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«Η τέχνη, η πολιτική και η επιστήμη μέσα από το έργο 

επιυανών Ελλήνων του 20ού αιώνα». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ινη  νη ηνκείο ηνπ πλεχκαηνο, απφ ηελ επηζηήκε θαη ηελ πνιηηηθή 

κέρξη ηελ ηέρλε θαη ηα γξάκκαηα, θσηίδνληαη απφ ην έξγν δηαθεθξηκέλσλ 

πξνζσπηθνηήησλ, πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20
νπ  

αηψλα άθεζαλ ην ζηίγκα 

ηνπο ζηε ζθελή ηεο ηζηνξίαο. εκαληηθνί εθπξφζσπνη ηνπ ειιεληθνχ 

θηλεκαηνγξάθνπ, ηεο κνπζηθήο, ηνπ ζεάηξνπ αιιά θαη ηεο πνιηηηθήο 

ζθπξειάηεζαλ ηε θπζηνγλσκία ηνπ αηψλα απηνχ θαη πξφβαιαλ ην 

ειιεληθφ πλεχκα ζην δηεζλέο πξνζθήλην. Ώο δηαβνχκε καδί ηνπο ην 

κνλνπάηη ηνπ ρξφλνπ…. 
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Ο Γηάλλεο Ρίηζνο (Μνλεκβαζηά 1 ΜαΎνπ 1909 - Ώζήλα 11 Ννεκβξίνπ 

1990) ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο Έιιελεο πνηεηέο, κε δηεζλή 

θήκε θαη αθηηλνβνιία. Ώλήθε ζηελ Ώξηζηεξά —θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 



ΚΚΒ. Πνιιά έξγα ηνπ έρνπλ κεηαθξαζηεί ζε πνιιέο γιψζζεο. 

Αεκνζίεπζε πάλσ απφ εθαηφ πνηεηηθέο ζπιινγέο θαη ζπλζέζεηο, ελλέα 

κπζηζηνξήκαηα, ηέζζεξα ζεαηξηθά έξγα θαη κειέηεο. Πνιιέο κεηαθξάζεηο, 

ρξνλνγξαθήκαηα θαη άιια δεκνζηεχκαηα ζπκπιεξψλνπλ ην έξγν ηνπ. Ο 

Ρίηζνο πνπ λφζεζε απφ θπκαηίσζε μεπέξαζε ηελ αζζέλεηα (πξάγκα 

δχζθνιν γηα ηελ επνρή) θαη πέξαζε απφ πιηθέο θαη εζηθέο δνθηκαζίεο. Ο 

Ρίηζνο, ζην ζαλαηφξην ηνπ «σηεξία», φπνπ λνζειεπφηαλ, ήξζε θνληά κε 

ηνλ Μαξμηζκφ θαη ηελ Ώξηζηεξά, πξάγκαηα πνπ επεξέαζαλ βαζχηαηα ηελ 

πνίεζή ηνπ θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ. Ώθνχ πέξαζε απφ δηάθνξα 

ζαλαηφξηα, εγθαηαζηάζεθε ζηελ Ώζήλα, φπνπ εξγάζηεθε σο απηνδίδαθηνο 

ζθελνζέηεο ζηελ Βξγαηηθή Λέζρε θαη σο εζνπνηφο θαη ρνξεπηήο ζε 

επηζεσξήζεηο. Δ αγσληζηηθή ηνπ έθεζε θαη ε επαλαζηαηηθή ηνπ θχζε ηνλ 

νδεγνχλ ζηελ πξνζρψξεζε ηνπ θηλήκαηνο ησλ «Πξσηνπφξσλ» θαη 

θαηφπηλ, ην 1942, ζην ΒΏΜ, ελψ έγηλε κέινο θαη ηνπ Κ.Κ.Β., ζην νπνίν 

παξέκεηλε πηζηφο έσο ηνλ ζάλαηφ ηνπ. Ώξγφηεξα αξρίδνπλ νη εμνξίεο ζηε 

Λήκλν, ζηε Μαθξφλεζν θαη ζηνλ Άγην Βπζηξάηην. Βπηζηξέθνληαο ζηελ 

Ώζήλα, πξνζρψξεζε ζηελ ΒΑΏ. Σν 1956 ηαμίδεςε ζηελ ΒΑ θαη ζηελ 

Κνχβα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Υνχληαο ησλ πληαγκαηαξρψλ, εμνξίζηεθε 

θαη πάιη, ζηε Γπάξν, αξρηθά, θαη, θαηφπηλ, ζηε Λέξν. Με ην πέξαο ηεο 

δηθηαηνξίαο, ζηε κεηαπνιίηεπζε, ν Ρίηζνο, έγηλε επξέσο γλσζηφο, ηφζν 

ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, ελψ αθνινχζεζαλ πνιιέο 

δηαθξίζεηο θαη βξαβεχζεηο. Δ νλάηα ηνπ ειελφθσηνο, ν Βπηηάθηνο, ε 

Ρσκηνζχλε είλαη θάπνηα απφ ηα κεγαιχηεξα πνηήκαηα ηνπ πνηεηή, ελψ 

έρεη θάλεη θαη πνιιέο κεηαθξάζεηο μέλσλ πνηεηψλ φπσο ηνπ Ναδίκ 

Υηθκέη, ηνπ Ώιεμάλδξνπ Μπινθ, ηνπ ΐιαδίκεξνπ Μαγηαθφβζθε, θ.ά 

Πνιιά πνηήκαηα ηνπ Ρίηζνπ, έρνπλ κεινπνηεζεί απφ ηνλ Μίθε 

Θενδσξάθε, γλσζηφηεξα εμ απηψλ: Δ Ρσκηνζχλε θαη ν Βπηηάθηνο αιιά 

θ.ά. Ο Γηάλλεο Ρίηζνο ηηκήζεθε κε ην θξαηηθφ βξαβείν πνίεζεο θαη ην 

βξαβείν Λέληλ.  

Δ δσή ηνπ Ρίηζνπ θαηά ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία ζηε Μνλεκβαζία ήηαλ 

αλέκειε θαη πέξαζε φκνξθα παηδηθά ρξφληα θνληά ζηε θχζε. Δ κεηέξα 

ηνπ, πνπ ήηαλ θαιιηεξγεκέλε, ηνπ έδεηρλε πνιιή αγάπε θαη ηξπθεξφηεηα. 

Δ γηαγηά ηνπ ε Άλλα ηνπ έιεγε παξακχζηα, φπσο επίζεο θη έλαο 

ΜσξαΎηεο, πνπ θξφληηδε απηφλ θαη ηε Λνχια, κεηά ηε δνινθνλία ηνπ 

παππνχ ηνπο ην 1910.Ο Ρίηζνο απφ ηε κηθξή ειηθία θάλεθε λα έρεη θιίζε 

ζηηο ηέρλεο, θαζψο γξήγνξα άξρηζε λα δσγξαθίδεη θαη λα καζαίλεη πηάλν, 

ελψ, θαζψο ν ίδηνο καξηπξεί, έγξαθε ζηίρνπο απφ ηελ ειηθία ησλ 7 εηψλ. 

Δ κεηέξα ηνπ ηνχ ππνζηεξίδεη απφιπηα απηή ηνπ ηελ θιίζε θαη ζεσξεί 

πσο θάπνηα κέξα ζα δηαδερζεί ηνλ Κσζηή Παιακά, αξγφηεξα ηνλ 



εγγξάθεη σο ζπλδξνκεηή ζην πεξηνδηθφ Η Γηάπιαζηο ησλ Παίδσλ. Δ 

αλεκειηά ησλ παηδηθψλ ρξφλσλ ζηακαηά κε ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιείνπ. Ο 

Ρίηζνο πξνηηκνχζε λα παίδεη απφ ηα λα παξαθνινπζεί ηα καζήκαηα θη 

απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα βξίζθεηαη πνιιέο θνξέο φξζηνο ζηε γσλία 

ηηκσξεκέλνο. Σα ηεηξάδηά ηνπ ήηαλ γεκάηα δσγξαθηέο. Βίρε πεη θη ν ίδηνο 

θάπνηε: 

Δ πνίεζε ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ επεξεάζηεθε ηφζν απφ ηα βηψκαηά ηνπ, φζν 

θαη απφ ηηο θνηλσληθέο αλαηαξαρέο ηεο ρψξαο. Ο Ρίηζνο κέζα ζηα 

πνηήκαηά ηνπ έρεη βηψκαηα πνπ αληιήζεθαλ απφ ηνλ Βκθχιην Πφιεκν, ηηο 

εμνξίεο πνπ ππέζηε θαη απφ θάζε θνηλσληθφ, κηθξφ ή κεγάιν, έλαπζκα 

πνπ ην δφζεθε, φπσο γηα παξάδεηγκα ην πνίεκα ηνπ ν Βπηηάθηνο. Ο Ρίηζνο 

κέζα ζηα πνηήκαηά ηνπ γίλεηαη άιινηε εξσηηθφο θη άιινηε βαζηά 

ππαξμηαθφο. Ο Ρίηζνο έδσζε ηελ πξψηε ηνπ παξνπζία ζηα γξάκκαηα ην 

1924 κε ην ςεπδψλπκν «Εδαληθφ ξακα», ζην πεξηνδηθφ Δ Αηάπιαζηο ησλ 

Παίδσλ. Δ παξνπζία απηή άξρηζε επίζεκα ην 1930 θαη ηειείσζε κε ηνλ 

ζάλαην ηνπ πνηεηή, αθνχ δεκηνπξγνχζε κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ. 

Πνηήκαηα «Σξαθηέξ », (1934) «Ππξακίδεο», (1935) «Βπηηάθηνο», (1936) 

«Σν ηξαγνχδη ηεο αδειθήο κνπ», (1937) «Βαξηλή ζπκθσλία», (1938) «Σν 

εκβαηήξην ηνπ σθεαλνχ», (1940) «Παιηά καδνχξθα ζε ξπζκφ βξνρήο», 

(1943) «Ανθηκαζία», (1943) «Ο ζχληξνθφο καο», (1945) «Ο άλζξσπνο κε 

ην γαξχθαιιν», (1952) «Ώγξχπληα», (1954) «Πξσηλφ άζηξν», (1955) «Δ 

ζνλάηα ηνπ ζειελφθσηνο», (1956) «Υξνληθφ», (1957) «Ώπνραηξεηηζκφο», 

(1957) «Υεηκεξηλή δηαχγεηα», (1957) «Πέηξηλνο ρξφλνο», (1957) «Οη 

γεηηνληέο ηνπ θφζκνπ», (1957) «ηαλ έξρεηαη ν μέλνο», (1958) 

«Ώλππφηαρηε πνιηηεία», (1958) «Δ αξρηηεθηνληθή ησλ δέληξσλ», (1958) 

«Οη γεξφληηζζεο θ' ε ζάιαζζα», (1959) «Τδξία », (1957) «Σν παξάζπξν», 

(1960) «Δ γέθπξα», (1960) «Ο Μαχξνο Άγηνο», (1961) «Σν λεθξφ ζπίηη», 

(1962) «Κάησ απ' ηνλ ίζθην ηνπ βνπλνχ», (1962) «Σν δέληξν ηεο θπιαθήο 

θαη νη γπλαίθεο», (1963) «12 πνηήκαηα γηα ηνλ Καβάθε», (1963) 

«Μαξηπξίεο Ώ», (1963) «Παηρλίδηα η' νπξαλνχ θαη ηνπ λεξνχ», (1964) 

«Φηινθηήηεο», (1965) «Ρσκηνζχλε», (1966) «Μαξηπξίεο ΐ», (1966) 

«Οξέζηεο», (1966) «ζηξαβα», (1967) «Πέηξεο, Βπαλαιήςεηο, 

Κηγθιίδσκα», (1972) «Δ Βιέλε», (1972) «Υεηξνλνκίεο», (1972) «Σέηαξηε 

δηάζηαζε», (1972) «Δ επηζηξνθή ηεο Εθηγέλεηαο», (1972) «Υξπζφζεκηο», 

(1972) «Εζκήλε», (1972) «Αεθανρηψ ιηαλνηξάγνπδα ηεο πηθξήο 

παηξίδαο», (1973) «Αηάδξνκνο θαη ζθάια», (1973) «Γθξαγθάληα», (1973) 

«επηήξηα θαη Ααθλεθφξηα», (1973) «Ο αθαληζκφο ηεο Μήινο», (1974) 

«Όκλνο θαη ζξήλνο γηα ηελ Κχπξν», (1974) «Καπληζκέλν ηζνπθάιη», 

(1974) «Κσδσλνζηάζην», (1974) «Υάξηηλα », (1974) «Ο ηνίρνο κέζα ζηνλ 



θαζξέθηε», (1974) «Δ Κπξά ησλ Ώκπειηψλ», (1975) «Δ ηειεπηαία πξν 

Ώλζξψπνπ Βθαηνληαεηία», (1975) «Σα επηθαηξηθά», (1975) «Δκεξνιφγην 

εμνξίαο», (1975) «Μαληαηνθφξεο», (1975) «Θπξσξείν», (1976) «Σν 

καθξηλφ», (1977) «Γίγλεζζαη», (1977) «ΐνιηδνζθφπνο», (1978) 

«Σνηρνθνιιεηήο», (1978) «Σξνρνλφκνο», (1978) «Δ Πχιε», (1978) «Σν 

ζψκα θαη ην αίκα», (1978) «Μνλεβαζηψηηζζεο», (1978) «Σν ηεξαηψδεο 

αξηζηνχξγεκα», (1978) «Φαίδξα», (1978) «Λνηπφλ;», (1978) «ν 

ξφπηξν»,(1978) «Μηα ππγνιακπίδα θσηίδεη ηε λχρηα», (1978) «Γξαθή 

Σπθινχ», (1979) «λεηξν θαινθαηξηλνχ κεζεκεξηνχ», (1980) 

«Αηαθάλεηα», (1980) «Πάξνδνο», (1980) «Μνλφρνξδα», (1980) «Σα 

εξσηηθά»,(1981) «πληξνθηθά ηξαγνχδηα», (1981) «Τπφθσθα», (1982) 

«Μνλνβαζηά», (1982) «Σν ρνξηθφ ησλ ζθνπγγαξάδσλ», (1983) 

«Σεηξεζίαο», (1983) «Με ην ζθνχληεκα ηνπ αγθψλα», (1984) 

«Σαλαγξαίεο», (1984) «Ώληαπνθξίζεηο», (1987) «3Υ111 Σξίζηηρα», 

(1987) «Ώξγά πνιχ αξγά κέζα ζηε λχρηα», (1991) 
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Ο Οδπζζέαο Βιχηεο (πξαγκαηηθφ νλνκαηεπψλπκν Οδπζζέαο 

Ώιεπνπδέιεο, Δξάθιεην Κξήηεο, 2 Ννεκβξίνπ 1911 – Ώζήλα, 18 

Μαξηίνπ 1996) ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο Έιιελεο πνηεηέο, 

κέινο ηεο ινγνηερληθήο γεληάο ηνπ '30. Αηαθξίζεθε ην 1960 κε ην Κξαηηθφ 

ΐξαβείν Πνίεζεο θαη ην 1979 κε ην βξαβείν Νφκπει Λνγνηερλίαο, ν 

δεχηεξνο θαη ηειεπηαίνο κέρξη ζήκεξα Έιιελαο πνπ ηηκήζεθε κε βξαβείν 

Νφκπει. Γλσζηφηεξα πνηεηηθά ηνπ έξγα είλαη ηα Άμηνλ Βζηί, Ήιηνο ν 

πξψηνο, Πξνζαλαηνιηζκνί, θ.ά. Αηακφξθσζε έλα πξνζσπηθφ πνηεηηθφ 

ηδίσκα θαη ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο αλαλεσηέο ηεο ειιεληθήο πνίεζεο. 

Πνιιά πνηήκαηά ηνπ κεινπνηήζεθαλ, ελψ ζπιινγέο ηνπ έρνπλ 

κεηαθξαζηεί κέρξη ζήκεξα ζε πνιιέο μέλεο γιψζζεο. Σν έξγν ηνπ 

πεξηιακβάλεη αθφκα κεηαθξάζεηο πνηεηηθψλ θαη ζεαηξηθψλ έξγσλ. 

Τπήξμε κέινο ηεο Αηεζλνχο Έλσζεο Κξηηηθψλ Έξγσλ Σέρλεο θαη ηεο 

Βπξσπατθήο Βηαηξείαο Κξηηηθήο, αληηπξφζσπνο ζηηο Rencontres 

Internationales ηεο Γελεχεο θαη Incontro Romano della Cultura ηεο Ρψκεο 

 Κάησ απφ ηελ επίδξαζε ηεο ινγνηερληθήο ηνπ ζηξνθήο, παξαηηήζεθε απφ 

ηελ πξφζεζε λα αζρνιεζεί κε ηε ρεκεία θαη ην 1930 εγγξάθεθε ζηε 

Ννκηθή ρνιή ηεο Ώζήλαο. ηαλ ην 1933 ηδξχζεθε ζην Παλεπηζηήκην ε 

«Εδενθξαηηθή Φηινζνθηθή Οκάδα», κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Κ. Σζάηζνπ, Π. 

Καλειιφπνπινπ, Ε. Θενδσξαθφπνπινπ θαη Ε. πθνπηξή, ν Βιχηεο ήηαλ 

έλαο απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ, ζπκκεηέρνληαο ζηα 

«πκπφζηα ηνπ αββάηνπ» πνπ δηνξγαλψλνληαλ. Σελ ίδηα επνρή κειέηεζε 

ηε ζχγρξνλε ειιεληθή πνίεζε ηνπ Καίζαξνο Βκκαλνπήι (ηνλ Παξάθσλν 

Ώπιφ), ηε ζπιινγή ηνπ Γιηησκνχ ην Υάδη ηνπ Θενδψξνπ Νηφξνπ, ηε 

ηξνθή (1931) ηνπ Γηψξγνπ εθέξε θαη ηα Πνηήκαηα (1933) ηνπ Νηθήηα 

Ράληνπ. Με ελζνπζηαζκφ ζπλέρηζε παξάιιεια ηηο πεξηπιαλήζεηο ηνπ ζηελ 

Βιιάδα, ηηο νπνίεο πεξηγξάθεη ν ίδηνο: «Πηνληέξνη αιεζηλνί, κέξεο θαη 

κέξεο πξνρσξνχζακε λεζηηθνί θαη αμχξηζηνη, πηαζκέλνη απφ ην ακάμσκα 

κηαο εηνηκνζάλαηεο εβξνιέη, αλεβνθαηεβαίλνληαο ακκνιφθνπο, 

δηαζρίδνληαο ιηκλνζάιαζζεο, κέζα ζε ζχλλεθα ζθφλεο ή θάησ απφ 

αλειέεηεο λεξνπνληέο, θαβαιηθεχακε νινέλα φια ηα εκπφδηα θαη ηξψγακε 

ηα ρηιηφκεηξα κε κηαλ αρνξηαγηά πνπ κνλάρα ηα είθνζί καο ρξφληα θαη ε 

αγάπε καο γη' απηή ηε κηθξή γε πνπ αλαθαιχπηακε, κπνξνχζαλ λα 

δηθαηνινγήζνπλ.» Σελ ίδηα πεξίνδν ζπλδέζεθε ζηελφηεξα κε ηνλ Γηψξγν 

αξαληάξε (1908–1941), ν νπνίνο ηνλ ελζάξξπλε ζηηο πνηεηηθέο ηνπ 

πξνζπάζεηεο, φηαλ αθφκα ν Βιχηεο ηαιαληεπφηαλ ζρεηηθά κε ην αλ έπξεπε 

λα δεκνζηεχζεη ηα έξγα ηνπ, ελψ ηνλ έθεξε ζε επαθή θαη κε ηνλ θχθιν 

ησλ Νέσλ Γξακκάησλ (1935–1940, 1944). Σν πεξηνδηθφ απηφ, κε 

δηεπζπληή ηνλ Ώληξέα Καξαληψλε θαη ζπλεξγάηεο παιηνχο θαη λεφηεξνπο 



αμηφινγνπο Έιιελεο ινγνηέρλεο, φπσο νη (Γηψξγνο εθέξεο, Γεψξγηνο 

Θενηνθάο, Άγγεινο Σεξδάθεο, Κνζκάο Πνιίηεο, Άγγεινο ηθειηαλφο, 

θ.ά.), έθεξε ζηελ Βιιάδα ηηο ζχγρξνλεο δπηηθέο θαιιηηερληθέο ηάζεηο θαη 

γλψξηζε ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ θπξίσο ηνπο λεφηεξνπο πνηεηέο, κε ηε 

κεηάθξαζε αληηπξνζσπεπηηθψλ έξγσλ ηνπο ή κε άξζξα θαηαηνπηζηηθά γηα 

ηελ πνίεζή ηνπο. Έγηλε ην πλεπκαηηθφ φξγαλν ηεο γεληάο ηνπ '30 πνπ 

θηινμέλεζε ζηηο ζηήιεο ηνπ φια ηα λεσηεξηζηηθά ζηνηρεία, θξίλνληαο 

επλντθά θαη πξνβάιινληαο ηηο δεκηνπξγίεο ησλ λέσλ Βιιήλσλ πνηεηψλ. 

Σν 1979 ηηκήζεθε κε ην βξαβείν Νφκπει Λνγνηερλίαο. Δ αλαγγειία 

ηεο απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ απφ ηε νπεδηθή Ώθαδεκία έγηλε ζηηο 18 

Οθησβξίνπ «γηα ηελ πνίεζή ηνπ, ε νπνία, κε θφλην ηελ ειιεληθή 

παξάδνζε, δσληαλεχεη κε αηζζεκαηνπνηεκέλε δχλακε θαη πλεπκαηηθή 

θαζαξφηεηα βιέκκαηνο ηνλ αγψλα ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ γηα 

ειεπζεξία θαη δεκηνπξγηθφηεηα», ζχκθσλα κε ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο. 

Ο Βιχηεο παξέζηε ζηελ θαζηεξσκέλε ηειεηή απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ ζηηο 

10 Αεθεκβξίνπ ηνπ 1979, παξαιακβάλνληάο ην απφ ηνλ βαζηιηά Κάξνιν 

Γνπζηάβν θαη γλσξίδνληαο παγθφζκηα δεκνζηφηεηα. Σνλ επφκελν ρξφλν 

θαηέζεζε ην ρξπζφ κεηάιιην θαη ηα δηπιψκαηα ηνπ βξαβείνπ ζην Μνπζείν 

Μπελάθε. Σελ απνλνκή ηνπ Νφκπει αθνινχζεζαλ ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο 

εληφο θαη εθηφο Βιιάδαο, κεηαμχ απηψλ θαη ε απνλνκή θφξνπ ηηκήο ζε 

εηδηθή ζπλεδξίαζε ηεο ΐνπιήο ησλ Βιιήλσλ, ε αλαγφξεπζή ηνπ ζε 

επίηηκν δηδάθηνξα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο νξβφλεο, ε ίδξπζε έδξαο 

λενειιεληθψλ ζπνπδψλ κε ηίηιν «Έδξα Βιχηε» ζην Παλεπηζηήκην 

Rutgers ηνπ Νηνπ Σδέξζετ, θαζψο θαη ε απνλνκή ηνπ αξγπξνχ κεηαιιίνπ 

Benson απφ ηε ΐαζηιηθή Φηινινγηθή Βηαηξεία ηνπ Λνλδίλνπ. Πέζαλε ζηηο 

18 Μαξηίνπ ηνπ 1996 απφ αλαθνπή θαξδηάο ζηελ Ώζήλα. 

