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ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
∆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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Ας είµαστε αισιόδοξοι
γαπηµένοι µας συµπατριώτες, τέτοια εποχή πέρυσι µέσα από τις
σελίδες της εφηµερίδας µας είχαµε στείλει τις ευχές µας να τελειώσει σύντοµα η πανδηµία του κορωνοϊού και να µην επαναληφθεί ποτέ αυτή η κατάσταση, που µας κράτησε µακριά από το αγαπηµένο µας χωριό τις Άγιες ηµέρες του Πάσχα.
∆υστυχώς, τα πράγµατα είναι ακόµα δύσκολα. Ας είµαστε όµως αισιόδοξοι. Οι εµβολιασµοί και η τήρηση των µέτρων υγιεινής θα βελτιώσουν σίγουρα την κατάσταση.
Ευχόµαστε σε όλους Καλή Ανάσταση και Χαρούµενο Πάσχα όπου και
αν είµαστε τις εορταστικές ηµέρες.
Επιθυµία όλων µας βέβαια είναι να βρεθούµε στην Πιάνα µας. Να ανταµώσουµε τους συγγενείς και φίλους, να αναπνεύσουµε τον καθαρό,
µυρωδάτο, ανοιξιάτικο αέρα της, να ακούσουµε τους κατανυκτικούς ύµνους της Μεγάλης Παρασκευής στον Αγιώργη…
Ας είµαστε αισιόδοξοι. Και τώρα να µην πάµε στο χωριό µας, το καλοκαίρι είναι µπροστά µας … Είµαστε αισιόδοξοι.

Α

Καλό Πάσχα, Χριστός Ανέστη.
Με αγάπη
Το ∆.Σ. του Συλλόγου

Συγχαρητήρια
Το ∆.Σ. του Συλλόγου Πιανιωτών συγχαίρει τα δίδυµα αγόρια του συµπατριώτη µας Νίκου Βασ. Σιψή που εισήχθησαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας
µας και τους εύχεται καλές σπουδές:

1. Σιψής Ν. Βασίλειος, στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και
2. Σιψής Ν. Ιωάννης, στην Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι∆ΡΥΜΑ «ΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ»
Λεωφόρος Πεντέλης 39 - Μελίσσια 151 27 Τηλ 210 8042822 & 210 8049904

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Κοινωφελές Ίδρυµα “ΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ” διοργανώνει την 26η ετήσια εκδήλωσή του, η οποία θα γίνει στις 23 Οκτωβρίου 2021, ηµέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.µ στο Πολιτιστικό Κέντρο της Πιάνας Αρκαδίας.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα δοθεί οικονοµική ενίσχυση σε άτοµα 3ης ηλικίας, καθώς και απονοµή 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 έπαθλα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Ιδρύµατος.
Θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας που έχουν επιβληθεί λόγω κορωνοϊού (covid 19).
Με πατριωτικούς χαιρετισµούς
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Βασίλειος Ι. Παπανικόλας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χρήστος ∆. Θεοδώσης
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ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2020-2021 ΣΤΗΝ ΠΙΑΝΑ

25Ë ÂÎ‰‹ÏˆÛË I‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ B. ¶··ÓÈÎﬁÏ·

A°°∂§π∫∞ °. ™πæ∏

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

EÔÚÙ·ÛÌﬁ˜ ÙË˜ 25Ë˜ M·ÚÙ›Ô˘

EÁÁÔÓﬁ˜ ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ‰¿ÛÎ·ÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ N. K·ÓÂÏÏﬁÔ˘ÏÔ˘
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ªÈ· ¿ÏÏË ÂÚÌËÓÂ›· ÙË˜ Ï¤ÍË˜ «¶È¿Ó·»
Μέχρι σήµερα οι εξηγήσεις για την ονοµασία του χωριού µας είναι δύο:
1. προέρχεται (σύµφωνα µε την τοπική παράδοση), από
παράφραση της λέξης Παν - Πάνας, µιας και κοντά στο
χωριό υπάρχει σπηλιά του θεού Πάνα και ο Παν θεωρείται
κατ' εξοχήν θεός της Αρκαδίας (ερµηνεία την οποία δεν
δέχονται οι ειδικοί) και
2. κατά τον ιστορικό Τάσο Γριτσόπουλο ("Τα χωριά του
Φαλάνθου", σελ. 448): «το όνοµα της Πιάνας εκ πρώτης όψεως είναι πολύ κοντά στο ελληνικό ρήµα πιάνω, που είναι πολυσήµαντο, από δράττοµαι έως εκµεταλλεύοµαι,
κατανοώ, λαµβάνω, συγκρατώ κ.λπ. Εν τούτοις το τοπωνύµιον διεκδικούν και η αλβανική και η σλαβική γλώσσα,
αν και ο Vasmer δεν καταγράφει την Πιάνα µεταξύ των
σλαβικών τοπωνυµίων. Σηµαίνει στ΄αλβανικά κάµπος που
δεν είναι ή κρύπτεται κάποιο νόηµα, πάντως εγγίζει σε
µιάν αναζήτηση συζητήσιµη το γεγονός ότι απαντά και αλλού τοπωνύµιον στον ίδιο τύπο Πιάνα».
Πρόσφατα λάβαµε από τον συµπατριώτη µας Γιώργο
Σπ. Θεοδωρόπουλο, πολιτικό µηχανικό, κάτοικο Θεσσαλονίκης, τον οποίο και ευχαριστούµε, το παρακάτω µήνυµα σχετικό µε την ερµηνεία της λέξης πιάνα. Η ερµηνεία
αυτή προέρχεται από τον συγγραφέα Γιώργη Έξαρχο, φίλο του συµπατριώτη µας:
«ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΞΗ ΠΙΑΝΑ/ΠΕΑΝΑ
1. Κατ το: Ετυµολογικ ν Λεξικ ν της Κουτσοβλαχικς
Γλσσης. Υπ Κωνσταντνου Νικολαδου (Πρην Γυµνασιρχου), Εν Αθναις, Τ&ποις Π. ∆. Σακελλαρου,
1909. «πενa, ουσ. θηλ., -νι πληθ. (peana, -ni) = πτερ ν.
Εκ του λατ. penna = πτερ ν+ ιτ. πορτ. penna, προβ.
pena, γαλ. penne· ρουµ. panâ (peanâ).» (σ. 419).
2. Κατ το: Meglenoromâni III, Dictionar Megleoromân,
De Th. Capidan, Profesor Universitar, Membru al
Academiei Române, Bucuresti (1930;). «Peanâ = φτερ ,
φτερο&γα, πλ. peanili και peinili, λατ. pinna, -am» (σ.
218-219).

EM¶OPIA AYTOKINHTøN

™A´NH™ ¢HMHTPIO™
(°Èﬁ˜ ÙË˜ °ÈﬁÏ·˜ ™·ÓÈ‰¿)
§. £HBøN 171, A£HNA - TH§. 210 4910901
sainiskar@hotmail.com
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3. Κατ το: Κστας Ε. Προκ βας, Λεξικ της Κουτσοβλαχικς του Λιβαδου Ολ&µπου – Λ5ξεις, ιστορα, παρδοση και λαϊκ ς πολιτισµ ς, Θεσσαλονκη 2006. «Πενa = φτερ + «πενι ντι νεου» = «φτερ/νιφδες χιονιο&»+ απ το λατ. penna» (s. 495-496).
4. Κατ το: Φνης ∆ασο&λας, Η αποκωδικοποηση εν ς
πολιτισµο& µ5σα απ το πεδο της γλωσσικς του 5κφρασης – Το βλαχικ ιδωµα του Μετσ βου, Β’ 5κδοση,
Α&γουστος 2023. «peana (πληθ. peane) 1. φτερ 2. γραφδα, π5να, στυλ , µολ&βι κ.τ. .. 3. (µτφ.) οτιδποτε εναι ελαφρ , δεν 5χει βρος 4. Ματοτσνορο, βλεφαρδα
5. Μεγλη νιφδα χιονιο& 6. Στερεοποιηµ5νο κοµµτι
κπνας που 5χει επικαθσει σε µα επιφνεια.» (σ. 174).
5. Κατ το: Tache Papahagi, Dictionarul dialectului
aromân. General si etimologic, Bucuresti 19631, 19742.
«Peanâ = φτερ , φτερο&γα, γραφδα, κοντυλοφ ρος,
π5ννα, µατοτσνορο».
Αγαπητ5 Γεργιε, τα ανωτ5ρω εναι απ τα λεξικ.
Στο χωρι µου (Καλοχρι Λρισας) –βλαχοχρι καθαρ – εναι: πενâ και πινâ = φτερ , φτερο&γα, µατοτσνορο, νιφδα χιονιο&, π5ννα, γραφδα, κοντυλοφ ρος,
αλλ και παρατηρητριο (σε τπο µε µεγλη θα), «λκου ντι ιου νjι µου πινα ντιβαρ#γαλου» = «τπος απ
τον οπο#ο χω θα - παρατηρ' ολγυρα», «ερµηνε#α»
που δεν την χουν οι λεξικογρφοι. Ξ5ρεις τι η βλχικη/βλαχικ (αρµνικη) εναι µητρικ µου γλσσα, και απορ πς και γιατ τα βλχικα τοπων&µια και επνυµα
της Π/νσου 5ως και σµερα οι «ερευνητ5ς» (!;) και
συγγραφες τα θεωρο&ν… σλαβικ, αναπ δεικτα, και
υιοθετο&ν το µ&θευµα καθ δου Σλβων, που ουδ5ποτε
5γινε και ο&τε υπρξε!...
Φιλικ, Γιργης Hξαρχος».
Σ6µφωνα µε τα παραπνω, η ερµηνε#α, στα βλχικα,
πινα=παρατηρητριο (σε τπο µε µεγλη θα), ταιριζει µε τη θση της Πινας και δ#νει µια λογικ εξγηση για την ονοµασ#α του χωριο6 µας.

