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Η εφημερίδα μας συνεχίζει;
Συμπληρώθηκαν 35 χρόνια από τότε που πρωτοεκδόθηκε το πρώτο 

φύλλο Μάρτιος 1983 και έφτανε για πρώτη φορά στα χέρια του κάθε συ-
μπατριώτη Λεβιδιώτη.

Η έκδοση της εφημερίδας μας αποτέλεσε πραγματικά έναν σταθμό δη-
μιουργίας στην τοπική μας ιστορία. Ήταν και είναι μία φωνή που εξα-
σφάλισε και εξασφαλίζει την επικοινωνία ανάμεσα σ΄ όλους τους συμπα-
τριώτες. Ειδικά το ενδιαφέρον εκδηλώνεται μεγάλο, από Λεβιδιώτες της 
ξενιτειάς, που βλέπουν στην εφημερίδα μας ένα μήνυμα από την μακρινή 
πατρίδα: «Όσο κι αν είναι μεγάλες οι αποστάσεις που υπάρχουν, δεν μας 
εμποδίζουν να νοιώθουμε κοντά ο ένας στον άλλο, δεμένοι με τα από ίδια 
βιώματα και τις ίδιες συγκινήσεις που γνωρίσαμε, στην κοινή αφετηρία, 
της μικρής μας κωμόπολης, του χωριού μας, του Λεβιδίου».

Θα τολμήσουμε να θεωρήσουμε επιτυχία αυτή την προσπάθεια των 35 
χρόνων συνεχούς έκδοσης της εφημερίδας.

Επιτυχία, γιατί όλοι, Διοικητικά Συμβούλια, Συντακτικές επιτροπές, Αρ-
θρογράφοι, Αναγνώστες, εργάστηκαν με ζήλο και μεράκι για αυτή τη συ-
νεχή έκδοση, μα κυρίως όλοι κράτησαν την εφημερίδα μας μακριά απέξω 
από κομματικούς μανδύες.

Όλοι προσπάθησαν και το κατάφεραν, η εφημερίδα να απευθύνεται σε 
όλους τους Λεβιδιώτες χωρίς διακρίσεις, με στόχο την αμεσότερη πλη-
ρέστερη και τακτική επικοινωνία όλων των Λεβιωτών, είτε μένουν στο 
Λεβίδι, είτε είναι εκτός Λεβιδίου, αλλά εντός Ελλάδας, είτε είναι ξενιτε-
μένοι.

Όμως από εδώ και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα, τα αλλά, τα ίσως.
Όλοι αναρωτιόμαστε συνεχώς, καθώς τα πράγματα ζορίζουν, θα υπάρ-

ξει συνέχεια; Μπορεί να υπάρξει συνέχεια;
Περνάμε μια δύσκολη – οικονομική περίοδο, όπου αλυσιδωτά, το ένα 

επηρεάζει το άλλο, αρνητικά, οι οικονομικές δυνατότητες ανθρώπων, 
συλλόγων έχουν μειωθεί δραματικά, οι ορέξεις, οι διαθέσεις και το μεράκι 
φαίνεται να μην αρκούν.

Τέτοια επιρροή από αυτό το σημερινό κλίμα έχει δεχτεί και η εφημερίδα 
μας.

Βρισκόμαστε μπροστά σ΄ ένα μεγάλο οικονομικό αδιέξοδο.
Το κόστος για την έκδοση της εφημερίδας έχει αυξηθεί πολύ.
Τα μέλη μας, οι φίλοι μας, οι συμπατριώτες μας, δεν ανταποκρίνονται, 

ως οφείλουν στη μικρή εισφορά ετησίως προς το Σύλλογο για να καλυ-
φθούν τα έξοδα της έκδοσης.

Θυμίζουμε ότι η εισφορά ετησίως του κάθε μέλους – αποδεκτή της εφη-
μερίδας είναι 20 € το χρόνο (δηλαδή 1,50 € περίπου το μήνα), για τους 
εν Ελλάδι Λεβιδιώτες και 50 $ το χρόνο για τους εκτός Ελλάδος συμπα-
τριώτες.

Αν όλοι μας φροντίσουμε από εδώ και στο εξής να είμαστε συνεπείς με 
την ετήσια εισφορά μας, θα μπορούμε να μιλάμε για συνέχεια αυτής της 
ωραίας προσπάθειας.

Αν όχι, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι σιγά-σιγά φθάνει το τέλος 
της εφημερίδας.

Το Δ.Σ. του Φ.Σ. κατανοώντας τη δύσκολη οικονομική κατάσταση πολ-
λών, επεξεργάζεται και διάφορους άλλους τρόπους, έκδοσης και αποστο-
λής της εφημερίδας, ώστε να μειωθεί το κόστος και τους οποίους θα θέσει 
υπόψη των μελών στη γενική συνέλευση του Φ. Σ., που προγραμματίζει 
για το καλοκαίρι, με θέματα που αφορούν το Φ. Σ., με κύριο θέμα τη συ-
νέχιση της έκδοσης της εφημερίδας μας.

Τα οικονομικά μας αυτή τη στιγμή, μας επιτρέπουν οριακά να πούμε ότι 
θα μπορέσουμε να βγάλουμε και το επόμενο φύλλο το 200ο.

Για τη συνέχεια δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
Από εσάς εξαρτάται με την εισφορά σας.
Αν θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, ας αποδείξουμε όλοι ότι 

το θέλουμε, καταβάλλοντας από εδώ και στο εξής την εισφορά μας για 
το 2018, και ας είναι το 201 φύλλο, η αρχή για ένα νέο δυναμικό ξεκίνημα 
με διάρκεια. Ήδη η εφημερίδα μας εκδίδεται – παρουσιάζεται και σε ηλε-
κτρονική μορφή στο INTERNET στη διεύθυνση www.Fs-levidi.gr.

Το Δ. Σ. του Φ. Σ.

Έφυγε ο Γιάννης Τσιώλης
Έφυγε ο συμπατριώτης μας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης 

και στη Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας, Γιάννης Τσιώλης. 
Έφυγε ο άνθρωπος που μας τίμησε με τη φιλία του. Έχοντας χάσει τον πατέ-

ρα τους στην Κατοχή και με το σπίτι τους καμένο, τα πράγματα ήταν πολύ δύ-
σκολα για τα τρία παιδιά. Έτσι η μάνα του αποφάσισε να στείλει τα δύο στην 
Αμερική Δεκατεσσάρων χρόνων το 1952-53 φεύγει για την Αμερική. Αρχίζει 
να πηγαίνει σχολείο και παράλληλα δουλεύει. Όμως (ένα δαιμόνιο), κατά την 
αγαπημένη του έκφραση από τις τραγωδίες, τον βασάνιζε. Έτσι σπούδασε, 
φιλοσοφία και θέατρο, στο Μπέρκλεϋ και το Στάνφορντ, δίδαξε στα δύο πα-
νεπιστήμια και έγινε καθηγητής Συγκριτικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο 
της Νέας Υόρκης και στη Φιλοσοφική της Αθήνας. Σε ερώτηση, «πως και ήλ-
θες στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, έστω και τον μισό χρόνο»; Η απάντηση 
ήταν: Για να φτιάξω το πρόγραμμα σπουδών στην Αγγλική φιλολογία. Δεν 
ήθελα, αλλά δεν ήταν εύκολο να αρνηθείς στην Μελίνα Μερκούρη, τη φίλη 
μου.

Όμως παρ’ όλες τις σπουδές του στη φιλοσοφία η μεγάλη αγάπη του είναι 
το θέατρο Ήδη από τη δεκαετία 60 σε νεαρή ηλικία μεταπτυχιακός φοιτητής 
στο Στάνφορντ γίνεται βοηθός του Μουζενίδη στην Επίδαυρο και αργότερα 
του Βολανάκη. Σκηνοθέτησε περί τις 50 παραστάσεις κυρίως στο εξωτερικό.

Σε ερώτηση για το πώς επηρέασαν τα παιδικά βιώματα την πορεία του απά-
ντησε.

Όταν καιγόταν το σπίτι μας, οι σκιές των ανθρώπων, στους απέναντι τοί-
χους είναι εικόνα που δεν έφυγε και δεν πρόκειται να φύγει. Την χρησιμο-
ποίησα σε ένα διήγημα που λεγόταν «Before the Firing Squad» που πήρε το 
πρώτο βραβείο της PEN/NEA και παρουσιάζεται σε διάφορες εκδόσεις σχο-
λικών βιβλίων.

Τη μέρα της αναχώρησής μου για την Αμερική, οι θειάδες μου (και ήταν 
αρκετές) στα μαύρα ντυμένες με τα τσεμπέρια τους, είχαν ακροβολιστεί γύρω 
από το καλύβι μας και θρηνούσαν. Θύμιζαν χορό αρχαίου δράματος. Άλλη μια 
εικόνα που χρησιμοποίησα σε ένα ανέβασμα της Ηλέκτρας.

Γιάννης Τσιώλης. Με φίλους όπως ο Ντασσέν και η Μελίνα, όπως ο 
Έντμουντ Κήλυ. Συνομιλητής του Σεφέρη για μια περίοδο, απέφευγε τις “δη-
μόσιες σχέσεις” και του άρεσε να κάνει παρέα μ’ εμάς και συνομήλικούς του 
στο καφενείο του χωριού. Όμως τα προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια 
δεν τον άφησαν να έρθει να εγκατασταθεί μόνιμα (πράγμα που ήθελε πολύ) 
στο χωριό. Δημοσιεύουμε μερικές φωτογραφίες. Μικρό παιδί με τη μητέρα 
του και ένα παπούτσι. Μαθητής στο Γυμνάσιο. Όταν πήρε πτυχίο. Ηθοποιός 
σε κάποια παράσταση κλπ. 

Καλό ταξίδι αγαπητέ φίλε. Ο Φ.Σ. αντί στεφάνου στην κηδεία του συμπατρι-
ώτη μας Γιάννη Τσιώλη προσφέρει χρηματικό ποσό στο Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων του Λυκείου Λεβιδίου για την κάλυψη ανάγκης που υπάρχει (αγο-
ρά προβολικού μηχανήματος) στη μνήμη του εκλιπόντα συμπατριώτη μας. 

Το Δ.Σ. του Φ.Σ. 

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

Και φέτος στολισμένο το χωριό 
μας για τις Χριστουγεννιάτικες μέ-
ρες. Στολισμένο το έλατο στην είσο-
δο του χωριού μας από την νεολαία 
Λεβιδίου, στολισμένη η πλατεία μας 
με το έλατο στην είσοδό της, γεμάτο 
λαμπιόνια και στολίδια από το Δήμο, 
με την φάτνη φτιαγμένη και στολι-
σμένη στην κάτω πλευρά της πλατεί-
ας από το Φιλοτεχνικό Σύλλογο και 
τη Βάρκα στολισμένη στο σιντριβάνι 
της πλατείας από τον Αθλητικό Σύλ-
λογο. Επίσης, την 23/12/17 το βρά-
δυ προσφέρθηκαν από τον Αθλητικό 
σύλλογο στην πλατεία, για χρόνια 
πολλά, ρακόμελο, τραχανάς και φα-
σολάδα.

Τα πρώτα χιόνια στο χωριό μας έπε-
σαν πριν τα Χριστούγεννα. Για 4-5 
μέρες το χιόνι ήταν αρκετό, ώστε να 
παραμείνουν κλειστοί οι δρόμοι για 
2-3 μέρες και ο πάγος να έχει την τι-
μητική του.

Στην αίθουσα του Φ.Σ. φιλοξενήθη-
καν πρόσκοποι από την Αθήνα. Στις 
26-12-2017, 25 πρόσκοποι από την 
Αγία Παρασκευή και στις 29-12-2017, 
40 πρόσκοποι από το Χαλάνδρι.

Διαρρήξεις και κλοπές σε σπίτια 
συμπατριωτών μας σημειώθηκαν στο 
χωριό μας και στην Βλαχέρνα.

Στις 6/1/2018 ημέρα της εορτής των 
Θεοφανίων, χτύπησαν οι κλέφτες 
την οικία του συμπατριώτη μας Αλε-
ξίου Κούστα. Μετά από δύο μέρες δι-
άνοιξαν την οικία του συμπατριώτη 
μας Δημητρίου Βραχνού. Εκλάπησαν 
τιμαλφή είδη και μικροποσά.

