
Kø¢. 6508

TTAA NNEEAA  
TH™ ¶IANA™

∆∂ÀÃO™ 78 ñ TPIMHNIAIA EK¢O™H ñ ∞Ú›ÏÈÔ˜ - πÔ‡ÓÈÔ˜ 2021
™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶È·ÓÈˆÙÒÓ “O A°IO™ °EøP°IO™”
M¿ÚÓË 54, ∞£∏¡∞  TK 104 37 - www.pianarcadia.gr 



TA NEA TH™ ¶IANA™2

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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Aπ�κτησε  απινιδωτ η Πι�να - Συγ�αρητρια

- Eπιτυ��ες των ν�ων της Πι�νας ......................

Kαλ�κα�ρι 2021 ....................................................

Εντυπωσιακ� η εκδ�λωση «Της Λευτερι�ς τ’

αγ�ρι» στ� ιστ�ρικ� Λιµπ���σι - �ι εκδηλ�σεις

στ� Λιµπ���σι για την επ�τει� της �λωσης .......

Εκλ�γικ�ς κατ�λ�γ�ς Πι�νας τ�υ 1864 ...........

Γ�µ�ς και �απτ�σεις στην Πι�να ..........................

Σ"�λι�, π�νω σ' �να σ"�λι� για τα Απ�µνηµ�-

νε$µατα τ�υ Θ. Κ�λ�κ�τρ�νη ...........................

Eυ"αριστ�ες – Eιδ�σεις - Σ"�λια........................

N�α Πρ�εδρ�ς της NO∆E Aρκαδ�ας -  Σπ�υ-

δα�α πρ�σ)�ρ� στ� EKAB Tρ�π�λης - Bασ�λης

Eυαγγ. ∆ελ�ς .......................................................

Η σελ�δα των +ενιτεµ�νων. �ικ�γ�νεια Θ�δω-

ρ�υ Κ. Συψ� (Παπαρ�$ντα) ................................

K�ινωνικ� .............................................................

Μην  ξ εχνά τ ε !
Ο Σύλλογός µας λειτουργεί Τράπεζα Αίµα-
τος για τους Πιανιώτες στο νοσοκοµείο
“Κοργιαλένειο-Μπενάκειο” (Ερυθρός Σταυ-
ρός) στους Αµπελόκηπους, Ερυθρού Σταυ-
ρού & Αθανασάκη 1, ΤΚ 11526, Αθήνα. 
O αριθµός µητρώου του Συλλόγου Eθελο-
ντών Aιµοδοτών ΣYΛΛOΓOΣ ΠIANIΩTΩN
«O AΓIOΣ ΓEΩPΓIOΣ» είναι 14174.
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια του Συλλό-
γου. Είναι για το καλό όλων µας.
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Τ
� ∆.Σ. τ�υ Συλλ�γ�υ µας, µετ� απ� αρκετ�ς συ-
7ητ�σεις, �κρινε �τι �)τασε � καιρ�ς, π�υ τ� "ω-
ρι� µας θα �πρεπε να �"ει �ναν δικ� τ�υ απινιδω-

τ� και �τσι πρ���η στην αγ�ρ� τ�υ. Με πρωτ�στ�τες
τα µ�λη τ�υ Θαν�ση Καν�λλ� και ∆ηµ�τρη Τριαντα-
)υλλ�δη και την π�λ$τιµη ���θεια απ� την συµπατρι�-
τισσ� µας πνευµ�ν�λ�γ� Τασ�α Σπυρ�π�$λ�υ-Κανελ-
λ�π�$λ�υ και τ�ν πρ�ην αγρ�τικ� µας γιατρ� Ανδρ�α
∆ρ�$λια � απινιδωτ�ς �ρ�σκεται στην Πι�να.

� απινιδωτ�ς ε�ναι µ�α ιατρικ� συσκευ� για την επα-
ν�ναρ+η της λειτ�υργ�ας της καρδι�ς µετ� απ� ανα-
κ�π�. ;ρησιµ�π�ιε�ται στις µ�ν�δες εντατικ�ς θερα-
πε�ας, στα "ειρ�υργε�α, σε �"�µατα τ�υ ΕΚΑΒ κλπ. Α-
πινιδωτ�ς απλ�ς "ρ�σης �ρ�σκ�νται εγκαταστηµ�ν�ι
και σε δηµ�σια κτ�ρια �πως σιδηρ�δρ�µικ�$ς σταθ-
µ�$ς, αερ�δρ�µια, εστιατ�ρια, γ�πεδα και �λλ�υς "�-
ρ�υς για "ρ�ση απ� µη επαγγελµατ�ες τ�υ τ�µ�α υγει�ν�µικ�ς περ�θαλψης. Τ�ρα θα �ρ�σκεται και �νας απι-
νιδωτ�ς στ� "ωρι� µας. Με απ�)αση της Γ. Σ. τ�υ Συλλ�γ�υ απ�)ασ�στηκε να τ�π�θετηθε� στ� µαγα7� της
πλατε�ας τ�υ "ωρι�$ σε σηµε�� π�υ ε�ναι ε$κ�λη, �λες τις �ρες, η πρ�σ�αση και η "ρ�ση τ�υ. =δη, κλιµ�κι�
τ�υ ΕΚΑΒ Τρ�π�λης �λθε στ� "ωρι� και στ� Π�λιτιστικ� Κ�ντρ�, ενηµ�ρωσε τ�υς κατ��κ�υς και εκπα�δευσε
στις Βασικ�ς Πρ�τες Β��θειες και στη "ρ�ση τ�υ αυτ�µατ�υ Ε+ωτερικ�$ Απινιδωτ� τ�υς συµπατρι�τες µας
εθελ�ντ�ς:

Θανση Παρ. Καν�λλ�, τηλ.: 2710-431164, 6974692847,
∆ηµ�τρη Αντ. Τριαντα�υλλ�δη, τηλ.: 2710-431170, 6982591544,
Αντ�νη Τριαντα�υλλ�δη, τηλ.: 2710-431170, 6974370005,
�ω� Ν. Σιννη, τηλ.: 6976442944 και 
Θ�µι� Ν. Σιννη, τηλ.: 6984301676,

�ι �π���ι σε �π�ιαδ�π�τε περ�πτωση αν�γκης ε�ναι �τ�ιµ�ι να πρ�σ)�ρ�υν τη ���θει� τ�υς.
� Σ$λλ�γ�ς µας καλε� �π�ι� µ�λ�ς τ�υ γνωρ�7ει τη "ρ�ση τ�υ απινιδωτ� και επιθυµε� να συµµετ�"ει στην

�µ�δα των εθελ�ντ�ν να δηλ�σει συµµετ�"�.
Ευ"�µαστε να µην "ρειαστε� να "ρησιµ�π�ιηθε� π�τ� � απινιδωτ�ς, αλλ� σε περ�πτωση π�υ "ρειαστε� να

σ�σει 7ω�ς.
Τ�λ�ς, θα θ�λαµε να σας ευ"αριστ�σ�υµε �λ�υς για την στ�ρι+η σας.

Απ�κτησε απινιδωτ� η Πινα 

Τ� ∆.Σ. τ�υ Συλλ�γ�υ Πιανιωτ�ν συγ"α�ρει τ�υς
ν��υς τ�υ "ωρι�$ µας π�υ εισ�"θησαν στα Αν�τατα
Εκπαιδευτικ� Ιδρ$µατα της "�ρας µας και τ�υς ε$-
"εται καλ�ς σπ�υδ�ς και καλ� σταδι�δρ�µ�α.

1. Κων/ν�ς Γ. Αϊ$αλ�ς, εγγ�ν�ς της Γι�$λας Γ. Σιψ�,
στ� Πανεπιστ�µι� Πελ�π�νν�σ�υ, στ� Τµ�µα Πληρ�-
)�ρικ�ς (Τρ�π�λη).

2. Ν�κη Κ. Γιανναρ, στ� ∆ηµ�κρ�τει� Πανεπιστ�µι�
Θρ�κης, στ� Τµ�µα Επιστ�µης Φυσικ�ς Αγωγ�ς και
Αθλητισµ�$ (Κ�µ�την�).

3. Στρτ�ς ∆. Μανδαµαδι�της, γι�ς της Ιω�ννας
Θε�). Παπανικ�λα, στ� Πανεπιστ�µι� Πατρ�ν, στ�

Τµ�µα Π�λιτικ�ν Μη"ανικ�ν (Π�τρα).
4. Ιωννα-Μαρ�α Κ. Νασικ�υ, κ�ρη της Β�$λας Ι.

Γκ�ρ�υ, στ� Π�ντει� Πανεπιστ�µι�, στ� Τµ�µα Επι-
κ�ινων�α, Μ�σων και Π�λιτισµ�$.

5. Λ�να Θωµ. Ν�κ�υ, εγγ�ν� της Λ�τσας Αντ. Τρ�κα,
στ� Εθνικ� και Καπ�διστριακ� Πανεπιστ�µι� Αθην�ν,
στ� Τµ�µα Βι�λ�γ�ας.

6. Γι�ργ�ς Τριαντα�υλλ)π�υλ�ς, στ� Πανεπιστ�µι�
Ιωανν�νων, στ� Τµ�µα Φιλ�σ�)�ας (Γι�ννενα).

7. Μαριλ�να Γ. Φωτ)π�υλ�υ, στ� Εθνικ� και Καπ�-
διστριακ� Πανεπιστ�µι� Αθην�ν, στ� Τµ�µα Φαρµα-
κευτικ�ς.

Συγ+αρητ�ρια - Eπιτυ+�ες των ν�ων της Πινας 

H ¶È¿Ó· ¤¯ÂÈ ÙÒÚ·...

TÔ ¢.™.  ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶È·ÓÈˆÙÒÓ
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Στ�ν ιστ�ρικ� "�ρ� τ�υ Λιµπ��ισ��υ, την Παρα-
σκευ� 30 Ι�υλ��υ, παρ�υσι�στηκε για πρ�τη )�-
ρ�, σε µ�α υπ�ρ�"η και µ�ναδικ� µ�υσικ� �ραδι�

τ�υ Π�λιτιστικ�$ Καλ�καιρι�$ 2021 τ�υ ∆�µ�υ Τρ�π�λης,
η Λαϊκ� �περα τ�υ Γι�ργ�υ Β�$καν�υ, «Της Λευτερι�ς τ’
αγ�ρι», σε κε�µενα-στ�"�υς της Μα�ρης Β�$καν�υ, µε την
�ρ"�στρα σ$γ"ρ�νης µ�υσικ�ς της ΕΡΤ, υπ� τη διε$θυν-
ση τ�υ Γι�ργ�υ Αρα��δη.

Στην εκδ�λωση, π�υ �ταν ενταγµ�νη στα 200 "ρ�νια α-
π� την Επαν�σταση τ�υ 1821, � γνωστ�ς τραγ�υδιστ�ς
Κ�στας Μακεδ�νας, η σ�πρ�ν� �ντα Αθανασ�π�$λ�υ και
� τεν�ρ�ς Σταµ�της Μπερ�ς και �ι ηθ�π�ι�� Αστ�ρι�ς
Πελτ�κης ως «Θε�δωρ�ς Κ�λ�κ�τρ�νης» και ;ρ$σα Ρ�-
µα ως «Γυνα�κα της Επαν�στασης» µ�γεψαν τ� κ�ιν�.

Η "�ρωδ�α «�ρ)�ας» Τρ�π�λης, απ�δωσε -σε πρ�τη ε-
κτ�λεση- τ� Λαϊκ� �ρατ�ρι� τ�υ συνθ�τη Γι�ργ�υ Β�$-
καν�υ «Της λευτερι�ς τ’ αγ�ρι».

Την α)�γηση των κειµ�νων ε�"αν τα µ�λη της Θεατρι-
κ�ς �µ�δας Τρ�π�λης, Αντων�α Μπαντ�$να και Βασιλικ�
Τσαντ�λα.

Τ� Λ$κει� Ελλην�δων Τρ�π�λης, µε παραδ�σιακ�ς )�ρε-
σι�ς, �µ�ρ)ηνε τ� "�ρ�.

Η εκδ�λωση µαγνητ�σκ�π�θηκε απ� την ΕΡΤ και θα
πρ��ληθε� τ� πρ�σε"�ς "ρ�νικ� δι�στηµα.

Τ�υς παρευρισκ�µεν�υς π�υ �)τασαν στ� Λιµπ���σι για
να απ�λα$σ�υν απ� κ�ντ� αυτ� τη σπ�υδα�α εκδ�λωση
καλωσ�ρισε η Αντιδ�µαρ"�ς Π�λιτισµ�$, κ. Ελ�νη Καρ�$-
ντ7�υ.

, 3ΑΙΡΕΤΙΣΜ,Σ Τ,Υ ∆ΗΜΑΡ3,Υ 
� ∆�µαρ"�ς Τρ�π�λης κ. Κ�στας Τ7ι�$µης, κατ� τ�ν

"αιρετισµ� τ�υ, ε�πε:
"Φ�λες και )�λ�ι
Ε$λ�γη συγκ�νηση και ιερ� περη)�νια... Αυτ� τα συναι-

σθ�µατα, πιστε$ω �τι, κατ�"�υν και πληµµυρ�7�υν �λ�υς
µας, αυτ�ν την �ρα, σ’ αυτ�ν τ�ν "�ρ�... Lλ�ι µας ευλα-
�ε�ς πρ�σκυνητ�ς σε "�µατα ιερ� και αιµατ�π�τισµ�να,
στα "�µατα π�υ γ�ννησαν, �θρεψαν και αν�δει+αν τ�ν Ε-
ΝΑ, τ�ν αδια)ιλ�ν�κητα ΠΡΩΤ�, τ�ν ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗ.

Θε�δωρ�ς Κ�λ�κ�τρ�νης: � ηγ�της, � εµψυ"ωτ�ς, η
πρ�σωπ�π��ηση τ�υ Μεγ�λ�υ Σηκωµ�$. Εµπν�ει  π�ντα,
συγκινε�, ερεθ�7ει την )αντασ�α τ�υ απλ�$ ανθρ�π�υ αλ-
λ� και την δηµι�υργικ�τητα τ�υ καλλιτ�"νη. Rτσι ε�ναι, �-
τσι συµ�α�νει µε τ�υς +ε"ωριστ�$ς....

