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Μας ενώνουν οι λέξεις 
Γέφυρες είναι 
Που ενώνουν τις όχθες  
Του εδώ και του εκεί 
Του χθες και του αύριο… 
 
Κ. Σ. Όναρχος   
 
Επειδή σε καιρούς δύσκολους 
δεν είναι εύκολη η επικοινωνία 
συμφωνήσαμε με τα παιδιά να 
εκφραστούμε μέσῳ του διαδικτύου. 
Για  τρίτη φορά  πραγματοποιείται 
ανάλογο εγχείρημα από το 2018. 
Τότε μηνιαία, σήμερα διμηνιαία  
έκδοση. Διάφορα θέματα, πολλά 
πρόσωπα θα παρουσιαστούν. 
Μακάρι η προσπάθειά μας να σας 
φανεί ενδιαφέρουσα. Εγώ, ως δάσκαλος, 
εύχομαι στα παιδιά κάθε επιτυχία.   
 
 
Ταυτότητα εφημερίδας 
Τα μάτια των παιδιών 
Διμηνιαία περιοδική έκδοση της Στ τάξης 
του Α Δημ. Αίγινας 
Υπεύθυνος Ύλης: Κώστας Σταυρόπουλος 
Σύνταξη: Μαθητές/τριες της Στ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Ο Νίκος Εγγονόπουλος, ήταν ζωγράφος 
και ποιητής. Γεννήθηκε στις 21 
Οκτωβρίου 1907 στην Αθήνα από τους 
Εριέττη και  Παναγιώτη. Φοίτησε σε 
Λύκειο στο Παρίσι. Εργάστηκε αρχικά ως 
μεταφραστής στην τράπεζα και γραφέας. 
Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών  με δασκάλους τους Ανδρέα 
Ξυγγόπουλο, Φώτη Κόντογλου και  
Κωνσταντίνο Παρθένη.  
Το 1938 παρουσίασε για πρώτη φορά 
έργα ζωγραφικής και δημοσίευσε την 
πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο 
«Μην ομιλείτε εις τον οδηγόν» για την 
οποία δέχτηκε κοροϊδευτικά σχόλια. Το 
1941 πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο. 
Στις 13 Απριλίου του 1941  συνελήφθη 
από τους Γερμανούς, όμως μετά από λίγο 
δραπέτευσε. Τον Μάρτιο του 1944 
δημοσίευσε την συλλογή «7 ποιήματα».  
Συμμετείχε στην Πανελλήνια Έκθεση 
Ζαππείου το 1949, όπως και τα έτη1952, 
1957, 1963, 1965, 1967, 1971, 1973, 
1975. Σχεδίασε μακέτα Πανελληνίου 
Εκθέσεως Λαϊκής  Βιοτεχνίας και Χειρο-
τεχνίας. Το 1950 παντρεύτηκε την Νέλλη 
Ανδρικοπούλου, με την οποία αργότερα 
χώρισαν. Το 1951 γεννήθηκε ο γιος του 
Πάνος. Σχεδίαζε τα σκηνικά και τα 
κοστούμια πολλών παραστάσεων. Το 
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1956 εκλέγεται μόνιμος επιμελητής του 
Ε.Μ.Π. Τον Δεκέμβριο του 1958 παίρνει 
το πρώτο βραβείο ποίησης. Το 1960 
παντρεύτηκε την Ελένη Τσιρίκου, 
Ταξίδεψαν μαζί σε όλη την Ευρώπη. Το 
1961 γεννήθηκε η κόρη του Εριέττη. Στις 
31 Οκτωβρίου του 1985 πεθαίνει από 
ανακοπή καρδιάς. Θεωρούσε τον εαυτό 
του ερασιτέχνη ζωγράφο και ποιητή. Επη-
ρεάστηκε πολύ από τον τουρκαλβανό 
ποιητή  του 19ου αι. Χατζή Σερχέτ και το 
κείμενό του «Αληπασιάδα». Οι πόλεις 
που είχε επισκεφθεί ήταν σταθμοί στο 
ποιητικό του έργο. Σε κάποια έργα 
ζωγραφικής του πρωταγωνιστεί ο θεός 
Ερμής. Η Εριέττη Εγγονοπούλου τον 
χαρακτήρισε πράο και προσιτό άνθρωπο 
που δεν προ-σπαθούσε να κάνει τον 
αλάθητο. 

Είχε πολύ χιούμορ, δυναμικό και 
πνευματώδες που προκύπτει από κα-
ταστάσεις απροσδόκητες και παρά-
δοξες,  αυτοπειθαρχία και του άρεσε 
να διαβάζει βιβλία. Σε πολλές στιγμὲς 
τῆς ζωής του σχηματίζονταν στον νου 
του εικόνες που σιγά-σιγά έπαιρναν 
μορφή. Ο Εγγονόπουλος κλονίζει πα-
γιωμένες καταστάσεις και αναστα-
τώνει την συνήθεια. Πηγές έμπνευσής 
του είναι τα αρχαία , βυζαντινά και 
μεταβυζαντινά κείμενα. Τέλος θαυμά-
ζει τα λαϊκά τραγούδια, τους ανθρώ-
πους και τις γειτονιές.  
 
ΚΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
               

 

 
ΗΡΩΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΗΣ 1973 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ 
«ΜΠΟΛΙΒΑΡ» 

Μπολιβάρ, όσο που νάρθεις ήτανε 

σκοτάδια. 

Στις κοιλάδες τώρα απλώνονται 

της φωτιάς τα χάδια. 

Είσαι του Ρήγα Φερραίου παιδί, 

του Αντωνίου Οικονόμου 

και του Πασβαντζόγλου αδελφός. 

Είσαι ο ελευθερωτής της Νότιας 

Αμερικής. 

Ένα μονάχα είναι γνωστό, 

πως είμαι (ο) γυιος σου. 

Μπολιβάρ, δεν είσαι όνειρο, είσαι 

η αλήθεια. 

Μπολιβάρ, είσαι ωραίος σαν 

Έλληνας. 

 
  

 
Ο Γιάννης Σκαρίμπας γεννήθηκε στις 28 
Σεπτεμβρίου 1893 στην Αγία Ευθυμία 
Παρνασσίδος από τον Ευθύμιο Σκαρίμπα 
και την Ανδρομάχη Σκαρτσίλα ή 
Σπαρτσίλα. Ήταν ποιητής και πεζογράφος 
της Χαλκίδας. Ο πατέρας του ήταν 
απόγονος του Σουλιώτη Φήμου Μαζγἀκη 
ο οποίος υπηρέτησε στην αυλή του Αλή 
Πασά και η μητέρα του «παραδοσιακή 
αρχοντοπούλα και γλωσσομάθισσα», 
κατά την έκφραση του ίδιου, είχε 
αποκτήσει καλή μόρφωση. Ο Σκαρίμπας 
ασχολήθηκε με όλα τα είδη της 
λογοτεχνίας ως ποιητής, πεζογράφος και 
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θεατρικός συγγραφέας. Υπήρξε βιβλιο- 
κριτικός και αιφνιδίασε ως  οργισμένος 
αρθρογράφος ή επιστολογράφος. Ήταν 
και καραγκιοζοπαίχτης και είχε φτιάξει 
διάφορες φιγούρες. Προκάλεσε το 
ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή που 
εμφανίστηκε στα γράμματα, έστω κι αν 
αμφισβητήθηκε από την κριτική. Παρ’ ότι 
είχε πολλά κοινά στοιχεία με τους 
υπερρεαλιστές, δεν υπήρξε ποτέ 
υπερρεαλιστής. Όμως σε ανύποπτο χρόνο 
εισήγαγε στην γραφή του το παράλογο αι 
το παράδοξο, δημιουργώντας μια 
ηθελημένη αναστάτωση στον πεζό λόγο. 
Δεν ακολούθησε σχολές και ρεύματα. 
Πάντα ελεύθερος και αδέσμευτος ήταν 
μια ιδιόμορφη ιδιοσυγκρασία με πολλές 
λεκτικές καινοτομίες χωρίς προηγούμενο 
και συνέχεια. Σημαντικό στοιχείο του η 
αγάπη του για την πόλη που ζούσε, την 
Χαλκίδα  η οποία όμως δεν ήταν ο γενέ-
θλιος τόπος του.   Εγκαταστάθηκε εκεί για 
τον γάμο του και άνοιξε εκτελωνιστικό 
γραφείο. Το 1930  δυστυχώς χάνει την 
ζωή του ο εξάχρονος τότε γιος του Ηλίας, 
γεγονός που τον σημαδεύει και τον 
οδηγεί στην δημιουργία του ποιήματος 
«Ηλίας Σκαρίμπας». Ο συμπαθής γέρων 
της Χαλκίδας, όπως τον είχε ονομάσει ο 
Μίκης Θεοδωράκης, χάνει την ζωή του 
στις 21 Ιανουαρίου 1984 σε ηλικία 91 
ετών και κηδεύεται με δημοτική δαπάνη 
στην αγαπημένη του Χαλκίδα στο Κάστρο 
του λόφου του Καράμπαμπα.  
 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΡΙΝΗ 
 
ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΚΑΡΑΒΙ  
ΠΟΙΗΣΗ:Γ. ΣΚΑΡΙΜΑΣ 
Σπασμένο καράβι να 'μαι πέρα βαθιά 
έτσι να 'μαι 
με δίχως κατάρτια με δίχως πανιά 
να κοιμάμαι 
Να 'ν' αφράτος ο τόπος κι η ακτή νεκρική 
γύρω γύρω 
με κουφάρι γειρτό και με πλώρη εκεί 
που θα γείρω 
Να 'ν' η θάλασσα άψυχη και τα ψάρια 
νεκρά 
έτσι να 'ναι 
και τα βράχια κατάπληκτα και τ' αστέρια 
μακριά 
να κοιτάνε 

Δίχως χτύπο οι ώρες και οι μέρες θλιβές 
δίχως χάρη 
κι έτσι κούφιο κι ακίνητο μες σε νύχτες 
βουβές 
το φεγγάρι 
 

 
 
 

 
 
Η Μελίνα Μερκούρη γεννήθηκε στις 
18 Οκτωβρίου 1920 και πέθανε στις 6 
Μαρτίου 1994 στο νοσοκομείο 
Μεμόριαλ της Νέας Υόρκης , όπου 
είχε εισαχθεί για να αντιμετωπίσει τον 
καρκίνο από τον οποίο έπασχε. 
Καταγόταν από οικογένεια πολιτικών 
και είχε πάρει πολλά διεθνή βραβεία 
ως ηθοποιός, επάγγελμα που 
εξασκούσε πριν γίνει βουλευτής και 
υπουργός. Ήταν για οχτώ συνεχόμενα 
χρόνια Υπουργός Πολιτισμού στις 
κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου 
και το μόνο άτομο από τους 
συνεργάτες του που δεν μετακινήθηκε 
ποτέ από την θέση του, όσο διάστημα 
ο Α. Παπανδρέου ήταν πρωθυπουρ-
γός. Ήταν παντρεμένη με τον 
σπουδαίο σκηνοθέτη Ζυλ Ντασέν. 
Αρκετά σημαντική ήταν η πορεία της 
στον διεθνή και ελληνικό κινηματο-
γράφο. Είχε πρωταγωνιστήσεις στην 
ταινία «Στέλλα» του Μιχάλη 

 
Έτσι να 'μαι καράβι γκρεμισμένο νεκρό 
έτσι να 'μαι 
σ' αμμουδιά πεθαμένη και κούφιο 
νερό 
να κοιμάμαι 
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Κακογιάννη, σε σενάριο του Ιάκωβου 
Καμπανέλλη. Για την ερμηνεία της σε 
αυτήν την ταινία ήταν υποψήφια για 
ένα μεγάλο βραβείο στο φεστιβάλ 
των Καννών. Κατά την διάρκεια της 
δικτατορίας της είχε αφαιρεθεί από 
την χούντα η ελληνική ιθαγένεια και 
το διαβατήριο, επειδή, από το εξωτε-
ρικό όπου βρισκόταν, αγωνιζόταν για 
την ελευθερία της Ελλάδας.  
 
 

Από την ταινία «Στέλλα» 
 
ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΖΩΗ    
 
  
 
 

Ο Ευγένιος Ντελακρουά ήταν Γάλλος 
ζωγράφος του 19ου αι. που γεννήθηκε 
στις 26 Απριλίου του 1798. Στο Σαιν 
Μόρις στην Γαλλία. Οι γονείς του 
λέγονταν Βικτουάρ Ομπέν και 
Φρανσουά Ντελακρουά, Πέθανε στις 
13 Αυγούστου του 1863 στο Παρίσι. 
Είχε δύο αδέρφια. Σπούδασε στην 
Σχολή Καλών τεχνών. Είχε 
δημιουργήσει συνολικά 52 έργα που 
έχουν σχέση με την Ιστορία. Δύο από 
τα αγαπημένα μου έργα του είναι : 
«Επεισόδιο του Ελληνικού Αγώνα» και 
«Η Σφαγή της Χίου».   
 
ΚΛΕΛΙΑ ΛΟΥΜΙΩΤΗ 

  
 
«Η ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ» ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ 
 
  
 
 
 
Η ιστορία της Λογοτεχνίας της 
Θεσσαλονίκης ξεκίνησε από τα μέσα του 
19ου αι. αλλά από τα 1830 και μετά  
άρχισε να σφραγίζει ολόκληρη της ελλη- 
νική πεζογραφία και ποίηση. Είχε σαν 
χαρακτηριστικό στην πεζογραφία το 
σύγχρονο και στην ποίηση το πιο 
παραδοσιακό.  
Το 1850 έγινε κάτι σημαντικό. 
Λειτούργησε για πρώτη φορά ελληνικό 
τυπογραφείο στην πόλη κι έτσι η 
Θεσσαλονίκη άρχισε να αναπτύσσεται 
πνευματικά. 
Μία σημαντική ποιήτρια της εποχής ήταν 
η Ζωή Καρέλλη ,αδερφή του Νίκου-
Γαβριήλ Πεντζίκη. Τα θέματά της ήταν ο 
χρόνος, η μοναξιά, η φθορά, ο έρωτας κι 
ο θάνατος. Την ποίησή της την μετέφερε 
και στα θεατρικά της έργα. Χειρόγραφα 
της Ζωής Καρέλλη υπάρχουν στο Γενικό 
Αρχείο του Ελληνικού Λογοτεχνικού και 
Ιστορικού Αρχείου ( Ε.Λ.Ι.Α)  
Ένας επίσης σημαντικός ποιητής ήταν ο 
Ντίνος Χριστιανόπουλος,(πραγματικό 
όνομα Κωνσταντίνος Δημητριάδης)  
ιδρυτής και διευθυντής του λογοτεχνικού 
περιοδικού  «Διαγώνιος». Όσοι 
λογοτέχνες της πόλης ήθελαν να ακουστεί 

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ 

Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  



η «φωνή» τους, έγραφαν σε αυτό το 
περιοδικό. Τα ποιήματα του Ντ. 
Χριστιανόπουλου κυκλοφορούν σε τρία 
τομίδια, τα Ποιήματα, τα Μικρά 
Ποιήματα και τα Πεζά Ποιήματα.  
Η μεταπολεμική λογοτεχνία και ειδικά οι 
λογοτέχνες της Θεσσαλονίκης βοήθησαν 
καθοριστικά την λογοτεχνία μέχρι και 
σήμερα.  
 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΤΖΙΝΑΣ 
 

 
 
ΖΩΗ ΚΑΡΕΛΛΗ 
 

Σιωπηλοί 
περίμεναν (Ζωή 
Καρέλλη) 

~ ΣΠΥΡΟΣ 

«Σιωπηλοί περίμεναν τις 

ειδήσεις.» 

Η θλίψη είναι πιο δυνατή απ’ τις 

φωνές. 

Δίχως φωνή επίκλησης, 

δίχως βοήθειας επίκληση, 

η απόφαση της υπομονής κυριεύει, 

κύρια η θλίψη καίρια 

βαστά, γίνεται θέληση 

και βαστά την υπομονή, 

γίνεται η θλίψη υπομονή 

σταθερή κι ακέρια. 
 
 

 
 
ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
 
 

Ἀναστολή( Ντίνος 

Χριστιανόπουλος) 
Ὅ,τι ὀνειρεύτηκα τόσα καὶ τόσα 

βράδια, 

ὅ,τι πεθύμησα μὲ τόση ἀλλοφροσύνη, 

ὅ,τι σχεδίασα μὲ τόσο πυρετό, 

μόλις σὲ δῶ, γλυκιά μου ἐξουθένωση, 

στὰ μάτια καὶ τὰ χείλη τὸ ἀναστέλλω, 

γιὰ μία στιγμὴ πιὸ ἀπελπισμένη τὸ 

ἀναβάλλω, 

γιατί μονάχα ὅταν τὰ χέρια μου σὲ 

χάνουν, 

ἡ πονεμένη φαντασία μου σὲ κερδίζει. 

