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ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
∆υστυχώς η περιοχή που βρίσκεται το γραφείο του Συλλόγου (Μάρνη 54, Αθήνα) έχει υποβαθµιστεί πολύ. Στην είσοδο της πολυκατοικίας που βρίσκεται το γραφείο βλέπουµε συνεχώς ανοιγµένα, σχισµένα και πεταµένα γράµµατα. Προσοχή λοιπόν στην αλληλογραφία σας µε τον Σύλλογο. Καλύτερα τα γράµµατά σας να τα ταχυδροµείτε σε κάποιο µέλος του ∆.Σ. ή στην περίπτωση που στείλετε
γράµµα στην διεύθυνση του γραφείου σιγουρευτείτε, επικοινωνώντας µε κάποιο µέλος του ∆.Σ., ότι έφτασε µε ασφάλεια.

Παρακαλούµε τους συγχωριανούς, να µας ενηµερώνουν για τα
κοινωνικά, που αφορούν τους ίδιους ή συγγενείς τους, προκειµένου να τα δηµοσιεύουµε. Eίναι δύσκολο να τα γνωρίζουµε, εάν δεν µας ενηµερώνετε. Περιµένουµε τη βοήθειά σας.

Ε Γ Γ ΡΑ Φ Η Ν Ε Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν
Υπάρχουν πολλές νέες οικογένειες συγχωριανών µας (νέα ζευγάρια)
των οποίων δεν έχουµε τα στοιχεία τους. Γνωρίστε µας τα ονόµατα
και τις διευθύνσεις τους για να γίνουν µέλη του Συλλόγου µας.

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

¢IKH°OPO™
MAYPOKOP¢ATOY 5, 1Ô˜ ﬁÚÔÊÔ˜,
106 78 A£HNA
TËÏ.: 210 3300 429 - KÈÓ.: 697 8185575
Fax: 210 3300426 - emai:
b.galinos@gmail.com
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Μην ξεχνάτε!
Ο Σύλλογός µας λειτουργεί Τράπεζα Αίµατος για τους Πιανιώτες στο νοσοκοµείο
“Κοργιαλένειο-Μπενάκειο” (Ερυθρός Σταυρός) στους Αµπελόκηπους, Ερυθρού Σταυρού & Αθανασάκη 1, ΤΚ 11526, Αθήνα.
O αριθµός µητρώου του Συλλόγου Eθελοντών Aιµοδοτών ΣYΛΛOΓOΣ ΠIANIΩTΩN
«O AΓIOΣ ΓEΩPΓIOΣ» είναι 14174.
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια του Συλλόγου. Είναι για το καλό όλων µας.

Απκτησε απινιδωτ

η Πι να

Τ

ο ∆.Σ. του Συλλγου µας, µετ απ αρκετς συH ¶È¿Ó· ¤¯ÂÈ ÙÒÚ·...
ζητσεις, κρινε τι φτασε ο καιρς, που το χωρι µας θα πρεπε να χει ναν δικ του απινιδωτ και τσι προβη στην αγορ του. Με πρωτοσττες
τα µλη του Θανση Κανλλο και ∆ηµτρη Τριανταφυλλδη και την πολ$τιµη βοθεια απ την συµπατριτισσ µας πνευµονολγο Τασα Σπυροπο$λου-Κανελλοπο$λου και τον πρην αγροτικ µας γιατρ Ανδρα
∆ρο$λια ο απινιδωτς βρσκεται στην Πινα.
Ο απινιδωτς εναι µα ιατρικ συσκευ για την επανναρξη της λειτουργας της καρδις µετ απ ανακοπ. Χρησιµοποιεται στις µονδες εντατικς θεραπεας, στα χειρουργεα, σε οχµατα του ΕΚΑΒ κλπ. Απινιδωτς απλς χρσης βρσκονται εγκαταστηµνοι
και σε δηµσια κτρια πως σιδηροδροµικο$ς σταθ- TÔ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘ ¶È·ÓÈˆÙÒÓ
µο$ς, αεροδρµια, εστιατρια, γπεδα και λλους χρους για χρση απ µη επαγγελµατες του τοµα υγειονοµικς περθαλψης. Τρα θα βρσκεται και νας απινιδωτ ς στο χωρι µας. Με απφαση της Γ. Σ. του Συλλγου αποφασστηκε να τοποθετηθε στο µαγαζ της
πλατεας του χωριο$ σε σηµεο που εναι ε$κολη, λες τις ρες, η πρσβαση και η χρση του. =δη, κλιµκιο
του ΕΚΑΒ Τρπολης λθε στο χωρι και στο Πολιτιστικ Κντρο, ενηµρωσε τους κατοκους και εκπαδευσε
στις Βασικς Πρτες Βοθειες και στη χρση του αυτµατου Εξωτερικο$ Απινιδωτ τους συµπατριτες µας
εθελοντς:
Θαν ση Παρ. Κανλλο, τηλ.: 2710-431164, 6974692847,
∆ηµ τρη Αντ. Τριανταφυλλδη, τηλ.: 2710-431170, 6982591544,
Αντνη Τριανταφυλλδη, τηλ.: 2710-431170, 6974370005,
Ζω Ν. Σιν νη, τηλ.: 6976442944 και
Θµιο Ν. Σιν νη, τηλ.: 6984301676,
οι οποοι σε οποιαδποτε περπτωση ανγκης εναι τοιµοι να προσφρουν τη βοθει τους.
Ο Σ$λλογς µας καλε ποιο µλος του γνωρζει τη χρση του απινιδωτ και επιθυµε να συµµετχει στην
οµδα των εθελοντν να δηλσει συµµετοχ.
Ευχµαστε να µην χρειαστε να χρησιµοποιηθε ποτ ο απινιδωτς, αλλ σε περπτωση που χρειαστε να
σσει ζως.
Τλος, θα θλαµε να σας ευχαριστσουµε λους για την στριξη σας.

Συγχαρητ ρια - Eπιτυχες των νων της Πι νας
Το ∆.Σ. του Συλλγου Πιανιωτν συγχαρει τους
νους του χωριο$ µας που εισχθησαν στα Αντατα
Εκπαιδευτικ Ιδρ$µατα της χρας µας και τους ε$χεται καλς σπουδς και καλ σταδιοδροµα.
1. Κων/νος Γ. Αϊβαλ ς, εγγονς της Γιο$λας Γ. Σιψ,
στο Πανεπιστµιο Πελοποννσου, στο Τµµα Πληροφορικς (Τρπολη).
2. Νκη Κ. Γιανναρ , στο ∆ηµοκρτειο Πανεπιστµιο
Θρκης, στο Τµµα Επιστµης Φυσικς Αγωγς και
Αθλητισµο$ (Κοµοτην).
3. Στρ τος ∆. Μανδαµαδιτης, γις της Ιωννας
Θεοφ. Παπανικλα, στο Πανεπιστµιο Πατρν, στο

Τµµα Πολιτικν Μηχανικν (Πτρα).
4. Ιω ννα-Μαρα Κ. Νασι κου, κρη της Βο$λας Ι.
Γκρου, στο Πντειο Πανεπιστµιο, στο Τµµα Επικοινωνα, Μσων και Πολιτισµο$.
5. Λνα Θωµ. Νκου, εγγον της Λτσας Αντ. Τρκα,
στο Εθνικ και Καποδιστριακ Πανεπιστµιο Αθηνν,
στο Τµµα Βιολογας.
6. Γιργος Τριανταφυλλ)πουλος, στο Πανεπιστµιο
Ιωανννων, στο Τµµα Φιλοσοφας (Γιννενα).
7. Μαριλνα Γ. Φωτ)πουλου, στο Εθνικ και Καποδιστριακ Πανεπιστµιο Αθηνν, στο Τµµα Φαρµακευτικς.
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∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Î‹ Ë ÂÎ‰‹ÏˆÛË «∆Ë˜ §Â˘ÙÂÚÈ¿˜ Ù’ ·Á¤ÚÈ»
ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎﬁ §ÈÌÔ‚›ÛÈ

Σ

τον ιστορικ χρο του Λιµποβισου, την Παρασκευ 30 Ιουλου, παρουσιστηκε για πρτη φορ, σε µα υπροχη και µοναδικ µουσικ βραδι
του Πολιτιστικο$ Καλοκαιριο$ 2021 του ∆µου Τρπολης,
η Λαϊκ περα του Γιργου Βο$κανου, «Της Λευτερις τ’
αγρι», σε κεµενα-στχους της Μαρης Βο$κανου, µε την
ορχστρα σ$γχρονης µουσικς της ΕΡΤ, υπ τη διε$θυνση του Γιργου Αραβδη.
Στην εκδλωση, που ταν ενταγµνη στα 200 χρνια απ την Επανσταση του 1821, ο γνωστς τραγουδιστς
Κστας Μακεδνας, η σοπρνο ντα Αθανασοπο$λου και
ο τενρος Σταµτης Μπερς και οι ηθοποιο Αστριος
Πελτκης ως «Θεδωρος Κολοκοτρνης» και Χρ$σα Ρµα ως «Γυνακα της Επανστασης» µγεψαν το κοιν.
Η χορωδα «Ορφας» Τρπολης, απδωσε -σε πρτη εκτλεση- το Λαϊκ Ορατριο του συνθτη Γιργου Βο$κανου «Της λευτερις τ’ αγρι».
Την αφγηση των κειµνων εχαν τα µλη της Θεατρικς Οµδας Τρπολης, Αντωνα Μπαντο$να και Βασιλικ
Τσαντλα.
Το Λ$κειο Ελληνδων Τρπολης, µε παραδοσιακς φορεσις, οµρφηνε το χρο.
Η εκδλωση µαγνητοσκοπθηκε απ την ΕΡΤ και θα
προβληθε το προσεχς χρονικ διστηµα.
Τους παρευρισκµενους που φτασαν στο Λιµποβσι για
να απολα$σουν απ κοντ αυτ τη σπουδαα εκδλωση
καλωσρισε η Αντιδµαρχος Πολιτισµο$, κ. Ελνη Καρο$ντζου.
Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ∆µαρχος Τρπολης κ. Κστας Τζιο$µης, κατ τον
χαιρετισµ του, επε:
"Φλες και φλοι
Ε$λογη συγκνηση και ιερ περηφνια... Αυτ τα συναισθµατα, πιστε$ω τι, κατχουν και πληµµυρζουν λους
µας, αυτν την ρα, σ’ αυτν τον χρο... Lλοι µας ευλαβες προσκυνητς σε χµατα ιερ και αιµατοποτισµνα,
στα χµατα που γννησαν, θρεψαν και ανδειξαν τον ΕΝΑ, τον αδιαφιλονκητα ΠΡΩΤΟ, τον ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗ.