Κερ� στη µν�µη τ�υ, "��ς στις ιερ�ς σκι�ς των συµπ�-
λεµιστ�ν τ�υ, η απ�ψιν� εκδ�λωση. Για πρ�τη )�ρ� � λ�-
γ�ς και τ� µ�λ�ς, η π��ηση και η µ�υσικ�, συνεργ�7�νται
και συνυπ�ρ"�υν στ� Λιµπ���σι και αναπ�µπ�υν $µν� τ�ν
πρ�π�ντα σ’ αυτ�$ς π�υ τ�υς πρ�πει. Sεπερ�σαµε εµπ�-
δια και δυσκ�λ�ες, π�υ αρ"ικ� )α�ν�νταν - και �σαν - α+ε-
π�ραστα. ∆ιακινδυνε$σαµε πρ�γµατα... Lµως θ�λαµε, τ�
α)ι�ρωµα αυτ�, τ� «Αγ�ρι της Λευτερι�ς», να τελεστε�
και να )υσ�+ει Ε∆Ω, δ�πλα στ� ταπειν� σπ�τι �π�υ +εκ�νη-
σε � �νεµ�ς της Λευτερι�ς.

Ε�µαι ���αι�ς �τι �ι εκλεκτ�� συντελεστ�ς τ�υ ακρ��µα-
τ�ς, �λες και �λ�ι, ντ�πι�ι και µη, �σες και �σ�ι συνεργ�-
στηκαν και κ�πιασαν, θα µας απ�7ηµι�σ�υν. Τ�υς ευ"αρι-
στ� και τ�υς συγ"α�ρω εκ των πρ�τ�ρων. Και µα7� ευ"α-
ριστ� κι εσ�ς )�λες και )�λ�ι συνδηµ�τες, π�υ µε την πα-
ρ�υσ�α σας τιµ�τε µια εκδ�λωση τιµ�ς».

Α8�9�υν π�λλ συγ+αρητ�ρια στ�ν ∆�µ� Τρ�π�λης για
την ε8αιρετικ� αυτ� εκδ�λωση στ� Λιµπ�$�σι.

∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Î‹ Ë ÂÎ‰‹ÏˆÛË «∆Ë˜ §Â˘ÙÂÚÈ¿˜ Ù’ ·Á¤ÚÈ» 
ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi §ÈÌÔ‚›ÛÈ

Στ� Λιµπ���σι, τ� Σ���ατ� 25 Σεπτεµ�ρ��υ 2021, συ-
νε"�στηκαν �ι επετειακ�ς εκδηλ�σεις τ�υ ∆�-
µ�υ Τρ�π�λης για την �λωση της Τριπ�λιτσ�ς.

Τ� πρω� τελ�στηκε Αρ"ιερατικ� δ�+�λ�γ�α στ� εκκλη-
σ�κι τ�υ Αγι�ννη και επιµνηµ�συνη δ�ηση και κατ�θεση
στε)�νων στην πρ�τ�µ� τ�υ Κ�λ�κ�τρ�νη µε τ�υς �-
"�υς της Φιλαρµ�νικ�ς τ�υ ∆�µ�υ Τρ�π�λης. Ακ�λ�$θη-
σε �µιλ�α, απ� µν�µης, απ� τ�ν κ. Κωνσταντ�ν� Αργυρ�-
π�υλ�, π�υ πρ�κ�λεσε συγκ�νηση και ενθ�υσιασµ�
στ�υς παρευρισκ�µεν�υς.

Παρευρ�θησαν �ι ��υλευτ�ς Κ�στας Βλ�σης και Γι�ρ-
γ�ς Παπαηλι�$, � Αντιπερι)ερει�ρ"ης ;ρ�στ�ς Λα-
µπρ�π�υλ�ς, � ∆�µαρ"�ς Κ�στας Τ7ι�$µης, η Πρ�ε-
δρ�ς τ�υ ∆ηµ�τικ�$ Συµ��υλ��υ Γεωργ�α Παναγ�π�$-
λ�υ κ.α.

�ι εκδηλ�σεις �κλεισαν µε δηµ�τικ�$ς "�ρ�$ς απ�
τα "�ρευτικ� συγκρ�τ�µατα της Τρ�π�λης.

OÈ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÛÙÔ §ÈÌÔ‚›ÛÈ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙË˜ ÕÏˆÛË˜
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Εκλ�γικ)ς κατλ�γ�ς Πινας τ�υ 1864

Rνα ακ�µη �γγρα)�, π�υ πρ��ρ"εται απ� τ� αρ"ε��

της �ικ�γ�νειας ∆ηµητρακ�π�$λ�υ απ� την Αλων�-

σταινα, λ��αµε απ� τ�ν αγαπητ� Σπ$ρ� Γ. ∆ηµητρακ�-

π�υλ� και δηµ�σιε$�υµε πι� κ�τω. Ε�ναι � εκλ�γικ�ς

κατ�λ�γ�ς της Πι�νας τ�υ 1864 και περι�"ει σπ�υδα�α

δηµ�γρα)ικ� στ�ι"ε�α για τ� "ωρι� µας.

� κατ�λ�γ�ς αυτ�ς µα7� µε τ�ν εκλ�γικ� κατ�λ�γ�

τ�υ 1879 π�υ δηµ�σιε$σαµε στ� τε$"�ς 55 της ε)η-

µερ�δας µας (Απρ�λι�ς-Ι�$νι�ς 2015) ε�ναι δ$� �γγρα-

)α π�λ$τιµα για την ιστ�ρ�α της Πι�νας. Αντλ�$µε

στ�ι"ε�α για τ�υς συγ"ωριαν�$ς µας π�υ 7�$σαν στην

Επαν�σταση τ�υ 1821 � γενν�θηκαν λ�γ� µετ�, για τις

�ικ�γ�νειες π�υ υπ�ρ"αν στ� "ωρι�, για τα επαγγ�λ-

µατα, για τα επ�νυµα π�υ πρωτ�εµ)αν�7�νται � ε+α-

)αν�7�νται � αλλ�7�υν στην π�ρε�α κλπ. Για να κατα-

λ���υν �ι νε�τερ�ι... µιλ�µε για τ�υς παππ�$δες, των

παππ�$δων, των σηµεριν�ν 60�ρηδων... µιλ�µε για 4

γενε�ς π�σω απ� τη σηµεριν�... �σως και 5...!!! 

Στ�υς καταλ�γ�υς εµ)αν�7�νται µ�ν� �νδρες �νω

των 21 ετ�ν π�υ ε�"αν δικα�ωµα ψ�)�υ. �ι γυνα�κες

δεν ψ�)ι7αν, (�ι Ελλην�δες πρωτ�ψ�)ισαν στις δηµ�-

τικ�ς εκλ�γ�ς τ�υ 1934 και στις ��υλευτικ�ς τ�υ 1956).

Στην αντιγρα)� των καταλ�γων διατηρ�σαµε την �ρ-

θ�γρα)�α τ�υ αρ"ικ�$ κειµ�ν�υ.

�ν�µατεπ�νυµ�                  Lν�µα     Ηλικ�α   Επ�γγ.

πατ�ρα               � επιτ�-

δευµα  

1. Αγγελ�π�υλ�ς Γε�ργι�ς Αγγ�λης     30 γεωργ�ς   

2. Αγγελ�π�υλ�ς Κων/ν�ς Αγγελ�ς      40     //         

3. Αδαµ�π�υλ�ς Αδ�µης Γε�ργι�ς       60     //          

4. (Α)δαµ�π�υλ�ς Γε�ργι�ς (Α)δ�µης   30     //          

5. (Α}δαµ�π�υλ�ς Γι�ννης ∆�µ�ς         28  π�ιµ�ν

6. Αναγνωστ�π�υλ�ς Ανδρ�ας Κων/ν�ς 22 γεωργ�ς

7. Αναγνωστ�π�υλ�ς Γε�ργι�ς Αναγν�στης70     //

8. Αναγνωστ�π�υλ�ς Γε�ργι�ς Κων/ν�ς  26     //

9. Αναγνωστ�π�υλ�ς Κων/ν�ς Γεωργ. 60     //

10. Αργ$ρης Αθαν�σι�ς Γε�ργι�ς         27     //

11. Αργ$ρης Γε�ργι�ς Παναγι�της          35     //

12. Αργ$ρης Νικ�λα�ς Παναγι�της          40     //

13. Αργυρ�π�υλ�ς Αργ$ρης ∆ηµ�τρι�ς   45    //

14. Γεωργακ�π�υλ�ς Γρηγ�ρι�ς Γε�ργι�ς 60    //

15. Γεωργακ�π�υλ�ς Ιω�ννης Γε�ργι�ς    26    //

16. Γεωργακ�π�υλ�ς Ιω�ννης ;ρ�στ�ς   25     //

17. Γεωργακ�π�υλ�ς Παν�γ�ς Γε�ργι�ς   60     //

18. Γιανναρ�ς Αθαν�σι�ς Θε�δωρ�ς        50  π�ιµ�ν     

19. Γιανναρ�ς Γε�ργι�ς Αθαν�σι�ς          26    //      

20. Γιανναρ�ς ∆ηµ�τρι�ς Αθαν�σι�ς        26    //  

21. Γιανναρ�ς Θε�δωρ�ς Αθαν�σι�ς        30    //

22. Γιανναρ�ς Κων/ν�ς Ιω�ννης               25    //  

23. Γιανναρ�ς Σπ$ρ�ς Θε�δωρ�ς             50    //          

24. Γκ�ρ�ς ∆ηµ�τρι�ς Γε�ργι�ς               70 γεωργ�ς   

25. Γκ�ρ�ς ∆ηµ�τρι�ς Νικ�λα�ς               35    //

26. Γκ�ρ�ς Ηλ�ας Παν�γ�ς                       70    //          

27. Γκ�ρ�ς Παναγι�της Ηλ�ας                  35    //

28. Γκ�ρ�ς ;ρ�στ�ς Ηλ�ας                       35    //          

29. Καν�λ�ς Αθαν�σι�ς Αναγν�στης         22    //          

30. Καν�λ�ς Αναγν�στης Iω�ννης            50    //    

31. Καν�λ�ς Γε�ργι�ς Π�τρ�ς                  22    //

32. Καν�λ�ς ∆ηµ�τρι�ς Κων/ν�ς              27    //

33. Καν�λ�ς Ηλ�ας ∆ηµ�τρι�ς                  22    //

34. Καν�λ�ς Κων/ν�ς Ιω�ννης                  50  π�ιµ�ν

35. Καν�λ�ς Νικ�λα�ς ∆ηµ�τρι�ς            35    //

36. Καν�λ�ς Παναγι�της ∆ηµ�τρι�ς         28    //

37. Καν�λ�ς Πα$λ�ς Ιω�ννης                   55    //

38. Κατ7�$λας Βασ�λει�ς Γε�ργι�ς           30    //

39. Κατ7�$λας Γε�ργι�ς Κων/ν�ς              70 γεωργ�ς 

40. Κατ7�$λας ∆ηµ�τρι�ς Γε�ργι�ς         40    //

41. Κατ7�$λας Κων/ν�ς Γε�ργι�ς             40  π�ιµ�ν

42. Κατ7�$λας Νικ�λα�ς Γε�ργι�ς           30    //          

43. Κατσ�$λας ;αρ�λαµπ�ς Γε�ργι�ς      35 γεωργ�ς

44. Κ�7�ς Βασ�λει�ς Κων/ν�ς               33    //

45. Κ�7�ς Γε�ργι�ς Κων/ν�ς                    28    //

46. Κ�7�ς Γε�ργι�ς Παναγι�της              40    //

47. Κ�7�ς Ευστ�θι�ς Κων/ν�ς                  28    //

48. Κ�7�ς Θε�δωρ�ς Σπ$ρ�ς                   28    //

49. Κ�7�ς Κων/ν�ς Σπ$ρ�ς                       30    //

50. Κ�7�ς Σπ$ρ�ς Π�τρ�ς                        40    //          

51. Κ�7�ς Σπ$ρ�ς Σπ$ρ�ς                        22 //          

52. Κωνσταντ�λ�υ Αθαν�σι�ς Π�$λ�ς       50µυλων�ς

53. Κωνσταντ�λ�ς Αντ�νι�ς Π�$λ�ς        40γεωργ�ς

54. Κωνσταντ�λ�ς Βασ�λει�ς Π�$λ�ς      38    //

55. Κωνσταντ�λ�υ Γεωργ�κης Π�$λ�ς    50    //

56. Κωνσταντ�λ�ς Τ�σης ∆ηµ�τρι�ς        25    //

57. Λαλι�της Αναστ�σι�ς Ιω�ννης           35   π�ιµ�ν

58. Λ�υρ�ντ7�ς Αθαν�σι�ς Κων/ν�ς         27γεωργ�ς 

59. Λ�υρ�ντ7�ς Γεωργ�κης Ιω�ννης        30    //

60. Λ�υρ�ντ7�ς Γε�ργι�ς Αθαν�σι�ς       60    //

61. Λ�υρ�ντ7�ς Γι�ννης Γε�ργι�ς            32    //

62. Λ�υρ�ντ7�ς Θε�δωρ�ς Ιω�ννης         30    //          

63. Λ�υρ�ντ7�ς Κων/ν�ς Αθαν�σι�ς         65    //

64. Μισιακ�ς Κων/ν�ς Βασ�λει�ς              60    //

65. Μπ�υλ�$κ�ς Αλ�+ι�ς Γε�ργι�ς          22    //  

66. Μπ�υλ�$κ�ς Αργ$ρης Γε�ργι�ς         26 �µπ�ρ�ς  
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67. Μπ�υλ�$κ�ς ∆ηµ�τρι�ς Νικ�λα�ς      25γεωργ�ς  

