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ΕΓΓΡΑΦΗ  ΝΕΩΝ  ΜΕΛΩΝ

Υπάρχουν πολλές νέες οικογένειες συγχωριανών µας (νέα ζευγάρια)

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

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

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

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

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

¢IKH°OPO™
MAYPOKOP¢ATOY 5, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 

106 78 A£HNA
TËÏ.:  210 3300 429 - KÈÓ.: 697 8185575

Fax: 210 3300426 - emai:
b.galinos@gmail.com
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Λιµποβίσι 24-9-2022

201η Eπέτειος της Άλωσης της Tρίπολης



Πραγµατοποιήθηκαν τον Αύγουστο µε επιτυχία οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου στο χωριό.
Έτσι στην πλατεία µας έγιναν δύο µουσικές βραδιές, το Σάββατο 13/8, το «Αντάµωµα» των συγχωριανών
και των ξενιτεµένων παιδιών της Πιάνας, που φέτος ήταν αρκετοί, και την Κυριακή 14/8, λαϊκή βραδιά µε
ορχήστρα. Μια ακόµη βραδιά µε ζωντανή µουσική έγινε στο Λιµποβίσι, την παραµονή της γιορτής τ΄ Α-
γιάννη. Και τις τρεις βραδιές ο κόσµος ήταν πολύς και διασκέδασε µέχρι το ξηµέρωµα.
Πραγµατοποιήθηκαν ακόµη η καθιερωµένη πεζοπορία στις «Βρυσούλες», στις πηγές του Ελισσώνα, και

η εκδροµή της νεολαίας στον ίδιο πανέµορφο τόπο του χωριού µας. Αρκετοί νέοι βρέθηκαν εκεί για πικ-
νικ και βουτιές στα καθαρά και παγωµένα νερά του ποταµού, µέσα στις ιτιές και κάτω από τη σπηλιά του
Πάνα. Ακόµη, για τους µικρότερους φρόντισε ο Σύλλογος να υπάρχει στην πλατεία προβολή ταινιών, δη-
µιουργική απασχόληση και µια πολύ καλά οργανωµένη αποχαιρετιστήρια γιορτή.
Το ∆.Σ. σας ευχαριστεί όλους για τη συµµετοχή σας στις εκδηλώσεις µας και εύχεται να είµαστε όλοι

καλά για να ξαναβρεθούµε στην πλατεία µας το καλοκαίρι του 2023.

Το ∆.Σ. του Συλλόγου Πιανιωτών συγχαίρει τους νέους του χωριού µας που εισήχθησαν στα Α-
νώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας µας και τους εύχεται καλές σπουδές και καλή σταδιο-
δροµία. 
1. Βαγγέλλης Ν. Λεοτσίνης γιός της Ελένης Γ. Πετροπούλου, Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών Ναυ-
τικού (ΣΜΥΝ), Σκαραµαγκάς,
2. Χρύσανθος Πράνταλος (από Αλωνίσταινα), Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών Στρατού (ΣΜΥ) Όπλα,
Τρίκαλα, 
3. Μελίνα Γ. Φωτοπούλου, στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πα-
νεπιστηµίου Πατρών, Πάτρα.
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Συγ�αρητ	ρια - Eπιτυ��ες των ν�ων της Πι�νας

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ

Εκδήλωση Ιδρύµατος Β. Ι. Παπανικόλα
Το Σάββατο στις 22 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11.00 π.µ. στην Πιάνα θα πραγµατοποιηθεί η 27η ε-

τήσια εκδήλωση του Ιδρύµατος “ΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ”. Στο Πολιτιστικό κέντρο του χωριού
θα δοθούν οικονοµικές ενισχύσεις σε άτοµα τρίτης ηλικίας και θα γίνουν απονοµές χρηµατικών βρα-
βείων σε µαθητές και φοιτητές.

Γιορτή Φθινοπώρου στην Πιάνα 

Ο Σύλλογος Πιανιωτών “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” σας προσκαλεί στο παραδοσιακό ηµερήσιο γλέντι 
που θα γίνει στην ΠΙΑΝΑ στις 29/10/2022, για την καθιερωµένη ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ.  
Ζωντανή µουσική µε τον Κωνσταντινόπουλο Ανδρέα στο τραγούδι και τον Πετρή Κώστα 

στο κλαρίνο. Θα προσφερθεί τσίπουρο και τραχανάς από τον Σύλλογο. 
Επίσης θα υπάρχει λαχειοφόρος αγορά µε πλούσια δώρα.  

Ώρα έναρξης 11.30 π.µ.
Σας περιµένουµε να γιορτάσουµε το Φθινόπωρο στο χωριό µας, 

να χορέψουµε και να γλεντήσουµε Πιανιώτικα.

Οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις στην Πιάνα.
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EÁÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ‰¿ÛÎ·ÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ N. K·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˘

Αύγουστος  2022  στην  Πιάνα

Aρκουδόρεµα, 23 Aυγούστου 2022. Λιµποβίσι, 29 Aυγούστου 2022.
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Το βράδυ της παραµονής της Παναγίας, στην πλατεία
του χωριού, ο Σύλλογος µας, τίµησε, σε µια σεµνή τελε-
τή δυο αγαπητούς συµπατριώτες από το εξωτερικό, τον
Αντώνη Γ. Παπανικολάου και τον Θόδωρο Κ. Σιψή. Η α-
γάπη τους για το χωριό, το συνεχές ενδιαφέρον τους
και η οικονοµική τους συνεισφορά είναι συνεχής και α-
νεκτίµητη. Ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωµοσύνης για την
προσφορά τους, στους δύο συµπατριώτες µας δόθηκαν
αναµνηστικές πλακέτες.

Τους ευχαριστούµε και ευχόµαστε να είναι πάντα υ-
γιείς και χαρούµενοι οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.

Τιµητικές  
διακρίσεις 

«Οδός Ανθέων»
Τριαντάφυλλα, γαρύφαλα, ορτανσίες,

κατιφέδες, ντάλιες… πανδαισία χρωµά-
των µας περιµένει στην είσοδο του χωρι-
ού µας. Ευχαριστούµε τις συµπατριώτισ-
σές µας, Τούλα Τριανταφυλλοπούλου και
Ελένη Γκουζιούλη-Τράκα, για την τόσο
«όµορφη υποδοχή». 
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E ι δ ήσ ε ι ς  -  Σχόλ ι α
• Η Μνήµη των Πεσόντων στη Μάχη των Τρικόρφων, κα-
τά τον εορτασµό της 197ης επετείου, τιµήθηκε την Κυ-
ριακή 26-6-2022, σε µία εκδήλωση που οργάνωσε ο
∆ήµος Τρίπολης σε συνεργασία µε την τοπική κοινότη-
τα Σιλίµνας. Οµιλητής ήταν ο ∆ικηγόρος, κ. ∆ηµήτρης
Καραµήντζος, ενώ η απαγγελία ποιηµάτων έγινε από
τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο Καλαµάτας κ. Κλάδη Παύλο
και από τον κ. Κώστα Αργυρόπουλο από την Πιάνα.
Στην εκδήλωση µνήµης παρευρέθηκαν ο ∆ήµαρχος
Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούµης, ο βουλευτής Αρκαδίας
και Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κ. Ο-
δυσσέας Κωνσταντινόπουλος, η Πρόεδρος του ∆. Σ.
Τρίπολης, κα. Γ. Παναγοπούλου, η Αντιδήµαρχος Πολι-
τισµού, κα. Ελένη Καρούντζου, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
Τρίπολης, κ. Γιώργος Σπηλιόπουλος και κ. ∆ηµήτρης
Κοσκινάς και ο πρόεδρος της τ.κ. Σιλίµνας κ. ∆ικαίος
Γιαννίκος.

• Νέα δωρεά του κ. Αθανασίου Μαρτίνου στο Παναρκα-
δικό Νοσοκοµείο! Τον Ιούλιο στο Ουρολογικό τµήµα
του Νοσοκοµείου εγκαταστάθηκαν Εύκαµπτο κυστεο-
σκόπειο, Συσκευή laser λιθοτριψίας και Ουρητηροσκό-
πιο που ήταν χορηγία του µη κερδοσκοπικού οργανι-
σµού ΑΙΓΕΑΣ, του κυρίου Αθανασίου Μαρτίνου. Τον
ευχαριστούµε θερµά.

• Την 1η Οκτωβρίου 2022 έγινε η εκδήλωση " Γιορτή Κα-
ρυδιού και Μελιού" στο Ροεινό, στην πλατεία του χω-
ριού. Οι γυναίκες του χωριού ετοίµασαν αυθεντικές
γεύσεις µε βάση το καρύδι και το µέλι. Η γιορτή έγινε
µετά από δύο χρόνια αναγκαστικής παύσης, παρουσία
πολύ κόσµου, ενώ παρών ήταν ο βουλευτής Αρκαδίας
κ. Γιώργος Παπαηλιού, ο ∆ήµαρχος Τρίπολης κ. Κώ-
στας Τζιούµης και πολλοί αυτοδιοικητικοί παράγοντες.

• H γιορτή του Χειµώνα, που γίνεται κάθε χρόνο στην  Α-
λωνίσταινα, προγραµµατίζεται φέτος για το Σάββατο,
3 ∆εκεµβρίου 2022.

