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ΣΖΣΘΟ ΓΡΓΤΚΕΣΖΗΕ ΓΡΓΑΖΑ 
 

«Σπξρδαίεπ ποξζτπικόηηηεπ ηξρ 20ξρ αιώμα από ηξ ςώοξ ηηπ 

ηέςμηπ, ηηπ πξλιηικήπ και ηηπ επιζηήμηπ». 

 

 

 

Ο 20μξ αηώκαξ απμηέιεζε ζεμακηηθή πενίμδμ γηα ηεκ ακάπηολε 

ηςκ ηεπκώκ θαη ηςκ επηζηεμώκ. πμοδαίμη επηζηήμμκεξ θαη 

ενεοκεηέξ έπμοκ ακαθαιύρεη επηηεύγμαηα ηα μπμία ζοκέβαιακ 

ζηεκ ακάπηολε ημο πμιηηηζμμύ μαξ, ζοκηειώκηαξ έηζη ζηεκ 

θαιιηένγεηα όιςκ ηςκ πηοπώκ ηεξ ακζνώπηκεξ κόεζεξ θαη 

δεμημονγίαξ. Σμμείξ όπςξ μη επηζηήμεξ ημο ακζνώπμο, ε πμιηηηθή, 

ημ ζέαηνμ γκςνίδμοκ ηδηαίηενε άκζηζε, ηόζμ ώζηε κα μηιάμε γηα μία 

ναγδαία ελέιηλε. Ση οπάνπεη πηα πμο δεκ  γκςνίδεη μ άκζνςπμξ;  

 

ΣΓΥΚΕ 
 

πμοδαία πνμζςπηθόηεηα πμο πάναλε ηε δηθή 

ηεξ μμκαδηθή πμνεία ζημ πώνμ ηεξ Σέπκεξ 

απμηέιεζε ε Ιελίμα Ιερκούρη Καηαγόηακ 

από ζπμοδαία μηθμγέκεηα πμιηηηθώκ. 

Γεκκήζεθε ζηηξ 18 Οθηςβνίμο 1920 ζηεκ 

Αζήκα θαη οπήνλε εζμπμηόξ, ενμεκεύηνηα θαη 

πμιηηηθόξ.  

 

Ένγμ: 

 

Σμ επηέμβνε ημο 1938 ε Μειίκα έγηκε δεθηή ζηε Δναμαηηθή 

πμιή ημο Γζκηθμύ Θεάηνμο. Πνςημεμθακίζηεθε ζηε ζεαηνηθή 

ζθεκή ημ 1944 ζημ Θέαηνμ Βνεηάκηα, με ημ ένγμ ημο Αιέλε 

μιμμμύ "Σμ μμκμπάηη ηεξ Λεοηενηάξ" . Η πανάζηαζε 

"Λεςθμνείμκ μ Πόζμξ" απμηέιεζε ζηαζμό  ζηεκ θανηένα ηεξ. 

Μενηθέξ αθόμε παναζηάζεηξ είκαη "Σμ Πέκζμξ ηαηνηάδεη ζηεκ 
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Ηιέθηνα", "Σμ πμνηναίημ ημο Νηόνηακ Γθνέο", "Σμ παμόγειμ ηεξ 

Σδμθόκηα", "Ο Θάκαημξ ημο Γμπμνάθμο", "Bolero". Από ημ 1951 

άνπηζε κα πνςηαγςκηζηεί πανάιιεια θαη ζηεκ Γαιιηθή ζεαηνηθή 

ζθεκή, όπμο έγηκε μμύζα ημο Μανζέι Αζάν., Γπόμεκμξ ζεμακηηθόξ 

ζηαζμόξ ζηεκ ζεαηνηθή ηεξ θανηένα ήηακ ημ "Illya Darling" πμο 

ακεβάδεη, με πνμπςιεμέκα όια ηα εηζηηήνηα ηςκ παναζηάζεςκ θαη 

με ζομπνςηαγςκηζηή ημκ Νίθμ Κμύνθμοιμ, ζημ Μπνμκηγμοεη 

ζηηξ ΗΠΑ, εκώ είπε ήδε θάκεη πενημδεία ζε θάζε πμιηηεία ηςκ 

ΗΠΑ. Σμ ένγμ είκαη ε ζεαηνηθή δηαζθεοή ημο θηκεμαημγναθηθμύ 

ένγμο "Never on Sunday" (Πμηέ ηεκ Κονηαθή), πμο ηεξ είπε 

πανίζεη παγθόζμηα ακαγκώνηζε. Μεηά ημ "Illya Darling" έπαηλε 

μόκμ ηεκ Λοζηζηνάηε ημ 1972 ζημ Μπνόκηγμοεσ ζε 

ζθεκμζεζία Μηπάιε Καθμγηάκκε. Σμ 1992 έθακε μηα ηειεοηαία 

εμθάκηζε ζηεκ όπενα Ποιάδεξ ζημ νόιμ ηεξ Κιοηαημκήζηναξ, πμο 

πανμοζηάζηεθε ζημ Μέγανμ Μμοζηθήξ Αζεκώκ. 

