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ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αν κάποιος τολμήσει να αμφισβητήσει δημοσίως τον πατριωτισμό
δημοσίου ανδρός οποιουδήποτε πολιτικού χώρου, τον πήρε και τον
σήκωσε, κατά το κοινώς λεγόμενο. Δυστυχώς όμως εκ των πραγμάτων
αποδεικνύεται ότι η υπερβάλλουσα ευθιξία δεν συμβαδίζει με «τα έργα
και τις ημέρες» όλων ανεξαιρέτως των πολιτικών της Μεταπολιτεύσεως, οι οποίοι φέρουν ακέραια την ευθύνη για τη σημερινή άθλια οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας. Αναλυτικότερα :
Μετά την Κυβέρνηση των Συνταγματαρχών, η οποία και αυτή παρέδωσε χρέος (330) εκατομμυρίων ευρώ, παρά το ότι είχε αρχίσει μια
μικρής κλίμακας βιομηχανική και αγροτική ανάπτυξη η μετέπειτα κυβέρνηση, στην προσπάθειά της να αλλάξει την προδικτατορική ακροδεξιά εικόνα της, και να εμφανιστεί φιλολαϊκή και ολίγον σοσιαλιστική
ανέβασε το χρέος στα 2,2 δις ευρώ.
Αλλά και αυτό το νούμερο φαντάζει αμελητέο, συγκρινόμενο με εκείνο των 23 δις ευρώ, στο οποίο εκτινάχτηκε στο τέλος του 1989. Κατά
την ίδια περίοδο η οικονομία δέχεται δύο ακόμη καίρια πλήγματα. Το
πρώτο με το κλείσιμο των μεγαλύτερων βιομηχανιών της χώρας, όπως
η Ιζόλα, η Πίτσος, η Πειραϊκή - Πατραϊκή κ.ά. λόγω των αλόγιστων
αυξήσεων των μισθών των εργαζομένων και των εργοδοτικών εισφορών, αλλά και των αδικαιολόγητων, για ψύλλου πήδημα, απεργιών και
συνδικαλιστικών αυθαιρεσιών και το δεύτερο με τη λεγόμενη αγορά
του αιώνος, κατά την οποία η ελληνική οικονομία πλήρωσε ακριβά την
εξωφρενική απόφαση των ιθυνόντων να προμηθευτούμε δύο τύπους
μαχητικών αεροσκαφών του ιδίου ρόλου (Mirage 2000 και F – 16), για
να γίνουν πλουσιότερα ορισμένα υψηλόβαθμα στελέχη. Η ερχόμενη
κυβέρνηση συνέβαλε περισσότερο στην καθίζηση της οικονομίας της
χώρας έβαλε και αυτή το λιθαράκι της «χαρίζοντας» ορισμένες χρεοκοπημένες ΔΕΚΟ, σε ιδιώτες, με το αζημίωτο φυσικά.
Η περίοδος όμως που φαίνεται να έχει σημαντική συμβολή στην καθοδική πορεία της οικονομίας της χώρας, είναι εκείνη της επόμενης
κυβέρνησης για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος συνδέεται με την είσοδο
της χώρας στην ΟΝΕ και ο δεύτερος με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και
όσον αφορά τον πρώτο, αποτελεί κοινό πλέον τόπο ότι τα οικονομικά στοιχεία της χώρας δεν πληρούσαν τα κριτήρια για την είσοδό της
στην ΟΝΕ. Επειδή όμως «στην Ελλάδα ζούμε», όπως έλεγαν, κάλεσαν
εδώ τους Αλχημιστές της Εβραϊκής Τράπεζας Goldman Sachs, οι οποίοι
με ένα SWAP, το οποίο είναι μια μέθοδος «δημιουργικής λογιστικής»,
κάλυψαν το πραγματικό χρέος της χώρας στα χαρτιά και ως εκ τούτου μπήκαμε στο ευρώ «με το σπαθί μας». Όσο για τους Ολυμπιακούς
αγώνες; Και εκεί τα πράγματα είναι επίσης γνωστά. Η Κυβέρνηση,
λόγω άλλων, πλέον σημαντικών απασχολήσεων … καθυστέρησε πολύ
να κατασκευάσει τα Ολυμπιακά έργα, με αποτέλεσμα να μην έχει το
χρόνο να δημοπρατήσει και κατά συνέπεια να προβεί σε κατ’ ευθείαν
αναθέσεις με πολλαπλάσιο κόστος.
Δυστυχώς και η επόμενη κυβέρνηση ήταν στο ίδιο μήκος κύματος με
τις προηγούμενες, με αποτέλεσμα να αυξήσει το χρέος της χώρας κατά
57!! δισεκατομμύρια ευρώ. Τόση μάλιστα ήταν η ανευθυνότητα του οικονομικού επιτελείου, ώστε όταν η οικονομική κρίση πατούσε για τα
καλά το κατώφλι της χώρας, εκείνη αύξαναν τους μισθούς των δικαστικών κατά 80,5% και έδιναν αναδρομικά από 115.000 ευρώ στους
πρωτοδίκες, έως και 187.500 ευρώ στους προέδρους των ανωτάτων
δικαστηρίων.
Τελικά η βόμβα της χρεοκοπίας έσκασε στα χέρια του επόμενου πρωθυπουργού ο οποίος είχε τέτοια άγνοια της καταστάσεως, ή τέτοια
πρεμούρα να γίνει πρωθυπουργός, ώστε ακόμη και την ώρα που το καράβι βυθιζόταν, εκείνος ως άλλος Καπετάνιος του Τιτανικού, κραύγαζε
«λεφτά υπάρχουν», μέχρι την ώρα που από το ακριτικό Καστελόριζο
μας ανακοίνωσε ότι μας παραδίδει, για τα περαιτέρω, στους τοκογλύφους της Τρόικα και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τα περαιτέρω δεν νομίζω ότι χρειάζονται επεξήγηση, διότι τα βιώνουμε μέχρι
σήμερα.
Και το ότι όλοι ανεξαιρέτως οι πολιτικοί ηγέτες ακολούθησαν την
ίδια καταστροφική οικονομική πολιτική, με στόχο να είναι αρεστοί
στους ψηφοφόρους τους και να νέμονται ακωλύτως στην εξουσία,
είναι γνωστό. Εκείνο όμως που δεν γνωρίζει η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι το εξής. Ενώ οι Ευρωπαίοι και κυρίως
οι Γερμανοί και οι Γάλλοι γνώριζαν την πραγματική οικονομική κατάσταση της Ελλάδος, επέτρεψαν την ένταξη της Ελλάδος στην ΟΝΕ.
Οι λόγοι ήσαν κυρίως δύο. Πρώτον ότι η Ελλάδα, ως μια αγροτική
χώρα, δεν ήταν ανταγωνιστής των βιομηχανικών αυτών χωρών. Και
δεύτερον ότι λόγω της κακής της οικονομίας θα ήταν αναγκασμένη να
δανείζεται συνεχώς από τα κράτη αυτά. Πριν όμως τα δανεικά έφταναν
στην Ελλάδα, θα ξαναγύριζαν πάλι πίσω, μέσω των προμηθειών των
LEOPARD, MIRAGE, MERCEDES, VW, BMW, OPEL, PEUGEOT,
CITROEN κ.λ.π. και σε μας θα έμεναν οι δυσβάσταχτοι τόκοι.
Κλείνοντας το σύντομο αυτό σημείωμα ευλόγως γεννάται το ερώτημα. Η ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση της χώρας βαρύνει τον κ. Σόιμπλε και την κ. Λαγκάρντ, όπως διατείνονται τα κόμματα των μνημονίων και τα φερέφωνά τους στα ΜΜΕ, ή οι δικοί μας πολιτικοί άνδρες,
συνέχεια στη σελ. 5 2
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ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Στις 13-8-2017, ημέρα Κυριακή, ο
Φιλοτεχνικός Σύλλογος διοργάνωσε
μνημόσυνο στην μνήμη των Αφών
Ζάβου (δωρητών του κτιρίου όπου
στεγάζεται το Λαογραφικό Μουσείο). Το Δ. Σ. του Φ. Σ. παρευρέθη
σύσσωμο στην εκκλησία. Μετά το
πέρας του εκκλησιασμού, παρέθεσε
καφέ στην πλατεία του χωριού μας σε
συνδημότες. Μέσα απ΄ αυτό, ο Φ. Σ.
θέλει να ευχαριστήσει για μια ακόμα
φορά τους αδελφούς Ζάβου για την
προσφορά τους στο χωριό μας και
στο Σύλλογο.
Στις 29-8-2017, ημέρα Τρίτη. Έργο
βανδάλων και απολίτιστων, αντικρύσαμε στην πλατεία του χωριού μας.
Νεκρός ένας σκύλος με τη διαδικασία
της φόλας. Καταδικάζουμε ασυζητητί το γεγονός σαν άτομα, σαν σύλλογος, σαν κοινωνία. Στιγματίζουμε
όμως και κατηγορούμε την πολιτεία,
τη δημοτική αρχή, για την αδιαφορία
και την αδράνειά τους στο θέμα των
αδέσποτων ζώων, εν προκειμένω των
σκύλων. Πού είναι η πολιτική και οι
ενέργειες της Δημοτικής Αρχής στα
συνεχώς αυξανόμενα αδέσποτα ζώα,
πού είναι οι φιλοζωικές εταιρείες να
συνδράμουν, πού είναι τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ
και πού πάνε τα λεφτά απ΄ αυτά τα
προγράμματα για το θέμα των αδέσποτων, όπως (κατάλληλες εγκαταστάσεις για τα αδέσποτα, στειρώσεις
κ.λπ.).
Για το θέμα των αδέσποτων ζώων
με αφορμή το πρόσφατο γεγονός
προγραμματίζεται ειδική συζήτηση
με τη συμμετοχή των πολιτών, Δημοτικής Αρχής, Φιλοζωικών εταιρειών,
Κτηνιάτρων κ.λπ.), σε ημερομηνία
που θα ανακοινωθεί προσεχώς από
την Τοπική Κοινότητα Λεβιδίου.
συνέχεια στη σελ. 5 2

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΣΤΟ ΛΕΒΙΔΙ
Στις 16-8-2017, ημέρα Τετάρτη. Με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου στην
πλειοψηφία νεαροί και νεαρές εδόθη στο θεατράκι στο Γυμνάσιο – Λύκειο
Λεβιδίου, παράσταση Καραγκιόζη με το έργο «Ο Καραγκιόζης και ο γαμπρός
του κουτιού» από τον Καραγκιοζοπαίχτη Δεληγιάννη Παναγιώτη.
Η παράσταση ήταν προσφορά του Φ. Σ.
Στις 17-8-2017, ημέρα Πέμπτη. Βραδιά – Πάρτι Νεολαίας.
Για μια ακόμη χρονιά οι νέοι του χωριού μας στον θαυμάσιο χώρο της Κάτω
Βρύσης οργάνωσαν μία καταπληκτική μουσική βραδιά. Η συμμετοχή των

O ΦIΛOTEXNIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΛEBIΔIOY
ΓIA NA ΣYNEXIΣEI THN EKΔOΣH THΣ EΦHMEPIΔAΣ
XPEIAZETAI ΤHN OIKONOMIKH ΣAΣ YΠOΣTHPIΞH!
Μπορεί να επαναλαμβανόμαστε συχνά, αλλά η ανάγκη
της συμμετοχής όλων στην οικονομική υποστήριξη του
Συλλόγου μας είναι μεγάλη. Η οικονομική κρίση που βιώνουμε όλοι, έφερε σαν αποτέλεσμα την μείωση των συνδρομών που στηρίζουν την έκδοση της εφημερίδας. Κάθε
φορά που είναι να προχωρήσουμε στην παραγωγή και
ταχυδρόμηση νέου φύλλου, το καταφέρνουμε με μεγάλη
δυσκολία. Έτσι και τώρα. Δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση
να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα καταφέρουμε να καλύψουμε οικονομικά το επόμενο φύλλο! Μόνο εσείς, καταβάλλοντας την συνδρομή σας, μπορείτε να το εξασφαλίσετε.
Tο Δ.Σ. του Φιλοτεχνικού Συλλόγου Λεβιδίου

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

συνέχεια στη σελ. 5 2

Oι δράσεις του Φ. Σ.

Ξεκίνησαν και φέτος ΔΩΡΕΑΝ οι απογευματινές δράσεις των τμημάτων του Συλλόγου μας,
για τα μέλη μας και από τα μέλη μας (παγκράτειο άθλημα, τμήμα εκμάθησης Η/Υ, τμήμα εκμάθησης παραδοσιακών χορών) στην αίθουσα
του Φ. Σ.
Ευχόμαστε σε όλους, σε όλα τα μέλη μας που
εμπλέκονται καλή χρονιά, καλό χειμώνα και
πάνω απ΄ όλα υγεία.
Το Δ. Σ. του Φ. Σ.