Το ∆.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί τους παρακάτω για   

την βοήθειά τους και τις προσφορές τους:

• ∆ήµο Τρίπολης για την ευγενική χορηγία για την κάλυ-

ψη µε θαυµάσια ορχήστρα της εκδηλώσης που έγινε

στο Λιµποβίσι, στις 28 Αυγούστου (παραµονή του πα-

νηγυριού τ' Αγιαννιού). Συµπληρωµατικά χρήµατα για

τη ορχήστρα έδωσαν ο Σύλλογος, το Εκκλησιαστικό

Συµβούλιο και ο Κώστας Γεωργούλης, από το κατά-

στηµα στο Λιµποβίσι,

• εταιρεία «Κανελλόπουλος Νικόλαος» µε έδρα την Πά-

τρα που µας πρόσφερε το διακοσµητικό πανό που το-

ποθέτησε ο Σύλλογος στο χωριό. Ιδιαίτερες ευχαρι-

στίες στον κ. Τάκη Τζίµα, 

• Βούλα Π. Σιψή και τον σύζυγό της Νίκο Γουρδούπη που

µετέφεραν το πανό από την Πάτρα,

• εταιρεία «Βογιατζάκης-Παπαθυµίου» για την δωρεά

των τιµητικών πλακετών που προσφέρθηκαν σε συ-

µπατριώτες µας,

• εταιρεία «Ελληνική Βιοµηχανία Περιβαλλοντικών Συ-

στηµάτων Α.Ε.Β.Ε» για την προσφορά ενός τραπεζιού

για Πίνγκ-Πόνγκ, που τοποθετήθηκε στο Πνευµατικό

κέντρο,

• Φώτη Μπράτιµο και Κώστα Αργυρόπουλο για την κά-

λυψη της δαπάνης για τα ποτά του bar την παραµονή

της Παναγίας.

• Ευσταθία Συψή-Τζώρτζη για την προσφορά της µαστί-

χας και των αµυγδαλωτών που κεραστήκαµε στην Πα-

ναγιά.

• Μάτα Αδαµοπούλου-Τριαντοπούλου για τα λουκούµια

που κεραστήκαµε στην Παναγιά, στο Αρκουδόρεµα και

στο Λιµποβίσι, 

• Γεωργία Τριανταφυλλοπούλου-Κορµπάκη για τα κερά-

σµατα στη Γεν. Συνέλευση,

• Γιάννη ∆ιον. Παπανικόλα και στη σύζυγό του Μαρία

για την φροντίδα, ώστε, όλο τον Αύγουστο, να προ-

βάλονται, στην πλατεία, ταινίες για τα µικρά παιδιά

καθώς και για την παροχή διαφόρων εδεσµάτων στα

παιδιά,

• Νάνσυ και Έλενα Π. Κανελλοπούλου για την φροντίδα,

την επιµέλειά τους και την αγορά αναλωσίµων ώστε

να έχουµε ένα καταπληκτικό παιδικό πάρτυ στην πλα-

τεία,

• Γιώργο Ευστρ. Κορµπάκη για τη µεταφορά των περι-

πατητών από τις Βρυσούλες,
• µικρούς Γιώργο και Μιχάλη Θ. Τράκα για την βοήθειά
τους στην πώληση λαχνών στη λαχειοφόρο και στη
διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,

• Παναγιώτη Σπ. Θεοδωρόπουλο για την προσφορά ενός
φορητού πίνακα γραφής µε µαρκαδόρο,

• Θανάση Κανέλλο, από το µαγαζί της πλατείας, για την
υποστήριξή του σε όλες τις εκδηλώσεις, 

• πάρεδρο Χρήστο Καρούντζο για την καθαριότητα του
χωριού, της εκκλησίας της Παναγιάς και του Λιµποβι-
σίου,

• ξενώνα Παπανικόλα για το υπέροχο πάρτυ που χαρή-
καµε όλοι,

• Κώστα Γεωργούλη από το µαγαζί στο Λιµποβίσι για τις
δίπλες που πρόσφερε στη γιορτή στο Αρκουδόρεµα,

• ∆ηµήτρη Τριανταφυλλίδη για το κόψιµο των χόρτων
στο νεκροταφείο της Πιάνας τον Μάιο.

E υ χ α ρ ι σ τ ί ε ς
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Εν θέσει "Μουτζούρια" σήµερον την 23ην
του µηνός Αυγούστου του 1914 έτους συ-
νελθούσα η κατά το άρθρον 10 του Νόµου
∆ΝΖ΄ Νόµου επιτροπή επί του διαχωρισµού
των ορίων των Κοινοτήτων Πιάνης και Αλω-
νισταίνης, αποτελουµένη από τον Κ. Ανθού-
λην Πάρεδρον του Ειρηνοδικείου Τριπόλε-
ως, αναπληρούντα τον κωλυόµενον Ειρη-
νοδίκην Τριπόλεως Απ. Μαρκόπουλον, και
τα µέλη Γεωρ. Πετρόπουλον Πρόεδρον της
Κοινότητος Πιάνης, Ιωάν. ∆ηµητρακόπου-
λον Πρόεδρον της Κοινότητος Αλωνισταί-
νης, Παν. Ταµπακόπουλον ∆ιδάσκαλον Πιά-
νης και Γεωρ. Βασιλακόπουλον διδάσκαλον
Αλωνισταίνης, όπως αποφασίση επί του
διαχωρισµού των ορίων των άνω δύο Κοι-
νοτήτων, εσκέφθη και απεφάσισεν ως εξής:
Η Επιτροπή µετά συζήτησιν και επιτόπιον

αυτοψίαν εις τα διακανονιστέα όρια, διεχώ-
ρισεν αυτά δια νοητής γραµµής, ήτις εις το
ανατολικόν µέρος άρχεται από της κορυ-
φής του Μαινάλου "Άγιος Ηλίας", εκ τούτου
κατέρχεται την µεσηµβινοδυτικήν ράχην εις
"Αγίαν Παρασκευίτσαν" και ακολουθεί την
κοίτην του κάτωθι ρεύµατος, αφήνουσα εις
την Κοινότητα Πιάνης τους ους συναντά α-
γρούς των κληρονόµων Α. Παπανικολάου,
Αναστ. Κανέλλου, εις δε την Κοινότητα Α-
λωνισταίνης τον αγρόν κληρονόµων Θ. Θώ-
δου, µεθ' ο φθάνει εις τον αγρόν Ιωάν. Γ.
Γκρεµπενιού και εις το δυτικόν άκρον αυ-
τού, εκείθεν ακολουθεί πάλιν την κοίτην του
ρεύµατος Κλεισουρίου µέχρι του κάτω µέ-
ρους του αγρού Αθ. Κοντοβουνίσιου, οπό-
θεν διευθύνεται πάντοτε προς δυσµάς προς
την κορυφήν του λοφίσκου "Ταµπούρες"
την άνωθι των αγρών κληρονόµων Θώδου,
οίτινες µένουσιν εις το όριον Αλωνισταίνης.
Εκ της κορυφής ταύτης κατέρχεται δια της
δυτικής ράχης του λοφίσκου εις Γεφύρι ε-
θνικής οδού εν θέσει "Μουτζούρια". Από
της Γεφύρας διεθύνεται κατευθείαν εις ρά-
χην "Σηψιό" και ακριβώς εις τον αγρόν κλη-
ρονόµων Γ. Σµυρνιάδου. Από του σηµείου
τούτου διευθύνεται κατ' ευθείαν εις "Βρά-
χον Κάκαβα" και πηγήν άνωθεν αυτού, ήτις
µένει εις το όριον Αλωνισταίνης, εις ην έ-
χουν το δικαίωµα να ποτίζωσι και τα ζώα
των οι Πιανιώται. Από του βράχου τούτου α-
νέρχεται εις τους αγρούς του Νικ. Αυγερι-
νού και Κωνστ. Βασιλακοπούλου, ους αφή-
νει εις την Κοινότητα Αλωνισταίνης. Μεθ' ο
εισέρχεται εις την "Χούνην" ακολουθούσα
το χθαµαλώτερον σηµείον αυτής, ήτοι την
κοίτην του εν αυτή ξηρορεύµατος, την ο-
ποίαν ακολουθεί µέχρι της θέσεως "Τσου-
κάλες", όπου οι αγροί των Γεωρ. Πετροπού-
λου, Νικ. Τσιάµα, Μιχ. Σπηλιοπούλου, Κων-
στ. Κανέλλου, και εκείθεν διευθύνεται προς

το δυτικόν τέρµα των ορίων, ακολουθούσα
την χούνην πάντοτε προς τα "Σουµάκια" και
εις την θέσιν "Κορφοξυλιά", ένθα ενούνται
µε το όριον Αρκουδορεύµατος. Εφ' ω συνε-
τάγη η παρούσα έκθεσις, ήτις βεβαιωθείσα
και αναγνωσθείσα υπογράφεται νοµίµως.
ο Πρόεδρος τα Μέλη
Πράξις 13
Το Κοινοτικόν Συµβούλιον Φαλάνθου

(Πιάνης), συγκείµενον υπό των κάτωθι µε-
λών και συνεδριάσαν σήµερον την 30ην του
µηνός Αυγούστου του 1914 έτους, εν τω
κοινοτικώ καταστήµατι, τη προσκλήσει της
πλειονοψηφίας αυτού, όπως σκεφθή και α-
ποφασίση επί του εξής αντικειµένου.
Ο Κοινοτικός σύµβουλος Β. ∆ελής ζητή-

