
µουσικην
την γε αληθωσ
µουσικην πασι 
µεν ανθρωποισ 
οφελοσ ασκειν
αρκασι δε και
αναγκαιον

Ε Κ Δ Ο Σ Η  Τ Ο Υ  Φ Ι Λ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ  Λ Ε Β Ι Δ Ι Ο Υ

Χ Θ Ε Σ   Σ Η Μ Ε ΡΑ   ΑΥ Ρ Ι Ο

ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2018

Έτος 39ο
Φύλλο 201

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ

ΤΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ 040015

ΛΕΒΙΔΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

1

PRESS POST 

PRESS P OST 

X+7

Το πανηγύρι μας
23 Αυγούστου 2018. Ημέρα γιορτής για τα εννιάμερα της Παναγίας, 

τριήμερο πανηγύρι στο χωριό μας. Για άλλη μια φορά μεγάλη συμμετοχή 
του κόσμου τόσο στη θρησκευτική γιορτή, όσο και στην εμποροπανή-
γυρη.

Σύμφωνα με τις μνήμες ανθρώπων μεγάλης ηλικίας το πανηγύρι μας 
ξεκίνησε για να ικανοποιήσει κυρίως λατρευτικές ανάγκες των κατοίκων 
και συγχρόνως ψυχαγωγικές και εμπορικές ανάγκες των.

Αρχικά ο γιορτασμός γινόταν στο χώρο από την εκκλησία του Αγίου 
Ιωάννη και τα γύρω χωράφια, και στην δεκαετία του 1950 μεταφέρθηκε, 
η μεν ζωοπανήγυρη στο κάτω άκρο του χωριού (προς Κανδύλα), η δε 
εμποροπανήγυρη στο κέντρο του χωριού (δρόμος προς Παπάλουκα).

Ο θρησκευτικός εορτασμός της Παναγίας έγινε και φέτος σύμφωνα με 
το εκκλησιαστικό τυπικό. Την παραμονή ο καθιερωμένος εσπερινός με 
τις παρακλήσεις, και ανήμερα η θεία λειτουργία. Η συμμετοχή των πι-
στών από Λεβίδι και τα γύρω χωριά, μεγάλη και φέτος.

Η εμποροπανήγυρη για τρεις μέρες διεξήχθη στον μόνιμο χώρο της τα 
τελευταία χρόνια, με μεγάλη συμμετοχή κόσμου και εκπροσώπων του 
εμπορίου (παραγκολόγων). Η κλασική τοποθέτηση παραγκών δεξιά και 
αριστερά σε οριοθετημένους χώρους από τον Δήμο. Τα κύρια είδη εμπο-
ρευμάτων, ήταν ρουχισμός, παπούτσια, γυαλικά, κουβέρτες, πλαστικά 
είδη, παιδικά παιχνίδια, μικρής αξίας κοσμήματα κ.λ.π. Το παραδοσιακό 
μαλλί της γριάς έλειπε, (φαίνεται αρχίζει να εκλείπει σιγά-σιγά) αντικα-
ταστάθηκε από τους παραδοσιακούς λουκουμάδες. Όπως απουσιάζουν 
τα τελευταία χρόνια, απουσίασαν και φέτος τα παιχνίδια για τους μι-
κρούς φίλους, τα αλογάκια, τα ποδοσφαιράκια, σκοπευτήρια κ.λ.π., αλλά 
και ο αρκουδιάρης που λέγαμε με τον γύφτο, τη μαϊμού και το ντέφι.

Την ψυχαγωγία των κατοίκων και επισκεπτών είχαν αναλάβει ορχή-
στρες δημοτικής μουσικής στην πλατεία αλλά και έξω απ’ αυτήν. Η γου-
ρουνοπούλα, το σουβλάκι και η Μπύρα είχαν την τιμητική τους. Όσο για 
την ζωοπανήγυρη κανένας λόγος, αφού έχει καταργηθεί εδώ και χρόνια. 
Η έλλειψη ζώων για αγορές, ανταλλαγές, μεταβιβάσεις ήταν και είναι 

Πραγματοποιήθηκαν και φέτος, αρκετές εκδηλώσεις στο χωριό μας με πρω-
ταγωνιστές στην διοργάνωσή τους, τους συλλόγους και τους φορείς του Λε-
βιδίου.

Είτε μόνοι τους, είτε σε συνεργασία, σύλλογοι και φορείς του Λεβιδίου απέ-
δειξαν ότι όταν υπάρχει η όρεξη, το μεράκι και η αγάπη για το χωριό μας 
μπορούν να γίνουν πολλά. Σε κάποιες εκδηλώσεις υπήρξε και βοήθεια με την 
μορφή χορηγίας από τον Δήμο Τρίπολης και την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Οι εκδηλώσεις μας:

1. Στις 3/8 παράσταση Καραγκιόζη στην πλατεία, προσφορά από τον Πολι-
τιστικό Σύλλογο. «Τα άνθη της πέτρας», η παράσταση καλυπτόταν μουσικά 
από ζωντανή μουσική (παραδοσιακά όργανα, ούτι, βιολί, κρουστά), χορηγός 
και διοργανωτής Δήμος Τρίπολης. Η παράσταση ενθουσίασε τους πολλούς 
μικρούς και μεγάλους φίλους του Καραγκιόζη.

2. Στις 7/8 Τρίτη ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ με τον Μπάμπη Τσέρτο, στο Αρ-
χαίο Θέατρο του Ορχομενού. Χορηγός Περιφέρεια Πελοποννήσου. Συνδιορ-
γανωτές: Φιλοτεχνικός Σύλλογος Λεβιδίου και η Τοπική Κοινότητα Αρχαίου 
Ορχομενού. Μια μαγική βραδιά, αφιερωμένη στην Αρκαδία των μύθων και 
της Ιστορίας. Ακούστηκαν παραδοσιακά τραγούδια της Αρκαδίας, μελοποιη-
μένη ποίηση Αρκάδων ποιητών, και απαγγελίες αρκαδικών κειμένων και ποι-
ημάτων από τις ηθοποιούς Μάνια Νταϊφώτη και Μαρία Αδαμοπούλου.

Ένα υπέροχο βραδινό μουσικό ταξίδι αφιερωμένο στην Αρκαδία μέσα από 
την γλυκιά και κρυστάλλινη φωνή του συμπατριώτη μας τραγουδιστή Μπά-
μπη Τσέρτου, απόλαυσαν οι θεατές στο κατάμεστο θεατράκι του Αρχαίου Ορ-
χομενού.

3. Στις 12/8 Κυριακή (1η παράσταση) ξεκίνησαν οι παραστάσεις της θεα-
τρικής ομάδας Λεβιδίου «Θεατράλως» στην αίθουσα του Μουσείου του Αλέ-
ξανδρου Παπαναστασίου. Θα ακολουθήσουν άλλες 4 παραστάσεις στις 18/8 
Σάββατο, 21/8 Τρίτη, 24/8 Παρασκευή, 31/8 Παρασκευή. Λεπτομέρειες και 
σχόλια για την δράση της θεατρικής ομάδας στην αφιερωμένη στήλη «Θεα-
τρική ομάδα Λεβιδίου – ΘΕΑΤΡΑΛΩΣ».

4. Στις 17/8 Παρασκευή ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ – ΠΑΡΤΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. Χορη-
γός ο Δήμος Τρίπολης και συνδιοργανωτές Φιλοτεχνικός Σύλλογος Λεβιδίου 
και Νεολαία Λεβιδίου. Με πρωταγωνιστή τον Λεβιδιώτη DJ Γιάννη Ζιάζιαρη  
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Μικρή και φέτος η παραγω-
γή-συγκομιδή της καλλιέργει-
ας σιτηρών. Κάτι οι πρόωροι 
καύσωνες με την παρατεταμένη 
ανομβρία, κάτι οι απότομες και 
συνεχείς βροχές σε ακατάλληλη 
χρονική περίοδο για τα σιτηρά, 
συνέβαλαν αρνητικά στην παρα-
γωγή.

Διαρρήξεων συνέχεια... Τις μέ-
ρες του πανηγυριού μας έγινε δι-
άρρηξη σε δύο σπίτια στο χωριό 
μας. Εκλάπησαν μικρά χρηματι-
κά ποσό και τιμαλφή. Η απουσία 
αστυνόμευσης (κλειστό το Α.Τ. 
αφού έτσι αποφάσισαν οι ειδι-
κοί) αποθρασύνει όλο και περισ-
σότερο τους διαρρήκτες. Πλέον η 
ασφάλειά μας βρίσκεται στο έλε-
ος του Θεού και στα δικά μας χέ-
ρια.

Παρευρέθησαν φέτος το καλο-
καίρι στο Λεβίδι οι εξής Λεβιδιώ-
τες Μετανάστες, με τις οικογέ-
νειές τους: 

Λούρμας Γιώργος, Παπακων-
σταντίνου Γιώργος, Γεωργακό-
πουλος Αντώνης, Κατσίγιαννης 
Κώστας, Ξύδη Καλλιόπη, Καρ-
βουνιάρης Τάσος, Τσιώλης Ελι-
σαίος, Μήτρου Παναγιώτης, 
Κουμαρέλας Αναστάσης, Τσιώ-
λης Μιχάλης, Σταμάτης Δημή-
τριος, Αγγελόπουλος Χρήστος, 
Διαμαντόπουλος Φώτης, Γιαννα-
κόπουλος Γιάννης, Κανδαλέπας 
Χρήστος, Πετροπούλου Γεωρ-
γία, Γεωργακόπουλος Χρήστος, 
Γεωργακόπουλος Ιωάννης, Καν-
δαλέπας Χρήστος, Πετροπούλου 
Γεωργία, Γεωργακόπουλος Χρή-
στος και Γεωργακόπουλος Ιωάν-
νης, Κουμαρέλας Χαράλαμπος 
και Κουμαρέλα Αγγελική από 
Αμερική. 

Μακρής Δημήτριος, Θεοδωρέ-
λος Στέλιος, Γαλάνης Δημήτρι-
ος του Σάββα Ρογάρης Δημήτρι-
ος και Ιωάννης, Αγγελόπουλος 
Σπύρος, Πατζίκα Αργυρούλα και 
Πραγκαστής Ιωάννης από Αυ-
στραλία. 

Γαλάνης Κώστας του Γεωργίου, 
Μαντάς Βασίλειος του Αθανασί-
ου, Μαντάς Βασίλειος του Γεωρ-
γίου, Γαλάνης Σωτήριος του Κων-
σταντίνου, Κουμαρέλας Ιωάννης 
του Κωνσταντίνου, Αλεβίζος 
Βασίλης, Σκούλου Παρασκευή, 
Καρβουνιάρης Γιώργος του Χα-
ράλαμπου, Καρελάς Δημήτρι-
ος του Κωνσταντίνου, Τσιώλης 
Δημήτριος (Τσουλαφάς), Πανα-
γούλιας Χρήστος και Σωτήριος, 
Παπαοικονόμου Παναγιώτης, 
Μήλιαρη Φωτεινή, Μήλιαρης 

ΤΟΠΙΚΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαβάστε μας 
και στο internet!

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

www. fs-levidi.gr

Από 21 έως 30 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη (Αποστολοπούλειο Πνευ-
ματικό Κέντρο) το 9ο Συνέδριο Αποδήμων Αρκάδων με τίτλο «Η ΑΡΚΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙ-
ΚΟΥΜΕΝΗ». Το συνέδριο αυτό πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια στην Τρίπολη και 
μετέχουν σύνεδροι τεσσάρων ομοσπονδιών: Ελλάδος, ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλίας. Την 
οργάνωση του συνεδρίου αναλαμβάνει εκ περιτροπής μια ομοσπονδία, εφέτος ήταν η σειρά 
της Ελλάδος που τα πήγε πολύ καλά.

Έτσι κατέφθασαν στην Τρίπολη Αρκάδες από όλα τα μήκη και πλάτη της γης.
Το συνέδριο ξεκίνησε το Σάββατο 21 Ιουλίου 2018 με την εγγραφή των συνέδρων, ενώ 

την Κυριακή το πρωί πραγματοποιήθηκε δοξολογία στον Ι.Ν. Προφήτου Ηλία χοροστα-
τούντος του Μ.Μ. & Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο 
Αρχιερέων και Προκρίτων.

Στη συνέχεια στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο έγινε η έναρξη του συνεδρίου, 
αφού προηγήθηκε αγιασμός από τον Μητροπολίτη Μ. & Κ. κ. Αλέξανδρο.

Το συνέδριο άρχισε με χαιρετισμό του προέδρου του Παγκόσμιου Συμβουλίου Βασίλη 
Γιαννακάκου και ακολούθησαν χαιρετισμοί επισήμων.

Το βράδυ στην Πλατεία Άρεως οι σύνεδροι απόλαυσαν μουσικοχορευτική παράσταση για 
την Ελληνική Παράδοση.

Από Δευτέρα 23 Ιουλίου άρχισε το κυρίως συνέδριο που περιελάμβανε πέντε θεματικές 
ενότητες με αντίστοιχες υποενότητες.

