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ΕΓΓΡΑΦΗ  ΝΕΩΝ  ΜΕΛΩΝ

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.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
∆υστυχώς η περιοχή που βρίσκεται το γραφείο του Συλλόγου (Μάρ-
νη 54, Αθήνα) έχει υποβαθµιστεί πολύ. Στην είσοδο της πολυκατοι-
κίας που βρίσκεται το γραφείο βλέπουµε συνεχώς ανοιγµένα, σχι-
σµένα και πεταµένα γράµµατα. Προσοχή λοιπόν στην αλληλογρα-
φία σας µε τον Σύλλογο. Καλύτερα τα γράµµατά σας να τα ταχυ-
δροµείτε σε κάποιο µέλος του ∆.Σ. ή στην περίπτωση που στείλετε
γράµµα στην διεύθυνση του γραφείου σιγουρευτείτε, επικοινωνώ-
ντας 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, προκει-
µένου να τα δηµοσιεύουµε. Eίναι δύσκολο να τα γνωρίζουµε, ε-
άν δεν µας ενηµερώνετε. Περιµένουµε τη βοήθειά σας.

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 

Kαλό  καλοκαίρι !

Eκδηλώσε ι ς  
του καλοκαιριού 2020

ñ 14 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2020 - ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹, ·Ú·ÌÔÓ‹ ¢ÂÎ·ÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ˘
¢ËÌÔÙÈÎ‹ ‚Ú·‰È¿ ÌÂ ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË §·ÏÈÒÙË ÛÙË ÌÔ˘ÛÈÎ‹.

ñ 16 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2020 - ∫˘ÚÈ·Î‹ 11.00 .Ì.
°ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶È·ÓÈˆÙÒÓ. 

ñ 18 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2020 - ∆Ú›ÙË
¶Â˙ÔÔÚ›· Î·È ÂÎ‰ÚÔÌ‹ ÛÙÈ˜ ‚Ú˘ÛÔ‡ÏÂ˜.

ñ 11- 22 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2020
Ÿˆ˜ Î¿ıÂ ¯ÚfiÓÔ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ (ÚÔ‚ÔÏ¤˜ Ù·ÈÓÈÒÓ - ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜   
˙ˆÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ÎÏ.) Î·ıÒ˜ Î·È ÚÔ‚ÔÏ¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜.

ñ 28-29 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2020, ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ - ™·‚‚¿ÙÔ
MÔ˘ÛÈÎ‹ ‚Ú·‰È¿ ÁÈ· ÙÔÓ ∞Ë-°È¿ÓÓË ÛÙÔ §ÈÌÔ‚›ÛÈ.

Η
πανδηµία του κορωνοϊού
την άνοιξη της χρονιάς
που διανύουµε άλλαξε ε-

ντελώς τη ζωή µας. Όλοι βιώ-
σαµε πρωτόγνωρες συνθήκες
και µάλιστα πολύ δύσκολες. Τα
µέτρα που ελήφθησαν από την
πολιτεία ήταν αυστηρότατα αλ-
λά εντελώς απαραίτητα για να
κρατήσουν τον ιό σε χαµηλά ε-
πίπεδα. Μεταξύ αυτών ήταν και η απαγόρευση της
µετακίνησης των πολιτών από τη µια περιφέρεια
στην άλλη. 
Αποτέλεσµα αυτής της απαγόρευσης ήταν να µη

µπορούµε να επισκεφτούµε την Πιάνα. Ξύπνησαν οι
θύµησες και ο νους µας ταξίδευσε στα προηγούµε-
να χρόνια, στα όµορφα χρώµατα και τις ευωδιές της
άνοιξης και ιδιαίτερα τις µέρες της πασχαλιάς, µε το
χωριό γεµάτο κόσµο, κίνηση, ζωή. 
Στις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδοµάδας, στην

περιφορά του Επιταφίου, στην Ανάσταση µε τα πυ-
ροτεχνήµατα, στη Λαµπρή µε το ψήσιµο του οβελία,
τα παραδοσιακά τραγούδια και τους χορούς, στη

γιόρτη του Αϊ-Γιώργη µε την πε-
ριφορά της ανθοστολισµένης
εικόνας του αγίου, τον αγώνα
δρόµου από την Αλωνίσταινα
στην Πιάνα ....

Φέτος τίποτε σχεδόν δεν έγι-

νε από αυτά. Έρηµη η πλατεία,

κλειστά τα µαγαζιά. Μόνο οι

µόνιµοι κάτοικοι ήταν εκεί, µε-

ρικοί από τους οποίους προ-

σπάθησαν να κρατήσουν τα έθιµά µας. Ευχάριστη

έκπληξη αποτέλεσε η αναµετάδοση µέσω κινητού

τηλεφώνου της λειτουργίας της Μ. Πέµπτης, της Α-

νάστασης και της γιορτής του Αϊ- Γιώργη, µε την εκ-

κλησία βέβαια χωρίς πιστούς. Η ψαλµωδία από τον

παπά-Σπύρο, τον Κώστα Αργυρόπουλο και τον Αλέ-

κο Κανελλόπουλο, γλύκανε την καρδιά µας και νοε-

ρά µεταφερθήκαµε στην Πιάνα.

Ευχόµαστε σε όλους Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέ-

στη, είθε να µην επαναληφθεί ποτέ αυτή η κατάστα-

ση και του χρόνου, γεροί και δυνατοί, να γιορτάσου-

µε στο αγαπηµένο µας χωριό.

Η Πιάνα στην πανδηµία του κορονωϊού
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O χορός µας στην Aθήνα

A°°∂§π∫∞ °. ™πæ∏

°∂øƒ°π0™ ¶. ™πæ∏™
ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂˆ˜ & §ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤ÏË˜ 104 Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ - ÙËÏ. 210.6828272

Την Κυριακή 09/02/2020 στην ταβέρνα «Η ΑΡΕΤΟΥΣΑ»
έγινε ο ετήσιος χορός του Συλλόγου µας. Με ιδιαίτερη
χαρά υποδεχτήκαµε τους συγχωριανούς µας και τους
φίλους τους. Ένα ακόµα αντάµωµα για τους Πιανιώτες
στην Αθήνα. Η προσέλευση πολύ ικανοποιητική, το κέ-
φι, ο χορός και το καλό φαγητό ήταν τα χαρακτηριστικά

της συνάντησης. Μας τίµησαν ο βουλευτής κ. Γιώργος
Παπαηλιού, η κ. Ουρανία Αντωνοπούλου από την Πα-
ναρκαδική Oµοσπονδία, η αντιδήµαρχος Τρίπολης κ. Ε-
λένη Καρούτζου, ο συµπατριώτης µας αντιδήµαρχος Α-
λέκος Κανελλόπουλος και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Α-
λωνιστιωτών κ. Παρασκευάς Παπαγιαννόπουλος.



EÁÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ‰¿ÛÎ·ÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ N. K·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˘

Σ
ε εορταστικό κλίµα πέρασε το φετινό
τριήµερο της Καθαράς ∆ευτέρας στο χω-
ριό µας. Αρκετοί συµπατριώτες µας, αλλά

και πολλοί επισκέπτες, βρέθηκαν στο χωριό
και µε σύµµαχο τον ανοιξιάτικο καιρό, από-
λαυσαν την ηρεµία που µόνο στο χωριό µας
ξέρει να χαρίζει, αλλά και γέµισαν µε εικόνες,
που η µοναδική φυσική οµορφιά κάθε γωνιάς
του τόπου µας προσφέρει. 

Την Κυριακή το πρωί ο Σύλλογος οργάνωσε
εκδήλωση για τα παιδιά στην πλατεία του χω-
ριού όπου πλέξαµε το γαïτανάκι, τραγουδήσα-
µε και χορέψαµε αποκριάτικα έθιµα.

