια της περιοχής 
μέχρι τη συνταξιοδότηση της. Αργότερα, μοί-
ραζε το χρόνο διαμονής της στο χωριό και τη 
Νέα Φιλαδέλφια. Ευτύχησε να ζήσει την επαγ-
γελματική και οικογενειακή αποκατάσταση 
των παιδιών της που την υπεραγαπούσαν, 
τη γέννηση και το μεγάλωμα των τεσσάρων 
εγγονών της που της έδωσαν τη προσωνυ-
μία «Λίλη», και περαιτέρω τη γέννηση δύο δι-
σεγγόνων από τον εγγονό της Δημήτριο (γιό 
του Πέτρου). Προσωπικά, από τη μικρούλα 
ξαδελφούλα μου, (όπως σκωπτικά την απο-
καλούσα) γνώρισα μόνο αγάπη από τη γέν-
νηση μου. Τότε, 23 Δεκεμβρίου του 1947, για 
συχαρίκια, δώρησε στην αδελφή της Κανέλα 
την ολοκαίνουρια «μπελερίνα» της. 

Ι.Κ. Μπόρας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Αυτοκίνητο Audi A4 1.6 
102HP Μοντέλο 9/2004 γκρί ανθρα-
κί 189000km ατρακάριστο σε εξαιρε-
τική κατάσταση με πολλά extra  Τηλ: 
6970970096
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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

• Αγγελική Ανδρέα Δάρα, επιτυχούσα στη Νο-
μική Σχολή Κομοτηνής

Η Αγγελική Ανδρέα Δάρα εισήχθηκε στη Νομική Σχολή 
Κομοτηνής, στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2019.

Η Αγγελική είναι κόρη του Ανδρέα Χρήστου Δάρα.
Μπράβο, Αγγελική ! Και εις ανώτερα!
Ο Σύνδεσμος συγχαίρει την Αγγελική για την επιτυχία 

τηςκαι της εύχεται ‘αιέν αριστεύειν’, πάντα επιτυχίες, υγεία 
και καλή τύχη στη ζωή της.

• Χρίστος-Λώρενς Νόιφελτ-Μπόρας. Επιτυ-
χών στη Νοσηλευτική Σχολή Πανεπιστημίου 
Αθηνών και Ιατρική στο Αγγλόφωνο Πανεπι-
στήμιο Σόφιας

Η Χαρά μου είναι μεγάλη... 
Μπράβο στον ανιψιό-εγγονό 
μου Χρίστο, εγγονό της αδερφής 
μου Γεωργίας και του Κώστα Χρ. 
Μπόρα, γιο της Ελένης Μπόρα 
και του Παναγιώτη Χρ. Νόιφελτ. 

Ο Χρίστος, στις Πανελλήνιες 
Εξετάσεις 2019, πέρασε στη Νο-
σηλευτική Σχολή του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, αλλά κυνήγησε το όνει-

ρό του και έδωσε εξετάσεις και για την Ιατρική Σχολή 
του εξωτερικού, στο Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο Medical 
University Sofia Faculry of Medicine, όπου και πέτυχε.

Του εύχομαι υγεία, πίστη, υπομονή και επιμονή, έως 
το τέλος. “Της παιδείας αι μεν ρίζαι πικραί, οι δε καρποί 
γλυκείς”, και όπως όλοι γνωρίζουμε “Τα αγαθά κόποις 
κτώνται”. Κοπίασες, επέμεινες και να το πρώτο αγαθό 
των κόπων σου, η επιτυχία! 

Μπράβο, Χρίστο! Και εις ανώτερα!
Ιωάννης Στ. Βέργος
Ο Σύνδεσμος Σερβαίων συγχαίρει τον Χρίστο για την 

επιτυχία του, και του εύχεται καλές σπουδές, υγεία, 
χαρά, τύχη και πρόοδο στη ζωή του.

• Ζένια (Γεωργία) Παπαγεωργίου. Επιτυχούσα 
στη Νομική Σχολή Κομοτηνής

Η Ζένια (Γεωργία) Παπαγεωργίου, κόρη του Χρήστου-
Γιώργου (Άκη) Παπαγεωργίου και της Ελευθερίας Καλαϊτζά-
κη, εγγονή του Ηλία και της Γιούλας Παπαγεωργίου, στις πρό-
σφατες Πανελλαδικές εξετάσεις, επέτυχε την εισαγωγή της, στο 
τμήμα της Νομικής σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
της Θράκης, στην Κομοτηνή

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου, εύχεται στη Ζένια υγεία, καλό πτυχίο 
και καλή τύχη στη ζωή της.

• Άννα-Μαρία Γεωργ. Πολυχρονοπούλου, Επι-
τυχούσα στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Πα-
ντείου Πανεπιστημίου Αθηνών

 Η Άννα-Μαρία Πολυχρονοπού-
λου εισήχθη κατά σειρά επιτυχίας 
10η στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκη-
σης του Παντείου Πανεπιστημίου 
Αθηνών, στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 
2019. Η Άννα-Μαρία είναι κόρη της 
Δικηγόρου Καλομοίρας Γεωργίου 
Τρουπή, εγγονή της Μαίρης και του 
Γεωργίου Θ. Τρουπή. Μπράβο, Άν-
να-Μαρία! ‘Αιέν Αριστεύειν’

Συγχαρητήρια για την Επιτυχία σου και Καλή Ακαδημαϊκή 
Σταδιοδρομία!

Ο Σύνδεσμος Σερβαίων συγχαίρει την Άννα-Μαρία για την 
επιτυχία της και της εύχεται πάντα επιτυχίες, υγεία και καλή 
τύχη στη ζωή της.

• Παρασκευάς Σάλαρης του Λάμπρου. Επιτυ-
χών στο Μαθηματικό Τμήμα Παν. Αθηνών

Στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις, πήρε μέρος και ο πατρι-
ώτης μας, Παρασκευάς Σάλαρης του Λάμπρου, ο οποίος 
πέτυχε στο Μαθηματικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών.Ο Παρασκευάς είναι εγγονός της 
Γιαννούλας Λάμπρου Βέργου.

Μπράβο, Παρασκευά! Και εις ανώτερα!
Ο Σύνδεσμος συγχαίρει θερμά τον Παρασκευά, για την 

επιτυχία του, και του εύχεται πάντα επιτυχίες και διακρίσεις, 

καθώς και μια καλή φοιτητική ζωή και ότι άλλο επιθυμεί στη 
ζωή του.

• Μαρία Θεόδ. Τρουπή. Επιτυχούσα στο Τμήμα 
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Μαρία Θεόδ. Τρουπή εισήχθη με 
σειρά επιτυχίας 5η, στο Τμήμα Νοση-
λευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2019. Η 
Μαρία είναι κόρη του καθηγητή ιατρι-
κής Θεόδωρου Γ, Τρουπή, και εγγονή 
της Μαίρης και του καθηγητή ιατρικής 
Γεωργίου Θ. Τρουπή. Μαρία, Μπρά-
βο για την επιτυχία! Αιέν Αριστεύειν!

Τα όνειρά σου να γίνουν πραγματι-
κότητα! 

Ο Σύνδεσμος Σερβαίων συγχαίρει τη Μαρία και της εύχεται 
πάντα επιτυχίες και χαρές, υγεία και καλή τύχη στη ζωή της.

• Βαρβάρα Δημ. Τσούπρου. Επιτυχούσα στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
ΕΚΠΑ

 Η Βαρβάρα εισήχθηκε στη Παιδαγω-
γικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, στις Πανελλήνιες Εξετά-
σεις 2019. Η Βαρβάρα αποφοίτησε από 
το Μουσικό Λύκειο Ιλίου, παίζει μουσι-
κή, ασχολείται με το τραγούδι, τον χορό, 
και συμμετέχει σε καλλιτεχνικά δρώμενα. 
Είναι κόρη του Δημητρίου Τσούπρου και 

της Κατερίνας Αντ. Κουτσανδρέα, εγγονή της Βαρβάρας και 
του Αντώνη Κουτσανδρέα, ανιψιά του ψυχιάτρου Γιάννη Αντ. 
Κουτσανδρέα, και έχει έναν αδερφό, τον Γιώργο. Η μητέ-
ρα της και ο πατέρας της είναι δάσκαλοι, επίσης.

Μπράβο, Βαρβάρα! Και εις ανώτερα!
Ο Σύνδεσμος συγχαίρει τη Βαρβάρα για την επιτυχία 

της στις Πανελλήνιες αλλά και για τα ταλέντα της, και 
της εύχεται ‘αιέν αριστεύειν’, πάντα επιτυχίες, υγεία και 
καλή τύχη στη ζωή της.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

28.9.2019 40ήμερο μνημόσυνο 
Βασιλείου Π. Σχίζα, και της συζύ-
γου του Φωτεινής

Το Σάββατο 28.9.2019, και ώρα 9 το πρωί, 
με τις προσευχές συγγενών και φίλων, έγινε 
το 40ήμερο μνημόσυνο των, Βασιλείου Π. 
Σχίζα και της συζύγου του Φωτεινής, στον 
Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Λαμπρινής.

6.10.2019 40ήμερο μνημόσυνο 
Αγγελικής Δημ. Κουτσανδρέα

Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου και ώρα 10 π.μ 
με τις προσευχές συγγενών και φίλων, έγι-
νε το 40ήμερο μνημόσυνο της Αγγελικής 
Δημ. Κουτσανδρέα, στον Ιερό Ναό του 
Προφήτου Ηλία, στη Μεταμόρφωση Αττι-
κής.

6.10.2019 40ήμερο μνημόσυνο 
Δημητρίου Π.Ρουσιά.

Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019 μετά τη 
θεία λειτουργία της εκκλησίας του χωριού 
μας Σέρβου, τελέστηκε το 40ήμερο μνημό-
συνο του συγχωριανού μας Δημητρίου 
Παν. Ρουσιά,

«Ενας Εγγλέζος στου Σέρβου στα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής»
(Συνέχεια της ιστορίας που δημοσιεύθηκε στον ΑΡΤΟΖΗΝΟ του Μαϊου- Ιουνίου 2017, με τον ίδιο τίτλο).

Του Τάκη Δ. Σχίζα (Του δάσκαλου)
Όταν δημοσιεύθηκε η παραπάνω ιστορία 

υπήρξαν κάποιοι πατριώτες που με τον τρόπο 
τους αμφισβητούσαν την ύπαρξή της.

Επειδή δεν θα ήθελα να χαρακτηριστώ μυθο-
πλάστης, απεφάσισα να συνεχίσω την προσπά-
θεια εντοπισμού του προσώπου που διανυκτέ-
ρευσε στο σπίτι μας στις 31.12.1943.

Απευθύνθηκα σε ένα γείτονα και φίλο, που 
ερευνά ιστορικά γεγονότα της εποχής της κατο-
χής, και κυρίως αντιστασιακές δράσεις, και αφού 
του έθεσα υπόψη το κείμενο που έχει δημοσιευ-
θεί στον ΑΡΤΟΖΗΝΟ, τον παρακάλεσα να ερευ-
νήσει και ο ίδιος για τον εντοπισμό του αναζητού-
μενου προσώπου.

Ο φίλος σύντομα μου παρέδωσε εκτυπώ-
σεις κειμένων με στοιχεία και φωτογραφίες του 
Εγγλέζου. Το πρόσωπο λοιπόν που αναζητάμε 
ήταν ο υπολοχαγός Conal O’ Donnell, μηχανι-
κός του Αγγλικού Στρατού, ο οποίος έπεσε με 
αλεξίπτωτο  τη νύχτα της 19/20 Οκτωβρίου 1943.

Όταν οι αντάρτες εκτέλεσαν Γερμανούς αιχ-
μαλώτους στην ευρύτερη περιοχή, ο Ο’ Donnell 
συνέστησε στους Καλαβρυτινούς να φύγουν στα 
βουνά. Οι Καλαβρυτινοί έφυγαν μεν, αλλά επέ-
στρεψαν σύντομα, και ακολούθησε η σφαγή.

Αφού οι Γερμανοί έφυγαν από τα καταστραμ-
μένα Καλάβρυτα, ο Ο’ Donnell επέστρεψε από 
το Χελμό όπου είχε καταφύγει και βοήθησε κά-
ποιους επιζώντες να βρουν καλύτερα καταφύγια 
στην καταστραμμένη πόλη.

Ο O’ Donnell ήταν ο πρώτος Βρετανός αξιωμα-
τικός που υπήρχε «επί σκηνής» , ήρθε σε επαφή 
με τον Ερυθρό Σταυρό, και αργότερα ήρθε σε 
ρήξη με το   SOE («Ειδική Εκτελεστική Υπηρε-
σία». Από αυτή την υπηρεσία 
ελάμβαναν οδηγίες οι δρόντες 
στην Ελλάδα Βρετανοί) του 
Καϊρου, διότι ζητούσε αεροπο-
ρικές ρίψεις κατά προτεραιό-
τητα για την ανακούφιση των 
ανθρώπων, από των ρίψεων  
για στρατιωτικούς ανεφοδια-
σμούς.

Όταν ο Εγγλέζος έφυγε από 
το χωριό μας την πρώτη Ια-
νουαρίου 1944 είπε πως θα 
πήγαινε στη Νεάπολη Λακωνίας, από όπου θα 
τον έπαιρνε υποβρύχιο για το Κάϊρο.

Η παραπάνω είδηση η ήταν παραπλανητική, η 
ο υπολοχαγός στην πορεία του έλαβε νέες οδη-
γίες, το πιθανότερο όμως είναι ότι ακολούθησε 
προκαθορισμένο πρόγραμμα .

Έτσι βρίσκεται στην Ηλεία στη λίμνη Καϊά-
φα, αργότερα επισκέπτεται το αεροδρόμιο της 
Ανδραβίδας, και στη συνέχεια επισκέπτεται την 
περιοχή «Χάνι Πανοπούλου¨», από όπου ενη-
μέρωσε το 
SOE Καϊρου, 
ότι στην περι-
οχή υπάρχει 
κατάλληλος 
χώρος για 
κ α τ α σ κ ε υ ή 
δ ι α δ ρ ό μ ο υ 
προσγείωσης 
αεροπλάνων, 
μήκους 1000 γιαρδών , με δυνατότητα επέκτα-
σης του.

Η κατασκευή του διαδρόμου προσγείωσης δεν 
έγινε και ο Εγγλέζος επέστρεψε στα Καλάβρυτα.

Τον Ιούνιο του 1944 ο O’ Donnell, και ο ταγ-
ματάρχης Campell ταξίδεψαν με τα πόδια και με 
μουλάρια  σε κατεστραμμένες κοινότητες, συ-
μπεριλαμβανομένων και των Καλαβρύτων, και 
μοίρασαν σε αυτές χρυσές λίρες Αγγλίας που 
ερρίφθησαν από αεροπλάνο.

Το βράδυ της διαμονής του υπολοχαγού στο 
χωριό μας, ο διερμηνέας ανέφερε ότι ο Εγγλέζος 
μοίρασε σε κάθε οικογένεια των Καλαβρύτων 
από μία χρυσή λίρα Αγγλίας. Αυτό δεν έγινε τότε 
και τα λεχθέντα οφείλονται μάλλον σε παρανόη-

ση του διερμηνέα.
Η καθυστέρηση της ρίψης 

των λιρών οφείλεται κυρίως στη 
διαφωνία που είχε προκύψει ως 
προς την προτεραιότητα των ρί-
ψεων που προαναφέρεται.

