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ΕΓΓΡΑΦΗ  ΝΕΩΝ  ΜΕΛΩΝ

Υπάρχουν πολλές νέες οικογένειες συγχωριανών µας (νέα ζευγάρια)

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

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

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

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

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

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

TËÏ.:  210 3300 429 - KÈÓ.: 697 8185575
Fax: 210 3300426 - emai: b.galinos@gmail.com
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Και αυτό το καλοκαίρι πολλοί από εµάς βρεθήκαµε και πάλι στην αγαπηµένη
µας Πιάνα. Περάσαµε εξαιρετικές στιγµές µε τις οικογένειές µας και τους συ-
µπατριώτες µας. Πήραµε ανάσες ξεκούρασης και ξεγνοιασιάς. Tο χωριό µας εί-
ναι φιλόξενο και πανέµορφο, όχι µόνο το καλοκαίρι, αλλά και όλες τις άλλες ε-
ποχές του χρόνου. Έχει πάντα να µας προσφέρει ξεχωριστές εικόνες και όµορ-
φες στιγµές. Aς µη το ξεχνάµε.

Καλό φθινόπωρο και καλό χειµώνα.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ  
Εκδήλωση Ιδρύµατος Β. Ι. Παπανικόλα

Το Σάββατο στις 19 Οκτωβρίου και ώρα 11.00 πµ. στην Πιάνα θα πραγµατοποιη-
θεί η 24η ετήσια εκδήλωση του Ιδρύµατος "ΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ". Μετά το
τρισάγιο στο µνηµείο των πεσόντων στην πλατεία του χωριού, θα ακολουθήσουν,
στο Πολιτιστικό κέντρο του χωριού, τιµητικές βραβεύσεις, οικονοµικές ενισχύσεις
σε άτοµα τρίτης ηλικίας-µαθητές και φοιτητές, οµιλία του οµότιµου καθηγητή του
Πανεπιστηµίου Πειραιά κ. Ιωσήφ Χασσίδ, µε θέµα: «Επιχειρηµατικότητα: Οι αθέα-
τες πλευρές της έννοιας και της πρακτικής» και γεύµα.

Φθινοπωρινή Γιορτή στην πλατεία της Πιάνας 
Με ιδιαίτερη χαρά σας ενηµερώνουµε ότι ο Σύλλογος σας θα διοργανώσει, για 3η

χρονιά, το ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ, το Σάββατο 26 Οκτωβρίου στην πλατεία του
χωριού στις 12.00 µµ.

Η πλατεία θα είναι σκεπασµένη, θα διαθέτει τραπεζοκαθίσµατα και θα απολαύσουµε
µεζέδες µε κρασί και τσίπουρο. Θα διασκεδάσουµε µε παραδοσιακή µουσική και θα ξε-
σηκωθούµε για χορό και γλέντι.

Θα είναι χαρά µας να σας υποδεχθούµε και φέτος 
στην Γιορτή και το όµορφο χωριό µας.

Συγχαρητήρια - Επιτυχίες των νέων της Πιάνας 
Το ∆.Σ. του Συλλόγου Πιανιωτών συγχαίρει τους νέους του χωριού µας που ει-

σήχθησαν στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας µας και
τους εύχεται καλές σπουδές και καλή σταδιοδροµία.

1. Ανδρέας Οδ. Θεοδωρόπουλος, στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, στο Τµήµα Πολιτι-
κής Επιστήµης και Ιστορίας και 

2. Κωνσταντίνος Ευστρ. Φραγκόπουλος, γιός της Ελίνας ∆. Θεοδωροπούλου,
στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλ-
λουργών.

Αποχαιρετώντας το καλοκαίρι   
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Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος γιορτάσαµε στο χωριό
µας τον ∆εκαπενταύγουστο. Οι εκδηλώσεις των ηµερών
αυτών – θεσµός εδώ και χρόνια – αναµένονται από όλους
µας σαν µια ευκαιρία να ανταµώσουµε και να διασκεδά-
σουµε µε τους συµπατριώτες µας.

Μια σχετικά καινούργια εκδήλωση που έχει καθιερωθεί
πια, (αν και δε ανήκει στο Σύλλογο αλλά υποστηρίζεται µε
µεγάλη χαρά, όπως και κάθε πρωτοβουλία στο χωριό µας),
είναι το νεανικό πάρτι του Ξενώνα Παπανικόλα, που φέτος
έγινε το Σάββατο 10 Αυγούστου, µε µεγάλη επιτυχία και
συµµετοχή της νεολαίας του χωριού.

Στις 14 Αυγούστου – παραµονή της Παναγίας – είχαµε
τη βραδια µε τα παραδοσιακά τραγούδια. Η ωραία ορχή-
στρα, το κέφι και η καλή διάθεση όλων µας χάρισαν και φέτος µια αξέχαστη βραδιά. ∆εν έλειψε ούτε ο παραδοσια-
κός τραχανάς, (η κυρία Γεωργία τον έκανε φέτος µε κόκκινη σάλτσα, µε πολύ επιτυχηµένο οµολογουµένως αποτέ-
λεσµα και την ευχαριστούµε πολύ). Επίσης ευχαριστούµε θερµά όλους όσους στήριξαν την λαχειοφόρο µας αγορά.

Η στήριξη αυτή είναι πολύτιµη για το Σύλλογο.
Ανήµερα το πρωί βρεθήκαµε όλοι στην Παναγιά για τη λειτουργία, µετά

το πέρας της οποίας απολαύσαµε κάτω από την παχιά σκιά των δέντρων
δροσερό νεράκι από την πηγή, µαστίχα και λουκούµια – προσφορά της Τα-
σίας Αδαµοπούλου. 

Στις 16 Αύγουστου, ηµέρα Παρασκευή το πρωί, έγινε ο περίπατος στις
Βρυσούλες, όπου όσοι έλαβαν µέρος, αλλά και όσοι είδαµε φωτογραφίες
και βίντεο, ενθουσιαστήκαµε από την απίστευτη οµορφιά του τοπίου που
πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιήσουµε, ώστε να το χαιρόµαστε όλοι. Το α-
πόγευµα ήταν η βραδιά των κυριών στον Ξενώνα Παπανικόλα µε καφεδάκι,
γλυκά, ωραία παρέα και ένα θαυµάσιο φεγγάρι.

Στις 17 Αυγούστου, ηµέρα Σάββατο το απόγευµα, είχαµε τη Γενική Συ-
νέλευση των µελών του Συλλόγου µας, όπου υπήρχε µεγάλη συµµετοχή
και συζητήθηκαν πολλά θέµατα που απασχολούν το χωριό και το Σύλλογο.
Η Γ.Σ. τελείωσε µε την ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Συλλόγου.

Αµέσως µετά τη Γενική Συνέλευση βρεθήκαµε όλοι στην πλατεία για την
λαϊκή βραδιά, που φέτος ήταν µια πολύ ευχάριστη έκπληξη γιατί η ορχή-
στρα ήταν πολύ καλή και το κέφι έφτασε γρήγορα στα ύψη, κλείνοντας τις
φετεινές εκδηλώσεις µε µια πολύ ωραία τελευταία ανάµνηση γλεντιού.

Όλες τις ηµέρες του ∆εκα-
πενταύγουστου, οι πιο χαρού-
µενοι επισκέπτες, τα παιδιά, γε-
µίζουν µε τις φωνές και τα παι-
χνίδια τους το χωριό µε κέντρο
την πλατεία. Έτσι λοιπόν ο Σύλ-
λογος τους αφιέρωσε το πρωι-
νό της Κυριακής µε οµαδικά
παιχνίδια έτσι ώστε να πάρουν
µαζί τους µια ωραία τελευταία
ανάµνηση από τις διακοπές στο
χωριό.

Αν και ο ∆εκαπενταύγου-
στος είναι η εποχή που το χω-
ριό γεµίζει µε κόσµο, οι Πιανiώ-
τες δεν ξεχνούν πως σε λίγες
ηµέρες, στις 29 Αυγούστου, εί-
ναι η γιορτή του Αϊ Γιαννιού στο
Λιµποβίσι. Κάποιοι µένουν στο
χωριό µέχρι τότε και άλλοι έρ-
χονται ειδικά για το πανηγύρι.
Φέτος η παραµονή 28 Αυγού-
στου ήταν Τετάρτη, ηµέρα λίγο
δύσκολη για να βρεθεί κανείς

Αύγουστος 2019   



στο χωριό, όσοι όµως τα καταφέραµε φέτος περάσαµε τόσο
ωραία που άξιζε τον κόπο. Ο καιρός ήταν βοηθός – ελάχιστο
κρύο για την εποχή και για το βουνό – και η ορχήστρα οµολο-
γουµένως καταπληκτική. Φέτος τα παιδιά που έχουν το καφέ
στο Λιµποβίσι µε την συνδροµή του Συλλόγου και την ευγενι-
κή χορηγία της περιφέρειας Πελοποννήσου έκαναν θαυµάσια
επιλογή. Η ορχήστρα αποτελείτο από τους Ιωάννα Χρυσανθο-
πούλου, Βαγγέλη Ντάβο, Γιώργο Καραµούντζο, Ανδριανό Κα-
τσούρη, Θανάση Κουλεντιανό και Θανάση Μουρλά. 

Εκτός από τους ντόπιους που κάθε χρόνο τιµούν µε την πα-
ρουσία τους το πανηγύρι φέτος µε χαρά παρατηρήσαµε ότι εί-
χαν έρθει πολλοί ξένοι.

