
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑ ΜΑΣΙΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
 

ΣΛ ΜΕΡΕ ΜΕ ΣΘΝ ΤΝΝΕΦΛΑ ΚΟΛΣΑ ΒΑΚΛΑ ΣΑ ΜΑΣΙΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 ΦΤΛΛΟ 6 ΦΕΒΡΟΤΑΡΛΟ 2019 

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΗ ΣΟΤ Σ 2 

 ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑ 

 

Ο Λωάννθσ Καποδίςτριασ ιταν γόνοσ πλοφςιασ οικογζνειασ 

τθσ Κζρκυρασ. Θ οικογζνειά του πιρε το όνομά τθσ από το 

ακρωτιριο Capo d’ Istria τθσ Αδριατικισ .Σο παλαιό τθσ 

όνομα ιταν Βιττόρι.  Αρχικά ιταν κακολικοί ςτο κριςκευ-

μα,, αργότερα όμωσ ζγιναν ορκόδοξοι. Όλθ θ οικογζνεια 

είχε διακρικεί για τουσ αγϊνεσ τουσ κατά των Σοφρκων και 

για τθν πολιτικι τουσ δράςθ. Ο Λ. Καποδίςτριασ γεννικθκε 

τθν 1θ Φεβρουαρίου  1776. ποφδαςε πρϊτα ςτθν Κζρκυρα 

και μετά φοίτθςε ςτθν ιατρικι ςχολι τθσ πόλθσ Πάντοβα 

ςτθν Λταλία, από όπου πιρε το δίπλωμά του μετά από μόλισ 

δφο χρόνια ςπουδϊν . Επζςτρεψε κατόπιν ςτθν Κζρκυρα 

και το 1798 διορίςτθκε αρχίατροσ του ρωςικοφ 

ςτρατιωτικοφ νοςοκομείου. Σο 1802  ιδρφει ςτο νθςί του 

τον πρϊτο ελλθνικό  ιατρικό ςφλλογο. Από το 1801 αρχίηει 

να αςχολείται με τθν πολιτικι. Σο 1803 διορίηεται ζφοροσ 

τθσ εκπαίδευςθσ και γραμματζασ τθσ επιτροπισ 

ανακεϊρθςθσ του υντάγματοσ τθσ Λονίου Πολιτείασ. Σα 

πολεμικά γεγονότα του 1807 τον οδθγοφν ςτθν Λευκάδα 

που απειλείτο να καταλθφκεί από τον Αλι Παςά. Χάρισ 

ςτθν δραςτθριότθτά του τα ςχζδια του Σεπελενλι 

ανατράπθκαν. Όταν το 1807 ο Ναπολζων γίνεται κφριοσ των 

Λονίων νιςων, ο Καποδίςτριασ καταφεφγει ςτθν Ρωςία γιατί 

πίςτευε ότι, αφοφ οι Ρϊςοι ιταν εναντίον των Οκωμανϊν , 

κα βοθκοφςαν τουσ Ζλλθνεσ. Σο 1814 διορίηεται 

πρεςβευτισ του Σςάρου ςτθν Ελβετία. Εκεί, λόγω τθσ 

πολιτικισ δράςθσ του , του απζνειμαν το δικαίωμα του 

πολίτθ. Μετά τισ μεγάλεσ διπλωματικζσ επιτυχίεσ ο τςάροσ 

τον ζχριςε υπουργό εξωτερικϊν τθσ Ρωςίασ από το 1816 ωσ 

το 1822, οπότε και παραιτικθκε, γιατί διαφϊνθςε με τον 

Ρϊςο θγεμόνα, ο οποίοσ καταδίκαηε κάκε επαναςτατικό 

κίνθμα, άρα και αυτό των Ελλινων. Για μια πενταετία 1822-

1827 εγκακίςταται ςτθν Γενεφθ. Όταν ςτισ 30 Μαρτίου 1827 

θ Εκνοςυνζλευςθ τθσ Σροιηινασ τον εξζλεξε Κυβερνιτθ του  

νεοςφςτατου κράτουσ, πθγαίνει ςτο Ναφπλιο .Δυο μζρεσ μετά 

μετζβθ ςτθν Αίγινα, θ οποία φιλοξενοφςε τθν αντικυβερνθτικι 

επιτροπι και ανζλαβε τα κακικοντά του.  Είχε κζςει ωσ ςτόχο 