1η Θεματική ενότητα: Δημόσιες Πολιτικές και οικονομική ανάπτυξη στην Αρκαδία.
2η Θεματική ενότητα: Περιβάλλον.
3η Θεματική ενότητα: Πολιτισμός και εκπαίδευση στην Αρκαδία.
4η Θεματική ενότητα: Υγεία-Κοινωνική Πολιτική και Ασφάλεια στην Αρκαδία.
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Αστυνομική Διεύθυνση Αρκαδίας:  
 2710 222519
Αστυνομικό Τμήμα Λεβιδίου: 
 27960 22202
Δημοτική Ενότητα Λεβιδίου:
 τηλ: 27963 60009, fax: 27960 22363
Κ.Ε.Π. Λεβιδίου: 
 τηλ: 27963 60024, fax: 27960 29012
Yποθηκοφυλάκιο Λεβιδίου: 
 27960 22522
Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης:
  2710 233173, 2710 371700
Περιφερειακό Ιατρείο Λεβιδίου:  
 27960 22274
Φαρμακεία: 
Γκιντώνης Βασίλης:  27960 22240
Πραγκαστής Νίκος:  27960 22370

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

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

ΤΟ ΛΕΒΙΔΙ
ΧΘΕΣ  ΣΗΜΕΡΑ  ΑΥΡΙΟ

Iδιοκτήτης: 
Φιλοτεχνικός Σύλλογος 

Λεβιδίου

Eκδότης: 
Χρήστος Λούρας
τηλ: 6944 896962

email: chrislouras@hotmail.com 

Eμβάσματα - Eπιταγές: 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 
6126-040030-102

IBAN: GR55 0171 1260 0061 
2604 0030 102

SWIFT-BIC: PIRBGRAA

Eτήσια Συνδρομή: 
Eσωτερικού 20 €
 Eξωτερικού 50 $

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 2.5 €

Σελιδοποίηση - Eκτύπωση:
APKAΔIKEΣ EKΔOΣEIΣ

ΓΙΩΡΓOΣ ΡOΥΝΗΣ
Tηλ: 2710 237436, 6977 084397

email: george@rounis.gr

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

¢·˘›‰
TËÏ: 27960 - 22 667

KÈÓ: 6945 91 10 16

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Ζαφειρόπουλος Μαρίνος Χαρ.   .........  50 €
Κολοτούρου Μαρία  .............................  25 €
Γαλάνη Ιουλία Σάββα ..........................  50 $
Ζή Δέσποινα  .......................................  100 €
Θεοδωρέλου Δέσποινα  .......................  20 €
Πάρχα Διαμάντω  .................................  20 €
Κωστούρου Αικατερίνη  ......................  40 €
Κοντοβαζαινίτη Ουρανία  ...................  30 €
Τζαβράγκος Θεόδωρος  ......................  20 €
Κατσιάπης Χρήστος  ............................  50 €
Παρασκευόπουλος Αθανάσιος Νικ.  .  30 €
Σκούλος Παναγιώτης Δημ.  ................  20 €
Λαμπιδώνη Παρασκευή  .....................  20 €
Κολοτούρου Βάλη  ...............................  50 €
Γκιντώνη – Παπαιωάννου Φανή  ....... 20 €
Τσαρμποπούλου Αθανασία & Τραγάς 
     Λάμπρος  ...........................................  20 €
Τσαρμποπούλου Αθανασία & Βάγγερ 
     Νίκος  .................................................  20 €
Οικονομοπούλου Βασιλική  ................  20 €
Καράπαππα – Δημητρακοπούλου 
     Αθανασία  ..........................................  20 €
Ζής Βασίλειος  .......................................  50 €
Κατραλής Γεώργιος Κων.  ...................  40 €
Μήτρου Βασιλική Ιωα. 
     (Κοντοβουνίσιου)  ...........................  25 €
Μήτρου Θεοδώρα Ιωα. 
     (Κοντοβουνίσιου)  ...........................  25 €
Καρέλα Ασπασία ..................................  20 €
Βούρος Παύλος  ..................................  100 €
Σκούλου Δήμητρα Γεωργ. – Σκούλου Μι-
χαήλ Δήμητρα  .......................................  50 €
Μαθιουδάκη - Θεοδοσοπούλου 
     Αρετή  ................................................  20 €
Ρογάρη Ελένη Παν.  .............................  50 €
Σιάννη – Ζή Μαριγώ   ..........................  30 €
Ράπτη – Ζή Δέσποινα ..........................  20 €
Θεοδωρέλου - Χλιαουτάκη 
     Ζαχαρούλα  .......................................  20 €
Χατζηεμμανουήλ – Βασιάκου 
     Αγγελική  ..........................................  50 €
Χατζηεμμανουήλ – Κουντάνη 
     Ελπίνα  ...............................................  50 €
Αποστολοπούλου Αθανασία Παν.   ...  40 €
Κουτσούγερα Αριστέα  ........................  20 €
Δημητριάδου – Αλεξοπούλου Ελένη   20 €
Καρβουνιάρης Νίκος Γεω.   .................  20 €
Σταυροπούλου – Κούστα Στέλλα  .....  20 €
Κούστας Γεώργιος  ...............................  20 €
Τσιπλάκου – Κολοβού Σοφία  ............  50 €
Καρέλας Κων/νος (Θεόκτιστο)  .........  20 €
Σκούλου Χρυσούλα Χα Πετρ.,
     στη μνήμη του συζύγου Πέτρου ...  20 €
Β/Ο Konstantinos Xynos 
   donation Kostas Vasileiou Xynos..  100 €
Οι συγγενείς Χρήστου Ξενοφώντα 
     Ράππα  ................................................  20 €
Παπαοικονόμου Αναστάσιος  .............  20 €
Γαλάνης Ηλίας Κων.  ...........................  50 €
Στουραίτης Γεράσιμος 
     & Ρέντζη Θεανώ  .............................  20 €
Καρβουνιάρης Δημήτριος Αθαν. 
     στη μνήμη του Δούκα Δημητρίου 
     (Μπατσιανάκη)  ...............................  50 €
Για το ετήσιο μνημόσυνο του αγαπημένου 

μας συζύγου & πατέρα Θεοδοσόπουλου 
Δημητρίου, η Μαθιουδάκη – Θεοδοσο-
πούλου Αρετή & κόρη της 

    προσέφεραν  ....................................  100 €
Γαλάνης Δημήτριος του Σάββα  .........  50 €
Ζαφειροπούλου-Μανουσάκη 
     Ευαγγελία .......................................... 50 €

ΑΜΕΡΙΚΗ
Τσιώλης Μιχαήλ Κυρ. .........................   50 $
Παναγοπούλου Τασία Ιωα.  ................  50 $
Easyray Kiosk  .......................................  20 €
Bessi Tzavaras  ....................................  100 $
Τσαρουχά  Άννα   ..................................  50 €
Ρογάρης Αναστάσιος  ..........................  50 €
Ξυνός Βασίλειος Κων.   ......................... 50 €
Δημητρακοπούλου – Φράγκου 
     Γεωργία  .............................................  50 €
Κουφόγιωργα – Καρέλα 
     Τριαντάφυλλη  .................................  50 €
Θεοδωρέλος Ιωάννης Γεωργ.  ............  50 $

ΚΑΝΑΔΑ
Κριτσελάς Κώστας & Γαλάνη 
     Παναγιώτα  .......................................  50 $
Μαντάς Βασίλειος  ...............................  50 €
Γαλάνης Ανδρέας Κων.  .....................  100 €
Καρέλας Δημήτριος Κων.  ...................  50 €
Οικογένεια Γαλάνη Ανδρέα Κων.  ....500 € 
     στη μνήμη του αδελφού & θείου 
     Γαλάνη Ιωάννη.
Τσιώλης Δημήτριος Γεωργ.  ..............  100 €
Αλεβίζος Βασίλειος  ...........................  100 $ 
     στη μνήμη των γονέων & αδελφού

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Κολοτούρου Διαμάντω Βασιλ.  ........  100 $
Κατσούλας Παναγιώτης   ....................  50 $

ΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΟΜΑΔΑ  ΛΕΒΙΔΙΟΥ 
«ΘΕΑΤΡΑΛΩΣ»

Η θεατρική ομάδα Λεβιδίου, συνεχίζοντας για 3η συνεχόμενη χρο-
νιά την δράση της με τις παραστάσεις της, συμμετείχε και φέτος στις 
εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Έδωσε πέντε (5) παραστάσεις στις 12/8, 
18/8, 21/8, 24/8, 31/8 στη γεμάτη αίθουσα – κάθε βραδιά του Μουσεί-
ου του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, ερμηνεύοντας το έργο – κωμω-
δία – των Ρέππα - Παπαθανασίου «Μπαμπάδες με ρούμι» σε διασκευή 
και με τον τίτλο «Τα κοράκια, ο μπαμπάς και οι μπαμπάδες». Ύστερα 
από πολύ δουλειά (πρόβες επί 9 μήνες, ετοιμασίες σκηνικών, ρουχι-
σμού, μουσικές επιλογές κ.λ.π.) οι ερασιτέχνες ηθοποιοί μας παρουσί-
ασαν ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα σε ερμηνεία, συγχρονισμό, ετοιμό-
τητα, που ικανοποίησε απόλυτα το κοινό του Λεβιδίου και των γύρω 
περιοχών που παρακολούθησαν τις παραστάσεις.

Το κοινό αγκάλιασε και φέτος την προσπάθεια των παιδιών – ερασι-
τεχνών ηθοποιών, συμμετέχοντας και φέτος ενεργά στις παραστάσεις 
προσφέροντας ως αντάλλαγμα το ζεστό του χειροκρότημα και στέλ-
νοντας και λέγοντας ευμενή και πολύ θετικά σχόλια για όλη αυτή την 
προσπάθεια. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τις 5 παραστάσεις της θεα-
τρικής ομάδας παρακολούθησαν 894 θεατές.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί μέσα από δύσκολες 
προσπάθειες και συνθήκες, βγάζουν και προσφέρουν ένα αξιόλογο 
αποτέλεσμα. Έχει αξία ν’ αναφέρουμε ότι όλες οι παραστάσεις είναι 
χωρίς εισιτήριο, δεν υπάρχουν οικονομικοί χορηγοί, όλα τα έξοδα κα-
λύπτονται απ’ τους ίδιους, οι πρόβες εξαντλητικές για 9-10 μήνες (3 
φορές την εβδομάδα), τα σκηνικά, υλικά σκηνικών στημένα και κατα-
σκευασμένα απ’ τους ίδιους.

Στις 2/10/18 είναι προγραμματισμένη η πρώτη συνάντηση για την 
νέα προσπάθεια που θ’ αρχίσει, για το επόμενο καλοκαίρι.

Ευχόμαστε, εκτός από τα πολλά μπράβο και συγχαρητήρια για τις 
μέχρι τώρα προσπάθειες και δράσεις, καλό κουράγιο, καλή δύναμη 
για το καινούριο που θα ξεκινήσει. Περιμένουμε να σας δούμε, να σας 
απολαύσουμε.

Εδώ, αξίζει επίσης, ν’ αναφέρουμε τους συντελεστές της φετινής 
επιτυχίας:
Έργο: Κωμωδία σε διασκευή – Τα κοράκια, ο μπαμπάς και οι μπαμπά-

δες
Σκηνοθεσία και ηθοποιός: Χριστίνα Πραγκαστή
Ηθοποιοί: Χρήστος Λούρας, Χρήστος Κουβαβάς, Παναγιώτα Ξύδη, 

Μαρία Γκιντώνη, Τζένη Δημητρακοπούλου, Βασίλειος Ζάβος
Υποβολέας – Σκηνογράφος: Μαρίνα Ρογάρη
Κονσόλα και φώτα: Κωνσταντίνος Καρβουνιάρης
Μουσικές επιλογές – ήχος: Χρήστος Καρβουνιάρης
Τεχνική υποστήριξη: Ηλίας Διαμαντής – Σπύρος Βεργάκης
Ταξιθεσία: Ιωάννα Ζιάζιαρη, Ευγενία Ζάβου, Βασιλική Καρβουνιάρη, 

Δέσποινα Γιώτη.
Συγχαρητήρια παιδιά. Συνεχίστε. Περιμένουμε!

5η Θεματική ενότητα: Αρκαδική Ομογένεια, Εξωτερική Πολιτική ΜΜΕ 
και Νέα Γενιά.

Την Πέμπτη 26 Ιουλίου το συνέδριο συνεχίστηκε στην Πάτρα μετά από 
Πρόσκληση των Αρκάδων της Πάτρας, οι οποίοι εκτός από την οργάνωση 
πρόσφεραν απλόχερα τις ξεναγήσεις και τη φιλοξενία. Στην αίθουσα του 
Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ) – ο πρόεδρος του Λιμανιού Ν. Κο-
ντοές είναι Αρκάς – έγιναν τρεις εισηγήσεις.

α) Η έξοδος των Αρκάδων στις Αγγλόφωνες χώρες και η εθνολογική ταυ-
τότητά τους.

