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Ο  Οδυςςζασ Ελφτθσ γεννικθκε ςτισ 2 Νοεμβρίου του 1911 

ςτο Θράκλειο  τθσ Κριτθσ. Το 1917 όταν ιταν μόλισ 6 ετϊν , 

γράφτθκε ςτο  ιδιωτικό λφκειο του Δ.Ν. Μακρι ,όπου κα 

φοιτιςει μια επταετία. Ζναν χρόνο αργότερα πζκανε θ 

εικοςάχρονθ αδερφι του Μυρςίνθ , από τθν μεγάλθ επιδθμία 

τθσ ιςπανικισ γρίπθσ. Στθν Λωηάννθ το 1922 δόκθκε ςτον 

Οδυςςζα θ ευκαιρία να ςυναντιςει τον Ελευκζριο Βενιηζλο. 

Το 1924 εγγράφθκε ςτο Γϋ Γυμνάςιο Αρρζνων. Εκεί άρχιςε θ 

ςυνεργαςία του με το περιοδικό «Θ Διάπλαςισ των Ραίδων». 

Στισ 15 Λουλίου 1925 πεκαίνει από πνευμονία ο πατζρασ του. 

Τθν χρονιά εκείνθ ξεκινλά θ επαφι του με τθν ποίθςθ του 

Κωνςταντίνου Καβάφθ , ενϊ εκδθλϊνεται ολοζνα και 

περιςςότερο θ προτίμθςι του ςτθν λογοτεχνία. Αργότερα, το 

1928 παίρνει το απολυτιριο του Γυμναςίου. Ριζηεται από τθν 

οικογζνειά του να ςπουδάςει χθμικόσ. Ζνα χρόνο αργότερα 

γίνεται θ μεγάλθ του ςτροφι ςτθν ποίθςθ. Δίνει τζλοσ ςτισ 

ςπουδζσ τθσ Χθμείασ . Για τα πρϊτα του ποιιματα 

χρθςιμοποίθςε διάφορα ψευδϊνυμα. Το 1930 γράφεται ςτθν 

Νομικι Σχολι , όπου μεταφράηει κείμενα του Τρότςκι, για τθν 

εφθμερίδα των φοιτθτϊν. Το 1934 γράφει τα «Ρρϊτα Ροιι-

ματα». Το 1941 κάτω από τραγικζσ ςυνκικεσ διαςϊηεται από 

βαρφ κροφςμα κοιλιακοφ τφφου . Ζνα χρόνο μετά εγκαταςτά-

κθκε μόνιμα ςτο Ραρίςι, όπου ζρχεται ςε επαφι με τουσ 

κυριότερουσ εκεί πνευματικοφσ ανκρϊπουσ. Τον Σεπτζμβριο 

του 1951 επιςτρζφει ςτθν Ελλάδα. Ζνα χρόνο μετά ζγινε 

μζλοσ τθσ « Ομάδασ των Δϊδεκα». Το 1953  παραιτείται από 

τθν ομάδα. Το 1972 αρνικθκε να δεχτεί το βραβείο που είχε 

κεςπίςει το δικτατορικό κακεςτϊσ. Ρζντε χρόνια μετά 

αρνικθκε να  γίνει Ακαδθμαϊκόσ. Τον Δεκζμβριο του 1979 του 

απονζμεται το βραβείο Νόμπελ. Το 1987 ταξίδεψε ςτθν Λταλία 

και ανακθρφχκθκε επίτιμοσ διδάκτορασ του Ρανεπιςτθμίου 

τθσ ϊμθσ. Τον Μάιο του ίδιου ζτουσ  αναγορεφτθκε επίτιμοσ                    

 

(ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΘΣ-ςυνζχεια) Διδάκτορασ του Ρανεπιςτθ-

μίου Ακθνϊν. Δυο χρόνια αργότερα του απονεμικθκε το 

παράςθμο του Ανωτάτου Ταξιάρχου τθσ Λεγεϊνοσ τθσ 

Τιμισ. Το 1996 ιταν θ τελευταία χρονιά τθσ ηωισ του. Στισ 

18 Μαρτίου , μια βροχερι μζρα ςτθν Ακινα, ο ποιθτισ 

άφθςε τθν τελευταία του πνοι ςτο ςπίτι τθσ οδοφ Σκουφά 

23  ςτο Κολονάκι. Δεν πρόλαβε να δει τθν παρουςίαςθ 

μιασ επανζκδοςθσ  του βιβλίου του για τθν Σαπφϊ και τα 

τελευταία γραπτά που πρόςφατα είχε δουλζψει.    

ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΝΗ    

 

ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ Ο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ γεννικθκε 

ςτισ 23 Αυγοφςτου του 1864 ςτο χωριό Μουρνιζσ κοντά ςτα 

Χανιά. Ιταν το πζμπτο παιδί του εμπόρου Κυριάκου 

Βενιηζλου και τθσ Στυλιανισ Ρλουμιδάκθ. Θ οικογζνειά του 

αναγκάςτθκε να εγκαταλείψει τθν Κριτθ το 1866, επειδι 

είχε αναμειχκεί ςτθν επανάςταςθ εναντίον των Τοφρκων. 

Ζτςι, όταν ιταν μικρόσ, ζμακε τα πρϊτα του γράμματα  

ςτθν Σφρο, όπου πιγε με τθν οικογζνειά του. Ολοκλιρωςε 

τισ γυμναςιακζσ του ςπουδζσ ςτθν Ακινα. Στα Χανιά 

επζςτρεψε μετά τθν επανάςταςθ. Ο πατζρασ του τον 

προόριηε για ζμπορο, εκείνοσ όμωσ ικελε να ςπουδάςει 

νομικά. Το 1886 ανακθρφχτθκε Διδάκτορασ Νομικισ με 

άριςτα και αμζςωσ επζςτρεψε ςτα Χανιά όπου άρχιςε να 

δικθγορεί και να αναμειγνφεται ςτθν τοπικι πολιτικι. Μετά 

τθν Επανάςταςθ του 1909 κλικθκε από τον Στρατιωτικό 

Σφνδεςμο να αναλάβει τισ τφχεσ τθσ Ελλάδασ. Ρροετοίμαςε 

τθν χϊρα για τουσ Βαλκανικοφσ πολζμουσ , οπότε και θ 

χϊρα διπλαςίαςε ςχεδόν τθν ζκταςθ και τον πλθκυςμό τθσ. 

Ρζκανε το 1936 από μία μορφι γρίπθσ που κατζλθξε ςε 

εγκεφαλικι ςυμφόρθςθ.    Κεωρείται ο μεγαλφτεροσ 

πολιτικόσ τθσ νεότερθσ Ελλάδασ.  

ΟΦΙΑ ΜΠΑΚΟΜΗΣΡΟΤ 
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Από τθν πρϊιμθ εποχι του χαλκοφ , 3θ χιλιετία π. Χ. υπάρχουν 

ενδείξεισ ότι οι πρόγονοί μασ είχαν μελίςςια και δεν ςυνζλεγαν 

απλϊσ το μζλι από αγριομζλιςςεσ που κάνανε τισ φωλιζσ τουσ 

ςτα βράχια και τισ κουφάλεσ των δζντρων. Από τθν προϊςτορία 

μζχρι ςιμερα οι τεχνικζσ δεν ζχουν αλλάξει πάνω ςτθν μελις-

ςοκομία.   Αν και τα ςφγχρονα ξφλινα κουτιά με τισ κινθτζσ 

κθρικρεσ κάνουν τθν δουλειά του μελιςςουργοφ πολφ πιο  

απλι, ανεβάηοντασ και τθν παραγωγικότθτα τθσ μζλιςςασ, οι 

παραδοςιακζσ κυψζλεσ κάκε περιοχισ εγκαταλείφκθκαν 

τελειωτικά ςτα χρόνια μασ από τουσ  μελιςςουργοφσ  τθσ 

τελευταίασ γενιάσ. Οι παλιζσ εκείνεσ κυψζλεσ είναι ςυχνά 

τελείωσ διαφορετικζσ μεταξφ τουσ , ανάλογα με τα υλικά που 

διζκετε ο κάκε τόποσ, π. Χ. κυψζλεσ ςκαμμζνεσ ςε κορμοφσ 

δζντρων , κυψζλεσ από πωρόλικο ςτα Κφκθρα και ενδιαφζ-

ρουςεσ ιταν οι χτιςμζνεσ ςε τοίχουσ κυψζλεσ τθσ Καρδίτςασ.  

