
Η μάχη στο Λεβίδι.
Φάινεται ότι οι δυνάμεις των επαναστατών στο Λεβίδι δεν είχαν ορ-

γανωθεί έτσι ώστε να αποκρούσουν τις Τουρκικές δυνάμεις. Είναι πι-
θανό όμως να μην περίμεναν την γρήγορη και με πολλές δυνάμεις απά-
ντηση των Τούρκων. Οι ομάδες των καπεταναίων της Μαντινείας στη 
γραμμή Κακούρι –Ανάληψη υπερφαλαγγίζονται από το Τουρκικό ιππι-
κό και ο ντόπιος καπετάνιος Αλέξης Νικολάου αποκλείεται έξω από το 
Λεβίδι στο Μποντιά με τη φρουρά που είχαν εγκαταστήσει εκεί.

Οι αναφορές μιλούν για το κυρίως σώμα των Ελληνικών δυνάμεων 
να καταλαμβάνει τις πλαγιές πάνω από το Λεβίδι οι δε άμαχοι να κα-
ταφεύγουν στο δάσος από πρίνια που υπήρχε στην περιοχή της Αγίας 
Τριάδας. Μέσα στο χωριό σε επτά  γερά σπίτια παραμένει ο Στριφτό-
μπολας με μικρές δυνάμεις προβάλλοντας δυσανάλογη αντίσταση.

Οι Τούρκοι καταλαμβάνουν το χωριό πολιορκούν αυτά τα σπίτια και 
στην προσπάθεια να τα καταλάβουν έχουν απώλειες. Προσπαθούν να 
τα πυρπολήσουν αλλά φαίνεται η βροχή που άρχισε καθυστερεί  την 
προσπάθεια τους και προλαβαίνει να φτάσει και να συμπαρασύρει μαζί 
του όλες τις δυνάμεις που ευρίσκοντο στο βουνό πάνω από το Λεβίδι  
ο Μανιάτης καπετάνιος Ηλίας Τζαλαφατίνος με την επίλεκτη ομάδα 
του, που τυχαία εκείνες τις μέρες ευρίσκετο στην περιοχή  Βυτίνα-Α-
λωνίσταινα  Αλλά ας δούμε τις περιγραφές

«…Αυτός  δε (Κανέλλος Δελιγιάννης)  ητοιμάζετο και πάλιν να 
στρατοπεδεύση εις την Αλωνίσταιναν, αλλά αίφνης ασθενήσας βαρέ-
ως έμεινεν εντός των Λαγκαδίων. Τούτου ένεκα  θέσας υπό τας διατα-
γάς του Ηλία Τζαλαφατίνου όσους στρατιώτας είχε συναθροίσει, απέ-
στειλεν αυτόν είς Αλωνίσταιναν, διατάξας να διαμένη αυτού μέχρις ου 
ήθελεν αναρρώσει και μεταβή εκείσε και αυτός. Έπεμψε δε συν αυτώ 
και τον Δημήτριον Πλαπούταν ως οδηγόν αυτού. Ως δε έφτασαν ού-
τοι  εις Βυτίναν, ήλθεν η είδησις, ότι οι Οθωμανοί επολιόρκησαν τους 
εν Λεβιδίω εστρατοπεδευμένους Καλαβρυτηνούς, των οποίων αρχη-
γοί ήσαν ο Σωτήρος Χαραλάμπης, ο Σωτήρος Θεοχαρόπουλος και ο 
Π. Αρβάλης μετ΄ ολίγων Τριπολιτών, και ότι βλέποντες  την πληθύν 
του εχθρού απεσύρθησαν εις οχυρωτέρας θέσεις, εκτός των κατωτέ-
ρων αξιωματικών, Αναγνώστου Στριφτόμπολα, Κουλοχέρι, Ιωάννου 
Πετμεζά και Νικολάου Σουλιώτου, οίτινες μείναντες οπίσω  μετά πε-
ντήκοντα περίπου στρατιωτών εντός επτά οικιών επολέμησαν  ηρωϊ-
κώς  ότε και οι ανωτέρω σύντροφοί των με συχνούς ακροβολισμούς 
εμετρίαζον την επ’ αυτούς μεγάλην ορμήν του εχθρού.

Ταύτα μαθών ο Ηλίας Τζαλαφατίνος έπεμψε παραχρήμα τον Δη-
μήτριον  Πλαπούταν μεθ΄ εκατόν στρατιωτών, οίτινες έτυχον τότε 
παρόντες εκεί. Αυτός δε συλλέξας ταχέως και άλλους τετρακοσίους 
έσπευσεν μετά δύο ώρας, ίνα παρευρεθεί είς το πεδίον της μάχης, αφού 
προσέλαβε και τον ευρεθέντα καθ΄ οδόν  Γεώργιον Δημητρακόπουλον 
συνωδευόμενον υπό εκατόν περίπου στρατιωτών. Ούτω δε φτάσας 
εις την μάχην εύρε τους εχθρούς ανάπτοντας πυράν παρά τας οικί-
ας, ίνα κατακαύσωσι τους εντός αυτών Έλληνας. Αλλ́  εκείνοι ιδόντες 
τότε την υπέρ αυτών ελθούσαν βοήθειν, ανέλαβον μέγα θάρρος και 
μαχόμενοι συνάμα άπαντες πεισματωδώς και μετ ένθουσιασμού, ανά-
γκασαν τους εχθρούς να οπισθοδρομήσωσι. Πρώτος δε ο Ηλίας Τζα-
λαφατίνος πάλλων την εν τη χειρί σπάθην και με βροντώδη φωνήν 
προσκαλών τους Έλληνας εις υπεράσπισην των κινδυνευόντων αδελ-
φών ώρμησε κατά των εχθρών.

ΦΩΤΑΚΟΥ (Απομνημονεύματα)
Ο Σαλαφατίνος σε γενική επιστολή του το έτος 1824 χαρακτήρισε 

την μάχη στο Λεβίδι ως τον «πρώτον πόλεμον της νίκης», γραφόντας 
πως «… εις τον ίδιον καιρόν άνοιξε ο πόλεμος εις λεβίδι οπού ήταν οι 
Καλαβρυτινοί, εγώ αγροικώντας τον πόλεμον δεν έχασα καιρόν, αλλά 
επρόφθασα εις λεβίδι, και με εκείνον τον ενθουσιασμόν βλέπωντας 
και ένα γύρον την φωτιάν, οπού ήτον μέσα οι Πετιμεζαίοι, ωρμήσαμεν 
επάνω κατά δαυτού, και πρώτα ο Θεός αμέσως τους ετζακίσαμεν, και 
εκάμαμεν εκείνον τον θρήνον εισεδαύτους, και εγλυτώσαμεν και όσοι 
ήτον κλεισμένοι, ο πρώτος πόλεμος της νίκης…».

Ο Κανέλλος Δεληγιάννης, παρόλο που δεν πήρε μέρος, γράφει στα 
απομνημονεύματά του: «Πρώτος έδωκεν το παράδειγμα της ευτολμίας 
ήτον ο Σαλαφατίνος όστις εφώναξεν πως, όποιος είναι Χριστιανός και 
αγαπά την Πατρίδα να ακολουθήση να σώσωμεν τους κινδυνεύοντας 
αδελφούς μας, και ώρμησεν τρέχων κατά των Τούρκων, τον ηκολούθη-
σαν οι Δημητρακαίοι, ο Πλαπούτας, και όλοι οι στρατιώται. Βλέποντας 
τα άλλα σώματα αυτό το κίνημα, φιλοτιμηθέντα ώρμησαν και αυτοί 
και φθάσαντα αμφότερα εις το χωρίον πυροβολούντα και φωνάζοντα 
ότι «τους επήραμε τους μουρτάτες», φρίκη κατέλαβε τους Τούρκους 
και αμέσως ετράπησαν εις άτακτον φυγήν».  

Δεν πρόλαβε όμως ο Τζαλαφατίνος, ο Στριφτόμπολας, ήδη είχε πέσει.

Παρά τις ελπίδες για υποχώρηση του κορονοϊού με δεδο-
μένο και την επέκταση των εμβολιασμών δυστυχώς η παν-
δημία εξακολουθεί να μαστίζει την ανθρωπότητα με νέες 
μεταλλάξεις .

Έτσι ελάχιστοι συμπατριώτες από το εξωτερικό επισκέ-
πτονται φέτος το Λεβίδι . Οι περιορισμένες έστω αφίξεις 
είναι κυρίως από την Αμερική ενώ για την Αυστραλία υπάρ-
χουν αυστηρές απαγορεύσεις.

Είναι για όλους μας μία δύσκολη κατάσταση και ευχόμα-
στε να απαλλαγούμε σύντομα από αυτή τη μάστιγα που 
έχει κοστίσει τη ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο 
τον κόσμο ενώ τα αυστηρά μέτρα προστασίας αναπόφευ-
κτα έχουν αναστατώσει την οικογενειακή, κοινωνική και 
οικονομική ζωή των πολιτών.

Η ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΟ ΛΕΒΙΔΙ – 200 ΧΡΟΝΙΑ

Ο επίσημος εορτασμός της ιστορικής μάχης έγινε τη Κυ-
ριακή 18 Απριλίου παρουσία των αρχών του νομού Αρκα-
δίας με τήρηση των υγειονομικών μέτρων για την πανδη-
μία. Συμμετείχε και αντιπροσωπεία του συλλόγου μας που 
παραβρέθηκε στη δοξολογία και κατέθεσε στεφάνι στο 
μνημείο των ηρώων.

Ανήμερα της επετείου , 14 Απριλίου , έγινε τηλεοπτι-
κή παρουσίαση στην πρωινή εκπομπή «Περίμετρος» στο 
τρίτο κανάλι της ΕΡΤ με πανελλήνια εμβέλεια . Το σχετικό 
ρεπορτάζ έγινε από τη δημοσιογράφο Πέγκυ Μπρούσαλη . 
Ο πρόεδρος του συλλόγου μας Γιάννης Αποστολόπουλος , 
που με τη δημοσιογραφική του ιδιότητα είχε τη πρωτοβου-
λία και την επιμέλεια της εκπομπής ,έκανε εκτενή αναφο-
ρά και τόνισε μεταξύ άλλων τη σημασία της πρώτης νίκης 
στην αρκαδική μας κωμόπολη που αναπτέρωσε το ηθικό 
των επαναστατημένων Ελλήνων μετά την απογοήτευση και 
τον φόβο από τις συνεχόμενες ήττες στη Καρύταινα και στη 
Βλαχοκερασιά από τους Τούρκους.

Η εκπομπή παρουσιάστηκε μέσα σε εορταστικό σκη-
νικό που έδωσε ξεχωριστό εθνικό χρώμα . Ειδικότερα το 
περικαλές άγαλμα του ηρωικού Αναγνώστη Στριφτόμπολα 
πλαισίωναν από τις δύο πλευρές εντυπωσιακοί φουστα-
νελλοφόροι μέλη της νεολαίας Λεβιδίου που τιμητικά τους 
αναφέρουμε : Δημήτρης Ζάβος , Λάμπρος Θεοδωρέλος , 
Θανάσης Ιω. Κανακάρης και Κωνσταντίνος Νίνης .

Επίσης μπροστά από το άγαλμα ξεχωριστές παρουσίες με 
τη φορεσιά της Αμαλίας η Μαρία Παρασκευοπούλου-Κου-
βαβά και η Νίτσα Ηλιοπούλου ( πρόεδρος και γραμματέας 
αντίστοιχα του συλλόγου Λεβιδιωτών Τρίπολης) καθώς και 
ο Βασίλης Ζάβος (γραμματέας της κοινότητας) με τη παρα-
δοσιακή βλάχικη φορεσιά.

Από την άλλη πλευρά οι ιερείς του Λεβιδίου π.Κωνσταντί-
νος Πανουσόπουλος και π.Παναγιώτης Σταμάτης . Ο πρωτο-
πεσβύτερος π.Κωνσταντίνος έκανε σύντομη αναφορά στη 
θυσία της γερόντισας Γιαννούς Παπαπαρασκευά που σφα-
γιάστηκε από τους Τούρκους έξω από το ναό του Προδρό-
μου επειδή δε μαρτύρησε τα σημεία που είχαν οχυρωθεί οι 
Έλληνες .

Εκτός από την τηλεοπτική παρουσίαση ο Γιάννης Απο-
στολόπουλος φιλοξενήθηκε την ίδια ημέρα στο Πρώτο 
Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας όπου ανέλυσε τη 
σημασία της πρώτης νίκης των Ελλήνων στην ιστορική μας 
κωμόπολη.

Τέλος για το ίδιο θέμα δημοσίευσε δύο σχετικά άρθρα του 
στη καθημερινή εφημερίδα της Αρκαδίας Πρωινός Μοριάς 
και στην ηλεκτρονική εφημερίδα Avecnews.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεβιδίου, 
προκειμένου να τιμήσει τα 200 χρόνια 
από την Εθνεγερσία του 1821, διοργα-
νώνει σειρά εργαστηρίων για παιδιά 
με θέμα  ‘‘Με την Χάρτα του Ρήγα’’.Τα 
εργαστήρια αντλούν το εκπαιδευτικό 
υλικό τους από την Ωνάσειο Βιβλιο-
θήκη. Τα εργαστήρια θα πραγματο-
ποιηθούν τον μήνα Αύγουστο, στον 
χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης ή σε 
ανοιχτό χώρο, αναλόγως της εξέλιξης 
της πανδημίας και απευθύνονται σε 
παιδιά του Δημοτικού. Για την κα-
λύτερη και ασφαλέστερη διεξαγωγή 
τους, παρακαλώ δηλώστε συμμετοχή 
το συντομότερο στο e-mail της βιβλι-
οθήκης levidilibrary@gmail.com με 
την ένδειξη ’’Καλοκαιρινά εργαστή-
ρια’’ ή στο τηλ. 6947775943 - Ντιάνα 
Ηλιακοπούλου.

Στο μήνυμα θα πρέπει να αναφέρεται: 

- Tο ονοματεπώνυμο του παιδιού.
- Η τάξη Δημοτικού που φοίτησε φέτος.
- Το κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας του
   γονέα που υποβάλλει την συμμετοχή.

Σας περιμένουμε με χαρά.
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Συνέχεια αφιερώματος για το 1821 και την Μάχη του Λεβιδίου στις εσωτερικές σελίδες.

Λ ό γ ω  τ ο υ  μ ε γ ά λ ο υ  ό γ κ ο υ  δ η μ ο σ ι ε ύ σ ε ω ν ,  δ ε ν  θ α  δ η μ ο σ ι ε υ θ ο ύ ν  δ ι α φ η μ ι σ τ ι κ έ ς  κ α τ α χ ω ρ ή σ ε ι ς  σ τ ο  π α ρ ό ν  φ ύ λ λ ο .

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ «ΕΜΕΙΣ»;
   Με αφορμή τα όσα συζητούνται σχετικά με τη σύσταση συλλόγου από τη ΝΕΟΛΑΙΑ ΛΕΒΙΔΙΟΥ,
το Δ.Σ. του Φιλοτεχνικού Συλλόγου αποσαφηνίζει τη θέση του, προκειμένου να αποφευχθούν
τυχόν παρεξηγήσεις όσον αφορά στο συγκεκριμένο θέμα.
   Όπως έχει αποδείξει με τη στάση του ως τώρα, όντας πάντοτε αρωγός σε όλες τις δράσεις της
Νεολαίας τόσο σε πρακτικό όσο και σε νομικό επίπεδο, ο Φ.Σ. είναι κάθε άλλο παρά αντίθετος
στην ενεργοποίηση των Νέων μας. Είμαστε μόνο αισιόδοξοι βλέποντας νέους να έχουν όραμα
για τον τόπο μας και να κάνουν δράσεις γι’ αυτόν. Και δεν θα μπορούσαμε να μην είμαστε
χαρούμενοι, μιας και ο σκοπός ύπαρξης κάθε τοπικού φορέα, οφείλει να είναι η προώθηση του
κοινού καλού για τον τόπο και τους ανθρώπους του. Επομένως, οποιαδήποτε δράση είναι προς
αυτή την κατεύθυνση δεν μπορεί παρά να έχει τη στήριξή μας.
   Παράλληλα, αναλογιζόμενοι την ανάγκη στήριξης αλλά και ανανέωσης του Φιλοτεχνικού
Συλλόγου, την ιστορία και το αποδεδειγμένα μακρύ έργο του στο πέρασμα του χρόνου,
σκεφτήκαμε ότι θα ήταν προς όφελος όλων η είσοδος των Νέων στον Φιλοτεχνικό με ενεργό
ρόλο τόσο στη διοίκησή του όσο και στην παραγωγή έργου. Εκτιμήσαμε, δηλαδή ότι οι Νέοι
μας, με το όραμά τους και την όρεξη για δουλειά, θα οδηγήσουν τον σύλλογό μας στην
ανανέωση που τόσο έχει ανάγκη.
   Με αυτά τα κίνητρα τούς προσεγγίσαμε, προσπαθώντας να συζητήσουμε μαζί τους και τους
προτείναμε αυτή τη συνεργασία, όχι θέλοντας να τους «καπελώσουμε», αλλά πιστεύοντας στον
συνδυασμό εμπειρίας και νέων ιδεών μιας και τα δύο χρειάζονται για να προχωρήσουμε
μπροστά, αξιοποιώντας δημιουργικά και όχι οξύνοντας τις διαφορές μας. Εξάλλου, εάν θέσουμε
σαν προϋπόθεση την επιθυμία όλων να βοηθήσουμε τον τόπο μας, οφείλουμε να ξεπεράσουμε
τις όποιες νοοτροπίες μάς κρατούν στάσιμους ή επιφυλακτικούς.
   Είμαστε ένα μικρό χωριό που τα τελευταία χρόνια χάνει συνεχώς κατακτήσεις ετών (από το
Δήμο μέχρι την Αστυνομία, την Τράπεζα κλπ). Δεν είναι ώρα να συνεργαστούμε όλοι προς
την ίδια κατεύθυνση ενωμένοι; Εμείς σαν Δ.Σ. πιστεύουμε στη στήριξη όλων των υπαρχόντων
θεσμών όπως του Φιλοτεχνικού, Αθλητικού, Θεατρικού αλλά και στην αναβίωση του Χορευτικού.
Τι νόημα έχει να γκρεμίζουμε ό,τι με κόπο και μεράκι έχτισαν οι παππούδες μας και οι γονείς μας,
αρνούμενοι την ιστορία μας και τις ρίζες μας, όταν μπορούμε να δώσουμε νέα πνοή στην
κληρονομιά μας;
   Εάν αυτό θέλουμε, τότε όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, οφείλουμε να συνεργαστούμε και να
δουλέψουμε άδολα γι’ αυτόν τον κοινό σκοπό. Εμείς έχουμε την πρόθεση να στηρίξουμε τους
Νέους σε κάθε τους ταξίδι και να είμαστε αρωγοί στις προσπάθειές τους. Αυτό που τους ζητάμε
είναι να στηριχτούν στον Φ.Σ., να αξιοποιήσουν όλα όσα μέχρι σήμερα «χτίσαμε» παρέα, ώστε
να υλοποιήσουν τα οράματα και τους στόχους τους. Δεν αντιτιθέμεθα ούτε στην αλλαγή ούτε
στην ανανέωση, αλλά στην απαξίωση του Συλλόγου μας. Γι’ αυτό τον σκοπό και μόνο με καλή
διάθεση, προτείνουμε τη συνεργασία όλων μας! Ας κάνουμε, επιτέλους, πράξη τα λόγια του
αγωνιστή Μακρυγιάννη «είμαστε εις το ΕΜΕΙΣ και όχι εις το ΕΓΩ. Και εις το εξής να μάθομεν 