Την επόμενη εβδομάδα διαρρή-
χθηκαν δύο σπίτια στη Βλαχέρνα. 
Στις 21/2/2018 έγινε διάρρηξη στο 
Δημοτικό Αμαξοστάσιο στο Λεβίδι, 
το οποίο λειτουργεί και σαν αποθή-
κη του Δήμου αλλά και ως  αποθήκη 
του ΤΟΕΒ του έλους Κανδήλας. Απ’ 
ότι φαίνεται η απουσία Αστυνόμευ-
σης, έχει αποθρασύνει τους επίδο-
ξους κλέφτες και διαρρήκτες. Με την 
απόφαση των φωστήρων  - υπευθύ-
νων για την αναδιάρθρωση της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, είχαμε σαν 
αποτέλεσμα το κλείσιμο του Α.Τ. Λε-

ΤΟΠΙΚΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

συνέχεια στη σελ. 5 2

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. 

Ρεπορτάζ για την 25η Μαρτίου και 
την 14η Απριλίου – τοπική γιορτή, 

θα έχουμε στο επόμενο φύλλο 
της εφημερίδας.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ – ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!
Ενόψει των εορτών του Πάσχα και καθ΄ όσον η εφημερίδα μας έχει τυπωθεί 

(τρίμηνη έκδοση ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ), ο Φ. Σ., ο Αθλητικός 
Σύλλογος, η Θεατρική Ομάδα Λεβιδίου, ο Χορευτικός Όμιλος Λεβιδίου «Η 

ΑΡΚΑΔΙΑΝΗ», η Διοικούσα Επιτροπή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, οι Σύλλογοι 
γονέων και κηδεμόνων των σχολείων, εύχονται σε όλους τους πανταχού Λεβι-

διώτες Χρόνια Πολλά – Καλό Πάσχα, πάντα με υγεία και προκοπή.



ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΤΑΚΤΟΥΝ ΤΗ ΓΝΩΣΗ
Μετά την αποφοίτηση  από την Αγ-

γλική Φιλολογία της Αθήνας, η Χρυσο-
βαλάντω Καρβουνιάρη, ολοκλήρωσε 
το μεταπτυχιακό της με τίτλο «Drama 
Education and English Language 
Teaching» στη Σχολή Κοινωνικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Warwick 
στην Αγγλία και έλαβε το Δίπλωμά της. 
Το θέμα της διατριβής ήταν:

«A Case Study in Greece: The 
Integration of Storytelling and Drama 
in English Foreign Language Lessons 
to Reduce Young Learners’ Level 
of Anxiety and Increase their Self-
confidence and Motivation towards 
Speaking English.»

Η σε μετάφραση: «Η ενσωμάτωση 
παραμυθιού και θεατρικού δρώμενου, 

στη διδασκαλία των Αγγλικών, για την μείωση του άγχους και την αύ-
ξηση της αυτοπεποίθησης και του κινήτρου των νεαρών μαθητών,  ώστε 
να μάθουν να μιλάνε αγγλικά».

Η εφημερίδα μας συγχαίρει την νεαρή καθηγήτρια, καθώς και τους 
γονείς της Κώστα και Βασιλική Καρβουνιάρη και της εύχεται καλή στα-
διοδρομία!

2 - ΤΟ ΛΕΒΙΔΙ

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

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

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

ΤΟ ΛΕΒΙΔΙ
ΧΘΕΣ  ΣΗΜΕΡΑ  ΑΥΡΙΟ

Iδιοκτήτης: 
Φιλοτεχνικός Σύλλογος 

Λεβιδίου

Eκδότης: 
Χρήστος Λούρας
τηλ: 6944 896962

email: chrislouras@hotmail.com 

Eμβάσματα - Eπιταγές: 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 
6126-040030-102

IBAN: GR55 0171 1260 0061 
2604 0030 102

SWIFT-BIC: PIRBGRAA

Eτήσια Συνδρομή: 
Eσωτερικού 20 €
 Eξωτερικού 50 $

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 2.5 €

Σελιδοποίηση - Eκτύπωση:
APKAΔIKEΣ EKΔOΣEIΣ

ΓΙΩΡΓOΣ ΡOΥΝΗΣ
Tηλ: 2710 237436, 6977 084397

email: george@rounis.gr OIKO¢OMIKE™ EP°A™IE™
AMMOBO§H - XTI™IMO ¶ETPA™

¢·˘›‰
TËÏ: 27960 - 22 667

KÈÓ: 6945 91 10 16

ΔΟΜΙΚΑ - ΠΕΤΡΑ

ΛΕΒΙΔΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
THΛ: 27960 22065

THΛ. & FAX: 27960 22665
KIN: 6972 923939

E-MAIL: info@giovas-domika.gr

www.giovas-domika.gr

Η Χρυσοβαλάντω 
Καρβουνιάρη 

με το πτυχίο της 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Παπακωνσταντίνου Δήμος  ................. 20 €
Πουρναράκη – Πάρχα .......................... 50 €
Μερμίγκη Γεωργία................................  20 €
Σταμάτης Παναγιώτης.........................  20 €
Λούρμα – Μέλου Βασιλική .................  20 €
Ρογάρη Ευαγγελία Κων. ......................  20 €
Καρέλας Κων/νος (Θεόκτιστο)  .......... 20 €
Πεπόνης Κ. Π. & Βιργίνα ....................  40 €
Μαγκλάσης Γεώργιος Παν. .................  20 €
Πάρχα Αλεξάνδρα ................................. 20 €
Αναγνωστοπούλου Ελένη ...................  20 €
Τσιπλάκος Κων/νος Φωτ. ...................  20 €
Καπλάνη Βασιλική ...............................  20 €
Καρέλας Βασίλειος Κων.  ..................... 50 €
Γκιντώνης Βασίλειος Φιλ. ...................  20 €
Γκιντώνη – Γράψα Θεοφάνη Φιλ.  ...... 20 €
Ντινιόζος Ευστράτιος ..........................  20 €
Κοτσιάντου – Ξύγκου Ρουμπίνη ........  50 €
Καρέλα Χριστίνα Κων.  ........................ 20 €
Στραβούλη Χαρίκλεια .........................   20 €
Τσιώλης Ιωάννης Χρ.  ..........................  20 €
Αδαμόπουλος Κων/νος  .......................  20 €
Κολοτούρου Βασιλική & Βάλλη .......   50 €
Σανή – Χρόνη Δήμητρα .......................  50 €

ΑΜΕΡΙΚΗ
Σταμάτης Δημήτριος Χαρ. ..................  50 €

ΚΑΝΑΔΑ
Οι: Κουμαρέλα Σοφία, Γεωργία & Χριστί-
να Ιωα. (Λεγεντόγιαννη) ..................  100 € 
στη μνήμη του πατέρα τους.

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΛΕΒΙ∆Ι
Στις 6/1/2018 έγιναν τα εγκαίνια του νέου (2ο στο χωριό μας) 

Λογιστικού Γραφείου του Δημητρίου Σπ. Ζάβου. Παρευρέθηκε 
πολύς κόσμος, συμπατριώτες και ξένοι.

Για το νέο του επαγγελματικό ξεκίνημα, στο Δημήτρη ευχό-
μαστε καλές δουλειές, καλή πορεία, ό,τι καλύτερο! 

Το Δ.Σ. του Φ.Σ.

Χειροτονία ∆ιακόνου Παναγιώτη ∆ηµ. Σταµάτη
Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μα-

ντινείας και Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ χοροστάτησε στον Όρθρο και 
προεξήρχε της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας στον ενοριακό Ιερό Ναό 
Τιμίου Προδρόμου Λεβιδίου Μαντινείας, κατά την διάρκεια της οποίας τέ-
λεσε την εις Διάκονον χειροτονίαν του Παναγιώτη Δημ. Σταμάτη, ο οποίος 
εισέρχεται στον έγγαμο Ιερό κλήρο της Ιεράς Μητροπόλεως μας.

Η χειροτονία του νέου διακόνου πραγματοποιήθηκε με την παρουσία αρ-
κετού κόσμου από το Λεβίδι και τις γύρω περιοχές.

Άξιος ευχόμαστε πάτερ Παναγιώτη από τα βάθη της ψυχής μας!
Το Δ.Σ. του Φ.Σ
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Ο κύκλος που άνοιξε με το τα-
ξίδι ενός 14χρονου αγοριού ένα 
πρωινό του 1952 από το Λεβίδι 
στην Αμερική,  έκλεισε τη Δευτέ-
ρα 26 Φλεβάρη με το τελευταίο 
του ταξίδι από την Αμερική στο 
Λεβίδι. Ένας κύκλος που χαρα-
κτηρίζεται και σημαδεύεται από 
την λογοτεχνία και το θέατρο.  
Είναι πραγματικά απίστευτη αυτή 
η ιστορία. Με τον πατέρα να έχει 
πεθάνει στην Κατοχή και το σπί-
τι καμένο, δυο μικρά παιδιά, ένα 
αγόρι σχεδόν 14 χρόνων, ο Γιάν-
νης και ένα κοριτσάκι ακόμη μι-
κρότερο η αδελφή του Σοφία, τα-
ξιδεύουν μόνα τους στην Αμερική. 
Εκεί δουλεύουν, πηγαίνουν σχο-
λείο και πανεπιστήμιο.  “Ένα δαι-
μόνιο”, κατά την αγαπημένη του 
έκφραση από τις τραγωδίες, τον 
βασάνιζε. Έτσι σπούδασε, φιλο-
σοφία και θέατρο, στο Μπέρκλεϋ 
και το Στάνφορντ, δίδαξε στα δύο 
πανεπιστήμια και έγινε καθηγητής 
Συγκριτικής λογοτεχνίας σ το Πα-
νεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και 
στη Φιλοσοφική της Αθήνας. Ρω-
τήθηκε κάποτε, «πως και ήλθε στο 
Πανεπιστήμιο της Αθήνας, έστω 
και τον μισό χρόνο»; Η απάντηση 
ήταν: Ήλθα για νια να φτιάξω το 
πρόγραμμα σπουδών στην Αγγλι-
κή Φιλολογία και παρέμεινα. Δεν 
ήθελα, αλλά δεν ήταν εύκολο να 
αρνηθείς στην Μελίνα Μερκούρη!

Όμως παρ’ όλες τις σπουδές του 
στη φιλοσοφία η μεγάλη αγάπη 
του είναι το θέατρο Ήδη από τη 
δεκαετία 60 σε νεαρή ηλικία με-
ταπτυχιακός φοιτητής στο Στάν-
φορντ γίνεται βοηθός του Μουζε-
νίδη στην Επίδαυρο και αργότερα 
του Βολανάκη. Σκηνοθέτησε περί 
τις 50 παραστάσεις κυρίως στο 
εξωτερικό.

Σε ερώτηση για το πώς επηρέ-
ασαν τα παιδικά βιώματα την πο-
ρεία του απάντησε.

«Όταν καιγόταν το σπίτι μας, 
οι σκιές των ανθρώπων, που δη-
μιουργούσε η φωτιά, στους απέ-
ναντι τοίχους είναι εικόνα που 
δεν έφυγε και δεν πρόκειται να 
φύγει. Την χρησιμοποίησα σε ένα 
διήγημα που λεγόταν «Before the 
Firing Squad» που πήρε το πρώτο 
βραβείο της PEN/NEA και πα-
ρουσιάζεται σε διάφορες εκδόσεις 

σχολικών βιβλίων στην Αμερική.»

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΩΛΗΣ. Με φί-
λους όπως ο Ντασσέν και η Με-
λίνα, όπως ο Έντμουντ Κήλυ. 
Επισκέπτης και συνομιλητής του 
Σεφέρη όταν έκανε το διδακτο-
ρικό του, ψυχή της ομάδας των 
Ελλήνων καθηγητών πανεπιστη-
μίου για την προώθηση των Νεο-
ελληνικών σπουδών στην Αμερική 
απέφευγε τις “δημόσιες σχέσεις” 
και του άρεσε να κάνει παρέα με 
νεότερούς και συνομήλικούς του 
στο καφενείο του χωριού. Φίλος 
του Φιλοτεχνικού συλλόγου συμ-
μετείχε σε πολλές εκδηλώσεις του. 
Από μια εκδήλωση του Συλλόγου 
μας, στο Αντάμωμα του 2001, για 
την μετανάστευση, δημοσιεύουμε 
μια περιγραφή του για τα χρόνια 
που πήγαινε σχολείο στο Λεβίδι 
και την αναχώρησή του. Λέει λοι-
πόν!  