β) Πάτρα, πρώτη επιλογή των Γορτυνίων στην Εσωτερική μετανάστευση.
γ) Το λιμάνι της Πάτρας σήμερα και αύριο. Την Παρασκευή 27 Ιουλίου 

πραγματοποιήθηκε η Γ.Σ. του Παγκοσμίου Συμβουλίου Αρκάδων. Ακού-
στηκαν εισηγήσεις των τεσσάρων ομοσπονδιών τέθηκαν σε ψηφοφορία και 
λήφθηκαν αποφάσεις επί της θεματικής του συνεδρίου.

Το Σάββατο 28 Ιουλίου οι σύνεδροι επισκέφθηκαν τη Γορτυνία, προσκε-
κλημένοι του Δημάρχου Γορτυνίας. Στην επιστροφή τους προς Τρίπολη, επι-
σκέφτηκαν το Μουσείο του Αλέξανδρου Παπαναστασίου στο Λεβίδι. Εκεί 
ξεναγήθηκαν από την κα Αναγνωστοπούλου Ουρανία στο Μουσείο και 
τους παρουσίασε με την σύντομη ομιλία της το Βιογραφικό και την πολι-
τική διαδρομή του Αλέξανδρου Παπαναστασίου. Τη Δευτέρα 30 Ιουλίου τα 
Δ.Σ. του Παγκόσμιου Παναρκαδικού Συμβουλίου επισκέφθηκαν το γραφείο 
του προέδρου της Βουλής Ν. Βούτση και το γραφείο του Έλληνα επιτρόπου 
στην Ευρ. Επιτροπή Δημήτρη Αβραμόπουλου, με σκοπό να τους ενημερώσει 
για τ’ αποτελέσματα του συνεδρίου και τις κατ’ αρμοδιότητα ενέργειές τους 
σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο απόηχος του συνεδρίου
Ήταν ένα συνέδριο που παρά τις δυσκολίες του ήταν άρτια οργανωμένο. 

Η Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδος κατάφερε, ξεπερνώντας όλες τις δυ-
σκολίες, να παρουσιάσει ένα άρτιο συνέδριο και να καταδείξει ότι μπορεί να 
κάνει πολλά για την Αρκαδία. Αυτό φάνηκε από τις ενδιαφέρουσες θεματι-
κές ενότητες και εισηγήσεις, τα δε πορίσματα μπορούν να βοηθήσουν στην 
παραπέρα ανάπτυξη της Αρκαδίας.

Όμως θα πρέπει να σταθούμε και στους ανθρώπους που σήκωσαν στους 
ώμους τους αυτό το βάρος. Πρόκειται για τα μέλη του Δ.Σ. του Παγκοσμίου 
Συμβουλίου: Βασίλη Γιαννακάκο – Πρόεδρο, Ουρανία Αναγνωστοπούλου – 
Γραμματέα, Γιώργο Πραχαλιά – Εκπρόσωπο τύπου και δημοσίων σχέσεων, 
Αλέξανδρο Παντούλη – Ταμία. Ένα μεγάλο όμως «μπράβο» αξίζει στη Γραμ-
ματέα της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος Χρυσούλα Διαμαντοπού-
λου που σήκωσε όλο το βάρος της γραμματειακής υποστήριξης.

Το επόμενο συνέδριο θα γίνει το 2021 και την οργάνωση θα έχει η Πα-
ναρκαδική Αμερικής. Ας ευχηθούμε να κάνουν και αυτοί ένα επιτυχημένο 
Συνέδριο.

Σούλης Παπανικολάου
Υ.Γ.: Για τους απόδημους και την ξενιτιά οι στίχοι του φίλου σκηνοθέτη, 

διευθυντή της Σχολής Σταυράκου, ΣΩΤΗΡΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ. Μας τα-
ράζουν τα μέσα μας, μας θυμίζουν πράγματα, μας αρέσουν – τους δημοσι-
εύουμε. Πρωτοακούστηκαν στο θέατρο Ορχομενού, την Τρίτη 7 Αυγούστου 
2018, σε μια επική απόδοση από την ΜΑΝΙΑ ΝΤΑΪΦΩΤΗ.

ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ
Άλλοι καιροί…Εικόνες
Θέματα ζωγραφισμένα / από την σκληρή μοίρα / Πάθη / όχι ηρωικά
Καημοί ανθρώπων σε χωριά / φτωχογειτονιές / λιμάνια
Δυνατός και απρόσμενος ο ήχος της μπουρούς / Σημαίνει αναχώρηση 
Βουητό μηχανών / Ήχοι που ράβουν και ξηλώνουν την ψυχή.
Υπερωκεάνια βαμμένα κάτασπρα / σαν γλάροι χαράσσουν την μπλε σκούρα 
θάλασσα / φεύγοντας μέσα σε υγρές θολές ατμόσφαιρες.
Νιάτα / φεύγουν σε άγνωστους τόπους μακριά από την γλώσσα τους
Ανησυχία μήπως και χαθούν / Κρατάνε ευχές και φυλαχτά / από τάματα και 
λειτουργίες. Στύλους / να τους κρατήσουν στην παγωνιά του άγνωστου.
Σκυθρωπές μορφές / κουνώντας άσπρα μαντήλια τους αποχαιρετάνε
Το βλέμμα / καρφώνεται στην πορεία του καραβιού.
Απόφαση του ταξιδιού / Η άλλη όψη της ζωής

Η Ελπίδα
Κορίτσια και αγόρια / θα φτάσουν στη νέα γη στους φθόγγους μια άλλης 
γλώσσας. Σε μια άλλη ζωή / η ανορθόγραφη ψυχή της μάνας / που φτάνει 
από το χωριό με το γράμμα τους δένει με τον τόπο τους.
Δεν τους ξεχνούν κι ας περπατούν στα ξένα.

9ο  ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΑΡΚΑΔΩΝ
2 συνέχεια από τη σελ. 1
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LEVIDI

ΥΠΑΡΧΕΙ  ΜΕΛΛΟΝ!!!
Τα τελευταία χρόνια έπληξε 

τη χώρα μας η οικονομική κρί-
ση.

Ειδεχθές έγκλημα πρέπει να 
χαρακτηριστεί η αυτόβουλη εί-
σοδος της χώρας μας στα Μνη-
μόνια και στους τοκογλύφους. 
Μέσα σε μικρό χρονικό διάστη-
μα διαλύθηκε το Κράτος.

Του έβαλαν λαιμητόμο και πέ-
ρασαν μια θηλιά δυσβάστακτων 
χρεών σε κάθε Έλληνα πολίτη, 
στα παιδιά του και στα εγγόνια 
του.

Πολλοί άνθρωποι έφθασαν 
στην απόγνωση, στην απελπι-
σία, στη ξενιτιά, στην κατάθλι-
ψη και στην αυτοκτονία.

Για ποιο λόγο όμως αυτός ο 
τόσο δραστήριος και χαρισμα-
τικός λαός να βρεθεί σε αυτή 
την άθλια κατάσταση; Είναι 
αλήθεια ότι τα τελευταία χρό-
νια φαύλοι πολιτικοί, ΜΜΕ και 
κυρίως η τηλεόραση με τους 
αδίστακτους ιδιοκτήτες της, 
που κρύβονται πίσω απ’ αυτήν, 
με πολλούς τρόπους εκμαύλι-
σαν το πνεύμα και την ψυχή του 
Νεοέλληνα. Έγινα οι χειρότεροι 
σύμβουλοι, εμπνευστές και κα-
θοδηγητές στη διαμόρφωση 
μιας ανήθικης κοινωνίας.

Αλλοίωσαν τον χαρακτήρα 
και τη νοοτροπία των συναν-
θρώπων μας όπου η φοροκλο-
πή, η απάτη, η κομπίνα, η μίζα, 
η ρεμούλα, η αρπαχτή, η μοιχεία 
είναι συνώνυμα της μαγκιάς.

 Ό,τι ηθικό, υγιές, εθνικό, χρι-
στιανικό χαρακτηρίζονται και 
λοιδορούνται ως αναχρονιστι-
κά.

Όλοι μας υποφέρουμε, αγανα-
κτούμε και παραπονιόμαστε για 
αυτή την κρίση, για την ανερ-
γία, την ακρίβεια, την εγκλη-
ματικότητα και την πλήρη ανα-
σφάλεια. Η αδικία κυβερνά, η 
ηθική παραλυσία οργιάζει και η 
εκμετάλλευση θεριεύει.

Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν 
στη σημερινή Ελλάδα, στη 
χώρα του λαμπρού ήλιου, της 
απέραντης θάλασσας, των πε-
ρήφανων βουνών και των κά-
μπων.

Γιατί μέσα στο φως τόσο σκο-
τάδι; Γιατί στη χώρα των σοφών 
τόση σύγχυση; Ποιος τους πήρε 
το μυαλό, τη θέληση, την πίστη; 
Πως μπορούν λίγοι ξενόφρονες 
άρχοντες να κυβερνούν για δε-
καετίες έναν ολόκληρο λαό και 
να του αλλοιώνουν τα πάντα, 
να ξεπουλάνε τα πάντα, να κο-
ροϊδεύουν τους πάντες και ποτέ 
κανείς τους να μην τιμωρείται 
γι’ αυτό; 

Όταν όμως ο άνθρωπος βρε-
θεί ξαφνικά μπροστά στη δική 
του σκληρή πραγματικότητα, 
τότε πανικοβάλλεται, οργίζε-
ται, καταρρέει και ψάχνει να 
βρει τι και ποιοι του φταίνε. Και 
συνήθως του φταίνε όλοι οι άλ-
λοι εκτός από τον ίδιο.

Ο λαός, το παντοτινό θύμα 
των ισχυρών της γης, δεν ξέρει 
ακριβώς τι θέλει και μάλιστα 
δεν ξέρει πώς να διεκδικήσει τα 
νόμιμα δικαιώματά του.

Θέλει την ησυχία του, την οι-
κογενειακή του γαλήνη, την 
πρόοδο των παιδιών του, την 
ελευθερία της χώρας του, αλλά 
εξαρτημένος κι αυτός από τα 
μικροπάθη και τις μωροφιλο-
δοξίες δεν αντιλαμβάνεται τα 
παιχνίδια των μεγάλων, αφήνε-
ται να εξαρτιέται από τους εκ-
μεταλλευτές του και μάλιστα 
να συνεργάζεται μαζί του και να 
τους υπηρετεί.

Πρέπει να αρχίσουμε να αφι-
ερώνουμε περισσότερο χρόνο 
για περισυλλογή και απολογι-
σμό της μέχρι τώρα ζωής μας. 
Να κάνουμε αυστηρή αυτοκρι-
τική. Να σκεφτούμε ότι εμείς 
έχουμε κάποιο μερίδιο ευθύνης 
για την κατάσταση στην οποία 
περιήλθαμε. Να κάνουμε μια 
αναδρομή στο παρελθόν μας 
και να δούμε πώς ζήσαμε και 
τι κάναμε μέχρι τώρα. Τι καλό 
παραλείψαμε να πράξουμε από 
αυτά που οφείλαμε και μπο-
ρούσαμε χωρίς κόπο, αλλά αδι-
αφορήσαμε, γιατί απλά εμείς 
περνούσαμε καλά! Να συνειδη-
τοποιήσουμε ότι το οικοδόμη-

μα της ζωής που χτίσαμε και το 
βλέπουμε σήμερα μπροστά μας 
ετοιμόρροπο ή και ερείπιο είναι 
αποτέλεσμα των δικών μας επι-
λογών. Μήπως έφθασε η ώρα να 
κάνουμε μια μυστική προσωπι-
κή επανάσταση;

Να αναθεωρήσουμε πολλά 
πράγματα στη ζωή μας;

Να αναγνωρίσουμε και να πα-
ραδεχτούμε τα πολλά λάθη που 
κάναμε μέχρι σήμερα και να λυ-
πηθούμε ειλικρινά για αυτά;

Να αλλάξουμε νοοτροπία; Να 
προσπαθήσουμε να αποβάλου-
με από μέσα μας τον κακό εαυ-
τό μας; Να κάνουμε μια μεγάλη 
στροφή στη συμπεριφορά μας;

Αντί να μεμψιμοιρούμε, να 
διαμαρτυρόμαστε συνεχώς, να 
βλαστημούμε και να αντιδρού-
με με βιαιότητες για ό,τι μας 
συμβαίνει, να μαλακώσουμε 
την καρδιά μας και την ψυχή 
μας! 

Να κατανοήσουμε καλύτερα, 
να ανεχθούμε, και γιατί όχι, να 
συγχωρέσουμε και να αγαπή-
σουμε αληθινά τον συνάνθρω-
πό μας, έστω με τα ελαττώμα-
τά του, έστω κι αν μας πίκρανε, 
όπως μας δίδαξε ο Χριστός! 
Ποιος δεν έχει ελαττώματα;

Να γίνουμε πιο επιεικείς, μα-
κρόθυμοι προς τους άλλους και 
πιο αυστηροί προς τον εαυτό 
μας!