Διαβάστε μας και στο internet!
Πλέον θα μπορείτε να διαβάζετε 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.
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S.O.S.

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:
Ανατολή:
Άρτεμις:
Αρχοντικό Πάρχα:
Δρυάδες:
Έπαυλη:
Θέα:
Mαινάλια:
Πανόραμα:
Νεφέλη:
Παρασκευόπουλος:
Πλάτανος:
Φιλοξενία:
Levidi Suites:
Villa Vager:

2796022328
27960 22123
27960 22600
27960 22010
27960 29019
27960 22098
27960 22272
27960 29029
2710 238805
2710 371119
27960 22444
27960 22162
27960 22229
27960 22307
27960 22288
27960 22073

ΣΥΓΚOΙΝΩΝΙΕΣ
ΚΤΕΛ Αρκαδίας:
Σταθμός Αθηνών:
Σταθμός Τρίπολης:
Στάση Λεβιδίου:

210 5132834
2710 222560
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

(Στον επιστήμονα στον οικολόγο)

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΛΕΒΙΔΙΟΥ

Για 2η χρονιά η θεατρική ομάδα Λεβιδίου «ΘΕΑΤΡΑΛΩΣ» συνέχισε την
επιτυχημένη πορεία της. Μετά την εντυπωσιακή επιτυχία της 1ης χρονιάς
της, με τον «Μαυρογιαλούρο» εντυπωσίασε και φέτος με τις παραστάσεις
που έδωσε, αποδίδοντας το έργο του Δημήτρη Ψαθά, σε διασκευή, «Ξύπνα
Βασίλη». Οι τέσσερις παραστάσεις που έδωσαν οι ερασιτέχνες ηθοποιοί μας
(12, 15, 21, 25 Αυγούστου) βρήκαν θερμότατη ανταπόκριση απ’ το κοινό του
Λεβιδίου και όχι μόνο, αφού γέμισαν και τις τέσσερις φορές ασφυκτικά την
Αίθουσα που έγινε η παράσταση.
Πλέον των 900 ατόμων παρακολούθησαν τις τέσσερις παραστάσεις, μένοντας ικανοποιημένοι από την απόδοση των ηθοποιών και την όλη διοργάνωση αυτής της θεατρικής δράσης.
Οι ηθοποιοί μας απέδωσαν τα μέγιστα, αγγίζοντας επαγγελματικά στάνταρ, αφήνοντας έκδηλη τη χαρά και την ικανοποίηση στους θεατές. Δουλειά και κόπος 10 μηνών απέδωσε καρπούς. Υπό την καθοδήγηση και την
σκηνοθετική επιμέλεια όλης της ομάδας από την Χριστίνα Πραγκαστή, όλα
τα παιδιά, δημιούργησαν προσδοκίες για το μέλλον και το θεατρικό γίγνεσθαι της μικρής μας κοινωνίας και όχι μόνο. Απ’ το στόμα όλων έβγαινε το
«Μπράβο σας, συγχαρητήρια, περιμένουμε το επόμενο». Εκείνο που επίσης
αξίζει να τονισθεί είναι ότι όλα τα έξοδα για να στηθεί και να προβληθεί αυτή
η παράσταση (φώτα, μουσική, τυπογραφείο, έξοδα τεχνικής φύσεως, βιντεοσκόπηση, φωτογραφίες, διάφορα υλικά) τα κάλυψαν από την τσέπη του οι
ίδιοι οι ηθοποιοί μας.
Για τις πρόβες επί 10 μήνες, για τα έξοδα εξ’ ιδίων, για την δουλειά την
προσωπική των ίδιων των ηθοποιών το αποτέλεσμα αποζημίωσε. Εντυπωσιακές παραστάσεις, πλήρης ικανοποίηση του κοινού και αποδοχή από τον
κόσμο. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές την μεγάλης επιτυχίας,
σκηνοθέτη, ηθοποιούς, υποβολείς, ταξιθέτες, μουσικούς, εθελοντές τεχνικούς, θεατές. Μπράβο παιδιά και του χρόνου για το επόμενο.
Σκηνοθέτης: Χριστίνα Πραγκαστή
Μουσική επιμέλεια: Χρίστος Καρβουνιάρης
Ήχος/ Φώτα/ Βίντεο/ Φωτογραφίες: Κώστας Καρβουνιάρης
Υποβολείς: Μαρίνα Ρογάρη – Μαρία Γκιντώνη
Ταξιθέτες: Σπύρος Βεργάκης - …………
Μακιγιάζ: Παναγιώτα Πραγκαστή
Έπαιξαν οι ηθοποιοί:
Ποιητής Φανφάρας: Παπαγγελής Βαγγέλης
Βασίλειος Βασιλάκης: Λούρας Χρήστος
Μάνος Χατζηστραπάτσος: Δημητρακόπουλος Κώστας
κα Φαρλάκου: Παγκαστή Παναγιώτα
Περικλής Αναγνώστου: Ζάβος Βασίλης
Ντίνα Βασιλάκη: Ζιάζιαρη Ιωάννα
Αντιγόνη Βασιλάκη: Ξύδη Παναγιώτα
Υπηρέτρια Ιουλία: Σταματοπούλου Τούλα
Υπηρέτρια Τασία: Δημητρακοπούλου Τζ.
κος Λαμπίρης εργοστασιάρχης: Ζάβος Δημήτρης
Καφετζής: Ζαρμπαλάς Βλ.
Υπηρέτης – Αστυνομικός: Καρούντζος Γιάννης
Α΄ κυρία: Ρογάρη Μαρίνα
Β΄ κυρία: Γκιντώνη Μαρία
Λαχειοπώλης: Ο μικρός Ιωάννης Καμπέλος
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΒΙΔΙΟΥ

Μελίσσι ανθρωποθάλασσα και πού να τους βολέψεις
- φροντίζουν εξοντωτικά των ισχυρών οι βλέψεις
Οι Μεσαιώνιοι Αρχιερείς φοβόντουσαν μην ίσως
τους καταστρέψ’ η πρόοδος, τη μάχονταν με μίσος
Μη σπαταλάς αλόγιστα τις ώρες, μην κοιμάσαι
τη φόρτιση της αστραπής, το φως του Ήλιου πιάσε
προσφέρονται διαθέσιμα σε πλήρη αντιστοιχία
της σκέψης ο δυναμισμός της φύσης τα στοιχεία.
Πεδίο δράσης λεύτερο χειροπιαστές οι λύσεις
θάταν οπισθοδρόμισμα να μη τ’ αποτολμήσης.
Κόψε του μαύρου τη ροή, της φύσης τον εφιάλτη
έγινε πήχης ασταθής ταλαιπωρεί τον Άλτη
Πεντέξη της Ανατολής και Δυτικούς Πεντέξη
λάθος Θεού, διαβόλου νους τους έχουν επιλέξει.
Φρέναρε τους αχόρταγους το χρήμα μετανάστη
στοχοποιεί συμφέροντα, βοηθά τον καταχράστη.
Μη σπαταλάς το μέταλλο σε χρήση των πολέμων
Λαών αιμοφτυσήματα δεν είναι των ανέμων
Φτιάξε Ρομπότ πανέξυπνο τα δάση να φυλάει
από τον άθλιο εμπρηστή, να κρώζει να λαλάει
κι όπου υπάρχει χέρσα Γη, βαριέται μαραζώνει
βάλτο σε προγραμματισμό και στείλ’ το να οργώνει
Πετούμενα περπατητά, θάλασσα, δέντρα, δάση
της φύσης μεγαλούργημα σε λαξεμένη φτειάση.
Φέρτε τις φεγγαρονυχτιές τα τρεμουλιάζοντ’ άστρα
το γαλανό τον ουρανό της ατμοσφαίρας πάστρα.
Το ζωικό ασφυκτιά μ’ έντονο καρδιοκτύπι
νέφος μουντό τριγύρω μας, των μηχανών οι ρύποι…
Τρελαίνεται το φυτικό, οι εποχές αλλάζουν
αφύσικα φαινόμενα το βιάζουν, τ’ ωριμάζουν.
Πράσινοι καλοθελητές της φύσης μας φροντίδα
σαλπίζουν σήμα S.O.S. όσο υπάρχει ελπίδα
προσπάθεια για παράταση σ’ αυτή την ύπαρξή μας
οδυνηρή κι αβέβαιη η μετεξέλιξή μας.
Ίσως, όντα μελλούμενα, να πάρουν τη σειρά σου
πιο συνετά, πιο λογικά, θα πουν στη συφορά σου:
- Εξελιγμένε άνθρωπε, της φύσης καταλύτη,
συνέβαλες στο τέλος σου σε τούτο τον πλανήτη.
Σάββας Γκιντώνης, 2008, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ
μαύρο = πετρέλαιο / Άλτης = καταναλωτής
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Ύστερα από τη μεγάλη επιτυχία της δεύτερης γιορτής νεολαίας, που πραγματοποιήθηκε στις
18 Αυγούστου στην Κάτω Βρύση,
οι νέοι του χωριού μας θα ήθελαν
να ευχαριστήσουν εγκάρδια τόσο
το Φιλοτεχνικό Σύλλογο Λεβιδίου όσο και το Δήμο Τρίπολης για
την πολύτιμη συμβολή τους στη
διοργάνωση της βραδιάς. Φυσικά
ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει και
σε όλους εκείνους τους ανώνυμους
-νεότερους και μεγαλύτερους- που
εργάστηκαν σκληρά για να περάσουμε όλοι μια υπέροχη βραδιά.
Ραντεβού τον Αύγουστο του 2018.

Καπετάν Αλέξης Νικολάου
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Αρχηγός των στρατευμάτων περιφέρειας Τριπολιτσάς

Ο μεγάλος ήρωας του Λεβιδίου

Στις 26 Νοεμβρίου συμπληρώνονται 191 χρόνια από τη δεύτερη μάχη
του Λεβιδίου και τον ηρωϊκό θάνατο
του καπετάν Αλέξη Νικολάου, που
με την ξεχωριστή παρουσία του στον
απελευθερωτικό αγώνα του 21 αναδείνθεκε σε ηγετική φυσιογνωμία και
αποτέλεσε καύχημα για την γενέτειρά του το Λεβίδι.
Στην ηρωϊκή αυτή μορφή ήταν αφιερωμένο το περυσινό Πανλεβιδιώτικο Αντάμωμα με εκδηλώσεις τιμής
και μνήμης για τον ίδιο και τους συναγωνιστές του, που έπεσαν στο Λεβιδιώτικο κάμπο. Επίκεντρο η μονή
της Αγίας Ελεούσας στην Βλαχέρνα,
στον περίβολο της οποίας και ο τάφος του μεγάλου συμπατριώυη μας.
Αλλά και την επομένη ημέρα 21/8/16
στον ναό του Προδρόμου με την πανηγυρική λειτουργία και δοξολογία
για τη λήξη του ανταμώμα5τος, όπου
μνημονεύτηκαν τα ονόματα του καπετάν Αλέξη και των άλλων συμπατριωτών.
Για τον Λεβιδιώτη ήρωα μίλησε ο
πρόεδρος του Συλλόγου Λεβιδιωτών
Αττικής «Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Παπαναστασιου» Γιάννης Αποστολόπουλος, την ομιλία του οποίου δημοσιεύουμε με την ευκαιρία της φετινής
επετείου:

