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 Το Δ. Σ του Φ. Σ. εύχεται στους απανταχού Λεβιδιώτες και σε όλο 
τον κόσμο Χρόνια Πολλά & Καλά, Καλά Χριστούγεννα και το νέο 
έτος 2017, να φέρει σε όλους υγεία δύναμη, προκοπή, ευτυχία και 
ό,τι επιθυμεί ο καθένας, να γίνει πραγματικότητα!

 Το Δ.Σ. του Συλλόγου Σωματικής Αγωγής «ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΛΕ-
ΒΙΔΙΟΥ», εύχεται στους απανταχού Λεβιδιώτες, Χρόνια Πολλά & 
Καλά, Καλά Χριστούγεννα και ευτυχές το νέο έτος 2017.

  Το Δ. Σ. του Χορευτικού Ομίλου Λεβιδίου «Η ΑΡΚΑΔΙΑΝΗ», 
εύχεται σε όλους τους Λεβιδιώτες,  Χρόνια Πολλά & Καλά, Καλά 
Χριστούγεννα και ευτυχισμένο να είναι το 2017.

 Οι Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, 
Γυμνασίου & Λυκείου Λεβιδίου εύχεται σε όλους, παιδιά, γονείς 
και σε όλο τον κόσμο, Χρόνια Πολλά & Καλά, καλές γιορτές, ευ-
τυχισμένο, χαρούμενο & δημιουργικό ας είναι το 2017, για όλους.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ
ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΥ:

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α  Π Ε Ι ΡΑ Ι Ω Σ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:  6126-040030-102

IBAN:  GR55 0171 1260 0061 2604 0030 102
SWIFT-BIC:  PIRBGRAA

Η κοπή πίτας του Φ. Σ.
Θα γίνει το Σάββατο 14-1-2017 ώρα 18:00 

στην αίθουσα 
του Φιλοτεχνικού Συλλόγου

Σας περιμένουμε!

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ ΙΟ
Εκ μέρους της Επιτροπής λειτουρ-
γίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

Λεβιδίου ευχαριστούμε τους κυρίους 
α) Διαμαντόπουλο Γεώργιο β) Γαλά-
νη Γιάννη του Παν. για τα βιβλία που 

δώρισαν στη Βιβλιοθήκη μας.

17:10 ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ
 Από το Οπτικοακουστικό Αρχείο ΕΡΤ-Α.Ε.

18:00 ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
 Δρ. Συνταγματικού Δικαίου, Δικηγόρος
 Από την οικονομική ύφεση στη θεσμική κρίση: 
 η περιπέτεια της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης

 18:30 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 Δρ. Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας
 Διδάσκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
 Το πολίτευμα εν κινδύνω: θεσμοί και πολιτική  
 τα ταραγμένα χρόνια του ελληνικού μεσοπολέμου

Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης 1919-1933
& Β́  Ελληνική Δημοκρατία   1924-1935

Στο Λεβίδι εφέτος το μνημόσυνο
για τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου

80 χρόνια από το θάνατό του
Στην  ιστορική μας κωμόπολη, το Λεβίδι, τελέστηκε εφέτος το μνημόσυ-

νο για τον Πατέρα της Δημοκρατίας από το Σύλλογο Λεβιδιωτών Αττικής 
«Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Παπαναστασίου», που κάθε χρόνο οργανώνει το μνη-
μόσυνο στον τάφο του στην Αθήνα.

Το μνημόσυνο έγινε την Κυριακή  13 Νοεμβρίου, μετά τη θεία λειτουργία, 
στον ιερό ναό του Προδρόμου.  

Παρόντες, ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας και της Περιφερειακής Ενό-
τητας Αρκαδίας  Ιωάννης Κατσίρης, περιφερειακός σύμβουλος, οι εκπρό-
σωποι του Δήμου Τριπόλεως αντιδήμαρχοι Δημήτρης Βόσνος και Χαράλα-
μπος Σταμάτης, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Λεβιδίου Παναγιώτης 
Ξύδης, η αντιπρόεδρος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος  Ουρα-
νία Αναγνωστοπούλου, η εκπρόσωπος της μείζονος αντιπολίτευσης στο 
Δήμο («Νέα Τρίπολη»)  Μαρία Εικοσιδέκα , δημοτική σύμβουλος, ο επι-
κεφαλής της παράταξης «Τρίπολη Αύριο» Κώστας Τσιούμης με τον δημ.
σύμβουλο  Στέφανο Χατζόπουλο, ο επικεφαλής της παράταξης «Τρίπολη: 
Αλλάζουμε τα δεδομένα» Νίκος Τσιαμούλος, Oπρόεδρος της Τοπικής Κοι-
νότητας Ορχομενού Γιώργος Καστούμης, ο πρόεδρος του Φιλοτεχνικού 
Συλλόγου Λεβιδίου  Χρήστος Λούρας, η πρόεδρος του Συλλόγου Λεβι-
διωτών Τρίπολης  Μαρία Κουβαβά με την αντιπρόεδρο  Τούλα Σταματο-
πούλου και την γεν. γραμματέα Νίτσα Ηλιοπούλου, ο πρόεδρος του Χο-
ρευτικού Ομίλου Λεβιδίου «Αρκαδιανή», που εκπροσώπησε ως μέλος του 
ΔΣ και τον αθλητικό σύλλογο «Ορχομενός» Βασίλης Ζάβος και από το 
Σύλλογο Λεβιδιωτών Αττικής ο πρόεδρος Γιάννης Αποστολόπουλος με 
την αντιπρόεδρο Βασιλική Γιαννικοπούλου και τον γεν. γραμματέα Κώ-
στα Αναγνωστόπουλο.

28η
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

1940
Όπως σε κάθε γωνιά της Ελλά-

δας αλλά και όπου της γης έλλη-
νες έτσι και στο Λεβίδι ,γιορτά-
στηκε και φέτος η επέτειος του 
ιστορικού έπους του 1940 με ιδιαί-
τερη λαμπρότητα και εθνική υπε-
ρηφάνεια. Ιερή δοξολογία, τρισά-
γιο στο μνημείο των πεσόντων, 
παρέλαση των μαθητών γενικός 
σημαιοστολισμός και πλήθος κό-
σμου. Τέτοια μεγάλη ώρα -όπως 
και το εικοσιένα- ήταν το 1940 που 
τιμούμε σήμερα. Αφετηρία για μια 
καινούργια σελίδα Εθνικής τιμής 
και δόξας. Περήφανη  η ελληνική 
ψυχή, έδωσε για μια ακόμα φορά, 
στα Αλβανικά βουνά το μέτρο της 
αγάπης της για την ελευθερία, αρ-
νούμενη σταθερά στα σχέδια του 
Γερμανό-Ιταλικού φασισμού. Στη 
μνήμη μας πρέπει να είναι συνε-
χώς το πόσο αίμα και δάκρυ χύ-
θηκε εκείνη την περίοδο για να 
διαφυλαχτεί το χιλιάκριβο αγα-
θό της ελευθερίας και της εδαφι-
κής μας ακεραιότητας. Η κατοχή, 
η πείνα, τα σκελετωμένα κορμιά, 
τα αποσπάσματα, οι αγχόνες, οι 
τιμημένοι θάνατοι χιλιάδων νέων 
της Ελλάδας, ας μας θυμίζουν ότι 
έχουμε υποχρέωση να θυμόμα-
στε, ώστε αν κάποτε χρειαστεί 
να  υπερασπιστούμε τέτοια ιδα-
νικά όπως η ελευθερία, η Εθνική 
αξιοπρέπεια, η πατρίδα, να αντα-
ποκριθούμε ανάλογα. Εβδομήντα  
έξι χρόνια μετά αντιμετωπίζουμε 
με σεβασμό αυτό το βαρύ φόρο 
αίματος της ένδοξης και τραγι-
κής  γενιάς του ’40. Ομως όπως 
και τότε έτσι και σήμερα οι ίδιες 
ιταμές αξιώσεις, οι ίδιες εξευτελι-
στικές απειλές και εκβιασμοί και 
πιο μαύρα τα σύννεφα στον ορί-
ζοντα. Στη θύμιση εκείνου του 
μεγάλου έπους των μεγάλων θυ-
σιών που έγιναν και της ομοψυχί-
ας με την οποία αντιμετωπίστηκε 
εκείνη η επιβουλή, μπορούμε να 
βρεθούμε και σήμερα πάλι ενωμέ-
νοι όμως και πανέτοιμοι, εκεί που 
ήδη έπρεπε να έχουμε από πολλού 
βρεθεί. Για να μην χαθούν έτσι 
άδικα κοντά σε εμάς, και οι θυσίες 
των πολεμιστών του ’40. 

Ας ευχηθούμε ένδοξες σελίδες 
για το λαό μας και σο μέλλον. Να 
μην χρειαστεί όμως να γραφτούν 
μέσα από αιματοκυλίσματα πολέ-
μου, αλλά μέσα από δουλειά, ετοι-
μότητα αγώνες και αντίσταση για 
πρόοδο, ελευθερία, ειρηνική συμ-
βίωση, κοινωνική δικαιοσύνη, 
Εθνική αξιοπρέπεια.

Το Δ.Σ. του Φ.Σ.

Η πλατεία Λεβιδίου στολίστηκε και φέτος με τη φάτνη 
και το σπίτι των Χριστουγέννων.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Λεβιδιωτών Αθήνας «Αλέξανδρος Παπανα-
στασίου» στην επετειακή ομιλία του.

συνέχεια στη σελ. 5 2
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Αστυνομική Διεύθυνση Αρκαδίας:  
 2710 222519
Αστυνομικό Τμήμα Λεβιδίου: 
 27960 22202
Δημοτική Ενότητα Λεβιδίου:
 τηλ: 27963 60009, fax: 27960 22363
Κ.Ε.Π. Λεβιδίου: 
 τηλ: 27963 60024, fax: 27960 29012
Yποθηκοφυλάκιο Λεβιδίου: 
 27960 22522
Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης:
  2710 233173, 2710 371700
Περιφερειακό Ιατρείο Λεβιδίου:  
 27960 22274
Φαρμακεία: 
Γκιντώνης Βασίλης:  27960 22240
Πραγκαστής Νίκος:  27960 22370

XΩΡΟΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Αβησσυνία:   2796022328
Ανατολή:   27960 22123
Άρτεμις: 27960 22600
Αρχοντικό Πάρχα:   27960 22010
Δρυάδες:   27960 29019
Έπαυλη: 27960 22098
Θέα:  27960 22272
Mαινάλια:  27960 29029
Πανόραμα: 2710 238805
  2710 371119
Νεφέλη:  27960 22444
Παρασκευόπουλος:   27960 22162
Πλάτανος:   27960 22229
Φιλοξενία:   27960 22307
Levidi Suites:  27960 22288
Villa Vager:   27960 22073

ΣΥΓΚOΙΝΩΝΙΕΣ
ΚΤΕΛ Αρκαδίας:
Σταθμός Αθηνών:  210 5132834
Σταθμός Τρίπολης:  2710 222560
Στάση Λεβιδίου:   27960 22456

ΤΟ ΛΕΒΙΔΙ
ΧΘΕΣ  ΣΗΜΕΡΑ  ΑΥΡΙΟ

Iδιοκτήτης: 
Φιλοτεχνικός Σύλλογος 

Λεβιδίου

Eκδότης: 
Χρήστος Λούρας
τηλ: 6944 896962

email: chrislouras@hotmail.com 

Eμβάσματα - Eπιταγές: 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 
6126-040030-102

IBAN: GR55 0171 1260 0061 
2604 0030 102

SWIFT-BIC: PIRBGRAA

Eτήσια Συνδρομή: 
Eσωτερικού 20 €
 Eξωτερικού 50 $

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 2.5 €

Σελιδοποίηση - Eκτύπωση:
APKAΔIKEΣ EKΔOΣEIΣ

ΓΙΩΡΓOΣ ΡOΥΝΗΣ
Tηλ: 2710 237436, 6977 084397

email: george@rounis.gr

OIKO¢OMIKE™ EP°A™IE™
AMMOBO§H - XTI™IMO ¶ETPA™

¢·˘›‰
TËÏ: 27960 - 22 667

KÈÓ: 6945 91 10 16

ΔΟΜΙΚΑ - ΠΕΤΡΑ

ΛΕΒΙΔΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
THΛ: 27960 22065

THΛ. & FAX: 27960 22665
KIN: 6972 923939

E-MAIL: info@giovas-domika.gr

www.giovas-domika.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΛΕΒΙΔΙΩΤΩΝ
Κυκλοφόρησε η Πέμπτη 

συλλογή κειμένων, του συ-
μπατριώτη μας στην Αθήνα 
Γαλάνη Γιάννη του Παν .Το 
καλαίσθητο τομίδιο που επι-
γράφεται «Αυτοκαταστρε-
φόμεθα», Αθήνα 2016 είναι 
όμοιο με τα προηγούμενα 
πνευματικά ποιήματα του 
(μικρού μεγέθους και 14α σε-
λίδων). Περιέχει 128 κείμενα 
σύντομα (1-3 σελίδες)κοι-
νωνικού, πολιτικού και θρη-
σκευτικού προβληματισμού. 
Από αυτά τα 121 είναι ποιή-
ματα, και τα 7 πεζά. Αφιερώ-
νει όπως και στα προηγούμε-
να Βιβλία του, λίγες γραμμές 
στο χωριό μας ,και σε επι-
φανείς άνδρες που γέννησε. 
Βουνά του Λεβιδίου = σελίδα 
139, Βασίλειο Κουτσουράκη 
= σελίδες 30,31 και στον Αλέ-
ξανδρο Παπαναστασίου= σε-
λίδα 35.

