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ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Η μεταπολεμική Ιστορία της Ελλάδας έχει τέσσερα μελανά κεφά-
λια: ΕΜΦΥΛΙΟΣ-ΧΟΥΝΤΑ-ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ Β. ΚΥΠΡΟΥ 
ΚΑΙ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Τα τρία τελευταία είναι απόνερα 
του εμφυλίου –του μετεμφυλιακού κλίματος που διχάζει τους Έλλη-
νες έχοντας διαστρεβλώσει τις κορυφαίες έννοιες που θα έπρεπε να 
τους ενώνουν αντί να τους διχάζουν: την έννοια της Εθνικοφροσύ-
νης και την έννοια της Δημοκρατίας. Ακόμα και σήμερα αν πεις ότι 
είσαι εθνικόφρων (εθνικά φρονών) κινδυνεύεις να σου προσάψουν ένα 
σωρό ατιμωτικούς χαρακτηρισμούς, που αποφεύγω να αναφέρω. Και 
αν μιλήσεις για Δημοκρατία κάποιοι άκριτοι θα σου κολλήσουν κομ-
ματικές ετικέτες, που μπορεί να μην σε εκφράζουν. Και δεν εννοώ τη 
Δημοκρατία που βιώνουμε. Τούτη εδώ τη Δημοκρατία τη βιάζουν με 
χίλιους δυο τρόπους οι ποικιλώνυμοι νταβατζήδες της και αυτή συ-
μπεριφέρεται σαν πόρνη: προσποιείται ότι της αρέσει χαρακτηρίζοντας 
δημοκρατικά δικαιώματα ακόμα και έκνομες ενέργειες. Και οι 300 νεω-
κόροι του Ναού της, που είναι ταγμένοι να την διακονούν, καθεύδουν 
ερωτοτροπώντας με την εξουσία. Μιλώντας εδώ για Δημοκρατία εν-
νοώ την αληθινή Δημοκρατία, όπου η πλειοψηφία κυβερνά, σεβόμενη 
τα δικαιώματα της μειοψηφίας και η μειοψηφία πειθαρχεί και προσπα-
θεί να γίνει πλειοψηφία πείθοντας τους πολίτες για την ορθότητα των 
ιδεών της και όχι με τις γνωστές εκβιαστικές, παράνομες και ενίοτε 
βάρβαρες πρακτικές, που μετατρέπουν τη Δημοκρατία σε οχλοκρατία. 
Απόνερα του μετεμφυλιακού κλίματος, το οποίο συντηρούν οι έμπο-
ροι του διχασμού, ένθεν και ένθεν, για να χαλιναγωγούν το λαό είναι 
και η πολύπλευρη κρίση που έφερε τη χώρα σ’ αυτή την ιδιόμορφη 
ταπεινωτική κατοχή που ζούμε. Ταπεινωτική επειδή μας επιβλήθηκε 
χωρίς πόλεμο, με τους κατακτητές (δανειστές μας) να αποφασίζουν 
ακόμα και για το ΦΠΑ στο σουβλάκι. Και σαν να μην έφταναν αυτά 
μας χτύπησε και το τσουνάμι των προσφύγων και μεταναστών. Το με-
ταναστευτικό «είναι κορυφαίο πρόβλημα, σοβαρότερο και πλέον επι-
κίνδυνο από αυτά που ήδη αντιμετωπίζει η χώρα μας». Και οι ειδικοί, 
μιλώντας πριν από λίγο καιρό για το προσφυγικό, δηλώνουν ότι «εί-
ναι μια χιονοστιβάδα που βρίσκεται στην κορυφή του βουνού και δεν 
έχει ξεκινήσει ακόμα». Προφανώς δεν εννοούσαν το ευρισκόμενο σε 
εξέλιξη γνωστό προσφυγικό. Υπάρχουν καθεστώτα σε παραμεσόγειες 
περιοχές, στην Εγγύς και στη Μέση Ανατολή και ακόμα πιο πέρα, που 
αργά ή γρήγορα θα αποσταθεροποιηθούν, το πιθανότερο βίαια. Όταν 
ηρεμήσει η Συρία οι πολεμικές βιομηχανίες δε θα μείνουν άνεργες. Δεν 
τολμώ να φανταστώ την εφιαλτική κατάσταση που θα δημιουργηθεί 
στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη «αν γίνει της Συρίας» στην 
Αίγυπτο των ογδόντα εκατομμυρίων ή (γιατί όχι;) και στην Τουρκία 
των εβδομήντα, που μοιάζει με χύτρα σφραγισμένη γεμάτη προβλή-
ματα δίπλα σε αναμμένα κάρβουνα. Όσο παράλογα και αν ακούγονται 
αυτά δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι ζούμε στην εποχή 
του παραλόγου. Η παραφροσύνη, που παλαιότερα αρκούσε ένας πα-
ρανοϊκός ηγέτης για να αιματοκυλήσει την ανθρωπότητα, σήμερα έχει 
γίνει νόσος μεταστατική και μεταδίδεται σαν ιός σε απλούς πολίτες 
και ολόκληρες κοινωνίες. Έχει διασπαρθεί στην παγκόσμια κοινωνία, 
όπου τα κρούσματά της πολλαπλασιάζονται. Όσο η παιδεία των λαών 
ασχολείται με την καταναλωτική ευημερία και τα όπλα υποκαθιστούν 
τον πολιτισμό η παραφροσύνη θα απλώνεται. Το επιβεβαιώνουν τα 
αυξανόμενα κρούσματα εκτέλεσης παιδιών στα θρανία των σχολείων 
τους, ακόμα και σε χώρες ευνομούμενες και ευημερούσες, με τα κριτή-
ρια της καταναλωτικής κοινωνίας. Και εμείς, στροβιλιζόμενοι μέσα σε 
κυκεώνα προβλημάτων και με παροπλισμένες τις αξίες που σφυρηλά-
τησαν επί αιώνες οι πρόγονοί μας ερίζουμε για τις ευθύνες της κρίσης 
και αφήνουμε τους ξένους να αποφασίζουν για τα προβλήματά μας. 
Τα ελληνόπουλα μεταναστεύουν κατά χιλιάδες, η υπογεννητικότητα 
επιδεινώνει το δημογραφικό και ο ελληνορθόδοξος πληθυσμός μειώ-
νεται σταθερά. Ταυτόχρονα αυξάνεται ο αλλόθρησκος και πολιτισμικά 
μη αφομοιώσιμος πληθυσμός, λόγω του μεταναστευτικού και προσφυ-
γικού ρεύματος αλλά και λόγω υπεργεννητικότητας των ανθρώπων 
αυτών, την οποία επιτάσσει το θρήσκευμά τους. Αν αφήσουμε το πρό-
βλημα αυτό στην τύχη του είναι θέμα χρόνου, όχι πολύ μακρινού, η 
ανατροπή της εθνολογικής και θρησκευτικής κυριαρχίας των Ελλήνων 
στην πατρογονική γη τους. Ο κίνδυνος αυτός είναι υπαρκτός, τον έχει 

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ   Σ.Σ.Α  ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ   ΛΕΒΙΔΙΟΥ
46ος ποδοσφαιρικός τελικός Κυπέλλου Αρκαδίας

Α.Σ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ - Σ.Σ.Α. ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΛΕΒΙΔΙΟΥ

Για πρώτη φορά στην ιστορία της η ομάδα μας Σ.Σ.Α  ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΛΕΒΙ-
ΔΙΟΥ  έφτασε στον τελικό κυπέλλου Αρκαδίας στο ποδόσφαιρο. Εκεί αντιμε-
τώπισε την ομάδα   Α.Σ  Λεωνιδίου. Η ομάδα μας ηττήθηκε στην παράταση με  
2 – 0.  Ο κανονικός αγώνας (90’)  έληξε 0 – 0, αλλά στην παράταση και στο 116’ 
λεπτό δόθηκε άδικα ανύπαρκτο πέναλτι εις βάρος μας και έγινε το 1 – 0. Στο  119’ 
λεπτό της  παράτασης έγινε το 2 – 0. Η ομάδα μας πραγματοποίησε  εξαιρετική 
εμφάνιση, κοντράρισε στα ίσια την εξ΄ ίσου καλή ομάδα του Λεωνιδίου, η οποία 
είχε μεν μια υπέροχη, ανούσια όμως, χωρίς να κάνει την μεγάλη φάση για γκολ 
εις βάρος μας.

   Η ομάδα μας είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού σ΄όλη του την διάρκεια, χάνοντας 
μάλιστα και μερικές καλές ευκαιρίες για γκολ.

   Όλα τα παιδιά έδωσαν το καλύτερο εαυτό τους σ’ αυτή την αναμέτρηση, έχο-
ντας για συμπαραστάτη  σχεδόν όλους! τους  Λεβιδιώτες που μετακόμισαν στο 
γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης όπου έγινε ο τελικός. Μεγάλη τιμή και προβολή για 
το χωριό μας η συμμετοχή της ομάδας μας  σ΄ αυτόν τον τελικό για πρώτη φορά  
στην ιστορία της. Αν κρίνουμε και από την καλή θέση της ομάδας στον  Βαθμο-
λογικό πίνακα και του πρωταθλήματος (3η θέση), καταλαβαίνουμε όλοι ότι κάτι 
καλό , υγειές και αξιοθαύμαστο γίνεται στον Σύλλογο  Αυτό.

   Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές και προπονητές (Σιόλα Παναγιώτη, 
Βλαχοκυριάκο Κώστα  και  Βεργάκη Σπύρο),  συγχαρητήρια στην Διοίκηση (Δ. 
Παρασκευόπουλο – Β. Βαρδιάμπαση – Ν. Γιόκαρη – Γ. Σκούλο – Δ. Ζάβο -  Γ. 
Αποστολόπουλο -  Α. Τσιώλη – Β. Ζάβο – Α. Ξυνό), συγχαρητήρια  στον κόσμο 
του Λεβιδίου, στους φιλάθλους που συμπαραστέκονται στην ομάδα και συμπαρα-
στάθηκαν εντυπωσιακά και στον τελικό κυπέλλου.

Η ομάδα μας αγωνίστηκε με τους :
Σύνθεση ομάδας
1. Καραμπής Παν., 2. Παρασκευόπουλος Γιάννης, 3. Ζιάζιαρης Γιάννης, 4. Σιό-

λας Στέλιος, 5. Βλαχοκυριάκος Κων., 6. Μούστος Θεόδωρος, 7. Ντρέου  Αlb, 8. 
Μούστος Σωτήριος, 9. Νέζος Δημήτριος, 10. Ζογκολι Εντελ, 11. Σέχου.

Ως αλλαγές έπαιξαν οι:
Δρόσος Νικ. , Τρυφωνόπουλος Παρ. , Μήτρου Δημήτριος
Την δεκαεξάδα συμπλήρωσαν οι:
Τρυφωνόπουλος Παν., Σταμάτης Γιάννης, Κωτσιόπουλος, Τούντας.

Τα Δ.Σ. των :
Φιλοτεχνικού Συλλόγου Λεβιδίου 

Αθλητικού Συλλόγου ΣΣΑ-Ορχομενός
Χορευτικού Ομίλου ΑΡΚΑΔΙΑΝΗ 

Θεατρικής Ομάδας Λεβιδίου «ΘΕΑΤΡΑΛΩΣ»
Εύχονται σε όλους τους απανταχού Λεβιδιώτες  

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ & ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
Η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει σε όλους υγεία, ευτυχία 

και δύναμη και στην πατρίδα ελευθερία και προκοπή!

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

Διαβάστε μας και στο internet!
Πλέον θα μπορείτε να διαβάζεται την εφημερίδα μας 

και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: 
www. fs-levidi.gr

Επίσης κάθε μήνα θα αναρτώνται στο ίδιο site 
δύο με τρία φύλλα από το αρχείο της εφημερίδας. 
Για τεχνικούς λόγους, θα μένουν ένα μήνα και θα 

αντικαθίστανται από επόμενα. 
Τα αρχεία είναι σε μορφή pdf . Αρχίζουμε από τον 

Απρίλιο, με τα φύλλα 1 και 2 από τις αρχές του 1983.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΙΔΙΟΥ 

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ
1. Κων/να  Σταματοπούλου  από την Αυστρα-
λία. Δωρεά της (500 $) εις μνήμη  του συζύγου 

της Κων/νου Σταματόπουλου.
2.  Κατερίνα Τζοροβίλη-Μπότη. Προσέφερε 

βιβλία.
Εκ μέρους της Δ.Β.Λ.  ευχαριστούμε θερμά!

ΤΟΠΙΚΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Φιλοξενήθηκαν στην Αίθουσα του 
Φ.Σ.  για τρεις (3) μέρες στις  28/12/2016 
οι ομάδες Προσκόπων από το τμήμα 
Κουκακίου Αθηνών.

΄Εκλεισε το Μοναδικό Ζαχαροπλα-
στείο στο Λεβίδι του Φώτη Παναγού-
λια. Πληροφορούμαστε ότι αργότερα 
θα επαναλειτουργήσει σε άλλο χώρο.

Τέλος Μαρτίου κλείνει το Αστυνο-
μικό τμήμα Λεβιδίου (σύμφωνα  με το  
ΦΕΚ  που έχει ήδη υπογραφεί). Σε αντι-
κατάσταση του για αστυνόμευση, θα 
υπάρχει – θα διατίθεται ένας αστυνομι-
κός από το πρωί έως τις μεσημεριανές 
ώρες και πιθανώς κάποια διερχόμενα 
περιπολικά αυτοκίνητα της Αστυνομί-
ας.

Μετά την μεταφορά, στην έδρα του 
Δήμου στην Τρίπολη, του Δημοσίου 
Ταμείου Λεβιδίου, του Ειρηνοδικείου 
Λεβιδίου,  του Αστυνομικού Τμήματος 
Λεβιδίου, του Κτηνιατρείου Λεβιδίου 
πήρε σειρά και η μεταφορά του Δημο-
τολογίου του πρώην Δήμου Λεβιδίου. 
Να υποθέσουμε ότι θα πάρουν σειρά, η 
Τράπεζα, το Ταχυδρομείο, υποθηκοφυ-
λακείο, σχολεία και ότι άλλο έχει απο-
μείνει;

Η ερημοποίηση της επαρχίας συνεχί-
ζεται, όλα για την πόλη!

Άνοιξε στις 1–3 –2017 καινούργιο κα-
τάστημα στο Λεβίδι. «Πιτσαρία – Με-
ζεδοπωλείο» «ο Κόκκορης» από τον 
Δημήτριο Κόσσυβα και την σύζυγό του 
στο κτίριο των Αφών Λαγού πλησίον 
της πλατείας.  Ευχόμαστε καλές δου-
λειές.

Μετά από μια καταπληκτική πορεία 
στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Ά   κα-
τηγορίας στην Αρκαδία, όπου βρίσκε-
ται στην 3η θέση, η ομάδα μας ¨Ορχο-
μενός Λεβιδίου¨ είχε και μια εξ΄ ίσου και 
ίσως μεγαλύτερη διάκριση. Έφθασε για 
πρώτη φορά στην ιστορία της στον τε-
λικό του κυπέλλου Αρκαδίας, με αντί-
παλο το Λεωνίδιο. Ο τελικός διεξήχθη 
στις 8-3-2017  στο Γήπεδο του Αστέρα 
Τρίπολης. Η ομάδα μας ηττήθηκε με  
2-0 από το Λεωνίδιο στην παράταση, 
παρά την καλή της εμφάνιση. Συγχα-
ρητήρια στην Διοίκηση, στους παίκτες, 
στου φιλάθλους για όλη αυτή την πο-
ρεία της ομάδας και κατ’ επέκταση για 
την προβολή του χωριού μας.

Πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερη 
επιτυχία και με μεγάλη συμμετοχή του 
κόσμου στην αίθουσα του Φ.Σ.:

α) Οι χριστουγεννιάτικες και πρωτο-
χρονιάτικες εκδηλώσεις του Φ.Σ (χρι-
στουγεννιάτικο   ρεβεγιόν-χορός, πρω-
τοχρονιάτικο ρεβεγιόν για τα παιδιά, 
κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας φέτος ο 
Αη-Βασίλης  έφερε τα δώρα καβάλα σε 
άλογο). συνέχεια στη σελ. 3 2

συνέχεια στη σελ. 3 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 €
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KÈÓ: 6945 91 10 16

ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:
ΕΘΝΙΚΟΣ  ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η οικονομική κρίση που δι-
έρχεται η πατρίδα μας έχει 
μεγενθύνει το σοβαρότατο 
πρόβλημα της υπογεννητικό-
τητας.

Η ιστορία μας, ο πολιτισμός 
μας, η οικονομία, η θρησκεία 
και γενικά η Ελληνική Πολι-
τεία μας προϋποθέτουν αν-
θρώπους που θα τα στηρίξουν 
να διατηρηθούν, θα τα ανα-
πτύξουν και θα τα διαδώσουν 
στα πέρατα του κόσμου

Ποια η σημασία της μείωσης 
του χρέους, όταν αυτή η μεί-
ωση δεν θα ανταποδώσει στα 
παιδιά μας, στους απογόνους  
μας, στους   κληρονό¬μους 
αυτής της ένδοξης ιστορίας. 
Είναι ανάγκη να υποστηρι-
χθεί άμεσα η νέα παραγωγική 
γενιά, ώστε να  ενθαρρυνθεί, 
να παντρευτεί και να αποκτή-
σει απογόνους.

Οι ταγοί της πολιτείας φέ-
ρουν ακεραίαν την ευθύνη 
για την επιβίωση του Έθνους 
μας που απειλείται από την 
υπογεννητικότητα των Ελλή-
νων και την υπέρ γεννητικό-
τητα των αλλογενών.

GUEVARA
(50 χρόνια Τσε)

Μήνυμα στέλνει η Λα παζ, φερμένο των παμπέρος. 
Στις άπαρτες κι απόκρημνες χαράδρες της Λα Ιγκέρα
στήσαν ενέδρα δολερή στης μάχης τη σκακιέρα
αιχμαλωτίστη αιμόφυρτος ο θρύλος γκεριλέρος.

Σκληρού δυνάστη προσταγή, ψυχρός ο πιστολέρος
τούσβησαν καίρια τ’ όραμα -στυγνή αποφράδα μέρα-
Ύψων’ ο Τσε στο διάβα του ξεσηκωμού παντιέρα
ενάντια στο τυραννικό, επαναστάτης βέρος.

Γύρνα σελίδα ιστορικά Λατίνε και σταμάτα
στου Βολιβάρ τα όνειρα, στο έπος του Ζαπάτα
του λυτρωμού το μήνυμα, ξεθάρρευε τα πλήθη… 

Το θρυλικό πορτρέτο του με του μπερέ τ’ αστέρι
πάντα στον τοίχο κρεμαστό, της Νεολαίας ταίρι.
Πενήντα χρόνια σήμερα δεν το σκεπάζ’ η λήθη!

Σάββας Γκιντώνης, 2017 Αναγνώστης Στριφτόμπολας
Για ξυπνά αϊτέ περήφανε τίναξε τα φτερά σου 
στρέψε το βλέμμα φλογερό κύταξε ολόγυρά σου 
Και ιδές μια μέρα σήμερα όπου γλυκοχαράζει 
λαμπρή τρανή και ξέχωρη που μ’ άλλες πως δε μοιάζει 
Είναι ημέρα τ’ Απριλιού χρυσός ο ήλιος λάμπει 
και γελαστά σε χαιρετούν βουνοκορφές και κάμποι 
Μόσχους σκορπά τριγύρω σου η ανοιξιάτικη αύρα 
Της Κέρτεζης χαμόγελο κι από την άγια Λαύρα 
Ατόφια και τα τρίκορφα κι οι μισεμένοι χρόνοι 
πως τα κρατούν αχάλαστα λες τον Κολοκοτρώνη 
να καρτερούν τα βράχια τους να βγη να ξαγναντήσει 
και τη μεγάλη σου γιορτή να γλυκοχαιρετίση 
Μα ήταν και τότες άνοιξη στο μαγεμένο Απρίλη 
που βούϊζε θανατερά το μαύρο καρυοφύλι 
Στην Άγια Λαύρα η γαλανή στημένη κυματίζει 
κι ο Γερμανός την κλεφτουριά γονατιστή ορκίζει 
Άναψε η φλόγα κι άρχισε κι έλαμψε το λεπίδι 
Και συ γοργά φτερούγισες αϊτέ για το Λεβείδι 
Άνοιξαν τα Καλάβρυτα με το Λεβείδι στράτα 
και φέρνουν του Πετιμεζά του Γερμανού μαντάτα 
Μέσα στα Αργυρέϊκα στα ξακουσμένα αλώνια 
έτσι πως κάνανε φτερά τ’ αραδιασμένα χρόνια 
Κει που με μάτι φλογερό με αντρειωμένο χέρι 
δείχνεις εκεί σας έζωσε το τούρκικο ασκέρι 
Λεβέντες Καλαβρυτινοί κι ανάγυρα πεντέξη 
σπίτια γεμάτα διαλεχτούς του καπετάν Αλέξη 
Βορριά ακούγετ’ ο Σκαλτσάς και βγαίνουν σε γιουρούσι 
Με του Γκολφίνου σταυραητούς σαρώνουν το λεφούσι 
Μαυροφορέθη κι άστραψε το δόλιο το Λεβείδι 
Και ματαλέν οι λαγγαδιές το άγριο τουφεκίδι
Στους λόγγους φεύγουν τα πουλιά βουβά απ’ την τρομάρα 
σκιαγμένα από τον κουρνιαχτό της μάχης την αντάρα 
Ατρόμητος περήφανα πρόβαλες στον εξώστη 
μα του θανάτου μπαταριά σε παίρνει Αναγνώστη 
Τα βόλια τα φαρμακερά τα στήθεια σου ξεσκίζουν 
σκυμμένοι οι συντρόφοι σου στον πόνο σου δακρύζουν 
Και ακούστη: Καλαβρυτινοί τους άπιστους κτυπάτε 
Ο καπετάνιος δεν πονεί βαρυόκοπος κοιμάται 
Πεσμένο αχνίζει ένα σπαθί και δίπλα ένα τουφέκι 
Πούχυναν πριν τα σπλάχνα του φωτιά κι αστροπελέκι 
Γυρεύει τον αφέντη του για να ξανακαπνίση 
μ’ αυτός βαρειά κοιμήθηκε κι αργεί για να ξυπνήσει 
Σήκωσ’ αγέρας τη φωνή και σταυραϊτός το παίρνει 
Το θλιβερό το μήνυμα στην Κέρτεζη το φέρνει 
Χλωμή η μούσα θλίβεται απ’ της σφαγής τη φρίκη 
με ματωμένα τα φτερά φτερούγισε η νίκη 
Κι από το τίμιο αίμα σας τη γη την ποτισμένη 
ξεπροβοδιέται η λευτεριά γλυκειά και δακρυσμένη 
Ξαναγεννιέται σήμερα η άγια κείνη μέρα 
και χίλια δύο αντηχούν συχώρια πέρα ως πέρα 
Όπου σε χιλιολειτουργεί η εκκλησιά της μνήμης 
και σε δοξάζει διάπλατα το βροντερό της φήμης 
Στη μνήμη σου γονατιστή του Λεβειδιού η Πόλη 
που δέχτης για χατήρι της πικρό θανάτου βόλι 
προσφέρει τούτο το φτωχό τ’ αθάνατο στεφάνι 
μ’ αιμοθρεμένα λούλουδα της γης που πρωτοφάνη 

«Η Λευτεριά η Αθάνατη», έτος 1935

Θεόδωρος Γκιντώνης, ο ποιητής του Λεβειδίου



β) Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις του Φ.Σ. (αποκριάτικο πάρτυ μα-
σκέ για τα παιδιά – και ο καθιερωμένος  κάθε χρόνο αποκριάτικος  
χορός του  Συλλόγου). Του χρόνου με υγεία.

8) Από 1 – 1 – 2017  πλέον η εφημερίδα μας έχει ανέβει και στο 
INTERNET. Λεπτομέρειες στην ανακοίνωσή  μας για το θέμα αυτό 
στην πρώτη σελίδα.

9) Στις 22-1-2017 διεξήχθησαν οι εκλογές του συλλόγου Λεβιδιω-
τών  Αττικής  « Αλέξανδρος Παπαναστασίου» . Σύνθεση καινούρ-
γιου Δ.Σ   και περισσότερα νέα στη σελίδα του Συλλόγου Λεβιδιω-
τών  Αττικής.

10) Αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες στο διαδίκτυο  από τα περισ-
σότερα μέρη της χώρας, μεταξύ αυτών και ο δασικός χάρτης της Αρ-
καδίας. Στο συγκεκριμένο δασικό χάρτη Αρκαδίας υπάρχουν ένα 
σωρό αλχημείες, υπερβολές, αυθαιρεσίες, καταπατήσεις εκ  μέρους 
του κράτους προς του ιδιοκτήτες γης. Σ ό́λο αυτό το φραμπαλά  που  
προέκυψε, βλέπει κανείς το λόγο που  παρουσιάστηκε έτσι αυτός 
ο δασικός χάρτης. Καθαρά εισπρακτικός. Για να αποδείξεις ότι ένα 
χωράφι ή ένα κτήμα είναι δικό σου και όχι δασικό, πρέπει να κάνεις 
ένσταση καταβάλλοντας τσουχτερό παράβολο. Ας έχεις συμβόλαιο, 
ας έχεις  τοπογραφικό και ας πληρώνεις  ΕΝΦΙΑ.

