
Πριν 45 περίπου χρόνια οι συνθήκες στο χωριό μας ήταν 
πολύ διαφορετικές. Η μόνη διέξοδος για διασκέδαση και 
συναντήσεις ήταν το καφενείο και η ταβέρνα με ότι συ-
νεπάγεται αυτό… Έτσι κάποιοι νέοι της εποχής (σημερι-
νοί παππούδες, θείοι, γονείς) συνεννοήθηκαν και με πολλή 
προσωπική δουλειά, με τα τότε μέσα, έφτιαξαν την αίθουσα 
του Φιλοτεχνικού όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα. Μια αί-
θουσα κόσμημα της εποχής που τους έδινε την δυνατότητα 
να μαζεύονται, να συζητούν, να παίζουν επιτραπέζια, να δι-
ασκεδάζουν με μουσική και χοροεσπερίδες, να φιλοξενούν 
παραστάσεις, να γίνονται ομιλίες, να παραδίδονται επιμορ-

φωτικά μαθήματα παιδιών και ενηλίκων κ. α.
Με το πέρασμα των χρόνων όμως τα πράγματα άρχισαν 

να παλιώνουν και να βγάζουν προβλήματα, οι απαιτήσεις 
άλλαξαν, η ανάγκη εκσυγχρονισμού απαραίτητη και εμφα-
νής. Έτσι μετά από συντονισμένες προσπάθειες του προη-
γούμενου Δ.Σ. και με τον άμεσο προγραμματισμό από τον 
Δήμο Τρίπολης εγκρίθηκε το μικτό ποσό των 10.000 ευρώ 
για την ανακαίνιση της κύριας αίθουσας του κτιρίου. Στη 
Μελέτη περιλαμβάνονται η αποκατάσταση της οροφής, η 
αποκάλυψη της πέτρας μέσα στην αίθουσα, στον πάνω και 
στον κάτω τοίχο και η συντήρηση στα παράθυρα και τις 
πόρτες. Η δημοπρασία έγινε από τον Δήμο Τρίπολης και με 
την αμέριστη προσπάθεια και βοήθεια του Τοπικού 
Συμβουλίου Λεβιδίου ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου 
στις 15 Νοεμβρίου. Για την προετοιμασία του χώρου (αφαί-
ρεση της ξυλοκατασκευής) εκτός από τα μέλη του Δ.Σ. βο-
ήθησαν και αρκετοί συμπατριώτες μας (Ο Χρήστος ο Κα-
μπέλος, ο Παν. Αγράφας, ο Φάνης ο Καράπαπας. Ο Γιάννης 
και ο Βλάσης Ζαρμπαλάς, ο Δημήτρης Κωμιώτης κ.α) που 
πάντα είναι δίπλα μας και πολύ τους ευχαριστούμε.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ξεκινώντας οι εργασίες, προέ-
κυψαν κάποιες επισκευές που δεν έχουν προβλεφθεί, όπως 
τα ηλεκτρολογικά και η αποκατάσταση των πλαϊνών τοί-
χων και των βοηθητικών χώρων. Αισιοδοξούμε πως με λίγη 
βοήθεια από ανθρώπους που μπορούν και μας συμμερίζο-
νται θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε συνολικά την ει-
κόνα του κτιρίου έτσι ώστε να είναι αντάξιο της ιστορίας 
μας και της εποχής μας. 

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 .

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 ΚΑΙ ΕΥΧΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟ 2022 ΑΠΟ ΤΟΝ Φ.Σ.Λ.

Αφήνοντας πίσω τον χρόνο που σβήνει ο απολογισμός είναι ανα-
πόφευκτος και όσο κι αν προσπαθούμε να στρογγυλέψουμε τις 
γωνίες μάς αφήνει μια γλυκόπικρη αίσθηση… Το 2021 ήταν μια 

χρονιά απρόβλεπτη και αβέβαιη. Ξεροκατάπιαμε κάμποσες φορές 
από αμηχανία και αδεξιότητα μπροστά στην αλλαγή που έβγαινε 
αιφνιδιαστικά μπροστά μας και μάς αφόπλιζε στη στιγμή. Μέσα 

από αυτό τον χορό της αβεβαιότητας όμως ξεπηδά μια απρόσμενα 
πολύτιμη διαπίστωση που οφείλουμε να την κρατήσουμε προσεκτι-

κά στις αποσκευές μας ενώ στεκόμαστε στην αποβάθρα περιμέ-
νοντας το τραίνο του χρόνου που ξεκινά. Αυτή δεν είναι άλλη από 
τις μικρές-μεγάλες ανταμοιβές που παίρνουμε μέσα από τα απλά 

καθημερινά πράγματα. «Χωρίς προσδοκίες που δύσκολα θα βρουν 
ανταπόκριση.» Έχουμε συνηθίσει να ελπίζουμε σε κάτι «μεγάλο», 
έχουμε πεισθεί ότι η ευτυχία θα έρθει γεμάτη «δώρα πολύτιμα» κι 

έχουμε ξεχάσει την αξία των μικρών και απλών καθημερινών δώρων 
που η ζωή μάς δίνει θεωρώντας τα δεδομένα.

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟ!
Ας ευχηθούμε λοιπόν το 2022 να είναι η χρονιά που θα ΕΠΙΛΕ-

ΞΟΥΜΕ την ευτυχία όχι μόνο ελπίζοντας σε αυτά που θα έρθουν, 
αλλά και ανακαλύπτοντάς την σε όλα αυτά που βλέπουμε και που 
μας συμβαίνουν κάθε στιγμή, κάνοντας ό,τι περνά από το χέρι μας 
–του καθενός ξεχωριστά αλλά και όλων μαζί- για να γίνει η ελπίδα 

πραγματικότητα και το όνειρο αλήθεια! Ο Ελύτης στο ποίημά του με 
τίτλο «Στην απλότητα κρύβεται η ευτυχία» γράφει: «Μπορώ να γίνω 
ευτυχισμένος με τα πιο απλά πράγματα και με τα πιο μικρά.Και με τα 
καθημερινότερα των καθημερινών.» Ένα ευτυχισμένο, δημιουργικό, 

εναλλακτικό, συνεργατικό, ελπιδοφόρο, με υγεία,χαμόγελο, ευγέ-
νεια, σεβασμό «2022» για όλες και για όλους!
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ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΕΤΑΙ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΛΕΒΙΔΙ ΚΑΙ COVID 19
Δεκάδες κρούσματα τον Νοέμβρη στην περιοχή μας. Η εμβολιαστική κάλυψη ιδιαίτερα χαμηλή  όπως και σε όλη την Αρκαδία.  Η 

κοινωνία διχασμένη στην αξιολόγηση, αλλά και στον τρόπο αντιμετώπισης, του κορονοϊού. Πέρα από την απώλεια ανθρώπινων ζωών 
που είναι το σημαντικότερο, θα έχουμε τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις που ίσως ξεπεράσουν  και αυτές της οικονομίας. Αλλά αυτά 
θα ξεκαθαρίσουν όταν τελειώσει  η ιστορία με την πανδημία. Θεωρώντας ότι και η εφημερίδα μας πρέπει να συμβάλει με σοβαρότητα 
στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, απευθυνθήκαμε στο γιατρό μας τον κ. B. Βαρδιάμπαση που έχει και τις γνώσεις αλλά, και  
σαν επικεφαλής του Κέντρου Υγείας Δημητσάνας στο οποίο ανήκουμε, έχει μια συνολική εικόνα της περιοχής μας, ζητώντας του,  να 
μας δώσει, όσο γίνεται πιο απλά, μια εικόνα από  ιατρικής πλευράς, της κατάστασης που βιώνουμε.

Tι συμβαίνει σήμερα με τον Kορονοϊό (covid-19) και τι περιμένουμε αύριο από τα mRNA Εμβόλια !
Αγαπητοί μου συμπολίτες,                                                                                                                                                                               01/12/2021
Βρισκόμαστε εν μέσω μιας πανδημίας, που δεν λέει να μας αφήσει και ένας από τους λόγους είναι η άρνηση εμβολιασμού. Θέλω πολύ 

να μοιραστώ μαζί σας τις λιγοστές γνώσεις μου ως γιατρός, σχετικά με το επίκαιρο θέμα των ημερών, αλλά και τις σκέψεις που έκανα 
πριν εμβολιάσω τα παιδιά μου.

Κατ΄ αρχάς θα προσπαθήσω με απλά λόγια να εξηγήσω πώς συμπεριφέρεται ένας ιός. Επισημαίνω ότι υπάρχουν ειδικευμένοι ιατροί 
που ασχολούνται με μικροοργανισμούς και είναι οι μόνοι που μπορούμε να εμπιστευτούμε για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, 
κλείνοντας τα αυτιά μας σε οποιονδήποτε άλλο που δεν έχει έστω τις στοιχειώδεις γνώσεις.  Ο ιός, λοιπόν, είναι στην πραγματικότητα 
ένας γενετικός κώδικας DNA ή RNA (μια πληροφορία γενετικού υλικού) μέσα σε ένα πρωτεϊνικό περίβλημα (τα πρωτεϊνικά περιβλή-
ματα καταστρέφονται με 70% αλκοόλ –  ο επιμελής καθαρισμός των χεριών αυτό το περίβλημα καταστρέφει).

Από μόνος του όμως ένας ιός δεν αναπαράγεται. Δεν έχει όργανα αναπαραγωγής. Οι ιοί για να πολλαπλασιαστούν πρέπει να μπουν 
σε ένα κύτταρο. Το μολυσμένο κύτταρο θα χρησιμοποιηθεί από τον ιό για να φτιαχτούν οι νέες πρωτεΐνες και το νέο γενετικό υλικό 
του ιού. Εισέρχεται δηλαδή μια πληροφορία μέσα σε ένα κύτταρο και εξέρχονται πολύ περισσότερες, έτοιμες να εισέλθουν στα γειτονι-
κά κύτταρα. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται και έτσι εξαπλώνεται η νόσος. Με τον ίδιο τώρα έξυπνο μηχανισμό που εξαπλώνεται 
ο ιός έρχεται το εμβόλιο να απαντήσει. Πάλι μια πληροφορία, που αυτή την φορά δημιουργεί αντισώματα (τα «όπλα» που καταστρέ-
φουν τον ιό) εισέρχεται στο κύτταρο ενός υγιούς ατόμου και ετοιμάζει την άμυνα του οργανισμού πριν την εισβολή του ιού. Προσπα-
θεί λοιπόν η επιστήμη να απαντήσει με το ίδιο τρόπο στον ιό. Ο οργανισμός μας δεν έχει την δυνατότητα να έχει αντισώματα για κάθε 
ίο που κυκλοφορεί.  Επίσης πολλές φορές φτιάχνει αντισώματα, αλλά αυτά εξασθενούν μετά από έξι μήνες (πχ γρίπη). 

Ένα άλλο ερώτημα είναι αν είναι όλοι οι ιοί ίδιοι. Υπάρχουν ιοί που δεν προκαλούν νόσο, υπάρχει ο ρινοϊός που προκαλεί το κοινό 
κρυολόγημα, ο πολύ μεταδοτικός Κοροναϊός αλλά με χαμηλή θνητότητα στους νέους, ο θανατηφόρος Έμπολα (ένας στους δύο που 
νοσούν πεθαίνει από αιμορραγικό πυρετό – ασχέτως ηλικίας) …και ακολουθούν άλλοι 3.600 ιοί. Μια σημαντική πληροφορία:  και ο 
ιός Έμπολα σκοτώνεται με καλό πλύσιμο (σαπούνι & χλωρίνη). Χωρίς να θέλω να σας τρομάξω, φανταστείτε τώρα ένα ιό με την χαρα-
κτηριστική μεταδοτικότητα του Κοροναϊού και την ικανότητα που σκοτώνει ο ιός Έμπολα….(το ποσοστό θνησιμότητας κυμαίνεται 
στο 50% είπαμε). Τότε θα βάζαμε όλοι μέσον για να εμβολιαστούμε πρώτοι  εμείς και οι δικοί μας άνθρωποι.

Θέλω λίγο την προσοχή σας. Όσο δυνατός και να είναι ένας οργανισμός, αν δεν έχει όπλα να απαντήσει σε μια εισβολή, θα νοσήσει. 
Πολλοί αισθάνονται δυνατοί και λένε χαρακτηριστικά  ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να νοσήσουν γιατί δεν έχουν πάρει ποτέ φάρμα-
κο, γιατί τρώνε μόνο φυτικά και υγιεινά προϊόντα, γιατί δεν έχουν καπνίσει ποτέ, γιατί ζουν μέσα στην φύση… Όμως η δύναμη που 
περιγράφουν ότι αισθάνονται είναι μέσα στο μυαλό τους και όχι στους μύες… Προσοχή !!! Ο ιός τους μύες καταστρέφει… τη σάρκα … 
την ύλη που έχουμε πάνω μας. Γι’ αυτό και πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο ιός δεν έχει να κάνει με το πνεύμα. Καλά κάνει η εκκλησία 
και τα σχολεία μας και η κοινωνία μας και στοχεύουν στο να διαπλάθουν και διαμορφώνουν δυνατούς χαρακτήρες, καλούς χριστια-
νούς, γνήσιους Έλληνες…. Αυτά όλα βρίσκονται μέσα στο κεφάλι μας…. και καλά κάνουν και υπάρχουν …. «Ο Κοροναϊός όμως θέλει 
σάρκα»…. και όσο εμείς δεν εμβολιαζόμαστε του τη δίνουμε απλόχερα και τον αφήνουμε μέσα στη ζωή μας. Όποιος κατάλαβε-κατά-
λαβε…. Πάμε τώρα λίγο και στα mRNA εμβόλια. Το εμβόλιο στοχεύει σε μια πρωτεΐνη που δεν υπάρχει στον οργανισμό μας. Φτιάχνει 
αντισώματα-«όπλα» και μόλις βρεθεί απέναντι στον ιό, τον καταστρέφει. Η πρωτεΐνη που στοχοποιήται στην πανδημία που ζούμε είναι 
η πρωτεΐνη S της ακίδας. Το στοίχημα πέτυχε σε μεγάλο ποσοστό στην αντιμετώπιση του κορονοϊού και ακολουθεί ένα ακόμα μεγα-
λύτερο στοίχημα, η εφαρμογή τους κατά του καρκίνου. 

Ας πάρουμε για παράδειγμα έναν ασθενή… τον Κο Ατυχούλη Άτυχο… ο οποίος έχει μια μορφή καρκίνου. Έρχεται ο θεράπων ιατρός 
και του παίρνει βιοψία…. βρίσκει μια πρωτεΐνη που υπάρχει στον κακοήθη όγκο του αλλά όχι στον οργανισμό του. Παίρνει λοιπόν ο 
γιατρός του αυτήν την πρωτεΐνη και παρασκευάζετε ένα προσωποποιημένο εμβόλιο που θα λέγετε «Εμβόλιο Ατυχούλη Άτυχου» και 
θα είναι μόνο για αυτόν ή ενδεχομένως και για τα παιδιά του αν πρόκειται για μια κληρονομικής μορφής κακοήθειας. Αυτή η πόρτα 
μόλις άνοιξε και ευτυχώς για την ανθρωπότητα δεν πρόκειται να κλείσει.  Για να σταματήσουν οι αδικίες… γονείς να χάνουν παιδιά, 
παιδιά τους γονείς, εγγόνια τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους και το αντίθετο… O θάνατος μπορεί να μην νικιέται πάντα, αλλά η 
προσπάθεια να νικηθεί θέλει εφόδια… Τέλος, επειδή το ποσοστού πλήρως εμβολιασμένων στην Αρκαδία βρίσκεται περίπου στο 65 % 
του πληθυσμού της, θα ήθελα να σας παρακαλέσω όλους, εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, να χρησιμοποιείται σωστά την μάσκας 
προσώπου (χειρουργική ή πάνινη). Οι πολύ στενές επαφές, ο συγχρωτισμός σε κλειστούς χώρους και η  χαλαρή εφαρμογή της μάσκας 
είναι ένας επικίνδυνος συνδυασμός συνθηκών που δυστυχώς θα μας εκθέσουν στον ιό. 