68. Μπ�υλ�$κ�ς Κυρι�κ�ς ∆ηµ�τρι�ς      60  π�ιµ�ν

69. Μπ�υλ�$κ�ς Νικ�λα�ς ∆ηµ�τρι�ς      50    //  

70. Ντελ�ς Γε�ργι�ς ∆ηµ�τρι�ς               30γεωργ�ς

71. Ντελ�ς ∆ηµητρ�κης Γε�ργι�ς              40    //

72. Ντελ�ς ∆ηµ�τρι�ς Κων/ν�ς                 70    //

73. Ντελ�ς Νικ�λα�ς Γε�ργι�ς                 30    //

74. Ντελ�π�υλ�ς Ιω�ννης Γε�ργι�ς         25    //

75. Ντελ�π�υλ�ς Κων/ν�ς Γε�ργι�ς         30    //

76. Παπαδ�π�υλ�ς Γε�ργι�ς ∆ηµ�τρι�ς   30    //         

77. Παπαδ�π�υλ�ς Γιανν�κης ∆ηµ�τρι�ς  40    //

78. Παππανικ�λας Αθαν�σι�ς Νικ�λα�ς    28    //         

79. Παπανικ�λας Αναστ�σι�ς Κων/ν�ς      45    //

80. Παπανικ�λας ∆ηµ�τρι�ς Αναστ�σι�ς   22    //

81. Παπανικ�λας ∆ηµ�τρι�ς Μ�ρκ�ς        23    //

82. Παπανικ�λας Μ�ρκ�ς  Κων/ντης         55    //

83. Παπανικ�λας Νικ�λα�ς Κων/ντης        65    //

84. Παπανικ�λας Παναγι�της Νικ�λα�ς    26    //

85. Παπανικ�λας ;ρ�στ�ς Μ�ρκ�ς           28    //

86. Παρ�σι�ς Ιω�ννης Γρηγ�ρι�ς               50    //

87. Παρ�σι�ς Παναγι�της Γε�ργι�ς           40    //

88. Πετρ�π�υλ�ς ∆ηµ�τρι�ς Γε�ργι�ς      24    //

89. Πετρ�π�υλ�ς ∆ηµ�τρι�ς Σπ$ρ�ς        22    //

90. Πετρ�π�υλ�ς Θε�δωρ�ς ∆ηµ�τρι�ς   65    //         

91. Πετρ�π�υλ�ς Θε�)�νης Γε�ργι�ς      22    // 

92. Πετρ�π�υλ�ς Ιω�ννης Γε�ργι�ς         21    //

93. Πετρ�π�υλ�ς Κων/ν�ς Νικ�λα�ς         25    //         

94. Πετρ�π�υλ�ς Νικ�λα�ς ∆ηµ�τρι�ς     60    //         

95. Πετρ�π�υλ�ς Σπ$ρ�ς Γε�ργι�ς          26    //         

96. Σαραντ�π�υλ�ς Αλ�+ι�ς Θε�δωρ�ς    32    //  

97. Σαραντ�π�υλ�ς Βασ�λει�ς Σαρ�ντ�ς  47    //

98. Σαραντ�π�υλ�ς Γε�ργι�ς Θε�δωρ�ς  30    //         

99. Σαραντ�π�υλ�ς Γε�ργι�ς Παναγι�της 26    //   

100. Σαραντ�π�υλ�ς Θε�δωρ�ς Σαρ�ντ�ς 60    //

101. Σαραντ�π�υλ�ς Ιω�ννης Θε�δωρ�ς    35  κα)επ.

102. Σαραντ�π�υλ�ς Ιω�ννης Παναγ. 22 γεωργ�ς   

103. Σαραντ�π�υλ�ς Παναγι�της Βασ. 22    //

104. Σαραντ�π�υλ�ς Παναγ. Σαρ�ντ�ς   55    //

105. Σαραντ�π�υλ�ς Στα$ρ�ς Θε�δωρ�ς 48 //

106. Σαραντ�π�υλ�ς ;αρ�λαµπ�ς Θε�δ. 30    //

107. Σιψ�ς Γε�ργι�ς Ιω�ννης                  28    //

108. Σιψ�ς Γιανν�κης Παν�γ�ς                50        //

109. Σιψ�ς Σαρ�ντ�ς Ιω�ννης                 22      //

110. Σπυλι�π�υλ�ς Π�ν�ς Μι"α�λ          45     //        

111. Σπηλι�π�υλ�ς Στα$ρ�ς Μι"α�λ       50      //

112. Τ7αµαλ�ς Βασ�λει�ς Γε�ργι�ς          50   π�ιµ�ν   

113. Τ7αµαλ�ς Γε�ργι�ς Βασ�λει�ς           30 γεωργ�ς 

114. Τ7αµαλ�ς Γε�ργι�ς Σπ$ρ�ς             30      //

115. Τ7αµαλ�ς Γι�ννης  Νικ�λα�ς            30      //     

116. Τ7αµαλ�ς Ηλ�ας Βασ�λει�ς               22      //        

117. Τ7ιαµαλ�ς Αναστ�σι�ς Απ�στ�λ�     32      //

118. Τ7ιαµαλ�ς Θε�δωρ�ς  Νικ�λα�ς       40      //

119. Τ7ι�µας Αθαν�σι�ς Γε�ργι�ς            28      //

120. Τ7ι�µας Σπ�λι�ς Αναστ�σι�ς             60      //        

121. Τ7ι�µης Γε�ργι�ς Σπ$ρ�ς                30      //  

122. Τ7ι�µης Γε�ργι�ς Σπ$ρ�ς                70      //

123. Τ7ι�µης Γε�ργι�ς Κων/ν�ς               23      //

124. Τ7ι�µης Γε�ργι�ς Φ�τι�ς                 50      //

125. Τ7ι�µης ∆ηµ�τρι�ς Σπ$ρ�ς              28      //

126. Τ7ι�µης Κωνσταντ�ν�ς Γεωργ�κης   50      //

127. Τ7ι�µης Κωνσταντ�ν�ς Φ�τι�ς         35      //

128. Τ7ι�$σης Αθαν�σι�ς ∆ηµ�τρι�ς       32      //

129. Τ7ι�$σης Γι�ννης ∆ηµ�τρι�ς            25      //

130. Τ7ι�$σης Παναγι�της  ∆ηµ�τρι�ς    30      //

131. Τ7ι�$σης ;ρ�στ�ς Αθαν�σι�ς          60 //

132. Τριαντα)υλλ�π�υλ�ς Μ�ρ. Τριαν. 50      //  

133. Τριαντα)υλλ�π�υλ�ς Νικ�λ. Τριαν. 55 //  

134. Φ�λενας Γιανν�κης Κων/ν�ς             28      //

135. Φ�λης Αναστ�σι�ς Ιω�ννης       22      // 

136. Φ�λης Θε�δωρ�ς Γε�ργι�ς              50      //        

137. Φ�λης Νικ�λα�ς Γε�ργι�ς                35      //    

138. Φ�λης Σπ�λι�ς Γιανν�κ�ς                 35      //

139. Φιλ�π�υλ�ς Κων/ν�ς Κωνσταντ�ς   40      //
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°¿ÌÔ˜ Î·È ‚·Ù›ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ¶È¿Ó·
;αρ�$µενες )ων�ς και κλ�µατα µωρ�ν ακ�$στηκαν τ� καλ�κα�ρι στις εκκλησ�ες τ�υ "ωρι�$ µας.

Rνας γ�µ�ς και τρεις �απτ�σεις �γιναν στ�ν Αγι�ργη και µια ��πτιση στ�ν Αγι�ννη στ� Λιµπ���σι.

Τ� Σ���ατ� 10 Ι�υλ��υ 2021 τελ�στηκε στ�ν  �γι� Γε�ργι� � γ�µ�ς τ�υ συ-
µπατρι�τη µας Μιλτι�δη ∆. Σαρρ� µε την �ρτεµη Π�τ�σ�γλ�υ. � γ�µ�ς
µας θ$µισε παλι�ς καλ�ς επ�"�ς τ�υ "ωρι�$ µας. Τα �ργανα και τα τραγ�$-
δια ακ�$γ�νταν απ� νωρ�ς στη γειτ�νι�. �ι δρ�µ�ι απ� τ� σπ�τι τ�υ Σαρρ�
µ�"ρι την πλατε�α ε�"αν π�λλ� "ρ�νια να δ�υν ν$)η να περν�ει και να α-
κ�$σ�υν κλαρ�να και νυ)ι�τικα τραγ�$δια. Μετ� τ� γ�µ� τ� 7ευγ�ρι ��πτι-
σε τ�ν γι� τ�υς. Ευ"�µαστε υγε�α και ευτυ"�α στ� ν�� 7ευγ�ρι και στ� νε-
�)�τιστ� ∆ηµ�τρη. Στην πλατε�α τ�υ "ωρι�$, π�υ �γινε τ� τραπ�7ι τ�υ γ�-
µ�υ, �ι συγγενε�ς και �ι )�λ�ι διασκ�δασαν µ�"ρι τις πρ�τες πρωϊν�ς �ρες.

Η Σταυρ�$λα Π. Σιψ� και � σ$7υγ�ς της Αλ�+ης Xαρκ�-
δης, ��πτισαν, στ�ν Ι. Ν. Αγ��υ Ιω�ννη, στ� Λιµπ���σι, στις
24-7-2021, τ�ν γι� τ�υς.

Ν�ν�ς �ταν � θε��ς της ν$)ης, Γι�ργ�ς ∆. Σιψ�ς, π�υ
µας επισκ�)τηκε )�τ�ς απ� την Αµερικ�.

Στ�ν νε�)�τιστ� Παναγι�τη, π�υ π�ρε τ� �ν�µα τ�υ
παππ�$ τ�υ, ευ"�µαστε να 7�σει ευτυ"ισµ�ν�ς.

Η Ελ�νη Θ. Καν�λλ�υ και � σ$7υγ�ς της Κ�στας Παπα-
παναγι�τ�υ, ��πτισαν, στ�ν Ι. Ν. Αγ��υ Γεωργ��υ Πι�νας,
στις 5-9-2021, την κ�ρη τ�υς. Ευ"�µαστε να 7�σει ευτυ-
"ισµ�νη η νε�)�τιστη Θε�δ�ρα. Να την "α�ρ�νται �ι γ�-
νε�ς της και �ι παππ�$δες Θ�δωρ�ς και Xω7�.

� ∆ηµ�τρης Αντ. Τριαντα)υλλ�δης και η σ$7υγ�ς τ�υ Ευαγγελ�α Πα-
τ�τσα, ��πτισαν, στ�ν Ι .Ν. Αγ��υ Γεωργ��υ Πι�νας, στις 12-9-2021, τ�ν
γι� τ�υς. Ευ"�µαστε κ�θε τ$"η και ευτυ"�α στ� νε�)�τιστ� Μι"α�λ-
Γε�ργι� και στην �ικ�γ�νει� τ�υ.
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Αναµεν�µεν� �ταν �τι � Θε�δωρ�ς Κ�λ�κ�τρ�νης θα
µ�ν�πωλ�$σε τ� ενδια)�ρ�ν των )ιλιστ�ρων στ� επετεια-
κ� �τ�ς π�υ διαν$�µε.

Μας τ� υπενθ$µισε επικα�ρως � καθηγητ�ς κ. Γι�ργ�ς Θ.
Μαυρ�γ�ρδ�τ�ς στ� ωρα�� �ρθρ� τ�υ στην «Καθηµεριν�»
της 18-4-2021 µε τ�τλ� «Η περικε)αλα�α τ�υ Κ�λ�κ�τρ�-
νη». Rνα µικρ� µ�ν� σ"�λι� �"ω να κ�µω µε α)�ρµ� �σα
γρ�)ει � κ. καθηγητ�ς στ� εισαγωγικ� µ�ρ�ς τ�υ κειµ�ν�υ
τ�υ για τ�ν Κ�λ�κ�τρ�νη και ας µ�υ επιτραπε� να τ� θυµ�-
σω: «Iδι�)υ�ς µ�στ�ρας στην αυτ�πρ���λ� και στην αυτ�-
µυθ�π��ηση -δηλαδ� στην κατασκευ� τ�υ �δι�υ τ�υ δικ�$
τ�υ µ$θ�υ για την αιωνι�τητα, τ� �καµε ���αια µε τις ανα-
µν�σεις τ�υ, π�υ υπαγ�ρευσε στ�ν Γε�ργι� Τερτσ�τη».

Σε�αστ�ς �ι απ�ψεις τ�υ κ. καθηγητ�$, � �π���ς �"ει τ�
τεκµ�ρι�ν αρµ�δι�τητ�ς, αν και εδ�, �νας ν�µικ�ς θα τ�υ
πρ���αλε την «�νστασιν της α�ριστ�ας». Lµως αυτ� δεν �-
ταν τ� κ$ρι� θ�µα τ�υ. Γι' αυτ� θα αρκεσθ� ως απλ�ς )ιλ�-
στωρ αναγν�στης να τεκµηρι�σω µια δια)�ρετικ� �π�ψη.