Το βράδυ στο πνευµατικό κέντρο του χωριό
πραγµατοποιήθηκε το αποκριάτικο γλέντι και
ο χώρος γέµισε µε παιδικές φωνές και µα-
σκαράδες. Επίσης, έγινε το άναµµα της φω-
τιάς, σύµφωνα µε το έθιµο και κάψαµε τον
καρνάβαλο. Προσφέρθηκε φαγητό και στη
συνέχεια ακολούθησε γλέντι µε τραγούδια
και χορό. Ευχαριστούµε πολύ όσους µας τί-
µησαν µε την παρουσία τους, παρά τις πιέ-
σεις της κακής ψυχολογίας που προκάλεσε ο
επικείµενος κορωνοϊός.

AÔÎÚÈ¿ 
Û Ù Ë Ó  ¶ È ¿ Ó ·
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Η διαχείριση της πανδηµίας του κορονοϊού

Η
πανδηµία εξελίσσεται µε έντονους ρυθµούς σε αρ-
κετές χώρες της Κεντρικής και της Λατινικής Αµε-
ρικής, σε ορισµένες πολιτείες των ΗΠΑ, σε περιο-

χές της Αγγλίας και στη Σουηδία, σε κράτη της Ανατολι-
κής Ευρώπης (Βόρεια Μακεδονία, Ρωσία, Αρµενία, Μολ-
δαβία), και σε ορισµένες χώρες της Μέσης Ανατολής και
της νοτιοανατολικής Ασίας.
Στη χώρα µας επικράτησε “το παράδοξο της πρόλη-

ψης”. Επειδή υπήρξε άµεση και έγκαιρη αντιµετώπιση του
προβλήµατος, είχαµε πολύ καλά αποτελέσµατα στην
πρώτη φάση της διαχείρισης της πανδηµίας. Έτσι µετά τη
σταδιακή απόσυρση του lockdown µερικοί συµπατριώτες
µας θεώρησαν ότι δεν υπήρξε ποτέ πρόβληµα και άλλοι
θεώρησαν ότι ξεµπερδέψαµε µε τον ιό.
∆εν ξεµπερδέψαµε και για αυτό θα πρέπει να υπάρχει

συνεχής εγρήγορση και συστηµατική αντιµετώπιση της
εµφάνισης νέων κρουσµάτων, ενίσχυση των µηχανισµών
ιχνηλάτησης και των προγραµµάτων διαγνωστικών εξε-
τάσεων.
Είναι απολύτως αναγκαία επίσης η σωστή τήρηση των

µέτρων από όλους και σε όλα τα επίπεδα (τήρηση της φυ-
σικής απόστασης και χρήση της µάσκας όπου χρειάζεται,
σε συνδυασµό µε µέτρα υγιεινής).
Η αύξηση των κρουσµάτων ήταν αναµενόµενη µετά

την άρση του lockdown. Η διαχείριση της πανδηµίας είναι
όµως η διαχείριση του ρίσκου. ∆εν είναι δυνατόν να θέ-
λουµε να έχουµε άρση του lockdown και ταυτόχρονα ε-
λάχιστο αριθµό κρουσµάτων. Αν δεν θέλουµε να έχουµε
κρούσµατα τότε θα πρέπει να συνεχίσουµε να έχουµε
lockdown και να δεχθούµε όµως και τις συνέπειες ενός
παρατεταµένου lockdown.
Οι οικονοµικές συνέπειες θα είναι µεγάλες και αυτό θα

έχει ως συνέπεια σηµαντικές υγειονοµικές επιπτώσεις.
Θα αυξηθεί η ανεργία (και η νοσηρότητα που συνδέεται
µε την παρατεταµένη ανεργία) και θα µειωθούν οι δυνα-

τότητες χρηµατοδότησης του συστήµατος υγείας.
Θα υπάρχουν επίσης επιπτώσεις για τους ασθενείς που

πάσχουν από σοβαρά νοσήµατα και λόγω του lockdown
θα έχουν περιορισµένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.
Αρκετές χώρες που έκαναν άρση του lockdown µπόρε-

σαν να περιορίσουν τη διασπορά της νόσου. Στη ∆ανία το
πέτυχαν µε την τήρηση των µέτρων υγιεινής και της φυ-
σικής απόστασης. Στην Αυστρία όλοι χρησιµοποιούν µά-
σκες, όταν και όπου χρειάζεται. Όλοι, χωρίς εξαιρέσεις.
Είχαν αύξηση των κρουσµάτων, µεγαλύτερη από αυτή
που είχαµε εµείς τις τελευταίες ηµέρες. Αλλά δεν είδαµε
µεγάλη αύξηση του αριθµού των εισαγωγών στα νοσοκο-
µεία ή µεγάλη αύξηση του αριθµού των θανάτων.
Πως τα κατάφεραν;
Στις χώρες αυτές οι ηλικιωµένοι και όσοι ανήκουν στις

ευπαθείς οµάδες προσέχουν πλέον περισσότερο και έ-
χουν αναπροσαρµόσει την κοινωνική τους συµπεριφορά.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν βγαίνουν έξω από το σπίτι
τους. Βγαίνουν, αλλά προσέχουν. ∆εν σηµαίνει ότι δεν
πάνε διακοπές στα εξοχικά τους (όσοι έχουν). Πηγαίνουν.
Αλλά προσέχουν και τηρούν τους κανόνες.
Και οι υπόλοιποι τους προστατεύουν, τηρώντας και αυ-

τοί τους κανόνες.
Θα πρέπει να µάθουµε να ζούµε µε τον κορωνοϊό µέχρι

να βρεθεί αποτελεσµατική θεραπεία ή αποτελεσµατικό
εµβόλιο. Να χορεύουµε, εξ αποστάσεως, µε τον ιό και να
τον ξεγελάµε συστηµατικά.
Αλλά αυτό δεν θα γίνει αν συνεχιστούν τα µαζικά πάρ-

τυ στα κέντρα διασκέδασης, οι µαζικές συναθροίσεις και
αν δεν τηρούµε τις οδηγίες αποκλιµάκωσης.
∆εν γίνεται να τετραγωνίσουµε τον κύκλο. Και να κά-

νουµε ότι θέλουµε και να έχουµε πολύ µικρό αριθµό
κρουσµάτων όπως στην περίοδο του lockdown.
Θα έχουµε αύξηση των κρουσµάτων, αλλά αυτό που έ-

χει σηµασία είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της
αύξησης. Αν δεν έχουµε πολλά κρούσµατα στις ευπαθείς
οµάδες του πληθυσµού, τότε δεν θα έχουµε µεγάλο πρό-
βληµα. Αν έχουµε µεγάλο αριθµό κρουσµάτων στις ευπα-
θείς οµάδες τότε θα έχουµε σηµαντικό πρόβληµα.
Η διαχείριση της πανδηµίας προϋποθέτει τη συντονι-

σµένη δράση της πολιτείας µε τους πολίτες και µε τους
κοινωνικούς φορείς, τους φορείς των εργαζοµένων και
των εργοδοτών και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Χρειάζεται προσοχή, συστηµατική και διεπιστηµονική

ανάλυση των δεδοµένων και συµπεριφορών και επεµβά-
σεις όπου και όταν χρειάζεται.
Στο χέρι µας είναι να αποφύγουµε ένα δεύτερο κύµα

της πανδηµίας.
Ηλίας Μόσιαλος

Καθηγ. της Πολιτικής της Yγείας στη Σχολή Οικονοµικών
του Λονδίνου (LSE). Εκπρόσωπος της κυβέρνησης σε διεθνείς 

οργανισµούς για την αντιµετώπιση της Πανδηµίας κορονοϊού 2019-20

¶APA¢O™IAKO™ •ENøNA™

A § ø N I ™ T A I N A

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
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Στον ιστορικό Ναό του Αγιώργη της Πιάνας Αρκαδίας,
ακουγόταν ραγισµένη από συγκίνηση, η φωνή του Παπα-
γιώργη. «Στέφεται ο δούλος του Θεού Παναγιώτης, την
δούλην του Θεού Χρυσούλαν, εις το όνοµα του Πατρός
και του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος. Αµήν»!..
Ήταν καλοκαίρι του 1912. Η Χρυσούλα, η νύφη, ήταν

κόρη του. Ο Παναγιώτης Ιωάννου Πλιώτας, ο γαµπρός.
Μετά το µυστήριο στήθηκε χορός στο προαύλιο του Α-