σας από τον Πρόεδρον όπως πληροφορήση
το Σώµα ποία είναι τα σηµεία ένθα η κατά το
άρθρον 10 παρ 1, του Νόµου ∆ΝΖ΄ Επιτρο-
πή ώρισεν επί των ορίων Πιάνης - Αλωνι-
σταίνης, ανέπτυξεν ο Πρόεδρος ότι τα όρια
µεθ' απασών των κοινοτήτων εκανονίσθη-
σαν µόνον επί τη βάσει των ανέκαθεν ο-
ρίων, εις τινά µάλιστα µέρη ηλαττώθησαν
εις βάρος της Κοινότητος χωρίς να ληφθή
υπ' όψιν η ιδιοκτησία και αι ανάγκαι της Κοι-
νότητος ως το άρθρον 9 του ∆ΝΖ΄ ορίζει,
ούτε η κοινοτική περιουσία και ότι ηναγκά-
σθη η µειοψηφία να µη φέρη αντιρρήσεις.
Το Σώµα, ακούσαν του Προέδρου και α-

ντεπεξελθόν το οροθετικό πρωτόκολλο Α-
λωνισταίνης - Πιάνης ευρίσκει τούτο ηλατ-
τωµατικό και αιτήται όπως µεταρρυθµισθή
το οροθετικόν πρωτόκολλον από της θέσε-
ως "Παπαλιά Χούνη" και ακριβώς από της
θέσεως Παπαγιαννάκη αγρούς, ακολου-
θούν κατακορύφως εις κορυφήν "Τσαρνά",
εις κορυφήν "Μαδάρα", αφ' ενός φυσικόν ό-
ριον και αφ' ετέρου το ανέκαθεν όριον Α-
λωνισταίνης - Λιµποβισίου, συµπεριλαµβα-
νοµένων ούτω εις την Κοινότητα Πιάνης
των αγρών Γεωργ. Αγγελοπούλου, Αλ. Γε-
ωργακοπούλου και Ανδρ. Γκόρου, κατοίκων
Πιάνης, συνεχών αγρών των Πιανιωτών α-
φενός και µη διακοπτοµένων, ουχί µόνον υ-
πό ξένων ιδιοκτητών, αλλά ούτε από αγρίου
τόπου. Σκεπτόµενον δε, θέλει υποβάλη τας
σχετικάς αντιρρήσεις του επί του οροθετι-
κού πρωτοκόλλου υποστηριζοµένας ενώ-
πιον της ανωτέρας επιτροπής αφ' ενός, υφ'
ενός εκάστου Κοινοτικού συµβούλου, ως
και των δικηγόρων ∆. Πετροπούλου και
Παν. Παπαντωνίου και Χαρ. Τριτζίνη. Επιψη-
φίζει έκτακτον πίστωσιν εις βάρος του προ-
ϋπολογισµού τρέχοντος έτους δι' οδοιπορι-
κά κ.λπ. κανονισµού ορίων, εκ δραχµών (50)
πεντήκοντα.
ο Πρόεδρος της κοινότητος Φαλάνθου
Γ. Πετρόπουλος

τα µέλη Θεοφ. Παπαθεοφάνης, Β. ∆ελής,
Θ.Β. Κέζιος, Γ.Β. Κωνσταντέλος.
Πιάνα 1 ∆εκεµβρίου 1914.
αριθ. 49 Βασίλειον της Ελλάδος
Το κατά το άρθρον 10, παρ. 4 του Νόµου

∆ΝΖ΄ περί συστάσεως ∆ήµων και Κοινοτή-
των του 1912 ∆ιοικητικόν ∆ικαστήριον προς
εκδίκασιν των προσφυγών περί των ορίων
των συνορευουσών κοινοτήτων του Νοµού
Αρκαδίας, συγκείµενον εκ του Νοµοµηχανι-
κού Αρκαδίας ∆ηµητρίου Χρ. Μπάτσα, ως
Προέδρου, του Ειρηνοδίκου Τριπόλεως Α.
Μαρκόπουλου, ορισθέντος δια του υπ' αριθ.
754 ε.ε. εγγράφου του Προέδρου των ε-
νταύθα Πρωτοδικών, του Οικονοµικού Εφό-
ρου Μαντινείας Κωνστ. Κατσαούνη, ορισθέ-
ντος δια του υπ' αριθ. 5517 π.ε. εγγράφου
του Νοµάρχου Αρκαδίας, ως µελών, εκτε-
λούντος χρέη Γραµµατέως του Κωνστ. Α-
ντωνοπούλου, γραµµατέως β΄τάξεως παρά
τη Νοµαρχία Αρκαδίας, διορισθέντος δια
της υπ' αριθ. 5517 π.ε. διαταγής του κ. Νο-
µάρχου Αρκαδίας, συνεδριάσαν δηµοσία
και εν τω γραφείω του Νοµοµηχανικού Αρ-
καδίας σήµερον την δωδεκάτην του µηνός
Φεβρουαρίου του έτους 1915, ηµέραν πέ-
µπτη, ίνα σκεφθή και αποφασίση επί της κα-
τωτέρω αναφεροµένης υποθέσεως µεταξύ
των Κοινοτήτων Πιάνης και Αλωνισταίνης
του Νοµού Αρκαδίας, παρασταθεισών δια
των Προέδρων των οικείων Κοινοτικών Συµ-
βουλίων.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητος Πιάνης ητή-

σατο όπως ο καθορισµός των ορίων γίνη
συµφώνως προς την οροθετικήν γραµµήν
την προτεινοµένην δια της υπ' αριθ. 13 π.ε.
πράξεως προσφυγής του υπ' αυτού Κοινοτι-
κού Συµβουλίου, ο δε της Κοινότητος Αλω-
νισταίνης όπως επικυρωθή η έκθεσις της ε-
πιτοπίως καθορισάσης τα όρια Επιτροπής.
Σκεφθέν
Επειδή η αίτησις του Προέδρου της Κοι-

νότητος Πιάνης η υποβληθείσα κατά την
συνεδρίασιν, ότι κύριος σκοπός της προ-
σφυγής είναι το να διασαφηνισθή η έκθεσις
της Επιτροπής ως προς το εάν οι εν αυτή α-
ναφερόµενοι αγροί κατοίκων Πιάνης, επει-
δή η αίτησίς του αύτη, ίνα δηλαδή ούτοι υ-
παχθώσιν εις την Κοινότητα Πιάνης είναι δι-
καία και νόµιµος και εποµένως δέον να κα-
θορισθή ότι οι ως άνω αγροί πρέπει να υπά-
γωνται εις την Κοινότητα Πιάνης, πλην των
χέρσων εκτάσεων, οίτινες δέον να µείνωσιν
εις την περιφέρειαν της Κοινότητος Αλωνι-
σταίνης, επειδή κατά λοιπά καλώς έχει τεθή
η οροθετική γραµµή µεταξύ των ως άνω
Κοινοτήτων.

ΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΙΑΝΑΣ - AΛΩNIΣTAINAΣ

Από το ηλεκτρονικό περιοδικό «Γαρζενίκος» (garzenikos.gr) δηµοσιεύουµε το κείµενο για τα διοικητικά όρια της
Πιάνας µε την Αλωνίσταινα αυτή τη φορά. Τα όρια του χωριού µας µε τις υπόλοιπες γειτονικές κοινότητες, περι-
λαµβάνονται στην σπουδαία εργασία του κ. Φώτη Παπαχατζή, «Τα διοικητικά όρια των κοινοτήτων στον χώρο του
όρους Μαίναλο της Αρκαδίας». 

Συνέχεια στη σελ. 8
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∆ια ταύτα
Καθορίζει µεταξύ των Κοινοτήτων Πιάνης και Αλωνισταίνης του Νοµού

Αρκαδίας οροθετικήν γραµµήν την διερχοµένην. 1) ∆ια της κορυφής του
Μαινάλου "Άγιος Ηλίας", 2) δια της κορυφογραµµής της µεσηµβρινοδυτι-
κής λοφοσειράς της "Αγίας Παρασκευής", 3) δια της κοίτης του ρεύµατος
Κλεισουρίου, των αγρών κληρονόµων Α. Παπανικολάου και Αναστ. Κανέλ-
λου, αφιεµένων εις την περιφέρειαν της Κοινότητος Πιάνης, του δε αγρού
των κληρονόµων του Θ. Θώδου εις την της Αλωνισταίνης, 4) δυτικού άκρου
του αγρού του Ιω. Γ. Κρεµπενιού, 5) δια της κοίτης του ρεύµατος Κλεισου-
ρίου µέχρι του κάτω µέρους του αγρού του Αθ. Κοντοβουνίσιου, 6) της κο-
ρυφής του λοφίσκου "Ταµπούρα", της προς το άνω µέρος του αγρού των
κληρονόµων Θώδου (αφιεµένων εις την περιφέρειαν της Κοινότητος Αλω-
νισταίνης), 7) της δυτικής κορυφογραµµής του λόφου, 8) γεφυρίου της ε-
θνικής οδού εις θέσιν "Μουτζούρια", 9) ράχη "Σιψιό" (παρά τον αγρόν κλη-
ρονόµων Γεωργ. Σµυρνιάδου), 10) βράχου "Κάκκαβα" και της άνωθεν αυτού
πηγής (αφιεµένης εις ην Κοινότητα Αλωνισταίνης), 11) αγρού Νικολάου
Αυγερινού και Κωνστ. Χ. Βασιλακόπουλου (αφιεµένων εις την περιφέρειαν
της Κοινότητος Αλωνισταίνης), 12) της κοίτης (χούνης) του ξηρορεύµατος,
ην ακολουθεί µέχρι της θέσεως "Τσουκάλες" (των αγρών των Πιανιωτών
Γεωρ. Πετροπούλου, Νικολάου Τσάµα, Μιχαήλ Σπηλιοπούλου, Κωνστ. Κα-
νέλλου υπαγοµένων εις την περιφέρειαν Πιάνης, 13) της θέσεως "Σουµά-
κια". 14) της θέσεως "Κορφοξυλιά", ένθα ενούται µε όρια Αρκοδορεύµατος.
Εκρίθη και απεφασίσθη εν Τριπόλει την 12 Φεβρουαρίου 1915.