«Εκείνους εκ των Ελλήνων πρέπει
να επαινώμεν και να μακαρίζωμεν,
όσοι άφησαν τα ίδια έργα και συμφέροντα, και έτρεξαν, εκοπίασαν και
εθυσιάσθησαν δια την κοινήν ελευθερίαν και δια την εθνικήν δόξαν,
και δεν εμισθώθησαν δι απόκτησιν
υλικήν. Τούτων τα ονόματα και τας
πράξεις πρέπει να αναγράψωμεν με
χρυσά γράμματα δια να σώζεται η
εθνική φιλοτιμία».
Την παρακαταθήκη αυτή του ιστορικού Φωτάκου που προσδιορίζει το
χρέος των Ελλήνων προς τους ήρωες
του απελευθερωτικού μας αγώνα του
1821 ακολουθεί το 10ο Πανλεβιδιώτικο αντάμωμα που είναι αφιερωμένο
στον μεγαλύτερο ήρωα του Λεβιδίου, τον Αλέξιο Νικολάου ή Λεβιδιώτη. Έτσι με την συμπλήρωση των 190
χρόνων από την ηρωική θυσία του το
1826, όλοι οι Λεβιδιώτες από την Ελλάδα αλλά και τις χώρες του εξωτερικού αποτείουμε φόρο τιμής στο μεγάλο αυτό αγωνιστή της ελευθερίας
της πατρίδας.
Ο Καπετάν Αλέξης Νικολάου είχε
από νωρίς την φλόγα για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού και είχε ο
ίδιος μυηθεί στην Φιλική Εταιρεία
από τον γιατρό και κατά την επανάσταση στρατηγό Παναγιώτη Γιατράκο από την Λακωνία. Με την κήρυξη της επαναστάσεως των Ελλήνων
πολύ γρήγορα ο καπετάν Αλέξης
αναδείχθηκε σε ηγετική φυσιογνωμία, όπως καταγράφεται στα απομνημονεύματα σχεδόν όλων αγωνιστών
του απελευθερωτικού αγώνα.
Ενδεικτικά ο αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Φρατζής σημειώνει :
«Μετά την έναρξιν της Ελληνικής επαναστάσεως εφάνησαν και
νέοι στρατιωτικοί αρχηγοί με ικανόν
αριθμόν στρατιωτών υπό τας οδηγίας των. ……Εκ Τριπολιτζάς ο Μπηλίδας, ο Αλέξιος Νικολάου, ο Ιερόθεος Αθανασόπουλος...»
Επίσης ο ιστορικός Φωτάκος αναφέρεται στον ηγετικό ρόλο του καπετάν Αλέξη σημειώνοντας:

«Η όλη επαρχία (Τριπολιτσάς) εδιαιρείτο εις δύο τμήματα το βόρειον και
το μεσημβρινόν»
Και ως προς το βόρειο τμήμα πρώτο μεταξύ των οπλαρχηγών αναφέρει
τον Αλέξιο Νικολάου - Λεβιδιώτη.
Ο καπετάν Αλέξης που είχε συγκροτήσει σημαντική στρατιωτική
δύναμη από το Λεβίδι και τις γύρω
περιοχές αναφέρεται σε πολλές μεγάλες μάχες του απελευθερωτικού
αγώνα. Επιτελική η θέση του στην
μάχη των Δερβενακίων υπό τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Την παρουσία
του επιβεβαιώνουν πολλοί αγωνιστές
και ενδεικτικά ο Αμβρόσιος Φρατζής
σημειώνει:
«Την δε επιούσαν (18 Ιουλίου), ο Δ.
Πλαπούτας, ο Δ. Δελιγιάννης, ο Τζανέτος Χριστόπουλος, ο Ν.Ζαριφόπουλος και ο Αλέξιος Λεβιδιώτης, με όλον
το υπό την οδηγίαν των στρατόν, συγκείμενον από 2.200 πλησιάσαντες
μέχρι των αμπελώνων της Άκωβας,
περικυκλώσαντες τον πρόποδα του
Προφήτου Ηλιού...»
Ο ίδιος ο Αμβρόσιος Φρατζής καταχωρεί την παρουσία του καπετάν
Αλέξη στην πολιορκία των Πατρών
τον Μάρτιο του 1822 σημειώνοντας
ότι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εμοίρασε την δύναμη των Ελλήνων σε
διάφορες περιοχές, σε μία από τις
οποίες όρισε επικεφαλής το γιό του
Γενναίο Κολοκοτρώνη και μαζί του
τους Γεώργιο Σέκερη και τον Αλέξιον
εκ Λεβιδίου.
Ο καπετάν Αλέξης μετείχε επίσης
στην πολιορκία της Τριπολιτσάς με
άλλους οπλαρχηγούς ενώ πήρε μέρος
όπως ήταν φυσικό στην πρώτη νικητήρια μάχη του Αγώνα που έγινε στο
Λεβίδι στις 14 Απριλίου 1821 κατά
την οποία σκοτώθηκε και ο Αναγνώστης Στριφτόμπολας.
Πέρα από την φιλία του με τον Γέρο
του Μοριά, Θεόδωρο Κολοκοτρώνη,
είχε στενή σχέση με τον Παπαφλέσσα και αναφέρεται ως ο στενότερος
συνεργάτης του στην ηρωική μάχη
στο Μανιάκι κατά των δυνάμεων του
Ιμπραήμ.
Δεν θα επεκταθούμε στην συμμετοχή του καπετάν Αλέξη σε άλλες
μεγάλες μάχες για την οικονομία του
χρόνου καθώς όσα προαναφέρθηκαν καταδεικνύουν την όλη παρουσία του.
Η μεγάλη συμβολή του καπετάν
Αλέξη στον απελευθερωτικό αγώνα
τον ανέδειξε ως επικεφαλής των δυνάμεων ολόκληρης της επαρχίας της
Τριπολιτσάς μετά από τον επισυμβάντα θάνατο του Γεωργίου Σέκερη.
Σε σχετική επιστολή της 22 Νοεμβρίου 1822 των διαφόρων εκπροσώπων της περιφέρειας, μεταξύ άλλων,
αναφέρεται:
«Γενναιότατε ταξίαρχε, κύριε Αλέξιε
Νικολάου εκ Λεβιδίου.
Η επαρχία μας άπασα εις εν συνελθούσα σε εψήφησε προβιβάζουσα σε
Αρχηγόν των Στρατευμάτων αυτής
δια τα άξια προτερήματα σου.
Οφείλεις λοιπόν και η γενναιότης
σου Αρχηγός ονομαζόμενος να τιμήσης αυτό το παρά της Επαρχίας δοθέν
σοι επάγγελμα, αγαπών τους υπό σε,
και τους πάντα τιμών, άξιος γεννόμενος και του επαγγέλματος σου, δια των
γενναίων προτερημάτων και συνετών
φρονημάτων σου.
Ο δε των πάντων εχθρών ορατών
και αοράτων νικητής τίμιος και ζωοποιός Σταυρός είη μετά σου, και μετά
της συνοδείας σου, συνοδοιπορών και
συμπολεμών σοι, και εν καιρώ θέλεις
λάβει τους στεφάνους των αγώνων και
ανδραγαθημάτων σου».
Ενάμιση χρόνο αργότερα η προσωρινή διοίκηση της Ελλάδος διορίζει
τον καπετάν Αλέξη «πολιτάρχη της
πόλεως Τριπολιτσάς» με επιστολή
στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος,
Μινιστέριον του Πολέμου
Προς τον Χιλίαρχο Αλέξιον Νικολάου Λεβιδιώτην
Η Υπερτάτη Διοίκησις βεβαιωθείσα
δια τον προς την Πατρίδα ζήλον σου
και διά την εις τας προσταγάς της ευπείθειαν σου, έκρινεν εύλογον δι’ επιταγής της εξελθούσης κατά τας 22 του
τρέχοντος υπ’αριθμού 2827, (της οποία
σοι εμπεριέχεται το αντίγραφον), να
σοι εμπιστευθή την Πολιταρχίαν της
πόλεως Τριπολιτζάς».
Πολύ σύντομα ο καπετάν Αλέξης
προάγεται στον βαθμό του αντιστρατήγου και του αποστέλλεται σχετική

επιστολή στην οποία μεταξύ άλλων
αναφέρεται:
«Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος,
Το Υπουργείον των Πολεμικών
Προς το Χιλίαρχον Κύριον Αλέξιον
Νικολάου
Η Σεβαστή Διοίκησις δια σημερινής
επιταγής υπ’ αριθ. 334, δια τας προς
την Ελλάδα εκδουλεύσεις σου, στρατιωτικήν εμπειρίαν σου, και προς την Διοίκησιν ευπείθειαν σου, σε προβιβάζει
εις τον βαθμόν της Αντιστρατηγίας».
Ο μεγάλος Λεβιδιώτης αγωνιστής
δεν έμεινε όμως στις δάφνες και τα
αξιώματα ούτε αρκέστηκε στην αναγνώριση των μέχρι τότε πολλών υπηρεσιών στον απελευθερωτικό αγώνα.
Συνέχισε να μάχεται χωρίς ανάπαυλα
για την απελευθέρωση του έθνους.
Βάση του ήταν το μοναστήρι της Αγίας Ελεούσας στον Μπεζενίκο όπως
ονομαζόταν τότε η Βλαχέρνα. Από
εκεί με πολλές εξορμήσεις προκαλούσε ιδιαίτερες φθορές στις εχθρικές
δυνάμεις και η όλη αυτή επαναστατική του δράση σφραγίστηκε με την
ηρωική θυσία του κατά την δεύτερη
μάχη του Λεβιδίου στις 13 ή κατά άλλους 15 Νοεμβρίου 1826.
Ο ιστορικός Φωτάκος περιγράφει
τον ηρωικό του θάνατο σημειώνοντας μεταξύ άλλων:
«Μετά την αναχώρησιν του Ιμβραήμ από την Τριπολιτσάν εις τα Μεσσηνιακά φρούρια δια να ξεχειμάσει
εκεί, η μείνασα φρουρά της πόλεως,
η οποία και άλλοτε είχεν έβγει επίτηδες, εβγήκαν και κατά την νύκτα
της 12 ξημερώματα 13 του μηνός Νοεμβρίου του 1826, και ανέβηκαν εις
του Μπιλάλη το χάνι, θέσιν γνωστήν,
απέχουσαν δε από της Τριπολιτσάς
σχεδόν τέσσερας ώρας. Εκεί δε κατά
την θέσιν Άγιος Νικόλαος και Κακή
Πλεύρα επάνω άφησαν κρυμμένον
το τακτικόν στράτευμα, το οποίον
εσύγκειτο από χιλίους περίπου άνδρας δια να το μεταχειριστούν ύστερον. Ένα δε σώμα καββαλαραίων έως
εκατόν πενήντα εξαπλώθηκαν εις
τον κάμπον του Λεβιδίου δια λάφυρα, και δια να ημπορέσουν να τραβήξουν τους Έλληνας κάτω, επήγαν
και εις τα πέριξ χωρία Καλπάκι (Αρχαίον Ορχομενόν), Ρούση, Νούδημον
και Μποτιά.
Ο δε Αλέξιος Λεβιδιώτης μαθών,
ότι οι Τούρκοι ευρίσκοντο εις τον
κάμπον, έτρεξε κατά το σύνηθες το
ρίζωμα πηγαίνων κατά το Λεβίδι.
Αφού δε έφθασεν έως τον Αγιάννην,
το άλογόν του, κατά δυστυχίαν, δεν
ήθελε να προχωρήση, αλλά εστέκετο ακίνητον εις την θέσιν του, και
μετά πολλούς δαρμούς και κεντήματα,τους οποίους έδωκεν εις αυτό,
και πολλάς παρατηρήσεις τας οποίας έκαμαν προς αυτόν οι σύντροφοί
του δια να γυρίσουν οπίσω, διότι ποτέ
άλλοτε το άλογον δεν είχε κάμει τούτο, ο Αλέξης απελπισθείς το αφήκεν
εις την βρύσιν Αρονίτσαν, και από
εκεί περιπατών πεζός κατέβη από
κάτω από το χωρίον , όπου οι Τούρκοι καβαλαραίοι τον έφθασαν, τον
εκηνύγησαν και τον εκόλλησαν πέρα
εις το ερημοκλήσι Άγιον Αθανάσιον.
Εκεί εστάθη και επολέμησεν ολίγον
με τους Τούρκους, οι οποίοι κατώρθωσαν και του επήραν της πλάταις.
Τότε αφήκαν εκεί εις την εκκλησίαν
τέσσερας ΄Ελληνας να κρατούν τον
τόπον, και αυτούς επήρε τους λοιπούς στρατιώτας και ετράβηξεν το
ανάπλαγον δια να υπάγη κατά την
θέσιν η οποία ονομάζετο Βεζίτσαις,
νομίζων, ότι θα πολεμήσει μόνον με
τους καββαλαραίους καθώς και άλλοτε, και μη γνωρίζων, ότι εις την
Κακήν Πλεύραν ευρίσκετο ο τακτικός στρατός, ως ανωτέρα είπαμεν.
Εκεί δε πλέον τον έφθασαν οι Τούρκοι και του επήραν της πλάταις και
τον επήγαιναν εμπρός πολεμούντα
και φεύγοντα, ότε έξαφνα ήλθαν και
οι τακτικοί όλοι και τον εκυνήγησαν,
αλλ αυτός πολεμών με πολλήν γεναιότητα έφθασεν έως της Βεζίτσαις
, εις τον δρόμον πλησίον της Καταβόθρας, εκεί δε πλέον ευρέθη κυκλωμένος πανταχόθεν, εστάθησαν όμως και
επολέμησαν αρκετήν ώραν οι περί
τον Αλέξην Έλληνες αλλ επί τέλους
οι τακτικοί Τούρκοι τους ερρίφθησαν
και τοιουτοτρόπως εφόνευσαν αυτόν
τον Αλέξην και εκ των συντρόφων
του τον Νικολήν Κουβαβάν και τρεις
άλλους πριν όμως τους φονεύσουν
όλους εβγήκαν εκείνοι, οι οποίοι έμει-

