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Οἱ πζτρεσ 

 

Πζτρεσ! Σί εἶναι οἱ πζτρεσ; Πζτρεσ! Δθλαδι, τίποτα! Ποιὸσ δίνει ςθμαςία ς᾿ αὐτζσ; 

Ποιὸσ χάνει τὸν καιρό του μὲ τὶσ πζτρεσ; Δὲν ἀξίηει τὸν κόπο μθδὲ νὰ μιλιςει 

κανζνασ γι᾿ αὐτζσ. Εἶναι τὰ πιὸ καταφρονεμζνα πράγματα τῆσ πλάςθσ. 

Ὡςτόςο, μοῦ φαίνεται, πὼσ αὐτὲσ οἱ τιποτζνιεσ πζτρεσ κ᾿ ἀπομείνουνε μονάχα, 

ὅποτε χαλάςει ὁ κόςμοσ καὶ λείψει κάκε ηωὴ ἀπάνω ςτὴ γῆ. Αὐτὲσ εἶναι ἡ πρϊτθ 

ςφςταςθ τοῦ κόςμου, κι αὐτὲσ κά ῾ναι τὸ τελευταῖο ἀπομεινάρι του. Δὲν 

κουνιοῦνται ἀπὸ τὸν τόπο τουσ, δὲν μιλᾶνε. Μὰ καρρῶ πὼσ ἀκοῦνε καὶ πὼσ 

βλζπουνε. Μᾶσ βλζπουνε ἐμᾶσ τοὺσ ἀνκρϊπουσ κι ὅςα κάνουμε, ἀκοῦνε ὅςα λζμε 

ἐμεῖσ οἱ λιγόηωοι, οἱ ψευτο-κανωμζνοι, καὶ μᾶσ ἐλεεινολογᾶνε γιὰ τὴν ἀνοθςία μασ, 

πὼσ τάχα κὰ κυριζψουμε τὸν κόςμο!  

Οἱ πζτρεσ ποὺ πατοῦςε ἀπάνω τουσ ὁ Ἀχιλλζασ κι ὁ Μζγασ Ἀλζξανδροσ κὰ 

κρυφογελοφςανε μὲ τὴ ματαιοδοξία τουσ, γιατὶ ξζρανε πὼσ κὰ ςβιςουνε πολὺ 

γριγορα, ςὰν καπνόσ, κι αὐτοί, κι οἱ αὐτοκρατορίεσ τουσ, κ᾿ οἱ δόξεσ τουσ, ςὲ καιρὸ 

ποὺ αὐτὲσ κὰ ςτεκόντανε ἀκατάλυτεσ, ὅπωσ καὶ κὰ βρίςκουνται ὡσ τὰ ςιμερα ςὲ 

κάποια μεριά. Ἀπὸ τότε τὶσ πατιςανε χιλιάδεσ ἄνκρωποι, δίχωσ νὰ τὶσ δϊςουνε 

καμμιὰ προςοχι, κι ὅλοι τουσ γινικανε κουρνιαχτόσ, ςὰν νὰ μὴν ᾔρκανε ποτὲσ ςτὸν 

κόςμο. 

 

Φϊτθσ Κόντογλου - Οἱ πζτρεσ, Πρώτη ςφςταςη, ςτερνὸ ἀπομεινάρι τῆσ γῆσ 

http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/fwths_kontogloy/oi_petres.htm  
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Γ. Μία τθλεκάρτα με το Λιδωρίκι και το ςχολείο  

 

Επίλογοσ  



Ειςαγωγή  

 

Η Βϋ τάξθ του Γενικοφ Λυκείου Λιδωρικίου αποφάςιςε με πρωτοβουλία του 

κακθγθτι φιλολόγου κ. Γιάννθ Χαιρετάκθ να πραγματοποιιςει μία δράςθ που 

ςχετίηεται με τθν αρχιτεκτονικι του χωριοφ και του ςχολείου μασ. Η μεκοδολογία 

που ακολουκιςαμε ιταν θ εξισ: 

1) υηιτθςθ ςχετικά με το κζμα, από τθν οποία προζκυψε θ ςφνταξθ ενόσ 

ερωτθματολογίου το οποίο δόκθκε ςε ειδικοφσ επιςτιμονεσ του χωριοφ. 

2) το πλαίςιο των περιπάτων πραγματοποιιςαμε αυτοψίεσ ςε μνθμεία, 

κτιρια και εκκλθςίεσ ςυηθτϊντασ τα ευρφτερα αρχιτεκτονικά τουσ ςτοιχεία. 