Θεδωρος Κολοκοτρνης: ο ηγτης, ο εµψυχωτς, η
προσωποποηση του Μεγλου Σηκωµο$. Εµπνει πντα,
συγκινε, ερεθζει την φαντασα του απλο$ ανθρπου αλλ και την δηµιουργικτητα του καλλιτχνη. Rτσι εναι, τσι συµβανει µε τους ξεχωριστο$ς....
Κερ στη µνµη του, χος στις ιερς σκις των συµπολεµιστν του, η αποψιν εκδλωση. Για πρτη φορ ο λγος και το µλος, η ποηση και η µουσικ, συνεργζονται
και συνυπρχουν στο Λιµποβσι και αναπµπουν $µνο τον
πρποντα σ’ αυτο$ς που τους πρπει. Ξεπερσαµε εµπδια και δυσκολες, που αρχικ φανονταν - και σαν - αξεπραστα. ∆ιακινδυνε$σαµε πργµατα... Lµως θλαµε, το
αφιρωµα αυτ, το «Αγρι της Λευτερις», να τελεστε
και να φυσξει Ε∆Ω, δπλα στο ταπειν σπτι που ξεκνησε ο νεµος της Λευτερις.
Εµαι ββαιος τι οι εκλεκτο συντελεστς του ακροµατος, λες και λοι, ντπιοι και µη, σες και σοι συνεργστηκαν και κπιασαν, θα µας αποζηµισουν. Τους ευχαριστ και τους συγχαρω εκ των προτρων. Και µαζ ευχαριστ κι εσς φλες και φλοι συνδηµτες, που µε την παρουσα σας τιµτε µια εκδλωση τιµς».
Αξζουν πολλ συγχαρητ ρια στον ∆ µο Τρπολης για
την εξαιρετικ αυτ εκδ λωση στο Λιµποβσι.

OÈ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÛÙÔ §ÈÌÔ‚›ÛÈ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙË˜ ÕÏˆÛË˜

Σ

το Λιµποβσι, το Σββατο 25 Σεπτεµβρου 2021, συνεχστηκαν οι επετειακς εκδηλσεις του ∆µου Τρπολης για την λωση της Τριπολιτσς.
Το πρω τελστηκε Αρχιερατικ δοξολογα στο εκκλησκι του Αγιννη και επιµνηµσυνη δηση και κατθεση
στεφνων στην προτοµ του Κολοκοτρνη µε τους χους της Φιλαρµονικς του ∆µου Τρπολης. Ακολο$θησε οµιλα, απ µνµης, απ τον κ. Κωνσταντνο Αργυρπουλο, που προκλεσε συγκνηση και ενθουσιασµ
στους παρευρισκµενους.
Παρευρθησαν οι βουλευτς Κστας Βλσης και Γιργος Παπαηλιο$, ο Αντιπεριφερειρχης Χρστος Λαµπρπουλος, ο ∆µαρχος Κστας Τζιο$µης, η Πρεδρος του ∆ηµοτικο$ Συµβουλου Γεωργα Παναγοπο$λου κ.α.
Οι εκδηλσεις κλεισαν µε δηµοτικο$ς χορο$ς απ
τα χορευτικ συγκροτµατα της Τρπολης.
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Εκλογικ)ς κατ λογος Πι νας του 1864
Rνα ακµη γγραφο, που προρχεται απ το αρχεο
της οικογνειας ∆ηµητρακοπο$λου απ την Αλωνσταινα, λβαµε απ τον αγαπητ Σπ$ρο Γ. ∆ηµητρακπουλο και δηµοσιε$ουµε πιο κτω. Εναι ο εκλογικς
κατλογος της Πινας του 1864 και περιχει σπουδαα
δηµογραφικ στοιχεα για το χωρι µας.
Ο κατλογος αυτς µαζ µε τον εκλογικ κατλογο
του 1879 που δηµοσιε$σαµε στο τε$χος 55 της εφηµερδας µας (Απρλιος-Ιο$νιος 2015) εναι δ$ο γγραφα πολ$τιµα για την ιστορα της Πινας. Αντλο$µε
στοιχεα για τους συγχωριανο$ς µας που ζο$σαν στην
Επανσταση του 1821  γεννθηκαν λγο µετ, για τις
οικογνειες που υπρχαν στο χωρι, για τα επαγγλµατα, για τα επνυµα που πρωτοεµφανζονται  εξαφανζονται  αλλζουν στην πορεα κλπ. Για να καταλβουν οι νετεροι... µιλµε για τους παππο$δες, των
παππο$δων, των σηµερινν 60ρηδων... µιλµε για 4
γενες πσω απ τη σηµεριν... σως και 5...!!!
Στους καταλγους εµφανζονται µνο νδρες νω
των 21 ετν που εχαν δικαωµα ψφου. Οι γυνακες
δεν ψφιζαν, (οι Ελληνδες πρωτοψφισαν στις δηµοτικς εκλογς του 1934 και στις βουλευτικς του 1956).
Στην αντιγραφ των καταλγων διατηρσαµε την ορθογραφα του αρχικο$ κειµνου.
Ονοµατεπνυµο

Ηλικα Επγγ.
 επιτδευµα
1. Αγγελπουλος Γεργιος Αγγλης
30 γεωργς
2. Αγγελπουλος Κων/νος Αγγελς
40
//
3. Αδαµπουλος Αδµης Γεργιος
60
//
4. (Α)δαµπουλος Γεργιος (Α)δµης
30
//
5. (Α}δαµπουλος Γιννης ∆µος
28 ποιµν
6. Αναγνωστπουλος Ανδρας Κων/νος 22 γεωργς
7. Αναγνωστπουλος Γεργιος Αναγνστης70
//
8. Αναγνωστπουλος Γεργιος Κων/νος 26
//
9. Αναγνωστπουλος Κων/νος Γεωργ.
60
//
10. Αργ$ρης Αθανσιος Γεργιος
27
//
11. Αργ$ρης Γεργιος Παναγιτης
35
//
12. Αργ$ρης Νικλαος Παναγιτης
40
//
13. Αργυρπουλος Αργ$ρης ∆ηµτριος 45
//
14. Γεωργακπουλος Γρηγριος Γεργιος 60
//
15. Γεωργακπουλος Ιωννης Γεργιος 26
//
16. Γεωργακπουλος Ιωννης Χρστος 25
//
17. Γεωργακπουλος Πανγος Γεργιος 60
//
18. Γιανναρς Αθανσιος Θεδωρος
50 ποιµν
19. Γιανναρς Γεργιος Αθανσιος
26
//
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Lνοµα
πατρα

20. Γιανναρς ∆ηµτριος Αθανσιος
21. Γιανναρς Θεδωρος Αθανσιος
22. Γιανναρς Κων/νος Ιωννης
23. Γιανναρς Σπ$ρος Θεδωρος
24. Γκρος ∆ηµτριος Γεργιος
25. Γκρος ∆ηµτριος Νικλαος
26. Γκρος Ηλας Πανγος
27. Γκρος Παναγιτης Ηλας
28. Γκρος Χρστος Ηλας
29. Κανλος Αθανσιος Αναγνστης
30. Κανλος Αναγνστης Iωννης
31. Κανλος Γεργιος Πτρος
32. Κανλος ∆ηµτριος Κων/νος
33. Κανλος Ηλας ∆ηµτριος
34. Κανλος Κων/νος Ιωννης
35. Κανλος Νικλαος ∆ηµτριος
36. Κανλος Παναγιτης ∆ηµτριος
37. Κανλος Πα$λος Ιωννης
38. Κατζο$λας Βασλειος Γεργιος
39. Κατζο$λας Γεργιος Κων/νος
40. Κατζο$λας ∆ηµτριος Γεργιος
41. Κατζο$λας Κων/νος Γεργιος
42. Κατζο$λας Νικλαος Γεργιος
43. Κατσο$λας Χαρλαµπος Γεργιος
44. Κζος Βασλειος Κων/νος
45. Κζος Γεργιος Κων/νος
46. Κζος Γεργιος Παναγιτης
47. Κζος Ευστθιος Κων/νος
48. Κζος Θεδωρος Σπ$ρος
49. Κζος Κων/νος Σπ$ρος
50. Κζος Σπ$ρος Πτρος
51. Κζος Σπ$ρος Σπ$ρος
52. Κωνσταντλου Αθανσιος Πο$λος
53. Κωνσταντλος Αντνιος Πο$λος
54. Κωνσταντλος Βασλειος Πο$λος
55. Κωνσταντλου Γεωργκης Πο$λος
56. Κωνσταντλος Τσης ∆ηµτριος
57. Λαλιτης Αναστσιος Ιωννης
58. Λουρντζος Αθανσιος Κων/νος
59. Λουρντζος Γεωργκης Ιωννης
60. Λουρντζος Γεργιος Αθανσιος
61. Λουρντζος Γιννης Γεργιος
62. Λουρντζος Θεδωρος Ιωννης
63. Λουρντζος Κων/νος Αθανσιος
64. Μισιακς Κων/νος Βασλειος
65. Μπουλο$κος Αλξιος Γεργιος
66. Μπουλο$κος Αργ$ρης Γεργιος

26
//
30
//
25
//
50
//
70 γεωργς
35
//
70
//
35
//
35
//
22
//
50
//
22
//
27
//
22
//
50 ποιµν
35
//
28
//
55
//
30
//
70 γεωργς
40
//
40 ποιµν
30
//
35 γεωργς
33
//
28
//
40
//
28
//
28
//
30
//
40
//
22
//
50µυλωνς
40γεωργς
38
//
50
//
25
//
35 ποιµν
27γεωργς
30
//
60
//
32
//
30
//
65
//
60
//
22
//
26 µπορος