γιώργη. Τα τραγούδια του γάµου ακουγόντουσαν µε φω-
νές σπασµένες από τη συναισθηµατική φόρτιση και έσβη-
ναν απαλά στα ψηλά ελάτια του Μαινάλου.
Το γλέντι δεν κράτησε πολύ. Η νύφη κι ο γαµπρός είχαν

πολύ δρόµο να διαβούν, ως την Αλβάνιτσα (Σταυροδρόµι
Γορτυνίας), το χωριό του γαµπρού.
Οι συµπεθέροι που συνόδευαν το γαµπρό δεν ήθελαν

να τους πάρει η νύχτα. Η Αντώνα, η µάνα του γαµπρού,
παπαδοκόρη και η ίδια, υποδέχτηκε τη νύφη στην είσοδο
του σπιτιού. Το καθιερωµένο ρόδι, όλο γλιστρούσε, κάτω
από το πόδι της νύφης, σαν να µην ήθελε να δείξει αυτό
που συµβόλιζε. Πέρασε το καλοκαίρι και µπήκε ο Σεπτέµ-
βρης. Τα σταφύλια ωρίµαζαν και πλησίαζε ο τρύγος. «Θέ-
ρος, τρύγος, πόλεµος», κατά που λέει ο λαός. Ο τρύγος ό-
µως δεν άρχισε ποτέ για το γαµπρό, γιατί τον πρόφτασε ο
πόλεµος. Στις 17 Σεπτέµβρη ήρθε η ∆ιαταγή Επιστράτευ-
σης. Εντός 24 ωρών παρουσία στο 11ο Σύνταγµα στην
Τρίπολη. Από την Τρίπολη στον Πειραιά. Από τον Πειραιά
ακτοπλοΐκά στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας. Λαµία, ∆οµο-
κός, Φάρσαλα, Ελασσώνα, µεθόριος!
Ο Παναγιώτης, στρατιώτης του 5ου Λόχου, του 11ου

Συντάγµατος της 4ης Μεραρχίας, εξορµά κι αυτός για την
απελευθέρωση της Μακεδονίας.
Η ορµή του Ελληνικού Στρατού είναι ασυγκράτητη. Α-

νατρέπει κάθε αντίσταση και προελαύνει νικηφόρα ελευ-
θερώνοντας τους σκλάβους αδελφούς.
Αν πέσουν τα Γιαννιτσά κρίνεται γρήγορα η όλη έκβαση

αυτού του πολέµου. Ο εχθρός έχει καλά οχυρώσει τα υ-
ψώµατα που είναι πέρα από τον κάµπο και τα βαλτοτόπια.
Το πεζικό καλείται να κάνει προέλαση, ακάλυπτο, προς
την οχυρωµένη τοποθεσία, υπό καταιγιστική βροχή.

19 Οκτώβρη 1912. Η βροχή δυναµώνει. Η µάχη αρχίζει.

Ο ηρωισµός του Ελληνικού Στρατού δεν µπορεί να απο-
δοθεί µε το λόγο. Βαλλόµενος καταιγιστικά προελαύνει α-
κάλυπτος, κατά των οχυρών και παλεύει σώµα µε σώµα,
µε εφόπλου λόγχη. Πέφτει το σκοτάδι. Τα όπλα σιγούν.

20 Οκτώβρη 1912. Πρωί-πρωί, µε δυναµωµένη τη βροχή,
η µάχη συνεχίζεται σκληρή. Σε λίγες ώρες η νίκη θα στε-
φανώσει τα µέτωπα των ηρώων. Εκεί στη µεγάλη αντάρα
της τελικής προσπάθειας και της µεγάλης δόξας, άσπλα-
χνο, άδικο, βόλι πικρό, πήρε ψηλά κοντά στους Αθανά-
τους τον στρατιώτη Παναγιώτη Πλιώτα του Ιωάννου και
της Αντώνας.
Στην κοιλιά της Χρυσούλας εκείνη την ώρα σκίρτησε το

κυοφορούµενο, παίρνοντας το µήνυµα ότι δεν θα γνωρί-
σει ποτέ στη ζωή αυτή τον ήρωα πατέρα του.
Θα πάρει µόνο το όνοµά του και τη δόξα του! Αµήν.

Πολιτισµός / Ιστορία
Μιχάλης Μιχαλακόπουλος

“H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ”, 23/03/18

Ο παπα-Γιώργης Κανελλόπουλος, ο οποίος πέθανε το

1918-19 στη µεγάλη θανατηφόρα ισπανική γρίπη, είχε, εκτός

από την Χρυσούλα, δύο ακόµη κόρες την Παναγούλα, πα-

ντρεµένη στην Επίδαυρο και την Βασίλω παντρεµένη στην

∆αβιά και ένα γιό τον Νίκο, που ήταν δάσκαλος στο χωριό

µας για εικοσιπέντε χρόνια. Οι εγγονές της Χρυσούλας, η κ.

Κατίνα Μπουρνά-Μανώλη και η κ. Μαρίνα Μπουρνά, επιβε-

βαίωσαν τα παραπάνω και πρόσθεσαν κάποιες ακόµη λεπτο-

µέρειες για τον γάµο της γιαγιάς τους, της “νόνας” τους όπως

την έλεγαν, έτσι όπως τις είχαν ακούσει στην οικογένειά

τους. Το ειδύλλιο του Παναγιώτη και της Χρυσούλας µπλέ-

χτηκε στην Πιάνα στο γάµο του αδελφού του Παναγιώτη µε

την Αικατερίνη Σινάνη. Η καλλίφωνη Χρυσούλα τραγούδησε

τόσο ωραία στο γάµο που ο Παναγιώτης την ερωτεύτηκε και

ζήτησε να την παντρευτεί.

Το Ευαγγέλιο στον γάµο δεν το διάβασε ο παπα-Γιώργης,

πατέρας της νύφης, αλλά άλλος παπάς της Πιάνας, ο οποίος

έκανε λάθος και δεν διάβασε το γαµήλιο Ευαγγέλιο αλλά κά-

ποιο που είχε αναφορά στον θάνατο και ο πατέρας του γα-

µπρού που το άκουσε θεώρησε ότι ήταν µεγάλη γρουσουζιά

να ακουστεί στο γάµο η λέξη θάνατος. 

Η Χρυσούλα, 21 χρονών χήρα, έµεινε στο Σταυροδρόµι µε

τα πεθερικά της, µεγαλώνοντας την κόρη της Παναγιώτα.

Μάταια ο πατέρας της, παπα-Γιώργης, πήγε λίγο µετά το θά-

νατο του Παναγιώτη να την πάρει πίσω στην Πιάνα να την πα-

ντρέψει. Η Χρυσούλα ανένδοτη αρνήθηκε και του είπε: “µια

φορά παντρεύτηκα, είδα την τύχη µου και δεν παντρεύοµαι

πάλι”.

Ο γάµος της Χρυσούλας µε τον Παναγιώτη Πλιώτα έγινε
µάλλον στην Παναγία Πολυκαµµένη και όχι στον Αγιώργη
που αναφέρει ο αρθρογράφος, µιάς και ο Αγιώργης της
Πιάνας ξεκίνησε να κτίζεται το 1909 και λειτούργησε µε
ελλείψεις το 1918.