 

Σμ θηκεμαημγναθηθό ηεξ κηεμπμύημ έγηκε με ηεκ ηαηκία "ηέιια" 

(1955). Ονηζμέκεξ ηαηκίεξ ζηηξ μπμίεξ ζομμεηείπε είκαη μη ελήξ:  

"Ο Υνηζηόξ λακαζηαονώκεηαη" , "Ο βανώκμξ θαη ε ηζηγγάκα" "Οη 

Νηθεηέξ" , "Μεπακηθά Πηάκα" , "Μία θμνά δε θηάκεη" "Πμκενέξ 

θμμπίκεξ" . Γηδηθή ακαθμνά αλίδεη κα γίκεη ζηεκ ηαηκία "Πμηέ ηεκ 

Κονηαθή"  πμο ηεκ έθακε δηάζεμε ζε όιε ηεκ οθήιημ, ηαηκία ε μπμία 

βναβεύηεθε με ζθαν Καιύηενμο Σναγμοδημύ (ήηακ οπμρήθηα γηα 

άιια ηέζζενα ζθαν). Σεξ πάνηζε ανθεηέξ ζεμακηηθέξ δηαθνίζεηξ 

θαη παγθόζμηα ακαγκώνηζε, όπςξ ημ βναβείμ πνώημο γοκαηθείμο 

νόιμο ζηηξ Κάκκεξ, ε οπμρεθηόηεηα γηα ζθαν πνώημο γοκαηθείμο 

νόιμο.  

 

ημ πώνμ ηεξ δηζθμγναθίαξ έπμοκ θοθιμθμνήζεη πάκς από 

δεθαπέκηε δίζθμη ηεξ. Έπεη ηναγμοδήζεη μεγάιμοξ Έιιεκεξ 

ζοκζέηεξ όπςξ Μάκμ Υαηδηδάθε, Μίθε Θεμδςνάθε, ηαύνμ 

Ξανπάθμ, Γηάκκε Μανθόπμοιμ, Βαζίιε Σζηηζάκε αιιά θαη 

θμνοθαία μμοζηθά ένγα ηςκ Κμύνη Βάηι θαη Μπένιμη Μπνέπη. 
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ζμκ αθμνά ημ ένγμ ηεξ ζηεκ πμιηηηθή πμιέμεζε ζθμδνά 

ηε Υμύκηα με ζοκέπεηα κα ηεξ αθαηνεζεί ε ειιεκηθή οπεθμόηεηα. 

Έδςζε ζοκαοιίεξ θαη δημνγάκςζε μεγάιμ ανηζμό πμνεηώκ 

ακηηδηθηαημνηθμύ παναθηήνα. Γπεδίςλε θαη ζοκακηήζεθε με 

πμιηηηθμύξ αιιά θαη με πκεομαηηθέξ πνμζςπηθόηεηεξ παγθμζμίμο 

θύνμοξ, με ζθμπό κα ημοξ εοαηζζεημπμηήζεη εκάκηηα ζηε 

πμύκηα. Καηά ηεκ δηάνθεηα ηςκ αγώκςκ ηεξ έγηκακ εκακηίμκ ηεξ 

απόπεηνεξ δμιμθμκίαξ, μία από ηηξ μπμίεξ παναιίγμ κα ηεξ 

ζηενήζεη ηε δςή. Με ηεκ πηώζε ηεξ πμύκηαξ επέζηνερε ζηεκ 

Γιιάδα όπμο ζοκενγαδόμεκε με ζηειέπε ηεξ ακηηζηαζηαθήξ 

μνγάκςζεξ Π.Α.Κ. θαη ημκ Ακδνέα Παπακδνέμο ίδνοζακ 

ημ Πακειιήκημκ μζηαιηζηηθόκ Κίκεμα. Δηεηέιεζε οπμονγόξ 

Πμιηηηζμμύ θαηά ηα πνμκηθά δηαζηήμαηα 1981-1989 θαη 1993-

1994, ζέζε ε μπμία ηεξ έδςζε ημ έκαοζμα γηα κα λεθηκήζεη 

εθζηναηεία γηα ηεκ επηζηνμθή ηςκ θιεμμέκςκ μανμάνςκ 

ηεξ Αθνόπμιεξ από ημκ Λόνδμ Έιγηκ. ηε δεύηενε ζεηεία ηεξ ζημ 

οπμονγείμ πμιηηηζμμύ έδςζε μεγάιε ζεμαζία ζηεκ εηζαγςγή ημο 

πμιηηηζμμύ θαη ηεξ ζεαηνηθήξ αγςγήξ ζηα ζπμιεία, αιιά 

θαηαβεβιεμέκε από πμιύπνμκε μάπε με ημκ θανθίκμ άθεζε ηεκ 

ηειεοηαία ηεξ πκμή ζημ κμζμθμμείμ Memorial ηεξ Νέαξ Τόνθεξ, 

ηεκ Κονηαθή 6 Μανηίμο ημο 1994. 

 

ηε δηάνθεηα ηεξ δςήξ ηεξ βναβεύηεθε από πμιιμύξ θμνείξ γηα ημ 

ένγμ ηεξ. Μεηαλύ αοηώκ θαη από ημκ ύκδεζμμ Γιιεκίδςκ 

Γπηζηεμόκςκ με ημ βναβείμ "ΤΠΑΣΙΑ". Μεηά ημ ζάκαηό ηεξ 

ηημήζεθε θαζώξ πμιιέξ μδμί θαη πιαηείεξ θένμοκ ημ όκμμά ηεξ ζε 

όιε ηεκ Γιιάδα, εκώ ε πνμημμή ηεξ θμζμεί ηεκ πιαηεία απέκακηη 

από ημοξ ηύιμοξ ημο Οιομπίμο Δηόξ ζηεκ Αζήκα. Γπίζεξ 

ζέαηνα, γομκαζηήνηα θαη πώνμη πμιηηηζμμύ θένμοκ ημ όκμμά ηεξ. 