Πρ�τ' απ' �λα � Κ�λ�κ�τρ�νης �υδ�π�τε διαν��θηκε �-
τι θα µπ�ρ�$σε να διηγηθε� την π�λυτ�ρα"η 7ω� τ�υ. Ε�ναι
γνωστ� η αγραµµατ�σ$νη τ�υ, αλλ� κι � �δι�ς )���ταν �τι
θα πρ�καλ�$σε πρ��λ�µατα σε 7�ντες )�λ�υς και αντιπ�-
λ�υς συναγωνιστ�ς, καθ�ς και �τι θα αδικ�$σε π�λλ�$ς.
�λλωστε δεν ε�"ε δηµι�υργηθε� ακ�µα η «κ�υλτ�$ρα» της
σ"ετικ�ς ενασ"�λ�σεως. X�τηµα ε�ναι αν, κατ� την επ�"�
της υπαγ�ρε$σεως των Απ�µνηµ�νευµ�των τ�υ, τ� 1836,
ε�"ε πρ�λ��ει να αναγν�σει τ�ν ;ριστ�)�ρ� Περραι��
(1836) � τ� ∆�κ�µι�ν για τη Φιλικ� Εταιρε�α τ�υ Φιλ�µ�ν�ς
(1834). Lλ�ι �ι �λλ�ι ακ�λ�$θησαν. Η υπαγ�ρευση των Α-
π�µνηµ�νευµ�των τ�υ �γινε $στερα απ� π�λλ�ς και )�ρ-
τικ�ς πι�σεις τ�υ Τερτσ�τη. Μ�λιστα, η καθυστερηµ�νη �κ-
δ�σ�ς των τ� 1851, υπ�δηλ�νει εκπε)ρασµ�νη επιθυµ�α
τ�υ Κ�λ�κ�τρ�νη για post mortem δηµ�σ�ευση. �µιλε� λ�ι-
π�ν � Xακυνθιν�ς λ�γι�ς στ�ν γερ�-καπετ�νι� και τ�υ λ�-
γει: «τα �ργα των ηρ�ων (πρ�πει) να γρ�)ωνται καθ�ς και
�ι παλαι�� τα �γρα)αν. Λες, )���σαι µην αδικ�σεις καν�-
ναν. Μικρ�ψυ"�α. Ειπ� την αλ�θειαν �πως την η+ε$ρεις �
�πως σ�υ )α�νεται. Μην ��νεις συλλ�γ�ν, αν λαθευθ�ς,
δεν θα πλαν�σης τ�ν κ�σµ�ν, η αλ�θεια θα )αν�. Τ� µνη-
µ�νικ� σ�υ αν σε αδικ�ση εις λεπτ�µ�ρειες, π�ι�ς θα σ�υ
τ� γρ�ψη αµ�ρτηµα; Λες, δεν η+ε$ρεις γρ�µµατα... Μ�λειε
κι' εγ� γρ�)ω, � �λλ�ς αν θ�λης... Τ�υ ��αλα την �ρε+η. Εις
δ$� µ�νες ετελει�σαµε» (Γ.Τερτσ�τη, Ε+ακ�λ�$θησις πρ�-
λεγ�µ�νων ..., 1852). Θα �λεγα λ�ιπ�ν �τι µε αυτ� τ� υλικ�,
τ�υς )���υς και τ�υς δισταγµ�$ς τ�υ Κ�λ�κ�τρ�νη, πρ�-
�ικ�ν�µε�ται τ� $)�ς και τ� �θ�ς της α)ηγ�σεως π�υ θα

ακ�λ�υθ�σει. Sαν��-
γ�ντας λ�γ� τη συ7�-
τηση πρ�σθ�τω εδ�
�τι στ�ν Τερτσ�τη
δεν �)ε�λ�µε µ�ν�
τ�ν απρ�θυµ� Κ�λ�-
κ�τρ�νη, αλλ� και
τ�ν επ�σης αρνητικ�
Φωτ�κ� ;ρυσανθ�-
π�υλ� (τ�ν Μαγ�υ-
λιαν�τη υπασπιστ�
τ�$ Κ�λ�κ�τρ�νη),
π�υ µ�ν� "�ρις «στις
π�λλ�ς παρακιν�-
σεις» τ�υ Τερτσ�τη
�"�µε και αυτ�$ τα
Απ�µνηµ�νε$µατα
(1858). Στ�ν Τερτσ�-
τη ακ�µη �)ε�λ�µε
και τα «Απ�µνηµ�-
νε$µατα Αυτ�σ"�-
δια» τ�υ Νικηταρ�,
π�υ δηµ�σ�ευσε στ�
περι�δικ� «Ελληνικ�» � Ν�κ�ς Β�ης µε δαψιλ� σ"�λια (Α-
ν�τυπ�, 1932). Στ�ν �δι� �)ε�λ�µε και τις Αναµν�σεις τ�υ
∆ηµητρ��υ Σ)�κα (περι�δικ� «Αρµ�ν�α» 1902), τ�υ Παναγ�
Σκ�υ7� και τ�υ ∆�µ�υ Τσ�λι�υ και θα ε�"αµε και τα π�λ$τι-
µα απ�µνηµ�νε$µατα τ�υ Ανδρ�α XαZµη, �πως � �δι�ς ε�"ε
συµ)ων�σει να κ�µει µε τ�ν Τερτσ�τη, αν δεν πρ�λ��αινε
� θ�νατ�ς τ�ν Καλα�ρυτιν� ηγ�τη.

Γν�µη µ�υ ε�ναι λ�ιπ�ν, �τι απ� π�υθεν� δεν πρ�κ$-
πτ�υν �ι ακρα�ες πρ�θ�σεις �ι �π��ες υπαινικτικ� απ�δ�δ�-
νται στ�ν Κ�λ�κ�τρ�νη. Γιατ�, αν�γκη δεν ε�"ε να αυτ�µυ-
θ�π�ιηθε� � Γ�ρ�ς. Η λ�+� «πατρικ� )ιγ�$ρα τ�υ �θν�υς»
(∆. ∆ηµητρ�π�υλ�ς, 2012) δεν κτ�σθηκε µετ� την δηµ�σ�-
ευση των απ�µνηµ�νευµ�των τ�υ Γ�ρ�υ τ� 1851. � «θρ$-
λ�ς» και � «µ$θ�ς» δεν µπ�ρ�$ν να περιµ�ν�υν. Με την
θαν� τ�υ τα ε�"ε �λα «τακτ�π�ι�σει» � µακαρ�της, ερ�µην
τ�υ και εν αγν��α τ�υ. Αν �θελα να συστ�σω µια �ι�λι�γρα-
)ικ� παραπ�µπ� για τ� τ� συν��η στην Αθ�να, αλλ� και σ' �-
λην την µικρ� τ�τε Ελλ�δα µε την αναγγελ�α τ�υ θαν�τ�υ
τ�$ Κ�λ�κ�τρ�νη, θα επ�λεγα «Τα κατ� την κηδε�αν τ�υ
Μακαρ�τ�υ Θ. Κ�λ�κ�τρ�ν�υ...» π�υ ε+�δωσε � Τριπ�λι-
τσι�της αγωνιστ�ς και µετ� λ�γι�ς και ε)ηµεριδ�γρ�)�ς
Νικ�λα�ς Παππαδ�π�υλ�ς τ� 1843 (επανακυκλ�)�ρησε
πρ�σ)�τως), �π�υ θα διαπιστ�σει κανε�ς �τι π�λ$ �λ�γα α-

Σ+)λι�, πνω σ’ �να σ+)λι� για τα Απ�µνηµ�νε�µατα 
τ�υ Θ. Κ�λ�κ�τρ�νη

Π�ρτρ�τ� 
τ�υ Θε�δ�ρ�υ Κ�λ�κ�τρ�νη.
Υδατ�γρα)�α εκ τ�υ )υσικ�$ 

απ� τ�ν Pierre Bonirote (1843).

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



TA NEA TH™ ¶IANA™10

π�µ�ν�υν για τ�ν �ρω� µας να πρ�σθ�σει στην «αυτ�µυ-
θ�π��ησ�» τ�υ �ταν υπαγ�ρε$ει τα απ�µνηµ�νε$µατ� τ�υ
κατ� τ� 1836. Συν�ψ�7ει γλα)υρ� � Ιω�ννης Φιλ�µων στην
δικ� τ�υ ε)ηµερ�δα «Αι�ν» στις 3-3-1843: «εις τα "ρ�νικ�
της Ελλ�δ�ς θ�λει ε�σθαι σπ�νι�ν )αιν�µεν�ν η ευγνωµ�-
σ$νη και τ� σ��ας τα �π��α αι επαρ"�αι �πασαι �δει+αν και
δεικν$�υσιν πρ�ς τ�ν α��διµ�ν Θε�δωρ�ν Κ�λ�κ�τρ�-
νην».

Εκε� �µως �π�υ � θρ$λ�ς πρ�ηγε�ται «µαστ�ρικ�» των
αναµν�σεων τ�υ Κ�λ�κ�τρ�νη, ε�ναι � "�ρ�ς τ�υ δηµ�τι-
κ�$ τραγ�υδι�$. Τα Κ�λ�κ�τρωνα�ικα τραγ�$δια �δ�νταν
«σαν π�λεµικ�ς ε)ηµερ�δες» της επ�"�ς. Π�λλ� µ�λιστα
στην πρ�επαναστατικ� περ��δ� (τα �κ�υγε � Αµ�ρ�σι�ς
Φραντ7�ς «παις �τι �ν»), ιδ�ως �µως στη δι�ρκεια τ�υ Α-
γ�να. «Τ� �ν�µα τ�υ στρατηγ�$ Κ�λ�κ�τρ�νη κατ�στη ως
επωδ�, � λα�ς παντ�$ �ψαλλε τραγ�$δια πρ�ς τιµ�ν τ�υ»,
γρ�)ει στην Ιστ�ρ�α τ�υ � αυτ�πτης και αυτ�κ��ς Σκ�τ�ς
)ιλ�λληνας Thomas Gordon (µετ�)ρ.Αλ�+. Παπαδιαµ�ντη).

Ιδ�ως �µως, θα πρ�σ�θετα εδ� τ�ν Ρ�γα, π�υ µε θαυµα-
στ� δι�ρατικ�τητα επαινε� τ�ν νεαρ�τατ� Κ�λ�κ�τρ�νη �-
ταν ακ�µη �ταν «στ� κλαρ�», στην σ$νθεσ� τ�υ «[µν�ς
Πατριωτικ�ς» (1797): «∆ι�ς τ�ν Κ�λ�κ�τρ�νη / π�σ�υς ε-
"θρ�$ς σκ�τ�νει / και τρ�"�υν σαν θηρ�α / µε "αρ� στη
)ωτι�. / Αυτ�� τυρ�νν�υς δεν ψη)�$ν / κι ελε$θερ�ι στ�ν
κ�σµ�ν 7�υν». Πρ�αν�κρ�υσµα ���αια αιωνι�τητας ante
quem. Και ερ�µην τ�υ κλε)τ�π�υλ�υ, σαρ�ντα "ρ�νια
πριν απ� την υπαγ�ρευση τ�$ 1836.

Κλε�νει � Κ�λ�κ�τρ�νης τα Απ�µνηµ�νε$µατ� τ�υ, τα-

πειν�, ωσε� απ�λ�γ�$µεν�ς σ' εµ�ς τ�υς νε��λληνες για
�σα (µας) �καµε. «Lσ�ν ηµπ�ρεσα �καµα τ� "ρ��ς µ�υ εις
την πατρ�δα και εγ� και �λη η )αµελι� µ�υ. Ε�δα την πα-
τρ�δα µ�υ ελε$θερη, ε�δα εκε�ν� π�υ π�θ�$σα και εγ� και
� πατ�ρας µ�υ και � π�ππ�ς µ�υ και �λη η γενε� µ�υ, κα-
θ�ς και �λ�ι �ι Rλληνες. Aπε)�σισα να π�ω εις �να περι-
��λι �π�υ ε�"α �+ω απ� τ� Αν�πλι... και ευ"αριστ�$µ�υν να
�λ�πω να πρ��δε$�υν τα µικρ� δ�νδρα �π�υ ε)$τευα...».
Lµως � µ��ραρ"�ς Κλε�πας τ�ν περ�µενε στη γων�α µε
τ�υς "ωρ�)$λακ�ς τ�υ...

Sαναδι��ασα πρ�σ)ατα τα Απ�µνηµ�νε$µατα τ�υ γερ�-
καπετ�νι�υ πρ�σπαθ�ντας µε �λ�µµα κριτικ�, να απ�)$γω
τις κληρ�ν�µηµ�νες διαθλ�σεις τ�υ παρελθ�ντ�ς. ∆εν �λ-
λα+α γν�µη.

Σε κ�θε περ�πτωση, �ι αναµν�σεις των ηρ�ων µας µε
την πηγα�α �κ)ραση αισθηµ�των πρ�ς )�λ�υς και αντιπ�-
λ�υς, �"�υν σ�µερα µεγ�λ� ενδια)�ρ�ν και ε�ναι λ�αν ευ-
πρ�σδεκτες.

ΣΠΥΡ�Σ Γ. ∆ΗΜΗΤΡΑΚ�Π�ΥΛ�Σ  ∆ικηγ�ρ�ς

Σηµ. Τ� παραπ�νω κε�µεν�, σε µικρ�τερη �κταση, �στειλα
στην ε)ηµερ�δα «Καθηµεριν�» για να δηµ�σιευθε� στα «Γρ�µ-
µατα Αναγνωστ�ν». Μ�υ υπ�δε�"θηκε ευγενικ�, να µει�σω
την �κτασ� τ�υ στ� µισ�, λ�γω �λλειψης "�ρ�υ. Πρ�τ�µησα τ�
γρ�µµα µ�υ να µε�νει ανεπ�δ�τ�.

Σπ.Γ.∆.

π¢πO∫∆∏∆∏™: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶È·ÓÈˆÙÒÓ “O A°IO™ °EøP°IO™”, M¿ÚÓË 54, ∞£∏¡∞ TK 104 37, TËÏ. 6937349935.
∂∫¢O∆∏™: M·Ù›Ó· °ÎÔ˘˙ÈÔ‡ÏË. ™À¡∆∞∫∆π∫∏ Oª∞¢∞: M·Ù›Ó· °ÎÔ˘˙ÈÔ‡ÏË, ™ÔÊ›· ¶··ÓÈÎfiÏ·, ¢ËÌ‹ÙÚË˜ TÚÈ·ÓÙ·-
Ê˘ÏÏ›‰Ë˜, TÛÈ¿ÁÎÚ·˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. ∂¶πª∂§∂π∞ - ∂∫∆À¶ø™∏: ∞µ∂§ °Ú·ÊÈÎ¤˜ ∆¤¯ÓÂ˜, ÙËÏ. 210 9711877. 