Ο Οδπζζέαο Βιχηεο απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο ηειεπηαίνπο εθπξνζψπνπο 

ηεο ινγνηερληθήο γεληάο ηνπ '30, έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νπνίαο 

ππήξμε ην ηδενινγηθφ δίιεκκα αλάκεζα ζηελ ειιεληθή παξάδνζε θαη ηνλ 

επξσπατθφ κνληεξληζκφ. Ο ίδηνο ν Βιχηεο ραξαθηήξηδε ηε δηθή ηνπ ζέζε 

ζηε γεληά απηή σο παξάμελε ζεκεηψλνληαο ραξαθηεξηζηηθά: «Ώπφ ην έλα 

κέξνο ήκνπλα ν ζηεξλφο κηαο γεληάο, πνπ έζθπβε ζηηο πεγέο κηαο 

ειιεληθφηεηαο, θη απ' ηελ άιιε ήκνπλ ν πξψηνο κηαο άιιεο πνπ δέρνληαλ 

ηηο επαλαζηαηηθέο ζεσξίεο ελφο κνληέξλνπ θηλήκαηνο». Σν έξγν ηνπ έρεη 

επαλεηιεκκέλα ζπλδεζεί κε ην θίλεκα ηνπ ππεξξεαιηζκνχ, αλ θαη ν 

Βιχηεο δηαθνξνπνηήζεθε λσξίο απφ ηνλ «νξζφδνμν» ππεξξεαιηζκφ πνπ 

αθνινχζεζαλ ζχγρξνλνί ηνπ πνηεηέο, φπσο ν Ώλδξέαο Βκπεηξίθνο, ν 

Νίθνο Βγγνλφπνπινο ή ν Νηθφιανο Κάιαο. Βπεξεάζηεθε απφ ηνλ 

ππεξξεαιηζκφ θαη δαλείζηεθε ζηνηρεία ηνπ, ηα νπνία σζηφζν αλακφξθσζε 



ζχκθσλα κε ην πξνζσπηθφ ηνπ πνηεηηθφ φξακα, άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε 

ην ιπξηθφ ζηνηρείν θαη ηελ ειιεληθή ιατθή παξάδνζε. Οη επηξξνέο απφ ηνλ 

ππεξξεαιηζκφ δηαθξίλνληαη επθνιφηεξα ζηηο δχν πξψηεο πνηεηηθέο 

ζπιινγέο ηνπ Πξνζαλαηνιηζκνί (1940) θαη Ήιηνο ν πξψηνο (1943). Μία 

απφ ηηο θνξπθαίεο δεκηνπξγίεο ηνπ ππήξμε ην πνίεκα Σν Άμηνλ Βζηί 

(1959), έξγν κε ην νπνίν ν Βιχηεο δηεθδίθεζε ζέζε ζηελ εζληθή 

ινγνηερλία, πξνζθέξνληαο ηαπηφρξνλα κία «ζπιινγηθή κπζνινγία» θαη 

έλα «εζληθφ έξγν». Δ ινγνηερληθή θξηηηθή ππνγξάκκηζε ηελ αηζζεηηθή 

αμία ηνπ, θαζψο θαη ηελ ηερληθή ηνπ αξηηφηεηα. Δ γιψζζα ηνπ επαηλέζεθε 

γηα ηελ θιαζηθή αθξίβεηα ηεο θξάζεο, ελψ ε απζηεξή δφκεζή ηνπ 

ραξαθηεξίζηεθε σο άζινο πνπ «δελ αθήλεη λα δηαθαλεί πνπζελά ν 

παξακηθξφο βηαζκφο ηεο απζφξκεηεο έθθξαζεο». Σνλ «εζληθφ» 

ραξαθηήξα ηνπ Άμηνλ Βζηί ππνγξάκκηζαλ κεηαμχ άιισλ ν Α.Ν. 

Μαξσλίηεο θαη ν Γ.Π. αββίδεο, ν νπνίνο ζε κία απφ ηηο πξψηεο θξηηηθέο 

ηνπ πνηήκαηνο δηαπίζησζε πσο ν Βιχηεο δηθαηνχληαλ ην επίζεην 

«εζληθφο», ζπγθξίλνληαο ην έξγν ηνπ κε απηφ ηνπ νισκνχ, ηνπ Παιακά 

θαη ηνπ ηθειηαλνχ. Δ κεηαγελέζηεξε πνξεία ηνπ Βιχηε ππήξμε πην 

ελδνζηξεθήο, επηζηξέθνληαο ζηνλ αηζζεζηαζκφ ηεο πξψηκεο πεξηφδνπ ηνπ 

θαη ζε απηφ πνπ ν ίδηνο ν Βιχηεο απνθαινχζε σο έθθξαζε κηαο 

«κεηαθπζηθήο ηνπ θσηφο»: «Έηζη ην θσο, πνπ είλαη ε αξρή θαη ην ηέινο 

θάζε απνθαιππηηθνχ θαηλνκέλνπ, δειψλεηαη κε ηελ επίηεπμε κηαο νινέλα 

πην κεγάιεο νξαηφηεηαο, κηαο ηειηθήο δηαθάλεηαο κέζα ζην πνίεκα πνπ 

επηηξέπεη λα βιέπεηο ηαπηνρξφλσο κέζα απ' ηελ χιε θαη κέζα απφ ηελ 

ςπρή.» Εδηφκνξθν, αιιά θαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα ηνπ Βιχηε, 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ην ζθεληθφ πνίεκα Μαξία Νεθέιε (1978), ζην 

νπνίν ρξεζηκνπνηεί — γηα πξψηε θνξά ζηελ πνίεζή ηνπ — ηελ ηερληθή 

ηνπ θνιάδ. Πέξα απφ ην πνηεηηθφ ηνπ έξγν, ν Βιχηεο άθεζε ζεκαληηθά 

δνθίκηα, ζπγθεληξσκέλα ζηνπο ηφκνπο Ώλνηρηά Υαξηηά (1974) θαη Βλ 

Λεπθψ (1992), θαζψο θαη αμηφινγεο κεηαθξάζεηο επξσπαίσλ πνηεηψλ θαη 

ζεαηξηθψλ ζπγγξαθέσλ. 
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Δ Κηθή Αεκνπιά ( 6 Ενπλίνπ 1931- ... ) είλαη Βιιελίδα πνηήηξηα θαη 

ηαθηηθφ κέινο ηεο Ώθαδεκίαο Ώζελψλ ζηελ έδξα ηεο πνίεζεο. Σν παηξηθφ 

ηεο φλνκα είλαη ΐαζηιηθή Ράδνπ. Γελλήζεθε θαη θαηνηθεί ζηελ Ώζήλα. Σν 

1952 παληξεχηεθε ηνλ πνηεηή θαη πνιηηηθφ κεραληθφ Άζσ Αεκνπιά, κε 

ηνλ νπνίν απέθηεζε δχν παηδηά, ηνλ Αεκήηξε (1956) θαη ηελ Έιζε (1957). 

Βξγάζηεθε ζαλ ππάιιεινο ζηελ Σξάπεδα ηεο Βιιάδνο απφ ην 1949 έσο 

θαη ην 1973. Βίλαη πξφεδξνο ηνπ ηδξχκαηνο Κψζηα θαη Βιέλεο Οπξάλε 

(θνηλσθειέο Ν.Π.Ε.Α. ππφ ηελ αηγίδα ηεο Ώθαδεκίαο Ώζελψλ). Σν 2015 

πξνθιήζεθε ζάινο κεηά απφ κία ππνηηζέκελε δήισζή ηεο ζηελ νπνία 

επέθξηλε κε ξαηζηζηηθφ ηξφπν ηνπο πξφζθπγεο. χκθσλα κε πνιιά 

δεκνζηεχκαηα ε δήισζε απηή δελ έγηλε κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη απιψο 

παξαθξάζηεθαλ θάπνηα ιφγηα ηεο, ηα νπνία θξαηήζεθαλ απνζπαζκαηηθά 

γηα λα ηελ ζπθνθαληήζνπλ. Δ ίδηα αληέθξνπζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο.  

 

Πνηεηηθέο ζπιινγέο Πνηήκαηα, 1952 (απνθεξπγκέλα) Έξεβνο, 1956, 

ηηγκή 1990 Βξήκελ, Αίθξνο 1958, ηηγκή 1990 Βπί ηα ίρλε, Φέμεο 1963, 

ηηγκή 1989 Σν ιίγν ηνπ θφζκνπ, 1971, Νεθέιε 1983, ηηγκή 1990 Σν 

ηειεπηαίν ζψκα κνπ, Κείκελα 1981, ηηγκή 1989 Υαίξε πνηέ, ηηγκή 1988 

Δ εθεβεία ηεο ιήζεο, ηηγκή 1994 Πνηήκαηα, Ίθαξνο 1998. Βλφο ιεπηνχ 

καδί, Ίθαξνο 1998 Ήρνο απνκαθξχλζεσλ, Ίθαξνο 2001 Υιφε 

ζεξκνθεπίνπ, Ίθαξνο 2005 πλάληεζε, Γηάλλεο Φπρνπαίδεο, Κηθή 



Αεκνπιά, Ίθαξνο 2007 (Ώλζνινγία κε εβδνκήληα ηξία δσγξαθηθά έξγα 

ηνπ Γηάλλε Φπρνπαίδε.) Μεηαθεξζήθακε παξαπιεχξσο, Ίθαξνο 2007 Σα 

εχξεηξα, Ίθαξνο 2010 Αεκφζηνο θαηξφο, Ίθαξνο 2014 Πεδά 
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Ο Γηψξγηνο εθέξεο (ΐνπξιά, κχξλε13 Μαξηίνπ 1900 – Ώζήλα 20 

επηεκβξίνπ 1971) ήηαλ Έιιελαο δηπισκάηεο θαη πνηεηήο θαη ν πξψηνο 

Έιιελαο πνπ ηηκήζεθε κε βξαβείν Νφκπει. Βίλαη έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο Έιιελεο πνηεηέο θαη εθ ησλ δχν κνλαδηθψλ Βιιήλσλ 

βξαβεπκέλσλ κε Νφκπει Λνγνηερλίαο, καδί κε ηνλ Οδπζζέα Βιχηε. (Με 

βαζηιηθφ δηάηαγκα εηζήρζε ζηελ Βιιάδα ην Γξεγνξηαλφ εκεξνιφγην ηελ 

16ε Φεβξνπαξίνπ 1923, ε νπνία νξίζηεθε σο 1ε Μαξηίνπ 1923. Ώπηφ 

ζεκαίλεη φηη ν εθέξεο γελλήζεθε ηελ 29ε Φεβξνπαξίνπ 1900, ζχκθσλα 

κε ην Ενπιηαλφ εκεξνιφγην πνπ ίζρπε θαηά ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο).Σν 

πξαγκαηηθφ ηνπ φλνκα ήηαλ Γεψξγηνο εθεξηάδεο. Γελλήζεθε ζηε κχξλε 

ζηηο 13 Μαξηίνπ ηνπ1900 θαη ήηαλ ν πξσηφηνθνο γηνο ηνπ ηέιηνπ θαη ηεο 

Αέζπσο εθεξηάδε. Πξηλ ηε γέλλεζή ηνπ είρε γελλεζεί έλα άιιν 

θνξηηζάθη, ε Μαξία-Εσάλλα, ζηηο 16 Εαλνπαξίνπ 1899, αιιά πέζαλε ζηηο 7 

ΜαΎνπ ηεο ίδηαο ρξνληάο. Σν 1902 γελληέηαη ε αδειθή ηνπ ε Εσάλλα θαη ην 

1905 ν Άγγεινο Σν 1906 αξρίδεη ε καζεηηθή ηνπ εθπαίδεπζε ζην Λχθεην 



Υ. Ώξψλε. Σν 1914, επνρή θαηά ηελ νπνία άξρηζε λα γξάθεη ηνπο πξψηνπο 

ζηίρνπο ηνπ, κε ην μέζπαζκα ηνπ Μεγάινπ Πνιέκνπ θαηά ηε ζεξηλή 

πεξίνδν ηνπ έηνπο, ε νηθνγέλεηα κεηαλάζηεπζε ζηελ Βιιάδα. Ο Γηψξγνο 

εθέξεο ελεγξάθε ζην Πξφηππν Κιαζζηθφ Γπκλάζην Ώζελψλ, απφ ην 

νπνίν απνθνίηεζε ηνλ Μάην ηνπ 1917 κε κέζν φξν 8,35/10. Βγγξάθεηαη 

ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ. ηηο 14 Ενπιίνπ ηνπ 1918, 

ε κεηέξα ηνπ καδί κε ηνπο δχν γηνπο θαη ηελ θφξε ηεο Εσάλλα (κεηέπεηηα 

ζχδπγν Κ. Σζάηζνπ) κεηέβε ζην Παξίζη, φπνπ ν παηέξαο ηνπο ηέιηνο 

εξγαδφηαλ σο δηθεγφξνο. Ο ηέιηνο εθεξηάδεο επηζπκνχζε φιε ε 

νηθνγέλεηά ηνπ λα κεηαθεξζεί ζην Παξίζη θη ν γηνο ηνπ Γηψξγνο λα 

ζπνπδάζεη ζηε Γαιιηθή πξσηεχνπζα. Ο Γηψξγνο εθέξεο έκεηλε εθεί 

κέρξη ην θαινθαίξη ηνπ1924, αζρνινχκελνο κε ηε ινγνηερλία: 

κεηαθξάζεηο, αλαγλψζεηο γάιισλ θιαζηθψλ θαη ζπγγξαθή πνηεκάησλ, θαη 

απνθηψληαο ην πηπρίν ηεο Ννκηθήο, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1921 ηε ζπλέρεηα 

κεηαβαίλεη-ηέιε Ώπγνχζηνπ 1924, ζην Λνλδίλν γηα ηελ ηειεηνπνίεζε ησλ 

αγγιηθψλ ηνπ ελ φςεη ησλ εμεηάζεσλ ζην Τπoπξγείν Βμσηεξηθψλ. Ώλ θαη 

επηρείξεζε ηειηθά εγθαηέιεηςε ηελ πξνζπάζεηα απφθηεζεο δηδαθηνξηθνχ 

δηπιψκαηνο. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1925 επηζηξέθεη ζηελ Ώζήλα θαη ην 

1927δηνξίδεηαη ζηε δηπισκαηηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ 

σο αθφινπζνο πξεζβείαο. ηηο 24 Ώπγνχζηνπ 1926 πεζαίλεη ε κεηέξα ηνπ 

απφ λεθξηθή αλεπάξθεηα Σνλ Ενχιην ηνπ 1928 δεκνζηεχεη ζηε Νέα Βζηία, 

κεηάθξαζε έξγνπ ηνπ ΐαιεξί. Σν1929 ζπλνδεχεη ηνλ Βδνπάξδν Βξηφ ζε 

ηαμίδη ηνπ ζηελ Βιιάδα. Σνλ Μάην ηνπ 1931 εθδίδεηαη κε ην ςεπδψλπκν ε 

"ηξνθή" θαη ηνλ ίδην ρξφλν δηνξίδεηαη ππνπξφμελνο θαη έπεηηα δηεπζχλσλ 

ηνπ ειιεληθνχ Γεληθνχ Πξνμελείνπ ηνπ Λνλδίλνπ, φπνπ ζα παξακείλεη 

κέρξη θαη ην1934. Σνλ Μάην ηνπ 1932δεκνζηεχεηαη ην έξγν ηνπ Μηα λχρηα 

ζηελ αθξνγηαιηά θαη ηνλ Οθηψβξην ε ηέξλα, αθηεξσκέλε ζηνλ Γηψξγν 

Ώπνζηνιίδε. Σν 1933 ν παηέξαο ηνπ, ηέιηνο, εθιέγεηαη Πξχηαλεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ θαη εγγξάθεηαη σο κέινο ηεο Ώθαδεκίαο Ώζελψλ. 

Σν 1934 ν Γ. εθέξεο επηζηξέθεη ζηελ Ώζήλα θαη ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1935 

αξρίδεη ε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηηο εθδφζεηο Νέα Γξάκκαηα. Σνλ Οθηψβξην 

ηνπ 1936δηνξίδεηαη πξφμελνο ζηε Κνξπηζά, φπνπ ζα παξακείλεη κέρξη ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1937 νπφηε θαη κεηαηίζεηαη ζηελ Ώζήλα σο πξντζηάκελνο 

ηεο Αηεχζπλζεο Βμσηεξηθνχ Σχπνπ ηνπ Τθππνπξγείνπ Σχπνπ θαη 

Πιεξνθνξηψλ: ν ίδηνο αξλείηαη πσο ελεπιάθε ζε δεηήκαηα ινγνθξηζίαο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ηχπνπ, αιιά είρε σο αξκνδηφηεηά ηνπ ηηο επαθέο κε ηηο 

μέλεο δηπισκαηηθέο απνζηνιέο θαη ηνπο μέλνπο αληαπνθξηηέο. ηηο 13 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1937 δεκνζηεχεη ζηα Νέα Γξάκκαηα επηζηνιή ηνπ γηα 

ηε δεκνηηθή γιψζζα. ηηο 10 Ώπξηιίνπ ηνπ 1941 ν Γηψξγνο εθέξεο 



λπκθεχεηαη ηε Μαξία Γάλλνπ  θαη ζηηο 22 Ώπξηιίνπ ην δεχγνο αθνινπζεί 

ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, ζηαζκεχνπλ ζηελ Κξήηε, ζηα Υαληά, φπνπ 

εξγάδεηαη σο γξακκαηέαο ηνπ Νηθνινχδε θαη επνπηεχεη ηελ έθδνζε ηνπ 

πξψηνπ Φχιινπ ηεο Κπβεξλήζεσο κεηά ηελ απνρψξεζε ηεο Βιιεληθήο 

Κπβέξλεζεο. ζηηο 16 ΜαΎνπ θαηαθζάλεη ζηελ Ώίγππην-ζην ιηκάλη ηνπ 

Πνξη άηλη θαη παξακέλεη ζηελ Ώιεμάλδξεηα. Σνλ Ώχγνπζην ν Γηψξγνο 

εθέξεο ζπλνδεχεη ηελ Πξηγθίπηζζα Αηαδφρνπ Φξεηδεξίθε θαη ηα δχν ηεο 

παηδηά, νθία θαη Κσλζηαληίλν, ζην Γηνράλεζκπνπξγθ θαη απφ εθεί ζηελ 

Πξαηηφξηα ππεξεηψληαο ζηελ εθεί Βιιεληθή Πξεζβεία κέρξη ην 1942. Σνλ 

Ώπξίιην ηνπ 1942 επηζηξέθνπλ ζην Κάηξν, αιιά επεηδή απνθαζίδεηαη ην 

θιείζηκν ηεο εθεί Βιιεληθήο Πξεζβείαο θαη ηνπ Βιιεληθνχ Πξνμελείνπ 

ζηελ Ώιεμάλδξεηα, αλαρσξνχλ γηα ηελ Εεξνπζαιήκ. Βπηζηξέθεη ηνλ Ενχλην 

ηνπ 1900 
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Αλδξέαο Παπαλδξένπ 
 

 

 

 

 
 

Γέλλεζε: 5 Φεβξνπαξίνπ 1919, Υίνο 

Ώπεβίσζε: 23 Ενπλίνπ 1996, Βθάιε Κεθηζηάο 

Κεδεχηεθε: Πξψην Νεθξνηαθείν Ώζελψλ, Ώζήλα 

χδπγνο: Αήκεηξα Ληάλε (λχκθ. 1989–1996), Πεξηζζφηεξα 

Γνλείο: νθία ΜηλεΎθνπ, Γεψξγηνο Παπαλδξένπ 

Παηδηά: Γηψξγνο Ώ. Παπαλδξένπ, Νίθνο Παπαλδξένπ, Ώλδξέαο Ώ. 

Παπαλδξένπ, Ώηκηιία Νίκπινπκ, νθία Παπαλδξένπ 

 

Ο Ώλδξέαο Γ. Παπαλδξένπ   ήηαλ Έιιελαο πνιηηηθφο, πξφεδξνο θαη 

ηδξπηήο ηνπ ΠΏΚ θαη αξγφηεξα ηνπ ΠΏ.Ο.Κ., ηνπ νπνίνπ ε ηδξπηηθή 

δηαθήξπμε ηεο 3εο επηέκβξε ζπκππθλψλεηαη ζην ηξίπηπρν «Βζληθή 

Ώλεμαξηεζία - Λατθή Κπξηαξρία - Κνηλσληθή Ώπειεπζέξσζε». 

Αηεηέιεζε πξσζππνπξγφο ηηο πεξηφδνπο 1981-1989θαη 1993-1996. Ήηαλ 

γηνο ηνπ επίζεο πξψελ πξσζππνπξγνχ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ, ν νπνίνο 

ήηαλ γλσζηφο θαη σο «Γέξνο ηεο Αεκνθξαηίαο». Μεηέξα ηνπ ήηαλ 

ε νθία Μηλέηθν θφξε ηνπ Πνισλνχ Γίγθκνπλη Μηλέηθν. O γηνο 

ηνπ Γεψξγηνο Ώ. Παπαλδξένπ ήηαλ απφ ην 2004 έσο ην 2012 πξφεδξνο 

ηνπ ΠΏ.Ο.Κ. θαη πξσζππνπξγφο ηεο Βιιάδαο απφ ην 2009 σο ηηο 11 

Ννεκβξίνπ 2011. 

Τπήξμε εγέηεο κε επξχηαηε ιατθή απνδνρή: ζε έξεπλα ηεο 

εθεκεξίδαο Καζεκεξηλή ην 2007, ε πξψηε θπβέξλεζή ηνπ αλαδείρζεθε ε 

https://www.google.gr/search?safe=vss&biw=1680&bih=925&q=%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85+%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MIw3SK_UEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeQDIsjXIJQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiz3OjLw_XLAhVJVhoKHeUCA8gQ6BMIgQEoADAU
https://www.google.gr/search?safe=vss&biw=1680&bih=925&q=%CE%A7%CE%AF%CE%BF%CF%82&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MIw3SK9U4gAxTZINS7TEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflEeAOtqW8QvAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiz3OjLw_XLAhVJVhoKHeUCA8gQmxMIggEoATAU
https://www.google.gr/search?safe=vss&biw=1680&bih=925&q=%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85+%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B2%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B5&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MIw3SK_Uks9OttIvSM0vyEnVT0lNTk0sTk2JL0gtKs7Ps0rJTE0BABMtab8uAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiz3OjLw_XLAhVJVhoKHeUCA8gQ6BMIhQEoADAV
https://www.google.gr/search?safe=vss&biw=1680&bih=925&q=%CE%95%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B7+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MIw3SK9UAjNN80zNcrXks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwA03e1ROQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiz3OjLw_XLAhVJVhoKHeUCA8gQmxMIhgEoATAV
https://www.google.gr/search?safe=vss&biw=1680&bih=925&q=%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85+%CE%BA%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B5&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MIw3SK_UUsxOttIvSM0vyEnVT0lNTk0sTk2JL0gtKs7Ps0oqLcpMTQEAmaxXyzAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiz3OjLw_XLAhVJVhoKHeUCA8gQ6BMIiQEoADAW
https://www.google.gr/search?safe=vss&biw=1680&bih=925&q=%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF+%CE%9D%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF+%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MIw3SK9U4gIxjQrKi0sstRSzk630C1LzC3JS9VNSk1MTi1NT4gtSi4rz86ySSosyU1MANt9vsDwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiz3OjLw_XLAhVJVhoKHeUCA8gQmxMIigEoATAW
https://www.google.gr/search?safe=vss&biw=1680&bih=925&q=%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85+%CF%83%CF%8D%CE%B6%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%82&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MIw3SK_UkshOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWxQX5pcWpAGEHtYEnAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiz3OjLw_XLAhVJVhoKHeUCA8gQ6BMIjQEoADAX
https://www.google.gr/search?safe=vss&biw=1680&bih=925&q=%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1+%CE%9B%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B7&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MIw3SK9UAjNNc5LNSrQkspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVxQX5pcSoApD7_XjIAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiz3OjLw_XLAhVJVhoKHeUCA8gQmxMIjgEoATAX
https://www.google.gr/search?safe=vss&biw=1680&bih=925&q=%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85+%CF%83%CF%8D%CE%B6%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%82&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MIw3SK_UkshOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWxQX5pcWpAGEHtYEnAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiz3OjLw_XLAhVJVhoKHeUCA8gQ44YBCI8BKAIwFw
https://www.google.gr/search?safe=vss&biw=1680&bih=925&q=%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85+%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MIw3SK_UksxOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWBYlFqXklxQBpUQuwKAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiz3OjLw_XLAhVJVhoKHeUCA8gQ6BMIkgEoADAY
https://www.google.gr/search?safe=vss&biw=1680&bih=925&q=%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1+%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CE%90%CE%BA%CE%BF%CF%85&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MIw3SK9U4gIxyw0tykxLtCSzk630C1LzC3JSgVRRcX6eVUFiUWpeSTEAc3_KjTQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiz3OjLw_XLAhVJVhoKHeUCA8gQmxMIkwEoATAY
https://www.google.gr/search?safe=vss&biw=1680&bih=925&q=%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MIw3SK9UgjHLsrUks5Ot9AtS8wtyUoFUUXF-nlVBYlFqXkkxAKiETpgzAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiz3OjLw_XLAhVJVhoKHeUCA8gQmxMIlAEoAjAY
https://www.google.gr/search?safe=vss&biw=1680&bih=925&q=%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85+%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MIw3SK_UkspOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWyRmZOSlFqXkAj5ZHiykAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiz3OjLw_XLAhVJVhoKHeUCA8gQ6BMIlwEoADAZ
https://www.google.gr/search?safe=vss&biw=1680&bih=925&q=%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82+%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MIw3SK9UgjELsrSkspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVyRmZOSlFqHgBoskmNNAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiz3OjLw_XLAhVJVhoKHeUCA8gQmxMImAEoATAZ
https://www.google.gr/search?safe=vss&biw=1680&bih=925&q=%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MIw3SK9U4gIxiy3NTavMtaSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVXJGZk5KUWoeAGFYaYk1AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiz3OjLw_XLAhVJVhoKHeUCA8gQmxMImQEoAjAZ
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θαιχηεξε ηεο Μεηαπνιίηεπζεο θαη ν ίδηνο ν ζεκαληηθφηεξνο 

πξσζππνπξγφο ηεο πεξηφδνπ. Οκνίσο, ζε δεκνζθφπεζε γηα ηελ εθεκεξίδα 

Real News ην 2010 θαη ζε έξεπλα ηεο εηαηξείαο ALCO ην 2013, 

ςεθίζζεθε σο ν θαιχηεξνο πξσζππνπξγφο κεηά ην 1974. Ώπφ ηελ άιιε 

δεκηνχξγεζε πνιινχο θαλαηηθνχο ερζξνχο ζην εζσηεξηθφ, θαη πξνθάιεζε 

ζπρλά ηελ αγαλάθηεζε ηεο δπηηθήο θνηλήο γλψκεο θαη ζσξεία επηθξηηηθψλ 

θεηκέλσλ ζηα δπηηθά ΜΜΒ. 

