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Υπάρχουν πολλές νέες οικογένειες συγχωριανών µας (νέα ζευγάρια)

των οποίων δεν έχουµε τα στοιχεία τους. Γνωρίστε µας τα ονόµατα

και τις διευθύνσεις τους για να γίνουν µέλη του Συλλόγου µας.

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

Παρακαλούµε τους συγχωριανούς, να µας ενηµερώνουν για τα
κοινωνικά, που αφορούν τους ίδιους ή συγγενείς τους, προκει-
µένου να τα δηµοσιεύουµε. Eίναι δύσκολο να τα γνωρίζουµε, ε-
άν δεν µας ενηµερώνετε. Περιµένουµε τη βοήθειά σας.

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

¢IKH°OPO™
MAYPOKOP¢ATOY 5, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 106 78 A£HNA

TËÏ.:  210 3300 429 - KÈÓ.: 697 8185575
Fax: 210 3300426 - emai: b.galinos@gmail.com
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EÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Î·ÏÔÎ·ÈÚÈÔ‡ 2019

Mέσα στον Iούλιο προγραµµατίζεται εκδήλωση «Aγναντεύοντας την Πανσέληνο από το ιστορικό Λιµποβίσι».

10 Αυγούστου 2019, Σάββατο 
Ο ∆ηµήτρης και η Ευαγγελία µας καλούν στον όµορφο κήπο του ξενώνα για γλέντι.

14 Αυγούστου 2019, Τετάρτη, παραµονή ∆εκαπενταύγουστου
∆ηµοτική βραδιά στην πλατεία του χωριού µε ζωντανή ορχήστρα.

16 Αυγούστου 2019, Παρασκευή
Πεζοπορία στις «βρυσούλες» - εθελοντική δράση για καθαριότητα του χώρου.

17 Αυγούστου 2019, Σάββατο
- 18.30 µ.µ. Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Πιανιωτών - Εκλογές.
- 21.00 µ.µ. Λαϊκή και Pεµπέτικη βραδιά µε ζωντανή ορχήστρα.

28 - 29 Αυγούστου, Tετάρτη - Πέµπτη
Tο βράδυ της παραµονής της γιορτής του Aη - Γιάννη στο Λιµποβίσι πανηγύρι µε ζωντανή ορχήστρα παρα-
δοσιακής µουσικής.

11- 18 Αυγούστου
Όπως κάθε χρόνο θα υπάρχουν ξεχωριστές εκδηλώσεις για τα παιδιά (προβολές ταινιών -διαγωνισµός ζω-
γραφικής κλπ.) καθώς και προβολές για τους µεγάλους.

ΚΟ ΙΝΩΦΕΛΕΣ  Ι ∆ΡΥΜΑ   

«ΒΑΣΙΛΗΣ  Ι .  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Κοινωφελές Ίδρυµα "ΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ" διοργανώνει τη 24η ετήσια εκδήλωσή του, η οποία θα γίνει

στις 19 Οκτωβρίου 2019, 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 χρη-

µατικών βραβείων σε µαθητές και φοιτητές µε προτεραιότητα των κατοίκων της Πιάνας και εν συνεχεία των άλ-

λων χωριών του τέως ∆ήµου Φαλάνθου. 

Οι ενδιαφερόµενοι µαθητές και φοιτητές µπορούν να υποβάλλουν σχετική Αίτηση στη Γραµµατεία του Κοινωφε-

λούς Ιδρύµατος µέχρι την 1η Σεπτεµβρίου 2019 στα τηλέφωνα 210-8042822, 210 8049904 ή στο fax 210-6132816,

προκειµένου να τύχουν της εγκρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος.

Όλοι οι κάτοικοι των χωριών του τέως ∆ήµου Φαλάνθου είστε καλεσµένοι σ' αυτή την εκδήλωση και χαιρόµα-

στε, που µε την παρουσία σας µας στηρίζετε κάθε χρόνο. 

Σας Περιµένουµε και Σας Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συµπαράσταση και τη συµβολή σας στο έργο του

Ιδρύµατος.

Με πατριωτικούς χαιρετισµούς

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασίλειος Ι. Παπανικόλας Χρήστος ∆. Θεοδώσης

Λεωφ. Πεντέλης 39 - 151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΤΗΛ 210-8042822  FAX : 210-6132816
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Ο χορός του Συλλόγου µας έγινε και φέτος στο κέντρο
«CROWN HALL». Παρ' όλο που η συµµετοχή των συ-
µπατριωτών µας ήταν κάπως περιορισµένη, πραγµα που

µας αποθάρρυνε λίγο, µας αποζηµίωσε το κέφι αυτών
που ήρθαν και που κατά γενική οµολογία, όσοι παρεβρε-
θήκαµε περάσαµε πολύ ωραία.

Ετήσια χοροεσπερίδα στην Αθήνα

¶APA¢O™IAKO™ •ENøNA™
A§øNI™TAINA

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

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



Aπόκριες στην Πιάνα
Την Κυριακή 10 Μαρτίου 2019 ο Σύλλογός µας οργά-

νωσε, για ακόµη µία χρονιά, αποκριάτικο γλέντι στο πολι-
τιστικό κέντρου του χωριού. Η ευφορία και η διασκέδαση
περίσσευε σε µία εκδήλωση  που ολοκλήρωσε µε τον πιο
ωραίο και µαζικό τρόπο την περίοδο του τριωδίου. Mας υ-
ποδέχτηκε µεγάλη φωτιά στον προαύλιο χώρο µε την

φροντίδα του Xρήστου Kαρούντζου.
Την Παραµονή στην πλατεία του χωριού και έχοντας

την καλύτερη για την περίσταση διάθεση έγιναν δρώµε-
να, βασισµένα στο χαρακτήρα της αποκρίας, όπως το γαι-
τανάκι κ.τλ. Την Καθαρά ∆ευτέρα µε σύµµαχό µας τον α-
νοιξιάτικο καιρό πετάξαµε το χαρταετό.

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

AÁÁ¤ÏÈÎ· °. ™È„‹°ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶. ™È„‹˜



O Γενναίος  Κολο-
κοτρώνης,  ο  γυιός
του  «Γέρου  του Μω-
ριά», υπασπιστής των
πρώτων βασιλέων
της Eλλάδος Όθωνος
και Aµαλίας, αφηγεί-
το κάποτε, µετά την
έξωσή των, την εξής
ιστορία, ένα από τα
πολλά δείγµατα της
πίστεως των βασιλέ-
ων στην αρχαία παράδοσι του έθνους:
Κατά  την  πρώτη  περιοδεία  των  βασιλέων  στην Πε-

λοπόννησο -λέγει ο υπασπιστής των- µόλις εφθάσαµε
στο Ναύπλιο, µε εκάλεσε ο βασιλεύς και µου είπε:

-  Πρέπει  να  επισκεφθούµε  και  τις  Μυκήνας, κύριε
Κολοκοτρώνη. Σεις, που γνωρίζετε τον τόπο, παρακαλώ
να φροντίσετε. Αύριο θα γίνει η εκδροµή. Γνωρίζετε το
µέρος;

-  Μυκήνας  είπατε,  Μεγαλειότατε;  Μάλιστα,  θα φρο-
ντίσω!

Eπήγα συνεχίζει -ο Γενναίος- στην αγορά και ερωτού-
σα να µάθω που είναι αυταί αι Μυκήναι. Aλλά κανείς,
δεν µπορούσε να µε διαφωτίσει.

- Πρώτη φορά ακούµε το όνοµα αυτό, µου έλεγαν. Τι
τόπος είναι αυτός;

Aπελπισµένος πηγαίνω νύκτα στο γειτονικό χωριό και
συναντά στον δρόµο βοσκούς που εγύριζαν.

- Eλάτε εδώ, παιδιά, τους λέγω. Πείτε µου, σε ποιό
µέρος εδώ τριγύρο συνηθίζουν οι «λόρδοι» και πηγαί-
νουν να ιδούν τίποτε παλιά χαλάσµατα;

- Eγώ ξέρω, απαντά ένας βοσκός. Στο Χαρβάτι πηγαί-
νουν συχνά οι «λόρδοι» µε βιβλία κι όλο ψάχνουν κάτι
παλιόπετρες, που βρίσκονται έξω από το χωριό.
Τότε  εθυµήθηκα  - συνέχισε  ο  Κολοκοτρώνης -  ότι

εγνώριζα το µέρος. Eκινήσαµε λοιπόν κατά το πρό-
γραµµα, την άλλη µέρα το πρωί. Έφιππος εγώ, καµαρω-
τός, οδήγησα την βασιλική συνοδεία στο Χαρβάτι και, ό-
ταν εφθάσαµε, εσήκωσα το δεξί µου χέρι και έδειξα τις
παλιόπετρες.

