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Αναστόσιος Γ. Λεβέντης (1901-1978) 

Συμπληρώθηκαν πριν μερικές μέρες 

δέκα χρόνιο οπό το θόνοτο του Μεγόλου 

Εθνικοu Ευεργέτη της Κuπρου και του Ελλn

νισμοu, Ανοστόσιου Γ. Λεβέντη. Το όνομό του 

συνδέθηκε όμεσο τόσο με τον τόπο της κο

τογωγnς του όσο και με τις χώρες όπου ονό

πτυξε την επιχειρημοτικr'Ι του δροστηριότnτο 

την Αφρικr'Ι. τη Γολλfο, την Αγγλfο .... Δεν 
πρόκειται στο σnμeρινό μου όρθρο να 

γρόψω τn βιογραφία του, ολλό θα προσπο

θr'Ισω οπό τις λίγες φορές που τον συνόντη

ση να δώσω τnν προσωπικr'Ι μου μαρτυρία 

γιο τnν προσωπικότητα και την προσφορό 

του. 

Βέβαιο, ο Ανστόσιος Λεβέντης δεν 

ονr'Ικει στnν τόξn των συνηθισμένων ευεργε

τών του Έθνους, και έτσι, εκείνοι που τον 

γνώρισαν περισσότερο σον ευεργέτη τους 

δεν τον ξεχνοuν. Θυμό μαι όταν τον πρωτοεf

δο στο γροφεfο του στο Παρίσι - φοιτnτnς 

τότε- nτον η πρώτn φορό που του μιλοuσο 

οπό κοντό και γνώριζα το πλοuσιο οισθnμο

το τnς ψυχr'Ις του που το χοροκτnριζε η 

οπλότnτο, η ευγένεια, η κολωσUνn, n μετριο
φροσ(.ινn, n ουτοπόρνnσn. 

Ήμουν κι εγώ τότε, τn μέρα που τον 

συνόντnσn και συνομfλησο μοζ! του ένας 

όσnμος, φτωχός φοιτnτnς. Κι όμως μπόρεσε 

εκεfνος ο Μεγόλος ευεργnέτnς του Έθνους 

να καταδεχθεί να με δει και να συνομιλr'Ισει 

μοζl του. Εκεfνος ο Ανοσrόσιος Λεβέντnς, 

ξεκrνησε φτωχ~ νέος οπό το χωριό του, τnν 

Πέτρο έγιw. ένας από τους πιο πλοuσιους 

ανθρώπους του κόσμου, αλλό διατnρησε 

μέχρι και το τέλος τnς ζωr'Ις του την αγόπn 

του γιο κόθε τι που εrχε σχέση με τον τόπο 

του Δρα Ανδρέα Τηλλυpίδη 

της κοτογωγnς του και ό,τι nτον Ελλnνικό. 

Δεν ξέχασε ποτέ το πως ξεκfνnσε και μου 

διηγότονε τις περιπέτειες και τους ογlί.)νες 

του, τους μόχθους και τις αγωνίες του νιο να 

φθόσει εκεί που έφθασε. Κι όλο το έλεγfll με 

τ'όσn μετριοφροσuνη χωρ!ς καμμιό μεγαλο

μανfο r'l περιαυτολογία. Στο τέλος μου ζήτη
σε μια χόρn: Να προσεuχομοι γι' αυτόν. Αυτό 

nτον που μου έκανε τη μεγαλίιτερn εντ(ιnω

ση: 

Ασφαλώς ο Ανοσrόσιος Λεβέντnς 

πρόκοψε και τίμησε τον τόπο του όχι μόνο 

γιοτ! nταν ένας σπόνιος δημιουργικός εnιχει

ρημοτίας που εργαζότανε με μεθοδικόmτα, 

με ευθuτnτα, δικαιοσuνη και ειλικρfνειο, 

αλλό γιατί περισσότερο η κινnτnρια και εμ

πνευστr'Ιρια δuνομn του r'Ιτον η βαθειά. του 

πίστn και ευλόβεια στο Θεό. Ανογνώριζi ότι 

όλος αυτός ο υλικός πλοΟτος που εfχε δεν 

του οvnκε ολλό πίστευε ότι ήταν Εκεrναιnου 

τον βοnθnσε να τον αποκτήσει και συνιnώς 

έπρεπε να τον διαθέσει σε έργα φιλανθρω

πίας. 

Ο Θεός του χόρισε πολλό τόλα'Ιiτα κι 

εκεfνος, με τιμιότnτο και δικαιοσUνn, τα αύ

ξανε όχι με λόγιο και για τον εαυτό του, αλλό 

με έργα και για τους όλλους. Μιμnθnκε ·τον 

ΚΟριο στnν πορεία του nόνω στη γn και έγινε 

ευεργέτnς και αγκόλιοσε πλr'Ιθος νέων που 

τους ευεργέτησε. Το δώρο αυτό που του χό

ρισε ο Θεός, το διέθετε με ξεχωριστr'Ι σεμνό

τητα και ταπε!νωσn για το καλό των συναν

θρώπων του, για τα «κανό». Οι πλοΟοιες 

προσφορές του και οι πρόξεις του d όλους 
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τους τομείς που βοnθούσε nσσν χωρίς 

οντάλλαγμσ. 

