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ΠΑΛΕΟ  

              ΟΠ1΄ ΠΑΛΕ 

ΐιαζηανά Αιέκε, Γεςνγαηζέιιμο Πνί-
ζπα, Γμοκηηθηάκ Δάζςκ, Δεμεηνηάδμο 
Δήμεηνα, Αμμακμοήι Γιηάκα, Εαιιέιε 
Λαναζθεοή, Εαναδήμαξ Ώιέλακδνμξ,  
Ζμοθμπμφιμο ΐηθηςνία, Ηπέζηηαξ Δ-

ςάκκεξ, Θηθεθμνίδμο Νηαονμφια, Λα-
καγηςημπμφιμο Δςάκκα,  

Λαπμφιηα Αβειίκα, Ναναθηάκ Ηανηίκ,  
Νηάμμο Εςκζηακηίκα, Ξάηζε Αοαγγειία. 
 

                   ΟΠ2΄ ΠΑΛΕ 

Γμονγηχηε Φςηεηκή, Γνίβα Ηανγανίηα, 
Δεμεηνάθμξ Δεμήηνεξ, Αιμηζηάκ Αιέκε, 
Εαιαβνηα Αοαγγειία, Εμζμά Δήμεηνα, 

Εμζμά Αιεάκα, Εμζμάξ Νςηήνεξ,  
Ηαονμθέθαιμο Ίιηα, Ηπμφδαξ Δεμή-
ηνεξ, Θηάθμοια Ηανγανίηα, Ιενμφιεξ 

Νπφνμξ, Λαπασςάκκμο Δήμεηνα,  
Λαπαθςζημπμφιμο Αιηζζάβεη,  

Λαπακηθυια Θαηαιία, Λνηθηάθε Νηαο-
νηακή. 

 
Γ1΄ ΠΑΛΕ 

Ώναβακή Εςκζηακηηκα, ΐάζζμο  Αοδμθί-
α-Δημκοζία, ΐμνιυθαξ Εςκζηακηίκμξ, 

Γθηκάια Εαιιηυπε, Δεμεηνίμο ΏζεκαΎξ, 
Δμθημάθεξ Ώνγφνημξ, Εατμεκάθεξ Εςκ-
ζηακηίκμξ, Ζμγανάξ Αοάγγειμξ, Ηασδχ-
κε Εςκζηακηίκα, Ηαηζέιεξ Γεχνγημξ-
Ηάνημξ, Ημνέκμ Νεμπάζηηακ, Ληέηνεξ 

Ώκηχκημξ, Λιμφζμο Αιεοζενία, Ναβάδε 
Άκκα, Νθέμπη  Ηάνημξ,  

Νμοπίδε Εονηαθή, Νπηζμγηάκκεξ Ηη-
παήι,  

Ξδαβαπηζβίιη Θίκμ, Ξζενέπε Ηανθέιια. 
 

Γ2΄ ΠΑΛΕ 

Ώκαγκςζηυπμοιμξ  Λέηνμξ, Ώνγονέι-
ιεξ  Γνεγυνεξ, ΐαθυκδημξ Ώκηχκημξ, 

Γθμιέηζαξ Δεμήηνεξ, Εαθαβμφιε Γιέ-
θηνα, Εαιμγηάκκε Ώκαζηαζία, Εαναμμο-
ζακηά Ώζεκά, Εάηνεξ Νηοιηακυξ, Εφβε-

ιμξ Ηάνημξ,  
Ζημκάθε Άκκα, Ζοθμονυπμοιμξ  Εςκ-
ζηακηίκμξ, Ηαμμφθανεξ Αοάγγειμξ, 

Ηπαηδάθα Ηανία-ΐεκεηία, Ηπμοιμφθε 
Ώζακαζία, Θηονμίζε Θηειίκηα, Κηθμκυ-
μμο Εςκζηακηίκμξ, Λαπαειημφ Εςκζηα-
κηίκμξ, Λαοιίδμο Ξαηηακή, Λεγθμφζε 
Ώζακαζία, Νθανυπμοιμξ Δεμήηνημξ, 
Νμθνά Ηανία, Ξαμπαθάθε Ηονηχ. 

 
Δ1΄ ΠΑΛΕ 

Ώκαζηαζίμο Ηακηά Φςηεηκή,  Ώκδνεά-
δεξ  Νηέθακμξ, ΐιαζημφ Ιέκηα, Γμφκα-
νε Ηανηιέκα, Γναμμάηηθα ΐάζηα, Αιμη-
ζηάκ Θάγηα, Εαπεηάκεξ  Ώκαζηάζεξ, 
ΗςναΎηεξ –Ηπασναθηάνεξ Ηηπάιεξ, 
Ληέηνε Εαηενίκα, Μάπηεξ Γηχνγμξ, 
Νπφνηδε Νμθία, Νημγηάκκμο  Θάγηα, 

Ξδακέηεξ Εονηάθμξ-Ωνίςκαξ, Φακμονά-
θε Ηανηιέκα, Πανηηάημξ  Ζέακδνμξ. 

 

Δ2΄ ΠΑΛΕ 

ΐαθμκδίμο  Αηνήκε, ΐμγηαηδή Ηονηχ, 
Γμφζεξ  Θηθυιαμξ, Δαζθαιάθε Δςάκκα, 

Εαθανμφκηα Ώδαμακηία, Εαπεηάκεξ  
Εςκζηακηίκμξ, Ηάθμξ  Ζαένηεξ, Ηαιιά  
Ηανθέιια, Ηακμφθεξ Αοζηνάηημξ, Ζμο-
θμπμφιμο Θεθέιε, Λαπαμηπαήι Φίιηπ-
πμξ, Ληζθμπάκε Βακέη,  Νεηάθε Ναβ-

βίκα, Φηιηυπμοιμξ Ηάνημξ, Πακηδή  
Ώιελάκδνα- Πνοζμβαιάκης, Φςηάθε  

Νφιηα. 
 

ΡΝΓΡΘΡΚΜΖ ΔΑΟΗΑΘΜΖ ΟΡΚΠΑ-
ΗΠΖΗΕΟ ΜΙΑΔΑΟ 

Μ Ούιιμγμξ δηδαζθόκηωκ 

ΔΑΗΠΡΘΜΓΞΑΦΕΟΕ –
ΙΜΞΦΜΝΜΖΕΟΕ ΗΓΖΙΓΚΩΚ 

Ιαζεηέξ –Ιαζήηνηεξ  

   

 ΠΜ ΟΜΘΖΜ ΠΕΟ 

       ΟΡΚΠΑΛΕΟ 

Ώγαπεμέκμη μαξ ακαγκχζηεξ, 

Ναξ θαιςζμνίδμομε ζημ 20μ ηεφπμξ 
ηςκ Ηοζηηθχκ Μεπυνηεν πμο είκαη αθη-
ενςμέκμ ζημκ Ηηθναζηαηηθυ Αιιεκηζμυ 
ζηα πιαίζηα ηςκ 100 πνυκςκ απυ ηε 
Ηηθναζηαηηθή Εαηαζηνμθή. 

Ηε ημ ηεφπμξ αοηυ επηζομμφμε κα δηα-
ηενήζμομε θαη κα πνμβάιιμομε υζα πε-
νηζζυηενα  ζημηπεία ημο μηθναζηαηηθμφ 
πμιηηηζμμφ μπμνμφμε, κα ζομεζμφμε ηε 
μαθνυπνμκε ηζημνία θαη ηεκ πανάδμζε 
ημο, κα ζοκεηδεημπμηήζμομε ηε Ηεγάιε 
Εαηαζηνμθή ημο 1922 θαη κα θαηακμή-
ζμομε ημ ζζέκμξ, ηεκ ροπηθή δφκαμε θαη 
ηεκ αηζημδμλία ηςκ πνμζθφγςκ πμο ο-
πενκίθεζακ ηα εμπυδηα ηεξ λεκηηηάξ θαη 
ηεξ ζηένεζεξ. 

Ηε ηε Ηηθνά Ώζία θαη ημκ Ηηθναζηαηηθυ 
Αιιεκηζμυ μαξ ζοκδέμοκ πάνα πμιιά. 
Λνμζπαζήζαμε με ημοξ μαζεηέξ μαξ κα 
ηα ακαθαιφρμομε θαη κα ζαξ ηα πανμο-
ζηάζμομε ζε αοηυ ημ επεηεηαθυ ηεφπμξ.  

Ηε αοηυ θιείκμομε ηε ζπμιηθή μαξ πνμ-
κηά.  

Ώπμπαηνεημφμε με ζογθίκεζε ημοξ αγα-
πεμέκμοξ μαξ μαζεηέξ θαη μαζήηνηεξ 
ηεξ Νη΄ ηάλεξ θαη ημοξ εοπυμαζηε 
«Εαιή Λνυμδμ με ογεία θαη πανά ζηε 
δςή ημοξ»!  

Αοπανηζημφμε πμιφ υιμοξ ημοξ γμκείξ 
θαη θεδεμυκεξ γηα ηε ζοκενγαζία θαη ηε 
ζομπανάζηαζε ζημ δφζθμιμ ένγμ μαξ.   

Εαιυ Εαιμθαίνη! Εαιή λεθμφναζε! 

Γ Δηεοζφκηνηα  

Νηαζμπμφιμο ΐαζηιηθή 

 

    Ε ΕΘΓΗΠΞΜΚΖΗΕ ΙΜΞΦΕ  

    ΠΕΟ ΓΦΕΙΓΞΖΔΑΟ ΙΑΟ  

  ΡΝΑΞΓΖ ΟΠΜΚ ΖΟΠΜΠΜΝΜ   

      ΠΜΡ ΟΜΘΓΖΜΡ ΙΑΟ 

  6ο Δημοτικό Σχολείο  

     Παλαιοφ Φαλήρου 

http://6dim-p-falir.att.sch.gr/
http://6dim-p-falir.att.sch.gr/
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                                             ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Α1  
Δζημνία δεκ είκαη μυκμ ηα γεγμκυηα, μ πμνυξ θαη ηα έζημα αιιά θαη ημ παηπκίδη. Tα πημ πμιιά παη-

πκίδηα πμο παίδμομε ζηηξ αιάκεξ θαη ζηηξ παηδηθέξ πανέξ είκαη έκα μεγάιμ θμμμάηη ηεξ ηζημνίαξ ηςκ πνμ-
ζθφγςκ. Αίκαη μκήμεξ πμιφηημεξ, γηαηί είκαη μκήμεξ ηεξ μαθνηκήξ παηνίδαξ θαη ηεξ παμέκεξ παηδηθήξ ειηθί-
αξ. Εαη ένπμκηαη κα μπενδεοημφκ με ηηξ δηθέξ μαξ μκήμεξ, απυ ηε δηθή μαξ παηδηθή ειηθία , γηαηί ηα παηπκί-
δηα μμηάδμοκ υια ηυζμ πμιφ, αθμφ υια ηα παηδηά πμο βγαίκμοκ ζημκ δνυμμ κα παίλμοκ μμηάδμοκ ηυζμ! Κη 
μαζεηέξ ημο Ώ1 γκχνηζακ ζηεκ ηάλε ημοξ, αιιά θαη ζηεκ αοιή μενηθά μμαδηθά παηπκίδηα, ηα μπμία παηδυ-
κημοζακ ζηεκ Η. Ώζία. Ξα παναδμζηαθά παηπκίδηα μπμνμφκ  κα απμηειέζμοκ βάζε γηα κα πηηζημφκ κέα. πμο 
ζα αλημπμημφκ ηε θακηαζία θαη ηηξ ηδέεξ ηςκ παηδηχκ θαη ζα πνμάγμοκ ηεκ θηκεηηθυηεηά ημοξ 

 
Μ ηνόπμξ ημο ιαπκίζμαημξ 
Ξμ απμθαιμφμεκμ θαη ιάπκηζμα δεκ είκαη ηίπμηε άιιμ 
πανά έκαξ ηνυπμξ γηα κα «βγάιεη» μηα μμάδα ηε 
«μάκα», κα βνεζεί εθείκμξ πμο ζα ηα «θοιάεη» ή κα 
εκημπηζημφκ μη ανπεγμί δφμ μμάδςκ. Έκαξ ηνυπμξ 
ιαπκίζμαημξ είκαη ηα βεμαηάθηα ή πμδανάθηα, θαηά 
ημκ μπμίμ δφμ παηδηά ζηέθμκηαη ημ έκα μπνμζηά ζημ 
άιιμ θαη «θμιιμφκ» βεμαηάθηα ημ έκα μπνμζηά ζημ 
άιιμ μέπνη κα θηάζμοκ θμκηά θαη κα δηαπηζηςζεί ακ 
ημ βεμαηάθη ημο εκυξ ή ημο άιιμο παηδημφ ζα θαιφ-
ρεη εθείκμ ημο ακηηπάιμο. Δεφηενμξ ηνυπμξ είκαη ηα 
μμκά – δογά. Ξα παηδηά ανπηθά μνίδμοκ πμημ ζα δηα-
ιέλεη μμκά θαη πμημ δογά. Έπεηηα, ημ θάζε έκα απυ 
αοηά δείπκεη θάπμηα απυ ηα δάπηοια ημο πενημφ ημο. 

Ξμ άζνμηζμα ηςκ δαθηφιςκ ηςκ δφμ παηδηχκ θαζμνίδεη ημκ κηθεηή. Έκαξ ηνίημξ ηνυπμξ είκαη ημ «α μπε 
μπα μπιμμ ημο θείζε μπιμμ», μηα έθθναζε γκςζηή απυ έκα παηπκίδη ηςκ Ώζεκαίςκ παίδς  
 
Πμ κηηθ 
Νηα ημονθηθά ζεμαίκεη υνζημξ θαη ζημ παηπκίδη αοηυ έκα παηδί ζηέθεηαη υνζημ, θναηχκηαξ έκα θανφδη ζημ 
φρμξ ημο μαηημφ ημο. Ξμ παηδί πνέπεη κα αθήζεη ημ θανφδη κα πέζεη θαη κα πηοπήζεη ημ θανφδη ημο ακηηπά-
ιμο πμο βνίζθεηαη ζημ πχμα. 
 
Πμ ηδαμί ή θεναμηδάθηα 
Λαίδεηαη με μηα μπάια, θηηαγμέκε απυ φθαζμα θαη ζπμηκί θαη επηά θεναμηδάθηα. Νομμεηέπμοκ δφμ μμάδεξ. 
Ξα μέιε μηαξ μμάδαξ πνμζπαζμφκ κα νίλμοκ ηα ζηεμέκα θεναμηδάθηα θαη υηακ γίκεη αοηυ, πνμζπαζμφκ κα 
λεθφγμοκ απυ ηα μέιε ηεξ άιιεξ μμάδαξ πμο ημοξ θοκε-
γμφκ γηα κα ημοξ πεηφπμοκ με ηε μπάια θαη κα ημοξ θά-
ρμοκ. Ώκ δεκ θαμφκ θαη θαηαθένμοκ κα λακαζηήζμοκ ηα 
θεναμηδάθηα θενδίδμοκ. Δηαθμνεηηθά πάκμοκ. 
 
Νενκά – πενκά ε μέιηζζα 
Δφμ παηδηά, πηοπχκηαξ ηα πένηα, ηναγμοδμφκ ημ ηναγμφδη 
«πενκά πενκά ε μέιηζζα με ηα μειηζζυπμοια θαη με ηα 
θιςζζυπμοια», ηεκ χνα πμο ηα οπυιμηπα παηδηά, θναηχ-
κηαξ ημ έκα ημ άιιμ απυ ηε μέζε θαη ζπεμαηίδμκηαξ μηα 
γναμμή πενκμφκ θάης απυ ηα πένηα ημοξ.ηακ ημ ηναγμφδη 
ζηαμαηά, μη «μάκεξ» νςημφκ ημ παηδί πμο έπμοκ πηάζεη 
απυ πμφ είκαη, απυ ηεκ μμάδα ηεξ μίαξ ή ηεξ άιιεξ. Γ α-
πάκηεζε θαζμνίδεη πίζς απυ πμηά «μάκα» ζα ζηαζεί θάζε 
παηδί θαη ε μμάδα πμο «απμθηά» ηα πενηζζυηενα, θενδίδεη. 
Ώθμιμοζεί μηα δηειθοζηίκδα, ζηεκ μπμία μη δφμ μμάδεξ 
πηάκμκηαη απυ ηα πένηα θαη ηναβμφκ με δφκαμε μέπνη κα θενδίζεη ε δοκαηυηενε θαη κα παναζονζεί ε πημ α-
δφκαμε.  
 
«Θάδη πμοιώ λύδη πμοιώ, έπαζα ημκ γάηδανμ θαη πάω κα ημκ βνω» 
Ξε θνάζε αοηή ιέεη δοκαηά ημ παηδί πμο βνίζθεηαη έλς απυ έκακ θφθιμ ζπεμαηηζμέκμ απυ παηδάθηα, θνα-
ηχκηαξ έκα μακηειάθη ζημ πένη. Εάπμηα ζηηγμή, ημ παηδί ζηαμαηά θαη αθήκεη ημ μακηειάθη ζηεκ πιάηε εκυξ 
απυ ηα παηδηά ημο θφθιμο. Αθείκμ μθείιεη κα ζεθςζεί θαη κα θοκεγήζεη ημ πνχημ παηδί ημ μπμίμ ζα πνμ-
ζπαζήζεη κα θάηζεη ζηε ζέζε αοημφ πμο ζεθχζεθε. Ώκ ημ θαηαθένεη, ηυηε ημ παηδί πμο έπαζε ηε ζέζε ημο 
ζα πνέπεη κα θάκεη ηε δηαδηθαζία με ημ μακηειάθη. Ώκ, υμςξ, ημ παηδί πμο έπαζε ηε ζέζε ημο πηάζεη ημ 
πνχημ παηδί εθείκμ λεθηκά πάιη κα ηνέπεη γφνς απυ ημκ θφθιμ. 
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Ώφγμοζημξ ημο 1922. Κη Έιιεκεξ ηεξ Ηηθνάξ Ώζίαξ λενηδχκμκηαη απυ ηεκ πνμγμκηθή γε θαη βνίζθμοκ θαηαθφγημ 
ζηε μεηνμπμιηηηθή Αιιάδα. μςξ, μη πνυζθογεξ πμο εγθαηαζηάζεθακ ζηεκ Αιιάδα δεκ θμοβαιμφζακ μυκμκ ηα ιηγμ-
ζηά οπάνπμκηα πμο θαηάθενακ κα ζχζμοκ απυ ηε μακία ηςκ Ξμφνθςκ, αιιά θαη μηα πιμφζηα πμιηηηζμηθή πανάδμζε. 
Λμο ζήμενα, εθαηυ πνυκηα μεηά ηε Ηηθναζηαηηθή θαηαζηνμθή, έπεη αθήζεη ακελίηεια ζεμάδηα ζηεκ θαζεμενηκυηεηά 
μαξ. 
 
Λένα απυ ηηξ επηννμέξ ζηε ιεγυμεκε <<ειιεκηθή θμοδίκα>> με ημκ παζημονμά, ηα ζμοηδμοθάθηα,ηα  παπμοηζάθηα,ημ  

ημάμ θαη ημ μπνηαμ, αιιά θαη ζημκ ηνυπμ εκδομαζίαξ ηςκ κηυπηςκ, μεγάιε ήηακ θαη ε 
επηννμή ηςκ Ηηθναζηαηχκ Λνμζθφγςκ Νηεκ Ξμπηθή Ημοζηθή Λανάδμζε. 
Ξυζμ ημ νεμπέηηθμ, υζμ θαη ημ αζηηθυ πμιοθςκηθυ ηναγμφδη ήνζακ ζηεκ Αιιάδα 
πάνε ζημοξ πνυζθογεξ, θαζχξ ηυζμ ε Εςκζηακηηκμφπμιε, υζμ θαη ε Νμφνκε ήηακ 
μεγάια μμοζηθά θέκηνα ηεξ επμπήξ. Ηαδί έθηαζακ θαη μη κοπηςδίεξ, ηα ηναγμφδηα πμο 
πνμμνίδμκηακ γηα δηαζθέδαζε, αιιά θαη ηα βαδηζηηθά άζμαηα, ηναγμφδηα δειαδή πμο ιέ-
γμκηακ υηακ έθεογακ απυ έκα γιέκηη ή μεηά ηα ανναβςκηάζμαηα, πμιιά απυ ηα μπμία 
είκαη δεμμθηιή αθυμα θαη ζήμενα. Ξμ "Ν' αγαπχ γηαηί είζ' ςναία", ημ "Ξίθη ηίθη ηαθ", ημ 
"Ώπυ ηα πμιιά πμο μμο 'πεηξ θαμςμέκα"... 

 
Ξηξ κέεξ μειςδίεξ αθμιμφζεζακ υμςξ θαη κέμη πμνμί, υπςξ :    
 Δεϊμπέθηθμξ μ μπμίμξ πήνε ημ υκμμά ημο απυ ημοξ Βεσμπέθηδεξ (Βεσμπέθ ζηα Ξμφνθηθα 
ζεμαίκεη παιηθάνη). Δεκ έπεη βήμαηα αιιά μυκμ θηγμφνεξ. Ώπαγμνεφμκηακ κα πμνεφεηαη 
απυ γοκαίθεξ.  
αζάπηθμξ 
ημ θαζάπηθμ - υπςξ είκαη ημ ζςζηυ, δηυηη πνμένπεηαη απυ ηε ζοκηεπκία ηςκ θνεμπςιχκ 
(θαζάπ ζηεκ ημονθηθή=θνεμπχιεξ)                            
Μ Ηανζηιαμάξ ή Γανηζηιαμάξ 
Aκήθεη ζημοξ Ώκηηθνηζημφξ πμνμφξ. Ώκηηθνηζηά εκκμμφμε πςξ μη πμνεοηέξ πμνεφμοκ μ έκαξ απέκακηη απυ ημκ άιιμ. 
Αίκαη ενςηηθυξ πμνυξ θαη ζοκεζίδεηαη ζε γαμήιηεξ ηειεηέξ θαη δηαζθεδάζεηξ. 
Άηανεξ (Ώκηηθνηζηυξ Πμνυξ) 
Πζηθηεηέιη  ή αιιηχξ μ πμνυξ ηεξ θμηιηάξ.   

 
Ήνζακ υμςξ θαη θαηκμύνγηα γηα ηεκ Γιιάδα μμοζηθά όνγακα, υπςξ: 
 
Ηακμκάθη 
Ξμ Εακμκάθη (μκμμαζία πμο πνμένπεηαη απυ ημκ θακυκα - ημ πεη-
ναμαηηθυ μμκυπμνδμ ημο Λοζαγυνα) είκαη γκςζηυ ζηεκ Αιιάδα 
απυ ηεκ ανπαηυηεηα ςξ ηνίγςκμ ή επηγυκεημ. 
  
Μύηη 
 Ξμ μφηη είκαη κοθηυ έγπμνδμ μμοζηθυ υνγακμ, πμο θαηάγεηαη απυ 

ηεκ Λενζία θαη είκαη ανθεηά δηαδεδμμέκμ ζηηξ μμοζηθέξ ηεξ Ηέζεξ Ώκαημιήξ αιιά θαη ζηεκ 
ειιεκηθή παναδμζηαθή μμοζηθή. 
 
Οακημύνη 
Ξμ ζακημφνη είκαη έγπμνδμ θνμοζηυ επίπεδμ μμοζηθυ υνγακμ. Ξμ 
υκμμά ημο πνμένπεηαη απυ ηεκ ειιεκηθή ιέλε ραιηήνημκ.                                                                                                                   
Πμομπενιέθη 
Ξμ ημομπειέθη, είκαη έκα ειιεκηθυ θνμοζηυ υνγακμ πςνίξ ιαβή, 
γκςζηυ απυ ηεκ ανπαηυηεηα, πμο ημ ζοκακημφμε ζοπκά ζηεκ ειιε-

κηθή παναδμζηαθή, ιασθή θαη νεμπέηηθε μμο-
ζηθή.. 
 

                           Δίιηα 
                                  Αίκαη θνμοζηά υνγακα δαθηφιςκ πμο  
                                  ζοκμδεφμοκ κεζηςηηθμφξ θαη μηθναζηαηηθμφξ 
                                      πμνμφξ. 
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Ναναδμζηαθά Ιηθναζηάηηθα γιοθά από ηεκ Ηίμ ηεξ Βηζοκίαξ 

Γ Είμξ (ζήμενα Gemlik ζηε ημονθηθή γιχζζα) ήηακ ανπαία 
πυιε ηεξ Ηηθνάξ Ώζίαξ. Πηίζηεθε απυ ημοξ Ηηιήζημοξ ημκ 
8μ - 7μ αηχκα π.Π. ζηηξ αθηέξ ηεξ ΐηζοκίαξ, ζημκ θυιπμ ηεξ 
Λνμπμκηίδαξ.  Ώπμηέιεζε έκα ζπμοδαίμ εμπμνηθυ θέκηνμ 
γηα πάνα πμιιά πνυκηα θαη ε πυιε έμεηκε γκςζηή γηα ηεκ ε-
λαηνεηηθή δεμμθναηηθή μνγάκςζή ηεξ. Κ Ώνηζημηέιεξ ζημ 
βηβιίμ ημο Εηακχκ Λμιηηεία πενηγνάθεη ηεκ πμιηηηθή θαη μη-

θμκμμηθή μνγάκςζε ηεξ πυιεξ, με 
έλοπκε μνγάκςζε ηεξ θμνμιμγίαξ θαη ημο εμπμνίμο. Εαηά ηεκ πενίμδμ 4μο - 
3μο π.Π. αηχκα ε πυιε δηέζεηε ζηεκ θοθιμθμνία κμμίζμαηα πμο βνέζεθακ ζε 
ιημάκηα απμμαθνοζμέκςκ πςνχκ θαη δηαζχδμκηαη ζήμενα ζε πμιιέξ ζοιιμγέξ. 
Ώνγυηενα μ ΐηζοκυξ βαζηιηάξ Λνμοζίαξ Ώ΄ ηεκ μεημκυμαζε ζε Λνμοζηάδα. 
Εαηά ηεκ Μςμασθή θαη ΐοδακηηθή πενίμδμ ζοκέπηζε ηεκ πμιηηηζηηθή πανμοζία 
ηεξ ζημκ ηυηε γκςζηυ θυζμμ θαη αθυμε ζηα πένηα ηςκ Κζςμακχκ Ξμφνθςκ 
οπήνλε ζπμοδαίμ ιημάκη καοπήγεζεξ ημο Κζςμακηθμφ ζηυιμο απυ έμπεηνα πέ-
νηα Εηακχκ.  

Ξμ 1919 ε πυιε είπε πενίπμο 5000 θαημίθμοξ εθ ηςκ μπμίςκ 4620  Έιιεκεξ, 242 Ξμφνθμη, 107 Ώνμέ-
κημη θαη 178 δηάθμνμη. Όζηενα απυ ηε Ηηθναζηαηηθή θαηαζηνμθή oη πνυζθογεξ ηεξ Είμο ίδνοζακ ηεκ Λα-
ναιία Ληενίαξ θαη ηεκ Θέα Είμ ζηεκ Ώνγμιίδα. 

 Κη ζοκηαγέξ πμο αθμιμοζμφκ μαξ δυζεθακ απυ ημ Εέκηνμ Λενηβαιιμκηηθήξ Αθπαίδεοζεξ Θέαξ Είμο: 

 

ΓΘΡΗΜ ΗΞΑΟΑΠΜ 

ΡΘΖΗΑ 

1 ,5 θηιυ αιεφνη ζηανέκημ 

Ζίγμ αιάηη (μηζυ θμοηαιάθη ημο γιοθμφ) 

1 πμηήνη δάπανε (απυ έκα θηιυ) 

3 πμηήνηα ιάδη (1 ειαηυιαδμ θαη 2 ζπμνέιαημ 

1,5 πμηήνη πμνημθάιη πομυ θαη ιίγμ θμκηάθ 

1 baking powder 

1 θμοηαιάθη ημο γιοθμφ ζυδα θαη πομυ απυ έκα ιεμυκη 

Ιφζμα απυ 2 πμνημθάιηα θαη 1 ιεμυκη 

Εακειιμγανφθαιια ( 2θμοηαιηέξ ηεξ ζμφπαξ θακέιια θαη 1 θμοηαιηά ηεξ ζμφπαξ γανφθαιιμ) 

Νμοζάμη 

ΟΖΞΜΝΖ 

Οπυιμηπε δάπανε απυ ημ θηιυ 

3 θιηηδάκηα κενυ 

1 θιμφδα ιεμυκη 

1 λφιμ θακέιιαξ 

Γθηέιεζε : Ώκαθαηεφμομε υια ηα οιηθά, ρήκμομε ζημοξ 180 βαζμμφξ γηα 1,5 χνα.  