67. Μπουλο$κος ∆ηµτριος Νικλαος
25γεωργς
68. Μπουλο$κος Κυρικος ∆ηµτριος
60 ποιµν
69. Μπουλο$κος Νικλαος ∆ηµτριος
50
//
70. Ντελς Γεργιος ∆ηµτριος
30γεωργς
71. Ντελς ∆ηµητρκης Γεργιος
40
//
72. Ντελς ∆ηµτριος Κων/νος
70
//
73. Ντελς Νικλαος Γεργιος
30
//
74. Ντελπουλος Ιωννης Γεργιος
25
//
75. Ντελπουλος Κων/νος Γεργιος
30
//
76. Παπαδπουλος Γεργιος ∆ηµτριος 30
//
77. Παπαδπουλος Γιαννκης ∆ηµτριος 40
//
78. Παππανικλας Αθανσιος Νικλαος
28
//
79. Παπανικλας Αναστσιος Κων/νος
45
//
80. Παπανικλας ∆ηµτριος Αναστσιος 22
//
81. Παπανικλας ∆ηµτριος Μρκος
23
//
82. Παπανικλας Μρκος Κων/ντης
55
//
83. Παπανικλας Νικλαος Κων/ντης
65
//
84. Παπανικλας Παναγιτης Νικλαος
26
//
85. Παπανικλας Χρστος Μρκος
28
//
86. Παρσιος Ιωννης Γρηγριος
50
//
87. Παρσιος Παναγιτης Γεργιος
40
//
88. Πετρπουλος ∆ηµτριος Γεργιος
24
//
89. Πετρπουλος ∆ηµτριος Σπ$ρος
22
//
90. Πετρπουλος Θεδωρος ∆ηµτριος 65
//
91. Πετρπουλος Θεοφνης Γεργιος
22
//
92. Πετρπουλος Ιωννης Γεργιος
21
//
93. Πετρπουλος Κων/νος Νικλαος
25
//
94. Πετρπουλος Νικλαος ∆ηµτριος
60
//
95. Πετρπουλος Σπ$ρος Γεργιος
26
//
96. Σαραντπουλος Αλξιος Θεδωρος
32
//
97. Σαραντπουλος Βασλειος Σαρντος 47
//
98. Σαραντπουλος Γεργιος Θεδωρος 30
//
99. Σαραντπουλος Γεργιος Παναγιτης 26
//
100. Σαραντπουλος Θεδωρος Σαρντος 60
//
101. Σαραντπουλος Ιωννης Θεδωρος
35 καφεπ.
102. Σαραντπουλος Ιωννης Παναγ.
22 γεωργς
103. Σαραντπουλος Παναγιτης Βασ.
22
//

104. Σαραντπουλος Παναγ. Σαρντος 55
//
105. Σαραντπουλος Στα$ρος Θεδωρος 48
//
106. Σαραντπουλος Χαρλαµπος Θεδ. 30
//
107. Σιψς Γεργιος Ιωννης
28
//
108. Σιψς Γιαννκης Πανγος
50
//
109. Σιψς Σαρντος Ιωννης
22
//
110. Σπυλιπουλος Πνος Μιχαλ
45
//
111. Σπηλιπουλος Στα$ρος Μιχαλ
50
//
112. Τζαµαλς Βασλειος Γεργιος
50 ποιµν
113. Τζαµαλς Γεργιος Βασλειος
30 γεωργς
114. Τζαµαλς Γεργιος Σπ$ρος
30
//
115. Τζαµαλς Γιννης Νικλαος
30
//
116. Τζαµαλς Ηλας Βασλειος
22
//
117. Τζιαµαλς Αναστσιος Απστολο
32
//
118. Τζιαµαλς Θεδωρος Νικλαος
40
//
119. Τζιµας Αθανσιος Γεργιος
28
//
120. Τζιµας Σπλιος Αναστσιος
60
//
121. Τζιµης Γεργιος Σπ$ρος
30
//
122. Τζιµης Γεργιος Σπ$ρος
70
//
123. Τζιµης Γεργιος Κων/νος
23
//
124. Τζιµης Γεργιος Φτιος
50
//
125. Τζιµης ∆ηµτριος Σπ$ρος
28
//
126. Τζιµης Κωνσταντνος Γεωργκης 50
//
127. Τζιµης Κωνσταντνος Φτιος
35
//
128. Τζιο$σης Αθανσιος ∆ηµτριος
32
//
129. Τζιο$σης Γιννης ∆ηµτριος
25
//
130. Τζιο$σης Παναγιτης ∆ηµτριος
30
//
131. Τζιο$σης Χρστος Αθανσιος
60
//
132. Τριανταφυλλπουλος Μρ. Τριαν.
50
//
133. Τριανταφυλλπουλος Νικλ. Τριαν.
55
//
134. Φλενας Γιαννκης Κων/νος
28
//
135. Φλης Αναστσιος Ιωννης
22
//
136. Φλης Θεδωρος Γεργιος
50
//
137. Φλης Νικλαος Γεργιος
35
//
138. Φλης Σπλιος Γιαννκος
35
//
139. Φιλπουλος Κων/νος Κωνσταντς 40
//

EM¶OPIA AYTOKINHTøN

™A´NH™ ¢HMHTPIO™
(°Èﬁ˜ ÙË˜ °ÈﬁÏ·˜ ™·ÓÈ‰¿)
§. £HBøN 171, A£HNA - TH§. 210 4910901
sainiskar@hotmail.com
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°¿ÌÔ˜ Î·È ‚·Ù›ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ¶È¿Ó·
Χαρο$µενες φωνς και κλµατα µωρν ακο$στηκαν το καλοκαρι στις εκκλησες του χωριο$ µας.
Rνας γµος και τρεις βαπτσεις γιναν στον Αγιργη και µια βπτιση στον Αγιννη στο Λιµποβσι.

Το Σββατο 10 Ιουλου 2021 τελστηκε στον γιο Γεργιο ο γµος του συµπατριτη µας Μιλτιδη ∆. Σαρρ µε την ρτεµη Ποτσογλου. Ο γµος
µας θ$µισε παλις καλς εποχς του χωριο$ µας. Τα ργανα και τα τραγο$δια ακο$γονταν απ νωρς στη γειτονι. Οι δρµοι απ το σπτι του Σαρρ
µχρι την πλατεα εχαν πολλ χρνια να δουν ν$φη να περνει και να ακο$σουν κλαρνα και νυφιτικα τραγο$δια. Μετ το γµο το ζευγρι βπτισε τον γι τους. Ευχµαστε υγεα και ευτυχα στο νο ζευγρι και στο νεοφτιστο ∆ηµτρη. Στην πλατεα του χωριο$, που γινε το τραπζι του γµου, οι συγγενες και οι φλοι διασκδασαν µχρι τις πρτες πρωϊνς ρες.

Ο ∆ηµτρης Αντ. Τριανταφυλλδης και η σ$ζυγς του Ευαγγελα Παττσα, βπτισαν, στον Ι .Ν. Αγου Γεωργου Πινας, στις 12-9-2021, τον
γι τους. Ευχµαστε κθε τ$χη και ευτυχα στο νεοφτιστο ΜιχαλΓεργιο και στην οικογνει του.
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Η Σταυρο$λα Π. Σιψ και ο σ$ζυγς της Αλξης Ζαρκδης, βπτισαν, στον Ι. Ν. Αγου Ιωννη, στο Λιµποβσι, στις
24-7-2021, τον γι τους.
Νονς ταν ο θεος της ν$φης, Γιργος ∆. Σιψς, που
µας επισκφτηκε φτος απ την Αµερικ.
Στον νεοφτιστο Παναγιτη, που πρε το νοµα του
παππο$ του, ευχµαστε να ζσει ευτυχισµνος.

Η Ελνη Θ. Κανλλου και ο σ$ζυγς της Κστας Παπαπαναγιτου, βπτισαν, στον Ι. Ν. Αγου Γεωργου Πινας,
στις 5-9-2021, την κρη τους. Ευχµαστε να ζσει ευτυχισµνη η νεοφτιστη Θεοδρα. Να την χαρονται οι γονες της και οι παππο$δες Θδωρος και Ζωζ.

Σχ)λιο, π νω σ’ να σχ)λιο για τα Αποµνηµονεµατα
του Θ. Κολοκοτρνη
Αναµενµενο ταν τι ο Θεδωρος Κολοκοτρνης θα
µονοπωλο$σε το ενδιαφρον των φιλιστρων στο επετειακ τος που διαν$οµε.
Μας το υπενθ$µισε επικαρως ο καθηγητς κ. Γιργος Θ.
Μαυρογορδτος στο ωραο ρθρο του στην «Καθηµεριν»
της 18-4-2021 µε ττλο «Η περικεφαλαα του Κολοκοτρνη». Rνα µικρ µνο σχλιο χω να κµω µε αφορµ σα
γρφει ο κ. καθηγητς στο εισαγωγικ µρος του κειµνου
του για τον Κολοκοτρνη και ας µου επιτραπε να το θυµσω: «Iδιοφυς µστορας στην αυτοπροβολ και στην αυτοµυθοποηση -δηλαδ στην κατασκευ του διου του δικο$
του µ$θου για την αιωνιτητα, το καµε ββαια µε τις αναµνσεις του, που υπαγρευσε στον Γεργιο Τερτστη».
Σεβαστς οι απψεις του κ. καθηγητο$, ο οποος χει το
τεκµριον αρµοδιτητος, αν και εδ, νας νοµικς θα του
προβαλε την «νστασιν της αοριστας». Lµως αυτ δεν ταν το κ$ριο θµα του. Γι' αυτ θα αρκεσθ ως απλς φιλστωρ αναγνστης να τεκµηρισω µια διαφορετικ ποψη.
Πρτ' απ' λα ο Κολοκοτρνης ουδποτε διανοθηκε τι θα µπορο$σε να διηγηθε την πολυτραχη ζω του. Εναι
γνωστ η αγραµµατοσ$νη του, αλλ κι ο διος φοβταν τι
θα προκαλο$σε προβλµατα σε ζντες φλους και αντιπλους συναγωνιστς, καθς και τι θα αδικο$σε πολλο$ς.
λλωστε δεν εχε δηµιουργηθε ακµα η «κουλτο$ρα» της
σχετικς ενασχολσεως. Ζτηµα εναι αν, κατ την εποχ
της υπαγορε$σεως των Αποµνηµονευµτων του, το 1836,
εχε προλβει να αναγνσει τον Χριστφορο Περραιβ
(1836)  το ∆οκµιον για τη Φιλικ Εταιρεα του Φιλµονος
(1834). Lλοι οι λλοι ακολο$θησαν. Η υπαγρευση των Αποµνηµονευµτων του γινε $στερα απ πολλς και φορτικς πισεις του Τερτστη. Μλιστα, η καθυστερηµνη κδοσς των το 1851, υποδηλνει εκπεφρασµνη επιθυµα
του Κολοκοτρνη για post mortem δηµοσευση. Οµιλε λοιπν ο Ζακυνθινς λγιος στον γερο-καπετνιο και του λγει: «τα ργα των ηρων (πρπει) να γρφωνται καθς και
οι παλαιο τα γραφαν. Λες, φοβσαι µην αδικσεις κανναν. Μικροψυχα. Ειπ την αλθειαν πως την ηξε$ρεις 
πως σου φανεται. Μην βνεις συλλογν, αν λαθευθς,
δεν θα πλανσης τον κσµον, η αλθεια θα φαν. Το µνηµονικ σου αν σε αδικση εις λεπτοµρειες, ποις θα σου
το γρψη αµρτηµα; Λες, δεν ηξε$ρεις γρµµατα... Μλειε
κι' εγ γρφω,  λλος αν θλης... Του βαλα την ρεξη. Εις
δ$ο µνες ετελεισαµε» (Γ.Τερτστη, Εξακολο$θησις προλεγοµνων ..., 1852). Θα λεγα λοιπν τι µε αυτ το υλικ,
τους φβους και τους δισταγµο$ς του Κολοκοτρνη, προοικονοµεται το $φος και το θος της αφηγσεως που θα

