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Τι είναι το γαϊτανάκι ; 

Στις 30 Ιανουαρίου γιορτάσαμε, 

μαθητές και εκπαιδευτικοί, τη 

μνήμη και το έργο των «Τριών 

Ιεραρχών». Το πρωί παραβρεθή-

καμε στον καθιερωμένο εκκλη-

σιασμό στην εκκλησία της Αγίας 

Κυριακής, ενώ το απόγευμα μια 

τετραμελής αντιπροσωπεία του 

Σχολείου μας μετείχε στην εκδή-

λωση προς τιμήν των Τριών Ιε-

ραρχών, που οργάνωσε στο 

Δημαρχείο ο Δήμος Παλαιού 

Φαλήρου με τη συμμετοχή πολ-

λών σχολείων. 

Εκεί τα παιδιά των σχολείων που 

συμμετείχαν παρουσίασαν τις 

εργασίες που είχαν ετοιμάσει 

για έναν από τους Τρείς Ιεράρ-

χες ή για τον Ναό που επισκέ-

πτονται με το σχολείο τους. 

Εμείς, δηλαδή η Δανάη, η Μα-

ρίλια, η Ευθυμία και ο Αλέξαν-

δρος παρουσιάσαμε τον Ιερό 

Ναό της Αγίας Κυριακής Αμφι-

θέας.  

Πρώτη φορά παρουσιάσαμε 

δουλειά μας έξω από το σχολεί-

ο και ήταν συναρπαστικό να 

βλέπεις τον Δήμαρχο, τους Αντι-
(Συνέχεια στη σελίδα 2) 

Παρουσίαση του ναού της Αγ. Κυριακής 

Η συμμετοχή μας στον εορτασμό των «Τριών Ιεραρχών» 

Κατασκευή χαρταετού 

Από τα λίγα έθιμα που διατηρού-

νται αυτούσια ως τις μέρες μας, 

είναι και το περίφημο γαϊτανάκι, 

ένας χορός ή ακριβέστερα ένα 

χορευτικό παιγνίδι, το οποίο ται-

ριάζει απόλυτα με το χρώμα και 

τη διάθεση των εορτών. 

Η προέλευση του εθίμου 

Το γαϊτανάκι πέρασε στην Ελλάδα 

από πρόσφυγες τού Πόντου και 

της Μικράς Ασίας και έδεσε από-

λυτα με τα άλλα τοπικά έθιμα, 

αφού η δεξιοτεχνία των χορευτών 

αλλά και ο ιδιαίτερος χορευτικός 

χαρακτήρας του δεν άφηναν κα-

(Συνέχεια στη σελίδα 4) 

Χαρακτηριστικό έθιμο της Καθα-

ράς Δευτέρας είναι το πέταγμα 

του χαρταετού. Βέβαια στα πα-

λιότερα χρόνια τα παιδιά δεν πε-

ρίμεναν την Καθαρά Δευτέρα για 

να πετάξουν τον αετό τους, αλλά 

το έκαναν κάθε φορά που είχαν 

ευκαιρία μέσα στον χειμώνα ή 

στις αρχές της άνοιξης. Σήμερα ο 

χαρταετός σπάνια φτιάχνεται στο 

σπίτι και έτσι ένα μέρος της αξίας 

του εθίμου έχει χαθεί. Ευκαιρία 

λοιπόν για εμάς να σας δείξουμε 

τον τρόπο κατασκευή τους και 

ίσως του χρόνου να κάνει ο καθέ-

νας μας τον δικό του χαρταετό. 

(Συνέχεια στη σελίδα 9) 
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Η Επικαιρότητα της τάξης μας 

Τα παιδία βρέχει... 

Ο καιρός και τα καιρικά φαινόμε-

να επηρεάζει τη ζωή όλων μας, 

ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, ε-

παγγελματικής ιδιότητας. Ασυναί-

σθητα όλοι αναρωτιόμαστε τι 

καιρό θα κάνει σήμερα, τις επό-

μενες ημέρες, τους μήνες που 

ακολουθούν. Ο καθένας για τους 

δικούς του λόγους.  

Πώς ακριβώς δημιουργούνται και 

εξελίσσονται τα μετεωρολογικά 

φαινόμενα; Πως μπορούμε χρησι-

μοποιώντας το πιο απλό μετεωρο-

λογικό όργανο που υπάρχει, τα 

μάτια μας… να καταλάβουμε που 

το πάει ο καιρός! Όλα αυτά και 

ακόμα περισσότερα μας εξήγησε 

με αρκετά διασκεδαστικό τρόπο 

η επιστήμονας του Εθνικού Αστε-

ροσκοπείου Αθηνών που μας επι-

σκέφθηκε στο σχολείο μας. 

Σε ένα απολύτως  διαδραστικό  

μάθημα τα παιδιά της Στ΄ τάξης 

μάθαμε  για τον ήλιο – το αστέρι 

της ζωής, τον κύκλο του νερού, τη 

δημιουργία των νεφών, το ουρά-

νιο τόξο, τις εποχές, τις καταιγί-

δες και τους κεραυνούς, το χιόνι, 

το χαλάζι και τον άνεμο. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 

Ελευθερώνοντας το δικό μας 
αερόστατο 

Η συμμετοχή μας στον εορτασμό των «Τριών Ιεραρχών» 

δημάρχους, τον Μητροπολίτη και 

άλλους Ιερείς του Π. Φαλήρου και 

πολύ πολύ κόσμο να παρακολου-

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) θούν όσα είχαμε ετοιμάσει. 

 Μας άρεσε πάρα πολύ που είδα-

με από κοντά αυτά τα πρόσωπα 

και ελπίζουμε να ξαναγίνει μια 

τέτοια εκδήλωση. 

ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΠΟΥΛΙΑ –  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΚΚΑΣ 

Το απίθανο ταξίδι 

Την πρώτη εβδομάδα του Φλεβά-

ρη επισκεφθήκαμε τη Στέγη  

Γραμμάτων και Τεχνών για να 

παρακολουθήσουμε τα πρόγραμ-

μα «Το απίθανο ταξίδι» που ήταν 

πραγματικά απίθανο! 

   Ήταν ένα θεατρικό 

δρώμενο με ζωντανή 

μουσική , εφέ και πολ-

λές απίθανες δράσεις! 

 ΥΠΟΘΕΣΗ: Τρεις φίλοι 

ταξιδεύουν πίσω στον 

χρόνο, στην εποχή του 

βωβού κινηματογρά-

φου, για να ζήσουν μια 

περιπέτεια που θα τους 

οδηγήσει σε μακρινούς 

πλανήτες και θα τους 

φέρει αντιμέτωπους με 

παράδοξα εμπόδια. 

Στόχος τους είναι να απελευθε-

ρώσουν τον Ζωρζ Μελιές, που 

κρατείται φυλακισμένος από τους 

εχθρούς της φαντασίας. Για να το 

πετύχουν αυτό, όμως, θα πρέπει 

να βρουν τρόπο ώστε από τη σκη-

νή να εισχωρήσουν στην οθόνη 

του κινηματογράφου, κάτι που 

μπορεί να συμβεί μόνο με τη βοή-

θεια και τη φαντασία των παι-

διών. 

Αυτό που μας ενθουσίασε περισ-

σότερο ήταν ότι συμμετείχαμε και 

εμείς. 

Στο τέλος της παράστασης είχαμε 

την ευκαιρία να μιλήσουμε με 

τους ηθοποιούς για τον ρόλο 

τους, τα εφέ και τις δυσκολίες της 

παράστασης! 

Περάσαμε μια πολύ δημιουργική 

μέρα! 

ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΠΟΥΛΙΑ –  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΚΚΑΣ 

Η φαντασία στο θέατρο και τον 
κινηματογράφο 



 

Η ιστοσελίδα του ΣΤ2 : http://sainia.gr 

ΤΕΥ Χ Ο Σ  2 7  Σ ΕΛΙΔ Α  3  

Η Επικαιρότητα της τάξης μας 

Το απίθανο ταξίδι 

Στις 5 Φεβρουάριου ημέρα Τρίτη 

το σχολείο μας επισκέφθηκαν 

εκπρόσωποι του «Συνδέσμου Κοι-

νωνικής Ευθύνης για Παιδιά και 

Νέους» για να συζητήσουν μαζί 

μας για τα άτομα με αναπηρία. 

 Αφού μας εξήγησαν τι είναι η 

αναπηρία και τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι ανάπηροι, αρ-

χίσαμε να συζητούμε για τις προ-

καταλήψεις, τις διακρίσεις και την 

περιθωριοποίηση που ζουν στο 

σχολείο και στην κοινωνία μας 

γενικότερα. 

Μετά το τέλος της συζήτη-

σης, που ήταν ένα μάθημα 

ζωής με έντονα συναισθήμα-

τα, νιώσαμε σίγουροι για το 

αυτονόητο, ότι μπορούσαμε 

να αποδεχτούμε στην τάξη 

και στο σχολείο μας το ίδιο 

ένα άτομο με αναπηρία, 

όπως κάθε άλλον συμμαθητή 

ή συμμαθήτριά μας. Πάνω απ’ 

όλα μετράει ο άνθρωπος και όχι 

οι ιδιαιτερότητές του. 

ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΦΩΤΙΟΥ 

Το βάψιμο της αίθουσας του ΣΤ2 

Η αίθουσά μας έχει φωτεινά χρώ-

ματα και δημιουργεί μια χαρούμε-

νη ατμόσφαιρα για αυτούς που 

θα την επισκεφτούν. Όμως τα 

συγκεκριμένα χρώματα επειδή 

ήταν από προηγούμενες χρονιές 

είχαν αρχίσει να ξεθωριάζουν και 

να βρωμίζουν και για αυτό εμείς, 

οι φετινοί μαθητές της Στ’2 τά-

ξης, επειδή θέλαμε ο χώρος που 

περνάμε τις περισσότερες ώρες 

της ημέρας να είναι όμορφος και 

καθαρός  πήραμε την πρωτοβου-

λία να βάψουμε την αίθουσα μας. 

Έτσι λοιπόν το Σάββατο 3 Φε-

βρουαρίου συγκεντρωθήκανε οι 

γονείς και τα παιδιά στην αίθου-

σα για να την βάψουνε. Όσοι γο-

νείς μπορούσανε πήγανε από τις 

8.30 π.μ. και η μέρα άρχισε με 

καφέ. Μετά από λίγη ώρα όταν 

συγκεντρώθηκαν όλοι οι γονείς 

και τα παιδιά ξεκινήσαμε τη 

δουλειά. Όλοι βοήθησαν και 

οι τάξη τελείωσε νωρίς. Την 

αίθουσα την βάψαμε με 

πράσινο χρώμα, μωβ ανοι-

χτό και γαλάζιο., Στη συνέ-

χεια πήγαμε όλοι μαζί μια 

βόλτα για φαγητό και περά-

σαμε υπέροχα. Ελπίζουμε η 

τάξη μας να μείνει καθαρή 

και όμορφη για πολλά χρό-

νια.   

ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΦΩΤΙΟΥ –  

ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΠΟΥΛΙΑ 

Παιδιά και γονείς επί το έργον ! 

Τσικνοπέμπτη στο 11ο 

Αυγοδρομίες 

Τσουβαλοδρομίες 
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Επικαιρότητα—Παράδοση 

Η Τσικνοπέμπτη 

Η Τσικνοπέμπτη είναι η Πέμπτη 

της δεύτερης εβδομάδας των 

Αποκριών, την αποκαλούμενη 

Κρεατινή. Τη μέρα αυτή κατανα-

λώνονται μεγά-

λες ποσότητες 

κρέατος. Είναι 

γιορτή της χρι-

στιανικής πα-

ράδοσης. 

Παρόμοιες 

γιορτές έχουν 

και άλλα χρι-

στιανικά έθνη, 

όπως το 

Weiberfast-

nacht στη Γερ-

μανία και τη 

Mardi Gras (Λιπαρή Τρίτη) στη 

Γαλλία που όμως αντιστοιχεί στην 

Ορθόδοξη Καθαρά Δευτέρα. 

Η Τσικνοπέμπτη γιορτάζεται με 

διαφορετικό τρόπο σε ορισμένα 

μέρη της Ελλάδας. 

Στη  Θήβα την Τσικνοπέμπτη αρ-

χίζει ο "βλάχικος γάμος" που ξεκι-

νά με το προξενιό δύο νέων, συ-

νεχίζει με το γάμο και τελειώνει 

την Καθαρή Δευτέρα με την πο-

ρεία των προικιών της νύφης και 

το γλέντι των συμπεθέρων. Ο 

"βλάχικος γάμος" είναι κατάλοιπο 

της πανάρχαιης λατρείας του 

θεού Διονύσου που διαιωνίζει την 

οργιαστική θρησκεία του στη Θή-

βα.  

Στην Πάτρα κατά τη διάρκεια του 

Πατρινού καρναβαλιού, εκατο-

ντάδες Πατρινοί από το μεσημέρι 

της Τσικνοπέμπτης στήνουν ψη-

σταριές σε κάθε σημείο της πό-

λης, ακόμα και έξω από τα κατα-

στήματά τους. Τοπικά δρώμενα 

"ο γάμος της Γιαννούλας της κου-

λουρούς" και "τα Τριτάκεια του 

Λάζαρη". 

Στην παλαιά πόλη της Κέρκυρας 

τελούνται τα Κορφιάτικα Πετεγο-

λέτσα ή πετεγόλια ή πετέγολα. 

Είναι το γνωστότατο κουτσομπο-

λιό και αποτελεί μέρος του Κερκυ-

ραϊκού Καρναβαλιού που γίνεται 

το βράδυ της Τσικνοπέμπτης στις 

κεντρικές πλατείες ή τα στενά 

δρομάκια των διαφόρων χωριών 

της Κέρκυρας, με αποκορύφωμα 

τα πετεγολέτσα που παίζονται 

στην Πίνια που είναι τo κέντρο 

της παλιάς πόλης, κοντά στην 

τοποθεσία “Κουκουνάρα”.  

Στην Ξάνθη πραγματοποιούνται 

εκδηλώσεις όπως η «Βραδιά Πα-

ραδοσιακών Γεύσεων», όπου οι 

Λαογραφικοί Σύλλογοι της πόλης 

προσφέρουν εδέσματα, χορό και 

μουσική από διάφορες περιοχές 

της Ελλάδας. 

Στο Ξινό Νερό Φλώρινας την Τσι-

κνοπέμπτη γίνεται χορός μασκέ 

με ορχήστρα και παραδοσιακή 

μουσική. 

Στις αλάνες των Σερρών ανάβο-

νται μεγάλες φωτιές, στις οποίες 

αφού ψήσουν το κρέας, πηδούν 

από πάνω τους. Τέλος κάποιος 

από την παρέα με χιούμορ ανα-

λαμβάνει τα «προξενιά», ανακα-

τεύοντας ταυτόχρονα τα κάρβου-

να με ένα ξύλο. 

Στην Κομοτηνή καψαλίζουν μια 

κότα που πρόκειται να φαγωθεί 

την επόμενη Κυριακή (της Από-

κρεω). Αυτήν την ημέρα τα αρρα-

βωνιασμένα ζευγάρια ανταλλάσ-

σουν δώρα φαγώσιμα.  

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΣ 

Τσικνίσματα 

Τι είναι το γαϊτανάκι ; 

νέναν αδιάφορο! 

Πώς εκτελείται αυτό το χορευτικό 

παιχνίδι  

Χρειάζονται δεκατρία άτομα για 

να στήσουν τον ιδιότυπο χορό. Ο 

ένας κρατά ένα μεγάλο στύλο, 

κοντάρι, στο κέντρο από την κο-

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) ρυφή τού οποίου ξεκινούν δώδε-

κα μακριές κορδέλες, καθεμιά με 

διαφορετικό χρώμα (ο αριθμός 

ποικίλλει). Οι κορδέλες αυτές λέ-

γονται γαϊτάνια και είναι αυτές 

που δίνουν το όνομά τους και στο 

έθιμο. Γύρω από τον στύλο δώδε-

κα χορευτές κρατούν από ένα 

γαϊτάνι και χορεύουν ταυτόχρονα 

ανά ζευγάρια, τραγουδώντας το 

παραδοσιακό τραγούδι. Καθώς 

κινούνται γύρω από τον στύλο, 

κάθε χορευτής εναλλάσσεται με 

το ταίρι του κι έτσι όπως γυρνούν, 

πλέκουν τις κορδέλες γύρω από 

τον στύλο δημιουργώντας χρωμα-

τιστούς συνδυασμούς, με τον ίδιο 

τρόπο που έπλεκαν παλιά οι γυ-

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%AC_%CE%94%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AE%CE%B2%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%AE_%CE%94%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C_%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B9%CE%BD%CF%8C_%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AD%CF%81%CF%81%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AD%CF%89&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AD%CF%89&action=edit&redlink=1
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Επικαιρότητα—Παράδοση 

Τι είναι το γαϊτανάκι ; 

ναίκες τα γαϊτάνια και στόλιζαν 

τις παραδοσιακές φορεσιές. Όταν 

οι κορδέλες έχουν όλες τυλιχτεί 

και οι χορευτές χορεύουν όλο και 

πιο κοντά στο κοντάρι, αντιστρέ-

φεται η φορά του χορού και α-

φού τα γαϊτάνια ξετυλιχτούν ο 

χορός τελειώνει. 

Ο συμβολισμός 

Στις περισσότερες περιπτώσεις το 

γαϊτανάκι αποτελεί παραδοσιακή 

γιορτή αιώνων, διαφόρων αγροτι-

κών κυρίως περιοχών, συμβολίζο-

ντας το πνεύμα της συναδέλφω-

σης, της αγάπης και της ομό-

νοιας. Πιθανόν ο κυκλικός αυτός 

χορός να υποδηλώνει τον κύκλο 

της ζωής, από την χαρά στην 

λύπη, από τον χειμώνα στην 

άνοιξη, από την ζωή στον θάνατο 

(Συνέχεια από τη σελίδα 4) και το 

αντίθε-

το. Σε 

πολλές 

περιο-

χές το 

γαϊτα-

νάκι 

σήμε-

ρα, το 

χορεύ-

ουν τις 

Απο-

κριές 

υπάρχουν όμως πολλές μαρτυρίες 

ότι παλαιότερα χορεύονταν τα 

Θεοφάνεια αμέσως μετά τον α-

γιασμό των υδάτων η την πρωτο-

χρονιά, μάλιστα αρκετές περιοχές 

κρατούν ακόμη το έθιμο αυτές τις 

ημέρες. Οι λόγοι για τους οποίους 

μεταφέρθηκε το γαϊτανάκι στις 

Αποκριές, δεν είναι γνωστοί, ίσως 

διότι σε άλλες περιοχές να χορευ-

όταν τη συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο και οι υπόλοιπες θέλησαν 

να «προσαρμοστούν». 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 

Το γαϊτανάκι στο σχολείο μας  

Τα κούλουμα 

 Με την ονομασία κούλουμα εννο-

ούμε τον εορτασμό της Καθαράς  

Δευτέρας. 

Δεν έχει εξακριβωθεί η αρχαία 

προέλευση της εορτής αυτής, που 

αποτελεί θρησκευτική εορτή κατά 

την οποία εορτάζεται η  έναρξη 

της Τεσσαρακοστής. 