ΐνάδμομε ημ ζηνυπη 5 -7ιεπηά ημ αθήκμομε κα θνοχζεη  θαη ζηνμπηάδμομε ημ γιοθυ δεζηυ υηακ βγεη απυ 
ημ θμφνκμ. 
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ΙΖΗΞΑΟΖΑΠΖΗΕ ΝΓΠΖΙΓΔΜΝΖΠΑ 

ΡΘΖΗΑ 

1 θηιυ αιεφνη μαιαθυ Θμ2 

7 θιηηδάκηα θαθέ δάπανε 

6 θιηηδάκηα θαθέ  θαιαμπμθέιαημ 

1 θιηηδάκη θαθέ θμκηάθ 

2 θιηηδάκηα θαθέ πεηημέδη 

2 θμοηαιάθηα γιοθμφ ζυδα  

1,5 πμηήνη κενμφ κένυ 

1 θμφπα θανφδηα ηνημμέκα 

Νμοζάμη γηα ηεκ επηθάκεηα ηεξ πίηαξ 

Γθηέιεζε:  

1)  Πηοπχ υια ηα ογνά μαδί (Ξε ζυδα ηε δηαιφς ζημ θμκηάθ) 
2)  Ώκαμεηγκφς ηα ζηενεά μαδί 
3)  Ακχκς ζηενεά οιηθά με ογνά 
4)  Ξμπμζεηχ ζε ιαδςμέκμ ηαρί 
5)  Ρήκς ζε πνμζενμαζμέκμ θμφνκμ ζημοξ 180 βαζμμφξ ακηηζηάζεηξ πενίπμο 1 χνα 

 

ΓΗΙΓΗ ΝΜΘΖΠΖΗΜ ΙΓ ΠΟΜΡΞΓΗΖ 

 

 

 

 

 

 

ΡΘΖΗΑ ΗΞΓΙΑΟ 

2 ιίηνα θνέζθμ γάια 

160 γν. άκζμξ αναβμζίημο 

250 γν. βμφηονμ 

250 γν. δάπανε 

6 αογά μυκμ θνυθμοξ 

4 βακίιηεξ 

 

 

ΓΗΠΓΘΓΟΕ 

Μίπκς ημ ζηνυπη ζημ ηζμονέθη θαη απυ πάκς ηνημμέκε θακέιια 
Μίπκς ηεκ θνέμα ειαθνά πιηανή   
Ώθμφ παγχζεη θαιά ημπμζεηχ ηε θοηηθή  θνέμα 
Μίπκμομε ημ αμφγδαιμ 

ΟΖΞΜΝΖ 

6 πμηήνηα θναζημφ κενυ 

750 γν. δάπανε 

1 λοιάθη θακέιια 

Ζεμυκη λφζμα θαη ιίγμ πομυ 

ΐνάδς γηα 3 ιεπηά 

 

ΡΘΖΗΑ 

1 ηζμονέθη μαθνυζηεκμ θμμμέκμ θαη 
θνογακηζμέκμ (πάπμξ υζμ ε θνογακηά) 

Ώμφγδαιμ με θιμηυ θαβμονδηζμέκμ με 
ειάπηζημ βμφηονμ 

Ηία θοηηθή θνέμα γηα δαπανμπιαζηηθή 

1) Δηαιφς ζημ γάια ημ άκζμξ αναβμζίημο 

2) ΐνάδς ζε μέηνηα θςηηά ηεκ θνέμα 
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Ξα θαγεηά ηςκ Αιιήκςκ πμο ήνζακ ζηεκ Αιιάδα απυ ηε Ηηθνά Ώζία ημ 1922 δηαμυνθςζακ ζε μεγάιμ 
βαζμυ ηεκ ειιεκηθή θμοδίκα υπςξ ηεκ λένμομε ζήμενα. Ξα μηθναζηάηηθα θαγεηά είπακ ηδηαίηενε θνμκηίδα, 
άνςμα θαη μμκαδηθή κμζηημηά επενεαζμέκα απυ ηεκ ακαημιίηηθε θαη ηεκ εονςπασθή θμοδίκα. 
Ώξ πνμζπαζήζμομε κα θηηάλμομε θάπμηεξ πμιφ αγαπεμέκεξ θαη γκςζηέξ ζοκηαγέξ. 

                                     ΟΜΡΠΔΜΡΗΑΗΖΑ ΟΙΡΞΚΓΖΗΑ 
 
Υιηθά γηα ηοκ θημά                           Γηα ηε ζάιηζα 
 
15 γναμμάνηα ειαημιαδμ                   30γν.ειαηυιαδμ 
110γν. Ενεμμφδη λενυ                      200γν. Ενεμμφδηα ρηιμθμμμέκα 
            ρηιμθμμμέκμ 
400γν. Πμηνηκυξ θημάξ ζπάιαξ         30γν. ζθυνδμ ρηιμθμμμέκμ 
400 Ημζπανίζημξ θημάξ                   10γν. θφμηκμ 
200 γν. Ρςμί ρφπα, αιεζμέκμ           50γν. πειηέξ κημμάηαξ 
60γν. Γάια                                      500γν. Θημμάηεξ,αιάηη 
5γν.νίγακε                                          (ακ ζέιεηε θαη ιίγε δάπανε) 
                                                       10γν.μαηκηακυξ ρηιμθμμμέκμξ 
                                                       15γν. Εφμηκμ 
                                                       3γν. θυιηακδνμξ,  
                                                       αιεφνη 

 
Γθηέιεζε 
 
Ν έκα μπμι ακαθαηεφμομε πμιφ θαιά ημκ θημά, ημ θνεμμφδη, ημ ρςμί θαη ημ γάια. Λνμζζέημομε ημ ειαηυιαδμ 
θαη ηα βυηακα ακαθαηεφμκηαξ πμιφ θαιά. Λιάζμομε ζε θοιηκδνηθυ ζπήμα ηα ζμοηδμοθάθηα. Ξα αιεονχκμομε 
ειαθνά θαη ηα ηεγακίδμομε ζε θαοηυ ιάδη. Ξα βγαδμομε απμ ημ ηεγάκη θαη ζημ ειαηυιαδμ θηηάπκμομε ηε ζάι-
ηζα με ηα παναπάκς οιηθά θαη ηεκ αθήκμομε κα βνάζεη γηα πέκηε ιεπηά. ΐάδμομε ηα ζμοηδμοθάθηα ζηε ζάι-
ηζα θαη ηα βνάδμομε γηα πέκηε με δέθα ιεπηά. 
 
 
                                           ΖΙΑΙ ΙΝΑΤΘΚΠΖ  
                                     (Κ ημάμεξ ιηπμζφμεζε απυ ηε κμζηημηά ημο θαγεημφ) 
 

Υιηθά                                  Γηα ηε γέμηζε 
 
8 μειηηδάκεξ                       150γν. ειαηυιαδμ 
300γν.ειαηυιαδμ                 500γν. θνεμμφδη ζε θέηεξ 
Ώιάηη                                  10γν. ζθυνδμ ρηιμθμμμέκμ  
20γν.θνογακηά ηνημμέκε       20γν. Λειηέξ κημμάηαξ 
                                           500γν. Θημμάηεξ πςνίξ θιμφδεξ 
                                                      θαη ζπυνηα ρηιμθμμμέκεξ 
                                           4γν. Ηακηακυξ ρηιμθμμμέκμξ 
                                           3 γν. Θομάνη ηνημμέκμ 
                                           2 γν. ΐαζηιηθυξ ηνημμέκμξ 
                                           11 γν. Ώιάηη 
                                           πηπένη θαη ιίγε δάπανε 
 

Γθηέιεζε 
 
Ευβμομε ηηξ μειηηδάκεξ ζηε μέζε θαη ηηξ πανάδμομε με ημ μαπαίνη. Ξηξ αιαηίδμομε θαη ηηξ βάδμομε ζε απμν-
νμθεηηθυ πανηί με ηεκ θμμμέκε πιεονά πνμξ ηα θάης γηα δεθαπέκηε ιεπηά. Βεζηαίκμομε έκα μεγάιμ ηεγάκη 
ζε δοκαηή θςηηά, βάδμομε ημ ειαηυιαδμ θαη ζμηάνμομε ηηξ μειηηδάκεξ μέπνη κα μαιαθχζμοκ,ηηξ απμζφνμομε 
απυ ημ ηεγάκη θαη ηηξ βάδμομε ζε απμννμθεηηθυ πανηί. 
 
Γηα ηε γέμηζε 
 
Νημ ηεγάκη βάδμομε ημ μηζυ ειαηυιαδμ κα δεζηαζεί, ζμηάνμομε ηα θνεμμφδηα, βάδμομε ημ ζθυνδμ, ηε δάπα-
νε, ημκ πειηέ θαη ηηξ ρηιμθμμμέκεξ κημμάηεξ. Ηαγεηνεφμομε μέπνη κα μαιαθχζμοκ ηα οιηθά θαη κα απμννμ-
θεζμφκ ζπεδυκ υια ηα ογνά. Μίπκμομε ημκ μασκηακυ ημ ζομάνη ημ βαζηιηθυ ημ αιάηη θαη ημ πηπένη.  
Η εκα θμοηάιη απιχκμομε ηε γέμηζε ζε θάζε μηζή μειηηδάκα. Λαζπαιίδμομε με ηε θνογακηά, νακηίδμομε με 
ιίγμ ιάδη. Φμονκίδμομε ζημοξ 180 βαζμμφξ θειζίμο μέπνη κα νμδίζμοκ μη μειηηδάκεξ. 



Τεφχοσ 20ο 

Ιοφνιοσ 2022 

Ιηθναζηάηηθεξ ζοκηαγέξ 8 

                                ΓΛΤΚΑ 
                            ΦΜΖΚΖΗΖΑ (πνηζημογεκκηάηηθα μειμμαθάνμκα) 

 
Υιηθά γηα ηε δύμε                               Σηρόπη 
 
250γν. Ώιεφνη                                   400γν. κενυ 
250γν. Νημηγδάιη ρειυ                       400γν. δάπανε 
250γν. Βάπανε                                  1 λοιάθη θακέιιαξ 
Ιφζμα απυ έκα ιεμυκη                        Φιμφδεξ απυ έκα ιεμυκη 
Ηηζυ πμηήνη μπφνα                            2 θμοηαιηέξ ζμφπαξ μέιη 
Ηηζυ πμηήνη ιάδη 
Ξνημμέκμ γανφθαιμ θαη θακέιια 
Ζίγμ αιάηη 
Ξνημμέκμ θανφδη 
 
 
 

Γθηέιεζε 
 
ΐάδμομε ημ ιάδη, ηεκ μπφνα θαη ζηγά ζηγά ημ αιεφνη, ημ ζημηγδάιη θαη ηε δάπανε, ακαθαηεφμομε θαιά με ημ 
θμοηάιη, πνμζζέημομε ημ λφζμα, ηα μπαπανηθά θαη ημ αιάηη. Ώκαθαηεφμομε μέπνη κα γίκεη ε δφμε αθνάηε. 
Λιάζμομε ηα θμηκίθηα μαθνυζηεκα ζακ θμοιμφνηα. Ξα αθήκμομε ιίγμ θαη μεηά ηα ρήκμομε ζε πνμζενμαζμέ-
κμ θμφνκμ ζημοξ 170 βαζμμφξ θειζίμο γηα ηνηάκηα ιεπηά μέπνη κα νμδίζμοκ. 
Νηε ζοκέπεηα θηηάπκμομε ημ ζηνυπη. ΐνάδμομε ημ κενυ θαη ηα οπυιμηπα οιηθά ακαθαηεφμκηαξ θαη ζημ ηέιμξ 
βάδμομε ημ μέιη. 
Ώθμφ έπμοκ θνοχζεη ηα θμηκίθηα, ηα πενηπφκμομε με ημ δεζηυ ζηνυπη θαη ηα παζπαιίδμομε με ημ ηνημμέκμ 
θανφδη. 
 
 
                                             ΓΑΘΑΠΜΠΖΠΑ 
 
Υιηθά 
 
Ηηζυ θιηηδάκη βμφηονμ 
2 ιίηνα θνέζθμ γάια 
2 1/2 θιηηδάκηα δάπανε 
6αογά 
5 βακίιηεξ,  
λφζμα απυ ιεμυκη 
2 θμοηαιηέξ βμφηονμ γάιαθημξ 
2/3  θιηηδάκηα αιεφνη 
1 θιηηδάκη ζημηγδάιη ρηιυ 
1 ηέηανημ θμοηαιάθη αιάηη 
2θμοηαιηέξ ζμφπαξ θακέιια ηνημμέκε 
1/2 παθέημ θφιιμ θνμφζηαξ 
 
Γθηέιεζε 
Βεζηαίκμομε ημ γάια ζε μία θαηζανυια. Ν έκα μπμι νίπκμομε ηα αογά, ηε δάπανε, ηηξ βακίιηεξ, ημ λφζμα 
ιεμμκημφ θαη ηα πηοπάμε θαιά ζημ μίλεν γηα 5-7 ιεπηά. Εαηυπηκ πνμζζέημομε ημ αιεφνη, ημ ζημηγδάιη, ημ 
βμφηονμ θαη ημ αιάηη ζοκεπίδμκηαξ ημ πηφπεμα. 
Ώπυ ημ δεζηυ γάια νίπκμομε ηνεηξ θμοηαιηέξ με ηεκ θμοηάια ζημ μείγμα θαη ακαθαηεφμομε θαιά. 
ιμ ημ μείγμα ημ αδεηάδμομε ζηεκ θαηζανυια με ημ οπυιμηπμ γάια θαη ημ δεζηαίκμομε ζε παμειή θςηηά μέ-
πνη κα πήλεη. Ν έκα μπμι ακαθαηεφμομε μηζυ θιηηδάκη δάπανε με ηεκ θακέιια. ΐμοηονχκμομε έκα μεγάιμ 
ηαρί, ζηνχκμομε ηα μηζά θφιια βμοηονςμέκα θαη παζπαιηζμέκα με ηεκ θακέιια θαη ηε δάπανε.  
Ώδεηάδμομε ημ μείγμα ηεξ θνέμαξ πάκς ζηα θφιια θαη ημ ζθεπάδμομε με ηα οπυιμηπα θφιια βμοηονχκμ-
κηάξ ηα θαη παζπαιίδμκηάξ ηα με θακέιια θαη δάπανε. Ηυιηξ ζηνχζμομε ημ ηειεοηαίμ θφιιμ ημ βμοηονχ-
κμομε, πανάδμομε ημ γιοθυ ζε θμμμάηηα θαη ρήκμομε ζημοξ 170-180 βαζμμφξ ζε πνμζενμαζμέκμ θμφνκμ γηα 
45-50 ιεπηά μέπνη κα νμδίζεη ημ γιοθυ. 
                                                                                                                                      Ώπυ ηα παηδηά ηεξ ΐ1 Ξάλεξ 

                     Καλή απόλασζη!!! 
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Γ Νμφνκε απμηειμφζε ημ  μεγαιφηενμ ιημάκη ηεξ ακαημιηθήξ Ηεζμγείμο απυ ηα μέζα ημο 19μο αηχκα  
μέπνη ηεκ θαηαζηνμθή ηεξ. Λανμοζίαδε έκημκε μηθμκμμηθή, πκεομαηηθή θαη πμιηηηζηηθή ακάπηολε. 

Ήηακ πηηζμέκε ζηεκ εφθμνε πεδηάδα ακάμεζα ζηα υνε Νίποιμξ θαη Λάγμξ. Γ αζηηθή έθηαζε ηεξ Νμφν-
κεξ δηαθνηκυηακ ζημκ ''Άκω Ιαπαιά'' θαη ζημκ ''Ηάηω Ιαπαιά''.  

Κη θάημηθμί ηεξ ημ 1922 ήηακ 370.000, απυ ημοξ μπμίμοξ: 

Κη 165.000 ήηακ Έιιεκεξ 

Κη 80.000 Ξμφνθμη 

Κη 55.000 Αβναίμη 

Κη 40.000 Ώνμέκημη 

Κη 6.000 Ζεβακηίκμη θαη  

Κη 30.000 άιιεξ εζκηθυηεηεξ. 

 
Γ επηθναημφζα γιχζζα ηςκ θαημίθςκ ηεξ Νμφνκεξ ήηακ ηα ειιεκηθά, μανηονχκηαξ ηεκ άκζεζε ηεξ 
ειιεκηθήξ θμηκόηεηαξ. 

Γ Νμφνκε ήηακ λεπςνηζηή. Ζυγς ηςκ ακζνχπςκ ηεξ, ημο πμιηηηζμμφ, ημο πιμφημο, ηεξ μμμνθηάξ, ημο 
ηνυπμο δςήξ, ηςκ ηναγμοδηχκ θαη ηςκ γεφζεχκ ηεξ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ώπυ ανηζηενά ημ θαμπακανηυ ηεξ Ώγ.Φςηεηκήξ,   

          μ Άγ.Δςάκκεξ θαη μ Ώγ.Γεχνγημξ. 

Λμιοηειή μαγαδηά..λεκμδμπεία…θαθεδαπανμπιαζηεία…
θυζμμξ....ζέαηνα…                                                         
                                                       ΓΔΩΜΓΚΝ 

       ΑΦΖΓΞΩΙΑ ΟΠΕΚ ΗΑΘΕΙΓΞΖΚΕ ΔΩΕ ΠΕΟ ΟΙΡΞΚΕΟ,   

                  ΝΞΖΚ ΑΝΜ ΠΕΚ  ΗΑΠΑΟΠΞΜΦΕ                                                                                                                                                                                         

                                                             ΑΝΜ ΠΑ ΝΑΖΔΖΑ ΠΜΡ Δ1 
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Γ Νμφνκε πνηκ ηεκ θαηαζηνμθή ηεξ απυ ημοξ Ξμφνθμοξ 

με θανάβηα , ζπίηηα , θαζανή ζάιαζζα θαη μηα πυιε πςνίξ 

θαπκμφξ...       
          

          
 ΗΏΜΔΖΑΘΏ ΦΏΘΚΟΜΏΕΓ  

Άπμρε απυ ηεκ πμιφβμοε πνμθομαία. 
                          ΝΞΑΦΏΘΚΝ  

Ώξ ζενγηακίζμομε ζηεκ πνμθομαία «Εαη» γηαβάξ γηαβάξ. 

                                                               ΕΏΞΑΜΔΘΏ 

Ξμ Εαη, απυ ηε γαιιηθή ιέλε Quai (=πνμθομαία) πμο 
ζογθέκηνςκε ηα πμιοηειή θαηαζηήμαηα, λεκμδμπεία, 
θαθεδαπανμπιαζηεία θαη πνμλεκεία.  
                                          ΗΏΜΔΖΑΘΏ ΓΚΟΘΏΜΓ 

Γεηημκηά ηεξ Νμφνκεξ.  ΖΑΏΘΔΜΚΝ 

Νμφνκε 1908 : Αμπμνηθυξ ζεμαημζημιηζμέκμξ δνυμμξ 
πμο δειχκεη ηεκ πμιοεζκηθυηεηα ηεξ πυιεξ.                 

Αιιεκηθή ζοκμηθία ηεξ Νμφνκεξ .    
                                     ΏΘΏΝΞΏΝΓΝ 

"Ηηα ζοκεζηζμέκε μένα ζηα ζηεκά ηεξ 
Νμφνκεξ"                             ΙΑΘΔΏ 
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Γάμμξ ζημ πνμάζηημ Ηπασναθιί Ηηα μηθμγέκεηα ζηα εοηοπηζμέκα πνυκηα  
ηεξ δςκηακήξ Νμφνκεξ!       ΗΔΠΏΖΓΝ 

Γ Νμφνκε πνηκ ηεκ θαηαζηνμθή.  
             ΘΏΓΔΏ ΝΞΚΓΔΏΘΚΟ 

Λιαηεία Φαζμοιά. 
Κη βημπαιαηζηέξ ηεξ Νμφνκεξ παίνμκηαη ηε 
δςή ημοξ ζε ηαβένκεξ, δοζμπςιεία,  
θαθεκέδεξ…με δςκηακή μμοζηθή. (δίπια πια-
κυδημξ πςιεηήξ ληδημφ)                   ΐΏΝΔΏ 

Κη γοκαίθεξ ηεξ Ηηθνάξ Ώζίαξ αγαπμφζακ ημ 
κμηθμθονηυ, ήηακ πνοζμπένεξ θαη  
πενηπμηεμέκεξ.            ΘΏΓΔΏ ΑΖΗΔΝΔΏΘ να γηα ιίγε δνμζηά θαη λεθμφναζε μεηά απυ 

μηα θμπηαζηηθή μένα.                        ΝΚΦΔΏ 

Γ πμδμζθαηνηθή μμάδα ημο Λακηςκίμο,  1910  

                                                 ΩΜΔΩΘΏΝ 
Λακέμμνθα ζπίηηα ζημ ΕΏΔ με θμμρμφξ 

θημζέδεξ (θιεηζηά μπαιθυκηα). 
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        νηζημογεκκηάηηθα Ηάιακηα Ομύνκεξ 

 
Εαιήκ εζπένακ άνπμκηεξ θη ακ είκαη μνηζμυξ ζαξ, 
Πνηζηυξ γεκκάηαη ζήμενμκ εκ ΐεζιεέμ ηε πυιε, 
εκ ης ζπειαίς ηίθηεηαη εκ θάηκε ηςκ αιυγςκ. 
 
Εενά ρειή, θενά ιηγκή, θενά θαμανμθνφδα, 
θενάμ‟ υηακ ζημιίδεζαη κα παξ ζηεκ εθθιεζία, 
έπεηξ θαη θυνεκ έμμνθε πμο δεκ έπεη ηζημνία. 
 
Ηεδέ ζηεκ πυιε βνίζθεζαη μεδέ ζηεκ Εαηζανεία, 
έπεηξ θαη γημκ ζηα γνάμμαηα, ογηυκ θαη ζημ ραιηήνη, 
κα ημκ „ληχζεη μ Θευξ κα βάιεη πεηναπήιη. 
 
Πνηζημφγεκκα Λνςημπνμκηά, πνχηε γημνηή ημο 
πνυκμο 
Γηα βγείηε, δέηε, μάζεηε, υπμο μ Πνηζηυξ γεκκάηαη. 
Γεκκάηαη θη ακαηνέθεηαη  με μέιη θαη με γάια 
Ξμ μέιη ηνχγμοκ μη άνπμκηεξ, ημ γάια μη αθεκηά-
δεξ… 
 
Ώθέκηε μ‟ αθεκηάθη μμο δέθα βμιέξ αθέκηε Εη αξ 
ημκ θαιεμενίζμομε ημφημκ μαξ ημκ αθέκηε Αζε ζμο 
πνέπ‟ αθέκηε μμο ζημ μαφνμ θαβαιάνε Ξνεηξ κα βα-
ζημφκ ηε ζέια ζμο θη έλη ημ παιηκάνη 
 
Αζέ ζμο πνέπ‟ αθέκηε μμο ζηα πεφθα κα θμημάζαη 
 
ΐειμφδα κα ζθεπάδεζαη θη αθέκηεξ κα ιμγάζαη 
 
Ώθέκηε μμο πεκηάθεκηε πέκηε βμιέξ αθέκηε 
 
Λέκηε θναημφκ ημ μαφνμ ζμο θη μπηχ ημ ζαιηβάνη 
 
Λμιιά „παμε η‟ αθέκηε μαξ αξ πμφμε ηεξ θονάξ μαξ 
 
Εονα ρηιή θονά ιηγκή θονά γασηακμθνφδα Εονα μ‟ 
υηακ ζημιίδεζαη κα παξ ζηεκ εθθιεζηά ζμο ινοζα 
ιμοιμφδηα πέθημοκε απ‟ ηεκ πενπαηεζηά ζμο 
 
Λμιιά „παμε θαη ηεξ θονάξ αξ πμφμε θαη ηεξ θυνεξ 
 
Απεηξ θαη θυνε υμμνθε πναμαηεοηήξ ηε ζέιεη Ώκ 
είκαη θαη πναμαηεοηήξ πμιιά πνμηθηά γονεφεη 1 ο-
νεοεη αμπέιηα αηνφγεηα πςνάθηα με ηα ζηάποα 
 
Αδχ πμο θαιακηίζαμε πέηνα κα με ναγίζε 
 
Εη μ κμηθμθφνεξ ημο ζπηηημφ πνυκηα πμιιά κα δήζεη 
 
Εαιά κα πακ‟ ηα πνυκηα ημοξ θαη ηα οπάνπμκηα ημοξ 
 
Μυδα θαη ηνηακηάθοιια εηξ ηα πνμζθέθαια ημοξ 
 
“Εαη εηξ έηε πμιιά. Εαη ημο πνυκμο κα „ ζηε θαιά.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ννμζθογηθά θάιακηα  
 

Ώνπημεκηά θη Ώνπηπνμκηά  
δεκ έπμμε πανεγμνηά 

θη ανπή θαιυξ μαξ πνυκμξ 
ελμνίζηεθεκ μ θυζμμξ.  

θη εθεί πμο ήνηε μ Πνηζηυξ 
ήνηε θεμαιηθυξ ζηναηυξ 

μεξ ζηεκ Ηηθνά Ώζία 
θαη μαξ θάκακ ελμνία. 

Εαη πμο κα ζηήζμμε θςιηά, 
ςζάκ ηα ένεμα πμοιηά. 
ιμη μαξ θοκεγμφκε, 

θαη δε ζέκε κα μαξ δμφκε. 
Νηεκ Λυιε ζηεκ Ώγηά Νμθηά, 

ζα ζηήζμομε θαμπάκεξ 
κα βγμοκ ηα μηζμθέγγανα, 
κα ζηενηπημφκ ιαμπάδεξ 

κα βγμοκ μη Ξμφνθμη απ' ηα ηδαμηά, 
κα θφγμοκ θη μη πμηδάδεξ 

κα 'νζμοκ ηα ειιεκυπαηδα, 

με ημοξ Λαηνηανπάδεξ. 

Ξυηεξ ζα 'πμμε ειπίδα 

πςξ ζα πάμε ζηεκ παηνίδα.  

 

                Εαη ημο πνυκμο, εηξ έηε πμιιά. 

Ξα παηδηά ηεξ Γ‟ Ξάλεξ άθμοζακ θαη πυνερακ Ηηθναζηάηηθα ηναγμφδηα, υπςξ „‟Εανάβη θαναβάθη‟‟, 
„‟Μμομπαιηά‟‟, „‟Έπε γεηα πάκηα γεηα‟‟, „‟4 μάηηα 2 θανδηέξ‟‟, „‟Ηεκελέδεξ θαη Βμομπμφιηα‟‟ θ.α. Άθμοζακ θαη 
ηα Πνηζημογεκκηάηηθα θάιακηα ηεξ Νμφνκεξ πμο μμηάδμοκ με ηαξ δηθά μαξ ζε πμιιά ζεμεία. Ακηφπςζε 
έθακακ ηα πνμζθογηθά θάιακηα ζηα μπμία μη πνυζθογεξ εθθνάδμοκ ημκ θαηαηνεγμυ ημοξ ηυζμ ζημκ 
πνχημ δηςγμυ, ημο 1914, υζμ θαη ζημκ μνηζηηθυ λενηδςμυ ημοξ ημ 1922, υηακ ζβήκεη μνηζηηθά θαη θάζε 
ειπίδα ημοξ γηα ηεκ "Ηεγάιε Δδέα". 
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Κ υνμξ Ηηθναζηαηηθή Εαηαζηνμθή είκαη υνμξ πμο έπεη οημζεηεζεί απυ ηεκ ειιεκηθή ηζημνημγναθία γηα κα 

πενηγνάρεη ηα απμηειέζμαηα ηεξ Ηηθναζηαηηθήξ Αθζηναηείαξ ζηεκ Αιιάδα θαη ζημκ ειιεκηζμυ γεκηθυηενα.  

Νογθεθνημέκα, ακαθένεηαη ζημ ηέιμξ ημο ειιεκμ-

ημονθηθμφ πμιέμμο ημο 1919-22, ηε θογή απυ 

ηεκ Ξμονθία ηεξ ειιεκηθήξ δημίθεζεξ, πμο είπε 

εγθαηαζηαζεί ζηα δοηηθά μηθναζηαηηθά πανάιηα, 

θαηά ηε Νοκζήθε ηςκ Νεβνχκ, υπςξ θαη ηεκ ζπε-

δυκ άηαθηε οπμπχνεζε ημο ειιεκηθμφ ζηναημφ 

μεηά ηεκ θαηάννεοζε ημο μεηχπμο θαη ηε γεκηθεο-

μέκε πιέμκ εθδίςλε θαη ελυκηςζε μεγάιμο μένμοξ 

ημο ειιεκηθμφ θαη πνηζηηακηθμφ πιεζοζμμφ ηεξ 

Ηηθνάξ Ώζίαξ. Νοκμιηθά, ημ θζηκυπςνμ ημο 1922 

έθζαζακ ζηεκ Αιιάδα πενίπμο 

900.000 Ηηθναζηάηεξ πνυζθογεξ.  

Ξμ Λνμζθογηθυ δήηεμα ανπίδεη κα οθίζηαηαη μεηά ηεκ θαηάννεοζε ημο μεηχπμο θαη ηεκ άηαθηε οπμπχ-

νεζε θαη ακαδίπιςζε ημο ειιεκηθμφ εθζηναηεοηηθμφ ζχμαημξ απυ ημ Ώθηυκ Εαναπηζάν ζηα μέζα Ώογμφζημο ημο 

1922. Οπήνπακ έκημκα μη θήμεξ πενί θαηάννεοζεξ ημο ειιεκηθμφ μεηχπμο θαη μ θυζμμξ άνπηζε κα ακεζοπεί 

έκημκα Γ ζοκεπήξ άθηλε ηςκ ηνέκςκ πμο μεηέθενακ ζηναηηςηηθυ οιηθυ θαη πνυζθογεξ (Έιιεκεξ θαη Ώνμέκημοξ) 

οπμιμγίζηεθε υηη έθηακακ με νοζμυ 30.000 αηυμςκ ηεκ εμένα ζηε Νμφνκε. Ξυηε με βάζε ημοξ οπμιμγηζμμφξ ημο 

Κηθμομεκηθμφ Λαηνηανπείμο έκαξ πνηζηηακηθυξ πιεζοζμυξ ηεξ ηάλεξ ηςκ 250.000 λενηδχζεθε πνμξ ηε μηθναζη-

αηηθή αθηή (Έιιεκεξ θαη Ώνμέκημη). Νηηξ 24 Ώογμφζημο/6 Νεπηεμβνίμο (Εαηκμφνημ θαη Λαιαηυ Γμενμιυγημ) υπμο 

ηειηθχξ ακαπχνεζε θαη ε ηειεοηαία ειιεκηθή ζηναηηςηηθή δφκαμε, θακείξ δεκ μπμνμφζε κα θακηαζηεί ηη έπεηαη. 

