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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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Συγχαρητήρια - Επιτυχίες των νέων της Πιάνας
Το ∆.Σ. του Συλλόγου Πιανιωτών συγχαίρει τους νέους του χωριού µας που εισήχθησαν στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκ-
παιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας µας και τους εύχεται καλές σπουδές και καλή σταδιοδροµία.  
1. ∆ιονυσία Ν. Γιανναρά, στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, στο Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού
(Σπάρτη).
2. Γιώτα Ι. ∆ικαίου, κόρη της Ματίνας Ι. Σαρρή, στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, στο Τµήµα Επιστήµης ∆ιατροφής και
∆ιαιτολογίας της Σχολή Επιστηµών Υγείας, (Καλαµάτα). 
3. Μαργαρίτα Ι. Κανελλοπούλου, στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, στο Χηµικό τµήµα της Σχολής Θετικών Επιστηµών (Γιάν-
νενα).
4. Παναγιώτης ∆. Λαλιώτης, στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου, στο Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων
στην Πολυτεχνική Σχολή (Σύρος).
5. Βασίλειος Χρ. Παπανικόλας, στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, στη Νοµική Σχολή (Κοµοτηνή).
6. Μαριλένα Γ. Φωτοπούλου, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, στο Τµήµα Νοσηλευτικής στη Σχο-
λή Επιστηµών Υγείας.
Επίσης στους µαθητές των σχολείων όλων των βαθµίδων µε την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021 εύχεται διαρ-
κή πρόοδο και γνωστική κατάρτιση κατά τη φοίτησή τους µε ανάλογες διακρίσεις.

ΚΚ
άθε χρόνο τα «ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΙΑΝΑΣ» στο τεύχος αυτό
συνηθίζουν να παρουσιάζουν την εικόνα του καλο-
καιριού που πέρασε, µε στόχο να πάρουν µια «γεύ-

ση» όσοι δεν µπόρεσαν να επισκεφθούν τον ωραίο τόπο
µας. Έτσι και φέτος θα παρουσιάσουµε την εικόνα του φε-
τινού καλοκαιρινού χωριού, που ήταν τόσο διαφορετική σε
σχέση µε άλλα χρόνια λόγω της γνωστής πανδηµίας, η ο-
ποία άλλαξε τη ζωή µας και επέβαλλε τρόπους διαβίωσης
πρωτόγνωρους.
Μέσα σε όλα αυτά έκδηλη ήταν η απουσία των συµπα-

τριωτών µας από το εξωτερικό, στους οποίους οι απαγο-
ρεύσεις της πανδηµίας δεν επέτρεψαν να επισκεφτούν τη
γενέτειρα.
Η όµορφη πλατεία του χωριού µας παρουσίασε αξιόλο-

γη κινητικότητα τον Αύγουστο, που κορυφώθηκε την ε-
βδοµάδα της Παναγίας.
Οι καλοκαιρινές  εκδηλώσεις του συλλόγου προσαρµό-

στηκαν στα δεδοµένα της πανδηµίας.
∆εν πραγµατοποιήθηκε το ετήσιο αντάµωµα την παρα-

µονή της Παναγίας ούτε η λαϊκή  βραδιά που είχε καθιε-
ρωθεί τα τελευταία χρόνια καθώς και το πανηγύρι του Αϊ-
Γιάννη στο Λιµποβίσι.    
Όµως καταφέραµε να έχουµε στην πλατεία προβολές

ταινιών για τα παιδιά, δηµιουργική απασχόληση αυτών και
αποχαιρετιστήρια γιορτή. 
Είχαµε βραδιά κουκλοθέατρου µε την ευγενική χορηγία

του ∆ήµου Τρίπολης. 

Πραγµατοποιήθηκαν µε επιτυχία η Ετήσια Απολογιστική
Γενική Συνέλευση, ο καφές των γυναικών στον ξενώνα και
πάρτυ νέων και µεγάλων πίσω από τον Αϊ-Γιώργη.
Μια δόση δροσιάς και ξεγνοιασιάς έδωσε και στο φετινό

καλοκαίρι η εκδροµή στις “βρυσούλες”, στις πηγές του Ε-
λισσώνα, όπου το µοναδικό περιβάλλον µέσα στις ιτιές και
η µικρή λιµνούλα προσέλκυσαν τη νεολαία µας για πικ νικ
και παγωµένες βουτιές.
Ο Σύλλογος φρόντισε να καθαρίσει τον περιβάλλοντα

χώρο από τα φυτά και τα δέντρα, να ανοίξει το µονοπάτι
και να “ξαναζωντανέψει” την πηγή του Κότρωνα.
Ακόµη, φωτίστηκαν µε προβολείς το κτίριο του µουσείου

και η Παναγίτσα και τοποθετήθηκαν εύκαµπτοι σωλήνες
και σηµατοδότηση για τον περιορισµό του παρκαρίσµατος
στην πλατεία.
Στο Αρκουδόρεµα προσφέρθηκαν εδέσµατα στους προ-

σκυνητές και στο Λιµποβίσι ανήµερα του Αϊ-Γιάννη έγινε ε-
πιµνηµόσυνη δέηση παρουσία του Μητροπολίτη Αλέξαν-
δρου και κατάθεση στεφάνου στην  προτοµή του Κολοκο-
τρώνη
Προσπαθήσαµε και θέλουµε το χωριό µας να διατηρήσει

τη δυναµική του, να προοδεύει και να συνεχίσει να αποτε-
λεί για όλους µας µία ανάσα χαράς και ξεκούρασης.
Με την ευχή ότι του χρόνου οι φετινές συνθήκες θα α-

ποτελούν µια δυσάρεστη ανάµνηση, ευχόµαστε σε όλους
καλό Φθινόπωρο και καλό Χειµώνα. 

Aλλιώτικο το φετινό καλοκαίρι

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.
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Kαλοκαίρι 2020 στη Πιάνα

A°°∂§π∫∞ °. ™πæ∏

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

AÚÎÔ˘‰fiÚÂÌ·, 23 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. §ÈÌÔ‚›ÛÈ, 29 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘.



EÁÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ‰¿ÛÎ·ÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ N. K·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˘
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ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

Ο ΑΠΟΗΧΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑ∆ΙΑ (1843)
Οι τελευταίες πνευµατικές και πολιτικές παρακαταθήκες του προς τους Έλληνες λίγο πριν το τέλος

Οµιλία που έγινε από τον Σπύρο Γ. ∆ηµητρακόπουλο στο Λιµποβίσι στις 26 Σεπτεµβρίου 2020

Την νύχτα της 3 προς 4 Φεβρουαρίου 1843 έφευγε από τη ζωή
χτυπηµένος από αποπληξία ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ξεψύ-
χησε ήρεµος στο σπίτι του που ήταν στη γωνία Βουλής και Μου-
σών στην Αθήνα ενώ κοιµόταν, ύστερα από σύντοµη αδιαθεσία.
Ήταν καλά στην υγεία του, µάλιστα, το προηγούµενο βράδυ εί-
χε παραστεί σε χορό στο παλάτι όπου ήταν ευδιάθετος, διασκέ-
δασε ως αργά και χόρεψε ελληνικούς χορούς. Τρεις µόλις µέρες
πριν, την 1η Φεβρουαρίου, είχαν γίνει οι γάµοι του τριτότοκου γι-
ού του Κωνσταντίνου - Κολίνου µε τη Ραλλού Καρατζά, εγγονή
του ηγεµόνα της Βλαχίας Ιωάννη Καρατζά. Έφυγε από τη ζωή
στα 73 του χρόνια ήρεµος κι ευτυχισµένος, περιστοιχισµένος α-
πό παιδιά και εγγόνια, δοξασµένος και τιµηµένος από τους συ-
µπολίτες του, αφού αξιώθηκε να δει την πατρίδα του ελεύθερη,
χάριν της οποίας αγωνίσθηκε σ' όλην του τη ζωή. Ο ίδιος, υπα-
γορεύοντας τα Αποµνηµονεύµατά του στον Τερτσέτη, συµπύ-
κνωσε αυτή τη ζωή σε µια φράση: «όσον ηµπόρεσα έκαµα το
χρέος µου εις την πατρίδα και εγώ και όλη η φαµελιά µου, είδα
την πατρίδα µου ελεύθερη, είδα εκείνο που ποθούσα και εγώ και
ο πατέρας µου και ο πάπος µου και όλη η γενεά µου, καθώς και
όλοι οι Έλληνες».
Η είδηση του θανάτου του διαδόθηκε αστραπιαία στη µικρή τό-