∆Ô ÂÂÙÂÈ·Îﬁ Ì·˜ ËÌÂÚÔÏﬁÁÈÔ 2021
¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘, ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ

∏ ™˘ÏÏﬁÁˆÓ ÙÔ˘ º·Ï¿ÓıÔ˘, ·ÊÈÂÚˆÌ¤ÓÔ˘ ÛÙÔÓ £Âﬁ‰ˆÚÔ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙË˜ ∂ıÓÈÎ‹˜ Ì·˜
¶·ÏÈÁÁÂÓÂÛ›·˜, Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÌÂ ÔÏ‡ ÎﬁÔ Î·È ÌÂÚ¿ÎÈ ·ﬁ
ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜, ·¤Û·ÛÂ ÂÁÎˆÌÈ·ÛÙÈÎ¿ Û¯ﬁÏÈ·.
£ÂˆÚ‹Û·ÌÂ ﬁÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ¯Ú¤Ô˜ Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ÊﬁÚÔ˜ ÙÈÌ‹˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ‹Úˆ· Î·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË˜ Ë ¤Î‰ÔÛË ¤ÓÔ˜ ÂÂÙÂÈ·ÎÔ‡ Î·È Û˘ÓÓ¿Ì· Û˘ÏÏÂÎÙÈÎÔ‡ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÂÁÔÓﬁ˜
ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ 200 ¯ÚﬁÓˆÓ ·ﬁ ÙÔ 1821.
∆· ÂÁÎˆÌÈ·ÛÙÈÎ¿ Û¯ﬁÏÈ· ·ﬁ ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ Ì·˜
Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÙÔ ËÌÂÚÔÏﬁÁÈÔ ‹Ù·Ó Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈ‚Ú¿‚Â˘ÛË ÙˆÓ ÚÔÛ¿ıÂÈÒÓ Ì·˜. ¢Â¯ı‹Î·ÌÂ ÔÏÏ¿ ÙËÏÂÊˆÓ‹Ì·Ù· Î·È ÂÈÛÙÔÏ¤˜ ÌÂ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Î·È ıÂÙÈÎ¤˜ ÎÚÈÙÈÎ¤˜.
ª·˜ Û˘ÓÂ¯¿ÚËÎ·Ó ÙËÏÂÊˆÓÈÎ¿ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ ÌÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ ÔÈ:
- ªÈ¯·‹Ï ™Ù·ıﬁÔ˘ÏÔ˜, . ¶Ú‡Ù·ÓË˜ ∂∫¶∞, . ˘Ô˘ÚÁﬁ˜, ·ﬁÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ∆Ô˘ÚÎÔ‚·Û›ÏË,
- ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ¶ÂÛÌ·˙ﬁÁÏÔ˘, Î·ıËÁËÙ‹˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ ÛÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ,
- ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÔÌ¿ÏÏË˜, ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜
µ·Û›ÏË Î·È ∂Ï›˙·˜ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹,
- ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ƒ¿ÏÏË˜, Ú¤Û‚Ë˜, Î·ÙÂ˘ıÂ›·Ó ·ﬁÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘
°ÂÓÓ·›Ô˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË,
- °ÂÒÚÁÈÔ˜ Î·È µ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∫ÔÓÙﬁ˜, Î¿ÙÔÈÎÔÈ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·,
ÌÂ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ·ﬁ ÙÔ ∞ÚÎÔ˘‰ﬁÚÂÌ·,
- πˆ¿ÓÓ· °È·ÓÓ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜
¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ.
§¿‚·ÌÂ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈÂ˜ ÂÈÛÙÔÏ¤˜ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ
ÔÔ›ˆÓ ·Ú·ı¤ÙÔ˘ÌÂ:
… £ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÈ˜ ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›Ô˘, ÙÈ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÔÚÙÔÏÔÁ›Ô˘ Ô˘ ÙÔ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÂÈÌÔÚÊˆÙÈÎﬁ Î·È ¯ÚËÛÙÈÎﬁ…
∞ÓÙÈÛÌ‹Ó·Ú¯Ô˜ ¢. ºˆÙﬁÔ˘ÏÔ˜,
¢ÈÂ˘ı/ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∆Ú›ÔÏË˜,
ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ªÔ˘ÛÂ›Ô˘
…∆Ô ÊÂÙÈÓﬁ ﬁÌˆ˜ ËÌÂÚÔÏﬁÁÈÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ﬁÏˆ˜ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ. ∂ÓÙ·ÁÌ¤ÓÔ ÛÙÔ ÓÂ‡Ì· ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÙË˜ ÂÂÙÂ›Ô˘ ÙˆÓ 200 ¯ÚﬁÓˆÓ ·ﬁ ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË ÙË˜
∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË˜, ÂÚÈ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ ¯ÚÔÓÔÏﬁÁÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˘
ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· £Âﬁ‰ˆÚÔ˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ

ÁÂÁÔÓﬁÙˆÓ ÂÎÂ›ÓË˜ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜, ÂÈÛÙÈÎ¿ ÙÂÎÌËÚÈˆÌ¤ÓˆÓ. ¢ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ, ¿ÏÏˆÛÙÂ, Ó· ÏÂ›„ÂÈ Ô ™‡ÏÏÔÁﬁ˜
Û·˜ ·ﬁ ·˘Ùﬁ Ô˘ ﬁÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó, ÌÂ ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ ﬁÙÈ ÙÔ ¯ˆÚÈﬁ Û·˜, Ë ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ¶È¿Ó·, Â›Ó·È ÙﬁÛÔ
ÔÏ‡ Ù·˘ÙÈÛÌ¤ÓÔ ÌÂ ÙËÓ ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ °¤ÚÔ˘
ÙÔ˘ ªÔÚÈ¿, Î·ıﬁÛÔÓ ÂÎÂ› ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ﬁ Ù· ÛÙÚ·ÙﬁÂ‰¿
ÙÔ˘ Î·È ·ﬁ ÂÎÂ› ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ·È ÙÔ Û¯¤‰Èﬁ ÙÔ˘,
ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÔÚÎ›· Î·È ÙËÓ ¿ÏˆÛË ÙË˜ ∆ÚÈÔÏÈÙÛ¿˜…
∞Ó·ÁÓˆÛÙ·Ú¿˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï,
‰ÈÎËÁﬁÚÔ˜
… ŒÓ· Î·Ï·›ÛıËÙÔ ËÌÂÚÔÏﬁÁÈÔ, ÌÂ ¤Ó· ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ,
Ï‹ÚÂ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹, ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜, ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Î·È ÙËÓ ›ÛÙË, ÙÔ˘ ÚˆÙÔÌ¿ÛÙÔÚ· ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜
ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ŒıÓÔ˘˜, …ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚÔ˘ ÂÎ ÙˆÓ
ÁÂÓÓ·›ˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ, ÙÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ‹ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË,...
°È¿ÓÓË˜ ∫. ∆·‚Ï¿˜,
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ∫ÚÈÙÛ¿˜ §·ÛÈı›Ô˘,
™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ‰¿ÛÎ·ÏÔ˜.
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K·Ù·ÓÔÒÓÙ·˜
ÙË ¯ÚËÛÈÌﬁÙËÙ· ÙˆÓ ÂÌ‚ÔÏ›ˆÓ...
∞ﬁ ÙË ¢Ú. ¶·Á›‰· ª·ÚÈ¿ÓÓ·, ‚ÈÔÏﬁÁÔ
(ÂÁÁÔÓ‹ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ™ËÏÈﬁÔ˘ÏÔ˘)
Εµβόλια…. ένας από τους δύο µεγαλύτερους σταθµούς
στην ιστορία της Ιατρικής! Ένα σηµαντικό εργαλείο στη
µάχη του ανθρώπου ενάντια στους παθογόνους µικροοργανισµούς και στη πρόληψη των λοιµωδών νοσηµάτων. Η
πανδηµία του κορωνοϊού έφερε ξανά στο προσκήνιο την
αναγκαιότητα των εµβολίων, αλλά παράλληλα προκάλεσε
σε πολλούς σκέψεις για την αποτελεσµατικότητά τους και
διστακτικότητα για την ασφάλεια τους.
Παρόλο που όλοι χρησιµοποιούµε τη λέξη «εµβόλια», έχουµε «κλάψει» ή/και «πονέσει» µε αυτά… ίσως τελικά δεν
γνωρίζουµε τι ακριβώς περιέχουν και πώς λειτουργούν;
Ας ξεκινήσουµε µε τον τρόπο δράσης των εµβολίων. Τα
εµβόλια έχουν ως στόχο να προστατεύσουν ένα άτοµο
κυρίως από ασθένειες που προκαλούνται από παθογόνους
µικροοργανισµούς. Στοχεύουν στην ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήµατος. Προκαλούν τη παραγωγή αντισωµάτων ειδικών για την «εξολόθρευση» του παθογόνου µικροοργανισµού για τον οποίο φτιάχτηκαν. Παράλληλα, παράγονται και ειδικά κύτταρα που θα «θυµούνται»
αυτή τη πρώτη επαφή µε το συγκεκριµένο µικρόβιο, τα λεγόµενα κύτταρα µνήµης. Τα κύτταρα µνήµης θα παραµείνουν στο σώµα µας για αρκετούς µήνες ή/και χρόνια και
θα µας βοηθήσουν στη γρήγορη και πιο αποτελεσµατική
αντιµετώπιση του µικροβίου αυτού σε επόµενη επαφή µας
µε αυτό. Ουσιαστικά, τα εµβόλια ενεργοποιούν τα ίδια
στάδια ανοσοβιολογικής απόκρισης µε αυτά που θα ενεργοποιούνταν στη περίπτωση που κολλάγαµε για πρώτη
φορά αυτό τον µικροοργανισµό από το περιβάλλον. Το
πλεονέκτηµα είναι ότι µε το εµβόλιο θα εµφανίσουµε πιο
ήπια ή και καθόλου τα συµπτώµατα της ασθένειας που
προκαλεί ο µικροοργανισµός.
Πώς πετυχαίνουµε αυτή την ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήµατος; Ένα εµβόλιο συνήθως περιέχει
νεκρούς ή εξασθενηµένους µικροοργανισµούς ή τµήµατά
τους. Με αυτό τον τρόπο «παρουσιάζουµε» στο ανοσοποιητικό µας σύστηµα τον «εχθρό» που πρέπει να αντιµετωπίσει και να εξολοθρεύσει, χωρίς όµως ο µικροοργανισµός να είναι ικανός να µας βλάψει.
Σήµερα, µε την εξέλιξη των τεχνολογιών της Μοριακής
Βιολογίας, οι ερευνητές έχουν αναπτύξει νέες µεθοδολογίες για τη κατασκευή εµβολίων, όπως είναι τα γενετικά
εµβόλια, δηλαδή τα DNA και τα mRNA εµβόλια.
Τι είναι το DNA και το mRNA; Μέσα στα κύτταρα µας,
στον πυρήνα, υπάρχει το γενετικό µας υλικό, το DNA. Το
DNA είναι σαν ένα µεγάλο βιβλίο µαγειρικής: εκεί περιέχονται όλες οι οδηγίες («συνταγές») για τη κατασκευή
των πρωτεϊνών. Οι πρωτεΐνες είναι οι «εργάτες» ενός
κυττάρου, δηλαδή επιτελούν διάφορες εργασίες ώστε να
λειτουργούν σωστά τα κύτταρα.
Οι πρωτεΐνες παράγονται στα ριβοσώµατα, δοµές που
εντοπίζονται µακριά από τον πυρήνα του κυττάρου. Εφό-
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σον το DNA δεν µπορεί να φύγει από τον πυρήνα, θα πρέπει µε κάποιον τρόπο να µεταφερθούν οι οδηγίες του στις
θέσεις παραγωγής των πρωτεϊνών. Εδώ θα βοηθήσει το
mRNA (ή αλλιώς το αγγελιοφόρο RNA) που αποτελεί αντίγραφο («φωτοτυπία») κάποιων «σελίδων» του βιβλίου
µαγειρικής του DNA. Το mRNA µεταφέρεται στα ριβοσώµατα, όπου εκεί υπάρχουν όλα τα υλικά για να «εκτελεστεί» η συνταγή και να παραχθούν οι πρωτεΐνες που χρειάζεται το κύτταρο.

Εικόνα: Για να εκφραστούν οι απαραίτητες πληροφορίες που περιέχει το DNA, δηλαδή να γίνουν πρωτεΐνες,
πρέπει αυτές να φτάσουν στα ριβοσώµατα που βρίσκονται
έξω από τον πυρήνα. Για να συµβεί αυτό, βγαίνουν µικρές
«φωτοτυπίες» των πληροφοριών αυτών, τα mRNA, που
φθάνουν στα ριβοσώµατα για να διαβαστούν και να παραχθούν οι πρωτεΐνες. Στη συνέχεια, οι «φωτοτυπίες» αυτές
καταστρέφονται µόλις πάψουν να είναι απαραίτητες.
Πώς λειτουργούν τα mRNA εµβόλια; Οι επιστήµονες
φτιάχνουν µόρια mRNA (µε βάση το γενετικό υλικό του
µικροοργανισµού) που περιέχουν οδηγίες για τη κατασκευή κάποιων συγκεκριµένων πρωτεϊνών που βρίσκουµε
συνήθως στην επιφάνεια ενός παθογόνου µικροοργανισµού. Στη συνέχεια, µε ειδικούς φορείς, εισάγουν τις οδηγίες αυτές µέσα στα δικά µας κύτταρα. Τα κύτταρά µας
εκτελούν τις οδηγίες και παράγουν µεγάλες ποσότητες
µικροβιακών πρωτεϊνών. Επειδή οι πρωτεΐνες αυτές είναι
άγνωστες για το σώµα µας, αναγνωρίζονται ως ξένα µόρια κι έτσι, ενεργοποιείται το ανοσοποιητικό µας σύστηµα,
όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Έτσι, την επόµενη φορά
που το ανοσοποιητικό σύστηµα θα εντοπίσει τις πρωτεΐνες αυτές (πάνω στον µικροοργανισµό), θα αντιδράσει
έγκαιρα και αποτελεσµατικά.