να βάλει τζλοσ ςτισ εμφφλιεσ διαμάχεσ και επιδόκθκε ςτο ζργο 

τθσ δθμιουργίασ. Θ προςφορά του ςτο ζκνοσ ιταν τεράςτια. Οι 

πολιτικζσ του κινιςεισ όμωσ προκάλεςαν τθν δυςαρζςκεια των 

αντιπάλων του με αποτζλεςμα να δολοφονθκεί ςτισ 6:00 το 

πρωί 27 επτεμβρίου/ 9 Οκτωβρίου 1831 ζξω από τθν εκκλθςία 

του Αγίου πυρίδωνα ςτο Ναφπλιο, όπου είχε πάει για να 

εκκλθςιαςτεί. 

 
ΟΡΦΑΝΟΣΡΟΦΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑ

 

Θ οικοδόμθςθ του Ορφανοτροφείου τθσ Αίγινασ άρχιςε λίγουσ 

μινεσ μετά τθν άφιξθ του Καποδίςτρια ςτο νθςί και τελείωςε 

τον Λοφνιο του 1829. Εκτόσ από τθν εκκλθςία και ζνα νοςοκομείο 

,το Ορφανοτροφείο περιελάμβανε και 12 δωμάτια προοριςμζνα 

το κακζνα για 30 παιδιά. τισ 9 Μαρτίου 1829 ζφταςαν τα 

πρϊτα 66 ορφανά. Σθν άλλθ μζρα ιρκαν οι 160 ψυχογιοί  από 

τον Πόρο. ε λίγο μαηεφτθκαν 500 παιδιά. Γενικόσ ζφοροσ του 

ιδρφματοσ ςτθν αρχι διορίςτθκε ο Βιάροσ Καποδίςτριασ και   

δεφτεροσ ο Κερκυραίοσ λόγιοσ Ανδρζασ Μουςτοξφδθσ. το 

Ορφανοτροφείο ενςωματϊκθκαν τρία αλλθλοδιδακτικά τρεισ « 

κλάςεισ ελλθνικϊν μακθμάτων και πολλά χειροτεχνεία ,όπωσ 

ξυλουργείο, ςιδθρουργείο κ. ά. Εκεί είχε επίςθσ ενταχκεί και το 

Πρότυπο χολείο από όπου κα αποφοιτοφςαν δάςκαλοι για τα 

αλλθλοδιδακτικά ςχολεία, πριν δθμιουργθκεί το Εχνάρδειο 

Μδρυμα που τελικά τουσ φιλοξζνθςε. Σθν ίδια χρονιά ςτθν Αίγινα 

ιδρφκθκε και το Κεντρικό χολείο του οποίου οι απόφοιτοι κα 

ακολουκοφςαν ανϊτερεσ ςπουδζσ. 

ΓΙΩΡΓΟ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟΤ 

Τα μάτια των παιδιών     Μηνιαία περιοδική έκδοση   

Στ 2 - 1o  Δημοτικό  Σχολείο  Αίγινας 

Υπεύθυνος Ύλης: Κώστας Σταυρόπουλος 

Αρχιςυνταξία: Μακθτζσ/τριεσ του τ2 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΪΚΑ ΜΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 

Σα λαϊκά μουςικά όργανα αποτελοφν αναμφιςβιτθτα ζνα 

ςθμαντικό κεφάλαιο του λαϊκοφ πολιτιςμοφ και ειδικότερα τθσ 

παραδοςιακισ μουςικισ κάκε τόπου. Ωσ βαςικά μζςα καλλιτεχνικισ 

ζκφραςθσ αλλά και ωσ αςφαλι ιςτορικά τεκμιρια για τθν μελζτθ 

του πολιτιςτικοφ επιπζδου των ανκρϊπων που τα καταςκεφαςαν 

και τα χρθςιμοποι-οφν .  τθν παραδοςιακι μουςικι απαντάται μια 

καταπλθκτικι ποικιλία οργάνων όλων των κατθγοριϊν, δθλαδι 

χορδόφωνα, αερό-φωνα, μεμβρανόφωνα και ιδιόφωνα τα οποία 

ςυνικωσ καταςκευ-άηονται από υλικά που λαμβάνονται από το 

φυτικό και ηωικό περιβάλλον.     