Συμπατριώτες ενημερωθείτε και σπεύσατε για ενστάσεις. Θα πλη-
ρώσουμε για να αποδείξουμε ότι το δικό μας χωράφι είναι δικό μας. 

Κράτος δικαίου!

Μένουν μπροστά στην οθόνη 
του υπολογιστή ώρες ολόκληρες. 
Κάποια από τα παιδιά ξεκλέβουν 
ώρες και από τον ύπνο, ακόμη και 
το φαγητό. Παραμελούν την προ-
σωπική τους υγιεινή, ενώ γίνονται 
όλο και πιο κλειστοί χαρακτήρες: 
η κατάχρηση του Διαδικτύου δεν 
είναι ένα φαινόμενο εκτός ελλη-
νικής πραγματικότητας. Αντίθετα, 
υπάρχουν αρκετά τέτοια κρού-
σματα που ανησυχούν τους επι-
στήμονες.

Όπως έχει επισημάνει η ομότιμη 
καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
επιστημονική υπεύθυνη της έρευ-
νας ESPAD στο Ερευνητικό Πα-
νεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής 
Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) Άννα Κοκκέβη, 
η αλματώδης αύξηση των τεχνο-
λογιών και η διείσδυσή τους στον 
πληθυσμό των νέων φαίνεται να 
απειλεί με επιπρόσθετους κινδύ-
νους αυτόν τον, ούτως ή άλλως, 
ευάλωτο πληθυσμό.

Τα αποτελέσματα της ευρωπαϊ-
κής έρευνας EUNETADB για την 
Ελλάδα αναδεικνύουν αυξητική 
τάση στις συμπεριφορές εξάρτη-
σης και στις οριακά προβληματι-
κές διαδικτυακές συμπεριφορές, 
με το σύνολο των δυσλειτουργι-
κών διαδικτυακών συμπεριφορών 
να ανέρχεται σε 12,7%.

Όπως τονίζει η Άρτεμις Τσίτσι-
κα, επίκουρη καθηγήτρια Παιδι-
ατρικής - Εφηβικής Ιατρικής, τα 
παιδιά με συμπεριφορές εξάρτη-
σης αποκτούν μια κακώς εννο-
ούμενη «άνεση» στο Διαδίκτυο 
και αναπτύσσουν συμπεριφορές 
υψηλού κινδύνου (δημοσιοποίηση 
προσωπικών δεδομένων, φυσική 
συνάντηση με αγνώστους που 
γνώρισαν διαδικτυακά κ.λ.π.). «Η 
πολύωρη χρήση του Διαδικτύου, 
πάνω από 10 ώρες την εβδομάδα, 
μπορεί να οδηγήσει σε προβλημα-
τική χρήση. Ανάμεσα σε αυτά τα 
παιδιά υπήρχαν έφηβοι που πα-
ρουσίασαν σημαντική πτώση της 
σχολικής επίδοσης, ενώ παράλ-
ληλα μείωσαν τις δραστηριότητες 
και τα χόμπι τους. Παράλληλα, σε 
αρκετές περιπτώσεις υπήρχε δυ-
σλειτουργία, έλλειψη επικοινωνί-
ας και αδυναμία τήρησης των ορί-
ων μέσα στην ίδια την οικογένεια. 
Από τα παιδιά που ακολούθησαν 

πρόγραμμα παρέμβασης για το 
πρόβλημα το 72,2% παρουσίασε 
βελτίωση ενώ τα υπόλοιπα δεν 
συνεργάστηκαν και εγκατέλειψαν 
το πρόγραμμα».

Πρωταθλητές 
στον τζόγο

Μπορεί να ακούγεται εξωπραγ-
ματικό, ωστόσο τα Ελληνόπουλα 
τζογάρουν. Και μάλιστα, η χώρα 
μας βρίσκεται στην πρώτη θέση 
μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών 
στον στοιχηματισμό και τον τζόγο 
των 16άρηδων. Το ελληνικό ποσο-
στό, δε, είναι υπερδιπλάσιο από το 
ευρωπαϊκό. Είναι ενδεικτικό ότι 
το 12% των 16χρονων ευρωπαίων 
μαθητών παίζει τζόγο ή στοιχημα-
τίζει διαδικτυακά αρκετά συχνά. 
Στην Ελλάδα, ο ιντερνετικός τζό-
γος έχει μαγέψει τα παιδιά και κυ-
ρίως τα αγόρια. Όπως σημειώνουν 
οι ειδικοί, πρόκειται για ένα αρκε-
τά ανησυχητικό φαινόμενο καθώς 
για να εξαλειφθεί θα πρέπει να 
υπάρχει γονεϊκός έλεγχος που στη 
χώρα μας, σε ό,τι αφορά το Διαδί-
κτυο, δεν γίνεται όσο θα έπρεπε. 
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, 
δύο στους πέντε δεκαπεντάχρο-
νους έχουν τζογάρει έστω μία 
φορά, με τα αγόρια να φτάνουν σε 
ποσοστό του 68%.     

ΣΗΜΑΔΙ ότι ο έφηβος έχει 
μπλέξει στα μονοπάτια του δια-
δικτυακού τζόγου θα μπορούσε 
– όπως τονίζουν οι ειδικοί – να 
είναι τα ψέματα που σκαρφίζονται 
σχετικά με την επικίνδυνη αυτή 
ενασχόλησή τους ή ακόμη και με 
τα χρηματικά ποσά που στοιχη-
ματίζουν. Πάντως, αρκετές μελέ-
τες δείχνουν πως οι ανήλικοι, οι 
οποίοι ασχολούνται με τον τζόγο, 
έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθα-
νότητες να εξελιχθούν σε ενηλί-
κους που θα έχουν εξάρτηση από 
αυτόν. Άλλες πάλι μελέτες έχουν 
φτάσει στο συμπέρασμα πως έφη-
βοι, οι οποίοι τζογάρουν, είναι 
πιθανότερο να έρθουν πιο κοντά 
σε εξαρτητικές συνήθειες και να 
υιοθετήσουν συμπεριφορές υψη-
λού κινδύνου, είτε πρόκειται για 
τη χρήση το αλκοόλ, τσιγάρου ή 
άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών.
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ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

Όνομα και πράγμα ο Γιάννης Κουμαρέλας που τον αξίωσε ο θεός 
αισίως να γιορτάσει  τα εκατοστά του γενέθλια.

Περιστοιχισμένος από τις τρεις κόρες του, Σοφία, Γεωργία και Χρι-
στίνα που του έχουν χαρίσει επτά εγγόνια και έξι δισέγγονα, έσβησε 
το κερί των εκατό χρόνων της γενέθλιας τούρτας και δέχτηκε τις 
ευχές τους για τα χρόνια πολλά, όσα ο θεός του χρωστάει ακόμα…

Ο Γιάννης Κουμαρέλας, ο Λεβεντόγιαννης, γεννήθηκε στο Λεβίδι  
της Αρκαδίας στις 14 Γενάρη του 1917.

Στον πόλεμο του 1940 όργωσε τα βουνά της Αλβανίας, πολεμώ-
ντας για την πατρίδα. Μετά τον πόλεμο παντρεύτηκε την Ελένη 
Καρβουνιάρη και απέκτησαν τρεις κόρες. Το 1953 ήρθε στο Καναδά 
με το τελευταίο δρομολόγιο του πλοίου «Νέα Ελλάς».

Εγκαταστάθηκε στο Τορόντο και εργάστηκε σκληρά για να μεγα-
λώσει και να σπουδάσει τα παιδιά του πάντα με την πολύτιμη βοή-
θεια της συζύγου του Ελένης, η οποία έφυγε από κοντά τους πριν 
από δύο χρόνια.

Την περασμένη εβδομάδα ο Λεβεντόγιαννης πέρασε το φράγμα 
και γιόρτασε τα εκατοστά του γενέθλια .

Συγγενείς, φίλοι, παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα του ευχήθηκαν να 
τον έχουν κοντά τους πολλά χρόνια ακόμα, ακμαίο και υγιή για να 
τους καμαρώνει και να τον καμαρώνουν.

Ο Φ.Σ. εύχεται πολλά χρόνια ακόμα με υγεία!

επισημάνει και η Αρβελέρ, δεν είναι μια ασυλλόγιστη κινδυνο-
λογία. Αν δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, με σύνεση και 
αποφασιστικότητα, χωρίς συναισθηματισμούς αλλά και χωρίς 
ρατσιστικές ακρότητες, θα έρθει εποχή που κάποια μάρμαρα, 
σκαλισμένα περίτεχνα από τους προγόνους μας, θα θυμίζουν 
στους περαστικούς, αν έχουν μείνει όρθια, ότι εδώ υπήρχε 
κάποτε η Ελλάδα. Το «Όσοι Ζωντανοί» του Ίωνος Δραγούμη 
είναι σήμερα περισσότερο επίκαιρο από όσο ήταν στην εποχή 
του. Το ίδιο και το μήνυμα του Γοργοποτάμου, όπου ο Ζέρβας 
και ο Βελουχιώτης παραμέρισαν τις διαφορές τους για να πραγ-
ματοποιήσουν το κορυφαίο πανευρωπαϊκά αντιστασιακό γεγο-
νός. Οι Έλληνες, που διχασμένοι γκρεμίζουν τα κάστρα τους, 
χτίζουν Παρθενώνες όταν είναι ενωμένοι. Και τώρα είναι όσο 
ποτέ άλλοτε επιτακτική η ανάγκη να ενωθούμε. Οι πολιτικοί να 
αναστείλουν τις κομματικές σκοπιμότητες και τις προσωπικές 
φιλοδοξίες. Και εμείς, οι απλοί πολίτες, να κατανοήσουμε ότι 
πέρα από τα άμεσα συμφέροντά μας που πλήττονται υπάρχουν 
και τα μακρόπνοα, κυρίως των επόμενων γενεών, που απαιτούν 
άμεσες θυσίες από όλους, δίκαια μοιρασμένες ανάλογα με τις 
δυνατότητες του καθενός, χωρίς διακρίσεις υπέρ των κοινωνικά 
ισχυρών και των κατεχόντων θέσεις εξουσίας. Διακρίσεις που 
υπάρχουν και στερούν από τους πολίτες το ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ για 
να αποδεχθούν τις δικές τους θυσίες. Όταν ένα μεγάλο μέρος 
του πληθυσμού συνωστίζεται στα κοινωνικά συσσίτια και ένα 
μεγαλύτερο υποσιτίζεται αποτελεί πρόκληση το κόστος του πο-
λιτικού κόσμου και κάποιων κορυφαίων κρατικών λειτουργών. 
Η κοινωνία βράζει, η οργή έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις και 
οι δημοκόποι πανηγυρίζουν. Όπου και αν σταθείς βοά η φράση: 
«ας κόψουν από τα δικά τους». Τα μηνύματα από το παρελθόν 
είναι εξόχως επίκαιρα. Και τα μηνύματα από το μέλλον δυσοίω-
να. Τα ακούει κανείς;

Χ.Λ.   

 2 συνέχεια από τη σελ. 1

2 συνέχεια από τη σελ. 1

ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ  ΕΘΙΣΜΟΣ
Καμπανάκι για την πολύωρη χρήση του Διαδικτύου



Η μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του συλλόγου ήταν η 
παρθενική του συμμετοχή στον τελικό του κυπέλλου Αρ-
καδίας. Ο Ορχομενός απέκλεισε σε διπλά παιχνίδια, στον 
ημιτελικό, τον Πανιώνιο Μεγαλόπολης, 0-1 εκτός με σκό-
ρερ τον Ζιάζιαρη και 1-1 στην παράταση στον επαναληπτι-
κό. Η κανονική διάρκεια του επαναληπτικού αγώνα βρήκε 
νικήτρια την ομάδα της Μεγαλόπολης με 1-0 όμως η ομάδα 
μας κατάφερε να ισοφαρίσει στην παράταση με αυτογκόλ 
και έτσι να βρεθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στο 
τελικό. 

