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¶·Ó·Á›· ¶ÔÏ˘Î·Ì¤ÓË

∆υστυχώς η περιοχή που βρίσκεται το γραφείο του Συλλόγου (Μάρνη 54, Αθήνα) έχει υποβαθµιστεί πολύ. Στην είσοδο της πολυκατοικίας που βρίσκεται το γραφείο βλέπουµε συνεχώς ανοιγµένα, σχισµένα και πεταµένα γράµµατα. Προσοχή λοιπόν στην αλληλογραφία σας µε τον Σύλλογο. Καλύτερα τα γράµµατά σας να τα ταχυδροµείτε σε κάποιο µέλος του ∆.Σ. ή στην περίπτωση που στείλετε
γράµµα στην διεύθυνση του γραφείου σιγουρευτείτε, επικοινωνώντας µε κάποιο µέλος του ∆.Σ., ότι έφτασε µε ασφάλεια.

Παρακαλούµε τους συγχωριανούς, να µας ενηµερώνουν για τα
κοινωνικά, που αφορούν τους ίδιους ή συγγενείς τους, προκειµένου να τα δηµοσιεύουµε. Eίναι δύσκολο να τα γνωρίζουµε, εάν δεν µας ενηµερώνετε. Περιµένουµε τη βοήθειά σας.

Ε Γ Γ ΡΑ Φ Η Ν Ε Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν
Υπάρχουν πολλές νέες οικογένειες συγχωριανών µας (νέα ζευγάρια)
των οποίων δεν έχουµε τα στοιχεία τους. Γνωρίστε µας τα ονόµατα
και τις διευθύνσεις τους για να γίνουν µέλη του Συλλόγου µας.

BAΣIΛEIOΣ ∆. ΓAΛHNOΣ
(ÁÈÔ˜ ÙË˜ °ÂˆÚÁ›·˜ K. K·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘)

¢IKH°OPO™
MAYPOKOP¢ATOY 5, 1Ô˜ ﬁÚÔÊÔ˜, 106 78 A£HNA
TËÏ.: 210 3300 429 - KÈÓ.: 697 8185575
Fax: 210 3300426 - emai: b.galinos@gmail.com
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Το ∆. Σ. του Συλλόγου
εύχεται σ' όλους
τους απανταχού Πιανιώτες
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
µε υγεία, αισιοδοξία, δηµιουργία
και σεβασµό στην παράδοση
και σ΄όλες τις διαχρονικές
ανθρώπινες αξίες.

Ο Χορός µας .....!
Ο φετινός µας χορός στην Αθήνα θα πραγµατοποιηθεί στις 9-2-2020 και ώρα 13.00 µ.µ. στην ταβέρνα «Η ΑΡΕΤΟΥΣΑ», που ευρίσκεται στην οδό Πρεβέζης 59, στον Λόφο Σκουζέ, Αθήνα 10444,
τηλ: 210-9247391.
Τιµή πρόσκλησης 18 ευρώ και 12 ευρώ για νέους και παιδιά
(στην τιµή περιλαµβάνεται πλήρες µενού και ποτά).
∆ηλώσεις συµµετοχής στα µέλη του ∆.Σ., οπωσδήποτε, µέχρι την Πέµπτη 6-2-2020. Παρακαλούµε
για την έγκαιρη προσέλευσή σας.
Σας καλούµε, να µας τιµήσετε µε την παρουσία σας, να χορέψουµε και να γλεντήσουµε όλοι µαζί.
Σας περιµένουµε.

Γιορτή της Αποκριάς στην Πιάνα
Την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, την 1 Μαρτίου 2020 το βράδυ, προσκαλούµε τους Πιανιώτες,
από όλη την Ελλάδα, µε τους φίλους τους, να διασκεδάσουµε στην Πιάνα.
Τιµή πρόσκλησης 5 ευρώ, τα παιδιά δωρεάν
(στην τιµή περιλαµβάνεται πλήρες µενού και ποτά σε απεριόριστη κατανάλωση).
Η καλή µουσική και το κέφι είναι, όπως κάθε χρόνο, δεδοµένα. Θα γίνει και φέτος το «άναµµα της
φωτιάς», κατά το έθιµο και αποκριάτικα δρώµενα.
Σας περιµένουµε να περάσουµε ένα ευχάριστο βράδυ.

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
του Συλλόγου Πιανιωτών «O Άγιος Γεώργιος»
Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου µας θα γίνει την Κυριακή 15 Mαρτίου 2020 και ώρα 10.30 π.µ.
στο γραφείο του Συλλόγου Μάρνη 54, 10437 Αθήνα, 3ος όροφος, τηλ.: 693 734 9935.
Τα θέµατα της Γενικής Συνέλευσης είναι:
1. ∆ιοικητικός και Οικονοµικός Aπολογισµός των πεπραγµένων του Συλλόγου για το έτος 2019.
2. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής - Απαλλαγή ∆.Σ.
3. Συζήτηση - Προτάσεις και Προγραµµατισµός για το 2020.
Σε πείσµα των καιρών που θέλουν τους Συλλόγους να φθίνουν, εµείς πιστεύουµε ότι µπορούν και επιβάλλεται να υπάρχουν.
Σας περιµένουµε λοιπόν για µια δηµιουργική συζήτηση.

TA NEA TH™ ¶IANA™

3

Φθινοπωριν αντ µωµα 26-10-2019
ια τρίτη συνεχόµενη χρονιά το φθινοπωρινό αντάµω-

Γµα στο χωριό µας πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επι-

τυχία.
Το νέο ∆.Σ. του Συλλόγου, αγκάλιασε και στήριξε µε
θέρµη την εκδήλωση.
Ο ενθουσιασµός διάχυτος και η στήριξη του χωριού
µεγάλη. Οφείλουµε ένα µεγάλο ευχαριστώ σε όλους.
Μας βοήθησαν ιδιαίτερα: Ο ∆ηµήτρης Λαλιώτης, βασικός παράγοντας στην επιτυχία της γιορτής, πρόσφερε,
για την ονοµαστική του εορτή, το κρασί που καταναλώθηκε και φρόντισε για την µουσική. Η Γεωργία Τριανταφυλλοπούλου έβρασε τις γίδες, καθάρισε την πλατεία,
βοήθησε στο στήσιµο των τραπεζιών και µας έφτιαξε έναν πεντανόστιµο τραχανά. Ο ∆ηµήτρης Τριανταφυλλίδης µας κέρασε γλυκά για την ονοµαστική του γιορτή,
έψησε τις πίτες και έφτιαξε την πατατοσαλάτα. Η Βούλα Κανελλοπούλου-Ράµµου βοήθησε στην ετοιµασία
του βραστού. Ο Θανάσης και ο ∆ηµήτρης Κανέλλος
µας κάλυψαν όλα τα αναλώσιµα και µας έδωσαν το καζάνι τους. Ο Νίκος Σινάνης µας πρόσφερε ένα τενεκέ
τυρί φέτα. Ο Καραλής ∆ηµήτρης από τη ∆αβιά µας τις
ντοµάτες. Ο Θοδωρής Σπηλιόπουλος καρύδια και την
φιάλη υγραερίου. Ο ∆ηµήτρης Συψής καρύδια. Ο Κώστας Γιανναράς έκοψε τα κρέατα και µας έδωσε το

φλόγιστρο. Ο αρτοπώλης µας έδωσε ψωµί. Η Λίτσα
Τράκα - Σταυροπούλου βοήθησε στο στήσιµο των τραπεζιών και µε το γλυκό χαµόγελό της, βοήθησε πολύ
στην λαχειοφόρο αγορά.
Ο καιρός ήταν σύµµαχός µας, είχαµε µια ζεστή, φωτεινή και ηλιόλουστη µέρα. Η πλατεία γέµισε µε χαµόγελα, γέλια, άφθονο κρασί, τσίπουρο και νόστιµους µεζέδες. Μέχρι που νύχτωσε έπαιζε η µουσική και κρατούσε ο χορός.
Με τέτοια στήριξη και αγάπη από όλους, προχωράµε
για το φθινοπωρινό αντάµωµα του 2020.