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.                                                                                                                                    Βασίλης Βαρδιάμπασης 
Ε.Υ. Κέντρου Υγείας Δημητσάνας 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟ 
ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΕΒΙΔΙΟΥ

Κάτι οι περιοριστικές συνθήκες λόγω της Covid-19, κάτι 
η αδιαφορία του κόσμου να συμμετέχει εθελοντικά στα 
συμβούλια των συλλόγων του τόπου μάς ανάγκασαν να 
διεξάγουμε καθυστερημένα τις εκλογές του Φ.Σ.Λ. Έτσι 

στις 5 Σεπτεμβρίου μαζευτήκαμε 22 !!! (μάλλον ρομαντι-
κά) άτομα, οι ίδιοι και οι ίδιοι, και κάναμε τις εκλογές για 
να συνεχίσει να υπάρχει ο Φ.Σ.Λ. η Εφημερίδα, το Λαο-

γραφικό Μουσείο και κάποιες εκδηλώσεις…
Το καινούργιο δ.σ. που δεν είναι και τόσο καινούργιο, έχει 
ως εξής: Πρόεδρος: Μαρία Αναγνωστοπούλου / Αντιπρό-
εδρος: Χρήστος Λούρας / Γραμματέας: Νίκος Γιόκαρης με 

βοηθό την Βιβή Βερβαινιώτη-Βλαχοκυριάκου / Ταμίας: 
Ηλίας Διαμαντής με βοηθό τον Βασίλειο Ζάβο / Υπεύ-

θυνος σύνταξης της εφημερίδας: Χρήστος Καρβουνιάρης 
/ Μέλη: Γεώργιος Σκούλος, Κώστας Λούρας, Δημήτριος 

Μελής
Όπως βλέπετε η απουσία καινούργιων ονομάτων είναι
εμφανής! Γί αυτό κάνουμε θερμή παράκληση στους συ-

μπατριώτες και στις συμπατριώτισές μας, μεταξύ 25 και 
45-50 ετών, να σκεφτούν σοβαρά πόσο σημαντική και 

απαραίτητη είναι η συμμετοχή στην λειτουργία και στην 
ανανέωση των ήδη υπαρχόντων συλλόγων που οι προη-
γούμενες γενιές δημιούργησαν και που τόσα έχουν προ-

σφέρει στον τόπο μας!

Ολοκληρώνονται οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης 
του κτιρίου του Γυμνασίου Λεβιδίου. Απομένουν λίγα μέτρα 
στη νότιο πλευρά.  Όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι καλύφτηκαν με 
μονωτικό υλικό 7 εκατοστών και έγχρωμο σοβά. Είχε προ-
ηγηθεί η ολοκλήρωση της περίφραξης και η ανακατασκευή 
της μεγάλης σκάλας.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ



Tον λόγο εκφώνησε ο διευθυντής του Γυμνασίου Λεβιδίου.
 Αιδεσιμότατοι,
 Κύριοι εκπρόσωποι του Δήμου και της τοπικής κοινότητας,
 Κυρίες, Κύριοι,
 Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες
 
Ένα ιερό χρέος μας έχει συγκεντρώσει σήμερα εδώ. Όλοι εμείς, βρισκόμαστε εδώ  για να αποτίσουμε τον απαιτού-

μενο φόρο τιμής σε αυτούς, που αποτέλεσαν τα πανάξια και σεπτά τέκνα του νεότερου Ελληνισμού, τους αγωνιστές 
των πανανθρώπινων αξιών, τους Έλληνες που χάραξαν με ανεξίτηλα γράμματα στον χρόνο την λέξη ήρωες. Ένα 
φθινοπωρινό πρωινό ξημερώματα της  28Η  του Οκτώβρη του 1940,  η χώρα μας για μια ακόμη φορά καλείται να 
αγωνιστεί για το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας. Σύμφωνα με το πρώτο πολεμικό ανακοινωθέν «Αι ιταλικές δυνά-
μεις προσβάλουν από τις πέντε και τριάντα πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνο-
αλβανικής μεθορίου». […]

Και το έπος αρχίζει. […]
Και ναι  το Θαύμα γίνεται. Η νίκη στεφανώνει  και πάλι την μικρή και  ταλαιπωρημένη μας χώρα, που μέσα από τον 

τίμιο αγώνα και τη θυσία των πανάξιων τέκνων της, γίνεται πασίγνωστη μέχρι τα πέρατα της Γης, κάνοντας όλη την 
ανθρωπότητα να μιλάει γι’ αυτή με έκπληξη αλλά και σεβασμό. […] Ο ηρωικός τσολιάς μας, φόβος και τρόμος των 
αξιοθρήνητων Ιταλών, γίνεται θρύλος στην φαντασία εκατομμυρίων ανθρώπων και οι γυναίκες της Ηπείρου, που 
φορτωμένες πυρομαχικά, ανεβαίνουν  στις χιονισμένες κορφές της Πίνδου, γίνονται  αντικείμενο του Παγκόσμιου 
θαυμασμού. Το παράδειγμα των Ελλήνων στρατιωτών κι ολόκληρου του ελληνικού έθνους χαράσσεται  για πάντα 
στη μνήμη όλων και ανοίγει την πρώτη χαραμάδα  ελπίδας στους λαούς της Ευρώπης. Κι ενώ το έπος  συνεχίζεται  
με την  θριαμβευτική επέλαση των ελληνικών δυνάμεων στις πόλεις της Βορείου Ηπείρου και την παράλληλη άτα-
χτη υποχώρηση των ιταλικών στρατευμάτων, την Άνοιξη του 1941, οι σιδερόφραχτες χιτλερικές δυνάμεις σπεύδουν 
να σώσουν τη σύμμαχό τους από τη διάλυση την ταπείνωση και τη ντροπή. […]

Αρχίζει τώρα η δεύτερη πράξη του εθνικού μας δράματος. Ο πόθος της λευτεριάς κατακαίει την ψυχή του σκλα-
βωμένου λαού μας που οργανώνει αμέσως την αντίστασή του κατά του μισητού εχθρού. Υφίσταται καρτερικά τις 
διώξεις, τις φυλακίσεις, την εξορία, τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, την ερήμωση και τη λεηλασία των χωριών του, 
τα βασανιστήρια και τις θανατικές εκτελέσεις. Και οι προσπάθειες καρποφόρησαν. Η νίκη γλυκοχάραξε. Η  Ελευ-
θερία ξαναγύρισε στον τόπο της περήφανη και «αντρειωμένη ωσάν πρώτα». Στις  12 Οκτωβρίου του 44  στον  Ιερό  
βράχο της Ακρόπολης κυματίζει ξανά περήφανα η γαλανόλευκη.

 Και ενώ όλοι περίμεναν η χώρα να ξεκινήσει την αναστήλωση και την γρήγορη επάνοδο στην κανονικότητα ξεσπά 
η πρώτη τοπική «πράξη» μιας διεθνούς ιδεολογικής και γεωπολιτικής σύγκρουσης. Ο εμφύλιος  πόλεμος, βίαιος και 
μακρύς,  καταστρέφει όσα δεν κατάφερε ο εχθρός και φέρνει την χώρα μας χρόνια πίσω. Μετά το τέλος του  η   Ελ-
λάδα μας διχασμένη θα προσπαθήσει  θα ορθοποδήσει και θα ζήσει ειρηνικά.

Κυρίες και κύριοι, παιδιά μας,
Ογδόντα χρόνια πέρασαν.  Πλήθος αλλαγές έγιναν στον κόσμο. Νέα συμφέροντα, νέοι συσχετισμοί, νέα τάξη 

πραγμάτων. Ο αγώνας των Ελλήνων λησμονήθηκε οι θρίαμβοι ξεχάστηκαν. […] Σήμερα που οι ηγέτες των γειτονι-
κών κρατών προκαλούν με την απειλή του πολέμου τα σύνορά μας, σήμερα που οι πόλεμοι δημιουργούν χιλιάδες 
πρόσφυγες ξενιτεμένους σε αδιέξοδες διαδρομές, σήμερα που οι φασιστικές και ναζιστικές αντιλήψεις προσπαθούν 
να εισβάλλουν στη συνείδηση του κόσμου και να του προσφέρουν μια επίπλαστη εκτόνωση μίσους και βίας, σήμερα 
που το διεθνές δίκαιο και ο ΟΗΕ δεν μπορούν να επιβάλλουν την ειρήνη, σήμερα που σας μιλώ φορώντας μάσκα για 
να σας προστατεύσω από τον ιό που μας έχει γεμίσει φόβο, αγωνία και ανασφάλεια,

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΟΤΙ
Η ιστορία δεν είναι μόνο ανάμνηση. Είναι μια βαριά υποχρέωση απέναντι σ΄ αυτούς που έφυγαν μα πολύ περισσό-

τερο σ΄ αυτούς θα έρθουν. Όποιος λαός δεν έχει μάθει καλά την ιστορία του, είναι αναγκασμένος να την ξαναζήσει. 
Ας μείνουμε, λοιπόν,  ενωμένοι και αποφασισμένοι ώστε σε κάθε περίπτωση, και όταν η πατρίδα το χρειαστεί να φα-
νούμε αντάξιοι αυτών που έδωσαν την ζωή τους. Αντάξιοι αυτών που τα κόκαλά τους ξασπρίζουν απ’ άκρη σ’ άκρη 
πάνω στα βουνά της Αλβανίας  για να ζούμε εμείς τώρα ελεύθεροι, αποδεικνύοντας με την σειρά μας ότι η θυσία 
τους δεν πήγε χαμένη αλλά αποτελεί το σπόρο για την διαιώνιση αυτού του παγκοσμίως σπάνιου είδους που λέγε-
ται ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ.

ΖΗΤΩ Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940!!!  ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ!!!

2 - ΤΟ ΛΕΒΙΔΙ

ΧΡΗΣΙΜΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Αστυνομική Διεύθυνση Αρκαδίας:  

 2710 222519

Αστυνομικό Τμήμα Λεβιδίου: 

 27960 22202

Δημοτική Ενότητα Λεβιδίου:

 τηλ: 27963 60009, fax: 27960 22363

Κ.Ε.Π. Λεβιδίου: 

 τηλ: 27963 60024, fax: 27960 29012

Yποθηκοφυλάκιο Λεβιδίου: 

 27960 22522

Παναρκαδικό Νοσοκομείο 

Τρίπολης:

  2710 233173, 2710 371700

Περιφερειακό Ιατρείο Λεβιδίου:  

 27960 22274

Φαρμακεία: 

Γκιντώνης Βασίλης:  27960 22240

Πραγκαστής Νίκος:  27960 22370

XΩΡΟΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Αβησσυνία:   2796022328

Ανατολή:   27960 22123

Άρτεμις: 27960 22600

Αρχοντικό Πάρχα:   27960 22010

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 22690

ΤΟ ΛΕΒΙΔΙ
ΧΘΕΣ  ΣΗΜΕΡΑ  ΑΥΡΙΟ

Iδιοκτήτης: 
Φιλοτεχνικός Σύλλογος 

Λεβιδίου
filotexnikoslevidiou@gmail.com

Eκδότης: 
Mαρία Αναγνωστοπούλου

τηλ: 6944 522849
email: maria.ana.gk@gmail.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

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Κοντοβαζαινίτη Ουρανία  30 €.
Ρήγα Ευφροσύνη Χρ. 20 €.
Ρήγα Αναστασία Χρ. 20 €.
Οικονομοπούλου Αριστέα Παν. 20 €.
Δημητριάδου Ελένη 20 €.
Θεοδωρέλου Δέσποινα Νικ. 30 €.
Παπάγεωργας Χρήστος 20 €.
Βαλιανάτος Μεταξάς  20 €.
Θεοδωρέλος Χρήστος Δημ. 20 €.
Πάρχας χαράλαμπος Πρ. 100 € στη μνήμη 
του Ζή Βασιλείου.
Καρβουνιάρη Βίκυ Αλεξ. 50 €.
Τσιπλάκου-Κολοβού Σοφία Παν. 50 €.
Καρέλα Ελένη Χα Βασιλ.  50 €.
Στραβούλης Φώτιος Χαρ. 20 €.
Ράπτης Χρήστος Γεω. 40 €.
Ζιάζιαρη Γιαννούλα Χα Δημ.  20 €.
Θεοδωρέλου-Χλιαουτάκη ζαχάρω  20 €.
Σταμάτης Παναγιώτης Δημ. 20 €.
Καρβουνιάρης Νικόλαος Γεω.  20 €.
Καραντάση Σταυρούλα  50 €.
Γκιντώνη Ελένη Ηλ.  20 €.
Κόντης Παναγιώτης  300 € στη μνήμη των 
γονέων του και των αδελφών της μητέρας 
του Παπασωτηρίου-Κόντη Μαριγώς.
Πάρχας Χρήστος Βασιλ. 50 €.
Ξυνού – Καραχάλιου Καλλιόπη  15 €.
Τραγά-Τσαρμποπούλου Αθανασία  50 €.
Βάγγερ Νικόλαο  50 €.
Βαλκάνος Νικόλαος Παρ.  20 €.
Ρογάρη-Στάμου Ευαγγελία  100 $ στη μνή-
μη του πατέρα της Ρογάρη Κων/νου Δημ. 
Γιαβή Μαρία Χα Χρήστου 20 €.
Μαθιουδάκη-Θεοδοσοπούλου Αρετή  20 €.
Γκουβά Γιούλα  20 €.
Γράψα-Γκιντώνη Θεοφάνη  20 €.
Πάρχα-Χαρατσάρη  Γεωργία  100 €.
Ζή Δέσποινα Νικ.  150 € στη μνήμη του 
αδελφού της Ζή Βασιλείου.
Μελής Δημήτριος  20 €.
Καλασιούντα Ελένη  20 €.
Γκιντώνης  Στέλιος Δημ.  20 €.
Καρβουνιάρη  Βασιλική Χα Παν. 20 €.
Αδαμόπουλος Κων/νος  20 €.
Βεργολιά Χαρίκλεια  20 €.
Κουβαβάς Αλέκος Σάββα  20 €.
Πάρχα Σοφία Παν.  100 €.
Καρέλλας Ιωάννης  50 €.
Ρέντζη  θεανώ  20 €.
Πετρόγιαννης Ιωάννης  30 €.
Αποστολοπούλου Αθανασία Πανάγου  50 €.
Βαλκάνου-Χλέπα Ελενη Χα Γεω. 20 €.
Βαλκάνου-Κυρίμη Σοφία  20 €.
Οικογένειες Ηλιόπουλου (παιδιά, εγγόνια 
Ηλιόπουλου Αναστασίου) 50 € στη μνήμη 
του πατέρα, παππού, προπάππου Ηλιόπου-
λου Αναστασίου Γεωργ.
Κωνσταντοπούλου-Μιχαλιού Αικατερίνη 
Κων. 30 €.
Κουκούτσι Αικατερίνη 20 €.
Σιαμαντούρας Χαράλαμπος 20 €.
Γκιντώνη Μαρία 250 €
στη μνήμη του συζύγου της Γκιντώνη Στέλιου.

ΑΜΕΡΙΚΗ

Ρογάρης Αναστάσιος  50 $.
Βανικιώτη-Ρογάρη  Μαρία Ιωα.  50 $. 
Τζαβάρα  Μπέσυ  100 $.
Θεοδωρέλου – Πάρχα Διαμάντω 40 €.
Κατσιάπης Χρήστος 50 €.
Καλημέρη-Κολκούτση Χαρίκλεια  100 $.
Τσιώλης Νικόλαος Γεω. &  Σίντι  100 $ στη 
μνήμη του πατέρα & πεθερού Τσιώλη Γεωρ-
γίου Νικ. (Κάργα).
Τσιώλης Μιχαήλ Κυρ.  100 $.
Τσιώλης Ελισσαίος Κων. 100 $.
Γιαννακόπουλος Ιωάννης Χρ.  1.000 $.
Οικογένεια Πάρχα Θεοδώρα  50 $.
Τσιώλης Νικόλαος Γεωργ. 100 $.
Πεπόνης Νικόλαος Δημ.  100 $.
Λούρα Χριστούλα  100 $.
Ξυνού Σταυρούλα  50 €.

ΚΑΝΑΔΑΣ

Αλεξόπουλος Γεώργιος  50 €.
Γκιντώνης Χρήστος  150 $.
Γκιντώνη Χριστίνα  50 $.

ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΘΕΑΤΡΑΛΩΣ
ΠΕΡΙ ΕΥΧΩΝ

Θα δανειστούμε τα μάτια ενός παιδιού, θα αναζητή-
σουμε μέσα μου  τις μνήμες της παιδικής αθωότητας 
για να ζυγίσουμε και να μετρήσουμε με αισιοδοξία τα 
ερχόμενα και απερχόμενα των χρόνων που  έρχονται 
και φεύγουν. Είναι και αυτές οι ευχές που θέλουμε να 
πιστέψουμε. Γιατί  χρειάζεται κάθε χρονιά να επανα-
λαμβάνουμε το ευχολόγιο για τα αυτονόητα; Γιατί θεω-
ρείται η πραγματοποίηση  της ευχής αποτέλεσμα ενός 
θαύματος; Ίσως γιατί δεν εμπεριέχουν  την απαιτούμε-
νη ειλικρίνια αυτών που εκφράζουμε είναι άλλοθι  των 
απωθημένων μας και αλήθειες της δικής μας οπτικής.  
Σ’αυτόν τον κόσμο που ολοένα στενεύει ο καθένας μας 
χρειάζεται όλους τους άλλους. Πρέπει να αναζητήσουμε 
τον άνθρωπο όπου κι αν βρίσκεται είπε ο Σεφέρης. Αν 
εδώ μπορούμε να φυτέψουμε μια ευχή, αυτή θα ήταν, το 
να βρούμε τον άνθρωπο που κρύβουμε μέσα μας. Έτσι  
μόνο θα αυτοακυρωθούν οι ξύλινες, οι χάρτινες οι άο-
σμες και άχρωμες ευχές που μας κρατάνε δεμένους στη 
γη. Μόνο έτσι θα βρούμε αέρα για  να κρατήσουμε λίγο 
ακόμα την αναπνοή μας...... λίγο ακόμα. Τα μακρόπνοα 
μακροβούτια θέλουν την αλληλεγγύη , την σύνεση και 
την αρωγή, αυτών που μας  δίνουν τις ανάσες και τις 
πιθανότητες να αναδυθούμε. Ο άνθρωπος, ουσιαστικό, 
προσμένει να ζευγαρώσει με την ευχή, να την κάνει ου-
σιαστική. Σ’αυτό προσβλέπουμε κι εμείς, στο χθες, στο 
σήμερα στο αύριο. Όσο για το θέατρο, ανυπομονούμε 
να επιστρέψει στον φυσικό του χώρο, ν΄ανοίξει ξανά η 
αυλαία κι όλοι εμείς να είμαστε εκεί να πιάσουμε το νήμα 
απ’ εκεί που το αφήσαμε. Θα τελειώσουμε με τα ίδια ιερά 
λόγια του απόστολου Παύλου, που χρησιμοποιήσαμε 
και πέρσι:

Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ   τρία-
ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ άγάπη.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΩΝ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ                                     
26/11/2021 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Σεβόμενοι τις οδηγίες του 
Υπουργείου Υγείας αλλά και 

την  Ασφάλεια  των μελών του 
Συλλόγου μας σχετικά με την 
προστασία από τον κορονοιό, 

το Δ.Σ. αποφάσισε την αναστο-
λή των δραστηριοτήτων μέ-

χρις ότου έλθουμε στην κανο-
νικότητα.

Ευχαριστούμε τα μέλη μας για 
την κατανόηση.

ΕΥΧΕΣ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας

εύχεται στα μέλη του και στους
Απανταχού Λεβιδιώτες
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

και ο  ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
με υγεία, υπομονή και αισιοδοξία.

   Για το Δ.Σ.

Η πρόεδρος
Μαρία Κουβαβά -  Παρασκευοπούλου

Η Γραμματέας
Νίτσα Ηιοπούλου - Μανωλοπούλου



Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος μέσα σε μία ηλιόλουστη μέρα τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 εορτάστηκε με 
κατάνυξη και λαμπρότητα η αρτοκλασία και η Θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Ενώ, 
την Κυριακή 7 Νοεμβρίου, είχε προηγηθεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία & κλήρωση μερικών 
δώρων. Φέτος η λειτουργία παρ́  όλες τις δυσκολίες και παρ́  όλες τις αντιξοότητες, λόγω κορονοιού, ήταν εξαι-
ρετικά πανηγυρική. Κατά το τελετουργικό της θείας λειτουργίας συμμετείχαν οι σεβαστοί πατέρες Πανουσό-
πουλος Κων/νος, Κουβαβάς Κων/νος, Σουρλίγκας Νικόλαος και Σταμάτης Παναγιώτης. Επίσης οι ιεροψάλτες 
Κατσίγιαννης Μιχάλης, Παναγούλιας Χρήστος και Ζάβος Ιωάννης Αριστ. στη θεία λειτουργία παρευρέθηκαν 
και αρκετοί πιστοί. Μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος του Συλλόγου Λεβιδιωτών Αττικής «Ο 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» κ. Αποστολόπουλος Γιάννης, η Γραμματέας της Παναρκαδικής Ομο-
σπονδίας κ. Αναγνωστοπούλου Ουρανία. Επίσης παρευρέθηκε και η Ά  τάξη Λυκείου Λεβιδίου με τους καθη-
γητές τους. Αφού τελείωσε η Θεία λειτουργία έγινε η κλήρωση μερικών δώρων που προσέφεραν οι εκκλησιά-
ζοντες. Τέλος δόθηκε στους πιστούς άρτος εκ των δύο αρτοκλασιών και στη συνέχεια προσφέρθηκε γλυκό. Το 
εκκλησιαστικό συμβούλιο ευχαριστεί θερμά αυτούς που πρόσφεραν τα δώρα και αυτούς που βοήθησαν οικο-
νομικά για τον στολισμό και ευπρεπισμό του Ιερού Ναού. Ευχόμαστε σε όλους τους πιστούς Χρόνια Πολλά και 
Καλά, με Υγεία και Προκοπή, προσωπική και οικογενειακή. Και του χρόνου, λοιπόν, ακόμη καλύτερα.

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο

ΤΟ ΛΕΒΙΔΙ - 3

Με πολλή χαρά τον περασμένο Αύγουστο, είχαμε την ευκαιρία να ξα-
ναβρεθούμε στην Δημοτική Βιβλιοθήκη μας, επ’ ευκαιρία των εορτα-
σμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Με το εξαίρετο εκπαιδευτικό υλικό που αντλήσαμε από την Ωνάσειο 
Βιβλιοθήκη, πραγματοποιήσαμε ένα μοναδικό εργαστήριο Επαυξημε-
νης Πραματικότητας πάνω στον πιο διάσημο χάρτη της Ελληνικής Επα-
νάστασης, την λεγόμενη Χάρτα του Ρήγα!

Η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας, μας επιτρέπει να 
επαυξήσουμε ένα βιβλίο που διαθέτουμε σε ηλεκτρονική μορφή, με 
δικά μας αρχεία φωτογραφίας, ήχου ή video. Είναι μια τεχνολογία που 
προσφέρει πάρα πολλά στα παιδιά επειδή έχει πλούσιο δημιουργικό 
περιεχόμενο και γιατί το τελικό αποτέλεσμα τα συγκινεί ιδιαίτερα επει-
δή προβάλλεται στο κινητό τους. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να έχουν 
μια πρώτη επαφή με την Επαυξημένη Πραγματικότητα δουλεύοντας 
πάνω στο βιβλίο της Λήδας Βαρβαρούση “Ο Μικρός Ρήγας και τα Μυ-
στικά Σύμβολα Της Χάρτας”.

Εκτός από την Ωνάσειο Βιβλιοθήκη και την συγγραφέα και εικονο-
γράφο Λήδα Βαρβαρούση, ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές που 
συνεργάστηκαν για την πραγματοποίηση του Εργαστηρίου : την αντι-
δήμαρχο Πολιτισμού Ελένη Καρούντζου για την προβολή της δράσης 
στον Τύπο, την Πρόεδρο του Φιλοτεχνικού Μαρία Αναγνωστοπούλου- 
Γκιντώνη για τα κεράσματα στα παιδιά, την δεσποινίδα Κανακάρη Κατε-
ρίνα, φοιτήτρια Γεωπονικής που μας κάλυψε φωτογραφικά, τους γονείς 
που έφεραν τα παιδιά στην βιβλιοθήκη επειδή θεωρούν ότι τα ωφελεί! 
Εύγε παιδιά!

  Τελειώνει ένας ακόμη χρόνος με βαριά τη σκιά της πανδημίας, που πέρα από το μεγάλο κόστος σε 
ανθρώπινες ζωές έχει και τεράστιες συνέπειες στον επαγγελματικό, οικονομικό και ευρύτερα κοινωνικό 

χώρο, με έντονο το στοιχείο της αποξένωσης, με τα ισχύοντα μέτρα.
  Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε η παγκόσμια αυτή μάστιγα να έχει τέλος

και οι γιορτές με τη Γέννηση του Χριστού να φέρουν την ελπίδα και ο καινούργιος χρόνος 2022 να ανατείλει 
με μηνύματα αισιοδοξίας για την υγεία και την πρόοδο όλων μας Κάθε καλό στους απανταχού Λεβιδιώτες.

Μνήμη Αλέξανδρου Παπαναστασίου
Συμπληρώθηκαν 85 χρόνια από τότε που ο Πατέρα της Δημοκρατίας έφυγε από τη ζωή, στις 17 Νοεμβρίου 

1936, σε ηλικία 60 χρονών. Το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο, λόγω της πανδημίας, έγινε σε στενό κύκλο. Έτσι 
στον τάφο του στο Πρώτο Κοιμητήριο της Αθήνας εψάλη τρισάγιο το Σάββατο 13 Νοεμβρίου, με την παρουσία 

αντιπροσωπείας του Συλλόγου.

 Μετείχαν ο πρόεδρος Γιάννης Αποστολόπουλος, η αντιπρόεδρος Βασιλική Γιαννικοπούλου-Γιαννακοπούλου, ο γενικός 
γραμματέας Κώστας Αναγνωστόπουλος, η ταμίας Αγγελική Χατζηεμμανουήλ-Βασιάκου, η πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής 

Βασιλική Καρέλα και τα μέλη του Συλλόγου Γιώργος Γιαννικόπουλος και Βύρων Χατζηεμμανουήλ.

Συμπληρώνοντας το δημοσίευμα του Συλλόγου της Αθήνας, παρουσιάζουμε την αγγελία του 40ημερου 
μνημόσυνου του Αλ. Παπαναστασίου όπως δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες της Τρίπολης, τον Δεκέμβριο του 1936

 Απεβίωσε ο πρ. υπουργός Γιάννης Σταθόπουλος
 Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Γιάννης Σταθόπουλος, γυιός της

Λεβιδιώτισσας Ελένης Αναγνωστοπούλου.  Αξιωματικός του Ναυτικού μετείχε στο κίνημα του 
αντιτορπιλικού «Βέλος» το Μάϊο του 1973 κατά της απριλιανής δικτατορίας. Μετά την αποκατάσταση 

της δημοκρατίας και την επιστροφή του Κων>νου Καραμανλή εντάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία. Εξελέγη 
βουλευτής Λακωνίας και ανέλαβε υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ο Βασίλης Ν.Ζης
 Πανταχού παρών για βοήθεια με χαρακτηριστική προθυμία ο Βασίλης Ζής που έφυγε από τη ζωή σε 

ηλικία 87 χρόνων. Μακρά η θητεία του και η προσφορά του στον άλλοτε Δήμο Λεβιδίου. Σε κάθε συλλογική 
εκδήλωση σημαντική η ενίσχυσή του, όπως και στο Σύλλογο των Λεβιδιωτών Αττικής. Για την όλη συμβολή 

του το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας του απένειμε τιμητικό δίπλωμα.
Ο Μιχάλης Μερμίγκης               

  Ως πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής είχε προσφέρει τις υπηρεσίες
του στο Σύλλογο ο συμπατριώτης δάσκαλος Μιχάλης Μερμίγκης, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή σε 

ηλικία 81 χρονών. Κηδεύτηκε στην Αθήνα και τον τελευταίο αποχαιρετισμό απηύθυνε ο επίτιμος πρόεδρος 
του Συλλόγου μας Γιάννης Κ. Τσιώλης, που τον χαρακτήρισε άνθρωπο του καθήκοντος με μακρά και 

ευδόκιμη εκπαιδευτική υπηρεσία.

Γενική Συνέλευση
Συγκαλείται η τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας που θα

πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Τοσίτσα 10, την Κυριακή 6/2/2022 και ώρα 10.30, οπότε θα γίνει και η κοπή 
της βασιλόπιττας. Είναι γνωστό, ότι λόγω της πανδημίας, ο Σύλλογος, όπως και τα άλλα τοπικά σωματεία, 
έχει περιορίσει τις δραστηριότητές του. Για τούτο και είναι αναγκαία η παρουσία των συμπατριωτών, με την 

τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων, ώστε να στηριχθεί ο Σύλλογος και να εξασφαλιστεί 
η συνέχεια της λειτουργίας του. Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής: 1. Απολογισμός πεπραγμένων. 2. 

Οικονομικός απολογισμός. 3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 4. Έγκριση πεπραγμένων και οικονομικού 
απολογισμού. 5.  Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.  Οι συμπατριώτες 

που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα μπορούν να το δηλώνουν τηλεφωνικά είτε στον πρόεδρο 
(κιν.6944772520) είτε στον γεν. γραμματέα 6976350896.

Αθήνα 12/12/2021
Ο πρόεδρος                                             Ο γεν.γραμματέας

Γιάννης Π. Αποστολόπουλος                     Κώστας Ναπ Αναγνωστόπουλος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
«Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»

Καλές γιορτές & ευτυχισμένο το 2022

Εις μνήμην

Η σύζυγος, τα παιδιά, εγγόνια και ο αδελφός του Θεοδωρέλου Κωνσταντί-
νου Ευαγγ., προσέφεραν στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΟΡΧΟ-
ΜΕΝΟΣ» ΛΕΒΙΔΙΟΥ το χρηματικό ποσό των 100 € στη μνήμη του Κων/νου 
Θεοδωρέλου.

«Ο Φ.Σ.Λ. προσφέρει στον αθλητικό σύλλογο «Ορχομενός Λεβιδίου» 100 € 
σε μνήμη του Κώστα Θοδωρέλου» 

Τα παιδιά και τα εγγόνια της Στραβούλη Χαρίκλειας Χα Χαρ., το γένος Καστούμη 
Παναγιώτη & Βασιλικής προσέφεραν στα εκκλησιαστικά συμβούλια: α)Ιερού Ναού 
Τιμίου Προδρόμου 100 €, β)Αγίου Γεωργίου 50 € & γ)Παμμεγίστων Ταξιαρχών 50 € 
στη μνήμη της μητέρας τους και γιαγιάς Χαρίκλειας.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 Η οικογένεια της Ρήγα – Σκούρα Σούλας προσέφερε στο εκκλησιαστικό συμβούλιο το 
ποσό των 100 € στη μνήμη του γαμπρού της Γρηγορίου Δημητρίου (Τάκη).
Η οικογένεια της Ρήγα – Γκόρη Αναστασίας προσέφερε στο εκκλησιαστικό συμβούλιο 
το ποσό των 100 € στη μνήμη του γαμπρού της Γρηγρίου Δημητρίου (Τάκη).

ΣΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Η οικογένεια Ρήγα – Σκούρα Σούλας προσέφερε στο χαμόγελο του παιδιού, αντί 
στεφάνου, το ποσό των 100 €, στη μνήμη του γαμπρού της Γρηγορίου Δημητρίου (Τάκη).

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
Η Ζή Δέσποινα Νικ. προσέφερε στο εκκλησιαστικό συμβούλιο το ποσό των 300 € στη 
μνήμη του αδελφού του Ζή Βασιλείου.
Η Ζαφειροπούλου Χρυσάνθη προσέφερε στο εκκλησιαστικό συμβούλιο το ποσό 
των 300 € στη μνήμη του συζύγου Χαράλαμπου & των γονέων της Γεωργίου & 
Παρασκευής Μυτζήθρα.
Η οικογένεια Ξυνού Ηλία & Καραχάλιου Καλλιόπη προσέφερε στο εκκλησιαστικό 
συμβούλιο το ποσό των 250 € στη μνήμη της μητέρας, πεθεράς & γιαγιάς Καραχάλιου 
Χριστίνα.
Η Λούρα Χριστούλα προσέφερε στο εκκλησιαστικό συμβούλιο το ποσό των 100 $ στη 
μνήμη του συζύγου Γεωργίου & γονέων της.
Η Βλαχοκυριάκου Τριαντάφυλλη προσέφερε σεβαστό χρηματικό ποσό στο 
εκκλησιαστικό συμβούλιο στη μνήμη των γονέων της.
Ο Δρούλιας Παναγιώτης προσέφερε στο εκκλησιαστικό συμβούλιο το ποσό των 200 €, 
για εργασίες στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στο Ρούσι.
Οι: Καρβουνιάρη Άννα και ο συζ. Σακέτος Χρήστος προσέφερε στο εκκλησιαστικό 
συμβούλιο το ποσό των 150 €.
Η Μήτρου Βασιλική Χα Ιωάννου (Κοντοβουνίσιου) προσέφερε στο εκκλησιαστικό 
συμβούλιο το ποσό των 50 €.
Ο Μακρινός Μανώλης και συζ. Μήτρου Θεοδώρα Ιωα. (Κοντοβουνίσιου), προσέφερε 
στο εκκλησιαστικό συμβούλιο το ποσό των 50 €.
Ανώνυμος προσέφερε στο εκκλησιαστικό συμβούλιο το ποσό των 50 € στη μνήμη του 
Γαλάνη Γεωργίου Δημ.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Οι: Νταγιάντης Βασίλειος & Αικατερίνη προσέφερε στο εκκλησιαστικό συμβούλιο το 
ποσό των 50 € στη μνήμη των γονέων Δημητρίου &amp; Άννας Νταγιάντη.
Οι: Νταγιάντης Βασίλειος & Νικόλαος προσέφερε στο εκκλησιαστικό συμβούλιο το 
ποσό των 50 € στη μνήμη των γονέων Προκόπη &amp; Mαρίας Nταγιάντη.

ΙΕΡΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Ανώνυμη κυρία από το Σύδνεϋ Αυστραλίας, διέθεσε το ποσό των 950 € ήτοι: (550 € 
για τη διαμόρφωση του χώρου στον Ιερό Ναό Παναγίας και το ποσό των 400 € για τη 
διάθεση – χρήση το πενήντα 50 καθισμάτων στον Ιερό Ναό Παναγίας.
Ο κ. Αλεξόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου, κάτοικος Τορόντο Καναδά, διέθεσε το 
ποσό των 200 € για καθίσματα στον Ιερό Ναό Παναγίας.

H ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΛΕΒΙΔΙ

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεβιδίου τίμησε
τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση



ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΒΙΔΙΟΥ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021 στο Αγροτικό Ιατρείο Λεβιδίου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία και προσφέρθηκαν 21 μονάδες 

αίματος. Με πρωτοβουλία του γιατρού μας Βαρδιάμπαση Βασίλη και τη ΝΕΟΛΑΙΑ ΛΕΒΙΔΙΟΥ στις 20 Αυγούστου 2021 πραγματοποιήθηκε στο 
αγροτικό ιατρείο Λεβιδίου αιμοδοσία. Αρκετοί νέοι και όσοι το επέτρεπαν οι κανόνες υγείας τους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και συγκε-
ντρώθηκε ικανοποιητικός αριθμός φιαλών αίματος. Το αίμα θα βρίσκετε στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης και θα χρησιμοποιείτε όταν 
χρειασθεί σε κάποιο συνάνθρωπό μας που κινδυνεύει. Τριάντα ένα (31) τον αριθμό συμπατριώτες μας αφιέρωσαν δέκα (10΄) λεπτά από την 
εργασία τους και πρόσφεραν το τόσο πολύτιμο για τη ζωή αγαθό. 

     

1.-Δεληγιάννη Χριστίνα Χαραλ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ). / 2.-Ζερβογιάννης Αλέξανδρος Παν. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗ-
ΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ). / 3.-Κολλίντζας Κων/νος Χρ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ). / 4.-Κωστούρος Χρήστος Κων. ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ.

5.-Μπίσια Στυλιανή Βασιλ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ). / 6.-Ντόκος Παναγιώτης Χρ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ).
7.-Σαράντη Γεωργία Διον. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ). / 8.-Παπουτσής Δημήτριος Κων. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ). / 9.-Παρασκευό-

πουλος Σεραφείμ Δημ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ).  / 10.-Αθανασόπουλος Κων/νος Ιωα. 
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δ.Ι.Ε.Κ.  (ΑΡΤΑ).  / 11.-Σιέλζα Αρμάντα Αρτάν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ). / 

12.-Εργιντίσης Ιωάννης Χρ., (εγγονός Γκιντώνη Ελένης Ηλ.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΑΘΗΝΩΝ).
 Αν υπάρχουν και άλλοι επιτυχόντες, παρακαλούμε ενημερώστε μας.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Λυκείου Λεβιδίου συγχαίρουν θερμά όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του 

Γενικού Λυκείου Λεβιδίου, 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 επιτυχία τους σηματοδοτεί μια νέα αρχή προσωπικής, 
πνευματικής & επαγγελματικής 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.

ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΙΕΡΕΑ ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ
 Σας εύχομαι ολόψυχα αγαπημένα μας παιδιά, με τον καθιερωμένο αγιασμό, η ευλογία της εκκλησίας και η χάρη του Θεού να είναι 

πάντα μαζί σας. Να αγαπάτε τα γράμματα για να προκόψετε στην κοινωνία μας. Να αγαπάτε τους δασκάλους που μοχθούν για σας. Να αγαπάτε 
τους γονείς σας που σας μεγαλώνουν και μοχθούν, αγωνιούν για το καλύτερο στη ζωή σας. Να αγαπάτε το Χριστό μας για να σας χαρίζει τα αγα-
θά του. Να πηγαίνετε τακτικά στην εκκλησία μας γιατί είναι το δεύτερο σπίτι σας μετά το σχολείο. Εύχομαι υγεία και δύναμη στους δασκάλους 

σας και στους καθηγητές σας, στο δύσκολο και επίπονο έργο τους. Καλή χρονιά, καλή υγεία και καλή πρόοδο να έχετε.

1. Τελείωσε η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου γυμνασίου-λυκεί-
ου Λεβιδίου (εξωτερική μόνωση βάψιμο αλλαγή κουφωμάτων) τοπο-
θετήθηκε καινούργια ασφαλής σιδερένια περίφραξη του χώρου

2. Ξεκίνησε από τις 20-11-2021 και είναι σε εξέλιξη το έργο επισκευή 
ανακαίνιση της αίθουσας του Φιλοτεχνικού Συλλόγου από ανάδοχο 
εργολάβο του δήμου Τρίπολης

3. Έγινε καθαρισμός (ενόψει χειμώνα) όλων των φρεατίων συλλογής 
των ομβρίων υδάτων της τ.κ. Λεβιδίου από συνεργείο της δευατ καθώς 
και η τοποθέτηση τριών καινούργιων σιδερένιων σχαρών σε αντίστοι-
χα ανοιχτά φρεάτια.

4. Στα πλαίσια των παρεμβάσεων εντός και πέριξ της πλατείας
Α. Δημιουργήθηκε θέση πάρκινγκ για ΑΜΕΑ και ειδική πρόσβαση στην 

πλατεία
Β. Έγινε χρώση (κίτρινη διαγράμμιση) στις γωνίες της πλατείας για μη 

παρκάρισμα οχημάτων για να υπάρχει ομαλή διέλευση των διερχόμενων 
οχημάτων

Γ. Τοποθετήθηκε στο κάτω μέρος της πλατείας προστατευτικό κάγκελο
Δ. Τοποθετήθηκαν κουπαστές στήριξη στις σκάλες της πλατείας Ε. Έγινε 

τοποθέτηση στις τέσσερις γωνιές της πλατείας επί των πεζοδρομίων μικρή 
διπλή κάδοι περισυλλογή σκουπιδιών και ατομικών απορριμμάτων από 
δημότες και επισκέπτες

5. Έγινε αντικατάσταση της χαλασμένης σωλήνωσης και τοποθέτηση 
βρύσης στο κτίριο του αμαξοστασίου

6. Έγιναν επισκευές των υδραυλικών στα δημοτικά ουρητήρια αλλα-
γή διακοπτών καζανάκια καθάρισμα λουκιών, ακολουθεί η κτιριακή 
επισκευή και συντήρηση

7. Έγινε επισκευή σημείων των πεζοδρομίων (παρτέρια)  για ομαλή 
διέλευση των δημοτών στα σημεία, έμπροσθεν οικίας Μαρίνας Σαρά-
ντη, έμπροσθεν μνημείου με λιοντάρι, έμπροσθεν ταχυδρομείου

8. Έγιναν τσιμεντοστρώσεις σε  προγραμματισμένους δημοτικούς 
δρόμους (Ιωάννη Ζάβου - Νίκου Αγγελόπουλου) με την επόμενη 
εργολαβία έχουν προγραμματιστεί και άλλοι δημοτικοί δρόμοι που 
βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση για τσιμέντο στρώσεις και ασφαλτο-
στρώσεις

9. Έγινε στις 19-11-2021 από τη Φιλοζωική Εταιρεία Τρίπολης πε-
ρισυλλογή τεσσάρων αδέσποτων ζώων σε συνεργασία με τον αρμόδιο 
αντιδήμαρχο κύριο Λαγό. Θα ακολουθήσει και άλλη προσπάθεια περι-
συλλογής αδέσποτων καθώς η παρουσία τους αυξάνεται

Τοπική Κοινότητα Λεβιδίου Χ. Λ.

Πριν από είκοσι και πλέον χρόνια είχαμε Προσπαθήσε| να γίνει µια σωστή Περίφραξη στο σχολείο µας το Γυμνάσιο και Λύκειο 
Λεβιδίου , με την τοπική αυτοδιοίκηση στον Καποδιστριακό Δήµο Λεβιδίου και μάλιστα σε καιρούς οικονομικής ευμάρειας και 
µε το χρήµα να κυκλοφορεί µε µεγαλύτερη ευκολία από ότι σήµερα στην εποχή των μνημονίων και των οικονομικών δυσκολιών 
, όµως δυστυχώς δεν τα καταφέραµε. Για είκοσι χρόνια το σχολείο είχε προαύλιο χωρίς μια στοιχειώδη περίφραξη για προστασία 
των μαθητών µας. Γι αυτό σήµερα σαν κάτοικος Λεβιδίου και πρώην Δ/ντής του Λυκείου Λεβιδίου Θέλω να συγχαρώ κατ΄ αρχάς 
τον τοπικό εκπρόσωπο του χωριού μας τον κ.Παναγιώτη Ξύδη και το πενταµελές τοπικό μας συµβούλιο , επίσης όλους τους φο-
ρείς που δραστηριοποιήθηκαν για την ανακαίνιση του κτιρίου Γυµνασίου και Λυκείου Λεβιδίου (θερµομόνωση όλου του κτιρίου , 

αλλαγή κουφωμάτων , περίφραξη του χώρου και των δύο προαυλίων και λοιπές εργασίες στο προαύλιο χώρο.)
Εκφράζω τα συγχαρητήριά µου στο Δήµαρχο του Δήµου Τρίπολης κ. Τζούμη Κώστα στον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής 

Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήµου Τρίπολης κ Στέφανο Χατζόπουλο και στους Δ/ντες των σχολείων Γυμνασίου και Λυκείου κ. 
Καραντζά Φίλιππο και κ. Χρυσανθακόπουλο Ανδρέα και σε όλους που συνεργάσθηκαν για να γίνει το έργο γιατί το κτίριο του 
σχολείου μαζί µε το γήπεδο (5χ5) και το αµφιθέατρο που βρίσκονται στον ίδιο χώρο έχουν δημιουργήσει ένα χώρο ιδανικό που 
έλκει και δεν απωθεί την νεολαία του χωριού μας. Αν…με πολύ λίγα έξοδα και οικονομική ενίσχυση από όποιους Λεβιδιώτες 
µπορούμε, δημιουργήθει χώρος πράσινου… ανάµεσα στο πέτρινο αμφιθέατρο και στο προαύλιο του σχολείου, θα είναι ένα οικο-
δομικό τετράγωνο κόσµημα του χωριού μας. (Πολλοί από μας θα θυµούνται τον έρημο αυτό χώρο πριν η δωρεά του απόδημου 
Πατριώτη Πάρχα και της συζύγου του το γένος Αναστασιάδη ξεκινήσει την ανέγερση του κτιρίου περίπου το 1960). Ενας ακόμη 
χώρος στο χωριό µας ,το ρέµα στην «κάτω βρύση» ,η εστία µόλυνσης ,η εύκολη λύση απόθεσης σκουπιδιών για όλους μας και 
ίσως και γειτόνων µας, ο χώρος µε παλιές άσχηµες μνήμες ,αυτό το ρέμα είναι σήµερα το «πάρκο της κάτω βρύσης». Στους µήνες 
της καραντίνας και της αποµόνωσης µια οµάδα νέων του χωριού µας με την βοήθεια των μαστόρων του χωριού και των ξένων µας 
που ήλθαν εργάζονται και έγιναν Λεβιδιώτες , όλους αυτούς τους µήνες εργάσθηκαν καθόρισαν και δημιούργησαν ένα χώρο που 
δεν μπορούσε κανένας να φαντασθεί παρά µόνο ο Αγροτικός Γιατρός Λεβιδίου, ο Κρητικός ο Βασίλης Βαριάμπασης που έγινε 
Λεβιδιώτης, που αγάπησε το χωριό μας ίσως περισσότερο από πολλούς από εµάς ο γιατρός λοιπόν υπήρξε Ο ΄ ιθύνων νους που 

παρότρυνε συσπείρωσε τους νέους και µε την καθημερινή βοηθεια του έγινε και αυτο το έργο.
Συγχαρητήρια σε όλους.                                                                                                                                                                  Γεώργιος Ρογάρης

4 - ΤΟ ΛΕΒΙΔΙ

 Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με φόντο το ολόγιομο Αυγουστιάτικο φεγγάρι την Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021 στο ειδυλ-
λιακό εξωκκλήσι Αγίου Γεωργίου στο Ρούσσι αρκετοί πιστοί προσήλθαν να παρακολουθήσουν την αγρυπνία του Αγίου Φανουρίου. Η 
γιορτή του Αγίου Φανουρίου έχει γίνει πλέον θεσμός. Κατά την αγρυπνία λειτούργησαν οι Αιδεσιμότατοι Ιερείς Πανουσόπουλος Κων-
σταντίνος και Σουρλίγκας Νικόλαος. Επίσης έψαλαν οι ιεροψάλτες Παναγούλιας Χρήστος και Μπίτσικας Βασίλειος. Οι πιστοί παρακο-
λούθησαν με ευλάβεια και πίστη την αγρυπνία, υπό το φως των κεριών και τη μυρωδιά από τις φανουρόπιτες που οι νοικοκυρές από 
νωρίς ετοίμασαν για να τους φανερωθεί αυτό που ζητούσαν. Αφού τελείωσε η αγρυπνία διαβάστηκαν από τους ιερείς τα ονόματα 
υπέρ υγείας και μοιράστηκε η πίτα στους παρευρισκόμενους πιστούς.

Στη συνέχεια ακολούθησε ένα μικρό δείπνο. Η οικοδέσποινα του Ιερού Ναού κ. Πραγκαστή Δέσποινα, με τις κόρες της και τους 
γαμπρούς είχαν ετοιμάσει εδέσματα και γλυκά, τα οποία προσέφεραν στους πιστούς. Οι πιστοί απόλαυσαν τα εδέσματα με συνοδεία 
κρασιού και γλυκίσματα, αγναντεύοντας στο βάθος τα φώτα του Λεβιδίου. Σημειωτέον ότι ένα μέρος των εδεσμάτων είχαν προσφέ-
ρει τα κρεοπωλεία των: Παρασκευόπουλου Δημητρίου & Βλαχοκυριάκου Γεωργίου, επίσης γλυκά προσέφεραν οι Αφοί Χρ. Λαγού, 
τους ευχαριστούμε πολύ για την ευγενή προσφορά τους, να είναι πάντα καλά, γεροί & δυνατοί προσωπικά και οικογενειακά.

Ιδιαίτερα τους ευχαριστούμε που ανταποκρίνονται πάντα στις εκδηλώσεις μας. Ο Αη-Γιώργης και οι Ταξιάρχες στα προσκυνητάριά 
τους ευλόγησαν τις στιγμές μας αυτή τη βραδιά. Συγκίνηση μας γέννησε η απουσία του μακαριστού παππά-Αριστείδη που πρώτος 
αυτός ξεκίνησε τις αγρυπνίες στον Αη-Γιώργη. Αιωνία του η μνήμη.  Τέλος ευχόμαστε σε όλους τους παρευρισκόμενους πιστούς και 
σε αυτούς που δεν μπόρεσαν θα προσευχηθούν, για κάποιο λόγο, ψυχική, σωματική ΥΓΕΙΑ και ευημερία προσωπική και οικογενεια-
κή. Σας περιμένουμε του χρόνου την ίδια μέρα και ώρα.

Στις 27 Αυγούστου εκάστου έτους η εκκλησία τιμά τον Άγιο Φανούριο και οι εκκλησίες γεμίζουν με μυρωδιά από τις φανουρόπιτες 
που φτιάχνουν οι νοικοκυρές. Ο Άγιος Φανούριος είναι προστάτης των Καραγκιοζοπαιχτών. Η φανουρόπιτα διαβάζεται στην εκκλη-
σία την παραμονή 26 ή ανήμερα 27 Αυγούστου. Η πίτα διαβάζεται από τον Ιερέα με τα ονόματα «Υπέρ Υγείας» της εκάστης οικογέ-
νειας. Η παράδοση για την φανουρόπιτα λέει ότι η μητέρα του Αγίου Φανουρίου ήταν αμαρτωλή. Ήταν λέγεται σκληρή, άπονη και 
αυστηρή με τους φίλους και τους συμπεριφερόταν σχεδόν απάνθρωπα. Μάλιστα για τον χαρακτήρα της πήγε στην κόλαση. Προσπά-
θησε να τη σώσει ο γιος της, αλλά η κακία της δεν την άφησε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ μαζί με τον Άγιο Φανούριο. 