Ήηαλ ίζσο ν πνιηηηθφο κε ηε κεγαιχηεξε ζπκβνιή ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

πνιηηηθνχ θαη θνκκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε ζχγρξνλε Βιιάδα. Ώλέηξεςε 

ηνλ θπξίαξρν πνιηηηθφ δηαρσξηζκφ «Βζληθφθξνλεο-Κνκκνπληζηέο» θαη 

ζηε ζέζε ηνπ επέβαιιε ην δίπνιν «Αεμηά-Ώληηδεμηά». Σν ΠΏΟΚ πνπ 

δεκηνχξγεζε ήηαλ ην πξψην θφκκα εμνπζίαο ζηελ ειιεληθή ηζηνξία κε 

καδηθή νξγάλσζε (ζηα πξφηππα ηνπ ΚΚΒ) αληί ηνπ παξαδνζηαθνχ 

θφκκαηνο ζηειερψλ, έλα πξφηππν νξγάλσζεο πνπ ζα πηνζεηνχζε απφ ηνλ 

Παπαλδξένπ θαη ε Νέα Αεκνθξαηία. Ώπφ ην θπβεξλεηηθφ ηνπ έξγν 

μερσξηζηή ζέζε ζηε λενειιεληθή πνιηηηθή ηζηνξία έρνπλ ε αλαγλψξηζε 

ηεο Βζληθήο Ώληίζηαζεο, ν εθδεκνθξαηηζκφο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

θηλήκαηνο, αιιά θαη ησλ Βιιεληθψλ Βλφπισλ Απλάκεσλ, ε δεκηνπξγία 

ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη ηνπ ΏΒΠ θαη ε ζπληαγκαηηθή 

αλαζεψξεζε ηνπ 1985-1986, ε νπνία παγίσζε ην 

ζχζηεκα θνηλνβνπιεπηηθήο εμνπζίαο πνπ ηζρχεη έσο θαη ζήκεξα, 

πεξηνξίδνληαο δξαζηηθά ηηο «βαζηιηθέο» εμνπζίεο ηνπ Πξνέδξνπ. 

Άιιεο ζεκαληηθέο ηνκέο ησλ θπβεξλήζεψλ ηνπ ήηαλ ε λνκηκνπνίεζε 

ηνπ πνιηηηθνχ γάκνπ, ε ςήθνο ζηα 18, ε εηζαγσγή ηνπ κνλνηνληθνχ 

ζπζηήκαηνο γξαθήο (1982), νη αιιαγέο ζην Οηθνγελεηαθφ Αίθαην φπσο ε 

θαζηέξσζε ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ θαη ε απαγφξεπζε ηνπ 

αλαρξνληζηηθνχ ζεζκνχ ηεο πξνίθαο, ε θαηάξγεζε πιείζησλ κεηαμηθψλ 

θαη κεηεκθπιηαθψλ λφκσλ, φπσο απηνί ηνπ ηεληηκπντζκνχ θαη 

ηεο θαηαζθνπείαο, ε άζθεζε αθεδεκφλεπηεο θαη πνιπδηάζηαηεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ε κεγάιε ελίζρπζε ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ, ε 

αλαγλψξηζε ηεο γελνθηνλίαο ησλ Βιιήλσλ ηνπ Πφληνπ θαη ε παξαρψξεζε 

άδεηαο επηζηξνθήο ζηελ Βιιάδα ζηνπο πνιηηηθνχο πξφζθπγεο 

ηνπ Αεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ.  

Οη αληίπαινη ηνπ Ώλδξέα Παπαλδξένπ απφ ηνλ ζπληεξεηηθφ θαη ηνλ 

θηιειεχζεξν ρψξν αλαγλψξηζαλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ λα απνθαηαζηήζεη 

κεγάια ηκήκαηα ηεο θνηλσλίαο πνπ είραλ ππνζηεί δηψμεηο θαη ηαπεηλψζεηο 

απφ ην απηαξρηθφ κεηεκθπιηαθφ θαηεζηεκέλν θαη λα ρηίζεη θξάηνο 

πξφλνηαο, αιιά επέθξηλαλ ηελ κεγάιε αχμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη 
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ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ δηαρείξηζε, ηελ πξνζπάζεηα 

επηβνιήο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε πνπ ηνπ θαηαιφγηζαλ θαη ηελ εμσηεξηθή 

ηνπ πνιηηηθή, ηελ νπνία ζεσξνχζαλ καμηκαιηζηηθή θαη επηθίλδπλε ζηηο 

κεζφδνπο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο, ελψ απφ ηνλ ρψξν ηεο Ώξηζηεξάο ππήξμαλ 

επηθξίζεηο γηα ηελ αζέηεζε πξνεθινγηθψλ ππνζρέζεσλ θαζψο θαη γηα ην 

θαζεζηψο πξνζσπνιαηξίαο κε ην νπνίν ηνλ πεξηέβαιιαλ ηα πιήζε ησλ 

πνιηηηθψλ νπαδψλ ηνπ. 

Βθηφο απφ πνιηηηθφο, ν Ώλδξέαο Παπαλδξένπ ήηαλ θαη«ζηαξ» θαη ζπρλά 

απαζρνινχζε ηα ΜΜΒ κε ηελ θνηλσληθή ηνπ δσή, ελψ πηπρέο απφ ην 

πξνζσπηθφ «ζηπι δσήο» ηνπ έγηλαλ αληηθείκελν κίκεζεο απφ πνιινχο 

Έιιελεο. 

Ρήζεηο 

ηα βήκαηα ηνπ παηέξα ηνπ, Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ, ν Ώλδξέαο 

Παπαλδξένπ ήηαλ γλσζηφο θαη σο αξηζηνηέρλεο ξήηνξαο. Μεξηθέο απφ ηηο 

πην δηάζεκεο ξήζεηο ηνπ: 

Η Διιάδα αλήθεη ζηνπο Έιιελεο (βαζηθό ζύλζεκα ηνπ ΠΑΟΚ σο θαη ην 

1996) 

Σν θνηλσληθό θξάηνο δελ ραξίδεηαη, κε αγώλα θεξδίδεηαη 

Σν ΠΑΟΚ ζηε θπβέξλεζε, ν ιαόο ζηελ εμνπζία 

Ο Λαόο εκίιεζε 

Ο ιαόο δε μερλά ηη ζεκαίλεη δεμηά 

Γελ ππάξρνπλ ζεζκνί, κόλν ιαόο 

Σζνβόια δώζηα όια (θξάζε πνπ εηπψζεθε ζε πξνεθινγηθή ζπγθέληξσζε 

ζην Πεξηζηέξη, ζηηο 20 Ώπξηιίνπ 1989).  

Σν όλνκά καο είλαη ε ςπρή καο (εμεγψληαο ηε ζθιεξή ζηάζε ηνπ θαη ην 

εκπάξγθν πνπ επέβαιιε ζηελ ΠΓΑΜ) 

Ο Ώλδξέαο Παπαλδξένπ ήηαλ επίζεο ππεχζπλνο γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ 

φξσλ ζην ειιεληθφ πνιηηηθφ ιεμηθφ, 

φπσο ιανζάιαζζα, εηεξνρξνληζκφο, αηζεξνβάκσλ, αλαδφκεζε, ρξνλνληνχ

ιαπν ηεο ηζηνξίαο θηι. 
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Ο Γεψξγηνο Ε. Ράιιεο ήηαλ Έιιελαο πνιηηηθφο θαη πξσζππνπξγφο ηεο 

Βιιάδαο θαηά ηελ πεξίνδν 1980–1981  

Γέλλεζε: 26 Αεθεκβξίνπ 1918, Ώζήλα 

Ώπεβίσζε: 15 Μαξηίνπ 2006, Κέξθπξα 

χδπγνο: Λέλα Ράιιε 

Γνλείο: Εσάλλεο Ράιιεο 

Κφκκα: Νέα Αεκνθξαηία 

ΐηβιία: Πελήληα ρξφληα θαιιηηερληθέο αληαιιαγέο: 1948-1998 

  

Ήηαλ απφγνλνο πνιηηηθήο νηθνγέλεηαο κε ζεκαληηθή παξνπζία ζηε 

λενειιεληθή πνιηηηθή ηζηνξία. Ο παηέξαο ηνπ, Εσάλλεο Ράιιεο, δηεηέιεζε 

πξσζππνπξγφο ην 1943, φπσο θαη ν παππνχο ηνπ, Αεκήηξηνο Ράιιεο, ν 

νπνίνο ππήξμε ζπλνιηθά 6 θνξέο πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο, κε πξψηε 

ζεηεία ην 1893. Δ κεηέξα ηνπ, ΓαΎξα, ήηαλ θφξε ηνπ Γεσξγίνπ 

Θενηφθε θαη αδειθή ηνπ Εσάλλε Θενηφθε, πνπ ππήξμαλ επίζεο 

πξσζππνπξγνί ηεο ρψξαο ζηα 1903 θαη 1950 αληίζηνηρα. 

Ο Γεψξγηνο Ράιιεο γελλήζεθε ζηελ Ώζήλα ζηηο 26 Αεθεκβξίνπ 1918. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζην Παλεπηζηήκην Ώζελψλ, 

φπνπ ζπνχδαζε Ννκηθά θαη Πνιηηηθέο Βπηζηήκεο (1939), ζηξαηεχζεθε θαη 

https://www.google.gr/search?safe=vss&biw=1680&bih=925&q=%CE%B3%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CF%82+%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEouqSrUEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeQAior6WJQAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwii9ZWrwvXLAhXFLhoKHX8hB4sQ6BMIggEoADAV
https://www.google.gr/search?safe=vss&biw=1680&bih=925&q=%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEouqSpUYgcx84yqtMSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVVJ-UR4ArbtJ3C4AAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwii9ZWrwvXLAhXFLhoKHX8hB4sQmxMIgwEoATAV
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https://www.google.gr/search?safe=vss&biw=1680&bih=925&q=%CE%B3%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CF%82+%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEouqSrUksxOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWBYlFqXklxQC4TNYkKAAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwii9ZWrwvXLAhXFLhoKHX8hB4sQ6BMIjgEoADAY
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ππεξέηεζε σο έθεδξνο αλζππίιαξρνο ζηνλ Βιιελντηαιηθφ Πφιεκν, φπνπ 

δηαθξίζεθε θαη παξαζεκνθνξήζεθε. Μεηά ηελ αλαθσρή, γξάθηεθε ζην 

Αηθεγνξηθφ χιινγν Ώζελψλ θαη αζρνιήζεθε κε ηε δηθεγνξία έσο ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1944 φηαλ ζηξαηεχζεθε εθ λένπ. Πνιέκεζε κε ηα 

ηεζσξαθηζκέλα ζηε ηεξεά θαη ηελ Ήπεηξν θαηά ηηο επηρεηξήζεηο ελαληίνλ 

ησλ θνκκνπληζηψλ θαη απνιχζεθε νξηζηηθά ην Αεθέκβξην ηνπ 1948. 

ηελ πνιηηηθή, μεθίλεζε ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ ην 1950, νπφηε εθιέρζεθε 

βνπιεπηήο Ώζελψλ κε ην Λατθφ Κφκκα. Βπαλεθιέρζεθε ζε φιεο ηηο 

θαηνπηλέο εθινγέο, εθηφο απφ ηηο εθινγέο ηνπ 1958 ζηηο νπνίεο δελ έιαβε 

κέξνο. Οξθίζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1954 σο ππνπξγφο Πξνεδξίαο 

Κπβεξλήζεσο, κε πξσζππνπξγφ ηνλ ζηξαηάξρε Ώιέμαλδξν Παπάγν. 

ηελφο ζπλεξγάηεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή, ην 1955 ππήξμε κέινο 

ηεο πξψηεο ηνπ θπβέξλεζεο σο ππνπξγφο Πξνεδξίαο, ελψ ην 1956 

ζπλέπξαμε ζηελ ίδξπζε ηεο Βζληθήο Ρηδνζπαζηηθήο Βλψζεσο (ΒΡΒ). Σελ 

πεξίνδν 1956-58 δηεηέιεζε ππνπξγφο Αεκνζίσλ Έξγσλ θαη πγθνηλσληψλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα (1961-1963) ππνπξγφο Βζσηεξηθψλ. 

ηηο 21 Ώπξηιίνπ 1967 σο ππνπξγφο Αεκνζίαο Σάμεσο δηέθπγε ηε 

ζχιιεςε θαη απφ ην ζηαζκφ δξάζεσο ηεο Υσξνθπιαθήο πξνζπάζεζε λα 

θηλεηνπνηήζεη ην Γ' ψκα ηξαηνχ ελαληίνλ ησλ θηλεκαηηψλ, αιιά νη 

δηαηαγέο ηνπ δελ κεηαβηβάζηεθαλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο ηνλ 

ζπλέιαβαλ ηξεηο θνξέο, θπιαθίζηεθε θαη εθηνπίζηεθε ζηελ Κάζν. ηαλ 

επέζηξεςε, ζπλέρηζε κε θάζε κέζν ηελ αληίζηαζε θαηά ηεο δηθηαηνξίαο 

θαη ηνλ Ενχιην ηνπ 1973 έιαβε ελεξγφ κέξνο ζηνλ αγψλα ελαληίνλ 

ηνπ δεκνςεθίζκαηνο ηνπ Παπαδφπνπινπ. Ώθφκα, αλέιαβε ηελ επψλπκε 

δηεχζπλζε ηνπ πεξηνδηθνχ «Πνιηηηθά ζέκαηα». 

Έιαβε κέξνο ζηελ Κπβέξλεζε Βζληθήο Βλφηεηαο σο ππνπξγφο Πξνεδξίαο, 

αμίσκα πνπ δηαηήξεζε θαη ζηελ Κπβέξλεζε πνπ ζρεκαηίζηεθε κεηά ηηο 

εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ 1974 θαη απφ ηνλ Ενχιην ηνπ 1976 αλέιαβε θαη ην 

ππνπξγείν Παηδείαο φπνπ εηζεγήζεθε ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε θαη 

επέβαιιε ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαηδεχζεσο θαη ζηε Αηνίθεζε ηε 

ρξήζε ηεο λενειιεληθήο θαηαξγψληαο ηελ θαζαξεχνπζα. 

Μεηά ηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ 1977 αλέιαβε ην Τπνπξγείν 

πληνληζκνχ θαη ηνλ Μάην 1978 ην ππνπξγείν Βμσηεξηθψλ. Καηά ην 

δηάζηεκα απφ 10 ΜαΎνπ 1978 έσο 8 Μαξηίνπ 1980 σο ππνπξγφο 

Βμσηεξηθψλ ζπλέρηζε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ ΒΟΚ, νη νπνίεο ην 

Μάην 1979 θαηέιεμαλ ζηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο εηζδνρήο ηεο 

Βιιάδνο σο δέθαην κέινο ηεο Βπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. Βπίζεο, ήηαλ ν 
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πξψηνο έιιελαο ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ πνπ επηζθέθζεθε ηνλ Οθηψβξην 

1978 ηε νβηεηηθή Έλσζε. 

ηηο 8 ΜαΎνπ 1980 εθιέρζεθε απφ ηελ θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα αξρεγφο 

ηεο Νέαο Αεκνθξαηίαο θαη ηελ κεζεπφκελε νξθίζηεθε πξσζππνπξγφο. 

Παξαηηήζεθε ζηηο 19 Οθησβξίνπ 1981 κεηά ηελ ήηηα ηνπ θφκκαηνο ζηηο 

εθινγέο ηεο 18εο Οθησβξίνπ 1981. ηηο αξρέο Αεθεκβξίνπ 1981 έζεζε 

ζηελ θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα ζέκα εκπηζηνζχλεο θαη φηαλ ε πιεηνςεθία 

ησλ βνπιεπηψλ ηεο Νέαο Αεκνθξαηίαο ηνπ ηελ αξλήζεθε, παξαηηήζεθε 

θαη απφ ηελ αξρεγία ηνπ θφκκαηνο, γηα λα ηνλ δηαδερζεί ν Βπάγγεινο 

Ώβέξσθ. 

Σν Μάην ηνπ 1987 αλεμαξηεηνπνηήζεθε απφ ηε Νέα Αεκνθξαηία θαη δελ 

πνιηηεχζεθε ζηηο εθινγέο ηνπ Ενπλίνπ 1989. Έπεηηα απφ πξφζθιεζε ηνπ 

πξνέδξνπ ηεο Νέαο Αεκνθξαηίαο, Κσλζηαληίλνπ Μεηζνηάθε, κεηείρε ζηηο 

εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ 1989 θαη ηνπ Ώπξηιίνπ 1990 θαη εθιέρζεθε 

βνπιεπηήο Κεξθχξαο. Ώπφ ην Μάξηην ηνπ 1993, δηαθσλψληαο κε ηνλ 

ρεηξηζκφ ηνπ Μαθεδνληθνχ, παξαηηήζεθε απφ βνπιεπηήο. 

Ο Γεψξγηνο Ράιιεο ηηκήζεθε κε ην Μεγαιφζηαπξν ηεο Σηκήο, ην αλψηαην 

ειιεληθφ παξάζεκν πνπ απνλέκεηαη ζε ελ ελεξγεία πξσζππνπξγνχο, 

θαζψο θαη ηνπο Μεγαιφζηαπξνπο ηεο Γαιιίαο, Γεξκαλίαο, Εηαιίαο, 

Εζπαλίαο, Πνξηνγαιίαο, Γηνπγθνζιαβίαο, Σατιάλδεο θαη Ώβεζζπλίαο. 

Πινχζην ήηαλ θαη ην ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν. Έγξαςε ζπλνιηθά 14 βηβιία: 

 «Ο Εσάλλεο Ράιιεο νκηιεί εθ ηνπ ηάθνπ» (1947) 

 «Αχν δξφκνη» (1958) 

 «Δ αιήζεηα γηα ηνπο Έιιελεο πνιηηηθνχο» (1971) 

 «Δ ηερληθή ηεο βίαο» (1972) 

 «Άξζξα, ιφγνη, ζπλεληεχμεηο», 1977 ζε δχν ηφκνπο 

 «ξεο επζχλεο» (1983) 

 «Υσξίο πξνθαηάιεςε γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ» (1983) 

 «Γεψξγηνο Θενηφθεο» (1986) 

 «Griechenland und Balkanpolitik, munchen» (1988)  

 «Πνιηηηθέο εθκπζηεξεχζεηο» (1990) 

 «Κνηηάδνληαο πίζσ» (1993) 
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 «Βηο ψηα κε αθνπφλησλ» (1995) 

 «Σάδε έθε» (1997) 

 «Σν εκεξνιφγηφ κνπ, ηνλ θαηξφ ηεο δηθηαηνξίαο» (1997) 

Πέζαλε, πιήξεο εκεξψλ, ζε ειηθία 88 εηψλ, ζηηο 15 Μαξηίνπ 2006. 

 

 

 

 

 
Μαλώιεο Γιέδνο 

 
 

 

Έιιελαο δεκνζηνγξάθνο θαη πνιηηηθφο, κε δηαδξνκή ζηα θνηλά πνπ μεθηλά 

απφ ηα ρξφληα ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο θαη θζάλεη κέρξη ην ζήκεξα. Σε 

λχρηα ηεο 30εο πξνο 31ε ΜαΎνπ 1941 καδί κε ηνλ Ώπφζηνιν 

άληα θαηέβαζε απφ ηελ Ώθξφπνιε ηε ζβάζηηθα, θεξδίδνληαο ηνλ 

παγθφζκην ζαπκαζκφ. Δγεηηθή πξνζσπηθφηεηα ηεο Ώξηζηεξάο, δηψρζεθε 

επαλεηιεκκέλα γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα θαη παξέκεηλε 

θξαηνχκελνο (θπιαθή θαη εμνξία) 16 ρξφληα ζε φιε ηε δσή ηνπ. 

 

Πξψηκα   Υξφληα….. 

Ο Μαλψιεο Γιέδνο γελλήζεθε ζηελ Ώπείξαλζν ηεο Νάμνπ ζηηο  9 

επηεκβξίνπ 1922 .Σα παηδηθά ηνπ ρξφληα ηα έδεζε ζην ρσξηφ ηνπ, φπνπ 

ηειείσζε ην δεκνηηθφ ζρνιείν.  
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Σν 1935 ήιζε ζηελ Ώζήλα καδί κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη νινθιήξσζε ηηο  

γπκλαζηαθέο ηνπ ζπνπδέο, δνπιεχνληαο παξάιιεια σο 

θαξκαθνυπάιιεινο. Σν 1940 πέηπρε ζηελ ΏΟΒΒ (ζεκεξηλφ Οηθνλνκηθφ 

Παλεπηζηήκην). Μαζεηήο γπκλαζίνπ δεκηνχξγεζε αληηθαζηζηηθή νκάδα 

ην 1939 γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Ασδεθαλήζνπ απφ ηνπο Εηαινχο θαη 

ηελ απνηίλαμε ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Μεηαμά. Μφιηο μέζπαζε 

ν ειιελντηαιηθφο πφιεκνο ζηηο 28 Οθησβξίνπ 1940 δήηεζε λα θαηαηαρηεί 

σο εζεινληήο, αιιά ιφγσ ηνπ λεαξνχ ηεο ειηθίαο ηνπ δελ ηνπ επεηξάπε. 

Βξγάζηεθε, φκσο, εζεινληηθά ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ . 

 

Εθνική Αντίσταση…. 

 

Σελ πεξίνδν ηεο λαδηζηηθήο θαηνρήο (1941-1944) αλέπηπμε έληνλε 

απειεπζεξσηηθή δξάζε κέζα απφ ηηο γξακκέο ηεο ΟΚΝΒ, ηνπ ΒΏΜ Νέσλ 

θαη ηεο ΒΠΟΝ, κε απνηέιεζκα λα ππνζηεί θπιαθίζεηο θαη δηψμεηο. Σε 

λχρηα ηεο 30εο πξνο ηελ 31ε ΜαΎνπ 1941 καδί κε ηνλ Ώπφζηνιν 

άληα θαηέβαζε απφ ηελ Ώθξφπνιε ηε ζβάζηηθα θαη θαηαδηθάζηεθε ζε 

ζάλαην.  