§O°APIA™MOI E£NIKH™ TPA¶EZA™

AÁ·ËÙÔ› Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜,

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

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

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

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

¶POE¢PO™: °ÎÔ˘˙ÈÔ‡ÏË ™Ù. M·Ù›Ó·
ºÈÏ›Ô˘ ¶Ï˘Ù¿ 76, TK 115 22 Aı‹Ó·
TËÏ. 210 6458339, KÈÓ. 6937 349935 
e-mail: mgouziouli@hotmail.com
ANTI¶POE¢PO™: Tριανταφυλλίδης Aν. ∆ηµήτρης
¶È¿Ó·, TK 22100 AÚÎ·‰›·   
TËÏ. 2710 431170, KÈÓ. 6982 591544
e-mail: trakis1988@hotmail.com
°. °PAMMATEA™: Παπανικόλα Θεοφ. Σοφία
§. ¶ÂÓÙ¤ÏË˜ 39, TK 15127 MÂÏ›ÛÛÈ·
KÈÓ. 6948 054566, Fax: 210 8048561
e-mail: papanikola_s@hotmail.com
TAMIA™: Σαρρής ∆. Mιλτιάδης
™. TÚÈÎÔ‡Ë 61, TK 18538 ¶ÂÈÚ·È¿˜
TËÏ. 210 4190294, KÈÓ. 6979348948
e-mail: miltos-sarris@hotmail.com
ME§H:
K·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘-P¿ÌÌÔ˘ BÔ‡Ï·,
A¯·›·˜ 15, TK 13121 N. §ÈfiÛÈ·, 
TËÏ. 210 5722387, KÈÓ. 6973505479
e-mail: jrarch@windowslive.com
Kανέλλος Παρ. Θανάσης,
¶È¿Ó·, TK 22100 AÚÎ·‰›·
TËÏ. 210 431164, KÈÓ. 6974692847
Tσιάγκρας Aθ. Kωνσταντίνος 
HÛÈfi‰Ô˘ 53, TK 12137 ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ 
KÈÓ. 6974457663, 
e-mail: dinos.tsiagras@gmail.com
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Τ� ∆.Σ. τ�υ Συλλ�γ�υ ευ"αριστε� τ�υς παρακ�τω για
την ���θει� τ�υς και τις πρ�σ)�ρ�ς τ�υς:
•∆ηµ�τρη Λαλι�τη για τις )αντασµαγ�ρικ�ς πρ���λ�ς
στην πρ�σ�ψη τ�υ Αγ��υ Γεωργ��υ την �ρα τ�υ επι-
τα)��υ, της Αν�στασης, και της ε�ρτ�ς τ�υ Αγ��υ,
•∆ενεκ� Αντων�α (20)€, Λαλι�τη ∆ηµ�τρη (20), Γιανναρ�
;�ρη (20), Τριαντα)υλλ�δη ∆ηµ�τρη (30), Καν�λλ� Κ.
Γε�ργι� (20), Κανελλ�π�$λ�υ ∆. ∆�µητρα (20), Κανελ-
λ�π�υλ� Αλ�κ� (30), Καρ�$ντ7� Παναγι�τη (50), Κα-
ν�λλ� Θαν�ση (30), Γκ�υ7ι�$λη Ματ�να (20), Αδαµ�-
π�$λ�υ Τασ�α (50), Παπαδ�π�υλ� Μι"�λη (100) και
Τρ�κα Τ�$λα (50) για την αγ�ρ� λ�υλ�υδι�ν για τ�ν ε-
πιτ�)ι�,
•Παναγι�τη ;αρ. Γιανναρ� για την πληρωµ� της συν-
δρ�µ�ς για τ� site τ�υ Συλλ�γ�υ,
•Τασ�α Ν. Αδαµ�π�$λ�υ για τ�ν στ�λισµ� τ�υ επιτα)��υ
και την πρ�σ)�ρ� της µαστ�"ας και των λ�υκ�υµι�ν
π�υ κερ�στηκαµε στην Παναγι�,
•Γι�ννη ∆ι�ν. Παπανικ�λα για την )ρ�ντ�δα, �στε �λ�
τ�ν Α$γ�υστ� να πρ���λ�νται, στην πλατε�α, ταιν�ες
για τα µικρ� παιδι�,
•Ν�νσυ Π. Κανελλ�π�$λ�υ για την �ργ�νωση και την α-

γ�ρ� αναλ�σιµων ειδ�ν για τις εκδηλ�σεις για τα παι-
δι� στην πλατε�α,
•Ευσταθ�α Αντ. Τριαντα)υλλ�δη για την δηµι�υργικ� α-
πασ"�ληση των παιδι�ν στις εκδηλ�σεις τ�υ Αυγ�$-
στ�υ,
•Θαν�ση Καν�λλ� για την πρ�σ)�ρ� τ�υ παγωτ�$ µε
τ� �π��� κεραστ�καµε �λ�ι τ�ν ∆εκαπεντα$γ�υστ�,
•∆ηµ�τρη Αντ. Τριαντα)υλλ�δη για την πρ�σ)�ρ� γλυ-
κ�ν (κ�υρκ�υµπ�νια) για τ�ν ∆εκαπεντα$γ�υστ�.
•Γι�ργ� Ευστρ. Κ�ρµπακη για την µετα)�ρ� των πε-
ριπατητ�ν απ� τις Βρυσ�$λες,
•Κ�στα Γεωργ�$λη απ� τ� µαγα7� στ� Λιµπ���σι για την
πρ�σ)�ρ� γλυκ�ν στη γι�ρτ� στ� Αρκ�υδ�ρεµα.
•Εταιρε�α Β�γιατ7�κης - Παπαθυµ��υ για την πρ�σ)�-
ρ� των ταµπελ�ν π�υ τ�π�θ�τησε � Σ$λλ�γ�ς στ�
"ωρι�,
•;ρ�στ� Καρ�$ντ7�, Αντ�νη και ∆ηµ�τρη Τριαντα)υλ-
λ�δη, Θαν�ση Καν�λλ�, ∆ηµ�τρη Π. Σιψ�, Θ$µι� Ν. Σι-
ν�νη, Λευτ�ρη Μπ�ιντ�, Μ�τσ� Αγαλ��υ και Σ�$λη
Πρ�νταλ� για τ� γκρ�µισµα των µαντρ�ν γ$ρω απ�
την παιδικ� "αρ�, εν�ψη της ανακα�νισ�ς της.

E ι δ ήσ ε ι ς  -  Σχόλ ι α

Eυχαρ ι σ τ ί ε ς

•Με την τ�ρηση των µ�τρων για την πανδηµ�α γι�ρτα-
σαν �ι Πιανι�τες τ� Π�σ"α, τ' Αγιωργι�$, της Xω�δ�-
"�υ Πηγ�ς στ� Αρκ�υδ�ρεµα (7/5/21) και των Αγ�ων Α-
ναργ$ρων (1/7/21).
•� Σ$λλ�γ�ς µας πρ�σ)ερε τσ�υρ�κια στ�υς µ�νιµ�υς
κατ��κ�υς τ�υ "ωρι�$ την παραµ�ν� τ�υ Π�σ"α και
γλυκ� αν�µερα τ\ Αγιωργι�$ στ�υς επισκ�πτες και
πρ�σκυνητ�ς.
•� ∆�µ�ς Τρ�π�λης και � Σ$λλ�γ�ς ;ρυσ��ιτσιωτ�ν
πραγµατ�π��ησαν εκδ�λωση στ� ;ρυσ���τσι την Κυ-
ριακ� 9 ΜαZ�υ 2021 για τ�ν ε�ρτασµ� της 200ης επε-
τε��υ πρ�σκυν�µατ�ς τ�υ Θε�δωρ�υ Κ�λ�κ�τρ�νη
στην Παναγι� στ� ;ρυσ���τσι και της Ανακ�ρυ+ης της
πρ�της π�λιτικ�ς και στρατιωτικ�ς δι��κησης της επα-
ν�στασης στην Αρκαδ�α. Τ�ν πανηγυρικ� της ηµ�ρας
εκ)�νησε � κ. Γε�ργι�ς Πρα"αλι�ς, Τακτικ� µ�λ�ς της
Εταιρε�ας Πελ�π�ννησιακ�ν Σπ�υδ�ν.
•Τ�ν Ι�$νι� �γιναν �ι εργασ�ες δι�ν�ι+ης αγρ�τικ�ν
δρ�µων και "ανδ�κων, απ� τ�ν ∆�µ� Τρ�π�λης, στην
δηµ�τικ� εν�τητα Φαλ�νθ�υ. Στην Πι�να για αρκετ�ς
µ�ρες δ�$λεψε η µπ�υλντ�7α και δι�ρθωσε τ�υς α-
γρ�τικ�$ς δρ�µ�υς.
•Σ$µ)ωνα µε ανακ�ιν�σεις της Περι)�ρειας Πελ�π�ν-
ν�σ�υ και µετ� απ� επ�σκεψη, στ� ;ρυσ���τσι, τ�υ Πε-
ρι)ερει�ρ"η Πελ�π�νν�σ�υ Π. Ν�κα, σ"εδι�7εται η α-
νασυγκρ�τηση τ�υ µ�υσε��υ δασικ�ς ιστ�ρ�ας. "Θα
��ηθ�σ�υµε ως Περι)�ρεια Πελ�π�νν�σ�υ στην ανα-

συγκρ�τηση τ�υ µ�υσε��υ δασικ�ς ιστ�ρ�ας τ�υ Μαι-
ν�λ�υ, π�υ µπ�ρε� να επιτελ�σει σπ�υδα�� ρ�λ� στην
εκπα�δευση µαθητ�ν και ν�ων σε περι�αλλ�ντικ� θ�-
µατα και ιδια�τερα στη δασ�π�ν�α" σηµε�ωσε � περι-
)ερει�ρ"ης Παναγι�της Ν�κας π�υ επισκ�)τηκε τ�
"�ρ�, µε υπηρεσιακ�$ς παρ�γ�ντες, στις 17-6-2021.
•Εκδηλ�σεις πραγµατ�π��ησε � ∆�µ�ς Τρ�π�λης, τ�
πρω� της Κυριακ�ς 27 Ι�υν��υ, για την 196η επ�τει�
της ιστ�ρικ�ς µ�"ης των Τρικ�ρ)ων. � πανηγυρικ�ς
της ηµ�ρας εκ)ων�θηκε απ� τ�ν συντα+ι�$"� καθη-
γητ� Γι�ργ� Βλ�ση. Rγινε απαγγελ�α π�ι�µατ�ς για
την µ�"η, �πως και τραγ�$δι µε συν�δε�α κλαρ�ν�υ α-
π� τ�ν Σπ$ρ� Ανδριαν�π�υλ�. Στη συν�"εια � ∆�µαρ-
"�ς της Τρ�π�λης Κ�στας Τ7ι�$µης µα7� µε τ�ν εκπρ�-
σωπ� τ�υ ΣΑ�� ∆. Καραµ�τρ�, α)�$ µ�λησαν για τ�
�ργ� π�υ �"ει γ�νει για την αν�δει+η τ�υ µ�ν�πατι�$
π�υ �δηγε� στα Ταµπ�$ρια τ�υ Κ�λ�κ�τρ�νη και στη
σκην� τ�υ Υψηλ�ντη και για τις εν�ργειες π�υ θα ακ�-
λ�υθ�σ�υν, πρ�"�ρησαν σε συµ��λικ� τ�π�θ�τηση ε-
νηµερωτικ�ς πινακ�δας για τ� µ�ν�π�τι.
•� ∆�µ�ς Τρ�π�λης, µε την τ�πικ� κ�ιν�τητα, πραγµα-
τ�π��ησαν, στην Αλων�σταινα την Κυριακ� 25-7-2021,
εκδ�λωση για τη Xαµπ�α Κ�λ�κ�τρ�νη.
Στην πλατε�α της Αλων�σταινας, τελ�στηκε τρισ�γι�,
κατ�θεση στε)�νων και ακ�λ�$θησε �µιλ�α απ� τ�ν
∆ικηγ�ρ� και τακτικ� µ�λ�ς της Εταιρε�ας Πελ�π�ν-
νησιακ�ν Σπ�υδ�ν κ. Σπ$ρ� ∆ηµητρακ�π�υλ�.



Ν�α Πρ)εδρ�ς της Ν,∆Ε Αρκαδ�ας 
η Βλια Μαυραειδ�π��λ�υ!

Ν�α πρ�εδρ�ς της ∆ι�ικ�$σας Επιτρ�π�ς Εκλ�γικ�ς Περι)�ρει-
ας Αρκαδ�ας (Ν�∆Ε Αρκαδ�ας), ε+ελ�γη η συµπατρι�τισσ� µας Β�-
λια Θ. Μαυραειδ�π�$λ�υ, συγκεντρ�ν�ντας 597 ψ�)�υς, �ναντι
586 τ�υ συνυπ�ψη)��υ της, Ανδρ�α Μπ�$ρα (απ� τ� Μα�ναλ�).

Η Β�λια (Βασιλικ�) Μαυραειδ�π�$λ�υ ε�ναι Φυσικ�θεραπε$τρια,
πρ�ην Πρ�εδρ�ς της �ΝΝΕ∆ Αρκαδ�ας, εν� στα )�ιτητικ� της
"ρ�νια, δραστηρι�π�ι�θηκε ενεργ� µε τη ∆ΑΠ-Ν∆ΦΚ στην π�λη
της Θεσσαλ�ν�κης.

Επ�σης, µ�λ�ς της Ν�∆Ε-∆ΕΕΠ εκλ�"θηκε � συµπατρι�της µας
Αριστ�τ�λης Κ. Κανελλ�π�υλ�ς.

Συγ�αρητ	ρια. Ευ��µαστε καλ	 και παραγωγικ	 θητε�α.
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Στ� Απ�στ�λ�π�$λει� Πνευµατικ� Κ�ντρ� τ�υ ∆�µ�υ Τρ�π�λης, �γινε στις 4-6-2021 η τελε-
τ� παρ�δ�σης - παραλα��ς συσκευ�ς αυτ�µατων θωρακικ�ν συµπι�σεων E6CPR της Amoul,
απ� τ�ν Πρ��δρ� και ∆ιευθ$ν�ντα Συµ��$λ� της εταιρε�ας Isoplus κ. Γι�ργ� Κωτσι�π�υλ� (γι�
της συµπατρι�τισσ�ς µας Σταµ�τας Σωτ. Αργυρ�π�$λ�υ), στ� ΕΚΑΒ Τρ�π�λης.

Πρ�κειται για τη δωρε� µιας π�λ$τιµης συσκευ�ς µ�ναδικ�ς σε πανελλαδικ� εµ��λεια, π�υ
πα�7ει σπ�υδα�� ρ�λ� σε περιστατικ� καρδιακ�ς ανακ�π�ς. ∆�νει στ�υς γιατρ�$ς και στ�υς
διασ�στες �να επιπλ��ν 7ευγ�ρι "ερι�ν (ρ�µπ�τ) και την δυνατ�τητα να παρακ�λ�υθ�$ν απ�
τ� µ�νιτ�ρ πως ε+ελ�σσεται η π�ρε�α υγε�ας τ�υ ασθεν�$ς, εν� αυτ�� επικεντρ�ν�νται στις
λ�ιπ�ς εν�ργειες π�υ απαιτ�$νται  κατ� την δι�ρκεια της ανα7ω�γ�νησης.

Παρ�ντες στην τελετ�, εκτ�ς των υπε$θυνων τ�υ EKAB, �ταν � κ. Γι�ργ�ς Λαγ�ς Αντιδ�-
µαρ"�ς Τρ�π�λης ως εκπρ�σωπ�ς τ�υ ∆�µαρ"�υ Τρ�π�λης και κ. Τ�σ�ς Τ7αν�ς ∆ι�ικητ�ς τ�υ
Παναρκαδικ�$ Ν�σ�κ�µε��υ, �ι �π���ι ευ"αρ�στησαν τ�ν κ. Κωτσι�π�υλ�.