«Θέρος, τρύγος, πόλεµος», ο ήρωας πατέρας 
και η κοιλάρφανη Παναγιώτα



Ο Μιχάλης Γ. Σαραντόπουλος είχε
την θαυµάσια ιδέα να κάνουµε χρή-
ση της τεχνολογίας και να «ανταµω-
θούµε διαδικτυακά» µέσω της εφαρ-
µογής ZOOM*. Έτσι αφού έστησε
την εφαρµογή, ανήµερα το Πάσχα,
αρκετοί συµπατριώτες µπήκαν στην
συντροφιά µας και ανταλλάξαµε ευ-
χές. Αρκετοί καλεσµένοι τραγούδη-
σαν για µας, ευχαριστούµε την Βίκυ
Μαργιώλου, τον Κώστα Καντηλιέρη,
τον Γιώργο Σαραντόπουλο και τον
Μίµη Κορµπάκη για την συµµετοχή
τους. Το ίδιο έκαναν και οι νέοι µας
την προηγούµενη, «συναντήθηκαν
διαδικτυακά για ένα ποτό». Τα οφέ-
λη της τεχνολογίας µας έδωσαν την
δυνατότητα να παρακολουθήσουµε
ζωντανά από τον Άγιο Γιώργη µας
την λειτουργία της Μ. Πέµπτης, την
Αναστάσιµη λειτουργία και τις λει-
τουργίες της παραµονής και ανήµε-
ρα του Αγιώργη. Με συγκίνηση πα-
ρακολουθήσαµε και ακούσαµε τους
δικούς µας ανθρώπους στο γνώριµο
περιβάλλον του Aγιώργη.
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Πάσχα - Αγιωργιού - Πρωτοµαγιά

∆ιαδικτυακές πασχαλιάτικες ευχές και οι λειτουργίες στον Αγιώργη 

* H εφαρµογή-υπηρεσία τηλεδιάσκεψης
ZOOM επιτρέπει τη σύνδεση έως και 100
ατόµων ταυτόχρονα και την ανταλλαγή
εικόνας και ήχου.

“Oι αθλητές” του αγώνα δρόµου 
από του Kαλάµι το Pέµα µέχρι την πλατεία.
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AÊ¤ÓÙË BÚ‡ÛË, ¶È¿Ó·.

TÚ·Ó‹ BÚ‡ÛË, AÓ‰Ú›ÙÛ·ÈÓ·, ºˆÙ: °. °ÚËÁÔÚ·Î¿ÎË˜

«Καλ�ς �νταµωθ�καµεν �µε�ς �� ντερτιλ�δες,

ν� κλ�ψ�υµε τ� ντ�ρτια µας κα� τ� παρ�π�ν� µας�

τ��τ�ν τ�ν �ρ�ν�ν τ�ν καλ�, τ�ν !λλ�ν π�ι�ς τ� "�ρει

γι� $��µε, γι� πεθα�ν�υµε, γι� σ& !λλ�ν κ�σµ� π'µε,

π�λι καλ�ς �ντ�µωσες, π�λι ν& �νταµωθ��µε

στ�ν (ι-Λι�, στ�ν Πλ�ταν�, π�+ &ναι µι� κρ+α .ρυσ�+λα,...»

και ποιηµάτων που ψιθυρίζονται ακόµα µε νοσταλγία από
τους µύστες της Αρκαδίας, όπως:

«∆ια.�τη, µ� $ητ'ς �δ�, στ& �ρκαδικ� .�υν�,

τ� θρ+λ� τ�ς �µ�ριµνης $ω�ς. 2E��υν σωπ�σει

κι 3 µαγεµ�νη Σ+ριγγα κι 5 A6λ�ς παντ�τιν�.

Π�θαν& 5 Π�ν! Κι �� Σ�τυρ�ι δ�ν περπατ��ν στ� δ�ση!

Ν+µ9η καµµι� στ�ς :ρηµες πηγ�ς µας δ�ν κερν'

τ� �ε�λη τ� �ρωτ�θυµα µ� τ�ν �ερι�ν τ� τ�σι.

∆�ν τ& !κ�υσες λυπητερ� τ& αγ�ρι π�+ περν'

κα� κλα�ει τ�ν ;µ�ρ9η $ω� κα� τ� παλι� γι�ρτ�σι;

Γυµν� τ� Μα�ναλ�, .ωµ�ς τ�� παρελθ�ντ�ς µ�ι�$ει.

Μ� :��υν µισ�ψει �π� καιρ� π�λ+ µακρι� �� πιστ��.

Κα� τ�ς θυσ�ας 5 λευκ�ς καπν�ς δ�ν ε6ωδι�$ει.

Κι ?µως, θυµ�σ�υ - στ�ν �νθ� τ�� @νε�ρ�υ µας κλειστ�-

π�σες 9�ρ�ς µ'ς µ�νυσες, �παρνηµ�νη Φ+ση:

"Μι� µ�ρα �π& τ�ν �γ�πη σας 5 Π�ν θ� "ανα$�ση"».

(Τ�υ Γεωργ. Κ. Βλ��υ)

∆ιαβάζουµε στο βιβλίο «Η µνήµη του νερού. Οι ροο-

κρήνες της Αρκαδίας» του Αργύρη Πετρονώτη:

........Τέλος, υπενθυµίζεται ότι οι βρύσες και οι κρήνες,

πέρα από τη στενότερη οπτική αρχιτεκτονική γωνία,

προκαλούν και άλλα πολλαπλά ενδιαφέροντα και βιώ-

µατα και βρίσκονται στο επίκεντρο για έρευνα και µελέ-

τη από πολλούς επιστήµονες. Αυτό, γιατί οι κρήνες υ-

πήρξαν αφορµή ίδρυσης οικισµών, εκκλησιών και δηµι-

ουργίας δρόµων. Αποτελούσαν πόλο, βασικό πόλο κοι-

νωνικής έλξης, στα χωριά ιδίως. Ήταν σηµείο καθηµερι-

νής συνάντησης του γυναικείου πληθυσµού, «του µισού

του ουρανού».

Οι ροοκρήνες συνιστούν χώρο τέλεσης σηµαντικών

λαογραφικών και λατρευτικών εθίµων, κυρίως όταν εί-

χαν ή νοµιζόταν ότι είχαν ιαµατικές, είτε µαγικές ή άλ-

λες ιδιότητες, όπως ευγονίας ή ευτεκνίας. Οι ροοκρή-

νες αναδείχτηκαν σε τόπους µυθοπλασίας, γι΄ αυτό και

γι' άλλους λόγους θαυµαστά τα τοπωνύµια και υδρωνύ-

µιά τους. Οι ροοκρήνες φηµίζονται ως χώροι ιστορικών

(ενίοτε θανατηφόρων) επεισοδίων, εξαιρετικά στα χρό-

νια της Κλεφτουριάς, της ληστείας, της Αντίστασης και

του Εµφυλίου.

Έτσι, για όλους τους παραπάνω λόγους είναι ατέλει-

ωτα τα τραγούδια και ποιήµατα, τα εµπνευσµένα από

τις πηγές, τις βρύσες και κρήνες του Πάρνωνα (και Μα-

λεβού), του Λύκαιου, του Μαίναλου και των άλλων αρ-

καδικών βουνών, τραγούδια που, σε συνδυασµό µε άλ-

λες εµπειρίες και επιθυµίες, κάποτε τραγουδήθηκαν µε

πάθος, όπως το αρκαδικό δηµοτικό τραγούδι:

Ροοκρήνες.
Τόποι µυθοπλασίας και ιστορικών γεγονότων



Μην  ξ εχνά τ ε !
Ο Σύλλογός µας λειτουργεί Τράπεζα Αίµατος για τους Πιανιώτες στο νοσοκοµείο “Κοργιαλέ-

νειο-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.

250 χρόνια από τη γέννηση 
του Θ. Κολοκοτρώνη

Ηγετική µορφή της Ελληνικής Επανάστασης, ο «Γέρος 

του Mοριά», ο Θεόδωρος Kολοκοτρώνης γεννήθηκε «εις 

τα 1770, Απριλίου 3, την ∆ευτέρα της Λαµπρής... εις ένα βουνό,

εις ένα δέντρο αποκάτω, εις την παλαιάν Μεσσηνίαν, 

ονοµαζόµενον Ραµοβούνι», όπως αναφέρει 

στα Αποµνηµονεύµατά του.