ηηο 24 Μαξηίνπ 1942 ζπλειήθζε καδί κε ηνλ Ώπφζηνιν άληα απφ ηα 

γεξκαληθά ζηξαηεχκαηα θαη θπιαθίζηεθε έλα κήλα ζηηο θπιαθέο Ώβέξσθ, 

φπνπ βαζαλίζηεθε απάλζξσπα, κε απνηέιεζκα λα πξνζβιεζεί απφ 

θπκαηίσζε βαξχηαηεο κνξθήο. ηηο 21 Ώπξηιίνπ 1943 ζπλειήθζε απφ ηα 

ηηαιηθά ζηξαηεχκαηα θαηνρήο θαη παξέκεηλε θπιαθηζκέλνο ηξεηο κήλεο. 

http://www.sansimera.gr/articles/21
http://www.sansimera.gr/almanac/2810
http://www.sansimera.gr/articles/432
http://www.sansimera.gr/almanac/3105
http://www.sansimera.gr/almanac/2403
http://www.sansimera.gr/almanac/2104


ηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 1944 ζπλειήθζε απφ ζπλεξγάηεο ησλ αξρψλ θαηνρήο 

θαη παξέκεηλε ζηηο θπιαθέο επηάκηζε κήλεο, απ' φπνπ δξαπέηεπζε ζηηο 21 

επηεκβξίνπ 1944. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο δνχιεςε σο ππάιιεινο 

ζηνλ Βιιεληθφ Βξπζξφ ηαπξφ θαη ηνλ Αήκν Ώζελαίσλ. 

 

 

 

 

Μεηά ηνλ πφιεκν… 

 

Μεηά ηελ απειεπζέξσζε δνχιεςε ζηελ εθεκεξίδα Ρηδνζπάζηεο σο 

ζπληάθηεο θαη απφ ηηο 10 Ώπγνχζηνπ 1947 έσο ην θιείζηκφ ηεο αλέιαβε 

αξρηζπληάθηεο, εθδφηεο θαη δηεπζπληήο. Σν 1948 ζπλειήθζε θαη 

παξαπέκθζεθε ζπλνιηθά ζε 28 δίθεο γηα αδηθήκαηα Σχπνπ. 

Καηαδηθάζηεθε ζε δηάθνξεο πνηλέο, απφ ηηο νπνίεο κία θνξά ζε ζάλαην .  
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Άιιε κία θνξά θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην, γηα παξάβαζε ηνπ Γ' 

Φεθίζκαηνο. Οη ζαλαηηθέο θαηαδίθεο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, χζηεξα 

απφ έληνλεο δηακαξηπξίεο ηεο ειιεληθήο θαη ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο. 

 Σν 1950 νη ζαλαηηθέο πνηλέο κεηαηξάπεθαλ ζε ηζφβηα θαη ηειηθά 

απνθπιαθίζηεθε ζηηο 16 Ενπιίνπ 1954. 

ηηο εθινγέο ηεο 9εο επηεκβξίνπ 1951, αλ θαη θπιαθηζκέλνο, εθιέρηεθε 

βνπιεπηήο Ώζελψλ κε ηελ ΒΑΏ. Σφηε θήξπμε απεξγία πείλαο, κε αίηεκα 

ηελ απνθπιάθηζε ησλ δέθα εθιεγέλησλ βνπιεπηψλ ηεο ΒΑΏ πνπ ήηαλ 

εμνξία θαη θπιαθή. ηακάηεζε ηελ απεξγία πείλαο ηε 12ε εκέξα, φηαλ 

έθεξαλ απφ ηελ εμνξία ηνπο επηά εμφξηζηνπο βνπιεπηέο. Μεηά ηελ 

απνθπιάθηζή ηνπ εθιέρηεθε κέινο ηεο Αηνηθνχζαο Βπηηξνπήο ηεο ΒΑΏ 

θαη αλέιαβε νξγαλσηηθφο γξακκαηέαο ηεο.  

Σνλ Αεθέκβξην ηνπ 1956 αλέιαβε ηε δηεχζπλζε ηεο εθεκεξίδαο «Δ 

Ώπγή». ηηο 5 Αεθεκβξίνπ 1958 ζπλειήθζε κε ηελ θαηεγνξία ηεο 

θαηαζθνπίαο θαη θαηαδηθάζηεθε. 

 Ώπνθπιαθίζηεθε ζηηο 15 Αεθεκβξίνπ 1962, χζηεξα απφ ηηο έληνλεο 

αληηδξάζεηο ηεο ειιεληθήο θαη ηεο δηεζλνχο θνηλή γλψκεο. ηηο εθινγέο 

ηεο 29εο Οθησβξίνπ 1961 εθιέρηεθε βνπιεπηήο Ώζελψλ κε ηελ ΒΑΏ, 

παξά ην γεγνλφο φηη βξηζθφηαλ ζηε θπιαθή. 

 

Ώκέζσο κεηά ηελ εθδήισζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ πξαμηθνπήκαηνο ηεο 21εο 

Ώπξηιίνπ ζπλειήθζε καδί κε άιινπο πνιηηηθνχο εγέηεο αιιά ηειηθά 

απνθπιαθίζηεθε ην 1971. πλνιηθά, ν Μαλψιεο Γιέδνο θαηαδηθάζηεθε 

28 θνξέο γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, απφ ηηο νπνίεο ηξεηο θνξέο 

ζε ζάλαην θαη  παξέκεηλε, ζπλνιηθά , θξαηνχκελνο 16 ρξφληα ζε φιε ηε 

δσή ηνπ. Σν 1968 θαηαδίθαζε ηελ εηζβνιή ησλ νβηεηηθψλ ζηελ 

Σζερνζινβαθία, απνθφπηνληαο έηζη ηνπο δεζκνχο ηνπ κε ην ΚΚΒ. 

 

Μεηά ηε Μεηαπνιίηεπζε εξγάζηεθε γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο ΒΑΏ, ηεο 

νπνίαο δηεηέιεζε γξακκαηέαο σο ην 1985 θαη πξφεδξνο απφ ην 1985 έσο 

ην 1989. Παξάιιεια, ζπλεξγάζηεθε κε ην ΠΏΟΚ ζε ηξεηο εθινγηθέο 

αλακεηξήζεηο. Σν 1981 εθιέρηεθε βνπιεπηήο Ώζελψλ, ην 1984 

επξσβνπιεπηήο θαη ην 1985 βνπιεπηήο ΐ' Πεηξαηά. 

 

ηηο δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο εθινγέο ηνπ 1986 εμειέγε θνηλνηάξρεο 

Ώπεηξάλζνπ, ηνπ ρσξηνχ φπνπ γελλήζεθε, θαη εηζήγαγε ηνλ ζεζκφ ηεο 

Άκεζεο Αεκνθξαηίαο ζηε ιήςε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ. 

http://www.sansimera.gr/almanac/1607
http://www.sansimera.gr/articles/4/191
http://www.sansimera.gr/almanac/0909
http://www.sansimera.gr/almanac/0512
http://www.sansimera.gr/almanac/1512
http://www.sansimera.gr/almanac/2910
http://www.sansimera.gr/articles/250
http://www.sansimera.gr/articles/250
http://www.sansimera.gr/articles/821


ηηο απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο ηνπ 2002 θαηήιζε επηθεθαιήο ηνπ 

ζπλδπαζκνχ «Βλεξγνί Πνιίηεο» γηα ηε δηεπξπκέλε Ννκαξρία Ώζελψλ-

Πεηξαηψο, πνπ ππνζηεξίρζεθε απφ ηνλ πλαζπηζκφ θαη εμειέγε 

λνκαξρηαθφο ζχκβνπινο, ελψ ν ζπλδπαζκφο ηνπ ζπγθέληξσζε ην 11% ησλ 

ςήθσλ. ηηο απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο ηνπ 2010 εμειέγε δεκνηηθφο 

ζχκβνπινο Πάξνπ, επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνχ «Κίλεζε Βλεξγψλ 

Πνιηηψλ Πάξνπ». 

 

Βξαβεύζεηο-Γηαθξίζεηο….. 

 

 

Ο Μαλψιεο Γιέδνο ηηκήζεθε ην 1958 κε ην Αηεζλέο ΐξαβείν 

Αεκνζηνγξαθίαο θαη ην 1959 κε ην ρξπζφ κεηάιιην Γνιηφ Κηνπξί ηνπ 

Παγθφζκηνπ πκβνπιίνπ Βηξήλεο. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ην 1962 , ηνπ 

απνλεκήζεθε ην ΐξαβείν Βηξήλεο Λέληλ  απφ ηελ ΒΑ . Ο αξι ληε 

Γθσι, ηελ πεξίνδν ησλ πξψησλ δηθαζηηθψλ ηνπ πεξηπεηεηψλ, ηνλ 

ραξαθηήξηζε σο ηνλ «πξψην παξηηδάλν ηεο Βπξψπεο».. Βπίζεο, ηνπ 

απνλεκήζεθε ν ηίηινο ηνπ επίηηκνπ θαζεγεηή ηεο θηινζνθίαο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πάηξαο ην1996 θαη ηνπ Ώξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο ην 2001. Σνλ Εαλνπαξίνπ ηνπ 2008 αλαγνξεχηεθε επίηηκνο 

δηδάθηνξαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ.  

Σέινο, ππήξμε µέινο ηεο Βθηειεζηηθήο Βπηηξνπήο ηεο Αηεζλνχο 

Οξγάλσζεο Αεκνζηνγξάθσλ, µέινο ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο Παγθφζκηαο 

Οκνζπνλδίαο Ώγσληζηψλ Βζληθήο Ώληίζηαζεο (FIR) θαη µέινο ηνπ 

Πξνεδξείνπ ηνπ Παγθνζκίνπ πκβνπιίνπ Βηξήλεο. Σν Αεθέκβξε ηνπ 

2015 o Μαλψιεο Γιέδνο ηηκήζεθε κε ην βξαβείν «Οζηξφβζθη» ζηε 

Μφζρα. 
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Κωνσταντίνος Καραμανλής 

 

 

 

Κσλζηαληίλνο Γ. Καξακαλιήο 1907 – 1998 Κνξπθαίνο έιιελαο 

πνιηηηθφο, κε θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο ρψξαο. Σν ζπνπδαηφηεξν επίηεπγκά ηνπ είλαη ε 

είζνδνο ηεο Βιιάδαο ζηελ Βπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα, ζεκεξηλή 

Βπξσπατθή Έλσζε. 1907 – 1950 
 

 

 

 



Πξώηκα Υξόληα…… 

 

 Ο Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο γελλήζεθε ζηηο 8 Μαξηίνπ 1907 ζην 

Κηνχπθηντ κηα θσκφπνιε θνληά ζηηο έξξεο, πνπ ηφηε αλήθε ζηελ 

Οζσκαληθή Ώπηνθξαηνξία. Ο παηέξαο ηνπ, Γεψξγηνο, δεκνδηδάζθαινο 

θαη θαιιηεξγεηήο, είρε δησρζεί γηα ηελ εζληθή δξάζε ηνπ, ηφζν απφ ηηο 

ηνπξθηθέο, φζν θαη κεηαγελέζηεξα απφ ηηο βνπιγαξηθέο αξρέο θαηνρήο. 

Έδεζε σο καζεηήο, δηαδνρηθά, ζηελ Πξψηε, ηε Νέα Γίρλε, ηηο έξξεο θαη 

ηειηθά ζηελ Ώζήλα, φπνπ κεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ γπκλαζηαθψλ ηνπ 

ζπνπδψλ, εγγξάθεθε ζηε Ννκηθή ρνιή, απφ ηελ νπνία απνθνίηεζε ην 

1929.  

 

Πξωζππνπξγία…. 

Σν 1930 ππεξέηεζε γηα έλα ηεηξάκελν ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία, σο 

πξνζηάηεο πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο. ηε ζπλέρεηα εξγάζηεθε σο 

δηθεγφξνο ζηηο έξξεο, κέρξηο φηνπ εθιέρζεθε γηα πξψηε θνξά βνπιεπηήο 

ην 1935 κε ην αληηβεληδειηθφ Λατθφ Κφκκα.  

Βπαλεμειέγε βνπιεπηήο ην 1936, ζηηο ηειεπηαίεο εθινγέο πξηλ απφ ηνλ ΐ’ 

Παγθφζκην Πφιεκν. Με ηελ έθξεμε ηνπ ειιελντηαιηθνχ πνιέκνπ, ν 

Καξακαλιήο παξνπζηάζηεθε γηα λα ζηξαηεπζεί ζην ηδεξφθαζηξν, αιιά 

θξίζεθε αλίθαλνο λα ππεξεηήζεη ιφγσ βαξεθνΎαο.  

 

ηε δηάξθεηα ηεο Γεξκαληθήο Καηνρήο αζρνιήζεθε απνθιεηζηηθά κε ηε 

δηθεγνξία. Βπαλήιζε ζηελ ελεξγφ πνιηηηθή ην 1946, φηαλ έιαβε κέξνο 

ζηηο εθινγέο ηεο 31εο Μαξηίνπ σο ππνςήθηνο ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο ζηηο 

έξξεο θαη εμειέγε πξψηνο ζε ςήθνπο βνπιεπηήο. 1950 – 1974.  

Σν φλνκά ηνπ ζα γίλεη γλσζηφ ζην παλειιήλην απφ ηε ζεηεία ηνπ σο 

Τπνπξγφο Αεκνζίσλ Έξγσλ ζηελ θπβέξλεζε Παπάγνπ(1952-1955). Θα 

επηηειέζεη ζπνπδαίν έξγν, κε ηελ θαηαζθεπή βαζηθψλ έξγσλ ππνδνκήο 

(εγγεηνβειηησηηθά έξγα, νδηθέο αξηεξίεο, ελεξγεηαθέο κνλάδεο, έξγα 

χδξεπζεο). πνπδαίν έξγν γηα ηελ πεξηνρή ηεο Καξδίηζαο ήηαλ ε 

πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο ηνπ Ν. Πιαζηήξα κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

θξάγκαηνο ζηε ιίκλε Πιαζηήξα. Έξγν πλνήο γηα φιε ηε Θεζζαιία. 

 

 Ο Καξακαλιήο, απφ ηελ πξψηε κέξα ηεο πξσζππνπξγίαο ηνπ, ζέιεζε λα 

βάιεη ηε δηθή ηνπ ζθξαγίδα ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο. Ίδξπζε λέν 

θφκκα, ηελ Βζληθή Ρηδνζπαζηηθή Έλσζε(ΒΡΒ) θαη πξνζέθπγε ζηηο θάιπεο 

ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1956 φπνπ θέξδηζε ηηο εθινγέο κε ην ηζρχνλ εθινγηθφ 

ζχζηεκα ηεο επνρήο.  



Πξσηαξρηθή θξνληίδα ηνπ Καξακαλιή ήηαλ ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή 

ελφο πξνγξάκκαηνο ηαρχξξπζκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ζε κηα ρψξα 

πνπ βίσλε αθφκε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαηαζηξνθηθνχ εκθχιηνπ πνιέκνπ. 

ξακά ηνπ ππήξμε κηα Βιιάδα απαιιαγκέλε απφ ηα ζχλδξνκα ηεο 

δπζπξαγίαο θαη ηεο θηψρεηαο. Δ αλνδηθή πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ζα ηνπ 

δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα ζηξαθεί πξνο ηελ ελίζρπζε ηεο παηδείαο, ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη, γηα πξψηε νπζηαζηηθά θνξά, ηνπ αζιεηηζκνχ, κε ηε 

ζεζκνζέηεζε ηνπ ΠΡΟ-ΠΟ (1959). Ώθφκε, αχμεζε ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ηνπ θνηλσληθνχ ηνκέα θη έιαβε ζεζκηθά κέηξα θνηλσληθνχ ραξαθηήξα, κε 

θνξπθαίν γεγνλφο ηε ζχζηαζε ηνπ ΟΓΏ (1961). κσο, παξά ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπ, ν εθζπγρξνληζκφο ζην πνιηηηθφ πεδίν θηλνχληαλ κε 

ρακειέο ηαρχηεηεο, ιφγσ ησλ εκθπιηνπνιεκηθψλ ζπλδξφκσλ, πνπ 

παξέκεηλαλ ηζρπξά ζηελ Βιιεληθή Αεμηά.  

Σν δηεζλέο πεξηβάιινλ ήηαλ αξλεηηθφ γηα ηελ άζθεζε πνιπδηάζηαηεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ιφγσ ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ θαη ηεο πξφζδεζεο ηεο 

ρψξαο ζην άξκα ησλ ΔΠΏ. Έηζη, ήηαλ θπζηθφ γηα ηνλ Κσλζηαληίλν 

Καξακαλιή λα αλαδεηήζεη εξείζκαηα γηα ηελ θαηνρχξσζε ηεο αζθάιεηαο 

θαη ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηεο Βιιάδαο ζηνπο θφιπνπο ηνπ ΝΏΣΟ. 

Βλ ηνχηνηο, ν Καξακαλιήο, κε αξθεηή δφζε απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

θαηφξζσζε λα πξναγάγεη ηηο ζρέζεηο κε ηνλ Σξίην Κφζκν, ηδηαίηεξα κε ηηο 

αξαβηθέο ρψξεο, πξνηάζζνληαο, νζάθηο ρξεηαδφηαλ, ηα πεξηθεξεηαθά 

ζπκθέξνληα ηεο Βιιάδαο.  

Σν 1959 ππέγξαςε ηηο πκθσλίεο Γπξίρεο - Λνλδίλνπ, κε ηηο νπνίεο 

ηεξκαηίζηεθε ε βξεηαληθή θπξηαξρία επί ηεο Κχπξνπ θαη ηδξχζεθε 

αλεμάξηεην Κππξηαθφ θξάηνο, κε εγγπήηξηεο δπλάκεηο ηελ Βιιάδα, ηελ 

Σνπξθία θαη ηε Μεγάιε ΐξεηαλία κε δηθαίσκα ζηξαηησηηθήο παξέκβαζεο. 

Ο Καξακαλιήο δέρζεθε απζηεξή θξηηηθή γηα ηηο ζπκθσλίεο απηέο, πνπ 

θαηνρχξσλαλ σο ηζφηηκν εηαίξν ζηε κεγαιφλεζν ηελ Σνπξθία.  

Δ θαίξηα ηνκή ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ εληνπίδεηαη ζηελ πξνζπάζεηα 

γηα ηελ έληαμε ηεο Βιιάδαο ζηελ Βπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα. Ο 

Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο πίζηεπε φηη ε ΒΟΚ δελ απνηεινχζε «απιώο 

νηθνλνκηθήλ θνηλνπξαμίαλ, αιιά νληόηεηα κε επξπηέξαλ πνιηηηθήλ 

απνζηνιήλ θαη ζεκαζίαλ». Έπεηηα απφ επίπνλεο δηαπξαγκαηεχζεηο δηεηνχο 

δηάξθεηαο, ε Βιιάδα ζα γίλεη δεθηή ζηελ αξρηθή νκάδα ησλ Έμη, σο πξψην 

ζπλδεδεκέλν κέινο, ζηηο 9 Ενπιίνπ 1961. Δ πξψηε θπβεξλεηηθή νθηαεηία 

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή δηαθφπεθε απξφβιεπηα, κε ηελ παξαίηεζή 

ηνπ, ηνλ Ενχλην ηνπ 1963, χζηεξα απφ δηαθσλία κε ηνλ βαζηιέα Παχιν, ε 

νπνία ζεκαηνδφηεζε ηε ξήμε ηνπ κε ηα Ώλάθηνξα. Δ θξίζε δελ ήηαλ 

αλεμάξηεηε απφ ην θιίκα πνιηηηθήο έληαζεο εθείλεο ηεο επνρήο.  



Ο αξρεγφο ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο θαη πξφεδξνο ηεο «Βλψζεσο 

Κέληξνπ» Γεψξγηνο Παπαλδξένπ είρε θεξχμεη ηνλ αλέλδνην αγψλα, 

θαηεγνξψληαο ηνλ Καξακαλιή φηη είρε θεξδίζεη ηηο εθινγέο ηνπ 1961 κε 

βία θαη λνζεία, ελψ ε δνινθνλία Λακπξάθε απφ παξαθξαηηθνχο ζηε 

Θεζζαινλίθε είρε ξίμεη βαξηά ηε ζθηά ηεο ζηε ρψξα.  

ηηο εθινγέο ηεο 3εο Ννεκβξίνπ 1963 εγήζεθε ηεο ΒΡΒ, αιιά ππφ ην 

βάξνο ησλ θαηαγγειηψλ ηεο αληηπνιίηεπζεο, εηηήζεθε απφ ηελ «Έλσζε 

Κέληξνπ» ηνπ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ. Σφηε, ν Καξακαλιήο παξαηηήζεθε 

απφ ηελ εγεζία ηεο ΒΡΒ θη έθπγε κπζηηθά γηα ην Παξίζη κε ην ςεπδψλπκν 

«Σξηαληαθπιιίδεο», φπνπ ηδηψηεπζε επί 11 ρξφληα κέρξη ηε 

Μεηαπνιίηεπζε. 1974 – 1998 

 

 

 ηηο 24 Ενπιίνπ 1974 ν Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο επαλήιζε 

ζξηακβεπηηθά ζηελ Βιιάδα, κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο δηθηαηνξίαο ππφ ην 

βάξνο ηνπ άθξνλνο πξαμηθνπήκαηνο ζηελ Κχπξν θαη ηεο ηνπξθηθήο 

εηζβνιήο ζηε Μεγαιφλεζν. Βπηθεθαιήο ηεο θπβέξλεζεο «Βζληθήο 

Βλφηεηαο», θαηφξζσζε κε ζπλεηέο θαη απνθαζηζηηθέο θηλήζεηο λα 

απνθαηαζηήζεη πιήξσο ηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο 

ζηελ Βιιάδα.  

Ννκηκνπνίεζε ην ΚΚΒ έπεηηα απφ 26 ρξφληα παξαλνκίαο, ελψ πξνρψξεζε 

ζηελ απνρψξεζε ηεο Βιιάδαο απφ ην ζηξαηησηηθφ ζθέινο ηνπ ΝΏΣΟ σο 

αληίδξαζε γηα ηελ άξλεζε ηεο πκκαρίαο λα αληηηαρζεί ζηελ πξνέιαζε 

ησλ Σνχξθσλ ζηελ Κχπξν (Ώηηίιαο 2)θαη αληηθαηέζηεζε ηε ρνπληηθή 

εγεζία ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ.  

ηηο πξψηεο ειεχζεξεο εθινγέο (17 Ννεκβξίνπ 1974) ν Καξακαλιήο 

επηθξάηεζε κε ην επηβιεηηθφ 54,2% ησλ ςήθσλ. Δ άλεηε λίθε ηνπ θαη 

ζηελ επφκελε εθινγηθή αλακέηξεζε (Ννέκβξηνο 1977), ζα ηνπ επηηξέςεη 

λα παξακείλεη αδηάιεηπηα ζηελ εμνπζία γηα κία εμαεηία, επηθεθαιήο ηεο 

Νέαο Αεκνθξαηίαο, ελφο λενζχζηαηνπ ζρεκαηηζκνχ, πνπ εληάζζεηαη ζηνλ 



θεληξνδεμηφ ρψξν, κε ηδενινγηθφ ζηίγκα ηνλ ξηδνζπαζηηθφ 

θηιειεπζεξηζκφ. 

 Δ δηελέξγεηα δεκνςεθίζκαηνο, ζηηο 8 Αεθεκβξίνπ 1974, ηεξκάηηζε ηε 

καθξά δηέλεμε γηα ην πνιηηεηαθφ, κε ηελ νξηζηηθή εγθαζίδξπζε ηεο 

αβαζίιεπηεο δεκνθξαηίαο. Δ εθπφλεζε θαη ε ςήθηζε λένπ θαη 

πξννδεπηηθνχ πληάγκαηνο, ηνλ Ενχλην ηνπ 1975, δεκηνχξγεζε ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εκβάζπλζε θαη ηελ παγίσζε ηεο Αεκνθξαηίαο. Δ 

επηθξάηεζε ήπηνπ πνιηηηθνχ θιίκαηνο, ε αλαβάζκηζε ησλ πνιηηηθψλ εζψλ 

θαη ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο πξαθηηθήο θαη γεληθφηεξα ε θαηνρχξσζε ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ δηαιφγνπ θαη ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ, θαηαγξάθνληαη 

έθηνηε σο επηηεχγκαηά ηνπ. πσο θαη ε ιχζε ηνπ ρξνλίδνληνο γισζζηθνχ 

δεηήκαηνο, κε ηελ θαζηέξσζε ηεο δεκνηηθήο, σο επίζεκεο γιψζζαο ηνπ 

θξάηνπο.  