Μετά την παράδοση των 
καθυστερημένων λιρών στις 
κοινότητες ο υπολοχαγός O’ Donnell, ανεχώρη-

σε με υποβρύχιο για το Κάϊρο. 
Επέστρεψε πάλι με αλεξίπτω-
το στις 20.9.1944, Έφυγε από 
την Ελλάδα το 1945, λοχαγός 
πλέον, χωρίς άλλες πληροφο-
ρίες.

Ο άνθρωπος για τον οποίο 
μιλάμε ήταν Ιρλανδός, μετά 
τον πόλεμο, ζούσε σε ένα μι-
κρό χωριό της Βόρειας Αγγλί-
ας το Dereham.

To 1978 επισκέφθηκε τα 
Καλάβρυτα με τη σύζυγό του. Έφυγε από τη 
ζωή το 1996 σε ηλικία 81 ετών.

Είχε τιμηθεί από τη βασίλισσα της Αγγλίας 
«Ως μέλος του πλέον εξαιρέτου τάγματος 
της Βρετανικής Αυτοκρατορίας».

Ο O’ Donnell με δικά του έξοδα φρόντιζε να 
γίνεται κάθε χρόνο στην επέτειο της σφαγής 
των Καλαβρύτων, επιμνημόσυνη δέηση στην 
Καθολική Εκκλησία του χωριού του Dereham, 
και ως με ενημέρωσε ο γιός μου Μάνος που 

ζει στο Λονδί-
νο, ήλεγξε ο 
ίδιος και όντως 
η παράδοση 
της επιμνημό-
συνης δέησης 
σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι 
ακόμη.

Ο Μάνος 
αναζήτησε και 

μου έστειλε το πρόγραμμα της τοπικής εκκλησί-
ας του Dereham για το Δεκέμβριο του 2018 όπου 
φαίνεται ότι ήταν προγραμματισμένη η τέλεση 
της δέησης στις 30.12.2018.

Ο Μάνος έχει έλθει σε επαφή ηλεκτρονικά 
με το γιό του O’ Donnell ο οποίος τον ενημέ-
ρωσε ότι ο πατέρας του δεν έχει γράψει απο-
λύτως τίποτε για τη δράση του στην Ελλάδα, 
ούτε άφησε κάποιες σημειώσεις από εκείνη την 
εποχή.

Ο Γιός του  O’ Donnell ανέφερε στο Μάνο ότι ο 
πατέρας του  έπασχε από μετατραυματικό stress 
που οφείλετο στα όσα αντίκρυσε και αντιμετώπι-
σε με τη σφαγή και τη μετέπειτα ζωή των απομει-
νάντων κατοίκων των Καλαβρύτων.

Η Ψωροκώσταινα
Απόσπασμα από το βιβλίο «Φυσιο-

γνωμίες και Λαϊκοί Τύποι της Παλιάς 
Αθήνας» Θ.ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗ 

Ήταν μια 
πολύ φτωχή γυ-
ναίκα, η οποία 
έμενε  στο Ναύ-
πλιο κατά τους 
χρόνους του 
Καποδίστρια και 
αποζούσε από 
τις βαριές χειρω-
νακτικές εργασί-
ες  που έκανε σε 
διάφορα σπίτια. 
Οι ανάγκες της 

ήταν μεγάλες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 
τα βγάζει πέρα.

Έτσι την έβλεπε κανείς συχνά στενοχωρημέ-
νη και σε μεγάλη απόγνωση. Περιτριγύριζε τα 
κέντρα της πόλεως, μεταβαλλόταν πολλές φο-
ρές σε αχθοφόρο και ανά πάσα στιγμή διαμαρ-
τυρόταν κατά της τύχης και της αστοργίας του 
Κυβερνήτη. Λόγω της μεγάλης της φτώχειας 
την αποκαλούσαν γενικά Ψωροκώσταινα και 
αποτελούσε έναν από τους ιδιορρυθμότερους 
τύπους της εποχής. Επειδή δε κατά τους χρό-
νους εκείνους η νεογέννητη ελληνική πολιτεία 
είχε περιέλθει σε τέτοια οικονομική κρίση - ώστε 
να λέγεται ότι κατά την άφιξη  του Καποδίστρια 
στην Αίγινα το Δημόσιο Ταμείο  δεν είχε 

στην κατοχή του παρά ένα κίβδηλο ισπα-
νικό τάλληρο, ενώ οι ανάγκες του κράτους 
ήταν πολύ μεγάλες και πολλές φορές  πα-
ροµοιάστηκε µε την Ψωροκώσταινα Για πολλά 
δε χρόνια αργότερα εξακολουθούσε να απο-
καλείται έτσι από όσους επικαλούνταν μάταια 
τη βοήθειά της. 

Η φράση «Τι να περιμένει κανείς από την 
Ψωροκώσταινα» έγινε παροιμιώδης, κυρίως 
όταν επί βαυαρικής αντιβασιλείας διαλύθηκαν 
τα άτακτα στρατιωτικά σώματα, που περιε-
λάµβαναν τους Αγωνιστές, τους οποίους ο 
νέος στρατιωτικός  οργανισμός  έριξε θεονή-
στικους στους δρόμους. Τότε, οι αδικηµένοι 
αυτοί άνθρωποι προς χλευασμό της Αντιβα-
σιλείας αποκαλούσαν την ελληνική πολιτεία 
Ψωροκώσταινα. Ο χαρακτηρισµός µεταφέρ-
θηκε στις εφηµερίδες και γενικεύθηκε σε  όλη 
την Ελλάδα τόσο ,ώστε και αυτοί ακόµη οι 
Βαυαροί υπάλληλοι, εκπλησσόµενοι γιατί όλοι 
ζητούσαν να συντηρηθούν από το κράτος, 
έλεγαν «όλοι από την  Ψωροκώσταινα ζητούν 
να  ζήσουν». 

Τόσο µάλιστα είχε γίνει κοινή η προσω-
νυµία αυτή, ώστε δέκα χρόνια µετά, όταν 
συνήλθε η πρώτη ελληνική Βουλή, έγινε κατά 
την πρώτη της συνεδρίαση λόγος για την 
Ψωροκώσταινα, χωρίς να παραξενευτεί κα-
νείς από τους παρισταµένους.
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Δ.Σ. οι:
•  Ιωάννης Κ. Μπόρας
•  Ελένη Κ. Μπόρα
•  Θεόδωρος Γ. Τρουπής
 Στη συνέχεια, ο κ. Γ. Θ. Τρουπής είπε: 
«Αν μπορείτε να κάνετε υπομονή για 5 λε-

πτά, να ανακοινωθούν τα πεπραγμένα του 
Συνδέσμου από τον πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Ι. Κ. 
Μπόρα, ώστε να ακολουθήσει η διαδικασία 
της Γ.Σ.»
Δημιουργήθηκε,  όμως,  ένας  διάλογος 

σχετικά με το νέο Δ.Σ..
Κώστας Στ. Σχί-

ζας: (πήρε τον λόγο 
ρωτώντας)  «πόσα 
άτομα έβαλαν υπο-
ψηφιότητα;»

Γ. Θ. Τρου-
πής: 16.

Κ. Στ. Σχί-
ζας: «πόσοι πρέπει 
να είναι στο νέο 
Δ.Σ.». 

Γ. Θ. Τρουπής: 9.
...: «θα γίνουν εκλογές». 
Κ. Στ. Σχίζας: «... εμείς όταν είπαμε 

να δούμε τον Σύλλογο δεν είχαμε σκοπό 
να κάτσουμε να ασχολούμαστε με τα 99 
χρόνια του Π.Κ., είχαμε σκοπό να κάνουμε 
εκδηλώσεις».

Κ. Στ. Σχίζας: (απευθυνόμενος στον Ι. 
Κ.  Μπόρα)  «Χθες βράδυ είπες πως στον 
Σύνδεσμο θα μπουν νέοι. Τώρα βλέπω 
προτείνεις παλιούς».
Καθώς  η  ένταση  που  δημιουργήθηκε 

έληξε,  δύο  από  τους  παραπάνω  προτα-
θέντες,  ο  κ.  Θοδωρής Γ. Τρουπής,  και 
ο  κ. Νίκος Στ. Σχίζας,  δήλωσαν  ότι  δεν 
επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το νέο 
Δ.Σ.

Τότε ο κ. Γ. Θ. Τρουπής πήρε τον λόγο 
και είπε: 

«προτείνω το 30% των παλαιών μελών 
του Δ.Σ. να παραμείνει και στο νέο Δ.Σ., 
και πιο συγκεκριμένα ο πρόεδρος Ιωάννης 
Μπόρας, η γραμματέας, Ελένη Μπόρα, και 
ένας ακόμη εφόσον ο Θοδωρής Τρουπής 
δεν το επιθυμεί... Θα πρέπει να συνεχίσει 
να εκδίδεται η εφημερίδα του Συνδέσμου, 
“Ο Αρτοζήνος”, και να εξακολουθήσει να 
γίνεται η περαιτέρω συντήρηση και βελ-
τίωση της ιστοσελίδας servou.gr. Την 
ιστοσελίδα την έφτιαξε για τον Σύνδεσμο 
ο Χρήστος Δημητρόπουλος».
Έτσι, στο σημείο αυτό, δημιουργήθηκε, 

επίσης, μια στιγμιαία ένταση, σχετικά με 
την ιστοσελίδα, καθώς ο κ. Χρ. Ι. Μαρα-
γκός πήρε τον λόγο και απευθυνόμε-
νος στον κ. Γ. Τρουπή είπε:

«Αν θέλεις να είσαι δίκαιος, πρέπει να 
πεις ότι ο Χρ. Δημητρόπουλος κατασκεύ-
ασε τον σκελετό της ιστοσελίδας, και το 

περιεχόμενο που 
διαβάζουν οι επι-
σκέπτες το έβαλαν 
οι διαχειριστές, με 
πρώτους τον Ηλία 
Χειμώνα, τον Θο-
δωρή Τρουπή και 
εμένα, που είχαμε 
αναλάβει να φτιά-
ξουμε την ιστοσε-
λίδα, όπως αναφέ-
ρεται στο σχετικό 

άρθρο.».
Αμέσως  μετά,  ο  κ. Θοδωρής Γ. Τρου-

πής  έλαβε  τον  λόγο  και  διευκρίνησε  τα 
εξής, σχετικά με την ιστορία της ιστοσε-
λίδας:

«Ο Χρήστος Δημητρόπουλος είναι από 
τους πρώτους Σερβαίους που ανέπτυ-
ξε και συντηρεί δική του ιστοσελίδα, για 
πάνω από 13 χρόνια, με συσσωρευμένη 
γνώση και εμπειρία. Το 2008, ο τότε πρό-
εδρος, Ηλίας Χειμώνας, ρώτησε τον κ. Χρ. 
Δημητρόπουλο αν μπορούσε να αναρτά, 
την εφημερίδα μας, “Ο Αρτοζήνος”, στην 
ιστοσελίδα του, σε ηλεκτρονική μορφή.

Η απάντηση του Χ.Δ. ήταν να φτιάξει 
μια ιστοσελίδα για τον Σύλλογο. Μετά από 
εργασία ενός χρόνου περίπου, έφτιαξε 

την ιστοσελίδα και την παρέδωσε στον 
Σύνδεσμο, συμμετέχοντας στη διαχείρισή 
της, μαζί με τους Ηλία Θ. Χειμώνα, Χρ. Ι. 
Μαραγκό και Θ. Γ. Τρουπή, και εκπαιδεύ-
οντας “ως χρήστες” τους άλλους διαχειρι-
στές.

Για να γίνει κατανοητό το τι έκανε ο 
κάθε εμπλεκόμενος, φαντασθείτε παρα-
στατικά (πρόκειται για λογισμικό πολλών 
προγραμμάτων) ότι ο Χρ. Δημητρόπουλος 
έφτιαξε ένα περίπτερο στην πλατεία, με 
πόρτα, παράθυρα, ρεύμα, τέντες, σύστημα 

ασφαλείας για τους 
κλέφτες, και γύρω–
γύρω στο επάνω 
μέρος του περιπτέ-
ρου έβαλε σχοινιά, 
και το παρέδωσε 
στους χρήστες, Η. 
Χειμώνα, Χρ. Μαρα-
γκό και Θ.Τρουπή.

Οι τρεις τελευταί-
οι, οι οποίοι έγιναν 
οι πρώτοι διαχειρι-

στές, αφού εκπαιδευτήκαμε από τον Χ.Δ., 
αρχίσαμε να γεμίζουμε το περίπτερο με 
περιεχόμενο, και στα περιμετρικά σχοινιά 
(όπως βλέπουμε κρεμασμένες εφημερίδες 
στα περίπτερα της γειτονιάς) κρεμάγαμε 
τα άρθρα μας σε ηλεκτρονική μορφή, με 
διάφορα περιεχόμενα, και ταξινομημένα 
ανά θέμα όπως π.χ. Κοινωνικά, Ιστορία, 
Αναμνήσεις κλπ. Αυτή η διαδικασία ανάρ-
τησης συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Είναι τα 
άρθρα που βλέπουν ηλεκτρονικά οι επι-
σκέπτες της ιστοσελίδας μας, servou.gr. Η 
συμβολή του Χρ. Ι. Μαραγκού, από την 
έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας μέχρι 
σήμερα είναι πολύ μεγάλη».
Στη συνέχεια, ο κ. Χρ. Ι. Μαραγκός ζή-

τησε  πάλι  τον  λόγο  και  είπε:  «Ζητώ συ-
γνώμη για την ένταση που δημιουργήθη-
κε, αλλά θίχτηκε το φιλότιμό μου, γιατί με 
πολύ κόπο έχω αναρτήσει περί τα δυο χι-
λιάδες άρθρα, που είναι πάνω από τα μισά 
της ιστοσελίδας». 
Ο  κ.  Γ. Θ. Τρουπής, πρόεδρος  Γ.Σ. 

είπε: «Δεκτή η συγνώμη».
Και έτσι ησύχασαν τα πνεύματα.
Ο  κ.  Χρ. Ι. Μαραγκός ρώτησε:  «εγώ 

μπορώ να είμαι υποψήφιος για το νέο Δ.Σ. 
του Συνδέσμου; κυρίως για να προστατεύ-
σω την ιστοσελίδα;».
Το  προεδρείο  έκανε  δεκτό  το  αίτημά 

του. 
Το ίδιο, επίσης, αίτημα είχε και ο κ. Ι. Ν. 

Βέργος: «Θέλω να θέσω και εγώ υποψη-
φιότητα για το νέο Δ.Σ.»
Το αίτημά του έγινε, επίσης, δεκτό από 

το προεδρείο.
Κατόπιν,  ξέσπασε  ένας ακόμη  έντονος 

διάλογος,  με  θέμα  την  εφημερίδα  Αρτο-
ζήνος, όταν τον λόγο έλαβε ο κ. Γεώργος 
Δ. Βέργος, επί πολλά έτη μέλος του Δ.Σ., 
συχνός  αρθρογράφος  στην  εφημερίδα 
και  στην  ιστοσελίδα  του  Συνδέσμου,  ο 
οποίος ανάφερε:

«Ακούστηκε μια συζήτηση από την πλα-
τεία στο σπίτι μου ότι η εφημερίδα Αρτο-
ζήνος είναι “για να τυλίγει κανείς πατά-
τες”...».
Ο κ. Κώστας Στ. Σχίζας παραδέχτηκε: 

«εγώ το είπα ... αλλά πρέπει να το λες εδώ 
μπροστά σε τόσο κόσμο;».
Το προεδρείο, μέλη του Δ.Σ. και οι πα-

τριώτες έκαναν μια προσπάθεια να ηρε-
μήσουν τα πνεύματα, όπως και πολύ σύ-
ντομα έγινε.
Ακολούθως,  ο  κ.  Ιωάννης Κ. Μπό-

ρας,  πρόεδρος  του  Δ.Σ.,  έλαβε  τον  λόγο, 
εκφράζοντας  τις  ευχαριστίες  τους  στους 
πατριώτες και στα μέλη του Δ.Σ. και κάνο-
ντας  έναν  απολογισμό  των  πεπραγμένων 
του απερχόμενου Δ.Σ.