Αυτή η άπονή της την έσπρωξε μέσα στην κόλαση. Έτσι είπε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ στον Άγιο Φανούριο η μητέρα σου διέπραξε 
μεγάλη κακία. Δεν μπορώ να την βοηθήσω. Ο Άγιος Φανούριος παρακάλεσε με δάκρυα πόνου να μην φτιάχνουν φανουρόπιτες 
γι΄ αυτόν, αλλά μόνο για τη ψυχή της μάνα του και η προσευχή του εισακούστηκε στον Θεό. Αυτός είναι ο λόγος που οι νοικοκυρές 
φτιάχνουν την ημέρα αυτή φανουρόπιτες. Αφού τις πάνε στην εκκλησία και ευλογηθούν ζητούν να τους φανερώσει ο Άγιος χαμένα 
αντικείμενα να τους φέρει κάτι που επιθυμούν, ή ένα καλό γαμπρό στα ανύπαντρα κορίτσια, ακόμη και για θέματα υγείας, που είναι 
το πρωταρχικό για τον άνθρωπο. 

 
ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΛΕΒΙΔΙΟΥ.

ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΝΟΥΡΟΠΙΤΑ
1 πακέτο αλεύρι. 1 κούπα νερό. 1 κούπα ζάχαρη. ½ κούπα λάδι. 2 κουταλάκια του γλυκού μπέκιν πάουντερ. 1 πορτοκάλι (χυμό και 

ξύσμα του). 2 χούφτες καρύδια ή αμύγδαλα (τριμμένα). 1 φακελάκι σταφίδες. 2 κουταλάκια του γλυκού κανέλλα.
 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΡΟΥΣΙ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΟΓΑΡΗ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΒΙΔΙΟΥ

Λίγα λόγια για τον εορτασμό του Αγίου Φανουρίου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ      

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

•  Στις 1-8-2021 ο Σιόλας Στέλιος του Ιωάννη και της 
Μαρίνας και η σύζυγός του Στρατηγάκη Ειρήνη απέ-
κτησαν αγόρι.

•  Στις 7-9-2021 ο Ζάβος Κωνσταντίνος του Χρήστου 
και της Ζωής και η σύζυγός του Πατρονικολού Μα-
ρία απέκτησαν αγόρι.

•  Στις 20-9-2021 ο Πανούσης Σπύρος και η σύζυγός 
του Κανακάρη Βασιλική του Παναγιώτη και της Αγ-
γελικής απέκτησαν κορίτσι.

•  Στις 26-9-2021 ο Κουλούρης Θεόδωρος και η σύζυ-
γός του Πάρχα Φωτεινή του Βασιλείου και της Πα-
ναγιώτας απέκτησαν αγόρι.

•  Στις 27-9-2021 ο Γαλάνης Σάββας του Βασιλείου και 
της Ευαγγελίας και η σύζυγός του Πρίφτι Χριστίνα 
του Δημητρίου και της Ελένης απέκτησαν αγόρι.

•  Στις 24-10-2021 ο Τόλης Αναστάσιος και η σύζυγός 
του Κωστοπούλου Ιωάννα του Νικολάου και της 
Ελένης (εγγονή Κωστόπουλου Χρήστου) απέκτησαν 
αγόρι.

•  Στις 5-11-2021 ο Ζιάζιαρης Δημήτριος του Παναγιώ-
τη και της Φωτεινή και η σύζυγός του Ταλιάνου Αλε-
ξάνδρα-Ριμπάνα απέκτησαν κορίτσι.

• Στις 9-12-2021 ο Σαράντης Χρήστος και η γυναίκα 
του Καρβουνιάρη Βασιλική απέκτησαν κορίτσι

• Στις 19-12-2021 ο Αγγέλης Γεώργιος και η σύζυγός 
του Μακρή Γεωργία του Χαραλάμπους και της Αικα-
τερίνης απέκτησαν κορίτσι.

• Στις 20-12-2021 ο Μπολοβής Πανάγος και η σύζυγός 
του Παρασκευοπούλου Θεοδώρα του Χρήστου και 
της Χριστίνας απέκτησαν κορίτσι. 

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

ΓΑΜΟΙ
 
• Στις 5-9-2021 στην Αθήνα, ο Κολιόπουλος Θεόδω-

ρος και η Τσιώλη Γεωργία του Θεοφάνους και της 
Παναγιώτας Καρβουνιάρη τέλεσαν το γάμο τους.

• Στις 26-9-2021 στον Καρδαρά, ο Κουβαβάς Σάββας 
του Χρήστου και της Αντωνίας και η Αναστασοπού-
λου Ηρώ του Νικολάου και της Διαμάντως τέλεσαν 
το γάμο τους.

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



Μανούλα η εκκλησία που έχτισες σε αυτό τον κόσμο,
ας γίνει φως που θα σε συνοδεύει αιώνια. Όλοι οι άγιοι και οι

άγγελοι του Θεού να σε οδηγούν στην επουράνια βασιλεία του. 
Καλό παράδεισο Μανούλα μου, ώρα καλή ψυχή μου.

Η κόρη σου Κάτια, τα εγγόνια σου Ελένη Δημήτρης,
τα δισέγγονά σου Ελένη Βασίλης.

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2021, δεν κόπηκε το νήμα της ζωής απλώς 
ενός προσφιλούς συνανθρώπου αλλά το σημαντικότερο, τερματί-
στηκε η ανιδιοτελέστατη φιλάνθρωπη προσφορά του αφήνοντας ένα 
τεράστιο κοινωνικό κενό για την αείμνηστη πλέον πανάξια κοινωνική 
λειτουργό Ελένη Κουκούτση Παρθενίου. Ο παρών μεταθανάτιος 
ταπεινός λόγος ευγνωμοσύνης ένεκεν εξ ονόματος του ευεργετηθέ-
ντος από το λαμπρό έργο της μεταστάσης για τα 32 ολόκληρα χρόνια 
της ακούραστης προσφοράς της προς τον άνθρωπο όπως χρονικώς 
αθροίζεται, το κοινωνικό έργο αυτής της αδάμαστης, μικροκαμωμέ-

νης γυναίκας η οποία δεν αρκέστηκε στην αυτόθυτη προσφορά έργου αλλά και ψυχής περιφρονώντας 
καμάτο και ωράριο μέσα στα αμέτρητα ιδρύματα στα οποία πραγματικά  ιερούργησε έχοντας εκ των 
πραγμάτων απαρνηθεί εαυτό και η οικογένεια, η αείμνηστη Ελένη Κουκούτση Παρθενίου υπήρξε μία 
ελληνίδα Μητέρα Τερέζα αλλά και Μαχάτμα Γκάντι για όσους τη γνωρίσαμε. Δυστυχώς όμως ατύχησε 
προσφέροντας ακόμη και το μισθό της όπως συχνά έκανε σε μία κοινωνία η οποία παρακμάζει ηθικός 
παραγνωρίζουσα, τα παραδείγματα πραγματικής αρετής, κάτι το οποίο η μεταστάσα εγνώριζε καλώς με 
πλήρη αδιαφορία, το μόνο ενδιαφέρον της υπήρχε η προσφορά στο συνάνθρωπό εν πλήρη αυταπάρ-
νηση. Γαίαν έχεις ελαφρά προσφιλέσθατη Ελένη και βεβαία η θερμή υποδοχή σου στους ουρανούς ως 
ελάχιστη αναγνώριση των όσων ανεκτίμητων πρόσφερες στη γη.

Επικήδειος στην Χαρίκλεια Στραβούλη από την Βασιλική Κακώνη
 Τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν τον απέραντο πόνο και την βαθειά θλίψη από τον πρόωρο θάνατο της πολυαγαπημένης 

μας θείας. Όμως εγώ, το Βασούλι σου, όπως με έλεγες, έχω την ανάγκη να πω δυο λόγια τούτη την στερνή ώρα του αποχωρισμού. Δύ-
σκολη μέρα σήμερα,  πάρα πολύ θλιμμένη, γιατί σε αποχαιρετάμε θειούλα μας αγαπημένη. Σήμερα θλίψη σκέπασε την οικογένειά μας, 
η θεία η Χαρίκλεια, το Χαρικλάκι μας, όπως σε λέγαμε, έφυγε για πάντα από κοντά μας. Δεν θέλαμε να φτάσει τούτη η ώρα, που θα 
λέγαμε το στερνό αντίο σε εσένα, στην πολυαγαπημένη μητέρα, γιαγιά, πεθερά, αδελφή, θεία, φίλη και γειτόνισσα. Σε σένα που στάθη-
κες μάνα και πατέρας για τα δυο σου παιδιά. Χήρεψες πολύ νέα, μεγάλωσες με αξιοπρέπεια τους δυο γιους σου, τους λεβέντες σου, τον 
Φωτάκο και τον Πανούλι, χωρίς να τους λείψει τίποτα και πρόσφερες στην κοινωνία δύο υπέροχα παιδιά, που τα καμάρωνες και θα τα 
καμαρώνεις από εκεί ψηλά τώρα. Μέσα σε δύσκολα χρόνια, με πολλές δυσκολίες, εσύ βρήκες την δύναμη και το κουράγιο να ξεπερνάς 
όλα τα εμπόδια και τις δυσκολίες, γιατί ήσουν δυνατή. Όπως δυνατή ήσουν και στην αρρώστια. Πάλεψες γενναία, θαύμαζα την δύναμή 
σου και στο έλεγα συνέχεια. Αρρώστησες βαριά, μα η δυνατή η ψυχή σου, σ’ έκανε θεία μου αξιοπρεπώς ν’  αποχωρήσεις.  Κουράστη-
κες πολύ στην σύντομη ζωή σου, μα ήταν θέλημα Θεού γρήγορα να σε πάρει κοντά του, γιατί ο Θεός βλέπεις θέλει αγγέλους δίπλα του, 
όπως ήσουν κι εσύ. Είχες όμως να προσφέρεις πολλά ακόμα, εδώ, στην επίγεια ζωή. Είχες ακόμα πολλές χαρές να πάρεις και να δώσεις 
στα παιδιά σου, στα εγγόνια σου, στη νύφη σου, στα αδέλφια σου και στα ανίψια σου. Είχες να χαρείς τα εγγονάκια σου, τον Χαραλα-
μπάκο μας, τις τριανταφυλλίτσες σου, όπως έλεγες τις εγγονούλες σου, αλλά και τον Κωνσταντίνο. Όλοι εμείς που αφήνεις πίσω σου, 

σε χρειαζόμασταν ακόμα δίπλα μας.   Είναι βαρύς ο πόνος μας και απέραντη η θλίψη , γιατί η γλυκιά σου η μορφή, θειούλα μου θα μας λείψει. Ήσουν η αγαπημένη μας, η 
αγαπημένη θεία, γιατί μας είχες στην καρδιά σου και πάντα ήσουν με τον καλό σου λόγο. Έφυγε η ψυχούλα σου, ελευθερώθηκε από την αρρώστια και σήμερα κηδεύουμε το 
σώμα, μα ακόμα δεν μπορούμε να το πιστέψουμε πως δεν θα σε ξαναδούμε. Κλαίνε όλοι, οι συγγενείς, οι φίλοι και οι γνωστοί είναι λυπημένοι, γιατί μας εγκατέλειψες θεία 
μου αγαπημένη. Πάντα με το χαμόγελο και τους καλούς σου τρόπους, ήσουν αγαπητή σε όλους τους ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε για όλα θεία μου. Σε ευχαριστούμε που 
ήσουν υπέροχη και υπόδειγμα μητέρας, γιαγιάς, πεθεράς, αδελφής και θείας. Σε ευχαριστούμε που ήσουν στην ζωή μας, που ήσουν δίπλα μας στις χαρές, μα και στις λύπες. 
Μας πρόσφερες πάρα πολλά. Ήσουν άξια σε όλα. Είμαστε όλοι  πολύ υπερήφανοι για εσένα. Τώρα, γαλήνια  στα Ουράνια μέρη θα είναι η ψυχή σου. Ο άντρας σου, η γιαγιά, 
ο παππούς και ο μπαμπάς μας θα βρίσκονται πια μαζί σου. Παραγγελιά σου δίνω θεία μου γλυκιά, να μην ξεχάσεις να τους πεις πόσο πολύ μας λείπουν όλοι. Να πεις στον 
μπαμπά μας πόσο πολύ πονάμε. Πες του όμως πως είμαστε καλά, γιατί μας μεγάλωσε σωστά και τον ευγνωμονούμε. Πες του πως τον σκεπτόμαστε, πως ζει ανάμεσά μας, 
να’ ναι η ψυχή του ήρεμη και πάντα γαληνεμένη.  Μέσα μας θειούλα μου γλυκιά θα είσαι ζωντανή, γιατί σε αγαπάμε και δεν θα πάψουμε στιγμή για εσένα να μιλάμε. Καλό 
ταξίδι εκεί που πας στου Ουρανού τα μέρη, να είναι αναπαυμένη η ψυχούλα σου θεία μου αγαπημένη. Να μας προσέχεις όλους από εκεί ψηλά. Καλό παράδεισο να έχεις. 
Καλή ανάσταση και καλή αντάμωση στην αγκαλιά του Θεού. Η μνήμη σου θα είναι αιώνια, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ θειούλα μου. πό εν πλήρη αυταπάρνηση. Γαίαν έχεις 
ελαφρά προσφιλέσθατη Ελένη και βεβαία η θερμή υποδοχή σου στους ουρανούς ως ελάχιστη αναγνώριση των όσων ανεκτίμητων πρόσφερες στη γη.

Την Τετάρτη 18-8-2021 στις 11:50 μ.μ. «έφυγε» από κοντά μας 
εγκαταλείποντας τα εγκόσμια και ταξιδεύοντας στη γειτονιά των 
αγγέλων, σε ηλικία 73 ετών, ο Γρηγορίου Δημήτρης (Τάκης), ένας 
καλοσυνάτος άνθρωπος, μια όμορφη ψυχή, ένα άτομο άξιο προσφοράς 
και εμπιστοσύνης. Ήταν μια μάχη που χάθηκε μετά από εννιά 
δύσκολους και επίπονους μήνες για τον ίδιο και για όλη την οικογένειά 
του, αλλά περισσότερο για τη μητέρα μας που ήταν διαρκώς πλάι 
του, ελπίζοντας μέχρι τέλους για κάποια απρόσμενη θετική εξέλιξη. 
Το διάστημα που μεσολάβησε περιελάμβανε μια αρκετή σοβαρή και 
επίπονη εγχείρηση για εκείνον, αρκετές χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες 
με όλες τις γνωστές παρενέργειές του, σε μια προσπάθεια να παραμείνει 
μαζί μας κάποια χρόνια παραπάνω. Δυστυχώς η πολυπόθητη μάχη 
για τη ζωή χάθηκε, καθώς η επιθετικότητα της νόσου ήταν σφοδρή. 
Στην ηλικία των 73 ετών, ένας άνθρωπος που δεν έπινε, δεν κάπνιζε, 
πρόσεχε τη διατροφή του και γυμναζόταν, κατέληξε τελικά στο Λαϊκό 

Νοσοκομείο στον πρόωρο αυτό θάνατο. Ήταν δυναμικός χαρακτήρας, έντονη προσωπικότητα και με πολύ 
χιούμορ. Ήταν ένας άνθρωπος που μέχρι την ηλικία των 73 ετών πρόλαβε και έγινε γιος, αδελφός, ανιψιός, 
ξάδελφος, υπάλληλος, φίλος, συνάδελφος, συνδικαλιστής, σύζυγος, πατέρας, κουμπάρος, θείος, συνταξιούχος 
και παππούς. Έζησε, υπηρέτησε και πρόσφερε τις υπηρεσίες του, ως νεοδιόριστος, τεχνικός υπάλληλος στον 
Ο.Τ.Ε. Λεβιδίου Αρκαδίας, υπηρεσία που αγάπησε και αγαπήθηκε, στο μέρος όπου γνώρισε και αγάπησε τη 
μητέρα μας. Η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι σου σε χαιρετούν και σε ευχαριστούν για όσα τους πρόσφερες 

με την παρουσία σου. Η ενέργειά σου να τους συντροφεύει πάντα!  ΚΑΛΟ  ΣΟΥ  ΤΑΞΙΔΙ

ΕΦΥΓΕ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΣ
Πικρά το λένε τα πουλιά πικρά το λεν τα’ αηδόνια
Πικρά  λέει μια πέρδικα, του Τσέλιου, μοιρολόϊ…..