Το επόµενο πρωινό ήταν κι αυ-
τό καλοκαιρινό και όσοι βρεθήκα-
µε µετά τη λειτουργία, το τρισά-
γιο στη µνήµη του Θ. Κολοκοτρώ-
νη και µια µικρή οµιλία από την
Γ.Γ. του Συλλόγου Σοφία Παπανι-
κόλα, απολαύσαµε παρε�στικο
καφεδάκι κάτω από τις καρυδιές
πίσω από την εκκλησία.

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

A°°∂§π∫∞ °. ™πæ∏

°∂øƒ°π0™ ¶. ™πæ∏™
ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂˆ˜ & §ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤ÏË˜ 104 Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ - ÙËÏ. 210.6828272
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Τα απ�τελ	σµατα των �υλευτικ�ν εκλ�γ�ν της 7ης
Ι�υλ��υ 2019 στην Πι
να (εκλ�γικ� τµ�µα 343) 	��υν ως
ακ�λ��θως:
Εγγεγραµµ	ν�ι                   
Ψ��ισαν:
�γκυρα:
�κυρα                                     

�λααν:
ΝΕΑ ∆ΗΜ&ΚΡΑΤΙΑ                
ΣΥΡΙ.Α                                 
ΚΙΝΑΛ                                    
Μ	ΡΑ25                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ                    
0ΡΥΣΗ ΑΥΓΗ                           
ΚΚΕ (µ-λ)                                
ΚΚΕ                                        
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ                  
ΑΝΤΑΡΣΥΑ                                

&ι ψ���ι πρ�τ9µησης των υπ�ψη�9ων �υλευτ�ν ε9ναι
ως ε;�ς:
Ν∆: Βλ=σης 44, Γιαννακ�π�υλ�ς 4, Κατσ9ρης 12, Λυτρ9η
3 και Παπαηλι�� 4.
ΣΥΡΙ.Α: Παπαηλι�� 5, Μητρ�π��λ�υ 3, Ρ��σιας1, Στ=ϊ-
κ�ς 7, Σαραντ�π��λ�υ 2.
Μ	ΡΑ25: Γαρ=ς 2, Γκ=ρτD�ς 1 και Κ��τρα 3.

ΚΙΝΑΛ: Κωνσταντιν�π�υλ�ς 2 και Πρα�αλι=ς 5.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: Αλε;�π�υλ�ς 1 και Νικ�λ=�υ 1.
0ΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 0αρµπ�ς 1, Ηλι�π��λ�υ 1 και Κ�λ�κ�τρ�-
νης 1.
ΚΚΕ (µ-λ): Βαρελ= 1
ΚΚΕ: Φρ=γκ�υ 1.

Επανε;ελ	γησαν �ι �υλευτ	ς Αρκαδ9ας: & Κ�στας
Βλ=σσης απ� τη Ν∆, � Γι�ργ�ς Παπαηλι�� απ� τ�ν
ΣΥΡΙ.Α και � &δυσσ	ας Κωνσταντιν�π�υλ�ς απ� τ� Κ9-
νηµα Αλλαγ�ς ε9ναι �ι �υλευτ	ς π�υ θα µας εκπρ�σω-
π�σ�υν την επ�µενη τετραετ9α στη Β�υλ�. Τα π�λλ=
ν	α πρ�σωπα π�υ συµµετε9�αν στα ψη��δ	λτια δεν κα-
τ=�εραν να συγκεντρ�σ�υν την πρ�τ9µηση των Αρκ=-
δων και 	τσι επανε;ελ	γησαν �ι τρεις �υλευτ	ς. Την 9-
δια �ρα, πρ�ληµατισµ� δηλ�ν�υν �ι αριθµ�9 των ψη-
��δελτ9ων �ωρ9ς σταυρ� πρ�τ9µησης στην Αρκαδ9α. Συ-
γκεκριµ	να 2.648 ψη��δ	λτια της Ν∆ και 4.026 ψη��-
δ	λτια τ�υ ΣΥΡΙ.Α δεν 	�εραν σταυρ�. Ε9ναι εµ�αν	ς
�τι π�λ�ς κ�σµ�ς ψ��ισε καθαρ= κ�µµατικ= 	��ντας
κυρ9ως =γν�ια για τ�υς υπ�ψη�9�υς. Την ευθ�νη �	-
ρ�υν και τα κ�µµατα αλλ= και υπ�ψ��ι�ι καθ�ς δεν κα-
τ=�εραν να 	��υν επα�� µε τη =ση των ψη����ρων
τ�υ εκ=στ�τε κ�µµατ�ς.

Σε �λ�υς ευ��µαστε καλ� επιτυ��α στ� �ργ� τ�υς, για
τ� καλ� τ�υ ν�µ�� µας και της ��ρας γενικ�τερα.

Β�ΥΛΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΚΛ�ΓΕΣ  7-7-2019

Αντιδ�µαρ��ς Τρ�π�λης � Αλ�κ�ς Παρ. Κανελλ�π�υλ�ς
Συγ�αρητ�ρια και καλ� δ�ναµη        

Αντιδ�µαρ��ς Τε�νικ�ν υπηρεσι�ν και Π�λε�δ�µ�ας τ�υ ∆�µ�υ Τρ9π�λης �ρ9στη-
κε απ� τ�ν ∆�µαρ�� Κ. ΤDι��µη � συµπατρι�της µας Αλ�κ�ς Παρασκ. Κανελλ�π�υ-
λ�ς π�υ εκλ	�θηκε πρ�σ�ατα ∆ηµ�τικ�ς Σ�µ�υλ�ς Τρ9π�λης. Επ9σης, � Αλ	κ�ς ε-
κλ	�θηκε στις δ�� κυρι�τερες επιτρ�π	ς τ�υ ∆�µ�υ Τρ9π�λης, την  &ικ�ν�µικ� Επι-
τρ�π�, στην �π�9α µ=λιστα θα ε9ναι Αντιπρ�εδρ�ς µε θητε9α απ� 8-9-2019 µ	�ρι 6-
11-2021, και στην Επιτρ�π� Π�ι�τητας .ω�ς. Επ9σης, �ρ9στηκε µ	λ�ς τ�υ ∆.Σ. της
∆ΕΥΑΤ, της ΚΕ∆ΗΤ και εκπρ�σωπ�ς τ�υ ∆�µ�υ Τρ9π�λης στ� ΤΑΠΤ&Κ.

Αντιδ�µαρ��ς Π�λιτισµ��, Τ�υρισµ�� τ�υ ∆�µ�υ Τρ9π�λης �ρ9στηκε η Ελ�νη &.
Καρ��ντ'�υ, απ� τ� Ρ�ειν�, π�υ εκλ	�θηκε πρ�σ�ατα ∆ηµ�τικ�ς Σ�µ�υλ�ς Φα-
λ=νθ�υ. Επ9σης, η Ελ	νη εκλ	�θηκε στην &ικ�ν�µικ� Επιτρ�π� τ�υ ∆�µ�υ και �ρ9-
στηκε µ	λ�ς τ�υ ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΤ, τ�υ ΝΠ∆∆, της ΚΕ∆ΗΤ και τ�υ ∆ΕΠΕ.

Απ� τ�ν ∆�µαρ�� Κ. ΤDι��µη �ρ9στηκαν επ9σης �ι ∆ηµ�τικ�9 Σ�µ�υλ�ι:
Λαγ�ς Γε�ργι�ς, Αντιδ�µαρ��ς Καθηµεριν�τητας,
Μακαρ��νης ∆ηµ�τρι�ς, Αντιδ�µαρ��ς Αθλητισµ��, Παιδε9ας K  ∆ηµ. Εν�τ�των,
Τσαγκαρ	λης Αντ�νι�ς, Αντιδ�µαρ��ς &ικ�ν�µικ�ν,
Κ��ρ�ς Ηλ9ας, Πρ�εδρ�ς ΝΠ∆∆ ∆�µ�υ Τρ9π�λης και
0ατD�π�υλ�ς Στ	�αν�ς, Αντιπρ�εδρ�ς ∆ΕΥΑΤ, µε Πρ�εδρ� τ�ν ∆�µαρ��.
Επ9σης, απ� τ�ν συνδυασµ� τ�υ Κ. ΤDι��µη, εκλ	�θηκε Πρ�εδρ�ς τ�υ ∆ηµ�τικ��

Συµ)�υλ��υ Τρ�π�λης η κ. Παναγ�π��λ�υ Γεωργ�α, η πρ�τη γυνα9κα π�υ αναλαµ=νει αυτ� την θ	ση στην ιστ�ρ9α τ�υ
∆�µ�υ Τρ9π�λης.

& συµπατρι�της µας Θ�δωρ�ς Καραλ�ς ∆ηµ�τικ�ς Σ�µ�υλ�ς Τρ9π�λης µε τ� συνδυασµ� τ�υ ∆. Παυλ�, εκλ	�θηκε
Γραµµατ�ας τ�υ ∆ηµ�τικ�� Συµ)�υλ��υ Τρ�π�λης και �ρ9στηκε µ	λ�ς τ�υ ∆.Σ. τ�υ ΝΠ∆∆ τ�υ ∆�µ�υ.

