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∆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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ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι∆ΡΥΜΑ

« Β Α Σ Ι Λ Η Σ Ι . Π Α Π Α Ν Ι ΚΟΛ Α Σ »
Λεωφόρος Πεντέλης 39 - Mελίσσια 151 27 • Tηλ. 210 8042822 • E- mail info2@papanikolas.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Κοινωφελές Ίδρυµα “ΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ” διοργανώνει τη 27η ετήσια εκδήλωσή του, η οποία
θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου 2022, 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, λόγω κορωνοιού (covid 19), που θα ισχύουν εκείνη την χρονική περίοδο.
Με πατριωτικούς χαιρετισµούς
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Βασίλειος Ι. Παπανικόλας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χρήστος ∆. Θεοδώσης

Συγχαρητ ρια
Ο Γεώργιος Γαβρήλος του ∆ηµητρίου εισήχθει στο Πανεπιστήµιο Πειραιά, στο Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων.
Ευχόµαστε καλές σπουδές.

Mην 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.
Mπορείτε να δώσετε αίµα σε οποιοδήποτε νοσοκοµείο της
χώρας αναφέροντας τον παραπάνω αριθµό Mητρώου του
Συλλόγου µας.
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια του Συλλόγου. Είναι για το
καλό όλων µας.

Eυχαριστούµε τον Tριανταφυλλίδη ∆ηµήτρη, Aντιπρόεδρο του Συλλόγου µας για την προσφορά αίµατος στην
τράπεζα του Συλλόγου.
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Πι να, στιγµιτυπα απ το φθινπωρο µχρι και τις Aπκριες

26η εκδήλωση Iδρύµατος B. Παπανικόλα.

EÁÁÔÓﬁ˜ ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ‰¿ÛÎ·ÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ N. K·ÓÂÏÏﬁÔ˘ÏÔ˘
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Ανάπλαση πλατείας Αγίου Βασιλείου Τρίπολης

Οι νέες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις
Ένα σπουδαίο έργο για την Τρίπολη ξεκίνησε να υλοποιείται. Με το τελείωµα των εργασιών ανάπλασης της ιστορικής, κεντρικής
πλατείας, η Τρίπολη θα αποκτήσει ένα νέο
τοπόσηµο, έναν νέο, έναν διαφορετικό και,
προπαντός, σύγχρονο χώρο και πνεύµονα κίνησης, δηµιουργίας, οικονοµικής δραστηριότητας, και ευχάριστης περιδιάβασης.
Οι νέες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις που ισχύουν µέχρι το τελείωµα του έργου είναι οι
εξής:
• Η κίνηση των οχηµάτων από την πλατεία
Κολοκοτρώνη προς την πλατεία Εθν. Μακαρίου, θα γίνεται αποκλειστικά από το νότιο
τµήµα της Κεντρικής πλατείας.
Για το σκοπό αστό, µονοδροµείται η οδός Γεωργίου Α΄ από την πλατεία Κολοκοτρώνη έως την Κεντρική πλατεία, καθώς και η Εθνοµαρτύρων, από την Κεντρική πλατεία έως τη
συµβολή µε τη Νικηταρά.
• Η κίνηση των οχηµάτων από την πλατεία Εθν. Μακαρίου προς την πλατεία Κολοκοτρώνη, θα γίνεται δια των οδών
Νικηταρά και 28ης Οκτωβρίου, θα διέρχεται µέσα από το βορειοανατολικό τµήµα της Κεντρικής πλατείας και θα διοχετεύεται στην Κύπρου.
• Η οδός Εθνοµαρτύρων παραµένει διπλής κατεύθυνσης από τη Νικηταρά έως την πλατεία Εθν. Μακαρίου. Η οδός Ερµού πίσω από τον Άγιο Βασίλειο µετατρέπεται σε διπλής κατεύθυνσης.
• Η κίνηση των πεζών στην Κεντρική πλατεία θα γίνεται στις περιµετρικές στοές της πλατείας.

TA NEA TH™ ¶IANA™

5

Eιδήσεις - Σχόλια
• Στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου µας, που έγινε στις 178-2021, αποφασίστηκε, λόγω της πανδηµίας, να παραταθεί η
θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για ένα (1) χρόνο µέχρι
τον Αύγουστο 2022.
• ∆ελτίο τύπου του Ιδρύµατος Βασίλη Ι. Παπανικόλα:
“Το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11.00 π.µ., το Κοινωφελές Ίδρυµα «Βασίλης Ι. Παπανικόλας», για 26η φορά,
πέραν του 1/4 του αιώνος, γιόρτασε και φέτος τη µακρά πορεία του προσφοράς και ανθρωπιάς προς τον συνάνθρωπο,
στη λεβεντογέννα Πιάνα, εκδήλωση σηµαντική, διότι συνέπεσε µε τον εορτασµό από τα 200 χρόνια της Εθνικής µας Ανεξαρτησίας από τον τουρκικό ζυγό.
Η φετινή εκδήλωση ήταν περιορισµένη, τοπικού χαρακτήρα,
λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού, γιατί όλοι υποχρεούνται να τηρούν τις συµβουλές των ειδικών προς αποφυγή µετάδοσης του ιού και γι αυτό πραγµατοποιήθηκε µια σεµνή τελετή στο Πνευµατικό Κέντρο του χωριού. Παρευρίσκονταν οι
αριστείς που επιδέχθηκαν χρηµατική ενίσχυση και βραβείο,
και ανήκαν στη ∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση,
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!’’
• Mεγάλο έγχρωµο ταµπλώ µε το δίκτυο µονοπατιών ορεινής
πεζοπορίας του Μαινάλου τοποθέτησε ο Σύλλογος Αρκάδων
Ορειβατών-Οικολόγων (ΣΑΟΟ) στην πλατεία της Πιάνας.
• O Σύλλογος πρόσφερε κουραµπιέδες και µελοµακάρονα ανήµερα τα Χριστούγεννα, σουβλάκια και κρασί στους επισκέπτες που γιόρτασαν την Αποκριά στην πλατεία της Πιάνας και αυγό και σοκολατάκια σε κάθε πιστό που παρακολούθησε την λειτουργία της Ανάστασης.
• ∆ήµος Τρίπολης. 8-1-2022. Με απόφαση του ∆ηµάρχου Τρίπολης κ. Κώστα Τζιούµη, ανανεώθηκε, για την επόµενη διετία, µε το ίδιο αντικείµενο, η θητεία των συµπατριωτών µας
Αντιδηµάρχων του ∆ήµου Τρίπολης, Αλέξανδρου Κανελλόπουλου και Ελένης Καρούντζου.
• Tα χιόνια σιγά-σιγά “εγκαταλείπουν” την Πιάνα. Μόνο δύο
διήµερα 10-11/3/2022 και 21-22/3/2022 χιόνισε στο χωριό.
• Tην Κυριακή 8 Μαΐου πραγµατοποιήθηκαν µε κάθε επισηµότητα οι εκδηλώσεις για τον εορτασµό της 201ης επετείου
προσκυνήµατος του Κολοκοτρώνη στην Παναγία στο Χρυσοβίτσι. Την προηγουµένη έγινε µε επιτυχία ο αγώνας δρόµου 15 χιλιοµέτρων, Λιµποβίσι-Πιάνα-Χρυσοβίτσι.

Eυχαριστίες

– ∆ηµήτρη Λαλιώτη για την ιδέα και τον συντονισµό της διοργάνωσης της πετυχηµένης εκδήλωσης στην πλατεία του χωριού
τις Αποκριές, (δωρεάν µουσική, drone κλπ). Επίσης για τον ηλεκτροφωτισµό του χριστουγεννιάτικου δένδρου, για την αντικατάσταση του προβολέα στον πλάτανο, τα φωτάκια στον Επιτάφιο και τις προβολές στην πρόσοψη του Αγιώργη την Μ. Πέµπτη,
την Μ. Παρασκευή και στην Ανάσταση,
– Αντώνη Τριανταφυλλίδη για την κατασκευή του καρνάβαλου
τις Απόκριες,
– Ντίνα Σινάνη για την γαλατόπιτα στη γιορτή της αποκριάς,
– Βασίλη ∆ελή και Τασία Αδαµοπούλου για τον στολισµό του Επιταφίου,
– Ελληνική Βιοµηχανία Περιβαλλοντικών Συστηµάτων Α.Ε.Β.Ε
για τα σοκολατάκια που µοιράστηκαν από το Σύλλογο την Ανάσταση,
– ∆ηµήτρη Γ. Γαβρήλο για τα αυγά που µοιράστηκαν από το Σύλλογο την Ανάσταση,
– Έλενα και Νάνσυ Π. Κανελλοπούλου και την Ελεάνα Αλ. Κανελλοπούλου για την διοργάνωση των αγώνων δρόµου του Αγίου Γεωργίου,
– Κώστα ∆ελή, ∆ηµήτρη Φ. Γεωργακόπουλο και τους µικρούς
Χαράλαµπο Π. Καρούντζο και Παρασκευά Αθ. Κανέλλο που ντύθηκαν τσολιάδες του Αγίου Γεωργίου, επίσης τις: Έφη σύζυγο
Παρασκευά Κρεµπενιού Προέδρου Αλωνιστιωτών, Τζίνα Β. Παπανικόλα, Νικολέττα Φ. Γεωργακοπούλου και Ειρήνη Β. Βασιλείου που ντύθηκαν αµαλίες για την ίδια γιορτή,
– Φώτη Μπράτιµο, Τούλα Αναστ. Τράκα, Μιχάλη Παπαδόπουλο,
Αλέκο Κανελλόπουλο, Γιάννη ∆. Παπανικόλα, Γιώργο Γκόρο,
Κώστα Γεωργακόπουλο, ∆ηµήτρη Σαρρή, Γιώργο Γεωργακόπουλο, Σούλη Πράνταλο, Θανάση Κανέλλο, Αντώνη Καζάκο, Μάριο
Γ. Κανέλλο, Νίκο Σινάνη, Νία ∆ενεκέ, Χάρη Γ. Γιανναρά, ∆ηµήτρη Λαλιώτη, Κώστα Ν. Γιανναρά, Τασία Αδαµοπούλου, Βούλα
Κανελλοπούλου-Ράµµου, Φένια Κυριακοπούλου, Γωγώ ΣινάνηΚρατηµένου και Όλγα Σινάνη-Κυριακοπούλου για τα λουλούδια
για το στολισµό του επιταφίου και τα βεγγαλικά της Ανάστασης.
– Βούλα Κανελλοπούλου για την προσφορά 200 ευρώ για κεράσµατα τις ηµέρες του Πάσχα, µέσω του Κ. Γεωργακόπουλου, στη
µνήµη του συζύγου της Σπύρου.