Κώστας Αναγνωστόπουλος

ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΓΕΛΙΟ
Μια μέρα συναντήθηκαν δύο φίλοι ο Γιώργος και ο Δημήτρης 

και ακολούθησε ο εξής διάλογος
Γιώργος: Φίλε μου Δημήτρη θέλω μια χάρη
Δημήτρης: Ότι θέλεις φίλε.
Γιώργος: Θέλω να πάς στην εκκλησία ,μετά τον εσπερινό να 

βρεις τον παπά, ότι δήθεν πάς για εξομολόγηση και να τον κα-
θυστερήσεις καμιά ώρα ακόμα, γιατί θέλω να συνευρεθώ ερω-
τικά με την παπαδιά.

Πάει ο Δημήτρης στον παπά, δήθεν για εξομολόγηση ,τον κα-
θυστερεί λίγο, αλλά στο τέλος θέλοντας να πει όλες τις αλή-
θειες, του λέει ότι σκόπιμα τον καθυστερεί γιατί θέλει ο φίλος 
του να συνευρεθεί ερωτικά με την παπαδιά του.

Τότε ο παπάς χαμογελώντας του λέει.
- Τέκνο του Δημήτρη, τρέξε γρήγορα σπίτι σου στη δική σου 

γυναίκα, γιατί η παπαδιά έχει πεθάνει εδώ και 3 χρόνια.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ
Λόγια του Πάγκαλου -που τα πιστεύει κατά βάθος- 
γαλήνιος, πράος, με φωνή μειλίχια
από καρδιάς, ψυχής τα ενδομύχια
- Μήπως όμως του ξέφυγαν, από αφέλειας λάθος
«Όλοι μαζί τα φάγαμε» μυθοπλασμένη φράση
ο τρόπος της κατανομής δε συγκινεί.
Τη ρήση πιάσανε δυνάστες Γερμανοί
- Μόνο με κτύπημα κολλάει, το σίδερο στη βράση
Ήταν τότε που μπλέχτηκαν τ’ ανώμαλα στοιχεία
Έρρεε χρήμα μπόλικο, χαράτσι του Βορρά
μεθοδικά κατέληγε των λαμογιών βορά
- Θολή βρωμοκατάσταση, σε πλήρη αλληλουχία
Απίστευτο, τρομακτικό, οι μυστηριώδεις μίζες,
συνεπιβάτες όλοι τους στο ίδιο τρένο
καταβροχθίζοντας ξεχάσανε το φρένο
- Οι Τραπεζίτες ναυαγοί, μακριά σε ζώνες γκρίζες
Άγιασε η Μονή Εφραίμ ψηλά στο βατοπέδι,
βαθιά θολώσανε της Λίμνης τα νερά
ξηράς φιλέτα θυσιαστήκαν δολερά
- Φτύστε την εξεταστική, έγινε τροχοπέδη
Βουλιάξανε απανωτά τα χρέη τη Γαλέρα
θα συναντήση τα σκαριά των πειρατών,
το πλιάτσικο πεπειραμένων βουτηχτών.
- Κουρσάροι τύφλα να σας βρει πανούκλα και χολέρα
Τώρα προσμένεις αφελώς βοήθεια κάποιου Μάγου
σφοδρή μας έπιασε θαλασσοκαταιγίδα
σπασμένα φλάμπουρα, χαμένη η πυξίδα
- και το καράβι η «Ελλάς» στη δίνη του πελάγου
Καρατζαφέρη αν σίγουρος πως φταιν οι Λουδοβίκοι
που μας ολίσθησαν στο χείλος του γκρεμού 
τρέχουν Σωτήρες, όμηροι του διχασμού
- Ποιμένα φύλαγε τ’ αμνά καραδοκούν οι Λύκοι
Του Παπαδάκη ο τίτλος στο κανάλι περιττεύει
μάταια να ξανάρθουν πίσω τα κλεμένα
μην τα σκαλίζεις είναι λίγο μπερδεμένα
- Όσοι τομαρογέννητοι, ο νόμος προστατεύει
Κλειστές οι πόρτες του ΑΣΕΠ, η αξιοκρατία
έμειναν όμως τα παράθυρ’ ανοιχτά,
χιλιάδες μπήκαν παρανόμως μουλωχτά
- Η εντιμότατη των βουλευτών μας πελατεία
Άνεργος ο απόφοιτος, απόγνωση πατέρα
θλιμμένα κρέμονται του μόχθου τα πτυχεία
αδίσταχτη της αρνησιάς ολιγαρχία
- Φτάνει δική σας θέληση να γίνει η Νύχτα, Μέρα
Χλωμή προσπάθεια δυστυχώς, κρύψανε την αλήθεια.
Βαθύ το ρήγμα που άνοιξε ο σεισμός
Τους είχε πιάσει βουβαμάρα, ο σκασμός 
- Πολίτη δέκτη της ψευτιάς, τρωτέ στην κακοήθεια
Στην καταφρόνια σ’ έριξαν Μάνα φτωχή Ελλάδα
μοιάζεις πορτρέτο θλιβερό στο καβαλέτο.
Πρωταίτιοι γλύτωσαν μαστίγιο και στιλέτο
- Χίλιες ντροπές, μας βλέπουνε σαν ψεύτικη φυλλάδα
Στο κραχ των ληστροδανειστών, χρειάζεται Ροβεσπιέρος
ψηλή να στήσει πυραμίδα κεφαλών
Πάντοτε θύμα η Ελλάς των οφειλών
- Τη δείχνουν με το δάκτυλο, την κράζουν ιδιαιτέρως
Κρίση κτυπά την πόρτα σου Ένωση κοιμισμένη
άσχημο τώρα της Ευρώπης το κλισέ
άργησε ν’ αντιδράσει πλέον ο Τρισέ
- Έμεινες αθωράκιστη, παγκοσμιοποιημένη
Πειραματόζωο εμείς, αποκομμένος κρίκος,
μισοχαμένη των Κρατών η συνοχή
καμιά δε δέχεται η Μέρκελ ανοχή
- Οι σαρκοβόρες αγορές μας προκαλούν αδίκως
 Δεν είναι τόσο εύκολες, κλειστές όλες οι θύρες,
μάταια η ανάγκη σου, τες κουρταλεί
ο ποιητής μας Σολωμός το διαλαλεί.
- Ένοχοι της κατάντιας μας, μας έφτυσαν κ’ οι Μοίρες
Μας έσπρωξαν ολοταχώς, πανάθεμα την ώρα
κρυφοχαμόγελα πολλά στο ΔουΝουΤου,
προβάρουμε, προσχήματα, μηδέν αυτού.
- Σφίξε ζωνάρι, τρυπητά, Πολίτη και προχώρα
Της αψιλίας αρρωστειά θέλει Γιατρό δαιμόνιο,
Γιατρό σωσίβιο, «αρκεί να του τα σκαν»
θαυμάστε τον Γαλλόφωνο δεινό Στρος Καν
- Ο Μύστης της αφαίμαξης, το τσουχτερό Μνημόνιο
Ατσίδες ξύπνιοι μπιστικοί, κι όχι όλοι μας Μεγάλε,
γευτήκανε της λιχουδιάς τη μυρουδιά,
άβουλη, η Δικαιοσύνη, τσιμουδιά
- Μέρος κι αυτή της διαφθοράς. Αθώοι στο φινάλε
Έτσι λοιπόν με μαστοριά καλοστημένη φιέστα,
φτωτοχόμουτρα προχθεσινά μεσ’ στη χλιδή
ποιος, Πέτρος Άγιος, κινούσε το κλειδί
τους αλογίστου, Πάγκαλε. Σε μας ζητάς τα ρέστα…
Φαίνεται τόσο ζοφερό το μέλλον σου πατρίδα
με τους ανίκανους στο σβέρκο σου ταγούς,
συμπράττουν με των Βρυξελλών τους αυτουργούς
- Στις χρυσοφόρες σου πηγές, σου παίρνουν τη φροντίδα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ
Σάββας Γκιντώνης



Πέραν  των σχολικών παραστά-
σεων το Λεβίδι παρακολουθούσε 
θεατρικές παραστάσεις στο τότε 
μεγάλο καφενείο - σήμερα ΚΑ-
ΦΕ-ΛΙΘΟΣ που διέθετε μια μι-
κρή σκηνή για τους περιοδεύο-
ντες στην επαρχία  ευκαιριακούς 
θιάσους (μπουλούκια) και με την 
κατάλληλη διαμόρφωση φιλοξε-
νούσε παραστάσεις  καραγκιόζη, 
ενώ στα όπισθεν της σκηνής πα-
ρασκήνια υπήρχε η μηχανή προ-
βολής κινηματογραφικών ταινι-
ών του Γιάννη Κανακάρη.

Μαθητές του δημοτικού  σχο-
λείου τη δεκαετία του 1960 απο-
λαμβάναμε όλες τις μορφές του 
Ελληνικού κινηματογράφου και 
βεβαίως τη μυθική φυσιογνωμία 
του Λάμπρου Κωνσταντάρα ως 
υπουργού Μαυρογιαλούρου που 
όταν κατάλαβε το μέγεθος της 
εξαπάτησης των ψηφοφόρων και 
της κομματικής φαυλότητας στην 
οποία  είχε συμπράξει  άρχισε να 
μουτζώνει  επειδή  «Υπάρχει  και 
φιλότιμο».

Πολύ αργότερα, εμπλουτισμέ-
νοι από περιστατικά πολιτικής 
φαυλότητας τενεκέδων με περι-
κεφαλαίες, αποκωδικοποιήσαμε  
την εξέγερση του Μαυρογιαλού-
ρου ως μεταστροφή, που δηλώνει 
αποστροφή στη φαυλότητα των 
τενεκέδων, επειδή κάπου  στο βά-
θος υπήρχε τσίπα. Αυτό το ευερ-
γετικό συναίσθημα της ντροπής, 
που επιφέρει την εξέγερση της 
μεταστροφής, την αποχώρηση 
με ή χωρίς καταγγελίες και ενίο-
τε την καταφυγή στη σιωπή της 
ιδιώτευσης.

Η παράσταση του Φιλοτεχνι-
κού εντάσσεται στην κατηγορία 
των ερασιτεχνών (εραστών της 
τέχνης) του θεάτρου, που προϋ-
ποθέτει παραγωγική αξιοποίηση 
ελεύθερου χρόνου και δημιουρ-
γική προσπάθεια να είσαι ο τύπος 
- ο ρόλος που πρέπει να παρα-
στήσεις πάνω στο σανίδι και όχι 
αυτός που είσαι συνήθως, με μόνη 
απολαβή την αποδοχή του αποτε-
λέσματος από ένα κοινό που δεν 
έχει τα προδιαγεγραμμένα αυ-
στηρά κριτήρια συντεχνίας ομό-
τεχνων επαγγελματιών.

Της παράστασης του Φιλοτε-
χνικού προηγήθηκε στις 29 και 
30 Ιουνίου 2016 ή θεατρική ομάδα 
του 3ου Γενικού Λυκείου Τρίπο-
λης με το ίδιο έργο. 