ακολουθσει. Ξανογοντας λγο τη συζτηση προσθτω εδ
τι στον Τερτστη
δεν οφελοµε µνο
τον απρθυµο Κολοκοτρνη, αλλ και
τον επσης αρνητικ
Φωτκο Χρυσανθπουλο (τον Μαγουλιαντη υπασπιστ
το$ Κολοκοτρνη),
που µνο χρις «στις
πολλς παρακινσεις» του Τερτστη
χοµε και αυτο$ τα
Αποµνηµονε$µατα
(1858). Στον Τερτστη ακµη οφελοµε
Πορτρτο
και τα «Αποµνηµο- του Θεοδρου Κολοκοτρνη.
νε$µατα ΑυτοσχΥδατογραφα εκ του φυσικο$
δια» του Νικηταρ, απ τον Pierre Bonirote (1843).
που δηµοσευσε στο
περιοδικ «Ελληνικ» ο Νκος Βης µε δαψιλ σχλια (Αντυπο, 1932). Στον διο οφελοµε και τις Αναµνσεις του
∆ηµητρου Σφκα (περιοδικ «Αρµονα» 1902), του Παναγ
Σκουζ και του ∆µου Τσλιου και θα εχαµε και τα πολ$τιµα αποµνηµονε$µατα του Ανδρα ΖαZµη, πως ο διος εχε
συµφωνσει να κµει µε τον Τερτστη, αν δεν προλβαινε
ο θνατος τον Καλαβρυτιν ηγτη.
Γνµη µου εναι λοιπν, τι απ πουθεν δεν προκ$πτουν οι ακραες προθσεις οι οποες υπαινικτικ αποδδονται στον Κολοκοτρνη. Γιατ, ανγκη δεν εχε να αυτοµυθοποιηθε ο Γρος. Η λοξ «πατρικ φιγο$ρα του θνους»
(∆. ∆ηµητρπουλος, 2012) δεν κτσθηκε µετ την δηµοσευση των αποµνηµονευµτων του Γρου το 1851. Ο «θρ$λος» και ο «µ$θος» δεν µπορο$ν να περιµνουν. Με την
θαν του τα εχε λα «τακτοποισει» ο µακαρτης, ερµην
του και εν αγνοα του. Αν θελα να συστσω µια βιβλιογραφικ παραποµπ για το τ συνβη στην Αθνα, αλλ και σ' λην την µικρ ττε Ελλδα µε την αναγγελα του θαντου
το$ Κολοκοτρνη, θα επλεγα «Τα κατ την κηδεαν του
Μακαρτου Θ. Κολοκοτρνου...» που εξδωσε ο Τριπολιτσιτης αγωνιστς και µετ λγιος και εφηµεριδογρφος
Νικλαος Παππαδπουλος το 1843 (επανακυκλοφρησε
προσφτως), που θα διαπιστσει κανες τι πολ$ ολγα α-

EÁÁÔÓﬁ˜ ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ‰¿ÛÎ·ÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ N. K·ÓÂÏÏﬁÔ˘ÏÔ˘
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ποµνουν για τον ρω µας να προσθσει στην «αυτοµυθοποησ» του ταν υπαγορε$ει τα αποµνηµονε$µατ του
κατ το 1836. Συνοψζει γλαφυρ ο Ιωννης Φιλµων στην
δικ του εφηµερδα «Αιν» στις 3-3-1843: «εις τα χρονικ
της Ελλδος θλει εσθαι σπνιον φαινµενον η ευγνωµοσ$νη και το σβας τα οποα αι επαρχαι πασαι δειξαν και
δεικν$ουσιν προς τον αοδιµον Θεδωρον Κολοκοτρνην».
Εκε µως που ο θρ$λος προηγεται «µαστορικ» των
αναµνσεων του Κολοκοτρνη, εναι ο χρος του δηµοτικο$ τραγουδιο$. Τα Κολοκοτρωναικα τραγο$δια δονταν
«σαν πολεµικς εφηµερδες» της εποχς. Πολλ µλιστα
στην προεπαναστατικ περοδο (τα κουγε ο Αµβρσιος
Φραντζς «παις τι ν»), ιδως µως στη διρκεια του Αγνα. «Το νοµα του στρατηγο$ Κολοκοτρνη κατστη ως
επωδ, ο λας παντο$ ψαλλε τραγο$δια προς τιµν του»,
γρφει στην Ιστορα του ο αυτπτης και αυτκοος Σκτος
φιλλληνας Thomas Gordon (µετφρ. Αλξ. Παπαδιαµντη).
Ιδως µως, θα προσθετα εδ τον Ργα, που µε θαυµαστ διορατικτητα επαινε τον νεαρτατο Κολοκοτρνη ταν ακµη ταν «στο κλαρ», στην σ$νθεσ του «[µνος
Πατριωτικς» (1797): «∆ις τον Κολοκοτρνη / πσους εχθρο$ς σκοτνει / και τρχουν σαν θηρα / µε χαρ στη
φωτι. / Αυτο τυρννους δεν ψηφο$ν / κι ελε$θεροι στον
κσµον ζουν». Προανκρουσµα ββαια αιωνιτητας ante
quem. Και ερµην του κλεφτπουλου, σαρντα χρνια
πριν απ την υπαγρευση το$ 1836.
Κλενει ο Κολοκοτρνης τα Αποµνηµονε$µατ του, τα-
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πειν, ωσε απολογο$µενος σ' εµς τους νεολληνες για
σα (µας) καµε. «Lσον ηµπρεσα καµα το χρος µου εις
την πατρδα και εγ και λη η φαµελι µου. Εδα την πατρδα µου ελε$θερη, εδα εκενο που ποθο$σα και εγ και
ο πατρας µου και ο πππος µου και λη η γενε µου, καθς και λοι οι Rλληνες. Aπεφσισα να πω εις να περιβλι που εχα ξω απ το Ανπλι... και ευχαριστο$µουν να
βλπω να προοδε$ουν τα µικρ δνδρα που εφ$τευα...».
Lµως ο µοραρχος Κλεπας τον περµενε στη γωνα µε
τους χωροφ$λακς του...
Ξαναδιβασα πρσφατα τα Αποµνηµονε$µατα του γεροκαπετνιου προσπαθντας µε βλµµα κριτικ, να αποφ$γω
τις κληρονοµηµνες διαθλσεις του παρελθντος. ∆εν λλαξα γνµη.
Σε κθε περπτωση, οι αναµνσεις των ηρων µας µε
την πηγαα κφραση αισθηµτων προς φλους και αντιπλους, χουν σµερα µεγλο ενδιαφρον και εναι λαν ευπρσδεκτες.
ΣΠΥΡΟΣ Γ. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ικηγρος
Σηµ. Το παραπνω κεµενο, σε µικρτερη κταση, στειλα
στην εφηµερδα «Καθηµεριν» για να δηµοσιευθε στα «Γρµµατα Αναγνωστν». Μου υποδεχθηκε ευγενικ, να µεισω
την κτασ του στο µισ, λγω λλειψης χρου. Προτµησα το
γρµµα µου να µενει ανεπδοτο.

Σπ.Γ.∆.

¢IOIKHTIKO ™YMBOY§IO
¶POE¢PO™: °ÎÔ˘˙ÈÔ‡ÏË ™Ù. M·Ù›Ó·
ºÈÏ›Ô˘ ¶Ï˘Ù¿ 76, TK 115 22 Aı‹Ó·
TËÏ. 210 6458339, KÈÓ. 6937 349935
e-mail: mgouziouli@hotmail.com
ANTI¶POE¢PO™: Tριανταφυλλίδης Aν. ∆ηµήτρης