Αυτή τη μέρα συνηθίζεται να τρώ-

με λαγάνα και νηστίσιμα φαγητά 

τα λεγόμενα  σαρακοστιανά 

όπως:  ταραμά ,ταραμοσαλάτα, 

ελιές ,θαλασσινά, χαλβά κ.α. 

Στην Αθήνα, από πολλές δεκαετί-

ες προ του Α΄ Παγκοσμίου Πολέ-

μου, τα Κούλουμα γιορτάζονταν 

στις πλαγιές του λόφου του Φιλο-

πάππου, όπου οι Αθηναίοι τρωγό-

πιναν καθισμένοι στους βράχους 

από το μεσημέρι μέχρι τη δύση 

του ήλιου. Οι περισ-

σότεροι χόρευαν 

υπό τους ήχους 

πλανόδιων μουσι-

κών, κατά παρέες, 

είτε δημοτικούς είτε 

λαϊκούς χορούς υπό 

τους ήχους λατέρ-

νας. 

Το σούρουπο όλοι οι 

Ρουμελιώτες γαλα-

τάδες της Αθήνας 

έστηναν λαμπρό 

χορό - κυρίως τσάμι-

κο - γύρω από τους 

στύλους του Ολυμπίου Διός πα-

ρουσία των Βασιλέων και πλή-

θους κόσμου. 

Σήμερα, τα Κούλουμα γιορτάζο-

νται σχεδόν σε όλες τις πόλεις της 

Ελλάδας μαζί με το   έθιμο της 

ημέρας του πετάγματος του χαρ-

ταετού. 

ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΦΩΤΙΟΥ 

Κούλουμα στην Αθήνα 

Παραδοσιακές σαρακοστιανές γεύσεις στη σελ. 31 



 

Η ιστοσελίδα του ΣΤ2 : http://sainia.gr 

ΤΕΥ Χ Ο Σ  2 7  Σ ΕΛΙΔ Α  6  

Επικαιρότητα—Παράδοση 

Το έθιμο του Αγά στη Χίο 

Το έθιμο του Αγά είναι ένα από τα 

παλαιότερα  έθιμα της Χίου και 

αναβιώνει κάθε Καθαρά Δευτέρα 

σε διάφορα χωριά όπως τα Με-

στά, οι Ολύμποι και το Λιθί. Πρό-

κειται για μία παράδοση που έχει 

τις ρίζες της στην τουρκοκρατία. 

Αφού πέρασε η τουρκοκρατία η 

αγανάκτηση των χωρικών γι’ αυ-

τή την αδικία οδήγησε στο να 

αρχίσουν να σατιρίζουν τα παθή-

ματα τους. 

Με ένα πλαστικό ρόπαλο ο "Αγάς" 

μοιράζει τα πρόστιμα ανάλογα με 

το παράπτωμα του κάθε κατηγο-

ρουμένου διασκεδάζοντας το που 

γελά και αναρωτιέται ταυτόχρονα 

αν μετά είναι και η σειρά του. 

Ο Αγάς, καταδικάζει κάθε παρευ-

ρισκόμενο για τα «παραπτώματά» 

του και του επιβάλει ένα χρηματι-

κό πρόστιμο, που πρέπει να πλη-

ρώσει. 

Στο τέλος της ημέρας, ο Αγάς 

οδηγείται στην πυρά. 

ΕΒΕΛΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 

Το έθιμο του Αγά 

Το έθιμο του Μπέη στον βόρειο Έβρο 

Στον Βόρειο Έβρο ο Κιοπέκ Μπέ-

ης μια μέρα το χρόνο, συνήθως 

τη Δευτέρα πριν τη Καθαρή Δευ-

τέρα απολαμβάνει την εξουσία 

του προαναγγέλλοντας την 

έλευση της Άνοιξης και την ευφο-

ρία της Φύσης. 

Του συμπαραστέκονται οι Συνο-

δοί, που θα μπορούσαν να 

είναι Σειληνοί, Σάτυροι ή Μαι-

νάδες ο Μουτζούρ-χατζής ( ή 

μουτζούρης ή αράπης ) και οι 

καντίνες αντίστοιχα. Πάντα με 

τη συνοδεία του ζουρνά και 

του νταουλιού . Της πομπής 

προπορεύονται οι Σποριάδες. 

Ο θίασος περιδιαβαίνει τους 

δρόμους χαρίζοντας απλόχερα 

κέφι και ευχές για καλή σοδειά 

και αγαθά αλλά και σέρνοντας τα 

εξ αμάξης σ΄ όσα ο ίδιος κρίνει « 

στραβά » . 

Ο μπέης άλλοτε κερνά και διασκε-

δάζει ,άλλοτε βάζει πρόστιμα και 

φόρους ,άλλοτε τιμωρεί 

«τζιτζικώνοντας» ή απειλώντας με 

την τοπούζα του ( σκήπτρο), ενώ 

ο Μουντζούρης επιδιώκει ν΄ αφή-

σει τη μουντζούρα του σε όλο τον 

κόσμο όσο οι έξαλλες Καντίνες 

(άνδρες μεταμφιεσμένοι σε γυναί-

κες ) θορυβούν και διασκεδάζουν 

αναζητώντας τα « θύματα » τους. 

Η γιορτή καταλήγει στην πλατεία 

για την τελετή της σποράς και στη 

συνέχεια η εξουσία του Μπέη 

γκρεμίζεται. Είτε με το κάψιμο 

του στέμματος του ,είτε με το 

ρίξιμο του στο νερό? Ακολουθεί 

λαϊκό γλέντι. με χο-

ρούς ,τραγούδια και μπόλικο κρα-

σί 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ –  

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ 

Το έθιμο του Μπέη 

Ο βλάχικος γάμος στη Θήβα 

Ο βλάχικος γάμος είναι ένα από τα 

έθιμα της Καθαρής Δευτέρας και ανα-

παριστά έναν παραδοσιακό γάμο της 

ελληνικής υπαίθρου. Πολύ καλή ανα-

παράσταση είναι αυτή που γίνεται 

στη Θήβα. 

Στη γιορτή αυτή τη νύφη υποδύεται 

άντρας και περιλαμβάνει διάφορα 

επιμέρους στάδια όπως ξύρισμα του 

γαμπρού, στόλισμα της νύφης, το 

παντρολόγημα κ.λπ., καταλήγοντας 

σε χορό και γλέντι των καλεσμένων. 

Το έθιμο τελούνταν από παλιά  κι 

μόνο στη διάρκεια της Κατοχής δια-

κόπηκε για να επανέλθει στη δεκαετί-

α του 50 σημειώνοντας και πάλι με-

γάλη επιτυχία, έτσι ώστε να καθιερω-

θεί σε ετήσια γιορτή. 

Η γιορτή του βλάχικου γάμου 

τελείται σήμερα σε πολλές περιο-

χές της Ελλάδας. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ 
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Το δικαστήριο των ανήθικων πράξεων στην Κάρπαθο 

Το γραφικό νησί της Κάρπαθου 

την Αποκριά, δεν έχει μόνο γλέντι 

και χορό αλλά και ένα λαϊκό δικα-

στήριο ! Όχι μην τρομάζετε, διότι 

πρόκειται απλά για ένα ιδιαίτερο 

έθιμο το οποίο πραγματοποιείται 

την Καθαρή Δευτέρα. Η περίοδος 

της Σαρακοστής είναι μια καλή 

ευκαιρία για την κάθαρση. Έτσι οι 

τοπικοί χωροφύλακες ή 

“Τζαφιέδες”, συλλαμβάνουν τους 

“ασεβείς”, τους “στραβούς και 

ανάποδους”, όσους ασχημονούν 

και γενικά προκαλούν 

τους άλλους με τις πρά-

ξεις τους. Οι σεβάσμιοι 

και γηραιότεροι σε ρόλο 

δικαστή, στήνουν το 

«Λαϊκό Δικαστήριο των 

Ανήθικων Πράξεων», με 

στόχο την απονομή της 

δικαιοσύνης. Η δίκη 

παρωδία μετατρέπεται 

σε γλέντι με πειράγματα 

και αστεϊσμούς, καλό φαγητό, 

κρασί και φυσικά παραδοσιακή 
μουσική. 

ΕΥΑ ΦΡΑΓΚΟΥ 

Δικαστήριον ανήθικων πράξεων 

Καθαρά Δευτέρα στο Γαλαξίδι με αλευρομουτζουρώματα 

Το εναρκτήριο πρόσταγμα για 

κάθοδο στον αλευροπόλεμο δίνε-

ται λίγο μετά το μεσημέρι. Το θο-

ρυβώδες κονβόι, πάνω σε παλιά 

αυτοκίνητα ή πεζή, ακόμα και με 

κουδούνια και με σφυρίχτρες, 

ξεκινά από τη γέφυρα της Εθνι-

κής Οδού κοντά στο Δημοτικό 

Σχολείο, και μέσα από τους κε-

ντρικούς δρόμους του Γαλαξιδιού 

φτάνει «πολεμώντας» μέχρι το 

λιμάνι. 

Το πέρασμά του συνοδεύεται από 

σύννεφα χρωματιστού αλευριού 

σε όποιον πέσει στο δρόμο των… 

πεζικάριων. Κάθε χρόνο τα σπίτια 

σκεπάζονται με μουσαμάδες για 

να γλιτώσουν το πλύσιμο την επο-

μένη – αλλά χωρίς μεγάλη επιτυ-

χία, η αλήθεια είναι. 

Συνήθως οι επισκέπτες παρακο-

λουθούν τη μάχη της προκυμαίας 

από την απέναντι πλευρά του 

λιμανιού, ωστόσο αν αισθανθούν 

τολμηροί την τελευταία στιγμή τα 

μαγαζιά μπορούν να τους προμη-

θεύσουν με ολόσωμες φόρμες 

μιας χρήσης αλλά και με μάσκες. 

Όσοι δεν νοιάζονται για την καθα-

ριότητα των ρούχων και των 

παπουτσιών τους, παίρνουν 

αλεύρι και μπογιά και απλά 

μπλέκονται στα αλευρομου-

τζουρώματα. 

Δεν χρειάζονται πάνω από 

30 λεπτά για να επικρατήσει 

ένα εορταστικό χάος στο 

λιμάνι: «μάχες» ξεσπούν σε 

κάθε γωνιά, «πεζικάριοι» 

ορμούν οι ένας στον άλλο, 

κραυγές, κόρνες, μαρσαρί-

σματα μπλέκουν με τη μου-

σική. Σε βαρέλια καίνε φωτιές, 

από τα σαραβαλιασμένα καπό 

βγαίνουν νέα πολεμοφόδια, ενώ 

το πλιάτσικο στις αντίπαλες ομά-

δες δεν είναι κάτι άγνωστο. 

ΜΑΡΙΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ  -   

ΔΑΝΑΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 

Αλευρομουτζουρώματα στο Γαλαξίδι 

Του Κουτρούλη ο γάμος 

Οι γιορτές της Αποκριάς 

στη Μεθώνη της Μεσσηνίας είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένες µε 

τον Γάμο του Κουτρούλη, ένα 

έθιμο που έχει τις ρίζες του στις 

αρχές του 14ου αιώνα, όταν η 

περιοχή ήταν ενετοκρατούμενη. 

Πρόκειται για πραγματικό γεγο-

νός, που αναβιώνει με τη μορφή 

παρωδίας το μεσημέρι της Καθα-

ράς Δευτέρας και έως το βράδυ 

γίνεται γλέντι, όπου προσφέρο-

νται γουρουνόπουλα, καψάλες, 

δηλαδή φέτες ψωμιού µε λάδι, 

καψαλισμένες στη φωτιά και κρα-



 

Η ιστοσελίδα του ΣΤ2 : http://sainia.gr 

ΤΕΥ Χ Ο Σ  2 7  Σ ΕΛΙΔ Α  8  

Επικαιρότητα—Παράδοση 

Του Κουτρούλη ο γάμος 

σί. 

Η ιστορία του Γάμου του Κου-

τρούλη έχει ως εξής: Ο τελευταίος 

(Συνέχεια από τη σελίδα 7) έλληνας ιππότης, ο Ιωάννης Κου-

τρούλης, ερωτεύθηκε µια ντόπια, 

η οποία όμως ήταν παντρεμέ-

νη.  Εκείνος την έκλεψε 

και αποφάσισε να συγκα-

τοικήσει μαζί  της, γεγονός 

που προκάλεσε κουτσο-

μπολιά αλλά και τον αφο-

ρισμό της γυναίκας από 

την Εκκλησία. Επί 17 χρό-

νια ο Κουτρούλης, παρά 

τη μεγάλη αντίδραση της 

τοπικής κοινωνίας, αγωνι-

ζόταν να την παντρευτεί νόμιμα. 

Τελικά η γυναίκα παρουσίασε το 

διαζύγιο και έγινε το μυστήριο. 

Μετά την τέλεση του γάμου, το 

1394 ή το 1404, το γλέντι κράτη-

σε αρκετές ημέρες σε πείσμα του 

πρώτου συζύγου, αλλά και προς 

ικανοποίηση του παθόντος Ιωάν-

νη Κουτρούλη. Το τρικούβερτο 

γλέντι έμεινε στην ιστορία, όπως 

και η φράση «έγινε του Κουτρού-

λη ο γάμος»! 

Το γλέντι της Καθαράς Δευτέρας 

στη Μεθώνη είναι κάθε χρόνο… 

αντάξιο του γάμου του Κουτρού-

λη! 

ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΑΛΑΒΡΟΥ –  

ΜΑΡΙΛΙΑ ΓΑΝΤΖΙΔΗ 

Ο αχυρένιος Γληγοράκης 

Στη Βόνιτσα υπάρχει το έθιμο του 

Αχυρένιου Γληγοράκη.  Ένα έθιμο 

που κρατά πάρα πολλά χρόνια 

και μέσα από αναφορές τονίζεται 

ότι ήταν το ποιο παλιό έθιμο - 

καρναβάλι που γινόταν στην ευ-

ρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλά-

δος και ένα από τα πρώτα στον 

Ελλαδικό χώρο .Το έθιμο του Αχυ-

ρένιου – Γληγοράκη αναβιώνει 

κάθε Καθαρή Δευτέρα στη Βόνι-

τσα. Είναι ένα 

παραδοσιακό 

«καρναβάλι» – 

«τελετή» που κα-

ταφέρνει συνδυά-

ζοντας σάτιρα 

και διασκέδαση 

να προσφέρει 

κάθε φορά ξεχω-

ριστές στιγμές 

στους επισκέπτες 

και τους ντό-

πιους.  

Ο Αχυρένιος Γλη-

γοράκης από την 

κορυφή της Πόλης συνοδεία των 

συγγενών του, των γιατρών, των 

παπάδων, των χωροφυλάκων, 

των φίλων του, της μοιρολογί-

στρας και των διάφορων γυναι-

κών του, που αγάπαγε , κατευθύ-

νεται προς την παραλία της Βόνι-

τσας. Τον Γληγόρη συνοδεύουν 

άρματα που διακωμωδούν την 

εκάστοτε κατάσταση του Δήμο 

και της Ελλάδας. 

Προς το τέλος της τελετής, σε 

κάποια διακοπή του γλεντιού, 

κάποιος εκφωνεί τον επικήδειο, 

που δεν είναι παρά μια καυστική 

σάτιρα της επικαιρότητας. Το 

απόβραδο ο Γληγοράκης στην 

άκρη του γιαλού ή μέσα σε πρό-

χειρα κατασκευασμένη βάρκα, 

ρίχνεται στη φωτιά. Γύρω από τον 

αχυρένιο που σιγοκαίγεται, γίνε-

ται το γλέντι κορυφώνεται με χο-

ρό και ποτό. Άλλη μια Αποκριά 

φεύγει μαζί με το Γληγοράκη. 

ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ –  

ΜΑΡΚΟΣ ΝΤΟΥΚΑ –  

ΜΗΝΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 

Ο αχυρένιος Γληγοράκης 
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Το έθιμο των Μουτζούρηδων  στον Πολύσιτο  της  Βιστονίδας  

Στον Πολύσιτο η προετοιμασία 

ξεκινά από την προηγούμενη μέ-

ρα με την παρασκευή της παρα-

δοσιακής Λαγάνας και το βράσι-

μο της φασολάδας από τις γυναί-

κες του χωριού, για να προσφέ-

ρουν στους επισκέπτες τους την 

επόμενη μέρα. Τους επισκέπτες 

τους περιμένει μια έκπληξη, αφού 

τους υποδέχονται δύο μεταμφιε-

σμένοι οι οποίοι προσπαθούν 

να τους μουντζουρώσουν με 

την καπνιά από το καζάνι 

που έβραζε η φασολάδα έτσι 

ώστε όλοι να γιορτάσουν την 

Καθαρή Δευτέρα μασκαρεμέ-

νοι! 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 

Μουτζούρηδες 

Κατασκευή χαρταετού 

Υλικά : Α) 3 ελαφρά πηχάκια από 

ξύλο περίπου 80 εκατοστά το 

καθένα (ή για καλύτερο χαρταετό 

3 ξερά καλάμια κομμένα στη μέ-

ση) 

Β) χαρτί  

Γ) γερό σπάγκο  

Δ) λεπτό σύρμα 

Ε) κολλητική ταινία 

ΣΤ) χρωματιστά χαρτιά για την 

ουρά ή χάρτινες κορδέλες  

Κατασκευή 

Στα άκρα από κάθε πηχάκι κά-

νουμε 

δυο 

μικρές 

εγκο-

πές. 

Δένου-

με γερά 

μεταξύ 

τους τα 

τρία πηχάκια από την μέση με 

τον σπάγκο, και αφήνουμε περί-

που μισό μέτρο ακόμα να κρέμε-

ται. 

Στην άκρη από το ένα πηχάκι 

στερεώνουμε γερά το σύρμα, και 

το περνάμε περιμετρικά γύρω 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) από τον σκελετό του χαρταετού, 

κάνοντας μια στροφή με το σύρ-

μα σε κάθε πηχάκι, εκεί που 

έχουμε κάνει την εγκοπή. Φροντί-

ζουμε όπως θα γυρίζουμε το σύρ-

μα, οι αποστάσεις μεταξύ των 

άκρων από τα πηχάκια να διατη-

ρούνται σταθερές, έτσι ώστε στο 

τέλος να έχουμε ένα κανονικό 

εξάγωνο. 

Ακουμπάμε τον σκελετό πάνω στο 

χαρτί, και το κόβουμε γύρω - γύ-

ρω του, αφήνοντας ένα περιθώ-

ριο 3-5 εκατοστών.  

Σε αυτό το σημείο, μπορούμε να 

αφήσουμε την φαντασία μας ε-

λεύθερη και να διακοσμήσουμε 

την επιφάνεια του χαρτιού όπως 

μας αρέσει, έτσι ώστε να έχουμε 

έναν μοναδικό χαρταετό. Κατόπιν 

ξαναβάζουμε τον σκελετό πάνω 

στο χαρτί, γυρίζουμε τα περιθώ-

ρια προς τα μέσα και τα κολλάμε 

με αλευρόκολλα (δηλ. αλεύρι με 

λίγο νερό). 

Σε δυο άκρα Α, Β και στο κέντρο 

Ο στερεώνουμε το σπάγκο, ενώ 

στα Δ και Ε την ουρά όπως στην 

παρακάτω εικόνα. Η ουρά πρέπει 

να είναι 3-4 φορές μακρύτερη 

από το ύψος του αετού, έτσι ώστε 

να έχει  σταθερότητα όταν πετά-

ει.  

