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Τα μέτρα και η 
αυτοκατάρρευσή τους 

του Γιάννη Αποστολόπουλου
Είναι αναμφίβολο ότι η έγκαιρη αντίδραση της κυβέρνησης και η άμεση 

λήψη μέτρων προστασίας από την πανδημία, οδήγησε στην αποφυγή της 
εξάπλωσης της. Έτσι βρέθηκε η Ελλάδα, παρά τις ελλείψεις στο σύστημα 
υγείας να ελέγχει την κατάσταση, με περιορισμό των κρουσμάτων και των 
θυμάτων του κορονοϊού.

Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία αν συγκριθεί με το τι συνέβαινε σε άλ-
λες ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο, με εκατόμβες νεκρών καθημερινά και 
τραγικές καταστάσεις. Για τούτο και οι κυβερνητικές αποφάσεις «μένουμε 
σπίτι» ακολουθούνταν απόλυτα από το κοινωνικό σύνολο, όχι τόσο από 
το επαπειλούμενο πρόστιμο για τους παραβάτες όσο από τη γενικευμένη 
συνειδητοποίηση ότι  ο ιός δεν  αστειεύεται.

Δυστυχώς όμως, με την πρόοδο της χαλάρωσης, τα μέτρα οδηγήθηκαν 
πανηγυρικά στην αυτοκατάρρευση τους , με προεξάρχοντες προς την κα-
τεύθυνση αυτή κυβερνητικούς και άλλους δημόσιους παράγοντες, που δι-
αρρήγνυαν  ιμάτια  για την αναγκαιότητά τους.

Το πρώτο μήνυμα έξω από το Μαξίμου με τον πρωθυπουργό και το δή-
μαρχο Αθηναίων να χειροκροτούν, με την παρουσία πλήθους συγκεντρω-
μένων, το γνωστό θέαμα της περιφερόμενης νταλίκας του Δήμου με την 
Άλκηστη Πρωτοψάλτη, που πέρασε τάχα τυχαία (!!!) έξω από το πρωθυ-
πουργικό γραφείο. Ούτε η συγκέντρωση πολιτών ενόχλησε ούτε πολύ πε-
ρισσότερο η έλλειψη των ενδεικνυόμενων μέτρων προφύλαξης.

Ακολούθησαν διάφορες συγκεντρώσεις πολιτικού-συνδικαλιστικού χα-
ρακτήρα με χαλαρές επιλεκτικές αντιδράσεις κυρίως με αντιπολιτευτικό 
πνεύμα.

Μπήκαμε στην μερική ελεύθερη διακίνηση «εντός νομού» λες και η μι-
κρή αναβολή για τις λοιπέ ς περιοχές ήταν αναγκαία, με μόνο αποτέλεσμα 
την άσκοπη ταλαιπωρία του κόσμου.

Φτάσαμε στις πλατείες όπου τα ΜΑΤ ανέλαβαν δυναμικά την «προστα-
σία» των νεαρών ατόμων που τις είχαν ως σημείο συνάντησης και με το 
ποτό έτρωγαν και το δακρυγόνο τους. Και βέβαια ανταπέδιδαν με τη δική 
τους (πέτρες-μολότωφ)  φιλόφρονη διάθεση.

Τα σχολεία ανοίγουν για την τρίτη λυκείου, αλλά… απαγορεύονται το 
μπάσκετ και άλλα ομαδικά παιχνίδια προς αποφυγή… συγχρωτισμού!!! Ας 
κάνουν μια βολτούλα οι αρμόδιοι στα διάφορα σχολικά προαύλια και άλ-
λους παρεμφερείς χώρους,  όπου τα παιδιά χαίρονται το μπάσκετ και όχι 
μόνο.

Και ήρθε και έδεσε η πλατεία Ομονοίας με τα καινούργια συντριβάνια, 
όπου χιλιάδες πολίτες συνωστιζόμενοι και «συγχρωτιζόμενοι», προσπα-
θούσαν να απολαύσουν το θέαμα.  Με το δήμαρχο Μπακογιάννη να δηλώ-
νει πως δεν είχε τάχα υπολογίσει τη συγκέντρωση πολιτών και να παραδέ-
χεται (ως άλλοθι)  ότι έκανε λάθος.

Στις οικονομικές επιπτώσεις αξιοπρόσεκτη η ευαισθησία για τις μεγάλες 
αεροπορικές εταιρίες. Κανένα κενό στα τριπλά καθίσματα με τον ένα πάνω 
στον άλλο. Κανένας κίνδυνος μετάδοσης. Αντίθετα στους χώρους εστία-
σης μπορεί να κολλήσεις από το διπλανό τραπέζι (!!!). Το περιφερόμενο 
επιχείρημα ότι γίνεται για τη στήριξη των αεροπορικώς εταιριών και του 
τουρισμού, αυτό πολύ περισσότερο ισχύει για εστιατόρια και άλλες επιχει-
ρήσεις, που απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους.

Η άσκηση πρόσθετης κριτικής για όλη αυτή την εξέλιξη περισσεύει. Το 
ότι τα μέτρα αυτοακυρώθηκαν είναι αναμφίβολο. Γίνεται επίκλησή τους 
από τους αρμόδιους επιλεκτικά και κατά τις διαθέσεις τους, κατά τρόπο 
που αποπνέει εξουσιαστικές αντιλήψεις. Προκαλεί απόλυτα τους πολίτες 
και προσβάλλει ασύστολα τη νοημοσύνη τους.

Αναδημοσίευση από την ηλεκτρονική εφημερίδα www.avecnews.gr

Μέτρα προστασίας από κορωνοϊό: 
Έγιναν δύο ψεκασμοί-απολυμάνσεις 
στο χώρο του Δημαρχείου. Κλειδώθη-
καν με λουκέτα χώροι συγκεντρώσεις 
ατόμων (γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5, 
παιδικές χαρές).

Σκουπίδια: Πλέον για την αποκομιδή 
των σκουπιδιών έχει αναλάβει εργο-
λάβος, ο οποίος βάσει της σύμβασης 
που έχει υπογράψει θα περνά για απο-
κομιδή δυο φορές την εβδομάδα. 

Τοποθετήθηκε όπισθεν του δημαρχεί-
ου πρέσσα για την περισυλλογή χαρ-
τιού και πλαστικού.

Για το θέμα της τράπεζας Πειραιώς, 
υπήρξε, δια της παρουσίας μελών του 
Τ.Σ, έντονη διαμαρτυρία στον Περι-
φερειάρχη κο Νίκα, Αντίπεριφερειάρ-
χη κο Λαμπρόπουλο, Δήμαρχο κο Τζι-
ούμη για παρέμβαση τους.

Έγινε διήμερος καθαρισμός του Άλ-
σους-Πευκάκια από τα κομμένα 
πουρνάρια του δασαρχείου, με μηχά-
νημα και προσωπικό του δήμου.

Υλοποιήθηκε τριήμερη εργολαβία 
από τον Τ. Μητρόπουλο που αφο-
ρούσε κοπή χόρτων σε όλο το χωριό. 
Κατά διαστήματα η Τ.Κ με δικά της 
έξοδα παρεμβαίνει επίσης για κοπή 
χόρτων.

Ειδοποιήθηκαν τηλεφωνικώς περίπου 
23 ιδιοκτήτες οικοπέδων για κοπή 
χόρτων στα οικόπεδα τους εντός εύ-
λογου χρονικού διαστήματος, εν όψει 
αντιπυρικής περιόδου. Αναρτήθηκαν 
και οι σχετικές ανακοινώσεις.

Υλοποιήθηκε εργολαβία που αφο-
ρούσε συντήρηση αγροτικής οδο-
ποιίας. (Έγινε ξύσιμο των αγροτικών 
δρόμων, διάνοιξη χανδάκων και μπά-
ζωμα όπου απαιτείτο με αμμοχάλικο 

«ΤΟ ΛΕΒΙΔΙ ΧΘΕΣ-ΣΗΜΕΡΑ-...»  ΑΥΡΙΟ;;;
Αγαπητοί φίλοι αναγνώστες,  ήρθαν χρόνοι δίσεκτοι...Παρά την πολύ προ-

σεκτική μας διαχείρηση και την πολύπλευρη προσφορά (μερικών) μελών και 
φίλων του συλλόγου βρισκόμαστε σε μεγάλη  οικονομική στενότητα με απο-
τέλεσμα να δυσκολευόμαστε προς όλες τις κατευθύνσεις ΑΚΟΜΑ και για την 
συνέχιση της έντυπης κυκλοφορίας (από το 1983) της εφημερίδα μας που 
πραγματικά αποτελεί το κύριο μέλημά μας! Θα διαπιστώσατε άλλωστε πως 
δεν υπήρξε και έγκυρη χρονικά κυκλοφορία.

 Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτήν την δύσκολη θέση διάφοροι:
-Τα υψηλό κόστος εκτύπωσης και ταχυδρομικής αποστολής, που φτάνει τα 

2.000€ ανά φύλλο (μη γνωρίζοντας ποιοί, πού, αν παραλαμβάνουν και αν 
την διαβάζουν).

-Η ΜΗ καταβολή της συνδρομής από το ΣΥΝΟΛΟ των παραληπτών παρά 
τις συνεχείς και επανειλημμένες εκκλήσεις σε προηγούμενα φύλλα, ΠΛΗΝ 
ελαχίστων τους οποίους και ευχαριστούμε.

-Η ΜΑΤΑΙΩΣΗ, λόγω καραντίνας, του ετήσιου αποκριάτικου χορού που απο-
τελεί σημαντική πηγή εσόδων για τον Φ.Σ.Λ.

-Η ΕΛΛΕΙΨΗ δωρεών, προσφορών και δημοτικών ή περιφερειακών επιχορη-
γήσεων προς το σύλλογο.

Όλα αυτά μας ανάγκασαν με βαριά καρδιά να αποφασίσουμε την αποστο-
λή της στους ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΝΕΠΕΙΣ των τελευταίων 3-4 ετών!!! κάτι που θεω-
ρήσαμε πως είναι το πιο ΔΙΚΑΙΟ για όλους.

Ευχόμαστε να είμαστε όλοι υγιείς, να ξεπεράσουμε κάθε είδους δυσκολίες, 
και να επανέλθουν παλιές καλές επόχες τόσο για τον Φ.Σ.Λ. όσο και για τον 
καθέναν σας ξεχωριστά!

Ξέρετε πως η εφημερίδα αναρτάται στην ιστοσελίδα του συλλόγου και 
όλοι μπορούν να την διαβάσουν ψηφιακά. Τα καλά της τεχνολογίας: 
www.fs-levidi.gr

Εκ του Δ.Σ.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΒΙΔΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

συνέχεια στη σελ. 6 ✒

 96 ΧΡΟΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΒΙΔΙΟΥ
Μια έρευνα του Ν. Βαλκάνου στις επόμενες σελίδες.
1924: Ίδρυση του Γυμνασίου
1926: Τα πρώτα αρχιτεκτονικά σχέδια από τον Γ. Πάτζαρη
1931: Τα νέα και οριστικά σχέδια από τον Π. Γεωργακόπουλο
1033: Συμπλήρωση των σχεδίων από τον Γ. Ζογγολόπουλο
1935: Μεταφορά του Γυμνασίου στο νέο επιβλητικό κτήριο 
Ενημερώνουμε ότι η έρευνα θα δημοσιευτεί και στην ηλεκτρονική σελίδα 
του Φιλοτεχνικού, με πολλές φωτογραφίες που δεν ήταν δυνατόν να μπουν 
στην έντυπη έκδοση.

Εδώ από το βιβλίο πρακτικών του Γυμνασίου, η πρώτη και δεύτε-
ρη πράξη το 1924.
 
Σχολικόν έτος 1924-1925
Πράξις Ά
Εν Λεβιδίω σήμερον την δεκάτην (10) του μηνός Δεκεμβρίου ημέραν 
Τετάρτη προσελθών ο υποφαινόμενος Ά  καθηγητής Μιχαλόπουλος Γ. 
Μιχαήλ εν τω νεοϊδρυθέντι Γυμνασίω Λεβιδίου ανέλαβον υπηρεσίαν 
δυνάμει της υπ’ αριθ…. διαταγής του Υπουργείου της Παιδείας.
Ο καθηγητής Ά
Μ. Γ. Μιχαλόπουλος

Πράξις Β΄
Εν Λεβιδίω σήμερον την ενδεκάτην του μηνός Δεκεμβρίου ημέρα Πέ-
μπτη και εν τω καταστήματι του ενταύθα Γυμνασίου παρέλαβον ο 
υποφαινόμενος καθηγητής Μιχ. Γ. Μιχαλόπουλος παρά του αντιπροέ-
δρου της κοινότητας Λεβιδίου κ. Προκοπίου Κουτσουράκη ιατρού τα 
ως έπεται σχολικά έπιπλα
1)  Πεντήκοντα θρανία δίεδρα καινουργή
2)  Δύο τραπέζια μετά των βάθρων αυτών χρησιμεύσονται ως έδρα
3)  Εν τραπέζιον μεγάλον μετά δύο συρταρίων δια το γραφείον
4)  Εν δουλάπιον μετά της επ’ αυτού βιβλιοθήκης
5) Δύο μελανοπέναι 

Εφ’ ω συνετάχθη η παρούσα ήτις υπογράφεται δεόντως
 Ο παραδούς  Ο παραλαβών
 Π. Κουτσουράκης Μ. Μιχαλόπουλος

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
Στις 30/5/2020 εθελοντές του χωριού μας οργάνωσαν δράση καθαριότητας 

στην ιστορική Κάτω Βρύση στο Λεβίδι. Σκοπός της ήταν η ευαισθητοποίηση των 
συμπολιτών μας στον εθελοντισμό και στόχος της η καθαριότητα, η φροντίδα και 
ο καλλωπισμός μιας πανέμορφης τοποθεσίας του τόπου μας. Δεκάδες συγχωρια-
νοί μας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα (ιδιαίτερα νέοι και παιδιά). Καθάρισαν  την 
ευρύτερη περιοχή καθώς και το μονοπάτι που οδηγεί στην Παναγία αποδεικνύο-
ντας  πως το μόνο που χρειάζεται είναι η καλή διάθεση και η υπευθυνότητα όλων 
μας ώστε να είναι το χωριό μας καθαρό.  ΠΟΛΛΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ σε όσους συμ-

μετείχαν!!!

