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ΝΛΚΟΣ ΚΑΗΑΝΤΗΑΚΘΣ 

 
Ο Νίκοσ Καηαντηάκθσ γεννικθκε ςτο Θράκλειο τθσ 

Κριτθσ το 1883. Σποφδαςε Νομικά ςτθν Ακινα  ( 

1902-1906) και ζκανε μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο 

Ραρίςι (1907-1909).Το 1933 πθγαίνει ςτθν Αίγινα τον 

τόπο που είχε ιδθ διαλζξει για μόνιμθ εγκατάςταςθ. 

Ρραγματοποιεί πλικοσ ταξιδίων ςτο εξωτερικό. 

Διορίςτθκε Υπουργόσ άνευ χαρτοφυλακίου και 

εργάςτθκε ωσ ςφμβουλοσ Λογοτεχνίασ ςτθν UNESCO. 

Το 1956 τιμικθκε με το βραβείο Ειρινθσ και προτά-

κθκε ωσ υποψιφιοσ για το Νόμπελ Λογοτεχνίασ πζντε 

φορζσ, χωρίσ να του αποδοκεί ποτζ , με ευκφνθ και 

τθσ ελλθνικισ πολιτείασ. . Ο ίδιοσ κωροφςε τον εαυτό 

του πρωτίςτωσ ποιθτι ζχοντασ γράψει τθν Οδφςεια.  

Διακρίκθκε ςτθν δραματουργία( Ρρομθκζασ, Καπο-

δίςτριασ, Κοφροσ κ.ά.), ςτθν ςυγγραφι ταξιδιωτικϊν 

εντυπϊςεων από 10 χϊρεσ. Ωςτόςο ευρφτερα 

γνωςτόσ ζγινε από τα μυκιςτοριματά του( Βίοσ και 

πολιτεία του Αλζξθ Ηορμπά, Ο Χριςτόσ ξαναςταυ-

ρϊνεται κ. ά.).Το ζργο του ζχει μεταφραςτεί και εκ-

δοκεί ςε περιςςότερεσ από 50 χϊρεσ. Είναι ο πλζον 

μεταφραςμζνοσ Ζλλθνασ πεηογράφοσ. Ρζκανε το 1957 

ςτθν Γερμανία και ετάφθ   ςτο Θράκλειο Κριτθσ. Ράνω 

ςτον τάφο του  είναι γραμμζνθ θ φράςθ: «Δεν πιςτεφ-

ω τίποτα, δεν ελπίηω τίποτα, είμαι Λεφτεροσ». Ταινία 

για τθν ηωι του βαςιςμζνθ ςτο βιβλίο του «Αναφορά 

ςτον Γκρζκο» παρουςιάςτθκε ςτισ κινθματογραφικζσ 

αίκουςεσ το 2017. Τθν ςκθνοκεςία υπογράφει ο 

επίςθσ Κρθτικόσ και από το Θράκλειο, ςκθνοκζτθσ 

Γιάννθσ Σμαραγδισ.                                                         

ΜΑΡΙΑ ΠΙΣΙΛΟΤ   

ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΛΙΑΝΙΔΗ 
Ο Λωάννθσ Μελιςςανίδθσ γεννικθκε ςτισ 27 Μαρτίου 1977 ςτο 

Μόναχο τθσ Γερμανίασ. Γονείσ του ο Ευάγγελοσ και θ Αικατερίνθ, 

Ζλλθνεσ υπικοοι που δοφλευαν εκεί. Ζχει δυο αδζρφια, τθν Μαρία 

και τον Σπφρο.   Πταν ιταν δφο ετϊν θ οικογζνειά του  μετακόμιςε 

ςτθν Κεςςαλονίκθ τθν οποία κεωρεί και ιδιαίτερθ πατρίδα του. Τον 

Λωάννθ Μελιςςανίδθ τον γνωρίςαμε μετά από τθν παγκόςμια 

επιτυχία του ςτουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ  το 1996, ςτθν Ατλάντα 