γνώση, αν θέλομεν να φκιάσομεν χωριόν, να ζήσομεν όλοι μαζί.»
Το Δ.Σ του Φιλοτεχνικού Συλλόγου
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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

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
- Τα παιδιά της, Λούρας Χρήστος, Λούρας Κωνσταντίνος & 
Λούρα – Δεληγιάννη Ελένη, στη μνήμη της μητέρας τους Πα-
ναγιώτας Λούρα, προσέφεραν στο εκκλησιαστικό συμβούλιο 
το ποσό των 500 €.
- Η Πάρχα Σοφία Παν. & συζ. Κανέλλος Απόστολος προσέφε-
ραν στο εκκλησιαστικό συμβούλιο το ποσό των 100€.
- Η Ζαφειροπούλου Χρυσάνθη προσέφερε στο εκκλησιαστικό
συμβούλιο το ποσό των 100 € στη μνήμη του συζύγου
Χαράλαμπου & των γονέων της Γεωργίου & Παρασκευής
Μυτζήθρα.
- Το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωρ-
γίου προσέφερε στο εκκλησιαστικό συμβούλιο το ποσό των 
100 € στη μνήμη του Μακαριστού Ιερέως Αριστείδου Ζάβου.
- Ο Τσιώλης Νικόλαος Γεωργ. προσέφερε στο εκκλησιαστικό
συμβούλιο το ποσό των 500$ στη μνήμη του πατέρα του Γε-
ωργίου Νικ. Τσιώλη.
- Ανώνυμος προσέφερε στο εκκλησιαστικό συμβούλιο 50 € 
στη μνήμη του Δελή Δημητρίου Θεο., που απεβίωσε τον Απρί-
λιο 2021, σε ηλικία 84 ετών στην Αριζόνα Αμερικής.
- Η οικογένεια Σταμάτη Δημητρίου Χαρ. προσέφερε στο
εκκλησιαστικό συμβούλιο το ποσό των 50 € στη μνήμη του
αδελφού του Σταμάτη Κων/νου Χαρ.
- Για την εικόνα της Αγίας Τριάδος στο εξωκκλήσι Αγία Τρι-
άδα προσέφεραν στο εκκλησιαστικό συμβούλιο το ποσό οι 
παρακάτω:
- Οικογένεια Αιδεσιμότατου Ιερέα Σταμάτη Παναγιώτη 100 €.
- Πάρχας Παναγιώτης Αναστ. 80 €.
- Καρβουνιάρη Βασιλική Χα Παναγ. 50 €.
- Σταματοπούλου Παναγιώτα Χα Πανάγου 20 €.
Για τον στολισμό του επιταφίου προσέφεραν στο εκκλησια-
στικό συμβούλιο οι:
- Οικογένεια Σκούλου Τρύφωνα 100 €.
- Μήτρου Βασιλική Χα Ιωάννη (Κοντοβουνίσιου) 50 €.
- Μήτρου Θεοδώρα Ιωα. (Κοντοβουνίσιου) 50 €.
- Κούστα Κων/να Γεω. 20 €.
- Η οικογένεια Βόγγα Γεωργίου από τον Καναδά, προσέφερε
στο εκκλησιαστικό συμβούλιο το ποσό των 100 € στη μνήμη 
της Καμπέλου Θεοδώρας.

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
- Η οικογένεια Σταμάτη Δημητρίου Χαρ. προσέφερε στο
εκκλησιαστικό συμβούλιο το ποσό των 100 € στη μνήμη του
αδελφού του Σταμάτη Κων/νου Χαρ.
- Ανώνυμος προσέφερε στο εκκλησιαστικό συμβούλιο 50 € 
στη μνήμη του Δελή Δημητρίου Θεο., που απεβίωσε τον Απρί-
λιο 2021, σε ηλικία 84 ετών στην Αριζόνα Αμερικής.

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
- Η οικογένεια Σταμάτη Δημητρίου Χαρ. προσέφερε στο
εκκλησιαστικό συμβούλιο το ποσό των 50 € στη μνήμη του
αδελφού του Σταμάτη Κων/νου Χαρ.
- Ανώνυμος προσέφερε στο εκκλησιαστικό συμβούλιο 50 € 
στη μνήμη του Δελή Δημητρίου Θεο., που απεβίωσε τον Απρί-
λιο 2021, σε ηλικία 84 ετών στην Αριζόνα Αμερικής.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΙΔΟΥ

- Ο Χρήστος Θεοδοσόπουλος από την Αυστραλία,  στη μνήμη 
της αδελφής του Άννας,  προσέφερε για τις ανάγκες της Δημο-
τικής βιβλιοθήκης το ποσό των 570 €

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΒΙΔΙΟΥ
- Η κα. Χριστίνα Ηλιοπούλου του Νικολάου, δώρισε στο Λα-
ογραφικό μουσείο Λεβιδίου έναν αυθεντικό όρθιο αργαλειό,  
από τους λιγοστούς που υπάρχουν, είς μνήμη της θείας της 
(αδελφή της μητέρας της) Χριστίτσας Νικ. Καμπέλου - Κο-
ζαϊτη. Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας και θα τον στήσουμε 
μόλις βρούμε τον κατάλληλο χώρο που απαιτείται λόγω του 
μεγέθους του. 

  Ένας όμορφος χώρος προέκυψε στην Κάτω Βρύση. Μετά από την εθελοντική εργασία  δεκάδων κατοίκων του Λεβιδίου (για μήνες) καθαρίστηκε το ρέμα από την Βρύση μέχρι την Αγ. Παρα-
σκευή. Ένα ρέμα γεμάτο σκουπίδια και αδιάβατο. Στη συνέχεια διαμορφώθηκε ο χώρος, με δρομάκια, με ξύλινα γεφύρια, με προστατευτικά κάγκελα από κυπαρίσσια και με τις λιμνούλες από 
το νερό της Βρύσης όπου κάποια ψάρια επιβιώνουν! Λουλούδια φυτεύτηκαν και ….ο καλλωπισμός συνεχίζεται. Παραδόξως το Λεβίδι είναι το μόνο χωριό της περιοχής που ο εθελοντισμός 

επιβιώνει ακόμη. Ίσως ο σπόρος  της μεταφοράς του νερού τη δεκαετία του 50, της κορυφαίας επίδειξης εθελοντισμού, να δίνει ακόμη βλαστούς.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Γιόκαρη Κωνσταντίνα  ........................................................... 20 €.
Μαντάς Βασίλειος Αλεξ.  ....................................................... 50 €.
Παπασπυρίδης Μιχαήλ  .......................................................... 20 €.
Πάρχα-Πουρναράκη Πόπη  ................................................... 20 €.
Γιόκαρη Ξένια Βασιλ.  ............................................................. 50 €.
Λιούτρα Ελένη  ........................................................................ 20 €.
Αργιανά-Μαντά Παναγιώτα  ................................................ 30 €.
Σκαρμέας Ιωάννης  ................................................................. 40 €.
Κοτσιάντου-Κατσούλα Βασιλική, Κοτσιάντου-Ξύγκου
Ρουμπίνη & Κοτσιάντου-Τσιώλη Αθανασία  ..................... 150 €
στη μνήμη της Παναγιώτας Χα Αλεξ. Λούρα.
Λούρας Χρήστος, Λούρας Κων/νος &
Λούρα-Δεληγιάννη Ελένη  ................................................... 200 €
στη μνήμη της μητέρας τους Παναγιώτας Χα Αλεξ. Λούρα.
Δημητροπούλου-Καράπαππα Αθανασία  ............................ 25 €.
Τσιώλης Ιωάννης Κων.  .......................................................... 50 €.
Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος Ναπολ.  ....................... 50 €.
Οικογένειες Τσούση  .............................................................. 100 €
στη μνήμη του αδελφού τους Γεωργίου Κων. Τσούση.
Γιαννικόπουλος Γεώργιος  ..................................................... 20 €.
Πραγκαστή Δέσποινα συζ. Σωτηρίου  ................................ 50 €.
Πάλλη-Δρούλια Σοφία Χα Στέλιου  ..................................... 20 €.
Στραιτούρη Λίνα  ..................................................................... 50 €.
Αναγνωστοπούλου Ελένη  ..................................................... 20 €.
Κολοτούρου Άννα  .................................................................. 50 €.
Πάρχας Χρήστος Ιωα.  ............................................................ 50 €.
Διαμαντής Θεοφάνης  .......................................................... 100 €.
Πεπόνης Βασίλειος & Βιργίνα  .............................................. 30 €.
Φίλης Ευάγγελος Χρ.  ............................................................. 20 €.
Γκατζιώνη Μαριγώ Μιχ.  ........................................................ 50 €.
Καλλιμάνη Βασιλική Χα Βασιλ.  .......................................... 20 €.
Ζαφειροπούλου Χρυσάνθη  .................................................. 100 €
στη μνήμη του συζύγου Χαράλαμπου Ζαφειρόπουλου &
γονέων Γεωργίου & Παρασκευής Μυτζήθρα.
Πούντος Νικόλαος Ε.  ........................................................... 100 €
στη μνήμη των: Χαράλαμπου Νικ. Πραγκαστή,
Αθανασίου Νικ. Πραγκαστή & Αθανασίου Κων. Πραγκαστή.
Αρβανίτη Φανή  ....................................................................... 20 €.
Καμπέλος Δημήτριος Φιλ.  .................................................... 50 €.
Καμπέλου Κων/να Φιλ.  ......................................................... 50 €.
Γκιντώνη - Παπαιωάννου Φανή Αποστ.  ............................ 20 €.
Κολοτούρου Βασιλική Β/Ο MILIE  .......................................53 €.
Μητρελιάς Δημήτριος  ............................................................ 20 €.
Ντούρας Νικόλαος Σταύρος - Ντούρα Ελένη .................... 50 €.
Πανοπούλου Νέλλη .............................................................. 100 €.
στη μνήμη του συζύγου της Πανόπουλου Κωνσταντίνου.
Κατσιάπης Χρήστος  ............................................................... 50 €. 

ΑΜΕΡΙΚΗ

Τσιώλης Νικόλαος Γεωργ.  .................................................... 100 $
Σταμάτης Δημήτριος Χαρ.  .................................................... 50 €.

Άλλη μια σχολική χρονιά φθάνει στο τέλος της - μια χρονιά δι-
αφορετική, δημιουργική και παραγωγική, κατά τη διάρκεια της 
οποίας, πιστεύω, ότι συντελέστηκε ένα αξιόλογο παιδαγωγικό 
έργο,

Γυρνώντας πίσω στο χρόνο διαπιστώνουμε ότι ήταν μια δύσκο-
λη και ξεχωριστή χρονιά που Θα μείνει για πάντα χαραγμένη στο 
μυαλό μας ,λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών του COVID19 με την 
ελπίδα ότι σύντομα θα γυρίσουμε στην κανονικότητα.

Τηλεκπαίδευση, εξ αποστάσεως, webex, e-me, e-class. Νέες λέ-
ξεις, νέα πραγματικότητα στη σχολική μας ζωή. Με τις φιλότι-
μες προσπάθειες όλων, μαθητών-εκπαιδευτικών-γσνέων παλέ-
ψαμε να μεταδώσουμε γνώσεις αν και όλοι ξέρουμε ότι τίποτα 
δεν αντικαθιστά τη δια ζώσης εκπαίδευση. Μόνο μέσα στο σχο-
λείο από τις τόσες καθημερινές δραστηριότητες εμπλουτίζουμε 
τη σχολική ζωή και την κάνουμε ξεχωριστή!!!

Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια, κι από εµένα προσωπικά 
και από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου µας, η όλη μαθησιακή 
διαδικασία να γίνεται μέσα σε ένα θετικό κλίμα αµοιβαίας κα-
τανόησης και εκτίμησης ξεπερνώντας τις δυσκολίες του εγκλει-
σμού στο σπίτι και της προσκόλλησης για ώρες µπροστά στον 
υπολογιστή.

Νιώθσυμε ιδιαίτερα συγκινημένσι που πρέπει να αποχωρι-
στσύμε τους μαθητές μας, µα συνάμα και υπερήφανοι που τους 
βλέπουµε να προχωράνε στο επόµενο σκαλί της ζωής τους. Ευ-
χόµαστε σε όλους και κυρίως στους μαθητές της ΣΤ’ τάξης να 
μην ξεχάσουν τα όσα διδαχτήκανε αλλά να τα εφαρμόσουν στην 
πράξη, Εμείς τους δώσαμε τα εφόδια.

Με μεγάλη αγάπη και ανυπομονησία περιμένουµε να έρθει και 
πάλι ο Σεπτέμβρης για να υποδεχτούµε, τα παιδιά μας, και, με 
γεµάτες τις μπαταρίες, να αρχίσουµε και πάλι τη δουλειά για τη 
νέα σχολική χρονιά!

Ως τότε .......
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Η Διευθύντρια
Πανοπούλου Παρασκευή

Εκπαιδευτικοί , μαθητές ,γονείς και φίλοι αποχαιρετούμε τον εκλε-
κτό και αγαπητό μας Λεωνίδα. Ήταν ένας ευγενικός, αυθόρμη τος και 
δυτικός άνθρωπος που προσπαθούσε πάντα να εξηγήσει και να βοηθή-

σει µε αγάπη και κατάθεση ψυχής τόσο τους μαθητές, όσο και όσους 
είχαν κάποιο πρόβλημα.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών του Δηµοτικού Σχολείου Λεβιδίου κα-
θώς και ο Σύλλογος Γονέων και κηδεµόνων του Δηµοτικού Σχολείου 

Λεβιδίου εκφράζουν την ανείπωτη θλίψη τους για το θάνατο του αγα-
πητού Αρμόνη Λεωνίδα.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας στους οικείους του.
Θα σε συντροφεύει η αγάπη των μαθητών των γονέων και των εκ-

παιδευτικών του Δημοτικού Σχολείου Λεβιδίου.
Θα είσαι πάντα στις καρδίες και στις μνήμες μας.

Θα γίνει κατάθεση στην «Κιβωτό» ,στη μνήµη του μια και η αγάπη 
του για τα παιδιά ήταν αστείρευτη.

Καλό ταξίδι Λεωνίδα μας.

ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2020- 2021

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Αντίο Λεωνίδα

ΚΑΤΩ ΒΡΥΣΗ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ



Η ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
«ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑΣ»

Τὸ ὄνομα τοῦ ἥρωα τῆς ἑλληνικῆς ἐπανάστασης Ἀναγνώστη 
(Δημητρίου) Στριφτόμπολα μοιάζει δυσετυμολόγητο. Εἶναι πι-

θανὸ νὰ προέρχεται ἐκ τοῦ στριφτός + μπόλια (= πετσέτα προσώ-
που ἢ φαγητοῦ || γυναικεῖο σακκάκι || γυναικεῖο μαντήλι, ἐσάρπα 

|| τὸ περιτόναιο ποὺ περιβάλλει τὴν κοιλιὰ τῶν ζώων).
Πρὸς τὴν κατεύθυνση ἑνὸς θηλυκοῦ προσηγορικοῦ προσανα-

τολίζει καὶ ἡ φράση ἀπὸ τὴν Κορινθία Στὴ στριφτόμπολά μου τὸ 
γράφω, χωρίς, δυστυχῶς, ἑρμήνευμα. *1

Ὅτι εἶναι δυνατὸν ἐκ τοῦ στριφτός + μπόλια νὰ προκύψῃ ὁ τύ-
πος στριφτόμπολα ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὸν τύπο νιφτόμπολια, 

νιφτόμπολα (= πετσέτα προσώπου, ἐκ τοῦ νίβω / νίφτω + μπό-
λια), ποὺ στὰ Θερμιά, προφανῶς λόγῳ παρετυμολογικῆς ἐπίδρα-

σης τοῦ «νύχτα», ἀκούγεται νιχτόμπολα [= «ἡ ὑφασμένη στὴν 
κρεβαταριὰ μακρόστενη βαμβακερὴ πετσέτα (μπόλια) μὲ τὴν 

ὁποία δίπλωναν τὸν ἄρτο γιὰ νὰ τὸν μεταφέρουν στὴν ἐκκλησιά, 
τὴν παραμονὴ τοῦ πανηγυριοῦ. Μετὰ τὴν ὕφανση δένονταν χει-

ροποίητα κρόσσια δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τῆς νιχτόμπολας»].*2
Ὅτι τὸ β΄ συνθετικὸ ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὴν λέξη «μπόλια», ἐπιβε-
βαιώνεται καὶ ἀπὸ τοὺς τύπους νιφτομπόλι (= πετσέτα προ-

σώπου), νιφτομπόλιδο (= πετσέτα προσώπου), νιφτόμπουλο (= 
πετσέτα προσώπου), πρβλ. καὶ λουτρόμπολια (= κεφαλομάντηλο 
ποὺ χρησιμοποιοῦσε ἡ νύφη μετὰ τὸ λουτρό), ρεστόμπολα (= εἶ-

δος ρούχου τοῦ σπιτιοῦ || δαντελωτὸ τραπεζομάντηλο). 
Ἂν καὶ μαρτυρεῖται τύπος «μπολίδι», μὲ τὴν σημασία «εἶδος 

ὑφάσματος, ἀνδρικὸ μαντήλι», εὔλογο εἶναι νὰ ὑποθέσουμε, ἀπ᾿ 
τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ «μπόλια» ἀποτελεῖ εἶδος ἀμφίεσης ὡς ἐπὶ τὸ 

πλεῖστον τῶν γυναικῶν, ὅτι τὸ ἐπώνυμο Στριφτόμπολας εἶναι πι-
θανώτατα μητρωνυμικό, ὅτι σημαίνει δηλαδὴ τὸν γιὸ αὐτῆς ποὺ 

κυκλοφορεῖ μὲ τὴν μπόλια της «στριφτή», «στριμμένη». 
Ὅτι ὑπῆρχαν παλαιότερα γυναῖκες ποὺ ἔστριβαν τὸ τσεμπέρι, 

τὸ κεφαλομάντηλό τους, εἶναι γνωστό, ἀγνοῶ ὅμως ἂν αὐτὸς ὁ 
τρόπος χρήσης τῆς μπόλιας εἶχε σὲ παλαιότερες ἐποχὲς κάποια 

ἰδιάζουσα, τελετουργικῆς ἀπόχρωσης, σημασία. 
Χρίστος Δάλκος

*1 Bλ. Αρχείο του Κέντρου Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων & Ιδιω-
μάτων - ΙΛΝΕ της Ακαδημίας Αθηνών.

*2 Πληροφορία της μαθηματικού Στάμης Τσικοπούλου.

Πίνακας του Πέτρου Ιατρίδη.

Ανήκε στην οικογένεια Στριφτόμπολα, περιήλθε, πριν πολλά χρόνια, στην κατοχή 
της κ. Σωτηρίας Σικελιανού-Μπακοπούλου από την Πάτρα, η οποία τον παραχώρησε 
στον Φιλοτεχνικό Σύλλογο με συμφωνητικό ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ. Έχει τυπωμένο τίτλο 

«Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΡΩΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑ» Ακόμη έχει 
τυπωμένους μερικούς στίχους από το ποίημα του Π. Ιατρίδη για τον Στριφτόμπολα 

το οποίο είχε εκδοθεί το 1860 και το περιέχεται μαζί με άλλα στο βιβλίο «Αναγνώστης 
Στριφτόμπολας» που έκδωσε το 1984 ο Φιλοτεχνικός Σύλλογος. Ο πίνακας θα αξιολο-
γηθεί αργότερα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε τώρα είναι, ότι πρόκειται για λαϊκή 

ζωγραφική που θυμίζει τον, μεταγενέστερο, Θεόφιλο.

   Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννή-
σου «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» - ΕΣΠΑ 2014-2020, ως φορέας η Πε-
ριφέρεια Πελοποννήσου, στο κτίριο του Γυμνασίου – Λυκείου 
Λεβιδίου ήδη έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό οι εργασίες 
ενεργειακής αναβάθμισης ήτοι: α) Επένδυση όλων των εξωτερι-
κών τοιχίων, β) Αντικατάσταση των δύο (2) πόρτων εισόδου-ε-
ξόδου (Ανατολική & Δυτική), γ) Βάψιμο αιθουσών, δ) Επισκευή 
παραθύρων, ε) Επισκευή της εξωτερικής μαρμάρινης σκάλας, η 
οποία οδηγεί στο προαύλιο του σχολείου και στ) Προβλέπεται 
να γίνει και ράμπα.
    Η υλοποίηση του όλου έργου γίνεται από το Δήμο Τρίπολης.
Ένα όνειρο που είχαμε εδώ και δεκαπέντε (15) χρόνια περίπου, 
των εκάστοτε υπηρετούντων Συλλόγων Γονέων &  Κηδεμόνων 
Γυμνασίου  & Λυκείου και των Συλλόγων των Διδασκόντων Λε-
βιδίου γίνεται ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.
  Με πρωτοβουλία του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλί-
ου Εταιρείας Κτιριακών Υποδομών Α. Ε. (πρώην Ο.Σ.Κ.) του 
Υπουργείο Παιδείας  & Θρησκευμάτων, κ. Κατσίπου Τιμόθεου, 
ξεκίνησαν οι εργασίες της περίφραξης του Γυμνασίου –Λυκείου 
Λεβιδίου, στην Ανατολική  & Δυτική πλευρά του σχολείου που 
ήταν ένα ξέφραγο αμπέλι και ζητάμε συγγνώμη για τη φράση 
μας. Μπράβο  & συγχαρητήρια σε αυτούς που ενέργησαν για το 
καλό του σχολείου μας.
    Με την περίφραξη θα σταματήσουν οι φθορές του σχολείου, 
να μπαινοβγαίνουν τα αδέσποτα ζώα, οι συναντήσεις διαφόρων 
ατόμων με τα αυτοκίνητά τους, κατά τις βραδινές  & νυκτερινές 
ώρες. Με την ολοκλήρωση όλων των εργασιών τα παιδιά μας 
θα φοιτούν πλέον σε ένα κατάλληλο και αξιοπρεπές σχολικό 
περιβάλλον.
    Τελειώνοντας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς
που ενέργησαν για την υλοποίηση αυτών των προαναφερόμε-
νων έργων.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ  & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Τρίπολη 19-07-2021

Οι εκδηλώσεις του Συλλόγου μας ακυρώθηκαν εφόσον οι ειδικές συνθήκες λόγω πανδημίας εξακολουθούν να υπάρχουν. Πάνω απ όλα υγεία .

Μάχη Λεβιδιου
Με την συμπλήρωση 200 ετών από την πρώτη νικητήρια μάχη συμμετείχαμε δια της προέδρου και της Γραμματέως στις εκδηλώ-

σεις του Δήμου Τρίπολης σε συνεργασία με την Κοινότητα Λεβιδίου στο Λεβίδι, αποτίοντας φόρο τιμής στους πεσόντες με κατά-
θεση στεφάνου στο Μνημείο των Ηρώων.

Θανόντες
Την τελευταία διετία έφυγαν 5 ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου μας Νικολάου Χριστίνα , Τσιβεριώτης Παναγιώτης σύζυγος της Μα-

ρίας Κάπου , Παπασπυρίδη –Γκουβά Τασία, Σανή Παναγιώτα και Ματθαιόπουλος Αλέκος . Ο θεός να τους αναπαύσει.

Δωρεά στο Σύλλογο Λεβιδιωτών Τρίπολης
Η οικογένεια του αγαπητού συζύγου, πατέρα και παππού Τσιβεριώτη Παναγιώτη δώρισε στο Σύλλογο Λεβιδιωτών Τρίπολης το 

ποσό των 300€. Ο Σύλλογος τους ευχαριστεί θερμά.

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση 
Ο Σύλλογος πραγματοποίησε την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2021 στις 7.00 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του Μεγάλου Καφενείου 

στην Τρίπολη , σύμφωνα με τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Αφού έγινε Διοικητικός και Οικονομικός απολογι-
σμός ακολούθησαν Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου όπου συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος : Κουβαβά – Παρασκευοπούλου Μαρία
Αντιπροεδρος : Γκιντώνης Βασίλειος
Γεν .Γραμματέας : Ηλιοπούλου – Μανωλοπούλου Νίτσα
Ταμίας : Σταματοπούλου - Βόσνου Παναγιώτα
Εφορος Εκδηλώσεων : Ξυνού - Μουρούτσου Αικατερίνη
Μελος : Ρογάρη – Κοκοσιούλη Μαρία
Μέλος : Κακκώνη – Λέτσου Αικατερίνη

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
Πρόεδρος : Παρασκευόπουλος Γεώργιος
Γραμματέας : Καλογεροπούλου Λαμπρινή
Μέλος : Πάρχα – Καψιμάλη Γεωργία

Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες που προσήλθαν στην ετήσια Γενική Συνέλευση καθώς και τα απελθόντα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα θέλαμε να συγχαρούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες του Λεβιδίου που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Τριτο-

βάθμια Εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας. Οι φετινές εξετάσεις, είχαν μεγαλύτερη σημασία γιατί οι προκλήσεις που κλήθηκαν να αντιμετω-
πίσουν οι μαθητές αλλά και η αβεβαιότητα που επέφερε η υγειονομική κρίση του COVID19, ήταν ένα επιπρόσθετο φορτίο. Συγχαρητήρια φυσικά 
και στους εκπαιδευτικούς αλλά και στις οικογένειες των επιτυχόντων που στήριξαν τις προσπάθειες των παιδιών.

Για το Δ.Σ.
     Η Πρόεδρος                                                                   Η Γραμματέας

Μαρία Κουβαβά Παρασκευοπούλου                          Νίτσα Ηλιοπούλου Μανωλοπουλου

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΕΒΙΔΙΟΥ

Αναδημοσίευση από το βιβλίο
«Αναγνώστης Στριφτόμπολας»

έκδοση Φιλοτεχνικού Συλλόγου 1984

Μερικές πληροφορίες
1. Το πραγματικό όνομα του Στριφτόμπολα ήταν Δημήτριος. Το προσωνύμιο Αναγνώστης 

δινόταν συνήθως στα αγόρια που γνώριζαν ανάγνωση και βοηθούσαν τον ψάλτη.
2. Η καταγωγή της οικογένειας Στριφτόμπολα ήταν από το Μεσορούγι, ένα από 

τα Κλουκινοχώρια στην πλευρά του Χελμού προς την Ακράτα. Σημειώνουμε ότι τα 
Κλουκινοχώρια ήταν μαστοροχώρια. Πριν κυριαρχήσουν οι Λαγκαδινοί στην Πελοπόννησο, 

τον 18ο αιώνα εκκλησίες και γεφύρια φτιαχνόντουσαν από Κλουκινοχωρίτες μαστόρους.
3. Ο Π. Παπαναστασίου στον πανηγυρικό λόγο  στις εκδηλώσεις του 1904 αναφέρει ότι

(στην αντεπίθεση) και μέσα στον ναό  του Αγ. Χαραλάμπους έγινε σφαγή. Θεωρήθηκε λοιπόν 
ο ναός μολυνθείς και εγκαταλείφτηκε. Εκεί λειτούργησε αργότερα το πρώτο σχολείο.



Η επόμενη μέρα.
Να πως περιγράφουν οι ιστορικοί 

την εκδίκηση των Τούρκων της Τρί-
πολης, στο πρόσωπο των ομήρων 
προκρίτων της Πελοποννήσου.

…… «Το αποτέλεσμα της μάχης 
του Λεβειδίου επεδείνωσε την κατά-
στασιν. Οι επανελθόντες εις την πό-
λιν Τούρκοι έφεραν από τα σπίτια 
που κατέλαβαν μόλις εισήλθαν εις 
το χωριό, άλλα γράμματα των αρ-
χηγών και άλλα διπλώματα και άλ-
λας αποδείξεις της γενικότητος της 
επαναστάσεως και της ενότητος του 
αγώνος. Οι αιχμάλωτοι πρόκριτοι 
εκλήθησαν πάλιν να λογοδοτήσουν. 
Ο καϊμακάμης επέδειξεν εις τον Γιάν-
νην Περρούκαν ένα έγγραφον όπου 
εγίνετο λόγος περί «Γενικού επιτρό-
που της Αρχής της Φιλικής Εταιρίας» 
και του εζήτησε να του εξηγήση περί 
τίνος επρόκειτο. Εκείνος προσεποι-
ήθη άγνοιαν, άλλα έδωσε εξήγησιν 
: «Φιλική Εταιρία φαίνεται να είναι 
κάποια Μασωνία και Αρχή κάποιος 
Κιράλης Φράγκος που προστατεύει 
τους Μασώνους».

 Ο καϊμακάμης παρά την οργήν του, 
δεν εφάνη διατεθειμένος να θίξη τους 
αιχμαλώτους. Αλλά εις την πόλιν ήρ-
χισεν οχλαγωγία. Οι συ γενείς των 
υπερτριακοσίων νεκρών της μάχης 
του Λεβειδίου εξεχύθησαν εις τους 
δρόμους, ανεμήχθησαν με τους με-
νομένους δια την ήτταν των στρα-
τιώτας και εζητούσαν εκδίκησιν. 
Απήτησαν από τον καϊμακαμην να 
θανατώση τους αιχμαλώτους προ-
κρίτους. Αλλά εκείνος είτε διότι εί-
χεν αντίληψιν δικαίου, είτε διότι εφο-
βείτο αντεκδικήσεις εκ μέρους των 
Ελλήνων εις τα μερή που υπερίσχυ-
αν, είτε διότι δεν ετόλμα να αναλά-
βει απέναντι του πασά την ευθύνην 
τοιαύτης πρωτοβουλίας, απήντησεν 
ότι οι αιχμάλωτοι δεν έπταισαν εις 
τίποτε και ότι χωρίς κατηγορίαν δεν 
ήτο δυνατόν να τους καταδικάση.

Αλλά η μανία του όχλου και των 
αγάδων ήτο τόση, ώστε προσεπά-
θησαν να δημιουργήσουν τους λό-
γους της καταδίκης που δεν υπήρχαν. 
Εσκευωρήθη συκοφαντική κατηγο-
ρία επί προδοσία. Εξηγόρασαν ή εξη-
νάγκασαν δια του τρόμου ένα Έλ-
ληνα να καταθέση ψεύδη κατά των 
αιχμαλώτων. Προσεποιήθησαν ότι 
τον συνέλαβαν ενώ προσπαθούσε να 
φυγη από την Τρίπολιν και τον έφε-
ραν προ του καϊμακάμη δια να απο-
καλύψη δήθεν που εσκόπευε να με-
ταβή και δια ποιον λόγον έφευγεν. 
Εκείνος υπεκρίνετο τον φοβισμένον 
και οι αγάδες των διαβεβαίωσαν ότι ο 
καϊμακάμης θα του εχάριζε την ζωήν, 
αν ωμολογεί την αλήθειαν. Ο καϊμα-
κάμης που ήτο ξένος εις την σκηνο-
θεσίαν αυτήν, υπεσχέθη πράγματι 
ότι θα τον ελευθέρωνε αν αποκάλυ-
πτε το μυστικόν της φυγής του. Τότε 
εκείνος είπεν ότι ο ανεψιός του Πα-
παλέξη και ένας από τους υπηρέτας 
των προκρίτων, τον έστειλαν εις το 
Λεβείδι να ειπή εις τους εκεί Έλληνες 
ότι   Τούρκοι θα επήρχοντο εκ νέου 
εναντίον των με περισσοτέρας δυνά-
μεις και με πυροβόλα να λάβουν τα 
μέτρα των.

 Ο Καϊμακάμης διέταξεν αμέσως 
να φέρουν τους προκρίτους και τους 
υπερέτας των και ο συκοφάντης 
επέδειξε τον κατά τύχην ευρεθέντα 
εμπρός του υπηρέτη του Αναστάση 
Μαυρομιχάλη ως τον δεύτερον από 
τους δύο που των απέστειλαν εις το 
Λεβείδι. Τότε οι δύο εκείνοι αθώοι άν-
θρωποι, ο ανεψιός του Παπαλέξη και 
ο υπηρέτης του Μαυρομιχάλη μετε-
φέρθησαν  έξω της οικίας και υπό τα 
όμματα των εντρόμων αιχμαλώτων 
κατεκόπησαν με τα γιαταγάνια από 
τους συρρεύσαντας εκεί στρατιώτας. 
Τιμωρούμε τους υπηρέτες και αφί-
νουμε τους αφεντάδες; Και οι Τούρ-
κοι που ευρίσκοντο εις τον δρόμον, 
ώρμησαν με τα σπαθια εις τα χέρια εις 
το διοικητήριον, όπου εκρατούντο, 
ευρισκόμενοι ακόμη προ του Καϊ-

μακάμη, οι αιχμάλωτοι δια να τους 
σφάξουν. Ο Καϊμακάμης εξηγέρθη 
κατ’ αυτής οχλοκρατίας, αντιληφθείς 
πλέον ότι η εναντίον των προκριτών 
και των υπηρετών των κατηγορία επί 
προδοσία ήτο σκηνοθετημένη και 
κατώρθωσε με τους φρουρούς του να 
συγκρατήση τους επελθόντας. Τότε 
κατόπιν συμβουλίου, απεφασίσθη να 
ικανοποιηθούν και οι συγγενείς των 
φονευθέντων εις το Λεβείδι να κλει-
σθούν οι έως τότε κρατούμενοι εις 
άνετα σχετικώς διαμερίσματα αιχμά-
λωτοι, εις την υπόγειον φυλακήν του 
διοικητηρίου. Έγινεν εξαίρεσις μόνον 
δια τον επίσκοπον Κορίνθου Κύριλ-
λον και τον Σωτήριον Νοταράν, πα-
ραληφθέντος από τον Κιαμήλμπεην 
της Κορίνθου υπ’ ευθύνην του εις το 
σπίτι του, και δια τον Μήτρον Ροδό-
πουλον και τον Ανδρέαν Καλαμο-
γδάρτην, τους οποίους παρέλαβεν ο 
Μουσταφάμπεης καϊμακάμης Παλαι-
ών Πατρών. Τον Αναστάσιον Μαυ-
ρομιχάλην και τον διερμηνέα Σταυ-
ράκην Ιωβίδην ανέλαβε να φυλάξη ο 
καϊμακάνης Τριπόλεως.