«Εγώ ήμουνα πάρα πολύ κακός 
μαθητής όταν ήμουν στο Λεβίδι. 
Ατίθασο παιδί, μάλιστα στο σχο-
λειό επάνω είχα σπάσει τα περισ-
σότερα τζάμια. Τώρα πως φτάσαμε 
από κείνο το σημείο στην ανάλο-
γη λάντζα και το διδακτορικό του 
Μπέρκλεϊ είναι μια μεγάλη ιστο-
ρία. Είχα κάνα δυο δασκάλους 
από τους οποίους έμαθα γράμμα-
τα, παρόλο που ήμουν κακός μα-
θητής. Είχα έναν παπά, τον παπά 
Ντραβίλα και έναν καθηγητή για 
μικρό διάστημα, τον Παναγιώ-
τη τον Κουτσουράκη από τους 
οποίους έμαθα πέντε γράμματα. 
Με έβαζαν τότε και έλεγα και τα 
ποιήματα στις γιορτές τις εθνι-
κές, και κάπου μου έκατσε αυτή 
η υπόθεση. Τα ποιήματα, αυτοί οι 
δυο δάσκαλοι και μέσα σ’ αυτό το 
σαπιοκάραβο που λεγόταν «Νέα 
Ελλάς» βρήκα κάποια άλλα παιδιά 
της ηλικίας μου, τα οποία μου λέ-
γανε ότι θα πάνε στην Αμερική και 
θα σπουδάσουν. Κράτησα επαφή 
με κάνα δυο απ’ αυτά και πραγμα-
τικά σπούδασαν. Ζήλεψα και λέω, 
κι εγώ θα κάνω το ίδιο. Έφυγα απ’ 
το Λεβίδι στις αρχές του 1952,. 
Θυμάμαι, το πρωινό της αναχώ-
ρησης όπου είχαν κατέβει όλοι οι 
Τσιωλαίοι να μ’ αποχαιρετήσουν. 
Πολλές θειάδες, σ’ αυτό το χώρο 
μπροστά στου Οικονομίδη, με τα 

τσεμπέρια τους, θυμάμαι χρώμα-
τα. Καφέ ρόμπες, μαύρες μαυρο-
φορούσες. Ήταν σκορπισμένες σ’ 
αυτό το χώρο και πήγαινα απ’ τη 
μια στην άλλη, αγκαλιές κλάματα. 
Και όπως ήσαν σ’ αυτό τον χώρο 
σαν να ήσαν σκηνοθετημένες 
από μόνες τους, μου έμεινε αυτή 
η εικόνα και δεκαετίες αργότερα, 
όταν σκηνοθέτησα την Ηλέκτρα 
του Ευριπίδη στην Αμερική, έστη-
σα το Χορό από μαυροφορούσες 
κοπέλες, ακριβώς όπως θυμόμουν 
αυτή την εικόνα σ’ εκείνο το χώρο. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο προσπα-
θώντας  να πιάσω, μια ιστορική 
συγκίνηση προσωπική δική μου 
και να την περάσω στην τέχνη 
με την οποία ασχολήθηκα. Πολ-
λές οι δυσκολίες τότε στην αρχή. 
Ήμουνα λίγο μικρούλης, πέρασα 
από γιατρούς κάνα δυο φορές, 
δεν πίστευαν την ηλικία μου με 
‘καναν πολύ μικρότερο αλλά δεν 
ήμουνα. Ήμουνα δεκατριών και 
θα πέρναγα για δέκα απ’ ότι φαί-
νεται. Εκτός από τους γιατρούς 
διάφορες δυσκολίες, τοπικές αρ-
χές, κρατικές αρχές. πολύ γραφει-
οκρατία. Μετά μπήκαμε σε ένα 
σαράβαλο σ’ ένα παλιοκάραβο, 
το οποίο φαίνεται ότι έκανε και το 
τελευταίο του ταξίδι. Έκανε Πει-
ραιά-Νέα Υόρκη δεκαπέντε μέ-
ρες. Ήταν δύσκολα τα πράγματα.  
Χαθήκαμε στην αρχή, δεν ξέραμε 
που βρισκόμασταν. Όλοι εμείς που 
μπήκαμε αμέσως στη δουλειά  η 
πήγαμε σχολειό, περάσαμε τα 
πρώτα χρόνια φοβερά δύσκολα.»

Μεγάλη αναγνώριση ήταν, όταν 
στην εκκλησία εμφανίστηκαν διά-
φορα άγνωστα άτομα. Ήταν πα-
λιοί μαθητές του Γιάννη του Τσιώ-
λη, που σήμερα είναι καθηγητές σε 
Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια 
και ξεκίνησαν από μακριά για να 
τον συνοδέψουν στο τελευταίο 
του ταξίδι. Όταν τους ρωτήσαμε 
Μα ήρθατε, από τόσο μακριά και 
αθόρυβα; Απάντησαν: Μα με τον 
Γιάννη άλλαξε η πορεία της σκέ-
ψης  και της ζωής μας. Θα μπορού-
σαμε να μην έρθουμε;!!! 

Τιμώντας τον σημαντικό συμπα-
τριώτη μας θα δημοσιεύουμε το 
πλουσιότατο βιογραφικό του στο 
επόμενο φύλλο μας. που μετά από 
πολλές πιέσεις μας έδωσε το 2005.

Ο καθηγητής  Γιάννης Τσιώλης
Ένας σημαντικός Λεβιδιώτης

ΤΑ  ΑΔΕΣΠΟΤΑ  ΖΩΑ 
ΣΤΟ  ΛΕΒΙΔΙ

Στο προηγούμενο φύλλο, σας είχαμε ενημε-
ρώσει για την πραγματοποίηση ημερίδας σχε-
τικά με τα αδέσποτα στο Λεβίδι. Η συζήτηση 
είχε κλείσει εν μέσω αντεγκλήσεων χωρίς 
απόφαση - ψήφισμα για το θέμα.

Στο χρόνο που πέρασε, από 30/10/2017 έως 
σήμερα, τίποτε δεν έγινε, κανένας φορέας 
δεν συγκινήθηκε, δεν ανταποκρίθηκε στις 
υποχρεώσεις του (Νόμος 4235/2014). Ούτε 
Δήμος Τρίπολης - ούτε Φιλοζωϊκές Εταιρείες, 
ούτε Περιφέρεια, κανείς. Από μόνοι μας απο-
φασίσαμε (Φιλοτεχνικός Σύλλογος - Θεατρι-
κή Ομάδα Λεβιδίου, Σύλλογος Λεβιδιωτών 
Αττικής και κάποιοι δημότες να κάνουμε κά-
ποιες ενέργειες για εξεύρεση λύσης.

Ανευρέθη, μετά από προσπάθειες, Κτηνία-
τρος από Αθήνα, να έρθει στο Λεβίδι, να κάνει 
δωρεάν τις απαραίτητες στειρώσεις στα θηλυ-
κά αδέσποτα και το απαραίτητο τσιπάρισμα 
(ηλεκτρονική σήμανση) εμβόλια και αιματο-
λογικές εξετάσεις σε όλα τα αδέσποτα. 

Εξασφαλίσαμε την βοήθεια της Φιλοζωϊ-
κής Εταιρείας Τρίπολης, για την περισυλλογή 
(το πιάσιμο) των αδέσποτων. Το μόνο που 
μας έμεινε ήταν η εξεύρεση κατάλληλου χώ-
ρου για να πραγματοποιηθούν οι στειρώσεις 
(πρόκειται για χειρουργική επέμβαση), που να 
διαθέτει τ’ απαραίτητα, νερό - φως  και υπο-
τυπώδες χειρουργικό τραπέζι. Απευθυνθήκα-
με στο Δήμο, να μας διαθέσει έναν Δημοτικό 
χώρο, από τους πολλούς που υπάρχουν στο 
Λεβίδι. Μετά από προσπάθειες δικές μας και 
μόνο, ευρέθη Δημοτικός χώρος (Αίθουσα, που 
πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις για να γί-
νουν τα πρώτα σημαντικά βήματα, για λύση 
στο θέμα των αδέσποτων. Περιμένουμε μόνο 
την έγκριση του Τοπικού Συμβουλίου και του 
αρμόδιου - υπεύθυνου που ανήκει η αίθουσα 
αυτή, για να ξεκινήσουν όσα προαναφέραμε 
(Στειρώσεις - Τσιπαρίσματα - Εμβόλια - Αιμ. 
Εξετάσεις για αρρώστιες και καταγραφή του 
κάθε αδέσποτου ζώου στη βάση δεδομένων 
του Δήμου Τρίπολης). 

Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, 
να κάνουμε τα πρώτα βήματα για την λύση 
στο θέμα των αδέσποτων. Λυπούμαστε για 
την αδιαφορία των Δημοτικών υπευθύνων. 
Λυπούμαστε για την επιζητούμενη προβολή 
κάποιων που χρησιμοποιούν τα αδέσποτα 
ζώα  γι’ αυτό. Έχουν αναρωτηθεί ότι αυτή η 
αδιαφορία τους, οδηγεί σε άλλες λύσεις τους 
ασυνείδητους ώστε να εξαλειφθούν τα αδέ-
σποτα ζώα. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας 
για οριστική λύση στο θέμα αυτό.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ  
ΑΠΟ  ΤΑ  ΧΡΟΝΙΑ  

ΠΟΥ  ΠΕΡΑΣΑΝ
Πόσα έχουν αλλάξει, από τα χρόνια που 

πέρασαν. Τότε στα πρώτα χρόνια του σα-
ράντα, στο χωριό δεν υπήρχαν ούτε λεω-
φορεία, ούτε ταξί, αλλά τα μεταφορικά 
μέσα ήταν οι Σούστες, που τραβούσαν τα 
άλογα. Τέτοια είχαν οι Λεβιδιώτες, όπως 
π.χ. ο μπάρμπα Βασίλης ο Ζάβος. Για να 
πάμε από το Λεβίδι στην Τρίπολη, φεύγαμε 
νύχτα, και το ταξίδι διαρκούσε 5 ώρες. Για 
να γυρίσουμε φεύγαμε βράδυ με το νύχτω-
μα και φθάναμε μεσάνυχτα. Για να μετα-
φερθεί κάτι βαρύ, όπως άμμος ή πέτρες και 
σε ποσότητα, χρησιμοποιούσαν τα κάρα, 
που ήταν σαν τα σημερινά ανατρεπόμενα. 
Το ίδιο και όταν χρειάζονταν να μεταφέ-
ρουν οτιδήποτε σε μεγάλη ποσότητα. Πά-
ντως το κύριο και απαραίτητο εργαλείο για 
κάρα και σούστες ήταν τα ζώα. Όπως θυμά-
μαι στα γύρω χωριά, με παραγωγή σε πεπό-
νια, καρπούζια, φασόλια ή άλλα φρούτα και 
λαχανικά, σαν το Κακούρι, οι σούστες ήταν 
τα κυρίως μεταφορικά μέσα που χρησιμο-
ποιούσαν οι παραγωγοί για να μεταφέρουν 
τα προϊόντα τους στις αγορές τους Λεβι-
δίου και της Τρίπολης, μέχρι την δεκαετία 
του πενήντα και αργότερα.

Δυστυχώς όμως η πρόοδος επιταχύνο-
ντας τα πάντα, είχε και τις αναπόφευκτες 
συνέπειες για αυτούς που στηρίζονταν στο 
Αγώι (τη μεταφορά επιβατών με τα ζώα). 

Χρίστος Γκιντώνης - Καναδάς. 

Ζοφερά τα χρόνια της 
κρίσης. Αυτά που πέρασαν 
και αυτά που ζούμε ακόμα. 
Η χώρα πέρασε από σαρά-
ντα κύματα. Όλα, ή σχε-
δόν όλα, άλλαξαν. Όποιος 
δεν ανήκε στους βολεμέ-
νους, τους «τακτοποιημέ-
νους», τους ωφελημένους 
από τις δοσοληψίες με το 
επίσημο κράτος το ένοιω-
σε περισσότερο. Ταρακου-
νήθηκε, σάστισε και συχνά 
ανήμπορος να αντιδράσει 
απλά περίμενε το επόμε-
νο κτύπημα. Κι ήταν αλή-
θεια απανωτά τα κτυπήμα-
τα. Οι συμβιβασμένοι τα 
ένοιωσαν λιγότερο. Οι ευ-
αίσθητοι περισσότερο.

Κυρίως η γενιά των νέων 
εφήβων κι όχι μόνο χτυπή-
θηκε αλύπητα. Είναι κατά-
ρα να ελπίζεις, να κάνεις 
όνειρα και ξαφνικά να βλέ-
πεις να μην υπάρχει φως 
πουθενά.

Όποιος ζει από κοντά 
τους νέους και βιώνει τις 
αγωνίες τους μπορεί και 
βλέπει σιγά σιγά να σβήνει 
το φως από τα μάτια τους. 
Να απογοητεύονται, να 
αλλοιώνονται να τρέχουν 
πανικόβλητοι εδώ και εκεί 
αναζητώντας λύσεις, ψά-
χνοντας για προοπτικές, 
για λύσεις, για οδηγούς 
«για μαγικά περάσματα».
Πολλοί, πάρα πολλοί δυ-
στυχώς, ζήτησαν τη λύση 
στην έξοδo  από τη χώρα, 
από τον τόπο τους, που 
δεν είχε τίποτα πια να τους 
προσφέρει, μακριά από το 
περιβάλλον τους , από την 
έγνοια των δικών τους αν-
θρώπων. Φόρτωσαν  στις 
αποσκευές  τους το όνειρο, 
την ελπίδα και με την αγω-
νία της επιβίωσης αλλά 
και αρκετό θάρρος, που το 
επέβαλλε κυρίως η έμφυτη 
νεανική τους παρόρμηση, 
έψαξαν τη το μέλλον τους 
αλλού.