τε πρωτεύουσα. «Ο θάνατός του εν τω άµα έθεσεν εις κίνησιν ό-
λη την πόλιν και από της ώρας ταύτης η συρροή του πλήθους εις
την οικίαν του ήτο µεγάλη και πολλοί στρατιωτικοί και πλήθος α-
γωνιστών κατασπαζόµενοι αυτόν έκλαιον απαρηγορήτως... ο δε
νεκρός ήτο κεκοσµηµένος µε την στολήν του Αντιστρατήγου, έ-
φερε το ξίφος το οποίον είχε εις την αρχήν της επαναστάσεως,
την περικεφαλαίαν εις το πλευρόν ... και εις τους πόδας τζαρού-
χια, το παλαιόν αυτού υπόδηµα, υποκάτω δε των ποδών ετέθη
Τουρκική σηµαία...». Με αυτά τα λόγια η εφηµερίδα Ταχύπτερος
Φήµη των Αθηνών που εξέδιδε ο Τριπολιτσιώτης λόγιος και α-
γωνιστής, σύντροφος του Κολοκοτρώνη και ιδρυτής εκδοτικού
οίκου Νικόλαος Παπαδόπουλος, ανήγγειλε στο φύλλο της
8/2/1843 στο αναγνωστικό της κοινό τον θάνατο του µεγάλου
νεκρού, µαζί µε όλες τις λεπτοµέρειες από την εκφορά που έγι-
νε µε πρωτοφανή επισηµότητα και πάνδηµη συµµετοχή, στις 5
Φεβρουαρίου στο Κοιµητήριο των Αθηνών.
Αλλά και στην υπόλοιπη χώρα ο λαός και οι Αρχές συµµετέ-

χουν στο γενικό πένθος και γίνονται παντού µνηµόσυνα, ψηφί-
σµατα ∆ήµων, λόγοι, δηµοσιεύσεις, αποφασίζονται ανεγέρσεις
µνηµείων: «Εις τα χρονικά της Ελλάδος θέλει είσθαι σπάνιον
φαινόµενον η ευγνωµοσύνη και το σέβας τα οποία αι επαρχίαι
άπασαι έδειξαν και δεικνύουσιν, προς τον αοίδιµον Θεόδωρον
Κολοκοτρώνην...» έγραφε ο Ιωάννης Φιλήµων στη δική του εφη-
µερίδα Αιών στις 3 Μαρτίου 1843. Στην Τρίπολη και σ' όλη την
Αρκαδία οι θρησκευτικές και τιµητικές εκδηλώσεις ήσαν ανάλο-
γες. «Μας γράφουν εκ Τριπόλεως, (έγραφε πάλιν ο Αιών στις 14
Φεβρουαρίου) ότι απερίγραπτος υπήρξεν η λύπη εις άπαντας εν
γένει τους κατοίκους εκείνου του τόπου, άµα ηκούσθη η είδησις
της αποβιώσεως του αοιδίµου γέροντος της επαναστάσεως Θε-
οδώρου Κολοκοτρώνη. Το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον δια πράξεώς
του απεφάσισε να τελεσθή µνηµόσυνον υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής τού αοιδίµου κατά την προσεχή Κυριακήν της Ορθοδο-
ξίας, ο δε Σχολάρχης ετοιµάζει να εκφωνήσει λόγους καταλλή-
λους».
Ένα τέτοιο αρκαδικό δείγµα της καθολικής συµµετοχής στο

πένθος και έκφραση ευγνωµοσύνης και αγάπης του κόσµου, αλ-
λά και αποδόσεως της οφειλόµενης τιµής στον ένδοξο νεκρό α-
ποτελεί και το Ψήφισµα του ∆ήµου Φαλάνθου, απ' όπου καταγό-

ταν ο µακαρίτης (ήταν, ως γνωστόν, Λιµποβισιώτης από πατέρα
και Αλωνιστιώτης από µητέρα, την Ζαµπία Κωτσάκη) που διέσω-
σε και δηµοσίευσε ο αυτός Νικόλαος Παππαδόπουλος, (Τα κατά
την κηδείαν του µακαρίτου Θ. Κολοκοτρώνου... εν Αθήναις,
1843, σελ. 107) και έχει ως εξής: «To ∆ηµοτικόν Συµβούλιον Φα-
λάνθου Μαθόν µε ενδόµυχον λύπην του, ότι ο αρχηγέτης της ελ-
ληνικής επαναστάσεως ο Αντιστράτηγος Θεόδωρος Κολοκο-
τρώνης απεβίωσε. Παρατηρούν ότι ο αοίδιµος ούτος ανήρ, ο
πολλά µογήσας δια την της Ελλάδος απελευθέρωσιν, όχι µόνον
ανήκει ιδικώς εις τον δήµον τούτον, ως καταγόµενος εκ του χω-
ρίου Λιµποβισίου, απαρτίζοντος µέρος του δήµου, αλλά και καθ'
όλον το στρατιωτικόν αυτού στάδιον περιστοιχούµενος πάντοτε
κατά µέγα µέρος από στρατιώτας εκ των χωρίων του δήµου, ω-
δήγησε πολλάκις εις το στάδιον της δόξης και το πλείστον αυ-
τούς νικητάς, περιέβαλεν ούτω µε φήµην και λαµπρότητα πολε-
µικήν, όλα ανεξαιρέτως τα απαρτίζοντα τον δήµον τούτον χωρία,
και τα κατέστησε τοιουτοτρόπως σεβαστά παρά τοις λοιποίς
Έλλησι. Θεωρούν όθεν το δηµοτικόν συµβούλιον δια τους ανω-
τέρω λόγους και εαυτόν και τον δήµον ολόκληρον εις χρέος ιε-
ρόν και απαράβατον του να απονείµη εξιδιασµένως προς την
σκιάν του µακαρίτου το σέβας και την ευγνωµοσύνην του.
Συνελθόν επί τούτου εις έκτακτον συνεδρίασιν και σκεψάµε-

νον, Αποφασίζει:  α΄. Να τελεσθώσιν υπέρ αναπαύσεως και συγ-
χωρήσεως της ψυχής αυτού δύο µνηµόσυνα εις τον ναόν τής
πρωτευούσης του δήµου κατά την παραδεδεγµένην τάξιν της
εκκλησίας µας, έν κατά την 25 Μαρτίου ελευσοµένου µηνός και
έν κατά την 2 Μαΐου ηµέραν, συµπληρούσαν τους τρεις µήνας α-
πό της τελευτής αυτού δια το τέλος τού να λάβωσι µέρος εις την
τελευταίαν εκκλησιαστικήν τελετήν όλοι οι παλαιοί στρατιώται
του δηµόται µας απόντες ήδη εις τα παραχειµάσια. β΄. Να ανε-
γερθή προς µνήµην αυτού µνηµείον λιτόν µεν αλλά διαρκές κα-
τά την οδόν των Τρικόρφων περί το λεγόµενον Ξηροπήγαδον,
θέσιν δηµοσίαν µεν αφ' ενός και εντός του δήµου µας, παρακει-
µένην δε αφ' ετέρου της πολυθρυλλήτου Τρικόρφου, όπου το-
σάκις ο αείµνηστος έδειξε δείγµατα προφανή και της στρατηγι-
κής αυτού εµπειρίας, και του προς την απελευθέρωσιν της πα-
τρίδος διακαούς έρωτός του, επί δε του µνηµείου να τεθή πλαξ
φέρουσα εγγεγλυµένην την εξής περιγραφήν:

Τω Θεοδώρω Κολοκοτρώνη, ανδρί στρατηγικοτάτω και φι-
λοπάτριδη, αρχηγέτη της Ελληνικής επαναστάσεως και τα µέ-
γιστα συντελέσαντι εις την της πατρίδος απελευθέρωσιν.
Ο ∆ήµος Φαλάνθου,
Σεβασµού και ευγνωµοσύνης ένεκα. 
γ΄. Παρακαλεί τους ιερείς όλους ανεξαιρέτως του δήµου να

µνηµονεύωσιν εις την θείαν λειτουργίαν του µακαρίτου δια εν έ-
τος ολόκληρον, αναθέτον εις την διάθεσιν αυτών δια να εγγρά-
ψωσι αν ευαρεστώνται εις τους δέλτους των προς παντοτινόν
µνηµόσυνον. δ΄. Αντίγραφον της παρούσης πράξεως να κοινο-
ποιηθή δια τα περαιτέρω εις τον κ. ∆ήµαρχον, προς όν ανατίθε-
ται και η µετά την έγκρισίν της εκτέλεσις της παρούσης. Εγένε-
το εν τη πρωτευούση του δήµου κατά την ογδόην Φεβρουαρίου
του 1843.

Ο Πρόεδρος Βασίλειος ∆ηµητρακόπουλος
Τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου».