ηεκ πόιε Μόκξ ημο Βειγίμο κέα ιεςθόνμξ μκμμάζηεθε Μελίμαπ 

Μεοκξύοη (Avenue Mélina Mercouri). 
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Γλίζμο ζεμακηηθή πνμζςπηθόηεηα πμο άθεζε ηεκ πνμζςπηθή ημο 

ζθναγίδα ζημ πώνμ ημο ζεάηνμο οπήνλε μ Ηάρολος Ηοσμ. Ο 

δηαπνεπήξ ζθεκμζέηεξ γεκκήζεθε ζηεκ Πνμύζα ζηηξ 13 

επηεμβνίμο ημο 1908 θαη πέζακε ζηεκ Αζήκα ημο 1987 ζε ειηθία 

78 εηώκ. 

 
Φμίηεζε ζηε Ρμβένηεημ πμιή ηεξ Κςκζηακηηκμύπμιεξ θαη 

ζπμύδαζε αηζζεηηθή ζημ Πακεπηζηήμημ ηεξ μνβόκκεξ. Η πνώηε 

ημο εμθάκηζε ςξ ζθεκμζέηε ήηακ ζημ Τέλξπ ηξρ ηανιδιξύ ηξρ 

Σέοιθ θαη με μαζεηέξ ημο, από ημ Κμιιέγημ, πανμοζίαζε ένγα ημο 

Ανηζημθάκε (νκηζεξ, Πιμύημξ, Βάηναπμη, Κύθιςπαξ) θαη ημο 

αίλπεν (κεηνμ Θενηκήξ Νοθηόξ). Ίδνοζε ηε Λαηθή 

θεκή(1934-36) θαη ζοκενγάζηεθε με δηάθμνμοξ ζηάζμοξ 

(Καηενίκαξ Κμημπμύιε, θ.ά.).Σμ 1942 ίδνοζε ημ Θέαηνμ Σέπκεξ 

θαη ηε Δναμαηηθή πμιή ημο Θεάηνμο ημο. 

 

Απ' ηα ένγα πμο ζθεκμζέηεζε ηα ηειεοηαία πνόκηα λεπςνίδμοκ: 

Σμ παηπκίδη ηεξ ζθαγήξ ημο Γ. Ιμκέζθμ (1970-71), Σνςίιμξ θαη 

Υνοζείδα ημο αίλπεν (1972-73), Ο ηνόμμξ θαη ε αζιηόηεηα ημο 

Γ΄ Ράηπ ημο Μπ. Μπνεπη (1974-75), Σνεηξ αδενθέξ ημο Α. 

Σζέπμθ (1975-76), Η αιεζηκή απμιμγία ημο ςθνάηε ημο Κ. 

Βάνκαιε (1976-77), Ο αοηόπεην ημο Ν. Ένκημακ (1977-78), Σα 
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ηέζζενα πόδηα ημο ηναπεδημύ ημο Ι. Καμπακέιιε (1978-79), 

Δάθκεξ θαη Πηθνμδάθκεξ ηςκ Δ. Κεπαΐδε - Γ. Υαβηανά (1979-

80), Σμ ζόη ημο Γ. Ανμέκε (1980-81), Σμ Πηζημπμηεηηθό ημο Ν. 

Ένκημακ (1981-82), Σμ Πακεγύνη ημο Δ. Κεπαΐδε (1982-83), 

Θαμμέκμ παηδί ημο . έπανκη (1983-84), Ούηε θνύμ μύηε δέζηε 

ημο Φ. Κνεηξ (1984-85), Ρηπάνδμξ Γ΄ ημο αίλπεν (1985-86), 

Γζςηενηθέξ θςκέξ ημο Γ. κηε Φηιίππμ (1986-87), Ο ήπμξ ημο 

πιμο ηεξ Λ. Ακαγκςζηάθε (1986-87). Σμ Θέαηνμ Σέπκεξ 

ζομμεηείπε ζε πμιιά ειιεκηθά (Αζεκώκ, Γπηδαύνμο, Φηιίππςκ 

θ.ά.) θαη λέκα (Λμκδίκμο, Πανηζημύ, Μμκάπμο, Βηέκκεξ θ.ά.) 

θεζηηβάι. 

Σμ 1984 ημ ειιεκηθό θνάημξ παναπώνεζε έκακ πώνμ ζηεκ Πιάθα, 

γηα ηεκ ακέγενζε ημο Θεάηνμο Κ.Κμοκ. 

Σημήζεθε με ημ πανάζεμμ Φμίκηθα, ημ Ανγονό Μεηάιιημ ηεξ 

Αθαδεμίαξ Αζεκώκ θαη ημ βναβείμ Θεάηνμο ηςκ Γζκώκ. 
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Πμιύ θαηαληςμέκμξ εζμπμηόξ, ζθεκμζέηεξ θαη ζεκανημγνάθμξ 

οπήνλε θαη μ Δημήτρης- Γλεσθέριος Υορμ. Γεκκήζεθε ζηεκ 

Αζήκα ζηηξ 9 Μανηίμο 1921 θαη πέζακε ζηεκ ίδηα πόιε ζηηξ 16 

Ιακμοανίμο 1998 ζε ειηθία 76 εηώκ. 

 
 

Απμθμίηεζε από ηε Δναμαηηθή πμιή ημο Γζκηθμύ Θεάηνμο ημ 

1940. Γίπε πνςηαγςκηζηήζεη ζε δεθάδεξ ζεαηνηθά ένγα. Έθακε ημ 

κηεμπμύημ ημο ημ 1940 ζηεκ μπενέηα ημο ηνάμοξ "Η 

Νοπηενίδα". Αμέζςξ μεηά εμθακίζηεθε ζημ "Θέαηνμ Ρελ" ηεξ 

Μανίθαξ Κμημπμύιε ζε πνςηαγςκηζηηθμύξ νόιμοξ. Ακάμεζα ζ΄ 

αοηά "Δςδεθάηε κύθηα", "Ρηπάνδμξ Β'", "Ρηπάνδμξ Γ'", "Άμιεη", 

"Σίμςκ μ Αζεκαίμξ" (αίλπεν), "Ημενμιόγημ εκόξ ηνειμύ" 

(Γθόγθμι), "Ιβάκςθ" (Σζέπςθ), "Γννίθμξ Δ'" (Πηνακηέιμ). 