«Εκφράζω, κατ’ αρχάς, τις ευχαριστίες 
μου στους πραγματικούς ήρωες που είναι 
οι μονίμως κατοικούντες ή διαμένοντες 
στο χωριό. Σε όλους τους πατριώτες που 
εμπιστεύτηκαν στο παρόν Δ.Σ. τα ηνία και 
την τύχη του Συνδέσμου και ιδίως αυτούς 
οι οποίοι με το υστέρημά τους συνέδραμαν 
(τον Σύνδεσμο), στην αντιμετώπιση των 
εξόδων του.

Στη συνέχεια, εκφράζω τις ευχαριστίες 
μου στα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου, και δη 
στον ομότιμο καθηγητή της Ιατρικής, για το 
κύρος που προσδίδει η θέση του, και την εν 
γένει προσφορά του. Τη Γραμματέα του Δ.Σ., 
κυρία Ελένη Κ. Μπόρα, και το μέλος του Δ.Σ., 
κ. Θοδωρή Γ. Τρουπή, νουνεχή τέως πρόεδρο 
του Δ.Σ., για τη συμβολή τους στην έκδοση 
της εφημερίδας του Συνδέσμου, “Ο Αρτοζή-
νος”.

Ευχαριστώ, επίσης, για την εύρυθμη λει-
τουργία της ιστοσελίδας, servou.gr, την Επι-

τροπή Διαχείρισης, 
την οποία αποτε-
λούν η πρόεδρος 
της Ε.Δ., Ελένη Κ. 
Μπόρα, το αναπλη-
ρωματικό μέλος του 
Δ.Σ. και επί σειρά 
ετών Γραμματέας 
του Δ.Σ., κ. Χρήστος 
Ι. Μαραγκός, ο Θ. 
Γ. Τρουπής, ο Ι. Στ. 
Βέργος και ο Παύλος 

Ευστ. Δάρας.
Στη συνέχεια, τις ευχαριστίες μου στον 

Ταμία και τέως πρόεδρο του Συνδέσμου, κ. 
Ι. Στ. Βέργο, και τον σημερινό αντιπρόεδρο Ι. 
Ν. Βέργο, του οποίου οι άοκνες προσπάθειες 
τελεσφόρησαν και έτσι σήμερα έχουν νομι-
μοποιηθεί οι αυθαιρεσίες που υπήρχαν στο 
κτίριο.

Τέλος, εκφράζω τις ευχαριστίες μου στον 
κ. Κώστα Τερζή, μέλος του Δ.Σ., και στον κ. 
Γιάννη Ν. Σχίζα, τέως μέλος του Δ.Σ., για τη 
συμβολή του στην εκδήλωση κοπής της πί-
τας του Συλλόγου, τον περασμένο Ιανουά-
ριο.

Το υφιστάμενο σήμερα Δ.Σ. του Συνδέ-
σμου, δεν έχει να παρουσιάσει, το τελευ-
ταίο έτος, μεγάλη αξιόλογη δραστηριότητα, 
πέρα από τη φροντίδα του γραφείου του 
Συνδέσμου, την πληρωμή των εξόδων, την 
έκδοση της εφημερίδας “Αρτοζήνος”, τη 
λειτουργία της ιστοσελίδας, servou.gr, την 
κοπή της πίτας και τη βράβευση των μα-
θητών και φοιτητών, που δεν έτυχαν ίσως 
λόγω των συγκυριών της αναμενόμενης 
συμμετοχής, την εξουσιοδότηση στον αντι-
πρόεδρο, κ. Ι. Ν. Βέργο, να διευθετήσει, με 
τους αρμόδιους του Δήμου, Γορτυνίας τα 
εκκρεμή θέματα του Π.Κ., τον καθαρισμό 
του Π.Κ., όπως κάθε καλοκαίρι, και τέλος τη 
σημερινή Εκδήλωση Βράβευσης της διακε-
κριμένης ιατρού, κυρίας Ζαχαροπούλου.

Τα οικονομικά του Συνδέσμου εμφανίζο-
νται αναλυτικά, στα φύλλα του Αρτοζήνου. 
Ο απών από τη Γ.Σ., Ταμίας κ. Ιωάννης Στ. 
Βέργος, είναι στη διάθεση οποιουδήποτε 
ενδιαφερόμενου. Πάντως, μέσα στο τε-
λευταίο έτος, τα διαθέσιμα είναι μειωμένα 
κατά 1.339 ευρώ (από 8.443 ευρώ σε 7.106 
ευρώ).

Όσον αφορά στο μέλλον του Συνδέσμου, 
με τη δραστική συμβολή του καθηγητή ια-
τρικής, κ. Γεωργίου Θ. Τρουπή, υπάρχουν 
«Νέοι άνθρωποι» που ενδιαφέρονται να 
συμμετάσχουν στο Δ.Σ., και τους ευχαρι-
στούμε».
Μετά τον πρόεδρο, ο αντιπρόεδρος του 

Δ.Σ., ο κ. Ιωάννης Νικ. Βέργος, πήρε τον 
λόγο, αναφέροντας λεπτομερώς τις ενέρ-
γειες  πού  έκανε  ώστε  ο  Δήμος  Γορτυνί-
ας  να  νομιμοποιήσει  ολόκληρο  το  κτίριο 
όπου  στεγάζεται  το  Πολιτιστικό  Κέντρο, 
και είπε:
«Πέρυσι εξουσιοδοτήθηκα για το θέμα 

του Π.Κ. που εκκρεμούσε από το 2014. Στις 
28 Φεβρουαρίου 2014 πάρθηκε η απόφαση 
από το δημοτικό συμβούλιο για 99 χρόνια 
παραχώρησης στο Σύλλογο. Ομως δεν είχαν 
ολοκληρωθεί όπως είπαμε και πέρυσι, θα 
έπρεπε να είχαμε κάνει κάποιες διεργασί-
ες. Έπρεπε πρώτα να είχαμε κάνει αλλαγή 
χρήσης στον χώρο. Το υπόγειο ήταν γκα-
ράζ. Στην αποθήκη αλλάξαμε χρήση και 
λέγεται Πνευματικό Κέντρο. Και το κιόσκι 
επάνω νομιμοποιήθηκε, ήταν παράνομο 
κατά μείον 7 μέτρα.

Ηρθαμε σε επαφή με τον Δήμαρχο Γιάννη 
Γιαννόπουλο, τον συναντήσαμε στο Γαλά-
τσι, του δώσαμε τα χαρτιά, να αναθέσει σε 
μια επιτροπή, να βάλουμε μια συμβολαιο-

γράφο να κάνει τη συμβολαιογραφική πρά-
ξη. Η πρώτη συμβολαιογράφος είχε βγάλει 
400 Ευρώ για τη συμβολαιογράφο. Πρώτη 
συμβολαιογράφος, του Κουμουτσάρη, από 
του Λυκούρεση, η κουνιάδα, δεν δέχεται... 
Πήγαμε σε άλλη και ζήταγε 4.000 Ευρώ. 
Μου τηλεφώνησε ο δικηγόρος να πάω να 
υπογράψω... στην πορεία μου λέει ότι τα 
χαρτόσημα των συμβολαιογράφων για 
99 χρόνια πάνε με τα τετραγωνικά, έχου-
με 387 τετραγωνικά το κτίριο όλο, επί 3,6 
βγαίνει 13.932 Ευρώ ... Του είπα ότι θα 
μιλήσουμε στη Συνέλευση για να αποφα-
σίσουμε όλοι μαζί... Εγώ σκέφτηκα εάν εί-
ναι να πληρώσει ο Σύλλογος δεν υπάρχουν 
λεφτά, Μπορούμε να κάνουμε κάποια άλλη 
διαδικασία, να το κάνουμε για 40 χρόνια, 
η 45... Αν δεν υπογράψει ο Γιάννης Γιαννό-
πουλος και πάμε στην άλλη λύση και πάμε 
για την άλλη λύση, για 40 χρόνια, θα πά-
ρει την απόφαση ο Στάθης Κούλης με τον 
Γιάννη Μπόρα. Πριν κάνουμε κάτι θα ενη-
μερωθεί το Συμβούλιο. Σκεφτείτε και εσείς 
καμιά λύση. Θα περιμένουμε την καινούρια 
δημοτική αρχή...

Η κυριότητα, ανήκει στον Δήμο και θα 
χρειασθεί συμβολαιογραφική πράξη πα-
ραχώρησης της χρήσης για 99 χρόνια στον 
Σύλλογο. Συμβολαιογράφος γνωμάτευσε 
ότι τα συμβολαιογραφικά έξοδα προσεγ-
γιστικά υπερβαίνουν το ποσό των 13.500 
Ευρώ».
Απεφασίσθη, λοιπόν, το νέο Δ.Σ. να χει-

ριστεί το θέμα.
Έπειτα,  η  κυρία  Μαρίνα Διαμαντο-

πούλου–Τρουπή,  Δημοτική  Σύμβουλος 
και πρόεδρος της Δημοτικής επιχείρησης 
του Δήμου Γορτυνίας, έλαβε τον λόγο και 
εξιστόρισε τις δυσκολίες που αντιμετώπι-
σε ο Δήμος, μέχρι να καταλήξει στη νομι-
μοποίηση του Πολιτιστικού Κέντρου, και 

είπε:
«Υπάρχει απόφα-

ση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του 
2014 για παραχώ-
ρηση για 99 χρόνια. 
Από τον Δήμο παρα-
χωρούμε ακίνητα, 
αλλά υπάρχει ένα 
θέμα. Οταν παρα-
χωρείς δωρεάν ένα 
ακίνητο για χρήση 

από Σύλλογο πρέπει να αποδειχθεί ότι είναι 
για κοινοφελή χρήση, για όλους όλους τους 
πολίτες, ότι δεν είναι για ιδιωτικούς λόγους, 
και να αποδείξεις με επιχειρήματα ότι αν 
αυτό το κτίριο δεν δοθεί σε ένα Σύλλογο δεν 
υπάρχει περίπτωση να το εκμεταλλευτεί ο 
Δήμος για να βγάλει χρήματα.

Εδώ, βέβαια, είναι μια ιδιάζουσα περί-
πτωση, είναι ένα κτίριο που έχει φτιαχτεί 
από τον Σύνδεσμο, με προσωπική εργασία 
και χρήματα του Συνδέσμου, και πρέπει να 
αποδοθεί στο Σύνδεσμο.

Αυτή λοιπόν η απόφαση που είναι για 
μακροχρόνια χρήση έχει πολλές δυσκολίες. 
Οταν πήραν την απόφαση, εγώ επικοινώνη-
σα με κάποια συμβολαιογράφο που μου είπε 
ότι αν δεν νομιμοποιηθεί δεν μπορεί να γίνει 
συμβολαιογραφική πράξη.

Εκεί, ξεκινήσαμε τη διαδικασία της νο-
μιμοποίησης. Είπαμε να προτιμήσουμε να 
νομιμοποιηθεί από τον Δήμο για να μην 
πληρώσουμε πρόστιμο. Ένας ιδιώτης για να 
νομιμοποιήσει πρέπει να πληρώσει πρόστι-
μο. Έτσι, ανέλαβε ο Δήμος αυτή τη διαδικα-
σία, ανάθεσε σε έναν μηχανικό εξωτερικό 
συνεργάτη γιατί δεν υπήρχε η δυνατότητα 
να το κάνει κάποιος από τις υπηρεσίες του 
Δήμου, έγινε η νομιμοποίηση, και έπρεπε να 
προχωρήσουμε σε συμβολαιογραφική πρά-
ξη.

Η συμβολαιογράφος μετά από μεγάλο δι-
άστημα είπε ότι δεν μπορεί να αναλάβει την 
υπόθεση όπως και κάποιοι άλλοι συμβολαι-
ογράφοι... αποφεύγουν αυτές τις περιπτώ-
σεις... Ο κ. Τάσος Κουμουτσάρης, από του 
Λυκούρεση, βρήκε άλλη συμβολαιογράφο, 
της δώσαμε τον φάκελο, έχει ξεκινήσει η 
διαδικασία. Έπρεπε να κάνει υπολογισμούς 
βάσει των μέτρων και άλλα στοιχεία, για να 
βγάλει τά έξοδα. Αυτή η συμβολαιογράφος 
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μας ζήτησε, από το Δήμο, 4.000 Ευρώ, πήγε 
το θέμα στην οικονομική επιτροπή, το περά-
σαμε, κατά πλειοψηφία, βέβαια, οφείλω να 
πω για την ιστορία, η τωρινή αντιπολίτευση 
και η επόμενη δημοτική αρχή, μειοψήφισε, 
δεν το ψήφισε, θεώρησε ότι είναι πολλά τα 
χρήματα, 4.000, όμως πέρασε κατά πλειοψη-
φία.

Όμως υπάρχει ένα μεγάλο αγκάθι, το χαρ-
τόσημο. Πρέπει να πληρωθεί το χαρτόσημο 
το οποίο είναι πολύ μεγάλο γιατί είναι πολλά 
τα χρόνια, και είναι αρκετά τα μέτρα ... και 
το κτίριο έχει αντικειμενική αξία 400.000 
Ευρώ... το έχει βγάλει η συμβολαιογράφος 
και ο δικηγόρος βάση των αντικειμενικών 
αξιών...»
Στο  άκουσμα  αυτού  του  ποσού 

υπήρξε μια “αναταραχή” αμφισβήτη-
σης  για  το  εξωπραγματικό  νούμερο, 
στο ακροατήριο...

«Το χαρτόσημο είναι υψηλό, πρέπει να 
το πληρώσει ο Σύνδεσμος. Ο Σύνδεσμος 
ένα τέτοιο ποσό δεν μπορεί να το πλη-
ρώσει. Μιλάω ως μέλος του Συνδέσμου 
τώρα και όχι ως μέλος της δημοτικής αρ-
χής. Ας γίνει όπως είπε ο Γιάννης Ν. Βέρ-
γος, ας μοιράσουμε τα χρόνια, ας γίνει 
για 40 χρόνια. Ας κάνουμε κάτι άλλο, ας 
κάνει ο Σύνδεσμος κάποιες συσκέψεις 
να βρει έναν άλλο τρόπο».
Στη συνέχεια, ο κ. Χρήστος Ι. Μαρα-

γκός πήρε τον λόγο και έκανε 3 προτά-
σεις,  εν  συντομία,  λόγω πίεσης  χρόνου  στη 
Γ.Σ.
Η πρώτη πρόταση, σύμφωνα με το χειρό-

γραφο κείμενο που παρέδωσε ο κ. Μαραγκός 
στη γραμματέα της Γ.Σ. και το οποίο διάβασε 
ο ίδιος στη Γ.Σ., έχει ως εξής:

1η πρόταση:  Αναγραφή ονομάτων πεσό-
ντων στο Ηρώο.