Το ψήφισµα του ∆ήµου Φαλάνθου πραγµατοποιήθηκε εν µέ-
ρει. Στις 25 Μαρτίου πράγµατι, έγινε στην τότε πρωτεύουσα του
∆ήµου Πιάνα µνηµόσυνο και τελετή, µε συρροή κόσµου απ' όλα
τα γύρω χωριά. Την εποµένη, ο πρόεδρος του δηµοτικού συµ-
βουλίου Βασίλης ∆ηµητρακόπουλος, ο γνωστός «Τουρκοβασί-
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λης» του Αγώνα, περιγράφει σε επιστολή του (από 26 Μαρτίου
1843) που απευθύνει στον ∆ήµαρχο Φαλάνθου Κωνσταντάκο
∆ηµητρακόπουλο, αδελφό του που απουσίαζε στην Αθήνα, τα
πολύ ενδιαφέροντα που συνέβησαν εκείνο το διήµερο: «Εις τας
24 το εσπέρας επήγαµε εις Πιάνα οπού εκεί ήτον συνηγµένοι και
οι ιερείς της δηµαρχίας όλοι, καθώς και οι δηµοτικοί σύµβουλοι,
πάρεδροι και λοιποί πρόκριτοι των χωρίων, έγινε καθ' όλην την
τάξιν. Είχαµε πλουσιοπάροχες ετοιµασίες... και εις το τέλος εκ-
φωνήθη το εσώκλειστον εγκώµιον». Εγκώµιον είναι η οµιλία που
έγινε στο ναό και έγραψε ο δάσκαλος της Αλωνίσταινας Ιωάν-
νης Κωτσάκης, ανεψιός τού Κολοκοτρώνη. Ευτυχώς, και αυτή
διασώθηκε και απόκειται στο οικογενειακό αρχείο των ∆ηµητρα-
κόπουλων Αλωνισταίνης, είναι χειρόγραφο του ίδιου δασκάλου
και φέρει τον τίτλο «εγκώµιον Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, εκφω-
νηθέν κατά την 25 του µηνός Μαρτίου 1843 εις την πρωτεύου-
σαν του δήµου Φαλάνθου». Είναι το «εγκώµιον» προς τον Κο-
λοκοτρώνη µία σύγχρονη φωνή συναγωνιστού του µέσα στην
περιοχή όπου έδρασε και αγαπήθηκε, γεµάτη ειλικρίνεια, έκ-
φραση θαυµασµού για λογαριασµό των συνδηµοτών του Γέρου
του Μοριά, µια ζώσα εικόνα της εποχής που εγράφη, γι' αυτό συ-
γκινεί τους Αρκάδες ακόµα και σήµερα: «Εγκώµιον Θεόδωρου
Κολοκοτρώνη, εκφωνηθέν κατά την 25 του µηνός Μαρτίου εις
την πρωτεύουσαν του ∆ήµου Φαλάνθου. Καλόν είναι νοµίζω να
εκφωνούνται λόγοι δια τους υπέρ της κοινής ελευθερίας αγωνι-
σαµένους και θαπτοµένους πρωταγωνιστάς. Επειδή οι µεν µα-
χηταί και µετά θάνατον βλέπουσι ότι στεφανούνται βεβαίως και
αξίως των πράξεών των. Οι δε λοιποί εφησυχότες µε το ωραίον
τούτο θέαµα, διότι συναισθάνονται ότι εκπληρούν επαξίως τα
καθήκοντα προς τους θανόντας πρωταθλητάς ευεργέτας των.
Τοιούτος είναι ο αείµνηστος πρωταγωνιστής, ο περιβόητος Αρ-
χιστράτηγος της Πελοποννήσου, ο ακαταµάχητος Αρχηγός της
Ελληνικής Επαναστάσεως ο πρωταθλητής συµπατριώτης µας
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης όστις δεν υπάρχει ήδη εις την ζωήν,
αλλ' απεδήµησεν όπου ο σκληρός θάνατος τον επροσκάλεσε
(.....) ∆ιαπρέπων δε περί τα πολεµικά ως ουδείς άλλος και προ-
σχωρών αφειδώς εις όλας τας µάχας και τους κινδύνους και δια-
κινδυνεύων τα πάντα υπέρ της κοινής ελευθερίας, εκέρδησεν ό-
λας τας κρισίµους µάχας και έστησεν αγλαά τα τρόπαια κατά
των βαρβάρων. Τοιούτος δε γενόµενος όχι µόνον δεν επαίρετο,
αλλά ήτον προς πάντας µεν τους στρατιώτας προσοµιλητικός,
προς πάντας δε τους πάσχοντας φιλάνθρωπος και εις όλους
τους Έλληνας ευνοϊκός, και καθώς εις τας ατυχίας ήτον καρτε-
ρικός, ούτω και εις τους πόνους και εις τους µόχθους. Τοιούτος
δε περιµάχητος στρατηγός γενόµενος δικαίως και προσηκόντως
δύναται να συγκριθή µε εκείνους, τους Φωκίωνα και Περικλέα,
µεγάλους στρατηγούς των προπατόρων µας. Και δότε µοι να εί-
πω, ο περιφανής και περιβόητος αρχηγός του υπέρ ανεξαρτη-
σίας ιερού αγώνος Θ. Κολοκοτρώνης, ο προ ολίγου αποδηµή-
σας, συνεισέφερεν εις την κοινήν ελευθερίαν περισσότερον ή
πάντες οι Έλληνες (....). Τις δύναται να εύρη καλύτερον προστά-
την και πρόµαχον της Πατρίδος εις τους κινδύνους από τον ήδη
αντιστράτηγον Θ. Κολοκοτρώνην, όστις επροτίµησε να απολέση
και παίδας και ελευθερίαν και δόξαν, και αυτήν ταύτην την ζωήν
του ή να ίδη την Ελλάδα δούλην; ή τις δύναται να εύρη τόσον
γενναίον ήρωα ως τούτον τον περιώνυµον στρατηγόν όστις µε
την ηρωϊκήν και βοµβώδη του εκείνην φωνήν, ήτις θέλει αντηχεί
εις άπαντα τον αιώνα εις τα κορυφάς εκείνας των Τρικόρφων, εις
τας κορυφάς του Βαλτετσίου, εις τας κορυφάς Παλαιών Πατρών,
εις τας κορυφάς των ∆ερβενακίων, κατέστησε τους µεν Έλλη-
νας εις τα µάχας τολµηρούς ως λέοντας κατά των βαρβάρων,
τους δε ωµοτάτους τυράννους δειλοτέρους προς τους Έλληνας
και από αυτούς τους λαγωούς. (...) ∆ια τας αµιµήτους αρετάς
τού στρατηγικωτάτου µακαρίτου συµπατριώτου µας Θεοδώρου
Κολοκοτρώνη, δια τας προς την πατρίδα λαµπράς του εκδου-
λεύσεις, δια τας προς άπαντας τους Έλληνας µεγάλας του ευ-
εργεσίας οφείλοµεν ανεξαιρέτως, ευγνωµοσύνης ένεκα, σήµε-
ρον άπαντες οι εν τω ναώ τούτω, άνδρες τε και γυναίκες και πά-

ντες κατά µέρος Έλληνες δεόµενοι προς τον ύψιστον και ατενί-
ζοντες εις τον ουρανόν να κράξωµεν τρις εκ βάθους ψυχής το,
αιωνία του η µνήµη ο Θεός µακαρίζοι τον.

Εν Αλωνισταίνη την 25 Μαρτίου 1843
Ιωάννης παπα' Αντωνίου Κωτσάκης».

Εκτός όµως από τις επίσηµες έχοµε και εντελώς αυθόρµητες
λαϊκές εκδηλώσεις, όπως αυτοσχέδια δηµοτικά τραγούδια, ω-
σάν αυτό που δηµοσιεύτηκε στην Ταχύπτερο Φήµη του Νικολά-
ου Παπαδόπουλου (φ. 284/18 Μαρτίου 1843) µε την υποσηµείω-
ση «µας γράφουν εκ Τριπόλεως, ότι το παρόν ποίηµα στιχουρ-
γηθέν παρά τινος των εκείσε κατοίκων τραγωδείται εις ανάµνη-
σιν αυτού. Είς των συνδροµητών σας».
Ιδού και ο θρηνητικός αυτός δεκαπεντασύλλαβος που έχει

γραφεί ακριβώς για την περίσταση και προτείνω να τον ακούσω-
µε και να µεταφερθούµε κι εµείς νοερά στην ατµόσφαιρα οδύ-
νης και σπαραγµού που διακατείχε τους συµπατριώτες µας Τρι-
πολιτσιώτες εκείνες τις ηµέρες:
Βουνά µου µη χιονίσετε, κάµποι µη λουλουδίστε,
Και σεις Κουµπάραις βλάχισσαις, στα µαύρα να ντυθήτε.
Να κλαύτε τον Νουνούλη σας φτούν τον Κολοκοτρώνη,
Πούταν στον κόσµο ξακουστός και φοβερός στους Τούρκους,
Που πήρε την Τροπολιτσά, την ξακουσµένη χώρα,
Που χάλασε τον ∆ράµαλη κι έδιωξε τον Μπραϊµη.
Τρία πουλάκια κάθονται και θλιβερά λαλούνε,
Τόνα κάθεται στου Μυστρά στον Αγιολιά στη ράχη,
Το παραδευτερότερο στην Λιάκουρ' αποπάνω,
Το τρίτο το λυπητερό κάθεται στην Αθήνα.
Μοιρολογούσαν κι έλεγαν µ' ανθρώπινη λαλίτζα
Θε µου και τι να γίνηκε φτος ο Κολοκοτρώνης,
Μήτε στην Πάτρα φαίνεται µήτε στο Ντερβενάκι,
Μα µήτε και στα Τρίκορφα µήτε και στο Βαλτέτζι.
Εσύ πουλί των Αθηνών πουλάκι της Αθήνας,
Για δεν µας λες τι γίνεται µέσα εις την Αθήνα.
Πολλά κανόνια πέφτουνε, και θλιβερά βροντάνε,
Πολλοί άνθρωποι φαίνονται πολλ' είναι µαζωµένοι.
Μην είναι Εθνική γιορτή, µην είν' του Βασιλέως
Τι να σας πω µαύρα πουλιά τι να σας µολογήσω.
∆εν είναι Εθνική γιορτή δεν είν' του Βασιλέως
Κολοκοτρώνης πέθανε και πάνε να τον θάψουν.
Για δώσε λόγο στον Μωριά και σ' ούλη την Ελλάδα,
Για δώσε λόγο στην Τουρκιά για να χαρούν οι Τούρκοι
Μα δώστε λόγο στη Φραγκιά να µαυροφορεθούνε
Που πέθανε ο αρχηγός και ο Κολοκοτρώνης.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας διαβάσω µιαν επιστολή που