- Iδού αι Μυκήναι, είπα.
Οι συνάδελφοί µου έµειναν µε ανοικτό στόµα, έκπλη-

κτοι για την σοφία µου. Aλλά και ο Όθων ευχαριστήθη-
κε.

- O κύριος Κολοκοτρώνης, είπε, είναι εξ όλων µας ο
λογικότατος και ο περισσότερον κάτοχος αρχαιολογι-
κών γνώσεων. Aλλά και η Aµαλία, λογία όσον και ο
Όθων, «πλήρης Eλλάδος», όπως και εκείνος, δεν ελά-
τρευε λιγότερο την κλασσικήν αρχαιότητα. Και της άρε-
σε να εκτελεί χρέη «εξηγητού»  των  αρχαιοτήτων
στους  φιλοξενουµένους της,  συνοδευοµένη  από  τον
ευφυέστατο  υπασπιστή  της Καρατάσσον, τον ένδοξον
αγωνιστήν, ο οποίος της έλεγε κάποτε στην Aκρόπολι:

- Μη τους λες τόσα πολλά, βασίλισσα. Θα τους παλα-
βώσεις αυτούς τους κουτόφραγκους. Και θα κουβαλή-

σουν όλες τις παλιό-
πετρες στα σπίτια
τους και θα βουλιάξει
το καράβι. Aµ' θα
τους χωρίσουν και οι
γυναίκες τους, γιατί,
αντί στολίδια, θα
τους πάνε πέτρες...
∆ιότι οι ξένοι συνήθι-
ζαν να φεύγουν από
τις αρχαιότητες και
µε µια... πέτρα.

Τα λόγια αυτά του θυµοσόφου υπασπιστού της µετέ-
φρασε η Aµαλία στον τότε αρχιδούκα της Αυστρίας, το
έπειτα ατυχή αυτοκράτορα του Μεξικού Μαξιµιλιανό, ο
οποίος νεαρός τότε, έκαµνε τον γύρο του κόσµου µαζί
µε τον άδελφό του και ήτο φιλοξενούµενος στας Aθή-
νας.

- Έχεις δίκιο, λέγει ο αρχιδούξ στον Καρατάσσο. Εί-
µεθα κουτοφράγκοι  και  γι'  αυτό  ερχόµεθα  στην
Eλλάδα,  να ξυπνήση το µυαλό µας.
Και του απαντά ο αγωνιστής, ο οποίος, αν και αγράµ-

µατος, ήξερε πολύ καλά, όπως όλοι οι Έλληνες του
Aγώνος, την εθνική σηµασία της αρχαίας ελληνικής πα-
ραδόσεως:

- Aς τα λέµε εµείς αυτό, Yψηλότατε. Το ξέροµε καλά,
πως σ' αυτά τα λιθάρια χρωστούµε την ελευθερία µας.
Αυτά εδόξασαν τους παλιούς και γι' αυτά εσυµπάθησε η
Ευρώπη τον αγώνα µας.

Eφηµερίς «Στρατιωτικά Νέα»                               
Ε. Π. Φωτιάδης (∆ιασκευή)

Από το Αναγνωστικόν ΣΤ΄ ∆ηµοτικού
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙ

1955
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ΟΙ  ΠΑΛΙΟΠΕΤΡΕΣ
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KÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì›· ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·

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

νειο-Μπενάκειο” (Ερυθρός Σταυρός) στους Αµπελόκηπους, Ερυθρού Σταυρού & Αθανασάκη 1,

ΤΚ 11526, Αθήνα. 

O αριθµός µητρώου του Συλλόγου Eθελοντών Aιµοδοτών ΣYΛΛOΓOΣ ΠIANIΩTΩN «O AΓIOΣ

ΓEΩPΓIOΣ» είναι 14174.

Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια του Συλλόγου. Είναι για το καλό όλων µας.

Φωτογραφία τραβηγµένη από ψηλά, από
το προαύλειο του Αγιώργη. Οι αγώνες δρό-
µου Αλωνίσταινας-Πιάνας έχουν τελειώσει.
Ο αθλητές φόρεσαν τα κανονικά τους ρούχα
και τώρα γίνεται η βράβευσή τους. Έχει βρα-
βευθεί ήδη ο πρώτος αθλητής που πήρε το
αρνί (µάλλον είναι αυτός µε το σακκάκι και
το σκούρο πουκάµισο). Ο παπα-Ντίνος ∆ε-
λής βραβεύει τώρα το Θόδωρο Ε. ∆ελή. Στα
πρώτα βήµατα της αθλητικής του καριέρας ο
Θόδωρος παίρνει το βραβείο του, ένα σερβί-
τσιο του λικέρ, και ένα χάδι από τον θείο του
τον παπά,. Όλοι είναι χαρούµενοι για την ε-
πιτυχία του µικρού Θόδωρου ο οποίος φέτος
συµπλήρωσε 61 χρόνια συνεχούς, επιτυχη-
µένης συµµετοχής στον αγώνα αυτό. Γύρω
διακρίνονται πολλοί Πιανιώτες, από αριστε-
ρά, ο ∆ηµήτρης Τριανταφυλλόπουλος (Μαρ-
δάνας), η Άννα ∆ελή-Σαραντοπούλου, ο Τά-
κης Πετρόπουλος (Νικολούλιας), ο Γιάννης
Ε. ∆ελής, η Ελένη Π. Κέζιου-∆ελή, ο Κ. Κορ-
µπάκης και ο Κώστας Π. Σιψής κ.α

Όλη η παρέα σε κέφι, τα µπουκάλια της
µπύρας σίγουρα βοήθησαν. Υψώνουν ό-
λοι τα ποτήρια για χαιρετισµό. ∆ιακρίνου-
µε όρθιο τον Θόδωρο Κ. Σιψή (Παπαρού-
ντα), που έχει σταυρώσει το χέρι του µε
τον συµπότη του, τον οποίο δεν αναγνω-
ρίζουµε. Όπως φαίνεται από την εµφάνι-
σή του, ο Θόδωρος µάλλον έχει έλθει για
τις γιορτές από την Αµερική. Καθήµενες
φαίνονται, δεξιά από το Θόδωρο, η Γεωρ-
γία Κ. Μπράτιµου και αριστερά του η α-
δερφή του Ευσταθία. Πιο αριστερά του
διακρίνουµε τον Στράτη Γ. Θεοδωρόπου-
λο. Τους δύο χωροφύλακες και τους υπό-
λοιπους δεν τους αναγνωρίζουµε. Πίσω
δεξιά στη φωτογραφία είναι µάλλον ο Νί-
κος Αδαµόπουλος (Νικάκης).
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Φέτος µετά από τη βαρυχειµωνιά και τις συνεχείς εναλλαγές του
καιρού οι µέρες του Πάσχα ήρθαν µε καλοκαιρινή διάθεση. Στην
Πιάνα, κοιτώντας προς τον Αηντήνη βλέπουµε τα τελευταία ίχνη
χιονιού να λιώνουν σιγά σιγά από τον ανοιξιάτικο ήλιο. Το κελάηδι-
σµα των πουλιών, οι φωλιές των χελιδονιών που γέµισαν ξανά, οι
κληµαταριές, οι καρυδιές που ανοίγουν τα νέα φύλλα τους από ώ-
ρα σε ώρα, τα λουλούδια, όλη  η φύση χαίρεται την Άνοιξη.
Την Μεγάλη Τετάρτη το απόγευµα οι Πιανιώτες και οι λιγοστοί α-

κόµα επισκέπτες του χωριού πηγαίνουν στον Άγιο Γεώργιο για την
λειτουργία του ευχελαίου. Όσοι δεν έχουν δει την εκκλησία µετά
τις εργασίες καθαρισµού και αποκατάστασης των ζηµιών που είχαν
προκληθεί από την περσινή φωτιά θαυµάζουν το αποτέλεσµα της
µεγάλης προσπάθειας όλων.
Οι εικόνες καθαρίστηκαν, τα µάρµαρα γυαλίστηκαν και φάνηκε η

αρχική τους λάµψη και τα σχέδια τους. Τα παραδοσιακά πλακάκια
αναδείχτηκαν και ταίριαξαν µε τα χρώµατα στους τοίχους. Η εικό-