Μήπως λοιπόν από εμάς τους 
ίδιους εξαρτάται η λύση του 
προβλήματός μας;

Οι γονείς, οι δάσκαλοι κάθε 
βαθμίδας, οι κληρικοί, οι ηγέ-
τες, όλοι οι μεγαλύτεροι μήπως 
πρέπει να αποτελέσουμε υγιή 
πρότυπα στα παιδιά μας, διδά-
σκοντάς τα κατ’ αυτόν τον τρό-
πο πώς πρέπει να πορευθούν 
και αυτά από εδώ και εμπρός;

Με την έντιμη, ηθική και δί-
καιη ζωή μας, το καλό παρά-
δειγμά μας, ακόμα και με τη 
σιωπή μας, να τους δώσουμε 
έμπνευση, δύναμη καρτερία, 
κουράγιο, ελπίδα και αισιοδο-
ξία για το μέλλον. Ότι και αυτό 
που μας έτυχε θα περάσει, όπως 
πέρασαν τόσα και τόσα άλλα! 
Ότι δεν χάθηκε τίποτα ακόμη! 
Ότι σώζεται η γενιά μας και δια-
τηρείται η ανθρωπογέννα ζύμη! 

Το οφείλουμε στα παιδιά μας! 
Είμαστε υποχρεωμένοι να πα-
λέψουμε, να αγωνιστούμε πρώ-
τοι εμείς, γιατί αυτά δεν φταίνε 
για τη σημερινή κατάντια μας! 

Να περισώσουμε, έστω την 
τελευταία στιγμή ό,τι μπορού-
με! 

Να τους δείξουμε και να κα-
ταλάβουν ότι ακόμη και σήμε-
ρα η χειμαζόμενη Πατρίδα μας, 
παρά τις όποιες δυσκολίες της, 
στέκεται όρθια. Παρά την απο-
γοήτευση και τις στενοχώριες 
μας δεν πρέπει να αφήσουμε να 
μας κυριεύσει η απόγνωση και η 
απελπισία! 

Η κατάσταση αυτή δεν μπο-
ρεί να συνεχιστεί! Δεν έχου-
με το δικαίωμα να κοιμόμαστε! 
Χρωστάμε σε όσους ήρθαν, πέ-
ρασαν, θα έρθουν, θα περάσουν.

Δεν μπορούμε να πείσουμε 
τους άδικους εκμεταλλευτές 
να μην αδικούν ή τους προα-
γωγούς και τους εμπόρους των 
ναρκωτικών να μην φθείρουν 
και να μην σκοτώνουν τα παι-
διά μας.

Δεν μπορούμε να αποσπάσου-
με τους πολύπλευρα εξαρτη-
μένους απ’ τα κόμματα, τις ορ-
γανώσεις τις ιδεολογίες και απ’ 
όλες τις άλλες εξαρτησιογόνες 
ουσίες και δυνάμεις.

Ας μην περιμένουμε το σύν-
θημα να το δώσει κάποιος αρ-
χηγός, κάποιος ηγέτης. Τους 
χορτάσαμε.

Πολλά μπορούμε να κατορ-
θώσουμε, φτάνει να το θελή-
σουμε! 

Παρά την απογοήτευση και 
τις στεναχώριες μας δεν πρέπει 
να αφήσουμε να μας κυριεύσει 
η απόγνωση και η απελπισία. 
Οι καιροί ου Μανετοί! Ψηλά το 
κεφάλι! 

Υπάρχει ακόμη Προοπτική! 
Υπάρχει Ελπίδα! Υπάρχει μέλ-
λον!!!

Χ.Λ.

Πρόσφατα κατατέθηκε η δι-
δακτορική διατριβή του κυρίου 
Παναγιώτη Γαλάνη στο πανε-
πιστήμιο Χούμπολτ του Βερο-
λίνου. Το θέμα της διατριβής 
αφορά την Αρχαιολογία της 
Αρκαδίας. Πιο συγκεκριμένα, η 
εργασία αποσκοπεί στην έρευ-
να της διαχρονικής οικιστικής 
ανάπτυξης του αρκαδικού Ορ-
χομενού από τους νεολιθικούς 
χρόνους μέχρι και το τέλος της 
ρωμαϊκής εποχής. Για το σκοπό 
αυτό αξιοποιήθηκε μιας ευρεί-
ας έκτασης μελέτη όλων των 
μέχρι σήμερα γνωστών πηγών, 
περιλαμβανομένων αρχαίων 
συγγραφέων, χαρτογράφων και 
ταξιδιωτών της νεοτέρας επο-
χής, επιγραφών, καθώς επίσης 
και αρχαιολογικών δεδομένων, 
όπως είναι η αρχιτεκτονική, η 
τοπογραφία, η μικροτεχνία, η 
νομισματική. 

 Η έρευνα απέδειξε ότι οι πε-
ριοχές πέριξ του Ορχομενού 
κατοικούνταν ήδη περιστασι-
ακά από την Νεολιθική Εποχή. 
Με τη δημιουργία του φράγμα-
τος στη θέση Στενό κατά την 
Ύστερη Εποχή του Χαλκού, και 
παρά τις αντίξοες καιρικές συν-
θήκες του χειμώνα, η περιοχή 
νοτίως του Ορχομενού μπόρεσε 
να γίνει καλλιεργήσιμη και κα-
τάλληλη για μόνιμη κατοίκηση. 
Από τότε εμφανίζεται το όνομα 
του Ορχομενού σε λιγοστές πι-
νακίδες Γραμμικής Γραφής Β .́ 
Δεν υπάρχουν ωστόσο αποδεί-
ξεις ότι μπορεί ο Ορχομενός να 
ελεγχόταν από κάποιο εκ των 
μυκηναϊκών ανακτορικών κέ-
ντρων, είτε της Αργολίδος είτε 
της Μεσσηνίας, είτε δε και της 
Λακωνίας. Μετά από το κενό 
των Σκοτεινών Αιώνων που 
δεν προσέφεραν αρχαιολογικά 
δεδομένα, ο Ορχομενός και οι 
γύρω περιοχές επανακατοικη-
θήκαν. Ευρήματα των Γεωμετρι-
κών Χρόνων, όπως μεταλλικά 
ελάσματα και πόρπες με ανά-
γλυφες παραστάσεις πιστοποι-
ούν τις λατρευτικές πρακτικές 
για μια γυναικεία θεότητα σε 
ανοικτό χώρο πάνω στην Ακρό-
πολη του Ορχομενού. Στους 
Αρχαϊκούς Χρόνους ο Ορχομε-
νός γίνεται η έδρα των βασιλέ-
ων της Αρκαδίας σύμφωνα με 
αρχαίες πηγές. Τα μέχρι τώρα 
γνωστά αρχαιολογικά ευρήμα-
τα δεν αποδεικνύουν όμως κάτι 
τέτοιο. Οι αρχαίες πηγές ανα-
φέρουν ότι ο Ορχομενός ήταν 
πόλη-κράτος. Στην ακμή του, η 
οποία σύμφωνα με τα έως τώρα 
αρχαιολογικά δεδομένα πρέπει 
να χρονολογείται στο δεύτε-

ρο τέταρτο του 4ου αιώνα π. Χ. 
και να συμπίπτει χρονικά με τα 
ιστορικά γεγονότα από το τέ-
λος της μάχης στα Λεύκτρα και 
έπειτα, όταν αλλάζουν οι πολι-
τικές ισορροπίες στον ελλαδι-
κό χώρο και ειδικά στην Πελο-
πόννησο, η πόλη-κράτος του 
Ορχομενού έλεγχε μια έκταση 
συνολικά 100 τετραγωνικών 
χλμ. Εντός αυτής πιθανολογεί-
ται να ζούσαν γύρω στις 4.000-
5.000 άτομα. Τότε ήταν που στα 
πλαίσια ενός οικοδομικού προ-
γράμματος η πόλη του Ορχο-
μενού δημιούργησε την αγορά 
της στην Ακρόπολη. Εκεί βρι-
σκόταν το πολιτικό, οικονομι-
κό και θρησκευτικό της κέντρο, 
το οποίο αντιπροσώπευαν δη-
μόσια κτήρια, όπως δύο στοές, 
ένας ναός αφιερωμένος στην 
Άρτεμη Μεσοπολίτιδα - την κύ-
ρια θεότητα του Ορχομενού, η 
λατρεία της οποίας στην θέση 
αυτή χρονολογείται ήδη από 
την Γεωμετρική Εποχή - με το 
βωμό του και ένα θέατρο χω-
ρητικότητας 4.000 θεατών. Η 
κάτω πόλη εκτεινόταν στις νό-
τιες και βορειοδυτικές υπώρει-
ες του λόφου που στέγαζε την 
ορχομένια Ακρόπολη. Υπό τον 
οικονομικό έλεγχο του Ορχο-
μενού βρίσκονταν για μικρό 
χρονικό διάστημα πόλεις στο 
νοτιοδυτικό του όριο. Σε αυτές 
περιλαμβάνονταν οι πόλεις Με-
θύδριον, Θισόα και Τεύθις.

 Η ακμή του Ορχομενού κατά 
το δεύτερο τέταρτο του 4ου αι-
ώνα π. Χ., όπως αντικατοπτρί-
ζεται από τον υλικό του πολι-
τισμό είναι αποτέλεσμα των 
πολιτικών ζυμώσεων της επο-
χής εκείνης. Ειδικά η νομισμα-
τοκοπία της πόλης μοιάζει να 
εμφανίστηκε ως μια προσπά-
θεια να αναδυθεί η πολιτική, 
θρησκευτική και πολιτιστι-
κή ταυτότητα του Ορχομενού 
εντός του αρκαδικού και πε-
λοποννησιακού συνόλου της 
εποχής εκείνης. Η παρακμή του 
Ορχομενού επήλθε με τους πο-
λέμους των Διαδόχων κατά την 
Ελληνιστική Εποχή. Η πόλη 
δεν εξέδωσε από τότε δικά της 
νομίσματα. Ο πληθυσμός και 
η έκτασή της πρέπει επίσης 
να συρρικνώθηκαν Μόνο στα 
πρώτα χρόνια της κυριαρχίας 
του Σεπτίμιου Σεβήρου κατά-
φερε ο Ορχομενός να τυπώσει 
και πάλι νομίσματα, μέσω των 
οποίων επιχείρησε να αναστή-
σει την αίγλη του αξιοποιώντας 
την μυθολογική αρκαδική και 
την ρωμαϊκή αυτοκρατορική 
εικονογραφία.

Κωνσταντίνος, Αλεξόπου-
λος Γεώργιος, Κουμαρέλα 
Παναγιώτα, Τσιώλης Δη-
μήτριος, Γαλάνης Κωνστα-
ντίνος του Σωτ. Και Γαλά-
νης Ανδρέας του Σωτ. από 
Καναδά.

Πραγματοποιείται από 
τον Δήμο Τρίπολης (ΔΕΥ-
ΑΤ) έργο, στην θέση νού-
δημος, με σκοπό την 
συγκέντρωση (υδρομά-
στευση) του νερού της πη-
γής του νούδημου σε με-
γάλη δεξαμενή. Από εκεί, 
θα ενισχύεται το δίκτυο 
ύδρευσης του Λεβιδίου με 
ποσότητα νερού και θα 
καλύπτονται και οι ανά-
γκες άρδευσης – ύδρευσης 
των ιδιοκτητών της περιο-
χής. Ήδη έχει τοποθετηθεί 
η δεξαμενή 15 τόνων και ο 
αγωγός μεταφοράς του νε-
ρού. Το έργο συνεχίζεται.

Άρχισε η ανακαίνιση 
(αναμαρμάρωση) του μνη-
μείου αφιερωμένο στην 
πρώτη και αρχική ύδρευ-
ση του Λεβιδίου το 1955. Η 
κακή εικόνα, με σπασμένη 
την μαρμάρινη πλάκα όπου 
αναγράφονταν το κείμενο 
αφιερωμένο στην ύδρευ-
ση του χωριού μας, με την 
κεφαλή του λιονταριού με 
το τρεχούμενο νερό μισο-
διαλυμένη, με τις μαρμάρι-
νες επενδύσεις διαβρωμέ-
νες και μαυρισμένες απ’ το 
νερό και το χρόνο, αποκα-
θίστανται σταδιακά με και-
νούρια μάρμαρα, ως ένδει-
ξη τιμής και σεβασμού σ’ 
αυτούς που αγωνίστηκαν, 
πάλεψαν, δούλεψαν για 
την υδροδότηση του Λε-
βιδίου. Τα έξοδα της ανα-
καίνισης έχει αναλάβει εξ’ 
ολοκλήρου ο συμπατριώ-
της μας, μετανάστης στην 
Αυστραλία Στέλιος Γεωρ-
γίου Θεοδωρέλος (Τσια-

καμπέλος). Πολλά μπρά-
βο στον συμπατριώτη μας, 
άξιο Λεβιδιώτη. Φωτογρα-
φίες θα δημοσιεύσουμε με 
το τελείωμα του έργου και 
σχετικό ρεπορτάζ για το 
μνημείο στο επόμενο φύλ-
λο της Εφημερίδας.