 
 
 
 
Ο Άγγελος Σικελιανός γεννήθηκε στις 15 
Μαρτίου 1884 στην Λευκάδα από τον 
Ιωάννη και την Χαρίκλεια Σικελιανού. Η 
πλούσια βιβλιοθήκη του πατέρα του τον  
βοήθησε να προοδεύσει στα γράμματα 
και τις τέχνες. Φοίτησε  στο δημοτικό, στο 
ελληνικό και τέλος στο γυμνάσιο 
Λευκάδας. Στην εφηβεία ξεκινάει να 
γράφει τους πρώτους του στίχους. 
Σύχναζε στις καλλιτεχνικές και 
φιλολογικές γιορτές της εποχής του. 
Γράφτηκε στην Νομική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ ταυτόχρονα 
συμμετείχε στην Νέα σκηνή του 
Κωνσταντίνου Χριστομάνου ερμηνεύο-
ντας μαζί με τις αδερφές του αρχαίες 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ 
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τραγωδίες. Το 1902 δημοσίευσε τα 
πρώτα του ποιήματα. Το 1907 
παντρεύτηκε την Εύα Πάλμερ στις Η.Π.Α.  
Το 1909 γεννιέται ο γιος του ο Γλαύκος. 
Την ίδια χρονιά δίνει τρεις διαλέξεις με 
τίτλους: «Κήρυγμα ηρωισμού», «Παν ο 
Μέγας» και «Ο Ομηρικός Οδυσσέας», για 
τις οποίες δέχεται από τον τύπο 
επικριτικά και επαινετικά σχόλια. Δημοσι-
εύει τον Δελφικό Ύμνο και αναχωρεί για 
το Παρίσι. Το 1912 επιστρατεύεται στους 
Βαλκανικούς Πολέμους. Το 1914 γίνεται 
φίλος με τον Νίκο Καζαντζάκη και 
ταξιδεύουν στο Άγιο Όρος Το 1921 
επισκέπτεται με την γυναίκα του την 
Παλαιστίνη, σκέφτεται τις επιπτώσεις της 
μικρασιατικής εκστρατείας και ξεκινά την 
Δελφική Ιδέα. Μετά από τρία χρόνια 
μετακομίζει στους Δελφούς, τους οποίους 
θέλει ξα κάνει παγκόσμιο κέντρο της 
ανθρωπότητας. Λίγα χρόνια αργότερα η 
Δελφική Ιδέα αποκτά διεθνή απήχηση. Το 
1929 με πρωτεργάτη τον Αντώνη 
Μπενάκη συστάθηκε επιτροπή Δελφικών 
Εορτών η οποία καλύπτει τα έξοδα των 
εορτών της επόμενης χρονιάς. Η 
ακαδημία Αθηνών απονέμει δύο αργυρά 
μετάλλια στο ζεύγος Σικελιανού. Το 1938 
γνωρίζει την Άννα Καραμάνη, την 
ερωτεύεται και ζητάει από την Εύα να 
χωρίσουν.  Μετά από δύο χρόνια 
παντρεύεται την Άννα. Κατά την διάρκεια 
της κατοχής συνεργάζεται με την 
[παράνομη εφημερίδα «Ελευθερία». Την 
άνοιξη του 1942 πηγαίνει στην Αίγινα  και 
μένει δίπλα στον Νίκο Καζαντζάκη. Το 
1946 η εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών 
υποβάλει υποψηφιότητα του Σικελιανού 
για το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Την 
ίδια χρονιά προτάθηκε στις 7 Μαΐου για 
δεύτερη φορά μαζί με τον Καζαντζάκη ,μα 
ούτε τότε του απονεμήθηκε. Την επόμενη 
χρονιά εκλέγεται πρόεδρος της Εταιρείας 
Ελλήνων Λογοτεχνών και δημοσιεύει στον 
τύπο έκκληση για Ελληνική Πνευματική 
Συμφιλίωση. Στις 6 Ιουνίου του 1951 
παίρνει από λάθος ένα φάρμακο, 
μεταφέρεται στην Παμμακάριστο και στις 
19 Ιουνίου του 1951 πεθαίνει.  
Ο Σικελιανός θεωρούσε τα ποιήματά του 
ως «αχνάρια της υπαρξιακής 

διαλεκτικής» «πορεία της ψυχής προς την 
κατάκτηση  της συνείδησης της ζωής. 
Πρώτο στάδιο σε αυτήν την πορεία ήταν 
ο «Αλαφροΐσκιωτος» Την περίοδο 1930-
1942 επηρεασμένος από τους πολέμους 
,με τα ποιήματά του καλεί την 
ανθρωπότητα  να λύσει τις διαμάχες της. 
Έπειτα, όταν μπήκε σε ένα υπαρξιακό 
αδιέξοδο, προσπάθησε να βγει μιλώντας 
για τον έρωτα και τον θάνατο. Λίγες 
μέρες μετά το τέλος του πολέμου 
δημοσιεύει το «Πνευματικό Εμβατήριο». 
Ο Σικελιανός είχε φτάσει στο επίπεδο του 
στοχασμού μετά από πολύ κόπο και 
εσωτερικό αγώνα. Υπήρξε ασκητής, 
μύστης του αγαθού, αιώνιος οραματιστής 
Η γλώσσα που χρησιμοποιούσε δεν ήταν 
ευκολονόητη. Η ποίησή του ταυτίζεται με 
την αρχαία ελληνική  τραγωδία , αλλά δεν 
την μιμείται. Μεγάλο κεφάλαιο στην ζωή 
του ήταν η Εύα Πάλμερ, η οποία αλλάζει 
τον τρόπο ζωής της και αρχίζει να 
ανακαλύπτει την αρχαία και νέα Ελλάδα. 
Στάθηκε δίπλα του και υποστήριξε την 
ιδέα του για τις Δελφικές εορτές. Ήταν ο 
πρώτος ποιητής –σκηνοθέτης του 
ελληνικού θεάτρου. Αρκετοί έλληνες 
συνθέτες έγραψαν μουσική για 
τραγωδίες  του, μεταξύ των οποίων και ο 
Μάνος Χατζιδάκις. Ο Μίκης Θεοδωράκης 
μελοποίησε ένα από τα σημαντικά έργα 
του, το «Πνευματικό Εμβατήριο» το 
οποίο ψύχωνε τους πολίτες κατά  την 
διάρκεια της δικτατορίας.  Μία από τις 
τελευταίες και πιο πρόσφατες 
μελοποιήσεις είναι ο Ανεπίληπτος 
Θάνατος» από τον Θάνο Μικρούτσικο. Το 
σπίτι του στους Δελφούς μετατράπηκε σε 
μουσείο το 1991αφού είχε λεηλατηθεί 
στην κατοχή από τους Ιταλούς και ύστερα 
από τους Γερμανούς που το 
χρησιμοποίησαν  ως φρουραρχείο και 
κρατητήριο. Σήμερα το μουσείο στεγάζει 
εκθέματα που αφορούν τις Δελφικές 
Εορτές.     
 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
 



 
 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ 
 

Ηχήστε οι 
σάλπιγγες 

(απόσπασμα) 

Ηχήστε οι σάλπιγγες… Καμπάνες 

βροντερές, 

δονήστε σύγκορμη τη χώρα πέρα 

ὡς πέρα… 

Βογκῆστε τύμπανα πολέμου… Οι 

φοβερές 

σημαίες, ξεδιπλωθείτε στον αέρα! 

Σ’ αυτό το φέρετρο ακουμπά η 

Ελλάδα! Ένα βουνό 

με δάφνες αν υψώσουμε ὡς το 

Πήλιο κι ὡς την Όσσα, 

κι αν το πυργώσουμε ὡς τον 

έβδομο ουρανό, 

ποιον κλεῖ, τι κι αν το πει η δικιά 

μου γλώσσα; 

Μα εσύ Λαέ, που τη φτωχή σου τη 

μιλιά, 

Ήρωας την πήρε και την ύψωσε 

ὡς τ’ αστέρια, 

μεράσου τώρα τη θεϊκή 

φεγγοβολιά 

της τέλειας δόξας του, ανασήκωσ’ 

τον στα χέρια 

γιγάντιο φλάμπουρο κι απάνω από 

μας 

που τον υμνούμε με καρδιά 

αναμμένη, 

πες μ’ ένα μόνο ανασασμόν: «Ο 

Παλαμάς!», 

ν’ αντιβογκήσει τ’ όνομά του η 

οικουμένη! 