Οι άλλοι όλοι ερρίθφησαν εις το 
φρικαλέον υπόγειον του διοικητηρί-
ου. Ήσαν εν όλω εβδομήντα. Αυτή 
η μάζα των δυστυχισμένων ανθρώ-
πων συνωθείτο εις το σκοτεινόν και 
υγρόν υπόγειον, που απέβη μετ’ ολί-
γον εστία αφορήτου ακαθαρσίας πνι-
γόμενοι από την δυσοσμίαν, χωρίς να 
μπορούν να κινηθούν καλά - καλά 
μεταξύ των όπως ήσαν εκεί στοιβαγ-
μένοι, άνθρωποι καλομαθημένοι οι 
περισσότεροι και μη δυνάμενοι να 
υποφέρουν την διαμονήν εις την κό-
λασιν εκείνην, ετόλμησαν να ζητή-
σουν από τον καϊμακάμην να μετα-
φέρη ενα μέρος των εγκαθείρκτων 
εις άλλην φυλακήν.

Ο καϊμακαμης , τον οποίον κατη-
γορούσαν ήδη οι αγάδες ότι εφάνη 
υπόπτως ήπιος προς τους προδότας 
Έλληνας ευρήκε πρωτότυπον λύσιν 
δια να σώση τους κρατουμένους και 
ικανοποιήση τους Τούρκους. Διέτα-
ξε τον φόνον των εις το υπόγειον 17 
υπηρετών των κρατουμένων προκρί-
των και ούτω υπό το πρόσχημα της 
αραίώσεως των εγκαθείρτων ικανο-
ποίησεν με το αίμα των αθώων τους 
μαινομένους Τούρκους».

4 - ΤΟ ΛΕΒΙΔΙ

Ηλίας Τζαλαφατίνος (Σαλαφατίνος)
Ο φοβερός πολέμαρχος ο αγνότερος της  επανάστασης

Παντού μπροστάρης και φοβερός μαχητής, άγριος και ατρόμητος, εμπνέει φόβο στους εχθρούς και θάρρος στους Έλληνες. Οι άλλοι οπλαρχηγοί τον 
ζητούσαν «δανεικό» από τους Μαυρομιχαλαίους. Στη Μάνη γύρισε ξανά το 1826. Βέβαια ο όρκος του δεν είχε εκπληρωθεί στο ακέραιο. Είχε όμως 

δοξάσει το όνομα του ποικιλοτρόπως.
Αυτός ο αγράμματος, άγριος πολεμιστής, δύο πράγματα δεν αποχωριζόταν ποτέ . Το ένα ήταν η τρομερή σπάθα του και το άλλο κάποιο βιβλίο 
ελληνικής ιστορίας. Πάντα έψαχνε γραμματισμένους και τους υποχρέωνε να του το διαβάζουν, μέχρις που το έμαθε απέξω. Με εισήγηση του 
Περραιβού  το 1823 η κυβέρνηση του προσφέρει τον τίτλο του αντιστρατήγου. Δεν τον δέχεται γιατί δεν θεωρεί σωστό όταν δεν έχει ακόμη 

ελευθερωθεί η πατρίδα να δίνονται αξιώματα. Του προσφέρουν 2000 γρόσια. Τα αρνείται λέγοντας «Είμαι φτωχός αλλά η πατρίδα είναι ακόμη 
φτωχότερη» Λέει ο Περραιβός «…διότι πρώτος έδειξεν εν έργον, το αληθές έργον του Ενάρετου Πατριώτου, γενόμενος ανώτερος δόξης δια την δόξαν 

της Πατρίδος» Και ο Σπύρος Μελάς «…μονάχα ο Τσαλαφατίνος-φέρτε μου διαμάντια να γράψω τ’ όνομά του-».
Σύντομο περίγραμμα των μαχών στις οποίες πήρε μέρος, αφήνοντας κατά μέρος τετραπλάσιες περίπου αψιμαχίες και μικροσυμπλοκές.  Ξεκινά από 

την Αρεόπολη αφού ορκίζεται μαζί με τον Ηλία Μαυρομιχάλη να ξαναεπιστρέψουν στη Μάνη μόνο αν πρώτα έχει ελευθερωθεί η Ελλάδα. Για να 
κρατήσει ο όρκος τους υπόσχονται να μην κουρευτούν μέχρι τότε.

Φθάνει στην Καλαμάτα στις 23 Μαρτίου.  Ξαναορκίζεται στις 24, και στις 25 φεύγει για το Λεοντάρι Μεγαλοπόλεως.  Παίρνει μέρος στη μάχη της 
Καρύταινας την 1 Απριλίου που έληξε με ήττα των Ελλήνων. Από τις 4 Απριλίου είναι μαζί με άλλους 38 Μανιάτες υπό τις διαταγές του Κανέλλου 

Δεληγιάννη και κάνει στρατολογία στα χωριά της Γορτυνίας.  Λίγο μετά φεύγει και πάει στο φρούριο του Άργους με σκοπό να αμυνθεί στον 
Κεχαγιάμπεη, που κατεβαίνει με βοήθεια για την Τριπολιτσά.  Υποχωρεί όμως και πάει στη Βυτίνα.  Μαθαίνει για την πολιορκία που κάνουν οι Τούρκοι 

στο Λεβίδι και φεύγει για κει. Ορμά ακάθεκτος και διαλύει τους Τούρκους κερδίζοντας την πρώτη νίκη του Αγώνα στις 14 Απριλίου.  Παίρνει μέρος 
στη μάχη της Συλίμνας στις 18 Απριλίου.  Γιγαντομαχεί στο Βαλτέτσι στις 13, 15 Μαΐου. Εκεί από τα 5 Ελληνικά ταμπούρια τα 4 είναι Μανιάτικα, ένα 

δε, το πιο εκτεθειμένο, του Σαλαφατίνου. Πολεμά στη μάχη του Θάνα στις 3 Μαΐου και σώζει τη ζωή του Γιώργου Μαυρομιχάλη. 7/8 Αμέσως μετά 
φεύγει για τη Ρούμελη να δώσει βοήθεια στον Ανδρούτσο. Πολεμά στη Σούρπη στις 11 Ιουνίου και ηττημένος φεύγει για το Κριεκούκι.  Μετακινείται 

μεταξύ Δερβενιών – Κάζας – Κριεκουκίου και αμύνεται στους πασάδες Κιοσέ Μεχμέτ και Ομέρ Βρυώνη.  Δίνει μάχη στο Κριεκούκι και μετά στο 
μοναστήρι του Οσίου Μελετίου, αλλά δεν μπορεί να νικήσει.  Επιστρέφει στην Τρίπολη και συμμετέχει στην κατάληψη της στις 23 Σεπτεμβρίου.  

Βοηθά να μεταφερθούν τα χαρέμια στη Κόρινθο και παραμένει στην πολιορκία της Ακροκορίνθου.  Φεύγει όμως για την Αθήνα και παίρνει μέρος σε 
δύο απόπειρες κατάληψης της Ακρόπολης.  Στις αρχές του 1822 ακολουθεί τον Ηλία Μαυρομιχάλη στην Εύβοια. Δυστυχώς η εκστρατεία απέτυχε και 

το χειρότερο σκοτώθηκε ο θεόμορφος ήρωας Ηλίας Μαυρομιχάλης στη μάχη του Κοκκινόμυλου στις 12 Ιανουαρίου 1822. 
Δεν ήταν στη μάχη της Σπλάντζας Ηπείρου στις 4 Ιουλίου 1822, όπως γράφουν μερικοί ευφάνταστοι Μανιάτες συγγραφείς, γιατί φύλαγε πάλι τα 

στενά της Μεγαρίδας από τη στρατιά τον Δράμαλη.  Μάχεται στις Μύγες στις 8 Ιουλίου 1822 με 13 μόνο Μανιάτες, όταν όλοι οι πολυδιαφημισμένοι 
Δερβενοχωρίτες και Αρκάδες φοβήθηκαν και έφυγαν. «Τοις κείνων ρήμασι πειθόμενος» έμεινε μόνος μα δεν σκοτώθηκε. 

Φεύγει για το Αργός και ο Δράμαλης έρχεται πίσω του. 
Πολεμά στο φρούριο του Αργους, καίει σπαρτά στο Κουτσοπόδι, πολεμά σαν λέοντας στα Δερβενάκια στις 26 Ιουλίου, αποκρούει τους εχθρούς στη 

Κλένια Κορινθίας στις 12 Αυγούστου.  Μετά τη συντριβή του Δράμαλη πάει στην πολιορκία τον Ναυπλίου.  Πολεμά στο Κούτζι και στη Δαλαμανάρα 
στις 12 Σεπτεμβρίου. Πάει με τον Πετρόμπεη στο Μεσολόγγι και συντρίβει τους Τούρκους τα Χριστούγεννα τον 1822. Γυρίζει στο Μοριά και πάει 

παντού όπου τον καλεί η Πατρίδα πάντα μαζί με κάποιον από τους Μαυρομιχαλαίους. 
Αποκρούει τον Λουμπούτ πασά στην Αθήνα στις 27 Αυγούστου 1823. Πολιορκεί την Κορώνη τον Φλεβάρη τον 1824. Ακροβολίζεται και πολεμάει στο 

Μανιάκι στις 20 Μαΐου 1825. Αμύνεται στην Καλαμάτα και στη Δραμπάλα στις 5 Ιουνίου 1825.  Αναδεικνύεται Αίαντας στη Βέργα στις 22 Ιουνίου 
1826 και κατακόπτει τον Ιμπραήμ με τους Αιγυπτίους του στον Πολυτζάραβο στις 28 Αυγούστου 1826. 

1823 ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ Σ.Σ
(Στην παρακάτω αναφορά δημοσιεύουμε μόνο τους υπογράφοντες από το Λεβίδι)

Η περίφημη στολή που φορούσε ο Αλέξης  Στριφτόμπολας στον εορτασμό στο 
Λεβίδι το 1904 και που φορούσε ακόμη και στη Βουλή, ως βουλευτής (1904-1906) 
ήταν του Όθωνα. Επειδή παρέμεινε πιστός και ακολούθησε τον Όθωνα ακόμη και 

στην εξορία του, η Αμαλία του χάρισε (όπως μας πληροφορεί η κ. Σικελιανού-Μπα-
κοπούλου) μία από τις στολές του συζύγου της.  Στη συνέχεια αυτή η στολή δόθη-
κε από τις τελευταίες απογόνους του, αδελφές Κατσιμπίρη, στο Ιστορικό Εθνολογι-

κό Μουσείο Αθηνών. 
 

Η ΧΡΥΣΟΥΦΑΝΤΟΣ ΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΛ. ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑ



Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΛΕΒΙΔΙ
Στα χρόνια μετά την Επανάσταση του 1821 δεν γίνονταν επετειακοί εορ-

τασμοί. Ο εορτασμός της 14ης Απριλίου στο Λεβίδι καθιερώθηκε το 1938. 
Μέχρι τότε είχαν προηγηθεί ο εορτασμός του 1904 και ο εορτασμός του 1930

14 Απριλίου 1904. Την διοργάνωση, της εορτής το 1904, πραγματο-
ποίησε ο νεοσύστατος σύλλογος του Λεβιδίου «Η Πρόοδος» 

Από την Έφημερίδα της Κυβερνήσεως έχουμε.
ΓΈΩΡΓΙΟΣ Ά  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Προτάσει του Ημετέρου επί των Έσωτερικών Υπουργού, εγκρίνομεν το από 2 Ιουλίου 

1903 εξ άρθρων είκοσι ενός καταστατικόν του εν Λεβειδίω Συλλόγου «η Πρόοδος»….
κλπ... Ο αυτός Υπουργός δημοσιεύσει και εκτελέσει το παρόν διάταγμα.

Έν Αθήναις τη 17 Απριλίου 1904
ΓΈΩΡΓΙΟΣ                 Ο Υπουργός των Έσωτερικών 
                                                  Γ. Ν. Θεοτόκης
Από την εφημερίδα της Πάτρας «Νέος Αιών» έχουμε τα ονόματα του συμβουλίου του Συλλόγου :

Γ. Βασιάκος ιατρός,-πρόεδρος. 
Δ. Αποστολόπουλος δικολάβος-γραμματέας. 
Κ. Θεοδωρέλος έμπορος-ταμίας. 
Α. Ζης καθηγητής στο Γυμνάσιο της Τρίπολης. 
Μ. Κανακάρης συμβολαιογράφος. 
Γ. Κουφόγιωργας κτηματίας  
Γ. Μπουρνάζος φαρμακοποιός.

Συνεπίκουρους στην προσπάθεια αυτών αναφέρει τον δήμαρχο Ζη, 
τον Π. Ι. Παπαναστασίου, βουλευτή 1902-1904, πρώην Γυμνασιάρχη 
και τμηματάρχη του υπουργείου, (πατέρα του Αλ. Παπαναστασίου) 
καθώς και τους γιατρούς, δικηγόρους, δασκάλους, ιερείς και γενικά 
όλους τους κατοίκους του Λεβιδίου.

Τα χρήματα για τα έξοδα των εκδηλώσεων καλύφθηκαν από εισφο-
ρές των Λεβιδιωτών προς τον Σύλλογο χωρίς να επιβαρυνθεί το τα-
μείο του δήμου Ορχομενού και χωρίς κρατική επιχορήγηση ο Δήμος 
Τρίπολης έστειλε την Φιλαρμονική σε όλες τις Αθηναϊκές εφημερίδες, 
με πρώτη την «Ακρόπολη» δημοσιεύονται στις 15, 16 και 17 Απριλίου 
τηλεγραφήματα από το Λεβίδι η την Τρίπολη για την εντυπωσιακή, 
για την εποχή, γιορτή στο Λεβίδι. Στην εφημερίδα της Πάτρας «Νέος 
Αιών» δημοσιεύεται στις 15 Απριλίου ανταπόκριση του διευθυντού 
της Α. Σ. Μεταξά που ήταν καλεσμένος στο Λεβίδι και μάλιστα μί-
λησε στους συγκεντρωμένους την παραμονή το βράδυ μετά την λα-
μπαδοφορία, από το μπαλκόνι του Μπόνφου. Ομως με την επιστροφή 
του στην Πάτρα ο Α. Σ. Μεταξάς δημοσιεύει στον «Νέο Αιώνα» στις 
21 Απριλίου, ολοσέλιδο με τις εντυπώσεις του από αυτό το ταξίδι. Το 
δημοσίευμα έχει τίτλο: 

«ΈΝΤΥΠΩΣΈΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝ ΛΕΒΕΙΔΙΩ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΟΡ-
ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΦΥΣΈΩΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ»

Μεταφέρουμε απ’ αυτά τα δημοσιεύματα. Την περασμένη Κυρια-
κή 11 Απριλίου, μαζί με τον Αλέξη Στριφτόμπολα (1), την αδελφή του 
Ασπασία Πετμεζά και τον ανεψιογαμπρό του δικηγόρο Γ. Κατσιμπί-
ρη, αναχωρήσαμε από την Πάτρα. Διανυκτερεύσαμε στην Κόρινθο 
και την άλλη μέρα το πρωϊ, αφού συναντηθήκαμε με τον λοχαγό Έπ. 
Στριφτόμπολα, τον ανεψιό του κ. Στριφτόμπολα κ. Τάκη Στριφτόμπο-
λα διδάκτορα της Νομικής και ένα μέλος της επιτροπής του συλλόγου 
Λεβιδιωτών τον κ. Κ. Ζάβο τελειόφοιτο της Νομικής, ανεβήκαμε στο 
τρένο για την Τρίπολη, όπου συναντήσαμε και τον κ Τριανταφυλλά-
κο πρώην υπουργό, που πήγαινε και αυτός στο Λεβίδι. Στην Τρίπολη 
φτάσαμε στις 3 το απόγευμα της Δευτέρας. Έκεί υποδέχτηκε την οικο-
γένεια Στριφτόμπολα επιτροπή από το Λεβίδι και με άμαξες μας οδή-
γησαν στο ξενοδοχείο «Των Ξένων» όπου διανυκτερεύασαμε. Το πρωί 
της Τρίτης κατά της 9, συνοδευόμενοι από τα μέλη της επιτροπής, ξε-
κινάμε με άμαξες για το Λεβίδι, όπου μας υποδέχτηκε πλήθος κόσμου 
με ντουφεκιές και κωδωνοκρουσίες. Μας καλωσόρισε με ομιλία ο δά-
σκαλος Οικονομόπουλος. Φιλοξενηθήκαμε στο σπίτι του κ. Γ. Κουφό-
γιωργα όπου σκλαβωθήκαμε από τις περιποιήσεις. Το ίδιο και οι πολ-
λοί άλλοι ξένοι που φιλοξενήθηκαν σε διάφορα σπίτια του Λεβιδίου.