Αλλά γιατί ο Μαυρογιαλού-
ρος; Βλέπει κανένας στον πολιτι-
κό ορίζοντα των ημερών διάθεση 
μεταστροφής από τους κυβερνώ-
ντες είτε στην κεντρική είτε στις 
περιφερειακές πολιτικές σκηνές;

Όλα εδώ και δεκαετίες κινού-
νται σε επίπεδο αφόρητης βαλ-
κανικής ανευθυνότητας ολι-
γαρχικών ομάδων εξουσίας, με 
διελεύσεις ρεπατζήδων από δη-
μόσιους θώκους, με αμοιβαίους 
συμψηφισμούς, παραγραφές, αλ-
ληλοδιαψεύσεις και εξαγγελίες 
ασυνάρτητων πολιτικών αφηγη-
μάτων για εξαπάτηση των ψηφο-
φόρων.

Γι’ αυτό στην πολιτική μας ιστο-
ρία έχουμε αρκετές δολοφονίες 
και μόνον δύο αυτοκτονίες για 
πολιτικούς λόγους. Του πρωθυ-
πουργού Αλέξανδρου Κοριζή και 
της Πηνελόπης Δέλτα.

Όλοι μας θεατές του ιδίου έρ-
γου, με εναλλασσόμενους ηθο-
ποιούς στους ίδιους πολιτικούς 
ρόλους, να λικνίζονται αμέριμνοι 
στην «κουνιστή πολυθρόνα» της 
στασιμότητας. Μπρος-πίσω-ε-
πιτόπου. Υπάρχει απλώς κίνη-
ση. Όχι μετά-κίνηση. Το σκάφος 
ακυβέρνητο σε ωκεανό δανείων 
που μας επεφύλαξαν οι προ μετα-
στροφής Μαυρογιαλούροι...

Το 1960 ο Σύλλογος Αγροτο-
παίδων Κανδήλας παρουσίασε το 
έργο «Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΘΕΡ-
ΜΟΠΥΛΕΣ» από τη σκηνή του 
μεγάλου καφενείου.

Το 1975 μέσα Ιουλίου ο Σύλλο-
γος Αρκάδων Φοιτητών παρου-
σίασε το έργο του Πέτρου Μάρ-
καρη «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΗ 
ΡΕΤΖΟ» στην κεντρική πλατεία, 
με σκηνικά,  κατάλληλους φωτι-
σμούς και μουσική υπόκρουση.

Η αστυνομία επικαλούμενη 
νόμο της δικτατορίας Μεταξά 
προσπάθησε να ματαιώσει την 
παράσταση. Δεν της πέρασε. Δη-
μιουργήθηκε όμως σοβαρό πρό-
βλημα αρνητικού κλίματος για 
την παράσταση. Για την υπέρ-

βασή του επισκεφθήκαμε τους 
ιερείς Παπακώστα Πραγκαστή, 
Παπα-Γιάννη Κατσαρό και Πα-
πα-Κώστας Πανουσόπουλο, τους 
εξηγήσαμε τι έγινε με την αστυ-
νομία και τους ζητήσαμε να έρ-
θουν στην παράσταση.

Ανταποκρίθηκαν. Προσήλθαν 
πρώτοι και κάθησαν μπροστά. 
Έτσι δέκα λεπτά μετά την έναρξη 
της παράστασης, είδαμε ομαδικές 
προσελεύσεις από τα γύρω καφε-
νεία και τους διερχόμενους περί  
την πλατεία.

Στη  δεκαετία του 1950 τα 
πράγματα ήταν αντίστροφα. Με 
προτροπές της αστυνομίας  αλλά 
και παρακίνηση παραγόντων της 
τότε δεξιάς κυβέρνησης οι Λεβι-
διώτες παρακολουθούν όρθιοι 
στην πλατεία κινηματογραφη-
μένα επίκαιρα του κυβερνητικού 
έργου, τις δραστηριότητες του 
ΝΑΤΟ, αφίξεις ξένων επισήμων, 
δεξιώσεις στα ανάκτορα, στιγ-
μιότυπα αγώνων αυτοκινήτων, 
προειδοποιήσεις  προς αποφυγήν 
ατυχημάτων από όπλα, βλήματα, 
νάρκες και χειροβομβίδες, ντοκι-
μαντέρ του Αμερικάνικου τρόπου 
ζωής σε μεγαλουπόλεις και ύπαι-
θρο και αποσπάσματα δυναμικών 
σκηνών από πρόσφατες κινημα-
τογραφικές παραγωγές του Χό-
λιγουντ. Την ευθύνη αυτών των 
προβολών την είχαν ο στρατός 
και τα Τ.Ε.Α. Το πανί της οθό-
νης το κρέμαγαν από τις αψίδες 
στο πίσω μέρος της καρότσας 
του R.E.O (φορτηγό στρατιωτικό 
όχημα) ενώ σε απόσταση εκτός 
πλατείας η θορυβώδης γεννήτρια 
ηλεκτρικού ρεύματος για τη μη-
χανή προβολής, τον ήχο και κά-
ποια για την περίσταση 2-3 φώτα.

Ο μεγιστο-τεράστιος Θόδωρος 
Αγγελόπουλος στην ταινία του 
«ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ» συμπεριλαμβά-
νει μιά σαν την παραπάνω δημό-
σια προβολή σε πλατεία.

Υ.Γ. Στα μουσικά θέματα του 
Μαυρογιαλούρου ίσως χωρού-
σε το: 

«Βγήκαν ψεύτες στα μπαλκό-
νια...»

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΠΑΝ.  
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΤΟ ΛΕΒΙΔΙ - 3

°ÂÒÚÁÈÔ˜ ™ÎÔ‡ÏÔ˜
Sales Manager
skoulos@car-option.gr

CAR OPTION A.E.
∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓÔ˜ ŒÌÔÚÔ˜ ∆√À√∆∞
4Ô ¯ÏÌ. ∂.√. ∆Ú›ÔÏË˜ - ™¿ÚÙË˜
22100 ∆Ú›ÔÏË
∆ 2710 22 58 00
F 2710 22 59 00

TOYOTA

Today
Tomorrow
Toyota

Το έργο παρουσιάστηκε τις απογευματινές 
ώρες την Πέμπτη 18 Μαΐου 1939 εορτή της 
Αναλήψεως, ίσως στο γυμναστήριο (ανατο-
λικώς του ιερού ναού του Αγίου Γεωργίου) 
χώρο συγκεντρώσεων, εκδηλώσεων και μα-
θητικών επιδείξεων που διαμορφώθηκε όπως 
είναι σήμερα από το έτος 1932. 

Η επιλογή του έργου -υποθέτω- ήταν από-

ηχος του ελπιδοφόρου ξεκινήματος του αρτι-
σύστατου Εθνικού θεάτρου υπό τη διεύθυνση 
του Γιάννη Γρυπάρη και διευθυντή ρεπερ-
τορίου τον Φώτο Πολίτη, ο οποίος από τον 
Μάρτιο του 1932 έως τον Δεκέμβριο του 1934 
παρουσιάζει ένα εκπληκτικό σε πλούτο και 
εμβέλεια ρεπερτόριο γύρω στα 30 έργα με-
ταξύ αυτών και «Ο ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΑΤΗΣ».

«Ο ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΑΤΗΣ» του Μολιέρου από τους μαθητές 
και τις μαθήτριες του Γυμνασίου Λεβιδίου.

Η παράσταση δόθηκε στις ενοποιούμενες 
τρεις αίθουσες του Α’ ορόφου του παλαιού 
Γυμνασίου τις πρώτες νυχτερινές ώρες της 
25ης Μαρτίου 1956. 

Ο φωτισμός εξασφαλίστηκε από γεννήτρια 
ηλεκτρικού ρεύματος . Στο ρόλο του Θεό-

δωρου Κολοκοτρώνη ο Κώστας Χρ. Μακρής 
από τον οποίο προέρχεται η αναμνηστική 
φωτογραφία στο τέλος της παράστασης.

Τη σκηνική διδασκαλία έκανε ο φιλόλογος 
καθηγητής Συριόπουλος.

«Η ΝΙΛΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΛΗ» του Βασίλη Ρώτα από τους 
μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου Λεβιδίου.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΝ ΛΕΒΕΙΔΙΩ

Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016 οι 
εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στο Μου-
σείο από την «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙ-
ΚΗΣ» Αλέξανδρος Παπαναστασίου 
(όργανο πολιτικής παιδείας του κόμ-
ματος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ» και το 
«ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΥ-
ΝΑΜΙΚΗΣ».

Τοποθετήσεις έκαναν ο ιστορικός 
και πρόεδρος της ΕΔΗΚ κ. Σταύρος 
Καράμπελας με θέμα : «Αλέξανδρος 
Παπαναστασίου, ένας φλογερός ερα-
στής της Δημοκρατίας», καθώς και ο 
αξιωματικός Π.Ν.ε.α. και πρόεδρος 

του κόμματος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ», 
κ. Στέλιος Φενέκος, με θέμα : «Δια-
χρονικός διάλογος με τον Αλέξανδρο 
Παπαναστασίου για τα σημερινά προ-
βλήματα του τόπου.

Στο πεδίο της εφαρμοσμένης πολι-
τικής η πρόεδρος του «Ινστιτούτου 
Κοινωνικής Δυναμικής» κ. Ντόρα Βα-
κιρτζή ανέπτυξε το θέμά : «Από τον 
συνεργατισμό του Αλέξανδρου Πα-
παναστασίου στην Κοινωνική Οικο-
νομία και τα Δίκτυα».

Στην εκδήλωση του Σαββάτου 

απηύθυνε χαιρετισμό ο αντιδήμαρχος 
κ. Δημήτριος Βόσνος και στην εκδή-
λωση της Κυριακής ο αντιδήμαρχος 
πολιτισμού κ. Σπυρίδων Βρέντας. Αμ-
φότερες τις εκδηλώσεις προλόγισε ο 
κ. Αναστάσιος Παν. Παπαναστασί-
ου ως πρώτη ενότητα επιστημονικών 
συναντήσεων με σκοπό, τη συγκριτι-
κή θεώρηση του Αλ. Παπαναστασίου 
και της εποχής του, με τις κοινωνικο-
πολιτικές διεργασίες στον ευρωπαϊ-
κό χώρο και στα Βαλκάνια, καθώς και 
με τα ιδεολογικά, επιστημονικά και 
πνευματικά ρεύματα της εποχής του 
μεσοπολέμου.

80 ΧΡΟΝΙΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Ινστιτούτο
Κοινωνικής
Δυναμικής
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ΓΑΜΟΙ
Στις 15-10-2016 ο Λένης Διονύσιος και η Κούστα Κωνσταντί-

να Αλεξ. τέλεσαν το γάμο τους. 
Ο Φ. Σ. εύχεται να ζήσετε ευτυχισμένοι & αγαπημένοι.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Στις 20-9-2016 ο Τσιαβλής Ανδρέας και η γυναίκα του Παρα-

σκευοπούλου Ελένη Χρ. απέκτησαν κορίτσι. (εκ των υστέ-
ρων ανεγράφη, διότι δεν υπήρξε ενημέρωση).

Στις 10-10-2016 ο Χριστοδουλόπουλος Ευστάθιος  και η γυ-
ναίκα του Κωμιώτη Αικατερίνη του Σωτηρίου απέκτησαν 
αγόρι.

Στις 20-10-2016 ο Καραχάλιος Δημήτριος Γεω. και η γυναίκα 
του Μπουντρούκα Κανέλλα απέκτησαν αγόρι.

Στις 25-10-2016 ο Ρογάρης Δημήτριος Γεω. και η γυναίκα του 
Μουλασίκη Ανθή απέκτησαν κορίτσι. 

Στις 21-11-2016 ο Γκόφης Αθανάσιος και η γυναίκα του Καλ-
λιμάνη Θεοδώρα Βασιλ. απέκτησαν κορίτσι.

Ο Φ. Σ. εύχεται να είναι γερά & καλότυχα. 

ΘΑΝΑΤΟΙ
Στις 26-7-2016 πέθανε στην Αθήνα και ενταφιάστηκε εκεί ο 

Τσιώλης Νικόλαος Ευαγ. σε ηλικία 70 ετών.
Στις 13-10-2016 πέθανε η Πάρχα Αικατερίνη του Δημητρίου, 

σε ηλικία 91 ετών.
Στις 17-10-2016 πέθανε ο Νικολάου Δημήτριος Νικ. σε ηλικία 

94 ετών.
Στις 19-10-2016 πέθανε η Κούστα Παναγιώτα του Κωνσταντί-

νου σε ηλικία 94 ετών.
Στις 6-11-2016 πέθανε ο Ψύχος Ηλίας Βασιλ. σε ηλικία 73 

ετών.
Στις 11-11-2016 πέθανε στην Αθήνα και ενταφιάστηκε εκεί ο 

Κολοτούρος Κωνσταντίνος σε ηλικία 68 ετών.
Στις 11-11-2016 πέθανε στην Αθήνα και ενταφιάστηκε εκεί ο 

Κολοτούρος Δημήτριος σε ηλικία 66 ετών.
Στις 14-11-2016 πέθανε στην Αθήνα και ενταφιάστηκε εκεί η 

Κουτσουράκη Εριφίλη συζ. Κουτσουράκη Σταύρου, σε ηλι-
κία 81 ετών.