 
  
 
Ο Ρήγας γεννήθηκε το 1757 στο 
Βελεστίνο και πάντα χρησιμοποιούσε το 
επίθετο Βελεστινλής. Φεραίο τον είπαν 
άλλοι, ορμώμενοι από την  αρχαία πόλη  
Φεραί κοντά στο Βελεστίνο. Έλαβε 
σχολική παιδεία στην Ζαγορά και στα 
Αμπελάκια. Φιλομαθής και αναζητητικός, 
μάλλον έφυγε στην Κωνσταντινούπολη 
αρχικά για μία τύχη στο εμπόριο και στα 
γράμματα. Το 1786 βρίσκεται στην 
Βλαχία γραμματικός του ηγεμόνα της 
Νικολάου Μαυρογένη. Το 1788, όταν οι 
σύμμαχοι Αυστριακοί και Ρώσοι 
καταλαμβάνουν το Βουκουρέστι, 
αναλαμβάνει γραμματικός του 
Χριστόδουλου Κυρλιάνου, στην Βιέννη. 
Εκεί έμεινε ως τον Ιανουάριο του 1791 
και τύπωσε τα δύο π[ρώτα του βιβλία. 
Αρχές του 1791 επιστρέφει στην Βλαχία. 
Ως το 1796 φέρεται μόνιμα 
εγκαταστημένος στο Βουκουρέστι. Την 
εποχή αυτή στην Γαλλία έχει επικρατήσει 
η επανάσταση του 1789. Τότε μελετά το 
επαναστατικό σύνταγμα της Γαλλίας, 
μεταφράζει, σχεδιάζει την Χάρτα της 
Ελλάδας συνθέτει τον Θούριο και άλλα 
πατριωτικά άσματα. Το 1796 ξανά στην 
Βιέννη τυπώνει την παρά-σταση της 
μορφής του Μ. Αλέξανδρου. Τον 
Σεπτέμβριο του 1797 ο Θούριος και η 
επαναστατική διακήρυξη τραγουδιέται σε 
συγκεντρώσεις, κυκλοφορεί από χέρι σε 
χέρι παρακινώντας σε εξέγερση. Πριν 
αναχωρήσει για την Τεργέστη, έγραψε 
επιστολή στον Αντώνη Κορωνιό, η οποία 
έπεσε στα χέρια του συνεταίρου του, 
Δημητρίου Οικονόμου που τον κατέδωσε 
στην αυστριακή αστυνομία. Συλλαμ-
βάνεται μόλις φτάνει  στην Τεργέστη την 

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ 



1η Δεκεμβρίου 1797 και ανακρίνεται. Στις 
30 του ίδιου μήνα, παραμονή της 
μεταγωγής του στην Βιέννη, αποπειράται 
να αυτοκτονήσει χωρίς επιτυχία. Στις 28 
Απριλίου οι αυστριακής υπηκοότητας 
συνεργάτες του εκτοπίζονται. Στις 10 
Μαΐου 1798 ο ίδιος και 7 σύντροφοί του 
Οθωμανοί υπήκοοι παραδίδονται 
σιδεροδέσμιοι από τους Αυστριακούς 
στον Τούρκο διοικητή του Βελιγραδίου 
και φυλακίζονται στον πύργο Νεμπόιζα. 
Στις 13 Ιουνίου 798 ( 24 με το νέο 
ημερολόγιο)ύστερα από συνεχή 
βασανιστήρια, οι δεσμώτες τους τούς 
στραγγαλίζουν και τους πετούν στον 
Δούναβη.  
Η «Χάρτα της Ελλάδας» περιγράφει τα 
όρια ενός πολυεθνικού γεωγραφικού 
συνόλου του οποίου ο λαός, απόγονος 
των Ελλήνων, και όλοι όσοι στενάζουν 
«υπό την δυσφοροτάτην τυραννίαν», 
καλούνται να επαναστατήσουν. Από τους 
πρώ6ους κατέγραψε την θυσία του ο 
Κοραής που σχολιάζει το φοβερό γεγονός 
της σύλληψης και του θανάτου του Ρήγα 
και των συντρόφων του στην «Αδελφική 
Διδασκαλία» το 1798.Ο Ρήγας έκτοτε θα 
αποβεί ο θρύλος του απελευθερωτικού 
αγώνα των Ελλήνων. Θα δώσει το όνομά 
του σε πολιτικές εταιρείες και ομάδες με 
σκοπούς εθνικούς, επαναστατικούς, προ-
οδευτικούς και μη.  Πέρασε γρήγορα από 
την ιστορία στον μύθο ως αδια-
μφισβήτητο παράδειγμα πατριωτισμού 
και γενναιότητας, θάρρους και ευψυχίας. 
Γυρνώντας πίσω τον χρόνο στον 18ο αι. 
στα χρόνια αυτά υπάρχει στο 
Βουκουρέστι, όπου φτάνει ο Ρήγας ένας 
κύκλος νέων Ελλήνων και ένας σοφός 
διδάσκαλος, ή αντίθετα ένας δάσκαλος κι 
ένας κύκλος, περιορισμένος μεν σε 
αριθμό ,αλλά αξιοπρόσεκτος σε 
ποιότητα, αν κρίνουμε από τις κατοπινές 
επιδόσεις των μελών του. Δίψα για 
μάθηση, θέληση και ανάγκη για 
αντιμετώπιση και εκπλήρωση των 
εθνικών πόθων και στόχων συνακόλουθα. 
Χρονολογικά οι πρώτες απεικονίσεις του 
Ρήγα φιλοτεχνήθηκαν από ξένους καλλι-
τέχνες. Οι Έλληνες την εποχή εκείνη είχαν 
πρώτο μέλημα την ανάκτηση της 

ελευθερίας τους και την εδραίωση του 
νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Την 
παλαιότερη χρονολογικά αναπαράσταση 
της μορφής του Ρήγα από πλευράς 
ελληνικής εργογραφίας μας δίνει ο λαϊκός 
καλλιτέχνης από την Σπάρτη Παναγιώτης 
Ζωγράφος στα 1836-1839.Στην πρώτη 
δεκαετία του 20ου αι. η πρώτη παράσταση 
του Ρήγα οφείλεται στον μεγάλο λαϊκό 
ζωγράφο Θεόφιλο. Παριστάνει τον Κοραή 
και τον Ρήγα να υποβαστάζουν την 
πληγωμένη Ελλάδα. Το έπος του ’40,η 
γερμανοϊταλική κατοχή και η αντίσταση 
υπήρξαν αφορμές αναβίωσης των 
εικόνων με θέματα παρμένα από το’21. Η 
χαράκτρια Βάσω Κατράκη (1924-1988) 
έχει φιλοτεχνήσει δύο έργα με θέμα τον 
Ρήγα. Ο σημαντικός χαράκτης Ευθύμιος 
Παπαδημητρίου ( 1895-1959) από τους 
δασκάλους της νεοελληνικής χαρακτικής, 
μας έχει αφήσει ένα σπάνιο χαρακτικό 
της μορφής του Ρήγα σε πλάγιο ξύλο. Η 
τελευταία χρονολογικά παράσταση της 
μορφής του εθνεγέρτη Ρήγα ανήκει στον 
γνωστό μινιατουρίστα χαράκτη Γιάννη 
Γουρζή( γεννήθηκε το 1953.) 
Από την μελέτη των έργων και του 
επαναστατικού σχεδίου του Ρήγα 
εξάγονται τα στοιχεία της 
προσωπικότητας μιας από τις μοναδικές 
μορφές του νεότερου ελληνισμού. 
Επαναστάτης/πολιτικός νους/στρατιω-
τικός νους/δάσκαλος του γένους/ 
μάρτυρας/εθνεγέρτης/οραματιστής μιας 
δημοκρατικής πολιτείας.                      
 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΤΖΗΣ 
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H Nelly’s , ή Έλλη Σουγιουλτζόγλου 
γεννήθηκε στο Αϊδίνι, τις αρχαίες 
Τράλλεις της Μ. Ασίας το 1899. Τον 
πατέρα της τον έλεγαν Χρήστο και την 
μητέρα της Μάρθα Αβαγιανού. Τον 
Ιούλιο του 1919 έζησε την καταστροφή 
του Αϊδινίου από τους Τούρκους. Σώθηκε 
όλη της η οικογένεια  και πήγε να μείνει 
στην Σμύρνη. Τον επόμενο χρόνο η  Έλλη 
έφυγε για σπουδές ζωγραφικής και 
μουσικής στην Δρέσδη.  Τον Σεπτέμβριο 
του 1922 έμαθε ότι κάηκε η Σμύρνη. 
Ύστερα έμαθε τα νέα των δικών της. Είχαν 
πάει να μείνουν στην Αθήνα. Άρχισε να 
κάνει μαθήματα φωτογραφίας με τον 
Ούγκο Έρφουρτ και μετά με τον Φράντς 
Φίντλερ.  
Είχε φωτογραφίσει αξιοθέατα, 
αρχαιότητες και τα μνημεία της 
Ακρόπολης. Το 1926   φωτογραφίζει 
γυμνή πάνω στην Ακρόπολη  την πρίμα 
μπαλαρίνα της Όπερας  Κομίκβε Μόνα 
Πάιβα. 
 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 
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Το 1955 ο τότε πρωθυπουργός της 
Ελλάδας Αλέξανδρος Παπάγος ήταν 
ετοιμοθάνατος. Κάλεσε λοιπόν τον 
Στέφανο Στεφανόπουλο και τον όρισε 
αναπληρωτή πρωθυπουργό. Ο Βασιλιάς 