Σελ εμαεηία 1974-1980 θαη παξά ηε δηεζλή ελεξγεηαθή θξίζε, πνπ έπιεμε 

θαη ηε ρψξα καο, ην εζληθφ εηζφδεκα απμαλφηαλ κε ξπζκνχο 5% εηεζίσο, 

ελψ ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ζεκείσζε αχμεζε 50%. Ο Καξακαλιήο 

δελ δίζηαζε λα εζληθνπνηήζεη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

(Οιπκπηαθή, Βκπνξηθή), φηαλ νη πεξηζηάζεηο ην επέβαιαλ, κε απνηέιεζκα 

θάπνηνη θχθινη ησλ βηνκεράλσλ λα ηνλ θαηεγνξήζνπλ γηα ζνζηαικαλία. 

ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, ε έληαμε ηεο Βιιάδαο ζηελ ΒΟΚ, ηα 

δηπισκαηηθά αλνίγκαηα ηηο γεηηνληθέο θνκκνπληζηηθέο ρψξεο θαη ηε 

Μφζρα θαηαγξάθνληαη ζην ελεξγεηηθφ ηνπ.  

Ο Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο εγθαηέιεηςε ηελ ελεξγφ πνιηηηθή ην 1980, 

κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο πξνζρψξεζεο ηεο Βιιάδαο ζηελ ΒΟΚ. 

Σνλ δηαδέρζεθε ζηελ πξσζππνπξγία ν Γεψξγηνο Ράιιεο. ηηο 5 ΜαΎνπ 

1980 εθιέρζεθε Πξφεδξνο ηεο Αεκνθξαηίαο ζε κηα πεξίνδν πνπ ην 

ΠΏΟΚ ηνπ Ώλδξέα Παπαλδξένπ βξηζθφηαλ πξν ησλ ππιψλ ηεο 

εμνπζίαο. Δ απζηεξή πξνζήισζε ζηελ ηήξεζε ησλ ζπληαγκαηηθψλ 

θαλφλσλ θαη ε ζπλεπήο ηνπνζέηεζε πάλσ απφ ηηο θνκκαηηθέο δηακάρεο, ε 

εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο δηαδνρήο ησλ θνκκάησλ ζηελ εμνπζία, ε ζπκβνιή 

ζηελ εθηφλσζε ησλ πνιηηηθψλ παζψλ θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ 

εκπέδσζε ηεο εζληθήο ελφηεηαο, ζπλέζεζαλ ηηο θχξηεο παξακέηξνπο ηεο 

παξνπζίαο ηνπ ζην χπαην αμίσκα, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ ελίζρπζε ηνπ 

δηεζλνχο θχξνπο ηεο ρψξαο. 

 Σν 1985 ν πξσζππνπξγφο Ώλδξέαο Παπαλδξένπ αζεηεί ηελ ππφζρεζε ηνπ 

πξνο ηνλ Καξακαλιή γηα δεχηεξε ζεηεία θαη πξνηείλεη γηα Πξφεδξν ηεο 

Αεκνθξαηίαο ηνλ αξενπαγίηε Υξήζην αξηδεηάθε .Ο Καξακαλιήο 

απνρσξεί πηθξακέλνο. Βπαλεμειέγε ζην χπαην αμίσκα ηεο ρψξαο ηελ 

πεληαεηία 1990-1995, νπφηε απνρψξεζε νξηζηηθά απφ ηελ πνιηηηθή. Βίρε 



ζπκπιεξψζεη 60 ρξφληα ζην πνιηηηθφ πξνζθήλην: 8 ρξφληα σο ππνπξγφο, 

14 σο πξσζππνπξγφο θαη 10 σο Πξφεδξνο ηεο Βιιεληθήο Αεκνθξαηίαο. 

 Ο Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο έθπγε απφ ηε δσή ζε ειηθία 91 εηψλ, ζηηο 

23 Ώπξηιίνπ 1998. Αελ άθεζε απνγφλνπο απφ ην γάκν ηνπ κε ηελ Ώκαιία 

Μεγαπάλνπ (1952), πνπ δηαιχζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Αβέρωφ-Τοσίτσας Ευάγγελος 

 
 

 
 
 

Πξψηκα Υξφληα…. 

 

Ο Βπάγγεινο Ώβέξσθ - Σνζίηζαο γελλήζεθε ζηα Σξίθαια ηεο Θεζζαιίαο 

ην 1910 θαη πέζαλε ζηελ Ώζήλα ην 1990. 

 

 Δ θαηαγσγή ηνπ ήηαλ απφ ην Μέηζνβν ηεο Δπείξνπ. Ο Ώβέξσθ, 

δηθεγφξνο θαη νηθνλνκνιφγνο ζην επάγγεικα, αζρνιήζεθε απφ λσξίο κε 

ηα θνηλά θαη επί κηζφ αηψλα ζρεδφλ δηαδξακάηηζε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν 

ζηελ πνιηηηθή δσή ηνπ ηφπνπ ηνπ. 

 

 ηα πξψηα ρξφληα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ, ππεξέηεζε ζαλ Ννκάξρεο 

Κέξθπξαο Μεηά εθιέγεηαη γηα πξψηε θνξά ΐνπιεπηήο Εσαλλίλσλ κε ην 

θφκκα Φηιειεπζέξσλ ζηηο ΐνπιεπηηθέο εθινγέο ην δηάζηεκα 1967-1973 

πξνζπάζεζε λα απνθαηαζηήζεη θάπνηα κνξθή δηαιφγνπ αλάκεζα ζην 

ζηξαηησηηθφ θαζεζηψο θαη ηνλ πνιηηηθφ θφζκν θαη αγσλίζηεθε κε λφκηκα 

θαη παξάλνκα κέζα γηα ηελ πηψζε ηεο ζηξαηησηηθήο δηθηαηνξίαο κηα 

θπιαθίζηεθε γηα ηελ δξάζε ηνπ απηή. 



 
Αηεχζπλε ηελ έθδνζε κπζηηθνχ παξάλνκνπ ηχπνπ, ηνλ νπνίνλ θαη 

δηνρέηεπε ζην εμσηεξηθφ. Βίρε ηαθηηθή επηθνηλσλία κε ηνλ εμφξηζην ηφηε 

ζην Παξίζη Κσλζηαληίλν Καξακαλιή, ηνλ νπνίν θξαηνχζε ελήκεξν γηα 

φιεο ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο. 

Σν 1973 πήξε κέξνο ζην Κίλεκα ηνπ Ναπηηθνχ ελαληίνλ ηεο δηθηαηνξίαο 

Μεηά ηε κεηαπνιίηεπζε αλέιαβε σο Τπνπξγφο ην επαίζζεην Τπνπξγείν 

Βζληθήο Άκπλαο Ώξγφηεξα δηεηέιεζε Ώληηπξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο ζηελ 

θπβέξλεζε Γ. Ράιιε θαη ην 1984 αλαθεξχρηεθε Βπίηηκνο Πξφεδξνο ηνπ 

θφκκαηνο ηεο Νέαο Αεκνθξαηίαο . Παξάιιεια θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επηαεηίαο επίζεο, ν Ώβέξσθ αζρνιήζεθε κε ην ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν, 

αλαπηχζζνληαο θχξηα ην ινγνηερληθφ ζθέινο ηνπ. Σφηε, επίζεο, ζπλέρηζε 

θαη νινθιήξσζε ην θνηλσληθφ έξγν πνπ είρε μεθηλήζεη ζην Μέηζνβν απφ 

ην 1950 κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ηδξχκαηνο ΐαξφλνπ Μηραήι - Σνζίηζα θη 

αξγφηεξα ηνπ ηδξχκαηνο Β. Ώβέξσθ -Σνζίηζα. 

 

 



 

 

Νικόλαος Πλαστήρας 

 

 

 

ηξαηησηηθφο θαη πνιηηηθφο, κε έληνλε δξάζε ζε θξίζηκεο πεξηφδνπο ηεο 

λενειιεληθήο ηζηνξίαο ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 20νπ αηψλα, γλσζηφο κε ην 

πξνζσλχκην «Μαχξνο Καβαιάξεο». 

  

Γελλήζεθε ζην ΐνχλεζη (ζεκεξηλφ Μνξθνβνχλη) Καξδίηζαο ζηηο 4 

Ννεκβξίνπ 1883 θαη πέζαλε ζηηο 26 Ενπιίνπ 1953. 

Ώθνχ ηειείσζε ην Γπκλάζην πήξε κέξνο ζηνλ Μαθεδνληθφ Ώγψλα. 

πκκεηείρε ελεξγά ζηνλ «ηξαηησηηθφ χλδεζκν» θαη έθεξε ζηελ εμνπζία 

ηνλ Βιεπζέξην ΐεληδέιν. 



Σν 1912 πήξε κέξνο ζηνπο ΐαιθαληθνχο Πνιέκνπο (1912-1913). Ο 

Πιαζηήξαο δηαθξίζεθε ζε πνιιέο κάρεο, ηδηαίηεξα ζηε Μάρε ηνπ Λαραλά, 

φπνπ νη ζπκπνιεκηζηέο ηνπ έδσζαλ ην πξνζσλχκην «Μαχξνο 

Καβαιάξεο». Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ Βζληθνχ Αηραζκνχ (1916) 

ζπληάρζεθε κε ηνλ Βιεπζέξην ΐεληδέιν θαη πξνζρψξεζε ζην Κίλεκα ηεο 

Βζληθήο Ώκχλεο. ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Μαθεδνληθνχ Μεηψπνπ θαηά ηνλ 

Ώ' Παγθφζκην Πφιεκν έδεημε μερσξηζηά ραξίζκαηα, ηδηαίηεξα ζηε Μάρε 

ηνπ θξα θαη πξνήρζε ζε αληηζπληαγκαηάξρε. 

Σν 1919 ζπκκεηείρε ζηε ζπκκαρηθή εθζηξαηεία ππνζηήξημεο ηνπ Ρσζηθνχ 

''Λεπθνχ ηξαηνχ'' θαη καρφηαλ ηνπο κπνιζεβίθνπο ηνπ Λέληλ. Μεηά ηελ 

απνηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο, ν Πιαζηήξαο επηθεθαιήο ηεο ίδηαο κνλάδαο 

θαη κε ην βαζκφ ηνπ ζπληαγκαηάξρε εζηάιε ζην Μηθξαζηαηηθφ Μέησπν. 

Δ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή έθεξε ηελ εμέγεξζε ηνπ ζηξαηνχ ζηε Υίν 

θαη ζηε Μπηηιήλε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1922 θαη ηε δεκηνπξγία ηεο 

«Βπαλαζηαηηθήο Βπηηξνπήο» ππφ ηνπο Νηθφιαν Πιαζηήξα, ηπιηαλφ 

Γνλαηά θαη ηνλ αληηπινίαξρν Φσθά.  

Ο Πιαζηήξαο θάιεζε απφ ηελ εμνξία ηνλ Βιεπζέξην ΐεληδέιν γηα λα 

εγεζεί ηεο ειιεληθήο αληηπξνζσπείαο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ 

Σνπξθία, πνπ νδήγεζαλ ζηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο (1923).  

Ο ηξαηεγφο Νηθφιανο Πιαζηήξαο ζπλέιαβε ηελ ηδέα γηα ηελ θαηαζθεπή 

ελφο θξάγκαηνο πνπ ζα έδηλε ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο άξδεπζεο ηνπ 

ζεζζαιηθνχ θάκπνπ, ηεο χδξεπζεο ηεο Καξδίηζαο θαη άιισλ θνηλνηήησλ, 

αιιά θαη ηελ παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο 

δχλακεο ηνπ λεξνχ. Δ ηδέα σξίκαζε ηε δεθαεηία ηνπ ΄50 νπφηε θαη άξρηζε 

ε πινπνίεζε ηνπ νξάκαηφο ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Χαρίλαος Φλωράκης 

 

 

 

Δγεηηθφ ζηέιερνο ηεο Ώξηζηεξάο, επί ζεηξά εηψλ Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ 

Κνκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Βιιάδαο. 

 

 Γελλήζεθε ζηηο 20 Ενπιίνπ ηνπ 1914, ζηε Ραρνχια ηνπ λνκνχ Καξδίηζαο. 

πνχδαζε ζηελ Βπαγγεικαηηθή ρνιή ΣΣΣ (Σαρπδξνκείσλ, Σειεγξαθίαο 

θαη Σειεθσλίαο) θαη απνθνίηεζε σο ηειεγξαθεηήο. 

Ο Υαξίιανο Φισξάθεο αλέπηπμε απφ κηθξφο έληνλε ζπλδηθαιηζηηθή θαη 

πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 Σν 1930, ζε ειηθία 16 εηψλ, νξγαλψζεθε ζηηο Οκάδεο Πξσηνπφξσλ ηεο 

Οκνζπνλδίαο Κνκκνπληζηηθψλ Νενιαηψλ Βιιάδαο (ΟΚΝΒ). Σν 1941, 

έγηλε κέινο ηνπ ΚΚΒ θαη δηεηέιεζε γξακκαηέαο ηεο Κνκκαηηθήο 

Οξγάλσζεο ζηνπο Σξηαηαηηθνχο (ΣΣΣ). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο, 

ηνλ Ώπξίιην ηνπ 1942, πήξε κέξνο ζηελ νξγάλσζε θαη θαζνδήγεζε ηεο 

απεξγίαο ησλ Σξηαηαηηθψλ, πνπ ήηαλ ε πξψηε κεγάιε απεξγία ζηε 

δηάξθεηα ηεο θαηνρήο θαη ε πξψηε απεξγία ζηελ θαηερφκελε Βπξψπε. 

Σν 1943 εληάρζεθε ζηνλ Βιιεληθφ Λατθφ Ώπειεπζεξσηηθφ ηξαηφ 

(ΒΛΏ) θαη ην 1945 έγηλε κέινο ηεο Βπηηξνπήο Πφιεο ηεο Κνκκαηηθήο 



Οξγάλσζεο Ώζήλαο ηνπ ΚΚΒ κε ην ςεπδψλπκν θαπεηάλ Γηψηεο, ελψ ην 

1949 εμειέγε κέινο ηεο Κεληξηθήο Βπηηξνπήο ηνπ ΚΚΒ. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ εκθχιηνπ πνιέκνπ, απφ ην 1946 έσο ην 1949, δηεηέιεζε δηνηθεηήο 

κεγάιεο κνλάδαο ηεο 1εο Μεξαξρίαο ηνπ Αεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ, κεηά ηε 

ήηηα ηνπ νπνίνπ θαηέθπγε ζηελ ΒΑ θαη ηε Ρνπκαλία. 

Σν 1954, επέζηξεςε παξάλνκα ζηελ Βιιάδα γηα λα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

αλαζπγθξφηεζε ησλ νξγαλψζεσλ ηνπ θφκκαηνο θαη ζπλειήθζε. Σν 1960, 

θαηαδηθάζηεθε γηα θαηαζθνπεία θαη θπιαθίζηεθε σο ην 1966. Αηθάζηεθε 

πνιιέο θνξέο, θαηαδηθάζηεθε ζε ηζφβηα θάζεηξμε θαη παξέκεηλε ζηε 

θπιαθή θαη ηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο γηα 17 ρξφληα ζπλνιηθά. 

Μεηά ηελ απξηιηαλή δηθηαηνξία ηνπ 1967, ζπλειήθζε απφ ηνπο πξψηνπο 

θη εθηνπίζηεθε ζηε Λέξν, ηα Γηνχξα θαη ηνλ Χξσπφ. Σνλ Ώχγνπζην ηνπ 

1972 θαηάθεξε λα δηαθχγεη ζην εμσηεξηθφ, ελψ ηνλ Ενχλην, ζηε 16ε 

νινκέιεηα, αλαδείρζεθε κέινο ηνπ Πνιηηηθνχ Γξαθείνπ. ηηο 20 

Αεθεκβξίνπ ηεο ίδηαο ρξνληάο, ζηε 17ε νινκέιεηα, εμειέγε Ώ’ 

Γξακκαηέαο ηεο Κεληξηθήο Βπηηξνπήο ηνπ ΚΚΒ. 

 

Σν 1974, εμειέγε γηα πξψηε θνξά βνπιεπηήο ΐ’ Ώζήλαο κε ην 

ςεθνδέιηην ηεο Βλσκέλεο Ώξηζηεξάο. Σν Μάην ηνπ 1978, ζην 10ν 

ζπλέδξην ηνπ ΚΚΒ εμειέγε εθ λένπ Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Κεληξηθήο 

Βπηηξνπήο, ζέζε ζηελ νπνία επαλεμειέγε θαη ζην 11ν πλέδξην, ην 

Αεθέκβξηνο ηνπ 1982, θαζψο θαη ζην 12ν πλέδξην, ην Μάην ηνπ 

1987. ηηο 8 Ώπξηιίνπ ηνπ 1989, αλέιαβε πξφεδξνο ηνπ πλαζπηζκνχ ηεο 

Ώξηζηεξάο θαη ζηηο 11 Ενπιίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο εμειέγε πξφεδξνο ηνπ 

Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Βιιάδαο. 

 



 

 ηηο 18 Μαξηίνπ 1991, απνρψξεζε απφ ηελ εγεζία ηνπ πλαζπηζκνχ ηεο 

Ώξηζηεξάο. 

Ο Υαξίιανο Φισξάθεο εμειέγε γηα πξψηε θνξά βνπιεπηήο κε ηελ 

Βλσκέλε Ώξηζηεξά ζηε ΐ’ Ώζελψλ, ζηηο εθινγέο ηεο 17εο Ννέκβξε 1974. 

ηε ζπλέρεηα εμειέγε βνπιεπηήο ηνπ ΚΚΒ ζηε ΐ’ ηεο Ώζήλαο ζηηο 

εθινγέο ηεο 20εο Ννεκβξίνπ 1977, ζηηο 18 Οθησβξίνπ 1981 θαη ζηηο 2 

Ενπλίνπ 1985. Βμειέγε πάιη βνπιεπηήο ζηε ΐ’ Ώζήλαο κε ην ΚΚΒ ζην 

πιαίζην ηνπ πλαζπηζκνχ ζηηο 18 Ενπλίνπ 1989, ζηηο 5 Ννεκβξίνπ 1989 

θαη ζηηο 8 Ώπξηιίνπ ηνπ 1990. 

Πέζαλε, ζε ειηθία 91 εηψλ, ζηηο 22 ΜαΎνπ 2005. 

          

 

 

Ιωάννης Μεταξάς 

 

 



O Εσάλλεο Μεηαμάο είλαη ν Βζληθφο Κπβεξλήηεο ηεο Βιιάδαο (1936- 

1941), πνπ δηακφξθσζε ηελ νπδέηεξε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ζηνλ ΐ' 

Παγθφζκην Πφιεκν θαη κε δηθηαηνξηθή δηαθπβέξλεζε αληηζηάζεθε ζηα 

θαζηζηηθά θαζεζηψηα Εηαιίαο θαη Γεξκαλίαο κε ην ζχλζεκα «Γηα ηνπο 

Έιιελεο Τπέξ ηελ Νίθε ε Αφμα». Ήηαλ ζπνπδαίνο  

Έιιελαο ζηξαηησηηθφο πξσζππνπξγφο θαη δηθηάηνξαο. 

 

Πξψηκα Υξφληα…… 

Γφλνο μεπεζκέλεο αξηζηνθξαηηθήο νηθνγέλεηαο απφ ηελ Κεθαινληά ν 

Εσάλλεο Μεηαμάο γελλήζεθε ζηελ Εζάθε, φπνπ ν παηέξαο ηνπ ππεξεηνχζε 

σο έπαξρνο. Φνίηεζε ζηε ρνιή Βπειπίδσλ (1885-1890) θαη θαηφπηλ ζηε 

ρνιή Μεραληθψλ. Καηά ηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν ηνπ 1897 

ππεξέηεζε ζην επηηειείν ηνχ ηφηε δηαδφρνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ράξε ζηε 

γλσξηκία ηνπ καδί ηνπ εμαζθάιηζε κεηεθπαίδεπζε ζηε Γεξκαλία (1899-

1903). 

Μεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Βιιάδα ν Μεηαμάο ππεξέηεζε ζε δηάθνξεο 

επηηειηθέο ζέζεηο, ψζπνπ ην 1910 βξέζεθε ππαζπηζηήο ηνπ Βιεπζεξίνπ 

ΐεληδέινπ. Καηά ηελ πεξίνδν πξηλ απφ ηνπο ΐαιθαληθνχο Πνιέκνπο ηνπ 

1912-1913 αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο θαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ν 

Μεηαμάο αλέιαβε δηάθνξεο απνζηνιέο ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζην 

εζσηεξηθφ, θαη απέθηεζε ηε θήκε ηθαλνχ επηηειηθνχ. 

Με ηελ έθξεμε ηνπ Ώ’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηελ έλαξμε ηνπ εζληθνχ 

δηραζκνχ ν Μεηαμάο ζπληάρζεθε κε ηε βαζηιηθή παξάηαμε πνπ 

ππνζηήξηδε ηελ νπδεηεξφηεηα ηεο Βιιάδαο, εξρφκελνο έηζη ζε αληίζεζε 

κε ηνλ ΐεληδέιν, ν νπνίνο ήζειε ηε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζηνλ πφιεκν 

ζην πιεπξφ ηεο Ώληάλη. Λφγσ ηεο αλάκεημήο ηνπ ζηηο αγξηφηεηεο πνπ 

δηαπξάρζεθαλ ζε βάξνο ησλ βεληδειηθψλ ην 1916 (Ννεκβξηαλά) ν 

Μεηαμάο απνζηξαηεχζεθε θαη εμνξίζηεθε καδί κε άιινπο εγέηεο ηεο 

αληηβεληδειηθήο παξάηαμεο ζηελ Κνξζηθή, απφ φπνπ δξαπέηεπζε γηα λα 

εγθαηαζηαζεί ζηε Φισξεληία. Ώπφ εθεί βξηζθφηαλ πάληνηε ζε επαθή κε 

ηνλ βαζηιέα Κσλζηαληίλν. ηελ Βιιάδα θαηαδηθάζηεθε εξήκελ εηο 

ζάλαηνλ. 

Μεηά ηελ ήηηα ηνπ ΐεληδέινπ ζηηο εθινγέο ηνπ 1920 θαη ηελ άλνδν ησλ 

αληηβεληδειηθψλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ ζηελ εμνπζία ν Μεηαμάο επέζηξεςε 

ζηελ Βιιάδα θαη επαλήιζε ζην ζηξάηεπκα, γηα λα απνζηξαηεπζεί φκσο 

πάιη ιίγν αξγφηεξα κε ηνλ βαζκφ ηνπ ππνζηξαηήγνπ. 

Ώθνινχζεζαλ ε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, ε επαλάζηαζε ηνπ 1922 θαη 

ε απνηπρεκέλε αληεπαλάζηαζε ηνπ 1923, ε αλάκεημή ηνπ ζηελ νπνία 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%82


αλάγθαζε ηνλ Μεηαμά λα δηαθχγεη ζην εμσηεξηθφ θαη νδήγεζε ζε δεχηεξε 

εξήκελ θαηαδίθε ηνπ εηο ζάλαηνλ. 

Μεηά ηελ αλαθήξπμε ηεο δεκνθξαηίαο ην 1924 ν Μεηαμάο, κφλνο κεηαμχ 

ησλ πνιηηηθψλ ηεο αληηβεληδειηθήο παξάηαμεο, αλαγλψξηζε ην λέν 

πνιίηεπκα. Σν αληάιιαγκα γηα ηελ πξάμε ηνπ απηή ήηαλ πξάγκαηη 

δειεαζηηθφ: ε ακλήζηεπζή ηνπ. Έηζη ν Μεηαμάο επέζηξεςε ζηελ Βιιάδα 

θαη έγηλε ππνπξγφο πγθνηλσληψλ ζηελ νηθνπκεληθή θπβέξλεζε ηνπ 

Ώιέμαλδξνπ ΓαΎκε σο αξρεγφο ηνπ Κφκκαηνο ησλ Βιεπζεξνθξφλσλ, ην 

νπνίν είρε ηδξχζεη ελ ησ κεηαμχ θαη ην νπνίν εμέιεμε 52 βνπιεπηέο ζηηο 

εθινγέο ηνπ 1926. 