3) Η προγραμματιςμζνθ ςυνάντθςθ του κακθγθτι και των μακθτϊν που 

διαμζνουν μόνιμα ςτο χωριό οδιγθςε ςτθν καταγραφι δεδομζνων από τα 

πετρόχτιςτα ςπίτια ςτον κεντρικό δρόμο. Πιο ςυγκεκριμζνα καταγράψαμε 

και φωτογραφίςαμε τισ οικοδομικζσ πινακίδεσ ςτισ οικίεσ, οι οποίεσ 

περιζχουν ςυνικωσ τα ονόματα ι τα αρχικά των ιδιοκτθτϊν, τθ χρονολογία 

καταςκευισ και διάφορα κρθςκευτικά ςφμβολα (ςταυρόσ, κυπαρίςςι). 

4) τον χϊρο του ςχολείου, το ςφνολο των μακθτϊν εντόπιςε και επζλεξε 

οριςμζνα γκράφιτι, ςυνκιματα κ.λπ. ςτουσ τοίχουσ, τισ κολϊνεσ και ςτα 

άλλα δομικά μζρθ του. τθ ςυνζχεια ακολοφκθςε θ φωτογράφιςθ αυτϊν και 

θ κατάταξι τουσ ανά είδοσ (τραγοφδια, ςυνκιματα, ατάκεσ, τςιτάτα κ.λπ.). 

5) Δφο από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ δράςθ μακθτζσ ξεδίπλωςαν το 

καλλιτεχνικό τουσ ταλζντο ηωγραφίηοντασ όψεισ του ςχολείου και 

δθμιουργϊντασ λογότυπα. 

υνοψίηοντασ, με τθν ολοκλιρωςθ όλων των παραπάνω ακολοφκθςε ςυηιτθςθ 

ςχετικά με τισ εντυπϊςεισ που μασ προκάλεςε θ ςυμμετοχι μασ ςτθ δράςθ. 

Θεωροφμε ότι ωφελθκικαμε: μάκαμε να γινόμαςτε πιο παρατθρθτικοί και να 

εκτιμοφμε τθν ιςτορία του τόπου μασ και όςα μασ περιβάλλουν.   

 

Οι μακθτζσ 

Η. Βουτςελάσ, Μ. Γκιοκαηάι, Β. Κρικζλα, Σ. ζνκο, . ζτα, Ι.-Π. Σαράτςασ, Δ. Σςζλλου 

  



Α. Οι οικίεσ του Λιδωρικίου 

 

 

Λιδωρίκι Φωκίδασ, κεφαλοχϊρι 
και πρωτεφουςα του Διμου 
Δωρίδοσ. 
 
 
 
Βρίςκεται ςτουσ πρόποδεσ τθσ 
Γκιϊνασ ςε υψόμετρο 650 
μζτρων και βρζχεται από τθν 
Λίμνθ του Μόρνου. 

 

 

 

 

 



Α.1. Κατάλογοσ λιθανάγλυφων 

 

 

 

Κάτοψθ του Λιδωρικίου με ςθμειωμζνα τα κτιρια που εξετάςτθκαν (υπόβακρο Google 

Earth) 

  



1 

Είδοσ / χριςθ 
κτθρίου 

Διϊροφο κτιριο. Οικία. 

Θζςθ επιγραφισ / 
λικανάγλυφου  

Πλθςίον τθσ δεξιάσ ακμισ τθσ εξωτερικισ τοιχοποιίασ 

Είδοσ λίκου και 
τεχνικι 

Μάρμαρο. Εγχάρακτθ επιγραφι 

Κείμενο επιγραφισ 
/ διακοςμθτικά 
μοτίβα 

ΚΩΣΑ ΔΟΤΜΑ 

Παρατθριςεισ  Η οικογζνεια ςχετίηεται με τουσ οικογενειακοφσ τάφουσ ςτον 
Άγιο Κωνςταντίνο. Η πλάκα πρζπει να είναι νεϊτερθ 
προςκικθ 

Φωτογραφίεσ  

 

 

 

 

 

 



2 

Είδοσ / χριςθ 
κτθρίου 

Διϊροφο κτιριο. Οικία. 

Θζςθ επιγραφισ / 
λικανάγλυφου 

τθν αριςτερι ακμι τθσ εξωτερικισ τοιχοποιίασ τθσ 
πρόςοψθσ επί του κεντρικοφ δρόμου 

Είδοσ λίκου και 
τεχνικι 

Γκρι αςβεςτόλικοσ. Εγχάρακτθ επιγραφι. 

