
Προσπαθώ να γράψω με γενναιοδωρία  για τη 
χρονιά που πέρασε, μα ωστόσο  με ονοματεπώ-
νυμο κρυμμένο πίσω από τη μάσκα, το χέρι μου  
διστάζει   «Για μια χούφτα ευ ζούμε όλοι μας, κι 
ας όψεται η απροσεξία του χρόνου. Θα τιμω-
ρηθεί»έγραψε ο Οδυσσέας Ελύτης.Mε αυτή την 
παρηγορία και με την αίσθηση πως ζήσαμε και 
όμορφα,απλά δεν είχαμε τη διάθεση να ανακα-
λύψουμε την αιτία τους, θα  προσπεράσω το 20.

Η Θεατράλως βρέθηκε λαβωμένη και προσω-
ρινά  απούσα αλλά ετοιμοπόλεμη και ενωτική 
για να προσπεράσει τα δύσκολα και να βρεθεί 
πάλι κοντά στον κόσμο της.

«Τὶς πιὸ ὄμορφες μέρες μας
δὲν τὶς ζήσαμε ἀκόμα

Κι ἂχ ὅ,τι πιὸ ὄμορφο θά ῾θελα νὰ σοῦ πῶ
Δὲ στό ῾πα ἀκόμα.»  

Αυτή είναι η υποσχεσή μας. 
Θα’ρθουν ανέμελες και φωτεινές μέρες, αρκεί 

να τις προσδοκούμε.
Σ’άλλους καιρούς, μην έχοντας τη διάψευση 

του παρελθόντος, θα ευχόμουν πολλά.Στις μέ-
ρες μας θα ευχηθώ αυτό: Πίστις, Ελπίς, Αγάπη. Τα 
τρία ταύτα. Μείζων δε τούτων, η Αγάπη.»

(Απόστολος Παύλος)

ΘΕΑΤΡΑΛΩΣΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΒΙΔΙΟΥ
ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 & ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021

«Να ζωγραφίζεις ήλιους όταν βρέχει
κι όταν χιονίζει να φυτεύεις γιασεμιά.

Να προχωράς όταν ο αέρας δυναμώνει
κι όταν νυχτώνει να χαράζεις πρωινά.»

Μες στο 2020 πολλούς ήλιους ζωγραφίσαμε, πολλά γιασεμιά φυτέψαμε, πολλά πρωι-
νά χαράξαμε...Και το κάναμε γιατί αναγκαστήκαμε, οι συνθήκες μας ανάγκασαν! 

Άλλαξε η ζωή μας, άλλαξαν οι συνήθειες μας, άλλαξε ο τρόπος επικοινωνίας μας... 
Άλλαξαν τα πρόσωπά μας! Μάθαμε να μιλάμε με τα μάτια, μιας και το στόμα μας είναι 
καλυμμένο. Μαθαμε να εκφράζουμε με λόγια όσα πριν τα εκφράζαμε με μια αγκαλιά... 

Μάθαμε να περνάμε χρόνο με τον εαυτό μας! Μάθαμε καλύτερα εμάς και την οικογένειά 
μας... Μάθαμε να έχουμε υπομονή,  να ελπίζουμε, να σεβόμαστε... Μαθαμε να εκφρά-
ζουμε την αγάπη μας με πρωτότυπους τρόπους, να είμαστε «κοντά» από απόσταση...

Αναθεωρήσαμε! Καταλάβαμε τη σημασία του να έχουμε την υγεία μας... Καταλάβαμε 
τη σημασία της ελευθερίας, τη διαφορά μοναξιάς και μοναχικότητας, τη σημαντικότητα 

του να μπορείς να έχεις επιλογές... καταλάβαμε τη σημασία της ανθρωπινης επαφης... 
καταλάβαμε ότι είμαστε πιο δυνατοί από όσο νομίζαμε... 

Καταλάβαμε και αναθεωρησαμε πολλά ο καθένας με το δικό του τρόπο...!

Το 2020 μαθαμε πιο πολλά από όσα χάσαμε...! Αυτά να κρατήσουμε! Γιατί κάθε αλλαγή 
φέρνει μια κρίση! Μα και κάθε κρίση φέρνει μαζί της αλλαγές και ευκαιρίες...

Αυτές τις ευκαιρίες να εκμεταλλευτούμε το 2021! Προκειμένου να γίνουν όλες αυτές 
οι αλλαγές μια νέα πραγματικότητα πιο σταθερή, πιο ευέλικτη, πιο δίκαιη, πιο αληθινή, 

πιο ανθρωποκεντρική, πιο ίση, πιο δημιουργική και πιο ουσιαστική!

Τωρα περισσότερο από ποτε εύχομαι να έχουμε υγεία και να είναι το ‘21 μια χρόνια 
γεμάτη φως, ελπίδα και πρόοδο, που θα έρθει μόνο αν σήμερα αδράξουμε την ευκαιρία 

για να την φέρουμε εμείς...

«Πιάσε την αστραπή στο δρόμο σου, άνθρωπε· δώσε της διάρκεια· μπορείς!» 

-Οδυσσέας Ελύτης, Απόσπασμα από το ποίημα του «Η Ισόβια Στιγμή»
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Χ Θ Ε Σ   Σ Η Μ Ε ΡΑ   ΑΥ Ρ Ι Ο ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ

PORT PAYE

ΕΛΛΑΣ - HELLAS

PRIORITY
AA. K. Δ. A.

Αρ. Αδ. 1

   Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους τους 
συμπατριώτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.      
Βρισκόμαστε κάτω από τη σκιά της πανδημίας 
που πλήττει ολόκληρο τον κόσμο. Ας ευχηθούμε ο 
καινούργιος χρόνος να εξαλείψει τα πολλά δεινά που 
προκλήθηκαν και να μας δώσει υγεία, δύναμη και 
αισιοδοξία.

Ο παπαΑριστείδης Ζάβος
   Βαρύ πένθος στο Λεβίδι από την πρόωρη απώλεια 
ενός άξιου εκκλησιαστικού λειτουργού αλλά και μιας 
ηρωϊκής μορφής της κοινωνίας. Του εφημέριου των 
Ταξιαρχών π.Αριστείδη Ζάβου.
   Με την πρεσβυτέρα του Αικατερίνη απέκτησαν 
οκτώ παιδιά και ήταν η μεγαλύτερη πολύτεκνη 
οικογένεια στο Λεβίδι τα τελευταία χρόνια.
   Ο μακαριστός ιερέας αλλά και τα παιδιά μετείχαν 
πρόθυμα στις εκδηλώσεις του Συλλόγου. Σύντομο 
αποχαιρετισμό κατά την εξόδιο ακολουθία απηύθυνε 
και ο πρόεδρος Γιάννης Αποστολόπουλος, 
εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του σωματείου μας 
προς την οικογένεια.
Ας είναι αιωνία η μνήμη του.

Ο Σύλλογός μας είχε οργανώσει στο πλαίσιο 
Ανταμώματος μεγάλη εκδήλωση για να τιμήσει τους 
γονείς και να υποδεχθεί όλα τα παιδιά Απένειμε 
τιμητικά διπλώματα στους γονείς και προσέφερε 
συμβολικό δώρο (από μία χρυσή λίρα) , ως «γούρι» 
για καλή τύχη στη ζωή τους.Από την εκδήλωση και η 
φωτογραφία της οικογένειας με τον πρόεδρο Γιάννη 
Αποστολόπουλο.

Νίκη Ιω.Αναγνωστοπούλου.
   Ήταν ίσως η πρώτη γυναίκα ιεροψάλτης στο 
αναλόγιο του Τιμίου Προδρόμου στο Λεβίδι για 
πολλά χρονικά διαστήματα. Γνώστης της βυζαντινής 
μουσικής απέδιδε μελωδικά τουε εκκλησιαστικούς 
ύμνους δημιουργώντας ατμόσφαιρα κατάνυξης.
Εργάστηκε ως υπάλληλος στην Τράπεζα της 
Ελλάδος και χαρακτηριζόταν από ευγένεια και 
καλωσύνη. Απεβίωσε στην Αθήνα σε ηλικία 93 ετών 
τον περασμένο Οκτώβριο και ενταφιάστηκε στο 
Λεβίδι. Συλλυπητήρια στα παιδιά της, την Ουρανία 
(πρώην πρόεδρο του Συλλόγου) και τον Κώστα, 
καθώς και τους λοιπούς συγγενείς.

Δημήτριος Κικίτης.
   Γεννημένος στο Λεβίδι μετοίκησε πριν πολλές 
δεκαετίες στην Αθήνα, όπου ασχολήθηκε με 
υδραυλικές εργασίες. Ενεργό μέλος του Συλλόγου 
πάντα πρόθυμος και καλόκαρδος, Έφυγε τον 
περασμένο Σεπτέμβριο σε ηλικία 92 ετών Η κηδεία 
του έγινε στην Αθήνα. Θερμά συλλυπητήρια στο 
γυιό του Αλέξη που για πολλά χρόνια συμβάλει 
στο έργο μας από διάφορες θέσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Επίσης στην κόρη του Χριστίνα και τους 
λοιπούς συγγενείς.

Η λειτουργία του Συλλόγου.
   Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα μέτρα για 
την πανδημία, δεν θα πραγματοποιηθεί εφέτος η 
τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου μας Για την 
κάλυψη των πάγιων δαπανών αίθουσας κ.λ.π., οι 
συμπατριώτες μπορούν να καταθέτουν τις συνδρομές 
ή ενισχύσεις στο λογαριασμό του Συλλόγου στην 
Τράπεζα Πειραιώς αρ.5029-085713-678, με παράλληλη 
ενημέρωση της ταμία κας Αγγελικής Βασιάκου.
(Τηλ 2109562974 - Kιν 69722699) για σχετική καταχώρηση.
   