Υ.Γ.    Αρωγοί 
αυτής της προ-
σπάθειας ήταν 
η Τοπική αρχή 
Λεβιδίου, ο Σ.
Σ.Α.Ορχομενός, 
ο Φιλοτεχνικός 
Σύλλογος και η 
Νεολαία Λεβιδί-
ου.



2 - ΤΟ ΛΕΒΙΔΙ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΒΙΔΙΟΥ
ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Στον Δάσκαλό μας Βασίλη Κουτσούγερα
(100 χρόνια από τη γέννησή του),

που μας έκανε να αγαπήσουμε αυτό το Σχολείο.

του Νίκου Βαλκάνου

1. «ΦΑΚΕΛΟΣ 23»
Πριν έναν μήνα, έπεσα σχεδόν τυχαία πάνω στον «Φάκελο 23» (με κωδικό:  

GRGSA-CSA_ADM044.S01.01.F001110) των Γενικών Αρχείων του Κράτους, με τίτ-
λο «Γυμνάσιον Λεβιδίου Αρκαδίας, 1926 -1933». Με τεράστια έκπληξη ανακαλύ-
πτω ως περιεχόμενό του, 21 αρχιτεκτονικά σχέδια για την ίδρυση του Γυμνασίου 
Λεβιδίου: το παλιό μας Σχολείο! Στους τίτλους  περιεχομένων του φακέλου ανα-
φέρεται: « Υπάρχουν δύο αρχικές μελέτες: του Γ. Πάντζαρη (1926) και του Π. Γεωρ-
γακόπουλου (1931-1932). Ο Γ. Ζογγολόπουλος υπογράφει μελέτη αποχωρητηρίων 
(1933). Αρχιτέκτονες: Γ. Πάντζαρης, Π. Γεωργακόπουλος, Γ. Ζογγολόπουλος».

Είναι σαν ν’ ανοίγει κανείς μια υπόγεια στοά και να βγαίνει στο φως. Αυτό που 
θεωρούσαμε στο χωριό μας ως «Γεωργική Σχολή – που ίδρυσε ο Αλ. Παπαναστα-
σίου», γύρω στα 1925 και αργότερα «εξέπεσεν» εις Γυμνάσιο, (μια τοπική διάδοση 
που συσκότισε τη διάθεσή μας για αναζήτηση της αρχιτεκτονικής του ταυτότη-
τας), αυτό το σχολείο, που όλοι αγαπήσαμε, σχεδιάστηκε, χτίστηκε και λειτούργη-
σε εξαρχής ως Γυμνάσιο. Είναι ένα από τα λαμπρά σχολικά κτήρια της εκπαιδευτι-
κής μεταρρύθμισης 1928 – 1932 και, παράλληλα, ένα από τα σημαντικά δείγματα 
της μοντερνιστικής αρχιτεκτονικής αναγέννησης του Μεσοπολέμου, ιδιαίτερα 
της αισθητικής γραμμής του «Μπαουχάους». 

Τα περίφημα εκείνα σχολικά κτήρια που σχεδίασε η φωτισμένη ομάδα της Αρ-
χιτεκτονικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, την τετραετία  αυτή του Βε-
νιζέλου (Υπουργοί Παιδείας, Γόντικας – Παπανδρέου), στην οποία μετείχαν οι 
σημαντικότεροι αρχιτέκτονες της εποχής: Εμπράρ, Μητσάκης, Καραντινός, Δε-
σποτόπουλος, Πικιώνης, Παπαλουκάς, Γεωργακόπουλος, Πάντζαρης, Αντωνιά-
δης, Δήμου, Παναγιωτάκος, Βαλεντής…   

Ως τέτοιο περιλαμβάνεται στο σημαντικότερο τεκμήριο, του 1933, γι’ αυτό το 
εγχείρημα, στο Λεύκωμα του Πάτροκλου Καραντινού «Τα νέα Σχολικά Κτίρια» (θα 
μιλήσουμε λίγο πιο κάτω αναλυτικότερα), με τρεις φωτογραφίες: ένα από τα 134 
υποδειγματικά σχολεία  του 1928 – 1933 (σε σύνολο 3.200) και κάτω από τη φωτο-
γραφία η υπογραφή του σχεδιαστή, Περικλή Γεωργακόπουλου! 

2. ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ 1928 -1932
 «Για να Ιδρυθεί ένα σχολείο χρειάζεται πάνω από όλα ένα σπίτι. Όμως κατά την 

άφιξη μου δεν βρήκα παρά μόνο καλύβες που μόλις αρκούσαν για να προσφέ-
ρουν καταφύγιο σε χιλιάδες πεινασμένες οικογένειες». Το σημείο εκκίνησης, έτσι 
όπως περιγράφεται από τον Καποδίστρια, σε συνδυασμό με τη γενική εικόνα της 
εξέλιξης του σχολικού δικτύου, μας δίνουν μια Ιδέα για το μέγεθος του προβλήμα-
τος των σχολικών εγκαταστάσεων (Ελένη Καλαφάτη, «Τα σχολικά κτίρια της πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης 1821-1929», Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 1988).

Από το 1895 ξεκινά το δεύτερο κύμα αναδιοργάνωσης των σχολείων που επι-
μελείται ο πολιτικός μηχανικός Δημήτριος Καλλίας, διαμορφώνοντας μια τυπολο-
γία «νεοκλασικού» κτηρίου που παίρνει το όνομά του (τα «σχολεία Καλλία» που 
πολλές φορές λέγονται και «σχολεία Συγγρού», αν και ένα πολύ μικρό μέρος από 
τα πρώτα 350 σχολεία χρηματοδοτήθηκαν απ’ αυτόν και τα περισσότερα από το 
κράτος). 

Από το 1910 η αρμοδιότητα περνά στην Επιτροπή Αρχιτεκτόνων του Υπουργεί-
ου Παιδείας και χτίζονται άλλα 1.000 σχολεία, αυτού του στιλ, ως το 1928 (Αντρέ-
ας Γιακουμακάτος). Από το 1917 αρχίζει να λειτουργεί η Σχολή Αρχιτεκτόνων στο 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

1.400 σχολικά κτήρια φτιάχτηκαν από την εποχή του Καποδίστρια ως το 1928, 
σ’ έναν αιώνα. Και, ξαφνικά, μέσα σ’ αυτή την τετραετία συντελείται μια έκρηξη: 
3.200 σχολεία σχεδιάζονται και υλοποιούνται απ’ άκρη σ’ άκρη της Ελλάδας. Είναι 
η δυναμική συνάντηση της εκπαιδευτικής με την αρχιτεκτονική αναγέννηση που 
παράγουν αυτή την έκλαμψη. 

Αυτή την περίοδο του Μεσοπολέμου είναι το εκρηκτικό μείγμα που διαμορ-
φώνεται από την συνάντηση του πολιτικού οραματισμού (Βενιζέλος, Παπανα-
στασίου και στην Παιδεία Γόντικας, Παπανδρέου), της εκπαιδευτικής ανατροπής 
(«Εκπαιδευτικός Όμιλος», Δελμούζος, Τριανταφυλλίδης, Γληνός) και της αρχιτε-
κτονικής πρωτοπορίας των φωτισμένων δημιουργών που προαναφέραμε, που 
εστιάζουν στα σχολεία, γίνονται υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας συγκρο-
τώντας την περίφημη Επιτροπή και βάζουν την τέχνη τους στην υπηρεσία του 
Έθνους. Κάτι σαν ανέκδοτο θα ακουγόταν σήμερα για την υπηρετική ιδιοτελών 
και αλλότριων σκοπών ελίτ μας.  

Το εγχείρημα καταγράφει, με τον πιο εμπνευσμένο τρόπο, όπως αναφέραμε,  ο 
Πάτροκλος Καραντινός, ορίζοντας και τα τυπολογικά στοιχεία του σχεδιασμού, 
στο «θρυλικό» του Λεύκωμα  «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ», που πέρασε περιπέτεια 
για να φτάσει ως εμάς: παραγγέλλεται από το Υπουργείο Παιδείας για να προ-
βληθεί το εγχείρημα, ολοκληρώνεται το 1933, όπου γράφεται ο πρόλογος και τα 
τυπολογικά στοιχεία, αναλαμβάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο την έκδοσή του, το 
1935 ζητά από τον Γκρόπιους ένα σημείωμα για το έτοιμο προς έκδοση βιβλίο, 
που τελικά φτάνει να εκδοθεί το 1938 και εν μέσω δυσμενούς πολιτικού κλίματος 
αφαιρείται ο πρόλογός του και προστίθεται άλλος «καθαρευουσιάνικος».   

Τον Μάιο του 2019, οργανώνεται στο Μουσείο Μπενάκη συνέδριο – έκθεση «Το 
Μπάουχαους και η Ελλάδα», για τα 100 χρόνια αυτού του ρεύματος, από τη Σχο-
λή Καλών Τεχνών και υπεύθυνο τον Αντρέα Γιακουμακάτο, υπό την επιμέλεια του 
οποίου επανεκδίδεται (Εκδόσεις Καπόν, 2019) το «θρυλικό» λεύκωμα του Καραντι-
νού για τα Σχολικά Κτήρια (με τον ιστορικό πρόλογο του Καραντινού και εισαγωγή 
δική του). Εκεί, ξαναβλέπουμε και τις 3 φωτογραφίες του Σχολείου μας.

Το τυπολογικό κατασκευής των διδακτηρίων συνοψίζεται στον πρόλογο του 
Καραντινού:

«Η Αρχιτεκτονική Επιτροπή του Υπουργείου, ύστερα από μελέτη, εφάρμοσε 
δύο τύπους σχολείων: α) σε περιοχές εκτεθειμένες στην υγρασία, το κρύο και τους 
δυνατούς ανέμους… βορεινούς διαδρόμους κλειστούς και αίθουσες διδασκαλίας 
προς μεσημβρίαν, β) σε περιοχές με ήπιο ξηρό κλίμα ανοιχτούς σκεπασμένους 
διαδρόμους, εν είδει στοάς… Η διαμόρφωση των κτιρίων όσον το δυνατόν απλή. 

»Οι κύριοι τοίχοι από λιθοδομή (και σε κάποιες περιπτώσεις δια διπλής οπτο-
πλινθοδομής με διάκενο), δοκοί, πλάκες, σκάλες, εξώστες από σιδηροπαγές σκυ-
ροκονίαμα. Η επικάλυψη στις περισσότερες περιπτώσεις έγινε με πλάκα από 
σιδηροπαγές σκυροκονίαμα για τη διαμόρφωση ταρατσών, όπου τα παιδιά μπο-
ρούν να παίζουν και να αθλούνται. 

»Παράθυρα σε όλο το μήκος της μεσημβρινής πλευράς για την επιτυχία ενιαίου 
φωτισμού, χωρίς σκληρές αντιθέσεις… είναι κυλιόμενα, ανασυρόμενα ή κοινού 
τύπου (παρατίθεται σχέδιο), ξύλινα στο εσωτερικό, σιδηρά στα εξωτερικά κου-
φώματα και στα κλιμακοστάσια. Οι τρεις αίθουσες του επάνω ορόφου συγκοι-
νωνούν με πολύφυλλες θύρες για διαμόρφωση αίθουσας τελετών (ας θυμηθούμε 
την «πεντάφυλλη» του σχολείου μας, που εκτός των θεατρικών των εθνικών εορ-
τών με όλο το χωριό εκεί, την άνοιγε ο Μπαρμπα-Γιώργης ο Ζυγούρης κάνοντάς 
μας δώρο την προβολή βουβών ταινιών με τη 16άρα μηχανή του, κάποιες ράθυ-
μες τελευταίες ώρες διδασκαλίας). 

»Το χρώμα, σοβαρός παράγων της αρχιτεκτονικής, εχρησιμοποιήθη όσο το δυ-
νατόν στον αληθινό του προορισμό, δηλαδή να τονίζει και να πλουταίνει την έκ-
φραση των αρχιτεκτονικών στοιχείων και να δημιουργεί μιαν ατμόσφαιρα ζωντα-
νή και χαρούμενη, συγχρόνως όμως στιβαρή και απέριττη, αυτή που πρέπει να 
είναι ενός σχολικού κτιρίου».

Αυτά τα σχολεία, ως «δοχεία ζωής», αυτήν ακριβώς την παιδεία υπέβαλλαν: λιτή, 

στιβαρή και καθοδηγητική. 
(Κρατήστε τις προδιαγραφές στο μυαλό σας όταν διαβάζετε το κεφάλαιο 8) 
Τι προετοίμασε και τι έκανε εφικτό αυτό το ελληνικό θαύμα; Δεν υπάρχει ακόμα 

επαρκής έρευνα και βιβλιογραφία για να το απαντήσει πλήρως: ήταν μια στιγμιαία 
εισαγόμενη έκλαμψη ή ήταν μια βαθύτερη, εγγενής διαδικασία, με πολύ βαθύτε-
ρες ρίζες – ο σημαντικός αρχιτέκτονας Φίλιππος Ωραιόπουλος (αποκατάσταση 
Βυζαντινών και νεοτέρων μνημείων) αυτή τη δεύτερη εκδοχή τεκμηριώνει σήμε-
ρα (εργασία εν εξελίξει).