Την ουρά μπορούμε να την 

κατασκευάσουμε από λωρίδες 

30-40 εκατοστών που θα 

έχουμε κόψει από εφημερίδες, 

χρωματιστά χαρτιά ή χάρτινες 

κορδέλες, τα οποία δένουμε 

στον σπάγκο σε απόσταση περί-

που 15-20 εκατοστών το ένα 

από το άλλο. Δένουμε την ουρά 

στο Ζ. 

Στα αντίθετα άκρα από αυτά 

που δέσαμε την ουρά, δένουμε 

τα ζύγια. Εδώ πρέπει να προσέ-

ξουμε ιδιαίτερα. Όλη η επιτυχία 

για το πέταγμα του αετού, βρί-

Δένουμε τα πηχάκια 

Ακουμπάμε τον σκελετό πάνω στο χαρτί  
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Κατασκευή 

σκεται στα ζύγια του. Τα 

ζύγια, είναι 3 κομμάτια 

σπάγκος δεμένος στα ση-

μεία Α, Β και Ο. Στο σημείο 

της ένωσης Γ δένουμε ένα 

γερό σπάγκο, την καλού-

μπα. 

ΛΗΔΑ ΔΟΥΓΑΛΗ –  

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ  

(Συνέχεια από τη σελίδα 9) 

Η βενετσιάνικη μάσκα 

Τις μάσκες λένε οι ιστορικοί φο-

ρούσαν στη Βενετία όσοι ήθελαν 

να κρυφτούν από τους δανειστές 

τους (μάλλον δεν ήταν λίγοι) ή 

γενικότερα άτομα που εμπλέκο-

νταν σε παράνομες δραστηριότη-

τες ή πα-

ράνομες 

σχέσεις 

και συγ-

χρωτισμούς. Κάπως έτσι η μάσκα 

μετετράπη σε σύμβολο ελευθερί-

ας για όλους όσοι ήθελαν να ξε-

φύγουν από τους κανόνες της 

κανονικής τους ζωής. Από την 

άλλη η χρήση της ευνόησε και το 

αυτοσχέδιο θέατρο δρόμου της 

βόρειας Ιταλίας, την περίφημη. 

Commedia dell’arte. Καθώς 

όμως οι μάσκες άρχισαν να χρη-

σιμοποιούνται εκτεταμένα, η χρή-

ση της πέρασε σε άτομα και ομά-

δες που ουσιαστικά δρούσαν στα 

σύνορα της παρανομίας. Έτσι,  η 

χρήση της μάσκας απαγορεύθηκε 

με νόμο και περιορίστηκε σταδια-

κά σε οικιακές εκδηλώσεις και 

αποκριάτικες μεταμφιέσεις. 

ΑΛΕΞΙΑ ΔΗΜΟΥ –  

ΗΛΙΑΝΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Βενετσιάνικες μάσκες 

Τα πιο εντυπωσιακά καρναβάλια στον κόσμο 

Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία 

Απλά ότι πιο φαντασμαγορικό 

μπορεί να δει το ανθρώπινο μάτι! 

Το καρναβάλι του Ρίο δε θα μπο-

ρούσε να μην είναι πρώτο στη 

σχετική λίστα αφού η καρδιά ολό-

κληρης της υφηλίου τις ημέρες 

των αποκριών, χτυπάει εδώ. Sam-

ba, salsa, λαμπερά κουστούμια, 

ατελείωτος χορός και ξεφάντωμα 

μέχρι τελικής πτώσης. Σημείο 
αναφοράς το περίφημο Sambo-

drome, ένα τεράστιο στάδιο που 

δημιουργήθηκε ειδικά για τις εκ-

δηλώσεις.  

   

Βενετία, Ιταλία 

Αρλεκίνοι, δόγηδες, κοντεσίνες, 

σάτυροι, μαρκήσιοι, καζανόβες 

ντυμένοι με τα παραδοσιακά βε-

νετσιάνικα κουστούμια συνα-

ντιούνται στους δρόμους της Βε-

Ρίο ντε Τζανέιρο  

Παραδοσιακές σαρακοστιανές γεύσεις και συνταγές 

στη σελ. 31 
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Τα πιο εντυπωσιακά καρναβάλια στον κόσμο 

νετίας για να προσδώσουν στην 

πανέμορφη πόλη ακόμη περισσό-

τερη ζωντάνια. 

 

Νίκαια, Γαλλία 

Μπορεί να μην είναι τόσο διάση-

μο όσο εκείνο της Βενετίας , ω-

στόσο το καρναβάλι της Νίκαιας 

διαθέτει καλύτερη αίγλη και είναι 

το σημαντικότερο γεγονός στη 

Γαλλική Ριβιέρα. Κάθε χρόνο εδώ 

συρρέει το πλήθος επισκεπτών 

και η πόλη ανεβάζει ρυθμούς και 

κέφι, γεμίζει με χρώματα και λου-

λούδια. Παρελάσεις, λουλουδοπό-

λεμοι, σόου με βεγγαλικά, συναυ-

λίες, θεματικές βραδιές και πολλά 

ακόμα συνθέτουν μια όμορφη 

(Συνέχεια από τη σελίδα 10) εικόνα, την οποία αξίζει κάποιος 

να θαυμάσει και να γίνει 

μέρος του γιορτινού παζλ.                      

 

Κολονία, Γερμανία 

Το καρναβάλι της Κολονίας 

είναι ένα από τα δημοφιλέ-

στερα και πιο παράξενα 

καρναβάλια της Ευρώπης. 

Κάθε χρόνο στις 11/11 , 

στις 11:11 ξεκινά πρώιμα η 

καρναβαλική περίοδος στην 

Κολονία, οπού οι κάτοικοι 

και τουρίστες, ξεχύνονται στους 

δρόμους και κατακλύζουν τις 

πλατείες.                                                                                                            

                                                         

Πάτρα, Ελλάδα 

Πατρινό καρνα-

βάλι για πάντα! 

Δεν θα 

μπορού-

σαμε να 

μην 

συμπε-

ριλάβουμε στα 10 καλύτε-

ρα του κόσμου και το πα-

τρινό καρναβάλι. Μια 

κοσμογονία χρωμάτων , 

χορού ,καλλιτεχνικής 

έκφρασης, ένα κρεσέντο δη-

μιουργικής φαντασίας που συνε-

γείρει κάθε φορά όλη τη πόλη. Έ 

να καρναβάλι που προσελκύει 

κόσμο από όλη την Ελλάδα και 

δίνει ένα γιορτινό χρώμα  στην 

Πάτρα. Το πατρινό καρναβάλι 

είναι η μεγαλύτερη αποκριάτικη 

εκδήλωση σε όλη την Ελλάδα κά-

θε χρόνο. Ψυχή του καρναβαλιού 

αποτελούν οι χιλιάδες καρναβαλι-

στές Πατρινές, Πατρινοί και επι-

σκέπτες και φίλοι του καρναβα-

λιού άνθρωποι κάθε ηλικίας οι 

οποίοι συμμετέχουν αυθόρμητα 

στις αποκριάτικες εκδηλώσεις. 

 

Τενερίφη, Κανάρια Νησιά 

Τα Κανάρια νησιά και η εξωτική 

Τενερίφη εκτός από τις μαγευτι-

κές παραλίες και τις λείες αμμου-

διές διαθέτουν και πληθώρα από 

άλλες ομορφιές, που όλο σου δί-

νουν και ένα νέο λόγο για να τα 

επισκεφτείς.  Το καρναβάλι της 

Τενερίφης είναι από τα πιο φημι-

σμένα της Ευρώπης και μάλιστα 

κάποιοι το κατατάσσουν δεύτερο 

σπουδαιότερο μετά από εκείνο 

του Ρίο. 

 

 

Barranquilla, Κολομβία 

Πολύ ελκυστική επιλογή αποτελεί 

το καρναβάλι της Barranquilla 

στην Κολομβία. Άλλωστε φημίζε-

ται ως το δεύτερο καλύτερο μετά 

του Ρίου, για την Λατινική Αμερι-

κή, παρόλο που είναι λιγότερο 

εμπορευματοποιημένο. Ένα καρ-

ναβάλι γεμάτο παραδόσεις του 

χρονολογούνται από τον 19ο 

Βενετία 

Νίκαια 

Πάτρα 
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Τα πιο εντυπωσιακά καρναβάλια στον κόσμο 

αιώνα. 

 

Λουκέρνη, Ελβετία 

Το καρναβάλι της Λουκέρνης 

μπορεί να μην είναι τόσο διάσημο 

όσο άλλα καρναβάλια, ωστό-

σο  είναι εξίσου ζωντανό και κε-

φάτο και 

σίγουρα 

ξεχωριστό. 

Κι αυτό 

γιατί οι κά-

τοικοι ση-

κώνονται 

από τις 5 

τα χαράμα-

τα για να 

υποδεχτούν 

τον Fritschi, 

το σύμβολο 

του καρνα-

βαλιού της 

Λουκέρνης 

(Συνέχεια από τη σελίδα 11) και τη συνοδεία του. 

 

Ριέκα, Κροατία 

Για ένα μήνα ζει στον ρυθμό του 

Καρναβαλιού η πόλη Ριέκα της 

Κροατίας. Οι Δαλματικές ακτές 

παίρνουν ένα διαφορετικό, εορ-

ταστικό χρώμα και το καρναβάλι 

της Ριέκα υποδέχεται τους επι-

σκέπτες του σε ένα γλέντι άνευ 

προηγουμένου! 

 

Νέα Ορλεάνη, ΗΠΑ 

Για το τέλος αφήσαμε ένα από τα 

πιο γνωστά καρναβάλια στον κό-

σμο. Μια jazz επιλογή! Ένα καρ-

ναβάλι  που λαμβάνει χώρα στους 

δρόμους της Νέας Ορλεάνης και 

αποτελεί από τις πιο ξεχωριστές 

εμπειρίες που θα ζήσετε ποτέ. 

Εγχώριες μπάντες πνευστών, γυρ-

νούν τους δρόμους της πόλης 

παίζοντας μουσικές ενώ και οι 

κάτοικοι της περιοχής, μεταμφιέ-

ζονται, συμμετέχοντας σε ένα 

από τα πιο διάσημα  Καρναβάλια 

του πλανήτη. 

 

 

ΕΥΑ ΚΑΓΗ –  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΟΥΛΙΑΡΜΗ 

Νέα Ορλεάνη 

Η Επανάσταση του 1821 

Η Φιλική Εταιρεία 

Η Φιλική 

Εταιρεία 

ήταν η 

σημαντι-

κότερη 

από τις 

μυστι-

κές ορ-

γανώσεις που σχηματίστηκαν για 

την προετοιμασία επανάστασης 

για την απελευθέρωση των Ελλή-

νων από την Οθωμανική Αυτο-

κρατορία.  

Ιδρύθηκε το 1814 στην Οδησσό, 

από τον Εμμανουήλ Ξάνθο, το 

Νικόλαο Σκουφά, Αθανάσιο Τσα-

κάλωφ. Τέταρτο μέλος της, μυή-

θηκε ο Αντώνιος Κομιζόπουλος 

από τη Φιλιππούπολη. Επίσης από 

τα πρώτα μέλη που μυήθηκαν 

ήταν και ο Παναγιώτης Αναγνω-

στόπουλος (και μάλιστα κατά 

ορισμένες πηγές συνιδρυτής, πριν 

τον Ξάνθο που μυήθηκε αργότε-

ρα).  

Οι Φιλικοί αφού μυούνταν στην 

Εταιρεία έδιναν όρκο πίστης και 

επικοινωνούσαν με κώδικες, ψευ-

δώνυμα και συνθηματικές λέξεις.  

Μεγάλη ώθηση στην επιθυμία για 

ελευθερία έδωσαν από τον 18ο 

αιώνα ο Ευρωπαϊκός Διαφωτι-

σμός και η Γαλλική Επανάσταση, 

καθώς και η άνθηση της οικονο-

μίας και της παιδείας των Ελλή-

νων χάρη και σε παράγοντες 

όπως η άνοδος της Ρωσίας ως 

μεγάλης δύναμης, οι Ναπολεό-

ντιοι πόλεμοι, κλπ. Υπό τις περι-

στάσεις αυτές αναπτύχθηκε το 

κίνημα του Νεοελληνικού Διαφω-

τισμού 1750-1821 που προετοί-

μασε το έδαφος για την αποτίνα-

ξη του τουρκικού ζυγού.  

Συμβολικά είχε οριστεί η 14η Σε-

πτεμβρίου, επέτειος της Ύψωσης 

του Τιμίου Σταυρού ,ως ημέρα 

ίδρυσης της. 

Σκοπός της Φιλικής Εταιρείας 
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Η Επανάσταση του 1821 

Η Φιλική Εταιρεία 

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ή 

αλλιώς «Γέρος του Μο-

ριά» (1770—1843) ήταν αρχι-

στράτηγος και ηγετική μορφή της 

επανάστασης του 1821, οπλαρ-

χηγός, πληρεξούσιος, σύμ-

βουλος της Επικράτειας.  

Σε ηλικία 15 ετών γίνεται 

αρματολός εναντίον των 

κλεφτών που λυμαίνονταν 

την περιφέρεια και η φήμη 

του γρήγορα απλώνεται σ’ 

όλη την Πελοπόννησο. 

Το 1818 μυήθηκε στη 

Φιλική Εταιρεία και τον 

Ιανουάριο του 1821 ξανα-

γυρίζει στη Μάνη, όπου 

προετοιμάζει την Επανάσταση 

στην Πελοπόννησο. 

Πρωταγωνίστησε στη μάχη στο 

Βαλτέτσι, στη άλωση της Τριπολι-

τσάς, στην καταστροφή της στρα-

τιάς του Δράμαλη στα Δερβενά-

κια κ.α. 

Ως το τέλος της Επανάστασης 

ο Κολοκοτρώνης συνέχιζε να 

διαδραματίζει ενεργό ρόλο 

στα στρατιωτικά και πολιτικά 

πράγματα της εποχής. Το 

1833 μετά από σκευωρία 

εναντίον του καταδικάστηκε 

σε θάνατο και φυλακίστηκε 

στην Ακροναυπλία κατηγορού-

μενος για εσχάτη προδοσία. 

Τον Μάιο του 1835 μετά την 

ενηλικίωση του Όθωνα έλαβε 

χάρη και αποφυλακίσθηκε, 

εξουθενωμένος από τις άθλιες 

συνθήκες της φυλακής και τις 

ταπεινώσεις και σχεδόν τυ-

φλός. 

Τα μετέπειτα χρόνια ο Γέρος 

του Μοριά έζησε στην Αθήνα, 

τη νέα πρωτεύουσα της Ελλά-

δας, όπου ευτύχησε να γνωρί-

σει τη γενική αναγνώριση για 

την προσφορά του στον αγώ-

να. Έλαβε το βαθμό του στρα-

τηγού, διορίσθηκε σύμβουλος 

Επικρατείας, τιμήθηκε με τον 

Μεγαλόσταυρο του Σωτήρος,  

ορίσθηκε μέλος της επιτροπής 

για την ανέγερση του Πανεπι-

στημίου Αθηνών και στάθηκε 

πιστός σύμβουλος του Όθωνα. 

Φύσει ανιδιοτελής όμως, ποτέ 

δεν επεδίωξε προσωπικά οφέ-

λη και ανταλλάγματα. 

Πέθανε στις 4 Φεβρουαρίου 

1843 από εγκεφαλική συμφό-

ρηση, αμέσως μετά το γάμο 

του μικρότερου γιου του Κολί-

νου και τάφηκε στο Α Νεκρο-

ταφείο Αθηνών.  

ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 

ήταν η γενική επανάσταση των 

Ελλήνων για την «ανέγερσιν και 

απελευθέρωσιν του Ελληνικού 

Έθνους και της Πατρίδoς μας», 

όπως μας πληροφορεί ο ίδιος ο 

Ξάνθος. Και σημειώνει στα 

«Aπομνημονεύματά» του: ..δια να 

ενεργήσωσι μόνοι των ό,τι ματαί-

ως από πολλού χρόνου ήλπιζον 

από την φιλανθρωπίαν των χρι-

στιανών βασιλέων». 

Η πορεία ανάπτυξης της Φιλικής 

είναι εντυπωσιακή. Το διάστημα 

(Συνέχεια από τη σελίδα 12) 

1814-1816 τα μέλη της αριθ-

μούν περίπου 20. Ως τα μέσα του 

1817 αναπτύσσεται κυρίως μετα-

ξύ των Ελλήνων της Ρωσίας και 

της Μολδοβλαχίας, αλλά και πάλι 

τα μέλη της δεν υπερβαίνουν τα 

30. Όμως, από το 1818 σημειώ-

νονται αθρόες μυήσεις. Κατά το 

1820 εξαπλώνεται σε όλες σχε-

δόν τις περιοχές της Ελλάδας και 

τις περισσότερες ελληνικές παροι-

κίες του εξωτερικού. Χιλιάδες 

υπολογίζονται οι μυημένοι, μολο-

νότι είναι γνωστά μόνο 1096 ονό-

ματα. Τους πρώτους μήνες του 

1821 τα μέλη της αριθμούν δε-

κάδες χιλιάδες. Η οργάνωση είχε 

υπερβεί τα ίδια της τα όρια. 

ΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΤΙΣΤΑ –  

ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 

Το σύμβολο της Φιλικής Εταιρείας 

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
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Η Επανάσταση του 1821 

Ανδρέας Πιπίνος 

Γεώργιος Καραϊσκάκης 

Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης 

 (Μαυρομάτι Καρδίτσας 1780 

 Φάληρο Αττικής 1827) ήταν 

σπουδαίος στρατιωτικός, ηγέ-

της της Επανάστασης. Γεννή-

θηκε στο μοναστήρι του Αγίου 

Γεωργίου στο χωριό Μαυρο-

μάτι (κατ’ άλλους στο Μουζά-

κι) Καρδίτσας και ήταν γιος 

της καλόγριας Ζωής Ντιμισκή 

και του αρματολού Δημήτρη 

Καραϊσκου.  

Σε ηλικία δεκαπέντε χρονών 

ακολούθησε τον δρόμο της 

κλεφτουριάς και αργότερα 

υπηρέτησε στα στρατιωτικά 

σώματα του Αλή Πασά, ο ο-

ποίος αναγνώρισε τις εξαιρετι-

κές του στρατιωτικές του ικα-

νότητες. 

Με την έκρηξη της Επανάστα-

σης, τον Ιανουάριο του 1821 

πήρε μέρος στη σύσκεψη της 

Λευκάδας μαζί με άλλους ο-

πλαρχηγούς που ήθελαν να 

προετοιμάσουν την εξέγερση 

στη Στερεά Ελλάδα και ύψωσε 

τη σημαία της Επανάστασης 

στα χωριά των Τζουμέρκων. 

Αν και συγκρούστηκε με τον 

Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο 

για την ηγεσία των στρατιωτι-

κών επιχειρήσεων στη Στερεά, 

συνεργάστηκε μαζί του κατά 

την πρώτη πολιορκία του Με-

σολογγίου, οπότε ο Καραϊσκά-

κης έστειλε τμήμα του στρα-

τιωτικού του σώματος για να 

ενισχύσει την άμυνα της πό-

λης. 