Συγ�α�ρ�υµε τ�ν συµπατρι�τη µας και τ�υ ευ��µαστε υγε�α και πρ��δ�.

Σπ�υδα�α πρ�σ��ρ στ� EKAB Tρ�π�λης
απ) τ�ν Γι�ργ� N. Kωτσι)π�υλ�!

Βασ�λης Ευαγγ. ∆ελ�ς 
� Βασ�λης � ∆ελ�ς �)υγε απ� την Πι�να για την Αυ-

στραλ�α µε την �ικ�γ�νει� τ�υ, την αγαπηµ�νη τ�υ σ$7υ-
γ� Ελ�νη και τα τρ�α τ�υς παιδι�, τη Β�$λα, τ� Βαγγ�λη
και την Αθην� τ� 1963 για µια καλ$τερη �ικ�ν�µικ� τ$"η.
Συν�ντησε εκε� τα κ�υνι�δια τ�υ και �λλ�υς π�λλ�$ς πα-
τρι�τες µε τ�υς �π���υς συµπ�ρε$τηκε �λα αυτ� τα
"ρ�νια δηµι�υργ�ντας µια υπ�ρ�"η �ικ�γ�νεια µε π�λλ�
εγγ�νια και δισ�γγ�να µ�σα στην Ελληνικ� κ�ιν�τητα της
ΑδελαZδας της Αυστραλ�ας, �π�υ �ι ανα)�ρ�ς για την πα-
τρ�δα �ταν και ε�ναι π�ντα 7ωνταν�ς. Η 7ω� δεν τ�υ "αρ�-
στηκε σε �λα. Υπ�ρ+αν π�λλ�ς δ$σκ�λες στιγµ�ς µε α-
π�λειες δικ�ν τ�υ ανθρ�πων. Εκε�ν�ς �µως στ�κεται µ�-
"ρι σ�µερα δυνατ�ς απ�λαµ��ν�ντας  την αγ�πη της ω-
ρα�ας τ�υ �ικ�γ�νειας µ�σα π�ντα στην αν�ι"τ� τ�υ α-
γκαλι�.

Ευ��µαστε στ� συµπατρι�τη µας και την �ικ�γ�νει�
τ�υ υγε�α και πρ��δ�.

� Βασ�λης µε την �ικ�γ�νει� τ�υ,
στα γεν�θλι� τ�υ, στα 90, 12 Φε�ρ�υαρ��υ 2021.
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Σε �να απ� τα πι� δραστ�ρια µ�λη τ�υ Συλλ�γ�υ µας, τ�ν Θ�δωρ� Συψ�, (γι� τ�υ Ντ�ν�υ
τ�υ Παπαρ�$ντα), ανα)ερ�µαστε στ� παρ�ν �ρθρ� για να γνωρ�σ�υµε καλ$τερα τ�ν �δι� και
την �ικ�γ�νει� τ�υ και για να τ�ν τιµ�σ�υµε για τ� συνε"�ς ενδια)�ρ�ν και τις πρ�σ)�ρ�ς
τ�υ στ� "ωρι� µας και τ�ν Σ$λλ�γ�.

� Θ�δωρ�ς γενν�θηκε στην Πι�να στις 20 Σεπτεµ�ρ��υ 1938. Γ�νε�ς τ�υ � Κων/ν�ς Συψ�ς
και η Γεωργ�α Κ�7ι�υ και αδ�λ)ια τ�υ � Γι�ργ�ς, � Βαγγ�λης και η Ευσταθ�α. Μετ� τ� δηµ�τι-
κ� σ"�λε�� στην Πι�να, π�γε γυµν�σι� στη Βυτ�να. Π�ρασε τα παιδικ� και ε)η�ικ� τ�υ "ρ�νια,
κ�ντ� στην �ικ�γ�νει� τ�υ στην Πι�να π�υ �σ)υ7ε τ�τε απ� 7ω�. R7ησε την αγρ�τικ� 7ω�, (�
µ$λ�ς τ�υ Καλ�γερ�υ �ταν τ� στ�κι τ�υ), τις συναντ�σεις µε τ�υς συµπατρι�τες τ�υ στα µα-
γα7ι� και τα πανηγ$ρια τ�υ "ωρι�$, τα δ$σκ�λα "ρ�νια µ�"ρι τ� 1956, π�υ �)υγε για την Αµε-
ρικ�.

Καλεσµ�ν�ς απ� τ�ν θε�� τ�υ Γι�ννη Συψ� �ρ�θηκε µεταν�στης στ� Σικ�γ� τ�ν Σεπτ�µ�ρι�
τ�υ 1956. Γρ�γ�ρα πρ�σαµ�στηκε και απ� την ηλικ�α των 22 "ρ�νων και για 37 �τη �ταν ιδι�-
κτ�της πρ�σωπικ�ς επιτυ"ηµ�νης επι"ε�ρησης. Παντρε$τηκε την Αικατερ�-
νη Συψ� και απ�κτησαν τρ�α παιδι�, τ�ν Κωνσταντ�ν�, τ�ν ∆ηµ�τρη και την
Ευαγγελ�α, �λα απ�)�ιτ�ι πανεπιστηµ�ων.

Απ� νωρ�ς ασ"�λ�θηκε µε τα κ�ιν�, τ�ν Ελληνισµ� της Αµερικ�ς, την ελ-
ληνικ� παρ�ικ�α τ�υ Σικ�γ� και τις εν�ρ�ες τ�υ τ�υ Ι.Ν. Αναλ�ψεως-Σικ�γ�
Ιλλ. Και τ�υ Ι. Ν. Αγ��υ ∆ηµητρ��υ-Elmhurst Ιλλ..

�ι µεγ�λες πρ�σπ�θειες τ�υ συµπατρι�τη µας για τ� κ�ιν� καλ� ανα-
γνωρ�7�νται απ� �λ�υς. ;αρακτηριστικ� ε�ναι τα απ�σπ�σµατα, π�υ παρα-
θ�τ�υµε πι� κ�τω, απ� την επιστ�λ� τ�υ πρωτ�πρεσ�$τερ�υ τ�υ Ι. Ν. Αγ��υ
∆ηµητρ��υ Παναγι�τη Μαλαµ� πρ�ς τ�ν Επ�σκ�π� Σικ�γ� Ι�κω�� µε την
πρ�ταση για την απ�ν�µ� στ�ν Θ�δωρ� τ�υ τ�τλ�υ τ�υ �ρ"�ντα τ�υ �ι-
κ�υµενικ�$ Πατριαρ"ε��υ:

Ε����τατ� Μητρ�π�λτη Ι�κω��
Ελλην�ρθ�δ��ης Μητρ�π�λεως τ�υ Σικ�γ� Ιλιν�ις .....................................
� κ. Συψ�ς απ�τελε ενεργ� µ�λ�ς της κ�ιν�τητας τ�υ Αγ. ∆ηµητρ�υ για

π�νω απ� 20 �ρ�νια. Υπ�ρ�ε α$�σιωµ�ν�ς υπ�στηρικτ�ς και &ωτικ�ς σηµα-
σας ηγ�της της κ�ιν�τητας στην πραγµατ�π�ηση µεγ�λων �ργων συµπερι-
λαµ�αν�µ�νων της κατασκευ�ς τ�υ �ικ�δ�µ�µατ�ς της εκκλησας καθ'ς και
τ�υ Κ�ντρ�υ Νε�τητας ... Υπηρετε αδι�κ�πα τ� Συµ��*λι� της Εν�ρας για
π�νω απ� 20 �ρ�νια. +�ει υπ�ρ�ει για 2 θητεες Πρ�εδρ�ς της Εν�ρας µας
και συνε�&ει να την υπηρετε µ' αυτ�ν την ιδι�τητα. Επσης ��ει υπ�ρ�ει
Πρ�εδρ�ς τ�υ Φεστι��λ καθ'ς και Πρ�εδρ�ς τ�υ Ελληνικ�* Σ��λε�υ.... �
κ�ς Συψ�ς ��ι µ�ν�ν ��ει απ�δει�θε �νας ε�αιρετικ�ς ηγ�της �λ�κληρης
της Εκκλησιαστικ�ς µας Κ�ιν�τητας, αλλ� παραµ�νει και �νας α$�σιωµ�ν�ς
σ*&υγ�ς και αγαπητ�ς πατ�ρας. Πρ�κειται για πρ�σωπ� τ� �π�� πρ�σπαθε
γενναα για �τιδ�π�τε καλ� για την �ρθ�δ��α και τ�ν Ελληνισµ�.

..........................................................................................................................

Ε����τατε, για τ�υς παραπ�νω λ�γ�υς σας πρ�τενω να τ�υ απ�νεµετε
τ�ν ττλ� τ�υ 4ρ��ντα τ�υ �ικ�υµενικ�* Πατριαρ�ε�υ.

+�ει απ�δε�ει �τι εναι ��ι�ς αυτ�ς της µεγ�λης τιµ�ς και �τι θα µπ�ρε
να πρ�ωθ�σει ακ�µη περισσ�τερ� την απ�στ�λ� τ�υ Σ'µατ�ς των Αρ��-
ντων σε �λ�κληρ� τ�ν κ�σµ�, διαδδ�ντας τ� Μ�νυµα τ�υ 5ριστ�* και της
Εκκλησας Τ�υ.

..........................................................................................................................

Ιερε*ς Παναγι'της Μαλαµ�ς, πρωτ�πρεσ�*τερ�ς

Σε αναγν�ριση των υπηρεσι�ν π�υ �+ει πρ�σ��ρει στην ,ρθ)δ�8η Εκκλησ�α � Θ)δωρ�ς Συψ�ς τιµ�θηκε απ) τ�ν ,ι-
κ�υµενικ) Πατριρ+η Βαρθ�λ�µα�� µε τ� ,���κι� τ�υ Dρ+�ντ�ς ,στιαρ��υ της Αγ�ας τ�υ 3ριστ�� Μεγλης Εκκλησ�ας.

O Θ�δωρ�ς ε�ναι µ�λ�ς της Α;ΕΠΑ. Εκλ�"θηκε απ� τ�υς κατ��κ�υς τ�υ Elmhurst Ill. ως αντιπρ�σωπ�ς τ�υς στην κ�-
µητε�α τ�υ Du Page. Επ�σης, �ργ�νωσε στ� Σικ�γ� την πρ�τη Ελλην�αµερικανικ� Παρ�λαση για την Ηµ�ρα της Ανε-
+αρτησ�ας (υπ� την καθ�δ�γηση τ�υ κ. Β. Φ�τ�ς) καθ�ς και Βραδι� Ελληνικ�ς Κληρ�ν�µι�ς (υπ� την επ�πτε�α τ�υ κ.
Β. Βραν�).

Συγ�α�ρ�υµε τ� συµπατρι�τη µας για την π�λυσ�ιδ	 δρ�ση τ�υ και ευ��µαστε υγε�α και πρ��δ� σε αυτ�ν και την �ι-
κ�γ�νει� τ�υ.

Για να γνωριστ��µε καλ�τερα ...
Η σελ�δα των 8ενιτεµ�νων 

,ικ�γ�νεια Θ)δωρ�υ Κ. Συψ� (Παπαρ��ντα)

O Θ�δωρ�ς µε τ�ν αδελ)� τ�υ
Bαγγ�λη.
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K O I N ø N I K A
Γάµοι
• � Γι�ννης Π. Γεωργακ�π�υλ�ς, παντρε$τηκε στις 8-5-2021
την Ιω�ννα Γεωργ��υ.
• � ∆ηµ�τρης Π. Καν�λλ�ς, παντρε$τηκε, στις 5-6-2021 στ� εκ-
κλησ�κι της Αν�ληψης, στη θ�ση \\Ταµπ�$ρια\\, στην Καµεν�τσα
Γ�ρτυν�ας, την Γεωργ�α Σταθ�π�$λ�υ.
• Η Γεωργ�α ∆. Κασσ�ρη, κ�ρη της συγ"ωρεµ�νης συµπατρι�-
τισσ�ς µας Β�σως Π. Γιανναρ�, παντρε$τηκε, στ�ν Ι. Ν. Αγ��υ
Νικ�λ��υ Λαγ�νησ��υ, στις 12-6-2021, τ�ν ;ρ�στ� Μ�σ"�.
• � Μ�ρι�ς Γ. Καν�λλ�ς, παντρε$τηκε, στις 10-7-2021, την
Σταυρ�$λα Μ�σ"�π�$λ�υ, στ�  εκκλησ�κι τ�υ Αγ. ∆ηµητρ��υ,
στ� κτ�µα Ηλ�κτρα στην Παιαν�α, �π�υ δ�θηκε και η γαµ�λια
δε+�ωση.
• � Μιλτι�δης ∆. Σαρρ�ς, παντρε$τηκε, στις 10-7-2021, στ�ν Ι.
Ν. Αγ��υ Γεωργ��υ Πι�νας, την  �ρτεµη Π�τ�σ�γλ�υ.
• Η Γεωργ�α Κ. Γιανναρ�, παντρε$τηκε στις 27-8-2021 τ�ν Βασ�-
λη Καγι�$λη.
• � Γι�ργ�ς Β. Τ7αµαλ�ς, παντρε$τηκε, στ�ν Ι. Ν. Αγ��υ Αθανα-
σ��υ Θησε��υ Αθ�νας, στις 18-9-2021, την Μαρ�α Ρ�νη. Η γαµ�-
λια δε+�ωση δ�θηκε στην α�θ�υσα εκδηλ�σεων ''�δ�ς Κασ-
σ�νδρας'', στ�ν Β�τανικ�.
• Η Β�$λα Γ. Σαραντ�π�$λ�υ, παντρε$τηκε, στις 19-9-2021, τ�ν
Κων/ν� Τσαγκ�γεωργα, στ� εκκλησ�κι των Παµµεγ�στων Τα-
+ιαρ"�ν, στ� Κτ�µα Venus Epavlis στις Α)�δνες, �π�υ δ�θηκε
και η γαµ�λια δε+�ωση.
• Η ∆�µητρα Τρ. Μπαρ�$)η, κ�ρη της συµπατρι�τισσ�ς µας Ε-
λ�νης Π. Σιν�νη, παντρε$τηκε, στις 25-9-2021, στ�ν Ι. Ν. Αγ�ας
Παρασκευ�ς Αλων�σταινας, τ�ν Σπ$ρ� Αγι�τη.
• Η ∆�µητρα Θ. Γιανναρ�, παντρε$τηκε, στις 25-9-2021, στ�ν Ι. Ν.
Αγ��υ Παντελε�µ�ν�ς, στη Σκα)ιδι� Ηλε�ας, τ�ν Γι�ργ� Μαντ�.
Ευ��µαστε κ�θε ευτυ��α και καλ��ς απ�γ�ν�υς.