Το ∆.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί τους παρακάτω για την βοήθειά τους και τις προσφορές τους:
- ∆ήµο Τρίπολης που συµπεριέλαβε την εορτή του Αγίου Γεωργίου και τους αγώνες δρόµου στις επίσηµες εκδηλώσεις του
για το Πάσχα. Ιδιαίτερα την Αντιδήµαρχο Ελένη Καρούντζου
και τον Αντιδήµαρχο ∆. Μακαρούνη για την διοργάνωση των αγώνων δρόµου του Αγίου Γεωργίου. Προσφέρθηκαν τέσσερα
(4) αρνιά για τη δεξίωση των αθλητών, γλυκά για τους προσκυνητές, κύπελα, µετάλλια για τους αθλητές, νερά κατά τη διάρκεια της διαδροµής και δύο κριτές για τη καλύτερη διοργάνωση των αγώνων).
– Περιφέρεια Πελοποννήσου για την προσφορά στο Σύλλογό
µας του βιβλίου “Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ, µε
την πένα των πρωταγωνιστών” που εκδόθηκε για την επέτειο
των 200 χρόνων από την Παλιγγενεσία,
– Αφους Γουρδούπη (παιδιά της Βούλας Π. Σιψή) για τα δώρα για
την λαχειοφόρο αγορά στην Παναγιά το ∆εκαπενταύγουστο
2021,
– ∆ηµήτρη Τριανταφυλλίδη, από τον Ξενώνα, για το ρακόµελο
που προσφέρθηκε ανήµερα τα Χριστούγεννα,
– Χρήστο Καρούντζο, Τοπικό Εκπρόσωπο Πιάνας, για το χριστουγεννιάτικο δενδρο και για τα ξύλα για τη µεγάλη φωτιά που
ανάψαµε στην πλατεία την Αποκριά,
– Εσµεράλδα, Bαλεντίνα και Λουίζα Μπέιντο που στόλισαν το
χριστουγεννιάτικο δένδρο,
– Σύλλογο Αλωνιστιωτών για τους τσίγκους που µας δάνεισαν
για να ανάψουµε φωτιά, χωρίς να δηµιουργήσουµε πρόβληµα
στην πλατεία, τις Αποκριές,
– Χρήστο Αδαµόπουλο για την προσφορά µιας (1) διανυκτέρευσης στον ξενώνα “Αλωνίσταινα” για τη λαχειοφόρο του Συλλόγου τις Αποκριές,
– Παναγιώτη Χαρ. Καρούντζο δύο (2) κιλά µέλι για την ίδια λαχειοφόρο,
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ΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΕΙΝΟΥ - ΠΙΑΝΑΣ
Από το περιοδικό «Γαρζενίκος», που η διακίνησή του, σε µορφή PDF, γίνεται δωρεάν, µέσα από ιστοσελίδα (garzenikos.gr) που είναι
έκδοση για την ιστορία και την πολιτιστική κληρονοµιά της Ελάτης Αρκαδίας δηµοσιεύουµε το παρακάτω κείµενο, µε την άδεια του
κ. Φώτη Παντ. Παπαχατζή που επιµελήθηκε το θέµα «Τα διοικητικά όρια των κοινοτήτων στον χώρο του όρους Μαίναλο της Αρκαδίας». Τα όρια του χωριού µας µε τις υπόλοιπες γειτονικές κοινότητες, που περιλαµβάνονται στην σπουδαία αυτή εργασία του κ. Παπαχατζή, µε τα πολύ σηµαντικά στοιχεία που περιέχει, θεωρούµε ότι θα πρέπει να µας απασχολήσουν και στα επόµενα τεύχη της εφηµερίδας µας. Σηµειώνεται ότι στο κείµενο η Κοινότητα Πιάνας αναφέρεται και Κοινότητα Φαλάνθου. Το 1914 πράγµατι το τότε Κοινοτικό συµβούλιο πήρε απόφαση για την µετονοµασία του χωριού µας σε Φάλανθο ακολουθώντας την ονοµασία του πρώην δήµου
στον οποίο ανήκε και ήταν πρωτεύουσα, όµως το υπουργείο Εσωτερικών απέρριψε την απόφαση αυτή, (βλέπε τεύχος 49, σελίδα 6
της εφηµερίδας µας).

Εν θέσει “Ντοµνά Βρύση" σήµερον την 23ην του µηνός Αυγούστου του έτους 1914 συνελθούσα η κατά το άρθρον 10 του ∆ΝΖ΄
Νόµου επιτροπή επί του διαχωρισµού των ορίων των Κοινοτήτων
Πιάνης και Ροεινού, αποτελουµένη από τους Κωνστ. Ανθούλην
Πάρεδρον του Ειρηνοδικείου Τριπόλεως, Πρόεδρον αναπληρούντα τον κωλυόµενον Ερηνοδίκην Απ. Μαρκόπουλον, και τα µέλη
Γεώργ. Πετρόπουλον Πρόεδρον της Κοινότητος Πιάνης, ∆ηµήτριον Καράγιωργαν Πρόεδρον της Κοινότητος Ροεινού, Παν. Ταµπακόπουλον ∆ιδάσκαλον Πιάνης και Θεόδωρον Παπαηλιού ∆ιδάσκαλον Ροεινού, όπως αποφασίση επί των ορίων των άνω δύο
Κοινοτήτων, εσκέφθη και απεφάσισεν ως εξής:
Η επιτροπή µετά µακράν συζήτησιν αρξαµένη από χθες και επιτόπιον µετάβασιν εις τα διακανονιστέα όρια και αυτοψίαν καθ' όλον αυτών το µήκος, διακανονίζει αυτά δια γραµµής νοητής, ήτις
εις το Νοτιότερον µέρος άρχεται ακριβώς από του υψηλοτέρου
σηµείου της “Αφανόρραχης”. Εκ ταύτης η γραµµή αύτη κατέρχεται διευθυνοµένη προς Βορράν εις την άµπελον των Π. και Γ. Κανέλλου, ην αφήνει εις το όριον Πιάνης, είτα συναντά το ρεύµα
“Βόθωνα”, το οποίον ακολουθεί εφ’ όσον η κοίτη του είναι εις το
άκρον των αµπέλων Πιάνης, ότε αφήνη η γραµµή το ρεύµα και ακολουθεί το άκρον των αµπέλων Πιάνης µέχρι του σηµείου “Μάρµαρο” και από τούτου, δια του άκρου των αµπέλων, εις “Μεγάλην
Βρύσιν Πάπαινας”. Μέχρι του σηµείου τούτου η επιτροπή ενήργησε τον διακανονισµόν εν πλήρη οµοφωνία.
Από της “Βρύσης Πάπαινας" η γραµµή η διαχωριστική ανέρχεται
την ράχην του λόφου “Τραπέζι" και κατευθείαν γραµµήν προς το
υψηλότερον σηµείον αυτού, εκ του οποίου κατέρχεται την Βορεινήν ράχην του λόφου τούτου συναντώσα την Εθνικήν οδόν εις
το σηµείον ένθα συναντά την οδόν ταύτην ο παλαιός δρόµος
“Καλντεριµιού". Το τµήµα τούτο το από Πάπαινας µέχρι εδώ διεκανονίσθη κατά πλειοψηφίαν, αντιλεγόντων των µειοψηφούντων
µελών, Προέδρου και ∆ιδασκάλου Πιάνης, οίτινες επρότειναν να
περιληφθή ολόκληρος ο λόφος “Τραπεζίου" εις την Κοινότητα
Πιάνης, επί τω λόγω ότι ούτος είναι κτήµα συνεχόµενον προς την
άλλην περιφέρειαν Πιάνης ανήκον εις τους εκ Πιάνης κληρονόµους Βασ. Κωνσταντέλου. Η πλειοψηφία δε εσχηµάτισε την γνώµην της του ως άνω γενοµένου διακανονισµού, διότι ούτος είναι
σύµφωνος προς τας εδαφικάς συνθήκας και είναι ευδιάκριτος. Επιπλέον δε, εις την ανατολικήν πλευράν του λόφου και την Βόρειον υπάρχουσιν αγροί ανήκοντες εις τους κατοίκους Ροεινού
κληρονόµους ∆. Ανάστου, ∆ηµ. Καράγιωργαν, κληρονόµους ∆.
Κώστα, Γεωρ. Σ. Καρούτζου και Βασιλ. Κούβελα. Είτα εκ του σηµείου τούτου της Εθνικής οδού ανέρχεται πάντοτε Βορείως εις
την ράχην του πετρώδους λόφου “Νταλκό", ην ακολουθεί διερχοµένη δια του αγρού Αθαν. Τσιάµα, τον οποίον αφήνη εις το όριον Πιάνης και φθάνει κατευθείαν εις την κορυφήν “Κοντακιά" ακριβώς εις το σηµείον, όπερ αντικρύζει την προς Ανατολάς αυτού
και κάτωθι συµβολήν των δύο ξηρορευµάτων εις “Μπούκα Ρέµα",
εις τρόπον ώστε η γραµµή η εκ του σηµείου τούτου της “Κοντακιάς" κατέρχεται εις την ως είρηται συµβολήν των ρευµάτων, ανέρχεται εις την ράχην του δεξιού της συµβολής λόφου “Σπληθάρι" και φθάνει εις την θέσιν “Κωνσταντινιάς Στρούγγα", ούτως
ώστε τα µεν χυνόµενα όµβρια ύδατα ένθεν κι ένθεν να κανονίζουν και τα εις τας δύο Κοινότητας διαχωριζόµενα εδάφη του λό-