Έχουν κατατεθεί πρόσφατα τα εξής ποσά:
• Νανά Π, Αποστολοπούλου ευρώ 50 €
• Γιώργος-Βασιλική Γιαννικοπούλου ευρώ 30 €
• Παναγιώτα Καρβουνιάρη ευρώ 30 €
• Κώστας Ναπ.Αναγνωστόπουλος ευρώ 100 €,         

στη μνήμη των γονέων του Ναπολέοντα και Ειρήνης.
• Γιάννης Π. Αποστολόπουλος 100 €, στη μνήμη των 

γονέων του Παναγιώτη και Παρασκευής.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ
ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΥ:

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α  Π Ε Ι ΡΑ Ι Ω Σ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:  6126-040030-102

IBAN:  GR55 0171 1260 0061 2604 0030 102
SWIFT-BIC:  PIRBGRAA

Διαβάστε μας 
και στο internet!

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

www. fs-levidi.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΩΝ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

«Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»

Ευχές για το 2021

Τ Ο Π Ι Κ Η  ΚΟ Ι Ν Ο Τ Η ΤΑ  Λ Ε Β Ι Δ Ι Ο Υ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κατόπιν συνέντευξης του Δημάρχου Τρίπολης Κου Τζιούμη Κ. μας 
εδόθησαν οι πιο κάτω απαντήσεις για τα έξι βασικά θέματα που προω-
θεί η νέα δημοτική αρχή και αφορούν το Λεβίδι.

1. ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ: Βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης για 
οριστικοποίηση του σχεδίου πόλης που αφορά το Λεβίδι. Οριστική 
πρώτη αποτύπωση εντός του πρώτου τριμήνου του 2021 από τον ανά-
δοχο (τεχνικό γραφείο Κου Σαμπράκου).

2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ: Έχει ήδη δημοπρατηθεί ο βιο-
λογικός καθαρισμός και στις 29/12/2020 δημοπρατείται και το αποχε-
τευτικό δίκτυο, πίστωση εξασφαλισμένη.

3. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: Έχει υποβληθεί έτοιμη με-
λέτη στην περιφέρεια, για ένταξη του έργου στο πρόγραμμα ΤΑΠ-
ΤΟΚ της περιφέρειας. Πρόκειται για εξωτερικές κτιριακές εργασίες 
επισκευής και συντήρησης κτιρίου, στεγανοποιήσεις, επισκευές φθο-
ρών και κακοτεχνιών. Συντήρηση και αξιοποίηση του θεατρικού χώ-
ρου που βρίσκεται πίσω από το μουσείο.

4. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥ-
ΚΕΙΟΥ ΛΕΒΙΔΙΟΥ: Έχουν ήδη αρχίσει οι εργασίες ενεργειακής ανα-
βάθμισης, από τον Οκτώβριο του 2020 και συνεχίζονται από τον ανά-
δοχο εργολάβο.

5. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΕΣΟ-
ΝΤΩΝ. Εντός Δεκεμβρίου 2020 δημοπρατείται το έργο. Αφορά πλα-
κόστρωση με χτυπητή μαρμαρόπλακα, 205m2 επένδυση γύρω-γύρω 
με μαρμάρινο σοβατεπί ενώ θα έχει προηγηθεί υποδομή (σκάψιμο) για 
φωτισμό του χώρου και αναμονές. Στις 4/12/2020 έγινε η τελική και 
οριστική καταμέτρηση του χώρου από μηχανικούς του δήμου, με την 
παρουσία του Αντιδημάρχου Κου Κανελλόπουλου Α. και την σύμφωνη 
γνώμη του Τ.Σ Λεβιδίου.

6. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Φ.Σ. : Δημοπρατήθηκε το έργο, ανάδο-
χος εργολάβος Κος Αναστόπουλος. Υλοποίηση έργου Μάρτιος 2021, 
πίστωση εξασφαλισμένη.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: Με πρωτοβουλίες και ενέργειες του Τ.Σ. Λεβιδίου σε 
συνεργασία με τον δήμο (αρμόδιους Αντιδημάρχους)

31/8/20: Έγινε σε όλο το χωριό κοπή κλαριών και δέντρων που κάλυ-
πταν μέρος των Δημοτικών δρόμων, εμποδίζοντας την διέλευση οχη-
μάτων, από το πολυμηχάνημα του Δήμου.

16/9/20: Έγινε απολύμανση στα φρεάτια αποχετεύσεων.
19/10/20: Έγιναν από την πολεοδομία του Δήμου Τρίπολης, μετρή-

σεις, φωτογραφήσεις, εκτύπωση επί πολεοδομικού σχεδίου, οι οποίες 
αφορούν την κατεδάφιση δύο (2) επικίνδυνων κτιρίων στην Τ.Κ. Λεβι-
δίου. Α)Παλιά οικία (Νταρνταγάνη) ιδιοκτησίας Βασιλείου Γκιντώνη 
και Αφών Γιαννακόπουλου, Β) οικία Μύρη, κατόπιν απόφασης – αιτή-
σεως του Τ.Σ. Λεβιδίου, προς το Δήμο, λόγω μεγάλης επικινδυνότητας.

17/11/20: Έγιναν ασφαλτοστρώσεις: Στην είσοδο Λεβιδίου από Τρίπο-
λη, στο δρόμο Ταξιαρχών από Καρυά εώς εκκλησία, στο παραχωρηθέν 
κομμάτι δρόμου στο Δήμο από ιδιοκτησία Δημοσθένη Παπαναστασί-
ου. Μελλοντικές ασφαλτοστρώσεις, τέλος Απριλίου, με καινούρια ερ-
γολαβία και στους δρόμους που έχουν προγραμματιστεί από το Τ.Σ. 
και έχουν αποσταλεί στο Δήμο.

3/12/20: Έγινε καθαρισμός- διάνοιξη φρεατίων όμβριων υδάτων, εν’ 
όψη χειμερινής περιόδου (Παπάλουκα, Κακωνέικα, περιοχή Αγ. Τρύ-
φωνα) και έγινε διάνοιξη χαντακιών. Ξύσιμο, για βελτίωση βατότητας, 
αγροτικών δρόμων, καθάρισμα δρόμων που οδηγούν ειδικά σε κτηνο-
τροφικές και μελισσοκομικές μονάδες.

4/12/20: Έγινε καθάρισμα σε δυο σημεία (ανεξέλεγκτες χωματερές!) 
από πεταμένα υλικά από ανεγκέφαλους (Καρυά, Σφαγεία) και καθάρι-
σμα ξερών κλαδιών σε διάφορα σημεία του χωριού.

4/12/20: Υπεβλήθη αίτημα προς ΔΕΥΑΤ (Αρ.Πρωτοκ. 52/1-12-20) για 
άμεση συντήρηση του μηχανισμού της γεώτρησης (θέση πλησίον ερ-
γοστασίου Αφών Καμπέλου), λόγω πολυετούς απουσίας συντήρησης 
αλλά και διότι με την συνεχιζόμενη ανομβρία η χρήση της γεώτρησης 
θα είναι πολύ πιο συχνή απ΄ ότι μέχρι τώρα, καθ΄ ότι η παροχή νερού 
από το Μεθύδριο προς Λεβίδι έχει μειωθεί δραματικά, μη καλύπτοντας 
τις ανάγκες των δημοτών.

8/12/20: Υπεβλήθη αίτημα Α.Π. 53/21-12-20 από το Τ.Σ. προς την αρ-
μόδια υπηρεσία του Δήμου για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων 
αυτοκινήτων στην τοπική κοινότητα Λεβιδίου.

                                                                                                                Χ.Λ.

ΙΟΥΛΙΟΣ /
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

2021

μουσικην
την γε αληθωσ
μουσικην πασι 
μεν ανθρωποισ 
οφελοσ ασκειν
αρκασι δε και
αναγκαιον
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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
Ξενώνας Γιάννη Πάρχα: 
 27960 22309, 27960 22280
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
filotexnikoslevidiou@gmail.com

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:
ΤΥΠΟΤΕΧΝΕΙΟ Tηλ: 2710 237436, 