Κείμενο επιγραφισ 
/ διακοςμθτικά 
μοτίβα 

Α.Θ.ΡΕΛΛΟ 

1/5/57 

Παρατθριςεισ  Η πρόςοψθ του κτθρίου ςτον κεντρικό δρόμο ζχει ςοβατιςτεί 
εν αντικζςει με τισ υπόλοιπεσ πλευρζσ του κτθρίου. 
Διατθρικθκε εμφανισ μόνο θ επιγραφι.  

Φωτογραφίεσ  

 

 

 

  



3 

Είδοσ / χριςθ 
κτθρίου 

Διϊροφο κτιριο. το ιςόγειο εργαςτιριο ηυμαρικϊν.  

Θζςθ 
επιγραφισ / 
λικανάγλυφου 

Σρεισ πλάκεσ. Οι δφο (3.1 και 3.3) βρίςκονται ςτισ ακμζσ τθσ 
εξωτερικισ τοιχοποιίασ. Η τρίτθ (3.2) δίπλα ςτθν κεντρικι είςοδο 
του κτθρίου. 

Είδοσ λίκου και 
τεχνικι 

Γκρι αςβεςτόλικοι. Ανάγλυφθ διακόςμθςθ. Εγχάρακτεσ 
επιγραφζσ. 

Κείμενο 
επιγραφισ / 
διακοςμθτικά 
μοτίβα 

3.1 

 

Σρίλοβοσ ςταυρόσ 

Γ.Π.Γεωργακόπουλοσ 

3.2 

24 Ιουνίου 

1890 

Ι. ΓΕΩΡΓΑΚΟ 

3.3 Εντόσ 
εξάγωνου 
πλαιςίου 

 

1886 

Παρατθριςεισ  Πικανϊσ κάποια να ζχει εντοιχιςτεί ςε μεταγενζςτερο χρόνο. 

Φωτογραφίεσ  

 

 

3.1 

    

3. 2                                                            3.3                                     

 

 

 

 

 



4 

Είδοσ / χριςθ 
κτθρίου 

Διϊροφο κτιριο. Οικία.  

Θζςθ επιγραφισ / 
λικανάγλυφου 

τθ δεξιά ακμι τθσ εξωτερικισ τοιχοποιίασ 

Είδοσ λίκου και 
τεχνικι 

Καφζ αςβεςτόλικοσ. Εγχάρακτθ επιγραφι 

Κείμενο επιγραφισ 
/ διακοςμθτικά 
μοτίβα 

Εντόσ εγχάρακτου πλαιςίου 

 

Δ.Ν.Κ 

1947 

Παρατθριςεισ   

Φωτογραφίεσ  

 

 

 

  



5 

Είδοσ / χριςθ 
κτθρίου 

Διϊροφο κτιριο. Οικία.  

Θζςθ επιγραφισ / 
λικανάγλυφου 

τθν αριςτερι ακμι τθσ εξωτερικισ τοιχοποιίασ 

Είδοσ λίκου και 
τεχνικι 

Γκρι αςβεςτόλικοσ. Ανάγλυφθ επιγραφι. 

Κείμενο επιγραφισ 
/ διακοςμθτικά 
μοτίβα 

Εντόσ πλαιςίου. 

ΜΑΙΟ 

1874 

Παρατθριςεισ   

Φωτογραφίεσ  

 

 

 

  



6 

Είδοσ / χριςθ 
κτθρίου 

Ιςόγειο κτιριο. Σαβζρνα. 

Θζςθ επιγραφισ / 
λικανάγλυφου 

τθν αριςτερι ακμι τθσ εξωτερικισ τοιχοποιίασ 

Είδοσ λίκου και 
τεχνικι 

Γκρι αςβεςτόλικοσ. Εγχάρακτθ επιγραφι. 

Κείμενο επιγραφισ 
/ διακοςμθτικά 
μοτίβα 

Εντόσ εγχάρακτου πλαιςίου. 

1928 

Παρατθριςεισ   

Φωτογραφίεσ  

 

 

 

  



7 

Είδοσ / χριςθ 
κτθρίου 

Ερείπιο κτθρίου. Καφετζρια. 

Θζςθ επιγραφισ / 
λικανάγλυφου 

τθ δεξιά ακμι τθσ εξωτερικισ τοιχοποιίασ 

Είδοσ λίκου και 
τεχνικι 

Γκρι αςβεςτόλικοσ. Εγχάρακτθ επιγραφι.  