Ηηα μένα μεηά μη πηιηάδεξ πνυζθογεξ πμο θαηέθιοδακ υιμ ημ μήθμξ ηεξ πενίθεμεξ πνμθομαίαξ "Εε" ηεξ Νμφνκεξ 

πενημέκακε μάηαηα ηα ήδε επηηαγμέκα ειιεκηθά πιμία γηα ηε μεηαθμνά ημοξ ζηα γεηημκηθά ειιεκηθά κεζηά (Πίμ, 

Ηοηηιήκε, Κηκμφζεξ). Δφμ αμενηθακηθά ακηηημνπηιηθά ζηάιζεθακ, γηα ηεκ ελοπενέηεζε ηςκ πνμζθφγςκ, μεηά απυ 

έκημκε πανέμβαζε ημο Ώμενηθακμφ Λνμλέκμο, (G. Horton). Κ πακηθυξ θαη ε έκηνμμε θαηάζηαζε πμο είπε δεμη-

μονγεζεί δηθαημιμγεί ηεκ απάκηεζε ημο Έιιεκα Οπάημο Ώνμμζηή Ώνηζηείδε Νηενγηάδε ζημκ πνχεκ Θμμάνπε Ζέ-

ζβμο θαη Δημηθεηή Πίμο Γεχνγημ Λαπακδνέμο, υηακ μ δεφηενμξ ημο ζοκέζηεζε κα εκεμενχζεη άμεζα ημκ ειιεκηθυ 

πιεζοζμυ γηα κα θφγεη, εθείκμξ ημο δήιςζε: "Εαιφηενα κα μείκμοκ εδχ, κα ημοξ ζθάλεη μ Εεμάι, γηαηί ακ πάκε 

ζηεκ Ώζήκα ζ΄ακαηνέρμοκ ηα πάκηα". Ξεκ επμμέκε, 26 Ώογμφζημο/8 Νεπηεμβνίμο (1922), ακαπςνμφκ μη ειιεκη-

θέξ Ώνπέξ Νμφνκεξ. O μέπνη ηυηε Έιιεκαξ Όπαημξ Ώνμμζηήξ ηεξ Νμφνκεξ Ών. Νηενγηάδεξ επηβηβάζηεθε ζε 

αγγιηθυ πμιεμηθυ πιμίμ πμο ημο δηαηέζεθε με πνμμνηζμυ ηεκ Εςκζηακηηκμφπμιε. Κη πηιηάδεξ ηςκ πνμζθφγςκ 

ανπίδμοκ κα θαηαθιείκμοκ ηεκ Αιιάδα ζε υιε ηεξ ηεκ επηθνάηεηα. Ξμ θνάημξ είκαη ακίθακμ κα ζηεγάζεη ηυζμ πιε-

ζοζμυ.                                                                                                             ΏΘΓΘΏΝ ΔΓΗΓΞΜΔΚΟ ΞΏΙΓ Α1 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BA%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CE%B5%CE%B2%CF%81%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%82
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 ΓΘΓΡΘΓΞΖΜΟ ΒΓΚΖΔΓΘΜΟ 

Κ Αιεοζένημξ ΐεκηδέιμξ γεκκήζεθε ζηηξ Ημονκηέξ Πακίςκ ζηηξ 11 Ώογμφζημο ημο 
1864 θαη απεβίςζε 18 Ηανηίμο ημο 1936 ζημ Λανίζη. Γ ζφδογυξ ημο ήηακ ε Αιέκε 
ΐεκηδέιμο με ηεκ μπμία  απυθηεζακ δφμ παηδηά ημκ Εονηάθμ ΐεκηδέιμ θαη ημκ Νμ-
θμθιή ΐεκηδέιμ. Νπμφδαζε ζημ Αζκηθυ θαη Εαπμδηζηνηαθυ Λακεπηζηήμημ Ώζεκχκ. 
Άζθεζε πμιιά επαγγέιμαηα, ηα μπμία ήηακ ηα ελήξ: Λμιηηηθυξ, Δηθεγυνμξ, Δεμμ-
ζημγνάθμξ θαη μεηαθναζηήξ. Ίδνοζε ημ Ευμμα Φηιειεοζένςκ. Απίζεξ δηεηέιεζε 
πνςζοπμονγυξ ηεξ Ενεηηθήξ Λμιηηείαξ θαη επηά θμ-
νέξ πνςζοπμονγυξ ηεξ Αιιάδαξ.  

Ωξ πμιηηηθυξ δηαδναμάηηζε ζεμακηηθυ νυιμ ζημ Ενεηηθυ Βήηεμα, θαζχξ θαη ζηα 
πμιηηηθά δνχμεκα ηεξ Αιιάδαξ απυ ημ 1910 έςξ ημκ ζάκαηυ ημο 1936. Κνγάκςζε 
ημ Είκεμα ημο Θενίζμο θαη ημ 1910 ακέιαβε ηεκ πνςζοπμονγία ηεξ Ενεηηθήξ Λμ-
ιηηείαξ, ηεκ μπμία εγθαηέιεηρε ιίγμοξ μήκεξ ανγυηενα γηα κα ακαιάβεη ηεκ πνςζο-
πμονγία ηεξ Αιιάδαξ θαηυπηκ πνμζθιήζεςξ ημο Νηναηηςηηθμφ Νοκδέζμμο.  

Ώπυ ηεκ έκανλε ημο Ώ΄ Λαγθμζμίμο Λμιέμμο, ηάπζεθε οπέν ηεξ Ώκηάκη δηαθςκχκηαξ ακμηπηά με ηεκ 
ζηάζε μοδεηενυηεηαξ ημο ΐαζηιηά. Ζυγς αοηήξ ηεξ δηαθςκίαξ, ακ θαη είπε εθιεγεί πνςζοπμονγυξ παναη-
ηήζεθε δεμημονγχκηαξ ηα γεγμκυηα ημο Αζκηθμφ Δηπαζμμφ. Απέζηνερε ζηεκ πνςζοπμονγία ηεκ πενίμδμ 
1917 - 1920 αιιά εγθαηέιεηρε ηεκ Αιιάδα μεηά ηεκ ήηηα ημο ζηηξ εθιμγέξ ημο Θμεμβνίμο ημο 1920. Απέ-
ζηνερε ημ 1924 γηα ιίγμοξ μήκεξ θαη ημ 1928 ελειέγε πάιη πνςζοπμονγυξ. Ξμκ Δακμοάνημ 
ημο 1933 έγηκε γηα ηειεοηαία θμνά πνςζοπμονγυξ θαη ημκ Ηάνηημ ημο 1935 μεηά απυ απυπεηνα πναληθμ-
πήμαημξ θαηέθογε ζημ Λανίζη, υπμο θαη απεβίςζε. Θάθηεθε ζε φρςμα ζηεκ ανπή ημο Ώθνςηενίμο ηεξ 
Ενήηεξ, θμκηά ζημ μένμξ υπμο γεκκήζεθε. Κη Ξάθμη ηςκ ΐεκηδέιςκ είκαη ζήμενα έκα απυ ηα αλημζέαηα 
ηςκ Πακίςκ. Κ ΐεκηδέιμξ δεκ είκαη ήηακ έκαξ ηοπαίμξ πμιηηηθυξ. Ώκαμυνθςζε ηεκ Αιιάδα θαη με δηάθμ-
νμοξ πμιέμμο πμο έθακε δηπιαζίαζε ηεκ Αιιάδα ζε μέγεζμξ. 

 

 

                                                ΙΜΡΟΠΑΦΑ ΗΓΙΑΘ ΑΠΑΠΜΡΞΗ  

 

Κ ζηναηηςηηθυξ θαη πμιηηηθυξ Εεμάι Ώηαημφνθ (Mustafa Kemal Ataturk) γεκκή-
ζεθε ζηε Θεζζαιμκίθε ζηηξ 12 ΗαΎμο 1881 απυ ηαπεηκήξ θαηαγςγήξ ημονθηθή μη-
θμγέκεηα θαη μκμμάζηεθε Ημοζηαθά. Εαηά ηε θμίηεζή ημο ζηε ζηναηηςηηθή ζπμιή, 
έκαξ δάζθαιυξ ημο πμο ημκ ζαφμαδε ημο ζοκέζηεζε κα πάνεη ημ υκμμα Εεμάι, πμο 
ζεμαίκεη ςνημυηεηα θαη ηειεηυηεηα. 

Ωξ ζηέιεπμξ ημο μζςμακηθμφ ζηναημφ αγςκίζηεθε γηα ηεκ ακελανηεζία ηεξ παηνί-
δαξ ημο, ακαπηφζζμκηαξ πανάιιεια έκημκε πμιηηηθή δνάζε. Δηελήγαγε με επηηοπία 
ημκ απειεοζενςηηθυ αγχκα εκακηίμκ ηςκ δοκάμεςκ ηεξ Ώκηάκη (ζομμαπία Ώγγιί-
αξ, Γαιιίαξ θαη Μςζίαξ), μεηά ηεκ ήηηα ηεξ Ξμονθίαξ θαηά ημκ Ώ‟ Λαγθυζμημ Λυ-
ιεμμ.  

Κ Ημοζηαθά Εεμάι μναμαηίζηεθε έκα θμζμηθυ ημονθηθυ θνάημξ θαη ημ έθακε 
πναγμαηηθυηεηα, θοβενκχκηαξ απμιοηανπηθά. Λνμθεημέκμο κα εθανμυζεη ηεκ πμ-
ιηηηθή ημο, δεκ δίζηαζε κα ζοκεπίζεη ηηξ αγνηυηεηεξ ηςκ Θεμημφνθςκ, υπςξ 

ε γεκμθημκία ηςκ Ώνμεκίςκ, ηςκ Αιιήκςκ θαη ηςκ Ώζζονίςκ. 2  Νηηξ 29 Κθηςβνίμο 1923 ακαθήνολε ηεκ 
Ξμονθηθή Δεμμθναηία θη έγηκε μ πνχημξ πνυεδνυξ ηεξ.  

Έθιεηζε υια ηα ηδνφμαηα πμο βαζίδμκηακ ζημ ηζιαμηθυ θακμκηθυ δίθαημ. Εαηάνγεζε ημ παναδμζηαθυ ζφ-
ζηεμα εθπαίδεοζεξ, πμο ήηακ θονίςξ ζνεζθεοηηθυ, θαη ίδνοζε ιασθά ζπμιεία κέμο ηφπμο. Αθζογπνυκηζε 
ημ κμμηθυ μζςμακηθυ ζφζηεμα θαη ζέζπηζε ηεκ πιήνε ηζυηεηα ηςκ δφμ θφιςκ.  

Ξμ 1928 ακηηθαηέζηεζε ηεκ αναβηθή γναθή με ημ ιαηηκηθυ αιθάβεημ θαη θνυκηηζε κα δηαδμζεί ζημ ιαυ ε 
δοηηθή θιαζηθή μμοζηθή θαη ημ ζέαηνμ. Ηε έκα εονφ πνυγναμμα ενεοκχκ ζημ πεδίμ ηεξ ημονθηθήξ γιχζ-
ζαξ θαη ηζημνίαξ, ζέιεζε κα εκηζπφζεη ςξ ζοκεθηηθυ δεζμυ ηεκ εζκηθή ζοκείδεζε, ακηί γηα ηε ζνεζθεία. 
Θεςνείηαη πανηζμαηηθυξ εγέηεξ, ημο μπμίμο ε μμνθή, ζφμθςκα με ημοξ ζφγπνμκμοξ ηζημνηθμφξ, ζογθαηα-
ιέγεηαη ακάμεζα ζηηξ ζεμακηηθυηενεξ πνμζςπηθυηεηεξ πμο επενέαζακ θαζμνηζηηθά με ηεκ πανμοζία ημοξ 
ημκ 20υ αηχκα.3 Κ ακαμμνθςηήξ ημο ημονθηθμφ θνάημοξ πέζακε ζηηξ 10 Θμεμβνίμο 1938 ζηεκ Εςκζηα-
κηηκμφπμιε. 

                                                                                                     Γιηάκα Αμμακμοήι, Αοαγγειηα Ξάηζε  Ξάλε ΝΞ1 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8E%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%94%CE%B9%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82_1928
https://el.wikipedia.org/wiki/1933
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1_1%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85_1935
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC
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Ιανηονία Γνηθύιεξ Οηαμαηηάδμο από ημ Ηηόζθη: Ηαξ θοκεγμφζε ε θςηηά θαη ημ βυιη ημο Ξμφνθμο. Ώι-
ιμθνμζφκε ήηακε, μ άκζνςπμξ έπακε ηα ιμγηθά ημο. Αθεί πμο ηνέπαμε,  άθμοζα πονμβμιηζμυ πίζς μμο 
θαη γονίδς θαη βιέπς ηε μάκα μμο θάης πεζαμέκε. Ξμ θμνίηζη μμο είδε μπνμξ ζηα μάηηα ημο κα ζθμηχ-
κμοκ ηε γηαγηά ημο. Νηα πένηα ημο μείκακε ηα αίμαηα. Αγχ έηνεπα με ημ αγυνη μμο. Ζμγηθυ δεκ είπα πηα! 
Έκαξ Ξμφνθμξ μ' άνπαλε ημ παηδί απ' ηα πένηα θαη ημ ΄μπαζε ζ' έκα ζπίηη. Ξυηεξ με έπηαζε ε μεγάιε 
ηνέια. Φχκαδα, έθιαηγα, ηναβμφζα ηα μαιιηά μμο. Λμημξ κα δχζεη πνμζμπή ζ' εμέκα! ιμη παμέκμη 
ήηακε. ΐνέζεθε έκαξ Ξμφνθμξ, Ώιήξ, θίιμξ ημο αδειθμφ μμο, θαη με είδε έηζη πμο ήμμοκα· μπήθε αμέζςξ 
ζημ ζπίηη, μίιεζε, θχκαλε, θαη έβγαιε ημ παηδί θαη μμο ημ πανάδςζε ζηα πένηα μμο. Ιανηονία Θεόδω-
νμο Θμοθίδε από ηεκ Πζμμπακεζηά: Εαζχξ ημοξ πενκμφζακ απυ ηα ημφνθηθα πςνηά μη Ξμφνθμη δίκακ 
ιεθηά γηα κα αγμνάζμοκ έκακ αηπμάιςημ μυκμ θαη μυκμ γηα κα ημκ ζθμηχζμοκ θαη κα εθδηθεζμφκε. Ηεηα-
λφ ηςκ πμιιχκ πμο πήνακ με ημκ ηνυπμ αοηυ, έκακ ημκ πήγε μ αθέκηεξ ημο ζημ πςνάθη. Αθεί θφηνςκε 
μηα γθμνηδηά. Έδεζε έκα ζθμηκί θη εημημαδυηακ κα ημκ θνεμάζεη. Ηαδεφηεθακ θη άιιμη πςνηακμί γηα κα εο-
πανηζηεζμφκε με ημ ζέαμα… Ξεκ χνα πμο εημίμαδε ηε ζειηά, πήγε θη έκαξ γείημκαξ θαη ημο ιέεη: «Θα 
ζμο δχζς είθμζη παγθακυηεξ μμο ημκ δίκεηξ; Θα ημκ θνεμάζς εγχ ζηεκ αοιή μμο, κα θάκμοκ θη μη δηθμί 
μμο ζεΎνη (πάδη); Νημκ δίκς. Έηζη ημκ πήνε μ άιιμξ γηα κα ημκ θνεμάζεη. Δεκ ημ έθακε υμςξ· μυκμ ημκ 
πήγε ζημ θηήμα ημο θαη ημο ιέεη: «Αίδεξ ηε ζειηά; Ήηακ γηα ζέκα. Ήζμοκ γηα ημκ άιιμ θυζμμ. Ξχνα γιφ-
ηςζεξ. Αίδα θαιυ απυ ημοξ Πνηζηηακμφξ θαη ζα ημ ακηαπμδχζς, Θα ζε πνμζηαηεφζς». Ξμο ΄δςζε έκα 
ηζαπηζηενάθη θαη ημο ΄πε: «Ώκ ζε νςηήζεη θακείξ κα 
πεηξ υηη ζθάβεηξ». Ξειηθά ηυζμ ημκ αγάπεζε πμο 
ήζειε κα ημκ θάκεη γαμπνυ ημο. 
Πεηνυηενα θη απυ δχα. 
 
Ιανηονία Ημκημύ Ηωκζηακηίκαξ (από ημ ανπείμ 
ημο Οοιιόγμο Ιηθναζηαηώκ Ακαημιηθήξ Φζηώηη-
δαξ): Έκα άιιμ πμο ζομάμαη ήηακ μη θαθέξ ζπέζεηξ 
πμο είπακ μη κηυπημη με ημοξ πνυζθογεξ. Ηαξ θέν-
ζεθακ πεηνυηενα θη απυ δχα θη αξ ήμαζηακ αδένθηα 
ημοξ. Γηα θάζε θαθυ πμο γηκυηακ ζηε Νηοιίδα εμάξ 
ημοξ πνυζθογεξ θαηεγμνμφζακ. Ξα παηδηά ηςκ πνμ-
ζθφγςκ ηα πηφπαγακ ,εκχ ηα δηθά ημοξ ηα θμβένηδακ 
υηη ακ δεκ ήηακ θνυκημα ζα ηα έδηκακ ζημοξ πνυζθο-
γεξ κα ηα θάκε. Κη κηυπημη μαξ θςκάδακε 
«ημονθυζπμνμοξ» θαη μαξ θαίγακε ζηεκ θανδηά. Αμείξ είπαμε λενηδςζεί απυ ηεκ παηνίδα θαη μη κηυπημη 
μαξ λενίδςκακ θη απ‟ ημκ εαοηυ μαξ. Ξμ μίζμξ αοηυ έμεηκε γηα πμιιά πνυκηα. Ξμ 1948 μ Δήμανπμξ ηεξ 
Νηοιίδαξ , δημνηζμέκμξ, έθνηκε ζςζηυ κα θιείζεη με ζονμαηυπιεγμα ημκ πνμζθογηθυ ζοκμηθηζμυ έλς απυ 
ηε Νηοιίδα γηα κα μαξ πάνμοκ μη ακηάνηεξ. Ώιιά εμείξ ηνέπαμε κα πάμε ζημοξ ακηάνηεξ. 
Γέμηζε ε πνμθομαία πηχμαηα 
 
Ιανηονία Απόζημιμο Ξμοθμοκηώηε από ημ Αϊβαιί Ιηθνάξ Αζίαξ (από ημ ανπείμ ημο Οοιιόγμο Ιη-
θναζηαηώκ Ακαημιηθήξ Φζηώηηδαξ): Κη θαπκμί ακεβαίκακε μέπνη ημκ μονακυ θαη μ θυζμμξ θαηέβαηκε 
ζηεκ παναιία γηα κα βνεη μέζμκ κα θφγεη, αιιά με ηη κα θφγεη αθμφ υζα θαΎθηα ήηακ ζημ ιημάκη θυνηςκακ 
θυζμμ θαη μηθνά παηδηά. Κη βάνθεξ πςνμφζακ 50 άημμα θαη έμπαηκακ 100 γηα κα γιοηχζμοκ μπυηε θαη μη 
βάνθεξ βμφιηαδακ επηηυπμο. Αίπε γεμίζεη ε πνμθομαία πηχμαηα, πακημφ οπήνπε μηα μιμθιενςμέκε θαηα-
ζηνμθή. ΐιέπμκηαξ αοηά μ παηέναξ μμο ηυηε, θφγαμε με ηε βάνθα πμο ήμαζηακ υιμη μέζα. Λήγαμε θη ε-
γθαηαζηαζήθαμε ζ' έκα κεζί πμο βνηζθυηακ ακάμεζα ζημ Ώσβαιί θαη ηε Ηοηηιήκε. 
Γονίδς θαη βιέπς ηε μάκα μμο πεζαμέκε.  Ξμ θεθάιη ημ ηζημπμιμγμφζακ μη θυηεξ. 
 
Ιανηονία Αιέλε Αιελίμο από ηε Ομύνκε: Ζίγμ ανηζηενά απυ ημ δνυμμ θη έλς απυ έκα θέκηνμ είδα έκα 
πηχμα ακάζθεια, απμθεθαιηζμέκμ, κηομέκμ μυκμ μ‟ έκα πμοθάμηζμ θαη μαφνμ πακηαιυκη· ημ θεθάιη ιίγμ 
πημ πένα απυ ημ ζχμα, ημ ηζημπμιμγμφζακ μη θυηεξ πμο βυζθακ αδέζπμηεξ. Ηηα άιιε θυηα ήηακ ακεβα-
ζμέκε ζημ ζηήζμξ ημο πηχμαημξ θαη ηζημπμιμγμφζε ημκ θμμμέκμ ιαημυ. Νε θάηη ηναπέδηα, πμο ήηακ πανά 
θάης ήηακ πεηαμέκα δομ ή ηνία πηχμαηα.  
 

                                      anatolia-west-epappas11.jpg  
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Νε μηα ζηηγμή δεκ πηζηεφαμε ζηα μάηηα μαξ· γοκαίθεξ πμιιέξ μηα ζεηνά αηέιεηςηε απυ ημ μπμοιμφθη πμο 
ενπυηακ απυ ημ Εμνδειηυ, ζπνχπκμκηάξ ε μηα ηεκ άιιε θαη ζθφθημκηαξ, ηναβμφζακ θαηά ημοξ ρειμφξ 
βνάπμοξ, εθεί ζηα Λεηνςηά. ζπμο κα ημ θαιμθαηαιάβεηξ, πεδμφζακ θαη πάκμκηακ μέζα ζηε ζάιαζζα. 
Λμιιέξ απυ αοηέξ θναημφζακ αγθαιηά θαη ηα μςνάθηα ημοξ. Λιάη ημοξ πάκς απυ ηα θεθάιηα ημοξ, ήηακ 
μη Ξζέηεξ, έημημμη κα ηηξ κηνμπηάζμοκ θαη ήζειακ κα γιοηχζμοκ απυ ηα πένηα ημοξ, κα πέζμοκ υζμ ημ δο-
καηυκ πημ γνήγμνα γηκυηακ ζημ γθνεμυ, κα παζμφκε. 
Ξα ιίπε απυ ημ πηχμα ζημ ζηυμα μαξ. 
 
Ιανηονία Νακαγηώηε Ιανζέιμο από ηε Ομύν-
κε: Ηυιηξ πήγε μ θυζμμξ ζηε βνφζε κα πηεη ιίγμ 
κενυ, έβαιακ μη Ξμφνθμη ημ πμιοβυιμ θαη κα ζθμ-
ηχκμοκ γναμμή. Αγχ βιέπμκηαξ αοηυ, θαηεβαίκς 
ζημ πμηάμη θαη πάς ζε μηα γμφβα πμο είπε κενυ μέ-
ζα, αιιά θη έκα ειιεκηθυ πηχμα πμο απυ ηεκ πμιο-
θαηνία είπε πνεζηεί θη είπε ζαπίζεη. Ωζηυζμ δεκ 
άκηεπα ηε δίρα· ήπηα θαη γέμηζα έκα θαπέιμ θαη ημ 
πήγα ζημκ αδειθυ μμο. Ήπηε θη εθείκμξ, θαη ηα ιίπε 
απυ ημ ζπαζμέκμ πηχμα θμιιμφζακ ζηα πείιε μαξ! 
Ηηα μαηςμέκε θςημγναθία. 
 
Ιανηονία Θεμδώναξ Ημκημύ από ηα Ηνηηδαιηά: Γ 
μάκα μμο δεκ πέζακε ηεκ ίδηα χνα ζακ ημοξ άιιμοξ. Ξεξ είπακ πφζεη ηα έκηενα, ηεκ είπακ πενηπφζεη ηα 
αίμαηα θη εθείκε με ανμήκεοε θαη μμο ΄ιεγε: «Λαηδάθη μμο, άμα δεηξ ηα ζθμφνα κα πέζεηξ ζηε ζάιαζ-
ζα».  Έβγαιε θαη απυ ηεκ ηζέπε ηεξ θαη μμο ΄δςζε ημ πμνημθυιη ηεξ θαη μηα θςημγναθία πενηπομέκε ζηα 
αίμαηα· ηεκ έπς αθυμε… 
Λμημξ είπε θφγε; 
 
Ιανηονία Θάμπνμο Θαμπνηθίδε από ηα Βμονιά: Ήημ Λαναζθεοή απυγεομα, έθαγα θη εθμημήζεθα. Εμη-
μχμεκμξ ήθμοζα μηα θςκή κα ιέεη: «Φφγε». Νεθχζεθα θαη νχηεζα: «Λμημξ θχκαλε, μεηένα, θφ-
γε;». Εακέκαξ παηδί μμο, μμο είπε ε μάκα μμο. Νακ ζοκήιζα ιίγμ, ζθέθηεθα πςξ αοηυξ ήημ μ θαιυξ μμο 
άγγειμξ πμο με εηδμπμημφζε κα θφγς. Γονίδς ηυηε θαη ιές ζηε μεηένα μμο: «Ώφνημ θεφγμμε άκεο άιιεξ 
εηδμπμηήζεςξ. Ηαδί ζαξ δεκ ζα πάνεηε ηίπμηα πιεκ ηα θμζμήμαηά ζαξ. Ώπυ ημκ Ξζεζμέ υζμη δεκ πνυια-
βακ κα θφγμοκ, ημοξ έζθαλακ μη Ξμφνθμη. Ώη μημςγαί απυ ηε ζθαγή εθμφμκημ ζηε Πίμ. 
Ξμ πνχημ παηδάθη ημ θιάραμε θαη ημ ζάραμε… 
 
Ιανηονία Γηώνγμο Γνεγμνίμο από ημ Ιπμογημοθιή: Νημ δνυμμ βνήθαμε έκα παηδάθη πεζαμέκμ. Λνε-
ζμέκμ θαη μειακηαζμέκμ ήηακε, ζε θαθυ πάιη. Μςμηυπμοιμ ήηακε. Ξμ θιάραμε θαη ζθάραμε έκα ιάθθμ θαη 
ημ ζάραμε… Ξεκ άιιε μένα ζημ δνυμμ μαξ βνήθαμε θη άιιμ παηδάθη πεζαμέκμ – ήηακε δεκ ήηακε δέθα 
πνμκχκ – θαη πημ θάης άιιμ θαη πημ θάης άιιμ. Λυζα απακηήζαμε θη εγχ δεκ λένς. Ξμ πνχημ ημ θιάρα-
με, ημ ζάραμε· θαη ημ δεφηενμ ημ ίδημ. Όζηενα υμςξ ηα παναημφζαμε έηζη ζηε μέζε ημο δνυμμο, άθιαθηα 
θαη άζαθηα, Κφηε έκα θιαδάθη δεκ νίπκαμε επάκς ημοξ κα ηα ζθεπάζμομε. ΐιαθεία θη απμμςνία θαη θηε-
κςδία πέθηεη ζημκ άκζνςπμ άμα δοζηοπήζεη πμιφ. Εηεκχδεηξ πνάλεηξ θάκεη πςνίξ κα ημ θαηαιαβαίκεη. 
«Λαππμφ ζχζε με…» 
Λιήνςκακ κα ημοξ θνεμάζμοκ. 
 
Ιανηονία ημο Ακαζηάζε ανακή από ημ Γθενέκθημϊ: Κη γμκείξ μμο μείκακε ζηηξ Φχθηεξ, Ώπυ θεη ημοξ 
πήνακε μη Ξμφνθμη μαδί μ‟ άιιμοξ Φςθηακμφξ, ΓθενεκθημΎηεξ θαη ΝενεθημΎηεξ, θαη ημοξ πήγακε ζημ εζςηε-
νηθυ. Ξεκ άιιε μένα δηαιέλακε μη Ξμφνθμη ηα θαιφηενα θμνίηζηα θη μνγηάζακε. Λήνακε θαη ηεκ ακερηά μμο. 
«Λαππμφ», θχκαδε αοηή, «...ζχζε με»! Κ παηέναξ μμο δάθνοζε, υηακ ηεκ άθμοζε κα θςκάδεη. Ώοηυξ πμο 
άιιμηε ήηακ πακίζπονμξ δεκ μπμνμφζε κα ηε βμεζήζεη. Ώπ‟ υιε ηεκ μηθμγέκεηα μμο εγχ γιφηςζα. Ξμοξ 
γμκείξ μμο, ηνία αδέιθηα θαη πέκηε ακήρηα, υιμοξ ημοξ ζθάλακε μη Ξμφνθμη. 
Κφηε πυνηα μφηε παναζφνη! 
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Ιανηονία Ιανίαξ Ιπηνμπίιε από ημ Γηαηδειάνη: Ηπήθαμε ζ‟ έκα θαΎθη, μαδί θαη ιίγμη πςνηακμί, θαη 
βγήθαμε ζηε Πίμ. Νηεκ ανπή μείκαμε ζημ ιημάκη. Πάμς ζηα πχμαηα θμημυμαζηε. Λαίνκμομε ηα έπμκηά μαξ 
ζημκ χμμ θαη ηναβμφμε κυηηα θαη πάμε ζ‟ έκα πενηβυιη. Κ κμηθμθφνεξ μαξ δηχπκεη, θμβήζεθε με θάμε ηα 
μακηανίκηα. Λάμε ζ‟ έκακ ειηχκα. Ηαξ δηχπκμοκ θη απυ θεη. Αμείξ δεκ θφγαμε. Εεναηά, ημο ιέεη μ άκηναξ 
μμο, εμείξ είμαζηε δηςγμέκμη πμφ ζεξ κα πάμε; Εάκαμε ζπηηάθηα με ηζη πέηνεξ, ζακ ηα παηδηά, θαη θάηζα-
με. Έκα μήκα μείκαμε ζηε Πίμ, μφηε πανάζονμ μφηε πυνηα πηχηηθε είδαμε ακμηπηή. 