Στις 12-12-2016 πέθανε στην Τρίπολη και ενταφιάστηκε στο 
Λεβίδι η Μπουγιατιώτη Ασημίνα συζ. Γεωργίου, σε ηλικία 
81 ετών.

Ο Φ. Σ. εκφράζει στους οικείους θερμά συλλυπητήρια.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά τους Αι-

δεσιμότατους Ιερείς & τους Ιε-
ροψάλτες, που συμμετείχαν 
στην κηδεία του αγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, παππού, 
αδελφού & θείου Νικολάου Δη-
μητρίου Νικ.

Επίσης, ευχαριστούμε όλους 
τους συγγενείς, τους φίλους, 
τους συναδέλφους & τους συ-
μπατριώτες μας, καθώς & 
όλους όσους παρέστησαν στη 
νεκρώσιμη ακολουθία & καθ΄ 
οιονδήποτε τρόπο συμμετείχαν 
στο πένθος μας.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ 
Ι. Ν. ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ 

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
Η Μήτρου Βασιλική Χα 

Ιωα. (Κοντοβουνίσιου) προ-
σέφερε στο εκκλησιαστικό 
συμβούλιο το ποσό των 100 
€.

Η Μήτρου Θεοδώρα Ιωα. 
(Κοντοβουνίσιου) προσέφε-
ρε στο εκκλησιαστικό συμ-
βούλιο το ποσό των 50 €.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το εκκλησιαστικό συμβού-

λιο του Ιερού Ναού Παμμε-
γίστων Ταξιαρχών ευχαρι-
στεί θερμά τους αδελφούς 
Χρήστου Λαγού για τα γλυ-
κίσματα που προσέφεραν 
κατά την εορτή των Παμμε-
γίστων Ταξιαρχών.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ 
Ι. N. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο Γεωργόπουλος Ιωάννης 
προσέφερε στο εκκλησια-
στικό συμβούλιο το ποσό 
των 675 € στη μνήμη των γο-
νέων Αναστασίου & Παρα-
σκευής & Θείας Μαγδαλινής 
Πάρχα.

Αφιέρωμα στον Αλέξη Νικολάου
Αγαπητοί μου συμπατριώτες
Ήρθαμε σήμερα εδώ να μνημονεύσουμε αυτόν τον άνδρα.
Οι ήρωες πρέπει να αναγνωρίζονται
Αυτοί που θυσιάζονται για το καλό του τόπου.
Αυτός ο λεβέντης του χωριού που τώρα μνημονεύω
Έδωσε αίμα, τη ζωή, για λευτεριά στο γένος.
Έγινε το παράδειγμα άναψε το φυτίλι 
πολλοί τον ακολούθησαν και τ’ονομα τους έμεινε τη χώρα 

να στολίζει.
Αυτός θα αναφέρεται πάντα στην ιστορία 
το όνομα του να δοθεί σε δρομό,σε πλατεία.
Για να μαθαίνουν οι γενιές οι νέοι που θα’ρθουνε
Πάντα να μνημονεύουνε
Και τις δικές μας τις ψυχές να ικανοποιούνε.
Δεν ήταν πανεπιστημιακός που λέμε μορφωμένος
Μα ήταν άνδρας του βουνού και άνδρας ψυχωμένος.
Συγκέντρωσε τις αρετές που ’χαν λίγοι προγόνοι,
Το όνειρο του η λευτεριά,τον τούρκο να σκοτώνει.
Δεν έγινε κοτζάμπασης να βολευτεί σε οφέλη 
εζούσε  πάνω στα βουνά με το ξερό καρβέλι.
Συγκρίνω αυτόν τον ήρωα μόνο με τον Ανδρούτσο
Ανδρούτσο φάγαν Έλληνες και τον Αλέξη Τούρκος.
Αιωνία η μνήμη Αλέξη μας, αιωνία σου η μνήμη!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Ρογάρης Δημήτριος Γεω. ........... 20 €
Αναγνωστοπούλου Ελένη Σπ.   20 €
Κολοτούρου Όλγα  ....................  20 €
Μήτρου Βασιλική Χα Ιωα. (Κοντο-
βουνίσιου)  ..................................  25 €
Μήτρου Θεοδώρα Ιωα. (Κοντοβου-
νίσιου)  .........................................  25 €
Οικογένεια Νικολάου Νίκου Δημ. 
200 € στη μνήμη του πατέρα τους 
Νικολάου Δημητρίου.
Ρογάρη Ευαγγελία Κων.  ..........  20 €
Προμπονά Κούλα  ......................  20 €
Σταυροπούλου – Κούστα Στέλλα  ...
........................................................ 20 €
Κούστας Γεώργιος Βασιλ.  ........ 20 €
Αρβανίτη Φανή  .........................  20 €
Αποστολοπούλου Θεοδώρα ....  50 €
Σταματοπούλου – Παπαδάκη Βασι-
λική συζ. Γεωργ.  ......................  100 €
Τσιώλη Ελευθερία Παν.  ............ 10 €
Μανδηλαρά-Ψύχου Ευαγγελία Βασ. 
.........................................................10 €
Οικογένεια Κολοτούρου Μαρίας 
20€ στη μνήμη του συζύγου και πα-
τέρα Κολοτούρου Κώστα.

ΑΜΕΡΙΚΗ
Ξυνός Βασίλειος Κων.  ..............  50 $
Κολοτούρου Μαρία Γεωργ. Σαρα-
τόγκα Καλιφόρνια Αμερικής   100 €

Κώστας Κολοτούρος

Ηλίας Ψύχος

Δημήτρης Κολοτούρος

Δημήτριος Νικολάου

ΑΝΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Η ομάδα επανήλθε φέτος ως πρωταθλήτρια και αήτ-

τητη στην Α’ κατηγορία Αρκαδίας πραγματοποιώντας 
μέχρι τώρα εξαιρετική πορεία. Υπό την καθοδήγηση 
του προπονητή Κ. Βλαχοκυριάκου και του γυμναστή 
Π. Σιόλα η ομάδα μετά από εννέα αγωνιστικές βρίσκε-
ται στην δεύτερη θέση του πρωταθλήματος με 19 βαθ-
μούς έχοντας μέχρι τώρα  έξι (6) νίκες , μία(1) ισοπαλία, 
και δύο (2) ήττες. Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ μέχρι 
τώρα έχουν ως εξής:

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΥΡΟΥ  2-1 
 (Σκόρερ Βλαχοκυριάκος (2))
ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ-ΟΡΟΜΕΝΟΣ  0-3 α.α.
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ-ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ  1-1 
 (Νέζος)
ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ  4-2 
 (Σταμάτης, Βλαχοκυριάκος)
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ-ΛΕΩΝΙΔΙΟ  0-3
ΒΡΑΣΙΕΣ-ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ  1-3 
 (Σέχου,Νέζος,Μήτρου)
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΜΕΓ/ΛΗΣ  2-1
  (Ζιάζιαρης, Μούστος Σ.)
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ-ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ  0-1 
 (Βλαχοκυριάκος)
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ-ΟΛΥΜΠ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ  4-0 
 (Βλαχοκυριάκος,Σέχου,Ντρέου,Δρόσος)

Εκτός από το πρωτάθλημα η ομάδα πραγματοποιεί 
εξαιρετική πορεία και στο κύπελλο Αρκαδίας.  Βρίσκε-
ται στα ημιτελικά περιμένοντας τον αντίπαλο της που 
μετά από διπλούς αγώνες θα την οδηγήσει στον μεγάλο 
τελικό για πρώτη φορά στην ιστορία της. Για να φθάσει 
στα ημιτελικά απέκλεισε διαδοχικά τον Παγγορτυνιακό 
με 3-0 α.α. και την Τεγέα με 2-1 (Σκόρερ Βλαχοκυριά-
κος, Σιόλας)

Σε φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη στο Γήπεδο Λεβι-
δίου ο Ορχομενός αντιμετώπισε την Κ19 ομάδα της 
ΠΑΕ Σπάρτης που αγωνίζεται στην Β’ εθνική κατηγο-
ρία. Η ομάδα μας ηττήθηκε από την σαφώς καλύτερη 
ομάδα της Σπάρτης με 2-0. Μετά το τέλος του παιχνι-
διού πραγματοποιήθηκε η απονομή του κυπέλλου του 
πρωταθλητή της Β’ κατηγοράς Αρκαδίας στη Ομάδα 
μας από Τον πρόεδρο της ΕΠΣ Αρκαδίας κ Τσαγκούρη. 
Στην συνέχεια η διοίκηση παρέθεσε δείπνο στους παί-
χτες και στους  προπονητές για να γιορτάσουν όλοι μαζί 
την μεγάλη αυτή επιτυχία.

 Εκτός από την ανδρική ομάδα αγωνιστικές υποχρεώ-
σεις είχε και η παιδική ομάδα για το δικό της πρωτάθλη-
μα με την καθοδήγηση του Σπύρου Βεργάκη.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ: Το 

γήπεδο ποδοσφαίρου επιτέλους μεγάλωσε σε διαστά-
σεις και προσφέρει έτσι μεγαλύτερη ασφάλεια και άνε-
ση στους ποδοσφαιριστές και στους αθλούμενους. Με 
ενέργειες του συλλόγου οι πάγκοι των ομάδων μετα-
φέρθηκαν στην απέναντι πλευρά, ανακαινίστηκαν και 
βάφτηκαν. επίσης τοποθετήθηκαν καθίσματα στην κερ-
κίδα του γηπέδου και ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση των 
αποδυτηρίων.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 
ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ: Με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τα Θύμα-
τα των Τροχαίων Δυστυχημάτων ημέρα και με σύνθημά  
«ΚΑΝΕΝΑΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ» ο Σ.Σ.Α ‘’Ο ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΛΕΒΙΔΙΟΥ’’ 
διοργάνωσε στο Λεβίδι στην αίθουσα μουσείου - αρχεί-
ου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»ι ανοικτή 
εκδήλωση - ομιλία και κάλεσε όλους όσους ενδιαφέρο-
νται να συμμετάσχουν. Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν 
οι:ο κ. Θωμάς Δήμος Διοικητής Τροχαίας Αρκαδίας, εκ-
πρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρίπολης, ο 
κ.Μπιμπής Αλέξιος Νευροχειρούργος του Παναρκαδι-
κού Νοσοκομείου Τρίπολης και ο Τάκης Πουρναράκης 
δημοσιογράφος/μηχανολόγος μηχανικός, δημότης Λε-
βιδίου Την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκδήλω-
σης είχε ο Βαρδιάμπασης Βασίλειος, Ιατρός, Υπεύθυνος 
Τύπου Σ.Σ.Α ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΛΕΒΙΔΙΟΥ. Το ενδιαφέρον 
του κόσμου και η προσέλευση ξεπέρασε κάθε προσδο-
κία.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ-
ΠΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5: Ο 
Σύλλογος συνεχίζοντας την έντονη δραστηριότητα του 
πήρε πρωτοβουλία και σε συνεννόηση με το Δασαρχείο 
ξεκίνησε τον καθαρισμό του επαρχιακού δρόμου προς 
το εξωκλήσι της Αναλήψεως καθώς και τον καθαρισμό 
- ανάδειξη του παλαιού μονοπατιού προς το συγκεκρι-
μένο σημείο. 