ο Πρόεδρος τα Μέλη

Λιµποβίσι: Τιµήθηκε ο χώρος που ξεπήδησε 
η φλόγα της λευτεριάς

Την τιµητική του είχε το ηρωικό, ένδοξο και τιµηµένο Λιµποβί-
σι στην 201η Επέτειο της Άλωσης της Τρίπολης. Το Σάββατο, 24
Σεπτεµβρίου 2022, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του δήµου της
Τρίπολης, οργανώθηκε στην γενέτειρα των Κολοκοτρωναίων, αρ-
χιερατική δοξολογία στην εκκλησία του Ιωάννη του Προδρόµου,
επιµνηµόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων στην προτοµή του
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και ανάκρουση του Εθνικού Ύµνου α-
πό τη φιλαρµονική του ∆ήµου. Από την Πιάνα στεφάνι κατέθεσε
ο Τοπικός Εκπρόσωπος Χρήστος Καρούντζος και η Σοφία Παπα-
νικόλα από το Σύλλογο Πιανιωτών.

Ακολούθησε οµιλία από την φιλόλογο κ. Ουρανία Αναγνωστο-
πούλου, από την Παναρκαδική Οµοσπονδία µε θέµα: «Ο Κολοκο-
τρώνης και η παιδεία».
Παρευρέθηκαν ο βουλευτής Αρκαδίας Γιώργος Παπαηλιού, ο

Αντιπεριφερειάρχης Μανώλης Σκαντζός, ο ∆ήµαρχος Τρίπολης
Κώστας Τζιούµης, η πρόεδρος του ∆.Σ. Τρίπολης Γεωργία Πανα-
γοπούλου, η Αντιδήµαρχος Ελένη Καρούντζου, εκπρόσωποι των
Ενόπλων ∆υνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και του Π.Σ., αλλά
και αρκετοί αυτοδιοικητικοί παράγοντες. 
Οι εκδηλώσεις έκλεισαν µε χορούς από χορευτικά συγκροτή-

µατα της Τρίπολης. 

Συνέχεια από τη σελ. 7
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Την Κυριακή στις 14 Αυγούστου 2022 πραγµατοποιήθη-
κε στην Πιάνα, στο Πνευµατικό κέντρο, η ετήσια προγραµ-
µατισµένη εκλογοαπολογιστική Γεν. Συνέλευση του Συλ-
λόγου µας.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, µε την παρουσία 50 µελών, ε-

ξελέγησαν, δια βοής, πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο
∆ηµ. Παπασάββας και γραµµατείς οι: Γιώργος και Μιχάλης Θ.
Τράκας. 
Στην αρχή αφού διάβαστηκαν τα πεπραγµένα του Συλλόγου

του προηγούµενου έτους (όπως αναφέρονται στην εφηµερίδα
µας), ο οικονοµικός απολογισµός (δηµοσιεύεται σε άλλη σελί-
δα) και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής το σώµα, οµό-
φωνα, απάλλαξε το ∆.Σ. από κάθε ευθύνη. 
Εν συνεχεία, η πρόεδρος Μ. Γκουζιούλη ενηµέρωσε τη συ-

νέλευση για το µεγάλο έργο που ξεκίνησε ο Σύλλογος, την µε-
ταφορά/επέκταση του µουσείου στον 1ο όροφο του κτιρίου
της εκκλησίας στην πλατεία (λεπτοµέρειες για το συγκεκριµέ-
νο θέµα παρατίθενται στη σελίδα 10). Κατόπιν, µετά από συζή-
τηση επί διαφόρων θεµάτων που απασχολούν το Σύλλογο και
το χωριό, αποφασίστηκαν και ψηφίστηκαν τα παρακάτω:
- να σταλεί  επιστολή στο ∆ήµο Τρίπολης (Πολιτική Προστασία)
και την Πυροσβεστική για την τοποθέτηση τεσσάρων πυρο-
σβεστικών κρουνών περιµετρικά του χωριού για την πρόληψη
πυρκαγιών,
- να συµπληρωθούν οι εργασίες στην παιδική χαρά µε την το-
ποθέτηση καθισµάτων, βάψιµο κλπ,
- να ολοκληρωθεί η αλλαγή του καταστατικού του Συλλόγου
για να γίνει έδρα του η Πιάνα, 
- να ενταθούν οι προσπάθειες για την πώληση του γραφείου
του Συλλόγου στην Αθήνα,

- να ενηµερωθούν οι κάτοικοι του χωριού να µην πετούν σκου-
πίδια στου “Καλάµι το Ρέµα” και αν είναι δυνατόν να περιφρα-
χθεί το σηµείο, 
- να αναλάβει η Ευγενία Παπανικόλα, επικουρούµενη από επι-
τροπή που θα ορίσει το Σύλλογος, και µε την βοήθεια και κα-
θοδήγηση επιµελητών τέχνης, συντηρητών και όποιων άλλων
ειδικών χρειαστεί, το «στήσιµο»του µουσείου στον νέο και
στον παλιό χώρο. 
Στις εκλογές που ακολούθησαν έλαβαν: 

Για το ∆.Σ.:
Τακτικά µέλη
1) Γκουζιούλη Στ. Ματίνα                              48
2) Κανέλλος Παρ. Αθανάσιος                        43 
3) Τριανταφυλλίδης Αντ. ∆ηµήτριος             40
4) Σαρρής ∆. Μιλτιάδης                               38
5) Παπανικόλα Θεοφ. Σοφία                         34 
6) Κανελλοπούλου- Ράµµου Βούλα             32 
7) ∆ελής Ι. Μιχάλης                                     30
Αναπληρωµατικό µέλος Τσιάγκρας Αθαν. Κων/νος                     
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:
1) Παπασάββας Βεν. ∆ηµήτριος                   32 
2) Φωτόπουλος Α. Γεώργιος                        24
Αναπληρωµατικό µέλος Τράκας Αντ. Γεώργιος                           
Μετά την παραπάνω διαδικασία οι εργασίες της Γ. Σ. έληξαν.

Νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου

Μετά τις αρχαιρεσίες της 14-8-2022 τα νεοεκλεγέντα µέλη
συνήλθαν σε συνεδρίαση και αποφασίστηκε η παρακάτω σύν-
θεση του νέου ∆.Σ.:

Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Πιανιωτών

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

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

¶POE¢PO™: 
°ÎÔ˘˙ÈÔ‡ÏË ™Ù. M·Ù›Ó·

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

ME§O™: 
¢ÂÏ‹˜ I. MÈ¯¿ÏË˜
OÏ˘ÌÈÔÓÈÎÒÓ 9, 
19009 ¶ÈÎ¤ÚÌÈ

KÈÓ. 6976765860

ME§O™:
K·Ó¤ÏÏÔ˜ ¶·Ú. Aı·Ó¿ÛÈÔ˜

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

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

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

ME§O™:
K·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘-P¿ÌÌÔ˘ BÔ‡Ï·

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

TAMIA™:
™·ÚÚ‹˜ ¢. MÈÏÙÈ¿‰Ë˜

™. TÚÈÎÔ‡Ë 61, 18538 ¶ÂÈÚ·È¿˜
TËÏ. 210 4190294
KÈÓ. 6979348948
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Ανακαίνιση και επέκταση λαογραφικού µουσείου Πιάνας

Μετά την παραχώρηση του κτιρίου της εκκλησίας στο
Σύλλογο της Πιάνας προς επέκταση του λαογραφικού
της µουσείου θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:
Τεχνικές εργασίες:
α) στον 1ο όροφο του κτίριου:

~ πλήρης ανακατασκευή του µπάνιου (αλλαγή σωληνώ-
σεων, ειδών υγιεινής, πλακάκια, αντικατάσταση 2 πορ-
τών, επιδιορθώσεις σαθρών τοιχοποιίας, σοβάτισµα, βά-
ψιµο κ.λ.π.)
~ στον κυρίως χώρο: επιδιορθώσεις στην τοιχοποιία,
στα ηλεκτρικά, σοβάτισµα, τρίψιµο και βάψιµο των κου-
φωµάτων, πόρτας της φυλακής, κυρίας εισόδου, ταβα-
νιών, πατωµάτων και κασών.
~ έλεγχος σκεπής
~ επισκευή µπροστινού εξώστη και βάψιµο του στεγά-
στρου του
~ τρίψιµο και βάψιµο ξύλινης οροφής και µεταλλικών υ-
ποστυλωµάτων στην είσοδο του µουσείου
~ επιδιορθώσεις στον περίβολο και επιδιόρθωση του µε-
ταλλικού κάγκελου στην είσοδο
β)στο θολωτό κατώι στο ισόγειο:
~ επισκευές στους τοίχους για προστασία από την υ-
γρασία 
~ βάψιµο κουφωµάτων, τοίχων και πατώµατος
~ επέκταση ηλεκτρικών γραµµών
Το καινούριο µουσείο θα αποτελείται από δύο χώ-