Κείμενο επιγραφισ 
/ διακοςμθτικά 
μοτίβα 

Εντόσ εγχάρακτου πλαιςίου. Η επιγραφι αναπτφςςεται ςε 4 
ςτίχουσ που ορίηονται από κανόνεσ.  

 

*όνομα+ 

*…+ 26 *μήνασ+ 

189(5ή7) *…+ 

Α *..+ 

Παρατθριςεισ   

Φωτογραφίεσ  

 

 

 

  



8 

Είδοσ / χριςθ 
κτθρίου 

Ιςόγειο κτιριο. Οικία. 

Θζςθ επιγραφισ / 
λικανάγλυφου 

τθν αριςτερι ακμι τθσ εξωτερικισ τοιχοποιίασ 

Είδοσ λίκου και 
τεχνικι 

Γκρι αςβεςτόλικοσ. Εγχάρακτθ επιγραφι.  

Κείμενο επιγραφισ 
/ διακοςμθτικά 
μοτίβα 

1890 

Παρατθριςεισ   

Φωτογραφίεσ  

 

 

 

  



9 

Είδοσ / χριςθ 
κτθρίου 

Ιςόγειο υπερυψωμζνο κτιριο με υπόγειο. Οικία. 

Θζςθ επιγραφισ / 
λικανάγλυφου 

Δίπλα ςτθν κεντρικι είςοδο του κτθρίου 

Είδοσ λίκου και 
τεχνικι 

Γκρι αςβεςτόλικοσ. Ανάγλυφθ επιγραφι. 

Κείμενο επιγραφισ 
/ διακοςμθτικά 
μοτίβα 

1881 

Παρατθριςεισ   

Φωτογραφίεσ  

 

 

 

  



10 

Είδοσ / χριςθ 
κτθρίου 

Διϊροφο κτιριο. Οικία. Καφζ-Ουηερί. Μανάβικο. 

Θζςθ επιγραφισ / 
λικανάγλυφου 

τθ δεξιά ακμι τθσ εξωτερικισ τοιχοποιίασ. Η επιγραφι 
καλφπτεται εν μζρει από καλϊδιο και ςωλινα. 

Είδοσ λίκου και 
τεχνικι 

Καφζ αςβεςτόλικοσ. Εγχάρακτθ διακόςμθςθ και επιγραφι. 

Κείμενο επιγραφισ 
/ διακοςμθτικά 
μοτίβα 

Κυπαρίςςι. Εντόσ εγχάρακτου πλαιςίου:  

192(3;) 

20 Ιουνίου (;) 

Παρατθριςεισ   

Φωτογραφίεσ  

 

 

 

  



11 

Είδοσ / χριςθ 
κτθρίου 

Διϊροφο κτιριο. Οικία. Αποκικθ.  

Θζςθ επιγραφισ / 
λικανάγλυφου 

τθν αριςτερι ακμι τθσ εξωτερικισ τοιχοποιίασ 

Είδοσ λίκου και 
τεχνικι 

Γκρι αςβεςτόλικοσ. Εγχάρακτθ διακόςμθςθ και επιγραφι.  

Κείμενο επιγραφισ 
/ διακοςμθτικά 
μοτίβα 

Κυπαρίςςια, ςταυρόσ.  

1908 (πάνω από τον ςταυρό) 

 

Παρατθριςεισ   

Φωτογραφίεσ  

 

 

 

  



12 

Είδοσ / χριςθ 
κτθρίου 

Διϊροφο κτιριο. Οικία.  

Θζςθ επιγραφισ / 
λικανάγλυφου 

τθν αριςτερι ακμι τθσ εξωτερικισ τοιχοποιίασ 

Είδοσ λίκου και 
τεχνικι 

Καφζ αςβεςτόλικοσ. Εγχάρακτθ επιγραφι. 

Κείμενο επιγραφισ 
/ διακοςμθτικά 
μοτίβα 

Εντόσ διπλοφ εγχάρακτου πλαιςίου. Κανόνασ χωρίηει τουσ 
δφο ςτίχουσ. 

ΓΒ .. 

1955 

Παρατθριςεισ   

Φωτογραφίεσ  

 

 

 

  



13 

Είδοσ / χριςθ 
κτθρίου 

Ιςόγειο κτιριο. Οικία.  

Θζςθ επιγραφισ / 
λικανάγλυφου 

τθ δεξιά ακμι τθσ εξωτερικισ τοιχοποιίασ 

Είδοσ λίκου και 
τεχνικι 

Γκρι αςβεςτόλικοσ. Εγχάρακτθ επιγραφι.  