Ήταν γιος του κλεφτοκαπετάνιου Κωνσταντή Κολοκοτρώνη

(1747-1780) από το Λιµποβίσι Αρκαδίας και της Γεωργίτσας 

Κωτσάκη από την Αλωνίσταινα Αρκαδίας. 
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ΚΟ ΙΝΩΦΕΛΕΣ  Ι ∆ΡΥΜΑ   

«ΒΑΣΙΛΗΣ  Ι .  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ»
Λεωφόρος Πεντέλης 39 - Mελίσσια 151 27 • Tηλ. 210 8042822 & 210 6134553 • Fax: 210 6132816

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Το Κοινωφελές Ίδρυµα "ΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ" διοργανώνει την 25η ετήσια εκδήλωσή του, η ο-

ποία θα γίνει στις 24 Οκτωβρίου 2020, ηµέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.µ στο Πολιτιστικό Κέντρο της Πιά-
νας Αρκαδίας. 
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα δοθεί οικονοµική ενίσχυση σε άτοµα 3ης ηλικίας, καθώς και απο-

νοµή χρηµατικών βραβείων σε µαθητές και φοιτητές µε προτεραιότητα των κατοίκων της Πιάνας και εν
συνεχεία των άλλων χωριών του τέως ∆ήµου Φαλάνθου. 
Θα σταλούν προσκλήσεις σε όσους έχουν εγκριθεί τα χρηµατικά έπαuλα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

του Iδρύµατος.
Θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας που έχουν επιβληθεί λόγω κορωνοιού (covid 19).

Με πατριωτικούς χαιρετισµούς

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασίλειος Ι. Παπανικόλας Χρήστος ∆. Θεοδώσης
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Κο ι τ ά ζον τας  δύο  φωτογραφ ί ε ς

Σ
την πρώτη φωτογραφία, τα τελευ-
ταία χρόνια της δεκαετίας του
1950, είναι Πάσχα-Αγιωργιού και η

παρέα κάθεται έξω από το µαγαζί της
εκκλησίας στην πλατεία. Το µαγαζί πρέ-
πει να το δούλευε ακόµη ο µπάρµπα-Σω-
τήρος Αργυρόπουλος µε τον γιό του Πα-
ναγιώτη. Για την ιστορία σηµειώνουµε ό-
τι, το 1958-59, µετά από πλειστηριασµό
που έγινε, µαγαζάτορας ανέλαβε ο Κώ-
στας Γαβρήλος, ενώ ο µπάρµπα-Σωτή-
ρος βρέθηκε απέναντι στην πλατεία α-
φού νοίκιασε και έφτιαξε µαγαζί το σπί-
τι του Αριστοτέλη Λαλιώτη. Η παρέα φο-
ράει τα γιορτινά της και είναι όλοι µε χα-
ρούµενη διάθεση. ∆ιακρίνουµε από αρι-
στερά: τον µπάρµπα-Βαγγέλη Θ. ∆ελή,
την Σταµάτα Κωτσιοπούλου-Αργυροπούλου µε το µωρό, πίσω την θειά-παπαδιά Χριστίνα ∆ελή, µπροστά τον ∆ηµη-
τράκο Θ. ∆ελή µε την γυναίκα του Βασιλική, την Βασιλική Κότσιελα-Αργυροπούλου, την Μερόπη σύζυγο Γιάννη Αρ-
γυρόπουλου, δύο άγνωστες γυναίκες, την Βούλα µε τον σύζυγό της Μιλτιάδη Σαρρή δίπλα της και τελευταία την Έλλη
Σιψή-∆ελή. Στον πάγκο καθιστή η Ουρανία Αργυροπούλου και ...Από τα παιδιά δεν αναγνωρίζουµε κανένα. Αξιοση-
µείωτα στην φωτογραφία αυτή είναι η χωµάτινη πλατεία, η σκάλα που οδηγεί στο σηµερινό ιατρείο και η οποία γκεµί-
στηκε για να µεγαλώσει η κουζίνα του µαγαζιού και η περίφηµη ΑΧΕΠΑ του Κυριαζή από την Πάπαινα, το πρώτο αυ-
τοκίνητο που κυκλοφόρησε στον Φάλανθο, προφυλαγµένη κάτω από το υπόστεγο.

¶·Ú·ı¤ÙÔ˘ÌÂ ‰‡Ô ·ÎfiÌË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ ·fi ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÔÏ‹ÛÔ˘ÌÂ Ù· ·-
ÏÈ¿. ∂›Ó·È ·fi Í¤ÓÔÈ·ÛÙÂ˜ Î·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÛÙÈÁÌ¤˜ Û˘Ì·ÙÚÈˆÙÒÓ Ì·˜ ÛÙËÓ Ï·ÙÂ›· ÙË˜ ¶È¿Ó·˜.

N
εώτερη η δεύτερη φωτογραφία, της δε-
καετίας του 1970. Είναι Πάσχα ή Α-
γιωργιού και η παρέα κάθεται  στην

πλατεία του χωριού έξω από το µαγαζί του
Τασιούκα. Είναι τα περισσότερα από τα παιδιά
του µπάρµπα-Μήτσου ∆ενεκέ που έχουν έλ-
θει από την Αθήνα για τις γιορτές. 

∆ιακρίνονται: πάνω όρθιος αριστερά ο ∆ηµη-

τράκος Σιψής, που τότε πρέπει να ήταν πρόε-

δρος της Κοινότητας, δίπλα του κάποιος που

δεν αναγνωρίζουµε και πιο δίπλα όρθιος ο

Κώστας ∆ενεκές. Καθήµενοι από αριστερά, η

Σταυρούλα ∆ενεκέ, ο Πανάγος ∆ενεκές και

δίπλα του η σύζυγός του Μαρία, πιο δίπλα η

Αντωνία (Νία), ο πατέρας της Γιώργης ∆ενε-

κές και η σύζυγός του Βασιλεία µε τη µικρό-

τερη κόρη της Γωγώ όρθια µπροστά της. ∆εν

αναγνωρίζουµε το αγοράκι αριστερά και το

κοριτσάκι δεξιά. 

Είκοσι χρόνια περίπου απέχουν οι δύο παραπάνω φωτογραφίες. 
Είναι εµφανής η διαφορά στο ντύσιµο των παρευρισκοµένων και στα ποτά που υπάρχουν στα τραπέζια. Σταθερή
αξία όµως είναι τα ξύλινα τραπέζια και οι καρέκλες των δύο µαγαζιών !!!!
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Οι γείτονές µας είναι ο εαυτός µας
Αξιότιµα µέλη της Συντακτικής Επιτρο-
πής και λοιποί συντελεστές του περιοδι-
κού «Τα Νέα της Πιάνας»

∆εν είµαι συµπατριώτης σας, αλλά κα-
λοί µου φίλοι από το όµορφο χωριό σας
µε έχουν εγγράψει συνδροµητή και έτσι
το λαµβάνω ανελλιπώς, από το πρώτο
φύλλο, καθώς επίσης και τα ηµερολόγια,
τουλάχιστον, από τον καιρό που στέλλο-
νται ταχυδροµικώς. Θέλω να σας ευχαρι-
στήσω θερµά για την αποστολή του πο-
λύτιµου αυτού εντύπου υλικού.
Στους εξαιρετικά χαλεπούς καιρούς

που διανύουµε η διατήρηση στην κυ-
κλοφορία ενός εντύπου είναι µια πράξη
ηρωισµού και θα ήθελα να σας συγχα-
ρώ γι΄ αυτό. Πρόκειται ουσιαστικά για
µια εθνική προσπάθεια. Το διαδίκτυο
µπορεί να συνδράµει, και συνδράµει,
τόσο στην ενηµέρωση όσο και στην ε-
ρευνητική προσπάθεια. Το ενδεχόµενο
όµως της µονοπώλησης από αυτό της
παροχής της γνώσης, που αχνοφαίνε-
ται στον ορίζοντα, φαντάζει εφιαλτικό.
Είναι σίγουρο ότι και το έντυπο µέσο έ-
χει πολλά προβλήµατα αξιοπιστίας, αλ-
λά είναι επίσης σίγουρο ότι διαθέτει έ-
να σηµαντικό δίκτυο προστασίας που
παρέχει στοιχειώδεις, τουλάχιστον, δυ-
νατότητες ελέγχου και αυτοελέγχου.
Στο έντυπο µέσο ισχύει απολύτως το