ΟΡΦΕΑ ΣΕΡΙΟΤΛΑ 

 ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΣΟΤ ΜΗΝΟ  24ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 1821. Λάςιο 

ςθμερινισ Ρουμανίασ: Ο Αλζξανδροσ Τψθλάντθσ κυκλοφορεί τθν  

προκιρυξι του με τίτλο: « Μάχου υπζρ πίςτεωσ και πατρίδοσ» με 

τθν οποία καλεί τουσ υπόδουλουσ Ζλλθνεσ ςε Επανάςταςθ.                                 

3 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 1823 Δυτικι Κριτθ: 5.000 ζνοπλοι Κριτεσ 

προςβάλουν τουσ Σοφρκουσ τθσ περιοχισ και καταςτρζφουν τα 

χωριά τουσ. Εκείνοι αναγκάηονται να κλειςτοφν ςτα φροφρια 

Καςτζλι Κιςςάμου και Γραμβοφςασ, όπου αποδεκατίηονται από 

πανϊλθ.4 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 1943 Κάνατοσ Κεόδωρου Κολοκοτρϊνθ 

19 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 1878 Τπογράφεται θ ςυνκικθ του Αγίου 

τεφάνου μεταξφ Ρωςίασ και Σουρκίασ, με βάςθ τθν οποία 

δθμιουργείται θ « Μεγάλθ Βουλγαρία» , που περιλαμβάνει όλθ τθν 

Μακεδονία και τθν Κράκθ, ςε βάροσ τθσ Ελλάδασ. Ευτυχϊσ 

καταργικθκε  τον ίδιο χρόνο με τθν ςυνκικθ του Βερολίνου. 2-7 

ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 1897 Πολεμικζσ επιχειριςεισ ςτθν Κριτθ για τθν 

απελευκζρωςθ τθσ νιςου από τουσ Σοφρκουσ κα οδθγιςουν ςτον 

Ατυχι Πόλεμο και τθν καταςτροφι του 1897.                                         

20 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 1913 Μάχθ του Μπιηανίου   21 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 

1913 Απελευκζρωςθ Λωαννίνων. 17 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 1914 Αρχίηει θ 

αποχϊρθςθ των ελλθνικϊν ςτρατευμάτων από τθν Βόρειο Ιπειρο, 

επειδι οι Μεγάλεσ Δυνάμεισ αποφάςιςαν να δοκεί θ περιοχι ςτο 

νεοδθμιουργθκζν κράτοσ τθσ Αλβανίασ. 27  ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 1943 

Κάνατοσ του Κωςτι Παλαμά.  10 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 1947 Παραχϊρθςθ 

Δωδεκανιςου από τθν Λταλία ςτθν Ελλάδα. 19 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 1959  

Μδρυςθ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ.     

ΚΩΣΑ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ 

 

ΑΠΟΚΡΛΕ 

Απόκριεσ ονομάηονται οι τρεισ εβδομάδεσ πριν από τθν 

Κακαρά Δευτζρα, οπότε και αρχίηει θ Μεγάλθ αρακο-    

ςτθ .Σαυτίηονται με τθν περίοδο του Σριωδίου, μια κινθ-    

τι περίοδο ςτθν Ορκόδοξθ Χριςτιανικι παράδοςθ από                         

τθν Κυριακι του Σελϊνου και Φαριςαίου ωσ τθν 

Κυριακι τθσ Συοφάγου ι Συρινισ. τθν Ελλάδα τισ 

μζρεσ αυτζσ οι άνκρωποι ςυνθκίηουν να γλεντοφν, να 

ψυχαγωγοφνται     και να μαςκαρεφονται, δθλαδι να 

μεταμφιζηονται. Με χορό, τραγοφδι, πίνοντασ κραςί, 

ζφταναν το κζφι ςτο κατακόρυφο προσ τιμιν του 

Διονφςου. Αρκετά άςματα        τθσ περιόδου αυτισ είναι  

« άςεμνα» ςε μια προςπάκεια  να προκαλζςουν  ςτθν 

γθ γονιμότθτα, ϊςτε να δϊςει πολλοφσ καρποφσ. 