Επίσης  ανέλαβε τον καθαρισμό στον περιβάλλοντα 
χώρο του 5χ5 το οποίο παραδόθηκε στους κατοίκους 
του χωριού με νέο χλοοτάπητα. Με ενέργειες του συλ-
λόγου τοποθετήθηκε πλέγμα περιμετρικά του γηπέδου 
βάφτηκαν τα δοκάρια και προχωρούν οι εργασίες για 
την τοποθέτηση προβολέων ώστε το γήπεδο να μπορεί 
να χρησιμοποιείται και τις βραδινές ώρες.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΦΙΛΛΙΠΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ: Στα πλαί-
σια του Ανταμώματος και αφού ο σύλλογος είχε απο-
χωρήσει από την επιτροπή ανταμώματος θεωρώντας ότι 
δεν αναγνωρίζεται η δραστηριότητα που έχει αναπτύ-
ξει εντός του χωριού  ξεκίνησε για να κάνει πραγματι-
κότητα μια τολμηρή ιδέα για τα δεδομένα του χωριού 
μας. «ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΦΙΛΙΠΠΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ»-
στο γήπεδο μπάσκετ. Ξενύχτια, πολύ προσωπική εργα-
σία , μεγάλη βοήθεια από εθελοντές και χορηγούς κα-
ταφέρουμε να προσφέρουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο 
το Λεβίδι είχε πολλά χρόνια να δει. Κατά τη διάρκεια 
της προετοιμασίας μας, δικοί μας άνθρωποι , φίλοι μας 
, γνωστοί μας, βλέποντας μας να αγωνιζόμαστε και να 
αγωνιούμε για ένα όσο το δυνατό άρτιο αποτέλεσμα 
,καλοπροαίρετα μας ρωτούσαν : «Όλα αυτά τα κάνετε 
για 2 ώρες που θα διαρκέσει η συναυλία ; « Την απάντη-
ση την δώσατε όλοι εσείς που βρεθήκατε  μαζί μας σε 
αυτόν τον υπέροχο χώρο. Μπορεί για πολλούς η  βραδιά 
της συναυλίας να μην ήταν η καλύτερη της ζωή τους, σί-
γουρα όμως θα έχει μια ξεχωριστή θέση στις πιο γλυκές 
αναμνήσεις του. Ευχαριστούμε ΟΛΟΥΣ που μας βοήθη-
σαν (και πίστεψε μας είναι πάρα πολλοί). Ευχαριστούμε 
πάρα πολύ αυτούς που τίμησαν με την παρουσία τους. 
Όλοι μαζί καταφέραμε να «ξεμπλοκάρουμε» ένα σκου-
ριασμένο γρανάζι. 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ: Τις μέρες του ανταμώματος πραγμα-
τοποιήθηκε στο Ιατρείο Λεβιδίου εθελοντική αιμοδο-
σία σε μια προσπάθεια του συλλόγου να αναβιώσει το 
σύλλογο εθελοντών αιμοδοτών Λεβιδίου. Η προσέλευ-
ση δεν ήταν αναμενόμενη , παρ όλα αυτά η προσπάθεια 
στέφθηκε από επιτυχία. Θεωρούμε τυχαίο το γεγονός 
της μειωμένης προσέλευσης και ευελπιστούμε η επόμε-
νη προσπάθεια να τύχει ευρύτερης αποδοχής από τους 
συμπατριώτες μας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι συνεχίζει για δεύτερη χρονιά 
την λειτουργία του το γυμναστήριο υπό την επίβλεψη 
της γυμνάστρια Γεωργίας Σαράντη και η ακαδημία πο-
δοσφαίρου (η οποία μεταφέρθηκε στο 5χ5) υπό την επί-
βλεψη του Σπύρου Βεργάκη.

Τέλος θα θέλαμε σαν Σύλλογος να ευχαριστήσουμε 
όλους εκείνους οι οποίοι προσφέρουν χρηματική βοή-
θεια και εθελοντική εργασία στις δράσεις του Συλλό-
γου. Δεν αναφέρουμε ονόματα αλλά ειλικρινά είμαστε 
ευγνώμονες σε όλους τους  συμπατριώτες μας, που άλ-
λοτε οικειοθελώς και άλλοτε  μετά από δική μας παρά-
κληση, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας,  σπεύδουν να 
υποστηρίξουν το έργο που προσφέρουμε στην μικρή 
μας κοινωνία. 

Μπορείτε να ενημερώνεστε έγκαιρα για τα νέα του 
συλλόγου και από την σελίδα του στο facebook.»www.
facebook.com/Σύλλογος Σωματικής Αγωγής Ορχομε-
νός Λεβιδίου».

‘Όποιος επιθυμεί να ενισχύσει οικονομικά τον Σύλλο-
γο μπορεί να απευθυνθεί στα Μέλη του ΔΣ, Παρασκευ-
όπουλο Δ.(πρόεδρο), Ξυνό Α. (ταμία), Βαρδιάμπαση Β. 
(υπεύθυνο τύπου), Zάβο Δ. (μέλος) ή απευθείας στον 
Λογαριασμό που τηρεί ο σύλλογος στην Τράπεζα Πει-
ραιώς με αριθμό GR 5017-1126000-6126-040030-129.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΣΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΛΕΒΙΔΙΟΥ

Αφιερωμένο στον Στέλιο Γκιντώνη
Στέλιο μικρός πάντα βρισκόμουν στο σπίτι 

σας και σε εκτίμησα, ως ξάδερφο (μακρινό κά-
πως), αλλά και αργότερα πιο πολύ ως άνθρω-
πο. Αιωνία σου η μνήμη και ας είναι ελαφρύ το 
χώμα που σε σκεπάζει.

Στη μνήμη σου αφιερώνω και το κάτωθι ένα 
στίχο ή ποίημα, όπως και να θεωρείται που 
έγραψα στο Λεβίδι όταν βρισκόμουν το καλο-
καίρι του 1961 και κάναμε πολύ παρέα και σε 
εκτίμησα πιο πολύ.

«ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ»
Η νυχτιά που τη φύση καλύπτει
σβήνει, χάνεται μα και ανακύπτει
και μας λέει πως φεύγει ο χρόνος
και το τέλος εγγύς του αιώνος.
Οι χαρές μας και οι λύπες περνάνε
και τα γκρίζα μαλλιά μας γερνάνε
μιας ζωής το φορτίο στην πλάτη
κουρασμένο μας σέρνει διαβάτη.
Ω ζωή εσύ που όλοι φροντίζουν
Ότι ωραίο σε σένα να χαρίζουν
και δε σκέπτονται αλί τι τους γράφει
άδειοι χάσκουν για  αυτούς κάτι τάφοι.
Άνθρωπέ μου στα πλάνα όνειρά σου
πως φωλιάζει και η συμφορά σου
μα δε σκέπτεσαι ούτε στιγμή μία
πως τα χρόνια σου είναι χρόνου σημεία.

Λεβίδι Ιούλιος 1961
Χρήστος Γκιντώνης
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Τρίπολη 12-12-2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Λεβιδιωτών Τρίπο-

λης εύχεται στους απανταχού Λεβιδιώτες  γιορτές φωτεινές, 
ζεστές από αγάπη και ευλογημένες από ειρήνη.

Α ΝΑ ΚΟΙ ΝΩΣΗ  -  ΠΡΟΣΚ Λ Η ΣΗ
Η Γιορτή της βασιλόπιτας

 Ο  Σύλλογος Λεβιδιωτών Τρίπολης προγραμματίζει εκδήλω-
ση για την κοπή της βασιλόπιτας την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 
2017  και ώρα στις 6.00 το απόγευμα στα εντευκτήρια του ΟΤΕ  
επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη. Καλούμε όλους 
τους Λεβιδιώτες στην εκδήλωση να υποδεχτούμε τον καινού-
ριο χρόνο και να περάσουμε όλοι μαζί ένα όμορφο απόγευμα

 Για το Δ.Σ. 
                     Η  Πρόεδρος                                              Η Γραμματέας
Μαρία Κουβαβά Παρασκευοπούλου         Νίτσα Ηλιοπούλου -Μανωλοπούλου

Η ιστορία ενός ξενιτεμένου Λεβιδιώτη
Γεώργιος  Τσιώλης (Κάργας)

Ήμουνα 49 χρονών τότε που έφυγα με την  γυναίκα μου και τα 4 
παιδιά μου  από το Λεβίδι για την Αμερική στις 23 Απρίλη του 1971. 
Για δύο λόγους αναγκάστηκα  να φύγω. Πρώτα πρώτα για τον γιό 
μου τον Νίκο γιατί  δεν ήθελα να πάει στρατιώτης και να ταλαιπωρη-
θεί όπως εγώ που υπηρέτησα την πατρίδα πέντε χρόνια στον εμφύ-
λιο πόλεμο.  Πολύ δύσκολα. Κοιμόμαστε στα βουνά, χωρίς φαί μες τα 
χιόνια, σχέτη ταλαιπωρία. Ο άλλος λόγος ήταν για την πατάτα. Είχα 
70 τόνους.  Όταν  ήταν καιρός για πότισμα δεν κοιμόμουνα καθόλου. 
Ήμουνα συνέχεια στο κάμπο και πότιζα .Πολύ ταλαιπωρία και έξοδα 
και η τιμή τιποτένια  γιατί έκαναν εισαγωγή και η τιμή της από 2.30 
δραχμές το κιλό έπεσε στα 50 λεπτά. Καταστροφή  Έμεινε όλη απού-
λητη ,σάπισε στην αποθήκη και γι αυτό πήρα τα μάτια μου και έφυγα. 
Άφησα χωράφια αθέριστα, μουλάρια, κότες, γίδες κ.λ.π. Οι συγγενείς 
ήθελαν να μου στείλουν τα εισιτήρια .Τους απάντησα τα  έχω , μου 
στοίχισαν 66.000 δραχμές. Εκεί που πήγα δεν τα βρήκα ρόδινα .Δεν 
μου άρεσε. Οι συγγενείς μας είχαν βρει σπίτι και το πρώτο ενοίκιο 
πληρωμένο. Αυτό δεν το ξεχνάω. Έπειτα από τρεις μήνες φόρεσα το 
κουστούμι μου (γιατί  νόμιζα ότι στη δουλειά πας με τα καλά ρούχα) 
και  πήγα για δουλειά σε εργοστάσιο με παπούτσια. Ο Πολωνός είπε 
θα τον κρατήσουμε. Ρώτησε το μεγαλύτερο αφεντικό, ξέρει αμερι-
κάνικα: Όχι. Δυο φορές δεν τον παίρνουμε. Ήμουνα τυχερός ο Πο-
λωνός επέμενε θα τον κρατήσουμε. Οπότε ξεκίνησα δουλειά με το 
κουστούμι. Το πρώτο τσέκι που πήρα για μια βδομάδα 62 δολάρια 
περίπου. Μου φάνηκαν πολλά αφού με 5 δολάρια ψώνιζα στη γροσα-
ρία  για μια βδομάδα. Αργότερα έπαιρνα 120 δολ. Εκεί δούλεψα τρεις 
μήνες. Ένας έλληνας με ζήτησε σε Ντονατσάδικο. Εγώ το προτίμησα 
γιατί δούλευαν  Έλληνες και δούλευα παράλληλα και στο  εργοστά-
σιο λίγες ώρες. Αργότερα άφησα την δουλειά στο εργοστάσιο με τα 
παπούτσια και με το γιό μου  το Νίκο που τον έκαναν Διευθυντή δού-
λεψα εκεί τρία χρόνια . Αργότερα άνοιξα δικό μου μαγαζί. Εκεί το ένα 
έφερε το άλλο. Δούλεψε όλη η οικογένειά μου και κάναμε προκοπή. 
Τώρα είμαι συνταξιούχος αλλά στην ουσία δεν έχω πάρει σύνταξη 
.Είμαι ευχαριστημένος. Έχω αποκτήσει περιουσία και τα παιδιά μου 
συνεχίζουν την δουλειά στην  επιχείρηση. Είμαι κερδισμένος που το 
κουτούρισα και έφυγα. 

Εκτός από  τα DONATS  ασχολήθηκα με διάφορες μικρές επιχειρή-
σεις  και αργότερα έκανα δική μου εταιρεία DONATS με την δική μου 
φίρμα φρανζάιζ και την πουλάω σε άλλους.  

Έκανα μία δωρεά στο Δήμο, που πρόκειται να γίνει στάδιο και θα 
πάρει το όνομά μου. Όταν έρθει οποιοσδήποτε Έλληνας στην περιοχή 
μας θα τον βοηθήσουμε με την οικογένειά μου και θα τον κεράσουμε 
στο μαγαζί μας

Ένα από τα μαγαζιά μου είναι χώρος συνάντησης και στέκι των Ελ-
λήνων τις καθημερινές, γιατί τις Κυριακές η συνάντηση γίνεται στην 
εκκλησία.  Είμαι υπερήφανος διότι ο προσπάπους μου  έδωσε 100 μα-
νάρια στον Κολοκοτρώνη για τα παληκάρια του όταν μπήκε στην 
Τρίπολη. 

