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ΕΠΕΙΓΟΝ!
Η ΕΚΔΟΣΗ  ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ

«ΤΟ  ΛΕΒΙΔΙ  ΧΘΕΣ - ΣΗΜΕΡΑ - ΑΥΡΙΟ»
1. Συνεχίζεται η έκδοση;
2. Προσωρινά αναστέλλεται;
3. Σταματάει οριστικά;

Αγωνία, λύπη, φόβος, απογοήτευση χαρακτηρίζουν τα συναισθή-
ματά μας για το πιθανώς προτελευταίο φύλλο της ιστορικής εφη-
μερίδας του τόπου μας, του χωριού μας.

Τα έξοδα της έκδοσης είναι πάγια, και πολλά (τυπογραφείο - τα-
χυδρομικά).

Τα έσοδά της ελάχιστα και ανεπαρκή (οι υποχρεωτικές συνδρο-
μές των παραληπτών της εφημερίδας ανύπαρκτες, απογοητευτι-
κές, μόλις που καλύπτουν το 30% των εξόδων μιας έκδοσης).

1. Λόγω της κρίσης που όλοι βιώνουμε;
2. Λόγω της αμέλειας να καταβάλουμε την συνδρομή μας.
3. Λόγω της μη ενημέρωσής μας για εφημερίδες που δεν έχουν 

παραλήπτη.
Πιστεύουμε ότι η εφημερίδα μας πρέπει να συνεχίσει να εκδίδε-

ται. Γιατί το οφείλουμε σε όλους τους πρωτοστατούντες - εμπνευ-
στές της προσπάθειας αυτής, σε όλους τους προκατόχους μελών 
του Δ.Σ. του Φ.Σ. σε όλους τους αρθρογράφους παλαιότερους 
και τωρινούς, σε όλους εσάς που την στηρίζετε τόσα χρόνια, τους 
απανταχού Λεβιδιώτες, αλλά και γιατί αποτελεί τελικά μια γέφυρα 
επικοινωνίας της γενέτειρας γης με τα παιδιά της, εντός και εκτός 
συνόρων.

Αν θέλουμε να συνεχίσουμε να κρατάμε στα χέρια μας την τοπική 
εφημεριδούλα μας, ας φανούμε συνεπείς και ας τακτοποιήσουμε 
τις υποχρεώσεις μας. Πρώτα και κύρια την συνδρομή μας, κατά 
δεύτερον ενημέρωση για τυχόν αλλαγή στην διεύθυνση, κατά τρί-
το ενημέρωση για ακύρωση παραλαβής λόγω θανάτου ή μη επιθυ-
μίας πλέον παραλαβής.

Εδώ να αναφέρουμε ότι η εφημερίδα μας ανεβαίνει και σε ηλε-
κτρονική μορφή στη διεύθυνση www.fs-levidi.gr 

Περιμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας, για να υπάρξει συνέ-
χεια, καταβάλλοντας την συνδρομή σας (20 € το χρόνο για τους 
εντός Ελλάδας παραλήπτες  και 50 $ το χρόνο για τους εκτός Ελ-
λάδας παραλήπτες) για το 2018. 

Το Δ. Σ. του Φ. Σ.

25η ΜΑΡΤΙΟΥ - 14η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1821
Με συναίσθηση του χρέους τιμής και ευγνωμοσύνης προς τους γενναίους αγωνι-

στές του “21”, γιορτάστηκαν και φέτος με λαμπρότητα, οι δύο επέτειοι, η εθνική και η 
τοπική στο Λεβίδι.

Τα σχολεία, οι αρχές, οι σύλλογοι, τα χωριά της περιφέρειας έδωσαν το παρών με 
ολόψυχη συμμετοχή.

Σε πείσμα των καιρών, της πληθυσμιακής μας συρρίκνωσης και κόντρα στις επιθυ-
μίες νεοελλήνων – Ανθέλληνων να αρχίσουν να καταργούνται αυτές οι εκδηλώσεις, 
όλοι τίμησαν με την παρουσία τους και τον ενθουσιασμό τους, τον Κολοκοτρώνη, τον 
Στριφτόμπολα, τον Καπετάν Αλέξη.

Όλοι έδωσαν και έστειλαν τον μήνυμα, ότι όλες αυτές οι μεγάλες στιγμές του λαού 
μας δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι ανύμνητες και ότι δεν θα λησμονηθούν, μα ούτε 
και θα καταργηθούν.

Το ιερό μας χρέος προς την πατρίδα μας το φρεσκάρουν τέτοιες υπέροχες εορταστι-
κές ημέρες – επέτειοι, που μας θυμίζουν ότι πρέπει να θυμόμαστε και να τιμούμε, και 
όχι να λησμονάμε. 

Tον πανηγυρικό της ημέρα εξεφώνησε για την 25η Μαρτίου η εκπαιδευτικός (δα-
σκάλα) Παναγιώτα Σταματοπούλου.

Την παραμονή του εορτασμού για την 14η Απριλίου στις 28/4/18 έγινε η καθιερω-
μένη λαμπαδηδρομία από τον Φιλοτεχνικό Σύλλογο, με την συμμετοχή όλων σχεδόν 
των νέων του χωριού μας, αλλά και αγώνες μικρών και μεγάλων αποστάσεων προς 
τιμή του ήρωα Αναγνώστη Στριφτόμπολα.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εξεφώνησε για την τοπική εορτή 14ης Απριλίου (εορ-
τάστηκε την 29-4-18) ο πρόεδρος του Συλλόγου Λεβιδιωτών Αττικής, κος Αποστο-
λόπουλος Ιωάννης. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στον εορτασμό της 14ης 
Απριλίου έγινε αποκάλυψη της πλάκας, αφιερωμένη στη Γιαννού Παπαπαρασκευά (Η 
Γιαννού ήταν η γυναίκα – αγωνίστρια, όπου όταν οι Τούρκοι έφθασαν στην περιοχή 
του Λεβιδίου. την συνέλαβαν και απαίτησαν να τους πει τις τοποθεσίες που κρύβονται 
οι Έλληνες αγωνιστές. Εκείνη αρνήθηκε να τους προδώσει και οι Τούρκοι της αφαίρε-
σαν την γλώσσα, βγάζοντάς την από το πίσω μέρος του κεφαλιού της). Ακολούθησε 
η καθιερωμένη παρέλαση των μαθητών, και μετά η παρουσίαση παραδοσιακών χορών 
στην πλατεία από τους μαθητές μας.

Την παραμονή της ημέρας του εορτασμού της τοπικής εορτής πραγματοποιήθηκε 
στο παρακείμενο χωριό Παλαιόπυργο εκδήλωση τιμής για τον ήρωα του 1821, πε-
σόντα στη μάχη του Λεβιδίου, συμπολεμιστή του Αναγνώστη Στριφτόμπολα, Βασίλη 
Κατριμουστάκη. Ετελέστη θεία λειτουργία, κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του και 
ομιλία από την Γραμματέα του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοπυργιωτών Αθήνας. 
Παρευρέθησαν το Δ.Σ. του Π.Σ. Παλαιοπυργιωτών Αθήνας, η αντιπρόεδρος της Πα-
ναρκαδικής Ομοσπονδίας κα Αναγνωστοπούλου Ουρανία, ο αντιδήμαρχος του Δή-
μου Τρίπολης κος Σταμάτης Χαράλαμπος, ο πρόεδρος του Φ.Σ. Λεβιδίου κος Χρήστος 
Λούρας, εκπρόσωπος των απογόνων του από τα Κακουραίικα Γορτυνίας και πλήθος 
κόσμου Παλαιοπυργιωτών.

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

Πραγματοποιήθηκε και φέτος 
ο «ΑΕΘΛΙΟΣ ΑΓΩΝ» - τρέξιμο 
μεγάλης απόστασης, καλύπτο-
ντας τη διαδρομή Νεμέα - Λεβί-
δι - Τρόπαια - Αρχαία Ολυμπία. 
Φέτος υπήρξε ρεκόρ συμμετοχών 
από δρομείς, Έλληνες και ξένους 
και η πρώτη στάση της διαδρομής 
από Νεμέα ήταν το Λεβίδι.

Ο Φ.Σ. τιμώντας, όπως κάθε 
χρόνο την παγκόσμια ημέρα πε-
ριβάλλοντος, πραγματοποίη-
σε την καθιερωμένη δράση του 
στις 9/6/18, κάνοντας καθαρισμό 
του χωριού μας σε πολλά σημεία 
από πλαστικά, χαρτιά, χορτάρια, 
σκουπίδια. Καθαρίστηκαν οι 2 εί-
σοδοι του χωριού μας πλύθηκαν 
και καθαρίστηκαν οι παραδοσια-
κές πέτρινες βρύσες, καθαρίστη-
καν οι παιδικές χαρές, οι χώροι 
γύρω από τα σχολεία, το άλσος 
στα πευκάκια και δύο παραδοσι-
ακά ξωκλήσια μας. Συμμετείχαν 
στο κάλεσμά μας αρκετοί δημό-
τες και μαθητές.

Τα αδέσποτα ζώα στο χωριό μας 
αυξάνονται και πληθύνονται. Κα-
νένα ενδιαφέρον, καμμία κίνηση, 
καμμία εφαρμογή της νομοθεσίας 
από τον Δήμο Τρίπολης και την 
αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία 
του Δήμου. Κατά τ’ άλλα ο Δή-
μος Τρίπολης ανήρτησε στο «Δι-
αύγεια» ανάλυση εξόδων για τα 
αδέσποτα.

Ενοίκιο καταφυγίου: 18.000€ 
ετησίως. Αμοιβές κτηνιάτρων 
για στειρώσεις: 25.000€ ετησίως. 
Αμοιβή «Μπόγια»για περισυλλο-
γή: 24.000€ ετησίως

Εμείς παρά τις συνεχείς ενοχλή-
σεις μας για τα αδέσποτα, προς το 
Δήμο για περισυλλογή, στειρώ-
σεις, τσιπάρισμα κ.λ.π. δεν έχου-
με δει μέχρι τώρα ούτε κτηνίατρο 
για στειρώσεις ούτε μπόγια, ούτε 
καν κάποιο υποτυπώδες ενδιαφέ-
ρον. Χοντρά Λεφτά για ανύπαρ-
κτες στειρώσεις και καλοπληρω-
μένο Μπόγια; 

Πληροφορηθήκαμε ότι ο Δή-
μαρχος Τρίπολης (όπως ο ίδιος 
δήλωσε) εξασφάλισε λεφτά, για 
το αποχετευτικό του Λεβιδίου, το 
οποίο όπως τόνισε θ’ αρχίσει αρ-
χές καλοκαιριού να υλοποιείται!

Πραγματοποιείται στις 21/7 έως 
28/7 στην Τρίπολη το Παγκόσμιο 
συνέδριο Αρκάδων.

Για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις 
του καλοκαιριού θα σας ενημε-
ρώσουμε μέσω της ηλεκτρονι-
κής μας σελίδας αργότερα, διότι 
ορισμένες εκδηλώσεις δεν έχουν 
οριστικοποιηθεί ακόμα.

ΤΟΠΙΚΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαβάστε μας 
και στο internet!

Πλέον θα μπορείτε να διαβάζετε την εφημερίδα 
μας και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: 

www. fs-levidi.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΟΥ Φ.Σ.
Ανακοινώνεται ότι στις 4/8/2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 20:00

θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Φ.Σ. Γενική Συνέλευση του Φ.Σ. 
Παρακαλούνται τα μέλη του Φ.Σ., οι φίλοι, όποιος συνδημότης θέλει, 

εκπρόσωποι άλλων Λεβιδιώτικων Συλλόγων, να παραβρεθούν στη Συνέ-
λευση, για ανταλλαγή απόψεων, υποβολή προτάσεων, εξεύρεση λύσης, 

στο κύριο θέμα που υπάρχει για συζήτηση μεταξύ των άλλων, 
«το μέλλον της εφημερίδας ”ΤΟ  ΛΕΒΙΔΙ  ΧΘΕΣ - ΣΗΜΕΡΑ - ΑΥΡΙΟ”».
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Σωματικής Αγωγής «Ο ΟΡΧΟ-

ΜΕΝΟΣ ΛΕΒΙΔΙΟΥ», πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13 Μαΐου 2018. 
Κατά την διάρκεια της συνέλευσης έγινε αναφορά των πεπραγμένων 
και των δράσεων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, οικονο-
μικός απολογισμός και στη συνέχεια εκφράστηκαν απόψεις, ιδέες και 
προτάσεις για τη σωστή λειτουργία του Συλλόγου.

Στο τέλος της συνέλευσης πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανά-
δειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου.

Μετά το τέλος των εκλογών το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκροτή-
θηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος: Παρασκευόπουλος Δημήτριος.
Αντιπρόεδρος: Αποστολόπουλος Γεώργιος.
Γραμματέας: Ζάβος Βασίλειος.
Ταμίας: Ξυνός Αλέξανδρος.
Ειδικός Γραμματέας & Υπεύθ. Γυμναστηρίου: Ζάβος Δημήτριος Σπ.
Έφορος ποδοσφαίρου: Μούστος Παναγιώτης.
Μέλη: Παρασκευόπουλος Κων/νος Γεωργ., Ξύδης Παναγιώτης & Παρα-
σκευόπουλος Ιωάννης Χρ.

Με τον καλύτερο τρόπο έκλεισε η αγωνιστική περίοδο 2017-2018 για 
την ποδοσφαιρική ομάδα του ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες, που έδωσαν αφιλοκερ-
δώς μάλιστα τον καλύτερό τους εαυτό, τον προπονητή Αποστολόπου-
λο Νίκο, που κατάφερε να συγκροτήσει ένα ομοιογενές σύνολο και στη 
Διοίκηση, που στεκόταν πάντα δίπλα στην ομάδα εξασφαλίζοντας ιδα-
νικές συνθήκες για να μπορέσουν οι παίκτες να αποδώσουν το μέγιστο.