των Θ. Ρ. Α. όταν κζρδιςε το χρυςό μετάλλιο ςτθν ενόργανθ 

γυμναςτικι ςτισ αςκιςεισ εδάφουσ. Ιταν επίςθσ ο πρωτακλθτισ 

Ευρϊπθσ του 1994 ςτο ίδιο αγϊνιςμα και ο πρϊτοσ Ζλλθνασ 

γυμναςτισ που κζρδιςε ποτζ μετάλλιο ςε παγκόςμιο πρωτάκλθμα.                                                                                               

ΣΕΛΕΣΙΑ ΧΑΪ ΝΣΑΡΙ 
 
ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΣΟΤ ΜΗΝΟ  15 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 1822 : Θ Αϊτι, ζνα 

μικρό κράτοσ τθσ Καραϊβικισ ςτθν αμερικανικι ιπειρο 

αναγνωρίηει επί-ςθμα τθν Ελλάδα ωσ κρατικι οντότθτα. Είναι 

το πρϊτο κράτοσ ςτον κόςμο που αναγνϊριςε τθν χϊρα μασ. 

Εκτόσ αυτοφ ζςτειλε και οικονομικι βοικεια ςτουσ επαναςτα-

τθμζνουσ Ζλλθνεσ, αν και ο λαόσ αυτόσ  μόλισ είχε απε-

λευκερωκεί από τουσ Λςπανοφσ που τον κρατοφςαν ςκλάβο.                                                                   

30 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ Εορτι Τριϊν Λεραρχϊν. Κεςπίςτθκε για να 

μονοιάςουν οι οπαδοί τουσ που τςακϊνονταν για το ποιοσ 

είναι ο καλλίτεροσ. ΚΩΣΑ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ 

 

Τα μάτια των παιδιών     Μηνιαία περιοδική έκδοση   

Στ 2 - 1o  Δημοτικό  Σχολείο  Αίγινας 

Υπεύθυνος Ύλης: Κώστας Σταυρόπουλος 

Αρχιςυνταξία: Μακθτζσ/τριεσ του Στ2 

ΑΛΒΕΡΣΟ  ΑΪΝΣΑΪΝ  

 

 



 

 

  

Ο Αλβέρτος Αϊνστάιν ιταν Γερμανόσ φυςικόσ εβραϊκισ 

καταγωγισ. Βραβεφτθκε με το Νόμπελ Φυςικισ το 1921 για 

τισ εργαςίεσ του ςτθν κεωρθτικι φυςικι. Είναι ο κεμελιω-

τισ τθσ Κεωρίασ τθσ Σχετικότθτασ και από πολλοφσ  κεωρεί-

ται ο ςθμαντικότεροσ επιςτιμονασ του 20ου  αι. και όλων 

των εποχϊν. Γεννικθκε ςτισ  14 Μαρτίου 1879 ςτο Ουλμ 

τθσ Γερμανίασ και ζκλειςε τα μάτια του ςτισ 18 Απριλίου 

1955. Ιταν παντρεμζνοσ με τθν Ζλςα και είχε τρία παιδιά, 

τον  Ζντουαρντ, τον Χανσ Άλμπερτ και τθν Μάχα. Οι γονείσ 

του λζγονταν Χζρμαν και Ρωλίν. Κεωρθτικόσ φυςικόσ, 

φιλόςοφοσ τθσ επιςτιμθσ, εφευρζτθσ, ςυγγραφζασ 

επιςτθμονικϊν ζργων, πανεπιςτθμιακόσ δάςκαλοσ από το 

1909 , μθ μυκοπλαςτικόσ ςυγγραφζασ, φιλόςοφοσ. 

Μιλοφςε αγγλικά και γερμανικά. Ανζπτυξε βακιά φιλία  με 

τον Ζλλθνα μακθματικό Κωνςταντίνο Καρακεοδωρι που 

εκτιμοφςε πολφ το ζργο του.  