Κάποια χρονιά, στον «Διαγωνισμό δημοτικού 
τραγουδιού» στα Λαγκάδια, ο Κώστας Θεοδωρέ-
λος, που έφυγε πρόωρα, συμμετείχε με το τραγού-
δι-μοιρολόγι: «Του Τσέλιου». Απ’ όλους εμάς στο 
Φιλοτεχνικό και την εφημερίδα, αυτό το τραγούδι, 
που αγαπούσε, για κατευόδιο, όπως θα ήθελε και ο 
ίδιος. Καλό ταξίδι φίλε 

Και από τον Σ.Σ.Α Ορχομενό 
Φεύγοντας νωρίς από το μάταιο τούτο κόσμο, ο 

εκλιπών άφησε πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό. 
Άφησε τη σύζυγό του Θεοδώρα τα δύο του παιδιά 
Βαγγέλη με τη σύζυγό του Αικατερίνη, το Λάμπρο και 
τα δύο του εγγονάκια Κωνσταντίνο & Θεοδώρα που 
τόσο πολύ αγαπούσε και καμάρωνε γί  αυτά και με το 
δίκιο του. Όλοι είχαν και έχουν να πουν ένα καλό λόγο. Ο Κώστας ήταν πάντα πρόσχαρος και 
γελαστός, θα τον θυμόμαστε με τα αστεία του και τα ανέκδοτά του. Ήταν αξιοπρεπής, ανι-
διοτελής, καλόκαρδος, έντιμος άνθρωπος, γλεντζές, χορευταράς, να τραγουδά σε διάφορες 
εκδηλώσεις που γινόντουσαν στο Φιλοτεχνικό Σύλλογο και στην πλατεία. Ακόμη σε γιορτές, 
σε γάμους και σε βαφτίσια. Ήταν κοινωνικός, αθόρυβος, ανοικτός πάντα στην κοινωνία του 
Λεβιδίου. Κατά τη θητεία του, ως εν ενεργεία Ταχυδρομικός Υπάλληλος στο Λεβίδι και στις 
όμορες Κοινότητες, είχε άριστη συνεργασία με τους εκάστοτε υπαλλήλους, αλλά ιδιαίτερα 
είχε βοηθήσει και εξυπηρετήσει του Λεβιδιώτες επάνω στο αντικείμενό του. Επίσης διετέλεσε 
για πολλά χρόνια  Πρόεδρος η μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΩΜΑ-
ΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΛΕΒΙΔΙΟΥ» και ο Σύλλογος μας σε εκδήλωσή του, που 
έγινε το έτος 2018 στο κέντρο SUNSET τον τίμησε με αναμνηστική πλακέτα.     

Καλό σου παράδεισο.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τις βαθύτατες και ειλικρινείς ευχαριστίες 
μας για τα συλλυπητήρια μηνύματα τη συγκινητική παρουσία σας στην εξόδιο ακολουθία 
και στο βαρύ πένθος μας για την απώλεια του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και 
παππού Κωνσταντίνου Θεοδωρέλου. Σταθήκατε και στέκεστε δίπλα μας με τα εγκάρδια 
επαινετικά σας λόγια, τη σκέψη σας, την αγάπη σας, τα τηλεφωνήματά σας. Ιδιαιτέρως 

ευχαριστούμε του Ιερείς και Ιεροψάλτες για την τιμή που επεφύλαξαν στον εκλιπόντα και 
στην οικογένειά μας στην εξόδιο ακολουθία. Με τις θερμότερες ευχαριστίες μας για τη 

συμπαράστασή σας στο πένθος μας, σας ευχόμαστε ολόψυχα ΥΓΕΙΑ και ΑΓΑΠΗ.
Η οικογένεια Θεοδωρέλου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ
Είναι κάποιοι άνθρωποι που 

ακόμη κι αν έχουν αποσυρθεί 
από την ενεργή και κοινωνική 
ζωή για λόγους πέραν της θέ-
λησης τους, το άκουσμα του 
θανάτου τους φαντάζει σαν 
ψέμα! Ένας τέτοιος άνθρωπος 
ήταν ο Βασίλης ο Ζης! Ψηλός 
και γερός σαν τα ψηλά βουνά, 
πρόθυμος και δοτικός, δρα-
στήριος και γελαστός σαν μι-
κρό παιδί, ακούραστος εργά-
της τόσο της γης που με ζήλο 

καλλιεργούσε όσο και της δημόσιας, κοινωνικής και πολιτικής 
ζωής του τόπου μας. Σχεδόν 35 !!! χρόνια συνεχούς παρουσίας 
στα Δημοτικά Συμβούλια να προσφέρει στο χωριό του και τους 
ανθρώπους του. Από κει ψηλά, με την μεγάλη σου αγκαλιά, να 
προστατεύεις το Λεβίδι που τόσο αγαπούσες. Στον Φ.Σ. πιστός 
αρωγός σε κάθε ανάγκη. Χιλιάδες ποτηράκια εξαιρετικού τσίπου-
ρου έχουν συνοδεύσει τις εκδηλώσεις μας! Σε ευχαριστούμε για 
ΟΛΑ τα παραπάνω! Θα σε θυμόμαστε! Ας είναι ελαφρύ το χώμα 
που σε σκεπάζει! Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στην Δέσποινα και το 
Γιώργο για την προσφορά τους στο Φ.Σ. για την μνήμη σου. Τα 

ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Υγεία!

Επικήδειος από τον πρώην Δήμαρχο Θανάση Καβουρίνο   
Αποχαιρετάμε σήμερα με αισθήματα οδύνης τον Βασίλειο 

Ζη, στο στερνό του ταξίδι. Τα λόγια του αποχαιρετισμού 
φτωχά και η ατμόσφαιρα της λύπης βαριά, για να επιτρέψουν 
ανώφελη μακρηγορία και λόγους τυπικούς.  Αφήνω λοιπόν 
τα συναισθήματά μου ελεύθερα, να παρακάμψουν κάθε μορ-
φή πρωτοκόλλου και περιορίζομαι στα εξής λόγια από καρ-
διάς. Σε μία από τις ευαγγελικές περικοπές που διασώζονται, 
ο Ιησούς αναφέρεται στον καλό σπορέα που σκορπίζει τους 
σπόρους γύρω στο χώμα, με την προσδοκία της πλούσιας 
καρποφορίας. Ένας ακόμα καλός σπορέας, είναι ο άνθρωπος 
που αποχαιρετάμε σήμερα. Όχι ο σπορέας της ύλης, όπως 
πολλοί θα σπεύσουμε να σκεφτούμε και να συμπεράνουμε. 
Αλλά ο σπορέας της εντιμότητας, της καθαρότητας, της δι-
δαχής, της ακεραιότητας, της ευπρέπειας στον ιδιωτικό και 
στον δημόσιο βίο του, της βοήθειας στον συνάνθρωπο, στον 
χειμαζόμενο, στον αδύναμο. Ο σπορέας της αρετής και της 
αγάπης. Αυτός είναι ο Βασίλειος Ζης. Ο γνωστός σε όλους 
μας Βασιλάκος. Ταπεινός και δωρικός στη ζωή του, εχθρός 
της κοσμικότητας, κρατώντας μια σταθερή απόσταση από 
την πολλήν συνάφειαν του κόσμου κατά τον Καβάφη, αλλά 
ταυτόχρονα και δίπλα στον κόσμο και στα προβλήματά του. 
Και τούτο, διότι πίστευε ότι η αλήθεια βρίσκεται στην απλό-
τητα. Όταν δε επιχειρούσες να τον επαινέσεις, με το γνωστό 
ντροπαλό του χαμόγελο, απέφευγε τον έπαινο, θεωρώντας 
καθήκον του αυτό που έκανε. Η μεγάλη του αγάπη υπήρξε 
το Λεβίδι, το οποίο τον τίμησε για πολλά - πολλά χρόνια, 
εκλέγοντάς τον στο δημοτικό συμβούλιο, αλλά και ο ίδιος 
το τίμησε   ως ακάματος εργάτης, μα πραγματικός εργάτης 
και ταπεινός υπηρέτης του πολίτη και του δημότη. Τι ήταν 
το δύσκολο;; ας το λύσει ο Βασιλάκος. Τι ήταν το ακατόρ-
θωτο;; ας το αναλάβει ο Βασιλάκος ποιος θα ανοίξει τον 
δρόμο για τον γεωργό;; ο Βασιλάκος ποιος θα δώσει νερό 
στον διψασμένο κτηνοτρόφο;; ο Βασιλάκος ποιος θα ασχο-
ληθεί με το υδραγωγείο;; ο Βασιλάκος ποιος θα ασχοληθεί 
με τον φωτισμό;;; ο Βασιλάκος. Όλη την δύσκολη δουλειά, 
την φορτώναμε σε εσένα αγαπημένε μας ΒΑΣΙΛΑΚΟ, όπως 
όλοι σε ξέραμε. Διότι και ξέραμε ότι θα τα καταφέρεις, αλλά 
πολλές φορές, εκμεταλλευόμασταν την πραότητά σου και το 
αγαθόν της καρδιάς σου και την καλοσύνη σου. Αλλά εσύ, ως 
πολύ ανώτερος όλων μας, παρέβλεπες την δική μας τεμπελιά 
και καταπιανόσουν χωρίς να μας προσβάλεις ποτέ, με την 
επίλυση των προβλημάτων, επειδή πίστευες ότι επιτελείς 
το χρέος σου στην πατρώα γη του Λεβιδίου. Διότι υπήρξες ο 
τελευταίος της γενιάς σου, μιας γενιάς που πέρασε μέσα από 
συμπληγάδες, χωρίς να σου λείψουν οι αντοχές.

Αγαπημένε μας Βασιλάκο. Φεύγεις όπως ήρθες. Με κα-
θαρά χέρια. Έντιμος, αξιοπρεπής, ακέραιος ως το τέλος του 
επίγειου βίου σου. Με το κεφάλι ψηλά. Υπήρξες ένας ευπα-
τρίδης του Λεβιδίου. Ενάρετος όσον ουδείς. Με ευψυχίαν 
όσον ουδείς.  Αποτέλεσες εγκαλλώπισμα της αυτοδιοίκησης 
και του Λεβιδίου. Πολλοί ζηλέψαμε τα χαρίσματά σου.  Τώρα 
πόσοι σου μοιάσαμε, θα φανεί στην αιώνια κρίση, όταν όλοι 
ανταμωθούμε.  Άφησα όπως είναι ευνόητο για το τέλος, την 
μεγάλη σου αρετή, αυτή του φίλου.  Και ας μην ξεχνάμε, ότι 
η φιλία ήταν το  χαρακτηριστικό σου,  που συμπλήρωνε τα 
άλλα δύο. Του ανθρώπου και του ευπατρίδη.  Δεν διεκδι-
κώ - δεν έχω αυτό το δικαίωμα άλλωστε - το μονοπώλιο  της 
φιλίας σου. Είναι εδώ παρόντες πολλοί άλλοι, οι οποίοι θα 
μπορούσαν να το διεκδικήσουν περισσότερο από εμένα. 
Διεκδικώ όμως το δικαίωμα να θεωρώ πως έζησα κι εγώ τη 
φιλία σου στην πιο ειλικρινή και αγνή  μορφή της, όταν ήμα-
σταν στο Δήμο Λεβιδίου. Για όλα όσα αναφέρθηκαν λοιπόν 
για εσένα, εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε, είναι να 
καρφιτσώσουμε το δάκρυ μας στο πέτο σου, ως το τελευταίο 
και μεγαλύτερο παράσημο. Καλή Ανάσταση να έχεις.  Ελα-
φρύ το χώμα του Λεβιδίου που θα σε σκεπάσει.

Ζης Ν. Βασίλειος
ΘΑΝΑΤΟΙ 

 - Στις 23-1-2021 πέθανε στο Μόντρεαλ Καναδά και ενταφιάστηκε εκεί ο
Μήτρου Βασίλειος του Κων/νου και της Γεωργίας, σε ηλικία 78 ετών.
- Στις 26-7-2021 πέθανε στη Νέα Υόρκη Αμερική και ενταφιάστηκε εκεί, ο 
Θεοδωρέλος Ιωάννης του Γεωργίου και της Δήμητρας, σε ηλικία 83 ετών.
- Στις 29-7-2021 πέθανε ο Ιερέας Νικόπουλος Σωτήριος Στεργ., σε ηλικία 
45 ετών.
 - Στις 2-8-2021 πέθανε ο Ζής Βασίλειος Νικ., σε ηλικία 86 ετών.
 - Στις 5-8-2021 πέθανε η Τσιώλη Φωτεινή Χα Ιωάννου, το γένος 
Παπακωνσταντίνου Κων/νου & Αικατερίνης σε ηλικία 89 ετών.
 - Στις 7-8-2021 πέθανε στην Αμαλιάδα και ενταφιάστηκε εκεί ο Τσιώλης 
Χρήστος του Γεωργίου και της Μαριγώς σε ηλικία 72 ετών.
 -Στις 18-8-2021 πέθανε ο Δημήτρης Γρηγορίου (Τάκης), σε ηλικία 73 
ετών .
- Στις 21-8-2021 πέθανε ο Γαλάνης Γεώργιος Δημ., σε ηλικία 90 ετών. 
  -Στις 10-8-2021 πέθανε στην Τρίπολη και ενταφιάστηκε εκεί η 
Καρβουνιάρη Βασιλική του Ιωάννη και της Ασημίνας, σε ηλικία 58 ετών.
  -Στις 21-9-2021 πέθανε στην Αθήνα και ενταφιάστηκε στο Λεβίδι ο 
Παναγόπουλος Κωνσταντίνος Αποστ., σε ηλικία 84 ετών.
 -Στις 26-9-2021 πέθανε η Ελένη Κουκούτση Παρθενίου
- Στις 15-10-2021  πέθανε στην Αθήνα και ενταφιάστηκε εκεί η 
Παπαγεωργίου Μαρία Χα Αναστασίου, το γένος Κανακάρη Βασιλείου σε 
ηλικία 93 ετών.
-  Στις 22-10-2021 πέθανε στην Αθήνα και ενταφιάστηκε στο Λεβίδι η 
Χρηστοπούλου Αλεξάνδρα, το γένος Κορκοφύγκα Γεωργίου & Κων/νας, 
σε ηλικία 84 ετών.
 - Στις 2-11-2021 πέθανε ο Ηλιόπουλος Αναστάσιος Γεωργ., σε ηλικία 103 
ετών. 
 - Στις 11-11-2021 πέθανε ο Θεοδωρέλος Κων/νος Ευαγγ., σε ηλικία 69 
ετών. 
 - Στις 11-11-2021 πέθανε στο Τορόντο Καναδά και ενταφιάστηκε εκεί ο 
Μήλιαρης Αλέκος του Λάμπρου και της Κωνσταντίνας σε ηλικία 83 ετών.
 - Στις 28-11-2021 πέθανε ο Τσαρουχάς Κωνσταντίνος Φωτ. σε ηλικία 96 
ετών.
 - Στις 29-11-2021 πέθανε η Λαγού Αγαθή συζ. Λαγού Κωνσταντίνου 
Βασιλ., σε ηλικία 83 ετών.
- Στις 12-12-2021 πέθανε στην Αθήνα και ενταφιάστηκε στο
κοιμητήριο Χαλανδρίου, η Λαγού Βασιλική του Χρήστου και της
Χριστίνας σε ηλικία 60 ετών.
- Στις 15-12-2021 πέθανε η Στραβούλη Χαρίκλεια Χα Χαρ., το
γένος Καστούμη Παναγιώτη &amp; Βασιλικής, σε ηλικία 56 ετών.

ΤΟ ΛΕΒΙΔΙ - 5

Ο Φ. Σ. εκφράζει στους οικείους θερμά συλλυπητήρια.

Ηλιόπουλος Γ. Αναστάσιος - 103 ετών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΚΟΦΙΓΚΑΣ
ΠEΘANE ΣTO ΣIΔNEI 

19-8-2021 / 81 ETΩN. 
H AΠOYΣIA TOY ΘA EINAI MEΓAΛH ΓIA 

THN ΣYZYΓO TOY EΛEYΘEPIA, TA ΠAI-
ΔIA TOY ΣOΦIA KAI KΩNΣTANTINO, TA 

AΔEΛΦIA, TA ANHΨIA KAI TOYΣ ΛOIΠOYΣ 
ΣYΓΓENEIΣ KAI ΦIΛOYΣ ΣE AYΣTPAΛIA KAI 

EΛΛAΔA

Γαλάνης Γεώργιος Δημ. - 90 ετών.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΙΑΒΗΣ
ΠEΘANE ΣTIΣ 28-8-2021 / 86 ETΩN. 
ΘA ΛEIΠEI ΠOΛY ΣTHN ΣYZYΓO 
TOY ΠANAΓIΩTA, ΣTA ΠAIΔIA 

TOY ΓIΩPΓO, ΓIANNH- EΦH KAI 
ΣTA EΓΓONIA TOY ΛEYTEPH- 

AMAΛIA, OΘΩNA.