Τον Αλέξιον Στριφτόμπολα διερχόμενον έραινον γυναίκες με άνθη. 
Το χωριό ήταν σημαιοστολισμένο και ανθοστόλιστο. Το βραδάκι εψά-
λη εσπερινός στον Αγιάννη. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε λαμπα-
δοφορία. Προηγούντο οι μαθητές οι σημαίες και η μουσική. «Οι πα-
νηγυριστές διήλθον τις οδούς του χωριού μετά ενετικών φανών και 
βεγγαλικών φώτων και κατέληξαν στην πλατεία του χωριού», όπου 
από τον εξώστη του σπιτιού του κ. Αποστολόπουλου (Μπόνφου) μί-
λησε ο παρακολουθών την εορτή κ. Μεταξάς, διευθυντής της εφημε-
ρίδας «ΝΈΟΣ ΑΙΩΝ» της Πάτρας. Πολλοί υπάλληλοι και επιστήμονες 
από την Τρίπολη καθώς και κάτοικοι των γύρω χωριών είχαν συρρεύ-
σει στο Λεβίδι. Την επομένην, (Τετάρτη) μέρα της γιορτής, το Λεβί-
δι ξύπνησε από εμβατήρια της Φιλαρμονικής και πυροβολισμούς. Το 
συμβούλιο του Συλλόγου στις 8π.μ. παρέλαβε τον Αλ. Στριφτόμπολα 
(φέροντα χρυσοϋφαντον μεγαλοπρεπήν στολήν)(2) και τους λοιπούς 
συγγενείς και τους οδήγησαν στον Αγιάννη για την λειτουργία. Στο 
μέσο του ναού ηγέρθη κενοτάφιον εις μνήμην του ήρωος. Έπί της κο-
ρυφής του κενοταφίου υπήρχε στέφανος, παρά πόδας δε εικόνα του 
Αν. Στριφτόμπολα εντός πολυτελούς πλαισίου(2). Μετά το ευαγγέλιο 
ωμίλησε εκ της ωραίας πύλης ο Αρχιμανδρίτης και πρώην σχολάρχης 
Παπαζαφειρόπουλος . Μετά την λειτουργία εψάλη μνημόσυνο από 15 
ιερείς και δύο διακόνους. Στη συνέχεια απήγγειλε ποίημα μαθήτρια 
από το δημοτικό των θηλέων, φουστανέλλαν ενδεδυμένη. Περατωθέ-
ντος του μνημοσύνου εξήλθον πάντες στο προαύλιο του ναού όπου 
η ίδια μαθήτρια μαζί με άλλες, υπό τον ήχο εμβατηρίων από την Φι-
λαρμονική, απήγγειλαν ποιήματα. Κατόπιν οι μαθητές του δημοτικού 
σχολείου τραγούδησαν δημώδη τραγούδια επονόματι του πεσόντος 
ήρωος. Γύρω κυριαρχούσαν οι τοπικές ενδυμασίες αλλά υπήρχαν και 
ευρωπαϊκές. Μετά, με την φιλαρμονική μπροστά, όλοι βάδισαν στο 
σχολείο όπου ο σύλλογος πρόσφερε αναψυκτικά.

Το γεύμα δόθηκε στο αλώνι του Μελή στο ύψωμα των Ταξιαρχών.
 

Προπόσεις έγιναν υπέρ Λεβιδίου και καπετάν Αλέξη Νικολάου, από 
τους ανεψιούς του Στριφτόμπολα τον Π. Παπαναστασίου τον Τριαντα-
φυλλάκο. Υπέρ των συμπαρισταμένων γυναικών της περιοχής απογό-
νων των ηρωικών μητέρων των ηρώων, από τον πολιτευτή Ζέγγελη. 
Ακόμη προπόσεις έκαναν ο κ. Ζαφειρόπουλος ως εκπρόσωπος του Τύ-
που, ο δήμαρχος Ορχομενού Ζής και ο πρόεδρος του Συλλόγου Βασι-
άκος

Στις 4 το απόγευμα όλοι εν πομπή (μπροστά η σημαία του Συλλόγου) 
με μουσική και πυροβολισμούς πηγαίνουν στον τόπον θανάτου του 
ήρωος φέροντες την εικόνα του. 

 

Οι γυναίκες ραίνουν με άνθη την πομπή. Έκεί ο Π. Ι. Παπαναστασίου εκ-
φωνεί τον πανηγυρικό. (θα τον δημοσιεύσουμε σε άλλο φύλλο)

 

Κατόπιν ομιλεί ο υπολογιστής του Ναυτικού Λαζαρόπουλος (3) κα-
ταχειροκροτηθείς. Στη συνέχεια όλοι πήγαν στην πλατεία και άρχισε ο 
χορός που σύρουν διαδοχικά ο Δήμαρχος , ο Αλ.Στριφτόμπολας, ο Π. 
Παπαναστασίου κλπ . Παρέστησαν οι πολιτευτές Τριανταφυλλάκος 
Ζεγγίνης Παπαναστασίου, οι δήμαρχοι Τρίπολης Καλαμάτας Μαντινεί-
ας Νάσσων Φαλάνθου και Βαλτετσίου, οι πρώην δήμαρχοι Φελόης κ. 
Τροκάλης και Λευκασίας κ. Γιαννικόπουλος , δημοσιογράφοι και αντα-
ποκριτές εφημερίδων κλπ

Τηλεγραφήματα έστειλαν ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κωνσταντό-
πουλος και ο δήμαρχος Αθηνών κ. Μερκούρης χαιρετίζοντας, αλλά και 
εκφράζοντας την λύπη τους που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν λόγω 
υποχρεώσεων.

Τηλεγράφημα του Αλ. Παπαναστασίου από το Βερολίνο.
Βερολίνο 17-4-1904  - Σύλλογον «Πρόοδον» / Λεβείδιον-Έλλάδα

Έν κατανύξει συνοδεύω μακρόθεν ευγενή χαιρετισμόν σας προς σε-
πτάς ψυχάς ηρώων 14 Απριλίου. Το φως που τας στολίζει έστω ακοί-
μητος οδηγός μας.

Αλεξ. Παπαναστασίου
Το απόγευμα της Παρασκευής αναχωρώντας από το Λεβίδι μας συ-

νόδευσε ο Δήμαρχος, μαζί με πολλούς κατοίκους, για πολύ έξω από το 
χωριό.

Σ.Σ. 
1) Ανεψιός Του Αν. Στριφτόμπολα Έκλέχτηκε βουλευτής το 1905 στην Πάτρα και φορο
ύσε και στην Βουλή την «χρυσοϋφαντον στολήν» του
2)Στην φωτογραφία 1 στα Αργυρέϊκα βλέπουμε το πλαίσιο της εικόνας του Στριφτό-

μπολα (πάνω δεξιά) και δίπλα με την εντυπωσιακή στολή τον γέροντα Αλέξη Στριφτό-
μπολα. Στη φωτογραφία 3 έχουμε. Καθιστοί από αριστερά, Τάκης Στριφτόμπολας δι-
δάκτωρ Νομικής, Επ. Στριφτόμπολας λοχαγός, με τη φουστανέλλα Αλ. Στριφτόμπολας 
και ο ανεψιογαμπρός του Γ. Κατσιμπίρης δικηγόρος. Στη μέση είναι η Ασπασία Πετμεζά 
αδελφή του Αλ. Στριφτόμπολα. Όρθιοι είναι Χρ. Οικονομόπουλος δάσκαλος, τα 7 μέλη 
του συμβουλίου του Συλλόγου (με φουστανέλλα ο Γιώργης Κουφόγιωργας) και τελευ-
ταίος, ίσως είναι, ο Κ. Ζάβος τελειόφοιτος Νομικής Πρέπει να αναφέρουμε ότι τις 3 φω-
τογραφίες έβγαλε ο εξ Αθηνών φωτογράφος Φαίδων Παπαμήτρος και βρίσκονται στο 
Λαογραφικό Μουσείο (προσφορά της οικογενείαςΚουφόγιωργα)

3) Υπολογιστής ήταν βαθμός, στον οικονομικό κλάδο του Πολεμικού Ναυτικού, αντί-
στοιχος του δόκιμου.

Ο εορτασμός της εκατονταετηρίδας το 1930.
Λόγω της εκστρατείας στη Μικρά Ασία, οι εκδηλώσεις για την Εκατο-

νταετηρίδα έγιναν καθυστερημένα μετά από 9 χρόνια. 
Να τι γράφει η εφημερίδα  «Εθνική Ιδέα» της Τρίπολης το 1930. 

« Την παρελθούσα Δευτέρα 25 Αυγούστου στο Λεβίδι έγινε δοξολογία 
χοροστατούντος του Μητροπολίτη Γερμανού. Παρέστησαν οι βουλευ-
τές Παπαναστασίου, Μπακόπουλος, Αποσκίτης, οι γερουσιαστές Τουρ-
κοβασίλης και Μανέτας, ο Νομάρχης Αρκαδίας Φικιώρης, ο υποδιοι-
κητής του συντάγματος αντισυνταγματάρχης Λεμπέσης, ο καθηγητής 
του Πολυτεχνείου κ. Βέης, ο πρόεδρος της ενώσεως των συντακτών Α. 
Καμπάνης, οι δικαστές Π. Παπανδρέου και Γ. Μπέης, ο αντιεισαγγελέας 
Τριγγέτας, ο δημοσιογράφος Καναβέας κλπ.

Μετά την δοξολογία ο αντιπλοίαρχος Ι. Λαζαρόπουλος εκφώνησε τον 
πανηγυρικό της ημέρας για την συμβολή του Λεβιδίου κατά τα χρόνια 
της επανάστασης. (Έχει δημοσιευτεί στο φ. 108 της εφημερίδας)  Στη 
συνέχεια ψάλθηκε δέηση και αποκαλύφτηκε, από τον πρόεδρο της κοι-
νότητας κ. Βασιάκο, η «Στήλη των Πεσόντων». Στεφάνια κατέθεσαν ο 
Αλ. Παπαναστασίου εκ μέρους της Βουλής, Μανέτας εκ μέρους της Γε-
ρουσίας, Μπακόπουλος εκ μέρους της Δημ. Ενωσης κλπ. Μετά όλοι πή-
γαν στον ανδριάντα του Αν. Στριφτόμπολα όπου, εκτός από τους προ-
αναφερόμενους, κατέθεσαν στεφάνια  εκπρόσωπος της οικογενείας 
Στριφτόμπολα και ο δήμος Πάτρας . Ο Γυμνασιάρχης Λεβιδίου κ. Γιαν-
νακάκης, μετά από μακρά ανάλυση, απένειμε το έπαθλο της συγγραφής 
της ιστορίας του Λεβιδίου στον κ. Ι. Λαζαρόπουλο. Μετά έγινε εντοιχι-
σμός αναμνηστικής πλάκας στ’ Αργυρέϊκα. Στη συνέχεια στην πλατεία 
υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής μια 30αδας φουστανελοφόροι κυρί-
ως Δαραίοι χόρεψε ελληνικούς χορούς. Το μεσημέρι παρατέθηκε γεύμα 
στην πλατεία. Το απόγευμα άρχισαν σε πρόχειρα διασκευασμένο γή-
πεδο αθλητικοί αγώνες. Σ’ αυτούς διακρίθηκαν οι αθλητές του Συλλό-
γου Αρβανιτοκερασιάς. Στη σφαίρα και στο δίσκο νικητής αναδείχτηκε, 
ο εκ Λεβιδίου, Ιω. Αναγνωστόπουλος ανεψιός του Τουρκοβασίλη. Στα 
3000μ. νικητής αναδείχτηκε ο εκ Πρασίνου Χρ. Κατσιμαλής. Στη συνέ-
χεια η φιλαρμονική της Τρίπολης και η Μουσική Φρουράς της ΙV Με-
ραρχίας έκλεισαν την βραδιά».

Η επίσημη καθιέρωση του εορτασμού της 14ης Απριλίου Βασιλικό Διά-
ταγμα στο φύλλο (97 Α του 1938) της Εφ. της Κυβερνήσεως

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄   ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Προτάσει του Ημετέρου επί των Έσωτερικών Υπουργού απεφασίσα-

μεν και διατάσσομεν.
Αρθρον 1. Ορίζομεν ημέραν τοπικής εορτής εν Λεβειδίω Αρκαδίας την 

14ην Απριλίου επέτειον της εκεί εν έτει 1821 λαβούσης χώραν μάχης 
άμα τη εκρήξει της Έλληνικής επαναστάσεως. Κατά ταύτην θα τελεί-
ται εν τη έδρα της ομωνύμου κοινότητας δοξολογία εις ανάμνησιν του 
Έθνικού τούτου γεγονότος.

Αρθρον 2. Δια αποφάσεων των υπουργών θρησκευμάτων και Έθνι-
κής Παιδείας, Στρατιωτικών και Αεροπορίας, θέλουσι κανονισθή τα της 
συμμετοχής εις τον εορτασμόν της Έκκλησίας, του κατά γην και αέρα 
στρατού και των σχολείων.

Αρθρον 3. Αι λεπτομέρειαι της εορτής θα κανονίζονται εκάστοτε δια 
προγράμματος εκδιδομένου υπό του Νομάρχου Αρκαδίας. Έις τον αυ-
τόν Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος

Έν Αθήναις τη 28 Φεβρουαρίου 1938

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β’         Ο επί των Έσωτερικών Υπουργός Ι. ΔΟΥΡΈΝΤΗΣ

ΤΟ ΛΕΒΙΔΙ - 5
1823 ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΛΕΒΙΔΙΟΥ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
Να η Ελληνική Επανάσταση που, πρώτη στην Ευρώπη, χρόνια 

πριν από Άγγλους Γάλλους Αμερικάνους Ρώσους κλπ,
απαγορεύει τη δουλεία.

Και φυσικά καμαρώνουμε και δικαίως 200 μετά

Η ΜΝΗΜΕΙΩΔΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΤΩΝ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΛΗ ΠΑΣΑ

Απόσπασμα επιστολής του Καποδίστρια, από την Γενεύη 
το 1823, προς τον πατριώτη διανοούμενο (μέλους της 

Φιλικής Εταιρείας) μητροπολίτη Ιγνάτιο στην Πίζα



6 - ΤΟ ΛΕΒΙΔΙ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος την παραμονή ημέρα Κυριακή και ανήμερα Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 20 & 21 Ιουνίου 2021 εορτάστηκε με μεγαλοπρέ-
πεια η αρτοκλασία και η Θεία λειτουργία. Κατά τον εσπερινό & αρτοκλασία παρευρέθηκαν οι σεβαστοί πατέρες Πανουσόπουλος Κωνσταντίνος, Σουρλίγκας 
Νικόλαος & Σταμάτης Παναγιώτης και έψαλαν οι ιεροψάλτες αδελφοί Αλέξης & Ιωάννης Αριστ. Ζάβου. Ανήμερα της εορτής του Αγίου Πνεύματος εκτός από 
τους προαναφερόμενους ιερείς παρευρέθηκε ο Μητροπολίτης Μαντινείας & Κυνουρίας κ. κ. Αλέξανδρος, όπου μίλησε στο ποίμνιό του. Επίσης έψαλαν οι 
συμπατριώτες μας ιεροψάλτες της Μητρόπολης Αθηνών : Κατσαρός Αλέκος & ο γιός του Κατσαρός Ιωάννης. Κατά τον εσπερινό και τη Θεία λειτουργία παρευ-
ρέθηκαν αρκετοί πιστοί και αρκετοί διερχόμενοι. Παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος Ξύδης Παναγιώτης και μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Λεβιδίου, η Γραμματέας 
της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αναγνωστοπούλου Ουρανία, Μέλη του Συλλόγου Λεβιδιωτών Αττικής, η Πρόεδρος Κουβαβά Μαρία και μέλη του Συλλόγου 
Λεβιδιωτών Τρίπολης, η Πρόεδρος Αναγνωστοπούλου- Γκιντώνη Μαρία και μέλη του Φιλοτεχνικού Συλλόγου Λεβιδίου, Μέλη του Αθλητικού Συλλόγου. Μετά 
το τέλος της θείας λειτουργίας έγινε η κλήρωση αρκετών δώρων που προσέφεραν οι εκκλησιάζοντες.

Στη συνέχεια προσφέρθηκε άρτος από τις οικογένειες Χρήστου και Ιωάννη Παρασκευόπουλοι, Νικολάου Θεοδωρόπουλου, Αδελφών Χρ. Λαγού & Οικογέ-
νεια Κακαρίκου, προσφέρθηκαν γλυκά από το εκκλησιαστικό συμβούλιο. Ευχαριστούμε τον ταξιτζή Μελή Δημήτρη για τις μεταφορές διαφόρων ειδών από 
την Αθήνα στο Λεβίδι. Ευχαριστούμε όλους τους προαναφερόμενους που μας τίμησαν με την παρουσία τους, να είναι πάντα γεροί & δυνατοί και να συνεχί-
σουν το θεάρεστο έργο τους. Με την ευκαιρία του εορτασμού του Αγίου Πνεύματος και συμπληρώνοντας είκοσι χρόνια από την ανέγερση του εξωκκλησιού 
Αγίας Τριάδας ο Πρόεδρος Ιερέας Σταμάτης Παναγιώτης και τα μέλη του εκκλησιαστικού συμβουλίου του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών αισθάνονται 
την ανάγκη να εκφράσουν τις πιο θερμές, εγκάρδιες & ειλικρινείς ευχαριστίες στο τότε εκκλησιαστικό συμβούλιο των Ταξιαρχών, που ανέλαβε το τόσο δύ-
σκολο έργο και αποπεράτωσε το εξωκκλήσι σε μία υπερόπτη και ειδυλλιακή θέση. Επίσης να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που ανταποκρίθηκαν χρηματικά 
& υλικά, διότι δίχως τη δική τους ευγενική προσφορά η ολοκλήρωση αυτού του τόσο σημαντικού έργου για τον τόπο μας θα ήταν ακατόρθωτο. Η ανέγερση 
του εξωκκλησιού, η αγιογράφηση & η ανάπλαση του εξωτερικού χώρου είναι πλέον γεγονός. Το όνειρο του Μακαριστού Ιερέως μας Αριστείδου Αλ. Ζάβου, 
των μελών του που διετέλεσαν από το 1999-2001 και των ενοριτών μας έγινε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και τώρα αισθανόμαστε χαρά & υπερηφάνεια.

Στο σημείο αυτό δεν θα ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους:
α)Δωρητές του οικοπέδου, τους αδελφούς Κωνσταντίνου Τσιώλη (Κοτσιολάγκα).
β)Τον αείμνηστο συμπατριώτη μας Δημήτρη Ρογάρη για την δωρεάν προσφορά αγιογράφησης όλων των εικόνων.
Επίσης να ευχαριστήσουμε όλους τους ενορίτες μας και τους απανταχού Λεβιδιώτες εσωτερικού και εξωτερικού (ΑΜΕΡΙΚΗ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ), που 

πάντα μας θυμούνται με τις πράξεις τους βοηθώντας
(Υλικά & χρηματικά) και δεν ξεχνούν τη γενέτειρα τους πατρίδα το ΛΕΒΙΔΙ, δεν ξεχνούν την πατρίδα τους γιατί; «ΟΙ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ Ο ΤΟΠΟΣ 

ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ ΟΜΩΣ – ΕΝΑΣ».
Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλους τους πιστούς Ψυχική, Πνευματική, Σωματική Υγεία & Ευημερία προσωπική και οικογενειακή.
Μετά από επιθυμία του Μακαριστού Ιερέως μας Αριστείδου Αλ. Ζάβου το εκκλησιαστικό συμβούλιο Ταξιαρχών τοποθέτησε στην είσοδο του εξωκκλησιού 

ψηφιδωτή εικόνα της Αγίας Τριάδος, όπου και την αφιέρωσε στην μνήμη του.