Στις τελευτα9ες περι�ερειακ	ς εκλ�γ	ς εκλ	�θηκαν Περι�ερειακ�9 σ�µ�υλ�ι Αρκαδ9ας �ι:
- Λαµπρ�π�υλ�ς /ρ�στ�ς, π�υ �ρ9στηκε Αντιπερι3ερει
ρ�ης Αρκαδ�ας και Σκαντ'�ς Εµµαν�υ�λ απ� τ� συνδυασµ�

τ�υ Π. Ν9κα,
- Π�τρ�ς Τατ��λης, Γιαννακ��ρας Βαγγ�λης, Ρ�υµελι�της Γε�ργι�ς και Παπαντων��υ-Κ�ρ�νη Κληµεντ�νη απ� τ�

συνδυασµ� τ�υ Π. Τατ��λη και 
- Γι
ννης Μπ�υντρ��κας ως επικε�αλ�ς τ�υ συνδυασµ�� τ�υ.
& συµπατρι�της µας Αναστ
σι�ς Θ. Αδαµ�π�υλ�ς π�υ εκλ	�θηκε ∆ηµ�τικ�ς Σ�µ�υλ�ς Αγ9�υ ∆ηµητρ9�υ Αττικ�ς

�ρ9στηκε, απ� τη ∆�µαρ�� Μαρ9α Ανδρ��τσ�υ, Αντιδ�µαρ��ς Πρασ�ν�υ. Η κ�ρη τ�υ, Γεωργ9α Αδαµ�π��λ�υ, π�υ ε-
κλ	�θηκε περι�ερειακ�ς σ�µ�υλ�ς, �ρ9στηκε απ� τ�ν περι�ερει=ρ�η Γ. Πατ��λη, Eντεταλµ�νη Σ�µ)�υλ�ς Νεανικ�ς
Επι�ειρηµατικ�τητας.

Σε �λ�υς ευ��µαστε καλ� επιτυ��α στ� �ργ� τ�υς.

341 
133 
132

1

71
33
8
9
3
3
2
1
1
1  
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O Οικουµενικός Πατριάρχης τίµησε 
τον συµπατριώτη µας οµότιµο καθηγητή Χρήστο Γιανναρά

Με το Οφφίκιο του Άρχοντος Μεγάλου
Ρήτορος τίµησε ο Οικουµενικός Πα-
τριάρχης Βαρθολοµαίος τον διακεκριµέ-
νο οµότιµο καθηγητή πανεπιστηµίου και
συγγραφέα Χρήστο Γιανναρά, µετά το
πέρας του Εσπερινού, κατά τον οποίο χο-
ροστάτησε, το απόγευµα της 31ης Αυ-
γούστου 2019, παραµονή της εορτής της
Ινδίκτου, στην Ι.Μ. Ζωοδόχου Πηγής Βα-
λουκλή, παρουσία πλήθους Ιεραρχών,
Αρχόντων Οφφικιαλίων και πιστού λαού.

«Η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία
σάς απονέµει σήµερον εν τη ιστορική
ταύτη Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγια-
κή Μονή Ζωοδόχου Πηγής, τω πανσέπτω ενδιαιτήµα-
τι της Παναγίας της Βαλουκλιωτίσσης, διά των χει-
ρών της ηµών Μετριότητος, το αρχοντικόν οφφίκιον
αυτής, του Άρχοντος Μεγάλου Ρήτορος», είπε ο κκ
Βαρθολοµαίος και συνέχισε: «Εν λατρευτική συνάξει
και εορτίω ατµοσφαίρα, η οποία, όπως υµείς γράφε-
τε, "ανθρωπεύει τους ανθρώπους" (Νεοελληνική ταυ-
τότητα, σ. 217), κατατάσσοµεν και υποδεχόµεθα τον
νέον Άρχοντα Μέγαν Ρήτορα Χρήστον Γιανναράν εις
την χορείαν των οφφικιαλίων της Εκκλησίας της
Κωνσταντινουπόλεως».
Αναφερόµενος στους λόγους για τους οποίους η

Μητέρα Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως τίµησε
τον καθηγητή Γιανναρά ο Πατριάρχης Βαρθολοµαίος
επισήµανε: «Τιµώµεν, Εντιµολογιώτατε, την µεγάλην
προσφοράν σας εις την θεολογίαν, την φιλοσοφίαν,
την παιδείαν και τον πολιτισµόν. Θαυµάζοµεν την
πλουσιωτάτην συγγραφικήν παραγωγήν σας, η οποία
περιλαµβάνει περί τας εξ δεκάδας σπουδαίων βι-
βλίων. Αναγνωρίζοµεν την διαρκή και ευδόκιµον δη-
µοσίαν µαρτυρίαν σας "περί της εν ηµίν ελπίδος", τον
γλαφυρόν λόγον του χαρισµατικού οµιλητού και συ-
ζητητού, ο οποίος ήγγιζε και εγγίζει τας χορδάς της
ψυχής και της διανοίας αναριθµήτων ανθρώπων, ηµε-
τέρων και θύραθεν, νέων και εν ηλικία, απλών και εν
εξουσίαις, συνέβαλεν εις την προβολήν των πνευµα-
τικών θησαυρών της Ορθοδόξου ηµών παραδόσεως,
εβοήθησε τους πιστούς εις την συνάντησίν των µε
τον σύγχρονον κόσµον, την κριτικήν αξιολόγησιν του
πολιτισµού του και την εκτίµησιν των θετικών προο-
πτικών του. Το έργον σας αποτελεί πολύτιµον πνευ-

µατικήν παρακαταθήκην και διά τας επερχοµένας γε-
νεάς».
Στην αντιφώνησή του, ο νέος Άρχων ευχαρίστησε

τον Οικουµενικό Πατριάρχη για την ιδιαίτερη µεγάλη
τιµή που του επιφύλαξε. «Το οφφίκιο των "αρχό-
ντων" του Οικουµενικού Πατριαρχείου έχει, τουλάχι-
στον στα δικά µου µάτια, τη σφραγίδα της ιδιαιτερό-
τητας του "πρώτου τη τάξει" θεσµού στο επισκοπικό
σύστηµα της Εκκλησίας: ∆εν ανακηρύσσει εταίρους,
επίτιµους προκρίτους, επίλεκτους προύχοντες στην
πατριαρχική τάξη. Όχι. Απονέµει την αναγνώριση
"αρχόντων". "Ο έχω, τούτο σοι δίδωµι"», σηµείωσε ο
κ. Γιανναράς και προσέθεσε:

«Το Οικουµενικό Πατριαρχείο είναι "το πάντοτε α-
ναλούµενο και ουδέποτε δαπανώµενο" κεφάλαιο αρ-
χοντιάς του εκκλησιαστικού Ελληνισµού. Απ΄ όπου
αντλείται ακενώτως το "τζιβαϊρικόν πολυτίµητο" κε-
φάλαιο αρχοντιάς; Το όρισε η κεφαλή και ποδηγέτης
της Εκκλησίας: "Ο θέλων πρώτος είναι, έστω πάντων
έσχατος... Τις γαρ µείζων, ο ανακείµενος ή ο διακο-
νών; Ουχί ο ανακείµενος; Εγώ δε ειµι εν µέσω υµών
ως ο διακονών".
Το Πατριαρχείο, για άλλη µία φορά, σηκώνει τον

σταυρό προπηλακισµών και απειλών της επηρµένης
οφρύος των αριθµητικά ισχυρών, βεβαιώνοντας την
αρχοντιά του λειτουργήµατός του.
Ευχαριστώ και πάλι για την τιµή του οφφικίου, την

τιµή της φαναριώτικης αρχοντιάς».
Ο Σύλλογος µας συγχαίρει τον συµπατριώτη µας

για την µεγάλη τιµή που του έγινε από το Οικουµε-
νικό Πατριαρχείο.



Στο πλαίσιο των επετειακών εκδη-
λώσεων για την Απελευθέρωση της
Τρίπολης, το πρωί του Σαββάτου στο
Λιµποβίσι, τελέστηκε Αρχιερατική
δοξολογία και ακολούθησε επιµνηµό-
συνη δέηση, κατάθεση στεφάνων
στην προτοµή του Θεόδωρου Κολο-
κοτρώνη και ανάκρουση του Εθνικού
Ύµνου από τη Φιλαρµονική του ∆ή-
µου Τρίπολης.
Οµιλία από τον κ. Αθανάσιο Χρή-

στου, Αναπληρωτή καθηγητή νεότε-
ρης και σύγχρονης ιστορίας του Πα-
νεπιστηµίου Πελοποννήσου µε θέµα:
«Το έπος της Άλωσης της Τριπολι-
τσάς και ο εµπνευστής του Θεόδω-
ρος Κολοκοτρώνης».
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν µε

χορούς από χορευτικά συγκροτήµα-
τα της Τρίπολης.
Στις εκδηλώσεις το παρών έδωσαν

ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας κ.
Γιώργος Παπαηλιού, ο ∆ήµαρχος Τρί-
πολης κ. Κώστας Τζιούµης, ο πρώην
∆ήµαρχος Τρίπολης ∆ηµήτρης Παυ-
λής, πολλοί δηµοτικοί σύµβουλοι, το-
πικοί σύµβουλοι χωριών του Φαλάν-
θου και εκπρόσωποι των σωµάτων α-
σφαλείας καθώς αρκετός ήταν και ο
κόσµος που παρακολούθησε τις ση-
µερινές εκδηλώσεις.
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Tιµητικές εκδηλώσεις στο Λιµποβίσι 
για την απελευθέρωση της Τρίπολης 

Μάχη στα Τρίκορφα 
23 Ιουνίου 1825

Τελετή για τη µνήµη 
των πεσόντων 

Ο λαός µας θρήνησε πικρά την κα-
ταστροφή στα Τρίκορφα:

«Θέλτε ν’ ακούστε κλάηµατα, 
γυναίκεια µοιρολόγια;
Περάστε από τα Τρίκορφα 
και µες από την Πιάνα
κι από την Αλωνίσταινα 
κι αγνάντια στη Βυτίνα.
Κι εκεί θ’ ακούστε κλάηµατα, 
γυναίκεια µοιρολόγια, 
πώς κλαίνε και πώς θλίβονται 
οι Ταµπακονυφάδες…».