A°°∂§π∫∞ °. ™πæ∏

°∂øƒ°π0™ ¶. ™πæ∏™
ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂˆ˜ & §ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤ÏË˜ 104 Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ - ÙËÏ. 210.6828272
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OÈ ÁÈÔÚÙ¤˜
ÙÔ˘ ¡Ô¤Ì‚ÚË
γιορτάζουν τρία από τα εκκλησάκια
ΤοντουΝοέµβρη
χωριού µας, οι Άγιοι Ανάργυροι, η Παναγία η

Πολυκαµένη και ο Άγιος Ανδρέας. Όπως πάντα και οι
τρεις ναοί µας περίµεναν, λάµποντας από καθαριότητα και “φορώντας τα καλά τους”, στολισµένοι από τις
άξιες γυναίκες του χωριού µας.
Στους Αγίους Αναργύρους, στο κάτω χωριό, µας υποδέχθηκαν οι συγχωριανοί µας µε µεγάλη χαρά,
προσφέροντάς µας γλυκά και εδέσµατα.
Στην Παναγία την Πολυκαµένη µε την πρέπουσα
ευλάβεια και θρησκευτική κατάνυξη γιορτάστηκαν τα
Εισόδια της Θεοτόκου µε αρτοκλασίες και πλήθος
κόσµου.
Στον Άγιο Ανδρέα, στην πάνω γειτονιά, την παραµονή και ανήµερα, µετά την λειτουργία, µοιράστηκαν
άρτος και κεράσµατα.΄Ολοι οι γείτονες ήταν παρόντες και µε την συµβολή της φιλότιµης και ακούραστης Λίτσας Τράκα-Σταυροπούλου περάσαµε όµορφες στιγµές χαράς και ζεστασιάς.
Ευχόµαστε υγεία και ευηµερία στους συγχωριανούς µας και τις οικογένειές τους που κρατούν “ζω-

ÕÁÈÔÈ AÓ¿ÚÁ˘ÚÔÈ

AÁ›Ô˘ AÓ‰Ú¤·

¶APA¢O™IAKO™ •ENøNA™

A§øNI™TAINA
O ÍÂÓÒÓ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ˆÚÈﬁ
AÏˆÓ›ÛÙ·ÈÓ·.
È‰·ÓÈÎﬁ Ì¤ÚÔ˜
ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË

AÏˆÓ›ÛÙ·ÈÓ· AÚÎ·‰›·˜
A‰·ÌﬁÔ˘ÏÔ˜ XÚ‹ÛÙÔ˜
TËÏ.: 2710 431284 - KÈÓ.: 697 9981991, 6977174122
E-mail: info@xenonas-alonistaina.gr

EÁÁÔÓﬁ˜ ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ‰¿ÛÎ·ÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ N. K·ÓÂÏÏﬁÔ˘ÏÔ˘
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¶π∞¡πø∆∂™ ∞°ø¡π™∆∂™
Τον πόλεµο της εθνικής Παλιγγενεσίας διεξήγαγε µεν
το έθνος ολόκληρο, αλλά η Πελοπόννησος είχε το προβάδισµα και το σύνθηµα έδωκαν κορυφαία σηµεία του
χώρου, η Αγία Λαύρα και η Καλαµάτα. Επί του Αρκαδικού
εδάφους εντοπίσθηκε ο πόλεµος κατά το πρώτον έτος
του Αγώνος κ' επεσφραγίσθη στις 23 Σεπτεµβρίου µε την
άλωση της Τριπολιτσάς. Η πολιορκία της πρωτεύουσας
του πασαλικίου µε βάσι το πολεµικό σχέδιο του Θ. Κολοκοτρώνη επροδίκασε την πορεία της Επαναστάσεως κ' επέβαλε τον αρχιτέκτονα του σχεδίου ως ελευθερωτήν
της πατρίδος. Ο παλαιός αυτός Κλεφταρµατωλός εστηρίχθη στα παλιά του ληµέρια, στα χωριά του Μαινάλου. Γύρω από αυτά διεδραµατίσθησαν τα πρώτα και πολύ σοβαρά πολεµικά γεγονότα. Ο τόπος και οι άνθρωποι υπέστησαν θυσίες και δοκιµασίες πάσης φύσεως, που ενετάθησαν κατά τις επιδροµές του Ιµπραήµ.
Τον πόλεµο βεβαίως έκαµαν συµπολεµούντες όλοι οι
Έλληνες. Σ' αυτήν την µελέτη όµως ο λόγος στρέφεται
γύρω από τον Φάλανθο και τους ανθρώπους του ιδιαιτέρως. Έχει επικαίρως σηµειωθή ότι η επαρχία Γορτυνίας εσήκωσε µέγα βάρος κατά την διεξαγωγή του πολέµου από τις κρίσιµες ώρες του µεγάλου ξεκινήµατος και καθ' όλην την οργάνωσι της πολιορκίας της Τριπολιτσάς. Στους
οικείους τόπους των περιγραφών ανεφέρθησαν τα σώµατα κάθε διαµερίσµατος, οι κεφαλές των σωµάτων και η
δράσις των καθ' έκαστα χωρίων µαζί και χωριστά. Εποµένως είναι κατ' αρχήν ενηµερωµένος ο αναγνώστης για
την προσφορά τόπων και ανθρώπων εις είδη, εφόδια,
στρατόπεδα και αίµα. Ενηµερωµένος ο Φωτάκος ως υπασπιστής του Θ. Κολοκοτρώνη και ως γνήσιος Μαγουλιανίτης δίδει σαφείς ειδήσεις για πρόσωπα και πράγµατα
καλύτερα από τους άλλους αποµνηµονευτάς και απ' αυτόν τον Κολοκοτρώνη, που σπανίως εισέρχεται σε λεπτοµέρειες. Το σώµα του Κολοκοτρώνη απήρτιζαν Γορτύνιοι σχεδόν κατά κανόνα και κυρίως Φαλάνθιοι, που του
ήσαν και κατ' όνοµα γνωστοί. Κάνοντας λοιπόν λόγο ο
Φωτάκος για το σώµα των Καρυτινών αναφέρει ότι τους
στρατιώτες του κάθε τµήµατος διηύθυναν οι τρείς αρχηγοί: Άκοβας και Λαγκαδίων Κ. ∆εληγιάννης, Λιοδώρας από Ζάτουνα και κάτω ∆. Πλαπούτας, Βουνών και Κάµπων
Θ. Κολοκοτρώνης. Και βεβαίως ανεδείχθησαν κ' ενδιάµεσοι καπεταναίοι, γνωστοί κατ' όνοµα.
Ο Κολοκοτρώνης λοιπόν εχρησιµοποιούσε τους στρατιώτες του τµήµατός του για όλες τις πολεµικές ανάγκες
εντός και εκτός της Πελοποννήσου, µ' αυτούς συνεκέτρωνε τροφές, αυτοί αποτελούσαν µέρος του αρχηγείου,
τον συνώδευαν παντού κ' πολεµούσαν κοντά του. Αποτελούντες το επίλεκτον σώµα Κολοκοτρώνη, είχαν τα διακριτικά σηµεία κ' εκινούντο µε χωριστόν οργανισµό. Καταρτίζει λοιπόν πίνακα ο Φωτάκος όσων υπηρέτησαν στο
σώµα Κολοκοτρώνη κατά διαφόρους περιστάσεις, άλλοι
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από την αρχή της Επαναστάσεως έως το τέλος, άλλοι περιοδικώς ερχόµενοι και διερχόµενοι και άλλοι µετακινούµενοι στο σώµα του Πάνου ή του Γενναίου Κολοκοτρώνη.
Έτσι λοιπόν από πρώτο χέρι έρχονται εις φως καπεταναίοι Α λ ω ν ί σ τ α ι ν α ς Σταύρος ∆ηµητρακόπουλος, Γεώργιος ∆ηµητρακόπουλος, Βασίλειος ∆ηµητρακόπουλος,
Κωνσταντίνος ∆ηµητρακόπουλος, Βασίλειος και Νικόλαος Παπαηλιαίοι, Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Νικόλαος Γιαννακόπουλος, Παναγιώτης Προύντζος, Χριστόδουλος Μάντης.
Ακολούθως καπεταναίοι Π ι ά ν α ς Παύλος Κωνσταντόπουλος, Θεοδωράκης Πετρόπουλος. Ρ ο ε ι ν ο ύ Μήτρος Αναγνωστόπουλος, Γέρο-Ηλίας. Χ ρ υ σ ο β ι τ σ ί ο
υ παπα-∆ηµήτρης, Μήτρος Στασινόπουλος, Ηλίας Ψαλίδας. Α ρ κ ο υ δ ο ρ ε µ α τ ο ς Αδάµης Κορέλας, παπαΘανάσης, Αγγελής Μαγκλάνης, Κώστας Οικονοµόπουλος. Ν τ α β ι ώ ν Π. ∆ράκος, Γεώργιος Ζούζουλας, Χρήστος Κοτζώνης, Θοδωρής Μακρής, Τσελεπακιώτης. Λ ι µ
π ο β ι σ ί ο υ Μάρκος Κολοκοτρώνης, Αντώνιος Κολοκοτρώνης, Λάµπρος Κολοκοτρώνης.
Ακολουθούν οι καπεταναίοι των άλλων Γορτυνιακών
χωριών, Βυτίνας, Στεµνίτσας, ∆ηµητσάνας, Νεµνίτσας,
Πυργακίου, Μαγούλιανων, Βαλτεσινίκου, Λάστας, Γαρζενίκου κλπ. Επίσης κατονοµάζονται γραµµατείς, υπασπιστές, σηµαιοφόροι, ιατροί, ιερείς, φροντιστές, σωµατοφύλακες κλπ. Κατά το δεύτερον έτος στα ∆ερβενάκια το
σώµα αριθµούσε 2.300 γενναίους, υπό διαφόρους καπεταναίους και ο αρχηγός τους διέταξε καταλλήλως, πάντοτε µαζί του.
Επί κεφαλής Φαλανθίων γενικώς και ειδικότερα κατοίκων των χωριών του Φαλάνθου ετέθησαν οι πολιτικοί παράγοντες και οι οπλαρχηγοί. Εδώ ενδιαφέρει να γίνει
µνεία και των αγωνιστών κατ' όνοµα και κατά περίπτωσι
συµµετοχής τους. Κατόπιν ειδικής ερεύνης καταρτίστηκε
ένας λεπτοµερής πίναξ των ανθρώπων εκείνων, που αποδεδειγµένως έλαβαν µέρος στις µάχες κάθε κατηγορίας
και µε την οιαδήποτε συνδροµή τους συνετέλεσαν να ελευθερωθή η πατρίδα µας. Εποµένως και οι νεκροί των
µαχών και οι επιζήσαντες δικαιούνται ειδικής µνείας, ό-