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

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Γκιντώνη Μαρία Χα Στυλ.  .................. 20 €
Γκιντώνης Θεόδωρος Στυλ. ................  20 €
Γκιντώνη – Σπόντη Ελένη ..................  20 €
Γκιντώνης Γεώργιος Στυλ.  .................. 20 €
Γκιντώνης Σάββας Θεοδ.  .................... 20 €
Καρβουνιάρης Δημήτριος Αθ.  ............ 20 €
Καρβουνιάρης Αθανάσιος Δημ. .........  20 €
Πάρχα Σοφία Παν.  ................................ 20 €
Παναγόπουλος Γεώργιος & Ελένη ....  30 €
Καλλιμάνη Βασιλική Χα Βασιλ. ........  50 €
Ζώση Βασιλική ......................................  20 €
Κωνσταντόπουλος Βασίλειος ..........  100 €
Ντούρα Ελένη .......................................  20 €
Γιαννακόπουλος Φώτιος ....................   20 €
Μήτρου Παναγιώτης ...........................  50 €
Γούσα Δέσποινα, Πάρχας Βασίλειος 
& Δέσποινα  ............................................ 30 €
Αθανασόπουλος Προκόπιος & Ιωάννης 
................................................................... 50 €
Αθανασόπουλος Μιχαήλ Προκ.  ......... 40 €
Ζαρμπαλά Αφροδίτη Θεοδ.
Ηλιοπούλου Ιωάννα .............................  20 €
Μήτρου Βασίλειος ................................  20 €
Σκαρμέας Ιωάννης ...............................  40 €
Καρβουνιάρη Βασιλική Χα Παν. .......  20 €.
Πεπόνη Φωφώ Χα Χρ.  ......................... 20 €
Ζής Κων/νος Προκ. ..............................  50 €
Ρογάρης Αλέξανδρος Γεω. ..................  50 €
Μητρελιάς Δημήτριος ..........................  20 €
Ζαφειρόπουλος Μαρίνος ....................  50 €
Κολοτούρου Μαρία ..............................  25 €

ΑΜΕΡΙΚΗ
Σταμάτης Δημήτριος Νικ. .............. 2.000 $ 
στη μνήμη των γονέων του Νικολάου
& Μαρίνας.
Αποστολόπουλος Νίκος ....................  100 €
Καλημέρης Χαράλαμπος  ..................... 50 €

ΚΑΝΑΔΑ
Αλεξόπουλος Γεώργιος ........................  50 €

ΤΟ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
Παναρκαδικό Νοσοκομείο, Δωμάτιο 322
(20 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα μου 1998-2018)

Θωρώ σε Παναρκαδικό, της φύσης τ’ οξυγόνο
με του Ανέμου την πνοή σου στέλνουν τα ελάτια
δώσε ελπίδα στη ζωή – παράκλησή μου μόνο – 
σ’ όσους προσμένουν τη γιατρειά στου πόνου τα κρεβάτια
Έξω η βαρυχειμωνιά στρώνει παχύ το χιόνι
τι προσδοκά ο άρρωστος από την Ειμαρμένη;
θεραπευτές σωπαίνουνε, η έννοια τον σκοτώνει
είναι θεός του ο Γιατρός την ώρα τη θλιμμένη
Δω μέσα, του πατέρα μας η περιπαίχτρα Μοίρα
τον έφερε βαριάρρωστο, ενός πρωϊού τη φέξη.
Τότε θ’ ακούσουν οι Γιατροί, του ποιητή τη Λύρα
σα γιατρευτεί, ακάθεκτος εγκώμια θα τους πλέξει
Ανάρρωση  βραδύπορη. Μυστήρια νοσοκόμα,
ταλαιπωρείς τον άρρωστο, αχ η κακιά του ώρα
αρέσκεσαι να σέρνεται με τη ψυχή στο στόμα.
Οι πατερίτσες και τα πι, του ’ναι θανατηφόρα
Εδώθε θέλει τ’ άλογο, κείθε το χαλινάρι.
Μακριά η σκέψη μόνιμα στη γνώριμη συνήθεια 
φαινόταν κάπως άχαρο τόσο σκληρό στουρνάρι
που ήταν, τώρα να δεχτεί περπατησιάς βοήθεια
Κοιτάζαμε την όψη του σιγά – σιγά ν’ αλλάζει
στα κουρασμένα μάτια του βαθιά μελαγχολία
Φαίνεται τον βασάνιζε της σκέψης το μαράζι
κι όσες συστάσεις του Γιατρού, άχρηστη πανοπλία
Φτάσαμε στα χειρότερα, στης αρνησιάς τα όρια
τίποτα δεν κατάπινε, ήρθαν τα πάνου – κάτου 
σ’ όλα του ακατάληπτος, αιφνίδια κατηφόρια
λες κι έγλειφε σα λύτρωση, την πόρτα του θανάτου
Κ’ ήρθε το αναπάντεχο. Το ματωμένο δείλι
φαινόντουσαν ξεκάθαρα κατάπτωσης σημάδια
Στη θύμησή μου πάντοτε ο Μήνας τρεις τ’ Απρίλη
υπόνοιες με ταλάντευαν, με ζώναν τα σκοτάδια
Είδα τον αναστεναγμό απ’ της ψυχής τα βάθη
την τελευταία του ματιά σαν απλανή στα χάη.
Από καιρό στη γλάστρα του ο δυόσμος εμαράθει
κι ο Σταυραητός της κράκουρας αιθέρια ξεψυχάει
Μια δεκοχτούρα μαντική κούρνιασε στο πρεβάζι
άλαλη, μας εκοίταζε, σαν κάτι να μηνούσε
Μήπως ανυποψίαστα το τέλος του πλησιάζει
κι ο Χάρος Κενταυρόφερτος πιο κει καραδοκούσε;
Τέλειωναν όλα σιωπηλά. Μια περισσή προσπάθεια
μάταιη, τώρα σήκωσαν αμήχανοι τα χέρια.
Δεχτήκαμε του διπλανού προσποιητή συμπάθεια,
λόγια Γιατρού παρήγορα, φευγάτα περιστέρια.
Χλωμό το καρδιογράφημα, κλάψες η τσιμουδιά του.
Σταμάτησε να πάλλεται και πήρε την ευθεία,
σιώπησε του πατέρα μας για πάντα η καρδιά του
Αγνή ψυχή, ρομαντική, που πας; - Ψηλά στα θεία
Έλατα, σας τραγούδησε με πλήθος ρίμες λάβρες.
Σε ταπεινό προσκύνημα, σκύψτε τούτη την ώρα
στο φέρετρο του ποιητή, με τις «Μαινάλιες αύρες»
καθώς περνά γαλήνιος μέσα στη νεκροφόρα.
Λεβίδι, που σε λάτρεψε, αγέρι της πνοής του
ανάλαφρο το χώμα σου, ολόγιομο με κρίνους
Σου πρόσφερε Υμνητικά, τα βάθη της ψυχής του
με λυρισμούς Παρνασσικούς, Ουράνιους και Γηίνους

  Σάββας
Μάταια προσπαθώ να τον φθάσω, είμαι στους πρόποδες 
και βρίσκεται στην κορυφή του Μαινάλου.

Θεόδωρος Γκιντώνης, ο ποιητής του Λεβειδίου

Θεωρία του Κικέρωνα
Ο φτωχός εργάζεται.

Ο πλούσιος τον εκμεταλλεύεται.
Ο στρατιώτης προστατεύει και τους δύο.

Ο φορολογούμενος πληρώνει και για τους τρεις.
Ο απατεώνας εκμεταλλεύεται και τους τέσσερις.

Ο μεθύστακας πίνει στην υγειά και των πέντε.
Ο τραπεζίτης εξαπατάει και του έξι.

Ο δικηγόρος αγορεύει, ξεγελώντας και τους επτά.
Ο γιατρός (κακός) σκοτώνει και τους οκτώ.

 Ο νεκροθάφτης θάβει και τους εννέα.
Ο πολιτικός ζει σε βάρος και των δέκα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο κόσμος δεν έχει αλλάξει 
εδώ και χιλιάδες χρόνια!



ΤΟ ΛΕΒΙΔΙ - 3
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΙ  ΣΠΟΥ∆ΩΝ  
- Πανεπιστηµιακό ∆ίπλωµα (B.A.)  (Φιλοσοφία/ ∆ηµιουργική Γρα-

φή) Κολλέγιο Hunter, City University of New York (CUNY), 1962
- Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα (M.A.)  (Φιλοσοφία) CUNY,  1964. Επι-

βλέποντες Καθηγητές (Advisers): Henry Rosenthal, Peter Caws. 
- ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα (P h.D.) (∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ:/Λο-

γοτεχνία/Κριτική/ Θεατρική Σκηνοθεσία) , Πανεπιστήµιο της 
Καλιφόρνιας, Berkeley 1973. Επιβλέποντες Καθηγητές: Paul 
Feyerabend (Φιλοσοφία), Travis Bogard (Αγγλικά/∆ραµατική Τέ-
χνη), Dunbar Ogden (∆ραµατική Τέχνη).

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ
1963-64: Βρετανικό Ινστιτούτο Κρήτης  (Αγγλικά, Αµερικανική Λο-

γοτεχνία); 
Παράλληλη διδασκαλία: Queen’s School for Girls, Νεάπολη, Κρήτη 

(Αγγλική Γλώσσα).
1964: Μελετητής Ρητορείας (Reader in Rhetoric), Βοηθός του Κα-

θηγητή Garf Wilson.
1965-67: Βοηθός Μελέτης (Reading Assistant), Πανεπιστήµιο της 

Καλιφόρνιας, Berkeley (∆ραµατική/Θεατρική Λογοτεχνία). Βοη-
θός του Καθηγητή Prof. Dunbar Ogden.

1966: Βοηθός ∆ιδασκαλίας, Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας, 
Berkeley, Πρόγραµµα ∆ελφοί (Delphi); ∆ιοίκηση. Βοηθός του Κα-
θηγητή Travis Bogard.

1969-80: Μέλος του ∆ιδακτικού Προσωπικού του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ-
ΟΥ ΤΟΥ STANFORD

(Επίκουρος Καθηγητής I, 1969-72; Επίκουρος Καθηγητής II, 1973-
80.). ∆ίδαξε  ΘΕΩΡΙΑ, ΚΡΙΤΙΚΗ, ∆ΡΑΜΑ, ΗΘΟΠΟΙΙΑ, ΣΚΗ-
ΝΟΘΕΣΙΑ και σκηνοθέτησε πολλές παραγωγές.

1976-78: Σε άδεια από το Πανεπιστήµιο του Stanford; Επισκέπτης 
Καθηγητής, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ-
ΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1980-81: Επισκέπτης Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό   Πα-
νεπιστήµιο Αθηνών, όπου συνέβαλλε στη διαµόρφωση του προ-
γράµµατος Αγγλικών Σπουδών.

1981-85:  Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ  Συγκριτική Λογοτεχνία.

1984: Εξελέγη Πρόεδρος της Έδρας, τίτλος: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Εθνικό και      Καποδιστριακό  Πανεπιστήµιο 
Αθηνών.

1985-1996: Τακτικός Αναπληρωτής Καθηγητής (Appointed tenured 
Associate Professor), Συγκριτική Λογοτεχνία, Πανεπιστήµιο της 
Νέας Υόρκης (NYU) κατά  το χειµερινό εξάµηνο κάθε έτους.

 1997: Καθηγητής Συγκριτικής Λογοτεχνίας, Πανεπιστήµιο της Νέας 
Υόρκης (NYU) µε εξειδίκευση στο ∆ΡΑΜΑ/ΘΕΑΤΡΟ, ΘΕΩΡΙΑ, 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ.

  Κατά το εν λόγω διάστηµα µοίραζε το χρόνο του µεταξύ των δυο 
Πανεπιστηµίων:                

  Χειµερινό εξάµηνο, Πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης (NYU)/Εαρι-
νό Εξάµηνο,  Εθνικό  και Καποδιστριακό  Πανεπιστήµιο Αθηνών.

ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΕΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ
1965:   Βοηθός Θεατρικής Σκηνοθεσίας στην παραγωγή της Αντι-

γόνης και προετοιµασία του κειµένου στο ΘέατροHearst Greek, 
Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας, Berkeley.

1966:  Επελέγη στην συντονιστική οµάδα του Προγράµµατος ∆ελ-
φοί του Πανεπιστηµίου της Καλιφόρνια, Berkeley’s στην Ελλάδα.

1966-69:  Υποτροφία του Νόµου περί «Εκπαίδευσης Εθνικής Άµυ-
νας» (National Defence Education Act-NDEA), Άρθρο IV, Πανε-
πιστήµιο της Καλιφόρνια, Berkeley.

1970:  Υποτροφία της Πρυτανείας του Πανεπιστηµίου του Stanford 
για εκπαιδευτικό ταξίδι στην Πολωνία για σπουδές στο Ευρωπαϊ-
κό Θέατρο. Καλοκαιρινοί µήνες.

1971: Υποτροφία για νέους επιστήµονες του Ιδρύµατος «Εθνική 
∆ωρεά για τις Ανθρωπιστικές Σπουδές» (National Endowment for 
the Humanities-NEH) για τη µετάφραση του  Αγαµέµνονα του 
Αισχύλου. 

1972-74: Συντάκτης κριτικής βιβλίων (Book Review Editor) για το 
Περιοδικό ETJ µε θέµα το Θέατρο (Theatre Journal.)

1974 Απονοµή Υποτροφίας του Ιδρύµατος The Andrew W.Mellon 
Foundation. Αδυναµία να παραστεί στην απονοµή. 

1975: Απαλλαγή από τα καθήκοντα διδασκαλίας κατά το χειµερινό 
εξάµηνο προκειµένου να  µεταφράσει και να προετοιµάσει ένα σε-
νάριο για τη θεατρική απόδοση της Τριλογίας Ορέστεια. 

1976-78: Συνδροµή στην οργάνωση του Τµήµατος Αγγλικής Γλώσ-
σας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στήµιου Αθηνών.

1981: Υποτροφία από το Ίδρυµα «Εθνική ∆ωρεά για τις Τέχνες» 
(National Endowment for the Arts-NEA) για τη συγγραφή του 
Αγαπήνορα, κείµενο όπερας (opera libretto). 

1983: Πρώτο λογοτεχνικό βραβείο διηγήµατος (short fiction) 
του ιδρύµατος PEN/NATIONAL ENDOWMENT FOR THE 
ARTS-PEN(ΕΘΝΙΚΗ ∆ΩΡΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ)   - Syndicated  
Fiction Project -  

1984: Επελέγη συνεκδότης µε τον Edmund Keeley, για το ελ-
ληνικό τεύχος του Περιοδικού Λογοτεχνικής Μετάφρασης 
«THE JOURNAL OF LITERARY TRANSLATION», Columbia 
University Press.

1994: Επελέγη  Ερευνητής Υπότροφος (Research Fellow), Χειµερινό 
εξάµηνο, στο Τµήµα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου του 
Πρίνστον. 

1995: Του απονεµήθηκε Υποτροφία του NATIONAL ENDOWMENT 
FOR THE ARTS ως  συγγραφέα/ µεταφραστή για µια συλλογή 
διηγηµάτων. 

1997: ∆ιακρίθηκε ως Επίτιµος Πρόεδρος της «Ένωσης Νεοελληνι-
κών Σπουδών» (The Modern Greek Studies Association) στο Πα-
νεπιστήµιο του Πρίνστον, Νοέµβριος

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
(a) Βιβλία-Συγγράµµατα: (Ακαδηµαϊκού περιεχοµένου/Κριτικές)
     
2004, ∆εκέµβριος:  Ο Ρωµαίος το πρεζόνι και η Ιουλιέτα το κλεφτρό-

νι, ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα.
2001: (καλοκαίρι)  Σοφοκλής: Η ∆ιττή Οπτική του Νόµου 

(Sophocles: A Double Vision of the Law), Εκδόσεις Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

2001: (Φθινόπωρο)  Θεωρία της ∆ραµατικής ∆ράσης (Theory of 
Dramatic Action), Εκδόσεις  Καστανιώτη, Αθήνα. 

1998: (Φθινόπωρο)  Μυθικό Θέατρο, Πολιτική Φωνή: Ο Τραγωδός 
Αισχύλος, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα.

1996: Θεωρία της Λογοτεχνίας, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα.  2η 
έκδοση.

1997: Θεωρία της Λογοτεχνίας, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα. 3η 
έκδοση µε τροποποιήσεις.