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΛΕΒΙΔΙΟΥ.

Την Κυριακή στις 18 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της τοπικής γιορτής 
Λεβιδίου – Αναγνώστη Στριφτόμπολα, λόγω, όμως των μέτρων της πανδημίας του κορονοι-
ού COVID-2019 δεν εορτάστηκε με μεγαλοπρέπεια, όπως θα έπρεπε να γίνει συμπληρώνο-
ντας τα 200 χρόνια, οι εκδηλώσεις έγιναν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις 
και με περιορισμό αριθμό ατόμων. Είναι, όμως μια ξεχωριστή σελίδα με ιδιαίτερη σημασία 
για το Λεβίδι, διότι είναι η πρώτη νικητήρια μάχη κατά των Τούρκων στις 14 Απριλίου 1821. 
Την προηγούμενη μέρα το Σάββατο 17 Απριλίου 2021 το βράδυ πραγματοποιήθηκε από 
τη ΝΕΟΛΑΙΑ ΛΕΒΙΔΙΟΥ λαμπαδηφορία με τη συμμετοχή πολλών παιδιών (μικρών & μεγά-
λων). Η λαμπαδηφορία, μετά των τυμπάνων ξεκίνησε από τα Αργυρέικα το σημείο - σπίτι, 
όπου έπεσε μαχόμενος ο Αναγνώστης Στριφτόμπολας με τα παλικάριά του και κατέληξε 
στο άγαλμά του στην πλατεία, όπου ακούστηκε ο Εθνικός Ύμνος. Τελειώνοντας ο Εθνικός 
Ύμνος προς τιμή του Αναγνώστη Στριφτόμπολα και της συνοδεία του ρίχτηκαν βεγγαλικά, 
που ήταν προσφορά της ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΛΕΒΙΔΙΟΥ. Να δώσουμε συγχαρητήρια και μπράβο στα 
παιδιά της ΝΕΟΛΑΙΑΣ. Στη συνέχεια ο Δήμος Τρίπολης σε συνεργασία με την Τ. Κ. Λεβιδίου 
συμπληρώνοντας τα 200 χρόνια προβλήθηκε στο κτίριο του Δημαρχιακού Μεγάρου διά-
φορα ιστορικά γεγονότα, τους οπλαρχηγούς και τα παλικάριά τους. Η εκδήλωση πραγμα-
τοποιήθηκε σε δύο (2) ημέρες Σάββατο & Κυριακή και δόθηκε ένα μικρό κέρασμα για  τους 
παρευρισκόμενους. Την επόμενη μέρα την Κυριακή 18 Απριλίου 2021 από τις 7΄ ώρα το πρωί 
κτύπησαν χαρμόσυνα οι καμπάνες και στη συνέχεια μια ομάδα παιδιών από τη ΝΕΟΛΑΙΑ 
ΛΕΒΙΔΙΟΥ βγήκε στις γειτονιές κτυπώντας τα τύμπανα αυτό έγινε μετά από πολλά χρόνια 
και μας θύμισε παλιές καλές εποχές, ας ελπίσουμε να γίνει θεσμός και για τα επόμενα χρό-
νια. Στις 9:30΄ τελέσθηκε δοξολογία στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου, λόγω των μέτρων 
της πανδημίας του κορονοιού δεν παρευρέθηκαν τα σχολεία, παρά μόνο αντιπροσωπείες 
μαθητών με τις σημαίες των. Ο πανηγυρικός της ημέρας εκφωνήθηκε από την δασκάλα κ. 

Ζιάζιαρη Ιωάννα του Ιωάννου. 

Στη συνέχεια έγινε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των πεσόντων και κατάθεση στεφάνων από τους:
1. Βουλευτή Αρκαδίας κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

2. Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου για την Π. Ε. Αρκαδίας κ. Χρήστο Λαμπρόπουλο.
3. Διοικητή της 4 ης Μεραρχίας Πεζικού, ο Υποστράτηγος κ. Λεωνίδας Γιοβάνης.

4. Δήμαρχο Τρίπολης κ. Κωνσταντίνο Τζιούμη.
5. Πρόεδρο της Τ. Κ. Λεβιδίου κ. Παναγιώτη Ξύδη.

6. Γραμματέα της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας κ. Ουρανία Αναγνωστοπούλου.
7. Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κερτεζιτών «Ο ΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑΣ» κ. Γεωργία Χασαποπούλου.

Ακολούθησε δημοτικό τραγούδι για τον Αναγνώστη Στριφτόμπολα από τον κ. Δημήτριο Κα-
ραχάλιο. Ακολούθησε σιγή ενός λεπτού στη μνήμη των ενδόξων νεκρών – ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ.
Στη συνέχεια δόθηκε κέρασμα (καφέ, αναψυκτικό) στην πλατεία στους παρευρισκόμε-

νους, από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Λεβιδίου κ. Ξύδη Παναγιώτη. Ας ελπίσουμε 
του χρόνου να το γιορτάσουμε με μεγαλοπρέπεια, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια με 

παρέλαση και χορούς.

To 1858 οι αδελφοί Φυτάλη από την Τήνο 

έχοντας αποφοιτήσει από το «Σχολείο των 

Τεχνών Αθήνας», πρόδρομο της Σχολής 

Καλών Τεχνών, ανοίγουν ένα εργαστήριο 

με την επωνυμία «Ανδριαντοποιείον». Στην 

ουσία μια μικρή βιοτεχνία. Στη συνέχεια ο 

Γεώργιος Φυτάλης (1830-1880) γίνεται και 

καθηγητής στο «Σχολείο των Τεχνών». Σ’ 

αυτό το εργαστήριο παρήγγειλε ο Γεώργιος, 

γιος του Αν. Στριφτόμπολα, το άγαλμα του 

πατέρα του, κατά πάσα πιθανότητα την 

δεκαετία του 1860. Λόγω θανάτου του, το 

θέμα του αγάλματος προωθεί ο ανιψιός του 

Αναγνώστη, Αλέξης Στριφτόμπολας. Εικά-

ζεται (λόγω διαφορετικής τεχνοτροπίας) ότι 

είναι έργο του Γεωργίου Φυτάλη και όχι του 

αδελφού του Λάζαρου εξίσου σημαντικού 

γλύπτη. Φαίνεται ότι το άγαλμα παρέμεινε 

για χρόνια στο «Ανδριαντοποιείον». Μετά 

την εντυπωσιακή (για τα δεδομένα της επο-

χής) εκδήλωση στο Λεβίδι, στις 14 Απρίλη 

του 1904, ο Αλέξης Στριφτόμπολας δωρίζει 

το άγαλμα, που προόριζε για το σπίτι του 

στην Πάτρα, στο Λεβίδι. Το 1905 το άγαλμα 

φτάνει εδώ. Θα παραμείνει 10 χρόνια, μέσα 

στο κιβώτιο μεταφοράς και το 1915 θα στη-

θεί, σε κάποιο σημείο, κοντά στη σημερινή 

του θέση.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το Σάββατο 12 Ιουνίου 2021 στο όμορφο και ειδυλλιακό εξωκκλήσι Αγίου Γεωργίου στο Ρούσσι 
τελέστηκε με μεγαλοπρέπεια η αρτοκλασία και η θεία λειτουργία. Κατά το τελετουργικό παρευρέθηκαν οι σεβαστοί πατέρες Πανου-
σόπουλος Κωνσταντίνος, Κουβαβάς Κωνσταντίνος και Σταμάτης Παναγιώτης. Επίσης οι ιεροψάλτες με τη λαμπρή μελωδία τους οι: 
Κατσίγιαννης Μιχάλης, Παναγούλιας Χρήστος & Ζάβος Ιωάννης Αριστ.

Επίσης στη θεία λειτουργία παρευρέθηκαν και αρκετοί πιστοί. Αφού τελείωσε η θεία λειτουργία, έγινε η κλήρωση μερικών
δώρων που προσέφεραν οι εκκλησιάζοντες. Στη συνέχεια η αρχόντισσα οικοδέσποινα του εξωκκλησιού Δέσποινα Πραγκαστή, μετά 

του συζύγου της Σωτηρίου και με τις αγαπημένες της κόρες Χριστίνα, Κική, Ιωάννα, Παναγιώτα & Αθανασία προσέφεραν μικρά εδέ-
σματα, καφέ &  γλυκά. Να είναι πάντα καλά, γεροί και δυνατοί και με τη βοήθεια του Θεού να συνεχίσουν αυτό το Θεάρεστο έργο που 
ξεκίνησαν εδώ και πολλά χρόνια.

Ευχόμαστε από καρδιάς σε όλους τους πιστούς Χρόνια Πολλά και Καλά και Ευλογημένα με Υγεία, Αγάπη, Ευτυχία προσωπική και οι-
κογενειακή. Ευλαβείς πιστοί στον περίβολο του ιερού αυτού εξωκκλησιού τοποθέτησαν μικρό προσκυνητάρι των Παμμεγίστων Ταξι-
αρχών Λεβιδίου, που είναι αφιερωμένο στον Μακαριστό Ιερέα Αριστείδη Αλεξ. Ζάβο, όπου εκεί λειτουργούσε και τελούσε αγρυπνίες.

Ενημέρωση: Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, Θεού θέλοντας στις 26 Αυγούστου 2021 ημέρα Πέμπτη παραμονή του Αγίου Φανου-
ρίου θα πραγματοποιηθεί αγρυπνία.

Σας περιμένουμε με τις φανουρόπιτες!!!!!!

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΛΕΒΙΔΙΟΥ.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΡΟΥΣΙ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣΟ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ
ΤΟΥ ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑ

και η ιστορία του

Ο Φιλοτεχνικός Σύλλογος 
θέλοντας να συμβάλει στον 
επετειακό εορτασμό των 
200 χρόνων από την έναρξη 
της Ελληνικής Επανάστα-
σης:

· Ανάρτησε δύο μεγαλό-
πρεπα λάβαρα ένθεν και 
ένθεν της εισόδου του ιερού 
ναού Αγίου Ιωάννου

Προδρόμου, αποτείωντας 
έτσι φόρο τιμής τόσο στους 
τοπικούς αγωνιστές με πρω-
τοστάτη τον Αναγνώστη 
Στριφτόμπολα, όσο και σε 
όλους τους ήρωες του ‘21.

· Λόγω των περιοριστικών 
μέτρων για την προστασία 
από την Covid-19 και με αί-
σθημα κοινωνικής ευθύνης 
το Δ.Σ. αποφάσισε να μην 
πραγματοποιήσει την καθιε-
ρωμένη λαμπαδηφορία που 
παραδοσιακά διοργανώνει 
την παραμονή της τοπικής 
εορτής. Όμως, αφουγκρα-
ζόμενος την επιθυμία του 
κόσμου δάνεισε τις δάδες 
που έχει στην κατοχή του σε 
αυτούς που το ζήτησαν.

Η «ΘΕΑΤΡΑΛΩΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
Η θεατρική ομάδα Λεβιδίου,  δήλωσε την πα-

ρουσία της στον επετειακό εορτασμό  της  τοπι-
κής μάχης  με την καλλιτεχνική παρέμβασή της. 
Μέλη της Θεατράλως, επέλεξαν, απήγγειλαν και 

ηχογράφησαν ,ιστορικά δημοτικά άσματα καθώς 
και λόγους-ρήσεις -διηγήσεις ,ηρώων της επανά-
στασης. Την απαγγελία συνόδευε η στοχευμένη 
επιλογή δημοτικής μουσικής, του Χρήστου Καρ-

βουνιάρη.

Ο Φ.Σ.Λ
ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΚΑΙ          

ΣΤΑ ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΕΙΑ



Τσιώλης Δημ. Αντώνης

Τσιώλης Νικ. Γεώργιος (Κάργας)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Στις 24-5-2021 πέθανε στην Κόρινθο και ενταφι-
άστηκε εκεί ο συμπατριώτης μας Γιαβής Χρήστος 
του Κων/νου, σε ηλικία 72 ετών. Ο Γιαβής Χρήστος 
γεννήθηκε στις 13-5-1949 και μεγάλωσε στο Λεβί-
δι. Σπούδασε στην Αθήνα Ηλεκτρονικός και μό-
λις τελείωσε τις σπουδές του και την στρατιωτική 
του θητεία, εγκαταστάθηκε το 1973 στην Κόρινθο, 
όπου έζησε για 47 χρόνια, από τα οποία τα 35 χρό-
νια εργάστηκε ως καθηγητής στις Τεχνικές Σχο-
λές Κοντοράβδη και σε Δημόσιο Τεχνικό Λύκειο. 
Υπήρξε άριστος οικοενειάρχης, εξαίρετος πατέρας 
και με τη σύζυγό του Στελέτου Μαρία, απέκτησε 
τρεις (3) γιούς, τον Κωνσταντίνο, τον Αναστάσιο 
και τον Μηνά, καθώς και δύο (2) έξυπνα και χαρι-
τωμένα εγγόνια, το Χρήστο και τη Μαρία-Αγάπη. 
Οι γιοί του Κωνσταντίνος και Μηνάς εργάζονται, 
ως Στρατιωτικοί στο Πολεμικό Ναυτικό και ο γιός 
του Αναστάσιος εργάζεται, ως Αστυνομικός. Αγα-
πούσε και λάτρευε πολύ το Λεβίδι, το οποίο επισκε-
πτόταν με την οικογένειά του πολύ συχνά σε γιορ-
τές και διακοπές, βλέποντας συγγενείς και φίλους. 
Ο θάνατος του Γιαβή Χρήστου δεν είναι από εκεί-
νους τους συνηθισμένους θανάτους ενός επιτυχη-
μένου δημοσίου ανθρώπου και ενός καταξιωμένου 
εκπαιδευτικού. Είναι μια μεγάλη απώλεια για την 
κοινωνία της Κορίνθου, όπου διέμενε, αλλά και της 
γενέτειράς του πατρίδα το Λεβίδι. Ο μακαριστός 
υπήρξε μια μεγάλη προσωπικότητα, ως εκπαιδευ-
τικός, οραματιστής, καινοτόμος και πρωτοπόρος 
των εκπαιδευτικών, πολιτισμικών και κοινωνικών 
πραγμάτων. Καλή δύναμη και κουράγιο στους δι-
κούς του ανθρώπους. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της 
Κορινθιακής γης, που τον σκέπασε.

Αιωνία σου η μνήμη.

Έφυγε η Γιαννούλα Μάντα.
Λίγες ώρες πριν: Αυθόρμητα 04/04/21

Εγώ σε μεγάλωνα, μαζί με μένα! Αγόγγυστα, 
με φροντίδα με νοιάξιμο. Περνούσε ο καιρός και 
έμοιαζες δέντρο εύρωστο, ανθεκτικό λυγερόκορ-
μο, και έτσι έγινες αιωνόβιο! Εγώ ξοπίσω σου με 
τις περπατησιές που μου δειξες... και περνούσαν οι 
μέρες κοντά στην και πάνω στην κόγχη του αιώνα, 
όχι και τόσο ξέγνοιαστα! Αλλά το μεγάλο δέντρο 
δεν λυγίζει, και έτσι έτρεφα την ψευδαίσθηση της 
αιωνιότητας. Μόλις σε κοιτούσα δεν πίστευα ποτέ 
στο αναπόφευκτο! Και τώρα πάλι βάζω στην σκέ-
ψη μου την μορφή σου, αγέρωχη και ζωντανή να 
θέλεις να ζεις να παιδεύεσαι, να δημιουργείς να βα-
στάς καραούλι για το σπίτι σου και τα υπάρχοντά 
σου. Ουσιαστικά είσαι για εμένα το ίνδαλμα της 
επιμονής, της δύναμης, της αφοσίωσης!  Και τώρα 
νά μαι απέναντί σου να σε βλέπω να παλεύεις με 
το θηρίο που τελικά είναι ανίκητο! Δεν γράφω επί-
λογο, ποτέ δεν τον ήθελα, έτσι σε γνώρισα, έτσι σε 
έζησα, έτσι με μεγάλωσες, έτσι με ήθελες και σου 

το αφιερώνω.
Τα χρόνια σε νίκησαν Αγαπημένη μας μανούλα

Οι κόρες σου Φωτεινή Μήλιαρη
& Παναγιώτα Αργιανά 

Υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
της πολιαγαπημένης μας

Θείας Παναγιώτας Λούρα
στον Ιερό Ναό Παμεγίστων

Ταξιαρχών
δώθηκε αξιοσέβαστο ποσό

από τις οικογένειες των
Χρήστου Σακέτου

& Άννας Καρβουνιάρη,
Νικολάου Μπίρη

& Βίκης Καρβουνιάρη,
και της κας. Αικατερίνης

Καρβουνιάρη. 

Κωνσταντίνος
Δημητρίου Ρογάρης

(Αυτοκινητιστής, Έμπορος)
Γεννηθείς εις Λεβίδιον Αρκαδίας 

στις 08/07/1938
Απεβίωσε εις Αθήνας στις 

26/07/2020
Εις μνήμην.....

Με την συμπλήρωση ενός έτους 
από την εκδημία του πατέρα της 

Κωνσταντίνου Δημητρίου Ρογάρη, 
η κόρη του Ευαγγελία Ρογάρη - 

Στάμου προσφέρει στη μνήμη του 
το ποσό των 100€ για την ενίσχυση 
της Εφημερίδας του Φιλοτεχνικού 

Συλλόγου Λεβιδίου.

