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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Στα πλαίσια των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος
2015 - 2016 αποφασίσαμε με μαθητές από τα τμήματα Β1 και Β2 να συνεχίσουμε το
πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης « Οι δρόμοι της πόλης μας έχουν τη
δική τους ιστορία » που είχαμε ξεκινήσει να υλοποιούμε κατά το σχολικό έτος
2014 - 2015. Το πρόγραμμα αφορούσε το τοπικό περιβάλλον και αναφερόταν στα
οδωνύμια της Νέας Περάμου, δηλαδή στα ονόματα των οδών της πόλης μας που περιλαμβάνονταν νότια από την οδό 28ης Οκτωβρίου (Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, ΠΕΟΑΚ) ανάμεσα στα σχολεία της πόλης μας, δηλαδή ανάμεσα στο 1ο - 3ο
Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο - Λύκειο. Επιπλέον, είχαμε εξετάσει και τα ονόματα 8 οδών, εκτός των προαναφερθέντων ορίων, επειδή ήταν δρόμοι κατοικίας των
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα μαθητών.
Οι μαθητές, αναζητώντας πληροφορίες για αυτά τα ονόματα των δρόμων, συγκέντρωσαν υλικό που δεν κατάφεραν, λόγω έλλειψης χρόνου, να αξιοποιήσουν κατά
το προηγούμενο σχολικό έτος. Έτσι, μετά από το ενδιαφέρον που έδειξαν οι ίδιοι οι
μαθητές, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε το υπάρχον υλικό και να συνεχίσουμε
το πρόγραμμα, αναζητώντας παράλληλα πληροφορίες για οδωνύμια και σε ευρύτερα
όρια. Η νέα περιοχή που οριοθετήσαμε για το σχολικό έτος 2015 - 2016 περιλαμβάνει
τα οδωνύμια βόρεια της 28ης Οκτωβρίου μέχρι τη σιδηροδρομική γραμμή. Συγκεκριμένα, εξετάσαμε τα οδωνύμια από το Κουλουριώτικο μονοπάτι (δυτικά) μέχρι την
οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού (Ακρογιάλι, ανατολικά) και από την οδό Δ. Τσάτσου
και Γ. Παπανδρέου (βόρεια) μέχρι την οδό 28ης Οκτωβρίου (νότια). Επιπλέον, ανατρέξαμε στο παρελθόν και μάθαμε για τους δρόμους στην αρχαία Ελλάδα και για την
οδοσήμανσή τους. Τέλος, περπατήσαμε στους «δρόμους της τέχνης», αναζητώντας
δρόμους που έγιναν τραγούδια ή που απεικονίστηκαν σε πίνακες ζωγραφικής ή που
έγιναν τόποι για να εκφράσουν οι καλλιτέχνες τη δημιουργική τους φαντασία.
Στα πλαίσια της εργασίας του Β μέρους οι μαθητές:
1. έγραψαν και απέστειλαν επιστολή στον διοικητή της Σχολής Πυροβολικού, για
να ενημερωθούν για τη δράση του Θωμά Γεωργιάδη, το όνομα του οποίου
έχει δοθεί σε οδό της πόλης αλλά και στο στρατόπεδο
2. εξέτασαν τον τοπογραφικό χάρτη της πόλης και οριοθέτησαν τη νέα περιοχή
που θα ερευνούσαν για τα οδωνύμιά της
3. χωρίστηκαν σε ομάδες και αναζήτησαν πληροφορίες στο διαδίκτυο για την ιστορία των οδωνυμίων, καθώς και για τραγούδια (στα ελληνικά, τα αγγλικά,
τα γαλλικά και τα ιταλικά) ή για πίνακες ζωγραφικής που απεικονίζουν δρόμους
4. επισκέφθηκαν τη Σχολή Πυροβολικού
5. εμπνεύστηκαν και δημιούργησαν
6. κατέγραψαν όλο το υλικό που συγκέντρωσαν
Το Β μέρος της εργασίας μας δεν ολοκληρώνει ακόμα το σύνολο των οδωνυμίων
της πόλης μας. Ελπίζουμε πάντως πως η ιστορία των δρόμων της πόλης μας θα ολοκληρωθεί μελλοντικά από τους ίδιους μαθητές ή θα αποτελέσει ερέθισμα για άλλους
που θα θελήσουν να συνεχίσουν την εργασία μας.
Θέλουμε να επισημάνουμε ότι τυχόν παραλείψεις ή λάθη δεν έγιναν σκόπιμα.

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ
Κυριακίδου Μαργαρίτα ΠΕ02
Τριβέλλα Ελένη ΠΕ01
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
«……… Οι δρόμοι μιας πόλης !
Οι δρόμοι της δικής μας πόλης, της Νέας Περάμου Αττικής! Δρόμοι που ενώνουν την
πόλη μας και τους ανθρώπους της με άλλες πόλεις και ανθρώπους. Δρόμοι που κουβαλούν μνήμες από τη μητέρα - πόλη Πέραμο, δρόμοι που ενώνουν το παρελθόν με
το παρόν αλλά και το μέλλον. Δρόμοι που έχουν κάτι να πουν στους περαστικούς. Ας
ακούσουμε τι έχουν να μας πουν κάποιοι από αυτούς……….»

Έτσι άρχισε η περιήγηση μας στους δρόμους της Νέας Περάμου. Χρήσιμη περιήγηση, αφού μας έδωσε τη δυνατότητα να «περπατήσουμε» μέσα στον χρόνο και να
γνωρίσουμε σελίδες από την ιστορία της πατρίδας και της πόλης μας. Και επειδή υπάρχουν ακόμα πολλοί δρόμοι της πόλης μας με τη δική τους ιστορία, συνεχίζουμε
την περιήγησή μας σε νέους δρόμους. Δρόμους μικρούς ή μεγάλους, που μας οδηγούν πέρα από τα αρχικά όρια του πρώτου προσφυγικού συνοικισμού του 1925 και
μας φέρνουν στις περιοχές που σταδιακά επεκτάθηκε η πόλη μας.
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Α. ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ , Β ΜΕΡΟΣ
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Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΑΜΕ (Β ΜΕΡΟΣ)

1. Δ: Κουλουριώτικο μονοπάτι , Β: Δ. Τσάτσου - Γ. Παπανδρέου , Ν: 28ης Οκτωβρίου

2. Β: Δ. Τσάτσου - Γ. Παπανδρέου, Ν:

28ης Οκτωβρίου,

Α: Παλαιών Πατρών Γερμανού
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ΤΑ ΟΔΩΝΥΜΙΑ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΑΜΕ ,

Β ΜΕΡΟΣ

1. ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ

Ο Αλέξανδρος Γ΄ο Μακεδών (356 - 323 π.Χ.) ή Αλέξανδρος Μέγας ήταν βασιλιάς της Μακεδονίας. Γεννήθηκε στην Πέλλα της Μακεδονίας τον Ιούλιο του 356 π.Χ..
Πατέρας του ήταν ο βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος Β' και μητέρα του η Ολυμπιάδα, κόρη του βασιλιά της Ηπείρου Νεοπτόλεμου. Σε ηλικία 13 ετών μαθήτευσε κοντά
στον Αριστοτέλη, που του ενέπνευσε την αγάπη για το ελληνικό πνεύμα και τον πολιτισμό. Ο Αλέξανδρος, για να δείξει την ευγνωμοσύνη του σε αυτόν, έλεγε πως στον
πατέρα του χρωστούσε «το ζην» και στον δάσκαλό του «το ευ ζην». Ακολουθώντας
τον πατέρα του στις συζητήσεις με ξένους πρεσβευτές και στις εκστρατείες, απέκτησε
πολιτική και στρατιωτική ωριμότητα και έτσι, σε ηλικία 18 ετών, διακρίθηκε στη μάχη
της Χαιρώνειας (338 π.Χ.) ως διοικητής στρατιωτικού σώματος.
Μετά τη δολοφονία του πατέρα του, έγινε βασιλιάς της Μακεδονίας σε ηλικία 20
ετών (336 π.Χ.). Αρχικά, αντιμετώπισε με επιτυχία τις οργανωμένες συνωμοσίες εναντίον του και στη συνέχεια εκστράτευσε εναντίον των πόλεων της Νότιας Ελλάδας, οι
οποίες είχαν επαναστατήσει μετά τον θάνατο του Φιλίππου. Οι πόλεις αναγκάστηκαν
να του δηλώσουν υποταγή και να τον ανακηρύξουν, σε συνέδριο στην Κόρινθο, ως
ηγεμόνα της Ελλάδας και αρχιστράτηγο της εκστρατείας κατά των Περσών. Για να
απαλλάξει το βασίλειό του από κάθε κίνδυνο, πριν από την εκστρατεία εναντίον των
Περσών, επιτέθηκε εναντίον των βαρβαρικών φυλών βόρεια της Μακεδονίας (335
π.Χ.) και έφθασε ως τον Δούναβη. Στη συνέχεια, αναγκάστηκε να έλθει για δεύτερη
φορά στη Νότιο Ελλάδα, όταν οι Θηβαίοι και οι Αθηναίοι επαναστάτησαν και, αφού
κατέστειλε και αυτή την ανταρσία, επέστρεψε στη Μακεδονία.
Την άνοιξη του 334 π.Χ., με 50.000 πεζούς και 6.000 ιππείς, προχώρησε από τη
Θράκη στον Ελλήσποντο και από εκεί, με στόλο 120 πολεμικών και πολλών άλλων
βοηθητικών πλοίων, έφτασε στην Τροία, όπου επισκέφθηκε τον τάφο του Αχιλλέα
και έκανε θυσίες. Η πρώτη νικηφόρα μάχη με τους Πέρσες δόθηκε στον Γρανικό ποταμό (334 π.Χ.). Στη συνέχεια, ο Αλέξανδρος προχώρησε νότια και απελευθέρωσε τις
ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας. Τον χειμώνα του 334 π.Χ. έφτασε στην πόλη
Γόρδιο, όπου έκοψε με το σπαθί του τον γόρδιο δεσμό, για τον οποίο η παράδοση
έλεγε πως όποιος τον έλυνε θα κυρίευε την Ασία. Την άνοιξη του 333 π.Χ. έφτασε
στην Κιλικία και μετά συνέχισε την πορεία του προς τη Συρία. Συγκρούστηκε νικηφόρα για δεύτερη φορά με τους Πέρσες στην Ισσό της Κιλικίας (333 π.Χ.), ανάγκασε σε
φυγή τον βασιλιά Δαρείο και αιχμαλώτισε την οικογένεια του. Έπειτα, προχώρησε νότια και κατέλαβε τη Φοινίκη, την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο, όπου αποφάσισε την
ίδρυση της Αλεξάνδρειας κοντά στις εκβολές του ποταμού Νείλου. Επιστρέφοντας
στην Ασία, νίκησε πάλι στα Γαυγάμηλα τους Πέρσες (331 π.Χ.) και, μετά τη δολοφονία του Δαρείου από τον σατράπη της Βακτριανής Βήσσο, κατέκτησε ολόκληρη την
Περσία. Προχώρησε ανατολικά και το 327 π.Χ. έφτασε στην αρχαία Ινδία, όπου νίκησε τον βασιλιά Πώρο. Οι στρατιώτες του όμως, κουρασμένοι από τις συνεχείς μάχες,
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αρνήθηκαν να προχωρήσουν και έτσι αναγκάσθηκε να σταματήσει την πορεία του
ανατολικά. Ένα μέρος του στρατού του, με επικεφαλής τον ναύαρχο Νέαρχο, το έστειλε με πλοία πίσω στην Περσία, ενώ ο ίδιος με το υπόλοιπο στράτευμα, μέσα από
την έρημο Γεδρωσία, επέστρεψε επίσης στην Περσία.
Για να διοικήσει με επιτυχία τη μεγάλη σε έκταση επικράτειά του, αποφάσισε να
συμφιλιώσει τους Πέρσες ευγενείς με τους Έλληνες. Παντρεύτηκε την κόρη του Δαρείου και παρακίνησε τους αξιωματικούς και τους στρατιώτες του να παντρευτούν
γυναίκες από την Περσία. Νωρίτερα (327 π.Χ.) είχε παντρευτεί τη Ρωξάνη, κόρη του
τοπικού ηγεμόνα της Βακτριανής, η οποία του χάρισε και τον μοναδικό του απόγονο,
τον Αλέξανδρο Δ', ο οποίος γεννήθηκε δύο μήνες μετά τον θάνατό του και σκοτώθηκε σε ηλικία 12 ετών με διαταγή του Κάσσανδρου, σφετεριστή του θρόνου της Μακεδονίας. Οι πολλές διοικητικές φροντίδες, οι κόποι και ο θάνατος του πιο στενού του
φίλου Ηφαιστίωνα, έφθειραν την υγεία του Αλέξανδρου, που αρρώστησε βαριά και
πέθανε στη Βαβυλώνα σε ηλικία 32 ετών (10 ή 11 Ιουνίου 323 π.Χ.).
Μετά τον θάνατο του το κράτος του διαμοιράστηκε μεταξύ των στρατηγών του
και παράκμασε, αλλά το εκπολιτιστικό έργο του δε χάθηκε. Οι κατακτήσεις του βοήθησαν στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στις χώρες της Ασίας και της Αιγύπτου
και η ελληνική γλώσσα έγινε διεθνής. Οι Αλεξανδρινοί χρόνοι αποτελούν το τέλος της
κλασσικής αρχαιότητας και την αρχή της περιόδου που είναι γνωστή ως «Ελληνιστική
περίοδος».

2. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ , πεζόδρομος

Ο Mανόλης Aνδρόνικος (1919 - 1992) ήταν ένας από τους σημαντικότερους
Έλληνες αρχαιολόγους. Γεννήθηκε στην Προύσα στις 23 Οκτωβρίου 1919. Ο πατέρας
του καταγόταν από Σάμο και η μητέρα του από την Ίμβρο. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη. Το 1936 μπήκε
στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ενδιαφέρθηκε για την
αρχαιολογία. Από φοιτητής εργάστηκε ως βοηθός δίπλα στον καθηγητή του Κωνσταντίνο Ρωμαίο στην ανασκαφή της Βεργίνας. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών
του, διορίστηκε φιλόλογος σε γυμνάσιο του Διδυμότειχου (1941) και στη συνέχεια
διέφυγε στη Μέση Ανατολή και πήρε μέρος στις εκεί πολεμικές επιχειρήσεις του Ελληνικού Στρατού. Μετά τον πόλεμο επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και το 1949 διορίστηκε επιμελητής αρχαιοτήτων στην εφορεία Κεντρικής Μακεδονίας. Το διάστημα
1954 - 1955 μετεκπαιδεύτηκε στην Οξφόρδη, το 1957 εξελέγη υφηγητής της Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το 1961 έκτακτος καθηγητής της Β΄ έδρας
Αρχαιολογίας και το 1964 τακτικός καθηγητής στην ίδια έδρα.
Πραγματοποίησε πολλές ανασκαφικές έρευνες στη Βέροια, τη Νάουσα, το Κιλκίς,
τη Χαλκιδική, τη Θεσσαλονίκη, αλλά οι σημαντικότερες ανασκαφές του έγιναν στη
Βεργίνα, όπου ανέσκαψε το σημαντικότατο νεκροταφείο τύμβων των γεωμετρικών
χρόνων και το ελληνιστικό ανάκτορο. Στις 8 Νοεμβρίου 1977 στη Βεργίνα έφερε στο
φως τον ασύλλητο μακεδονικό τάφο ΙΙ της Μεγάλης Τούμπας και υποστήριξε ότι στο
μνημείο αυτό είχε ταφεί ο βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος Β΄(359 -336 π.Χ.). Η ε-
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πιστημονική μελέτη (2010) των οστών που βρέθηκαν στον τάφο απέδειξε ότι τα ευρήματα ήταν συμβατά με τον Φίλιππο Β . Η σημασία του μνημείου είναι μέχρι σήμερα
πολύ μεγάλη και η ανασκαφή του θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες αρχαιολογικές
ανακαλύψεις του 20ού αιώνα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ο Ανδρόνικος υπήρξε μέλος του Αρχαιολογικού Συμβουλίου, της Αρχαιολογικής
Εταιρείας Αθηνών, της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου του Βερολίνου και της Association Internationale des Critiques d'
Art. Διετέλεσε επίσης κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1968 - 1969). Το 1992 του απονεμήθηκε ο Μεγαλόσταυρος του Φοίνικος.
Πέθανε στις 30 Μαρτίου 1992.
Ο Βρετανός ιστορικός Νίκολας Χάμοντ, αναφερόμενος στο έργο του Ανδρόνικου,
είχε δηλώσει: «Ήταν ο εξαιρετικός ανασκαφέας, μελετητής και ιστορικός τέχνης της
γενιάς του, που ανέτρεψε άρδην την αντίληψή μας για την αρχαία Μακεδονία σε τέτοιο βαθμό που ποτέ δεν θα υπάρξει όμοιός του».

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ

Ο Αριστοτέλης ήταν αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος και ο σημαντικότερος από τους
διαλεκτικούς της αρχαιότητας. Γεννήθηκε το 384 π.Χ. στα Στάγειρα της Χαλκιδικής.
Σε ηλικία 17 ετών ήρθε στην Αθήνα και έγινε μαθητής του Πλάτωνα για 20 χρόνια
(367 - 347π.Χ.) μέχρι τον θάνατο του δασκάλου του, οπότε έφυγε από την Αθήνα και
εγκαταστάθηκε στην Άσσο της Μικράς Ασίας, απέναντι από τη Λέσβο, όπου δίδαξε
για τρία χρόνια. Το διάστημα 345 - 342 π.Χ. δίδαξε στη Μυτιλήνη. Το 342 π.Χ., με
εντολή του βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου Β, ανέλαβε τη διδασκαλία του
13χρονου Αλεξάνδρου, χρησιμοποιώντας ως παιδευτικό μέσο τα έπη του Ομήρου.
Έμεινε έξι χρόνια στη μακεδονική αυλή και το 335 π.Χ. επέστρεψε στην Αθήνα, όπου
ίδρυσε δική του φιλοσοφική σχολή ανάμεσα στον Λυκαβηττό και τον Ιλισό. Με χρήματα που του έδωσε ο Αλέξανδρος, έχτισε μεγαλόπρεπα οικήματα και στοές, που ονομάστηκαν «περίπατοι». Ίσως γι' αυτό η σχολή του ονομάστηκε «Περιπατητική» και
οι μαθητές του «Περιπατητικοί φιλόσοφοι».
Η οργάνωση της σχολής είχε γίνει κατά τα πρότυπα της Πλατωνικής Ακαδημίας.
Τα μαθήματα για τους προχωρημένους μαθητές γίνονταν το πρωί («εωθινός περίπατος») και για τους αρχάριους το απόγευμα («περί το δειλινόν», «δειλινός περίπατος»). Η πρωινή διδασκαλία ήταν καθαρά φιλοσοφική («ακροαματική») και η απογευματινή «ρητορική». Η σχολή του διέθετε μεγάλη βιβλιοθήκη, η οποία χρησίμευσε
αργότερα ως πρότυπο για τις βιβλιοθήκες της Περγάμου και της Αλεξάνδρειας. Επίσης, διέθετε χάρτες και όργανα για τη διδασκαλία των φυσικών μαθημάτων, γι’ αυτό
σύντομα έγινε ονομαστό κέντρο επιστημονικής έρευνας.
Το 323 π.Χ., μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι οπαδοί του αντιμακεδονικού κόμματος τον κατηγόρησαν για ασέβεια. Για να αποφύγει τη δίκη, κατέφυγε
με την οικογένειά του στη Χαλκίδα, όπου πέθανε από στομαχικό νόσημα μεταξύ 1 22 Οκτωβρίου του 322 π.Χ. . Το σώμα του μεταφέρθηκε στα Στάγειρα, όπου έγινε η
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ταφή του με μεγάλες τιμές. Η σχολή του εξακολούθησε να λειτουργεί και μετά τον
θάνατό του από τον μαθητή του Θεόφραστο, που ο ίδιος είχε ορίσει ως Διευθυντή.
Τα έργα του Αριστοτέλη αναφέρονταν σε πολλά είδη επιστημών, όπως φυσική,
βιολογία, ζωολογία, μεταφυσική, λογική, ηθική, ποίηση, θέατρο, μουσική, ρητορική,
πολιτική κ.α. και προκαλούν τον θαυμασμό για τον όγκο και την ποιοτική αξία τους.
Από το τεράστιο έργο του τελικά σώθηκαν 47 βιβλία και μερικά αποσπάσματα. Μαζί
με τον Πλάτωνα αποτελεί σημαντική μορφή της φιλοσοφικής σκέψης του αρχαίου
κόσμου και με τη διδασκαλία του επέδρασε βαθύτατα στη δυτική φιλοσοφική και επιστημονική σκέψη.

4. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ

Ο Αριστοφάνης (περίπου 445 - 385 π.Χ.) θεωρείται ο διαμορφωτής και ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της αρχαίας ελληνικής κωμωδίας. Έγραψε 46 κωμωδίες, από
τις οποίες σώζονται 11 ακέραιες και περισσότερα από 900 αποσπάσματα. Γεννήθηκε
στον δήμο Κυδαθηναίων της Αθήνας (τη σημερινή Πλάκα) το 445 π.Χ. περίπου και
πέθανε στα μέσα της δεκαετίας του 380 π.Χ.. Για τη ζωή του ελάχιστα μας είναι γνωστά. Εκτός από τη γενική μόρφωση, γνώριζε άριστα τα έργα των προηγούμενων ποιητών και φρόντισε να τελειοποιηθεί στη σκηνική τέχνη. Παρακολούθησε με ενδιαφέρον την πολιτική και κοινωνική ζωή της Αθήνας, σατιρίζοντας στα έργα του τα μειονεκτήματα προσώπων και καταστάσεων της εποχής του. Ήταν πνευματώδης ευφυολόγος, χιουμορίστας και καυτηρίαζε με μεγάλη τόλμη τους δημαγωγούς, τους σοφιστές και τον δήμο της Αθήνας. Σε ηλικία 18 χρόνων, έγραψε το πρώτο του έργο, τους «Δαιταλής» , κερδίζοντας το 2 ο βραβείο (427 π.X.) και, σε ηλικία
20 χρόνων, τους « Αχαρνής» με ψευδώνυμο Kαλλίστρατος, λόγω του νεαρού της ηλικίας του. Έλαβε συνολικά 10 πρώτα βραβεία στους σχετικούς θεατρικούς διαγωνισμούς. Οι σωζόμενες κωμωδίες του είναι: Αχαρνής (425 π.Χ.), Ιππής
(424 π.Χ.), Νεφέλες (423 π.Χ.), Σφήκες (422 π.Χ.), Ειρήνη (421 π.Χ.), Όρνιθες (414
π.Χ.), Λυσιστράτη (411 π.Χ.), Θεσμοφοριάζουσες (411 π.Χ.), Βάτραχοι (405 π.Χ.),
Εκκλησιάζουσες (393-391 π.Χ.), Πλούτος (388 π.Χ.).
Οι κωμωδίες του Aριστοφάνη έχουν πολιτική διάσταση, απηχούν την πνευματική
και πολιτική ζωή της Aθήνας του 5ου π.Χ. αιώνα και διακρίνονται για την καυστική σάτιρα και τη λεπτή ειρωνεία, τις άσεμνες σκηνές με τις χοντροκομμένες χειρονομίες,
την τολμηρή φαντασία και την ελευθερία έμπνευσης. Tα πρόσωπα των κωμωδιών του είναι συνήθως πολυάριθμα, αλλά ο κύριος ήρωας, που είχε διαφορετικό
σε κάθε έργο όνομα, είναι ο μέσος Aθηναίος πολίτης, που αγανακτεί με ό,τι κακό
συμβαίνει στην πολιτική και κοινωνική ζωή και επιτίθεται με τόλμη στους πολιτικούς
και στρατιωτικούς ηγέτες της εποχής. Τα έργα του Αριστοφάνη είχαν σημαντική επίδραση σε μεταγενέστερους συγγραφείς.
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5. ΒΑΡΝΑΛΗ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ , πεζόδρομος

«Οι μοιραίοι», Χειρόγραφο ποίημα του Βάρναλη

O Κώστας Βάρναλης (1884 - 1974) ήταν Έλληνας ποιητής, πεζογράφος, δοκιμιογράφος και μεταφραστής. Γεννήθηκε στον Πύργο της Βουλγαρίας (το σημερινό
Μπουργκάς). Το 1898 τελείωσε το Ελληνικό Σχολείο και συνέχισε την εκπαίδευσή του
στη Φιλιππούπολη. Αργότερα, ήρθε στην Αθήνα, για να σπουδάσει φιλολογία, και πήρε μέρος στη διαμάχη για το γλωσσικό ζήτημα ως υποστηρικτής των δημοτικιστών.
Το 1908 πήρε το πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και άρχισε να εργάζεται
στην εκπαίδευση, στην αρχή στο ελληνικό διδασκαλείο του Πύργου και στη συνέχεια
σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα (Αμαλιάδα, Μέγαρα, κ.λ.π.). Εργάστηκε για βιοποριστικούς λόγους και ως δημοσιογράφος και από το 1910 ασχολήθηκε με τη λογοτεχνική
μετάφραση. Πήρε μέρος στον Β΄Βαλκανικό Πόλεμο (1913) και αργότερα πήγε στο
Παρίσι (1919) με υποτροφία, όπου παρακολούθησε μαθήματα φιλοσοφίας, φιλολογίας και κοινωνιολογίας. Τότε προσχώρησε στον μαρξισμό και τον διαλεκτικό υλισμό.
Το 1924 δίδαξε νεοελληνική λογοτεχνία στην Παιδαγωγική Ακαδημία υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Γληνού, θέση από την οποία παύθηκε το 1926, οπότε έφυγε για τη
Γαλλία. Στην Γερμανική Κατοχή έλαβε μέρος στην Εθνική Αντίσταση ως μέλος
του ΕΑΜ. Τιμήθηκε το 1956 από την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών και το 1959 με
το βραβείο Ειρήνης Λένιν. Πέθανε στις 16 Δεκεμβρίου 1974.
Το έργο του είναι γραμμένο στη δημοτική, χαρακτηρίζεται από το ενδιαφέρον του
για τον σύγχρονο άνθρωπο και διαθέτει λυρική φαντασία και σατιρική διάθεση. Ποιήματά του έχουν μελοποιηθεί.

6. ΒΕΝΕΖΗ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ

Ο Ηλίας Βενέζης (λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Ηλία Μέλλου (1904 - 1973) ήταν
συγγραφέας που γεννήθηκε στις Κυδωνιές (Αϊβαλί) της Μικράς Ασίας, όπου έζησε τα
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πρώτα χρόνια της ζωής του. Με το ξέσπασμα του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου (1914 1918), ο πατέρας του και μια αδερφή του αποκλείστηκαν στη Μικρά Ασία, ενώ η υπόλοιπη οικογένεια κατέφυγε στη Μυτιλήνη, όπου ο συγγραφέας γράφτηκε στο Γυμνάσιο. Το 1919 επέστρεψαν στο Αϊβαλί, εκτός από την αδελφή του Άρτεμη που πέθανε από επιδημία γρίππης στη Μυτιλήνη. Το 1922 ο Βενέζης, που μόλις είχε τελειώσει το Γυμνάσιο, αιχμαλωτίστηκε από τους Τούρκους και αναγκάστηκε να υπηρετήσει
για 14 μήνες στα τάγματα εργασίας στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Αφέθηκε ελεύθερος το 1923 και επέστρεψε στη Μυτιλήνη, όπου εργάστηκε αρχικά ως υπάλληλος
του Υπουργείου Γεωργίας και μετά ως υπάλληλος στις τράπεζες Εθνική και Ελλάδος.
Εγκαταστάθηκε λόγω μετάθεσης στην Αθήνα και εργάστηκε στην Τράπεζα Ελλάδος
ως το 1957. Δύο χρόνια πριν από την αποχώρησή του (1955), με παρότρυνση του
τότε διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος Ξενοφώντα Ζολώτα, έγραψε το «Χρονικό της
Τραπέζης της Ελλάδος», στο οποίο εξιστορεί την πρώτη 25ετία της Τράπεζας. Κατά
τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής συνελήφθη από τα S.S. και κλείστηκε στις φυλακές Αβέρωφ. Γλύτωσε την εκτέλεση και απελευθερώθηκε 23 ημέρες αργότερα, μετά
από τις εκκλήσεις του πνευματικού κόσμου της εποχής του. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο
πόλεμο είχε ενεργό ρόλο στην πνευματική ζωή της χώρας αναλαμβάνοντας σημαντικές θέσεις. Το 1957 εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Πέθανε στην Αθήνα μετά
από πολύχρονη ασθένεια και τάφηκε στη Μήθυμνα της Λέσβου. Σύμφωνα με την επιθυμία του, ο τάφος του είναι ανώνυμος με μοναδική επιγραφή τη λέξη «ΓΑΛΗΝΗ».
Ο Βενέζης έγινε γνωστός για τα μυθιστορήματά του «Το νούμερο 31328», που
εμπνεύστηκε από την εμπειρία του στα τάγματα εργασίας στην Ανατολή, «Αιολική
Γη», «Έξοδος», «Ωκεανός» και «Γαλήνη», για το οποίο τιμήθηκε με το Α΄Κρατικό
Βραβείο Λογοτεχνίας και τον Έπαινο της Ακαδημίας Αθηνών (1940). Έγραψε επίσης
διηγήματα, ιστορικές μελέτες, ταξιδιωτικές εντυπώσεις και το θεατρικό έργο «Μπλοκ
C », εμπνευσμένο από τις εμπειρίες του στη διάρκεια της Κατοχής. Μετά τον θάνατό
του κυκλοφόρησε το «Μικρασία, Χαίρε» (1974), που βρέθηκε έτοιμο σε ντοσιέ ανάμεσα στα χαρτιά του με τη σημείωση: «Για το τυπογραφείο».

7. ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ , περιοχή: ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ

Άφιξη του Λόρδου Βύρωνα στο Μεσολόγι
Θεόδωρος Βρυζάκης, 1861

Ο Τζορτζ Γκόρντον Μπάιρον, 6ος Βαρώνος Μπάιρον, γνωστός ως Λόρδος Βύρων (1788 - 1824), ήταν Άγγλος ποιητής, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού, και ένας από τους σημαντικότερους φιλέλληνες. Γεννήθηκε
στο Λονδίνο το 1788, χωλός στη δεξιά κνήμη. Σπούδασε στο Κολέγιο Τρίνιτυ του
Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, αποκτώντας πολύ καλή μόρφωση. Επειδή ήταν χαρακτήρας ανήσυχος, παρορμητικός και τυχοδιωκτικός, ξεκίνησε το 1809 μια σειρά ταξι-
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διών σε Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα και Τουρκία. Στην Ελλάδα επισκέφθηκε την
Πρέβεζα, τα Ιωάννινα, το Μεσολόγγι, την Ιτέα, την Αράχωβα, την Αθήνα και την Πάτρα. Το 1823 επισκέφθηκε για δεύτερη φορά την Ελλάδα, ύστερα από παρότρυνση
Άγγλων κεφαλαιούχων που ενδιαφέρονταν για σύναψη δανείων με την ελληνική κυβέρνηση. Αν και αρχικός προορισμός του ήταν η Πελοπόννησος, εγκαταστάθηκε στο
Μεσολόγγι, δημιουργώντας έναν ιδιωτικό στρατό από 40 Σουλιώτες. Ήταν από τους
πρώτους που συνειδητοποίησαν τις καταστροφικές συνέπειες που θα είχε η σύναψη
του δανείου στην περίπτωση που αυτό χρησιμοποιούνταν για πολιτικές διαμάχες και
όχι για εθνικούς σκοπούς. Πέθανε στις 19 Απριλίου 1824 στο Μεσολόγγι, ύστερα από
πυρετό. Ο Διονύσιος Σολωμός συνέθεσε στη μνήμη του την «Ωδή εις τον θάνατο του
Λόρδου Μπάιρον»
«Λευτεριά για λίγο πάψε
να χτυπάς με το σπαθί
Τώρα σίμωσε και κλάψε
εις του Μπάιρον το κορμί»
……………………………………
Το σώμα του μεταφέρθηκε στην Αγγλία όπου και τάφηκε. Τα σπλάχνα του τοποθετήθηκαν σε ασημένιο κιβώτιο που φυλάχτηκε στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα
Μεσολογγίου μέχρι το 1881, οπότε ο σύλλογος «Ο Βύρων», με πανελλήνιο έρανο,
κατασκεύασε τον ανδριάντα του, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στον κήπο των Ηρώων
στο Μεσολόγγι. Τότε, το ασημένιο κιβώτιο τάφηκε κάτω από τον ανδριάντα του.
Ο λόρδος Βύρων ήταν ο πρώτος που ζήτησε την επιστροφή των μαρμάρων του
Παρθενώνα στην Ελλάδα.

8. ΓΑΖΗ ΑΝΘΙΜΟΥ , περιοχή: ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ , πεζόδρομος

Πορτρέτο του Άνθιμου Γαζή

Ο Άνθιμος Γαζής (1758 - 1828) ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς Νεοέλληνες διαφωτιστές. Γεννήθηκε στις Μηλιές του Πηλίου από φτωχούς γονείς. Το κοσμικό
του όνομα ήταν Αναστάσιος και το οικογενειακό του Γκάζαλης, που του μετέτρεψε
σε Γαζής. Σπούδασε στη γενέτειρά του, στη Ζαγορά και στην Κωνσταντινούπολη,
όπου χειροτονήθηκε αρχιμανδρίτης. Το 1796 έγινε εφημέριος στον ναό της ελληνικής
παροικίας στη Βιέννη. Στο διάστημα 1799 - 1812 ανέπτυξε μεγάλη συγγραφική και
εκδοτική δραστηριότητα, εκδίδοντας έργα Ελλήνων ή ξένων συγγραφέων μεταφρασμένα από τον ίδιο. Από τα δικά του έργα ξεχωρίζουν η πεντάτομη «Ελληνική Βιβλιοθήκη», με τις βιογραφίες αρχαίων συγγραφέων, και το τρίτομο «Λεξικό της Αρχαίας
Ελληνικής». Με υπόδειξη του Αδαμάντιου Κοραή, εξέδωσε στη Βιέννη το 1811 το περιοδικό «Ερμής ο Λόγιος», που θεωρείται το πιο αξιόλογο προεπαναστατικό έντυπο,
και είχε την επιμέλειά του μέχρι το 1814. Σημαντικότερο έργο του είναι ο «Πίναξ Γεωγραφικός της Ελλάδος», που θεωρείται μία νέα έκδοση της Χάρτας του Ρήγα Φε-
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ραίου. Ο Γαζής επιθυμούσε την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα, γιατί πίστευε ότι μόνο με την πνευματική αφύπνιση των υπόδουλων Ελλήνων θα
πετύχαινε η Επανάσταση κατά της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Το 1814, σε συνεργασία με τον Ιωάννη Καποδίστρια και άλλους σημαντικούς Έλληνες, ίδρυσε τη «Φιλόμουσο Εταιρεία Βιέννης», που ήταν μια πολιτιστική οργάνωση με πολιτική χροιά.
Παράλληλα, ξεκίνησε την ανέγερση στην ιδιαίτερη πατρίδα του ενός πρότυπου σχολείου, με έμφαση στις φυσικές επιστήμες. Το 1817 πήγε στην Οδησσό της Ρωσίας,
για να συγκεντρώσει χρήματα για το σχολείο. Εκεί συνάντησε τον Σκουφά που του
πρότεινε να γίνει μέλος της Φιλικής Εταιρείας, αλλά αρχικά δίστασε. Επέστρεψε
στις Μηλιές και μαζί με τον Γρηγόριο Κωνσταντά οργάνωσε το σχολείο. Τότε τον συνάντησε ο Ξάνθος και τελικά τον μύησε στη Φιλική Εταιρεία. Ο ίδιος βοήθησε στη
μύηση νέων μελών και, αφού συνεννοήθηκε με ντόπιους οπλαρχηγούς, κήρυξε την
επανάσταση στη Μαγνησία (1 Μαΐου 1821) και έλαβε μέρος σε όλες τις μετέπειτα μάχες στην περιοχή. Μετά την αποτυχία της επανάστασης στη Θεσσαλία, κατέφυγε στη
Νότια Ελλάδα και διορίσθηκε μέλος του Αρείου Πάγου. Συμμετείχε ως εκπρόσωπος
της Θεσσαλίας στην Α' Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου (20 Δεκεμβρίου 1821 - 16 Ιανουαρίου 1822), στη Β’ Εθνοσυνέλευση του Άστρους (10 - 30 Απριλίου 1823)
και στην Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας (9 Μαρτίου - 5 Μαΐου 1827). Έγινε σχολάρχης στην Τήνο και τη Σύρο, όπου και πέθανε το 1828.

9. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ , περιοχή: ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ , πεζόδρομος

O Μωάμεθ Β΄ ο Πορθητής παραχωρεί
τα προνόμια του Πατριαρχείου

Ο Γεννάδιος Σχολάριος (κατά κόσμον Γεώργιος Κουρτέσιος, 1400 - 1473) ήταν
ο πρώτος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως μετά την Άλωση. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη γύρω στο 1400 από πλούσια οικογένεια με θεσσαλική καταγωγή. Το
όνομα «Σχολάριος» θεωρείται ότι προέρχεται από το αξίωμα που είχε στον στρατό ή
στα ανάκτορα κάποιο μέλος της οικογένειάς του. Απέκτησε σπουδαία μόρφωση και
ήταν γνώστης της λατινικής γλώσσας. Ασχολήθηκε με τη ρητορική, τη φιλοσοφία, τη
θεολογία και τη νομική, μελέτησε ιδιαίτερα το έργο του Αριστοτέλη, μετέφρασε φιλοσοφικά έργα της Δύσης και έγραψε ελληνική γραμματική. Υπήρξε πνευματικό τέκνο
του Μητροπολίτη Εφέσου Μάρκου του Ευγενικού, που ήταν κατά της Ένωσης των
Εκκλησιών. Διορίστηκε από τον αυτοκράτορα Ιωάννη Η΄Παλαιολόγο «Καθολικός Κριτής των Ρωμαίων» (=δικαστικό αξίωμα) και «Καθολικός Σεκρετάριος του Βασιλέως»
και τον συνόδευσε στη Σύνοδο Φερράρας - Φλωρεντίας (1438 - 1439), όπου συζητήθηκε η Ένωση των Εκκλησιών. Μετά τον θάνατο του Μάρκου Ευγενικού (1444), τέθηκε επικεφαλής του αγώνα κατά της Ένωσης. Μετά την άνοδο στον θρόνο του
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, απογοητεύθηκε από τις θέσεις του νέου αυτοκράτορα
στο θέμα της ένωσης των Εκκλησιών και αποφάσισε να μονάσει με το όνομα Γεννάδιος. Κατά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης συνελήφθη από τους Τούρκους και
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μεταφέρθηκε ως σκλάβος στην Αδριανούπολη. Ο Μωάμεθ Β΄ο Πορθητής διέταξε την
απελευθέρωσή του, του παραχώρησε τον ναό των Αγίων Αποστόλων, για να εγκατασταθεί εκεί το Πατριαρχείο, και του έδωσε προνόμια, θεωρώντας τον Πατριάρχη ως
θεσμό που εκπροσωπούσε πλέον τους υπόδουλους Χριστιανούς. Ως Οικουμενικός
Πατριάρχης, ο Σχολάριος υπέγραφε ως «Γεννάδιος μοναχός και Πατριάρχης των του
Χριστού πενήτων». Το 1456 παραιτήθηκε για λόγους υγείας, αποσύρθηκε στη Μονή
Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και μετά στη Μονή του Τιμίου Προδρόμου κοντά
στις Σέρρες. Εκλήθη δύο ακόμη φορές στον Οικουμενικό Θρόνο (1462 και 1464), αλλά δεν έχει αποδειχθεί ότι άσκησε ξανά τα καθήκοντα του Πατριάρχη. Πέθανε
στη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών γύρω στο 1473.

10. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΘΩΜΑ , περιοχή: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

Τχης (ΠΒ) Γεωργιάδης Θωμάς

Ο Γεωργιάδης Θωμάς (1917 - 1948) ήταν Ταγματάρχης Πυροβολικού, με Α.Μ.
20615. Γεννήθηκε στο Αυλωνάριο Ευβοίας την 1η Ιανουαρίου 1917 και κατετάγη στη
Σχολή Ευελπίδων την 1η Οκτωβρίου 1934. Αποφοίτησε στις 4 Μαΐου 1937 ως ανθυπολοχαγός Πυροβολικού. Προήχθη σε υπολοχαγό στις 29 Ιουνίου 1940 και έλαβε μέρος στον Ελληνοϊταλλικό πόλεμο 1940 - 1941. Στη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής
διέφυγε στη Μέση Ανατολή και υπηρέτησε στο 1ο Σύνταγμα Πυροβολικού (ΣΠ). Στις
30 Δεκεμβρίου 1942 τοποθετήθηκε στην 1η Ελληνική Ταξιαρχία. Το 1944 συμμετείχε
στις επιχειρήσεις του Ιταλικού μετώπου εναντίον των Γερμανικών δυνάμεων, υπηρετώντας στο 3ο ΣΠ της ΙΙΙης Ελληνικής Oρεινής Ταξιαρχίας. Προήχθη σε λοχαγό στις
24 Δεκεμβρίου 1945 και σε ταγματάρχη, κατ’ εκλογή, στις 16 Αυγούστου 1947. Στον
Εμφύλιο Πόλεμο, υπηρετώντας στο 104 ΣΠ, σκοτώθηκε από θραύσμα οβίδας (3 Αυγούστου 1948) στο ύψωμα Αμμούδα στην Καστοριά. Προήχθη στον βαθμό του συνταγματάρχη στο πεδίο μάχης (3-8-1948). Προς τιμή του έχει ονομαστεί το στρατόπεδο στο οποίο εδρεύει η Σχολή Πυροβολικού στη Νέα Πέραμο «ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ Τ/ΧΗ
(ΠΒ) ΘΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ».
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Η ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ

Η Σχολή Πυροβολικού εδρεύει στη Νέα Πέραμο από την 1η Μαϊου 1945. Τα
όρια της περιλαμβάνουν την Παλαιά Εθνική οδό Ελευσίνας - Κάζας - Θηβών (ανατολι-
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κά), τα γεωγραφικά όρια των νομών Αττικής - Βοιωτίας (βόρεια), τα γεωγραφικά όρια
των νομών Αττικής - Κορινθίας (δυτικά) και τον κόλπο των Μεγάρων (νότια). Στα όρια ευθύνης της περιλαμβάνονται τα όρη Πατέρας, Κιθαιρώνας και Γεράνεια.
Αποστολή της είναι να εκπαιδεύει μόνιμους και έφεδρους αξιωματικούς και μόνιμους υπαξιωματικούς, να τους μετεκπαιδεύει και παράλληλα, να ενημερώνει σε αντικείμενα Πυροβολικού τους αξιωματικούς και των άλλων Όπλων του Ελληνικού Στρατού.
Το έμβλημα της Σχολής απεικονίζει επάνω σε μια μικρή ασπίδα δύο διασταυρωμένα πυροβόλα, μαζί με ένα κατευθυνόμενο βλήμα σε κατακόρυφη θέση, έτοιμο για εκτόξευση. Τα πυροβόλα είναι παλαιού τύπου και συμβολίζουν τη μακρόχρονη παράδοση του πυροβολικού μάχης, ενώ ο πύραυλος το αντιαεροπορικό πυροβολικό και τα
σύγχρονα πυραυλικά μέσα. Στην κορυφή του εμβλήματος αναγράφεται το αρχαιοελληνικό ρητό «ισχύς διά της γνώσεως», που φανερώνει τον τεχνικό χαρακτήρα του
Πυροβολικού και δηλώνει ότι η απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων από έναν αξιωματικό αποτελεί δύναμη για τον ίδιο και για το Όπλο, στο οποίο υπηρετεί. Τα χρώματα του εμβλήματος είναι μαύρο και κίτρινο και έχουν την προέλευσή τους από την
κιτρινόμαυρη σημαία του Βυζαντίου με το δικέφαλο αετό. Το μαύρο φόντο συμβολίζει το χρώμα της πυρίτιδας, ενώ το κίτρινο το χρώμα του Στρατού, στον οποίο ανήκει
το Όπλο του Πυροβολικού.
Στη Σχολή Πυροβολικού υπάρχει Μουσείο που εγκαινιάστηκε στις 4 Δεκεμβρίου
1998. Μπροστά από το Μουσείο υπάρχει η προτομή του αντ/γου Παναγιώτη Δαγκλή,
ο οποίος επινόησε (1893) και κατασκεύασε το 1905, με έξοδα του Γαλλικού οίκου
Schneider, το πρώτο λυόμενο ορειβατικό πυροβόλο 75mm (Schneider - Daglis), που
χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια από πολλούς στρατούς και από τον Ελληνικό στο Αλβανικό μέτωπο (1940 - 1941). Στο υπαίθριο τμήμα του Μουσείου υπάρχουν εκθέματα
πυροβόλων που είτε χρησιμοποιήθηκαν από τον Ελληνικό Στρατό είτε αποτελούν λάφυρα από νικηφόρες μάχες του. Το παλαιότερο έκθεμα του Μουσείου είναι ένα πυροβόλο του 1911, που χρησιμοποιήθηκε στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο.
Στη Σχολή υπάρχει επίσης ιερός ναός της Αγίας Βαρβάρας, που θεωρείται Προστάτιδα του Πυροβολικού. Η μνήμη της εορτάζεται στις 4 Δεκεμβρίου και η πρώτη
τελετή έγινε στις 4 Δεκεμβρίου 1829, στο νεοσύστατο πρώτο «Τάγμα Πυροβολιστών» στο Ναύπλιο. Τότε, για πρώτη φορά, προσφέρθηκαν στους επισκέπτες λουκουμάδες με κονιάκ, έθιμο που τηρείται μέχρι σήμερα στη Σχολή. Κατά την πιο πιθανή εκδοχή η επιλογή της Αγίας ως Προστάτιδας έγινε συμβολικά: δηλώνει ότι τα πυρά
του Πυροβολικού κατακεραυνώνουν τον εχθρό, όπως ο κεραυνός κατακεραύνωσε για
τιμωρία τον πατέρα της Αγίας, ο οποίος ήθελε να την σκοτώσει, λόγω της πίστης της.

11. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ

Ο Δημόκριτος (περίπου 460 π.Χ. - 360/370 π.Χ.) ήταν προσωκρατικός φιλόσοφος, μαθητής του φιλόσοφου Λεύκιππου. Γεννήθηκε στα Άβδηρα της Θράκης από α-
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ριστοκρατική οικογένεια, με δημοκρατικές όμως πεποιθήσεις. Από μικρός ενδιαφέρθηκε για τη μελέτη και την έρευνα της φύσης. Ασχολήθηκε σχεδόν με όλους τους
τομείς της ανθρώπινης γνώσης: μουσική, γεωμετρία, γλωσσολογία, πολεμική τέχνη,
βιολογία, κοσμολογία, αστρονομία, γεωλογία, μετεωρολογία, γεωγραφία, λογική, ηθική, αισθητική, ιστορία. Ταξίδευσε αρκετά στα μεγάλα πνευματικά κέντρα της Ιωνίας,
κυρίως την Έφεσο και τη Μίλητο, όπου γνώρισε τη φιλοσοφία του Θαλή, του Αναξιμένη, του Αναξίμανδρου και του Ηράκλειτου. Στη Μίλητο ίσως συνάντησε για πρώτη
φορά τον Λεύκιππο, από τον οποίο διδάχτηκε τη φιλοσοφία του Παρμενίδη, του Εμπεδοκλή και του Πυθαγόρα. Επισκέφθηκε και την Αθήνα, αλλά λόγω του Πελοποννησιακού πολέμου (431 - 404 π.Χ.) αποφάσισε να ιδρύσει σχολή στα Άβδηρα και να
αφοσιωθεί στη διδασκαλία και τη συγγραφή των έργων του. Λόγω της σοφίας του
ονομάστηκε «Σοφία ή Φιλοσοφία», αλλά επίσης και «Γελασίνος» (=ο γελαστός), είτε
γιατί αντιμετώπιζε αισιόδοξα τη ζωή είτε επειδή περιγελούσε τις καθημερινές θλίψεις
ή ελπίδες που απασχολούσαν τους άλλους ανθρώπους. Πίστευε ότι η ύλη αποτελούνταν από αδιάσπαστα αόρατα στοιχεία, «τα άτομα». Υποστήριζε ότι το κενό δεν ταυτίζεται με το τίποτα («μη ον»), είναι δηλαδή κάτι το υπαρκτό. Ήταν ο πρώτος που
αντιλήφθηκε ότι ο Γαλαξίας είναι το φως από μακρινά αστέρια και ανάμεσα στους
πρώτους που ανέφεραν ότι το σύμπαν έχει και άλλους «κόσμους».
Σύμφωνα με μια φανταστική ιστορία ο Δημόκριτος αυτοτυφλώθηκε καίγοντας τα
μάτια του από την αντανάκλαση του ήλιου πάνω σε μια χάλκινη ασπίδα. Φαίνεται ότι
πέθανε σε μεγάλη ηλικία, αλλά δε γνωρίζουμε την ακριβή χρονολογία του θανάτου
του. Για το τέλος του φιλοσόφου υπάρχουν διάφοροι θρύλοι. Ένας από αυτούς ανέφερε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει σε βαθιά γεράματα με αποχή από την τροφή. Επειδή
όμως ήταν οι τέσσερις ημέρες της εορτής των Θεσμοφορίων και οι γυναίκες της οικογένειάς του ήθελαν να τις γιορτάσουν, τον παρακάλεσαν να αναβάλει τον θάνατό
του. Ο Δημόκριτος ζήτησε τότε να φέρουν κοντά του ένα αγγείο με μέλι (ή ζεστά
ψωμιά σύμφωνα με άλλη εκδοχή), έζησε ώσπου να περάσουν οι ημέρες της γιορτής
μόνο με τη μυρωδιά του μελιού και μετά πέθανε.

12. ΔΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ , περιοχή: ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ

Ο Αθανάσιος Διάκος (1788 - 1821) ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές του 1ου
έτους της Επανάστασης του 1821 στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Γεννήθηκε στη
Άνω Μουσουνίτσα της Φωκίδας (σημερινός Αθανάσιος Διάκος) και κατ’ άλλους στη
γειτονική Αρτοτίνα, απ’ όπου καταγόταν η μητέρα του. Το πραγματικό του όνομα ήταν Αθανάσιος Γραμματικός. Ο πατέρας του Νικόλαος τον έστειλε, σε ηλικία 12 ετών,
ως δόκιμο μοναχό στο κοντινό μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Πέντε
χρόνια αργότερα χειροτονήθηκε διάκονος, αλλά γρήγορα εγκατέλειψε τον μοναχισμό,
όταν σκότωσε έναν Τούρκο αγά. Τότε εντάχθηκε στο σώμα του οπλαρχηγού Γούλα
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Σκαλτσά ως πρωτοπαλίκαρο και έλαβε και το προσωνύμιο Διάκος, με το οποίο έμεινε
γνωστός στην ιστορία. Υπήρξε αρματολός για δύο χρόνια (1814 - 1816) στον στρατό
του Αλή πασά με αρχηγό τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, τον οποίο ακολούθησε στο αρματολίκι της Λιβαδειάς, όταν ο Ανδρούτσος διορίστηκε αρχηγός. Μετά την αποχώρηση
του Ανδρούτσου, ο Διάκος έγινε καπετάνιος του καζά (=του θρησκευτικού λειτουργού) της πόλης (Οκτώβριος 1820), ενώ την ίδια περίοδο μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Τον Μάρτιο του 1821 μαζί με άλλους οπλαρχηγούς κατέλαβε το κάστρο της Λιβαδειάς και, έχοντας το ως ορμητήριο, έδωσε πολλές νικηφόρες μάχες. Για να ανακόψει
την τουρκική προέλαση του Ομέρ Βρυώνη στην Πελοπόννησο κατέλαβε την ξύλινη
γέφυρα της Αλαμάνας, και, παρά τη δύσκολη θέση που βρέθηκε, δεν υποχώρησε,
αλλά αγωνίστηκε μαζί με 48 άντρες του. Στις 23 Απριλίου 1821 συνελήφθη και μεταφέρθηκε στη Λαμία. Ο Ομέρ Βρυώνης του πρότεινε να αλλαξοπιστήσει, για να τον
κάνει αξιωματικό στον οθωμανικό στρατό, αλλά ο Διάκος αρνήθηκε απαντώντας κατά
την παράδοση «Εγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός θε να πεθάνω». Έτσι, την επόμενη
μέρα δολοφονήθηκε από τους Τούρκους με ανασκολοπισμό (λογοτεχνικά αναφέρεται
ότι «σουβλίστηκε») και κάηκε στις 24 Απριλίου 1821. Προτού ξεψυχήσει ο Διάκος λέγεται ότι αναφώνησε το αυτοσχέδιο τετράστιχο:
Για ιδές καιρό που διάλεξε
ο Χάρος να με πάρει
τώρα π' ανθίζουν τα κλαδιά
και βγάζει η γης χορτάρι
Ο Ελληνικός Στρατός του απένειμε τιμητικά τον βαθμό του Στρατηγού.

13. ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ

Ο Διογένης, ο αποκαλούμενος Κυνικός ή Διογένης ο Σινωπεύς, ήταν αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, ο κυριότερος εκπρόσωπος της Κυνικής φιλοσοφίας. Ίσως γεννήθηκε στη Σινώπη στις ακτές του Εύξεινου Πόντου το 412 π.Χ. ή το 399 π.Χ. και πέθανε
στην Κόρινθο το 323 π.Χ., την ημέρα που πέθανε και ο Μέγας Αλέξανδρος στη Βαβυλώνα (πηγή: Διογένης Λαέρτιος). Ήλθε στην Αθήνα εξόριστος από τη γενέτειρά του,
επειδή μαζί με τον τραπεζίτη πατέρα του είχαν παραχαράξει το νόμισμα της πόλης
τους. Παρακολούθησε μαθήματα κοντά στον Αντισθένη, τον ιδρυτή της κυνικής φιλοσοφίας. Η παράδοση λέει ότι είχε ως μόνιμη κατοικία ένα πιθάρι και ότι γυρνούσε
στους δρόμους όλη μέρα με ένα αναμμένο φανάρι και πως, όταν τον ρωτούσαν τι
χρειαζόταν το φανάρι την ημέρα, αυτός απαντούσε: «αναζητώ τον άνθρωπο».
Ο Διογένης έθιξε κοινωνικά και ηθικά προβλήματα και η διδασκαλία του ήταν επαναστατική για την εποχή του. Προσπάθησε με τα επιχειρήματα του να αλλάξει την
ανθρώπινη κοινωνία που τη θεωρούσε διεφθαρμένη. Πίστευε πως η ευτυχία του ανθρώπου βρίσκεται στη φυσική ζωή και πως μπορούσε να εξασφαλιστεί μόνο με την
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αυτάρκεια, τη λιτότητα, την αυτογνωσία και την άσκηση. Ως μέσο για τη διδασκαλία
του χρησιμοποιούσε τον αστεϊσμό και το λογοπαίγνιο.
Έμεινε γνωστή η συνάντησή του με τον Μέγα Αλέξανδρο: ο Αλέξανδρος, θέλοντας να γνωρίσει τον Διογένη, πήγε κάποτε στην Κόρινθο και έστειλε έναν υπασπιστή
του, για να του πει ότι τον ζητά. Ο Διογένης απάντησε ότι δεν ήθελε να τον δει και
ζήτησε να πάει να τον δει ο ίδιος ο Αλέξανδρος αν ήθελε. Όταν ο Αλέξανδρος πήγε
και του φανέρωσε ποιος ήταν, ο Διογένης του απάντησε ατάραχος: «Και εγώ είμαι ο
Διογένης ο Κύων». Ο Αλέξανδρος τον ρώτησε τότε τι χάρη ήθελε να του κάνει και ο
Διογένης του απάντησε: «Αποσκότισόν με», δηλαδή «βγάλε με από το σκοτάδι και
δείξε μου την αλήθεια». Η απάντησή του ήταν ένα έξυπνο λογοπαίγνιο, γιατί μπορούσε να ερμηνευθεί και ως «σταμάτα να μου κρύβεις τον ήλιο», καθώς οι κυνικοί
πίστευαν πως η ευτυχία του ανθρώπου δεν εξαρτάται από τα υλικά αγαθά. Όταν ο
Αλέξανδρος άκουσε την απάντηση του, είπε: «Εάν δεν ήμουν Αλέξανδρος, θα ήθελα
να ήμουν Διογένης».

14. ΕΛΥΤΗ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ , πεζόδρομος

Ο Οδυσσέας Ελύτης (πραγματικό όνομα Οδυσσέας Αλεπουδέλλης, 1911 - 1996)
είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές, ο 2ος Έλληνας λογοτέχνης που
τιμήθηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας (1979). Γεννήθηκε το 1911 στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου ο πατέρας του είχε εργοστάσιο σαπωνοποιίας και πυρηνελουργίας. Με την
έκρηξη του Α’ Παγκοσμίου πολέμου το 1914, ο πατέρας του μετέφερε την επιχείρησή
του στην Αθήνα, όπου Ελύτης πήγε σε ιδιωτικό σχολείο. Το 1923 ταξίδευσε με την
οικογένειά του στο εξωτερικό (Ιταλία, Ελβετία, Γερμανία, Γιουγκοσλαβία) και γνώρισε
στη Λωζάνη τον Ελευθέριο Βενιζέλο (1924). Εκδήλωσε τα πρώτα πνευματικά του ενδιαφέροντα από τα μαθητικά του χρόνια, μελετώντας ελληνική και γαλλική λογοτεχνία, την ποίηση του Καβάφη και του Καρυωτάκη, ενώ το 1929 ανακάλυψε τον υπερρεαλισμό. Όλα αυτά τα χρόνια επισκεπτόταν σχεδόν κάθε καλοκαίρι κάποιο από
τα νησιά του Αιγαίου πελάγους, γεγονός που επηρέασε στη συνέχεια την ποίησή του.
Το 1930 γράφτηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ το 1935 γνώρισε τον ποιητή και ψυχαναλυτή Ανδρέα Εμπειρίκο, που τον επηρέασε καθοριστικά,
καθώς και τη ζωγραφική του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου, που επέδρασε σημαντικά
στον εικονιστικό προσανατολισμό της ποίησής του. Τον ίδιο χρόνο δημοσίευσε το
πρώτο του ποίημα «Του Αιγαίου» με την υπογραφή «Ελύτης» στο περιοδικό «Νέα
Γράμματα». Το 1936 γνωρίστηκε με τον ποιητή Νίκο Γκάτσο και στην παρέα τους εντάχθηκαν οι ζωγράφοι Νίκος Χατζηκυριάκος - Γκίκας και Γιάννης Μόραλης. Τον ίδιο
χρόνο διέκοψε τις σπουδές του στη Νομική και στρατεύθηκε, ενώ το 1938 απολύθηκε ως έφεδρος αξιωματικός. Στη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου (1940 - 1941)
επιστρατεύθηκε ως ανθυπολοχαγός, έπαθε κοιλιακό τύφο και η ανάρρωσή του συνέπεσε με την Γερμανική εισβολή και την Κατοχή (1941 - 1944). Το 1939 εξέδωσε την
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πρώτη ποιητική του συλλογή με τον τίτλο«Προσανατολισμός», ενώ το 1943 κυκλοφόρησε τη δεύτερη ποιητική συλλογή «Ήλιος ο Πρώτος μαζί με τις παραλλαγές πάνω
σε μιαν αχτίδα», που αποτελεί μια αλληγορική αντίσταση μέσα στην Κατοχή. Το 1945
δημοσίευσε το «Άσμα ηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας» και τοποθετήθηκε διευθυντής προγράμματος του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, με εισήγηση του Γιώργου Σεφέρη. Την ίδια περίοδο ασχολήθηκε με τη ζωγραφική, που τη θεωρούσε συμπλήρωμα στην ποίησή του. Το 1948, ενώ η Ελλάδα δοκιμαζόταν από τον Εμφύλιο Πόλεμο, έφυγε για την Ελβετία και από εκεί για το Παρίσι,
όπου γνώρισε τους πρωτοπόρους της γαλλικής διανόησης (Μπρετόν, Ελιάρ, Καμί) και
ήρθε σε επαφή με εικαστικούς καλλιτέχνες (Πικασό, Ματίς, Σαγκάλ, Τζιακομέτι). Το
1950 επισκέφτηκε την Ισπανία και στο τέλος του ίδιου χρόνου πήγε στο Λονδίνο,
όπου συνεργάστηκε με το BBC. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1952 και το 1959 κυκλοφόρησε το «Άξιον Εστί», που έγινε πλατιά γνωστό μετά τη μελοποίησή του από
τον Μίκη Θεοδωράκη (1964). Την περίοδο της δικτατορίας κατέφυγε για δεύτερη
φορά στο Παρίσι, όπου παρέμεινε έως το 1971, οπότε επέστρεψε οριστικά. Μετά
την πτώση της δικτατορίας, διορίστηκε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ε.Ι.Ρ.Τ. και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου. Το 1977 αρνήθηκε την αναγόρευσή του ως Ακαδημαϊκού. Το 1979 η Σουηδική Ακαδημία του απένειμε το Νόμπελ Λογοτεχνίας «για την ποίησή του, η οποία, με φόντο την ελληνική
παράδοση, ζωντανεύει με αισθητική δύναμη και υψηλή πνευματική καθαρότητα τον
αγώνα του σύγχρονου ανθρώπου για την ελευθερία και τη δημιουργία». Στην ανακοίνωση της τονιζόταν ότι το «Άξιον Εστί» αποτελεί ένα από τα αριστουργήματα της
ποίησης του 20ου αιώνα. Ο Ελύτης έτυχε επίσης μεγάλων διακρίσεων και τιμών εντός
και εκτός της Ελλάδας για το συνολικό του έργο. Πέθανε στις 18 Μαρτίου 1996.
Ο Ελύτης αποτέλεσε έναν από τους τελευταίους εκπροσώπους της λογοτεχνικής
γενιάς του 1930, ένα από τα χαρακτηριστικά της οποίας υπήρξε το δίλημμα ανάμεσα
στην ελληνική παράδοση και τον ευρωπαϊκό μοντερνισμό. Επηρεάστηκε από τον υπερρεαλισμό και δανείστηκε στοιχεία του, τα οποία ωστόσο αναμόρφωσε σύμφωνα
με το δικό του ποιητικό όραμα, που ήταν στενά συνδεδεμένο με το λυρικό στοιχείο
και την ελληνική λαϊκή παράδοση.Εκτός από ποιήματα, ο Ελύτης άφησε σημαντικά
δοκίμια, καθώς και αξιόλογες μεταφράσεις Ευρωπαίων ποιητών και θεατρικών συγγραφέων.

15. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ

Ο Ανδρέας Εμπειρίκος (1901 - 1975) ήταν Έλληνας ποιητής, πεζογράφος και
ψυχαναλυτής. Γεννήθηκε στη Μπραϊλα της Ρουμανίας και ήταν γιος του εφοπλιστή
Λεωνίδα Εμπειρίκου. Η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου
το 1902 και έξι χρόνια μετά στην Αθήνα. Γράφτηκε στη Φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά διέκοψε τις σπουδές του και εγκαταστάθηκε με τη μητέρα
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του στη Λωζάνη, όπου παρακολούθησε οικονομικά μαθήματα και έγραψε τα πρώτα
του ποιήματα. Την περίοδο 1921 - 1925 εργάστηκε στην οικογενειακή ναυτιλιακή εταιρεία στο Λονδίνο και παράλληλα σπούδασε φιλοσοφία και αγγλική φιλολογία.Στη
συνέχεια έζησε στο Παρίσι (1926 - 1931), όπου συνδέθηκε με τον κύκλο των υπερρεαλιστών, και ασχολήθηκε ενεργά με την ψυχανάλυση κοντά στον ιδρυτή της Ψυχαναλυτικής Εταιρείας στο Παρίσι Ρενέ Λαφόργκ. Εγκαταστάθηκε οριστικά στην Ελλάδα το 1931 και εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα ελληνικά γράμματα το 1935 με
την ποιητική συλλογή του «Υψικάμινος», που έχει χαρακτηριστεί ως το πρώτο δημοσιευμένο υπερρεαλιστικό ποιητικό κείμενο στην Ελλάδα. Την ίδια περίοδο γνωρίστηκε
με τον Οδυσσέα Ελύτη και άρχισε επίσης να ασκεί την ψυχανάλυση ως επάγγελμα,
αναγνωρισμένος από τη Διεθνή Ψυχαναλυτική Ένωση. Στο διάστημα της Γερμανικής
Κατοχής οργάνωνε στο σπίτι του συγκεντρώσεις φίλων λογοτεχνών, στις οποίες διαβάζονταν αποσπάσματα των έργων τους, καθώς και άλλων νέων συγγραφέων. Οι
συναντήσεις αυτές διευρύνθηκαν και περιέλαβαν έναν μεγάλο κύκλο πνευματικών
ανθρώπων, όπως οι ποιητές Νίκος Γκάτσος, Νίκος Εγγονόπουλος, Νάνος Βαλαωρίτης κ.α.. Το 1945 άρχισε να γράφει το τολμηρό μυθιστόρημα «Ο Μέγας Ανατολικός»,
που εκδόθηκε μετά τον θάνατό του για 1η φορά (1990 - 1992). Πέθανε
στην Κηφισιά στις 3 Αυγούστου 1975, σε ηλικία 74 ετών, από καρκίνο του πνεύμονα.
Μετά τον θάνατό του εκδόθηκε σημαντικό τμήμα του έργου του.
Ως λογοτέχνης ανήκει στη Γενιά του '30 και υπήρξε ο εισηγητής του υπερρεαλισμού στην Ελλάδα, καθώς και ο πρώτος που άσκησε την ψυχανάλυση στον ελληνικό
χώρο.

16. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΟΣ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ

Ο Επαμεινώνδας (418 π.Χ. - 362 π.Χ.) ήταν Θηβαίος στρατηγός και πολιτικός,
που, μαζί με τον Πελοπίδα, συνέβαλε στην κυριαρχία της Θήβας στον ελλαδικό χώρο
στο πρώτο μισό του 4ου π.Χ. αιώνα. Καταγόταν από φτωχή οικογένεια, αλλά έλαβε
άριστη εκπαίδευση. Διακρινόταν για το θάρρος, τη φιλοπατρία, τον λιτό τρόπο ζωής
του και την αντίθεση του απέναντι σε κάθε άσκοπο πόλεμο. Ξεχώρισε για πρώτη φορά το 371 π.Χ. σε συνέδριο στη Σπάρτη, όταν αρνήθηκε να υπογράψει τη συνθήκη
ειρήνης, επειδή δεν αναγνωρίστηκε ως αντιπρόσωπος όλων των Βοιωτών. Στην ένοπλη επέμβαση των Σπαρτιατών που επακολούθησε, κατάφερε να νικήσει τον Σπαρτιάτη βασιλιά Κλεόμβροτο στη μάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.), χρησιμοποιώντας την
στρατηγική της «λοξής φάλαγγας», σύμφωνα με την οποία η μεγαλύτερη δύναμη
στρατιωτών συγκεντρωνόταν στο ένα άκρο της παράταξης. Έτσι, απάλλαξε τη Θήβα
από τη σπαρτιατική εξουσία και τη μετέτρεψε σε ισχυρή πόλη - κράτος. Το επόμενο
έτος και στα χρόνια που ακολούθησαν (370, 369, 367 π.Χ.) εισέβαλε πολλές φορές
στην Πελοπόννησο, κυρίευσε τη Μεσσηνία, προσεταιρίστηκε την Αχαΐα και έτσι απομόνωσε τη Σπάρτη. Το 364 π.Χ. έπεισε τους Θηβαίους να κατασκευάσουν πολεμικό
στόλο από 100 τριήρεις, με στόχο να περιορίσει την αθηναϊκή κυριαρχία στη θάλασσα. Το 362 π.Χ εκστράτευσε για τέταρτη φορά στην Πελοπόννησο και νίκησε τους
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Σπαρτιάτες στη μάχη της Μαντίνειας, αλλά τραυματίστηκε θανάσιμα. Μετά τον θάνατό του η Θήβα, χωρίς σταθερή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, παράκμασε και έτσι
η ηγεμονία της καταλύθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο (335 π.Χ.). Η παράδοση αναφέρει τα εξής για τον θάνατό του: λίγο πριν πεθάνει, κάποιος του είπε ότι πεθαίνει
χωρίς να αφήσει παιδιά και τότε ο Επαμεινώνδας του απάντησε: «αφήνω δυο αθάνατες θυγατέρες, τη νίκη στα Λεύκτρα και τη νίκη στη Μαντίνεια». Ο Ρωμαίος ρήτορας
Κικέρωνας χαρακτήρισε τον Επαμεινώνδα ως τον «μεγαλύτερο άνδρα της Ελλάδος».

17. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ , περιοχή: ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ

Ο Μαργαρίτης Ευαγγελίδης (1850 - 1932) ήταν Έλληνας καθηγητής Πανεπιστημίου. Γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1850 στη Μηχανιώνα της Κυζίκου. Σπούδασε
αρχικά στη Μεγάλη του Γένους Σχολή και αργότερα στη Φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συμπλήρωσε τις σπουδές του στη Γερμανία σπουδάζοντας φιλοσοφία και αρχαιολογία. Δίδαξε στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα και το
1883 διορίστηκε υφηγητής της ιστορίας της φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Το διάστημα 1894 -1924 ήταν τακτικός καθηγητής και φημιζόταν για την ισχυρή
προσωπικότητά του και την ικανότητά του να εμβαθύνει σε πολύ δύσκολα ζητήματα
της επιστήμης. Ήταν ιδρυτικό μέλος της «Επιστημονικής Εταιρείας», της οποίας διατέλεσε γραμματέας μέχρι το 1901. Ίδρυσε επίσης τον σύλλογο των Μικρασιατών «Ανατολή», με σκοπό να βοηθήσει στη διάδοση της ελληνικής και χριστιανικής παιδείας
στους συμπατριώτες του στη Μικρά Ασία και τον Πόντο, στηρίζοντας το εθνικό τους
φρόνημα. Πέτυχε τον σκοπό του αφενός με την ίδρυση Ιεροδιδασκαλείου στην Σάμο
για την εκπαίδευση δασκάλων και ιερέων, που προορίζονταν για τα ελληνικά σχολεία
της Μικράς Ασίας, και αφετέρου με την έκδοση του περιοδικού «Ξενοφάνης», που
αποτελεί μέχρι σήμερα πολύτιμη πηγή για τη μελέτη της ζωής και της δράσης των
Μικρασιατών. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή ήταν από τους πρωτεργάτες της
εγκατάστασης των Μηχανιωτών στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε σύμβουλος της Αρχαιολογικής εταιρείας. Πέθανε στην Αθήνα τον Μάρτιο του 1932, αφήνοντας μεγάλο επιστημονικό και πατριωτικό έργο.
Είχε πλούσια συγγραφική δραστηριότητα με δημοσιεύματα, βιβλία, μελέτες αλλά
και άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά της εποχής. Από το πλούσιο συγγραφικό του
έργο ξεχωρίζει το υπόμνημά του «Περί δικαιωμάτων και παθημάτων των εστιών του
πολιτισμού Μικράς Ασίας και Θράκης» (1918). Ως άνθρωπος υπήρξε φιλόπατρης και
με μεγάλη πνευματική δύναμη, η οποία εκφράστηκε τόσο με το πάθος του για την
ανάδειξη των Μικρασιατικών προβλημάτων όσο και με τη συγγραφή της ιστορίας της
ιδιαίτερης πατρίδας του στο βιβλίο του «Η Μηχανιώνα της Κυζίκου, Ιστορία και Παράδοσις», που περιέχει πάρα πολλές πληροφορίες για όλη την περιοχή της Κυζίκου.

26

18. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ

Ο Ευριπίδης (485/4 π.Χ. - 406 π.Χ.), υπήρξε ο νεότερος από τους τρεις μεγάλους τραγικούς ποιητές του αρχαίου ελληνικού θεάτρου. Λέγεται ότι γεννήθηκε στη
Σαλαμίνα την ημέρα της ναυμαχίας, όταν ο Αισχύλος αγωνιζόταν ως μάχιμος και ο
Σοφοκλής ως έφηβος έσερνε τον χορό για τα επινίκια. Καταγόταν από οικογένεια ευγενών και έτσι απέκτησε πολύ καλή μόρφωση. Ασχολήθηκε ακόμα με τη ζωγραφική,
τη φιλοσοφία και τη μουσική και είχε ως φίλους τους φιλόσοφους Αναξαγόρα και
Πρωταγόρα. Δεν ασχολήθηκε με την πολιτική, όπως οι άλλοι τραγικοί, αλλά μέσα από
τα έργα του κατέκρινε την οχλοκρατία και τους δημαγωγούς. Αμφισβητούσε τις καθιερωμένες αξίες, πράγμα που τον έκανε ως νεωτεριστή ιδιαίτερα αγαπητό στους νέους
αλλά αντιπαθή στους συντηρητικούς Αθηναίους. Ήταν ένα ανήσυχο πνεύμα που αναζητούσε νέες μορφές έκφρασης, νέες μουσικές και νέους τρόπους παρουσίασης της
τραγωδίας. Mια βασική καινοτομία του είναι η χρησιμοποίηση του «από μηχανής
θεού», ο οποίος εμφανιζόταν από ψηλά και έδινε τη λύση στην τραγωδία. Το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής του το πέρασε στην Αθήνα, αλλά σε ηλικία 77 ετών πήγε
στην Πέλλα της Μακεδονίας (408 π.Χ.), ως καλεσμένος του βασιλιά Αρχέλαου, και
εκεί έζησε την υπόλοιπη ζωή του. Πέθανε την άνοιξη του 406 π.Χ., αφού, σύμφωνα
με την επικρατέστερη πληροφορία, υπέκυψε στα τραύματα που του προκάλεσαν άγρια σκυλιά. Η είδηση του θανάτου του γέμισε θλίψη τους Αθηναίους. Λέγεται μάλιστα ότι ο Σοφοκλής παρουσιάστηκε στο θέατρο κατά τη διάρκεια της εορτής των
Μεγάλων Διονυσίων με μαύρο χιτώνα και ότι παρουσίασε τους υποκριτές και τον χορό χωρίς στεφάνι, για να δηλώσει το πένθος του. Προς τιμήν του στον δρόμο προς
τον Πειραιά στήθηκε κενοτάφιο.
Σε αντίθεση με τους άλλους δύο τραγικούς, κέρδισε όσο ζούσε μόνο τέσσερις
φορές το πρώτο βραβείο στο θέατρο. Υπήρξε όμως ο αγαπημένος ποιητής των μεταγενέστερων γενεών, γι' αυτό, σε σχέση με τους άλλους τραγικούς, διασώθηκαν και
τα περισσότερα παπυρικά κείμενα με αντίγραφα έργων του. Από τα έργα του έχουν
σωθεί τα: Άλκηστις, Μήδεια, Ηρακλειδείς, Ιππόλυτος, Εκάβη, Ανδρομάχη, Ικέτιδες,
Ηλέκτρα, Ηρακλής, Τρωάδες, Ίων, Ιφιγένεια η εν Ταύροις, Ελένη, Φοίνισσαι, Ορέστης, Ιφιγένεια η εν Αυλίδι, Βάκχαι, Κύκλωψ (;). Ο Αριστοτέλης τον θεωρεί τον
«τραγικότερο των τραγικών».
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19. ΖΑΪΜΗ , περιοχή: ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ , πεζόδρομος

Ανδρέας Ζαϊμης.
Λιθογραφία K. Krazeisen

Ο Ανδρέας Ζαΐμης (1791 - 1840) ήταν Έλληνας αγωνιστής του 1821, που διατέλεσε και πρωθυπουργός στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Γεννήθηκε στην Κερπινή
Καλαβρύτων και ήταν γιος του προεστού των Καλαβρύτων Ασημάκη Ζαΐμη. Το 1819
μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον Ανδρέα Λόντο, εγκατέλειψε τις σπουδές του
στην Ιταλία και πήρε μέρος στην Επανάσταση του 1821. Συμμετείχε με δικό του
στρατιωτικό σώμα στην απόκρουση του Δράμαλη, στην πολιορκία της Πάτρας και
στη λύση της πρώτης πολιορκίας του Μεσολογγίου (Δεκέμβριος 1822). Υπήρξε πληρεξούσιος στην Α’ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου (20 Δεκεμβρίου 1821 - 16 Ιανουαρίου 1822), ενώ το 1826 μετά την Έξοδο του Μεσολογγίου ανέλαβε, με απόφαση
της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, πρόεδρος της «Διοικητικής Επιτροπής της Ελλάδος» και είχε
την ευθύνη της διακυβέρνησης αλλά και της συνέχισης του Αγώνα. Διορίστηκε μέλος
του «Πανελληνίου», που ήταν ένα γνωμοδοτικό σώμα που ίδρυσε ο Ιωάννης Καποδίστριας (1828). Το 1837 έγινε αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας και πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου στην Αθήνα. Παντρεύτηκε την Ελένη Δεληγιάννη,
κόρη του προεστού των Λαγγαδίων Ιωάννη Δεληγιάννη. Ο γιος του Θρασύβουλος και
ο εγγονός του Αλέξανδρος διατέλεσαν πρωθυπουργοί.

20. ΘΑΛΗ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ

Ο Θαλής ο Μιλήσιος (640 ή 624 π.Χ. - 546 π.Χ.) είναι ο αρχαιότερος προσωκρατικός φιλόσοφος, ο πρώτος από τους επτά σοφούς της αρχαιότητας, μαθηματικός,
φυσικός, αστρονόμος, μηχανικός, μετεωρολόγος και ιδρυτής της Σχολής της φυσικής
φιλοσοφίας στη Μίλητο. Ο Αριστοτέλης και άλλοι αρχαίοι φιλόσοφοι τον θεωρούν ως
τον πρώτο Έλληνα φιλόσοφο. Καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια και λέγεται
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ότι οι πρόγονοί του έφθαναν μέχρι την οικογένεια του βασιλιά της Θήβας Κάδμου.
Ασχολήθηκε από νεαρή ηλικία με τη μελέτη των φυσικών φαινομένων και, για να
πλουτίσει τις γνώσεις του και να γνωρίσει από κοντά άλλους πολιτισμούς, επισκέφτηκε την Αίγυπτο και την Μεσοποταμία. Επιστρέφοντας στη Μίλητο, δημιούργησε τη
Σχολή της φυσικής φιλοσοφίας. Προσπάθησε να κατανοήσει τον κόσμο με την επιστήμη και να εξηγήσει χωρίς μύθους τα φυσικά φαινόμενα, όπως π.χ. την έκλειψη
του ηλίου ή τους σεισμούς. Οι θεωρίες του είναι οι εξής:
κοσμολογία: υποστήριξε ότι η γη έχει τη μορφή ενός κυκλικού δίσκου που στηρίζεται
στο νερό και ότι το νερό είναι η αρχή των πάντων.
θεολογία: πίστευε ότι ο κόσμος είναι γεμάτος θεούς («πάντα πλήρη θεῶν εἶναι») και
ότι η ψυχή είναι κάτι το κινητικό («κινητικόν τι»).
φυσική: ανακάλυψε τον μαγνητισμό και τον ηλεκτρισμό από τις ιδιότητες του ορυκτού μαγνητίτη και του ήλεκτρου (=κεχριμπάρι). Οι ανακαλύψεις των ηλεκτρικών και
μαγνητικών ιδιοτήτων ορισμένων υλικών τον ώθησαν να διατυπώσει τη θεωρία ότι
καθετί που υπάρχει στην φύση έχει ψυχή.
αστρονομία: υποστήριξε ότι η Σελήνη είναι ετερόφωτο σώμα και προσδιόρισε με μεγάλη ακρίβεια την έκλειψη του Ηλίου που συνέβη στις 28 Μαίου 585 π.Χ., ανακάλυψε
τα ηλιοστάσια, τη διάρκεια του χρόνου σε 365 ημέρες, το σφαιρικό σχήμα της Γης,
καθώς και ότι τα άστρα αποτελούνται από τα ίδια συστατικά με τη Γη.
μετεωρολογία: από την εξήγηση που έδωσε ότι οι «ετήσιες» (=μελτέμια) προκαλούσαν τις πλημμύρες του Νείλου, θεωρείται πιθανόν ότι ασχολήθηκε και με τη μελέτη
μετεωρολογικών φαινομένων, χωρίς όμως να σωθούν οι παρατηρήσεις και οι μελέτες
του.
γεωμετρία: χρησιμοποιώντας την αναλογία που ισχύει μεταξύ των πλευρών δύο ομοίων τριγώνων, υπολόγισε το ύψος των πυραμίδων από το μήκος της σκιάς τους και
της σκιάς μιας ράβδου που έβαλε στο έδαφος. Οι αρχαίοι συγγραφείς αποδίδουν στον
Θαλή το γνωστό «θεώρημα του Θαλή» και πέντε ακόμα αποδείξεις γεωμετρικών προτάσεων (η διάμετρος του κύκλου διχοτομεί τον κύκλο - οι κατά κορυφή γωνίες είναι
ίσες - οι παρά τη βάση ισοσκελούς τριγώνου γωνίες είναι ίσες - αν δυο τρίγωνα έχουν
μια πλευρά ίση και τις προσκείμενες σε αυτή γωνίες ίσες, είναι και μεταξύ τους ίσα - η
εγγεγραμμένη σε ημικύκλιο γωνία είναι ορθή).
Ο Θαλής υπήρξε μεγάλος διδάσκαλος με παρά πολύ μεγάλη επιρροή σε όλους
σχεδόν τους μεταγενέστερους προσωκρατικούς φιλοσόφους. Ο Βρετανός φιλόσοφος
Μπ. Ράσελ, αναγνωρίζοντας την αξία του, υποστήριξε πως «Η Δυτική φιλοσοφία αρχίζει με τον Θαλή».

21. ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ , πεζόδρομος

Αυτοπρσωπογραφία

Η συναυλία των Αγγέλων

Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (1541 - 1614), γνωστός με τo προσωνύμιο El
Greco (=ο Έλληνας), ήταν Κρητικός ζωγράφος, γλύπτης και αρχιτέκτονας της Αναγέννησης. Γεννήθηκε στον βενετοκρατούμενο Χάνδακα (=Ηράκλειο Κρήτης) από γονείς ορθόδοξους και εύπορους. Εκπαιδεύτηκε αρχικά στην Κρήτη ως αγιογράφος και
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το 1567 πήγε στη Βενετία. Εκεί υπήρξε μαθητής των μεγάλων ζωγράφων Τιτσιάνο
και Τιντορέττο και επηρεάστηκε από την τέχνη της βενετσιάνικης σχολής της Αναγέννησης, που χαρακτηριζόταν από το πλούσιο χρώμα. Έζησε στη Ρώμη για ένα διάστημα (1570 - 1577) και το 1577 πήγε στην Ισπανία και εγκαταστάθηκε μέχρι το τέλος της ζωής του στο Τολέδο. Εκεί διακόσμησε με πίνακες τον ναό του Αγίου Δομηνίκου, το ανάκτορο του Εσκοριάλ και τη μητρόπολη του Τολέδο και παράλληλα, ζωγράφισε ορισμένα από τα καλύτερα έργα του. Δημιούργησε μια τέχνη με υψηλή
πνευματικότητα, όπου το Βυζάντιο, η Αναγέννηση και ο μανιερισμός (=απεικονίζονται
υπερβολικά παραμορφωμένες φιγούρες, για να καλλιεργηθεί μια συναισθηματική ένταση) συγχωνεύονται σε ένα εντελώς πρωτότυπο και μοναδικό ύφος. Πέθανε το
1614 στο Τολέδο και τάφηκε στον ναό του Αγίου Δομήνικου.
Στα έργα του υπέγραφε πάντοτε ελληνικά με βυζαντινούς χαρακτήρες: «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ὁ Κρής ἐποίει». Για πολλά χρόνια ήταν άγνωστος και οι πίνακές
του σε εκκλησίες ή παλάτια της Ιταλίας και της Ισπανίας θεωρούνταν ως έργα κάποιου τρελού. Άρχισε να αναγνωρίζεται από τις αρχές του 20ου αιώνα και σήμερα θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ζωγράφους όλων των εποχών, με μεγάλη επίδραση
και σε νεότερους ζωγράφους. Οι πίνακες του κοσμούν τα μεγαλύτερα μουσεία και τις
ιδιωτικές συλλογές. Στη χώρα μας υπάρχουν έξι έργα του: «Ο Άγιος Λουκάς ζωγραφίζει την Παναγία» και «Η Προσκύνηση των Μάγων» στο Μουσείο Μπενάκη, «Η Στέψη
της Θεοτόκου» και «Η Συναυλία των Αγγέλων» στην Εθνική Πινακοθήκη, «Η Βάπτιση
του Χριστού» και «Άποψη του Όρους και της Μονής Σινά» στο Ιστορικό Μουσείο
Κρήτης.

22. ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ , περιοχή: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

Α) Ο Ιερός Λόχος των Θηβών ήταν μια από τις κορυφαίες πολεμικές μονάδες
που έδρασαν στην αρχαία Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 379 π.Χ. από τον Γοργίδα και αποτελούνταν από 300 νέους άνδρες, που διακρίνονταν στις αθλοπαιδιές και ειδικά στην
πάλη. Είχαν όλοι τους αριστοκρατική καταγωγή και ήταν προσεκτικά διαλεγμένοι σε
ζευγάρια επιστήθιων φίλων, για να κρατούν αδιάσπαστες τις γραμμές του λόχου. Αναδιοργανώθηκε και απέκτησε πολύ μεγάλη φήμη από τον Πελοπίδα, που ήταν ο
πρώτος που τον χρησιμοποίησε ως αδιάσπαστη δύναμη. Για 35 χρόνια έμεινε αήττητος, μέχρι που καταστράφηκε ολοκληρωτικά στη μάχη της Χαιρώνειας (338 π.Χ.) από
το μακεδονικό ιππικό του Φιλίππου που διοικούσε ο Μέγας Αλέξανδρος.
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Ο Ιερός λόχος μάχεται στο Δραγατσάνι
πίνακας του Peter von Hess

Β) Ο Ιερός Λόχος ήταν η πρώτη οργανωμένη στρατιωτική μονάδα της Επανάστασης του 1821 και γενικότερα του ελληνικού στρατού. Ιδρύθηκε από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη στη Φωξάνη (στα όρια της Μολδαβίας με τη Βλαχία) στα μέσα Μαρτίου 1821 και αποτελούνταν κυρίως από εθελοντές σπουδαστές των ελληνικών παροικιών της Μολδοβλαχίας και της Οδησσού. Ο Υψηλάντης πίστευε πως οι νεαροί αυτοί
θα μπορούσαν να γίνουν η ψυχή του στρατού του και γι’ αυτό τους έδωσε το όνομα
του αρχαίου Ιερού Λόχου των Θηβών. Οι άνδρες του Ιερού Λόχου είχαν ομοιόμορφες
στολές, φτιαγμένες από ολόμαλλη μαύρη τσόχα και γι 'αυτό ονομάζονταν και «μελανοφόροι ή μαυροφόροι». Επίσης, έφεραν ψηλό καπέλο χωρίς γείσο, που στην κορυφή του είχε ένα λευκό λοφίο και τρίχρωμο εθνόσημο με κόκκινο, λευκό και κυανό
χρώμα. Κάτω από αυτό υπήρχε μια νεκροκεφαλή με δύο οστά χιαστί από λευκό μέταλλο, που σήμαιναν «Ελευθερία ή Θάνατος». Οι Ιερολοχίτες είχαν ως όπλο τουφέκι
με λόγχη και σημαία τρίχρωμη. Στη μια πλευρά της σημαίας αναγραφόταν το «ΕΝ
ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ» και στο κέντρο υπήρχε η εικόνα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης,
ενώ στην άλλη πλευρά υπήρχε η εικόνα του Φοίνικα που αναγεννιόταν από τις φλόγες και η επιγραφή «ΕΚ ΤΗΣ ΚΟΝΕΩΣ ΜΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΩΜΑΙ». Διοικητής του Ιερού
Λόχου διορίστηκε ο Γεώργιος Καντακουζηνός, πρώην ανώτερος αξιωματικός του τσαρικού στρατού, ο οποίος σύντομα αντικαταστάθηκε από τον Υψηλάντη.

Γ) Ο Ιερός Λόχος ήταν μια ελληνική στρατιωτική μονάδα ειδικών δυνάμεων που
δημιουργήθηκε στη Μέση Ανατολή το 1942, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Αποτελούνταν από Έλληνες αξιωματικούς και των τριών Όπλων αλλά και από
μαθητές της στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, κάτω από τις διαταγές του συνταγματάρχη Τσιγάντε. Πολέμησε στο πλευρό της βρετανικής ταξιαρχίας SAS (=Special Air
Service, αερομεταφερόμενη στρατιωτική μονάδα ειδικών αποστολών, όπως σαμποτάζ
ή κατασκοπεία) στην έρημο της Λιβύης και στο Αιγαίο, καθώς και στην Τυνησία με τις
ελεύθερες γαλλικές δυνάμεις. Τον Μάιο του 1943 μετακινήθηκε προς την Παλαιστίνη
σε διάφορα στρατόπεδα και οι άντρες του εκπαιδεύτηκαν ως αλεξιπτωτιστές, ενώ τον
Φεβρουάριο του 1944 τέθηκε κάτω από τις διαταγές των Βρετανικών Δυνάμεων Κα-
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ταδρομών. Μετά την απελευθέρωση των ηπειρωτικών περιοχών της Ελλάδας (Οκτώβριος 1944), ο Ιερός Λόχος συνέχισε τη δράση του ενάντια στις υπόλοιπες Γερμανικές δυνάμεις στα νησιά του Αιγαίου μέχρι το τέλος του πολέμου (Μάιος 1945). Αποσυγκροτήθηκε με μια τελετή στην Αθήνα (7 Αυγούστου 1945), κατά τη διάρκεια της
οποίας η σημαία του Ιερού Λόχου παρασημοφορήθηκε με το υψηλότερο στρατιωτικό
παράσημο της Ελλάδας, τον Χρυσό Σταυρό της ανδρείας και τον Ελληνικό Πολεμικό
Σταυρό Α' τάξεως. Σήμερα η σημαία του Ιερού Λόχου εκτίθεται στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας. Στον Ελληνικό Στρατό η παράδοση του Ιερού Λόχου συνεχίστηκε
από τους Λόχους Ορεινών Καταδρομών (ΛΟΚ), που ιδρύθηκαν το 1946 και στη συνέχεια μετεξελίχθηκαν στις Ειδικές Δυνάμεις.