 
Ιανηονία Θεόδωνμο Θμοθίδε από ηεκ Πζμμπα-
κεζηά: Εαζχξ ημοξ πενκμφζακ απυ ηα ημφνθηθα 
πςνηά μη Ξμφνθμη δίκακ ιεθηά γηα κα αγμνάζμοκ 
έκακ αηπμάιςημ μυκμ θαη μυκμ γηα κα ημκ ζθμηχ-
ζμοκ θαη κα εθδηθεζμφκε. Ηεηαλφ ηςκ πμιιχκ 
πμο πήνακ με ημκ ηνυπμ αοηυ, έκακ ημκ πήγε μ 
αθέκηεξ ημο ζημ πςνάθη. Αθεί θφηνςκε μηα γθμν-
ηδηά. Έδεζε έκα ζθμηκί θη εημημαδυηακ κα ημκ θνε-
μάζεη. Ηαδεφηεθακ θη άιιμη πςνηακμί γηα κα εο-
πανηζηεζμφκε με ημ ζέαμα… Ξεκ χνα πμο εημίμα-
δε ηε ζειηά, πήγε θη έκαξ γείημκαξ θαη ημο ιέεη: 
«Θα ζμο δχζς είθμζη παγθακυηεξ μμο ημκ δίκεηξ; 
Θα ημκ θνεμάζς εγχ ζηεκ αοιή μμο, κα θάκμοκ θη 
μη δηθμί μμο ζεΎνη (πάδη); Νημκ δίκς. Έηζη ημκ πή-
νε μ άιιμξ γηα κα ημκ θνεμάζεη. Δεκ ημ έθακε 
υμςξ· μυκμ ημκ πήγε ζημ θηήμα ημο θαη ημο ιέεη: 
«Αίδεξ ηε ζειηά; Ήηακ γηα ζέκα. Ήζμοκ γηα ημκ 

άιιμ θυζμμ. Ξχνα γιφηςζεξ. Αίδα θαιυ απυ ημοξ Πνηζηηακμφξ θαη ζα ημ ακηαπμδχζς, Θα ζε πνμζηαηεφ-
ζς». Ξμο ΄δςζε έκα ηζαπηζηενάθη θαη ημο ΄πε: «Ώκ ζε νςηήζεη θακείξ κα πεηξ υηη ζθάβεηξ». Ξειηθά ηυζμ 
ημκ αγάπεζε πμο ήζειε κα ημκ θάκεη γαμπνυ ημο. 
Λιήνςκακ κα ημοξ θνεμάζμοκ. 
 
Ιανηονία Θεόδωνμο Θμοθίδε από ηεκ Πζμμπακεζηά: Εαζχξ ημοξ πενκμφζακ απυ ηα ημφνθηθα πςνηά μη 
Ξμφνθμη δίκακ ιεθηά γηα κα αγμνάζμοκ έκακ αηπμάιςημ μυκμ θαη μυκμ γηα κα ημκ ζθμηχζμοκ θαη κα εθδη-
θεζμφκε. Ηεηαλφ ηςκ πμιιχκ πμο πήνακ με ημκ ηνυπμ αοηυ, έκακ ημκ πήγε μ αθέκηεξ ημο ζημ πςνάθη. 
Αθεί θφηνςκε μηα γθμνηδηά. Έδεζε έκα ζθμηκί θη εημημαδυηακ κα ημκ θνεμάζεη. Ηαδεφηεθακ θη άιιμη πς-
νηακμί γηα κα εοπανηζηεζμφκε με ημ ζέαμα… Ξεκ χνα πμο εημίμαδε ηε ζειηά, πήγε θη έκαξ γείημκαξ θαη 
ημο ιέεη: «Θα ζμο δχζς είθμζη παγθακυηεξ μμο ημκ δίκεηξ; Θα ημκ θνεμάζς εγχ ζηεκ αοιή μμο, κα θά-
κμοκ θη μη δηθμί μμο ζεΎνη (πάδη); Νημκ δίκς. Έηζη ημκ πήνε μ άιιμξ γηα κα ημκ θνεμάζεη. Δεκ ημ έθακε 
υμςξ· μυκμ ημκ πήγε ζημ θηήμα ημο θαη ημο ιέεη: «Αίδεξ ηε ζειηά; Ήηακ γηα ζέκα. Ήζμοκ γηα ημκ άιιμ 
θυζμμ. Ξχνα γιφηςζεξ. Αίδα θαιυ απυ ημοξ Πνηζηηακμφξ θαη ζα ημ ακηαπμδχζς, Θα ζε πνμζηαηεφζς». 
Ξμο ΄δςζε έκα ηζαπηζηενάθη θαη ημο ΄πε: «Ώκ ζε νςηήζεη θακείξ κα πεηξ υηη ζθάβεηξ». Ξειηθά ηυζμ ημκ 
αγάπεζε πμο ήζειε κα ημκ θάκεη γαμπνυ ημο. 
                                                             - Αρτείο ηοσ σλλόγοσ Μικραζιαηώμ Αμαηολικής Φθιώηιδας. 
                                                                                                                                      Αιεοζενία Λιμφζζμο Α1 

aleppo_greeks_loc_1.jpg  
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Φηιηώ αϊδεμέκμο 

Γ Φηιηχ Πασδεμέκμο γεκκήζεθε ημ 1899 ζηα ΐμονιά 
ηεξ Ηηθνάξ Ώζίαξ θαη πέζακε ζηεκ Ώζήκα, ημκ Δμφκημ 
ημο 2007. Ξμ 1922, με ημ δηςγμυ, έπαζε αδέιθηα θαη 
παηένα. Ήνζε πνμζθογμπμφια ζηεκ Αιιάδα. Οπήνλε 
εκενγυ μέιμξ πμιιχκ μηθναζηαηηθχκ ζςμαηείςκ θαη 
βναβεφηεθε επακεηιεμμέκςξ γηα ηηξ δναζηενηυηεηέξ 
ηεξ. Έπεη ηδνφζεη ημ Ιμοζείμ Ιηθναζηαηώκ ζηε Κέα 
Φηιαδέιθεηα, ημ μπμίμ θένεη ημ υκμμά ηεξ: “Φηιηχ Πασ-
δεμέκμο”. 

Απίζεξ έδςζε υηη βοδακηηκυ είπε γηα κα γίκεη ημ Ημοζείμ. 

Γ ζεμακηηθή πμνεία ηεξ γοκαίθαξ με ημ υκμμα Φηιηχ, αοηήξ ηεξ εμβιεμαηηθήξ πνμζςπηθυηεηαξ ηεξ Ηη-
θνάξ Ώζίαξ, έγηκε ε αθμνμή κα γεκκεζεί ημ ζεαηνηθυ ένγμ πμο εληζημνεί ηε δςή ηεξ, βαζηζμέκε ζηηξ 
πνμζςπηθέξ ηεξ μανηονίεξ. Λένα απυ ηεκ πνμζςπηθή ηζημνία αοηήξ ηεξ ζεμακηηθήξ πνμζςπηθυηεηαξ, ε 
δφκαμε ηεξ ζέιεζεξ θαη μ αγχκαξ ηεξ γηα επηβίςζε μέζα ζε έκα μιυθιενμ αηχκα ζοκηζηά έκα θςηεηκυ 
πανάδεηγμα ακηίζηαζεξ. 

Γ Φηιηχ Παηδεμέκμο έγναρε πμιιά βηβιία. Έκα απυ αοηά είκαη ημ'' Ξνεηξ Ώηχκεξ μηα Βςή'' θαη ημ 
''Γηαγηά Φηιηχ ε Ηηθναζηάηηζζα''. 

                                                                             Άκκα Ναβάδε, Ηανθέια Ξζενέπε, Θίκα Ξζαβαπίζβειε  Α1 

                                   Ε Αγία Φωηεηκή Κέαξ Ομύνκεξ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ξμ 1922, υηακ ήνζακ μη πνυζθογεξ απυ ηε Νμφνκε ζηεκ Ώζήκα, θαηαζθεφαζακ ημκ Ιφιηκμ καυ ηεξ Ώγίαξ 
Φςηεηκήξ. Κ ζεμενηκυξ καυξ με ανπηηέθημκα ημκ Ε. Δεμίνε εγθαηκηάζηεθε ημ 1940 απυ ημκ Ώνπηεπίζθμπμ 
θ. Πνφζακζμ. 

Ξμ Ξέμπιμ, μ δεζπμηηθυξ Θνυκμξ θαη μ Δενυξ Άμβςκαξ ημο Θαμφ πνμένπεηαη απυ ηεκ παιηά εθθιεζία 
ημο Ώγίμο Δςάκκμο ηεξ Νμφνκεξ πμο ζχζεθακ απυ ζαφμα ζηεκ θαηαζηνμθή ηεξ. Ξα ένγα θαηαζθεοάζηε-
θακ ημκ 19μ αηχκα θαη είκαη ανηζημονγήμαηα εθθιεζηαζηηθήξ λοιμγιοπηηθήξ ηέπκεξ. Ξμ θαμπακανηυ ηεξ 
εθθιεζίαξ (33μ.) είκαη υμμημ με αοηυ ημο Θαμφ Ώγίαξ Φςηεηκήξ ηεξ Νμφνκεξ.  

Γ εθθιεζία γημνηάδεη ηεκ Εονηαθή ηεξ Ναμανείηηδμξ.  

                                                                                                                                          Αφε Νμφιε Ξάλε ΐ2 
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                                                              ΜΙΕΞΜΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κ μενμξ είκαη μ δεμημονγυξ ηςκ πμηεηηθχκ ένγςκ ηεξ Διηάδαξ θαη ηεξ Κδφζζεηαξ, απυ ηα πνχηα θείμε-
κα ηεξ ηζημνηθήξ πενηυδμο ηεξ ανπαίαξ Αιιάδαξ, γκςζηχκ ςξ μμενηθά έπε. Γ Διηάδα απμηειείηαη απυ 
15.693 ζηίπμοξ θαη ακαθένεηαη ζηηξ ηειεοηαίεξ πεκήκηα μηα απμθαζηζηηθήξ ζεμαζίαξ εμένεξ ημο πμιέμμο 
ηεξ Ξνμίαξ ,μ μπμίμξ ζοκμιηθά δηήνθεζε, ζφμθςκα με ημκ μφζμ ,10 πνυκηα.  Γ Κδφζζεηα απμηειείηαη απυ 
12.110 ζηίπμοξ θαη πενηγνάθεη ημκ 10εηε αγχκα ημο Κδοζζέα γηα ηεκ εμένα ηεξ επηζηνμθήξ ημο ζηεκ πα-
ηνίδα. 

Γ θαηαγςγή ημο Κμήνμο ήηακ απυ ηεκ Δςκία θαη ζνοιείηαη υηη επηά πυιεηξ ενίδμοκ γηα ηεκ θαηαγςγή ημο 
με επηθναηέζηενεξ ηε Νμφνκε θαη ηε Πίμ. Κη γμκείξ ημο ήηακ μ Ηαίςκ θαη ε Ενηζείδα θαη ιέγεηαη υηη ημ 
πναγμαηηθυ ημο υκμμα ήηακ Ηειεζηγέκεξ θαη υηη ανγυηενα πήνε ημ υκμμα μενμξ εοεηδή ήηακ ηοθιυξ. Γ 
ζφγπνμκε ένεοκα θαη εηδηθυηενα υζμη δέπμκηαη υηη μ μενμξ μπμνεί κα ζεςνεζεί πναγμαηηθυ πνυζςπμ 
ημπμζεηεί ηε δςή ημο ζημκ 8μ αη π.Π θαη ζεςνεί πηζακυ υηη ήηακ Ίςκεξ ναρςδυξ. 

Λέζακε ζηεκ Ίμ βανηά άννςζημξ. 

                                                                                                                              Δεμήηνεξ Γθμιέηζαξ Ξάλε Α2 

 
                                                    ΕΞΜΔΜΠΜΟ 

 
Κ Γνυδμημξ ήηακ ανπαίμξ Έιιεκαξ ηζημνηθυξ, πενηεγεηήξ θαη γεςγνάθμξ 

ημο 5μο αηχκα π.Π. Κ Γνυδμημξ γεκκήζεθε ζηεκ Ώιηθανκαζζυ, πνμενπυηακ 

απυ εφπμνε θαη θηιμμαζή μηθμγέκεηα θαη ακαηνάθεθε ζ' έκα πενηβάιιμκ ζε-

βαζμμφ ημο Κμήνμο θαη παιαηχκ ζνφιςκ. 

Θεςνείηαη μ ζεμειηςηήξ ηεξ επηζηήμεξ ηεξ ηζημνίαξ. Ξμ μυκμ ένγμ πμο έπεη 

ζογγνάρεη θαίκεηαη κα είκαη μη Δζημνίαη. Λνυθεηηαη γηα έκα ανπείμ ηεξ ηζημ-

νίαξ ζπεηηθά με ημοξ πμιέμμοξ μεηαλφ Αιιήκςκ θαη Λενζχκ, ζομπενηιαμ-

βακμμέκςκ πιμφζηςκ γεςγναθηθχκ θαη εζκμγναθηθχκ πιενμθμνηχκ. Λανυ-

ιμ πμο θάπμηεξ απυ ηηξ ηζημνίεξ ημο ήηακ εοθάκηαζηεξ θαη άιιεξ ακαθνη-

βείξ, μ ίδημξ ακαθένεη πςξ θαηέγναθε μυκμ υ,ηη ημο έιεγακ θαη ήηακ ζοκή-

ζςξ ζςζηυξ ζηηξ πιενμθμνίεξ ημο. Λένα απυ ηε ζπμοδαηυηεηα ημο Γνμδυ-

ημο ςξ ηζημνηθμφ, ιίγα είκαη γκςζηά γηα ηεκ πνμζςπηθή ημο δςή. Κ Γνυδμ-

ημξ παναθηενίζηεθε γηα πνχηε θμνά απυ ημκ Εηθένςκα ςξ Λαηέναξ ηεξ 

Δζημνίαξ. Νημ ένγμ ημο θαίκεηαη επίζεξ κα αζπμιήζεθε με ηε γεςιμγία, ηε βμηακηθή, ηε πεμεία θαη ηεκ 

ηαηνηθή. 

                                                                                              Ώζεκά Εαναμμοζακηά, Γιέθηνα Εαθαβμφιε,  
                                                                                     Ηονηχ Ξαμπαθάθε, Θηειίκηα Θηενμήζε (Ξάλε Α2) 
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Ιηθναζηαηηθή Ηαηαζηνμθή θαη Αδαμάκηημξ Ημναήξ 

Γ μηθναζηαηηθή θαηαζηνμθή πμο έγηκε ημ 1922 ακαθένεηαη ζημ ηέιμξ ημο 
ειιεκμημονθηθμφ πμιέμμο ημο 1919-22, ηε θογή απυ ηεκ Ξμονθία ηεξ ειιε-
κηθήξ δημίθεζεξ, πμο είπε εγθαηαζηαζεί ζηα δοηηθά μηθναζηαηηθά πανάιηα, 
θαηά ηε Νοκζήθε ηςκ Νεβνχκ, υπςξ θαη ηεκ ζπεδυκ άηαθηε οπμπχνεζε ημο  
ειιεκηθμφ ζηναημφ μεηά ηεκ θαηάννεοζε ημο μεηχπμο θαη ηε γεκηθεομέκε 
πιέμκ εθδίςλε θαη ελυκηςζε μεγάιμο μένμοξ ημο ειιεκηθμφ θαη πνηζηηακηθμφ 
πιεζοζμμφ ηεξ Ηηθνάξ Ώζίαξ. Νοκμιηθά, ημ θζηκυπςνμ ημο 1922 έθζαζακ 
ζηεκ Αιιάδα πενίπμο 900.000 Ηηθναζηάηεξ πνυζθογεξ.  

Κ Ώδαμάκηημξ Εμναήξ ήηακ Έιιεκαξ θηιυιμγμξ με βαζηά γκχζε ημο ειιεκη-
θμφ πμιηηηζμμφ. Κ Εμναήξ είκαη έκαξ απυ ημοξ ζεμακηηθυηενμοξ εθπνμζχ-

πμοξ ημο κεμειιεκηθμφ δηαθςηηζμμφ θαη μκεμμκεφεηαη, ακάμεζα ζε άιια, ςξ πνςημπυνμξ ζηεκ έθδμζε 
ένγςκ ανπαίαξ ειιεκηθήξ γναμμαηείαξ, αιιά θαη γηα ηηξ γιςζζηθέξ ημο απυρεηξ ζηεκ οπμζηήνηλε 
ηεξ θαζανεφμοζαξ, ζε μηα μεηνημπαζή υμςξ μμνθή ηεξ, με ζθμπυ ηεκ εθθαζάνηζε ηςκ πιείζηςκ λέκςκ 
ιέλεςκ πμο οπήνπακ ζηε γιχζζα ημο ιαμφ. Ακενγμπμηήζεθε, επίζεξ, παηνηςηηθά θαη ακέπηολε μεγάιε 
θηιειιεκηθή δνάζε εμπκέμκηαξ ημκ θυζμμ θαη εκζαννφκμκηάξ ημκ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ Αιιεκηθήξ Απακά-
ζηαζεξ θαηά ημο ημονθηθμφ δογμφ.  

Ωξ εθ ημφημο ηα επακαζηαηηθά ημο θείμεκα απμηέιεζακ πεγή μίζηνμο γηα ημοξ Ηηθναζηάηεξ θαηά ηεκ πε-
νίμδμ ημο 20μο αηχκα.  

Αοάγγειμξ Ηαμμφθανεξ, Εςκζηακηίκμξ Κηθμκυμμο, Ηάνημξ Εφβειμξ, Γνεγυνεξ Ώνγονέιιεξ  Ξάλε Α2 

 
 

         ΦΩΠΕΟ ΗΜΚΠΜΓΘΜΡ  
Κ Φχηεξ Ευκημγιμο γεκκεμέκμξ 8 Θμεμβνίμο ημο 1896  ζημ Ώσβαιί  με ημ 
επχκομμ Ώπμζημιέιεξ, ήηακ Έιιεκαξ Ηηθναζηάηεξ ιμγμηέπκεξ θαη δςγνά-
θμξ. 
 
Εαηά ηε δηάνθεηα ηςκ παηδηθχκ θαη εθεβηθχκ ημο πνυκςκ δεκ είπακ εθδεις-
ζεί ενεζίζμαηα απυ ηε βοδακηηκή δςγναθηθή.Γ πνχηε πνμκμιμγεμέκε δς-
γναθηά ημο, με ηίηιμ Ώγία Λαναζθεοή, ακάγεηαη ζηα 1912, υηακ ήηακ δεθαε-

πηά εηχκ. Ξμ 1913 πήγε ζηεκ Ώζήκα γηα κα ζπμοδάζεη ζηεκ ζπμιή Εαιχκ Ξεπκχκ. Λνηκ ζπμοδάζεη ζηε 
ζπμιή είπε ζθεθηεί  κα γίκεη καοηηθυξ. ηακ ήηακ θμηηεηήξ ζηε Νπμιή Εαιχκ Ξεπκχκ ήνζε ζε επαθή με 
ημ θιίμα ηεξ Νπμιήξ ημο Ημκάπμο. Ξμ γεγμκυξ πςξ είπε θαηανηίζεη ζοιιμγή με ένγα απυ γενμακηθέξ 
θαιιηηεπκηθέξ εθδυζεηξ ηςκ Γφδε, Ζέμπαπ, Ηπίθιηκ, Νημοθ, Ειίκγθενγθ, θακενχκεη ηεκ με απυννηρε ηεξ 
αθαδεμασθήξ δςγναθηθήξ εθ μένμοξ ημο. Ξμ 1916 βναβεφηεθε γηα ηεκ εηθμκμγνάθεζε ημο βηβιίμο ημο 
Εκμοη Πάμζμοκ <<Γ Λείκα>>. Ξεκ επμπή εθείκε έγναρε ημ πνχημ ημο ιμγμηεπκηθυ ημο ένγμ, ηεκ ηζημνία 
ημο θακηαζηηθμφ θμονζάνμο <<Λέδνμ Εαδάξ>>. 

 Ξεκ επμπή πμο βνηζθυηακ ζημ Λανίζη πενημνίζηεθε ζηεκ εηθμκμγνάθεζε βηβιίςκ 
θαη πενημδηθχκ. ηακ επέζηνερε ζημ Ώσβαιί θαη μεηά πνυζθογαξ ζηεκ Αιιάδα ζεμα-
ηηθά αζπμιήζεθε με πνμζςπμγναθίεξ, υπςξ ηςκ ιμγμηεπκχκ ΐάζμο Δαζθαιάθε, 
Δεμμζζέκε ΐμοηονά, Ηάνθμο Ώογένε, Θίθμο ΐέιμμο, Ηέκμο Φηιήκηα, ημ Άγημκ 
νμξ θαη ημπία.  Ξμ 1923 επηζθέθηεθε ημ Άγημκ νμξ πμο ςξ πχνμξ θαιιηηεπκηθήξ 
έθθναζεξ επενέαζε βαζφηαηα ημκ Ευκημγιμο. Ήηακ ζεμακηηθυξ ζημκ πχνμ ηεξ βο-
δακηηκήξ εηθμκμγναθίαξ. Aθυμα θαη ζήμενα ζεςνείηαη  έκαξ απυ ημοξ θονηυηενμοξ 
εθπνυζςπμοξ ηεξ  <<Γεκηάξ ημο 30>>. Ηαζεηέξ ημο ήηακ μ Γηάκκεξ Ξζανμφπεξ, μ 
Θίθμξ Αγγμκυπμοιμξ θαη άιιμη.  

Κ Φχηεξ Ευκημγιμο πέζακε ζηεξ 13 Δμοιίμο 1965 ζημ κμζμθμμείμ Αοαγγειηζμυξ απυ ηηξ επηπιμθέξ πμο 
ημο είπε πνμθαιέζεη έκα αοημθηκεηηζηηθυ δοζηφπεμα. 

                                                                                                      Ηανηέηα Ηπαηδάθα, Ειεηχ Φνακηδέηε Ξάλε Α2 
                                                                     Λαναζθεοή Εαιέιε, Δςάκκα-Νηαονμφια Λακαγηςημπμφιμο Ξάλε ΝΞ1 
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ΕΘΖΑΟ ΒΓΚΓΔΕΟ 
 

Κ Γιίαξ ΐεκέδεξ ήηακ Έιιεκαξ πεδμγνάθμξ, απυ ημοξ ζεμακηηθυηενμοξ ηεξ 
ιμγμηεπκηθήξ γεκηάξ ημο 1930. Ώπυ ηεκ παηδηθή ημο ειηθία, ε δςή ημο αθμ-
ιμφζεζε ηηξ πενηπέηεηεξ ημο μηθναζηαηηθμφ ειιεκηζμμφ θαη ηηξ απμηφπςζε 
ζημ ένγμ ημο. Έγηκε μ ναρςδυξ ηεξ πνμζθογηάξ θαη ημο λενηδςμμφ, αιιά 
μαδί θαη ηεξ ακζνςπηάξ, ηεξ θανηενίαξ θαη ηεξ πίζηεξ. 

Γεκκήζεθε ζηηξ Εοδςκίεξ (Ώσβαιί) ηεξ Ηηθνάξ Ώζίαξ ζηηξ 4 Ηανηίμο 1904.  
Απίζεξ οπήνλε γναμμαηέαξ θαη δηεοζφκςκ ζφμβμοιμξ ημο Αζκηθμφ ζεάηνμο 
ηεκ πενίμδμ 1950-1952 θαζχξ θαη πνυεδνμξ ηεξ θαιιηηεπκηθήξ επηηνμπήξ 
ημο απυ ημ 1964 έςξ ημ 1967.  

Έγηκε μέιμξ ηεξ Ώθαδεμίαξ Ώζεκχκ ημ 1957 θαη ηημήζεθε με ημ Ώ' θναηηθυ 
βναβείμ ιμγμηεπκίαξ θαη ημκ Έπαηκμ ηεξ Ώθαδεμίαξ Ώζεκχκ γηα ημ μοζη-
ζηυνεμά ημο «Γαιήκε».  
                                                               Ώκαζηαζία Εαιμγηάκκε, Άκκα Ζημκάθε,  
                                               Ξαηηακή Λαοιίδμο, Ώζακαζία Ηπμοιμφθε Ξάλε Α2 

 
 
 

                              ΓΓΩΞΓΖΜΟ ΟΓΦΓΞΕΟ  

 
 Κ Γεχνγημξ Νεθενηάδεξ, υπςξ ήηακ ημ πναγμαηηθυ υκμμά ημο, γεκκήζεθε ζηηξ 
29 Φεβνμοανίμο ημο 1900 ζηε Νμφνκε. Ήηακ Έιιεκαξ πμηεηήξ, δμθημημγνάθμξ, 
μεηαθναζηήξ θαη δηπιςμάηεξ. Έκαξ απυ ημοξ ζεμακηηθυηενμοξ Έιιεκεξ πμηε-
ηέξ, ηημήζεθε με βναβείμ Θυμπει ιμγμηεπκίαξ ημ 1963. 

 Νηα Αιιεκηθά γνάμμαηα μ Γηχνγμξ Νεθένεξ εμθακίζηεθε ημ 1931, με ηεκ πμη-
μηηθή ζοιιμγή Νηνμθή. Γ θαζηένςζε ημο Νεθένε ςξ μείδμκμξ πμηεηή έγηκε ημ 
1935, με ηεκ πμηεηηθή ημο ζοιιμγή Ηοζηζηυνεμα. 

 

Ξα ζεμακηηθυηενα ένγα ημο είκαη ηα ελήξ: 

     Λμίεζε 

     Νηνμθή ημ 1931 
     Γ Νηένκα ημ  1932 

                                     Ηοζηζηυνεμα ημ 1935 
                                     Γομκμπαηδία 1936 
                                     Ξεηνάδημ Γομκαζμάηςκ ημ 1940 
                                      Γμενμιυγημ θαηαζηνχμαημξ 1944 & 1945 

                                           Ηοζηζημνήμαηα 

                                     Έλη κφπηεξ ζηεκ Ώθνυπμιε ημ 1974. 

                                           Ηεηαθνάζεηξ 

                                     Θ.Ν Έιημη. Γ Ένεμε πχνα ημ 1936 
                                     Sidney Keyes, H Ανεμηά ημ 1954 
                                     Θ.Ν Έιημη. Φμκηθυ ζηεκ Αθθιεζηά 
                                     Γ απμθάιορε ημο Δςάκκε ημ 1966. 