Από τους φτωχότερους είμαστε πλουσιότεροι. Είμαι 95 χρονών . 
Ονομάζομαι Τσιώλης Γεώργιος  (Κάργας). Πηγαίνω συχνά στην Ελ-
λάδα, έχω την κόρη μου με την οικογένειά της και συγγενείς. Αγαπάω 
και τις δυο πατρίδες, η καρδιά μου είναι στην Αμερκή και ο νους μου 
στο Λεβίδι. 

Επιμέλεια:  Σύλλογος Λεβιδιωτών Τρίπολης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»
Ευτυχισμένο το 2017!

  Το Διοικητικό Συμβούλιο εύχεται σε όλους τους 
συμπατριώτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  ο και-
νούργιος χρόνος 2017, να χαρίσει υγεία, ειρήνη και 
κάθε επιτυχία στους σκοπούς και τους στόχους που ο 
καθένα έχει θέσει. Με δύναμη την αισιοδοξία και την 
ελπίδα, παρά τις δυσκολίες των καιρών!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ   

 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Λεβιδιωτών Αττι-

κής «Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»,  καλεί τα μέλη 
σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 22 Ιανουαρίου 2017, ημέρα 
Κυριακή και ώρα 10.30, στα γραφεία του Συλλόγου (Τοσίτσα 
10-τηλ.210 3837614 κιν 6944772520).                         

Θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
α) Απολογισμός πεπραγμένων
β) Προγραμματισμός για το 2017
γ) Οικονομικός απολογισμός 
δ)  Προϋπολογισμός 2017
ε) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
στ) Έγκριση πεπραγμένων
ζ) Έγκριση οικονομικού απολογισμού

Στην πορεία και τις πρωτο-
πόρες ιδέες του αείμνηστου 
πρωθυπουργού αναφέρθηκε 
στην ομιλία του ο πρόεδρος 
του Συλλόγου Λεβιδιωτών 
Αττικής.

Μετά το μνημόσυνο έγινε 
κατάθεση στεφάνων στον 
αδριάντα του Αλέξανδρου 
Παπαναστασίου και στη συ-
νέχεια προσφέρθηκε ο καθι-
ερωμένος καφές σε παραδο-
σιακό ζαχαροπλαστείο.

   
Η ομιλία του προέδρου 

του Συλλόγου 
Λεβιδιωτών Αττικής 

Γιάννη Αποστολόπουλου 
Ημέρα μνήμης και τιμής σήμερα, 

για τον μεγάλο πολιτικό ηγέτη  Αλέ-
ξανδρο Παπαναστασίου, που έφυγε 
ξαφνικά από τη ζωή στις 17 Νοεμ-
βρίου 1936, σε ηλικία εξήντα χρο-
νών.

Οι πρωτοπόρες ιδέες του, οι ασυμ-
βίβαστοι αγώνες του αλλά και το 
υψηλό πολιτικό ήθος, που σπανίζει 
ιδιαίτερα στην εποχή μας, είναι τα 
κύρια χαρακτηριστικά της πολιτι-
κής του παρουσίας .

Πατρίδα του η ιστορική μας κω-
μόπολη, το Λεβίδι, ενώ γεννήθηκε 
στην Τρίπολη στις 8 Ιουλίου 1876. 
Πατέρας του ο φιλόλογος-γυμνα-
σιάρχης  Παναγιώτης Παπαναστα-
σίου , που είχε διατελέσει και βου-
λευτής Μαντινείας, την περίοδο 
1902-1904.  Μητέρα του η θυγατέ-
ρα του δημάρχου Λεβιδίου Κωνστα-
ντίνου Αποστολόπουλου, η Μαριγώ 
Αποστολοπούλου. Στο επίθετό της   
ο αείμνηστος πρωθυπουργός προσέ-
θετε  και το επώνυμο Ρογάρη, όπως 
ήταν το αρχικό του γένους μας, με 
ρίζες από την Κωνσταντινούπολη, 
και έτσι σύνθετο το συναντάμε σε 
πολλές βιογραφίες του.

Με ενδιάμεσους σταθμούς την 
Καλαμάτα και τον Πειραιά η οικο-
γένειά του   εγκαταστάθηκε το 1890 
στην Αθήνα, όπου ο ίδιος ολοκλήρω-
σε τις γυμνασιακές του σπουδές. 

Στη συνέχεια επεράτωσε τη Νομι-
κή Σχολή του Πανεπιστημίου Αθη-
νών, όπου αναγορεύτηκε διδάκτωρ, 
και μετά αναχώρησε για μεταπτυ-
χιακές σπουδές στις κοινωνικές επι-
στήμες, φιλοσοφία και νομικά στα 
πανεπιστήμια Χαϊδενβέργης και Βε-
ρολίνου και  κατόπιν  στο Λονδίνο 
και το Παρίσι.

Με την επιστροφή του στην Ελλά-
δα το 1907  άρχισε να ασχολείται με 
τα κοινά. Το 1908 ίδρυσε  την «Κοι-
νωνιολογική Εταιρία» και το 1910 
ίδρυσε το Λαϊκό Κόμμα με το οποίο 
εκλέχτηκε τον ίδιο χρόνο για πρώ-
τη φορά βουλευτής, εγκαινιάζοντας 
μία μακρά πολιτική θητεία  με σοσι-
αλδημοκρατικό προσανατολισμό. 

Ανέλαβε πολλές υπουργικές θέσεις 
σε κυβερνήσεις του Ελευθερίου Βε-

νιζέλου .
Αρχικά αναλαμβάνει το Υπουρ-

γείο Συγκοινωνιών, και προσωρι-
νά και τα υπουργεία Εσωτερικών 
και Περίθαλψης. Επιτελεί σημαντι-
κό έργο στην αναδιοργάνωση και 
ανάπτυξη των μέσων μαζικής μετα-
φοράς, των ταχυδρομείων και του 
τηλεφωνικού δικτύου. Ακόμη ιδιαί-
τερη η συμβολή του στη νομοθεσία 
για τα σχέδια πόλεων και τον έλεγχο 
των δημοσίων έργων.

Μεγάλη η μεταρρύθμιση που προ-
ώθησε για την αναδιοργάνωση του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η 
οποία   χαρακτηρίστηκε επανάστα-
ση του Παπαναστασίου ή «Παπανά-
σταση». 

Καθοριστικός είναι ο ρόλος του 
στην ανοικοδόμιση της Θεσσαλο-
νίκης, μετά τις εκτεταμένες κατα-
στροφές από την πυρκαγιά του 1917, 
ενώ λίγο αργότερα πρωτοστατεί 
στην ίδρυση εκεί του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου. 

Το 1922 μετονόμασε το Λαϊκό 
Κόμμα σε «Δημοκρατική Ένωση» 
που λίγα χρόνια αργότερα πήρε τον 
οριστικό τίτλο «Αγροτικόν και Ερ-
γατικόν Κόμμα».

Αναλαμβάνοντας  το 1926 το 
υπουργείο  Γεωργίας στην οικουμε-
νική   κυβέρνηση Ζαίμη , προώθησε 
τη  δημιουργία αγροτικών συνεται-
ρισμών και την αποκατάσταση των 
ακτημόνων καλλιεργητών. Ακόμη 
για την χρηματοδότηση του αγροτι-
κού κόσμου αγωνίστηκε για την δη-
μιουργία  ειδικού πιστωτικού φορέα 
και έτσι ιδρύθηκε η  Αγροτική Τρά-
πεζα. 

Η ορεινή αρκαδική γή και η σκλη-
ρή ζωή των κατοίκων της έδωσαν τα 
πρώτα εναύσματα στην ευαισθησία 
του για τον κόσμο της αγροτιάς, για 
τον οποίο έδωσε συνεχείς αγώνες. 
Έτσι ο ίδιος  ο Αλέξανδρος Παπανα-
στασίου σημειώνει:

«…Ο αγροτισμός που χαρακτη-
ρίζει την πολιτική μου, … εριζοβό-
λησε στην ψυχή μου πολλά χρόνια 
τώρα, όταν τα καλοκαίρια που έμε-
να στο Λεβίδι έβλεπα τους συγγενείς 
μου (σχεδόν όλοι οι Λεβιδιώτες είναι 
συγγενείς μου),  να βασανίζονται 
από τα ξημερώματα ως το βράδυ για 
να καλλιεργούν τη σκληροτράχη-
λη γή του τόπου εκεί. Τους  έβλεπα 
μαύρους από το λιοπύρι, κάθιδρους 
και νευρώδεις ή βουτηγμένους στη 
λάσπη και βρεγμένους ως το κόκ-
καλο…»

Και σε άλλο σημείο τονίζει: «Δεν 
είναι υπερβολή αν ειπώ ότι η πολι-
τική μου σκέψη και η πολιτική μου 
αντίληψη θα ήταν φτωχότερες αν 
έλειπε αυτός ο στενός σύνδεσμος και 
η στενή επαφή με το Λαό της Αρκα-
δίας». 

Οπαδός της ειρήνης και της συ-
νεργασίας των Βαλκανικών λαών, 
χωρίς ξένες επεμβάσεις,  πρωτοστά-
τησε  στην σύγκλιση  πολλών δια-
βαλκανικών διασκέψεων  με σημα-
ντικά αποτελέσματα στη σύσφιξη 
των σχέσεων μεταξύ των κρατών της 
χερσονήσου του Αίμου.

Εκείνο βέβαια που κυριάρχησε 

στην όλη πολιτική διαδρομή του 
ήταν ο μακροχρόνιος αγώνας του 
για την κατάργηση της βασιλείας 
και την καθιέρωση της δημοκρατί-
ας.

Στις 12 Φεβρουαρίου του 1922,  
δημοσιεύει  το ιστορικό «Δημοκρα-
τικό Μανιφέστο» εναντίον των ανα-
κτόρων για το οποίο καταδικάστηκε 
και φυλακίστηκε καί τελικά αφέθη-
κε ελεύθερος από την Επαναστατική 
Επιτροπή.

Στις εκλογές της 16ης Δεκεμβρί-
ου 1923 το κόμμα του κερδίζει 70 
έδρες. Στις  12 Μαρτίου 1924 ορκίζε-
ται πρωθυπουργός, θέση στην οποία 
παραμένει για τέσσερις μήνες περί-
που, μέχρι τις 18 Ιουλίου. Την πρω-
θυπουργία θα αναλάβει και πάλι, 
για λίγο, στις 27 Μαίου 1932 ,αλλά 
παραιτείται λίγες ημέρες αργότερα 
στις 4 Ιουνίου, καθώς δεν στηρίχθη-
κε από την πλειοψηφία της Βουλής. 

Με την ανάληψη της πρωθυπουρ-
γίας το 1924 πραγματοποιεί το με-
γάλο πολιτικό στόχο του για την αλ-
λαγή του πολιτεύματος. Έτσι στις 25 
Μαρτίου 1924 σε πανηγυρική συνε-
δρίαση της 4ης Συντακτικής Συνέ-
λευσης εισηγείται την κατάργηση 
της  Βασιλείας και την εγκαθίδρυ-
ση της αβασίλευτης δημοκρατίας.
Το νέο πολίτευμα επικυρώνεται με 
δημοψήφισμα  είκοσι ημέρες αργό-
τερα. Για την μεγάλη αυτή αλλαγή 
και τον ασυμβίβαστο αγώνα του ο 
Αλέξανδρος Παπαναστασίου έμεινε 
στην ιστορία ως ο «Πατέρας της Δη-
μοκρατίας».                                

Όμως ο μεγάλος πολιτικός ηγέ-
της  δεν θεώρησε την αλλαγή του 
πολιτεύματος ως αυτοσκοπό, αλλά 
ως αφετηρία μιας νέας πορείας, που 
δεν θα περιοριζόταν στο επίγραμμα 
αλλά θα υπηρετούσε την ουσία της 
δημοκρατίας . Για τούτο και εστηλί-
τευσε  τις ευτελείς παλαιοκομματι-
κές μεθόδους που επακολούθησαν. 
Χαρακτηριστικά αναφέρει: 

«..Εκείνοι οι πολιτευόμενοι και 
εκείναι αι πολιτικαί ομάδες αι οποί-
αι είτε την τελευταίαν στιγμήν εσύρ-
θησαν ή και εξ αρχής ετάχθησαν …
εις τον υπέρ της Δημοκρατίας αγώ-
να, δεν είδαν εις την δημοκρατικήν 
ιδέαν παρά την ικανοποίησιν της 
προσωπικής των αντιθέσεως προς 
την αντίπαλον πολιτικήν παράτα-
ξιν, ουδέποτε  δε  ενεβάθυναν εις 
την υψηλοτέραν  έννοιαν  της Δη-
μοκρατίας….. Άφησαν να εκδηλωθή  
ένας αχαλίνωτος ατομισμός και εξη-

κολούθησαν τας παλαιάς πολιτικάς 
μεθόδους την παλαιάν τακτικήν…»

Για τον Αλέξανδρο Παπαναστα-
σίου δεν αρκεί η θεωρητική προσέγ-
γιση των αρχών της Δημοκρατίας 
αλλά κυρίως απαιτείται η πρακτική 
εφαρμογή τους, όχι μόνο στην πολι-
τική αλλά και ευρύτερα στην καθη-
μερινή λειτουργία του κοινωνικού 
συνόλου.