email: typotexneio@gmail.com

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

¢·˘›‰
TËÏ: 27960 - 22 667

KÈÓ: 6945 91 10 16

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Παρασκευόπουλος Γεώργιος Νικ. ....... 20 €.
Αδαμόπουλος Κων/νος  ......................... 20 €.
Κοντοβαζαινίτη Ουρανία  ..................... 20 €.
Μαθιουδάκη Αρετή  ............................... 20 €.
Αποστολοπούλου Αθανασία Παν.  ...... 40 €.
Κατσαρός Ιωάννης  ................................ 30 €.
Κατσαρός Αλέξιος  ................................. 30 €.
Σκούλος Κων/νος  .................................. 30 €.
Σκούλος Γεώργιος .................................. 30 €.
Σκούλος Τρύφωνας  ............................... 30 €.
Αναγνωστόπουλος Ναπολέων  ............ 60 €.
Τζαβράγκος Χρήστος  ........................... 20 €.
Κατραλή Γεωργία Κων.  ......................... 50 €.
Μαμάκου Κωνσταντίνα  ....................... 20 €.
Θεοδωρέλου Δέσποινα Νικ.  ................ 30 €.
Θεοδωρέλου – Πάρχα Διαμάντω Νικ.  ........ 
.................................................................... 30 €.
Δραβίλα Κων/να Φωτ.  .......................... 20 €.
Κατσιάπης Χρήστος Κων.  .................... 50 €.
Κομιώτη Ελένη  ...................................... 20 €.
Πάρχα Σοφία Παν.  ................................. 50 €.
Πάρχα – Πουρναράκη Πόπη  ............... 50 €.
Λαζαρόπουλος Ιωάννης Γεω. ............... 30 €.
Βλαχοκυριάκου Αναστασία Γεω.  ......... 20 €.
Γαλάνη Βασιλική Παν. – Πάσχας Παν/της   
.................................................................... 20 €.
Καραχάλιου Χριστίνα  ........................... 20 €.
Ρογάρης Γεώργιος Δημ.  ........................ 20 €.
Ρογάρης Δημήτριος Γεω.  ...................... 20 €.
Ρογάρης Φωτεινός Γεω.  ........................ 20 €.
Πάρχας Παναγιώτης Κων.  ................... 20 €.
Πεπόνης Βασίλειος &amp; Βιργινία  .. 40 €.
Μαγκλάσης Γεώργιος Παν.  .................. 20 €.
Τσιώλης Ιωάννης Χρ.  ............................ 20 €.
Τσιώλης Δημήτριος Κυρ.  ...................... 20 €.
Λούρμα Μαρίνα Κων.  ........................... 25 €.
Δημητρακοπούλου – Καράππα Αθανασία  . 
.................................................................... 25 €.
Μέλλου – Λούρμα Βασιλική  ................ 30 €.
Ντούρα Ελένη  ........................................ 50 €.
Πάρχα Σταυρούλα Παν.  ........................ 50 €.
Πεπόνης Κων/νος Σάββα  ..................... 30 €.
Κουτσούγερα Αριστέα  .......................... 20 €.
Ρογάρης Δημήτριος Κων.  ...................... 50 €
στη μνήμη του πατέρα του Ρογάρη Κων/νου.
Οικογένεια  Καρέλα Ελένη Χα Βασιλ.
.................................................................... 50 €.
Μήτρου Βασίλω Χα Ιωα.
(Κοντοβουνίσιου)  .................................. 25 €.
Μήτρου Θεοδώρα Ιωα.
(Κοντοβουνίσιου)  .................................. 25 €.
Παναγόπουλος Γεώργιος Δημ.  ............ 30 €.
Τσιώλη Μαρία Κων. ............................... 20 €.
Τσιώλη Κων/να Κων.  ............................. 20 €.
Μούκα Γεωργία  ...................................... 20 €.
Ρέντζη Θεανώ ......................................... 20 €.
Ρογάρη Μαριγώ Παν. Ρογάρη – Μουκου-
ράκη Μαρία  ............................................ 50 €.
Χλιαουτάκη – Θεοδωρέλου
Ζαχαρούλα  .............................................. 20 €.
Ξυνός Βασίλειος Κων.  ........................... 50 €.
Παπαναστασίου Αναστάσιος Παν. ...... 40 €.
Σκούλου – Μαχαίρα Μαρίνα  ............... 20 €.
Γαλάνη Ιουλία  ......................................... 20 €.
Ξυνός Μιχαήλ  ......................................... 50 €.
Αποστολοπούλου Γεωργία  .................220 €.
Βαλκάνος Νίκος Παρ.  ........................... 20 €.
Βαλκάνου – Χλέπα Ελένη Παρ.  .......... 20 €.
Βαλκάνου Σοφία Παρ.  .......................... 20 €.
Δούβρη Αθανασία  .................................. 20 €.
Ξύδη Παναγιώτα Ανδρ.  ........................ 50 €.
Καρέλα Ασπασία .................................... 20 €.
Γιαβή Βίκυ  ............................................... 40 €.
Κοτσιάντου Ρουμπίνη  ........................... 50 €.
Δελής Βασίλειος  ..................................... 50 €.
Παρασκευόπουλος Γεώργιος  ............... 20 €.
Αδαμόπουλος Κωνσταντίνος  .............. 20 €.
Ρογάρης Γεώργιος Δημ.  ........................ 20 €.
Ρογάρης Δημήτριος Γεωργ.  .................. 20 €.
Ρογάρης Φωτεινός Γεωργ.  ................... 20 €.
Ζαφειρόπουλος Μαρίνος & Μανουσάκη – 
ΖαφειροπούλουΕυαγγελία  ..................200 €
στη μνήμη του πατέρα τους
Ζαφειρόπουλου Χαράλαμπου.
Οικ. Μαρίας Δημ. Νικολάου-Αρμόνη
................................................................... 100 €
στη μνήμη της μητέρας & γιαγιάς Νικολά-
ου Χριστίνας Χα Δημ.

ΚΑΝΑΔΑΣ
Γεωργόπουλος Ιωάννης Αναστ.  .......... 50 €.

ΑΜΕΡΙΚΗ
Τσιώλης Νικόλαος Γεω.  ...................... 100 $.

EK¢POME™ E™øTEPIKOY - E•øTEPIKOY
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B·Û›ÏË˜ TÛ·Ú‰›ÎÔ˜ §Â‚›‰È AÚÎ·‰›·˜ 22002
ÙËÏ: 6974 766733, fax: 27960 22264

lakistsardikos80@yahoo.gr

LLEEVVIIDDII

Πολλοί θα έχετε απορήσει επειδή η εφημερίδα δεν κυκλοφόρησε κανονικά στα προηγού-
μενα φύλλα της. Οι λόγοι διάφοροι και έχουν να κάνουν με τις ιδιαίτερες συνθήκες που 
όλοι ζούμε τόσο από κοινωνικής όσο και από οικονομικής άποψης.        

Επειδή ξέρουμε ότι η εφημερίδα είναι ένα μέσο για την επαφή και την επικοινωνία των 
απανταχού Λεβιδιωτών, ιδιαίτερα των μεγαλύτερων με τον τόπο καταγωγής τους, πιστεύ-
ουμε και θα προσπαθήσουμε για την πλήρη αποκατάσταση της κανονικότητας.

Εδώ θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε, να μας ενημερώνετε για το αν θέλετε να λαμβά-
νετε την εφημερίδα μας, ώστε να μην ταχυδρομούμε εφημερίδες χωρίς παραλήπτη. Τα 
ταχυδρομικά έχουν πολύ μεγάλο κόστος για τα φτωχά οικονομικά του συλλόγου. Όπως 
γνωρίζετε η εφημερίδα ανεβαίνει και ηλεκτρονικά.

Πριν 160 χρόνια συστάθηκε στο χωριό μας το πανηγύρι, που 
δεν έγινε φέτος. Απόσπασμα από την «Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως» φύλλο 78, της 29ης Δεκεμβρίου του 1861. 

Σημείωση: Το πανηγύρι στο Λεβίδι είναι το πιο παλιό της πε-
ριοχής. Ενδεικτικά αναφέρουμε πότε συστάθηκαν μερικά άλλα. 
Στην Τεγέα τη δεκαετία του 1870, στα Λαγκάδια το 1876, στο 
Δάρα το 1888, στο Γκορτσούλι το 1901, Μόνο το πανηγύρι της 
Τρίπολης ήταν πιο παλιό και γινόταν “Της Πεντηκοστής”.

Με άλλο Βασιλικό διάταγμα της 16ης Αυγούστου του 1912 
(που δεν εφαρμόστηκε ποτέ) μετατοπίζεται ο χώρος του πανη-
γυριού, από την Παναγία στη Κάτω Βρύση. 

Φαίνεται ότι το Πανηγύρι τότε, είχε τόσο μεγάλη εμπορική 
συμμετοχή που το δημοτικό συμβούλιο Ορχομενού, παραδό-
ξως (εν μέσω επιστράτευσης και πολέμου), ζητάει την εφαρμο-
γή έμμεσου δημοτικού φόρου 3% στα εμπορικά προϊόντα και η 
κυβέρνηση το εγκρίνει. 

 Τελικά από το 1956, μετατοπίζεται το πανηγύρι μέσα στο χωριό. 

Τελειώνουμε με το, από το 1900, Βασιλικό διάταγμα σύστα-
σης εβδομαδιαίας εμπορικής αγοράς στο Λεβίδι, το λεγόμενο 
παζάρι, που διατηρείται , αν και όχι στο μέγεθος παλαιότερων 
χρόνων.

 

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
(μέσα από την «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ



Εις μνήμην
Με την συμπλήρωση 50 και 45 ετών αντίστοιχα από την εκδημία 
των γονέων τους Παναγιώτη και Παρασκευής Αποστολοπούλου, 
τα παιδιά τους Γιάννης, Γεωργία, Βασιλική και Χριστίνα 
προσέφεραν στη μνήμη τους το ποσό των 300 ευρώ στον ιερό 
ναό Τιμίου Προδρόμου και από 200 ευρώ στους ναούς Αγίου 
Γεωργίου και Παμμεγίστων Ταξιαρχών. 