Γεννήσεις
• Η Π�πη ;ρ. Σταυρ�π�$λ�υ, κ�ρη της Κικ�ς Θ. Τρ�κα, και � σ$-
7υγ�ς της Αλ�+ανδρ�ς Στυλιαν�ς, απ�κτησαν, στις 3-12-2020,
αγ�ρ�κι, τ� πρ�τ� παιδ� τ�υς.
• � ∆ηµ�τρης Τριαντα)υλλ�δης, εγγ�ν�ς της Ευσταθ�ας Ι. Πα-
πανικ�λα και η σ$7υγ�ς τ�υ Ευαγγελια Πατ�τσα, απ�κτησαν,
στις 22-3-2021, αγ�ρ�κι, τ� δε$τερ� παιδ� τ�υς.
• Η Βασιλικ� Αγρ�)α, κ�ρη της Παναγι�τας Ι. Γκ�ρ�υ, και � σ$-
7υγ�ς της Ευ�γγελ�ς Πεντα)ρ�νιµ�ς, απ�κτησαν, στις 27-4-
2021, αγ�ρ�κι, τ� δε$τερ� παιδ� τ�υς.
• � Θ�δωρ�ς Αν. Σιψ�ς και η σ$7υγ�ς τ�υ Ν�σια Ανδριαν�π�$-
λ�υ, απ�κτησαν, στις 14-5-2021, αγ�ρ�κι, τ� δε$τερ� παιδ�
τ�υς.
• � Λευτ�ρης Μπ�ιντ� και η σ$7υγ�ς τ�υ Κιµ�τε, απ�κτησαν,
την 1-6-2021, αγ�ρ�κι, τ� τ�ταρτ� παιδ� τ�υς.
• � Τ�κης ;ρ. Λυµπερ�π�υλ�ς, γι�ς της Τ�$λας Γ. Σαραντ�-
π�$λ�υ, και η σ$7υγ�ς τ�υ Γι�ννα Πλι�τα, απ�κτησαν, στις 17-
6-2021, αγ�ρ�κι, τ� πρ�τ� παιδ� τ�υς.
• Η Γεωργ�α, κ�ρη τ�υ Κ�στα Γκ�ρ�υ και της Ευγεν�ας Γ. Σιψ�,
και � σ$7υγ�ς της Αλ�+ης Αλε+�π�υλ�ς, απ�κτησαν, στις 27-7-
2021, κ�ριτσ�κι, τ� δε$τερ� παιδ� τ�υς.
• � Ηλ�ας Γρ. Ταπειν�ς, γι�ς της Μαρ�ας Ι. Σαραντ�π�$λ�υ, και
η σ$7υγ�ς τ�υ Monica Conthe, π�υ 7�υν στη Xυρ�"η, απ�κτη-
σαν, στις 7-8-2021, αγ�ρ�κι, τ� πρ�τ� παιδ� τ�υς.
• � Ανδρ�ας Ν. Σαραντ�π�υλ�ς και η σ$7υγ�ς τ�υ ;ριστ�να
Τ�$ντα, απ�κτησαν, στις 11-8-2021, κ�ριτσ�κι, τ� πρ�τ� παιδ�
τ�υς.
• � Τ�σ�ς Ν. Σαραντ�π�υλ�ς και η σ$7υγ�ς τ�υ Μαρ�να Γεωρ-
γ�π�$λ�υ, απ�κτησαν, στις 3-9-2021, κ�ριτσ�κι, τ� δε$τερ�
παιδ� τ�υς.
• Η Ελ�νη Ν. Παπαδ�π�$λ�υ, εγγ�ν� της συγ"ωρεµ�νης συ-
µπατρι�τισσ�ς µας Ελ�νης ∆. Σαρρ�-Σπυρ�π�$λ�υ, και � σ$-
7υγ�ς της Ν�κ�ς Μπ�7ας, απ�κτησαν, στις 12-10-2021, κ�ριτσ�-
κι, τ� δε$τερ� παιδ� τ�υς.
• Η Γεωργ�α Κ. Γιανναρ� και � σ$7υγ�ς της Βασ�λης Καγι�$λης
απ�κτησαν στις 25-10-2021, αγ�ρ�κι, τ� πρ�τ� παιδ� τ�υς.
Στους ευτυχείς γονείς ευχόµαστε ολόψυχα να ζήσουν ευτυχι-
σµένα τα νεογέννητα.

Βαπτίσεις
• � Θε�)�νης Σµαργιανν�κης, γι�ς της Σ�)�ας Παπανικ�λα, και
η σ$7υγ�ς τ�υ Νατ�σα ∆ηµητρ��υ, ��πτισαν, στις 30-5-2021,
στ�ν Ι. Ν. Κ�ιµ�σεως της Θε�τ�κ�υ στη Βραυρ�να, την κ�ρη
τ�υς. Η Σ�)ι�ννα ε�ναι τ� δε$τερ� παιδ� τ�υς.
• Η Γεωργ�α ∆. Κασσ�ρη, κ�ρη της συγ"ωρεµ�νης συµπατρι�-
τισσ�ς µας Β�σως Π. Γιανναρ�, και � σ$7υγ�ς της ;ρ�στ�ς Μ�-
σ"�ς, ��πτισαν, στ�ν Ι. Ν. Αγ��υ Νικ�λ��υ Λαγ�νησ��υ, στις 12-
6-2021, τ�ν γι� τ�υς. � ∆ηµ�τρης ε�ναι τ� πρ�τ� παιδ� τ�υς.
• Η Rλλη Κ. Συψ� και � σ$7υγ�ς της ;ρ�στ�ς ;α�ι�ρας, ��πτι-
σαν, στ�ν Ι. Ν. Αγ��υ Γεωργ��υ Καρ�α, στις 3-7-2021, τ�ν γι�
τ�υς. � Αλ�+ανδρ�ς ε�ναι τ� πρ�τ� παιδ� τ�υς.
• Η Ιω�ννα Αντ. Γραµµατικ�π�$λ�υ, εγγ�ν� της συγ"ωρεµ�νης
συµπατρι�τισσ�ς µας Ελ�νης ∆. Σαρρ�-Σπυρ�π�$λ�υ, και �
σ$7υγ�ς της Τριαντ�)υλλ�ς Σταυρακ�δης, ��πτισαν, στην Πα-
ναγ�α, στη ∆�ν�$σα Κυκλ�δων, στις 20-6-2021, την κ�ρη τ�υς.
Η Λυδ�α ε�ναι τ� δε$τερ� παιδ� τ�υς.
• � Μιλτι�δης ∆. Σαρρ�ς και η σ$7υγ�ς τ�υ �ρτεµη Π�τ�σ�-
γλ�υ, ��πτισαν, στ�ν Ι. Ν. Αγ��υ Γεωργ��υ Πι�νας, στις 10-7-
2021, τ�ν γι� τ�υς. � ∆ηµ�τρης ε�ναι τ� πρ�τ� παιδ� τ�υς.
• � Π�τρ�ς Κ. Πετρ�π�υλ�ς και η σ$7υγ�ς τ�υ Bικτωρ�α Mα-
σκ�νη ��πτισαν στ�ν I. N.Aγ. ∆ηµητρ��υ στ� Kε)αλ�ρι Kη)ισι�ς,
στις 11-7-2021, την κ�ρη τ�υς. Η Ελ�νη ε�ναι τ� δε$τερ� παιδ�
τ�υς.
• Η Σταυρ�$λα Π. Σιψ� και � σ$7υγ�ς της Αλ�+ης Xαρκ�δης,
��πτισαν, στ�ν Ι. Ν. Αγ��υ Ιω�ννη, στ� Λιµπ���σι, στις 24-7-2021,
τ�ν γι� τ�υς. Ν�ν�ς � Γι�ργ�ς ∆. Σιψ�ς. �  Παναγι�της ε�ναι τ�
δε$τερ� παιδ� τ�υς.
• Η Ελ�νη Θ. Καν�λλ�υ και � σ$7υγ�ς της Κ�στας Παπαπανα-
γι�τ�υ, ��πτισαν, στ�ν Ι. Ν. Αγ��υ Γεωργ��υ Πι�νας, στις 5-9-
2021, την κ�ρη τ�υς, Η Θε�δ�ρα ε�ναι τ� δε$τερ� παιδ� τ�υς.
• � Θαν�σης Αλ. Σιψ�ς και η σ$7υγ�ς τ�υ Natalie Vallorani,
��πτισαν, στ� Τ�ρ�ντ�, στις 5-9-2021, την κ�ρη τ�υς. Η Φ���η ε�-
ναι τ� δε$τερ� παιδ� τ�υς.
• � ∆ηµ�τρης Αντ. Τριαντα)υλλ�δης και η σ$7υγ�ς τ�υ Ευαγ-
γελ�α Πατ�τσα, ��πτισαν, στ�ν Ι. Ν. Αγ��υ Γεωργ��υ Πι�νας, στις
12-9-2021, τ�ν γι� τ�υς. � Μι"α�λ-Γε�ργι�ς ε�ναι τ� δε$τερ�
παιδ� τ�υς.
• � Γι�ργ�ς Β. Τ7αµαλ�ς και η σ$7υγ�ς τ�υ Μαρ�α Ρ�νη, ��πτι-
σαν, στ�ν Ι. Ν. Αγ��υ Αθανασ��υ Θησε��υ Αθ�νας, στις 18-9-
2021, τ�ν γι� τ�υς. � Βασ�λει�ς ε�ναι τ� πρ�τ� παιδ� τ�υς.
Στους ευτυχείς γονείς ευχόµαστε να χαίρονται τα νεοφώτιστα.

Αυτοί που “έφυγαν”...