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

π¢πO∫∆∏∆∏™: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶È·ÓÈˆÙÒÓ “O A°IO™ °EøP°IO™”, M¿ÚÓË 54, ∞£∏¡∞ TK 104 37, TËÏ. 6937349935.
∂∫¢O∆∏™: M·Ù›Ó· °ÎÔ˘˙ÈÔ‡ÏË. ™À¡∆∞∫∆π∫∏ Oª∞¢∞: M·Ù›Ó· °ÎÔ˘˙ÈÔ‡ÏË, ™ÔÊ›· ¶··ÓÈÎﬁÏ·, ¢ËÌ‹ÙÚË˜ TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜, TÛÈ¿ÁÎÚ·˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. ∂¶πª∂§∂π∞ - ∂∫∆À¶ø™∏: ∞µ∂§ °Ú·ÊÈÎ¤˜ ∆¤¯ÓÂ˜, ÙËÏ. 210 9711877.
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Eιδήσεις - Σχόλια
Μ
• ε την τρηση των µτρων για την πανδηµα γιρτασαν οι Πιανιτες το Πσχα, τ' Αγιωργιο$, της Ζωοδχου Πηγς στο Αρκουδρεµα (7/5/21) και των Αγων Αναργ$ρων (1/7/21).
Ο
• Σ$λλογς µας πρσφερε τσουρκια στους µνιµους
κατοκους του χωριο$ την παραµον του Πσχα και
γλυκ ανµερα τ\ Αγιωργιο$ στους επισκπτες και
προσκυνητς.
•Ο ∆µος Τρπολης και ο Σ$λλογος Χρυσοβιτσιωτν
πραγµατοποησαν εκδλωση στο Χρυσοβτσι την Κυριακ 9 ΜαZου 2021 για τον εορτασµ της 200ης επετεου προσκυνµατος του Θεδωρου Κολοκοτρνη
στην Παναγι στο Χρυσοβτσι και της Ανακρυξης της
πρτης πολιτικς και στρατιωτικς διοκησης της επανστασης στην Αρκαδα. Τον πανηγυρικ της ηµρας
εκφνησε ο κ. Γεργιος Πραχαλις, Τακτικ µλος της
Εταιρεας Πελοποννησιακν Σπουδν.
•Τον Ιο$νιο γιναν οι εργασες δινοιξης αγροτικν
δρµων και χανδκων, απ τον ∆µο Τρπολης, στην
δηµοτικ εντητα Φαλνθου. Στην Πινα για αρκετς
µρες δο$λεψε η µπουλντζα και διρθωσε τους αγροτικο$ς δρµους.
Σ
• $µφωνα µε ανακοινσεις της Περιφρειας Πελοποννσου και µετ απ επσκεψη, στο Χρυσοβτσι, του Περιφερειρχη Πελοποννσου Π. Νκα, σχεδιζεται η ανασυγκρτηση του µουσεου δασικς ιστορας. "Θα
βοηθσουµε ως Περιφρεια Πελοποννσου στην ανα-

συγκρτηση του µουσεου δασικς ιστορας του Μαινλου, που µπορε να επιτελσει σπουδαο ρλο στην
εκπαδευση µαθητν και νων σε περιβαλλοντικ θµατα και ιδιατερα στη δασοπονα" σηµεωσε ο περιφερειρχης Παναγιτης Νκας που επισκφτηκε το
χρο, µε υπηρεσιακο$ς παργοντες, στις 17-6-2021.
•Εκδηλσεις πραγµατοποησε ο ∆µος Τρπολης, το
πρω της Κυριακς 27 Ιουνου, για την 196η επτειο
της ιστορικς µχης των Τρικρφων. Ο πανηγυρικς
της ηµρας εκφωνθηκε απ τον συνταξιο$χο καθηγητ Γιργο Βλση. Rγινε απαγγελα ποιµατος για
την µχη, πως και τραγο$δι µε συνοδεα κλαρνου απ τον Σπ$ρο Ανδριανπουλο. Στη συνχεια ο ∆µαρχος της Τρπολης Κστας Τζιο$µης µαζ µε τον εκπρσωπο του ΣΑΟΟ ∆. Καραµτρο, αφο$ µλησαν για το
ργο που χει γνει για την ανδειξη του µονοπατιο$
που οδηγε στα Ταµπο$ρια του Κολοκοτρνη και στη
σκην του Υψηλντη και για τις ενργειες που θα ακολουθσουν, προχρησαν σε συµβολικ τοποθτηση ενηµερωτικς πινακδας για το µονοπτι.
Ο
• ∆µος Τρπολης, µε την τοπικ κοιντητα, πραγµατοποησαν, στην Αλωνσταινα την Κυριακ 25-7-2021,
εκδλωση για τη Ζαµπα Κολοκοτρνη.
Στην πλατεα της Αλωνσταινας, τελστηκε τρισγιο,
κατθεση στεφνων και ακολο$θησε οµιλα απ τον
∆ικηγρο και τακτικ µλος της Εταιρεας Πελοποννησιακν Σπουδν κ. Σπ$ρο ∆ηµητρακπουλο.

Eυχαριστίες
Το ∆.Σ. του Συλλγου ευχαριστε τους παρακτω για
την βοθει τους και τις προσφορς τους:
•∆ηµτρη Λαλιτη για τις φαντασµαγορικς προβολς
στην πρσοψη του Αγου Γεωργου την ρα του επιταφου, της Ανστασης, και της εορτς του Αγου,
∆
• ενεκ Αντωνα (20)€, Λαλιτη ∆ηµτρη (20), Γιανναρ
Χρη (20), Τριανταφυλλδη ∆ηµτρη (30), Κανλλο Κ.
Γεργιο (20), Κανελλοπο$λου ∆. ∆µητρα (20), Κανελλπουλο Αλκο (30), Καρο$ντζο Παναγιτη (50), Κανλλο Θανση (30), Γκουζιο$λη Ματνα (20), Αδαµοπο$λου Τασα (50), Παπαδπουλο Μιχλη (100) και
Τρκα Το$λα (50) για την αγορ λουλουδιν για τον επιτφιο,
•Παναγιτη Χαρ. Γιανναρ για την πληρωµ της συνδροµς για το site του Συλλγου,
Τασα
•
Ν. Αδαµοπο$λου για τον στολισµ του επιταφου
και την προσφορ της µαστχας και των λουκουµιν
που κερστηκαµε στην Παναγι,
•Γιννη ∆ιον. Παπανικλα για την φροντδα, στε λο
τον Α$γουστο να προβλονται, στην πλατεα, ταινες
για τα µικρ παιδι,
Ν
• νσυ Π. Κανελλοπο$λου για την οργνωση και την α-

γορ αναλσιµων ειδν για τις εκδηλσεις για τα παιδι στην πλατεα,
Ε
• υσταθα Αντ. Τριανταφυλλδη για την δηµιουργικ απασχληση των παιδιν στις εκδηλσεις του Αυγο$στου,
•Θανση Κανλλο για την προσφορ του παγωτο$ µε
το οποο κεραστκαµε λοι τον ∆εκαπεντα$γουστο,
∆
• ηµτρη Αντ. Τριανταφυλλδη για την προσφορ γλυκν (κουρκουµπνια) για τον ∆εκαπεντα$γουστο.
• Γιργο Ευστρ. Κορµπακη για την µεταφορ των περιπατητν απ τις Βρυσο$λες,
Κ
• στα Γεωργο$λη απ το µαγαζ στο Λιµποβσι για την
προσφορ γλυκν στη γιορτ στο Αρκουδρεµα.
Ε
• ταιρεα Βογιατζκης - Παπαθυµου για την προσφορ των ταµπελν που τοποθτησε ο Σ$λλογος στο
χωρι,
Χ
• ρστο Καρο$ντζο, Αντνη και ∆ηµτρη Τριανταφυλλδη, Θανση Κανλλο, ∆ηµτρη Π. Σιψ, Θ$µιο Ν. Σιννη, Λευτρη Μπιντο, Μτσο Αγαλου και Σο$λη
Πρνταλο για το γκρµισµα των µαντρν γ$ρω απ
την παιδικ χαρ, ενψη της ανακανισς της.
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Να Πρ)εδρος της ΝΟ∆Ε Αρκαδας
η Β λια Μαυραειδοπολου!
Να πρεδρος της ∆ιοικο$σας Επιτροπς Εκλογικς Περιφρειας Αρκαδας (ΝΟ∆Ε Αρκαδας), εξελγη η συµπατριτισσ µας Βλια Θ. Μαυραειδοπο$λου, συγκεντρνοντας 597 ψφους, ναντι
586 του συνυποψηφου της, Ανδρα Μπο$ρα (απ το Μαναλο).
Η Βλια (Βασιλικ) Μαυραειδοπο$λου εναι Φυσικοθεραπε$τρια,
πρην Πρεδρος της ΟΝΝΕ∆ Αρκαδας, εν στα φοιτητικ της
χρνια, δραστηριοποιθηκε ενεργ µε τη ∆ΑΠ-Ν∆ΦΚ στην πλη
της Θεσσαλονκης.
Επσης, µλος της ΝΟ∆Ε-∆ΕΕΠ εκλχθηκε ο συµπατριτης µας
Αριστοτλης Κ. Κανελλπουλος.
Συγχαρητ ρια. Ευχ µαστε καλ και παραγωγικ θητεα.

Σπουδαα προσφορ στο EKAB Tρπολης
απ) τον Γιργο N. Kωτσι)πουλο!
Στο Αποστολοπο$λειο Πνευµατικ Κντρο του ∆µου Τρπολης, γινε στις 4-6-2021 η τελετ παρδοσης - παραλαβς συσκευς αυτµατων θωρακικν συµπισεων E6CPR της Amoul,
απ τον Προδρο και ∆ιευθ$νοντα Συµβο$λο της εταιρεας Isoplus κ. Γιργο Κωτσιπουλο (γι
της συµπατριτισσς µας Σταµτας Σωτ. Αργυροπο$λου), στο ΕΚΑΒ Τρπολης.
Πρκειται για τη δωρε µιας πολ$τιµης συσκευς µοναδικς σε πανελλαδικ εµβλεια, που
παζει σπουδαο ρλο σε περιστατικ καρδιακς ανακοπς. ∆νει στους γιατρο$ς και στους
διασστες να επιπλον ζευγρι χεριν (ροµπτ) και την δυναττητα να παρακολουθο$ν απ
το µνιτορ πως εξελσσεται η πορεα υγεας του ασθενο$ς, εν αυτο επικεντρνονται στις
λοιπς ενργειες που απαιτο$νται κατ την διρκεια της αναζωογνησης.
Παρντες στην τελετ, εκτς των υπε$θυνων του EKAB, ταν ο κ. Γιργος Λαγς Αντιδµαρχος Τρπολης ως εκπρσωπος του ∆µαρχου Τρπολης και κ. Τσος Τζανς ∆ιοικητς του
Παναρκαδικο$ Νοσοκοµεου, οι οποοι ευχαρστησαν τον κ. Κωτσιπουλο.
Συγχαρουµε τον συµπατριτη µας και του ευχ µαστε υγεα και πρ οδο.