 

Σν 1928 φκσο ν ΐεληδέινο επαλήιζε ζηελ ελεξγφ πνιηηηθή θαη ζηηο 

εθινγέο ηνπ ίδηνπ έηνπο ν Μεηαμάο δελ εμειέγε βνπιεπηήο νχηε ν ίδηνο 

θαη παξέκεηλε νπζηαζηηθά ζε πνιηηηθή αλππαξμία σο ην 1932, φηαλ έγηλε 

πάιη ππνπξγφο, ησλ Βζσηεξηθψλ απηή ηε θνξά, ζηελ θπβέξλεζε Παλαγή 

Σζαιδάξε. 

 

 

 

 

 

 

Βίρε θζάζεη πιένλ ε ψξα γηα ηνλ Μεηαμά λα εθδειψζεη ηηο πξαγκαηηθέο 

ηνπ πξνζέζεηο: ην 1933 εμέθξαζε δεκφζηα ηελ πεπνίζεζή ηνπ φηη γηα ηα 

πξνβιήκαηα ηεο Βιιάδαο ε ιχζε δελ κπνξνχζε παξά λα είλαη 

εμσθνηλνβνπιεπηηθή. Δ επθαηξία λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

ηνχ δφζεθε ιίγν αξγφηεξα, κε ηελ παιηλφξζσζε ηεο κνλαξρίαο, ππέξ ηεο 

νπνίαο ν ίδηνο είρε ήδε ηαρζεί. Ο βαζηιηάο Γεψξγηνο ΐ’, έρνληαο 



επηζηξέςεη ζηελ Βιιάδα ην 1935, ηνλ επφκελν ρξφλν δηφξηζε ηνλ Μεηαμά 

πξψηα ππνπξγφ ησλ ηξαηησηηθψλ θαη θαηφπηλ αληηπξφεδξν ηεο 

ππεξεζηαθήο θπβέξλεζεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Αεκεξηδή. ηηο 13 Ώπξηιίνπ 

Ο βαζηιηάο δηφξηζε πξσζππνπξγφ ηνλ Μεηαμά. Ληγφηεξν απφ ηέζζεξηο 

κήλεο αξγφηεξα θεξχρζεθε ε δηθηαηνξία ηεο 4εο Ώπγνχζηνπ. 

Δ δηθηαηνξία ηνπ Μεηαμά είρε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαζεζηψησλ 

απηνχ ηνπ είδνπο, ηα νπνία δελ ήηαλ ιίγα ζηελ Βπξψπε εθείλεο ηεο 

επνρήο. Καζηεξψζεθε ν θαζηζηηθφο ραηξεηηζκφο, επηβιήζεθε ε 

ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή ζηηο εθδειψζεηο θαη ζηηο νξγαλψζεηο ηνπ 

θαζεζηψηνο, ηδηαίηεξα ηεο λενιαίαο κε ηελ ΒΟΝ (Βζληθή Οξγάλσζε 

Νενιαίαο). Πίζσ απφ κεξηθά έξγα βηηξίλαο ελ ησ κεηαμχ νξγίαδαλ ε 

ηξνκνθξαηία θαη ην αζηπλνκηθφ θξάηνο. Οη πνιηηηθνί αξρεγνί ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ ρψξνπ εμνξίζηεθαλ, ελψ ηε ζθιεξφηεξε κεηαρείξηζε 

γλψξηζαλ νη θνκκνπληζηέο κε θπιαθίζεηο ρσξίο δίθε, μπινδαξκνχο θαη 

άιια απάλζξσπα βαζαληζηήξηα θαζψο θαη ςπρνινγηθή βία. 

ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ε δηθηαηνξία ηαιαληεπφηαλ αλάκεζα ζε δχν 

πφινπο. Ο έλαο ήηαλ ν βαζχο ζαπκαζκφο ηνπ Μεηαμά γηα ηε Γεξκαλία, ν 

νπνίνο ηνλ θιφγηδε απφ ηελ επνρή ηεο κεηεθπαίδεπζήο ηνπ ζην ΐεξνιίλν. 

Ο άιινο ήηαλ νη ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ηε Μεγάιε ΐξεηαλία ε νπνία είρε 

ζηεξίμεη ην θαζεζηψο ηνπ. 

Σν δίιεκκά ηνπ απηφ ν Μεηαμάο αλαγθάζηεθε λα ην ιχζεη κφλνο ηνπ θαη 

κε ηξφπν αζθαιψο νδπλεξφ ηα μεκεξψκαηα ηεο 28εο Οθησβξίνπ ηνπ 

1940, φηαλ ν πξεζβεπηήο ηεο θαζηζηηθήο Εηαιίαο ηνλ μχπλεζε γηα λα ηνπ 

επηδψζεη ηηακφ ηειεζίγξαθν κε ην νπνίν ε Εηαιία απαηηνχζε νπζηαζηηθά 

ηελ άλεπ φξσλ παξάδνζε ηεο Βιιάδαο. Ο Μεηαμάο ην απέξξηςε. Βίπε ην 

ηζηνξηθφ «ρη». 

Ώιιά ν Μεηαμάο δελ επέπξσην λα δήζεη πνιχ αθφκε. Ώλ θαη πξφιαβε λα 

δεη ηνπο ζξηάκβνπο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ θαηά ησλ Εηαιψλ ζηελ 

Ώιβαλία, δελ είδε ηνπο πξνζθηιείο ηνπ Γεξκαλνχο λα ππνδνπιψλνπλ ηελ 

Βιιάδα. Όζηεξα απφ ζχληνκε αζζέλεηα πέζαλε ζηηο 29 Εαλνπαξίνπ ηνπ 

1941. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

Σ Δ Υ Ν Ζ  

 

Λάκπξνο Κωλζηαληάξαο 

 

 

 

 

Ο Κσλζηαληάξαο γελλήζεθε ζηελ νδφ Πινπηάξρνπ 13 ζην Κνισλάθη ζηηο 

13 Μαξηίνπ 1913, ζε νηθνγέλεηα κε θαηαγσγή απφ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε. 

Σν 1930 θαηαηάρζεθε κεηά απφ επηκνλή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη ρσξίο ηελ 

δηθή ηνπ ζέιεζε ζηελ ρνιή Τπαμησκαηηθψλ Ναπηηθνχ ζηελ Κέξθπξα, 

απφ φπνπ ηειηθά δξαπέηεπζε θνιπκπψληαο. Γιχησζε ην ηξαηνδηθείν 

κεηά απφ ελέξγεηεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Σν 1934 κεηέβε ζην Παξίζη 

πξνθεηκέλνπ λα ζπνπδάζεη ρξπζνρφνο, κε ζθνπφ λα αλαιάβεη ζηελ 

ζπλέρεηα ην νηθνγελεηαθφ ρξπζνρνείν ζην θέληξν ηεο Ώζήλαο. 

Βγθαηέιεηςε ηηο ζπνπδέο ηνπ θη έθαλε δηάθνξεο δνπιεηέο, ψζπνπ ηνλ 

αλαθάιπςε ν Γάιινο ζθελνζέηεο Λνπί Γνπβέ λα παίδεη σο θνκπάξζνο ζε 



ζεαηξηθή παξάζηαζε. πνχδαζε εζνπνηφο ζην ζέαηξν «Ώηελέ» θαη ην 

θαινθαίξη ηνπ 1938 επέζηξεςε ζηελ Βιιάδα, μεθηλψληαο πιένλ θαξηέξα 

εζνπνηνχ. 

Γηα ηε ζεαηξηθή ηνπ παξνπζία, ραξαθηεξίζηεθε σο έλαο «ππέξνρνο 

εζνπνηφο ξπζκνχ (πνπ) είρε ζπάληα αίζζεζε ηνπ ζεαηξηθνχ ρξφλνπ.... (κε) 

ηέιεηα θαηνρή ησλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ». Γλσζηφο ζην επξχ θνηλφ φκσο 

έγηλε κέζα απφ ηνπο ξφινπο ηνπ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν 

Ο Λάκπξνο Κσλζηαληάξαο έπαημε ζην ειιεληθφ ζέαηξν γηα 40 ρξφληα, 

κεηέρνληαο ζε 191 παξαζηάζεηο. Βκθαλίζηεθε ζε πνιιέο ειιεληθέο 

πφιεηο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ Κχπξν, ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηελ 

Ώιεμάλδξεηα. Δ πξψηε ηνπ παξάζηαζε ζηελ Βιιάδα ήηαλ ην θαινθαίξη 

ηνπ 1938 κε ηνλ ζίαζν ηεο Καηεξίλαο Ώλδξεάδε ζην έξγν «Σα παξάζεκα 

ηεο γξηνχιαο» ηνπ Φ. Μπάξπ θαη ε ηειεπηαία ηνλ ρεηκψλα ηνπ 1978 κε ηνλ 

ζίαζν Λάκπξνπ Κσλζηαληάξα. 

 

 

 

 

Θαλάζεο Βέγγνο 

 

 

 

 

Γελλήζεθε ζηνλ Πεηξαηά, ζην Νέν Φάιεξν, ζηηο 29 ΜαΎνπ ηνπ 1926 

γνλείο ηνπ ήηαλ ν ΐαζίιεο θαη ε Βπδνθία ΐέγγνπ, ησλ νπνίσλ ήηαλ θαη ην 

κνλαδηθφ παηδί. Ο παηέξαο ηνπ ήηαλ δεκφζηνο ππάιιεινο, ζπγθεθξηκέλα 

εξγαδφηαλ ζηελ Βηαηξεία Διεθηξηζκνχ, θαη ήξσαο ηεο αληίζηαζεο. Μεηά 



ηνλ πφιεκν, εθδηψρζεθε απφ ηε δνπιεηά ηνπ εμαηηίαο ησλ πνιηηηθψλ ηνπ 

θξνλεκάησλ. Δ απφιπζε ηνπ παηέξα ηνπ πξνθάιεζε, φπσο ήηαλ 

αλακελφκελν, ζνβαξφ νηθνλνκηθφ πξφβιεκα ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

Θαλάζε, θάηη πνπ ηνλ αλάγθαζε λα ξηρηεί ζηνλ αγψλα γηα ην κεξνθάκαην. 

Κπξηφηεξε κεηαμχ ησλ επαγγεικάησλ κε ηα νπνία αζρνιήζεθε ήηαλ ε 

απαζρφιεζή ηνπ ζε επεμεξγαζίεο δεξκάησλ. Παξάιιεια έθαλε δηάθνξα 

κηθξνζειήκαηα ζηε γεηηνληά. Σα ρξφληα 1948-1950 ππεξέηεζε ηε ζεηεία 

ηνπ σο "αλεπηζχκεηνο" ζηξαηηψηεο ζηε Μαθξφλεζν, φπνπ γλσξίζηεθε κε 

ηνλ κεηέπεηηα γλσζηφ ζθελνζέηε Νίθν Κνχλδνπξν. Ώπηή ε γλσξηκία 

νδήγεζε ζηελ πξψηε ηνπ εκθάληζε ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ην 1954, ζηελ 

ηαηλία Μαγηθή Πφιε ηνπ Κνχλδνπξνπ. 

Σελ πεξίνδν απηή εκθαλίζηεθε ζε κεξηθέο απφ ηηο πην ηζηνξηθέο ηαηλίεο 

ηνπ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ, φπσο Ο δξάθνο, Αηαθνπέο ζηελ Ώίγηλα, 

Μαληαιέλα, Ο Διίαο ηνπ 16νπ, Πνηέ ηελ Κπξηαθή. Ο πξψηνο ηνπ κεγάινο 

ξφινο είλαη καδί κε ηνλ Νίθν ηαπξίδε ζηελ ηαηλία Οη δνζαηδήδεο ηνπ 

1960. Σνλ ίδην θαηξφ, ην 1959, πήξε άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο 

εζνπνηνχ, φρη απφ ρνιή αιιά σο εμαηξεηηθφ ηαιέλην κε εμεηάζεηο ζε 

εηδηθή επηηξνπή. Δ πξψηε ηνπ ζεαηξηθή παξάζηαζε ήηαλ ζηελ 

επηζεψξεζε «Οκφλνηα πιαηο-πινπηο», δίπια ζηνπο Νίθν Ρίδν θαη Γηάλλε 

Γθησλάθε, επίζεο ην 1959. 

 

Κηλεκαηνγξάθνο θαη ηειεόξαζε 
 

Σα επφκελα ρξφληα, ζπλεξγαδφκελνο θπξίσο κε ηνλ ζθελνζέηε Πάλν 

Γιπθνθξχδε, αλαπηχζζεη ηνλ ηχπν ηνπ λεπξηθνχ, αεηθίλεηνπ ηχπνπ, πνπ 

ηνλ θαζηέξσζε θαη αξρίδεη λα γίλεηαη δεκνθηιήο. Με ηαηλίεο φπσο Φειά ηα 

ρέξηα, Υίηιεξ, Μελ είδαηε ηνλ Παλαή, Γήησ ε ηξέιια!, Πνιπηερλίηεο θη 

εξεκνζπίηεο, θαζηεξψλεηαη ζηε ζπλείδεζε ηνπ θνηλνχ. Σν 1964, ζε 

αλαδήηεζε θαιιηηερληθήο ειεπζεξίαο, ίδξπζε ηε δηθή ηνπ εηαηξία 

παξαγσγήο Θΐ-Σαηλίεο Γέιηνπ. Σελ πεξίνδν 1965-1969, ζπλεξγαδφκελνο 

κε ηνλ Πάλν Γιπθνθξχδε θαη ηνλ Βξξίθν Θαιαζζηλφ αιιά θαη 

ζθελνζεηψληαο ν ίδηνο θάπνηεο θνξέο, γχξηζε ηηο θαιχηεξεο θαηά γεληθή 

νκνινγία ηαηλίεο ηνπ, φπσο ηηο Φαλεξφο πξάθησξ 000, Σξειφο, παιαβφο 

θαη ΐέγγνο, Πνηνο Θαλάζεο;, πνπ ηηο ραξαθηεξίδνπλ ην ζνπξεαιηζηηθφ 

ρηνχκνξ, ν απηνζρεδηαζκφο θαη ε πεγαία εξκελεία.Παξά ηελ εκπνξηθή θαη 

θαιιηηερληθή ηνπο επηηπρία, νη ηαηλίεο απηέο νδεγνχλ ηελ εηαηξία ηνπ 

ΐέγγνπ ζε θιείζηκν θαη ηνλ ίδην ζε νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή, απφ ηελ 

νπνία ζα ζπλέιζεη κφλν κεηά απφ πνιιά ρξφληα. 



Δ θαξηέξα ηνπ ζπλερίδεηαη κε ηνλ ζθελνζέηε Νηίλν Καηζνπξίδε, ελψ ε 

δεκνηηθφηεηά ηνπ παξακέλεη ζηαζεξή θη νδεγεί ζηελ απνζέσζε ηνπ απφ 

ηνλ θφζκν ζην Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο ηνπ 1971, φπνπ 

ε ηαηλία Ση έθαλεο ζηνλ πφιεκν Θαλάζε; απνζπά ηα βξαβεία θξηηηθψλ θαη 

θνηλνχ. Άιιε ζεκαληηθή ηαηλία απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη Ο Θαλάζεο ζηε 

ρψξα ηεο ζθαιηάξαο ηνπ 1976. Δ ζεκαηνινγία ησλ ηαηληψλ ηνπ 

κεηαηνπίδεηαη πξνο ηελ θνηλσληθή θξηηηθή, ελψ ην 1983 ζηακαηά γηα ιίγα 

ρξφληα λα θάλεη θηλεκαηνγξάθν. Σε δεθαεηία ηνπ '80 αζρνιείηαη κε ην 

γχξηζκα έμη βηληενηαηληψλ θαη ηεο ηειενπηηθήο ζεηξάο Βεγγαιηθά πνπ, κεηά 

απφ πξνζπάζεηεο πνιιψλ εηψλ, πξνβιήζεθε ηειηθά ζηελ ηειεφξαζε ην 

1988. Σν 1990 εκθαλίζηεθε ζηε ζεηξά ηνπ ΏΝΣ1 Ώζηπλφκνο Θαλάζεο 

Παπαζαλάζεο. 

Δ επηζηξνθή ηνπ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν γίλεηαη κε ηελ ηαηλία Ήζπρεο κέξεο 

ηνπ Ώπγνχζηνπ ηνπ Παληειή ΐνχιγαξε. Δ εξκελεία ηνπ έρεη πηα 

δηαθνξνπνηεζεί, είλαη ρακειψλ ηφλσλ αιιά κεγάιεο εθθξαζηηθφηεηαο, κε 

θνξπθαία ζηηγκή ην ξφιν ηνπ ζηελ ηαηλία ια είλαη δξφκνο ηνπ 1998. Σελ 

πεξίνδν απηή εκθαλίζηεθε επίζεο ζηελ Βπίδαπξν, ην 1997, ζην ξφιν ηνπ 

Αηθαηφπνιη ζηνπο Ώραξλήο θαη ην 2001 ζηελ Βηξήλε ηνπ Ώξηζηνθάλε κε 

κεγάιε επηηπρία. Σν 2002, ζρεδφλ πελήληα ρξφληα κεηά ηελ πξψηε ηνπ 

θηλεκαηνγξαθηθή εκθάληζε, ν Θαλάζεο ΐέγγνο θξάηεζε έλαλ απφ ηνπο 

βαζηθνχο ξφινπο ζηελ ηειενπηηθή ζεηξά Πεξί αλέκσλ θαη πδάησλ. 

πλερίδεη κέρξη ζήκεξα λα είλαη απφ ηνπο πην αγαπεκέλνπο θαη δεκνθηιείο 

θσκηθνχο ηνπ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ. Δ ηειεπηαία θηλεκαηνγξαθηθή 

ζπκκεηνρή ηνπ ήηαλ ζηελ ηαηλία ηνπ Παληειή ΐνχιγαξε "Φπρή βαζηά", ην 

2009. 

 

 

 

 



Αιίθε Βνπγηνπθιάθε 

 
 

Δ Ώιίθε ΐνπγηνπθιάθε γελλήζεθε ζηηο 20 Ενπιίνπ 1934 ζην 

Μαξνχζη Ώηηηθήο ζηελ Ώζήλα απφ ηνπο Εσάλλε ΐνπγηνπθιάθε, 

πξψελ Ννκάξρε Ώξθαδίαο θαη λνκηθφ, θαη Ώηκηιία 

Κνπκνπλδνχξνπ. Δ νηθνγέλεηά ηεο θαηάγεηαη απφ ην ρσξηφ 

Λάγηα ηεο Μάλεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεξκαληθήο Καηνρήο ν 

παηέξαο ηεο ήηαλ θαηνρηθήο λνκάξρεο, θαη εθηειέζηεθε απφ ηνλ 

ΒΛΏ θαη ε κεηέξα ηεο αλέιαβε κφλε ηεο λα κεγαιψζεη ηα 

ηξία παηδηά, ηελ Ώιίθε, ηνλ Ώληψλε θαη ηνλ Σάθε 

ΐνπγηνπθιάθε. 

Σν 1952 έδσζε θξπθά απφ ηελ νηθνγέλεηά ηεο εμεηάζεηο ζηε 

Αξακαηηθή ρνιή ηνπ Βζληθνχ Θεάηξνπ απφ ηελ νπνία 

απνθνίηεζε ηξία ρξφληα κεηά κε Λίαλ Καιώο. Πξνηνχ αθφκε 

απνθνηηήζεη απφ ηε ρνιή μεθίλεζε ηε ζηαδηνδξνκία ηεο απφ 

ην ζέαηξν. Ο πξψηνο ηεο ζεαηξηθφο ξφινο ήηαλ ζην έξγν Καηά 

Φαληαζίαλ Αζζελήο ηνπ Μνιηέξνπ ην 1953 θαη ε πξψηε ηεο 

θηλεκαηνγξαθηθή εκθάληζε έγηλε ζηελ ηαηλία Σν Πνληηθάθη ην 

1954.Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ηεο ζηε Αξακαηηθή ρνιή 

ηνπ Βζληθνχ Θεάηξνπ ζπκκεηείρε ρσξίο άδεηα ηεο ρνιήο ζηελ 

παξάζηαζε Ρσκαίνο θαη Ινπιηέηα. Σφηε ζπδεηήζεθε απφ ηνλ 

ζχιινγν ησλ δηδαζθφλησλ ηεο ρνιήο ε παξακνλή ηεο ή φρη 

ζηε ρνιή: Ο Καξζάηνο είρε ηζρπξηζζεί πσο δέρζεθε ηελ 

επίζθεςε ηεο ζείαο ηνπ Νίθνπ Υαηδίζθνπ, θαη ηνπ δήηεζε λα 



επηηξέςεη σο δηεπζπληήο ηεο ρνιήο λα παίμεη ε ΐνπγηνπθιάθε 

ζηηο παξαζηάζεηο ηνπ Βζληθνχ Κήπνπ. Ο δηεπζπληήο είπε πσο ν 

θαλνληζκφο ηεο ρνιήο δελ ην επέηξεπε, αιιά δελ δηαβηβάζηεθε 

ζσζηά ζηελ ΐνπγηνπθιάθε, ε νπνία παξαπιαλήζεθε θαη ρσξίο 

λα αληηκεησπίζεη ην δήηεκα ππεχζπλα, ζπκκεηείρε ζηηο 

παξαζηάζεηο. Δ ΐνπγηνπθιάθε αηηήζεθε ζπγρψξεζεο απφ ην 

πκβνχιην ησλ θαζεγεηψλ, επηθαινχκελε πσο θαη ζην 

παξειζφλ είρε αξλεζεί πξφηαζε ζπκκεηνρήο ηεο ζε παξάζηαζε 

ηνπ ζηάζνπ ηεο Κνηνπνχιε. Σειηθά ν Καξζαίνο πξφηεηλε ηελ 

επηεηθή θξίζε ηεο ζε θάηη πνπ ζπκθψλεζε θαη ν Ρνληήξεο. 

χληνκα θαζηεξψζεθε ζην ρψξν θαη ιφγσ ηεο εμαηξεηηθήο 

δεκνηηθφηεηαο πνπ απέθηεζε ζην επξχ θνηλφ νλνκάζηεθε (απφ 

ηνλ Φηινπνίκελα Φίλν αξρηθά) «Βζληθή ηαξ» ηεο Βιιάδαο. 

Σν 1960, θέξδηζε ην βξαβείν εξκελείαο Ώ' Γπλαηθείνπ ξφινπ 

ζην 1ν Φεζηηβάι Θεζζαινλίθεο γηα ηελ εξκελεία ηεο ζηελ 

ηαηλία Μαληαιέλα, ζε ζθελνζεζία Νηίλνπ Αεκφπνπινπ, ελψ ε 

ίδηα ηαηλία εθπξνζψπεζε ηελ Βιιάδα ζην δηεζλέο 

θηλεκαηνγξαθηθφ Φεζηηβάι ησλ Καλλψλ, φπνπ άθεζε πάξα 

πνιχ θαιέο εληππψζεηο. 

Σν 1961 ε Ώιίθε ΐνπγηνπθιάθε ζπγθξφηεζε ηνλ δηθφ ηεο 

ζίαζν, αλεβάδνληαο ηα έξγα Καίζαξ θαη Κιενπάηξα, 

Υηππνθάξδηα ζην ζξαλίν θ.α. Ώξγφηεξα γλσξίζηεθε κε ηνλ 

Φηινπνίκελα Φίλν θαη άξρηζε κηα κφληκε ζπλεξγαζία κε ηελ 

εηαηξία ηνπ, ηε Φίλνο Φηικ. Μαδί έθαλαλ κεξηθέο απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο εηζπξαθηηθέο επηηπρίεο ηνπ ειιεληθνχ 

θηλεκαηνγξάθνπ, αλάκεζά ηνπο νη ηαηλίεο: Αζηέξσ, Σν μύιν 

βγήθε από ηνλ παξάδεηζν, Μαληαιέλα, Σν θισηζνζθνύθη, Η 

Αιίθε ζην λαπηηθό, Η Λίδα θαη ε άιιε, Η ςεύηξα, Σν δόισκα, Η 

Αξρόληηζζα θαη ν αιήηεο, Τπνινραγόο Ναηάζζα, Η θόξε ηνπ 

ήιηνπ, Η Μαξία ηεο ησπήο θ.α.. Οη, κεηαμχ άιισλ, 

θηλεκαηνγξαθηθνί ηεο ξφινη, άιινηε ηεο ραξηησκέλεο 

ζθαλδαιηάξαο καζήηξηαο, άιινηε ηνπ πινπζηνθφξηηζνπ πνπ 

επαλαζηαηεί ελαληίνλ ηνπ πινχζηνπ παηέξα ηεο, άιινηε ηεο 

θησρήο θαη αζήκαληεο θνπέιαο πνπ θαηαθέξλεη λα αλέβεη 

θνηλσληθά, λα επηηχρεη θαη λα δνμαζηεί, είραλ θαη ζπλερίδνπλ λα 

έρνπλ, κεγάιε απήρεζε ζην θνηλφ εμαζθαιίδνληαο ζηελ 

εζνπνηφ ζπάληα δεκνηηθφηεηα ελψ ε ηαηλία Τπνινραγφο 



Ναηάζα ήηαλ ε κεγαιχηεξε εηζπξαθηηθή επηηπρία ζηελ ηζηνξία 

ηνπ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ γηα ηξεηο δεθαεηίεο. Βπίζεο νη 

δχν επφκελεο κεγαιχηεξεο εηζπξαθηηθέο θηλεκαηνγξαθηθέο 

επηηπρίεο αλήθνπλ ζηελ Ώιίθε ΐνπγηνπθιάθε. 