Στον τελικό αντιμετώπισε την η ομάδα του Λεωνιδίου, 
ήδη πρωταθλήτρια και αήττητη. Μια ομάδα με παίχτες 
στην σύνθεση της με εμπειρία μεγαλύτερων κατηγοριών 
και αδιαφιλονίκητο φαβορί. Μετά από ένα συγκλονιστικό 
παιχνίδι που κρίθηκε στην δεύτερο ημίχρονο της παράτα-
ση ο Ορχομενός ηττήθηκε με 2-0 αλλά με την αγωνιστική 
του παρουσία απέσπασε τα κολακευτικά σχόλια των πολ-
λών φιλάθλων που παρακολούθησαν το παιχνίδι στο γήπε-
δο του Αστέρα Τρίπολης. 

Αξιοσημείωτη είναι η προβολή που έλαβε η ομάδα μας 
από όλα τα τοπικά μέσα. Να σημειωθεί ότι το παιχνίδι με-
ταδόθηκε και τηλεοπτικά μέσω διαδικτύου και σύμφωνα 
με τα στοιχεία που δόθηκαν πραγματοποιηθήκαν, για να το 
παρακολουθήσουν, πάνω από πέντε χιλιάδες συνδέσεις σε 
όλο τον κόσμο. 

Πολλά συγχαρητήρια στους παίχτες, στους προπονητές 
και στην διοίκηση για την μεγάλη αυτή επιτυχία!

 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

Συνεχίζεται η πολύ καλή πορεία της ομάδας στο πρωτά-
θλημα της Α’ κατηγορία. Μετά από είκοσι μία αγωνιστικές 
βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 36 βαθ-
μούς έχοντας μέχρι τώρα έντεκα (11) νίκες , τρείς (3) ισο-
παλίες, και επτά (7) ήττες. Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ 
μέχρι τώρα έχουν ως εξής:

ΤΕΓΕΑ-ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 4-1 (Νέζος) 
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ-ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 0-2 (Βλαχοκυριάκος (π), 
Ντρέου) 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΥΡΟΥ-ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 1-0 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ -ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ 3-0 α.α. 
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ ΑΣΤΡΟΥΣ-ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 0-1 (Σιό-
λας) 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ-ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2-0 (Αυτογκόλ -Σταμά-
της) 
ΛΕΩΝΙΔΙΟ-ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 5-0 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ-ΒΡΑΣΙΕΣ 0-0 
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΜΕΓ/ΛΗΣ-ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 4-0 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ-ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ 2-0 (Ντρέου-Ζόγκολι) 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ-ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 1-1 (Μού-
στος Θ) 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ-ΤΕΓΕΑ 2-3 (Μούστος Σ.-Ζιάζιαρης) 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
www.levidinews.gr 
Ενας στόχος που είχαν τα μέλη του συλλόγου έγινε πραγ-

ματικότητα. Η ιστοσελίδα www.levidinews.gr ταξιδεύει 
ήδη στο διαδίκτυο. Σκοπός της είναι να ενημερώνει άμεσα 
τους απανταχού Λεβιδιώτες για ότι συμβαίνει στην πατρι-
κή τους γή και να αποτελέσει μεταξύ τους, σύνδεσμο επι-
κοινωνίας.

ΚΟΠΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΤΑΣ
Σε μια πολύ όμορφη και λιτή εκδήλωση οι άνθρωποι του 

Ορχομενού Λεβιδίου στον εξαιρετικό χώρο του ξενώνα 
«Άρτεμις» (οικογενείας Χρ. Τσιώλη), πραγματοποίησαν 
την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας τους. Μία εκδήλω-
ση στην οποία βρέθηκαν οι ποδοσφαιριστές του συλλόγου 
και το προπονητικό τιμ, οι διοικούντες καθώς και φίλοι της 
ομάδας! 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε μεταξύ άλλων και ο Πρό-
εδρος της ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης κ. Γιώργος Μποροβή-
λος, καθώς και ποδοσφαιριστές της ανδρικής ομάδας των 
«κυανοκιτρίνων» όπως οι Λεβιδιώτες Γιάννης Τσιώλης και 
Γεράσιμος Παπαγγελής αλλά και οι Αλεξάνταρ Στανισά-
βλιεβιτς και Γεβγιέν Σελίν. 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ
Mε μεγάλη συμμετοχή πραγματοποίηθηκε και φέτος ο 

ετήσιος χορός του αθλητικού Συλλόγου «Ορχομενός Λε-
βιδίου». Η αίθουσα του «Sunset» κατακλύστηκε από κόσμο 
που ήρθε να γιορτάσει με την ομάδα την συμμετοχή της 
στο τελικό του κυπέλλου Αρκαδίας και την πορεία της στο 
φετινό πρωτάθλημα. 

 
Σας υπενθυμίζουμε ότι συνεχίζει για δεύτερη χρονιά την 

λειτουργία του το γυμναστήριο υπό την επίβλεψη της γυ-
μνάστρια Γεωργίας Σαράντη και η ακαδημία ποδοσφαίρου 
(η οποία μεταφέρθηκε στο 5χ5) υπό την επίβλεψη του Σπύ-
ρου Βεργάκη. 

Τέλος θα θέλαμε σαν Σύλλογος να ευχαριστήσουμε 
όλους εκείνους οι οποίοι προσφέρουν χρηματική βοήθεια 
και εθελοντική εργασία στις δράσεις του Συλλόγου. Το σύ-
νολο των ενεργών αθλητών του συλλόγου μας προσεγγίζει 
τους πενήντα (ανδρική και παιδική ομάδα) και η συντήρη-
ση και των δύο ομάδων απαιτεί μεγάλες οικονομικές θυ-
σίες (γυμναστής, αθλητικό υλικό, ασφαλείς μετακινήσεις 
κλπ). 

Καλούμε τους συμπολίτες μας, αλλά και όποιον άλλο 
επιθυμεί, να στηρίξει τις προσπάθειες του αθλητικού και 

μη κερδοσκοπικού σωματείου μας και τον ερασιτεχνικό 
αθλητισμό και να συμμετάσχει στην προσπάθεια μας με 
την οικονομική του ενίσχυση για την καλύτερη οργάνω-
ση και ανάπτυξη του συλλόγου, επιβραβεύοντας έτσι τους 
αθλητές που στελεχώνουν την ομάδα παρά τα κάθε μορ-
φής προβλήματα και τις πολύπλευρες δυσκολίες.Δεν ανα-
φέρουμε ονόματα αλλά ειλικρινά είμαστε ευγνώμονες σε 
όλους τους συμπατριώτες μας, που άλλοτε οικειοθελώς 
και άλλοτε μετά από δική μας παράκληση, με όποιο τρόπο 
μπορεί ο καθένας, σπεύδουν να υποστηρίξουν το έργο που 
προσφέρουμε στην μικρή μας κοινωνία. 

Όποιος επιθυμεί να ενισχύσει οικονομικά τον Σύλλογο 
μπορεί να απευθυνθεί στα Μέλη του ΔΣ , Παρασκευόπου-
λο Δ. (πρόεδρο), Ξυνό Α. (ταμία), Βαρδιάμπαση Β. (υπεύθυ-
νο τύπου), Zάβο Δ. (μέλος) ή απευθείας στον Λογαριασμό 
που τηρεί ο σύλλογος στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό 
GR 5017-1126000-6126-040030-129. 

Μπορείτε να ενημερώνεστε έγκαιρα για τα νέα του συλ-
λόγου από την σελίδα του στο facebook.»www.facebook.
com/ Ορχομενός Λεβιδίου και από την νέα μας ιστοσελίδα: 
www.levidinews.gr 
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Στις 8-1-2017 ο Γαλάνης Ιωάννης Ηλ. και η γυναίκα του Παγώνη 

Αδαμαντία, απέκτησαν κορίτσι.
Στις 26-1-2017 ο Σταμάτης Παναγιώτης Δημ. και η γυναίκα του Πα-

παδοπούλου Σταματίνα, απέκτησαν αγόρι.
Ο Φ. Σ. εύχεται να είναι γερά & καλότυχα! 

ΘΑΝΑΤΟΙ
Στις 27-9-2016 πέθανε στο Τορόντο Καναδά και ενταφιάστηκε εκεί ο Γα-

λάνης Δημήτριος Κων., σε ηλικία 92 ετών.
Στις 10-11-2016 πέθανε στην Αμερική και ενταφιάστηκε εκεί η Τσιώλη 

Παναγιώτα συζ. Χαραλάμπους (Κοτσολιάγκα), σε ηλικία 89 ετών.
Στις 10-12-16 πέθανε η Γαλάνη Αγγελική συζ. Σωτηρίου Γαλάνη στον 

Καναδά και ενταφιάστηκε εκεί.
Στις 22-12-16 πέθανε στο Λεβίδι ο Γιαννακόπουλος Ιωάννης σε ηλικία 

84 ετών.
Στις 10-1-2017 πέθανε ο Παρασκευόπουλος Χρήστος Νικ. σε ηλικία 52 

ετών.
Στις 12-1-2017 πέθανε η Πάρχα Γεωργία Κων., το γένος Χρήστου Μακρή, 

σε ηλικία 92 ετών.
Στις 18-1-2017 πέθανε η Καραθανάση Ελένη Γεω., το γένος Θεόδωρου 

Σάμπρα, σε ηλικία 83 ετών.
Στις 11-1-2017 απεβίωσε στο Σικάγο ο Λούρας Γεώργιος του Κων/νου, 

σε ηλικία 89 ετών.
Στις 12-01-2017 πέθανε η Γεωργία Πάρχα, το γένος Χρήστου Μακρή, σε 

ηλικία 92 ετών.
Στις 25-01-2017 πέθανε η Μαρία Λουκίδου, το γένος Χρήστου Μακρή, 

σε ηλικία 91 ετών.
Στις 9-2-2017 πέθανε η Λαγού Χρι-

στίνα Χρ. το γένος Ιωάννη Γιαβή, 
σε ηλικία 86 ετών.

Στις 18-2-17 πέθανε στην Αμερική 
και ενταφιάστηκε εκεί ο Χρυσο-
βιτσιώτης Ζαχαρίας, σύζυγος Ευ-
ανθίας Ξύδη, σε ηλικία 77 ετών.

Στις 14-3-2017 πέθανε η Καμπέλου 
Βασιλική Φιλ., το γένος Δημητρί-
ου Γαλάνη ετών 95.

Στις 15-3-17 πέθανε στην Αθήνα 
και ενταφιάστηκε στο Λεβίδι ο 
Τσούρας Παναγιώτης του Δημη-
τρίου σε ηλικία 65 ετών.

Ο Φ. Σ. εκφράζει στους οικείους θερ-
μά συλλυπητήρια.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεβιδίου  
ευχαριστεί την κ. Κων/να  Σταμα-
τοπούλου  από την Αυστραλία, για 

την δωρεά της (500 $) εις μνήμη  
του συζύγου της Κων/νου Σταμα-

τόπουλου.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 

ΤΙΜΙΟΥ 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Η οικογένεια Χρήστου 
Λαγού, προσέφεραν στο 
εκκλησιαστικό συμβούλιο 
το ποσό των 350 €, αντί 
στεφάνων στη μνήμη της 
συζύγου και μητέρας Χρι-
στίνας Λαγού.

Στη μνήμη του Ιωάννη 
Γιαννόπουλου συγγενείς 
& φίλοι προσέφεραν στο 
εκκλησιαστικό συμβούλιο 
χρηματικό ποσό, αντί στε-
φάνων.

Η οικογένεια Σταύρου 
Χαραλάμπους, προσέφερε 
στο εκκλησιαστικό συμ-

βούλιο το χρηματικό ποσό 
των 50 € στη μνήμη της 
Γεωργίας Πάρχα.