ΟΦΙΑ ΜΠΑΚΟΜΗΣΡΟΤ      

 

ΡΑΝΑΚΘΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΛΟ- «ΚΑΛΛΛΜΑΜΑΟ» 

Το Ρανακθναϊκό Στάδιο, γνωςτό και ωσ « Καλλιμάρμαρο» βρίςκε-

ται ςτθν Ακινα ανατολικά του Ηαππείου και βόρεια του λόφου 

του Αρδθττοφ διά των οποίων διζρχεται ο Λλιςόσ ποταμόσ. Σε αυτό 

πραγματοποιικθκαν οι Α’ ςφγχρονοι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ το  1896. 

Χτίςτθκε πολφ πριν τθν τυποποίθςθ των διαςτάςεων των ακλθτι- 

κϊν χϊρων. Ζτςι ο αγωνιςτικόσ χϊροσ και θ διαρρφκμιςι τουσ α- 

κολουκεί το αρχαίο μοντζλο ςε ςχιμα φουρκζτασ. Κάποτε υπιρχε 

χϊροσ για 75 με 80 χιλ. κεατζσ ςε 50 ςειρζσ μαρμάρινων ςκαλο-

πατιϊν και πλζον ο αρικμόσ αυτόσ ζχει περιοριςτεί ςτουσ 45 χιλ. 

Στθν αρχαιότθτα χρθςιμοποιείτο για τθν τζλεςθ μζρουσ των Ρανα- 

κθναίων προσ τιμιν τθσ κεάσ Ακθνάσ. Χτιςμζνο ανάμεςα ςτουσ  

λόφουσ  του Άγρα και του Αρδθττοφ, το 329 π. Χ. , επί ριτοροσ Λυ-

κοφργου , το ςτάδιο ορκομαρμαρϊκθκε, κακϊσ μζχρι τότε τα κα-

κίςματα ιταν ξφλινα. Το 140 μ.Χ. επί  Θρϊδου του Αττικοφ ζγινε 

μια μεγάλθσ κλίμακασ  ανακαίνιςθ κακϊσ και αφξθςθ τθσ χωρθτι-

κότθτάσ του ςτισ 50 χιλ. κζςεισ . Σε άγνωςτουσ χρόνουσ του Με-

ςαίωνα είχε απογυμνωκεί τελείωσ  από τα μάρμαρά του, όπωσ  

και τα πλείςτα αρχαία κτίρια  τθσ Ακινασ . Πταν ο Βαςιλιάσ Πκων 

κιρυξε τθν Ακινα πρωτεφουςα του ελλθνικοφ βαςιλείου , ςτο 

Καλλιμάρμαρο μόνον οι δφο κρθπιδότοιχοι των μετϊπων δεξιά κι 

αριςτερά τθσ ειςόδου απζμεναν ωσ εμφανι ερείπια του άλλοτε 

ςταδίου. Το 1906 ςτο Ρανακθναϊκό Στάδιο τελζςτθκαν οι  Μεςο-

ολυμπιακοί Αγϊνεσ ,ςε μια προςπάκεια τθσ Ελλάδασ να διαςϊςει  

τουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ που είχαν αρχίςει να χάνουν τθν αίγλθ 

τουσ.            ΓΙΩΡΓΟ  ΕΛΕΤΘΕΡΙΟΤ                                                                                           

 

ΒΟΥΛΑ ΡΑΤΟΥΛΛΔΟΥ  

Θ Ραραςκευι Ρατουλίδου, γνωςτι ωσ Βοφλα 

Ρατουλίδου, γεννικθκε ςτισ 29 Μαρτίου του 1965 

ςτον Τριπόταμο Φλϊρινασ . Είναι Ελλθνίδα πρϊθν 

ακλιτρια. Ιταν θ πρϊτθ γυναίκα χρυςι Ολυμπιονίκθσ 

ςτθν Ελλάδα. Ιταν μζλοσ τθσ ελλθνικισ ολυμπιακισ 

ομάδασ ςσ πζντε Ολυμπιάδεσ( 1988 1992, 1996, 2000 

και 2004) Ωσ ακλιτρια ιταν μζλοσ του Θρακλι και του 

Ρ.Α.Ο.Κ. Είναι πτυχιοφχοσ του τμιματοσ Φυςικισ 

Αγωγισ   και φζρει τον βακμό τθσ υποπλοιάρχου του 

Ελλθνικοφ Ρολεμικοφ Ναυτικοφ.  Επιτυχίεσ τθσ ςε 

διεκνείσ αγϊνεσ:                                                                             