φου τούτου. Από της θέσεως “Κωνσταντινιάς Στρούγγα” ακολουθεί τον δρόµον τον άγοντα προς την θέσιν “Ντουµνά”, ένθα συντάσσεται η παρούσα έκθεσις, και φθάνει µέχρι της θέσεως “Λιτρίβα” ούτως ώστε οι αγροί οι άνωθεν του αγρού Αθανασίου Κυριαζοπούλου, ανήκοντος εις την κοινότητα Ροεινού, να αφήνονται εις την Κοινότητα Πιάνης, άτε ανήκοντες εις κατοίκους αυτής. Από της θέσεως “Λιτρίβα" κάµπτει προς βορράν ακολουθούσα την ράχην µέχρι της κορυφής του όρους “Άγιος Ηλίας", ένθα
και τερµατίζονται τα όρια. Γίνεται µνεία ότι εις το σηµείον των ορίων το διερχόµενον εκ της θέσεως “Νταλκός", από της Εθνικής
οδόυ µέχρι “Τσιάµα Χωράφι", τα όρια ακολουθούσιν ευθείαν
γραµµήν χωρίς δηλαδή αύτη να κανονίζηται εκ της ροής των υδάτων. Επίσης γίνεται µνεία ότι οι πρόεδροι και διδάσκαλοι των
δύο κοινοτήτων ποιούνται την εξώδικον οµολογίαν επιµείναντες
να γραφή αύτη εις την παρούσαν έκθεσιν, ότι τα ποίµνια και κτήνη της Κοινότητος Ροεινού θα δύνανται ελευθέρως να ποτίζωνται εκ της πηγής “Ντοµνάς", διερχόµενα άνωθεν των αγρών, εκτός εάν η Κοινότης Πιάνης µεταφέρη το ύδωρ τούτο δι' υδραγωγείου εις το χωρίον Πιάνης, ότι θα δύνανται να ζητώσιν αποζηµίωσιν οι κάτοικοι Ροεινού.
Η απόφασις αύτη ελήφθη καθ' οµοψηφίας, πλην της ως άνω αντιρρήσεως της αφορώσης τον λόφον “Τραπεζίου".
Ο Πρόεδρος και ∆ιδάσκαλος Ροεινού δια το τέρµα των ορίων εζήτησαν ίνα από της θέσεως “Λιτρίβα" µην ανέρχεται η γραµµή
εις την κορυφήν “Άγιος Ηλίας", αλλά κάµπτουσα να ακολουθεί
την βορεινήν άκραν των αγρών "Ντοµνάς" να ανέρχηται δια της
οµωνύµου βρύσης και να φθάνη πέραν προς ∆υσµάς το όριον Αλωνισταίνης, ένθα η βρύσις “Αγία Παρασκευίτσα". Τα λοιπά όµως
µέλη δεν απεδέχθησαν την πρότασίν των ταύτην, το µεν διότι η
καθορισθείσα γραµµή είναι η απολύτως φυσική και ευδιάκριτος,
το δε διότι αν εγένετο δεκτή η πρότασις, τα άνωθεν των αγρών
“Ντοµνάς", ολίγα άλλωστε και πετρώδη εδάφη, θα εδίδοντο εις
την Κοινότητα Ροεινού, όπερ θα ήτο λίαν επιζήµιον εις τους κάτωθεν αγρούς "Ντοµνάς" των Πιανιωτών.
Εφ' ω συνετάγη η παρούσα έκθεσις, ήτις αναγνωσθείσα και βεβαιωθείσα υπογράφεται ως έπεται. ο Πρόεδρος τα µέλη αριθ.
Πράξ. 19. Το Κοινοτικόν Συµβούλιον Φαλάνθου, Πιάνης Συγκείµενον υπό των κάτωθι µελών και συνεδριάσαν εις το εν Πιάνη
Κοινοτικόν Κατάστηµα, σήµερον την 21 του µηνός ∆εκεµβρίου έτους 1914, όπως συσκεφθή και αποφασίση επί του σήµερον δηµοσιευθέντος οροθετικού πρωτοκόλλου του των Κοινοτήτων Πιάνης - Ροεινού.
Το Σώµα αντεπεξελθόν το οροθετικόν τούτο πρωτόκολλον το συνταχθέν υπό της πρωτοβαθµίου υπό τον κ. Ειρηνοδίκην Επιτροπής, ευρίσκει τούτο ελαττωµατικόν και επιζήµιον εις την Κοινότητα Πιάνης και, Αον εις την θέσιν “Τραπέζιον", ενώ έδει όπως ακολουθήση από της θέσεως “Πάπαινα Βρύσιν" την οδόν εις Χάνι
Κωνσταντελαίων, εύρη τον δηµόσιον δρόµον, ακολουθήση τούτον
άχρι της θέσεως “Τρουπίτσα" ένθα διαχωρίζεται η οδός Αλωνισταίνης, Τουρκοκίβαλον[;] και ούτω περιλαµβάνον την ιδιοκτησίαν
των αδελφών Κωνσταντέλου, ενώ δια της χαραχθείσης γραµµής
“Ράχη Τραπέζιον", διαχωρίζει ταύτην εις δύο µέρη, αφήνουσα τα
δύο τρίτα εις την περιφέρειαν Πιάνης και το ένα τρίτον εις την περιφέρειαν Ροεινού ως εις την κατοικίαν των, εκείθεν δε της θέσε-
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ως “Τρουπίτσα" ακολουθήση κατευθείαν εις την κορυφήν “Νταλκόν". Βον, Η διάταξις της πηγής "Ντουµνά", όπως επιτρέπεται και
διέρχονται άνωθεν των αγρών των Πιανιωτών τα ποίµνια των Ροεινιωτών προς ποτισµόν, ενώ τούτο δεν είναι ζήτηµα ανάγκης καθόσον οι Ροεινιώτες έχουσιν άλλα παρεµφερή ύδατα προς ποτισµόν τη πηγή ταύτη και δη των “Κανάλων", “Φούρνους", “Αγίας Παρασκευής" και εξ άλλου η πηγή “Ντουµνά" η µόνη εις άπασαν την
περιφέρειαν Πιάνης, µόλις επαρκεί δια τον ποτισµόν και λοιπάς ανάγκας Κοινότητος Πιάνης, και εξ άλλου η πηγή ρέουσα κατωφερώς εις απόστασιν πεντακοσίων µέτρων αρδεύει εις την περιφέρειαν Ροεινού και δη κάτωθι του ποταµού αγρού του Αθαν. Κυριαζόπουλου, ένθα δύνανται να ποτίζουσιν οι Ροεινιώται.
Όθεν το Σώµα κρίνον επάναγκες όπως το ανωτέρω οροθετικόν
πρωτόκολλον µεταρρυθµισθή κατά τα ανωτέρω, προσφεύγει ενώπιον της ανωτέρας διοικητικής επιτροπής, εξαιτείται την µεταρρύθµισίν των, αναθέτει την περαιτέρω ενέργειαν εις τον κ.
Πρόεδρον και τον δικηγόρον ∆ηµ. Πετρόπουλον. Η παρούσα εν
αντιγράφω υποβληθήτω εις τον κ. Νοµοµηχανικόν.
ο Πρόεδρος τα µέλη
Γ. Πετρόπουλος Θεοφ. Παπαθεοφάνης Γ. Β. Κωνσταντέλος,
Γ.Β. Κέζιος
ο Πρόεδρος της Κοινότητος Φαλάνθου Γ. Πετρόπουλος
αριθ. πράξεως 14
Το Κοινοτικόν Συµβούλιον της Κοινότητος Ροεινού, αποτελούµενον από τον Προεδρεύοντα Περικλήν Παπασαράντον, του
Προέδρου απουσιάζοντος επ' αδεία, και των µελών Γεωργίου
Παπαδηµητρίου και Νικολάου Κυριαζοπούλου. Συνελθόν την 2αν
του µηνός Ιανουαρίου έτους 1915, ηµέραν παρασκευήν, εν τω
Κοινοτικώ γραφείω εν νοµίµω απαρτία, και λαβόν υπ' όψιν την
πρότασιν του Προεδρεύοντος, Ψηφίζει Να γίνη προσφυγή ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου κατά της από 23 Αυγούστου
1914 εκθέσεως της επιτροπής, και ζητηθή η ακύρωσις δια το από της θέσεως “Λιτρίβα" να κάµπτη και ακολουθή την βορεινήν
άκραν των αγρών “Ντουµνάς", διέρχηται δια της οµωνύµου βρύσεως και φθάνη πέραν προς ∆υσµάς το όριον Αλωνισταίνης, ένθα η βρύσις “Αγία Παρασκευίτσα", και διορίζει δικηγόρον προς
σύνταξιν και υποστήριξιν της προσφυγής τον Χαρίλαον ∆. Τριτσίνην, δικηγόρον.
Εφ' ω συνετάχθη η παρούσα και βεβαιωθείσα υπογράφεται.
ο Προεδρεύων τα µέλη
Περικλ. Παπασαράντος Γεώργιος Παπαδηµητρίου Νικόλ. Κυριαζόπουλος
αριθ. 48 Βασίλειον της Ελλάδος
Το Κατά το άρθρον 10, παρ. 4 του Νόµου ∆ΝΖ΄ “περί συστάσεως ∆ήµων και Κοινοτήτων" του 1912 ∆ιοικητικόν ∆ικαστήριον
προς εκδίκασιν των ανωτέρω αναφεροµένων προσφυγών περί
ορίων των συνορευουσών κοινοτήτων Πιάνης και Ροεινού παρασταθεισών δια των Προέδρων των οικείων Κοινοτικών Συµβουλίων, συνεδρίασε δηµοσία σήµερον 12-2-1915 και Σκεφθέν Επειδή η αµφισβητουµένη µικρά έκτασις επί του υπό το όνοµα “Τραπέζι" γνωστού λόφου, ανήκει κατά κυριότητα και εις κατοίκους
Ροεινού και εις τους κληρονόµους Βασ. Κωνσταντέλου εκ Πιάνης, και επειδή κατά την συνεδρίασιν κατόπιν συνεννοήσεως εγένετο δεκτόν παρ' αµφοτέρων των µερών όπως γίνουν δεκτά
τα παλαιά όρια, υπό τον όρον της υπαγωγής των κτηµάτων των
κληρονόµων Βασ. Κωνσταντέλου εις την περιφέρειαν της Κοινότητος Πιάνης. Επειδή η οροθετική αύτη γραµµή συµβιβάζει τα
δίκαια και συµφέροντα των κατοίκων αµφοτέρων των Κοινοτήτων και εποµένως δέον να γενή δεκτή. Επειδή η δια της προσφυγής του Κοινοτικού Συµβουλίου Ροεινού προτεινοµένη οροθετική γραµµή ουδόλως είναι δικαία, διότι δια ταύτης σκοπείται
µόνον η αφαίρεσις χέρσου εκτάσεως εκ της περιφερείας Πιάνης, εφ' ης αµφότεραι αι κοινότητες είχον ίσα δικαιώµατα, ενώ
εκ ταύτης παρεχωρήθη δια της εκθέσεως της επιτοπίως καθορισάσης τα όρια επιτροπής ανάλογον µέρος εις την Κοινότητα Ροεινού.
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Επειδή ο ισχυρισµός ότι έχουν ανάγκην του ύδατος υπαρχούσης
ενταύθα πηγης δεν είναι βάσιµος, διότι εις την περιφέρειαν Ροεινού ευρίσκονται και άλλαι πηγαί ύδατος. ∆ια ταύτα Καθορίζει µεταξύ των Κοινοτήτων Πιάνης και Ροεινού του Νοµού Αρκαδίας οροθετικήν γραµµήν την διερχοµένην δια των εξής θέσεων και σηµείων. 1) “Αφανόρραχη", 2) άκρου αµπέλων Παν. και Γεωρ. Κανέλλου, αφιεµένων εις την περιφέρειαν Πιάνης, 3) ρεύµατος “Βόθωνα" και άκρου παρακειµένων αµπέλων Πιάνης, 4) θέσεως
“Μάρµαρο", 5) Μεγάλης πηγής “Πάπαινας", 6) ράχεως λοφοσειράς “Τραπέζι" και των άκρων των κτηµάτων των κληρονόµων
Βασ. Κωνσταντέλου των επί του λόφου Τραπέζι κειµένων, υπαγοµένων εις την περιφέρειαν Πιάνης 7) της Εθνικής οδού, 8) λοφοσειράς “Νταλκό", 9) αγρού Τσιάµα, αφιεµένου εις την περιφέρειαν Πιάνης, 10) λοφοσειράς “Κοντακιά" µέχρι σηµείου έναντι
συµβολής προς ανατολάς ξηρορευµάτων εις “Μπούκα ρεύµα" κατά διεύθυνσιν κάθετον προς την µέχρις ενταύθα οροθετικήν
γραµµήν, 11) λόφον “Σπληθάρι" 12) θέσεως “Κωνσταντινιάς
Στρούγγα" 13) οδού αγούσης εις "Ντουµνά" 14) θέσεως “Λιτρίβα"
δια του άκρου αγρού Αθ. Κυριαζοπούλου, αφιεµένου εις την Κοινότητα Ροεινού, και 15) τέλος της οροσειράς εις την κορυφήν
του όρους.
Εκρίθη και απεφασίσθη, εν Τριπόλει την 12 Φεβρουαρίου 1915 και
εδηµοσιεύθη εν αυτή την 15 Φεβρουαρίου 1915.
ο Πρόεδρος τα µέλη ο Γραµµατεύς

Όρια κοινοτήτων Πιάνας - Ροεινού. Με την κόκκινη γραµµή σηµειώνονται τα όρια των δύο κοινοτήτων. Με την κόκκινη διακεκοµµένη γραµµή τα συνεχόµενα γειτονικά όρια µεταξύ άλλων
κοινοτήτων.
1. Αφανόρραχη. Συντεταγµένες, 346520-4158000. 2. Πάπαινα,
347000-4159000. 3. Λόφος «Τραπέζι», 345680-4159270. 4. Νταλκό, 345800-4160500. 5. Κοντακιά. 6. Μπούκα Ρέµα, 3455504161000. 7. Σπληθάρι. 8. Βρύση Ντουµνά, 345800-4162400. 9.
Άγιος Ηλίας ή Ράχη Ντουµνά, 346320-4163210. 10. Όρια Αλωνίσταινας - Πιάνας. 11. Όρια Αλωνίσταινας - Ροεινού. 12. Όρια Αλωνίσταινας - Καρδαρά.

OÈ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ ÙË˜ ËÌ¤Ú·˜ !!! ·ﬁ ÙÔÓ µ·ÁÁ¤ÏË ŒÍ·Ú¯Ô
Από το site arcadikanea.gr (19-1-2022), ‘’αλιεύσαµε’’ το παρακάτω κείµενο και τις φωτογραφίες του συµπατριώτη µας Βαγγέλη, γιού της Παρασκευής Στ. Γκουζιούλη και τα δηµοσιεύουµε για να γνωρίσουµε ένα δείγµα της δουλειάς του.