• Απε��ωσε, στις 22-4-2021, σε ηλικ�α 84 ετ�ν, η �υραν�α, "�ρα
τ�υ συγ"ωρεµ�ν�υ συµπατρι�τη µας Γεωργ��υ Π. Μισιακ�$.
Κηδε$τηκε, στις 24-4-2021, στ� νεκρ�τα)ε�� της Πι�νας. Θερ-
µ� συλλυπητ�ρια στα παιδι� της Σ�)�α και Γι�τα, στα εγγ�νια
της, και τ�υς λ�ιπ�$ς συγγενε�ς.
• Απε��ωσε, στις 12-5-2021, σε ηλικ�α 101 ετ�ν, η Ελ�νη ∆. Σαρ-
ρ�, "�ρα Ιω�ννη Σπυρ�π�υλ�υ. Κηδε$τηκε στ� νεκρ�τα)ε��
Περιστερ��υ Αττικ�ς. Θερµ� συλλυπητ�ρια στα παιδι� της Ρε-
��κκα, Σπυριδ�$λα, ∆�ρα και Λ�υκ�α, στα εγγ�νια της, δισεγγ�-
νια της και τ�υς λ�ιπ�$ς συγγενε�ς.
• Απε��ωσε, στις 24-5-2021, σε ηλικ�α 76 ετ�ν, � Κων/ν�ς Π. Αγ-
γελ�π�υλ�ς της ισ"υρ�ς και πετυ"ηµ�νης ελληνικ�ς �ικ�γ�-
νειας �ι�µη"�νων (;αλυ��υργικ�) και ε)�πλιστ�ν (Arcadia). Με
δαπ�νες τ�υ εκλιπ�ντ�ς �γινε η ανακα�νιση τ�υ Αγι�ννη στ�
Λιµπ���σι. Κηδε$τηκε, στις 27-5-2021, στ�ν Ι.Ν. Αγ�ων Θε�δ�-
ρων τ�υ Α\ Κ�ιµητηρ��υ Αθην�ν. Στη µν�µη τ�υ � Σ$λλ�γ�ς
µας πρ�σ)ερε 100 ευρ� στ� Γεν. Αντικαρκινικ� Ν�σ�κ�µε�� Α-
θην�ν «� �γι�ς Σ���ας». Θερµ� συλλυπητ�ρια στη σ$7υγ� τ�υ
Γι�$λη, στην πρ�ην συ7υγ� τ�υ Ελ�νη, στα παιδι� τ�υ Πανα-
γι�τη και Γι�ργ�, στα εγγ�νια τ�υ και τ�υς λ�ιπ�$ς συγγενε�ς.
• Απε��ωσε, στις 26-5-2021, σε ηλικ�α 83 ετ�ν, � Θ�δωρ�ς Γ. Θε-
�δωρ�π�υλ�ς. Κηδε$τηκε, την επ�µ�νη, στ� νεκρ�τα)ε�� Xω-
γρ�)�υ Αττικ�ς. Θερµ� συλλυπητ�ρια στη σ$7υγ� τ�υ R)η,
στα παιδι� τ�υ Ελ�νη και Μαρι�ννα, στην εγγ�ν� τ�υ και τ�υς
λ�ιπ�$ς συγγενε�ς.
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• ''R)υγε'' +α)νικ�, στην Πι�να, στις
13-6-2021, σε ηλικ�α 42 ετ�ν, � ∆ηµ�-
τρης Π. Συψ�ς, �υθ�7�ντας στη θλ�ψη,
την σ$7υγ� τ�υ Απ�στ�λ�α, τ�ν ε+�-
"ρ�ν� γι� τ�υ Π�ν�, τ�υς γ�νε�ς τ�υ
Π�ν� και Γωγ�, τ�ν αδελ)� τ�υ Γι�ρ-
γ�, τ�υς λ�ιπ�$ς συγγενε�ς και �-
λ�υς τ�υς Πιανι�τες. � ∆ηµ�τρης, α-
π�)�ιτ�ς τ�υ Φυσικ�$ Τµ�µατ�ς τ�υ
Πανεπιστηµ��υ Πατρ�ν, µε µεγ�λη
αγ�πη για τη )ωτ�γρα)�α, ε�"ε απ�)ασ�σει να ασ"�ληθε� µε τη
γεωργ�α και για αυτ� επ�στρεψε στην Πι�να και αν�λα�ε τα
κτ�µατα τ�υ πατ�ρα τ�υ. Γεωργ�ς µε σ$γ"ρ�ν� ε+�πλισµ� και
µεθ�δ�υς παραγωγ�ς ε+ελ�"θηκε σε �να σηµαντικ� παραγωγ�
κυρ�ως καρυδι�ν.
Ν��ς και δυναµικ�ς µε την παρ�υσ�α τ�υ και µε τη σ$γ"ρ�νη
σκ�ψη τ�υ �)ερε �να ν�� α�ρα στην κ�ινων�α τ�υ "ωρι�$ µας.
∆υστυ"�ς �ταν µικρ� τ� ν�µα της 7ω�ς τ�υ. Θα λε�ψει απ� �-
λ�υς µας, θα λε�ψει απ� την αγαπηµ�νη τ�υ Πι�να. Κηδε$τηκε
στ� νεκρ�τα)ε�� τ�υ "ωρι�$ µας. Θερµ� συλλυπητ�ρια στ�υς
�ικε��υς τ�υ. Καλ� σ�υ «τα+�δι» ∆ηµ�τρη.
• Απε��ωσε, στις 18-6-2021, η Γιανν�$λα, "�ρα Κων/ν�υ Θε�).
∆ελ�. Κηδε$τηκε, στ� νεκρ�τα)ε�� Στρ�γγ�υ Τεγ�ας. Θερµ�
συλλυπητ�ρια στα παιδι� της Xα"αρ�$λα, Μ�ρθα και Θε�)�-
νη, στα εγγ�νια της και τ�υς λ�ιπ�$ς συγγενε�ς.
• Απε��ωσε, στις 28-6-2021, σε ηλικ�α 90 ετ�ν, � δ�σκαλ�ς Πα-
ναγι�της Β. Μισιακ�ς. Κηδε$τηκε στ� νεκρ�τα)ε�� της Αγ�ας
Παρασκευ�ς Αττικ�ς. Θερµ� συλλυπητ�ρια στη σ$7υγ� τ�υ Γε-
ωργ�α, στα παιδι� τ�υ Βαγγ�λη και Κωνσταντ�ν�, στα εγγ�νια
τ�υ Παναγι�τη και Γεωργ�α και τ�υς λ�ιπ�$ς συγγενε�ς.
• Απε��ωσε, στη Μελ��$ρνη Αυστραλ�ας, στις 29-6-2021, σε ηλι-
κ�α 83 ετ�ν, � Γι�ργ�ς Τ7α)�ρης σ$7υγ�ς της συµπατρι�τισ-
σ�ς µας Κωνσταντ�νας Π. Γιανναρ�. Θερµ� συλλυπητ�ρια στην
Κ�νι, στα παιδι� τ�υ ;ρυσ��αλ�ντη, ∆ιαµ�ντω και Ν�κ�, στα εγ-
γ�νια τ�υ, και τ�υς λ�ιπ�$ς συγγενε�ς.
• Απε��ωσε, στις 13-7-2021, σε ηλικ�α 91 ετ�ν, η Πετρ�$λα, σ$-
7υγ�ς τ�υ Κωστ�κη ;αρ. Κ�7ι�υ. Κηδε$τηκε, την επ�µ�νη, στ�
νεκρ�τα)ε�� της Πι�νας. Θερµ� συλλυπητ�ρια στ�ν Κωστ�κη,
στην κ�ρη της Σταυρ�$λα, στα εγγ�νια της και τ�υς λ�ιπ�$ς
συγγενε�ς.
• Απε��ωσε, στις 30-7-2021, σε ηλικ�α 62 ετ�ν, η ∆�µητρα, κ�ρη
της συγ"ωρεµ�νης συµπατρι�τισσ�ς µας Φρ�σως Μι". Σαρα-
ντ�π�$λ�υ-Παν�$ση. Κηδε$τηκε στ� νεκρ�τα)ε�� της Τρ�π�-
λης. Θερµ� συλλυπητ�ρια στ� γι� της Κωνσταντ�ν�, τ�ν αδελ-
)� της Φ�τη και τ�υς λ�ιπ�$ς συγγενε�ς.
• Απε��ωσε, στις 21-8-2021, σε ηλικ�α 89 ετ�ν, � ∆ηµ�τρης Γ.
Θε�δωρ�π�υλ�ς. Κηδε$τηκε, στις 24-8-20121, στ� νεκρ�τα-
)ε�� Μελισσ�ων Αττικ�ς. Θερµ� συλλυπητ�ρια στη σ$7υγ� τ�υ
Αργυρ�, στις κ�ρες τ�υ Ελ�να και Μ�ρθα, στα εγγ�νια τ�υ, στα
αδ�λ)ια τ�υ και τ�υς λ�ιπ�$ς συγγενε�ς.
• Απε��ωσε, στις 16-9-2021, σε ηλικ�α 64 ετ�ν, � Σωτ�ρι�ς Π. Αρ-
γυρ�π�υλ�ς. Κηδε$τηκε, στις 20-9-2021, στ� Γ' νεκρ�τα)ε��
Αθ�νας. Θερµ� συλλυπητ�ρια στη σ$7υγ� τ�υ Γι�$λη, στ�ν γι�
τ�υ Π�ν�, στην αδελ)� τ�υ �υραν�α και τ�υς λ�ιπ�$ς συγγε-
νε�ς.
• Απε��ωσε, στις 8-10-2021, σε ηλικ�α 87 ετ�ν, η Ευσταθ�α, "�ρα
Γεωργ��υ Π. Σιψ�, τ� γ�ν�ς Φ. Πετρ�π�$λ�υ. Κηδε$τηκε, την ε-
π�µ�νη, στ� νεκρ�τα)ε�� της Πι�νας. Θερµ� συλλυπητ�ρια
στις κ�ρες της Ευγεν�α, Α)ρ�δ�τη και Τ�$λα, στα εγγ�νια της
και τ�υς λ�ιπ�$ς συγγενε�ς.
• ∞Â‚›ˆÛÂ, ÛÙÈ˜ 26-10-2021, ÛÂ ËÏÈÎ›· 85 ÂÙÒÓ, Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ ªÈ¯.
™·Ú·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜. ∫Ë‰Â‡ÙËÎÂ, ÙËÓ ÂÔÌ¤ÓË, ÛÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ÙË˜
¶È¿Ó·˜. £ÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÏ·, ∆Ô‡Ï· Î·È
ªÈ¯¿ÏË, ÛÙ· ÂÁÁfiÓÈ· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜.

Πρ�σ��ρ�ς πρ�ς τ�ν Σ�λλ�γ� για εν�σ+υσ� τ�υ
• Η �ικ�γ�νεια τ�υ Π�ν�υ ∆. Σιψ� 500 ευρ� στη µν�µη τ�υ α-
γαπηµ�ν�υ γι�$ τ�υς ∆ηµ�τρη,
• � Αντ�νης Γ. Παπανικ�λ��υ απ� τ� Λ�ς �ντ7ελες 1000 δ�-
λ�ρια ΗΠΑ,
• Η Γι�$λα Σιψ�-Αϊ�αλ� 100 ευρ� στη µν�µη των γ�νι�ν της,
• �ι Ρε��κκα, Ρ�$λα, ∆�ρα και Λ�υκ�α Σπυρ�π�$λ�υ 150 ευρ�

στη µν�µη της µητ�ρας τ�υς Ελ�νης ∆. Σαρρ�-Σπυρ�π�$λ�υ,
• �ι Κ�στας, Παναγι�της και Τ7�µης Γ. Κ�υτρ�υµ�νη, παιδι�
της Γεωργ�ας Π. Τριαντα)υλλ�π�$λ�υ, 300 δ�λ�ρια ΗΠΑ,
• �ι ∆ηµ�τρης, Ρε��κκα και �υραν�α Μ. Σαρρ� 100 ευρ� στη
µν�µη της θε�ας τ�υς Ελ�νης ∆. Σαρρ�-Σπυρ�π�$λ�υ,
• � Ν�κ�ς Καλ�γερ�ς 50 ευρ�,
• � Γε�ργι�ς Θ. Τρ�κας 50 ευρ�,
• � ∆ηµ�τρι�ς Κ�ρµπ�κης 50 ευρ�,
• � Αντ�νης Π. Σαραντ�π�υλ�ς 100 ευρ�,
• � Τ�σ�ς Θ. Σιψ�ς 50 ευρ� στη µν�µη ∆ηµ�τρη Π. Συψ�,
• � Γι�ργ�ς Αλ. Γεωργακ�π�υλ�ς 50 ευρ� στη µν�µη ∆ηµ�τρη
Π. Συψ�,
• � Κ�στας Αλ. Γεωργακ�π�υλ�ς 50 ευρ� στη µν�µη ∆ηµ�τρη
Π. Συψ�,
• � Γι�ργ�ς Αλ. Γεωργακ�π�υλ�ς 50 ευρ� στη µν�µη ∆ηµ�τρη
Γ. Θε�δωρ�π�υλ�υ,
• Η Αντιγ�νη Τρ�µη 50 ευρ�,
• �ι Ν�νσυ και Rλενα Π. Κανελλ�π�$λ�υ 50 ευρ� στη µν�µη
των γ�νι�ν τ�υς,
• � Π�ν�ς Αργυρ�π�υλ�ς 150 ευρ� στη µν�µη των γ�νι�ν τ�υ
Γι�ννη και Μερ�πης,
• �ι ∆ηµ�τρης, Ρε��κκα και �υραν�α Μ. Σαρρ� 100 ευρ� στη
µν�µη Σωτηρ��υ Π. Αργυρ�π�υλ�υ,
• � Κωστ�κης ;αρ. Κ�7ι�ς 100 ευρ� στη µν�µη της γυνα�κας
τ�υ Πετρ�$λας,
• �ι Γι�ργ�ς και Πατρ�τσια Κ�7ι�υ 200 δ�λ�ρια ΗΠΑ,
• � Γι�ργ�ς Αθ. Σιψ�ς, απ� τ� Τ�ρ�ντ�, 200 ευρ�,
• Η Β�$λα Αθ. Σιψ�-Μαυραειδ�π�$λ�υ 40 ευρ�,
• � Γι�ργ�ς Σπ. Αδαµ�π�υλ�ς 70 ευρ�,
• Η Τασ�α Ν. Αδαµ�π�$λ�υ 50 ευρ�,
• � Γι�ργ�ς Ευστρ. Κ�ρµπ�κης 50 ευρ� στη µν�µη στης µητ�-
ρας τ�υ Θε�δ�ρας,
• � Ανδρ�ας Φωτ�π�υλ�ς 60 ευρ�,
• � Βασ�λης Ευαγγ. ∆ελ�ς, απ� την ΑδελαZαδα, 200 δ�λ�ρια Αυ-
στραλ�ας,
• � Ν�κ�ς Μπ�λ�ς και η µητ�ρα τ�υ Αριστ�α Μπ�λ�υ-Πετρ�-
π�$λ�υ 50 ευρ� στη µν�µη της Ευσταθ�ας Σιψ�.
Ευ�αριστ��µε τ�υς συµπατρι�τες µας και τ�υς στ�λν�υµε
θερµ�ς ευ��ς.

Πρ�σ��ρ�ς πρ�ς τ�ν Σ�λλ�γ� για τ�ν απινιδωτ�.
� απινιδωτ�ς στ��"ισε στ� Σ$λλ�γ� µας τ� π�σ� τ�ν 2.300,00
ευρ�. Απ� τ� π�σ� αυτ� µε τις πρ�σ)�ρ�ς των παρακ�τω συ-
µπατριωτ�ν µας καλ$)τηκε �δη τ� π�σ� των 1.260,00 ευρ�:
- Τρ�κας Αντ. Γε�ργι�ς 30 ευρ�,
- Σταυρ�π�$λ�υ Λ�τσα και ;ρ�στ�ς 50 ευρ�,
- Αδαµ�π�υλ�ς Θ�δωρ�ς 60 ευρ�,
- Μπρ�τιµ�ς Κ. Φ�τι�ς 200 ευρ�,
- Κανελλ�π�$λ�υ Ν�νσυ και Rλενα 50 ευρ�,
- Καν�λλ�ς Παρ. Θαν�σης 150 ευρ�,
- Παπασ���ας ∆ηµ�τρης 50 ευρ�,
- Φωτ�π�υλ�ς Ανδρ�ας 90 ευρ�,
- Σαρρ�ς Μ. ∆ηµ�τρης 50 ευρ�,
- Γκ�υ7ι�$λη Σταµ�τα 50 ευρ�,
- Αδαµ�π�υλ�ς Σπ. Γι�ργ�ς 50 ευρ�,
- Κανελλ�π�$λ�υ-Ρ�µµ�υ Β�$λα 30 ευρ�,
- Παπανικ�λα Θε�). Σ�)�α 50 ευρ�,
- Τριαντα)υλλ�δης Αντ. ∆ηµ�τρης 100 ευρ�,
- Τριαντα)υλλ�π�υλ�ς Αντ. Αγησ�λα�ς 50 ευρ�,
- Λ��ας Κ�στας 20 ευρ�,
- Καραπ�ν�υ Παναγι�τα 10 ευρ�,
- Παπανικ�λας ∆ι�ν. Γι�ννης 100 ευρ�,
- Κανελλ�π�$λ�υ Ελ�νη και Κ�στας 20 ευρ� και 
- Σπυρ�π�$λ�υ-Κανελλ�π�$λ�υ Τασ�α 50 ευρ�.
Ευ�αριστ��µε τ�υς συµπατρι�τες µας και τ�υς στ�λν�υµε
θερµ�ς ευ��ς.
Παρακαλ��µε )λ�υς τ�υς συµπατρι�τες µας να συνε+�σ�υν
την πρ�σ��ρ +ρηµτων �στε να καλυ�θε� �λ)κληρη η δαπ-
νη των 2.300 ευρ�, για την αγ�ρ τ�υ απινιδωτ�. ,ι πρ�σ��-
ρ�ς σας θα επιτρ�ψ�υν στ� Σ�λλ�γ� να πρ�+ωρ�σει και σε λ-
λες παρ)µ�ιες +ρ�σιµες εν�ργειες-αγ�ρ�ς για τ� +ωρι) µας
(π.+. συστ�µατ�ς αντλ�ας και δε8αµεν�ς για πυρ)σ$εση κλπ).
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