γνωστό «Τα γραπτά µένουν» και αυτό
από µόνο του λειτουργεί ως δικλείδα α-
σφαλείας, διότι εφόσον το έντυπο απο-
δοθεί στην κυκλοφορία, η µορφή του
παγιώνεται απολύτως. Ο συγγραφέας
είναι υπόλογος στο αναγνωστικό κοινό
και το κείµενό του εσαεί εκτεθειµένο
στη βάσανο της κριτικής, αφού δεν δια-
θέτει τη δυνατότητα αλλοίωσης ή από-
συρσης του γραπτού του, όπως µπορεί
να συµβεί στα ηλεκτρονικά µέσα. Στην
περίπτωση µιας µεγάλης καταστροφής
(πυρκαϊά, σεισµός, πληµµύρα κ.λπ.),
δεν είναι δυνατόν, εν µια νυκτί, να κα-
ταστραφούν όλα τα διαθέσιµα αρχεία,
δηµόσια και ιδιωτικά. Χαρακτηριστική
περίπτωση αποτελούν κείµενα των αρ-
χαίων συγγραφέων που αντιγεγραµµέ-
να διατηρούνται µέχρι σήµερα, κάποια
µάλιστα (σε λίθο, πάπυρο ή περγαµηνή)
στην αυθεντική τους µορφή. Η ολοσχε-
ρής καταστροφή ή απόκρυψη (µερική ή
ολική κατά το δοκούν), αντιθέτως, µπο-
ρεί να γίνει ανά πάσα στιγµή στο άυλο
σύστηµα των ηλεκτρονικών αρχείων,
αρκεί να το επιδιώξουν κάποιοι χάκερ ή
οι διαχειριστές του συστήµατος ή ακό-

µη και τυχαία (ας θυµηθούµε τον πα-
γκόσµιο τρόµο για τον ιό του 2000). Για
όλους τους παραπάνω λόγους το έντυ-
πο ως πραγµατικός θεµατοφύλακας του
γραπτού λόγου είναι ένα θησαυροφυ-
λάκιο µνήµης για τις επερχόµενες γε-
νεές, ενώ το διαδίκτυο όλο και περισ-
σότερο προσλαµβάνει την εικόνα µιας ι-
διότυπης χωµατερής που µπορεί να πε-
ριέχει διαµάντια, απρόσιτα, όµως, κάτω
από τον συνεχώς και µε καταιγιστικό
ρυθµό αυξανόµενο όγκο των εφήµερων
«σκουπιδιών», που, ακόµα χειρότερα,
µπορεί αυτοστιγµεί να εξαφανιστεί.
Με παρέσυρε, όµως, η αγάπη µου για

το έντυπο και κόντεψα να ξεχάσω τον
κύριο λόγο για τον οποίο απεφάσισα να
επικοινωνήσω µαζί σας. Και αυτός είναι
να σας συγχαρώ για το θέµα που επιλέ-
ξατε για το φετινό σας ηµερολόγιο.
Πολλά χρόνια τώρα ασχολούµαι και ε-
γώ µε τα τοπικά πράγµατα και στο επί-
πεδο των τοπικών εντύπων και στο επί-
πεδο των τοπικών συλλόγων. Έχω, χω-
ρίς υπερβολή, επιµεληθεί τη σύνταξη
δεκάδων ηµερολογίων, κυρίως τοπικού
χαρακτήρα και διαθέτω µια σηµαντική
συλλογή τοπικών ηµερολογίων, της ευ-
ρύτερης περιοχής του τόπου καταγω-
γής µου που είναι οι Κυκλάδες. Ούτε
µία φορά δεν συνάντησα ηµερολόγιο
µε θεµατολογία ανάλογη προς αυτήν
που διαθέτει το φετινό ηµερολόγιο της
Πιάνας. Η σκέψη σας να αφιερώσετε το
φετινό ηµερολόγιο στα γειτονικά σας
χωριά δείχνει πως έχετε αντιληφθεί την
ουσιαστική έννοια της τοπικότητας. Η
αγάπη για τον τόπο µας είναι µια σύν-
θετη προσπάθεια που απαιτεί διαστολή
αισθηµάτων και συνακόλουθα δράσεων
και όχι συστολή και εσωστρέφεια. Αγα-
πάµε τον τόπο µας όχι επειδή είναι ο ο-
µορφότερος, ο πλουσιότερος και ο ι-
στορικότερος τόπος του πλανήτη (ακό-
µη και αν είναι), αλλά επειδή είναι ο γε-
νέθλιος τόπος µας, είναι η µήτρα που
κυοφόρησε την γήινη ύπαρξή µας. Οι
γείτονές µας είναι ουσιαστικά οι ακρί-
τες του τόπου µας, αφού αυτοί µας υ-
ποδεικνύουν τα σύνορά µας. Χωρίς
τους γείτονές µας θα αγνοούσαµε την
πραγµατική ταυτότητα του τόπου µας,
αφού οι γείτονες οριοθετούν, δηλαδή ο-
ρίζουν την τοπικότητά µας. Τα ποτάµια
µας διασχίζουν και τις κοιλάδες των
γειτόνων µας και στα βουνά µας έχουν
και οι γείτονές µας θεµελιώσει τα σπί-
τια τους. Τα γειτονικά χωριά µας είναι

µέρος του χωριού µας αφού όλοι µας έ-
χουµε συγγενείς που κατοικούν σ΄ αυτά.
Πολλές φορές αυτοί µπορεί να είναι οι
γονείς και τα αδέλφια µας, τα παιδιά και
τα εγγόνια µας, οι κουµπάροι µας και οι
βαπτισιµιοί µας. Τα σπίτια µας και οι εκ-
κλησιές µας µοιάζουν και γνωρίζουµε τα
πανηγύρια τους. Όπως πολύ ωραία ση-
µειώνετε στην εισαγωγή του ηµερολογί-
ου, γλεντάµε µαζί τους στις ευφρόσυνες
στιγµές και τους συντροφεύουµε στις
στιγµές θλίψης και βεβαίως το ίδιο και ε-
κείνοι. Όπως εκείνοι για εµάς, είµαστε
και εµείς µέρος των γειτόνων µας. Είναι
θλιβερό να θεωρούµε ότι αδιαπέραστα
τείχη µας χωρίζουν και το βλέµµα µας α-
ντί να διαπερνά τα εµπόδια που δηµιουρ-
γεί ο στενός τοπικισµός τα στενά συµφέ-
ροντα και οι ιδιοτελείς επιδιώξεις, όπως
διδάξατε εσείς µε το φετινό σας ηµερο-
λόγιο, να ανακλάται ως σε ατσάλινη άκα-
µπτη και αδιαφανή επιφάνεια και να επι-
στρέφει στην ανύπαρκτη µοναδικότητά
µας. Οι γείτονές µας µάς αποκαλύπτουν
την πραγµατική εικόνα µας, όπως και ε-
µείς τη δική τους. 
Οι γείτονές µας τελικά είναι ο εαυτός

µας.Το παράδειγµά σας θα επιδιώξω να
µεταφέρω στον δικό µου χώρο και ελπί-
ζω και στην δική σας περιοχή να βρει µι-
µητές. Εύχοµαι καλή συνέχεια στα
«Νέα της Πιάνας» στις συλλογικές σας
δραστηριότητες και προπαντός ένα φω-
τεινό µέλλον για την Πιάνα αντάξιο του
ηρωικού παρελθόντος της.

Με εκτίµηση
Ι. Κ. Τουµπακάρης, Αρχιτέκτονας   
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Συντήρηση αγροτικών δρόµων στον Φάλανθο
Σε συντηρήσεις της αγροτικής οδοποιίας προχωρά σε

αρκετές τοπικές κοινότητες, η δηµοτική αρχή της Τρίπο-
λης.
Πρόκειται για µία σηµαντική εργολαβία που προβλέπει

τη συντήρηση των αγροτικών χωµατόδροµων που έχουν
διαβρωθεί από τα νερά των βροχών καθώς και δρόµων
που έχουν παραµεληθεί για πολλά χρόνια και χρειάζονται
επιδιόρθωση. 
Στον Φάλανθο τα έργα ξεκίνησαν στις 11 Μαϊου. Στην Πιά-

να η µπουλντόζα δούλεψε αρκετές µέρες και οι δρόµοι στην
ποταµιά είναι τώρα σε καλή κατάσταση. Στη φωτογραφία
διακρίνεται ο αρµόδιος Aντιδήµαρχος Tεχνικών Yπηρεσιών
συµπατριώτης µας Aλέξανδρος Kανελλόπουλος.