\                                                              Δεμεηνεξ Νθανυπμοιμξ, Νηέιημξ Εαηνεξ, ΐαθυκδημξ Ώκηχκεξ,  

                                                               Εςκζηακηίκμξ Λαπαειημφ, Λέηνμξ Ώκαγκςζηυπμοιμξ  Ξάλε Α2 
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Φίλιπποσ Παπαμιχαιλ  Δ2 

Γρθγόρθσ Αργυρζλλθσ  Ε2 Νικόλαοσ Γοφςθσ  Δ2  

Άννα Λιονάκθ Ε2  

Μαριζτα Μπατηάκα Ε2  

Μαρία Σοφρά Ε2  
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Κωνςταντίνοσ Καπετάνθσ  Δ2  

Μαρκζλλα Μαλλά  Δ2  

Νεφζλθ Λουκοποφλου  Δ2  Σαββίνα Σετάκθ  Δ2  

Στζλιοσ Κάτρθσ Ε2  

Μυρτώ Βογιατηι  Δ2  
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Γ Ηηθνά Ώζία, ε πακάνπαηα θμηηίδα ημο ειιεκηθμφ πμιηηηζμμφ, είκαη γηα ημοξ Έιιεκεξ πχνμξ ηενυξ. Αθεί, 

ζηα ηζημνηθά πνυκηα, λεθίκεζε ε μεγάιε αθμή. Εάπμο ζηηξ παναιίεξ ημο γεκκήζεθε μ μενμξ θαη μαδί με 

αοηυκ ε επηθή πμίεζε θαη ζηε ζοκέπεηα ε ιονηθή πμίεζε. Αθεί, γηα πνχηε θμνά, αθοπκίζηεθε ε ακζνχπηκε 

ζθέρε θαη ζοκηειέζηεθε ημ πέναζμα απυ ημκ μφζμ ζημκ ιυγμ. Αθεί ηέζεθακ ηα πνχηα θαη θαίνηα θηιμζμ-

θηθά ενςηήμαηα γηα ηε θφζε θαη ηε γέκκεζε ημο θυζμμο: απυ ημκ Θαιή ημκ Ηηιήζημ, ημκ Γνάθιεηημ ημκ 

Αθέζημ, ημκ Λοζαγυνα ημκ Νάμημ. Γ Ώιηθανκαζζυξ ήηακ ε παηνίδα ημο Γνμδυημο, ημο παηένα ηεξ ηζημνί-

αξ, θαη ζηεκ Δςκία θαη Ώημιία μη ηεπκίηεξ έθηηαλακ ημκ πενίιαμπνμ ηςκηθυ νοζμυ. Νηεκ Εαππαδμθία, αιιά 
θαη ζε υιε ηε γε ηεξ Ηηθνάξ Ώζίαξ, μη μεγάιμη παηένεξ ηεξ Αθθιεζίαξ εκανμυκηζακ ηεκ θιαζηθή Αιιάδα με 

ημ Αοαγγέιημ ημο Πνηζηηακηζμμφ θαη εδναίςζακ ηε κέα ζνεζθεία. Ξμοξ αηχκεξ πμο αθμιμφζεζακ, ε Ηηθνά 

Ώζία απμηέιεζε ηε ζπμκδοιηθή ζηήιε ηεξ ΐοδακηηκήξ Ώοημθναημνίαξ. Γη' αοηυ, θαη υηακ ε Ηηθνά Ώζία 

θαηαιήθζεθε απυ ημοξ Ξμφνθμοξ, ήηακ πιέμκ δήηεμα πνυκμο ε θαηάννεοζε μιυθιενμο ημο ΐοδακηίμο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηακ ε Ηηθνά Ώζία θαηαιήθζεθε απυ ημοξ Ξμφνθμοξ, είπε πενίπμο 25 εθαημμμφνηα πνηζηηακηθυ πιεζο-

ζμυ. Ξα επυμεκα πνυκηα, υμςξ, ιυγς ηςκ ζοκεπχκ ημονθηθχκ ζθαγχκ μ πιεζοζμυξ μεηχζεθε δναμαηηθά. 

Έηζη, ζηα 500 πνυκηα ηεξ ημονθμθναηίαξ, ζηε Ηηθνά Ώζία μ ημονθηθυξ πιεζοζμυξ απυ 50.000 ακήιζε 

ζηα 6 1/2 εθαημμμφνηα, εκχ μ ειιεκηθυξ πιεζοζμυξ απυ 25 εθαημμμφνηα μεηχζεθε ζε 2.150.000. 

Λανυιε ηε μείςζε ημο Ηηθναζηαηηθμφ Αιιεκηζμμφ μη Ξμφνθμη δεκ θαηυνζςζακ κα οπμηάλμοκ ηεκ πμιηηη-

ζηηθή ημο οπενμπή θαη ηεκ εθπαηδεοηηθή ημο δναζηενηυηεηα. Ηυκμ ζηεκ πυιε ηεξ Νμφνκεξ ιεηημονγμφζακ 

79 ζπμιεία, υπμο θμηημφζακ 19.915 μαζεηέξ, εκχ ζηεκ εονφηενε πενημπή ηεξ Νμφνκεξ ηα ζπμιεία 

έθζακακ ηα 237 θαη μη μαζεηέξ ημοξ 38.729. Νε αοηά ηα ζπμιεία δίδαζθακ 877 δάζθαιμη. Ξμ γεγμκυξ υηη 

έκακηη ηςκ 237 ειιεκηθχκ ζπμιείςκ μη Ξμφνθμη δηαηενμφζακ μυιηξ 98, θαηαδεηθκφεη ημ μέγεζμξ ηεξ πμιη-

ηηζηηθήξ οπενμπήξ ημο Ηηθναζηαηηθμφ Αιιεκηζμμφ. Αίκαη παναθηενηζηηθυ υηη θάζε ειιεκηθυ ζπμιείμ ακηη-
ζημηπμφζε πνμξ 1000 Έιιεκεξ θαημίθμοξ, εκχ θάζε ημονθηθυ πνμξ 8.500 Ξμφνθμοξ. 

Ξμκ Ηάημ ημο 1919, γίκεηαη πναγμαηηθυηεηα ημ αζφιιεπημ υκεηνμ. Κ Αιιεκηθυξ Νηναηυξ απειεοζενχκεη 

ηε Νμφνκε θαη ηα δοηηθά πανάιηα ηεξ Ηηθνάξ Ώζίαξ. Ξμ εζκηθυ, υμςξ, υκεηνμ θνάηεζε μυκμ 40 μήκεξ ή 

1213 μένεξ. Ακχ μη Ηηθναζηάηεξ ακέμεκακ κα δμοκ ηεκ Αιιάδα κα ένπεηαη θμκηά ημοξ, έδεζακ, ημ 1922, 

ημκ εθηάιηε ημο λενηδςμμφ. Ακάμηζη εθαημμμφνημ πνυζθογεξ ζχζεθακ απυ ηεκ ελυκηςζε θαη οπμπνεχζε-

θακ κα απμπςνηζημφκ ηε γε πμο πυηηζακ με αίμα θαη ηδνχηα θαη κα ακαδεηήζμοκ ζςηενία ζηεκ Αιιάδα, 

πμο ηυζμ αγάπεζακ θαη ιάηνεοζακ γηα αηχκεξ. Κ Αιιεκηζμυξ ηεξ Ώκαημιήξ εγθαηαιείπεη ηηξ ανπέγμκεξ 

θμηηίδεξ ημο θαη ζοννηθκχκεηαη μυκμ ζηε δοηηθή αθηή ημο Ώηγαίμο. Αθεί λεθηκά κα μηα θαηκμφνηα δςή. Λα-

νυιεξ ηηξ ακηίλμεξ ζοκζήθεξ πμο ακηημεηςπίδμοκ μη πνυζθογεξ υπμο θαη ακ εγθαηαζηαζμφκ, θαηαθένκμοκ 

κα επηβηχζμοκ, κα πνμμδεφζμοκ θαη κα μεηαθένμοκ υιμ ημκ πκεομαηηθυ θαη πμιηηηζηηθυ ημοξ πιμφημ. Εμο-

βάιεζακ πμιφηημα θεημήιηα πμο μανηονμφκ ηε δςή πμο έπαζακ θαη πμο πμηέ πηα δεκ ζα λακαδήζμοκ.  
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   Κ νοζόζημμμξ Ηαιαθάηεξ (Ξνίγιηα Ηηθνάξ Ώζίαξ, 8 Δακμοανίμο 1867 - Νμφνκε, 27 Ώογμφζημο 
1922) ήηακ Έιιεκαξ Ηηθναζηάηεξ ζεμιυγμξ θαη επίζθμπμξ πμο δηεηέιεζε Ηεηνμπμιίηεξ Δνάμαξ θαη 
Νμφνκεξ. Αίκαη άγημξ ηεξ Κνζυδμλεξ Αθθιεζίαξ. 
    Ξεκ πενίμδμ 1902-1910 ήηακ Ηεηνμπμιίηεξ Δνάμαξ θαη Φηιίππςκ με ζεμακηηθή δνάζε ζημκ Ηαθεδμκη-
θυ Ώγχκα θαη με πνςημβμοιίεξ γηα ηε δεμημονγία πμιιχκ ειιεκηθχκ εθπαηδεοηενίςκ. Ώπυ ημ 1910 έςξ 
θαη ημκ μανηονηθυ ημο ζάκαημ δηεηέιεζε Ηεηνμπμιίηεξ Νμφνκεξ επηδεηθκφμκηαξ μένημκα γηα ημκ αζιεηη-
ζμυ, ηεκ παηδεία θαη ηεκ θμηκςκηθή πνυκμηα ηεξ πυιεξ. 
     Εαηά ηα έηε 1919 έςξ 1922, μπυηε θαη ε πενημπή ηεξ Νμφνκεξ βνηζθυηακ οπυ Αιιεκηθή Δημίθεζε, μ 
Πνοζυζημμμξ απμηειμφζε ημκ εζκάνπε ημο Ηηθναζηάηηθμο 
Αιιεκηζμμφ. Ηάιηζηα ήηακ μ εμπκεοζηήξ ηεξ «Ηηθναζηαηηθήξ 
Άμοκαξ» γηα ηε δεμημονγία αοηυκμμμο θνάημοξ ζε πενίπης-
ζε ήηηαξ ημο ειιεκηθμφ ζηναημφ. Γ θαηάννεοζε ημο Ηηθνα-
ζηάηηθμο μεηχπμο ημκ Ώφγμοζημ ημο 1922 απμγμήηεοζε ημκ 
Πνοζυζημμμ, μ υπμημξ απμδμθίμαζε ηα ζπέδηα ηςκ Ηεγάιςκ 
Δοκάμεςκ γηα ηεκ απμμάθνοκζε ημο Αιιεκηθμφ ζημηπείμο 
απυ ηεκ Ηηθνά Ώζία, εκχ ηαοηυπνμκα δεημφζε έκημκα απυ 
ηεκ Αιιεκηθή Εοβένκεζε ηνυπμοξ, έςξ ηεκ φζηαηε χνα, γηα 
ηε δηάζςζε ημο Αιιεκηζμμφ απυ ηεκ επενπυμεκε ζθαγή. 
    Εαηά ηεκ μηθναζηαηηθή θαηαζηνμθή θαη εκχ μη Ηεγάιεξ 
Δοκάμεηξ ημο πνμζέθενακ δηαθογή, αοηυξ ανκήζεθε κα ε-
γθαηαιείρεη ηεκ Νμφνκε θαη ημοξ θαημίθμοξ ηεξ θαη έηζη ζηηξ 
27 Ώογμφζημο 1922 , μεηά απυ εκημιή ημο Θμονεκηίκ παζά, 
ηα ημονθηθά ζηναηεφμαηα έθηαζακ ζηεκ μεηνυπμιε. Ξμκ θα-
ηεγυνεζακ γηα ακηηημονθηθή ζηάζε, ημκ ζοκέιαβακ θαη ημκ ζθυηςζακ με μανηονηθυ ζάκαημ, αθμφ βαζακί-
ζηεθε θαη ηοθιχζεθε απυ ημκ ημονθηθυ υπιμ.  
    Ξμ 1993, θαηεηάγε ζημ αγημιυγημ ηεξ Αθθιεζίαξ, μαδί με υιμοξ ημοξ μάνηονεξ ηεξ Ηηθναζηαηηθήξ Εα-

ηαζηνμθήξ, με απυθαζε ηεξ Αθθιεζίαξ ηεξ Αιιάδμξ.Γ Κνζυδμλε Αθθιεζία ημκ 
ακαθήνολε Άγημ ςξ Δενμμάνηονα. Γ μκήμε ημο «Ώγίμο Πνοζμζηυμμο Νμφνκεξ 
θαη ηςκ ζοκ αοηχ Ώγίςκ ανπηενέςκ Γνεγμνίμο Εοδςκηχκ, Ώμβνμζίμο Ημζπμκε-
ζίςκ,Λνμθμπίμο Δθμκίμο, εμνηάδεηαη ηεκ Εονηαθή πνμ ηεξ Ορχζεςξ ημο Ξημίμο 
Νηαονμφ.  

Κ Άγημξ Πνοζυζημμμξ είκαη μ πνμζηάηεξ άγημξ ηωκ Ιηθναζηαηώκ. Απίζεξ μαδί 
με ημκ Άγημ Θεθηάνημ θαζηενχζεθε ςξ μ πνμζηάηεξ άγημξ ημο αζιεηηζμμύ θαη 
ηεξ γομκαζηηθήξ, θαζχξ ςξ πνςημπυνμξ γηα ηεκ επμπή ημο, πνςημζηάηεζε 
ζηεκ ακάπηολε ηεξ άζιεζεξ ηςκ κέςκ θαη ηε δεμημονγία αζιεηηθχκ - γομκαζηη-
θχκ εγθαηαζηάζεςκ, ζπμιείςκ θαη γεπέδςκ. 

Δεμόζηα Ικήμε 

    Νπεδυκ ζε θάζε πυιε ηεξ πχναξ οθίζηαηαη μδυξ πμο θένεη ημ υκμμά ημο θαη 
ακδνηάκηεξ θαη πνμημμέξ ημο θμζμμφκ πμιιέξ πυιεηξ θαη πενημπέξ ηεξ Ώζήκαξ, 

μεηαλφ άιιςκ θαη ηεκ πιαηεία Αζηίαξ Θέαξ Νμφνκεξ.    

                                                   Εςκζηακηίκμξ ΐμνιυθαξ Ώνγφνεξ Δμθημάθεξ Εςκζηακηίκμξ Εατμεκάθεξ Ξάλε Α1 

                                                                                           Δάζμκαξ Γμοκηηθηάκ Ώιέλακδνμξ Εαναδήμαξ Ξάλε ΝΞ1  

https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AF%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%B1
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.m.wikipedia.org/wiki/8_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.m.wikipedia.org/wiki/1867
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AF%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%B1
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.m.wikipedia.org/wiki/1922
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1_(%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7)
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC_%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%82_%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/1919
https://el.m.wikipedia.org/wiki/1922
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%82_%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%82_%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%85%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CE%BD
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B2%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B2%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%82
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Η ιζηορία ηοσ Παμιωμίοσ 

Ώθηένςμα ζηεκ ηζημνία ημο Λακηςκίμο πανμοζηάδεη γαιιηθή ηζημζειίδα, ακαδεηθκφμκηαξ ηεκ πμνεία ηεξ μμάδαξ απυ 
ηεκ ίδνοζή ηεξ μέπνη θαη ζήμενα. 

Ξμ 1922 ζεμεηχκεηαη μηα ζηνμθή ζηε Δζημνία ηεξ πχναξ θαηά ζοκέπεηα θαη ζημκ Λακηχκημ. Κ ειιεκμημονθηθυξ πυ-
ιεμμξ ημο 1919 ηειεηχκεη 3 πνυκηα ανγυηενα. Γ Νοκζήθε ηςκ Νεβνχκ ημ 1920, αιιάδεη ηα δεδμμέκα θαη μνίδεη ζηεκ 
Κζςμακηθή Ώοημθναημνία κα παναπςνήζεη εδάθε ηεξ Ώκαημιήξ θαη ηεξ Θνάθεξ ζηεκ Αιιάδα. Κ Ημοζηαθά Εεμάι 
θαη μη Αζκηθηζηέξ δεκ ακαγκχνηζακ ςζηυζμ ηε Νοκζήθε θαη απμθάζηζακ κα πμιεμήζμοκ γηα ηεκ ακάθηεζε ηςκ ζογθε-
θνημέκςκ εδαθχκ. Νηε δηάνθεηα 3 πνυκςκ πμιέμμο θαη μαπχκ, μ ειιεκηθυξ ζηναηυξ οπμθένεη μηα βανηά ήηηα. 

Γ Νοκζήθε ηςκ Νεβνχκ αμθηζβεηείηαη θαη αθμιμοζεί ε Νοκζήθε ηεξ Ζςδάκκεξ πμο ακαγθάδεη ηεκ Αιιάδα κα επη-
ζηνέρεη ηηξ «θενδηζμέκεξ» πενημπέξ, πμο μνίδμκηακ ημ 1920. 

Γ θαηάζηαζε αοηή επενεάδεη βαζηά ηεκ ειιεκηθή θμηκςκία θαζχξ μ δηςγμυξ ημο ειιεκηθμφ πιεζοζμμφ πνμθαιείηαη 
φζηενα απυ ζηναηηςηηθή ζφγθνμοζε. Νογθεθνημέκα, 1,3 εθαημμμφνηα Έιιεκεξ απυ ηεκ Ξμονθία έκακηη 385.000 
Ξμφνθςκ πμο δηέμεκακ ζηεκ Αιιάδα. Κη εθδηςγμέκμη θαηεοζφκμκηαη θονίςξ ζηε Δοηηθή Θνάθε, ηε Ηαθεδμκία θαη 
ηεκ Ώηηηθή, εθεί πμο βνίζθμομε θαη ηε Θέα Νμφνκε. Γ νμή αοηή θένεη μαδί ηεξ μηα θιενμκμμηά βαζηά νηδςμέκε ζηεκ 
ηζημνία ηεξ. Γηα ημκ Λακηχκημ, αοηή ζα είκαη ε πμδμζθαηνηθή μμάδα πμο ηδνφεηαη απυ ηεκ ανπή ηεξ, ζηεκ Ώζήκα. 

Ξμ παναπάκς ηζημνηθυ ζημηπείμ θάκεη ημκ Λακηχκημ μηα 
ηδηαίηενε μμάδα. Ηία μμάδα με πιμφζημ πανειζυκ ακελί-
ηεια παναγμέκμ ζηεκ ηζημνία ηεξ Αιιάδαξ απυ ηηξ αν-
πέξ ημο 20μο αηχκα. Γη' αοηυ ιμηπυκ, υηακ θάπμημξ 
πενπαηήζεη ζηηξ γεηημκηέξ ηεξ Θέαξ Νμφνκεξ θαη πενη-
μεηνηθά ημο ζηαδίμο ακηηιαμβάκεηαη αοηή ηεκ θαηάζηα-
ζε πακηαπμφ πανμφζα. Νοπκά ε αθμζίςζε ζε μία πμδμ-
ζθαηνηθή μμάδα θένεη ιυγμοξ θαη δεζμμφξ μηθμγεκεηα-
θμφξ θαη πανάδμζεξ απυ ηε μία γεκηά ζηεκ άιιε, ζημκ 
Λακηχκημ εμπενηέπμκηαη υια αοηά. Ωζηυζμ εδχ πνέπεη 
κα πνμζηεζεί ε πνμζςπηθή ηζημνία ηςκ μηθμγεκεηχκ 
πμο ακαγθάζηεθακ κα θφγμοκ απυ ηεκ παηνίδα ημοξ, κα 
πάζμοκ ηε δςή ημοξ θαη κα οπμζημφκ ηηξ ζοκέπεηεξ ημο 

πμιέμμο. «Κ πνυεδνμξ ημο ζοιιυγμο εθείκεξ ηεξ επμπήξ, ήηακ ε μαζθυη ηεξ μμάδαξ υηακ ήηακ κέμξ. Δεκ ζηαμαημφ-
ζε κα μαξ μηιάεη θαη κα μαξ θάκεη κα ακηηιεθζμφμε, ζε ηζημνηθυ επίπεδμ, ημ μέγεζμξ θαη ηηξ αλίεξ ημο Νοιιυγμο». 
Ώlain Raguel(2000-2004). Ώνθεί κα πενπαηήζεη θακείξ ζηηξ γεηημκίεξ ηεξ Θέαξ Νμφνκεξ, πενημπή ηεξ Ώζήκαξ, γηα 
κα θαηαιάβεη ηη ακηηπνμζςπεφεη μ Λακηχκημξ γηα ημκ θυζμμ. Φνέζθεξ «ηαγθηέξ» (tag) θαη οπμγναθέξ ζε αθζμκία, με 
ηα παναθηενηζηηθά πνχμαηα ηεξ μμάδαξ, μπιε θαη θυθθηκμ. Ωζηυζμ αοηή ε γεηημκηά θηιμλεκεί θάηη πενηζζυηενμ απυ 
μία μμάδα πμδμζθαίνμο. Λνυθεηηαη γηα έκα ζημηπείμ πμο απμηειεί ζεμακηηθή ζοκηζηχζα ηεξ Αιιάδαξ, ημοξ απυγμ-
κμοξ ηςκ πνμζθφγςκ ηεξ Νμφνκεξ θαη ηεξ Δςκηθήξ πιεονάξ ηεξ Ηηθνάξ Ώζίαξ πμο θαηέθζαζακ ημ ‟30 ζηεκ Αιιάδα. 
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Κ Λακηχκημξ, ιμηπυκ, έπεη ημ βάνμξ ηεξ ηζημνίαξ ζηηξ πιάηεξ ημο θαη μθείιεη κα ημ ακορχζεη ζηεκ εονςπασθή ζθε-
κή. Γ πμδμζθαηνηθή Αονχπε ζα ακαθάιοπηε πςνίξ αμθηβμιία έκα άνηηα δμμεμέκμ ζφκμιμ πμο θένεη ζηηξ πιάηεξ ημο 
ημ βάνμξ ηεξ Δζημνίαξ .Δδνφζεθε ημ 1890 με ημ υκμμα «ΚΜΦΑΏΝ ΏΘΖΓΞΔΕΚΝ ΕΏΔ ΗΚΟΝΔΕΚΝ ΝΟΖΖΚΓΚΝ», 
μεημκμμάζηεθε ζε ΛΏΘΔΩΘΔΚΝ ΓΟΗΘΏΝΞΔΕΚΝ ΝΟΖΖΚΓΚΝ ΝΗΟΜΘΓΝ (εκ ζοκημμία ΛΓΝΝ) θαη θναηάεη ηηξ 
νίδεξ ηεξ ζηε Νμφνκε. Εαηά ηε δηάνθεηα ηεξ Κζςμακηθήξ Απμπήξ, ε ειιεκηθή πανμοζία είκαη ζεμακηηθή θαη ημ ειιε-
κηθυ ζημηπείμ ζηεκ αζιεηηθή παηδεία παναμέκεη επενυ με πμιιέξ μοζηαζηηθέξ δμμέξ κα ακαδφμκηαη. Κ Νφιιμγμξ 
ένπεηαη ιμηπυκ κα πνμζζέζεη μηα δηαθμνεηηθή γναμμή πμιηηηζηηθήξ θιενμκμμηάξ ζηεκ πιμφζηα ηζημνία ημο, ηε δφζθμ-
ιε αοηή επμπή. 

Ώκ μ Λακηχκημξ αλίδεη πνμζμπήξ είκαη γηα ηα αζιεηηθά ημο επηηεφγμαηα. Δζημνηθά οπήνπακ πνςημπυνμη ζημκ επαγ-

γειμαηηθυ αζιεηηζμυ εηζάγμκηαξ ημ μπάζθεη, ημ βυιεσ θαζχξ θαη ημκ γοκαηθείμ αζιεηηζμυ. Νακ θάζε μμάδα πμο ζέ-
βεηαη ημκ εαοηυ ηεξ έπεη ημήμαηα ζε υια ηα αζιήμαηα θαη πακημφ ζοκακηάηαη ημ ίδημ πκεφμα θαη μη ίδηεξ αλίεξ. Ώοηυ 
δείπκεη υηη πνμζηαηεφεη ηεκ πναγμαηηθή μοζία θαη δειχκεη πμιιά πνάγμαηα. Λαναπάκς απιχξ απυ ηα αζιήμαηα. 

Νε πμδμζθαηνηθυ επίπεδμ, ζηα 100 θαη πνυκηα δςήξ ημο έπεη γκςνίζεη μυκμ δομ θμνέξ ημκ οπμβηβαζμυ ζηε δεφηενε 
θαηεγμνία. «Γηα πμιιά πνυκηα μ Λακηχκημξ βνηζθυηακ ζηηξ παμειέξ ζέζεηξ ημο πνςηαζιήμαημξ πνχηεξ θαηεγυνηαξ 
εκχ ζεςνείημ μμάδα δεφηενεξ δοκαμηθυηεηαξ. Ώιιά με μεγάιε ηζημνία. Εαη αοηυ δεκ ήηακ πμηέ εφθμιμ γηα θάπμημκ 
πμο ενπυηακ κα παίλεη ζημκ Λακηχκημ. Λμηέ.», ζομπιενχκεη μ Raguel. Λνυθεηηαη ιμηπυκ γηα μηα μμάδα ηζημνηθή πμο 
πανυιμ πμο δεκ έπεη θαηαθηήζεη πμιιμφξ ηίηιμοξ ακέθαζεκ δοζθυιεοε ημοξ ακηηπάιμοξ. Δφμ θμνέξ μιμθιήνςζε ημ 
πνςηάζιεμα δεφηενμξ (1951, 1971), μ Λακηχκημξ έπεη επίζεξ εμπιμοηίζεη ηεκ ηνμπαημζήθε ημο με δφμ Εφπειια 
(1979, 1998 θαη 4 παμέκμοξ ηειηθμφξ), έκα βαιθακηθυ θφπειιμ ημ 1971. 

Λένακ ηεξ πιμφζηαξ θιενμκμμηάξ ημο, μ Λακηχκημξ έπεη θαη άιια παναθηενηζηηθά πμο είκαη μμκαδηθά. Έκα ελ‟ αοηχκ 
είκαη υηη ζα έπμοκ πάκηα κα επηθαιμφκηαη ημοξ κέμοξ Έιιεκεξ παίπηεξ. Ώκαπυθεοθηα, μ ζφιιμγμξ δεκ έπεη ηηξ δο-
καηυηεηεξ γεηημκηθχκ μμάδςκ ηεξ Ώζήκαξ μφηε άιιςκ μεγάιςκ μμάδςκ ηεξ Αιιάδαξ. Λνέπεη κα βνεη έκακ πημ 
έλοπκμ ηνυπμ κα θηκεζεί. Εαη αοηυ είκαη μη κεανμί παίπηεξ. 

Πςνίξ θιαξ θαη ζυνοβμ, μ ηζημνηθυηενμξ ζφιιμγμξ ηεξ Αιιάδαξ ζοκεπίδεη κα γνάθεη ηεκ ηζημνία ημο. Ηηα ηζημνία 
πμο λεθίκεζε με πυκμ, θυβμ ηαιαηπςνία θαη δοζανέζθεηα ζα βνίζθεηαη ζηεκ Αονχπε. 
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                                             Ζζημνία 

Νπμιή μέζεξ εθπαίδεοζεξ πμο ιεηημονγμφζε ζηε Νμφνκε απυ ημ 1717. Ώνπηθά έθενε δηάθμνεξ μκμμαζί-

εξ, υπςξ «Ηεγάιμ Νπμιείμκ», «Αιιεκηθυ Νπμιείμκ», «Αιιεκμμμοζείμκ» θιπ. Πάνε ζηεκ μηθμκμμηθή εκί-

ζποζε ηςκ μμμγεκχκ, ε ζπμιή ακαπηφπζεθε αιμαηςδχξ, εκχ με ηε μεζμιάβεζε ηεξ αγγιηθήξ θοβένκε-

ζεξ ακαγκςνίζηεθε επίζεμα απυ ηηξ ημφνθηθεξ ανπέξ. Ώπυ ημ 1808 μκμμάζηεθε «Αοαγγειηθή ζπμιή». 