ναν εις τον Άγιον Αθανάσιον, ετουφέκισαν τους Τούρκους εκ των όπισθεν
και αφήσαντες τους άλλους συντρόφους έφυγαν λαβωμένοι μάλιστα.
Την δε ακόλουθον ημέραν οι Έλληνες
επήγαν και εσήκωσαν του Αλέξη το
σώμα και του Κουβαβά και τα επήγαν εις το μοναστήρι του Μπεζενίκου εις την Αγίαν Ελεούσαν και εκεί
τα έθαψαν με τας ανηκούσας τιμάς ο
δε Παπαναστάσης έψαλλε τα νεκρώσιμα. Το δε άλογόν του το οποίον , ως
είπαμεν, δεν ήθελε να υπάγη, ύστερα
το επήγαν και αφού το εφόρτωσαν τα
δύο πτώματα του κυρίου του και του
Κουβαβά, και αφού τα έφερεν εις το
μοναστήρι έπειτα εψόφησεν».
Στην ηρωική θυσία του καπετάν
Αλέξη αναφέρεται στα απομνημονεύματα του και ο Νικόλαος Σπηλιάδης
που μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Ο Αλέξης Νικολάου ευρίσκετο
εις το μοναστήριον Μπεζενίκου και
Τουρκαλβανοί αφού διέβησαν από
το Λεβίδι όρμησαν εναντίον του και
απεκρούσθησαν με βλάβην των.Και
στη συνέχεια τονίζει ότι ο καπετάν
Αλέξης τις επόμενες ημέρες “υπερασπίσθη περί τους επτακοσίους αδυνάτους εις τα σπήλαια Γρανίτσας και
Καμενίτσης ευρισκομένους, εδίωξε
τους αποκλείσαντας αυτά Τούρκους
και τους έσωσεν.
Αλλ ολίγον ύστερον (μεσούντος
του Νοεμβρίου) πίπτει ενδόξως ο ως
άνω ειρημένος Αλέξιος Νικολάου.
Πληροφορηθείς ούτος ότι εξήλθον
από Τριπολιτσάν ως διακόσιοι ιππείς και προχώρησαν νυκτός εις τας
πεδιάδας της Κανδήλας και του Λεβιδίου, κατέλαβεν με εκατό Έλληνας
το λεγόμενον του Μπιλάλη ξενοδοχείον. Ερχομένους δε τους εχθρούς
να περάσωσιν εκείθεν τους εκτύπησε και μετά τρίωρον μάχην εφόνευσε πενήντα και έτρεψε τους λοιπούς
εις φυγήν. Άλλοι όμως είχον κλείσει
ολίγους Έλληνας εις τινα παλαιάν
εκκλησίαν πλησίον του χωρίου Μποντιά και ο Αλέξης έδραμεν εις βοήθειάν των με εικοσιπέντε. Αλλ εν ώ
έτρεχεν αυτόσε έτεροι ενεδρεύοντες
τον περιεκύκλωσαν ευθύς , και οι Έλληνες μάχονται καρτερικώς υπό τον
ανδρείον αρχηγόν των, ολίγοι προς
πολλούς. Αλλ εν τοσούτω επήλθον
και άλλοι τακτικοί και άτακτοι, δισχίλιοι περίπου, και τότε πίπτει μαχόμενος ο γενναίος στρατηγός και μετ
αυτού πίπτουσι ωσαύτως οκτώ μάρτυρες της πίστεως και της πατρίδος».
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μαζί
με τον καπετάν Αλέξη έπεσαν στην
μάχη οι σύντροφοι του από το Λεβίδι,
Νικόλαος Κουβαβάς, Σωτήρης Καρβουνιάρης, Δημήτριος Μερμήγκης
και Γιαννάκης Μερμήγκης, αδελφός
του προηγούμενου.
Ο απλός λαός που συνήθιζε να
εξυμνεί τις ανδραγαθίες των ηρωικών μορφών του απελευθερωτικού
αγώνα, εξύμνησε και την θυσία του
μεγάλου Λεβιδιώτη αγωνιστή. Και
αφιέρωσε μακροσκελές ποίημα όπου,
μεταξύ άλλων, στην τελευταία περικοπή περιγράφει τον ηρωικό θάνατό
του σημειώνοντας:
«Πολλά τουφέκια τούριξαν
κ’ εννηά τον εβαρέσαν
Και λαβωμένος πού ητανε
τάρματα δεν τα ρίχνει
Παρά σκοτώνει αλύπητα
ως που τον εσκοτώσαν».

40 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
Στις 15 Ιουλίου 2017 και ώρα 7 το απόγευμα, αν και καλοκαίρι, το προαύλειο του Γυμνασίου και Λυκείου Λεβιδίου άρχισε να γεμίζει από μαθητές μιας άλλης εποχής. Η προσέλευση άρχισε να ξεδιπλώνεται με αργούς
αλλά σταθερούς ρυθμούς. Παιδιά της εποχής εκείνης, σήμερα ώριμοι, που
νοιώσαμε για λίγο τον παλμό του μαθητή και δεν έλειψαν τα καλοπροαίρετα λογοπαίγνια και πειράγματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να βρίσκεται
σε σχολικό χώρο και να μη νοιώθει ανάλογα συναισθήματα. Πόσο μάλιστα
όταν η παρέα συμπληρώθηκε και από τους τότε νεαρούς καθηγητές μας και
με κάποιους που είχαμε να συναντηθούμε πολλά χρόνια και έψαχναν να
βρουν ποιος είναι αυτός; ποια είναι η άλλη; Mε το άνοιγμα της πόρτας του
σχολείου μας υποδέχτηκε μια ζεστασιά σαν αυτή που νοιώθει ο μετανάστης όταν επιστρέφει στον τόπο του. Ένας χώρος γνώριμος και νοσταλγικός.
Είμαστε οι συμμαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Γυμνασίου Λεβιδίου, απόφοιτοι
σχολικού έτους 1976/1977.
ωΤα ρολόγια γύρισαν 40 χρόνια πίσω και νοιώσαμε για λίγο το γλυκό συναίσθημα της εφηβείας. Συναντηθήκαμε στο σχολείο μας γιατί αποτελεί
σημείο αναφοράς, το σεβόμαστε και το αγαπάμε. Μας φιλοξένησε για έξι
ολόκληρα χρόνια. Στους κόλπους του πήραμε τις απαιτούμενες βάσεις και
γνώσεις, για να υλοποιήσουμε στόχους και όνειρα, να γίνουμε χρήσιμοι πολίτες για τον εαυτό μας και την κοινωνία. Τίποτα δε μπορεί να σβήσει από
τη μνήμη μας τους χώρους αυτούς και τα όμορφα χρόνια που ζήσαμε εκεί.
Όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες συναντήσεις κατά την προσέλευση όλων
μας δημιουργήθηκε μια όμορφη και μοναδική ατμόσφαιρα. Οι διάλογοι
που ακολούθησαν, η χαρά αλλά και η συγκίνηση μονοπώλησαν για λίγο
την κατάσταση, ώσπου οι δίπλες που προσφέρθηκαν ήλθαν να μας γλυκάνουν περισσότερο. Αφήσαμε πίσω τις σκέψεις μας για το σκληρό χτύπημα
του κουδουνιού που μας καλούσε τότε να μπούμε στις αίθουσες με τα θρανία και τον πίνακα. Εκεί όπου μας περίμενε η εξέταση και η παράδοση. Τώρα
απλά καταλάβαμε μια θέση στα σκαλοπάτια του κτιρίου με θέα το προαύλειο, για να βγουν οι καθιερωμένες αναμνηστικές φωτογραφίες.
Ξέραμε από την αρχή ότι όλα αυτά σε λίγη ώρα θα αποτελούν παρελθόν, αφού τα γκρίζα μαλλιά μας δεν μπορούν να ταυτιστούν με το χώρο,
ούτε να συγκριθούν με εκείνα τα ανέμελα και όμορφα χρόνια. Δεν άργησε
η ώρα που η μεγάλη είσοδος μας κλείδωσε απέξω και άλλοι με τα πόδια,
άλλοι με τα αυτοκίνητα πήραμε το δρόμο για την πλατεία. Με καλή διάθεση μετά από λίγη ώρα φτάσαμε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο
μουσείο Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Εκεί με συντονιστή ένα από τα μέλη
της οργανωτικής επιτροπής και ομιλητή κάποιον άλλο, πραγματοποιήθηκε
μια όμορφη και πρωτότυπη για τέτοιες περιπτώσεις εκδήλωση, με αναφορά
στο παρελθόν, αλλά και στον συμπατριώτη μας τέως Πρωθυπουργό Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Καθηγήτρια μας είχε αναλάβει και παρουσιάσε μια
ομιλία ανάλογη της μορφής και της δράσης του μεγάλου πολιτικού άνδρα.
Δε λησμονήσαμε και τιμήσαμε επίσης τους καθηγητές και συμμαθητές μας
που έφυγαν από το μάταιο αυτό κόσμο. Ολοκληρώσαμε με φωτογράφιση
και βιντεοσκόπηση τη σύντομη παρουσία μας στο χώρο και στη συνέχεια
κινηθήκαμε προς την όμορφη και με τον απέραντο ορίζοντα πλατεία του
Λεβιδίου που πάντα ήταν φιλόξενη απέναντί μας και μας υποδεχέται από
τότε μέχρι σήμερα ανελλιπώς.
Στο κατάστημα μας περίμεναν άφθονο φαγητό και ποτά, καθώς και ζωντανή μουσική που με την καλή διάθεση και αγάπη μεταξύ μας συνδύασαν
ένα όμορφο συμπόσιο. Μια βραδυά που έκλεισε με χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί και θα μας μείνει αξέχαστη.
Μέχρι τώρα κάναμε κι άλλες συναντήσεις ή επαφές μεταξύ μας. Η φετεινή
όμως είχε κάτι το ξεχωριστό αφού πέρασαν από τότε (1977-2017) σαράντα
ολόκληρα χρόνια. Φύγαμε νέοι 18 ετών και τώρα πλησιάζουμε τα εξήντα.
Οργανώθηκε με πολύ κέφι και μεράκι από τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής και υπήρξε ανταπόκριση τόσο από συμμαθητές, όσο και καθηγητές.
Ήταν μια γιορτή που τα είχε όλα. Συνάντηση στο σχολείο μας, εκδήλωση
στην αίθουσα Αλέξανδρου Παπαναστασίου, πηγαδάκια με συζητήσεις, επικύρωση των σχέσεών μας και τέλος ξεφάντωμα σε κατάστημα της πλατείας,
με φαγητό, ποτό και ορχήστρα. Από το ίδιο βράδυ αλλά και τις επόμενες
ημέρες απετέλεσε αντικείμενο συζήτησης και θετικών σχολίων από τη μικρή τοπική κοινωνία.
Ευχαριστούμε θερμά τους καθηγητές και συμμαθητές μας που ανταποκρίθηκαν με τη συμμετοχή τους και έτσι οργανώθηκε και επιτεύθχηκε αυτή
η μοναδική εκδήλωση. Ευχαριστούμε επίσης και αυτούς που ενώ ήθελαν
δε μπόρεσαν να έλθουν και ήσαν μαζί μας νοερά, καθώς και όσες και όσους
έλαμψαν δια της απουσίας τους.
Να έχουμε υγεία ώστε να καταφέρουμε να βρεθούμε και πάλι μετά από
πέντε χρόνια το πρώτο Σάββατο του Ιουλίου έτους 2022 και ώρα 19:00 στον
ίδιο τόπο. Που αλλού, στο σχολείο μας στο Λεβίδι.
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νέων του χωριού μας και της ευρύτερης περιοχής, αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας άτομα απόλαυσαν μια ανεπανάληπτη βραδιά με τους 3
DJ – Λεβιδιώτες να χαρίζουν κέφι μέχρι πρωίας με τις επιλογές της
μουσικής τους.
Συνδιοργανωτές Νεολαία Λεβιδίου & Φιλοτεχνικός Σύλλογος.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΠΑΜΕΓΙΣΤΩΝ
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

Η οικογένεια Γεωργίου Βασιλ.
Κούστα προσέφερε στο εκκλησιαστικό συμβούλιο το ποσό των 100
€ στη μνήμη του πολυαγαπημένου
τους κουμπάρου Γεωργίου Γρ. Βλαχοκυριάκου.
Ο Δρούλιας Πανάγος Βασιλ.
Προσέφερε στο εκκλησιαστικό
συμβούλιο το ποσό των 500 € στη
μνήμη των γονέων Βασιλείου &
Σταυρούλας και της συζύγου του
Σταματίνα.
Ο Τσιπλάκος Κώστας Φωτ. προσέφερε το ποσό των 250 € για την
κατασκευή πόρτας στον Ιερό Ναό
Αγίου Κωνσταντίνου στο Ρούσσι.
Ο Μελής Γεώργιος προσέφερε στο εκκλησιαστικό συμβούλιο
το ποσό των 200 € στη μνήμη της
αδελφής του Γεωργίας Μελή-Λαζαροπούλου.
Η Μελή-Ρέβελα Ειρήνη προσέφερε στο εκκλησιαστικό συμβούλιο
το ποσό των 100 € στη μνήμη της
αδελφής της Γεωργίας Μελή-Λαζαροπούλου.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο Τσιώλης Γεώργιος Νικ. προσέφερε στο εκκλησιαστικό συμβούλιο
το ποσό των 100 $ στη μνήμη της
πρεσβυτέρας Γεωργίας Πανουσοπούλου.