Κείμενο επιγραφισ 
/ διακοςμθτικά 
μοτίβα 

ΝΚ Παϖαδ/ολο 

23/11/52 

Παρατθριςεισ  Σο δεφτερο π αποδίδεται καλλιγραφικά. 

Φωτογραφίεσ  

 

 

 

  



14 

Είδοσ / χριςθ 
κτθρίου 

Διϊροφο κτιριο. Οικία. 

Θζςθ επιγραφισ / 
λικανάγλυφου 

Και ςτισ δφο ακμζσ τθσ εξωτερικισ τοιχοποιίασ 

Είδοσ λίκου και 
τεχνικι 

Γκρι αςβεςτόλικοσ. Εγχάρακτεσ επιγραφζσ. 

Κείμενο επιγραφισ 
/ διακοςμθτικά 
μοτίβα 

14.1 Εντόσ ανάγλυφου 
ρόμβου: 

 

ΚΑΠΠΟ 

1931 

14.2 Εντόσ ορκογϊνιου 
εγχάρακτου πλαιςίου: 

 

1931 

Π. ΚΑΡ 

Παρατθριςεισ  Η οικία ανικει ςτθν οικογζνεια Καραμιτςου. 

Φωτογραφίεσ  

 

     

               14.1                                           14.2 

 

  



15 

Είδοσ / χριςθ 
κτθρίου 

Ιςόγειο κτιριο. Οικία.  

Θζςθ επιγραφισ / 
λικανάγλυφου 

τθν αριςτερι ακμι τθσ εξωτερικισ τοιχοποιίασ. Η επιγραφι 
καλφπτεται εν μζρει από διάφορα καλϊδια και ςωλινεσ. 

Είδοσ λίκου και 
τεχνικι 

Καφζ αςβεςτόλικοσ. Εγχάρακτθ επιγραφι.  

Κείμενο επιγραφισ 
/ διακοςμθτικά 
μοτίβα 

5 ΕΠ/ΡΙΟΤ 

1931 

Ν ΜΠΟΒΙΑΣΗ 

Παρατθριςεισ   

Φωτογραφίεσ  

 

 

 

  



16 

Είδοσ / χριςθ 
κτθρίου 

Διϊροφο κτιριο. Οικία.  

Θζςθ επιγραφισ / 
λικανάγλυφου 

τθν αριςτερι ακμι τθσ εξωτερικισ τοιχοποιίασ 

Είδοσ λίκου και 
τεχνικι 

Γκρι αςβεςτόλικοσ. Εγχάρακτθ διακόςμθςθ και επιγραφι. 

Κείμενο επιγραφισ 
/ διακοςμθτικά 
μοτίβα 

Εντόσ εγχάρακτου πλαιςίου: 

1923 

Κυπαρίςςι. ταυρόσ 

Α Χ  

Παρατθριςεισ   

Φωτογραφίεσ  

 

 

 

  



17 

Είδοσ / χριςθ 
κτθρίου 

Διϊροφο κτιριο. Οικία.  

Θζςθ επιγραφισ / 
λικανάγλυφου 

τθν αριςτερι ακμι τθσ εξωτερικισ τοιχοποιίασ 

Είδοσ λίκου και 
τεχνικι 

Γκρι αςβεςτόλικοσ. Εγχάρακτθ επιγραφι. 

Κείμενο επιγραφισ 
/ διακοςμθτικά 
μοτίβα 

Εντόσ εγχάρακτου πλαιςίου.  

1925 

Παρατθριςεισ   

Φωτογραφίεσ  

 

 

 

 

 

 

 



18 

Είδοσ / χριςθ 
κτθρίου 

Διϊροφο κτιριο. Οικία.  

Θζςθ επιγραφισ / 
λικανάγλυφου 

Επάνω από τθν κεντρικι είςοδο του κτθρίου, ςτο οριηόντιο 
διάηωμα (ςενάη) από ςκυρόδεμα (μπετόν). 

Είδοσ λίκου και 
τεχνικι 

Εγχάρακτθ επιγραφι. 

Κείμενο επιγραφισ 
/ διακοςμθτικά 
μοτίβα 

1950 ΚΩΝ. ΓΟΤΡΑ 

Παρατθριςεισ   

Φωτογραφίεσ  

 

 

 

 

 

  



Α.2. Ερωτηματολόγια 

 

Διαμορφϊςαμε ζνα ερωτθματολόγιο και το απευκφναμε ςε διάφορουσ κατοίκουσ 

και ειδικοφσ επιςτιμονεσ του τόπου μασ. 