 

Δ ζεκαληηθή εκπνξηθή θάκςε πνπ ζεκείσζε απφ ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970 ν ειιεληθφο θηλεκαηνγξάθνο ψζεζε ηελ 

Ώιίθε λα αζρνιεζεί ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε ην ζέαηξν 

παίδνληαο ζπλνιηθά ζε 53 ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. Σν 1975 

αιιάδεη ηνλ κέρξη ηφηε ηξφπν αλεβάζκαηνο ησλ κηνχδηθαι, 

θέξλνληαο ζηελ Βιιάδα ηα κηνχδηθαι-ππεξπαξαγσγή, κε ην 

έξγν ηνπ Νηι άηκνλ Κακπίξηα. Ώλέβαζε επίζεο κε κεγάιε 

επηηπρία θαη άιια έξγα ηνπ είδνπο, φπσο ην Κακπαξέ, 

Γελλήζεθε ην 1934 ζηελ Ώζήλα θαη κεγάισζε ζηνλ Πεηξαηά. Ο 

Αεκήηξεο ήηαλ ην ηξίην παηδί ηνπ Γηάλλε Παπακηραήι θαη ην 

πξψην κε ηελ δεχηεξε ηνπ ζχδπγν, Βιέλε. Βίρε έλαλ αδεξθφ, 

ηνλ ηέιην, θαη κηα αδεξθή, ηελ Μαξία, απφ ηνλ πξψην γάκν 

ηνπ παηέξα ηνπ, θαζψο θαη έλαλ αδεξθφ, ηνλ Νίθν πνπ 

γελλήζεθε κεηά απφ απηφλ. Σα παηδηθά ηνπ ρξφληα ήηαλ 

θησρηθά. Οη γνλείο ηνπ δηεχζπλαλ έλα θαθελείν ζην νπνίν 

ζπρλά βνεζνχζε θαη ν ίδηνο. Σα πξψηα ηνπ ρξφληα 

ζηηγκαηίζηεθαλ απφ ηνλ ΐ΄ Παγθφζκην Πφιεκν. Έδεζε γηα 

πεξίπνπ δπν ρξφληα ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ησλ γνληψλ ηνπ ην 

Κξαλίδη, χζηεξα απφ πξνηξνπή ηνπο, θαη ακέζσο κεηά ην ηέινο 

ηνπ πνιέκνπ μαλαγχξηζε ζηνλ Πεηξαηά. 

 

 

 

 

 

 



Γεκήηξεο Παπακηραήι 

 

 

 

Γελλήζεθε ην 1934 ζηελ Ώζήλα θαη κεγάισζε ζηνλ Πεηξαηά. Ο 

Αεκήηξεο ήηαλ ην ηξίην παηδί ηνπ Γηάλλε Παπακηραήι θαη ην 

πξψην κε ηελ δεχηεξε ηνπ ζχδπγν, Βιέλε. Βίρε έλαλ αδεξθφ, 

ηνλ ηέιην, θαη κηα αδεξθή, ηελ Μαξία, απφ ηνλ πξψην γάκν 

ηνπ παηέξα ηνπ, θαζψο θαη έλαλ αδεξθφ, ηνλ Νίθν πνπ 

γελλήζεθε κεηά απφ απηφλ. Σα παηδηθά ηνπ ρξφληα ήηαλ 

θησρηθά. Οη γνλείο ηνπ δηεχζπλαλ έλα θαθελείν ζην νπνίν 

ζπρλά βνεζνχζε θαη ν ίδηνο. Σα πξψηα ηνπ ρξφληα 

ζηηγκαηίζηεθαλ απφ ηνλ ΐ΄ Παγθφζκην Πφιεκν. Έδεζε γηα 

πεξίπνπ δπν ρξφληα ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ησλ γνληψλ ηνπ ην 

Κξαλίδη, χζηεξα απφ πξνηξνπή ηνπο, θαη ακέζσο κεηά ην ηέινο 

ηνπ πνιέκνπ μαλαγχξηζε ζηνλ Πεηξαηά. 

Ο Αεκήηξεο Παπακηραήι απφ ηα εθεβηθά ηνπ ρξφληα είρε 

απνθαζίζεη φηη ήζειε λα αζρνιεζεί κε ην ζέαηξν. Οη γνλείο ηνπ 

ήζειαλ λα ζπνπδάζεη πθαληνπξγεία θαζψο είρε θεξδίζεη κηα 

ππνηξνθία ζηελ Ώγγιία. Χζηφζν ην 1952 έδσζε θξπθά 

εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ζην Βζληθφ Θέαηξν θαη ηειηθά πέξαζε. 

Ώπηή ηνπ ε θίλεζε φκσο πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ηνπ παηέξα 

ηνπ, ν νπνίνο ηειηθά ζπκθψλεζε. Ώμηνζαχκαζην γεγνλφο 

απνηειεί φηη ν Παπακηραήι, έθηαλε ζηελ Αξακαηηθή ρνιή ηνπ 

Βζληθνχ Θεάηξνπ κε ηα πφδηα απφ ηνλ Πεηξαηά. ηελ ρνιή ηνπ 

Βζληθνχ, γλψξηζε θαη ηελ Ώιίθε ΐνπγηνπθιάθε, κειινληηθή 

ζχδπγν θαη ζπλεξγάηε ηνπ. Ώπνθνίηεζε απφ ην Βζληθφ κε 



βαζκφ "Άξηζηα". Ο πξψηνο ηνπ ξφινο ήηαλ ζην «Γιάξν» ηνπ 

Σζέρσθ θαη αθνινχζεζε ν ξφινο ηνπ Πνιχδσξνπ ζηελ Βθάβε 

ηνπ Βπξηπίδε. ηε ζπλέρεηα, ζπλεξγάζηεθε κε ην Θέαηξν 

Σέρλεο θαη απφ ην 1962 ζπγθξφηεζε δηθφ ηνπ ζίαζν ζην 

Βιεχζεξν Θέαηξν. Έπαημε δίπια ζηελ Κπβέιε, ηελ Παμηλνχ, ηε 

πλνδηλνχ, ηε ΐαιάθνπ θαη ην Μηλσηή. Σηκήζεθε κε ην 

ΐξαβείν Κνηνπνχιε ην 1957. Βπίζεο ζπκκεηείρε ζε κεγάιεο 

παξαγσγέο ηνπ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ, φπσο ην Πνηέ ηελ 

Κπξηαθή (1960) θαη Σα θφθθηλα θαλάξηα (1963) ελψ ηαηλία 

ζηαζκφο ζηελ ζηαδηνδξνκία ηνπ ήηαλ ε ηαηλία Παπαθιέζζαο 

(1971) , ε νπνία απνηειεί κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

ππεξπαξαγσγέο ηνπ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ, ε νπνία 

θφζηηζε 12.009.000 δξαρκέο. 

Ώπφ ην 1964 θαη γηα δέθα νιφθιεξα ρξφληα πξσηαγσλίζηεζε 

ζην ζέαηξν σο ζπλ-ζηαζάξρεο κε ηελ Ώιίθε ΐνπγηνπθιάθε, 

αιιά θαη ζε δεθάδεο ηαηλίεο σο δεπγάξη, ζηελ νζφλε αιιά θαη 

ζηε δσή. 

Τπήξμε Πξσηαγσληζηήο ζην Κξαηηθφ Θέαηξν ΐνξείνπ Βιιάδνο 

(ΚΘΐΒ) θαη Πξφεδξνο ηνπ ζπιιφγνπ εζνπνηψλ βνξείνπ 

Βιιάδνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Καηίλα Παμηλνύ 

 

 

 

 

 

Γελλήζεθε ζηηο 15 Αεθεκβξίνπ 1900 ζηνλ Πεηξαηά. Κφξε 

κεγαιναζηηθήο νηθνγέλεηαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

αιεπξνβηνκήραλνπ ΐαζίιε Κσλζηαληφπνπινπ. Θα θνηηήζεη 

αξρηθά ζηε ρνιή Υηιι. Ώθνινπζεί ε ρνιή Καινγξαηψλ ηεο 

Σήλνπ. Λφγσ ηνπ δσεξνχ ηεο ραξαθηήξα ζα θνηηήζεη 

εζψθιεηζηε ζε ζρνιείν ηεο Βιβεηίαο. πνχδαζε κνπζηθή θαη 

ηξαγνχδη ζην Χδείν ηεο Γελεχεο θαζψο θαη ζε άιιεο 

αληίζηνηρεο ζρνιέο ζηε ΐηέλλε θαη ζην ΐεξνιίλν. Παληξεχεηαη 

ηνλ βηνκήραλν Παμηλφ, θαη απνθηά καδί ηνπ δχν θφξεο 

(αξγφηεξα ε πξψηε ζα πεζάλεη).Άξρηζε απφ πνιχ λσξίο ηελ 

θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία ηεο θαη γξήγνξα δηαθξίζεθε γηα ην 

αιεζηλφ ηαιέλην ηεο θαη ηελ αγάπε ζηελ ηέρλε ηεο. Ο πξψηνο 

ηεο ζεκαληηθφο ξφινο ήηαλ ηεο ΐεαηξίθεο, ζηελ νκψλπκε 

φπεξα Ώδειθή ΐεαηξίθε, πνπ ηελ έγξαςε εηδηθά γη' απηήλ ν 

Μεηξφπνπινο θαη ε νπνία αλέβεθε ην 1920 ζην Αεκνηηθφ 



ζέαηξν Πεηξαηψο. Ο πξψηνο ζεαηξηθφο ξφινο ηεο ζηελ πξφδα 

ήηαλ ην 1929, ζην ζέαηξν Κνηνπνχιε, ζην «Γπκλή Γπλαίθα» 

(La femme nue) ηνπ Μπαηάηγ, πνπ ηελ θαζηέξσζε θαη σο 

πξσηαγσλίζηξηα δξακαηηθψλ ξφισλ. 

Σν 1931 ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ θνξπθαίν Έιιελα εζνπνηφ 

Ώηκίιην ΐεάθε κε ηνλ νπνίν εηζρσξεί ζηνλ ζπλεηαηξηθφ ζίαζν 

ηνπ Ώιέμε Μηλσηή, ηνλ νπνίν θαη παληξεχηεθε θαη πνπ καδί ηνπ 

ζπλεξγάζηεθε απνδνηηθά απφ ην 1932 κέρξη ην 1940, ρξνληά 

πνπ έγηλε κφληκν κέινο ηνπ Βζληθνχ Θεάηξνπ. Με ηελ θελή 

ηνπ Βζληθνχ Θεάηξνπ εκθαλίζζεθε ζην Λνλδίλν ζηε 

Φξαλθθνχξηε θαη ην ΐεξνιίλν. Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ πνιέκνπ 

εγθαηαζηάζεθε ζηηο ΔΠΏ φπνπ θαη εκθαλίζζεθε ζην 

Μπξφληγνπετ ηεο Νέαο Τφξθεο. κσο ην έξγν πνπ ηελ επέβαιε 

ζε δηεζλή θιίκαθα θαη πνπ ηεο ράξηζε ην 1943 ην ζθαξ 

εζνπνηίαο, απφ ηελ Ώκεξηθαληθή Ώθαδεκία Κηλεκαηνγξάθνπ, 

ήηαλ ην «Γηα πνηνλ ρηππά ε θακπάλα», φπνπ ππνδπφηαλ ην ξφιν 

ηεο θινγεξήο παηξηψηηζζαο ηεο Εζπαλίαο, Πηιάξ. Γηα ην 

θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν «Σν πέλζνο ηαηξηάδεη ζηελ Διέθηξα 

(1947)», βξαβεχηεθε κε ην βξαβείν Κνθηψ. 

Βπέζηξεςε ζηελ Βιιάδα ην 1952 φπνπ θαη άξρηζε μαλά ηηο 

εκθαλίζεηο ηεο ζην Βζληθφ Θέαηξν κε ηνλ Ώιέμε Μηλσηή φπνπ 

αλεβάδεη Ίςελ θαη Λφξθα αιιά θχξην πιένλ ελδηαθέξνλ ηηο 

παξαζηάζεηο αξραίσλ ζεαηξηθψλ έξγσλ, απνδίδνληαο ηνπο 

πξσηαγσληζηηθνχο ξφινπο ζηα έξγα: "Σν πίηη ηεο Μπεξλάξληα 

Άικπα" ηνπ Λφξθα, "Η επίζθεςε ηεο γεξαηάο θπξίαο" ηνπ 

Νηχξελκαη, "Η ηξειή ηνπ αγηώ" ηνπ Γηξσληνχ, "Σν καθξύ 

ηαμίδη" ηνπ Ο΄ Νει. Βπίζεο έιαβε κέξνο ζηα δηάθνξα Φεζηηβάι 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ "50 ζηηο παξαζηάζεηο αξραίαο ηξαγσδίαο ζην 

Δξψδεην θαη ζηελ Βπίδαπξν. Βλψ εκθαλίζζεθε θαη ζηηο ηαηλίεο 

"Ο θύξηνο Αξθάληηλ" ηνπ ξζνλ Γνπέιο θαη "Ο Ρόθν θαη η΄ 

αδέιθηα ηνπ" ηνπ Λνπθίλν ΐηζθφληη (1960). 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο ε Παμηλνχ θαη ν Μηλσηήο 

ζπγθξφηεζαλ δηθφ ηνπο ζίαζν φπνπ θαη αλέβαζαλ κεηαμχ άιισλ 

ηα έξγα: "Μαησκέλνο γάκνο" ηνπ Λφξθα, "Η Ήξα θαη ην 

παγώλη" ηνπ Ο΄ Κέηζπ, "Οη παιαηζηέο" ηνπ ηξαηή Καξά θ.ά. Δ 

ηειεπηαία ηεο παξάζηαζε ζην ζέαηξν ήηαλ ζην ξφιν ηεο κάλαο 



ζην έξγν ηνπ Μπξερη "Μάλα θνπξάγην" θαη ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν "Σν λεζί ηεο Αθξνδίηεο" (1969). 

Γεληθά ε Καηίλα Παμηλνχ είρε πνιχ πινχζηεο εθθξαζηηθέο 

δπλαηφηεηεο πνπ ηεο επέηξεπαλ λα εξκελεχεη φρη κε δπζθνιία 

δξακαηηθνχο ξφινπο θάζε ζεαηξηθνχ χθνπο, απφ ηελ αξραία 

ειιεληθή ηξαγσδία κέρξη ην "κπξερηηθφ" ζέαηξν. Βπίζεο ε 

κνπζηθή ηεο θαιιηέξγεηα ηεο επέηξεπε λα ρξσκαηίδεη ηε θσλή 

ηεο ψζηε λ΄ αλαδεηθλχεηαη ε εθθξαζηηθφηεηα θαη ε επαηζζεζία 

έληνλα θαζψο θαη ν κεισδηθφο ξπζκφο ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ. Δ 

Καηίλα Παμηλνχ έγξαςε επίζεο θαη κνπζηθή γηα ηελ ηξαγσδία 

«Οηδίπνπο ηχξαλλνο». 

Υηππεκέλε απφ θαξθίλν θαιπάδνπζαο κνξθήο, ήδε απφ ην 

1969, γλψξηδε γηα ηελ αζζέλεηά ηεο. Δ ζπκκεηνρή ηεο ζηελ 

ηαηλία "Σν λεζί ηεο Ώθξνδίηεο" ήηαλ, νπζηαζηηθά, κία 

αλακέηξεζε κε ηα φξηά ηεο. Έπαημε ζηελ ηαηλία ππνκέλνληαο 

θξηθηνχο πφλνπο. Ώξγφηεξα, γηα ηελ παξάζηαζε "Μάλα 

θνπξάγην", έβγαηλε θάζε βξάδπ ζηε ζθελή ζέξλνληαο έλα 

νιφθιεξν θαη βαξχ θάξν. Σν θαινθαίξη ηνπ 1972, ε Kαηίλα 

Παμηλνχ εκθαλίδεηαη, γηα ηειεπηαία θνξά, ζην ζέαηξν ηεο 

Βπηδαχξνπ, φρη σο εζνπνηφο, πξάγκα πνπ δελ εκπφδηζε ην θνηλφ 

λα ππνθιηζεί ρεηξνθξνηψληαο φξζην ηελ κεγάιε ηέξεηα ηεο 

Σέρλεο, ε νπνία «έθπγε», κεηά απφ πνιπεηή κάρε κε ηνλ 

θαξθίλν, ζηηο 22 Φεβξνπαξίνπ 1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Νίθνο ηαπξίδεο 

 

 

 

 

 

Ξεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηνπ ην 1929 ζην κνπζηθφ ζέαηξν, 

ζπκκεηέρνληαο ζε επηζεσξήζεηο, νπεξέηεο θαη παξαζηάζεηο 

βαξηεηέ. Σε δεθαεηία ηνπ 1940 άξρηζε λα ζπγθξνηεί δηθνχο ηνπ 

ζηάζνπο θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ζπνπδαίνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, 

φπσο ηε Ρέλα ΐιαρνπνχινπ, ηηο αδειθέο Καινπηά, ηελ Καίηε 

Νηηξηληάνπα θαη ηε Μαξίθα Νέδεξ θαη ηελ Καίηε Μπειίληα 

(1958: Σεληπκπφπο ησλ Γηαιακά-Θίζβηνπ-Πξεηεληέξε), ηνλ 

Αηνλχζε Παπαγηαλλφπνπιν θαη ηε νθία ΐέκπν (1959), ηνλ 

Κψζηα Υαηδερξήζην (1963) θ.ά. Μεζνιάβεζε έλα δηάζηεκα 

(1954-55) θαηά ην νπνίν ίδξπζε καδί κε ηνλ Σάθε Μειηάδε θαη 

ηε Ναλά θηαδά ην ζίαζν «Βιιεληθή Μνπζηθή Κσκσδία», ζηνλ 

νπνίν αλέβαζε επηζεσξήζεηο αιιά θαη έξγα πξφδαο, φπσο ε 

θσκσδία "Αέθα κέξεο ζην Παξίζη" (κε ηνλ Αηνλχζε 

Παπαγηαλλφπνπιν ην 1960). 

Αηαθξίζεθε ηδηαίηεξα θαη γηα ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο ηνπ 

εκθαλίζεηο. Έπαημε γηα πξψηε θνξά ζηε κεγάιε νζφλε ην 1950 

ζηελ ηαηλία ηνπ Νίθνπ Σζηθφξνπ Έια ζην ζείν θαη ζπλέρηζε λα 

εκθαλίδεηαη ζε ηαηλίεο ηνπ ίδηνπ (Η σξαία ησλ Αζελώλ, 1953), 

ηνπ Οξέζηε Λάζθνπ (Δ θηψρεηα ζέιεη θαινπέξαζε, 1957, 

Φησραδάθηα θαη ιεθηάδεο, 1960, Σξίηε θαη 13, 1963, Ο 



ραδνκπακπάο, 1967), ηνπ Πάλνπ Γιπθνθξχδε (Ανπιεηέο κε 

θνχληεο,1958), ηνπ Ώιέθνπ αθειιάξηνπ (Σα θίηξηλα γάληηα , 

1960), ηνπ Γξεγφξε Γξεγνξίνπ (Αηαβφινπ θάιηζα, 1960), ηνπ 

Κψζηα Ώλδξίηζνπ (Βπηπρψο ηξειάζεθα, 1961) θαη ζε πνιιέο 

άιιεο. Βηδηθή κλεία ζα πξέπεη λα γίλεη γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε 

ηελ Βιέλε Πξνθνπίνπ ζηηο ηαηλίεο Ο Παξαγπηόο κνπ ν ξαιίζηαο 

θαη ηα νκνξθόπαηδα ην έηνο 1971, ζηηο νπνίεο ν ελ ιφγσ 

κεγάινο θσκηθφο έπαηδε ξφινπο λεπξηθνχ ειηθησκέλνπ, πνπ ζην 

ηέινο καιάθσλε ππφ ηελ "πίεζε" ηεο φκνξθεο εζνπνηνχ θαη 

ρνξεχηξηαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ε Ω Γ Ρ Α Φ Η Κ Ζ  

 

ΓΖΜΖΣΡΖ ΓΗΟΛΓΑΖ 
 

Γελλήζεθε ην 1897 ζην ρσξηφ ΐνπλέζη Ώγξάθσλ (ζεκεξηλφ 

Μνξθνβνχλη). 

Σν 1914 εηζέξρεηαη ζηελ ρνιή θαιψλ ηερλψλ ζπνπδάδνληαο 

πξψηα θνζκεκαηνγξαθία θαη έπεηηα δσγξαθηθή. Αάζθαινί ηνπ 

ήηαλ ν Αεκήηξηνο Γεξαληψηεο, ππξίδσλ ΐηθάηνο θαη ν 

Γεψξγηνο Εαθσβίδεο ελψ άζθεζε βαζηά επηξξνή ζην έξγν ηνπ ν 

Κσλζηαληίλνο Μαιέαο. Σν 1922 εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά 

ζε νκαδηθή έθζεζε ζην Γάππεην καδί κε ηνλ χλδεζκν Βιιήλσλ 

Καιιηηερλψλ. Σαμίδεςε ζε Παξίζη, Λνλδίλν θαη Νέα Τφξθε 

φπνπ εξγάζηεθε πξνζσξηλά σο ζθελνγξάθνο. 

Ώπφ ην 1937 σο ην 1948 δίδαζθε ζην Γπκλάζην ηεο Καξδίηζαο. 

Ο Αεκήηξεο Γηνιδάζεο ππήξμε κηα ζεκαληηθή πξνζσπηθφηεηα, 

πνπ ζηήξημε ηα δηθαηψκαηα ησλ αδπλάησλ, ηελ εηξήλε θαη ηε 

θηιία ησλ ιαψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο ζπκκεηείρε 

ζηελ Βζληθή Ώληίζηαζε σο κέινο ηνπ ΒΏΜ. Μάιηζηα απφ 

θνηλνχ κε άιινπο θαιιηηέρλεο, δσγξάθηζε ηηο ηνηρνγξαθίεο κε 

ηνπο ήξσεο ηνπ 1821 πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζην θηίξην ηνπ 

Βζλνζπκβνπιίνπ ηνπ ΒΏΜ ζηνπο Κνξπζράδεο. Μεηά ηα 



Αεθεκβξηαλά θπιαθίζηεθε γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Ώπφ ην 

1948 κέρξη ην 1966 έδεζε ζηελ Ώζήλα θαη αξγφηεξα επέζηξεςε 

ζηελ Καξδίηζα. 

Σν 1966 έιαβε ην Υξπζφ ηαπξφ ηνπ Σάγκαηνο ηνπ Γεσξγίνπ 

Ώ΄, ην 1982 ηηκήζεθε απφ ηνλ δήκν Καξδίηζαο κε ην Ώξγπξνχλ 

κεηάιιην ηεο πφιεο, ην 1984 έιαβε ην Υξπζφ κεηάιιην ηεο 

πφιεο ησλ Ώζελψλ ελψ ην 1989 ηνλ βξάβεπζε ε Ώθαδεκία 

Ώζελψλ. Πέζαλε ζηηο 5 Φεβξνπαξίνπ 1993 ζηελ Καξδίηζα. 