Στις 18-8-2017, ημέρα Παρασκευή. Μουσική βραδιά στο Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού.
Μια απρόσμενη κοσμοσυρροή (πλέον των 700 ατόμων) πλημμύρισε το αρχαίο Θέατρο Ορχομενού και απόλαυσε μια θαυμάσια μουσική
βραδιά που ήταν αφιερωμένη στη διαχρονική πορεία της Ελληνικής
μουσικής από την Αρχαιότητα (Όμηρος) έως και σήμερα (Γκάτσος). Το
έργο παρουσίασε ο τραγουδιστής – μουσικός και μελετητής ο Λάκης
Χαλκιάς. Ο κόσμος μαζί με τον τραγουδιστή έγιναν ένα και σιγοτραγουδούσαν πολλά επιτυχημένα τραγούδια – σταθμούς της ελληνικής
μουσικής.
Συνδιοργανωτές: Φιλοτεχνικός Σύλλογος και Τοπική Κοινότητα Ορχομενού.
Στις 19-8-2017, ημέρα Σάββατο. Εκδήλωση στην Δημοτική Βιβλιοθήκη. Βραδιά αφιερωμένη στα παιδιά και στους γονείς. Τα παιδιά για 3η
συνεχόμενη χρονιά μέσα από τις δράσεις τους για φιλαναγνωσία και
δημιουργικότητα παρουσίασαν τα έργα τους, σε μια ωραία βραδιά στο
χώρο της ανακαινισμένης Βιβλιοθήκης μας.
Οργάνωση: Επιτροπή Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεβιδίου.

Στις 21-8-2017, ημέρα Δευτέρα. Μουσική Συναυλία με τον Γιάννη Κότσιρα. Το μεγάλο γεγονός του φετινού καλοκαιριού. Η ανεπανάληπτη,
η φανταστική μουσική συναυλία με τον Γιάννη Κότσιρα στο γήπεδο
μπάσκετ. Μια κοσμοπλημμύρα (πλέον των 1.200 ατόμων) απόλαυσε
μια τρίωρη βραδιά γεμάτη από τις επιτυχίες του τραγουδιστή, αλλά
και άλλων τραγουδιστών με τη φωνή του αγαπημένου σε όλους Γιάννη
Κότσιρα.
Οργάνωση: Ο Αθλητικός Σύλλογος Λεβιδίου «ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ».
Στις 12, 15, 21 & 25/8-2017 Θεατρικές παραστάσεις από την Θεατρική
Ομάδα Λεβιδίου «ΘΕΑΤΡΑΛΩΣ».
Για 2η χρονιά η Θ. Ο. Λ. παρουσίασε σε τέσσερις παραστάσεις το έργο
του Δημήτρη Ψαθά, σε διασκευή, «ΞΥΠΝΑ ΒΑΣΙΛΗ» Μετά από προετοιμασία, πρόβες, δουλειάς εννέα μηνών οι ερασιτέχνες ηθοποιοί του
χωριού μας, έδωσαν εκπληκτικές παραστάσεις, αγγίζοντας υψηλά στάνταρ ηθοποιίας. Το αποτέλεσμα τους αποζημίωσε, αφού τις τέσσερις
παραστάσεις του τις είδαν πλέον των εννιακοσίων ατόμων, στην ασφυκτικά γεμάτη κάθε φορά αίθουσα του Μουσείου Αλέξανδρου Παπαναστασίου. Το κοινό καταχειροκρότησε την προσπάθεια αυτή, μένοντας
απόλυτα ικανοποιημένο.
Οργάνωση-παρουσίαση: Η Θεατρική Ομάδα Λεβιδίου.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Οι: Φωτεινή & Παναγιώτα Μπούκα προσέφεραν στο εκκλησιαστικό
συμβούλιο το ποσό των 100 € στη
μνήμη Ηλία & Κων/νου Μπούκα
και των γονέων αυτών.
Η Σταυρούλα Σκούλου από τον
Καναδά προσέφερε στο εκκλησιαστικό συμβούλιο το ποσό των 100
$ στη μνήμη του αδελφού της Ιωάννη.
Οι: Νταγιάντης Βασίλειος & Νίκος προσέφεραν στο εκκλησιαστικό συμβούλιο το ποσό των 60 € στη
μνήμη των γονέων τους Προκόπη
& Μαρία.
Οι: Δημήτριος & Άννα Νταγιάντη προσέφεραν στο εκκλησιαστικό συμβούλιο το ποσό των 60 € στη
μνήμη των γονέων τους Βασιλείου
& Αικατερίνης.
Η Ζωίτσα και τα παιδιά της προσέφεραν στο εκκλησιαστικό συμβούλιο το ποσό των 50 $ στη μνήμη
του συζύγου και πατέρα Βασιλείου
Μαντά.
Ο Λαγός Ιωάννης Χρ. προσέφερε δωρεάν χώμα στο μικρό παρτέρι
του κάτω νεκροταφείου.
Ο Γεώργιος Τσιώλης (Κάργας)
προσέφερε 100 $ στη μνήμη Δημητρίου Καμπέλου.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Μπούκα Φωτεινή .................................... 50 €
Βερέμη-Ζή Ιωάννα συζ. Νικ................. 50 €
Κοντοβαζαινίτη Ουρανία...................... 30 €
Καρβουνιάρη Βασιλική Χα Παν. .......... 20 €
Δημητρακοπούλου-Καράπαππα
Αθανασία .............................................. 20 €
Δημητριάδη Ελένη ................................. 20 €
Ρογάρη-Μπουκουράκη Μαρία............. 20 €
Κακαβούλιας Σάββας ............................ 20 €
Οικονομόπουλος Ευάγγελος................ 20 €
Θεοδοσόπουλος Δημήτριος.................. 30 €
Ρογάρης Κωνσταντίνος Δημ................ 20 €
Α ν ω ν υ μ ο ς ......................................... 50 €
Κολοβού-Τσιπλάκου Σοφία................... 30 €
Καρβουνιάρη-Μυριδάκη
Παναγιώτα.......................................... 20 €
Καρβουνιάρη Βασιλική Χαρ................. 20 €
Καρβουνιάρη Παρασκευή ..................... 20 €
Θεοδωρέλος Νικόλαος .......................... 50 €
Μελής Δημήτριος Αθ. ............................ 20 €
Μελή-Μίχα Παναγιώτα Αθ. ................. 20 €
Τσούρας Βασίλειος ................................. 20 €
Παπαοικονόμου Αναστάσιος................ 20 €
Γιαβή Βασιλική........................................ 20 €
Τσιλιμίγκρα Μαρία ................................ 20 €
Τσαρουχά Ιωάννα Χα Βασιλ................. 50 €
Κόσσυβας Δημήτριος Γεω..................... 50 €
Λαζαρόπουλος Ιωάννης ........................ 30 €
Σύλλογος Λεβιδιωτών Αττικής .......... 100 €
στη μνήμη του πρώην προέδρου του
Γιώργου Βλαχοκυριάκου.
Τσιπλάκος Παναγιώτης του Δημ. ........ 20 €
Ρήγα Ευφροσύνη.................................... 20 €
Ρήγα Αναστασία..................................... 20 €
Κουβαβά Κων/να χα Σάββα.................. 50 €

ΑΜΕΡΙΚΗ

Ρογάρη-Βανικιώτη Μαρία............. 50 $

Ρογάρης Αναστάσιος............................. 50 $
Σταμάτης Δημήτριος Χαρ..................... 25 $
Αγγελόπουλος Χρήστος ........................ 50 $
Καρβουνιάρη-Λούρα Κων/νο................ 70 €
στη μνήμη της αδελφής του
Βασιλικής Κακαβούλια.
Παρασκευοπούλου-Γιαννοπούλου
Αναστασίου ...........................................200 $
Τσιώλης Παναγιώτης & Αθανασία
..................................................................200 $
Αργυροπούλου-Καρέλα Μαρία........... 30 $
στη μνήμη γονέων και αδελφού της.
Φίλης Τρύφωνας ................................... 150 €
Παναγοπούλου Τασία ............................ 50 $
Τσιώλης Μιχαήλ Κυρ. ............................ 50 $
Ξυνός Βασίλειος ..................................... 50 €
Κουμαρέλας Χαράλ. Κων...................... 50 €.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Στις 2-7-2017 ο Θεοδωρέλος Ευάγγελος Κων. και η σύζυγός του
Τυροβολά Αικατερίνη απέκτησαν κορίτσι.
Στις 13-7-17 ο Καπώνης Αριστοτέλης και γυναίκα του Τσιπλάκου
Γεωργία απέκτησαν αγόρι.
Ο Φ. Σ. εύχεται να είναι γερά & καλότυχα.

ΓΑΜΟΙ

Στις 29-7-2017 στη Λεμεσό της Κύπρου ο Τσούσης Θεόδωρος
Ιωα. και η Τρυφωνίδου Μαρία τέλεσαν το γάμο τους.
Στις 17-9-2017 ο Μπολοβής Πάνος και η Παρασκευοπούλου Θεοδώρα του Χρήστου και της Χριστίνας τέλεσαν το γάμο τους.
Στις 20-8-17 ο Τσακαλογιάννης Γεώργιος του Νικ. Και η Κακώνη
Μαρία του Γεωργίου τέλεσαν το γάμο τους.
Ο Φ. Σ. εύχεται να ζήσετε ευτυχισμένοι & αγαπημένοι.

ΘΑΝΑΤΟΙ

Στις 2-7-2017 πέθανε ο Θεοδωρέλος Νικόλαος Δημ. σε ηλικία 92
ετών.
Στις 7-7-2017 πέθανε στο MONTREAL CANADA και ενταφιάστηκε εκεί, η Σακαλή Βασιλική, το γένος Ζή Γεωργίου σε ηλικία
79 ετών.
Στις 11-7-2017 πέθανε στην Αθήνα και ενταφιάστηκε εκεί, ο Βλαχοκυριάκος Γεώργιος Γρηγ., σε ηλικία 74 ετών.
Στις 17-7-2017 πέθανε στην Αθήνα και ενταφιάστηκε εκεί η Λαζαροπούλου Γεωργία, το γένος Μελή Δημητρίου, σε ηλικία 82
ετών.
Στις 22-7-2017 πέθανε η Γαλάνη Γεωργία Χα Θεοδ., το γένος
Τσιώλη Παναγιώτη, σε ηλικία 78 ετών.
Στις 2-8-2017 πέθανε στον Πειραιά και ενταφιάστηκε εκεί, ο Ζάβος Θεόδωρος του Βασιλείου, σε ηλικία 67 ετών.
Στις 4-8-2017 πέθανε ο Καμπέλος Δημήτριος Παν., σε ηλικία
52 ετών.
Στις 26-8-2017 πέθανε ο συνταξιούχος δάσκαλος Βεργολιάς Ιωάννης Χρ., σε ηλικία 81 ετών.
Στις 4-9-2017 πέθανε η Κατραλή Αγγελική χα Βασιλ.,
σε ηλικία 87 ετών.
Στις
17-9-2017 πέθανε ο
Πάρχας Χρήστος του Κωνσταντίνου και της Μαγδαληνής, σε ηλικία 65 ετών.
Ο Φ. Σ. εκφράζει στους οικείους θερμά συλλυπητήρια.