1995: Μυθικό Θέατρο, Πολιτική Φωνή: Ο Τραγωδός Αισχύλος, Εκ-
δόσεις Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

1978: Μία Φαινοµενολογική Μελέτη σχετικά µε τις Λογοτεχνι-
κές-∆ραµατικές ∆ιαστάσεις του Beckett, Shakespeare, και του 
Σοφοκλή (A Phenomenological Inquiry into Some of the Literary-
Dramatic Aspects of Beckett, Shakespeare, and Sophocles), Εκ-
δόσεις Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
Μονόγραµµα.  

1975-79: Τρία πρώτα βιβλία από συλλογή διαλέξεων στο ΠΑΝΕ-
ΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ STANFORD (1. «Αµερικάνικες Οπτικές πάνω 
στην Κριτική Ι, Από τον Αριστοτέλη στον Emerson»- (American 
Views on Criticism I, Aristotle to Emerson)  2. «Αµερικάνικες 
Οπτικές πάνω στην Κριτική ΙΙ, Από το Whitman στο Παρόν» 
(“Am. Views on Criticism II Whitman to the Present”)  3.«Μέ-
θοδοι Λογοτεχνικής Κριτικής»- (Methods of Literary Criticism)   
(Για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε πλαίσιο εκπόνησης ∆ιδακτορικής 
∆ιατριβής).

(b)  ΒΙΒΛΙΑ/ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ (Λογοτεχνία/Μετάφραση 
κλπ.)

1995: «Before the Firing Squad,» διήγηµα που αναδηµοσιεύτηκε 
στο Πανεπιστηµιακό σύγγραµµα LITERATURE: READING AND 
WRITING µε ερωτήσεις για µελέτη,κλπ.,  εκδόσεις. V.Roberts. 
Prentice-Hall, Inc.  

 (Το ανωτέρω διήγηµα αναδηµοσιεύτηκε και σε ένα παρόµοιο σύγ-
γραµµα των Simon and Schuster το 1992, και οι δύο αναδηµοσιεύ-
σεις έγιναν από το ακόλουθο  πρωτότυπο:)              

  (1985:)  «Before the Firing Squad,» The AvailablePress/PEN-NEA 
Short Story Collection, εκδόσεις. Anne Tyler,  Ballantine Books, 
(δηµοσίευση) Random House.

1993:    «Ποίηση και Πολιτική: Το Ελληνικό Πολιτισµικό ∆ίληµµα», 
στο Τελετουργικό, στην Ισχύ – Εξουσία και στο Σώµα» («Poetry 
and Politics: The Greek Cultural Dilemma,” in Ritual, Power, and 
the Body, εκ. C. Nadia Seremetakis, Pella Publishers, New York.

1998: Ελληνική µετάφραση του ανωτέρω βιβλίου, Εκδόσεις Λιβάνης, 
Αθήνα..

1988: «Αισχύλος και O’Neill: Μια φαινοµενολογική Προσέγγιση» 

(‘Aeschylus and O’Neill:  Α Phenomenological View,” στο βιβλίο 
Κριτικές Προσεγγίσεις του O’Neil (Critical Approaches to O’Neill, 
AMS Press, New York.

1986: The Third Wedding Wreath (ένα µυθιστόρηµα του Κώστα Τα-
χτσή), µετάφραση στα αγγλικά µε µακροσκελή εισαγωγή, Εκδοτι-
κή Ερµής Ε.Π.Ε., Αθήνα. 

1982: Αντιγόνη (Μια εκδοχή βασισµένη στον Σοφοκλή), New York  
Shakespeare Festival,  Public Theatre Scripts 

1979: «Είκοσι Σύγχρονοι Έλληνες Ποιητές» (Twenty Contemporary 
Greek Poets), συνεκδότης και µεταφραστής,, Wire Press, San 
Francisco.

(c.) ΑΡΘΡΑ
2005: ΕΞΙ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕ-

ΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «TA NEA».
2005: ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ (5) ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΛΛΟΓΗ  ∆ΙΗΓΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
2005: ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΣΥΛ-

ΛΟΓΗ …ΚΑΙ  5 ΚΡΙΤΙΚΕΣ.
2005-06: ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ «ΜΗ∆ΕΙΑΣ¨ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙ∆Η ΠΟΥ 

ΤΟΥ ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΖΟΥΛΛΙΑΡΝΤ 
(COMMISSIONED BY THE JUILLIARD SCHOOL)…ΝΕΑ ΜΕ-
ΤΑΦΡΑΣΗ.

2005: ∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ∆ΙΗΓΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
2000-2005: 17 ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «TA NEA».
2000:  “Washington Square”, στην εφηµερίδα TA NEA, Αθήνα, Φε-

βρουάριος.
2000: «Αναφορικά  µε το µυθιστόρηµα της Καίη Τσιτσέλη» στην 

εφηµερίδα TA NEA, Αθήνα, Μάιος.
2000: «Ο Υπόκοσµος και το µυθιστόρηµα του Don DeLillo» 

(‘Underworld and the fiction of Don DeLillo), στην εφηµερίδα TA 
NEA, Αθήνα, Ιούνιος.

2000: “PARADISO” (διήγηµα), στην εφηµερίδα TA NEA, Αθήνα, 
Αύγουστος.

1999: «Ο Ντεριντά και η Αποδόµηση» στην εφηµερίδα TA NEA, 
Αθήνα, 18 Σεπτ. 1999.

1999: «Ο Έζρα Πάουντ και η Γωνιά των Ποιητών», TA NEA, Αθήνα, 
Νοέµβριος.

1999: «Αισθησιασµός στο Μουσείο του Μπρούκλιν» (Sensation at 
the Brooklyn Μuseum), TA NEA, Αθήνα, ∆εκέµβριος.

1998: «Όµηρος: Walcott και η Παράδοση» ( “Omeros: Walcott and 
the Tradition,”) στο SYSIPHUS AND ELDORADO, εκδ. Timothy 
Reiss & Kamau Brathwaite.

1998: «Μερίδιο στον Ήλιο», Άρθρο κριτικής βιβλίου. Στο ΕΝΤΕΥ-
ΚΤΗΡΙΟ, Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 1998.

1998: Ποιητική Θεωρία: τα ποιήµατα του Θανάση Χατζόπουλου, 
ANTI,  Σεπτέµβριος 1998.

1998: Μεταφράζοντας Τόµας Πίντσον (Thomas Pynchon), εφηµερί-
δα ΒΗΜΑ, Αθήνα, 27 ∆εκ. 1998.

1997:(Καλοκαίρι/Φθινόπωρο) Άρθρα κριτικής αναφορικά µε:
(1) δύο βιβλία µε θέµα την Ηθική,
(2)τη Θεωρία Πολιτισµού;  
(3) δύο κείµενα µε θέµα το Ελληνικό Μυθιστόρηµα, 
(4)  την Ελληνική Ποίηση;
(5) τον Τόµας Πίντσον.  
  Όλα τα παραπάνω δηµοσιεύτηκαν στα Ελληνικά στην εβδοµαδιαία 

εφηµερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ.
1996/7:  ∆ηµοσίευση δύο κειµένων  στο Ελληνικό περιοδικό ΠΟΙ-

ΗΣΗ τον ∆εκέµβριο. 
1994: «Αναφορικά µε τη Ρωσική Μήδεια» («On a Russian Medea,»), 

περιοδικό ΡΕΥΜΑΤΑ, Καλοκαίρι.  (στα Ελληνικά) 
1993: «Η Φιλοσοφία µιλάει Ελληνικά: αναφορικά µε τον Γιώργο 

Βέλτσο,» περιοδικό ΡΕΥΜΑΤΑ, Φθινόπωρο. (στα Ελληνικά) 
1993: «Αναφορικά µε το Θέατρο του Πήτερ Στάιν,» περιοδικό ΡΕΥ-

ΜΑΤΑ, Καλοκαίρι.  
1992: «Ποίηση και Πολιτική: Ένα Ελληνικό Πολιτισµικό ∆ίληµµα» 

(«Poetry and Politics: A Greek Cultural Dilemma,” JOURNAL OF 
MODERN HELLENISM, no. 9.

1991: «Κράτα το βουνό στ’ αριστερά σου» («Keep the Mountain to 
Your Left,») EMERGENCES, 3 & 4 (µυθιστόρηµα).

1991: «The Discourse Brothers, Limited: Burroughs and Derrida,»  
περιοδικό ∆ΙΑΒΑΖΩ,  Οκτώβριος. (στα Ελληνικά)      

1989: «Γιώργου Βέλτσου: Μετα-κοινωνιολογία: Αναλυτική του Με-
ταµοντερνισµού» περιοδικό ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ (στα Ελληνικά). 

1988: «Η Λογοτεχνία ως Οµοφωνία των Ερµηνευτών του Τώρα»  
(«Literature as Consensus of Now Interpreters,)», επιστηµονικό 
περιοδικό JOURNAL OF MODERN HELLENISM, τεύχος 5              

1987: «Ο Θάνατος και ο Χέµινγουεϊ» Περιοδικό ΠΟΛΙΟΡΚΊΑ. 
1987: «Κείµενα αναφορικά µε την Αυτοκτονία», Περιοδικό ΠΟΛΙ-

ΟΡΚΙΑ 
1987: «Ποιητική: Η Φαινοµενική / Πραγµατική ∆ιχοτοµία» («On 

Poetics: The Ostensible/Real Dichotomy»), επιστηµονικό περιοδι-
κό JOURNAL OF MODERN HELLENISM, τεύχος 4              

1987: Σχετικά µε το έργο του Γρηγόρη Τζουσδάνη Ποιητική του Κα-
βάφη (On Gregory Juzdanis’s The Poetics of Cavafy), περιοδικό 
KENYON REVIEW, κριτική άρθρου.         

1985: «Μία Αφηγηµατική Γραφή του T. Williams»  περιοδικό ∆ΙΑ-
ΒΑΖΩ, Μάρτιος 16. 

1986: «Στον Ταχτσή», Περιοδικό ΛΕΞΗ 
1985: «Η Εξέγερση του Σωκράτη και ο Καβάφης» («The Socratic 

Revolt and Cavafy»), επιστηµονικό περιοδικό JOURNAL OF 
MODERN HELLENISM, τεύχος 2 . 

1985: «Αγάπη και Επανάσταση στο έργο του Ευριπίδη Τρωάδες» 
(«Love and Revolution in Euripides’ Trojan Women,») (Στα Πρα-
κτικά -Proceedings) εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό 
Κέντρο ∆ελφών, 1987.

1984: «Έρως και Επανάσταση στην Ποίηση του Καβάφη» («Eros 
and Revolution in the Poetry of Cavafy») επιστηµονικό περιοδικό 
JOURNAL OF MODERN HELLENISM, τεύχος 1. 

1984: «Το πλαίσιο στην τραγωδία του Αισχύλου Πέρσες» («The 
Context of Aeschylus’ The Persians,» ) ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: 
ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΡΑΜΑ ΣΗΜΕΡΑ, (Στα Πρακτικά-in 
Proceedings), εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο 
∆ελφών, 1987.

1983: «Οιδίπους επί Κολωνώ: Από την Ενοχή στην Απαλλαγή στην 
Αποθέωση» («Oedipus at Colonus: From Guilt to Absolvement 
to Apotheosis») ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ BROOKLYN 
(BROOKLYN ACADEMY OF MUSIC MAG.), Φθινόπωρο.

1983: «Σύγχρονες Μέθοδοι Λογοτεχνικής Κριτικής», Περιοδικό 
ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ.

1983: «Έρως στον Καβάφη», Περιοδικό  ΛΕΞΗ. (Ειδικό τεύχος).
1981: Η Αντιγόνη του Σοφοκλή, µετάφραση στην Αγγλική γλώσ-

σα για παράσταση, πριν την «Νέα Έκδοση»  που ανέβηκε το 1982  
(PUBLIC THEATRE SCRIPTS).

1981: Ηλέκτρα του Ευριπίδη, διασκευή για θεατρική παράσταση για 
ανάγνωση επί Σκηνής (PUBLIC THEATRE SCRIPTS). 

1980: «Αισχύλος και O’Neill:Μια Φαινοµενολογική Προσέγγιση», 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ∆ΡΑΜΑ, 14:2 (Καλοκαίρι 1980).

     

(d) ∆ΙΗΓΗΜΑΤΑ, κλπ. (επιλογές):
“Ο Ρωµαίος το πρεζόνι και η Ιουλιέτα το κλεφτρόνι (2004)” ∆ιη-

γήµατα, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ, ∆ΕΚ.2004, ∆ΕΥΤΕΡΗ 
ΕΚ∆ΟΣΗ 2005.

1999: “WAR FRIENDS” (το πρώτο κεφάλαιο του µυθιστορήµα-
τος) δηµοσιεύτηκε στο επιστηµονικό περιοδικό THE HARVARD 
REVIEW, Καλοκαίρι 1999.

1999: ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ  του Κ.Π. Καβάφη. 
Η έκδοση του δηµοσιεύτηκε στο επιστηµονικό περιοδικό THE 
KENYON REVIEW, Φθινόπωρο 1999.

1999: ΤΡΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, εκδόσεις του  δηµοσιεύ-
τηκαν στην MONDOGRECO, Βοστώνη, Φθινόπωρο 1999.

1993: «Ο Κουταλιανός»  (µυθιστόρηµα, στα Ελληνικά), περιοδικό 
ΛΕΞΗ, Άνοιξη.

1991: «Κράτα το βουνό στα δεξιά σου» (“Keep the Mountain to Your 
Right,” (µυθιστόρηµα) EMERGENCES 3 & 4.

1990: «Πράγµατα που συµβαίνουν και δεν συµβαίνουν» («Things 
That Come to Be and Not Be,» (µυθιστόρηµα), KENYON 
REVIEW, New Series, V. XII, no. 1. 

1984: «Ωδή στην Αντιγόνη,» (ποιήµα), CITY 9/ 
INTERNATIONALWRITERS ANTHOLOGY, New York.

1983: («Μπροστά στο Εκτελεστικό Απόσπασµα» («Before the Firing 
Squad,»)PEN/NEA Syndicated Fiction Project.  ∆ηµοσιεύτηκε  

στο ένθετο της Κυριακής, πρωτοεµφανίστηκε στην εφηµερίδα 
Rocky Mountain, την Κυριακή 21 Αυγούστου 1983 στο Ντένβερ 
του Κολοράντο και   εν συνεχεία αναδηµοσιεύτηκε διάφορα βι-
βλία  (βλέπε ανωτέρω.)

1979: «Πέντε Ποιήµατα», COFFEE HOUSE JOURNAL.

(e) ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ  (επιλογές):
1964: Νίκος Καζαντζάκης: Ιαπωνία-Κίνα, εκδόσεις Simon and 

Schuster. (Μετέφρασε περίπου τα τρία τέταρτα του χειρογράφου, 
συµπεριλαµβανοµένου του

«Χιντεγιόσι», ενός µακροσκελούς ποιήµατος που αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο το βιβλίου)

1980: ∆ύο έργα του ∆ηµήτρη Κεχαΐδη, η  Βέρα και το Τάβλι για µια 
παραγωγή του BBC.

1985: Κώστας Ταχτσής: Το Τρίτο Στεφάνι, ΕΡΜΗΣ.
1987: ∆ηµήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά, ∆άφνες και Πικροδάφ-

νες για µια Βρετανική Παραγωγή.
1997: ∆ύο κεφάλαια από τη µετάφραση του ΕΝ ΛΕΥΚΩ του Ελύτη 

έχουν συµπεριληφθεί στο βιβλίο GREECE, έκδοση υπό την επι-
µέλεια της Artemis Leontis                   που κυκλοφόρησε από τις 
εκδόσεις WHEREABOUTS PRESS, S.F.