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
    Η Ζαφειροπούλου Χρυσάνθη Χα Χαρ., προσέφερε στο 
εκκλησιαστικό συμβούλιο το ποσό των 200 € στη μνήμη του 
συζύγου της Ζαφειρόπουλου Χαράλαμπου.
    Οι οικογένειες: Ρογάρη Δημητρίου Κων., Ρογάρη Ιωάννη Κων. 
& συζ. Ρογάρη Αγγελική Ιωα. προσέφεραν στο εκκλησιαστικό 
συμβούλιο το ποσό των 150 € στη μνήμη του Ρογάρη 
Κωνσταντίνου Δημ.
  Η Γιαννακοπούλου-Κόσσυβα Μαριγώ & ο σύζυγός της 
Γιαννακόπουλος Κώστας προσέφεραν στο εκκλησιαστικό 
συμβούλιο σεβαστό χρηματικό ποσό για την αγιογράφηση της 
ωραίας πύλης στη μνήμη της αδελφής της Τσιώλη Σοφίας Θεοδ., 
το γένος Κόσσυβα Γεωργίου.
   Η Μήτρου Βασιλική Χα Ιωα. (Κοντοβουνίσιου) προσέφερε στο 
εκκλησιαστικό συμβούλιο το ποσό των 50 €, η Μήτρου Θεοδώρα 
Ιωα. (Κοντοβουνίσιου) προσέφερε στο εκκλησιαστικό συμβούλιο 
το ποσό των 50 € & ο Μακρινός Μανώλης προσέφερε στο 
εκκλησιαστικό συμβούλιο των ποσό των 50 €.
   Η Καρβουνιάρη Άννα του Αλεξίου προσέφερε στο 
εκκλησιαστικό συμβούλιο σεβαστό ποσό. 
   Ο Πετρόπουλος Κωνσταντίνος και η σύζυγός του Μαγδαληνή 
προσέφεραν στο εκκλησιαστικό συμβούλιο το ποσό των 50 € 
στη μνήμη της αδελφής της Αβούρη Γεωργίας, το γένος Κατραλή 
Νικολάου & Κανέλας.
   Ο Σύλλογος Λεβιδιωτών Τρίπολης προσέφερε στο 
εκκλησιαστικό συμβούλιο το ποσό των 50 € στη μνήμη του 
πατρός Αριστείδου Ζάβου.
   Προσφέρθηκε στο εκκλησιαστικό συμβούλιο το ποσό των 500 € 
στη μνήμη των Νικολάου & Σμαράγδως Ηλιοπούλου.
   Το εκκλησιαστικό συμβούλιο ευχαριστεί όλους τους παραπάνω 
και τους εύχεται καλή χρονιά με υγεία και αγάπη.
To 2021 να είναι δημιουργικό. 
   Την πρωτοχρονιά το εκκλησιαστικό συμβούλιο Ι.Ν.Π.
Ταξιαρχών έκοψε την πίτα του, τυχερή ήταν η Ζάβου Αθανασία 
Αριστ., να είναι καλότυχη στη ζωή της.
   Το εκκλησιαστικό συμβούλιο ευχαριστεί θερμά όλους εκείνους 
που μας τίμησαν και παραβρέθηκαν στη θεία λειτουργία του 
Μεγάλου Βασιλείου, τη δοξολογία για το νέο έτος & την κοπή 
της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
   Επίσης ευχαριστεί και όλους τους άλλους ενορίτες μας, που 
δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν, λόγω των εκτάκτων μέτρων του 
κορονοϊού-COVID 19.  
   Οι Αδελφοί Χρ. Λαγού προσέφεραν την πίτα και τα γλυκά. 
Επίσης ο Μελής Δημήτρης τα μετέφερε.
   Το εκκλησιαστικό συμβούλιο τους ευχαριστεί θερμά για την 
προσφορά τους και τους εύχεται υγεία, αγάπη, αισιοδοξία 
προσωπική & οικογενειακή, καλές δουλειές και καλά κέρδη στις 
επιχείρησής τους.   
 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
   Οι οικογένειες: Ρογάρη Δημητρίου Κων., Ρογάρη Ιωάννη Κων. 
& συζ. Ρογάρη Αγγελική Ιωα. προσέφεραν στο εκκλησιαστικό 
συμβούλιο το ποσό των 150 € στη μνήμη του Ρογάρη 
Κωνσταντίνου Δημ.
   
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
   Οι οικογένειες: Ρογάρη Δημητρίου Κων., Ρογάρη Ιωάννη Κων. 
& συζ. Ρογάρη Αγγελική Ιωα. προσέφεραν στο εκκλησιαστικό 
συμβούλιο το ποσό των 150 € στη μνήμη του Ρογάρη 
Κωνσταντίνου Δημ.
   Οι Νταγιάντης Βασίλειος & Αικατερίνη προσέφεραν στο 
εκκλησιαστικό συμβούλιο το ποσό των 50 € στη μνήμη των 
γονέων τους Δημητρίου & Άννας Νταγιάντη.
   Οι Νταγιάντης Νικόλαος & Βασίλειος προσέφεραν στο 
εκκλησιαστικό συμβούλιο το ποσό των 50 € στη μνήμη των 
Προκοπίου & Μαρίας Νταγιάντη.
   Ο Κανδαλέπας Παναγιώτης προσέφερε στο εκκλησιαστικό 
συμβούλιο το ποσό των 800 € στη μνήμη της συζύγου & γονέων.
   Ο Γεωργόπουλος Ιωάννης του Αναστασίου και η σύζηγος του 
Βασιλική προσέφεραν στο εκκλησιαστικό συμβούλιο το ποσό 
των 300 € στη μνήμη των γονέων του Αναστασίου, Παρασκευής, 
Θεοδώρου, Γεωργίας.

  Το εκκλησιαστικό συμβούλιο ευχαριστεί τους Αφούς Χρ. Λαγού, 
για την πίτα και τα γλυκά που προσέφεραν, κατά την εορτή της 
κοπής πίτας στις 6-1-2021.
Επίσης ευχαριστεί τον Μελή Δημήτρη για την εξυπηρέτηση που 
μας πρόσφερε. 

ΤΟ ΛΕΒΙΔΙ - 3

Αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τις βαθύτατες και ειλικρι-
νείς ευχαριστίες μας για τα συλλυπητήρια μηνύματα, την συγκινητική 
παρουσία σας στην Εξόδιο ακολουθία και τις εκδηλώσεις συμπαρά-
στασης στο βαρύ πένθος μας για την απώλεια του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα και παππού, Ιερέως Αριστείδη Ζάβου.

Σταθήκατε και στέκεστε δίπλα μας με τα εγκάρδια επαινετικά σας 
λόγια, την σκέψη σας, την αγάπη σας, τα τηλεφωνήματά σας. Οι 
ολόθερμες προσευχές σας, για την αιώνια ανάπαυσή του, «εν σκηναίς 
δικαίων και εν χώρα ζώντων», είναι δηλωτικές και βεβαιωτικές της 
αληθινής αγάπης.

Ο πολυαγαπημένος μας πατέρας και σύζυγος ευλογήθηκε από τον 
Θεό να δοκιμάσει και τα μικρά και τα μεγάλα(έντιμο βίο, αξιοθαύμα-
στη πνευματική προετοιμασία για τον θάνατο, πολύτιμη και ισόψυχη 
σύζυγο, ευλογημένα παιδιά και εγγόνια).

Ιδιαιτέρως και ευσεβάστως ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο Ποι-
μενάρχη και Μητροπολίτη της Ιεράς Μητρόπολης Μαντινείας και 
Κυνουρίας κ.κ. Αλέξανδρο, τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τεγέας κ.κ 
Θεόκλητο, τους ιερείς και τους ιεροψάλτες για την τιμή που επεφύλα-
ξαν στον εκλιπόντα και στην οικογένειά μας, με την παρουσία τους 
στην Εξόδιο ακολουθία και με τον επικήδειο που εκφώνησαν και μας 
συγκίνησε βαθύτατα.

Θερμά ευχαριστούμε και τους εκφωνήσαντες επικήδειο λόγο:
Εκ μέρους των ενοριτών Ι.Ν Παμμεγίστων Ταξιαρχών, τον κ. Βα-

σίλειο Ζάβο.
Εκ μέρους του εκκλησιαστικού συμβούλιου Ι.Ν Αγίου Γεωργίου, 

τον κ. Βασίλειο Κάππο Εκ μέρους του Συλλόγου Λεβιδιωτών Αττι-
κής «Αλέξανδρος Παπαναστασίου», τον κ. Ιωάννη Αποστολόπουλο.

Εκ μέρους του Συλλόγου Λεβιδιωτών Τριπόλεως, την κ. Μαρία 
Κουβαβά Όλα τα καλά λόγια που ακούστηκαν ήταν μια μεγάλη πα-
ρηγοριά για τον απροσδόκητο θάνατό του και μια αναγνώριση της 
μακρόχρονης συμμετοχής του στα κοινά του τόπου μας.

Θα τον θυμόμαστεμε το γλυκό του χαμόγελο, την καλή του κουβέ-
ντα, τη βαθιά του ενσυναίσθηση, την μεγαλοσύνη της καρδιάς του, 
την γενναιοδωρία της ψυχής του, την αφοσίωση στις αρχές και τις 
αξίες του, την ακάματο προσφορά του στους συμπολίτες του, που 
τόσο τιμούσε και σεβόταν.

Είναι για όλη την οικογένεια ο Πατέρας που σημάδεψε την πορεία 
της ζωής μας, που με τα πλούσια συναισθήματά του άγγιξε τις καρ-
διές όλων μας.

Με τις θερμότερες ευχαριστίες μας για την συμπαράστασή σας στο 
πένθος μας, σας ευχόμαστε ολόψυχα πάντα με υγεία και αγάπη.

Η οικογένεια

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Τρίπολη 13-1-2021

Πριν από λίγους μήνες αποχαιρετήσαμε τον εξαιρετικό πατέρα Αριστείδη Ζάβο, τον ακούραστο εργάτη, τον ξεχωρι-
στό άνθρωπο, τον άριστο οικογενειάρχη. Απίστευτο που έφυγε τόσο απρόσμενα.

Ο Πανάγαθος θεός τον αγάπησε και τον κάλεσε κοντά του στο ουράνιο θυσιαστήριο, να συνεχίσει εκεί τα θρησκευ-
τικά του καθήκοντα και να προσεύχεται για εμάς. Με μεγάλο πόνο αποχαιρετήσαμε τον Παπα – Αριστείδη και τον 
ευχαριστούμε για τις πολύτιμες υπηρεσίες και τις συμβουλές του. Πάντα παρευρισκόταν στις εκδηλώσεις μας και κάθε 
χρόνο ευλογούσε την πίτα του Συλλόγου μας.

Στην ευλογημένη οικογένειά του ευχόμαστε παρηγοριά. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Λεβιδιωτών Τρίπολης επί τη αγγελία του θανάτου του σεβαστού μας πατρός 

Αριστείδου Ζάβου σύσσωμο εξέφρασε τη λύπη του και

Ομόφωνα αποφάσισε

1. Να παρευρεθεί στην εξόδιο ακολουθία
2. Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του
3. Να προσφέρει χρηματικό ποσό στον ιερό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών.