σον επιτρέπουν τα στοιχεία που συνεκεντρώθησαν. Η καταχώρησις στον αποκλειστικόν αυτόν πίνακα δεν γίνεται
αξιολογικώς, γίνεται κατά τρόπον πρακτικόν, κατά χωριά
και αλφαβητικώς κατ' όνοµα αγωνιστού, (οι πληροφορίες
προέρχονται από την ειδική υπηρεσία της Εθνικής Βιβλιοθήκης, όπου φυλάσσεται το γνωστόν Αρχείον Αγωνιστών).
ΠΙΑΝΑ
1. Αναστασόπουλος ∆ηµήτριος ή Κωνσταντέλλος, στην από 6 Μαίου 1846 αίτησι του έγραφε: «άµα η σάλπιγξ του ιερού Αγώνος ήχησεν ανεφάνην πρόθυµος...η εµπνευσθείσα
µοι από την µυστικήν Εταιρείαν διδασκαλία... τρεις και επέκεινα χιλιάδες γεννήµατα κατά την αρχήν της Επαναστάσεως συνεισέφερον..., έλαβον αργυρόν αριστείον.» Οι
οπλαρχηγοί Νικηταράς, Ι. Θ. Κολοκοτρώνης, Κ. ∆εληγιάννης, ∆. Πλαπούτας, Β. Π ∆ηµητρακόπουλος (Αθήναι 6 Απριλίου 1847) βεβαιώνουν ότι υπηρέτησε επί κεφαλής συγχωρίων του τον Αγώνα συµµετέχοντας στις διάφορες µάχες. Υπαξιωµατικός Β΄ τάξεως.
2. Γεωργακόπουλος, Γρηγόριος κατά το πιστιποιητικόν Β.
Π. ∆ηµητρακόπουλου, Φ. Χρυσανθόπουλου, Γ. Ρεβελιώτη,
επολέµησε στις µάχες γύρω στην Τριπολιτσά, στα ∆ερβενάκια και εναντίον του Ιµπραήµ.
3. Κανελλόπουλος Βασίλειος, κατά πιστοποίησιν οπλαρχηγών επολέµησε γενναίως σ' όλες τις µάχες επ' αρχής και
κατά των Αράβων.
4. Κολόκας Σαράντος, καθώς ο Νικηταράς, Γενναίος, Κ. ∆εληγιάννης, Β. Π. ∆ηµητρακόπουλος πιστοποιούν (6 Απρ..
1844) έλαβε µέρος επικεφαλής συγχωρίων του στην πολιορκία Τριπολιτσάς και εφεξής εις Ναύπλιον, Κόρινθο, Πάτρας, ∆ερβενάκια και κατά του Ιµπραήµ. Υπαξιωµατικός Β'
τάξεως. Ήτο πρόκριτος και προσέφερε στις τροφοδοσίες,
όπως αναφέρει ο ίδιος.
5. Κωνσταντέλλος Παύλος, σε ηλικία 70 ετών την 28 Οκτ.
1846 ανέφερε σ' αίτησί του: «κατηχηθείς εξ αρχής καθ' ο
συγγενής των Κολοκοτρωναίων, συνεισέφερον πολλά, επολέµησα Άγιον Αθανάσιον, Πιάνα, Βαλτέτσι, Τρίκορφα κατά των Οθωµανών υπό Θ. Κολοκοτρώνην, αδελφούς ∆ηµητρακόπουλους... επί κεφαλής συγχωρίων µου». Σχετική
βεβαίωσις οπλαρχηγών (22 Μαίου 1846) 7η τάξις.
6. Κωνσταντελλόπουλος ∆ηµήτριος Α., καθώς πιστοποιεί ο
∆. Πλαπούτας (Τρίπολις 6 Μαρτ. 1840) υπό την οδηγία του
επί κεφαλής συγχωρίων του µ' ένθερµον υπακοήν επολέµησε σε όλες τις µάχες κατά των εχθρών. Περίπου σύγχρονον πιστοποιητικόν και άλλων εντοπίων οπλαρχηγών
επιβεβαιώνει.
7. Κωνσταντόπουλος Παύλος, λόχος Κολοκοτρώνη, Φωτάκου, Αποµν. Α' 338
8. Παπανικόλας Αναγνώστης, δηµογέρων Πιάνας, Φιλικός.
Προετοιµάστηκε για τον Αγώνα και επροµήθευσε εξ ιδίων
πολεµοφόδια, τροφές. Επί κεφαλής συγχωρίων του συµµετέσχε στην πολιορκία Τριπολιτσάς, εναντίον του ∆ράµαλη και Ιµπραήµ. ∆ήµαρχος Φαλάνθου (Πιάνας) το 1835. Πα-

ραδίδεται ότι στην «Πολυκαµένη Παναγία» ελειτουργούσε
Κρυφό Σχολείο.
9. Πετρόπουλος Θεόδωρος, καθώς ο ίδιος αναφέρει (Τρίπολις 10 Νοεµβ. 1844), ήτο «προκατηχηµένος την µυστικήν Εταιρείαν ως συγγενής των Κολοκοτρωναίων, µέλος
της πρώτης οικογένειας της Πιάνας» επολέµησε υπό τον
Νικηταρά επί κεφαλής όλων των συγχωρίων του σ' όλες
τις µάχες και συνεισέφερε πολλά, πληγωθείς στην µάχη
της Γράνας. Οι οπλαρχηγοί (20 Οκτ. 1843) και οι πρόκριτοι
του δήµου Φαλάνθου επιβεβαιώνουν. 7η τάξις, αργυρούν
Αριστείον. Ρηγόπουλος σ. 12.
10. Πετρόπουλος Νικόλαος, στρατιώτης πιστός και γενναίος επολέµησε από το 1822 στας Πάτρας, ∆ερβενάκια, Τρίκορφα, σύµφωνα προς πιστοποίησιν (3 Μαίου 1865) Β. Π.
∆ηµητρακόπουλου, Φ. Χρυσανθόπουλου και Γ. Ρεβελιώτη.
11. Πετρόπουλος Πέτρος ∆., επί κεφαλής στρατιωτών συντηρών αυτούς εξ ιδίων επολέµησε (αίτησίς του 10 Νοεµβ.
1846) γενναίως εις Τρίπολιν, ∆ερβενάκια κλπ. (οπλαρχηγοί
∆εληγιάννης, Γενναίος, Αποστόλης Κολοκοτρώνης, Β. Π.
∆ηµητρακόπουλος 20 Ιουν. 1844). Υπαξιωµατικός Β' τάξεως.
12. Πετρόπουλος Σπύρος, επολέµησε ως µπουλουξής επί
κεφαλής συγχωρίων του, δαπανών εξ ιδίων εις τροφοδοσίες και µισθούς στρατιωτών, κατά το πιστοποιητικόν Νικηταρά, Γενναίου, Πετιµεζά, Τζόκρη, Β. Π. ∆ηµητρακόπουλου
(12 Φεβρ. 1844) Υπαξιωµατικός Α' τάξεως.
13. Σαραντόπουλος Θεόδωρος, πρόκριτος Πιάνας συνεισέφερε µέρος της περιουσίας του και επολέµησε επί κεφαλής
συγχωρίων του (αίτησ. του 13 Νοεµ. 1840). Τούτo πιστοποιούν Β. Π. ∆ηµητρακόπουλος, ∆. Πλαπούτας, Κ. ∆εληγιάννης, Γενναίος και Γ. Κολοκοτρώνης µνηµονεύοντας τις
µάχες.
14. Σπηλιόπουλος Μιχαήλ, πιστοποιείται η συµµετοχή του
στις µάχες.
15. Σπηλιόπουλος Σταύρος, επολέµησε σ' όλες τις µάχες
κατά πιστοποίησιν οπλαρχηγών.
16. Τζαµαλής Απόστολος, επολέµησε ως µπουλουξής επί
κεφαλής συγχωρίων του, δαπανών ο ίδιος (αίτησίς του 16
Νοεµβ. 1846). Πιστοποιούν πανοµοιοτύπως οι οπλαρχηγοί
(15 ∆εκ. 1845) Νικηταράς, Πετιµεζάς, Β. ∆ηµητρακόπουλος, ∆. Τζόκρης, Κ. ∆εληγιάννης, Γενναίος.
17. Τζάµης Φώτιος (Τζαµόπουλος), πιστοποιείται η συµµετοχή του στις µάχες απ' αρχής και εναντίων Αράβων.
Π ί ν α ξ 1824. Μεταφέρονται εδώ ονόµατα στρατιωτών,
που υπηρετούσαν το 1824 υπό τις διαταγές του Πάνου Κολοκοτρώνη' εις τον κατάλογον καταγράφονται 232 ονόµατα από διάφορα µέρη και κατά πάσαν πιθανότητα γι' αυτούς τους στρατιώτες διεκδικούσε ο καπετάνιος τους σιτηρέσιον....... Από Πιάνα: Γιάννης Αργυρόπουλος, Γεώργιος Λουρεντζόπουλος, Κωνσταντής ∆ηµόπουλος.
Από το βιβλίο «ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΦΑΛΑΝΘΟΥ»
του Τάσου Γριτσόπουλου (Όγδοο Κεφάλαιο, ΦΑΛΑΝΘΙΟΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ), Έκδοση της Αδελφότητας Αλωνιστιωτών Αθηνών
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Xριστούγεννα στη Πιάνα
Τοπικός Εκπρόσωπος Χρήστος Καρούντζος, ο Σύλ-