Βαιλική Σακαλή

ΚΑΝΑΔΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΩΝ

ΚΑΝΑΔΑ................................................. 60 $
Αλεξόπουλος Γεώργιος .......................... 50 $
Γαλάνης Κώστας ................................... 100 $
Καρβουνιάρης Γεώργιος ........................ 20 $
Κοτιάδης Δημήτριος .............................. 50 $
Κουτσούκος Βασίλειος .......................... 20 $
Λαζαράκης Θεοφάνης ........................... 50 $
Μήλιαρης Δημήτριος ........................... 100 $
Παπασωτηρίου Τάκης ............................ 50 $
Σκούλος Παναγιώτης Δημ.................... 50 $
Σκούλος Κων/νος Δημ........................... 50 $
Σκούλου-Λαμπιδάκη Παρασκευή
.................................................................... 20 €
Γκιντώνης Χρήστος ................................ 77 €

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Θεοδοσόπουλος Χρήστος ...........150 €

Γιαβής Ελευθέριος ................................ 100 €
Καρβουνιάρης Θεοδόσιος.................... 50 €
Σύλλογος Λεβιδιωτών Αυστραλίας
1260 €, στη μνήμη του Ηλία Ψύχου.
Ο Τσιώλης Παναγιώτης Κων.
(Κοτσολάγκας) προσέφερε στον Σύλλογο
Σωματικής Αγωγής ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ «ΛΕΒΙΔΙΟΥ» το χρηματικό ποσό των 400 $

Θεόδωρος Ζάβος

Νικόλαος Θεοδωρέλος

ΤΟ ΛΕΒΙΔΙ -

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2 συνέχεια από τη σελ. 1

Η κρίση κάποιους αναγκάζει να
υποκύψουν, αλλά και κάποιοι την πάνε κόντρα και ρισκάρουν.
Έκλεισε το κατάστημα της Αθανασίας Βράκα «Μαινάλου γη»,
μετά από έξι χρόνια λειτουργίας. Ένα ωραίο κατάστημα με παραδοσιακά προϊόντα και είδη μαναβικής. Οι υποχρεώσεις (υπερφορολογήσεις, ενοίκια κ.λπ.), το μικρής δυνατότητας οικονομικά, αγοραστικό κοινό) οδήγησαν άλλη μία μικρή επιχείρηση στο
κλείσιμο.
Άνοιξε όμως καινούργιο ζαχαροπλαστείο από τον Κουρεμένο
Γεώργιο (στη θέση του παλιού ζαχαροπλαστείου που υπήρχε και
έκλεισε) στο κτίριο του Αθανασίου Τσιώλη.
Στον καινούργιο επιχειρηματία, ευχόμαστε καλές δουλειές!
Αυθαιρεσιών το ανάγνωσμα. Η κυρία Καναβού Κ. εμφανίστηκε
ξαφνικά ως ιδιοκτήτρια του χώρου – οικοπέδου όπου έχει τοποθετηθεί εδώ και χρόνια παιδική χαρά από το Δήμο στην τοποθεσία «Καρυά». Η κυρίως αυθαιρεσία αρχίζει από εδώ και πέρα. Χωρίς να έχει προσκομίσει ή επιδείξει τίτλους ιδιοκτησίας λέει ότι ο
χώρος αυτός σύμφωνα με κάποιους παλιούς συγγενείς της, ήταν
και είναι δικός της. Τοποθέτησε σιδερένιους πασσάλους–γωνιές
γύρω–γύρω ιδιοκτησίες, λέγοντας ότι αυτός ο χώρος είναι δικός
της και ότι εντός των ημερών θα τον περιφράξει με κιγκλίδωμα
ασφαλείας, (χονδρό συρματόπλεγμα).
Είναι ενήμερος ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Λεβιδίου
και ο Τοπικός Αστυνόμος.
Η άποψή μας είναι: Πρώτα αποδεικνύεις ότι κάτι είναι δικό σου
και μετά αν στο έχουν πάρει το διεκδικείς. Πάντα με νόμιμο τρόπο και όχι με αυθαιρεσίες και τραμπουκισμούς.

Βασιλική Γαλάνη
Παιδιατρικό Ιατρείο

Λ. Πεντέλης 28, Βριλήσσια
Τηλ: 2130445859
Κιν: 6972185276

Συγχαρητήρια και καλή
επιτυχία στα επαγγελματικά βήματα στην συμπατριώτισσά μας Γαλάνη
Βασιλική (κόρη του δάσκαλου Γαλάνη Παναγιώτη), η οποία ξεκίνησε την
επαγγελματική της καριέρα. Ιατρός με την ειδικότητα της παιδιάτρου
πλέον, εγκαινίασε και
λειτουργεί το ιατρείο της
στην Αθήνα, επί της οδού
Λεωφόρος Πεντέλης 28
Βριλήσσια.
Ο Φ. Σ. εύχεται καλή επιτυχία - καλή σταδιοδρομία!

Επίσης συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στα επαγγελματικά
του βήματα στον Ζιάζιαρη Δημήτριο Παν. Συμπατριώτη μας και
μέλος του Δ. Σ. του Φ.Σ., ο οποίος ξεκίνησε την επαγγελματική καριέρα σαν οδοντίατρος. Το ιατρείο του εγκαινίασε και λειτουργεί στο Λεβίδι. Συνεργάτης και βοηθός του η κ. Ταλιάνου
Αλεξάνδρα. Το ιατρείο βρίσκεται επί της οδού Αδελφών Παν. Ζή
αρ. 8.
Ο Φ. Σ. εύχεται καλή επιτυχία - καλή σταδιοδρομία!
Άρχισαν οι προεργασίες για την ασφαλτόστρωση του αγροτικού δρόμου που διασχίζει τον κάμπο (Βάλτο) από την τοποθεσία
Πετράκου έως και το Άγαλι.
Συγχαρητήρια στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Λεβιδίου, στον Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Λεβιδίου και στο Δήμαρχο Τρίπολης, για τις ενέργειες τους, ώστε
να αντικατασταθεί η προβληματική στέγη του Δημοτικού Σχολείου Λεβιδίου.
Ο δεκαενιάχρονος συμπατριώτης μας ποδοσφαιριστής Παπαγγελής Γεράσιμος διακριθείς με την Εθνική Νέων και έχοντας θητεία στους νέους του Αστέρα Τρίπολης, μετά και από επαγγελματική θητεία ενός χρόνου στον Αστέρα Τρίπολης, υπέγραψε
καινούργιο διετές επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα της
Καλλιθέας Αθηνών στην Β΄ Εθνική επαγγελματική κατηγορία.
Ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία, καλή καριέρα, πάντα επιτυχίες!

ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
2 συνέχεια από τη σελ. 1

οι οποίοι έχουν μετατρέψει την προσφορά στα κοινά σε προσοδοφόρο επάγγελμα, τοποθετώντας της υπέρτατες αξίες της φιλοπατρίας και του δημοσίου συμφέροντος σε δεύτερη μοίρα; Διερωτάται κανείς, αν ο Στρατηγός Γεώργιος Τσολάκογλου ήταν
δωσίλογος και καταδικάστηκε σε θάνατο επειδή συνθηκολόγησε με τους Γερμανούς προδίδοντας την παρτίδα, οι σημερινοί
πολιτικοί ηγέτες, οι οποίοι κατέστησαν τη χώρα προτεκτοράτο
των δανειστών και καταδίκασαν το 60% του ελληνικού λαού να
ζει στα όρια της φτώχειας, χωρίς να έχει προηγηθεί πόλεμος ή
άλλη εθνική συμφορά, τι είναι; Διαπλοκή – χρηματισμός – μίζες
– κλεψιές – φαγοπότια ψέματα τα ενδιαφέροντά τους, ανθελληνικές συμπεριφορές, αντιχριστιανικές πρακτικές και δράσεις,
αντεθνικές ενέργειες, αντιλαϊκές πολιτικές, η όλη πορεία όλων.
Και εν τοιαύτη περιπτώσει δεν θα έπρεπε να έχουν οδηγηθεί, αν
όχι στο Γουδί, τουλάχιστον στη Δικαιοσύνη;
Χ.Λ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ

Ο Σύλλογός μας πραγματοποίησε μια ακόμη επιτυχημένη οδική εκδρομή στην
Ελβετία. Μια παραμυθένια χώρα που μείναμε άφωνοι με τα αξιοθέατα, την καθαριότητα ,την τάξη, το πράσινο. Ήταν το οκταήμερο 4-11 Αυγούστου 2017. Μια
παρέα από συμπατριώτες, ομογενείς, και φίλους με συνοδούς την πρόεδρο Μαρία Κουβαβά και την Γραμματέα Νίτσα Ηλιοπούλου. Στην Πάτρα επιβιβαστήκαμε στο καράβι για την Ανκόνα όπου διασκεδάσαμε και γευματήσαμε εν πλω.
Ύστερα από ένα ευχάριστο ταξίδι μετά την Ανκόνα και ύστερα από μια ωραία
διαδρομή όπου περάσαμε τις Άλπεις με τους παγετώνες τους αμπελώνες, τα εργοστάσια της Φεράρι και Λαμποργκίνι πολύ πράσινο και διατηρητέα σπίτια ,
φθάσαμε στην πανέμορφη και πολυπρόσωπη Γενεύη που έχει την έδρα του ο
ΟΗΕ, χτισμένη στις όχθες της Λίμνης Λεμάν που φημίζεται για την νυχτερινή
της ζωή και έχει πολλές Τράπεζες λόγω των πολλών καταθέσεων. Είδαμε το σπίτι του Ιωάν. Καποδίστρια. Το Ρωμαιοκαθολικό ναό του Αγ. Πέτρου. Σ
τη συνέχεια επισκεφθήκαμε το αριστοκρατικό Μοντρέ της Γαλλίας με το χιονοδρομικό κέντρο ΣΑΝ-ΜΟΝΙ. Το Μοντρέ που είναι το θέρετρο της Ελβετίας.
Ένα κουκλίστικο παραμυθένιο παραλιακό προάστιο με τα Σαλέ στο καταπράσινο βουνό και τους Πύργους των Ευγενών. Η επόμενη στάση η κοσμοπολίτικη Λοζάνη που μοιάζει με παραμύθι, εκεί όπου παίρνονται αποφάσεις για τους
Ολυμπιακούς αγώνες. Επισκεφθήκαμε τον Ναό των Πρωτεστάντων – Γοτθικού
ρυθμού- το ιστορικό κέντρο με επιβλητικά κτίρια και το Ολυμπιακό Μουσείο
όπου μεταξύ των άλλων ξεχωρίζει το Μετάλλιο αυτό του Ολυμπιονίκη μας Σπύρου Λούη. Μετά την Νασιατέλ όπου εκεί ξεκίνησε η ωρολογοποιία το λόγο είχε
η Βέρνη που κερδίζει τον επισκέπτη με την πρώτη ματιά. Διατρέχεται από το
ποταμό Άαρ .Το Μεσαιωνικό ιστορικό της κέντρο σπάνιο δείγμα διατηρημένης μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής και έχει ανακηρυχθεί ως μνημείο παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO. Η φύση οι λόφοι, τα δένδρα, το
ποτάμι, και η υπέροχη θέα της περιοχής με τις σκεπές των σπιτιών και τις μαγευτικές Άλπεις στον ορίζοντα αποτελούν θέαμα από τα λίγα. Στο κέντρο της
πόλης ο Πύργος του Ρολογιού , ένα περίτεχνο Αστρονομικό Ρολόϊ του 13ου
αιώνα με τις φιγούρες να κινούνται στην αλλαγή της ώρας. Δίπλα στο ποτάμι
το πάρκο με τις χαριτωμένες αρκούδες ένας παράδεισος για μικρούς και μεγάλους. Μας δόθηκε η ευκαιρία εκτός των άλλων να δούμε τα ζώα από απόσταση
αναπνοής. Στην Ιντερλάκεν η οποία είναι γραφική και όμορφη με τα σπίτια με
αλλιώτικη αρχιτεκτονική είδαμε εκατοντάδες πολύχρωμα Αλεξίπτωτα πλαγιάς
να πέφτουν το ένα μετά το άλλο στο καταπράσινο γρασίδι. Η Λουκέρνη που θεωρείται η ουσία της Ελβετίας μας εντυπωσίασε, με τις προσόψεις των σπιτιών
χρωματιστές ,τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις μικρές πλατείες με συντριβάνια.
Αξιοθέατη η ξύλινη σκεπαστή γέφυρα Κελπεμπρίκε και ο πύργος του Ρολογιού
απέναντι από τον Ποταμό Ρόη. Η επίσκεψη στους καταρράκτες του Ρήνου με το
νερό να πέφτει από 23 μέτρα ύψος, ένα θέαμα απίθανο. Στην Ζυρίχη την παγκόσμια πόλη της οικονομίας, περπατήσαμε στο ιστορικό κέντρο με τον Πύργο του
Ρολογιού τον μεγαλύτερο στην Ευρώπη και το πανεπιστήμιο που σπούδασε ο
Αιστάϊν. Στον ελεύθερο χρόνο μας απολαύσαμε το καφεδάκι μας . Από ψώνια,
ούτε λόγος.
Όλα πανάκριβα. Το νερό κόστιζε 5 ευρώ το μπουκαλάκι. Σε μια βιτρίνα φάνταζε ένα παλτό με ένα ζευγάρι μπότες και μία τσάντα το κόστος των οποίων ήταν
συνολικά 8.350 Ε, δηλαδή όσο οι ετήσιες αποδοχές ενός μεσαίου ή κατώτερου
έλληνα. Αρκεστήκαμε μόνο στις σοκολάτες που και αυτές είχαν τσιμπημένη
τιμή και όσων τα βαλάντια τους το επέτρεπαν αγόρασαν και ρολόγια. Στην Ελλάδα όμως ο καθένας ψωνίζει ανάλογα με το ποσό που διαθέτει ,σε μπουτίκ, σε
καταστήματα ακόμα και στις λαϊκές , αρκεί να έχουμε υγεία και τα οικονομικά
να μείνουν εδώ που είναι. Το βράδυ στην Ζυρίχη είχε οργανωθεί μουσικοχορευτική βραδιά με Ελληνικούς ρυθμούς.
Στο όμορφο Λουγκάνο που είναι η Τρίτη οικονομική πόλη της Ελβετίας ήταν
η τελευταία μας στάση είδαμε την εκκλησία των Αγγέλων την Βίλα Φαβορίτα
και το Κζίνο. Απολαυστική ήταν η βόλτα με το τρενάκι . Από εκεί αναχωρήσαμε
με τις καλύτερες αναμνήσεις για την Ιταλία με σταθμούς το Κόμο ,Μιλάνο και
Ανκόνα. Το πανέμορφο Κόμο που είναι η πατρίδα του Volt που έφτιαξε την
μπαταρία, θεωρείται από τα πιο όμορφα μέρη της Ιταλίας όπου εκεί πηγαίνουν
οι πιο διάσημοι Καλλιτέχνες, Ηθοποιοί και φυσικά έχουν και τις βίλες τους όπως
ο VERCAGE και άλλοι. Εκεί είχε την βίλα του και ο Μουσολίνι. Εντυπωσιακός
ο Καθεδρικός Μητροπολιτικός Ναός Ντουόμο αφιερωμένος στην Παναγία. Στο
Μιλάνο που είναι η μεγαλύτερη οικονομική πόλη του Ιταλικού Κράτους, η πόλη
με τους Ουρανοξύστες με τον μεγαλύτερο αυτόν του Πιρέλι, άξιο θαυμασμού
ήταν το όμορφο κτίριο του ΟΣΕ. Στην Ανκόνα πήραμε το καράβι της επιστροφής
και ύστερα από ένα όμορφο ταξίδι φθάσαμε στην Ελλάδα. Η εκδρομή μας ολοκληρώθηκε με τις καλύτερες εντυπώσεις και μέσα σε ζεστή οικογενειακή ατμόσφαιρα που επικράτησε σε όλη τη διαδρομή.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
«Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»
Συγχαρητήρια στους επιτυχόντες