Παλαιότερα το καρναβάλι γινόταν παντοφ ςτθν Ελλάδα 

με ομαδικζσ μαςκαράτεσ, χοροφσ, γλζντια, ςάτιρα και 

διάφορα ιδιαίτερα ζκιμα ςε κάκε μζροσ. Ιταν ευκαιρία 

για ξεφάντωμα , κατανάλωςθ     κραςιοφ και χίλια δυο 

πειράγματα.    

ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΤΟΧΟΟΤ 

 

ΓΛΩΡΓΟ ΕΦΕΡΘ :  ΑΦΛΕΡΩΜΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΘ ΣΟΝ 

ΚΑΝΑΣΟ ΣΟΤ 

 
Γιϊργοσ εφζρθσ: Ζλλθνασ ποιθτισ , δοκιμιογράφοσ, 

μεταφραςτισ και διπλωμάτθσ. Από τουσ ςθμαντικότε-

ρουσ Ζλλθνεσ ποιθτζσ, τιμικθκε με Βραβείο Νόμπελ 

Λογοτεχνίασ το 1963. Γραμματολογικά ανικει ςτθν 

«Γενιά του ‘ 30». Ο Γεϊργιοσ εφεριάδθσ ,όπωσ ιταν το 

πραγματικό του όνομα, γεννικθκε ςτισ 29 Φεβρουαρί-

ου 1900 ςτθν μφρνθ. Ιταν το μεγαλφτερο παιδί του 

τυλιανοφ εφεριάδθ και τθσ Δζςποινασ Σενεκίδθ με 

καταγωγι από τθν Νάξο. Είχε άλλα δυο αδζλφια, τον 

Άγγελο και τθν Λωάννα, γυναίκα του φιλοςόφου και 

πολιτικοφ Κωνςταντίνου Σςάτςου. Ο εφζρθσ ξεκίνθςε 

τισ εγκφκλιεσ ςπουδζσ του το 1906 ςτθν μφρνθ και τισ 

ολοκλιρωςε το 1918 ςτθν Ακινα, όπου είχε εγκαταςτα-

κεί θ οικογζνειά του από το 1914.τθν ςυνζχεια 

γράφτθκε ςτθν Νομικι χολι του πανεπιςτθμίου τθσ 

ορβόνθσ ,από τθν οποία αποφοίτθςε με διδακτορικό 

το 1924.Θ παραμονι του ςτο Παρίςι ιταν κακοριςτικι 

για τθν διαμόρφωςθ τθσ ποιθτικισ του φυςιογνωμίασ. 

Ιταν θ εποχι που το κίνθμα του μοντερνιςμοφ βριςκό-         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ΤΝΕΧΕΛΑ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΔΑ 2 )ταν ςτθν ακμι του. Μετά τθν επι-

ςτροφι του ςτθν Ελλάδα διορίςτθκε υπάλλθλοσ του Τπουργείου 

Εξωτερικϊν( 1926), αρχίηοντασ ζτςι μια λαμπρι καριζρα ςτο 

διπλωματικό ςϊμα που κορυφϊκθκε  το 1957 με τθν τοποκζτθςι 

του ωσ πρεςβευτι τθσ Ελλάδασ ςτθν Μεγάλθ Βρετανία. Παρζμεινε 

ςτο Λονδίνο ωσ το 1962, οπότε και ςυνταξιοδοτικθκε. τισ 10 Απρι-

λίου 1941 μια θμζρα μετά από τθν κατάλθψθ τθσ Κεςςαλονίκθσ από 

τουσ Γερμανοφσ νυμφεφκθκε ςτθν Πλάκα τθν Μαρϊ Ηανοφ , με τθν 

οποία δεν απζκτθςε παιδιά. τα ελλθνικά γράμματα ο εφζρθσ 

εμφανίςτθκε το 1931 με τθν ποιθτικι ςυλλογι «τροφι» , θ οποία 

από τθν πρϊτθ ςτιγμι τθσ κυκλοφορίασ τθσ προκάλεςε το ενδιαφζ-

ρον τθσ λογοτεχνικισ κοινότθτασ τθσ Ακινασ με κετικζσ και αρνθτι-

κζσ αντιδράςεισ. Οι καυμαςτζσ του, Γιϊργοσ Κεοτοκάσ, Γιϊργοσ Κα-

τςίμπαλθσ και Ανδρζασ Καραντϊνθσ υποςτιριξαν ότι θ «τροφι» 