ΣΕΛΕΣΙΑ ΧΑΪΝΣΑΡΙ    

ΞΕΦΥΛΛΛΗΟΝΤΑΣ ΡΑΛΛΕΣ ΕΦΘΜΕΛΔΕΣ: ΧΟΛΙΚΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕ 

ΝΕΚΡΟΣΑΦΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΚΘΜΕΛΝΘ -ΚΥΛΑΚΘ 17 /3/ 1996

 
Θ πρϊτθ επαφι του παιδιοφ με το βιβλίο είναι αρκετά βίαιθ , 

μζςω του ςχολικοφ εγχειριδίου τθσ πρϊτθσ τάξθσ. Για δϊδεκα 

ςυνεχι χρόνια  ο δάςκαλοσ επιβάλλει τθν ανάγνωςθ του 

βιβλίου –ο μακθτισ εξαναγκάηεται να αναγνϊςει το βιβλίο-ο 

δάςκαλοσ εξετάηει τον μακθτι, ο μακθτισ βακμολογείται, θ 

διαδικαςία επαναλαμβάνεται . Στθν διάρκειά τθσ δθμιουργοφ-

νται διαταραχζσ ςτο παιδί που οδθγοφν ςτο να μθν του αρζςει θ 

ανάγνωςθ. Θ αιςκθτικι των ςχολικϊν βιβλίων τα κάνει 

απωκθτικά. Τα κείμενά τουσ δεν είναι από τα ωραιότερα. Αυτό 

μπορεί να αλλάξει με τθν φπαρξθ ςχολικισ βιβλιοκικθσ  , όπου 

το βιβλίο είναι ελκυςτικό αντικείμενο  και προκαλεί το 

ενδιαφζρον του παιδιοφ , με τθν βοικεια ειδικοφ 

βιβλιοκθκάριου. Μόνον εάν φτιαχτοφν εκπαιδευτικά 

προγράμματα  ςτα οποία θ παρουςία των βιβλιοκθκϊν κα είναι 

αναγκαία , κα υπάρξει ελπίδα να αγαπιςουν οι Ζλλθνεσ το 

βιβλίο και να γίνουν  επαρκείσ αναγνϊςτεσ. Κετικά τθσ ςχολικισ 

βιβλιοκικθσ: Α Μζςω τθσ βιβλιοκικθσ  εξυπθρετοφνται δίχωσ 

διακρίςεισ όλα τα παιδιά,. Β  Υπάρχει μεγάλθ ποικιλία υλικοφ 

κάκε είδουσ Γ Θ βιβλιοκικθ προςφζρει ελεφκερθ ανάγνωςθ, και     

Δ  Μασ μακαίνει  τθν ευκφνθ απζναντι ςτα κοινά πράγματα. 

Τζλοσ  Ε Σε περιόδουσ κρίςθσ βοθκά τα παιδιά να γνωρίςουν τθν 

ελλθνικι  και παγκόςμια λογοτεχνία χωρίσ να επιβαρφνει 

οικονομικά    τισ οικογζνειεσ.       ΚΙΚΗ ΚΑΛΣΙΩΣΗ  

 
ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: ΣΑ ΜΕΝΣΑ –ΜΕΝΣΑ Στισ παλαιότερεσ 