Νηηξ ανπέξ ημο 19μο αηχκα μη πνμμδεοηηθμί θφθιμη ηεξ Νμφνκεξ, ακηηδνχκηαξ ζηεκ μμκμμενχξ θιαζζηθή 

μυνθςζε πμο πανείπε ζημοξ μαζεηέξ ηεξ, ίδνοζακ ημ «Φηιμιμγηθυκ Γομκάζημκ», ζημ μπμίμ δηδάζθμκηακ 

θαη μη ζεηηθέξ επηζηήμεξ θαη επηθνάηεζακ κεςηενηζηηθέξ ηάζεηξ. Γ πανέμβαζε υμςξ ημο Κηθμομεκηθμφ 

Λαηνηανπείμο οπέν ηεξ Αοαγγειηθήξ ζπμιήξ μδήγεζε ζηε δηάιοζε ημο Φηιμιμγηθμφ γομκαζίμο. Ηε ηεκ 

έκανλε ηεξ Αιιεκηθήξ επακάζηαζεξ ε Αοαγγειηθή ζπμιή έθιεηζε, αιιά απυ ημ 1824 άνπηζε κα ιεηημονγεί 

λακά με ακακεςμέκμ πνυγναμμα, ζημ μπμίμ πενηιαμβακυηακ πιέμκ θαη μη ζεηηθέξ επηζηήμεξ. Ηέζα απυ 

δηανθείξ θιοδςκηζμμφξ, μθεηιυμεκμοξ ζε δηαμάπεξ μεηαλφ ημο πνμζςπηθμφ, ηεξ ζνεζθεοηηθήξ εγεζίαξ 
θαη ηςκ εθυνςκ, ε ζπμιή θαηυνζςζε κα ακακεςζεί, κα αολήζεη ηεκ αθηηκμβμιία ηεξ θαη κα πνμζιάβεη 

ημκ παναθηήνα ακχηενμο εθπαηδεοηενίμο. Έηζη ε Αοαγγειηθή ζπμιή πμο απυ ηα μέζα ημο 19μο αηχκα 

δηέζεηε πιήνεξ γομκάζημ, δφμ ειιεκηθά ζπμιεία θαη πέκηε δεμμηηθά, ακαγκςνίζηεθε απυ ημ 1862 απυ 

ηεκ Αιιεκηθή θοβένκεζε θαη μη απυθμηημί ηεξ απέθηεζακ ημ δηθαίςμα κα εγγνάθμκηαη πςνίξ ελεηάζεηξ 

ζημ Λακεπηζηήμημ Ώζεκχκ. Νηαζμυ ζηεκ ηζημνία ηεξ Αοαγγειηθήξ ζπμιήξ απμηέιεζε ημ ακαιοηηθυ πνυ-

γναμμα ημο 1875, πμο εηζήγαγε ηεκ κέα ειιεκηθή γιχζζα ζηηξ πέκηε πνχηεξ ηάλεηξ ημο δεμμηηθμφ θαη 

θαζηένςζε ζημ γομκάζημ ηεκ ακηηπαναβμιή ηςκ ανπαίςκ ηφπςκ με ηφπμοξ ηεξ θαζμμηιμομέκεξ. Ξμ 

1892 ηδνφζεθε ακελάνηεημ εμπμνηθυ ημήμα πμο ιεηημφνγεζε ςξ ημ 1922 θαη εθπαίδεοζε πμιοάνηζμμοξ 

εμπυνμοξ θαη ηναπεδηθμφξ οπάιιειμοξ. Γ Αοαγγειηθή ζπμιή πενηιάμβακε βηβιημζήθε με 50.000 ηυμμοξ 

θαη 180 ζπάκηα πεηνυγναθα, θαζχξ θαη ανπαημιμγηθυ μμοζείμ με πμιφηημα ακηηθείμεκα θαη 15.000 κμμί-

ζμαηα. Ξε δηαπείνηζε ηεξ πενημοζίαξ θαη ηεκ θνμκηίδα γηα ημκ δημνηζμυ θαζεγεηχκ θαζχξ θαη ηε ζοκηή-

νεζε ημο δηδαθηενίμο ηεξ ζπμιήξ είπε δςδεθαμειήξ εθμνία, πμο ηεκ απμηειμφζακ επίιεθηα μέιε ηεξ 

ζμονκασθήξ θμηκςκίαξ. Γ Αοαγγειηθή ζπμιή έπαρε κα ιεηημονγεί με ηεκ είζμδμ ηςκ Ξμφνθςκ ζηε Νμφν-
κε, ημ 1922. Ξυηε θαηαζηνάθεθακ θαη ηα πενηζζυηενα θηίνηα ηεξ ζπμιήξ.  
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  Ηηίνημ 

    Γ Αοαγγειηθή Νπμιή βνηζθυηακ ακάμεζα ζημοξ 

καμφξ ηεξ Ώγίαξ Φςηεηκήξ θαη ημο Ώγίμο Γεςνγίμο 

θαη πανείπε ηεκ απαηημφμεκε αζθάιεηα. Γ Αοαγγειη-

θή ζπμιή με ηηξ δφμ ζηδενέκηεξ ζφνεξ πμο θφιαγακ 

πνμβιεπηηθά απ‟ ηεκ θαθία χνα ημο γημονμοζημφ, με 

ημοξ θνμονηαθμφξ ζυιμοξ ηεξ, ήηακ ημ αζθαιέζηενμ 

θηίνημ ηεξ Νμφνκεξ. Ξμ θηίνημ ηεξ Νπμιήξ πμιιέξ 

θμνέξ οπέζηε βιάβεξ θαη δεμηέξ αιιά πάκημηε ημ 

λακάθηηαπκακ ή ημ επηδηυνζςκακ. Εαηά ηεκ πονθα-

γηά ημο 1842 θαηαζηνάθεθε ημ μεγαιφηενμ μένμξ 

ηεξ Αοαγγειηθήξ Νπμιήξ, δηαζχζεθακ μυκμ ημ μα-

γαδί, ε βηβιημζήθε θαη ημ αιιειμδηδαθηηθυ ζπμιείμ 
ηεξ. Κ Ηανηδέιιαξ ζημκ πχνμ ηεξ απμηεθνςζεί-

ζαξ πηένογαξ θαη ηεξ θαηεδαθη-

ζζείζεξ απ‟ αοηυκ πηένογαξ θα-

ζχξ θαη ηεξ ζοκεπυμεκεξ ηδημ-

θηήημο μηθίαξ θαη μηθμπέδμο ακή-

γεηνε κέμ εονφπςνμ μηθμδυμεμα 

γηα ημ μπμίμ δαπάκεζε 700.000 

πενίπμο γνυζηα. Ξμ κέμ μηθμδυ-

μεμα ιεηημφνγεζε ημ θαιμθαίνη 

ημο 1882, ε δε Αθμνεία με ημ 

αθυιμοζμ απυ 4 ΗαΎμο 1882 ρή-

θηζμα ηεξ ακαθήνολε ημκ Δς. 
Ηανηδειια μέγα εοενγέηε ηεξ 

Αοαγγειηθήξ Νπμιήξ. 

Έςξ ηε Ηηθναζηαηηθή Εαηαζηνμ-

θή ημ θηίνημ ηεξ Αοαγγειηθήξ 

Νπμιήξ εθηυξ απυ ειάπηζηεξ 

βειηηχζεηξ, πανέμεηκε αμεηάβιε-

ημ. Λάκς απυ ηεκ είζμδμ ηεξ αίζμοζαξ ηςκ ηειε-

ηχκ οπήνπε με μεγάια γνάμμαηα ε νήζεξ ημο Νμιμ-

μχκηα «Ώνπή ζμθίαξ θυβμξ Εονίμο». Νημκ ακαημιη-

θυ ημίπμ ηεξ αίζμοζαξ έθαηγε αθμίμεημ θακηήιη, απυ 

ηεκ ίδνοζε ηεξ Νπμιήξ, μπνμζηά ζε εηθυκηζμα ημο 

Πνηζημφ πμο βνηζθυηακ ζε θμηιυηεηα ημο ημίπμο. Γ 

βηβιημζήθε ηεξ Αοαγγειηθήξ Νπμιήξ ήηακ μεγάιε 

θαη έθηακε έςξ ηεκ μδυ ημο Ώγίμο Γεςνγίμο. Γ Αο-

αγγειηθή Νπμιή δηαηενμφζε επίζεξ θαη ηέιεημ γο-

μκαζηήνημ. Ηε ηε ζοκεπή αφλεζε ημο ειιεκηθμφ 

πιεζοζμμφ ηεξ Νμφνκεξ θαη ζοκεπχξ ηεξ μαζε-

ηεουμεκεξ κεμιαίαξ, ημ θηίνημ ηεξ Αοαγγειηθήξ 
Νπμιήξ δεκ επανθεί πιέμκ. Έηζη απμθαζίδεηαη ε 

ακέγενζε κέμο μεγαιφηενμο θαη 

επηβιεηηθυηενμο θηηνίμο, ακηάλη-

μο πνμξ ηεκ μαθναηχκηα ηζημνία 

ηεξ Νπμιήξ. Νηηξ 21 Δεθεμβνίμο 

1909 γίκεηαη ζογθηκεηηθή θαη επη-

βιεηηθή ηειεηή θαηαζέζεςξ ημο 

ζεμέιημο ιίζμο ηεξ Αοαγγειηθήξ 

Νπμιήξ ζε μηθυπεδμ πνχεκ ηδημ-

θηεζίαξ Εημοπεηδυγιμο, ζηε ζο-

κμηθία Ώγίαξ Ώηθαηενίκεξ, πιεζί-

μκ ηεξ Ζοπεμέκεξ Λακαγηάξ. Γ 
ακμηθμδυμεζε ημο θηηνίμο θαζ‟ 

υια ζογπνμκηζμέκμο θαη επηβιεηη-

θμφ, με μεγάιμ πενίβμιμ, ηέιεης-

ζε ημ θαιμθαίνη ημο 1922 θαη ε-

πνυθεηημ κα ιεηημονγήζεη αοηυ ημ 

έημξ. Απακηδνφζεθε ζηε Κέα 

Ομύνκε, ημ 1934. 
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                               Ηάνμιμξ Ημοκ 
    Δεμημονγυξ ηέπκεξ θαη παηδαγςγυξ ημο ζεάηνμο. Γεκκήζεθε ζηηξ 13 Νεπηεμβνίμο 1908 ζηεκ Λνμφζα. 

Κ παηέναξ ημο, Αννίθμξ Εμέκ, πάμπιμοημξ έμπμνμξ θαη θμζμμπμιίηεξ, ήηακ θαηά ημ ήμηζο έιιεκαξ πνη-

ζηηακυξ θαη θαηά ημ άιιμ ήμηζο γενμακμπςιμκμεβναίμξ. Γ μεηένα ημο, Ηειπμμέκε Λαπαδμπμφιμο, ήηακ 

ειιεκίδα πνηζηηακή μνζυδμλε. 

    Ώπυ πμιφ μηθνυξ άνπηζε κα λεδηπιχκεη ηα θαιιηηεπκηθά ημο πανί-

ζμαηα.  Ξα πνυκηα ηεξ εθεβείαξ ημο ηα πέναζε εζχθιεηζημξ ζηεκ α-

μενηθακηθή Μμβένηεημ Νπμιή ηεξ Εςκζηακηηκμφπμιεξ, με παηδηά απυ 

ηα ΐαιθάκηα. Ηεηά ηε Ηηθναζηαηηθή Εαηαζηνμθή, ε ειιεκηθή μεημκυ-
ηεηα ηεξ Μμβενηείμο Νπμιήξ ζηενήζεθε ηε δηδαζθαιία ηεξ μεηνηθήξ 

γιχζζαξ.  

    Ξμ 1928 έθογε γηα κα ζπμοδάζεη Ώηζζεηηθή ζηε Νμνβυκκε θαη ημ 

1929 εγθαηαζηάζεθε με ηε μεηένα ημο ζηεκ Αιιάδα. Έπηαζε δμοιεηά 

ςξ θαζεγεηήξ Ώγγιηθχκ ζημ Εμιέγημ Ώζεκχκ, υπμο άνπηζε κα θάκεη 

ηηξ πνχηεξ ζεαηνηθέξ παναζηάζεηξ με ημοξ μαζεηέξ ημο, με μηθνά ζθεηξ πμο έγναθε μ ίδημξ. 

    Εαζμνηζηηθή γηα ημκ Εμοκ οπήνλε ε γκςνημία ημο με ημκ Φχηε Ευκημγιμο. πςξ έιεγε μ ίδημξ, ημκ 

βμήζεζε κα γκςνίζεη ηεκ Αιιάδα, κα κηχζεη ημ λάκμηγμα πνμξ θάζε ηη ημ Αιιεκηθυ... 

    Νε μηα πνμζπάζεηα κα μεηαθένεη επί ζθεκήξ ημ αίηεμα ηεξ επηζηνμθήξ ζημ νςμαίηθμ, ημκ πεημχκα ημο 

1933 ηδνφεη, μαδί με ημκ Γηάκκε Ξζανμφπε θαη ημκ δεμμζημγνάθμ Δημκφζημ Δεβάνε, ηε Ζασθή Νθεκή.  

    Ξμ 1938 εγθαηαιείπεη ημ Εμιέγημ θαη ζοκενγάδεηαη με ημοξ ζηάζμοξ ηεξ Εονίαξ Εαηενίκαξ θαη ηεξ Ηα-

νίθαξ Εμημπμφιε. μςξ, ημ υκεηνμ ημο ήηακ κα δεμημονγήζεη ηε δηθή ημο μυκημε, αθμζηςμέκε μμάδα, κα 
θηηάλεη εζμπμημφξ πμο κα βιέπμοκ ημ ζέαηνμ ςξ ιεη-

ημφνγεμα θαη υπη ςξ επαγγειμαηηθή εκαζπυιεζε. Ξμ 

υκεηνυ ημο αοηυ έγηκε πναγμαηηθυηεηα ημ 1942, ηδνφμ-

κηαξ μέζα ζημ ζθμηάδη ηεξ γενμακηθήξ θαημπήξ ημ Θέ-

αηνμ Ξέπκεξ. 

     Κη μηθμκμμηθέξ δοζπένεηεξ ημκ ακάγθαζακ κα ακα-

ζηείιεη ηηξ δναζηενηυηεηεξ ημο Θεάηνμο Ξέπκεξ ημ 

1950. 

     Γ Ηεγάιε Λμνεία άνπηζε απυ ημ 1954, μπυηε λα-

κάζηεζε ημ ζέαηνμ Ξέπκεξ, ζηε δηθή ημο πηα μυκημε ζηέγε ζημ θοθιηθυ Οπυγεημ ηεξ Νημάξ Κνθέςξ. 

    Νηε δεθαεηία 1974-1983 δεμημφνγεζε γηα πνχηε θμνά θαη ΐ' ζθεκή, ηε «Ζασθή», πμο ιεηημφνγεζε ζημ 

Θέαηνμ ΐεάθε. 
    Γ ενεοκά ημο πάκς ζηεκ ακαβίςζε ημο Ώνπαίμο Δνάμαημξ ζεςνείηαη απυ ηηξ εγθονυηενεξ. Κη πανα-

ζηάζεηξ ηςκ «Κνκίζςκ» θαη ηςκ «Λενζχκ» ήηακ μνηαθά γεγμκυηα ζηεκ ηζημνία ηεξ ενμεκείαξ ημο Ώνπαί-

μο Δνάμαημξ θη έγηκακ πνυηοπα γηα ημοξ κευηενμοξ ζθεκμζέηεξ.  

    Νηηξ 8 Φεβνμοανίμο 1987 εηζήπζε ζημ κμζμθμμείμ «Ογεία» με έκημκμοξ πυκμοξ ζημ ζηήζμξ. Άθεζε 

ηεκ ηειεοηαία ημο πκμή ημ βνάδο ηεξ 14εξ Φεβνμοανίμο. 

 

 

https://www.sansimera.gr/biographies/2184
https://www.sansimera.gr/almanac/1309
https://www.sansimera.gr/biographies/274
https://www.sansimera.gr/biographies/2631
https://www.sansimera.gr/biographies/1614
https://www.sansimera.gr/biographies/1614
https://www.sansimera.gr/almanac/0802
https://www.sansimera.gr/almanac/1402


Τεφχοσ 20ο 

Ιοφνιοσ 2022 

 Ξετωριζηοί Έλλημες πρόζθσγες  31 

Ανηζημηέιεξ Ωκάζεξ 

    Κ Ώνηζημηέιεξ Ωκάζεξ γεκκήζεθε ζηηξ 15 ή 20 Δακμοανίμο ημο 1906  ζηεκ ανηζημ-
θναηηθή ζοκμηθία ηεξ Ηειακηίαξ ζηε Νμφνκε απυ ημκ εφπμνμ θαπκέμπμνμ Νςθνάηε Ω-

κάζε θαη ηε ζφδογυ ημο Λεκειυπε ημ γέκμξ Δμιυγιμο (ή Θημιυγιμο). Φμίηεζε ζηεκ Αο-
αγγειηθή Νπμιή Νμφνκεξ θαη ημ 1922 ακαγθάζηεθε κα εγθαηαιείρεη μαδί με ηεκ μηθμγέ-
κεηά ημο ηε Νμφνκε ελαηηίαξ ηεξ Ηηθναζηαηηθήξ θαηαζηνμθήξ. Ηε ηε Ηηθναζηαηηθή θαηα-
ζηνμθή, μ παηέναξ ημο βνέζεθε ζηε θοιαθή. Γ επηπείνεζή ημοξ πενηήιζε ζηα πένηα ηςκ 
Ξμφνθςκ θαη ε απμζήθε ημοξ θάεθε. Ηεκ έπμκηαξ άιιε επηιμγή, μ Ώνηζημηέιεξ απμθάζη-

ζε κα λεκηηεοηεί γηα κα ακαδεηήζεη μηα θαιφηενε ηφπε γηα εθείκμκ θαη ηεκ μηθμγέκεηά ημο.  
    Ήηακ 16 εηχκ υηακ μ Ώνηζημηέιεξ Ωκάζεξ πάηεζε γηα πνχηε θμνά  πνυζθογαξ ημ 
πυδη ημο ζηεκ Αιιάδα. Ώνπηθχξ έμεηκε ζε μία οπαίζνηα θαηαζθήκςζε θαη μεηά ζε δςμάηη-
μ θμκηά ζηεκ απμβάζνα. Ζίγμ ανγυηενα επέζηνερε ζηεκ Εςκζηακηηκμφπμιε θαη ημκ Ώφ-

γμοζημ ημο 1923 λεθίκεζε με 250 δμιάνηαγηα ηεκ Ώνγεκηηκή. Νημ Ηπμοέκμξ Άηνεξ έθακε δηάθμνεξ δμοιεηέξ: 

Ζακηδηένεξ, οπάιιειμξ ζε πιοκηήνημ, κοπημθφιαθαξ.  Νηε ζοκέπεηα ενγάζηεθε ςξ ηειεθςκεηήξ ζηε βνεηακηθή 
εηαηνεία United River Plate Telephone Company,εκχ παναθμιμοζμφζε ζπμοδέξ ζημ εμπυ-
νημ θαη ηε δημίθεζε ιημέκςκ ζημ Aduanas Argentinas.  
    Ιεθίκεζε ηεκ επηπεηνεμαηηθή θανηένα ημο δεμημονγχκηαξ μηα εηαηνεία εηζαγςγχκ-
ελαγςγχκ θαη θενδίδμκηαξ μηα πενημοζία εηζάγμκηαξ ημονθηθυ θαπκυ ζηεκ Ώνγεκηηκή. Ξμ 
1932 αγυναζε ημ πνχημ ημο πιμίμ, ημ μπμίμ μκυμαζε Εαιιηννυε πνμξ ηημήκ ηεξ αδειθήξ 
ημο. Λμιφ γνήγμνα μ Ωκάζεξ, πάνε ζημ ηδημθοέξ επηπεηνεμαηηθυ ημο ηαιέκημ, ακαδείπζεθε 
ζε έκακ απυ ημοξ μεγαιφηενμοξ εθμπιηζηέξ ημο θυζμμο, θονίςξ ζημκ ημμέα ηςκ πεηνειαημ-
θυνςκ. Ξμ υκμμά ημο έγηκε ζοκχκομμ ημο μφζμο υπη μυκμ ζημοξ μηθμκμμηθμφξ θφθιμοξ ηεξ 
παγθυζμηαξ θμηκυηεηαξ αιιά θαη μεηαλφ ηςκ απιχκγηθχκ Ώενμπμνηθχκ Νογθμηκςκηχκ θαη 
ίδνοζε ηεκ Κιομπηαθή Ώενμπμνία. Αίπε απμθηήζεη απυ ημκ πνχημ ημο γάμμ 2 παηδηά, ημκ 
Ώιέλακδνμ θαη ηε Πνηζηίκα.  
    Λέζακε ζηηξ 15 Ηανηίμο 1975. Ξμ υκμμα ημο Ωκάζε έγηκε ζοκχκομμ ημο πιμφημο ζε μιυθιενμ ημκ πιακήηε. 
 

 

                         Ννόδνμμμξ Ιπμδμζάθεξ - Αζακαζηάδεξ  

Κ Λνυδνμμμξ Ηπμδμζάθεξ - Ώζακαζηάδεξ οπήνλε έκαξ απυ ημοξ θμνοθαίμοξ 
έιιεκεξ επηπεηνεμαηίεξ πμο άθεζε δηαθνηηυ ζηίγμα ζημκ ημμέα ηεξ βημμεπακίαξ. Κ 
Ηπέεξ, υπςξ ημκ απμθαιμφζακ μη θίιμη ημο, πίζηεοε υηη ημ μέιιμκ ηεξ Αιιάδαξ 
ακήθε ζηεκ εθβημμεπάκηζε. Απί πεκήκηα πέκηε πνυκηα, μη επηπεηνεμαηηθέξ ημο δνα-
ζηενηυηεηεξ θάιοπηακ ημ 35% ημο ζοκμιηθμφ δοκαμηθμφ ηεξ ειιεκηθήξ βημμεπακί-

αξ. 
Κ Λνυδνμμμξ Ώζακαζηάδεξ γεκκήζεθε ζηηξ 12 Δεθεμβνίμο 1891 ζηεκ πυιε Ηπμν 
(Λυνμξ Εαππαδμθίαξ) ηεξ Κζςμακηθήξ Ώοημθναημνίαξ. Ξμ Ηπμδμζάθεξ είκαη πα-
ναθζμνά ημο βαπηηζηηθμφ ημο μκυμαημξ (Ηπμκηυξ ημκ θχκαδακ μη Ξμφνθμη γείημ-
κέξ ημο). 

Ηε θαηαγςγή απυ αγνμηηθή μηθμγέκεηα, επηδυζεθε απυ ηα εθεβηθά ημο πνυκηα ζημ εμπυνημ, πνχηα ζηεκ Ηενζίκα 
θαη ζηεκ ζοκέπεηα ζηεκ Εςκζηακηηκμφπμιε. ΐαζμηαία ζπεμάηηζε μεγάιε πενημοζία θαη έγηκε ηζπονυηαημξ μηθμκμ-
μηθυξ πανάγμκηαξ ηεξ Κζςμακηθήξ Ώοημθναημνίαξ, πάνε ζημ μηθμκμμηθυ ημο δαημυκημ, ηεκ αοζηενή θαη ιηηή 
πνμζςπηθή ημο δςή θαη ηεκ αθάμαηε ενγαηηθυηεηα ημο.  
Νηεκ Αιιάδα εγθαηαζηάζεθε μεηά ηεκ Ηηθναζηαηηθή Εαηαζηνμθή, με πνμηνμπή ημο Αιεοζενίμο ΐεκηδέιμο θαη 

ίδνοζε ζεηνά βημμεπακηχκ πμο ημκ ακέδεηλακ ζ‟ έκακ απυ ημοξ θφνημοξ πανάγμκηεξ ηεξ μηθμκμμηθήξ δςήξ θαη 
απυ ημοξ πνςηενγάηεξ ηεξ βημμεπακίαξ ζηεκ πχνα μαξ.  
Άθεζε ημ μεγαιφηενμ μένμξ ηεξ πενημοζίαξ ημο ζημ «Ίδνομα Ηπμδμζάθε Ώζακα-
ζηάδε», με ζθμπυ ηεκ εκίζποζε ηεξ επημυνθςζεξ ζημκ ημμέα ηεξ βημμεπακηθήξ δημί-
θεζεξ με οπμηνμθίεξ θαη άιια μέζα. Γηα ηηξ οπενεζίεξ ημο πνμξ ηεκ παηνίδα ηημή-

ζεθε με ημκ Ηεγαιυζηαονμ ημφ Ξάγμαημξ ημο Φμίκηθμξ. 
Κ Λνυδνμμμξ Ηπμδμζάθεξ - Ώζακαζηάδεξ πέζακε ζημ ζπίηη ημο ζημ Ροπηθυ, ζηηξ 
18 Δακμοανίμο 1979, ζε ειηθία 87 εηχκ. 
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https://el.wikipedia.org/wiki/Ευαγγελική_Σχολή_Σμύρνης
https://el.wikipedia.org/wiki/1922
https://el.wikipedia.org/wiki/Μικρασιατική_καταστροφή
https://www.sansimera.gr/almanac/1212
https://www.sansimera.gr/almanac/1801
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                           Ημνκήιημξ Ηαζημνηάδεξ 

   Έιιεκαξ θηιυζμθμξ, μηθμκμμμιυγμξ θαη ροπακαιοηήξ, πμο έδναζε θαη δεμημφνγε-
ζε ζηε Γαιιία. Ώπυ ημοξ μεγαιφηενμοξ ζημπαζηέξ ημο 20μο αηχκα, ζοκέκςζε ζημ 

ένγμ ημο ηεκ πμιηηηθή, ηε θηιμζμθία θαη ηεκ ροπακάιοζε. Ώπμθιήζεθε «θηιυζμθμξ 
ηεξ αοημκμμίαξ». 

   Γεκκήζεθε ζηεκ Εςκζηακηηκμφπμιε ζηηξ 11 Ηανηίμο 1922 θαη ιίγμ μεηά ηε Ηηθνα-
ζηαηηθή θαηαζηνμθή βνέζεθε ζηεκ Ώζήκα με ηεκ μηθμγέκεηά ημο. Ώνθεηά κςνίξ, απυ 
ηα 13 ημο, ακαμίπζεθε ζηεκ πμιηηηθή θαη θμηκςκηθή δνάζε. Νπμοδάδεη κμμηθά θαη 

μηθμκμμηθά ζημ Λακεπηζηήμημ Ώζεκχκ. Ξμ 1945 εγθαζίζηαηαη ζημ Λανίζη με οπμ-
ηνμθία ηεξ Γαιιηθήξ Εοβένκεζεξ θαη έθημηε, ε γαιιηθή πνςηεφμοζα ζα απμηειέζεη ημ επίθεκηνμ ηεξ δςήξ θαη 
ηςκ δναζηενημηήηςκ ημο.  Αθεί, ενγάζηεθε ςξ μηθμκμμμιυγμξ θαη ζηέιεπμξ ζημκ ΚΚΝΏ, εκχ πανάιιεια ανζνμ-
γναθμφζε με ρεοδχκομα θονίςξ ζημ πενημδηθυ ηεξ μμάδαξ Σοζηαιηζμός ή Βαρβαρόηεηα (γαιιηθά: Socialisme ou 
barbarie), ηεξ μπμίαξ ήηακ μέιμξ. Ξμ 1970 απμπχνεζε απυ ημκ ΚΚΝΏ θαη ενγάζηεθε απυ ημ 1973 ςξ επαγγει-

μαηίαξ ροπακαιοηήξ θαη απυ ημ 1979 ςξ δηεοζοκηήξ ζπμοδχκ ζηεκ EHESS -Ώκχηαηε Νπμιή Εμηκςκηθχκ Απηζηε-
μχκ ημο Λανηζημφ. Ήηακ μ ζογγναθέαξ ημο ένγμο Η Φακηαζηαθή Θέζμηζε ηες Κοηκωκίας θαη έγηκε γκςζηυξ ςξ 
θηιυζμθμξ ηεξ αοημκμμίαξ. Ξεκ Αιιάδα ζα ηεκ επηζθέπηεηαη μυκμ ηα θαιμθαίνηα θαη μεηά ηε μεηαπμιίηεοζε. 
   Ξμ 1979 γίκεηαη δηεοζοκηήξ ζπμοδχκ ζηεκ «Ώκςηάηε Νπμιή γηα ηηξ Εμηκςκηθέξ Απηζηήμεξ» (Ecoles des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales). Ξα ηειεοηαία πνυκηα ηεξ δςήξ ημο επηζθέθζεθε ανθεηέξ θμνέξ ηεκ Αιιά-

δα, δίκμκηαξ ζεηνά δηαιέλεςκ ζηε Θεζζαιμκίθε, ημ Γνάθιεημ, ημκ ΐυιμ, ημ Μέζομκμ θ.α.  
Ξμ 1989 ακαγμνεφζεθε επίηημμξ δηδάθημναξ ζημ Λάκηεημ Λακεπηζηήμημ. 
    Λέζακε ζημ Λανίζη ζηηξ 26 Δεθεμβνίμο 1997, απυ επηπιμθέξ μεηά απυ εγπείνεζε ακμηπηήξ θανδηάξ, ζε ειηθία 
75 εηχκ. 

 

                     Ιέκηεξ Ιπμζηακηδόγιμο (Ιπμζη ) 

   Κ Πνφζακζμξ (Ηέκηεξ) Ηπμζηακηδυγιμο, γκςζηυξ ςξ Ηπμζη, γεκκήζεθε ημ 
1918 ζηεκ Εςκζηακηηκμφπμιε. Έπεηηα απυ έκα πέναζμα ζηε Μμομακία, ε μηθμγέκεηά 
ημο ήνζε ζηεκ Αιιάδα. 
   Ξμ 1939 εηζάγεηαη ζηε Νπμιή Εαιχκ Ξεπκχκ, εγθαηαιείπεη υμςξ ηηξ ζπμοδέξ 

ημο έλη μήκεξ ανγυηενα. 
Ξμ 1952 ανπίδεη κα ενγάδεηαη ζηεκ «Εαζεμενηκή» ςξ ηαμίαξ θαη βηβιημζεθάνημξ. 
Ξμ ηαιέκημ ημο ημ ακαθαιφπημοκ μεηά απυ δομ πνυκηα ζηηξ «Αηθυκεξ» θη ανγυηενα 
ζημκ «Ξαποδνυμμ», υπμο θαη ανπίδεη κα ενγάδεηαη ςξ εηθμκμγνάθμξ. Ακ ης μεηα-

λφ, ημ 1953 έπεη ήδε εηθμκμγναθήζεη θαη ημ πνχημ ημο θυμηθ «Εςκζηακηίκμξ Λαιαημιυγμξ» γηα ηηξ εθδυζεηξ 

«Ώηιακηίξ» ζε θείμεκα ηεξ Αηνήκεξ Φςηεηκμφ. 
   Ξμ 1958 ζηε ζηήιε ημο ημ «Ηπμζηάκη ημο Ηπμζη» εμθακίδμκηαη θαη μη ηνεηξ ζνοιηθμί ζμφπεν ακηηήνςέξ ημο: ε 
Ηαμά Αιιάξ, μ Λεηκαιέςκ θαη ε Ώκενγίηζα. Ώπμθαιοπηηθέξ θηγμφνεξ ηςκ θμηκςκηθμπμιηηηθχκ θαη πμιηηηζμηθχκ 
μεηαιιάλεςκ θαη ακηηθάζεςκ μηαξ μιυθιενεξ επμπήξ. 
   Ξμ 1966, θμοναζμέκμξ απυ ημ θαζεμενηκυ γνάρημμ, ακμίγεη ημ μαγαδί ημο «Ζασθαί Αηθυκαη» θαη ανπίδεη κα δηαθμ-

ζμεί πμηήνηα, πηάηα θαη δηάθμνα ακηηθείμεκα, κα πμοιάεη ακηίθεξ θαη κα δςγναθίδεη. 
   Γ δςγναθηθή δίκεη ζηγά-ζηγά ηεκ εοθαηνία ζηα πηκέια ημο κ' αθεγεζμφκ με αιιεγμνίεξ θαη ζομβμιηζμμφξ, υια 
αοηά πμο δεκ μπμνμφζακ κα πμοκ μέπνη ηχνα μη πέκεξ. Ήνςεξ ηεξ ανπαηυηεηαξ θαη ηεξ ειιεκηθήξ επακάζηαζεξ, 
αιιά θαη ηζημνηθά δεογάνηα υπςξ μ Ανςηυθνηημξ με ηεκ Ώνεημφζα, μ «Μμμέμξ θαη ε Δ-
μοιηέηα», ε Ώζπαζία θαη μ Λενηθιήξ, πμδάνμοκ ζηα θάδνα ημο αοημδίδαθημο Ηπμζηα-

κηδυγιμο, μπμιηαζμέκμη απυ ηε ιασθή δςγναθηθή, ηεκ εηθμκμγναθία ημο Εαναγθηυδε, ηεκ 
οπενεαιηζηηθή μαηηά ημο Αγγμκυπμοιμο θαη πάκς απ' υια, ηεκ απιυηεηα ημο Θευθηιμο. 
   Ηε ημκ δηθυ ημο ακμνζυδμλμ ηνυπμ, θαηαπηάκεηαη θαη με ημ Θέαηνμ. Γνάθεη, ιμηπυκ, 
εθηυξ απυ ηα ανηζημονγήμαηα «Φαφζηα» θαη «Ηήδεηα», ημκ δηθυ ημο «Δμκ Εηπχηε», 
ηεκ «μμνθε πυιε», ηε «Ηανία Λεκηαγηχηηζζα», ημ «40 πνυκηα Ηπμζη». Ξμ θφθκεημ 

άζμα ημο «Μςμαίμξ θαη Δμοιηέηα» είπε ηεκ ηημή θαη ηε πανά κα ημ δεη, θαηαπεηνμθνμ-
ημφμεκμξ, κα παίδεηαη ζημ Γνχδεημ, ιίγμοξ μήκεξ πνηκ θφγεη απυ ηε δςή, ζηηξ 13 Δε-
θεμβνίμο ημο 1995. 

https://www.sansimera.gr/almanac/1103
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%9F%CE%A3%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%AE_%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B2%CE%B1%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
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                                        Ιανία Ηνηεδή-Ζμνδακίδμο 

   Γ Ηανία Δμνδακίδμο οπήνλε μία απυ ηηξ δεμμθηιέζηενεξ ειιεκίδεξ πεδμ-

γνάθμοξ, πανυηη ημ ένγμ ηεξ αγκμήζεθε απυ ηεκ θνηηηθή ηεξ επμπήξ ηεξ. 