Οι δραστηριότητες του Συλλόγου μας έχουν ανασταλεί λόγω της πανδημίας. Ευχόμαστε στα μέλη μας και τους απα-
νταχού Λεβιδιώτες Χρόνια πολλά με υγεία και του χρόνου να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά με 
τις οικογένειες μας και με όλα τα πατροπαράδοτα έθιμα.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                                                                        Η Γραμματέας

Μαρια Κουβαβά Παρασκευοπούλου                          Νιτσα Ηλιοπούλου Μανωλοπουλου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ι. ΖΑΒΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

Τα μέλη των διοικητικών συμβουλί-
ων του Αθλητικού και του Φιλοτεχνικού 
ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημα του 
‘‘ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ’’ και κά-
λυψαν τη δωρεά ενός σετ ειδών υγιεινής 
Α.Μ.Ε.Α. για τον εξοπλισμό ενός μπάνιου 
σε ένα από τα σπίτια που φιλοξενούνται 
παιδιά. Το ευχαριστήριο του συλλόγου 
Χαμόγελο του Παιδιού.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΑΠΗΣ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Έφυγε πρόσφατα από κοντά 
μας, εγκαταλείποντας τα εγκό-
σμια και ταξιδεύοντας στις ου-
ράνιες σφαίρες, - σ΄ ένα ταξίδι 
που από καιρό πνευματικά προ-
ετοίμαζε - μία  εξαιρετική κυρία, 
η Κλεονίκη ή πιο γνωστή ως 
Νίκη Αναγνωστοπούλου, χήρα 
του Λεβιδιώτη Ιωάννη Κ. Ανα-
γνωστόπουλου, πλήρης ημερών 
και έχοντας ζήσει μια ολοκλη-
ρωμένη και γεμάτη ζωή. 

΄ 
  Ένας άνθρωπος που είχα τη 
χαρά και την τιμή να γνωρίσω 
, μέσα από τη στενή φιλία μου 
με την κόρη της, και να θαυ-
μάζω, γεγονός που μου δημι-
ουργεί την εσωτερική ανάγκη 
να γράψω λίγα λόγια γι αυτήν. 
Γνώρισα την «κυρία Νίκη» στα 
18 μου, όταν νεαρή φοιτήτρια 
εγκαταστάθηκα στην Αθήνα, 
οπότε ξεκινάει και η σχέση μου 
με την οικογένειά της. Ήταν η 
οξυδέρκειά της, ο δυναμισμός 
του χαρακτήρα της, η έντονη 
προσωπικότητα, η ευγένειά της, 
η μόρφωση και η καλλιέργειά 
της, που μου έκλεψαν την καρ-
διά. Μαζί, ο πάντα άρτιος λόγος 
της, η αρχοντιά της, η αξιοπρέ-
πεια, η ανοιχτή της αγκαλιά και 
η γενναιοδωρία αισθημάτων και 
υλικών αγαθών. Το πράγματι 
αξιοσημείωτο όμως, είναι, ότι η 
γυναίκα αυτή, σχεδόν 35 χρόνια 
μετά την πρώτη μας συνάντηση, 
και ενώ ήδη είχε ξεπεράσει τα 90 
της χρόνια, διατηρούσε στο ακέ-
ραιο, την οξύνοια, την γρήγορη 
αντίληψη, τη δυνατή μνήμη, ένα 
φρέσκο, αγέραστο μυαλό, έως 
το τέλος.

 
   Η «κυρία Νίκη»  διακρίθη-
κε ως εξαίρετη υπάλληλος της 
Τράπεζας της Ελλάδος. Το 1953 
παντρεύτηκε με τον συνάδελ-
φό της Λεβιδιώτη Γιάννη Ανα-
γνωστόπουλο και δημιούργη-
σαν μαζί μια όμορφη οικογένεια. 
Παρ’ όλο που εκείνος έφυγε νω-
ρίς, και η απώλειά του της άφη-
σε ένα δυσβάστακτο κενό, όμως, 
κατάφερε να το μετουσιώσει σε 
δύναμη για να στηρίξει τα παιδιά 
της που ήταν αρκετά νέα τότε, 
την κόρη της Ουρανία και τον 
γιό της Κώστα.

Η βαθιά αφοσίωση και αγάπη 
στον σύζυγό της ήταν εμφανής 
μέσα από κάθε συχνή και συγκι-
νησιακά φορτισμένη αναφορά 
της σε αυτόν. 

Στα πλαίσια μια δίκαιης και ευ-
λογημένης δημιουργίας, έφτια-
ξαν ένα σπίτι στο Λεβίδι, στο 
χωριό που πολύ αγάπησε, που 
το ένιωσε και το έκανε τόπο της, 
καθώς περνούσε σ΄αυτό μεγά-
λα διαστήματα κατά τους κα-
λοκαιρινούς μήνες αλλά και τις 
μεγάλες εορτές, συνάπτοντας 
ειλικρινείς σχέσεις και φιλίες, 
ενισχύοντας παράλληλα συνει-
δητά, σταθερά και γενναιόδωρα 
την τοπική αγορά .

Οι Λεβιδιώτες, που την γνώ-
ρισαν, και ειδικά οι ενορίτες του 
Τιμίου Προδρόμου τη θυμού-
νται έως πρόσφατα, να ψέλνει 
θαυμάσια, από στήθους, στην 
εκκλησία, βιώνοντας κάθε φρά-
ση των ψαλμών. Βαθιά θρη-
σκευόμενη και πάντα συνεπής 
και πιστή στα θρησκευτικά της 
καθήκοντα, υπήρξε εγκρατής, 
λιτοδίαιτη και πειθαρχημένη, 
στοιχεία και μέσα της πνευματι-
κής της οδού, στην οποία άγρυ-
πνα βάδιζε. 

Η «κυρία Νίκη» γεύτηκε έως 
τέλους τα δώρα που η ζωή της 
χάρισε, και αυτά, κυρίως, είναι 
τα δύο παιδιά της που πάντα 
βρίσκονταν δίπλα της, κι εκείνη 
ευτύχησε να τα καμαρώσει να 
προκόβουν και να εξελίσσονται, 
να χαίρουν της εκτίμησης της 
κοινωνίας και να απολαμβάνουν 
την αναγνώριση του επιστημο-
νικού χώρου εκάστου. Απόλαυ-
σε, ως εδικαιούτο, τις πλείστες 
φροντίδες και την αγάπη τους.

Η τελευταία μεγάλη χαρά 
και καμάρι της ζωής της ,όμως, 
υπήρξαν οι δύο εγγονοί της, τα 
παιδιά του γιού της Κώστα, ο 
Γιάννος, που αξιώθηκε να τον 
δει φοιτητή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, νέος με πολλές διακρί-
σεις και στη μαθητική του ζωή, 
αλλά και ως μέλος αθλητικών 
και πολιτιστικών φορέων, στην 
ανατροφή του οποίου μάλιστα 
συνεισέφερε τα μέγιστα κατά τα 
παιδικά του χρόνια, και ο Ηλίας, 
άριστος μαθητής Γυμνασίου, ένα 
πανέξυπνο παιδί, με γνήσια και 
βαθιά ευαισθησία και ιδιαίτερη 
αγάπη για το Λεβίδι. 

Η Λεβιδιώτικη γη, ανταποδί-
δοντας την αγάπη που της χά-
ρισε όλα αυτά τα χρόνια, τη 
δέχτηκε στην αγκαλιά της. Οι 
γλυκές ψαλμωδίες της, που απά-
λυναν την καρδιά μας, έχουν 
ενωθεί σήμερα με εκείνες των 
αγγέλων του ουρανού. Ας είναι 
αιωνία της η μνήμη.

     
      Παναγιώτα Ανδ. Ξύδη

Γεωργία Αβούρη
το γένος Νικολάου Κατράλη  

Θεοδώρα Κορκοφίγκα Δημήτριος Κικίτης του 
Αλεξίου

Δημήτριος Μπουρνάζος

Ιερέας Αριστείδης Ζάβος Μερμίγκη Ζάβου Βασιλική

Χριστίνα ΝικολάουΣοφία Πάρχα

Γεννήθηκε 4/2/1938
Πέθανε 31/10/2020, 82 ετών

Γεννήθηκε 1/2/1929
Πέθανε 18/12/2020, 91 ετών Πέθανε στην Αθήνα στις 

21/08/2020 σε ηλικία 92 ετών

Πατέρας μπορεί να γίνει ο καθένας.
Εσύ όμως ήσουν ο Μπαμπάς μας, ήσουν δραστή-

ριος, υπομονετικός συμβουλευτικός, είχες ανοιχτό 
μυαλό και πάντα τη διάθεση να κουβεντιάσουμε. 

Γεωργός, τυροκόμος, καρεκλάς, οικοδόμος, ψάλτης 
...πάντα προσπαθούσες για την οικογένειά σου.
Ήσουν καλοσυνάτος, λεβέντης και καμαρώναμε 

που ήσουν ο Μπαμπάς μας.
Μας καλλιέργησες το σεβασμό και σε λατρέψαμε.