 Ενδιαµέσως, και έκτοτε, ένας αριθµός µεταφράσεων:
Θεατρικά σενάρια, δώδεκα αρχαία Ελληνικά έργα,                
Ο κατά Φαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου, µεταξύ άλλων.  
Επιπλέον, αρκετά ποιήµατα µεταφρασµένα  από τη νέα ελληνική 

γλώσσα έχουν δηµοσιευτεί σε πληθώρα περιοδικών, από το  THE 
ATLANTIC MONTHLY στο 

οποίο συµπεριλήφθη ένα ποίηµα του Σεφέρη έως το THE COFFEE 
HOUSE JOURNAL µε ένα απόσπασµα από έργο του Ελύτη. 

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΟ 1990 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
1990: ∆ιεθνές Συµπόσιο Φιλοσοφίας στην Κάρπαθο.
«Περί Μπέκετ, Σαίξπηρ και Σοφοκλή»Φιλοσοφική Σχολή, ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ. 
1991: «Προσλαµβάνουσες της Πόλης» («Conceptions of the City,) 

Συµπόσιο του Ωνάσειου Πολιτιστικού Κέντρου για την Πόλη. 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ.

1991: Έδωσε µια διάλεξη µε θέµα «Συγκριτική Λογοτεχνία και Ελλη-
νικές Σπουδές» και µια ∆ηµόσια ∆ιάλεξη µε θέµα «Αρχαία Ιστο-
ριογραφία και Μυθοπλασία» κατά τη διάρκεια µιας ακαδηµαϊκής 
του επίσκεψης στον ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΠΡΙΝΣΤΟΝ διάρ-
κειας µιας εβδοµάδας.  

1992: «Οι Ελληνικές Σπουδές ως Συγκριτικός Επιστηµονικός Κλά-
δος» ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΟΧΑΪΟ.

1992: Η Ετήσια ∆ηµόσια ∆ιάλεξη «Λίνος Πολίτης», City University 
of New York (CUNY) GRADUATE CENTER, Το Ευρωπαϊκό Κέ-
ντρο.  «Περί Ελληνικής Ποίησης και Πολιτικής.»

1993: «Ανάγνωση Λογοτεχνίας» στο Σεµινάριο Συγγραφέων του 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΕΙΜΠΡΙΤΖ. 

1994:«Ιστοριογραφία και το Σύγχρονο Ελληνικό Μυθιστόρηµα» και 
µια βραδιά ανάγνωσης του λογοτεχνικού του έργου. ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗΜΙΟ ΠΡΙΝΣΤΟΝ. 

1994: «Ο ∆ραµατουργός και η Ηλέκτρα του Ευρυπίδη». Κατά τη 
διάρκεια ενός ∆ιήµερου Συµποσίου που έλαβε χώρα αρχικά για 
το έργο καθώς και για τη αγγλική του θεατρική απόδοση και εν 
συνεχεία σε πλήρη παραγωγή στο Σαν Αντόνιο. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-
ΜΙΟ ΤΡΙΝΙΤΥ.

1994: «Αναφορικά µε τα Μυθιστορήµατα του Ταχτσή, του Βαλτινού 
και της Τσιτσελή». Στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΝΙΟ ΧΑΡΒΑΡΝΤ.

1995: «Αναφορικά µε το Ελληνικό Μυθιστόρηµα» στο Ωνάσειο Πο-
λιτιστικό Κέντρο. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ.

1995: «Αναφορικά µε τη ∆ραµατουργία του Προµηθέα ∆εσµώτη» 
στη ∆ιεθνή Συνδιάσκεψη για την Αρχαία Τραγωδία,  ∆ΕΛΦΟΙ 

 1996: «Ταξιδιωτική Συγγραφή ∆ιαδροµής: Από τον Παυσανία στους 
νέους Ποιητές» Στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ και στο 
Πολιτιστικό Κέντρο.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ  ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ∆ΕΙΓΜΑ  
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ  ΑΠΟ ΤΙΣ 46 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ 
ΧΩΡΑ ΣΕ  ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 25 ΕΤΩΝ.

2002: ΙΣΜΗΝΗ ΤΟΥ ΡΙΤΣΟΥ, ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (STATE 
THEATRE KALAMATA) 

2005:  A NUMBER ΤΗΣ ΚΑΡΥΛ ΤΣΩΡΤΣΙΛ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΘΕΑ-
ΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ATHENS COMMERCIAL)         

1991: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΑΥΛΙ∆Ι, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ.
1990: ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΓΚΟΝΤΟ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆Ι-

ΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.
1988: ΟΝΕΙΡΟ ΘΕΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆Ι-

ΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.
1987: BAKXES, ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΕΛΛΑ∆Α.
1986: ΟΡΕΣΤΕΙΑ, ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΕΛ-

ΛΑ∆Α 
1982:   ΑΝΤΙΓΟΝΗ, (∆ΙΚΗ ΤΟΥ ΕΚ∆Ο-

ΧΗ), ΜΕ ΤΟΝ  ΤΖΟΣΕΦ ΤΣΑΙΚΙΝ, 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, Ν.Υ.

1981: PIAF, ΤΗΣ ΠΑΜ ΤΖΕΜΣ, 
COMMERCIAL COMPANY, ΑΘΗΝΑ

1979: ΠΕΡΣΕΣ (ΣΕ ∆ΙΚΗ TOY ΜΕΤΑ-
ΦΡΑΣΗ), ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΑΝΦΟΡΝΤ. 

1977: ΑΧΑΡΝΕΙΣ, ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΕΛ-
ΛΑ∆Α. 

1976: Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ (ΣΕ 
∆ΙΚΗ TOY ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ), ΘΕΑΤΡΙ-
ΚΟΣ  ΘΙΑΣΟΣ  ΤΟΥ ΣΤΑΝΦΟΡΝΤ.

1976: ΚΟΡΙΟΛΑΝΟΣ ΤΟΥ ΜΠ. ΜΠΡΕ-
ΧΤ, ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ  ΘΙΑΣΟΣ  ΤΟΥ 
ΣΤΑΝΦΟΡΝΤ. 

1975: ΕΝΑΣ ΟΜΗΡΟΣ ΤΟΥ ΜΠ.
ΜΠΗΑΝ,  ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (THE 
STATE THEATRE), ΕΛΛΑ∆Α.

1974: Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΟΥΝΤΙΛΑ ΚΙ Ο 
∆ΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ο ΜΑΤΤΙ ΤΟΥ ΜΠ. 
ΜΠΡΕΧΤ, ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ  ΘΙΑΣΟΣ  
ΤΟΥ ΣΤΑΝΦΟΡΝΤ (STANFORD 
REPERTORY THEATRE).

1973: Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΥ-
ΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΣΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑ-
ΜΠΑΛ, ΣΤΑΝΦΟΡΝΤ.

1972: ΜΑΡΙΑΝΑ ΠΙΝΕ∆Α ΤΟΥ ΛΟΡ-
ΚΑ, ΘΙΑΣΟΣ ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΥ  (THE 
SYNODINOU COMPANY), ΑΘΗΝΑ.

1971: ΤΡΩΙΛΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΙ∆Α, ΣΑΙΞ-
ΠΗΡ, ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ  ΘΙΑΣΟΣ  ΤΟΥ 
ΣΤΑΝΦΟΡΝΤ

1971: Ο ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΑΣΘΕΝΗΣ 
(∆ΙΚΗ TOY ΕΚ∆ΟΧΗ), ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ 
ΘΙΑΣΟΣ ΤΟΥ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

1970: ΛΥΣΣΙΣΤΡΑΤΗ, (ΣΕ ∆ΙΚΗ TOY 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ), ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ  ΘΙΑΣΟΣ 
ΤΟΥ ΜΠΕΡΚΛΕΪ  

1970: ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ, ΜΠΕ-
ΚΕΤ, ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ  ΘΙΑΣΟΣ ΤΟΥ 
ΜΠΕΡΚΛΕΪ.

1969: ΚΑΜΙΝΟ ΡΕΑΛ, ΤΕΝΕΣΙ ΟΥΙΛ-
ΛΙΑΜΣ, ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ  ΘΙΑΣΟΣ ΤΟΥ 
ΜΠΕΡΚΛΕΪ  (BERKELEY REPERTORY 
THEATRE). 

1969: ΗΛΕΚΤΡΑ, ΕΥΡΥΠΙ∆ΗΣ, ΘΕΑ-
ΤΡΙΚΟΣ  ΘΙΑΣΟΣ ΤΟΥ ΜΠΕΡΚΛΕΪ  

           

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
(PROFESSIONAL SERVICE)
1994-1997: Πρόεδρος της Ένωσης Νεο-

ελληνικών Σπουδών (ΕΝΣ), µιας ακα-
δηµαϊκής ένωσης συνδεδεµένης µε την 
Ένωση Σύγχρονων Γλωσσών (MLA).

1991-1993: Μέλος της Εκτελεστικής Επι-

τροπής, ΕΝΣ   
1987-1990: Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, ΕΝΣ     
1984-1986: Μέλος, ΕΝΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
επιλεκτικά (ανεξάρτητα αποό την υπηρεσία στο Εθνικό και Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών)

2002-05: ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ.
2000-01: ∆ιευθυντής Προπτυχιακών Σπουδών.
2002-2005: ∆ιευθυντής Προπτυχιακών Σπουδών. 
1999: ∆ιευθυντής Προπτυχιακών Σπουδών Συγκριτικής Λογοτεχνί-

ας (Χειµερινό Εξάµηνο).  
1998: ∆ιευθυντής Προπτυχιακών Σπουδών Συγκριτικής Λογοτεχνί-

ας (Χειµερινό Εξάµηνο).  
1997: ∆ιευθυντής Προπτυχιακών Σπουδών Συγκριτικής Λογοτεχνί-

ας (Χειµερινό Εξάµηνο).  
1997: Επιτροπή Μονιµοποίησης του CAS (Tenure Committee for 

C.A.S)  Συγκριτική Λογοτεχνία.
1996: ∆ιευθυντής Προπτυχιακών Σπουδών Συγκριτικής Λογοτεχνί-

ας (Χειµερινό Εξάµηνο).  
1996: Επιτροπή Μονιµοποίησης (Tenure Committee) του Τµήµατος 

∆ραµατικής Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών Tisch. 
1995-96:  Επιτροπή ∆ιερεύνησης για τη θέση Νεοελληνικής Λογοτε-

χνίας του Πολιτιστικού Κέντρου του Ιδρύµατος Ωνάση.
1993-94:  Επιτροπή ∆ιερεύνησης του Πρύτανη για τον ∆ιευθυντή 

του Πολιτιστικού Κέντρου του Ιδρύµατος Ωνάση. (The Dean’s 
Search Committee for the Director of the Onassis Center).

1990: ∆ιευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών.
1990: Ασκών την Προεδρία του Τµήµατος Συγκριτικής Λογοτεχνίας.
1984-1988, 1991, 1996-7:  ∆ιευθυντής Προπτυχιακών Σπουδών, Συ-

γκριτική Λογοτεχνία.
            
ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ:  
Αντιπρόεδρος του Τµήµατος (2 περίοδοι)
Επικεφαλής του Τοµέα Λογοτεχνίας και Πολιτισµού (2 περίοδοι).  

1997:  Καλοκαίρι, ολοκληρωµένη παραγωγή της νέας του µετάφρα-
σης του έργου του ΕΥΡΥΠΙ∆Η «ΒΑΚΧΕΣ», στο Θέατρο Reality, 
στο Κολόµπους του Οχάιο.

1997 ∆εκέµβριος: Το Σχολείο Τζούλλιαρντ επέλεξε την δική του έκ-
δοση της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ (New York Shakespeare Festival Scripts) 
για να τη διδάξει στους πρωτοετείς φοιτητές του.

2003:  ∆ιάλεξη στοΣχολείο Τζούλλιαρντ (Juilliard) µε θέµα το Αρ-
χαίο Θέατρο. 

2004-2005: Επ’ ευκαιρία της έκδοσης του λογοτεχνικού του έργου: 
2 τηλεοπτικές συνεντεύξεις, 3 συνεντεύξεις σε εφηµερίδες (Αθή-
να), αρκετές αναγνώσεις, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΜΙΑΣ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (A 
READING ΑΤ NYU).

Ο καθηγητής  Γιάννης Τσιώλης
βιογραφικό

ΤΑ  ΔΕΝΔΡΑ  ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ  ΟΡΘΙΑ
Όρθιος πεθαίνει και ο γίγαντας, το έλατο, 

που για 60 περίπου χρόνια κοσμούσε την κε-
ντρική πλατεία του Λεβιδίου στην ανατολική 
πλευρά της όπου βρισκόταν. Φυτεύτηκε, καθώς 
και άλλα δέντρα της πλατείας στα μέσα της 
δεκαετίας του 1950 μετά την ολοκλήρωση της 
κατασκευής της πλατείας. Από τότε επιβλητι-
κά χαρακτήριζε και αναδείκνυε τον χώρο που 
το περιέβαλε, προκαλώντας την προσοχή και 
τον θαυμασμό καθενός που το παρατηρούσε. 
Καθώς αναπτυσσόταν σε κάποιο χαμηλό σχε-
τικά ύψος, έβγαλε τρεις κορυφές και με αυτές 
στο γιγάντιο ανάστημα που τελικά κατέληξε, 
συνθέτοντας το πανέμορφο σύνολο που όλοι 
γνωρίζουμε. Σε λίγο το αλυσοπρίονο θα γράψει 
τον επίλογο αυτής της σημαντικής παρουσίας 
στο κέντρο του Λεβιδίου. Ας ελπίσουμε  πως τη 
θέση του γρήγορα κάποιο άλλο δέντρο θα ανα-
πληρώσει το κενό.

Γιάννης Πραγκαστής 

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
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ΓΑΜΟΙ
Στις 18-5-2018 στην Αθήνα ο Ρογάρης Αλέξανδρος του Γεωργίου 

και της Μαρίνας και η Οικονόμου Ελευθερία του Λουκά και της 
Άννας τέλεσαν το γάμο τους.

Στις 28-4-2018 στο Λεβίδι ο Παρασκευόπουλος Απόστολος του 
Ιωάννη και της Μαρίας και η Ζάβου Φωτεινή του Αριστείδη 
και της Αικατερίνης τέλεσαν το γάμο τους.

Στις 9-6-2018 στο Κάψια (Αρχαία Μαντινεία) ο Βλαχοκυριάκος 
Γεώργιος του Χρήστου και της Κυριακής και η Βερβαινιώτη 
Παρασκευή (Βιβή) του Θεοδώρου και της Σοφίας τέλεσαν το 
γάμο τους και στη συνέχεια βάφτισαν την κόρη τους.

Στις 30-6-2018 στην Μαραθόπολη Μεσσηνίας ο Σταματάκος 
Πάνος του Ιωάννη και της Μαίρης και η Γκιντώνη  Χριστίνα 
του Σταύρου και της Σοφίας τέλεσαν το γάμο τους.  

 Ο Φ. Σ. εύχεται να ζήσετε ευτυχισμένοι & αγαπημένοι!