Στη διάρκεια του εμφυλίου 

πολέμου κατηγορήθηκε από 

τον Μαυροκορδάτο για συ-

νεργασία με τους Τούρκους 

και αποσύρθηκε προσωρινά 

από την ενεργό δράση. Το 

Μάιο του 1825 επανήλθε και 

συνέδραμε τους Μεσολογγίτες 

κατά τη δεύτερη πολιορκία 

της πόλης παρενοχλώντας 

τους Τούρκους στην περιοχή. 

Το 1826 διορίστηκε αρχι-

στράτηγος της Στερεάς Ελλά-

δας και οργάνωσε το 

«Στρατόπεδο της Ελευσίνας» 

με στόχο να ανακουφίσει την 

Αθήνα από την πολιορκία των 

Tούρκων. Δεύτερος στόχος 

του Kαραϊσκάκη ήταν να ανα-

ζωπυρώσει την επανάσταση 

στη Pούμελη και στις συ-

γκρούσεις που ακολούθησαν 

νίκησε πολλές φορές τους 

Tούρκους στη Δόμβραινα, το 

Δίστομο και την Aράχωβα. 

Tο 1827 έσπευσε στην 

Eλευσίνα για να βοηθήσει την 

πολιορκούμενη Aθήνα. Δια-

φώνησε όμως με τους Kόχραν 

και Tσωρτς για την τακτική 

που θα ακολουθούσαν κατά 

των Tούρκων. Tραυματίστηκε 

σε αψιμαχία στο Nέο Φάληρο 

και πέθανε στις 23 Aπριλίου 

1827, ανήμερα της γιορτής 

του.  

ΖΩΗ ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Ο Ανδρέας Πιπίνος γεννήθηκε στα 

τέλη του 18ου αιώνα στην Ύδρα και 

ακολούθησε το ναυτικό επάγγελμα. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Αγώνα 

φάνηκε πολλαπλά χρήσιμος, χάρη 

στην ανδρεία και την πειθαρχία που 

επεδείκνυε. Τον Μάιο του 1821 

συμμετείχε υπό τον Παπανικολή 

στην πυρπόληση τουρκικού δικρό-

του στην Ερεσό της Λέσβου. Τον 

Ιούνιο του 1822 συνεργάστηκε με 

τον Κανάρη στην πυρπόληση τής 

τουρκικής ναυαρχίδας στο λιμάνι 

της Χίου και τον Σεπτέμβριο του 

ίδιου χρόνου στη ναυμαχία των Σπε-

τσών, όπου διακρίθηκε για την ετοι-

μότητά του, αναγκάζοντας τον ε-

χθρικό στόλο να απομακρυνθεί προ-

σωρινά για να αποφύγει την πυρπό-

ληση. Έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις 

εναντίον τού αιγυπτιακού στόλου 

στη θάλασσα της Σάμου (Αύγουστος 

του 1824) και στη Σφακτηρία 

(Μάιος του 1825).  

Μετά την απελευθέρωση διορίστηκε 

αρχηγός τής Ανατολικής ναυτικής 

μοίρας, την ίδια ώρα που ο Κανά-

ρης αναλάμβανε τη Δυτική. Απο-

στρατεύθηκε το 1836 και πέθανε 

μετά από λίγο καιρό. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 

https://www.sansimera.gr/articles/826
https://www.sansimera.gr/articles/826
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Μάρκος Μπότσαρης 

Γεννήθηκε το 1786.Σε μικρή ηλι-

κία κατατάχτηκε στα Ηπειρωτικά 

τάγματα της Κέρκυρας όπου εί-

χαν καταφύγει πολλοί Σουλιώτες 

και αργότερα πολέμησε στο πλευ-

ρό του Αλή πασά των Ιωαννί-

νων.Ο ίδιος ο Αλής έλεγε χαρα-

κτηριστικά ότι "αυτός ο αμίλητος 

θα φάει πολύ Τουρκιά". 

Μετά την έκρηξη της επανάστα-

σης διακρίθηκε στις μάχες στο 

Κομπότι και την Πλάκα ενώ έλαβε 

μέρος και στην μάχη του Πέτα 

και υπεράσπισε το Μεσολόγγι 

κατά την πρώτη πολιορκία απα-

ντώντας ως άλλος Λεωνίδας στις 

απαιτήσεις για παράδοση απο 

τον Ομέρ Βρυώνη "εδω είναι ο 

τόπος μας ελάτε να τον πάρετε". 

Διορίστηκε αρχιστράτηγος της 

Δυτ.Στερεάς Ελλάδας και όταν 

έμαθε ότι υπήρξε δυσαρέσκεια 

από άλλους οπλαρχηγούς έσκισε 

το διορισμό του λέγοντας ότι "τα 

διπλώματα τα παίρνεις στην μά-

χη".  

Στη θέση Πέντε Πηγάδια αντιμε-

τώπισε 5.000 Αλβανούς τους 

οποίους έτρεψε σε φυγή σκοτώ-

ντας 280 ενώ οι Ελληνες είχαν 

μόνο 10 απώλειες. 

Ήταν τέτοιο όμως και το ήθος του 

που απαγόρεψε στους Σουλιώτες 

να στήσουν τρόπαιο με τα κεφά-

λια των εχθρών όπως συνηθίζο-

νταν τότε αλλά τους 

έβαλε να ψάλλουν "το 

Σώσον Κύριε το λαόν 

σου". 

Στις 9 Αυγούστου 

1823 επικεφαλής 350 

Σουλιωτών ανέλαβε να 

ανακόψει την προέλα-

ση 4.000 Αλβανών του 

Μουσταή πασά Τζελα-

λαλδίμπεη. Στη μάχη 

που ακολούθησε ένα 

βόλι τον βρήκε στο 

κεφάλι ενώ προσπαθούσε να αιχ-

μαλωτίσει τον πασά. Οι Σουλιώτες 

συνέχισαν να μάχονται και μετά 

το θάνατο του και κατάφεραν να 

κρατήσουν το νεκρό σώμα. Τάφη-

κε με μεγαλοπρέπεια στην πόλη 

που υπερασπίστηκε το Μεσολόγ-

γι. 

ΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΤΙΣΤΑ 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 

Μάρκος Μπότσαρης 

Γρηγόριος Δικαίος ή Παπαφλέσσας 

Γεννήθηκε στην Πολιανή Μεσση-

νίας, φοίτησε στη Σχολή Δημητσά-

νας, και μόνασε στο μοναστήρι 

της Παναγιάς της Βελανιδιάς, 

στην Καλαμάτα, όπου πήρε το 

όνομα Γρηγόριος (παπάς Φλέσ-

σας εξ ού και το Παπαφλέσσας). 

Στην Κωνσταντινούπολη χειροτο-

νήθηκε αρχιμανδρίτης από τον 

πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄ με το 

εκκλησιαστικό Οφφίκιο «Δικαίος» 

Με αυτό το όνομα έγινε μέλος 

της Φιλικής εταιρείας και έτσι 

υπέγραφε όταν έγινε Υπουργός 

των Εσωτερικών και Αρχηγός της 

Αστυνομίας. 

Συμμετείχε στην προετοιμασία 

της Επανάστασης στη Μολδοβλα-

χία και τον Ιανουάριο του 1821 

στάλθηκε από τη Φιλική Εταιρεία 

στην Πελοπόννησο για να ξεσηκώ-

σει κι εκεί το λαό.  

Διόρισε Αρχιστράτηγο Πελοποννή-

σου τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη 

και πρωτοστάτησε στην απελευ-

θέρωση της Καλαμάτας στις 23 

Μαρτίου 1821. Διακρίθηκε για 

την ανδρεία του σε πολλές μάχες 

στην Πελοπόννησο και την Αρκα-

δία, έχοντας ως ορμητήριο τη 

μονή της Ρεκίτσας κοντά στο 

Δυρράχι. Μια από της μάχες αυ-

τές είναι και η μάχη στα Δερβενά-

κια, όπου μαζί με τον Νικηταρά 

και τον Υψηλάντη είχαν οριστεί 

από τον Κολοκοτρώνη να κρατή-

σουν το Αγιονόρι. Στο τέλος της 

μάχης όταν μοιράστηκαν τα λά-

φυρα ο Παπαφλέσσας πήρε την 

πολύτιμη γούνα του Τοπάλ πασά, 

την οποία από τότε δεν έβγαλε 

ποτέ μέχρι το τέλος της ζωής του. 

Συμμετείχε στην Α' και Β' Εθνοσυ-

νέλευση. Κατά τη διάρκεια του 

εμφυλίου πόλεμου υποστήριξε 

αυτούς που καταδίωξαν τον Κο-

λοκοτρώνη και τους άλλους πολε-
(Συνέχεια στη σελίδα 16) 

Παπαφλέσσας 
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Παπαφλέσσας 

μιστές και διορίστηκε Υπουργός 

Εσωτερικών και Αστυνομίας από 

την κυβέρνηση Κουντουριώτη. 

Όταν το 1825 ο Ιμπραήμ πασάς 

εισέβαλε στην Πελοπόννησο, πρώ-

τος ο Παπαφλέσσας ζήτησε να 

ελευθερωθούν οι φυλακισμένοι 

πολεμιστές, αλλά δεν εισακούστη-

κε. Έτσι αναγκάστηκε να εκστρα-

τεύσει ο ίδιος με 2000 άνδρες για 

να ανακόψει την προέλαση του 

Ιμπραήμ, και πήγε στο Μανιάκι 

της Μεσσηνίας. Στις 19 Μαΐου 

(Συνέχεια από τη σελίδα 15) όταν φάνηκαν τα αιγυπτιακά 

στρατεύματα, πολλοί από τους 

άνδρες του Παπαφλέσσα δια-

σκορπίστηκαν και έμεινε με 300 

(ή κατά άλλους 600) πολεμιστές.  

Στη Μάχη στο Μανιάκι στις 20 

Μαΐου, βρήκε τον θάνατο προ-

βάλλοντας ηρωική αντίσταση μαζί 

με τους λίγους άνδρες που του 

είχαν μείνει. Σύμφωνα με το θρύ-

λο, που αναφέρουν και ορισμένοι 

ιστορικοί της επανάστασης, μετά 

το τέλος της μάχης ο Ιμπραήμ 

ζήτησε από τους στρατιώτες του 

να αναζητήσουν και να βρουν το 

νεκρό σώμα του Παπαφλέσσα. 

Όταν εκείνοι το βρήκαν τους διέ-

ταξε να τοποθετήσουν πάνω στο 

ακέφαλο πτώμα το κεφάλι και να 

τον στήσουν σε μια βελανιδιά που 

βρισκόταν εκεί. Τότε ο Ιμπραήμ 

πλησίασε τον νεκρό Παπαφλέσσα 

και τον φίλησε στο μέτωπο σε 

ένδειξη αναγνώρισης της γενναιό-

τητας και του ανιδιοτελούς θάρ-

ρους του. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ 

Οδυσσέας Ανδρούτσος 

Γεννήθηκε στην Ιθάκη το 

1790.Έμεινε ορφανός από πατέ-

ρα σε πολύ μικρή ηλικία και αρχι-

κά κατατάχτηκε στο ναυτικό. Εκεί 

τον βρήκε ο Αλή πασάς όταν κα-

τέλαβε και πυρπόλησε την Πρέβε-

ζα και τον πήρε στην αυλή του. 

Τον διόρισε μάλιστα δερβέναγα 

της Ανατ.Στερεάς αλλά ο Οδυσσέ-

ας μυημένος στην Φιλική Εταιρεί-

α από το 1818, αφού άφησε στη 

θέση του τον Αθανάσιο Διάκο 

πήγε στα Ιωάννινα όπου ενθάρρυ-

νε και συμβούλευε τον Αλή στον 

πόλεμο εναντίον του σουλτάνου 

ώστε να διασκορπιστούν όσο το 

δυνατό περισσότερο οι τουρκικές 

δυνάμεις. 

Το 1821 ξεσήκωσε τους Γαλαξι-

διώτες. Στις 8 Μαΐου 1821 ανέ-

κοψε την προέλαση του Ομέρ 

Βρυώνη προς την Πελοπόννησο 

στο Χάνι της Γραβιάς όπου κλεί-

στηκε με 120 άνδρες. Μετά από 

αυτό ανακηρύχτηκε από τους 

οπλαρχηγούς αρχιστράτηγος της 

Στερεάς. Έλαβε μέρος στην μάχη 

της Ακράτας διαλύοντας τα υπο-

λείμματα της στρατιάς του Δρά-

μαλη. 

Οι συνεχείς προστριβές του όμως 

με τους πολιτικούς και κυρίως με 

τον Κωλέττη οδήγησαν στο να 

κατηγορηθεί ότι ερχόταν σε συμ-

φωνίες με τους Τούρκους. Ορι-

σμένοι υποστηρίζουν ότι μάλιστα 

ότι είχε έρθει σε συμφωνία με 

αντάλλαγμα το πασαλίκι της Στε-

ρεάς. 

Πάντως ο Οδυσσέας παραδόθη-

κε. Όμως έπεσε θύμα του εμφυλί-

ου καθώς ο φρούραρχος της Αθή-

νας Γκούρας με διαταγή της κυ-

βέρνησης τον μετέφερε στο 

φρούριο της Ακρόπολης (1825) 

όπου τον στραγγάλισε και τον 

έριξε από τον ιερό βράχο για να 

φανεί ότι σκοτώθηκε στην προ-

σπάθεια του να δραπετεύσει. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΚΕΝΤΕΡΙ 

Κωνσταντίνος Κανάρης 

Ο Κωνσταντίνος Κανάρης, που 

έζησε στα χρόνια της επανάστα-

σης του 1821, έπαιξε σημαντικό 

ρόλο σε αυτήν και μετέπειτα έγινε 

ναύαρχος και πολιτικός και διετέ-

λεσε 5 φορές πρωθυπουργός της 

Ελλάδος. Μεγάλωσε στα Ψαρά. 

Έχασε νωρίς τον πατέρα του κι 

έτσι άρχισε να δουλεύει σε πλοία. 

Όταν πέθανε ο θείος του, στου 

οποίου το πλοίο εργαζόταν, ανέ-

λαβε καπετάνιος του πλοίου σε 

ηλικία 20 ετών. Πήγε στην Οδησ-

σό το 1820 και ήξερε για τη Φιλι-

(Συνέχεια στη σελίδα 17) 

Οδυσσέας Ανδρούτσος 
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Κωνσταντίνος Κανάρης 

κή Εταιρεία αλλά δεν είχε γίνει 

μέλος της.  

Όταν έμαθε ότι ξέσπασε η επανά-

σταση στη Μολδοβλαχία, πήγε να 

πάρει μέρος στον πρώτο πολεμικό 

στόλο στα Ψαρά. Έκανε επιδρο-

μές στα μικρασιατικά παράλια 

και μετά εντάχθηκε στα πυρπολι-

κά. Το 1822, μετά την καταστρο-

φή της Χίου, ο Κανάρης ανατίνα-

ξε τη ναυαρχίδα του Καρά Αλή 

μαζί με τον Πιπίνο.  

Ο Κανάρης συνέχισε τις ανατινά-

ξεις εχθρικών πλοίων και μετείχε 

(Συνέχεια από τη σελίδα 16) στην αποτυχημένη προσπάθεια 

καταστροφής του αιγυπτιακού 

στόλου μέσα στο λιμάνι της Αλε-

ξάνδρειας (1825). 

Ο Κανάρης ήταν ένας από τους 

λίγους που ο Ιωάννης Καποδί-

στριας είχε εμπιστοσύνη. Ο Καπο-

δίστριας τον διόρισε διοικητή μιας 

ναυτικής μοίρας. Μετά από λίγο 

καιρό, απογοητευμένος από τον 

θάνατο του Καποδίστρια διέφυγε 

για ένα διάστημα στα Ψαρά. 

Όταν ήρθε στην Ελλάδα ο 

Όθωνας, τον διόρισε ναύαρχο. Ο 

Κανάρης έγινε υπουργός Ναυτι-

κών για πολλά χρόνια. Το 1864 

σχημάτισε κυβέρνηση η οποία 

παρέμεινε για έναν χρόνο. Παραι-

τήθηκε 75 χρονών. Το 1877 πέ-

θανε ενώ ήταν πρωθυπουργός.  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΚΚΑΣ 

Κωνσταντίνος Κανάρης 

Ανδρέας Μιαούλης 

Γεννήθηκε το 1769 στην Ύδρα 

και ήταν γιός του Δημητρίου Βώ-

κου όπως ήταν κι το πραγματικό 

του επίθετο. Το όνομα Μιαούλης 

το πήρε κατά μια εκδοχή από το 

όνομα ενός τουρκικού πλοίου που 

αγόρασε και λεγόταν " μιαούλ". Σε 

ηλικία 16 ετών έγινε καπετάνιος 

εμπορικού πλοίου που άνηκε στον 

πατέρα του. 

Κέρδισε πολλά χρήματα κατά την 

διάρκεια των Ναπολεόντιων πολέ-

μων "σπάζοντας" αρκετές φορές 

τον αγγλικό ναυτικό αποκλεισμό 

εφοδιάζοντας τα νότια γαλλικά 

παράλια και δίνοντας μάχες με 

πειρατές. Ναυπήγησε πολλά πλοί-

α και κατά την διάρκεια της επα-

νάστασης ορίστηκε ναύαρχος του 

υδραίικου στόλου. Τον Σεπτέμ-

βριο του 1821 κατέστρεψε το 

στόλο του Καρά—Αλή. Στις 20 

Φεβρουαρίου 1822 αντιμετώπισε 

τον τουρκικό στόλο στη ναυμαχία 

της Πάτρας και θριάμβευσε ενώ 

έλαβε μέρος στις ναυμαχίες της 

Χίου, των Σπετσών, των Ψαρών, 

του λιμανιού της Μεθώνης και 

της Σούδας. Ίσως η μεγαλύτερη 

στάθηκε η ναυμαχία του Γέροντα 

όπου επικεφαλής 70 πλοίων και 

6.000 ναυτών κατανίκησε τον 

τουρκοαιγυπτιακό στόλο σώζο-

ντας την Σάμο. 

Στις 20 Νοεμβρίου 1825 

"έσπασε" τον τουρκικό αποκλει-

σμό και εφοδίασε την φρουρά 

του Μεσολογγίου με τρόφιμα κι 

πολεμοφόδια. 

Με το τέλος της επανάστασης ο 

Καποδίστριας του ανάθεσε την 

αρχηγία του ελληνικού στόλου. 

Αργότερα οι διαφωνίες του με τον 

κυβερνήτη, τον οδήγησαν στην 

μοναδική ίσως πράξη που τον 

στιγμάτισε καθώς κατά την διάρ-

κεια του κινήματος εναντίον του 

Καποδίστρια (1831) δεν δίστασε 

να πυρπολήσει την νεοαποκτηθεί-

σα φρεγάτα "Ελλάς" και την κορ-

βέτα " Ύδρα" που βρισκόταν στο 

λιμάνι του Πόρου. Για αυτή του 

την ενέργεια δίκαια κατακρίθηκε 

αλλά μετά τον θάνατο του κυβερ-

νήτη αμνηστεύθηκε.  