‘’Πηγές Ελισσώνα, Πιάνα [Οι Βρυσούλες µας]
Βαθιά στην καρδιά του Μαινάλου βρίσκεται ένα όµορφο µικρό χωριό, η Πιάνα.
Η υπέροχη θέα, η επιβλητική εκκλησία και τα πλατάνια που αγκαλιάζουν την
όµορφη πλατεία δηµιουργούν ένα µοναδικό τοπίο εξερεύνησης και αναζήτησης νέων περιπετειών. Κάπου εκεί, µόλις δέκα λεπτά οδικώς από το χωριό,
κρυµµένος στην πυκνή βλάστηση βρίσκεται ένας µικρός παράδεισος. Ο όµορφος καταρράκτης, τα κρυστάλλινα νερά, τα µέρη όπου ο θεός Πάνας αγνάντευε από την σπηλιά του θα µαγέψουν οποιονδήποτε θελήσει να τα ανακαλύψει! Το απαράµιλλης οµορφιάς τοπίο, η αύρα και οι άνθρωποι της Πιάνας,
αρκούν για να δηµιουργηθούν µοναδικές εµπειρίες, και να γεµίσουν µε χαµόγελο και ευχαρίστηση τις καρδιές και τα πρόσωπα των επισκεπτών της.
"Από Μικρός είχα µια κλίση προς τον αθλητισµό και τα καλλιτεχνικά ! Μου άρεσε να σχεδιάζω και έτσι ξεδιπλώθηκε ένα κρυφό ταλέντο µου! Θυµάµαι η
πρώτη µου επαφή µε τη φωτογραφία ήταν περίπου στα 10-11 µου χρόνια, όταν ζήτησα τη φωτογραφική µηχανή µια χρήσης της µητέρας µου για να πειραµατιστώ, τραβώντας τη θέα από το παράθυρο του δωµατίου µου! Η τέχνη…
Η φωτογραφία…. Όρια δεν έχουν…. Υπάρχουν µόνο για να κάνουν τον κόσµο
που ζούµε… λίγο οµορφότερο!"
Ο Ευάγγελος Έξαρχος είναι απόφοιτος του Τµήµατος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας! Είναι επίσης απόφοιτος του
erasmus programme του university of west Bohemia (UWB) του τµήµατος
Art & Design’’.
Επιµέλεια στήλης: Γεωργία Κακή

Έργα στην Πιάνα
Από το ∆ήµο Τρίπολης

•

•

Ένα αρκετά “δύσκολο” σηµείο για τα αυτοκίνητα, στον δρόµο που περνάει δίπλα στο µύλο του Σπηλιόπουλου, επιδιορθώθηκε. Με πλέγµατα και τσιµέντο
στρώθηκε ο δρόµος από το τσιµενταύλακο µέχρι το γεφύρι. Ελπίζουµε ότι σύντοµα ο ∆ήµος Τρίπολης θα επιδιορθώσει, (διάνοιξη, τσιµεντόστρωση, διοχέτευση οµβρίων υδάτων κλπ), και το κοµµάτι του δρόµου από το γεφύρι µέχρι
τη στροφή για Γιανναρέικα και Χρυσοβίτσι.
Επιδιορθώθηκαν τα µάρµαρα και αλλάχθηκαν τα σπασµένα στη βάση της προτοµής του Θ. Κολοκοτρώνη στην πλατεία της Πιάνας.

Από το εκκλησιαστικό συµβούλιο

• Επεκτάθηκε το δίκτυο ύδρευσης και τοποθετήθηκαν πέντε (5) βρύσες σε διάφορα σηµεία στο νεκροταφείο της Πιάνας για την καλύτερη καθαριότητα και
συντήρηση των τάφων και του οστεοφυλακίου.

Ονειρεµένη γαλατόπιτα
Αυτή η γαλατόπιτα υπόσχεται να σου ξυπνήσει παιδικές αναµνήσεις από το χωριό, το σπίτι των παππούδων και τα παραδοσιακά γλυκά που γευόµασταν τότε. Η µυρωδιά της κανέλας και
της κρέµας που σιγοψήνεται είναι για εµένα η µυρωδιά του σπιτιού της γιαγιάς µου. Κάθε απόγευµα, µετά τον µεσηµεριανό της ύπνο, έβαζε ένα κοµµάτι γαλατόπιτα µε φρέσκια κανέλα µαζί µε
φρεσκοψηµένο καφέ από ρεβίθι. ∆ιατηρείται µέχρι και 1 εβδοµάδα στο ψυγείο και τρώγεται ακόµα πιο ευχάριστα δροσερή. Είναι
η τέλεια λύση που έχω βρει για γλυκάκι µε τον καφέ.
Στην εποχή των παππούδων µας δεν σπαταλούσαν ποτέ φαγητό. Όλα τα υλικά µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν. Όλα έκαναν
τον κύκλο τους και ήταν χρήσιµα. Η τάση σήµερα είναι η επιστροφή σε αυτή την φιλοσοφία της επαναχρησιµοποίησης και ελαχιστοποίησης της σπατάλης. Για παράδειγµα τρουφάκια µε την
φλούδα του µανταρινιού, porridge µε µίγµα που περίσσεψε από
την παρασκευή γάλακτος βρώµης, φακοκεφτέδες από φακές που
βαρεθήκαµε να ξαναφάµε.

Yλικά για 1 µικρό ταψάκι:
4 αυγά. 3,5 ποτήρια φρέσκο γάλα
1 ποτήρι σιµιγδάλι ψηλό
1 ποτήρι κρυσταλλική ζάχαρη
ξύσµα ενός πορτοκαλιού
1 ξυλάκι κανέλας και σκόνη κανέλας
για το σερβίρισµα
Εκτέλεση: Ανάβουµε τον φούρνο στους 180
βαθµούς, στον αέρα. Ρίχνουµε στην κατσαρόλα το γάλα, την ζάχαρη, το ξυλάκι κανέλας και
το σιµιγδάλι. Ανακατεύουµε σε χαµηλή φωτιά
µέχρι να δέσει η κρέµα. Χτυπάµε τα αυγά και
τα ρίχνουµε στην κρέµα, συνεχίζοντας το ανακάτεµα. Όταν η κρέµα δέσει και όλα τα υλικά έχουν οµογενοποιηθεί την ρίχνουµε σε ένα
καλά βουτυρωµένο ταψί. Ψήνουµε για 45 λεπτά µέχρι να ροδίσει η επιφάνειά της.
∆ηµήτρης Τριανταφυλλίδης
Ξενώνας Παπανικόλα
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∞ÓÔ›ÁÂÈ ‰ÚﬁÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÂÈ‚·ÙÈÎﬁ ÙÔ˘ÚÈÛÌﬁ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∆Ú›ÔÏË˜
Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ «∆· πÛÙÔÚÈÎ¿ ªÔÓÔ¿ÙÈ·»
£· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Í·Ó¿ ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¢·ÛÈÎ‹˜ πÛÙÔÚ›·˜ ª·ÈÓ¿ÏÔ˘ ÛÙÔ ÃÚ˘ÛÔ‚›ÙÛÈ
Την Κυριακή 8 Μαΐου στο Μουσείο ∆ασικής Ιστορίας Μαινάλου
στο Χρυσοβίτσι, µοναδικό του είδους του, που άνοιξε τις πόρτες του για να υποδεχθεί τους περίπου 200 ορειβάτες οι οποίοι πραγµατοποίησαν, µε οικοδεσπότη τον Σύλλογο Αρκάδων
Ορειβατών Οικολόγων (ΣΑΟΟ), διασυλλογική συνάντηση, παρουσιάστηκε από το ∆ήµο Τρίπολης η ηλεκτρονική εφαρµογή,
για όλα τα κινητά, τα «Ιστορικά Μονοπάτια ∆ήµου Τρίπολης»,
ένα έργο που υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε τον ΣΑΟΟ και την
εταιρεία Codable IT Solutions, µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση. Η δηµοσιογράφος και ιστορικός Εύα Γαλανιάδη παρουσιάζοντας την εφαρµογή, είπε: «Τα µονοπάτια επάνω στα οποία για χιλιάδες
χρόνια οι ποιµένες οδηγούσαν τα κοπάδια τους, είναι τα ίδια
µονοπάτια που χρησιµοποίησαν οι επαναστατηµένοι Έλληνες
για τις πολεµικές τους επιχειρήσεις. Και πάνω σε αυτά, αναπνέει ζωντανή η µνήµη των σπουδαίων γεγονότων της Ελληνικής Επανάστασης». Ακολούθως, αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά της εφαρµογής: «Στην εφαρµογή -την οποία ο ενδιαφε-

ρόµενος θα κατεβάσει µία φορά και στη συνέχεια, χωρίς υπηρεσία ∆ιαδικτύου αλλά µόνο µε την ενεργοποίηση της τοποθεσίας του στο τηλέφωνό του θα µπορεί να χρησιµοποιήσει- κάθε επισκέπτης θα βρει πληροφορίες για το δίκτυο των δέκα ιστορικών µονοπατιών του ∆ήµου Τρίπολης, που εκτείνονται σε
µήκος 80 χλµ. Τα µονοπάτια είναι ταξινοµηµένα ανάλογα µε
τον βαθµό δυσκολίας τους, (εύκολη, µέτρια και δύσκολη διαδροµή), προκειµένου ο επισκέπτης να µπορεί να οργανώσει
την εξόρµησή του. Ακόµα, υπάρχουν πληροφορίες για τις υψοµετρικές διαφορές, χάρτες µε τις διαδροµές και πληροφορίες.
Σηµειώνεται ότι ο ∆ήµος Τρίπολης είναι ο πρώτος ∆ήµος στην
Πελοπόννησο που προσφέρει ένα τέτοιο εργαλείο στους πεζοπόρους.
Ο ∆ήµαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούµης, µετά το πέρας της
παρουσίασης της εφαρµογής, ανακοίνωσε ότι του χρόνου το
Μουσείο ∆ασικής Ιστορίας Μαινάλου θα είναι πλήρως λειτουργικό και επισκέψιµο, καθώς η µελέτη για την ανακαίνισή
του έχει ολοκληρωθεί.