Γεληθό Λύθεην Ληδωξηθίνπ 

Β΄ ηάμε 

 

«Όηαλ κηινύλ νη πέηξεο». Η αξρηηεθηνληθή θπζηνγλωκία ηνπ 

Ληδωξηθίνπ 

 

Δξσηεκαηνιόγην 

 

1) Πείηε καο πνηα είλαη ε εηδηθόηεηά ζαο. 

2) Πνηα είλαη ε ζρέζε ζαο κε ην Ληδσξίθη; 

3) Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ην Ληδσξίθη αξρηηεθηνληθά; 

4) Καζνξίδεη (ή πσο επεξεάδεη) ην πεξηβάιινλ ηελ επηινγή πιηθώλ 

δόκεζεο; Πνηα είλαη απηά; 

5) Γηαηί δελ ππάξρνπλ πνιιά πιηλζόθηηζηα ζπίηηα, όπσο ζηελ Ιηέα ή ηελ 

Άκθηζζα γηα παξάδεηγκα; 

6) ήκεξα βιέπεηε λα επηδηώθεηαη θάπνηα ζύλδεζε κε ηελ παξαδνζηαθή 

αξρηηεθηνληθή; 

 
 

 

 

 

 

 

 



Ερωτθματολόγιο 1. Προσ Αφροδίτθ Λακαφϊςθ 

 

1) Πείηε καο πνηα είλαη ε εηδηθόηεηά ζαο. 

Αξρηηέθησλ - Μεραληθόο 

2) Πνηα είλαη ε ζρέζε ζαο κε ην Ληδωξίθη; 

Από ην Ληδσξίθη θαηαγόηαλ ε  κεηέξα κνπ. Δδώ έκελε ε γηαγηά κνπ θαη 

εξρόκνπλ ηα θαινθαίξηα. λεηξό κνπ ήηαλ λα κείλσ εδώ θαη έγηλε 

πξαγκαηηθόηεηα. Δίλαη θαη ηόπνο ηεο εξγαζίαο κνπ.   

3) Πωο ζα ραξαθηεξίδαηε ην Ληδωξίθη αξρηηεθηνληθά; 

Ήηαλ έλα πνιύ όκνξθν ρσξηό. Μεηά ην 1997, νπόηε έγηλε έλαο ζεηζκόο, 

έδσζαλ θίλεηξα γηα λα γίλνπλ αιιαγέο ζηηο όςεηο ησλ θηεξίσλ ώζηε λα 

εκθαληζηεί ε πέηξα. Παξνπζηάδεη άλαξρε δόκεζε, έρεη θάπνηα ζηνηρεία 

παξαδνζηαθά πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ. 

4) Καζνξίδεη (ή πωο επεξεάδεη) ην πεξηβάιινλ ηελ επηινγή πιηθώλ 

δόκεζεο; Πνηα είλαη απηά; 

αθώο λαη. Πξσηίζησο ρξεζηκνπνηνύληαη ηα πιηθά ηνπ ηόπνπ, ε πέηξα. 

5) Γηαηί δελ ππάξρνπλ πνιιά πιηλζόθηηζηα ζπίηηα, όπωο ζηελ Ιηέα ή 

ηελ Άκθηζζα γηα παξάδεηγκα; 

Γηα ιόγνπο πιεζώξαο ηνπ πιηθνύ ηεο πέηξαο. Καη ηνπ νξεηλνύ 

πεξηβάιινληνο. Τπάξρνπλ αξθεηέο απνζήθεο από πιίλζνπο.  

6) ήκεξα βιέπεηε λα επηδηώθεηαη θάπνηα ζύλδεζε κε ηελ 

παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή; 

Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αλαδεηρηνύλ νη πεηξόθηηζηεο νηθίεο. Σα ζπίηηα 

θαηαζθεπάδνληαη ζε κεγαιύηεξε θιίκαθα. 

 

 

 

 

 



Ερωτθματολόγιο 2. Προσ Νίκο Πανάγο 

 

1) Πείηε καο πνηα είλαη ε εηδηθόηεηά ζαο. 

Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο (καζεκαηηθόο, ειαηνρξσκαηηζηήο, κνπζηθόο, 

νηθνδόκνο, αγξόηεο) 

2) Πνηα είλαη ε ζρέζε ζαο κε ην Ληδωξίθη; 

Δίλαη ηόπνο θαηαγσγήο κνπ.   