έγραψε ο Κολοκοτρώνης µόλις δύο ηµέρες προ του θανάτου του
στις 2 Φεβρουαρίου µε την οποία ευχαριστεί τον επτανήσιο λό-
γιο Ιωάννη Ζαµπέλιο, ο οποίος αφιέρωσε στον Κολοκοτρώνη την
τραγωδία του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» µε ωραία προσφώνησή
του στον πρόλογο του βιβλίου. Η ευχαριστήρια επιστολή του Κο-
λοκοτρώνη είναι σηµαντική και σηµαδιακή, γιατί προβλέπει τον
θάνατό του, δίδει τις τελευταίες του πατριωτικές συµβουλές και
προτρέπει τους Έλληνες στην νέα Mεγάλη Ιδέα της νεολαίας,
που δεν είναι άλλη από την ηθική και πνευµατική αναγέννησή
τους, διότι τότε, όπως λέγει, θα εκπληρωθεί το µέγα έργον και ο
κύριος σκοπός της Ελληνικής Επαναστάσεως:
Προς τον φιλόµουσον Ιωάννην Ζαµπέλιον Λευκάδιον
Εδέχθην ευγνωµόνως την οποίαν ευηρεστήθης να µοι προ-

σφωνήσης Τραγωδίαν Σου, Γεώργιος Καραϊσκάκης, συνοδευµέ-
νην και µε την φίλην µοι επιστολήν Σου της 7 ∆εκεµβρίου του λή-
ξαντος έτους. Τω όντι Κύριε, ο Ελληνικός αγών υπήρξε µακρός,
αιµοσταγής και πολυώδυνος. Αλλ' όσοι τον ετρέξαµεν, δεν εξε-
πληρώσαµεν, ειµή το προς την Πατρίδα ιερόν χρέος µας.
Τον ένδοξον και αιµατηρόν εκείνον αγώνα διεδέχθη ήδη άλ-

λος, ο αγών της ηθικής αναγεννήσεως της Ελλάδος. Ο νέος ού-
τος αγών είναι ειρηνικός, αλλ' επίσης ένδοξος και επίσης ακαν-
θώδης και επίπονος. Εάν οι απανταχού λόγιοι οµογενείς, µετα-
ξύ των οποίων συγκαταριθµείσαι, και η βαθµηδόν εκπαιδευόµε-
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νη Ελληνική νεολαία τα τρέξωσι µε τον αυτόν άδολον πατριωτι-
σµόν, και ενώσωσι την πολιτικήν µε την ηθικήν, ευδαίµων η Ελ-
λάς, µακάριοι και ηµείς! ∆ιότι τότε εξεπληρώθη καθ' όλην την ε-
ντέλειαν το µέγα έργον και ο κύριος σκοπός της Ελληνικής Ε-
παναστάσεως.Το κατ' εµέ, προσεγίσας ήδη το τέρµα του βίου,
και καταλιµπάνων την παρούσαν πρόσκαιρον ζωήν, δια να µετα-
βώ εις την αιώνιον, αισθάνοµαι γλυκυτάτην παρηγορίαν, διότι α-
φήνω την προσφιλή µου Ελλάδα ελευθέραν και ευκλεώς βασι-
λευοµένην, ευχόµενος εις την νέαν γενεάν πλείονας και κρείτ-
τονας τους καρπούς. Τούτο θέλει είσθαι η ευαρεστοτέρα προ-

σφορά εκ µέρους αυτής εις την κόνιν των ενδόξως υπέρ της Πί-
στεως και Πατρίδος πεσόντων και αγωνισθέντων, εν οις διακρί-
νεται και ο παρα Σού επαξίως υµνούµενος αοίδιµος Καραϊσκά-
κης. Χαίρε φίλε.
Την 2 Φευρουαρίου 1843 εν Αθήναις
Ο οµογενής Σου, Θ. Κολοκοτρώνης
Λόγια σοφά, µε αξία διαχρονική, βγαλµένα µέσα από την ε-

µπειρία ενός πολυκύµαντου βίου που πρέπει να µας προβληµα-
τίζουν και να µας εµπνέουν εσαεί. Σας ευχαριστώ,

Σπύρος Γ. ∆ηµητρακόπουλος

Βάπτιση στην Πιάνα
Μετά από αρκετό καιρό χαρούµενες φωνές α-
κούστηκαν στον Αγιώργη µας. 
Η Aφροδίτη Χαρ. Τερζή και ο σύζυγός της Θε-
όδωρος Παπαϊωάννου, βάπτισαν, στον Ι. Ν. Α-
γίου Γεωργίου Πιάνας, στις 9-8-2020, τον γιό
τους. Το όνοµα αυτού Μιχαήλ. Ευχόµαστε κά-
θε τύχη και ευτυχία στον νεοφώτιστο Μιχαήλ.

Νέα από το Σικάγο

Λάβαµε και δηµοσιεύουµε την παρακάτω φωτογραφία. Εικονίζονται οι
µαθητές του Ελληνικού Σχολείου “Ο Πυθαγόρας” της Κοινότητος του Αγί-
ου ∆ηµητρίου του Elmhurst IL. USA., οι οποίοι γιορτάζουν, µε τις φουστα-
νέλες τους, την ιστορική ηµέρα της 28ης Οκτωβρίου. Μεταξύ αυτών και ο
µικρός Πιανιώτης Θεόδωρος ∆ηµ. Σιψής, όπως µας πληροφορούν οι υπε-
ρήφανοι παππούς Θόδωρος Σιψής (Παπαρούντας) και γιαγιά Αικατερίνη. 
Η γιορτή έγινε παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφό-

ρου, του Μητροπολίτη του Σικάγου και των ιερέων της κοινότητας κατά την
χειροτονία του νέου ιερέα Μιχαήλ Γιαβρή.
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Το πρώτο του βιβλίο εξέδωσε ο συµπατριώτης
µας Κωνσταντίνος Γ. Κορµπάκης, εγγονός του
Στράτη Κορµπάκη. Ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε και
µεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε στο τµήµα Φιλο-
λογίας στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών κι αγαπά τη
λογοτεχνία. Αγαπηµένα του είδη είναι τα βιβλία φα-
ντασίας, τα αστυνοµικά και ιστορικά µυθιστορήµατα.
“Το τίµηµα είναι ο χρόνος” είναι η πρώτη σειρά βι-
βλίων φαντασίας που γράφει και η πρώτη αποστολή,
(το πρώτο βιβλίο), µας εισάγει στον κόσµο της µα-
γείας των στοιχείων της φύσης.

“Το τίµηµα είναι ο χρόνος”. Το βιβλίο αυτό αποτε-
λεί το πρώτο της σειράς «Το τίµηµα είναι ο χρόνος»

και συγκαταλέγεται στα βιβλία φαντασίας. Η υπόθεσή του είναι η εξής: Οι Τρί-
δυµες σκοτεινές µάγισσες έχουν ξεκινήσει το σχέδιο κυριαρχίας τους στον κό-
σµο. Το µόνο όπλο στα χέρια του Συµβουλίου των Μάγων για την αντιµετώπισή
τους είναι δύο µάγοι, που δεν γνωρίζουν τι τους έχει επιφυλάξει η µοίρα. Η Ιό-
λη, µια µάγισσα του νερού, κι ο Ωρίωνας, ένας µάγος της φωτιάς, λαµβάνουν έ-
ναν φάκελο µε ασυνήθιστο τρόπο. Μέσα στον φάκελο βρίσκεται ένα γράµµα α-
πό το Συµβούλιο των Μάγων, που τους αναθέτει την πρώτη τους αποστολή.
Από κείνη τη στιγµή, ξεκινά ένα ταξίδι στον κόσµο της µαγείας. Στόχος τους

είναι να εµποδίσουν τις Τρίδυµες από την υλοποίηση των ιδιοτελών τους σχε-
δίων. Θα συναντήσουν µυθικά πλάσµατα που θα σταθούν εµπόδιό τους, µαται-
όδοξους ανθρώπους που δεν διστάζουν πουθενά και µαγικά κεµήλια που θα
τους βοηθήσουν στη µάχη τους ενάντια στο σκότος. Γνωρίζουν όµως εξαρχής
πως, ακόµα κι αν επιτύχουν σ' όσα τους αναθέσουν, ο χρόνος θα είναι αµείλι-
κτος µαζί τους. Η πρώτη αποστολή των µάγων αποτελεί το πρώτο βιβλίο της
σειράς “Το τίµηµα είναι ο χρόνος”, που θα σας ταξιδέψει σ' έναν σύγχρονο κό-
σµο µαγείας, όπου οι µάγοι µάχονται µε ξόρκια φωτιάς, νερού, γης και αέρα, υ-
ποταγµένα στο φως και το σκότος.
Μυθιστόρηµα Φαντασίας, Εκδόσεις Πηγή, (2020), 648 σελ.
Μπορείτε να παρακολουθείτε νέα του συγγραφέα µέσω των κοινωνικών

του σελίδων στο Facebook (Κορµπάκης Κωνσταντίνος) και στο Instagram
(ckorbakis). Βρείτε το βιβλίο του Κωνσταντίνου είτε στην ιστοσελίδα του εκ-
δοτικού «Πρότυπες εκδόσεις Πηγή» ή σε οποιοδήποτε ενηµερωµένο βι-
βλιοπωλείο.
Ευχόµαστε “καλό ταξίδι” στο βιβλίο του συµπατριώτη µας και πάντα ε-

πιτυχίες.