Απουσία ευαισθησίας και 
προγραμματισμού από το 
Δασαρχείο Βυτίνας στην 
προμήθεια καυσόξυλων 
από τους δικαιούχους. Δεν 
είναι δυνατόν να μεταβαί-
νουν ηλικιωμένοι συνταξι-
ούχοι από τις 5 και τις 6 το 
πρωί, μεσ’ το κρύο, στο Δα-
σαρχείο στη Βυτίνα για να 
προλάβουν να δηλώσουν 
(να γραφτούν) για να πά-
ρουν καυσόξυλα, που δι-
καιούνται. Αν προλάβουν, 
θα πάρουν! Κάποιοι επιτή-
δειοι και μάλιστα μη δικαι-
ούχοι έχουν προλάβει να 
γραφτούν νωρίς και θα πά-
ρουν! Είναι όμως δυνατόν 
ένας ή δύο υπάλληλοι του 
Δασαρχείου να μεταβούν, 
ανά μία ημέρα, σε κάθε χω-
ριό που υπάρχουν δικαιού-
χοι, να καταγράψουν και 
να εγκρίνουν τον κάθε δι-
καιούχο...

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΔιαχρονική ανάπτυξη και 
υλικός πολιτισμός Ορχομενού 
Αρκαδίας κατά την Αρχαιότητα
Παναγιώτης Γαλάνης
(υποψήφιος διδάκτωρ Αρχαιολογίας του πανεπιστημίου Χούμπολτ, 
Βερολίνο)

2 συνέχεια από τη σελ. 1
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ΓΑΜΟΙ
Στις 30-6-2018 ο Πάρχας Παναγιώτης Ιωα. και η Κωστούρου 

Χρυσούλα τέλεσαν το γάμο τους.
Στις 29-6-2018 στην Αθήνα ο Πάσχος Παναγιώτης και η Γαλάνη 

Βασιλική του Παναγιώτη και της Φανής τέλεσαν το γάμο τους.
 Στις 15-7-2018 ο Γαλάνης Γεώργιος Μιχ. και η Παπαδοπούλου 

Νικολέτα τέλεσαν το γάμο τους και στη συνέχεια βάφτισαν το 
αγόρι τους.

Στις 22-7-2018 ο Μίχος Γεώργιος Αθαν. και η Πρεβεζιάνου Στα-
ματία τέλεσαν το γάμο τους. 

Στις 19-8-2018 ο Σαραντόπουλος Αναστάσιος Νικ. και η Γεωργο-
πούλου Μαρίνα του Γεωργίου και της Βενέτας, το γένος Γεωρ-
γίου & Μαρίνας Ζάβου τέλεσαν το γάμο τους.  

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

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Στις 31-7-2018 ο Τσιώλης Αριστείδης Χρ. και η σύζυγός του Σπη-

λιώτη Γεωργία Παν. απέκτησαν κορίτσι.
Στις 7-8-2018 ο Πετρόπουλος Δημήτριος Βασιλ. και η σύζυγός 

του Καμπέλου Θεοδώρα Ιωα. απέκτησαν αγόρι.
Στις 5-9-2018 ο Σταματόπουλος Νίκος Χρ. και η σύζυγός του Δι-

αμαντή Ελένη απέκτησαν αγόρι. 
Ο Φ. Σ. εύχεται να είναι γερά & καλότυχα.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Στις 4-5-2018 πέθανε στο Τορόντο Καναδά ο Κριτσελάς Δημή-

τριος του Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας, το γένος Γαλάνη 
Σάββα σε ηλικία 38 ετών.    

Ο ενενηντάχρονος Ζάβος Χαρίλαος, κάτοικος Στάμφορντ, της 
Πολιτείας Κοννέκτικατ που γεννήθηκε στο Λεβίδι, απέβίω-
σε ειρηνικά στις 10-7-2018 περιβαλλόμενος από την οικογένειά 
του. Ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης γιός του Κωστή και Πα-
ναγιώτας και αγαπητός σύζυγος της Βασιλικής (Πάρχα) για 63 
χρόνια, μετανάστευσε οικογενειακός στις Η. Π. Α. το 1967.Αγα-
πητός πατέρας της Παναγιώτας Δημ. Σπανού και Αλεξάνδρας 
Ανδρ. Πασπάλα. Υπερήφανος και στοργικός παππόυς του Χαρι-
λάου Βασιλ. Σπανού, Αλέξανδρου Αλύσσας Σπανού και Βασιλι-
κής Πασπάλα. Λατρευτός προπάππους στις δισέγγονες, Πανα-
γιώτα & Θεοδώρα Σπανού.

Στις 15-7-2018 πέθανε η Κολοτούρου Μαρία Χα Βασιλ. σε ηλικία 
91 ετών. 

Στις 22-7-2018 πέθανε ο Ράππας Παναγιώτης (Πανάγος) σε ηλικία 
93 ετών.

Στις 23-7-2018 πέθανε ο Σκούλος Πέτρος Δημ. σε ηλικία 69 ετών.
Στις 6-8-2018 πέθανε η Ζιάζιαρη Ελένη, το γένος Παλικαράκου 

Παναγιώτη, σε ηλικία 92 ετών.
Στις 14-8-2018 πέθανε ο Ράππας Ξενοφών σε ηλικία 88 ετών.
Στις 21-8-2018 πέθανε ο Δούβρης Ευάγγελος Ιωα. (σύζυγος Μακρή 

Αθανασίας).
Στις 22-8-2018 πέθανε η Δημητρακοπούλου Γεωργία Χα Αντ., το 

γένος Καλύβα Γεωργίου σε ηλικία 83 ετών.
Στις 29-8-2018 πέθανε στην Αθήνα και ενταφιάστηκε εκεί ο Σι-

άννης Κωνσταντίνος (σύζυγος Ζή Μαριγώς) σε ηλικία 95 ετών.
Στις 31-8-2018 πέθανε ο Γαλάνης Ιωάννης Κων. σε ηλικία 83 ετών.
Στις 1-9-2018 πέθανε στην 

Αυστραλία ο Δούκας Δημή-
τριος (σύζυγος Μαντά Αλε-
ξάνδρας Αθαν.) σε ηλικία 83 
ετών.

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2018, σε 
ηλικία 91 ετών, απεβίωσε 
στο Μοντρεάλ του Καναδά 
ο αείμνηστος Καρβουνιάρης 
- Λούρας Κωνσταντίνος του 
Δημητρίου

Ο Φ. Σ. εκφράζει στους οικεί-
ους θερμά συλλυπητήρια.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Δημήτρης Κριτσελάς

Χαρίλαος Ζάβος

Παναγιώτης και Ξενοφώντας Ραππας

Πέτρος Σκούλος

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 
ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ 

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
Η Μήτρου Ευσταθία Παν. προσέ-
φερε στο εκκλησιαστικό συμβούλιο 
το ποσό των 100 $.
Οι Κριτσελάς Κώστας & Παναγιώ-
τας, το γένος Γαλάνη Σάβα προσέ-
φεραν στο εκκλησιαστικό συμβού-
λιο το ποσό των 100 $ στη μνήμη 
του γιού τους Κριτσελά Δημητρίου.
Η Γαλάνη Ιουλία του Σάββα προσέ-
φερε στο εκκλησιαστικό συμβούλιο 
το ποσό των 100 $ στη μνήμη του 
ανιψιού της Κριτσελά Δημητρίου. 
Οι Σταμάτης Δημήτριος και η σύζυ-
γός του Δελή Σταυρούλα (Βούλα) 
προσέφεραν στο εκκλησιαστικό 
συμβούλιο το ποσό των 50 €.
Η Μήτρου Βασιλική Χα Ιωα. (Κο-
ντοβουνίσιου) προσέφερε στο εκ-
κλησιαστικό συμβούλιο το ποσό 
των 100 €.
Η Μήτρου Θεοδώρα Ιωα. (Κοντο-
βουνίσιου) προσέφερε στο εκκλη-
σιαστικό συμβούλιο το ποσό των 
100 €.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ 
ΙΕΡΟ ΝΑΟ 

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Η οικογένεια Γαλάνη Ανδρέα Κων. 
προσέφερε στο εκκλησιαστικό 
συμβούλιο το ποσό των 500 € στη 
μνήμη του αδελφού του Γαλάνη Ιω-
άννη.
Οι: Σταμάτης Δημήτριος και η σύ-
ζυγός του Δελή Σταυρούλα (Βούλα) 
προσέφεραν στο εκκλησιαστικό 
συμβούλιο το ποσό των 50 €.
Οι Νταγιάντης Βασίλειος & Νίκος 
προσέφεραν στο εκκλησιαστικό 
συμβούλιο το ποσό των 50 € στη 
μνήμη των γονέων τους.
Ο Νταγιάντης Δημήτριος προσέφε-
ρε στο εκκλησιαστικό συμβούλιο 
το ποσό των 70 € στη μνήμη της συ-
ζύγου Άννα & γονέων τους.
Η οικογένεια Γ. Αγγελόπουλου 
προσέφερε στο εκκλησιαστικό 
συμβούλιο το ποσό των 100 €.
Η Σκούλου Παρασκευή Δημ. προ-
σέφερε στο εκκλησιαστικό συμβού-
λιο το ποσό των 50 € στη μνήμη του 
αδελφού του Σκούλου Πέτρου.
Οι: Σκούλου Χρυσούλα και η κόρη 
της Βαλεντίνα προσέφεραν στο εκ-
κλησιαστικό συμβούλιο το ποσό 
των 250 € στη μνήμη του συζύγου 
και πατέρα.
Ο Πάρχας Παναγιώτης του Ανα-
στασίου προσέφερε στον Ιερό Ναό 
Αγίας Μαρίνας 100 $

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ 
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Οι Σταμάτης Δημήτριος και η σύζυ-
γός του Δελή Σταυρούλα (Βούλα) 
προσέφεραν στο εκκλησιαστικό 
συμβούλιο το ποσό των 50 €.

υπήρξε μια βραδιά γλεντιού και διασκέδασης μέχρι τις πρωινές 
ώρες. Η συμμετοχή του κόσμου και ειδικά των νέων δεν είχε 
προηγούμενο. Στην καταπληκτική τοποθεσία της «Κάτω Βρύ-
σης» κύλησε μία υπέροχη βραδιά που ικανοποίησε όλους.

5. Στις 20/8 Δευτέρα, ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ με τον Βασίλη 
Παπακωνσταντίνου. Χορηγός, οργανωτής Σ.Σ.Α. ΟΡΧΟΜΕ-
ΝΟΣ ΛΕΒΙΔΙΟΥ.

Το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Πλέον των 
1.500 ατόμων παρακολούθησαν μια φανταστική μουσική βρα-
διά, από τον μεγάλο Ροκά της χώρας, Βασίλη Παπακωνσταντί-
νου. Μία μουσική συναυλία, άρτια οργανωμένη, αποζημίωσε με 
το παραπάνω την κοσμοσυρροή, στο γήπεδο μπάσκετ.

6. Στις 22/8 και 23/8 το παραδοσιακό μας πανηγύρι.
7. Στις 25/8 Σάββατο, ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ με τίτλο «ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΟΠΕΡΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ». 
Χορηγός Δήμος Τρίπολης. Συνδιοργανωτές Σύλλογος Λεβιδίου 
και Τοπική Κοινότητα Αρχαίου Ορχομενού.

Μια υπέροχη μουσική βραδιά όπου μάγεψε με την ερμηνεία 
της σε Άριες, και τραγούδια των Θεοδωράκη, Χατζηδάκη και 
άλλων συνθετών, η Μαριλένα Στριφτόμπολα, υψίφωνος και με 
αρκαδική καταγωγή (Κανδύλα), από την οποία μαγεύτηκαν και 
ενθουσιάστηκαν οι θεατές.

Κλείνουμε με την παρουσίαση των εκδηλώσεων απ’ το καλο-
καίρι του 2018, δίνοντας ραντεβού για το καλοκαίρι του 2019 
με ακόμα πιο πολλές και καλές εκδηλώσεις για το Λεβίδι, στο 
Λεβίδι.

Συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές.

Το Δ.Σ. του Φ.Σ.

2 συνέχεια από τη σελ. 1

ΛΕΒΙΔΙ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε την 

κυρία Αναγνωστο-
πούλου Ουρανία για 
την προσφορά της 
στην Δημοτική Βι-
βλιοθήκη Λεβιδί-
ου (εγκυκλοπαίδειας 
«ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟ-
ΠΑΙΔΕΙΑ», 30 ΤΟ-
ΜΩΝ) στην μνήμη 
του πατέρα της Ιω-
άννη Αναγνωστόπου-
λου.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

ΛΕΒΙΔΙΟΥ

Ε Υ Χ E Τ Η Ρ Ι Ο
Ο Φιλοτεχνικός Σύλλογος εν όψει της νέας ποδο-

σφαιρικής περιόδου 2018-19 εύχεται στην ποδοσφαι-
ρική μας ομάδα «Σ.Σ.Α. Ορχομενός Λεβιδίου» Καλή 
Αρχή και Καλή Πορεία στις υποχρεώσεις της!