όμως  διαφώνησε με τον ορισμό αυτόν 
και όρισε πρωθυπουργό τον μέχρι εκείνη 
την στιγμή υπουργό Δημοσίων Έργων 
Κωνσταντίνο Καραμανλή. Η αντίδραση 
του Στεφανόπουλου στον διορισμό 
Καραμανλή δεν καρποφόρησε και έτσι ο 
Σερραίος πολιτικός ανέλαβε τελικά την 
πρωθυπουργία που την διατήρησε κατά 
την περίοδο 1955-1963.  
Πρώτος στόχος της κυβέρνησης 
Καραμανλή ήταν η σύνδεση της Ελλάδας 
με την Ε.Ο.Κ. γιατί έτσι πίστευε ότι θα 
έχει το κράτος καλές σχέσεις με την 
Ευρώπη, θα αναπτυχθεί στον κοινωνικό 
και τον οικονομικό τομέα. Δεύτερος 
στόχος του η εκβιομηχάνιση της χώρας 
και η δημιουργία της Δ.Ε. Η. Η κυβέρνηση 
προέτρεψε τον κόσμο να ασχοληθεί στις 
επαρχίες με την κτηνοτροφία για να 
αποφύγει την αστυφιλία.  
Σιγά –σιγά όμως οι σχέσεις Βασιλιά και 
Καραμανλή επιδεινώνονταν. Έτσι ο 
Καραμανλής νιώθοντας παραγκωνισμέ-
νος από τον ανώτατο πολιτειακό 
άρχοντα, με αφορμή διάφορα γεγονότα 
όπως ο γάμος της τότε πριγκίπισσας 
Σοφίας με τον διάδοχο του ισπανικού 
θρόνου Χουάν Κάρλος, η δολοφονία του 
βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη και άλλα,   
δήλωσε παραίτηση. Πήγε στο Παρίσι και 
εγκατέλειψε την πολιτική. Κατά την 
διάρκεια της δικτατορίας πήρε θέση 
δηλώνοντας πως οι δικτάτορες είναι 
επικίνδυνοι και πρέπει να 
απομακρυνθούν. Το 1974 κλήθηκε από 
την ίδια την χούντα να αναλάβει την 
εξουσία, μετά την παταγώδη αποτυχία 
της δικτατορίας να αντιδράσει στην 
εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο που οι 
ίδιοι οι δικτάτορες με τις ενέργειές τους 
είχαν προκαλέσει. Τότε απέσυρε την 
Ελλάδα από το στρατιωτικό σκέλος του Ν. 
Α. Τ.Ο. γιατί οι εκπρόσωποί του δεν 
αντέδρασαν όταν μία χώρα «σύμμαχος», 
η Τουρκία, εισέβαλε με νατοϊκά όπλα σε 
μια ξένη χώρα , την Κύπρο , και 
απειλούσε να πολεμήσει εναντίον μιας 
άλλης «συμμάχου» της στα πλαίσια του 
Ν.Α. Τ.Ο., δηλαδή της Ελλάδας. 
Παρέμεινε πρωθυπουργός ως το 1980, 
οπότε μεταπήδησε στην Προεδρία της 
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Δημοκρατίας. Διετέλεσε Πρόεδρος της 
Ελληνικής Δημοκρατίας δύο πενταετίες , 
την περίοδο 1980-1985  και 1990-1995. 
 
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ 
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Ο Χαρίλαος Τρικούπης γεννήθηκε στο 
Ναύπλιο στις 11 Ιουλίου του 1832.Ένας 
από τους σπουδαιότερους πολιτικούς 
στην Ελλάδα. Έγινε για πρώτη φορά 
πρωθυπουργός της Ελλάδας το 1875. 
Συνολικά διετέλεσε πρωθυπουργός εφτά 
φορές.  
Είχε πάντα στον νου του το συμφέρον της 
χώρας και του λαού. Προσπάθησε να 
αλλάξει τα πάντα και σε όλους τους 
τομείς: Την κοινοβουλευτική λειτουργία, 
την δημόσια διοίκηση, την οικονομική 
κατάσταση, το στράτευμα, την 
διπλωματική εικόνα της χώρας. Επίσης να 
επεκτείνει τα γεωγραφικά όρια της 
Ελλάδας.  
Έμεινε στην Ιστορία από τα δημόσια έργα 
του. Κάποια από αυτά είναι: Η Διώρυγα 
της Κορίνθου, το σιδηροδρομικό δίκτυο, 
η γέφυρα της Χαλκίδας, η αποξήρανση 
της λίμνης Κωπαΐδας. 
Πέθανε το 18900 στις Κάννες της Γαλλίας 
σε ηλικία 69 ετών. 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 
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Η Μαντώ Μαυρογένους, ηρωίδα του 
1821, γεννήθηκε το 1796 στην Τεργέστη. 
Έξι χρόνια πριν γεννηθεί , μετά τον 
αποκεφαλισμό του θείου της  Νικόλαου 
Μαυρογένη, η οικογένεια αντιμετωπίζει 
την οργή (μήνιν) των Τούρκων. Ο έτερος 
Νικόλαος Μαυρογένης, πατέρας της 
Μαντούς, μαζί με την οικογένειά του 
εγκαταλείπει το Βουκουρέστι, φτάνει 
στην Σμύρνη, περνάει από την Μύκονο 
και καταλήγει στην Τεργέστη. Εκεί υπήρχε 
δυναμική ελληνική παροικία εφοπλιστών 
εμπόρων και ασφαλιστών. Ο Μαυρογέ-
νης στην πόλη αυτή θέτει τις βάσεις για 
την ανάπτυξη των εμπορικών του 
επιχειρήσεων.  
Το 1802 επιστρέφει με την γυναίκα του 
Ζαχαράτη και τα παιδιά του Δημήτριο, 
Αντώνιο, Στέφανο ,Ειρήνη και Μαντώ 
στην Μύκονο.  
Η Μαντώ χρειαζόταν να ολοκληρώσει την 
μόρφωσή της.  Έτσι, αφού έμεινε για λίγο 
στην Μύκονο, πήγε στην Τήνο, στον θείο 
της πατέρα Νικόλαο Μαύρο, ορκισμένο 
στην Φιλική Εταιρεία. Κοντά του 
διδάχτηκε τα σημαντικότερα πράγματα 
στην ζωή της.: Την αγάπη για την πατρίδα 
και την ελευθερία! Έτσι «Σαν έτοιμη από 
καιρό» ακολούθησε τον δρόμο της 
συνείδησής  της ,όταν σήμανε η ώρα για 
την ελευθερία.  
Δεν είναι ιστορικά αποδεδειγμένο πως 
πολέμησε σε μάχες κατά των Τούρκων. 
Ίσως να μην σήκωσε ποτέ της σπαθί, μα 
την μυρωδιά  του μπαρουτιού την 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 

ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 



γνώρισε καλά, δίπλα στα παλικάρια τα 
δικά της, του Υψηλάντη και άλλων 
καπεταναίων, δίνοντας ψυχή στα όπλα 
τους και κουράγιο στις καρδιές τους. 
Έδωσε ¨ο, τι είχε και δεν είχε, χρήματα, 
κοσμήματα δικά της και της μάνας της, 
την ίδια της την προίκα για την ελευθερία 
του τόπου της.  
Το 1821 στην Μύκονο μαθεύτηκε πως οι 
Τούρκοι επιχειρούσαν απόβαση. Τότε η 
ίδια στρατολόγησε 150 άνδρες που ήταν 
έτοιμοι και οπλισμένοι να περάσουν στην 
Πελοπόννησο. Η συνεισφορά της  στην 
εμψύχωση των αγωνιστών ήταν πολύ 
σημαντική. Με τον εμπνευσμένο και 
μεστό λόγο της, με το παράδειγμα της, 
την γλυκύτητά της, πείθει για την 
αναγκαιότητα της προσφοράς και της 
αυταπάρνησης. Γνωρίζοντας ότι η 
βοήθεια των ευρωπαίων στον αγώνα μας 
ήταν ευπρόσδεκτη, κάνει δημόσιες 
σχέσεις με αυτούς. Τους πείθει για τα 
δίκαια του αγώνα μιλώντας στην γλώσσα 
τους.  Τους παρέχει πληροφορίες και 
υλικό για να γράψουν άρθρα σε 
εφημερίδες και να εκδώσουν 
προπαγανδιστικά βιβλία για των αγώνα 
μας. Γράφει τέλος και η ίδια δύο 
ιστορικές επιστολές, την μία προς τις 
Αγγλίδες και την άλλη προς τις Γαλλίδες 
κυρίες. Σκοπός της να μιλήσει κατ’ 
ευθείαν στις καρδιές των λαών της 
Ευρώπης. Δεν εκλιπαρεί για βοήθεια. 
Θέτει τους Ευρωπαίους ενώπιον των 
ευθυνών τους.  
Αυτή ήταν η μεγάλη προσφορά της 
Μαντούς, μιας προσωπικότητας που 
δόξασε την Ελληνίδα γυναίκα και μέσα 
και έξω από την Ελλάδα , που πέθανε 
στην Πάρο το 1840 πάμφτωχη και 
ξεχασμένη από όλους. 
 