Στην πρώτη μου δασκάλα Τασία 
Παπασπυρίδη - Γκουβά, που έφυγε 

από κοντά μας πλήρης ημερών.
 Θα σε θυμάμαι για πάντα με πολ-

λή αγάπη και σεβασμό, για τα πρώ-
τα γράμματα που μου έμαθες και τις 
αρχές και αξίες που μου δίδαξες. Σε 
είχα πρότυπο στη ζωή μου σαν άν-
θρωπο και σαν άριστη Παιδαγωγό. 
Τώρα ξεκουράσου στη γειτονιά των 
αγγέλων με καθαρή τη συνείδησή 

σου, διότι εξετέλεσες επάξια το ιερό 
σου λειτούργημα. Ελαφρό το χώμα 
της Αγίας Πελαγίας Πελάγους Τρι-

πόλεως που σε σκέπασε.
Στους οικείους θερμά συλλυπη-

τήρια. Η μνήμη σου αιωνία, βαθειά 
χαραγμένη βαθιά χαραγμένη μέσα 

μου, αγαπημένη μου δασκάλα.

Χριστίνα Ηλιοπούλου Καρέλλα 
Θεόκτιστο

Καμπέλου Θεοδώρα
χήρα Ευθυμίου

Γιαβής Χρήστος

Κοντόπουλος Κωνσταντί-
νος του Δημητρίου

Λούρα
Παναγιώτα

Θεοδοσοπούλου Άννα

Μερμίγκης Χρήστος
του Γεωργίου

  Σταμάτης Κωνσταντίνος 
του Χαραλάμπους

Παπασπυρίδη - Γκουβά
Αναστασία

Πέθανε 01/07/21

Πέθανε 11/04/2021 Πέθανε 26/05/2021

Πέθανε 09/05/2021

Πέθανε 11/05/2021

Πέθανε 30/04/2021 ΕΤΩΝ 100

Πέθανε 23/04/2021, 97 ετών

Πέθανε 09/06/21, ΕΤΩΝ 99Πέθανε 18/04/21

ΘΑΝΑΤΟΙ 

- Στις 18-8-2020 πέθανε στη Νέα Υόρκη Αμερικής και ενταφιάστηκε 
εκεί η Κλημέντζου Ευαγγελία, το γένος Καμπέλου Ευθυμίου, σε 
ηλικία 67 ετών.
- Στις 16-10-2020 πέθανε στην Αστόρια Αμερικής και ενταφιάστηκε
εκεί ο Τσιώλης Αθανάσιος του Κυριάκου (Πλάκας), σε ηλικία 91 
ετών.
- Στις 11-12-2020 πέθανε στην Αδελαίδα Αυστραλίας και 
ενταφιάστηκε εκεί ο Τσιώλης Βασίλειος του Γεωργίου (Γιοργούτσου), 
σε ηλικία 93 ετών.
- Στις 27-12-2020 πέθανε στην Αδελαίδα Αυστραλίας ο 
Σταματελόπουλος Φώτιος σύζυγος Τσιώλη Βασιλικής του Γεωργίου 
(Γιοργούτσου), σε ηλικία 82 ετών.
- Στις 9-2-2021 πέθανε στην Αθήνα και ενταφιάστηκε στο Λεβίδι ο 
Πραγκαστής Αθανάσιος Κων., σε ηλικία 62 ετών.
- Στις 23-2-2021 πέθανε στην Αθήνα και ενταφιάστηκε εκεί η 
Οικονομοπούλου Δήμητρα συζ. Νικολάου, σε ηλικία 84 ετών, άφησε 
μία κόρη και τρία (3) εγγόνια. 
- Στις 6-3-2021 πέθανε η Ξύδη Γιαννούλα Χα Βασιλείου, σε ηλικία 
86 ετών.
- Στις 22-3-2021 πέθανε η Μερμίγκη Κωνσταντίνα Χα Γεωργίου, το 
γένος Αναστασίου Μαντά, σε ηλικία 87 ετών.
- Στις 23-3-2021 πέθανε η Μητροπούλου Μαρία Χα Γεωργίου, σε 
ηλικία 100 ετών.
- Στις 4-4-2021 πέθανε η Μαντά Γιαννούλα Χα Γεωργίου, το γένος 
Γεωργίου Πεπόνη, σε ηλικία 103 ετών.
- Στις 11-4-2021 πέθανε ο Κοντόπουλος Κων/νος Δημ., σύζυγος 
Ελένης Χρ. Λούρα (Γιαγκούλα), σε ηλικία 82 ετών.
- Στις 18-4-2021 πέθανε στην Αθήνα και ενταφιάστηκε στο Λεβίδι ο 
Μερμίγκης Χρήστος του Γεωργίου, σε ηλικία 66 ετών.
- Στις 23-4-2021 πέθανε στην Τρίπολη και ενταφιάστηκε στο 
Πέλαγος η Παπασπυρίδη-Γκουβά Αναστασία, σε ηλικία 97 ετών.
- Στις 30-4-2021 πέθανε στην Αμερική και ενταφιάστηκε εκεί ο 
Τσιώλης Γεώργιος Νικ. (Κάργας), σε ηλικία 100 ετών.
- Στις 5-5-2021 πέθανε στην Τρίπολη και ενταφιάστηκε στη Νεστάνη 
η Κουτά Σταυρούλα Χα Γεωργίου Ξυνού, σε ηλικία 51 ετών.
- Στις 9-5-2021 πέθανε η Θεοδοσοπούλου Άννα του Νότη σε ηλικία 
75 ετών.
- Στις 11-5-2021 πέθανε ο Τσιώλης Αντώνιος του Δημητρίου σε 
ηλικία 62 ετών.
- Στις 24-5-2021 πέθανε στην Κόρινθο και ενταφιάστηκε εκεί ο 
συμπατριώτης μας Γιαβής Χρήστος του Κων/νου, σε ηλικία 72 ετών. 
- Στις 26-5-2021 πέθανε η Λούρα Παναγιώτα Χα Αλεξίου, το γένος 
Νικολάου Καρβουνιάρη, σε ηλικία 87 ετών.
- Στις 7-6-2021 πέθανε στην Αδελαίδα Αυστραλίας και ενταφιάστηκε 
εκεί ο Τσιώλης Ιωάννης του Γεωργίου (Γιοργούτσου), σε ηλικία 92 
ετών.
- Στις 20-6-2021 πέθανε στην Τρίπολη και ενταφιάστηκε στο Λεβίδι ο 
Ματθαιόπουλος Αλέξανδρος σε ηλικία 89 ετών.
- Στις 1-7-2021 πέθανε η Καμπέλου Θεοδώρα Χα Ευθυμίου, το γένος 
Λούρμα Αντωνίου, σε ηλικία 98 ετών.

Στον Γεώργιο Νικ. Τσιώλη (Κάργα)
Πλήρης ημερών έφυγε από κοντά μας ο αγαπητός 
σε όλους μας Γεώργιος Νικ. Τσιώλης (Κάργα) και 

κηδεύτηκε στην Αμερική τη δεύτερη πατρίδα του στις 
30-4-2021.

Θα σε θυμόμαστε με αγάπη και συγκίνηση για 
τις αρετές, τα προτερήματά σου και προ πάντων 
την εργατικότητά σου. Από μικρός στη βιοπάλη 

εργάστηκες σκληρά τα πέτρινα εκείνα χρόνια και 
έφτασες μέχρι την μακρινή Αμερική με την οικογένειά 

σου. Παρά τις δυσκολίες που συνάντησες τις ξεπέρασες 
και πρόκοψες. Ελαφρό και βάλσαμο να είναι το χώμα 

που σου στείλαμε από το αγαπημένο σου «Βάλτο», που 
εκεί έχεις αφήσει ένα κομμάτι από τη ζωή σου.

Η επιθυμία σου πραγματοποιήθηκε.

Καλό παράδεισο
Οι συγγενείς σου από Ελλάδα

Αιωνία σου η μνήμη
Πολυαγαπημένε μας.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΚΩΝ. ΠΡΑΓΚΑΣΤΗ

Στις Φεβρουαρίου 2021 έφυγε από τη ζωή και 
κηδεύτηκε στο Λεβίδι στις 10 Φεβρουαρίου το νεότερο 
παιδί του αείμνηστου Ιερέα Κωνσταντίνου Πραγκαστή 
και της Ελένης Αθανασίου Πετροπούλου. Ο Θανάσης 
ο Βενιαμίν της οικογένειας κτυπήθηκε αλύπητα από 
τη μοίρα, όταν βρεφική ηλικία των δεκαοκτώ μηνών 
έχασε τη μάνα του, με ότι αυτό συνεπάγεται για ένα 
βρέφος. Κουβαλώντας τις πληγές της παιδικής του 
ηλικίας στάθηκε στα πόδια του. Μετά το εξατάξιο 
Γυμνάσιο του Λεβιδίου, φοίτησε στην Αθήνα στις 

Τεχνικές Σχολές Κοντοράβδη και μετά τη θητεία του 
στην Αεροπορία διορίστηκε Τεχνικός στη Δ.Ε.Η.

Παράλληλα με την εκλεκτή σύζυγό του Γιώτα 
απέκτησαν ένα γιο τον Κωνσταντίνο, τον οποίο 

ευτύχησε να δει πτυχιούχο της Νομικής Σχολής και 
Μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Μετά 
από μακροχρόνια μάχη με την επάρατο, κόπηκε το 

νήμα της ζωής του σε ηλικία 62 ετών. Τώρα αναπαύεται 
δίπλα στον πατέρα του, στη μάνα του που ποτέ 

δεν γνώρισε, στο αγέννητο αδελφάκι του και την 
πολυαγαπημένη του αδελφή Χριστίνα, που και αυτή 

χάθηκε πρόωρα θα τον θυμόμαστε πάντα για την καλή 
του καρδιά, την καλοσύνη του το χιούμορ του, το 

χαμόγελό του, τις ανεκτίμητες αρετές του.

Γιάννης Πανάγ. Γαλάνης
Νέα Επίδαυρος, 10/12/1939

Αθήνα, 09/06/2020

Τον εξόδιο λόγο εκφώνησε η κόρη
του Στέλλα Γαλάνη - Καρρά στον
Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων
του Ά κοιμητηρίου της Αθήνας,

στις 11/06/2020.
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Σαν ψέμα μοιάζει ετούτη η άχαρη στιγμή, ένα ψέμα όμως 
πέρα για πέρα αληθινό. Ξεκινάς για το μεγάλο ταξίδι, το 
στέρνο σου, ήσυχος τώρα πια μετά από τόσο καιρό κι εγώ δί-
πλα σου για στερνή φορά να σου ψιθυρίζω λόγια σιγανά, σαν 
νανούρισμα κι ας κοιμάσαι τον αξύπνητο ύπνο. Ένας άνεμος 
φύσηξε σήμερα στο σπιτικό μας, αλγεινός και συνάμα λυτρω-
τικός. Μία λύπη απαλή και ένα ήρεμο πένθος έχει τυλίξει την 
καρδιά μου, γιατί σήμερα δεν πονάς, γιατί από σήμερα δεν θα 
ξαναπονέσεις ποτέ πια. Απόκοσμη και ξέπνοη τώρα η μορφή 
σου πονάει βαθιά την καρδιά μου και δυναμώνει τη θύμηση. 
Στιλπνές οι μνήμες μου με την καθαρότητα του κρύσταλλου 
με σεργιανίζουν πίσω σε καιρούς μακρινούς, παλιωμένους, 
τότε που ήξερες να κάνεις το στέρημα περίσσευμα και να δί-
νεις σε αυτούς που αγαπούσες. Και ποιός δεν πέρασε από το 
σπιτικό σου! Ένα ανθρωπολόι από αδέρφια, ανίψια, συγχω-
ριανούς μπαινόβγαιναν στο σπίτι μας. Που πήγε όλο εκείνο 
το ανθρωπολόι; Tο ρούφηξε το ποτάμι του χρόνου. Έτσι είναι 
όμως.  Όλοι είμαστε γραμμένοι του πόνου και της μοναξιάς. 
Τα σημερινά μου δάκρυα δεν είναι παράπονο που φεύγεις, εί-
ναι παράπονο για τα παράπονά σου. Περόνιασαν βαθιά την 
καρδιά μου τα πάθη σου, ο πόνος για τους πόνους σου έχει 
αφήσει πληγές στην ψυχή μου. Το ξέρω, ο χρόνος θα τις κλεί-
σει, αλλά θα αφήσει τα σημάδια του. Οι ιαματικές του ιδιό-
τητες δεν φτάνουν μέχρις εκεί.  Όσο εξασθενούσε το σώμα 
σου, τόσο η ψυχή σου θέριευε. Αυτή έγινε το όπλο σου. Υπο-
κλίνομαι στη δύναμη και το μεγαλείο της. Σπάνια συναντάει 
άνθρωπος τόσο θεριεμένη θέληση για ζωή, τόσο αμετάθετο 
πείσμα για πάλεμα. Στο ποίημα σου Στον χάροντα έλεγες « 
θέλω να πέσω μάχιμος, νά χω παλέψει πρώτα δεν θέλω να 
σκύψει η κεφαλή όταν θα μπω στην πόρτα. Και δεν δηλώνω 
υποταγή στης μάχης το πεδίο και το δρεπάνι χάροντα θ́ αρ-
πάξω σαν θηρίο ». Τρύγησα διδάγματα κοντά σου, ακριβά μα-
θήματα ζωής. Ήσουν ένας άνθρωπος μάχιμος για την ακεραι-
ότητα και την αξιοπρέπεια, μάχιμος για την Αρετή. Μ άυτή 
την αρχόντισσα ψυχή σου ξόρκισες τις δράκαινες του πόνου. 
Ροκάνισε ο πόνος σαν τρωκτικό το σώμα σου. Άφησε τα ει-
δεχθή ίχνη του επάνω σου, όπως το αλμυρό νερό αφήνει τα 
δικά του στα κοίλα του βράχου. Όμως σου έδειξε η ψυχή σου 
μυστικά παραπόρτια και τον ελοιδώρησες. Κι όμως ήταν η 
ψυχή σου πιο βαθιά από τις πληγές σου. Και σαν να μην έφτα-
ναν οι πληγές του σώματός ήρθε και η αρρώστια του μυαλού. 
Θόλωσε το νερό της μνήμης σου, οι θύμησές σου αναποδο-
γύρισαν τα κομμάτια της ζωής σου, μπερδεύτηκαν, χάλα-

σαν, μαράθηκαν, ώσπου έσβησαν στο τέλος μαζί με σένα. 
Και ήταν οι φουσκονεριές του μυαλού σου που μας χώρισαν, 
που σε πήραν από το σπιτικό μας και από την αγκαλιά μου. 
Και ήταν ο χωρισμός μας αυτός σταγόνες θανάτου σε καρδιά 
απαρηγόρητη, αλάτι χοντρό σε βαθιά πληγή. Ο ζωντανός ο 
χωρισμός παρηγοριά δεν έχει. Στο τελείωμα της προχθεσινής 
μέρας ψυχή και σώμα παραδόθηκαν στο μεγάλο νικητή. Η 
πολυχρονεμένενη ζωή σου έκλεισε στο όστρακο της, χαρές 
και λύπες, λαχτάρες πυρωμένες, προσδοκίες ανεκπλήρωτες, 
μυστικές αναμονές, κρυφά παράπονα. Τώρα φεύγεις και όλα 
τούτα τα παίρνεις μαζί σου. Αφήνεις όμως πίσω σου τα παι-
διά σου, τα εγγόνια σου, την Εύα και τον Αλέξανδρο. Τόσα 
χρόνια σε είχαμε δίπλα μας. Τώρα θα μας βλέπεις από ψηλά. 
Έχε μας στη σκέψη σου και από εκεί πάνω μεσίτευε για την 
καλή μας ζωή. Προχθές αγγελοκρούστηκες, σήμερα ο άγγε-
λος σε  περιμένει στον ουρανό. Θα πλύνει τις πληγές σου, της 
ψυχής και του σώματος, και θα σε σεργιανίσει στις γειτονιές 
του. Ο παππούς, η γιαγιά, τα αδέρφια σου σε περιμένουν και 
σου ετοιμάζουν δείπνο φροντισμένο. Να φύγεις ήσυχος. Ο 
πόνος τον αγιάζει τον άνθρωπο. Γίνεται νάμα πολύτιμο, για 
να ξεπλύνει τα πάθη και τα ανομήματά του. Με αρχοντιά και 
λιτότητα έκανες τη διαδρομή ανάμεσα στη ζωή και στο θά-
νατο. Καμάρωσες στα παιδιά σου να προκόβουν. Αξιώθηκες 
την ωραία και σπάνια τύχη να ζήσεις μαζί τους όλη σου τη 
ζωή και να τα έχεις δίπλα σου στις σκληρές σου στιγμές. Και 
τώρα φεύγεις να κοιμηθείς τον αξύπνητο ύπνο. Δεν θα είναι 
αιώνια η μνήμη σου, όπως τίποτα δεν είναι αιώνιο σε τούτη τη 
ζήση.  Έρχονται και φεύγουν οι άνθρωποι σαν τα φύλλα των 
δέντρων και σαν το νερό της βροχής. Δεν θα είσαι πια στο 
οπτικό μου πεδίο. Από σήμερα θα κλείνω τα μάτια μου για 
να σε βλέπω. Θα είσαι όμως καλά φυλαγμένος στην καρδιά 
μου σαν αγιασμένο από ζωή κειμήλιο και σαν σοφός λόγος. 
Τώρα θα ακούω τη φωνή σου στο θρόισμα των φύλλων, στο 
νερό της βροχής, τις σιωπές του εαυτού μου. Να φύγεις ήσυ-
χος. Θα κλείσουμε στην καρδιά μας τη μορφή σου, θα φέρ-
νουμε τα λόγια σου στην κουβέντα μας, θα κρατήσουμε τη 
θύμησή σου γλυκιά και τρυφερή σαν την αγάπη σου. Τώρα 
ξεκινάς στο στέρνο σου ταξίδι. Δεν ξέρω πού θα πας. Μακάρι 
στον άγνωστο τόπο που θα βρεθείς ο σπλαχνικός ουρανός 
να σου δώσει ότι σου αρνήθηκε η ζωή. Στο τελευταίο σου τα-
ξίδι θα έχει καλό καιρό. Στις γειτονιές του ουρανού τώρα σε-
ριάνιζε, στην αγκαλιά του σύννεφου γύρε και ξεκουράσου, 

Πατέρα μου.