Πολλά νέα παιδιά που αποφοίτησαν από το Λύκειο Λεβιδίου πέρασαν και
εφέτος στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Τους συγχαίρουμε και ευχόμαστε καλή πρόοδο. Και για τα υπόλοιπα παιδιά που τελικά δεν είχαν την επιδιωκόμενη επιτυχία, η προσπάθειά τους είναι αξιέπαινη και βέβαια ο αγώνας του
καθενός συνεχίζεται. Τους ευχόμαστε τα καλύτερα.

Η θεατρική μας ομάδα

Νέα ευχάριστη έκπληξη εφέτος με την θεατρική ομάδα στο Λεβίδι που παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία το έργο του Δημήτρη Ψαθά «Ξύπνα Βασίλη». Θερμά συγχαρητήρια στην Χριστίνα Πραγκαστή, που είχε την όλη οργάνωση και
στον κάθε συμπατριώτη ξεχωριστά που μετείχε στους διάφορους ρόλους που
αποδόθηκαν εξαίρετα.

Στις 5 Νοεμβρίου το μνημόσυνο του
Αλέξανδρου Παπαναστασίου

Την Κυριακή 5 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, θα γίνει το ετήσιο μνημόσυνο
του Πατέρα της Δημοκρατίας στο Πρώτο Κοιμητήριο της Αθήνας, όπου και ο
τάφος του μεγάλου σημπατριώτη μας.
Καλούνται όλοι οι Λεβιδιώτες και φίλοι να τιμήσουν με την παρουσία τους
τον πρωτοπόρο πολιτικό ηγέτη, που σημάδεψε με την διαδρομή του την ιστορία της νεώτερης Ελλάδας.

Έφυγε ο πρώην πρόεδρος Γιώργος
Βλαχοκυριάκος

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου μας Γιώργος Βλαχοκυριάκος σε ηλικία 73 χρόνων. Η κηδεία του έγινε στο πρώτο κοιμητήριο της Αθήνας παρουσία πλήθους συμπατριωτών και φίλων από την Αθήνα και το Λεβίδι.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την θλιβερή είδηση του θανάτου του συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα:
ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Λεβιδιωτών Αττικής «Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ», συνήλθε σήμερα σε έκτακτη συνεδρίαση, μετά το
θλιβερό άγγελμα του θανάτου του πρώην προέδρου του Γεωργίου Bλαχοκυριάκου
ο οποίος με πολλές θητείες και σε άλλες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτέλεσε σημαντικό έργο στο σωματείο μας, σε αναγνώριση του οποίου ανακηρύχθηκε επίτιμος πρόεδρος.
Και ομόφωνα ψηφίζει:
Να παραστεί το Διοικητικό Συμβούλιο στην εξόδιο ακολουθία στην Αθήνα.
Να απευθύνει ο πρόεδρος του Συμβουλίου τον τελευταίο αποχαιρετισμό.
Αντί στεφάνου να κατατεθεί χρηματικό ποσό για την τοπική μας εφημερίδα.
Να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια του Συλλόγου στην οικογένειά του.
Αθήνα 11 Ιουλίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Κατά την εξόδιο ακολουθία τον πρώην πρόεδρο αποχαιρέτησε εκ μέρους
του Συλλόγου ο πρόεδρος Γιάννης Αποστολόπουλος, που αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο του στο Σύλλογο. Καθώς επίσης και για το ενδιαφέρον του για
το Λεβίδι, όπου εθήτευσε στο Δημοτικό Συμβούλιο ως επικεφαλής της Αντιπολίτευσης.

Η Κατίνα Κουβελάκη

Μετά από σύντομη ασθένεια έφυγε από τη ζωή η συμβολαιογράφος Κατίνα
Κουβελάκη, σε ηλικία 72 χρόνων. Θυγατέρα του για πολλά χρόνια ειρηνοδίκη
στο Λεβίδι Χρήστου Κουβελάκη, που είχε διατελέσει και υπηρεσιακός δήμαρχος. Η Κατίνα, παρότι η οικογένεια μετακόμισε στην Αθήνα, εκείνη κράτησε
τις επαφές της με τους Λεβιδιώτες πρόθυμη για κάθε εξυπηρέτηση. Για τούτο
και πολλοί συμπατριώτες παραβρέθηκαν στην εξόδιο ακολουθία που έγινε στο
πρώτο κοιμητήριο της Αθήνας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύλλογος θα πραγματοποιήσει μονοήμερη εκδρομή στην Αθήνα την Κυριακή στις 5 Νοεμβρίου 2017 για την θεία λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό της
Αθήνας όπου θα ψάλει ο πρωτοψάλτης και συμπατριώτης μας Αλέκος Κατσαρός, κατάθεση στεφάνου στον τάφο του Αλ. Παπαναστασίου που θα τελεσθεί το
μνημόσυνο. Ελεύθερος χρόνος στο Μοναστηράκι και το απόγευμα θα επισκεφθεί ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ στην Αρχαία Κόρινθο, όπου ο καθένας θα
προσφέρει ότι μπορεί ,τρόφιμα μακράς διαρκείας και είδη πρώτης ανάγκης που
είναι απαραίτητα καθημερινά για κάθε παιδί.
Ώρα αναχώρησης στις 6.45 το πρωί από την Κεντρική πλατεία Αγ .Βασιλείου
Τρίπολης. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα:
6978 998636 και 6937 135545.
Για το Δ.Σ., Η πρόεδρος, Μαρία Κουβαβά – Παρασκευοπούλου
Η γραμματέας, Νίτσα Ηλιοπούλου - Μανωλοπούλου

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

Για ένα ακόμη καλοκαίρι η θεατρική ομάδα της μικρής
κοινωνίας του Λεβιδίου «ΘΕΑΤΡΑΛΩΣ» απέδειξε πως ο
πολιτισμός ακόμα και μέσα σ’ εποχή κρίσης (μέσων, αξιών, σχέσεων, δυνατοτήτων) μπορεί να αντισταθεί. Οφείλει να αντισταθεί.
Χωρίς κανένα οικονομικό όφελος αυτή η μικρή ερασιτεχνική ομάδα με τη μόλις δίχρονη παρουσία της έδειξε
πως επιβιώνει εδώ και 2500 χρόνια η θεατρική παρουσία
που στηρίζεται στη μίμηση και συντηρεί τη μνήμη και τη
γνώση.
Τη μίμηση έχει ανάγκη ο τωρινός άνθρωπος για να
«νοιώσει αλλιώς». Να δώσει στη λέξη ψυχαγωγία το
πραγματικό της νόημα (αγωγή ψυχής) και στη συνέχεια
να επικοινωνήσει ουσιαστικά με τον συνάνθρωπο.
Οι 4 (τέσσερις) παραστάσεις που απόλαυσε το κοινό,
όχι μόνο του Λεβιδίου αλλά και της ευρύτερης περιοχής, γεμίζοντας ασφυκτικά την αίθουσα του παλιού Δημαρχείου άγγιξαν την αρτιότητα και έδωσαν πάνω απ’
όλα το κοινωνικό διαχρονικό μήνυμα της δύναμης του
χρήματος, που όπως και ο Σοφοκλής διαπιστώνει στην
τραγωδία της «Αντιγόνης» του έχει την δύναμη ακόμα
και τα συνετά μυαλά των ανθρώπων να παρασύρει σε αισχρές πράξεις. Και αυτή τη διδακτική διάσταση της δύναμης των υλικών αγαθών την εισπράξαμε όλοι.
Παρόλα τα προβλήματα που οι «ΘΕΑΤΡΑΛΩΣ» αντιμετωπίζουν οφείλουν να συνεχίσουν τις προσπάθειές
τους. Το αποτέλεσμα εκμηδενίζει τον κόπο της σχεδόν
ετήσιας προσπάθειάς τους.
Το οφείλουν πάνω απ’ όλα στον πολιτισμό, αυτή τη μεγάλη προσφορά της μικρής χώρας στην ανθρωπότητα.
Συνεχίστε λοιπόν, όσο μπορείτε, να γίνει θεσμός η παρουσία σας. Την ηθική αμοιβή την εισπράξατε. Όσο για
την υλική, διεκδικήστε την. Την αξίζετε!
Λεβίδι, 26/8/2017
Μ.Π.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ
Στις 18 Αυγούστου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Αρχαίο
Θέατρο του Ορχομενού η προγραμματισμένη μουσική
εκδήλωση με το κ. Λάκη Χαλκιά «2500 χρόνια ελληνική
μουσική». Η εκδήλωση ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, καθώς η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία
όπου η συμμετοχή και ενθουσιασμός ήταν κάτι παραπάνω από αξιέπαινος. Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να πούμε
και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτα και κύρια στον κόσμο που αποδέχθηκε την πρόσκληση μας, ήρθε και κυρίως αγκάλιασε αυτή την εκδήλωση. Επίσης, ευχαριστούμε
την Περιφέρεια Πελοποννήσου και συγκεκριμένα τον περιφεριάρχη κύριο Π.Τατούλη και τον αντιπεριφεριάρχη
κύριο Ε. Γιαννακούρα.
Στόχος μας είναι η καθιέρωση μιας εκδήλωσης κάθε
χρόνο στο Αρχαίο Θέατρο του Ορχομενού αντάξια του
χώρου και της ιστορίας του, που θα βοηθήσει την ανάπτυξη της περιοχής μας και θα γίνει η ναυαρχίδα όλων
μας. Ελπίζουμε ότι αυτές οι εκδηλώσεις, σε ένα τέτοιο
χώρο με παρελθόν και ιστορία, θα μας δείξουν φωτεινά
μονοπάτια για το μέλλον.
Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Ορχομενου,
Γεώργιος Καστούμης
Ο Πρόεδρος του Φιλοτεχνικού Συλλόγου Λεβιδίου, Χρήστος Λούρας

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΩΝ ΝΟΥΝΕΧΩΝ (Πετρίτης)

ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΑΣ – Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ.