«Στην περσινή Γ.Σ. ελήφθη ομόφωνη από-
φαση για την αναγραφή στο Ηρώο των πε-
σόντων πατριωτών, που τα ονόματά τους 
υπάρχουν στα επίσημα αρχεία του Κράτους. 
Δυστυχώς, το Δ.Σ. δεν μπόρεσε να υλοποιήσει 
αυτή την απόφαση. Γι’ αυτό επαναφέρω αυτή 
την πρόταση, κατά τρόπο που νομίζω ότι μπο-
ρεί να υλοποιηθεί. Η πρόταση έχει ως εξής:

Η Γ.Σ. αναθέτει στον υποστράτηγο ε.α., Χρ. 
Αθ. Μαραγκό, να προβεί, σε συνεργασία με το 
νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου, σε όλες τις απαραίτη-
τες ενέργειες, ώστε να αναγραφούν τα ονόμα-
τα των πεσόντων ηρώων στο υπάρχον Ηρώο.

Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι του 
χρόνου τον Αύγουστο, ώστε να γίνει και μια 
επίσημη τελετή, ισάξια με αυτή που έγινε για 
τον πεσόντα λοχαγό, Δ. Τρουπή, η προτομή του 
οποίου κοσμεί την πλατεία και δικαίως.

Δίκαιο, όμως, είναι και η αναγραφή των ονο-
μάτων των υπολοίπων πεσόντων πατριωτών. 
Για όλους τους πεσόντες, η ζωή έχει την ίδια 
αξία, και εμείς, οι σημερινοί Σερβαίοι, έχουμε 
ιερό χρέος να τους μνημονεύσουμε όλους δε-
όντως. Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε το 
ελάχιστο κόστος να μην επιβαρύνει τον Σύν-
δεσμο».
Με  την πρόταση αυτή συμφώνησαν  όλοι 

οι παρευρισκόμενοι. Ο πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Γ. 
Τρουπής, είπε για αυτά τα θέματα αποφασί-
ζουν οι γενικές συνελεύσεις του Τοπικού Συμ-
βουλίου με ψηφοφορία.

2η πρόταση: Τιμή στον Σερβαίο μάστορα.
Διάβασε ο κ. Μαραγκός την πρότασή του.
«Όλοι γνωρίζουμε την ανάγλυφη πλάκα που 

έχουν φτιάξει οι Λαγκαδινοί, στη μνήμη του 
Λαγκαδινού μάστορα.

Νομίζω πως και οι Σερβαίοι μαστόροι σε 
τίποτα δεν υπολείπονται των Λαγκαδινών 
και θεωρώ χρέος μας να τιμήσουμε και εμείς 
τον «Σερβαίο μάστορα» με ανάλογο τρόπο. Να 
φτιάξουμε δηλαδή κάτι σε ανάγλυφη μορφή 
και να το βάλουμε δίπλα π.χ. από το Ηρώο, ή 
όπου αλλού αποφασιστεί.

Μια ιδέα π.χ. είναι ο μάστορας με το δισάκι 
του στον ώμο, που έχει στα βιβλία του, «σκαλί-
ζοντας τις ρίζες μας», ο αείμνηστος πατριώτης 
λογοτέχνης, Θ. Κ. Τρουπής.

Ο πατριώτης Β. Κ. Σχίζας σε σχετική συζήτη-
ση που είχαμε, μου είπε πως έχει τις διασυνδέ-
σεις και μπορεί να φέρει σε πέρας ένα τέτοιο 
εγχείρημα, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του 
Συνδέσμου.

Προτείνω στη Γ.Σ. την ανάθεση αυτής της 

προσπάθειας στον παραπάνω πατριώτη, ο 
οποίος, σε συνεργασία με το Δ.Σ. (αυτό θα είναι 
μπροστινό), να υλοποιήσει και αυτό το χρέος 
μας προς τους Σερβαίους μαστόρους, που 
έχουν φτιάξει υπέροχα πέτρινα έργα.

Ευχής έργο θα ήταν αν του χρόνου τον Αύ-
γουστο γιορτάζαμε, συγχρόνως, τόσο την ανα-
γραφή των ονομάτων στο Ηρώο, όσο και το 
μνημείο, στη μνήμη του Σερβαίου μάστορα».
Η πρόταση ενεκρίθη ομόφωνα από τη Γ.Σ.
3η πρόταση: Δημοσίευση  άρθρων  στην 

ιστοσελίδα servou.gr
Η πρόταση αυτή  δεν  αναγνώστηκε  λόγω 

έλλειψης χρόνου, και καταχωρείται στα πρα-
κτικά. Σύμφωνα με το χειρόγραφο σημείωμα 

έχει ως εξής:
«Στο τελευταίο φύλλο του Αρτοζήνου δημο-

σιεύτηκε άρθρο που μιλούσε για “θολούρα και 
σύγχυση στην Ε.Δ.Ι. –Επιτροπή Διαχείρισης 
Ιστοσελίδας-”, σχετικά με την ανάρτηση ενός 
άρθρου.

Επειδή πράγματι υπήρχε πρόβλημα σε κά-
ποιες περιπτώσεις, καλό είναι να αποφασίσει 
η Γ.Σ., ώστε να μην αντιμετωπίσουν το ίδιο 
πρόβλημα και οι επόμενες Ε.Δ. της ιστοσελί-
δας.

Μέχρι τον περασμένο χρόνο που η Ε.Δ. είχε 
μέχρι 3 μέλη, οι αποφάσεις ελαμβάνοντο με 
ομοφωνία, σύμφωνα με τον κανονισμό.

Από το τέλος του περασμένου χρόνου, που 
η Ε.Δ. της ιστοσελίδας έγινε 5μελής, αποφά-
σισαν και τα 5 μέλη ομόφωνα, οι αποφάσεις 
να λαμβάνονται με πλειοψηφία, που είναι και 
η βασική αρχή της δημοκρατίας. Η απόφαση 
αυτή δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα και την 
εφημερίδα και έτυχε τις εγκρίσεως του Δ.Σ.

Την απόφαση αυτή προτείνω να εγκρίνει 
και η Γ.Σ. Δηλαδή, αν τα μέλη της Ε.Δ. είναι 2 ή 
3 να απαιτείται ομοφωνία, αν όμως είναι πε-
ρισσότερα να αρκεί η πλειοψηφία».

«Επίσης, σας ενημερώνω ότι η τελευταία 
Επιτροπή Διαχείρισης της ιστοσελίδας του 
Συνδέσμου, servou.gr αποτελείται από την 
Ελένη Κ. Μπόρα, πρόεδρο της επιτροπής και 
γραμματέα του Συνδέσμου, τον Θ. Γ. Τρουπή 
και Ι. Στ. Βέργο, πρώην προέδρους του Συνδέ-
σμου και νυν μέλη του Δ.Σ., τον Παύλο Ευστ. 
Δάρα, μέλος του Δ.Σ., και τον Χ. Ι. Μαραγκό, 
πρώην γραμματέα του Συνδέσμου και νυν 
αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. Όλοι τους 
“πανεπιστημιακού επιπέδου”, συνεργάστηκαν 
αρμονικά, με θέληση και ήθος, και διατήρησαν 
την εφημερίδα, “Ο Αρτοζήνος”, και την ιστοσε-
λίδα, servou.gr, σε υψηλό πνευματικό και πολι-
τιστικό επίπεδο». 
Για  την παραπάνω 3η πρόταση δεν απο-

φάνθηκε η Γ.Σ.
Τέλος,  τον  λόγο  έλαβε  η  γραμματέας  της 

Γ.Σ., Ελένη Κ. Μπόρα, και είπε:
«Αγαπητοί μου συμπατριώτες, θα ήθελα να 

σας εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την τιμή 
που είχα, τα τελευταία δύο χρόνια, να υπηρε-
τήσω τον Σύνδεσμο, ως γραμματέας του Δ.Σ., 
σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.

Είχα τη χαρά να συνδράμω στη σύνταξη της 
εφημερίδας του Συνδέσμου μας, «Ο Αρτοζή-
νος», μαζί με τον κ. Θ. Γ. Τρουπή και τον κ. Ι. Κ. 
Μπόρα.

Και είχα, επίσης, τη σχεδόν καθημερινή πρό-
κληση να βοηθήσω στη συντήρηση της ιστο-
σελίδας servou.gr, ως πρόεδρος της Επιτροπής 
Διαχείρισης, για την ενημέρωση των αναγνω-
στών της ιστοσελίδας, σε συνεργασία πάντα 
με τα άλλα μέλη της Ε.Δ.: 
• τον κ. Παύλο Ευστ. Δάρα με το θετικό 

πνεύμα του και τις γνώσεις του για τα θέμα-

τα του χωριού μας που έχει αποκομίσει από 
τον πατέρα του, 

• τον κ. Ι. Στ. Βέργο με την αγάπη του για τον 
μακρόσυρτο περιγραφικότατο διηγηματικό 
λόγο, 

• τον κ. Χρ. Ι. Μαραγκό, ακούραστο λάτρη 
της ιστοσελίδας και της ενημέρωσης, γλα-
φυρότατο ανταποκριτή των εκδηλώσεων 
στο χωριό, τροφοδοτώντας την ιστοσελίδα 
με πάμπολλα άρθρα, 

• τον κ. Θ. Γ. Τρουπή, (παντο)γνώστη όλων 
των πρακτικών και τεχνικών θεμάτων στην 
πλατφόρμα της ιστοσελίδας, για την προ-
στασία, συντήρηση, αναβάθμιση και λει-
τουργία της. 

Ευχαριστώ τον κ. Θ. Γ. Τρουπή, τον 
κ. Χρ. Ι. Μαραγκό και τον κ. Χρ. Δημη-
τρόπουλο, οι οποίοι, όπως αποδεικνύ-
εται καθημερινά, είναι ακούραστοι δά-
σκαλοι στα θέματα της ιστοσελίδας.

Ευχαριστώ, επίσης, όλους τους 
συνεργάτες και αρθρογράφους στα 
δύο μέσα ενημέρωσης που διαθέτει 
έως τώρα ο Σύνδεσμος, την εφημερί-
δα «Ο Αρτοζήνος» και την ιστοσελί-
δα servou.gr., για την προσωπική τους 
έφεση αλλά και για την ανταπόκρισή 
τους στα καλέσματα του Δ.Σ., όσον 
αφορά στην ανάγκη συμμετοχής και 
συνεργασίας όλων των πατριωτών.

Εύχομαι, επίσης, πάντα να ζούμε 
ωραίες στιγμές στο χωριό μας, όπως 

σήμερα, που το Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαί-
ων είχε την τιμή και τη χαρά να βραβεύσει 
την διεθνώς γνωστή επιστήμονα ιατρό και 
ευρωβουλευτή, κυρία Ζαχαροπούλου.

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι, όπως 
παρατηρούμε, φέτος στο χωριό μας κάνουν 
τις διακοπές τους πάρα πολλά παιδιά, κάθε 
ηλικίας. Το νεανικό αίμα βράζει γύρω μας 
και γεμίζει χαρά και ζωντάνια ο τόπος, στην 
πλατεία, στις εκκλησίες, στις μέρες, στις 
νύχτες, στα ξημερώματα. Είναι απαραίτη-
το, λοιπόν, να κάνουμε πράγματα για αυτά 
τα παιδιά που αγαπούν αυτόν τον όμορφο 
τόπο.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου αποφάσισε φέτος, 
όπως και πέρυσι, και παράδωσε κλειδιά του 
Π.Κ. σε παρέες “μεγαλύτερων παιδιών”, και 
πράγματι είδαμε ότι χρησιμοποίησαν τον 
χώρο με φροντίδα και σεβασμό, και αυτό 
είναι προς τιμή τους.

Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, να είμα-
στε καλά και πάντα να ανταμώνουμε»
Ο Θοδωρής Γ. Τρουπής,  επαίνεσε τους 

νεότερους  του  Δ.Σ.,  τη  γραμματέα,  Ελένη 
Κ.  Μπόρα,  και  το  μέλος  του  Δ.Σ.,  Παύλο 
Ευστ. Δάρα, για την προσφορά τους στην 
εφημερίδα και την ιστοσελίδα, και τις προ-
τάσεις τους για το καλό του Συνδέσμου.

Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ.
Πριν  τελειώσει  η  Γ.Σ.,  ο  πρόεδρος  της 

Γ.Σ.,  κ.  Γ. Θ. Τρουπής,  ξαναδιάβασε  την 
ακόλουθη  λίστα  με  τα  ονόματα  των  πα-
τριωτών που δήλωσαν υποψηφιότητα για 
το νέο Δ.Σ. 
Η πρώτη λίστα άλλαξε στη συνέχεια με 

την πρόοδο της συζήτησης, αφαιρέθηκαν 
τα ονόματα του Θ. Γ. Τρουπή και Ν. Στ. Σχί-
ζα, οι οποίοι δεν ήθελαν να συμμετέχουν, 
και  προστέθηκαν  τα  ονόματα  των:  Ι.  Στ. 
Βέργου, Παύλου Ευστ. Δάρα, Ι. Ν., Βέργου 
και Χρ. Ι. Μαραγκού.
Ιωάννης  Κ.  Μπόρας,  Νίκος  Γ.  Λιατσό-
πουλος, Θεόδωρος Λιατσόπουλος, Ελένη 
Κ.  Μπόρα,  Κώστας  Στ.  Σχίζας,  Ανδρέ-
ας  Ι.  Σχίζας,  Παναγιώτα  Χαρ.  Στρίκου, 
Παναγιώτης  Κ.  Παγκράτης,  Nεκτάριος 
Ν.  Κωνσταντόπουλος,  Σάββας  Χρόνης, 
Γρηγόριος Τσίκος, Παύλος Ευστ. Δάρας, 
Ιωάννης Ν. Βέργος, Ιωάννης Στ. Βέργος, 
Χρήστος Ι. Μαραγκός
(Η λίστα θα είναι ανοιχτή για υποβολή 

και άλλων υποψηφιοτήτων στα μέλη της 
Εφορευτικής Επιτροπής,  έως  και  την Πέ-
μπτη 3-10-2019, Πρέπει ο καθένας να ξα-
ναδηλώσει το όνομά του στην Εφορευτική 
Επιτροπή για να επιβεβαιώσει την υποψη-
φιότητά του).
Περί ώρα 14η, λύθηκε η Γ.Σ. και υπογρά-

φεται το παρόν πρακτικό.

ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΜΕΡΑΣ
Όπως  αποφασίστηκε  το  πρωί  της 

16ης  Αυγούστου  2019  στη  Γ.Σ.  συνήλθαν 
στο  Π.Κ.,  το  απόγευμα  της  ίδιας  μέρας, 
τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ.  (εκτός της 
γραμματέως,  Ελένης Μπόρα),  και  οι προ-
ταθέντες από τον πρόεδρο της Γ.Σ., κ. Γε-
ώργιο Θ.  Τρουπή,  για  συμμετοχή στο  νέο 
Δ.Σ.
Μετά από συζήτηση,  ελήφθη η απόφα-

ση να διεξαχθούν αρχαιρεσίες και να διε-
νεργηθούν εκλογές, για την ανάληψη της 
διοίκησης του Συνδέσμου.
Οι  αρχαιρεσίες  θα  διεξαχθούν  ενώπι-

ον  της  Εφορευτικής  Επιτροπής,  στις  6 
Οκτωβρίου 2019, στο Γραφείο του Συν-
δέσμου, στην Οδό Αγίου Μάρκου 16, στο 
κέντρο  της Αθήνας,  και ώρα 10.00 π.μ – 
14.00 μ.μ.
Ως  Εφορευτική Επιτροπή για  τη  διε-

νέργεια των εκλογών προτάθηκαν οι πα-
τριώτες:
Νίκος Στ. Σχίζας: 6946618091
Κώστας  Ν.  Κωνσταντόπουλος:  

6951956102
Ιωάννης Χρ. Μαραγκός: 6973767871
Νίκος  Ι.  Βέργος  (αναπληρωματι-

κός): 210 5723880
Εξελεκτική Επιτροπή  προτάθηκε  να 

είναι  η  ίδια  που  ήταν  και  στο  προηγού-
μενο Δ.Σ. Λόγω του ότι έμεινε κενή η θέση 
του αείμνηστου Ν. Σχίζα, θα αποφασιστεί η 
τελική σύνθεση της Εξελεκτικής Επιτροπής 
από την Εφορευτική Επιτροπή.
 (Ακριβές αντίγραφο από τα Πρακτικά της 

Γ.Σ. του Συνδέσμου,, Σέρβου, 16 Αυγούστου 
2019)
 Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.,       Η Γραμματέας της Γ.Σ.,

Γεώργιος Θ. Τρουπής     Ελένη Κ. Μπόρα
 Το Δ. Σ. του Συνδέσμου ευχαριστεί θερ-

μά, τον κ. Νικο Ι. Βέργο, γιο του κ. Ιωάννου 
Ν. Βέργου, για την κάλυψη της Γενικής Συ-
νέλευσης με βίντεο και φωτογραφίες. 
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1.10.2019 Παρουσίαση της 
ποιητικής συλλογής “Αντιστροφή”, 

του Ηλία Λιατσόπουλου.