δεκαετίεσ  υπιρχαν τα παραδοςιακά ομαδικά παιχνίδια που 

παίηονταν από τα παιδιά ςε κάκε γειτονιά  των πόλεων και των 

χωριϊν τθσ Ελλάδασ. Σιμερα, λόγω τθσ αλλαγισ του τρόπου 

ηωισ αλλά και των θλεκτρονικϊν παιχνιδιϊν , τα παραδοςιακά 

αυτά παιχνίδια τείνουν να εξαφανιςτοφν. Μερικά από τα πιο     

γνωςτά είναι: τα μιλα, το κρυφτό, το κουτςό, οι μπίλιεσ,                                   

το ςκοινάκι κ. ά. Τα Μζντα –Μζντα είναι ζνα παιχνίδι που                                 

ζπαιηαν παλιά. Είναι ζνα ομαδικό παιχνίδι που απαιτεί μυϊκι                             

δφναμθ. Ραίηεται από παιδιά άνω των 10 ετϊν. Σε αυτό το                                                                                                                                                  

παιχνίδι ςχθματίηονται 2 ομάδεσ. Κακεμιά αποτελείται από 6                                                                                                       

ζωσ  12 παιδιά. Ραρατάςςονται τα παιδιά μιασ ομάδασ το ζνα                  

δίπλα ςτο άλλο κρατϊντασ τα χζρια τουσ ςφιχτά και απζναντί                                                                             

τουσ τα παιδιά τθσ άλλθσ ομάδασ. Θ μεταξφ τουσ απόςταςθ                               

είναι από 10-20 μ. Γίνεται κλιρωςθ για να δουν ποια ομάδα                                                                              

κα επιτεκεί πρϊτθ ςτθν άλλθ. Αρχίηει τότε ο διάλογοσ των                                                                                  

ομάδων με πρϊτθ τθν ομάδα που κλθρϊκθκε ςτθν άλλθ  ομά-   δα                          

δα που δεν κλθρϊκθκε                                                                        -    -

- Τα Μζντα –Μζντα                                                                                

-Τα Μελιγκίτικα        -Κι -     

- Κι εγϊ παριγγειλα                 -        - -          

-Να μου τα ςτείλεισ       -   -     

-Με ποιον;         -  Με 

–Με τον… τθν… ( τα ονόματα κάποιων παιδιϊν) . Τα παιδιά   τθ                                                                     

τθσ δεφτερθσ ομάδασ ηθτοφν ζνα παιδί τθσ πρϊτθσ ομάδασ                            

που το κεωροφν αδφναμο και λιγότερο ικανό από τα άλλα          

να τρζξει εναντίον τουσ  και να προςπακιςει να διαςπάςει      

τον κλοιό των χεριϊν ςε ζνα ςθμείο που εκείνο κεωρεί πωσ                            

μπορεί να διαςπάςει. Αν αυτό το παιδί κατορκϊςει να κόψει    τα      

τα χζρια τθσ αντίπαλθσ ομάδασ , αιχμαλωτίηει ζναν παίχτθ τθσ     και                

και τον παίρνει μαηί του ςτθν ομάδα του. Αν δεν καταφζρει                               

να κόψει , τότε αιχμαλωτίηεται το ίδιο από τθν αντίπαλθ ομά-                         

δα και γίνεται μζλοσ τθσ. Το παιχνίδι ςυνεχίηεται ζτςι, μζχρι                            

μια ομάδα να αιχμαλωτίςει όλα τα παιδιά τθσ άλλθσ . Θ  ομά-                           

δα που κα το κατορκϊςει είναι θ νικιτρια.                   

ΕΜΜΑΝΟΤΕΛΑ ΧΑΣΖΗΓΙΩΡΓΑΚΗ                     

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

                                                          

 

ΣΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ : Βρίςκεται ςτον νομό Ριερίασ ςε 

υψόμετρο τριάντα μζτρων. Στο  μουςείο του λειτουργεί 

κάκε χρόνο Ζκκεςθ Ψθφιδωτοφ ςτα πλαίςια τθσ γιορτισ του 

Ολφμπου. Το Δίον ιταν μια αρχαιότατθ πόλθ ςτρατθγικισ 

ςθμαςίασ και μια από τισ πιο φθμιςμζνεσ μακεδονικζσ 

πολιτείεσ. Θ γεωγραφικι κζςθ του τοποκετείται ςτουσ 

ανατολικοφσ πρόποδεσ του Ολφμπου, , εκεί όπου ςιμερα 

βρίςκεται θ ομϊνυμθ κωμόπολθ. Φαίνεται να ιδρφκθκε από 

τουσ Ρερραιβοφσ τθσ Κεςςαλίασ προσ τιμιν του Δία. Κάκε 

χρόνο εκεί τελοφνταν τα «Δία» , ακλθτικοί αγϊνεσ. Στο νότιο 

τμιμα τθσ πόλθσ βρίςκονται τα δθμόςια λουτρά , οι μεγάλεσ 

Κζρμεσ και  δίπλα είναι το Ωδείο .Στον ανατολικό τομζα  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

υπάρχει θ εντυπωςιακι ζπαυλθ του Διονφςου , με τα ψθφιδωτά. 