ΔΟΜΙΚΑ - ΠΕΤΡΑ

ΛΕΒΙΔΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
THΛ: 27960 22065

THΛ. & FAX: 27960 22665
KIN: 6972 923939

E-MAIL: info@giovas-domika.gr

www.giovas-domika.gr
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Εκδρομή στην Ρουμανία
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 9ήμερη εκδρομή στην Ρουμανία ου πραγματο-

ποίησε o Σύλλογός μας για τον γύρω της Ρουμανίας .45 άτομα από Τρίπολη - Λεβί-
δι, Ομογενείς Λεβιδιώτες και φίλοι ξεκινήσαμε στις 31 Ιουλίου για την Ρουμανία με 
πρώτη στάση το Σαντάνσκι της Βουλγαρίας. Μετά το βραδινό φαγητό η ζωντανή 
Ελληνική μουσική που ήταν έκπληξη μας έδωσε την ευκαιρία να διασκεδάσουμε μέ-
χρι αργά. Στις 1 Αυγούστου αναχωρήσαμε στην περιήγηση και ξενάγηση στην εκ-
πληκτική Ρουμανία.

Σε όλη την πορεία της εκδρομής θαυμάσαμε τα μοναδικά μοναστήρια και τις εκ-
κλησίες που έχουν μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αλλά κυρίως μια ιδιαίτερη τοιχογρα-
φία εσωτερικά αλλά ζωγραφισμένες  εξωτερικά που δεν συναντάς στις δικές μας εκ-
κλησίες.

Στο Βουκουρέστι που θεωρείται το Παρίσι των Βαλκανίων  είδαμε το χλιδάτο πα-
λάτι του Νικολάε Τσαουσέσκου το δεύτερο σε μέγεθος δημόσιο κτίριο του κόσμου 
μετά το πεντάγωνο, το Μέγαρο Μουσικής, το ορθόδοξο Πατριαρχείο, την  πλατεία 
της  Νίκης την Ελληνική Κοινότητα, την εκκλησία της Ευαγγελίστριας την αψίδα 
του θριάμβου, το παλάτι του Γρηγορίου Κατακουζηνού, την Ρουμάνικη Ακαδημία, 
την Πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη την πλατεία της επανάστασης. Στη βόρεια πλευρά 
εντυπωσιακό το υπαίθριο μουσείο αρχιτεκτονικής γαλλικού μπαρόκ. Στον ελεύθε-
ρο χρόνο μας περπατήσαμε, είδαμε νεοκλασσικά κτίρια,ωραία καταπράσινα πάρκα 
με όμορφα λουλούδια,  απολαύσαμε την κρύα μπύρα μας στο γνωστό εστιατόριο το 
βαρέλι με τις μπύρες. Το Βουκουρέστι διαδέχθη κε το Ιάσιο, η πόλη των επτά λόφων, 
της κολτούρας. Μια πλούσια περιοχή με πολλά μοναστήρια, το πολιτιστικό κέντρο 
των φοιτητών, τις εκκλησίες της Αγ. Παρασκευής, του Αγ.Δημητρίου, των Τριών Ιε-
ραρχών με τις περίφημες τοιχογραφίες με θέματα ιστορικά και θρησκευτικά γεγο-
νότα όπως ή Άλωση της Κων/λης, το παλάτι της Κολτούρας την εκκλησία του Αγ. 
Νικολάου όπου ο Αλέξ. Υψηλάντης ανακοίνωσε την ένωση Μολδαβίας και Βλαχίας.

Από εκεί συνεχίσαμε μέσα στη φύση περάσαμε  όμορφα χωριουδάκια με ωραία σπί-
τια με πανύψηλα δέντρα, πολλά ποτάμια ,ωραία σαλέ ένα καταπληκτικό δάσος  που 
θεωρείται η Ελβετία της Ρουμανίας και το φαράγγι Μπικάζ  Κέϊ ,ένα τοπίο ανεπα-
νάληπτο. Κατεβήκαμε στην κόκινη λίμνη ,Εκεί απολαύσαμε το μεσημεριανό μας με 
παραδοσιακά Μητς  και Λάγκος. Στην καρδιά της Τρανσυλβανίας την Μπρασόβ με 
αξιοθέατα επισκεφθήκαμε τις εκκλησίες του Αγ. Νικολάου, της Αγ. Τριάδας, της Με-
ταμόρφωσης και την Μαύρη εκκλησία. Είδαμε τον Πύργο με το ρολόϊ,το μουσείο 
Ιστορίας, την Συναγωγή και το δεύτερο μεγάλο στενό δρομάκι της Ευρώπης. Στην 
πλατεία του Δημαρχείου παρακολουθήσαμε κονσέρτο αλλά και φεστιβάλ χορού Τά-
γκο. Στη συνέχεια στη Σινάϊα που θεωρείται το Μαργαριτάρι των Καρπαθίων επι-
σκεφθήκαμε τα Ανάκτορα του Καρόλου του Ά , οι  δέκα επισκέψιμες αίθουσες από 
τις 160 η μία καλύτερη από την  άλλη και το κάστρο Μπραν με τον πύργο του Δρά-
κουλα. Στην Μεσαιωνική πόλη Σινγκισοάρα περπατήσαμε στα καλντερίμια και στον 
Πύργο των επιχειρηματιών. Στη  Σιμπίου μία από τις ομορφότερες πόλεις γνωστή 
με το όνομα μικρή Βιένη , εντυπωσιαστήκαμε από τα διατηρητέα γοτθικά κτίσμα-
τα που έχουν ανεγερθεί στα θεμέλια παλαιών Οχυρών. Η Σιμπίου που το 2007 ήταν 
πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο. Η τελευταία 
πιο δυτική πόλη της Ρουμανίας η Τιμισοάρα με επιρροές από την Κεντρική Ευρώπη.
Καθόλου τυχαίο που εκεί ξεκίνησε η Ρουμανική Επανάσταση του 1989 που έριξε το 
καθεστώς του Τσαουσέσκο και έφερε την Δημοκρατία στη χώρα. Πόλη γοητευτική  
αλλά και κάπως μελαγχολική. Σύμβολο του αγώνα των λαών απέναντι σε κάθε μορ-
φή τυρανίας.

Επισκεφθήκαμε την καθολική εκκλησία, την πλατεία ελευθερίας το παλάτι σε στυλ 
Μπαρόκ. Το κέντρο της πόλης πανέμορφο ,πολύ πράσινο, πάρκα με ωραία λουλού-
δια και τα κτίρια ρυθμού Μπαρόκ. Αφήσαμε την Ρουμανία  περάσαμε το Βελιγράδι 
και  η τελευταία μας στάση στα Σκόπια. Εντυπωσιαστήκαμε. Δεν περιμέναμε τέτοια 
ανάπτυξη. Με τοπικό ξεναγό επισκεφθήκαμε την κεντρική πλατεία, την εκκλησία 
του Σωτήρος το Παλιό παζάρι με το Μουράτ Πασάτ τζαμί, το τσιφτέ χαμάμ. Στην 
παλιά γειτονιά δειπνήσαμε σε υπαίθρια παραδοσιακή ταβέρνα που σου θύμιζε Μο-
ναστηράκι.

Στην  καινούρια πόλη είδαμε την εκκλησία του Αγ. Δημητρίου, το χαμάμ την μεγά-
λη πλατεία με το άγαλμα του Μεγ. Αλεξάνδρου αλλά και του Φίλιππου του Β ,́ συ-
ντριβάνια και πολλά καινούρια κτίρια γύρω από την πλατεία. 

Επιστρέψαμε Τρίπολη- Λεβίδι με τις καλύτερες αναμνήσεις. Είδαμε μουσεία, εκ-
κλησίες, παλάτια, πλατείες, πάρκα με όμορφα λουλούδια, φαράγγια, φεστιβάλ χορού 
και μουσικής, διασκεδάσαμε, περπατήσαμε σε πολυσύχναστους δρόμους αλλά και 
στενά δρομάκια, ψωνίσαμε  γευτήκαμε τοπικές γεύσεις.

Για το ΔΣ,   η Πρόεδρος  Μαρία Κουβαβά –Παρασκευοπούλου
 η Γραμματέας  Νίτσα Ηλιοπουλου –Μανωλοπούλου                                                              
 

Γάμος αλλά Κυπριακά 
και βαφτίσια Λεβιδιώτικα

Λίγο παράκαιρα αλλά αξίζουν λίγα λόγια για το γάμο του Θοδωράκη Τσιούση και 
της Μαρίας που έγινε το καλοκαίρι του 2017 στην Κύπρο. Ένα γεγονός που θα μου 
μείνει αξέχαστο. Ένας γάμος αλλιώτικος, απίθανος, πλούσιος, παραμυθένιος, παρα-
δοσιακός με τα όλα του. Ένα τσούρμο από Λεβίδι, 55 άτομα συγγενείς και φίλοι βρε-
θήκαμε για τον γάμο τον Ιούλιο μήνα στο Φινί της Κύπρου  ( χωριό της νύφης)  κοντά 
στη Λεμεσό.

Μεταξύ αυτών και εγώ σαν εκπρόσωπος του αδελφού μου πατρός Κουβαβά Κων/
νου που ήταν ο νουνός του γαμπρού . Η παραμονή μας στο φημισμένο χωριό Πλά-
τρες. Ένα καταπράσινο θέρετρο με βίλες και παραδοσιακές μονοκατοικίες κατάλλη-
λο για παραθερισμό τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Την παραμονή σε παραδοσια-
κή ταβέρνα στο Φινί γευτήκαμε τοπικές λιχουδιές, χαλούμι, σεφταλιές και το κρασί 
κερασμένο από τον Γιάννη. Η μεγάλη μέρα του μυστηρίου έφτασε  που οι πρωταγω-
νιστές της ημέρας θα πρέπει να ετοιμαστούν. Πολύ νωρίς μετά το μεσημεριανό φα-
γητό βρεθήκαμε στο σπίτι του γαμπρού όλο τα σόϊ ακόμη και η γιαγιά με τον παππού, 
όπου εκεί άρχισε η διαδικασία της προετοιμασίας για το ντύσιμο. Πρώτα-πρώτα το 
Ξύρισμα του γαμπρού. Οι βιολάρηδες με παραδοσιακές στολές ήταν έτοιμοι να συ-
νοδεύσουν την διαδικασία με μουσική. Ο παρπέρης τον ξύριζε υπό την συνοδεία του 
βιολιού και του λαούτου. Το πουκάμισο φόρεσε η μάννα, τα ξενόκουμπα ο αδελφός, 
το σακάκι ο πατέρας και κάθε φορά τραγουδούσαν τα κατάλληλα δίστιχα ή τετράστι-
χα. Βοηθούσε και ο Κουμπάρος.

Μες τη χαρά δεν έλλειπε και η συγκίνηση. Στη συνέχεια τον κάπνισαν και όλοι μαζί 
χορέψαμε  και τραγουδήσαμε τα δικά μας Λεβιδιώτικα τραγούδια του γάμου. Τα κε-
ράσματα και αναψυκτικά ήταν άφθονα για να  γλυκαθούμε και να δροσιστούμε. Στη 
συνέχεια βρεθήκαμε στο σπίτι της νύφης για το ντύσιμο και στόλισμα που έγινε στην 
αυλή του σπιτιού στολισμένη με πολύχρωμα λουλούδια.Και εδώ οι βιολάρηδες συ-
νόδευαν με την  κατάλληλη μουσική. Το ασκέρι ξεκίνησε για την εκκλησία όπου έγι-
νε το μυστήριο. Ακολούθησε η γαμήλια δεξίωση στον προαύλιο χώρο του σχολείoυ

Καλά, τι διακόσμηση ήταν αυτή, είχε μετατραπεί σε εξωχικό κέντρο πολυτελείας. 
Ο μπουφές πλούσιος  από τον οποίο δεν έλειπαν τα πατροπαράδοτα λουκούμια. Ο DJ 
μας διασκέδασε την βραδιά του γάμου με μουσικές επιλογές και περισσότερο με κυ-
πριακά τραγούδια. Η διασκέδαση κράτησε μέχρι τις  πρώτες πρωϊνές ώρες. Την δεύ-
τερη μέρα του γάμου ολοι οι Λεβιδιώτες βρεθήκαμε στο σπίτι της νύφης για φαγητό 
και διασκέδαση. Πολύ φιλόξενοι οι γονείς της νύφης. Όλα πλούσια φαγητά-γλυκί-
σματα. Η μουσική που ήταν επιλογή του Κώστα Καρβουνιάρη  και το κρασάκι ανέ-
βασαν το κέφι και ο χορός  άναψε. Διασκεδάσαμε με την ψυχή μας. Φύγαμε από την 
Κύπρο με τις καλύτερες αναμνήσεις.