Ήηαλ αλήζπρνο θαιιηηέρλεο θαη άλζξσπνο. Έθαλε πνιιά 

ηαμίδηα ζην εμσηεξηθφ κέζα απφ ηα νπνία γλψξηζε θαηλνχξηνπο 

πνιηηηζκνχο θαη ηέρλεο. Χο θαιιηηέρλεο αλήθεη ζηελ 

πνιπζπδεηεκέλε γεληά ηνπ Μεζνπνιέκνπ πνπ παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ Νενειιεληθή Εζηνξία ηεο Σέρλεο. 

Σα πεξηζζφηεξα έξγα ηνπ βαζίδνληαη ζηελ εζνγξαθία  θαη ηνλ 

ξεαιηζκφ. Χζηφζν  ππάξρνπλ θη άιια κε ζέκα ηηο 

πξνζσπνγξαθίεο θαη ην γπκλφ. Ώγαπεκέλν ηνπ ζέκα ήηαλ ην 

παδάξη  κε ην νπνίν αζρνιήζεθε ζε πνιινχο πίλαθεο 

δηαηεξψληαο φκσο  ηε ραξαθηεξηζηηθή κνξθή ηνπ Θεζζαιηθνχ 

εκπνξίνπ. Πεγέο έκπλεπζεο ηνπ ζηα έξγα ηνπ ήηαλ ε ζεζζαιηθή 

γε θαη ν θάκπνο, ε αλζξψπηλε βηνπάιε νη ρσξηάηηθεο αζρνιίεο 

θαη δηάθνξα ηνπία. ηα έξγα ηνπ θαλεξψλεηαη ε αγάπε ηνπ γηα 

ηελ ηδηαίηεξε ηνπ παηξίδα ηελ Καξδίηζα. Μέζα απφ απηά 

ελεκεξσλφκαζηε γηα ηηο αζρνιίεο ησλ αλζξψπσλ ηφζν ηηο 

εμσηεξηθέο φζν θαη ηηο εζσηεξηθέο, νη νπνίεο δελ ππάξρνπλ 

πιένλ.  



Υαξαθηεξηζηηθά δείγκαηα ηεο ηέρλεο ηνπ είλαη ηα εμήο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Δ Π Η  Σ Ζ Μ Ζ  
 
Κωλζηαληίλνο Καξαζενδωξή 
 

 

Ο Κσλζηαληίλνο Καξαζενδσξή ήηαλ καζεκαηηθφο ειιεληθήο θαηαγσγήο, 

ππήθννο Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο, πνπ δηαθξίζεθε ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Ο Καξαζενδσξή ήηαλ γλσζηφο εθηφο Βιιάδαο σο Konstantin Carathéodory 

θαη ζπρλά αλαθέξεηαη (ιαλζαζκέλα) σο Καξαζενδσξήο. Σν επηζηεκνληθφ 

έξγν ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξαζενδσξή επεθηείλεηαη ζε πνιινχο ηνκείο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, ηεο Φπζηθήο θαη ηεο Ώξραηνινγίαο. Βίρε ζεκαληηθφηαηε 

ζπλεηζθνξά ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ηεο πξαγκαηηθήο αλάιπζεο, 

ζπλαξηεζηαθήο αλάιπζεο θαη ζεσξίαο κέηξνπ θαη νινθιήξσζεο. Σα 

πεξηζζφηεξα έξγα ηνπ ηα έγξαςε ζηα γεξκαληθά. Ώπφ ην 1909 έσο ην 1920 

δίδαμε Μαζεκαηηθά ζε δηάθνξα γεξκαληθά αθαδεκατθά ηδξχκαηα: Ώλλφβεξν, 

Μπξέζιανπ (ΐξφηζιαβ ζηελ ζεκεξηλή Πνισλία), Γθέηηλγθελ θαη ΐεξνιίλν. 

Δ θήκε ηνπ σο καζεκαηηθνχ ηνλ έθεξε ζε θηιηθή θαη επαγγεικαηηθή επαθή 

κε άιινπο κεγάινπο νκνιφγνπο ηεο επνρήο ηνπ φπσο ν Μαμ Πιαλθ (Max 

Planck), ν Άικπεξη Ώτλζηάηλ, ν βαξηο, ν Φξνκπέληνπο, ν κηη, ν Νηάβηλη 

Υίικπεξη, ν Κιάηλ, θ.ά. Εδηαίηεξε ήηαλ ε ζρέζε πνπ ζπλέδεε ηνλ 

Καξαζενδσξή κε ηνλ Άικπεξη Ώτλζηάηλ. Οη δχν άλδξεο γλσξίζζεθαλ ην 

1915 δηαηήξεζαλ κηα επηζηεκνληθή ζρέζε, ζηεξηγκέλε ζηελ αιιεινεθηίκεζε 

θαη ζεβαζκφ. Σφηε άξρηζε θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ Καξαζενδσξή γηα ηε 

Θεσξία ηεο ρεηηθφηεηαο. Σν 1911, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Βιεπζέξηνπ 



ΐεληδέινπ, ν Καξαζενδσξή ζπκκεηείρε ζηελ επηηξνπή επηινγήο θαζεγεηψλ 

γηα ην Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Σν 1913 έγηλε θαζεγεηήο ηεο Ώ΄ έδξαο ηεο 

καζεκαηηθήο επηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Γθέληηλγθελ, ζέζε ζηελ 

νπνία παξέκεηλε κέρξη ην 1918. Σν 1920, πάιη κε πξφζθιεζε ηνπ ΐεληδέινπ, 

αλέιαβε λα νξγαλψζεη ην Εσληθφ Παλεπηζηήκην ζηε κχξλε. Σν 1932, 

επέζηξεςε ζηελ έδξα ηνπ ζην Μφλαρν θαη παξέκεηλε ζηελ πφιε απηή, αθφκα 

θαη κέζα ζηα δχζθνια ρξφληα ηνπ ΐ΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ώκθηιεγφκελνο 

είλαη ν ξφινο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γ' Ράηρ θαη ε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζην 

λαδηζηηθφ θαζεζηψο, ελψ άιινη επηζηήκνλεο ζηάζεθαλ θξηηηθά απέλαληη ζηνλ 

Υίηιεξ. Αηεηέιεζε επίηξνπνο ηεο Βθθιεζίαο ηνπ σηήξνο ζην Μφλαρν, 

δηνξηζκέλνο απφ ην λαδηζηηθφ θαζεζηψο. Σν 1945, δηάθνξα ακεξηθαληθά 

παλεπηζηήκηα ηνλ πξνζθάιεζαλ γηα λα εγθαηαζηαζεί θαη λα δηδάμεη ζηηο 

ΔΠΏ, αιιά πξνηίκεζε λα κείλεη ζηε Γεξκαλία, αθνχ ήηαλ ειηθησκέλνο θαη 

είρε ήδε ράζεη ηελ ζχληξνθφ ηνπ. Σνλ Αεθέκβξην ηνπ 1949 έδσζε ηελ 

ηειεπηαία ηνπ δηάιεμε ζην Μφλαρν. Πέζαλε δχν κήλεο αξγφηεξα. Δ ζνξφο 

ηνπ εληαθηάζηεθε ζην Κνηκεηήξην Waldfriedhof ηνπ Μνλάρνπ.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Σδνξηδ Καληόξ 
 

 

 
 

 

 

Ώπφ φινπο ηνπ κεγάινπο καζεκαηηθνχο, ν Cantor είλαη απηφο πνπ πιεξνί πην 

ηέιεηα απφ φινπο ην ρνιηγνπληηαλφ ζηεξεφηππν, πσο καζεκαηηθέο ηδηνθπΎεο 

θαη ςπρηθέο αζζέλεηεο είλαη έλλνηεο αιιειέλδεηεο. Σν ιακπξφηεξν επίηεπγκα 

ηνπ Γεξκαλνχ, γελλεκέλνπ ζηελ Ώγ. Πεηξνχπνιε, ήηαλ ε αλάπηπμε ελφο 

ηειείσο θαηλνχξηνπ ηξφπνπ απεηθφληζεο θαη αλαθνξάο ζην καζεκαηηθφ 

άπεηξν. Δ λέα απηή νδφο ηνλ νδήγεζε ζην λα θαηαιάβεη πσο νξηζκέλα άπεηξα 

ήηαλ κεγαιχηεξα απφ θάπνηα άιια. Σν απνηέιεζκα απηφ ήηαλ θαηαπιεθηηθφ. 

Απζηπρψο ππέζηε ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη βξηζθφηαλ ζπρλά ζην λνζνθνκείν. 

O Cantor αζρνιήζεθε αθφκα κε ηε ζξεζθεία, ηε θηινζνθία θαη άιια. Βίρε 

επίζεο βαιζεί λα απνδείμεη πσο ηα έξγα ηνπ Shakespeare ήηαλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ Francis Bacon. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Ο Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ (13 ΜαΎνπ 1883 - 19 Φεβξνπαξίνπ 

1962) ήηαλ δηάζεκνο Έιιελαο ηαηξφο, βηνιφγνο θαη εξεπλεηήο. 

Ήηαλ πξσηνπφξνο ζηελ θπηηαξνπαζνινγία, θαη γηα ηνλ πξψηκν 

εληνπηζκφ ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. Βίλαη 

πεξηζζφηεξν γλσζηφο σο ν άλζξσπνο πνπ αλαθάιπςε ηελ 

πξσηνπνξηαθή θπηηαξνδηαγλσζηηθή κέζνδν, γλσζηή σο Σεζη-

Παπ, πνπ ράξηζε δσή ζηηο γπλαίθεο φινπ ηνπ θφζκνπ, φπσο 

https://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1883
https://el.wikipedia.org/wiki/19_%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/1962
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%85_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82


αλαθέξεη αλακλεζηηθή πιάθα ζην Βξεπλεηηθφ Καξθηλνινγηθφ 

Ελζηηηνχην "Γ. Παπαληθνιάνπ". 

Γελλήζεθε ζηελ Κχκε Βπβνίαο. Ο παηέξαο ηνπ Νηθφιανο 

Παπαληθνιάνπ ήηαλ ηαηξφο θαη δηεηέιεζε θαη δήκαξρνο ηεο 

πφιεο ελψ είρε εθιεγεί θαη βνπιεπηήο Βπβνίαο θαη Καξπζηίαο. 

Σα παηδηθά ηνπ ρξφληα ν Γεψξγηνο Παπαληθνιάνπ ηα πέξαζε 

ζηελ Κχκε, φπνπ θαη ηειείσζε ην Αεκνηηθφ ρνιείν. Καηφπηλ 

νη γνλείο ηνπ, ηνλ έζηεηιαλ ζηελ Ώζήλα γηα λα ηειεηψζεη ηηο 

εγθχθιηεο ζπνπδέο. Με ην πέξαο ησλ γπκλαζηαθψλ ηνπ 

ζπνπδψλ εηζήιζε ην 1898 ζηελ Εαηξηθή ρνιή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, ζε ειηθία 15 εηψλ. Έιαβε ην πηπρίν 

ηνπ ην 1904, ζε ειηθία, δειαδή, κφιηο 21 εηψλ. ηε ζπλέρεηα 

εθπιήξσζε ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία. Σφηε, ν παηέξαο ηνπ 

πξφηεηλε κεηαμχ άιισλ λα αθνινπζήζεη ην δξφκν ηνπ 

ζηξαηησηηθνχ ηαηξνχ, ηελ νπνία πξφηαζε, βεβαίσο, απέξξηςε.  

Ήηαλ θηινκαζήο. ηελ Ώζήλα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ 

ηνπ, δηεχξπλε ηε κφξθσζή ηνπ κε ηελ εθκάζεζε μέλσλ 

γισζζψλ, φπσο ηα γαιιηθά, πνπ ζεσξνχληαλ, ηφηε, απαξαίηεηα 

γηα ηνπο θαιιηεξγεκέλνπο αλζξψπνπο. Χζηφζν αζρνιήζεθε κε 

ηε θηινζνθία, ηε ινγνηερλία θαη ηε κνπζηθή, ε νπνία ήηαλ θαη 

ην κεγάιν ηνπ πάζνο. Έηζη, αζρνιήζεθε επί νθηψ έηε κε ην 

βηνιί. Παξαθνινπζνχζε καζήκαηα ζην Χδείν Λφηλεξ.
]
 

Οινθιεξψλνληαο ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ Εαηξηθή ρνιή, 

επέζηξεςε ζηελ Κχκε. Βπηζηξέθνληαο φκσο εθεί, ζπιινγηδφηαλ 

ην ιφγν πνπ έγηλε ηαηξφο, αθνχ δελ ήζειε λα αζθήζεη ην 

επάγγεικα απηφ. Καζεκεξηλά, θάλνληαο ακέηξεηνπο 

πεξηπάηνπο, ζηελ φκνξθε Κχκε, ήξζε πην θνληά κε ηε 

θηινζνθία. Ο Νίηζε έπαημε κεγάιν ξφιν ζηνλ ηξφπν ζθέςεο 

ηνπ. Βπίζεο αζρνιήζεθε θαη κε ηνπο: Γθαίηε, Καλη, θαη 

νπελράνπεξ.  

ηε Γεξκαλία 

Ο παηέξαο ηνπ ζπζίαζε ηηο νηθνλνκίεο ηνπο, αθνχ γλψξηδε ην 

ραξαθηήξα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ Γεσξγίνπ, έηζη ηνλ ζηέιλεη ην 

1907, ζηε Γεξκαλία, γηα αλψηεξεο ζπνπδέο. Ώπνθαζηζηηθφ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CE%BC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%B2%CE%BF%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1898
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/1904
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85#cite_note-lifo-5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%87%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%B5%CF%81


ξφιν, ζηελ απφθαζε, ηνπ Παπαληθνιάνπ, απηή, έπαημε ν θίινο 

ηνπ Ώιέμαλδξνο Αεικνχδνο.  

Ο Παπαληθνιάνπ επηιέγεη ηνλ θιάδν ηεο ΐηνινγίαο. Ώξρηθά, 

κεηαβαίλεη ζηελ Εέλα, πνπ ήηαλ ν πξψηνο ζηαζκφο ηεο 

κεηεθπαίδεπζήο ηνπ. Βθεί ζα παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηα ηνπ 

θαζεγεηή Βξλέζηνπ Υαίθει. Σν 1910 αλαθεξχζζεηαη Αηδάθησξ 

ηεο Φηινζνθίαο, γηα ηελ εξγαζία ηνπ «Πεξί ησλ ζπλζεθψλ ηεο 

δηαθνξνπνηήζεσο ηνπ θχινπ ησλ Ααθληδψλ». Ήηαλ ππέξκαρνο 

ηνπ δεκνηηθηζκνχ, θαη, γεληθφηεξα, εθείλε ηελ επνρή ηαπηηδφηαλ 

κε ξηδνζπαζηηθέο ηδέεο γηα ηελ επηζηήκε θαη ηελ πνιηηηθή. 

πγθεθξηκέλα, αξζξνγξαθεί ζην αζελατθφ πεξηνδηθφ «Ο 

Ννπκάο», έλα άξζξν πνπ έθεξε ηνλ ηίηιν «Γηα ηνλ εγσηζκφ θαη 

ηνπο εγσηζηάο». Έλα ελδηαθέξνλ άξζξν, πνπ απνηππψλεη ζε 

απηφ, νη ζθέςεηο θαη νη αληηιήςεηο πνπ είρε ηφηε ν 

Παπαληθνιάνπ. Ώξγά ή γξήγνξα, ελ ηέιεη, ππεξληθά ε βηνινγία 

θαη ε έξεπλα θαη ηνπ γίλεηαη ζηφρνο δσήο. Έγξαςε, θάπνηε, 

ζηνλ παηέξα ηνπ: «Γελ είκαη πιένλ νλεηξνπόινο. Η επηζηήκε κε 

άξπαμε από ηα ρέξηα ηνπ Νίηζε. Παηώ απάλσ ζε έδαθνο 

ζηεξεό...». 

Δπηζηξνθή θαη Αλαρώξεζε 

ηηο 15 επηεκβξίνπ 1910 παληξεχηεθε ηελ Ώλδξνκάρε 

Μαπξνγέλε. Σν 1912, ζπκκεηείρε ζηνπο ΐαιθαληθνχο 

πνιέκνπο. Χζηφζν, θαηαιάβαηλε πσο ηα πξάγκαηα δελ ήηαλ 

επνίσλα ζηε ρψξα γηα εθείλνλ. 

Πξψηνο ζηαζκφο ηνπ γίλεηαη ε Γαιιία. Καη εξγάδεηαη εθεί, ζην 

Χθεαλνγξαθηθφ Ελζηηηνχην ηνπ Μνλαθφ, ζηελ επηζηεκνληθή 

νκάδα ηνπ Πξίγθηπα ηνπ Μνλαθφ, Ώιβέξηνπ Ώ'. 

ηαλ έιεμε ν πφιεκνο, ην 1913, αλαρψξεζε γηα ηελ Ώκεξηθή 

καδί κε ηελ Ώλδξνκάρε. Οη ζπλζήθεο ήηαλ δχζθνιεο ειέσ 

νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ, απηφ είρε σο απνηέιεζκα, λα 

εξγαζηνχλ θαη νη δπν ζε θάπνην εκπνξηθφ θαηάζηεκα, 

πνπιψληαο ραιηά θαη ξάβνληαο θνπκπηά κε ακνηβή 5 δνιάξηα 

ηελ εβδνκάδα. Ο θησρφο θαη άγλσζηνο κεηαλάζηεο εμειίρζεθε 

ηαρέσο: Ώξρηθά, απφ ππάιιεινο ζε θαηάζηεκα θαη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%BF%CF%82
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https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F_%CE%9D%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/15_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%8C


δεκνζηνγξάθνο ζε ειιεληθή εθεκεξίδα, θέξδηζε κε δπζθνιία 

κία ζέζε ζην Βξγαζηήξην Ώλαηνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κνινχκπηα θαη αξγφηεξα, κία ζέζε ζην Παλεπηζηήκην Κνξλέι 

ηεο Ν. Τφξθεο. Ώπφ εθεί θαη πέξα εξγάζηεθε απξφζθνπηα, 

δείρλνληαο ηηο ακέηξεηεο ηθαλφηεηέο ηνπ. 

Ώθνινχζσο εθιέρζεθε πθεγεηήο, έθηαθηνο θαζεγεηήο θαη, 

ηέινο, ηαθηηθφο θαζεγεηήο ηεο αλαηνκίαο θαη ηζηνινγίαο ηεο 

ηαηξηθήο ζρνιήο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ απηνχ. Μεηά απφ καθξέο 

έξεπλεο επί ηεο εθθπιηζηηθήο θιεξνλνκηθήο επίδξαζεο ηνπ 

νηλνπλεχκαηνο ζε ηλδηθά ρνηξίδηα ν Παπαληθνιάνπ ζηξάθεθε ζε 

πξνβιήκαηα αλαπαξαγσγήο ζρεηηδφκελα κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

γελλεηηθψλ νξγάλσλ, ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θχινπ, ηε ιεηηνπξγία 

ησλ ελδνθξηλψλ αδέλσλ, θαζψο θαη ησλ θπιεηηθψλ νξκνλψλ. 

ήκεξα ην ηεζη Παπαληθνιάνπ (Σεζη-Παπ) ρξεζηκνπνηείηαη 

παγθνζκίσο γηα ηελ δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο 

κήηξαο, επί ηεο πξνθαξθηληθήο δπζπιαζίαο θαη άιισλ 

θπηηαξνινγηθψλ αζζελεηψλ ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

Γξάζε 

Σν 1923 εθάξκνζε ηε κέζνδφ ηνπ, ζε γπλαίθεο, γηα ηε  κειέηε 

ησλ θπζηνινγηθψλ γελλεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

γηα ηε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. Οη 

έξεπλεο ηνπ Παπαληθνιάνπ επεθηάζεθαλ ζηε ζπλέρεηα ζηηο 

θπηηαξνινγηθέο αιινηψζεηο ζην θαξθίλν ηνπ απρέλα ηεο κήηξαο 

θαη ηνπ ελδνκεηξίνπ. Δ δεκνζίεπζε ηεο εξγαζίαο ηνπ ήηαλ 

επφκελν λα θεληξίζεη ην παγθφζκην ηαηξηθφ ελδηαθέξνλ θαη λα 

πξνθαιέζεη ηελ άκεζε δνθηκαζηηθή ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

κεζφδνπ ζε δηάθνξα λνζνθνκεία. 

Ο Παπαληθνιάνπ κε ηηο εξγαζίεο ηνπ απηέο έγηλε ν ζεκειησηήο 

λένπ επηζηεκνληθνχ θιάδνπ ηεο «απνθνιηδσηηθήο 

θπηηαξνινγίαο» βαζηδφκελε αθξηβψο ζηε κειέηε ησλ 

απνθηιηδνπκέλσλ θπηηάξσλ ηνπ νξγαληζκνχ ζηηο δηάθνξεο 

θνηιφηεηεο απηνχ. Δ κέζνδνο απηή πνπ έιαβε πξνο ηηκή ηνπ ηελ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BD%CE%AD%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%BF%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%85_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%85_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1923
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%85_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF


νλνκαζία «Μέζνδνο Παπαληθνιάνπ» ή «Σεζη Παπαληθνιάνπ» 

θαη θαηά ζπγθνπή «Σεζη Παπ» άλνημε επξείο λένπο νξίδνληεο 

ζηελ ηαηξηθή έξεπλα ζηε γελεηήζηα θπζηνινγία θαη 

ελδνθξηλνινγία εηδηθφηεξα γηα ηνλ θαξθίλν. 

Θάλαηνο 

Σν Ννέκβξην ηνπ 1961, ζπλνδεπφκελνο πάληα απφ ηε ζχδπγφ 

ηνπ θαη ζχληξνθν ζηηο έξεπλέο ηνπ, Μάρε, εγθαηάιεηςε ηε Νέα 

Τφξθε θαζψο δέρηεθε λα αλαιάβεη ηελ νξγάλσζε θαη 

δηεχζπλζε ελφο Καξθηλνινγηθνχ Ελζηηηνχηνπ ζην Ματάκη ηεο 

Φιφξηληαο. Δ αιιαγή πεξηβάιινληνο θαη ε γεληθφηεξε 

θνχξαζε, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ελζηηηνχηνπ, ήηαλ θαζνξηζηηθή. 

Ώπεβίσζε ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1962, απφ θαξδηαθή 

πξνζβνιή. Ο ζάλαηνο ηνπ Γεσξγίνπ Παπαληθνιάνπ ήηαλ 

κεγάιε απψιεηα γηα ηελ επηζηήκε. 

 

 

 

 
 

 

Έηζη ν ειιεληζκφο ηνπ 20νπ αηψλα, πην πινχζηνο θαη πην κεζηφο 

απφ πνηέ, παξαδίδεη κηα πινχζηα πνιηηηζηηθή θαη πλεπκαηηθή 

θιεξνλνκηά ζηηο επφκελεο γεληέο νη νπνίεο θαινχληαη ηψξα λα 

ηελ εκπινπηίζνπλ θαη λα ηε δηαησλίζνπλ.  
 

 

Οκάδεο καζεηώλ πνπ εθπόλεζαλ ηελ εξγαζία: 

 

 

Κνπκπνχξαο Εσάλλεο 

Κσζηάκεο Ώξηζηνηέιεο 

Λνχθαο Ώπφζηνινο 

Μαλαζήο Εσάλλεο 

 

Μπνζθιαβίηεο Ώπφζηνινο 

Μνπινζηψηεο Ώιέμαλδξνο 

Κειεζίδεο ΐεζζαξίσλ 
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Κσηνχιαο Υξπζφζηνκνο 

 

Κνπξφγινπ Καηεξίλα 

Κξφθνπ Ώιεμάλδξα 

Λάππαο Ώιέμαλδξνο 

Μπξνπδηψηε Ώζαλαζία 

 

Κσζηνπνχινπ Ώιεμάλδξα 

Μπνπξνχζε Βπαγγειία  

Νηαλνβαζίιε Βπαγγειία 

Κνινκπνξδάλεο Αεκήηξηνο 

Λπρξίηεο σηήξεο 

 

Μπνπληφινπ Βιεπζεξία 

Μπνχξα Κσλ/λα 

Μαιιηψξα ΐαξβάξα 

Μπαληή Αήκεηξα 

Μνχζηνο Μάμηκνο 

 

 

 

 

Τπεχζπλε  θαζεγήηξηα: Κφηζηαινπ ΐαζηιηθή. 