Στο κζντρο τθσ πόλθσ βρίςκεται θ επιςκοπικι βαςιλικι καιν ζξω 

από τα τείχθ θ κοιμθτθριακι βαςιλικι. Στο Δίον υπάρχουν και 

ςϊηονται διάφορα ιερά, με ςθμαντικότερα αυτά τθσ κεάσ 

Διμθτρασ και τθσ Μςιδασ.  Στον χϊρο του Δίου βρζκθκε και θ 

Φδραυλισ, ο πρόγονοσ του ςθμερινοφ εκκλθςιαςτικοφ οργάνου 

τθσ δυτικισ εκκλθςίασ , φωτογραφία τθσ οποίασ μπορείτε να 

δείτε ςτο τζλοσ του άρκρου                                                              

ΕΙΡΗΝΗ ΚΡΗΣΙΚΟΤ                                                   

   Η ΤΔΡΑΤΛΙ   

 

ΣΟ ΠΟΙΗΜΑ ΣΟΤ Σ 2   

Στζκω μόνοσ και κυμάμαι μεσ ςτθν βαρυχειμωνιά                        

πωσ επζραςε ζνασ χρόνοσ με δεκαεννιά παιδιά.                       

Ρόςεσ πίκρεσ κι αγωνίεσ, πόςα γζλια και χαρζσ                            

πζραςα με παλικάρια κι ζηθςα με κοπελιζσ!             

Ζνασ –ζνασ, μία –μία παίρνουν κζςθ μεσ ςτον νου                         

και φωτίηουν τθν ηωι μου ςαν τ’ αςτζρια τ’ ουρανοφ.         

Ρρϊτοσ μπαίνει ο Ραναγιϊτθσ για να κάνουμε αρχαία.           

Μουςικι ιςτιοπλοΐα , τάλαντά του είναι ςπουδαία.                     

Ζρχεται ζπειτα ο Νίκοσ με μεγάλθ ευαιςκθςία                            

που ςτα μακθματικά μασ βρίςκει κάποια δυςκολία.                

Ζπεται θ Εμμανουζλα, ζνα πλάςμα όλο ηωι                              

που το ςτόμα για να κλείςει δυςκολεφεται πολφ.                                 

Τθσ Μαρίασ τθσ Μαρίνθ είναι τϊρα θ ςειρά                                               

που είναι ςοβαρι και πάντα ςτόχουσ βάηει υψθλά.                           

Να θ Ειρινθ, το ηουηοφνι με το κοφτερό μυαλό.               

Ρειραχτιρι, μα τθν βλζπω μζγα μακθματικό.                                    

Οι αρικμοί και τθσ Κικισ μασ τθσ αρζςουνε πολφ                                      

κι θ ματιά τθσ ζχει γλφκα που αγγίηει τθν ψυχι.                             

Ζρχεται θ Ευαγγελία, αγωνίςτρια μεγάλθ                         

Βαγγελίτςα εγϊ τθν λζω και κα μου κυμϊςει πάλι.                              

Θ ψθλι μασ θ Ελπίδα με τα μακριά μαλλιά.                                 

Τθν πονά θ ορκογραφία, μα ζχει μάλαμα καρδιά.         

Ακολοφκωσ ο Μιμάρασ με φιλότιμο μεγάλο                             

που  αντί για το ςχολείο κα ’κελε οτιδιποτ’ άλλο. 

Ζρχεται μετά θ Σοφία με τθν ςτρογγυλι γραφι               

που θ φωνι τθσ, το πιςτεφω, είναι ραδιοφωνικι .          

Θ ακριδοφλα Νεκταρία, ςαν κι αυτιν άλλοσ δεν τρζχει.       

Μόνον που παρατονίηει και βιαςφνθ τθν κατζχει.           

Γιϊργοσ ο Ελευκερίου ςτθν ςυνζχεια κα ’ρκει ,             

όςτισ οφτε τ’ όνομά του δεν μπορεί να κυμθκεί.             

Τον Ορφζα για ερωτιςεισ εφςτοχεσ κα ςασ ςυςτιςω,         

μα τθν γλϊςςα ν’ αγαπιςει δεν μπορϊ να τόνε πείςω . 

Και του Χριςτου μασ του Τηίτηθ θ ςειρά τϊρα κα ’ρκει, 

μακθτι που κάκε μζρα αγωνίηεται, μοχκεί.               

Άλλοσ Χριςτοσ είναι τϊρα που τον λεν’ Μαρμαρινό.         

Σαν αυτόν άλλον δεν ζχει ποδοςφαιριςτι καλό.              

Και θ Ριτςιλοφ θ Μαρία ζρχεται τϊρα μπροςτά.                          

Χαίρομαι που θ φωνι τθσ θχεί τϊρα δυνατά.                 