Οριστική λίστα δεν έχει ακόμα γίνει: πόσα και ποια από αυτά τα 3.200 σχεδι-
ασμένα σχολεία υλοποιήθηκαν, πόσα λειτούργησαν, ποια επιβίωσαν, ποια κη-
ρύχτηκαν διατηρητέα, ποιες μέθοδοι αποκατάστασης διαμορφώθηκαν… Θέμα 
ενός καλού διδακτορικού στην Αρχιτεκτονική. 

3. 1933 - ΤΟ 4ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Στην Ευρώπη, η ίδρυση του μεγάλου σχολείου «Μπαουχάους» το 1919 (Γκρό-

πιους, Καντίνσκι, Μοχόλι Νάγκι…) και ο επαναστατικός πόλος του Λε Κορμπυζιέ 
έμελλαν να ανατρέψουν όλα τα δεδομένα της αρχιτεκτονικής και της αισθητικής 
συνολικά και να διαμορφώσουν  τον κεντρικό πυρήνα για όλες τις πρωτοπορίες 
της τέχνης στον 20ό αιώνα. Είναι η στάση της λειτουργικής – ορθολογικής αρχι-
τεκτονικής, που  «βασίζει την λύσιν του συγχρόνου αρχιτεκτονικού προβλήμα-
τος ως αρρήκτως συνδεδεμένον, τόσον με τας απαιτήσεις της τέχνης, όσον και 
με τας τεχνικάς και κοινωνικάς ανάγκας του πολεοδομικού και οικοδομικού ορ-
γανισμού» (Αλμπέρτο Σαρτόρις - από τους βασικούς θεωρητικούς του ρεύματος 
- «Τεχνικά Χρονικά», 1932).

Αυτή η παγκόσμια πρωτοπορία συγκεντρώνεται στην Αθήνα το 1933, στο ιστο-
ρικό “4ο Συνέδριο της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής” (CIAM). Το μεγαλύτερο μέρος 
(με θέμα «Λειτουργική πόλη») διεξάγεται εν πλω, μεταξύ Μασσαλίας και Αθήνας, 
πάνω στο «Πατρίς ΙΙ» του Εμπειρίκου, με τον Μοχόλι Νάγκι να καταγράφει τις συ-
ναντήσεις σε μικρού μήκους ταινία και κατάληξη το μανιφέστο που είναι γνωστό 
ως «Χάρτα της Αθήνας».

Είναι όλοι εδώ. Επισκέπτονται, εκτός από την Ακρόπολη και κάποια μεγάλα 
έργα (π.χ. φράγμα του Μόρνου) κατά προτεραιότητα αυτά τα θαυμαστά σχο-
λεία, με τα οποία κυρίως η Ελλάδα μετέχει αυτού του παγκόσμιου ρεύματος: το 
σχολείο του Καραντινού κάτω από την Ακρόπολη, το σχολείο του Παναγιωτά-
κου στη Μ. Βόδα… Πάνω στον τοίχο αυτού του σχολείου ο Λε Κορμπυζιέ γράφει: 
«Compliments de Le Corbusier».

Είναι το θαύμα αυτών των σχολείων που εισάγει ισότιμα την Ελλάδα στην ευρω-
παϊκή αρχιτεκτονική αναγέννηση. Θαυμάστηκε, κυρίως από ξένους μελετητές, 
ως το μεγαλύτερο αρχιτεκτονικό εγχείρημα για την παιδεία στην Ευρώπη. 

4. ΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Περικλής Γεωργακόπουλος (1904 – 1975):

Σπουδάζει στη Δρέσδη, έρχεται σε επαφή με την πρωτοπορία του μοντερνι-
σμού, εντάσσεται δραστήρια στην Επιτροπή του Υπουργείου σχεδιάζοντας διδα-
κτήρια αλλά και άλλα μεγάλα έργα, όπως τα περίφημα «Μαγειρεία» του Νοσο-
κομείου «Σωτηρία». Ο Αλμπέρτο Σαρτόρις, από τις κεντρικές φυσιογνωμίες του 
μοντερνιστικού κινήματος στην Ευρώπη, περιλαμβάνει στην ιστορία του ένα από 
τα έργα του Γεωργακόπουλου.

Εκτός από το Σχολείο μας σχεδιάζει, επίσης: «Διδακτήρια Λαρίσης Σιδηροδρο-
μικού Σταθμού» [1931], «6/τάξιον Δημοτικόν Σχολείον Σερρών (συνοικισμού Ανα-
τολής)» [1931 - 1932], «4/τάξιον Διδακτήριον Λαρίσης (Αρναούτ-Μαχαλά)» [1931], 
«Διδακτήρια Κουκουβαούνων (Α’ Δημοτικό Μεταμορφώσεως)» [1931 - 1965], «6/
τάξιον Δημοτικόν Σερρών (συνοικία Ευαγγελιστρίας)» [1931 - 1932], «6/τάξιον Δη-
μοτικόν Σπάρτης» [1931 - 1932], «Γυμνάσιον Μεσολογγίου» – Η περίφημη «Παλα-
μαϊκή Σχολή» - [1931 - 1933] μαζί, κι εκεί,  με τον Γ. Ζογγολόπουλο, «Διδακτήριον 
100ου Δημοτικού Σχολείου Δουργουτίου» [1950 - 1966], «Διδακτήρια Λιδωρικίου» 
[1931], «Γυμνάσιον, Λύκειον Ναυπάκτου» [1932 -1967], «Διδακτήρια Αιγίου οδού 
Μαυροκορδάτου» [1931 - 1932], «Γυμνάσιον, Λύκειον Ναυπάκτου» [1932 -1967], 
«Σιδηρά παράθυρα. Παλαιοί τύποι. Εφαρμογές σε διδακτήρια» [1930 - 1959].
Γεώργιος Πάντζαρης (1901 – 1971):

Δραστήριο μέλος της Επιτροπής, ένας από τους πρώτους αποφοίτους της Αρ-
χιτεκτονικής Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το πιο λαμπρό του 
έργο είναι τα «Διδακτήρια Νομικού» στα Πατήσια. Τα σχέδιά του έχουν χρονολο-
γία 1926 αλλά υλοποιούνται μέσα στην περίφημη τετραετία και θεμελιώνονται το 
1930. Είναι το περίφημο, αργότερα 8ο Γυμνάσιο, με δασκάλους Γ. Μέγα, Δ. Λουκά-
το, Γ. Σιδέρη και μαθητές απ’ τον Καραμανλή ως τον Κορνήλιο Καστοριάδη, τον 
Εμπειρίκο και τον Ροντήρη.

Τα σχέδια του ’26 για το «Διδακτήριον Λεβιδίου», που ποτέ δεν υλοποιήθηκαν, 
θα θεωρήσουμε πιθανότερο ότι αποτελούσαν ασκήσεις ύφους και τυπολογικές, 
μορφολογικές προτάσεις που όλη η ομάδα έκανε, προετοιμάζοντας το μεγάλο 
εγχείρημα (όπως μου λέει η καθηγήτρια της Αρχιτεκτονικής  Αλέκα Γερόλυμπου, 
βασική μελετήτρια του Εμπράρ, «Η ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης μετά την 
πυρκαγιά του 1917, University Studio Press, 1995).  Έτσι, βρίσκουμε στα ΓΑΚ: Φά-
κελος 1208 – «Τύποι» [1923 – 1933], Φάκελος 1295 – «Μελέτες διδακτηρίων» [1926]

Γιώργος Ζογγολόπουλος (1903 – 2004):
Ο μεγάλος μας γλύπτης (για χρόνια βλέπαμε στην είσοδο της Έκθεσης Θεσσα-

λονίκης το «αφηρημένο» του γλυπτό που ερχόταν απ’ το μέλλον, τις περίφημες 
«Ομπρέλες» του στο Μετρό και τους «Κύκλους» στην Ομόνοια), που αν και δεν 
ήταν αρχιτέκτονας συμμετείχε στην Επιτροπή του Υπουργείου, σε στενή φιλία με 
τον Καραντινό, σχεδιάζοντας σχολεία, δικά του ή σε συνεργασίες, όπως με τον 
Π. Γεωργακόπουλο, στο δικό μας και αλλού. Σχεδίασε, επίσης, το «Αρχαιολογικό 
Μουσείο Μαντινείας». «Δεν μπορεί να νοείται μεγάλη γλυπτική χωρίς αρχιτεκτο-
νική μέσα. Έχω αποκτήσει αυτήν την έννοια, του να γίνεται η γλυπτική – αρχι-
τεκτονική», έλεγε (‘Ιδρυμα Ζογγολόπουλου). Αυτού του γλύπτη το έργο κατε-
δαφίστηκε στον περίβολο του Σχολείου μας! Ενημέρωσα το Ίδρυμα γι’ αυτό (κ. 
Δελαπόρτα), δεν είχαν στο αρχείο τους αυτά τα σχέδια και τους τα έστειλα. 

 
5. Η ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΑΔΟΣΗ–ΦΗΜΗ ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΑ

Σε όλα τα βιβλία, έντυπα, λευκώματα, άρθρα εφημερίδων και τελευταία ιστοσε-
λίδες, από Λεβιδαίους, Αρκάδες ή ξένους συγγραφείς, όπου αναφέρεται το Γυμνά-
σιο Λεβιδίου συνοδεύεται από μια ίδια, στερεοτυπικά επαναλαμβανόμενη,  περι-
γραφή, που περνάει από τον έναν στον άλλον:

«Λίγο πιο έξω από το Λεβίδι βρίσκεται το κτίριο της Γεωργικής Σχολής (Παλιό 
Γυμνάσιο). Ιδρύθηκε από τον Αλ. Παπαναστασίου όταν ήταν υπουργός Γεωργίας, 
σαν μια προσφορά στον τόπο του, αλλά και σαν μια έμπρακτη απόδειξη του ενδι-
αφέροντός του για μια πλατύτερη ενημέρωση και επιμόρφωση των αγροτών με 
σκοπό τη βελτίωση της καλλιέργειας της Αρκαδικής γης. Λειτούργησε σαν Γυμνά-
σιο της ευρύτερης περιοχής μέχρι το 1969 οπότε και εγκαταλείφθηκε».

Ακόμα και ο «ανήσυχος» Στέλιος Γκιντώνης την ίδια έχει στο λεύκωμά του. Ο Θ. 
Βαγενάς («Χρονικά Λεβιδίου», Αδελφότης Λεβιδιωτών, 1975) πάει λίγο πιο πέρα˙ 
κάτω από τη φωτογραφία του Γυμνασίου σημειώνει: «Το κτίριο του παλαιού Γυ-
μνασίου, που ιδρύθηκε με ενέργειες του Αλ. Παπαναστασίου για Γεωργική Σχολή». 
Και πιο κάτω: «Ποτέ δεν έγινε έρευνα από προγενέστερους συγγραφείς για την 
εκπαιδευτική ζωή των Λεβιδιωτών… Σήμερα λειτουργούν ένα Δημοτικό σχολείο 
και το Γυμνάσιο, ενώ παλαιότερον ελειτούργησαν Ελληνικόν Σχολείον και Γεωρ-
γική Σχολή». Ούτε μια αναφορά για τη σημασία του Σχολείου ως αρχιτεκτονικού 
μνημείου. Μόνο η «Βικιπαίδεια» κάπου πλησιάζει. Στο λήμμα Λεβίδι, πέραν των 
γνωστών προσθέτει: «Δυστυχώς δεν έχει δοθεί προσοχή από τις αρμόδιες αρχές 
στο εγκαταλελειμμένο κτήριο του Γυμνασίου Λεβιδίου, που αποτελεί μνημείο της 
νεοελληνικής αρχιτεκτονικής της δεκαετίας του 1930, όταν υπήρχε ειδικό πρό-
γραμμα κατασκευής σχολικών κτηρίων (ίσως είναι έργο του αρχιτέκτονα Παπα-
νικολάου)».

Η έκφραση «Ιδρύθηκε από τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου» μπορεί να σημαί-
νει τα εξής:

α) ήταν δωρεά του ίδιου στο χωριό του, β) θεσμοθετήθηκε από τον ίδιο ως αρ-
μόδιο Υπουργό (Γεωργίας ή Παιδείας), γ) υποστηρίχτηκε πολιτικά στη Βουλή η 
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ίδρυση της συγκεκριμένης Γεωργικής Σχολής, δ) θεσμοθέτησε γεωργικό σχολείο 
στο υπάρχον σε άλλο κτήριο δημοτικό ή γυμνάσιο (συνηθιζόταν ως συμπλήρωμα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης), ε) μεσολάβησε σε αρμόδιους φορείς για την ίδρυ-
σή της, στ) επιτήδειοι ντόπιοι παράγοντες του απέσπασαν προφορική υπόσχεση 
για μελλοντική της ίδρυση ή κατασκεύασαν διάδοση-μύθο στο όνομά του.