Εύχομαι τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα με τον γιός τους τον Γιάννη  που βάπτισαν 
στο Λεβίδι στις 23 Αυγούστου 8018. Την παραμονή γέμισε η πλατεία και οι καφετέ-
ριες με τους συμπεθέρους από την Κύπρο. Το μυστήριο τέλεσε ο πατήρ Κουβαβάς 
Κων/νος ο νουνός του Θοδωράκη στον Ναό  Ι.Προδρόμου στο Λεβίδι. Τι ευλογημέ-
νο παιδάκι, δεν έκλαψε καθόλου. Ακολούθησε φαγητό και διασκέδαση στο Κέντρο 
ΣΑΝ ΣΕΤ μέχρι αργά το βράδυ. 

Με τις καλύτερες εντυπώσεις,  Μαρία Κουβαβά Παρασκευοπούλου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 
«Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»

Στις 4 Νοεμβρίου το μνημόσυνο 
για τον Πατέρα της Δημοκρατίας

Συμπληρώνονται εφέτος 82 χρόνια από τον θάνατο του μεγάλου συ-
μπατριώτη μας   Αλέξανδρου Παπαναστασίου, που έφυγε από τη ζωή  
στις 17 Νοεμβρίου 1936, σε ηλικία 60 χρονών.

Όπως κάθε χρόνο, ο Σύλλογος Λεβιδιωτών Αττικής, που φέρει και το 
όνομα του μεγάλου τέκνου του Λεβιδίου, θα τελέσει  το καθιερωμένο 
μνημόσυνο την Κυριακή  4 Νοεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, στο Ά  
Νεκροταφείο της Αθήνας, όπου και ο τάφος του πρώην πρωθυπουργού.

Καλούνται οι συμπατριώτες και φίλοι να τιμήσουν με την μαζική πα-
ρουσία τους   τον μεγάλο αυτό πολιτικό ηγέτη, που ξεχώρισε για τις πρω-
τοπόρες ιδέες του αλλά και την εντιμότητά του.

Ευχές για τον νέο ιερέα
Νέος εφημέριος στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου Λεβιδίου ανέλαβε ο 

π. Παναγιώτης Σταμάτης, που μετά την τετράμηνη υπηρεσία του ως διά-
κονος, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στις 19/8/2018. Το ΔΣ εύχεται καλή 
επιτυχία στα ιερατικά του καθήκοντα.

°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

η αιτία της πάυσης της ζωοπανήγυρης, αφού πλέον το ζώο από 
απαραίτητο εργαλείο σε ένα νοικοκυριό, έχει αντικατασταθεί από 
μηχανήματα, συσκευές, και ότι άλλο προσφέρει η τεχνολογία.

Όμως στην όλη αυτή παραδοσιακή διαδικασία θα καταθέσουμε 
και κάποιες απόψεις - ενστάσεις, συμβάλλοντας, πιστεύουμε, στην 
καλύτερη οργάνωση και διεξαγωγή του πανηγυριού μας. Μήπως 
πρέπει ευθύς εξ’ αρχής από πλευράς Δήμου να δίνονται οδηγίες 
και αυστηρές συστάσεις στους εμπόρους (παραγκολόγους) για: 
1ον) Αυστηρή τήρηση του χώρου που δικαιούνται και παίρνουν 
για να αποφεύγονται οι προστριβές μεταξύ τους. 2ον) Αυστηρή 
τήρηση των διόδων που υπάρχουν για να εισέρχονται οι κάτοικοι 
στα σπίτια τους και να αποφεύγονται έτσι οι τσακωμοί. 3ον) Αυ-
στηρή, αυστηρότατη τήρηση των κανόνων υγιεινής. Υπάρχουν οι 
δημόσιες τουαλέτες για χρήση (ήταν όλες τις μέρες, λειτουργικές 
και πεντακάθαρες) και όχι να καταντάει ο προαύλιος χώρος του 
Φ.Σ. και του Αγίου Χαράλαμπου, ο πέριξ χώρος του Μουσείου 
(σκάλες, μάρμαρα) η βεράντα της Βιβλιοθήκης, υπαίθρια τουα-
λέτα, όπως έγινε φέτος από μερικούς (λίγους ή πολλούς) απο-
λίτιστους. 4ον) Αυστηρή τήρηση των κανόνων προστασίας του 
περιβάλλοντος και τήρηση της υγιεινής και καμμία παρέμβαση σε 
δένδρα, θάμνους, οδοποιία κ.λ.π. ο ένας ανελέητος και εγκλημα-
τίας έκοψε από πάτο, έλατο 10 χρόνων και πάνω γιατί τον εμπόδι-
ζε στην τέντα του (εδώ κατά τη γνώμη μας έπρεπε να υπάρξει και 
άλλου είδους παρέμβαση προς αυτόν τον ανεγκέφαλο), ο άλλος 
παρενέβη στην πλακόστρωση του πεζοδρομίου (γούβα) για να 
κάνει ειδικό χώρο μαγειρέματος, κάποιοι άλλοι έκαναν τουαλέ-
τες, δημόσιους χώρους. 5ον Μήπως θα πρέπει και από πλευράς 
Δήμου να προβλεφθεί η καθαριότητα του χωριού μετά το τέλος 
του πανηγυριού (όπως γίνεται με την Τεγέα). Δεν θα πάθει τίποτε 
η Τρίπολη για μία μέρα, αν όλο το προσωπικό καθαριότητας του 
Δήμου για μια μέρα έρθει για καθαρισμό στο Λεβίδι. Βέβαια το 
πλύσιμο που έγινε πέριξ της πλατείας καλώς έγινε και μπράβο, 
αλλά δεν αρκεί και δεν μπορούμε να στηριζόμαστε για να γίνει η 
όλη καθαριότητα, σε εισφορές προς ιδιώτη εργολάβο, από κατοί-
κους, Νεολαίους, Συλλόγους, ιδιώτες, καταστηματάρχες. Βέβαια 
τους αξίζουν συγχαρητήρια, αλλά να ξέρει ο Δήμος ότι αυτό είναι 
υποχρέωσή του, αφού συν τοις άλλοις και τα έσοδα του πανηγυ-
ριού, αυτός τα παίρνει.       

Με όλα αυτά που παραθέσαμε σαν απόψεις – ενστάσεις, δεν κά-
νουμε ούτε τους αντιρρησίες στην διεξαγωγή του πανηγυριού μας, 
ούτε τους πολύξερους. Απλώς προσπαθούμε να συμβάλλουμε για 
το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Ευχόμαστε υγεία σε όλους και 
καλή επιτυχία στο επόμενο πανηγύρι μας το 2019.

Το Δ. Σ. του Φ. Σ.

Το πανηγύρι μας
2 συνέχεια από τη σελ. 1

Οι μετανάστες του Καναδά
Οι μετανάστες του Καναδά κάθε άλλο παρά ευπρόσδεκτοι ήσαν από 

τους παλαιότερους Καναδούς. Μη γνωρίζοντας τη γλώσσα οι πιο πολ-
λοί, περιμένοντας τα συγκοινωνιακά μέσα μιλούσαν μεταξύ τους ελλη-
νικά, άκουγαν να τους φωνάζουν «πρόσωπα διωγμένα ή ανεπιθύμητα», 
«πηγαίνετε πίσω από εκεί που ήρθατε» ή «σκασμός, είστε σε εγγλέζικη 
χώρα, μιλάτε εγγλέζικα», συνέβη μάλιστα και οδηγός να κατεβάσει από 
το τρόλεϋ ένα ανδρόγυνο ελληνικό, επειδή μιλούσαν ελληνικά (εγγλέ-
ζικα δεν ήξεραν).

Παλαιότερα είχα διαβάσει ένα άρθρο στην τοπική εφημερίδα «Εβδο-
μάδα» με τίτλο: «Γιατί άλλαξες το όνομά σου πατέρα;». Στο άρθρο ανα-
φερόταν ότι οι τότε μετανάστες για να σταδιοδρομησουν, αυτοί ή τα 
παιδιά τους, αναγκάζονταν να αλλάξουν το όνομά τους, για να μοιάζει 
εγγλέζικο. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν Έλληνες με επώνυμα Μπράουν, 
Τζεϊμς, Γκάχιαμ κλπ.

Πριν δύο χρόνια στην τοπική εφημερίδα «Ελλάς» ο δημοσιογράφος 
Κ. Παππάς είχε γράψει ένα άρθρο για διαδηλώσεις, που διήρκεσαν τρεις 
ημέρες, κατά του Ελληνισμού του Τορόντο, το 1918, με συνέπεια οι ελ-
ληνικές επιχειρήσεις να υποστούν ζημιές πάνω από ένα εκατομμύριο 
δολλάρια (τότε).

Ήταν μετά το τέλος του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, κάτω από τα 
μάτια των αστυνομικών. Ο λόγος: κάποιος πολεμιστής που γύρισε ανά-
πηρος πήγε και ήπιε σε ελληνικό εστιατόριο, που συνήθιζε να πηγαίνει 
και παλαιότερα, ήπιε λίγο πιο πολύ και παραφερόταν. Του ζήτησαν να 
φύγει αλλά αρνήθηκε και τον έβγαλαν έξω, καλώντας την αστυνομία. 
Διαδόθηκε όμως ότι οι Ελληνες τον κακοποίησαν, αλλά όλα τελείωσαν 
όταν πήγε στο εστιατόριο και απολογήθηκε.

Όλα άλλαξαν όταν πέρασε ο νόμος περί πολυπολιτισμού. Η γλώσσα ή 
η εθνικότητα δεν παίζει κανένα ρόλο. Έλληνες (όπως και άλλες εθνικό-
τητες) κατέχουν υψηλές θέσεις στην Καναδική κοινωνία. Έλληνες στην 
Γερουσία του Καναδά, Ελληνίδα διετέλεσε υπουργός στην επαρχιακή 
κυβέρνηση του Οντάριο, Έλληνες βουλευτές στην ομοσπονδιακή κυ-
βέρνηση και στις επαρχιακές κ.λπ.

Κάποτε οι ελληνικές επιχειρήσεις ήσαν κυρίαρχες στη λεωφόρο Ντά-
νφορθ και πήρε το όνομα «Ελληνικό χωριό», οι Έλληνες κατάφεραν να 
αναγράφουν οι ονομασίες  εκτός της αγγλικής και στα ελληνικά. Η λεω-
φόρος κλείνει για μερικές ώρες για τις εθνικές παρελάσεις (28ης Οκτω-
βρίου και 25ης  Μαρτίου). Επίσης στις    αρχές του Αυγούστου να κλείνει 
για τρεις ημέρες για το πανηγύρι. Η «γεύση της Ντάνφορθ» θεωρείται 
ως το μεγαλύτερο πανηγύρι της βορείου Αμερικής ,αφού πάνω από ενά-
μιση εκατομμύριο κόσμος περνά και απολαμβάνει το ελληνικό και άλ-
λες ελληνικές λιχουδιές, περισσότεροι αν ο καιρός το επιτρέψει. Τα τε-
λευταία χρόνια εκτός από τις ελληνικές επιχειρήσεις  έχουν έλθει  και 
από άλλες εθνικότητες στην Ντάνφορθ και λαμβάνουν μέρος, έτσι οι 
επισκέπτες εκτός από τους ελληνικούς χορούς κ.λπ. απολαμβάνουν και 
ό,τι οι άλλες εθνικότητες έχουν προσφέρει και καταλήγει στο κάτι το 
διεθνές.

Υποπολογιζεται ότι πάνω από εκατόν εβδομήντα  επιχειρήσεις λαμ-
βάνουν μέρος.

Χρίστoς Γκιντώνης
Σκάρπορο,  Οντάριο, Καναδά

Υ.Γ. 1. Όσον αφορά τους μετανάστες του τέλους του δέκατου ένατου 
αιώνα και  των πρώτων δεκαετιών του  εικοστού αιώνα, όπως παλαιό-
τερα είχε γράψει ή παροικιακή εφημερίδα «Εβδομάδα» και πριν μερι-
κές εβδομάδες η παροικιακή εφημερίδα «Ελληνοκαναδικός Τύπος» για 
τους τότε Έλληνες μετανάστες της Αμερικής ήταν από απίστευτα μέ-
χρι τραγικά κατά τους Αμερικανους η φράση «Όχι μαύροι, όχι ποντί-
κια, όχι Έλληνες στο μαγαζί!». Oι  τότε μετανάστες είχαν ξοδέψει ποιος 
ξέρει πόσα στα πρακτορεία για τα απαραίτητα και το εισιτήριο για την 
Αμερική. Φθάνοντας εκεί πετύχαινε να εξεταστούν και έπαιρναν κάρτα  
που έγραφε «αποδεκτός» ή «μη αποδεκτός».Όσοι ήσαν αποδεκτοί απο-
βιβάζονταν, οι άλλοι κρατούνταν στα πλοία για να επιστρέψουν στην 
απελπισία. Μάλλον τους έσπρωχνε σε βήματα τραγικά. Η εφημεριδα 
δεν αναφέρει σχετικά. Όσοι ήσαν αποδεκτοί, πολλοί δεν εύρισκαν δου-
λειές, και αναγκάζονταν να κάνουν δουλειές του ποδαριού, η αστυνο-
μία τους πετούσε τα πάντα και τους έσπαζαν και στο ξύλο. Αυτά ίσως τα 
γνωρίζετε καλύτερα από διηγήσεις  παλαιότερων.