Nεοεµφανιζόµενος Πιανιώτης συγγραφέας

Κωνσταντίνος Γ. Κορµπάκης

Νέο σήµα του Αστέρα Τρίπολης
Ο Αστέρας Τρίπολης παρουσίασε το νέο έµβληµα του συλλόγου, µε την έµπνευση του να προ-
έρχεται από την ιστορία. Στο νέο έµβληµα:  
- ∆ιατηρείται στην πιο υψηλή θέση το Αστέρι, µε το οποίο ταξίδεψε στον χρόνο ο σύλλογος κα-
θώς και η Χρονολογία ίδρυσής του, το 1931.  
- ∆ιατηρούνται τα παραδοσιακά χρώµατα της οµάδας. Το µπλε, το κίτρινο και το λευκό.  
- ∆εσπόζει το άγαλµα του Θ. Κολοκοτρώνη, που βρίσκεται στην πλατεία Άρεως και παρουσιάζει
τον Γέρο του Μοριά στη µάχη. Το άγαλµα εµφανίζεται µέσα στον Θυρεό, µε τον συµβολισµό της

ασπίδας να δείχνει την αποφασιστικότητα για άµυνα.  
- Yπάρχει η φράση "ET IN ARCADIA EGO" γραµµένη πάνω σε αυτό, που σφραγίζει τη σχέση της οµάδας µε ολόκληρη την Αρ-
καδία. Η φράση, που σηµαίνει "Και εγώ στην Αρκαδία έζησα" σφραγίζει τη σχέση της Αρκαδίας µε ολόκληρη την ανθρωπότη-
τα και συµβολίζει το Αρκαδικό Ιδεώδες, που στην πάροδο των χρόνων από τη νοσταλγία για τη φυσική ζωή µετατράπηκε σε
δύναµη και γνώση. 
Σεβασµός στην ιστορία, λοιπόν και συµβολισµοί που ξεπερνούν έναν αθλητικό σύλλογο, αποτυπώνονται σε ένα έµβληµα που
θα ταξιδέψει τον ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ και που επιβεβαιώνει τον δικό του µοναδικό δρόµο και τους σταθµούς του: Η ΙΣΤΟΡΙΑ Ε-
ΧΕΙ ΑΡΧΗ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ!  
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Την ∆ευτέρα, 17η Αυγούστου 2020, έγινε στην πλατεία
της Πιάνας, η Γενική Συνέλευση των µελών του Συλλόγου
Πιανιωτών ο Άγιος Γεώργιος. 
Αρχικά εγκρίθηκε ο ισολογισµός του Συλλόγου (δηµοσιεύ-
εται πιο κάτω), αφού είχε ελεγχθεί από τους οικονοµικούς
ελεγκτές, διαβάστηκαν τα πεπραγµένα του ∆.Σ. (όπως τα
παρακολουθείτε µέσα από την εφηµερίδα µας), για το διά-
στηµα από 31/3/19-31/7/20 και απαλλάχθηκε το ∆.Σ.
Στη συνέχεια η πρόεδρος του Συλλόγου Ματίνα Γκουζιού-
λη αναφέρθηκε σε διάφορα θέµατα, που αφορούν το Σύλ-
λογο και το χωριό µας και ακολούθησε συζήτηση έπ΄αυ-
τών:
1) ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ. Αποφασίστηκε η εύλογη αναµονή ενό-
ψει των αποφάσεων του ∆ήµου Τρίπολης για την κατα-
σκευή-ανακαίνιση των παιδικών χαρών στην περιφέρειά
του. 
2) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Ψηφίστηκε έγκριση
προς το ∆.Σ. να προχωρήσει στην πώληση του γραφείου
της Αθήνας λόγω υποβάθµισης και επικινδυνότητας της
περιοχής που βρίσκεται. Έγινε πρόταση για µεταφορά του
αρχείου του Συλλόγου στην Πιάνα. 
3) ΜΟΥΣΕΙΟ. Να συνεχιστεί η προσπάθεια για ένταξη της
µεταφοράς-ανακαίνισης του µουσείου σε πρόγραµµα του
∆ήµου ή της Περιφέρειας. 
4) ΕΠΕΤΕΙΟΣ 200 ΧΡOΝΩΝ ΑΠΟ 1821. Έγιναν προτάσεις,
εκτός από τις εκδηλώσεις του ∆ήµου Τρίπολης, να γίνει
κάτι ξεχωριστό από το χωριό µας για την επέτειο. Προτά-
θηκαν η δηµιουργία ταινίας µικρού µήκους ή θεατρικού.
'Έγινε σύσταση επιτροπής για προτάσεις.
5) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ. Να συνεχιστεί η προσπά-
θεια για την παραχώρηση της χρήσης, για ορισµένο διά-
στηµα, του γηπέδου της Πιάνας, στο ∆ήµο Τρίπολης ή στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου µε σκοπό την αξιοποίησή του.
6) ΣΗΜΑΝΣΗ για ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ και για ΣΠΗΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑ.
Έχουµε πάρει προσφορά και δροµολογείται η υλοποίηση.
Πρόταση για σωστή σήµανση της κύριας εισόδου του χω-
ριού καθώς και για σήµανση από ∆αβιά, Αλωνίσταινα και
Βυτίνα.

7) ΛΙΣΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Εκτός από την ε-
νηµέρωση του καταλόγου µε τις ετήσιες συνδροµές των
µελών, να µελετηθεί η αποστολή µηνύµατος στα κινητά τη-
λέφωνα των µελών του Συλλόγου για τις οφειλές των συν-
δροµών.
8) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Είναι σε εκκρεµότητα η τακτοποίηση της
βιβλιοθήκης του Πνευµατικού κέντρου της Πιάνας. Προτά-
θηκε η δηµιουργία κινητής βιβλιοθήκης για τα παιδιά στην
πλατεία του χωριού το καλοκαίρι.
9) ΧΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ. Αποφασίστηκε να συνεχιστεί η εκδή-
λωση και προτάθηκε να γίνεται µια φορά το χρόνο και µια
συνάντηση των µελών του Συλλόγου στην Αθήνα.
10) ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ. Η τράπεζα αίµατος του Συλλόγου υπολει-
τουργεί. Πρέπει να γίνει προσπάθεια από όλους µας και ει-
δικά από τους νέους να ενισχυθεί. 
11) ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ. Μετά τις καλοκαιρινές προσπάθειες του
Συλλόγου, µε εργάτες και εθελοντές, για καθαρισµό και α-
νάδειξη του χώρου, να συνεχιστεί η προσπάθεια µε τη
∆ΕΥΑΤ και το ∆ήµο Τρίπολης ώστε να αξιοποιηθεί και να
καταστεί επισκέψιµο το πανέµορφο αυτό σηµείο του χωρι-
ού µας.
12) ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ. Τοποθετήθηκαν από τον ∆ήµο Τρί-
πολης πινακίδες και εύκαµπτοι οριοθέτες για την αποτρο-
πή παρκαρίσµατος των αυτοκινήτων στην πλατεία και στην
παιδική χαρά. Πρέπει να γίνει σήµανση για PARKING προς
το Πνευµατικό κέντρο. 
Να εξεταστεί, µε την τοποθέτηση κώνων, η διακοπή, εκτός
εξαιρετικής ανάγκης, της κυκλοφορίας στην πλατεία, για
συγκεκριµένες ώρες, τον Αύγουστο και τις ηµέρες των ε-
ορτών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Πρόταση για καθαρισµό του βράχου από τα φυτά ώστε να
φαίνεται καλύτερα ο βράχος κάτω από την εκκλησία.
Πρόταση για τοποθέτηση βρύσης µε µεγάλο λάστιχο µέσα
στο νεκροταφείο και καθαρισµός του νεκροταφείου, από
τα χόρτα, δυο φορές το χρόνο. 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου 

EM¶OPIA  AYTOKINHTøN

™A´NH™ ¢HMHTPIO™
(°Èfi˜ ÙË˜ °ÈfiÏ·˜ ™·ÓÈ‰¿)

§. £HBøN 171, A£HNA - TH§. 210 4910901
sainiskar@hotmail.com
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Ειδήσεις  -  Σχόλια

• Με την αλλαγή στο κυβερνητικό επιτελείο, της 4-8-
2020, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσι-
σε, µεταξύ άλλων, την τοποθέτηση της συµπατριώτισ-
σάς µας Βίκυς Λοΐζου, στο Υπουργείο Τουρισµού, µε κα-
θήκοντα Γενικού Γραµµατέως Τουριστικής Πολιτικής και
Ανάπτυξης. Ευχόµαστε στη Βίκυ καλή επιτυχία στα νέα
της καθήκοντα. 