να του Αη Γιώργη, από το 1931, που ήταν σκεπασµένη από νεότε-
ρη στο κεντρικό εικονοστάσι αποκαλύφθηκε ξανά. Οι παρέες στα
µαγαζιά του χωριού όλο και µεγαλώνουν καθώς αρχίζουν να έρχο-
νται παιδιά, εγγόνια, συγγενείς και φίλοι, για την µεγάλη γιορτή.
Την Μεγάλη Πέµπτη βάφουµε τα κόκκινα αυγά αλλά κατεβαί-

νουµε και µια βόλτα στην Τρίπολη για ψώνια και βόλτα. Τα µαγαζιά
έχουν κίνηση και τα ουζερί είναι γεµάτα για να απολαύσουµε νη-
στίσιµα εδέσµατα. Λόγω της προεκλογικής περιόδου ( ∆ηµοτικές ε-
κλογές , ευρωεκλογές) στους δρόµους βλέπεις πολλούς υποψηφί-
ους, ξεχωρίζουν από τις πολλές χειραψίες µε όλους.
Στα ∆ώδεκα Ευαγγέλια ο Αη Γιώργης είναι πια γεµάτος µε και-

νούργια πρόσωπα και οι γιαγιάδες ρωτάνε «τίνος είναι τούτος ,τού-
τη». Ο Παπά Σπύρος και τα µεγαλύτερα παιδιά καλοδέχονται τα µι-
κρότερα παιδία που γίνονται κι αυτά παπαδάκια και µε µεγάλη χα-
ρά κρατάνε τα κεριά σε κάθε Ευαγγέλιο.
Την Μεγάλη Παρασκευή, στο νεκροταφείο τα καντήλια είναι α-

ΠAΣXA, AΓIΩPΓIOY 2019
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ναµµένα αλλά η λασποβροχή των τελευταίων ηµερών έχει γεµίσει
µε χώµατα τα µάρµαρα.
Ο Επιτάφιος φέτος είναι πολύ εντυπωσιακός, στολισµένος µε

συνθέσεις από τριαντάφυλλα και ζέρµπερες. Πάνω στον Επιτάφιο
έχουν προσαρµοστεί µικρά φωτάκια που φωτίζουν τα σκοτεινά στε-
νάκια κατά την περιφορά του . Τα κεριά και τα λιβάνια που έκαιγαν
σε πολλές αυλές και οι κατανυκτικοί ψαλµοί έκαναν την εµπειρία
αυτή, για άλλη µια φορά, αξέχαστη σε όλους.
Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί στη λειτουργία µεταλαµβάνουν µι-

κροί και µεγάλοι. Η πλατεία γεµίζει όλο και πιο πολύ µε κόσµο. Η
παιδική χαρά είναι γεµάτη παιδιά. Όλοι ετοιµάζονται για την Ανά-
σταση. Φέτος µετά από 8 χρόνια η Ανάσταση έγινε στις 12 η ώρα
και ακολούθησε η Αναστάσιµη Θεία Λειτουργία . Αρκετοί κάθισαν
µέχρι τέλους αλλά και πολλοί δεν µπόρεσαν να αντισταθούν στο οι-
κογενειακό µάζεµα για την µαγειρίτσα και τα κόκκινα αυγά.
Η Κυριακή του Πάσχα µας βρίσκει να σουβλίζουµε το αρνί η το

κατσίκι µε καλοκαιρινά ρούχα και να ανταλλάσσουµε Χριστός Ανέ-
στη και Χρόνια Πολλά µε όλους τους συγγενείς και τους φίλους. Το

απόγευµα γίνεται ο Εσπερινός και η περιφορά της εικόνας του Αη
Γιώργη στο Χωριό.
Την ∆ευτέρα η Θεία Λειτουργία είναι πανηγυρική χοροστατού-

ντος του Σεβασµιότατου Μητροπολίτου κ.κ. Αλέξανδρου
Οι καθιερωµένοι αγώνες αντοχής -από την Αλωνίσταινα για τους

µεγάλους και την στροφή του Λιµποβισίου για τα παιδία- είχαν µε-
γάλη συµµετοχή αθλητών αλλά και πολλών Πιανιωτών όλων των η-
λικιών.
Η ατµόσφαιρα στην υποδοχή και στη βράβευση των συµµετεχό-

ντων είναι µοναδική. Οι νέοι και τα µικρά παιδιά ντυµένοι µε παρα-
δοσιακές στολές ξεκίνησαν το χορό στην πλατεία συνεχίζοντας το
έθιµο «του Αη Γιωργιού το Παλικάρι». Ευχόµαστε η νέα γενιά να
συνεχίζει τις παραδόσεις της Πιάνας µε τέτοιο ενθουσιασµό .
Ευχαριστούµε όλους τους ανθρώπους του χωριού που µε το κα-

λωσόρισµα τους µας κάνουν όλους να θέλουµε να ξαναβρεθούµε
σύντοµα στη µοναδική Πιάνα.

ωάννα Θεοφ. Παπανικόλα



TA NEA TH™ ¶IANA™10

Ειδήσεις  -  Σχόλια
• 25η Μαρτίου. Στην πλατεία του χωριού µας µπροστά
στην προτοµή του Εθνεγέρτη Ήρωα Θεόδωρου Κολοκο-
τρώνη, τελέστηκε επιµνηµόσυνη δέηση στην µνήµη του
και στη µνήµη των συναγωνιστών του. 
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνου από τον τοπικό εκ-
πρόσωπο Χρήστο Καρούντζο και όλοι µαζί ψάλαµε τον
Εθνικό Ύµνο.

• Με επιτυχία διεξήχθησαν και φέτος του Αγίου Γεωρ-
γίου οι καθιερωµένοι αγώνες δρόµου. Νικητές ήταν:
Α. Αλωνίσταινα-Πιάνα, 7 χιλιόµετρα
- 1ος Αµπντάλα Τανούς, 2ος Τσοχαντάρης Χρήστος, 3ος
∆ελής Γεώργιος
- 1ος Φαλάνθιος: Τριάντος Κων/νος
- 1ος Πιανιώτης: Παπανικόλας Β. Γιάννης
- 1η γυναίκα: Παναγούλια Νίκη
- Μεγαλύτερος σε ηλικία αθλητής: Σταµατόπουλος Πα-
ναγιώτης
Β. ∆ιαδροµή από διασταύρωση Λιµποβισίου-Πιάνα, 2 χι-
λιόµετρα
- 1ος Πράνταλος Χρύσανθος, 2ος Ζηλιανάκης Σπύρος,
3ος Παπαγεωργίου Γιώργος
- 1η κορασίδα: Παπά Γεωργία
• Πρωτοµαγιά στην πλατεία του χωριού!!!!!!!!!!!
Η όµορφη πέτρινη βρύση µας στολίστηκε µε το καθιε-
ρωµένο στεφάνι.
Η παρέα των, γύρω στα πενήντα, είχε κανονίσει γλέντι.
Ο ακούραστος ∆ήµητρης Λαλιώτης είχε φροντίσει για
την µουσική και η ζωντανή ορχήστρα του χωριού δια-
σκέδασε τους παρευρισκόµενους.
• Με έξοδα του Συλλόγου ανανεώθηκαν τα λουλούδια
στο παρτέρι στη βρύση της πλατείας. Επιλέχτηκαν, από
γεωπόνο, χαµηλά φυτά για να µην κρύβεται το νερό που
πέφτει από ψηλά. Επίσης ενισχύθηκαν τα λουλούδια

στα παρτέρια του Αγιώργη.
• Με κάθε λαµπρότητα πραγµατοποιήθηκε και φέτος η ε-
ορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Πανέµορφο,
στολισµένο και καθαρό το εξωκλήσι στην Πηλαλίστρα, γέ-
µισε από τους πιστούς που έφθασαν για να προσκυνήσουν.
Την παραµονή, µετά τον Εσπερινό, προσφέρθηκαν, στους
παρευρισκόµενους,  νόστιµα φαγητά, ποτά και γλυκά από
τον συµπατριώτη µας Κώστα Σωτ. Αργυρόπουλο. 