ρους. Το ήδη προϋπάρχον θολωτό κατώι και τον πρώτο
όροφο του κτιρίου. Οπότε όλο πια το κτίριο θα είναι α-
φιερωµένο στο λαογραφικό µας µουσείο.
Η συλλογή θα µοιραστεί καταλλήλως σε όλους τους

χώρους έτσι ώστε να µπορέσει να αξιοποιηθεί, να εκτε-
θεί σωστά και να κατανοηθεί από τους νεότερους.
Η γενική λογική η οποία θα ακολουθηθεί είναι στο κα-

τώι να βρίσκονται τα αντικείµενα που αφορούν τον α-
γρό, τις εξωτερικές εργασίες κ.λπ. και τα οικιακά, όπως
τραπεζάκια, πιάτα, είδη κουζίνας κ.λπ., καθώς και κά-
ποια εκκλησιαστικά.
Ο επάνω χώρος αποτελείται από πέντε µικρούς και

µεγαλύτερους χώρους. 
Στον έναν θα εκτεθούν τα ενδύµατα, στον άλλον ο

αργαλειός και ό,τι αφορά την υφαντική τέχνη, στον άλ-
λον τα ιστορικά αντικείµενα όπως το Ευαγγέλιο, τα στέ-
φανα τα όπλα κ.λ.π.,καθώς και το Αναγνωστήριο και η
νάκα. Στο χώρο της φυλακής θα τοποθετηθεί ένας προ-
τζέκτορας ο οποίος θα προβάλει ιστορικά βίντεο και φω-
τογραφίες από την Πιάνα, όπου ο Σύλλογος έχει συ-
γκεντρώσει πολύ και ενδιαφέρον υλικό. Στον κεντρικό
διάδροµο περιµετρικά θα αναγράφεται η ιστορία της
Πιάνας µε χρονολογική σειρά. Στον ίδιο χώρο θα τοπο-
θετήσουµε και τα βιβλία τα οποία έχουµε.
Την ανακαίνιση του κτιρίου έχουν αναλάβει ο Αντώ-

νης Τριανταφυυλλίδης και ο ∆ηµήτρης Λαλιώτης υπό
την επίβλεψη της Ευγενίας Παπανικόλα.
Το µουσειακό κοµµάτι καθώς και το ιστορικό και την

συντήρηση των εκθεµάτων έχει αναλάβει αφιλοκερδώς
η Ευγενία Παπανικόλα µε την βοήθεια και καθοδήγηση
επιµελητών τέχνης, συντηρητών και όποιων άλλων ειδι-
κών χρειαστεί. 

Την κ. Παπανικόλα θα επικουρεί στο έργο της επι-
στροπή που θα οριστεί από το ∆.Σ. του Συλλόγου.
Ο Σύλλογος ξεκίνησε την ανακαίνιση/επέκταση, τον

εµπλουτισµό, την συντήρηση και την επιστηµονική ε-
πανέκθεση των αντικειµένων κ.λπ. του µουσείου του
χωριού µας αξιοποιώντας κατ΄ αρχάς την δωρεά των α-
κόλουθων συµπατριωτών µας από το Σικάγο ΗΠΑ, οι ο-
ποίοι, µε την προτροπή του Θόδωρου Κ. Σιψή (Παπα-
ρούντα), εστερνίστηκαν το όραµά µας και έστειλαν για
το συγκεκριµένο έργο τα ακόλουθα ποσά (σε δολάρια
ΗΠΑ), όπως αναφέρθηκαν ήδη στην εφηµερίδα µας:
- Ντίνα Αν. Κέζιου 3500, 
- Τζίµης Αν. Κέζιος 500,
- Γιώργος, Τζίµης και Ντίνα Αν. Κέζιου 400,
- Θόδωρος Κ. Σιψής 500,
- Κώστας, Πάνος, και Τζίµης Κουτρουµάνοι, παιδιά της
Γεωργίας Π. Τριανταφυλλοπούλου, 700,
- Ράντυ και Νάνσυ Λέπτιτς, εγγονές του συγχωρεµέ-
νου συµπατριώτη µας Γιάννη ∆. Σιψή 300  και
- Γεώργιος και Βίβιαν Αλ. Κανέλλου 250.

Σύνολο 6550 δολάρια ΗΠΑ
Η διαχειρίση των χρηµάτων γίνεται από επιτροπή α-

ποτελούµενη από την πρόεδρο του Συλλόγου Ματίνα
Γκουζιούλη, τον ∆ηµήτρη Γ. Σιψή, τον ∆ηµήτρη Μ.
Σαρρή και τον Κώστα Σωτ. Αργυρόπουλο.
Ήδη η ανακαίνιση του 1ου ορόφου του κτιρίου του

µουσείου, που άρχισε τον Αύγουστο, τελείωσε. Οι ερ-
γασίες έγιναν, µε τα παραπάνω αναφερόµενα χρήµατα,
από τον Αντώνη Τριανταφυλλίδη, γαµπρό της Ευστα-
θίας Παπανικόλα, και τον ∆ηµήτρη Π. Λαλιώτη, αφού ε-
γκρίθηκαν οι προσφορές που µας έδωσαν. 

Έχουν όµως πολλά ακόµη να γίνουν και χρειάζονται
αρκετά χρήµατα και δουλειά για να φθάσουµε στο επι-
θυµητό αποτέλεσµα, γι΄ αυτό ο Σύλλογος κάνει έκκλη-
ση σε όλους τους Πιανιώτες και τους φίλους της Πιά-
νας να βοηθήσουν στην ολοκλήρωση του µεγάλου αυ-
τού έργου.
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ΗΠΑ
• Η Σταυρούλα χήρα ∆. Σιψή από το Κάνσας Σίτυ ΗΠΑ µε
την κόρη της Ευαγγελία και τις εγγονές της Αλεξάνδρα,
Στέλλα και Μαρία, 

• Ο Γιώργος Κέζιος µε τη σύζυγό του Πατρίτσια,
• Ο Τζίµης Κουτρουµάνης, γιός της Γεωργίας Π. Τριαντα-
φυλλοπούλου, µε την σύζυγό του,

• Ο Θόδωρος Κ. Σιψής µε τη σύζυγό του Καίτη,τα παιδιά
του και τα εγγόνια του,

• Ο Αντώνης Γ. Παπανικολάου µε τη σύζυγό του Ελένη, τα
παιδιά του και τα εγγόνια του

• Ο Γεώργιος Αλ. Κανέλλος µε την οικογένειά του, από το
Σικάγο.

• Η Ευαγγελία Κ. Σιψή, από το Σικάγο. 

Καναδά
• Η Στέφανι Β. Σιψή µε τον σύζυγό της Στέλιο και τον γιό της,

• Η Στάνα χήρα Αλ. Σιψή µε τα παιδιά της Θανάση και
Γιώργο και τα εγγόνια της,

• Ο Γιώργης Αθ. Σιψής µε τη σύζυγό του Άννα και την κό-
ρη του Αλεξάνδρα,

• Ο Κώστας Π. Σιψής,
• Ο Βασίλης Π. Σιψής µε τη σύζυγό του Μαρία,
• Ο Αλέκος Π. Σιψής µε τη σύζυγό του Αθηνά,
• Η Τούλα Γ. Κανελλοπούλου-Κονίδη µε τον σύζυγό της.

Αυστραλία
• Ο Ανδρέας Γιανναράς,
• Ο Σωτήρης Ν. Γρίβας, γιός της Βούλας Γιανναρά,
• Η Κων/να Π. Γιανναρά µε την κόρη της ∆ιαµάντω,
• Η Χριστίνα Π. Γιανναρά µε τον σύζυγό της ∆ηµήτρη.

Ελβετία
• Ο Βασίλης Ν. Κανελλόπουλος.

Ήλθαν από το εξωτερικό

«™Y§§O°O™ ¶IANIøTøN» I™O§O°I™MO™ 2022
EΣO∆A                                                                       EYPΩ EΞO∆A                                                                  EYPΩ

ΣYN∆POMEΣ-ENIΣXYΣEIΣ:

α. Mελών εσωτερικού ...............................................

β. Mελών εξωτερικού ...............................................

Eνισχύσεις σε µνήµη συµπατριωτών

ΠPOΣΦOPEΣ ΓIA MOYΣEIO 3000 USD ...................

ΠPOΣΦOPEΣ ΓIA AΓOPA AΠINI∆ΩTH ...................

ΛAXEIOΦOPOI: Aύγουστος 2021 & Aπόκριες 2022

Eνοίκιο µαγαζιού από Kανέλλο Θανάση .................

EΣO∆A AΠO HMEPOΛOΓIA .....................................

ΣYNOΛO EIΣΠPAΞEΩN ............................................

Yπόλοιπο ταµείου 30/7/2021 ....................................

ΣYNOΛO .....................................................................

Σύνολο Eσόδων .........................................................