Σηµαντική προσφορά για τη βιβλιοθήκη του χωριού µας
Ο συµπατριώτης µας ∆ηµήτρης Πετρ. Κανέλλος πρόσφερε στο Σύλλογό µας ένα αρκετά σηµαντικό αριθµό σύγχρονων λογοτεχνικών βιβλίων για τον εµπλουτισµό της βιβλιοθήκης του χωριού µας. ∆ηµοσιεύουµε πιο κάτω το γράµµα που συνόδευε την προσφορά του. Ευχαριστούµε πολύ τον ∆ηµήτρη και του ευχόµαστε υγεία και κάθε καλό.
«Στην καθηµερινότητα της ζωής όταν είναι «φτωχή» η «γλώσσα», είναι «φτωχή» και η έκφραση του στοχασµού, πάντα
µε πλούσιο λεξιλόγιο, χωρίς λεξιπενία στην φαρέτρα του λόγου µε λεξιθηρία και απούσα την αλεξιθυµία, για την εξωτερίκευση και απόδοση της ουσίας της σκέψης και της αξίας και του αποστάγµατος των λογισµών µας, που χαρακτηρίζουν την ψυχική προσωπική «ενδοχώρα» µας.
Γι’ αυτό διαβά-ΖΩ µεν, αλλά-ΖΩ δε, και µε το διαβάζω και βαδίζω να µπορούν να γίνουν και να είναι συνώνυµα για όλους.
Έζησα σαν απλός και ταπεινός άνθρωπος και καταξιώθηκα σαν επιστήµονας γιατρός, µε κατίσχυση της ηθικής προσφοράς στους «πάσχοντες», και βίωσα προσωπικά µε έντονο και οδυνηρό τρόπο την διαπάλη µου, µέσα στο κοινωνικό σύνολο. Με την δική µου υπόσταση, µε νηφαλιότητα και ψυχική εγρήγορση προς τον «πόνο» του συνανθρώπου. Με τους
δεσµούς δε των κοινωνικών σχέσεων, και µε τα συναισθήµατα που τους συνοδεύουν, να αναδύονται στην επιφάνεια και
να καθορίζουν πράξεις και συµπεριφορές, που να δένουν σαν οµφάλιος λώρος µε τον προορισµό µου, ήτοι την «ΙΘΑΚΗ»
µου, που µου αναλογεί, είτε ηθική είτε χωρική.
Προσπαθώντας τα λόγια µου, οι πράξεις και τα δρώµενά µου να είναι πάντα «βιβλίο» ανοιχτό στα µονοπάτια του µυαλού
και της «καρδιάς». Να ξέρετε ότι θέλει κουράγιο και δύναµη η αυτοκριτική, όπως θέλει και «καθαρή» µατιά, χωρίς παρωπίδες, και είναι άλλο να παλεύεις, µε την ελπίδα και άλλο µε την πραγµατικότητα, στον αγώνα για επιβίωση, θέλουν
διαφορετικό χειρισµό.
Και σαν νοσταλγός µέσω της µνήµης, των εµπειριών που ρέουν µε µετείκασµα στον χωροχρόνο της βίωσης των νεανικών µου χρόνων, στην εποχή του κρυφού «σχολείου» της άνδρωσής µου στα πατρώα εδάφη, και σαν ιδαλγός και πρόσωπο, που υπηρέτησα µια ιδέα, µε αφοσίωση και µε µια ανθρώπινη αξιακή ανιδιοτέλεια και µε συναισθήµατα «πόνου»,
αλλά πάντα πατώντας στο έδαφος και µε την συναισθηµατική δίνη να µπολιάζεται µε την λογική, που επικρατούσε και
κυριαρχούσε στα κοινωνικά µου πεπραγµένα. Χωρίς να έχω εφιππεύση το καλάµι της υπεροψίας, µε ταπεινότητα και υπερηφάνεια, που δεν έχει µετατραπεί σε ψευδοαυτοεπιβεβαίωση, µη όντας αιθεροβάµονας.
Και «µη µοι άχθεστε λέγοντι τ΄ αληθή». (Και µη µου κρατάτε «µοµφή» ή «κακία» επειδή λέγω την αλήθεια). «Πλάτων».
Ακόµα δε και η µοµφή για κάποιες από τις πράξεις µας, που αν θα µας την απευθύνουν κάποτε, πρέπει να έχει «µορφή»,
για να µπορούµε µε «δικονοµικά» επιχειρήµατα να την αντιµετωπίσουµε και να την ανατρέψουµε.
Στο «πανεπιστήµιο» δε της ζωής και των βιωµένων χωροχρόνων µέσα στην κοινωνία: «ιδών οίδα» (βλέποντας και παρατηρώντας γνώρισα, έµαθα και απέκτησα γνώσεις) «Παυσανίας» (ο περιηγητής).
Με «το γαρ αυτό νοείν εστι τε και είναι». (Αυτά που λέω αυτά και αισθάνοµαι). «Παρµενίδης».
Επιτρέψτε µου την ευγενική, απλή, και χωρίς υποκρισία, χειρονοµία µου, της προσφοράς στον σύλλογο της πατρίδος µου
των βιβλίων µου (Λογοτεχνικά, ιστορικά, κ.α.) από την ψυχή µε την ψυχή µου.
Και έτσι απλά να ευχαριστήσω, µε ανθρωπιά και µέσα από τον εσωτερικό καλοπροαίρετο ψυχισµό µου».
∆ηµήτριος Πέτρου Κανέλλος
Ιατρός Πνευµονολόγος
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™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ¶ÂÛÌ·Ù˙ﬁÁÏÔ˘, ¤Ó·˜ º·Ï¿ÓıÈÔ˜ ÂÍ’ ÂÈÏÔÁ‹˜
∞ﬁ ÙÔÓ ∫·ıËÁËÙ‹ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÛÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î. ™Ù¤Ê·ÓÔ π. ¶ÂÛÌ·Ù˙ﬁÁÏÔ˘ Ï¿‚·ÌÂ, ÌÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ËÌÂÚÔÏﬁÁÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘ Ì·˜ ÙÔ˘ 2021 ÁÈ· ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ¿ÎË
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ‹ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÛÙÔÏ‹ Î·È ÙËÓ ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘ÌÂ ÌÂ ¯·Ú¿ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ
ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È ÂÛÂ›˜ Ù· ﬁÛ· ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ· Ì·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ.
“¢ÂÓ ı· Â›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ·˘Ùﬁ ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤ÓÔ ËÌÂÚÔÏﬁÁÈÔ ·Ó ‰ÂÓ Ù‡¯·ÈÓÂ Ó· ‹ÌÔ˘Ó ‘ÛÒÁ·ÌÚÔ˜’
ÛÙËÓ ∞ÏˆÓ›ÛÙ·ÈÓ· (ÙﬁÔ˜ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÙË˜ ¶¿ÎË˜, ·Ú·ÔÙ·Ì¿ÎÈ
ÙÔ˘ ∂ÏÈÛÛÒÓ· ÂÚÓ¿ ÌÚÔÛÙ¿ ·ﬁ ÙÔ ÂÙÚﬁÎÙÈÛÙÔ Û›ÙÈ) ÌÂ ÁÈ·ÁÈ¿ ·ﬁ ÙÔ ÃÚ˘ÛÔ‚›ÙÛÈ (ªËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘) Î·È ·Ô‡ ·ﬁ •ËÚÔÎ·Ú‡Ù·ÈÓ· (™È¤ÙÔ˜). ‘™ÒÁ·ÌÚÔ˜’ ¡∞π, ﬁˆ˜ ¤Ì·ı· ÙÔÓ ﬁÚÔ, ·ÏÏ¿
Ô˘¯› Í¤ÓÔ˜ ÌÈ· Ô˘ ÂÍ’ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·Ù¿ ÙÔ 1/4 °ÔÚÙ‡ÓÈÔ˜. ∏ ÁÈ·ÁÈ¿ ·ﬁ ÙËÓ ÌÂÚÈ¿ ÙË˜ Ì¿Ó·˜ ÌÔ˘ ·ﬁ ÙËÓ ™ÙÂÌÓ›ÙÛ· Ì¤Ûˆ ¶‡ÏÔ˘ (™·Ì·Ú¿) Î·È ·ﬁ ÙÔ ›‰ÈÔ Ûﬁ˚ Ë Í·‰¤ÏÊË °ÈÒÙ· (¤ÏÎÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹
ÙË˜ Î·È ·ﬁ ÙÔ ∞ÚÎÔ˘‰ﬁÚÂÌ· (∫Ô˘ÚÂÌ·Ó¿) Î·È Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Â˘Ê˘Ô‡˜, ·ÈÁÓÈÒ‰Ô˘˜ ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ °È¿ÓÓË •·ÓıÔ‡ÏË
ﬁˆ˜ Î·È Ë Ê›ÏË ÙË˜ ∂Ï¤ÓË (Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ÎË). ∫¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ ‚ÚÈÛÎﬁÌ·ÛÙÂ ÛÙÔ ∞ÚÎÔ˘‰ﬁÚÂÌ· ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÙÔ ÎÏÂÈ‰› Ó· Ìˆ Î·È Ó· Í·Ó·‰Ò ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ·ﬁ 45 ¯ÚﬁÓÈ· ÙﬁÙÂ Ô˘ ÌÂ ÙÔÓ Î·Ïﬁ Ê›ÏÔ ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·
πÛÙÔÚÈÎﬁ £¿ÓÔ ¶··ı·Ó·ÛﬁÔ˘ÏÔ ÂÈÛÎÂÊÙ‹Î·ÌÂ ÙÔ ·¤ÚÈÙÙ·
ÁÏ˘Î‡ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙË˜ ¶·Ó·ÁÈ¿˜). ¡∞π ÙﬁÛÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¶È¿Ó· ·ﬁ
ÙËÓ ÔÔ›· Î·Ù¿ÁÂÙ·È Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °È·ÓÓ·Ú¿˜ ¤Ó·˜ Î·ÏÏÈÂÚÁËÌ¤ÓÔ˜
Â˘·›ÛıËÙÔ˜ Û˘Ó-¿‰ÂÏÊÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îﬁ˜ Î·È ¿Ú· Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘
™‡ÚÔ˜ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙﬁ˜ Ó¤Ô˜ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹˜ Î·È ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË˜. Ÿˆ˜
‚Ï¤ÂÙÂ ÌÂ ÔÏÏ·ÏÔ‡˜ ÔÌﬁÎÂÓÙÚÔ˘˜ Î‡ÎÏÔ˘˜ ÙÚÈÁ˘ÚÓÒ ÙËÓ Ì·ÁÈÎ‹ ÂÚÈÔ¯‹ ™∞™ (ı· ÌÔ˘ ÂÈÙÚ¤„ÂÙÂ Ó· ˆ ÌÂ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· ·Ó
ﬁ¯È ÌÂ ıÚ¿ÛÔ˜ ÂÚÈÔ¯‹ ª∞™...). ™ÙËÓ ªÔÏﬁÓÈ· Ô ·Ú¯ÈÎﬁ˜ ·Î·ÚÈ·›Ô˜ ¤Úˆ˜ ÌÂ ÙËÓ ¶¿ÎËØ Ì¤Û· ·ﬁ ÙÈ˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜ ÊÔ‡ÓÙˆÓÂ ·ÓÙ›
Ó· ·ÙÔÓÂ›, ˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ··Ú·Û¿ÏÂ˘Ù· ‰È·‰Ô¯ÈÎ¿
Ó· ÛÊÈ¯Ù·ÁÎ·ÏÈ¿Ûˆ ÙËÓ
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙË˜, ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ ÙË˜ §È¿Ó·, ÙËÓ
Ì¿Ó· ÙË˜ ª·Ú›· (‘ÙÔ ¯ˆÚÈﬁ ÙË˜ ª·Ú›·˜’ ﬁˆ˜
‚¿ÙÈÛÂ ÙËÓ ∞ÏˆÓ›ÛÙ·ÈÓ· ™Ô˘Ë‰ﬁ˜ ÚÂﬁÚÙÂÚ
ÚÔ 80·ÂÙ›·˜ ÙÔ 1942 ÂÓ
Ì¤Ûˆ 2Ô˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘
¶ÔÏ¤ÌÔ˘ Î·È ÙÔ Úﬁ‚·ÏÏÂ ÂÌÊ·ÓÒ˜ Û˘ÓÂ·ÚÌ¤ÓÔ˜ ÛÂ ¤ÓıÂÙÔ ·ÊÈ¤ÚˆÌ· ÌÂ ÙËÓ ª·Ú›· ÌÚÔ˜
ÛÙÔ ÂÈ‚ÏËÙÈÎﬁ Ù˙¿ÎÈ ÌÂ
¤Ó· ÙÛÔ˘Î¿ÏÈ ·¯ÓÈÛÙﬁ
Î·È ÛÂ ÌÈ· ¿ÏÏË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ó· ÎÚ·Ù¿ ÛÙÔÓ
ÒÌÔ ·ÌÓﬁ: ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ ÌÂ ·Ú¯¤ÁÔÓÂ˜ ÂÈÎﬁÓÂ˜, Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ›Ó·ÎÂ˜ ƒ¤ÌÚ·ÓÙ ÌÂ ﬁÏÂ˜
ÙÈ˜ ÊˆÙÔÛÎÈ¿ÛÂÈ˜). ¡·È,
ÌÂ ¿ıÔ˜ ·Á·Ò ÙÔ ÂÏ·Ùﬁ‰·ÛÔ˜ ÛÙÔ ª·›Ó·ÏÔ ·ÙÂÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ﬁ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ô˘ ¤¯ˆ ‘Î·Ù¿Û¯ÂÈ’. ¶ÂÚ·ÙÔ‡Û·ÌÂ ÁÈ· ‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜
ÌÂ ÙËÓ ¶¿ÎË ∞ÏˆÓ›ÛÙ·ÈÓ·-¶È¿Ó· Î·È ›Ûˆ (10 ¯ÈÏÈﬁÌÂÙÚ·) ·ÊÔ‡
ÂÚÓÔ‡Û·ÌÂ ÁÈ· ¤Ó· ÔÙËÚ¿ÎÈ ·ﬁ ÙÔ ‘™ÙÚ·Ì·ÙÛ·ÚÈÛÌ¤ÓÔ ªÈÛﬁÎÈÏÔ’. ™ÙÂÓ·¯ˆÚ‹ıËÎ· ﬁÙ·Ó ·Ó·˙‹ÙËÛ· ¤Ú˘ÛÈ ÙËÓ Ù·Ì¤Ï·
Î·È ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â: ‹Ù·Ó ¤Ó· Â˘ÚËÌ·ÙÈÎ¿ ·˘ıÂÓÙÈÎﬁ ÂÚÁﬁ¯ÂÈÚÔ Ï·˚Î‹˜ Ù¤¯ÓË˜. °ÓˆÚ›˙·ÌÂ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙·ÌÂ ‰È·‰Ô¯ÈÎ¿ Ó¤Â˜ Ï·ÁÈ¤˜, ¯·Ú¿‰ÚÂ˜, Í¤ÊˆÙ·, Ú˘¿ÎÈ· Î·È ·Ú·ﬁÙ·ÌÔ˘˜, Ó¤Â˜ ·ﬁÎÚ˘ÊÂ˜ ÁˆÓÈ¤˜, ÙÚÔ‡Â˜, Û‹Ï·È· ÙÔ˘ ¶·Óﬁ˜ (¤¯Ô˘ÌÂ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ
ÙÚÂÈ˜ ÂÍ’ ·˘ÙÒÓ). ŒÎÙÔÙÂ ÂÈÌ¤Óˆ Ó· ÂÚÓ¿ÌÂ ˆ˜ ÎÔÈÏÈﬁ‰Ô˘ÏÔ˜
Ô˘ Â›Ì·È ·ﬁ ÙÔ ∆˘ÚÔÎÔÌÂ›Ô ™ÈÓ¿ÓË! ∆Ô ¿ÏÏÔ ÛÎ¤ÏÔ˜ ÙÔ ·ÙÚÔÁÔÓÈÎﬁ ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÌÔ˘ ÌÂ Î·Ù¿ÏËÍË ÛÂ ‘-ﬁÁÏÔ˘’ (Î·Ù¿ ÙÔ ¶Â-