Ο ∆ήµος Τρίπολης και η Τοπική Κοι-
νότητα Συλίµνας πραγµατοποίησαν
εκδηλώσεις τιµής για την 194η Επέ-
τειο της Μάχης, στην περιοχή Τα-
µπούρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Φα-
λάνθου.
Οι εκδηλώσεις πραγµατοποιήθηκαν

την Κυριακή 23 Ιουνίου και το πρό-
γραµµα περιλάµβανε επιµνηµόσυνη
δέηση, εκφώνηση του πανηγυρικού,
κατάθεση στεφάνων από εκπροσώ-
πους της Πολιτείας και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. 
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε την

ανάκρουση του Εθνικού Ύµνου από
την Φιλαρµονική του ∆ήµου Τρίπολης.



9TA NEA TH™ ¶IANA™

Όπως είχε αποφασίσει η Γ. Σ. της Αθήνας,
της 31ης Μαρτίου 2019, έγινε στην Πιάνα,
στο Πνευµατικό κέντρο, την Παρασκευή 17η
Αυγούστου 2019, η Γενική Συνέλευση των µε-
λών του Συλλόγου Πιανιωτών ο΄Aγιος Γεώρ-
γιος. Παρέστησαν 61 µέλη.
Εξελέγη, δια βοής, πρόεδρος της Γενικής

Συνέλευσης ο κ. ∆ηµ. Παπασάββας.
Κατόπιν έγινε ανάγνωση πεπραγµένων του

Συλλόγου του προηγούµενου έτους (19/3/18-
31/3/19).
Εν συνεχεία ετέθησαν προς συζήτηση διά-

φοροι προβληµατισµοί από την Πρόεδρο του
Συλλόγου Μ. Γκουζιούλη:
1) Ανάγκη ανανέωσης - ενίσχυσης της ιστο-
σελίδας του Συλλόγου.
2) Αιµοδοσία - ανάγκη αύξησης του αριθµού
αιµοδοτών.
3) Αναµόρφωση του χώρου στις Βρυσούλες.
4) Αναµόρφωση Παιδικής Χαράς.
5) Ανάγκη µεγαλύτερης συµµετοχής των µε-
λών στο Σύλλογο.
6) Μεταφορά - αναµόρφωση Μουσείου.
7) Ανάγκη περισσότερης ανάδειξης του Λι-
µποβισίου.
8) Ανάγκη προτάσεων για τον εορτασµό των
200 χρόνων από το 1821.
9) Αναµόρφωση βιβλιοθήκης.
10) Αναφέρθηκε η ανάγκη µεταφοράς της έ-
δρας του Συλλόγου στην Πιάνα. Έχουν ήδη
αρχίσει οι σχετικές διαδικασίες. Έγινε ενηµέ-
ρωση πάνω στην διαδικασία από τον δικηγόρο
κο Γαληνό. Το κόστος υπολογίζεται γύρω στα
500 ευρώ. Υπήρχουν προβληµατισµοί για το
που θα γίνονται οι συνελεύσεις και οι εκλογές
στην Αθήνα ή στην Πιάνα, µιας και µέχρι σή-
µερα δεν υπήρχε συµµετοχή ικανού αριθµού
µελών στις συνελεύσεις του Συλλόγου στην
Αθήνα. Τέθηκε θέµα εφαρµογής και ηλεκτρο-
νικής ή επιστολικής ψήφου.
Έγινε απαλλαγή του προηγούµενου ∆ιοι-

κητικού Συµβουλίου.
Κατόπιν, µετά από συζήτηση µεταξύ των

µελών, αποφασίστηκαν και ψηφίστηκαν τα
παρακάτω:
1) Να σταλεί επιστολή, σε συνεργασία µε τον
πρόεδρο του χωριού, στο νέο ∆ηµοτικό Συµ-
βούλιο της Τρίπολης µε τα διάφορα προβλή-
µατα στην Πιάνα. 
2) Να σταλεί επιστολή στον ∆ήµο Τρίπολης
για τις εκδηλώσεις για το 2021.
3) Την ιστοσελίδα του Συλλόγου θα αναλάβει
η Βασιλική Γ. Λαλιώτη.
4) Αιµοδοσία. Συµφωνήθηκε ότι χρειάζεται
µεγαλύτερη συµµετοχή και προτάθηκε να
προγραµµατίζεται η αιµοδοσία τις ηµέρες του
15Αυγούστου.
5) Αναµόρφωση στις Βρυσούλες. Αποστολή
επιστολής στη ∆ΕΥΑΤ για το θέµα.
6) Παιδική Χαρά. Ψηφίστηκε το νέο ∆ιοικητι-
κό Συµβούλιο να κάνει προσπάθεια για έγκρι-
ση ανακατασκευής της παιδικής χαράς από
τον ∆ήµο Τρίπολης σύµφωνα µε τους κανονι-
σµούς υγιεινής και ασφάλειας όπως είχε ανα-
φερθεί από το προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµ-
βούλιο Τρίπολης. Αν δεν πετύχει αυτό να γίνει
η παιδική χαρά µε χρήµατα του Συλλόγου.
Έγινε ερώτηση από τον Αντώνη Τριανταφυλ-
λίδη, αν µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα
10.000 ευρώ του Συλλόγου (δωρεά Τάσου
Φωτόπουλου) για την αναµόρφωσή της.
7) Μουσείο. Ψηφίστηκε να γίνει πρόταση έ-
νταξης σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα µέσω
του ∆ήµου Τρίπολης, (πρόταση Αλέξ. Κανελ-
λόπουλου).
8) Λιµποβίσι. Ψηφίστηκε να ζητηθεί από το
∆ήµο η θεσµοθέτηση επίσηµα (µε ΦΕΚ), ώστε
ο εορτασµός της Άλωσης της Τρίπολης να πε-
ριλαµβάνει, όπως τώρα, την εκδήλωση στο Λι-
µποβίσι. Να αναβαθµιστεί το σπίτι του Κολο-
κοτρώνη. 
9) Βιβλιοθήκη. Ψηφίστηκε να συγκεντρωθούν

τα βιβλία που υπάρχουν (και αυτά που πρόκει-
ται να δωριστούν) να ταξινοµηθούν και να το-
ποθετηθούν στις βιβλιοθήκες της αίθουσας
του Πνευµατικού Κέντρου. Επίσης έγινε πρό-
ταση να εξεταστεί αν, όταν γίνει το µουσείο,
µπορεί η βιβλιοθήκη να µεταφερθεί στο κτίριο
του µουσείου.
10) Γήπεδο. Έγινε συζήτηση ως προς τη χρή-
ση του χωρίς να ληφθεί καµία απόφαση.
11) Απαγόρευση παρκαρίσµατος στην πλα-
τεία την περίοδο των εορτών. Ψηφίστηκε το
νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο να ζητήσει τοποθέ-
τηση απαγορευτικών πινακίδων στάθµευσης
και τις ηµέρες των εορτών να τοποθετούνται
κώνοι.
12) Νεκροταφείο. Να γίνει προσπάθεια στο
∆ήµο Τρίπολης, που υπάγεται το νεκροτα-
φείο, ώστε να τοποθετηθούν βρύσες µέσα
στο νεκροταφείο, να ανακατασκευαστούν οι
διάδροµοι και να τοποθετηθούν κάδοι απορ-
ριµµάτων. 
Στις εκλογές που ακολούθησαν έλαβαν: 
Για το ∆.Σ.:
Τακτικά µέλη

1) Γκουζιούλη Στ. Ματίνα                56
2) Τριανταφυλλίδης Αντ. ∆ηµήτρης     47
3) Κανέλλος Παρ. Αθανάσιος           37
4) Παπανικόλα Θεοφ. Σοφία            32 
5) Σαρρής ∆. Μιλτιάδης                   26
6) Τσιάγκρας Αθ. Κων/νος                21
7) Κανελλοπούλου-Ράµµου Παρ. Βούλα 19 
Αναπληρωµατικό µέλος
Κανελλοπούλου-Γουλή Π. Νάνσυ 14 (Η κ.

Κανελλοπούλου, πριν αρχίσει η ψηφοφορία
και για να διευκολύνει το Σύλλογο, δέχθηκε
να είναι υποψήφια µόνο για αναπληρωµατικό
µέλος του ∆.Σ.) 
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή: 
1) Σαρρής Μ. ∆ηµήτρης 
2) Σιψής ∆. Πάνος
Μετά την παραπάνω διαδικασία οι εργα-

σίες της Γ. Σ. έληξαν.  

°ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ ¶È¿Ó·

ANTI¶POE¢PO™: 
TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜ AÓÙ. ¢ËÌ‹ÙÚË˜

¶È¿Ó· AÚÎ·‰›·˜, 22100 
TËÏ. 2710 431170 
KÈÓ. 6982 591544

¶POE¢PO™: 
°ÎÔ˘˙ÈÔ‡ÏË ™Ù. M·Ù›Ó·

ºÈÏ›. ¶Ï˘Ù¿ 76, 115 22 Aı‹Ó·
TËÏ. 210 6458339
KÈÓ. 6937 349935

ME§O™: 
TÛÈ¿ÁÎÚ·˜ Aı. KˆÓ/ÓÔ˜

HÛÈfi‰Ô˘ 53, 12137 ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ
KÈÓ. 6974457663

ME§O™:
K·Ó¤ÏÏÔ˜ ¶·Ú. Aı·Ó¿ÛÈÔ˜

¶È¿Ó· AÚÎ·‰›·˜, 22100 
TËÏ. 2710 431164 
KÈÓ. 6974692847

°EN. °PAMMATEA™:
¶··ÓÈÎfiÏ· £ÂÔÊ. ™ÔÊ›·

§. ¶ÂÓÙ¤ÏË˜ 39, 15127 MÂÏ›ÛÛÈ·
KÈÓ. 6948 054566
Fax: 210 8048561

ME§O™:
K·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘-P¿ÌÌÔ˘ BÔ‡Ï·

A¯·›·˜ 15, 13121 N. §ÈfiÛÈ·
TËÏ. 210 5722387
KÈÓ. 6973505479

TAMIA™:
™·ÚÚ‹˜ ¢. MÈÏÙÈ¿‰Ë˜

™. TÚÈÎÔ‡Ë 61, 18538 ¶ÂÈÚ·È¿˜
TËÏ. 210 4190294
KÈÓ. 6979348948
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Ειδήσεις  -  Σχόλια

• Πέθανε, στις 23-6-2019, σε ηλικία 82 ετών, ο Τριπο-
λιτσιώτης, διακεκριµένος σκηνοθέτης και σεναριογρά-
φος του νέου ελληνικού κινηµατογράφου, Σταύρος
Τσιώλης. Οι ταινίες του έχουν ένα ιδιαίτερα προσωπικό
στιλ καθώς βασίζονται στο λεπτό χιούµορ, τους αυτο-
σχεδιαστικούς διαλόγους και τη χρήση, πολλές φορές,
ερασιτεχνών ηθοποιών. Ένα επαναλαµβανόµενο µοτίβο
στα σενάριά του αποτελεί η περιπλάνηση, αρκετές φο-
ρές στον τόπο καταγωγής του, την Αρκαδία. Σκηνές για
κάποια ταινία του, είχε γυρίσει, παλιά, και στην Πιάνα,
στο µαγαζί της Τούλας Τριανταφυλλοπούλου. Ας είναι
ελαφρύ το χώµα που τον σκεπάζει.

• Ο Μιχάλης Ι. ∆ελής συµµετέχει στο θεατρικό έργο
«ΗΜΟΥΝ ΠΑΙ∆Ι ΤΟ L21 ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ∆ΩΡΟ ΚΟΛΟΚΟ-
ΤΡΩΝΗ» που ανεβαίνει στον θέατρο Ακροπόλ, Ιπποκρά-
τους 9-11 στο κέντρο της Αθήνας. Μια παράσταση για
τα παιδιά µας που αναφέρεται στον ηρωισµό των Ελλή-
νων µε οδηγό τον πρωτοµάστορα της λευτεριάς Κολο-
κοτρώνη. Καλό θα ήταν να τη δούµε όλοι, αφού αναφέ-
ρεται στον ήρωα της καρδιάς µας και του τόπου µας.

• Mε µεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε και φέτος, στο
Pοεινό, το Σάββατο 5-10-2019, από τον Eξωραϊστικό και
Πολιτιστικό Σύλλογο «O ΠAN», η γιορτή µελιού και κα-
ρυδιού.

• Η Γιορτή του Χειµώνα, που γίνεται κάθε χρόνο στην
Αλωνίσταινα, προγραµµατίζεται φέτος για το Σάββατο,
30 Νοεµβρίου 2019.

Συγχαρητήρια

Ο κ. Θανάσης Μαρτίνος νέος διοικητής του Αγίου Όρους!

Η Πιάνα ιδανικός τόπος
για εκδηλώσεις

Η γραφικότητα της Πιάνας είναι δεδοµένη. Η φυ-
σική της οµορφιά, η πλατεία, η βρύση, ο Αγιώργης
συνθέτουν ένα ιδανικό τόπο για να ζήσει κανείς τις
ευτυχισµένες στιγµές της ζωής του, το γάµο, τη βά-
πτιση του παιδιού του. Σε αυτό συντελεί και το ό-
µορφο κατάστηµα της πλατείας µας που είναι ξεχω-
ριστό σε όλη την περιοχή. Η επαγγελµατικότητα του
Θανάση και του ∆ηµήτρη Κανέλλου είναι εγγύηση
για να κάνουν αξέχαστες τις όµορφες στιγµές του
καθενός. Επίσης ο ξενώνας Παπανικόλα, που συγκα-
ταλέγεται ανάµεσα στους καλύτερους της Αρκαδίας,
προσφέρει, χάρη στο ∆ηµήτρη και την Ευαγγελία
Τριανταφυλλίδη, άψογη φιλοξενία. Όλα αυτά πολλοί
επισκέπτες τα έχουν ήδη εκτιµήσει και έτσι στο χω-
ριό µας έγιναν µία βάπτιση στις αρχές του καλοκαι-
ριού και ένας γάµος το Σεπτέµβρη. 

Θα πρέπει όλοι όταν παρουσιάζεται ευκαιρία, να
προτείνουµε το χωριό µας για παρόµοιες εκδηλώ-
σεις γιατί είναι σίγουρο ότι η οµορφιά του χώρου και
η εξυπηρέτηση που θα τύχουν από το κατάστηµα και
τον ξενώνα θα τους αφήσει όλους ικανοποιηµένους.

Με τη Συνθήκη των Σεβρών της 10ης Αυγούστου
1920, που επικυρώθηκε µε τη συνθήκη της Λωζάνης
της 24ης Ιουλίου 1923, το Άγιο Όρος υπάγεται στην
κυριαρχία της Ελλάδος.
Η Ιερά Κοινότητα, το συµβούλιο αντιπροσώπων από

τα είκοσι µοναστήρια δηλαδή, διοικεί το Όρος.
Η ευθύνη για τα πνευµατικά ζητήµατα είναι του Οι-

κουµενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Το
ελληνικό κράτος, όµως, ορίζει την τιµητική θέση του
πολιτικού ∆ιοικητή του Αγίου Όρους µε έδρα του τις
Καρυές.
Από τις 26 Αυγούστου 2019, Πολιτικός ∆ιοικητής

του Αγίου Όρους είναι ο εφοπλιστής και Άρχων Οφ-
φικίαλος του Οικουµενικού Πατριαρχείου Θανάσης
Μαρτίνος, ύστερα από απόφαση που έλαβε ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η θέση αυτή του
πλοιοκτήτη µοιάζει να µην ξάφνιασε όσους τον γνω-
ρίζουν! Άλλωστε στο πρόσωπο του κ. Μαρτίνου συµ-

φώνησαν όλοι, από τον Οι-
κουµενικό Πατριάρχη Βαρ-
θολοµαίο, τους Πατριάρχες
Αλεξάνδρειας και Ιεροσολύ-
µων µέχρι και τον Αρχιεπί-
σκοπο Αθηνών κ.κ. Ιερώνυ-
µο. Και είναι αυτοί, οι ίδιοι,
που ξέρουν πως τις τελευ-
ταίες δεκαετίες ο κ. Μαρτί-
νος έχει ενισχύσει οικονοµι-
κά και το Άγιο Όρος, µε δω-
ρεές του σε όλες τις ιερές Μονές της Αθωνικής Πο-
λιτείας!
Η Πιάνα, που έχει δεχθεί πρόσφατα τις µεγάλες

προσφορές του κ. Μαρτίνου, για την ανακαίνιση του
ιατρείου του χωριού µας και την αποκατάσταση του
εσωτερικού του Ι. Ν. του Αγίου Γεωργίου, τον συγ-
χαίρει και του εύχεται καλή επιτυχία στο έργο του.



Στη πλατεία του Άργους πολυκο-
σµία, οι άνθρωποι σε διαρκή κίνηση,
φωνές δίχως κάποιο συγκεκριµένο
προορισµό. Όλοι κάπου πήγαιναν δί-
χως να κατανοώ το πού. Έτρεχα δί-
πλα στο πρακτορείο να πιάσω σειρά
για σουβλάκι καλαµάκι, τη νοστιµιά
του ακόµα την κρατάω. Με το άκου-
σµα της σφυρίχτρας το µαγαζί άδεια-
ζε και το λεωφορείο ξεκινούσε. Όταν
άρχιζε τη διαδροµή του, η εικόνα που
παρουσίαζε ήταν πολύ κωµική, στην
οροφή του κάθε λογής πραµάτεια, α-
πό αποσκευές µέχρι και κότες!!
Όταν περνούσε το λεωφορείο τους Μύλους και τη διασταύρωση για Κιβέρι – ’Αστρος, η αδρεναλίνη άρχιζε

και ανέβαινε λες και ζήλευε το αγκοµαχητό του. Ο δρόµος στενός µέχρι το πρώτο πέταλο. Πολλοί επιβάτες
στο παλιό «κολοσούρτη» έκλειναν τα µάτια από το φόβο, ειδικά σε κείνα τα πέταλα που η µούρη του λεω-
φορείου έχασκε στο γκρεµό. Πάντα θυµάµαι τον αγώνα του οδηγού στο κολοσούρτη, πως έστριβε το τερά-
στιο τιµόνι στα πέταλα, πως άλλαζε ταχύτητες χαράζοντας πορεία µε το λεβιέ.