Οι πέντε πρώτες εκδοχές δεν αφήνουν κανένα γραπτό ίχνος σ’ αυτό το πρώτο 
στρώμα της έρευνάς μου σε κρατικά και υπηρεσιακά έγγραφα, αρχεία, εφημερί-
δες εποχής, γενική βιβλιογραφία, ειδικές μελέτες και προφορικές συζητήσεις με 
ανθρώπους που μελέτησαν την ιστορική περίοδο, τον Παπαναστασίου και την 
ιστορία της εκπαίδευσης. Δεν είναι ακαδημαϊκή μελέτη αυτή εδώ, αλλά μια εισα-
γωγή που θέτει το θέμα, για να αναφέρω αναλυτικά αυτές τις πηγές.

Δεν μένει, λοιπόν, για έναν ορθολογικό αναγνώστη της ιστορίας παρά μόνον η 
τελευταία εκδοχή. Οι διαδρομές μέσα από τις οποίες σχηματίστηκε και επιβλήθη-
κε, αποπροσανατολίζοντάς μας από τη μεγάλη εικόνα του Σχολείου, θα είχε εν-
διαφέρον να ανιχνευτούν σε τοπικό επίπεδο. Αλλά όλη η καθημερινή ζωή και η 
τοπική ιστορία είναι διαμορφωμένη από τέτοιες φήμες, διαδόσεις και μύθους που 
γίνονται αποδεκτά στην επικράτεια του αυτονόητου, αφήνοντας ελάχιστους να 
ανησυχούν. 

Η μεγάλη μας ανθρωπολόγος, Νάντια Σερεμετάκη (που με απέτρεψε να ασχο-
ληθώ, λόγω της έξαρσης τοπικών αντιθέσεων που φέρει ως απόηχο κάθε προσπά-
θεια άρσης του πέπλου), στο βιβλίο της «Ανα-γνωρίζοντας το καθημερινό» (Πεδίο, 
2018) ανατέμνει ακριβώς αυτό το φαινόμενο: «Η διάδοση επιτρέπει στον “συγ-
γραφέα” της και τον αντιγραφέα της να εισέλθουν στην ιστορία με τη μορφή του 
μύθου και να καταγράψουν τη στιγμή εισόδου τους στην ιστορική καταγραφή 
καθεαυτή. Οι προμηθευτές της διάδοσης αποκτούν ταυτότητα και στάτους εντο-
πίζοντας και κατασκευάζοντας έναν Άλλον. Αυτό προϋποθέτει την επακόλουθη 
παραμόρφωση της πραγματικής ταυτότητας αυτού του Άλλου.  Ο “συγγραφέας” 
της διάδοσης χρησιμοποιεί τον μύθο για να αποχτήσει ο ίδιος ταυτότητα και να 
καθορίσει την ιεραρχική του θέση στο θεσμικό πλαίσιο».

Ο πολιτικός Παπαναστασίου των μεγάλων οραματισμών, και της διεύρυνσης 
του Ελληνισμού, της Βαλκανικής συνεννόησης, των κοινωνικών αγώνων και της 
εκπαιδευτικής αναγέννησης έπρεπε να μπει στην προκρούστεια κλίνη του τοπικι-
σμού: ο δημιουργός της νέας Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου της, του Πο-
λυτεχνείου, ο αρωγός των αγροτών με την Αγροτική Τράπεζα και τη Γεωργική Εκ-
παίδευση, ο μαχητής του Εκπαιδευτικού Ομίλου που συνέβαλε καθοριστικά στην 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και στην αναγέννηση των σχολικών κτηρίων, φέρ-
νοντας τον μεγάλο αρχιτέκτονα Εμπράρ (που σχεδίασε τη νέα Θεσσαλονίκη) από 
την Ινδοκίνα το 1928, για να ηγηθεί του εγχειρήματος, που τα έβαλε με τα τοπικά 
συμφέροντα μη διστάζοντας την απαγόρευση του χασίς το 1926, όταν η Μαντι-
νεία ήταν από τους βασικούς παραγωγούς, αυτός, λοιπόν, έπρεπε να χωρέσει για 
κάποιους στο στενό πλαίσιο του χωριού μας, αναθέτοντάς του κάτι ανύπαρκτο.  

Όπως μου μετέφερε ο Νίκος Γαργαλιώνης, της «Οδού Αρκαδίας», στο «Αρκαδι-
κό Ημερολόγιο 1937» (έκδοση Παπαδημητρόπουλος) αναφέρεται: «Εις το άκρον 
της πόλεως του Λεβιδίου (3.500 κάτοικοι) κείται το νεόδμητον Γυμνάσιον, δια-
σκευασθέν (με την παλιότερη σημασία της λέξης ως φροντίδα, διακόσμηση) με 
την τελευταίαν οικοδομικήν τέχνην. Έχει λουτρά, βιβλιοθήκην και μεγάλην έκτα-
σιν ως γυμναστήριον». Ένα κοντινό στη χρονολογία ίδρυσης του Σχολείου ημε-
ρολόγιο δεν αναφέρει τη δεύτερη ονομασία «Σχολή» που κάποτε, αργότερα, συ-
ναρτήθηκε σ’ αυτό. 

Τη συναντήσαμε σε έγγραφο του Υποθηκοφυλακείου Λεβιδίου (ευχαριστώ Πα-
ναγιώτα), σε συμβόλαιο του 1958, μεταξύ Σχολικής Εφορίας του Γυμνασίου και 
του ιδιοκτήτη γειτονικού οικοπέδου που εκχωρείται για διεύρυνση του Γυμναστη-
ρίου. Εκεί αναφέρεται ότι το οικόπεδο κείται στη θέση «Αρβανίτη ή Σχολή». Έχει 
γίνει, δηλαδή, τοπωνύμιο, έτσι όπως επιβλήθηκε στην καθημερινή κουβέντα των 
λίγο μεγαλύτερων από μας. Η αχλύς ενός αδιευκρίνιστου καθεστώτος που θολώ-
νει την κρίση και τη μνήμη.

Ο Αντρέας Γιακουμακάτος, παθιασμένος με την έκλαμψη του μοντερνισμού 
στην Ελλάδα, όπως αποτυπώθηκε προνομιακά στα σχολικά κτήρια ’28-’32  (αρχι-
τέκτονας, καθηγητής ιστορίας της αρχιτεκτονικής στην Καλών Τεχνών, μέλος του 
Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων και της Ακαδημίας της Φλωρεντίας), 
επισκέπτεται πριν καμιά τριανταριά χρόνια (όπως μου αφηγείται) το Λεβίδι, για να 
δει και να φωτογραφίσει το έργο των Γεωργακόπουλου – Ζογγολόπουλου για την 
ακαδημαϊκή του έρευνα. Κρίμα που στο καφενείο που ήπιε καφέ δεν είπε μια κου-
βέντα για να μάθουμε κι εμείς τι θαυμαστό κρυβόταν πίσω από την επιβεβλημένη 
ως τοπωνύμιο λέξη «Σχολή» πάνω στο Σχολείο μας.

6. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η μακριά πονεμένη ιστορία των Γεωργικών Σχολείων στην Ελλάδα, σχεδόν δύο 

αιώνων, ξεκινά με την Καποδιστριακή  «Σχολή της Τίρυνθας» και καταλήγει στη 
σχεδόν πλήρη απονοηματοποίηση και εξαφάνιση της προ-πανεπιστημιακής γε-
ωργικής εκπαίδευσης σήμερα.

Στη «Γεωργική Σχολή της Τίρυνθας», το 1866 - 1872, βρίσκουμε διευθυντή (Δη-
μητρίου Ζωγράφου, «Ιστορία της παρ’ ημίν Γεωργικής Εκπαιδεύσεως», Εκ του 
Εθνικού Τυπογραφείου, 1937) έναν  άλλον συμπατριώτη μας, οραματιστή της 
Γεωργικής εκπαίδευσης, τον Ιωάννη Αποστολόπουλο (θείο του Παπαναστασίου, 
αδερφό της μητέρας του, και καθοδηγητή του στους αγροτικούς οραματισμούς 
– Σπ. Μαρκέτος, «Αλέξανδρος Παπαναστασίου», διδακτορικό)  Εκδότης της «Γε-
ωργικής Εφημερίδος», καθηγητής Γεωργίας στο Διδασκαλείον Κερκύρας, Διευ-
θυντής του Γεωργικού Σταθμού της Βυτίνας, και υπογράφοντα ως «εκ Τριπόλεως 
Αγρονόμος». Παρεμβαίνει το 1884 στον νόμο Τρικούπη «Περί ιδρύσεως Γεωργι-
κών σχολείων», που γίνεται, ουσιαστικά για τη διαχείριση του κληροδοτήματος Π. 
Τριανταφυλλίδου (του Βυτιναίου Ευεργέτου που άφησε στο δημόσιο για σχολεία 
42.000 αυστριακά φλουριά – ένα εκατομμύριο περίπου δραχμές, όταν ο κρατικός 
προϋπολογισμός ήταν 18 εκατ.) για να γίνουν «Πρακτικαί Γεωργικαί Σχολαί, μία εν 
εκάστω νομώ του κράτους και μία εν τη ιδιαιτέρα πατρίδι του κληροδότου, τη Βυ-
τίνη της Γορτυνίας, προς βελτίωσιν της Γεωργίας δια διδασκαλίας και εισαγωγής 
των τελειωτέρων μεθόδων».

Στο πατρικό του στο Λεβίδι, τη δεκαετία του ’80, η σκεπή του σπιτιού του βρί-
σκεται πεσμένη πάνω στη μεγάλη, πολύτιμη βιβλιοθήκη του και ό,τι σώζεται εξα-
φανίζεται εν συνεχεία.

Τελικά, το 1887 ιδρύθηκαν 3 Τριανταφυλλίδεια σχολεία: η Γεωργική Σχολή της 
Αθήνας (στον χώρο του Ρουφ όπου δημιουργήθηκε αργότερα το Γεωπονικό Πα-
νεπιστήμιο) με τον Γεννάδιο, στην Τίρυνθα της παλιάς σχολής με τον Χασιώτη, και 
ένα μέρος της «Κασσαβέτειας Σχολής Αϊδινίου» που ονομάστηκε «Τριανταφυλλί-
δειος Γεωργική Σχολή Αϊδινίου». Το 1891 λειτούργησε, τελικά, στη Βυτίνα ο Γεωρ-
γικός Σταθμός.. 

Με το νόμο 301 της 30 Σεπτεμβρίου 1914 ιδρύονταν κατώτερα γεωργικά πρα-
κτικά σχολεία, ένα σε κάθε νομό, διετούς φοίτησης με σκοπό την επαγγελματική 
μόρφωση των παιδιών των γεωργών ή των απασχολουμένων με κάποιο γεωργι-
κό κλάδο.

Έως το 1908 είχαν δημιουργηθεί 11 Γεωργικοί Σταθμοί και από το 1920 ως το τέ-
λος της δεκαετίας άλλοι 13.

Η «Γεωργική Εκπαίδευσις θεσμοθετείται με Υπουργό Γεωργίας Αλ. Παπαναστα-
σίου και Παιδείας Θ. Νικολούδη, με το Ν.Δ. της 7-10-1927, όπου κύριος κορμός 
ήταν η «μετατροπή σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως εις Γεωργικά τοιαύτα», επίσης, 
«Κυριακά Γεωργικά Σχολεία» και «Φροντιστήρια γεωργικής εκπαιδεύσεως δημο-
διδασκάλων»  (Σπ. Πλουμίδης, «Έδαφος και μνήμη στα Βαλκάνια», Εκδ. Πατάκη, 
2011). Στο πλαίσιο αυτό γίνονται, εκτός της Βυτίνας, στην Τεγέα και την Τρίπολη. 

Πουθενά δεν αναφέρεται οποιουδήποτε τύπου Γεωργική Σχολή στο Λεβίδι.  
Για την έρευνα αυτή συμβουλεύτηκα δύο βασικούς ανθρώπους για την ιστορία 

της Γεωργικής Εκπαίδευσης: την Ιουλία Κανδήλα (με την πιο συστηματική νεότερη 
δουλειά γι’ αυτό το θέμα  στην Ελλάδα, με το 7χρονης έρευνας διδακτορικό της 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: «Η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λάρισας – Συμβο-
λή στην ιστορία της Γεωργικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα», 2001) και τον  Δημή-

τρη Παναγιωτόπουλο (ερευνητή, υπεύθυνο του Ιστορικού Αρχείου της Γεωπονι-
κής Σχολής, ομιλητή στη Βυτίνα για την επανασύσταση της Τριανταφυλλίδειου 
Σχολής).

Και οι δυο (πέρα από τα στοιχεία που παραθέτω πιο πάνω) με διαβεβαιώνουν 
ότι στη μακρόχρονη έρευνά τους ποτέ δεν συνάντησαν οποιαδήποτε αναφορά 
για Γεωργική Σχολή στο Λεβίδι. Και την ιστορία ξέρουν καλά και τον Παπαναστα-
σίου. Την ίδια ανυπαρξία αναφοράς βρίσκω και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και 
στη διαδικτυακή αναζήτηση και με τη βοήθεια της υπεύθυνης Αναγνωστηρίου κ. 
Κουλικούρδη.

Η διένεξη μεταξύ Υπουργείου Γεωργίας (υποστήριξη από το Αγροτικό Κόμμα 
του Χασιώτη) και του Υπουργείου Παιδείας (μεταρρύθμιση Γόντικα – Παπανδρέ-
ου) για τη δημιουργία, τη λειτουργία και τον έλεγχο των Γεωργικών Σχολείων κα-
θυστέρησε και σχεδόν ακύρωσε την πρόοδο αυτού του εγχειρήματος. Ακόμα 
σημαντικότερος αρνητικός παράγοντας ήταν η απροθυμία των γεωργικών πλη-
θυσμών να εγκλωβίσουν τα παιδιά τους στα χωράφια, τόσο βαριά συνθήκη στη 
δική τους ζωή. Όλο και κάποιος τους απειλούσε με την προτροπή «τα παιδιά των 
γεωργών να γίνουν γεωργοί, των τεχνιτών τεχνίτες και των εμπόρων έμποροι».

7. ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ
Στο βιβλίο συνεδριάσεων των καθηγητών που βρίσκεται στο  αρχείο του Λυ-

κείου Λεβιδίου δεν υπάρχει καμιά αναφορά ούτε σε Γεωργική Σχολή ούτε και σε 
ειδικό πλαίσιο γεωργικής εκπαίδευσης στο υπάρχον γυμνάσιο για την κρίσιμη πε-
ρίοδο (1924 -1936).

Για να εντοπίσουμε τη χρονολογία έναρξης λειτουργίας του Γυμνασίου, έμμε-
σα, γιατί άμεση γραπτή αναφορά δεν βρήκαμε ως σήμερα, χρησιμοποιούμε τις 
παρακάτω πηγές:

1. Μαρτυρία «Τακτικού αναγνώστη» (δεκαετία 1990) στην εφημερίδα του Λεβι-
διού αναφέρει: «Ήταν κάποιο από τα διδακτικά εξάμηνα, δεν θυμάμαι ακριβώς, 
του 1935-1936,  που ο Γιαννακάκης, ένας λαμπρός και εξαίρετος Γυμνασιάρχης, 
έδωσε την εντολή του… ξεσηκωμού. Και άρχισε ο ρόβολος των θρανίων και των 
τραπεζιών, των καθισμάτων και των βιβλιοθηκών… από του Κοντοράβδη και του 
Χριστάκη στο μοντέρνο τότε διδακτήριο, που επίσημα χτίστηκε για Γεωργική 
Σχολή αλλά έντεχνα διαμορφώθηκε σε σχολικό κτήριο…».

2. Σύμφωνα με το πρώτο βιβλίο συνεδριάσεων (από το 1924) που σώζεται στο 
Λύκειο Λεβιδίου (ευχαριστούμε τον κ. Χρυσανθακόπουλο και την κ. Βασιλοπού-
λου) το Γυμνάσιο θεσμοθετείται στο Λεβίδι, προϋπάρχοντος του Ελληνικού Σχο-
λείου, τη χρονιά 1924-1925, με πρώτο διευθυντή τον Μ. Μιχαλόπουλο, που πα-
ραλαμβάνει από τον αντιπρόεδρο της Κοινότητας, Προκόπιο Κουτσουράκη στις 
11.12.24 τα έπιπλα και τα θρανία για το νέο Σχολείο. 

Τον «εξαίρετο Γυμνασιάρχη» Σωτήριο Γιαννακάκη τον βρίσκουμε σε αρκετές εγ-
γραφές: το 1927 (για εισιτήριες και προαγωγικές εξετάσεις), από την ιστορία της 
περίφημης Ιωνιδείου Σχολής του Πειραιά γυμνασιάρχη εκεί πριν το 1933, ξανά το 
1933 στο Λεβίδι. Τον Ιούλιο του 1936 (σύμφωνα με το «Αρχαιολογικό Δελτίο της Δ’ 
Εφορείας Αρχαιοτήτων, 2001 – 2004») ως τον άνθρωπο που ανακάλυψε χάλκινη 
φιάλη στον Ορχομενό Αρκαδίας και  «εστάλη στο Μουσείο Ναυπλίου από τον Γυ-
μνασιάρχη Λεβιδίου Σ. Γιαννακάκη τον Ιούλιο του 1936» - πρόσφατα μεταφέρθη-
κε στο Μουσείο Τρίπολης.  

Τελικά, με την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς, τον Σεπτέμβριο του 1936, πα-
ραδίδει τη διεύθυνση στον υποδιευθυντή Απόστολο Μπακόπουλο (τον περίφημο 
δάσκαλο που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς και στα υπόγεια του Νέου Σχο-
λείου έκανε με τους μαθητές του φυτώριο από μυγδαλιές για όλο το χωριό – δες 
σπαρακτική περιγραφή στην Εφημερίδα του Λεβιδιού, Αθ. Πραγκαστής, 1992). 

Αν η μετεγκατάσταση γίνεται υπό τη διεύθυνση του Σ. Γαννακάκη, γίνεται πριν 
φύγει από το Λεβίδι, στο τέλος του καλοκαιριού τις «μέρες του ’36». 

3. Οι τρεις φωτογραφίες του περατωμένου νεόδμητου Γυμνασίου, που παρου-
σιάζει ο Καραντινός στο περίφημο λεύκωμά του, δεν χρονολογούνται στο βιβλίο 
(ούτε αναφέρεται όνομα φωτογράφου) αλλά υπάρχουν δύο όρια: α) η μελέτη του 
είναι ολοκληρωμένη το 1933 όταν γράφει τον πρόλογό του (με την ευκαιρία του 
4ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής, εκείνη τη χρονιά), β) το 
Λεύκωμα είναι έτοιμο για εκτύπωση από το 1935 – ο ίδιος πιέζει το Τεχνικό Επιμε-
λητήριο να επισπεύσει την έκδοσή του για να προλάβει την Έκθεση του Παρισιού 
το ’35 και την ίδια χρονιά ζητά πρόλογο από τον Γκρόπιους για το τελειωμένο του 
βιβλίο-  παρόλο που τυπώνεται τελικά το 1938 (Α. Γιακουμακάτος, ό.π.). Άρα χρο-
νολογούνται μεταξύ 1933 και 1935.

Συνδυάζοντας τις τρεις πηγές καταλήγουμε στο ασφαλές συμπέρασμα ότι το 
καινούριο Σχολείο, που σχεδιάστηκε το 1931, ολοκληρώθηκε έως το 1935 και λει-
τούργησε τη σχολική χρονιά 1935 – 1936 (προς άρσιν και της πολιτικής απαξίω-
σης του Γυμνασίου στη διαδιδόμενη φράση «ιδρύθηκε το 1925 ως Γεωργική Σχο-
λή από τον Παπαναστασίου και λειτούργησε ως Γυμνάσιο το 1936, επί Μεταξά»). 

Τον Νοέμβριο του 1969, ολοκληρώνεται η μεταστέγαση του Γυμνασίου στο νέο 
κτήριο (Βιβλίο Πρακτικών του Γυμνασίου Λεβιδίου, στο σημερινό Λύκειο – Χρυ-
σανθακόπουλος, Βασιλοπούλου): «Εν Λεβιδίω και εν των γραφείω του Γυμνασίου, 
σήμερον 15ην Νοεμβρίου 1969, ημέραν ολοκληρώσεως της εν τω νέω διδακτη-
ρίω μεταστεγάσεως του εκπαιδευτικού ιδρύματος, συνήλθεν εν πλήρει ολομε-
λεία ο εκ των Καθηγητών Σύλλογος εις έκτακτον πανηγυρικήν συνεδρίαν» (με δι-
ευθυντή τον Αρ. Πριόβολο και συνυπογράφοντες Β. Κουτσούγερα, Χρονόπουλο, 
Αλεξανδρή, Κόλλια, Παπαδόπουλο…), όπου, επίσης, καλείται η Βασιλική Πάρχα 
ως χήρα του ευεργέτου ίδρυσης του νέου Σχολείου να παραστεί στα εγκαίνια.

8. Η «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΚΑΙ ΟΙ «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ»
Μέσα από την εγκατάλειψη και τις καταστροφές στο σώμα του Σχολείου, το 

2005 ο Δήμος Λεβιδίου (επί δημαρχίας Θανάση Καβουρίνου) εξασφαλίζει για «συ-
ντήρηση-αποκατάσταση του Γυμνασίου» χρηματοδότηση του Οργανισμού Σχο-
λικών Κτηρίων 600 χιλιάδες ευρώ (από τα οποία 460 πήγαν στο σχολείο και τα 
υπόλοιπα σε άλλα σχολικά έργα), εντασσόμενο, άρα, στη φυσική του θέση, του 
κορμού των σχολικών κτηρίων. Στόχος αυτών των παρεμβάσεων είναι να υπο-
δεχτεί το κτήριο το Δημοτικό, το Νηπιαγωγείο και τον Παιδικό Σταθμό (ιδανική, 
όντως, συνέχεια του ιστορικού Σχολείου, που ακυρώθηκε, όπως και η τεράστια 
επένδυση, λόγω της δυσαρέσκειας των γονιών… να πηγαίνουν τα παιδιά τους 
τόσο μακριά!). 

Ανατέθηκε στις τεχνικές υπηρεσίες της ΤΥΔΚ η τεχνική μελέτη, και προέκυψε 
η «Μελέτη 380/2005» την οποία ακόμα αναζητώ (δεν ήταν στον φάκελο που ο 
Βασίλης Ζάβος βρήκε στο Δημαρχείο, οι υπηρεσίες του Δήμου Τρίπολης δεν μου 
έδωσαν ποτέ τον Φάκελο 141Α που τους παρεδόθη και ο ανάδοχος του έργου, Βα-
σίλης Τατούλης, μου υποσχέθηκε να την βρει).

Ο μετέχων στην Επιτροπή καλλιεργημένος μηχανικός, Απόστολος Παπαδόπου-
λος εξέφρασε τον θαυμασμό του για τους αρχιτέκτονες που έχτισαν το Σχολείο 
(κατά τη μαρτυρία του Θ. Καβουρίνου), άρα ίσως είχε κάποια σχέδια μπροστά του. 

Το έργο ανατέθηκε με διαγωνισμό στην «ΚΑΣΤΑΤ Κατασκευαστική» και υπογρά-
φεται Σύμβαση στις 27 Απριλίου 2006 για «Συντήρηση – επισκευή εκτεταμένων 
ζημιών του Παλαιού Γυμνασίου Λεβιδίου».

Αν δεν έχει κάποιος μπροστά του τον αρχικό ιστορικό σχεδιασμό του Γυμνασί-
ου δεν μπορεί να προβεί σε ένα τέτοιο έργο Συντήρησης Νεοτέρων Μνημείων, 
με τόσο εκτεταμένη παρέμβαση, που χρειάζεται πολύ ειδικευμένη ομάδα αρχιτε-
κτόνων και μαστόρων, κι όχι μόνο με μια γενική μελέτη των μηχανικών της ΤΥΔΚ. 

Η έλλειψη αυτού του ιστορικού βάθους οδηγεί στο γκρέμισμα του έργου του 
μεγάλου μας γλύπτη Ζογγολόπουλου και οι παλιές τουαλέτες ισοπεδώνονται για 
τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Τα πολυμελετημένα τότε τζαμωτά 
παράθυρα (και από τον Γεωργακόπουλο σε τυπολογική μελέτη) ξηλώνονται και 
αντικαθίστανται με αλουμίνια. Η σκεπή (με συζητήσεις και προτάσεις, και από τον 
Λε Κορμπυζιέ, για την παιδαγωγική της χρήση) αφαιρείται και αντικαθίσταται με 
νέα. Προστίθενται ψευδοροφές. Η εξωτερική εμφάνιση, με τον «λαχανί» χρωματι-
σμό και το πράσινο είναι πολύ μακριά από τον αρχικό σχεδιασμό. 

Θα χρειαστεί, λοιπόν, μια πολύ ειδική πραγματογνωμοσύνη και θα την αναζη-
τήσουμε. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, τα Μεταπτυχιακά Τμήματα «Προστασίας 
Συντήρησης και αποκατάστασης Μνημείων Πολιτισμού» του Μετσόβιου και της 

Θεσσαλονίκης, η αρχιτέκτων Ελένη Μαϊστρου, με την εκτεταμένη, σημαντική  ερ-
γασία της και του Τμήματός της, ερευνητές με διδακτορικά και διπλωματικές ερ-
γασίες (Λ. Ζωίδης, «Αποκατάσταση 2ου  Γυμνασίου Λυκείου Θασσαλονίκης –ίδιας 
περιόδου με το δικό μας– Χριστίνα Καραφάγκα, «Αποκατάσταση κτηρίου Μο-
ντέρνου Κινήματος», 2018) είναι στη διάθεσή μας να μας δώσουν κατευθύνσεις. 

9. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ  ΩΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ
Μετά την, όχι και τόσο εξηγήσιμη, μεταφορά του Γυμνασίου σε υποδεέστερο 

κτήριο και περιβάλλον, έγιναν πολλές αναποτελεσματικές απόπειρες επαναλει-
τουργίας του, πάνω κυρίως σε τοπικά σχέδια και προτάσεις. Μεταφορά εκεί του 
Δημοτικού Σχολείου, Κέντρο και Αρχείο μελέτης της Μετανάστευσης (επί Γιάννη 
Πραγκαστή), Κέντρο Γεωργικής Εκπαίδευσης (επί Νίκου Πραγκαστή), μεταστέγα-
ση του Δημοτικού και Νηπιαγωγείου (Θανάσης Καβουρίνος) και πολλά άλλα, μέ-
χρι την πρόσφατη πρόταση να γίνει Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πε-
λοποννήσου.

Όποια και να ευοδωθεί, πρέπει να πάρει υπόψιν αυτό το ιστορικό παρελθόν και 
την ένταξη του Σχολείου και του κτηρίου του στον κεντρικό κορμό της ελληνικής 
εκπαίδευσης, χωρίς τις περίεργες περιθωριοποιήσεις που υπέστη τόσα χρόνια. 