Μέσα σε ένα όμορφο φιλολογικό περι-
βάλλον, στην 1η του Οκτώβρη, έγινε από 
τις εκδόσεις Ηριδανός και το Βιβλιοπω-
λείο–στέκι «Little Tree Books & Coffee», 
η παρουσίαση της Ποιητικής  Συλλογής 
«Αντιστροφή», του συγχωριανού μας 
ταλαντούχου  Πολιτικού Μηχανικού, Ηλία 
Θ. Λιατσόπουλου. Από τους παρουσια-
στές του βιβλίου έγινε εμπεριστατωμένη 
ανάλυση των βαθυστόχαστων ποιημάτων 
του Ηλία, με ενδιάμεση απαγγελία επιλεγ-
μένων ποιημάτων από τις τρείς ενότητες 
της Συλλογής.

Πολλά νέα παιδιά και φίλοι από το χω-
ριό μας Σέρβου, παρακολούθησαν την εκ-
δήλωση. Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά, 
κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης.

Ευχόμαστε στον Ηλία να μας δίνει χαρά 
με νέες καλλιτεχνικές επιτυχίες

Την παρουσίαση της Συλλογής των ποι-
ημάτων του Ηλία, παρακολούθησαν και 
φίλοι του από το χωριό. Από αριστερά, ο 
Γιώργος Παπαθωμόπουλος, ο Θοδω-
ρής Τρουπής, ο Ηλίας και η αδελφή του, 
η Ελένη Δημοπούλου, η Αντωνία, σύζυ-
γος του Κώστα Στυλ.Σχίζα, και οι γονείς 
του Ηλία, Θοδωρής και Γιώτα.
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ροχειρουργός καθηγητής και επικεφαλής στο 
τμήμα  νευροχειρουργικής  του  πανεπιστημι-
ακού  νοσοκομείου  Lariboisière  στο  Παρίσι, 
τον  πατέρα  της,  κ. Νίκο Ζαχαρόπουλο, Δη-
μοτικός Σύμβουλος στο Κιάτο, τη μητέρα της, 
κυρία Μαρία Πλαγάκη, την αδερφή της και 
τους φίλους τους οι οποίοι τους συνόδευσαν 
στου Σέρβου.
Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες και στα 

βίντεο  της  εκδήλωσης,  η  κυρία  Ζαχαροπού-
λου  έλαβε θερμή υποδοχή από  τους πατρι-
ώτες. Αφού, λοιπόν, έγιναν οι πρώτες συστά-
σεις,  χειραψίες,  αγκαλιές  και φιλιά,  τι  άλλο 

θα μπορούσε να μαγνητίσει την προσοχή των 
νεοαφιχθέντων προσκεκλημένων μας; ο απέ-
ραντος αδιάσπαστος καταγάλανος ορίζοντας 
που είμαστε προνομιούχοι να απολαμβάνου-
με στο χωριό μας!
 Κάναμε μαζί τους ένα γύρο στη ράχη και 

θαυμάσαμε,  και  πάλι,  την  ευλογημένη  κα-
ταπράσινη φύση,  που φυλάει  στην  αγκαλιά 
της  στοργικά  τα  αγαπημένα  σπίτια  μας,  τα 
βουνά,  τον  αθάνατο  Αρτοζήνο,  τα  λοφάκια, 
τα  ξωκλήσια,  τα  τόσα  πολλά  όμορφα μεγά-

λα χωριά και μικρά χωριουδάκια, τις αιώνιες 
κορυφογραμμές που χάνονται στο βάθος του 
ορίζοντα και γίνονται ένα με τον ουρανό. Και 
στα δυτικά, το Μπουλούτσου, όπου κοιμού-
νται οι αγαπημένοι μας και πάντα το μάτι μας 
πέφτει εκεί και ανασκαλεύει η μνήμη.
Έγινε μια ολιγόλεπτη συζήτηση με την κυ-

ρία  Ζαχαροπούλου  και  τον  σύζυγό  της,  για 
τον Ναό του Απόλλωνα –τον Παρθενώνα της 
Πελοποννήσου, με ιστορικές αναφορές.
Και καμαρώναμε -οι Σερβαίοι- και όχι αδί-

κως, για τη μοναδική απαράμιλλη θεϊκή θέα 
και ομορφιά που έχουμε να παρουσιάζουμε 
-τον τόπο μας, τον τόπο της καταγωγής μας!
Η κυρία Ζαχαροπούλου και η συνοδεία της 

καθώς κατέβηκαν στην κατάμεστη από πατρι-
ώτες αίθουσα  του Π. Κ.,  καταχειροκροτήθη-
καν θερμά και καλωσορίστηκαν από όλους.
Η  μητέρα  της  κυρίας  Χρυσούλας  Ζαχαρο-

πούλου προσέφερε “δώρο συμβολικό” στον 
Σύνδεσμο  -τρεις  μικρές  σημαίες-  της  Ελλά-
δας, της Γαλλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ο οποίες τοποθετήθηκαν και διακόσμησαν το 
τραπέζι της εκδήλωσης, και την ευχαριστού-
με θερμά για αυτό.
Παρόντες  στην  εκδήλωση  ήταν  όλα  τα 

μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου, εκτός του νυν 
ταμία και τέως προέδρου του Δ.Σ.,  ..., κ.  Ιω-
άννη Στ. Βέργου,  και  του  μέλους  του  Δ.Σ., 
Πολ. Μηχανικού,  κ. Παύλου Ευστ. Δάρα,  οι 
οποίοι απουσίαζαν λόγω ανειλημμένων υπο-
χρεώσεων,  στην Αθήνα  και  στη  Γερμανία,  ο 
καθένας αντίστοιχα. Και οι δύο έστειλαν τους 
φιλικούς  τους  χαιρετισμούς  σε  όλους  τους 
πατριώτες.
Την εκδήλωση τίμησαν, επίσης, με την πα-

ρουσία  τους,  ο  νεοεκλεγείς  Δήμαρχος  Γορ-
τυνίας, κ. Στάθης Κούλης, ο πατριώτης Δ. Ν. 
Μπόρας, Δημοτικός Σύμβουλος Γορτυνίας με 

τον συνδυασμό του Δημάρχου, η κυρία Μα-
ρίνα Διαμαντοπούλου–Τρουπή, Δημοτική 
Σύμβουλος,  και  ο  κ. Βασίλης Γεωργ. Μα-
ραγκός, ανώτατο  στέλεχος  της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις Βρυξέλλες.
Η  συγκίνηση  που  κυριάρχησε,  στο  πρώτο 

μέρος της εκδήλωσης, ήταν έκδηλη και ασυ-
γκράτητη,  και  από  τα  τιμώμενα  πρόσωπα 

αλλά  και  από  τους  πατριώτες!  Αυτό  γίνεται 
κάθε φορά  που  στον  Σύνδεσμό  μας  έχουμε 
την  τιμή  να  επαινούμε  τους  συμπατριώτες 
μας, τα παιδιά μας, για τα επιτεύγματά τους, 
σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Το έχουμε 
αυτό το προσόν, λατρεύουμε την πρόοδο!
Καταρχάς,  ο  πρόεδρος του Συνδέ-

σμου, κ. Ιωάννης Κ. Μπόρας, ο οποίος άνοι-
ξε την Εκδήλωση Βράβευσης της κυρίας Ζαχα-
ροπούλου, έλαβε τον λόγο και είπε:
«Σήμερα έχουμε την μεγάλη τιμή να καλω-

σορίσoυμε,  εκ  μέρους  του  Συνδέσμου  Σερ-
βαίων, την ερίτιμο Ελληνίδα, Ευρωβουλευτή 
της  Γαλλικής Δημοκρατίας,  κυρία Χρυσούλα 
Ζαχαροπούλου,  τον  Γάλλο  σύζυγό  της,  δι-
ακεκριμένο  νευροχειρουργό,  κ.  Sebastien 
Froelich.  τον  πατέρα  της,  τον  συγχωριανό 
μας  και  κάποιων  συμμαθητή  στο  δημοτικό, 
κ. Νίκο Ευθυμίου Ζαχαρόπουλο,  τη  μητέρα 
της, Μαρία Πλαγάκη, την αδερφή της Σοφία 
και  τον άντρα  της,  και  τους φίλους  της  που 
ήρθαν  εδώ,  την  κυρία  Ευαγγελία  τον  κ. Μι-
χάλης Πούλος  και  την  κυρία  Λαζαράκη.,  τον 
νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Γορτυνίας, την κυρία 
Διαμαντοπούλου και όλους όσουε είναι εδώ.
Η  τιμώμενη  Ευρωβουλευτής  ιατρός  χει-

ρουργός  γυναικολόγος,  ειδικευμένη  στην 
αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης, είναι διε-
θνώς καταξιωμένη. Ενδεικτικά αναφέρω την 
ομιλία της το 2017, στην έδρα των Ηνωμένων 
Εθνών,  στη  Νέα  Υόρκη,  με  θέμα «Ηνωμένα 
Έθνη και ενδομητρίωση. Τα δικαιώματα 
των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώμα-
τα». Αυτό αρκεί για την πλήρη καταξίωσή της 
σε διεθνές επίπεδο. 
Έγινε απονομή σε αυτήν, από τον τέως πρό-

εδρο  της  Γαλλικής  Δημοκρατίας,  Φρανσουά 
Ολάντ,  του  παρασήμου  του  «Ιππότη του 
Εθνικού Τάγματος της Αξίας», και την εκλογή 
της ως Ευρωβουλευτού, με το κόμμα του προ-
έδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Emmanuel 
Macron.
Για  τη  μεγαλειώδη  αυτή  επιτυχία  της  κυ-

ρίας  Ζαχαροπούλου,  το  Δ.Σ.  του  Συνδέσμου 
αποφάσισε  για  τη σημερινή  εκδήλωση απο-
νομής  πλακέτας.  Η  σύνταξη  της  πλακέτας 
αυτής,  στην  Ελληνική  και  Γαλλική  γλώσσα, 
ανήκει  στη  γραμματέα  μας,  κυρία  Ελένη  Κ. 
Μπόρα.  Της  αδερφής  της,  παιδιάτρου, Χρι-
στίνας Κ. Μπόρα, είναι το άρθρο που δημοσι-
εύθηκε στην εφημερίδα μας, στον Αρτοζήνο, 
αρ.φ.214, με θέμα την ενδομητρίωση.
Από ανασκόπηση των αναρτήσεων στο δι-

αδίκτυο  της  Ευρωβουλευτού,  διαπιστούται, 
διαπιστώνω  και  εγώ  την  άρτια  κατάρτησή 
της, στα θέματα του λεγόμενου Ευρωπαϊκού 
κεκτημένου. Είναι λακωνικός ο λόγος της, πε-
ριεκτικός,  γεμάτος  αλήθεια.  Στην  τιμώμενη 
Ευρωβουλευτή υπομνήσκω ότι στο χωριό του 
πατρός της,  του Σέρβου, έχουν γεννηθεί και 
έλκουν την καταγωγή τους μεγάλος αριθμός 
επιστημόνων,  μεταξύ  των  οποίων  πλειάδα 
ιατρών,  πλέον  των  εκατό,  όλων  των  ειδικο-
τήτων.  Σ’  αυτούς  συγκαταλέγονται  αρκετοί 
καθηγητές  της  Ιατρικής  Σχολής,  όπως  είναι 
και ο ομότιμος Καθηγητής της Ανατομίας, κ. 
Γεώργιος Θ. Τρουπής, ο οποίος μετά τη βρά-
βευση της κυρίας Χρυσούλας Ζαχαροπούλου, 
μπορεί να λάβει το λόγο και να μιλήσει, όπως 
και οι άλλοι ιατροί που παραβρίσκονται εδώ.
Για την «Ολυμπιονίκη» Ευρωβουλευτή πρέ-

πει να γκρεμιστούν τα τείχη που εγκλωβίζουν 
τη σκέψη μας  ... Χρυσούλα, από εμένα προ-
σωπικά, να έχεις την ευχή μου, για καλή τύχη 
και προκοπή».
 Στη συνέχεια, έγινε η Απονομή της Τιμητι-

κής Πλακέτας, τιμής ένεκεν. Η πλακέτα προ-
σφέρθηκε στην κυρία Χρυσούλα Ζαχαροπού-
λου, από τον πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Κ. 