IΣTOPIKH AΠOΦAΣH

- Οµόφωνη απόφαση για την καθιέρωση ∆ηµόσιας Εορ-
τής Τοπικής Σηµαίας στην τοπική Κοινότητα Χρυσοβιτσί-
ου έλαβε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Τρίπολης. Η γιορτή θα
γίνεται τη δεύτερη Κυριακή µετά την Κυριακή του Πά-
σχα (Μυροφόρων) κάθε έτους και θα τιµάται το θρη-
σκευτικό προσκύνηµα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στο
Ναό της Παναγίας στο Χρυσοβίτσι και η ανακήρυξη του
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε Αρχιστράτηγο της Επανά-
στασης του 1821.
Για το θέµα αυτό βρέθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και
µίλησε ο Γιώργος Πραχαλιάς Πρόεδρος του Συλλόγου
Χρυσοβιτσιωτών: «είναι µια ιστορική απόφαση, αφού
187 χρόνια µετά την ίδρυση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ει-
σηγείται την έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος που θα ε-
ορτάζεται η ανάληψη της Αρχιστρατηγίας του Θεόδω-
ρου Κολοκοτρώνη κατά την έναρξη της Επανάστασης.
Μέχρι σήµερα το Ελληνικό Κράτος δεν είχε θεσµοθετη-
µένη καµία γιορτή για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Πρό-
κειται για µία βαθιά ιστορική απόφαση για να αποκατα-
στήσει µία αδικία. Είµαι πολύ περήφανος που µοιράζο-
νται αυτή τη στιγµή µαζί σας και ευχαριστώ από καρδιάς
τον πρώην ∆ήµαρχο Γιάννη Σµυρνιώτη που ξεκινήσαµε
µαζί και συνεχίστηκε αµείωτα µε τον ∆ηµήτρη Παυλή.»

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ Ι∆ΕΕΣ  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Αγαπητοί συµπατριώτες,

Όπως όλοι γνωρίζουµε το 2021 συµπληρώνονται 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Το χω-
ριό µας και η γύρω περιοχή είναι άρρηκτα δεµένα µε την Επανάσταση του 1821, µιας κι εδώ έζησαν
και αγωνίστηκαν πολλοί από τους µεγάλους µας ήρωες και ο τόπος µας ήταν το λίκνο του Αγώνα. 
Λόγω της επετείου προγραµµατίζονται πολλές εκδηλώσεις από τον ∆ήµο Τρίπολης και την Περιφέ-
ρεια, καθ΄ όλη τη χρονιά του 2021. Η Πιάνα καθώς και το ιστορικό Λιµποβίσι και το Αρκουδόρεµα,
που ανήκουν στην δικαιοδοσία του χωριού µας, πρέπει να συµµετάσχουν στις εκδηλώσεις αυτές, και
να αναδειχτούν και να τιµηθούν όπως τους αξίζει. Για το λόγο αυτό θα θέλαµε να µας στείλετε προ-
τάσεις σχετικά µε το θέµα. Ζητάµε ιδέες εφαρµόσιµες για δρώµενα, εορτασµούς και ότι άλλο µπο-
ρούµε να σκεφτούµε για να τιµήσουµε αυτή τη µεγάλη γιορτή. Ιδέες για να συµπληρώσουµε και να
εξελίξουµε τα αξιόλογα έργα για το ΄21, που έχει κάνει στο χωριό µας ο Βασίλης Ι. Παπανικόλας
και το Ίδρυµά του.
Είναι µια µεγάλη ευκαιρία να αναδείξουµε το χωριό µας και την περιοχή και να τιµήσουµε τους η-
ρωικούς προγόνους µας που πολέµησαν σε ετούτα τα χώµατα για την Ελευθερία.
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΙΑΝΙΩΤΩΝ  «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Σηµερα 31 Μαρτίου 2019 έγινε στην Αθήνα η Γενική Συνέλευση του Συλ-
λόγου Πιανιωτών «Ο 'Αγιος Γεώργιος» µε σκοπό την συζήτηση διαφόρων
θεµάτων που αφορούν το Σύλλογο και τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την
ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Αφού ορίστηκε πρόεδρος της συνεδρίασης ο ∆ηµήτρης Παπασάββας,
διαβάστηκαν από την Πρόεδρο Ματίνα Γκουζιούλη τα πεπραγµένα του α-
ποχωρούντοςς ∆. Σ., παρουσιάστηκε ο ισολόγισµός του Συλλόγου και µε-
τά από πρόταση της Εξελεγκτικής Επιτροπής η Γεν. Συνέλευση απάλλα-
ξε το ∆.Σ. 
Ακολούθησε συζήτηση.
Προτάθηκε από τον Αλέκο Κανελλόπουλο να γίνει µεταφορά της έδρας
του Συλλόγου στην Πιάνα, για λόγους καλύτερης και ευκολότερης χρη-
µατοδότησης από το ∆ήµο και την Περιφέρεια. Αποφασίστηκε να εξου-
σιοδοτηθεί το νέο ∆.Σ. να κάνει τις απαραίτητες διαδικασίες για την αλ-
λαγή καταστατικού-έδρας.
Συζητήθηκε η κατάργηση ή όχι του χορού της Αθήνας, λόγω µικρής συµ-
µετοχής. Αποφασίστηκε να συνεχιστεί.
Συζητήθηκε η µεταφορά του Μουσείου στον επάνω όροφο του κτιρίου.
Παρουσιάστηκαν οι προσφορές του Αντώνη Τριανταφυλλίδη (για τις αί-
θουσες) και του ∆ηµ Λαλιώτη (για την κουζίνα και το W.C.) για να γίνουν
οι απαραίτητες εργασίες στο κτίριο. Το συνολικό ποσόν ανέρχεται σε
5000-5500 Ευρώ. Ο Αντώνης Τριανταφυλλίδης ανέφερε πως ο Βασίλης
Παπανικόλας προτίθεται να διαθέσει 1500 ευρώ για αυτές τις εργασίες.
Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από τον Σύλλογο και το Εκκλησιαστικό
Συµβούλιο. Προτάθηκε να γίνει συµφωνητικό ανάµεσα στο ∆. Σ. του Συλ-
λόγου και τους εργολήπτες. Τελικά µε πρόταση του Αλέκου Κανελλό-
πουλου αποφασίστηκε να γίνει πρώτα προσπάθεια να ενταχθούν οι ερ-
γασίες ανακαίνισης του Μουσείου σε πρόγραµµα της Περιφέρειας Πελο-

ποννήσου και γι αυτό να περιµένουµε και να το ψάξουµε περαιτέρω. Θα
ξανασυζητηθεί το θέµα στην Γ.Σ. του Συλλόγου το καλοκαίρι.
Προτάθηκε από τον Αντώνη Τριανταφυλλίδη να γίνει ανακατασκευή της
κεντρικής βρύσης για καλύτερη αξιοποίηση των νερών που τρέχουν
µπροστά (να τρέχει µεγαλύτερη ποσότητα νερού, από πιο ψηλά, να πέ-
φτουν σε µικρή στέρνα, να φύγει το δεξιό παγκάκι, κλπ). Αποφασίστηκε
να κοστολογηθεί η πρόταση και να επανεξετασθεί.
Συζητήθηκε το θέµα αξιοποίησης και διαµόρφωσης του χώρου στις Βρυ-
σούλες µε αποστολή επιστολής-πρότασης για χρηµατοδότηση στο ∆ήµο
και την ∆ΕΥΑΤ. Προτάθηκε, από τη Σοφία Παπανικόλα, να γίνουν, από τον
Σύλλογο, κάποιες πρώτες εργασίες-διαµόρφωση του χώρου από εργάτη
(κοπή δένδρων κλπ) και εθελοντική εργασία το Πάσχα και να ξανασυζη-
τηθεί το θέµα.
Συζητήθηκε το θέµα της συµµετοχής του χωριού µας στους εορτασµούς
των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821. Προτάθηκε να γραφτεί
το θέµα στο περιοδικό, να ζητηθούν ιδέες από όλα τα µέλη του Συλλό-
γου και να γίνουν έργα προβολής της ιστορικότητας του χωριού, όπως
τοποθέτηση πινακίδων σε ιστορικά σηµεία.
Προτάθηκε από τον Αντώνη Τριανταφυλλίδη η βελτίωση της Παιδικής Χα-
ράς. Η Πρόεδρος του Συλλόγου Ματίνα Γκουζιούλη µας πληροφόρησε
πως ο Σύλλογος έχει κάνει αίτηµα, για πλήρη αντικατάσταση της Παιδι-
κής Χαράς, το οποίο έχει εγκριθεί, οπότε αναµένουµε.
Επίσης προτάθηκε από τον Αντώνη Τριανταφυλλίδη η φροντίδα -επι-
σκευή των µαρµάρων γύρω και κάτω από το άγαλµα του Κολοκοτρώνη.
Τέλος αποφασίστηκε να παραµείνει το ίδιο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέχρι
τον Αύγουστο και να γίνουν αρχαιρεσίες στη Γενική Συνέλευση που θα
γίνει τότε στο χωριό. 