23. ΚΑΒΑΦΗ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ

Το διαβατήριο του Καβάφη, όπου ως επάγγελμα γράφει ποιητής

Ο Κωνσταντίνος Καβάφης (1863 - 1933) είναι ένας από τους πιο σημαντικούς
Νεοέλληνες ποιητές με παγκόσμια αναγνώριση. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις 17/29 Απριλίου 1863 και ήταν το ένατο και τελευταίο παιδί του Κωνσταντινοπολίτη μεγαλέμπορου βαμβακιού Πέτρου - Ιωάννη Καβάφη. Τα πρώτα χρόνια
έζησε στη γενέτειρά του, έχοντας καλή εκπαίδευση με Γάλλο παιδαγωγό και Αγγλίδα
τροφό. Μετά τον θάνατο του πατέρα του (1870), η οικογένειά του καταστράφηκε οικονομικά και η μητέρα του Χαρίκλεια αναγκάστηκε να μετακομίσει με τα παιδιά της
αρχικά στο Λονδίνο και μετά στο Λίβερπουλ (1872), όπου ο Καβάφης έμαθε την αγγλική γλώσσα και καλλιέργησε την τάση του προς τα γράμματα. Το 1878 η οικογένειά του, λόγω νέων οικονομικών δυσκολιών, επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια, όπου ο
Καβάφης συνέχισε τις σπουδές του στο εμπορικό λύκειο «Ο Ερμής». Λόγω εθνικιστικών ταραχών στην Αίγυπτο, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έμεινε τρία χρόνια,
κάνοντας τις πρώτες συστηματικές προσπάθειές του στην ποίηση. Επιστρέφοντας
στην Αλεξάνδρεια (1885 ) μαζί με τη μητέρα και τα αδέλφια του Αλέξανδρο και Παύλο, απέκτησε την ελληνική υπηκοότητα και άρχισε να εργάζεται αρχικά ως δημοσιογράφος, μετά ως μεσίτης στο Χρηματιστήριο Βάμβακος και τέλος στην Υπηρεσία Αρδεύσεων, πρώτα ως άμισθος γραμματέας και μετά ως έμμισθος υπάλληλος, θέση
στην οποία παρέμεινε έως το 1922. Το 1891 εξέδωσε το πρώτο αξιόλογο ποίημά του
και δημοσίευσε μερικά από τα σπουδαιότερα πεζά του. Από το 1893 έως το τέλος του
19ου αιώνα έγραψε μερικά από τα σημαντικότερα ποιήματά του, όπως τα «Κεριά»,
«Τείχη» ή το «Περιμένοντας τους Βαρβάρους». Τον Δεκέμβριο του 1907 εγκαταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια στο σπίτι της οδού Λέψιους 10, όπου παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του και δημιούργησε το σημαντικότερο τμήμα της ποίησής του. Το
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1911 έγραψε το περίφημο ποίημά του «Ιθάκη». Το 1922 παραιτήθηκε από την Υπηρεσία Αρδεύσεων και αφοσιώθηκε στο ποιητικό του έργο, για το οποίο το 1926 η Ελληνική κυβέρνηση του δικτάτορα Πάγκαλου του απένειμε το παράσημο του Φοίνικος.
Το 1930 διαγνώστηκε με καρκίνο του λάρυγγα και αναγκάστηκε δύο χρόνια μετά να
υποστεί τραχειοστομία στην Αθήνα. Επιστρέφοντας στην Αλεξάνδρεια, η υγεία του
χειροτέρευσε και πέθανε την ημέρα των γενεθλίων του (29 Απριλίου) σε ηλικία 70
ετών.

«Θερμοπύλες», το χειρόγραφο του ποιήματος

Ποίημα του Καβάφη σε κτίριο
Λέιντεν Ολλανδίας

Ο Καβάφης τύπωνε τα ποιήματά του σε μονόφυλλα ή τεύχη και τα έδινε στους
φίλους του, αλλά δεν τα εξέδωσε ποτέ σε βιβλίο. Δεν ακολούθησε ένα ιδιαίτερο λογοτεχνικό ρεύμα και η ποίησή του έχει δικά της γνωρίσματα: ελεύθερους ανομοιοκατάληκτους στίχους, ιδιότυπη γλώσσα, λιτότητα εκφραστικών μέσων, λεπτή ειρωνεία,
έλλειψη ρητορισμού, θέματα από το ιστορικό παρελθόν ιδιαίτερα της ρωμαϊκής και
της ελληνιστικής εποχής, διδακτικό τόνο, θεατρικότητα με τη χρήση διαλόγου. Ο
ποιητής και το έργο του παρουσιάσθηκαν στο ελληνικό κοινό το 1903 από τον Γρηγόριο Ξενόπουλο, με το άρθρο «Ένας Ποιητής» στο περιοδικό «Παναθήναια». Σήμερα τα ποιήματά του κατέχουν σημαντική θέση στην ευρωπαϊκή ποίηση, με πολλές
μεταφράσεις στα γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά και σε πολλές άλλες γλώσσες. Το ποιητικό του έργο έχει επηρεάσει πολλούς Έλληνες ποιητές.

24. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ , πεζόδρομος

Ο Νίκος Καζαντζάκης (1883 - 1957) γεννήθηκε στο τουρκοκρατούμενο Μεγάλο
Κάστρο (Ηράκλειο) της Κρήτης στις 18 Φεβρουαρίου 1883. Εξαιτίας της αποτυχημένης Κρητικής επανάστασης του 1889, κατέφυγε με την οικογένειά του για έξι μήνες
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στον Πειραιά και, με την επιστροφή του, φοίτησε στο δημοτικό σχολείο της γενέτειράς του. Με την έκρηξη της τελευταίας Κρητικής επανάστασης (1897), εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στη Νάξο, όπου έμεινε για δύο περίπου χρόνια φοιτώντας
στη γαλλική Εμπορική Σχολή του Τιμίου Σταυρού, που διοικούσαν μοναχοί. Εκεί, έμαθε γαλλικά και ιταλικά και ήρθε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Όταν επέστρεψε στο Ηράκλειο (1899), τελείωσε τις γυμνασιακές του σπουδές και στη συνέχεια πήγε στην Αθήνα για σπουδές στη Νομική Σχολή (1902 - 1905), απ’ όπου πήρε
με άριστα το πτυχίο του. Το 1905 πρωτοεμφανίστηκε στα γράμματα με το μυθιστόρημα «Όφις και κρίνο». Το 1907 πήγε για μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική στο
Παρίσι και εκεί παρακολούθησε τις παραδόσεις του φιλόσοφου Ανρί Μπερξόν, ενώ
παράλληλα εξοικειώθηκε με τη φιλοσοφία του Νίτσε και ασχολήθηκε με τη συγγραφή. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, επισκέφτηκε τη Φλωρεντία και τη Ρώμη, για λίγο το Ηράκλειο και τελικά το 1910 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου μετά
από ενάμισι χρόνο παντρεύτηκε τη Γαλάτεια Αλεξίου (γάμος 1911 - 1926). Δεν αποδέχθηκε τον διορισμό του ως γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και αναγκάστηκε
να εργαστεί ως μεταφραστής για βιοποριστικούς λόγους. Στους Βαλκανικούς πολέμους κατατάχθηκε ως εθελοντής, αλλά τελικά υπηρέτησε στο γραφείο του πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου. Γνώρισε το 1914 τον ποιητή Άγγελο Σικελιανό και
μαζί άρχισαν τις πνευματικές αναζητήσεις και τις περιηγήσεις στην Ελλάδα. Μια αποτυχημένη προσπάθειά του με τον εργάτη Γιώργη Ζορμπά να εκμεταλλευθεί ένα λιγνιτωρυχείο στη Μάνη (1917) τον ενέπνευσε αργότερα το μυθιστόρημά του «Βίος και
Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά». Το διάστημα 1917 - 1919 βρέθηκε στην Ελβετία, ενώ
επιστρέφοντας στην Ελλάδα διορίστηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Περιθάλψεως, με αποστολή τον επαναπατρισμό των Ελλήνων
του Καυκάσου (1919). Τις εμπειρίες του από αυτή τη θέση τις αξιοποίησε στο μυθιστόρημά του «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Μετά την ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές του 1920 και τη δολοφονία του φίλου του Ίωνα Δραγούμη, έκανε πολλά ταξίδια στην Ευρώπη και το 1922 πήγε στη Βιέννη, όπου αφοσιώθηκε στη συγγραφή και
στη μελέτη των θεωριών του Φρόιντ. Το φθινόπωρο του 1922 βρέθηκε στο Βερολίνο, όπου έμαθε για τη Μικρασιατική καταστροφή. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα το
1924, γνώρισε τη μετέπειτα δεύτερη σύζυγό του Ελένη Σαμίου (ο γάμος το 1945), με
την οποία πήγε στην Κρήτη (1925), όπου ασχολήθηκε με τη μελέτη του Γκαίτε, του
Αισχύλου και του Ομήρου. Το 1925 επισκέφθηκε και γοητεύθηκε από την Αίγινα και
παράλληλα ξεκίνησε μια μεγάλη σειρά ταξιδιών σε όλο τον κόσμο (Σοβιετική Ένωση,
Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Παλαιστίνη, Αίγυπτος, Σινά, Τσεχοσλοβακία), συλλέγοντας
εικόνες και εμπειρίες που κατέγραψε έπειτα σε κείμενά του με τίτλο «Ταξιδεύοντας».
Παράλληλα, έγραψε σενάρια για τον κινηματογράφο, συνέθεσε δραματικά έργα και
μυθιστορήματα και μετέφρασε σημαντικά λογοτεχνικά κείμενα. Το 1933 επέστρεψε
στην Αίγινα και ασχολήθηκε με την «Οδύσσειά» του, που είχε ξεκινήσει να γράφει
νωρίτερα (1924 - 1938). Στη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής απομονώθηκε στην
Αίγινα, αλλά το 1942 ήρθε στην Αθήνα και ζήτησε από τον καθηγητή Ι. Θ. Κακριδή
βοηθήματα για τη μετάφραση της Ιλιάδας του Ομήρου. Μετά τη Κατοχή έγινε αρχηγός της Σοσιαλιστικής Εργατικής Κίνησης και υπέβαλε υποψηφιότητα στην Ακαδημία
Αθηνών (Μάρτιος 1945), αλλά για δύο ψήφους απέτυχε, εκλέχτηκε όμως πρόεδρος
της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και διατέλεσε υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου
στην κυβέρνηση Σοφούλη (26/11/1945 - 11/1/1946). Τον Μάιο του 1946, προτάθηκε
ως υποψήφιος για το Νομπέλ λογοτεχνίας μαζί με τον Άγγελο Σικελιανό, όπως και το
1950 για δεύτερη φορά. Το καλοκαίρι του 1946 ξεκίνησε νέα ταξίδια στην Αγγλία και
στη Γαλλία και διορίστηκε στο Παρίσι φιλολογικός σύμβουλος στην UNESCO, με αποστολή την προώθηση μεταφράσεων κλασικών λογοτεχνικών έργων. Τον Μάρτιο του
1948 παραιτήθηκε και εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αντίμπ της Kυανής Aκτής. Την τελευταία δεκαετία της ζωής του, έχοντας ήδη διεθνή αναγνώριση, έγραψε μυθιστορήματα και θεατρικά έργα, συνεχίζοντας παράλληλα τα ταξίδια του. Από το 1951 η υ-
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γεία του κλονίστηκε και έχασε το δεξί του μάτι (1953), ενώ κατά καιρούς έμπαινε
στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Φράιμπουργκ για τη θεραπεία καλοήθους λευχαιμίας. Το 1953 η Ορθόδοξη Εκκλησία επιχείρησε τη δίωξή του για ιεροσυλία, εξαιτίας ορισμένων σελίδων του «Καπετάν Μιχάλη» και ολόκληρου του βιβλίου του «Ο τελευταίος πειρασμός». Το 1955 μαζί με τον Ι. Θ. Κακριδή αυτοχρηματοδότησαν την έκδοση της μετάφρασης της Ιλιάδας. Τον Ιούνιο του 1957 πήγε στην Κίνα, όπου έμεινε
για ένα μήνα. Αν και είχε εμβολιαστεί για ευλογιά και χολέρα, μολύνθηκε και, παρόλο
που το ξεπέρασε, προσβλήθηκε από ασιατική γρίπη και τελικά πέθανε στις 26 Οκτωβρίου στο Φράιμπουργκ, σε ηλικία 74 χρονών. Η σορός του μεταφέρθηκε οδικώς
στην Αθήνα και μετά αεροπορικώς στο Ηράκλειο, όπου εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στον ναό του Αγίου Μηνά. Μετά την κηδεία του (5 Νοεμβρίου 1957) στο Ηράκλειο, ενταφιάστηκε στον προμαχώνα Μαρτινέγκο στα ενετικά τείχη της πόλης. Στον
τάφο του δεσπόζει ένας μεγάλος ξύλινος σταυρός από ακατέργαστους κορμούς με
μια επιγραφή που είχε επιλέξει ο ίδιος: «Δεν ελπίζω τίποτα. Δε φοβούμαι τίποτα. Είμαι
λέφτερος».
Ο Καζαντζάκης υπήρξε πολυγραφότατος και ασχολήθηκε σχεδόν με κάθε είδος
λόγου: ποίηση, δοκίμιο, μυθιστόρημα, ταξιδιωτικές εντυπώσεις, αλληλογραφία, μεταφράσεις, κινηματογραφικά σενάρια, ιστορία, σχολικά βιβλία, παιδικά βιβλία, λεξικά,
δημοσιογραφία, κριτική. Σήμερα αναγνωρίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους
σύγχρονους λογοτέχνες και ως ο περισσότερο παγκοσμίως μεταφρασμένος Έλληνας
συγγραφέας.

25. ΚΑΛΒΟΥ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ , πεζόδρομος

Ο Ανδρέας Κάλβος (1792 - 1869) είναι ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ποιητές. Σύγχρονος του Διονυσίου Σολωμού, γεννήθηκε στη Ζάκυνθο από μητέρα
ευγενικής καταγωγής και πατέρα μικροαστό και τυχοδιώκτη. Το 1802 ο πατέρας του
εγκατέλειψε τη σύζυγό του και εγκαταστάθηκε με τα δύο παιδιά του στο Λιβόρνο της
Ιταλίας, γεγονός που συνέβαλε στη μόρφωση του Κάλβου και στη γνωριμία του με
τα ελληνικά γράμματα και την κλασική ελληνική και λατινική αρχαιότητα. Εκεί έγραψε
και το πρώτο του έργο, τον «Ύμνο στον Ναπολέοντα». Μετά τον θάνατο του πατέρα
του (1812), γνωρίστηκε με τον πιο γνωστό Ιταλό ποιητή της εποχής, τον Ugo
Foscolo, που έγινε δάσκαλός και φίλος του. Με την επίβλεψη του Foscolo, έγραψε το
1813 στα ιταλικά τρεις τραγωδίες και τέσσερις δραματικούς μονολόγους, ενώ το
1814 έγραψε πάλι στα ιταλικά την «Ωδή εις Ιονίους». Το διάστημα 1816 - 1819 έζησε
στο Λονδίνο, παραδίδοντας ιδιαίτερα μαθήματα ιταλικών και ελληνικών, ενώ την περίοδο 1818 - 1819 έκανε διαλέξεις με θέμα τη σωστή προφορά των αρχαίων. Συνέταξε και εξέδωσε μια Νεοελληνική Γραμματική, μια Μέθοδο Εκμάθησης Ιταλικών και
ασχολήθηκε με τη σύνταξη ενός αγγλοελληνικού λεξικού. Το 1819 τύπωσε την πρώτη ωδή του στα ελληνικά, την «Ελπίς Πατρίδος». Επέστρεψε στην Ιταλία το 1820,
αλλά έφυγε οριστικά το 1821, διωγμένος από τις ιταλικές αρχές εξαιτίας της εμπλοκής
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του στο κίνημα των Καρμπονάρων που ήθελαν μια ενωμένη και ανεξάρτητη Ιταλία.
Κατέφυγε αρχικά στη Γενεύη και για ένα διάστημα στο Παρίσι. Εργάστηκε ως καθηγητής ξένων γλωσσών, συνδέθηκε με το φιλελληνικό κίνημα και έγραψε ποιήματα
στα ελληνικά. Επηρεάστηκε από το ξέσπασμα της Επανάστασης του 1821 και εξέδωσε το 1824 μια συλλογή από δέκα ωδές στα ελληνικά, τη «Λύρα»,. Στις αρχές
του 1825 βρέθηκε στο Παρίσι, όπου το 1826 δημοσίευσε ακόμη δέκα ωδές, τα «Λυρικά». Τον Ιούλιο του 1826 βρέθηκε στο Ναύπλιο, αλλά απογοητεύτηκε από την αδιαφορία για τον ίδιο και το έργο του. Αργότερα, πήγε στην Κέρκυρα, όπου έζησε μέχρι το 1852, παραδίδοντας ιδιωτικά μαθήματα και αρθρογραφώντας σε τοπικές εφημερίδες. Δεν ξαναέγραψε ποτέ ποίηση. Στο διάστημα της παραμονής του στην Κέρκυρα διατέλεσε τρεις φορές καθηγητής της Ιονίου Ακαδημίας, ενώ το 1841 ανέλαβε
τη διεύθυνση του Κερκυραϊκού Γυμνασίου. Τον Νοέμβριο του 1852 επέστρεψε στην
Αγγλία, γνώρισε και παντρεύτηκε την Charlotte Augusta Waddams, στο ιδιωτικό σχολείο της οποίας εργάστηκε ως καθηγητής. Πέθανε τον Νοέμβριο του 1869 και η ταφή
του έγινε στο νεκροταφείο της εκκλησίας της Αγίας Μαργαρίτας στην πόλη Louth της
Αγγλίας. Με πρωτοβουλία του ποιητή Γιώργου Σεφέρη, που ήταν πρεσβευτής της Ελλάδας στο Λονδίνο, το 1960 έγινε η μετακομιδή των οστών του Κάλβου και της γυναίκας του στη Ζάκυνθο και η ταφή τους στο μαυσωλείο του «Μουσείου Σολωμού
και Επιφανών Ζακυνθίων», δίπλα στον τάφο του Διονυσίου Σολωμού.

26. ΚΑΝΑΡΗ , περιοχή: ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ

Ο Κωνσταντίνος Κανάρης (1793 - 1877) υπήρξε ηγετική μορφή της Επανάστασης του 1821, στρατιωτικός και πολιτικός. Γεννήθηκε το 1793 ή το 1795 στα Ψαρά, από μια οικογένεια με μεγάλη ναυτική παράδοση. Έμεινε ορφανός από μικρός και
ακολούθησε το ναυτικό επάγγελμα με το επίθετο Κανάρης. Έμαθε τα μυστικά της
θάλασσας δουλεύοντας στο πλοίο του θείου του Δημήτρη Βουρέκα, που μετέφερε
Σουλιώτες από την Πάργα στη Λευκάδα. Μετά τον θάνατο του θείου του, ανέλαβε
καπετάνιος στο πλοίο και πραγματοποίησε πολλά εμπορικά ταξίδια στη Μεσόγειο. Σε
ηλικία 22 ετών παντρεύτηκε τη Δέσποινα Μανιάτη, κόρη μεγάλης ναυτικής οικογένειας των Ψαρών, με την οποία απέκτησε 7 παιδιά. Ο Κανάρης δεν είχε μυηθεί μάλλον
στη Φιλική Εταιρεία, αλλά, με το ξέσπασμα της Επανάστασης του 1821, κατατατάχθηκε από τους πρώτους ως απλός ναύτης στον ψαριανό στόλο. Εξειδικεύτηκε στα
πυρπολικά και έγινε ο τρόμος του τουρκοαιγυπτιακού στόλου. Οι κυριότερες ενέργειες του Κανάρη στην Επανάσταση του 1821 ήταν: η πυρπόληση της ναυαρχίδας του
πασά Καρά Αλή στη Χίο (1822), η ανατίναξη του τουρκικού δίκροτου στο στενό μεταξύ Τενέδου και Τρωάδας (1822), η πυρπόληση της τουρκικής φρεγάτας κοντά στη
Σάμο (1824) ως εκδίκηση για την καταστροφή της Κάσου και των Ψαρών και η πυρπόληση της τουρκικής κορβέτας στα ανοιχτά της Μυτιλήνης (1824). Η τολμηρότερη
όμως ενέργειά του ήταν η απόπειρα του να πυρπολήσει τον αιγυπτιακό στόλο στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας (10 Αυγούστου 1825), η οποία όμως απέτυχε λόγω των κακών καιρικών συνθηκών.
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Μετά την απελευθέρωση ανήλθε στα υψηλότερα αξιώματα του κράτους. Το 1827
ήταν αντιπρόσωπος των Ψαρών στην Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας και υπήρξε ένας
από τους υποστηρικτές του Καποδίστρια, ο οποίος του ανέθεσε στη συνέχεια να καταστείλει τις ανταρσίες στη Μάνη και την Ύδρα. Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, εγκαταστάθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου. Επί βασιλείας του Όθωνα, ο Κανάρης
έφτασε μέχρι το βαθμό του ναυάρχου, συμμετείχε στο επαναστατικό κίνημα της 3ης
Σεπτεμβρίου 1843 που ανάγκασε τον βασιλιά Όθωνα να παραχωρήσει Σύνταγμα και
χρημάτισε επανειλημμένα υπουργός. Το 1862 συμμετείχε στην κίνηση κατά του Όθωνα και, όταν ο Όθωνας - θέλοντας να τον προσεταιριστεί - του ανέθεσε την πρωθυπουργία, αρνήθηκε, επειδή ο βασιλιάς δεν ενέκρινε κάποιους από τους υπουργούς
του. Μετά την έξωση του Όθωνα, μαζί με άλλους πήγε στη Δανία (1863), για να δώσει το στέμμα στον βασιλιά Γεώργιο Α'. Ανέλαβε υπουργός Ναυτικών στην κυβέρνηση Ρούφου, έγινε δύο φορές πρωθυπουργός (Μάρτιος 1864 - Απρίλιος 1864, Ιούλιος
1864 - Μάρτιος 1865) και έπειτα ιδιώτευσε στο σπίτι του στην Κυψέλη. Στις 26 Μαΐου 1877, σε ηλικία 82 ετών, επανήλθε στην πολιτική, αναλαμβάνοντας πρωθυπουργός στην οικουμενική κυβέρνηση που σχηματίστηκε, για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από τον Ρωσοτουρκικό Πόλεμο. Ο «ναύαρχος» - όπως τον αποκαλούσε ο
λαός - πέθανε, όντας πρωθυπουργός, στις 2 Σεπτεμβρίου 1877 και κηδεύτηκε με μεγαλοπρέπεια στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

27. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ , περιοχή: ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ

Ο κόμης Ιωάννης Καποδίστριας (Κέρκυρα 1776 - Ναύπλιο 1831) διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και πρώτος Κυβερνήτης του ανεξάρτητου ελληνικού
κράτους. Καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια με πολιτική παράδοση και σπούδασε ιατρική, νομικά και φιλοσοφία στην Πάντοβα της Ιταλίας. Μετά την αυτονομία
των Επτανήσων (1801), έγινε ένας από τους δύο διοικητές της Ιονίου Πολιτείας και,
με ενέργειές του, ψηφίστηκε στα Επτάνησα ένα δημοκρατικό και φιλελεύθερο Σύνταγμα (1803). Διορίστηκε ομόφωνα από τη Γερουσία της Ιονίου Πολιτείας ως Γραμματέας της Επικράτειας και πέτυχε να αναδιοργανώσει τη δημόσια διοίκηση, δίνοντας
ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση. Το 1807 εστάλη στη Λευκάδα και οργάνωσε την
άμυνα του νησιού κατά του Αλή Πασά. Εκεί γνωρίστηκε με τους Ανδρούτσο, Μπότσαρη, Κολοκοτρώνη και Νικηταρά. Μετά την κατάληψη των Επτανήσων από τους
Γάλλους, εντάχθηκε στη ρωσική διπλωματική υπηρεσία, με πρόσκληση του Τσάρου
Αλέξανδρου Α' (Ιανουάριος 1809). Το 1813 διορίστηκε εκπρόσωπος της Ρωσίας στην
Ελβετία, με σκοπό να συμβάλει στην απαλλαγή της από την επιρροή του Ναπολέοντα. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ενότητα, την ανεξαρτησία και την ουδετερότητα
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της Ελβετίας και βοήθησε στη διαμόρφωση του ελβετικού Συντάγματος. Έγινε υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας (1815 - 1822), θέση από την οποία παραιτήθηκε λόγω της Επανάστασης του 1821. Συμμετείχε ως μέλος της ρωσικής αντιπροσωπίας στο
Συνέδριο της Βιέννης, αποτελώντας το φιλελεύθερο αντίβαρο στην αντιδραστική πολιτική του Αυστριακού Μέττερνιχ και της Ιεράς Συμμαχίας.
Το 1827 επιλέχθηκε από την Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας ως πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας και έφτασε στο Ναύπλιο τον Ιανουάριο του 1828. Εκλήθη να κυβερνήσει με βάση το δημοκρατικό Σύνταγμα της Τροιζήνας, αλλά, επειδή πίστευε ότι τα
Συντάγματα και τα Κοινοβουλευτικά Σώματα ήταν πρόωρα για το ανοργάνωτο ακόμα
ελληνικό κράτος, ανέστειλε το Σύνταγμα με ψήφισμα της Βουλής. Επιδίωξε να σταματήσει στις εμφύλιες διαμάχες, με σκοπό τη δημιουργία Κράτους. Έτσι, ίδρυσε
την Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, ρύθμισε το νομισματικό σύστημα - επειδή ακόμη
κυκλοφορούσαν τουρκικά και ξένα νομίσματα -, καθιέρωσε ως εθνική νομισματική
μονάδα τον Φοίνικα και ίδρυσε το Εθνικό Νομισματοκοπείο. Οργάνωσε, επίσης, την
πρώτη ταχυδρομική υπηρεσία, ενδιαφέρθηκε για τη δημιουργία δικαστηρίων και τη
στελέχωσή τους με το κατάλληλο προσωπικό και ίδρυσε Στατιστική Υπηρεσία, που
έκανε και την πρώτη απογραφή. Αναδιοργάνωσε τις Ένοπλες Δυνάμεις και αντιμετώπισε την πειρατεία, αναθέτοντας στον ναύαρχο Μιαούλη την καταστολή της. Προσπάθησε να ανορθώσει το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, ιδρύοντας πολλά αλληλοδιδακτικά σχολεία, καθώς και το Ορφανοτροφείο της Αίγινας. Ενδιαφέρθηκε για
τη γεωργία και εισήγαγε πρώτος την καλλιέργεια της πατάτας. Εφάρμοσε την πρακτική της καραντίνας στις περιοχές που πλήττονταν από τις επιδημίες του τύφου, της
ελονοσίας ή άλλες μολυσματικές ασθένειες.
Οι πολιτικές κινήσεις του όμως δυσαρέστησαν τους υποστηρικτές του συνταγματικού πολιτεύματος, τους πρόκριτους και τους ναυτικούς. Η αδυναμία ικανοποίησης
των αιτημάτων όλων των πλευρών και η καθυστέρηση στη διεξαγωγή εκλογών έγιναν η αφορμή για τον σχηματισμό ισχυρής αντιπολίτευσης εναντίον του. Η πρώτη
αντιπολιτευτική ενέργεια για την ανατροπή του εκδηλώθηκε με τα κινήματα στην
Ύδρα (1829), όπου οι στασιαστές ζήτησαν από τον Μιαούλη την κατάληψη του ναύσταθμου του Πόρου. Εναντίον του Κυβερνήτη στασίασαν και οι Μανιάτες που αρνούνταν να πληρώσουν τους φόρους. Μοιραία στάθηκε η αντιπαλότητα του Καποδίστρια
με την ισχυρότερη οικογένεια της Μάνης, τους Μαυρομιχαλαίους. Ο Καποδίστριας
διέταξε τη σύλληψή και τη φυλάκισή του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, γεγονός που εξέθρεψε το μίσος και την εκδίκηση από την οικογένεια τους. Το πρωί της 27ης Σεπτεμβρίου 1831 ο Καποδίστριας έπεσε νεκρός μετά από δολοφονική επίθεση που δέχθηκε
από τον αδελφό και τον γιο του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, έξω από την εκκλησία του
Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο. Η χώρα βυθίστηκε στην αναρχία και οι Προστάτιδες
Δυνάμεις βρήκαν την ευκαιρία να εγκαθιδρύσουν βασιλεία.
Η ελληνική πολιτεία τίμησε τον Κυβερνήτη για το έργο του, δίνοντας το όνομά
του σε δημόσιους χώρους και ιδρύματα, όπως στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο επίσημος
τίτλος του οποίου είναι «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
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28. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ , περιοχή: ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ

Ο θάνατος του Καραϊσκάκη,
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης ή Καραΐσκος (1782 - 1827) υπήρξε αρματολός και
στη συνέχεια στρατηγός της Επανάστασης του 1821. Το επίθετό του είναι υποκοριστικό του «Καραΐσκος». Έλαβε το προσωνύμιο το «Καραϊσκάκι» (=το άτυχο Καραϊσκόπουλο) στην παιδική ηλικία, λόγω της ορφάνιας του και της παραμέλησής του
από τον πατέρα και τα αδέλφιά του. Γεννήθηκε το 1782 σε μια σπηλιά κοντά στο
Μαυρομάτι Καρδίτσας. Η μητέρα του ήταν καλόγρια και γι' αυτό είχε και την προσωνυμία «ο γιος της καλογριάς». Πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια, γιατί έμεινε ορφανός
από μητέρα σε ηλικία 8 ετών. Σε μικρή ηλικία αιχμαλωτίστηκε από τους Τούρκους και
έτσι βρέθηκε στα Ιωάννινα. Όταν τα στρατεύματα του Σουλτάνου πολιόρκησαν τον
Αλή πασά στα Ιωάννινα, πολέμησε στο πλευρό του αλλά αργότερα και εναντίον του.
Τότε άρχισαν να εμφανίζονται τα συμπτώματα της φυματίωσης, που τον ταλαιπώρησε σε όλη του τη ζωή του. Το 1819 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρία και το 1820 προσπάθησε ανεπιτυχώς να υποκινήσει επανάσταση στη Βόνιτσα. Τον Δεκέμβριο του
1821 ανέλαβε καπετάνιος στην περιοχή των Αγράφων. Τον Ιανουάριο του 1823, με
1.000 άνδρες, συγκρούστηκε με τον Ομέρ Βρυώνη στον Άγιο Βλάση Ευρυτανίας. Το
1824 κατηγορήθηκε από τον Μαυροκορδάτο ότι είχε μυστικές συνεννοήσεις με τους
Τούρκους με αντάλλαγμα το αρματολίκι των Αγράφων και γι’ αυτό κηρύχθηκε ένοχος
εσχάτης προδοσίας και έχασε τα αξιώματά του. Μετά από πολλές προσπάθειες και
γράμματα που έστειλε στην Κυβέρνηση στο Ναύπλιο, αποκαταστάθηκε στη θέση του
και ανέλαβε τη διοίκηση του στρατοπέδου της Άμφισσας. Πήρε μέρος στον δεύτερο
Εμφύλιο πόλεμο της Επανάστασης στο πλευρό των κυβερνητικών. Το 1825 επιτέθηκε
στον Κιουταχή που πολιορκούσε το Μεσολόγγι και μετά την πτώση του Μεσολογγίου
(1826) διορίστηκε αρχιστράτηγος της Στερεάς ιδρύοντας στρατόπεδο στην Ελευσίνα.
Από εκεί πήρε μέρος στις μάχες στη Δόμβραινα, στο Δίστομο αλλά και στην Αράχωβα, όπου οι Τούρκοι υπέστησαν πανωλεθρία. Απομάκρυνε τον κίνδυνο του Ομέρ πασά από την Εύβοια και τον Απρίλιο του 1827 επιδίωξε να απελευθερώσει την Αθήνα
από τον Κιουταχή. Σε βοήθειά του έσπευσαν στρατεύματα από την Πελοπόννησο και
αρκετοί Φιλέλληνες, αλλά η Κυβέρνηση ακολούθησε το σχέδιο επίθεσης του στρατηγού Τσωρτς για κατά μέτωπο επίθεση κι όχι του Καραΐσκάκη που ζητούσε τον αποκλεισμό των Τούρκων, για να αναγκαστούν σε παράδοση. Η επίθεση είχε οριστεί για
τις 23 Απριλίου του 1827. Στις 22 Απριλίου ο Καραϊσκάκης, ενώ βρισκόταν στη σκηνή
του άρρωστος, πληροφορήθηκε ότι γίνονταν αψιμαχίες στην περιοχή του Φαλήρου.
Φοβούμενος για την εξέλιξη, έσπευσε σε βοήθεια και δέχτηκε μια σφαίρα. Μεταφέρθηκε στο στρατόπεδό του στο Κερατσίνι, όπου ξεψύχησε την επόμενη ημέρα, ανήμερα της εορτής του. Πριν πεθάνει, υπαγορεύοντας τη διαθήκη του, άφησε τα όπλα
του στους συναγωνιστές και τις δύο κόρες του στην προστασία του κράτους. Σύμφωνα με τον Μακρυγιάννη, μιλώντας στους παρευρισκόμενους οπλαρχηγούς, είπε:
«εγώ πεθαίνω, αλλά εσείς να είστε μονοιασμένοι, να βαστήξετε την πατρίδα». Τάφη-
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κε με τιμές στην Σαλαμίνα στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, όπου μέχρι σήμερα
υπάρχουν τα λείψανά του και τοιχογραφία του ανάμεσα στους Αγίους.

29. ΚΟΡΑΗ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ , πεζόδρομος

Ο Αδαμάντιος Κοραής (1748 - 1833) υπήρξε ο πρωτεργάτης του Νεοελληνικού
διαφωτισμού και βαθύς γνώστης της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Γεννήθηκε στη
Σμύρνη το 1748 και καταγόταν από εύπορη οικογένεια. Φοίτησε στην Ευαγγελική
Σχολή της Σμύρνης και μετά σπούδασε στην Ολλανδία και στο Μονπελιέ της Γαλλίας
ιατρική, την οποία όμως εγκατέλειψε, για να αφοσιωθεί στην αφύπνιση του Ελληνικού έθνους. Την περίοδο των σπουδών του μελέτησε το έργο των αρχαίων Ελλήνων
συγγραφέων. Εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Παρίσι το 1788 και συγκλονίστηκε από τη
Γαλλική Επανάσταση το 1789, την οποία θεώρησε ως αποτέλεσμα του Ευρωπαϊκού
Διαφωτισμού. Με τα κείμενά του αγωνίστηκε για τη μόρφωση των σκλαβωμένων Ελλήνων, κινητοποίησε φιλελληνικούς κύκλους στο εξωτερικό και έκανε γνωστό το ελληνικό πρόβλημα. Υπήρξε πρωτοπόρος στην έκδοση των έργων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και εξέδωσε 66 τόμους βιβλίων. Στα «Προλεγόμενα» της έκδοσης
των αρχαίων συγγραφέων κατέθεσε τις προτάσεις του για την παιδεία, το περιεχόμενο των μαθημάτων, τα εγχειρίδια και τις μεθόδους της διδασκαλίας και κυρίως για
την γλώσσα, που ήταν το βασικό μέλημα των λογίων κατά την περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Κράτησε μία ενδιάμεση στάση στο γλωσσικό πρόβλημα και υποστήριξε μια μετριοπαθή μορφή της καθαρεύουσας, απαλλαγμένης όμως από τις ξένες
και ιδιωματικές λέξεις που υπήρχαν στη γλώσσα του λαού. Βασικές του ιδέες ήταν η
«μετακένωση» της δυτικής παιδείας στην Ελλάδα και ο εκσυγχρονισμός της διδασκαλίας, η κατάρτιση των δασκάλων και η εκπαίδευση των μαθητών. Στην επιστολή του
«Πολιτικαί παραινέσεις προς τους Έλληνας» τόνιζε την αναγκαιότητα της ενότητας
των Έλλήνων για την επιτυχία του Αγώνα τους. Ήταν θερμός υποστηρικτής της ανεξιθρησκείας. Υπήρξε αρχικά υποστηρικτής αλλά στη συνέχεια αντίπαλος του Καποδίστρια, καταγγέλλοντας τον ως τύραννο. Πέθανε το 1833 στο Παρίσι. Τα οστά του
στάλθηκαν στην Ελλάδα (1877) και τάφηκαν στην Αθήνα. Η μαρμάρινη προτομή του
κοσμεί το Λύκειο της Χίου, που κληρονόμησε την βιβλιοθήκη του, ενώ άγαλμά του
υπάρχει έξω από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Αθηνών.
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30. ΚΟΡΝΑΡΟΥ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ , πεζόδρομος

Ο Βιτσέντζος Κορνάρος (1553 - 1613 ή 1614) ήταν Κρητικός ποιητής. Θεωρείται ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους της Κρητικής λογοτεχνίας. Γεννήθηκε
στις 26 Μαρτίου 1553 στη Σητεία της Κρήτης, όπως δηλώνει ο ίδιος στο τέλος του
έργου του. Έμεινε στην περιοχή της Σητείας ως το 1580, ζώντας τη ζωή του γαιοκτήμονα και αργότερα εγκαταστάθηκε στον Χάνδακα (σημερινό Ηράκλειο Κρήτης)
κοντά στον αδελφό του Ανδρέα. Το 1591 ανέλαβε διοικητικά αξιώματα, ενώ κατά τη
διάρκεια της φοβερής πανούκλας των ετών 1591 - 1593 είχε καθήκοντα υγειονομικού
επόπτη στην πόλη. Μετά τη μόνιμη εγκατάστασή του στον Χάνδακα επισκεπτόταν
τακτικά και ως το θάνατό του τη Σητεία, όπου εξακολουθούσε να διατηρεί σημαντική
περιουσία. Πέθανε στον Χάνδακα το 1613 ή 1614 και ετάφη στο μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου. Σημαντικότερα έργα του είναι: ο «Ερωτόκριτος» και η «Θυσία του
Αβραάμ».

31. ΚΥΒΕΛΗΣ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ , πεζόδρομος

Η Κυβέλη Ανδριανού (1887 - 1978) υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες Ελληνίδες
ηθοποιούς που κυριάρχησε στο ελληνικό θέατρο το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Καταγόταν από τη Σμύρνη, ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο αν γεννήθηκε εκεί ή στην Αθήνα. Καρπός παράνομου έρωτα βρέθηκε σε βρεφοκομείο, όπου σε ηλικία 2,5 ετών τη
υιοθέτησαν ο Αναστάσης και η Μαρία Αδριανού που, αν και ήταν φτωχοί βιοπαλαιστές, φρόντισαν να την αναθρέψουν καλά. Η Κυβέλη παρακολούθησε μαθήματα στο
παρθεναγωγείο Χιλ και μαθήματα ορθοφωνίας με τον καθηγητή Μ. Σιγάλα, σε μια επίδειξη μαθητριών του οποίου (1901) πήρε το πρώτο βραβείο. Γράφτηκε στη Δραματική Σχολή του Βασιλικού Θεάτρου, πριν συμπληρώσει τα 15 της χρόνια. Μετά το
κλείσιμο της σχολής (1901), προσελήφθη από τον Κωνσταντίνο Χρηστομάνο στον
θεατρικό όμιλο «Νέα Σκηνή» και εμφανίστηκε ως Ιουλιέτα στο έργο του Σαίξπηρ
«Ρωμαίος και Ιουλιέτα». Από τότε άρχισε να διακρίνεται στο θέατρο. Συμμετείχε με
τη «Νέα Σκηνή» (1901 - 1906) σε σπουδαίες παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας στην
καριέρα της. Το 1906 πήγε στο Παρίσι και επιστρέφοντας δημιούργησε δικό της θίασο, πρωταγωνιστώντας σε πολλά έργα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Το 1908 συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Γρηγόριο Ξενόπουλο, που της έγραφε ένα θεα-
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τρικό έργο κάθε χρόνο έως το 1925. Συνεργάστηκε, επίσης, με τον Παντελή Χορν
(1910 - 1934), όπως και με τον Σπύρο Μελά και άλλους θεατρικούς συγγραφείς.Το
1932 - 1934 συνεργάστηκε με την ηθοποιό Μαρίκα Κοτοπούλη, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το νεοϊδρυθέν «Εθνικό Θέατρο». Μετά το 1934 σταμάτησε τις εμφανίσεις της στο θέατρο. Διέφυγε στη Μέση Ανατολή τον Απρίλιο του 1943 , ακολουθώντας τον σύζυγό της Γεώργιο Παπανδρέου, και επέστρεψε στην Αθήνα μετά την απελευθέρωση. Η επανεμφάνισή της το 1950 χαιρετίστηκε ως μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός στην Αθήνα. Τη δεκαετία του 1950 συνεργάστηκε σε έκτακτες εμφανίσεις με μεγάλους θιάσους, όπως της Κατερίνας, των Λαμπέτη - Παππά - Χορν κ.ά. . Το καλοκαίρι του 1951 έκανε τη μοναδική εμφάνισή της σε αρχαία κωμωδία, στη «Λυσιστράτη» και το διάστημα 1962 - 1965 συνεργάστηκε με το «Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος». Στον κινηματογράφο συμμετείχε σε δύο ταινίες. Η Κυβέλη παντρεύτηκε τρεις
φορές, με το Μήτσο Μυράτ (1903 - 1906), με τον επιχειρηματία και θεατρώνη της
Κώστα Θεοδωρίδη και τέλος με τον Γεώργιο Παπανδρέου. Πέθανε στην Αθήνα
στις 26 Μαΐου 1978.