εγκαινιάηει μια καινοφρια εποχι για τθν ελλθνικι ποίθςθ , ενϊ οι 

επικριτζσ του όπωσ ο Άλκθσ Κρφλοσ και ο Σάκθσ Παπατςϊνθσ ιςχυ- 

ρίςτθκαν ότι θ ποίθςθ του εφζρθ είναι ςκοτεινι και εγκεφαλικι , 

χωρίσ πραγματικό ςυναίςκθμα. Με τθν πάροδο του χρόνου θ  τρο-

φι απζκτθςε τεράςτιο ςυμβολικό βάροσ , επειδι κεωρικθκε από 

τθν κριτικι ότι ζςτρεψε τθν ελλθνικι ποίθςθ από τθν παραδοςιακι 

ςτθν μοντζρνα γραφι. «Ο Μοντερνιςμόσ του εφζρθ», παρατθρεί ο 

Γ. Κεοτοκάσ, «υπιρξε ζνασ μοντερνιςμόσ τολμθρόσ , αλλά που 

κρατοφ-ςε το νιμα τθσ παράδοςθσ με αίςκθμα ευκφνθσ και ςεβα-

ςμό για τθν γλϊςςα».Ο κόρυβοσ που δθμιουργικθκε αλλά και το 

ειδικό βάροσ των Κατςίμπαλθ και Καραντϊνθ ςτα λογοτεχνικά 

πράγματα τον βοικθςε να επιβλθκεί ωσ ζνασ πολλά υποςχόμενοσ 

νζοσ ποιθτισ . Θ κακιζρωςι του ωσ μείηονοσ ποιθτι ζγινε το 1935 με 

τθν ποιθτικι ςυλλογι «Μυκιςτόρθμα» . ’ αυτό το ζργο βλζπου-με 

πλιρωσ διαμορφωμζνα τα ςφμβολα που ςυνκζτουν τθν ποιθτικι 

μυκολογία του εφζρθ : Σο « ταξίδι», οι « πζτρεσ» τα «μάρμαρα» , 

τα « αγάλματα» , ο « Οδυςςζασ» κ.ά. Εκτόσ από το πλοφςιο ποιθτι-

κό ζργο του, ο εφζρθσ διακρίκθκε και ςτον δοκιμιακό λόγο , με μια 

ςειρά ρθξικζλευκων κριτικϊν δοκιμίων ςτα οποία τόνιςε τθν ςθμα-

ςία τθσ ελλθνικισ παράδοςθσ και ανζδειξε το ζργο περικωριακϊν 

μορφϊν τθσ, όπωσ του Μακρυγιάννθ και του Κεόφιλου. Σο μετα-

φραςτικό του ζργο είναι μικρό ςε ποςότθτα ,αλλά ςθμαντικό. Μετζ-

φραςε  δφο ζργα του Αμερικανοφ ποιθτι Σ.. Ζλιοτ( Ζρθμθ Χϊρα και 

Φονικό ςτθν Εκκλθςιά), ενϊ μετζφερε ςτθν Νζα Ελλθνικά δφο ζργα 

τθσ Βίβλου ( Άςμα Αςμάτων και Αποκάλυψθ του Λωάννθ).Ο Σ.. Ζλι-

οτ, θγετικι φυςιογνωμία τθσ μοντερνιςτικισ ποίθςθσ του 20ου αι. 