Το εκκλησιαστικό συμ-
βούλιο τους ευχαριστεί 
θερμά.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
Τα τέκνα Φ. Καμπέ-

λου προσέφεραν στο 
εκκλησιαστικό συμβού-
λιο του  ιερού ναού των 
Παμμεγίστων Ταξιαρ-
χών εις μνήμη των γο-
νιών τους Φιλίππου και 
Βασιλικής το ποσό των 
200 €.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Ζάβου Βενέτα Γεω.  .................... 20 €
Γιαννακόπουλος Χρήστος Γ.  .... 20 €
Γκιντώνη-Παπαιωάννου Φανή  20 €
Ζαρμπαλά Αφροδίτη  ................. 20 €
Γαλάνης Ιωάννης  ....................... 20 €
Κολοτούρου Άννα   ..................... 20 €
Κουριέρης Παναγιώτης   ............ 50 €
Μάλλιου Μαρία   ........................ 20 €
Ηλιοπούλου Ιωάννα   ................. 20 €
Γόντικα Γεωργία  .....................  100  €
Σκούλος Σωτήριος Φιλ.  ............ 20 €
Ψύχου Αικατερίνη Φωτ. ...........  20 €
Μελής Δημήτριος  ......................  20 €
Ρέντζη Θεανώ  ............................. 20 €
Καρβουνιάρης Δημήτριος Αθ.  .. 20 €
Καρβουνιάρης Αθανάσιος Δημ. 20 €
Καρβουνιάρη-Προβίδα Αικατερίνη 
Δημ.  .............................................. 20 €
Παρασκευόπουλος Νικόλαος  .. 20 €
Μαγκλάσης Γεώργιος  ............... 40 €
Πεπόνης Βασίλειος Κων.  .......... 40 €
Τσιπλάκος Κων/νος  ..................  20 €
Γκιντώνης Σάββας Θεο.  ...........  20 €
Β/Ο  Τσιώλης Ιωάννης  .............  20 €
Οικογένεια Παρασκευόπουλου Γε-
ωργίου Νικ.  ................................. 50 € 
στη μνήμη του αδελφού & θείου 
Χρήστου Παρασκευόπουλου.
Τσούσης Ηλίας Κων.  ................. 20 €
Λούρμα-Μέλου Βασιλική  ........  20 €
Γκιντώνη Μαρία  ......................... 20 €
Γκιντώνη-Γράψα Φανή  .............. 20 €
Τα τέκνα Φ. Καμπέλου προσέφεραν 
στο φιλοτεχνικό σύλλογο εις μνήμη 
των γονιών τους Φιλίππου και Βα-
σιλικής το ποσό των  ................ 200 €

ΑΜΕΡΙΚΗ
Σταματοπούλου Κων/να  ......... 500 $ 
στη μνήμη του συζύγου Σταματό-
πουλου Κων/νου, για τη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη.
Μελή-Ρέβελα Ειρήνη  ................ 50 $
Η οικογένεια Ευανθίας Ξύδη  ... 50 $
στη μνήμη του συζύγου και πατέρα 
Ζαχαρία Χρυσοβιτσιώτη.
Κόσσυβα-Ξύδη Καλλιόπη  .......  50 $

ΚΑΝΑΔΑ
Οι Σωτήριος Κων. Γαλάνης, τα παι-
διά Βαγγέλης & Κανέλλα Φιλιππο-
πούλου, Σταυρούλα Σωτ. Γαλάνη, 
Κων/νος & Μαρία Γαλάνη τα εγγό-
νια Αγγελική, Σωτήριος, Μενελίνα, 
Μενέλαος & Ιάσωνας  .............. 500 €
στη μνήμη της αγαπημένης συζύ-
γου μητέρας & γιαγιάς Αγγελικής 
συζ. Γαλάνη Σωτ. 
Γκιντώνης Χρήστος   ................ 100 $

Βασιλική Καμπέλου

Παναγιώτης Τσούρας

Χρήστος Παρασκευόπουλος

Αγγελική  Γαλάνη

Μαρία Λουκίδου

Χριστίνα Λαγού

Ζαχαρίας Χρυσοβιτσιώτης

Ιωάννης Γιαννακόπουλος

Δημήτρης Γαλάνης

Γεώργιος Λούρας

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΣΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΛΕΒΙΔΙΟΥ

Αφιέρωμα σε ένα φίλο 
και συμπατριώτη

   Αφιερωμένο στον Χρήστο Ν. Παρασκευό-
πουλο, καλό φίλο και συμπατριώτη του οποί-
ου η μοίρα έπαιξε άσχημο παιχνίδι, παίρνοντάς 
τον από κοντά μας τόσο νωρίς στα πενήντα 
ένα του (51) χρόνια, ξαφνικά και άδοξα.

Φίλος του Φιλοτεχνικού Συλλόγου, βοηθώ-
ντας πάντα με προθυμία, στην προετοιμασία 
των διαφόρων εκδηλώσεων του συλλόγου, 
αλλά και με την συνεχή παρουσία του σ’ αυτές.

Καλός - Αγαπητός υπάλληλος και συνεπής 
στα καθήκοντά του. Το μαρτυρά  άλλωστε η 
κατάσταση, από πλευράς καθαριότητας,  του 
χωριού μας, αλλά και των άλλων γύρω χωριών 
για τα οποία ήταν υπεύθυνος.

Η παρουσία του και η εργατικότητά του, συ-
νεχής και μεγάλη, πολλές φορές και πέραν του 
κανονικού ωραρίου του.

Πρόθυμος και ενεργός στην προετοιμασία 
των Δημοτικών τοπικών εκδηλώσεων, συμμέ-
τοχος και παρών στις κοινωνικές ανάγκες και 
απαιτήσεις διαφόρων συμπατριωτών μας.

Συνεπής και υπεύθυνος προς την οικογένειά 
του, όσον αφορά την συντήρηση και την κάλυ-
ψη  των αναγκών της.

Αγαπητός από τους συμπατριώτες  του, τους 
φίλους του και τους συναδέλφους του στη δου-
λειά του.

Φίλε Χρήστο, θα σε θυμόμαστε πάντα. Τα 
αστεία σου, τις εμπειρίες σου που μας έλεγες 
από στιγμές της ζωής σου, την παρέα σου, την 
συμμετοχή σου, την προσφορά σου. 

   Καλό ταξίδι φίλε. Αιωνία η μνήμη σου. 
                                                                     Χ.Λ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε όλους τους συγγενείς & φίλους για την συ-

μπαράστασή τους στο πένθος μας, για το θάνατο της αγα-
πημένης συζύγου μητέρας & γιαγιάς Αγγελικής.

Οικογένεια Σωτηρίου Κων. Γαλάνη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συγγενείς, φίλους και 

συμπατριώτες και όλους όσους παρέστησαν στη νεκρώσι-
μη ακολουθία και καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετείχαν στο 
πένθος μας.

Τα τέκνα Βασιλικής Καμπέλου

Γεωργία Πάρχα
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Κοπή πίτας 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Λεβιδιωτών Τρίπο-

λης διοργάνωσε και πραγματοποίησε την κοπή της πίτας σε μια 
κατάμεστη αίθουσα στην Τρίπολη το Σάββατο 15 Ιανουαρίου 
2017. Ο Σύλλογος πιστός στις παραδόσεις τα ήθη κα τα έθι-
μα που θέλουν την κοπή βασιλόπιτας από Συλλόγους, Οργα-
νισμούς, Σωματεία κ.λπ. συνέχισε για άλλη μια φορά το έθι-
μο αυτό. Παρευρέθηκαν δεκάδες συμπατριώτες και φίλοι από 
Τρίπολη και Λεβίδι σε ζεστή οικογενειακή ατμόσφαιρα. Η πρό-
εδρος Μαρία Κουβαβά ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους, 
ευχήθηκε χρόνια πολλά και σημείωσε ότι η παρουσία όλων εί-
ναι απαραίτητη, έκανε απολογισμό των δραστηριοτήτων της 
χρονιάς που πέρασε και έκοψε την πίτα. Τα φλουρί κέρδισε ο 
Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής του Συλλόγου μας Κώ-
στας Ζάβος. Κληρώθηκαν πλούσια δώρα προσφορά των κατα-
στημάτων της πόλης. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους ο πρόεδρος του Συλλόγου Λβιδιωτών Αττικής Αλέξαν-
δρος Παπαναστασίου κ. Γιάννης Αποστολόπουλος και η Αντι-
πρόεδρος Βασιλική Γιαννικοπούλου, ο πρόεδρος του Χορευτι-
κού Λεβιδίου η Αρκαδιανή κ. Βασίλης Ζάβος ,ο πρόεδρος του 
Συλλόγου Μαναριωτών Τρίπολης κ .Δημήτρης Τζανής και ο 
ταμίας κ.Γιώργος Παρασκευόπουλος, η πρόεδρος του Εξωραι-
στικού Συλλόγου Μεταμόρφωσης κ.Αννα Μιχαλοπούλου και η 
Γραμματέας κ. Ματίνα Κατσικαντάμη, η εκπρόσωπος της θεα-
τρικής ομάδας Θεατράλως Λεβιδίου κ. Χριστίνα Πραγκαστή η 
Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Βλαχερναίων Τρίπολης κ. Φρό-
σω Τζιώλα , η Γραμματέας του Συλλόγου Φιλικών Τρίπολης κ. 
Ρουμελιώτη – Ξυνού Βούλα, ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου 
Συνταξιούχων ΟΤΕ Τρίπολης κ. Νίκος Κολλιόπουλος.

Πρωτομαγιά 
Ο Σύλλογος προγραμματίζει εκδρομή την Πρωτομαγιά στα 

Τρίκαλα Κορινθίας ,προσκύνημα στην Μονή Αγ. Βλασίου, κα-
φές στα καφενεδάκια του χωριού , το μεσημέρι φαγητό και δι-
ασκέδαση σε παραλιακή ταβέρνα της περιοχής και το απόγευ-
μα βόλτα στο Λουτράκι. Παρακαλούμε δηλώστε έγκαιρα την 
συμμετοχή σας.

Γύρος Ελβετίας 
Το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου 8ήμερη εκδρομή στην 

Ελβετία. 
Πληροφορίες -Δηλώσεις Συμμετοχής στις κάτωθι: 
Κουβαβά Μαρία 6978-998636 
Ηλιοπούλου Νίτσα 6937-135545.

Καλό Πάσχα
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας εύχεται στα μέλη 

του και τους Απανταχού Λεβιδιώτες Καλό Πάσχα & Χρόνια 
Πολλά!

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

Αναμνήσεις ενός μετανάστη
Χρίστος Γκιντώνης

Τώρα που τα μεταναστευτικά κύματα της δεκαετίας του πενήντα και του 
εξήντα έχουν κοπάσει και τα χθεσινά¡ νιάτα της θέλοντας να ξεφύγουν την 
απελπισία της φτώχιας και της δύσκολης επιβίωσης στην πατρίδα έφευγαν 
για τόπους άγνωστους και μακρινούς αφήναν πίσω γονείς φίλους συγγε-
νείς και πάνω από όλα το χωριό τους. με την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής 
στα ξένα.

Έφευγαν με καρδιά βαριά που ο φόβος και ή αγωνία του αγνώστου έκρυβε 
κάποιο λυγμό. Σε μία χώρα άγνωστη που ούτε τους δρόμους γνώριζαν ούτε 
τη γλώσσα ήξεραν τι άραγε περίμενε;

Έφευγαν τότε με όνειρο και κρυφή ελπίδα λίγα χρόνια σκληρής δουλειάς 
στην ξενιτειά μερικές οικονομίες και να ξαναγυρίσουν στην πατρίδα για μία 
καλύτερη ζωή ένα όνειρο που για τους πολλούς έμεινε όνειρο.

Η πρώτη φροντίδα στον αγώνα της επιβίωσης, χωρίς να γνωρίζουν τους 
δρόμους ή τη γλώσσα, ούτε εύκολο ήταν ούτε ευκατόρθωτο. Οι αντίξοες 
καιρικές συνθήκες, τα πρωτοφανή κρύα οι παγωνιές, οι ατέλειωτοι χειμώ-
νες του Βορείου Παγωμένου Αρκτικού Πόλου δεν βοηθούσαν όμως. Δεν δί-
στασαν όμως, πάλεψαν σκληρά και με επιμονή και υπομονή τα κατάφεραν. 
Άλλη επιλογή δεν υπήρχε!

 Τώρα τα χθεσινά νιάτα της Ελλάδας είναι οι σημερινοί Παππούδες και 
Γιαγιάδες, που βλέπουν τη ζωή να συνεχίζεται στα παιδιά και στα εγγόνια, 
ένα κράμα της ζωής που έρχεται και της ζωής που πάει...

Ριζωμένοι πια σε τούτη χώρα, με τη νοσταλγία της πατρίδας ζωντανή, έρ-
χονται σαν επισκέπτες, γιατί πρέπει να ξαναγυρίσουν στα παιδιά τους και 
τα εγγόνια...

Σήμερα συνταξιούχοι πηγαίνουν στα εδώ τύπου στέκια (πλάζες κ.λπ. :-), 
πίνουν τον καφέ και καμιά φορά μέσα στις διάφορες συζητήσεις θυμούνται 
και τις τότε δυσκολίες στο αγώνα να επιβιώσουν...

Αυτά που ακολουθούν είναι οι δικές τους εμπειρίες όπως τις θυμούνται 
σήμερα:

Θεσσαλία: Ήρθα ως κρατικός μετανάστης όταν ήρθαμε πήραν τρεις από 
μας και μας πήγαν σε μία φάρμα (αγρόκτημα εκατοντάδες στρέμματα). Μα-
ζεύαμε σπανάκια, ήταν χειμώνας τρώγαμε εκεί κοιμόμαστε σε μία καλύβα. 
Λεφτά αρκετά μόνο για τσιγάρα.