Να κι ο Γιϊργοσ ο Λαηάρου που μπορεί να  ‘χει κενά,         

όμωσ , είναι προσ τιμιν του, προςπακεί κακθμερνά.            

Να θ Τςελζςτια. Τθν δουλειά τθσ ςζβομαι και εκτιμϊ.          

Στο κεατρικό μασ πρϊτθ. Κζρδιςε όλο το κοινό.          

Μζνει τζλοσ ο Μανϊλθσ που ζχει παιδικι ψυχι.                   

Τα αιςκιματά του όλοι είκε να είχανε ςτθν γθ.       

Κι αν κελιςετε να δείτε ευτυχισ είμαι γιατί,                                     

κα ςασ πω: Επειδι διδάςκω μία τάξθ ςαν αυτι. 

ΚΩΣΑ  ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ 

ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΣΟΤ ΜΗΝΟ  

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 1940. Απελευκζρωςθ Ρρεμετισ .                

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 1944. Δεκεμβριανά. Αρχι του ελλθνικοφ 

εμφυλίου πολζμου.                      

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 1940. Απελευκζρωςθ Αγίων Σαράντα.                

8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 1940.Απελευκζρωςθ Αργυροκάςτρου .              

21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ  Χειμερινό θλιοςτάςιο. Θ μικρότερθ μζρα            

του χρόνου ..                                                                                                          

22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 1940. Απελευκζρωςθ Χιμάρασ. 

ΚΩΣΑ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ 

 Τα μάτια των παιδιών     Μηνιαία περιοδική έκδοση   

Στ 2 - 1o  Δημοτικό  Σχολείο  Αίγινας 

Υπεύθυνος Ύλης: Κώστας Σταυρόπουλος 

Αρχιςυνταξία: Μακθτζσ/τριεσ του Στ2 

 Θ ΞΕΧΑΣΜΕΝΘ ΚΑΣΟΣ 

Θ Κάςοσ είναι ελλθνικι νιςοσ  του νοτίου Αιγαίου και το 

νοτιότερο από τα Δωδεκάνθςα. Βρίςκεται ανάμεςα ςτθν 

Κριτθ και τθν Κάρπακο. Ζχει ςχιμα περίπου ρομβοειδζσ, 

επίμθκεσ με μζγιςτο μικοσ από το ακρωτιρι Αυλάκι μζχρι 

το ακρωτιρι Ακίνα 19,8 χμ. και μζγιςτο πλάτοσ 7,7χμ. θ 

ζκταςι τθσ φτάνει τα 66,9 τ. χμ. και ζχει μικοσ ακτϊν 59χμ. 

Ζχει 5 χωριά. Τθν Αγ. Μαρίνα, το Αρβανιτοχϊρι, τθν 

Ραναγία , το Ρόλι και το Φρυ . Υψθλότερεσ κορυφζσ των 

βουνϊν τθσ είναι: ο Ρρίωνασ (601μ.), ο Ρερίολασ( 504μ.) και 

ο Κόρακασ ( 494μ)    ΝΕΚΣΑΡΙΑ ΣΑΘΑΚΗ 

https://youtu.be/0IPSzAoobWo


 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΟ : ΒΑΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ Θ Βαςιλικι 

Ραπανδρζου είναι Ελλθνίδα πολιτικόσ. Ζχει διατελζςει 

βουλευτισ και υπουργόσ του ΡΑ.ΣΟ.Κ. του οποίου ιταν 

κορυφαίο ςτζλεχοσ επί ςειρά ετϊν κακϊσ και επίτροποσ 

τθσ Ελλάδοσ ςτθν τότε Ε.Ο.Κ. και νυν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ . 

Γεννικθκε ςτα Βαλικιτικα Αιγίου ςτισ 9 Δεκεμβρίου 1944 

. Σποφδαςε Οικονομικά ςτθν τότε Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και τϊρα 

Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο. Συνζχιςε ςτθν Αγγλία , όπου 

ζλαβε μεταπτυχιακό από το Ρανεπιςτιμιο του Λονδίνου 

και Διδακτορικό από το πανεπιςτιμιο του Beading, και 

ςτθν ςυνζχεια δίδαξε ςτθν Οξφόρδθ.  Ρροϊκθςε τθν 

Ευρωπαϊκι Κοινωνικι Χάρτα, και κατοχφρωςε τον 

Κοινωνικό Διάλογο ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ. Ρζτυχε τθν 

επιτάχυνςθ και τθν ολοκλιρωςθ μεγάλων ζργων τθσ 

χϊρασ, ςυνζβαλε κακοριςτικά ςτθν προετοιμαςία των 

Ολυμπιακϊν Αγϊνων τθσ Ακινασ το 2004.                 