ιταν ο ποιθτισ που τον επθρζαςε όςο κανζνασ άλλοσ. Από τθν δε-

καετία του ’50 το ζργο του εφζρθ μεταφράςτθκε και εκτιμικθκε 

ςτο εξωτερικό. υνζπεια αυτοφ ιταν θ βράβευςι του με το Νόμπελ 

Λογοτεχνίασ τον Δεκζμβριο του 1963» για το υπζροχο λυρικό φφοσ 

του που είναι εμπνευςμζνο από ζνα βακφ αίςκθμα για το ελλθνικό 

πολιτιςτικό ιδεϊδεσ» , όπωσ αναφζρεται ςτο ςκεπτικό τθσ ουθδι-

κισ Ακαδθμίασ. Κατά τθν διάρκεια τθσ εφτάχρονθσ δικτατορίασ ζ-

ςπαςε τθν ςιωπι του ςτισ 28 Μαρτίου 1969 και ςτθλίτευςε τθν χοφ-

ντα με τθν περίφθμθ Διλωςι του ςτο ραδιόφωνο του B.B.C. «Είναι 

μια κατάςταςθ υποχρεωτικισ νάρκθσ, όπου όςεσ πνευματικζσ 

δυνάμεισ καταφζραμε να κρατιςουμε ηωντανζσ με πόνουσ και με 

κόπουσ , πάνε ξκι αυτζσ να καταποντιςτοφν μζςα ςτα ελϊδθ ςτε-

κοφμενα νερά», τόνιςε μεταξφ άλλων. τισ αρχζσ Αυγοφςτου του           

1971 ειςάγεται ςτον Ευαγγελιςμό και εγχειρίηεται ςτον 

δωδεκαδάκτυλο. Κα πεκάνει από μετεγχειρθτικζσ επι-    

πλοκζσ τα ξθμερϊματα τθσ 20θσ επτεμβρίου 1971. Θ 

κθ-    δεία του δυο μζρεσ αργότερα κα είναι πάνδθμθ 

και κα         λάβει αντιδικτατορικό χαρακτιρα. τθν 

νεκρϊςιμθ πο-         μπι  προσ το Α’ Νεκροταφείο, 

μπροςτά ςτθν Πφλθ του        Αδριανοφ το πλικοσ 

ςταματά τθν κυκλοφορία και αρχίηει να τραγουδά το 

απαγορευμζνο τραγοφδι του Μίκθ Κεοδωράκθ ςε 

ςτίχουσ εφζρθ « Άρνθςθ» ( το περιγιάλι  το   κρυφό, 

όπωσ είναι πιο γνωςτό) τισ 23 επτεμβρίου 1971    

δθμοςιεφεται ςτθν εφθμερίδα « Σο Βιμα» το τελευταίο 

ποίθμα του Γ. εφζρθ «Επί Αςπαλάκων» που ζγραψε 

ςτισ      31 Μαρτίου 1971 και αποτελεί μια ακόμθ 

καταγγελία κατά τθσ δικτατορίασ. Αρκετοί ςυνκζτεσ 

ζχουν εγκφψει ςτο       ζργο του ποιθτι μελοποιϊντασ 

ποιιματά του ,όπωσ ο Μίκθσ Κεοδωράκθσ, ο Νίκοσ 

Μαμαγκάκθσ ο Μίλτοσ Παςχα-  λίδθσ, οι αδερφοί 

Κατςιμίχα, ο Αργφρθσ Μπακιρτηισ, ο         Δθμιτρθσ 

Αγραφιϊτθσ ο Περικλισ Κοφκοσ, ο Γιϊργοσ Κουρουπόσ  

ο Κάνοσ Μικροφτςικοσ κ.ά.  

ΕΛΠΙΔΑ ΣΑΓΑΚΗ 

 

 

 

ΑΝΣΟΡΙΝΗ ΟΙ ΑΝΑΚΑΦΕ ΣΟ ΑΚΡΩΣΗΡΙ 

Σο Ακρωτιρι είναι χωριό τθσ αντορίνθσ και ζχει 

πλθκυ-ςμό 355 κατοίκουσ , βάςει τθσ απογραφισ του 

2011. Βρίςκεται ςτο νοτιοδυτικό άκρο του νθςιοφ, ςε 

απόςταςθ    15 χιλιομζτρων από τα Φθρά , δθλ. τθν 

πρωτεφουςα του νθςιοφ. Τπάγεται διοικθτικά ςτο 

τοπικό διαμζριςμα Ακρωτθρίου του Διμου Κιρασ. 

Κατά τουσ μεςαιωνικοφσ χρόνουσ ( ενετικι 

κατάκτθςθ) αποτελοφςε ζνα από τα καςτζλια του 

νθςιοφ. ιμερα ςτθν  κορυφι του υψϊματοσ πάνω 

ςτο οποίο βρίςκεται χτιςμζνο το ςφγχρονο χωριό ,  

ςτζκει ακόμθ ο ενετικόσ πφργοσ ( Γουλάσ) , το παλιό 

δθλαδι καςτζλο. Ζγινε παγκοςμίωσ γνωςτό χάρθ ςτον 

προϊςτορικό οικιςμό που ανακαλφφκθκε ςτισ 

αναςκαφζσ τισ οποίεσ διενιργθςε ςυςτθματικά ςτθν 

περιοχι ο πφροσ Μαρινάτοσ, το 1967 . 