Βασλης Ευαγγ. ∆ελ ς

Ο Βασλης µε την οικογνει του,
στα γενθλι του, στα 90, 12 Φεβρουαρου 2021.
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Ο Βασλης ο ∆ελς φυγε απ την Πινα για την Αυστραλα µε την οικογνει του, την αγαπηµνη του σ$ζυγο Ελνη και τα τρα τους παιδι, τη Βο$λα, το Βαγγλη
και την Αθην το 1963 για µια καλ$τερη οικονοµικ τ$χη.
Συνντησε εκε τα κουνιδια του και λλους πολλο$ς πατριτες µε τους οποους συµπορε$τηκε λα αυτ τα
χρνια δηµιουργντας µια υπροχη οικογνεια µε πολλ
εγγνια και δισγγονα µσα στην Ελληνικ κοιντητα της
ΑδελαZδας της Αυστραλας, που οι αναφορς για την πατρδα ταν και εναι πντα ζωντανς. Η ζω δεν του χαρστηκε σε λα. Υπρξαν πολλς δ$σκολες στιγµς µε απλειες δικν του ανθρπων. Εκενος µως στκεται µχρι σµερα δυνατς απολαµβνοντας την αγπη της ωραας του οικογνειας µσα πντα στην ανοιχτ του αγκαλι.
Ευχ µαστε στο συµπατριτη µας και την οικογνει
του υγεα και πρ οδο.

Για να γνωριστοµε καλτερα ...

Η σελδα των ξενιτεµνων

Οικογνεια Θ)δωρου Κ. Συψ (Παπαροντα)
Σε να απ τα πιο δραστρια µλη του Συλλγου µας, τον Θδωρο Συψ, (γι του Ντνου
του Παπαρο$ντα), αναφερµαστε στο παρν ρθρο για να γνωρσουµε καλ$τερα τον διο και
την οικογνει του και για να τον τιµσουµε για το συνεχς ενδιαφρον και τις προσφορς
του στο χωρι µας και τον Σ$λλογο.
Ο Θδωρος γεννθηκε στην Πινα στις 20 Σεπτεµβρου 1938. Γονες του ο Κων/νος Συψς
και η Γεωργα Κζιου και αδλφια του ο Γιργος, ο Βαγγλης και η Ευσταθα. Μετ το δηµοτικ σχολεο στην Πινα, πγε γυµνσιο στη Βυτνα. Πρασε τα παιδικ και εφηβικ του χρνια,
κοντ στην οικογνει του στην Πινα που σφυζε ττε απ ζω. Rζησε την αγροτικ ζω, (ο
µ$λος του Καλγερου ταν το στκι του), τις συναντσεις µε τους συµπατριτες του στα µαγαζι και τα πανηγ$ρια του χωριο$, τα δ$σκολα χρνια µχρι το 1956, που φυγε για την Αµερικ.
Καλεσµνος απ τον θεο του Γιννη Συψ βρθηκε µετανστης στο Σικγο τον Σεπτµβριο
του 1956. Γργορα προσαµστηκε και απ την ηλικα των 22 χρνων και για 37 τη ταν ιδιοκττης προσωπικς επιτυχηµνης επιχερησης. Παντρε$τηκε την Αικατερνη Συψ και απκτησαν τρα παιδι, τον Κωνσταντνο, τον ∆ηµτρη και την
Ευαγγελα, λα απφοιτοι πανεπιστηµων.
Απ νωρς ασχολθηκε µε τα κοιν, τον Ελληνισµ της Αµερικς, την ελληνικ παροικα του Σικγο και τις ενορες του του Ι.Ν. Αναλψεως-Σικγο
Ιλλ. Και του Ι. Ν. Αγου ∆ηµητρου-Elmhurst Ιλλ..
Οι µεγλες προσπθειες του συµπατριτη µας για το κοιν καλ αναγνωρζονται απ λους. Χαρακτηριστικ εναι τα αποσπσµατα, που παραθτουµε πιο κτω, απ την επιστολ του πρωτοπρεσβ$τερου του Ι. Ν. Αγου
∆ηµητρου Παναγιτη Μαλαµ προς τον Επσκοπο Σικγο Ικωβο µε την
πρταση για την απονοµ στον Θδωρο του ττλου του ρχοντα του Οικουµενικο$ Πατριαρχεου:

O Θδωρος µε τον αδελφ του
Bαγγλη.

Εξοχτατο Μητροπολ τη Ικωβο
Ελληνορθδοξης Μητροπλεως του Σικγο Ιλινις .....................................
Ο κ. Συψς αποτελε ενεργ µλος της κοιντητας του Αγ. ∆ηµητρ ου για
πνω απ 20 χρνια. Υπρξε αφοσιωµνος υποστηρικτς και ζωτικς σηµασ ας ηγτης της κοιντητας στην πραγµατοπο ηση µεγλων ργων συµπεριλαµβανοµνων της κατασκευς του οικοδοµµατος της εκκλησ ας καθ'ς και
του Κντρου Νετητας ... Υπηρετε αδικοπα το Συµβο*λιο της Ενορ ας για
πνω απ 20 χρνια. +χει υπρξει για 2 θητε ες Πρεδρος της Ενορ ας µας
και συνεχ ζει να την υπηρετε µ' αυτν την ιδιτητα. Επ σης χει υπρξει
Πρεδρος του Φεστιβλ καθ'ς και Πρεδρος του Ελληνικο* Σχολε ου.... Ο
κος Συψς χι µνον χει αποδειχθε νας εξαιρετικς ηγτης ολκληρης
της Εκκλησιαστικς µας Κοιντητας, αλλ παραµνει και νας αφοσιωµνος
σ*ζυγος και αγαπητς πατρας. Πρκειται για πρσωπο το οπο ο προσπαθε
γεννα α για οτιδποτε καλ για την Ορθοδοξ α και τον Ελληνισµ.
..........................................................................................................................
Εξοχτατε, για τους παραπνω λγους σας προτε νω να του απονε µετε
τον τ τλο του 4ρχοντα του Οικουµενικο* Πατριαρχε ου.
+χει αποδε ξει τι ε ναι ξιος αυτς της µεγλης τιµς και τι θα µπορε
να προωθσει ακµη περισστερο την αποστολ του Σ'µατος των Αρχντων σε ολκληρο τον κσµο, διαδ δοντας το Μνυµα του Χριστο* και της
Εκκλησ ας Του.
..........................................................................................................................
Ιερε*ς Παναγι'της Μαλαµς, πρωτοπρεσβ*τερος
Σε αναγνριση των υπηρεσιν που χει προσφρει στην Ορθ)δοξη Εκκλησα ο Θ)δωρος Συψ ς τιµ θηκε απ) τον Οικουµενικ) Πατρι ρχη Βαρθολοµαο µε το Οφφκιο του Dρχοντος Οστιαρου της Αγας του Χριστο Μεγ λης Εκκλησας.
O Θδωρος εναι µλος της ΑΧΕΠΑ. Εκλχθηκε απ τους κατοκους του Elmhurst Ill. ως αντιπρσωπς τους στην κοµητεα του Du Page. Επσης, οργνωσε στο Σικγο την πρτη Ελληνοαµερικανικ Παρλαση για την Ηµρα της Ανεξαρτησας (υπ την καθοδγηση του κ. Β. Φτος) καθς και Βραδι Ελληνικς Κληρονοµις (υπ την εποπτεα του κ.
Β. Βραν).
Συγχαρουµε το συµπατριτη µας για την πολυσχιδ δρση του και ευχ µαστε υγεα και πρ οδο σε αυτ ν και την οικογνει του.
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K O I N ø N I K A
Γάµοι

• Ο Γιννης Π. Γεωργακπουλος, παντρε$τηκε στις 8-5-2021
την Ιωννα Γεωργου.
• Ο ∆ηµτρης Π. Κανλλος, παντρε$τηκε, στις 5-6-2021 στο εκκλησκι της Ανληψης, στη θση \\Ταµπο$ρια\\, στην Καµεντσα
Γορτυνας, την Γεωργα Σταθοπο$λου.
• Η Γεωργα ∆. Κασσρη, κρη της συγχωρεµνης συµπατριτισσς µας Βσως Π. Γιανναρ, παντρε$τηκε, στον Ι. Ν. Αγου
Νικολου Λαγονησου, στις 12-6-2021, τον Χρστο Μσχο.
• Ο Μριος Γ. Κανλλος, παντρε$τηκε, στις 10-7-2021, την
Σταυρο$λα Μοσχοπο$λου, στο εκκλησκι του Αγ. ∆ηµητρου,
στο κτµα Ηλκτρα στην Παιανα, που δθηκε και η γαµλια
δεξωση.
• Ο Μιλτιδης ∆. Σαρρς, παντρε$τηκε, στις 10-7-2021, στον Ι.
Ν. Αγου Γεωργου Πινας, την ρτεµη Ποτσογλου.
• Η Γεωργα Κ. Γιανναρ, παντρε$τηκε στις 27-8-2021 τον Βασλη Καγιο$λη.
• Ο Γιργος Β. Τζαµαλς, παντρε$τηκε, στον Ι. Ν. Αγου Αθανασου Θησεου Αθνας, στις 18-9-2021, την Μαρα Ρνη. Η γαµλια δεξωση δθηκε στην αθουσα εκδηλσεων ''Οδς Κασσνδρας'', στον Βοτανικ.
• Η Βο$λα Γ. Σαραντοπο$λου, παντρε$τηκε, στις 19-9-2021, τον
Κων/νο Τσαγκγεωργα, στο εκκλησκι των Παµµεγστων Ταξιαρχν, στο Κτµα Venus Epavlis στις Αφδνες, που δθηκε
και η γαµλια δεξωση.
• Η ∆µητρα Τρ. Μπαρο$φη, κρη της συµπατριτισσς µας Ελνης Π. Σιννη, παντρε$τηκε, στις 25-9-2021, στον Ι. Ν. Αγας
Παρασκευς Αλωνσταινας, τον Σπ$ρο Αγιτη.
• Η ∆µητρα Θ. Γιανναρ, παντρε$τηκε, στις 25-9-2021, στον Ι. Ν.
Αγου Παντελεµονος, στη Σκαφιδι Ηλεας, τον Γιργο Μαντ.
Ευχ µαστε κθε ευτυχα και καλος απογ νους.