Ποτέ άλλοτε η επιστη-
μονικότητα αλλά και η 
επιχειρηματικότητα δεν 
έφτασαν σε πραγματικό 
αδιέξοδο στη χώρα. Μαζί 
τους άρχισε να απαξιώ-
νεται η γνώση και η δημι-
ουργικότητα. Όσοι ζήσαμε 
την εκπαίδευση ήταν άπει-
ρες οι φορές που ακούσαμε 
από τα νεανικά στόματα τη 
λέξη «ματαιότητα».Είδα-
με πολλούς νέους να γυρί-
ζουν την πλάτη στις σπου-
δές και τη γνώση, κυρίως 
την ανθρωπιστική. Ευτυ-
χώς κρατούσαν γερά την 
τεχνολογική γνώση, αυτή 
που κανένας ενήλικας δε 
μπορούσε πραγματικά να 
τους την πάρει. Αργούν 
όμως ή δε θέλουν πραγμα-
τικά να καταλάβουν πως 
από μόνη της η τεχνολο-
γική χωρίς τη βοήθεια και 
της ανθρωπιστικής γνώ-
σης δεν οδηγεί πουθενά. 
Νεκρώνει την καρδιά και 
μετατρέπει το σώμα σε μη-
χανή που εύκολα υπακούει 
σε εξωτερικές εντολές και 
εξυπηρετεί άλλους στό-
χους.

Σε μικρές τοπικές κοινω-
νίες που τα πράγματα είναι 
περισσότερο κοντινά και 
παρατηρήσιμα, ακόμα και 
το πιο απλό μάτι μπορεί να 
δει πιο καθαρά την πραγ-
ματικότητα και να νοιώ-
σει τις μεταβολές της. Στη 
δική μας τοπική κοινωνία 
είδαμε όλοι να αλλάζουν 
τα πράγματα και προς το 
χειρότερο αλλά ευτυχώς 
και προς το καλύτερο. Τα 
τελευταία χρόνια που πέ-
ρασαν έφεραν αρκετό 

κακό και εξουθένωσαν αρ-
κετούς από μας. Χτύπησαν 
τη μέση αθωράκιστη οικο-
γένεια και τη διέλυσαν οι-
κονομικά αλλά και ηθικά.

Ας μη βλέπουμε όμως 
μόνο το σκοτάδι. Αν ανοί-
ξουμε τα μάτια και την 
καρδιά μας μπορούμε να 
δούμε να αχνοφέγγουν και 
καινούργιες μέρες.

Η νεανική επιχειρηματι-
κότητα που στηρίχθηκε σε 
ανάλογες σπουδές αρχί-
ζει να ανθεί σιγά-σιγά και 
στον τόπο μας. Νέα παι-
διά, που δεν είδαν μονό-
δρομο τη φυγή στο εξωτε-
ρικό ,παρόλο που είχαν τις 
προϋποθέσεις, έμειναν και 
δοκιμάζουν τις δυνάμεις 
τους στον επιστημονικό, 
αλλά και τον επιχειρηματι-
κό τομέα και όχι μόνο. Αξι-
οποιούν τις γνώσεις και τις 
δυνατότητές τους, στηρί-
ζονται στη τεχνολογία, εκ-
μεταλλεύονται αυτά που η 
προηγούμενη γενιά δημι-
ούργησε και ονειρεύονται 
να βάλουν τη δική τους 
σφραγίδα στην ανάπτυξη 
και την προκοπή. Σπούδα-
σαν και σπουδάζουν αυτό 
που τους ενδιαφέρει και 
γυρίζουν πίσω επιλέγο-
ντας τη ζεστασιά του τό-
που τους και όχι την παγω-
νιά της ξενιτειάς. Ανοίγουν 
πόρτα στον τουρισμό, το 
πιο νευραλγικό κεφάλαιο 
της ελληνικής οικονομίας, 
αναδεικνύουν τη γη και το 
περιβάλλον τους, έχουν 
συνειδητοποιήσει τι μπο-
ρούν να κερδίσουν αλλά 
και να προσφέρουν, δίνουν 
αυτάρκεια στο χώρο που 
ζουν, προσφέρουν υγειο-
νομικές, κοινωνικές, πολι-
τιστικές και όχι μόνο υπη-
ρεσίες.

Αρκετά νέα παιδιά δρα-
στηριοποιούνται  αλλά και 
θα δραστηριοποιηθούν δί-
πλα μας, κοντά μας. Και εί-
ναι τα δικά μας παιδιά. Τα 
βλέπουμε καθημερινά να 
προσπαθούν να δώσουν 
άλλη μορφή στον τόπο 
μας. Αυτόν που για πολ-
λούς ακόμα, δυστυχώς, εί-
ναι ένας τόπος ξεχασμένος 
και εγκαταλειμμένος.

Γιατί δε βλέπουμε και 
δεν εκτιμούμε το μέγεθος 
αυτών των προσπαθειών; 
Γιατί περιμένουμε από την 
Πολιτεία, και μόνο από 
αυτή, τις πρωτοβουλίες 
της ανάπτυξης; Μπορούμε 
να εκτιμήσουμε, όπως πρέ-
πει, τις επιλογές, τις αγω-
νίες, τις προσπάθειες αυ-
τών των νέων ανθρώπων, 
των δικών μας ανθρώπων 
,που δραστηριοποιούνται 
ή πρόκειται να το κάνουν 
στο μέλλον. Η πείρα μπο-
ρεί να τους λείπει. Έχουν 
όμως και τη γνώση και τη 
φλόγα της δημιουργίας και 
προ πάντων είναι αξιόπι-
στοι.

Το  μέλλον του μικρού 
μας τόπου βρίσκεται στα 
χέρια των νέων μας. Αυ-
τών που βλέπουμε καθη-
μερινά, αυτών που καμα-
ρώνουμε.

Όταν η κοινωνία στηρί-
ξει, έστω και με τις μικρές 
της δυνάμεις, τα όνειρα και 
τις ελπίδες τους, όταν στα-
ματήσει να αδιαφορεί και 
να μην εμπιστεύεται, όταν 
αφήσει ανοιχτή την καρ-
διά της σε αυτές τις φλόγες 
που δειλά ανάβουν, αλλά 
εύκολα μπορούν και θε-
ριεύουν και στηρίζουν το 
μέλλον, τότε αξίζει το όνει-
ρο και ίσως και το θαύμα.

Νεανική
επιχειρηματικότητα

στο Λεβίδι 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ  ΔΡΟΜΟΥ  ΣΤΟ  ΒΑΛΤΟ

Σας είχαμε ενημερώσει σε προηγούμενο φύλλο της 
εφημερίδας μας ότι επιτέλους έπεσε άσφαλτος στο 
δρόμο του Βάλτου από Πετράκου έως και το Άγαλι.

Τώρα, μετά από κάποιους μήνες η χαρά μας και κυ-
ρίως η ικανοποίηση των αγροτών, μετριάστηκε και 
επικρατεί προβληματισμός και μερική απογοήτευση. 
ΔΙΟΤΙ.

Ο καινούργιος ασφαλτοτάπητας που έπεσε άρχι-
σε να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Σε πολλά - 
πάρα πολλά σημεία άρχισε να τρίβεται και να ξηλώνε-
ται, άρχιζαν να εμφανίζονται καταμεσής του δρόμου 
μεγάλες γούβες, είτε από καθίζηση του προϋπάρχο-
ντος οδοστρώματος, είτε από το τρίψιμο και ξήλωμα 
της ασφάλτου.

Από τα λίγα που γνωρίζουμε, αλλά και από τα πολ-
λά που πληροφορηθήκαμε από πιο ειδικούς, αυτά 
συμβαίνουν διότι:

1ον Το μίγμα της ασφάλτου (Άμμος + πίσσα + ειδικό 
συγκολλητικό) δεν ήταν στη σωστή δοσολογία (ελά-
χιστο συγκολλητικό) με αποτέλεσμα το μίγμα να μην 
είναι συμπαγές ώστε να κολλήσει μεταξύ του και έτσι 
άρχισε να τρίβεται και να ξηλώνεται.

2ον Το πέσιμο της ασφάλτου έγινε σε ακατάλληλη 
χρονική περίοδο (περίοδος με κρύο και υγρασία).

Μετά απ’ όλα αυτά, οι Αγρότες μας ευλόγως δι-
αμαρτυρήθηκαν στις Αρμόδιες Αρχές, παίρνοντας 
την απάντηση των αρχών και την δέσμευση του ερ-
γολάβου ότι κάποια κομμάτια που όντως παρουσιά-
ζουν προβλήματα θ’ αντικατασταθούν με καινούργια 
ασφαλτόστρωση.

Ρωτάμε ως οφείλουμε τους αρμόδιους:

α) Ο Επιβλέπων Μηχανικός και παραλήπτης του 
έργου δεν ήταν υποχρεωμένος να γνωρίζει την δοσο-
λογία του μίγματος (ποσότητα συγκολλητικού); Πως 
παρέλαβε το έργο;  Αν το παρέλαβε.

β) ο Επιβλέπων Μηχανικός και παραλήπτης του έρ-
γου δεν γνωρίζει ότι για μία επιτυχή ασφαλτόστρωση, 
παίζουν μεγάλο ρόλο και οι καιρικές συνθήκες, το 
πότε δηλαδή θα πέσει άσφαλτος;

γ) Ο Εργολάβος γιατί δεν τήρησε τους όρους της 
σύμβασης του έργου; (λιγότερο συγκολλητικό με 
αποτέλεσμα αμφιβόλου ποιότητας μίγμα)

δ) Δεσμεύθηκε η αμοιβή του μέχρις ότου αποκατα-
στήσει το πρόβλημα;

ε) Γιατί θα αντικαταστήσει μόνο τα φθαρμένα κομ-
μάτια του δρόμου και όχι όλη την ασφαλτόστρωση. 
Δηλαδή του χρόνου ή τον μεθεπόμενο χρόνο που θα 
παρουσιαστούν καινούργια προβλήματα στον υπό-
λοιπο ασφαλτοτάπητα που δεν αντικαταστάθηκε, τι 
θα γίνει;

ζ) Σύμφωνα με την σύμβαση και τους όρους της 
σύμβασης, προβλεπόταν ασφαλτόστρωση (πλάτος) 
5,5 μέτρων. Γιατί η ασφαλτόστρωση έγινε 5 μέτρα;

Ερωτήματα που θέλουν απαντήσεις για ενημέρωση 
όλων των δημοτών αλλά κυρίως για ενημέρωση των 
Αγροτών μας. 

Μπορούμε εύκολα να χρησιμοποιήσουμε τη συνη-
θισμένη μας γελοιότητα «Στην Ελλάδα ζούμε». Όμως 
όχι, γιατί έστω και σε τέτοια μικρής εμβέλειας έργα, 
πρέπει να θυμίζουμε σε όλους (Αρμόδιους Φορείς, 
Μηχανικούς, Εργολάβους, Χρήστες) ότι πρέπει να 
είναι σοβαροί, υπεύθυνοι, διαφανείς και συνεπείς σε 
ότι κάνουν και σε ότι προβλέπετε, σύμφωνα με τους 
νόμους, τους κανόνες και όρους που υπάρχουν.

Χ.Λ. 



Έφυγε στις 7 Ιανουαρίου (ανήμε-
ρα της  γιορτής του) σε ηλικία 101 
χρόνων ο Ιωάννης Κουμαρέλας (Λε-
βεντόγιαννης). Μετανάστευσε από 
την δεκαετία του 50 στον Καναδά 
και αργότερα μετανάστευσε και η 
γυναίκα του Ελένη με τα τρία κορί-
τσια τους. Δεν ήταν καθόλου εύκο-
λα τα πράγματα, εκείνες τις εποχές, 
αλλά αγωνίστηκαν και τα κατάφε-
ραν. Αξιώθηκε να δει εγγόνια και 
δισέγγονα. Τακτικός επισκέπτης 
με την γυναίκα του, (σχεδόν κάθε 
χρόνο), του Λεβιδίου που τόσο αγα-
πούσε. Αλλά και στην Λεβιδιώτικη 
Κοινότητα του Τορόντο είχε ενεργό 
συμμετοχή. Είναι χαρακτηριστική η 
φωτογραφία που δημοσιεύτηκε πριν 
από χρόνια στην εφημερίδα μας από 
κάποια πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση 
στο Τορόντο όπου μοιράζει δώρα 
ντυμένος  Άγιος Βασίλης. Ίσως οι 
οργανωτές τον επέλεξαν για αυ-
τήν την πραότητα του. Ποτέ κανείς 
δεν τον θυμάται να θυμώνει. Έφυγε 
λοιπόν και οι εγγονές του γέμισαν 
τα social media με μνήμες του. Δεν 
ήταν μόνο από αγάπη, θεωρούσαν 
τιμή τους που ήταν παππούς τους.