Λημ γκςζηυ είκαη ημ μοζηζηυνεμά ηεξ «Ζςλάκηνα» (1963), ημ μπμίμ εοηφ-

πεζε ζηε μεηαθμνά ημο ζηε μηθνή μζυκε ημ 1980. 

   Γ Ηανία Ενηεδή γεκκήζεθε ζηηξ 23 Νεπηεμβνίμο 1897 ζηεκ Εςκζηακηη-

κμφπμιε θαη ήηακ θυνε ημο Οδναίμο μεπακηθμφ ημο εμπμνηθμφ καοηηθμφ Θη-

θμιάμο Ενηεδή θαη ηεξ Λμιίηηζζαξ Αοθνμζφκεξ Ηάγθμο. Ώπυ ημ 1901 έςξ 

ημ 1909 έδεζε με ημοξ γμκείξ ηεξ ζηεκ Ώζήκα θαη μεηά ημ πςνηζμυ ημοξ ε-
πέζηνερε ζηε γεκέηεηνά ηεξ θαη γνάθηεθε ζημ εθεί αμενηθακηθυ θμιέγημ. Ξμ 1914 επηζθέθηεθε ζογγε-

κείξ ηεξ ζημ ΐαημφμ ηεξ Μςζίαξ, υπμο πανέμεηκε ακαγθαζηηθά έςξ ημ 1919, ελαηηίαξ ηεξ μεζμιάβεζεξ 

ημο Ώ‟ Λαγθμζμίμο Λμιέμμο θαη ηεξ Κθηςβνηακήξ Απακάζηαζεξ. Εαηάθενε κα επηβηχζεη παναδίδμκηαξ 

μαζήμαηα αγγιηθχκ, εκχ πανάιιεια παναθμιμοζμφζε μαζήμαηα νςζηθχκ ζημ γομκάζημ ηεξ πυιεξ. 

   Ανγάζηεθε γηα πμιιά πνυκηα ςξ ηδηςηηθή οπάιιειμξ, ανπηθά ζηεκ Εςκζηακηηκμφπμιε θαη ζηε ζοκέπεηα 

ζηεκ Ώιελάκδνεηα, υπμο πακηνεφηεθε ημκ θμμμμοκηζηή δηακμμφμεκμ Δμνδάκε Δμνδακίδε. Ξμ 1923 εγθα-

ηαζηάζεθε ζηεκ Ώζήκα, υπμο άνπηζε κα ενγάδεηαη ζηεκ πνεζβεία ηεξ Νμβηεηηθήξ Έκςζεξ. Ξμ 1931 ζα 

πςνίζεη με ημκ ζφδογυ ηεξ, με ημκ μπμίμ είπε απμθηήζεη δφμ παηδηά. Κ Δμνδακίδεξ θαηέθογε ζηε Νμβηε-

ηηθή Έκςζε, υπμο ελαθακίζηεθε θάης απυ άγκςζηεξ ζοκζή-

θεξ. 

   Γ Ηανία Δμνδακίδμο άνπηζε κα γνάθεη ζε μεγάιε ειηθία. 

Ώθμνμή ζηάζεθε, υπςξ είπε πεη, ημ υηη δεκ βνήθε θάπμημ 
βηβιίμ πμο κα απεηθμκίδεη ηθακμπμηεηηθά ηε δςή ηεξ Εςκ-

ζηακηηκμφπμιεξ, υπςξ ηε γκχνηζε θαη ηε βίςζε ή ίδηα. Αλέ-

δςζε ηα μοζηζημνήμαηα: Ζςλάκηνα» (1963),  «Δηαθμπέξ 

ζημκ Εαφθαζμ» (1965),  «Νακ ηα ηνειιά πμοιηά» (1978), 

«Νημο θφθιμο ηα γονίζμαηα» (1979), «Γ αοιή μαξ (1981). 

   Γ Ηανία Δμνδακίδμο πέζακε ζηηξ 6 Θμεμβνίμο 1989 ζηεκ Ώζήκα, ζε ειηθία 92 εηχκ.  

 

 

                                  Δηδώ Οωηενίμο 
 

Γ Δηδχ Νςηενίμο (1909-2004) ήηακ μοζηζημνημγνάθμξ θαη δεμμζημγνάθμξ. 

Γεκκήζεθε ζημ Ώσδίκη ηεξ Ηηθνάξ Ώζίαξ. Ξμ 1919 εγθαηαζηάζεθε με ηεκ μηθμ-

γέκεηά ηεξ ζηε Νμφνκε θαη μεηά ηεκ θαηαζηνμθή ημο 1922 θαηέθογακ ζηεκ 

Αιιάδα.  Νηε ιμγμηεπκία πνςημεμθακίζηεθε ημ 1959 με ηεκ έθδμζε ημο μοζη-

ζημνήμαημξ "Κη κεθνμί πενημέκμοκ". Ένγα ηεξ μεηαθνάζηεθακ ζε πμιιέξ λέ-
κεξ γιχζζεξ. Έκα θμμμάηη ημο ένγμο ηεξ έπεη γκςνίζεη επηηοπία ζημ ελςηενη-

θυ, θαη ηδηαίηενα ζηεκ Ξμονθία. Γ Δηδχ Νςηενίμο ακήθεη ζημοξ έιιεκεξ πε-

δμγνάθμοξ ημο μεζμπμιέμμο. Ξμ ένγμ ηεξ  θαη ακηιεί ηε ζεμαημιμγία ημο απυ ηε μηθναζηαηηθή θαηα-

ζηνμθή θαη ηεκ πενίμδμ ηεξ ειιεκηθήξ ηζημνίαξ μεηά απυ αοηή. Ξμ βηβιίμ ηεξ "Ηαηςμέκα πχμαηα" ακα-

θένεηαη ζηε Ηηθαναζηαηηθή Εαηαζηνμθε.Ξημήζεθε με ημ βναβείμ ειιεκμημονθηθήξ 

θηιίαξ Ώμπκηί Δπεθηζί, ημ 1983, με ημ Αηδηθυ Εναηηθυ ΐναβείμ Ζμγμηεπκίαξ, ημ 

1989, με ημ ΐναβείμ ηεξ Ώθαδεμίαξ Ώζεκχκ, ημ 1990 θαη με ημκ Ξαληάνπε ημο Ξάγ-

μαημξ ημο Φμίκηθμξ, ημ 1995. Ξμ 2001 ε Αηαηνεία Νογγναθέςκ θαζηένςζε πνμξ ηη-

μήκ ηεξ ημ βναβείμ "Δηδχ Νςηενίμο", ημ μπμίμ απμκέμεηαη "ζε λέκμ ή έιιεκα ζογ-

γναθέα πμο με ηε γναθή ημο ακαδεηθκφεη ηεκ επηθμηκςκία ηςκ ιαχκ θαη ηςκ πμιηηη-

ζμχκ μέζα απυ ηεκ πμιηηηζμηθή δηαθμνεηηθυηεηα".  

    Λέζακε ζηεκ Ώζήκα ζηηξ 23 Νεπηεμβνίμο ημο 2004.  

 

Γ Δηδχ Νςηενίμο αθεγείηαη ηα μαηςμέκα πχμαηα: 

https://www.youtube.com/watch?v=QftFwCC4CMI  
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                              Ιακόιεξ Ακδνόκηθμξ 

Απηθακήξ έιιεκαξ ανπαημιυγμξ, γκςζηυξ γηα ηεκ ακαθάιορε 

ηςκ βαζηιηθχκ ηάθςκ ηεξ ΐενγίκαξ ημ 1977. 

    Κ Ηακυιεξ Ώκδνυκηθμξ γεκκήζεθε ζηηξ 23 Κθηςβνίμο 

1919 ζηεκ Λνμφζα ηεξ Ηηθνάξ Ώζίαξ θαη μεηά ηε Ηηθναζηαηη-

θή Εαηαζηνμθή ημ 1922, εγθαηαζηάζεθε με ηεκ μηθμγέκεηά 

ημο ζηε Θεζζαιμκίθε. 

    Νπμφδαζε ανπαημιμγία ζηε Φηιμζμθηθή Νπμιή ημο Λακεπη-

ζηεμίμο Θεζζαιμκίθεξ (1936-1940) θαη ακαγμνεφηεθε δηδά-
θημναξ ηεξ ίδηαξ Νπμιήξ ημ 1952. 

    Ξε δηεηία 1954-1955 έθακε μεηαπηοπηαθέξ ζπμοδέξ ζηεκ Κλθυνδε, δίπια ζημκ δηάζεμμ θαζεγεηή 

Ξδμκ Ηπίδιεσ, πμο ζεςνείηαη μ παηέναξ ηεξ ειιεκηθήξ αγγεημγναθίαξ. 

     Ξμ 1957 εθιέπηεθε οθεγεηήξ ανπαημιμγίαξ ζημ Λακεπηζηήμημ Θεζζαιμκίθεξ , ημ 1961 θαζεγεηήξ ηεξ 

θιαζηθήξ Ώνπαημιμγίαξ ζημ ίδημ πακεπηζηήμημ, υπμο ενγάζηεθε έςξ ημ 1983. 

     Γ ακαζθαθηθή ημο δναζηενηυηεηα απιχζεθε ζε ανθεηέξ πενημπέξ 

ηεξ ΐυνεηαξ Αιιάδαξ (ΐένμηα, Εηιθίξ, Παιθηδηθή, Θεζζαιμκίθε), αιιά ημ 

θφνημ ακαζθαθηθυ ένγμ ημο εκημπίδεηαη ζηε ΐενγίκα, υπμο ενγάζηεθε 

ςξ βμεζυξ ημο δαζθάιμο ημο Εςκζηακηίκμο Μςμαίμο (1938-1940), εκχ 

απυ ημ 1952 πναγμαημπμίεζε ηηξ δηθέξ ημο ένεοκεξ. Κη πμιφπνμκεξ θαη 

ζοζηεμαηηθέξ ακαζθαθέξ ημο ζηε Ηεγάιε Ξμφμπα ημκ μδήγεζε ημ 1977 

ζηεκ απμθάιορε ηςκ βαζηιηθχκ ηάθςκ ηεξ Ηαθεδμκίαξ, με ηα αμφζεηα 

εονήμαηα θαη ζηεκ απμθάιορε πηζακυηαηα ημο ηάθμο ημο Φηιίππμο ΐ‟.  

    Αθηυξ απυ ηεκ ανπαημιμγηθή θαη πακεπηζηεμηαθή ημο δναζηενηυηεηα, μ Ηακυιεξ Ώκδνυκηθμξ αζπμιή-

ζεθε με ζέμαηα παηδείαξ, ιμγμηεπκίαξ θαη ηέπκεξ θαη δεμμζίεοζε μειέηεξ θαη άνζνα ζε πμιιά πενημδηθά 

θαη εθεμενίδεξ.  
   Ξμ 1980 ε Ώθαδεμία Ώζεκχκ ημκ ελέιελε ακηεπηζηέιιμκ μέιμξ ηεξ θαη ημ 1982 ηημήζεθε με ημ βνα-

βείμ «Κιομπία» ημο Δδνφμαημξ Ωκάζε. Ξμ 1992 ημο απμκεμήζεθε μ Ηεγαιυζηαονμξ ημο Φμίκηθμξ απυ ημκ Λνυε-

δνμ ηεξ Δεμμθναηίαξ, Εςκζηακηίκμ Εαναμακιή. 

    Ηυκημμξ θάημηθμξ Θεζζαιμκίθεξ, πέζακε ζηηξ 30 Ηανηίμο 1992, ζε ειηθία 73 εηχκ.  

                              Δεμήηνεξ Σαζάξ 

 
    O δεμμζημγνάθμξ θαη ζεαηνηθυξ ζογγναθέαξ Δεμήηνεξ Ραζάξ γεκ-

κήζεθε ημ 1907 ζηεκ Ξναπεδμφκηα ημο Λυκημο. Ηεηά ηε μηθναζηαηηθή 

θαηαζηνμθή εγθαηαζηάζεθε ζηεκ Ώζήκα, υπμο μιμθιήνςζε ηηξ εγθφ-

θιηεξ ζπμοδέξ ημο. Ώπυ ημ 1925 ενγάζηεθε ςξ δεμμζημγνάθμξ ζε δηά-

θμνεξ αζεκασθέξ εθεμενίδεξ θαη πενημδηθά (Γιεύζερο Βήμα, Αζεκαϊθά 

Νέα, Γιεσζεροησπία, Τατσδρόμος), θαη παναθηενίζηεθε ςξ έκαξ απυ 

ημοξ θμνοθαίμοξ ημο πνμκμγναθήμαημξ. 

    Νηα γνάμμαηα πνςημεμθακίζηεθε ημ 1937, 

με ηεκ έθδμζε ηεξ ζοιιμγήξ εοζομμγναθεμάηςκ 

«Γ Θέμηξ έπεη θέθηα». Ώθμιμφζεζακ πμιιά α-
κάιμγα ένγα, υια ζημ πχνμ ηεξ ζαηηνηθήξ εοζομμγναθίαξ, με θμνοθαία ηε 

«Ηακηάμ Νμοζμφ» ημο 1940. 

    Νημ ζέαηνμ πνςημεμθακίζηεθε ημ 1940 με ηεκ θςμςδία «Ξμ ζηναβυλοιμ», 

πμο ακέβεθε απυ ημ ζίαζμ ημο ΐαζίιε Ώνγονυπμοιμο θαη γκχνηζε μεγάιε επηηο-

πία. Ώθμιμφζεζακ ένγα υπςξ: «Φμκ Δεμεηνάθεξ», «Ηηθνμί θανηζαίμη», «Έκαξ 

βιάθαξ θαη μηζυξ», «Γ Πανημπαίπηνα», «Ιφπκα ΐαζίιε», πμο γκχνηζακ επηηοπία 

ζηε ζθεκή θαη πμιιά μεηαθένζεθακ ζημκ θηκεμαημγνάθμ με ακάιμγε επηηοπία. 

    Λέζακε ζηηξ 13 Θμεμβνίμο ημο 1979. 

https://www.sansimera.gr/almanac/2310
https://www.sansimera.gr/biographies/231
https://www.sansimera.gr/almanac/3003
https://www.sansimera.gr/articles/650
https://www.sansimera.gr/almanac/1311
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Ώπυ δάζθαιμξ…δαπανμπιάζηεξ! 

Γ ζφκδεζε ηεξ μηθμγέκεηαξ Εςκζηακηηκίδε με ηε Βαπανμπιαζηηθή λεθηκά ηε δεθαεηία ημο 1890 ζηε 

Ηηθνά Ώζία, υηακ μ Γνεγυνεξ Εςκζηακηηκίδεξ, δάζθαιμξ ζε Δεμμηηθυ ζπμιείμ ηεξ Εςκζηακηηκμφπμ-

ιεξ ηυηε, λεθηκά κα ενγάδεηαη ζε έκακ εφπμνμ Βαπανμπιάζηε ηεξ πενημπήξ, υπμο θαη πνςημπαναηε-

νεί ημκ ηνυπμ παναζθεοήξ ηςκ γιοθχκ. 

Ηεηά ηε Ηηθναζηαηηθή Εαηαζηνμθή, ε μηθμγέκεηα μδεγείηαη ζηε Ζάνηζα, υπμο μ Γνεγυνεξ με ηα παηδηά 
ημο Ζάδανμ θαη Νηέιημ, ιεηημονγμφκ έκα οπμηοπχδεξ δαπανμπιαζηείμ ζε μηα πανάγθα ηεξ πυιεξ, με 

ημ υκμμα «Γ Θεμιαία». 

Κ δεθαεπηαεηήξ ηυηε μηθνυηενμξ γημξ Ζάδανμξ, με έκημκε ηε θιυγα μέζα ημο γηα ελέιηλε θαη πνυμδμ, 

θαηεβαίκεη ζηεκ Ώζήκα, γηα κα μαζεηεφζεη, πιάη ζε θεμηζμέκμοξ ηεπκίηεξ. 

Δέθα πνυκηα μεηά, ημ 1932, μ Ζάδανμξ επηζηνέθεη ζηε Ζάνηζα θαη ακμίγεη ημ πνχημ, ζφγπνμκμ γηα ηεκ 

επμπή θαηάζηεμα, με ημ υκμμα «Εορέιε», ζηεκ μδυ Λακαγμφιε. Ξα θνέζθα, με αγκά οιηθά αιιά θαη 

μηθμκμμηθά γιοθά ημο «πνυζθογα απυ ηε Ηηθνά Ώζία», γίκμκηαη ζφκημμα λαθμοζηά θαη ημ Βαπανμπια-

ζηείμ απμθηά θήμε γηα ημ ζηνμπηαζηυ μηιθέηγ, ημοξ θμοναμπηέδεξ θαη ημ παιβά ημο. 

«Γηα κα δεζηαζεί θακείξ, πνέπεη κα βάιεη λφια ζηε θςηηά…» 

Ηε αοηή ηεκ αιιεγμνία μ Ζάδανμξ ελεγμφζε ζηα παηδηά ημο, υηακ μαδεουηακ 

γφνς απυ ημ ηδάθη, πςξ θάζε απμηέιεζμα πνμτπμζέηεη θυπμ θη επέκδοζε. 

Ξμ 1974 μ μεγαιφηενμξ γημξ ημο Ζάδανμο, Γνεγυνεξ, εηζένπεηαη εκενγά ζηεκ επηπείνεζε θαη γίκεηαη μ 

ζοκεπηζηήξ ηεξ μηθμγεκεηαθήξ πανάδμζεξ, πμο δεμημφνγεζε μ ζοκμκυμαημξ παππμφξ ημο! 
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 Γ Ηηθναζηαηηθή Εαηαζηνμθή ζοκηειέζζεθε ηζημνηθά ζε δφμ πενηυδμοξ, 1914 -1918 θαη 1920 - 1924. 
Κη ανπαγέξ, μη ιεειαζίεξ, μη γεςνγηθέξ θαη θηεκμηνμθηθέξ θαηαζηνμθέξ, ημ γθνέμηζμα ζπμιείςκ, καχκ, με 
ημκ πανάιιειμ εοηειηζμυ θάζε ακζνχπηκεξ αλημπνέπεηαξ. Ξα ζφμαηα απυ ηα "ηάγμαηα ενγαζίαξ", ηα δεμυζηα 
ιοκηζανίζμαηα, θαζχξ θαη απυ ηηξ εθηειέζεηξ με απμθάζεηξ ηςκ ημονθηθχκ Δηθαζηενίςκ ηεξ Ώκελανηεζίαξ 
δεκ έπμοκ μέπνη ζήμενα ενεοκεζεί πιήνςξ. Εαηά ηεκ δηάνθεηα ηεξ Ηηθναζηαηηθήξ Εαηαζηνμθήξ πμιιμί θά-
ημηθμη ηςκ πενημπχκ αοηχκ, εθδηςγμέκμη απυ ημκ ηυπμ πμο δμφζακ βνέζεθακ πνυζθογεξ ζηεκ ίδηα ημοξ ηεκ 
παηνίδα πνμζπαζχκηαξ κα λακαθηίζμοκ ηηξ δςέξ ημοξ απ' ηεκ ανπή. 

                                                    ΐηθηχνηα Ζμοιμπμφιμο, Αβειίκα Λαπμφιηα, Νηαονμφια Θηθεθμνίδμο Ξάλε ΝΞ1 
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Μ ηειεοηαίμξ Έιιεκαξ ηεξ Ομύνκεξ  
  

   Γ Αιέκε Δηθαίμο, ζογγναθέαξ ημο βηβιίμο, έθηηαλε αοηυ ημ βηβιίμ γηα κα μηιήζεη γηα 
ηεκ Νμφνκε θαη ημκ ηειεοηαίμ Έιιεκα ηεξ Νμφνκεξ. Γεκκήζεθε ζηεκ Θέα Δςκία ΐυιμο 
ζηηξ 17 Θμεμβνίμο ημο 1952.Εαη ημ 1991 έθακε ηεκ πνχηε ηεξ εμθάκηζε ζηε ιμγμηεπκία 
γηα κέμοξ με ημ μοζηζηυνεμα <Ξα θμνηηζάθηα με ηα καοηηθά>.  
    
   Ηε ημκ υνμ θαηαζηνμθή ηεξ Νμφνκεξ ή αιιηχξ Ηεγάιε Λονθαγηά ηεξ Νμφνκεξ ακα-
θένμκηαη ηα γεγμκυηα ηεξ ζθαγήξ ημο ειιεκηθμφ θαη ανμεκηθμφ πιεζοζμμφ ηεξ Νμφνκεξ 
απυ ημκ θεμαιηθυ ζηναηυ, θαζχξ θαη ε πονπυιεζε ηεξ πυιεξ, πμο ζοκέβεζακ ημκ Νε-
πηέμβνημ ημο 1922. Ξεκ πμιημνθία ηεκ έζπαζε με ημ αζθένη ημο μ Έιιεκαξ θαπεηάκημξ 
Νηδενήξ (Δζίδςνμξ) Λακηαδυπμοιμξ, πμο επί πμιιά έηε πμιεμμφζε ημοξ Ξζέηεξ ιε-
ζηέξ ζηα γφνς βμοκά. Κη Έιιεκεξ μπήθακ μέζα ζηεκ εθθιεζία θαη έδςζακ κενυ θαη ηνυ-

θημα ζημοξ πμιημνθεμέκμοξ, υμςξ, μη πμιοπιεζέζηενμη Ξμφνθμη γνήγμνα ακαζοκηάπζεθακ θαη παίνκμκηαξ 
πονίηηδα απυ γεηημκηθή πονηηαδαπμζήθε, πενηθφθιςζακ θαη πάιη ηεκ εθθιεζία θαη ηεκ ακαηίκαλακ. Ηε ηε 
βμήζεηα ημο εοκμσθμφ γηα ημοξ Ξμφνθμοξ ακέμμο (πμο έπκεε ακηίζεηα απυ ηεκ ημονθηθή ζοκμηθία) θαη ηεξ 
βεκδίκεξ με ηεκ μπμία μη Ξμφνθμη νάκηηδακ ηα ζπίηηα, ε θςηηά θαηέθαρε υιε ηεκ πυιε, εθηυξ απυ ηε μμο-
ζμοιμακηθή θαη ηεκ εβνασθή ζοκμηθία, θαη δηήνθεζε απυ ηηξ 31 Ώογμφζημο έςξ ηηξ 4 Νεπηεμβνίμο. 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                          ΐιαζηανά Έιεκα, Γεςνγαηζέιιμο Πνηζηίκα-Λακαγηχηα Ξάλε ΝΞ1 

  

 

 

            
\Νογγναθέαξ:  Ζηιή Ζαμπνέιιε 

Ξυπμξ θαη πνυκμξ:    Ώσβαιί - Ηοηηιήκε 1922    

Αθδυζεηξ:  Λαηάθε 2021 

Δηαζηάζεηξ βηβιίμο, ζειίδεξ, ηημή:   Λυθεη 150 ζειίδεξ  

Αίδμξ: Δζημνηθυ αθήγεμα μοζμπιαζία θαη μανηονίεξ 

 

ΒΖΒΘΖΜ ΗΑΖ ΡΝΜΘΓΟΕ 

Λέκηε γοκαίθεξ με έκα μςνυ, ηνία θμνηηζάθηα, έκα αβάπηηζημ αγυνη πενκάκε απυ ημ Ώσβαιί         ζηε Ηοηηιή-
κε. Ηέκμοκ υμςξ πίζς μη άκηνεξ ηεξ μηθμγέκεηαξ θαη απυ ηυηε πάκμκηαη ηα ίπκε     ημοξ. Ηέζα απυ ηηξ α-
θεγήζεηξ μαζαίκμομε ηα βάζακα ηηξ θαθμοπίεξ θαη ηηξ δοζθμιίεξ πμο ακηημεηχπηζακ μη γοκαίθεξ μέπνη κα 
θαηαθένμοκ κα πνμζανμμζημφκ θαη μνζμπμδήζμοκ ζημ     κέμ ηυπμ. Κη ηζημνίεξ αοηέξ μεηαθένμκηαη απυ 
γεκηά ζε γεκηά θαη αθμιμοζμφκηαη ηα έζημα   θαη μη παναδυζεηξ.  

Ημο άνεζε ανθεηά γηαηί είπε ςναία αθήγεζε πμο ήηακ ζακ κα ηαλίδεοα       θαη εγχ μαδί ημοξ,  ιοπυμμοκα 
ηα παηδηά πμο ηαιαηπςνμφκηακ θαη ήζεια κα ηειεηχζμοκ γνήγμνα ηα βάζακά ημοξ. 

ΒΑΘΙΜΘΜΓΖΑ:  0-5 (άζ‟ ημ θαιφηενα), 6-7 (θαιμφηζηθμ), 8-9 (πμιφ θαιυ), 10 (κα ημ δηαβάζεηξ μπςζ-
δήπμηε) 

                                                                                                                           Ηασδχκε Εςκζηακηίκα Α1 

    Πμ Νέναζμα  



Τεφχοσ 20ο 

Ιοφνιοσ 2022 

Ιέιε θαη Ιειέθ 38 

                      Βηβιημπανμοζίαζε  

    από ημοξ μαζεηέξ θαη ηηξ μαζήηνηεξ ηεξ Δ2 ηάλεξ. 

 

Νημ Δ‟2 ημήμα, δηαβάζαμε πανέα ημ βηβιίμ ηεξ ΐάκαξ Ηαονίδμο «Ηέιε θαη 
Ηειέθ», εθδ. Δηυπηνα. Ξμ βηβιίμ ακαθένεηαη ζηε Ηηθναζηαηηθή θαηαζηνμ-

θή θαη είκαη γναμμέκμ γηα παηδηά ηεξ ειηθίαξ μαξ. Ξμ δηαβάζαμε ιίγμ ιίγμ 

θαη ζοδεηήζαμε γηα ηεκ ηζημνία ηςκ Αιιήκςκ ζηε Η. Ώζία. Γειάζαμε, ζηε-

καπςνεζήθαμε, θιάραμε θαη ζογθηκεζήθαμε απυ πανά. Εάπμημη απυ εμάξ ημ 

αγμνάζαμε γηα κα ημ έπμομε θαη ζημ ζπίηη μαξ, χζηε κα ημ λακαδηαβάζμομε.  

Ναξ πνμηείκμομε κα ημ δηαβάζηε θη εζείξ! Αδχ ζεμεηχζαμε ηηξ εκηοπχζεηξ 

μαξ απυ ημ βηβιίμ. 