ÏÔÔÓÓËÛÈ·Îﬁ ‘ﬁÔ˘ÏÔ˜’, ·È‰› ÙÔ˘…) ÌÔÚÂ›ÙÂ Â‡ÎÔÏ· Ó· ˘Ôı¤ÛÂÙÂ ˆ˜ Â›Ó·È ∆Ô˘ÚÎÔÌÂÚ›ÙÈÎÔ, ·ﬁ ÙÔ ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÂÈÔ, ÛÙ· ‚¿ıË
ÙË˜ ∫··‰ÔÎ›·˜ ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿ ÙË˜ ∫·ÈÛ¿ÚÂÈ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÚﬁÔ‰Â˜
ÙÔ˘ ËÊ·ÈÛÙÂÈÔÁÂÓÔ‡˜ Ì˘ıÈÎÔ‡ ∞ÚÁ·›Ô˘ ﬁÚÔ˘˜.
∫ÔÏÔÎÔÙÚˆÓ¤˚ÎÔ ·›Ì· ·ﬁ ÙËÓ ÌÂÚÈ¿ ÙË˜ ∑·Ì›·˜ ∫ˆÙÛ¿ÎË
Ú¤ÂÈ ÛÙÈ˜ ÊÏ¤‚Â˜ ÔÏÏÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ·ﬁ Ù·ÂÈÓﬁÙËÙ· ‰ÂÓ
ÂÈÎ·ÏÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜) ÌÈ· Ô˘ Ô ÛÔ˘‰·›Ô˜ ¿Ú· ÛÂÌÓﬁ˜ ÈÛÙÔÚÈÎﬁ˜ ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ™‡ÚÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÈ˜ ‰ÈÂÍÔ‰ÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÙÔ˘ ˆ˜ ·Ú¯Â›Ô-·ÓÈ¯ÓÂ˘Ù‹˜ Î·È ˆ˜ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜
‰Â›ÁÌ· Î·È ÌﬁÓÔ ﬁÛ· ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ (Ì·˙› ÌÂ ÙÔ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎﬁ) Î·È Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ËÌÂÚÔÏﬁÁÈÔ Û·˜. ŒÓ· Ê‡ÏÏÔ ·Ú¯Â›Ô˘, ¤Ó·
Û˘Ì‚ﬁÏ·ÈÔ, ﬁˆ˜ ¤Ó· ÚÔÈÎÔÛ‡ÌÊˆÓÔ, ÙÔÓ ÎÈÓËÙÔÔÈÂ› ÁÈ· Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Ù· ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ·, Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ Ï›ÛÙÂ˜ ·ﬁ
ÎÂÓÙ‹Ì·Ù·, ÚÔ‡¯·, ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· Ï›ÁÔ ÚÈÓ ‹ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1821. ∆Ô
¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ Â›‰· Î·È ÂÌÚ¿ÎÙˆ˜ ﬁÙ·Ó ·ÓÂ‚‹Î·ÌÂ ÙÔÓ ÏﬁÊÔ ÙË˜ ∞Á›·˜ ∆ÚÈ¿‰Ô˜, ÙÔÓ ÁÓÒÚÈ˙Â ÛÈı·Ì‹ ÚÔ˜ ÛÈı·Ì‹: ËÁ¿‰È·, ÙÂ›¯Ë, ‚›ÁÏÂ˜, Î·ÛÙÚ¿ÎÈ· ºÚ¿ÁÎÈÎ·, ·ÎﬁÌË ·Ï·ÈﬁÙÂÚ· ›Ûˆ˜ Î·È ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. ¢›Ï· ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎﬁÔ˘ÏÔ˘. ∂ÎÂ› ¤Ó· ‚Ú¿‰˘ ÚÔ 45 ÙﬁÛˆÓ ÂÙÒÓ
‰ÂÓ ı· ÍÂ¯¿Ûˆ ˆ˜ ¿ÎÔ˘Û· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ª¿ÚÌ· ™Ù·‡ÚÔ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÎÔ˘ÙÛÔ›ÓÔÓÙ·˜ Î·È ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·˜ ÙËÁ·Ó›ÙÂ˜
ÙË˜ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘ ŸÏÁ·˜ ÔÏÏ¿ÎÈ˜ ÙÔ ﬁÓÔÌ· ‘£Ô‰ˆÚ¿ÎË˜’: ‘O £Ô‰ˆÚ¿ÎË˜ ¤Î·ÓÂ’, ‘O £Ô‰ˆÚ¿ÎË˜ ¤‰ÂÈÍÂ’, ‘… Î·ÙﬁÚıˆÛÂ’, ‘… Â›Â’…, ·ÔÏ¿Ì‚·Ó· ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓ· ÔÈÔÓ
£Ô‰ˆÚ¿ÎË ÂÓÓÔÔ‡ÛÂ. À¤ıÂÙ· ˆ˜ ‹Ù·Ó ÁÈﬁ˜ ÙÔ˘ ‹ ÎÔÏÏËÙﬁ˜
Û˘ÁÁÂÓ‹˜. ∞Ó·Î¿Ï˘„· ·ÊÔ‡ Ê‡Á·ÌÂ ˆ˜ ÔÚıÒÓÔÓÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿
ÌÔ˘ Ô ·ÒÙÂÚÔ˜ ÔÌÔ·›Ì·ÙÔ˜ ÚﬁÁÔÓÔ˜ £ﬁ‰ˆÚÔ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË˜!! ™ÙËÓ ÔÚÂ›· ¤Ì·ı· ·ﬁ ÙÔÓ ™‡ÚÔ –ﬁ¯È ÌﬁÓÔ ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈÎﬁ
·ÏÏ¿ ˆ˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎﬁ ∞ÓıÚˆÔÏﬁÁÔ- ˆ˜ ÚÔ¤Î˘„·Ó Ù· Â›ıÂÙ·
ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡: µ·ÛÈÏ·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜ (Î·È ∆Ô˘ÚÎÔ‚·Û›ÏË˜) ·ﬁ ·Ù¤Ú·
µ·Û›ÏË, ∞Ó·ÁÓˆÛÙﬁÔ˘ÏÔ˜ -∞Ó·ÁÓˆÛÙ·Ú¿˜- (ˆ˜ ∞Ó·ÁÓÒÛÙË˜
ÙˆÓ °Ú·ÊÒÓ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·), ¢ËÌËÙÚ·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜ (·ﬁ ÙÔ
¢ËÌËÙÚ¿ÎË˜), ∫˘ÚÈﬁÔ˘ÏÔ˜ (ÔÏ‡ ‘∫‡ÚÈÔ˜’;;): πÛÙÔÚ›Â˜ OÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ‹ ª‡ıÔÈ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜;; (ÔÈ Ì‡ıÔÈ, ·ÚÂÓıÂÙÈÎ¿ Â›Ó·È Ì›ÁÌ·
˘‚ÚÈ‰ÈÎﬁ: ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌﬁÓÔ Î·Ù’·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎﬁÙËÙ· „Â‡‰Ë ·ÏÏ¿ ∫∞π
·Ï‹ıÂÈÂ˜, ∫∞π ÌÈÛ¤˜ ·Ï‹ıÂÈÂ˜ Ê˘ÛÈÎ¿ ∫∞π „Â‡‰Ë).
¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹ÚˆÂ˜ Î·È ËÚˆÈÎ¤˜ Ú¿ÍÂÈ˜ ¯ˆÚ›˜ ÛÊ·Á¤˜ Î·È
ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·. ∆Ô ÛËÌÂÈÒÓˆ ÁÈ·Ù› ÛÙÔ πˆ‚ÈÏ·›Ô ﬁˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎ¿ ·Ó·ÌÂÓﬁÌÂÓÔ Î·Ù·ÎÏ˘ÛÙ‹Î·ÌÂ ·ﬁ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ËÚˆÈÛÌÔ‡˜, ıÚÈ¿Ì‚Ô˘˜ (˘·ÚÎÙﬁÙ·ÙÔ˘˜) ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ·ÏÔÛÙÔÌ›Â˜ ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·˜ Ú·‰ÈÔ˘ÚÁ›Â˜, ÚÔ‰ÔÛ›Â˜ Î·È ÙÚ·Áˆ‰›Â˜, ÂÌÊ‡ÏÈÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÎ·Ï¤Û·ÌÂ ‘ÂÌÂ›˜’ ‹ ∫∞π ‘ÂÌÂ›˜’ ﬁ¯È ÌﬁÓÔ ÔÈ ÕÏÏÔÈ, ÔÈ ∆Ô‡ÚÎÔÈ… ™ÙÔ˘˜
∞ÚÎ¿‰Â˜ Î·È ÂÈ‰ÈÎ¿ ÛÙÔ˘˜ º·Ï·ÓıÈÒÙÂ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÂÈ‰‹ ‹Ù·Ó
ËÁ‹ ·ÛÙÂ›ÚÂ˘ÙË ÛÔ˘‰·›ˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ‰ÂÓ ·ÚÌﬁ˙ÂÈ Ë ÂıÓÈÎ‹ ÊÈÏ·˘Ù›· Î·È ·˘ÙÔÚÔ‚ÔÏ‹ ÁÈ·Ù› ·ÏÔ‡ÛÙ·Ù· ‰ÂÓ ÙËÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È.
∞ÚÎÂ› ÙÔ ÂÈ‚ÏËÙÈÎﬁ ¢ˆÚÈÎﬁ ‡ÊÔ˜ ÂÓﬁ˜ ∂ÈÎÔ‡ÚÈÔ˘, Ô ¢ˆÚÈÎﬁ˜
∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË˜ ÙˆÓ Boggi, Friedel, Ë Ï·˚ÎﬁÙËÙ· ÂÓﬁ˜ £ÂﬁÊÈÏÔ˘
Î·È Ë ÂÛˆÙÂÚÈÎﬁÙËÙ· ÂÓﬁ˜ ªÚÈÔ˘ÏÒÊ (Î·È ﬁ¯È Ô ÂÈÎÔÏ˘ÚÈÎﬁ˜ ÌÂ
ÙËÓ ÂÚÈÎÂÊ·Ï·›· Î·È ÙÔÓ ‘µÔ˘ÎÂÊ¿Ï·’) Î·È Ë ¢ˆÚÈÎ‹ ·ÚÔ˘Û›·
ÙÔ˘ Î¿ıÂ ¤ÓÙÈÌÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ·ÁˆÓÈÛÙ‹ Î·È ﬁ¯È Ë Î·Ù¿¯ÚËÛË ÙÔ˘˜ ·ﬁ ÔÏÈÙÈÎ¿ÓÙË‰Â˜ ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ·Ô¯ÚÒÛÂˆÓ…∂‡ÁÂ Î·È ÙÚÈÛÂ‡ÁÂ
ÛÙËÓ ª·ÙÔ‡Ï· °ÎÔ˘˙ÈÔ‡ÏË ÁÈ· ÙÔ ÂÍ·›ÚÂÙÔ ËÌÂÚÔÏﬁÁÈÔ ‰›Ï·
ÛÙËÓ ÁÂÌ¿ÙË ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÂÊËÌÂÚ›‰· Û·˜! £¤ÏÂÈ ·ÓÙÔ¯¤˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ Î·ÈÚÔ‡˜...
ªÂÙ¿ Ù·‡Ù· ﬁˆ˜ ÂÏ›˙ˆ Ó· Û·˜ ¤ÂÈÛ· Â›Ì·È ¤Ó·˜ ∞ÏˆÓÈÛÙÈÒÙË˜
ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ º·Ï¿ÓıÈÔ˜ ÂÍ’ ÂÈÏÔÁ‹˜ Î·È ﬁ¯È ÂÎ ÁÂÓÂÙ‹˜ ·ÏÏ¿ ﬁ¯È È· ‘ÛÒÁ·ÌÚÔ˜’ ·Ó Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Û·˜ ÁÈ· Ó· ÔÏÈÙÔÁÚ·ÊËıÒ!!