Γεννήσεις

• Η Ππη Χρ. Σταυροπο$λου, κρη της Κικς Θ. Τρκα, και ο σ$ζυγς της Αλξανδρος Στυλιανς, απκτησαν, στις 3-12-2020,
αγορκι, το πρτο παιδ τους.
• Ο ∆ηµτρης Τριανταφυλλδης, εγγονς της Ευσταθας Ι. Παπανικλα και η σ$ζυγς του Ευαγγελια Παττσα, απκτησαν,
στις 22-3-2021, αγορκι, το δε$τερο παιδ τους.
• Η Βασιλικ Αγρφα, κρη της Παναγιτας Ι. Γκρου, και ο σ$ζυγς της Ευγγελος Πενταφρνιµος, απκτησαν, στις 27-42021, αγορκι, το δε$τερο παιδ τους.
• Ο Θδωρος Αν. Σιψς και η σ$ζυγς του Νσια Ανδριανοπο$λου, απκτησαν, στις 14-5-2021, αγορκι, το δε$τερο παιδ
τους.
• Ο Λευτρης Μπιντο και η σ$ζυγς του Κιµτε, απκτησαν,
την 1-6-2021, αγορκι, το τταρτο παιδ τους.
• Ο Τκης Χρ. Λυµπερπουλος, γις της Το$λας Γ. Σαραντοπο$λου, και η σ$ζυγς του Γιννα Πλιτα, απκτησαν, στις 176-2021, αγορκι, το πρτο παιδ τους.
• Η Γεωργα, κρη του Κστα Γκρου και της Ευγενας Γ. Σιψ,
και ο σ$ζυγς της Αλξης Αλεξπουλος, απκτησαν, στις 27-72021, κοριτσκι, το δε$τερο παιδ τους.
• Ο Ηλας Γρ. Ταπεινς, γις της Μαρας Ι. Σαραντοπο$λου, και
η σ$ζυγς του Monica Conthe, που ζουν στη Ζυρχη, απκτησαν, στις 7-8-2021, αγορκι, το πρτο παιδ τους.
• Ο Ανδρας Ν. Σαραντπουλος και η σ$ζυγς του Χριστνα
Το$ντα, απκτησαν, στις 11-8-2021, κοριτσκι, το πρτο παιδ
τους.
• Ο Τσος Ν. Σαραντπουλος και η σ$ζυγς του Μαρνα Γεωργοπο$λου, απκτησαν, στις 3-9-2021, κοριτσκι, το δε$τερο
παιδ τους.
• Η Ελνη Ν. Παπαδοπο$λου, εγγον της συγχωρεµνης συµπατριτισσς µας Ελνης ∆. Σαρρ-Σπυροπο$λου, και ο σ$ζυγς της Νκος Μπζας, απκτησαν, στις 12-10-2021, κοριτσκι, το δε$τερο παιδ τους.
• Η Γεωργα Κ. Γιανναρ και ο σ$ζυγς της Βασλης Καγιο$λης
απκτησαν στις 25-10-2021, αγορκι, το πρτο παιδ τους.
Στους ευτυχείς γονείς ευχόµαστε ολόψυχα να ζήσουν ευτυχισµένα τα νεογέννητα.
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Βαπτίσεις

• Ο Θεοφνης Σµαργιαννκης, γις της Σοφας Παπανικλα, και
η σ$ζυγς του Νατσα ∆ηµητρου, βπτισαν, στις 30-5-2021,
στον Ι. Ν. Κοιµσεως της Θεοτκου στη Βραυρνα, την κρη
τους. Η Σοφιννα εναι το δε$τερο παιδ τους.
• Η Γεωργα ∆. Κασσρη, κρη της συγχωρεµνης συµπατριτισσς µας Βσως Π. Γιανναρ, και ο σ$ζυγς της Χρστος Μσχος, βπτισαν, στον Ι. Ν. Αγου Νικολου Λαγονησου, στις 126-2021, τον γι τους. Ο ∆ηµτρης εναι το πρτο παιδ τους.
• Η Rλλη Κ. Συψ και ο σ$ζυγς της Χρστος Χαβιρας, βπτισαν, στον Ι. Ν. Αγου Γεωργου Καρα, στις 3-7-2021, τον γι
τους. Ο Αλξανδρος εναι το πρτο παιδ τους.
• Η Ιωννα Αντ. Γραµµατικοπο$λου, εγγον της συγχωρεµνης
συµπατριτισσς µας Ελνης ∆. Σαρρ-Σπυροπο$λου, και ο
σ$ζυγς της Τριαντφυλλος Σταυρακδης, βπτισαν, στην Παναγα, στη ∆ονο$σα Κυκλδων, στις 20-6-2021, την κρη τους.
Η Λυδα εναι το δε$τερο παιδ τους.
• Ο Μιλτιδης ∆. Σαρρς και η σ$ζυγς του ρτεµη Ποτσογλου, βπτισαν, στον Ι. Ν. Αγου Γεωργου Πινας, στις 10-72021, τον γι τους. Ο ∆ηµτρης εναι το πρτο παιδ τους.
• Ο Πτρος Κ. Πετρπουλος και η σ$ζυγς του Bικτωρα Mασκνη βπτισαν στον I. N. Aγ. ∆ηµητρου στο Kεφαλρι Kηφισις,
στις 11-7-2021, την κρη τους. Η Ελνη εναι το δε$τερο παιδ
τους.
• Η Σταυρο$λα Π. Σιψ και ο σ$ζυγς της Αλξης Ζαρκδης,
βπτισαν, στον Ι. Ν. Αγου Ιωννη, στο Λιµποβσι, στις 24-7-2021,
τον γι τους. Νονς ο Γιργος ∆. Σιψς. Ο Παναγιτης εναι το
δε$τερο παιδ τους.
• Η Ελνη Θ. Κανλλου και ο σ$ζυγς της Κστας Παπαπαναγιτου, βπτισαν, στον Ι. Ν. Αγου Γεωργου Πινας, στις 5-92021, την κρη τους, Η Θεοδρα εναι το δε$τερο παιδ τους.
• Ο Θανσης Αλ. Σιψς και η σ$ζυγς του Natalie Vallorani,
βπτισαν, στο Τορντο, στις 5-9-2021, την κρη τους. Η Φοβη εναι το δε$τερο παιδ τους.
• Ο ∆ηµτρης Αντ. Τριανταφυλλδης και η σ$ζυγς του Ευαγγελα Παττσα, βπτισαν, στον Ι. Ν. Αγου Γεωργου Πινας, στις
12-9-2021, τον γι τους. Ο Μιχαλ-Γεργιος εναι το δε$τερο
παιδ τους.
• Ο Γιργος Β. Τζαµαλς και η σ$ζυγς του Μαρα Ρνη, βπτισαν, στον Ι. Ν. Αγου Αθανασου Θησεου Αθνας, στις 18-92021, τον γι τους. Ο Βασλειος εναι το πρτο παιδ τους.
Στους ευτυχείς γονείς ευχόµαστε να χαίρονται τα νεοφώτιστα.

Αυτοί που “έφυγαν”...
• Απεβωσε, στις 22-4-2021, σε ηλικα 84 ετν, η Ουρανα, χρα
του συγχωρεµνου συµπατριτη µας Γεωργου Π. Μισιακο$.
Κηδε$τηκε, στις 24-4-2021, στο νεκροταφεο της Πινας. Θερµ συλλυπητρια στα παιδι της Σοφα και Γιτα, στα εγγνια
της, και τους λοιπο$ς συγγενες.
• Απεβωσε, στις 12-5-2021, σε ηλικα 101 ετν, η Ελνη ∆. Σαρρ, χρα Ιωννη Σπυρπουλου. Κηδε$τηκε στο νεκροταφεο
Περιστερου Αττικς. Θερµ συλλυπητρια στα παιδι της Ρεβκκα, Σπυριδο$λα, ∆ρα και Λουκα, στα εγγνια της, δισεγγνια της και τους λοιπο$ς συγγενες.
• Απεβωσε, στις 24-5-2021, σε ηλικα 76 ετν, ο Κων/νος Π. Αγγελπουλος της ισχυρς και πετυχηµνης ελληνικς οικογνειας βιοµηχνων (Χαλυβουργικ) και εφοπλιστν (Arcadia). Με
δαπνες του εκλιπντος γινε η ανακανιση του Αγιννη στο
Λιµποβσι. Κηδε$τηκε, στις 27-5-2021, στον Ι.Ν. Αγων Θεοδρων του Α\ Κοιµητηρου Αθηνν. Στη µνµη του ο Σ$λλογς
µας πρσφερε 100 ευρ στο Γεν. Αντικαρκινικ Νοσοκοµεο Αθηνν «Ο γιος Σββας». Θερµ συλλυπητρια στη σ$ζυγ του
Γιο$λη, στην πρην συζυγ του Ελνη, στα παιδι του Παναγιτη και Γιργο, στα εγγνια του και τους λοιπο$ς συγγενες.
• Απεβωσε, στις 26-5-2021, σε ηλικα 83 ετν, ο Θδωρος Γ. Θεοδωρπουλος. Κηδε$τηκε, την εποµνη, στο νεκροταφεο Ζωγρφου Αττικς. Θερµ συλλυπητρια στη σ$ζυγ του Rφη,
στα παιδι του Ελνη και Μαριννα, στην εγγον του και τους
λοιπο$ς συγγενες.