Σύνολο Eξόδων .........................................................

Yπόλοιπο ταµείου .....................................................

Στο ταµείο υπάρχουν:
Eνίσχυση από Παπαδόπουλο Mιχάλη 200 δολλάρια HΠA
Eπιταγή B. Tριανταφυλλοπούλου-Γιώνα 300 δολλάρια  Kαναδά
Eνίσχυση από Kέζιου Πατρίτσια 200 δολλάρια
Eνίσχυση από Γιανναρά Aνδρέα - Xριστίνα - Bούλα 600 δο-
λάρια Aυστραλίας
Eνίσχυση από Γιανναρά Kωστούλα 500 δολάρια Aυστραλίας

570,60

4.159,00

800,00

2.854,21

2.265,76

1.492,00

240,00

25,00

12.406,57

13.034,25

25.440,82

25.440,82

12.796,93

12.643,89

Έκδοση περιοδικού:

Tεύχος 78B, εκτύπωση και EΛTA ..........................

Tεύχος 80, εκτύπωση και EΛTA .............................

Έκδοση ηµερολογίου 2022 .....................................

Έξοδα γραφείων Aθήνας-Πιάνας ∆EH OTE 

INTERNET Kοινόχρηστα .........................................

Aγορά απινιδωτή .....................................................

Eκδήλωση για τις γυναίκες στον ξενώνα 2021 ....

Πληρωµή ENΦIA 2019 2020 2021 ...........................

Έξοδα τραπεζών .....................................................

Γιορτή αποκριάς ......................................................

Eκδηλώσεις για τους νέους στις Bρυσούλες και

περίβολο Aγίου Γεωργίου Aύγουστος 2021 ..........

Προκαταβολή για εργασίες στο Mουσείο ..............

∆ώρα λαχειοφόρων ................................................

Έξοδα για τοποθέτηση πανό .................................

MOYΣIKH KAΛYΨH EK∆HΛΩΣEΩN ......................

∆ιάφορα (εργατικά, γήπεδο, λογιστής κτλ) ..........

ΣYNOΛO EΞO∆ΩN ..................................................

Kατάθεση λογ/σµών E.T.E. 647/70056287 ............

Kατάθεση λογ/σµών E.T.E. 104/29667941 ............

Mετρητά

ΣYNOΛO ...................................................................

1.227,98

1.256,97

1.742,00

871,75

2.260,00

160,00

993,85

54,00

430,00

300,00

1.000,00

418,56

260,00

920,00

901,82

12.796,93

79,15

12.564,74

12.643,89
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• Χάρη στις προσπάθειες του ∆ήµου Τρίπολης και του
Συλλόγου, η παιδική χαρά ανακαινίστηκε και µεγάλωσε
(προς την πλευρά του δρόµου). Έφυγαν, από τις τρεις
πλευρές, οι πέτρινες µάντρες και τοποθετήθηκαν κά-
γκελα γύρω-γύρω αυξάνοντας την ασφάλεια των παι-
διών. Παρέµειναν τα υπάρχοντα όργανα, που είναι σε
καλή κατάσταση, και µπήκε χαλίκι κατάλληλο για παιδι-
κές χαρές. Τώρα, τα παιδιά και οι συνοδοί τους κινού-
νται άνετα στο χώρο. Ένα παγκάκι και µερικά πλαστικά
ή ξύλινα καθίσµατα θα ολοκληρώσουν το έργο. 

• Ο ∆ήµος Τρίπολης τσιµεντόστρωσε, σε µήκος περίπου
100 µέτρων, το δρόµο προς τα Γιανναρέικα, µετά τα Κα-
νελλέικα, που κάθε χρόνο «βύθιζε», από τα νερά που
έρχονταν από τον δρόµο προς Χρυσοβίτσι.

• Ο ∆ήµος Τρίπολης και συγκεκριµένα συνεργείο της

∆ΕΥΑΤ ανακαίνισε την βρύση του Αρκουδορέµατος.
Καθαρίστηκε η υδροµάστευση, στερεώθηκαν οι πέτρες
και τοποθετήθηκε σωλήνα για να διώχνει τα νερά από
το δρόµο.

• Έγινε αντικατάσταση, µε κοιλοδοκούς, των φθαρµένων
ξύλων στα κάγκελα στο γεφύρι, στο µύλο του Σπηλιό-
πουλου, µε δαπάνες του πάρεδρου Χρήστου Καρού-
ντζου από την παγία αποζηµίωσή του από το ∆ήµο Τρί-
πολης. Η διέλευση από το γεφύρι έγινε τώρα ασφαλής 

• Με δαπάνες του Συλλόγου:
1. τοποθετήθηκε, µπροστά στο ηµιτελές σπίτι του Νικο-
λάου Π. Σινάνη στην πλατεία, πανό, διαστάσεων 4,5 x
10,5 µέτρων, µε κατάλληλο για το χωριό θέµα και
2. έγινε ανανέωση των γραµµάτων και γραφηµάτων στο
Ηρώο στην πλατεία.

Έργα στην Πιάνα
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Φέτος το καλοκαίρι, τελέστηκαν στον Αϊ-Γιώργη, τέσσε-
ρεις γάµοι και πέντε βαπτίσεις, παιδιών της Πιάνας, θυµί-
ζοντας άλλες, παλαιότερες εποχές! 
Η πλατεία του χωριού γνώρισε µεγάλες πιένες, µιας και

τα περισσότερα γλέντια µετά τα µυστήρια έγιναν εκεί. 
Ευχόµαστε βίον ανθόσπαρτον στα νέα ζευγάρια και κά-

θε χαρά στα νεοφώτιστα.

Πιανιώτικοι γάµοι και βαπτίσεις

Bάπτιση Mικαέλας, κόρης Θεοδώρας M. Παπαδοπούλου 
και Joshua Martell.

Bάπτιση Mυρτώς, κόρης
Σωτηρίας K. Πετροπούλου 
και Kωνσταντίνου Πεσίµη.

Bάπτιση Θεόδωρου, γυιού
Γεωργίου B. Xριστόπουλου
και Γεωργίας Γκατζιώρα.

Kατερίνα K. Γιανναρά και 
Bασίλειος Mανωλόπουλος.

Γάµος Γεωργίας K. Γιανναρά - 
Bασίλη Kαγιούλη και βάπτιση 
του γιου τους Παναγιώτη.

Παναγιώτης Xαρ. Γιανναράς και Kατερίνα Παγιατάκη.

Παναγιώτης N. Σινάνης και Aθανασία Λιαροπούλου 
και ο γιος τους Nικόλαος.
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Γάµοι 
• Ο Βασίλης ∆.Τσιριγώτης, γιός της Ειρήνης
και εγγονός της συγχωρεµένης συµπατριώ-
τισσάς µας Σταµάτας Κ. Τζαµαλή, παντρεύ-
τηκε, στις 17-6-2022, την Καλλιόπη Βλασιά-
δη, στον Ι. Ν. Παναγίας Γλυκοφιλούσας, στο
Κτήµα Φαίδρα στο Κορωπί, όπου δόθηκε και
η γαµήλια δεξίωση.
•  Ο Τάκης Χρ. Λυµπερόπουλος, γιός της
Τούλας Γ. Σαραντοπούλου, και η Γιάννα
Πλιώτα παντρεύτηκαν, στις 18-6-2022, στον
Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου, στο οµώνυµο άλσος
στην Τρίπολη, όπου δόθηκε και η γαµήλια
δεξίωση.
• Ο Πάνος ∆. Ανδρεόπουλος, γιός της Ρά-
νιας Π. Αργυροπούλου, παντρεύτηκε, στις
25-6-2022, την Νικόλ Χριστοπούλου. 
• Η Ιωάννα Γρ. Ταπεινού, κόρη της Μαρίας Ι.
Σαραντοπούλου, παντρεύτηκε, τον Ιάσωνα
Χατζηγεωργίου, στις 16-7-2022, στον Ι. Ν. Α-
ναστάσεως στο κτήµα Λάας στην Παιανία, ό-
που δόθηκε και η γαµήλια δεξίωση. 
• Η Κατερίνα Κ. Γιανναρά, παντρεύτηκε, στις
23-7-2022, στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Πιάνας,
τον Βασίλειο Μανωλόπουλο. Kουµπάρα η
Σοφία Aγγελοπούλου. Η γαµήλια δεξίωση
δόθηκε στην πλατεία της Πιάνας. 
• Ο Παναγιώτης Χαρ. Γιανναράς, παντρεύτη-
κε, στις 30-7-2022, στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου
Πιάνας, την Κατερίνα Παγιατάκη. Η γαµήλια
δεξίωση δόθηκε στην πλατεία της Πιάνας. 
• Ο Νίκος Κ. Μπίσσιας, γιός της Αφροδίτης Γ.
Σιψή, παντρεύτηκε, στις 30-7-2022, στον Ι.
Ν. Αγίας Φωτεινής Μαντινείας, την Αγγελική
Τσαφαρά. Η γαµήλια δεξίωση δόθηκε στο
κέντρο 'Επαυλις.
• Η Γεωργία Κ. Γιανναρά, παντρεύτηκε, στις
3-9-2022, στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Πιάνας,
τον Βασίλη Καγιούλη. Η γαµήλια δεξίωση
δόθηκε στο κέντρο «Καµάρες» στη Βλαχέρ-
να Αρκαδίας.
•  Ο Παναγιώτης Ν. Σινάνης, παντρεύτηκε,
στις 10-9-2022, στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου
Πιάνας, την Αθανασία Λιαροπούλου. Kου-
µπάρος ο Bαγγέλης Έξαρχος. Η γαµήλια δε-
ξίωση δόθηκε στην πλατεία της Πιάνας. 
Eυχόµαστε κάθε ευτυχία.