¢ˆÚÂ¿ ÙÔ˘ £Âﬁ‰ˆÚÔ˘ ¶. ∞ÁÁÂÏﬁÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ¤ÚÁ· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË
™˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË ÙË˜ °È¿ÓÓ·˜ ∞ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘
ÛÙÔ Euronews ·ﬁ ÙÔ §ÈÌÔ‚›ÛÈ
Εργασίες ανακατασκευής της οικίας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη θα γίνουν στο Λιµποβίσι. Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου συνεδρίασε και αποδέχτηκε την δωρεά του
κ. Θεόδωρου Αγγελόπουλου σύµφωνα µε το αρ. 7214/183-2021 αίτηµά του, όπου επιθυµεί να χρηµατοδοτήσει το
έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ Θ.
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΟ ΛΙΜΠΟΒΙΣΙ», µε το ποσό των
19.926,80 ευρώ στο ∆ήµο Τρίπολης. O ∆ήµαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούµης ευχαρίστησε δηµοσίως για αυτή
την προσφορά τον κ. Αγγελόπουλο. Ως γνωστόν η ανέγερσή του σπιτιού έγινε το 1990 µε δαπάνη του επιχειρηµατία και εφοπλιστή Παναγιώτη Αγγελόπουλου (πατέρας του Θεόδωρου) και σήµερα λειτουργεί σαν ανοικτό µουσείο και φιλοξενεί σύγχρονο εικονογραφικό υλικό από τη ζωή και δράση του
Θ. Κολοκοτρώνη.
Το Σάββατο, 13 Μαρτίου 2021, η σύζυγος του κ. Αγγελόπουλου και Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» κυρία Γιάννα
Αγγελοπούλου-∆ασκαλάκη, από το σπίτι του Κολοκοτρώνη στο Λιµποβίσι, παραχώρησε συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο
Euronews. Μίλησε για τους στόχους της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», για τις δράσεις που έχουν προγραµµατιστεί για όλη τη
χρονιά αλλά και για την παρακαταθήκη που φιλοδοξεί να αφήσει. «Σκοπός της γιορτής του 2021, αυτής της συµβολικής χρονιάς είναι µε ψυχραιµία να αναστοχαστούµε τι συνέβη, δηλαδή οι αξίες, η γενναιότητα, ο ηρωισµός, ο αλτρουισµός, και η αλληλοβοήθεια. Ουσιαστικά, το γένος των Ελλήνων ξεπέρασε όλες αυτές τις δυσκολίες, και µε θριάµβους αλλά και µε καταστροφές και βρεθήκαµε εδώ. Ένας στόχος λοιπόν είναι να ξαναθυµίζουµε µε διάφορους τρόπους όλα αυτά που έγιναν τα
προηγούµενα χρόνια αλλά όχι µόνο αυτό, αλλά να φροντίσουµε και να σκεφτούµε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Τι θα αφήσει µια σφραγίδα για τα επόµενα χρόνια», τόνισε η κ. Αγγελοπούλου.

Μερικά από τα πλεονεκτήµατα των mRNA εµβολίων είναι ότι: Α) δεν προκαλούν την ασθένεια, Β) δεν ενσωµατώνονται στο DNA του ανθρώπινου κυττάρου, Γ) υφίστανται φυσική αποδόµηση (έχουν µικρό χρόνο ζωής), όπως
συµβαίνει και στα δικά µας mRNA, ∆) φτιάχνονται πολύ
εύκολα και γρήγορα µε τις νέες τεχνικές της µοριακής
βιολογίας, σε σχέση µε τα εµβόλια που περιέχουν νεκρούς ή αδρανοποιηµένους µικροοργανισµούς.
Υπάρχουν, όµως, και κάποια µειονεκτήµατα, όπως ότι τα

mRNA είναι ασταθή µόρια και πρέπει να συντηρούνται σε
πολύ χαµηλές θερµοκρασίες.
Συµπερασµατικά, επειδή ο 21ος αιώνας έχει χαρακτηριστεί ως ο αιώνας των πανδηµιών και στο άµεσο µέλλον είναι πιθανό να έρθουµε αντιµέτωποι µε νέες πανδηµίες, θα
πρέπει να δείξουµε εµπιστοσύνη στην ίδια επιστήµη που
µας έχει σώσει και από άλλες ασθένειες του παρελθόντος
όπως την πολιοµυελίτιδα, την ιλαρά και την ευλογιά. Μη
το ξεχνάµε…
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Πιάνα, κάτω µαχαλάς - Κουκουεράκι
∞ﬁ ÙÔ Û˘Á¯ˆÚÂÌ¤ÓÔ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË Ì·˜ Ì¿ÚÌ·-™ˆÙ‹ÚÔ ¶. ∞ÚÁ˘ÚﬁÔ˘ÏÔ (1903 - 1987)
Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÁÈ· ÙÔÓ Î¿Ùˆ Ì·¯·Ï¿ Î·È ÙÔ ∫Ô˘ÎÔ˘ÂÚ¿ÎÈ Ù· ÚÒÙ· ¯ÚﬁÓÈ·
ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ˘ ·ÈÒÓ·:
«….Το σπίτι µας ήταν στο
Κουκουεράκι, στο µισό εκαθόµαστε εµείς και στο άλλο
µισό η θεία µου Κατερίνη αδελφή του πατέρα µου, η οποία είχε παντρευτεί τον Θεόδωρον ∆ελλήν. Η γιαγιά µου
Θεοδώρα είχε µείνει χήρα µε
δύο παιδιά τον πατέρα µου
Παναγιώτη και την θεία µου
Κατερίνα και ως αδέλφια εµοίρασαν το σπίτι στη µέση, µισό ο
Παναγιώτης και µισό η Κατερίνη, µέχρι το 1913 που έφτιαξαν
καινούργιο σπίτι ο Θόδωρος και η Κατερίνη (το σηµερινό σπίτι του παπά-∆ελή). Γείτονα είχαµε δίπλα τον Γιανικούλη, τον
Ιωάννη Αργυρόπουλον τρίτον εξάδελφον του πατέρα µου ο
οποίος είχε δύο κορίτσια, την Γεωργίτσα και την Ελένη και ένα παιδί τον Παναγιώτη. ∆ίπλα ήτο το σπίτι του Νικολούλια,
Τάσου Πετρόπουλου, που είχε έλθη σιόγαµπρος στον Νικολό
Αργυρόπουλο και πιο δίπλα ήτο το σπίτι του Γεωργίου Αργυρόπουλου ονοµαζόµενος Γεωργίκος. Άνωθεν ήτο το σπίτι του
Αθανασίου Τσιάµα το οποίον τώρα το έχει ο Γεώργιος Τζιαµαλής. Παραπάνω ήτο το σπίτι του ∆άµη, Αδαµόπουλου, έπειτα το σπίτι των Τζιαµαλαίων Αποστόλη και Ιωάννου και το
σπίτι της Λεγγερίνας (συζ. Κωνσταντή Γ. Τζαµαλή), δίπλα το
σπίτι του Βασίλη ∆ελλή και άνωθεν τα Σινανέικα, τα σπίτια
των Σινανέων. Εκατό µέτρα βορειοανατολικά ήτο τα σπίτια
των Παπανικολέων, Ιωάννου Παπανικόλα, Σπύρου Παπανικόλα, ∆ηµητρίου Παπανικόλα και Κωνσταντίνου Παπανικόλα.
Όλα αυτά ήτο ο κάτω µαχαλάς του χωριού. Στα Σινανέικα,
Αργυρέικα και Παπανικολέικα ζούσαν εκατό (100) άτοµα περίπου. Η κάθε οικογένεια είχε πολλά παιδιά, κορίτσια και αγόρια. Ο κόσµος ήτο φτωχός αλλά ήτο και λιγοδίαιτος και αρκούντο στα ολίγα. Υπήρχε σεβασµός προς τους µεγαλύτερους και εκτίµηση απέναντί τους, υπήρχε αγάπη και συµπόνια… Θυµάµαι όποτε ήτο Αποκριές, Πάσχα ή επίσηµη ηµέρα
και πολλές κυριακάδες εµαζεύονταν και εγλεντούσαν όλοι
σαν αδέρφια, όλοι σαν µια οικογένεια. Μαζεύονταν ο µαχαλάς µας κορίτσια, παιδιά, γέροι και γριές και χάλαγε ο κόσµος
στο γλέντι. Έπιαναν χορό στου ∆άµη το αλώνι, 50 µέτρα απάνου από το σπίτι µας και ο πατέρας µου είχε ένα τούµπανο, έλεγαν το τραγούδι τα κορίτσια, ύστερα τα αγόρια και έπαιζε το τούµπανο, τότε δεν υπήρχαν όργανα κλαρίνα κλπ, εχόρευαν µε τραγούδια τσιάµικα και καλαµατιανά, σουρτά τα
λέγαµε, κλέφτικα δηµοτικά βγαλµένα µέσα απ΄ τη ζωή, της