Κυρίως, όμως, πρέπει να προστατευτεί ένα σημαντικό μνημείο του νεότερου 
πολιτισμού από ανιστόρητες παρεμβάσεις, τροποποιήσεις και κατεδαφίσεις. Στην 
επικοινωνία μου με το Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων (που ξέρουν 
καλά το Σχολείο) και με την περιφερειακή Εφορεία Αχαΐας –Τμήμα Προστασίας και 
Αναστύλωσης– στην οποία υπαγόμαστε, με διαβεβαίωσαν ότι είναι απλή και γρή-
γορη η διαδικασία κήρυξής του σε διατηρητέο: είναι αρκετός ο φάκελος που σχη-
ματίζει αυτή η έρευνα αρκεί να συνοδεύεται από πρόταση τοπικού πολιτιστικού 
φορέα ή Δήμου. Ενημέρωσα τον «Φιλοτεχνικό» Λεβιδίου γι’ αυτό και θα κάνουν 
τις απαραίτητες συνεδριάσεις και τα τυπικά για να το αποφασίσουν. 

10. ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Αυτό το άρθρο θέτει το βασικό θέμα και ανοίγει πλούτο δευτερευόντων για 

περαιτέρω  διερεύνηση. Είναι μόνο μια εισαγωγική καταγραφή των βασικών ση-
μείων μιας εκτεταμένης, σε πρώτο στρώμα, έρευνας σε πηγές και βιβλιογραφία 
κι ακόμα περισσότερο όσων δεν μπόρεσα ακόμα να εντοπίσω, μέσα στα στενά 
χρονικά πλαίσια.  

Δυστυχώς χάσαμε τη γενιά των άμεσων μαρτύρων εκείνης της εποχής, που θα 
μπορούσαν να μας δώσουν πολύτιμες πληροφορίες και αφηγήσεις. Ακόμα και της 
μάνας μου τις αφηγήσεις, που με επιμονή με πληροφορούσε για τους καθηγητές 
και τα κτήρια του Ελληνικού Σχολείου και του Γυμνασίου του ’24 -‘28 που τα έζησε, 
δεν τις κατέγραψα. Για παράδειγμα, κάποιοι θα θυμούνταν τους μαστόρους και 
τους εργάτες που δούλεψαν στο χτίσιμό του. Το ψάχνουμε με τον Λαγκαδιανό 
σύλλογο «Άνθη της Πέτρας», μήπως μαστόροι από κει πήραν μέρος. 

Τίποτα όμως δεν αλλάζει τη βέβαιη και στέρεα εκδοχή ότι αυτό το συγκεκριμέ-
νο κτήριο που ξέρουμε (όπως αναφέρουμε και στην αρχή) σχεδιάστηκε, χτίστηκε 
και θεσμοθετήθηκε εξαρχής ως Γυμνάσιο Λεβιδίου, μέρος και μνημείο της μεγά-
λης εκπαιδευτικής και αρχιτεκτονικής αναγέννησης του Μεσοπολέμου, άνθησε 
για 33 χρόνια, βγάζοντας γενιές μαθητών, αφέθηκε ανενεργό μέχρι σήμερα και 
υπέστη ανιστόρητες παρεμβάσεις. 

Η ανακήρυξή του σε διατηρητέο μνημείο σύγχρονου πολιτισμού είναι επείγου-
σα για να προστατευθεί το κτήριο, όσο πια γίνεται, και να βρει μια νέα σύγχρονη 
χρήση που να ανταποκρίνεται στο λαμπρό του παρελθόν, με γνώση της ιστορι-
κής του πορείας.   

Προσωπικά, απολογούμαι (και φοβάμαι εκτός χρόνου) για την καθυστέρηση 
τόσων πολλών δεκαετιών ν’ αμφισβητήσω το καθιερωμένο και να δω με άλλη 
ματιά την ιστορία. 

Μνήμη και α-λήθεια, πριν όλα τα σκεπάσει η «σκόνη του χρόνου».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Αυτή την περίοδο της παροξυσμικής, λόγω έκπληξης και στενότητας χρόνου, 

έρευνάς μου, ήρθα σε επαφή με δεκάδες ανθρώπους: συγχωριανούς, αρχιτέκτο-
νες, υπηρεσίες, αρχεία, ερευνητές-συγγραφείς, που μου έδωσαν απαντήσεις ή 
μου άνοιξαν ορίζοντες. Τους ευχαριστώ όλους εκ βαθέων, υποσχόμενος να τους 
ταλαιπωρήσω περισσότερο σ’ ένα δεύτερο πιο μακρόχρονο κύκλο. Ιδιαίτερα, 
όμως, τον Χρήστο Καρβουνιάρη που ήταν ο καθημερινός σύνδεσμός μου με τις 
πηγές του χωριού και μου έβαλε την πρόκληση της λίγο βεβιασμένης δημοσίευ-
σης στην εφημερίδα. 



4 - ΤΟ ΛΕΒΙΔΙ

ΓΑΜΟΙ
Στις 25-7-2020 ο Ζάβος Αλέξιος Αριστ. και η Καραγεώργου Ελέ-

νη Κων. τέλεσαν το γάμο τους στην Πορταριά Βόλου.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Στις 3-3-2020 ο Βινιεράτος Σπύρος & η γυναίκα του Μανωλοπού-

λου Κωνσταντίνα κόρη της Νίτσας Μανωλοπούλου-Ηλιοπού-
λου απέκτησαν αγόρι.

Στις 12-3-2020 ο Αθανασόπουλος Μιχαήλ Προκ. και η γυναίκα 
του Γαλάνη Δήμητρα Βασιλ. απέκτησαν αγόρι. 

Στις 17-3-2020 ο Παρασκευόπουλος Ιωάννης Χρ. και η γυναίκα 
του Δελή Δήμητρα απέκτησαν αγόρι.

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

ΘΑΝΑΤΟΙ 
Στις 13-2-2020 πέθανε η Νικοπούλου Ελένη χα Στεργ., το γένος 

Ζάβου Τρύφωνος, σε ηλικία 67 ετών.
Στις 18-2-2020 πέθανε ο Γεωργόπουλος Δημήτριος Βασιλ., σε 

ηλικία 76 ετών.
Στις 7-3-2020 πέθανε στα Λυκούρια Καλαβρύτων ο Δαραβέλας 

Φίλιππος Γεωρ., σε ηλικία 66 ετών. Ο Δαραβέλας Φίλιππος διε-
τέλεσε, για είκοσι επτά (27) χρόνια, ως Εργάτης Γενικών Καθη-
κόντων στον τ. Δήμο Λεβιδίου.  

Στις 21-3-2020 πέθανε στο Ρούσι ο Ζαρμπαλάς Ηλίας Δημ., σε 
ηλικία 65 ετών.

Στις 30-4-2020 πέθανε στην Αθήνα και ενταφιάστηκε στο Λεβίδι 
ο Παπακωνσταντίνου Νικόλαος Γεω., σε ηλικία 67 ετών.

Στις 8-5-2020 πέθανε στην 
Αθήνα και ενταφιάστηκε 
στο Λεβίδι ο Μιχαλιός Ηλί-
ας Γεω., συζ. της Κωνστα-
ντοπούλου Αικατερίνης, σε 
ηλικία 80 ετών.

Στις 11-6-2020 πέθανε στην 
Αθήνα και ενταφιάστηκε 
στο 1ο νεκροταφείο Αθη-
νών ο Γαλάνης Ιωάννης 
Παν., ο οποίος ήταν εστιά-
τορας-ποιητής, φίλος-συ-
νεργάτης του Φ.Σ., σε ηλι-
κία 82 ετών.

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ηλίας Μιχαλιός

Γιάννης Παν. Γαλάνης Χριστίνα
Καρβουνιάρη- 

Σκούρμπη

Αγγέλω Μελή
Απεβίωσε στις 4-2-2020

Δημ. Γεωργόπουλος

Απεβίωσε στις  12 Απριλίου 
στον Καναδά (Τορόντο) η αγα-
πημένη μας αδελφή Χριστίνα 
Καρβουνιάρη-Σκούρμπη. Μόλις 
18 χρονών, την δεκαετία του 50, 
έφυγε από την Ελλάδα αναζητώ-
ντας μια καλύτερη ζωή στο μα-
κρινό Τορόντο!

Αγωνίστηκε με αξιοπρέπεια, 
δυνατή και υπερήφανη, να ξεπε-
ράσει τις πολλές δυσκολίες της 
ζωής της.

Θα την έχουμε πάντα στην 
καρδιά μας και θα την θυμόμα-
στε με αγάπη, αλλά και με λύπη 
γιατί δεν μπορέσαμε (λόγω των 
απαγορευτικών μέτρων) να την 
αποχαιρετήσουμε.

Καλή ανάπαυση αγαπημένη 
μας. 

Τα αδέλφια σου,  
Γεωργία Καρβουνιάρη –Οικονο-

μοπούλου, Τάσος Καρβουνιάρης

Από το δεσποτάτο του Μυστρά 
(Λογκανίκος) το 1947 ξεκίνησε 
η ζωή της. Για δέκα χρόνια ξενι-
τεύτηκε στην Αυστραλία, δου-
λεύοντας στα «ταμπάκα» όπως 
συνήθιζε να λέει. Μεγάλωσε τρία 
υπέροχα παιδιά και ήταν πάντα 
στο πλευρό τους μεγαλώνοντας 
και 5 εγγόνια. Εξυπηρέτησε εκα-
τοντάδες κόσμου για μια πενταε-
τία ως διαχειρίστρια του πρώτου 
ξενοδοχείου στο Λεβίδι. Στάθηκε 
αρωγός στην καθημερινή πάλη 
του συζύγου της. Το ιδιαίτερο 
χιούμορ της, μας έκανε όλους να 
γελάμε. Πάντα εκεί για όλους. Μι-
κρούς μεγάλους... 

Καλό παράδεισο Αρχόντισσα!!

Πατέρα μου φεύγοντας σχε-
τικά νωρίς από το μάταιο τούτο 
κόσμο, άφησες πίσω σου ένα δυ-
σαναπλήρωτο κενό. 

Όλοι είχαν και έχουν να πουν 
ένα καλό λόγο για σένα.

Ήσουν καλός, άξιος κοινωνι-
κής εκτίμησης, μα πάνω απ΄ όλα 
δίκαιος. Με έκανες ένα σωστό 
άνθρωπο στην κοινωνία με την 
ηθική και τις αξίες που μου μετα-
λαμπάδευσες. 

Σε ευχαριστώ. Θα ζεις πάντα 
στο νου μας και στην καρδιά μας.

Καλό παράδεισο!

Η κόρη σου
Κωνσταντίνα Γεωργοπούλου 

 Ο Γιάννης Γαλάνης γεννήθη-
κε τον Δεκέμβρio του 1939 στην 
Νέα Επίδαυρο. Η οικογένειά του 
κατάγεται από το Λεβίδι της Αρ-
καδίας. Έχει εργαστεί σε πολλές 
δουλειές από παιδί. Νέος ήρθε 
μαζί με την οικογένειά του στην 
Αθήνα. Αρχικά εργάστηκε μαζί 
με τα αδέλφια του, στη συνέχεια 
όμως δραστηριοποιήθηκε με δι-
κιά του, μικρή επιχείρηση στον 
χώρο της γαστρονομίας. Έζησε 
στην Αθήνα, αλλά περιστασιακά 
ταξίδευε σε Αργολίδα και Αρκα-
δία. Ήταν παντρέμενος, πατέρας 
δυο παιδιών και παππούς δυο εγ-
γονών. Μετά την συνταξιοδότη-
σή του εξέδωσε πέντε ποιητικές 
συλλογές (αυτοεκδόσεις). 

Το ιστολόγιο https://
ideografimata.blogspot.com/ 
περιλαμβάνει ποιήματα από τις 
συλλογές αλλά και ανέκδοτα κεί-
μενα. Όταν δεν έγραφε, αρέσκο-
νταν να μελετάει κλασσική λογο-
τεχνία, ιστορία και πολιτική, να 
ασχολείται με την μουσική, την 
γεωργία και την ξυλογλυπτική. Η 
υγεία του ήταν βεβαρημένη τους 
τελευταίους μήνες. Άφησε την 
τελευταία του πνοή τον Ιούνιο 
του 2020 στην Αθήνα στην ηλι-
κία των 81 ετών.

Τον εξόδιο λόγο εκφώνησε η 
κόρη του Στέλλα  Γαλάνη – Καρ-
ρά στον ιερό ναό των Αγίων  Θε-
οδώρων του  Α΄ Κοιμητηρίου 
στης Αθήνας στις  11  Ιουνίου  
2020:

Σαν  ψέμα μοιάζει ετούτη η άχαρη 
στιγμή, ένα ψέμα όμως πέρα για  πέρα 
αληθινό.

Ξεκινάς  για  το  μεγάλο ταξίδι, το στερ-
νό σου, ήσυχος τώρα πια μετά  από τόσο 
καιρό, κι εγώ δίπλα σου για στερνή φορά 
να σου ψιθυρίζω λόγια σιγανά, σαν να-
νούρισμα, κι ας κοιμάσαι τον αξύπνητο 
ύπνο.