Το νέο πολίτευμα  της αβασίλευ-
της δημοκρατίας διατηρήθηκε μέχρι 
τον Νοέμβριο του 1935, οπότε έγινε 
επαναφορά της Βασιλείας, η οποία 
καταργήθηκε οριστικά το 1974 και 
η Δημοκρατία είναι πλέον το σταθε-
ρό και αναμφισβήτητο οριστικό μας 
πολίτευμα. 

  
Περιοριζόμαστε στη σύντομη αυτή 

αναφορά μας να δώσουμε  μόνο το 
στίγμα της σκέψης και πολιτικής δι-
αδρομής του μεγάλου Αρκάδα πολι-
τικού. Σε πολλές μεγάλες εκδηλώ-
σεις που έχουν οργανωθεί στο Λεβίδι 
και την Αθήνα, έχουν εκτεταμένα 
αναλυθεί από σημαντικούς ομιλη-
τές οι πολιτικές θέσεις και απόψεις 
του Πατέρα της Δημοκρατίας. Όπως 
η μεγάλη εκδήλωση που έγινε στην 
Παλαιά Βουλή πριν δύο χρόνια , με 
ομιλητές ακαδημαϊκούς και πανε-
πιστημιακούς καθηγητές, η οποία 
οργανώθηκε από το σύλλογό μας με 
τη συνεργασία της Παναρκαδικής 
Ομοσπονδίας Ελλάδος και της Ένω-
σης Τριπολιτών Αττικής. Αλλά και 
παλαιότερα στην μεγάλη εκδήλωση 
που οργάνωσε στο Λεβίδι η Βουλή 
των Ελλήνων, με την έκδοση ειδικού 
τόμου για τον Αλέξανδρο Παπανα-
στασίου, στην οποία ομιλητής ήταν, 
ως υπουργός, και ο σημερινός Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας.

Κάθε χρόνο ο Σύλλογος Λεβιδιω-
τών Αττικής, που φέρει και το όνομα 
του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, 
τελεί το καθιερωμένο ετήσιο μνη-
μόσυνο στον τάφο του στην Αθήνα .

Εφέτος με την συμπλήρωση  ογδό-
ντα χρόνων από τότε που έφυγε 
από τη ζωή, το μνημόσυνο γίνεται 
στο Λεβίδι, με τη στήριξη του  Δή-
μου  Τρίπολης και τη συνεργασία 
της Τοπικής Κοινότητας και των 
άλλων συλλογικών φορέων, ώστε 
όλοι μαζί να αποτίσουμε φόρο τιμής 
στον μεγάλο συμπατριώτη μας, τον 
ξεχωριστό πολιτικό ηγέτη, που με 
τις πρωτοπόρες ιδέες του αλλά και 
το πολιτικό του ήθος σημάδεψε την 
ιστορική μας διαδρομή. 

2 συνέχεια από τη σελ. 1
Στο Λεβίδι εφέτος το μνημόσυνο για τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου

η) Ενημέρωση για την μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση-συ-
νεστίαση του Συλλόγου στις 12  Φεβρουαρίου 2017.

θ) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής 
Επιτροπής. 

Στη συνέχεια θα γίνει το κόψιμο της βασιλόπιτας  για τον 
καινούργιο Χρόνο.

Καλούνται όλοι οι συμπατριώτες της Αττικής να παραβρε-
θούν και να στηρίξουν  τον Σύλλογο.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η συνέχιση λειτουργίας του 
Συλλόγου απαιτεί να υπάρχουν κάθε φορά συμπατριώτες για 
να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ήδη το παρόν Συμ-
βούλιο , με μικρές αλλαγές στα πρόσωπα, συμπληρώνει δε-
καετία στην διοίκηση του σωματείου. Θα πρέπει συνεπώς και 
νέα πρόσωπα να υποβάλουν υποψηφιότητες, ώστε να αναλά-
βουν τους αντίστοιχους ρόλους.  

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Καταστατικό, τα μέλη που 
επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα όργανα του Συλ-
λόγου θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση μέχρι και την Τετάρ-
τη 18/1/2017. Ειδικά την ημέρα αυτή τα γραφεία του Συλλό-
γου θα είναι ανοικτά από τις έξήμισυ το απόγευμα έως τις 
οκτώ το βράδυ.Επίσης η υποψηφιότητα μπορεί να υποβληθεί 
και τηλεφωνικά 

Αθήνα 12/12/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 Γιάννης Παν.Αποστολόπουλος       Κώστας Ναπ.Αναγνωστόπουλος



6 - ΤΟ ΛΕΒΙΔΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΩΝ ΝΟΥΝΕΧΩΝ  (Πετρίτης)

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ
Παπαγγελής Χρήστος, ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 

(Εκ παραδρομής δεν ανεγράφη).

Η  ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΣ
Ο Αριστοτέλης στα «Μεγάλα Ηθικά» τονίζει: «Αφού σκοπεύ-

ουμε να μιλήσουμε για ηθική, θα πρέπει πρώτα να εξετάσουμε 
ποιανού κλάδου αποτελεί το ήθος. Μπορούμε να απαντήσουμε 
πως αποτελεί μέρος της πολιτικής και καμίας άλλης. Διότι δεν 
είναι δυνατόν να κάνει κανείς πολιτική χωρίς να έχει οντότητα 
θέλω να πω να είναι σπουδαίος».

Το να είναι κανείς σπουδαίος σημαίνει να έχει αρετές. Αν κά-
ποιος λοιπόν πρόκειται να ενεργήσει σωστά στην πολιτική, πρέ-
πει να είναι σπουδαίος στο ήθος.

Η ελληνική πολιτική Ελίτ που κυβέρνησε τον τόπο από την 
Μεταπολίτευση και μετά αντί του πραγματικό οικονομικού - 
πολιτικού μοντέλου ανάπτυξης οργάνωσης και ανάπτυξης, το-
ποθέτησαν: την κομματικοποίηση του κράτους, την θέσπιση 
κανόνων διαφθοράς, για να νομιμοποιηθεί ο πολιτικός καρεκλο-
κενταυρισμός τους, τη ληστεία δημοσίου χρήματος και τη συμ-
φωνηθείσα ατιμωρησία της, τη συνειδητή προφύλαξη των φο-
ροφυγάδων, τη διαπλοκή κράτους -οικονομικών παραγόντων 
και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Την ανάπτυξη με υπηρεσίες και 
όχι με παραγωγή τη συνειδητή απουσία παιδείας κριτικής σκέ-
ψης και στρατηγικού σχεδιασμού για τη χώρα, τις ανεξέλεγκτες 
επιχορηγήσεις τη φυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό χωρίς έλεγχο 
κ.λπ., κ.λπ.

Το ήθος οφείλει να εμπνέει και να είναι το θεμέλιο της κοι-
νωνικής πολιτικής ζωής. Οι πολιτικοί πρέπει να έχουν ήθος και 
πρότερο έντιμο βίο.

ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΘΝΙΚΟΣ  ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η οικονομική κρίση που διέρχεται η πατρίδα μας έχει μεγενθύ-

νει το σοβαρότατο πρόβλημα της υπογεννητικότητας.
Η ιστορία μας, ο πολιτισμός μας, η οικονομία, η θρησκεία και 

γενικά η Ελληνική Πολιτεία μας προϋποθέτουν ανθρώπους που 
θα τα στηρίξουν να διατηρηθούν, θα τα αναπτύξουν και θα τα 
διαδώσουν στα πέρατα του κόσμου

Ποια η σημασία της μείωσης του χρέους, όταν αυτή η μείω-
ση δεν θα ανταποδώσει στα παιδιά μας, στους απογόνους  μας, 
στους   κληρονόμους αυτής της ένδοξης ιστορίας. Είναι ανάγκη 
να υποστηριχθεί άμεσα η νέα παραγωγική γενιά, ώστε να  εν-
θαρρυνθεί, να παντρευτεί και να αποκτήσει απογόνους.

Οι ταγοί της πολιτείας φέρουν ακέραια την ευθύνη για την επι-
βίωση του Έθνους μας που απειλείται από την υπογεννητικότη-
τα των Ελλήνων και την υπέρ γεννητικότητα των αλλογενών. ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

1.Πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Φ.Σ. γενική συνεύλεση του συλλόγου «Λεβιδιώ-
τικο σπίτι» με θέμα Ενημέρωση Απολογισμός Απερχόμενου Δ.Σ, Εκλογές για ανάδειξη και-
νούργιου Δ.Σ. – Συζήτηση διαφόρων θεμάτων σχετικά με το θέμα του Γηροκομείου Λεβιδίου 
στη θέση Παπάλουκα. Ο απερχόμενος Ταμίας του συλλόγου ενημέρωσε τα μέλη για την οι-
κονομική κατάσταση του Συλλόγου, το υπάρχον ταμείο του Συλλόγου, τα έξοδα - έσοδα που 
υπήρξαν με τα αντίστοιχα παραστατικά. Αυτή τη στιγμή στο ταμείο του Συλλόγου υπάρχουν 
26225 € και είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα Πειραιώς. 

Ο απερχόμενος πρόεδρος του Συλλόγου Χρ. Τσιώλης ενημέρωσε τα μέλη γιατί δεν προ-
χώρησε το έργο. Όπως ανέφερε υπήρξαν αντιδράσεις και Σαμποτάζ από κάποιους Ντόπιους 
Λεβιδιώτες ,ότι προέκυπταν στη πορεία τεράστια έξοδα και ότι για να γίνουν οι μελέτες που 
επιβάλονταν να γίνουν και όπως προβλεπόταν χρειάζονταν υπερβολικά ποσά,που δεν υπήρ-
χαν.Ο Συνδημότης μας Ιωάννης Κουμαρέλας  ζήτησε και του εδόθη αντίγραφο των πρακτι-
κών. Ακολούθησαν εκλογές για ανάδειξη καινούργιου Δ.Σ.

Από τα αποτελέσματα των εκλογών εξελέγησαν: Τσιώλης Χρήστος, Βαρδιάμπασης Βασί-
λης, Ζάβος Σπύρος, Καμπέλος Κώστας, Ζάβος Αριστείδης (Ιερέας), Ζαρμπαλάς Παναγιώ-
της και Βαλκάνου Ελένη.

2. Η θεατρική ΟΜΑΔΑ Λεβιδίου «Θεατράλως» ξεκίνησε στις 15-11-16 τις εργασίες της 
(πρόβες)πάνω στην καινούργια θεατρική παράσταση που θ άνέβει το καλοκαίρι. Με μερι-
κές ακόμα προσθήκες νέων ηθοποιών αλλά και με δύο αποχωρήσεις (Λόγω επαγγελματικών 
υποχρεώσεων), η ομάδα συνεχίζει με το ίδιο κέφι την θεατρική δουλειά της, γνωρίζοντας 

ότι αυτό το ωραίο και ανεπανάληπτο προηγούμε-
νο, γέννησε υποχρεώσεις. Το καινούργιο έργο θα 
ανακοινωθεί προσεχώς.

3. Καινούργιο κατάστημα ετοιμάζεται για λει-
τουργία προσεχώς στο Λεβίδι. Στο οικοδομικό 
συγκρότημα των Αφών Λαγού, ετοιμάζεται από 
τον Δημήτριο Κόσσυβα (πρώην ιδιοκτήτη ταβέρ-
νας «ΚΟΚΟΡΗΣ») πιτσαρία (πίτσα –μακαρονάδα, 
ποικιλίες μεζέδων κ.λ.π.)

4. Πραγματοποιήθηκε στις 26-11-16 στην αίθου-
σα Μουσείου Αλέξανδρου Παπαναστασίου ομι-
λία των α) Πουλάκης Κώστας, Γεν. Γραμματέας 
Υπουργείου Εσωτερικών και β) Κορκολής Πανα-
γιώτης, Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων 
και ΕΣΠΑ.