Σε ευχαριστούμε Χαρούλη.    Αιωνία σου η μνήμη.
Τα παιδιά σου

Ευαγγελία - Μαρίνος

Γεννήθηκε 11/3/1933
Πέθανε 7/8/2020, 87 ετών

Γεννήθηκε 11/3/1933
Πέθανε 7/8/2020, 87 ετών

Πέθανε 1/6/2020, 97 ετών

Πέθανε 20/9/2020, 62 ετώνΠέθανε 9/10/2020, 59 ετών

ΘΑΝΑΤΟΙ 

- Στις 24-7-2020 πέθανε στην Αθήνα και ενταφιάστηκε στο Λεβίδι η Πολίτη 
Αθανασία, το γένος Νικολάου & Μαριγώς Κωστοπούλου, σε ηλικία 93 ετών.
- Στις 26-7-2020 πέθανε στην Αθήνα και ενταφιάστηκε εκεί ο Ρογάρης 
Κωνσταντίνος Δημ., σε ηλικία 82 ετών.
- Στις 15-8-2020 πέθανε στην Αθήνα και ενταφιάστηκε εκεί ο Τσιούσης 
Γεώργιος Κων., σε ηλικία 75 ετών. Φεύγοντας νωρίς από το μάταιο τούτο 
κόσμο, ο εκλιπών άφησε πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Όλοι είχαν και 
έχουν να πουν ένα καλό λόγο. Ο Γιώργος ήταν πάντα πρόσχαρος και γελαστός, 
αξιοπρεπής, ανιδιοτελής, καλόκαρδος, έντιμος άνθρωπος, λεβέντης, γλεντζές, 
κοινωνικός, αθόρυβος, ανοικτός πάντα στην κοινωνία του Λεβιδίου και των 
Λεβιδιωτών εν Αθήναις. Κατά τη θητεία του, ως εν ενεργεία Υπάλληλος 
στη Νομαρχία Αρκαδίας και στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών είχε άριστη 
συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες της Αρκαδίας, αλλά ιδιαίτερα είχε βοηθήσει 
και εξυπηρετήσει πάρα πολλούς συμπατριώτες μας του εσωτερικού & του 
εξωτερικού και όχι μόνο. Καλό σου παράδεισο.
- Στις 20-9-2020 πέθανε στην Αθήνα και ενταφιάστηκε στο Λεβίδι η Μερμίγκη-
Ζάβου Βασιλική Γεωργ., σε ηλικία 62 ετών.
- Στις 24-9-2020 πέθανε η Πάρχα Σταυρούλα Χα Νικ., το γένος Παναγιώτη & 
Αικατερίνης Παναγόπουλου, σε ηλικία 96 ετών.
- Στις 27-9-2020 πέθανε η Αναστασοπούλου Χριστίνα Γεωργ. σε ηλικία 80 ετών.
- Στις 6-10-2020 πέθανε στην Αθήνα και ενταφιάστηκε στο Λεβίδι η 
Αναγνωστοπούλου Κλεονίκη Χα Ιωα., σε ηλικία 93 ετών.
- Στις 9-10-2020 πέθανε ο Ιερέας Ζάβος Αριστείδης Αλεξ., σε ηλικία 59 ετών.
- Στις 15-10-2020 πέθανε στην Αθήνα και ενταφιάστηκε στο Μαρούσι, όπου 
διέμενε ο ΤΖΕΜΠΕΤΖΗΣ Γεώργιος του Δημητρίου Υπ/γος ε.α. ετών 82
- Στις 17-10-2020 πέθανε η Νικολάου Χριστίνα Χα Δημ., το γένος Ιωάννη 
Μπουρνάζου, σε ηλικία 92 ετών. Λατρεμένη μας τι αν έφυγες στα 92 σου χρόνια, 
η απουσία σου είναι ακόμα αισθητή. Στην καρδιά μας βαθιά έχει χαραχτεί η 
αγάπη και η φροντίδα σου για όλους μας, τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου. 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσα μας προσέφερες. Καλό παράδεισο λατρευτή μας 
μητέρα, γαιγιά.
Οικογ. Νίκου Δημ. Νικολάου & Μαρίας Δημ. Νικολάου-Αρμόνη.
- Στις 30-10-2020 πέθανε στο Σύδνεϋ Αυστραλίας και ενταφιάστηκε εκεί η 
Αβούρη Γεωργία, το γένος Νικολάου & Κανέλας Κατραλή, σε ηλικία 82 ετών.
- Στις 14-11-2020 πέθανε ο Ζαφειρόπουλος Χαράλαμπος Θεοδ., σε ηλικία 94 
ετών.   
                Ο Φ. Σ. εκφράζει στους οικείους θερμά συλλυπητήρια.

   Με την αναγγεία του θανάτου του εφημέριου Ιερέα του Ι. Ν. Π. Τ. Λεβιδίου  
Αριστείδου Ζάβου συνήλθε εκτάκτως το εκκλησιαστικό συμβούλιο σήμερα
10 Οκτωβρίου 2020, και αποφάσισε τα ακόλουθα:

1) Να εκφωνήσει επικήδειο λόγο ένα από τα μέλη του εκκλησιαστικού 
συμβουλίου.
2) Η σημαία στο χώρο του Ιερού Ναού να κυματίζει επί τριήμερο μεσίστια.

Ο ΕΠΙΚHΔEΙΟΣ :
   Όταν ένας αξιόλογος άνθρωπος φεύγει από τη ζωή έχει καθιερωθεί, να 
εκφωνείται επικήδειος λόγος σχετικά με τη ζωή, τη δράση και την προσφορά 
του αποδημήσαντος.
   Αποχαιρετούμε, σήμερα, εκ μέρους του εκκλησιαστικού Συμβουλίου του
Ι. Ν. Π. Τ. Λεβιδίου, τον ιερέα μας, τον σεβαστό πατέρα Αριστείδη που 
αφιέρωσε 31 χρόνια της ζωής του στην εκκλησία μας, αφήνοντας ανεξίτηλη τη 
σφραγίδα της δημιουργικότητας του.
    Η εκκλησία των Π. Τ. είναι από χθες ορφανή και η είδηση του θανάτου του 
πάγωσε το χωριό μας. Ο αξιοσέβαστος πατήρ Αριστείδης γεννήθηκε στο Λεβίδι 
το 1961.
Το 1985 παντρεύτηκε την Αικατερίνη Ηλιοπούλου & απέκτησαν οκτώ παιδιά. 
Τα μεγάλωσε μαζί με την Πρεσβυτέρα με πολύ κόπο, αγώνα και τα σπούδασε με 
γνώμονα πάντα τα χριστιανικά ήθη.
   Σεβαστέ μας πατέρα Αριστείδη ήσουν σωστός οικογενειάρχης που με την 
πολυαγαπημένη σύζυγό σου Πρεσβυτέρα Αικατερίνη έφτιαξες μία πολύ 
ωραία οικογένεια . Τα παιδιά σου προκομένα και έντιμα σαν εσένα, σε έκαναν 
χαρούμενο και υπερήφανο. Το ίδιο υπερήφανα νιώθουν και αυτά για σένα.   
   Ευτύχησες να παντρέψεις τρία παιδιά και να δεις ένα εγγόνι. Ήσουν 
κοινωνικός, δημιουργικός, άτομο πολιτισμένο, ανοιχτό πάντα στην κοινωνία 
του Λεβιδίου.
   Η παρουσία πάτερ μας, είχε συνδεθεί με όλες τις μεγάλες στιγμές της ζωής 
μας, με χαρές και λύπες και θα μείνει ανεξίτηλη στις καρδιές μας.
   Στις 2 Φεβρουαρίου του 1999 χειροτονήθηκε διάκονος και την επόμενη μέρα 
χειροτονήθηκε ιερέας. Ως εφημέριος υπηρέτησε τις ενορίες του Λεβιδίου
(Ι. Ν. Π. Τ. Λεβιδίου και Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου). Επιπλέον ως ιερέας εξυπηρέτησε 
ιερούς ναούς των όμορων κοινοτήτων. Από το 1989 και ως το τέλος του βίου 
του υπηρέτησε ως εφημέριος ιερέας στον Ι. Ν. Π. Τ. Λεβιδίου.
   Δεν χρειάζονται πολλά λόγια για την προσφορά του πατρός Αριστείδη στο 
Λεβίδι. Το έργο του είναι γνωστό σε όλους μας. Πέρα από τα εκκλησιαστικά του 
καθήκοντα, που τόσα χρόνια εξετέλεσε απαράμιλλα και υποδειγματικά, υπήρξε 
ακοίμητος φρουρός της εκκλησίας μας, φροντίζοντας συνεχώς και αδιαλείπτως 
για τη συντήρηση και γενικότερα για τον ευπρεπισμό.
   Στα αυτιά μας θα ηχούν για πολλά χρόνια οι μελωδικές ψαλμωδίες σου. 
   Αξιοσέβαστε πάτερ Αριστείδη φεύγεις για πάντα αφήνοντας, όμως, πίσω 
πολύτιμη προσφορά και ως παράδειγμα το έργο σου. Η ανάμνηση και η 
ευγνωμοσύνη μας για αυτά που έκανες για τον καθένα μας και για όλους μας θα 
είναι παντοτινή.
   Τώρα πια θα αναπαυτθείς στον τόπο που τόσο αγάπησες και τίμησες.
   Το εκκλησιαστικό συμβούλιο, οι ενορίτες σου και όλοι οι λεβιδιώτες και οι 
λεβιδιώτισσες, σε αποχαιρετούμε με βαθιά συγκίνηση.
   Αιωνία σου η μνήμη.
   Καλό παράδεισο.

    Σε ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στον αείμνηστο ιερέα μας, τη δαπάνη της 
εξοδίου ακολουθίας κάλυψαν οι ενορίτες του Ι. Ν. Π. Τ. Λεβιδίου.

Ε Π Ι Κ H Δ E Ι Ο Σ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

Όταν ένας αξιόλογος άνθρωπος φεύγει από τη ζωή συνηθίζεται, να εκφωνείται επικήδειος λόγος 
σχετικά με τη ζωή, τη δράση και την προσφορά του αποδημήσαντος.

 Σήμερα η καρδιά του καθενός από μας είναι βαριά! Μαζευτήκαμε να πούμε το τελευταίο αντίο 
στον αγαπημένο σε όλους μας στον «Μπάρμπα Χαράλαμπο» που έφυγε από τη ζωή και ξεκίνησε το 
μεγάλο ταξίδι για την αιωνιότητα, όπου εκεί δεν υπάρχει πόνος, λύπη, θλίψη και στεναγμός.