1988 Ολυμπιακοί Αγϊνεσ  ςτθν Σεοφλ 15θ κζςθ ςτα 

100 μ. 1990 Βαλκανικοί Αγϊνεσ 1θ ςτα 100μ.και 

100μ.εμπόδια  1991  Μεςογειακοί Αγϊνεσ 1θ κζςθ ςτα 

100μ.                      1992 Ολυμπιακοί Αγϊνεσ ςτθν 

Βαρκελϊνθ 1θ ςτα 100μ. εμπόδια( Ρρϊτθ Ελλθνίδα 

Χρυςι Ολυμπιονίκθσ)                   1996 Ολυμπιακοί 

Αγϊνεσ ςτθν Ατλάντα 10θ ςτο μικοσ  

ΚΙΚΗ ΚΑΛΣΙΩΣΗ 

 

ΚΑΛΕΛΑ 

Το αρχαίο ριμα « Κάλλω» ςθμαίνει ανκίηω και μεταφορικά ακ-  

μάηω. Θ Κάλεια λοιπόν, μία από τισ τρεισ χάριτεσ, είναι θ προςω-

ποποίθςθ τθσ ανκοφορίασ , τθσ ακμισ των πάντων, ιταν κεά τθσ 

γιορτισ και των πλοφςιων δεξιϊςεων.. Οι αδερφζσ τθσ είναι θ 

Ευφροςφνθ, αυτι που ζχει κζφι, χαρά, θ καλοδιάκετθ, και θ Αγλα-     

ΐα , δθλαδι θ ωραία, θ φωτεινι, θ λαμπερι. Οι Χάριτεσ ιταν κόρεσ 

του Δία και τθσ Ευνομίασ. Το γλυπτό τθσ Κάλειασ βρίςκεται ςτο    

Μου-ςείο του Λοφβρου, ςτθν Γαλλία.                                                                                                

ΕΜΜΑΝΟΤΕΛΑ ΧΑΣΖΗΓΙΩΡΓΑΚΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΥΦΟΣΥΝΘ 

Στθν ελλθνικι μυκολογία θ Ευφροςφνθ ιταν μία από τισ τρεισ 

Χάρι-τεσ, κόρθ του Δία και τθσ Ευρυνόμθσ ι τθσ Αυτονόθσ. Θ 

Ευφροςφνθ αναφζρεται από τον Θςίοδο ςτθν Κεογονία του, ζνα 

επικό ποίθμα που περιγράφει τθν καταγωγι των Κεϊν τθσ 

ελλθνικισ μυκολογίασ. Σφμφωνα με μια παράδοςθ, θ 

Ευφροςφνθ ιταν κόρθ τθσ Νυκτόσ   και του Ερζβουσ. Θ Νυξ 

προςωποποιοφςε τθν νφχτα και το Ζρεβοσ ςυμβόλιηε τθν ςιωπι 

και το βάκοσ τθσ νυκτόσ. Το όνομα τθσ Ευφροςφνθσ ςθμαίνει 

αυτι που ζχει κζφι, χαρά, θ καλοδιάκετθ.                                                         

ΕΙΡΗΝΗ ΚΡΗΣΙΚΟΤ      

ΡΑΑΔΟΣΛΑΚΑ ΧΛΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΧΟΛΛΝΟ  ΚΑΚΘΜΕΛΝΘ ΔΕΚ. 97 