Ολογός µας µε τον Αντιπρόεδρο ∆ηµήτρη Τριαντα-

φυλλίδη, Aντώνη Tριανταφυλλίδη και Aσηµίνα Kίτσου,
και τα παιδιά του χωριού Θύµιος Σινάνης, Κατερίνα Γιανναρά, Νίκη Γιανναρά και Ζωή Σινάνη, στα µέσα του ∆εκέµβρη, φρόντισαν για τον χριστουγεννιάτικο στολισµό
της πλατείας. Έστησαν τη φάτνη και το δένδρο στη
βρύση του χωριού.
Ανήµερα το χάραµα, στις 5 π.µ., ακούστηκε η καµπάνα του Αγίου Γεωργίου που µας καλούσε για την
λειτουργία της γέννησης του Χριστού µας. Η εκκλησία
ζεστή και λαµπερή γέµισε κόσµο. Το µήνυµα της γέννησης του Θεανθρώπου φέρνει ελπίδα και αγάπη στις
καρδιές µας.
Μετά την λειτουργία, στο µαγαζί της πλατείας, ο Τοπικός Εκπρόσωπος Χρήστος Καρούντζος µας κέρασε
για την ονοµαστική του γιορτή. Το βράδυ, µε ζωντανή
µουσική και νόστιµο φαγητό, έγινε ένα όµορφο γλέντι
µε πολύ χορό.
Την Κυριακή 28/12/2019 έπεσε και το πρώτο χιόνι
στο χωριό. Ξυπνήσαµε και ήταν όλα λευκά.
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Φαλανθιώτικο αντάµωµα
Στις 25 Ιανουαρίου πραγµατοποιήθηκε συνάντηση των Φαλανθίων
στην Τρίπολη. Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στο κέντρο «ΟΑΣΗ» µε
ζωντανή µουσική. Ο ∆ήµαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούµης χαιρέτησε
την εκδήλωση, ευχήθηκε χρόνια πολλά και επισήµανε τη συµβολή των
χωριών του Φαλάνθου στον Αγώνα του 1821 και ζήτησε τη βοήθεια όλων
για τον εορτασµό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Ο ∆ήµαρχος προλογίστηκε από την Φαλάνθια Αντιδήµαρχο Πολιτιστικών Ελένη Καρούτζου που ήταν και ο εµπνευστής αυτής της συνάντησης και
η οποία πρότεινε επόµενη συνάντηση µέσα στο καλοκαίρι στον Φάλανθο. Πολλοί Φαλάνθιοι βρέθηκαν στην εκδήλωση αυτή, η οποία είχε πολύ
κέφι και χορό. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην ∆ήµητρα Καρνέζη για την άψογη διοργάνωση.
Ήταν ένα ιδιαίτερο αντάµωµα το οποίο χαρήκαν πολλοί από το χωριό µας µαζί µε την Πρόεδρο του Συλλόγου µας.

ΣΑΟΟ Τρίπολης: Πορεία στο δρυοδάσος Ρουπάκι και κοπή
Πρωτοχρονιάτικης πίτας στην Πιάνα
∆ελτίο τύπου ΣΑΟΟ
Μια πανέµορφη πορεία σε ένα ιδιαίτερο κοµµάτι του Μαινάλου πραγµατοποίησε
ο ΣΑΟΟ την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020, µε τη συµµετοχή 80 περίπου ορειβατών.
Αφετηρία ήταν το µοναδικό δάσος Ρουπάκι. Αφού διασχίσαµε το δρυοδάσος,
φτάσαµε στην κοίτη του Ελισώνα. Περάσαµε τα ορµητικά νερά του ποταµού και
συνεχίσαµε προς την Πιάνα. Κάναµε µια παράκαµψη για να θαυµάσουµε τις πηγές
της Πιάνας. Έπειτα, µια ολιγοµελής οµάδα ανέβηκε προς το σπήλαιο του Πανός,
ενώ οι περισσότεροι κατευθύνθηκαν προς την Πιάνα. Η πορεία ήταν πάνω σε σηµατοδοτηµένο από τον ΣΑΟΟ µονοπάτι. Καταλήξαµε όλοι µαζί στην πλατεία της
Πιάνας. Εκεί, στην ταβέρνα του Θανάση, αφού απολαύσαµε εκλεκτά εδέσµατα, κόψαµε την πρωτοχρονιάτικη πίτα µας και
παρουσιάσαµε το νέο τεύχος του περιοδικού µας «Όρος Αρκαδίας», το οποίο εκδίδεται ανελλιπώς δύο φορές το χρόνο από την ίδρυση του συλλόγου µας το 1998. Το τεύχος 43 είναι αφιερωµένο στην κλιµατική αλλαγή καθώς επίσης και στα
200 χρόνια από την Επανάσταση 1821. Ευχόµαστε σε όλα τα µέλη, τους φίλους, την ορειβατική κοινότητα και τους συµπολίτες µας, καλή χρονιά γεµάτη υγεία και πάντα ψηλά!
Ο Σύλλογός µας υποδέχθηκε µε γλυκά και νερά τα µέλη του Συλλόγου Αρκάδων Ορειβατών Οικολόγων στην Πιάνα και
ευχαρίστησε τον ΣΑΟΟ για την προσπάθειά του στην διάνοιξη νέων µονοπατιών και για την συντήρηση των υπαρχόντων.

“Πράσινο φως” για έργα βελτίωσης στο δρόµο από επαρχιακή
οδό “Τρίπολης - Πιάνας” προς Λιµποβίσι
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Πελοποννήσου ενέκρινε τη
σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης, µεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του ∆ήµου Τρίπολης και του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου,
για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση βατότητας δρόµου από επαρχ. οδό Τρίπολης - Πιάνας - Αλωνίσταινας προς Λιµποβίσι» και εξουσιοδότησε το
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα για
την υπογραφή της. Επίσης, όρισε εκπροσώπους του στην
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης τον Αντιπεριφερειάρχη
κ. Χρήστο Λαµπρόπουλο (ο οποίος ορίζεται και Πρόεδρος
της Επιτροπής) µε αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Γεώργιο Ρουµελιώτη.
Με την εργολαβία προβλέπεται να γίνουν εργασίες για
την αποκατάσταση βατότητας της οδού προς Λιµποβίσι από την διασταύρωση της Επαρχ. οδού Τρίπολης - Πιάνας Αλωνίσταινας. Χιλιοµετρική θέση 0+000 η διασταύρωση
της Επαρχ. οδού Τρίπολης - Πιάνας - Αλωνίσταινας προς
Λιµποβίσι. Θα γίνει αποκατάσταση φθοράς οδοστρώµατος

της οδού στην χ.θ. 1+100 µε ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση για πλάτος περίπου 2,5 µ. και µήκος 10,0 µ. Θα γίνουν
τµηµατικές συντηρήσεις και αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώµατος της οδού από την χ.θ. 5+100 έως 6+500 (Λιµποβίσι), σε όλο το πλάτος της οδού διαστρώνοντας ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση, σύµφωνα µε τις υποδείξεις
της ∆/νσας Υπηρεσίας.
Θα γίνει καθαρισµός και µόρφωση τάφρου της οδού από
την χ.θ. 5+100 έως την χ.θ. 6+500 (Λιµποβίσι). Θα γίνουν
τµηµατικές επενδύσεις µε κατάλληλο σκυρόδεµα στην τάφρο απορροής οµβρίων υδάτων της οδού από την χ.θ.
5+100 έως 6+500 (Λιµποβίσι), προκειµένου να µην δηµιουργούνται φθορές στο οδόστρωµα της οδού, σύµφωνα
µε τις υποδείξεις της ∆/νσας Υπηρεσίας. Θα γίνει διαγράµµιση και των δύο οριογραµµών της οδού από την
χ.Θ. 5+100 έως την χ.θ. 6+500 (Λιµποβίσι). Tο έργο αυτό
δροµολογήθηκε από την προηγούµενη Περιφερειακή Aρχή
µε προσπάθειες του πρώην Aντιπεριφερειάρχη E. Γιαννακούρα.
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Σε Τρίπολη και Τεγέα τον Μάρτιο η Ολυµπιακή Φλόγα στο δρόµο για το Τόκυο!
Τη συµµετοχή του ∆ήµου Τρίπολης στην διοργάνωση τελετής υποδοχής της Ολυµπιακής Φλόγας στην Τρίπολη στις 13
Μαρτίου 2020 ενέκρινε το δηµοτικό συµβούλιο, ενώ ψηφίστηκε το µνηµόνιο συνεργασίας µε την Ελληνική Ολυµπιακή
Επιτροπή.