3) Πωο ζα ραξαθηεξίδαηε ην Ληδωξίθη αξρηηεθηνληθά; 

Δίλαη νηθηζκόο κε κεηθηό ραξαθηήξα. Παιαηόηεξα ηα ζπίηηα δηαθξίλνληαλ 

ζε αζηηθά (ζηνλ Κάησ Μαραιά), θαη αγξνηηθά (ζηε ζπλνηθία Βαξνύζη). 

ην ηζόγεην ζηεγάδνληαλ νη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζηνλ 

όξνθν νη ρώξνη δηακνλήο. Κάζε ζπίηη είρε ηνλ θνύξλν ηνπ ζε εμσηεξηθό 

ρώξν, ηελ ηνπαιέηα θαη ην πεγάδη. 

4) Καζνξίδεη (ή πωο επεξεάδεη) ην πεξηβάιινλ ηελ επηινγή πιηθώλ 

δόκεζεο; Πνηα είλαη απηά; 

100 %. Υξεζηκνπνηείηαη ε πέηξα. 

5) Γηαηί δελ ππάξρνπλ πνιιά πιηλζόθηηζηα ζπίηηα, όπωο ζηελ Ιηέα ή 

ηελ Άκθηζζα γηα παξάδεηγκα; 

Οη πιίζνη ρξεζηκνπνηνύληαλ κόλν ζε απνζήθεο θπξίσο, αιιά θαη ζε 

κεζνηνηρίεο ζπηηηώλ, όηαλ ήζειαλ λα ρσξίζνπλ κηα πεξηνπζία 

(«αδεξθνκνίξηα»). 

6) ήκεξα βιέπεηε λα επηδηώθεηαη θάπνηα ζύλδεζε κε ηελ 

παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή; 

Από ηηο δεθαεηίεο 1980/1990 έρεη επηζηξέςεη ε αηζζεηηθή ηεο πέηξαο. 

Παιαηόηεξα ηα ζπίηηα ήηαλ ζνβαηηζκέλα, δηόηη κεηά ηελ ππξπόιεζε ηνπ 

Ληδσξηθίνπ από ηνπο Γεξκαλνύο ν ζνβάο ήηαλ ν κόλνο ηξόπνο γηα λα 

θαιπθζνύλ νη καπξηζκέλνη-θακέλνη ηνίρνη.   



Β. Σο κτήριο του ςχολείου 

 

 

τθν αίθουςα 
διδαςκόντων υπάρχει 
ςχζδιο του ςχολείου  
ςτθν αρχικι φάςθ 
καταςκευισ του. 
Αναγράφεται ο 
αρχιτζκτονασ του 
ςχολείου Ορζςτθσ 
Φιντικάκθσ. 
 

 

τα Γενικά Αρχεία του 
Κράτουσ βρικαμε τα ςχζδια 
του ςχολείου μασ (1954 κ.ε.) 
 
http://arxeiomnimon.gak.gr/bro
wse/resource.html?tab=tab02&i
d=585845 

 
 

 

 

το εργαςτήριο 
Πληροφορικήσ εντοπίςαμε 
μία μακζτα του ςχολείου μασ!  
 
 
 
 
τθν πινακίδα που τθ 
ςυνοδεφει διαβάηουμε: 
 

 
Εργασία τεχνολογίας Β Γυμνασίου έτος 2011-2012 

 

Αλίου Γεωργία, Αμπντούλου Χριστίνα, Αχμέτ-Σούλα Αλέξανδρος, Γκόλφη Κατερίνα, 

Γκυρτή Μαρία, Κοντογιώργος Ιωάννης, Κουτονιά Μαρία, Κυριαννάκη Βίκυ, Μποβιάτση 

Παναγιώτα, Παπαγεωργίου Αναστάσιος, Φωτοπούλου Μαρία, Χουσένη Μαρία 

 

Υπεύθυνος Καθηγητής: Μισαηλίδης Άνθιμος 

http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?tab=tab02&id=585845
http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?tab=tab02&id=585845
http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?tab=tab02&id=585845


Β.1. Γκράφιτι ςτουσ τοίχουσ του 

ςχολείου 

 

1 ξνθνο θηεξίνπ, 

θνιώλα  

 

«moet et chandon» 

 

Queen: Killer Queen 

 
 

2 ξνθνο θηεξίνπ, 

θνιώλα 

 

«ΚΑΛΤΣΔΡΑ DIVA 

ΠΑΡΑ ΒΑΙΚΙΑ» 