EΣO∆A                                                                     EYPΩ
ΣYN∆POMEΣ-ENIΣXYΣEIΣ

α. Mελ�ν εσωτερικ�� ........................................ 4.754,91
�.. Mελ�ν ε�ωτερικ�� ....................................... 1.174,48

Eνισ��σεις στη µν�µη συµπατριωτ�ν µας ........................ 990,00
Eισ��ρ�ς στ�ν Σ�λλ�γ� για την εκκλησ�α ...................... 6.764,07
Eν�σ�υση απ� Συψ� Kων. Θε�δ�ρ�υ !  παιδι" τ�υ 2000 USC...... 1.659,04
Eν�σ�υση απ� παιδι" Aναστασ��υ K�#ι�υ 2000 USC....... 836,51
Eν�σ�υση απ� ∆�µ� Tρ�π�λης .......................................... 460,00
Eν�σ�υση απ� κ� Mαρτ�ν� Aθαν"σι�...................................... 100,00 
Γιανναρ" Σ���α - Aλ�κ�ς Kανελλ�π�υλ�ς 
συµµετ��� στην #ωνταν� �ρ��στρα στις 14/08/2018 ....... 200,00 
&σ�δα απ� την γι�ρτ� Tσ�π�υρ�υ ! τ�υ µπαρ 14/8/18 ....... 740,00
Eκδ�λωση Πι"νας A�γ�υστ�ς 2018 (λα�ν��) ............ 1.193,00
Eν��κι� Γιανναρ"-Kανελλ�π�υλ�υ ! ∆ηµ. Kανν�λ�υ .......... 180,00 
X�ρ�εσπερ�δα Aθ�νας 17/02/18 (πρ�σκλ�σεις) ............. 1.488,00
X�ρ�εσπερ�δα Aθ�νας 17/02/18 (λα�ν��) ....................... 579,00
X�ρ�ς Aπ�κρι" Πι"να 10/03/19 (πρ�σκλ�σεις) ............... 500,00
X�ρ�ς Aπ�κρι" Πι"να 10/03/19 (λα�ν��) ......................... 722,00
Eκκλησ�α και κατ"στηµα Λιµπ�βισ��υ συµµετ���
στην #ωνταν� �ρ��στρα στις 28/8/2018 ....................... 250,00 
T�κ�ι ................................................................................ 0,70

ΣYNOΛO EIΣΠPA�EΩN ............................................. 22.591,71

YΠOΛOIΠO TAMEIOY 18/3/2018............................. 10.706,66

ΣYNOΛO .................................................................. 33.298,37

E�O∆A                                                                  EYPΩ
EK∆OΣH ΠEPIO∆IKOY:

Tε���ς 65, εκτ�πωση και  EΛTA ...................... 1.078,00
Tε���ς 67, εκτ�πωση και EΛTA ....................... 1.172,00
Tε���ς 68, εκτ�πωση και EΛTA ........................ 1.085,00

EK∆OΣH HMEPOΛOΓIOY 2019:
Eκτ�πωση και EΛTA ........................................... 2.025,52

�	
δα γρα�ε�
υ Aθ�νας �  M
υσε�
υ ∆EH OTE... 581,49
Σε εκκλησιαστικ� συµ�
!λι
 ............................. 4.951,82
Eκδ�λωση για τις γυνα�κες τ
υ 	εν#να ........... 280,00
Πληρωµ� ENΦIA-Φ�ρ
υ και λ
γ�στρια ............. 571,39
�	
δα τραπε&#ν .................................................. 169,45
H'ητικ( Aγ. Γεωργ�
υ Aυγ
!στ
υ και
απ�κριες 18 � 19 .................................................. 500,00
EK∆HΛΩΣEIΣ AYΓOYΣTOY 2018:  
Πιανιώτικη & λαϊκή βραδιά & Λιµποβισίου ..........

2.631,00
∆ώρα λαχειοφόρων ............................................    394,36
Xοροεσπερίδα Aθήνας 17/02/2019 ............................   1.900,00
Aποκριές στην Πιάνα 17/02/2019 .........................   1.450,00
Γιορτή τσίπουρου ................................................      790,00
Xριστ
υγεννι(τικ
ς στ
λισµ�ς .......................... 120,00
Στ
ν Π(τερ - Θαν(ση .......................................... 100,00
Aγ
ρ( λαµπτ�ρων για τ
 Λιµπ
��σι �
ε	αρτ�µατα για την τ*ντα .................................. 205,92
Kερ(σµατα τ
 Π(σ'α ......................................... 100,00
∆ιάφορα ................................................................      729,37
ΣYNOΛO EΞO∆ΩN ............................................... 20.835,32

Kατάθεση λογ/σµών E.T.E. 647/70056287............   1.150,00

Kατάθεση λογ/σµών E.T.E. 104/29667941............ 11.063,00

Mετρητά ................................................................     250,05

“ΣYΛΛOΓOΣ ΠIANIΩTΩN” IΣOΛOΓIΣMOΣ 31ης Mαρτ�
υ 2019

ΣYNOΛO EΣO∆ΩN ......................................................................................... 33.298,37
ΣYNOΛO E�O∆ΩN ......................................................................................... 20.835,32
YΠOΛ. TAMEIOY ........................................................................................................... 12.463,05
ΓIA THN EKKΛHΣIA .................................................................................................... 1.812,25
ΣYNOΛO ........................................................................................................................ 10.650,80
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176 χρόνια από το θάνατο του Ελευθερωτή του Γένους, Θ. Κολοκοτρώνη 

Στις 3 Φεβρουαρίου 1843 έφυγε από τον κό-
σµο ο Στρατηλάτης καί Απελευθερωτής του
Έθνους µας Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Η Ιερά
Μητρόπολη Μαντινείας καί Κυνουρίας και ο
∆ήµος Τρίπολης,αποδίδοντας την οφειλοµένη
τιµή στον Ήρωα καί µε την ευκαιρία της συ-
µπλήρωσης 176 ετών από την εκδηµία του Πο-
λέµαρχου, τέλεσαν, την Κυριακή 3η Φεβρουα-
ρίου 2019, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγί-
ου Βασιλείου Τριπόλης, προεξάρχοντος του
Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί
Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία καί ιερό Μνηµόσυνο υπέρ µα-
καρίας µνήµης και αιωνίου αναπαύσεως αυ-
τού. 
Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, παρουσία

πλήθους πιστών, στον Μητροπολιτικό Ναό
πραγµατοποιήθηκε το φιλολογικό µνηµόσυ-
νο του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη. Επίσηµος
οµιλητής ήταν ο συµπατριώτης µας κ. Γεώρ-
γιος Γιανναράς πρώην Πρόεδρος της Πιά-
νας.
Επίσης, από την Παρασκευή 1η Φεβρουα-

ρίου 2019 έως και το απόγευµα της Κυριακή
ς 3ης Φεβρουαρίου 2019 στον Μητροπολιτι-
κό Ι. Ν. Aγίου Βασιλείου Τριπόλεως εκτέθη-
καν για προσκύνηση ιερές Εικόνες, κειµήλια
της οικογένειας του Θ. Κολοκοτρώνη, η Κο-
λυµπήθρα του Λιµποβισίου, τεµάχια του ο-
πλισµού του αγώνα κ.α.

Στην Αρκαδία, στα χέρια του Ιδρύµατος «Μιχαήλ Στασινόπου-
λος» πέρασε το ιστορικό έγγραφο, ο Όρκος του Θεόδωρου
Κολοκοτρώνη, που δηµοπρατήθηκε από γνωστό οίκο δηµο-
πρασιών.
Η τιµή εκκίνησης ήταν 11.000 ευρώ και έφτασε τις 80.000 ευ-
ρώ. Το συνολικό τίµηµα φτάνει τις 116.000 ευρώ µε τους φό-
ρους κλπ.
Το ιστορικό αυτό έγγραφο, είναι η απόφαση των Μελών της
Πελοποννησιακής Γερουσίας, στις 16 Οκτωβρίου 1822, να ε-
νεργήσουν από κοινού για τη σωτηρία της πατρίδας, αφήνο-
ντας κατά µέρος τα προσωπικά τους συµφέροντα.
Ο Όρκος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, φέρει τις υπογραφές
όλων των µελών της Γερουσίας, έχει µελετηθεί από το 1934
και έχει πιστοποιηθεί η γνησιότητά του.