Στην Τεγέα γεννήθηκε η ιδέα
της αφής της Ολυµπιακής Φλόγας
Βρήκαµε, στο site arcadiaportal, στις 19-9-2015, και αναδηµοσιεύουµε αποσπάσµατα από άρθρο του κ. Χρήστου Μίτσια,
το οποίο πέραν του γενικότερου ενδιαφέροντος έχει και πιανιώτικο ενδιαφέρον.
1934, µια σηµαδιακή χρονιά. Τα µέλη της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής βρίσκονται στην Ελλάδα. Έπειτα από επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους στην Αρχαία Ολυµπία, στη συνέχεια φιλοξενούνται στην Τρίπολη από τον δήµαρχο. Μία από τις εκδροµές που τους πρόσφερε, ήταν στο
πανέµορφο πάρκο του Τεγεατικού Συνδέσµου. Εκεί γεννήθηκε η ιδέα της τελετής της αφής της Ολυµπιακής Φλόγας
και της λαµπαδηδροµίας έως την πόλη που θα διοργανώνονταν οι εκάστοτε Ολυµπιακοί Αγώνες. Έπειτα από δυο χρόνια, στης 20 Ιουλίου 1936, γίνεται, η αφή της ολυµπιακής
φλόγας, µε πρώτη πρωθιέρεια την Κούλα Πράτσικα.
Άρχισε η λαµπαδηδροµία (από την Ολυµπία) και περνώντας
οι λαµπαδηδρόµοι από τα χωριά έφτασαν στην Τρίπολη και
µετά στην Τεγέα. Στη συνέχεια πέρασαν από άλλες πόλεις
και µετά συνέχισαν σε Βουλγαρία, Γιουγκοσλάβα, Ουγγαρία,
Αυστρία, Τσεχία και Γερµανία καταλήγοντας στο Βερολίνο
µε τη συµµετοχή 3.000 λαµπαδηδρόµων περίπου. Στο Βερολίνο έγιναν οι Ολυµπιακοί την 1η Αυγούστου 1936. Η λαµπαδηδροµία είχε χωριστεί σε τµήµατα.
Η παρούσα φωτογραφία από το αρχείο µου είναι από το
τµήµα Τριπόλεως, όπου επόπτης ήταν ο καθηγητής Γεώργιος
Πολυχρονόπουλος και έφορος ο ∆ηµήτριος Ι. Αθανασιάδης.
Οι λαµπαδηδρόµοι που συµµετείχαν στο τµήµα Τριπόλεως ή-

ταν οι: Γρ. Αγγελόπουλος, Ευστάθ. Αληµίσης, Π. Αναγνωστόπουλος, Πέτρος Αποστολόπουλος, ∆. Γαβρίλης, Ανδ. Γαλιώτος, Κ. Γρίτσης, Κ. ∆ούβρης, Ν. Ζαµπέλης, ∆. Ζήσης, Ι.
Κανέλης, Θ. Κανελλόπουλος, Ν. Κανελλόπουλος, Οδυσ.
Καρλής, Αργυρ. Καρδαράς, Αντ. Καρναβέζος, Π. Κατσιφώλης, Β. Κέζιος, Π. Κουρέτας, Ν. Κόσυβας, ∆. Κρεµύδας, Κ.
Κυρίµης, Αθ. Κωτσάνης, Σπ. Κωτσάνης, Σταµ. Κωτσάνης, Ι.
Κωτσοβός, Γ. Λαµπρόπουλος, Σταύρος Λουκάς, Ν. Λουµπαρδιάς, Ευαγγ. Μαχαίρας, ∆. Μαρούτσος, Αναστ. Μιχαλόπουλος, Ι. Μπάρκουλης, Ι. Μποτόπουλος, Αριστοµένης
Μπρούσκαρης, Ν. Ντούµας, Κ. Ντούσιας, Σπ. Ντούσιας, Β.
Παπακώστας, Ι. Παπακωνσταντίνου, Β. Παπανικολάου, Ν.
Πασπάτης, Θ. Πετρόπουλος, ∆. Σελλής, Αθανάσιος Σινάνης,
Ιωάννης Σινάνης, Ι. Σιούνρτης, Ι. Σταυρόπουλος, Γ. Σιψής, Κ.
Τσιρίκος, Γ. Χρονόπουλος.
....................................................................................................
Στη συγκεκριµένη φωτογραφία απαθανατίζονται λίγοι από
τους λαµπαδηδρόµους του τµήµατος Τριπόλεως.
....................................................................................................
Ακόµη, αξίζει να σηµειωθεί ότι η ολυµπιακή δάδα βρίσκεται
στο Λαογραφικό Μουσείο της Τεγέας.

Πέρασε από την Πιάνα η Ολυµπιακή φλόγα για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 1936
Γνωρίζοντας από τους παλιότερους Πιανιώτες ότι το 1936 η Ολυµπιακή Φλόγα, ερχόµενη
από την Ολυµπία, πέρασε από την Πιάνα (...Αλωνίσταινα-Πιάνα-∆αβιά-Τρίπολη...), έρχεται το
παραπάνω άρθρο να µας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το γεγονός. Οι λαµπαδηδρόµοι Θ. Κανελλόπουλος, Ν. Κανελλόπουλος, Β. Κέζιος, Θ. Πετρόπουλος, Αθανάσιος Σινάνης, Ιωάννης Σινάνης και Γ. Σιψής που αναφέρονται στο άρθρο παραπέµπουν σε πιανιώτικα ονόµατα. Από τους κληρονόµους των Ν. Κανελλόπουλου (δάσκαλος) και Γ. Σιψή (γιατρός) επιβεβαιώσαµε ότι οι συγκεκριµένοι συµπατριώτες µας ήταν τότε λαµπαδηδρόµοι και
µάλιστα µας ενηµέρωσαν ότι οι οικογένειες τους έχουν στα χέρια τους τις ολυµπιακές δάδες που κρατούσαν οι δύο παραπάνω αναφερόµενοι συγχωρεµένοι συµπατριώτες µας.
Ολοκληρώνοντας την αναφορά µας αυτή θα ήταν παράλειψη να µην αναφέρουµε ότι:
- και στο Λαογραφικό µουσείο του χωριού µας υπάρχει η ολυµπιακή δάδα της Ολυµπιάδας
του 1936. Επίσης στο µουσείο µας υπάρχουν οι δάδες της Ολυµπιάδας του Σύδνεϋ (2000)
και της Ολυµπιάδας της Αθήνας (2004).
- και η λαµπαδηδροµία για την Ολυµπιάδα του Σύδνεϋ (2000) πέρασε από την Πιάνα. Στην
πλατεία του χωριού έφτασε, στις 10-5-2000, η ολυµπιακή φλόγα στα χέρια του υπερµαραθωνοδρόµου Γιάννη Κούρου. Ο ∆ήµαρχος Κ. Ψυχάρης, µαζί µε πλήθος Πιανιωτών, υποδεχόµενος την φλόγα, σε µια σεµνή και ιδιαίτερα συγκινητική τελετή, καλωσόρισε τους Αυστραλούς επίσηµους και τους παρέδωσε αναµνηστική πλακέτα. Εν συνεχεία ο Πιανιώτης λαµπαδηδρόµος Θόδωρος Ε. ∆ελής µετέφερε τη φλόγα από την πλατεία µέχρι την διασταύρωση του δρόµου Αλωνίσταινα-Τρίπολη από όπου άλλοι λαµπαδηδρόµοι την προώθησαν προς την Τρίπολη. Στην διοργάνωση της τελετής αυτής συνετέλεσε και ο συµπατριώτης µας Μπάµπης Π. Γιανναράς ο οποίος διετέλεσε για πολλά χρόνια µέλος της αρµόδιας επιτροπής της ΕΟΑ για την Ολυµπιακή Φλόγα.
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Υφυπουργός Εξωτερικών ο Κ. Βλάσης
Τη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών µε αρµοδιότητα τον Απόδηµο Ελληνισµό ανέλαβε,
στις 7-12-2019, ο βουλευτής Αρκαδίας και ιατρός Κώστας Βλάσης. Ο κ. Βλάσης αποτελεί την
επιλογή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη µετά την πρόσφατη παραίτηση του Αντώνη ∆ιαµατάρη.
Ευχόµαστε καλή επιτυχία στο έργο του.

∆ιευθύνων Σύµβουλος στα Ελληνικά Αµυντικά
Συστήµατα ο Νίκος Κωστόπουλος
Τον Νίκο Κωστόπουλο υποψήφιο βουλευτή µε τη Νέα ∆ηµοκρατία στο Bόρειο Tοµέα Αθήνας
στις τελευταίες εκλογές (και γιό του πρώην βουλευτή Αρκαδίας, από το Ροεινό, ∆ηµήτρη Κωστόπουλου), επέλεξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση του διευθύνοντος
συµβούλου στην εταιρεία Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ). Η αρµόδια κοινοβουλευτική
επιτροπή ενέκρινε, στις 7-11-2019, τον διορισµό του.
Ευχόµαστε καλή επιτυχία στο έργο του.