Στη φωτογραφία (πριν από λίγο 
καιρό) πίνει ένα τσιπουράκι στην 
υγειά μας φορώντας το αγαπημένο 
του καπέλο με λογότυπο του Λεβι-
δίου.

«Αφήστε τους ανθρώπους καλύ-
τερους από ότι τους βρήκατε!» 

Ο πιο απλός τρόπος να περι-
γράψεις έναν άνθρωπο που άφησε 
μία μόνιμη εντύπωση σε όλους. Ο 
Γρηγόριος Α. Καραχάλιος ήταν ο 
πιο αξιοσέβαστος, ευγενικός και 
ειλικρινής άνθρωπος που η οικο-
γένειά μας θα μπορούσε να ευλο-
γηθεί να έχει ως σύζυγο, πατέρα, 
παππού, θείο και φίλο. Έδειχνε ένα 
πραγματικό ενδιαφέρον για τους 
ανθρώπους που συναντούσε ανε-
ξάρτητα από τις δυσκολίες και τις 
δοκιμασίες του. Υπέμεινε πολλές 
δυσκολίες ως παιδί που ζούσε στη 
φτώχεια και αντιμετώπισε αρκετά 
εμπόδια ως ένας νέος μετανάστης 
που πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες 
για να φτιάξει μια ζωή για τον εαυτό 
του και την οικογένεια που άφησε 
πίσω του. Έφτασε στο αμερικανικό 
έδαφος ως έφηβος με άδειες τσέπες 
αλλά με αισιόδοξες σκέψεις. Γεν-
νήθηκε στις 8 Νοεμβρίου του 1931 
στο Λεβίδι, στην Ελλάδα. Γιος του 
Απόστολου και της Γιαννούλας 
Καραχάλιου, ήταν ο νεότερος από 
τους οκτώ αδερφούς. Το 1951 μετα-
νάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
βρήκε δουλειά στο ορυχείο χαλκού 
Kennecott Copper στο McGill στη 
Νεβάδα, και συνεχίζοντας να εργά-
ζεται αποφοίτησε από το Γυμνάσιο 
White Pines. To 1956 εντάχθηκε 
στο στρατό των Ηνωμένων Πολι-
τειών. Αφού υπηρέτησε τη χώρα 
του στην Κορέα, πήγε στο Salk Lake 
City της Γιούτα, στο οποίο έμεινε 
τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του, 
και συνέχισε με το στρατό για 32 
συνολικά χρόνια. Αν και εκ γενε-
τής Έλληνας, επαινέθηκε για τον 
πατριωτισμό του προς τη χώρα που 
του έδωσε την ευκαιρία  να παρέχει 
μια καλύτερη ζωή στην οικογένειά 
του. Μέσω του στρατού, ως Λοχίας 
Πρώτης Τάξης της Εθνοφρουράς, 
του απονεμήθηκαν πολλά μετάλλια, 
τιμητικές διακρίσεις και κορδέλες, 
καθώς και εμβλήματα. Καθώς βρι-
σκόταν στο Salk Lake City, ο Γρηγό-
ριος Α. Καραχάλιος ξεκίνησε την 30 
ετών καριέρα του στη Διοίκηση του 
Νοσοκομείου των Βετεράνων στο 
Τμήμα της Ψυχολογίας, ως Σύμβου-
λος Κατάχρησης Αλκοόλ και Ναρ-
κωτικών. Η εκπαίδευση ήταν πάντα 
πάρα πολύ σημαντική γι’ αυτόν. Το 
φθινόπωρο του 1983, έφτασε τελικά 
σε σημείο όπου η οικονομική κατά-
σταση της οικογένειάς του, τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, ήταν αρκετά σταθε-
ρή για να επιστρέψει στο σχολείο. 

Ολοκλήρωσε το πρόγραμμα πιστο-
ποίησης του συμβούλου κατάχρη-
σης ουσιών μέσω του Πανεπιστημί-
ου Utah College of Social Work, ένα 
μακροχρόνιο όνειρο να μορφωθεί 
περαιτέρω, ώστε να βοηθήσει απο-
τελεσματικότερα όσους είχαν ανά-
γκη. Κατά τη συνταξιοδότησή του, 
του απονεμήθηκε βραβείο λόγω του 
ότι δεν είπε πάρει ποτέ αναρρωτική 
άδεια στα 30 χρόνια εργασίας του. 
Για 30 χρόνια περπατούσε προς και 
από τη δουλειά του, συνολικά 10 μί-
λια τη μέρα, επειδή δεν είχε τα μέσα 
για τη μεταφορά του. Ο ίδιος χρη-
σιμοποιούσε το μεγαλύτερο μέρος 
του εισοδήματός του για να στείλει 
χρήματα στην οικογένεια του στην 
Ελλάδα, ώστε να εξασφαλίσει τις 
αδερφές του να έχουν μια καλύ-
τερη προίκα για να βελτιώσουν τη 
ζωή τους και να παντρευτούν στην 
Ελλάδα. Το Σεπτέμβριο του 1965 
επέστρεψε στην Ελλάδα όπου συ-
νάντησε και παντρεύτηκε την αγά-
πη της ζωής του Θεοδώρα (Ρούλα) 
Γιαννικούλη. Κατά την άφιξή τους 
πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
δημιούργησαν μία οικογένεια με 
τον ερχομό της πρώτης τους κό-
ρης, Ιωάννας (Joanne), την οποία 
ακολούθησε ο ερχομός του γιου 
τους Αποστόλη (Tolly). Το 1970, ο 
Γρηγόριος έχασε τον αδερφό του, 
ο οποίος κατοικούσε μαζί του στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και τη 
νύφη του σε ένα τραγικό αυτοκινη-
τιστικό δυστύχημα. Αυτοί άφησαν 
πίσω τους δύο γιούς, τους ανιψιούς 
του Γρηγορίου, Παύλο (Paul) και 
Γεώργιο (George) τους οποίους με-
γάλωσαν ο Γρηγόριος και η Ρούλα 
σαν δικά τους παιδιά. Αργότερα ο 
Γρηγόριος και η Ρούλα έκαναν ένα 
τρίτο παιδί, την κόρη τους Jamie. 
Ο Γρηγόριος ήταν ένα αφοσιωμένο 
μέλος της Ελληνορθόδοξης Εκκλη-
σίας του Greater Salt Lake, όπου 
ήταν ψάλτης για περισσότερα από 
45 χρόνια, και δεν έλειπε σχεδόν 
καμία Κυριακή. Αγαπούσε τον κήπο 
του, τις κληματαριές του και το σπι-
τικό κρασί. Ήταν ένας άριστος σεφ, 
αλλά η απλότητα και η κομψότητα 
των πρωινών πιάτων του προς την 
οικογένειά του ήταν τα πιο αξιο-
μνημόνευτα. Ο πατέρας μας ήταν 
ένας ευγενής άνθρωπος ο οποίος 
εργάστηκε πολύ σκληρά σε όλη 
του τη ζωή και μας έχει μεταδώσει 
την περηφάνια, τις ηθικές αξίες της 
σκληρής δουλειάς καθώς και τις οι-
κογενειακές αξίες του. Δεν αγαπού-
σε τίποτα περισσότερο από το να 
περιβάλλεται από την οικογένειά 
του και να λέει ιστορίες και ατέ-
λειωτα ανέκδοτα. Καθώς θα συγκε-
ντρωνόμασταν ως οικογένεια, θα 
έφευγε στο τέλος της βραδιάς για 
να πάρει έναν υπνάκο, όπως έκανε 
κατά τις τελευταίες ώρες του. Ενώ 
περιβαλλόταν από την οικογένειά 
του, εκείνους που τον αγάπησαν 
περισσότερο, έφυγε από κοντά μας 
ήσυχα. Θα λείψεις ιδιαίτερα από τη 
ζωές των ανθρώπων που με αγάπη 
άγγιξες. Αναπαύσου εν ειρήνη. Η 
μνήμη και η παρουσία σου θα είναι 
παντοτινή. Αιωνία η μνήμη σου. Σε 
αγαπάμε!
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ΘΑΝΑΤΟΙ
Στις 24-12-2017 πέθανε στην Αμερική και ενταφιάστηκε εκεί η 

Νταγιάντη-Κούστα Άννα Παν. σε ηλικία 66 ετών. 
Στις 26-6-17 πέθανε στην Αυστραλία (Αδελαΐδα) και ετάφη εκεί 

ο Δράκος Βασίλειος, σύζυγος της Ελένης Τσιώλη (Γιωργού-
τσου), σε ηλικία 85 ετών.

Στις 18-8-17 πέθανε στην Επίδαυρο Αργολίδας και ετάφη εκεί ο 
Τσιώλης Κωνσταντίνος (Γιωργούτσος) σε ηλικία 94 ετών.

Στις 18-8-17 πέθανε στην Επίδαυρο Αργολίδας ο Φραγκάκης 
Στέφος, εγγονός του Γιωργούτσου σε ηλικία 61 ετών.

Στις 19-12-17 πέθανε στην Αυστραλία και ετάφη εκεί ο Τσιώλης 
Σταύρος (Γιωργούτσος) σε ηλικία 89 ετών.

Στις 1-2-2018 η Ξυνού Μαριγώ χα Κωνσταντίνου σε ηλικία 91 
ετών.

Στις 7-1-2018 πέθανε στον Καναδά ο Ιωάννης Κουμαρέλας (Λε-
βεντόγιαννης) σε ηλικία 101 ετών.

Στις 11-2-2018 πέθανε στην Αμερική ο Γρηγόριος Καραχάλιος σε 
ηλικία 87 ετών.

Στις 13-2-2018 πέθανε στην Αμερική και ενταφιάστηκε στη γενέ-
τειρά του πατρίδα, το Λεβίδι, ο Τσιώλης Ιωάννης Παν. σε ηλικία 
80 ετών.

Στις 6-3-18 πέθανε στην Αυστραλία η Μπομπότη Αγγελική, εγ-
γονή του Γιωργούτσου, σε ηλικία 55 ετών.

Στις 15-2-2018 πέθανε ο Μερμίγκης Γεώργιος Χρ. σε ηλικία 91 
ετών.

   Ο Φ. Σ. εκφράζει στους οικείους θερμά συλλυπητήρια.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Γιάννης ΤσιώληςΓιάννης Κουμαρέλας

Γρηγόρης Καραχάλιος Άννα Νταγιάντη

Γρηγόριος Α. Καραχάλιος
8 Νοεμβρίου 1931 – 11 Φεβρουαρίου 2018 Στις 24 Δεκεμβρίου 2017 έφυγε 

από κοντά μας η αγαπημένη μας 
σύζυγος, κόρη, αδελφή και μητέ-
ρα Άννα Νταγιάντη – Κούστα.

Δεν μπορούμε να πιστέψουμε 
ότι ύστερα από 51 όμορφα χρό-
νια συμβίωσης, μέσα σε διάστημα 
10 μηνών μας έφυγες, αφήνοντας 
ένα απέραντο κενό σε όλους μας.

Έφυγες νέα, 66 ετών χωρίς να 
προλάβεις να δεις τις εγγόνες μας 
να τελειώνουν τις σπουδές τους 
και χωρίς να δεις εγγονάκια από 
το γιό μας τον Billy. 
Ζήσαμε 51 όμορφα χρόνια προ-
σφέροντας ο ένας στον άλλο αγά-
πη, κατανόηση και εμπιστοσύνη. 
Ήσουν εξαιρετικός άνθρωπος, πά-
ντοτε χαμογελαστή ευγενική και 
δοτική.

Ήσουν ένας πραγματικός άγγε-
λος. Εκεί που πήγες θα ξεκουρα-
στείς και εμείς θα νιώθουμε την 
παρουσία σου διαρκώς. Καλό πα-
ράδεισο και πάντα θα σε θυμόμα-
στε.  
Ο σύζυγός σου Τζίμης Νταγιάντης, 
η μητέρα σου Κούλα Κούστα, τα 
αδέλφιά σου Τασία & Θεοφάνης 
Διαμαντής και τα παιδιά σου Billy 
και Κατερίνα.