™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ¶ÂÛÌ·Ù˙ﬁÁÏÔ˘, 16-4-2021
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Tο Πσχα και η γιορτ του Aγου Γεωργου
στο χωρι µας
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¶ƒ√™º√ƒ∂™
Προσφορς προς τον Σλλογο για ενσχυσ του

• Η Γιούλα Γ. Σιψή-Αϊβαλή 50 ευρώ στη µνήµη της Ευσταθίας Σιψή,
• Η Τσόλη Αικατερίνη, από την Επίδαυρο,100 ευρώ,
• Η Τούλα Κάντα 50 ευρώ,
• Οι Ευγενία, Αφροδίτη και Τούλα Γ. Σιψή 100 ευρώ στη µνήµη της
µητέρας τους Ευσταθίας,
• Ο ∆ηµήτρης Γ. Γαβρήλος 100 ευρώ,
• Η Παπανικόλα ∆ιονυσία χήρα Θεοφάνη 50 ευρώ,
• Η Γιόλα Σανιδά 50 ευρώ,
• Η Τούλα Αναστ. Τράκα 50 ευρώ,
• Ο Γεώργιος Κ. Κανέλλος 50 ευρώ,
• Ο Σαραντόπουλος Π. Αντώνιος 50 ευρώ,
• Ο Κωνσταντουλάκης Ευαγγ. Μιχαήλ 100 ευρώ,
• Ο Γιάννης Ταβλάς 30 ευρώ,
• Ο Γεώργιος Αντ. Τράκας 50 ευρώ στη µνήµη του Σπύρου Τράκα,
• Η Ευαγγελία Κανέλλου 30 ευρώ,
• Η Ελένη ∆. Γεωργακοπούλου-Γιαννοπούλου 100 ευρώ στη µνήµη
της µητέρας της Πίτσας.
• Ο Γιώργος Σπ. Αδαµόπουλος 100 ευρώ,
• Ο Γιώργος Θ. Tράκας 50 ευρώ στη µνήµη του Σπύρου Tράκα.
Ευχαριστο µε τους συµπατριτες µας και τους στλνουµε
θερµς ευχς.

Προσφορς προς τον Σλλογο για τον απινιδωτ

- Ο Γεργιος Θ. Τρκας 80 ευρ,
- Ο Θδωρος Κ. Σιψ ς απ το Σικγο 500 δολρια ΗΠΑ,
- Η Κικ Τρκα-Σταυροπο"λου 100 ευρ,
- Ο Κστας Γ. ∆ελ ς 250 ευρ,
- Η Κανελλοπο"λου Βο"λα χ ρα Σπ"ρου 50 ευρ,
- Η Θεοδρα Σιψ -Χριστοπο"λου 100 ευρ,
Ευχαριστο µε τους συµπατριτες µας και τους στλνουµε
θερµς ευχς.

Γάµοι
• Ο Παναγιώτης Ν. Σινάνης, παντρεύτηκε, στις 9-9-2021, την Αθανασία Νάτση.
• Ο Θανάσης Γ. Μαυραειδόπουλος, παντρεύτηκε, στις 21-5-2022,
στον Ι. Ν. Αγίας Τριάδος Θρακοµακεδόνων, την ∆όµνα Μεταξά. Η
γαµήλια δεξίωση δόθηκε στο Κτήµα "Jockey" στην Βαρυµπόµπη.
Ευχµαστε κθε ευτυχα και καλο ς απογνους.

Γεννήσεις

• Ο Νκος Καλφιγκπουλος, (γις της Λτσας Σανιδ), και η σ"ζυγς του 3λενα Φ6ρτη, απ6κτησαν, στις 7-10-2021, δδυµα κοριτσκια, τα πρτα παιδι τους.
• Ο Παναγιτης Ν. Σιννης και η σ"ζυγς του Αθανασα Ντση,

§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˘˜ ﬁÚÔ˘˜ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ÔÈ Û˘Ó‰ÚÔÌ¤˜ Î·È ÔÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Û·˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÂ˜.
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

- KOINøNIKA
απ6κτησαν, στις 3-11-2021, αγορκι, το πρτο παιδ τους.
• Ο Χρ στος Αντ. Γραµµατικπουλος, εγγονς της συγχωρεµ6νης συµπατριτισσς µας Ελ6νης ∆. Σαρρ -Σπυροπο"λου, και
η σ"ζυγς του Χριστνα Περιστεροπο"λου, απ6κτησαν, στις 811-2021, κοριτσκι, το δε"τερο παιδ τους.
• Ο ∆ηµ τρης Σα<νης, (γις της Γιλας Σανιδ), και η σ"ζυγς
του Σνια Αβακιν, απ6κτησαν, στις 17-3-2021, κοριτσκι, το
δε"τερο παιδ τους.
• Ο Νίκος Κ. Μητροθανάσης, γιός της Κατίνας Αναστ. Σαραντοπούλου και η σύζυγός του ∆ήµητρα Νικολοπούλου, απέκτησαν,
στις 30-3-2022, αγοράκι το δεύτερο παιδί τους.
Στους ευτυχείς γονείς ευχόµαστε ολόψυχα να ζήσουν ευτυχισµένα τα νεογέννητα.

Βαπτίσεις

• Η ∆ µητρα Στ. Καραπνου, κρη της Παναγιτας ∆. Κανελλοπο"λου, και ο σ"ζυγς της Ευγγελος Κλλιας, βπτισαν,
στις 14-5-2022, στον Ι. Ν. Αγου Νικολου στο Λιµανκι Κερατσινου, την κρη τους. Η Παναγιτα εναι το πρτο παιδ τους.
• Ο Κωνσταντνος Π. Γεωργακπουλος, γις του συγχωρεµ6νου
συµπατριτη µας Παναγιτη Κ. Γεωργακπουλου και η σ"ζυγς του Ασηµνα Παπαπολτη, βπτισαν, στις 21-5-2022, στον Ι.
Ν. Αγου Γεωργου Πινας, την κρη τους. Η Παναγιτα εναι το
πρτο παιδ τους.
Στους ευτυχείς γονείς ευχόµαστε να χαίρονται τα νεοφώτιστα.

Αυτοί που “έφυγαν”...
• Απεβίωσε, στις 6-11-2021, σε ηλικία 61 ετών, ο Ιωάννης Βασ. Κανελλόπουλος. Κηδεύτηκε, στις 11-11-2021, στο Β’ νεκροταφείο Αθηνών. Θερµά συλλυπητήρια στην σύζυγό του Ελευθερία, στο γιό
του Βασίλη και στους λοιπούς συγγενείς.
• Απεβίωσε, στο Σικάγο, στις 28-1-2022, σε ηλικία 85 ετών, ο Νίκος
Θ. ∆ελής. Θερµά συλλυπητήρια στα παιδιά του Θόδωρο, Γιώργο
και Χριστίνα, στα εγγόνια του και στους λοιπούς συγγενείς.
• Απεβίωσε, στις 3-3-2022, σε ηλικία 93 ετών, η Παναγιώτα χήρα
Νικολάου Γ. Σαραντόπουλου. Κηδεύτηκε, την εποµένη, στο νεκροταφείο της Πιάνας. Θερµά συλλυπητήρια στα παιδιά της Γιώργο και
Ουρανία, στα εγγόνια της και στους λοιπούς συγγενείς.
• Απεβίωσε, στις 12-3-2022, σε ηλικία 95 ετών, η Σταυρούλα Ι. Παπανικόλα χήρα ∆. Θεοδώση. Κηδεύτηκε, στο νεκροταφείο Αγίας
Παρασκευής. Θερµά συλλυπητήρια στα παιδιά της Χαράλαµπο, Ιωάννη, Κατερίνα, Χρήστο, Κώστα και Πέτρο, στα εγγόνια της και
στους λοιπούς συγγενείς.
• Απεβίωσε, στις 21-3-2022, σε ηλικία 96 ετών, η Κατερίνη χήρα Π.
Γιανναρά. Κηδεύτηκε, την εποµένη στο νεκροταφείο της Πιάνας.
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Θερµά συλλυπητήρια στα παιδιά της Μπάµπη και Κώστα, στα εγγόνια της και στους λοιπούς συγγενείς.
• Απεβίωσε, στις 23-3-2022, σε ηλικία 89 ετών, η Πίτσα χήρα ∆ηµητρίου Π. Γεωργακόπουλου. Κηδεύτηκε, στις 26-3-2022, στο νεκροταφείο της Πιάνας. Θερµά συλλυπητήρια στα παιδιά της Ελένη και Παναγιώτη, στα εγγόνια της και στους λοιπούς συγγενείς.
• Απεβίωσε, τη Μ. Τρίτη, 19-4-2022, σε ηλικία 45 ετών, ο Πάνος Αδαµόπουλος, εγγονός του συγχωρεµένου συµπατριώτη µας Παναγιώτη Σπ. Κανέλλου. Θερµά συλλυπητήρια στους γονείς του
Σπύρο και Νταίζη, στις αδελφές του Μάρτζορυ και Κατερίνα και
στους λοιπούς συγγενείς.
• Απεβίωσε, στη Μελβούρνη, τη Μ. Τετάρτη 20-4-2022, σε ηλικία 82
ετών, ο Σπύρος Αναστ. Τράκας. Θερµά συλλυπητήρια στη σύζυγό
του Ζωή, στα παιδιά του Αναστάσιο, Βασιλική και Αλεξάνδρα, στα
εγγόνια του, στην αδελφή του Τούλα και στους λοιπούς συγγενείς.
• Απεβίωσε, µετά από αυτοκινητιστικό δυστύχηµα, το Πάσχα, 244-2022, σε ηλικία 27 ετών, η Γεωργία Αχαµνού, εγγονή της συγχωρεµένης συµπατριώτισσάς µας Κανέλλας Αθ. Τερζή. Κηδεύτηκε
στο νεκροταφείο Γλυκών Νερών Αττικής. Θερµά συλλυπητήρια
στους γονείς της Νίκο και Ειρήνη, στην αδελφή της Νέλλη και
στους λοιπούς συγγενείς.
• Απεβίωσε, στις 12-5-2022, σε ηλικία 75 ετών, ο Βασίλης Σωτηρό-