Αποχαιρετούμε έναν άνθρωπο που για 40 ολόκληρα χρόνια στάθηκε ακούραστος υπηρέτης της 
εκκλησίας μας από τη θέση του επιτρόπου και ιεροψάλτη, πάντα παρών σε όλες τις γιορτές.

 Ξεκίνησε την ιεροψάλτη κι από το καλοκαίρι του 1977 μέχρι το 2017, που δεν μπορούσε να ψάλει, 
λόγω της ηλικίας του.

Ακόμη και όταν ήταν άρρωστος ποτέ δεν παρέλειψε να νοιάζεται, μέσω της αγαπημένης συζύγους 
του Χρυσάνθης & των αγαπημένων του παιδιών για τον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών, τη σκέ-
πη και παρηγοριά της ενορίας μας.

 Αυτή τη σκέπη και παρηγοριά παρακαλούμε τους Παμμεγίστους Ταξιάρχας Μιχαήλ και Γαβριήλ 
να δώσουν στην οικογένειά του υγεία, δύναμη, κουράγιο και υπομονή.

Ήσουν σωστός οικογενειάρχης και έφτιαξες με την πολυαγαπημένη σύζυγό σου μία πολύ ωραία 
οικογένεια, τα δύο καλά σου παιδιά την Ευαγγελία και το Μαρίνο. Παιδιά προκομένα και έντιμα 
σαν εσένα που σε έκαναν χαρούμενο και υπερήφανο. Το ίδιο υπερήφανοι νιώθουν τα παιδιά σου και 
τα εγγόνια σου.

Τα παιδιά σου δημιούργησαν επίσης ωραίες οικογένειες και εξαιρετικούς συζύγους και παιδιά. Τρία 
χαριτωμένα εγγόνια και τρία δισέγγονα.

Πόσο αγαπούσες και καμάρωνες για όλους, με το δίκιο σου.
Ήσουν κοινωνικός, καλοσυνάτος, πολιτισμένος άτομο και δεν το έκρυβες, δημιουργικός ανοιχτός 

πάντα στην κοινωνία του Λεβιδίου.
 Ήσουν αθόρυβος και ευσεβής χριστιανός. Για το λόγο αυτό το Δεκέμβριο του 2017 ο Φ.Σ. Λεβι-

δίου τον βράβευσε αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά του στην ιεροσύνη στην Ορθόδοξη 
πίστη και στην κοινωνία γενικότερα.

Σήμερα μπάρμπα Χαράλαμπε θα συναντήσεις τον πάτερ Αριστείδη και εκεί που είστε ψηλά στον 
ουρανό θα ψέλνετε μαζί όπως ψέλνατε εδώ στον Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών όλα αυτά 
τα χρόνια. Το εκκλησιαστικό συμβούλιο και οι ενορίτες σε αποχαιρετούμε με βαθιά συγκίνηση.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.
ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ.
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Εν μέσω κορονοϊού ο ενθουσιασμός για τα 200 έτη από την εθνεγερσία έχει κοπάσει. Ο νέος ιός κυκλοφορεί με διακριτικό το 
19, χρονολογία ορόσημο μιας νέας εποχής, μετακορωνοικής όπου θα ζήσουν οι νέες γενιές, όπως οι προπάπποι μας έζησαν την 
μετά την τουρκοκρατία και οι γονείς μας την μεταπολεμική.

Το περίεργο είναι ότι παρόλο που σε περιόδους πολέμου, γιατί πόλεμο έχουμε με την επιδημία, το διακύβευμα είναι η επιβίωση 
και παρά το γεγονός ότι σε κάθε πόλεμο χάνεται η πρότερη βολική κανονικότητά μας, δεν μπορούμε να βρούμε παρηγορητικες 
αντιστοιχίες μεταξύ του τότε και του τώρα.

Γιατί επιτέλους, πόσο παραπάνω κινδυνεύουμε από έναν κλέφτη με το καριοφίλι του; Πόση παραπάνω αβεβαιότητα υπήρχε 
όταν ο «γέρος» με δυσκολία μάζευε τα παλλικάρια του; Ποιος μπορούσε να βεβαιώσει την αποτελεσματικότητα ενός μπουρ-
λότου μέσα στην νύχτα; Τι ωφελούσε ένα ταμπούρι στο βουνό, ένα χάνι στην Γραβιά, ένας απελπισμένος χορός στον Ζάλογγο!

Οταν ο εχθρός παραπέμπει στον θάνατο, δεν διαφέρει η αιτία που μας έφερε ενώπιόν του. Ολες μας οι συμφορές σαν έθνος 
είναι αυτά καθ εαυτά γεγονότα, απλά συμβάντα μέσα στην αιωνιότητα και είναι η στάση των ανθρώπων που τα τραβά έξω από 
την αφάνεια και αφήνει το αποτύπωμά τους πάνω στην γη.

Για αυτό ας γιορτάσουμε το 21! Δεν υπάρχει πιο ασφαλές όχημα για να διανύσουμε αυτό το διάστημα της αβεβαιότητηας και 
του φόβου και πιο αξιοπρεπή στάση απέναντι στο τι καταγράφει σήμερα η Ιστορία. Τι θα αφηγούνται για μας στον μέλλον;

Πάντα δίπλα στους μεγάλους σχεδιασμούς, τις παρελάσεις τους λόγους και τα πυροτεχνήματα ως εκδηλωσεις μνήμης και 
τιμής, υπάρχει πάντα ο μικρός ανθρωπάκος που αποχωρεί βουβός με το σημαιάκι του.

Σε αυτόν δίνουμε τον λόγο, να ακούσουμε τι έχει να μας πει πέρα, από τους ιστορικούς, τους καταγραφείς, τους ερευνητές και 
τους ειδικούς. Τι έχουν να μας πουν οι άνθρωποι του καφενείου, οι οδοιπόροι, οι περιηγητές, οι επιζώντες και οι παλιννοστού-
ντες. Μας ενδιαφέρει η ανειδίκευτη ματιά τους γιατί δίνει μια άλλη διάσταση στο μεγαλύτερο αφήγημα του έθνους.

Σε καλούμε λοιπόν απλέ, καθημερινέ άνθρωπε και εσένα Ελληνα της ξενιτειάς να γράψεις ένα μικρό κείμενο για τους παλιούς 
δρόμους του 21. Αυτούς που διέσχιζες νέος ή μικρό παιδί, πριν εμφανιστούν οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι που σήμερα σε πάνε 
γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Ενας από αυτούς τους παλιούς δρόμους ίσως ήταν αυτός που οδηγούσε στο χωριό 
σου όταν γύριζες για λίγο στην μικρή γλυκιά πατρίδα. Δρόμοι που διέσχιζες για να πας στην πόλη τα αγροτικά σου προίόντα.

Θυμήσου ταξιδευτή που πέρναγες από τα Δερβενάκια, αν σου ψιθύρισαν τίποτα τα στενά που θες να μας το αφηγηθείς. Εχεις 
μήπως την περιέργεια να επιστρέψεις εκεί να δεις πώς τα βολεύει χωρίς το βλέμμα του περαστικού το άγαλμα του Κολοκοτρώνη; 
Πώς ένιωθες και τι σήμαινε για σένα όταν ξεπρόβαλλε από την στροφή ξαφνικά μέσα στην θάλασσα εκείνο το μικρό οχυρό, το 
Μπούρτζι σαν κατέβαινες τον Αχλαδόκαμπο;

Κι άλλοι κι άλλοι τόποι της Αρκαδίας, μονοπάτια, περάσματα, πατήματα που έριξαν οι αυτοκινητόδρομοι στην ξεχασιά και στην 
καταφρόνια!

Τα κείμενα που θα συλλέξουμε θα συμπεριληφθούν στις εκδηλώσεις της Δημότικης Βιβλιοθήκης Λεβιδίου για το 1821. Οι 
τόποι είναι δικοί μας όχι μόνο επειδή συνδέονται με την ιστορία μας αλλά και επειδή ο καθένας από εμάς, όταν τους διασχίζει, 
γράφει πάνω τους τα δικά του βιώματα.

Τι σημαίνουν για σένα οι τόποι του 21!
Νοηματοδοτήσέ τους με το δικό σου βλέμμα. Δες τους μέσα από το δικό σου φίλτρο, ανάλογα την αιτία που τους διέσχισες, 

τον χρόνο, τους συνοδοιπόρους σου και στείλε μας το δικό σου αφήγημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση levidilibrary@gmail.com

Ηλιακοπούλου Ντιάνα - Μέλος της επιτροπής λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεβιδίου Αρκαδίας.

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

CAR OPTION A.E.
∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓÔ˜ ŒÌÔÚÔ˜ ∆√À√∆∞
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F 2710 22 59 00

TOYOTA

Today
Tomorrow
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ΔΟΜΙΚΑ - ΠΕΤΡΑ

ΛΕΒΙΔΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
THΛ: 27960 22065

THΛ. & FAX: 27960 22665
KIN: 6972 923939

E-MAIL: info@giovas-domika.gr

www.giovas-domika.gr

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  Π.  ΖΙΑΖΙΑΡΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Οδός Αδελφών Π. Ζη 7, Λεβίδι Αρκαδίας
τηλ: 27960 22303,κιν: 6986 658244

email: dziaziaris@hotmail.gr

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

•  Στις 5-8-2020 ο Μέλλος Αθανάσιος του Παντελή και της Βα-
σιλικής το γένος Κων/νου Λούρμα και η γυναίκα του Σιαψά-
λη Χριστίνα-Μαρία, απέκτησαν αγόρι.

•  Στις 30-9-2020 ο Πάρχας Θεόδωρος Κων. και η γυναίκα του 
Ρούσσου Μαγδαληνή, απέκτησαν αγόρι.