Σύµβουλος του ∆ηµάρχου Τρίπολης για τον εορτασµό
του 2021 ο Γ. Πραχαλιάς
Ορισµός άµισθου συµβούλου ∆ηµάρχου. Σύµφωνα µε ανακοίνωση ο ∆ήµαρχος Τρίπολης ορίζει
τον κ. Πραχαλιά Γεώργιο του Θεοδώρου άµισθο σύµβουλο του ∆ηµάρχου υπεύθυνο για τον Επιχειρησιακό Σχεδιασµό - "Τρίπολη 2021". Η θέση αυτή είναι άτυπη και δεν εντάσσεται ούτε εµπίπτει στις θέσεις ειδικών συµβούλων ή ειδικών συνεργατών ή επιστηµονικών συνεργατών του ∆ήµου Τρίπολης. Ο ανωτέρω ορισθείς θα συνδράµει εθελοντικά και αµισθί αποκλειστικά για το σκοπό (ad hoc) προετοιµασίας του ∆ήµου Τρίπολης για τα διακοσάχρονα της Εθνεγερσίας του 1821
και για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, που άρχεται από τον ορισµό του (20-11-2019) και λήγει
µε την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Σχεδιασµού - "Τρίπολη 2021".
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΟΥΜΗΣ

Αρµόδια και για την ∆ηµοτική Ενότητα Φαλάνθου η Ελένη Καρούντζου
Με απόφαση του ∆ηµάρχου Κ. Τζιούµη µεταβιβάστηκαν στην Αντιδήµαρχο Ελένη Καρούντζου και οι κατά τόπον
αρµοδιότητες για τη ∆. Ε. Φαλάνθου.
Οι αρµοδιότητες αυτές είναι οι εξής: α) Η ευθύνη λειτουργίας των ∆ηµοτικών υπηρεσιών της ∆. Ε. Φαλάνθου. β) Η
παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται, επικουρικά µε τον αρµόδιο καθ' ύλην
Αντιδήµαρχο. γ) Η µέριµνα για την καλή κατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στο Φάλανθο.
δ) Η υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στον Φάλανθο, πλην αυτών που αφορούν πιστοποιητικά Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης των δηµοτών. ε) Η συνεργασία µε τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους και η εισήγηση επίλυσης των θεµάτων σε συνεργασία µε τους καθ΄ ύλην αρµόδιους Αντιδηµάρχους.
στ) Η εποπτεία και εισήγηση στον αρµόδιο καθ΄ ύλην Αντιδήµαρχο των θεµάτων της Καθαριότητας, Αποκοµιδής απορριµµάτων και Ανακύκλωσης. ζ) Η εποπτεία, η ευθύνη και ο συντονισµός των θεµάτων οδοσήµανσης και ηλεκτροφωτισµού σε συνεργασία µε τον αρµόδιο καθ΄ ύλην Αντιδήµαρχο.

Μην ξεχνάτε!
Ο Σύλλογός µας λειτουργεί Τράπεζα Αίµατος για τους Πιανιώτες στο νοσοκοµείο “Κοργιαλένειο-Μπενάκειο” (Ερυθρός Σταυρός) στους Αµπελόκηπους, Ερυθρού Σταυρού & Αθανασάκη 1,
ΤΚ 11526, Αθήνα.
O αριθµός µητρώου του Συλλόγου Eθελοντών Aιµοδοτών ΣYΛΛOΓOΣ ΠIANIΩTΩN «O AΓIOΣ
ΓEΩPΓIOΣ» είναι 14174.
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια του Συλλόγου. Είναι για το καλό όλων µας.
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Το Π α π α ρ ο υ ν τ έ ι κ ο σ τ ο Σ ι κ ά γ ο
Λάβαµε και δηµοσιεύουµε το παρακάτω
γράµµα και τη φωτογραφία:
''Αγαπητοί φίλοι και πατριώτες,
Σας στέλνω µια αναµνηστική φωτογραφία από
την συνάντηση που είχαµε για να τιµήσουµε την
αγαπητή µας µητέρα, γιαγιά και εξαδέλφη µας
Έφη Καστρίτη (κόρη του Βασιλείου Συψή). Στη
φωτογραφία εµφανίζονται παιδιά, εγγόνια και
δισεγγόνια των αειµνήστων Ιωάννη, Κωνσταντίνου και Βασιλείου Συψή, µε λίγα λόγια οι Συψαίοι (Παπαρουντέοι) που διαµένουν στο αγαπηµένο µας Σικάγο και οι οποίοι έχουµε πάντα
καλές σχέσεις και επικοινωνία.
Ας είναι καλά η Πιάνα.
Σας εύχοµαι πάντα αγάπη και καλή συνεργασία.

Με πατριωτικούς χαιρετισµούς και αγάπη
Θεόδωρος Κ. Συψής''
Ευχόµαστε στους συµπατριώτες µας υγεία
και πρόοδο.

Αρκαδία: Αναζητώντας τον Πάνα
Ο Κολοκοτρώνης είναι πανταχού παρών
στην Αρκαδία. Σε όποιο χωριό και να πας,
µαθαίνεις ότι από εδώ έχει περάσει, δράσει
ή θριαµβεύσει ο ηγέτης της Ελληνικής Επανάστασης.
Στο συγκεκριµένο ταξίδι όµως δεν ήθελα
να βρω αυτόν, αλλά τον αρχαίο θεό που
ταυτίστηκε µε την Αρκαδία όσο λίγοι το έκαναν µε έναν συγκεκριµένο τόπο.
Τον θεό-συνδετικό κρίκο ανάµεσα στον
άνθρωπο και στη φύση, σύντροφο των βοσκών, σύµβολο της µοναξιάς και της µοναχικότητας, που η µητέρα του -λέει ο µύθοςτον εγκατέλειψε επειδή ήταν άσχηµος, χωρίς να µπορεί να προβλέψει το λαµπρό µέλλον του.
Τον βρήκα τον Πάνα. Κατ' αρχάς στο χωριό του, την όµορφη Πιάνα, στα 1.090 µ., σε
µια πλαγιά του Μαινάλου, µεταξύ Βυτίνας
και Τρίπολης.
Εκτός από το όνοµα του παραδοσιακού οικισµού που
συνδέεται µε τον θεό, εδώ βρίσκεται και η σπηλιά του.
Παίρνεις το µονοπάτι από την πλατεία του χωριού, συνεχίζεις ανάµεσα σε βράχους και ξερά φύλλα, προχωράς κι
άλλο, περνάς τη στρούγκα του Κόκκορη και µετά από 20
λεπτά πεζοπορίας µέτριας δυσκολίας φτάνεις εν τέλει
στο άντρο του τραγοπόδαρου προστάτη της βουκολικής
ζωής, τα ίχνη του οποίου είναι παντού: στους ήχους από
τα κουδούνια των ζώων που βγαίνουν ρυθµικά µέσα από
τις λαγκαδιές, αλλά και στην κοπριά γύρω από τη σπηλιά,
δείγµα ότι χρησιµοποιείται ακόµη ως πέρασµα βοσκών.
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Φωτογραφία: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΡΑΚΟΣ

Τον βρήκα όµως και αλλού. Στο πρόσωπο της ∆ήµητρας, µιας τσοπάνισσας όλο µεγαλοπρέπεια, που εµφανίστηκε ξαφνικά µε το κοπάδι της, όπως συνέβη µε τόσους
και τόσους βοσκούς οι οποίοι σκάνε µπροστά σου από το
πουθενά και φράζουν κεντρικούς και επαρχιακούς δρόµους της Αρκαδίας, δείχνοντάς σου σε ποιον ανήκει
πραγµατικά αυτός ο τόπος.
ΤΑΞΙ∆ΙΑ (Καθηµερινή)
Της Ελευθερίας Αλαβάνου

24η εκδήλωση του Ιδρύµατος Παπανικόλα στην Πιάνα
Το Σάββατο 19 Οκτωβρίου και ώρα 11.00 π.µ. το Κοινωφελές Ίδρυµα «Βασίλης Ι. Παπανικόλας» για 24η φορά γιόρτασε και φέτος τη µακρά πορεία του προσφοράς
και ανθρωπιάς προς τον συνάνθρωπο, στη λεβεντογέννα Πιάνα.
Η εκδήλωση ξεκίνησε µε την καθιερωµένη επιµνηµόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο µνηµείο Πεσόντων της Πιάνας.
Στη συνέχεια, στο Πνευµατικό Κέντρο του χωριού το
Ίδρυµα τίµησε, µε την επίδοση βοηθηµάτων, τέσσερις άριστους µαθητές της περιοχής από την πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση για τις σχολικές επιδόσεις
τους, δύο φοιτήτριες σε Ανώτατα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα και δύο υπερήλικες.
Τιµητικές πλακέτες δόθηκαν σε δύο συµπατριώτες,
για την επαγγελµατική και πολιτιστική - αθλητική τους
δραστηριότητα στην περιοχή, στον υπέρ - αθλητή, υπέρ
- µαραθωνοδρόµο, λαµπαδηδρόµο και Αντιπτέραρχο της
Πολεµικής Αεροπορίας κ. Ιωάννη Κούρο και στο Μέλος
της Επιτροπής Ολυµπιακής Λαµπαδηδροµίας στην Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή και Πιανιώτη κ. Χαράλαµπο
Γιανναρά, αντίστοιχα.
Την εκδήλωση τίµησε µε την παρουσία του ο ιερέας
του χωριού πατέρας Σπυρίδωνας Μάνος. Επίσης, παρόντες ήταν ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας του ∆ήµου Τριπόλεως και Πιανιώτης κ. Αλέξανδρος Κανελλόπουλος, ο πρώην ∆ήµαρχος Τριπόλεως και Πρόεδρος του Κοινωφελούς Ιδρύµατος «Αναστάσιος Σχίζας» ∆ηµοσθένης Σωτηρόπουλος, ο επίτιµος
καθηγητής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς κ. Ιωσήφ Χασσίδ, ο οµότιµος καθηγητής Ψυχιατρικής κ. Κωνσταντίνος Σολδάτος, ο Ολυµπιονίκης άρσης βαρών και Αντιπλοίαρχος του Πολεµικού Ναυτικού κ. Γεώργιος Τζελί-

λης, ο Πλοίαρχος του Πολεµικού Ναυτικού κ. Γεώργιος
Τζαµάκος, καθώς και πολλοί κάτοικοι της περιοχής και
εκλεχτοί προσκεκληµένοι.
Φετινός οµιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Οµότιµος
Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς κ. Ιωσήφ Χασσίδ µε το επίκαιρο και διαχρονικό θέµα «Επιχειρηµατικότητα - οι αθέατες πλευρές της έννοιας και της πρακτικής της», ο οποίος έλαβε και συµβολικό δώρο από
τον γραµµατέα του ιδρύµατος κ. Χρήστο Θεοδόση, για
την τόσο µεστή και ενδιαφέρουσα οµιλία του.
Το κοινωφελές Ίδρυµα «Βασίλη Παπανικόλα» ευχαριστεί εγκαρδίως όσους συµµετείχαν και παραβρέθησαν
σε αυτήν τη γιορτή και υπόσχεται ότι θα είναι στο πλευρό κάθε Πιανιώτη, που χρειάζεται βοήθεια για πολλά
πολλά χρόνια ακόµη, ανανεώνοντας το ραντεβού για
την επόµενη συνάντηση.