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Στις 20-12-2017 ο Τσιπλάκος Παναγιώτης του Δημητρίου και της 

Χριστίνας και η γυναίκα του Ζερβογιάννη Σταυρούλα του Δη-
μητρίου και της Μαρίας απέκτησαν κόρη.

Ο Φ. Σ. εύχεται να είναι γερό & καλότυχο!

ΘΑΝΑΤΟΙ
Στις 27-3-2018 πέθανε η Θεο-

δωρέλου Γεωργία Χα Δημ., 
το γένος Χρήστου Κόντη σε 
ηλικία 91 ετών.    

Στις 26-5-2018 πέθανε η Πε-
πόνη Χριστίνα Χα Δημ., το 
γένος Γεωργίου Κακώνη σε 
ηλικία 95 ετών.

Στις 22-6-2018 πέθανε ο Ζιά-
ζιαρης Γεώργιος Φωτ. σε 
ηλικία 57 ετών.

   Ο Φ. Σ. εκφράζει στους οι-
κείους θερμά συλλυπητήρια.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Γεωργία Θεοδωρέλου

Χριστίνα Πεπόνη Γεώργιος Ζιάζιαρης

Στις 13/2/2018 έφυγε από τη ζωή 
στη Νέα Υόρκη όπου ζούσε τα τε-
λευταία χρόνια, ακολουθώντας τη 
μοναδική βεβαιότητα της ζωής που 
είναι ο θάνατος, ο αγαπητός και 
εξαίρετος συμπατριώτης Γιάννης 
Τσιώλης πρώτο παιδί της Ελένης 
Πραγκαστή (του Γιαννίκου) και του 
Παναγιώτη Τσιώλη.

Για την καταπληκτική επιστημονι-
κή και ακαδημαϊκή του σταδιοδρο-
μία στις ΗΠΑ όταν βρέθηκε από τα 
15 του χρόνια, για το έργο του στο 
χώρο της επιστήμης του θεάτρου, 
της σκηνοθεσίας και της συγκριτι-
κής λογοτεχνίας, για τη διδασκα-
λία του ως καθηγητή στο Πανεπι-
στήμιο της Καλιφόρνια Στάντφορντ 
και Μπέρκλεϋ, στο Πανεπιστήμιο 
της Νέας Υόρκης αλλά και το Εθνι-
κό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών για τους ακαδημαϊκούς του 
τίτλους, διδακτορικά-μεταπτυχιακά 
καθώς και για τη συνεργασία του με 
σημαίνουσες καλλιτεχνικές προσω-
πικότητες στην Ελλάδα στο χώρο 
του θεάτρου και της σκηνοθεσίας 
αναφέρθηκαν τόσο στις αναρτήσεις 
στο διαδίκτυο όσο και διεξοδικότα-
τα στους επικηδείους λόγους κατά 
την εξόδιο ακολουθία στον Ι.Ν. Αγί-
ου Ιωάννου Προδρόμου στο Λεβίδι 
στις 26/2/2018 όπου είχε ζητήσει να 
ταφεί, επιθυμία του που εκπλήρωσε 
η αδελφή του Σοφία, μεταφέροντας 
τη σωρό του από την Νέα Υόρκη.

Εγώ θα αναφερθώ στην αθέατη 
και πιο δύσκολη πλευρά της πρώτης 
14ετίας της ζωής του Γιάννη στην 
γενέτειρά μας, το Λεβίδι Αρκαδίας, 
όπου είδε το φως της ζωής το 1938, 
λίγο πριν ξεσπάσει ο Ελληνοϊταλι-
κός Πόλεμος. Έζησε όπως όλοι οι 
Έλληνες την τραγικότερη δεκαετία 
του 1940, την χειρότερη από της 
υπάρξεως του ελληνικού κράτους. 
Πόλεμος με Ιταλούς και στη συνέ-
χεια με Γερμανούς, διπλή κατοχή, 
πείνα, εκτελέσεις, πυρπολήσεις, και 
συνέχεια τον εθνοκτόνο εμφύλιο 
1946-1949 που έδωσε τη χαριστική 
βολή στην καθημαγμένη χώρα μας. 
Εμείς, τα δεκάχρονα παιδιά της φο-
βερής εκείνης δεκαετίας, δεν ήταν 
δυνατό να συνειδητοποιήσουμε σ’ 
όλες του τις διαστάσεις το δράμα 
που ζούσαν οι γονείς μας...

Δύο ανελέητα χτυπήματα δέχθηκε 
η οικογένεια του Γιάννη στη διάρ-
κεια του 1944 από τις δυνάμεις κα-
τοχής. Το πρώτο ήταν η πυρπόλη-
ση του σπιτιού τους αρχές του 1944 
πριν την σχεδόν ομαδική του χωριού 
μας που έγινε στις 30-4-1944, επειδή 
έξω από το σπίτι βρήκαν οι Γερμανοί 
πεταμένο κάποιο άχρηστο στρατιω-
τικό υλικό.

Έτσι η οικογένεια, τρία ανήλικα 
παιδιά, οι γονείς και μια ανήμπορη 
θεία, έμεινε κυριολεκτικά στο δρό-
μο, μόνο με ό,τι φορούσαν. Συγκινη-
τική υπήρξε η αλληλέγγυα συνδρο-
μή συγγενών, γειτόνων και φίλων 
να στήσουν σε χρόνο μηδέν ένα μι-
κρό καλυβάκι για να απαγκιάσει η 
οικογένεια. Ανάλογη ήταν η συμπε-
ριφορά των συγχωριανών μας στη 
συμφορά που βρήκε το χωριό μας 
μες την καταστροφή της 30-4-1944, 
όταν πυρπολήθηκαν από τις δυνά-
μεις κατοχής πάνω από 200 σπίτια, 
και όλες οι άστεγες οικογένειες βο-
λεύτηκαν σε σπίτια γειτόνων και 
συγγενών. Όπως αξιοθάυμαστη και 
συγκινητική ήταν και η αισιοδοξία 
και η καρτερικότητα με την οποία οι 
άνθρωποι εκείνοι αντιμετώπιζαν τις 
συμφορές.

Το δεύτερο πιο σκληρό κτύπημα 
ήταν η αρρώστια και ο θάνατος του 
πατέρα μέσα στο ίδιο έτος, το 1944. 
Έτσι μέσα στην μέχρι τότε συμφορά 
ήλθε και η ορφάνια για τα τρία (3) 
ανήλικα αδέλφια, το Γιάννη, τη Σο-
φία και τη μικρότερη, Βασιλική, με 
την ηρωίδα μάνα να ανεβαίνει μόνη 
της το Γολγοθά της.

Μόλις άρχισε η δεκαετία του 1950 
ένα αμυδρό φως ελπίδας φάνη-
κε στην άκρη του σκοτεινού τού-
νελ. Ένας θείος μας, που ζούσε στις 
ΗΠΑ, δέχτηκε να καλέσει κοντά 
του τη Σοφία και το Γιάννη, που 
αναχώρησαν για το Ντένβιλ του Σι-
κάγο, όπου ζούσε ο θείος αυτός, μια 
μικρή πόλη για τα μέτρα της Αμερι-
κής, όπου ζούσαν πολλοί Έλληνες 
και πολλές λεβιδιώτικες οικογένει-
ες.

Έφυγαν το 1952 όταν με το Γιάννη 
ήμασταν συμμαθητές στην τετάρ-
τη τότε γυμνασίου Λεβιδίου, δευ-
τέρα σήμερα τάξη του γυμνασίου. 
Στο Ντένβιλ ο Γιάννης και η Σοφία 
συνέχισαν στο εκεί Γυμνάσιο με το 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ 
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Ο Δημήτρης Νταγιάντης και τα παι-
διά του Βασίλης & Κατερίνα προσέ-
φεραν στο εκκλησιαστικό συμβού-
λιο το ποσό των 100 € στη μνήμη 
της συζύγου και μητέρας Άννας 
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 
ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ 

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
Ανώνυμη προσέφερε στο εκκλησι-
αστικό συμβούλιο το ποσό των 300 
€, για το εξωκλήσι της Αγίας Τριά-
δας.

Για το στολισμό του επιταφίου 
προσέφεραν οι παρακάτω: Σα-
κέτος Χρήστος & Καρβουνιάρη 
Άννα ένα σεβαστό χρηματικό ποσό. 
Καρβουνιάρη-Ζή Αικατερίνη 100 
€. Μήτρου Βασιλική & Θεοδώρα 
(Κοντοβουνίσιου) 100 €. Σκούλος 
Τρύφωνας & Γεωργία 200 €. Οικο-
γένεια Κολοτούρου Μαρία Δημ. 50 
€. Οικογένεια Μήλιαρη Μιχαήλ & 
Στυλιανή. Ανώνυμη 50 €. Ανώνυ-
μος προσέφερε δωρεάν το ξύλινο 
σταυρό.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ 
ΙΕΡΟ ΝΑΟ 

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ο Κανδαλέπας Παναγιώτης προσέ-
φερε στο εκκλησιαστικό συμβούλιο 
το ποσό των 200 € στη μνήμη της 
συζύγου & γονέων.

Η Σκούλου Παρασκευή προσέφερε 
στο εκκλησιαστικό συμβούλιο το 
ποσό των 100 $ στη μνήμη των γο-
νέων Σταύρου & Χριστίνας Σκού-
λου και αδελφού Ιωάννη Σκούλου.

Γιάννη απ’ ότι μου είχε πει να ερ-
γάζεται μοιράζοντας με ποδήλατο, 
πόρτα-πόρτα εφημερίδες...

Τελείωσε το Γυμνάσιο με υποτρο-
φία και στη συνέχεια έγινε δεκτός, 
επίσης με υποτροφία στο Πανεπι-
στήμιο της Νέας Υόρκης. Από εκεί 
και μετά αρχίζει η καταπληκτική του 
ακαδημαϊκή του ανέλιξη.

Στο Λεβίδι ερχόταν τα καλοκαί-
ρια τα τελευταία χρόνια κάνοντας 
παρέα με λίγους ανθρώπους γιατί 
λείποντας δεκαετίες δεν ήταν γνω-
στός σε πολλούς. Πάντα χαμογε-
λαστός, καλοσυνάτος, μετριόφρων 
και χαμηλών τόνων άνθρωπος. Ποτέ 
δεν είχε μιλήσει για τις λαμπρές του 
σπουδές και την ακαδημαϊκή του 
πορεία στις ΗΠΑ, εγώ που έκανα 
συχνά παρέα όταν βρισκόμασταν 
στο Λεβίδι, μόλις το τελευταίο κα-
λοκαίρι του 2015, αν δνε κάνω λάθος 
έμαθα παρεμπιπτόντως από τον ίδιο 
για ένα μόνο μέρος των ακαδημαϊ-
κών του τίτλων.

Άριστος γνώστης και χειριστής 
της ελληνικής γλώσσας παρόλο που 
έφυγε από την Ελλάδα στα 14 χρό-
νια του, όποιος τον άκουγε να μιλάει 
χωρίς ποτέ να χρησιμοποιεί αγγλι-
κές λέξεις ήταν αδύνατο να πιστέψει 
ότι αυτός ο άνθρωπος σπούδασε και 
δίδαξε σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ...

Αγαπητέ και αξέχαστε Γιάννη 
θα σε θυμόμαστε πάντα και θα ζεις 
ανάμεσά μας γιατί οι άνθρωποι τότε 
μόνο πεθαίνουν πραγματικά, όταν 
πάψουν να τους θυμούνται συγγε-
νείς και φίλοι.

Στους οικείους του, και προπα-
ντός στις αδελφές του, που τόσο 
των έκλαψαν, εύχομαι ο Θεός να 
χαρίζει υπομονή και κουράγιο, εγώ 
απλώς θα τους θυμίσω τους στίχους 
του ποιητή :

“Αν δεν μπορείς παρά να κλαις,
το δείλι τους ζωντανούς 

τα μάτια σου ας θρηνήσουν,
θέλουν μα δε βολεί 
να λησμονήσουν...”

Αθήνα 27/2/2018
Βασίλειος Κων. Καρέλας
Επίτιμος Δικηγόρος ΔΣΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου ευ-
χαριστεί θερμά τα καταστήματα των αδελφών Χρ. Λαγού για τα 
γλυκίσματα, που προσφέρθηκαν στο εκκλησίασμα κατά την εορ-
τή του Αγίου Γεωργίου.

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου ευ-
χαριστεί όσους συνέβαλαν με την προσφορά τους για το στολι-
σμό τόσο του επιταφίου, όσο και του ναού μας, κατά την εορτή 
του Αγίου Γεωργίου.

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΩΛΗ
Στον αξέχαστο συμμαθητή και εξάδελφο Γιάννη Τσιώλη...

Λίγα Λόγια εδώ αξίζουν να ειπωθούν για τον Βασίλη Κατριμουστάκη 
από σεβασμό, στην ιστορία μας, στους αγώνες του για την Λευτεριά 
της πατρίδας αποτίοντας έτσι φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης γι’ αυτό 
το παλικάρι του ’21. Συμπολεμιστής του Αναγνώστη Στριφτόμπολα, 
στη πρώτη νικήτρια μάχη των Ελλήνων κατά των Τούρκων στις 14 
Απριλίου το 1821 έπαιξε με την ανδρεία του καταλυτικό ρόλο στην 
έκβαση της μάχης στα Αργυραίικα, στο Λεβίδι.

Όταν ο επικεφαλής των Ελλήνων Μαχητών Αναγνώστης Στριφτό-
μπολας έπεφτε νεκρός από τούρκικο βόλι, ο Κατριμουστάκης ανέλαβε 
επικεφαλής, για την συνέχιση της μάχης, και αφού σκέπασε τον νεκρό 
ήρωα Αναγνώστη με μια κάπα, γύρισε και είπε στα υπόλοιπα παλικά-
ρια: «Ο καπετάνιος κουράστηκε. Θέλει να κοιμηθεί. Εμείς συνεχίζουμε 
τον αγώνα μέχρι την νίκη ή τον θάνατο», εμψυχώνοντας έτσι τους συ-
ντρόφους του για την συνέχεια του αγώνα, χωρίς να γίνει γνωστό στα 
παλικάρια του και στους εχθρούς,                                                             ο 
θάνατος του Αναγνώστη Στριφτόμπολα. Μετά από σκληρή μάχη και με 
την συμβολή βοήθειας που είχε ζητηθεί, ήρθε η μεγάλη νίκη των Ελλή-
νων στο Λεβίδι. Ο Κατριμουστάκης, ο πρωταγωνιστής και ουσιαστικά 
αρχιτέκτονας της νικηφόρας Ιστορικής Μάχης του Λεβιδίου, ανήκει 
στους κορυφαίους, αδάμαστους και ανυπότακτους ήρωες, που πρέπει 
να θυμόμαστε και να τιμούμε.

Αποτελεί δε, υπέρτατο χρέος μας, η απόδοση τιμής και ευγνωμοσύ-
νης σ’ αυτό το παλικάρι και η μεταλαμπάδευση της ανδρείας του και 
των αγώνων του για την Λευτεριά της πατρίδας, στις νεότερες γενιές.