ΜΥΡΤΩ ΜΑΜΑΗ 
 

         
 

ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ  
 

 
 
 

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος  γεννήθηκε το 
1864 στο χωριό Μουρνιές των Χανίων. Ως 
πολιτικός στην Ελλάδα έδρασε από το 
1910  ως το 1936. Το 1866 η οικογένεια 
Βενιζέλου καταφεύγει , λόγῳ των 
τουρκικών διώξεων στα Κύθηρα και μετά 
στην Σύρο, όπου ο μικρός Ελευθέριος 
εγγράφεται στο δημοτικό σχολείο. Το 
1881 ο πατέρας του αντιδρά στην 
πρόθεσή του να σπουδάσει νομικά. Τον 
προορίζει διάδοχό του στο υαλοπωλείο  
που διατηρεί στα Χανιά. Δύο χρόνια 
αργότερα ο πατέρας του πεθαίνει. 
Υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Ο 
Ελευθέριος αναλαμβάνει το κατάστημα 
και ναυαγεί το σχέδιό του να μεταβεί 
στην Γερμανία για να συμπληρώσεις τις 
σπουδές του. Το 1890 παντρεύεται την 
Μαρία Ελευθερίου. Το 1893 αποκτά τον 
πρώτο του γιο Κυριάκο και το 1894 τον 
δεύτερο Σοφοκλή. Το 1896 συμμετέχει 
στην ένοπλη εξέγερση των Κρητών κατά 
των  Τούρκων. Το 1897 οι Τούρκοι 
σφάζουν χριστιανούς στο Ρέθυμνο και τα 
Χανιά. Ιδρύεται επαναστατικό 
στρατόπεδο στο Ακρωτήρι Χανίων και ο 
Βενιζέλος συμμετέχει στις στρατιωτικές 
ενέργειες ως μέλος της επιτροπής. Το 
1909 γίνεται η επανάσταση του 
στρατιωτικού συνδέσμου στην Αθήνα και 
προσκαλείται από τους επαναστάτες να 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 



αναλάβει την εξουσία. Το 1910 
αναλαμβάνει πρόεδρος της ελληνικής 
συνελεύσεως των Κρητών  και στις 2 
Μαΐου πρωθυπουργός της κρητικής 
πολιτείας. Το 1936 βρίσκεται στο Παρίσι 
με κλονισμένη την υγεία του αλλά 
ασχολούμενος συνεχώς με την 
κατάσταση στην Ελλάδα. Στις 13 Μαρτίου 
παθαίνει εγκεφαλική συμφόρηση και στις 
18 Μαρτίου πεθαίνει. 

 
ΠΕΡΣΑ ΚΑΡΒΟΥΝΗ 

 
  
 
      ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
 
 

 
 
 
 
ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 
 

Ο Νίκος Καζαντζάκης γεννήθηκε στο Ηρά-
κλειο της Κρήτης στις 18  Φεβρουαρίου 
1883. Τα πρώτα στάδια της παιδείας του 
πήρε στο Ηράκλειο και μερικώς στην 
Νάξο. Το 1902 με 1906 φοιτά στην 

Νομική  σχολή του πανεπιστημίου 
Αθηνών και αριστεύει. Το 1906 
εμφανίζεται στα γράμματα με το δοκίμιο 
«Η αρρώστια του αιώνος», το δράμα 
«Ξημερώνει» και την μυθιστορηματική 
νουβέλα «Όφις και Κρίνο». Το 1908-1909 
κάνει διδακτορική διατριβή με τίτλο: «Ὁ 
Φριδερίκος Νίτσε ἐν τῇ φιλοσοφίᾳ τοῦ 
Δικαίου καὶ τῆς Πολιτείας» .Το 1910 
=στην συγγραφή του προστίθενται οι 
μεταφράσεις  επιστημονικών και 
φιλοσοφικών έργων της παγκόσμιας  
διανόησης και ελληνικών κλασικών 
έργων, όπως του Πλάτωνος. Πολύ 
αργότερα θα μεταφράσει Ιλιάδα και 
Οδύσσεια. Το 1922 συγγράφει την 
«Ασκητική». Το καλοκαίρι του 1927 θα 
δημοσιεύσει σε περιοδικό την 
«Ασκητική» και αργότερα τελειώνει την 
«Οδύσσεια». Το 1940 βρίσκεται στην 
Αίγινα και γράφει τα βιβλία «Μέγας 
Αλέξανδρος», «Στα παλάτια της Κνωσού», 
«Ιωάννης Καποδίστριας», «Κωνσταντίνος 
Παλαιολόγος» «Βίος και Πολιτεία του 
Αλέξη Ζορμπά». Κατά το τέλος της 
δεκαετίας του ’40 και την δεκαετία του 
1950 γράφει τα μυθιστορήματα «Ο 
Χριστός ξανασταυρώνεται», «Οι Αδερφο-
φάδες», «Ο καπετάν Μιχάλης», « Ο 
Τελευταίος πειρασμός», «Ο φτωχούλης 
του Θεού», «Αναφορά στον Γκρέκο». Τον 
Ιούνιο του 1957 πηγαίνει με την γυναίκα 
του Ελένη Καζαντζάκη στην Κίνα και την 
Ιαπωνία. Στην Καντόνα, από ένα εμβόλιο 
το μπράτσο του πρήζεται. Στον γυρισμό 
νοσηλεύεται στο Εθνικό Νοσοκομείο της 
Κοπεγχάγης όπου προσβάλλεται από 
ασιατική γρίπη και στις 26 Οκτωβρίου 
1951 εκπνέει. Η σορός του έφτασε στην 
Αθήνα στις 3 Νοεμβρίου και από εκεί στο 
Ηράκλειο Κρήτης ,όπου στις 5 Νοεμβρίου 
κηδεύεται από τον Καθεδρικό Ναό 
Ηρακλείου και ενταφιάζεται  στην Τάπια, 
απάνω στα βενετσιάνικα τείχη. 
 
ΜΑΡΙΑ ΑΡΑΝΙΤΗ       
 
 
 
 
Η αρχιτεκτονική εξελίσσεται και αλλάζει 

 ΑΡΧΑΙΟ  ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 
                                                     
Η        
 
 
 
 
 
 