Πρόσκοποι φιλοξενήθηκαν στην Πιάνα

H 1η Kοινότητα Aεροπροσκόπων και η 9η Kοινότητα
Nαυτοπροσκόπων Aθηνών φιλοξενήθηκαν το τριήµερο
4-6/1/2020, στο πνευµατικό κέντρο του χωριού µας.
Με αρχηγό τον Μιχάλη Χιονάτο, τέσσερρις βαθµοφόροι
και δώδεκα ανιχνευτές, ανάµεσά τους και ο Πιανιώτης

Γιώργος Τριανταφυλλόπουλος, έµειναν ένα Σαββατοκύριακό στην Πιάνα. Σε ανταπόδοση της φιλοξενίας οι
πρόσκοποι, εθελοντικά, µε έξοδα του Συλλόγου µας, έβαψαν τις κούνιες του χωριού.
Μπράβο παιδιά!!!
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Κοιτάζοντας µία φωτογραφία
Μία ακόµη φωτογραφία από το αρχείο του Συλλόγου µας δηµοσιεύουµε για να ταξιδέψουµε στα παλιά και να θυµηθούµε πρόσωπα
αγαπηµένα.
Άνοιξη προς καλοκαίρι, περίπου το 1960, έξω από το µαγαζί της εκκλησίας στην πλατεία. Το ξύλινο τραπέζι τελευταία λέξη της µόδας
και το κρασί ξεροσφύρι!!!. ∆ιακρίνουµε από αριστερά τον Νίκο Μισιακό, τον Γιώργη ∆ελή, τον Παναγιώτη Κέζιο µε τον µικρό του γιό
Θοδωρή δίπλα του, πίσω ο Σπύρος Γεωργακόπουλος, πιο δίπλα ο
Γιώργης Κανέλλος µε την κόρη του Τούλα µπροστά του, πίσω του ο
Κώστας Κανέλλος, στη συνέχεια ο Σπύρος Σιψής µε τον γιό του
Γιώργο µπροστά του και πιο δίπλα όρθιος ο Τάσος Τράκας µε την κόρη του Τούλα µπροστά του, τελευταίος διακρίνεται καθαρά ο Λευτέρης Σπηλιόπουλος.
Φαίνεται ότι είναι γιορτινή µέρα µιας και όλοι φορούν τα καλά τους
και τα παιδιά βρίσκονται στην πλατεία, πράγµα που τις καθηµερινές
απαγορευόταν από τους δασκάλους και τους χωροφύλακες.

K O I N ø N I K A
Ευχαριστίες

Προσφορές προς τον Σύλλογο για την
εκκλησία
του Αγιώργη
- Στην Οικ. Γουρδούπη, την οικογένεια της Βούλας Π. Σιψή,
για την προσφορά φρεατίου για την µόνιµη τοποθέτηση
του χριστουγενιάτικου δέντρου στην πλατεία, µπροστά
στη βρύση.
- Στον Πρόεδρο του χωριού που µε την επιµέλειά του µπήκε η µόνιµη ηλεκτρική παροχή για τον φωτισµό του χριστουγενιάτικου δέντρου, για την κοπή και µεταφορά ελατόκλαρων για τη φάτνη, για την καθαριότητα του χωριού
και για την συντήρηση των φανοστατών.
- Στο ∆ήµο Τρίπολης για την προσφορά του χριστουγεννιάτικου δένδρου.

Προσφορές προς τον Σύλλογο για ενίσχυσή του
- Η Βούλα Χρ. Παπανικόλα-Κουτρουµπή από το Ουϊννιπεγκ Καναδά, 40 δολάρια Καναδά,
- Η Βίκυ Λοΐζου 40 ευρώ,
- Η Ευγενία Κέζιου-Χόνδρου 100 δολλάρια ΗΠΑ.
- Ο ∆ηµήτρης Κασσέρης 70 ευρώ στη µνήµη της µητέρας
του Γεωργίας.
Για το Φθινοπωρινό αντάµωµα:
- Η Τούλα Γ. Σιψή-Γιανναρά 100 ευρώ,
- Ο Αντώνης Παπαγεωργίου 50 ευρώ,
- Ο Φώτης Μπράτιµος 100 ευρώ,
- Η Αντωνία ∆ενεκέ 50 ευρώ,
- Οι Θανάσης και ∆ηµήτρης Παρ. Κανέλλου 100 ευρώ.
Στη µνήµη Γιάννη Ε. ∆ελή:
- Οι αδελφές Ελένη και Χριστίνα Τασιούκα και ο γιός της
Ελένης, Θωµάς, 150 ευρώ,
- Ο Γιάννης Γ. ∆ελής 50 ευρώ,
- Ο Βασίλης Ε. ∆ελής και η κόρη του Βούλα, από την Αυστραλία, 100 ευρώ,
- Η Άννα Σαραντοπούλου-∆ελή 100 ευρώ,
- Ο Γιώργος Ε. ∆ελής 50 ευρώ,
- Ο Θόδωρος Ε. ∆ελής 50 ευρώ,
- Η Μαρία Σαραντοπούλου-Ταπεινού 50 ευρώ,
- Ο ∆ηµήτρης Κορµπάκης 50 ευρώ.

Ευχαριστούµε τους συµπατριώτες µας
και τους στέλνουµε θερµές ευχές.
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- Η Βούλα Χρ. Παπανικόλα-Κουτρουµπή από το Ουϊννιπεγκ Καναδά, 20 δολάρια Καναδά,
Ευχαριστούµε τους συµπατριώτες µας και τους
στέλνουµε θερµές ευχές.

Συγχαρητήρια

-

∏ ŒÏÂÓ· ÃÚ. ŒÍ·Ú¯Ô˘, ÎﬁÚË ÙË˜ ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹˜ ™Ù.
°ÎÔ˘˙ÈÔ‡ÏË, ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛÂ ÌÂ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ‘’∫ÏÈÓÈÎ‹ ¶·È‰È·ÙÚÈÎ‹ Î·È ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹- ŒÚÂ˘Ó·’’ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ÛÂ Û‡ÌÚ·ÍË ÌÂ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¢˘ÙÈÎ‹˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜.
∂˘¯ﬁÌ·ÛÙÂ Î·Ï‹ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·.
- Η Παναγιώτα Σοφ. Συριοπούλου, κόρη της Ουρανίας Ν.
Σαραντοπούλου, εισήχθει στο Τµήµα Ψηφιακών Μέσων
και Επικοινωνίας, στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο, στο Αργοστόλι
Κεφαλληνίας.
Ευχόµαστε καλές σπουδές.

Γάµος
Ο Γιώργος Β. Τζαµαλής, παντρεύτηκε, στη Λευκωσία,
στις 25-9-2019, την Μαρία Ρίνη.
Ευχόµαστε κάθε ευτυχία και καλούς απογόνους.

Γεννήσεις
- Η Γεωργία Χρ. Καρούντζου και ο σύζυγός της Άρης ∆οβρίδης, απέκτησαν, στις12-10-2019 κοριτσάκι, το πρώτο
παιδί τους.
- Ο Γιώργος Β. Τζαµαλής και η σύζυγός του Μαρία Ρίνη, απέκτησαν, στις 4-11-2019, αγοράκι, το πρώτο παιδί τους.
- Ο Αναστάσιος Ν. Σαραντόπουλος και η σύζυγός του
Μαρίνα Γεωργοπούλου, απέκτησαν, στις 14-11-2019 κοριτσάκι, το πρώτο παιδί τους.
- Η Ελένη Ν. Παπαδοπούλου, εγγονή της Ελένης ∆ Σαρρή-Σπυροπούλου, και ο σύζυγός της Νίκος Μπίζας, απέκτησαν, στις 2-1-2020, αγοράκι, το πρώτο παιδί τους.
Στους ευτυχείς γονείς ευχόµαστε ολόψυχα
να ζήσουν ευτυχισµένα τα νεογέννητα.