Ήταν ένας από την τριμελή ελλη-

νική αντιπροσωπεία που μετέβη 

στο Μόναχο για να προσφέρει το 

στέμμα στον Όθωνα. Κατά την 

διάρκεια της βασιλείας ορίστηκε 

αρχηγός του διευθυντηρίου του 

στόλου και το 1834 έλαβε το 

παράσημο του Μεγαλόσταυρου 

του Σωτήρα και τον τίτλο του συμ-

βούλου της επικρατείας. Πέθανε 

στις 11 Ιουλίου του 1835 στον 

Πειραιά από φυματίωση και τά-

φηκε στην ακτή που σήμερα 

"φέρει" το όνομά του, την ακτή 

"Μιαούλη". Το 1952 τα οστά του 

μεταφέρθηκαν σε μνημείο στη 

σχολή ναυτικών δοκίμων. 

ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΠΟΥΛΙΑ  

Ανδρέας Μιαούλης 
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Ιάκωβος Τομπάζης 

Γεννή-

θηκε 

στην 

Ύδρα 

και 

ήταν 

γιος 

του 

Νικό-

λαου 

Για-

κουμάκη. Η οικογένεια το 1816 

μετονομάστηκε σε «Τομπάζη», 

όνομα το οποίο προήλθε από το 

είδος του πλοίου (ονομαζόταν 

τουμπάζι) των αδελφών Ιάκωβου 

και Μανώλη Τομπάζη . Ακολούθη-

σε από μικρός το ναυτικό βίο και 

με ασχολήθηκε επιτυχώς με την 

ναυτιλία, τη ναυπηγική τέχνη και 

το εμπόριο όπως διαπιστώνεται 

από τα χειρόγραφά του. 

Το 1818 μυήθηκε στην Φιλική 

Εταιρεία στην Κωνσταντινούπολη 

από τον Παναγιώτη Σέκερη και 

είχε συνεργασία με τους πρωτερ-

γάτες της επανάστασης. Με τηνέ-

ναρξη της επανάστασης στην 

Ύδρα, ο Ιάκωβος Τομπάζης ορί-

στηκε πρώτος ναύαρχος του Υ-

δραϊκού στόλου με απόφαση 

όλων των Υδραίων πλοιάρχων και 

ορκίστηκε στις 28 Απριλίου 1821 

πάνω στη ναυαρχίδα Θεμιστο-

κλής.  

Για τον αγώνα αφιέρωσε όλη την 

περιουσία του ενώ πρόσφερε και 

τα τέσσερα πλοία του, τα οποία 

τα μετέτρεψε σε πολεμικά. Ήταν 

ο πρώτος που εισηγήθηκε την 

χρήση πυρπολικών, τα οποία απο-

δείχτηκαν τρομερά όπλα στον 

Αγώνα του 1821.  

Συμμετείχε στην επιχείρηση εξέ-

γερσης της Χίου η οποία όμως 

δεν είχε το αναμενόμενο αποτέλε-

σμα. Επίσης διηύθυνε την ναυμα-

χία της Ερεσσού, όπου συντελέ-

στηκε η πρώτη ναυτική επιτυχία 

του Αγώνα. Στη συνέχεια έσπευσε 

στις Κυδωνίες ώστε να σώσει τον 

άμαχο πληθυσμός τους από την 

εκδικητική μανία των Τούρκων. 

Τον Ιούλιο του 1821 συμμετείχε 

επίσης στην εκστρατεία διάσωσης 

της Σάμου, όπου ο Οθωμανικός 

στόλος επιχείρησε πολιορκία του 

επαναστατημένου νησιού. Κατά 

τη διάρκεια της επανάστασης 

συμμετείχε ως πληρεξούσιος της 

Ύδρας σε διάφορες Εθνοσυνελεύ-

σεις. 

Πέθανε το 1829 στην Ύδρα και 

ενταφιάστηκε με μεγάλες τιμές. 

Είχε έναν γιο, τον Γεώργιο Τομπά-

ζη (1809-1892), υποναύαρχο, 

ναυπηγό και υπουργό επί των 

ναυτικών.η κ.ά. 

ΜΑΡΙΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ -  

ΔΑΝΑΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ  

Ιάκωβος Τομπάζης 

Γιάννης Μακρυγιάννης 

Γεννήθηκε 

το 1797 και 

το πραγμα-

τικό του 

όνομα ήταν 

Γιάννης 

Τριανταφύλ-

λου. Μα-

κρυγιάννης 

ονομάστηκε από τους συναγωνι-

στές του λόγο του ψηλού αναστή-

ματος του. Τα παιδικά του χρόνια 

τα πέρασε στην Λιβαδιά με την 

μητέρα του αφού οι Τούρκοι εί-

χαν σκοτώσει τον πατέρα του. Το 

1811 πήγε στην Άρτα όπου 

άρχισε να ασχολείται με το εμπό-

ριο φτιάχνοντας μια μικρή πε-

ριουσία την οποία και διέθεσε εξ 

ολοκλήρου στον Αγώνα. 

Πήρε μέρος σε πολλές μάχες και 

ήταν ο ήρωας της μάχης στους 

Μύλους κατά την οποία ανακόπη-

κε η προέλαση του Ιμπραήμ. Υπε-

ράσπισε την Ακρόπολη και πολέ-

μησε στο Φάληρο όπου σκοτώθη-

κε ο Καραισκάκης. Κατά τον εμ-

φύλιο προσπαθούσε να συμφιλιώ-

σει τις αντιμαχόμενες πλευρές. 

Με τον ερχομό του Καποδίστρια 

έγινε αρχηγός της εκτελεστικής 

δύναμης απο το 1828-1830 

ήρθε όμως σε ρήξη με τον κυβερ-

νήτη. Παρόλα αυτά ο Καποδί-

στριας πάντοτε αναγνώριζε την 

ανιδιοτέλεια και την τιμιότητα 

του. 

Μετά τον θάνατο του κυβερνήτη 

έγινε θερμός υποστηρικτής ενός 

συνταγματικού καθεστώτος και 

εχθρός του Αυγουστίνου Καποδί-

στρια. Το 1843 πήρε μέρος στην 

επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 

που περιόρισε την βαυαρική απο-

λυταρχία και έθεσε τα θεμέλια για 

την ψήφιση Συντάγματος. Το 

1852 συνελήφθη με την κατηγο-

ρία ότι σχεδίαζε την δολοφονία 

του Όθωνα και καταδικάστηκε σε 

θάνατο. 

Το 1854 του δόθηκε χάρη βγήκε 

όμως από την φυλακή το 1864 

και λίγο αργότερα πέθανε. 

Ο Μακρυγιάννης είναι γνωστός 

πέρα από τους αγώνες του για τα 

απομνημονεύματα του τα οποία 

είναι ίσως αυτά που αγγίζουν πε-

ρισσότερο τον αναγνώστη με την 

απλή γραφή τους. 

ΜΑΡΙΛΙΑ ΓΑΝΤΖΙΔΗ 

ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΑΛΑΒΡΟΥ 
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Η κατάληψη της Τριπολιτσάς 

Ενώ η Επανάσταση του 1821 

είχε ξεκινήσει και παρά τις αρχι-

κές επιτυχίες των Ελλήνων, ήταν 

φανερό ότι έλειπε ένα σχέδιο. Ο 

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης πρότει-

νε να πολιορκήσουν την Τριπολι-

τσά, που ήταν η κεντρική διοικητι-

κή, εμπορική και στρατιωτική 

έδρα των Τούρκων στην Πελοπόν-

νησο. Πίστευε πως αν οι Έλληνες 

κατόρθωναν να την κυριεύσουν, 

θα αποδυναμώνονταν και τα υπό-

λοιπα κάστρα της περιοχής.  

Έτσι, επαναστάτες με επικεφαλής 

τον Κολοκοτρώνη κινήθηκαν 

προς την Τριπολιτσά, έστησαν 

στρατόπεδα στα βουνά γύρω από 

αυτήν και η πολιορκία άρχισε. 

Μετά την ήττα των Τούρκων στο 

Βαλτέτσι, κοντά στην Τριπολιτσά, 

οι Έλληνες αγωνιστές μπόρεσαν 

να προωθηθούν πιο κοντά στην 

πόλη. 

Στην πολιορκία συμμετείχε και ο 

Δημήτριος Υψηλάντης, που είχε 

αναλάβει την αρχηγία του Αγώνα, 

ενώ τα τέσσερα κεντρικά στρατό-

πεδα διηύθυναν ο Κολοκοτρώνης, 

ο Αναγνωσταράς (Αναγνώστης 

Παπαγεωργίου), ο Παναγιώτης 

Γιατράκος και ο Πετρόμπεης 

Μαυρομιχάλης. Επίσης, είχαν 

σταλεί ελληνικές δυνάμεις στα 

Μέγαρα, για να εμποδίσουν τουρ-

κικές ενισχύσεις να φτάσουν στην 

Τριπολιτσά από την Αθήνα. 

Όσο περνούσε ο καιρός, η πολιορ-

κία γινόταν πιο στενή. Στην πόλη 

τα τρόφιμα λιγόστεψαν και 

άρχισε η διχόνοια. Η Τριπολιτσά 

έπεσε στα χέρια των επαναστα-

τών στις 23 Σεπτεμβρίου του 

1821. Ακολούθησαν σφαγές και 

λεηλασίες. Οπλισμένοι οι Έλληνες, 

μπήκαν στην πόλη χτυπώντας 

τους Τούρκους, που οχυρώθηκαν 

στα σπίτια τους. Οι Οθωμανοί που 

κλείστηκαν στον κεντρικό πύργο, 

τη Μεγάλη Τάπια, παραδόθηκαν 

έπειτα από τρεις ημέρες από 

έλλειψη νερού. 

ΦΑΙΔΡΑ ΚΑΤΣΙΡΗ 

Η μάχη στα Δερβενάκια 

Η Μάχη των Δερβενακίων ήταν 

μία από τις σημαντικότερες μά-

χες που πραγματοποιήθηκαν κα-

τά την Ελληνική Επανάσταση του 

1821, με νικηφόρα έκβαση για 

τους Έλληνες και μεγάλη κατα-

στροφή 

των οθωμανικών δυνάμεων υπό 

τον αρχιστράτηγο Μαχμούτ πασά 

Δράμαλη. Η μάχη αυτή δόθηκε 

στις 26 Ιουλίου 1822, σε δύο από 

τα τέσσερα μικρά ορεινά περά-

σματα (δερβενάκια), μεταξύ Κο-

ρίνθου και κοιλάδας Άργους, εξ 

ου και η ονομασία της. Εκεί  ο 

Κολοκοτρώνης  είχε αναγκάσει 

τους Τούρκους να οδηγηθούν, 

στην προσπάθειά τους να επι-

στρέψουν στην Κόρινθο για ανε-

φοδιασμό, αφού τους απέκλισε 

τον δρόμο προς τη Τριπολιτσά 

(Τρίπολη), καίγοντας τη γη και 

μην αφήνοντας τους εφόδια. 

Άλλο αποτέλεσμα της μάχης αυ-

τής ήταν η ενίσχυση της φήμης 

του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, η 

οποία φόβισε τους τότε πολιτι-

κούς αντιπάλους του. Ήταν η 

ήττα ενός τεράστιου στρατού, 

που όταν εισέβαλε στην Πελοπόν-

νησο είχε προκαλέσει τον τρόμο 

στους Έλληνες.  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 

ΣΠΥΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 

Οι πολιορκίες του Μεσολογγίου 

Η πρώτη πολιορκία του Μεσολογ-

γίου ήρθε ως συνέχεια της ήττας 

των Ελλήνων στο Πέτα και άρχισε 

στις 25 Οκτωβρίου του 1822 και 

τελείωσε στις 31 Δεκεμβρίου του 

1822. 

Τον Απρίλιο του 1825 ξεκίνησε η 

δεύτερη πολιορκία του Μεσολογ-

γίου από τα στρατεύματα του 

Κιουταχή. 

Μετά την αποτυχία του Κιουταχή 

να κυριεύσει την πόλη ξεκίνησε η 
τρίτη πολιορκία με επικεφαλής 

των τουρκικών στρατευμάτων 

αυτή τη φορά τον Ιμπραήμ από 

τον Δεκέμβριο του 1825 ως τον 

Απρίλιο του 1826 .  

Παρά την ηρωική αντίσταση των 

Μεσολογγιτών και την τελική 

έξοδό τους από την πόλη, το Με-

σολόγγι τελικά κυριεύθηκε τον 

Απρίλιο του 1826.  

Η έξοδος του Μεσολογγίου στά-

θηκε μια από τις κορυφαίες στιγ-

μές της ελληνικής Επανάστασης, 

προκαλώντας βαθιά συγκίνηση σ' 

ολόκληρο τον κόσμο. 

ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
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Η μάχη στο Χάνι της Γραβιάς 

Μια από τις πιο γνωστές μάχες 

της Επανάσταση του 1821 είναι 

αυτή στο Χάνι της Γραβιάς, που 

έγινε στις 8 Μαΐου του 1821 και 

είχε νικητές τους Έλληνες. 

Στις 3 Μαΐου του 1821, ο Αν-

δρούτσος έφθασε στη Γραβιά με 

μία ομάδα από 102 άνδρες. Εξή-

γησε στους επαναστάτες πως ό,τι 

κι αν γινόταν έπρεπε να σταματή-

σουν τον εχθρό και γι’ αυτό τούς 

πρότεινε να κλειστούν στο Χάνι, 

ώστε να μην μπορούν να υποχω-

ρήσουν και να αναγκαστούν να 

πολεμήσουν για να σταματήσουν 

τον Ομέρ Βρυώνη. Όμως ούτε ο 

Πανουργιάς, ούτε ο Δυοβουνιώ-

της, που ήταν μαζί του, δέχτηκαν. 

Τελικά, χωρίστηκαν σε 3 τμήμα-

τα: το ένα έπιασε τα υψώματα 

στα αριστερά του δρόμου, το 

άλλο τα υψώματα στα δεξιά του 

κι όσοι ήθελαν θα κλείνονταν μαζί 

με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο μέσα 

στο Χάνι.  

Ο Ομέρ Βρυώνης εύκολα έδιωξε 

τα τμήματα στα αριστερά και στα 

δεξιά του δρόμου και ζήτησέ από 

τον Ανδρούτσο να παραδοθεί. 

Όμως ο Ανδρούτσος δεν δέχτηκε 

και σκότωσε τον Τούρκο αγγελιο-

φόρο. Αυτό έδωσε το σύνθημα 

της μάχης. Οι Τούρκοι επιτέθη-

καν, αλλά αποκρούσθηκαν με 

μεγάλες απώλειες και αναγκάστη-

καν να υποχωρήσουν. Επειδή οι 

τρεις πρώτες τουρκικές επιθέσεις 

αποκρούστηκαν με μεγάλες απώ-

λειες για τον εχθρό, ο Ομέρ 

Βρυώνης διέταξε να φέρουν κα-

νόνια για να ανατινάξει το χάνι. 

Οι Έλληνες, που είχαν καταλάβει 

το σχέδιο των Τούρκων, τη νύχτα, 

αφού είχαν πετύχει γενναία αντί-

σταση καθυστερώντας ταυτόχρο-

να τον εχθρό, κατάφεραν να ε-

γκαταλείψουν κρυφά το Χάνι περ-

νώντας ανάμεσα από τούς ε-

χθρούς. Η έξοδος αυτή τους στοί-

χισε μόνο 6 νεκρούς σε αντίθεση 

με τους 300 νεκρούς Τούρκους 

και 200 τραυματίες. Το αποτέλε-

σμα ήταν για λίγο καιρό, τουλάχι-

στον, ένας σοβαρός κίνδυνος για 

την Πελοπόννησο να εκλείψει. Ο 

Οδυσσέας Ανδρούτσος αναγνωρί-

σθηκε απ' όλους ως αναμφισβή-

τητος ηγέτης της Ανατολικής Στε-

ρεάς.  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΚΚΑΣ 

Α΄ εμφύλιος πόλεμος 

Από την αρχή της Επανάστασης 

άρχισαν να δημιουργούνται οι 

πρώτες διαμάχες για το ποιος θα 

έχει την αρχηγία και την εξουσία, 

όχι μόνο στον Αγώνα αλλά και στο 

ελεύθερο ελληνικό κράτος που 

όλοι ήλπιζαν πως θα αποκτούσαν 

σε λίγα χρόνια. 

Αρχικά, την πολιτική εξουσία του 

Αγώνα κατέλαβαν οι άνθρωποι 

που μέχρι τότε διοικούσαν τις 

πόλεις και τα χωριά: οι πρόκριτοι, 

οι κοτζαμπάσηδες και οι κάθε 

λογής ισχυροί (Πελοποννησιακή 

Γερουσία, κλπ.). 

Από τους πρώτους όμως κιόλας 

μήνες της Επανάστασης οι κλε-

φταρματολοί, με τις νίκες τους 

εναντίον των Τούρκων, απέκτη-

σαν κύρος και αίγλη ανάμεσα 

στον απλό λαό. Έτσι, ήταν φυσικό 

να θέλουν και οι οπλαρχηγοί να 

συμμετέχουν στην εξουσία και 

την διαχείριση των κοινών υποθέ-

σεων. 

Αυτή η αντίθεση, μεταξύ των αρ-

χόντων που είχαν από παλιά την 

εξουσία και των οπλαρχηγών που 

άρχισαν να διακρίνονται στις μά-

χες και θεωρούσαν αυτονόητο 

δικαίωμά τους την συμμετοχή 

τους στα κοινά, οδήγησε, το 

1823, σε εμφύλια σύγκρουση 

τους Έλληνες. 

Οι αντιθέσεις είχαν φανεί καθαρά 

από τις εργασίες της Β΄ Εθνοσυ-

νέλευσης, με τις τρεις παρατάξεις 

που δημιουργήθηκαν από τους 

κοτζαμπάσηδες, τους Υδραίους 

εφοπλιστές και τους Κολοκοτρω-

ναίους, και με τα τρία κόμματα 

που ιδρύθηκαν στην συνέχεια: το 

αγγλικό, το γαλλικό και το ρωσικό. 

Στην πρώτη φάση του εμφυλίου 

συγκρούστηκαν δύο ομάδες: Η 

πρώτη ομάδα, από την πλευρά 

του Βουλευτικού, είχε επικεφαλής 

τον Κολοκοτρώνη, και η δεύτερη, 

από την πλευρά του Εκτελεστικού 

(της κυβέρνησης δηλαδή) είχε 

επικεφαλής τον Αλέξανδρο Μαυ-

ροκορδάτο. 

Όταν ο τελευταίος εξασφάλισε 

την υποστήριξη των αρχόντων 

της Πελοποννήσου και της Ύδρας, 

ο Κολοκοτρώνης αναγκάστηκε να 

υποχωρήσει.  

 

ΙΡΙΔΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ 
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Β΄Εμφύλιος Πόλεμος 

Κατά τη δεύτερη φάση του εμφυ-

λίου πολέμου, ο Μαυροκορδάτος 

και οι Υδραίοι καραβοκύρηδες 

συμμάχησαν με τον Ιωάννη Κω-

λέττη, που επηρέαζε πολλούς 

οπλαρχηγούς της Στερεάς Ελλά-

δας και απέκλεισαν τους Πελο-

ποννήσιους από την εξουσία. 

Εκείνοι αντέδρασαν και ξεσηκώ-

θηκαν. Οι Στερεοελλαδίτες, που 

είχαν πάει με το μέρος του Κω-

λέττη και του Μαυροκορδάτου, 

άρα ήταν εναντίον του Κολοκο-

τρώνη, επιτέθηκαν και λεηλάτη-

σαν την βόρεια Πελοπόννησο, 

αναγκάζοντας τους Πελοποννή-

σιους να συνθηκολογήσουν. 