• ∆ήµος Τρίπολης. Με απόφαση του ∆ηµάρχου Τρίπολης
κ. Κώστα Τζιούµη, ανανεώθηκε, µε το ίδιο αντικείµενο,
η θητεία των Αντιδηµάρχων του ∆ήµου Τρίπολης, ως τις
2 Σεπτεµβρίου 2021. Πρόκειται για τους Αλέξανδρο Κα-
νελλόπουλο, Ελένη Καρούντζου, Γεώργιο Λαγό, ∆ηµή-
τριο Μακαρούνη, Αντώνιο Τσαγκαρέλη και Κώστα Κα-
τσαφάνα.

• Εγκρίθηκαν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου:

α. το πρακτικό ∆ηµοπρασίας (Φάση Β'), ανάδειξη οριστι-
κού µειοδότη και κατακύρωση του έργου «Συνέχιση α-
σφαλτόστρωσης - συντήρησης του δρόµου Α-
ΛΩΝΙΣΤΑΙΝΑ - BYTINA», π/µου 100.000,00 € και
β. η Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας
Πελοποννήσου του ∆ήµου Τρίπολης και του Περιφερει-
ακού Ταµείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου για την υλο-
ποίηση του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση βατό-
τητας δρόµου από επαρχ. οδό ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΙΑΝΑΣ-Α-
ΛΩΝΙΣΤΑΙΝΑΣ προς ΛΙΜΠΟΒΙΣΙ».

• Αγριογούρουνα εµφανίστηκαν, τον Σεπτέµβριο, µέσα
στο χωριό!!! Για δύο συνεχόµενα βράδυα, αγριογούρου-
να, µπήκαν στον κήπο της Ευγενίας και της Ελένης Τρά-
κα και κατέστρεψαν την παραγωγή.

• ∆ιάρρηξη σε δύο σπίτια στην πάνω γειτονιά του χωρι-
ού έγινε πρόσφατα στην Πιάνα. Προσοχή!!!

EΣO∆A                                                                        EYPΩ
ΣYN∆POMEΣ-ENIΣXYΣEIΣ

α. Mελ�ν εσωτερικ�� ........................................... 3.750,00
�.. Mελ�ν ε�ωτερικ�� ............................................. 787,73

Eνισ��σεις στη µν�µη συµπατριωτ�ν ................................. 1.090,00
Eισ��ρ�ς στ�ν Σ�λλ�γ� για την εκκλησ�α ........................ 400,00
Eν�σ�υση απ� Θε�δωρ� K. Συψ� 700 USD .......................... 600,59
Eν�σ�υση Aντ�νη Παπανικ�λα 1000 USD .......................... 877,20
Eν�σ�υση για µ�υσε�� απ� Θ. Σιψ�, Nτ�να και 
T"�µη Aν. K�"ι�υ 1500 USD ...................................................... 1.286,80
#σ�δα απ� την �θιν�πωριν� γι�ρτ� και µπαρ 14/8......... 538,03
Eκδ�λωση Πι%νας A�γ�υστ�ς 2019 (λα�ν��) ................ 1.469,00
Eν��κι� µαγα"ι�� και τραπε"�καθισµ%των απ�
Kαν�λλ� Θαν%ση ...................................................................... 420,00 
X�ρ�εσπερ�δα Aθ�νας 09/02/20 πρ�σκλ�σεις ................. 2.184,00
X�ρ�εσπερ�δα Aθ�νας 09/02/20 λα�ν�� ............................ 735,00
X�ρ�ς Aπ�κρι% Πι%να 01/03/20 πρ�σκλ�σεις .................... 450,00
X�ρ�ς Aπ�κρι% Πι%να 01/03/20 λα�ν�� .............................. 387,00
T�κ�ι .................................................................................. 1,84
Eν�σ�υση απ� Παπαδ�π�υλ� Mι�%λη 200 USD

ΣYNOΛO EIΣΠPA�EΩN ................................................14.977,19

YΠOΛOIΠO TAMEIOY 31/3/2019...............................12.463,05
ΣYNOΛO.....................................................................27.440,24

E�O∆A                                                                  EYPΩ
EK∆OΣH ΠEPIO∆IKOY:
Tε���ς 69, εκτ�πωση και  EΛTA ......................... 1.089,00
Tε���ς 70, εκτ�πωση και EΛTA .......................... 1.137,00
Tε���ς 72, εκτ�πωση και EΛTA .......................... 1.077,50
Tε���ς 74, εκτ�πωση και EΛTA .......................... 1.190,00

EK∆OΣH HMEPOΛOΓIOY 2020 ............................ 2.039,29
#��δα γρα�ε�ων Aθ�νας-Πι%νας ∆EH, OTE,
INTERNET ................................................................ 698,79
#��δα εκκλησ�ας (αγ�ρ% µεταλλ�ων) ................. 183,80
Eκδ�λωση για τις γυνα�κες τ�υ �εν�να ............. 350,00
Πληρωµ� ENΦIA-Φ�ρ�υ και λ�γ�στρια ................ 468,75
#��δα τραπε"�ν.................................................... 78,27
H�ητικ% Aγ. Γεωργ��υ-Aυγ��στ�υ 2019 και
Aπ�κριες 2020 ........................................................ 650,00
EK∆HΛΩΣEIΣ AYΓOYΣTOY 2019:  
Πιανιώτικη & λαϊκή βραδιά ..................................... 1.450,00
∆ώρα λαχειοφόρων ................................................   281,44
Xοροεσπερίδα Aθήνας 09/02/2020 ...............................  2.258,00
Aποκριές στην Πιάνα 01/03/2020 .......................... 1.302,40
Aγ�ρ% �ρωµ%των για τις κ��νιες ....................... 100,40
Aγ�ρ% �υτ�ν και γεωπ�ν�ς ............................... 320,00
Eργατικ% ................................................................ 240,00
Kατ%θεση στ�ν �ργανισµ� “Γιατρ�� �ωρ�ς
σ�ν�ρα” σε µν�µη I. ∆ελ� ................................... 50,00
∆ιάφορα ...................................................................    681,84
Συνδροµή στην Παναρκαδική οµοσπονδία ..............       20,00

ΣYNOΛO EΞO∆ΩN .................................................15.666,48
Kατάθεση λογ/σµών E.T.E. 647/70056287............ 142,04
Kατάθεση λογ/σµών E.T.E.104/29667941...............11.531,72
Mετρητά ...................................................................    100,00
ΣYNOΛO .................................................................11.773,76

“ΣYΛΛOΓOΣ ΠIANIΩTΩN” IΣOΛOΓIΣMOΣ 31 I�υλ��υ 2020

ΣYNOΛO EΣO∆ΩN .......................................................................................... 27.440,24
ΣYNOΛO E�O∆ΩN .......................................................................................... 15.666,48
YΠOΛ. TAMEIOY ............................................................................................................ 11.773,76
∆OΛAPIA USD ............................................................................................................... 200.00
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Επέτειος της Άλωσης µε εκδηλώσεις στο Λιµποβίσι
Στο Λιµποβίσι «χτύπησε η
καρδιά» των εκδηλώσεων του
∆ήµου Τρίπολης, το πρωί του
Σαββάτου, για την επέτειο της
Άλωσης.
Αρχικά, τελέστηκε Αρχιερατι-
κή δοξολογία χοροστατού-
ντος του Σεβασµιότατου Μη-
τροπολίτη Μαντινείας & Κυ-
νουρίας κ.κ. Αλέξανδρου και
ακολούθησε επιµνηµόσυνη
δέηση, κατάθεση στεφάνων
στην προτοµή του Θεόδωρου
Κολοκοτρώνη και ανάκρουση
του Εθνικού Ύµνου από τη Φι-
λαρµονική του ∆ήµου Τρίπο-
λης. Η Αντιδήµαρχος Πολιτι-
σµού, Ελένη Καρούντζου, κα-
λωσόρισε τους παρευρισκόµε-
νους, εκ µέρους του ∆ηµάρχου Τρίπολης κ. Κώστα Τζιούµη και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. «Εδώ που έζησαν και έδρασαν
οι ανυπότακτες γενιές των Κολοκοτρωναίων, µε εξέχουσα µορφή τον θρυλικό Γέρο του Μοριά, τον Θεόδωρο Κολοκο-
τρώνη».
Στη συνέχεια, έγινε οµιλία από τον δικηγόρο-συγγραφέα Σπύρο Γ. ∆ηµητρακόπουλο, από την Αλωνίσταινα, µε θέµα: «Θε-
όδωρου Κολοκοτρώνη Μνηµόσυνον: Ο απόηχος του θανάτου του στην Αρκαδία. Οι τελευταίες πνευµατικές και πολιτικές
υποθήκες του προς τους Έλληνες πριν το τέλος».
Οι εκδηλώσεις έκλεισαν µε Κολοκοτρωνέικα τραγούδια από τον ∆ηµήτρη Καραχάλιο.