 

Γηαηί μμο άνεζε ημ βηβιίμ; 

«Ξμ βηβιίμ αοηυ μμο άνεζε γηαηί είκαη ςναίμ κα 
μαζαίκεηξ ηζημνία. Απίζεξ, μμο άνεζε γηαηί μμο 
άθεζε υμμνθεξ εηθυκεξ.» (Ώιελάκδνα) 

«Ξμ βηβιίμ μμο άνεζε γηαηί μαξ αθεγείηαη ηεκ 
ηζημνία εκυξ θμνηηζημφ πμο θαηάθενε κα επηδήζεη 
απυ ημκ πυιεμμ, πςνίξ κα έπεη θμκηά ηεξ ηα αγα-
πεμέκα ηεξ πνυζςπα θαη ηα πνάγμαηά ηεξ πμο 
ακαγθάζηεθε κα απμπςνηζηεί.» (Ηάκηο) 

«Ξμ βηβιίμ αοηυ μμο άνεζε, γηαηί ε πνςηαγςκί-
ζηνηα είκαη έκα θακμκηθυ θμνίηζη, υπςξ εμείξ. 
Αίπε μηα θίιε, ηε Δηδχ, αιιά μπμνμφζε κα δηαζθε-
δάζεη θαη μυκε ηεξ. Απίζεξ, εκχ ηεξ έηοπακ πμιιέξ 
δοζθμιίεξ, θαηάθενε κα ηηξ λεπενάζεη» (Δςάκκα) 

«Ξμ βηβιίμ μμο άνεζε γηαηί μηιμφζε γηα ηε Ηηθναζη-
αηηθή Εαηαζηνμθή. Έμαζα πχξ δμφζακ ηα παηδηά 
ζηε Η. Ώζία πνηκ ημκ πυιεμμ.» (Ηανθέιια) 

«Ξμ βηβιίμ μμο άνεζε, γηαηί μμο έδςζε πιενμθμνίεξ 
πμο ηηξ ήλενα» (Ηάνημξ) 

«Ξμ βηβιίμ Ηέιε θαη Ηειέθ μμο άνεζε γηαηί έμαζα 
γηα ηε δςή με ημοξ Ξμφνθμοξ ζηε Η. Ώζία, πνηκ ημ 
1922. Απίζεξ, έμαζα πυζμ δφζθμια έδεζακ απυ ηυ-
ηε πμο λεθίκεζε μ πυιεμμξ» (Βακέη) 

«Ξμ βηβιίμ μμο άνεζε, γηαηί μαξ ζομίδεη υηη μ πυιε-
μμξ έπεη άζπεμεξ θαηαζηάζεηξ. Ηαξ ζομίδεη ηη έγηκε 
ημ 1922 θαη πχξ μη άκζνςπμη ακαγθάζηεθακ κα θφ-
γμοκ απυ ηα ζπίηηα ημοξ.» (Ζαένηεξ) 

«Ξμ βηβιίμ μμο άνεζε, γηαηί θναηάεη δςκηακέξ ηηξ 
ακαμκήζεηξ ηςκ ακζνχπςκ απυ ηε Ηηθναζηαηηθή 
θαηαζηνμθή.» (Φίιηππμξ) 

«Ξμ βηβιίμ μμο άνεζε, γηαηί μαξ μαζαίκεη γηα ηεκ 
θαηαζηνμθή ηεξ Νμφνκεξ θαη πχξ ήηακ ηα ζπίηηα 
ηςκ Αιιήκςκ ζηεκ Ξμονθία πνηκ ημ 
1922.» (Ναββίκα) 

«Ξμ βηβιίμ μμο άνεζε γηαηί θάζε ζειίδα είπε θάηη 
θαηκμφνημ θαη ακοπμμμκμφζα γηα ημ ηη ζα γίκεη μεηά. 
Απίζεξ, μμο ανέζμοκ ηα βηβιία πμο θνφβμοκ μέζα 
ημοξ μηα αιεζηκή ηζημνία.» (Θηθυιαξ) 

«Ξμ βηβιίμ μμο ανέζεη γηαηί έπεη οπένμπε εηθμκμ-
γνάθεζε με πμιφ θςηεηκά πνχμαηα ή με πμιφ ζθμφ-
να, ακάιμγα με ημ ζοκαίζζεμα.» (Νφιηα) 

«Ξμ βηβιίμ μμο άνεζε πμιφ, γηαηί μη εηθυκεξ ημο 
ήηακ πμιφ πενηγναθηθέξ. Απίζεξ, μμο θέκηνηζε ημ 
εκδηαθένμκ κα μάζς ηη ζα γίκεη ζηε ζοκέπεη-
α.» (Εςκζηακηίκμξ) 
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 Ακ παίδαμε ημ βηβιίμ ζα ‘ζεια κα ήμμοκ……… 

«Γ Δηδχ, γηαηί ζα ήζεια κα πάς ζημ Λανίζη θαη κα αζπμιεζχ με πμιιά θαη ςναία πνάγμαηα θαη κα πναγ-
μαημπμηήζς ηα υκεηνά μμο.» (Ώιελάκδνα) 

«Κ μπαμπάξ. Ημο άνεζε υηη ζθέθηεθε κα ζάρεη 
ηα πνήμαηα ζ‟ έκα μπαμφιμ ζημκ θήπμ, χζηε κα 
ηα βνμοκ υηακ επηζηνέρμοκ.» (Νηνάημξ) 

«Θα ήζεια κα ήμμοκ μ παππμφξ ηεξ Ηέιεξ, 
γηαηί βμήζεζε ηηξ μαμάδεξ κα πάνμοκ πίζς ηα 
μςνά ημοξ θαη θνυκηηζε κα μπμοκ υιμη ζηηξ 
βάνθεξ αζθαιείξ, χζηε κα θηάζμοκ ζηεκ Αιιά-
δα.» (Ζαένηεξ) 

«Θα ήζεια κα ήμμοκ ε Ηέιε. Έκα γεκκαίμ θαη 
εογεκηθυ θμνίηζη, πμο θαηάθενε κα ακηημεηςπί-
ζεη ηηξ δοζθμιίεξ πμο βνήθε ζηε δςή 
ηεξ.» (Ηάκηο) 

«Θα ήζεια κα ήμμοκ ε Ηέιε, γηαηί είκαη θαιυξ άκζνςπμξ, θμηκςκηθυξ θαη εοπάνηζημξ.» (Δςάκκα) 

«Θα ήζεια κα ήμμοκ ε Ηέιε, γηαηί είκαη ενςίδα εογεκηθή, αζηεία θαη ηαιακημφπα.» (Βακέη) 

«Θα ήζεια κα ήμμοκ ε Ηέιε, γηαηί είκαη θεκηνηθυξ μ νυιμξ αοηυξ.» (Θεθέιε) 

«Θα ήζεια κα είμαη μ μπαμπάξ ηεξ Ώσζέ. Ήηακ Ξμφνθμξ, αιιά ήηακ θαιυξ άκζνςπμξ θαη ζομπαζμφζε 
ημοξ Έιιεκεξ πμο έθογακ ιυγς ημο πμιέμμο.» (Ηάνημξ) 

«Θα ήζεια κα ήμμοκ ε Ηέιε, γηαηί έδεζε μηα πμιφ δοκαηή εμπεηνία ζηε δςή ηεξ.» (Αηνήκε) 

«Θα ήζεια κα ήμμοκ ε Ηέιε, γηαηί ζα είπα μηα πμιφ θαιή θίιε πμο ζα δηαβάδαμε θαη ζα παίδαμε μαδί. 
Απίζεξ, ζα είπα μηα ςναία θμφθια, ηε Ηειέθ, πμο ζα είπε ζοκαηζζεμαηηθή ζεμαζία γηα μέκα.» 

«Θα ήζεια κα ήμμοκ ε Ηέιε, γηαηί ζαομάδς ημ γεγμκυξ υηη με πμιφ θυπμ θαηάθενε κα θφγεη μαδί με ηεκ 
μηθμγέκεηά ηεξ απυ ηε Νμφνκε θαη κα ανπίζεη μηα κέα δςή ζηε Νάμμ, υπμο θη εθεί ήηακ δφζθμια θαη 
έπνεπε κα δείλεη ζάννμξ.» (Φίιηππμξ)  

«Θα ήζεια κα ήμμοκ ε Ηειέθ, γηαηί αγαπχ πάνα πμιφ ηηξ θμφθιεξ θαη ηα θμοθιάθηα. Θα ήμμοκ εγχ ε 

θμφθια θαη ηνία παηδηά ζα έπαηδακ μαδί μμο.» (Ναββίκα) 

«Θα ήζεια κα ήμμοκ μ παππμφξ ηεξ Ηέιεξ, γηαηί βμήζεζε ηαιαηπςνεμέκεξ μηθμγέκεηεξ, θονίςξ παηδηά, 

κα μπμοκ με αζθάιεηα ζηηξ μηθνέξ βάνθεξ θαη κα θφγμοκ ζηεκ Αιιάδα.» (Θηθυιαξ) 

«Θα ήζεια κα ήμμοκ ε Δηδχ, γηαηί μ‟ ανέζεη κα θάκς πανέα με μηθνυηενα παηδηά.» (Νφιηα) 

«Θα ήζεια κα ήμμοκ μ μπαμπάξ ηεξ Ηέιεξ, 

γηαηί υηακ ε μηθμγέκεηα έθογε θοκεγεμέκε ζηε 

Νάμμ, εθείκμξ δμφιερε πηίζηεξ, ακ θαη δεκ 

ήηακ αοηή ε δμοιεηά ημο. ηακ επέζηνεθε 
απυ ηε δμοιεηά, έβαδε ηα θμοναζμέκα ημο πυ-

δηα ζε μηα ηζίγθηκε ιεθάκε με κενυ, γηα κα λε-

θμοναζημφκ, θαη δηάβαδε ηεκ εθεμενίδα ημο 

γηα κα δεη ακ οπήνπακ κέα γηα ηεκ απειεοζέ-

νςζε ηεξ Η. Ώζίαξ. Ήηακ πμιφ δεμέκμξ με 

ηεκ παηνίδα ημο θαη πάκηα έιπηδε υηη ζα γο-

νίζεη ζε αοηή.» (Εςκζηακηίκμξ) 
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Ηάηη πμο μμο έθακε μεγάιε εκηύπωζε….. 

«Κ παππμφξ ηεξ Ηέιεξ θένζεθε ζακ ήνςαξ. Δεκ έθογε απυ ηε Νμφνκε. Έμεηκε γηα κα βμεζήζεη θαη 
άιιμοξ ακζνχπμοξ.» (Ώιελάκδνα, Ηάνημξ, Αηνήκε, Ζαένηεξ) 

«Ακηοπςζηάζηεθα με ηα ακηηθείμεκα ηεξ ηειεοηαίαξ ζειίδαξ. ΐνίζθμκηαη ζημ Ημοζείμ Ηηθναζηαηηθμφ 
Λμιηηηζμμφ. Αίπε θαη μηα πεηνμπμίεηε θμοβένηα, υπςξ αοηή πμο είπε ε Ηέιε» (Νηνάημξ) 

 «Ηε εκηοπςζίαζε υηη μη δφμ γηαγηάδεξ, ε Ηέιε θαη ε Ώσζέ, ζοκακηήζεθακ μεγάιεξ πάνε ζηεκ θμφθια, 
ηεκ Ηειέθ» (Ηάκηο) 

«Ημο έθακε μεγάιε εκηφπςζε ε ειεοζενία ζημ παηπκίδη ηςκ παηδηχκ.  Έπαηδακ ζθανθαιχκμκηαξ ζηα 
δέκηνα, θοκεγχκηαξ ζημ πμηάμη ηα βαηνάπηα θαη πεηχκηαξ κενάκηδηα μ έκαξ ζημ πανάζονμ ημο 
άιιμο!» (Φίιηππμξ) 

«Ημο έθακε μεγάιε εκηφπςζε υηη έκα μηθνυ θμνηηζάθη μπυνεζε κα ζθανθαιχκεη ζε ηυζμ ρειυ δέ-
κηνμ» (Δςάκκα) 

«Ημο έθακε εκηφπςζε υηη ε Ηέιε λακαβνήθε ηεκ θμφθια ηεξ μεηά απυ ηυζα πνυκηα!» (Θεθέιε) 

«Ακηοπςζηάζηεθα, υηακ ε Νίια βνήθε ηε Ηειέθ.» 

«Ημο έθακε εκηφπςζε ε ζθεκή πμο ε Ηέιε είκαη ζηε βάνθα πμο θεφγεη απυ ηε Νμφνκε. Ώπέκακηη είδε 
ηε θίιε ηεξ ηε Δηδχ με ηε ζεία ηεξ. Γ Δηδχ έμμηαδε ζακ κα είκαη μηθνυηενε απυ ηε Ηέιε, εθείκε ηε μέ-
να.» (Ηανθέιια) 

«Ημο έθακε μεγάιε εκηφπςζε υηη ε γηαγηά ηεξ ημφνθηθεξ μηθμγέκεηαξ, ε Ώσζέ, πανάηεζε ηα πνάγμαηα 
ηεξ ειιεκηθήξ μηθμγέκεηαξ πμο έμεκε ζημ ζπίηη πνηκ πάεη κα μείκεη ε δηθή ηεξ μηθμγέκεηα.» (Ναββίκα) 

«Ακηοπςζηάζηεθα, υηακ ε Ηειέθ γφνηζε απυ ημ Ώσδίκη θαη μπήθε λακά ζηεκ αγθαιηά ηεξ γηαγηάξ Ηέιεξ 
πμο ήηακ ζηεκ Ώζήκα.» (Θηθυιαξ, Νφιηα) 

«Ημο έθακε εκηφπςζε υηη ε Ηειίηα έθενε ζηε γηαγηά Ηέιε ηε Ηειέθ. Αθείκε ηεκ αγθάιηαζε ζακ κα ήηακ 
μηθνυ παηδί. Ώοηυ είκαη ζπάκημ θαη γίκεηαη μυκμ ακ έπεηξ πάζεη θάηη πμιφηημμ. Ώοηυ πμο ηεξ έθενε ε Ηε-
ιίηα ήηακ ζη‟ αιήζεηα πμιφηημμ γη‟ αοηή.» (Εςκζηακηίκμξ) 

Ιέιε θαη Ιειέθ 
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Ιηα ζθεκή ημο βηβιίμο πμο μμο άνεζε…… 

«Ημο άνεζε υηη ε γηαγηά ηεξ Ηέιεξ έπιελε μηα θμφθια γηα ηεκ εγγμκή ηεξ, 
γηα κα ηεκ έπεη εκζφμημ.» (Ώιελάκδνα) 

«Ημο άνεζε υηακ ε Ηειίηα βνήθε ηε Νίια θαη δηεγήζεθε ηεκ ηζημνία ηεξ γηα-
γηάξ ηεξ» (Αηνήκε) 

«Ημο άνεζε υηη ε γηαγηά θνάηεζε ηε Ηειέθ ζηεκ αγθαιηά ηεξ ζακ κα ήηακ 
αιεζηκυ μςνυ.» (Νηνάημξ) 

«Ημο άνεζε ε ζοκήζεηα ηεξ Ηέιεξ κα πεγαίκεη θάζε απυγεομα με ημοξ θί-
ιμοξ ηεξ ζημ πμηαμάθη θμκηά ζημ ζπίηη ηεξ, υπμο έπαηδακ βαηναπμμαπί-
εξ!» (Ηάκηο) 

«Ημο άνεζε ε ζθεκή πμο ε Ηέιε ζθανθάιςκε ζηα δέκηνα θαη υηακ ε ζεία 
ηεξ Δηδχξ έζηεηιε ηεκ θάνηα απυ ημ Λανίζη.» (Δςάκκα, Θεθέιε) 

«Γ αγαπεμέκε μμο ζθεκή είκαη υηακ ε γηαγηά ηεξ Ηέιεξ ηεξ πηεκίδεη ηα μαι-
ιηά.» (Βακέη) 

«Ηηα ζθεκή πμο μμο άνεζε ήηακ υηακ ε Ηέιε θαη ε Δηδχ δηάβαδακ με ηηξ χνεξ ηα βηβιία απυ ηεκ βηβιημ-
ζήθε ημο παηένα ηεξ Δηδχξ.» (Φίιηππμξ) 

«Ημο άνεζε υηη πεγαίκμκηαξ ζηε Νάμμ έθακακ μηα κέα ανπή. Κ μπαμπάξ ηεξ δμφιεοε πηίζηεξ θαη ε μαμά 
ηεξ άκμηλε έκακ θμφνκμ.» (Ηανθέιια) 

«Πάνεθα υηακ ζηγά ζηγά έθηηαλακ ημ θαηκμφνημ ζπίηη ημοξ.» (Ζαένηεξ) 

«Ημο άνεζε υηη ε μαμά ηεξ Ηέιεξ έθηηαπκε μπηζθυηα θαη ηα πμοιμφζε. Έηζη θαηάθενακ κα δήζμοκ μεηά 
ημκ πυιεμμ.» (Ηάνημξ) 

«Ημο υηη μ παππμφξ ηεξ Ηέιεξ δεκ έθογε απυ ηε Νμφνκε γηα ηεκ Αιιάδα, αιιά έμεηκε πίζς θαη βμεζμφ-
ζε ηηξ οπυιμηπεξ μηθμγέκεηεξ.» (Ναββίκα) 

«Ηηα απυ ηηξ αγαπεμέκεξ μμο ζθεκέξ ημο βηβιίμο ήηακ υηακ μενηθά απμγεφμαηα, ε Ηέιε θαη μη θίιμη ηεξ 
πήγαηκακ ζημ πμηάμη θαη έπαηδακ βαηναπμμαπίεξ.» (Θηθυιαξ) 

«Ημο άνεζακ ηα παηπκίδηα πμο έπαηδε ε Δηδχ με ηε Ηέιε.» (Νφιηα) 

«Ημο άνεζε ε ζθεκή ζηεκ μπμία εμθακίδεηαη ε Νίια. Ξα μαφνα ηεξ μαιιηά θομάηηδακ ζημ δνμζενυ αενάθη. 
Δίπια ηεξ ήηακ ηα δίδομα αγυνηα ηεξ. ηακ ε Ηειίηα έβαιε ημ βίκηεμ με ηε γηαγηά ηεξ, ηα παηδηά έβιεπακ 
με πνμζμπή θαη νςημφζακ ηε μαμά ημοξ.» (Εςκζηακηίκμξ) 
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 Ιηα ζθεκή ημο βηβιίμο πμο με ζογθίκεζε ή με έθακε κα γειάζω…… 

«Γέιαζα υηακ ε Δηδχ θμφκαγε ηε Ηέιε δοκαηά θαη ηα θμνίηζηα είπακ λεθανδηζηεί ζηα γέιηα.» (Ώιελάκδνα) 

«Γέιαζα υηακ μ Θίθμξ θμνυηδεοε ηε Ηέιε, γηαηί κυμηδε πςξ είκαη πημ ανγή απυ θείκμκ ζημ ηνέλημμ, αιιά 
υζμ εθείκμξ δεκ πνυζεπε, ε Ηέιε θαηάθενε κα ημκ πηάζεη...» (Φίιηππμξ) 

«Γ ζθεκή πμο με έθακε κα γειάζς ήηακ αοηή πμο μ παππμφξ θχκαδε απυ μαθνηά κα βάιμοκ γάια ζηα πμ-
ηήνηα, γηαηί έθενκε θμοιμφνηα απυ ημκ θμφνκμ γηα ηα παηδηά.» (Βακέη) 

«Νογθηκήζεθα ζηε ζθεκή πμο ε Ηέιε θμίηαλε ηε θςημγναθία ηεξ μηθμγέκεηάξ ηεξ θαη είπε: Θα μεκ λεπά-
ζεη υηη πνηκ απυ μαξ δμφζε μηα άιιε μηθμγέκεηα εδχ θαη υια αοηά ηεξ ακήθμοκ. Ώκ δεκ ένζμοκ εθείκμη κα 
μαξ βνμοκ, κα ημοξ βνεηξ εζφ θαη κα ημοξ ηα δχζεηξ. Ξμοξ αλίδεη κα ηα έπμοκ. Ξμοξ ακήθμοκ.» (Νηνάημξ) 

«Ηε ζογθίκεζε ε ζθεκή υπμο ε Ηειίηα ζοκάκηεζε ηε γηαγηά Ώσζέ θαη θμηηάδμκηακ πςνίξ κα πμοκ ηίπμηα 
γηα ιίγα ιεπηά.» (Ηάκηο) 

«Γ ζθεκή πμο με ζογθίκεζε πημ πμιφ είκαη υηακ ε γηαγηά λακαβνήθε ηεκ Ηειέθ.» (Δςάκκα, Θεθέιε) 

«Νογθηκήζεθα υηακ ε μηθνή Ώσζέ είδε ηεκ Ηέιε θαη ε Ηέιε βνήθε ηεκ Ηειέθ. Ήηακ πμιφ ζογθηκεηηθυ 
πμο λακαείδε ηεκ θμφθια ηεξ μεηά απυ πμιιά πνυκηα.» (Ηανθέιια)  

«Γέιαζα με ηηξ βαηναπμμαπίεξ. Νηεκαπςνήζεθα υηακ θακέκαξ δεκ βμεζμφζε ημοξ πνυζθογεξ, υηακ 
έθηαζακ ζηε Νάμμ. Γ μηθμγέκεηα ηεξ Ηέιεξ ηαιαηπςνήζεθε πμιφ.» (Ηάνημξ) 

«Γέιαζα με ηα παηδηά πμο πήγαηκακ ζημ πμηάμη θαη έπαηδακ βαηναπμμαπίεξ.» (Αηνήκε) 

«Γέιαζα με ηηξ βαηναπμμαπίεξ θαη ζογθηκήζεθα με ημ ηέιμξ ηεξ ηζημνίαξ.» (Ζαένηεξ) 

«Νογθηκήζεθα πμιφ υηακ ε γηαγηά Ώσζέ έδςζε ηεκ θμφθια ζηεκ Ηειίηα, γηα κα ηεκ πάεη ζηε γηαγηά πηα 
Ηέιε!» (Ναββίκα) 

«Νογθηκήζεθα, υηακ μ παππμφξ ηεξ Ηέιεξ έμεηκε πίζς γηα κα βμεζήζεη άιιεξ μηθμγέκεηεξ. Δεκ ήζειε κα 
δεη με ημκ θυβμ, έιεγε. Ήηακ αιεζηκυξ ήνςαξ.» (Νφιηα, Εςκζηακηίκμξ) 

«Γέιαζα, υηακ ε Ηέιε θαη ε Δηδχ πέηαγακ ε μία ζηεκ άιιε, απυ ηα πανάζονά ημοξ, κενάκηδηα!»   

(Θηθυιαξ) 



Τεφχοσ 20ο 

Ιοφνιοσ 2022 

Ιέιε θαη Ιειέθ 43 

                                   Ε ΡΝΜΘΓΟΕ ΠΜΡ ΒΖΒΘΖΜΡ 

 Γ Ηέιε δμφζε ζημ Ώσδίκημ ηεξ Η. Ώζίαξ. Λενκμφζε υμμνθα με ημοξ θίιμοξ ηεξ θαη ηεκ αγαπεμέκε 
ηεξ θμφθια ηε Ηειέθ. Ηε ηεκ θαιφηενε θίιε ηεξ, ηε Δηδχ, πενκμφζακ μαδί αλέπαζηεξ ζηηγμέξ. 

 Ηηα μένα είδε ημοξ γμκείξ ηεξ πακηθμβιεμέκμοξ. Ξεκ επυμεκε μένα έμαζε απυ ηε θίιε ηεξ πχξ 
έπνεπε κα εγθαηαιείρμοκ ημ ζοκημμυηενμ ηα ζπίηηα ημοξ, γηαηί μ Ξμφνθμξ ζηναηεγυξ Εεμάι είπε άζπεμα 
ζπέδηα γηα ημοξ Έιιεκεξ. Εαζχξ έθεογακ, έπαζε ηεκ θμφθια ηεξ. Κ παππμφξ δεκ έθογε μαδί ημοξ. Δεκ 
ημο άνεζε κα θμβάηαη. Δεκ έμαζακ πμηέ ηίπμηα γη‟ αοηυκ.... 

 ηακ έθηαζακ ζηεκ Αιιάδα, ζηε Νάμμ, δεκ ημοξ βμήζεζε θακείξ. Νηεκ ανπή, έθηηαλακ έκα μηθνυ 
θαμανάθη γηα κα θμημμφκηαη μυκμ. Γ μαμά θαη ε γηαγηά έθηηαπκακ θμοιμφνηα θαη ηα πμοιμφζακ. Νηγά ζηγά, 
άκμηλακ έκακ θμφνκμ θαη ημκ βάθηηζακ «Ηειέθ». Κ μπαμπάξ βνήθε δμοιεηά ζακ πηίζηεξ. Έθηηαλακ, ζηγά 
ζηγά, έκα ζπίηη θαη ε Ηέιε έθηηαλε μηα θαηκμφνηα Ηειέθ, πανυμμηα με ηεκ αιεζηκή. Νημ ζπμιείμ ηεκ θμ-
νυηδεοακ θαη ηεκ έιεγακ «Ξμονθάθη» ή «πνμζθογάθη». 

 Νημ ζπίηη ημοξ ζημ Ώσδίκη εγθαηαζηάζεθε ε μηθμγέκεηα ηεξ Ώσζέ. Κ μπαμπάξ ηεξ ήηακ γηαηνυξ θαη 
δεκ λεπχνηδε ημοξ ακζνχπμοξ απυ ηεκ εζκηθυηεηα ή ηε ζνεζθεία. Ηηα μένα μάιηζηα, μ μπαμπάξ έθενε 
ζημ ζπίηη έκα μνθακυ Αιιεκάθη πμο ημ μεγάιςζακ ζακ δηθυ ημοξ παηδί. Ηε ημκ Θηθυια έμαζακ κα μηιάκε 
ειιεκηθά! 

 Γ Ώσζέ βνήθε πεηαμέκε θαη ιενςμέκε ηε Ηειέθ. Γ μαμά ηεξ ηεκ έπιοκε θαη ηε δηυνζςζε. Ηε ημκ 
θαηνυ ε Ώσζέ άθεζε αοηή ηεκ θμφθια ζηεκ άθνε, αθμφ πήνε γηα δχνμ μηα άιιε θαηκμφνηα θαη εκηοπςζηαθή. 
Γ παιηά θμφθια θαηέιελε ζε έκα μπαμφιμ ηεξ μαμάξ ηεξ, υπμο θνφβμκηακ υια ηα ακηηθείμεκα πμο 
έμεηκακ απυ ηεκ ειιεκηθή μηθμγέκεηα. 

 Γ Ώσζέ ήηακ 50 πνυκςκ, υηακ έμαζε γηα ημ πενηεπυμεκμ ημο μπαμφιμο... Οπμζπέζεθε ζηε μαμά ηεξ 
υηη ζα βνεη ηεκ μηθμγέκεηα ηςκ Αιιήκςκ θαη ζα ημοξ δχζεη ηα πνάγμαηά ημοξ. 

 Γ Νίια, ε εγγμκή ηεξ Ώσζέ, ζπμφδαζε ηζημνηθυξ θαη βνήθε ηε Ηειίηα, ηεκ εγγμκή ηεξ Ηέιεξ. Γ Ηε-
ιίηα πήγε ζηεκ Ξμονθία μεηαθένμκηαξ έκα βίκηεμ ζημ μπμίμ ε γηαγηά Ηέιε δηεγείηαη ηεκ ηζημνία ηεξ μηθμ-
γέκεηάξ ηεξ. Γ ζοκάκηεζε ηεξ ειιεκηθήξ με ηεκ ημονθηθή μηθμγέκεηα ήηακ πμιφ ζογθηκεηηθή θαη γεμάηε 
εθπιήλεηξ… 

 

 

 

ζμη δηαβάζεηε ημ βηβιίμ, μπμνείηε κα μπείηε ζημ Αθπαη-
δεοηηθυ Λνυγναμμα ηςκ εθδυζεςκ Δηυπηνα θαη κα ζοκε-
πίζεηε ημ ηαλίδη με ηε Ηέιε θαη ηεκ Ηειέθ: 

https://ftp.dioptra.gr/MELH%20KAI%
20MELEK_EKPAIDEYTIKO_PROGRAMMA.pdf 

 

Πμ Soundtrack ημο βηβιίμο:  

 Ηαίγμμαη θαίγμμαη 

 Από λέκμ ηόπμ 

 Ιεκελέδεξ θαη δμομπμύιηα (Νμιίηηθμ) – Ηαηενίκα Ναπαδμπμύιμο 

 Έπε γεηα Νακαγηά 

https://ftp.dioptra.gr/MELH%20KAI%20MELEK_EKPAIDEYTIKO_PROGRAMMA.pdf
https://ftp.dioptra.gr/MELH%20KAI%20MELEK_EKPAIDEYTIKO_PROGRAMMA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aXJQmTSptCc
https://www.youtube.com/watch?v=TXcAfh6UnD8&list=PL1WjgrWW0Y0J3zlrAnqHXH61g-h51Qugm
https://www.youtube.com/watch?v=O7oP8tYKXKk&list=PL1WjgrWW0Y0J3zlrAnqHXH61g-h51Qugm&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=TYrhSSC2Ex8&list=PL1WjgrWW0Y0J3zlrAnqHXH61g-h51Qugm&index=6
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100 πνόκηα από ηε Ιηθναζηαηηθή θαηαζηνμθή 

  Θομόμαζηε...Γμπκεόμαζηε….. Οοκεπίδμομε…!!! * 

Ακθνά Καραμουςαντά  Ε2 

Ειρινθ Βακόνδιου  Δ2  

Σφλια Φωτάκθ Δ2  

Κωνςταντίνοσ Παπαθλιοφ Ε2  

Νάςια Μπουλοφκθ Ε2  

Καλό  

Καλοκαίρι!!!  

 *Οεμηκάνημ ΗΝΓ Κ. Ηίμο 