∂ÔÚÙ‹ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ
ªÂ Î¿ıÂ Ï·ÌÚfiÙËÙ· ÁÈfiÚÙ·Û·Ó ÔÈ ¶È·ÓÈÒÙÂ˜ ÙËÓ ÂÔÚÙ‹ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈ-
Ô‡ Ì·˜ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ ‚Ú¿¯Ô ÙÔ˘ ∞ÁÈÒÚÁË. 
∞ÚÎÂÙÔ› Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ Ì·˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂÎÂ› ÁÈ· Ó· ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛÔ˘Ó. 
∆ËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹, ÌÂÙ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÚÔÛÊ¤ÚıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÚÂ˘ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈ· Â‰¤ÛÌ·Ù·, ÔÙ¿ Î·È ÁÏ˘Î¿. 

Τρίκορφα. Τιµήθηκε 
η 195η επέτειος της Μάχης
Ο ∆ήµος Τρίπολης και η Τοπική Κοινότητα Συλίµνας πραγµατο-

ποίησαν εκδηλώσεις τιµής για την 195η Επέτειο της Μάχης των Τρι-
κόρφων στην περιοχή Ταµπούρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Φαλάν-
θου. Οι εκδηλώσεις πραγµατοποιήθηκαν την Κυριακή 28 Ιουνίου και
το πρόγραµµα περιλάµβανε επιµνηµόσυνη δέηση, εκφώνηση του
πανηγυρικού της ηµέρας από τον κ. Βέµµο, ανάγνωση σχετικού ποι-
ήµατος από µαθήτρια, κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους της
Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και των Ενόπλων ∆υνάµεων. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε την α-
νάκρουση του Εθνικού Ύµνου από την Φιλαρµονική του ∆ήµου Τρίπολης.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης µίλησε στην κάµερα ο δήµαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούµης, ο οποίος ανα-

φέρθηκε στην επέτειο αλλά και στον εορτασµό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 και αναφέρθηκε
στον σχεδιασµό του ∆ήµου Τρίπολης για την βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου τονίζοντας ότι θα γίνει πλακό-
στρωση στο σηµείο.
Μίλησαν επίσης o πρόεδρος του Περιφερειακού συµβουλίου κ. Μανώλης Σκαντζός, ο κ. Φαράντος  από την νο-

µαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας, ο κ. Αθανασόπουλος πολιτευτής του ΚΙΝΑΛ, ο πολιτευτής της Ν∆ κ. Γιάννης Κα-
τσίρης και ο κ. Καλδής Σπύρος από τους πρωτεργάτες της δηµιουργίας του µνηµείου.
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K O I N ø N I K A
Προσφορές προς τον Σύλλογο για ενίσχυσή του

➢ Ο Μιχάλης Γ. Παπαδόπουλος από το Λος Άντζελες  
200 δολάρια ΗΠΑ,

➢ Η Μαρία Σπ. Γιανναρά 50 ευρώ,
➢ Ο ∆ηµήτρης Γ. Γαβρήλος 40 ευρώ,
➢ Ο Αθανάσιος Μαρτίνος 100 ευρώ,
➢ Η Τασία ∆εµερούκα 100 ευρώ,
➢ Ο Γιώργος Θ. Τράκας 50 ευρώ,
➢ Η Σιψή-Αϊβαλή Γιούλα 100 ευρώ, 
➢ Ο Σωτήρης Μπράτιµος 30 ευρώ,
➢ Ο Νίκος Καλογεράς 50 ευρώ,
➢ Η Τούλα Σιψή-Γιανναρά 50 ευρώ στη µνήµη 

του θείου της Παντελή,
➢ Ο ∆ηµήτρης Κασσέρης 70 ευρώ,
➢ Ο Aναστάσιος Θ. Σιψής 100 ευρώ στη µνήµη 

του γαµπρού του Aναστασίου Tσιάµη.

Προσφορές προς τον Σύλλογο για το Mουσείο
της Πιάνας
• Η Nτίνα Aν. Kέζιου, από το Σικάγο 500 δολάρια H.Π.A.,
• O Tζίµης Aν. Kέζιος από το Σικάγο 500 δολάρια H.Π.A.,
• O Θόδωρος K. Σιψής (Παπαρούντας) από το Σικάγο 500
δολάρια H.Π.A.

Ευχαριστούµε τους συµπατριώτες µας
και τους στέλνουµε θερµές ευχές.  

Γάµοι
• Η Θεοδώρα Μιχ. Παπαδόπουλου, παντρεύτηκε, στον Ι.
Ν. Αγίου Νικολάου στο Northridge Λος Άντζελες ΗΠΑ,
στις 29-2-2020, τον Joshua Martell. Η γαµήλια δεξίωση
δόθηκε στο ballroom του ναού.  
• Η Γεωργία ∆. Κασσέρη, κόρη της συγχωρεµένης συ-
µπατριώτισσάς µας Βάσως Π. Γιανναρά, παντρεύτηκε,
στις 5-3-2020, τον Χρήστο Μόσχο.

• Ο Μιλτιάδης ∆. Σαρρής, παντρεύτηκε, στις 25-6-2020,
την Άρτεµη Ποτόσογλου.

Ευχόµαστε κάθε ευτυχία και καλούς απογόνους.

Γεννήσεις
• Η Παναγιώτα Κ. Μητροθανάση, κόρη της Κατίνας Ανα-
στ. Σαραντοπούλου, και ο σύζυγός της Παναγιώτης Κα-
νελλόπουλος, απέκτησαν, την 1-7-2019, κοριτσάκι, το
δεύτερο παιδί τους.
• Η Στέφανι Βασ. Σιψή και ο σύζυγός της Στυλιανός Μπα-
ξεβάνος απέκτησαν, στις 22-2-2020, αγοράκι, το πρώτο
παιδί τους, Μανώλης.
• Ο Θανάσης Αλ. Σιψής και η σύζυγός του Natalie
Vallorani, απέκτησαν, στις 27-2-2020, κοριτσάκι, το δεύ-
τερο παιδί τους, Φοίβη.
• Ο Παναγιώτης Κ. Πετρόπουλος και η σύζυγός του Κα-
τερίνα Καστανίδου, απέκτησαν, στις 14-3-2020, κοριτσά-
κι, το δεύτερο παιδί τους.
• Η Κατερίνα Κ. Μπίσσια, κόρη της Αφροδίτης Γ. Σιψή και
ο σύζυγός της Θανάσης Τσιότινας, απέκτησαν, στις 19-
3-2020, κοριτσάκι, το πρώτο παιδί τους.
• Ο Νίκος Κ. Μητροθανάσης, γιός της Κατίνας Αναστ. Σαρα-
ντοπούλου, και η σύζυγός του ∆ήµητρα Νικολοπούλου, α-
πέκτησαν, στις 26-3-2020, αγοράκι, το πρώτο παιδί τους.
• Η Έλλη Κ. Σιψή και ο σύζυγός της Χρήστος Χαβιάρας, α-
πέκτησαν, στις 5-5-2020, αγοράκι, το πρώτο παιδί τους.
• Ο Γιώργος Α. Λοΐζος, γιός της συγχωρεµένης συµπα-
τριώτισσάς µας Καίτης ∆. ∆ελή, και η σύζυγός του Ερι-
φύλλη Βενιέρη, απέκτησαν, στις 11-6-2020, κοριτσάκι,
το δεύτερο παιδί τους.
• Η Γεωργία ∆. Κασσέρη, κόρη της συγχωρεµένης συ-
µπατριώτισσάς µας Βάσως Π. Γιανναρά, και ο σύζυγός
της Χρήστος Μόσχος, απέκτησαν στις 12-6-2020, αγο-
ράκι, το πρώτο παιδί τους. 