Στις αρχές του 1825 οι νικητές 

του εμφυλίου έκλεισαν στις φυλα-

κές της Ύδρας τον Κολοκοτρώνη. 

Το επόμενο διάστημα φυλάκισαν 

και τον Οδυσσέα Ανδρούτσο στην 

Ακρόπολη της Αθήνας, ο οποίος 

λίγο καιρό αργότερα (5 Ιουνίου 

1825) δολοφονήθηκε. 

Στον εμφύλιο πόλεμο νίκησαν οι 

κοτζαμπάσηδες και οι Υδραίοι 

εφοπλιστές, και η Επανάσταση 

στερήθηκε έμπειρων και άξιων 

οπλαρχηγών, όπως ήταν ο Κολο-

κοτρώνης.  

Ο απελευθερωτικός Αγώνας απο-

δυναμώθηκε, και μάλιστα σε μία 

κρίσιμη στιγμή κατά την οποίαν οι 

Τούρκοι αναδιοργανώνονταν για 

να καταπνίξουν την Ελληνική Ε-

πανάσταση, συμμαχώντας με 

τους Αιγυπτίους. 

ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΦΩΤΙΟΥ 

Χρονολόγιο της Επανάστασης του 1821 

1814 

Ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας 

1821 

Σύσκεψη κληρικών, προεστών και 

καπεταναίων με τον Παπαφλέσσα 

και τον Π. Πατρών Γερμανό στο 

Αίγιο με θέμα την κήρυξη της 

Επανάστασης. 

Στο Κισινάου, πρωτεύουσα της 

Βεσσαραβίας, Ο Υψηλάντης παίρ-

νει την απόφαση για την κήρυξη 

της Ελληνικής Επανάστασης. 

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης συγκρο-

τεί στη Μολδοβλαχία τον «Ιερό 

Λόχο» . 

Ορκωμοσία των οπλαρχηγών και 

προκρίτων στην Αγία Λαύρα. 

Αναγγέλλεται επίσημα στις Ευρω-

παϊκές Κυβερνήσεις η έναρξη της 

Επανάστασης. 

Κατάληψη Καλαμάτας  

Ο Επίσκοπος Παλαιών Πατρών 

Γερμανός κηρύσσει την Έναρξη 

της Επανάστασης στην πλατεία 

Αγίου Γεωργίου Πατρών. 

Δύναμη 300 Μανιατών υπό τον 

Θ. Κολοκοτρώνη δίνει την πρώτη 

μάχη του Αγώνα στον Άγιο Αθανά-

σιο της Καρύταινας και νικά τους 

1700 Τούρκους της περιοχής  

Απαγχονισμός του Πατριάρχη 

Γρηγορίου Ε΄. 

Μάχη στη γέφυρα της Αλαμάνας, 

θάνατος Αθανάσιου Διάκου. 

Μάχη στο Χάνι της Γραβιάς. 

Μάχη στο Βαλτέτσι. 

Μάχη στα Δολιανά. 

Το Μεσολόγγι κηρύσσει την Επα-

νάσταση. 

Μάχη στο Δραγατσάνι, κατά την 

οποία οι Ιερολοχίτες με επικεφα-

λής τον Νικόλαο Υψηλάντη παρέ-

μειναν ακλόνητοι στις θέσεις τους 

και έπεσαν ηρωικά για την ελευ-

θερία της σκλαβωμένης Ελλάδας. 

Μάχη στο Σκουλένι της Μολδο-

βλαχίας (Αθ. Καρπενησιώτης). 

Μάχη στη Μονή Σέκου (Γ. Ολύ-

μπιος – Ι. Φαρμάκης). 

Άλωση της Τρίπολης. 

1822 

Α΄ Εθνοσυνέλευση - «Προσωρινόν 

Πολίτευμα». 

Ναυμαχία Πατρών και νίκη των 

Ελλήνων.. 

Καταστροφή της Χίου. 

Ανατίναξη της Τουρκικής Ναυαρ-

χίδας στο λιμάνι της Χίου από τον 

Κων/νο Κανάρη. 

Μάχη του Πέτα. 

Μάχη στα Δερβενάκια. 

1823 

Συνέρχεται στο Άστρος Κυνουρί-

ας η Β΄ Εθνοσυνέλευση. 

1824 

Καταστροφή της Κάσου. 

Καταστροφή των Ψαρρών. 

Ναυμαχία στον κόλπο του Γέρο-

ντα και νίκη των Ελλήνων.. 

1825 

Μεγάλη νίκη των Ελλήνων κατά 

ισχυρών τουρκικών δυνάμεων στο 

Λεβίδι Αρκαδίας.  

(Συνέχεια στη σελίδα 22) 
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Χρονολόγιο της Επανάστασης του 1821 

Μάχη στο Μανιάκι - Παπαφλέσ-

σας. 

Δολοφονία Μπουμπουλίνας. 

Ναυμαχία μεταξύ Ελληνικού και 

Τουρκικού Στόλου έξω από το 

λιμάνι της Σούδας και νίκη των 

Ελλήνων. 

Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δολοφο-

νείται στην Ακρόπολη της Αθήνας. 

Οι Δ. Υψηλάντης και Κ. Μαυρομι-

χάλης με 480 άνδρες αντιμετωπί-

ζουν τους 6.000 Αιγυπτίους του 

(Συνέχεια από τη σελίδα 21) Ιμπραήμ στους Μύλους του 

Άργους και πετυχαίνουν μεγάλη 

νίκη. 

1826 

Έξοδος των πολιορκημένων και 

πτώση του Μεσολογγίου. 

Μάχη της Βέργας (Μάνης) και 

νίκη των Ελλήνων εναντίον των 

δυνάμεων του Ιμπραήμ Πασά. 

1827 

Πεθαίνει ο Γεώργιος Καραϊσκά-

κης. 

Οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις, 

Αγγλία, Ρωσία και Γαλλία, υπογρά-

φουν τη συνθήκη του Λονδίνου – 

Αυτονομία της Ελλάδος. 

Ναυμαχία Ναυαρίνου. 

1828 

Άφιξη του Καποδίστρια στο Ναύ-

πλιο ως πρώτου Κυβερνήτη της 

Ελλάδας. 

(Συνέχεια στη σελίδα 23) 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

1)Στις 25 Μαρτίου γιορτάζουμε κάθε χρόνο την 

__________ του 1821. 4)Αλλιώς ο Γέρος του Μο-

ριά. 5)Εκεί που έμεναν οι Σουλιώτες. 7)Το όνομα 

της Μπουμπουλίνας. 8)Το 1822 έγινε η καταστρο-

φή της ____. 9)Τον Αύγουστο του1824 ο Α. 

________ νίκησε τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο στον 

κόλπο του Γέροντα χάρη στα πυρπολικά. 12)Η επο-

χή που πέθανε ο Α. Διάκος. 13)Το 1821 πολεμήσα-

με τους ________. 16)Όταν σήκωσαν τον νεκρό 

__________ και τον έδεσαν πάνω σε ένα δέντρο, 

έσκυψε ο Ιμπραήμ και τον φίλησε λέγοντάς ότι εί-

ναι κρίμα να πεθαίνουν τόσο γενναία παλικάρια. 

18)Το 1796 _________ η Μαντώ Μαυρογένους. 

19)Στη μάχη στο Δραγατσάνι οι Έλληνες υπέστη-

σαν ____. 

ΚΑΘΕΤΑ 

2)Ο Κ. Κανάρης κι ο Α. _______ κατέστρεψαν την 

ναυαρχίδα του ναυάρχου Καρά Αλή 3) Τα λάθη του 

Α. _____________ οδήγησαν στην ήττα των Ελλή-

νων στη μάχη του Πέτα. 6)Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος 

πάλεψε και καθυστέρησε την πορεία του Ομέρ 

Βρυώνη στη μάχη στο χάνι της _______. 10)Από 

εκεί καταγόταν ο Κ. Κανάρης. 11)Το όνομα του 

Καποδίστρια. 14)Στη μάχη της Αλαμάνας ο Α. Διά-

κος ________. 15)Οι Έλληνες επαναστάτες έπρεπε 

να αντιμετωπίσουν την _________ αυτοκρατορία. 

17)Η επανάσταση ________ στην Πελοπόννησο. 

20)Οι Έλληνες που σκοτώθηκαν στη μάχη στο χάνι 

της Γραβιάς. 

Το σταυρόλεξο της Επανάστασης του 1821 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΚΚΑΣ 
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Πεθαίνει στη Βιέννη ο Γεν. Αρχη-

γός της Φιλικής Εταιρείας Αλέξαν-

δρος Υψηλάντης. 

1829 

Μάχη της Πέτρας. 

1830 

Το Πρωτόκολλο της ανεξαρτησί-

ας του Ελληνικού κράτους 

(Συνέχεια από τη σελίδα 22) (γνωστό και ως Πρωτόκολλο του 

Λονδίνου του 1830) υπογράφτη-

κε από 

τις Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία στις 

3 Φεβρουαρίου του 1830. 

ΖΩΗ ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΝΑΤΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ 

ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ 

ΦΑΙΔΡΑ ΚΑΤΣΙΡΗ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 

ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΠΟΥΛΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ 

ΕΡΟΣ ΧΑΣΑΝΑΙ 

ΠΡΟΣΩΠΑ 

Ηρόδοτος 

Ο Ηρόδοτος (περ. 484 π.Χ. - 425 

π.Χ./410 π.Χ.) ήταν αρχαίος 

Έλληνας ιστορικός, περιηγητής, 

και γεωγράφος του 5ου αιώνα 

π.Χ..  

Θεωρείται ο θεμελιωτής της επι-

στήμης της ιστορίας. Το μόνο 

έργο που έχει συγγράψει φαίνεται 

να είναι οι «Ιστορίαι». Πρόκειται 

για ένα αρχείο της ιστορίας σχετι-

κά με τους πολέμους μεταξύ Ελ-

λήνων και Περσών, συμπεριλαμ-

βανομένων πλούσιων γεωγραφι-

κών και 

εθνο-

γραφικών πληροφοριών.  

Παρόλο που κάποιες από τις ιστο-

ρίες του ήταν ευφάνταστες και 

άλλες ανακριβείς, ο ίδιος αναφέ-

ρει πως κατέγραφε μόνο ότι του 

έλεγαν και ήταν συνήθως σωστός 

στις πληροφορίες του. Πέρα από 

τη σπουδαιότητα του Ηροδότου 

ως ιστορικού, λίγα είναι γνωστά 

για την προσωπική του ζωή. Ο 

Ηρόδοτος χαρακτηρίστηκε για 

πρώτη φορά από τον Κικέρωνα 

ως Πατέρας της Ιστορίας. 

Στο έργο του φαίνεται επίσης να 

ασχολήθηκε με τη γεωλογία, τη 

βοτανική, τη χημεία και την ιατρι-

κή. Αναφέρεται ιδιαίτερα από τον 

Ιωάννη Στοβαίο. 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΚΑΡΣΑΒΒΑ 

Θουκυδίδης 

Ο Θουκυδίδης του Ολόρου ο Αλι-

μούσιος (460 π.Χ.- 399 π.Χ.) ήταν 

αρχαίος Έλληνας ιστορικός, γνω-

στός για τη συγγραφή της Ιστορί-

ας του Πελοποννησιακού Πολέ-

μου.  

Πρόκειται για ένα κλασικό ιστορι-

κό έργο, το πρώτο στο είδος του, 

που αφηγείται με τεκμηριωμένο 

τρόπο τα γεγονότα του Πελοπον-

νησιακού Πολέμου (431 - 404 

π.Χ.), μεταξύ της Αθήνας και της 

Σπάρτης.  

Ο Θουκυδίδης έζησε ως το τέλος 

του πολέμου, όπως λέει ο ίδιος 

στο Ε 26 της Ιστορίας, αλλά δεν 

πρόλαβε να ολοκληρώσει τη συγ-

γραφή του έργου.  

Το έργο του άσκησε μεγάλη επιρ-

ροή σε ιστορικούς και μελετάται 

ως σήμερα από πολιτικούς επι-

στήμονες, καθώς θεωρείται ο 

πατέρας του πολιτικού ρεαλισμού 

ως προσέγγιση στη μελέτη των 

διεθνών σχέσεων. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/3_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1830
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ΠΡΟΣΩΠΑ 

Γαλιλαίος 

Ο Γαλιλαίος 

(1564—

1642) 

ήταν Ιτα-

λός Φυσι-

κός, Μαθη-

ματικός, 

Αστρονό-

μος και Φιλόσοφος. Συνέβαλε 

σημαντικά στην επανάσταση των 

Επιστημών τον 17ο αιώνα. Ανα-

φέρεται ως πατέρας της σύγχρο-

νης αστρονομίας και υποστήριξε 

ότι η Γη και οι άλλοι πλανήτες 

στρέφονται γύρω από τον Ήλιο. 

Απέκτησε έτσι πολλούς εχθρούς 

και κυρίως τη Ρωμαιοκαθολική 

Εκκλησία η οποία τον θεώρησε 

αιρετικό. 

Ο Γαλιλαίος βελτίωσε το τηλεσκό-

πιο, ανακάλυψε τέσσερις δορυφό-

ρους του Δία και τις ηλιακές κηλί-

δες, διατύπωσε τον νόμο της βα-

ρύτητας και τον νόμο του εκκρε-

μούς, εφηύρε ένα θερμόμετρο, 

ένα υπολογιστικό διαβήτη και 

πολλά ακόμα στην αστρονομία. 

Από την ιστορία του Γαλιλαίου 

έμεινε παροιμιώδης η φράση του 

«και όμως κινείται». Ο τάφος του 

βρίσκεται στον καθεδρικό ναό 

της Φλωρεντίας. 

Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία απο-

κατέστησε τον Γαλιλαίο το 1992. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 

Ελ Γκρέκο 

 Ο Δομήνικος Θεοτοκόπου-

λος (1541 – 7 Απριλίου 1614), 

γνωστός επίσης με τo ισπανικό 

προσωνύμιο El Greco, δηλαδή Ο 

Έλληνας, ήταν Kρητικός ζωγρά-

φος, γλύπτης και  αρχιτέκτονας 

της Ισπανικής Αναγέννησης.  

Εκπαιδεύτηκε αρχικά 

ως αγιογράφος στην Κρήτη, που 

αποτελούσε τότε τμήμα της ενετι-

κής επικράτειας, και αργότερα 

ταξίδεψε στη Βενετία. Στην Ιταλία 

επηρεάστηκε από τους μεγαλύτε-

ρους δασκάλους της ιταλικής 

τέχνης, όπως τον Τιντορέττο και 

τον Τιτσιάνο, του οποίου υπήρξε 

μαθητής, υιοθετώντας στοιχεία 

από τον μανιερισμό. 

Το 1577 εγκαταστάθηκε 

στο Τολέδο, όπου έζησε μέχρι το 

τέλος της ζωής του και ολοκλήρω-

σε ορισμένα από τα πιο γνωστά 

έργα του. 

  Υφολογικά, η τεχνοτροπία του 

Ελ Γκρέκο θεωρείται έκφραση 

της Βενετικής Σχολής και του 

μανιερισμού όπως αυτός διαμορ-

φώθηκε στο δεύτερο μισό του 

16ου αιώνα.  

Η μπαρόκ τεχνοτροπία που εκτό-

πισε τον μανιερισμό, αλλά και τα 

αμέσως μεταγενέστερα καλλιτε-

χνικά ρεύματα που δεν αντιμετώ-

πισαν ευμενώς το ύφος του και 

είχαν ως αποτέλεσμα να αγνοηθεί 

το έργο 

του  Ελ 

Γκρέκο 

τους επό-

μενους 

αιώνες.  

Στη διάρκεια του 20ού αιώνα, 

αναγνωρίστηκε ως πρόδρομος 

της μοντέρνας τέχνης που αξιο-

ποίησε στοιχεία της Ανατολικής 

και Δυτικής παράδοσης, και το 

έργο του επανεκτιμήθηκε, διατη-

ρώντας μέχρι σήμερα δεσπόζου-

σα θέση ανάμεσα στους μείζονες 

ζωγράφους όλων των εποχών. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΟΥΛΙΑΡΜΗ 

Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ 

Ο Βόλφγκανγκ  Αμαντέους  Μότσαρτ , 

γεννήθηκε    στο Σάλτσμπουργκ της 

Αυστρίας στις 27 Ιανουαρίου 1736 και 

πέθανε στη Βιέννη το 1791. Είναι ένας 

από τους σπουδαιότερους  συνθέτες 

κλασικής μουσικής. Τα πρώτα του βή-

ματα στη μουσική τα έκανε με τον πα-

τέρα του, Λεοπόλντ, από 4 χρονών.  

Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο 

κοινό, με την αδελφή του Άννα-Μαρία, 

σαν ένα παιδί θαύμα μόλις 5 ετών. Στη 

Βιέννη, ασχολήθηκε μανιωδώς με τη 

σύνθεση τα 10 χρόνια που έμεινε 

εκεί. Τα τρία τελευταία χρόνια της 

ζωής του 1789-91, ήταν καλλιτεχνι-

κά και οικονομικά επιτυχημένα. Συνέ-

θεσε περισσότερα από 600 έργα, 

μουσική δωματίου, συμφωνική και 

εκκλησιαστική μουσική, καθώς και 

μικρότερες συνθέσεις: παραλλαγές, 

φαντασίες, σονάτες, άριες κ.α. 

Ο μεγάλος συνθέτης, κηδεύτηκε φτω-

χικά, με έξοδα του δήμου, σε μαζικό 

(Συνέχεια στη σελίδα 25) 

https://el.wikipedia.org/wiki/1541
https://el.wikipedia.org/wiki/7_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1614
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%84%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1577
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%B4%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B1_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
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ΠΡΟΣΩΠΑ 
Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ 

τάφο στο νεκροταφείο του Αγίου 

Μαρξ. 

(Συνέχεια από τη σελίδα 24) Τα πιο γνωστά έργα του Eine 

kleine Nachtmusik, Ο Μαγικός 

Αυλός, Οι Γάμοι του Φίγκαρο, 

Mozart's Requiem και Symphony 

No. 40 κ.ά.    

                                                                                        

ΜΕΛΙΝΑ ΜΠΕΚΑ 

Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν 

Ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν 

(Ludwig van Beethoven, προφο-

ρά στα γερμανικά: Λούντβικ φαν 

Μπεϊτχόφεν[19], Βόννη, βαπτί-

στηκε 17 Δεκεμβρίου 1770 — 

Βιέννη, 26 Μαρτίου 1827) ήταν 

Γερμανός συνθέτης και πιανί-

στας. 

Αποτέλεσε μία από τις κεντρικότε-

ρες μορφές της κλασικής μουσι-

κής και συγκαταλέγεται σήμερα 

ανάμεσα στους ευρύτερα αποδε-

κτούς συνθέτες όλων των μουσι-

κών περιόδων και τους πλέον 

γνωστούς όλων των εποχών. Ο 

Μπετόβεν αν και ανήκει περισσό-

τερο στην κλασική περίοδο, συν-

δέθηκε με το κίνημα του ρομαντι-

σμού που ακολούθησε και τα τε-

λευταία του έργα διακρίνονται 

από έντονα ρομαντικά στοιχεία. 

Οι συμφωνίες και τα κοντσέρτα 

για πιάνο που συνέθεσε αποτε-

λούν τα πιο δημοφιλή έργα του. 