• ''Rφυγε'' ξαφνικ, στην Πινα, στις
13-6-2021, σε ηλικα 42 ετν, ο ∆ηµτρης Π. Συψς, βυθζοντας στη θλψη,
την σ$ζυγ του Αποστολα, τον εξχρονο γι του Πνο, τους γονες του
Πνο και Γωγ, τον αδελφ του Γιργο, τους λοιπο$ς συγγενες και λους τους Πιανιτες. Ο ∆ηµτρης, απφοιτος του Φυσικο$ Τµµατος του
Πανεπιστηµου Πατρν, µε µεγλη
αγπη για τη φωτογραφα, εχε αποφασσει να ασχοληθε µε τη
γεωργα και για αυτ επστρεψε στην Πινα και ανλαβε τα
κτµατα του πατρα του. Γεωργς µε σ$γχρονο εξοπλισµ και
µεθδους παραγωγς εξελχθηκε σε να σηµαντικ παραγωγ
κυρως καρυδιν.
Νος και δυναµικς µε την παρουσα του και µε τη σ$γχρονη
σκψη του φερε να νο αρα στην κοινωνα του χωριο$ µας.
∆υστυχς ταν µικρ το νµα της ζως του. Θα λεψει απ λους µας, θα λεψει απ την αγαπηµνη του Πινα. Κηδε$τηκε
στο νεκροταφεο του χωριο$ µας. Θερµ συλλυπητρια στους
οικεους του. Καλ σου «ταξδι» ∆ηµτρη.
• Απεβωσε, στις 18-6-2021, η Γιαννο$λα, χρα Κων/νου Θεοφ.
∆ελ. Κηδε$τηκε, στο νεκροταφεο Στργγου Τεγας. Θερµ
συλλυπητρια στα παιδι της Ζαχαρο$λα, Μρθα και Θεοφνη, στα εγγνια της και τους λοιπο$ς συγγενες.
• Απεβωσε, στις 28-6-2021, σε ηλικα 90 ετν, ο δσκαλος Παναγιτης Β. Μισιακς. Κηδε$τηκε στο νεκροταφεο της Αγας
Παρασκευς Αττικς. Θερµ συλλυπητρια στη σ$ζυγ του Γεωργα, στα παιδι του Βαγγλη και Κωνσταντνο, στα εγγνια
του Παναγιτη και Γεωργα και τους λοιπο$ς συγγενες.
• Απεβωσε, στη Μελβο$ρνη Αυστραλας, στις 29-6-2021, σε ηλικα 83 ετν, ο Γιργος Τζαφρης σ$ζυγος της συµπατριτισσς µας Κωνσταντνας Π. Γιανναρ. Θερµ συλλυπητρια στην
Κνι, στα παιδι του Χρυσοβαλντη, ∆ιαµντω και Νκο, στα εγγνια του, και τους λοιπο$ς συγγενες.
• Απεβωσε, στις 13-7-2021, σε ηλικα 91 ετν, η Πετρο$λα, σ$ζυγος του Κωστκη Χαρ. Κζιου. Κηδε$τηκε, την εποµνη, στο
νεκροταφεο της Πινας. Θερµ συλλυπητρια στον Κωστκη,
στην κρη της Σταυρο$λα, στα εγγνια της και τους λοιπο$ς
συγγενες.
• Απεβωσε, στις 30-7-2021, σε ηλικα 62 ετν, η ∆µητρα, κρη
της συγχωρεµνης συµπατριτισσς µας Φρσως Μιχ. Σαραντοπο$λου-Πανο$ση. Κηδε$τηκε στο νεκροταφεο της Τρπολης. Θερµ συλλυπητρια στο γι της Κωνσταντνο, τον αδελφ της Φτη και τους λοιπο$ς συγγενες.
• Απεβωσε, στις 21-8-2021, σε ηλικα 89 ετν, ο ∆ηµτρης Γ.
Θεοδωρπουλος. Κηδε$τηκε, στις 24-8-20121, στο νεκροταφεο Μελισσων Αττικς. Θερµ συλλυπητρια στη σ$ζυγ του
Αργυρ, στις κρες του Ελνα και Μρθα, στα εγγνια του, στα
αδλφια του και τους λοιπο$ς συγγενες.
• Απεβωσε, στις 16-9-2021, σε ηλικα 64 ετν, ο Σωτριος Π. Αργυρπουλος. Κηδε$τηκε, στις 20-9-2021, στο Γ' νεκροταφεο
Αθνας. Θερµ συλλυπητρια στη σ$ζυγ του Γιο$λη, στον γι
του Πνο, στην αδελφ του Ουρανα και τους λοιπο$ς συγγενες.
• Απεβωσε, στις 8-10-2021, σε ηλικα 87 ετν, η Ευσταθα, χρα
Γεωργου Π. Σιψ, το γνος Φ. Πετροπο$λου. Κηδε$τηκε, την εποµνη, στο νεκροταφεο της Πινας. Θερµ συλλυπητρια
στις κρες της Ευγενα, Αφροδτη και Το$λα, στα εγγνια της
και τους λοιπο$ς συγγενες.
• ∞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›˜.

Προσφορς προς τον Σλλογο για ενσχυσ του

• Η οικογνεια του Πνου ∆. Σιψ 500 ευρ στη µνµη του αγαπηµνου γιο$ τους ∆ηµτρη,
• Ο Αντνης Γ. Παπανικολου απ το Λος ντζελες 1000 δολρια ΗΠΑ,
• Η Γιο$λα Σιψ-Αϊβαλ 100 ευρ στη µνµη των γονιν της,
• Οι Ρεβκκα, Ρο$λα, ∆ρα και Λουκα Σπυροπο$λου 150 ευρ

στη µνµη της µητρας τους Ελνης ∆. Σαρρ-Σπυροπο$λου,
• Οι Κστας, Παναγιτης και Τζµης Γ. Κουτρουµνη, παιδι
της Γεωργας Π. Τριανταφυλλοπο$λου, 300 δολρια ΗΠΑ,
• Οι ∆ηµτρης, Ρεβκκα και Ουρανα Μ. Σαρρ 100 ευρ στη
µνµη της θεας τους Ελνης ∆. Σαρρ-Σπυροπο$λου,
• Ο Νκος Καλογερς 50 ευρ,
• Ο Γεργιος Θ. Τρκας 50 ευρ,
• Ο ∆ηµτριος Κορµπκης 50 ευρ,
• Ο Αντνης Π. Σαραντπουλος 100 ευρ,
• Ο Τσος Θ. Σιψς 50 ευρ στη µνµη ∆ηµτρη Π. Συψ,
• Ο Γιργος Αλ. Γεωργακπουλος 50 ευρ στη µνµη ∆ηµτρη
Π. Συψ,
• Ο Κστας Αλ. Γεωργακπουλος 50 ευρ στη µνµη ∆ηµτρη
Π. Συψ,
• Ο Γιργος Αλ. Γεωργακπουλος 50 ευρ στη µνµη ∆ηµτρη
Γ. Θεοδωρπουλου,
• Η Αντιγνη Τρµη 50 ευρ,
• Οι Ννσυ και Rλενα Π. Κανελλοπο$λου 50 ευρ στη µνµη
των γονιν τους,
• Ο Πνος Αργυρπουλος 150 ευρ στη µνµη των γονιν του
Γιννη και Μερπης,
• Οι ∆ηµτρης, Ρεβκκα και Ουρανα Μ. Σαρρ 100 ευρ στη
µνµη Σωτηρου Π. Αργυρπουλου,
• Ο Κωστκης Χαρ. Κζιος 100 ευρ στη µνµη της γυνακας
του Πετρο$λας,
• Οι Γιργος και Πατρτσια Κζιου 200 δολρια ΗΠΑ,
• Ο Γιργος Αθ. Σιψς, απ το Τορντο, 200 ευρ,
• Η Βο$λα Αθ. Σιψ-Μαυραειδοπο$λου 40 ευρ,
• Ο Γιργος Σπ. Αδαµπουλος 70 ευρ,
• Η Τασα Ν. Αδαµοπο$λου 50 ευρ,
• Ο Γιργος Ευστρ. Κορµπκης 50 ευρ στη µνµη στης µητρας του Θεοδρας,
• Ο Ανδρας Φωτπουλος 60 ευρ,
• Ο Βασλης Ευαγγ. ∆ελς, απ την ΑδελαZαδα, 200 δολρια Αυστραλας,
• Ο Νκος Μπλος και η µητρα του Αριστα Μπλου-Πετροπο$λου 50 ευρ στη µνµη της Ευσταθας Σιψ.
Ευχαριστοµε τους συµπατριτες µας και τους στλνουµε
θερµς ευχς.

Προσφορς προς τον Σλλογο για τον απινιδωτ .

Ο απινιδωτς στοχισε στο Σ$λλογ µας το ποσ τον 2.300,00
ευρ. Απ το ποσ αυτ µε τις προσφορς των παρακτω συµπατριωτν µας καλ$φτηκε δη το ποσ των 1.260,00 ευρ:
- Τρκας Αντ. Γεργιος 30 ευρ,
- Σταυροπο$λου Λτσα και Χρστος 50 ευρ,
- Αδαµπουλος Θδωρος 60 ευρ,
- Μπρτιµος Κ. Φτιος 200 ευρ,
- Κανελλοπο$λου Ννσυ και Rλενα 50 ευρ,
- Κανλλος Παρ. Θανσης 150 ευρ,
- Παπασββας ∆ηµτρης 50 ευρ,
- Φωτπουλος Ανδρας 90 ευρ,
- Σαρρς Μ. ∆ηµτρης 50 ευρ,
- Γκουζιο$λη Σταµτα 50 ευρ,
- Αδαµπουλος Σπ. Γιργος 50 ευρ,
- Κανελλοπο$λου-Ρµµου Βο$λα 30 ευρ,
- Παπανικλα Θεοφ. Σοφα 50 ευρ,
- Τριανταφυλλδης Αντ. ∆ηµτρης 100 ευρ,
- Τριανταφυλλπουλος Αντ. Αγησλαος 50 ευρ,
- Λβας Κστας 20 ευρ,
- Καραπνου Παναγιτα 10 ευρ,
- Παπανικλας ∆ιον. Γιννης 100 ευρ,
- Κανελλοπο$λου Ελνη και Κστας 20 ευρ και
- Σπυροπο$λου-Κανελλοπο$λου Τασα 50 ευρ.
Ευχαριστοµε τους συµπατριτες µας και τους στλνουµε
θερµς ευχς.
Παρακαλοµε )λους τους συµπατριτες µας να συνεχσουν
την προσφορ χρηµ των στε να καλυφθε ολ)κληρη η δαπ νη των 2.300 ευρ, για την αγορ του απινιδωτ . Οι προσφορς σας θα επιτρψουν στο Σλλογο να προχωρ σει και σε λλες παρ)µοιες χρ σιµες ενργειες-αγορς για το χωρι) µας
(π.χ. συστ µατος αντλας και δεξαµενς για πυρ)σβεση κλπ).

TA NEA TH™ ¶IANA™

15

¶APA¢O™IAKO™ •ENøNA™

A§øNI™TAINA
O ÍÂÓÒÓ·˜
‚Ú›ÛÎÂÙ·È
Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ˆÚÈﬁ
AÏˆÓ›ÛÙ·ÈÓ·.
È‰·ÓÈÎﬁ Ì¤ÚÔ˜
ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË.
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TËÏ.: 2710 431284 - KÈÓ.: 697 9981991, 6977174122
E-mail: info@xenonas-alonistaina.gr
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