 

Σμ 1944 ζογθνόηεζε δηθό ημο ζίαζμ με ηε Μαίνε Ανώκε θαη 

ανγόηενα με ηε Βάζς Μακςιίδμο. Σμ 1945 ζοκενγάζηεθε με ημ 

ζίαζμ Μειίκαξ Μενθμύνε θαη Νίθμο Υαηδίζθμο. Από ημ 1946 έςξ 

ημ 1950 επέζηνερε ζημ Γζκηθό Θέαηνμ. Σμ 1951 μεηέβε ζηεκ 

Αμενηθή θαη Αγγιία, όπμο θαη πανέμεηκε επί δηεηία 

παναθμιμοζώκηαξ ηεκ ελέιηλε ημο ζεάηνμο.  

 

Από ημ 1953 πμο επέζηνερε μέπνη ημ 1959 ζογθνόηεζε μαδί με 

ηεκ Έιιε Λαμπέηε θαη ημ Γηώνγμ Παππά δηθό ημοξ ζίαζμ θαη 
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ακεβάδμοκ ένγα όπςξ ημ "Νοθηθό θνεβάηη", "Ο βνμπμπμηόξ" θ.ά., 

επηπεηνώκηαξ "ημονκέ" ζε Κςκζηακηηκμύπμιε θαη Αίγοπημ. 

 

ομμεηείπε μόιηξ ζε δέθα θηκεμαημγναθηθέξ ηαηκίεξ είπε ηεκ δηθή 

ημο λαθμοζηή  ναδημθςκηθή εθπμμπή  με ηίηιμ "Ο Σαποδνόμμξ 

Έθηαζε". Με μηα ζμονεαιηζηηθή εηνςκεία ζηε θςκή ημο, δηάβαδε 

θακηαζηηθά γνάμμαηα αθνμαηώκ, ζε θείμεκα ημο Κώζηα 

Πνεηεκηέν. Ο Δεμήηνεξ Υμνκ "άθεζε" θαη δεθάδεξ 

μαγκεημθςκήζεηξ ζεαηνηθώκ ένγςκ. 

 

Μηιμύζε Αγγιηθά θαη Γαιιηθά Δηεηέιεζε Γεκηθόξ Δηεοζοκηήξ ηεξ 

ΓΡΣ ηεκ πενίμδμ 1974-1975. Τπήνλε ζηεκόηαημξ θίιμξ ημο 

Κςκζηακηίκμο Καναμακιή. Σμ 1980 ίδνοζακ μαδί με ηε ζύδογμ ημο, 

Άκκα Γμοιακδνή, ημ Ίδνομα Γμοιακδνή-Υμνκ, ζθμπόξ ημο μπμίμο 

είκαη ε μειέηε ημο ειιεκηθμύ πμιηηηζμμύ. 

Σημήζεθε από ηεκ ειιεκηθή πμιηηεία με ημ Υνοζό ηαονό 

Γεςνγίμο Α'. 

Πνμξ ηημήκ ημο, ημ Καιιηηεπκηθό Γομκάζημ-Λύθεημ Αμπειμθήπςκ 

Θεζζαιμκίθεξ μκμμάζηεθε "Δεμήηνεξ Υμνκ". 
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ΓΠΖΣΕΙΕ (ΙΑΘΕΙΑΣΖΗΑ) 
 

 

 

Κςκζηακηίκμξ Καναζεμδςνή 

 

 
 

 

Ο Κςκζηακηίκμξ Καναζεμδςνή ήηακ μαζεμαηηθόξ ειιεκηθήξ θαηαγςγήξ, 

οπήθμμξ Οζςμακηθήξ Αοημθναημνίαξ, πμο δηαθνίζεθε ζε παγθόζμημ επίπεδμ. Ο 

Καναζεμδςνή ήηακ γκςζηόξ εθηόξ Γιιάδαξ ςξ Konstantin Carathéodory θαη 

ζοπκά ακαθένεηαη (ιακζαζμέκα) ςξ Καναζεμδςνήξ. Σμ επηζηεμμκηθό ένγμ ημο 

Κςκζηακηίκμο Καναζεμδςνή επεθηείκεηαη ζε πμιιμύξ ημμείξ ηςκ Μαζεμαηηθώκ, 

ηεξ Φοζηθήξ θαη ηεξ Ανπαημιμγίαξ. Γίπε ζεμακηηθόηαηε ζοκεηζθμνά ηδηαίηενα 

ζημοξ ημμείξ ηεξ πναγμαηηθήξ ακάιοζεξ, ζοκανηεζηαθήξ ακάιοζεξ θαη ζεςνίαξ 

μέηνμο θαη μιμθιήνςζεξ. Σα πενηζζόηενα ένγα ημο ηα έγναρε ζηα γενμακηθά. 

Από ημ 1909 έςξ ημ 1920 δίδαλε Μαζεμαηηθά ζε δηάθμνα γενμακηθά αθαδεμασθά 

ηδνύμαηα: Ακκόβενμ, Μπνέζιαμο, Γθέηηκγθεκ θαη Βενμιίκμ. Η θήμε ημο ςξ 

μαζεμαηηθμύ ημκ έθενε ζε θηιηθή θαη επαγγειμαηηθή επαθή με άιιμοξ μεγάιμοξ 
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μμμιόγμοξ ηεξ επμπήξ ημο όπςξ μ Μαλ Πιακθ,μ Άιμπενη Ασκζηάηκ, μ βανηξ,  

Ιδηαίηενε ήηακ ε ζπέζε πμο ζοκέδεε ημκ Καναζεμδςνή με ημκ Άιμπενη Ασκζηάηκ. 