τότε ζωής. Θυµάµαι και ένα τραγούδι που έλεγαν «τούτη γης
µε τα χορτάρια τρώει νιούς και παλικάρια, τούτη γης που την
πατούµε όλοι µέσα θε να µπούµε, ας χορέψουµε και ας πάει
τούτη η γης που θα µας φάει» και άλλα πολλά αρχαία και κλέφτικα, άλλα του χορού και άλλα του τραπεζιού.
Ο Κώστας Αργυρόπουλος, ο γιός του µπάρµπα-Σωτήρου,
που γεννήθηκε το 1942 και είναι τώρα ο µοναδικός µόνιµος
κάτοικος της γειτονιάς αυτής του χωριού µας, θυµάται τις
οικογένειες που ζούσαν στο Κουκουεράκι τα πρώτα χρόνια
της ζωής του:
«- Σωτήριος Αργυρόπουλος µε τη σύζυγό του Ουρανία και
τα παιδιά τους Σταυρούλα, Παναγιώτη, Σταµάτα και Κωνσταντίνο,
- παπα-Ντίνος ∆ελής µε την πρεσβυτέρα Χριστίνα και τα
παιδιά τους Τούλα, Θόδωρο, Έλλη, Γιώργο, ∆ηµήτρη και
Βασιλική,
- Αθανάσιος ∆ελής (Χαρµούζος) µε τη σύζυγό του Μαριγώ και
τα παιδιά τους Ελένη, Βασιλική, Γιώργο και Λέλα,
- Γεώργιος Πετρόπουλος (Νικολούλιας) µε τη σύζυγό του Παναγιώτα και τα παιδιά τους Παναγιώτη, ∆ηµήτρη και Θόδωρο,
- Αναστάσιος Αδαµόπουλος µε τη σύζυγό του Σταµάτα και τα
παιδιά τους Νίκο, Κώστα, Θόδωρο, Λάµπρο, Γιώργο, ∆ήµητρα, Ρεβέκκα και Ελευθερία,
- Γεώργιος Τσιάµας µε τη σύζυγό του Μαριγώ και την κόρη
τους Παναγιωτούλα,
- Αθανάσιος Τερζής µε τη σύζυγό του Βασιλική και τα παιδιά
τους Κανέλλα, ∆ηµήτρη και Φρόσω,
- Γεώργιος Αδαµόπουλος (∆άµης) και την πρώτη (1η) σύζυγό
του Κατερίνα και τα παιδιά τους Ελένη και Σταµάτα και µετά
µε τη δεύτερη (2η) σύζυγό του ∆ήµητρα και τα παιδιά τους
Σπύρο, Γιάννη, Θόδωρο και Παναγιώτα,
- Βασίλης ∆ελής µε τη σύζυγό του Αρετή και τα παιδιά τους
Γιώργο, Αναστάσιο, Κατίνα, Παναγιώτα και Γιαννούλα,
- Ιωάννης ∆εµερούκας µε τη σύζυγό του Γεωργία και τα παιδιά τους Παναγιώτα, Τασία και Σταµάτα και
- Αλέξης Κουτρουµπής µε τη σύζυγό του Σταµάτα και τα παιδιά τους Γιάννη, Γιώργο, Πέτρο, Αντώνη και Βαγγέλη».
Οι παραπάνω µαρτυρίες των συµπατριωτών µας για τον κάτω µαχαλά και ειδικότερα για το Κουκουεράκι, στα πρώτα
χρόνια του περασµένου αιώνα και για το διάστηµα 19451950, µας δίνουν µια εικόνα των κατοίκων στη γειτονιά αυτή
του χωριού µας. Περιµένουµε από εσάς παρόµοιες µαρτυρίες για τις άλλες γειτονιές του χωριού µας, για να έχουµε
µια συνολική εικόνα της Πιάνας τον προηγούµενο αιώνα.

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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K ο ι τ ά ζ ο ν τ α ς µ ι α φ ω τ ο γρ α φ ί α
Μια ιστορική για το χωριό µας φωτογραφία δηµοσιεύουµε στην εφηµερίδα
αυτή.
Είναι η ηµέρα εγκαινίων του Αγιώργη.
Οι βασικές εργασίες στον ναό έχουν τελειώσει. Πέτρινος ο Αγιώργης (ασοβάτιστος ακόµη), µαρµάρινες οι πόρτες και
τα παράθυρα και τσιµεντένια το καµπαναριό και ο τρούλος. Ο περιβάλλων χώρος της εκκλησίας είναι υπό διαµόρφωση. Οι µάντρες προς την πλατεία είναι έτοιµες και µένει να γίνει η σκάλα.
Γράφει στα αποµνηµονεύµατά του ο
µπάρµπα-Σωτήρος Π. Αργυρόπουλος:

…το 1927 άλλαξαν το Εκκλησιαστικό
Συµβούλιο και εψήφισαν δια εκκλησιαστικούς επιτρόπους τον Ιωάννη ∆ελή
(Καρόγιαννη), τον Γεώργιο Παπανικολάου (Μάρκο), τον Θεόδωρο Γκόρο και εµένα. ∆εσπότης τότε ήταν ο Γερµανός…
...το 1932 εκάµαµεν τα εγκαίνια του Αγιώργη, είχαµε και έναν παπά ως πρόεδρο του Εκκλ. Συµβουλίου, παπα-Αριστείδης Τσίρος λεγόταν, καλός λειτουργός. ∆ια τα εγκαίνια εστείλαµε προσκλήσεις σε όλα τα χωριά και τις πόλεις του
νοµού µας, οργανώσαµε αγώνες δρόµου
5 χιλιοµέτρων’ ο πρώτος ένα αρνί, ο δεύτερος ένα ρολόγι και ο τρίτος ένα ανα-

µνηστικό δώρον. Στα εγκαίνια ήλθε πολύς κόσµος από διάφορες περιφέρειες,
δεσποτάδες, κληρικοί, εισπράξαµε αρκετά χρήµατα. Εκάµαµε περιφορά του Αγίου και άλλων εικόνων γύρω στο χωριό.
Είχαµε φέρει από την Τρίπολη µάσκουλα
και τα γεµίζαµε µπαρούτι και έκαµαν µεγάλο κρότο σαν κανόνι που τ’ άκουγαν
πέρα από την Τρίπολη ….
Όπως φαίνεται στην φωτογραφία οι
εκδηλώσεις έχουν τελειώσει και οι προσκυνητές και οι καλεσµένοι ετοιµάζονται
να αναχωρήσουν. Η καρότσα του µεγάλου φορτηγού είναι γεµάτη κόσµο. Ένα
ακόµη φορτηγό και δύο µικρά λεωφορεία θα πάρουν και τους υπόλοιπους που
βλέπουµε να περιµένουν. Χαρακτηριστικά στη φωτογραφία είναι ότι στο µαγαζί
της πλατείας (αριστερά) έχει ήδη πέσει η
τσιµεντένια ταράτσα, η πλατεία είναι ακόµη χωµάτινη και έχουν γίνει κάποιες
µάντρες προς τη βρύση. ∆εξιά κάτω διακρίνεται ο πλάτανος της βρύσης στα
“πρώτα του βήµατα”.
Θυµίζουµε ότι ο Αγιώργης ξεκίνησε να
κτίζεται το 1909, πρωτολειτούργησε το
1917-1918 και το δεύτερο καµπαναριό έγινε το 2000.

ºˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ 1932
·ﬁ Ù· ÂÁÎ·›ÓÈ· ÙÔ˘ ∞ÁÈÒÚÁË.