Στα γυρίσµατα του ο κολοσούρτης αποζηµίωνε όσους σαν κι εµένα είχαν τα µάτια ανοικτά και έκαναν πως
δεν φοβόντουσαν, µας χάριζε σε κάθε του στροφή τον Αργολικό κόλπο, το απόλυτο µπλε µιας ονειρικής ει-
κόνας. Μια ώρα δρόµος ήταν η διαδροµή αυτή και ίσως περισσότερο µέχρι να φτάσουµε στο διάσελο και να
πάρουµε την κατηφόρα για τον Αχλαδόκαµπο. Απέναντι µας τώρα έστεκε η γέφυρα του τρένου ενώνοντας έ-
να µεγάλο φαράγγι. Ο δρόµος για τον Αχλαδόκαµπο είχε τις δικές του δυσκολίες, στενότερος από τον κο-
λοσούρτη και µε κλίση πολύ µεγαλύτερη από αυτόν. Μετά τον Αχλαδόκαµπο το λεωφορείο παίρνοντας γι’ άλ-
λη µια φορά ανηφορική πορεία, βγάζοντας µαύρους καπνούς πίσω του, έβγαινε δειλά - δειλά στο Αρκαδικό
οροπέδιο. Ο τόπος έλαµπε σαν τον χρυσό από τα θερισµένα χωράφια και τις εναποµείναντες καλαµιές, το
χώµα µοσκοβόλαγε αγριάδα και το τέλος µιας περιόδου γόνιµης για τον αγρότη. Τα επόµενα χωριά, Στενό,
Αγιωργίτικα, ήταν γεµάτα ζωή. Στα ηλιοκαµένα πρόσωπα διέκρινες χαρά, σκεπασµένα όλα από τη τραγιάσκα
που τη φορούσαν χειµώνα - καλοκαίρι. Ο καταναλωτισµός ήταν άγνωστη λέξη για τους ήρωες αυτούς της κα-
θηµερινότητας. Είχαν να θρέψουν φαµελιά, που να µείνουν εκτός από τα απαραίτητα για αγορές περιττές.
Στο βάθος φάνηκε η Τρίπολη, η πόλη, η πρωτεύουσα, η πατρίδα των παππούδων µας. Μπαίνοντας στο σταθ-

µό δίπλα στον Άγιο Βασίλη, τα πράγµατα έπαιρναν τη σωστή τους διάσταση, η κούραση µονοµιάς εξαφανι-
ζόταν. Το ταξίδι για το χωριό είχε πολύ δρόµο ακόµα, αρχικά µε το λεωφορείο και στη συνέχεια µε τ’ άλογα
καβάλα. Όλα σαν σε ταινία µε πρωταγωνιστές εµάς και σκηνοθέτη την Αρκαδική γη. Η ταινία αυτή συνεχίζε-
ται ακόµα, οι ρόλοι έχουν κάπως αλλάξει, σκηνοθέτης πάντα η ευλογηµένη Ελληνική γή.

Βασίλης Αναστασόπουλος
http://www.arcadians.gr/
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Μια διαδροµή του χθες: 
Άργος - Τρίπολη από τον Κολοσούρτη

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.



Την 1η Ιουνίου, παντρεύτηκε, στον Αϊ-Γιώρ-
γη, η Σωτηρία, κόρη του Θόδωρου Ευθ. Σπη-
λιόπουλου, µε τον Στέλιο Σαλτούρο. Η νύφη έ-
φτασε στην εκκλησία µε την συνοδεία της πια-
νιώτικης ορχήστρας, των ∆. Λαλιώτη,  Αλέκου
και Πάρι Κανελλόπουλου και Κ. Γιανναρά. Τα
παραδοσιακά τραγούδια του γάµου, που ακού-
στηκαν, µας ξύπνησαν µνήµες χαρούµενες.
Συγγενείς, συγχωριανοί και φίλοι γέµισαν

την πλατεία. Στη γαµήλια δεξίωση που δόθηκε
στην Τρίπολη, στο κέντρο ‘Sunset’, το κέφι και
ο χορός κράτησαν ως το πρωί. 

Στο νέο ζευγάρι ευχόµαστε µακρόχρονο, ανέ-
φελο και ευτυχισµένο βίο.
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Γάµος στην Πιάνα      

Βαπτίσεις στο Λιµποβίσι και στην Αλωνίσταινα 

Γλέντι 
στον Πετρέικο

µύλο
Για δεύτερη χρονιά, στις 21

Αυγούστου, η Τούλα Συψή-
Γιανναρά προσκάλεσε συγγε-
νείς και φίλους στο κτήµα της
στον Πετρέικο µύλο, στην πε-
ριοχή Πλάκας της Τοπικής κοι-
νότητας ∆αβιάς. Όλοι ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσµά της και
έγινε ένα τρικούβερτο γλέντι
µε φαγητό, χορό και τραγούδι.
Επιθυµία της Τούλας είναι η µά-
ζωξη αυτή να καθιερωθεί. Έτσι
κάθε 21 Αυγούστου, νάµαστε
καλά, θα βρισκόµαστε στον Πε-
τρέικο µύλο.

Αγναντεύοντας την πανσέληνο 
από το Λιµποβίσι 
Τετάρτη 17 Ιουλίου

Στις 17 Ιουλίου 2019 σε συνδιοργάνωση του Συλλόγου Πιανιωτών µε την Πε-
ριφέρεια Πελοποννήσου έγινε συναυλία
στο Λιµποβίσι µε Θέµα «Αγναντεύοντας
την Πανσέληνο από το ιστορικό Λιµποβίσι»
Στην Πανσέληνο του Ιουλίου µε το φως
του φεγγαριού, πραγµατοποιήθηκε η εκδή-
λωση  µε σκοπό την ανάδειξη αυτού τόπου,
µε τον σεβασµό και µε την ποιότητα που
ταιριάζει σε αυτό το µνηµείο της ιστορίας
και της φύσης της Αρκαδίας.
Ήταν µια βραδιά ονειρική και παρόλο το

κρύο αρκετοί ήταν αυτοί που έδωσαν το πα-
ρόν, διασκεδάζοντας  µε τους µουσικούς Α-
λέξανδρο Κτιστάκη, Μαρίνα ∆ασκαλάκη,
Κυριάκο Ταπάκη και Νίκο Παρπουλάκη.

και το όνοµα αυτού … Παρασκευάς και το όνοµα αυτού … Αντώνιος

– Ο ∆ηµήτρης Αντ. Τριανταφυλλίδης, εγγονός της Ευσταθίας Ι.
Παπανικόλα-Κίτσιου και η σύζυγός του Ευαγγελία Πατίτσα, βά-
πτισαν, στον Ι. Ν. Αγίου Ιωάννη στο Λιµποβίσι, στις 8-9-2019, τον
γιό τους. Νονοί οι: Ζωή Ν. Σινάνη και Παναγιώτης Κ. Γιανναράς. 

– Ο Θανάσης Παρ. Κανέλλος και η σύζυ-
γός του Νάσκα Μόµσεβα, βάπτισαν, στον Ι.
Ν. Αγίας Παρασκευής στην Αλωνίσταινα,
στις 5-5-2019, το γιό τους. 
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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

Χάνεται σταδιακά η Βασιλική Καρυδιά
Στον αφανισµό οδηγείται η Βασιλική Καρυδιά στην Αρκαδία, κα-

θώς η καλλιέργειά της µε το πέρασµα των χρόνων την έκανε ασύµ-
φορη και πλέον αντικαθίσταται από νέες ποικιλίες, περισσότερο αν-
θεκτικές και παραγωγικότερες.
Ο ∆ηµήτρης Συψής, τέταρτης γενιάς παραγωγός καρυδιού από

την ορεινή Πιάνα Αρκαδίας, επισηµαίνει ότι τα τελευταία χρόνια υ-
πάρχει µια σειρά προβληµάτων, λόγω της αλλαγής των καιρικών
συνθηκών. «Η παλιά καρυδιά, η λεγόµενη Βασιλική, εξαφανίζεται
γιατί αν και έχει πολύ καλής ποιότητα καρύδι δεν παράγει όπως πα-
λιά, είναι ευάλωτη στις καιρικές συνθήκες και έχει διαφορετικό καρπό η κάθε µια. Αυτοί που επιµένουν είναι όσοι τη
χρησιµοποιούν για οικιακούς σκοπούς. Αντίθετα οι νέες ποικιλίες καρυδιάς είναι όψιµες, παράγουν οµοιόµορφο καρ-
πό και ξεκινούν να παράγουν πολύ νωρίτερα. Η καρυδιά αποτελεί ένα προϊόν που µπορεί να δώσει ένα συµπληρωµα-
τικό εισόδηµα, ιδιαίτερα ικανοποιητικό, ενώ απαιτείται υποµονή ώστε να παράγεις την ποσότητα που χρειάζεται».
Σύµφωνα µε την εφηµερίδα, ιδιαίτερα θετικά είναι, τα τελευταία χρόνια, τα µηνύµατα για την καλιέργεια της καρυ-

διάς, αφού η παραγωγή δεν συναντά κανένα πρόβληµα διάθε-
σης, ενώ η τιµή και η ζήτηση παραµένουν σε ικανοποιητικά επί-
πεδα. Ήδη στο εξωτερικό «ψάχνονται» µε την ελληνική αγορά,
αφού η ποιότητα είναι ξεκάθαρα ανώτερη του ανταγωνισµού. 
Στον νοµό Αρκαδίας συνολικά, οι ποικιλίες που καλλιεργού-

νται είναι οι λεγόµενες Φρακέτες (Franquette) και Τσάντλερ
(CHANDLER).