Γεννήσεις
• O Bαγγέλης N. ∆αγρές, γιος της Tούλας
Γαβρήλου και η σύζυγός του Mαιρλίνα Mπα-
ρούνη, απέκτησαν, στις 29-5-2022, κοριτσά-
κι, το δεύτερο παιδί τους.
• Η Ιωάννα Κ. Πετροπούλου και ο σύζυγός
της Παναγιώτης Μανωλιουδάκης, απέκτη-
σαν, στις 29-8-2022, αγοράκι, το πρώτο παι-
δί τους. 
• Ο Ιωάννης Γεωργακόπουλος, γιος του συγ-
χωρεµένου συµπατριώτη µας Τάκη Κ. Γεωρ-
γακόπουλου και η σύζυγός του Έλλη Ζάρα,
απέκτησαν, στις 7-9-2022, αγοράκι, το πρώ-
το παιδί τους. 
• H Γεωργία ∆. Kασσέρη, κόρη της συγχωρε-
µένης συµπατριώτισσάς µας Bάσως Π. Γιαν-

ναρά και ο σύζυγός της Xρήστος Mόσχος, α-
πέκτησαν, στις 9-9-2022, αγοράκι, το δεύτε-
ρο παιδί τους.
• O ∆ηµήτρης Παρ. Kανέλλος και η σύζυγός
του Γεωργία Σταθοπούλου, απέκτησαν, την
1-10-2022, δίδυµα, ένα κοριτσάκι και ένα α-
γοράκι, τα πρώτα παιδιά τους. 
Nα ζήσουν τα νεογέννητα.

Βαπτίσεις
• Η Αγράφα Βασιλική, εγγονή της Ασπασίας
Γκόρου, και ο σύζυγός της Ευάγγελος Πε-
νταφρόνιµος, βάπτισαν, στις 30-4-2022,
στον Ι. Ν. Αγίου Κωνσταντίνου, στο Ξεροπή-
γαδο Αρκαδίας, τον γιό τους, Ο Κωνσταντί-
νος είναι το δεύτερο παιδί τους. Νονά η Α-
σπασία Αγράφα. 
• Ο Λευτέρης και η Κιµέτε Μπέιντο στις 1-6-
2022 έδωσαν στον γιό τους το όνοµα Άγγε-
λος, ο οποίος είναι το τέταρτο παιδί τους.
• Η Σωτηρία Κ. Πετροπούλου και ο σύζυγός
της Κωνσταντίνος Πεσίµης, βάπτισαν, στις
4-6-2022, στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Πιάνας,
την κόρη τους. Η Μυρτώ είναι το δεύτερο
παιδί τους. 
• Ο Γιώργος Β. Χριστόπουλος, γιός της Θο-
δώρας ∆. Σιψή, και η σύζυγός του Γεωργία
Γκατζιώρα, βάπτισαν, στις 5-6-2022, στον Ι.
Ν. Αγίου Γεωργίου Πιάνας, τον γιό τους. Ο
Θεόδωρος είναι το τρίτο παιδί τους.
• Η Κωνσταντίνα Θ. Τσιαµοπούλου και ο σύ-
ζυγός της Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος,
βάπτισαν, στις 5-6-2022, στον Ι. Ν. Αγίου Γε-
ωργίου Ακαδηµία Πλάτωνος, τον γιό τους. Ο
Θόδωρος, είναι το δεύτερο παιδί τους. 
• Η Πέπη Χρ. Σταυροπούλου, κόρη της Κικής
Θ. Τράκα και ο σύζυγός της Αλέξανδρος
Στυλιανός, βάπτισαν, στις 12-6-2022, τον γιό
τους. Ο Νέστορας είναι το πρώτο παιδί τους.
• Ο Βασίλης ∆.Τσιριγώτης, γιός της Ειρήνης
και εγγονός της συγχωρεµένης συµπατριώ-
τισσάς µας Σταµάτας Κ. Τζαµαλή, και η σύ-
ζυγός του Καλλιόπη Βλασιάδη, βάπτισαν,
στις 17-6-2022, στον Ι. Ν. Παναγίας Γλυκο-
φιλούσας, στο Κορωπί, την κόρη τους. Η Σο-
φία είναι το πρώτο παιδί τους.
• Ο Τάκης Χρ. Λυµπερόπουλος, γιός της Τού-
λας Γ. Σαραντοπούλου, και η σύζυγός του
Γιάννα Πλιώτα, βάπτισαν, στις 18-6-2022,
στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου, στο οµώνυµο άλ-
σος στην Τρίπολη,  τον γιό τους. Ο Χρήστος
είναι το πρώτο παιδί τους.
• Η Θοδώρα Μ. Παπαδοπούλου και ο σύζυ-
γός της Joshua Martell, βάπτισαν, στις 2-7-
2022, στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Πιάνας την
κόρη τους. Η Μικαέλα είναι το πρώτο παιδί
τους. Ανάδοχοι οι: Αφροδίτη Αντ. Παπανικο-
λάου και η Έλενα Καραλή.
• Ο Θόδωρος Αν. Σιψής και η σύζυγός του
Νάσια Ανδριανοπούλου, βάπτισαν, στις 3-7-
2022, στον Ι. Ν. Αγίας Σοφίας Ακροπόλεως,
τον γιό τους. Ο Αναστάσιος είναι το δεύτερο
παιδί τους.

• Η Γεωργία Κ. Γιανναρά και ο σύζυγός της
Βασίλης Καγιούλης, βάπτισαν, στις 3-9-
2022, στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Πιάνας, τον
γιό τους. Ο Παναγιώτης είναι το πρώτο παι-
δί τους.
• Ο Παναγιώτης Ν. Σινάνης και η σύζυγός
του Αθανασία Λιαροπούλου, βάπτισαν, στις
10-9-2022, στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Πιάνας,
τον γιό τους. Ο Νικόλαος είναι το πρώτο παι-
δί τους.
• H Pουµπίνη I. Aγγελοπούλου, κόρη της
Xρυσούλας Γαβρήλου και ο σύζυγός της Kώ-
στας Kοντόπουλος, βάπτισαν, στις 18-9-
2022, στον I.N. Προφήτη Hλία στον Άγιο
Kωνσταντίνο Tριπόλεως, την κόρη τους. H
Xρυσούλα είναι το δεύτερο παιδί τους. 
Στους ευτυχείς γονείς ευχόµαστε ολόψυχα
να ζήσουν ευτυχισµένα τα νεοφώτιστα.

Αυτοί που «έφυγαν»...
• Απεβίωσε, στις 2-6-2022, σε ηλικία 89 ετών,
η Ανθή χήρα Κώστα Γ. Παπανικολάου. Κη-
δεύτηκε, στις 3-6-2022, στο νεκροταφείο
της Πιάνας. Θερµά συλλυπητήρια στα παιδιά
της Αφροδίτη, Γιώργο και Ντίνα, στα εγγόνια
της και στους λοιπούς συγγενείς.
• Απεβίωσε, στις 8-6-2022, στο Σύδνεϋ, σε η-
λικία 79 ετών, ο Γ. Στατίου, σύζυγος της Ε-
λένης Ματθ. ∆ηµοπούλου. Θερµά συλλυπη-
τήρια στην Ελένη, την κόρη του Μαρία, στα
εγγόνια του και στους λοιπούς συγγενείς.
• Απεβίωσε, στις 2-7-2022, σε ηλικία 79 ετών,
η Ευαγγελία Π. Σιψή, σύζυγος Α. Παγούνη.
Κηδεύτηκε, την εποµένη, στο νεκροταφείο
Ναυπλίου. Θερµά συλλυπητήρια στις κόρες
της Αφροδίτη και Βασιλική, στα εγγόνια της
και στους λοιπούς συγγενείς.
• Απεβίωσε, στις 15-7-2022, στο Σύδνεϋ, ο
Σταύρος Μπουζιάνης, σύζυγος της συγχω-
ρεµένης συµπατριώτισσάς µας Βασιλικής Γ.
Σαρρή. Θερµά συλλυπητήρια στον γιό του
Χρήστο, στα εγγόνια του και στους λοιπούς
συγγενείς.
• Απεβίωσε, στο Ουίννιπεγκ Καναδά, στις 21-
7-2022, σε ηλικία 84 ετών, ο Θανάσης Χρ.
Παπανικόλας. Θερµά συλλυπητήρια στην
σύζυγό του Σταµατίνα, στα παιδιά του Χρή-
στο και ∆ηµήτρη, στα αδέλφια του και στους
λοιπούς συγγενείς.
• Απεβίωσε, στις 22-7-2022, σε ηλικία 85 ε-
τών, ο Γεώργιος Μπαλάφας, σύζυγος της
Ντίνας ∆. Σιψή. Κηδεύτηκε την εποµένη στο
νεκροταφείο Ζωγράφου Αττικής. Θερµά
συλλυπητήρια στην Ντίνα, στα παιδιά του
Ζέτα και Πάνο και στους λοιπούς συγγενείς.
• Απεβίωσε, στο Τορόντο Καναδά, στις 24-7-
2022, σε ηλικία 85 ετών, ο Γιάννης ∆. Κου-
τρουµπής. Θερµά συλλυπητήρια στην σύζυ-
γό του Ελένη, στα παιδιά του Μαρία, Πανα-
γιώτα και ∆ηµήτρη, στα εγγόνια του και
στους λοιπούς συγγενείς.
• Απεβίωσε, στις 8-8-2022, σε ηλικία 77 ετών,
ο Τάσος ∆. Λαλιώτης. Κηδεύτηκε, στις 10-8-
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2022, στο νεκροταφείο Π. Επιδαύρου. Θερ-
µά συλλυπητήρια στην σύζυγό του Χριστίνα,
στα παιδιά του ∆ηµήτρη, Γιώργο, Θανάση,
Αγγελική και Αναστάσιο, στα εγγόνια του
και στους λοιπούς συγγενείς.
• Απεβίωσε, στις 23-8-2022, σε ηλικία 83 ε-
τών, ο Ευστράτιος Γ. Θεοδωρόπουλος. Κη-
δεύτηκε την εποµένη στο νεκροταφείο Ναυ-
πλίου. Θερµά συλλυπητήρια στην σύζυγό
του Ντίνα, στα παιδιά του Γιώργο και Βασί-
λη, στα εγγόνια του και στους λοιπούς συγ-
γενείς.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Από τα παιδιά του αείµνηστου Γιώργου