 
Παραμονή των Χριστουγέννων 
χάσαμε την αγαπημένη μας ξαδέλ-
φη Άννα.

Έφυγε από κοντά μας πολύ νέα 
βυθίζοντάς μας σε απέραντη λύπη.

Ήσουν ένα άτομο χαρούμενο, 
ευγενικό, γεμάτο καλοσύνη.

Ήσουν δραστήρια, δυναμική, 
ακούραστη. Το σπίτι σου ήταν πά-
ντοτε ανοιχτό, χαρούμενο και πά-
ντα έβρισκες τρόπο αθόρυβα, να 
βοηθάς αυτούς τους ανθρώπους 
που είχαν ανάγκη.

Θα σε θυμόμαστε πάντα όμορ-
φα, γιατί το άξιζες με αγάπη και 
νοσταλγία.

Καλό παράδεισο!
Οι ξαδέλφες σου Κική, Σούλα, 

Τασία Ρήγα και Σούλα Γωγώ Στα-
σινοπούλου.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ 
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Ο Δημήτρης Νταγιάντης και τα 
παιδιά του Βασίλης & Κατερίνα 
προσέφεραν στο εκκλησιαστικό 
συμβούλιο το ποσό των 100 € στη 
μνήμη της συζύγου και μητέρας Άν-
νας Κούστα – Νταγιάντη. 
Οι: Σοφία, Γεωργία & Χριστίνα 
Κουμαρέλα Ιωα. (Λεβεντόγιαννη) 
προσέφεραν στο εκκλησιαστικό 
συμβούλιο τα παρακάτω ποσά: Για 
τον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου 
100 €,  για την Άγιο Παντελεήμο-
να 100 €, για την Άγιο Κωνσταντίνο 
100 €, για τον Άγιο Τρύφωνα 100 €, 
για την Παναγία 100 €, Ανάληψης 
100 €, στη μνήμη του πατέρα τους 
Κουμαρέλα Ιωάννη (Λεβεντόγιαν-
νη).

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ 
ΙΕΡΟ ΝΑΟ 

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ο Δημήτρης Νταγιάντης και τα παι-
διά του Βασίλης & Κατερίνα προσέ-
φεραν στο εκκλησιαστικό συμβού-
λιο το ποσό των 200 € στη μνήμη 
της συζύγου και μητέρας Άννας 
Κούστα - Νταγιάντη.
Η Σούλα Ρήγα-Σκούρα προσέφερε 
στο εκκλησιαστικό συμβούλιο το 
ποσό των 50 € στη μνήμη της αγα-
πημένης ξαδέλφης Άννας Κούστα – 
Νταγιάντη.
Η Αναστασία Ρήγα - Γκόρη προσέ-
φερε στο εκκλησιαστικό συμβούλιο 
τα παρακάτω ποσά: το ποσό των 
100 € στη μνήμη της αγαπημένης 
ξαδέλφης Άννας Κούστα – Νταγιά-
ντη.
Οι: Σοφία, Γεωργία & Χριστίνα 
Κουμαρέλα Ιωα. (Λεβεντόγιαννη) 
προσέφεραν στο εκκλησιαστικό 
συμβούλιο τα παρακάτω ποσά: Για 
τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 100 €, 
για την Αγία Μαρίνα 100 €, για την 
Αγία Παρασκευή 100 €, στη μνήμη 
του πατέρα τους Κουμαρέλα Ιωάν-
νη (Λεβεντόγιαννη).

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 
ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ 

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
Οι: Σοφία, Γεωργία & Χριστίνα 
Κουμαρέλα Ιωα. (Λεβεντόγιαννη) 
προσέφεραν στο εκκλησιαστικό 
συμβούλιο τα παρακάτω ποσά: Για 
τον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξι-
αρχών 100 €, για το εξωκκλήσι Αγία 
Τριάδα 100 €, στη μνήμη του πατέ-
ρα τους Κουμαρέλα Ιωάννη (Λεβε-
ντόγιαννη).

Στη μνήμη του Τσιώλη Ιωάννη Παν., αντί στεφάνου προ-
σέφεραν στο Λύκειο Λεβιδίου για την αγορά βιντεοπροβο-
λέα (PROJECTOR) οι παρακάτω:

Τσιώλης Παναγιώτης Κων. (Κοτσολάγκας)  ............. 200 €
Τσιώλης Χρήστος Αριστ.  ............................................. 100 €
ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΒΙΔΙΟΥ  ............ 100 €

Άννα 
Νταγιάντη-Κούστα

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ο Διευθυντής, ο Σύλλο-

γος Διδασκόντων και οι 
μαθητές και μαθήτριες του 
Γενικού Λυκείου Λεβιδί-
ου εκφράζουν τα ειλικρινή 
συλλυπητήριά τους στους 
οικείους του εκλιπόντος 
Γιάννη Π. Τσιώλη, ο οποί-
ος υπήρξε ένας πνευματι-
κός άνθρωπος με ήθος και 
αξίες και υπηρέτησε την 
επιστήμη και τα γράμματα.

Επίσης ευχαριστεί θερμά 
το Φιλοτεχνικό Σύλλογο 
για την ευγενική του δω-
ρεά των 100 € στο σχολείο 
μας, στη μνήμη του εκλι-
πόντος.

Ο Διευθυντής
Ανδρέας

Χρυσανθακόπουλος
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Εκδήλωση Πίττας 2018
 Σε μια κατάμεστη αίθουσα  από συμπατριώτες και φίλους  ο Σύλλογος 

πραγματοποίησε και φέτος την κοπή της πίττας στις 13 -1-2018. Η ατμό-
σφαιρα της αίθουσας, ο κατάλληλος φωτισμός, η ανάλογη διακόσμηση 
δημιούργησαν την κατάλληλη προϋπόθεση στους καλεσμένους για ένα 
ευχάριστο απόγευμα. Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε η πρόεδρος 
Μαρία Κουβαβά – Παρασκευοπούλου τους ευχαρίστησε για την παρου-
σίας τους ευχήθηκε καλή χρονιά,προσωπική και οικογενειακή υγεία και 
ευτυχία για όλους. Αναφέρθηκε επίσης στις εκδηλώσεις της χρονιάς που 
πέρασε αλλά και της καινούριας.

Οι γυναίκες του Δ.Σ. κέρασαν άφθονα χειροποίητα γλυκά και ποτά.
Ο πατήρ Κουβα-

βάς Κωνσταντίνος 
ευλόγησε την πίτ-
τα. Το φλουρί έτυχε 
στο μέλος του Δ.Σ. 
Βασίλη  Γκιντώνη 
που αντιστοιχούσε 
ένα τριήμερο ταξίδι 
για δύο άτομα στην 
Ζάκυνθο.

Την εκδήλωση 
τίμησαν με την πα-
ρουσία τους ο Πρό-

εδρος του Συλλόγου Λεβιδιωτών Αττικής ο Αλέξανδρος Παπαναστα-
σίου  κος Γιάννης Αποστολόπουλος,η πρόεδρος Μεταμόρφωσης κα  
Άννα Μιχαλοπούλου, η Γραμματέας του Συλλόγου Φιλικών  Τρίπολης 
κα Βούλα Ξυνού-Ρουμελιώτη.

Το Δ.Σ. ευχαριστεί όλους για τη  συμμετοχή τους στην εκδήλωση.

Το Κατάστημα Τράπεζας στο Λεβίδι
Το Κατάστημα Τράπεζας στο Λεβίδι θα υπολειτουργεί . Ένα κατάστη-

μα που εξυπηρετούσε επί σειρά ετών το Λεβίδι και την ευρύτερη περιο-
χή. Σε συνομιλία που είχε ο Σύλλογός μας  με τον Δήμαρχο Τρίπολης κο 
Δημήτρη Παυλή δεν πρέπει να κλείσει η Τράπεζα στην ιστορική κωμό-
πολη Λεβιδίου για συναισθηματικούς και μόνο λόγους όπου ο Αλέξαν-
δρος Παπαναστασίου ήταν ιδρυτής της Αγροτικής Τράπεζας και κατα-
γόταν από το Λεβίδι.  

Η Μάχη του Λεβιδίου
Αντιπροσωπεία  των μελών του Συλλόγου διαμαρτυρήθηκε έντονα 

στον Αντιπεριφερειάρχη Κο  Γιαννακούρα όταν πέρυσι  μετακίνησαν 
την ημερομηνία της εκδήλωσης  για να εορτασθεί και να προβληθεί η 
καινούρια εορτή που εφαρμόστηκε πριν έξι χρόνια στο Χρυσοβίτσι. Μια 
γιορτή που το 1821 που ο Κολοκοτρώνης πριν ξεκινήσει τον αγώνα προ-
σκύνησε την εικόνα της Παναγίας στην εκκλησία του χωριού. Από το 
πρώτο  έτος ήθελαν να υποβιβάσουν την  εκδήλωση, να εορτάζεται  το 
Σάββατο στο Λεβίδι  και την Κυριακή στο Χρυσοβίτσι με την δικαιολο-
γία να συμμετέχουν οι επίσημοι και στις δύο εκδηλώσεις. Σεβόμαστε 
την εικόνα της Παναγίας  αλλά τιμάμε το αίμα που χύθηκε αυτών που 
έπεσαν στην πρώτη νικητήρια μάχη στο Λεβίδι.  Άλλωστε και ο κος Τα-
τούλης είχε πει τότε και μπράβο του  γιατί απουσιάζουν οι επίσημοι;  πο-
λιτεία και εκκλησία, δεν  ξέρουν ότι εδώ χύθηκε .Ας το καταλάβει αυτό 
η πολιτεία και να αφήσει τις δικαιολογίες .

  Εκδηλώσεις 2018
Ο Σύλλογος θα πραγματοποιήσει τις κάτωθι εκδρομές:

Πρωτομαγιά 2018 ΘΗΒΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ. Προσκύνημα στον Αη Γιάννη 
Καλοχτένη  στην Θήβα που είναι ο πολοιούχος και γιορτάζει  29 Απρι-
λίου  και στην Χαλκίδα φαγητό και διασκέδαση.

8ήμερη Εκδρομή στην Ρουμανία το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου.
Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής στις κάτωθι: 
Μαρία Κουβαβά Παρασκευοπούλου      6978-998636
Νίτσα Ηλιοπουλου –Μανωλοπούλου     6937-135545 

Στους απανταχού Λεβιδιώτες Χρόνια Πολλά 
& Καλό Πάσχα!

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

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 
«Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»

 ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
     Σε όλους τους συμπατριώτες και φίλους  το Διοικητικό Συμβούλιο 

εύχεται το φως της Αναστάσεως να χαρίζει  υγεία, δύναμη και αισιοδο-
ξία.  Χρόνια πολλά.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Στις 21 !ανουαρίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέ-

λευση του σωματείου μας. Πρόεδρος της Συνέλευσης ορίστηκε η Άννα 
Καρβουνιάρη και γραμματέας η Μαρία Σταματοπούλου.

 Ο πρόεδρος του ΔΣ παρουσίασε τα πεπραγμένα. Ειδικότερα αναφέρ-
θηκε στην περισυνή αποκριάτικη εκδήλωση που σημείωσε και πάλι επι-
τυχία, στη συμμετοχή του Συλλόγου στον εορτασμό της πρώτης νίκης 
του 21 στο Λεβίδι, στην παρουσία του Συλλόγου σε εκδηλώσεις άλλων 
φορέων και στο καθιερωμένο μνημόσυνο του Αλέξανδρου Παπαναστα-
σίου , για το οποίο ευχαρίστησε τον συμπατριώτη Βαγγέλη Παπακων-
σταντίνου για την συμβολή του. 

Στη συνέχεια η αναπληρωτής ταμίας Αγγελική Βασιάκου έκανε τον οι-
κονομικό απολογισμό και μετά η πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής 
Βασιλική Καρέλα διάβασε την έκθεση της Επιτροπής που πιστοποιούσε 
την καλή οικονομική διαχείριση.

Ακολούθησαν παρεμβάσεις και στη συνέχεια η Συνέλευση ενέκρινε 
ομόφωνα τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό.

Τέλος ο πρόεδρος Γιάννης Αποστολόπουλος έκοψε την πίττα για τον 
καινούργιο χρόνο με τυχερούς τους Δημήτρη Κικίτη, Βασιλική Αποστο-
λοπούλου και Κώστα Παπακωνσταντίνου.

Η ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Πραγματοποιήθηκε και εφέτος την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου η καθιε-

ρωμένη πολιτιστική εκδήλωση «Τριώδιο στα Ίχνη της Παράδοσης» στο 
μουσικό κέντρο «ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΝ» στον Άγιο Δημήτριο. Παρότι ήταν μία 
δύσκολη ημέρα γιατί γινόταν το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία, οι συ-
μπατριώτες και οι φίλοι στήριξαν την εκδήλωση που σημείωσε επιτυχία.