Εφηµερίδα “Ύπαιθρος χώρα”
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Συγχαρητήρια
Γενική Γραµµατέας Συντονισµού Οικονοµικών 
και Αναπτυξιακών Πολιτικών η Βίκυ Λοΐζου

Γενική Γραµµατέα Συντονισµού Οικονοµικών και Ανα-
πτυξιακών Πολιτικών τοποθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης τη Βίκυ, κόρη των αδικοχαµένων, αγαπητών Καίτης ∆.
∆ελή και Τάσου Λοϊζου.
Η Βίκυ Λοΐζου είναι πολιτικός επιστήµων - διεθνολόγος

µε µεταπτυχιακές σπουδές στην ευρωπαϊκή πολιτική και
διοίκηση στο Πάντειο Πανεπιστήµιο. Ειδικεύεται στον
στρατηγικό σχεδιασµό και τις µεταρρυθµίσεις – ειδικότε-
ρα στον σχεδιασµό και την υλοποίηση µεταρρυθµίσεων
στον χώρο της οικονοµίας και της αγοράς.
Έχει µεγάλη εµπειρία στη δηµόσια διοίκηση κατέχο-

ντας θέσεις ευθύνης διαδοχικά στο υπουργείο Άµυνας,
το υπουργείο Παιδείας και το υπουργείο Ανάπτυξης. Ει-
δικά στο Υπουργείο Ανάπτυξης ήταν υπεύθυνη για την
παρακολούθηση και τον συντονισµό όλων των µεταρ-
ρυθµίσεων, καθώς και για τη συνεργασία µε την Ευρω-

παϊκή Ένωση και διεθνείς οργανι-
σµούς, όπως ο ΟΟΣΑ και η Παγκό-
σµια Τράπεζα.
∆ιετέλεσε Αναπληρώτρια Γραµµα-

τέας Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ε-
πικοινωνίας της Νέας ∆ηµοκρατίας α-
πό τον Ιανουάριο 2016. Ήταν υποψή-
φια στη 10η – τιµητική, µη εκλόγιµη –
θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας
της Ν.∆. στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Οι αρµοδιότη-
τες Συντονισµού Οικονοµικών - Αναπτυξιακών Πολιτικών
υπάγονται στον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, αρ-
µόδιο για τον Συντονισµό του Κυβερνητικού Έργου, Άκη
Σκέρτσο. 
Ο Σύλλογός µας συγχαίρει την Βίκυ και της εύχεται κα-

λή επιτυχία στο έργο της.
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Γάµοι
- Η Σωτηρία Θ. Σπηλιοπούλου, παντρεύτηκε, την 1-6-2019,
στον Άγιο Γεώργιο Πιάνας, τον Στέλιο Ν. Σαλτούρο. Η γα-
µήλια δεξίωση δόθηκε στο κέντρο Sunset.
- Η Κατερίνα Κ. Μπίσσια, κόρη της Αφροδίτης Γ. Σιψή, πα-
ντρεύτηκε, την 1-6-2019, στον Ι. Ν. Αγίου Παντελεήµονα
Τρίπολης, τον Θανάση Τσιότινα. Η γαµήλια δεξίωση δόθηκε
κέντρο Έπαυλις.
- Η ∆ήµητρα Στ. Καραπάνου, κόρη της Τούλας ∆. Κανελλο-
πούλου, παντρεύτηκε, στις 8-6-2019, στο εκκλησάκι του Αγί-
ου Γεωργίου, στο κτήµα Aqua Dream, στις Αχαρνές, τον Ευ-
άγγελο Κόλλια. Η γαµήλια δεξίωση δόθηκε στο ίδιο κτήµα.
- Η Εύα Θ. ∆ελή παντρεύτηκε, στις 15-6-2019, στο εκκλη-
σάκι του Αγίου Γεωργίου, στο κτήµα Casa e Campo, στους
πρόποδες της Πάρνηθας, στις Αφίδνες,τον Ανδρέα Σάµαρη.
Η γαµήλια δεξίωση δόθηκε στο ίδιο κτήµα.
- Η Κατερίνα Χαρ. Γιανναρά, παντρεύτηκε, στις 16-6-2019,
στο παρεκκλήσι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του
κτήµατος «Καλλίστη», στο Μαρκόπουλο Αττικής, τον Γιώρ-
γο Καπετανάκη. Η γαµήλια δεξίωση δόθηκε στο ίδιο κτήµα.
- Η Μυρτώ ∆. Σαρρή, παντρεύτηκε, στις 16-6-2019, στον Ι.
Ν. Αγίου Σπυρίδωνα Πειραιά, τον Παντελή Θεοφανίδη. Η γα-
µήλια δεξίωση δόθηκε στο Ναυτικό Όµιλο Ελλάδος στον
Πειραιά.
- Ο Κώστας ∆. Γαληνός, γιός της Γεωργίας Κ. Κανελλοπού-
λου, παντρεύτηκε, στις 16-6-2019, στον Ι. Ν. Αγίου Ιωάννη
Νηστευτή στου Θάνα Αρκαδίας, την Θεοδώρα Γκορίτσα. Η
γαµήλια δεξίωση δόθηκε στο κέντρο Όαση. 
- Ο Θόδωρος Κ. Πετρόπουλος, παντρεύτηκε, στις 28-6-
2019, στο εκκλησάκι, αφιερωµένο στους Αγίους Κωνσταντί-
νο και Ελένη, στο Κτήµα Ιπποστάσιο στο Κορωπί, την Χρι-
στίνα Χατζή. Η γαµήλια δεξίωση δόθηκε στο ίδιο κτήµα.
- Ο Ανδρέας Ν. Σαραντόπουλος, παντρεύτηκε, στις 7-7-
2019, στον Ι. Ν. Προφήτη Ηλία στην Τρίπολη, την Χριστίνα
Τούντα. Η γαµήλια δεξίωση δόθηκε στο κέντρο Sunset.
Ευχόµαστε κάθε ευτυχία και καλούς απογόνους.

Γεννήσεις
- Ο Κώστας ∆. Κορµπάκης και η σύντροφός του Αριάννα
Τριανταφύλλου, απέκτησαν, στις 1-6-2019, αγοράκι.
- Η Ολυµπία Αθ. Κανέλλου και ο σύζυγός της Χρήστος Φοι-
νίκος, απέκτησαν, στις 17-6-2019, αγοράκι, το δεύτερο παι-
δί τους.
- Η Eλένη Θ. Κανέλλου και ο σύζυγός της Κώστας Παπαπα-
ναγιώτου, απέκτησαν, στις 21-6-2019, κοριτσάκι, το δεύτε-
ρο παιδί τους.
- Η Βάσια ∆ιον. Τσώνη, κόρη της Όλγας Αλ. Γεωργακοπού-
λου και ο σύζυγός της Σωκράτης Τσουρίδας, απέκτησαν,
στις 6-8-2019, αγοράκι, το πρώτο παιδί τους.
- Ο Παναγιώτης Χαρ. Καρούντζος και η σύζυγός του Γεωρ-
γία Βολιώτη, απέκτησαν, στις 2-8-2019, κοριτσάκι, το τέταρ-
το παιδί τους.
Στους ευτυχείς γονείς ευχόµαστε ολόψυχα να ζήσουν ευ-
τυχισµένα τα νεογέννητα.

Bαπτίσεις
- Ο Θανάσης Παρ. Κανέλλος και η σύζυγός του Νάσκα Μόµ-
σεβα, βάπτισαν, στον Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής στην Αλωνί-
σταινα, στις 5-5-2019, το γιό τους. Ο Παρασκευάς είναι το
πρώτο παιδί τους.
- Η Σωτηρία Θ. Σπηλιοπούλου και ο σύζυγός της Στέλιος Ν.
Σαλτούρος, βάπτισαν, την 1-6-2019, στον Άγιο Γεώργιο Πιά-
νας την κόρη τους. Η Αναστασία είναι το πρώτο παιδί τους.
- Η Εύα Θ. ∆ελή και ο σύζυγός της Ανδρέας Σάµαρης, βά-
πτισαν, στις 15-6-2019 τα παιδιά τους, την Αγγελική και τον
∆ιονύση.

- Η Κατερίνα Χαρ. Γιανναρά και ο σύζυγός της Γιώργος Κα-
πετανάκης, βάπτισαν, στις 16-6-2019 τα δίδυµα κοριτσάκια
τους, την Σοφία και την Θέτιδα. 
- Ο Γιώργος Π. Σιψής και η σύζυγός του Μαριλού Περιµένη,
βάπτισαν, στις 30-6-2019, τον γιό τους. Ο Νικόλαος είναι το
δεύτερο παιδί τους.
- Ο Γιώργος Αριστ. Κωνσταντέλος και η σύζυγός του Σίλια
Βερβίτα βάπτισαν, στις 14-7-2019, τα παιδιά τους, τον Αρι-
στοτέλη και την Αντιγόνη.
- Ο ∆ηµήτρης Αντ. Τριανταφυλλίδης, εγγονός της Ευστα-
θίας Ι. Παπανικόλα-Κίτσιου, και η σύζυγός του Ευαγγελία
Πατίτσα, βάπτισαν, στον Ι. Ν. Αγίου Ιωάννη στο Λιµποβίσι,
στις 8-9-2019, τον γιό τους. Νονοί οι: Ζωή Ν. Σινάνη και ο
Παναγιώτης Κ. Γιανναράς. Ο Αντώνης είναι το πρώτο παιδί
τους. 
Ευχόµαστε να τα χαίρονται τα νεοφώτιστα.