 Οη δύμ άκδνεξ γκςνίζζεθακ ημ 1915 δηαηήνεζακ μηα επηζηεμμκηθή ζπέζε, 

ζηενηγμέκε ζηεκ αιιειμεθηίμεζε θαη ζεβαζμό. Σόηε άνπηζε θαη ημ εκδηαθένμκ 

ημο Καναζεμδςνή γηα ηε Θεςνία ηεξ πεηηθόηεηαξ. Σμ 1911, μεηά από 

πνόζθιεζε ημο Γιεοζένημο Βεκηδέιμο, μ Καναζεμδςνή ζομμεηείπε ζηεκ 

επηηνμπή επηιμγήξ θαζεγεηώκ γηα ημ Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ. Σμ 1913 έγηκε 

θαζεγεηήξ ηεξ Α΄ έδναξ ηεξ μαζεμαηηθήξ επηζηήμεξ ημο Πακεπηζηεμίμο ημο 

Γθεκηηκγθεκ, ζέζε ζηεκ μπμία πανέμεηκε μέπνη ημ 1918. Σμ 1920, πάιη με 

πνόζθιεζε ημο Βεκηδέιμο, ακέιαβε κα μνγακώζεη ημ Ιςκηθό Πακεπηζηήμημ ζηε 

μύνκε. Σμ 1932, επέζηνερε ζηεκ έδνα ημο ζημ Μόκαπμ θαη πανέμεηκε ζηεκ 

πόιε αοηή, αθόμα θαη μέζα ζηα δύζθμια πνόκηα ημο Β΄ Παγθμζμίμο Πμιέμμο. 

Μόκαπμ, δημνηζμέκμξ από ημ καδηζηηθό θαζεζηώξ. Σμ 1945, δηάθμνα αμενηθακηθά 

πακεπηζηήμηα ημκ πνμζθάιεζακ γηα κα εγθαηαζηαζεί θαη κα δηδάλεη ζηηξ ΗΠΑ, 

αιιά πνμηίμεζε κα μείκεη ζηε Γενμακία, αθμύ ήηακ ειηθηςμέκμξ θαη είπε ήδε 

πάζεη ηεκ ζύκηνμθό ημο. Σμκ Δεθέμβνημ ημο 1949 έδςζε ηεκ ηειεοηαία ημο 

δηάιελε ζημ Μόκαπμ. Πέζακε δύμ μήκεξ ανγόηενα. Η ζμνόξ ημο εκηαθηάζηεθε 

ζημ Κμημεηήνημ ημο Μμκάπμο.  

 

 

 

 

Σζορτζ Ηαμτόρ 

 

 
 

Από όιμοξ ημο μεγάιμοξ μαζεμαηηθμύξ, μ Cantor είκαη αοηόξ πμο πιενoί πημ 

ηέιεηα από όιμοξ ημ πμιηγμοκηηακό ζηενεόηοπμ, πςξ μαζεμαηηθέξ ηδημθοΐεξ θαη 

ροπηθέξ αζζέκεηεξ είκαη έκκμηεξ αιιειέκδεηεξ. Σμ ιαμπνόηενμ επίηεογμα ημο 
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Γενμακμύ, γεκκεμέκμο ζηεκ Αγ. Πεηνμύπμιε, ήηακ ε ακάπηολε εκόξ ηειείςξ 

θαηκμύνημο ηνόπμο απεηθόκηζεξ θαη ακαθμνάξ ζημ μαζεμαηηθό άπεηνμ. Η κέα 

αοηή μδόξ ημκ μδήγεζε ζημ κα θαηαιάβεη πςξ μνηζμέκα άπεηνα ήηακ μεγαιύηενα 

από θάπμηα άιια. Σμ απμηέιεζμα αοηό ήηακ θαηαπιεθηηθό. Δοζηοπώξ οπέζηε 

ροπηθέξ δηαηαναπέξ θαη βνηζθόηακ ζοπκά ζημ κμζμθμμείμ. O Cantor αζπμιήζεθε 

αθόμα με ηε ζνεζθεία, ηε θηιμζμθία θαη άιια. Γίπε επίζεξ βαιζεί κα απμδείλεη 

πςξ ηα ένγα ημο Shakespeare ήηακ ζηεκ πναγμαηηθόηεηα ημο Francis Bacon. 

 

 

 

 

 

ΠΘΕΡΟΦΟΡΖΗΕ 

Άλαμ Σούριμγκ... 

 

 

     Δηαπνεπήξ άγγιμξ μαζεμαηηθόξ, ζεςνεηηθόξ ηεξ Λμγηθήξ, 

θνοπημγνάθμξ θαη πνςημπόνμξ ζηεκ ακάπηολε ηεξ ζεςνίαξ ηςκ 

οπμιμγηζηώκ. Ο Σμύνηκγθ έζεζε ηα ζεμέιηα ηεξ ζύγπνμκεξ 

πιενμθμνηθήξ, θαζόνηζε ηα θνηηήνηα ηεξ ηεπκεηήξ κμεμμζύκεξ, 

απμθςδηθμπμίεζε ημοξ μοζηηθμύξ θώδηθεξ ημο γενμακηθμύ ζηναημύ 

(γεγμκόξ πμο έζςζε εθαημμμύνηα δςέξ θαη ζοκέβαιε κα ιήλεη 

ηαπύηενα μ Β' Παγθόζμημξ Πόιεμμξ) θαη ζπεδόκ έιοζε έκα βημιμγηθό 

http://www.sansimera.gr/articles/820
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αίκηγμα ζηε μμνθμγέκεζε, ημ μπμίμ αθόμε παναμέκεη ακεληπκίαζημ γηα 

ημοξ ενεοκεηέξ. 