Αφιέρωµα στην Μητέρα µου Ευσταθία Συψή
Μανούλα µου γεννήθηκες και µεγάλωσες σε µια πάρα πολύ φτωχή
πολυµελή οικογένεια. Μεγαλώσατε µε γκόρτσο και βελάνι, όπως
µας έλεγες, µα ήσασταν τόσο
πλούσιοι σε αγάπη, σεβασµό, αισθήµατα, καλοσύνη και χαρά.
Όταν ήρθε το πλήρωµα του χρόνου παντρεύτηκες τον µπαµπά
µας, ένα αξιολάτρευτο παλικάρι,
εργατικό και καλόψυχο όπως µας
έλεγες εσύ και ο κόσµος που τον ήξερε, αλλά πολύ πονεµένο (είχε
χάσει τη µητέρα του σε εφηβική ηλικία). Βρήκες γιαγιά, µητριά πεθερά, πεθερό και ανύπαντρη κουνιάδα. Αποκτήσατε τρία παιδιά και τα
καταφέρνατε πολύ καλά, µέχρι που
ο µπαµπάς αρρώστησε σοβαρά και στις 16 Ιανουαρίου 1975 ΕΦΥΓΕ.
Με τη καρδιά µανούλα µου στάθηκες στα πόδια σου; Με τόσο µεγάλη
στεναχώρια και µε τόσες υποχρεώσεις…… Είχες και είχαµε όµως ένα µεγάλο στήριγµα τον παππού µας, που στάθηκε σαν βράχος να µας
προστατέψει τέσσερις γυναίκες. ∆ουλέψατε, αγωνιστήκατε, παντρέψατε τις αδερφές µου, όσο καλύτερα µπορούσατε. Πάντα σεβόσουν
και αγαπούσες τον πεθερό σου σαν πραγµατική του κόρη, αλλά και ο
παππούς σε σεβόταν και σε αγαπούσε σαν παιδί του, ώσπου στις 28
Φεβρουαρίου 1996 έφυγε από τη ζωή. Πόνος µεγάλος. Και συνεχίσαµε. ΕΣΥ και ΕΓΩ, µε τη βοήθεια του Θεού και µπούσουλα τις συµβουλές και τις οδηγίες του παππού, και µε την δική σου αµέριστη βοήθεια
σε όλους τους τοµείς, δουλέψαµε σκληρά. Και η µία στήριζε την άλλη, χωρίς κανείς να ξέρει πόσο δύσκολα ήταν…… σκαλί σκαλί, σιγά
σιγά, ανεβαίναµε, µανούλα µου. Με στήριζες και µε ακολουθούσες ακούραστα σε όλες τις δραστηριότητές µου (πουλούσαµε τα µήλα για
αρκετά χρόνια µόνες µας, µεγαλώναµε κοκόρια, κάναµε πανηγύρια, ανοίξαµε µπαράκι και πόσα άλλα για βιοποριστικούς λόγους). Και πάντα
ήσουν δίπλα µου, εκεί αγέρωχα και ακούραστα ήσουν στο πλευρό
µου. Το ∆εκέµβριο του 2001 µου έδωσες την Ευχή σου και παντρεύτηκα τον άνδρα που αγαπούσα. Εκεί, λοιπόν, µανούλα µου ανεβήκαµε
στην κορυφή: έκανα οικογένεια, ήσουν εκεί, µεγάλωσες το παιδί µου,
µανούλα, σε όλα, µανούλα µου ήσουν εκεί, δίπλα µας. Είχες µια µεγάλη αγκαλιά και µια καλή κουβέντα για όλους. Ήσουν ήρωας µαµά,
ένας αφανής ήρωας, ταπεινή και καλόψυχη. Είδες εγγόνια και δισέγγονα που τα αγάπησες και σε αγάπησαν πολύ. Και στις 8 Οκτωβρίου
2021 µας ΕΦΥΓΕΣ ΜΑΜΑ! Έτσι ξαφνικά, έτσι απλά σαν πουλάκι, αθόρυβα όπως ήταν και η ζωή σου … σε µισή ώρα .. µας ευχαρίστησες όλους και µου είπες: «Εγώ παιδί µου θα φύγω» και έφυγες ... Θέλω να σε ευχαριστήσω για ότι έκανες και έµαθες σε µένα και τις αδερφές µου και να σου ευχηθώ Καλό Παράδεισο, Μανούλα.
Τούλα Σιψή - Γιανναρά, 16-01-2022

πουλος, σύζυγος της συµπατριώτισσάς µας Τούλας Κ. Σιψή (Σιώρη). Κηδεύτηκε στο νεκροταφείο του Αγίου Ιωάννη Θέρµου Αιτωλοακαρνανίας Θερµά συλλυπητήρια στην Τούλα, στα παιδιά του
Παναγιώτη και ∆ηµήτρη, στα εγγόνια του και στους λοιπούς συγγενείς.
• Απεβίωσε, στις 11-5-2022, σε ηλικία 64 ετών, ο Τάκης Γ. Κυριακόπουλος, γιός της συγχωρεµένης συµπατριώτισσάς µας Γεωργίας
Π. ∆ελή. Κηδεύτηκε, στις 16-5-2022, στο νεκροταφείο Ζωγράφου.
Θερµά συλλυπητήρια στην γυναίκα του Χριστίνα, στα παιδιά του Γεωργία και Γεώργιο-Ευάγγελο και στους λοιπούς συγγενείς.
• Απεβίωσε, στις 10-5-2022, στη Μελβούρνη, σε ηλικία 86 ετών, η
Αγαθή Κ. Σαραντοπούλου, χήρα Αλ. Παπαχρόνη. Θερµά συλλυπητήρια στα παιδιά της Στέφανο και Κωνσταντίνο και στους λοιπούς
συγγενείς.
• Απεβίωσε, στις 23-5-2022, στη Μελβούρνη, σε ηλικία 87 ετών, ο
Νίκος Γρίβας, σύζυγος της συµπατριώτισσάς µας Βούλας Π. Γιανναρά. Θερµά συλλυπητήρια στην Βούλα, στα παιδιά του Στέλλα, Γεωργία και Σωτήριο στα εγγόνια του και στους λοιπούς συγγενείς.
• Απεβίωσε, στις 27-5-2022, στο Σύδνεϋ, σε ηλικία 84 ετών, η Βασιλική Γ. Σαρρή, σύζυγος Σταύρου Μπουζιάνη. Θερµά συλλυπητήρια στον Σταύρο, στον γιό της Χρήστο, στα εγγόνια της και στους
λοιπούς συγγενείς.

Απώλεια για τον ελληνισµό της Αυστραλίας
ο θάνατος του Γιώργου Τζαφέρη
Στην µνήµη του αγαπητού Γιώργου Τζαφέρη συζύγου της
Κων/νας Π. Γιανναρά, που ‘έφυγε’
από κοντά µας, στις 29-6-2021,
παραθέτουµε το παρακάτω κείµενο που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Νέος Κόσµος Μελβούρνης
την 1-7-2021. Στο κείµενο αυτό
σκιαγραφείται ο χαρακτήρας του
Γιώργου που τον διέκρινε η σεµνότητα και η προσφορά καθώς
επίσης και η ξεχωριστή θέση που
κατείχε στην οµογένεια της Μελβούρνης. Εµείς θα τον θυµώµαστε σαν έναν από τους ξεχωριστούς και αγαπητούς γαµπρούς της Πιάνας.
«Η οµογένεια έχασε έναν αξιόλογο πατριώτη. Ο αείµνηστος
Γιώργος Τζαφέρης, υπηρέτησε τον οργανωµένο οµογενειακό
µας χώρο µε ζήλο και φιλότιµο. Ήταν ένα από τα ιδρυτικά στελέχη της Παλλακωνικής Αδελφότητας, τιµώντας έτσι τον τόπο
καταγωγής του, που λάτρευε και αισθανόταν ιδιαίτερη υπερηφάνεια γι’ αυτόν. Για πολλά χρόνια διετέλεσε ταµίας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας-Ενορίας Αγίου Βασιλείου,
Brunswick. Στην πρώτη γραµµή ήταν, και µε τη δηµιουργία του
τότε Brunswick Grammar, δίγλωσσου ηµερήσιου κολεγίου, που
ήταν και η συνέχεια του Αριστοτελείου (που υπήρξε απογευµατινό σχολείο της Κοινότητας-Ενορίας Αγίου Βασιλείου).Τα παιδιά του (Μάντυ, Βαλέντη και Νίκος) ήταν από τις πρώτες εγγραφές του ηµερήσιου Brunswick Grammar και η δε σύζυγός του,
Κόννυ, συµµετείχε ενεργά στην καθηµερινότητα του σχολείου.
∆ιετέλεσε, επίσης, πρόεδρος της Τοπικής Οργάνωσης Brunswick
και Περιχώρων της Νέας ∆ηµοκρατίας, συµµετέχοντας σε διάφορα συνέδρια (στην Ελλάδα), εκπροσωπώντας την Τοπική του
Οργάνωση καθώς και την Νέα ∆ηµοκρατία της ευρύτερης Μελβούρνης. Η προσφορά του αείµνηστου Γιώργου Τζαφέρη στα
κοινά ήταν αξιέπαινη και δυναµική. Πάντα πρόθυµος να συνεισφέρει µε οποιονδήποτε τρόπο, ήταν άοκνος και θετικός «εργάτης» χαµηλών τόνων, µε ανιδιοτέλεια και µε γνώµονα πάντα την
πρόοδο και τη συνεργασία της οµογένειας. Εκτός από την οικογένειά του, αφήνει πίσω του µεγάλο αριθµό συµπατριωτών, συνεργατών και φίλων, οι οποίοι µιλούν µε τα πιο κολακευτικά λόγια για τον αείµνηστο Γιώργο Τζαφέρη. Η απουσία του θα είναι
αισθητή.Ο Παντοδύναµος Θεός ν’ αναπαύσει την ψυχούλα του.
Καλόν Παράδεισο. Στην οικογένειά του ευχόµαστε κουράγιο και
υγεία, για να τον θυµούνται και να τον µνηµονεύουν. Αιωνία του
η µνήµη.
ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ (Northcote),
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΣΩΝΙ∆ΗΣ (Doncaster)»
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