Υ.Γ. 2. Στην «Καλαβρυτινή επιθεώρηση» είχα δει το ακόλουθο: Πολλοί 
μετανάστες στην Αμερικη τότε δούλευαν στις σιδηροδρομικές γραμμές 
ή  δουλειά βαρειά, οι ώρες πολλές, τα μεροκάματα πενιχρά, για οικονο-
μία ομαδικά έβρισκαν ένα διαμέρισμα, μαγείρευαν εκεί (ο καθένας με 
τη σειρά του) για όλους. Ένας  συγχωριανός όταν ήρθε τον πήραν μαζί 
τους επειδή δεν είχε δουλειά και του ανέθεσαν το μαγείρεμα. Έτσι όλο 
έτρωγε, κοιμόταν και άρχισε να παίρνει κιλά. Ρωτάει: «ρε παιδιά, έτσι θα 
τρώμε εδώ κάθε μέρα;», του λενε «έτσι και καλύτερα , σα γουρούνια θα 
γίνουμε». Πριν περάσει ένας μήνας άρχισε δουλειά στις σιδηροδρομικές 
γραμμές και δούλευε από ήλιο σε ήλιο και έχασε τα περιττά κιλά και 
ακόμα. Ρωτάει «έτσι θα δουλεύουμε κάθε μέρα εδώ;» Του λένε: «έτσι και 
χειρότερα» και είπε «πω, πω! ούτε ένας δεν θα μείνει...»



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

Πωλείται οικόπεδο εντός σχεδίου οικοδομήσιμο 
1.841 τ.μ. σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ: 6944 518201 και 
6980 480189.

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.

Ενοικιάζεται κατάστημα 70 τ. μ. εντός πλατείας 
με πρόσβαση σε αυτήν, πρώην ουζερί «Σούλης» 
πληρ. 2103210241.

Πωλούνται αγροκτήματα στις περιοχές: Βάλτο 7 
στρ., Παναγία 11 στρ. & Καλλιά 3 ½ στρ. Πληρο-
φορίες τηλ: 6982009636 ή 6973088257.

Στο Λεβιδι Αρκαδιας, πωλειται μονοκατοικια 140 
τμ, με υπογειο 83 τμ, με οικοπεδο 900 τμ περιπου, 
ανεμποδιστη θεα στο ελατοδασος Μαιναλου ,και 
δυνατοτητα συνενωσης με ομορο οικοπεδο 950 
τμ, ετος οικισμου. Τιμη πωλησης 120.000 ευρω. 
Τηλεφωνα επικοινωνιας 6946047912, 6972015520

Πωλειται οικοπεδο 950 τ.μ., εντος σχεδιου με συ-
ντελεστη δομησης 1,2 αρτιο και οικοδομησιμο, 
περιφραγμενο, επιπεδο, με θεα στο ελατοδασος 
Μαιναλου. Τιμη πωλησης 70.000 ευρω. Τηλεφω-
να επικοινωνιας 6946047912, 6972015520.

Μικρές αγγελίες

Αθλητικά Νέα
Ξεκίνησε στα τέλη Αυγούστου η προετοι-

μασία της ποδοσφαιρικής ομάδας ώστε να 
συμμετάσχει και φέτος στο πρωτάθλημα 
της Ά  Αρκαδίας, στο κύπελλο καθώς και 
η παιδική ομάδα στο παιδικό πρωτάθλημα. 
Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται κα-
θημερινά με την επίβλεψη του γυμναστή 
της ομάδας Βερβαινιώτη Μιχαήλ και του 
προπονητή της ομάδας μας Αποστολό-
πουλου Νικόλαου. Στόχος της ομάδας μας 
είναι μια καλή πορεία στο φετινό πρωτά-
θλημα με την εξασφάλιση της παραμονής 
καθώς και το βασικότερα νέα παιδιά από 
την παιδική ομάδα να συμμετάσχουν στην 
ανδρική ομάδα αποκτώντας εμπειρίες για 
το μέλλον.

Φέτος θα λειτουργήσουν και ακαδημί-
ες στο χώρο του 5Χ5 για παιδία 6 έως 14 
ετών. Περισσότερες λεπτομέρειες στο επό-
μενο φύλλο.

Παράλληλα συνεχίζεται από τις αρχές 
Οκτωβρίου η λειτουργία του γυμναστηρί-
ου.

 ∆ΡΑΣΕΙΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΛΕΒΙ∆ΙΟΥ
Με πρωτοβουλία της νεολαίας Λεβιδίου 

στάλθηκαν τρόφιμα για βοήθεια στο κοινω-
νικό παντοπωλείο του Δήμου Τρίπολης 

Ύστερα από τη μεγάλη επιτυχία της τρί-
της γιορτής νεολαίας, που πραγματοποιή-
θηκε στις 17 Αυγούστου στην Κάτω Βρύση, 
οι νέοι του χωρίου μας θα ήθελαν να ευχα-
ριστήσουν εγκάρδια τόσο το Φιλοτεχνικό 
Σύλλογο Λεβιδίου όσο και το Δήμο Τρίπολης 
για την πολύτιμη συμβολή τους στη διοργά-
νωση της βραδιάς. Φυσικά ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ αξίζει και σε όλους εκείνους τους ανώ-
νυμους - νεότερους και μεγαλύτερους- που 
εργάστηκαν σκληρά και ανιδιοτελώς για να 
περάσουμε όλοι μια υπέροχη βραδιά. Ραντε-
βού τον Αύγουστο του 2019.

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

του Δημοτικού σχολείου
•  και 100€ στο Γυμνάσιο & Λύκειο Λεβιδίου 

για αγορά εξοπλισμού γυμναστικής.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΒΙ∆ΙΟΥ

• Γιώτη Δέσποινα – Σχεδιασμός και Τεχνολο-
γία ξύλου και επίπλου (Καρδίτσα)

• Γκιόκα Παναγιώτα – Κοινωνική και Εκπαι-
δευτική Πολιτική (Κόρινθος)

• Δεληγιάννη Χριστίνα – Νομική Θεσσαλονί-
κης (ΑΠΘ)

• Ζάβου Ευγενία – Νομική (Κομοτηνή)
• Ζαρμπαλά Δήμητρα – Φυσικοθεραπεία (Αί-

γιο)
• Καλύβα Παναγιώτα - Μαρία  – Μ.Μ.Ε. Πά-

ντειο (Αθήνα)
• Καρβουνιάρη Βασιλική – Στατιστική και 

Αναλογιστική Χρηματο-οικονομικών Μα-
θηματικών (Σάμος)

• Καφαντάρη Μαρία – Νηπιαγωγός (Πάτρα)
• Κολλίντζας Λυκούργος – Διοίκηση Επιχει-

ρήσεων και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης (Καλαμάτα)

• Σαράντου Γαρυφαλιά – Τεχνολογία Τροφί-
μων (Καλαμάτα)

• Τσιώλης Φώτης – Μηχανικών Πληροφορι-
κής (Σπάρτη)

• Κανδαλέπα Γιαννούλα – Ιατρική (Ηράκλειο)
• Μήτρου Δημήτρης – Μηχανικών Η/Υ και 

Πληροφορικής (Πάτρα)
• Σταμάτης Ιωάννης – Μηχανικών Τεχνολογί-

ας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου / Μηχα-
νολόγων Μηχανικών (Καβάλα)

• Τσιώλης Ιωάννης – Διοίκηση Επιχειρήσεων 
(Πάτρα)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΒΙ∆ΙΟΥ
• Μαχαίρα Μαρία του Δημητρίου και της Μα-

ρίνας το γένος Φιλίππου Σκούλου Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας (ΕΚΠΑ) – 
Τμήμα Φιλολογίας.

• Κολοτούρου Κωνσταντίνα του Γεωργίου, 
Μαθηματικό Πατρών.

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Καλές σπου-
δές, καλή σταδιοδρομία και καλή επαγγελματι-
κή αποκατάσταση να έχετε!

Για να είµαστε ασφαλείς στο δρόµο: 
Ζώνη, κράνος, τήρηση ορίων ταχύτητας, 
δεν οδηγούµε πιωµένοι και 
δεν µιλάµε στο κινητό!

Η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων 
μας. Πρόκειται για έναν τομέα που κοστίζει 
στη χώρα μας τόσο σε ανθρώπινες ζωές (730 
νεκροί το 2017) όσο και σε οικονομικό επίπεδο. 
Από το 2000 μέχρι το 2015  ξοδεύτηκαν πάνω 
από 81.181.704.000 € για την «θεραπεία» 
των τροχαίων, φαντάζει εξωπραγματικό – 
αφορά στο ¼ του χρέους – όμως αυτή είναι η 
πραγματικότητα! Σύμφωνα  με τα στοιχεία του 
προηγούμενου έτους από την ΕΛΑΣ, προκύπτει:

    α)  Οι θερινοί μήνες Ιούλιος-Αύγουστος, 
αλλά και ο Σεπτέμβριος-Οκτώβριος είναι οι 
πλέον «αιματηροί» (λόγω τουρισμού)

   β)  Τα Σαββατοκύριακα είναι οι πιο 
«αιματηρές» μέρες της εβδομάδος.

Το Λεβίδι έχει εύκολη πρόσβαση πλέον από 
την Αθήνα, την Καλαμάτα ή την Πάτρα. Το 
δίκτυο κλειστών αυτοκινητόδρομων είναι 
κομβικής σημασίας για την οδική μας ασφάλεια 

και η ολοκλήρωσή του έχει συμβάλλει θετικά 
στην βελτίωση της ασφάλειας. Τα χιλιόμετρα 
που διανύονται στους αυτοκινητόδρομους 
αυξάνονται καθώς οι Έλληνες αντιλαμβάνονται 
ότι το να ταξιδεύεις ασφαλώς είναι πολύ πιο 
σημαντικό από το αντίτιμο. 

Παρότι γύρω από το Λεβίδι υπάρχουν 
αυτοκινητόδρομοι για κάθε προορισμό το 
δευτερεύον οδικό δίκτυο, με την πάροδο των 
χρόνων, ασυντήρητο και γεμάτο κακοτεχνίες 
θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Στον τόπο μας 
υπάρχουν πολλά αγριογούρουνα είναι σύνηθες 
να τα συναντήσεις βράδυ στο δρόμο. Κινούμενος 
με 100km/h διανύεις περίπου 28m/sec. Λόγω 
χρώματος το αγριογούρουνο αν έχεις συμβατικά 
φώτα καθίσταται ορατό στα 60m με τη μεσαία 
σκάλα και στα 100m με τη μεγάλη σκάλα. 
Δεδομένου ότι ο μέσος οδηγός ακόμη κι αν 
είναι συγκεντρωμένος θέλει 1 δευτερόλεπτο ν’ 

αντιδράσει και το αυτοκίνητο θέλει περίπου 40m 
για να ακινητοποιηθεί με την προαναφερθείσα 
ταχύτητα γίνεται κατανοητό ότι πιθανόν πρώτα 
θα χτυπήσεις το αγριογούρουνο και μετά θα 

Βάλε ζώνη, υπάρχει λόγος!
Του Τάκη Πουρναράκη

καταλάβεις τι ήταν. Λύση: χαμηλότερη ταχύτητα, 
πάντα μεγάλη σκάλα όταν δεν υπάρχει αντίθετα 
διερχόμενο όχημα και αγορά καινούργιου 
αυτοκινήτου το οποίο διαθέτει φώτα τύπου led 
με ακτίνα 300m. 

Στον δεύτερο πίνακα μπορείτε να δείτε τα 
στοιχεία για τα τροχαία στη χώρα μας το 2017. Η 
μείωση 9.5% είναι σημαντική αλλά και ο αριθμός 
των 730 νεκρών πάρα πολύ μεγάλος. Έχουμε 2 
νεκρούς καθημερινά. 

Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε ώστε να είμαστε 
ασφαλείς στους δρόμους; Παραθέτουμε τους 10 
χρυσούς κανόνες για την οδική ασφάλεια:
• Φοράω ζώνη ασφαλείας
• Σέβομαι τους κανόνες των αυτοκινητόδρομων
• Υπακούω στα όρια ταχύτητας
• Ελέγχω τα ελαστικά μου (πίεση, κατάσταση 

ακόμη και τη ρεζέρβα)
• Οδηγώ νηφάλιος  (είμαι επικίνδυνος 

μεθυσμένος ή υπό την επήρεια ουσιών)
• Προστατεύω τα παιδιά μου (παιδικό κάθισμα)
• Προσέχω (η χρήση του κινητού με καθιστά 

επικίνδυνο)
• Σταματώ όταν είμαι κουρασμένος (καλύτερα 

να φτάσω αργά παρά καθόλου)
• Φοράω κράνος (στη μοτοσυκλέτα και στο 

ποδήλατο)
• Είμαι υποχωρητικός και ευγενικός (σέβομαι 

τους άλλους οδηγούς)