Ο Άιακ Μάζηζμκ Σμύνηκγθ γεκκήζεθε ζηε ζοκμηθία Πάκηηγθημκ ημο 

Λμκδίκμο ζηηξ 23 Ιμοκίμο 1912. Ο παηέναξ ημο ήηακ οπάιιειμξ ζηε 

βνεηακηθή απμηθημθναηηθή δημίθεζε ζηεκ Ικδία θη επέζηνερε με ηε 

ζύδογό ημο Έζει ζημ Λμκδίκμ, επεηδή ήζειακ κα μεγαιώζμοκ ηα παηδηά 

ημοξ ζηε Μεγάιε Βνεηακία. μςξ, ε δμοιεηά ημο παηένα ημο 

απαηημύζε κα βνίζθεηαη γηα μεγάια πνμκηθά δηαζηήμαηα ζηεκ Ικδία θη 

έηζη ηα δύμ παηδηά ημο δεύγμοξ Σμύνηκγθ  μεγάιςζακ με θίιμοξ ηεξ 

μηθμγέκεηαξ ζηεκ Αγγιία, πνμθεημέκμο κα μεκ δηαθηκδοκεύζεη ε ογεία 

ημοξ ζηηξ απμηθίεξ. 

ηα 13 ημο απμθαιύθζεθε ημ ηαιέκημ ημο Άιακ Σμύνηκγθ ζηα 

μαζεμαηηθά, ακ θαη ηα γναπηά ημο παναθηενίδμκηακ από ημοξ 

θαζεγεηέξ ημο «αθαηάζηαηα θαη πνόπεηνα». Σμ 1928, ζε ειηθία 16 

εηώκ, μειέηεζε ηεκ ενγαζία ημο Άιμπενη Ασκζηάηκ θαη όπη μόκμ ηεκ 

θαηάιαβε, αιιά πνμελέηεηκε ηα ενςηήμαηα ημο Ασκζηάηκ γηα ημοξ 

κόμμοξ ημο Νεύηςκα γηα ηεκ θίκεζε, ζ' έκα θείμεκμ ημ μπμίμ δεκ 

δεμμζηεύζεθε. Σα πνόκηα εθείκα ακαθαιύπηεη ηεκ μμμθοιμθηιία ημο θαη 

ενςηεύεηαη έκα ζομμαζεηή ημο, μκόμαηη Κνίζημθεν Μόνθμμ, μ μπμίμξ 

όμςξ ιίγμοξ μήκεξ ανγόηενα πεζαίκεη από βμμεηδή θομαηίςζε, μεηά 

από θαηακάιςζε μμιοζμέκμο γάιαθημξ αγειάδαξ. Η απώιεηα αοηή 

θιμκίδεη ηεκ πίζηε ημο. Σμκ μδεγεί ζημκ αζεσζμό θαη ζηεκ πεπμίζεζε 

όηη όια ηα θαηκόμεκα έπμοκ οιηζηηθή βάζε. 

Μεηά ημ ζπμιείμ γίκεηαη δεθηόξ ζημ Βαζηιηθό Κμιιέγημ ημο 

Πακεπηζηεμίμο ημο Κέημπνηηδ. Σμ 1936 δεμμζηεύεη ηεκ πναγμαηεία 

:"Για ηξρπ ρπξλξγίζιμξρπ αοιθμξύπ, με μια εθαομξγή ζηημ λήση 

απξθάζετμ", πμο ακαγκςνίδεηαη ςξ ημ ιαμπνόηενμ ένγμ ημο. ημ 

άνζνμ αοηό απμδεηθκύεη όηη οπάνπμοκ μνηζμέκα μαζεμαηηθά 

πνμβιήμαηα πμο δεκ μπμνμύκ κα επηιοζμύκ δηα μηαξ ζηαζενάξ, 

θαζμνηζμέκεξ δηενγαζίαξ, ηεκ μπμία παναθηήνηδε ςξ δηενγαζία πμο 

μπμνεί κα εθηειεζηεί από αοηόμαηε μεπακή. Απμδείθκοε, αθόμε, ηε 

δοκαηόηεηα θαηαζθεοήξ μηαξ μεπακήξ γεκηθήξ πνήζεξ («Μεπακή 

Σμύνηκγθ»), ε μπμία, θαηαιιήιςξ πνμγναμμαηηδόμεκε, ζα μπμνμύζε κα 

εθηειέζεη ημ ένγμ μπμηαζδήπμηε θαηαζθεοαζμέκεξ γηα ηεκ επίιοζε 

http://www.sansimera.gr/almanac/2306
http://www.sansimera.gr/biographies/1248
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εηδηθώκ πνμβιεμάηςκ μεπακήξ. Αοηή ηδέα μηα μεπακήξ γεκηθήξ πνήζεξ 

απμηέιεζε ηε ζεςνεηηθή βάζε γηα ημοξ ειεθηνμκηθμύξ οπμιμγηζηέξ, 

πμο εμθακίζηεθακ ηε δεθαεηία ημο '40. 

  Ο Σμύνηκγθ ζοκέπηζε ηηξ ζπμοδέξ ημο ζηα Μαζεμαηηθά ζημ 

Πακεπηζηήμημ ημο Πνίκζημκ ζηηξ ΗΠΑ θαη ημ 1938 ακαγμνεύηεθε 

δηδάθημναξ μαζεμαηηθώκ. 