ΓΙΩΡΓΟ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟΤ   

ΚΑΟΛΟΣ ΚΟΥΝ  

Ο Κάρολοσ Κουν, ζνασ από τουσ ςπουδαιότερουσ 

κεατρανκρϊπουσ τθσ Ελλάδοσ,  γεννικθκε ςτισ 13 Σεπτεμβρίου 

του 1908 ςτθν Ρροφςα τθσ Μικράσ Αςίασ, αλλά μεγάλωςε ςτθν 

Κωνςταντινοφπολθ , ςαν ωμιόσ ςε ρωμαίικο αςτικό ςπίτι. Ο 

πατζρασ του Ερρίκοσ Κοζν  ιταν  μεν χριςτιανόσ ,αλλά Γερμανο-

πολωνο-εβραίοσ  πάμπλουτοσ ζμποροσ  θ  δε μθτζρα του 

Μελπομζνθ Ραπαδοποφλου ιταν ελλθνίδα Χριςτιανι Ορκόδοξθ. 

Οι γονείσ του ζλειπαν ςυχνά από το ςπίτι και μεγάλωςε με 

πρωςογερμανίδα κουβερνάντα. Τα χρόνια τθσ εφθβείασ του  τα 

πζραςε εςϊκλειςτοσ ςτθν αμερικάνικι οβζρτειο Σχολι τθσ 

Κωνςταντινοφπολθσ.  Το 1929 εγκαταςτάκθκε με τθν μθτζρα του 

ςτθν Ελλάδα. Εργάςτθκε ωσ κακθγθτισ αγγλικϊν ςτο Κολλζγιο 

Ακθνϊν , ενϊ τα βράδια παρζδιδε αγγλικά ςτον Σφλλογο Εκνικισ 

Τραπζηθσ. Ραράλλθλα με τθν γλϊςςα που διδάςκει, αςχολείται 

και με το κζατρο, παρουςιάηοντασ με τουσ μικροφσ μακθτζσ του 

ζργα που ζγραφε ο ίδιοσ ι μαηί με τα παιδιά του Κολλεγίου, αλλά 

και αρχαίεσ τραγωδίεσ και κωμωδίεσ.   Στο μεταξφ γνϊριςε τον 

Φϊτθ Κόντογλου, και κάκε τι ελλθνικό. Το 1938 ςυνεργάηεται με 

τουσ κιάςουσ τθσ Κυρίασ Κατερίνασ και τθσ Μαρίκασ Κοτοποφλθ. 

Το 1950 ςκθνοκετεί ςτο Εκνικό Κζατρο τα ζργα :Ερρίκοσ ο Δϋ , 

Άνκρωποι και ποντίκια,  Οι τρεισ αδερφζσ, Πνειρο κερινισ νυκτόσ, 

Ο  κείοσ Βάνιασ. Το 1959 τουσ Πρνικεσ του Αριςτοφάνθ ςτο 

Θρϊδειο. Θ άνοδοσ ζχει αρχίςει.    Πταν άρχιςε να απολαμβάνει 

τουσ καρποφσ των  κόπων του, θ υγεία του ιδθ είχε κλονιςτεί. 

Στισ 8 Φεβρουαρίου 1987 πιγε ςτο νοςοκομείο με πόνουσ ςτο 

ςτικοσ. Άφθςε τθν τελευταία του πνοι το βράδυ τθσ 14θσ 

Φεβρουαρίου 1987, τθν ϊρα ακριβϊσ που κα δινόταν θ πρεμιζρα 

του τελευταίου ζργου που πρόλαβε να ςκθνοκετιςει. Ο τίτλοσ 

του ιταν «Ο ιχοσ του όπλου» και το είχε γράψει θ Λοφλα 

Αναγνωςτάκθ. Λόγω του κανάτου του θ πρεμιζρα τελικά δόκθκε 

ςτισ 17 Φεβρουαρίου Θ κζςθ του ςτθν πρϊτθ ςειρά του 

κεντρικοφ διαηϊματοσ , όπου κακόταν και παρακολουκοφςε τισ 

πρόβεσ, ζμεινε κενι. Εκεί τοποκετικθκε μόνον ζνα κόκκινο 

τριαντάφυλλο. ΧΟΝΟΛΟΓΛΟ ΚΕΑΤΛΚΩΝ ΕΓΩΝ ΡΟΥ                   

ΣΚΘΝΟΚΕΤΘΣΕ Ο ΚΟΥΝ 1932:Αριςτοφάνθ «Πρνικεσ»Κ.Ακθνϊν .                                                   