Με µεγάλη αγωνιστική επιτυχία, πραγµατοποιήθηκε, την
26η Σεπτεµβρίου, ο «Κολοκοτρώνειος Αγώνας ∆ρόµου», µε
αφορµή τις εκδηλώσεις για την 199η επέτειο της Άλωσης
της Τριπολιτσάς.
Ήταν αγώνας 28 χλµ., που έγινε από το Λιµποβίσι στην Τρί-
πολη. Άνδρες και γυναίκες που συµµετείχαν, πέρασαν από τα
χωριά του Φαλάνθου, Πιάνα, Άνω και Κάτω ∆αβιά, αλ-
λά και από άλλα ιστορικά σηµεία της περιοχής.
Συµµετείχαν 100 δροµείς, σύµφωνα µε τα όσα όρι-
ζε το υγειονοµικό πρωτόκολλο και εφαρµόστηκαν
όλες οι προφυλάξεις. Τον αγώνα οργάνωσε ο ∆ή-
µος της Τρίπολης, σε συνεργασία µε τα σωµατεία,
ΕΟΣ Τρίπολης, Σ∆Υ Τρίπολης και Αρκάδες ∆ροµείς.
Οι αθλητές και οι αθλήτριες, πήραν εκκίνηση από υ-
ψόµετρο 1.200 µ. και τερµάτισαν στην Πλατεία
Άρεως της Τρίπολης, σε υψόµετρο 655 µ. µέτρων.
Την 1η θέση στους άνδρες κατέλαβε ο Νίκος Ελ-
φάντι (1.51.48), ενώ στις γυναίκες, πρώτευσε η Τί-
να Λάµπρου (2.09.27) απ' την Λακωνία. ∆εύτερος
στους άνδρες ήταν ο Γιάννης ∆ηµόπουλος και τρί-
τος ο Παναγιώτης Πολίτης. Στις γυναίκες, δεύτερη
ήταν η Άντζελα Τερζή και τρίτη η Μαρία-Στέλλα Ξε-
νάκη.

Τίµησαν τον Θ. Κολοκοτρώνη 
τρέχοντας το «Λιµποβίσι-Τρίπολη»
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Ένα αρκετά επικίνδυνο σηµείο για τα αυτοκίνητα, στον
δρόµο προς το νεκροταφείο, κάτω από το πολιτιστικό
κέντρο, επιδιορθώθηκε. 
Η πέτρινη µάντρα που είχε γκρεµιστεί και ο δρόµος

που είχε «κουφώσει» επικίνδυνα, κινητοποίησαν τον
Πάρεδρο Χρ. Καρούντζο, τον Αντιδήµαρχο Αλ. Κανελ-
λόπουλο και τον ∆ήµο Τρίπολη και έγινε διαπλάτυνση
και στερέωση του δρόµου. 
Η νέα τσιµεντένια µάντρα και τα κάγκελα που τοποθε-

τήθηκαν κατέστησαν τον δρόµο ασφαλή για τους πε-
ζούς και τα αυτοκίνητα.  
Ελπίζουµε ότι σύντοµα οι αρµόδιοι του ∆ήµου θα επι-

ληφθούν και θα επιδιορθώσουν παρόµοια επικίνδυνα ση-
µεία στο χωριό όπως: Στο δρόµο κάτω από το σπίτι του
Χαϊµαλή, πάνω από το σπίτι του Αν. Ι. Σινάνη. Στο δρό-
µο προς τη βρύση του Αφέντη κάτω από το σπίτι του
Βασίλη Γ. ∆ελή και στο δρόµο από το Σταυροπιό προς
τα σπίτια Σαρρή και Φ. Μπράτιµου (µπάρες ασφαλείας).

¶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

Ο δρόµος προς το νεκροταφείο
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Προσφορές προς τον Σύλλογο για ενίσχυσή του

➢ Ο Παναγιώτης ∆. Σιψής 60 ευρώ,
➢ Ο Ανδρέας Φωτόπουλος 150 ευρώ,
➢ Ο Νίκος Π. Σινάνης 50 ευρώ,
➢ Ο Αντώνης Παπαγεωργίου 50 ευρώ, 
➢ Ο Κώστας ∆. Κανελλόπουλος 50 ευρώ,
➢ Η Βάσω ∆ελή-Κουτσουµπού 50 ευρώ στη µνήµη του 

αδελφού της ∆ηµήτρη,
➢ Ο Αναστάσιος Θ. Σιψής 50 ευρώ στη µνήµη 

του θείου του ∆ηµήτρη ∆ελή.

Προσφορές προς τον Σύλλογο για 
την Εκκλησία του Αγιώργη

- Η Σταµάτα Αδαµοπούλου-Τριαντοπούλου 50 ευρώ

Ευχαριστούµε τους συµπατριώτες µας και τους στέλ-
νουµε θερµές ευχές.

Γάµοι

- Η Ιωάννα Κ. Πετροπούλου, παντρεύτηκε, στις 24-7-
2020, στον Ι. Ν. Πέτρου και Παύλου στη Βάρη Αττικής,
τον Παναγιώτη Μανωλιουδάκη. Η γαµήλια δεξίωση δό-
θηκε στο Κτήµα Βέλλη στο Κορωπί.
-  Ο Τάκης Χρ. Λυµπερόπουλος, γιός της συµπατριώτισ-
σάς µας Τούλας Γ. Σαραντοπούλου, παντρεύτηκε, στις
10-9-2020, την Γιάννα Πλιώτα.
Ευχόµαστε κάθε ευτυχία και καλούς απογόνους.

Γεννήσεις

- Ο Βασίλης ∆. Γαληνός, γιός της Γεωργίας Κ. Κανελλο-
πούλου, και η σύζυγός του Έφη Γιαννίτση, απέκτησαν,
στις 28-1-2020, αγοράκι, το δεύτερο παιδί τους.
- Η Αιµιλία Ν. Μπόλου, εγγονή της Αριστέας Φ. Πετρο-
πούλου, και ο σύζυγός της Σταύρος Σταθόπουλος, απέ-
κτησαν, στις 29-6-2020, αγοράκι, το πρώτο παιδί τους.
- Η ∆ήµητρα Στ. Καραπάνου, κόρη της Τούλας ∆. Κανελ-
λοπούλου, και ο σύζυγός της Ευάγγελος Κόλλιας, απέ-
κτησαν, στις 28-7-2020, κοριτσάκι, το πρώτο παιδί τους.
- Ο Παναγιώτης Ανδρ. Γιανναράς και η σύζυγός του
Άντζελα, που ζούν στη Μελβούρνη Αυστραλίας, απέκτη-
σαν, στις 6-8-2020, κοριτσάκι, το πρώτο παιδί τους.
- Ο Μιλτιάδης ∆. Σαρρής και η σύζυγός του Άρτεµη Πο-
τόσογλου, απέκτησαν, στις 12-9-2020, αγοράκι, το πρώ-
το παιδί τους.
- Ο Θεοφάνης Σµαργιανάκης, γιος της Σοφίας Θεοφ. Πα-
πανικόλα, και η σύζυγός του Αναστασία ∆ηµητρίου, απέ-
κτησαν, στις 17-9-2020, κοριτσάκι, το δεύτερο παιδί τους.
Στους ευτυχείς γονείς ευχόµαστε ολόψυχα να ζήσουν
ευτυχισµένα τα νεογέννητα.

Βαπτίσεις
- Η Ολυµπία Π. Κανέλλου και ο σύζυγός της Χρήστος
Φοινίκος, βάπτισαν, στις 12-7-2020, το γιό τους. Ο Ευάγ-
γελος είναι το δεύτερο παιδί τους.
- Ο Αποστόλης Ηλ. Μαντάς, γιός της Τούλας Γ. Κανέλλου,
και η σύζυγός του Αναστασία Μαυρογένη, βάπτισαν, στις
11-7-2020, στην Ιερά Μονή Κοίµησης Θεοτόκου στον Ωρω-

Το ∆.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί τους παρακάτω για την
βοήθειά τους και τις προσφορές τους:
- ∆ήµο Τρίπολης και ιδιαίτερα την συµπατριώτισσά µας Α-
ντιδήµαρχο Πολιτισµού και Τουρισµού του ∆ήµου Τρίπολης
Ελένη Καρούντζου που ενέταξαν την Πιάνα στο πρόγραµ-
µα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων παρέχο-
ντας δωρεάν ψυχαγωγία στα παιδιά µας µε την παράσταση
κουκλοθέατρου που παρουσιάστηκε τον Αύγουστο στην
πλατεία του χωριού.
- ∆ηµήτρη Λαλιώτη για την τοποθέτηση τεσσάρων (4) προ-
βολέων, αγορασµένων από το Σύλλογο, για τον φωτισµό
της πρόσοψης του Μουσείου. 
- Τασία Ν. Αδαµοπούλου για την προσφορά της µαστίχας
και των λουκουµιών που κεράστηκαµε στην Παναγιά.
- Γιάννη ∆ιον. Παπανικόλα για την φροντίδα, ώστε όλο τον
Αύγουστο να προβάλονται, στην πλατεία, ταινίες για τα µι-
κρά παιδιά, καθώς και για την τοποθέτηση εύκαµπτων οριο-
θετών για την αποτροπή παρκαρίσµατος των αυτοκινήτων
στην πλατεία και στην παιδική χαρά.
- Νάνσυ Π. Κανελλοπούλου για τη διοργάνωση και υλοποί-
ηση των εκδηλώσεων για τα παιδιά στην πλατεία καθώς και
για την αγορά αναλώσιµων ειδών για τις εκδηλώσεις αυτές.
- Ευσταθία Αντ. Τριανταφυλλίδη για την δηµιουργική απα-
σχόληση των παιδιών στις εκδηλώσεις στην πλατεία.
- Θανάση Κανέλλο για την προσφορα του παγωτού µε το ο-
ποίο κεραστήκαµε όλοι τον ∆εκαπενταύγουστο.
- ∆ηµήτρη Αντ. Τριανταφυλλίδη για την προσφορα γλυκών
(κουρκουµπίνια) για τον ∆εκαπενταύγουστο.