 

Από Soula Glamorous 

(influencer) 

 
 



3 ξνθνο θηεξίνπ, 

εμσηεξηθόο ηνίρνο 

 

«ΜΔ ΜΑΣ ΚΑΙ ΒΙΑ 

ΓΔ ΓΙΝΔΣΑΙ 

ΠΑΙΓΔΙΑ» 

 

ύλζεκα 

 
 

4 ξνθνο θηεξίνπ, 

εμσηεξηθόο ηνίρν  

 

«Α ΜΠΟΤΜΔ 

ΦΡΑΓΜΟ ΣΟ 

ΠΑΡΔΛΘΟΝ ΓΙΑΣΊ 

ΔΙΜΑΣΔ ΣΟ 

ΜΔΛΛΟΝ»  

 

ύλζεκα 

 
 

 

 

 



5 ξνθνο θηεξίνπ, 

αίζνπζα Γ3, πεξβάδη  

 

ηίρνη ηξαγνπδηώλ  

 

Τπόγεηα Ρεύκαηα, 

Κσζηήο Μαξαβέγηαο, 

Red Hot Chilli 

Peppers, Marilyn 

Manson, Pink Floyd, 

Ππμ Λαμ 

 
  

6 ξνθνο θηεξίνπ,  

αίζνπζα Γ3, πεξβάδη  

 

«true heaven is a 

place on earth» 

 

Belinda Carlisle, 

Heaven is a place on 

earth 

 
7 ξνθνο θηεξίνπ, 

αίζνπζα Γ1, πεξβάδη 

πίζσ.  

 

 

Σξαγνύδη,  

ηηράθη 

ζπλαηζζεκαηηθήο 

κνλαμηάο 

 

 

Πέηξνο 

Μπνπζνπιόπνπινο 

 

 



Β.2 χζδια κτηρίου και λογότυπα 

 

χεδιάςαμε και εμείσ το κτιριο του ςχολείου μασ και κάποια λογότυπα! 

 

Μάριοσ Γκιοκαηάι 

 

Μάριοσ Γκιοκαηάι 



 

Μάριοσ Γκιοκαηάι 

 

 

Μάριοσ Γκιοκαηάι 

 



 

Σηοάνα ζνκο   

 

 

Σηοάνα ζνκο   

 

 

  



Γ. Μία τηλεκάρτα με το Λιδωρίκι  

και το ςχολείο 

 

Εντοπίςαμε και μία τηλεκάρτα με το Λιδωρίκι! τθ μία όψθ εικονίηεται το φράγμα 

του Μόρνου, ενϊ ςτθν άλλθ το χωριό, όπου κεντρικι κζςθ καταλαμβάνει το κτιριο 

του ςχολείου μασ. 

 

 

 

 

 



Επίλογοσ 

 

Και αυτι θ ςχολικι χρονιά (2021-2022) ιταν αρκετά δφςκολθ για τουσ 

μακθτζσ και τουσ διδάςκοντεσ. Η επιςτροφι από ζνα ζτοσ τθλεκπαίδευςθσ, οι 

κανόνεσ υγιεινισ και προςταςίασ εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ COVID-19, και οι 

περιοριςμοί που όλα τα παραπάνω δθμιοφργθςαν επζβαλαν ςυγκεκριμζνουσ 

ρυκμοφσ και κακόριςαν ςε μεγάλο βακμό τισ δραςτθριότθτζσ μασ. 

«Όταν μιλοφν οι πζτρεσ». Η αρχιτεκτονική φυςιογνωμία του Λιδωρικίου είναι 

θ δράςθ που υλοποιιςαμε φζτοσ με τθ Βϋ τάξθ του Λυκείου. Μια δράςθ που είχε 

ωσ αντικείμενο το «δομθμζνο περιβάλλον» μασ (οικιςμόσ και ςχολείο) και ςτόχο 

αρχικά τθν εξωςτρζφεια των μακθτϊν προσ τθν κοινωνία και τελικά τθ γνωριμία με 

τον τόπο τουσ μζςα από ζνα ειδικό κζμα. 

Οι μακθτζσ τθσ Βϋ τάξθσ εργάςτθκαν υποδειγματικά, με όρεξθ και εξαιρετικά 

καλι διάκεςθ. Σουσ ευχαριςτϊ κερμά και από τθ κζςθ αυτι.  

 

Δρ Γιάννθσ Χαιρετάκθσ 

Φιλόλογοσ    
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