  Σεκ άκμηλε ημο 1940 πνμζέθενε ηηξ οπενεζίεξ ημο ζηε πμιή 

Κςδίθςκ θαη Κνοπημγναθίαξ ηεξ βνεηακηθήξ θοβένκεζεξ, ζε μηα 

πενίμδμ πμο πνςζοπμονγόξ Γμοίκζημκ Σζόνηζηι βνηζθόηακ ζηα 

πνόζονα απειπηζίαξ. Οη Γενμακμί είπακ ζπάζεη ημκ αγγιηθό θώδηθα 

μεηάδμζεξ ζεμάηςκ θαη με ηηξ πιενμθμνίεξ πμο απμζπμύζακ βύζηδακ 

ηα πιμία ημο βνεηακηθμύ καοηηθμύ ημ έκα μεηά ημ άιιμ. Ο Σμύνηκγθ 

εκζςμαηώζεθε γνήγμνα ζηεκ μμάδα θαη με ηεκ θαζμνηζηηθή ζοκεηζθμνά 

ημο απμθνοπημγναθήζεθε μ θώδηθαξ Enigma ηεξ Λμοθηβάθε. Έηζη, 

ελμοδεηενώζεθε μ ναδημθάνμξ πμο θαηεύζοκε ηα γενμακηθά 

βμμβανδηζηηθά ζηεκ Αγγιία. 

Κάζε θμνά πμο μη Γενμακμί ηνμπμπμημύζακ ημοξ θςδηθμύξ 

επηθμηκςκίαξ, μ Σμύνηκγθ ημοξ απμθνοπημγναθμύζε μιμέκα θαη με 

μεγαιύηενε εοπένεηα. Έηζη, μ Σζόνηζηι μάζαηκε ηα πάκηα γηα ηηξ 

επηθείμεκεξ θηκήζεηξ ηςκ ακηηπάιςκ ημο, γηα ηα ζπέδηα εκακηίμκ ηεξ 

Γιιάδαξ, αθόμε θαη γηα ηεκ Γπηπείνεζε Μπανμπανόζα. Ο νόιμξ ημο 

Σμύνηκγθ, όμςξ, μ μπμίμξ γηα ιόγμοξ εζκηθήξ αζθάιεηαξ 

ακαγκςνίζηεθε πμιύ μεηά ημκ ζάκαηό ημο, οπήνλε θαζμνηζηηθόξ, ηόζμ 

γηα ημ ζπάζημμ ημο θώδηθα «Enigma», όζμ θαη γηα ημκ ζπεδηαζμό εκόξ 

πνςηόγμκμο (γηα ηα ζεμενηκά δεδμμέκα) ειεθηνμκηθμύ οπμιμγηζηή, πμο 

απμθςδηθμπμημύζε με μεγάιε ηαπύηεηα ηηξ επηθμηκςκίεξ ηςκ καδηζηώκ 

ζημκ Αηιακηηθό. 

  Σμ 1945, μεηά ηε ιήλε ημο Β' Παγθμζμίμο Πμιέμμο, πνμζειήθζε ζημ 

κεμσδνοζέκ Σμήμα Μαζεμαηηθώκ ημο Βνεηακηθμύ Γνγαζηενίμο Φοζηθήξ 

ζημ Λμκδίκμ, όπμο ημο δόζεθε ε δοκαηόηεηα κα θαηαζθεοάζεη ηεκ 

πνώηε αιεζηκή «μεπακή Σμύνηκγθ», ηεκ μκμμαδόμεκε ACE (Αρηόμαηη 

Υπξλξγιζηική Μηςαμή). Γνήγμνα, όμςξ, ακαθάιορε, πνμξ μεγάιε 

δοζηοπία ημο, όηη ε γναθεημθναηία θαη μη αιιεπάιιειεξ ακαβμιέξ ζα 

http://www.sansimera.gr/biographies/1174
http://www.sansimera.gr/articles/283
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ζηέθμκηακ εμπόδημ ζηεκ πναγμαημπμίεζε ηςκ ηδεώκ ημο θαη απμθάζηζε 

κα απμπςνήζεη θαη κα επηζηνέρεη ζημ Κέημπνηηδ. 

   ηηξ 7 Ιμοκίμο 1954, μ Άιακ Σμύνηκγθ βνέζεθε κεθνόξ ζημ θνεβάηη 

ημο. ημ θμμμδίκμ οπήνπε αθμομπηζμέκμ έκα μηζμθαγςμέκμ μήιμ, 

επαιεημμέκμ με θοάκημ. Ήηακ μόιηξ 41 εηώκ. Φεμμιμγείηαη όηη ε 

γκςζηή εηαηνεία πιενμθμνηθήξ Apple δηάιελε ςξ ιμγόηοπό ηεξ έκα 

μηζμθαγςμέκμ μήιμ γηα κα απμηίζεη θόνμ ηημήξ ζε αοηή ηε δηάκμηα ηεξ 

πνώημεξ επηζηήμεξ ηεξ Πιενμθμνηθήξ. 

  Η αολακόμεκε απμμόκςζή ημο ,ε αοημθημκία ημο θαη ημ γεγμκόξ όηη 

δεκ θαηάθενε πμηέ κα επηβναβεοζεί γηα ημ ένγμ ημο, ημ μπμίμ ζημ 

πιαίζημ ημο «Φοπνμύ Πμιέμμο» ήηακ ζε μεγάιμ μένμξ ημο 

παναθηενηζμέκμ ςξ απόννεημ, άθεζακ ημκ ίδημ θαη ημ ένγμ ημο ζηε 

ζθηά γηα μεγάιμ πνμκηθό δηάζηεμα. 