Κάποτε, στο nολuφnμισμένο και πα-

γκοσμίου κυκλοφορίας HEADERS 
DIGEST γράφτnκaν τα πιο κάτω 
κτa για ης δρασrnριότnτες του Ανασrάσιου 

Λεβέντn. 

« ... Σnμερον ο μεγαλύτερος σuναγωνι

σrnς τnς UNΠED AFRICA εfvaι Έλλnν 

ονόματι Α. Λεβέvτnς. του οποίου τα μοντέρ·· 

να γραφεία εις το ΜΓΟΣ σφύζουν από ζωn 

και εμπορικn κfvnσn. Ο θρύλος τnς 

σεως τnς τερασrίaς εμπορικnς εππυχίaς του 

ασυναγωvίσrου αυτού Έλλnνος όη οι 

μαύροι τnς Δυηκnς Αφρικr1ς, με ειδικό τύ

μπανα σrέλνουν μηνύματα εις ολόκλnρον 

τnν χώραν λέγοντας «Αγοράζετε μόνο αn6 

τον Λεβέντn. Είναι δικός μας άνθρωπος». 

Αvαγνώρισrn παvανθρώπιvn από τον 

τρC.•nο με τον onoio εργάστnκε. και σαν τf .. 
μιος επιχεφπματfας απόκτnαε τnν εμπιστο

Ο(JVn όλων των 

ΤΟ TOU ΚΟ! ΤΟ <::>t:WkJUlJ-

0€ μάλιστα σαν ένα λεπούργnμο τnς απο

του σ' 

Και Π ΟUΟΙασrικιΊ αυτn 

συμμετοχrΊ του και οι αγc()νες του ·· είχαν σαν 
εnιστέγααμα τnv επιτυχία των στόχων του γιο 

μια πανανθρώπινο δηωιοσύνπ και διακονία. 

ο από τnv aρxn τπς σταδισ· 

δρομίσς του έγΙVε προς 

όπου για τον εαυτό του 

τπτα και οϊους uπαλλnλους του nτav ο 

ΕΠΙΕΙΚnς, Ο τους ... ri 

Ο Αναστάσιος Λεβένπ:ς fπav aπόφοι

τος μιας μεγόλnς και απάνιος σχολnς ·· τnς 
aνθρωπιάς .. όπου με ζnλο και μόχθο πr'φε 
το πιο σπουδαίο πτuχfο- του ανθρώπου, Έτσι 

έμαθε στο σχολείο aυτό να αγωνίζεται να 

εργάζεται με τιμιότnτα και μόχθους και 
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τέλος, να νικά και να γνωρfζει όλεc; ης 

αξίες που σφράγισαν όλn του τnν ζωn. 

Έμαθε «nώς να ελευθερώνεται ο άνθρωπος 

οπό τον θεσμό τnς περιουσίας του». Πpόγ

μοη έγινε πλούσιος με τrιν εργαηκότnτό του, 

τnv ζωντάνια και τον δυναμισμό του, Δεν τον 

ενδιέφερε n κολοπέραοn n δικn του n των 
συγγενών του, αλλά εκεiνπ του ανθρώηοu. 

Έζποε μια nολυκύμαντn και αnοφασισηκn 

ζωr\ μόχθnαε και αγωvfστnκε σκλnρά όnou, 

στο τέλος, κατέκτnσε το εμπόριο μ€οQ ο' fνa 

θρίαμβο. 

Πέι:Ό όμως από όλες τις εnιτuχiες, το 

nλούτr: και ης δόξες ο Αναστόσιός Λεβέ-

• vτnς παραμένΕΙ άνθρωπος. Και ι1τaν αυτός 
· ο άνθρωπος. Και nταv aυτός ο ολοκλrιρωμέ
νος τύπος του ανθρώπου nou μαζf με τα 
όλλα ψυχικό του χαρίσματα και τις; 

αναδεικνύεται μεγάλος διδάσκαλος τος ψΝ 

ναι6τnτας, τrΙς αξιοπρέπειας και της 

θρωπίας. Αλλά nταν και ο όνθρωnος με 

Ήταν σμετακrνπτος και 

αρχές του. γνnσιος και πnγοίος στα αισθιΊ-

ματό του. Πίστευε όη με τn 

nταν n κορυφαία των 
nρεμfα πνεύματος σε 

αναβρασμού. Αθόρυβος κοι 

όμεσσ: «Μ' αρέσει να βλέπω έναν ,...,., . ..,,...,,.,c,, 

nερnφανο για τον τόπου όπου ζει, μ' 

να βλέπω έναν άνθρωπο να ζε; με τέτοιο 

τρόπο ιiιστε ο τόπος του να υnερnφανεύετσι 

για κεfvov». 

Π άλλο μπορούσε ν' αγαnnσει πιο 