Από πολλούς αναγνωρίζεται ως 

μια από τις μουσικές ιδιοφυίες, 

παράδειγμα και μέτρο σύγκρισης 

για όλους τους μεταγενέστερους 

συνθέτες. 

Άρχισε να χάνει την ακοή του 

σταδιακά από την ηλικία των 26 

ετών, το 1796 (κατά άλλους αρχί-

ζει λίγα χρόνια αργότερα) και, 

περίπου το 1820, θεωρείται πως 

ήταν ολοκληρωτικά κωφός. Παρά 

την απώλεια της ακοής του, 

έγραψε μουσική μέχρι το τέλος 

της ζωής του. Η υγεία του Μπετό-

βεν ήταν γενικά κακή και το 

1826 επιδεινώθηκε δραστικά, 

γεγονός που οδήγησε και στο 

θάνατο του τον επόμενο χρόνο. 

Από τα πιο γνωστά του έργα : Für 

Elise, 9η Συμφωνία, Σονάτα για 

πιάνο Νο.14 και Missa Solemnis 

κ.ά. 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ 

ΛΗΔΑ ΔΟΥΓΑΛΗ 

Άλμπερτ Αϊνστάιν 

Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν Γεννήθηκε 

στις 14 Μαρτίου 1879 και πέθα-

νε στις 18 Απριλίου 1955. 

Ήταν Γερμανός φυσικός εβραϊκής

 καταγωγής, ο οποίος βραβεύτη-

κε με το Νόμπελ Φυσικής το 

1921 για τις υπηρεσίες του στην 

θεωρητική φυσική.  

Είναι ο θεμελιωτής της Θεωρίας 

της Σχετικότητας και από πολ-

λούς θεωρείται ο σημαντικότερος 

επιστήμονας του 20ού αιώνα και 

όλων των εποχών. Εξέδωσε πάνω 

από 300 επιστημονικές δημοσιεύ-

σεις, καθώς και 150 συγγράμμα-

τα για το ευρύ κοινό.  

Η επίδραση των ανακαλύψεων 

του Αϊνστάιν σχετικά με την φύση 

του χώρου και του χρόνου, εξακο-

λουθεί να αποτελεί κεντρικό αντι-

κείμενο της επιστημονικής 

έρευνας σε φυσική, κοσμολογία, 

και μαθηματικά, ενώ το επώνυμο 

του χρησιμοποιείται συχνά ως 

χαρακτηρισμός για να δηλώσει 

πως κάποιος έχει υψηλή ευφυΐα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ  
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ΠΡΟΣΩΠΑ 

Στίβεν Χόκινγκ 

O Στήβεν Χόκινγκ (αγγλ. Stephen 

Hawking, γενν. στις 8 Ιανουαρίου 

1942) είναι Βρετανός θεωρητι-

κός φυσικός, κοσμολόγος, συγ-

γραφέας και Διευθυντής Ερευνών 

στο Κέντρο Θεωρητικής Κοσμολο-

γίας στο Πανεπιστήμιο του Κέι-

μπριτζ.  

Μεταξύ των σημαντικών επιστη-

μονικών εργασιών του ήταν μια 

συνεργασία με τον Ρότζερ Πένρο-

ουζ επάνω σε θεωρήματα βαρυτι-

κής μοναδικότητας στα πλαίσια 

της γενικής σχετικότητας και η 

θεωρητική πρόβλεψη ότι οι μαύ-

ρες τρύπες εκπέμπουν ακτινοβο-

λία, που συχνά καλείται ακτινοβο-

λία Χόκινγκ.  

O Χόκινγκ ήταν ο πρώτος που 

εξέθεσε μια κοσμολογία που εξη-

γήθηκε από μια ένωση της γενι-

κής θεωρίας της σχετικότητας και 

της κβαντικής μηχανικής. Είναι 

φανατικός υποστηρικτής της ερ-

μηνείας πολλών κόσμων της κβα-

ντικής μηχανικής. 

Είναι επίτιμος συνεργάτης της 

Βασιλικής Εταιρείας των Τεχνών, 

ισόβιο μέλος στην Επισκοπική 

Ακαδημία Επιστημών, και αποδέ-

κτης του Προεδρικού Μεταλλίου 

της Ελευθερίας, το υψηλότερο 

πολιτικό βραβείο στις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Ο Χόκινγκ ήταν Καθη-

γητής Μαθηματικών στο Πανεπι-

στήμιο του Κέιμπριτζ μεταξύ 

1979 και 2009. 

Ο Χόκινγκ έχει συντάξει εργασίες 

εκλαϊκευμένης επιστήμης, στις 

οποίες συζητά τις θεωρίες και την 

κοσμολογία του γενικά. Το βιβλίο 

του Το Χρονικό του Χρόνου έμεινε 

στη λίστα με τα best-seller της 

Βρετανικής Sunday Times για 

237 εβδομάδες σπάζοντας ρε-

κόρ. 

 

Ο Χόκινγκ πάσχει από τη νόσο του 

κινητικού νευρώνα (αμυοτροφική 

πλευρική σκλήρυνση), κατάσταση 

που έχει εξελιχθεί κατά τη διάρ-

κεια των ετών. Είναι σχεδόν εξ 

ολοκλήρου παράλυτος και επικοι-

νωνεί μέσω συσκευής παραγωγής 

ομιλίας. Παντρεύτηκε δύο φορές 

και έχει τρία παιδιά. 

Το 2014 κυκλοφόρησε το αυτο-

βιογραφικό βιβλίο του Το χρονικό 

της ζωής μου. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΚΚΑΣ 

Μενέλαος Λουντέμης 

Ο Μενέλαος Λουντέμης (1912 - 

22 Ιανουαρίου 1977), ήταν 

Έλληνας λογοτέχνης που γεννήθη-

κε στο χωριό Αγία Κυριακή του 

Αιγιαλού της Μικράς Ασίας το 

έτος 1912[1]. Το πραγματικό του 

όνομα ήταν Τάκης Βαλασιάδης, 

ενώ το λογοτεχνικό του ψευδώνυ-

μο το εμπνεύστηκε από τον ποτα-

μό Λουδία της μετέπειτα πατρί-

δας του 

Στην κατοχή πήρε ενεργό μέρος 

στην Εθνική Αντίσταση στο 

πλευρό του ΕΑΜ και διετέλεσε 

γραμματέας της οργάνωσης 

διανοουμένων. Κατά 

τον εμφύλιο συλλαμβάνεται για 

τα αριστερά του φρονήματα, 

δικάζεται για εσχάτη 

προδοσία και καταδικάζεται σε 

θάνατο - ποινή που δεν 

εκτελέστηκε ποτέ.  

Βιβλία του μεταφράστηκαν σε 

πολλές γλώσσες, κυρίως στις 

ανατολικές χώρες, όπως η 

Πολωνία, η Ρουμανία, η 

Βουλγαρία κ.ά. Επίσης κάποια απ' 

αυτά μεταφράστηκαν στα 

κινεζικά και στα βιετναμέζικα. 

Στην Ευρώπη δημοσιεύθηκαν 

αρκετά αποσπάσματα από το 

έργο του, κυρίως σε καλλιτεχνικά 

περιοδικά και εφημερίδες. Tο 

μυθιστόρημα του «Ένα παιδί 

μετράει τ' άστρα» έχει 

μεταφραστεί και στα γερμανικά. 

Γνωστά του βιβλία : Ένα παιδί 

μετράει τ' άστρα, Συννεφιάζει  

κ.ά. 

 

ΑΛΕΞΙΑ ΔΗΜΟΥ -  

ΗΛΙΑΝΝΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΠΡΟΣΩΠΑ 

Οδυσσέας Ελύτης 

Ο Οδυσσέας Ελύτης (πραγματικό 

ονοματεπώνυμο: Οδυσσέας Αλε-

πουδέλης, 2 Νοεμβρίου 1911 -

 18 Μαρτίου 1996) ήταν ένας 

από τους σημαντικότε-

ρους Έλληνες ποιητές, μέλος 

της λογοτεχνικής γενιάς του '30. 

Βραβεύτηκε το 1960 με 

το Κρατικό Βραβείο Ποίησης και 

το 1979 με το βραβείο Νόμπελ 

Λογοτεχνίας, ο δεύτερος και τε-

λευταίος μέχρι σήμερα Έλληνας 

που τιμάται με Νόμπελ. Γνωστότε-

ρα ποιητικά του έργα είναι 

το Άξιον Εστί, ο Ήλιος ο πρώ-

τος και οι Προσανατολισμοί.  

Διαμόρφωσε ένα προσωπικό ποι-

ητικό ιδίωμα και θεωρείται ένας 

από τους ανανεωτές 

της ελληνικής ποίησης. Πολλά 

ποιήματά του μελοποιήθηκαν, 

ενώ συλλογές του έχουν μεταφρα-

στεί μέχρι σήμερα σε πολλές ξέ-

νες γλώσσες. Το έργο του περι-

λαμβάνει ακόμα μεταφράσεις 

ποιητικών και θεατρικών έργων. 

Υπήρξε μέλος της Διεθνούς 

Ένωσης Κριτικών Έργων Τέ-

χνης και της Ευρωπαϊκής Εταιρεί-

ας Κριτικής, αντιπρόσωπος στις 

Rencontres Internationales 

της Γενεύης και Incontro Romano 

della Cultura της Ρώμης. 

Γνωστά του έργα : «Το Άξιον Εστί»,  

«Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας», «Μαρία 

Νεφέλη»,  «Το Μονόγραμμα» κ.ά. 

ΖΩΗ ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΥ -  

ΕΛΕΟΝΩΡΑ  ΦΩΤΙΟΥ 

Κωνσταντίνος Δασκαλάκης 

Ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης 

γεννήθηκε  το 1981 στην Κρήτη. 

Αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλε-

κτρολόγων Μηχανικών και Μηχα-

νικών Υπολογιστών του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου (με βαθ-

μό 9,98, με άριστα το 10), έκανε 

μεταπτυχιακές και διδακτορικές 

σπουδές στο Berkeley, πριν τον 

προσλάβει η Microsoft και φύγει 

από εκεί, και έναν χρόνο μετά να 

γίνει, στα 28 του, επίκουρος κα-

θηγητής στο ΜΙΤ. 

Ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης 

αποτελεί διεθνώς ένα από τα πιο 

λαμπρά μυαλά στον χώρο τον 

θετικών επιστημών, αφού σε ηλι-

κία μόλις  27 ετών, κατάφερε να 

λύσει έναν μαθηματικό γρίφο τον 

οποίο εκατομμύρια μαθηματικοί 

από όλον τον κόσμο προσπαθού-

σαν να τον λύσουν επί 60 χρόνια, 

χωρίς αποτέλεσμα. 

Λύνοντας τον γρίφο ενός 

όχι απλού μαθηματικού, 

αλλά του νομπελίστα 

οικονομολόγου Τζον 

Φορμπς Νας, ο Δακαλά-

κης σήμερα γνωρίζει όχι 

μόνο διεθνή αναγνώριση 

αλλά και λαμπρή καριέ-

ρα. 

Το 2008 βραβεύθηκε 

από τον διεθνή οργανισμό ACM 

Αssociation for Computing 

Μachinery για την συγκεκριμένη 

απόδειξη που έκανε. 

ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΠΟΥΛΙΑ 

Θέματα Επιστημών 

Η υπερθέρμανση του πλανήτη 

Η υπερθέρμανση του πλανήτη 

είναι μία ειδική περίπτωση κλιμα-

τικής μεταβολής και αναφέρεται 

στην αύξηση της μέσης θερμο-

κρασίας της ατμόσφαιρας και 

των ωκεανών της γης. Ο όρος 

είναι εν γένει ουδέτερος ως προς 

τα αίτια πρόκλησης της υπερθέρ-

μανσης, ωστόσο έχει επικρατήσει 

να υπονοεί την ανθρώπινη παρέμ-

βαση. Αποδίδεται συχνά με δια-

φορετικό τρόπο, ως θέρμανση 

του πλανήτη ή παγκόσμια αύξηση 

(Συνέχεια στη σελίδα 28) 

https://el.wikipedia.org/wiki/2_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1911
https://el.wikipedia.org/wiki/18_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1996
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%AC_%CF%84%CE%BF%CF%85_%E2%80%9930
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BD_%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF_(%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CE%BC%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%9A%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%88%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%9A%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%88%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%9A%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%88%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7
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Θέματα Επιστημών 

Η υπερθέρμανση του πλανήτη 

της θερμοκρασίας, ενώ άλλες 

φορές ταυτίζεται με το φαινόμενο 

του θερμοκηπίου που αποτελεί 

έναν μηχανισμό υπερθέρμανσης 

του πλανήτη. 

Η επίσημη επιστημονική θέση 

πάνω στις κλιματικές μεταβολές, 

όπως αυτή εκφράζεται από την 

ΔΕΑΚ και του ΟΗΕ, είναι πως η 

μέση θερμοκρασία του πλανήτη 

έχει αυξηθεί 0,6 - 0,2°C από τα 

τέλη του 19ου αιώνα και πως η 

(Συνέχεια από τη σελίδα 27) αύξηση αυτή οφείλεται σημαντι-

κά στην ανθρώπι-

νη δραστηριότητα 

τα τελευταία 50 

χρόνια. Μία μειο-

ψηφία επιστημό-

νων, διαφοροποιεί-

ται σε σχέση με 

την άποψη αυτή, 

αμφισβητώντας 

την καταλυτική 

επίδραση που εν-

δέχεται να έχει η 

ανθρώπινη δρα-

στηριότητα σε σχέση με την πα-

γκόσμια θέρμανση. 

Σχετικά με τις κλιματικές μεταβο-

λές που αναμένονται μελλοντικά, 

επικρατεί ένα σημαντικό ποσοστό 

αβεβαιότητας σε επίπεδο επιστη-

μονικών προβλέψεων. Το θέμα 

αποτελεί επιπλέον ένα αμφιλεγό-

μενο πολιτικό ζήτημα, που σχετί-

ζεται με την ανάγκη λήψης πολιτι-

κών μέτρων αντιμετώπισης του 

προβλήματος της παγκόσμιας 

θέρμανσης, εκ μέρους των κυβερ-

νήσεων. 

Σύμφωνα με επιστημονικές 

έρευνες της ΔΕΑΚ, η θερμοκρασί-

α της Γης ενδέχεται να αυξηθεί 

κατά 1,4 - 5,8 °C εντός της χρο-

νικής περιόδου 1990 και 2100. 

Μία τέτοια ενδεχόμενη αύξηση 

της θερμοκρασίας γίνεται να έχει 

ως συνέπειες την αύξηση της 

στάθμης των θαλασσών, την δη-

μιουργία ακραίων καιρικών φαι-

νομένων, όπως πλημμύρες ή τυ-

φώνες και την εξαφάνιση βιολογι-

κών ειδών. Αν και το φαινόμενο 

της υπερθέρμανσης του πλανήτη 

αναμένεται να αυξήσει την 

ένταση και την συχνότητα ακραί-

ων καιρικών φαινομένων, θεωρεί-

ται δύσκολο να συνδεθεί ένα με-

μονωμένο καιρικό φαινόμενο ως 

άμεσο αποτέλεσμα της υπερθέρ-

μανσης. 

 

ΙΡΙΔΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ 

Προκαρυωτικά κύτταρα 

Στη Βιολογία με τον όρο προκα-

ρυωτικά ή προκαρυώτες 

(ελληνικής ετυμολογίας παγκό-

σμιος όρος) χαρακτηρίζονται τα 

κύτταρα τα οποία δεν έχουν σχη-

ματισμένο πυρήνα (αρχαία ελλη-

νικά "κάρυον"), εξ ου και η ονο-

μασία τους, φερόμενα σε αντιδια-

στολή με κύτταρα που έχουν σχη-

ματισμένο πυρήνα, τα λεγόμενα 

ευκαρυωτικά κύτταρα, ή ευκα-

ρυώτες. Τα κύτταρα αυτά παρου-

σιάζουν απλούστερη δομή από 

αυτήν των ευκαρυωτικών και 

μέγεθος μικρότερο. 

Εξωτερικά τα προκαρυωτικά κύτ-

ταρα διαχωρίζονται από το περι-

βάλλον με την κυτταρική μεμβρά-

νη, πλην όμως εσωτερικά δεν 

έχουν οποιοδήποτε άλλο μεμβρα-

νικό σχηματισμό, όπως π.χ. κυττα-

ρικό πυρήνα. 

Αντ' αυτού το γενετικό τους υλικό 

που είναι σχεδόν πάντα ένα δί-

κλωνο κυκλικό μόριο DNA, βρί-

σκεται σε μια περιοχή του κυττά-

ρου που λέγεται πυρηνοειδές. 

Επίσης θεωρείται ότι, λόγω της 

απλότητας της δομής τους, τα 

προκαρυωτικά κύτταρα εμφανί-

στηκαν πριν από τα ευκαρυωτικά 

και ως επί το πλείστον οι προκα-

ρυωτικοί οργανισμοί είναι μονο-

κύτταροι και ανήκουν στα Βακτή-

ρια και στα Αρχαία. 

ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΑΛΑΒΡΟΥ 

ΜΑΡΙΛΙΑ ΓΑΝΤΖΙΔΗ 
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Θέματα Επιστημών 

Ευκαρυωτικά κύτταρα 

Από αυτό το είδος κυττάρων απο-

τελούνται όλοι οι πολυκύτταροι 

οργανισμοί, όπως τα φυτά και 

τα ζώα καθώς και ορισμένοι μο-

νοκύτταροι οργανισμοί, 

όπως πρωτόζωα και φύκη.  

Τα κύτταρα του ανθρώπου είναι 

επίσης ευκαρυωτικά. 

Βασικά μέρη ενός ευκαρυωτικού 

κυττάρου είναι  

α) η πλασματική μεμβράνη,  

β) το κυτταρόπλασμα και 

ο κυτταρικός πυρήνας Εξετάζο-

ντας τη δομή αυτών των κυττά-

ρων, παρατηρείται ότι εξωτερικά 

περικλείονται από μία μεμβράνη 

και εσωτερικά ο πυρήνας διαχω-

ρίζεται από το υπόλοιπο κύτταρο 

πάλι με μία μεμβράνη (πυρηνική 

μεμβράνη). Ανά-

μεσα στον πυρή-

να και στην εξω-

τερική μεμβράνη, 

υπάρχουν οργανί-

δια, τα οποία 

είναι υπεύθυνα 

για τις διάφορες 

λειτουργίες του 

κυττάρου, 

όπως μιτοχόνδρια, ριβόσωμα, 

λυσόσωμα, κ.α.  

Κάτι άλλο που γνωρίζουμε επίσης, 

είναι ότι τα ευκαρυωτικά κύτταρα 

εμφανίστηκαν στην εξέλιξη της 

ζωής πολύ αργότερα από 

τα προκαρυωτικά, τα οποία είναι 

απλούστερα στην δομή και δεν 

έχουν πυρήνα. 