Ηλεία: Ήρθα ως κρατικός μετανάστης. Όταν ήρθαμε πήραν έντεκα 
από εμάς και μας  πήγαν στην Αλμπέρτα δουλεύαμε στις σιδηροδρομικές 
γραμμές ή δουλειά βαριά, το κρύο ανυπόφερτο, τα λεφτά λιγοστά. Φύγα-
με, πήγαμε στη Μανιτόμπα, δουλεύαμε στις εγκαταστάσεις, κουβαλούσα 
τσιμέντο στο μαδέρι με το καροτσάκι με παπούτσια σκαρπίνια. Έπεσα, το 
τσιμέντο έπεσε όλο επάνω μου, με ξέπλυναν με κρύο νερό, πήγα ξεπλύθη-
κα με κρύο νερό, ξέπλυνα και τα ρούχα μου. Τα έστυψα, τα ξαναφόρεσα και 
πήγα πάλι για δουλειά.

Λακωνία: Ήμουν μηχανικός αυτοκινήτων. Όταν ήρθα έψαχνα για δουλειά. 
Είχα στην αριστερή τσέπη ένα σημείωμα που έλεγε είμαι μηχανικός, θέλω 
δουλειά και στην άλλη  ένα σημείωμα με τη διεύθυνση του σπιτιού για να 
μη χαθώ.

Αρκαδία: Ήρθα προς το τέλος της δεκαετίας του ’50. Δουλειές δεν υπήρ-
χαν, δεν μπορούσα να βρω ούτε καν για πιατάς. Είχα απελπιστεί αναγκα-
στικά και πήγα σε ένα ελληνικό εστιατόριο και του ζήτησα να με πάρει να 
του πλένω τα πιάτα και ας μην με πλήρωνε, μόνο να μου έδινε να τρώω. Με 
πήρε, είδε ότι ήμουν καλός με κράτησε και με πλήρωσε...

Ήρθα σε δύσκολη εποχή. Ούτε για πιαταδες δεν μπορούσαμε να βρούμε. 
Είχα φίλους, γνωστούς, συγγενείς που είχαν δικά τους μαγαζιά. Δουλειά δεν 
μου πρόσφεραν. Μια μέρα περνούσαμε με τη γυναίκα μου από ένα εστιατό-
ριο και είδαμε ότι ζητούσε πιατά. Μπήκαμε μέσα, πήραμε καφέ και ρώτησα 
για τη δουλειά του πιατά. Μου λέει: ξέρεις εγγλέζικα; του λέω όχι! (ενώ ηξε-
ρα) μου λέει με στόμφο: εμένα ο πιατάς μου πρέπει να ξέρει εγγλέζικα και 
δεν με πήρε (αν ήθελε ο πιατάς του να ξέρει εγγλέζικα, γιατί δεν έγραφε ζη-
τείται πιατάς στα εγγλέζικα;).

Αρκαδία: Όταν ήρθα, σχεδόν έξι μήνες δουλειά δεν μπορούσα να βρω. 
Τελικά βρήκα τον Μπάρμπα Γιάννη (Λεβεντόγιαννη). Βλεπόμαστε συ-
χνά στην εκκλησία και τον ρώτησα, γιατί μάλλον ήταν από τους πρώτους 
Λεβιδιώτες που ήρθαν στον Καναδά μεταπολεμικά, σχετικά πως ήσαν τα 
πράγματα με τις δουλειές, όταν ήρθε όπως μου είπε πολύ δύσκολα δουλειές 
βρίσκαμε κάθε πρωί νωρίς πηγαίναμε στο Ακρόπολη (Ελληνικό καφενείο 
και εστιατόριο ) και όποιος χρειάζονταν εργάτη έρχονταν εκεί και φώναζε 
κανένας μάγειρας, μηχανικός, σερβιτόρος, πιατάς κ.λπ. και έπαιρνε όποιον 
χρειάζονταν για μία ή περισσότερες ημέρες...

Έτσι ήσαν τα πράγματα τότε για τους ανειδίκευτους, όμως δεν ήταν δια-
φορετικά για τους πτυχιούχους επαγγελματίες.

Ο Καναδάς δεν αναγνωρίζει πτυχία από άλλα κράτη, νομίζω, πλην της αν-
δρικής. Γιατροί δικηγόροι ή άλλοι επαγγελματίες θα πρέπει να παρακολου-
θήσουν μαθήματα στο πανεπιστήμιο να πάρουν δίπλωμα, για να μπορέσουν 
να γίνουν μέλη του συνδέσμου των γιατρών ή άλλου επαγγέλματος του 
κλάδου της ειδικότητας τους, να πάρουν την σχετική άδεια για να μπορέ-
σουν να εξασκήσουν το επάγγελμα τους. Έχουν γράψει οι εφημερίδες, αλλά 
νομίζω ότι υπάρχουν γιατροί ή άλλοι επαγγελματίες από Ινδίες, Πακιστάν ή 
άλλα κράτη που οδηγούν ταξί ή κάνουν άλλες δουλειές.

Το 1976 ήμουν για λίγες εβδομάδες στην επιτροπή προσλήψεως προσωπι-
κού για το ταχυδρομείο του Τορόντο. Μεταξύ των υποψηφίων ήταν και ένας 
ορκωτός λογιστής και όπως μας είπε πριν φύγει ήταν διευθυντής τράπεζας. 
Εδώ οι δουλειές που έβρισκε ήταν με συμβάσεις μικρής διάρκειας στην εφο-
ρία, κατά τη διάρκεια υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Γνώρισα το γιατρό Πέτρο Α. από την Αθήνα. Όπως μου είπε, στην Ελλάδα 
ήταν χειρουργός, με δική του κλινική μου είπε και το όνομά είχε πτυχίο και 
από τη Γερμανία και από τη Γαλλία εδώ η δουλειά που είχε βρει ήταν να κά-
νει ακτινοσκοπήσεις στο παιδικό νοσοκομείο (ήταν το 1968).

Κυπριανός, ήταν απόφοιτος της Σχολής Εμπορικού Ναυτικού και της 
Ανωτάτης Εμπορικής, όμως εδώ η πρώτη δουλειά που βρήκε ήταν φύλακας 
σε τράπεζα.

Επαγγελματίας γιατρός πτυχιούχος από την Ελλάδα εδώ αναγκάστηκε να 
πλένει πατώματα για να μπορέσει να φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο, να πάρει 
το δίπλωμα για να μπορέσει να εξάσκηση το επάγγελμα...

Γιωργής Ρ. Φίλος και τέως συσπουδαστής από τη Θεσσαλονίκη είχε πάει 
για σπουδές πριν από εμένα συναντηθήκαμε τυχαία στο Λονδίνο και ταξι-
δέψαμε μαζί στο Αμπερντιν της Σκωτίας. Τέλειωσε και γύρισε στην Ελλά-
δα, εγώ όταν τέλειωσα ήρθα στον Καναδά. Συναντηθήκαμε και πάλι στο 
Τορόντο. Μου είπε το ακόλουθο: ήξερε τη γλώσσα και κοίταζε για δουλειά. 
Περνούσαν από ένα ψαράδικο και λέει στη γυναίκα του: να πάρουμε ψάρια, 
για να πάρει την απάντηση: έχουμε τηγάνι; Αυτό σήμερα φέρνει χαμόγελο 
στα χείλη, τότε όμως ήταν ή σκληρή πραγματικότητα...

Έχουν περάσει σχεδόν πάνω από δεκαπέντε χρόνια από τότε που συγκέ-
ντρωσαν τις σχετικές πληροφορίες και κράτησαν τις σχετικές σημειώσεις 
και μερικοί από αυτούς, που οι εμπειρίες έχουν γραφεί, έχουν φύγει.

Οι κάποτε νέοι μετανάστες σιγά σιγά φεύγουν και κάθε μέρα γίνεται και 
πιο ολοφάνερο ότι τα ξένα τούτα χώματα θα σκεπάζουν μία μέρα το κορμί 
και θα μείνουμε για πάντα στην ξενιτειά, για πάντα ξενιτεμένοι (το παράπο-
νο του ξενιτεμένου). Γιατί άραγε; : :....,

Χρίστος Γκιντώνης 
Σκάρπορο Οντάριο Καναδάς

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 
«Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»
 Ευχές για το Πάσχα

Καλή Ανάσταση ευχόμαστε σε όλους τους συμπατριώτες στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Το ανέσπερο φως να χαρίζει σε όλους αισιοδοξία και ελπίδα 
για έξοδο από τα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας.

Γενική Συνέλευση-Αρχαιρεσίες-Κοπή πίττας
Πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιανουαρίου η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευ-

ση του Συλλόγου, που περιλάμβανε τον απολογισμό πεπραγμάνων και τον 
οικονομικό απολογισμό, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξε-
λεγκτικής Επιτροπής και όπως κάθε χρόνο την κοπή της βασιλόπιττας.

Πρόεδρος της Συνέλευσης ορίστηκε η Αναστασία Βλαχοκυριάκου, δικη-
γόρος και γραμματέας ο Ναπολέων Ν. Αναγνωστόπουλος, πολιτικός μη-
χανικός.

Μετά τις καθιερωμένες ευχές ο πρόεδρος του Δ.Σ. Γιάννης Αποστολόπου-
λος αναφέρθηκε στα πεπραγμένα του περασμένου χρόνου, ενώ στάθηκε ιδι-
αίτερα στο πρόβλημα που υπάρχει από την απροθυμία για υποψηφιότητες, 
ώστε νέα πρόσωπα να αναλάβουν τη διοίκηση του σωματείου. Τόνισε ότι 
παρά το κάλεσμα να προσφέρουν και άλλοι τις υπηρεσίες τους, τελικά σχε-
δόν τα ίδια πρόσωπα αναγκάζονται να θέσουν υποψηφιότητα για να μην 
υπάρξουν διαλυτικές καταστάσεις και να μη γίνει διορισμός από το Δικα-
στήριο. 

Μετά τον πρόεδρο το λόγο πήρε η ταμίας Μαρία Τσούρα που έκανε τον 
οικονομικό απολογισμό και στη συνέχεια διαβάστηκε η έκθεση της Εξελε-
γκτικής Επιτροπής που πιστοποιούσε την καλή οικονομική διαχείριση. Η 
Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τα πεπραγμένα και την διαχείριση των οι-
κονομικών.

    Ακολούθησε το κόψιμο της πίττας και τυχερή αναδείχθηκε η μικρή Κα-
τερίνα Σακέτου.

     Μετά ξεκίνησε η  εκλογική διαδικασία.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
 Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο  συγκροτήθηκε σε Σώμα, εκλέγοντας τα μέλη 
του προεδρείου. Έτσι η σύνθεση του ΔΣ είναι η ακόλουθη

   Πρόεδρος ο Γιάννης Π.Αποστολόπουλος 
   Ά  Αντιπρόεδρος η Βασιλική Γ.Γιαννικοπούλου
   Β΄ Αντιπρόεσδρος ο Αλέξης Δ.Κικίτης
   Γενικός Γραμματέας ο Κώστας Ναπ.Αναγνωστόπουλος
   Ταμίας η Μαρία Π.Τσούρα
   Αναπληρωτής Ταμίας  η Αγγελική Βασιάκου
   Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων η Πέρσα Βλαχοκυριάκου,
   Τακτικά Μέλη : Φάνης Θ. Τσιώλης  και Θεόδωρος Διαμαντής.
Αναπληρωματικά Μέλη : Παναγιώτα Καρβουνιάρη, Χρίστος Β.Γκιντώνης,  

Κώστας Δ.Γκιντώνης, και Χρίστος Παπαγιωργας.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αναθεωρημένο Καταστατικό, τα αναπλη-

ρωματικά μέλη μετέχουν ισότιμα στις συνεδριάσεις και ψηφίζουν στην θέση 
τακτικών μελών που απουσιάζουν.

    Επίσης για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι   Βασιλική Καρέλα,    
Βασιλική Λούρμα και  Κώστας Δ.Παπακωνσταντίνου.                                               

Η αποκριάτικη εκδήλωση   
Με επιτυχία έγινε και εφέτος η καθιερωμένη πολιτιστική εκδήλωση «Τρι-

ώδιο Στα Ίχνη Της Παράδοσης». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ωραίο 
κέντρο «ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΝ» στον άγιο Δημήτριο στις 12/2/2017, την Κυριακή 
το μεσημέρι με πλήθος συμπατριωτών και φίλων.                   