Ένας άνεμος φύσηξε σήμερα στο σπι-
τικό μας, αλγεινός και συνάμα λυτρω-
τικός. Μία λύπη απαλή και ένα ήρεμο 
πένθος έχει τυλίξει την καρδιά μου, για-
τί 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 καθα-
ρότητα του κρύσταλλου με  σεργιανί-
ζουν πίσω σε καιρούς  μακρινούς , πα-
λιωμένους, τότε που ήξερες να κάνεις 
το στέρημα περίσσευμα και να το δίνεις 
σ΄ αυτούς που αγαπούσες. Και ποιος δεν 
πέρασε από το σπιτικό σου! Ένα ανθρω-
πολόι από αδέρφια, ανίψια, συγχωρια-
νούς μπαινόβγαιναν στο σπίτι μας. Πού 
πήγε όλο εκείνο το ανθρωπολόι;  Το ρού-
φηξε το ποτάμι του χρόνου. Έτσι είναι 
όμως. Όλοι είμαστε γραμμένοι του πό-
νου και της μοναξιάς.

Τα σημερινά δάκρυα δεν είναι παρά-
πονο  που  φεύγεις, είναι 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 κλείσει, αλλά θα 
αφήσει τα σημάδια του. Οι ιαματικές του 
ιδιότητες δεν φτάνουν μέχρις εκεί.

Όσο εξασθενούσε το σώμα σου, τόσο 

η ψυχή σου θέριευε. Αυτή έγινε το  όπλο 
σου. Υποκλίνομαι στη δύναμη και το με-
γαλείο της. Σπάνια συναντάει άνθρωπος 
τόσο θεριεμένη θέληση για ζωή, τόσο 
αμετάθετο πείσμα για πάλεμα. Στο ποί-
ημα σου Στον χάροντα  έλεγες «θέλω να 
πέσω μάχιμος, να ‘χω παλέψει πρώτα 
δεν θέλω να σκύψει η κεφαλή  όταν θα 
μπω στην πόρτα. Και δεν δηλώνω υπο-
ταγή στης μάχης το πεδίο και το δρε-
πάνι χάροντα θ’ αρπάξω σαν θηρίο». 
Τρύγησα διδάγματα κοντά σου, ακριβά 
μαθήματα ζωής. Ήσουν ένας άνθρω-
πος μάχιμος για την Αρετή. Μ΄ αυτή την  
αρχόντισσα ψυχή σου ξόρκιζες τις δρά-
καινες του πόνου. Ροκάνισε ο πόνος σαν 
τρωκτικό το σώμα σου. Άφησα τα ειδε-
χθή ίχνη του επάνω σου, όπως το αλμυ-
ρό νερό αφήνει τα δικά του στα κοίλα 
του βράχου. Όμως σου έδειξε η ψυχή 
σου μυστικά παραπόρτια και τον ελοι-
δώρησες. Κι όμως ήταν η ψυχή σου πιο 
βαθιά από τις πληγές σου. 

Και σαν να μην έφταναν οι πληγές του 
σώματος ήρθε και η αρρώστια του μυα-
λού. Θόλωσε το νερό της μνήμης σου, 
οι θύμησές σου αναποδογύρισαν τα 
κομμάτια της ζωής σου, μπερδεύτηκαν, 
χάλασαν, 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 σταγό-
νες θανάτου σε καρδιά απαρηγόρητη, 
αλάτι χοντρό σε βαθιά πληγή.

Ο  ζωντανός ο χωρισμός παρηγοριά 
δεν έχει.

Στο τελείωμα της προχθεσινής  μέ-
ρας ψυχή και σώμα παραδόθηκαν στο 
μεγάλο νικητή. Η πολυχρονισμένη ζωή 
σου έκλεισε στο όστρακό της, χαρές 
και λύπες, λαχτάρες πυρωμένες, προσ-
δοκίες ανεκπλήρωτες, μυστικές αναμο-
νές, κρυφά παράπονα. Τώρα φεύγεις και 
όλα τούτα τα παίρνεις μαζί σου. Αφήνεις 
όμως πίσω σου τα παιδιά σου, τα εγγό-
νια σου, την Εύα και τον Αλέξανδρο.

Τόσα χρόνια σε είχαμε δίπλα μας. 
Τώρα θα μας βλέπεις από ψηλά. Έχε μας 
στη σκέπη σου και από εκεί επάνω μεσί-
τευε για την καλή μας ζωή.

Προχθές αγγελοκρούστηκες, σήμε-
ρα ο άγγελος σε περιμένει στον ουρα-
νό. 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. Γί-

νεται 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 τα παιδιά σου να προκό-
βουν.

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 άν-
θρωποι σαν τα φύλλα των δέντρων και 
σαν το νερό της βροχής. Δεν θα είσαι 
πια στο οπτικό μου πεδίο. Από σήμερα 
θα κλείσω τα μάτια μου για να σε βλέπω. 
Θα είσαι όμως καλά  φυλαγμένος στην 
καρδιά μου σαν αγιασμένο από τη ζωή 
κειμήλιο και σαν σοφός λόγος.

Τώρα θα ακούω τη φωνή σου στο 
θρόισμα των φύλλων, στο νερό της βρο-
χής, στις σιωπές του εαυτού μου.

Να φύγεις ήσυχος.
Θα κλείσουμε στην καρδιά μας τη 

μορφή σου, θα φέρνουμε τα λόγια σου 
στην κουβέντα μας, θα κρατήσουμε τη 
θύμησή σου γλυκιά και τρυφερή σαν την 
αγάπη σου.

Τώρα ξεκινάς το στερνό σου ταξί-
δι. Δεν ξέρω που θα πας. Μακάρι στον 
άγνωστο τόπο που θα βρεθείς ο σπλα-
χνικός ουρανός να σου δώσει ό,τι σου 
αρνήθηκε η ζωή.

Στο τελευταίο σου ταξίδι θα έχει καλό 
καιρό.

Στις γειτονιές του ουρανού τώρα σερ-
γιάνιζε, στην αγκαλιά του σύννεφου 
γύρε και ξεκουράσου,  Πατέρα μου.

Νέα  Επίδαυρος, 10  Δεκεμβρίου  1939
  Αθήνα, 9 Ιουνίου  2020

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ 
ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ 

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
Η Γιαννακοπούλου-Κόσσυβα 

Μαριγώ & ο σύζυγός της Γιαννα-
κόπουλος Κώστας προσέφεραν 
στο εκκλησιαστικό συμβούλιο 
σεβαστό χρηματικό ποσό για τη 
συντήρηηση της ωραίας πύλης.  

Η Μήτρου Βασίλω (Κοντοβου-
νίσιου) Χα Ιωάννη, προσέφερε 
στο εκκλησιαστικό συμβούλιο το 
χρηματικό ποσό των 100 € στη 
μνήμη του συζύγου Ιωάννη.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Η Γερούση Κωνσταντίνα 
προσέφερε στο εκκλησιαστι-
κό συμβούλιο το χρηματικό 
ποσό των 1.000 € στη μνήμη 
του συζύγου της Γερούση Γε-
ωργίου και των γονέων της 
Αθανασοπούλου Δημητρίου 
& Χριστίνας.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
ΑΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο Παναγιώτης Κανδαλέπας 
προσέφερε προς την εκκλησία 
του Αγίου Γεωργίου το ποσό των 
800 ευρώ εις μνήμη της συζήγου 
του Βασιλική Κανδαλέπα.

Ο Τρύφωνας Σκούλος προ-
σέφερε προς την εκκλησία του 
Αγίου Γεωργίου το ποσό των 150 
ευρώ.

OIKO¢OMIKE™ EP°A™IE™
AMMOBO§H - XTI™IMO ¶ETPA™
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Εορτασμός της Ανάληψης
Ο Σύλλογός μας παρότι κάθε χρόνο πραγματοποιεί την καθιερω-

μένη αρτοκλασία  στο εξωκκλήσι της Ανάληψης στο Λεβίδι φέτος 
την ματαίωσε. Αιτία τα γνωστά μέτρα για την πανδημία που περιόρι-
ζε την παρουσία μας στους ιερούς ναούς.  

Ματαίωση εκδρομής στα Ιεροσόλυμα.
Ματαιώθηκε η εκδρομή στα Ιεροσόλυμα που είχε πραγματοποι-

ήσει ο Σύλλογός μας παρότι μάλιστα υπήρξε μεγάλη ζήτηση τόσο 
από τους εδώ συμπατριώτες και φίλους μας όσο και από τους Ομογε-
νείς μας. Ευχόμαστε του χρόνου να έχουν ξεπεραστεί τα εμπόδια της 
πανδημίας, καλό καλοκαίρι σε όλους με προσοχή για την υγεία μας.

Ευχές στους μαθητές
Πολλές ευχές και  καλά απο-

τελέσματα στους μαθητές που 
διαγωνίστηκαν στις Πανελλα-
δικές εξετάσεις μέσα σε μια δύ-
σκολη χρονιά που σηματοδότη-
σε η πανδημία του κορωνοϊού. 
Συγχαρητήρια αξίζουν στους 
καθηγητές αλλά και τους γονείς  
που τους συμπαραστάθηκαν. 

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος, Μαρία Κουβα-

βά-Παρασκευοπούλου
Η Γραμματέας, Νίτσα Ηλιοπού-

λου-Μανωλοπούλου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 
«Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»

Καλό καλοκαίρι!
 Ευχές σε όλους τους συμπατριώτες για καλό καλοκαίρι. Με τη σκιά 
της πανδημίας είναι προβληματικά πια τα ταξίδια και οι συμπατριώ-
τες από Αμερική, Αυστραλία, Καναδά, ίσως δυσκολευτούν να επισκε-
φθούν, όπως συνηθίζουν, την όμορφη πατρίδα μας το Λεβίδι. Δυστυ-
χώς ο κορονοϊός δημιουργεί παντού πολλά προβλήματα. Ας ευχηθούμε 
να αντιμετωπιστεί ριζικά αυτή η ασθένεια, που έχει κοστίσει τη ζωή σε 
εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και εξακολουθεί να 
κινείται απειλητικά.

Προλάβαμε την αποκριάτικη εκδήλωση
Τα πάντα ματαιώθηκαν με τα μέτρα για τον κορονοϊό και ο κόσμος για 

δυόμιση μήνες έμεινε κλεισμένος στα σπίτια του.
 Όμως ο Σύλλογος, λίγο πριν αρχίσουν τα προβλήματα, πραγματοποί-

ησε κανονικά την προγραμματισμένη για τις 16 Φεβρουαρίου αποκριά-
τικη εκδήλωση στο «Αρχοντικό της Φωτεινής» Το παρόν έδωσαν πολλοί 
συμπατριώτες και φίλοι καθώς και πολλά μέλη της δημοσιογραφικής 
οικογένειας στην οποία ανήκει και ο πρόεδρος του Συλλόγου μας.

Με εκλεκτά εδέσματα και άφθονο κρασί και δίπλες από το Λεβίδι, ενώ 
ζωντανή ορχήστρα με δεξιοτέχνες στα μουσικά όργανα και το τραγού-
δι άναψαν το κέφι.

 Ο χορός καλά κρατεί στο αποκριάτικο ξεφάντωμα των Λεβιδιωτών,

   Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Αποστολόπουλος στο μέσον, αριστε-
ρά ο γενικός γραμματέας Κώστας Αναγνωστόπουλος και δεξιά το μέλος του 
ΔΣ Φάνης Τσιώλης, με την δική τους νότα από την παλιά Αθήνα. Μπροστά, 
στο αποκριάτικο κλίμα, τρία παιδάκια της παρέας.

Ευχαριστίες 
 Ο Σύλλογος απευθύνει θερμές ευχαριστίες στους συμπατριώτες και 

φίλους, που με πολλές προσφορές τους στήριξαν τη λαχειοφόρο αγο-
ρά κατά την εκδήλωση. Να είναι όλοι καλά και να έχουν επιτυχία στις 
δουλειές τους.            

ΔΟΜΙΚΑ - ΠΕΤΡΑ

ΛΕΒΙΔΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
THΛ: 27960 22065

THΛ. & FAX: 27960 22665
KIN: 6972 923939

E-MAIL: info@giovas-domika.gr

www.giovas-domika.gr

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  Π.  ΖΙΑΖΙΑΡΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

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

email: dziaziaris@hotmail.gr

ΣΚΑΡΜΠΟΡΟ 8/12/2019
Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλοτεχνι-

κού Συλλόγου Λεβιδιωτών. Αύτη η μικρή σύνοψη ήταν μαζί 
μου από τα παιδικά χρόνια, την πήρα μαζί μου φεύγοντας για 
τη Θεσσαλονίκη το 1957, κατόπιν στην Σκωτία το 1965 και το 
1968 στον Καναδά. Φυσικά είχα την τύχη να βρεθώ στο Λονδί-
νο επανειλημμένως και να επισκεφτώ το μουσείο του Λονδί-
νου όπου φυλάσσονται τα Ελγίνεια μάρμαρα, χωρίς να είμαι ο 
πρώτος ή ο τελευταίος Έλληνας επισκέπτης του μουσείου του 
Λονδίνου, για μένα όμως ήταν κάτι απρόσμενο. 

Στα τρία χρόνια που έζησα στην Σκωτία έχοντας δει τα μάρ-
μαρα το 1967 έστειλα τη μικρή αυτή σύνοψη για αξιολόγηση, 
το μόνο που είχα προσέξει ήταν η γραφή π.χ  κλπ, μου την επέ-
στρεψαν με τη σημείωση ότι δεν βρήκαν αρχαιολογική αξία.

Αργότερα είδα ότι είχε δοθεί το 1869 στον ιερέα Αποστολό-
πουλο από τον επίσκοπο επί τη χειροτονία του ως ιερέα, που 
σημαίνει ότι τότε ήταν σχεδόν  εκατό χρόνια από το γεγονός 
εκατόν πενήντα χρόνια σήμερα. Την εσωκλείω στο πακέτο με 
κάποιο βιβλίο που είχα ως σπουδαστής της Ανωτέρας Εκκλησι-
αστικής Σχολής Θεσσαλονίκης μετέπειτα Εκκλησιαστικής παι-
δαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το πτυχίο 
μου νομίζω ότι ίσως ανήκει στο μουσείο ιστορικά.