Μπόρα, εκ μέρους του Συνδέσμου Σερβαίων. 
Ακολούθως, η κυρία Χρυσούλα Ν. Ζαχαρο-

πούλου, η τιμώμενη της σημερινής εκδήλω-
σης,  λαμβάνοντας  τον  λόγο, βαθιά συγκινη-
μένη,  ευχαρίστησε  τον  Σύνδεσμο  Σερβαίων 
Αρκαδίας, για την τιμή που της έκανε να την 
βραβεύσει, σαν Σερβαία που είναι.
Αναπόλησε σε τρυφερές παιδικές αναμνή-

σεις από το χωριό, στα όμορφα παιδικά της 
χρόνια με τους παππούδες της και πιο συγκε-
κριμένα  τη  γιαγιά  της,  Χρυσούλα.  Έτσι,  ζω-
ντάνεψε, στη μνήμη των παλαιότερων αλλά 
και εμάς των νεότερων, την εικόνα της κλασ-
σικής Σερβιώτισσας γιαγιάς, που έχουμε όλοι 
στο μυαλό μας και στην καρδιά μας.
Η κυρία Χρυσούλα Ζαχαροπούλου είπε: 
«Αξιότιμε  κύριε  Ιωάννη  Μπόρα,  πρόεδρε 

του Συνδέσμου, αγαπητοί συγχωριανοί, κυρί-
ες και κύριοι, είμαι πολύ συγκινημένη... είναι 
το  χωριό μου,  το  χωριό  της  γιαγιάς μου  και 
του παππού μου.
Στο  χωριό,  ερχόμουν  ώσπου  έφυγαν  οι 

παππούδες. Έχω πάρα πολύ ωραίες αναμνή-
σεις. Θυμάμαι τη γιαγιά μου που έχω πάρει 
και το όνομά της, καθότανε στο μπαλκόνι και 
όποιος  πέρναγε  του  έλεγε  “...παιδάκι  μου, 
εσύ, τίνους είσαι; ανέβα πάνω να σε κεράσω 
κάτι...” Με αυτές τις αρχές έχω κάνει όλη μου 
τη διαδρομή... Η ζωή δεν ήταν πάντα εύκολη.
Με  τιμά  το  γεγονός  ότι  σήμερα,  τέτοια 

μέρα, μαζευτήκατε να  τιμήσετε  το παιδί  κά-
ποιου συγχωριανού σας, που δεν το  ξέρετε, 
κατά βάθος ή  κάποιοι  με θυμόσαστε μικρή. 
Ο Σύνδεσμος πάντα με τίμησε, με τίμησε ως 
γιατρό, με τίμησε όταν έκανα την εκστρατεία 
για την ενδομητρίωση.
Η επιλογή του Emmanuel Macron στο πρό-

σωπό μου ήταν  γιατί  ήθελε  να δείξει  στους 
υπόλοιπους Ευρωπαίους ότι η Ευρώπη είναι 
ακριβώς αυτό, ότι μπορεί να είμαι ένα παιδί 
που γεννήθηκε σε μια άλλη χώρα, στην Ελλά-
δα, που έχει σπουδάσει στη Ρώμη και ζει στη 
Γαλλία.  Ήθελε,  με  αυτόν  τον  τρόπο,  να  δεί-
ξει στο πρόσωπό μου τον σεβασμό απέναντι 
στην Ελλάδα και τον τόπο μας.
Όταν  πιο  πριν  ερχόμασταν  προς  τα  εδώ, 

ρώτησα, γιατί λέμε Ευρωπαϊκή Γορτυνία; Και 
γέλασα γιατί είδα παραδείγματος χάριν -δεν 
ξέρω αν  είναι  αλήθεια-  ότι,  ενώ στη  Γορτυ-
νία  έφτιαχναν  τσαρούχια  εξώφτερνα  για-
τί δεν υπήρχαν χρήματα και δεν είχαν πάρα 
πολύ  δέρμα,  όμως,  την  ίδια  περίοδο,  στο 
Παρίσι,  λάνσαραν  τη  μόδα,  τα  εξώφτερνα 
παπούτσια.  Άρα,  λοιπόν,  για  διαφορετικούς 
λόγους, κάπου, η Γορτυνία και η Ευρώπη εί-
ναι κοντά!
Εγώ,  βέβαια,  είμαι  Ευρωβουλευτής  της 

Γαλλικής  Δημοκρατίας,  αλλά  παραμένω  πά-
ντα μια Ελληνίδα. Όπως έχω πει, η πόρτα μου 
θα είναι ανοιχτή, γιατί πιστεύω ότι η Ελλάδα 
έχει  ένα  μεγάλο  ρόλο  να  παίξει.  Χαίρομαι 
πάρα πολύ που με τιμάτε, και σας ευχαριστώ 
πάρα πολύ και εγώ και η οικογένειά μου».

Έπειτα,  ο  λόγος  εδόθη  στον  σύζυγο  της 
Χρυσούλας,  κ.  Sebastien Froelich, ο  οποίος 
είπε:
«Καλημέρα!  Ευχαριστώ!  Je  parle  en 

français.
Je  suis  très  heureux  d’être  ici,  dans  ce  vil-

lage, parce que c’est le village de ma femme. 
Ce village est le village de ma nouvelle famille, 
de la famille que j’aime.J
e  très  fier  de  ma  femme  et  très  heureux 

d’être  parmi  vous  aujourd’hui,  parce  que  je 
sais  que  c’est  quelque  chose  énormément 
bon, pour elle, de revenir ici.
C’est encore un moment heureux pour elle 

et pour moi, pour son père et toute sa famille. 
Je voudrais lui souhaiter beaucoup de réussite 
et de bonheur.
Merci à vous tous, pour ce cadeau.»
(Τα  λόγια  του  κ.  Sebastien  Froelish  μετέ-

φραζε  στα  ελληνικά  η  δικηγόρος  Ντίνα Δ. 
Σχίζα).
«Καλημέρα!  Ευχαριστώ! Μιλώ  στα  γαλλι-

κά.
Είμαι πολύ  χαρούμενος που  είμαι  εδώ σε 

αυτό  το  χωριό,  γιατί αυτό  το  χωριό είναι  το 
χωριό της γυναίκας μου. Αυτό το χωριό είναι 
το χωριό της καινούριας μου οικογένειας, της 
οικογένειας που αγαπώ. 
Είμαι πολύ περήφανος για τη γυναίκα μου 

και  ευτυχισμένος  που  είμαι  ανάμεσά  σας, 
σήμερα, γιατί ξέρω ότι είναι κάτι υπερβολικά 
ωραίο για αυτήν να ξαναέρθει εδώ.
Είναι ακόμη μια ευτυχισμένη στιγμή για τη 

γυναίκα  μου  και  για  εμένα,  για  τον  πατέρα 
της και όλη της την οικογένεια. Θα ήθελα να 
της ευχηθώ πολλές επιτυχίες και κάθε ευτυ-
χία.
Ευχαριστώ όλους εσάς για αυτό το δώρο».
 
Στη  συνέχεια,  ο  κ. Γεώργιος Θ. Τρουπής, 

καθηγητής ιατρικής, καλωσόρισε την εκλεκτή 
ιατρό  και  ευρωβουλευ-
τή λέγοντας: 
  «Με  ιδιαίτερη  χαρά, 

καλωσορίζουμε  την  Ευ-
ρωβουλευτή,  κυρία  Ζα-
χαροπούλου.  Είναι  ιδι-
αίτερη τιμή για τον τόπο 
μας, την Ελλάδα και όλη 
την  Ευρώπη,  η  εκλογή 
της  στο  Ευρωκοινοβού-

λιο,  σε  τέτοιους  καιρούς  που  πλήττεται  η 
χώρα μας. Η καταξιωμένη συνάδελφος ιατρός 
με τεράστιο επιστημονικό, ιατρικό και ακαδη-
μαϊκό  έργο,  η  οποία  χαίρει  της  παγκοσμίου 
εκτίμησης,  έλκει  την  καταγωγή  της  από  το 
χωριό μας, είναι κόρη του πρώην Δημάρχου 
Συκιώνων, Νίκου Ζαχαρόπουλου. Δεν πρέπει, 
όμως, να μακρυγορούμε σε αυτές τις εκδηλώ-
σεις, ο λόγος ανήκει στην Ευρωβουλευτή μας, 
η οποία μας τιμά με την παρουσία της». 
Έπειτα,  ο  νεοεκλεγείς  Δήμαρχος Γορτυ-

νίας, κ.  Στάθης Κούλης, έλαβε τον λόγο και 
συνεχάρη  την  επιστήμονα  Ευρωβουλευτή, 

και μεταξύ άλλων 
είπε:
«Θα πρέπει  να 

καμαρώνετε  και 
για τον Δήμαρχο! 
γιατί έχω μια ρίζα 
Σερβαίϊκη,  από 
τη  γιαγιά  μου. 
Και  βεβαίως, 
αυτό με δεσμεύει 
στη  θητεία  μου 
να  προσέξω  το 
Σέρβου  ιδιαίτε-
ρα,  γιατί  το  έχω 

μέσα  στην  καρδιά  μου.  Επίσης,  σας  αγαπώ 
τον καθένα ξεχωριστά και για την εμπιστοσύ-
νη που μου δείξατε, στις τελευταίες εκλογές. 
Σας ευχαριστώ για αυτό».
Συνεχίζοντας, ο κ. Κούλης είπε: «Στην πλει-

άδα  των  Γορτυνίων,  αγαπητή  Χρυσούλα, 
στη Γορτυνιακή γη, στα βάθη των αιώνων, η 
οποία έχει αναδείξει πολύ σπουδαία μεγέθη, 
σε όλους  τους  τομείς  της επιστήμης,  της  τέ-
χνης, στον πολιτισμό, στα πάντα, έρχεται να 
προστεθεί η παγκοσμίως γνωστή, Χρυσούλα 
Ζαχαροπούλου,  σπουδαία  επιστήμονας  και 
με την ιδιότητα της Ευρωβουλευτού. Σε συγ-
χαίρουμε, σε επαινούμε...».

Εκδήλωση Βράβευσης 
της Ιατρού Ευρωβουλευτού της Γαλλικής Δημοκρατίας, Χρυσούλας Ζαχαροπούλου
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Επιπλέον,  ο  κ.  Δήμαρχος  υποσχέθηκε  να 
υπάρξει  και  άλλη  εκδήλωση,  το  2021,  στην 
επέτειο  της  Ελληνικής  Επανάστασης,  όπου 
θα είναι προσκεκλημένοι η κυρία Χρυσούλα 
Ν. Ζαχαροπούλου καθώς και ο κ. Βασίλης Γ. 
Μαραγκός από τις Βρυξέλλες.
Τέλος,  πρόσθεσε: «Όσες  τιμές  και  αν  μας 

κάνουν στη ζωή, η τιμή που μας κάνει ο τόπος 
μας και η ιδιαίτερη πατρίδα είναι πάντα η πιο 
σπουδαία... Χρυσούλα, την τιμή που σου κά-
νει η πατρίδα σου,  το Σέρβου, κράτησέ την, 
για  πάντα,  στην  καρδιά  σου  και  στην ψυχή 
σου, ως το σπουδαιότερο που έτυχε στη ζωή 
σου!»
Κατόπιν, στο βήμα ανέβηκε ο πατέρας της 

Χρυσούλας, κ. Νίκος Ευθ. Ζαχαρόπουλος, ο 
οποίος  ευχαρίστησε  τον  Σύνδεσμο,  για  την 
τιμή της βράβευσης της κόρης του, σημειώ-
νοντας ότι ανελλιπώς παρακολουθεί τα δρώ-
μενα στον Σύνδεσμο και στο χωριό γενικά.
«Το  συναίσθημα  και  η  συγκίνηση  είναι 

επόμενο,  και  θέλω  να 
ευχαριστήσω  το  προε-
δρείο,  τον  πρόεδρο,  τα 
μέλη  του  Συνδέσμου 
και όλους εσάς που βρί-
σκεστε  εδώ  σήμερα  και 
τιμάτε  το  παιδί  μου. Να 
ξέρετε  ότι,  τιμώντας  το 
παιδί μου,  τιμάτε και  τα 
δικά  σας  παιδιά  και  τα 

εγγόνια σας, και είμαστε πάντα υπερήφανοι 
γι’ αυτά. Θέλω να είστε όλοι καλά, να είμαστε 
όλοι καλά, να τα βλέπουμε και να τα καμαρώ-
νουμε να προοδεύουν.
Μπορεί να μην είμαι κοντά σας πολλά χρό-

νια και να είμαι απόμακρος, ως προς τις απο-
στάσεις, αλλά είστε πάντα στη σκέψη μου και 
στην καρδιά μου, θα έχετε πάντα την αγάπη 
μου και τον σεβασμό μου. Είτε από την εφη-
μερίδα,  είτε  μετά  από  επικοινωνία  με  πολ-
λούς φίλους και συγγενείς, γνωρίζω τα πάντα 
για το χωριό, για το οποίο είμαι περήφανος. 

Είμαστε  εδώ, στις ρίζες μας, στην Ευρωπαϊ-
κή Γορτυνία, όπως προαναφέρθηκε, είμαστε 
εδώ στην κιβωτό των εθνικών μας παρακατα-
θηκών.
Θέλω,  επίσης,να  καλωσορίσω  τον  καινού-

ριο  Δήμαρχο,  και  με  τους  Δημοτικούς  Συμ-
βούλους  να  παράγει  έργο  για  το  καλό  του 
τόπου και για το χωριό το δικό μας.
Κύριε  Δήμαρχε,  θέλω  να αναδείξουμε  ένα 

θέμα, επί των ημερών σας. Όπως προαναφέρ-
θηκε  ο  πρόεδρος  και  είπε  ότι  από  το  χωριό 
αυτό εδώ κατάγονται πάνω από 100 γιατροί... 
αυτό θα πρέπει να το αναδείξουμε πανελληνί-
ως και διεθνώς, σε ένα Συνέδριο που πρέπει 
να γίνει...
Χρόνια πολλά σε όλους».
Τελευταίος έλαβε το λόγο ο κ. Βασίλης Γε-

ωργ. Μαραγκός,    ο  οποίος  ευχαρίστησε  το 
προεδρείο που  του  έδωσε  τον  λόγο  να προ-
σφωνήσει τη Χρυσούλα.
Συνέχισε κάνοντας, επίσης, αναλυτική ανα-

φορά στα πλεονεκτήματα που έχει για όλους 
τους Ευρωπαίους πολίτες η ένταξή τους στην 
Ενωμένη  Ευρώπη,  που  γεννήθηκε  μετά  το 
Δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Ο κ. Μαραγκός είπε:
«Είμαι  πολύ  χαρούμενος  που,  εδώ  στου 

Σέρβου, μπορώ να πω το καλωσορίσατε, στην 
κυρία  Ζαχαροπούλου,  στις  Βρυξέλλες.  Είναι 
αρκετοί Έλληνες στις Βρυξέλλες αλλά δεν είναι 
άλλοι από του Σέρβου, μόνο εμείς οι δύο!... 
Εκεί, μπορείς να ασχολείσαι με πολλά ευρω-

παϊκά θέματα, με παγκόσμια ζητήματα, όπως 

ήδη ασχολείστε εσείς, κυρία Ζαχαροπούλου. 
Αλλά είναι πολύ σημαντικό να σκεφτόμαστε 
τον  τόπο  από  όπου  προερχόμαστε,  να  σκε-
φτόμαστε τους ανθρώπους από τους οποίους 
κρατάει η καταγωγή μας, και να συμβάλουμε 
στην  προώθηση  όλων  αυτών  των  ευρωπαϊ-
κών αξιών στις οποίες συμμετέχει η Ελλάδα, 
η Γαλλία και όλες οι άλλες χώρες. Είναι η ει-
ρήνη,  είναι  η  συνεργασία,  είναι  η  πρόοδος 
για την οποία μπορούμε όλοι να δώσουμε... 
Δεν έχει σημασία αν είσαι στην Αθήνα, στις 

Βρυξέλλες ή  κάπου αλλού,  σημασία  έχει  να 
κάνεις τη δουλειά σου σωστά, και όταν υπα-
κούς στους νόμους, όταν συμβάλλεις σε αυτά 
τα οποία γίνονται, και στην ανάπτυξη την οι-
κονομική την οποία όλοι έχουμε ανάγκη, μπο-
ρούν να λειτουργήσουν σωστά όλα αυτά τα 
ζητήματα τα οποία μας αφορούν όλους μας. 
Αυτά είναι η κλιματική αλλαγή, οι σχέσεις με-

ταξύ των δύο φύλων, ένα θέμα με το οποίο 
η κυρία Ζαχαροπούλου έχει ασχοληθεί πάρα 
πολύ σοβαρά, αλλά είναι, κυρίως, η προώθη-
ση της ειρήνης, της συνεργασίας και της συ-
νεννόησης μεταξύ των λαών. 
Αυτό  είναι  ένα  θέμα  στο  οποίο  εγώ  προ-

σωπικά έχω αφιερώσει τη  ζωή και  τη σταδιο-
δρομία μου. Δεν είναι εύκολο, γιατί υπάρχουν 
συγκρούσεις που είχαμε στην ιστορία μας, είτε 
πολιτικές δυνάμεις, είτε λαοί. 
Αλλά  πρέπει  όλα  αυτά  να  τα  ξεπεράσουμε 

και  να  αρχίσουμε  να  σκεφτόμαστε  πώς  μπο-
ρούμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλ-
λον για τα παι-
διά μας.
Γνωρίζω  από 

τις  προηγούμε-
νες γενιές το τι 
έχετε  κάνει  και 
εσείς  εδώ  με 
τον  δικό  σας 
τρόπο...  Έτσι, 
συνεχίζουμε 
και εμείς, άλλοι 
σε πολιτικό επί-
πεδο,  άλλοι  σε 
οικονομικό επί-
πεδο,  άλλοι  σε 
επαγγελματικό 
επίπεδο, και αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι για 
το καλό του χωριού, εδώ, αλλά και της επαρχίας 
και της Ελλάδας και της Ευρώπης.
Είναι μεγάλη τιμή για εμένα που σας γνωρί-

ζω, κυρία Ζαχαροπούλου, και ελπίζω να συνεχί-
σουμε να έχουμε επαφές και συνεργασία στις 
Βρυξέλλες».
Στο  σημείο  αυτό,  η  Εκδήλωση Βράβευσης 

της κυρίας Χρυσούλας Ν. Ζαχαροπούλου έλα-
βε τέλος.
Το  Δ.Σ.  του  Συνδέσμου  Σερβαίων  ευχαρί-

στησε  την  κυρία  Χρυσούλα  Ν.  Ζαχαροπού-
λου,  διεθνώς διακεκριμένη  Ιατρό,  Χειρουργό 
Γυναικολόγο,  Ευρωβουλευτή  της  Γαλλικής 
Δημοκρατίας με την παράταξη του Emmanuel 
Macron, για την τιμή που είχε να την τιμήσει, 
με  την  Απονομή  Τιμητικής  Πλακέτας,  στον 
τόπο  εκ  πατρός  καταγωγής  της,  στον  τόπο 
που επισκεπτόταν στα παιδικά της χρόνια, του 
Σέρβου.
Ακολούθησε ένα μικρό διάλειμμα για κερά-

σματα, γνωριμίες και ανταλλαγή ευχών μετα-
ξύ των πατριωτών, συγγενών και φίλων με τη 
Χρυσούλα, πριν ξεκινήσουν οι εργασίες της Γ.Σ. 
Το  Δ.  Σ.  του  Συνδέσμου  ευχαριστεί  θερμά 

τον κ. Νικο Ι. Βέργο, γιο του κ. Ιωάννου Ν. Βέρ-
γου, για την κάλυψη της εκδήλωσης  με ωραία 
βίντεο και φωτογραφίες.