Μέσα σε ατμόσφαιρα από την παράδοση και την παλιά Αθήνα ζωντά-
νεψαν μνήμες από την παλιά εποχή, ενώ η ζωντανή ορχήστρα έδωσε ξε-
χωριστό κέφι.

   Μεταξύ άλλων το παρόν έδωσαν η αντιπρόεδρος της Παναρκαδικής 
Ομοσπονδίας Ελλάδοςς Ουρανία Αναγνωστοπούλου, ο πρόεδρος της 
Τοπικής Κοινότητας Ορχομενού Γιώργος Καστούμης η πρόεδρος του 
Συλλόγου Λεβιδιωτών Τρίπολης Μαρία Κουβαβά με την γραμματέα Νί-
τσα Ηλιοπούλου, ο εκπρόσωπος του Φιλοτεχνικού Παναγιώτης Πάρχας, 
ο σύμβουλος Επικρατείας Σταύρος Χαραλάμπους, η καθηγήτρια πανεπι-
στημίου Γεωργία Αποστολοπούλου, η πρόεδρος Εφετών Νανά Αποστο-
λοπούλου κ.ά,ν ενώ και φέτος παραβρέθηκανν πολλοί δημοσιογράφοι, 
με τα μέλη του Μικτού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ Γιώργο Γιαννήλο, Ελένη 
Τράϊου και Ελένη Ανδριανού.

   Το Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά όλους τους δωροθέτες της λαχειοφό-
ρου, οι οποίοι με τη συμβολή τους ενίσχυσαν το Σύλλογο.

Έφυγε ο καθηγητής Γιάννης Τσιώλης
Ένας διακεκριμένος συμπατριώτης, ο Γιάννης Π.Τσιώλης έφυγε από 

τη ζωή σε ηλικία 79 χρονών.Καθηγητής στα πανεπιστήμια Νέας Υόρκης 
και Αθηνών, ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία,το θέατρο και τη λογοτεχνία. 
Πολυβραβευμένος ως διηγηματογράφος και μεταφραστής στην αγγλική 
γλώσσα. Η κηδεία του έγινε στο Λεβίδι, όπου τον αποχαιρέτησε εκ μέ-
ρους του Συλλόγου ο πρόεδρος Γιάννης Αποστολόπουλος, ενώ ο φιλό-
λογος και γενικός γραμματέας του Συλλόγου Κώστας Αναγνωστόπου-
λος αναφέρθηκε στο πολύπλευρο έργο του.

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

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

TOYOTA

Today
Tomorrow
Toyota

EK¢POME™ E™øTEPIKOY - E•øTEPIKOY
I¢IOKTHTA ¶O§YTE§H ¶OY§MAN 77 £E™EøN

B·Û›ÏË˜ TÛ·Ú‰›ÎÔ˜ §Â‚›‰È AÚÎ·‰›·˜ 22002
ÙËÏ: 6974 766733, fax: 27960 22264

lakistsardikos80@yahoo.gr

LEVIDI

βιδίου, που αστυνόμευε την περιοχή.
Έχουμε πλέον δύο επιλογές. Ή θα λέμε «ο Θεός φυλάξοι» ή θα 

πρέπει να πάρουμε το νόμο, για την ασφάλειά μας στα χέρια μας.

Πραγματοποιήθηκαν, στις 28/12/17, στην Αίθουσα του Μου-
σείου Αλέξανδρου Παπαναστασίου δύο θεατρικές εκδηλώσεις 
- παραστάσεις, του Δήμου Τρίπολης. Η πρώτη ήταν η παραμυ-
θένια θεατρική παράσταση με γιορτινά τραγούδια και χορούς 
«Μια φορά κι ένα τσουκάλι τα Χριστούγεννα». Η δεύτερη ήταν 
μια παραμυθένια κωμωδία «τα παραμύθια των αδελφών Γκριμ» 
με συνοδεία ζωντανής μουσικής από παραδοσιακά όργανα. Και 
στις δύο εκδηλώσεις ο κόσμος ανταποκρίθηκε θερμά και η αί-
θουσα και στις δύο παραστάσεις ήταν γεμάτη.

Η υπόθεση του κτηματολογίου φαίνεται πως άρχισε για το χω-
ριό μας και την ευρύτερη περιοχή. Ήδη εξουσιοδοτημένοι Πολι-
τικοί Μηχανικοί άρχισαν το μέτρημα και καταγραφή εκτάσεων, 
δρόμων, οικιών, Δημοσίων χώρων στο Λεβίδι. Αυτό θα διαρκέσει 
τουλάχιστον δύο χρόνια σύμφωνα με τις δηλώσεις των μηχανι-
κών. Μετά θα ακολουθήσει η ανάρτηση του αποτυπωμένου κα-
ταγραφέντος Σχεδίου, και θα εξεταστούν οι πιθανές ενστάσεις 
που θα υπάρξουν. Για όλες τις εξελίξεις θα σας ενημερώνουμε.

Στις 14-2-2018 πέρασε από το Λεβίδι και παρευρέθηκε σε συ-
ζήτηση  - διάλογο, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης κος Τσιρώνης, στα πλαίσια περιοδείας του στην Αρκα-
δία. (Τρίπολη –Κάψια – Δάρα – Λεβίδι - Κανδήλα). Τον υπουργό 
καλωσόρισε στην αίθουσα του Μουσείου Αλέξανδρου Παπανα-
στασίου ο Πρόεδρος του Φ.Σ. Λεβιδίου κος Λούρας Χρήστος, εκ-
προσωπώντας τους Συλλόγους και Φορείς αλλά και τους κατοί-
κους του Λεβιδίου.

Από τον Πρόεδρο του Φ.Σ. ετέθη στον υπουργό το θέμα της 
ερημοποίησης τους χωριού μας από την συνεχή αποψίλωση των 
Δημοσίων Οργανισμών από το χωριό (Δημόσιο Ταμείο - Υποκα-
τάστημα ΟΤΕ - Ειρηνοδικείο - Αστυνομικό τμήμα - Δημοτικό 
Κτηνιατρείο), με αποκορύφωμα το νέο φημολογούμενο πλήγ-
μα για το χωριό μας, το κλείσιμο του τραπεζικού καταστήματος 
της τράπεζας Πειραιώς έως το τέλος Μαρτίου, ζητώντας του την 
άμεση και ουσιαστική παρέμβασή του για αλλαγή της τελευταί-
ας απόφασης.

Στην συνέχεια ακολούθησαν τοποθετήσεις - ερωτήσεις από 
συνδημότες μας, Αγρότες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, εκ-
προ-σώπους φορέων και του Δήμου, σε Αγροτικά θέματα και 
προβλήματα, στην ανεξέλεγκτη παρουσία και αύξηση των αδέ-
σποτων ζώων, στην γενική εγκατάλειψη της υπαίθρου, και όλοι 
έθιξαν το θέμα της Τράπεζας Πειραιώς, ζητώντας του, την πα-
ρέμβασή του. Για το τελευταίο δε θέμα, του παρεδόθη και ομό-
φωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρίπολης, 
για ανατροπή της απόφασης της Τράπεζας Πειραιώς, να κλείσει 
το κατάστημά της στο Λεβίδι, από τον Αντιδήμαρχο κο  Παπα-
χρόνη.

Έγιναν εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ. στον ΤΟΕΒ έλους Καν-
δήλας στις 11-3-2018 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχεί-
ου. Το νέο Δ.Σ. έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Χαρ. Σταμάτης, αντιπρόεδρος: Δ. Ξηρογιάννης, τα-
μίας: Τρ. Κακκώνης του Ιωάν., γραμματέας: Χαρ. Μακρής, μέλη: 
Μιχ. Μήλιαρης, Βασ. Ζερβογιάννης και Χ. Τσαρουχάς.

Κλείνει; Έως τέλος Μαρτίου το Κατάστημα της Τράπεζας Πει-
ραιώς στο Λεβίδι, μετά από απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης 
της Τράπεζας Πειραιώς, να κλείσει αρκετά υποκαταστήματά της 
πανελλαδικά; Υπήρξαν έγγραφες και προφορικές παρεμβάσεις 
από Συλλόγους, Φορείς, Δήμο Τρίπολης  - Περιφέρεια προς την 
Κεντρική Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς για ανατροπή  - αλ-
λαγή της απόφασης αυτής. Τα τελευταία νέα λένε ότι ίσως μείνει 
και θα λειτουργεί δύο μέρες στο Λεβίδι. Οι παρεμβάσεις όλων 
ίσως έπιασαν τόπο; Ίδωμεν. 

Μετά από την αρπαγή - Μεταφορά του Δημοσίου Ταμείου, του 
Υποκαταστήματος ΟΤΕ, του Ειρηνοδικείου, του Δημοτικού Κτη-
νιατρείου, του Αστυνομικού  τμήματος, της Τράπεζας τι έχει σει-
ρά; Το ταχυδρομείο; Το υποθηκοφυλακείο; Ο Παιδικός σταθμός; 
Τα σχολεία; Κατά τ’ άλλα όλοι επικαλούνται και υπερτονίζουν, 
την στήριξη της Περιφέρειας, την ανάπτυξη της υπαίθρου, την 
αναζωογόνηση της επαρχίας.

Πραγματοποιήθηκε την 1/3/2018 στις 19:30 στην αίθουσα του 
Μουσείου Αλέξανδρου Παπαναστασίου, ημερίδα με θέμα «Οι 
σύγχρονες τάσεις στη διατροφή αιγοπροβάτων και τα σχέδια 
βελτίωσης» από τον Αγροτικό Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Αρ-
καδίας «Η  ΕΝΩΣΗ». Ομιλητής ήταν ο καθηγητής του Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών κος Γεώργιος Ζέρβας. Παρευρέθη-
σαν Κτηνοτρόφοι και Αγρότες της περιοχής.

2 συνέχεια από τη σελ. 1
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΔΡΑΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ  Φ.Σ. ΛΕΒΙΔΙΟΥ

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: 1)αγρόκτημα στη θέση «Σεχιώτη» 
στο Βάλτο 4,170 στρεμ. Τιμή 4.500 €. 2)αγρόκτη-
μα στη θέση «Νούδημος» 4 στρεμ. περίπου τιμή 
2.000 € πληρ. τηλ. 6974784146.

Πωλείται στο Λεβίδι κεντρικό οικόπεδο εντός 
σχεδίου πόλης 450 τ.μ. + 100 τ.μ. από αξιοποίηση 
δρόμου, όπισθεν της Τράπεζας Πειραιώς επί της 
οδού Ταξιαρχών.

Πωλούνται στο Λεβίδι 15 στρέμματα χωράφι (πα-
λαιός αναδασμός – ξερόβρυση), στη θέση Καλιά .            

Πωλούνται 24 στρέμματα αγρός στο χωριό Σιμιά-
δες (πίσω από τη Ταβέρνα «ΜΕΛΟΣ»). Πληροφο-
ρίες κον Παναγιώτη Ρογάρη 6944-501981.

Μικρές αγγελίες

ΡΩΤΑΜΕ. 
Θ’ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;
1. Tι γίνεται με το σχέδιο πόλης (Λεβιδίου). 

Υποσχέσεις και μεγάλες κουβέντες ακούμε 
χρόνια. Θα μας ενημερώσει κάποιος;

2. Τι γίνεται με το αποχετευτικό του Λεβιδίου. 
Πριν χρόνια είχε προβλεφτεί ένα σοβαρό ποσόν 
για το έργο. Τι απέγινε. Πριν κάποια χρόνια εί-
χαν σηματοδοτηθεί όλοι οι δρόμοι του Λεβιδί-
ου, γιατί θα άρχιζε το έργο. Γιατί δεν προχώρη-
σε; Θα μας ενημερώσει κάποιος υπεύθυνος και 
δη αιρετός, μάλιστα τώρα που έχουν αρχίσει 
πάλι οι ασυνείδητοι να ρίχνουν τους βόθρους 
τους στην κεντρική αποχέτευση των ομβρίων.

3. Προεκλογικά είχαμε υπόσχεση - δέσμευση 
από υποψήφιο δήμαρχο, ότι στο κτίριο του δη-
μαρχείου του πρώην δήμου Λεβιδίου θα εγκα-
τασταθεί μόνιμα, ομάδα γεωπόνων, που θα 
έχουν σαν τόπο εργασίας τους το Λεβίδι και θα 
είναι συνεχώς κοντά στους Αγρότες μας. Κού-
φια λόγια;

4. Μήπως πρέπει κάποτε να γίνει μια συντο-
νισμένη εργασία συντήρησης και αποκατάστα-
σης των Αγροτικών δρόμων. Τελευταίο ξύσιμο!  
Είχε γίνει πριν πέντε χρόνια. Ορισμένοι αγρο-
τικοί δρόμοι εκτός του ότι έχουν γίνει δύσβα-
τοι, πλέον είναι και επικίνδυνοι. 