Ε Π Ι Κ H Δ E Ι Ο Σ*Θέλοντας να αποκαταστήσουμε μια παρά-
λειψη, δημοσιοποιούμε ετεροχρονισμένα αυ-
τόν τον επικήδειο που συγχρόνως συμπίπτει με 
το ετήσιο μνημόσυνο του θανώντος. 

Ο Φ. Σ. εκφράζει στους οικείους θερμά συλλυπητήρια.



Ο Φιλοτεχνικός Σύλλογος Λεβιδίου στα 
πλαίσια του επετειακού εορτασμού των 200 
χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση με   
μεγάλη χαρά πραγματοποιεί: 

ΛΕΒΙΔΙ 1821 – 200 ΧΡΟΝΙΑ
ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑΣ – ΣΑΛΑΦΑΤΙΝΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ
ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑ
ΤΡΙΤΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 21:00

Ά  ΜΕΡΟΣ
Ο ΗΡΩΑΣ ΗΛΙΑΣ ΣΑΛΑΦΑΤΙΝΟΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΝΙΑΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 
ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΖΕΡΙΤΗ

Β΄ ΜΕΡΟΣ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
ΚΑΙ ΄21 ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ 
ΜΑΡΘΑΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ
(ΤΡΑΓΟΥΔΙ, ΛΑΦΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΛΥΡΑ, ΚΑΝΟΝΑΚΙ, ΚΡΟΥΣΤΑ)

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ  
ΜΕΓΑΛΗ  ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ-ΜΕΓΑΛΟ 
ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ
ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: Κατάστημα 70 τ. μ. 
εντός πλατείας με πρόσβαση σε αυ-
τήν, πρώην ουζερί «Σούλης» Πληρο-
φορίες στο τηλ. 2103210241.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Δύο (2) αρδευόμε-
νοι αγροί στην περιοχή Έλους Καν-
δήλας (Μπεντένι – Διακόπι) 26,850 
& 2,721 στρεμμάτων (αρ. τεμ. 1437 & 
1438) αντικειμενικής αξίας 1.440 € το 
στρέμμα, σε πολύλογική τιμή. Πληρο-
φορίες στο τηλ. 6974324326.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: α) Αγρόκτημα στη θέση 
«Σεχιώτη» στο Βάλτο 4,170 στρεμ. 
Τιμή 4.500 € & β) Αγρόκτημα στη 
θέση «Νούδημος» 4 στρεμ. Περίπου 
τιμή 2.000 €. Πληροφορίες στο τηλ. 
6974086911.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Αγροκτήματα στις πε-
ριοχές: Βάλτο 7 στρ., Παναγία 11 στρ. 
& Καλλιά 3 ½ στρ. Πληροφορίες στα 
τηλ. 6982009636 ή 6973088257.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Αγροκτήματα στις 
παρακάτω περιοχές. 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 € δη-
λαδή 750 € το στρεμ. Συνορεύει με 
δύο αγροτικούς δρόμους με Κακώνη 
& Βασίλειο Ζή.Πληροφορίες στα τηλ. 
6982009636 & 6973088257.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Αγρόκτημα 2 ½ στρεμ. 
Στη θέση Άγιος Βλάσης πλησίον 
υδραγωγείου Πέρα Βρύσης τιμή συ-
ζητήσιμη. Πληροφορίες στο τηλ. 
6978611589.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Αγροκτήματα στις 
θέσεις: α) Καλαμάκι Έλους Κανδήλας 
20.715,02 τ. μ., β)Σταυρωτό 10.029 
τ. μ., Καλλιά 13.505 τ. μ. και άλλα 
αγροκτήματα. Επίσης ένα οικόπεδο 
στο σχέδιο πόλης Λεβιδίου πλησί-
ον στο σιδηρουργείο του Ζαρμπαλά 
Παναγιώτη. Πληροφορίες στο τηλ.  
6976332748.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Αγροκτήματα στις 
παρακάτω περιοχές:

1. Βάλτος-Καλαμάκι 3,717 στρέμμα-
τα αρ. τεμαχίου 892.

2. Σίνα στην περιοχή Λεβίδι-Ορχο-
μενός-Παλαιόπυργος 2,716 στρέμμα-
τα αρ. τεμαχίου 610.

3. Σίνα στην περιοχή Λεβίδι-Ορχο-
μενός-Παλαιόπυργος 2,515 στρέμμα-
τα αρ. τεμαχίου 721.

4. Σταυρωτό στη θέση Άγιος Τρύφω-
νας κοντά στο παλιό Γυμνάσιο Λεβιδί-
ου 8,666 στρέμματα.

5. Καλπάκι-Ορχομενός 4,211 στρέμ-
ματα.

Πληροφορίες στο τηλ. 6973048210.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Αγρός 12 στρεμμάτων 
στη θέση Λαχίδια (Καλιά) Τσούρα Γα-
ρυφαλλιά. Πληροφορίες στα τηλ. 
6973228853 & 2109933665.

Με πρωτοβουλία του γιατρού μας Βαρδιάμπαση Βασιλείου 
και τη ΝΕΟΛΑΙΑ ΛΕΒΙΔΙΟΥ στις 28 Απριλίου 2021 πραγμα-
τοποιήθηκε στο αγροτικό ιατρείο Λεβιδίου αιμοδοσία. Αρκετοί 
νέοι και όσοι το επέτρεπαν οι κανόνες υγείας τους ανταποκρί-
θηκαν στο κάλεσμα και συγκεντρώθηκε ικανοποιητικός αριθ-
μός φιαλών αίματος. Το αίμα θα βρίσκετε στο Παναρκαδικό 
Νοσοκομείο Τρίπολης και θα χρησιμοποιείτε όταν χρειασθεί 
σε κάποιο συνάνθρωπό μας που κινδυνεύει. Τριάντα πέντε (35) 
τον αριθμό συμπατριώτες μας αφιέρωσαν δέκα (10΄) λεπτά από 
την εργασία τους και πρόσφεραν το τόσο πολύτιμο για τη ζωή 
αγαθό.

Παραμερίστε να περάσουν !!!!!! 
Στην περίοδο παρακμής που διανύουμε και που είναι πιο 

έντονη στον τόπο μας υπάρχει ελπίδα !!!!!!! Αυτή είναι εγκλω-
βισμένη στην νέα γενιά. Βοηθήστε τη να ελευθερωθεί. Τα νέα 
παιδιά αγόρια και κορίτσια που επέλεξαν να μείνουν στον τόπο 
μας και δεν πήραν το δρόμο της ξενιτειάς έχουν όλα τα προ-
σόντα και όλες τις δυνατότητες να πάνε τον τόπο μπροστά. 
Αν μπορούμε να τους βοηθήσουμε έχει καλώς. Αλλά μην τους 
φρενάρουμε και τους εμποδίζουμε. Η παρουσία τους και οι 
δράσεις τους είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

-Οργάνωσαν γιορτή Νεολαίας.
-Συμμετείχαν σε θεατρικές παραστάσεις.
-Πρωταγωνίστησαν σε Πολιτιστικές και Αθλητικές εκδηλώσεις.
-Έδωσαν προσφορά σημαντική σε εθελοντικές αιμοδοσίες.
-Δραστηριοποιήθηκαν ενεργά σε καθαριότητα και αναπλά-   

     σεις κοινόχρηστων χώρων.
Κάνετε μια βόλτα στην Κάτω Βρύση για να διαπιστώσετε του 

λόγου το αληθές.
-Κάτω από τρομερά αντίξοες συνθήκες αγωνίζονται για το 

επαγγελματικό τους μέλλον και την επιβίωσή τους.
-Είναι γεμάτοι εφόδια και διαθέτουν όραμα για το μέλλον. 

Πρέπει οπωσδήποτε να αναζητήσετε και να παρακολουθείτε 
το ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε με την ενεργή συμμετοχή της 
νεολαίας του Λεβιδίου, για την επέτειο των διακοσίων χρόνων 
(200) από την ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗΤΗΡΙΟ ΜΑΧΗ του ΛΕΒΙΔΙΟΥ 
της 14 ης Απριλίου του 1821. Για όλους τους παραπάνω λόγους 
και για πολλούς άλλους ακόμα προτρέπω και συνιστώ ανεπι-
φύλακτα να παραμερίσουμε και αν μπορούμε πια, να στηρίξου-
με τις δράσεις της ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΜΑΣ.

Γιατί τότε και μόνο θα έχει μέλλον ο τόπο μας.

Μιμίκα Πραγκαστή Φιλόλογος
Νίκος Πραγκαστής Φαρμακοποιός τ. Δήμαρχος Λεβιδίου

   Ύστερα από έγγραφο του Δήμου Τρίπολης - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και λόγω των επικείμενων υψηλών 
θερμοκρασιών που διανύουμε, παρακαλούμε τους δημότες να 

κάνουν αποψίλωση και απομάκρυνση ξερών χόρτων &amp; θά-
μνων των οικοπέδων τους &amp; των ακάλυπτων χώρων προς 

αποφυγή πυρκαγιάς. Επίσης παρακαλούμε τους δημότες να 
κόψουν τα κλαδιά των δέντρων που εξέχουν από τις ιδιοκτησίες 
τους, διότι εμποδίζουν τη διέλευση πυροσβεστικών οχημάτων, 

ασθενοφόρων &amp; απορριμματοφόρων αυτοκινήτων. Σας κά-
νουμε γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου

(15-4-2021 μέχρι 31-10-2021) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
η χρήση πυρός σε δάση και δασικές εκτάσεις, χορτολιβαδι-

κές-βραχώσεις-πετρώδεις εκτάσεις που βρίσκονται σε πεδινά 
εδάφη, σε ανώμαλα εδάφη και λόφους. Επίσης απαγορεύεται η 

χρήση πυρός σε οικόπεδα σε κοινόχρηστους χώρους, σε αγροτι-
κές εκτάσεις χωρίς την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας από 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ελπίζουμε στην κατανόηση προ-
κειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος και οι επιπτώσεις που προέρχο-

νται από τις πυρκαγιές.

Στις 2-3 Ιουλίου 2021 πραγματοποιή-
θηκε ο ΑΕΘΛΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΥ

ΔΡΟΜΟΥ 2021 /
Διεθνούς Αγώνα Δρόμου 180 χλμ. 

Αρχαία Νεμέα – Αρχαία Ολυμπία και 
ταυτόχρονο αγώνα 62 χλμ. Αρχαία Νε-
μέα – Λεβίδι. Ο εν λόγω αγώνας, ήταν 
να γίνει στις 25-26 Ιουνίου 2021, όμως 
αναβλήθηκε, λόγω των επικείμενων 

καιρικών φαινομένων με υψηλές θερ-
μοκρασίες..

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις είναι μια από τις 
μάχες που δίνετε για το ξεκίνημα της ενήλικης 
ζωής σας. Δεν αποτελούν τη μοναδική ευκαι-
ρία για να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας 
αλλά μια δοκιμασία για να έρθετε πιο κοντά 

σε αυτά.
Σας ευχόμαστε τα αποτελέσματα να είναι τέ-

τοια που να σας χαρίσουν χαμόγελα και να σας 
γεμίσουν ικανοποίηση. Σε κάθε περίπτωση να 
μην σταματήσετε να ονειρεύεστε , να οραμα-
τίζεστε και να σχεδιάζετε το «αύριο» και να 

εργάζεστε για αυτό.
Πολλές ευχές στις οικογένειες των μαθητών 

που στάθηκαν δίπλα τους και τους στήριξαν. 
Επίσης, ευχαριστούμε το εκπαιδευτικό προ-

σωπικό που έδωσε το δικό του αγώνα για την 
σωστή προετοιμασία των μαθητών.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΒΙΔΙΟΥ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΑΕΘΛΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 2021

Μικρές αγγελίες

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΙ

•  Στις 10-7-2021 στην Αθήνα, ο Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος του Δημοσθένη και της Βασιλικής
• & η Αναστασίου Αικατερίνη του Γεωργίου και της Νίκης τέλεσαν το γάμο τους.
•  Στις 10-7-2021 στην Τρίπολη, ο Κατσής Παναγιώτης του Γεωργίου και της Παναγιώτας
• & η Πάρχα Γεωργία του Βασιλείου και της Παναγιώτας, τέλεσαν το γάμο τους.
•  Στις 17-7-2021 στην Αθήνα, ο Μανιώτης Νικόλαος του Δημητρίου και της Αικατερίνης
• & η Καρέλλα Σοφία του Ιωάννη και της Μαρίνας, τέλεσαν το γάμο τους.
• Στις 23-7-2021 στην Αθήνα, ο Σακελαρόπουλος Μάριος του Κωνσταντίνου και της Δήμητρας
• (εγγονός της Ζή Μαριγώς Χρ.) & η Ρίζου Αθηνά, τέλεσαν το γάμο τους.

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

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

• Στις 25-7-2021 ο Αλέξανδρος Ρογάρης του Γεωργίου και η σύζυγός του Ελευθερία Οικονόμου, σε μια πολύ ωραία                 
τελετή, βάφτισαν το δεύτερο παιδί τους, στο Βυζαντινό εξωκλήσι της Παναγίας. Το όνομα αυτού Γεώργιος.

       Τους ευχόμαστε ολόψυχα να τους ζήσει & να είναι οικογενειακώς γεροί και καλότυχοι.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

• Στις 16-7-2021 ο Πάρχας Παναγιώτης του Ιωάννη και της Ιωάννας και η σύζυγός του Κωστούρου Χρυσούλα απέκτησαν αγόρι.
• Στις 22-7-2021 ο Τρυφωνόπουλος Νικόλαος Γεώ. και η σύζηγός του Σιόλα Σοφία Ιωά., απέκτησαν αγόρι. 

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

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ 
 Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το

Περάσαμε τις βραδιές μας με έναν 
διαφορετικό και εναλλακτικό τρό-
πο έχοντας την ευκαιρία να ενη-

μερωθούμε, να προβληματιστούμε 
και να ψυχαγωγηθούμε.

Ένα ευχάριστο νέο για το χωριό μας
Ένας καινούργιος χώρος τέχνης και δημιουργίας, το «ARCADIA 

EGO», άνοιξε στις παλιές «Ευφρώσυνες Γεύσεις». Χειροποίητες δημι-
ουργίες και ζωγραφική πάνω σε φυσικά υλικά που αποτελούν διακο-

σμητικά ή χρηστικά αντικείμενα διατίθονται προς πώληση. Τον καλω-
σορίζουμε και ευχόμαστε στους δημιουργούς- ιδιοκτήτες του, Βίκυ και 

Κώστα, «φανταστικές» δουλειές.

Όπως πιθανόν γνωρίζετε οι προγραμματισμένες εκλογές του Μαΐου δεν πραγμα-
τοποίηθηκαν λόγω μη συμπλήρωσης ψηφοδελτίου και περιορισμένης συμμετοχής 
στη διαδικασία. Δεδομένης της κατάστασης και με τη σύμφωνη γνώμη της γενικής 
συνέλευσης, το παρόν προεδρίο πήρε παράταση. Πιθανότατα οι εκλογές θα πραγ-
ματοποιηθούν μέσα στο μήνα Αύγουστο. Θα ενημερωθείτε μέσω της ιστοσελίδας 

μας και μέσω της επίσημης σελίδας του Φιλοτεχνικού στο Facebook.
Ελπίζουμε σε μια υπεύθυνη στάση όλων όσων ενδιαφέρονται πραγματικά για τον 

τόπο που ζούμε στηρίζοντας τον Φιλοτεχνικό Σύλλογο που έχει μακρά, συνεχή και 
πολύπλευρη δραστηριότητα, ώντας ενεργός όλα αυτά τα χρόνια και αποτελώντας 

έναν πλέον ιστορικό θεσμό για το χωριό μας.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2021
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Το Δημοττκό Σχολείο Λεβιδίου στέλνει το δικό του μήνυμα γι’αυτή τη μέρα συμβάλ-
λοντας με τις µικρές του δυνάμεις, για την ευαισθητοποίηση του κόσμου για περιβαλλο-
νττκά θέματα, φυτεύοντας λουλούδια στον υπέροχο χώρο (κάτω βρύση), ‘Ενας χώρος 

που µας εντυπωσίασε και µας προσέλκυσε.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου µας έδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό γι’αυτό 

το εγχείρημα!!! Έφεραν τα εργαλεία τους και µε χαρούμενη διάθεση έπιασαν δουλειά!!! 
Καθάρισαν, έσκαψαν, φύτεψαν, έριξαν χώμα, πότισαν και ενθουσιάστηκαν πολύ! Και δε 
σταμάτησε εκεί Ομορφήναμε και το χώρο του σχολείου με λουλούδια αλλά και λαχανι-

κά. Κοπιάστε το Σεπτέμβριο να σας κεράσουμε! Σε όλη τη διάρκεια της δράσης τηρήθη-
καν αυστηρά όλα τα μέτρα που ορίζει ο ΕΟΔΥ και το Υπουργείο Παιδείας για τη μείωση 
της διασποράς του κοροναϊού COVID19. Eυχαριστούμε όλους όσους μας βοήθησαν σε 

αυτή την προσπάθεια.

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
Με απόφαση της τοπικής κοινότητας λόγω υγειονομικών μέτρων:
1) Το προγραμματισμένο για φέτος Πανλεβιδιωτικό Αντά-

μωμα αναβάλλεται για το 2022.
2) Το καθιερωμένο πανηγύρι στις 23 Αυγούστου δεν θα 

πραγματοποιηθεί παρά μόνο η διεξαγωγή των θρησκευτικών 
εκδηλώσεων και τελετών. 