  Πολυμελής εκλεκτή ορχήστρα και τραγουδιστές ανέβασαν  το κέφι  το 
οποίο κορυφώθηκε με την  Γιώτα Βέη, που  απέδωσε και φέτος δημοτικά 
τραγούδια από διάφορες περιοχές                         

  Ξεχωριστό χρώμα έδωσε ο χορευτικό όμιλος του πανεπιστημίου Αθηνών 
που παρουσίασε κρητικούς χορούς.

 Στο πνεύμα των ημερών,  πολλοί συμπατριώτες με φορεσιές από την πα-
ράδοση και την παλιά Αθήνα,  αναβίωσαν περασμένες εποχές. 

 Μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν η αντιπρόεδρος της Παναρκαδικής Ομο-
σπονδίας Ουρανία Αναγνωστοπούλου, η πρόεδρος του Συλλόγου Λεβι-
διωτών Τρίπολης Μαρία Κουβαβά με την γενική γραμματέα Νίτσα Ηλιο-
πούλου, ο γενικός γραμματέας του Φιλοτεχνικού Συλλόγου Παναγιώτης 
Πάρχας και, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ορχομενού Γιώργος Κα-
στούμης, η πρώην πρόεδρος του Φιλοτεχνικού Σοφία Κουμαρέλα και πολ-
λοί άλλοι. Ακόμη από τον δημοσιογραφικό χώρο, που ανήκει και ο πρόεδρος 
του Συλλόγου, παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων,  ο αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΑ 
Δημήτρης Τσαλαπάτης, η πρόεδρος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Ελέ-
νη Τράϊου, τα μέλη του Μικτού Συμβουλίου Γιώργος Μέρμηγκας και Ελένη 
Ανδριανού, η πρώην πρόεδρος των συνταξιούχων δημοσιογράφων Σοφία 
Μαλτέζου και η πρόεδρος του Euronem Νάσια Μιχαλοπούλου.

Ευχαριστίες στους χορηγούς  
           Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε όλους τους 

συμπατριώτες και φίλους που ήσαν χορηγοί στη λαχειοφόρο, ενισχύοντας 
το Σύλλογο.
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ
Στάμου Παναγιώτης του Αχιλλέα και της Ρογάρη 

Ευαγγελίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβε-
νών Τ. Ε. Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

Η Σκούλου Γεωργία του Σωτηρίου και της Πανα-
γιώτας, ολοκληρώνοντας τις σπουδές της, απέκτησε 
το πτυχίο Φιλολογίας από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Οι μαθητές, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών και η Διεύ-
θυνση του 6/θέσιου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου 
Λεβιδίου, θα θέλαμε να υποβάλλουμε τις ευχαριστίες 
μας στον κ. Θεοδωρόπουλο Νικόλαο για την προσφο-
ρά βασιλόπιτας σε κάθε τάξη του σχολείου μας, καθώς 
και στο Σύλλογο Διδασκόντων. Ευχόμαστε υγεία και 
προκοπή μέσα από την καρδιά μας. 

Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σύλλογο Γονέων 
& Κηδεμόνων για τα δώρα που μοίρασε στους νικητές 
και που είναι πάντα δίπλα μας στις δραστηριότητες 
της σχολικής μονάδας.

Η κοπή της βασιλόπιτας έγινε χωριστά για κάθε 
τάξη του Δημοτικού Σχολείου και υπήρξαν έξι (6) τυ-
χεροί μαθητές, ένας από κάθε τάξη, στην Ά  τάξη, ο 
μαθητής  Αγράφας Γεώργιος, στην Β΄ τάξη, η μαθή-
τρια Δρακοπούλου Μαρίνα στην Γ΄ τάξη, η μαθήτρια 
Γκροπτσάι Λάουρα, στην Δ́  τάξη, η μαθήτρια Ζάβου 
Ευγενία, στην Ε΄ τάξη, η μαθήτρια Τόνεβα Αντωνία 
και στην ΣΤ΄ τάξη, η μαθήτρια Μπρέγιαννου Χρύσπα.

 Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του Σχολείου 
μας, δώρισε σε κάθε τυχερό ένα δώρο.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
Εκ μέρους του Γυμνασίου και Λυκείου ευχαριστή-

σουμε δημόσια το αρτοποιείο - φούρνο Βλαχέρνας 
Κολίντζα Χρήστο και τη γυναίκα του Λένα, που πρό-
σφεραν στο Γυμνάσιο Λεβιδίου τις πρωτοχρονιάτικες 
βασιλόπιτες.

Η κοπή της βασιλόπιτας έγινε χωριστά για κάθε 
τάξη του Γυμνασίου –Λυκείου τυχεροί μαθητές Γυ-
μνασίου ήταν: Ά  τάξη, η Ρουμελιώτη Ελένη, στην 
Β΄ τάξη, Μπίσια Στέλλα και στην Γ΄ τάξη, Μίρτσεβα 
Άννα.

Τυχεροί μαθητές Λυκείου ήταν :
 Ά  τάξη, Τσιώλης Γεώργιος Βασιλ., στην Β΄ τάξη, ο 

Προκόπος Φώτιος Ιωα. και στην Γ΄ τάξη, Παλούκος 
Παναγιώτης Στ.

 Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του Σχολείου 
μας, δώρισε σε κάθε τυχερό δύο (2) εισιτήρια από τον 
κινηματογράφο CINEVILLE Τρίπολης, για να παρα-
κολουθήσει κινηματογραφική ταινία της αρεσκείας 
του.
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B·Û›ÏË˜ TÛ·Ú‰›ÎÔ˜ §Â‚›‰È AÚÎ·‰›·˜ 22002
ÙËÏ: 6974 766733, fax: 27960 22264

lakistsardikos80@yahoo.gr

LEVIDI

Αν ισχύει ότι το παρελθόν είναι ο «οδηγός» για το 
μέλλον τότε από μία ιστορία σχεδόν δύο αιώνων μπο-
ρεί να εξαχθούν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για την 
σημερινή κατάσταση που περνά η Ελλάδα…...Πάμε 
λοιπόν πίσω στο 1824 και στο 1825.

Οι ανάγκες χρηματοδότησης του απελευθερωτικού 
αγώνα πιεστικές. O εξωτερικός δανεισμός ήταν ουσι-
αστικά μονόδρομος. Οι κυβερνήσεις της επαναστατη-
μένης Ελλάδας, στράφηκαν στο οικονομικό κέντρο 
της εποχής εκείνης, το Λονδίνο, για να αναζητήσουν 
δάνεια. Η ιστορία των δύο αυτών δανείων, αποδεικνύ-
εται ιδιαίτερα διδα¬κτική.

Το πρώτο δάνειο
Η ελληνική κυβέρνηση, στέλνει αποσταλμένους 

στην βρετανική πρωτεύουσα τους Ι. Ορλάνδο και Α. 
Λουριώτη. Αυτοί σε συνεργασία με το φιλελληνικό 
κομιτάτο* του Λονδίνου υπογράφουν δανειακή σύμ-
βαση (21/2/1824) με το οίκο Λόφναν ύψους 800.000 
στερλινών σε τιμή εκδόσεων 59% και επιτόκιο 5% και 
διάρκεια 36 ετών. Από τις 800.000 θεωρητικά θα δίδο-
νταν στην Ελλάδα μόνο οι 459.700 και από αυτό θα 
αφαιρούνταν ένα σημαντικό ποσό επειδή η συμφω-
νία προέβλεπε ότι θα προπληρώνονταν: οι τόκοι και 
τα χρεολύσια δύο ετών, οι προμήθειες και τα διάφο-
ρα έξοδα. Στην Ελλάδα έφθασαν μόλις 298.700 λίρες 
στερλίνες. Ας σημειωθεί ότι ως εγγύηση για τους τό-
κους των δανείων δόθηκαν όλα τα δημόσια έσοδα και 
για το κεφάλαιο όλα τα «εθνικά κτήματα».

Το δεύτερο δάνειο
Κεντρικός διαπραγματευτής o I. Ορλάνδος** αφού 

ο Λουριώτης έχει πεθάνει. Το δάνειο δόθηκε από την 
τράπεζα των αδελφών Ρικάρδο. Η συμφωνία υπογρά-
φηκε στις 7/2/1825. Το ονομαστικό κεφάλαιο ανέρ-
χονταν σε 2.000.000 στερλίνες που διαιρέθηκαν σε 
200.000 ομολογίες που εκδόθήκαν σε τιμή υψηλότερη 
55,5% υψηλότερη από την ονομαστική αξία.

Αυτό σημαίνει αυτόματα 1.100.000 στερλίνες κέρδος 
για τους τραπεζίτες. Παράλληλα προεισπράχθηκαν 
τόκοι 2 ετών (220.000 στερλίνες), χρεολύσια 1 έτους, 
προμήθεια πληρωμής τόκων (64.000), προμήθεια με-
σιτείας και διάφορα έξοδα. Το ποσό που τελικά εκκα-
θαρίστηκε ήταν 816.000 λίρες. Αλλά αντί ολόκληρο το 
ποσό αυτό να αποσταλεί στην Ελλάδα, απορροφήθη-
κε σε εξοπλιστικές δαπάνες εκτός Ελλάδος (!):

 Βαριά και ελαφρά όπλα: 77.000 στερλίνες. Παραδό-
θηκαν λιγότερα κανόνια και με μεγάλη καθυστέρηση.

 Παραγγελία ατμοκίνητων πλοίων στην Αγγλία και 
σύσταση εκστρατευτικού σώματος : 160.000 στερλί-
νες. Παραγγέλθηκαν 6 πλοία σε ναυπηγείο που είχε 
κεντρικό πελάτη τον Ιμπραήμ, που σάρωνε την Πελο-
πόννησο. Από αυτά έφθασαν στην Ελλάδα τρία (Καρ-
τερία, Ελπίδα, Ερμής) με μεγάλη καθυστέρηση.

Παραγγελία 2 φρεγατών στις ΗΠΑ: 155.600 στερλί-
νες. Η ιστορία είναι πέρα για πέρα απίστευτη: Οι δύο 

τους συμφώνησαν να σταλεί ως 
εμπειρογνώμονας στο ναυπηγείο 
των ΗΠΑ ένας... Γάλλος στρατη-
γός ιππικού (Lallemand)! Του έδω-
σαν μισθό 120 λίρες το μήνα και 
τον έστειλαν vα κάνει τον ναυπη-
γό. Μόλις ο γάλλος έφθασε στη Νέα 
Υόρκη απευθύνθηκε σε δύο ναυ-
πηγεία (Leroy, Bay? & Co και G.G. 
Howland).

Επέλεξε το πρώτο καθώς ένας από 
τους δύο συνεταίρους  ήταν πρόε-
δρος του φιλελληνικού κομιτάτου. 
Πριν ακόμα ξεκινούσαν οποιαδήπο-
τε εργασία εισέπραξαν μία επιταγή 
120.000 λιρών. Αμέσως μετά, ο γάλ-

λος συμφώνησε να αλλάξει η συμφωνία. Δηλαδή αντί να 
προχωρήσουν με βάση μία κλειστή τιμή το τελικό κόστος 
να υπολογίζονταν με βάση τις ώρες εργασίας!!!

Σε έξι μήνες που είχαν προθεσμία παράδοσης είχαν ει-
σπράξει 750.000 δολάρια και δεν είχαν παραδώσει ούτε 
βάρκα. Για να έχει κανείς ένα μέτρο σύγκρισης η κυβέρ-
νηση των ΗΠΑ, για όμοια πλοία πλήρωνε 250.000 δολά-
ρια το ένα. Δηλαδή είχε πέσει ένα «καπέλο» 250.000 μέχρι 
στιγμής. Το καπέλο θα έφθανε τις 550.000-600.000 αφού 
το κόστος του κάθε καραβιού θα κυμαίνονταν στις 500-
550.000 δολάρια.

Ζήταγαν μάλιστα άλλες 275.000 δολάρια για να συνε-
χιστούν οι εργασίες. Όμως δεν υπήρχε σάλιο αφού όλα 

τα λεφτά είχαν «φαγωθεί». Τότε ξεσπά το «σκάνδαλο του 
Λονδίνου» και αποφασίζεται να πουληθεί η μία από τις 
δύο. Την αγοράζει η αμερικάνικη Κυβέρνηση για 223.570 
δολάρια (225.000 δολάρια λιγότερο από ότι στοίχισε). 
Δηλαδή το ένα καράβι, που παραδόθηκε κόστισε 750.000 
δολάρια, δηλαδή υπερτιμολόγηση 500.000 δολαρίων.