5. Ρωτάμε, έχουμε ξαναρωτήσει. Στο χώρο 
των Μνημείων, όπου είναι η μία βιτρίνα μας, 
μαζί με την πλατεία μας κατά την διάρκεια 
εθνικών - τοπικών εορτών αλλά και για την κα-
θημερινότητα των ντόπιων δημοτών αλλά και 
των επισκεπτών μας, θα γίνει κάποτε ένα πλά-
κιασμα; Ξεφτισμένα δάπεδα και τριμμένα τσι-
μέντα και πεζοδρόμια από την βροχή και τον 
πάγο. Ένα θέαμα απογοήτευσης και εγκατάλει-
ψης. Αν όχι για τα μάτια τα δικά μας, τουλάχι-
στον το αξίζουν οι ήρωες που τιμούμε σ’ αυτό 
το χώρο. 

Θα υπάρξει κάποτε μόνιμα υπάλληλος καθα-
ρισμού του Λεβιδίου και των γύρω χωριών;

6. Δεν αξίζει το μεγαλύτερο Κεφαλοχώρι του 
Δήμου Τρίπολης, το Λεβίδι, έναν μόνιμα απα-
σχολούμενο με την καθαριότητα, υπαλλήλου; 
Έστω ας έρχεται και από την Τρίπολη. Μετά 
τον θάνατο του Λεβιδιώτη υπαλλήλου καθα-
ριότητας (Χρήστου Παρασκευόπουλου), γνω-
ρίζω ότι εκλιπαρούμε κάθε τόσο τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του δήμου να μας στείλουν κάποιον 
για καθαριότητα και όλες σχεδόν τις φορές δεν 
μας στέλνουν, επικαλούμενοι την στενότητα 
προσωπικού! 

7. Μήπως πρέπει να γίνει και καμμία Λαϊκή 
Συνέλευση στο χωριό μας (το προβλέπει άλλω-
στε η Νομοθεσία) για να εκφραστούν, να ακου-
στούν και τα αιτήματα, οι προβληματισμοί των 
δημοτών για θέματα που τους απασχολούν. Τις 
απαντήσεις βέβαια θα πρέπει να τις πάρουν 
από τους αιρετούς της Δημοτικής Αρχής οι 
οποίοι πρέπει να είναι παρόντες. 

Περιμένουμε...

ΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΟΜΑ∆Α  ΛΕΒΙ∆ΙΟΥ
Ξεκινήσαμε εδώ και 2 μήνες περίπου τις εντα-

τικές πρόβες μας, η θεατρική ομάδα Λεβιδίου, 
για το νέο έργο που θ’ ανεβάσουμε το καλοκαί-
ρι.

Από την θεατρική ομάδα είχαμε μερικές απο-
χωρήσεις, ατόμων -ηθοποιών λόγω επαγγελ-
ματικών ασχολιών, κυρίως καθώς δεν υπήρχε 
χρόνος για την θεατρική απασχόληση. Είχαμε 
όμως και προσθήκες. Τις απουσίες και τις προ-
σθήκες θα τις δείτε και θα τις διαπιστώσετε το 
καλοκαίρι στις παραστάσεις μας.

Πάντως στα παιδιά που αποχώρησαν, απευ-
θύνουμε ένα μεγάλο Ευχαριστούμε για όλα, 
για την συνεργασία, για το χρόνο τους, για την 
προσφορά τους, και για τις ωραίες στιγμές που 
περάσαμε μαζί. Στους καινούργιους που ήρθαν 
απευθύνουμε ένα μεγάλο καλωσόρισμα. Το 
έργο που έχει επιλεγεί, είναι μία σύγχρονη θε-
ατρική κωμωδία, δύο νέων Ελλήνων συγγρα-
φέων. Τον τίτλο σας τον φυλάμε για έκπληξη. 
Ραντεβού το καλοκαίρι στις παραστάσεις μας. 

Θ.Ο.Λ.

∆ΡΑΣΕΙΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΛΕΒΙ∆ΙΟΥ
Με πρωτοβουλία της νεολαίας Λεβιδίου 

στάλθηκαν τρόφιμα για βοήθεια των πλημμυ-
ροπαθών στη Μάνδρα Αττικής. Οι νέοι μέσα σε 
κλίμα κοινωνικής αλληλεγγύης προσπάθησαν 
να συνεισφέρουν στην προσπάθεια που γίνεται 
για τη βελτίωση της κατάστασης αυτών των 
ανθρώπων, ευχόμενοι την άμεση αποκατάστα-
ση τους.

Επίσης, στο πλαίσιο του εορτασμού των Χρι-
στουγέννων, με προσωπική εργασία των νέων 
του Λεβιδίου κατασκευάστηκε Χριστουγεν-
νιάτικο δέντρο και Φάτνη για να κοσμήσει την 
είσοδο του χωριού και να το ομορφύνει ακόμα 
περισσότερο αυτές τις μέρες. Η φωταγώγηση 
του οποίου έγινε την Παρασκευή 15 Δεκεμ-
βρίου με την παρουσία αρκετών Λεβιδιωτών. 
Με την μικρή αυτή πράξη, οι νέοι θα ήθελαν 
να συμβάλουν στην γιορτινή ατμόσφαιρα του 
όμορφου χωριού μας και να ευχηθούν σε όλους 
καλές γιορτές με υγεία!

Με τα χρήματα τα οποία συγκεντρώθηκαν 
από το πάρτι Νεολαίας στην Κάτω Βρύση οι 
νέοι πρόσφεραν :
• 200€ στο Φιλοτεχνικό Σύλλογο Λεβιδίου 
• Ελλειπτικό Μηχάνημα για το γυμναστήριο
• 300€ στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 

του Δημοτικού σχολείου
• και 90€ στο Γυμνάσιο & Λύκειο Λεβιδίου για 

αγορά εξοπλισμού γυμναστικής

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
1. Την συμπατριώτισσά μας Κατερίνα Τζο-

ροβίλη (κάτοικο Τρίπολης) ευχαριστούμε για 
άλλη μία φορά, για την προσφορά βιβλίων στη 
Δημοτική μας Βιβλιοθήκη. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

2. Ευχαριστούμε την Νεολαία Λεβιδίου για 
την προσφορά τους (200€) στο Φ.Σ. για ενί-
σχυση στα έξοδα για την έκδοση της εφημερί-
δας μας. 

Το Δ.Σ. του Φ.Σ. 

3. Ευχαριστούμε τον Συμπατριώτη μας Νίκο 
Δημ. Νικολάου για την μεγάλη προσφορά του 
(μία μονάδα κλιματισμού, ψύξη-θέρμανση, 
42.000 BTU (σε μέγεθος-σχήμα ντουλάπας) 
για τις ανάγκες του Φ.Σ., στην μνήμη του πα-
τέρα του Δημητρίου Νικολάου που απεβίωσε 
πρόσφατα. 

Το Δ.Σ. του Φ.Σ.

1. Στις 13-1-2018 στην αίθουσα του Φ.Σ. έγι-
νε το κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης πίττας. Η 
αίθουσά μας κατάμεστη από συμπατριώτες, φί-
λους και μέλη του Συλλόγου. Τυχερός της χρο-
νιάς βρίσκοντας το Φλουρί η Τζένη Δημητρα-
κοπούλου, στην οποία εδόθη το Δώρο από τον 
Φ.Σ.

2. Στις 16-2-2018 πραγματοποιήθηκε στην αί-
θουσα του Φ.Σ. το καθιερωμένο κάθε χρόνο, 
αποκριάτικο παιδικό πάρτυ - μασκέ, αφιερωμέ-
νο στους μικρούς μας φίλους. Πλέον των 110 
παιδιών από το Λεβίδι και γύρω χωριά διασκέ-
δασαν για 4-5 ώρες με αποκριάτικους ρυθμούς  
και παραδοσιακά τραγούδια, έπαιξαν παιχνίδια 
με την κλόουν «Αναστασία» και γευμάτισαν 
με τις προσφορές, σε Σουβλάκια, Hot-dog και 
πίτσα με αναψυκτικά, προσφορά από τους Συ-
μπατριώτες μας Ασημίνα Παρασκευοπούλου - 
Δημήτρη Κατσίγιαννη (Mr Τζανς), τους οποί-
ους ευχαριστούμε. Έγινε κλήρωση και δόθηκαν 
ως δώρα 6 χαρταετοί από προσφορά των Συλ-
λόγων και Φορέων του Λεβιδίου (Φιλοτεχνικός 
Σύλλογος - Αθλητικός Σύλλογος - Αρκαδιανή 
- Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού 
- Θ.Ο.Λ. - Super Market Ξύδη) τους οποίους ευ-
χαριστούμε.

3. Στις 18-2-2018 Κυριακή στην αίθουσα του 
Φ.Σ. Το όλο πρόγραμμα συμπεριλάμβανε «Ζω-
ντανή Μουσική - Πλήρες  Φαγητό και Ποτό - 
Λαχειοφόρο αγορά». Ήταν μια καταπληκτική 
βραδιά με κέφι - χορό - και μεγάλη συμμετο-
χή. Το γλέντι κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες, 
αφού τα Λαϊκά, τα Ρεμπέτικα, τα Νησιώτικα 
και τα Δημοτικά ακούσματα ξεσήκωσαν και 
ικανοποίησαν τους συμμετέχοντες.

Ευχαριστούμε, όλους τους συμπατριώτες που 
ήρθαν στον χορό μας, όλους τους συμπατριώ-
τες που προσέφεραν δώρα για την λαχειοφόρο 
μας.

4. Στις 14-2-2018 ο Φ.Σ. δια του Προέδρου 
του έκανε παρέμβαση στην συγκέντρωση που 
είχε οργανωθεί για την ομιλία του Αναπληρω-
τή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στο Λεβί-
δι. (Είχε προηγηθεί στις 12-2-2018 συνάντηση 
- Σύσκεψη όλων των Συλλόγων και Φορέων 
Λεβιδίου και είχε αποφασιστεί να γίνει αυτή η 
παρέμβαση, θέτοντας κάποια θέματα που ζη-
τούσαν λύση, στον Υπουργό. Εξουσιοδοτήθηκε 
ο Πρόεδρος του Φ.Σ. να θέσει τα θέματα).

Τα θέματα που ετέθησαν ήταν:
1ον. Ζητήσαμε την άμεση και καθοριστική πα-

ρέμβαση του Υπουργού, στο να μην κλείσει το 
κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στο Λεβί-
δι, αιτιολογώντας πλήρως το αίτημά μας.

 2ον. Θέσαμε το ζήτημα - πρόβλημα των συνε-
χώς αυξανόμενων αδέσποτων ζώων στο Λεβί-
δι και στην ευρύτερη περιοχή.

3ον. Θέσαμε το θέμα με την γενική εγκατάλει-
ψη της υπαίθρου και της Περιφέρειας γενικό-
τερα. Ειδικότερα για το χωριό μας το θυμίσα-
με ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται μια γενική 
αποψίλωση Δημόσιων Οργανισμών, για χάρη 
του αστικού κέντρου. Όλα στην πόλη. Έφυ-
γαν (Δημόσιο Ταμείο - Υποκατάστημα ΟΤΕ 
- Ειρηνοδικείο - Αστυνομικό Τμήμα - Δημο-
τικό Κτηνιατρείο - Κατάστημα Τράπεζας). Τι 
άλλο άραγε έχει σειρά και που είναι οι εξαγ-
γελίες για στήριξη και ανάπτυξη της υπαί-
θρου, της Περιφέρειας, αφού την ερημώνουν 
σιγά - σιγά, αφαιρώντας από χωριά δημόσιες 
υπηρεσίες και οργανισμούς με ότι αυτό συνε-
πάγεται. 

5. Σε έκτακτη Συνεδρίαση το Δ.Σ. του Φ.Σ. 
αποφάσισε: Στην μνήμη του εκλιπόντος συ-
μπατριώτη μας και φίλου και μέλους του Φ.Σ. 
Ιωάννη Τσιώλη, στην κηδεία του, αντί στεφά-
νου, θα προσφέρει χρηματικό ποσόν στο Σύλ-
λογο γονέων και κηδεμόνων του Λυκείου Λε-
βιδίου, για αγορά απαραίτητου προβολικού 
μηχανήματος για διευκόλυνση και εξυπηρέτη-
ση των μαθητών του Λυκείου Λεβιδίου.