32. ΚΥΖΙΚΟΥ , περιοχή: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

Κυζικηνός στατήρας

Η Κύζικος ήταν αρχαία μικρασιατική πόλη στη Μικρή Φρυγία (Μυσία), κοντά
στην Προποντίδα. Υπήρξε αποικία των Μιλήσιων και ιδρυτής της θεωρείται ο ήρωας Κύζικος, που συνέβαλε στην επιτυχία της Αργοναυτικής Εκστρατείας. Υπήρξε μία
από τις σπουδαιότερες ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας και ήταν ονομαστή για την
αλιεία και τα νομίσματά της από ήλεκτρο, τους «κυζικηνούς στατήρες», που είχαν
μεγάλη κυκλοφορία μέχρι και την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι επιγραφές που
έχουν διασωθεί, οι περιγραφές των περιηγητών και τα αρχαιολογικά ευρήματα στην
περιοχή εμφανίζουν την Κύζικο ως ένα εμπορικό κέντρο με μεγάλη ανάπτυξη. Έξω
από τις ακτές της ο Αλκιβιάδης νίκησε το 410 π.Χ. σε ναυμαχία τους Λακεδαιμόνιους.
Την εποχή της Ρωμαϊκής κυριαρχίας ήταν σχεδόν ελεύθερη και εξακολούθησε να ακμάζει και στη Βυζαντινή περίοδο. Καταστράφηκε από μεγάλο σεισμό το 1063 μ.Χ. και
οι κάτοικοί της κατέφυγαν σε άλλες πόλεις της Κυζικηνής Χερσονήσου, ενώ η Μητρόπολή της μεταφέρθηκε στην Αρτάκη.
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33. ΚΥΠΡΟΥ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ κ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

Η Κύπρος είναι το τρίτο μεγαλύτερο σε έκταση νησί της Μεσογείου, μετά τη Σικελία και τη Σαρδηνία, με πρωτεύουσα τη Λευκωσία. Το ελληνικό όνομα Κύπρος συναντάται στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια και η αρχαιότερη επιγραφή με το όνομα Κύπρος ανάγεται στο 459 π.Χ.. Για την ετυμολογία του ονόματος υπάρχουν διάφορες
απόψεις. Μία άποψη λέει πως οφείλεται στον βασιλιά Κύπρο, του οποίου την κόρη
νυμφεύτηκε ο Τεύκρος, γιος του βασιλιά της Σαλαμίνας Τελαμώνα, που είχε φτάσει
μετά τον Τρωικό πόλεμο εξόριστος στο νησί και είχε ιδρύσει την πόλη Σαλαμίνα. Μία
άλλη άποψη υποστηρίζει ότι το όνομα προέρχεται από την ελληνική λέξη για το μεσογειακό κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens, Κυπάρισσος η αειθαλλής), ενώ ο
Georges Dossin πιστεύει ότι οι ρίζες της λέξης βρίσκονται στη λέξη των Σουμερίων
για τον χαλκό (zubar) ή τον μπρούντζο (kubar), λόγω των μεγάλων αποθεμάτων
χαλκού που υπήρχαν στο νησί. Η Κύπρος είναι επίσης γνωστή ως «νησί της Αφροδίτης», αφού κατά την ελληνική μυθολογία η θεά Αφροδίτη γεννήθηκε στις ακτές
της Πάφου. Η προϊστορία της Κύπρου αρχίζει με τη Νεολιθική εποχή. Οι πρώτοι Αχαιοί εγκαταστάθηκαν το 1400 π.Χ. σε λιμάνια της νότιας και της ανατολικής πλευρά του
νησιού και κυριάρχησαν πλήρως μετά τον Τρωικό πόλεμο. Στην ελληνιστική περίοδο
άνθισαν οι τέχνες και η ελληνική θρησκεία των δώδεκα θεών του Ολύμπου με ιερά
που ιδρύθηκαν σε όλο το νησί. Στη Ρωμαϊκή περίοδο (58 π.Χ. - 330 μ.Χ.) οι απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας, επισκεπτόμενοι την Πάφο, πέτυχαν να εκχριστιανίσουν τον
Ρωμαίο ανθύπατο Σέργιο Παύλο και έτσι η Κύπρος έγινε το πρώτο νησί με Χριστιανό
ηγέτη. Με τον διαχωρισμό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η Κύπρος έγινε επαρχία του
ανατολικού μέρους, δηλαδή του Βυζαντίου. Το 1191 ο βασιλιάς της Αγγλίας Ριχάρδος
ο Λεοντόκαρδος κατέκτησε το νησί, αλλά έδωσε τον πολιτικό της έλεγχο στους
Ναΐτες ιππότες , οι οποίοι στη συνέχεια τον παραχώρησαν στον Γκυ των Λουζινιάν. Ο
διάδοχος αυτού δημιούργησε το «Βασίλειο της Κύπρου», που παραχωρήθηκε στη Βενετία το 1489. Το 1571 το νησί κατακτήθηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και
στη συνέχεια αποτέλεσε αντικείμενο διεθνούς ενδιαφέροντος στα πλαίσια
του Ανατολικού Ζητήματος. Τελικά, η Κύπρος έγινε αγγλική κτήση με την Συνθήκη
της Κωνσταντινούπολης (1878). Την 1η Απριλίου 1955 Έλληνες από την Κύπρο και
την Ελλάδα ξεκίνησαν απελευθερωτικό αγώνα (οργάνωση ΕΟΚΑ) εναντίον των Βρετανών με σκοπό την ένωση του νησιού με την Ελλάδα. Ο αγώνας τερματίστηκε το
1959 με τις συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου και την κήρυξη της ανεξαρτησίας του νησιού στις 16 Αυγούστου 1960. Τότε ορίστηκαν ως επίσημες γλώσσες του κράτους
η ελληνική, η τουρκική και η αγγλική. Το 1963 η Λευκωσία χωρίστηκε σε ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή από την «πράσινη γραμμή». Το 1974 η Τουρκία εισέβαλε
στην Κύπρο και κατέλαβε το βόρειο τμήμα, το οποίο κατέχει παράνομα μέχρι σήμερα.
Αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής ήταν 200.000 Ελληνοκύπριοι να καταφύγουν ως
πρόσφυγες στα νότια του νησιού, εγκαταλείποντας τις εστίες τους. Παράλληλα,
Τουρκοκύπριοι, καθώς και μεγάλος αριθμός εποίκων, μεταφέρθηκαν στην κατεχόμενη
βόρεια Κύπρο, που ανακηρύχθηκε μονομερώς από την Τουρκία ως ανεξάρτητο κρά-
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τος το 1983, με την ονομασία «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου».
Το 2004 η Κυπριακή Δημοκρατία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την 1η
Ιανουαρίου του 2008 η κυπριακή λίρα αντικαταστάθηκε από το ευρώ.

34. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ , περιοχή: ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ

Η Κωνσταντινούπολη είναι η μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας. Αποτελεί το οικονομικό, πολιτιστικό και ιστορικό κέντρο της χώρας και μια από τις πολυπληθέστερες
πόλεις του κόσμου. Είναι κτισμένη στις δύο πλευρές του Κεράτιου Κόλπου, στη νότια
είσοδο του πορθμού του Βοσπόρου, που με μήκος 35 χλμ περίπου, συνδέει τη Μαύρη θάλασσα στον βορρά με τη θάλασσα του Μαρμαρά στον νότο. Είναι η μοναδική
πόλη στον κόσμο που βρίσκεται σε δύο ηπείρους, την Ευρώπη και την Ασία. Έχει κτισθεί στη θέση της αρχαίας ελληνικής πόλης Βυζάντιο, που ιδρύθηκε το 667 π.Χ. από
τον Βύζαντα. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Α’, στα εγκαίνιά της το 330, την μετονόμασε σε Nova Roma (= Νέα Ρώμη), όνομα που όμως δεν επικράτησε, καθώς η πόλη έγινε γρήγορα γνωστή ως Κωνσταντινούπολη από το όνομα του ιδρυτή της. Διατήρησε την ονομασία αυτή και μετά την κατάκτησή της από τους Τούρκους (1453).
Η διεθνής ονομασία της πόλης σήμερα είναι Ιστανμπούλ, όπως μετονομάστηκε επίσημα από την Τουρκική Δημοκρατία στις 28 Μαρτίου του 1930. Στη μακραίωνη ιστορία της υπήρξε πρωτεύουσα διαφορετικών αυτοκρατοριών: της Ρωμαϊκής, της
Βυζαντινής (324 - 1453), της Λατινικής (1204 - 1261) και της Οθωμανικής ( 1453 1922). Ως πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας υπήρξε κέντρο του ελληνικού
στοιχείου για περισσότερο από χίλια χρόνια.
Η πόλη έχει σημαντικά μνημεία και ιστορικές περιοχές που ανήκουν από το 1985
στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Στα σημαντικότερα
αξιοθέατα της πόλης ανήκουν η Αγία Σοφία, το Επταπύργιο και τα βυζαντινά τείχη, ο
ναός της Ζωοδόχου Πηγής, το Φανάρι και το κτίριο του Πατριαρχείου, το ανάκτορο Τοπ Καπί, το τζαμί του Σουλεϊμάν και το τζαμί του Σουλτάνου Αχμέτ (το Μπλε
τζαμί).
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35. ΛΟΥΝΤΕΜΗ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ , πεζόδρομος

Ο Μενέλαος Λουντέμης (1906 ή 1912 - 1977) ήταν Έλληνας λογοτέχνης που
γεννήθηκε στο χωριό Αγία Κυριακή της Μικράς Ασίας. Το πραγματικό του όνομα ήταν
Δημήτρης Βαλασιάδης, ενώ το λογοτεχνικό του ψευδώνυμο το εμπνεύστηκε από τον
ποταμό Λουδία (Γαλλικός ποταμός) της μετέπειτα πατρίδας του. Προερχόταν από εύπορη οικογένεια της Κωνσταντινούπολης, που μετά τη Μικρασιατική καταστροφή εγκαταστάθηκε χρεοκοπημένη στο χωριό Εξαπλάτανος της Έδεσσας (1923). Στην παιδική ηλικία έζησε για λίγο καιρό στο κρατικό οικοτροφείο της Έδεσσας, σύντομα όμως αναγκάστηκε να κάνει διάφορες δουλειές (λαντζέρης, λούστρος, γραμματοδιδάσκαλος, ψάλτης, εργάτης στα τεχνικά έργα του Γαλλικού ποταμού). Η στράτευσή του
στην Αριστερά και η πολιτική δράση του μέσα από το ΚΚΕ τού στοίχισε την αποβολή
του από όλα τα Γυμνάσια της χώρας. Εμφανίσθηκε το 1927 στα ελληνικά γράμματα
με δημοσιεύσεις ποιημάτων σε εφημερίδες της Έδεσσας. Το 1930 ποιήματα και διηγήματά του δημοσιεύτηκαν στο λογοτεχνικό περιοδικό «Νέα Εστία», ενώ το 1934
υπέγραψε για πρώτη φορά ως Μενέλαος Λουντέμης στο διήγημά του «Μια νύχτα με
πολλά φώτα κάτω από μια πόλη με πολλά αστέρια». Το 1938 εξέδωσε τη συλλογή
διηγημάτων «Τα πλοία δεν άραξαν», για την οποία τιμήθηκε με το Μέγα Κρατικό
Βραβείο Πεζογραφίας. Έπειτα από πολλές μετακινήσεις, ήρθε στην Αθήνα και γνωρίστηκε με αριστερούς διανοούμενους. Καθοριστική ήταν η γνωριμία του με τους Κώστα Βάρναλη, Άγγελο Σικελιανό και Μιλτιάδη Μαλακάση. Την ίδια εποχή ανέπτυξε
στενή φιλία με τον καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής Δημήτρη Βέη, ο οποίος τον
δέχθηκε ως ακροατή στις παραδόσεις του, αφού ο Λουντέμης δεν είχε τελειώσει το
Γυμνάσιο, λόγω των πολιτικών περιπετειών και της φτώχειας του. Στα χρόνια της
Γερμανικής Κατοχής πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση και εντάχθηκε στο ΕΑΜ.
Στον Εμφύλιο πόλεμο εξορίστηκε στη Μακρόνησο και τον Άη Στράτη μαζί με τον Ρίτσο και τον Θεοδωράκη και το 1958 πέρασε από δίκη στην Αθήνα για το βιβλίο του
«Βουρκωμένες μέρες». Μετά τη δίκη και την απαγόρευση κυκλοφορίας των βιβλίων
του, έζησε αυτοεξόριστος στη Ρουμανία (1958 - 1974), ενώ κατά τη διάρκεια της δικτατορίας τού αφαιρέθηκε η ελληνική ιθαγένεια. Μετά τη μεταπολίτευση πήρε την
ελληνική ιθαγένεια και επέστρεψε στην Ελλάδα (1976). Πέθανε από καρδιακή προσβολή, ενώ οδηγούσε στην Αθήνα (22 Ιανουαρίου 1977).
Το έργο του καλύπτει όλα σχεδόν τα είδη του γραπτού λόγου (πεζογραφία, ποίηση, δοκίμιο, θέατρο, παιδική λογοτεχνία, μετάφραση κ.ά.). Ο Λουντέμης ανήκει
στους Έλληνες λογοτέχνες του Μεσοπολέμου που στράφηκαν στον κοινωνικό ρεαλισμό. Τον ενδιέφερε η καταγραφή της πραγματικότητας και η παρουσίαση των κοινωνικών ανισοτήτων. Tο μυθιστόρημά του «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα» έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, ενώ κάποια ποιήματα του έχουν μελοποιηθεί.
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36. ΜΑΒΙΛΗ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ , πεζόδρομος

Ο Λορέντζος Μαβίλης (1860 - 1912), ποιητής και μεταφραστής, υπήρξε ο τελευταίος εκπρόσωπος της Επτανησιακής Σχολής. Γεννήθηκε το 1860 στην Ιθάκη, όπου ο ισπανικής καταγωγής πατέρας του Παύλος Μαβίλης υπηρετούσε ως δικαστικός.
Η μητέρα του, Ιωάννα Σούφη, ήταν ανηψιά του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Τελείωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στην Κέρκυρα και φοίτησε για ένα χρόνο
(1877 - 1878) στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Συνέχισε τις σπουδές του στα Πανεπιστήμια Μονάχου και Φράιμπουργκ (1878 - 1890), όπου παρακολούθησε μαθήματα κλασικής φιλολογίας, αρχαιολογίας και σανσκριτικών, ενώ μελέτησε τη φιλοσοφία των Γερμανών φιλοσόφων Καντ, Φίχτε και Σοπεγχάουερ. Το 1890
ανακηρύχθηκε διδάκτωρ φιλοσοφίας από το Πανεπιστήμιο του Ερλάνγκεν. Φλογερός
πατριώτης συμμετείχε ενεργά στους απελευθερωτικούς αγώνες του έθνους. Αγωνίστηκε ως επικεφαλής επαναστατικής ομάδας στην Κρήτη και τραυματίστηκε κατά τη
διάρκεια του άτυχου Ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897. Επιστρέφοντας στην Κέρκυρα, έγραψε μερικά από τα καλύτερα ποιήματά του και ασχολήθηκε με το γλωσσικό
ζήτημα, που το θεωρούσε συνδεδεμένο με το εθνικό. Το 1910 εκλέχτηκε βουλευτής
Κέρκυρας με το κόμμα των Φιλελευθέρων του Ελευθερίου Βενιζέλου. Παροιμιώδης
έμεινε η φράση με την οποία υπερασπίστηκε τη δημοτική γλώσσα στη Βουλή στη συζήτηση για το γλωσσικό ζήτημα: «Χυδαία γλώσσα δεν υπάρχει, υπάρχουσι χυδαίοι
άνθρωποι». Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων, συμμετείχε ως εθελοντής
στο σώμα των Γαριβαλδινών και πέθανε πολεμώντας ηρωικά κατά των Τούρκων στο
βουνό Δρίσκος της Ηπείρου (28 Νοεμβρίου 1912), σε ηλικία 52 ετών.
Δεν έγραψε πολλά ποιήματα, αλλά θεωρείται ο σημαντικότερος ποιητής στο είδος
του σονέτου. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο σονέτο του «Φάληρο», όπου για
πρώτη φορά (1911) σε ελληνικό ποίημα αναφέρονται οι λέξεις «αυτοκίνητο», «σωφέρ» και «μπαρ», άγνωστες λέξεις μέχρι τότε στον μέσο Έλληνα. Στα ποιήματά του
υμνεί την πατρίδα και όσους θυσιάστηκαν γι’ αυτή, την αγάπη προς τη μητέρα, την
αξία της φιλίας και τον ιδανικό έρωτα.
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37. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ , περιοχή: ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ

Ο Γιάννης Μακρυγιάννης (1797 - 1864) ήταν αγωνιστής της Επανάστασης του
1821, στρατιωτικός και πολιτικός μετά τη δημιουργία του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Ήταν, επίσης, αυτοδίδακτος συγγραφέας απομνημονευμάτων. Ο ίδιος ονομάστηκε Μακρυγιάννης για το ψηλό του ανάστημα. Γεννήθηκε στο Αβορίτι της Φωκίδας, κοντά στο Λιδωρίκι. Σε μικρή ηλικία έχασε τον πατέρα του Δημήτριο Τριανταφύλλου από τους Τούρκους και η μητέρα του αναγκάστηκε να τον μεταφέρει στη Λιβαδειά σε ηλικία τεσσάρων ετών, λόγω των τουρκικών επιδρομών. Δεν έμαθε γράμματα, γιατί αναγκάστηκε να εργαστεί από επτά ετών, για να συντηρεί τον εαυτό του.
Το 1811 πήγε στην Άρτα και εργάστηκε κοντά στον προύχοντα Αθανάσιο Λιδωρίκη. Από το 1817 ασχολήθηκε με το εμπόριο και μέσα σε δύο χρόνια κατάφερε να αποκτήσει σημαντική κινητή και ακίνητη περιουσία. Ασχολήθηκε με το εμπόριο στην
Άρτα μέχρι το 1820 που μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Τον Μάρτιο του 1821 στάλθηκε στην Πάτρα από τους Φιλικούς, για να εκτιμήσει την κατάσταση, και κινδύνευσε
να συλληφθεί. Επιστρέφοντας στην Άρτα, φυλακίστηκε από τους Τούρκους, αλλά,
προσποιούμενος τον ετοιμοθάνατο, ξέφυγε και πήγε στο Πέτα, όπου πολέμησε κοντά
στον αρματολό Γώγο Μπακόλα. Κατόπιν κατέβηκε στο Μεσολόγγι κι από κει στα Σάλωνα, παίρνοντας μέρος σε διάφορες επιχειρήσεις στην ανατολική Στερεά Ελλάδα.
Τον Αύγουστο 1822, ακολουθώντας τον Οδυσσέα Ανδρούτσο και τον Γιάννη Γκούρα, ήρθε στην Αθήνα και διορίστηκε υποδιοικητής της Ακρόπολης με διοικητή τον
Γκούρα. Ένα χρόνο αργότερα διορίστηκε από τον Άρειο Πάγο ως Πολιτάρχης
(=αστυνόμος) των Αθηνών. Απογοητευμένος από την πλεονεξία του Γκούρα, κατέβηκε στην Πελοπόννησο, αλλά και εκεί πάλι δυσαρεστήθηκε από τις αντιθέσεις των
πολιτικών και ιδιαίτερα του Μαυροκορδάτου. Στη διάρκεια του Εμφυλίου πολέμου
(1823 - 1825) πολέμησε ως αντιπρόσωπος της κυβέρνησης και η κυβέρνηση Κουντουριώτη τον έκανε αντιστράτηγο για τις υπηρεσίες που της προσέφερε. Έτσι, όπως ο ίδιος εξομολογείται στα Απομνημονεύματά του, έγινε, χωρίς να το καταλάβει, όργανο της παράνομης κυβέρνησης. Όταν ο Ιμπραήμ έφθασε στον Μοριά
(1825), ο Μακρυγιάννης τον αντιμετώπισε στο Νιόκαστρο και μετά στους Μύλους
(1825), όπου τραυματίστηκε σοβαρά στο δεξί χέρι. Όταν ο Κιουταχής μπήκε στην
Αθήνα (1826), ο Μακρυγιάννης οχυρώθηκε στον Σερπετζέ (= Ωδείο Ηρώδου του Αττικού) και κατόρθωσε να τον αποκρούσει και να σώσει την Ακρόπολη. Πήρε μέρος,
επίσης, στην εκστρατεία της Αττικής και στις επιθέσεις της Καστέλλας και του Πειραιά, που είχαν ως τελικό αποτέλεσμα την ήττα των Ελλήνων (Απρίλιος 1827) και την
παράδοση της Ακρόπολης στους Τούρκους. Βαθιά λυπημένος από αυτά τα γεγονότα
και απογοητευμένος με την κυβέρνηση, παραιτήθηκε από τον βαθμό του στρατηγού και κατατάχθηκε ως απλός στρατιώτης στο τακτικό στρατιωτικό σώμα
του Γάλλου φιλέλληνα Φαβιέρου. Επί Καποδίστρια έγινε «Γενικός Αρχηγός της Εκτελεστικής δύναμης της Πελοποννήσου και της Σπάρτης» (1828 - 1830), αλλά αργότερα έγινε αντικαποδιστριακός και αντικαταστάθηκε από τον Νικηταρά. Κατά τη διάρ-
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κεια της βασιλείας του Όθωνα, ενδιαφέρθηκε για την αποκατάσταση των αγωνιστών
του 1821. Μαζί με τον Δημήτριο Καλλέργη πρωτοστάτησε στην Επανάσταση της 3ης
Σεπτεμβρίου 1843, που είχε ως αποτέλεσμα να αποκτήσει η Ελλάδα το πρώτο Σύνταγμα (1844). Κατηγορήθηκε στη συνέχεια από τους βασιλικούς για συνωμοσία και
φυλακίστηκε (1852). Καταδικάστηκε σε θάνατο, αλλά η ποινή του μετατράπηκε σε
φυλάκιση και τέλος αποφυλακίστηκε (1854) με εντολή του τότε πρωθυπουργού και
συναγωνιστή του Δημ. Καλλέργη. Η υγεία του όμως από τις κακουχίες και τη φυλακή
είχε πια κλονιστεί και έτσι αναγκάστηκε να απομονωθεί στο σπίτι του κοντά στους
στύλους του Ολυμπίου Διός. Μετά την έξωση του Όθωνα τιμήθηκε με τον βαθμό του
υποστρατήγου (1862) και λίγες μέρες πριν πεθάνει (1864) με το βαθμό του αντιστρατήγου. Ο λαός της Αθήνας τον κήδεψε με μεγάλες τιμές στο Α΄Νεκροταφείο Αθηνών. Η συνοικία της Αθήνας όπου κατοικούσε πήρε προς τιμή του το όνομά του.
Ο Μακρυγιάννης ήταν αγράμματος, αλλά σε ηλικία 33 χρόνων - «στα γεράματά
του», όπως λέει ο ίδιος χαριτολογώντας, - «έμαθε γράμματα, για να γράψει τον βίο
του». Έτσι κληροδότησε στις νεότερες γενιές τα «Απομνημονεύματά» του, ένα μνημείο ύφους, ήθους, λόγου και περιεχομένου. Άρχισε να τα γράφει στο Άργος (26 Φεβρουαρίου 1829) και συνέχισε μέχρι το 1851, με σκοπό να διδάξει τους μεταγενέστερους. Τα χειρόγραφά του ανακάλυψε και αποκατέστησε με πολύ κόπο ο συγγραφέας
και δημοσιογράφος Γιάννης Βλαχογιάννης, ο οποίος και τα εξέδωσε το 1907. Ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης πιστεύει πως το έργο του Μακρυγιάννη είναι η συνείδηση ενός
ολόκληρου λαού και μια πολύτιμη διαθήκη, θεωρεί μάλιστα τον Μακρυγιάννη μαζί με
τον Παπαδιαμάντη ως τους μεγαλύτερους πεζογράφους της Ελληνικής λογοτεχνίας.

38. ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΜΑΝΤΩ , περιοχή: ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ

σωπογραφία του Φ. Ζωναρά, Κω Προσ ωπογραφία του Φ. Ζω901νσταντινούπολη 1901

Η Μαντώ (Μαγδαληνή το όνομα της) Μαυρογένους (1796 ή 1797 - 1840) ήταν
ηρωίδα της Επανάστασης του 1821. Οι πληροφορίες για τη ζωή και τη δράση της
αντλούνται κυρίως από ξένους συγγραφείς, επειδή οι σύγχρονοί της Έλληνες ιστορικοί αποσιώπησαν ή υποτίμησαν την προσφορά της στην Επανάσταση του 1821. Γεννήθηκε το 1796 ή το 1797 στην Τεργέστη, όπου ο Φαναριώτης πατέρας της Νικόλαος
Μαυρογένης ασχολούνταν με το εμπόριο. Η μητέρα της Ζαχαράτη Χατζή Μπατή από
τη Μύκονο ήταν πολύγλωσση και κρατούσε τα πρακτικά των εμπορικών δραστηριοτήτων του άντρα της. Ο πατέρας της ανέθεσε τη μόρφωσή της σε συγγενή του μορφωμένο ιερέα στην Τήνο και έτσι η Μαντώ έμαθε γαλλικά, ιταλικά και τουρκικά. Με
την έναρξη της Επανάστασης πήγε στην Μύκονο (1821) και ξεσήκωσε τους κατοίκους εναντίον των Τούρκων. Διέθεσε μεγάλα χρηματικά ποσά για τον εξοπλισμό και
την επάνδρωση μυκονιάτικων πλοίων και έλαβε μέρος σε επιχειρήσεις εναντίον των
Τούρκων στην Κάρυστο, στο Πήλιο και στη Φθιώτιδα (1823), σύμφωνα με πληροφορίες ξένων περιηγητών. Ως γνώστης της γαλλικής γλώσσας, συνέταξε μια συγκινητική
έκκληση προς τις γυναίκες της Γαλλίας, ζητώντας τη συμπαράστασή τους στον υπόδουλο ελληνικό λαό. Τον Μάιο του 1825 προσέφερε στην κυβέρνηση χρήματα και
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ζήτησε να διατεθούν για να λάβει μέρος η ίδια σε επιχειρήσεις εναντίον των Τουρκοαιγυπτίων. Το 1826 εκποίησε τα κοσμήματά της και τα προσέφερε για την περίθαλψη 2.000 Μεσολογγιτών που είχαν σωθεί από την Έξοδο του Μεσολογγίου. Όταν οι
πόροι της εξαντλήθηκαν, αναγκάστηκε να εκποιήσει ακίνητα της οικογένειάς της σε
νησιά των Κυκλάδων. Από το 1825 κατοικούσε στο Ναύπλιο σ’ ένα παλιό σπίτι. Απογοητευμένη από την άτυχη ερωτική περιπέτειά της με τον Δημήτριο Υψηλάντη και
καταδιωγμένη από τον Ιωάννη Κωλέττη, επέστρεψε στη Μύκονο. Ο Καποδίστριας,
αναγνωρίζοντας τις θυσίες της προς το Έθνος, της απένειμε τον τιμητικό βαθμό του
αντιστρατήγου - τιμή μοναδική σε γυναίκα- , της έδωσε μια μικρή σύνταξη και της
ανέθεσε την εποπτεία του Ορφανοτροφείου του Ναυπλίου. Μετά τη δολοφονία του
Καποδίστρια (1831), μεγάλωσαν τα προβλήματα της επιβίωσής της, ενώ επιδεινώθηκαν και οι σχέσεις με την οικογένειά της, που την κατηγορούσε ότι σπατάλησε τη μεγάλη οικογενειακή περιουσία. Αναγκάστηκε τότε να γράψει μια επιστολή προς τον
βασιλιά Όθωνα, περιγράφοντας την τραγική κατάστασή της, αλλά δεν πήρε καμία
απάντηση. Εγκαταστάθηκε πάμφτωχη κοντά σε συγγενείς της στην Πάρο, όπου προσβλήθηκε από τυφοειδή πυρετό και πέθανε τον Ιούλιο του 1840, σε ηλικία 44 ετών,
λησμονημένη απ’ όλους. Ο Γάλλος Rybaud που την γνώρισε από κοντά το 1821 αναφέρει ότι η Μαντώ Μαυρογένους του είχε πει: « Δεν με νοιάζει τι θα γίνω, αν είναι να
ελευθερωθεί η πατρίδα μου. Όταν θα έχω χρησιμοποιήσει όλα όσα μπορώ να διαθέσω για την ιερή υπόθεση της ελευθερίας, θα τρέξω στο στρατόπεδο των Ελλήνων για
να τους ενθαρρύνω με την απόφασή μου να πεθάνω, αν χρειαστεί, για την ελευθερία».

39. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ , περιοχή: ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ

Ο Πέτρος - "Πετρόμπεης" Μαυρομιχάλης (1765 - 1848) ήταν γόνος της μανιάτικης οικογένειας των Μαυρομιχαλαίων, τελευταίος μπέης της Μάνης, οπλαρχηγός
του 1821 και πρωθυπουργός της Ελλάδας από τη θέση του προέδρου του Εκτελεστικού Σώματος. Γεννήθηκε στο Λιμένι, επίνειο της Αρεόπολης στη Μάνη, και ήταν γιος
του Πιέρρου Μαυρομιχάλη. Κατά την περίοδο του διωγμού των κλεφτών, φυγάδευσε
πολλούς κλέφτες στα γαλλοκρατούμενα Επτάνησα. Συμπαθούσε τη Γαλλία, γιατί πίστευε ότι ήταν η μόνη δύναμη που μπορούσε να βοηθήσει τους υπόδουλους Έλληνες
να ξεσηκωθούν. Γι' αυτό τον λόγο σύναψε φιλικές σχέσεις με τον Ναπολέοντα, χωρίς
όμως να πετύχει τη βοήθειά του. Διορίστηκε το 1814 από την Υψηλή Πύλη μπέης της Μάνης, και έτσι πήρε το όνομα Πετρόμπεης. Το 1818, σε ηλικία 53 χρονών, μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Στις 17 Μαρτίου 1821 μπήκε επικεφαλής 5.000
Μανιατών και προχώρησε μαζί με άλλους οπλαρχηγούς στην απελευθέρωση της Καλαμάτας (23 Μαρτίου). Αμέσως μετά, στις 23/24 Μαρτίου, συγκρότησε τη Μεσσηνιακή Γερουσία με πρόεδρο τον ίδιο. Δύο μήνες αργότερα, συμμετέχοντας στη Συνέλευση των Καλτετζών, εκλέχτηκε πρόεδρος της Πελοποννησιακής Γερουσίας και προσπάθησε να συμφιλιώσει τις αντίπαλες πλευρές, χωρίς όμως να αποφύγει τις κατηγορίες για ιδιοτέλεια. Στην Α' Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου εκλέχτηκε αντιπρόεδρος
του Βουλευτικού, ενώ χρημάτισε και πρόεδρος στη Β΄Εθνοσυνέλευση του Άστρους,
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πρόεδρος του Βουλευτικού και πρόεδρος του Εκτελεστικού (1823). Η δράση του ήταν αξιόλογη και στον στρατιωτικό τομέα. Πήρε μέρος στην Άλωση της Τριπολιτσάς
και του Άργους, στην άμυνα του Μεσολογγίου (1822) και στην άμυνα της Μάνης κατά την επίθεση του Ιμπραήμ (1825). Στη διάρκεια των Εμφυλίων πολέμων (1823 1825) προσπάθησε να οδηγήσει σε συνεννόηση τις αντιμαχόμενες παρατάξεις. Τον
Απρίλιο του 1826 ορίστηκε μέλος της «Διοικητικής Επιτροπής της Ελλάδος», που κυβέρνησε την επαναστατημένη Ελλάδα έως τον Απρίλιο του 1827.
Στην Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας (1827) αποδέχτηκε την εκλογή του Καποδίστρια ως Κυβερνήτη της Ελλάδας, ελπίζοντας ότι έτσι θα επιτυγχανόταν η συμφιλίωση των παρατάξεων. Επί Καποδίστρια διορίστηκε μέλος στο «Πανελλήνιον» και στη
Γερουσία, η οικογένειά του όμως ήρθε σε σύγκρουση με τον Κυβερνήτη, όταν αυτός
επιδίωξε τον περιορισμό των εξουσιών των προκρίτων. Όταν ο αδερφός του Πετρόμπεη Τζανής ξεσήκωσε τους Μανιάτες κατά του Κυβερνήτη (Πάσχα 1830), ο Πετρόμπεης προσφέρθηκε να μεταβεί από το Ναύπλιο στη Μάνη, για να επιβάλει την τάξη.
Χωρίς την άδεια του Καποδίστρια ο Πετρόμπεης προσπάθησε να φθάσει μέσω της
Ζακύνθου, αλλά συνελήφθη από τον Κανάρη και φυλακίστηκε για εννέα μήνες στην
Ακροναυπλία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Αποκορύφωμα της σύγκρουσης της οικογένειας Μαυρομιχάλη με τον Καποδίστρια ήταν η δολοφονία του Καποδίστρια από τον γιο του Πετρόμπεη, τον Γεώργιο, και από τον αδερφό
του Κωνσταντίνο (Σεπτέμβιος 1831). Το 1832, με διαταγή του Αυγουστίνου Καποδίστρια, ο Πετρόμπεης αποφυλακίστηκε και στην περίοδο που ακολούθησε, μεσολάβησε μεταξύ των Καποδιστριακών και των «Συνταγματικών» για την αποτροπή νέου
εμφυλίου πολέμου.
Κατά την πρώτη περίοδο της βασιλείας του Όθωνα διορίστηκε αντιπρόεδρος του
νεοσύστατου Συμβουλίου της Επικράτειας (1835 - 1843) και, μετά την Επανάσταση
της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, πληρεξούσιος Ζυγού (=Οιτύλου) στην Α’ Εθνική Συνέλευση (1843 - 1844). Πέθανε στις 17 Ιανουαρίου 1848 στην Αθήνα και κηδεύτηκε με
τιμές εν ενεργεία αντιστρατήγου.

40. ΜΙΑΟΥΛΗ , περιοχή: ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ

Ελαιογραφία
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Ο Ανδρέας Μιαούλης (1769 - 1835) υπήρξε ναύαρχος του ελληνικού στόλου
κατά την Επανάσταση του 1821. Ο τόπος της γέννησής του δεν είναι ακριβώς γνωστός. Ορισμένοι βιογράφοι του υποστηρίζουν ότι γεννήθηκε το 1769 στα Φύλλα της
Εύβοιας, απ' όπου η οικογένεια του μετοίκησε στην Ύδρα, ενώ άλλοι στην Ύδρα. Το
πραγματικό του επίθετο ήταν Βώκος ή Μπώκος. Για το παρωνύμιο Μιαούλης υπάρχουν δύο εκδοχές: α) ότι του τo έδωσαν οι ναύτες του, όταν τους έδινε τη διαταγή
«Μία ούλοι!» (=μία όλοι), ώστε να κωπηλατούν συγχρόνως, β) ότι το πήρε από ένα
τουρκικό μπρίκι (=ιστιοφόρο δικάταρτο πλοίο) που αγόρασε και ονομαζόταν «Μιαούλ». Ήταν σχεδόν αγράμματος, ευφυής όμως στη ναυτική τέχνη, με αναπτυγμένη

50

την αίσθηση του καθήκοντος μέχρι υπερβολής, που πολλές φορές έφθανε στα όρια
της σκληρότητας για τους ναύτες του. Σε νεαρή ηλικία ήταν ένας από τους πιο ονομαστούς κουρσάρους της Ανατολικής Μεσογείου. Δημιούργησε μεγάλη περιουσία κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντειων πολέμων (1803 - 1815), σπάζοντας τον ναυτικό
αποκλεισμό των Άγγλων και ανεφοδιάζοντας τις ισπανικές πόλεις. Με την κήρυξη της
Επανάστασης στην Ύδρα (28 Απριλίου 1821) υπέγραψε μαζί με άλλους πλοιοκτήτες
ένα έγγραφο, με το οποίο διέθεταν τα πλοία τους στον Αγώνα και αναλάμβαναν τις
δαπάνες για τις ναυτικές επιχειρήσεις. Ανέλαβε ναύαρχος του στόλου της Ύδρας και
στις 28 Σεπτεμβρίου 1821 αντιμετώπισε για πρώτη φορά τον τουρκικό στόλο στην
Πύλο. Το Φεβρουάριο του 1822 κατέστρεψε μια τουρκική φρεγάτα και προξένησε
ζημιές σε άλλα πλοία στο λιμάνι της Πάτρας. Τον Οκτώβριο του 1823 νίκησε τους
Τούρκους στο Αρτεμίσιο και τους Ωρεούς, ενώ το 1824 βοήθησε στην ανακατάληψη
των Ψαρών. Στις 29 Αυγούστου 1824, επικεφαλής του ελληνικού στόλου, νίκησε τον
τουρκοαιγυπτιακό στόλο στον Γέροντα. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης πολιορκίας
του Μεσολογγίου (1826) εφοδίαζε τους πολιορκημένους, αλλά απέτυχε να διασπάσει
τον αποκλεισμό λίγο πριν την Έξοδο των Μεσολογγιτών. Το 1827, με απόφαση της Γ'
Εθνοσυνέλευσης υποβιβάστηκε σε πλοίαρχο με αρχηγό του στόλου τον Άγγλο Λόρδο
Κόχραν. Ανέλαβε την αρχηγία του Στόλου του Αιγαίου με απόφαση του Καποδίστρια,
με τον οποίο η συνεργασία κράτησε μέχρι τον Αύγουστο του 1829. Τότε ο Μιαούλης
υποστήριξε την αντικαποδιστριακή παράταξη, επειδή ο Καποδίστριας αρνήθηκε τα
προνόμια που ζητούσαν οι Υδραίοι πλοιοκτήτες ως αντάλλαγμα για τη συμβολή τους
στην Επανάσταση. Όταν ο Καποδίστριας διέταξε τον αποκλεισμό της Ύδρας από τα
πλοία του εθνικού στόλου που ήταν στον Πόρο, ο Μιαούλης κατέλαβε τη φρεγάτα
«Ελλάς» και διέταξε την πυρπόληση των πλοίων του εθνικού στόλου (1831). Μετά
την εκλογή του Όθωνα, μαζί με τον Κίτσο Τζαβέλα και τον Δημήτριο Πλαπούτα ορίστηκαν ως μέλη της επιτροπής, που πήγε στο Μόναχο για να δώσει το στέμμα
στον πρώτο βασιλιά της Ελλάδας. Επί Όθωνα, ανέλαβε αρχηγός του Ναυτικού Διευθυντηρίου, έχοντας τον βαθμό του ναυάρχου, ενώ το 1834 διορίστηκε Σύμβουλος
Επικρατείας και γενικός επιθεωρητής του στόλου. Πέθανε το 1835 στην Αθήνα και
τάφηκε στον Πειραιά, στη δεξιά ακτή του λιμανιού που ονομάστηκε προς τιμή του
«Ακτή Μιαούλη». Αργότερα, έγινε ανακομιδή των οστών του σε τάφο που βρίσκεται
στην είσοδο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

41. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ , περιοχή: ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ

H Μπουμπουλίνα στο πλοίο «Αγαμέμνων»
πίνακας του Γερμανού Peter von Hess

Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα (1771 - 1825) ήταν ηρωίδα της Επανάστασης
του 1821. Ήταν κόρη του Υδραίου πλοιάρχου Σταυριανού Πινότση και της επίσης
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Υδραίας Σκεύως Κοκκίνη και γεννήθηκε στις 11 Μαΐου 1771 στις φυλακές της Κωνσταντινούπολης, όπου είχε φυλακιστεί ο πατέρας της για τη συμμετοχή του στα Ορλωφικά. Μετά τον θάνατο του πατέρα της στη φυλακή, επέστρεψε μαζί με τη μητέρα
της στην 'Υδρα και τέσσερα χρόνια αργότερα μετακόμισαν στις Σπέτσες. Στα δεκαεπτά της παντρεύτηκε τον Σπετσιώτη πλοίαρχο Δημήτριο Γιάννουζα, που σκοτώθηκε
το 1797 σε συμπλοκή με Αλγερινούς πειρατές και έτσι, σε ηλικία 26 ετών, έμεινε χήρα με τρία παιδιά. Το 1801 παντρεύτηκε σε δεύτερο γάμο τον Σπετσιώτη πλούσιο
πλοιοκτήτη Δημήτριο Μπούμπουλη - από τον οποίο πήρε και το όνομα Μπουμπουλίνα
- που επίσης, σκοτώθηκε σε σύγκρουση με Αλγερινούς πειρατές το 1811. Μαζί του
απέκτησε άλλα τρία παιδιά. Έχοντας την περιουσία του συζύγου της, η Μπουμπουλίνα ασχολήθηκε με τα ναυτιλιακά, έγινε μέτοχος σε διάφορα σπετσιώτικα πλοία, χρηματοδότησε την κατασκευή τριών δικών της πλοίων και ξόδευσε την περιουσία της,
όχι μόνο για τη συντήρηση των πλοίων της αλλά και για τα στρατεύματα στην ξηρά.
Το 1816 οι Οθωμανοί επεχείρησαν να κατάσχουν την περιουσία της, επειδή τα πλοία
της μετείχαν με ρωσική σημαία στον Ρωσοτουρκικό Πόλεμο του 1806, αλλά με τη
μεσολάβηση του Ρώσου πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη Στρογκάνωφ και της
μητέρας του Σουλτάνου κατάφερε να τη διασώσει. Στην Κωνσταντινούπολη πιθανόν
μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία (1819), γεγονός όμως που αμφισβητείται, επειδή η οργάνωση δεν έκανε μέλη της γυναίκες. Επιστρέφοντας στις Σπέτσες, διέταξε τη ναυπήγηση του πλοίου «Αγαμέμνων», που ήταν το μεγαλύτερο πλοίο της Επανάστασης
με 18 κανόνια, και με αυτό συμμετείχε στον αποκλεισμό του Ναυπλίου. Έλαβε μέρος
στον αποκλεισμό της Μονεμβασιάς, στην πολιορκία και την άλωση του Ναυπλίου και
της Τριπόλεως. Μετά την άλωση του Ναυπλίου (1822), εγκαταστάθηκε στην πόλη σε
έναν κλήρο γης που της έδωσε το κράτος ως αντάλλαγμα για την προσφορά της και
έζησε εκεί έως τα μέσα του 1824. Εκδιώχθηκε από το Ναύπλιο και έχασε τον κλήρο
της κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου πολέμου (1823 - 1825), όταν υπερασπίστηκε τον
φυλακισμένο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Επέστρεψε πικραμένη στις Σπέτσες και εγκαταστάθηκε στο σπίτι του δεύτερου συζύγου της, έχοντας μέρος της περιουσίας της.
Παρά τη δυσαρέσκειά της, όταν πληροφορήθηκε την άφιξη του Ιμπραήμ στην Πύλο
(1825), άρχισε να προετοιμάζεται για νέες μάχες. Τον Μάιο του 1825 όμως ο γιος της
Γεώργιος Γιάννουζας κλέφτηκε με την προερχόμενη από πλούσια οικογένεια Ευγενία
Κούτση και κατέφυγε στο πατρικό του. Τα μέλη της οικογένειας Κούτση πήγαν στο
σπίτι της Μπουμπουλίνας και στη λογομαχία που ακολούθησε κάποιος πυροβόλησε
και χτύπησε θανάσιμα στο μέτωπο την Μπουμπουλίνα, που έπεσε νεκρή (22 Μαΐου).
Δεν έχει εξακριβωθεί αν ο θάνατός της ήταν τυχαίο περιστατικό ή δολοφονία.
Μετά τον θάνατό της έλαβε από τη Ρωσία τον τίτλο του ναυάρχου, τιμή μεγάλη
για γυναίκα. Τα οστά της εναποτέθηκαν στον ιδιόκτητο ναΐσκο του Αγίου Ιωάννου. Οι
απόγονοι της Μπουμπουλίνας δώρισαν στο ελληνικό κράτος το πλοίο «Αγαμέμνων»,
που έγινε η ναυαρχίδα του ελληνικού στόλου με το όνομα «Σπέτσαι», αλλά ανατινάχθηκε από τον Ανδρέα Μιαούλη στον Πόρο κατά τη διάρκεια των πολιτικών ταραχών
του 1831. Το αρχοντικό της Μπουμπουλίνας στις Σπέτσες σήμερα είναι Μουσείο.