- Super market ΚΟΛΛΙΑΣ στην Τρίπολη για την προσφορά α-
ναλώσιµων για τον ∆εκαπενταύγουστο.
- Κώστα Γεωργούλη από το µαγαζί στο Λιµποβίσι για την
προσφορά γλυκών (νόστιµες δίπλες) και νερών στο Αρκου-
δόρεµα.
- Νίκο Π. Σινάνη για την προσφορα τυριών στο Αρκουδόρεµα.
- Γιώργο Μαυραειδόπουλο για την προσφορα ψωµιού στο
Αρκουδόρεµα.
- Κώστα Αργυρόπουλο για την προσφορα µαστίχας και τσί-
πουρου στο Αρκουδόρεµα.
- ∆ηµήτρη Π. Σιψή για την µεταφορά των περιπατητών από
τις Βρυσούλες.
- Παναγιώτη και Θύµιο Σινάνη και στον Βαγγέλη Έξαρχο για
τις εργασίες στις Βρυσούλες.
- Γιώργο Σπ. Σιψή, Γιώργο Μαυραειδόπουλο, ∆ιονύση Πα-
πανικόλα, Γιάννη Γούλη (σύζυγο της Νάνσυς Κανελλοπού-
λου), ∆ηµήτρη Σαρρή και Αντώνη Τριανταφυλλίδη για τις
εργασίες στις Βρυσούλες.
- Πάρεδρο Χρήστο Καρούντζο για την καθαριότητα του χω-
ριού, της Παναγιάς και του Λιµποβισίου.
Ευχαριστίες σε όλους για την παρουσία σας στο χωριό,
την χαρούµενη διαθεσή σας και την στήριξη του Συλλόγου
µε τη λαχειοφόρο και τις προσφορές σας.

E υ χ α ρ ι σ τ ί ε ς

ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
Η συµπατριώτισσά µας Γεωργία Κ. Μπράτιµου µετά από 46
χρόνια στη Βαλτιµόρη των ΗΠΑ επέστρεψε, µε τον σύζυγό
της ∆. Τρικούλη, για µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα, όπου
εδώ και χρόνια ζει η κόρη τους Ιωάννα-Αναστασία. Τους κα-
λωσορίζουµε και ευχόµαστε η ζωή τους στην πατρίδα να εί-
ναι χαρούµενη και ευτυχισµένη. 
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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

πό, τον γιό τους. Ο Ηλίας είναι το πρώτο παιδί τους. 
- Η Aφροδίτη Χαρ. Τερζή και ο σύζυγός της Θεόδωρος
Παπαϊωάννου, βάπτισαν, στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Πιά-
νας, στις 9-8-2020, τον γιό τους. Ο Μιχαήλ είναι το δεύ-
τερο παιδί τους. 
- Ο Κώστας ∆. Κορµπάκης και η σύζυγός του Αριάννα
Τριανταφύλλου, βάπτισαν, στις 25/09/2020, τον γιό
τους, Το όνοµά του ∆ηµήτρης-Φανούρης.
- Η Στέφανι Βασ. Σιψή και ο σύζυγός της Στυλιανός
Μπαξεβάνος, βάπτισαν, στο Τορόντο, στις 11-10-2020,
τον γιό τους, µε ανάδοχο τον Θανάση Αλ. Σιψή. Ο Μα-
νώλης είναι το πρώτο παιδί τους.
Στους ευτυχείς γονείς ευχόµαστε ολόψυχα να ζήσουν
ευτυχισµένα τα νεογέννητα.

Αυτοί που “έφυγαν”...

- Απεβίωσε, στις 5-12-2019, σε ηλικία 87 ετών, ο Θωµάς
Σγαµβέλας, σύζυγος της συγχωρεµένης συµπατριώτισ-
σάς µας Πανωραίας Χρ. Γιανναρά. Κηδεύτηκε, στο νε-
κροταφείο των Αγίων Αναργύρων Αττικής. Θερµά συλ-
λυπητήρια στο γιό του Ζάκη, στα εγγόνια του και τους
λοιπούς συγγενείς
- Απεβίωσε, στις 6-7-2020, σε ηλικία 88 ετών, ο ∆ηµή-
τρης Χαρ. Κέζιος. Κηδεύτηκε στο νεκροταφείο του Ρο-
εινού. Θερµά συλλυπητήρια στα παιδιά του Σταυρούλα,
Αθανασία, Χαράλαµπο και Φώτη, στα εγγόνια του και
τους λοιπούς συγγενείς.

- Απεβίωσε, στις 15-9-2020, σε ηλικία 61 ετών, ο Eυάγ-
γελος Πράσινος, σύζυγος της Ελένης Ι. Παπαχαραλά-
µπους, κόρης της συγχωρεµένης συµπατριώτισσάς µας
Ελευθερίας Πετρ. Κανέλλου. Κηδεύτηκε στο νεκροτα-
φείο του Καισαριανής. Θερµά συλλυπητήρια στην Ελέ-
νη, στα παιδιά του Μιχάλη και Γιάννη και τους λοιπούς
συγγενείς.
- Απεβίωσε, στον Τορόντο Καναδά όπου ζούσε, σε ηλι-
κία 82 ετών, ο Γεώργιος Κ. Τράκας. Κηδεύτηκε, στις 26-
9-2020, στο νεκροταφείο της ∆αβιάς. Θερµά συλλυπη-
τήρια στις κόρες του Μπέσυ και Ντίνα, στα αδέρφια του
και τους λοιπούς συγγενείς.
- Απεβίωσε, στις 25-9-2020, σε ηλικία 83 ετών, ο ∆ηµή-
τρης Κ. ∆ελής. Κηδεύτηκε την εποµένη, στο νεκροτα-
φείο του Παπάγου Αττικής. Θερµά συλλυπητήρια στη
σύζυγό του Ντοντώ, στα παιδιά του Θεόδωρο και Χρι-
στίνα, στα εγγόνια του και τους λοιπούς συγγενείς.
- Απεβίωσε, στις 29-9-2020, ο Αθανάσιος Κοκκίνης, σύ-
ζυγος της Ελένης, κόρης του συγχωρεµένου συµπα-
τριώτη µας Θόδωρου Κ. ∆ελή. Κηδεύτηκε στο νεκροτα-
φείο Πιαλίου Τεγέας. Θερµά συλλυπητήρια στην Ελένη,
τον γιό του Κώστα, στα εγγόνια του και τους λοιπούς
συγγενείς.
- Απεβίωσε, στις 29-10-2020, σε ηλικία 95 ετών, ο Γιάν-
νης Γ. Κανελλόπουλος. Κηδεύτηκε την 1η Nοεµβρίου
2020 στο νεκροταφείο της Πιάνας. Θερµά συλλυπητή-
ρια, στα παιδιά του Γιώργο και Ηλία, στα εγγόνια του και
τους λοιπούς συγγενείς.



Π ΙΑΝΑ

Η φύση σε ευλόγησεΗ φύση σε ευλόγησε
σε προίκισε µε κάλλοςσε προίκισε µε κάλλος
κι επήγες και γαντζώθηκεςκι επήγες και γαντζώθηκες
στις κορυφές του Μαίναλου,στις κορυφές του Μαίναλου,
απέναντι από τον Αϊντίνη.απέναντι από τον Αϊντίνη.

Ξέσκεπη στον αέραΞέσκεπη στον αέρα
να δέχεσαι το χάδι του χιονιούνα δέχεσαι το χάδι του χιονιού
και της βροχής το µένος.και της βροχής το µένος.
ΠεριτριγυρισµένηΠεριτριγυρισµένη
από τα κωνοφόρα δέντρα,από τα κωνοφόρα δέντρα,
δέχεσαι στα πόδια σουδέχεσαι στα πόδια σου
το νέκταρ των θεώντο νέκταρ των θεών
το χρυσοφόρο µέλι.το χρυσοφόρο µέλι.

Κατάλαβες την τύχη σουΚατάλαβες την τύχη σου
και πρόταξες περήφανα,και πρόταξες περήφανα,
το σύµβολο της πίστηςτο σύµβολο της πίστης
τον Αϊ Γιώργη, µε τα ψηλά καµπαναριά,τον Αϊ Γιώργη, µε τα ψηλά καµπαναριά,
ακίνητο φρουρό, για να σε προστατεύει.ακίνητο φρουρό, για να σε προστατεύει.

Ελένη ΑλεξανδράκηΕλένη Αλεξανδράκη