Στο Ίδρυµα Μ. Στασινόπουλος

το έγγραφο 

µε τον Όρκο του Κολοκοτρώνη
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Kατά τις εκλογές που διεξήχθησαν, για την ανάδειξη νέων αιρετών
Περιφερειακών, ∆ηµοτικών και Τοπικών Αρχόντων, είχαµε (µέχρι
την έκδοση της εφηµερίδας µας, µιας και  καταµέτρηση συνεχίζε-
ται και τα αποτελέσµατα ενδέχεται να αλλάξουν) τα παρακάτω:

Α. Περιφέρεια Πελοποννήσου 
Περιφερειάρχης εκλέχθηκε ο Παναγιώτης Νίκας επικρατώντας
στον δεύτερο γύρο του Πέτρου Τατούλη µε ποσοστό 53,62% έ-
ναντι 46,38% (στην Αρκαδία τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 34,64%
µε 65,35%). 
Στον πρώτο γύρο είχαν λάβει: Π. Τατούλης 34,07%, Π. Νίκας
33,60, Γ. ∆έδες 14,62%, Ι. Μπουντρούκας 4,63%, Ν. Γόντικας
4,63%, Α. Πετράκος 2,82%, ∆. Τζεµπετζής 2,72%, ∆. Λυµπερο-
πούλου 1,51% και Π. Κάτσαρης 1,39%.
Στους Περιφερειακούς σύµβουλους στην Αρκαδία προηγούνται
(δεν έχουµε τα τελικά απότελέσµατα):
- Από τον συνδυασµό του Π. Νίκα (17 συνολικά σε όλη την Περι-
φέρεια): Λαµπρόπουλος Χρ., Σκάντζος Εµ., Κατσίρης Ι., Καµπισι-
ούλης Π. Μπούρας Π., Τσιγκούνης ∆.  ???. 
-Από τον συνδυασµό του Πέτρου Τατούλη (17):, Βαγγέλης Γιαν-
νακούρας, Γιώργος Ρουµελιώτης, Κλειώ Παπαντωνίου-Κορώνη,
Αικατερίνη Μητσιοπούλου, Γ. Μπακούρης, ∆. Λαλουδάκης, Αικα-
τερίνη Μπερδούση, Ελένη Τσουµπλέκα, ???. 
-Από τον συνδυασµό του Γ. ∆έδε (8): Γιαννόπουλος ∆. ∆ηµητρα-
κοπούλου Ε. Παπαδόπουλος ∆, Γκανάς Π., ???. 
-Από τον συνδυασµό του Ν. Γόντικα (2), του Α. Πετράκου (2), του
∆. Τζεµπετζή (1), της ∆. Λυµπεροπούλου (1) και του Π. Κάτσαρη (1).

Β. ∆ήµος Τρίπολης
∆ήµαρχος του ∆ήµου Τρίπολης εξελέγη ο Κώστας Τζιούµης επι-
κρατώντας στον δεύτερο γύρο του Γιάννη Σµυρνιώτη µε ποσοστό
51,46% έναντι 48,54% (676 ψήφοι διαφορά). 
Στον πρώτο γύρο είχαν λάβει: ο Γιάννης Σµυρνιώτης 38,28%, ο
∆ηµ. Παυλής 21,29%, ο Κώστας Τζιούµης 17,83%, ο Ν. Τσιαµού-
λος 10,29%, η Αντ. Γιαννούλη 9,18% και ο ∆. Νικολάου 3,12%. 
Στην Πιάνα:
-στον πρώτο γύρο έλαβαν: Τζιούµης 48, Σµυρνιώτης 59, Παυλής
10, Τσιαµούλος 14, Κατσαφάνας 7 και άκυρο 1. Σύνολο 139.
-στον δεύτερο γύρο έλαβαν: Τζιούµης 49 και Σµυρνιώτης 45. Σύ-
νολο 94.
Στον δεύτερο γύρο στον Φάλανθο έλαβαν: Κ Τζιούµης 57,34%
414 και Ι. Σµυρνιώτης 42,66% 308 ψήφοι.
Ο Κώστας Τζιούµης θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η Σε-
πτεµβρίου 2019 και η θητεία του θα λήξει την 31-12-2023.
Στους ∆ηµοτικούς σύµβουλους προηγούνται (δεν έχουµε τα τελι-
κά απότελέσµατα):
- Από τον συνδυασµό του Τζιούµη (12): Ηλίας Κούρος (εκλογική
περιφέρεια Τρίπολης), Στέφανος Χατζόπουλος (Τρίπολης), Γεωρ-
γία Παναγοπούλου (Τρίπολης), Γεώργιος Λαγός (Τρίπολης), ∆η-
µήτριος Μακαρούνης (Τρίπολης), Γεώργιος Σπηλιόπουλος (Τρίπο-
λης), Αλέξανδρος Π. Κανελλόπουλος (Τρίπολης), Ελένη Ξ. Κα-
ρούντζου (Φάλανθος), Τσαγκαρέλης Α, Χαλκιάς Η. Παπαδάτος Ι
(Κορυθίου), Οικονοµόπουλος Γ (Λεβιδίου), Αλεξάκης Β. (Τεγέ-

ας)…???…. ∆εν εξελέγη δηµοτικός
σύµβουλος Φαλάνθου ο Κ. ∆ρακό-
πουλος από τα Μαντέικα.
- Από το συνδυασµό του Σµυρνιώτη
(13): ∆ηµήτρης Κοσκινάς ∆ηµήτρης
Τασιγιαννάκης, Χριστίνα Ζαµπαθά,
Κουκάκης Στ., Μπουρτουκλής Αγ.,
Σαµπράκος Ι., Νικήτας Ε. (εκλογική
περιφέρεια Τρίπολης), Τρικολας Κ.
(Βαλτετσίου), Παρασκευόπουλος Ι.
(Λεβιδίου), Παπαδηµητρίου Γ. (Μα-
ντινείας)…???… ∆εν εξελέγησαν η
Ρούλα Συνοδινού και ο Αριστοτέ-
λης Κ. Κανελλόπουλος που ήταν υ-

ποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι Φαλάνθου. 
- Από τον συνδυασµό του Παυλή (6), οι: Σωτήριος Παπαδηµητρί-
ου, Θεόδωρος Ι. Καραλής, Θεοδώρα Μπρακουµάτσου, Καµπυ-
λαυκάς Π. (από την εκλογική περιφέρεια Τρίπολης), Νικόλαος Γε-
ωργανόπουλος (Κορυθίου) και Γεώργιος Καρώνης (Μαντινείας).
- Από το συνδυασµό του Τσιαµούλου (6): Τσαµούλος Ζ. Φαχούρι
Ιµπραχήµ, Νίκου Π, Παπούλιας Ε. (από την εκλογική περιφέρεια
Τρίπολης),Μαρκόπουλος Γ. (Τεγέας) ???  ∆εν εξελέγη δηµοτικός
σύµβουλος Φαλάνθου ο Χρήστος Αδαµόπουλος από την Αλωνί-
σταινα.
- Από το συνδυασµό του Κατσαφάνα (2): ???  ∆εν εξελέγη δηµο-
τικός σύµβουλος Φαλάνθου η συµπατριώτισσά µας ∆ήµητρα Β.
∆ελή.
-  Από το συνδυασµό του Βόσνου (1) και του Γούργαρη (1).

Γ. Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Πιάνας
Ο Χρήστος Καρούντζος επανεκλέχθηκε, χωρίς αντίπαλο, Εκπρό-
σωπος Τοπικής Κοινότητας Πιάνας. 
Τοπικοί εκπρόσωποι στα άλλα χωριά του
Φαλάνθου εκλέχθηκαν οι: Γιώργος Αχα-
µνός στην Αλωνίσταινα, Γιάννης Γιαννακό-
πουλος στου Τσελεπάκου-∆αβιά, Γιώργος
Κοσµόπουλος στο Ροεινό, Ιωάννης Παπα-
δόπουλος στο Χρυσοβίτσι, Αθανάσιος Α-
λεβίζος στο Μαίναλο και ∆ικαίος Γιαννίκος
στη Σιλίµνα.
∆. Ο συµπατριώτης µας Αναστάσιος Θ. Α-
δαµόπουλος εκλέχθηκε για 5η τετραετία ∆ηµοτικός Σύµβουλος
Αγίου ∆ηµητρίου Αττικής, µε το συνδυασµό της Μαρίας Ανδρού-
τσου η οποία επανεξελέγη ∆ήµαρχος.
Πολύ σπουδαία και η επιτυχία της κόρης του Τάσου. Η Γεωργία
(Τζίνα) Αδαµοπούλου εξελέγει πρώτη σε ψήφους Περιφερειακή
Σύµβουλος Νότιου Τοµέα Αττικής µε το Γιώργο Πατούλη.
Σε όλους τους παραπάνω εκλεγέντες, ευχόµαστε καλή επιτυχία
στα καινούργια τους καθήκοντα.

ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
ΚΩΣΤΑ ΤΖΙΟΥΜΗ

Γεννήθηκε στο Παλλάντιο Τρίπολης το 1966. Μετά τις γυµνασια-
κές του σπουδές στην Τρίπολη φοίτη-
σε στην Ιατρική σχολή του Πανεπι-
στηµίου Αθηνών.
Έκανε την ειδικότητα της καρδιολο-
γίας στο Παναρκαδικό Νοσοκοµείο
Τρίπολης και στη συνέχεια στην καρ-
διολογική κλινική του Πανεπιστηµίου
Αθηνών στο Ιπποκράτειο Νοσοκο-
µείο.Από το 2002 ασκεί την καρδιο-
λογία στο ΙΚΑ Τρίπολης και στο ιδιω-
τικό του ιατρείο, ενώ παράλληλα εί-
ναι επιστηµονικός συνεργάτης στο
Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο.
Με την τοπική αυτοδιοίκηση ασχολεί-
ται από το 1998 σαν ∆ηµοτικός ΣύMβουλος. ∆ιετέλεσε για δυο
χρόνια πρόεδρος στο αθλητικό κέντρο ∆ήµου Τρίπολης, κάνοντας
σηµαντικές παρεµβάσεις στο κλειστό γυµναστήριο, στο κολυµβη-
τήριο και στον περιβάλλοντα χώρο. Επίσης διετέλεσε για  δύο
χρόνια Πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου Τρίπολης.
Οι συµπολίτες του τον τιµούν πάντα εκλέγοντάς  τον στην πρώτη
θέση του ψηφοδελτίου.
Το 2014 έβαλε υποψηφιότητα για πρώτη φορά για ∆ήµαρχος Τρί-
πολης. Είναι παντρεµένος µε την οδοντίατρο Βασιλική Αναγνω-
στοπούλου και έχουν δύο παιδιά την Γεωργία και το Χρήστο.

¢ËÌÔÙÈÎ¤˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ 
26Ë˜ ª·˚Ô˘ Î·È 2·˜ πÔ˘Ó›Ô˘ 2019
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Συγχαρητήρια

Ο Ηλίας, γιος του Γρηγόρη Ταπεινού και της Μαρίας Ι.
Σαραντοπούλου, παρουσίασε τη διατριβή του στις 4 Απρι-
λίου 2019 και έγινε κάτοχος ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος-
PhD στον Τοµέα της Αεροδιαστηµικής Μηχανικής του Πο-
λυτεχνείου του Delft που βρίσκεται στην Ολλανδία, µε θέ-
µα «Πολυσφαιρικά Πιεστικά ∆οχεία από σύνθετα υλικά
για αποθήκευση Κρυογονικού Προωθητικού Καυσίµου για
Υπερηχητικά Αεροσκάφη».

Την 7η Μαΐου, ο Ηλίας ανέλαβε τη θέση του Μηχανι-
κού Σχεδίασης ∆εξαµενών Καυσίµων και Προωθητικών
Συστηµάτων του Πυραύλου που θα εκτοξεύσει η βρετανι-
κή εταιρεία ORBEX Space το 2021, µε σκοπό τη µεταφο-
ρά και εναπόθεση σε χαµηλή τροχιά δορυφόρων για επι-
στηµονικές και εµπορικές εφαρµογές.
Θερµά συγχαρητήρια και πάντα επιτυχίες Ηλία.

Eυχαριστίες

Το ∆.Σ. του Συλλόγου µας ευχαριστεί:

Α. Tον ∆ήµο Τρίπολης και ιδιαίτερα τον ∆ήµαρχο ∆. Παυ-
λή, για την οικονοµική ενίσχυση του Συλλόγου, για την
κάλυψη µέρους της δαπάνης για τα κύπελλα, τα µετάλλια
και τα γλυκα που προσφέρθηκαν στην εορτή του Αγίου
Γεωργίου. 
- Στον πάρεδρο Χρήστο Καρούντζο για την καθαριότητα
του χωριού τις ηµέρες του Πάσχα. 

Β. Τους δωροθέτες της χοροεσπερίδας της 17-02-2019
* Κανελλοπούλου Βούλα (είδη προικός και διακόσµησης),
* Τριανταφυλλίδη ∆ηµήτρη (διανυκτέρευση µε πρωινό,
για δύο άτοµα, στον Ξενώνα Παπανικόλα),
* Αδαµόπουλο Χρήστο (δύο διανυκτερεύσεις για δύο άτο-
µα µε πρωινό στον ξενώνα του στην Αλωνίσταινα),
* Αφους Κανέλλου (τραπέζι για  4 άτοµα στην ταβέρνα
τους στην Πιάνα),
* ∆ελή Μιχάλη (δύο προσκλήσεις για θέατρο για το έργο
«ΤΟ ΠΑΛΤΟ» και 
* την Γεωργία Τριανταφυλλοπούλου-Κορµπάκη για τα
λουκούµια που πρόσφερε στην εκδήλωση αυτή. 

Γ. Τους δωροθέτες για την γιορτή της Αποκριάς στην Πιά-
να την 1-03-2019
* Κανελλοπούλου Βούλα (είδη προικός και διακόσµησης)
* Τριανταφυλλίδη ∆ηµήτρη (διανυκτέρευση µε πρωινό,
για δύο άτοµα, στον Ξενώνα Παπανικόλα)
* Αφους Κανέλλου (τραπέζι για  4 άτοµα στην ταβέρνα
τους στην Πιάνα) και
* Τράκα Κατερίνα του Γεωργίου (σετ περιποιήσης µάρκας
«ΚΟΡΡΕΣ»)

∆.  Την Τούλα Αναστ. Τράκα  που φρόντισε, µε τα λου-
λούδια που αγόρασε, ώστε  ο επιτάφιός µας να είναι δια-

φορετικός φέτος. Η επιλογή των λουλουδιών και η ΄΄ε-
παγγελµατική΄΄ δουλειά  από τις γυναίκες του χωριού,
που κάθε χρόνο στολίζουν τον επιτάφιο, έδωσαν ένα ξε-
χωριστό και πανέµορφο αποτέλεσµα. 

Ε. Τους συµπατριώτες που πρόσφεραν χρήµατα (250 ευ-
ρώ) για την αγορά βεγγαλικών για την Ανάσταση.

Προσφορές 

προς τον Σύλλογο για ενίσχυσή του

- O Κοταρίνος Βασίλειος 100 ευρώ.
- Η Ευαγγελία Σαραντοπούλου 100 ευρώ.
- Η Ελένη Σαρρή-Σπυροπούλου 50 ευρώ.
- Ο ∆ηµήτριος Θεοδωρόπουλος 30 ευρώ.
- Ο Θόδωρος ∆ελής 50 ευρώ στη µνήµη Στέλιου 
Καζαντινού. 

- H οικ της Άννας Σαραντοπούλου 50 ευρώ στη 
µνήµη Στέλιου Καζαντινού.

- Ο Πάνος Ι. Αργυρόπουλος 100 ευρώ στη µνήµη των 
γονιών Γιάννη και Μερόπης. 

- Η Πόπη Σιψή-Ασηµακοπούλου 50 ευρώ.
- Η Γιούλα Σιψή-Αϊβαλή 100 ευρώ στη µνήµη των γονιών 
της Γεωργίου και Ελένης.

- Το Ίδρυµα Β. Ι. Παπανικόλα 60 ευρώ.
- Ο Νίκος Καλογεράς 50 ευρώ.
- Ο Γιώργος Αριστ. Κωνσταντέλος 40 ευρώ.
- Ο Γιώργος Αθ. Σιψής από το Τορόντο 200 ευρώ.
- Ο Γιώργος ????? Τράκας 30 ευρώ.
- H Bούλα Kανελλοπούλου, συνεχίζοντας το έργο του συ-
ζύγου της, συγχωρεµένου συµπατριώτη µας Σπύρου, ε-
ξακολουθεί να είναι κοντά στο χωριe και στην εκκλησία
µας. Mε µεγάλη χαρά έδωσε 200,00 ευρώ για την αγορά
των αρνιών για τους νικητές των αγώνων. Eυχόµαστε να
είναι καλά και πάντα να προσφέρει.