Στους ευτυχείς γονείς ευχόµαστε ολόψυχα
να ζήσουν ευτυχισµένα τα νεογέννητα.

➢ Στον ∆ηµήτρη Λαλιώτη για
τις εργασίες που έκανε αφιλο-
κερδώς στο πολιτιστικό κέ-
ντρο και στην πλατεία του χω-
ριού. (Επισκευές παραθύρων
και αλλαγή λαµπτήρων και
προβολέων στο πολιτιστικό
κέντρο, τοποθέτηση αυτόµα-
του ποτίσµατος στα κηπάκια
στη βρύση και τον Κολοκοτρώ-
νη, τοποθέτηση προβολέα
στον πλάτανο και επιδιόρθωση
κεραίας και router για το ίντερ-
νετ στο γραφείο του Συλλό-
γου στην Πιάνα). Τα υλικά που
χρειάστηκαν πληρώθηκαν από
τον Σύλλογο.
➢ Στον Αντώνη Τριανταφυλλί-
δη για την κατασκευή του καρ-
νάβαλου τις Απόκριες.

➢ Στον Τοπικό εκπρόσωπο
Πιάνας Χρήστο Καρούντζο για
τα ξύλα που έφερε και ανάψα-
µε τη µεγάλη φωτιά στο πολι-
τιστικό κέντρο τις Απόκριες.
➢ Στον Κώστα Γεωργακόπου-
λο για την επισκευή της πόρ-
τας του γραφείου του Συλλό-
γου στην Αθήνα µετά την από-
πειρα διάρρηξης που έγινε.
➢ Στους ∆ηµήτρη Λαλιώτη,
Τούλα Σιψή - Γιανναρά, Γιώργο
Μαυραειδόπουλο, Βασίλη ∆ε-
λή, Αντώνη Τριανταφυλλίδη
και Νίκο Σινάνη για τα φαγητά
και τις γυναίκες του χωριού
για τα γλυκά, που προσφέρθη-
καν στην εορτή των Αγίων Α-
ναργύρων.

E υ χ α ρ ι σ τ ί ε ςΑνακοίνωση  
για το εκκλησάκι των 

Αγ. Κων/νου και Αγ. Ελένης

∆υστυχώς η πανδηµία µας ανάγκασε να στε-
ρηθούµε πολλά πράγµατα στην ζωή µας.
Έτσι λοιπόν για πρώτη φορά από την στιγµή
που οι γονείς µας έφτιαξαν το εκκλησάκι των
Αγ. Κων/νου και Αγ. Ελένης και, µετά από συ-
νεννόηση µε τον πατέρα Σπύρο, δεν θα λει-
τουργήσει φέτος. 
Για εµάς είναι διπλά δύσκολο. Όµως προέχει
η υγεία όλων µας. Είναι υποχρέωση και ευ-
θύνη όλων µας να παραµείνουµε ασφαλείς.

Με πολλή αγάπη και νοσταλγία 
για το χωριό µας

Έλενα & Νάνσυ Π. Κανελλοπούλου
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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. 

§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˙·˜ 647/700562-
87, 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˘˜ fi-
ÚÔ˘˜ 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

¢ I O I K H T I K O  ™ Y M B O Y § I O

¶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

Αυτοί που “έφυγαν”...

- Απεβίωσε, στις 6-2-2020, σε ηλικία 67 ετών, ο Σταύρος
Μαρνάρης, σύζυγος της Γεωργίας Π. Σινάνη. Κηδεύτη-
κε, στις 10-2-2020, στο νεκροταφείο Μεταµόρφωσης
Αττικής. Ο Σύλλογός µας παρευρέθηκε στην κηδεία του.
Ο Σταύρος, που καταγόταν από τη Ρεντίνα Καρδίτσας,
υπηρέτησε στον Αστυνοµικό Σταθµό Πιάνας τη δεκαετία
του 1970 και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους Πιανιώτες.
Θερµά συλλυπητήρια στη Γεωργία, στα παιδιά του Θα-
νάση και Παναγιώτη, στα εγγόνια του και τους λοιπούς
συγγενείς.

-Απεβίωσε, στις 8-2-2020, σε ηλικία 87 ετών, η Ευσταθία Ι.
Παπανικόλα-Κίτσιου. Κηδεύτηκε, στις 12-2-2020, στο νε-
κροταφείο της Πιάνας. Θερµά συλλυπητήρια στα παιδιά
της Κωνσταντίνο, Ιωάννα, Ασηµίνα και Ιωάννη, στα εγγό-
νια της, στα αδέλφια της και τους λοιπούς συγγενείς.

- Απεβίωσε, στο Σικάγο ΗΠΑ, τον Απρίλιο 2020, σε ηλι-
κία 87 ετών, ο Γεώργιος Αθ. ∆ελής. ∞fi ÙË ‰ÂÎ·ÂÙ›· ÙÔ˘
‘50 Ô˘ ‚Ú¤ıËÎÂ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË˜ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈÎ‹, Ë ÛÎ¤„Ë
ÙÔ˘ ΓÈώργου ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ¶È¿Ó· Î·È ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË
ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙË˜. Ã¿ÚË ÛÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ‹ ÙÔ˘,
Â›ÛÙËÎÂ Ô ÕÏÂÍ °È·ÓÓ·Ú¿˜ Î·È ÚfiÛÊÂÚÂ: ∞) ÙË ‰ÂÎ·Â-
Ù›· ÙÔ˘ ’70 Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ‹ÚıÂ ÙÔ ÓÂÚfi ·fi ÙË ËÁ‹
ÙË˜ ¡ÙÔ˘ÌÈÓ¿˜ ÛÙËÓ ¶È¿Ó· Î·È ÛÂ Î¿ıÂ È·ÓÈÒÙÈÎÔ Û›ÙÈ
Ì‹ÎÂ ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡ Î·È µ) ÙÔ 2001, 50.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·,
ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ Î¤ÓÙÚÔ˘ ÙË˜ ¶È¿Ó·˜.

∂›ÛË˜ ÌÂ ÙÈ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıË-
ÎÂ Ë ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì·˜.
£ÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ª·Ú›·, ÛÙ· ·È-
‰È¿ ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË Î·È ª·ÚÈÁÒ, ÛÙ· ÂÁÁfiÓÈ· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜
ÏÔÈÔ‡˜ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜.

- Απεβίωσε, στις 3-6-2020, σε ηλικία 61 ετών, ο πρώην
δήµαρχος Τρίπολης, ∆ηµήτριος Παυλής. Κηδεύτηκε την
6-6-2020 στο νεκροταφείο Τρίπολης. Θερµά συλλυπητή-
ρια στην σύζυγό του Παναγιώτα, στα παιδιά του Γεωρ-
γία και Ανδρέα και τους λοιπούς συγγενείς.

- Απεβίωσε, στο Σόλτ-Λέικ-Σίτυ της Γιούτα ΗΠΑ, στις 20-
6-2020, σε ηλικία 83 ετών, ο Παντελής Φ. Πετρόπουλος.
Θερµά συλλυπητήρια στη σύζυγό του Μαρία, στα παιδιά
του Φώτη, Παντελή (Λίο) και Χρήστο, στα εγγόνια του
και τους λοιπούς συγγενείς.

- Απεβίωσε, στις 24-6-2020, σε ηλικία 56 ετών, η Mαρία,
σύζυγος του Σπύρου ∆. Γκόρου. Θερµά συλλυπητήρια
στο Σπύρο, τις κόρες της Aικατερίνη και Nικολέττα, και
τους λοιπούς συγγενείς.

- Απεβίωσε, την 1-7-2020, σε ηλικία 67 ετών, ο Αναστά-
σιος Χ. Τσιάµης, σύζυγος της Ντίνας Θ. Σιψή. Κηδεύτη-
κε στις 3-7-2020 στο νεκροταφείο Τρίπολης. Θερµά συλ-
λυπητήρια στη Ντίνα, στα παιδιά του Χάρη και Όλγα,
στα εγγόνια του και τους λοιπούς συγγενείς.