Αυτοί που ΄έφυγαν΄...
- Απεβίωσε, στις 23-8-2018, σε ηλικία 65 ετών, ο ∆ηµήτρης
Κ. Λαλιώτης. Κηδεύτηκε στο ∆ρέπανο Ναυπλίας. Θερµά
συλλυπητήρια στην οικογένειά του.  
- Απεβίωσε, την 1-7-2019, σε ηλικία 94 ετών, η Ελένη Φ. Πε-
τροπούλου, χήρα Χρ. Λειβαδάρα. Κηδεύτηκε στο Γ’ νεκρο-
ταφείο Αθηνών. Θερµά συλλυπητήρια στα παιδιά της ∆ήµη-
τρα και Μανώλη, στα εγγόνια της και τους λοιπούς συγγε-
νείς.
- Απεβίωσε, στις 30-7-2019, σε ηλικία 86 ετών, η Σταµάτα
Απ. Παπανικολάου, χήρα Κ. Καρούντζου. Κηδεύτηκε στον
Άγιο Αντώνιο Ναυπλίας. Θερµά συλλυπητήρια στα παιδιά
της Καλλιόπη, Θανάση, Κλεοπάτρα, Ιωάννα, Βασιλική και
∆ήµητρα, στα εγγόνια της και τους λοιπούς συγγενείς.
- Έφυγε, µετά  από τραγικό δυστύχηµα, στις 12-8-2019, σε
ηλικία 39 ετών, ο Τρύφωνας Αθουσάκης, γιός της συµπα-
τριώτισσας µας Αναστασίας Τρυφ. Κορµπάκη. Κηδεύτηκε,
στις 14-8-2019, στο νεκροταφείο Αγίου Ανδρέα Παιανίας.
Θερµά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.  
- Απεβίωσε, στις 29-8-2019, η Ελένη, σύζυγος Τάκη Γ. Πε-
τρόπουλου, το γένος Γ. Αδαµόπουλου. Κηδεύτηκε, στις 31-
8-2019, στο νεκροταφείο της Πιάνας. Θερµά συλλυπητήρια
στον Τάκη, στα παιδιά της Γιώργο, Παναγιώτα και Κώστα,
στα εγγόνια της και τους λοιπούς συγγενείς.

Πατριώτες από το εξωτερικό που ήλθαν 
φέτος το καλοκαίρι στην Πιάνα

ΗΠΑ
Γεώργιος Π. Κέζιος µε τη σύζυγό του Πατρίτσια, Πάνος Γ.
Κουτρουµάνος γιός της Γεωργίας Π. Τριανταφυλλοπούλου,
Αντώνης Γ. Παπανικολάου µε τη σύζυγό του Ελένη, Ευγε-
νία Π. Κέζιου-Χόνδρου.
Αυστραλία         
Ανδρέας Π. Γιανναράς, Βούλα Β. ∆ελή µε την κόρη της Ε-
λένη, Χρήστος Στ. Μπουζιάνης, γιός της Βάσως Γ. Σαρρή,
Μαρία Π. Σαρρή-Φραγκιά µε το σύζυγό της Χρήστο και τα
παιδιά της, Φάνης Ι. Σινάνης µε τη σύζυγό του Χριστίνα και
την κόρη του Μαρία µε την οικογένειά της και Βάσω Αλ.
Γιανναρά-Αντώναρου µε το σύζυγό της Χάρη.
Καναδάς
Βασίλης Π. Συψής µε τη σύζυγό του Μαρία, Αλέκος Π. Σιψής
µε τη σύζυγό του Αθηνά και την κόρη του Τούλα µε την οι-
κογένειά της, Γιώργος Αθ. Σιψής µε τη σύζυγό του Άννα και
τα παιδιά του Θανάση και Αλεξάνδρα, Στάνα χήρα Αλέξαν-
δρου Αθ. Συψή µε το γιό της Γιώργο και την οικογένειά του,
Σταµάτα Κ. Αδαµοπούλου, Ντίνα Κ. Τριανταφυλλοπούλου-
Τσακοπούλου µε το σύζυγό της Κώστα, ∆ήµητρα Κ. Τρια-
νταφυλλοπούλου µε την οικογένειά της και ∆ήµητρα ∆ενε-
κέ µε την κόρη της. 
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Προσφορές προς τον Σύλλογο για ενίσχυσή του
- H Eυαγγελία Θ. Συψή 500 δολάρια ΗΠΑ,
- Έφη B. Συψή-Kαστρίτη 100 δολάρια HΠA,
- Nancy Leptich, εγγονή του Γιάννη Συψή, 100 δολάρια HΠA,
- Ο Αλέκος Π. Συψής από το Τορόντο 250 ευρώ,
- Ο Αντώνης Γ. Παπανικολάου από το Λος Άντζελες 1000
δολάρια ΗΠΑ,
- Η Στάνα χήρα Αλέκου Αθ. Συψή 100 ευρώ,
- Ο Γιώργος Αθ. Συψής 200 ευρώ,
- Η Τούλα Αναστ. Τράκα 50 ευρώ,
- Ο Πάνος Αργυρόπουλος και η Μαρίνα Γκρίµπα 130 ευρώ
στη µνήµη των γονέων τους Ιωάννη και Μερόπης Αργυρο-
πούλου,
- Ο Φώτης Κ. Μπράτιµος 50 ευρώ και
- Η Τούλα Συψή-Γιανναρά 50 ευρώ στη µνήµη της θείας της
Ελένης Πετροπούλου-Λειβαδάρα.
Ευχαριστούµε τους συµπατριώτες µας και τους στέλνουµε
θερµές ευχές.

Προσφορές προς τον Σύλλογο για την εκκλησία 
του Αγιώργη

- Ο Γεώργιος Ευστρ. Κορµπάκης και η σύζυγός του Πανα-
γιώτα Γεωργοπούλου 50 ευρώ
Ευχαριστούµε τους συµπατριώτες µας και τους στέλνουµε
θερµές ευχές.

Ευχαριστίες
- Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την ευγενική χορηγία
για την κάλυψη µε δύο θαυµάσιες ορχήστρες των εκδηλώ-
σεων που έγιναν στο Λιµποβίσι, στις 17 Ιουλίου («Αγνα-
ντεύοντας την πανσέληνο από το ιστορικό Λιµποβίσι») και

στις 28 Αυγούστου (παραµονή του πανηγυριού τ’ Αγιαννιού).   
- Στους Φώτη Μπράτιµο και Αλέκο Π. Συψή για την κάλυψη
µέρους της δαπάνης για τα ποτά του bar την παραµονή της
Παναγίας.
- Στον Νίκο Σινάνη για την προσφορά 7 κιλών ξινού τραχα-
νά και για την  παροχή φλογίστρου.
- Στην Γεωργία Τριανταφυλλοπουλου - Κορµπάκη για την
παρασκευή του βραστού κρέατος και του νοστιµότατου τρα-
χανά καθώς και για την αγορά των υλικών. 
- Στην Τασία Ν. Αδαµοπούλου για την προσφορά της µαστί-
χας και των λουκουµιών που κεραστήκαµε στην Παναγιά.
- Στον Κώστα Π. Γιανναρά για την φροντίδα και την κοπή του
κρέατος, για την παροχή καζανιού κτλ.
- Στο µαγαζί της πλατείας για την υποστήριξη τους σε όλες
τις εκδηλώσεις και για την παροχή γεύµατος στην λαχειο-
φόρο.
- Στον ξενώνα Παπανικόλα για την προσφορά µιας διανυ-
κτέρευσης για την λαχειοφόρο.
- Στον Θοδωρή Ευθ. Σπηλιόπουλο για την παροχή µίας φιά-
λης προπανίου για το βράσιµο της γίδας και του τραχανά.
- Στον Γιάννη ∆ιον. Παπανικόλα και στη συζυγό του Μαρία
για την φροντίδα, ώστε όλο τον Αύγουστο να προβάλονται,
στην πλατεία, ταινίες για τα µικρά παιδιά καθώς και για την
παροχή διαφόρων εδεσµάτων. 
- Στις Νάνσυ και Έλενα Π. Κανελλοπούλου για την φροντί-
δα και την επιµέλειά τους ώστε να έχουµε ένα καταπληκτι-
κό παιδικό πάρτυ στην πλατεία.
- Στον πάρεδρο Χρήστο Καρούντζο για την καθαριότητα του
χωριού, της Παναγιάς και του Λιµποβισίου.

§O°APIA™MOI E£NIKH™ TPA¶EZA™

AÁ·ËÙÔ› Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜,

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

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

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

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

¶POE¢PO™: °ÎÔ˘˙ÈÔ‡ÏË ™Ù. M·Ù›Ó·
ºÈÏ›Ô˘ ¶Ï˘Ù¿ 76, TK 115 22 Aı‹Ó·
TËÏ. 210 6458339, KÈÓ. 6937 349935 
e-mail: mgouziouli@hotmail.com
ANTI¶POE¢PO™: Tριανταφυλλίδης Aν. ∆ηµήτρης
¶È¿Ó·, TK 22100 AÚÎ·‰›·   
TËÏ. 2710 431170, KÈÓ. 6982 591544
e-mail: trakis1988@hotmail.com
°. °PAMMATEA™: Παπανικόλα Θεοφ. Σοφία
§. ¶ÂÓÙ¤ÏË˜ 39, TK 15127 MÂÏ›ÛÛÈ·
KÈÓ. 6948 054566, Fax: 210 8048561
e-mail: papanikola_s@hotmail.com
TAMIA™: Σαρρής ∆. Mιλτιάδης
™. TÚÈÎÔ‡Ë 61, TK 18538 ¶ÂÈÚ·È¿˜
TËÏ. 210 4190294, KÈÓ. 6979348948
e-mail: miltos-sarris@hotmail.com
ME§H:
K·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘-P¿ÌÌÔ˘ BÔ‡Ï·,
A¯·›·˜ 15, TK 13121 N. §ÈfiÛÈ·, 
TËÏ. 210 5722387, KÈÓ. 6973505479
e-mail: jrarch@windowslive.com
Kανέλλος Παρ. Θανάσης,
¶È¿Ó·, TK 22100 AÚÎ·‰›·
TËÏ. 210 431164, KÈÓ. 6974692847
Tσιάγκρας Aθ. Kωνσταντίνος 
HÛÈfi‰Ô˘ 53, TK 12137 ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ 
KÈÓ. 6974457663, 
e-mail: dinos.tsiagras@gmail.com