ΕΛΠΙΔΑ ΣΑΓΑΚΗ 
 

ΔΘΛΟ, ΣΟ ΝΘΛ ΣΟΤ ΑΠΟΛΛΩΝΑ 

 
το κζντρο του Αιγαίου βρίςκεται θ Διλοσ, ζνασ ξερό-          

βραχοσ από γρανίτθ που τον δζρνει αλφπθτα θ 

κάλαςςα     ξεςθκωμζνθ από τα μελτζμια. Ολόγυρά 

τθσ ςαν ςε μαγικό κφκλο, ξεφυτρϊνουν από τα νερά τα 

άλλα νθςιά, οι Κυκλάδεσ.                                              

 

 



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ςυνζχεια από τθν ςελ. 3) Αν εξαιρζςει κανείσ τθν μοναδικι 

γεωγραφικι κζςθ του νθςιοφ , ανάμεςα ςτθν θπειρϊτικι Ελλάδα 

και τθν Μικρά Αςία, πάνω ςτουσ δρόμουσ που ενϊνουν τον 

Βορρά με τον Νότο και τθν Δφςθ με τθν Ανατολι, τίποτα δεν κα 

δικαιολογοφςε τθν λαμπρι μοίρα  που τθσ επιφφλαξε θ Λςτορία. 

Σίποτα, εκτόσ από τθν εφνοια του μεγάλου κεοφ Απόλλωνα που 

τθν διάλεξε για γενζκλια γθ του. Κυνθγθμζνθ από τθν άγρια 

ηιλεια τθσ Ιρασ θ κρυφι ερωμζνθ του Δία, θ άμοιρθ Λθτϊ, 

μάταια αναηθτεί ζναν τόπο για να γεννιςει τα δίδυμα παιδιά τθσ.  

Ώςπου τθν δζχεται τοφτο το νθςί που δεν είναι μιτε ςτεριά, μιτε 

κάλαςςα, μια και πότε βρίςκεται ςτο φωσ του ιλιου και πότε το 

καταπίνουν τα κφματα. Και επειδι ζγινε πατρίδα των τζκνων του 

Διόσ, εκείνοσ τθν ςτερζωςε πάνω από τα κφματα, τθν ζκανε 

φανερι, δθλαδι τθν ζκανε Διλο. Σι ζβλεπε ο επιςκζπτθσ τθσ 

νιςου τον 18ο και 19ο αι; Σο κζαμα ιταν εντυπωςιακό: Παντοφ 

μάρμαρα, κολόνεσ, αγάλματα κάκε τφπου. Σθν προςοχι του 

ζλκυε, όπωσ άλλωσ τε και ςιμερα, ο καυμάςιοσ κοφροσ  που 

πρόςφεραν οι κάτοικοι τθσ Νάξου , ζργο του 600 π. Χ. περίπου, 

όπωσ γνωρίηουμε ςιμερα. Σθν εποχι εκείνθ δεν ιταν δυνατόν να 

χρονολογθκεί ζνα τζτοιο αντικείμενο. Πριν από τισ αναςκαφζσ 

του 19ου αι. θ αρχαϊκι ελλθνικι τζχνθ ιταν άγνωςτθ. Θ 

ςυγκεκριμζνθ ανακάλυψθ ςυνιςτά ζνα από τα μεγαλφτερα κζρδθ 

του 19ου αι. με αντίςτοιχα παραδείγματα ςτουσ Δελφοφσ και τθν 

Ακρόπολθ. τισ πλαγιζσ του Κφνκου τθν προςοχι του επιςκζπτθ 

ζλκυε ζνα ςπιλαιο με ςτζγθ από βράχουσ , το οποίο πίςτευαν 

τότε ότι ιταν ζνασ πρωτόγονοσ ναόσ  του Απόλλωνα ( ςτθν 

πραγματικότθτα επρόκειτο για ζνα ιερό του Θρακλι του 3ου π. Χ. 

αι.)Εφκολα αναγνωρίςιμο ιταν το κζατρο.  