Προσκεκλημένων από την ομάδα πρωτοβουλίας 
δημοτών της τοπικής Ενότητας Λεβιδίου με θέμα: 
«Αναθεώρηση Καλλικράτη – περιφερειακή Ανά-
πτυξη – Αυτοδιοίηση».
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LEVIDI

Πολλά τα αμπέλια τότε στην  Λεβιδιώτικη 
επικράτεια, ώστε να εξασφαλίσει κάθε σπιτικό 
το κρασί του. Σε πολλές περιπτώσεις το κρασί 
είχε το προβάδισμα σε ένα σπίτι ακόμα και από 
το ψωμί. Τα αμπέλια υπήρχαν σε πολλές περι-
οχές όπως στου Kάγκαρη, στο Νούδημο, στον 
Αγιο-Βλάση, στο Σταυρούλι, αλλά και σε ξένες 
περιφέρειες όπως  Κακούρι, Κάψια. Σήμερα 
ελάχιστα έχουν απομείνει και καλλιεργούνται 
αλλά και λίγα εκείνα που έχουν φυτευτεί ως 
καινούργια. Τότε κάθε σπίτι έβαζε οπωσδήπο-
τε το κρασί του για όλη τη χρονιά, από δικό 
του αμπέλι πού καλλιεργούσε και το φτωχό-
τερο σπίτι ακόμα έβαζε τουλάχιστον 300 μπό-
τσες κρασί και πάνω, (300 μπότσες = 600 οκά-
δες) για να βγει η χρονιά και ειδικά ο χειμώνας 
αλλά και οι δουλειές. Οι  πολυμελείς οικογέ-
νειες έφθαναν ακόμη να βάζουν μέχρι και 2000 
οκάδες κρασί για όλη τη χρονιά, αφού έπιναν 
όλοι σχεδόν, άνδρες, γυναίκες και παιδιά με-
γάλης ηλικίας. Σήμερα ελάχιστοι είναι αυτοί 
που βάζουν δικό τους κρασί, μικρές ποσότητες 
πάντα (αφού το κρασί πια έχει αντικατασταθεί 
από πολλούς από άλλα ποτά), αλλά και αυτοί 
που δεν έχουν αμπέλια το αγοράζουν από άλ-
λες περιοχές έτοιμο (Ορεινή Κορινθία, Νεμέα, 
Αργος κ.λ.π.) Τότε τα αμπέλια οι Λεβιδιώτες 
τα περιποιούνταν πολύ. Ξεκινούσαν με το ξε-
λάκωμα (για να πάρει αερατό κλίμα) έριχναν 
τις κοπριές τους, Νοέμβρη - Δεκέμβρη έρι-
χναν τις καταβολάδες, Μάρτη, Απρίλη γινό-
ταν το κλάδεμα (αν δεν υπήρχε ψαλίδα υπήρχε 
το κλαδευτήρι και ο σβανάς, πριονάκι για τα 
ξεράδια), ακολουθούσε το σκάψιμο με ξινιάρι 
(τσάπα) ή δίχαλο, το χώμα γινόταν κουτρού-
λια για επιπλέον αερισμό των ριζών. Σήμερα 
όλα έχουν αντικατασταθεί. Για το σκάψιμο 
έχει αναλάβει η φρέζα του τρακτέρ, χειροκί-
νητη, για κοπριά το λίπασμα, για κλάδεμα η 
ψαλίδα και μάλιστα ηλεκτρική ψαλίδα. Φθά-
νουμε στο ράντισμα, στο μεγάλο μπελά του 
περονόσπορου. Τότε όλα τα ραντίσματα γι-
νόταν με τη ραντιστήρα και με γαλαζόπετρα 
και ασβέστη, που επαναλαμβανόταν πολλές 
φορές μέχρι τον τρύγο, ανάλογα με τις βρο-
χές και την υγρασία του καλοκαιριού. Συνο-
δευτικά κατά καιρούς υπήρχε το θειάφισμα με 
το φυσούνι ή τη λινάτσα. Σήμερα το ράντισμα 
γίνεται με μοτέρια, με λάστιχα που εκτοξεύ-
ουν το υγρό στα αμπέλια, υπάρχουν οι βορδι-
γάλιοι πολτοί και άλλα πολλά υγρά και φάρ-
μακα, (άλλο για τον περονόσπορο, άλλα για 
το φύλλο, άλλο για τον καρπό) αφού οι αρρώ-
στιες έχουν πολλαπλασιαστεί και επηρεάζουν 
το φυτό, διαδικασία όμως που διαρκεί το πολύ 
μισή με μία ώρα, εν σχέσει με τις με τις 10 – 20 
– ή 30 ραντιστήρες που έπρεπε να ρίξουν ολη-
μερίς οι παλιότεροι και φθάνουμε στην εποχή 
του τρύγου. Τότε ο τρύγος γινόταν (και γίνε-
ται) περίπου αρχές Οκτώβρη . Ήταν μεγάλη 
φασαρία (θέρος, τρύγος, πόλεμος!) αλλά και 
γλέντι. Κυριαρχούσαν τα πειράγματα, χωρα-
τολογήματα, τραγούδια. Πρώτοι έκαναν την 
αρχή οι σουγιάδες ή τα μαχαίρια για το κόψι-
μο των σταφυλιών. Μετά τα σταφύλια έμπαι-
ναν στις κοφίνες ή στις γιδιές φόρτωμα στα 
ζα (ζώα) και κατευθείαν άδειασμα στο Ληνό. 
Τις προηγούμενες μέρες από τον τρύγο είχαν 
πλυθεί τα βαγένια και ο Ληνός ώστε να είναι 
έτοιμα. Αρχίζει το πάτημα του σταφυλιού στο 

Ληνό. Σηκωμένα καλαμόβρακα τραγούδι και 
χοροπήδημα μέχρι να πατηθεί να λιώσει και η 
τελευταία ρόγα. Η πατροπαράδοτη αυτή διερ-
γασία γινόταν και σε άλλες κρασοπαραγωγι-
κές επαρχίες της χώρας, όπως Νεμέα, Μέγαρα 
Αττική κ.λπ. Συνδέθηκε μάλιστα σύμφωνα με 
μαρτυρίες παλαιότερων και  με την αριστο-
κρατία της εποχής. Στην Αττική σοβαρές κυρί-
ες και δεσποινίδες ξεκινούν από την Αθήνα και 
πάνε στο Λιοπέσι στα Μεσόγεια να πατήσουν 
σταφύλια, να δουν πως βγαίνει ο μούστος, το 
κρασί και ξετρελαίνονται με την όλη διαδικα-
σία. Μετά το πάτημα λοιπόν ο μούστος πέφτει 
στα βαγένια για βράσιμο, μετά πέφτει και το 
ρετσίνι, ακολουθεί το βράσιμο για κάποιες 
μέρες και μετά το κλείσιμο του βαγενιού. Τα 
τσίπουρα που έχουν μείνει, θα περάσουν από 
την τσιπουριά (συσκευή στιψίματος ) για να 
βγει ο τσιπουρίτης (μούστος κατώτερης ποι-
ότητας). Μετά τα στιμένα τσίπουρα πάνε 
για καζάνιασμα για να βγει και το τσίπουρο 
(υγρό) της χρονιάς, για κάθε σπιτικό. Σήμερα 
ο τρύγος ξεκινάει με τον ίδιο τρόπο, οι κοφί-
νες έχουν αντικατασταθεί από πλαστικές χον-
δρές σακούλες, τα Ζα έχουν αντικατασταθεί 
από αγροτικά αυτοκίνητα μεταφοράς, ο Λη-
νός έχει αντικατασταθεί (ελάχιστοι υπάρχουν 
ακόμη) από μεγάλες πλαστικές βούτες (δο-
χεία) και μερικά ξύλινα βαγένια από πλαστικά. 
Το ρετσίνι έχει σχεδόν ξεχαστεί και έχει αντι-
κατασταθεί από την συνταγή του οινολόγου 
με τα απαραίτητα που θα πέσουν μέσα αφού 
προηγηθεί η οινολόγηση του μούστου. Η ίδια 
διαδικασία ακολουθείται για το βράσιμο και 
την επεξεργασία των τσίπουρων, εδώ τελειώ-
νει η διαδικασία του τρύγου τότε και σήμερα 
η επεξεργασία των σταφυλιών για την παρα-
γωγή του κρασιού. Ας κάνουμε όμως και ενάν 
ύμνο στο κρασί που ετοιμάσαμε . Φαίνεται ότι 
το κρασί είναι απαραίτητο συστατικό στοιχείο 
του πολιτισμού μας και μας συνοδεύει σε πολ-
λές φάσεις της καθημερινής μας ζωής. Ήταν 
και είναι αδιανόητο η απουσία της μπουκάλας 

με το κρασί, από το κάθε σπιτικό, Λεβιδιώτι-
κου ειδικά , την ώρα γευμάτων, γλεντιών αλλά 
και στο πατροπαράδοτο βραδυνό λακριντί. 
Όλοι παραδέχονται την ψυχοσωματική τό-
νωση που έδωσε το κρασί κατά την περίοδο 
της κατοχής στο λαό μας. Βοήθησε πολλούς 
να επιζήσουν αφού συμπλήρωνε την έλλειψη 
θερμίδων που είχε ανάγκη ο οργανισμός ,τον 
έθρεψε, τον ζέσταινε και τον δυνάμωνε. Τον 
καιρό της κατοχής, της απελπισίας των λαχα-
νίδων και της μπομπότας, με το καθημερινό 
ενδεχόμενο του θανάτου, το κρασί ήταν η ηθι-
κή τόνωση η ελπίδα και η αντίσταση. Ειδικά οι 
προγονοί μας το κρασί το τίμησαν ιδιαίτερα, 
όταν μετά από ατελείωτες ώρες δουλειάς είχαν 
το κρασί σαν τονωτικό τους, όταν στο ταγάρι, 
μαζί με το μισοκάρβελο (αν υπήρχε), το φτω-
χό προσφάι, πρώτη η τσιότρα έμπαινε γεμάτη.  
Βέβαια η επιστήμη (οι γιατροί) συμφωνούν, 
εγκρίνουν, αλλά η κατάχρηση την σταματά. 
Αξίζει λοιπόν το κρασί να έχει τη θέση του στο 
τραπέζι της κάθε οικογένειας όπως το ψωμί, γι’ 
αυτό όχι μόνο τον άρτον, αλλά και τον «οίνον 
ημών τον επιούσιον». Κλείνω τον μικρό ύμνο 
στο κρασί με αναφορές δύο μεγάλων και με-
γάλων φίλων του κρασιού.

Βάρναλης : Μες την υπόγεια την ταβέρνα
                     μες σε καπνούς και σε βρισιές
                      απάνου στρίγκλιζε η λατέρνα 
                      όλη η παρέα πίναμε εψές,
                      εψές σαν όλα τα βραδάκια,
                     να πάνε κάτου τα φαρμάκια.
Πορφύρας : Πιές στου γιαλού, τη σκοτεινή 
                             ταβέρνα, το κρασί σου
                       σε μια άκρη, τώρα που ’ρθανε
                                    ξανά τα πρωτοβρόχια,
                      πιέτο με ναύτες και σκυφτούς
                                ψαράδες αντικρύσου,
                       μ́  ανθρώπους που βασάνισε,
                           η θάλασσα και η φτώχεια…
Στην υγειά μας!

Χ.Λ.

Τρύγος και κρασί τότε και σήμερα

Παραγωγός ζητεί προς ενοικίαση αγροτεμάχιο 
στον κάμπο Έλους Κανδήλας με τιμή 25 6 / ανά 
στρέμμα. Πληροφορίες στο τηλ. 6972036986.

Πωλείται αγροτεμάχιο στη θέση Αγιάννης 5 
στρέμματα 5.000 6 πληρ. Μπαϊρακτάρης Θεοφά-
νης τηλ. 6938903657.

Πωλείται μεταχειρισμένο χειροποίητο χαλί τηλ. 
6972025636.

Πωλείται αυτοκίνητο MERCEDES A CLAS 150 
τηλ. 6936191295.

Πωλείται οικόπεδο διαμπερές 500 τ. μ. στο κέντρο 
του Λεβιδίου δίπλα στην εκκλησία Τιμίου Προ-
δρόμου πληρ. 6978998636.

Μικρές αγγελίες