Ειδήσεις - Σχόλια
• ∆ελτίο τύπου του Ιδρύµατος Β. Ι. Παπανικόλα:
«Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.µ., το
Κοινωφελές Ίδρυµα «Βασίλης Ι. Παπανικόλας» για 25η
φορά, 1/4 του αιώνος, γιόρτασε και φέτος τη µακρά πορεία του προσφοράς και ανθρωπιάς προς τον συνάνθρωπο, στη λεβεντογέννα Πιάνα.
Η φετινή εκδήλωση ήταν περιορισµένη, λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού και γι’ αυτό πραγµατοποιήθηκε
µία σεµνή τελετή στο Πνευµατικό Κέντρο του χωριού.
Παρευρίσκονταν οι αριστείς, από όλες τις βαθµίδες Εκπαίδευσης, που επιδέχθησαν χρηµατική ενίσχυση και
βραβείο καθώς και δύο υπερήλικες.
Το Ίδρυµά µας ακόµη και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς συνεχίζει το θεάρεστο έργο του πιο αθόρυβα, αλλά
ηχηρά στις καρδιές των Πιανιωτών συνανθρώπων µας.
Όπως κάθε χρόνο, ο Πρόεδρος και η ψυχή του Ιδρύµατος
κ. Βασίλης Ι. Παπανικόλας, η οικογένειά του και όλο το ∆.Σ.
χαιρέτησαν την εκδήλωση και ανανέωσαν το ραντεβού για
την επόµενη χρονιά, ευελπιστώντας ότι θα έχει ξεπεραστεί η µάστιγα του ιού. Γιατί η προσφορά και η αλληλεγγύη
δεν έχουν σύνορα και δεν σταµατούν από πανδηµίες. Απεναντίας γίνονται πιο ισχυρές!»
• Με την τήρηση των µέτρων για την πανδηµία γιόρτασαν οι Πιανιώτες τις γιορτές των Αγίων Αναργύρων, τα
Εισόδια της Θεοτόκου, τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά στις εκκλησίες του χωριού µας. Αντίθετα, “βουβός” έµεινε ο Άγιος Ανδρέας, το εκκλησάκι στην πάνω
γειτονιά του χωριού µας.

• Ο Σύλλογός µας πρόσφερε, την παραµονή των Xριστουγέννων, δίσκο µε κουραµπιέδες και µελοµακάρονα
σε κάθε οικογένεια του χωριού και λαγάνες την Καθαρά
∆ευτέρα.
• 25η Μαρτίου 2021. Στην πλατεία του χωριού µας,
µπροστά στην προτοµή του Κολοκοτρώνη τελέστηκε επιµνηµόσυνη δέηση στη µνήµη του Εθνικού µας Ήρωα
και των συναγωνιστών του. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνου από τον Χρήστο Καρούντζο, οµιλία από τον Κώστα Αργυρόπουλο και απαγγελία ποιήµατος από τον
Θανάση Κανέλλο. ∆υστυχώς τα µέτρα για την πανδηµία
δεν επέτρεψαν να γιορτάσουµε όλοι µαζί και µε λαµπρότητα τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.
• Tη διαφηµιστική ταινία της τουριστικής καµπάνιας
2021 “This is Arcadia”, παρουσίασε, στις 12-4-2021, το
Eπιµελητήριο Aρκαδίας. Στο, «υψηλής αισθητικής», βίντεο, εκτός των άλλων, εµφανίζονται το σπίτι του Kολοκοτρώνη στο Λιµποβίσι και η Πιάνα.
• Στο πρόγραµµα που ανακοίνωσε ο ∆ήµος Tρίπολης για
τον εορτασµό των 200 χρόνων από την έναρξη της
Eπανάστασης περιλαµβάνεται και η εκδήλωση: “Tης
Λευτεριάς τ’ αγέρι” Όπερα του Γιώργου Bούκανου µε
την ορχήστρα Σύγχρονης Mουσικής της EPT. Συµµετέχουν η Θεατρική Oµάδα Tρίπολης και η Xορωδία Oρφέας Tρίπολης. Πρώτη εκτέλεση στο Λιµποβίσι και τηλεοπτική προβολή από την EPT στις 30 Iουλίου 2021.
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Επίσκοπος χειροτονήθηκε
ο συµπατριώτης µας
Σπυρίδων Τρυφ. Κέζιος
Ο Σπυρίδων Κέζιος, γιός του συγχωρεµένου συµπατριώτη µας Τρύφωνα
Κέζιου χειροτονήθηκε, στις 14 Νοεµβρίου 2020, στον Ιερό Ναό Τιµίου
Σταυρού Μπέλµοντ (Belmont) Καλιφορνίας, τιτουλάριος Επίσκοπος Αµάστριδος, Βοηθός Επίσκοπος της Αρχιεπισκοπής Αµερικής.
Τη χειροτονία τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αµερικής Ελπιδοφόρος, συµπαραστατούµενος από τον Μητροπολίτη Αγίου Φραγκίσκου Γεράσιµο και τον
Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτα. Ο νεοχειροτονηθείς Επίσκοπος Αµάστριδος -εκκλησιαστική επαρχία στον Πόντο- γεννήθηκε το 1935 στο Σικάγο του Ιλλινόις των Η.Π.Α.. Το 1957 νυµφεύθηκε
τη Χρυσάνθη Μαρινάκου, µε την οποία απέκτησε τέσσερα παιδιά.
Μετά τον γάµο του χειροτονήθηκε ∆ιάκονος και Πρεσβύτερος. Από το
1960 µέχρι το 2005 υπηρέτησε ως Εφηµέριος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Νόρθριτζ (Northridge) Καλιφορνίας. Μετά την εκδηµία της πρεσβυτέρας του, το 2012, του απενεµήθη το οφίκιο του Αρχιµανδρίτη και ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος εκτιµώντας
τη µεγάλη του προσφορά στην Αρχιεπισκοπή Αµερικής ιδιαίτερα στο θέµα των µεταφράσεων των Λειτουργικών Βιβλίων και πιο ξεχωριστά της Ακολουθίας του Όρθρου σε όλη την Οκτώηχο από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα,
τον πρότεινε στο Οικουµενικό Πατριαρχείο για επισκοποίηση.
Είναι εκ των πλέον λογίων κληρικών της Εκκλησίας της Αµερικής, ελληνοπρεπής και ελληνολάτρης.
Ο Σύλλογός µας συγχαίρει τον νεοεκλεγέντα Επίσκοπο και εύχεται καλή δύναµη στο έργο του.

Όχι ανεµογεννήτριες στο Mαίναλο
Ο Σύλλογος Πιανιωτών ενώνει τη φωνή του µε όλους τους φορείς (∆ήµοι Τρίπολης, Γορτυνίας, Επιµελητήριο Αρκαδίας, Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας, Τουριστικός
Οργανισµός Πελοποννήσου κ.λπ.) και Συλλόγους της Αρκαδίας (ΣΑΟΟ, Χρυσοβιτσιωτών, Στεµνιτσιωτών, ∆ηµητσανιτών, Βυτίνας, Βλαχέρνας κ.λπ.) και είναι αντίθετος στην εγκατάσταση ανεµογεννητριών στο Μαίναλο σε τοποθεσία µεταξύ Στεµνίτσας και Χρυσοβιτσίου, στα βόρεια του Μαινάλου
στα όρια των ∆.Ε. Βυτίνας, Κλείτορος και Κοντοβάζαινας καθώς και στο
Λύκαιο όρος στο ∆ήµο Μεγαλόπολης.
Με αφορµή την ανάρτηση την 15/01/2021 στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ
(Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας) υποβολής αιτήµατος, καθώς και άλλων
παρόµοιων αιτηµάτων, για εγκατάσταση των παραπάνω αναφερόµενων
ανεµογεννητριών, είµαστε αντίθετοι σε κάθε παραβίαση του φυσικού
περιβάλλοντος και στην καταστροφή του δασικού πλούτου της περιοχής
µας και ζητάµε από την ΡΑΕ την απόρριψη των σχετικών αιτήσεων.
Πιστεύουµε ότι κάθε είδους επένδυση πρέπει να γίνεται µε σεβασµό στο
περιβάλλον έπειτα από µελέτη, διάλογο µε τους φορείς και όλες οι ενέργειες να
είναι σύννοµες µε πρόβλεψη για ανταποδοτικά ωφέλη.
∆εν είµαστε αντίθετοι στην ανάπτυξη του τόπου µας όµως δεν µπορούν οι ίδιοι οι υπεύθυνοι φορείς της πολιτείας από τη µία να επενδύουν σε υποδοµές, προβολή και να παροτρύνουν ιδιωτικές επενδύσεις στον τοµέα του οικοτουρισµού και της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης και από την άλλη να σχεδιάζουν, πολλές φορές και σε προστατευόµενες περιοχές Natura, διανοίξεις δρόµων, ισοπεδώσεις κορυφογραµµών, αποψιλώσεις δασών και εγκατάσταση εκατοντάδων πυλώνων που υπονοµεύουν όλα τα προηγούµενα.
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Ένα µεγάλο δωµάτιο
και στη µέση µία σόµπα
Ο συγγραφέας Χρήστος ∆ασκαλάκης, που βρέθηκε
στο χωριό µας τον Νοέµβριο 2020 και πέρασε λίγες µέρες ησυχίας στον Ξενώνα Παπανικόλα, έγραψε και ανέβασε στο facebook κάποια όµορφα κείµενα.
Ένα από αυτά δηµοσιεύουµε πιο κάτω:
Παλιά, ένα «παντοπωλείο», ένα στέκι να φας, να πιείς
ένα ποτήρι κρασί, να γλεντήσεις στις γιορτές ή να βρεις
απάγκιο στις λύπες. Ένα µεγάλο δωµάτιο και στη µέση
µία σόµπα.Τίποτα κραυγαλέο, τίποτα πολύτιµο πέρα από τις αναµνήσεις και τις ζωές που πέρασαν από εδώ,
τίποτα φανταχτερό.
Το παλιό ψυγείο που κάποτε φιλοξενούσε τα τυριά είναι ακόµα εκεί. Τα ράφια στον τοίχο είναι σχεδόν άδεια,
οι καρέκλες µονάχες και τα λιγοστά κάδρα µαρτυρούν
ένα παρελθόν ζωντανό µα θολωµένο.
Ένα µεγάλο δωµάτιο και στη µέση µία σόµπα.
Άνοιξα την πόρτα και χάθηκα µέσα σε έναν κόσµο ξεχασµένο, απλό κι όµως τόσο υπέροχο. Άνοιξα την πόρτα και το µεγάλο δωµάτιο γέµισε από την ενέργεια και
το χαµόγελο µιας µαύρης φιγούρας. Η ξυλόσοµπα πήρε
µορφή και έγινε µια φιγούρα νοσταλγική συµµετέχοντας µε τον δικό της τρόπο στην τρυφερή µας κουβέντα.
Η Κυρία Τούλα, είναι 80 ετών ακριβώς. Και είναι η φιγούρα που κάνει το µεγάλο δωµάτιο να γεµίζει ιστορίες,
αγάπη, οµορφιά και µαγεία. Η Κυρία Τούλα έζησε την εποχή που στο χωριό υπήρχε ∆ηµοτικό σχολείο, Ειρηνοδικείο, Αστυνοµικό τµήµα, Γιατρός, κίνηση, ζωή και ευηµερία. Μου µιλάει µε τη χαµογελαστή, δυνατή της φωνή
και µαγεύοµαι από τις περιγραφές της, από τις αναµνήσεις της, από τη ζωή της. Μου µιλάει και θέλω να την αγκαλιάσω, αλλά δεν πρέπει. Μου µιλάει και από µέσα