Στθν εποχι μασ ο εορταςμόσ των Χριςτουγζννων ςυνοδεφεται με 

το εορταςτικό τραπζηι, πολφ πιο πλοφςιο από το κακθμερινό, με 

μεγάλθ ποικιλία εδεςμάτων και κάποια φαγθτά που κεωροφνται 

κατ’ εξοχιν χριςτουγεννιάτικα , όπωσ θ γαλοποφλα,  ι τισ κατά 

περιοχζσ τοπικζσ παραδοςιακζσ λιχουδιζσ. Ραλαιότερα ςε όλθ 

τθν Ελλάδα το χριςτουγεννιάτικο τραπζηι αποτελοφςε εξαιρετικό 

γεγονόσ, κακϊσ μετά από 40 θμερϊν νθςτεία θ οικογζνεια 

ςυγκεντρωνόταν για να φάει ξανά κρζασ, κατά παράδοςθ 

χοιρινό. Θ γαλοποφλα ζφταςε ςτθν χϊρα μασ ςχετικά αργά, και 

μάλιςτα ςαν ξενόφερτο ζδεςμα. Οι Ευρωπαίοι τθν γνϊριςαν τον 

16ο αι. και από αυτοφσ ιρκε ςτο τραπζηι μασ. Στθν Ελλάδα ο 

εορταςμόσ των  
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ΣΥΝΕΧΕΛΑ ΑΡΟ ΤΘΝ ΣΕΛΛΔΑ 2 Χριςτουγζννων ζχει ςυνδυαςτεί 

με τθν ςφαγι γουρουνιϊν. Μάλιςτα εκτιμάται ότι το 

ςυγκεκριμζνο ζκιμο είναι κατάλοιπο παλαιότερων 

του Χριςτοφ λατρειϊν. Ζτςι, όπωσ χαρακτθριςτικά 

αναφζρει ο λαογράφοσ Κϊςτασ Καραπατάκθσ ςτο 

βιβλίο του « Το Δωδεκαιμερο, παλιά χριςτουγεν-

νιάτικα ικθ και ζκιμα», οι ωμαίοι κυςίαηαν χοίρουσ 

ςτον Κρόνο και ςτθν Διμθτρα για να τουσ βοθκιςουν 

να δϊςει θ γθ καλοφσ καρποφσ και πλοφςια ςοδειά, 

τθν περίοδο από τισ 17 ωσ τισ 25 Δεκεμβρίου που 

γιόρταηαν τα Σατουρνάλια.                                            

ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΝΗ 

ΚΑΥΑΤΛΔΕΣ 

 