*Ο ρόλος του φιλελληνικού κομιτάτου του Λονδίνου στις 
ληστρικές δανειακές συμβάσεις ήταν καθοριστικός και καυ-
στηριάστηκε ακόμα και από τον αγγλικό τύπο της εποχής.

**  Ο  Ορλάνδος ήταν γαμπρός του Κουντουριώτη, κυβερ-
νήτη της Ελλάδος. 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ…  ΔΑΝΕΙΩΝ  ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΙ ΑΣΠΟΝΔΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο (2) αρδευόμενοι αγροί στην 
περιοχή Έλους Κανδήλας (Μπεντένι – Διακό-
πι) 26,850 & 2, 721 στρεμμάτων (αρ. τεμ. 1437 
& 1438) αντικειμενικής αξίας 1.440 € το στρέμ-
μα, σε πολύ λογική τιμή. Πληροφορίες στο τηλ. 
6974324326.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 600τ.μ. με πέτρινο καλύ-
βι. Οδός ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 6, ΛΕΒΙΔΙ, τηλ. 
6947482028, Τρύφωνας.

Μικρές αγγελίες

Σήμερα, ύστερα από σκληρά μέτρα λιτότητος που 
μας επέβαλαν οι δανειστές μας τα 4 τελευταία χρόνια και 
εφάρμοσαν οι εδώ Ηγέτες μας, όταν με το τέλος του 2014 
έφθασε ο χρόνος να απαλλαγούμε από αυτόν τον βραχνά, 
με μεγάλο χρέος βέβαια, εκμεταλλευόμενοι την δική μας 
πολιτική αβεβαιότητα, άρχισαν να ζητούν ακόμη περισσό-
τερα.

Αλλά, αν ανατρέξουμε στην ιστορία του νεότερου Ελ-
ληνικού Κράτους και όχι μόνο, διαπιστώνουμε ότι δεν εί-
ναι μοναδική φορά που εκβιαστικά και με αντίποινα, μας 
έχουν επιβάλλει τα δικά τους συμφέροντα και προσβλη-
τικά για την αξιοπρέπειά μας, έχουν απαιτήσει παράλογα 
πράγματα οι «άσπονδοι φίλοι μας». Θα γίνει μια προσπά-
θεια να αναφερθούν κάποια τούτων, εξόχως σημαντικά:

1.  Το 1850, όταν οι τότε εδώ κυβερνώντες έστρεψαν το 
ενδιαφέρον τους προς την Τσαρική Ρωσία, οι Άγγλοι, για 
χάρη του διεθνούς τοκογλύφου Πατσίφικο και του δανει-
στού Οίκου Ρότσιλντ, οι οποίοι πίστευαν ότι είναι παντο-
κράτορες και πρέπει να ελέγχουν τα πάντα, απέκλεισαν 
το λιμάνι του Πειραιά με δεκάδες καράβια και πολυάριθ-
μα κανόνια. Οι Έλληνες της Αττικής τότε υπέφεραν ακόμη 
και από πείνα επί 4 περίπου μήνες, που ο στόλος του Πάρ-
κερ μας είχε αποκλείσει. Όταν εδόθη εντολή στον Μακρυ-
γιάννη να κάνει χρήση των όπλων εναντίον του, απήντη-
σε ότι ο Πάρκερ έχει περισσότερα κανόνια από τα δικά μας 
ντουφέκια και δεν εξετέλεσε την εντολή. Τελικώς, με πα-
ρέμβαση της Βασίλισσας της Αγγλίας Βικτωρίας, ελύθη ο 
αποκλεισμός.

2.  Το 1885 ο Άγγλος επιτετραμμένος Άρθουρ Νίκολσον. 
ήρθε σε αντιπαράθεση με έναν Χωροφύλακα και απαίτη-
σε με αναφορά του, απευθείας στον τότε Πρωθυπουργό 
Χαρίλαο Τρικούπη, να τον διώξει από τo Σώμα, όπερ και 
έγινε, παρακάμπτοντας το ΥΠΕΞ. Επειδή δε, στην αιτιο-
λογία της απολύσεώς του έριχνε ευθύνη και στον Νίκολ-
σον, αυτός απαίτησε η Ελληνική Σημαία να υποκλιθεί 
ενώπιόν του, παρουσία αγήματος. Ο Χαρίλαος Τρικούπης, 
προσμένοντας δάνειο από την Αγγλία προέβη και στην 
εκτέλεση της προβλητικότατης αυτής ενέργειας, ενώ το 
πλήθος των Ελλήνων πολιτών οργισμένο, εφώναε και με 
δυσκολία εκρατήθη μακριά. Κάτι από αυτά μας θυμίζει η 
Τρόικα των τελευταίων ετών.

3. Το 1914, με δόλο, υποχρέωσαν τον Ελληνικό Στρατό 
να εγκαταλείψει την Ελληνική Βόρειο Ήπειρο με το Πρω-
τόκολλο της Κέρκυρας που της δίνει αυτονομία, χωρίς 
ποτέ να εφαρμοστεί.

4.  Το 1922 συνέβαλαν οι τότε Μεγάλες Δυνάμεις, εκμε-
ταλλευθέντες και τον δικό μας διχασμό, στην καταστροφή 
-γενοκτονία του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας, την απώ-
λεια της Ανατολικής Θράκης  την συρρίκνωση του Ελλη-
νισμού.

5.  Το 1944-1949 συνέβαλαν αποφασιστικά στον νέον δι-
χασμό μας και στον εμφύλιο που ακολούθησε. Έτσι, ενώ 
είμαστε στην πλευρά των νικητών του Β’ Παγκοσμίου πο-
λέμου και όλοι υμνούσαν το Έπος του 1940, βρεθήκαμε τε-
λείως κατεστραμμένοι.

6. Το 1974 μας απαγόρευσαν με την δύναμη του δικαίου 
του ισχυρού, να υπερασπιστούμε τον Ελληνισμό της Κύ-
πρου μας στην Τουρκική εισβολή, με αποτέλεσμα το 40% 
της Ελληνικής αυτής νήσου, να τελεί ακόμη υπό Τουρκι-
κή κατοχή.

Πολλά ακόμη συμβάντα εις βάρος μας στη νεότερη 
ύπαρξή μας μπορεί να αναφερθούν. Κι αν αποτολμήσουμε 
να αναφέρουμε και το τι μας έχουν λεηλατήσει και αρπά-
ξει αυτοί που σήμερα μας κουνούν απειλητικά το δάκτυ-
λο σε μια σκοτεινή περίοδο που η Πατρίδα μας στέναζε 
υπό το βάρος βάρβαρου κατακτητή, τότε πραγματικά δεν 
υπάρχει αρχή και τέλος. Τα γλυπτά αριστουργήματα που 
μας έκλεψε ο Λόρδος του Έλγιν με τις ευλογίες του Σουλ-
τάνου, εξακολουθούν και σήμερα να κοσμούν το Βρετα-
νικό μουσείο. Η Αφροδίτη της Μήλου που άρπαξε ομά-
δα Γάλλων αρχαιολόγων το 1820, η Νίκη της Σαμοθράκης 
που άρπαξε το 1864 ο Γάλλος Πρόξενος στην Ανδριανού-
πολη Σαμπουζό και οι Καρυάτιδες της Θεσσαλονίκης, 
γνωστές ως οι Μαγεμένες της Θεσσαλονίκης που έκλεψες 
Γάλλος Μιλλέρ, όλα αυτά τα Ελληνικά αριστουργήματα 
κοσμούν το μουσείο του Λούβρου και προκαλούν το εν-
διαφέρον και τον θαυμασμό χιλιάδων επισκεπτών. Αλλά 
και οι Ενετοί δεν υστέρησαν σε αρπαγές και καταστρο-
φές. Κατέστρεψαν τον περίφημο Κολοσσό των Ναξίων 
στην Δήλο (ιερό νησί των Αρχαίων Ελλήνων) και άρπαξαν 
έναν λέοντα και δεύτερον από τον Πειραιά και τους το¬-
ποθέτησαν στο λιμάνι της Βενετίας (PORTO LEONE). Οι 
Τούρκοι κατακτητές ουδόλως εγνώριζαν από Αρχαίο Ελ-
ληνικό Πολιτισμό και έναντι κάποιας αμοιβής επέτρεπαν 
την λεηλασία Ελληνικών αριστουργημάτων.

Και ερχόμαστε και πάλι στο σήμερα αρχάς του 2015 με 
νέα Κυβέρνηση από την οποία απαιτούν να εφαρμόσει υπό 
επιτήρηση τα δικά τους δεδομένα γιατί είναι οι δα¬νειστές 
μας. Αυτό ιστορικά θυμίζει γεγονότα που έλαβαν χώρα το 
186 π.Χ. εις βάρος της Αχαϊκής Συμπολιτείας από τους 
δήθεν συμμάχους Ρωμαίους. Συγκεκριμένα τότε ο Στρα-
τηγός Φιλοποίμην ενίκησε τους αντιπάλους Σπαρτιάτες 
και επέβαλλε τους όρους του. Οι Ρωμαίοι, που δεν είχαν 
εγκρίνει κάτι τέτοιο, έστειλαν τον Ύπατο Άππιον Κλαύ-
διον στους Αχαιούς, ο οποίος με αλαζονική συμπεριφορά, 
τους είπε: «Οι Αχαιοί αφ’ εαυτών ώφειλαν να πράξουν ό,τι 
οι Ρωμαίοι έμελλε να επιβάλλουν».

Μήπως κάτι τέτοιο συμβαίνει και σήμερα; Βέβαια, τότε 
ο Στρατηγός Λυκόρτας έδωσε υπερήφανη απάντηση στον 
απεσταλμένο της Ρώμης. Σήμερα όμως, αυτοί που τα 
απαιτούν είναι οι δανειστές μας. Γεννάται όμως η απορία, 
πώς εμείς να χρωστάμε συνέχεια και να πλη¬ρώνουμε συ-
νέχεια, ενώ όλοι αυτοί που μας έχουν αρ¬πάξει τα πάντα 
να μη μας χρωστάνε τίποτα! 

Επιβάλλεται πλέον, να καταλογίσουμε και τα δικά μας 
λάθη. Δεν είναι δυνατόν να ζούμε με δανεικά, που θα τα 
επιστρέψουμε ενίοτε πολλαπλάσια και με σκληρούς όρους 
από τους δανειστές μας. Δεν είναι δίκαιον αυτά τα χρήμα-
τα να τα χρησιμοποιούν κάποιοι της εξουσίας και όχι μόνο 
προς ίδιον πλουτισμό και εκτός χώρας. Εδώ τονίζεται ιδι-
αίτερα ότι η αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η ακεραιότητα και 
η υπερηφάνεια ενός Λαού εξαρτάται από 4 κυρίως βασι-
κούς παράγοντες - Αρχές Ζωής.

 Από ισχυρή οικονομία που δεν στηρίζεται σε δανει-
κά, αλλά αποκλειστικά στην δική μας παραγωγική δρα-
στη¬ριότητα και ανάπτυξη, με δεδομένο ότι σεβόμαστε 
αυτά που έχουμε και ξοδεύουμε λιγότερα από αυτά που 
κερδίζουμε. Συναφείς οικονομικές, εμπορικές συμ¬φωνί-
ες αμοιβαίου ενδιαφέροντος με άλλα κράτη ή επι-χειρη-
ματίες είναι αναγκαίο να συνάπτονται.

- Από ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις ικανές να προ-
στα¬τεύουν την Ελευθερία και ακεραιότητα της Πατρί-
δος, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ειρηνική δράση 
και πρόοδο των πολιτών.

-  Στην εκλογή ικανών Ηγετών, ώστε να οδηγούν τον 
Λαό στην εξασφάλιση της ειρήνης και της ευημερίας των 
πολιτών και της χώρας, με δεδομένο ότι λειτουργούν 
σύμφωνα με το ρηθέν από τον Πλάτωνα το «Πατρίς εν 
μείζωνι μοίρα».

-  Στην νοοτροπία της κοινωνίας ότι άπαντες πρέπει να 
εργάζονται και να αμείβονται σύμφωνα με το Άρθρο 22 
του Συντάγματος.

Εκτιμάται ότι έτσι κερδίζονται όλα αυτά που προ-
αναφέρθηκαν και όχι με εκβιαστικά διλήμματα, όταν 
μάλιστα οφείλουμε πολλά δανεικά που ασυστόλως κά-
ποιοι επιτήδειοι έχουν πλουτίσει ή διοχετεύσει σε οικο-
νομικούς παραδείσους.

Τέλος, πρέπει όλοι να έχουμε υπόψη μας ότι οι δανει-
στές δυστυχώς για τους δανειζόμενους, έχουν πάντοτε 
το πάνω χέρι!