προσεύχοµαι να ζήσει όσο περισσότερο µπορεί. Μου µιλάει και νιώθω ευλογηµένος.
«Ένα πράγµα θα σου πω µόνο κι αν θες κράτησέ το»
µου λέει. «Να παίρνεις την µάνα σου τηλέφωνο καθηµερινά, απλά µόνο να σε ακούει. ∆ε θέλει τίποτα άλλο η
µάνα, µόνο να ξέρει ότι είσαι καλά…»
Τελευταία ηµέρα στο χωριό.
Πήγα να την αποχαιρετήσω.
Ήταν στον κήπο της και φύτευε σκόρδα. Την κοιτούσα
που µε πλησίαζε, µικροσκοπική έτσι όπως είναι, και προσπαθούσα να «αιχµαλωτίσω» τη στιγµή όσο πιο βαθιά
µπορούσα στο µυαλό µου.
Μπήκε στο µεγάλο δωµάτιο και επέστρεψε µε µια
τσάντα καρύδια.
«Να τα πάρεις µαζί σου, να µας θυµάσαι» µου λέει και
µε σκοτώνει που δεν µπορώ να της φιλήσω το χέρι.
«Θα ξανάρθω» της λέω και σκύβω µπροστά της από
σεβασµό και αγάπη…
Ένα µεγάλο δωµάτιο και στη µέση µία σόµπα.
Όσα χρειάζεται η ευτυχία για να µείνει πάντα εδώ...

¶APA¢O™IAKO™ •ENøNA™
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K O I N ø N I K A
Προσφορές προς τον Σύλλογο για ενίσχυσή του Αυτοί που “έφυγαν”...
➢ Η Βάσω Τριανταφυλλοπούλου-Γιωνά από το Τορόντο
300 δολάρια Καναδά,
➢ Ο ∆ηµήτρης Κασσέρης 70 ευρώ στη µνήµη του αδελφού
του Τάκη,
➢ Η Μαρία Σπ. Γιανναρά 50 ευρώ,
➢ Ο ∆ηµήτρης Γ. Γαβρήλος 100 ευρώ,
➢ Η Ντίνα Αν. Κέζιου, από το Σικάγο, 200 δολ. ΗΠΑ,
➢ Ο Γεώργιος Αν. Κέζιος, από το Σικάγο, 200 δολ. ΗΠΑ,
➢ Ο Τζίµης Αν. Κέζιος από το Σικάγο, 200 δολ. ΗΠΑ,
➢ Η Ευαγγελία Θ. Σιψή από το Σικάγο, 200 δολ. ΗΠΑ,
➢ Ο Κώστας Θ. Σιψής από το Σικάγο, 200 δολ. ΗΠΑ,
➢ Ο ∆ηµήτρης Θ. Σιψής από το Σικάγο, 200 δολ. ΗΠΑ,
➢ Ο Γεώργιος Aλ. Γιανναράς από την Aυστραλία, 60 ευρώ,
➢ Ο Θεόδωρος ∆. ∆ελής 40 ευρώ,
➢ Ο Nίκος Aνδρ. Tριάντος 50 ευρώ,
➢ Οι Nάνσυ και Έλενα Π. Kανελλοπούλου 150 ευρώ,
➢ Ο Aθανάσιος Mαρτίνος 100 ευρώ,
➢ Aνώνυµη συνδροµή 50 ευρώ (12/3/2021),
➢ H Bούλα Σιψή-Γουρδούπη 50 ευρώ,
➢ H Tούλα Aν. Tράκα 50 ευρώ,
➢ H Aδαµοπούλου-Kεφαλά ∆ήµητρα 40 ευρώ,
➢ H Aδαµοπούλου-Aϊβαλικλή Aναστασία 80 ευρώ,
➢ Ο Aντωνόπουλος Mάκης 50 ευρώ,
➢ H Kάντα ∆ήµητρα 50 ευρώ,
➢ Ο Mπράτιµος Σωτήριος 30 ευρώ,
➢ Ο Mπουζαλάς ∆ηµήτριος 40 ευρώ,
➢ H Nικολάκη Xριστίνα 50 ευρώ,
➢ Ο Kοταρίνος Bασίλης 100 ευρώ,
➢ Ο Nίκος ∆ιον. Γιανναράς 140 ευρώ.

Ευχαριστούµε τους συµπατριώτες µας και τους στέλνουµε θερµές ευχές.

- Απεβίωσε, στις 8-5-2020, σε ηλικία 75 ετών, ο Χάρης
Σιαµαντάς, από τον Πρόδροµο Ηλείας, ο οποίος υπηρέτησε στον σταθµό χωροφυλακής Πιάνας, την περίοδο
1977-1979. Θερµά συλληπητήρια στη σύζυγό του Αφροδίτη, στα παιδιά του ∆ηµήτρη και ∆ήµητρα, στα εγγόνια
του και τους λοιπούς συγγενείς.
- Απεβίωσε, τον Νοέµβριο 2020, σε ηλικία 66 ετών, ο Φώτης ∆. Χρόνης, γιός της συµπατριώτισσάς µας Θοδώρας
Κ. Γιανναρά που ζει στην Ανθούσα Μελιγαλά. Κηδεύτηκε στο νεκροταφείο της Πετρούπολης Αττικής. Θερµά
συλλυπητήρια στη Θοδώρα, στη σύζυγό του Βούλα, στα
παιδιά του Παναγιώτη και Θεοδώρα και στους λοιπούς
συγγενείς.
- Απεβίωσε, στις 16-1-2021, ο Ξενοφώντας Καρούντζος,
πατέρας της Αντιδηµάρχου Τρίπολης Ελένης Καρούντζου. Ο Ξενοφώντας διετέλεσε πολλά χρόνια Γραµµατέας της κοινότητας Ροεινού και έχαιρε εκτίµησης στο
χωριό µας και γενικότερα στο Φάλανθο. Κηδεύτηκε, την
εποµένη, στο Ροεινό. Θερµά συλλυπητήρια στη σύζυγό
του Φανή, στις κόρες του Βούλα και Ελένη, στα εγγόνια
του και τους λοιπούς συγγενείς.
- Απεβίωσε, στις 25-1-2021, σε ηλικία 85 ετών, ο Θύµιος
Θ. Σπηλιόπουλος. Κηδεύτηκε, την εποµένη, στο νεκροταφείο Πιάνας. Θερµά συλλυπητήρια στη σύζυγό του
Χριστίνα, στα παιδιά του Θόδωρο και Νικόλαο, στα εγγόνια του και τους λοιπούς συγγενείς.
- Απεβίωσε, στις 4-2-2021, σε ηλικία 56 ετών, ο Τάκης Ι.