Προσφορές 
στο Σύλλογο για την εκκλησία του Αγιώργη

- Η Σταµάτα Αδαµοπούλου-Τριαντοπούλου 50 ευρώ.
- Η Σπυριδούλα Αντ. Τράκα 100 ευρώ.
- Η Ευγενία Φωτοπούλου 100 ευρώ.
- Η Ματίνα Γκούζιούλη 100 ευρώ.

Γάµοι

- Ο Νίκος Κ. Μητροθανάσης, γιός της Κατίνας Αναστ. Σα-
ραντοπούλου, παντρεύτηκε, στις 10-2-2019, στον Ι.Ν.
Παµµεγίστων Ταξιαρχών Τρίπoλης, τη ∆ήµητρα Νικολο-
πούλου. Η γαµήλια δεξίωση δόθηκε στο κέντρο Sunset,
στο 10ο χλµ Τρίπολης-Πύργου.
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- Η Έλλη Κ. Σιψή, παντρεύτηκε, στις 10-5-2019, στη Χίο,
τον Χρήστο Χαβιάρα.
Ευχόµαστε κάθε ευτυχία και καλούς απογόνους.

Γεννήσεις

- Ο Γιώργος Αριστ. Κωνσταντέλος και η σύζυγός του Σί-

λια Βερβίτα απέκτησαν, στις 24-12-2018, δίδυµα, κορι-

τσάκι και αγοράκι, τα πρώτα παιδιά τους.

- Ο Πέτρος Κ. Πετρόπουλος και η σύζυγός του Βικτωρία

Μασκίνη, απέκτησαν, στις 25-4-2019, κοριτσάκι, το πρώτο

παιδί τους.
Στους ευτυχείς γονείς ευχόµαστε ολόψυχα να ζήσουν
ευτυχισµένα τα νεογέννητα.

Bαπτίσεις

- Η Φωτεινή Χρ. Κόλλια, κόρης της Τασίας Γ. Σπηλιοπού-

λου, και ο σύζυγός της Νίκος Κλώπας, βάπτισαν, στις 8-

9-2018, στον Ι.Ν. Αγίου Αναστασίου Ναυπλίου, την κόρη

τους. Η Μαρία-Καλλιόπη είναι το πέµπτο παιδί τους.

- Ο Χρήστος Αντ. Γραµµατικόπουλος, εγγονός της Ελέ-

νης ∆. Σαρρή και η σύζυγός του Χριστίνα Περιστεροπού-

λου, βάπτισαν, στις 3-3-2019, την κόρη τους. Η Φοίβη εί-

ναι το πρώτο παιδί τους.

- Ο Γιώργος Αλεξ. Σιψής και η σύζυγός του Cathrine

McArthur, βάπτισαν, στις 4-5-2019, την κόρη τους. Η Ανα-

στασία είναι το δεύτερο παιδί τους.

- Ο Θανάσης Παρ. Κανέλλος και η σύζυγός του Νάσκα

Μόµσεβα, βάπτισαν, στις 5-5-2019, στην Αγία Παρασκευή

Αλωνίσταινας, τον γιό τους. Ο Παρασκευάς είναι το πρώ-

το παιδί τους.

- Ο Γιάννης Χρ. Κόλλιας, γιός της Τασίας Γ. Σπηλιοπού-

λου, και η σύζυγός του Αιµιλία Ν. Βασιλοπούλου, βάπτι-

σαν, στις 11-5-2019, στον Ι. Ν. Αγίου ∆ηµητρίου Τρίπολης,

τον γιό τους. Ο Χρήστος-Άγγελος είναι το πρώτο παιδί

τους.

Ευχόµαστε να τα χαίρονται τα νεοφώτιστα.

Αυτοί που ΄έφυγαν΄...

- Απεβίωσε, στις 8-2-2019, σε ηλικία 66 ετών, ο Στέλιος

Καζαντινός, σύζυγος της συµπατριώτισσάς µας ∆έσποι-

νας ∆. ∆ελή. Κηδεύτηκε, στις 12-2-2019, στο νεκροτα-

φείο Χαλανδρίου. Θερµά συλλυπητήρια στη ∆έσποινα, τα

παιδιά του Κέλλυ και Γιάννη, στον εγγονό του και στους

λοιπούς συγγενείς.

- Απεβίωσε, στις 8-3-2019, σε ηλικία 65 ετών, η Ελένη

Φραγκάκη. Κηδεύτηκε, την εποµένη στο νεκροταφείο Πα-

λαιού Φαλήρου. Θερµά συλλυπητήρια στην κόρη της Τζέ-

νη, στα εγγόνια της, στην αδελφή της Σωτηρία και στους

λοιπούς συγγενείς.

§O°APIA™MOI E£NIKH™ TPA¶EZA™

AÁ·ËÙÔ› Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜,

YÂÓı˘Ì›˙Ô˘ÌÂ ÛÂ fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙË˜
Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ ÙÔ˘˜ Ó· Î·Ù·‚¿ÏÔ˘Ó 20 € Â›ÙÂ ÛÂ Î¿ÔÈÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘
¢.™. Â›ÙÂ ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙË˜ EıÓÈÎ‹˜ TÚ¿Â˙·˜ 647/700562-
87, IBAN GR30 0110 6470 0000 6477 0056 287. MËÓ ÍÂ¯Ó¿ÙÂ Ó·
‰ËÏÒÓÂÙÂ ÛÙÔÓ Ù·Ì›·  ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi Û·˜ Î·È ÙÔ ·ÙÚÒÓ˘-
Ìfi Û·˜. ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ ˆ˜ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˘˜ fi-
ÚÔ˘˜ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ÔÈ Û˘Ó‰ÚÔÌ¤˜ Î·È ÔÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Û·˜ Â›-
Ó·È ··Ú·›ÙËÙÂ˜. 

OÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ Ì·˜ ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó
ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜
·Ú·Î¿Ùˆ  ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ì·˜ ÛÙËÓ EıÓÈÎ‹ TÚ¿Â˙·:

Please send your annual contribution and your offers to our
accounts in National Bank of Greece:
1)  IBAN GR85 0110 1040 0000 1042 9667 941
SWIFT (BIC): ETHNGRAA
BEN: Syllogos Pianioton o Agios Georgios Assosiation 
of Piana
2)  IBAN GR30 0110 6470 0000 6477 0056 287
SWIFT (BIC): ETHNGRAA
BEN: Papanikola Sofia - Gouziouli Matina

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

¶POE¢PO™: °ÎÔ˘˙ÈÔ‡ÏË ™Ù. M·Ù›Ó·
ºÈÏ›Ô˘ ¶Ï˘Ù¿ 76, TK 115 22 Aı‹Ó·
TËÏ. 210 6458339, KÈÓ. 6937 349935 
e-mail: mgouziouli@hotmail.com
ANTI¶POE¢PO™: AÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ KˆÓ/ÓÔ˜
¶È¿Ó· AÚÎ·‰›·˜ TK 22100 
TËÏ. 2710 431229, KÈÓ. 6944360087
TAMIA™: K·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¶¿ÚË˜ 
°Ú. A˘ÍÂÓÙ›Ô˘ 196, 15772 ZˆÁÚ¿ÊÔ˘
TËÏ. 213 0384414, KÈÓ. 6972 008355
e-mail: kparis97@gmail.com
°PAMMATEA™: ™ÔÊ›· £ÂÔÊ. ¶··ÓÈÎfiÏ·
§. ¶ÂÓÙ¤ÏË˜ 39, TK. 15 127 MÂÏ›ÛÛÈ·
KÈÓ. 6948 054566, Fax: 210 8048561
e-mail: papanikola_s@hotmail.com
ME§H:
°ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ KˆÓ/ÓÔ˜, 
Pfi‰ˆÓ 65, TK 14235 AÏÛÔ‡ÔÏË
TËÏ. 2102773706, KÈÓ. 6977 806288
K·ÚÔ‡ÓÙ˙Ô˘ X·Ú. Iˆ¿ÓÓ·, §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 59 
TK.17 676 K·ÏÏÈı¤·,KÈÓ. 6978 525838, 
e-mail: jeanne_i_k@hotmail.com
K·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘-P¿ÌÌÔ˘ BÔ‡Ï·,
A¯·›·˜ 15, TK 13121 N. §ÈfiÛÈ·, TËÏ. 210 5722387 
KÈÓ. 6973505479, e-mail: jrarch@windowslive.com