Στις  6/5/2018 πραγματοποιήθηκε πανηγυρική εορταστική εκδήλωση 
προς τιμή του Αναγνώστη Στριφτόμπολα, ήρωα της Μάχης του Λεβιδί-
ου στις 14 Απριλίου 1821, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κέρτεζη Κα-
λαβρύτων. Παρευρέθησαν Σύλλογοι, φορείς και αρχές της Καλαβρυτι-
νής Περιφέρειας, ο Δήμαρχος Τρίπολης, εκπρόσωποι του Φ.Σ. Λεβιδίου 
(Πρόεδρος και Ταμίας), εκπρόσωποι της Θ.Ο.Λ. και αντιπροσωπεία 
δημοτών από το Λεβίδι.

Ετελέσθη Θεία Λειτουργία και τρισάγιο στη μνήμη του Καλαβρυτι-
νού ήρωα της μάχης του Λεβιδίου, ομιλίες, κατάθεση στεφάνων στο 
μνημείο του και η εκδήλωση έκλεισε με γεύμα που παρέθεσε ο Πολιτι-
στικός Σύλλογος Κέρτεζης.

Το Δ.Σ. του Φ.Σ.

2 συνέχεια από τη σελ. 1
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Μάχη Λεβιδίου
Η 14η Απριλίου είναι ημέρα αφιερωμένη στο Λεβίδι Αρκαδίας και δικαι-

ωματικά αφού σημειώθηκε η πρώτη νικητήρια μάχη το 1821. Κάποιοι όμως 
δεν θέλουν να το χωνέψουν να το καταλάβουν.  Κρίμα που είναι μορφωμέ-
νοι είναι ιστορικοί, αλλά δυστυχώς δεν είναι καλά καταρτισμένοι, θα έλεγα 
ανιστόρητοι, διότι θέλουν να φέρουν σαν πρώτη νικητήρια Μάχη άλλοτε 
των Καλτεζών, άλλοτε των Δολιανών ή του Βαλτετσίου.

Μα και  χρονολογικά δεν στέκει. Στις 14 Απριλίου 1821 σημειώθηκε η 
πρώτη μάχη στο ΛΕΒΙΔΙ  και τους επόμενους μήνες ακολούθησαν οι άλ-
λες μάχες.  

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος στο Λεβίδι η πρώτη νικητήρια 
μάχη του 1821 που έπεσε ηρωϊκά μαχόμενος ο Αναγνώστης Στριφτόμπολας. 
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων ο Σύλλογος  μας παρέστη στην δοξολογία, η 
πρόεδρος κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο των πεσόντων αθλοθέτησε παι-
διά του Γυμνασίου Λυκείου με κύπελλο .Στην παρέλαση με το Λάβαρο και 
την Σημαία πήραν μέρος τα μέλη του Δ.Σ. με τα παιδιά και τα εγγόνια τους.

Ήταν ένας φόρος τιμής γί  αυτούς που έπεσαν μαχόμενοι για την ελευθε-
ρία. Μετά το πέρας των εκδηλώσεων ο Σύλλογος παρέθεσε γεύμα σε όσους 
πήραν μέρος στην παρέλαση.

Πρωτομαγιά Μέγαρα - Θήβα - Χαλκίδα
Την πρωτομαγιά με συνοδούς την πρόεδρο Μαρία Κουβαβά και την 

Γραμματέα Νίτσα Ηλιοπούλου και την συμμετοχή του π.  Κουβαβά  Κων/
νου  και συμπατριωτών και φίλων πραγματοποιήσαμε εκδρομή Μέγαρα - 
Θήβα - Χαλίδα.  Στα Μέγαρα επισκεφθήκαμε και προσκυνήσαμε στην  μονή 
Θεοτόκου Κυπαρισιώτισας και Αγ. Ιεροθέου. Στην  Θήβα μία πόλη από τις 
αρχαιότερες της Ελλάδας προσκυνήσαμε στον Αη Γιάννη Καλοχτένη  που 
είναι ο πολιούχος της πόλης και απολαύσαμε το καφεδάκι  μας . Το μεση-
μέρι στην Χαλκίδα με τα τρελά νερά γιορτάσαμε όλοι μαζί με θαλασσινούς 
μεζέδες και ουζάκι σε παραλιακή ταβέρνα την Πρωτομαγιά, την γιορτή της 
άνοιξης και των λουλουδιών αλλά και της παγκόσμιας ημέρας των εργατών. 
Το απόγευμα  τα ντόπια παραδοσιακά γλυκά  ήταν ότι έπρεπε μετά  την βόλ-
τα  στην πόλη αλλά και στις δυο πτέρυγες της κινητής γέφυρας που ενώνει 
τα δυο τμήματα της πόλης στον πορθμό του Ευρίπου.

Άντε  και του χρόνου νάμαστε καλά!

Ανακοίνωση
Ο Σύλλογος προγραμματίζει  τις κάτωθι εκδρομές:
Α. 9ήμερη οδική εκδρομή στην Ρουμανία, από 31 Ιουλίου έως 8 Αυγού-

στου 2018.
Β. 3ήμερη Προσκυνηματική εκδρομή για να στηρίξουμε την Ελληνορθό-

δοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου που βρίσκεται στο Μπάρι της Ιταλίας. 
Θα παρακολουθήσουμε τη θεία λειτουργία και θα προσκυνήσουμε τα λεί-
ψανα του Αγίου. 

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί 21-23/9/18  ή  27-29/10/18. 
Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής αλλά και για την 

ακριβή ημερομηνία της εκδρομής στο Μπάρι στις κάτωθι:
Μαρία  Κουβαβά - Παρασκευοπούλου 6978 998636
Νίτσα Ηλιοπούλου - Μανωλοπούλου 6937 135545

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»
Η συμμετοχή στον εορτασμό στο Λεβίδι
Ο Σύλλογος, όπως κάθε χρόνο, έδωσε το παρών στον εορτασμό της 

πρώτης νικητήρια μάχης του Αγώνα του 21 στο Λεβίδι. Εφέτος μάλιστα 
η παρουσία του ήταν πολύπλευρη. 

Κατ αρχήν ο Σύλλογος θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της ηρωϊκής γε-
ρόντισσας της γνωστής ως «Γιαννού Παπαπαρασκευά». Συνελήφθη στο 
ναό του Προδρόμου από τους Τούρκους και μετά από βασανιστήρια θα-
νατώθηκε εκεί, καθώς αρνήθηκε να αποκαλύψει τις θέσεις των Ελλήνων.

Έτσι, με έγκριση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, ο Σύλλογος τοποθέ-
τησε μαρμάρινη πλάκα στον τοίχου, απέναντι από την είσοδο του ναού.

Κατά την ημέ-
ρα του εορτασμού, 
μετά την δοξολο-
γία, ο πρόεδρος του 
Συλλόγου Γιάννης 
Αποστολόπουλος 
κάλεσε τον πρωτο-
πρεσβύτερο π.Κων/
νο Πανουσόπουλο 
να κάνει τα αποκα-
λυπτήρια,παρουσία 
των επισήμων. 

Πρ οηγουμ έ νω ς 
εψάλη εκεί τρισάγιο στη μνήμη της.

Τον πανηγυρικό 
της ημέρας εκφώ-
νησε ο πρόεδρος 
Γιάννης Αποστολό-
πουλος και η ομιλία 
του δημοσιεύεται 
παρακάτω.

Επίσης ο Σύλλο-
γος αθλοθέτησε και 
εφέτος κύπελο για 
τα Στριφτομπόλια.

Κατά την παρέ-
λαση πήρε μέρος 
και η ομάδα του 
Συλλόγου, και στη 
συνέχεια το μεση-
μέρι όλη η αντιπρο-
σωπεία φιλοξενή-
θηκε στην πλατεία 
από το ΔΣ του Συλ-
λόγου. 

°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

Στη φωτογραφία η ομάδα του Συλλόγου προ-
σέρχεται στη δοξολογία. Διακρίνονται οι φουστα-
νελοφόροι Θόδωρος Διαμαντής (με το λάβαρο), 
Χρήστος Παπάγιωργας (με τη σημαία) και Γιώργος 
Γιαννικόπουλος με τα παιδιά. Πίσω ο πρόεδρος του 
ΔΣ και δεξιά του ο γεν. γραμματέας Κώστας Ανα-
γνωστόπουλος.

«Το Λάβαρο του Γερμανού στην Άγια Λαύρα 
και το σύνθημα ελευθερία ή θάνατος ξεσήκωσε 
το δουλωμένο Γένος για τον αγώνα της αποτί-
ναξης του τουρκικού ζυγού. Όμως ο αρχικός 
ενθουσιασμός έδωσε τη θέση του στο φόβο και 
την απογοήτευση από την σκληρή πραγματικό-
τητα. Την κατατρόποση των αγωνιστών από τις 
Τουρκικές δυνάμεις. 

Ορόσημο η πρώτη μάχη στην Καρύταινα, 
που ουσιαστικά κατέληξε στην άτακτη φυγή 
των περίπου 7.000 Ελλήνων, που ήσαν εκεί συ-
γκεντρωμένοι με τον Κολοκοτρώνη και άλλους 
καπεταναίους. Ο μεγάλος αυτός αριθμός των 
συγκεντρωμένων δεν είχε ανάλογες δυνατότη-
τες. Όπως σημειώνει ο ιστορικός Φωτάκος «οι 
περισσότεροι από αυτούς ήσαν χωρίς άρματα, 
άλλοι είχαν μαχαίρας, άλλοι σουγλιά και αι ση-
μαίαι των περισσοτέρων ήσαν τσεμπέρια των 
γυναικών των…».

Εκεί πολιορκούσαν τους Τούρκους που ήσαν 
κλεισμένοι στο φρούριο της Καρύταινας. Μετά 
δύο ημέρες 31 Μαρτίου ξαφνικά είδαν καπνούς 
στο χωριό Σάλεσι και ο Φωτάκος σημειώνει: 
«Τούρκοι καβαλλαραίοι και πεζοί περί τας τρεις 
χιλιάδας εφάνησαν έμπροσθέν μας και μας επή-
ραν της πλάταις. …Αμέσως εσκορπίσθημεν…
Ετραβήξαμεν κατά την Δημητσάνα και την 
Στεμνίτσαν… Ο Κολοκοτρώνης ήρχετο κατό-
πιν μας και επειδή εφορούσε κόκκινα φορέμα-
τα ,άρπαξε από έναν τσοπάνην μία κοντόκαπαν 
την εφόρεσε και εχώθη μέσα εις τα χαμόκλαδα 
και  εγλύτωσε από τους Τούρκους….».

Μετά την πανωλεθρία της Καρύταινας και 
τον διασκορπισμό του μεγαλύτερου στρατοπέ-
δου του Αγώνα, οι Έλληνες  αποθαρρύνθηκαν 
και απογοητεύτηκαν, ενώ οι Τούρκοι αναθάρρη-
σαν από τη νίκη τους και αποφάσισαν να χτυπή-
σουν και άλλα μικρότερα στρατόπεδα.

Στην Πιάνα ο Κολοκοτρώνης στις αρχές 
Απριλίου άρχισε να συστήνει στρατόπεδο , 
όπου συγκεντράθηκαν πολλοί καπεταναίοι με 
τους στρατιώτες τους .Και όπως αναφέρει ο Φω-
τάκος «Ταύτα εγένοντο από την ημέραν των Βα-
ϊων έως την μεγάλην τετράδην πρωί (6 Απριλί-
ου).Τότε ήλθαν οι Τούρκοι από την Τριπολιτσάν 
και μας διεσκόρπισαν …Ο δε Κολοκοτρώνης 
μας εφώναζε «σταθείται να πολεμήσωμε, που 
πάτε» αλλά τίποτε δεν ημπόρεσε να κάμη…» 

Επόμενος στόχος το στρατόπεδο στiς Kερα-
σιές και ο Φωτάκος μας πληροφορεί και πάλι: « 
την ημέραν του Πάσχα (10Απριλίου) ήλθον οι 
Τούρκοι από την Τριπολιτσάν επέπεσαν κατά 
του στρατοπέδου …και το διέλυσαν… Εσκο-
τώθησαν υπέρ τους 15 Έλληνας και ο αρχηγός 
των Μιστριωτών Αντώνης Νικολόπουλος και τα 
κεφάλια των επήγαν οι Τούρκοι εις την Τριπολι-
τσάν.»  Ώστε να τα βλέπουν οι Έλληνες και τρο-
μοκρατημένοι να αποβάλλουν κάθε διάθεση να 
αναμετρηθούν με τις τουρκικές δυνάμεις.

Μέσα στη ζοφερή αυτή ατμόσφαιρα από τις 
συνεχόμενες ήττες των Ελλήνων, έρχεται η 
τουρκική επίθεση στο Λεβίδι. 

Εδώ με υπόδειξη του Κολοκοτρώνη, είχε συ-
σταθεί στρατόπεδο από τους Τριπολιτσιώτες 
καπεταναίους Παναγιώτη Αρβάλη και Γεώργιο 

Μπιλίδα, τον Κων/νο Πετιμεζά από τα Καλά-
βρυτα, τον Ασημάκη Σκαλτσά από το Κακούρι, 
τον Κολιό Μπακόπουλο από το Δάρα, και άλ-
λους. Και τον Λεβιδιώτη καπετάνιο Aλέξιο Νι-
κολάου, μετέπειτα αρχηγό των στρατευμάτων 
περιφέρειας Τριπολιτσάς, που έπεσε ηρωϊκά  το 
1826 στη δεύτερη μάχη στο Λεβιδιώτικο κάμπο.

Δύο ημέρες μετά το Πάσχα στις 12 Απριλίου 
έφθασαν στο Λεβίδι οι Καλαβρυτινοί Σωτήρης 
Χαραλάμπης , που ήταν ο επί κεφαλής, οι Πε-
τιμεζαίοι , ο Θεοχαρόπουλος, ο Σολιώτης και 
άλλοι, ενώ περνώντας από την Κανδύλα πήραν 
μαζί τους και τον ηγούμενον της εκεί μονής της 
Παναγίας Καλλίνικον  με την ομάδα του από 
Κανδυλαίους και άλλους από γειτονικά χωριά.

Αργά το βράδυ στις 13 Απριλίου οι Τούρκοι 
ξεκίνησαν με πεζούς και ιππικό που έφθαναν 
τις 6.000 περίπου. Το πεζικό πέρασε το Κάψια 
και έγινε αντιληπτό από τους φύλακες οι οποίο 
έδωσαν σήμα στους Έλληνες. Τότε ο Σωτήρης 
Χαραλάμπης  και οι άλλοι καπεταναίοι απο-
φάσισαν να οχυρωθούν έξω από το Λεβίδι και 
να αποκρούσουν τους Τούρκους. Έφθασε όμως 
άλλο μήνυμα ότι ερχόταν από της Μηλιάς τον 
κάμπο  το τούρκικο ιππικό περίπου 1.500

Έτσι οι  Έλληνες βρέθηκαν ανάμεσα σε δύο 
επιθέσεις και ο κύριος όγκος τους, όπως μέχρι 
τότε συνέβαινε, κατέφυγε στα γύρω βουνά. 
Έμειναν περί τους εβδομήντα αγωνιστές που 
ταμπουρώθηκαν σε διάφορα σπίτια. Στο ξεκί-
νημα της μάχης οι Τούρκοι συνάντησαν ισχυ-
ρή αντίσταση και προς στιγμή σταμάτησαν να 
προχωρούν με περισσότερους από 20 νεκρούς. 
Και όπως αναφέρει ο αρχιμανδρίτης Αμβρόσι-
ος Φρατζής: «Οι Οθωμανοί τοσούτον μάλλον 
εξαγριούντο…φριάτοντες …διότι από τόσους 
ολίγους Έλληνας ελάμβανον τόσην μεγάλην 
φθοράν ενθυμούμενοι ότι εις την Καρύταιναν 
οι Τούρκοι…διέλυσαν άμα φθάσαντες επέκεινα 
των 7.000 Έλληνας Και ότι αμαχητί επέστρεψαν 
εις την Τριπολιτζάν  απυροβόλιστοι».