Προσφορές προς τον Σύλλογο για το Μουσείο Κασσέρης, γιός της συγχωρεµένης συµπατριώτισσάς
µας Γεωργίας Αγ. Τριανταφυλλοπούλου. Κηδεύτηκε, την
της Πιάνας
➢ Ο Θόδωρος Κ. Σιψής (Παπαρούντας) από το Σικάγο,
400 δολ. ΗΠΑ και
➢ Τα παιδιά του συγχωρεµένου συµπατριώτη µας Αναστα-

εποµένη, στο νεκροταφείο Σπηλιάς Κυπαρισσίας. Θερµά
συλλυπητήρια στα αδέλφια του ∆ηµήτρη, Χρήστο και Μιχάλη και τους λοιπούς συγγενείς.

σίου Κέζιου, Γεώργιος Τζίµης και Ντίνα, από το Σικάγο,
400 δολάρια ΗΠΑ.
Ευχαριστούµε τους συµπατριώτες µας και τους στέλνουµε
θερµές ευχές.

- Απεβίωσε, στις 8-2-2021, σε ηλικία 85 ετών, ο Χρήστος
Π. Χαρµπής, γιός της συγχωρεµένης συµπατριώτισσάς
µας Γιαννούλας Γ. Κανέλλου (Κανελλοπούλου). Κηδεύτηκε, την εποµένη, στο νεκροταφείο Ν. Ερυθραίας Αττικής. O Σύλλογός µας κατέθεσε το ποσό των 100 ευρώ
στην «Kιβωτό του Kόσµου» στη µνήµη του. Θερµά συλλυπητήρια στη σύζυγό του Ολυµπία, στα παιδιά του Χριστιάννα και Σπύρο και τους λοιπούς συγγενείς.

Γεννήσεις

• Η Θεοδώρα Μιχ. Παπαδόπουλου και ο σύζυγός της Joshua
Martell, που ζουν στο Λος Άντζελες, απέκτησαν, στις 26-122020, κοριτσάκι, το πρώτο παιδί τους.
• Η Ιωάννα Αντ. Γραµµατικοπούλου, εγγονή της Ελένης ∆.
Σαρρή-Σπυροπούλου, και ο σύζυγός της Τριαντάφυλλος Σταυρακίδης, απέκτησαν, στις 8-1-2021, κοριτσάκι, το δεύτερο παιδί τους.
• Ο ∆ηµήτρης Τριανταφυλλίδης, εγγονός της Ευσταθίας Ι. Παπανικόλα και η σύζυγός του Ευαγγελία Πατίτσα, απέκτησαν,
στις 22-3-2021, αγοράκι, το δεύτερο παιδί τους.
Στους ευτυχείς γονείς ευχόµαστε ολόψυχα να ζήσουν
ευτυχισµένα τα νεογέννητα.

Βαπτίσεις
• Η Κατερίνα Κ. Μπίσια, κόρη της Αφροδίτης Γ. Συψή και ο
σύζυγός της Θανάσης Τσιότινας, βάπτισαν, στις 27-9-2020,
την κόρη τους. Η Σοφία είναι το πρώτο παιδί τους. Μετά τη
βάπτιση δόθηκε δεξίωση στην “Επαυλη” στην Τρίπολη.

Στους ευτυχείς γονείς ευχόµαστε να την χαίρονται την
νεοφώτιστη.
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- Απεβίωσε, στις 2-4-2021, σε ηλικία 93 ετών, η Θεοδώρα χήρα Ευστρατίου Κορµπάκη το γένος Γιανναρά. Κηδεύτηκε, την εποµένη, στο νεκροταφείο Πιάνας. Θερµά
συλλυπητήρια στα παιδιά της Αναστασία, Ευαγγελία, Ελευθερία και Γιώργο, στα εγγόνια της και τους λοιπούς
συγγενείς.
- Απεβίωσε από κορωνοϊό, στις 15-4-2021 σε ηλικία 76 ετών, ο αρχιτέκτονας, γλύπτης και ζωγράφος ∆ηµήτρης
Tαλαγάνης. Yπήρξε για δεκαετίες ένας από τους σηµαντικότερους πολιτιστικούς πρεσβευτές της Aρκαδίας και
της Eλλάδας σε ολόκληρο τον κόσµο. Kηδεύτηκε, στις
17-4-2021 στην Tρίπολη. Θερµά συλληπητήρα στην οικογένειά του.

«Έφυγε» ο Χρήστος Π. Χαρµπής
η ∆ευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 “έφυγε” από κοντά µας, το Eπίτιµο µέλος του Συλλόγου µας, ο αγαπητός καπετάν Χρήστος
Χαρµπής, γιος της συγχωρεµένης συµπατριώτισσάς µας Γιαννούλας Γ. Κανέλλου.
Χάρη στον Xρήστο Xαρµπή η Πιάνα απόκτησε
ένα σύγχρονο κατάστηµα στην πλατεία, κόσµηµα για το χωριό µας και την ευρύτερη περιοχή.
Η προσφορά του αυτή έγινε στη µνήµη της αγαπηµένης του µητέρας. Mε νοσταλγία ο Xρήστος Xαρµπής θυµόταν τις επισκέψεις του και
τις στιγµές που πέρασε στο χωριό µας όταν ήταν µικρός. Mε µεγάλη προθυµία ανέλαβε τη
δαπάνη για την ανακαίνιση και επέκταση του
καταστήµατος της πλατείας. Με το έργο αυτό
που άρχισε το 2010 και τελείωσε το 2012 δηµιουργήθηκαν συνθήκες αναζωογόνησης και εξέλιξης του χωριού µας.
Αυτοδηµιούργητος επιχειρηµατίας, πλοίαρχος
του εµπορικού ναυτικού, όργωσε τις θάλασσες

Τ

§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

µαζί µε τον αδελφό του Γιώργο. Aργότερα έγιναν πλοιοκτήτες και επεκτάθηκαν και σε άλλες
επιχειρήσεις.
Στις συναντήσεις µας µας εντυπωσίασαν η ευγένειά του, η τιµιότητα, η ειλικρίνεια, η σοβαρότητά του, ο ήρεµος αλλά και αποφασιστικός
χαρακτήρας του και κυρίως η διάθεσή του για
προσφορά προς τους συνανθρώπους του.
Η σεµνότητά του παροιµιώδης, απέφευγε µε
εύσχηµο τρόπο, κάθε προσπάθεια του Συλλόγου µας να τον τιµήσει µε κάποια εκδήλωση
στην Πιάνα ή στην Αθήνα. Πρόσφερε αφιλοκερδώς. Αθόρυβα κάποια µέρα, επισκέφτηκε το δηµιούργηµά του στο χωριό και µας συνεχάρει.
∆υστυχώς εν µέσω πανδηµίας «έφυγε» από
τη ζωή, µετά από σοβαρές επιπλοκές στην ήδη
επιβαρυµένη υγεία του.
Ο Σύλλογος, τα µέλη του, η Πιάνα, απευθύνουν τα πιο θερµά και ειλικρινή συλλυπητήρια
στη σύζυγό του Ολυµπία και στα παιδιά του Χριστιάννα και Σπύρο.
Αιωνία η µνήµη του.

¢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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MÂ›ÙÂ ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎﬁ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ Star Store
(www.starstore.gr)
Î·È Î¿ÓÙÂ ‰ÈÎ‹ Û·˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎ‹ Ê·Ó¤Ï·