συνεχώς! Έχουν φτιαχτεί αμέτρητες 
κατασκευές, ελάχιστες από τις οποίες δεν 
ξεπεράστηκαν από τον χρόνο! Μία από 
αυτές είναι και το αρχαίο ελληνικό 
θέατρο. Δυόμιση χιλιάδες χρόνια μετά 
την «ανακάλυψή «του στην αρχαία 
Αθήνα, συνεχίζουν να χτίζονται σε όλον 
τον κόσμο θέατρα που λίγο ή πολύ 
αντιγράφουν το αρχαίο ελληνικό 
αμφιθέατρο. Στην αρχαία Αθήνα, όπου το 
θέατρο γεννήθηκε και διαμορφώθηκε, 
αποτελούσε εκδήλωση καθαρά λαϊκή με 
πάνδημη συμμετοχή. Παρ’ όλα αυτά 
μόνον δύο φορές τον χρόνο μπορούσαν 
να προσέλθουν οι πολίτες εκεί, στο 
πλαίσιο των δύο διονυσιακών εορτών, 
των Ληναίων που οι παραστάσεις ήταν 
τριήμερες και των Μεγάλων Διονυσίων 
που ήταν πενθήμερες. Το αρχαίο θέατρο 
απέκτησε σταδιακά την τελική μορφή του 
που αποτελείται από τρία διακριτά μέρη, 
το κοίλο, την ορχήστρα και την σκηνή. 
ΤΟ ΚΟΙΛΟ: Προορίζεται για το κοινό. 
Συχνά έχει χωρητικότητα έως 25.000 
θεατών. Είναι κεκλιμένο χωνοειδές 
επίπεδο στο οποίο απλώνονταν 
αμφιθεατρικά τα εδώλια( καθίσματα) των 
θεατών. Διαιρείται συνήθως σε τμήματα 
με τα διαζώματα, διαδρόμους 
παρεμβαλλόμενους στις σειρές των 
εδωλίων.  Η καμπυλότητα ακολουθεί 
αυτήν της ορχήστρας και τα άκρα του 
καταλήγουν σε τοίχους κατασκευασμέ-
νους με ορθογώνια λιθοδομή.  
ΟΡΧΗΣΤΡΑ : Κεντρική , συχνά πλακόστρω-
τη  πλατεία. Εκεί έπαιρνε  θέση με την 
έναρξη σχεδόν της παράστασης ο χορός 
και κάποτε και  οι υποκριτές. Γύρω της 
υπήρχε ο εύριπος, ένας αγωγός 
απορροής που την προστάτευε σε 
περίπτωση βροχής από πλημμύρα και 
γύρω της υπήρχε διάδρομος για την 
κίνηση των θεατών. Στο Κέντρο της 
ορχήστρας υπήρχε η θυμέλη, ένας βωμός 
για τον θεό Διόνυσο. Στο πίσω μέρος της 
υπάρχει η ΣΚΗΝΗ :Ένα χαμηλό ορθογώνιο 
ανεξάρτητο κτίριο Αρχικά ήταν ισόγεια 
και χρησιμοποιείτο μόνο ως αποδυτήριο. 
Κατά την πρώιμη ελληνιστική περίοδο 
έγινε διώροφη με την οροφή του 
ισογείου να εξέχει κάτω από τον πρώτο 

όροφο σχηματίζοντας έναν εξώστη. Από 
τον δεύτερο αιώνα π. Χ.  η δράση τν 
υποκριτών μεταφέρθηκε πάνω σε αυτούς 
καιν ονομάστηκε λογείον, ενώ το σκηνικό 
βάθος τοποθετήθηκε στην πρόσοψη του 
πρώτου ορόφου, Γνωρίζουμε ότι η α κ ο υ 
σ τι κ ή δεν υπήρχε ως επιστήμη στον 
αρχαίο ελληνικό κόσμο. Παρ’ όλα αυτά 
στα περισσότερα των θεάτρων η 
ακουστική είναι εξαιρετική. Οφείλεται 
στην κυκλική διάταξη και στα πέτρινα 
καθίσματα. Στα αρχαία θέατρα έχουν 
εφαρμοστεί βασικές αρχές σχεδιασμού 
που εξασφαλίζουν ηχοπροστασία, 
ακουστική ζωντάνια και διαύγεια του 
θεατρικού λόγου. Τα πιο σημαντικά 
θέατρα του νοτιελλαδικού χώρου είναι : 
Το θέατρο του Διονύσου στην Αθήνα, της 
Ερέτριας που θεωρείται ένα από τα 
αρχαιότερα, το θέατρο του Θορικού, της 
Επιδαύρου, ένα από τα σημαντικότερα 
μνημεία της κλασικής αρχαιότητας που 
ξεχωρίζει για την πολύ καλή ποιότητα της 
ακουστικής του. Τον θέατρο της Μεγαλό-
πολης, ένα από τα μεγαλύτερα σε 
χωρητικότητα στον ελλαδικό χώρο, του 
Άργους με την κυκλική ορχήστρα. Το 
θέατρο της Δωδώνης που συνδέεται με 
τον βασιλιά Πύρρο, των Δελφών ,με την 
θαυμάσια ένταξή του στο φυσικό 
περιβάλλον, της Δήλου που 
οικοδομήθηκε σταδιακά. Από τα θέατρα 
του Βορειοελλαδικού χώρου τα πιο 
σημαντικά είναι της Βεργίνας, μέσα στο 
οποίο δολοφονήθηκε ο Φίλιππος, το 
θέατρο του Δίου, των Φιλίππων, της 
Θάσου που πρώτη φορά αναφέρεται από 
τον Ιπποκράτη και το θέατρο της 
Μαρώνειας που χρονολογείται την 
πρώιμη ελληνική περίοδο. Από τα θέατρα 
στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο ιδιαίτερα 
ήταν της Λάρισας, της Κασσιόπης, της 
Δημητριάδος, των Οινιάδων , της 
Στράτου, της Πλευρώνας, της Θήρας, της 
Αιγείρας, της Σικυώνας , της Μαντίνειας 
και της Μυτιλήνης. Πολλά θέατρα 
υπήρχαν στην Μικρά Ασία, στην Κάτω  
Ιταλία και στην Κύπρο. Τα σημαντικά 
αυτά μνημεία, χώροι αρμονικοί και 
φορτισμένοι από την ιστορία, αποτελούν 



ανεκτίμητα πολιτιστικά αγαθά λόγῳ της 
τουριστικής επισκεψιμότητας.   
 
ΚΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
 
   

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ    
 

 
 
 
 
Ο χώρος της φάρμας που φροντίζουμε με 
τον αδερφό μου   είναι μεγάλος. Είναι 
φτιαγμένος από ξύλο και έχει μια 
σιδερένια πόρτα. Μέσα έχει άχυρα και 
βρώμη. Έχω εκεί εφτά άλογα. Τα λένε: 
Μπέμπα, Μανταλένα, Τζίμη, Μαρία, 
Γιώργο, Αθηνά, και Πάρη.  Το αγαπημένο 
μου είναι ο Τζίμης.  Τα άλογα τα ζεύουμε 
στην άμαξα και πηγαίνουμε σε γάμους, 
βαφτίσεις, ή πηγαίνω βόλτα τους φίλους 
μου.  
Πλάι στον στάβλο των αλόγων έχω κι ένα 
κοτέτσι με λίγες κότες. Τους δίνω να φάνε 
καλαμπόκι σπαστό. 
Μου αρέσει πολύ που φροντίζω τα ζώα, 
επειδή κι αυτά μου ανταποδίδουν την 
αγάπη που τους προσφέρω. 
 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΛΙΑΡΔΟΣ      
 
Ο Ιωάννης Καποδίστριας γεννήθηκε στις 
20 Φεβρουαρίου του 1776 στην Κέρκυρα.  
Καταγόταν από πολύτεκνη αριστοκρατική 
οικογένεια με πολιτική παράδοση. 
Σπούδασε ιατρική στην Βενετία. Όταν 
γύρισε στην Κέρκυρα, εξάσκησε το 
επάγγελμα του γιατρού με ξεχωριστή 
φροντίδα για τους φτωχούς και κατάφερε 
να χαλαρώσει τον διαχωρισμό ανάμεσα 

στις κοινωνικές τάξεις. Όμως η πολιτική 
παράδοση της οικογένειάς του τον 
κέρδισε κι έτσι αναμείχθηκε με την 
πολιτική.  
Διορίζεται γραμματέας του Επτανησιακού 
κράτους και πρόεδρος της επιτροπής για 
την σύνταξη του Νέου συντάγματος που 
χαρακτηρίστηκε ως το πιο δημοκρατικό 
της εποχής. Όρισε ως επίσημη γλώσσα 
της Πολιτείας την ελληνική, επέκτεινε την 
παιδεία σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και 
ίδρυσε πλήθος σχολείων.  
Στην συνέχεια έλαβε πρόσκληση από τον 
Τσάρο της Ρωσίας κι έτσι από το 1808 ως 
το 1822 ανέλαβε σημαντικές  θέσεις και 
αναδείχθηκε σε Υπουργό Εξωτερικών της 
Ρωσίας.  Το 1822 υπέβαλε παραίτηση 
γιατί οι θέσεις του δεν συμφωνούσαν με 
εκείνες του Τσάρου, όσον αφορά τον 
αγώνα των Ελλήνων.  
Το 1827 η Γ΄ Εθνική Συνέλευση των 
Ελλήνων τον εκλέγει πρώτο κυβερνήτη. 
Φτάνει στην Αίγινα, την πρώτη 
πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους. Το 
έργο του είναι τεράστιο τόσο στην 
οικονομία, την γεωργία, την βιοτεχνία, 
όσο και στην εκπαίδευση. Πάνω από όλα 
είχε την μόρφωση των παιδιών. Έφτιαξε 
κτίρια για την περίθαλψη και μόρφωση 
των ορφανών παιδιών. Ίδρυσε σχολεία σε 
όλες τις επαρχίες και εκτύπωσε σχολικά 
βιβλία.   
 
ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΣΟΡΤΣΗ        
 

     
     ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ  

Η ΦΑΡΜΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 



 
 
 
Ο Διονύσιος Σολωμός δεν έζησε με πάρα 
πολλή χαρά και η ζωή του δεν ήταν 
καθόλου μακρά σε διάρκεια Γεννήθηκε το 
1798 στην Ζάκυνθο και πέθανε το 1857 
στην Κέρκυρα σε ηλικία μόλος 59 ετών. 
Το 1808  σε ηλικία μόλις 10 ετών πήγε 
στην Ιταλία όπου έμεινε μέχρι τα είκοσί 
του χρόνια. Τελείωσε το Λύκειο στην 
Κρεμόνα, πήρε και το πτυχίο Νομικής από 
το Πανεπιστήμιο της Παβίας. Στην αρχή 
τα πρώτα του ποιήματα με θρησκευτικά 
θέματα  τα έγραψε στα ιταλικά. Μετά 
από παρότρυνση του δασκάλου του 
Ούγου Φώσκολου και του φίλου του 
Σπυρίδωνος Τρικούπη, στρέφεται στην 
δημιουργία ποιημάτων στην ελληνική 
γλώσσα, την οποία , επειδή δεν την είχε 
διδαχτεί στο σχολείο, την μαθαίνει 
μελετώντας συστηματικά τα δημοτικά 
τραγούδια και μιλώντας με απλούς 
ανθρώπους του νησιού του, μια και το 
1818 επέστρεψε στην Ζάκυνθο και στα 
1828 εγκαταστάθηκε στην Κέρκυρα. Από 
το 1834 ως το 1838 τον απασχολούσε η 
δίκη στην οποία αντίδικος ήταν ο 
ετεροθαλής αδερφός του Ιωάννης 
Λεονταράκης. Στα ώριμα χρόνια του, τα 
βράδια πίνει αψέντι ή κρασί που του 
στέλνει ο αδερφός του Δημήτριος  από 
την Ζάκυνθο.  Δούλευε συνεχώς τα 
ποιήματά του και για αυτό, με εξαίρεση  
τον Ύμνο εις την Ελευθερία, οι δύο 
πρώτες στροφές του οποίου 
μελοποιημένες από τον Νικόλαο 
Μάντζαρο  αποτελούν τον Εθνικό μας 
Ύμνο, οι υπόλοιπες μεγάλες του 
συνθέσεις, όπως Οι Ελεύθεροι 
Πολιορκημένοι, Η Γυναίκα της Ζάκυθος, ο 
Κρητικός κ.ά. έμειναν αποσπασματικές 
και ανολοκλήρωτες. Όμως παρ’ όλα αυτά 
το έργο του επηρέασε πολλούς 
νεώτερούς του ποιητές. Ο Οδυσσέας 
Ελύτης μάλιστα στο «Άξιον Εστί» του 
αναφέρει:  
 
Ὅπου καὶ νὰ σᾶς βρίσκει τὸ κακό, 
αδερφοί,    
όπου καὶ νὰ θολώνει ὁ νοῦς σας 

μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμό 
καὶ μνημονεύετε Ἀλέξανδρο 
Παπαδιαμάντη 
Η λαλιά που δεν ξέρει από ψέμα… 
 
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΜΕΤΟΥΣΙ     
 
  

 
 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ  
 

[Η καταστροφή των 

Ψαρών] 

Στων Ψαρών την ολόμαυρη 
ράχηπερπατώντας η Δόξα 
μονάχημελετά τα λαμπρά 
παλικάριακαι στην κόμη στεφάνι 
φορεί5γεναμένο από λίγα 
χορτάριαπου είχαν μείνει στην 
έρημη γη. 

[1825] 
 
 
 
Τα Αμπελάκια, το κόσμημα της Θεσ-
σαλίας, διαθέτουν και φυσική ομορφιά 
και αρχιτεκτονική αξία. Αλλά η μοναδικό-
τητἀ τους έγκειται στο ότι εκεί γεννήθηκε 
η Συνεταιριστική Ιδέα κι αυτό άλλως τε 
δεν το αμφισβητεί κανείς. Η επινόηση της 
σύστασης του Συνεταιρισμού η κατάλλη-
λη οργάνωση και τα εκπληκτικά αποτελέ-
σματά του κατά τον 18ο και 19ο αι.  στις 
συνθήκες μάλιστα της τουρκικής δουλεί-
ας αποτελούν γεγονός αξιοθαύμαστο !     
 
ΜΑΡΙΟΣ ΠΕΤΟΥΣΙ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ  

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 



 
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ  
 
ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ 
 
 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ :ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ 
 
Η  Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που κατά 
την διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου 
πολέμου κατακτήθηκε όχι από έναν ,αλλά 
από τρεις κατακτητές! Μετά την εισβολή 
των Γερμανών στην χώρα μας και την 
κατάρρευση του μετώπου στην Αλβανία, 
η χώρα μας μοιράστηκε σε τρία μέρη σε 
καθένα από τα οποία υπήρξε και άλλος 
κατακτητής. Θράκη με εξαίρεση τον νομό 
Έβρου  και Ανατολική Μακεδονία 
δόθηκαν στους Βούλγαρους,  οι Ιταλοί 
κράτησαν την Δυτική Μακεδονία, την 
Ήπειρο, την Θεσσαλία , την Στερεά εκτός 
της Αθήνας, τα Εφτάνησα,  την 
Πελοπόννησο , τον νομό Λασιθίου την 
Σάμο ,την Ικαρία και τις Κυκλάδες, ενώ οι  
Γερμανοί έλεγχαν τον νομό Έβρου, την 
κεντρική Μακεδονία, τα νησιά Λήμνο, 
Μυτιλήνη, Χίο τους νομούς Χανίων 
,Ρεθύμνης και Ηρακλείου και ελάχιστα 
άλλα νησιά , όπως την Σαλαμίνα, την 
Αίγινα, την Μήλο ,την Αμοργό και τους 
Φούρνους. Η βουλγαρική κατοχή ήταν 
πολύ σκληρή, επειδή οι Βούλγαροι ήδη 
από τον 19ο  αιώνα διεκδικούσαν την 
συγκεκριμένη περιοχή για να αποκτήσουν 
έξοδο στο Αιγαίο. Αλλά και οι Ιταλοί δεν 
συμπεριφέρθηκαν περισσότερο 
πολιτισμένα από τους λοιπούς 
συμμάχους τους στα μέρη που 
διοικούσαν. Η πείνα και οι κακουχίες 
αποδεκάτισαν τον ελληνικό πληθυσμό σε 
οποιοδήποτε μέρος της χώρας κι αν 
βρισκόταν.  Φυσικά, όπου υπήρχε 

δυνατότητα καλλιέργειας της γης , οι 
συνθήκες ήταν καλλίτερες, όσον αφορά 
τουλάχιστον τους θανάτους από πείνα. 
Ευτυχώς που η κατοχή της χώρας μας 
κράτησε μόνον τριάμισι χρόνια, γιατί, αν  
συνεχιζόταν λίγο ακόμα ,ελάχιστοι 
Έλληνες θα κατόρθωναν να βγουν 
ζωντανοί από  αυτόν τον Όλεθρο.              
 

 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ  
 
 
 
 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Ο Ιωάννης Μακρυγιάννης  γεννήθηκε το 
1797στον οικισμό Αβορίτη Κροκοδείου 
Φωκίδας  και το οικογενειακό του όνομα 
ήταν Τριανταφύλλου του Δημητρίου και 
της Βασιλικής. Το όνομα αυτό το 
απέκρυπτε επιμελώς στην νεαρή του 
ηλικία καθ’ υπόδειξη της μητέρας του 
λόγῳ φόβου αντεκδικήσεων , επειδή ο 
πατέρας του Δημήτρης είχε φονευτεί  
υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε 
συμπλοκή με τους Τούρκους , όταν ο 
Μακρυγιάννης ήταν ενός έτους. Οι λόγοι 
της δολοφονίας του πατέρα του είναι 
άγνωστοι. Ίσως συνδέονται με 
περιστατικά του κλεφταρματωλικού βίου 
της οικογένειας. Ο σκοτωμός του 
Τριανταφύλλου θα πρέπει μάλλον να 
αποδοθεί στις συνέπειες της εμπλοκής 
του σε λεηλατικές δραστηριότητες των 
κλέφτικων σωμάτων του Καλιακούδα  
καιν της διάλυσης αυτών.  

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ  

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ 
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 
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