Κατ΄ εξοχήν αγροτική και κτηνοτροφική η περιοχή μας, με τους δύο αυτούς κλάδους της πρωτογενούς παραγωγής να πηγαίνουν κάθε χρόνο
από το κακό στο χειρότερο.
Κάποια στατιστικά στοιχεία και δηλώσεις των
αγροτών, μας επιβεβαιώνουν τα ανωτέρω.
Σήμερα ενεργοί αγρότες στην περιοχή Λεβιδίου είναι περίπου είκοσι έξι (26) (Ατομική ή οικογενειακή απασχόληση).
Από αυτούς κατ΄ επάγγελμα αγρότες είναι οι
δέκα (10).
Η κύρια απασχόληση και καλλιέργεια είναι η
καλλιέργεια σιτηρών και άλλων συναφών (κριθάρι, βρώμη). Καλλιεργούνται – σπέρνονται περίπου 25.000 στρέμματα.
Κοντά σ΄ αυτά να προσθέσουμε και καλλιεργητές που καλλιεργούν κηπευτικά - λαχανικά, περί
τα 2.000 στρέμματα.
Για να πούμε ότι η καλλιέργεια των σιτηρών
πήγε καλά ή θα πάει καλά, πρέπει κάθε στρέμμα
για σιτάρι να αποδώσει τουλάχιστον 400 κιλά το
στρέμμα και να πωληθεί τουλάχιστον προς 20-25
λεπτά το κιλό. Το ίδιο για το κριθάρι και για την
βρώμη απόδοση 350 κιλά προς 30 λεπτά το κιλό.
Όπως πρόπερσι, το ίδιο χειρότερα πέρσι, ακόμη χειρότερα φέτος. Η παραγωγή κυμάνθηκε
στο σιτάρι στα 180 κιλά ανά στρέμμα, στο κριθάρι το ίδιο περίπου και στη Βρώμη στα 150 κιλά
ανά στρέμμα.

Από το κακό στο χειρότερο λοιπόν. Βέβαια σ΄
αυτή την απογοητευτική παραγωγή συνετέλεσε,
ειδικά για φέτος η συνεχής ανομβρία, την άνοιξη στο κάρπισμα, αλλά και γενικά η συνεχής καταπόνηση των χωραφιών, αφού για χρόνια δεν
υπήρξε μια μερική αγρανάπαυση.
Γενικώς η αγροτική ενασχόληση δεν πάει καθόλου καλά για τους αγρότες μας, γιατί εκτός
από τη φτωχή παραγωγή, φταίνε και άλλα, που
κυνηγούν και εξουθενώνουν την αγροτιά.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις αγροτών μας, το
κράτος έχει γίνει εχθρός των αγροτών και δεν
στηρίζει αφού: α) Έχει επιβάλλει υψηλή εξουθενωτική, εξοντωτική υπερφορολόγηση (φορολογία από το 1ο €), β) Έχει υπερφορολογήσει τις
επιδοτήσεις, γ)Υλικά για καλλιέργεια (πετρέλαιο, λιπάσματα) σε απαράδεκτα υψηλές τιμές,
δ) Οι τιμές των προϊόντων (σιτηρών, κηπευτικών
κ. λ. π.) σε εξευτελιστικές χαμηλές τιμές, λόγω
παραεμπορίου (μεσάζοντες) και λόγω εισαγωγής
ίδιων προϊόντων από το εξωτερικό, τα οποία τα
βαφτίζουν ελληνικά, όπως σιτάρι Βουλγαρίας,
ντομάτες Ολλανδίας, όσπρια, λεμόνια Τουρκίας,
πατάτες από την Αίγυπτο κ. λ. π.).
Οι αγρότες μας ανήσυχοι, μας ανέφεραν ότι
εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση για αλλαγή
καλλιεργειών, είτε συμπληρωματικά, είτε κύρια.
Εξετάζουν τις περιπτώσεις σύγχρονων καλλιεργειών όπως αρωματικών φυτών, φαρμακευτι-

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΒΙΔΙΟΥ κ.ά. ΛΕΒΙΔΙΩΤΩΝ
1. Αθανασούλη Κωνσταντίνα

Ιωα. / ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΝΕΠ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

2. Ζάβος Δημήτριος Βασιλ.
3. Ζάβος Δημήτριος Γεω.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΑΝΕΠ. ΠΑΤΡΑΣ).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΠΑΝΕΠ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ).

4. Καφαντάρης Σταμάτης Κων.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΠΑΝΕΠ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ).

5. Μήλιαρη Γαρυφαλιά Παν.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ).

6. Παπαδάκος Γεώργιος Νικ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΠΑΝΕΠ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ).

7. Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος Δημ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΠΑΝΕΠ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ).

8. Σιέμπου Ευαγγελία Αργ.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ).

9. Σταμάτη Βασιλική Νικ.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ).

11. Τσιώλης Αθανάσιος Βασιλ.

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Τ. Ε. Ι. ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ).

12. Χριστοδουλόπουλος Ιωάννης Γεω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΠΑΝΕΠ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ).

Επειδή δεν μπορούμε να γνωρίζουμε επιτυχόντες με καταγωγή από το Λεβίδι αλλά μένουν αλλού, τους παρακαλούμε να μας ενημερώσουν.

κής κάνναβης κ. λ. π.).
Σ΄ εκείνο όμως που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
σημασία κατά την άποψη μας και χωρίς να είμαστε ειδικοί, είναι η στήριξη και η αναδιοργάνωση
αυτού του πρωτογενούς τομέα , με τους αγρότες
και ειδικά με τους νέους αγρότες να στηρίζονται
και μέσω καινοτόμων και πρωτοποριακών καλλιεργειών να κάνουν τη διαφορά.
Είτε με ίδιους πόρους, είτε με την ένταξη σε
χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ για τον
πρωτογενή αυτό τομέα, οι αγρότες μας πρέπει
να δουν το επόμενο βήμα, για βιώσιμες εκμεταλλεύσεις, καινοτόμες και πρωτοποριακές καλλιέργειες, ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα.
Το κράτος θα πρέπει να σταθεί δίπλα στους
αγρότες, με μείωση της εξουθενωτικής φορολόγησης με λογική και φθηνή τιμολόγηση των
πρώτων υλών που χρειάζονται οι αγρότες μας,
με έλεγχο και πάταξη του παραεμπορίου, με σχέδια βελτίωσης και στήριξης, με έργα αγροτικής
οδοποιίας, με χρηματοδότηση έργων και δράσεων στην ύπαιθρο με θέσπιση σοβαρών κινήτρων
και ουσιαστικής βοήθειας στους νέους αγρότες.
Ας ελπίσουμε και το ευχόμαστε όλα να πάνε
καλύτερα σ΄ αυτόν τον πρωτογενή τομέα από
εδώ και μπρος, γιατί όλοι έχουμε να κερδίσουμε. Και οι αγρότες μας, και οι μη αγρότες και το
κράτος.
Χ. Λ.

Για την έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς
Με το ξεκίνημα κάθε νέας σχολικής χρονιάς όλοι οριοθετούμε στόχους, σχεδιάζουμε νέες πρακτικές και έχουμε
αυξημένες προσδοκίες. Εντούτοις, η επιτυχία δεν έρχεται ποτέ από μόνη της. Είναι αποτέλεσμα σωστού προγραμματισμού, μεγάλης προσπάθειας και καλής συνεργασίας. Με αυτό το δεδομένο, ο καθένας από τη θέση που
η θεσμική του υπόσταση επιβάλλει, Δήμος, εκπαιδευτικοί και γονείς οφείλουμε να σταθούμε συμπαραστάτες
και αρωγοί στους μαθητές που είναι τα δικά μας παιδιά
ώστε να διασφαλίσουμε τις βέλτιστες συνθήκες που θα
οδηγήσουν στην πρόοδο και στην επιτυχία. Δυστυχώς,
οι προοπτικές για τη νέα σχολική χρονιά κάθε άλλο παρά
ιδανικές είναι. Το τοπίο στη δημόσια εκπαίδευση διαγράφεται ζοφερό και εξακολουθεί να είναι αναντίστοιχο με
τις επιταγές της πραγματικά δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης.
Τα ερωτήματα που πλανώνται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς παραμένουν τα ίδια εδώ και χρόνια.
•Θα υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για να καλυφθούν οι ανελαστικές δαπάνες του σχολείου;
•Θα είναι έγκαιρα στη θέση τους όλοι οι εκπαιδευτικοί
ώστε να μη χαθούν οι εκπαιδευτικές ώρες;
•Θα υπάρχει η υλικοτεχνική υποδομή που απαιτείται
για όλα τα μαθήματα όπως για παράδειγμα ο εξοπλισμός
στις αίθουσες πληροφορικής;
•Έχουν ελεγχθεί τεχνικά τα σχολεία ώστε να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα με τις βροχές και το κρύο; Και
πολύ περισσότερο έχουν γίνει οι απαραίτητοι αντισεισμικοί έλεγχοι ώστε να είναι ασφαλή τα κτίρια;
•Θα υπάρχει προσωπικό καθαριότητας ώστε να διασφαλιστεί η υγιεινή του σχολείου;
•Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες θα έχουν ολόπλευρη και έγκαιρη δωρεάν στήριξη;
Τέτοια ερωτήματα είναι η πραγματικότητα μέσα στην
οποία, δυστυχώς, έχουμε μάθει να λειτουργούμε χρόνια
τώρα. Είναι αυτές οι συνθήκες που μας προκαλούν το
άγχος αν «θα τα βγάλουμε πέρα και φέτος» και καθορίζουν τη μόρφωση των παιδιών ανάλογα με το οικονομικό υπόβαθρο της κάθε οικογένειας μέσα από το νέο
νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει ομολογείται ότι οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς θα είναι πλέον μια πραγματικότητα με την οποία πρέπει να μάθουμε να ζούμε. Η
θέση των γονέων όμως θα πρέπει να είναι αντίθετη με
αυτή την πραγματικότητα. Αυτές οι συνθήκες δεν αξίζουν σε κανένα μαθητή, εκπαιδευτικό ή γονιό που εμπιστεύεται τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση. Δε μπορούμε
να συμβιβαστούμε με τη «μοίρα» που μας επιβάλλουν,
ούτε με τη λογική του «και μη χειρότερα». Μπορούμε
οργανωμένα, μέσα από τους Συλλόγους Γονέων, και σε
συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς όπου χρειαστεί, να
αγωνιστούμε για ένα σχολείο που θα εξασφαλίζει την
ολόπλευρη μόρφωση των παιδιών μας και θα αξιοποιεί όλες τους τις δυνατότητες. Κι αν αυτό το επιμύθιο
μοιάζει ευσεβής πόθος ή ουτοπία, θα πρέπει να αναλογιστούμε πως η Ιστορία είναι γεμάτη από παραδείγματα
που ο άνθρωπος κατάφερε να σπάσει κάποια δεσμά και
να προοδεύσει. Χρειάστηκε μόνο να το πιστεύει.
Καλή Σχολική Χρονιά παιδιά!
Το Δ.Σ. του Φ.Σ.

Μικρές αγγελίες
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο (2) αρδευόμενοι αγροί στην
περιοχή Έλους Κανδήλας (Μπεντένι-Διακόπι) 26,850 & 2,721 στρεμμάτων (αρ. τεμ. 1437 &
1438) αντικειμενικής αξίας 1.440 € το στρέμμα, σε
πολύ λογική τιμή.
Πληροφορίες στο τηλ. 6974324326.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:
1)αγρόκτημα στη θέση «Σεχιώτη» στο Βάλτο
4,170 στρεμ. Τιμή 4.500 €.
2)αγρόκτημα στη θέση «Νούδημος» 4 στρεμ. περίπου τιμή 2.000 €, πληρ. τηλ. 6974784146.