Τα υπόλοιπα στην κρίση σας, καλά Χριστούγεννα και ευτυχές 
το 2020 σε όλους σας.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς 
Χρήστος Γκιντώνης, Σκάρμπορο Οντάριο, Καναδά

EK¢POME™ E™øTEPIKOY - E•øTEPIKOY
I¢IOKTHTA ¶O§YTE§H ¶OY§MAN 77 £E™EøN

B·Û›ÏË˜ TÛ·Ú‰›ÎÔ˜ §Â‚›‰È AÚÎ·‰›·˜ 22002
ÙËÏ: 6974 766733, fax: 27960 22264

lakistsardikos80@yahoo.gr
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6 - ΤΟ ΛΕΒΙΔΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΩΝ ΝΟΥΝΕΧΩΝ  (Πετρίτης)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός 12 στρεμμάτων στην περι-
οχή «Λαχίδια Καλιά», πλησίον αμπελώνα 
Μπέσυς Κουμαρέλα. Πληροφορίες στο τηλ: 
6973228853 και 210 9933665, κ. Τσούρα Γα-
ρυφαλλιά.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο (2) αρδευόμενοι αγροί στην 
περιοχή Έλους Κανδήλας (Μπεντένι – Δια-
κόπι) 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 «Σεχιώ-
τη» στο Βάλτο 4,170 στρεμ. Τιμή 4.500 € & β)
αγρόκτημα στη θέση «Νούδημος» 4 στρεμ. 
περίπου τιμή 2.000 € πληρ. τηλ. 6974086911.

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

Πωλούνται αγροκτήματα στις παρακάτω περι-
οχές. α) Βάλτος 3 ½ στρεμ. Τιμή 3.500 € δη-
λαδή 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 & Βασίλειο Ζή. γ) Βάλτο 7 στρ., Πα-
ναγία 11 στρ. & Καλλιά 3 ½ στρ. Πληροφορίες 
στα τηλ. 6982009636 & 6973088257.

Πωλείται αγρόκτημα 2 ½ στρεμ. Στη θέση Άγι-
ος Βλάσης πλησίον υδραγωγείου Πέρα Βρύ-
σης τιμή συζητήσιμη πληρ. τηλ. 6978611589.

Πωλείται ημιτελής οικία στο Πετροβούνι. Τηλ: 
6937101345.

Μικρές αγγελίες

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Εκ μέρους της τοπικής κοινότητας Λεβι-

δίου, λέμε ένα μεγάλο «Ευχαριστώ» στον 
συμπατριώτη μας δικηγόρο Κωνσταντίνο 
Αλ. Παπαναστασίου, για τη μεγάλη και ευ-
γενική προσφορά του, προς το Περιφερει-
ακό Ιατρείο Λεβιδίου, ιατρικού εξοπλισμού 
(σύγχρονο καρδιογράφο, monitor, θερμο-
μετρία κ.λ.π). 

Αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη 
του για το χωριό μας, τιμώντας συγχρόνως 
τη μνήμη του αείμνηστου πατέρα του και 
αγαπητού συμπατριώτη Αλέκου Παπανα-
στασίου. Κωνσταντίνε σε ευχαριστούμε!

Τοπικό συμβούλιο 
της τοπικής κοινότητας Λεβιδίου

Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας εκ 
παραδρομής δεν αναφέρθηκαν στις ευχαρι-
στίες για βοήθεια στις εκδηλώσεις:

Ο πρόεδρος Παναγιώτης Ξύδης και τα μέλη της 
Τοπικής Κοινότητας Λεβιδίου Γεώργιος Δημ. 
Μήτρου και Κων/να Χρ. Τσιώλη καθώς επίσης 
και οι πανταχού παρόντες Χρήστος Καμπέλος 
και Παναγιώτης Αγράφας.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
Ο Σύλλογος μας λαμβάνοντας υπόψιν τις οδηγίες 

του Υπουργείου Υγείας ακύρωσε την ετήσια χοροε-
σπερίδα του στις 24 Μαρτίου καθώς και την καθιε-
ρωμένη συναυλία του καλοκαιριού. Έτσι φέτος κρα-
τάμε αποστάσεις για να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί με 
υγεία το 2021.

Πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση του Συλ-
λόγου μας. Η συμμετοχή μόνο ενθαρρυντική δεν εί-
ναι για την συνέχεια του συλλόγου μας. Ας ελπίσου-
με ότι όλοι μας θα δείξουμε μεγαλύτερο ενδιαφέρον.  

ΤΟ ΛΕΒΙΔΙ
ΧΘΕΣ  ΣΗΜΕΡΑ  ΑΥΡΙΟ

Iδιοκτήτης: 
Φιλοτεχνικός Σύλλογος Λεβιδίου

email:
  lotexnikoslevidiou@gmail.com

Eκδότης: 
Χρήστος Λούρας
τηλ: 6944 896962

Eμβάσματα - Eπιταγές: 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 
6126-040030-102

IBAN: GR55 0171 1260 0061 
2604 0030 102

SWIFT-BIC: PIRBGRAA

Eτήσια Συνδρομή: 
Eσωτερικού 20 €
 Eξωτερικού 50 $

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 2.5 €

Σελιδοποίηση - Eκτύπωση:
APKAΔIKEΣ EKΔOΣEIΣ

ΓΙΩΡΓOΣ ΡOΥΝΗΣ
Tηλ: 2710 237436, 6977 084397

email: george@rounis.gr

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Σκούλος Γεώργιος Κων.  .......................... 30 €
Σκούλος Κωνσταντίνος Γεω.   .................. 30 €
Σπηλιώτης Κωνσταντίνος ......................  40 €
Οικονομόπουλος Γεώργιος  ................... 200 €
Καλλιμάνη Θεοδώρα  .............................. 20 €
Παπαναστασίου Κωνσταντίνος  .............. 20 €
Καρβουνιάρη Βασιλική Χα Παν.  ............. 20 €
Οικογένεια Καρέλα Ελένης Βασιλ.  ....... 150 € 
στη μνήμη της Κουφόγιωργα Τριαντάφυλλη, 
το γένος Καρέλα Κων.
Λούρα-Δεληγιάννη Ελένη Αλεξ.  ............ 20 €
Κολοτούρου Άννα Νικ. ............................ 30 €
Οικονομόπουλος Ευάγγελος  .................. 20 €
Οικονομόπουλος Γεώργιος  ................... 100 €
Ζαφειρόπουλος Μαρίνος Χαρ.  ............... 50 €
Μητρελιάς Δημήτριος ...........................  20 €
Θεοδωρέλος Χρήστος Δημ.  ...................  20 €
Μήτρου Βασίλειος Γεω.  .......................... 20 €
Τσιώλη-Ζώση Βασιλική   ....................... 100 €
Σκαρμέας Ιωάννης   ................................ 40 €
Μαγκλάσης Γεώργιος Παν.  ..................... 20 €
Δημητριάδη – Αλεξοπούλου Ελένη  ....... 20 €
Οικογένεια Γεωργόπουλου Έφη .............  20 € 
στη μνήμη του συζύγου & πατέρα Γεωργό-
πουλου Δημητρίου.

ΑΜΕΡΙΚΗ
 Μελή-Ρέβελα Ειρήνη  ...........................  50 €

ΚΑΝΑΔΑ
Μαντάς Βασίλειος Αθαν.   ....................... 50 €
Γεωργία Καρβουνιάρη-Οικονομοπούλου και 
Τάσος Καρβουνιάρης  ..........................  300 €
στη μνήμη της αδελφής τους Χριστίνας Καρ-
βουνιάρη-Σκούμπη

18 φορτηγά 20 τόνων). 
Περατώθηκε η τοποθέτηση Δημοτικού Φωτι-
σμού από οικία Κώστα Καμπέλου έως κτιρίου 
αποθηκών Γεωργικής Ένωσης.
 Διανοίχθηκε η οδός-πρόσβαση στην οικία Σανή 
με μονόπλευρη πεζοδρόμηση και τσιμεντο-
στρώση.

 Τοποθετήθηκαν σχάρες προστασίας σε δύο 
ανοικτά φρεάτια όμβριων υδάτων.

Ξεκίνησε η διαδικασία επισκευής εσωτερικά 
της αίθουσας του Φ.Σ. Παρουσία της μηχανικού 
του Δήμου κα Σκούρα, Αντιδημάρχου κου Μα-
καρούνη, Προέδρου του Φ.Σ. κας Γκιντώνη και 
μελών του Τ.Σ. έγιναν οι απαραίτητες μετρήσεις, 
αποφασίστηκε ο τρόπος και το είδος επισκευής. 
Ξεκίνησε η πραγματοποίηση μελέτης. Πίστωση 
εξασφαλισμένη.

Απεστάλη στην αντίστοιχη υπηρεσία του δή-
μου, κατάσταση απόρων συμπατριωτών μας για 
δωρεάν λήψη αγαθών κατά διαστήματα από το 
κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Α.Π. 26/3-7-
20.

 Ολοκληρώθηκε η κατασκευή- δημιουργία ειδι-
κού ξεχωριστού χώρου εντός της αίθουσας του 
Δημοτικού Σχολείου με εξοπλισμό Η/Υ για χρή-
ση από τους μαθητές.

Υπεβλήθησαν στο Δήμο εγγράφως τα παρακά-
τω αιτήματα:
1.  Προς τεχνική υπηρεσία/τμήμα ηλεκτρολόγων 

επισκευή ή κατάργηση PILLER στη θέση πευ-
κάκια (ανοιχτός, σπασμένος ηλεκτρικός πίνα-
κας, καλώδια διαβρωμένα που έχουν ρεύμα) 
με μεγάλη επικινδυνότητα Α.Π 21/24-6-20

2.  Προς Αντιδήμαρχο  Υπεύθυνη για τα πολιτι-
στικά – να προβεί σε ενέργειες για καθαρισμό 
– συντήρηση μνημείων, προτομών, αγαλμά-
των στην Τ.Κ Λεβιδίου Α.Π 24/-6-20 

3.  Προς Αντιδήμαρχο Τεχνικών υπηρεσιών – κα-
τάσταση παρεμβάσεων στην πλατεία Λεβιδίου 
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 23/24-6-20

4.  Προς Αντιδήμαρχο καθαριότητας και πρασί-
νου – αίτημα για προγραμματισμό αποστολής 
στη Τ.Κ Λεβιδίου α)του μεγάλου πλυστικού μη-
χανήματος για πλύσιμο απολύμανση κάδων 
σκουπιδιών και β)του πολυμηχανήματος κο-
πής κλαριών και δένδρων για διάνοιξη δρό-
μων.

 Χ.Λ

✒ συνέχεια από τη σελ. 1
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Έκκληση της Ηγουμένης, Γερόντισσας Αγνής (Αναστα-
σοπούλου) από το Λεβίδι, μέσω της εφημερίδας μας, 
προς όλους του συμπατριώτες. Το Μοναστήρι της Πανα-
γίας της Επάνω Χρέπας είναι μικρό και πτωχό. Παρουσιά-
ζει οξυμένα προβλήματα συντήρησης και είναι αναγκαία 
η βοήθεια του καθ’ ενός.

Είναι το Μοναστήρι που προσέφερε τα Τάματα της Πα-
ναγίας και τα καντήλια του δια τον Αγώνα και έστειλε τέσ-
σερις Πατέρες να πολεμήσουν μαζί με τον Θοδωράκη τον 
Κολοκοτρώνη στα Τρίκορφα και όπου αλλού.

Είναι το Μοναστήρι το οποίον περιφρουρούσε στα 
σπλάγχνα του τον Στρατηγό Θόδωρο Κολοκοτρώνη με τα 
παλληκάρια του, που ήλθαν εδώ την ημέρα του Σταυρού 
να μεταλάβουν και να ορμήσουν μετά σαν τα λιοντάρια 
να απελευθερώσουν  από τους Τούρκους την πολυβασα-
νισμένη Τριπολιτσά.

Εδώ δε, πρέπει να σημειώσουμε ότι ανάμεσα εις τα 
Ιερά Κειμήλια φυλάσσονται και το Άγιον Ποτήριον και οι 
Σταυροί που προσεκύνησαν την ημέραν εκείνην οι Κολο-
κοτρωναίοι.

Είναι το Μοναστήρι που επεριποιείτο τους λαβωμένους 
κατά τις μάχες, που έκρυβε και συντηρούσε τα κατατρεγ-
μένα από τους εχθρούς γυναικόπαιδα, που είχε Κρυφό 
Σχολειό δια να εμψυχώνη κάτω από το φως του καντη-
λιού τα σκλαβωμένα Ελληνόπουλα.

Είναι το Μοναστήρι της Παναγίας της Επανωχρεπίτισ-
σας την οποίαν ευλαβείται ολόκληρος η Τριπολιτσά και 
κάθε ένας που ξυπνά κάθε πρωϊ αγναντεύει το Μοναστή-
ρι και επικαλείται την Σκέπην και την βοήθειάν της, την 
οποίαν ολόψυχα εύχομαι εις όλον τον Χριστιανικόν κό-
σμον απανταχού της Γής.

Μετ’ ευχών, η Γερόντισσα Αγνή
Τηλέφωνα επικοινωνίας:  

2710223498 και 6980336850
Για την μεταφορά, Γ. Οικονομοπούλου

Ιερά Μονή Επάνω Χρέπας
Έκκληση της Ηγουμένης