Στη δεύτερη φάση της μάχης οι εξαγριωμένοι 
Τούρκοι επέπεσαν με μανία εναντίον των Ελλή-
νων και έβαζαν φωτιά στα διάφορα σπίτια που 
ήσαν οχυρωμένοι, και τους ανάγκαζαν να ανα-
ζητήσουνν κάλυψη  σε άλλα, συνεχίζοντας να 
πολεμούν.

Ο Στριφτόμπολας που ήταν στο Αργυραίϊκο 
σπίτι άνοιξε πολεμότρυπες  και έβαλε τους συ-
ντρόφους του να πολεμούν, ενώ αυτός  εμοίρα-
ζεν  φουσέκια και τους έδινε θάρρος. Όμως μπή-
κε βόλι από μία πολεμήστρα τον χτύπησε και 
έπεσε νεκρός… Ο Φωτάκος που κάνει την πε-
ριγραφή σημειώνει: «Τότε ο γερο-Κατριμουστά-
κης από το χωρίον Μποντιά, παλαιός κλέφτης, 
ευρεθείς πλησίον εσκέπασεν επιτηδίως τον νε-
κρόν με την κάπαν του  και είπεν εις τους μαχο-
μένους ότι:  Ο καπετάνιος κοιμάται, πολεμείτε 
και εγώ σας δίνω φουσέκια. Και τουτο έπραξε 
δια να μη δειλιάσουν οι μαχόμενοι ».

Στην κρίσιμη αυτή εξέλιξη της μάχης το σκη-
νικό ανατράπηκε, καθώς έφθασαν στο Λεβίδι με 
περίπου 300 αγωνιστές ο Ασημάκης Σκαλτσάς 
από το Κακούρι και ο Δαγρές από το Παγκρά-
τι,  ο Δημήτριος Πλαπούτας, ο Τσαλαφατίνος 

και ο Νικόλαος Πετιμεζάς. Άρχισαν να βάλουν 
κατά των Τουρκων φωνάζοντας « έρχεται ο Κο-
λοκοτρώνης με  5.000 » ώστε να δώσουν θάρρος 
στους Έλληνες. Τότε κατέβηκαν και όσοι είχαν 
καταφύγει στα γύρω βουνά, βγήκαν και όσοι εί-
χαν κλειστεί στα σπίτια και επιτέθηκαν όλοι με 
ορμή, αναγκάζοντας τους Τούρκους να εγκατα-
λείψουν τη μάχη και να τραπούν σε φυγή προς 
την Τριπολιτσά. 

Ήταν η πρώτη  νίκη του απελευθερωτικού 
μας αγώνα, που μετά τις συνεχείς ήττες και κα-
ταστροφές έδιωξε την καταχνιά και το φόβο από 
τις ψυχές των επαναστατημένων Ελλήνων και 
έφερε την αυτοπεποίθηση και την ελπίδα, με 
το μήνυμα ότι οι Τούρκοι δεν ήσαν ανίκητοι  Η 
πρώτη αυτή νικητήρια μάχη ,  άνοιξε το δρόμο 
για τις νέες  νίκες στις  μάχες του Βαλτετσίου και 
των Δολιανοβερβαίνων.

Ο απολογισμός της μάχης του Λεβιδίου είναι 
πάνω από τριακόσιοι νεκροί από τους Τούρκους 
ενώ ορισμένοι τους περιορίζουν σε εκατό. Από 
την πλευρά των Ελλήνων οι νεκροί είναι 15, που 
αποτίοντας φόρο τιμής τους αναφέρουμε:

Ο γερο Τουφεξής, η γρια Γιαννού Παπαπα-
ρασκευά, ο γερο Ασημάκης και ο Ιωάννης Δημ.
Πάρχας όλοι Λεβιδιώτες.

Επίσης εκτός από τον Αναγνώστη Στριφτό-
μπολα, νεκροί είναι ο Αγγελής Κλουκινιώτης 
από τις Κλουκίνες των Καλαβρύτων, ο Ανα-
γνώστης Τζαβάρας από του Δάρα, ο Σωτήριος 
Σολμενίκος πιθανότατα από το Σόλο ή τα Νε-
ζερά των Καλαβρύτων, ο Αντώνης Ανδριόπου-
λος ,Σοπωτινός, και ο Σουδενιώτης ονόματι 
«Κοτσορώνης».

     Η λαμπρή αυτή σελίδα του απελευθερωτι-
κού μας αγώνα, δυστυχώς χωρίς τον επιβαλλό-
μενο σεβασμό προς την ιστορική αλήθεια και το 
αίμα των ηρώων, γίνεται προσπάθεια υποβάθμι-
σης από ορισμένους ιστοριολογούντες αλλά και 
διοικητικούς ακόμη και εκκλησιαστικούς αξι-
ωματούχους.. Η αξία όμως του κάθε ιστορικού 
γεγονότος δεν προσδιορίζεται από καινοφα-
νείς ισχυρισμούς και απόψεις, που συχνά-πυκνά 
υπηρετούν και σκοπιμότητες.

    Τη μεγάλη σημασία της μάχης του Λεβιδίου 
και πρώτης νίκης του Αγώνα καταχώρησαν ανε-
ξίτηλα στην ιστορία οι μαρτυρίες των ηρώων 
και αγωνιστών του 21, που έζησαν  τα γεγονότα  
της Εθνεγερσίας. 

   Ως σημαντικό ιστορικό γεγονός καταχωρεί 
στα απομνημονεύματά του  την μάχη του Λεβι-
δίου ο Παλαιών Πατρών Γερμανός. Και μεταξύ 
άλλων υπογραμμίζει:

 «Oι Έλληνες … πολεμούντες ανδρείως εφό-
νευσαν εκατό περίπου των εχθρών, οι δε λοιποί 
έφυγον κατησχυμένοι: ηρίστευσαν δε εις τού-
τον τον πόλεμον ο Κουλός Πετιμεζάς, ο Ανα-
γνώστης Στριφτόμπολας, όστις και εφονεύθη, 
και ο  Σπύρος Νεζερίτης».

   Ο μετέπειτα πρωθυπουργός Σπυρίδων Τρι-
κούπης  επίσης αναφέρεται στη μάχη του Λε-
βιδίου   και υπογραμμίζει : «είναι αξία παντός 
επαίνου η αντίστασις και η γεναιότης των ολί-
γων τούτων,  καθ όν καιρόν, μετά τα εν Καρυ-
ταίνη δυστυχήματα, η δειλία κατέλαβε τας ψυ-
χάς όλων…»    

  Την μάχη του Λεβιδίου και πρώτη νίκη του 
Αγώνα προβάλλει ο ιστορικός και σύγχρονος 
της Επανάστασης Ιωάννης Φιλήμων τονίζο-
ντας:     « .. εδόξασαν την μεν Ανατολικήν Ελ-
λάδα αι δύο μάχαι των Θερμοπυλών και της 
Γραβιάς,  την δε Πελοπόννησον αι τρείς του Λε-
βιδίου, του Βαλτετσίου και Δολιανοβερβαίνων».

    O Τριπολιτσιώτης ιστορικός Νικόλαος 
Σπηλιάδης αφού κάνει λεπτομερή περιγραφή 
της μάχης και της περιφανούς νίκης των Ελ-
λήνων,

με περισσότερους από 300 νεκρούς από τους 
εχθρούς, υπογραμμίζει την οργή των Τούρκων, 
που μέχρι τότε κατετρόπωναν τους Έλληνες, 
σημειώνοντας: «…Επιστρέψαντες οι Tούρκοι 
εις Τριπολιτσάν κατησχυμένοι, ήθελον να εκδι-
κηθώσι κατά των  φυλακισμένων αρχιερέων και 
των προεστώτων …και να τους σφάξωσι.  Μόνο 
δε η εξουσία αντέτεινε και ο τοποτηρητής του 
Χουρσίτ εδικαιολογείτο να τους διατηρήσει ως 
ενέχυρα….». 

Ο αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Φρατζής περι-
γράφει την μάχην και καταλήγει  «…κατεδίω-
ξαν το πλήθος όλον των 6.000 Οθωμανών, οί-

τινες μετ αισχύνης νενικημένοι επέστρεψαν εις 
Τριπολιτζάν. Ο δε αριθμός των  φονευθέντων 
Τούρκων υπερέβη τους 300. 

Δια την γενομένην δε  εν Λεβιδίω …  μάχην,  
η πατρίς χρεωστεί χάριτας…»

Δεν είναι, όμως, μόνο εκείνοι που αποτύπω-
σαν στα κείμενά τους την σημασία της ιστορι-
κής μάχης Είναι και ο απλός λαός που με δικές 
του  ποιητικές δημιουργίες περιέγραφε και εξυ-
μνούσε την περιφανή πρώτη νίκη του Αγώνα.

Τι είν’ το κακό που γίνεται 
στη μέση στο Λεβίδι,

Μήνα βουνά γκρεμίζονται, 
μήνα στοιχειά μαλώνουν….     

 ...Πετιμεζαίοι πολεμούν 
μ’ εφτά χιλιάδες Τούρκους.

Σκοτώσαν το Στριφτόμπολα 
το δόλιο Αναγνώστη….

Πήραν στα χέρια τα σπαθιά, 
στις πλάτες τα τουφέκια

Βάζουν τους Τούρκους εμπροστά, 
σαν γίδια και τους πάνε,
σαν τη κοπή τα πρόβατα, 

σαν βουκολιό γελάδια    

Πολεμούν και στο Λεβίδι
και τους έφαγε το φίδι

Στα Βέρβαινα στα Δολιανά
γειά και χαρά Νικηταρά
στο Βαλτέτσι στο Λεβίδι
πέφτει αλύπητο λεπίδι

  
Αυτή είναι η αναμφισβήτητη ιστορική αλή-

θεια που όλοι οφείλουν να σέβονται, και οι Λε-
βιδιώτες να υπερασπίζονται  για να αποδίδεται 
η οφειλόμενη αναγνώριση και τιμή στους ήρωες 
και πρωταγωνιστές του μεγάλου ιστορικού γε-
γονότος,  που σημειώθηκε στον τόπο μας.

    Μετά την  αποτίναξη του τουρκικού ζυ-
γού,  πολλοί από τους αγωνιστές πέρασαν στην 
αφάνεια , την ανέχεια και τη δυστυχία. Ένας απ 
αυτούς ο  Ματρόζος, που μαζί με τον Κανάρη 
πυρπόλησαν την τουρκική ναυαρχίδα. Ο Σπε-
τσιώτης αγωνιστής, αφού  έδωσε όλη την μεγά-
λη περιουσία του για τον Αγώνα, πέρασε στην 
αφάνεια και τη φτώχεια.Έτσι ρακένδυτος και 
κυρτωμένος από το χρόνο αποφάσισε να επι-
σκεφθεί τον παλιό του συναγωνιστή που ήταν 
υπουργός.  Τον είδε ο Κανάρης,δεν τον γνώρισε, 
και ρώτησε τον γραμματέα του τι θέλει ο ζητιά-
νος. Και η απάντηση του Ματρόζου όπως την 
αποδίδει ο ποιητής Στρατήγης:

Αν οι ζητιάνοι σαν κι εμέ 
δεν έχυναν το αίμα,

οι καπετάνιοι σαν και σε 
δεν θα φορούσαν στέμμα.

 Ο Κανάρης τον αναγνώρισε και συγκινημέ-
νος αγκάλιασε τον παλιό συμπολεμιστή του.                     

Αυτό ισχύει για όλους τους αφανείς ήρωες. 
Και αυτό ισχύει για μια ηρωϊκή γερόντισσα στη 
μάχη του Λεβιδίου.Την γριούλα Γιαννού Παπα-
παρασκευά. Την ημέρα εκείνη οι Τούρκοι τη 
βρήκαν εδώ στην εκκλησία του Προδρόμου και 
με βασανιστήρια ζητούσαν να αποκαλύψει τις 
θέσεις των Ελλήνων. Αρνήθηκε την προδοσία 
και οι εξαγριωμένοι Τούρκοι, της έβγαλαν με 
το ξίφος τη γλώσσα από τον αυχένα. Ο ναός του 
Προδρόμου έγινε ο τόπος του μαρτυρίου της.

Την αφανή αυτή ηρωίδα και στο πρόσωπό της 
όλους τους αφανείς ήρωες θα τιμήσουμε σήμε-
ρα με την αποκάλυψη της μαρμάρινης πλάκας 
που έχει τοποθετηθεί απέναντι από την είσοδο 
της εκκλησίας.

   Κλείνοντας την αναφορά μας στην ηρωϊκή 
μάχη του Λεβιδίου, θα  επαναλάβουμε τους λό-
γους του ιστορικού Φωτάκου: «Εκείνους εκ των 
Ελλήνων πρέπει να επαινώμεν και να μακαρίζω-
μεν, όσοι άφησαν τα ίδια έργα και συμφέροντα, 
και έτρεξαν, εκοπίασαν και εθυσιάσθησαν δια 
την κοινήν ελευθερίαν και δια την εθνικήν δό-
ξαν, και δεν εμισθώθησαν δι απόκτησιν υλικήν. 
Τούτων τα ονόματα και τας πράξεις πρέπει να 
αναγράψωμεν με χρυσά γράμματα δια να σώζε-
ται η εθνική φιλοτιμία».