1934-38: Δθμιουργεί το πρϊτο κζατρο ςυνόλου, τθν «Λα-

ϊκι Σκθνι» που είναι θμι-επαγγελματικι.Ραρουςιάηει τθν 

«Ερωφίλθ» του Γεωργίου Χορτάτηθ ςε ςκθνογραφία Γιάν-

νθ Τςαροφχθ, αλλά και τθν «Άλκθςτθ» του Ευριπίδθ . Το 

1938 κατά τθν διάρκεια τθσ δικτατορίασ Μεταξά θ «Λαϊ-

κιΣκθνι» διαλφεται , γιατί κατθγορείται ότι παρουςιάηει 

«αριςτερά ζργα», όπωσ ο «Ρλοφτοσ»του Αριςτοφάνθ και 

«Ο κατά φανταςίαν αςκενισ» του Μολιζρου. 1939 Ο 

Κουν ςκθνοκετεί τθν «Θλζκτρα» του Ευριπίδθ με πρωτα-

γωνίςτρια τθν Μαρίκα Κοτοποφλθ. Από το 1939 ωσ το 

1942 ςυνεργάηεται με τθν Κοτοποφλθ αλλά και με τθν 

κυρία Κατερίνα( Ανδρεάδθ) παρουςιάηοντασ πολλά ξζνα 

και ελλθνικά ζργα. 1942 Λδρφει το «Κζατρο Τζχνθσ» που 

λειτουργεί μζχρι ςιμερα, όπωσ και τθν δικι του Δραμα-

τικι Σχολι. Ρρϊτο ζργο που παρουςιάηει είναι θ «Αγριό-

παπια» του Ερρίκου Μψεν. Από το 1942 μζχρι και το 1945 

το «Κζατρο Τζχνθσ» ςτεγάηεται ςτο κζατρο «Αλίκθσ» ενϊ 

ταυτόχρονα δίνει παραςτάςεισ ςτο κζατρο  «Δελφοί» ςτο 

«Ραρκ» και ςτο «Κεντρικό» 1945-46 Συνεργάηεται ξανά 

με τθν κυρία Κατερίνα ςκθνοκετϊντασ πζντε ζργα. 1946-

48 Το «Κζατρο Τζχνθσ» παρουςιάηει κυρίωσ μεγάλουσ                                            

Αμερικανοφσ ςυγγραφείσ, κακϊσ και Λόρκα και Τςζχωφ. 

Το καλοκαίρι του 1948 ςκθνοκετεί τρία ζργα ςτον κίαςο 

τθσ κυρίασ Κατερίνασ. 1948-50 Το «Κζατρο Τζχνθσ» δίνει 

παραςτάςεισ ςτο κζατρο Κοτοποφλθ, Αλίκθσ, Μακζδο, 

ενϊ ο Κουν ςκθνοκετεί ςτον κίαςο Λεμοφ και ςτον κίαςο 

τθσ Κατερίνασ. 1950-53 Αναςτζλλεται θ λειτουργία του 

κεάτρου Τζχνθσ και ο Κουν ςκθνοκετεί ςτο Εκνικό Κζα-

τρο. 1954Το «Κζατρο Τζχνθσ αποκτά δικι του ςτζγθ, το 

υπόγειο κάτω από τον κινθματογράφο «Ορφζασ».1959 

και 1962 Αριςτοφάνθ «Πρνικεσ»1965 Αιςχφλου «Ρζρςαι» 

1966  Αριςτοφάνθ «Βάτραχοι». 1975 Για πρϊτθ φορά 

ςτθν Επίδαυρο με τουσ «Πρνικεσ». 1985 Νζο κτίριο για το 

«Κζατρο Τζχνθσ» ςτθν οδό Φρυνίχου ςτθν Ρλάκα. 1987 

Κάνατοσ του Καρόλου Κουν    ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΤΟΧΟΟΤ  

  