Πέθανε 2-11-2021Πέθανε 21-8-2021

Βασιλική Λαγού
Ευχαριστήριο οικογένειας Λαγού

Αγαπητοί συμπατριώτες, Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι 
στάθηκαν στο πλευρό μας σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύου-

με μετά τον χαμό της αγαπημένης μας Βασιλικής. 
Η Βασιλική μάς έφυγε ξαφνικά, όμως τα μηνύματα, τα τηλεφωνήμα-
τα και τα συλλυπητήριά σας μας έδωσαν δύναμη και ελπίδα ώστε να 
κρατάμε τη μνήμη της ζωντανή. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε τους 
εκατοντάδες φίλους και συνεργάτες που αψήφησαν τις δύσκολες 

καιρικές συνθήκες αλλά και τον κίνδυνο του κορονοϊού και έδωσαν 
το παρόν στο τελευταίο αντίο της αγαπημένης μας Βασιλικής. Η πα-
ρουσία τόσου κόσμου ήταν κάτι που μας συγκλόνισε όλους και σας 

ευχαριστούμε πολύ.
Ας είναι αιωνία η μνήμη της και ας μας προσέχει από εκεί που βρίσκεται.

Με εκτίμηση,
Ο πατέρας της Βασιλικής, Χρήστος Λαγός

Τα αδέλφια της, Γιάννης, Φωτεινή, Βασίλης και Γεωργία
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Ο ΑΛΕΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ή Λεβιδιώτης
μέσα από τα αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας.

Τον Δεκέμβρη του 1822 το Εκτελεστικό Σώμα στην Ερμιόνη, παίρνει απόφαση να προβιβά-
σει τον Αλέξη Νικολάου σε χιλίαρχο και στέλνει την απόφαση στο Βουλευτικό για έγκριση.

Το Βουλευτικό Σώμα την ίδια μέρα εγκρίνει την απόφαση.

Είμαστε στο 1823 και οι αντιθέσεις μεγαλώνουν.
Εμφανίζεται ένα ζήτημα για το ποιος θα έχει την αρχηγία των «αρμάτων»

της επαρχίας Τριπολιτσάς. 

Πρώτος πολιτάρχης (κάτι σαν δήμαρχος) της Τριπολιτσάς έγινε
ο Πάνος Κολοκοτρώνης. Το 1823 υπάρχει πρόβλημα. Οι κάτοικοι στέλνουν

αναφορά στην κυβέρνηση και ζητούν για πολιτάρχη τον χιλίαρχο Αλέξη Νικολάου.

1823. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ.
Η Πελοποννησιακή Γερουσία προικίζει το Δημοτικό σχολείο Τρίπολης

Και η απάντηση της Γερουσίας:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  
από την Επανάσταση του 21 Ιούνιος 1823. Και ενώ η επανάσταση είναι στον 
τρίτο χρόνο της, ο δε εμφύλιος είναι προ των πυλών, δηλαδή  εδώ ο κόσμος 

χάνεται, ….κι ο Αναστάσης «συμφθείρεται»

Σ.Σ. Φρουτζάλα = Θουρία Μεσσηνίας

Συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε σ’ αυτό το φύλλο το αφιέρωμα στην Επανάσταση 
του 1821. Τα διάφορα δημοσιεύματα αυτού του αφιερώματος, είναι πολύ μικρά τμήμα-
τα από τον τεράστιο όγκο, των αρχειακών πηγών, που υπάρχει για εκείνη την εποχή. 
Προσπαθήσαμε να είναι αντιπροσωπευτικά και να αναφέρονται σε τόπους και θέματα 
συνολικά της Επανάστασης. Έτσι ξεκινάμε από γεγονότα στο  Λεβίδι και φτάνουμε 
στον παγκόσμιο αντίκτυπο αυτής της επανάστασης.

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821



Μια σημαντική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από τον Φιλοτεχνικό σε συνεργασία με τον Δήμο Τρίπολης και το «Μαντίνεια- Μεγάλο Καφε-
νείο» στις 17 Αυγούστου στ’ Αργυρέϊκα, για τα 200 χρόνια από τη μάχη στο Λεβίδι. Στο πρώτο μέρος της ο Μανιάτης συγγραφέας-ερευνητής 
Χρήστος Ζερίτης αναφέρθηκε στην καθοριστική συμμετοχή του Μανιάτη πολέμαρχου Ηλία Τσαλαφατίνου  στη μάχη του Λεβιδίου καθώς και 
την πρωτοφανή αγνότητα αυτού του πολεμιστή. Στο προηγούμενο φύλλο αναφέραμε τα κυριότερα σημεία της έρευνας του Χρήστου Ζερίτη 
για τον Τσαλαφατίνο. Στο δεύτερο μέρος το εξαιρετικό παραδοσιακό συγκρότημα με τη Μάρθα Μαυροειδή (τραγούδι, λάφτα), Στρατή Ψα-
ραδέλλη (λύρα), Ταξιάρχη Γεωργούλη (ούτι), Τάσο Πούλιο (κανονάκι) πραγματοποίησε ένα μουσικό οδοιπορικό σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη τη 
διάρκεια της εκδήλωσης στον τοίχο του σπιτιού που έπεσε ο Στριφτόμπολας προβαλλόταν σημεία από τον νεοαποκτηθέντα πίνακα με τη μάχη 
του Λεβιδίου. Την εκδήλωση άνοιξε ο συμπατριώτης μας Νίκος Βαλκάνος με την εισαγωγή που παραθέτουμε.

Ευχαριστούμε που μετέχετε απόψε σε μια τελετή πολιτογράφησης στη συλλογική μνήμη του χωριού μας  ενός  μεγάλου επαναστάτη, του 
Ηλία Σαλαφατίνου. Μνήμη  που βγαίνει μέσα από τις πέτρες εδώ μπροστά μας, που στέκουν ακόμα ολόρθες, δεν ξέρω για πόσο ακόμα αν δεν 
φροντίσουμε να τις κρατήσουμε. Προσθέτουμε απόψε μια καινούρια πλευρά, βαρύνουσας σημασίας,  αγνοημένη ως τώρα, στις πολλές παρε-
λάσεις και πανηγυρικούς. Ποιος ήταν λοιπόν αυτός ο Ηλίας Σαλαφατίνος, ο αλλοπαρμένος επαναστάτης, που «πάλλων εν τη χειρί σπάθην και 
με βροντώδη φωνήν προσκαλών τους Έλληνας εις υπεράσπισην των κινδυνευόντων αδελφών ώρμάει κατά των εχθρών» (όπως τα λέει ο Φω-
τάκος) παίρνει φαλάγγι τους Τούρκους κατά του Σίνα, παίρνει εκδίκηση για τον πεσμένο αρχηγό της μάχης Αναγνώστη Στριφτόμπολα, και με 
τους 38 Μανιάτες του συμβάλει καθοριστικά στη νικηφόρα έκβαση της μάχης;

Δεν δώσαμε την πρέπουσα προσοχή τόσα χρόνια στις λιγοστές νύξεις για την παρουσία αυτού του ήρωα στο χωριό μας. Είναι και η πλήρης 
άρνηση των Μανιατών αγωνιστών ν’ αφήσουν έστω και μια γραφή γι’ αυτά που έκαναν (εκτός και μόνο από τα λιγοστά του Σαλαφατίνου). Φέ-
τος με τη μεγάλη επέτειο και προσπαθώντας να συγκεντρώσουμε ένα corpus των πηγών και των αναφορών για τη μάχη του Λεβιδιού, ξύσαμε 
λίγο παραπάνω τις αναφορές στο όνομά του. Αναδύθηκε, λοιπόν, ένας παγκόσμιας σημασίας επαναστάτης, ισάξιος με τις μεγάλες επαναστα-
τικές φιγούρες του κόσμου. Μετά την πρώτη μάχη στο Λεβίδι πήρε μέρος σε όλες σχεδόν τις μάχες της Επανάστασης, από το Βαλτέτσι και το 
Μεσολόγγι ως τον Ιμπραήμ. Περήφανος και ανιδιοτελής, δεν ζήτησε ποτέ του γρόσια και αξιώματα κι όταν του δόθηκαν τα επέστρεψε, γιατί 
«η πατρίδα δεν έχει ακόμα απελευθερωθεί»..

Πρεσβευτής μας σ’ αυτή την τελετή πολιτογράφησης ένας παθιασμένος Μανιάτης ερευνητής, ο Χρήστος Ζερίτης, που έχουμε την τιμή να 
είναι μαζί μας απόψε εδώ. Σ’ αυτή την έρευνα για τον Σαλαφατίνο συνάντησα σε κάθε σημείο άμεσες ή έμμεσες αναφορές στη δουλειά του Χρή-
στου. Τριάντα χρόνια τον ακολουθεί σε όλα τα μονοπάτια που πέρασε, σκάβει αρχεία και πηγές, συναντά απογόνους, σαν να συνδιαλέγεται στο 
παρόν με την ιστορία, πρότυπο μη ακαδημαϊκής ιστοριογραφίας. 

Πρωτομίλησα μαζί του τη μέρα που εκδόθηκε το βιβλίο του για τον Σαλαφατίνο, (και, μάλιστα, το πήρα από την Αδούλωτη Μάνη πριν ο ίδιος 
να το πάρει στα χέρια του). Τον  επισκέφθηκα στη Μάνη και με οδήγησε στον απίστευτο πλούτο των ερευνών του για την ιστορία και τον πο-
λιτισμό της Μάνης, τα βιβλία του για το πανάρχαιο ευετηριακό έθιμο του Καρναβαλιού της Νέδας και τον Σαϊτοπόλεμο της Καλαμάτας, δρώ-
μενα στα οποία συμμετείχε ως οδηγός και εμψυχωτής. Και φέτος πρωταγωνιστής στη διεθνή κινηματογραφική παραγωγή για τον Ζορμπά στα 
ορυχεία της Καλόγριας. Κυρίως, όμως, η φροντίδα του και ο αγώνας  να κρατηθούν όλα αυτά ζωντανά στα χωριά της Μάνης και της Αλαγονίας 
και η αυθεντική αγωνία ενός υγιούς πατριωτισμού για το μέλλον του Ελληνισμού.

Στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκδήλωσης θα έρθετε σε επαφή με αυτό που ο Κολοκοτρώνης ορίζει ως ζωντανή καθημερινή εφημερίδα των 
επαναστατικών χρόνων, για γεγονότα, μάχες και ήρωες που οι λαϊκοί ραψωδοί έψαλλαν με τα δημοτικά μας τραγούδια. Μιας παγκόσμιας ση-
μασίας μουσική παράδοση που κρατήθηκε αδιάσπαστα ζωντανή, από τον κριτικό Κύκλο, τον Φοριέλ και τον Ζαμπέλιο ως πριν λίγες δεκαετίες, 
μέχρι να κακοπάθει στα ηλεκτρικά πανηγύρια, στα τσάμικα του Παπαδόπουλου και του Πατακού, στην εμπορική δισκογραφία.

Έχετε, λοιπόν, μπροστά σας όχι μια άλλη ακόμα προσέγγιση της παραδοσιακής μας μουσικής αλλά τον πυρήνα της αναγέννησης αυτής της 
σχέσης. Μια γέννηση που συντελείται τέλη της δεκαετίας του ’80, παράλληλα με ένα παγκόσμιο μουσικό ρεύμα επαναξιοδότησης των παρα-
δοσιακών μουσικών πηγών και μείξης τους με τις πιο σύγχρονες μουσικές γλώσσες. Σε μας προηγούνται και ετοιμάζουν το έδαφος ο Σίμωνας 
Καράς, η Δόμνα Σαμίου, ο Τάσος Χαλκιάς, ο Σαββόπουλος κι ο Ρος Ντέιλι. Αρχές του ’90 σκάει αυτό το μουσικό φαινόμενο των Μουσικών 
Γυμνασίων. Εκατοντάδες εμπνευσμένοι δάσκαλοι και μαθητές ανασύρουν τα παλιά όργανα (τον ταμπουρά, το κανονάκι, την πολίτικη λύρα, το 
ούτι), μελετούν σε βάθος χαμένες κλίμακες και ηχοχρώματα, ανασκάπτουν φλέβες αρχαίου μεταλλεύματος του δημοτικού τραγουδιού, έρχο-
νται σε επαφή με την παγκόσμια μουσική σκηνή. Ψυχή αυτής της γέννησης ο πατέρας της Μάρθας, ο αείμνηστος Μάριος Μαυροειδής.

Από τότε δάσκαλοι και μαθητές συγκροτούν μια καινούρια ματιά στην παράδοση που απλώνεται παντού, από τις μουσικές σκηνές και τα μι-
κρά μπαράκια ως τα πανεπιστήμια και τις διεθνείς μουσικές σκηνές. Νέοι μουσικοί σαν τη Μάρθα, τον Χάρη τον Λαμπράκη, τον Σωκράτη Σινό-
πουλο μπαίνουν στη διεθνή δισκογραφία, παίρνουν βραβεία για τις καλύτερες μουσικές στην Ευρώπη, γίνονται εξώφυλλα διεθνών περιοδικών. 

Το αποψινό πρόγραμμα με τον τίτλο ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 1821, είναι ένα μουσικό οδοιπορικό στην Ελλάδα με αφορμή τα 200 
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Τραγούδια από διάφορα μέρη της Ελλάδας για τους ήρωες και τα γεγονότα της Επανάστασης αλλά και 
τραγούδια του γλεντιού και του αποχωρισμού από τόπους που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση. Μια μουσική περιήγηση από τον 
Μωριά και τη Ρούμελη, μέχρι τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, τη Μακεδονία και τη Θράκη, με όχημα το παραδοσιακό τραγούδι.

Έτσι, τα δυο μέρη της εκδήλωσης δένουν τις αφηγήσεις των πρωτεργατών του ’21 και τα οράματα για την αναγέννηση του έθνους με τις χα-
ρές, τις πίκρες και τους καημούς των Ελλήνων γι’ αυτά που χάθηκαν και γι’ αυτά που κερδήθηκαν. Σε αναζήτηση και πάλι αυτής της διαχρονικής 
οικουμενικής πρότασης του Ελληνισμού, στηριγμένοι σ’ αυτή την πολύτιμη παράδοση.

Σ.Σ. Παραθέτουμε εδώ για όσους ενδιαφέρονται: Ολόκληρη η έρευνα του Χρήστου Ζερίτη για τον Ηλία Τσαλαφατίνο (Σαλαφατίνο) στο βιβλίο του. Τίτλος 
του βιβλίου του Χρήστου Ζερίτη. «ΗΛΙΑΣ ΣΑΛΑΦΑΤΙΝΟΣ (Εξιστόρηση των πράξεων ενός γενναίου και ανιδιοτελούς Μανιάτη)» Εκδόσεις-Βιβλιοπωλείο 
«Αδούλωτη Μάνη» Αρεόπολη Λακωνίας τηλ. 6978991863 / e-mail: adoulotimani1991@gmail.com

Ακόμη, εκτεταμένες αναφορές στο Blog: http://taygetos-zeritis.blogspot.com Ένα Blog εντυπωσιακό, όπου (με αλφαβητική σειρά) υπάρχουν αναρτήσεις για διά-
φορα “παράπλευρα» ιστορικά θέματα, απόρροια της πολύχρονης έρευνας του συγγραφέα.

ΤΟ ΛΕΒΙΔΙ - 7
Το ναησί ΝΑΥΑΡΙΝΟ στο 

νότιο άκρο της Χιλής. Η πρώ-
τη υδρογραφική αποστολή 
“FitzRoy-King” στις ακτές του 
άκρου της Νότιας Αμερικής 
πραγματοποιήθηκε από το 1826 
έως το 1831. Σ’ αυτήν συμμετεί-
χε και ο 23 χρονος τότε Κάρο-
λος Δαρβίνος ως φυσικολόγος 
και γεωλόγος. Στη χαρτογρά-
φηση λοιπόν που έκαναν, ονό-
μασαν ένα από τα νησιά ISLA 
NAVARINO από την ναυμαχία 
στον κόλπο του Ναυαρίνου το 
1827 και την καταστροφή του 
στόλου του Ιμπραήμ. Αργότερα 
η κυβέρνηση της Χιλής επιση-
μοποίησε αυτήν την ονομασία. 
Η νοτιότερη πόλη του κόσμου 
το Πουέρτο Γουίλιαμς βρίσκε-
ται σε αυτό το νησί, καθώς και 
το ομώνυμο  χωριό, το Πουέρτο 
Ναυαρίνο.