Καρυάτις ονομάηεται το γλυπτό που ζχει γυναικεία μορφι 

και χρθςιμεφει ςτθν ςτιριξθ κτιρίων. Θ λζξθ ςτα αρχαία 

ελλθνικά ςθμαίνει Κόρθ από τισ Καρυζσ, μια πόλθ κοντά 

ςτθν Σπάρτθ. Είναι μια παραλλαγι τθσ Κόρθσ και 

χρθςιμοποιείται ςτθν αρχιτεκτονικι αντί  για κίονασ ωσ 

διακοςμθτικό ςτιιγμα ςε πφλεσ, προςϊψεισ, γείςα, 

ηωφόρουσ, ςκεπζσ κ.λπ. Το αντίςτοιχο αρχιτεκτονικό 

ςτοιχείο με ανδρικι μορφι ονομάηεται Άτλασ.  Οι 

Καρυάτιδεσ, δθλαδι Κόρεσ των Καρυϊν , ιταν ιζρειεσ 

παρκζνοι οι οποίεσ χόρευαν τον λατρευτικό χορό κάκε 

χρόνο ςτα «Καρυάτεια» , γιορτι προσ τιμιν τθσ Άρτεμθσ 

τθσ Καρυάτιδασ. Τισ Καρυάτιδεσ τισ χρθςιμοποιοφςαν ςε 

ναοφσ ιωνικοφ  ρυκμοφ αντί για κίονεσ. Το πλζον χαρακτθ-

ριςτικό παράδειγμα χρθςιμοποίθςισ τουσ είναι το 

Ερζχκειο ςτθν Ακρόπολθ των Ακθνϊν.  Οι Καρυάτιδεσ 

ζχουν τα χζρια τουσ ελζυκερα, ενϊ το βάροσ που ςθκϊ-

νουν ςτθρίηεται ςτο κεφάλι τουσ. Στο Ερζχκειο ο γλφπτθσ 

είχε να αντιμετωπίςει ζνα πολφ ςοβαρό πρόβλθμα: Το 

βάροσ που ζπρεπε να ςθκϊνει θ κάκε γλυπτι Κόρθ ιταν 

πολφ μεγάλο. Επομζνωσ, για να τα καταφζρει , ζπρεπε 

κάκε Καρυάτισ να ζχει πολφ χοντό λαιμό. Αυτό όμωσ είναι 

πολφ μακριά από το πρότυπο μιασ όμορφθσ γυναίκασ. Ζτςι 

θ λφςθ βρζκθκε με τθν καταςκευι των πλεξοφδων ςτα 

αγάλματα. Τα μαλλιά κάκε κοπζλασ είναι πλεγμζνα ςε 

πολφ όμοφεσ μεγάλεσ και χοντρζσ πλεξοφδεσ που ςτθρί-

ηουν όλο το βάροσ, ενϊ  ο λαιμόσ είναι λεπτόσ,όπωσ 

προςτάηει το πρότυπο τθσ γυναικείασ ομορφιάσ.  

ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΤΟΧΟΟΤ     

ΤΑ ΜΕΤΕΩΑ 

 

Τα κεόρατα βράχια των Μετεϊρων δεςπόηουν επιβλθτικά ςτθν 

Καλαμπάκα μεταξφ των ορζων  Κόηιακα και Αντιχαςίων. Αυτό το 

μεγαλοφργθμα τθσ φφςθσ αποκαλφπτει όλο του το μεγαλείο αιϊ-

νεσ τϊρα , κακϊσ αποτελεί ζνα μοναδικό ςε ομορφιά γεωλογικό 

φαινόμενο και ζνα ςθμαντικό μνθμείο τθσ Ορκοδοξίασ. Τα Μετζ-

ωρα  που ζχουν χαρακτθριςτεί το δεφτερο Άγιον Προσ ςυνεχίηουν 

τθν μοναςτικι παρουςίαςθ εδϊ και ζξι περίπου αιϊνεσ. Το 1998 

περιελιφκθςαν ςτον κατάλογο των μνθμείων παγκοςμίου 

κλθρονομιάσ τθσ UNESCO.  

ΜΑΡΙΑ ΠΙΣΙΛΟΤ  

Θ ΣΦΛΓΓΑ ΤΩΝ ΝΑΞΛΩΝ  

 Θ Σφίγγα των Ναξίων είναι άγαλμα κολοςςιαίου μεγζκουσ που 

ζςτειλε γφρω ςτο 560 π.Χ. θ Νάξοσ ωσ προςφορά ςτο Λερό του 

Απόλλωνα και ςτο Μαντείο των Δελφϊν. Το ςυνολικό του φψοσ 

ζφτανε ςχεδόν τα 12,5 μ. ,κατείχε περίοπτθ κζςθ ςτο ιερό και 

εξζφραηε ςυμβολικά τθν πολιτικι , οικονομικι και καλλιτεχνικι 

υπεροχι τθσ Νάξου κατά τθν αρχαϊκι περίοδο. 

 

ΧΡΙΣΟ ΣΖΙΣΖΗ     



  

τικά, αρκετά από τα οποία ζχουν αναπαλαιωκεί ςι 

ΑΜΡΕΛΑΚΛΑ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ  

 