52

42. ΞΑΝΘΟΥ , περιοχή: ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ

Ο τάφος του Ξάνθου στο Α΄ Νεκροταφείο

Ο Εμμανουήλ Ξάνθος (1772 - 1852) ήταν ένας από τους ιδρυτές της Φιλικής
Εταιρείας που προετοίμασε την Επανάσταση του 1821. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην
Πάτμο και σπούδασε στην Πατμιάδα Ακαδημία. Μετανάστευσε αρχικά στη Σμύρνη και
μετά στην Τεργέστη, όπου ασχολήθηκε με το εμπόριο. Το 1810 βρέθηκε στην Οδησσό της Ρωσίας και εργάστηκε ως υπάλληλος στις εμπορικές επιχειρήσεις της οικογένειας Ξένη, που καταγόταν επίσης από την Πάτμο. Για εμπορικούς λόγους ταξίδευσε
στην Κωνσταντινούπολη (1812) και το 1813 στην Πρέβεζα, στα Ιωάννινα και στη
Λευκάδα. Στην Οδησσό της Ρωσίας ίδρυσε μαζί με τους Νικόλαο Σκουφά και Αθανάσιο Τσακάλωφ το 1814 τη Φιλική Εταιρεία, μια μυστική οργάνωση που είχε ως σκοπό
την προετοιμασία της επανάστασης για την απελευθέρωση των Ελλήνων από την
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ανέλαβε τα καθήκοντα του ταμία και του γραμματέα της
Εταιρείας και ήταν ο σύνδεσμος με τα άλλα μέλη της οργάνωσης. Το 1815 εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη και με πρόσχημα τις εμπορικές του δραστηριότητες
προσπάθησε να κατηχήσει νέα μέλη. Το 1818 πήγε στη Ρωσία, για να διερευνήσει τις
δυνατότητες ανάθεσης της αρχηγίας της οργάνωσης σε κάποιο πρόσωπο με μεγάλο
κύρος. Μετά την άρνηση του Ιωάννη Καποδίστρια, υπουργού Εξωτερικών του Τσάρου Αλέξανδρου Α', πρότεινε την αρχηγία στον Αλέξανδρο Υψηλάντη, υπασπιστή του
Τσάρου, που δέχθηκε (1820). Η αποτυχία όμως της Επανάστασης του Υψηλάντη στις
Παραδουνάβιες ηγεμονίες (22 Φεβρουαρίου 1821), ανάγκασε στη συνέχεια τον Ξάνθο να μεταβεί στην ήδη επαναστατημένη Πελοπόννησο (1823). Έμεινε έως το 1826,
οπότε έφυγε για την Αυστρία, με σκοπό να οργανώσει την απόδραση του Υψηλάντη
από τις Αυστριακές φυλακές, αποστολή που απέτυχε όμως λόγω της άρνησης του
Υψηλάντη. Κατέφυγε στη Βλαχία και επέστρεψε το 1837 στην Ελλάδα, για να ανασκευάσει τις σε βάρος του κατηγορίες για κατασπατάληση των χρημάτων της Φιλικής
Εταιρείας. Δυο χρόνια αργότερα, διορίστηκε σε διοικητική θέση στην Ύδρα κι αργότερα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, απ’ όπου απολύθηκε ύστερα από λίγο καιρό. Έζησε τα
υπόλοιπα χρόνια της ζωής του σε μεγάλη φτώχεια, ζητώντας μάταια από το Δημόσιο
σύνταξη ή κάποιο βοήθημα. Το επίσημο ελληνικό κράτος τον τίμησε με τον χρυσό
Σταυρό του Σωτήρος. Πέθανε το 1852, έπειτα από μια πτώση του στα σκαλιά της
Βουλής, όπου είχε πάει, για να παρακολουθήσει μια συνεδρίαση. Κηδεύτηκε με τιμές
στρατηγού. Τα «Απομνημονεύματά» του, που τα δημοσίευσε το 1845, αποτελούν
πολύτιμη πηγή πληροφοριών για την Φιλική Εταιρεία.
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43. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ , πεζόδρομος

Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος (1867 - 1951) ήταν Ζακυνθινός μυθιστοριογράφος,
δημοσιογράφος και συγγραφέας θεατρικών έργων. Γεννήθηκε το 1867 στο Φανάρι
και σε βρεφική ηλικία εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στη Ζάκυνθο. Εκεί ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του και στη συνέχεια έφυγε για σπουδές στην Αθήνα
(1883), όπου παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του. Γράφτηκε στη Μαθηματική
σχολή, την οποία εγκατέλειψε λόγω της ενασχόλησής του με τη δημοσιογραφία και
τη λογοτεχνία, και επιδόθηκε στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Πρωτοπαρουσιάστηκε
στα γράμματα το 1879 στο περιοδικό «Η Διάπλασις των παίδων». Συνεργάστηκε με
πλήθος εφημερίδων και περιοδικών, στα οποία δημοσίευε μελέτες, άρθρα, διηγήματα
και μυθιστορήματα. Το 1895 ασχολήθηκε για πρώτη φορά με το θέατρο και παρουσίασε δύο θεατρικά έργα. Έγινε αρχισυντάκτης του περιοδικού «Η Διάπλασις των
Παίδων» (1896) και έγραφε με το ψευδώνυμο «Φαίδων» τις «Αθηναϊκές επιστολές»,
με τις οποίες απευθυνόταν σε μαθητές ή φοιτητές με σκοπό να τους διδάξει ή να
τους προβάλει θετικά πρότυπα. Το 1927 ίδρυσε το περιοδικό «Νέα Εστία», στο οποίο
παρέμεινε διευθυντής ως το 1934. Την ίδια χρονιά μαζί με τον Nίκο Καζαντζάκη, τον
Κωστή Παλαμά και τον Άγγελο Σικελιανό ίδρυσε την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών.
Τιμήθηκε με το παράσημο του Αργυρού Σταυρού του Σωτήρος (1912), με το Εθνικό
Αριστείο των Γραμμάτων και των Τεχνών (1923) και με το βραβείο της Ακαδημίας
Αθηνών (1929). Το 1932 έγινε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και τo 1939 μέλος της πρώτης επιτροπής Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων. Στον Ελληνοϊταλικό
πόλεμο (1940 - 1941), προσυπέγραψε την επιστολή των Ελλήνων διανοουμένων
προς τους διανοούμενους όλου του κόσμου, με την οποία κατέκριναν την ιταλική επίθεση και καλούσαν την παγκόσμια κοινή γνώμη σε επανάσταση συνειδήσεων. Κατά
τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής έδρασε στα πλαίσια του Ε.Α.Μ., ενώ το 1944
στα Δεκεμβριανά άγνωστοι ανατίναξαν το σπίτι του στην οδό Ευριπίδου, με αποτέλεσμα να χαθεί το μεγάλο αρχείο και η πλούσια βιβλιοθήκη του. Μετά το 1947 αντιμετώπισε έντονες οικονομικές δυσκολίες. Πέθανε στην Αθήνα στις 14 Ιανουαρίου 1951
και κηδεύτηκε με δημοσία δαπάνη.
Ο Ξενόπουλος ήταν ένας πολυγραφότατος συγγραφέας. Έγραψε πάνω από 80
μυθιστορήματα, πλήθος διηγημάτων και 46 διαφορετικά θεατρικά έργα που είναι ευκολονόητα, απλά, με ενδιαφέρουσα πλοκή και αποδεκτά από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Θεωρείται ο στυλοβάτης του νεότερου ελληνικού θεάτρου και ο εισηγητής του
«αστικού μυθιστορήματος», δηλαδή του μυθιστορήματος που διαδραματίζεται στα
αστικά κέντρα. Ως πεζογράφος ξεκίνησε από την ηθογραφία και πέρασε γρήγορα στο
ρεαλιστικό αστικό διήγημα και μυθιστόρημα με στοιχεία κοινωνικού προβληματισμού.
Βασικό θέμα στα έργα του είναι κυρίως ο έρωτας μεταξύ ατόμων από διαφορετικές
τάξεις, ενώ οι πρωταγωνιστές είναι συνήθως γυναίκες. Η γλώσσα του στο μεγαλύτερο μέρος του έργου του είναι η απλή δημοτική.
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44. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ

Η πορεία του Ξενοφώντα και των Μυρίων

.

Ο Ξενοφών ο Αθηναίος ήταν ιστορικός συγγραφέας και σωκρατικός φιλόσοφος.
Γεννήθηκε στην Αθήνα μεταξύ του 434 π.Χ. και του 427 π.Χ. και καταγόταν από τον
δήμο των Ερχείων (=τα σημερινά Σπάτα). Απόκτησε καλή μόρφωση και το 410
π.Χ. γνωρίστηκε με τον Σωκράτη και μπήκε στον κύκλο των μαθητών του. Κοινωνικά
άνηκε στην τάξη των ιππέων, ενώ πολιτικά έδρασε ως ολιγαρχικός και φιλολάκωνας.
Το 401 π.Χ, με πρόσκληση του φίλου του Πρόξενου, βρέθηκε στην Περσία και συμμετείχε με ένα μισθοφορικό ελληνικό εκστρατευτικό σώμα, τους «Μύριους», στην
εκστρατεία του Κύρου του νεότερου κατά του αδελφού του Αρταξέρξη Β'. Μετά τον
θάνατο του Κύρου στη μάχη στα Κούναξα (401 π.Χ.), κοντά στον Ευφράτη ποταμό,
και την εξόντωση των Ελλήνων στρατηγών από τον σατράπη της Λυδίας Τισσαφέρνη, εκλέχτηκε ένας από τους πέντε στρατηγούς, οι οποίοι ανέλαβαν να οδηγήσουν
στην Ελλάδα ασφαλείς τους «Μύριους. Ύστερα από πολλές ταλαιπωρίες σε άγνωστα
και εχθρικά μέρη, έφτασαν στην ελληνική Τραπεζούντα και ύστερα στο Βυζάντιο.
Φτάνοντας στον Εύξεινο Πόντο μάλιστα αναφώνησαν το ιστορικό «θάλαττα, θάλαττα». Η εκστρατεία και το ταξἰδι της επιστροφής καταγράφηκαν από τον Ξενοφώντα
στο έργο του «Κύρου Ανάβασις». Μετά από αυτή την περιπέτεια, ο Ξενοφών εντάχθηκε στις σπαρτιατικές δυνάμεις και, με αρχηγό τον βασιλιά Αγησίλαο, πήρε μέρος
στις επιχειρήσεις εναντίον των Περσών στη Μικρά Ασία (396 π.Χ.) και το 394 π.Χ στη
μάχη της Κορώνειας εναντίον των Αθηναίων. Γι' αυτή την πράξη εξορίστηκε από τους
Αθηναίους, αλλά ανταμείφθηκε από τους Σπαρτιάτες, που του προσέφεραν «προξενία» (=άδεια παραμονής στη Σπάρτη) και ένα αγρόκτημα στον Σκιλλούντα της Ηλείας,
κοντά στην Ολυμπία, όπου έζησε ως το 371 π.Χ. ασχολούμενος με τη γεωργία, το
κυνήγι και τη συγγραφή. Το 371 π.Χ., μετά την ήττα της Σπάρτης από τους Θηβαίους
στα Λεύκτρα, κατέφυγε στην Κόρινθο. Το 362 π.Χ. ο γιος του Γρύλλος σκοτώθηκε
πολεμώντας μαζί με τους Αθηναίους στη μάχη της Μαντινείας και ίσως οι Αθηναίοι
τότε να τον ανακάλεσαν από την εξορία. Πέθανε πιθανώς το 356 π.Χ.
Ο Ξενοφώντας έγραψε ιστορικά έργα (Κύρου ανάβασις, Ελληνικά, Αγησίλαος), φιλοσοφικά (Απομνημονεύματα, Απολογία Σωκράτους, Συμπόσιον, Οικονομικός) και
πολιτικά ή πρακτικά ή διδακτικά (Κύρου Παιδεία, Ιέρων, Περί Ιππικής, Ιππαρχικός,
Πόρου ή περί προσόδων, Λακεδαιμονίων Πολιτεία, Κυνηγετικός). Ως ιστορικός είναι
κατώτερος του Θουκυδίδη στην αντικειμενικότητα της εξιστόρησης των γεγονότων
και στην εμβάθυνση των νοημάτων, ως συγγραφέας όμως είναι υποδειγματικός για
την παραστατικότητα της αφήγησης. Ενδιαφέρεται περισσότερο για την ψυχολογία
των ανθρώπων παρά για την ανάλυση των πολιτικών δυνάμεων. Η επίδρασή του υπήρξε σημαντική σε Έλληνες και Ρωμαίους.
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45. ΟΜΗΡΟΥ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ

προτομή του Ομήρου, ρωμαϊκό αντίγραφο (2ος αι.) του αυθεντικού ελληνικού (2ος αι.)
Μουσείο του Λούβρου

Ο Όμηρος ήταν αρχαίος επικός ποιητής. Φέρεται ως ο δημιουργός των δύο μεγάλων επών της αρχαιότητας, της «Ιλιάδας» και της «Οδύσσειας», γνωστών ως Ομηρικά Έπη. Θεωρείται ο γενάρχης της ελληνικής λογοτεχνίας, ενώ τα ομηρικά έπη είναι
τα παλαιότερα λογοτεχνικά κείμενα της ελληνικής γλώσσας που έχουν διασωθεί. Τα
στοιχεία για τη ζωή του είναι ελάχιστα και αβέβαια. Λέγεται ότι επτά πόλεις διεκδικούσαν την καταγωγή του («Ἑπτά πόλεις μάρνανται σοφήν διά ρίζαν Ὁμήρου, Κύμη,
Χίος, Κολοφών, Σμύρνη, Πύλος, Άργος, Ἀθήνη»), με επικρατέστερες τη Σμύρνη και
τη Χίο. Το πιθανότερο είναι ότι έζησε και δημιούργησε στο ανατολικό Αιγαίο και στην
Ιωνία τον 8ο αιώνα π.Χ. . Ταξίδευε από τόπο σε τόπο και απάγγελλε τα ποιήματά του
«από μνήμης», ως συνεχιστής μιας μακραίωνης παράδοσης προφορικών ηρωικών
αφηγήσεων. Λέγεται ότι πήρε το όνομα «Όμηρος» είτε επειδή ήταν τυφλός είτε επειδή ήταν όμηρος των Κολοφωνίων στον πόλεμο με τη Σμύρνη. Εκτός από
την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, του αποδόθηκαν και άλλα έπη του Τρωικού κύκλου,
αρκετοί θρησκευτικοί ύμνοι και οι παρωδίες επών «Βατραχομυομαχία», «Μαργίτης»
και «Κέκροπες».
Ως τόπος θανάτου του παραδίδεται η Ίος και γύρω από τον θάνατό του κυκλοφορούσαν από την αρχαιότητα πολλές παραδόσεις. Σύμφωνα με τον περιηγητή Παυσανία, ο Όμηρος επισκέφτηκε κάποτε το μαντείο των Δελφών, για να ρωτήσει την
Πυθία ποιοι ήταν οι γονείς και η καταγωγή του. Η Πυθία του απάντησε με τον εξής
χρησμό: «Πατρίδα της μητέρας σου είναι η νήσος Ίος, η οποία θα σε δεχθεί όταν πεθάνεις, αλλά φυλάξου από το αίνιγμα των νεαρών παιδιών». Ο ποιητής, παρακούοντας τον χρησμό, ταξίδεψε στην Ίο, όπου είδε μερικά μικρά παιδιά που ψάρευαν
στην ακτή. Όταν τα ρώτησε τι είχαν πιάσει, εκείνα του απάντησαν: «Όσσ’ έλομεν λιπόμεσθα, όσ’ ουχ έλομεν φερόμεσθα» (= ό,τι πιάσουμε το αφήνουμε, ό,τι δεν πιάσουμε το φέρουμε μαζί μας). Τα παιδιά αναφέρονταν στις ψείρες, επειδή σκότωναν
όσες έβρισκαν και άφηναν όσες δεν έβρισκαν στο κεφάλι τους. Ο Όμηρος δεν κατάλαβε τον γρίφο, θυμήθηκε όμως την προειδοποίηση της Πυθίας και απομακρύνθηκε
φοβισμένος γρήγορα. Επειδή ο δρόμος ήταν λασπωμένος, γλίστρησε και πέφτοντας
χτύπησε θανάσιμα στο κεφάλι. Σύμφωνα με μια άλλη παράδοση, πέθανε από τη στενοχώρια του, επειδή δεν έλυσε τον γρίφο, ενώ κατά μία τρίτη εκδοχή πήγε στην Ίο,
γνωρίζοντας ότι θα πεθάνει, επειδή ήταν βαριά άρρωστος. Αν και η πραγματική του
ζωή ήταν μυστήριο, η επίδραση του έργου του ήταν και είναι μέχρι σήμερα πάρα πολύ μεγάλη.
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46. ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ , περιοχή: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

Η 3η Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία (ΙΙΙ Ε. Ο. Τ.) ήταν μια μονάδα πεζικού που συγκροτήθηκε από την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση στην Αίγυπτο μετά τη Γερμανική
Κατοχή στην Ελλάδα. Είχε σκοπό να αναδιοργανώσει τον Ελληνικό Στρατό της Μέσης
Ανατολής και να συγκροτήσει νέες μονάδες, ικανές να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις των Συμμάχων στα διάφορα μέτωπα. Συστάθηκε στις 31 Μαΐου 1944 στο στρατόπεδο «Ινσαρίγιε» του Λιβάνου και πρώτος διοικητής ορίστηκε ο Συνταγματάρχης
Πεζικού Θρασύβουλος Τσακαλώτος. Στις 19 Ιουνίου η Ταξιαρχία μεταφέρθηκε στην
Τρίπολη του Λιβάνου στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα (ΚΕΟΑ), για να εκπαιδευτεί γρήγορα σε ορεινό αγώνα µε προοπτική να λάβει μέρος της στις επιχειρήσεις των Συµµάχων στην Ιταλία. Μετά την ολοκλήρωση της σύνθεσης και της εκπαίδευσής της (28 Ιουλίου 1944) μεταφέρθηκε στην Ιταλία (Αύγουστος 1944). Πολέμησε γενναία για δεκαπέντε ημέρες στη μάχη του Ρίμινι στην Ιταλία (14 - 21 Σεπτεμβρίου 1944) υπό τη διοίκηση του 1ου Καναδικού Σώματος και κέρδισε γι’ αυτό τον τιμητικό τίτλο «Ταξιαρχία Ρίμινι». Επέστρεψε στον Πειραιά στις 8 Νοεμβρίου 1944 και
το πλήθος, που είχε συγκεντρωθεί στον χώρο αποβίβασης και σε όλο το µήκος του
δρόµου από το Κερατσίνι µέχρι τον χώρο στρατοπέδευσης της στο Γουδί, την υποδέχθηκε µε χαρά και εθνική υπερηφάνεια. Στη διατήρηση ή στη διάλυση της, όπως και
του ΕΛΑΣ, θα επικεντρωθεί αργότερα η κρίση που θα οδηγήσει στις ένοπλες συγκρούσεις στα Δεκεμβριανά (Δεκέμβριος 1944 - Ιανουάριος 1945) ανάμεσα στις δυνάμεις του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ και στις Βρετανικές και Κυβερνητικές δυνάμεις.

47. ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ , περιοχή: ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ , πεζόδρομο

Παλαιών Πατρών Γερμανός
Διονύσιος Τσόκος, Ελαιογραφία, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Μνημείο Παλαιών Πατρών Γερμανού
στη Δημητσάνα

Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ήταν μητροπολίτης Παλαιών Πατρών και πρωταγωνιστής της Επανάστασης του 1821. Ονομαζόταν Γεώργιος Γκόζιας και γεννήθηκε
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στη Δημητσάνα στις 25 Μαρτίου 1771. Φοίτησε στη Σχολή της Δημητσάνας,
στο Άργος και μετέπειτα στη Σχολή της Σμύρνης. Έγινε γραμματέας του μητροπολίτη
Άργους και Ναυπλίου Ιάκωβου Πετράκη και χειροτονήθηκε διάκονος με το όνομα
Γερμανός. Αργότερα μετέβη στην Κωνσταντινούπολη και παρακολούθησε ανώτερα
μαθήματα στην Πατριαρχική Σχολή. Το 1804 συμμετείχε σε μια ομάδα κληρικών,
που, με επικεφαλής τον μητροπολίτη Κυζίκου Ιωακείμ, επιμελήθηκε και εξέδωσε ένα
ελληνικό λεξικό, που χαρακτηρίστηκε ως «Κιβωτός της Ελληνικής Γλώσσης». Τον
Μάρτιο του 1806, επί πατριαρχίας του Γρηγορίου Ε’, εκλέχτηκε μητροπολίτης Παλαιών Πατρών σε ηλικία 36 ετών (ενθρόνιση: Μάιος 1806). Η ποιμαντορία του στην
Πάτρα ήταν επιτυχημένη και ο λαός τού έδειξε μεγάλη αγάπη και σεβασμό. Ο ίδιος
εκδήλωσε έμπρακτα την αγάπη στη γενέτειρά του, ενισχύοντας ηθικά και οικονομικά
τη Σχολή της Δημητσάνας και χρηματοδοτώντας την κατασκευή υδραγωγείου στην
πόλη του και μιας γέφυρας στον Λούσιο ποταμό. Τον Νοέμβριο του 1818 μυήθηκε
στη Φιλική Εταιρεία και από τότε μέχρι το τέλος της ζωής του διέμεινε στην Πελοπόννησο. Όταν στα τέλη του 1820 έφτασε στην Πελοπόννησο ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Δικαίος ή Παπαφλέσσας, για να ξεσηκώσει τους υπόδουλους για την Επανάσταση, ο Γερμανός διαφώνησε, γιατί θεώρησε πρόωρο και επικίνδυνο το ξεκίνημα
της Επανάστασης στις αρχές του 1821. Διατύπωσε τις επιφυλάξεις του στη μυστική
συνέλευση της Βοστίτσας (20 - 30 Ιανουαρίου 1821), όπου συγκρούστηκε με τον
Παπαφλέσσα. Όταν όμως κατάλαβε ότι οι Τούρκοι είχαν υποψίες για την προετοιμασία του Αγώνα, κήρυξε την Επανάσταση. Σύμφωνα με μια ευρέως διαδεδομένη εξιστόρηση των γεγονότων, στις 25 Μαρτίου του 1821 ο Γερμανός ύψωσε τη σημαία
του Αγώνα και κήρυξε την έναρξη της Επανάστασης στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, πληροφορία που κατά τον ιστορικό Β. Κρεμμυδά οφείλεται κυρίως στον Γάλλο
φιλέλληνα Φρανσουά Πουκεβίλ και δεν είναι αληθής. Στα Απομνημονεύματά του ο ίδιος ο Γερμανός δεν αναφέρει τίποτε σχετικό. Τον Οκτώβριο του 1822 μετέβη στη
Ρώμη μαζί με τον Γ. Μαυρομιχάλη, προκειμένου να συναντήσει τον Πάπα, ομογενείς,
τραπεζίτες και άλλους παράγοντες, για να ζητήσει οικονομική βοήθεια. Η συνάντηση
με τον Πάπα δεν έγινε και γι’ αυτό προσπάθησε για τη σύναψη ενός εθνικού δανείου
από άλλες πηγές, κάτι το οποίο τελικά δεν κατάφερε. Κατά τη διάρκεια της εκεί παραμονής του όμως πέτυχε να ενημερώσει και να προτρέψει τους φιλέλληνες της Ευρώπης να βοηθήσουν την Επανάσταση. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα (Ιούνιος ή
Ιούλιος 1824), προσπάθησε να συμφιλιώσει αρχικά τις αντίπαλες παρατάξεις στον
Εμφύλιο πόλεμο, αλλά υπερασπίστηκε εντονότερα τους Αχαιούς προκρίτους και γι’
αυτό υπέπεσε στη δυσμένεια πολλών οπλαρχηγών και ιδιαίτερα του Γιάννη Γκούρα. Έτσι, ενώ ο Γερμανός είχε αποσυρθεί στη Μονή της Χρυσοποδαρίτισσας (στον
δρόμο Πατρών – Καλαβρύτων), ο Γκούρας τον συνέλαβε (1825) και τον μετέφερε
στη Γαστούνη, υποχρεώνοντάς τον να βαδίζει πεζός στο χιόνι, με αποτέλεσμα να
κλονιστεί σοβαρά η υγεία του. Το 1826 εκλέχθηκε μέλος της Γ΄Εθνοσυνέλευσης στην
Επίδαυρο. Προσεβλήθη όμως στο Ναύπλιο από λοιμώδη νόσο, εξαιτίας της οποίας
πέθανε στις 30 Μαΐου 1826. Αργότερα, το λείψανό του μεταφέρθηκε στη Δημητσάνα,
τοποθετήθηκε σε ορειχάλκινη λάρνακα και φυλάσσεται μέχρι σήμερα στη μεγάλη αίθουσα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Σχολής της Δημητσάνας. Το 1930 στην είσοδο
της Δημητσάνας από τη Στεμνίτσα στήθηκε ο χάλκινος ανδριάντας του, επάνω σε
μαρμάρινο βάθρο. Στη βάση του τοποθετήθηκαν συμβολικά δυο μαρμάρινα αγάλματα, το ένα με τη μορφή της θλιμμένης Ελλάδας και το άλλο του Έλληνα αγωνιστή.
Στα τελευταία χρόνια του ο Παλαιών Πατρών Γερμανός έγραψε τα απομνημονεύματά του, που δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά το 1837. Σε αυτά, πέρα από ένα σύντομο ιστορικό περί της Τουρκοκρατίας, αναφέρει τα γεγονότα πριν από την έναρξη
της Επανάστασης μέχρι και την Εθνοσυνέλευση του Άστρους το 1823. Αν και στο τέλος του κειμένου αναγγέλλει τη συνέχεια τους, δεν είναι γνωστή η ύπαρξη άλλου
σχετικού κειμένου.
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48. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ , πεζόδρομος

Το χειρόγραφο αυτοβιογραφικού σημειώματος
Μουσείο Παπαδιαμάντη, Σκιάθος

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (1851 - 1911) υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Είναι γνωστός ως «ο άγιος
των ελληνικών γραμμάτων» ή «κοσμοκαλόγερος». Γεννήθηκε στη Σκιάθο στις 4
Μαρτίου 1851 και ήταν ένα από τα εννέα παιδιά του δάσκαλου και ιερέα Αδαμάντιου
Εμμανουήλ και της Γκιουλώς (Aγγελικής) Μοραΐτη. Μεγάλωσε σ’ ένα περιβάλλον έντονα ευλαβικό, έμαθε τα πρώτα γράμματα στην πατρίδα του και στη Σκόπελο, φοίτησε κατόπιν στο Γυμνάσιο της Χαλκίδας και ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές σε ηλικία 23 ετών στην Αθήνα με πολλές στερήσεις. Το 1872 επισκέφτηκε μαζί με
τον διηγηματογράφο εξάδελφό του Αλέξανδρο Μωραϊτίδη το Άγιο Όρος. Επέστρεψε
στην Αθήνα το 1873, όπου έζησε για δέκα χρόνια περίπου - με κάποιες επισκέψεις
στη Σκιάθο - σε συνθήκες οικονομικής ανέχειας, συγκατοικώντας με συγγενείς και
συμπατριώτες του και εργαζόμενος ως οικοδιδάσκαλος, για να επιβιώσει. Το 1874
γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά δεν πήρε ποτέ το
δίπλωμά του. Στην Αθήνα γνωρίστηκε με τον προοδευτικό δημοσιογράφο και εκδότη Βλάση Γαβριηλίδη, ιδρυτή της εφημερίδας «Ακρόπολις». Το 1881, δημοσιεύοντας
το ποίημα «Δέησις» στο περιοδικό «Σωτήρ», χρησιμοποίησε το όνομα Αλέξανδρος
Παπαδιαμάντης. Ένα χρόνο αργότερα προσελήφθη ως μεταφραστής στην «Εφημερίδα» του Δημητρίου Κορομηλά και παράλληλα, δημοσίευσε σε συνέχειες το μυθιστόρημα «Οι Έμποροι των Εθνών» με το ψευδώνυμο Μποέμ. Όταν τα οικονομικά του
προβλήματα υποχώρησαν, ανακοίνωσε στην οικογένειά του τη συγγραφική του δραστηριότητα. Ως το 1885 συνέχισε να δημοσιεύει έργα του στην εφημερίδα «Ακρόπολις» και στο περιοδικό «Εστία». Παράλληλα με τα διηγήματά του, εργάστηκε ως μεταφραστής σε εφημερίδες και περιοδικά, προσπαθώντας να ενισχύσει οικονομικά την
οικογένειά του. Από το 1902 ως το 1904 έμεινε στη Σκιάθο και αφοσιώθηκε στη μετάφραση έργων κατά παραγγελία του συγγραφέα και δημοσιογράφου Γιάννη Βλαχογιάννη που υπήρξε φίλος του από το 1901, συνέχισε όμως να στέλνει έργα του και
στον αθηναϊκό τύπο. Το 1904 επέστρεψε στην Αθήνα και εξακολούθησε, παρά την
κακή κατάσταση της υγείας του, να γράφει χωρίς ποτέ να δει την έκδοση των έργων
του. Το 1906 ο Γιάννης Βλαχογιάννης τον σύστησε στους λογοτέχνες στο φιλολογικό
καφενείο της Δεξαμενής. Ως τότε ο Παπαδιαμάντης απέφευγε τους λόγιους κύκλους,
λόγω της φτώχειας, του φόρτου εργασίας αλλά και της μοναχικής φύσης του, και
προτιμούσε να συχνάζει σε λαϊκές αθηναϊκές συνοικίες ή να ψέλνει στην εκκλησία του
Προφήτη Ελισσαίου στο Μοναστηράκι μαζί με τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Λόγω της
επιδείνωσης της υγείας του, τον Μάρτιο του 1908 αρνήθηκε να πάρει μέρος στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των εικοσιπέντε χρόνων του στη λογοτεχνία και στο τέλος του ίδιου μήνα έφυγε για τη Σκιάθο, όπου έμεινε ως τον θάνατό του. Πέθανε από
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πνευμονία τον Ιανουάριο του 1911, την επόμενη από την ημέρα που πληροφορήθηκε
πως είχε τιμηθεί με το παράσημο του Αργυρού Σταυρού του Σωτήρος.
Ο Παπαδιαμάντης αγάπησε τη φύση, την απλοϊκή ζωή της κοινωνίας της Σκιάθου,
τους γραφικούς και βασανισμένους ήρωες που αντιμετώπιζαν δραματικές συγκρούσεις με τη ζωή. Αν και η γλώσσα του Παπαδιαμάντη υπήρξε ιδιόμορφη, επηρεασμένη
από τα εκκλησιαστικά βιβλία, δεν είναι δυσνόητη. Αργότερα απλοποίησε τη γλώσσα,
βάζοντας περισσότερα λαϊκά στοιχεία, και λίγο πριν το θάνατό του έγραψε και διηγήματα στη δημοτική. Γενικά, ο Παπαδιαμάντης θεωρείται ένας από τους κορυφαίους
διηγηματογράφους μας. Ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης, αναγνωρίζοντας την αξία του,
στο δοκίμιό του για τον Μακρυγιάννη έγραψε: «Ο Μακρυγιάννης είναι ο πιο σημαντικός πεζογράφος της νέας ελληνικής λογοτεχνίας, αν όχι ο πιο μεγάλος, γιατί έχομε
τον Παπαδιαμάντη». Ο Κωνσταντίνος Καβάφης τον αποκάλεσε «η κορυφή των κορυφών».

49. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ

Ο Γεώργιος Παπανδρέου (1888 - 1968) υπήρξε ένας από τους πολιτικούς της
νεότερης πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας. Είναι γνωστός με το προσωνύμιο «Γέρος
της Δημοκρατίας». Γεννήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 1888 στο Καλέντζι Αχαΐας με το
όνομα Γεώργιος Σταυρόπουλος και ήταν το τρίτο παιδί του πρωτοπρεσβύτερου Ανδρέα Σταυρόπουλου και της συζύγου του Παγώνας. Δε γνώρισε τη μητέρα του, που
πέθανε λίγους μήνες μετά τη γέννησή του. Σπούδασε στο σχολείο του χωριού του,
στο Σχολαρχείο της Χαλανδρίτσας και στο 2ο Γυμνάσιο Πάτρας, μετά από τη μετάθεση του πατέρα του. Το 1901 αποφάσισε, μαζί με τον αδελφό του Νίκο, να επισημοποιήσουν το επίθετο με το οποίο ήταν ήδη γνωστοί και έτσι από Γεώργιος Σταυρόπουλος έγινε Γεώργιος Παπανδρέου. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και πολιτικές επιστήμες στο Βερολίνο. Το 1915 διορίστηκε Νομάρχης Λέσβου και στη συνέχεια ανέλαβε Διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Ελευθερίου Βενιζέλου. Από το 1917 έως
το 1920 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Νήσων Αιγαίου, με αρμοδιότητες Υπουργού.
Παντρεύτηκε τη Σοφία Μινέικο, με την οποία απέκτησε τον μετέπειτα πρωθυπουργό
Ανδρέα Παπανδρέου. Κατά την πολιτική κρίση που δημιουργήθηκε για τη συμμετοχή
ή όχι της Ελλάδας στον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο, υποστήριξε τον Βενιζέλο και την επαναστατική κυβέρνηση Εθνικής Άμυνας στη Θεσσαλονίκη. Το 1922 πρωτοστάτησε
στην έκπτωση του βασιλιά Κωνσταντίνου. Εκλέχτηκε βουλευτής με το Κόμμα Φιλελευθέρων του Βενιζέλου και το 1923 διορίστηκε από τον Στυλιανό Γονατά ως Υπουργός Εσωτερικών στην επαναστατική κυβέρνηση. Αργότερα έγινε Υπουργός Εθνικής
Οικονομίας με την κυβέρνηση Μιχαλακοπούλου (1924 - 1925), ενώ εξορίστηκε από
τον δικτάτορα Πάγκαλο. Στη συνέχεια υπηρέτησε ως Υπουργός Παιδείας (1930 1932) και Υπουργός Συγκοινωνιών (1933) με την κυβέρνηση Βενιζέλου. Ως υπουργός
Παιδείας συνέδεσε το όνομά του με την ίδρυση 3.200 σχολείων και με μια ευρύτατη
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Το 1935 ίδρυσε το Δημοκρατικό Κόμμα. Υπήρξε πολέμι60

ος της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά και γι΄αυτό εξορίστηκε (1936) στην Άνδρο
και στα Κύθηρα. Κατά την Γερμανική Κατοχή, εξαιτίας της αντιστασιακής του δράσης, συνελήφθη (1942) και φυλακίστηκε για ένα τρίμηνο στις φυλακές Αβέρωφ. Δύο
χρόνια αργότερα κατέφυγε στη Μέση Ανατολή, όπου οργάνωσε το συνέδριο του Λιβάνου, στο οποίο αποφασίστηκε ο σχηματισμός κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας υπό
την προεδρία του. Μετά την απελευθέρωση επέστρεψε στην Ελλάδα, ορίστηκε πρωθυπουργός έχοντας την υποστήριξη των Βρετανών, αλλά παραιτήθηκε μετά τις μάχες
στα Δεκεμβριανά. Μετά το 1946 συνέχισε την πολιτική του καριέρα αρχικά ως βουλευτής Αχαΐας, μετά ως αρχηγός του Δημοκρατικού Σοσιαλιστικού Κόμματος και ως
Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Εφοδιασμού, Εργασίας, Παιδείας, Δημόσιας Τάξης και
Συντονισμού στις κυβερνήσεις των ετών 1946 - 1952. Το διάστημα 1950 - 1952 υπήρξε Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης με Πρωθυπουργούς τον Σοφοκλή Βενιζέλο και τον Νικόλαο Πλαστήρα και δημιούργησε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
(ΙΚΥ), που μέχρι σήμερα δίνει υποτροφίες σε Έλληνες σπουδαστές. Στις εκλογές του
1952 συνεργάστηκε με τον Ελληνικό Συναγερμό του Παπάγου. Το 1953 όμως επανίδρυσε το κόμμα του και συνεργάστηκε με το Κόμμα των Φιλελευθέρων, αναλαμβάνοντας συναρχηγός με τον Σοφοκλή Βενιζέλο.Το 1961 ίδρυσε το κόμμα «Ένωσις Κέντρου» και στις εκλογές του ίδιου χρόνου αναδείχθηκε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κατήγγειλε τα αποτελέσματα των εκλογών ως νοθευμένα και ξεκίνησε
εναντίον της ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμανλή έναν πολιτικό αγώνα για τη διενέργεια νέων εκλογών, ο οποίος έμεινε γνωστός ως «ανένδοτος αγών». Μετά τις εκλογές
της 3ης Νοεμβρίου του 1963 σχημάτισε κυβέρνηση με τη στήριξη της ΕΔΑ, ενώ στις
εκλογές του Φεβρουαρίου 1964 κέρδισε την πλειοψηφία. Διαφώνησε με τον νεαρό
βασιλιά Κωνσταντίνο Β΄και η διαφωνία τους κορυφώθηκε το καλοκαίρι του 1965,
οπότε ο Παπανδρέου εξαναγκάστηκε σε παραίτηση, λόγω της άρνησης του βασιλιά
να του επιτρέψει να αναλάβει την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Έτσι άρχισε μια περίοδος πολιτικής ανωμαλίας που συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια και οδήγησε τελικά στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 και στη δικτατορία των συνταγματαρχών (1967 - 1974). Ο Παπανδρέου τέθηκε σε περιορισμό στο σπίτι του
στο Καστρί. Πέθανε την 1η Νοεμβρίου του 1968 στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Η
κηδεία του από τη Μητρόπολη της Αθήνας αποτέλεσε ορόσημο στον αντιδικτατορικό
αγώνα, γιατί συγκέντρωσε πλήθος λαού και έγινε αφορμή για την πρώτη μαζική λαϊκή
διαμαρτυρία κατά της δικτατορίας.

50. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ , πεζόδρομος

Ο Γεώργιος Παπανικολάου (1883 - 1962) ήταν διάσημος Έλληνας ιατρός, βιολόγος και ερευνητής, που υπήρξε πρωτοπόρος στην κυτταροπαθολογία. Είναι γνωστός ως ο άνθρωπος που ανακάλυψε την πρωτοποριακή κυτταροδιαγνωστική μέθοδο, γνωστή ως Μέθοδο Παπανικολάου (Τεστ Παπ), για τον πρώιμο εντοπισμό του
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Γεννήθηκε στην Κύμη Ευβοίας και ήταν γιος του
γιατρού Νικόλαου Παπανικολάου, που είχε διατελέσει δήμαρχος της πόλης και βου-
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λευτής Ευβοίας και Καρυστίας. Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο στην Κύμη και το Γυμνάσιο στην Αθήνα. Το 1898 μπήκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
σε ηλικία 15 ετών και πήρε το πτυχίο του με άριστα σε ηλικία 21 ετών. Κατά την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, αρνήθηκε πρόταση του πατέρα να γίνει
στρατιωτικός ιατρός. Ήταν ανήσυχο πνεύμα και φιλομαθής, μελέτησε φιλοσοφία (Νίτσε, Καντ, Σοπεγχάουερ), μυήθηκε στη μουσική και την ποίηση, έμαθε Γαλλικά και
Γερμανικά και, γενικά, απέκτησε μια πολύπλευρη μόρφωση και εσωτερική καλλιέργεια. Το 1907 μετέβη στη Γερμανία για ανώτερες σπουδές στη Βιολογία. Σπούδασε στην
Ιένα, στο Φρέιμπουργκ και, τέλος, στο Μόναχο, κοντά σε μεγάλους καθηγητές της
εποχής. Τρία χρόνια αργότερα ανακηρύχθηκε διδάκτορας Φυσικών Επιστημών στο
Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Αμέσως μετά επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου νυμφεύτηκε τη Μυκονιάτισσα Μαρία - Ανδρομάχη Μαυρογένους, απόγονο της ηρωίδας του
1821 Μαντώς Μαυρογένους, και συμμετείχε ως γιατρός στους Βαλκανικούς Πολέμους
του 1912 - 1913. Το 1913 μετανάστευσε με τη σύζυγό του στις ΗΠΑ και, αρχικά, επειδή αντιμετώπισαν οικονομικές δυσκολίες, αναγκάστηκαν και οι δυο να εργαστούν
σε εμπορικό κατάστημα, πουλώντας χαλιά και ράβοντας κουμπιά. Εκεί ανακάλυψε
τον Παπανικολάου ο διάσημος γενετιστής της εποχής Τ. Μόργκαν, ο οποίος είχε χρησιμοποιήσει στο έργο του τα πορίσματα της διδακτορικής διατριβής του Παπανικολάου, και έτσι μεσολάβησε για την πρόσληψή του στο παθολογοανατομικό εργαστήριο
του Νοσοκομείου της Νέας Υόρκης. Από εκεί βρέθηκε στο ανατομικό εργαστήριο του
Πανεπιστημίου Κορνέλ της Νέας Υόρκης και επιδόθηκε απερίσπαστος στο ερευνητικό
του έργο. Το 1917 μελέτησε το κολπικό επίχρισμα των κατώτερων θηλαστικών και
συσχέτισε τη μορφολογία του με τις ανάλογες μεταβολές στη μήτρα και τις ωοθήκες
των ζώων. Στη συνέχεια, πραγματοποίησε κλινικές και εργαστηριακές μελέτες για τη
διαγνωστική αξία της εξέτασης των κυττάρων του κολπικού επιχρίσματος στον άνθρωπο, έχοντας ως πρώτο «πειραματόζωο» τη γυναίκα του. Η έρευνά του, που επεκτάθηκε αργότερα σε γυναίκες από το «Women’s Hospital» της Νέας Υόρκης, αποτέλεσε τη βάση για τη θεμελίωση της μεθόδου του για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Το 1928 έκανε την πρώτη του ανακοίνωση με τίτλο
«Νέα διάγνωση του καρκίνου», η οποία αρχικά αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία από
τον ιατρικό κόσμο των ΗΠΑ, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να συνεχίσει τις έρευνές
του. Στη μακρόχρονη επιστημονική του σταδιοδρομία ανήλθε όλες τις βαθμίδες της
ιεραρχίας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ ως υφηγητής, έκτακτος καθηγητής και τέλος τακτικός καθηγητής στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου (1947 - 1957). Το 1954,
δημοσίευσε το μνημειώδες έργο «Άτλαντας της Αποφολιδωτικής Κυτταρολογίας»,
που ήταν η επισφράγιση του έργου του. Το 1961 εγκαταστάθηκε με τη σύζυγό του
στο Μαϊάμι, όπου ανέλαβε την οργάνωση του Καρκινολογικού Ινστιτούτου, που μετά
τον θάνατό του μετονομάσθηκε σε Καρκινολογικό Ινστιτούτο «Γεώργιος Παπανικολάου». Η αλλαγή όμως περιβάλλοντος και η γενικότερη κούραση για τις ανάγκες του
Ινστιτούτου τον επηρέασαν. Πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου του 1962 από καρδιακή
προσβολή.
Το συγγραφικό έργο του Παπανικολάου είναι εκτενές και πρωτότυπο και αποτελείται από 158 άρθρα και 5 συγγράμματα. Ο Παπανικολάου προτάθηκε δύο φορές για
το βραβείο Νόμπελ, αλλά η επιτροπή αρνήθηκε την πρόταση, αφού δεν μπορούσε να
βραβεύσει μία μέθοδο για θεραπεία αλλά την ανακάλυψή της. Αν και δεν τιμήθηκε με
Νόμπελ, απέσπασε πάρα πολλές τιμητικές διακρίσεις για το έργο του. Στην Ελλάδα
υπήρξε ο πρώτος στον οποίο απονεμήθηκε ο τίτλος του επίτιμου μέλους της Ακαδημίας Αθηνών (1932) και πήρε τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα (1949) από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Του απονεμήθηκε, επίσης, και το Βραβείο
του ΟΗΕ μετά τον θάνατό του.
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51. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ , πεζόδρομος

Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος
Ελαιογραφία
Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

O Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος (1815 - 1891) ήταν ιστορικός και ο θεμελιωτής της αντίληψης για την ιστορική συνέχεια της Ελλάδας από την αρχαιότητα μέχρι τα νεότερα χρόνια. Αυτός καθιέρωσε στη διδασκαλία του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τη διαίρεση της ελληνικής ιστορίας σε αρχαία, μεσαιωνική και νέα και επιδίωξε να
αναιρέσει την απόψη της εποχής του ότι η Βυζαντινή αυτοκρατορία ήταν περίοδος
παρακμής που δεν αναγνωριζόταν ως τμήμα της ελληνικής ιστορίας. Γεννήθηκε
το 1815 στην Κωνσταντινούπολη. Με την κήρυξη της Επανάστασης του 1821, οι
Τούρκοι θανάτωσαν τον πατέρα του και δήμευσαν την περιουσία του. Έτσι η μητέρα
του μαζί με τα 8 παιδιά της κατέφυγε στην Οδησσό, όπου ο Παπαρρηγόπουλος
σπούδασε με υποτροφία του Τσάρου στο γαλλικό Λύκειο «Ρισελιέ» μέχρι το 1830,
που η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στο Ναύπλιο. Παρακολούθησε μαθήματα στην
κεντρική σχολή της Αίγινας με δάσκαλο τον Γεώργιο Γεννάδιο, αλλά τελικά δεν αποφοίτησε. Γνώριζε καλά γαλλικά, γερμανικά και ρωσικά και μελετούσε πολύ, αλλά δεν
ολοκλήρωσε ποτέ καμία βαθμίδα της εκπαίδευσης. Το διάστημα 1833 - 1845 εργάστηκε ως υπάλληλος στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Το 1843 έγραψε τη διατριβή «Περὶ
τῆς ἐποικήσεως σλαβικῶν τινῶν φυλῶν εἰς τὴν Πελοπόννησον», αποδεικνύοντας λάθη στη θεωρία του Γερμανού ιστορικού Φαλμεράυερ, που υποστήριζε ότι ο ελληνικός
πληθυσμός είχε εξαφανιστεί τον 6ο αιώνα μ.Χ. λόγω της καθόδου των σλαβικών φύλων και ότι οι νεότεροι Έλληνες δεν είχαν καμία φυλετική συγγένεια με τους αρχαίους. Το 1845 διορίστηκε καθηγητής ιστορίας στο Γυμνάσιο των Αθηνών, ενώ το 1848
απορρίφθηκε η αίτησή του να προσληφθεί ως υφηγητής της Αρχαίας Ιστορίας στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών, λόγω έλλειψης πανεπιστημιακού πτυχίου και διδακτορικού. Το
1849 δημοσίευσε το «Εγχειρίδιον Γενικής Ιστορίας» για τα Γυμνάσια. Το Πανεπιστήμιο του Μονάχου, εκτιμώντας το συγγραφικό του έργο, του απένειμε τιμητικά τον
τίτλο του διδάκτορα (Ιανουάριος 1850), με τον οποίο μπόρεσε να διοριστεί ως καθηγητής ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Μάρτιος 1851),
ενώ το 1872 εξελέγη πρύτανης. Έγραψε πολλά ιστορικά συγγράμματα, από τα οποία
το σπουδαιότερο είναι «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» (1860 - 1872), έργο που τον
καθιέρωσε στον επιστημονικό χώρο. Σε αυτό υποστήριξε ότι ο ελληνισμός δεν έσβησε με την ήττα των Ελλήνων από τους Ρωμαίους (146 π.Χ.), αλλά ότι συνέχισε να
υπάρχει και μάλιστα αναγεννήθηκε με τη σύσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Απέδιδε μεγάλη σημασία στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, επειδή πίστευε ότι ήταν ο
συνδετικός κρίκος μεταξύ του αρχαίου και του νέου ελληνισμού και επιπλέον, επειδή
θεωρούσε ότι υπήρχε πολιτική ενότητα των Ελλήνων, που έλειπε από την αρχαία Ελλάδα. Ως αρχή του Νέου Ελληνισμού προσδιόρισε το 1204. Στις απόψεις του για την
εθνική ενότητα αναγνωρίζεται η επίδραση της Μεγάλης Ιδέας. Μεγάλη μερίδα λογίων
της εποχής του κατέκρινε την προσπάθεια του Παπαρρηγόπουλου να τοποθετήσει το

63

Βυζάντιο, το οποίο θεωρούσαν θρησκόληπτο, ανάμεσα στην αρχαία και τη νεότερη
Ελλάδα. Ο Παπαρρηγόπουλος πέθανε το 1891 στην Αθήνα.

52. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ , περιοχή: ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ

Ο Παπαφλέσσας (1786/1788 - 1825) υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους
αγωνιστές της Επανάστασης του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Γεώργιος Δικαίος Φλέσσας. Γεννήθηκε το 1786 ή το 1788 στη Πολιανή Μεσσηνίας. Φοίτησε στη
Σχολή της Δημητσάνας και το 1816 έγινε μοναχός στο μοναστήρι της Βελανιδιάς
στην Καλαμάτα, παίρνοντας το όνομα Γρηγόριος (παπάς Φλέσσας εξού και Παπαφλέσσας). Εξαιτίας του επαναστατικού χαρακτήρα του ήλθε σε σύγκρουση με τον
ηγούμενο Μονεμβασιάς και πήγε να μονάσει στο μοναστήρι της Ρεκίτσας, μεταξύ
Μυστρά και Λεονταρίου. Μια νέα σύγκρουση μ’ ένα Τούρκο αγά της περιοχής για κάποια κτήματα τον ανάγκασε αρχικά να καταφύγει στη Ζάκυνθο, όπου γνώρισε τον
Κολοκοτρώνη, και μετά στην Κωνσταντινούπολη, όπου γνωρίστηκε με τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο, που τον μύησε στη Φιλική Εταιρεία (1818). Την ίδια περίοδο έγινε αρχιμανδρίτης από τον πατριάρχη Γρηγόριο Ε'. Ως μέλος της Φιλικής Εταιρείας
εργάστηκε για την υπόθεση του εθνικού ξεσηκωμού και γι’ αυτόν τον σκοπό ταξίδεψε στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες, όπου άλλοτε με ψέματα και άλλοτε με αλήθειες,
κατάφερε να ξεσηκώσει πολλούς. Δικαιολογημένα κάποιος βιογράφος τού έδωσε το
όνομα «μπουρλοτιέρης των ψυχών». Τα ηγετικά στελέχη της Φιλικής Εταιρείας, θεωρώντας επικίνδυνη την τακτική του για την αποκάλυψη των σχεδίων της οργάνωσης,
τον έστειλαν στον Μοριά ως εκπρόσωπο της Ανωτάτης Αρχής της Φιλικής Εταιρείας.
Ο Παπαφλέσσας έφτασε στην Πελοπόννησο στις αρχές του 1821 και στη μυστική
σύσκεψη της Βοστίτσας (Αίγιο) στις 26 - 30 Ιανουαρίου 1821 πρότεινε την άμεση έναρξη του Αγώνα, βεβαιώνοντας για την υποστήριξη της Ρωσίας. Δεν κατάφερε όμως
να πείσει τους προκρίτους και τους αρχιερείς. Ο καθηγητής της Νεότερης Ιστορίας
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Στέφανος Παπαγεωργίου λέει ότι «Οι έμπειροι προύχοντες
έβλεπαν στο πρόσωπο του Δικαίου τον εκπρόσωπο μιας κατώτερης κοινωνικής τάξης,
ο οποίος επιδίωκε, εκτός από την εκδίωξη των Τούρκων, και την απελευθέρωση των
Ελλήνων, την ανατροπή της προεπαναστατικής κοινωνικής και πολιτικής πυραμίδας...». Από τη Βοστίτσα πήγε στη Μάνη, όπου συναντήθηκε με τον Πετρόμπεη
Μαυρομιχάλη και τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, και στις 23 Μαρτίου συμμετείχε στην
απελευθέρωση της Καλαμάτας. Μετά κατευθύνθηκε στην Ανδρίτσαινα, στην Καρύταινα, στα Βέρβαινα, στο Άργος, όπου ενίσχυσε τους πολιορκημένους Έλληνες, στα
Δερβενάκια, για να ανακόψει την πορεία του Ομέρ Βρυώνη, και τέλος στην Κόρινθο.
Τον Δεκέμβριο του 1821 έλαβε μέρος στην Α' Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου και το
1823 στη Β' Εθνοσυνέλευση του Άστρους, όπου ορίστηκε υπουργός των Εσωτερικών
και αργότερα της Αστυνομίας, αξιώματα που διατήρησε μέχρι τον θανάτό του. Κατά
τη διάρκεια του Εμφυλίου πολέμου (1823 - 1825), παρά το γεγονός ότι ήταν παλιός
συνεργάτης του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, υπήρξε αντίπαλός του και οι ένοπλες συ-
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γκρούσεις του με τους Κολοκοτρωναίους αποτελούν αρνητική σελίδα στην όλη δράση του. Όταν όμως ο Ιμπραήμ αποβιβάστηκε στην Πελοπόννησο (1825), πρότεινε
την αποφυλάκιση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και άλλων αντικυβερνητικών αγωνιστών, αλλά δεν εισακούστηκε. Έτσι ξεκίνησε ο ίδιος για τη Μεσσηνία και οχυρώθηκε στο Μανιάκι. Στις 20 Μαΐου 1825 δέχθηκε επίθεση από τις μεγαλύτερες δυνάμεις
του Ιμπραήμ κι έπεσε, ύστερα από οκτάωρη μάχη, ηρωικά μαχόμενος μαζί με όσους
άντρες τού είχαν απομείνει. Σύμφωνα με την εκδοχή που αναφέρουν και ορισμένοι
ιστορικοί της Επανάστασης, μετά το τέλος της μάχης ο Ιμπραήμ ζήτησε από τους
στρατιώτες του να βρουν το νεκρό σώμα του Παπαφλέσσα. Όταν εκείνοι το βρήκαν,
τους διέταξε να το στήσουν σε μια βελανιδιά και, πλησιάζοντας τον νεκρό Παπαφλέσσα, τον φίλησε στο μέτωπο ως ένδειξη αναγνώρισης της γενναιότητας του.

53. ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ

Ο Περικλής (περί + κλέος=δόξα , περίπου 495 π.Χ. - 429 π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας πολιτικός, ρήτορας και στρατηγός του 5ου αιώνα π.Χ. . Κυριάρχησε στην πολιτική ζωή της Αθήνας το διάστημα 461 π.Χ. - 429 π.Χ., που ονομάζεται μέχρι σήμερα «Χρυσός αιώνας του Περικλή». Γεννήθηκε στον δήμο Χολαργού της Αττικής. Πατέρας του ήταν ο Ξάνθιππος, υπό την αρχηγία του οποίου οι Αθηναίοι είχαν νικήσει
τους Πέρσες στη Μυκάλη το 479 π. Χ., και μητέρα του η Αγαρίστη, ανιψιά του θεμελιωτή της Αθηναϊκής δημοκρατίας Κλεισθένη. Γυναίκα του ήταν η Ασπασία. Έλαβε άριστη μόρφωση και δάσκαλοί του ήταν ο μουσικός Δάμων και οι φιλόσοφοι Ζήνων ο
Ελεάτης και Αναξαγόρας. Άρχισε να συμμετέχει στην πολιτική ζωή της Αθήνας το 463
π.Χ., όταν έγινε ο νέος ηγέτης των δημοκρατικών μετά τη δολοφονία του μέχρι τότε
αρχηγού τους Εφιάλτη. Γρήγορα έγινε δημοφιλής και εκλεγόταν στο αξίωμα του
στρατηγού για 14 συνεχόμενα έτη. Ήταν ικανότατος ρήτορας και μπορούσε να εντάσσει στους λόγους του φιλοσοφικές έννοιες με τρόπο κατανοητό στον λαό. Γι’ αυτό ονομάστηκε «Ολύμπιος». Εκμεταλλεύτηκε τη νίκη των ελληνικών δυνάμεων εναντίον των Περσών και την άνοδο της ναυτικής δύναμης της Αθήνας και μετέτρεψε
τη Συμμαχία της Δήλου σε «Αθηναϊκή Ηγεμονία», οδηγώντας την Αθήνα στη μεγαλύτερη ακμή της ιστορίας της. Σε στρατιωτικό επίπεδο, οι επιχειρήσεις που πραγματοποίησε με τη βοήθεια του πανίσχυρου αθηναϊκού ναυτικού είχαν ως σκοπό τη διαφύλαξη των συμφερόντων της Αθήνας. Ενδιαφέρθηκε, επίσης, για την ενίσχυση της άμυνας, ενώνοντας την Αθήνα με τον Πειραιά με τα Μακρά Τείχη. Στην εσωτερική πολιτική εισηγήθηκε μέτρα για την καλή λειτουργία της δημοκρατίας. Με μία σειρά νόμων (εκλογή των αρχόντων με κλήρωση, αφαίρεση εξουσιών από τον Άρειο Πάγο,
πληρωμή μισθού στα μέλη των δικαστηρίων και της Βουλής των 500, επιχορήγηση
των απόρων από το Δημόσιο για παρακολούθηση θεάτρου κ.α.) υποστήριξε τις λαϊκές
μάζες και τις βοήθησε να αποκτήσουν περισσότερα δικαιώματα σε βάρος της αριστοκρατικής τάξης, στην οποία άνηκε κι ο ίδιος. Οι φιλοδημοκρατικές του θέσεις φαίνονται καλύτερα στον περίφημο «Επιτάφιο», λόγο προς τιμήν των πεσόντων του πρώ65

του έτους του Πελοποννησιακού Πολέμου (431 π.Χ. - 404 π.Χ.), ο οποίος διασώθηκε
από τον ιστορικό Θουκυδίδη. Υπήρξε, επίσης, προστάτης των τεχνών, των γραμμάτων και των επιστημών και ο βασικός υπεύθυνος για τη μετατροπή της Αθήνας σε
πολιτιστικό και πνευματικό κέντρο του αρχαίου κόσμου. Σε αυτόν οφείλεται η κατασκευή πολλών μνημείων της αρχαίας Αθήνας, με σημαντικότερα εκείνα της Ακρόπολης.
Η Αθήνα στα χρόνια του Περικλή έγινε σωστή αυτοκρατορία, αλλά η παντοδυναμία της ανησύχησε τους συμμάχους της. Πρώτα εξεγέρθηκαν τα Μέγαρα, που συμμάχησαν με τους Σπαρτιάτες, μετά η Εύβοια και αργότερα η Σάμος. Ο Περικλής εξέδωσε το Μεγαρικό Ψήφισμα (431 π.Χ.), με το οποίο απαγόρευσε στους Μεγαρείς να
χρησιμοποιούν τα λιμάνια των πόλεων της Αθηναϊκής Συμμαχίας. Αυτό αποτέλεσε την
αφορμή του Πελοποννησιακού Πολέμου (431 π.Χ. - 404 π.Χ.), στη διάρκεια του οποίου η Αθήνα συγκρούστηκε με τη Σπάρτη και τους συμμάχους της και έχασε την
ηγετική θέση της. Ο Περικλής ήταν ηγέτης της Αθήνας τα δύο πρώτα χρόνια του πολέμου, ώσπου το 429 π.Χ. προσβλήθηκε από τον λοιμό, που είχε ξεσπάσει στην πόλη
από τον δεύτερο χρόνο του πολέμου, και πέθανε.

54. ΠΙΠΙΝΟΥ , περιοχή: ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ

Ο Ανδρέας Πιπίνος ήταν Υδραίος αγωνιστής του 1821, ένας από τους σημαντικότερους πυρπολητές στις ναυτικές επιχειρήσεις της Επανάστασης. Γεννήθηκε στα
τέλη του 18ου αιώνα στην Ύδρα και ακολούθησε το ναυτικό επάγγελμα. Τον Μάιο του
1821 συμμετείχε με τον Παπανικολή στην πυρπόληση ενός τουρκικού δίκροτου στην
Ερεσό της Λέσβου. Τον Ιούνιο του 1822 συνεργάστηκε με τον Κανάρη στην πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας στο λιμάνι της Χίου, προσκολλώντας το πυρπολικό
του σε ένα τουρκικό πλοίο. Τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου στη ναυμαχία των Σπετσών ανάγκασε τον τουρκικό στόλο να απομακρυνθεί προσωρινά, για να αποφύγει
την πυρπόληση. Έλαβε μέρος, επίσης, στις επιχειρήσεις εναντίον του αιγυπτιακού
στόλου στη θάλασσα της Σάμου (1824) και στη Σφακτηρία (1825). Μετά την απελευθέρωση διορίστηκε αρχηγός της Ανατολικής ναυτικής μοίρας, ενώ ο Κανάρης της
Δυτικής. Αποστρατεύθηκε το 1836 και πέθανε μετά από λίγο καιρό.
Η Ελληνική Πολιτεία τίμησε τον Πιπίνο, δίνοντας το όνομά του σε δύο υποβρύχια
του Πολεμικού Ναυτικού. Το πρώτο παρελήφθη από το Πολεμικό Ναυτικό το 1943,
διακρίθηκε σε πολλές συμμαχικές επιχειρήσεις κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και παροπλίσθηκε το 1958. Το δεύτερο κατασκευάσθηκε στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και
καθελκύστηκε στις 6 Οκτωβρίου 2014.
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55. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ

Ο Νικόλαος Πλαστήρας (1883 - 1953) ήταν στρατιωτικός και πολιτικός. Γεννήθηκε στο Βούνεσι (σημερινό Μορφοβούνι) Καρδίτσας στις 4 Νοεμβρίου 1883. Αφού
τελείωσε το Γυμνάσιο, κατατάχθηκε ως εθελοντής στον στρατό (1903) και πήρε μέρος στον Μακεδονικό Αγώνα. Συμμετείχε ενεργά στον «Στρατιωτικό Σύνδεσμο», που
έκανε το Κίνημα στο Γουδί (1909) και έφερε στην εξουσία τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
Το 1912, ως Ανθυπολοχαγός πήρε μέρος στους Βαλκανικούς Πολέμους (1912 - 1913)
και διακρίθηκε σε πολλές μάχες, ιδιαίτερα στη Μάχη του Λαχανά, όπου οι συμπολεμιστές τού έδωσαν το προσωνύμιο «Μαύρος Καβαλάρης». Κατά την περίοδο του Εθνικού Διχασμού (1916) συντάχθηκε με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο διακρίθηκε στις επιχειρήσεις του Μακεδονικού Μετώπου, ιδιαίτερα στη Μάχη
του Σκρα, και προήχθη σε αντισυνταγματάρχη. Το 1919 συμμετείχε ανεπιτυχώς στη
συμμαχική εκστρατεία υποστήριξης του ρωσικού «Λευκού Στρατού», που πολέμησε
τον στρατό του Λένιν. Ως συνταγματάρχης εστάλη στο Μικρασιατικό Μέτωπο, όπου
είχε σημαντικές επιτυχίες, λόγω των οποίων οι Τούρκοι ονόμασαν τον ίδιο «ΚαράΠιπέρ» (Μαυρόπιπερο), εξαιτίας του μελαψού του χρώματος, και τη μονάδα του «Σεϊτάν Ασκέρ» (Στρατό του Διαβόλου). Μετά την κατάρρευση του Μικρασιατικού μετώπου, οδήγησε τους στρατιώτες του συντεταγμένα στο Τσεσμέ και από εκεί στη Χίο,
σώζοντας παράλληλα και πολλούς πρόσφυγες. Συμμετείχε μαζί με τον Στυλιανό Γονατά και τον αντιπλοίαρχο Φωκά στη δημιουργία της «Επαναστατικής Επιτροπής», η
οποία με τελεσίγραφό της ζήτησε την έξωση του βασιλιά Κωνσταντίνου και την παραίτηση της κυβέρνησης Γούναρη, θεωρώντας τους υπεύθυνους για τη Μικρασιατική
καταστροφή. Μετά την παραίτηση του Κωνσταντίνου υπέρ του γιου του Γεωργίου Β',
η «Επαναστατική Επιτροπή» ανέλαβε να αναδιοργανώσει τον στρατό, επιδιώκοντας
να επιτύχει καλύτερους όρους στην επικείμενη διάσκεψη της Λωζάννης, να φροντίσει
και να στεγάσει τους Μικρασιάτες πρόσφυγες και να ικανοποήσει το λαϊκό αίσθημα,
που ζητούσε την τιμωρία των υπαιτίων της Μικρασιατικής καταστροφής. Με απόφαση του Πλαστήρα οδηγήθηκαν σε δίκη οι πολιτικοί και στρατιωτικοί υπεύθυνοι της
ήττας («η Δίκη των Έξι»), οι οποίοι καταδικάσθηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν στο
Γουδί. Ο Πλαστήρας κάλεσε από την εξορία τον Ελευθέριο Βενιζέλο, για να ηγηθεί
της ελληνικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, που οδήγησαν
στη Συνθήκη της Λωζάνης (1923). Προκήρυξε εκλογές στις 16 Δεκεμβρίου 1923, από
τις οποίες απείχε η «Ηνωμένη Αντιπολίτευσις» (οι φιλοβασιλικοί και αντίπαλοι της Επαναστατικής Επιτροπής). Η νέα Βουλή, που συνήλθε στις 2 Ιανουαρίου 1924, ήταν
Συντακτική και άνοιξε τον δρόμο για τη Β' Ελληνική Δημοκρατία. Την ίδια μέρα, ο
Πλαστήρας παραιτήθηκε από τον στρατό με τον βαθμό του αντιστρατήγου. Από το
1924 έως το 1933 απείχε από τα κοινά, ζώντας μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας. Επειδή
όμως στις εκλογές της 6ης Μαρτίου 1933 η «Ηνωμένη Αντιπολίτευσις» επικράτησε, ο
Πλαστήρας, θέλοντας να αποτρέψει μια τυχόν πολιτική μεταβολή, έκανε ανεπιτυχώς
ένα πραξικόπημα. Για να μην διωχθεί ποινικά για εσχάτη προδοσία, αναχώρησε κρυφά για τα Δωδεκάνησα και από εκεί για τη Βηρυτό και τη Νίκαια της Γαλλίας, όπου
εγκαταστάθηκε. Τελικά, δεν διώχθηκε για το πραξικόπημα της 6ης Μαρτίου 1933, αλ-
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λά για το φιλοβενιζελικό κίνημα της 1ης Μαρτίου 1935. Αν και βρισκόταν μακριά από
την Ελλάδα, καταδικάσθηκε σε θάνατο μαζί με τον Βενιζέλο. Αργότερα, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά, πρωτοστάτησε στη δημιουργία αντιδικτατορικής κίνησης και προσπάθησε μάταια να πείσει τη Γαλλία να βοηθήσει στην κατάλυση της
δικτατορίας. Κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου (1940 - 1941) με επιστολή προς την Ελληνική Κυβέρνηση ζήτησε τη συνθηκολόγηση με την Ιταλία, γεγονός
που του κόστισε πολιτικά αργότερα. Μετά την παραίτηση της κυβέρνησης του Γεωργίου Παπανδρέου, λόγω των Δεκεμβριανών (1944), διορίστηκε πρωθυπουργός ως
πρόσωπο ευρείας αποδοχής (1945). Στην κυβέρνησή του συμμετείχαν όλα τα πολιτικά κόμματα, εκτός του κομμουνιστικού. Επί της πρωθυπουργίας του υπογράφηκε η
Συμφωνία της Βάρκιζας (12 Φεβρουαρίου 1945), για την παράδοση του οπλισμού του
ΕΑΜ. Επειδή δημοσιεύτηκε στον Τύπο η επιστολή του για συνθηκολόγηση με την Ιταλία, αναγκάστηκε να παραιτηθεί (10 Απριλίου 1945). Κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου παρέμεινε ανενεργός, κατηγορώντας τόσο την Αριστερά όσο και τη Δεξιά. Πρώτος αυτός από τους αστούς πολιτικούς χρησιμοποίησε την έκφραση «Εμφύλιος Πόλεμος». Μετά τη λήξη του Εμφυλίου εμφανίσθηκε ως υποστηρικτής της συμφιλίωσης και στις 14 Ιανουαρίου 1950 ίδρυσε το κόμμα «Εθνική Προοδευτική Ένωσις
Κέντρου» (ΕΠΕΚ) μαζί με τον Εμμανουήλ Τσουδερό, το οποίο στις εκλογές της 5ης
Μαρτίου 1950 ήρθε τρίτο. Στις 15 Απριλίου σχημάτισε κυβέρνηση συνασπισμού με
αντιπρόεδρο τον Γεώργιο Παπανδρέου, η οποία έμεινε στην εξουσία πέντε μήνες.
Στις εκλογές της 9ης Σεπτεμβρίου 1951 το κόμμα του ήρθε δεύτερο και σχημάτισε
κυβέρνηση συνασπισμού με τους Φιλελεύθερους για ένα χρόνο, με πρωθυπουργό
τον Πλαστήρα. Κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του, εκτελέστηκαν τα στελέχη
του ΚΚΕ Μπελογιάννης, Μπάτσης, Καλούμενος και Αργυριάδης με την κατηγορία της
κατασκοπείας. Ο Πλαστήρας ως πρωθυπουργός πήρε μέτρα για την οικονομική και
κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας με έργα υποδομής, εθνικοποιήσεις, κοινωνικές
παροχές, διανομή γης στους ακτήμονες και ψήφο στις γυναίκες. Στις εκλογές που
προκηρύχθηκαν στις 16 Νοεμβρίου 1952 επικράτησε το κόμμα του Παπάγου «Ελληνικός Συναγερμός», η ΕΠΕΚ ηττήθηκε και στις 3 Μαΐου 1953 διασπάστηκε. Ο Πλαστήρας, καταβεβλημένος από αλλεπάλληλα καρδιακά και εγκεφαλικά επεισόδια, δεν
εξελέγη ούτε βουλευτής και έτσι έληξε η πολιτική του καριέρα. Άφησε την τελευταία
του πνοή στις 26 Ιουλίου 1953, εξαιτίας ενός νέου βαρύτατου εμφράγματος.

56. ΠΛΑΤΩΝΟΣ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ

Άγαλμα του Πλάτωνα στην Ακαδημία Αθηνών

Ο Πλάτωνας (427 π.Χ. - 347 π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, ο πιο γνωστός μαθητής του Σωκράτη και δάσκαλος του Αριστοτέλη. Γεννήθηκε το 427 π.Χ.
στην Αθήνα και καταγόταν από εύπορη αριστοκρατική αθηναϊκή οικογένεια. Το πρώτο του όνομα ήταν Αριστοκλής, αλλά αργότερα ονομάστηκε Πλάτων, επειδή είχε ευ-
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ρύ στέρνο και πλατύ μέτωπο. Στη νεαρή και την εφηβική του ηλικία έλαβε πολύ καλή
παιδεία. Σε ηλικία 20 ετών γνώρισε τον Σωκράτη, που τον επηρέασε πνευματικά και
τον έστρεψε στη φιλοσοφία. Έμεινε κοντά του μέχρι τη θανάτωση του Σωκράτη
(399 π.Χ.). Παρέμεινε στην Αθήνα για τρία χρόνια και κατόπιν κατέφυγε στα Μέγαρα,
κοντά στον Ευκλείδη και σε άλλους σωκρατικούς. Επιστρέφοντας στην Αθήνα, ασχολήθηκε για δέκα χρόνια με τη συγγραφή φιλοσοφικών έργων. Στη συνέχεια ταξίδευσε στην Αίγυπτο, στην Κυρήνη, όπου παρακολούθησε μαθήματα γεωμετρίας, στην Κάτω Ιταλία, όπου στον Τάραντα (387 π.Χ.) γνώρισε και επηρεάστηκε από
τους Πυθαγορείους, και στη Σικελία. Εκεί συνδέθηκε φιλικά με τον Δίωνα, γυναικάδελφο του βασιλιά των Συρακουσών Διονυσίου Α΄του πρεσβύτερου. Πουλήθηκε από
τον τύραννο ως δούλος, αλλά τελικά απελευθερώθηκε με λύτρα και επέστρεψε στην
Αθήνα, όπου ίδρυσε τη φιλοσοφική σχολή του, την Ακαδημία (387 π.Χ.). Το 367 π.Χ.
αποδέχθηκε την πρόσκληση του Δίωνα να γίνει σύμβουλος του Διονυσίου του νεότερου στις Συρακούσες, ελπίζοντας πως θα εφαρμόσει τα πολιτικά του ιδεώδη. Ήρθε
όμως σε ρήξη με τους άλλους συμβούλους του τύραννου και αναγκάστηκε να παραμείνει στην αυλή του Διονυσίου (366 π.Χ. - 365 π.Χ.) ως φιλοξενούμενος και αιχμάλωτος. Επισκέφθηκε για τρίτη φορά τις Συρακούσες (362 π.Χ.), αλλά, λόγω νέων
προστριβών, αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα (361 π.Χ.), όπου ασχολήθηκε
με τη διδασκαλία και με τη συγγραφή φιλοσοφικών έργων μέχρι τον θάνατό του
(347 π.Χ.).
Στη συγγραφή ο Πλάτωνας μιμήθηκε τη διδασκαλία του Σωκράτη, ο οποίος δίδασκε διαλογικά. Τα έργα του Πλάτωνα, εκτός από την «Απολογία» και τις «Επιστολές», είναι γραμμένα σε μορφή διαλόγου. Κεντρικό πρόσωπο στους διαλόγους, εκτός
από τους «Νόμους», είναι ο Σωκράτης. Οι διάλογοί του επιγράφονται συνήθως με το
όνομα κάποιου από τα διαλεγόμενα με τον Σωκράτη πρόσωπα, π.χ. «Τίμαιος»,
«Γοργίας», «Πρωταγόρας», «Κρίτων», κλπ . Έξι μόνο διάλογοι («Συμπόσιον», «Πολιτεία», «Πολιτικός», «Νόμοι», «Σοφιστής» και «Επινομίς») τιτλοφορούνται από το περιεχόμενό τους. Σε κανένα διάλογο δεν εμφανίζεται ο ίδιος ο Πλάτων.
Ο Πλάτωνας άσκησε μεγάλη επιρροή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία αλλά και
γενικότερα στη δυτική φιλοσοφική σκέψη, αφού πολλοί μεταγενέστεροι φιλόσοφοι
βασίστηκαν στις θεωρίες του. Κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίων
προσωπικοτήτων όλων των εποχών, μαζί με τον δάσκαλο του Σωκράτη και τον μαθητή του Αριστοτέλη. Ο Γερμανός φιλόσοφος Καρλ Γιάσπερς τον θεωρεί ως τον
πρώτο από τους τρεις θεμελιωτές της φιλοσοφίας (Πλάτωνας, Αυγουστίνος, Καντ).

57. ΠΡΟΥΣΣΗΣ , περιοχή: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

Η Προύσα ή Προύσσα (τουρκικά: Bursa) είναι η πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας Προύσας στην ΒΔ Τουρκία, νότια της Προποντίδας, και η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, με επίνειο τα Μουδανιά. Είναι η καρδιά της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας και έχει ένα από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας (Uludağ
Üniversitesi), στο οποίο διοργανώνεται κάθε χρόνο το μεγαλύτερο φοιτητικό φεστιβάλ της χώρας. Είναι ονομαστή για τα χιονοδρομικά της κέντρα στο όρος Ουλού (Ό-
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λυμπος), την αρχιτεκτονική των κτιρίων, τα μαυσωλεία των Οθωμανών Σουλτάνων
και την πεδιάδα που την περιβάλλει. Η αρχαιότερη καταγεγραμμένη θέση ήταν
η Κίος, που δόθηκε από τον Φίλιππο Ε΄της Μακεδονίας στον Προύσιο Α΄της Βιθυνίας
(202 π.Χ), ως δώρο για τη βοήθεια του εναντίον της Περγάμου και της Ηράκλειας του
Πόντου. Ο Προύσιος μετονόμασε την πόλη από το όνομά του σε Προύσα. Εξελίχθηκε
σε σημαντική πόλη κατά τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ενώ ήταν το τέλος δυτικά
του «δρόμου του μεταξιού». Το 1326 καταλήφθηκε από τους Οθωμανούς, ανακηρύχθηκε σε πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και είχε εξέχουσα διοικητική
θέση στην Αυτοκρατορία μέχρι την κατάληψη της Αδριανούπολης (1365). Από την
Προύσα κατάγονταν ο αρχαιολόγος Μανόλης Ανδρόνικος και ο θεατρικός σκηνοθέτης Κάρολος Κουν.

58. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ , περιοχή: ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ

Ο Ρήγας Βελεστινλής ή Ρήγας Φεραίος (1757 - 1798) ήταν πρωτεργάτης του
Νεοελληνικού Διαφωτισμού και πρόδρομος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
Γεννήθηκε στο Βελεστίνο της Μαγνησίας (αρχαίες Φεραί) το 1757 από εύπορη οικογένεια. Ο πατέρας του ονομαζόταν Γεώργιος Κυρατζής ή Κυριαζής και η μητέρα του
Μαρία. Ο ίδιος χρησιμοποιούσε ως επώνυμο αυτό της γενέτειράς του και υπέγραφε
ως «Ρήγας Βελεστινλής» ή «Ρήγας ο Θεσσαλός», ενώ οι Έλληνες λόγιοι του εξωτερικού τον αποκαλούσαν Φεραίο, λόγω του αρχαίου ονόματος της γενέτειράς του. Διδάχθηκε τα πρώτα του γράμματα στο Βελεστίνο και στη Ζαγορά. Ο πατέρας του τον
έστειλε για καλύτερη μόρφωση στα Αμπελάκια, από όπου επέστρεψε και έγινε δάσκαλος στον Κισσό Πηλίου. Σε ηλικία είκοσι ετών σκότωσε στο Βελεστίνο έναν Τούρκο πρόκριτο και αναγκάστηκε να καταφύγει στο Λιτόχωρο του Ολύμπου,
όπου κατατάχθηκε στο σώμα των αρματολών του θείου του Σπύρου Ζήρα. Αργότερα, φιλοξενήθηκε από τον ηγούμενο της μονής Βατοπεδίου στο Άγιο Όρος και στη
συνέχεια ταξίδευσε στην Κωνσταντινούπολη για σπουδές (1785), μετά από πρόσκληση του Πρέσβη της Ρωσίας, στο σπίτι του οποίου γνώρισε τον πρίγκιπα Αλέξανδρο
Υψηλάντη, διερμηνέα του Σουλτάνου και παππού του μετέπειτα αρχηγού της Φιλικής
Εταιρείας. Έμαθε γαλλικά, ιταλικά και γερμανικά και συνόδευσε τον Υψηλάντη στο
Ιάσιο, όπου έγινε γραμματέας του ηγεμόνα της Βλαχίας Νικόλαου Μαυρογένη (1788).
Βρέθηκε στο Βουκουρέστι σε ηλικία των 30 χρόνων και, μετά την ήττα της Τουρκίας
στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο (1790) και τον αποκεφαλισμό του Μαυρογένη ως υπαίτιου της ήττας, κατέφυγε στη Βιέννη, που έγινε η έδρα της επαναστατικής δράσης του.
Εκεί, με συνεργάτες τους τυπογράφους αδελφούς Πούλιου από τη Σιάτιστα της Μακεδονίας, τύπωσε το «Σχολείον των ντελικάτων Εραστών», το «Φυσικής απάνθισμα»,
το «Ηθικός Τρίπους», το «Νέος Ανάχαρσις» και τη «Χάρτα ή Χάρτα της Ελλάδος»,
ένα μεγάλων διαστάσεων χάρτη που απεικόνιζε την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή
της Βαλκανικής, όπως την είχε οραματιστεί ελεύθερη ο Ρήγας. Κορυφαίο έργο του
ήταν η «Νέα Πολιτική Διοίκησις των κατοίκων της Ρούμελης, της Μικράς Ασίας των
Μεσογείων Νήσων και της Βλαχομπογδανίας» που περιείχε: τον «Θούριο», μια επαναστατική προκήρυξη, τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου σύμφωνα με
τα πρότυπα των Γάλλων και το Σύνταγμα του Ρήγα. Το πολιτικό όραμα του Ρήγα ή70

ταν η δημιουργία ενός πολυεθνικού βαλκανικού κράτους, που θα ήταν απαλλαγμένο
από τους Οθωμανούς και στο οποίο οι Έλληνες θα είχαν ηγετική θέση. Για την πραγματοποίηση του οράματός του προσπάθησε να εξεγείρει όλους τους υπόδουλους
λαούς της Βαλκανικής χερσονήσου εναντίον των Οθωμανών. Παράλληλα με τις εκδοτικές του δραστηριότητες, ανέλαβε και επαναστατική δράση, ελπίζοντας στη βοήθεια
του Ναπολέοντα για την απελευθέρωση των Ελλήνων. Εξέδωσε δύο επαναστατικές
προκηρύξεις, το «Επαναστατικό Μανιφέστο» και την «Προκήρυξη», με σκοπό να τις
προωθήσει στην Ελλάδα, αλλά οι ενέργειες του προδώθηκαν και έτσι συνελήφθη από
τους Αυστριακούς στην Τεργέστη (1797) μαζί με άλλους επτά συνεργάτες του. Οδηγήθηκε στη Βιέννη για ανάκριση (14 Φεβρουαρίου 1798) και παραδόθηκε (10 Μαΐου 1798) στους Τούρκους στο Βελιγράδι, όπου φυλακίστηκε σε ένα παραποτάμιο
φρούριο της πόλης, τον πύργο Νεμπόισα. Ύστερα από συνεχή βασανιστήρια, ο Ρήγας
και οι σύντροφοί του στραγγαλίστηκαν (12 Ιουνίου 1798) και τα σώματά τους ρίχτηκαν στον Δούναβη.

59. ΡΙΤΣΟΥ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ , πεζόδρομος

Ο Γιάννης Ρίτσος (1909 - 1990) ήταν Έλληνας ποιητής, με διεθνή απήχηση, που
ανήκει στη λεγόμενη «γενιά του ‘30. Γεννήθηκε στη Μονεμβασιά στις 1 Μαϊου 1909.
Ήταν το μικρότερο από τα τέσσερα παιδιά του μεγαλοκτηματία Ελευθέριου Ρίτσου
και της Ελευθερίας Βουζουναρά. Έμαθε τα πρώτα του γράμματα στο Σχολαρχείο της
Μονεμβασιάς και στο Γυμνάσιο του Γυθείου. Το 1924 δημοσίευσε τα πρώτα του
ποιήματα στο περιοδικό «Διάπλασις των Παίδων» με το ψευδώνυμο «Ιδανικόν Όραμα». Μόλις ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στο Γύθειο (1925), ήρθε με
την αδερφή του Λούλα στην Αθήνα, λόγω της οικονομικής καταστροφής του πατέρα
του. Αναγκάστηκε να εργαστεί αρχικά ως δακτυλογράφος και μετά ως αντιγραφέας
στην Εθνική Τράπεζα. Το 1926 προσβλήθηκε από φυματίωση και επέστρεψε στη Μονεμβασιά, ενώ το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου γράφτηκε στη Νομική Σχολή της Αθήνας, χωρίς να μπορέσει ποτέ να φοιτήσει. Συνέχισε να εργάζεται είτε ως βοηθός
βιβλιοθηκαρίου είτε ως γραφέας στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας. Το 1927, νοσηλευόμενος στο σανατόριο «Σωτηρία», γνωρίστηκε με την ποιήτρια Μαρία Πολυδούρη και με μαρξιστές και διανοούμενους της εποχής του. Το διάστημα 1930 - 1931
έζησε σε διάφορα σανατόρια, ενώ το 1931 επέστρεψε στην Αθήνα κι ανέλαβε τη
διεύθυνση του καλλιτεχνικού τμήματος της Εργατικής Λέσχης, σκηνοθετώντας και
συμμετέχοντας σε παραστάσεις. Το 1933 συνεργάστηκε με το αριστερό περιοδικό
«Πρωτοπόροι» και για τέσσερα χρόνια δυμμετείχε ως ηθοποιός σε διάφορους θιάσους. Άρχισε να αρθρογραφεί στον «Ριζοσπάστη» (1934) κι εξέδωσε την πρώτη του
συλλογή με τον τίτλο «Τρακτέρ» με το ψευδώνυμο Σοστίρ (αναγραμματισμός του επιθέτου του). Τον ίδιο χρόνο έγινε μέλος του ΚΚΕ, ενώ το 1935 κυκλοφόρησε τη
δεύτερη ποιητική συλλογή του με τίτλο «Πυραμίδες» και προσελήφθη ως επιμελητής
κειμένων στις εκδόσεις «Γκοβόστη». Με αφορμή τις αιματηρές ταραχές της Θεσσαλονίκης (1936), κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης καπνεργατικής απεργίας, έγραψε ένα
από πιο δημοφιλή ποίηματά του, τον «Επιτάφιο». Το 1937 νοσηλεύτηκε στο σανατό-
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ριο της Πάρνηθας και, συγκλονισμένος από την αρρώστια της αδελφής του, έγραψε
«Το τραγούδι της αδελφής μου». Το 1938 εξέδωσε την «Εαρινή Συμφωνία» και δύο
χρόνια μετά την «Παλιά μαζούρκα σε ρυθμό βροχής» και παράλληλα προσελήφθη ως
χορευτής στη Λυρική Σκηνή. Στη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής συμμετείχε στις
δράσεις του μορφωτικού τμήματος του ΕΑΜ και αρνήθηκε να δεχτεί χρήματα από
έρανο, όταν κινδύνευσε η ζωή του από τις κακουχίες (1942). Μετά την ήττα του
ΕΛΑΣ στα «Δεκεμβριανά», πέρασε από τη Λαμία, όπου συνάντησε τον Άρη Βελουχιώτη, και έφτασε μέχρι την Κοζάνη. Το 1945 έγραψε τη «Ρωμιοσύνη», που μελοποιήθηκε το 1966 από τον Μίκη Θεοδωράκη. Στη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου εξορίστηκε λόγω της αριστερής δράσης του και, όταν επέστρεψε το 1952 στην Αθήνα,
πολιτεύτηκε με την ΕΔΑ. Το 1954 παντρεύτηκε την παιδίατρο Φιλίτσα Γεωργιάδου
από τη Σάμο, με την οποία απέκτησε μία κόρη, την Έρη (1955). Ταξίδεψε στη Σοβιετική Ένωση (1956) ως μέλος αντιπροσωπείας διανοουμένων και δημοσιογράφων και
την ίδια χρονιά τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο ποίησης. Το 1960 ο Μίκης Θεοδωράκης μελοποίησε τον «Επιτάφιο» και έτσι η ποίησή του διαδόθηκε στο πλατύ κοινό.
Επισκέφθηκε τη Ρουμανία (1962) και συναντήθηκε με τον Τούρκο ποιητή Ναζίμ Χικμέτ, του οποίου μετέφρασε ποίηματα στα ελληνικά. Κατόπιν πήγε στην Τσεχία και τη
Σλοβακία, την Ουγγαρία και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας και το 1964 συμμετείχε στις βουλευτικές εκλογές με την ΕΔΑ. Όταν ξέσπασε το πραξικόπημα της 21ης
Απριλίου 1967, αν και οι φίλοι του τον ειδοποίησαν να κρυφτεί, συνελήφθη και μεταφέρθηκε στη Γυάρο και αργότερα στο Παρθένι της Λέρου. Το 1968 νοσηλεύθηκε
στον «Άγιο Σάββα» και στη συνέχεια τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό στο σπίτι της
γυναίκας του στο Καρλόβασι της Σάμου. Το 1970 επέστρεψε στην Αθήνα, μετά όμως
από την άρνησή του να συμβιβαστεί με το δικτατορικό καθεστώς, εξορίστηκε πάλι
στη Σάμο ως το τέλος του χρόνου. Το 1973 συμμετείχε στα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Μετά την πτώση της δικτατορίας και τη μεταπολίτευση έζησε κυρίως στην
Αθήνα, όπου συνέχισε να γράφει. Το 1975 προτάθηκε για το Νόμπελ Λογοτεχνίας και
την ίδια χρονιά αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και τιμήθηκε με το μεγάλο γαλλικό βραβείο ποίησης «Αλφρέ ντε Βινί». Τον επόμενο
χρόνο τιμήθηκε με το βραβείο «Λένιν» στη Μόσχα. Ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια
αναγορεύσεις του σε διάφορα ξένα πανεπιστήμια, ενώ το 1986 του απονεμήθηκε το
βραβείο «Ποιητής διεθνούς ειρήνης» του ΟΗΕ. Ο Γιάννης Ρίτσος πέθανε στις 11 Νοεμβρίου 1990 και ενταφιάστηκε στη γενέτειρά του Μονεμβασιά.
Το έργο του αποτελούν πάνω από 100 ποιητικές συλλογές, 9 πεζογραφήματα και
4 θεατρικά έργα, πολυάριθμες μεταφράσεις και χρονογραφήματα, καθώς και άλλα
δημοσιεύματα. Άφησε πίσω του 50 ανέκδοτες ποιητικές συλλογές.

60. ΡΟΪΔΗ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ , πεζόδρομος

Ο Εμμανουήλ Ροΐδης (1836 - 1904) ήταν Έλληνας λογοτέχνης, που έγραψε δοκίμια, μυθιστορήματα, διηγήματα, κριτικές μελέτες, κείμενα πολιτικού περιεχομένου,
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μεταφράσεις και χρονογραφήματα. Γεννήθηκε το 1836 στην Ερμούπολη της Σύρου
από εύπορους Χιώτες γονείς. Το 1841 η οικογένειά του μετακόμισε στην Ιταλία, λόγω
του διορισμού του πατέρα του σε μεγάλο εμπορικό οίκο της Γένοβας, και αργότερα,
λόγω της υπηρεσίας του ως Γενικού Προξένου της Ελλάδας. Σε ηλικία δεκατριών ετών επέστρεψε στην Ερμούπολη και σπούδασε στο ελληνοαμερικανικό λύκειο του
Χρήστου Ευαγγελίδη, με συμμαθητή του τον μετέπειτα συγγραφέα Δημήτριο Βικέλα,
με τον οποίο εξέδωσαν την εβδομαδιαία χειρόγραφη εφημερίδα «Μέλισσα». Μετά
την αποφοίτησή του εγκαταστάθηκε στο Βερολίνο (1855) για θεραπεία της βαρηκοΐας, που του είχε εμφανιστεί από τα μαθητικά του χρόνια, και για σπουδές στη φιλολογία και τη φιλοσοφία. Διέκοψε για δύο χρόνια τις σπουδές του και ασχολήθηκε με
το εμπόριο, ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ευρώπη και την Αίγυπτο. Διέμεινε στη
Ρουμανία με την οικογένειά του έως το 1862, χωρίς να πάψει όμως να επισκέπτεται
τακτικά την Αθήνα. Το 1862 εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα, με σκοπό να αφοσιωθεί στη συγγραφή. Το 1866 εξέδωσε το μυθιστόρημα «Πάπισσα Ιωάννα», με το
οποίο σατίριζε τον κλήρο της Δυτικής Εκκλησίας την περίοδο του Μεσαίωνα. Το βιβλίο αφορίστηκε από την Ιερά Σύνοδο, αφορισμός που άρθηκε αργότερα, αλλά τον
καταξίωσε διεθνώς με τις συνεχείς εκδόσεις του. Θεωρείται ένα από τα πιο πρωτοποριακά μυθιστορήματα της ελληνικής πεζογραφίας, που συνέβαλε στη στροφή της από
τον ρομαντισμό στον ρεαλισμό. Ο Ροΐδης τα επόμενα χρόνια συνεργάστηκε με γαλλόφωνες εφημερίδες, ενώ το 1870 έγινε διευθυντής των εφημερίδων La Grèce και L'
Independence Hellenique. Το 1873 έχασε σχεδόν όλη του την περιουσία, που την είχε επενδύσει σε μετοχές της Εταιρείας Λαυρίου και της Πιστωτικής. Το διάστημα
1875 - 1877 εξέδωσε με τον Θέμο Άννινο το εβδομαδιαίο χιουμοριστικό και σατιρικό
περιοδικό «Ασμοδαίος», με το οποίο σχολίαζε τη δημόσια και πολιτική ζωή της Ελλάδας και κατέκρινε την κομματική συναλλαγή της εποχής του, υποστηρίζοντας όμως
την πολιτική του Χαρίλαου Τρικούπη. Διορίστηκε έφορος και διευθυντής στην Εθνική
Βιβλιοθήκη (1878), στην οποία εργαζόταν μεν επί των κυβερνήσεων Τρικούπη, αλλά
απολυόταν από τις κυβερνήσεις Δηλιγιάννη. Αν και ο ίδιος έγραφε τα κείμενά του
στην καθαρεύουσα, εμφανιζόταν ως υπέρμαχος της δημοτικής. Το 1885 τραυματίστηκε σοβαρά από μια άμαξα, με αποτέλεσμα να σπάσει το σαγόνι του και να μην
μπορεί να μιλήσει για μήνες, ενώ το 1890 έχασε οριστικά την ακοή του. Την περίοδο 1890 - 1900 δημοσίευσε το μεγαλύτερο μέρος του αφηγηματικού του έργου. Πέθανε στην Αθήνα από καρδιακή προσβολή στις 7 Ιανουαρίου 1904.