Σε κάποια ομιλία της η καθηγήτρια ιστορίας κ. Μαρία 
Ευθυμίου είχε αναφέρει το εξής περιστατικό: «Μετά την 
έξοδο του Μεσολογγίου το 1826, αναζωπυρώθηκε στην 
Ευρώπη το φιλελληνικό κίνημα και πήρε μάλιστα τερά-
στιες διαστάσεις. Σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, ιδιαί-
τερα της Γερμανίας ανέβαιναν θεατρικές παραστάσεις 
για το Μεσολόγγι. Το πρόβλημα ήταν ότι στο τέλος αυ-
τές οι παραστάσεις είχαν πάντα και μια έκρηξη, αναφορά 
στην ανατίναξη της μπαρουταποθήκης από τον Χρήστο 
Καψάλη. Αλλά από την έκρηξη έπαιρναν φωτιά τα σκη-
νικά και είχαμε συνεχώς πυρκαγιές. Οι Δήμαρχοι των πό-
λεων και η πυροσβεστική άρχισαν να διαμαρτύρονται. 
Τι θα γίνει, έλεγαν, μ’ αυτούς τους Έλληνες  θα καούμε. 

Η πόλη ΥΨΗΛΑΝΤΗ στις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Στην πο-
λιτεία του Michigan, δυτικά 
του Ντητρόϊτ εκεί που συνα-
ντιούνται ο αυτοκινητόδρο-
μος από το Σικάγο και ο πο-
ταμός Χιουρόν, βρίσκεται μια 
μικρή πόλη (22.000 κάτοικοι 
στην τελευταία απογραφή)
ονόματι Ypsilanti. Μια προ-
τομή του Δημητρίου Υψηλά-
ντη  δεσπόζει μπροστά από 
τον υδατόπυργο της πόλης. 

Αλλά από πού και πως, θα ρωτήσει κάποιος. Την ίδια 
περιέργεια είχε πρώτος, το μακρινό 1869, ο πρεσβευ-
τής της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον Κλέων Ραγκαβής. 
Έστειλε λοιπόν μια επιστολή στον δήμαρχο της πό-
λης, όπου ζητούσε να μάθει πως πήρε η πόλη το όνομα 
ενός έλληνα αγωνιστή του 1821. Και ιδού η απάντηση 
του δημάρχου Παρμενίωνα Davis δημοσιευμένη στην 
εφημερίδα «Αιών» της Αθήνας το 1870.

ΟΤΑΝ ΘΑ ΘΕΑΤΡΑ ΕΠΑΙΡΝΑΝ ΦΩΤΙΑ!
ή αλλιώς τα ευτράπελα από την επανάσταση

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΛΕΒΙΔΙ 1821 – 2021



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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Δύο (2) αρδευόμενοι αγροί στην περιο-
χή 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 Βάλ-
το 4,170 στρεμ. Τιμή 4.500 € & β)αγρόκτημα στη θέση 
«Νούδημος» 4 στρεμ. Περίπου τιμή 2.000 € πληρ. τηλ. 
6974086911.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Aγροκτήματα στις περιοχές:  Βάλτο 7 στρ., 
Παναγία 11 στρ. & Καλλιά 3 ½ στρ. πληρ, τηλ. 6982009636 
ή 6973088257.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Aγροκτήματα 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 € δηλαδή 750 € το στρεμ. 
Συνορεύει με δύο αγροτικούς δρόμους με Κακώνη & Βασί-
λειο Ζή. Πληροφορίες στα τηλ. 6982009636 & 6973088257.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Aγρόκτημα 2 ½ στρεμ. Στη θέση Άγιος Βλά-
σης πλησίον υδραγωγείου Πέρα Βρύσης τιμή συζητήσιμη 
πληρ. τηλ. 6978611589.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Aγροκτήματα 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 οι-
κόπεδο στο σχέδιο πόλης Λεβιδίου πλησίον στο σιδηρουρ-
γείο του Ζαρμπαλά Παναγιώτη πληρ. τηλ. 6976332748.

 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Aγροκτήματα στις παρακάτω περιοχές:
1.-Βάλτος-Καλαμάκι 3,717 στρέμματα αρ. τεμαχίου 892.
2.-Σίνα στην περιοχή Λεβίδι-Ορχομενός-Παλαιόπυργος 

2,716 στρέμματα αρ. τεμαχίου 610. 
3.-Σίνα στην περιοχή Λεβίδι-Ορχομενός-Παλαιόπυργος 

2,515 στρέμματα αρ. τεμαχίου 721.
4.-Σταυρωτό στη θέση Άγιος Τρύφωνας κοντά στο παλιό 

Γυμνάσιο Λεβιδίου 8,666 στρέμματα.
5.-Καλπάκι-Ορχομενός 4,211 στρέμματα.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973048210.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Αγρός 12 στρεμμάτων στη θέση Λαχίδια 

(Καλιά) πληρ. Τσούρα Γαρυφαλλιά τηλ. 6973228853 & 
2109933665.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο στον οικισμό Πετροβούνι 4 στρεμ-
μάτων τηλ: 6944713913

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Αγρόκτημα στο βάλτο 43 στρέμματα στη 
θέση Σεντούκι Χωτούσα. τηλ: 6942997626

ΜΗΛΑ ΚΑΙ ΚΑΡΥΔΙΑΡΑΛΛΥ  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
9-12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

2021

Μικρές αγγελίες
Τα μήλα και τα καρύδια ως επίκαιρα προϊόντα για την εποχή.
ΤΑ ΜΗΛΑ Ένα μήλο την ημέρα προσφέρει πάνω από 

το 15%των αναγκαίων φυτικών ινών, περίπου 15% των 
αναγκών σε βιταμίνη C. Ο πλούτος σε νερό και ίνες είναι 
σημαντικό όπλο για τη μείωση βάρους. Έρευνες δείχνουν 
ότι μικρή κατανάλωση μήλου πριν από το γεύμα μπορεί να 
οδηγήσει πιο γρήγορα σε πληρότητα. Άλλες έρευνες που 
έχουν γίνει δείχνουν τη ρύθμιση του βάρους. Τα μήλα κά-
νουν καλό στην καρδιά. Οι ίνες που περιέχει βοηθούν στην 
ελάττωση των επιπέδων της χοληστερόλης. Οι πολυφαινό-
λες βοηθούν επιπρόσθετα και στη μείωση της αρτηριακής 
πίεσης. Άλλα οφέλη στην κατανάλωση μήλου είναι: -Μείω-
ση κινδύνου από διαβήτη τύπου 2. -Βελτίωση της βακτηρι-
ακής χλωρίδας. -Μείωση κινδύνου για καρκίνο. -Βελτίωση 
της εγκεφαλικής ικανότητας. -Προστατευτική δράση στον 
οργανισμό.

ΤΑ ΚΑΡΥΔΙΑ  Τα καρύδια έχουν πολλά οφέλη για τον 
άνθρωπο τα οφέλη του είναι: -Αντιοξειδωτικά ικανά στην 
προστασία της κακής χοληστερόλης LDL. -Αποτελούν 
πολύ καλή πηγή ω-3 λιπαρών οξέων. -Έχουν αντιφλεγμο-
νώδη δράση, λόγω του ότι περιέχουν μαγνήσιο και πολυ-
φαινόλες. -Κάνουν καλό στο έντερο. -Οι ελλαγιταννίνες 
(πολυφαινόλες) αποτελούν άριστη τροφή, εναντίον καρ-
κίνων ιδιαίτερα (καρκίνος μαστού, καρκίνος προστάτη). 
-Υποστηρίζουν την ανδρική γονιμότητα και την υγεία του 
σπέρματος. -Τέλος το πιο σημαντικό έχουν αντιγηραντική 
δράση, υποστηρίζουν την εγκεφαλική λειτουργία, συμβάλ-
λουν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και του διαβήτη 
ΙΙ.

 Γί  αυτό αγαπητοί μου κάντε ένα σνακ με ΜΗΛΟ και λίγα 
ΚΑΡΥΔΙΑ, να δείτε πόσα οφέλη θα έχετε!  

          Ο  γιατρός

Στις 24 Αυγούστου φιλοξενήσαμε μια κουκλο-θεατρική πα-
ράσταση για τους μικρούς μας φίλους. Στην πλατεία δίπλα 
στα Αργυρέικα οι «Στρίγγλες» μας παρουσίασαν μια αστεία 
διασκευή του γνωστού παραμυθιού «Τα τρία γουρουνάκια». 
Οι μικροί θεατές καθισμένοι σε πολύχρωμα παλιά υφαντά 

απόλαυσαν και συμμετείχαν στην υπέροχη παραμυθένια πα-
ράσταση με τα ευφάνταστα σκηνικά. Λίγο πιο πέρα οι γονείς 
και συνοδοί απολάμβαναν την όμορφη βραδιά προσέχοντας 
διακριτικά τα παιδιά τους. Κατά γενική ομολογία ήταν μια 
ευχάριστη και διασκεδαστική εκδήλωση για τους παραβρι-

σκόμενους και για εμάς μεγάλη ικανοποίηση που μπορέσαμε, 
μετά από 2 χρόνια περιορισμών, να προσφέρουμε λίγο πολι-

τισμό σε ανθρώπους του τόπου μας.
Ευχαριστούμε πολύ τις «Στρίγγλες» –Χριστίνα Αγγελοπού-

λου και τους βοηθούς της-, όσους μας τίμησαν με την παρου-
σία τους, τον Γιάννη Πετρόγιαννη του Μεγάλου Καφενείου 
για τις διευκολύνσεις που μας παρείχε, το Τοπικό Συμβούλιο 
Λεβιδίου για την παραχώρηση της πλατείας, τον Γιάννη και 
τον Βλάση Ζαρμπαλά, τον Τάκη Αγράφα, τον Χρήστο Κα-

μπέλο για την διάθεση των φορτηγών τους για την μεταφο-
ρά καρεκλών και βάθρων.

                                                                       Το δ.σ. του Φ.Σ.Λ.

 Το πρώτο Ράλλυ Ακρόπολις διεξήχθη το 1953. 
Το Ράλλυ Ακρόπολις είναι γνωστό παγκοσμίως 
ως ένας εξαιρετικά σκληρός αγώνας για οδη-
γούς και αυτοκίνητα. Ο αγώνας πραγματοποιεί-
ται κυρίως στους σκονισμένους και κακοτράχα-
λους χωματόδρομους.  Μετά από διακοπή οκτώ 
(8) χρόνων επανήλθε πάλι να διεξάγεται το 
Ράλλυ Ακρόπολις.

 Μία από τις διαδρομές του Ράλλυ ήταν και το 
Λεβίδι εδώ και πολλά χρόνια και το απολαύ-
σαμε, ας ελπίσουμε ότι θα ξανά – περάσει πάλι 
από τον τόπο μας και να το ζήσουμε από κοντά, 
αυτό το τόσο ωραίο θέαμα. Στο φετινό Ράλλυ 
Ακρόπολις συμμετείχε, ως οδηγός του γιατρού 
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας αυτοκινήτων 
των πενήντα τεσσάρων (54) συμμετεχόντων, 
όλων των ειδικών διαδρομών, για τα μέτρα 
ασφαλείας και διάσωσης, ο αγαπητός συμπατρι-
ώτης μας Μανώλης Μακρινός  συζ. της Θεο-
δώρας Μήτρου (Κοντοβουνίσιου), γαμπρός του 
Γιάννη Μήτρου (Κοντοβουνίσιου). Ο Μανώλης 
Μακρινός υπήρξε, παλιότερα, οδηγός αγωνιστι-
κών αυτοκινήτων και στο ράλλυ Ακρόπολις. ΒΡΑΔΙΑ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΓΗΠΕΔΟ ΛΕΒΙΔΙΟΥ

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

Αν μας αγαπάτε πραγματικά μην μας ξεχνάτε. Μην ξεχνάτε ότι η εφημερίδα έχει κάποιο κόστος. ΣΤΕIΛΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ

Διαβάστε μας  και στο internet!
Πλέον θα μπορείτε να διαβάζετε την εφημερίδα μας και στην ηλεκτρονική 

μας διεύθυνση: 

www. fs-levidi.gr

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021 η κλήρωση του πρωταθλήματος και του κυπέλλου Α΄ κατηγορίας 
τοπικού. Η εκδήλωση έγινε στο Παράλιο Άστρους. Κατά το μήνα Αύγουστο 2021 έχει αρχίσει η προετοιμασία της ομά-
δας ποδοσφαίρου για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2021-2022. Περιλαμβάνει καθημερινές προπονήσεις υπό την τεχνική 
καθοδήγηση του Μιχαλόπουλου Χρήστου και Μούστου Παναγιώτη. Ευχή μας είναι η ομάδα να έχει επιτυχίες και πάνω 
από όλα υγεία τους παίκτες και τεχνική ηγεσία. Ο Πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Παρασκευόπουλος Δημήτρης 
και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χαρακτήρισαν «ήρωες» τους ανθρώπους που ασχολούνται με το ερασιτεχνικό 
ποδόσφαιρο και είναι κοντά στην ομάδα ο καθένας με τον τρόπο του. Αυτοί οι άνθρωποι που αγαπούν το άθλημα και 
δεν διστάζουν ακόμη και να βάζουν το χέρι βαθιά στην τσέπη σε βάρος τους και των οικογενειών τους, διαθέτοντας 
χρόνο, είναι άξιοι σεβασμού και συγχαρητηρίων. Στόχος της ομάδας μας για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2021-2022 είναι 
μια καλή πορεία με θετικά αποτελέσματα και παραμονή στην Α΄ κατηγορία τοπικού, κάτι που θεωρείται εφικτό. Τέλος 
ευχόμαστε καλή αγωνιστική χρονιά και λόγω της πανδημίας του κορονο-ιού επιτέλους να συνεχίζονται να διεξάγονται 
οι αγώνες, με τα υγειονομικά μέτρα που προβλέπονται, έτσι ώστε οι παίκτες, οι παράγοντες και οι θεατές, να ευχαριστη-

θούν και να χαρούν το άθλημα – ποδόσφαιρο.  

Το Δ. Σ.

Ύστερα από χρηματοδότηση χρηματικού ποσού 75.000 € 
της προηγούμενης αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. 
Τατούλη Πέτρου και Αντιπεριφερειάρχη της Π. Ε. Αρκαδίας κ. 
Γιαννακούρα Ευάγγελου και στη συνέχεια την υλοποίηση του 
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Νίκα Παναγιώτη και Αντιπε-
ριφερειάρχη της Π. Ε. Αρκαδίας κ. Λαμπρόπουλου Χρήστου, 
εγκαταστάθηκε ο εργολάβος Θεοδωρόπουλος Σταύρος και 
ξεκίνησαν οι εργασίες στο δημοτικό στάδιο (γήπεδο) Λε-
βιδίου, η τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων, μετά των 
λαμπτήρων, εντός του αγωνιστικού χώρου. Ο φωτισμός του 
γηπέδου ήταν ένα όνειρο - αίτημα του Συλλόγου Σωματικής 
Αγωγής «Ο ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΛΕΒΙΔΙΟΥ», εδώ και αρκετό καιρό 
και έγινε πραγματικότητα. Όμως μερικοί έλεγαν ότι το έργο 
αυτό θα μείνει στις καλένδες, αλλά να που σύντομα θα το χαι-
ρόμαστε όχι μόνο εμείς, αλλά και οι επόμενες γενιές. Επίσης 
έχει δεσμευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Συλ-
λόγου, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σκα-
ντζός Μανώλης ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα, να γίνει η αλ-
λαγή του χλοοτάπητα στο γήπεδο.  Με την ολοκλήρωση των 
έργων αυτών θα μπορεί πια η ομάδας μας να αθλείται κατά τις 
βραδινές ώρες και να αγωνίζονται οι ομάδες υπό καλύτερες 
συνθήκες του γηπέδου, κατά την αγωνιστική περίοδο. Επίσης 
ο Σύλλογός μας, μπορεί να κάνει και άλλες δραστηριότητες, 
ακόμη μπορεί να διοργανώνει καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, θεωρεί σκόπιμο να 
ευχαριστήσει τα Περιφερειακά Συμβούλια (πρώην & νυν) της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, για το τόσο σημαντικό έργο όχι 

μόνο για τον τόπο μας, αλλά και την ευρύτερη περιοχή. 

ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ

Η τοπική κοινότητα Λεβιδίου ευχαριστεί τον 
συμπατριώτη μας Νίκο Νικολάου για τη δωρεά 
στην κοινότητα μας ενός μπιλιάρδου. Το μπι-
λιάρδο διατέθηκε για χρήση από τους δημότες 
και βρίσκεται προσωρινά στο χώρο του γυμνα-
στηρίου στην ισόγεια αίθουσα του Μουσείου 

Αλεξάνδρου Παπαναστασίου.
Ευχαριστούμε Νίκο

για την προσφορά σου στο χωριό μας.