Τα Αμπελάκια είναι παραδοςιακόσ οικιςμόσ 

του νομοφ Λαρίςθσ χτιςμζνα ςτισ βορειοδυ-

τικζσ πλαγιζσ του όρουσ Πςςα ςτθν είςοδο 

τθσ κοιλάδασ των Τεμπϊν.  Το χωριό φθμί-

ηεται για τα ςπουδαία αρχοντικά του , 

κακϊσ γνϊριςε  πολφ μεγάλθ οικονομικι 

ανάπτυξθ ςτο παρελκόν χάρισ ςτθν επεξερ-

γαςία και τθν βαφι νθμάτων με κόκκινο 

χρϊμα που οι κάτοικοι του χωριοφ παρι-

γαγαν  από τθν επεξεργαςία του φυτοφ 

«ριηάρι» .   Το χωριό δεν είναι γνωςτό πότε 

δθμιουργικθκε. Μεταξφ των ετϊν 1454 και 

1455 ο Τοφρκοσ τιμαριοφχοσ τθσ περιοχισ 

ςυγκζντρωςε ςτον ςυγκεκριμζνο μζροσ χω- 

ρικοφσ που δεν είχαν γθ ,οφτε ανικαν ςε γθ 

άλλων και τουσ ζβαλε να ηιςουν και να 

δουλζψουν ςτα δικά του χωράφια. Κατά 

τθν τουρκοκρατία τα Αμπελάκια ιταν από 

τα τυχερά χωριά επειδι είχαν κάποια προ-

νόμια και δεν κατοικοφνταν από Τοφρκουσ. 

Ζτςι οι Ζλλθνεσ κάτοικοί τουσ μπόρεςαν α-

πρόςκοπτα   και μόνον για το δικό τουσ 

ςυμφζρον να καλλιεργοφν τα χωράφια τουσ 

και να αςκοφν τισ βιοτεχνικζσ δραςτθριότθ-

τζσ τουσ, όπωσ τθν υφαντουργία, τθν μετα-

ξουργία, τθν νθματοβαφι , τθν αμπελοκαλ-

λιζργεια. Ρλιρωναν τον φόρο υποτζλειασ 

και από εκεί και πζρα ιταν παντελϊσ ελεφ-

κεροι να αυτοδιοικοφνται.  Στα τζλθ του 

18ου αιϊνα οι κάτοικοι που επεξεργάηονταν 

τα κόκκινα νιματα αποφάςιςαν να 

ςυνεταιριςτοφν για να αντιμετωπίςουν τον 

εξωτερικό ανταγωνιςμό. Αρχικά δθμιουργι-

κθκαν μικροί ςυνεταιριςμοί, αλλά το 1778 

ενϊκθκαν ςε ζναν.   Ο Συνεταιριςμόσ των 

Αμπελακίων κεωρείται ο πρϊτοσ παγκο-

ςμίωσ.  Στο διάςτθμα λειτουργίασ του τα 

Αμπελάκια γνϊριςαν μεγάλθ ακμι και 

ανάπτυξθ. Τα ςπίτια των κατοίκων ζγιναν 

πλουςιότερα και χτίςτθκαν πολλά αρχο-

ντικά , αρκετά από τα οποία ζχουν ανα- 

παλαιωκεί ςιμερα. Ο Συνεταιριςμόσ   

 

διατθρικθκε μζχρι το 1812, οπότε διαλφκθκε.                                                                                                                                                                            

Οι κυριότεροι λόγοι που οδιγθςαν ςτθν διάλυςι του ιταν θ                   

εφεφρεςθ τθσ ανιλίνθσ που παριγαγε ίδιο αποτζλεςμα με το               

ριηάρι και ιταν φκθνότερθ , οι ςυγκροφςεισ μεταξφ μελϊν του 

ςυνεταιριςμοφ και θ υψθλι φορολογία που επζβαλε ςτουσ                 

κατοίκουσ ο Αλι παςάσ.  Ραράλλθλα , μεγάλο πλιγμα δζχτθκε  ο 

ςυνεταιριςμόσ από τθν πτϊςθ τθσ ευρωπαϊκισ οικονομίασ, λόγω των 

ναπολεόντειων πολζμων . Μετά το τζλοσ του ςυνεταιριςμοφ ο  οικιςμόσ 

των Αμπελακίων άρχιςε να παρακμάηει. Ο ςυνεταιριςμόσ των Αμπελακίων 

ζχει γίνει κζμα εφθβικοφ- ιςτορικοφ μυκιςτοριματοσ  από τθν ςυγγραφζα 

Άννα Γκζρτςου- Σαρρι  με τίτλο « Το κόκκινο τθσ Ανατολισ». Τα Αμπελάκια 

ςιμερα ανικουν διοικθτικά ςτον Διμο Τεμπϊν , ενϊ παλαιότερα 

αποτελοφςαν ζδρα τθσ ομϊνυμθσ κοινότθτασ. Ο πλθκυςμόσ του; 

Σφμφωνα με τθν απογραφι του 2001 είναι 434 κάτοικοι. 