61. ΣΕΚΕΡΗ , περιοχή: ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ

Ο Παναγιώτης Σέκερης (1783 - 1847) ήταν ένας από τις πρωτεργάτες της
προεπαναστατικής περιόδου. Γεννήθηκε στην Τρίπολη της Αρκαδίας το 1783 και ήταν
γιος του εμπόρου Δημητρίου Σέκερη. Φοίτησε στη Σχολή της Δημητσάνας και, σε ηλικία 15 ετών, έγινε μάρτυρας της δολοφονίας του πατέρα του, γεγονός που τον α-

73

νάγκασε να καταφύγει στις Σπέτσες. Εκεί φιλοξενήθηκε από κάποιο θείο του, στην
εμπορική επιχείρηση του οποίου εργάστηκε ως μαθητευόμενος. Αργότερα πήγε
στην Κωνσταντινούπολη και σύντομα εξελίχθηκε σε μεγαλέμπορο με στόλο 15 πλοίων, ενώ παράλληλα ίδρυσε υποκαταστήματα των επιχειρήσεών του στην Οδησσό και
τη Μόσχα. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο στην
Κωνσταντινούπολη (Μάϊος 1818) και προσέφερε για τις δράσεις της Εταιρείας ποσό
υπερδιπλάσιο εκείνου που είχαν συγκεντρώσει οι Φιλικοί μέχρι τότε. Με τον Σέκερη η
Φιλική Εταιρεία εξασφάλισε την οικονομική υποστήριξη των μεγαλοεμπόρων της
Κωνσταντινούπολης και την επέκταση του δικτύου της. Ο ίδιος κατήχησε αρκετούς
μεγαλοεμπόρους και πλοιάρχους από τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους.
Μετά τον θάνατο του Σκουφά (Ιούλιος 1818), με κοινή απόφαση του Ξάνθου και του
Αναγνωστόπουλου, έμαθε όλα τα σχετικά με την «Ανώτατη Αρχή» και ορκίστηκε να
προσφέρει την περιουσία και τη ζωή του για τους σκοπούς της οργάνωσης. Πήρε τη
θέση του ταμία και, μετά την αναχώρηση του Αναγνωστόπουλου και του Ξάνθου από
την Κωνσταντινούπολη (Φεβρουάριος 1819), έμεινε ο μοναδικός αρχηγός, στον οποίον απευθύνονταν όλες οι δωρεές και οι συνδρομές των νέων μελών. Για να ανταπεξέλθει στις αυξανόμενες οικονομικές ανάγκες της Εταιρείας διέθεσε την προσωπική
του περιουσία και μάλιστα το 1820 αναγκάστηκε να δανειστεί από εμπόρους της
Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα την πτώχευση της επιχείρησής του. Όταν ξέσπασε η Επανάσταση, πήγε στην Οδησσό, εγκαταλείποντας ολόκληρη την κινητή και
ακίνητη περιουσία του. Θεωρούσε προσωρινή την παραμονή του στην Οδησσό, αλλά
παρέμεινε μέχρι το 1830 και, αν και ήταν οικονομικά εξαντλημένος, συνέχισε να βοηθά ομοεθνείς του που κατέφευγαν εκεί. Το 1830 εγκαταστάθηκε με την οικογένειά
του στο Ναύπλιο, μη ζητώντας να λάβει κάποιο αξίωμα. Τοποθετήθηκε τελώνης πρώτα στην Ύδρα και ύστερα στο Ναύπλιο, όπου και πέθανε πάμφτωχος στις 29 Ιανουαρίου 1847, σε ηλικία 64 ετών. Το αρχείο του αποτελεί σημαντικότατη και αξιόπιστη
πηγή για την ιστορία της Φιλικής Εταιρείας και βρίσκεται στο Αρχείο της Ιστορικής και
Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος.

62. ΣΕΦΕΡΗ ΓIΩΡΓΟΥ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ , πεζόδρομος

Ο Γιώργος Σεφέρης (1900 - 1971) είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές και ένας από τους δύο βραβευμένους με Νόμπελ Λογοτεχνίας μαζί με
τον Οδυσσέα Ελύτη. Το πραγματικό του όνομα ήταν Γεώργιος Σεφεριάδης και γεννήθηκε το 1900 στη Σμύρνη. Ήταν γιος του δικηγόρου Στυλιανού Σεφεριάδη και της
Ναξιώτισας Δέσποινας Τενεκίδη. Ξεκίνησε τις σπουδές του το 1906 στη Σμύρνη και
τις ολοκλήρωσε στην Αθήνα, όπου εγκαταστάθηκε από το 1914 με την οικογένειά
του. Γράφτηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σορβόνης (1918) στο Παρίσι και στη συνέχεια πήγε στο Λονδίνο για την τελειοποίηση των αγγλικών του, λόγω των εξετάσεων στο Υπoυργείο Εξωτερικών. Τα χρόνια παραμονής του στο Παρίσι
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διαμόρφωσαν την ποιητική του φυσιογνωμία, επειδή ήταν η εποχή της ακμής του κινήματος του μοντερνισμού. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, διορίστηκε υπάλληλος του
Υπουργείου Εξωτερικών (1926) και άρχισε μια λαμπρή καριέρα στο διπλωματικό σώμα, που κορυφώθηκε με την τοποθέτησή του ως πρεσβευτή της Ελλάδας στη Μεγάλη Βρετανία (1957). Σε όλη τη διπλωματική καριέρα του ταξίδευε και άλλαζε συνεχώς
τόπο διαμονής (Λονδίνο, Kορυτσά, Aλεξάνδρεια, Nότια Aφρική, Άγκυρα, Λίβανος και
πάλι Λονδίνο). Παρέμεινε στο Λονδίνο έως το 1962, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε.
Στις 10 Απριλίου του 1941, μία ημέρα μετά την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από
τους Γερμανούς, νυμφεύτηκε στην Πλάκα τη Μαρώ Ζάννου, με την οποία δεν απέκτησε παιδιά. Στα ελληνικά γράμματα εμφανίστηκε το 1931, με το ψευδώνυμο Γιώργος Σεφέρης και την ποιητική συλλογή «Στροφή», η οποία προκάλεσε θετικές και αρνητικές αντιδράσεις στη λογοτεχνική κοινότητα της Αθήνας, αλλά με την πάροδο του
χρόνου θεωρήθηκε σημαντική, γιατί έστρεψε την ελληνική ποίηση από την παραδοσιακή στη μοντέρνα γραφή. Η καθιέρωση του Σεφέρη ως μείζονος ποιητή έγινε το
1935, με την ποιητική συλλογή «Μυθιστόρημα». Το 1940 δημοσίευσε τις ποιητικές
συλλογές «Tετράδιο γυμνασμάτων» και «Hμερολόγια Kαταστρώματος A΄», ενώ το
1944 τα «Hμερολόγια Kαταστρώματος B΄» και το 1947 τη συλλογή «Kίχλη», που αναφερόταν στον Εμφύλιο πόλεμο. Εκτός από το πλούσιο ποιητικό έργο του, ο Σεφέρης διακρίθηκε στη συγγραφή κριτικών δοκιμίων, στα οποία τόνισε τη σημασία της
ελληνικής παράδοσης και ανέδειξε το έργο εκπροσώπων της παράδοσης, όπως του
Γιάννη Μακρυγιάννη και του ζωγράφου Θεόφιλου. Ασχολήθηκε και με τη μετάφραση,
μεταφράζοντας έργα του Αμερικανού ποιητή Τ.Σ. Έλιοτ. Από τη δεκαετία του 1950
το έργο του μεταφράστηκε και εκτιμήθηκε στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα τη βράβευσή του με το Νόμπελ Λογοτεχνίας τον Δεκέμβριο του 1963, «για το υπέροχο λυρικό ύφος του, που είναι εμπνευσμένο από ένα βαθύ αίσθημα για το ελληνικό πολιτιστικό ιδεώδες», όπως ανέφερε η Σουηδική Ακαδημία. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας (1967 - 1974) στηλίτευσε τη χούντα με δήλωσή του στις 28 Μαρτίου 1969 στο
ραδιόφωνο του BBC. Γι' αυτό τον λόγο του αφαιρέθηκε ο τίτλος του πρέσβη επί τιμή,
καθώς και το δικαίωμα χρήσης διπλωματικού διαβατηρίου. Αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας των Πανεπιστημίων της Θεσσαλονίκης (1964), της Οξφόρδης (1964) και
του Πρίνστον (1965). Στις 22 Ιουλίου 1971 εισήχθη στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού με συμπτώματα έλκους. Πέθανε από μετεγχειρητικές επιπλοκές τα ξημερώματα
της 20ης Σεπτεμβρίου 1971. Η κηδεία του, που έγινε δύο ημέρες αργότερα, ήταν
πάνδημη και έλαβε αντιδικτατορικό χαρακτήρα. Στη νεκρώσιμη πομπή προς το Α' Νεκροταφείο Αθηνών, μπροστά στην Πύλη του Αδριανού, το πλήθος σταματάτησε την
κυκλοφορία και τραγούδησε το απαγορευμένο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους Σεφέρη «Άρνηση» (το γνωστό «Στο περιγιάλι το κρυφό»). Στις 23 Σεπτεμβρίου
1971 δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Το Βήμα», το τελευταίο ποίημά του «Επί Ασπαλάθων», που είχε γράψει στις 31 Μαρτίου 1971 και ήταν μία ακόμη καταγγελία
του κατά της δικτατορίας.
Ο Οδυσσέας Ελύτης είπε για το Γ. Σεφέρη: «Κανείς άλλος δεν στάθηκε τόσο ικανός ν’ ανιχνεύσει, να βρει και να κινήσει τα νήματα της ζωντανής ελληνικής παράδοσης όσο αυτός…», και ο Γιάννης Ρίτσος : «…..ο ποιητής έσμιξε ποίηση και ελευθερία,
αισθητική και ηθική, σε μια γνήσια και φυσική ενότητα, αφήνοντας μια υψηλή, παραδειγματική κληρονομιά σ’ ολόκληρο τον ελληνικό πολιτισμό.»
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63. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ , πεζόδρομος

Ο Άγγελος Σικελιανός (1884 - 1951) ήταν ο πρώτος Έλληνας λογοτέχνης του
20 αιώνα που προτάθηκε για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας και θεωρείται ένας
από τους μείζονες Έλληνες ποιητές, με έργο που διακρίνεται για τον έντονο λυρισμό
και τον γλωσσικό πλούτο του. Γεννήθηκε στις 15 Μαρτίου 1884 στη Λευκάδα και ήταν γιος του καθηγητή της ιταλικής και γαλλικής γλώσσας στο τοπικό Γυμνάσιο Ιωάννη και της Χαρίκλειας Σικελιανού. Το 1900 ήλθε στην Αθήνα για σπουδές Νομικής,
αλλά τις εγκατέλειψε νωρίς, για να αφοσιωθεί στην ποίηση, ύστερα από ένα μικρό
πέρασμα στο θέατρο ως ηθοποιός. Από νωρίς μελέτησε Όμηρο, Πίνδαρο, Ορφικούς
και Πυθαγόρειους, λυρικούς ποιητές, προσωκρατικούς φιλοσόφους, Πλάτωνα, Αισχύλο, Αγία Γραφή αλλά και ξένους λογοτέχνες. Το 1907 νυμφεύτηκε την εύπορη Αμερικανίδα Εύα Πάλμερ (1874 - 1952), που τον στήριξε τόσο ψυχολογικά όσο και οικονομικά. Το ζευγάρι αγαπούσε τη φύση και την αρχαία ελληνική ιστορία και κατά καιρούς έμενε στη Λευκάδα, τη Συκιά Κορινθίας, τη Σαλαμίνα, την Κηφισιά και τους
Δελφούς. Το 1909 δημοσίευσε την ποιητική σύνθεση «Αλαφροϊσκιωτος», που θεωρήθηκε έργο σταθμός στην ιστορία των νεοελληνικών γραμμάτων. Κατά τη διάρκεια
των Βαλκανικών Πολέμων (1912 - 1913), στους οποίους πήρε μέρος, έγραψε πατριωτικά ποιήματα, που δημοσιεύθηκαν σε εφημερίδες και περιοδικά. Τον Νοέμβριο του
1914 γνωρίστηκε με τον Νίκο Kαζαντζάκη και μαζί ταξίδευσαν στην Ελλάδα. Τον απασχόλησε ιδιαίτερα η αρχαιοελληνική πνευματική ατμόσφαιρα και συνέλαβε την ιδέα
να δημιουργηθεί στους Δελφούς ένας παγκόσμιος πνευματικός πυρήνας, ικανός να
συνθέσει τις αντιθέσεις των λαών («Δελφική Ιδέα»). Για το σκοπό αυτό, με τη συμπαράσταση και την οικονομική βοήθεια της γυναίκας του, έκανε πολλές ομιλίες και
δημοσίευσε μελέτες και άρθρα. Οι πρώτες Δελφικές Εορτές πραγματοποιήθηκαν το
1927, διήρκεσαν δύο ημέρες και περιλάμβαναν παράσταση της τραγωδίας του Αισχύλου «Προμηθέας Δεσμώτης», γυμνικούς αγώνες, λαϊκούς χορούς κι έκθεση λαϊκής τέχνης, ενώ το 1930 έγιναν οι δεύτερες, που συγκέντρωσαν την διεθνή προσοχή. Για
την προσπάθεια αναβίωσης των Δελφικών αγώνων η Ακαδημία Αθηνών απένειμε
στον Σικελιανό αργυρό μετάλλιο (1929), αλλά η Δελφική ιδέα είχε ως αποτέλεσμα
την οικονομική καταστροφή του ζεύγους Σικελιανού, το οποίο τελικά χώρισε το 1934.
Έξι χρόνια αργότερα, ο Σικελιανός νυμφεύτηκε την Άννα Καραμάνη. Κατά τη διάρκεια
της Γερμανικής κατοχής, ο Σικελιανός συνέβαλε στην πνευματική αντίσταση του
λαού, με κορυφαία εκδήλωση το ποίημα και τον λόγο που εκφώνησε στην κηδεία του
Κωστή Παλαμά (28 Φεβρουαρίου 1943). Το 1945 ήταν υποψήφιος με τον Νίκο Καζαντζάκη για την Ακαδημία Αθηνών, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη όμως πρόεδρος στην
Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών (1946), ενώ το 1949 προτάθηκε για το Νόμπελ Λογοτεχνίας, όπως και ο Καζαντζάκης, με πρωτοβουλία σημαντικών προσωπικοτήτων των
γραμμάτων, αλλά η υποψηφιότητά τους δεν υποστηρίχτηκε από την κυβέρνηση
Τσαλδάρη. Την ίδια περίοδο εξέδωσε ο ίδιος τα έργα του σε τρεις τόμους με τον τίτλο «Λυρικός Βίος». Στις 4 Ιουνίου 1951 από λάθος της οικιακής βοηθού του αντί για
το φάρμακό του πήρε απολυμαντικό, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά εγκαύματα
ου
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στα αναπνευστικά του όργανα. Πέθανε στην Αθήνα στις 19 Ιουνίου του 1951 και ενταφιάστηκε στους Δελφούς, όπου τον ακολούθησε ένα χρόνο αργότερα η πρώτη
του σύζυγος Εύα.

Το 1933 ο Άγγελος Σικελιανός είχε επισκεφθεί το μοναστήρι της Παναγίας της
Φανερωμένης στη Σαλαμίνα και, λόγω της ομορφιάς του τοπίου, ζήτησε να του παραχωρηθεί ένας χώρος για διαμονή. Έτσι, του δόθηκε το σπιτάκι που υπάρχει μέχρι
σήμερα στην παραλία της Μονής, απέναντι από το λιμάνι της Νέας Περάμου. Εκεί
έζησε μαζί με την Άννα τα τελευταία χρόνια της ζωής του και δημιούργησε το σημαντικότερο μέρος του έργου του. Μετά τον θάνατό του το σπίτι ερήμωσε. Το 1991 η
Άννα Σικελιανού παραχώρησε προσωπικά τους αντικείμενα και εξέφρασε την επιθυμία
να αναστηλωθεί το σπίτι και να γίνει μουσείο. Η επιθυμία της πραγματοποιήθηκε (αναστήλωση 2003 - 2006), αλλά η ίδια δεν πρόλαβε να το δει, αφού πέθανε λίγες ημέρες πριν την ολοκλήρωση της αναστήλωσης.

64. ΣΚΟΥΦΑ , περιοχή: ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ

Ο Νικόλαος Σκουφάς (1779 - 1818) ήταν ένας από τους ιδρυτές της Φιλικής
Εταιρείας μαζί με τον Εμμανουήλ Ξάνθο και τον Αθανάσιο Τσακάλωφ. Γεννήθηκε
το 1779 στο Κομπότι της Άρτας. Το επώνυμο του ήταν Κουμπάρος, αλλά πήρε το
προσωνύμιο Σκουφάς από το επάγγελμά του ως κατασκευαστής σκούφων. Το 1813
εγκαταστάθηκε στην Οδησσό, όπου προσπάθησε ανεπιτυχώς να ασχοληθεί με την
κατασκευή σκούφων. Γνωρίστηκε όμως με τον Αθανάσιο Τσακάλωφ και τον Εμμανουήλ Ξάνθο και, με πρότασή του, ίδρυσαν τη Φιλική Εταιρεία (1814). Ο Σκουφάς
διέθετε επαναστατική εμπειρία, γιατί είχε μυηθεί σε επαναστατικές ιδέες από τον
Κωνσταντίνο Ράδο, έναν έμπορο στη Ρωσία μυημένο στον καρμποναρισμό, ο οποίος
είχε προσπαθήσει να ιδρύσει το 1812 στη Μόσχα ελληνική επαναστατική εταιρεία. Ο
Σκουφάς ανέλαβε την κατήχηση μελών ανάμεσα στους ομογενείς της Ρωσίας. Αρχικά,
οι προσπάθειές του στη Μόσχα και την Πετρούπολη απέτυχαν, αλλά έπειτα βρήκαν
ανταπόκριση στην Οδησσό (αρχές του 1816), όπου συνεργάστηκε με τον Άνθιμο Γαζή. Επιθυμούσε τη μεταφορά της έδρας της Φιλικής Εταιρείας στην Πελοπόννη-
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σο, παρά τις αντιρρήσεις των άλλων δύο συνιδρυτών. Η κακή υγεία του δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει την επιθυμία του. Πέθανε στις 31 Ιουλίου 1818 στο Μέγα
Ρεύμα της Κωνσταντινούπολης και τάφηκε στον τοπικό ναό των Ταξιαρχών.

65. ΣΟΛΩΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ , πεζόδρομος

Ο Διονύσιος Σολωμός (1798 - 1857) είναι ο εθνικός μας ποιητής, αφού οι πρώτες δύο στροφές από το ποίημά του «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» αποτελούν
τον Εθνικό Ύμνο μας. Γεννήθηκε στις 8 Απριλίου του 1798 στη Ζάκυνθο, ως εξώγαμο
παιδί του κόντε Νικόλαου Σολωμού και της υπηρέτριάς του Αγγελικής Νίκλη. Σε πολύ
μικρή ηλικία έχασε τον πατέρα του. Το 1808 έφυγε για σπουδές στην Ιταλία με τη
συνοδεία του Ιταλού δασκάλου του Ρώσση και, μετά την αποφοίτησή του από το
Λύκειο της Κρεμόνας, γράφτηκε στη Νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Παβίας.
Παράλληλα με τις σπουδές του, ήρθε σε επαφή με διάφορους πνευματικούς ανθρώπους και αξιόλογους λογοτέχνες της εποχής του και έγραψε τα πρώτα ποιήματά του
στην ιταλική γλώσσα. Το 1818 επέστρεψε στη Ζάκυνθο, όπου παρέμεινε για δέκα
χρόνια και άρχισε να γράφει στα ελληνικά τα πρώτα μικρά ποιήματά του, στα οποία
εμπνεόταν από τη φύση. Το πρώτο εκτενές ελληνικό ποίημά του είναι ο «Ύμνος εις
την Ελευθερίαν» (1823), που αποτελείται από 158 τετράστιχες στροφές και είναι εμπνευσμένο από τα γεγονότα των πρώτων χρόνων της Ελληνικής Επανάστασης. Το
ποίημα αυτό μεταφράστηκε στα ιταλικά και στα γαλλικά, μελοποιήθηκε αργότερα
(1828 - 1830) από τον Νικόλαο Μάντζαρο και οι δύο πρώτες στροφές του έγιναν ο
Εθνικός ‘Υμνος της Ελλάδας το 1865. Λίγο αργότερα έγραψε το λυρικό ποίημα «Εις
τον θάνατον του Λόρδου Μπάιρον» (1824) και ακολούθησαν: το πεζογράφημα «Διάλογος» (1823 - 1825), όπου υπερασπίζεται τη δημοτική γλώσσα, «Η καταστροφή
των Ψαρών» (1825), το πεζογράφημα «Η γυναίκα της Ζάκυνθος» (1826), «Η Φαρμακωμένη» (1826), αποσπάσματα από το ποίημα «Ο Λάμπρος» (1826). Στα τέλη του
1828 εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Κέρκυρα και δεν έκανε κανένα ταξίδι στην ελευθερωμένη Ελλάδα. Το 1830 άρχισε να γράφει το Α’ σχεδίασμα από το ποίημα «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», το οποίο εμπνεύσθηκε από την πτώση του Μεσολογγίου το
1826. Το Β’ σχεδίασμα το επεξεργάστηκε στη δεκαετία 1833 - 1844 και το Γ’ σχεδίασμα το άρχισε το 1844, αλλά δεν το ολοκλήρωσε, γιατί τον βρήκε ο θάνατος. Παράλληλα το διάστημα 1833 - 1834 έγραψε το ποίημα «Κρητικός» και το 1849 το ποίημα
«Πόρφυρας». Στις 3 Φεβρουαρίου 1849 παρασημοφορήθηκε με τον Χρυσό Σταυρό
του Σωτήρος, γιατί «με την ποίηση του διέγειρε τα αισθήματα του λαού στον αγώνα
για εθνική ανεξαρτησία». Τον Νοέμβριο του 1856 έπαθε εγκεφαλική συμφόρηση και
μετά από ένα χρόνο πέθανε στην Κέρκυρα (Φεβρουάριος 1857). Στο άγγελμα του
θανάτου του η Βουλή των Επτανήσων διέκοψε αμέσως τις εργασίες της και κήρυξε
δημόσιο πένθος, ενώ σταμάτησαν οι εκδηλώσεις για την Αποκριά και έκλεισε το θέατρο
της Κέρκυρας. Η κηδεία του υπήρξε πάνδημη και ο ποιητής ενταφιάστηκε στο Α' Δημο-
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τικό Νεκροταφείο Κέρκυρας. Τα οστά του μεταφέρθηκαν το 1865 στη Ζάκυνθο και
τοποθετήθηκαν σ' ένα μικρό μαυσωλείο δίπλα στον τάφο του Κάλβου.
Ο Διονύσιος Σολωμός είναι ο εθνικός μας ποιητής. Δημιούργησε την Επτανησιακή
Σχολή και έγινε ο κυριότερος εκπρόσωπός της. Συνδύασε στα ποιήματα του το δυτικό
στοχασμό με την ελληνική παράδοση, τη δημοτική γλώσσα με τον αυστηρό στίχο,
την υψηλή ιδέα με τον πόθο για ελευθερία και την εθνική και πνευματική ανεξαρτησία των Ελλήνων. Τα θέματα που κυριαρχούν στο έργο του είναι η Πατρίδα, η Ελευθερία και η Γλώσσα. Τα ποιήματα του μεταφράστηκαν σε πολλές ξένες γλώσσες.

66. ΣΟΛΩΝΟΣ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ

Ο Σόλων (περίπου 639 π.Χ. - 559 π.Χ.) υπήρξε Αθηναίος νομοθέτης, φιλόσοφος,
ποιητής και ένας από τους επτά σοφούς της αρχαίας Ελλάδας. Γεννήθηκε στην Αθήνα
και καταγόταν απο την οικογένεια του τελευταίου βασιλιά των Αθηναίων Κόδρου. Ο
πατέρας του Εξηκεστίδης φρόντισε για την εκπαίδευση και ανατροφή του γιου του.
Όταν ο Σόλωνας έχασε την περιουσία του, ασχολήθηκε με το εμπόριο και ταξίδευσε
στην Αίγυπτο και τη Μικρά Ασία. Στα ταξίδια του γνώρισε τους πολιτισμούς, τους νόμους, καθώς και την πολιτικοοικονομική ζωή των άλλων λαών και αξιοποίησε αποτελεσματικά τις γνώσεις που απέκτησε, για να συμβάλει στην ανάπτυξη της πόλης του.
Απέκτησε μεγάλη φήμη, όταν με παρότρυνσή του οι Αθηναίοι κατάφεραν να αποσπάσουν τη Σαλαμίνα από τους Μεγαρείς. Το 594 π.Χ. εκλέχτηκε άρχοντας και απέκτησε την εξουσία να νομοθετεί. Η νομοθεσία του γράφτηκε σε ξύλινες πλάκες, οι
οποίες στήθηκαν στο Πρυτανείο της Αθήνας. Από τις πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις
που εισήγαγε οι σπουδαιότερες ήταν: η παραχώρηση δικαιωμάτων και στον λαό για
την εκλογή των αρχόντων και η «σεισάχθεια», με την οποία χαρίστηκαν τα χρέη, απελευθερώθηκαν όλοι όσοι είχαν γίνει εξαιτίας αυτών δούλοι και απαγορεύτηκε ο δανεισμός με την υποθήκη των σωμάτων. Ο Σόλωνας χώρισε τους κατοίκους σε τέσσερις τάξεις με βάση όχι την καταγωγή αλλά την κτηματική τους περιουσία και επέβαλε
φορολογία στις πρώτες τρεις τάξεις ανάλογα με τα έσοδά τους. Αναδιοργάνωσε τον
στρατό, δημιούργησε τη βουλή των 400, καθιέρωσε το λαϊκό δικαστήριο της Ηλιαίας,
όπου μπορούσαν να καταγγείλουν οι πολίτες τους άρχοντες, και επέβαλε την υποχρεωτική συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Για να αποφύγει τυχόν μεταβολές στη
νομοθεσία του, έφυγε από την Αθήνα για δέκα χρόνια και επισκέφτηκε, μεταξύ άλλων, και τον βασιλιά Κροίσο στις Σάρδεις, ο οποίος τον ρώτησε αν γνώριζε κάποιον
άνθρωπο πιο ευτυχισμένο από εκείνον. Ο Σόλων, αφού του ανέφερε τρεις περιπτώσεις ευτυχισμένων ανθρώπων, τον συμβούλεψε με το γνωστό «Μηδένα πρό τοῦ τέλους μακάριζε» (= Kανένα μη θεωρείς ευτυχισμένο, αν πρώτα δε δεις το τέλος του ).
Επιστρέφοντας στην Αθήνα, βρήκε την πόλη του σε πολύ καλή κατάσταση χάρη στη
νομοθεσία του. Πέθανε το 560 π.Χ. σε βαθιά γεράματα.
Κρίνοντας από την τυραννία του Πεισίστρατου και των διαδόχων του, που ακολούθησε το διάστημα 561 π.Χ. - 510 π.Χ., φαίνεται πως οι μεταρρυθμίσεις του Σόλωνα δεν έλυσαν πλήρως τα προβλήματα που υπήρχαν στην Αθήνα. Η ουσία τους όμως
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διατηρήθηκε και μετά την κατάλυση της τυραννίας και αποτέλεσε τη βάση πάνω
στην οποία εδραιώθηκε αργότερα η κλασική αθηναϊκή δημοκρατία.

67. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ

Ο Σοφοκλής (496 π.Χ. - 406 π.Χ.) ήταν Έλληνας τραγικός ποιητής που μαζί με
τον Αισχύλο και τον Ευριπίδη αποτελούν τους τρεις μεγάλους τραγικούς ποιητές της
ελληνικής αρχαιότητας. Γεννήθηκε γύρω στα 497/6 στον Κολωνό και καταγόταν από
αριστοκρατική οικογένεια, που του έδωσε τη δυνατότητα πλατιάς μόρφωσης. Σε ηλικία 15 ετών ήταν ο κορυφαίος του χορού των εφήβων που πήρε μέρος στον εορτασμό για τη νίκη στη ναυμαχία της Σαλαμίνας (480 π.Χ.). Συνδέθηκε στενά με πολιτικές και πνευματικές προσωπικότητες της εποχής, όπως με τον Περικλή, τον Σωκράτη
και τον Πλάτωνα και κατέλαβε σημαντικά αξιώματα στην Αθήνα. Οι πηγές τον χαρακτηρίζουν «φιλαθηναιότατον», γιατί δεν έφυγε ποτέ από την Αθήνα, παρά μόνο όταν
του το επέβαλλαν τα αξιώματά του. Η πρώτη του θεατρική εμφάνιση έγινε το 468
π.Χ. σε δραματικό αγώνα, όπου αντιμετώπισε τον κατά 30 χρόνια μεγαλύτερό του
Αισχύλο και τον νίκησε. Σύμφωνα με αρχαίες μαρτυρίες φαίνεται ότι έγραψε περίπου
120 έργα, από τα οποία σώζονται ολόκληρες μόνο επτά τραγωδίες και αποσπασματικά ένα σατυρικό δράμα.
Ο ποιητής εισήγαγε σημαντικές καινοτομίες στην τραγωδία: αύξησε τον αριθμό
των χορευτών από 12 σε 15 και τον αριθμό των υποκριτών σε τρεις. Ασχολήθηκε,
κυρίως, με τα προβλήματα που προέκυπταν από τη σχέση του πολίτη ως ατόμου με
την πόλη και δεν περιορίστηκε μόνο στην απλή παράθεση τους, αλλά πρότεινε και
λύσεις. Στα τελευταία έργα του κυριαρχεί η αντίληψη ότι τα προβλήματα λύνονται
μόνο με διάθεση διαλόγου και συμβιβασμού. Στο επίκεντρο των έργων του βρίσκεται
το άτομο, το οποίο έρχεται σε αναπόφευκτη και τραγική σύγκρουση με τους θεούς.
Οι σωζόμενες τραγωδίες του Σοφοκλή είναι: Αίας, Αντιγόνη, Τραχίνιαι, Οιδίπους τύραννος, Ηλέκτρα, Φιλοκτήτης, Oιδίπους επί Κολωνώ. Πέθανε το 406 π.Χ.
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68. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ

Ο θάνατος του Σωκράτη
Ζακ-Λουί Νταβίντ, 1787

Ο Σωκράτης (470 π.Χ. /469 - 399π.Χ.) ήταν Αθηναίος φιλόσοφος και μία από τις
πιο σημαντικές φυσιογνωμίες του ελληνικού και του παγκόσμιου πνεύματος. Οι κυριότερες πηγές για τη ζωή του είναι ο μαθητής του Πλάτων, ο ιστορικός Ξενοφών, ο
φιλόσοφος Αριστοτέλης και ο ποιητής κωμωδιών Αριστοφάνης. Ενδεικτικό της σημασίας του για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία είναι ότι όλοι οι Έλληνες φιλόσοφοι πριν
από αυτόν ονομάστηκαν Προσωκρατικοί. Ήταν γιος του λιθοξόου Σωφρονίσκου και
της μαίας Φαιναρέτης από το δήμο της Αλωπεκής. Παντρεύτηκε σε μεγάλη ηλικία την
Ξανθίππη. Στα 17 του χρόνια γνώρισε τον φιλόσοφο Αρχέλαο, που του μετέδωσε την
αγάπη για τη φιλοσοφία και τον έπεισε να αφιερωθεί σ' αυτήν. Στις φιλοσοφικές του
αναζητήσεις τον ακολούθησαν πολλοί, κυρίως νέοι αριστοκρατικών οικογενειών, που
ευχαριστούνταν ακούγοντάς τον να συζητά για θέματα κοινωνικά, πολιτικά, ηθικά και
θρησκευτικά. Ορισμένοι από αυτούς έγιναν γνωστοί μετέπειτα ως ιδρυτές φιλοσοφικών σχολών, όπως ο Πλάτωνας και ο Αντισθένης στην Αθήνα, ο Ευκλείδης στα
Μέγαρα, ο Φαίδωνας στην Ηλεία και ο Αρίστιππος στην Κυρήνη. Ο όμιλος που είχε
σχηματιστεί γύρω του δεν αποτελούσε σχολή, γιατί ο Σωκράτης δεν δίδαξε συστηματικά και, σε αντίθεση με τους σοφιστές, δεν έπαιρνε χρήματα από τους μαθητές του.
Δεν ασχολήθηκε με την πολιτική, αλλά έλαβε μέρος σε τρεις εκστρατείες στη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου (431 π.Χ. - 404 π.Χ.). Το 406 π.Χ., στη δίκη των
δέκα Αθηναίων στρατηγών, αρνήθηκε να φέρει σε ψηφοφορία στην Εκκλησία του
Δήμου την παράνομη πρόταση να δικαστούν ομαδικά και όχι ξεχωριστά οι στρατηγοί
που είχαν κατηγορηθεί ότι δεν περισυνέλεξαν τους ναυαγούς στη ναυμαχία των Αργινουσών. Το 404 π.Χ. εναντιώθηκε στους Τριάκοντα τυράννους, αρνούμενος να συλλάβει έναν δημοκρατικό πολίτη. Το 399 π.Χ. οδηγήθηκε στο λαϊκό δικαστήριο
της Ηλιαίας, όταν κατηγορήθηκε από τον ποιητή Μέλητο, τον πολιτικό Άνυτο και τον
ρήτορα Λύκωνα για ασέβεια προς τους θεούς και για διαφθορά των νέων. Ένας από
τους βασικούς λόγους της κατηγορίας του ήταν ότι ένας από τους μαθητές του είχε
πάρει μέρος στην εξουσία των Τριάκοντα τυράννων. Στη διάρκεια της δίκης ο Σωκράτης έδειξε θάρρος και έμεινε ατάραχος στην αναγγελία της καταδίκης του σε θάνατο.
Μετά την καταδίκη του παρέμεινε στη φυλακή για τριάντα ημέρες, γιατί ο νόμος απαγόρευε στους Αθηναίους την εκτέλεση θανατικής ποινής πριν από την επιστροφή
του ιερού πλοίου από τις γιορτές της Δήλου. Από τον διάλογο του Πλάτωνα «Κρίτων»
φαίνεται ότι ο Σωκράτης μπορούσε να δραπετεύσει, αν ήθελε, με τη βοήθεια των οικονομικά ισχυρών μαθητών του, αλλά αρνήθηκε και ως νομοταγής πολίτης και αληθινός φιλόσοφος ήπιε το κώνειο, όπως όριζε ο νόμος.
Ο Σωκράτης δεν άφησε κανένα σύγγραμμα, γι' αυτό και είναι πολύ δύσκολο να
καθοριστεί ακριβώς το περιεχόμενο της φιλοσοφίας του. Ό, τι είναι γνωστό γι ‘αυτόν
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προήλθε κυρίως από όσα έγραψαν οι μαθητές του. Χρησιμοποίησε στη διδασκαλία
του τη «μαιευτική» μέθοδο, σύμφωνα με την οποία ο Σωκράτης, προσποιούμενος
πλήρη άγνοια για το θέμα που συζητούσε κάθε φορά, προσπαθούσε μέσα από ερωτήσεις να εκμαιεύσει την αλήθεια από τον συνομιλητή του. Ο συνομιλητής, απαντώντας στις ερωτήσεις του, έφτανε μόνος του στην αλήθεια. Η μέθοδος ονομάστηκε
μαιευτική, γιατί, όπως η μαία φέρνει στον κόσμο το νεογνό, έτσι και ο Σωκράτης «έβγαζε» από τον συνομιλητή του την αλήθεια. Έχει ειπωθεί για τον Σωκράτη πως «κατέβασε τη φιλοσοφία από τα άστρα στη γη», γιατί χάρη στην προσωπικότητά του οι
φιλόσοφοι έπαψαν να ασχολούνται με τα φυσικά φαινόμενα και άρχισαν να ασχολούνται με τον ίδιο τον άνθρωπο και την κοινωνία του.

69. ΤΟΜΠΑΖΗ , περιοχή: ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ

Ο Ιάκωβος Τομπάζης πυρπολεί το πρώτο τουρκικό δίκροτο
Λιθογραφία Peter Von Hess

Ο Ιάκωβος Τομπάζης (1782 - 1829) ήταν έμπορος και ναύαρχος του ελληνικού
στόλου. Γεννήθηκε στην Ύδρα και ήταν γιος του Νικόλαου Γιακουμάκη, απόγονου
αρχοντικής ναυτικής οικογένειας από την Ύδρα, που εγκαταστάθηκε στο νησί το
1668 προερχόμενη από τα Βουρλά της Σμύρνης. Το 1816 η οικογένεια μετονομάστηκε σε «Τομπάζη», όνομα το οποίο προήλθε από το είδος του πλοίου («τουμπάζι»)
των αδελφών Ιάκωβου και Μανώλη Τομπάζη. Ασχολήθηκε με επιτυχία με τη ναυτιλία
και το 1818 έγινε μέλος της Φιλικής Εταιρείας στην Κωνσταντινούπολη από τον Παναγιώτη Σέκερη. Συνεργάστηκε με τους πρωτεργάτες της Επανάστασης του 1821,
όπως φαίνεται από την σωζόμενη αλληλογραφία του με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, τον Παπαφλέσσα, κ.ά.. Με την έναρξη της Επανάστασης στην Ύδρα, ορίστηκε
πρώτος ναύαρχος του υδραϊκού στόλου, με τη σύμφωνη απόφαση όλων των Υδραίων πλοιάρχων, και αφιέρωσε στον Αγώνα όλη την περιουσία και τα τέσσερα εμπορικά
πλοία του, τα οποία μετέτρεψε σε πολεμικά. Ήταν ο πρώτος που εισηγήθηκε την
χρήση πυρπολικών. Συμμετείχε ανεπιτυχώς στην επιχείρηση εξέγερσης της Χίου και
ήταν αρχηγός στην ναυμαχία της Ερεσσού, όπου σημειώθηκε η πρώτη ναυτική επιτυχία του Αγώνα. Προσπάθησε στις Κυδωνίες να σώσει τον άμαχο πληθυσμό από
τους Τούρκους και συμμετείχε στην εκστρατεία διάσωσης της Σάμου (Ιούλιος 1821) από την πολιορκία του Οθωμανικού στόλου. Συμμετείχε επίσης ως πληρεξούσιος της Ύδρας σε διάφορες Εθνοσυνελεύσεις. Πέθανε το 1829 στην Ύδρα και ενταφιάστηκε με μεγάλες τιμές. Ο γιος του, Γεώργιος Τομπάζης (1809 - 1892), υπήρξε
υποναύαρχος και υπουργός επί των ναυτικών.
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70. ΤΣΑΚΑΛΩΦ , περιοχή: ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ , πεζόδρομος

Ο Αθανάσιος Τσακάλωφ (1790 - 1851) ήταν Έλληνας έμπορος και ένας από
τους ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας. Το πραγματικό του επώνυμο ήταν Τεκελής ή
Τσάκαλος. Γεννήθηκε το 1790 στα Ιωάννινα και, για να αποφύγει το τυραννικό καθεστώς του Αλή πασά, έφυγε αρχικά στη Μόσχα και μετά για σπουδές στο Παρίσι
(1809), όπου μυήθηκε στην επαναστατική εταιρεία «Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο». Το
1813 γνώρισε στην Οδησσό τον Νικόλαο Σκουφά και αργότερα τον Εμμανουήλ Ξάνθο και τον Αναγνωστόπουλο, με τους οποίους το 1814 ίδρυσε τη Φιλική Εταιρεία.
Τον ίδιο χρόνο στη Βιέννη γνώρισε τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας Ιωάννη Καποδίστρια και τον ενημέρωσε σχετικά με τις μυστικές κινήσεις των Ελλήνων του εξωτερικού. Μετά ταξίδεψε στο Παρίσι, στη Μόσχα, στην Οδησσό και από εκεί, μαζί με
τον Άνθιμο Γαζή, στην Κωνσταντινούπολη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τον Βόλο και τη
Σμύρνη, για να κατηχήσει νέα μέλη στη Φιλική Εταιρεία. Επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, όταν τον κάλεσαν τα μέλη της Εταιρείας, για να του αναθέσουν τον φόνο
ενός μέλους, του Νικόλαου Γαλάτη, που είχε γίνει επικίνδυνος για το έργο της Φιλικής
Εταιρείας. Ο Τσακάλωφ μαζί με τον Δημητρακόπουλο εκτέλεσαν τον Γαλάτη στην
Ερμιόνη (Νοέμβριος 1819). Στη συνέχειας, για να αποφύγει τη σύλληψη, αναγκάστηκε να δραπετεύσει και να πάει στην Ιταλία και από εκεί στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες, όπου ο Υψηλάντης τον διόρισε υπουργό και υπασπιστή του Ιερού Λόχου. Μετά
την καταστροφή του Ιερού Λόχου στο Δραγατσάνι (1821) επέστρεψε και πολέμησε
στην Ελλάδα. Επί Ιωάννη Καποδίστρια, ο Τσακάλωφ διορίστηκε στο Γενικό Φροντιστήριο και εμφανίστηκε ως πληρεξούσιος της Ηπείρου στην Εθνοσυνέλευση του Άργους. Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, έφυγε οριστικά από την Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στη Μόσχα, όπου απέκτησε οικογένεια και έμεινε μέχρι τον θάνατό του
(1851).
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71. ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ

Ο Γεώργιος Τσαλδάρης (1933 - 1985) υπήρξε Πρόεδρος της Κοινότητας Νέας
Περάμου την περίοδο 1979 - 1985. Επί της προεδρίας του καθιερώθηκε η «Ψαράδικη
βραδιά» που γίνεται κάθε καλοκαίρι στη Νέα Πέραμο. Εκτός από την οδό, το όνομά
του φέρει και το κλειστό Γυμναστήριο της πόλης μας, με ενέργειες του οποίου έγινε.

72. ΤΣΑΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , περιοχή: ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ

Ο Δημήτριος Τσάτσος (1933 - 2010) υπήρξε διακεκριμένος Έλληνας συνταγματολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 5 Μαΐου 1933
και ήταν γιος του βουλευτή των Φιλελευθέρων και υπουργού Θεμιστοκλή Τσάτσου
και ανιψιός του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τσάτσου. Σπούδασε νομικά στα Πανεπιστήμια των Αθηνών και της Χαϊδελβέργης και το 1960 ανακηρύχτηκε διδάκτορας της Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε ως ερευνητής του Συνταγματικού Δικαίου στο Ινστιτούτο Μαξ Πλάνκ (1964 - 1966) και ήταν
υπεύθυνος για τη μελέτη του συνταγματικού καθεστώτος της Αυστρίας, της Ελλάδας
και της Κύπρου. Το 1968 η δικτατορία των συνταγματαρχών του απαγόρευσε να διδάξει ως υφηγητής στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών, ανακηρύχθηκε όμως υφηγητής
του γερμανικού και αλλοδαπού Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Βόννης. Το
1969 εκλέχτηκε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά δεν διορίστηκε
πάλι από τη δικτατορία. Τον Μάρτιο του 1973 συνελήφθη και κρατήθηκε στις φυλακές της ΕΣΑ για τέσσερις μήνες. Μετά την κατάρρευση της δικτατορίας, συμμετείχε
στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (Ιούλιος 1974) και ως υφυπουργός Παιδείας θέσπισε μέτρα για την κάθαρση των Πανεπιστημίων από τους συνεργάτες της δικτατορίας, πρότεινε τον πρώτο νόμο - πλαίσιο για τα ελληνικά Πανεπιστήμια και θεσμοθέτησε την πρώτη μορφή συμμετοχής των φοιτητών στη διοίκηση των ΑΕΙ. Το 1974
επανήλθε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και από το 1980 μέχρι και τη συνταξιοδότησή του ήταν καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και
στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Χάγκεν. Υπήρξε ιδρυτής και επίτιμος πρόεδρος
του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων
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Συνταγματολόγων (1988 - 1992). Το 1995 τιμήθηκε με το πολιτιστικό Βραβείο Ευρώπης για τους αγώνες του για τη δημοκρατία και τις προσπάθειές του για τη θεσμική ανανέωση της Ευρώπης. Στις εκλογές του 1974 εξελέγη βουλευτής της Α' Περιφέρειας Αθηνών με την «Ένωση Κέντρου - Νέες Δυνάμεις» και υπήρξε γενικός εισηγητής όλης της αντιπολίτευσης στην κοινοβουλευτική διαδικασία ψήφισης του Συντάγματος του 1975. Διαφώνησε με την ηγεσία του κόμματος του, διαγράφηκε (7 Ιουλίου
1976) και έμεινε ανεξάρτητος. Συνέχισε την πολιτική του δράση στο νέο κόμμα
«Πρωτοβουλία για Δημοκρατία και Σοσιαλισμό», το οποίο στις εκλογές του 1977 συνεργάστηκε με τη «Συμμαχία Προοδευτικών και Αριστερών Δυνάμεων», αλλά δεν εξελέγη βουλευτής. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ (1992) και υπήρξε ο επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου του κόμματος (1994 - 1999 και 1999 - 2004). Κατά τη
δεκαετή παρουσία του στο Ευρωκοινοβούλιο διακρίθηκε για τις παρεμβάσεις του σε
πολιτικά και θεσμικά ζητήματα και εργάστηκε για την προετοιμασία του Ευρωσυντάγματος. Πέθανε στις 24 Απριλίου 2010 στην Αθήνα.

73. ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ , περιοχή: ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ , πεζόδρομος

Λίστα με τα ονόματα Φιλελλήνων που πήραν μέρος στην Επανάστασης του 1821
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα

Οι Φιλέλληνες (σύνθετη λέξη φίλος + Έλληνας) ήταν ξένοι που εκδήλωσαν φιλικά αισθήματα προς την Ελλάδα. Ο ιστορικός Ηρόδοτος χρησιμοποίησε τον όρο «Φιλέλλην» αναφερόμενος στον Αιγύπτιο Φαραώ Άμασι, ενώ στα χρόνια των Ελληνιστικών βασιλείων πολλοί βασιλείς χρησιμοποιούσαν τον όρο «Φιλέλλην» ως προσωνύμιο. Φιλέλληνες ονομάστηκαν κυρίως οι ξένοι υπήκοοι που κατά την Επανάσταση του
1821 βοήθησαν είτε συμμετέχοντας στις πολεμικές επιχειρήσεις είτε δίνοντας χρήματα είτε δημιουργώντας γραπτά και έργα τέχνης, με σκοπό να προβάλουν στο εξωτερικό τον αγώνα των υπόδουλων Ελλήνων. Προέρχονταν κυρίως από τη Γαλλία, την
Αγγλία και την Ιταλία. Ο όρος «φιλελληνισμός» μαρτυρείται για πρώτη φορά στο βιβλίο του Ιώσηπου Μοισιόδακα «Θεωρία της Γεωγραφίας» (Βιέννη, 1781) «...όσοι
Έλληνες φιλεπιστήμονες κατοικούσιν εν ταις παραλίαις, καθώς φερ' ειπείν, εν Σμύρνη, εν Κωνσταντινουπόλει, εν Θεσσαλονίκη, πάντες έχουσιν την ευκαιρίαν ώστε να
προμηθευθώσιν υπό σφαιρών αγγλικών δια μέσου εμπόρων Άγγλων, οίτινες ενδημούσιν εν ταις ρηθείσαις πόλεσιν επί εμπορία και οίτινες ουκ απαξιώσουσιν παντώς
μίαν υπουργίαν εμπρέπουσαν τω φιλελληνισμώ, τον οποίον οι Άγγλοι πάντοτε και
απανταχού επαγγέλονται ημίν.». Ως αίτια του φιλελληνισμού θεωρούνται: α) ο θαυμασμός των Ευρωπαίων προς την αρχαία Ελλάδα, β) ο αποτροπιασμός τους για τις
βιαιότητες των Τούρκων σε βάρος των αμάχων, γ) η συγκίνηση τους για τις νίκες
των Ελλήνων, δ) το ομόθρησκο των Ελλήνων με τους ορθόδοξους Ρώσους αλλά και
με τους καθολικούς και τους προτεστάντες στη Δύση, ε) ο πολιτικός φιλελευθερισμός
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και η αντίσταση απέναντι σε κάθε αντιδραστική κίνηση, στ) η διεθνής φιλανθρωπία,
ζ) η δράση των Ελληνικών κοινοτήτων της διασποράς και των Ελλήνων λογίων στη
Δύση, η) οι περιηγήσεις των ξένων στην Ελλάδα που έδιναν μια εικόνα της ζωής και
των προβλημάτων των υπόδουλων Ελλήνων, θ) οι πολιτικές επιδιώξεις και οι ανταγωνισμοί των Μεγάλων Δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Γνωστοί Φιλέλληνες
υπήρξαν οι: ο Λόρδος Βύρωνας, ο Αμερικανός γιατρός Σαμουήλ Γκρίντλευ Χάου , ο
Ελβετός τυπογράφος Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ που έδρασε στο Μεσολόγγι, ο περιηγητής Σατωβριάνδος που έκανε γνωστή την κατάσταση της Ελλάδας στην Ευρώπη, ο
Γάλλος συγγραφέας Βίκτωρ Ουγκώ που έγραψε ποιήματα εμπνευσμένα από την Επανάσταση, ο Ιταλός επαναστάτης Σανταρόζα που πέθανε στη Σφακτηρία, ο Γερμανός
ποιητής Σίλερ, ο Άγγλος ποιητής Σέλλεϋ, ο τραπεζίτης Ιωάννης Εϋνάρδος που οργάνωσε το φιλελληνικό κίνημα στη Γαλλία και την Ελβετία, ο Γάλλος διοικητής του τακτικού ελληνικού στρατού Κάρολος Φαβιέρος, κ.α.

74. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ , περιοχή: ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ , πεζόδρομος

Ο όρκος
ελαιογραφία Δ. Τσόκου, 1849

Η Φιλική Εταιρεία ήταν η σημαντικότερη από τις μυστικές οργανώσεις που σχηματίστηκαν για την προετοιμασία επανάστασης με σκοπό την απελευθέρωση των Ελλήνων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ιδρύθηκε συμβολικά στις 14 Σεπτεμβρίου
1814, επέτειο της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, στην Οδησσό της Ρωσίας από
τον Εμμανουήλ Ξάνθο, τον Νικόλαο Σκουφά και τον Αθανάσιο Τσακάλωφ. Οι ιδρυτές
της Φιλικής Εταιρείας προχώρησαν στην εγγραφή μελών από τις ελληνικές παροικίες
του εξωτερικού και τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας στην
αρχή ήταν ελάχιστα, όταν όμως η οργάνωση μετέφερε την έδρα της στην Κωνσταντινούπολη (1818), τότε επεκτάθηκε η στρατολόγηση τους σε ολόκληρη την Οθωμανική Αυτοκρατορία και στη σημερινή Ελλάδα. Την οργάνωση βοήθησε σημαντικά ο
έμπορος Παναγιώτης Σέκερης, προσφέροντας μεγάλο μέρος της περιουσίας του. Η
μύηση των μελών στην οργάνωση είχε τη μορφή ιεροτελεστίας, που τη σφράγιζε ο
όρκος μπροστά σε έναν ιερέα. Οι Φιλικοί, αφού μυούνταν στην Εταιρεία, επικοινωνούσαν με κώδικες, ψευδώνυμα και συνθηματικές λέξεις. Η ηγετική της ομάδα αποκαλούνταν «η Αόρατος Αρχή» και περιβλήθηκε από την αρχή με μυστήριο. Άφηνε να
εννοείται ότι πίσω από την Εταιρεία υπήρχε μια Μεγάλη Δύναμη, που ήθελε την απελευθέρωση των Ελλήνων, και πολλοί πίστευαν ότι αυτή η δύναμη ήταν η Ρωσία. Στην
πραγματικότητα όμως η οργάνωση στηριζόταν στον ενθουσιασμό των λογίων πατριωτών και στα χρήματα που έδιναν τα μέλη της. Οι ηγέτες της πρότειναν αρχικά στον
Ιωάννη Καποδίστρια, υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, να τεθεί επικεφαλής της, αλλά εκείνος αρνήθηκε, επειδή πίστευε ότι οι συνθήκες στην Ευρώπη δεν ήταν ευνοϊκές
για την Επανάσταση. Στη συνέχεια, η αρχηγία προσφέρθηκε στον Αλέξανδρο Υψηλά-
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ντη, υπασπιστή του Τσάρου, ο οποίος δέχτηκε (1820). Σύμφωνα με τα σχέδια των
Φιλικών, η Επανάσταση θα ξεκινούσε ταυτόχρονα στη Μολδοβλαχία και στην Πελοπόννησο, ώστε να διασπαστεί ο οθωμανικός στρατός, που βρισκόταν ήδη σε πόλεμο
με τον Αλή Πασά στα Ιωάννινα. Παράλληλα, θα ξεσπούσαν ταραχές και στην Κωνσταντινούπολη και ζητήθηκε από τους Σέρβους και τους Βούλγαρους να επαναστατήσουν, ενώ πιθανή ήταν και η εμπλοκή των Ρώσων, αν οι Τούρκοι περνούσαν
τον Δούναβη. Μετά από διάφορες διαφωνίες και, αφού κάποια από τα σχέδια προδόθηκαν, η Επανάσταση κηρύχθηκε τον Φεβρουάριο του 1821 στο Ιάσιο, πρωτεύουσα
της Μολδαβίας. Παρά την αποτυχία της, η Επανάσταση στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες αποτέλεσε τον ιδανικό αντιπερισπασμό για την κήρυξη της Επανάστασης στην Πελοπόννησο.
Η Φιλική Εταιρεία δεν κατόρθωσε τελικά να πετύχει μία παμβαλκανική εξέγερση,
είτε γιατί οι βαλκανικοί λαοί ήταν στα πρώιμα στάδια του Διαφωτισμού τους είτε γιατί
οι στόχοι τους δεν ταυτίζονταν με τους εθνικούς στόχους των Ελλήνων. Πέτυχε όμως
να μεταδώσει στους Έλληνες την ιδέα της εξέγερσης και να προετοιμάσει την Επανάσταση του 1821, που κατέληξε στη δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.

75. ΦΡΑΝΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΗ , περιοχή: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ

Ο Παρθένης Φραντζής διατέλεσε Πρόεδρος της Κοινότητας Νέας Περάμου
(1950 - 1951).

76. ΧΟΡΜΟΒΙΤΗ , περιοχή: ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ

Ο Κωνσταντίνος Λαγουμιτζής (1781 - ;) υπήρξε αγωνιστής της Επανάστασης του
1821. Γεννήθηκε στο χωριό Χόρμοβο, κοντά στο Τεπελένι της σημερινής νότιας Αλ-
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βανίας. Το πραγματικό του επώνυμο ήταν Νταλαρόπουλος, τον αποκαλούσαν όμως
και Χορμοβίτη, λόγω της καταγωγής του. Έμεινε γνωστότερος ως «Λαγουμιτζής»,
επειδή διακρίθηκε στην κατασκευή λαγουμιών (υπόγειων σηράγγων), μέσω των οποίων ανατίναζε τα εχθρικά στρατόπεδα. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τις επιτυχίες
που σημείωσε κατά την πολιορκία της Ακρόπολης των Αθηνών (1826). Μάλιστα ο ίδιος ο Κιουταχής, θαυμάζοντας τη δουλειά έλεγε: «Αν είχα δικό μου αυτόν τον Λαγουμιτζή, θα του έδινα το βάρος του σε χρυσό!». Σε αυτόν οφείλεται και η σωτηρία του
ιερού βράχου της Ακρόπολης, καθώς απέτρεψε την ανατίναξη των αρχαίων μνημείων
που σχεδίαζαν οι πολιορκητές Τούρκοι, για να εξοντώσουν τους πολιορκούμενους. Ο
Μακρυγιάννης στα Απομνημονεύματά του επαινούσε τη γενναιότητα του. Ο Κωνσταντίνος Λαγουμιτζής έλαβε μέρος και στην επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843
μαζί με τον Μακρυγιάννη. Προς τιμήν του ο Δήμος Αθηναίων έδωσε το επίθετό του
σε κεντρική λεωφόρο στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (από Α και Β μέρος εργασίας)
1. Οι οδοί νότια της οδού 28ης Οκτωβρίου, από το Κουλουριώτικο μονοπάτι μέχρι
τη Σχολή Πυροβολικού, φέρουν ονόματα που έχουν σχέση περισσότερο με
την Πέραμο της Κυζίκου ή με την πόλη της Νέας Περάμου στα πρώτα χρόνια
ανάπτυξης της. Αυτό εξηγείται, αν ληφθεί υπόψη ότι σε αυτά τα όρια εγκαταστάθηκαν αρχικά οι πρόσφυγες.
2. Στην επέκταση της πόλης υπάρχουν ονόματα που αφορούν και τις Μικρασιατικές μνήμες αλλά και τη νεότερη ιστορία.
3. Στην περιοχή Κουμίνδρι, βόρεια της οδού 28ης Οκτωβρίου και μέχρι τη σιδηροδομική γραμμή, τα οδωνύμια αφορούν ανθρώπους από τον χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, της λογοτεχνίας και της τέχνης από την αρχαία και τη
νεότερη εποχή.
4. Στην περιοχή Ακρογιάλι, νότια της οδού 28ης Οκτωβρίου, μέχρι την οδό Φανερωμένης (διεύθυνση του Γυμνασίου) κυριαρχούν ονόματα νησιών ή γεωγραφικών όρων (βουνά), ενώ βόρεια της οδού 28ης Οκτωβρίου τα οδωνύμια αναφέρονται σε ήρωες του 1821 ή σε πρόσωπα και παράγοντες που συνέβαλαν στην Επανάσταση του 1821.
5. Υπερτερούν οι οδοί που φέρουν ονόματα προσώπων.
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Β. ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Η ΟΔΟΠΟΙΙΑ
α. Γενικά

Ζωγραφική αναπαράσταση της Αγοράς και των ΒΔ προαστίων της Αθήνας με τους δρόμους

Οι αρχαίοι Έλληνες, που διακρίθηκαν για τα επιτεύγματά τους στον τομέα της τεχνολογίας, δεν υστέρησαν και στην κατασκευή οδικού δικτύου σχεδόν σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Η κατασκευή του θεωρήθηκε αναγκαία, γιατί διευκόλυνε τις μετακινήσεις των ανθρώπων, οι οποίες γίνονταν κυρίως για το εμπόριο στην ξηρά ή για τη
«θεωρία» (περιήγηση και γνώση, «τουρισμός») ή για τη συμμετοχή των πιστών στις
εορτές των πόλεων για θεούς και ήρωες ή για τις πολεμικές επιχειρήσεις. Χρονολογείται τουλάχιστον από τον 7ο και 6ο αιώνα π.Χ. . Yπάρχουν όμως ενδείξεις ότι και στα
προϊστορικά χρόνια, τουλάχιστον οι Μυκηναίοι, είχαν ένα πολύ καλό οδικό δίκτυο,
από το οποίο ίσως απέκτησαν τεχνογνωσία οι επόμενες γενιές. Το 14ο αιώνα π.Χ. οι
μυκηναϊκές άμαξες ταξίδευαν σε δρόμους πλάτους 5 μέτρων, περνώντας επάνω και
από κατασκευασμένες γέφυρες, όπου το απαιτούσε η μορφολογία του εδάφους.

Αρχαίος μυκηναϊκός δρόμος που έφτανε στην ακρόπολη των Μυκηνών

Μαρτυρίες για αυτό έχουμε στα Ομηρικά έπη, όπου για παράδειγμα αναφέρεται ότι ο
Τηλέμαχος με το άρμα του έφτασε στη Σπάρτη, για να ζητήσει πληροφορίες από τον
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βασιλιά Μενέλαο για τον πατέρα του Οδυσσέα, αφού πρώτα σταμάτησε στην Πύλο
στο παλάτι του βασιλιά Νέστορα και στις Φηρές (Καλαμάτα) στο εξοχικό του Διοκλή:
«ἄν δ’ ἄρα Τηλέμαχος περικαλλέα βήσετο δίφρον· πάρ δ’ ἄρα Νεστορίδης Πεισίστρατος, ὄρχαμος ἀνδρῶν, ἐς δίφρον τ’ ἀνέβαινε καί ἡνία λάζετο χερσί, μάστιξεν δ’ ἐλάαν,
τώ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην ἐς πεδίον, λιπέτην δέ Πύλου αίπύ πτολίεθρον. οἱ δέ πανημέριοι σεῖον ζυγόν ἀμφίς ἔχοντες. δύσετό τ’ ἡέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί, ἐς
Φηράς δ’ ἵκοντο Διοκλῆος ποτί δῶμα…» (Οδύσσεια, ραψωδία γ, στ.485 - 488).
[Πάνω στο ωραίο αμάξι ανέβηκε ο Τηλέμαχος . και δίπλα ο Πεισίστρατος, ο γιος του
Νέστορα ο γενναίος ανέβηκε και πήρε τα χαλινάρια και μαστίγωσε τα άλογα . πρόθυμα αυτά πέταξαν στους κάμπους, αφήνοντας πίσω την υψηλή την Πύλο. Πάνω στους
λαιμούς τους ο ζυγός ολημερίς κουνούσε. Όταν βασίλεψε ο ήλιος και απόσκιωναν όλοι οι δρόμοι, σταματήσανε στις Φηρές , στους πύργους του Διοκλέα]
Πάντως, ήδη από τη Γεωμετρική και την πρώιμη Αρχαϊκή εποχή οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αποκτήσει τη βασική τεχνογνωσία τους από την Ανατολή (Μεσοποταμία,
Ιωνικές πόλεις) και, μέσω των Κυκλάδων, τη μετέφεραν αρχικά στην Αττική και μετά
στην Πελοπόννησο. Η κατασκευή αλλά και η συστηματική συντήρηση των δρόμων
απαιτούσε να υπάρχει μια ισχυρή συγκεντρωτική εξουσία, που χρειαζόταν το καλό
οδικό δίκτυο για στρατιωτικούς λόγους. Έτσι, η ύπαρξη του καλού και πυκνού οδικού
δικτύου που υπήρχε κατά την αρχαιότητα στην Πελοπόννησο εξηγείται από την ανάγκη της Σπάρτης, που ήταν η ηγετική δύναμη της Πελοποννησιακής Συμμαχίας, να
δημιουργήσει δρόμους, για να μπορεί να μεταφέρει γρήγορα τον στρατό της μαζί με
τον βαρύ οπλισμό του, όπου υπήρχε ανάγκη για τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις. Οι
αρχαίοι οδοποιοί είχαν τη δυνατότητα να κατασκευάζουν δρόμους ακόμα και σε απότομες πλαγιές με μεγάλες κλίσεις ή σε μεγάλα υψόμετρα, όπως αποδεικνύει η οδός
προς ένα αρχαίο ορυχείο κατά μήκος της κορυφογραμμής στον βόρειο Ταϋγετο. Η
αρχαιότερη οδός που σώζεται μέχρι σήμερα, έχει κατασκευασθεί στην Κρήτη γύρω
στο 1700 π.Χ., είχε μήκος περίπου 50 χιλιόμετρα και ένωνε την Κνωσό με την Γόρτυνα και τις νότιες ακτές του νησιού.
Οι δρόμοι στην αρχαία Ελλάδα διακρίνονταν:
1) σε αυτούς που ήταν εντός των τειχών μιας πόλης, δηλαδή τους αστικούς δρόμους. Αυτοί χωρίζονταν:
α) σε κεντρικές αρτηρίες (μεγάλους δρόμους), όπως ήταν για παράδειγμα η οδός των
Παναθηναίων, η πιο πλατιά οδός της αρχαίας Αθήνας με πλάτος 111 μέτρα. Ξεκινούσε από το Δίπυλο στην περιοχή του Κεραμεικού και, διασχίζοντας την αρχαία Αγορά,
έφτανε περίπου μέχρι την είσοδο του ναού της Αθηνάς (Παρθενώνας). Ήταν γνωστή
ως «Δρόμος».

Κάτοψη της Αγοράς στην Αθήνα με την Οδό Παναθηναίων

90

β) σε μικρότερους δρόμους πλάτους 2 - 6 μέτρων. Τέτοιος δρόμος είναι η οδός Τριπόδων, που υπάρχει μέχρι σήμερα στην Πλάκα και θεωρείται ο αρχαιότερος δρόμος
της Αθήνας αλλά και ο μακροβιότερος παγκοσμίως που έχει διατηρήσει το ίδιο οδωνύμιο για 25 σχεδόν αιώνες. Είχε πλάτος 6 μέτρα και οδηγούσε από το θέατρο του
Διονύσου προς την Αγορά. Πήρε την ονομασία του από τους χάλκινους τρίποδες που
υπήρχαν κατά μήκος του: «Ἔστι δέ ὁδός ἀπό τοῦ πρυτανείου καλουμένη Τρίποδες∙
ἀφ’ οὗ καλοῦσι τό χωρίον, ναοί ὅσον ἐς τοῦτο μεγάλοι καί σφίσιν ἐφεστήκασι τρίποδες, χαλκοί» (Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, 1.20.1)

Η Αγορά με την οδό των Παναθηναίων και την οδό Τριπόδων

Το οδόστρωμά των αστικών δρόμων σπάνια ήταν λιθόστρωτο και συνήθως κατασκευαζόταν από πατημένο χώμα, μαζί με χαλίκια ή σπασμένα κεραμίδια. Διέθετε ειδικό δίκτυο για την απομάκρυνση του νερού της βροχής και των λυμάτων (οπές απορροής). Οι λιθόστρωτοι δρόμοι καθιερώθηκαν τη Ρωμαϊκή εποχή. Πρέπει να σημειωθεί
ότι υπήρχαν δρόμοι στην αρχαία Ελλάδα, κυρίως μικρής κυκλοφορίας για περιπάτους
ή κοινωνικές συναντήσεις, στους οποίους υπήρχαν υβριστικά ή ερωτικά μηνύματα,
καθώς και σκίτσα ή σημειώσεις, κάτι ανάλογο δηλαδή με τα σημερινά γκράφιτι στους
δρόμους.

Οπές απορροής (αποχέτευσης)
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2) σε αυτούς που βρίσκονταν έξω από τα τείχη, δηλαδή τους υπαίθριους δρόμους. Αυτοί χωρίζονταν σε:
α) μονοπάτια, που δεν είχαν ιδιαίτερη κατασκευή
β) ατραπούς, που ήταν πολυπατημένα μονοπάτια ή περάσματα που χρησιμοποιούσαν
οι πεζοί και τα υποζύγια (όνοι, ημίονοι, ίπποι). Τέτοιος δρόμος ήταν η Ανοπαία ατραπός, μέσω της οποίας ο Εφιάλτης οδήγησε τους Πέρσες στα νώτα του Λεωνίδα στη
μάχη των Θερμοπυλών (480 π.Χ.)
γ) αμαξήλατους ή αμαξιτούς δρόμους, που ήταν κυρίως οι δρόμοι που χρησιμοποιούνταν για τις μετακινήσεις στην ξηρά.

Το τελευταίο τμήμα της Ιεράς Οδού στο Τελεστήριο της Ελευσίνας

β. οι αμαξήλατοι ή αμαξιτοί δρόμοι

Αμαξιτός δρόμος με κοίτη και αρματροχιές

Οι αμαξήλατοι ή αμαξιτοί δρόμοι είχαν κατασκευαστεί για τη διέλευση δίτροχων
ή τετράτροχων αμαξών, οι οποίες κινούνταν σε μια προκαθορισμένη διαδρομή μέσα
σε αυλάκια («αρματροχιές ή αμαξοτροχιές»). Γνωρίσματα αυτών των δρόμων ήταν:
1) η τεχνητή κοίτη του δρόμου που είχε έντονα ίχνη εκβραχισμού και 2) οι αμαξο-
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τροχιές ή αρματροχιές. Σε μια αμαξήλατη οδό κινούνταν μία μόνο άμαξα και ήταν
δύσκολο να διασταυρωθούν δύο άμαξες, όπως αποδεικνύεται από τη συνάντηση και
τη διαμάχη του Οιδίποδα και του Λάιου στον δρόμο προς τη Θήβα (Σοφοκλής, «Οιδίπους τύραννος»). Πιθανόν σε δύσκολα ανηφορικά ή κατηφορικά σημεία ορεινών περιοχών να υπήρχαν άτομα που, με ηχητικά ή οπτικά σήματα, ειδοποιούσαν από μακριά την ερχόμενη άμαξα ότι ήταν ελεύθερος ο δρόμος. Στις πεδινές περιοχές μπορούσαν πιο εύκολα να δημιουργηθούν διαδρομές διπλής κατεύθυνσης.

Αμαξιτός δρόμος με αρματροχιές

Το οδόστρωμα των αμαξιτών δρόμων στα πεδινά μέρη κατασκευαζόταν από χώμα,
χαλίκια, κροκάλες και σπασμένα κεραμίδια, ενώ στα βραχώδη μέρη, κυρίως όταν υπήρχαν πολλές στροφές, λαξευόταν. Μοναδική εξαίρεση λιθόστρωτου αμαξήλατου
δρόμου αποτελεί η «Δίολκος» της Κορίνθου, που συνέδεε τις δύο άκρες του Ισθμού
της Κορίνθου και στον οποίο κατά την αρχαιότητα σύρονταν επάνω σε κορμούς δένδρων και με τη βοήθεια δούλων τα πλοία από τον Κορινθιακό στον Σαρωνικό Κόλπο
και αντίστροφα.

Δίολκος

Την εποχή της Ρωμαιοκρατίας δεν κατασκευάσθηκαν νέοι αμαξιτοί δρόμοι στον
ελλαδικό χώρο, με εξαίρεση την Εγνατία Οδό, γιατί η Νότια Ελλάδα ήταν μια επαρχία
χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τους Ρωμαίους και έτσι δεν υπήρχε η ανάγκη να μεταφέρουν γρήγορα, μέσω του οδικού δικτύου, τις ρωμαικές λεγεώνες. Έγιναν όμως
συντηρήσεις δρόμων, στις οποίες περιλαμβανόταν και η διαπλάτυνση της Σκιρωνίδας
οδού (σημερινή Κακιά Σκάλα) από τον αυτοκράτορα Ανδριανό, για τη διευκόλυνση
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της επικοινωνίας των Μεγάρων με την Κόρινθο. Οι Ρωμαίοι, για να δείχνουν στους
ταξιδιώτες τις οδομετρικές αποστάσεις ανάμεσα στους σταθμούς ανεφοδιασμού, καθιέρωσαν ως οδοδείκτες τα «μιλιάρια» (miliaria), που ήταν κυλινδρικές πέτρες και
τοποθετούνταν ανά 1.480 μέτρα.

Μιλιάριο

Καλντερίμι

Επειδή η συντήρηση του οδικού δικτύου παραμελήθηκε τη Μεσαιωνική εποχή και
την περίοδο της Τουρκοκρατίας, σταδιακά η αμαξιτή οδός αντικαταστάθηκε από λιθόστρωτους δρόμους ή «καλντερίμια» (λιθόστρωτα μονοπάτια). Έτσι, εγκαταλήφθηκε και η άμαξα ως βασικό μεταφορικό μέσο και αντικαταστάθηκε από τα υποζύγια,
για τη διευκόλυνση των οποίων, στις ορεινές κυρίως περιοχές, γινόταν λιθόστρωση
του δρόμου («καλίγωμα» ή «καλντερίμωμα») με σκαλοπάτια («σκάλες»). Αυτό έκανε
αναγκαίο όμως και το «πετάλωμα» των υποζυγίων, ώστε να προστατεύονται οι οπλές
τους.

γ. η ονοματοδοσία
Μία




•

οδός μπορούσε να πάρει το όνομά της:
από τον τόπο στον οποίο οδηγούσε, π.χ. οδός Πειραιώς
από κάποιο ιερό που βρισκόταν κοντά
από τη χρήση της, π.χ. Περίπατος
από κάποια δραστηριότητα που γινόταν κοντά, π.χ. οδός Κιβωτοποιών
από κάποια χαρακτηριστική κατασκευή που υπήρχε κατά μήκος της, π.χ. οδός
Τριπόδων
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γ. η κρατική φροντίδα στην αρχαία Αθήνα για τους δρόμους

Ζωγραφική αναπαράσταση της Αγοράς και των ΒΔ προαστίων της Αθήνας με τους δρόμους

Στην αρχαία Αθήνα, επειδή συχνά οι δρόμοι καταστρέφονταν από τις άμαξες ή τη
μεταφορά βαρέων υλικών, είχαν μεριμνήσει για τη συντήρησή τους, την οποία αναλάμβαναν οι «οδοποιοί». Αυτοί ήταν ένα ειδικό σώμα από πέντε ανθρώπους που κληρώνονταν κάθε χρόνο και ανέθεταν σε δημόσιους δούλους τις εργασίες συντήρησης
(Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία).
Ιδιαίτερη σημασία δινόταν και στην καθαριότητα των δρόμων. Πέντε αστυνόμοι
από την Αθήνα και πέντε από τον Πειραιά φρόντιζαν για την απομάκρυνση των περιττωμάτων των ζώων και τη γενικότερη καθαριότητα του οδικού δικτύου. Παράλληλα, φρόντιζαν να μην καταπατώνται τμήματα του οδικού δικτύου από τους πολίτες,
να μην κτίζονται πόρτες που άνοιγαν προς τους δρόμους, να μην κτίζονται εξώστες
επάνω στους δρόμους και να περισυλλέγονται όσοι πέθαιναν σε αυτούς. Παρά την
αστυνόμευση δεν έλειπαν όμως οι παραβάσεις, όπως για παράδειγμα το άδειασμα του
δοχείου νύκτας ή των νερών από την καθημερινή λάτρα στους δρόμους.

2. ΟΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΕΣ - ΟΙ «ΕΡΜΑΙ»

Οι μετακινήσεις και τα ταξίδια σε διάφορες άγνωστες περιοχές είχαν πολλούς κινδύνους, με πιο συχνό τον κίνδυνο να χαθεί κάποιος. Γι’ αυτό τον λόγο, όπως σήμερα
έχουμε τις πινακίδες, από τα αρχαία χρόνια υπήρχαν οι οδοδείκτες.
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Ερμής από ερμαϊκή στήλη (Προπύλαια)

Ως οδοδείκτες χρησίμευαν οι Ερμές (αρχ. Ερμαί), που ήταν λίθινες, τετράπλευρες ορθογώνιες στήλες, οι οποίες είχαν στην κορυφή τους το κεφάλι του θεού Ερμή, επειδή
ο θεός θεωρούνταν και προστάτης των οδοιπόρων. Αργότερα όμως έφεραν στην κορυφή το κεφάλι και άλλων θεών ή ήταν προτομές πολιτικών, ρητόρων ή άλλων
σπουδαίων προσωπικοτήτων.

προτομή του Σωκράτη σε ερμαϊκή στήλη
ρωμαϊκό αντίγραφο από έργο του 4ου αι. π.Χ.( Αρχαιολογικό Μουσείο Νάπολης)

Σε αρχαιότερες εποχές οι Ερμές δεν είχαν την τετραγωνισμένη μορφή, που σύμφωνα
με τον Παυσανία την έδωσαν οι Αθηναίοι «Ἀθηναίων τό σχῆμα τό τετράγωνον ἐπί
τοῖς Ἑρμαῖς», αλλά ήταν σωροί από πέτρες («ερμαίοι λόφοι») επάνω στους οποίους
τοποθετούσαν μια μεγαλύτερη πέτρα ή ένα σύμβολο.
Στην αρχή χρησιμοποιήθηκαν σε τόπους λατρείας των θεών. Αργότερα, ο Πεισιστρατίδης Ίππαρχος τοποθέτησε σε όλο το μήκος των οδών προς τους δήμους της
Αττικής πολλές τέτοιες στήλες ως οδοδείκτες, για να γράφονται οι διευθύνσεις, δηλαδή είχαν χρήση ανάλογη με αυτή των σημερινών πινακίδων στους δρόμους. Επάνω
σε αυτές αναγράφονταν διάφορα ρητά, όπως για παράδειγμα «ΜΗ ΦΙΛΟΝ ΕΞΑΠΑΤΑ»
ή «ΣΤΙΧΕ ΔΙΚΑΙΑ ΦΡΟΝΩΝ» κ.α., και έτσι παράλληλα διδάσκονταν οι ταξιδιώτες.
Χρησιμοποιούνταν επίσης για τη μέτρηση των αποστάσεων των οδών. Ο περιηγητής
Παυσανίας (2ος μ.Χ. αιώνας) σταδιομετρούσε τις περιοχές που επισκεπτόταν με βάση
τις στήλες των Ερμών, όπως αναφέρει «ἰοῦσιν ἀπό τῶν Ἑρμῶν». Χρησίμευαν, ακόμα,
για να δηλώνονται τα όρια σε δημόσιες ή ιδιωτικές περιουσίες («επιτέρμιοι Ερμαί»),
και τοποθετούνταν στην είσοδο των πυλών στις πόλεις ή μπροστά από τις πόρτες
σπιτιών («προπύλαιοι Ερμαί»), για να φέρνουν καλή τύχη και να αποτρέπουν το κακό, όπως σήμερα τα εικονοστάσια. Παράλληλα, ήταν σημεία λατρείας θεών, κυρίως
του Ερμή, και γι’ αυτό προσφέρονταν στο σύμβολο - κεφάλι της κορυφής τους μι-
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κρές θυσίες με σύκα ή άλλα φρούτα. Τέλος, οι στήλες τοποθετούνταν σε γυμναστήρια και δήλωναν το σημείο εκκίνησης ή αφετηρίας.
Οι πιο γνωστές στήλες Ερμών βρίσκονταν πολλές μαζί στη σειρά στην Αγορά της
Αθήνας («Στοά των Ερμών»). Οι κεφαλές αυτών των Ερμών αποκόπηκαν από άγνωστα άτομα, που ονομάστηκαν «ερμοκοπίδες», τις παραμονές της Σικελικής εκστρατείας (415 π.Χ.) στη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. Η πράξη θεωρήθηκε
μεγάλη ασέβεια, γιατί η κεφαλή του θεού Ερμή στην κορυφή τους, καθιστούσε τις
στήλες ιερές. Ως δράστης της ασέβειας κατηγορήθηκε ο Αλκιβιάδης, ένας από τους
στρατηγούς της Σικελικής εκστρατείας.
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Γ. ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Κάθε κήπος έχει
μια φωλιά για τα πουλιά.
Κάθε δρόμος έχει
μια καρδιά για τα παιδιά.
Μάνος Χατζιδάκις, «Οδός Ονείρων»

Στο δρόμο για το σχολείο μέσα στο χιόνι, P. Ed. Frere, 1879
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1. ΜΟΥΣΙΚΗ
Πολλοί δρόμοι έγιναν τραγούδια και το όνομά τους έμεινε στο πέρασμα των
χρόνων μέσα από τη μουσική. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Α. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Οδός Αριστοτέλους, πεζόδρομος , Θεσσαλονίκη

Τίτλος τραγουδιού
Η οδός Αριστοτέλους
Διαδρομές
Τραγούδια για δρόμους και γειτονιές
της Αθήνας
1. η Ιερά οδός
Οδός Ιπποκράτους
Ζήνωνος
Αυτή που περνάει
(Σταδίου, Σίνα, Κοραή, Μπενάκη,
Σκουφά)

Συνθέτης
Γιάννης Σπανός
Χρ. Νικολόπουλος

Στιχουργός
Λευτ. Παπαδόπουλος
Φώντας Λάδης

Ερμηνευτής
Χαρούλα Αλεξίου.

Στ. Κραουνάκης
Νίκος Ζούδιαρης
Φοίβος Δεληβοριάς

Γιάννης Ξανθούλης
Νίκος Ζούδιαρης
Φοίβος Δεληβοριάς

Κώστας Μακεδόνας
Αλκ. Πρωτοψάλτη
Αλκίνοος Ιωαννίδης
Φοίβος Δεληβοριάς

Στη Σταδίου

Νίκ. Πορτοκάλογλου

Οδυσσέας Τσάκαλος

Φατμέ

Οδός Χαροκόπου

Βασίλης Βασιλειάδης

Πυθαγόρας

Δημήτρης Ευσταθίου
Γρηγ. Μπιθικώτσης

Στου Προφήτη Ηλία
Σαν τον Τσε Γκεβάρα
(για την οδό Φωκ.
Νέγρη)
Νυχτερινή εκπομπή
(Λεωφ. Κηφισίας και
Πανόρμου)
Σκουφά και Σίνα
Εγνατίας 406
Από την οδό Αθηνάς

Δήμος Μούτσης
Δήμος Μούτσης

Γ. Παπαστεφάνου
Νίκος Γκάτσος

Σταμάτης Κόκοτας
Μανώλης Μητσιάς

Αφροδίτη Μάνου

Αφροδίτη Μάνου

Αφροδίτη Μάνου

Λεωνίδας Μαράντης
Κώστας Βίρβος
Μαρί Μωραϊτη

Λεωνίδας Μαράντης
Γρηγ. Μπιθικώτσης
Μαρινέλλα.

Στην οδό Αθηνάς

Λεωνίδας Μαράντης
Γρηγ. Μπιθικώτσης
Γιάννης Αξιώτης
Αλ. Παπαδημητρίου
Μ. Ανδρουλιδάκης
Φίλιππος Πλιάτσικας

Γ. Τζουανόπουλος
Όλγα στεργιούδη

Ελένη Βιτάλη

Εγνατία - Ομόνοια

Φίλιππος Πλιάτσικας

Το τραγούδι του δρόμου
Η οδός Ονείρων

Μάνος Χατζιδάκις

Νίκος Γκάτσος

Αλίκη Καγιαλόγλου

Μάνος Χατζιδάκις

Μάνος Χατζιδάκις

Δρόμοι παλιοί

Μίκης Θεοδωράκης

Τα τραγούδια του δρόμου
1. Ο δρόμος
Ο δρόμος

Μάνος Λοΐζος

Μαν. Αναγνωστάκης
Κωστ. Μητροπούλου

Μάνος Χατζιδάκις
Γιώργος Μαρίνος
Μαργ. Ζορμπαλά

Μίμης Πλέσσας

Λ. Παπαδόπουλος

Μάνος Λοΐζος

Γιάννης Πουλόπουλος
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Β. ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Τίτλος τραγουδιού
Penny Lane
Route 66
Baker Street
Ventura Highway
Cypruss Avenue
Alphabet Street
Fascination Street
Telegraph Road
Electric Avenue
Wall Street Shuffle
Goodnight, Hollywood Blvd
Toulouse Street
59th Street Bridge
Song (Feelin' Groovy)
461 Ocean Boulevard
Basin Street
Late Night, Maudlin
Street
Murders In The Rue
Morgue

Συνθέτης

Στιχουργός

Ερμηνευτής
Beatles
Nat King Cole
Gerry Rafferty
America
Van Morrison
Prince
Cure
Dire Straits
Eddy Grant
10cc
Ryan Adams
Doobie Brothers
Simon and Garfunkel
Eric Clapton
Eric Clapton
Basin Street
Iron Maiden

Γ. ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Τίτλος τραγουδιού
Les Champs-Elysees
Rue De Belleville
Rue De Lappe
Rue De La Paix

Συνθέτης

Στιχουργός

Ερμηνευτής
Joe Dassin
Yves Montand
Mouloudgi
Zazie

Στιχουργός

Ερμηνευτής
Sergio Endrigo
Masimo Ranieri
Mina
Il Divo
Dean Martin

Francis Lemarque

Δ. ΙΤΑΛΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
Τίτλος τραγουδιού
Via Broletto 34
Via Del Conservatorio
Via Di Qua
Via Veneto
Via Veneto

Συνθέτης
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2. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Πολλοί δρόμοι απεικονίστηκαν και σε πίνακες ζωγράφων.Ενδεικτικά:
Α. ΔΡΟΜΟΙ ΠΟΛΕΩΝ
1. ΕΛΛΑΔΑ

Οδός Πανεπιστημίου, Παύλου Μαθιόπουλου

Οδός Κοραή, Παύλου Μαθιόπουλου

Αμέσως μετά τη βροχή στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας, Παύλος Μαθιόπουλος,
Εθνική Πινακοθήκη
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Το σπίτι με τις Καρυάτιδες, (στην οδό Αγίων Ασωμάτων)
υδατογραφία 1952, Γιάννης Τσαρούχης

Πόλη της Ρόδου, Δημήτρης Σταματίου

Σκηνή δρόμου, Μουρατίδου

Κεφαλλονιά, Γεράσιμος Πυλαρινός

Φιγούρες στον δρόμο, Θ. Τριανταφυλλίδης
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2. ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Βροχερή ημέρα στην 5η Λεωφόρο (Rainy Day on Fifth Avenue), Childe Hassam,1893
John and Mable Ringling Museum of Art.

Μία βροχερή ημέρα στη Βοστόνη (Rainy day, Boston), Childe Hassam,1885
(διασταύρωση λεωφόρου Colombus και οδού Appleton)
Τoledo museum of Art, Toledo-Ohio

A City Fairyland, Frederick Childe Hassam, 1886
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Βροχερή ημέρα στο Παρίσι (Rainy Day. Paris),
Pissaro, 1869, Walters Μουσείο Τέχνης

Μια καταιγίδα στην οδό Bonaparte
(Une Averse-rue Bonaparte), Childe Hassam,
1887, Terra Foundation of the Arts, Σικάγο

Ο δρόμος για τις Βερσαλίες στο Louveciennes,
Camille Childe Hassam, 1893, Ιδιωτική Συλλογή

Το Boulevard de Madeleine, Éd. Leon Cortès,
Ιδιωτική Συλλογή

.
Boulevard des capucines, Κλωντ Μονέ, 1873-1874
Atkins Museum of Art στο Cansas City
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Η αψίδα του Θριάμβου (Champs Elysees),
Ed. Leon Cortes

Δρόμος στο Παρίσι σε βροχερή μέρα
(Rue de Paris, Temps de pluie),
Nelson- Gustave Caillebotte, 1877
Art Instituteof Chicago, Illinois USA

Mystery and Melancholy of a Street, Giorgio de Chirico
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Β. ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ

Δρόμος , Κιζιρίδης

O δρόμος, Νίκος Κωνστανταρέας
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Φθινοπωρινή νύχτα, Ferdinand Hodler, 1892

Φθινόπωρο, Vincent Van Gogh

Autumn View, Michael Gorban

Φθινοπωρινός κήπος, Vincent Van Gogh

Η λεωφόρος με τις λεύκες, Vincent Van Gogh, 1884
Van Gogh Museum
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Σκηνή στη φθινοπωρινή εξοχή, William Merritt Chase

Φθινόπωρο στο Murnau, Wassily Kandinsky, 1908
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Γ. ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
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«Ισορροπία στον πάγο , Iρλανδία

Η οδός Crevasse , Dun Laoghaire, Ιρλανδία
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Δ. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

111

112

Ε. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
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Σάββας Καλογερόπουλος
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Ο ΔΡΟΜΟΣ ΜΑΣ
Θέλησες ποτέ να επισκεφτείς,
εκείνο τον δρόμο τον παλιό
οπού είχες μεγαλώσει;
Τον δρόμο εκείνο
όπου σε κάθε πέτρα του
είναι χαραγμένη και μια ανάμνησή σου;
Εκείνον που όταν κάθεσαι
σε πιάνει νοσταλγία
για εκείνο το απόγευμα,
με τους παλιούς σου φίλους.
Μπορεί πια να μην βλέπεστε,
ή να ΄χετε χαθεί,
μα αυτά τ’ απογεύματα,
σ’ αυτούς τους δρόμους έχουν χαραχτεί

Εύα & Ελβίρα
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Οι δρόμοι της πόλης μας !
Δρόμοι που απλώθηκαν πάνω στη γη που δέχθηκε τους πρώτους πρόσφυγες από την
Πέραμο της Κυζίκου. Δρόμοι που ενώθηκαν με άλλους δρόμους μεγάλων και πολύβουων πόλεων, δρόμοι που ταξίδεψαν τους ανθρώπους. Άλλους τους πήγαν να γνωρίσουν καινούρια μέρη και άλλους τους έφεραν να γνωρίσουν την πόλη μας και τους
φιλόξενους ανθρώπους της.
Οι δρόμοι της πόλης μας !
Διαβαίνοντας τους, ας στρέψουμε το βλέμμα μας στις πινακίδες με τα ονόματά τους
και ας τα προσέξουμε. Ας ακούσουμε τη φωνή και την ιστορία τους, όπως ο μεγάλος
Αλεξανδρινός ποιητής …..…….

Ωδή και Ελεγεία των Οδών
Το περιπάτημα του πρώτου διαβάτου·
του πρώτου πωλητού η ζωηρά κραυγή·
το άνοιγμα των πρώτων παραθύρων,
της πρώτης θύρας - είναι η ωδή*,
ην* έχουν την πρωίαν* αι οδοί.

Τα βήματα του τελευταίου διαβάτου·
του πωλητού του τελευταίου η κραυγή·
το κλείσιμον θυρών και παραθύρων –
είναι της ελεγείας* η αυδή*,
ην έχουν την εσπέραν αι οδοί.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

* ωδή = ύμνος, τραγούδι
* ην = την οποία, που
* πρωία = πρωινό
* ελεγεία = λυπητερό τραγούδι
* αυδή = φωνή
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