Για το Δ.Σ. τους Συνδέσμου Σερβαίων, 
η Γραμματέας του Δ.Σ., 

Ελένη Κ. Μπόρα

Εκδήλωση Βράβευσης 
της Ιατρού Ευρωβουλευτού της Γαλλικής 

Δημοκρατίας, Χρυσούλας Ζαχαροπούλου


Sebastien Froelich

ΝΕΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
Κατά την επιστήμη του Ποινικού 

Δικαίου, ποινικό δίκαιο είναι το σύνο-
λο των νομικών κανόνων που ορίζουν 
και περιγράφουν τις εγκληματικές 
πράξεις με τις αντίστοιχες ποινές για 
το δράστη τους. Ποινική Δικονομία 
είναι το σύνολο των κανόνων δικαίου 
που ρυθμίζουν τα όργανα και τη δια-
δικασία απονομής της Ποινικής δι-
καιοσύνης. Οι κανόνες του Ποινικού 
Δικονομικού Δικαίου αποσκοπούν 
στην πραγμάτωση του ουσιαστικού 
ποινικού δικαίου, σύμφωνα με τυπική 
διαδικασία, που έχει δικανική μορφή, 
την ποινική δίκη. Αυτό είναι σε γενικές 
γραμμές το αντικείμενο του πρόσφα-
τα ψηφισθέντων από το Κοινοβούλιο 
Κωδίκων (Ποινικού Κώδικα – Π.Κ. 
και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 
– Κ.Π.Δ.) που ισχύουν από 1.7.2019. 
θεωρώ τον εκ μέρους μου σχολιασμό 
των ισχυουσών σήμερα διατάξεων των 
νέων κωδίκων, άκαιρο. Μέχρι σήμερα 
ίσχυσαν ο παλαιός Ποινικός Νόμος, 
από 16 Απριλίου 1834 και η Παλαιά 
Ποινική Δικονομία από 25 Ιανουαρίου 
1835. Τα πρωτότυπα αμφοτέρων συ-
ντάχθηκαν από το Μάουερ στη Γερμα-
νική Γλώσσα. Ο Ποινικός Νόμος είχε 
ως πρωτότυπο το Βαυαρικό Κώδικα 
του 1813 και τα προς μεταρρύθμιση 
αυτού σχέδια. Επί πλέον ο Μάουερ 
έλαβε υπόψη του τον πρώτο Ελληνικό 
Ποινικό «το απάνθισμα των εγκλημα-
τικών» του έτους 1824, που συντάχθη-
κε από Επιτροπή, με βάση το Γαλλικό 
Ποινικό Κώδικα του 1810. Η Ποινική 
Δικονομία είχε ως πρότυπο τη Γαλλική 
Δικονομία, την οποία γνώριζε ο Μά-
ουερ που είχε σπουδάσει και στο Πα-
ρίσι. Γενικά στο Βαυαρικό Δίκαιο είχε 
περισσότερες επιρροές το Γαλλικό Δί-
καιο και όχι το κρατούν στη Γερμανία 
Πρωσικό Δίκαιο. Τα ίδια, αναλόγως 
ισχύουν στην πατρίδα μας, όπου το 
Εμπορικός Νόμος ήταν «αντίγραφο» 
του Εμπορικού Νόμου της Γαλλίας 
(άρθρο 1Δ. της 19 Απριλίου 1 Μαΐου 
1835 περί του Εμπορικού Νόμου). Τα 
κείμενα του Ποινικού Νόμου και της 
Ποινικής Δικονομίας μεταφράστηκαν 
στην ελληνική από τους Πολυζωίδη 
και Σχοινά και δημοσιεύτηκαν στην 
εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το έργο 
του Μάουερ, που δεν ήταν έργο – προ-
ϊόν ελληνικής διάνοιας, συν τω χρόνω, 
εξελληνίσθηκε από τη νομολογία των 
Δικαστηρίων μας. Μεγάλο θεωρείται 
το έργο των Ελλήνων δικαστών στην 
εφαρμογή του Ποινικού Νόμου και της 
Ποινικής Δικονομίας. Ίσχυσαν μέχρι 
τις 31.12.1950 οπότε αντικαταστάθη-
καν από τους Ν.1492/ και 1493/1950.

Τότε (1950) Υπουργός Δικαιοσύ-
νης ήταν ο Καθηγητής Διοικητικού 
Δικαίου Θεμιστοκλής Δημ. Τσάτσος. 
Αδελφός του ήταν ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τσάτσος 
και γιος του ο καθηγητής του Συνταγ-
ματικού Δικαίου Δημήτριος Τσάτσος. 
Οι κώδικες αυτοί, μετά από πολλές 
αλλεπάλληλες τροποποιήσεις ίσχυσαν 
μέχρι τις 30.6.2019, οπότε αντικατα-
στάθηκαν από τους ισχύοντες από την 
επομένη (1.7.2019) νέους Ποινικό Κώ-
δικα (Ν.4619/2019) και Κώδικα Ποινι-
κής Δικονομίας (Ν.4620/2019). 

Αντί σχολίων εκθέτω τα ακόλουθα:

Ι) Η γραμμένη στη Λατινική Γλώσ-
σα φράση «nullumarimennullapoe-
nasinelegge” αποδίδεται σε Βαυαρό 
συντάκτη του Κώδικα του 1813 και 
σημαίνει «κανένα έγκλημα, καμία 
ποινή χωρίς υφιστάμενο νόμο». Απο-
τελεί βασική αρχή-αξίωμα που διέπει 
την ευρωπαϊκή νομική επιστήμη και 
κατ’ επέκταση την παγκόσμια. Η αρχή 
αυτή, περιλαμβάνετο σ’ όλα από της 
επαναστάσεως του 1821 συντάγματα 
(σχετικό άρθρο 7 παρ.1 του ισχύοντος).

Διεθνών Συνθηκών (σχετικά άρ-
θρα 7 παρ.1 της ΕΣΔΑ, και 15 παρ.1 
του Διεθνούς Συμφώνου Ν.Υόρκης – 
Ν.2642/1997) και 1 του Ποινικού Κώδι-
κα που ορίζει τα ακόλουθα: «Έγκλημα 
δεν υπάρχει χωρίς νόμο που να ισχύει 
πριν από την τέλεση της πράξης και να 
ορίζεις τα στοιχεία της καθώς και την 
επιβλητέαγι αυτήν ποινή». Στη συνέ-
χεια η επίσης διαχρονικά ισχύουσα 
διάταξη του άρθρου 2 στην παρ.1 ορί-
ζει ότι «Από την τέλεση της πράξης ως 
την αμετάκλητη εκδίκασή της ίσχυσαν 
περισσότερες διατάξεις νόμων, εφαρ-
μόζεται αυτή που στη συγκεκριμένη 
περίπτωση οδηγεί στην ευμενέστερη 
μεταχείριση του κατηγορουμένου».

Εξάλλου από το άρθρο 97 παρ.1 του 
Συντάγματος ορίζονται τα ακόλουθα: 
Τα κακουργήματα και τα πολιτικά 
εγκλήματα δικάζονται από μεικτά ορ-
κωτά δικαστήρια που συγκροτούνται 
από τακτικούς δικαστές και ενόρκους, 
όπως νόμος ορίζει…». Ο νόμος (Κώ-
δικας Ποινικής Δικονομίας) ρυθμί-
ζει όλα όσα αφορούν τη σύσταση και 
λειτουργία των μεικτών δικαστηρίων 
(ήτοι του Μεικτού Ορκωτού Δικαστη-
ρίου και του Μεικτού Ορκωτού Εφε-
τείου, που δικάζουν σε πρώτο και σε 
δεύτερο βαθμό). Στα δικαστήρια αυτά 
η πλειοψηφία των μελών (4 ένορκοι 
έναντι 3 τακτικών δικαστών) ανήκει 
στους ενόρκους. Όλοι έχουν της ίδιας 
ισχύος ψήφο. Οι ένορκοι έλληνες πο-
λίτες, επιλέγονται χωρίς διακρίσεις 
μετά από διαδοχικές κληρώσεις, η τε-
λευταία γίνεται δημόσια ενώπιον του 
ακροατηρίου που θα δικάσει την υπό-
θεση. Έτσι έχουμε άμεση συμμετοχή 
ελλήνων πολιτών στην λειτουργία μιας 
των τριών εξουσιών, όπως η δικαστι-
κή, με αποφασιστικό ρόλο με γνώμονα 
την όλη αποδεικτική, στο ακροατήριο, 
διαδικασία τη συνείδηση (κρίση) τους 
και όσων ορίζει ο Νόμος. Κατά την 
κρίση μου τα πλέον σοβαρά προβλή-
ματα που αντιμετώπιζε ο εφαρμο-
στής του ποινικού νόμου, ήταν αφενός 
η θεσμοθέτηση, χωρίς μέτρα διατάξε-
ων (ειδικοί ποινικοί νόμοι) είτε διοι-
κητικού χαρακτήρα είτε εισπρακτικού 
τοιούτου κλπ και αφετέρου η αυστη-
ροποίηση των προβλεπόμενων ποι-
νών και μάλιστα κατά παράβαση της 
αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 25 
του Συντάγματος). Τα προαναφερθέ-
ντα συνέτειναν στη σώρευση υπέρμε-
τρα μεγάλου αριθμού ποινικών απο-
φάσεων στα δικαστικά συμβούλια και 
ακροατήρια εξαιτίας αυτών υπήρχε 
μεγάλη καθυστέρηση στην περαίωση 
ποινικών υποθέσεων (αρνησιδικία της 
ονομάτιζαν οι προς τούτο υπαίτιοι ή 
τουλάχιστον συνυπαίτιοι).

I. Mπόρας
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To νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων
 
Πρόεδρος: Κωνσταντόπουλος Νεκτάριος του Νικηφόρου
Αντιπρόεδρος: Σχίζας Κωνσταντίνος του Στυλιανού
Γραμματέας: Μπόρα Ελένη του Κωνσταντίνου
Ταμίας: Παγκράτης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
Μέλη
Αναπλ. Γραμματέας: Μπόρα Νάσια του Βασιλείου
Αναπλ. Ταμίας: Γεωργακόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη
Δάρας Παύλος του Ευσταθίου
Τσίκος Γρηγόρης του Ιωάννη
Λιατσόπουλος Νικόλας του Γεωργίου
Αναπληρωματικοί
Μαραγκός Χρήστος του Ιωάννη
Βέργος Ιωάννης του Σταύρου
Εξελεκτική Επιτροπή
Δημοπούλου Ασημίνα του Αθανασίου
Κωνσταντόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου
Σχίζας Αθανάσιος του Παναγιώτη
Για το Δ.Σ. του Συνδέσμου,
η γραμματέας, Ελένη Κ. Μπόρα

Tα Οι κο νο μι κά μας

ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Α) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

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

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

2) IBAN: GR 9701401510151002101091057

 Έσοδα από 20.7.2019 έως 6.10.2019
Συνδρομητής

89 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ 50

97 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50

96 ΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20

100 ΔΑΡΑΣ ΝΙΚ. ΚΩΣΤΑΣ 30

122 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Θ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Καθηγητής 
ΕΚΠΑ) Στη μνήμη του πατέρα του Θεοδώρου 
Γ.Δημόπουλου (Του Σιώκου), για τη συμπλή-
ρωση 1 έτους από το   θάνατό του.

100

98 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝ. ΜΙΝΑ 50

121 ΚΑΤΣΙΑΠΗ-ΚΟΥΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 50

88 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΑΓΓ. ΣΠΥΡΟΣ 20

92 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜ.ΠΕΤΡΟΣ 50

90 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΗΛΙΑΣ 30

94 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΗΣΤΟΣ 30

127 ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΣ 20

85 ΜΠΟΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 30

126 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΝΟΥ ΦΑΝΗ 20

91 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30

93 ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ.ΤΑΣΟΣ 50

125 ΣΧΙΖΑΣ ΙΩΑΝ. ΑΝΔΡΕΑΣ 30

124 ΣΧΙΖΑΣ ΙΩΑΝ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40

95 ΣΧΙΖΑΣ ΣΤΥ΄.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20

86 ΣΧΙΖΑΣ ΣΤΥΛ. ΜΙΧΑΛΗΣ 30

84 ΣΧΙΖΑΣ ΦΩΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50

123 ΣΧΙΖΑ-ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 30

87 ΤΕΡΖΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20

99 ΤΣΑΝΤΗΛΑ -ΧΕΙΜΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 50

128 ΜΠΟΡΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
Στη μνήμη του πατέρα της Κων/νου Χρ. 
Μπόρα

30

             ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 960
 Έξοδα από 20.7.2019 έως 6.10.2019

Ηλίας Κοκώνη;  (πλακέτα) 45

Σπύρος Τσώρας (ξηροί καρποί) 23

Καθαρίστρια κ.Λόλα εξ Αλβανίας 50

Καθαρίστρια κΜαρία εξ Αλβανίας 50

Σκούρος Αθανάσιος 100

Αφοι Τσέκα (Φιλέματα) 120

Λιατσόπουλος Νικόλαος 18

1η δόση ΕΝΦΙΑ Γραφείου 51

ΔΕΗ 16

131 Γκαντήραγας Τυπογραφείο 318

Ταχυδρομικά Εφημερίδας 342

        ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1133
  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ

Προηγούμενο υπόλοιπο 7106
Συν εισπράξεις 960

Μείον πληρωμές 1133

ΝΈΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6933
     

   Ο Πρόεδρος                  Ο   Ταμίας
 Ιωάννης Κ.  Μπόρας        Ιωάννης Στ. Βέργος 

  ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
Δημόπουλου Θοοδώρου (Του Σιώκου)
  Ο γιός του Γεώργιος Δημόπουλος, καθη-
γητής ΕΚΠΑ

100

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ (κοινό κρυολόγημα) 
04/10/2019 ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΟΥΠΗ

Οι λοιμώξεις της αναπνευστικής οδού είναι ίσως το συνηθέ-
στερο αίτιο νόσησης του ανθρώπου.