•  Στις 26-11-2020 ο Χουντάσης Γιάννης και η γυναίκα του 
Βλαχοκυράικου Αναστασία, απέκτησαν κορίτσι.

•  Στις 4-12-2020 ο Σταματόπουλος Παναγίωτης του Βασιλείου 
και η γυναίκα του Μπισκέμη Βίκυ, απέκτησαν κορίτσι.

•  Στις 9-1-2021 ο Μανιάτης Ευστάθιος Θεο. και η γυναίκα του 
Μπαχούμη Θεώνη Εξαρχ., απέκτησαν αγόρι.

•  Στις 14-1-2021 ο Κολλάρας Αλέξανδρος Λαμπρ. και η γυναί-
κα του Καρβουνιάρη Χρυσοβαλάντου Κων. απέκτησαν δίδυ-
μα (αγόρια). 

 
 Ο Φ. Σ. εύχεται να είναι γερά & καλότυχα!

ΓΑΜΟΙ
 
• Στις 19-9-2020 ο Κατσικάς Αχιλλέας και η Κούστα Βασιλι-

κή Γεωργ. τέλεσαν το γάμο τους.
•  Στις 20-9-2020 ο Σιόλας Στέλιος Ιωα. και η Στρατηγάκη Ει-

ρήνη τέλεσαν το γάμο τους.
•  Στις 3-10-2020 ο Γεωργόπουλος Απόστολος Κων. και η Ζά-

βου Σοφία Αριστ. τέλεσαν το γάμο τους.

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

Φέτος τον Μάρτιο είναι η εποχή των εκλογών 
του Φ. Σ. για την ανάδειξη καινούργιου Δ. Σ..

Λόγω των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν 
για συναθροίσεις και μετακινήσεις και στο πλαί-
σια της ασφάλειας όλων (που πρώτη εφαρμόσα-
με) αποφασίσαμε οι εκλογές να γίνουν μόλις αρ-
θούν τα μέτρα. Ευελπιστούμε να συμμετάσχουν 
περισσότεροι συμπατριώτες μας γιατί η λειτουρ-
γία του συλλόγου είναι υπόθεση όλων μας. 

Οι σύλλογοι έχουν ανάγκη καινούργια πρόσω-
πα, καινούργιες ιδέες που μαζί με την εμπειρία 
των παλιών και με όρεξη για δουλειά να προ-
σφέρουν ανιδιοτελώς στον τόπο ο κάθε ένας στο 
αντικείμενο του. 

Για την νέα ημερομηνία πραγματοποίησης των 
εκλογών, θα ενημερωθείτε από τα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης.

Εκδήλωση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεβιδιου
Ελλάδα 2021

Φ. Σ. ΛΕΒΙΔΙΟΥ
ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Δύο (2) αρδευόμενοι αγροί στην 

περιοχή Έλους Κανδήλας (Μπεντένι – Διακόπι) 

26,850 & 2,721 στρεμμάτων (αρ. τεμ. 1437 & 1438) 

αντικειμενικής αξίας 1.440 € το στρέμμα, σε πολύ 

λογική τιμή.

Πληροφορίες στο τηλ. 6974324326.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: α) Αγρόκτημα στη θέση «Σεχιώτη» 

στο Βάλτο 4,170 στρεμ. Τιμή 4.500 € & β) αγρόκτη-

μα στη θέση «Νούδημος» 4 στρεμ. Περίπου τιμή 

2.000 €

Πληροφορίες στο τηλ. 6974086911.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: Κατάστημα 70 τ. μ. εντός πλα-

τείας με πρόσβαση σε αυτήν, πρώην ουζερί «Σού-

λης»

Πληροφορίες στο τηλ. 2103210241.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Αγροκτήματα στις περιοχές:

Βάλτο 7 στρ., Παναγία 11 στρ. & Καλλιά 3 ½ στρ. 

Πληροφορίες στο τηλ. 6982009636 ή 6973088257.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Αγροκτήματα στις παρακάτω πε-

ριοχές. Α) Βάλτος 3 ½ στρεμ. Τιμή 3.500 € δηλαδή 

1.000 € το στρεμ. Συνορεύει με χαντάκι & Αλεξίου 

Καρβουνιάρη. Β) Σπηλιά – Παναγία 11 στρεμ. Τιμή 

8.250 € δηλαδή 750 € το στρεμ. Συνορεύει με δύο 

αγροτικούς δρόμους με Κακώνη & Βάλτο 7 στρ., 

Παναγία 11 στρ. & Καλλιά 3 ½ στρ.  Βασίλειο Ζή.

Πληροφορίες στο τηλ. 6982009636 ή 6973088257.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ:  Αγρόκτημα 2 ½ στρεμ. Στη θέση Άγι-

ος Βλάσης πλησίον υδραγωγείου Πέρα Βρύσης 

τιμή συζητήσιμη

Πληροφορίες στο τηλ. 6978611589.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: αγροκτήματα στις θέσεις: α)Καλα-

μάκι Έλους Κανδήλας 20.715,02 τ. μ., β)Σταυρωτό 

10.029 τ. μ., Καλλιά 13.505 τ. μ. και άλλα αγροκτή-

ματα. Επίσης ένα οικόπεδο στο σχέδιο πόλης Λε-

βιδίου πλησίον στο σιδηρουργείο του Ζαρμπαλά 

Παναγιώτη.

Πληροφορίες στο τηλ. 6976332748.

1.  -Βαρδιάμπασης Σπύρος Βασιλ.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑ-
ΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙ-

ΑΣ).

2.  -Ζάβου Γεωργία Βασιλ.
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ).

3.  -Κανακάρη Αικατερίνη Χαρ.
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ).

4.  -Κανακάρη Βασιλική Ιωα.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ-

ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ).

5.  -Κλαδούρη Ευαγγελία Δημ.
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ).

6.  -Κωστούρος Βασίλειος Πετρ.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.

7.  -Μήτρου Σοφία Γεω.
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ).

8.  -Μίρτσεβα Άννα Τοντόρ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ).

9.  -Νίνης Μηνάς Νικ.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑ-
ΤΡΑ).

10.  -Παζιούρου Μαρίνα Γεω.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ).

11.  -Τσιώλης Θεόδωρος Νικ.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕ-

ΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 
του Λυκείου Λεβιδίου συγχαίρουν 
θερμά όλους τους μαθητές και τις 
μαθήτριες του Γενικού Λυκείου Λε-
βιδίου, καθώς και τους επιτυχόντες, 
που κατοικούν εκτός Λεβιδίου, που 
έδωσαν τη μάχη τους στις φετινές 
πανελλήνιες εξετάσεις με όποιο και 
αν ήταν το αποτέλεσμα.

 Για τους νεοεισερχόμενους στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση η επιτυ-
χία τους σηματοδοτεί μια νέα αρχή 
προσωπικής, πνευματικής & επαγ-
γελματικής αποκατάστασης στη 
ζωή τους.

 Θερμές ευχές αξίζουν και στους 
γονείς που έδωσαν το δικό τους 
αγώνα και στήριξαν τα παιδιά τους.

 
Επίσης θερμά συγχαρητήρια στους 
εκπαιδευτικούς, που με τη μεθοδική 
τους δουλειά, τους στάθηκαν κοντά 
τους.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΒΙΔΙΟΥ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Μικρές αγγελίες

Γιώργος Ρούνης
Ένας σημαντικός συνεργάτης και φίλος του 

Συλλόγου μας έφυγε από κοντά μας. 25 χρό-
νια   η εφημερίδα μας στηρίχτηκε πάνω του. 
Από την αρχή της δεκαετίας του 90, τότε που 
δειλά δειλά φεύγαμε από το MS DOS για τα 
windows 93 και 95. Τότε που δεν ξέραμε να 
δακτυλογραφούμε και το τυπογραφείο πέρα-
σε σε συστήματα MAC, ο Γιώργος ο Ρούνης, 
που είχε τότε την τεχνική υποστήριξη του τυ-
πογραφείου του Β. Καρύδη, ξενυχτούσε μαζί 
μας για να μας δείξει πως λειτουργούν τα διά-
φορα προγράμματα και πως πρέπει να κινη-
θούμε για να ξεπερνάμε έστω και δύσκολα, τα 
προβλήματα συμβατότητας.

Από το 2005 μέχρι και το προηγούμενο φύλ-
λο το ‘‘207’’ ανέλαβε στο δικό του τυπογρα-
φείο πια την σελιδοποίηση, το τύπωμα και το 
δίπλωμα της εφημερίδας ‘‘το Λεβίδι’’, σε τιμές 
αρκετά συμφέρουσες για το σύλλογο. 

Στα πλαίσια της εξαιρετικής συνεργασίας 
που είχαμε δεν ξεχνούμε τη δωρεάν προσφο-
ρά του τόσο για αφίσες και λαχνούς όσο και 
για τα μεταλλικά ταμπελάκια για τα ράφια της 
Δημοτικής βιβλιοθήκης. Θα ήταν παράλειψη 
μας να μην αναφέρουμε την εξίσου πολύτιμη 
και εξαιρετική συνεργασία μας με τη σύζυγό 
του Δήμητρα, άξια συμπαραστάτιδα τόσο στη 
δουλειά όσο και στη ζωή του αξέχαστου Γιώρ-
γου. Φυσικά ήταν τακτικοί και σε εκδηλώσεις 
του συλλόγου μας.

Εις μνήμη του το Δ.Σ. του Φ.Σ. αποφάσισε 
ομόφωνα να καταθέσει 50 ευρώ σε σύλλογο 
που η οικογένεια του είχε προτείνει. Λόγω 
των περιοριστικών μέτρων δεν παρευρεθή-
καμε στην εξόδιο τελετή. Υγεία, υπομονή και 
δύναμη στους αγαπημένους του. 

Καλό κατευόδιο φίλε Γιώργο.