 Ο πανηγυρικός κατά τον εορτασμό στο Λεβίδι
από τον δικηγόρο - δημοσιογράφο Γιάννη Π. Αποστολόπουλο

πρόεδρο του Συλλόγου Λεβιδιωτών Αττικής

Στοχαστικά που ειπώθηκαν
1. Τις τύχες του κόσμου δεν τις καθορίζουν τόσο οι μεγαλοφυείς, 

όσο οι αγύρτες. 
2. Ο καταναγκασμός ποτέ δεν μειώνει κανέναν, η υποταγή είναι 

εκείνη που εξευτελίζει.
3. Ο δογματισμός είναι το χαρακτηριστικό των ημιμαθών ή των 

τσαρλατάνων.
4. Το θράσος είναι το ακαταμάχητο όπλο των ηλιθίων.
5. Το να μάθεις να γράφεις της προκοπής είναι μια τέχνη. Το να 

έχεις όμως να πεις κάτι, αυτό ούτε διδάσκεται, ούτε αποκτάται.
6. Από τον ηλίθιο, προτίμησε αδίστακτα τον κακό. Δεν υπάρχει 

κανένας τρόπος να αμυνθείς από τον πρώτο.
7. Το τραγικό δεν είναι να βρεθείς μόνος σου σε μια έρημο, μα να 

είσαι έρημος, ανάμεσα σε εκατομμύρια συνανθρώπους σου.
8. Οι τύραννοι μια ελευθερία επιτρέπουν. Να σκέφτεσαι όπως 

σκέφτονται οι ίδιοι.
9. Από το εικοσιένα έως τώρα, παρουσιάστηκαν σε τούτο τον 

τόπο χιλιάδες σωτήρες. Τι δυστύχημα! 
10. Άρμεγε λαγούς και κούρευε χελώνες.
11. Να μη χρωστάς σε πλούσιο, φτωχό να μη δανείζεις.
12. Ο πεινασμένος γάιδαρος, ξυλιές δεν λογαριάζει.
13. Πρώτα βγαίνει η ψυχή του ανθρώπου και μετά το χούι.
14. Τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι.
15. Τα στερνά νικούν τα πρώτα.
16. Τ’ αμπέλι θέλει αμπελουργό, το σπίτι νοικοκύρη και το καράβι 

στο γιαλό, θέλει καραβοκύρη.
17. Χωρίς ρουφιάνο κάστρο δεν πέφτει.
18. Ζυμώσαμε εννιά ψωμιά, όμως χρωστάμε δέκα.
19. Κάλλιο να κοιμηθείς νηστικός, παρά να ξυπνήσεις χρεωμένος.
20. Οι κακοί χρεοφειλέτες κάνουν τους κακούς δανειστές.
21. Του χαρτοπαίχτη τα λεφτά λίγο καιρό βαστούνε.
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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.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 1) αγρόκτημα στη θέση «Σεχιώ-
τη» στο Βάλτο 4,170 στρεμ. Τιμή 4.500 €. 2)αγρό-
κτημα στη θέση «Νούδημος» 4 στρεμ. περίπου 
τιμή 2.000 €, πληρ. τηλ. 6974784146.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 70 τ.μ. εντός πλα-
τείας με πρόσβαση σε αυτήν, πρώην ουζερί «Σού-
λης», πληρ. 2103210241.

Μικρές αγγελίες

ΛΥ Κ Ε Ι Ο  Λ Ε Β Ι Δ Ι Ο Υ 
Αποτελέσματα

Πανελληνίων εξετάσεων
  Βγήκαν και τοιχοκολλήθηκαν οι βαθμο-

λογίες (μόρια) των μαθητών που συμμετεί-
χαν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Σχεδόν όλα 
τα παιδιά τα πήγαν σε γενικές γραμμές από 
καλά έως άριστα. Δεν μπορούμε να δημο-
σιεύσουμε ονόματα με βαθμολογίες, λόγω 
προσωπικών δεδομένων. Στο επόμενο φύλλο 
θα αναφέρουμε τα ονόματα με τις αντίστοι-
χες σχολές που θα έχουν επιλέξει οι μελλο-
ντικοί φοιτητές μας.

  Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και καλή 
σταδιοδρομία να έχετε.

Το Δ.Σ. του Φ.Σ.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΟΜΑΔΑ  ΛΕΒΙΔΙΟΥ
Οι πρόβες της θεατρικής ομάδας Λεβιδίου 

συνεχίζονται εντατικά για το ανέβασμα της 
καινούργιας θεατρικής παράστασης το καλο-
καίρι. Οι ημερομηνίας των παραστάσεων είναι 
οι ακόλουθες:

12 Αυγούστου – Κυριακή: 1η Επίσημη παρά-
σταση. Ώρα 20:00 – ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΟΥΣΕΙ-
ΟΥ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

18 Αυγούστου – Σάββατο: 2η Επίσημη παρά-
σταση. Ώρα 20:00 – ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΟΥΣΕΙ-
ΟΥ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

21 Αυγούστου – Τρίτη (πριν το πανηγύρι): 3η 
Επίσημη παράσταση. Ώρα 20:00 – ΑΙΘΟΥ-
ΣΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙ-
ΟΥ

24 Αυγούστου – Παρασκευή (μετά το πανη-
γύρι): 4η Επίσημη παράσταση. Ώρα 20:00 
– ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑ-
ΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

31 Αυγούστου – Παρασκευή: 5η Επίσημη πα-
ράσταση. Ώρα 20:00 - ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΟΥ-
ΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Το έργο που ανεβαίνει είναι μία διασκευή της 
σύγχρονης ελληνική κωμωδίας «Μπαμπάδες 
με ρούμι», διάρκειας 2 ωρών και με συμμετοχή 
επτά ερασιτεχνών ηθοποιών από το Λεβίδι. Εί-
σοδος ελεύθερη. Κρατήσεις θέσεων στο τηλέ-
φωνο 6944 896962 (Χρήστος Λούρας). Περισ-
σότερες λεπτομέρειες στις ανακοινώσεις που 
θα ακολουθήσουν.

ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ
ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ...

     
  Ο Αθλητικός Σύλλογος αναβίωσε για τρίτη 

(3) φορά ανήμερα το Πάσχα το έθιμο του κα-
ψίματος του Ιούδα. Το έθιμο που στους μεγα-
λύτερους ξυπνά μνήμες, από την παιδική τους 
ηλικία, πραγματοποιήθηκε στο χώρο του πο-
δοσφαιρικού γηπέδου, η προσέλευση του κό-
σμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η αναβίωση 
του εθίμου έχει γίνει πλέον θεσμός.

 Εδώ θέλουμε να αναφέρουμε ότι κάποιοι 
ανεγκέφαλοι έκαψαν το ομοίωμα του Ιούδα 
τη νύκτα της Ανάστασης και καταδικάζουμε 
αυτό το αποτρόπαιο γεγονός.

 Όμως ο Σύλλογος ενεργοποίησε τα μέλη του 
έγκαιρα, παρότι ήταν Πάσχα ημέρα γιορτινή 
και ξανά στήθηκε το ομοίωμα και έγινε η ανα-
βίωση του εθίμου στην ώρα του.

 Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστή-
σουμε τα μέλη του Φιλοτεχνικού Συλλόγου 
Λεβιδίου, τα παιδιά της Νεολαίας Λεβιδίου και 
όλους που για μια ακόμα φορά μας τιμήσατε 
με την παρουσία σας.

 Αυτό το αποτρόπαιο γεγονός, όμως δεν ται-
ριάζει στο Σύλλογό μας, ούτε στην κοινωνία 
του Λεβιδίου, της ευρύτερης περιοχής και των 
επισκεπτών.   

 Ας ελπίσουμε ότι οι ανεγκέφαλοι να μην ξα-
ναδημιουργήσουν αυτή την απαράδεκτη πρά-
ξη.

Καταγράφονται
οι Αρκάδες στις 

Ηνωμένες Πολιτείες
Η Παναρκαδική Ομοσπονδία Αμερικής 

(ΠΟΑ) προχωρά στην καταγραφή των Αρκά-
δων που διαβιούν στις ΗΠΑ. Απώτεροι στό-
χοι είναι η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ τους, 
αλλά και μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας, 
η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, η προώ-
θηση της πλούσιας πολιτιστικής τους κληρο-
νομιάς, αλλά και η δυνατότητα να γνωρίσουν 
καλύτερα οι νέοι, σε ηλικία, Αρκάδες, τις ρίζες 
τους. Εκτιμάται ότι η καταγραφή θα βοηθήσει 
και στην περαιτέρω ενίσχυση των ιδρυμάτων 
που διατηρούν οι Αρκάδες στις ΗΠΑ.

Η προσπάθεια, με την ονομασία «Arcadian 
Registry Project», έρχεται να συμπληρώσει 
την πρόσφατη καταγραφή της ιστορίας της 
αρκαδικής μετανάστευσης στις ΗΠΑ και την 
προσφορά των, αρκαδικής καταγωγής, ομο-
γενών στη χώρα αλλά και στην Ελλάδα. Οι 
Αρκάδες μετανάστες στις ΗΠΑ έχουν φτάσει 
στην τέταρτη γενιά και η καταγραφή θα γίνει 
μέσα από τη νέα ιστοσελίδα της ομοσπονδίας 
www.panarcadian.us.

Το εγχείρημα παρουσιάστηκε στο πλαίσιο 
εκδήλωσης στο «Metropolitan Club» της Νέας 
Υόρκης. Φέτος η ΠΟΑ συμπληρώνει 87 χρόνια 
ζωής και αποτελεί μία από τις πιο δραστήριες 
ομογενειακές οργανώσεις στις ΗΠΑ αλλά και 
σε ολόκληρο τον κόσμο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Στο προηγούμενο φύλλο εκ περιτροπής δεν 
αναφέρθησαν τα εξής:

1. Ευχαριστούμε τους Αφους Λαγού (Γιάννη 
και Βασίλη) για την προσφορά τους στην κοπή 
της πίττας μας και στις Χριστουγεννιάτικες 
γιορτές μας με γλυκά και Βασιλόπιτες, αποδει-
κνύοντας για άλλη μία φορά πόσο κοντά είναι 
με τις προσφορές τους στους Συλλόγους του 
χωριού μας. Ευχαριστούμε.

2. Στο άρθρο του προηγούμενου φύλλου 
«Νεανική επιχειρηματικότητα», αρθρογράφος 
ήταν η κυρία Μιμίκα Πραγκαστή.

3. Εκ μέρους της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λε-
βιδίου ευχαριστούμε την κυρία Αφροδίτη Χα-
σιακού – Αργυράκη για την παρέμβασή της 
στην προσφορά στη Βιβλιοθήκη μας, βιβλίων 
και εντύπων, από τον καθηγητή Αρχαιολογί-
ας του Πανεπιστημίου Αθηνών κύριο Γεώργιο 
Κορρέ. 

Ο Παρασκευόπουλος Χρήστος & Υιός 
(Πρατήριο Υγρών Καυσίμων) προσέφε-
ρε δωρεάν το χρώμα για το βάψιμο των 
ρείθρων στις νησίδες και των πεζοδρο-
μίων.

Ο Λαγός Ιωάννης προσέφερε δωρε-
άν τις βασιλόπιτες στις τρεις τάξεις του 
Γυμνασίου και τις τρεις τάξεις του Λυ-
κείου Λεβιδίου. Ευχαριστούμε Σύλλο-
γοι γονέων και κηδεμόνων.

Θωμάς Λαζαρόπουλος
δήμαρχος στη Γερμανία

Πρόσφατα εξελέγη σε γερμανι-
κή πόλη δήμαρχος ο ηπειρωτικής 
καταγωγής Δημήτρης Αξουργός. 
Θα έλεγα ότι είναι ο πρώτος αιρε-
τός δήμαρχος ελληνικής καταγω-
γής. Γιατί σύμφωνα με το μηνιαίο 
περιοδικό ΝΑΥΤΙΚΗ  ΕΛΛΑΣ, 
μετά την ολοκληρωτική ήττα της 
ναζιστικής Γερμανίας, το δικαίω-
μα επιλογής δημάρχων σε γερμα-
νικές πόλεις το είχαν οι νικήτριες 
δυνάμεις.

Έτσι, σύμφωνα με το ως άνω πε-
ριοδικό, μηνός Αυγούστου του 
1945, αναφέρεται: «Θωμάς Λαζα-
ρόπουλος. Υπολοχαγός (του αμε-
ρικανικού στρατού). Απόφοιτος 
του Πανεπιστημίου του Σικάγο. 
[…] Προήχθη εις λοχαγόν, τέλος 
δε μετά την κατάρρευση της Γερ-
μανίας διωρίσθη Δήμαρχος τριών 
γερμανικών πόλεων. Κατάγεται 
από το Λεβίδι Αρκαδίας».

ΑΝΤΩΝΗΣ  Ν.  ΒΕΝΕΤΗΣ
Μοναστηράκι Δωρίδος 

Λεβιδιώτικες ευχές
κατά την 
οινοποσία…
1. Εβίβα ή έβααα!

2. Γεια μας και τα πουρνάρια 
κούτσουρα!

3. Γεια μας, να καούν τα κάρ-
βουνα!

4. Γεια μας και τα πουρνά-
ρια κλήματα κι οι κουμαριές 
αμπέλια!

5. Εις υγείαν πάντων, παντρε-
μένων και ανυπάντρων, η 
μάνα μου να χαίρεται το γυιό 
της, η πεθερά μου τον γα-
μπρό της και ‘γω τον εαυτό 
μου!

6. Γεια μας, ο Θεός να μας φυ-
λάει από τσινιάρικο μουλάρι 
- κακό συναυλακάρη - στρα-
τιωτικό αμάξι - πισινά μουλα-
ριού - μπροστινά καλογέρου 
- στραβού ραβδί – κουτσού 
… - λάγια προβατίνα και γυ-
ναίκα Κωνσταντίνα!

Κ.Γ. 

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
«Από την όπερα 

στην παραδοσιακή μουσική»
Ένα πλούσιο μουσικό οδοιπορικό από την έντεχνη δυτική μουσική 

στις πιο γνωστές ελληνικές μελωδίες της λόγιας μουσικής και του 
ελαφρού τραγουδιού. Με συντροφιά την Αυγουστιάτικη πανσέληνο 
θα ακουστούν άριες από τις πιο φημισμένες όπερες διάσημων Ιτα-
λών και Γάλλων συνθετών του 19ου και 20ου αιώνα ,τραγούδια της 
παλαιάς εποχής, μελοποιημένη ποίηση αγαπημένων ποιητών και πα-
ραδοσιακά διαχρονικά τραγούδια από όλη την Ελλάδα.

Ερμηνεύουν: Μαρινέλα Στριφτόμπολα: υψίφωνος, Έλσα Παπέλη: 
Τσέλο, Ανδρέας Χανιώτης: βιολί, Σπ΄τρος Σουλαδάκης: πιάνο, 
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ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ 

ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων για το καλοκαίρι 2018 

την Τετάρτη 25 Ιουλίου και ώρα 08:30μ.μ στο Αρχαίο Θέατρο του 
Ορχομενού θα πραγματοποιηθεί μουσική εκδήλωση με τον συμπα-
τριώτη μας Μπάμπη Τσέρτο ο οποίος είναι ο εμπνευστής της ιδέας 
και επιμελείται το μουσικό μέρος. Με την συνεργασία του σκηνο-
θέτη Σωτήρη Λαμπρόπουλου δημιούργησαν μια σημαντική μουσική 
παράσταση αφιερωμένη στην Αρκαδία των μύθων και της ιστορίας 
δια μέσων των αιώνων. Το συγκεκριμένο μουσικό οδοιπορικό ανα-
δεικνύει το Αρκαδικό ιδεώδες που προβάλλει τις ανώτερες αξίες για 
τον άνθρωπο. Δύο μεγάλες δυνάμεις συντηρούν τον Αρκαδισμό, η 
φύση και η ιστορία της Αρκαδίας. Όλα είναι υποταγμένα στο μέτρο 
και στην αρμονία μέσα απ’ αυτές τις δυνάμεις αναδύθηκε ο άνθρω-
πος της Αρκαδίας που ταξιδεύει σε  όλη τη γη, δημιουργεί πνευματι-
κά και επιστρέφει στον τόπο του για να αναβαπτιστεί στις πηγές του. 
Όπως έχει διατυπωθεί ευφυώς αξίζει στους Αρκάδες να ζουν και να 
ευημερούν. Ο Μπάμπης Τσέρτος με το συγκρότημά του θα πει τρα-
γούδια παραδοσιακά και μελοποιημένη ποίηση Αρκάδων ποιητών. 
Συμμετέχουν και απαγγέλλουν οι ηθοποιοί: Θεόδωρος Ρουμπάνης, 
Μάνια Νταϊφώτη, Μαρία Αδαμοπούλου.
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