Ενώ αυτές οι λοιμώξεις αποτελούν απλώς πηγή αδιαθεσίας, 
ανικανότητας για εργασία και απώλεια χρόνου, στους περισσότε-
ρους όμως μέσους ενήλικες είναι σημαντικό αίτιο νοσηρότητας και 
βαριάς νόσησης στα μικρά παιδιά και στους ηλικιωμένους ανθρώ-
πους.

Οι περισσότερες ιογενείς αυτές λοιμώξεις δεν απαιτούν ειδική 
θεραπεία, ούτε συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους επιπλοκών.

Στα μικρά παιδιά όμως και στους ηλικιωμένους ή σε άτομα που εμ-
φανίζουν ΧΑΠ ή μικροβιακή λοίμωξη προκαλούν νόσηση και μερικές 
φορές και θάνατο. 

Η συχνότητα των λοιμώξεων από ιούς και η εμφάνιση συμπτωμά-
των σχετίζεται τις πιο πολλές φορές με την ηλικία. πχ. βρογχιολίτις 
εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών.

Η μικρή διάμετρος της αεροφόρου οδού (στα πολύ μικρά παιδιά) 
προδιαθέτει σε απόφραξη και τούτο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
και κατά την εξέταση και ενδεχομένως και κατά την θεραπεία του παι-
διού.

Στα ηλικιωμένα άτομα πχ. το εμφύσημα, ή η βρογχεκτασία συμ-
βάλλουν στην ελάττωση του αερισμού και της οξυγονώσεως με απο-
τέλεσμα να δημιουργούν ανάλογα προβλήματα θεραπείας. 

• Λαρυγγοτραχειοβρογχίτις (Croup)
(τραχειοτομία – απόφραξη αεροφόρου οδού) 

Διασωλήνωση (σοβαρή νόσος)

• Επιγλωτίτις σοβαρότερη νόσος (απειλητική για τη ζωή)
• Βρογχιολίτις (εκπνευστικός συριγμός – ενίσχυσης αναπνευστικής 

λειτουργίας)
ΚΟΙΝΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ – ΓΡΙΠΗ

ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ
Η ομάδα λοιπόν των νόσων αυτών περιλαμβάνει πολλές αυτοϊώ-

μενες ιογενείς λοιμώξεις των ανωτέρων αναπνευστικών οδών. Όπως 
αναφέραμε παιδιά ηλικίας 1-5 ετών και ενήλικες 25-35 ετών εμφανί-
ζουν την μεγαλύτερη ευπάθεια. 

Η συχνότητα εμφάνισης είναι χαμηλότερη κατά τους θερινούς μή-
νες.

Η έκθεση στο ψύχος, στα ρεύματα αέρος και την υγρασία έχει πι-
θανώς μικρή αιτιολογική σημασία. 

Γνωστοί παράγοντες, παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν 
το σύνδρομο τούτο είναι: οι ρινοϊοί (30 ορολογικοί τύποι), ο αδενοϊός, 
οι ιοί Echo και Coxsackie, οι ιοί της γρίπης και της παραϊνφλουέζας 
και μικροοργανισμοί. 

Η ύπαρξη αυτής της μεγάλης ποικιλίας ερμηνεύει πιθανώς την συ-
νεχή υποτροπή κρυολογημάτων σε πολλά άτομα. 

Τι συμπτώματα έχει ο ασθενής;  
Ο ασθενής παραπονείται για κακουχία, αίσθημα πυρετού (καίτοι ο 

πυρετός είναι χαμηλός ή ελλείπει) και κεφαλαλγία. Προέχον χαρακτη-
ριστικό σύμπτωμα είναι ενοχλήματα της ρινός (από τη μύτη), καύσος 
(κάψιμο), αίσθημα πληρώσεως (μύτης), κνησμός (φαγούρα) που συ-
νοδεύονται από υδαρή έκκριση και φτερνίσματα. Και σε λίγο χρονικό 
διάστημα πυώδεις και βλεννώδεις εκκρίσεις και ρινική απόφραξη.

Υπάρχει ξηρότητα των βλεννογόνων και του τραχήλου, νιγμώδες 
άλγος (πονόλαιμος), βράγχος φωνής και γαργάλημα. Μετά έρχεται ο 
βήχας με πόνο και πτύελα (φλέγματα).

Σε βρέφη, μικρά παιδιά και ενήλικες (με υποκείμενη νόσο) (πχ. εμ-
φύσημα) δυνατόν να εμφανισθεί και απόφραξη. 

Ο ρινικός βλεννογόνος είναι εξέρυθρος και οιδηματώδης. Τα πρό-
σθια ρινικά στόμια είναι ερυθρά. Ο φάρυγγας και οι αμυγδαλές εμφα-
νίζουν ερυθρότητα χωρίς οίδημα. 

Η φαρυγγίτιδα είναι πολύ συχνή στο κοινό κρυολόγημα. Οι τραχη-
λικοί λεμφαδένες είναι δυνατόν να είναι διογκωμένοι και ευαίσθητοι. 
Συνηθισμένος είναι ο επιχείλιος έρπης.

Εργαστηριακά ευρήματα:
Ο γιατρός πρέπει να επαγρυπνεί προς αποφυγή διαγνωστικών 

λαθών και παραλείψεων (όπως πχ. επί μηνιγγιτιδοκοκκικής λοίμω-
ξης ή διφθερίτιδος).

Η γρίπη και το κοινό κρυολόγημα αναγνωρίζονται από την επιδημι-
κή εμφάνισή τους και δι’ ορολογικών αντιδράσεων. Εξάλλου για όλες 
τις λοιμώξεις υπάρχουν οι καλλιέργειες που θέτουν την διάγνωση. 

Επιπλοκές:
Οι επιπλοκές προκύπτουν από δευτερογενείς μικροβιακές λοιμώ-

ξεις. Οι επιπλοκές του κοινού κρυολογήματος και της γρίπης είναι η 
πυώδης ιγμορίτιδα, η μέση πυώδης ωτίτιδα, η πνευμονία και η αμυ-
γδαλίτιδα. 

Θεραπεία:
Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία.
Τα αντιβιοτικά απαγορεύονται, χρησιμοποιούνται μόνο για την 

πρόληψη δευτερογενών λοιμώξεων σε άτομα που ανήκουν στις ευ-
παθείς ομάδες και σε επιπλοκές.

Γενικά μέτρα που συστήνει ο γιατρός είναι: Ανάπαυση, χορήγηση 
υγρών για πρόληψη αφυδατώσεως, ελαφριά και εύγευστη τροφή, και 
ισορροπημένη δίαιτα.

Αναλγητικά του τύπου ασπιρίνης και παρακεταμόλης χορηγούνται 
επί της κεφαλαλγίας, πυρετού ή μυαλγίες. Προσωρινή ανακούφιση 
επιτυγχάνεται με τα αποσυμφορητικά της ρινός (φαινυλεφρίνη κλπ.) 
και τα αντισταμινικά. Ο βήχας μετριάζεται με εισπνοή ατμών ή χορή-
γηση αντιβηχικών και βλεννολυτικών φαρμάκων.

Η χορήγηση της βιταμίνης C συνιστάται, δηλαδή 2-3 πορτοκάλια 
την ημέρα.

Συνιστάται ανεπιφύλακτα ο αντιγριπικός εμβολιασμός όλων των 
ηλικιών κυρίως όμως ατόμων άνω των 60 ετών και των ευπαθών 
ομάδων. Επίσης πλύσιμο των χεριών 15-20 φορές την ημέρα.

Αλλεργική ρινίτις
Βασικά διαγνωστικά στοιχεία:
• Υδαρής ρινική έκκριση, πταρμός, κνησμός οφθαλμών και ρινός.

• Ωχροί, υγροί (λασπώδεις) βλεννογόνοι
• Ηωσινοφιλία ρινικών εκκρίσεων και αίματος.
A. Συμπτώματα και φυσικά σημεία: Τα κύρια συμπτώματα είναι 

η ρινική συμφόρηση, η έντονος υδαρής ρινική έκκριση, ο κνησμός 
του ρινικού βλεννογόνου και οι εξ’ αυτού προκαλούμενοι παροξυσμοί 
βίαιων πταρμών, ο κνησμός και το καύσος των επιπεφυκότων και 
η δακρύρροια. Ο ρινικός βλεννογόνος είναι ωχρός, κυανός και «λα-
σπώδης». Δυνατόν να υπάρχουν πολύποδες. Οι επιπεφυκότες είναι 
συχνά ερυθροί και εξοιδημένοι.

B.  Εργαστηριακά ευρήματα: Επίχρισμα ρινικών εκκρίσεων απο-
καλύπτει αυξημένο αριθμό ηωσινοφίλων (επί λοιμώξεως προεξάρ-
χουν τα ουδετερόφιλα). Το περιφερικό αίμα δυνατό να αποκαλύψει 
ελαφρά (5-10%) ή ενίοτε εκσεσημασμένη (30-40%) ηωσινοφιλία, 
έστω και κατά τα μεταξύ των κλινικών επεισοδίων μεσοδιαστήματα. 
Οι δερματοαντιδράσεις δυνατό να συμβάλλουν εις τον έλεγχο των αλ-
λεργιογόνων, αλλά πρέπει να συσχετίζονται προς την κλινική εικόνα 
προκειμένου να καθορίζεται η σημασία των.

Διαφορική διάγνωση: Το ιστορικό αλλεργίας βοηθά εις την διά-
κριση της αλλεργικής ρινίτιδος εκ των κοινών λοιμώξεων των ανωτέ-
ρων αναπνευστικών οδών, εις μικρά παιδιά εμφανίζονται επανειλημ-
μένα «κρυολογήματα» πρέπει να αντιμετωπίζεται το ενδεχόμενο της 
αιτιολογικής των συνδέσεων προς τον «πυρετό εκ χόρτου».

Θεραπεία: 
Α. ειδικά μέτρα: Δεν υπάρχει εν τη κυριολεξία ειδική θεραπεία. 

Η υπευαισθητοποίηση ή απευαισθητοποίηση είναι ενίοτε ευεργετική 
και έγκειται εις χορήγηση του αλλεργιογόνου (συνήθως γύρεως) εις 
βαθμιαίως αυξανομένας δόσεις προς πρόκληση «ανοσίας». Καλύτε-
ρα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν η έναρξη της θεραπείας προ-
ηγείται κατά 3-6 μήνες της αρχής της εποχής καθ’ ην εμφανίζεται ο 
«πυρετός εκ χόρτου».

Β. Γενικά μέτρα:
1. Τα αντισταμινικά  προκαλούν βελτίωση εις το 60-80% των ασθε-

νών, αλλά η αποτελεσματικότητα των συχνά ελαττώνεται συν την 
πάροδο του χρόνου.

2. Συμπαθητικομιμητικά φάρμακα ως η εφεδρίνη και η φαινυλπρο-
πανολαμίνη είναι αποτελεσματικά, μόνο η εν συνδυασμό προς τα 
αντισταμινικά.

3. Εις αγχώδεις ασθενείς δυνατό να αποδειχθεί χρήσιμος ή χορή-
γηση ηρεμιστικών. 

4. Τα κορτικοστεροειδή είναι χρήσιμα εις βαρείας περιπτώσεις 
«πυρετού εκ χόρτου», οι οποίες δεν δύνανται να ελεγχθούν δια των 
προαναφερθέντων παραγόντων. Η πρεδνιζόνη, χορηγούμενη από 
του στόματος εις ολικής ημερήσια δόση 20-40mg, δυνατό να χρη-
σιμοποιηθεί επί πολλές ημέρες μέχρις ότου τα συμπτώματα τεθούν 
υπό έλεγχο. Μετά ταύτα, η δοσολογία πρέπει να ελαττώνεται βαθμι-
αίως (εντός περιόδου 7-10 ημερών) μέχρι της ελάχιστης δόσεως δια 
της οποίας καταστέλλονται τα συμπτώματα. Η θεραπεία δια στεροει-
δών διακόπτεται το ταχύτερο δυνατό. 

5. Η διατήρηση ατμόσφαιρας ελευθέρας αλλεργιογόνων και η χρή-
ση αναπνευστικών προσωπίδων, μη διαπερατών εις την σκόνη, και 
φίλτρων αέρος δωματίων είναι συχνά χρήσιμοι κατά την εποχή της 
ανθοφορίας στην περίπτωση που ο ασθενής πρέπει να διαμείνει 
στην αλλεργιογόνο περιοχή. Όταν ο αιτιολογικός παράγοντας είναι 
η σκόνη, το υπνοδωμάτιο πρέπει να ετοιμάζεται ως εξής: Η κλινο-
στρωμή καλύπτεται αεροστεγώς με μη αντιγονικό υλικό (πλαστικό ή 
ελαστικό κόμμυ). Απομακρύνονται άπαντες οι τάπητες, οι επενδύσεις 
των τοίχων, τα καλύμματα των κλινών καθώς και άπαντα αντικείμενα 
τα οποία δεν είναι εύκολο να απαλλαγούν από την σκόνη. Τα κλι-
νοσκεπάσματα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν από συνθετικό 
υλικό. Τα οικιακά ζώα πρέπει να θεωρούνται ως πιθανές πηγές 
αλλεργιογόνων.

Πρόγνωση
Η αλλεργική ρινίτιδα είναι κυκλική υποτροπιάζουσα νόσος μι-

κρής νοσηρότητας. Η νόσος δεν εμφανίζει θνητότητα.

Αποτελέσματα εκλογών 
του Συνδέσμου Σερβαίων

 Την Κυριακή 6-10-2019, στα γραφεία του Συνδέσμου Σερ-
βαίων, έγιναν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. του Συν-
δέσμου. Ψήφισαν 72 πατριώτες και οι υποψήφιοι έλαβαν τις 
ψήφους, όπως αναγράφονται στην κάτωθι λίστα.

Για το Δ.Σ.
57 Σχίζας Κωνσταντίνος του Στυλιανού
52 Κωνσταντόπουλος Νεκτάριος του Νικηφόρου
52 Μπόρα Ελένη του Κωνσταντίνου
50 Λιατσόπουλος Νικόλας του Γεωργίου
46 Δάρας Παύλος του Ευσταθίου
45 Μπόρα Αθανασία (Νάσια) του Βασιλείου
45 Παγκράτης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
43 Γεωργακόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη
41 Τσίκος Γρηγόρης του Ιωάννη
Αναπληρωματικοί
28 Μαραγκός Χρήστος του Ιωάννη
23 Βέργος Ιωάννης του Σταύρου
Εξελεκτική Επιτροπή
Δημοπούλου Ασημίνα του Αθανασίου
Κωνσταντόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου
Σχίζας Αθανάσιος του Παναγιώτη
.
Ευχαριστούμε όλους τους πατριώτες που ήρθαν στα γραφεία 

του Συνδέσμου και άσκησαν το δικαίωμα του εκλέγειν.
Ευχαριστούμε, επίσης, την Εφορευτική Επιτροπή για την 

ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
Κωνσταντόπουλος Κώστας του Νικολάου
Μαραγκός Ιωάννης του Χρήστου
Σχίζας Νίκος του Στυλιανού
Βέργος Νίκος του Ιωάννη (αναπληρωματικός)
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