ΦΑΙΔΡΑ ΚΑΤΣΙΡΗ 

 

Οργανίδια : 

1. Πυρηνίσκος 2. Πυρήνας 3. Ριβόσωμα 

4. Κυστίδιο 5. Τραχύ ενδοπλασματικό 

δίκτυο (ΕΔ) 6. Συσκευή Golgi 7. Κυττα-

ροσκελετός 8. Λείο ενδοπλασματικό 

δίκτυο 9. Μιτοχόνδρια 10. Κενοτόπιο 

11. Κυτταρόπλασμα 12. Λυσόσωμα 

Θέματα Οικολογίας 

Οι εργασίες που κάνουμε στον κήπο τον Φεβρουάριο 

Κλάδεμα: 

Ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας που 

αρχίζουν τα σοβαρά κλαδέματα  

– με την προϋπόθεση φυσικά ότι 

οι θερμοκρασίες δεν θα είναι ε-

ξαιρετικά χαμηλές. Έτσι, κλαδεύ-

ουμε τα δέντρα του κήπου μας 

(ιδιαίτερα τα οπωροφόρα) με 

διπλό στόχο: να τους δώσουμε το 

σχήμα που επιθυμούμε αλλά και 

ν' αυξήσουμε την καρποφορία 

τους. Επίσης κλαδεύουμε γερά-

νια, τριανταφυλλιές αλλά και τα 

αναρριχώμενα όπως βουκαμβίλια 

και γιασεμί.  Και φυσικά κατά τη 

διάρκεια του κλαδέματος αφαι-

ρούμε με προσοχή σπασμένα 

αλλά και ξερά κλαδιά. Επίσης, ο 

Φεβρουάριος είναι ο μήνας που 

γίνεται και το κλάδεμα στ' αμπέ-

λια. 

Πότισμα: 

Κι αυτό το μήνα επειδή οι θερμο-

κρασίες είναι χαμηλές αποφεύ-

γουμε τα συχνά κι έντονα ποτί-

σματα εκτός από συγκεκριμένα 

φυτά που μπορεί να χρειάζονται 

ειδική μεταχείριση. 

Δε πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε 

ποτέ τον χρυσό κανόνα για το 

πότισμα:  το να μην ποτίζουμε τα 

φυτά μας τα βλάπτει αλλά και το 

να τα ποτίζουμε υπερβολικά, ειδι-

κά σε περιόδους που δεν χρειάζε-

ται, τα βλάπτει εξίσου. 

Τι φυτεύουμε το Φεβρουάριο ; 

Όπως θα παρατηρήσουμε, τα 

εξειδικευμένα καταστήματα για 

τον κήπο 

γεμίζουν 

την περίοδο αυτή με γυμνόριζες 

τριανταφυλλιές. Αυτό συμβαίνει 

γιατί ο Φεβρουάριος είναι η κα-

τάλληλη περίοδος για να φυτέ-

ψουμε γυμνόριζα φυτά και βέ-

βαια η τριανταφυλλιά είναι ίσως 

το πιο δημοφιλές από αυτά. 

Επίσης, φυτεύουμε σπόρους λου-

λουδιών που θέλουμε ν' ανθίσουν 

τους καλοκαιρινούς μήνες 

(σκυλάκια, πανσέδες κλ.π.) 

Τέλος, μπορούμε να φυτέψουμε 

σπόρους ντομάτας σε μικρά δο-

χεία ή γλαστράκια με στόχο τη 

συγκομιδή στις αρχές του καλο-

καιριού. 

ΕΥΑ ΦΡΑΓΚΟΥ 
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Θέματα Οικολογίας 

Τι φυτεύουμε τον Μάρτιο 

Λαχανόκηπος 

Σπέρνονται σε κοπριά: μελιτζάνες, 

σέλινο, ραδίκια και αντίδια κα-

τσαρά, λάχανα και αγγούρια σε 

δοχεία, μαρούλια στρογγυλά, πε-

πόνια σε δοχεία, πράσα, πιπεριές, 

ντομάτες, τετραγώνια. 

Σπέρνονται μέσα στην γη: κοκκι-

νογούλια, καρότα σε βραγιές, 

φραγγομαϊντανός, λαχανογούλια, 

κάρδαμο κήπου και πηγής, σπα-

νάκια, κουκιά, μαρούλια, ραδίκι, 

πράσα (σε βαγιές ή σε φυτώριο), 

μπιζέλια, ραπανάκια, γογγύλια, 

λαχανόχορτα, κρεμμύδια χρωμα-

τιστά, οξαλίδες σκορζουνέρα, 

μαϊντανός. Φυτεύονται ή μεταφυ-

τεύονται: σκόρδο, αγκινάρες, 

σπαράγγια (φύτευση ριζών), λά-

χανα, κουνουπίδια, μικρά κρεμμυ-

δάκια, εστραγγόν, φραουλιές, 

πράσα, πατάτες (στο τέλος του 

μήνα όταν δε χιονίζει). Παίρνουν 

αέρα τα ξύλινα πλαίσια από τις 

πρώτες καλές μέρες ενώ τα βρά-

δια σκεπάζονται. Ανακατεύεται 

με το σκάλισμα πλούσιο σε άζωτο 

για την τόνωση του χώματος. 

Οπωροφόρα δέντρα 

Τελειώνουν οι φυτεύσεις πριν ξε-

κινήσει η εποχή της βλάστησης. 

Κλαδεύονται οι φραγκοσταφυ-

λιές, οι βυσσινιές και το κλήμα (το 

κλάδεμα αυτό δεν πρέπει να κα-

θυστερήσει γιατί μετά την έναρξη 

της βλάστησης κινδυνεύουν να 

αρχίσουν να τρέχουν οι χυμοί από 

τις πληγές). Εμβολιάζονται με το 

σκάσιμο των πρώτων ματιών. 

Άνθη 

Σπέρνονται κάτω από ξύλινα πλαί-

σια τα περισσότερα από τα ετή-

σια, σε χωνεμένη κοπριά κατά 

προτίμηση. Φυτεύονται με παρα-

φυάδες τα χρυσάνθεμα, οι φού-

ξιες, οι λαντάνες, τα πελαργόνια 

και όλα τα λουλούδια που πολλα-

πλασιάζονται με αυτόν τον τρόπο. 

Τοποθετούνται πριν τη βλάστηση 

τα φυτά με χοντρούς βολβούς , 

που προορίζονται για στολισμό 

των θερμοκηπίων ή των εσωτερι-

κών χώρων (αμαρυλλίς π.χ.) Στις 

περιοχές με πρώιμο καλοκαίρι 

μπορεί να γίνει το ίδιο για τους 

βολβούς του κήπου (ντάλιες 

κ.λπ.). Ξεχώνονται οι ανοιξιάτικοι 

βολβοί που άνθησαν. Καθαρίζο-

νται και φυλάγονται σε στεγνό 

μέρος. Προαφαιρούνται οι βολβοί 

που θα τοποθετηθούν για βλά-

στηση. Μεταφυτεύονται τα λου-

λούδια που προέρχονται από την 

χειμερινή σπορά, σε θερμοκήπιο 

ή σε ξύλινα πλαίσια. Σκεπάζονται 

με σκέπασμα ατομικά ή ομαδικά 

εάν υπάρχει ακόμα κίνδυνος χιο-

νιού. 

Τριανταφυλλιές 

Υπάρχει ακόμα καιρός να φυτευ-

τούν οι τριανταφυλλιές, υπολογί-

ζοντας όμως πάντα τους όψιμους 

παγετούς. Κλαδεύονται χαμηλά 

(3 μάτια): παραχώνονται και κλα-

δεύονται αν υπάρχει ακόμα φό-

βος παγετού. Αν αυτό δεν έγινε το 

φθινόπωρο κλαδεύονται οι ήδη 

φυτεμένες τριανταφυλλιές, αφαι-

ρούνται τα λαίμαργα βλαστάρια. 

Περιποιούνται προαιρετικά με 

ένα εντομοκτόνο πολλαπλής δρά-

σης και ένα μυκητοκτόνο. 

ΕΡΟΣ ΧΑΣΑΝΑΙ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 

Πώς φυτεύουμε σπόρους ; 

Απαραίτητα υλικά και εργαλεία: 

1 φακελάκι σπόροι λουλουδιών —

1 συσκευασία χώμα  - 1 συσκευα-

σία ελαφρόπετρα  -  1 γλάστρα(με 

μέγεθος τουλάχιστον 15 εκ. πλά-

τος και 30 εκ. ύψος)  -  1 μικρό 

φτυάρι  1 ψαλίδι  (Προαιρετικά 

χοντρά γάντια για να προστατευ-

τούν τα χέρια μας) 

Η διαδικασία 

Μουσκεύουμε τους σπόρους που 

έχουμε διαλέξει, από πριν, σε λίγο 

νερό(κάποιοι σπόροι δε χρειάζο-

νται βρέξιμο πριν τους φυτέψου-

με και για αυτό συμβουλευτείτε 

τον ανθοπώλη σας). 

Παίρνουμε τη γλάστρα και στον 

πάτο της, με ένα ψαλίδι, σπρώ-

χνουμε προσεκτικά τις τρύπες να 

ανοίξουν καλά(αυτό γίνεται για 

να φεύγει το νερό που δε χρειάζε-

ται το φυτό). Η γλάστρα πρέπει 

να είναι ψηλή για να μεγαλώσουν 

σωστά οι ρίζες των λουλουδιών. 

Ρίχνουμε δύο μεγάλες χούφτες 

ελαφρόπετρες στην γλάστρα. 

Συμπληρώνουμε με χώμα. 

Περίπου 7-8 εκ. πριν γεμίσουμε η 

γλάστρα, κάνουμε δύο μικρά βα-

θουλώματα με το φτυάρι(πρέπει 

να έχουν 5 εκ. διαφορά μεταξύ 

τους για να μεγαλώσουν σωστά οι 

σπόροι).  

Γεμίζουμε κάθε βαθούλωμα με 5-

6 σπόρους.  

Τους σκεπάζουμε με χώμα και 

αφήνουμε μια απόσταση 2 εκ. 

από το πάνω-πάνω επίπεδο του 

χώματος ως το χείλος της γλά-

στρας. 

Ποτίζουμε καλά τους σπόρους. 

Βάζουμε τη γλάστρα σε ένα μέ-

ρος που να τη βλέπει ο ήλιος. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΚΚΑΣ 
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Επικαιρότητα—Παράδοση 

Γεύσεις της Καθαράς Δευτέρας 

Καθαρά Δευτέρα, η πρώτη ημέρα 

της Μεγάλης Σαρακοστής, και η 

παράδοση επιβάλλει  ένα τραπέζι  

γεμάτο με νηστίσιμα εδέσμα-

τα. Θαλασσινά, λαγάνα, χαλβάς, 

ταραμοσαλάτα, ντολμαδάκια 

γιαλαντζί, ελιές, τουρσιά και 

 όσπρια κάνουν τα Κούλουμα 

νόστιμα και τη Σαρακοστή να 

προβλέπεται λαχταριστή. 

Για να τα πετύχουμε όλα αυτά 

πρέπει να προσέξουμε κάποια 

πράγματα : 

Ταραμάς: Για λόγους νοστιμιάς 

και ποιότητας είναι προτιμότερο 

να φτιάξουμε τη δική μας ταρα-

μοσαλάτα ή και διάφορους 

άλλους μεζέδες με βάση τον τα-

ραμά. Αν πρόκειται ν’ αγοράσου-

με όμως έτοιμο, προτιμάμε να 

τον λευκό ταραμά που είναι ποιο-

τικά ανώτερος από τον ροζ και 

χωρίς χρωστικές ουσίες.  

Θαλασσινά και όστρακα: Τα φρέ-

σκα όστρακα και κυρίως τα θα-

λασσινά έχουν απίστευτη γεύση 

και σημαντική διατροφική αξία, 

αρκεί να είναι φρέσκα. 

Το χταπόδι, οι σουπιές, τα θρά-

ψαλα και τα καλαμάρια πρέπει 

να έχουν δέρμα συμπαγές, ελα-

στικό και γυαλιστερό, με τις βε-

ντούζες και τα πλοκά-

μια τους να είναι αρκε-

τά σκληρά, και φυσικά 

να μυρίζουν θάλασσα.  

Οι αστακοί, οι γαρίδες, 

οι καραβίδες και τα 

καβούρια θα πρέπει να 

είναι ζωντανά, δηλαδή 

να κινούν τα πόδια και 

τις κεραίες τους, να 

έχουν γυαλιστερό κέλυ-

φος, χωρίς μαύρες 

κηλίδες στο κεφάλι τους ή μελανά 

σημεία και να ευωδιάζουν θάλασ-

σα.  

Τα διάφορα οστρακοειδή, δηλαδή 

μύδια, στρείδια, γυαλιστερές και 

κυδώνια, είναι 

απαραίτητο να 

είναι ζωντανά 

που σημαίνει 

να διατηρούν 

κλειστό το κέ-

λυφός τους ή 

ελάχιστα ανοι-

χτό.  

Αν προτιμήσου-

με κατεψυγμέ-

να θαλασσινά 

και όστρακα, 

είναι σημαντικό για λόγους υγιει-

νής και ασφάλειας να διαλέξουμε 

προϊόντα που διατηρούνται σε 

καταψύκτη σε -18ο C, είναι συ-

σκευασμένα και φέρουν υγειονο-

μική σφραγίδα. Επιπλέον, ελέγ-

χουμε αν αναγράφεται στη συ-

σκευασία τους η επωνυμία και η 

διεύθυνση του παρασκευαστή, το 

καθαρό βάρος του προϊόντος, η 

ημερομηνία συσκευασίας και 

λήξης καθώς και οι συνθήκες 

συντήρησης. 

Χαλβάς: Την τιμητική του στο 

σαρακοστιανό τραπέζι έχει ο χαλ-

βάς και ιδιαίτερα αυτός που πα-

ρασκευάζεται από ταχίνι. Στην 

αγορά κυκλοφορούν αρκετοί συ-

σκευασμένοι αλλά και χύμα. Είτε 

συσκευασμένος είτε χύμα πρέπει 

να προσέχουμε ιδιαίτερα την ημε-

ρομηνία συσκευασίας του και 

λήξης.  

Λαγάνα: Το ψωμί της Καθαράς 

Δευτέρας αποτελεί βασικό σαρα-

κοστιανό έδεσμα. Αν δεν μπορού-

με να φτιάξουμε τη δική μας λα-

γάνα, την αγοράζουμε από φούρ-

νο και όχι πρατήριο άρτου. Η 

καλή λαγάνα πρέπει είναι ξερο-

ψημένη και όχι μαλακή. 

ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ— 

ΕΥΑ ΦΡΑΓΚΟΥ 

Γεύσεις της Καθαράς Δευτέρας 

Κούλουμα : θαλασσινοί μεζέδες 



 

Η ιστοσελίδα του ΣΤ2 : http://sainia.gr 
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Ψυχαγωγία 

Χοροί : Χασάπικος 
Μπορεί στις μέρες μας να θεωρεί-

ται λαϊκός χορός στη σύγχρονη 

μορφή του, αλλά διασώζεται και 

στην παραδοσιακή του μορφή και 

πάνω απ' όλα, θα πρέπει να θεω-

ρείται παραδοσιακός χορός. Πίσω 

του κρύβεται μια λαϊκή φιλοσοφία 

και η ιστορία μας. 

Μορφές του χορού αυτού ήταν 

γνωστές από παλαιότερα χρόνια 

σε αρκετά μέρη του ελληνικού ή 

Ελληνόφωνου Χριστιανικού χώ-

ρου: Θράκη, Μικρά Ασία, Ανατολι-

κή και κεντρική Μακεδονία, νησιά 

ανατ. Αιγαίου, Δωδεκάνησα και 

αλλού. Περισσότερο όμως στην 

Κωνσταντινούπολη και την περιο-

χή της. 

Ο χασάπικος χορεύεται σήμερα 

με τα χέρια πιασμένα από τους 

ώμους, από δυο-τρία άτομα και 

τέσσερα άτομα, άντρες και γυναί-

κες, με βήματα και φιγούρες που 

απαιτούν συγχρονισμό, πειθαρχία 

και ακρίβεια, αντίθετα με τον 

αυτοσχεδιασμού του ζεϊμπέκικου. 

Ένας παραδοσιακός βλάχικος 

χασάπικος, με σλαβικές επιδρά-

σεις, χορεύεται στην Ήπειρο. 

Ο χασάπικος βασίζεται πάνω στο 

ρυθμό 4/4 και ο τρόπος που χο-

ρεύεται συνήθως, έρχεται σα μια 

προέκταση του δημοτικού χορευ-

τικού τρόπου, με κάποια ευρωπα-

ϊκή επίδραση. Ενώ ήταν καθαρά 

παραδοσιακός χορός, με την με-

γάλη διάδοση του μπουζουκιού 

και του μπαγλαμά, άρχισε να χο-

ρεύεται και στις πόλεις. 

ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ –  

ΜΕΛΙΝΑ ΜΠΕΚΑ             

Χοροί : Συρτάκι 
Το συρτάκι είναι ένας από τους 

ελληνικούς χορούς ο οποίος χορο-

γραφήθηκε από τον Γιώργο Προ-

βιά από αργές και γρήγορες κινή-

σεις του χασάπικου.  

Η μουσική για το συρτάκι γράφτη-

κε από τον Μίκη Θεοδωράκη. 

Κύριο χαρακτηριστικό του χορού 

αυτού και της μουσικής του είναι 

πως ο ρυθμός του γίνεται πιο γρή-

γορος. Το όνομα συρτάκι προέρ-

χεται από την λέξη συρτός. Σήμε-

ρα το συρτάκι είναι ένα από τους 

πιο γνωστούς χορούς και στην 

Ελλάδα και στις ελληνικές ταβέρ-

νες και σε όλο τον κόσμο.  

ΕΒΕΛΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 

Σπαζοκεφαλιές 
1.Είναι δυνατόν να βρέχει 2 μέ-

ρες συνεχόμενα; 

2.Ένα σκυλί είναι δεμένο με ένα 

σχοινί μήκους 3,5 μέτρων. Στα 6 

μέτρα είναι ένα πιάτο με το φαγη-

τό του. Πώς μπορεί να το φτάσει; 

3.Έχεις ένα σπιρτόκουτο με ένα 

σπίρτο μέσα. Μπαίνεις σε ένα 

σωμάτιο με ένα γκαζάκι, μια λά-

μπα πετρελαίου και ένα κερί. 

Ποιο μπορείς να ανάψεις πρώτα; 

Απαντήσεις 

1.Δεν γίνεται προφανώς, διότι 

ανάμεσα στις μέρες υπάρχουν 

και νύχτες. 

2.Θα περπατήσει, γιατί η άλλη 

άκρη του σχοινιού δεν είναι δεμέ-

νη πουθενά. 

3.Θα ανάψεις το σπίρτο. 

ΙΡΙΔΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ –  

ΕΥΑ ΦΡΑΓΚΟΥ 

Ανέκδοτα 

Στο μάθημα της ιστορίας: 

Γιάννη, τι έγινε το 1821; 

Πού να ξέρω, κυρία; 

Ήμουνα αγέννητος τότε. 

======================= 

-Τι ώρα είναι; 

-Δώδεκα. 

-Πολύ αργά ! 

-Ε, ας με ρώταγες νωρίτερα. 

====================== 

-Θωμά, η σειρά σου. 

Πες μου δύο αντωνυμίες ! 

-Ποιος; Εγώ; 

-Μπράβο, ο επόμενος 

 

NIKOΛΑΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 
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Αποκριάτικο Κρυπτόλεξο 

ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΦΩΤΙΟΥ— ΖΩΗ ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

http://www.youtube.com/v/trxXIcPBRTM
http://www.youtube.com/v/_VhLbUoozf0&feature=related
http://www.youtube.com/v/pH65QbDZpGc