Το αρτοντικό τοσ Γεώργιοσ Μαύροσ 
(Σβαρτς)[Επεξεπγαζία | επεξεπγαζία κώδικα] 

 

Το απσονηικό Σβαπηρ 

Το απσονηικό ηος Γεώπγιος Μαύπος ή Σβαπηρ είναι ηο πιο ενηςπυζιακό 
από ηα πολλά απσονηικά ζπίηια πος ςπάπσοςν ζηα Αμπελάκια. Το κηίπιο 
ηο 1965 αγοπάζηηκε από ηο δημόζιο και ζήμεπα είναι ανοικηό ζηο κοινό. 
Ο Γεώπγιορ Μαύπορ ήηαν ο ππόεδπορ ηος ζςνεηαιπιζμού ηυν 
Αμπελακιυηών. Οι Γεπμανοί και οι Αςζηπιακοί με ηοςρ οποίοςρ 
εμποπεςόηαν ηος είσαν δώζει και ηο όνομα Σβαπηρ με ηο οποίο έμεινε 
γνυζηόρ. Ο Μαύπορ καηαζκεύαζε ζηα Αμπελάκια ένα μεγάλο απσονηικό 
ηο οποίο αποηελεί ένα από ηα ενηςπυζιακόηεπα δείγμαηα παπαδοζιακήρ 
απσιηεκηονικήρ ζηην Ελλάδα. Το Απσονηικό, πος διαηηπείηαι ακόμα και 
είναι επιζκέτιμο είναι πέηπινο, ηπιώποθο, με ηον πάνυ όποθο να 
πποεξέσει ελαθπά. Το κηίπιο διαθέηει ξύλινη επένδςζη και πλούζια 
διακόζμηζη πος πεπιλαμβάνει ηοισογπαθίερ, και ξςλόγλςπηά 
ηαβάνια.

[8][9]
 

 

 
Ο Γεϊργιοσ Μαφροσ ιταν ο πρόεδροσ του Συνεταιριςμοφ των 

Αμπελακίων. Το αρχοντικό του είναι το πιο εντυπωςιακό από τα πολλά 

αρχοντικά  ςπίτια που υπάρχουν ςτα Αμπελάκια. Οι Γερμανοί και οι 

Αυςτριακοί με τουσ οποίουσ εμπορευόταν του είχαν δϊςει και το όνομα 

Σβάρτσ, με το οποίο ζμεινε γνωςτόσ. Καταςκεφαςε ςτα Αμπελάκια αυτό 

το μεγάλο αρχοντικό, το οποίο αποτελεί ζνα από τα       εντυπωςιακότερα 

δείγματα παραδοςιακισ αρχιτεκτονικισ ςτθν Ελλάδα. Το Αρχοντικό ,που 

διατθρείται ακόμα και είναι επιςκζψιμο,   είναι πζτρινο, τριϊροφο , με 

τον πάνω όροφο να προεξζχει ελαφρϊσ. Το κτίριο διακζτει  ξφλινθ 

επζνδυςθ και πλοφςια διακόςμθςθ που περιλαμβάνει τοιχογραφίεσ και 

ξυλόγλυπτα ταβάνια. Το 1965 αγοράςτθκε από το δθμόςιο και ςιμερα 

είναι ανοιχτό ςτο κοινό.    

 

ΕΜΜΑΝΟΤΕΛΛΑ  ΧΑΣΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ-  

ΚΩΣΑ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ 
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