Αυτοί που “έφυγαν”...
- Απεβίωσε, την 6-11-2019, σε ηλικία 77 ετών, ο Γιάννης Ε.
∆ελής. Κηδεύτηκε, στις 8-11-2019, στο νεκροταφείο Πικερµίου Αττικής. Ο Σύλλογός µας παρευρέθηκε στην κηδεία του
και κατέθεσε 50 € στους «Γιατρούς χωρίς σύνορα» στη µνήµη του. Ο Γιάννης υπήρξε από τα παλαιότερα µέλη του Συλλόγου µας και ήταν πάντα κοντά του. ∆ιετέλεσε πρόεδρος
του Συλλόγου και συµµετείχε σε πολλά ∆ιοικητικά Συµβούλια. Θερµά συλλυπητήρια στη σύζυγό του Λένα, στα παιδιά
του Σταυριάνα και Μιχάλη, στην εγγονή του και τους λοιπούς συγγενείς.
- Απεβίωσε, στις 16-12-2019, σε ηλικία 93 ετών, η Ελένη χήρα ∆ηµητρίου Γ. Πετρόπουλου. Κηδεύτηκε, στις 21-9-2019,
στο νεκροταφείο της Πιάνας. Θερµά συλλυπητήρια στις κόρες της Παναγιώτα και Γεωργία, στα εγγόνια της και τους
λοιπούς συγγενείς.
- ∞Â‚›ˆÛÂ, ÛÙÈ˜ 16-1-2020, ÛÂ ËÏÈÎ›· 90 ÂÙÒÓ, Ë ºÚﬁÛˆ °.
∫ÔÚÌ¿ÎË ¯‹Ú· °. µÔ‡ÚÏÔ˘. ∫Ë‰Â‡ÙËÎÂ ÛÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ∞ÙÙÈÎ‹˜. £ÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙ· ·È‰È¿
ÙË˜ ∂˘Á¤ÓÈÔ Î·È ¡ÈÎﬁÏ·Ô, ÛÙ· ÂÁÁﬁÓÈ· ÙË˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜
Û˘ÁÁÂÓÂ›˜.

Γι ά ν ν η ς ∆ ε λ ή ς
Ο Γιάννης ∆ελής γιος του Βαγγέλη και της Σταυρούλας ∆ελή, γεννήθηκε στην Πιάνα Αρκαδίας και έζησε εκεί µέχρι τα 7
του χρόνια όπου µετακόµισε στην Αθήνα και έµεινε µέχρι το
τέλος της ζωής του. Είµαι σίγουρη ότι όλοι σας έχετε κάτι να
θυµάστε από τον µπαµπά µου. Αγαπούσε τόσο πολύ το χωριό
και δεν έχανε ευκαιρία να βρίσκεται εκεί. Πάντα µε το χαµόγελο και τον καλό λόγο στο στόµα, ακόµα και στις δύσκολες

§O°APIA™MOI E£NIKH™ TPA¶EZA™
AÁ·ËÙÔ› Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜,
YÂÓı˘Ì›˙Ô˘ÌÂ ÛÂ ﬁÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙË˜
Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ ÙÔ˘˜ Ó· Î·Ù·‚¿ÏÔ˘Ó 20 € Â›ÙÂ ÛÂ Î¿ÔÈÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘
¢.™. Â›ÙÂ ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌﬁ ÙË˜ EıÓÈÎ‹˜ TÚ¿Â˙·˜ 647/70056287, IBAN GR30 0110 6470 0000 6477 0056 287. MËÓ ÍÂ¯Ó¿ÙÂ Ó·
‰ËÏÒÓÂÙÂ ÛÙÔÓ Ù·Ì›· ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìﬁ Û·˜ Î·È ÙÔ ·ÙÚÒÓ˘Ìﬁ Û·˜. ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ ˆ˜ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ﬁÚÔ˘˜ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ÔÈ Û˘Ó‰ÚÔÌ¤˜ Î·È ÔÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Û·˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÂ˜.
OÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ Ì·˜ ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎﬁ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó
ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜
·Ú·Î¿Ùˆ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ì·˜ ÛÙËÓ EıÓÈÎ‹ TÚ¿Â˙·:
Please send your annual contribution and your offers to our
accounts in National Bank of Greece:
1) IBAN GR85 0110 1040 0000 1042 9667 941
SWIFT (BIC): ETHNGRAA
BEN: Syllogos Pianioton o Agios Georgios Assosiation
of Piana
2) IBAN GR30 0110 6470 0000 6477 0056 287
SWIFT (BIC): ETHNGRAA
BEN: Papanikola Sofia - Gouziouli Matina

ώρες πάντα αισιόδοξος και χαµογελαστός. Ήταν το στήριγµα για όλους,
πάντα πρόθυµος να βοηθήσει µε οποιοδήποτε τρόπο. Πίστευε στο θεσµό της οικογένειας και στην αξία
της φιλίας. Μεγαλώσαµε µε τους θείους και τα ξαδέρφια µας πάντα αγαπηµένοι γιατί έτσι µας είχε δείξει,
γιατί µοίραζε την αγάπη απλόχερα.
Ακόµα και τον αδερφό του και την οικογένειά του που ήταν στην Αυστραλία τους αγαπούσαµε σαν να ζούσαµε µαζί τους. Τους φίλους
του, τους αγαπούσε σαν αδέρφια και είχε φίλους καρδιακούς
για ατελείωτα χρόνια µέχρι το τέλος της ζωής του.
Είµαστε τυχεροί που είχαµε αυτόν τον πατέρα και µεγαλώσαµε µέσα στην ευτυχία και τη χαρά, µας έδωσε τόσα
πολλά και ήταν δίπλα µας ενεργός µέχρι την τελευταία
στιγµή, γι αυτό και η απουσία του είναι αβάσταχτη.
Σας ευχαριστούµε όλους για τη συµπαράσταση στο βαρύτατο πένθος µας και είµαι σίγουρη ότι θα είναι πάντα δίπλα µας
όπως πάντα, έτσι όπως δεν µας άφηνε ποτέ µόνους µας.
Σταυριάννα ∆ελή

NEO EKK§H™IA™TIKO ™YMBOY§IO
EÎÏ¤¯ÙËÎÂ ÙÔ Ó¤Ô EÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎﬁ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ì¤ÏË:
¶·Ù‹Ú ™˘Ú›‰ˆÓ M¿ÓÔ˜, AÏ¤Í·Ó‰ÚÔ˜ K·ÓÂÏÏﬁÔ˘ÏÔ˜, °ÂÒÚÁÈÔ˜ M·˘Ú·ÂÈ‰ﬁÔ˘ÏÔ˜, B·Û›ÏÂÈÔ˜ ¢ÂÏ‹˜,
XÚÈÛÙ›Ó· °È·ÓÓ·Ú¿-KÔ›Ù·.

¢IOIKHTIKO ™YMBOY§IO
¶POE¢PO™: °ÎÔ˘˙ÈÔ‡ÏË ™Ù. M·Ù›Ó·
ºÈÏ›Ô˘ ¶Ï˘Ù¿ 76, TK 115 22 Aı‹Ó·
TËÏ. 210 6458339, KÈÓ. 6937 349935
e-mail: mgouziouli@hotmail.com
ANTI¶POE¢PO™: Tριανταφυλλίδης Aν. ∆ηµήτρης

¶È¿Ó·, TK 22100 AÚÎ·‰›·
TËÏ. 2710 431170, KÈÓ. 6982 591544
e-mail: trakis1988@hotmail.com
°. °PAMMATEA™: Παπανικόλα Θεοφ. Σοφία
§. ¶ÂÓÙ¤ÏË˜ 39, TK 15127 MÂÏ›ÛÛÈ·
KÈÓ. 6948 054566, Fax: 210 8048561
e-mail: papanikola_s@hotmail.com
TAMIA™: Σαρρής ∆. Mιλτιάδης
™. TÚÈÎÔ‡Ë 61, TK 18538 ¶ÂÈÚ·È¿˜
TËÏ. 210 4190294, KÈÓ. 6979348948
e-mail: miltos-sarris@hotmail.com
ME§H:
K·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘-P¿ÌÌÔ˘ BÔ‡Ï·,
A¯·›·˜ 15, TK 13121 N. §ÈﬁÛÈ·,
TËÏ. 210 5722387, KÈÓ. 6973505479
e-mail: jrarch@windowslive.com
Kανέλλος Παρ. Θανάσης,
¶È¿Ó·, TK 22100 AÚÎ·‰›·
TËÏ. 210 431164, KÈÓ. 6974692847
Tσιάγκρας Aθ. Kωνσταντίνος
HÛÈﬁ‰Ô˘ 53, TK 12137 ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ
KÈÓ. 6974457663,
e-mail: dinos.tsiagras@gmail.com

π¢πO∫∆∏∆∏™: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶È·ÓÈˆÙÒÓ “O A°IO™ °EøP°IO™”, M¿ÚÓË 54, ∞£∏¡∞ TK 104 37, TËÏ. 6937349935.
∂∫¢O∆∏™: M·Ù›Ó· °ÎÔ˘˙ÈÔ‡ÏË. ™À¡∆∞∫∆π∫∏ Oª∞¢∞: M·Ù›Ó· °ÎÔ˘˙ÈÔ‡ÏË, ™ÔÊ›· ¶··ÓÈÎﬁÏ·, ¢ËÌ‹ÙÚË˜ TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜, TÛÈ¿ÁÎÚ·˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. ∂¶πª∂§∂π∞ - ∂∫∆À¶ø™∏: °Ú·ÊÈÎ¤˜ ∆¤¯ÓÂ˜ ∞µ∂§, ÙËÏ. 210 9711877.
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