Μπαλάφα, συζύγου της Ντίνας ∆. Σιψή, πή-
ραµε την παρακάτω επιστολή. Τους ευχό-
µαστε να είναι πάντα καλά να θυµούνται
τον πατέρα τους, ο οποίος ήταν ένας ιδιαί-
τερα αγαπητός και ζεστός άνθρωπος.

Προς το Σύλλογο Πιανιωτών,
Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε θερµά το

Σύλλογο Πιανιωτών που στις πολύ δύσκο-
λες ώρες που βιώνουµε µε την απώλεια του
µπαµπά µας, συµπαραστάθηκε στην Οικογέ-
νειά µας µε την Παρουσία του.
Ο µπαµπάς µας αγαπούσε πολύ το χωριό

µας και το ένοιωθε σαν να ήταν ο δικός του
τόπος καταγωγής. Όλοι οι συγγενείς και φί-
λοι τον αγκάλιασαν κι έδειξαν προς το πρό-
σωπό του απεριόριστη αγάπη, σεβασµό κι ε-
κτίµηση, από τότε που ήρθε γαµπρός στην
Πιάνα.
∆ικαίως λοιπόν ανυποµονούσε κάθε Αύ-

γουστο να βρεθεί µε τις αγαπηµένες του πα-
ρέες στην πλατεία του χωριού µας. Όλους
τους αγαπούσε και τους είχε µέσα στην
καρδιά του. Περνούσαν πολύ όµορφα κάθε
καλοκαίρι και µόνο ωραίες εικόνες κι αξέχα-
στα γλέντια είχε να θυµάται από εκεί.  
Τέλος, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε α-

πό καρδιάς προσωπικά την Ματίνα, η οποία
παρά τις σοβαρές υποχρεώσεις της, µας τί-
µησε µε την παρουσία της, δίνοντας µας δύ-
ναµη και κουράγιο, µε το δικό της µοναδικό
τρόπο, στο Μνηµόσυνο του µπαµπά µας, το
οποίο τελέστηκε στις 28 Αυγούστου. 

Με εκτίµηση
Πάνος & Ζέττα Μπαλάφα

Προσφορές προς τον Σύλλογο 
για ενίσχυσή του
• Ο Αντώνης Παπανικολάου, από το Λος
Άντζελες 2000 δολάρια ΗΠΑ,
• Η Ευσταθία Σιψή-Τζώρτζη 100 ευρώ,
• Ο Θόδωρος Τριαντόπουλος 50 ευρώ,
• Η Ασπασία Γκόρου 60 ευρώ,
• Ο Παναγιώτης ∆. Σιψής 40 ευρώ,
• Ο Αθανάσιος Μαρτίνος 100 ευρώ,
• Ο Σωτήρης Μπράτιµος 30 ευρώ,
• Ο Παναγιώτης Κέζιος 40 ευρώ,
• Η Σοφία Θεοφ. Παπανικόλα 50 ευρώ στη
µνήµη Βασίλη Φιλιππακόπουλου,
• Ο Γιώργος Π. Σαραντόπουλος 100 ευρώ
στη µνήµη των γαµπρών του Γιάννη ∆. Κου-
τρουµπή και ∆ιονύση Σαρδέλη συζύγων των
αδελφών του Ελένης και Αγγελικής αντί-
στοιχα,
• Η Πίτσα Κανελλοπούλου-Παναγάκη 100
ευρώ,
• Ο Κώστας Ευαγγ. Σιψής 60 ευρώ,
• Η Άννα Σπ. Κανέλλου 40 ευρώ,
• Η Κική Φωτοπούλου-Τσιάγκρα 40 ευρώ,
• Ο Μιχάλης Γ. Παπαδόπουλος 500 δολάρια
ΗΠΑ,
• Η Κων/να Γιανναρά-Τζαφέρη 500 δολάρια
Αυστραλίας, στη µνήµη του συζύγου της, 
• Η Βούλα Γιανναρά-Γρίβα 200 δολάρια Αυ-
στραλίας, στη µνήµη του συζύγου της,
• Η Χριστίνα Γιανναρά 200 δολάρια Αυστρα-
λίας,
• Ο Ανδρέας Γιανναράς 200 δολάρια Αυ-
στραλίας,

• Οι Κώστας, Πάνος και Τζίµης Γ. Κουτρου-
µάνου, από το Σικάγο, 300 δολάρια ΗΠΑ,
• Οι Randy και Nancy Leptich, εγγονές του
συγχωρεµένου συµπατριώτη µας Γιάννη Σι-
ψή, από το Σικάγο, 100 δολάρια ΗΠΑ, 
• Η Στάνα Σιψή από το Τορόντο 200 ευρώ,
• Ο Βασίλης Π. Σιψής, από το Τορόντο, 200
δολάρια Καναδά, στη µνήµη Γιάννη Κου-
τρουµπή,
• Ο Αλέκος Π. Σιψής, από το Τορόντο, 200
ευρώ, στη µνήµη Γιάννη Κουτρουµπή,
• Ο Kώστας N. Γιανναράς 50 ευρώ.
Ευχαριστούµε τους συµπατριώτες µας και
τους στέλνουµε θερµές ευχές. 

Προσφορές προς τον Σύλλογο 
για το Μουσείο
• Ο Γεώργιος Αλ. Κανέλλος µε την οικογέ-
νειά του, από το Σικάγο, 250 δολάρια ΗΠΑ,
• Οι Κώστας, Πάνος και Τζίµης Γ. Κουτρου-
µάνου, από το Σικάγο, 700 δολάρια ΗΠΑ και
• Οι Randy και Nancy Leptich, από το Σικάγο,
300 δολάρια ΗΠΑ,
• Η Ντίνα Αν. Κέζιου, από το Σικάγο 3000 δο-
λάρια ΗΠΑ.
• Ο Γιώργος Αθ. Σιψής, από το Τορόντο, 500
ευρώ.
Ευχαριστούµε τους συµπατριώτες µας και
τους στέλνουµε θερµές ευχές. 

∆ιευκρίνηση

Η επέκταση του δικτύου ύδρευσης και η
τοποθέτηση πέντε βρυσών µέσα στο νεκρο-
ταφείο του χωριού έγινε, στη µνήµη του
συγχωρεµένου συµπατριώτη µας Παντελή
Φωτ. Πετρόπουλου, µε δαπάνες της οικογέ-
νειάς του, από το Σολτ-Λέικ-Σίτυ ΗΠΑ, και
τη µεσολάβηση της Τούλας Γ. Σιψή-Γιαν-
ναρά.                                                             
Ευχαριστούµε τους συµπατριώτες µας και
τους ευχόµαστε κάθε καλό.
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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
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¶POE¢PO™: °ÎÔ˘˙ÈÔ‡ÏË ™Ù. M·Ù›Ó·
TËÏ. 210 6458339, KÈÓ. 6937 349935 
e-mail: mgouziouli@hotmail.com
ANTI¶POE¢PO™: Tριανταφυλλίδης Aν. ∆ηµήτρης
TËÏ. 2710 431170, KÈÓ. 6982 591544, 
e-mail: trakis1988@hotmail.com
°. °PAMMATEA™: Παπανικόλα Θεοφ. Σοφία
KÈÓ. 6948 054566, Fax: 210 8048561
e-mail: papanikola_s@hotmail.com
TAMIA™: Σαρρής ∆. Mιλτιάδης
TËÏ. 210 4190294, KÈÓ. 6979348948, e-mail: miltos-sarris@hotmail.com
ME§H:
K·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘-P¿ÌÌÔ˘ BÔ‡Ï·,
TËÏ. 210 5722387, KÈÓ. 6973505479 e-mail: jrarch@windowslive.com
Kανέλλος Παρ. Θανάσης,
TËÏ. 210 431164, KÈÓ. 6974692847
∆ελής I. Mιχάλης
KÈÓ. 6976765860, e-mail: Mdalone@hotmail.com
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