   ΠΑΝΑΓΛΩΣΘ ΔΘΜΟΠΟΤΛΟ 

ΑΔΑΜΑΝΣΙΟ ΚΟΡΑΗ 

 
Ο Αδαμάντιοσ Κοραισ γεννικθκε ςτθν μφρνθ ςτισ 27 Απριλίου 

1748. Πατζρασ του ιταν ο Λωάννθσ Κοραισ , καταγόμενοσ από 

τθν Χίο. Ο Αδαμάντιοσ Κοραισ ιταν Ζλλθνασ φιλόλογοσ με βακιά 

γνϊςθ του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ. Σο 1783 πζκανε ο πατζρασ του 

και το 1784 θ μθτζρα του. Από τότε ο Κοραισ άρχιςε να 

αντιμετωπίηει οικονομικζσ δυςκολίεσ. Για βιοποριςτικοφσ λόγουσ 

ζκανε μεταφράςεισ ςτα γαλλικά από γερμανικά και αγγλικά 

βιβλία όπωσ θ Κατιχθςισ του Ρϊςου Μθτροπολίτθ Πλάτωνοσ  και 

θ Κλινικι Λατρικι του Γερμανοφ  ιατροφιλόςοφου Selle. To 1788 

ζχοντασ ολοκλθρϊςει τισ ςπουδζσ του, εγκαταςτάκθκε ςτο 

Παρίςι με ςκοπό να αςχολθκεί αποκλειςτικά με τα γράμματα και 

τθν εκνικι αφφπνιςθ. Ενϊ δζχτθκε τθν γαλλικι υπθκοότθτα ,  θ 

ςυνείδθςι του παρζμεινε κακαρά ελλθνικι.  

το Παρίςι ςυνζχιςε να κάνει μεταφράςεισ ιατρικϊν 

κυρίωσ βιβλίων ςτα γαλλικά και ταυτόχρονα άρχιςε να 

ςυγγράφει κείμενα ςχετικά με τθν κατάςταςθ του 

ελλθνιςμοφ. Με τα ποιιματα «Άςμα Πολεμιςτιριον» 

και «άλπιςμα Πολεμιςτιριον» προςπάκθςε να 

τονϊςει τισ ελπίδεσ των Ελλινων για απελευκζρωςθ 

και να ενιςχφςει τθν αγωνιςτικι τουσ διάκεςθ, ςε μια 

περίοδο κατά τθν οποία θ εκςτρατεία του Ναπολζοντα            

ςτθν Αίγυπτο δθμιουργοφςε προςδοκίεσ για 

ενδεχόμενθ βοικεια των Γάλλων προσ τουσ Ζλλθνεσ. 

Πζκανε ςτο Παρίςι ςτισ 6 Απριλίου 1833, ςε θλικία 84 

ετϊν. Ο κάνατοσ του Κοραι δεν είχε ζλκει φυςιολογικά, 

αλλά επιςπεφςκθκε  από ζνα ατφχθμα. Σο μεςθμζρι τθσ 

18θσ Μαρτίου 1833 ο Κοραισ μετά από απϊλεια τθσ 

ιςορροπίασ του  υπζςτθ κάταγμα ςτο μθριαίο οςτοφν 

και μυϊκι κάκωςθ.                                   Αυτό ςε 

ςυνδυαςμό με τθν επιδεινοφμενθ αρκρίτιδα                

από τθν οποία ζπαςχε , επζςπευςε το τζλοσ, το οποίο                      

επιλκε ςτισ 12:40 μεταμεςονφχτια ϊρα. Σα οςτά του         

ςτάλκθκαν ςτθν Ελλάδα ςτισ 8 Απριλίου του 1877 και        

ετάφθςαν ςτθν ελλθνικι πρωτεφουςα. Θ μαρμάρινθ        

προτομι του κοςμεί  το Λφκειο τθσ Χίου , το οποίο                                                              

κλθρονόμθςε τθν βιβλιοκικθ του, ενϊ άγαλμά του 

υπάρχει ζξω  από τθν Πρυτανεία του Πανεπιςτθμίου 

ςτθν Ακινα. 

ΓΙΩΡΓΟ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟΤ 

 

 

Ο ΚΟΡΑΘ ΚΑΛ Ο ΡΘΓΑ ΘΚΩΝΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ. 

ΠΛΝΑΚΑ ΣΟΤ ΚΕΟΦΛΛΟΤ 