                                                                                             

 

ΠΟΘΖΣΖΗΕ 

 
Νέιζμκ Μακηέια (1918 – 2013) 

 
 

Γμβιεμαηηθή μμνθή ημο αγώκα γηα ηεκ ελάιεηρε ηςκ ακηζμηήηςκ θαη 

ηςκ δηαθνίζεςκ, θοιαθηζμέκμξ γηα 27 πνόκηα πνμημύ γίκεη μ πνώημξ 

μαύνμξ πνόεδνμξ ηεξ Νμηίμο Αθνηθήξ ζηηξ πνώηεξ εθιμγέξ πςνίξ 

θοιεηηθμύξ δηαπςνηζμμύξ, μ Νέιζμκ Μακηέια έπεη λεπςνηζηή ζέζε 

ζηεκ ηζημνία ημο 20μύ αηώκα ςξ μαπεηήξ εκακηίμκ ημο ηειεοηαίμο 

ναηζηζηηθμύ θαζεζηώημξ ζημκ δοηηθό θόζμμ. 

http://www.sansimera.gr/almanac/0706
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Ο Μακηέια γεκκήζεθε ζηηξ 18 Ιμοιίμο ημο 1918 ζημ μηθνό πςνηό 

Μβέδμ, ζημ κμηημακαημιηθό ημήμα ηεξ πώναξ, θαη ημο δόζεθε ημ όκμμα 

Ρμιηιάπια Μακηέια. Σμ όκμμα Νέιζμκ ημ πήνε από έκακ δάζθαιό ημο 

ηεκ πνώηε ημο μένα ζημ ζπμιείμ, αιιά ζηε πώνα ζα γηκόηακ ανγόηενα 

γκςζηόξ θαη απιά ςξ Μακηίμπα, ημ όκμμα ηεξ θοιήξ ημο. 

 

Σμ 1937 ζηάιζεθε ζε θμιέγημ μεζμδηζηώκ ηεναπμζηόιςκ, όπμο γηα 

πνώηε θμνά ζηε δςή ημο απέθηεζε θηιηθή ζπέζε με ακζνώπμοξ από 

δηαθμνεηηθή θοιή από αοηόκ. Σειηθά, γηα κα απμθύγεη έκα πνμλεκηό, 

θαηέιελε ζημ Γημπάκεζμπμονγθ, όπμο λεθίκεζε ζπμοδέξ Νμμηθήξ. 

Ωξ θμηηεηήξ αγςκίζηεθε γηα κα δμζμύκ πμιηηηθά θαη θμηκςκηθά 

δηθαηώμαηα ζηηξ πάμπμιιεξ μμάδεξ αοημπζόκςκ ζηεκ Νόηημ Αθνηθή. 

Σμ 1944 μπήθε ζηεκ μνγάκςζε «Αθνηθακηθό Γζκηθό Κμγθνέζμ» (ANC), 

ηδνύμκηαξ μαδί με άιιμοξ θαη ηε Νεμιαία ημο ΑΝC. 

ηεκ πμιηηηθή ζεώνεζε ημο Μακηέια ζα μπιέθμκηακ μ ακηηαπμηθηαθόξ 

αγώκαξ, ε μάπε θαηά ηςκ ζεζμμζεηεμέκςκ δηαθνίζεςκ βάζεη θοιήξ, μ 

μανληζμόξ θαη αθόμε θαη ε ανπή ηεξ ακηίζηαζεξ πςνίξ βία ημο 

Μαπάημα Γθάκηη. 

 

Σμ 1952 ήιζε ακηημέηςπμξ γηα πνώηε θμνά με ημ δηθαζηηθό ζύζηεμα 

ημο Απανηπάηκη, όηακ ημο επηβιήζεθακ πενημνηζηηθμί όνμη γηα ηεκ 

πμιηηηθή ημο δναζηενηόηεηα, με βάζε ημκ κόμμ γηα ηεκ "ακηημεηώπηζε 

ημο θμμμμοκηζμμύ. 

 

Ανγόηενα ημκ ίδημ πνόκμ άκμηλε, μαδί με ημκ ιηβεν Σάμπμ, ημ πνώημ 

δηθεγμνηθό γναθείμ ηεξ Νμηίμο Αθνηθήξ μόκμ με μαύνμοξ κμμηθμύξ. 

Γλαζθώκηαξ ηε δηθεγμνία, μ Μακηέια έθακε εθζηναηεία γηα ηεκ 

θαηαπμιέμεζε ημο Απανηπάηκη θαη ημ 1956 θαηεγμνήζεθε γηα εζπάηε 

πνμδμζία. Μεηά ηεκ πμιύπνμκε δίθε εκακηίμκ ημο ίδημο θαη ηςκ 

ζογθαηεγμνμύμεκώκ ημο, μη θαηεγμνίεξ ηειηθά θαηέπεζακ. 

Σμ θαζεζηώξ ημο Απανηπάηκη ζθιήναηκε όμςξ όιμ θαη πενηζζόηενμ 

ηεκ ζηάζε ημο θαη ηειηθά ημ 1960 ημ Γζκηθό Αθνηθακηθό Κμγθνέζμ 

θενύπζεθε πανάκμμμ. Μαδί ημο πέναζε ζηεκ πανακμμία θαη μ Μακηέια, 

πμο απμμαθνύκζεθε από ηεκ ανπή ηεξ με βίαξ. Σειηθά, ζοκειήθζε 
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λακά, θαηεγμνήζεθε γηα ζαμπμηάδ θαη απόπεηνα ακαηνμπήξ ηεξ 

θοβένκεζεξ θαη θαηαδηθάζηεθε ημ 1964 ζε ηζόβηα. 

 

Με ημκ Μακηέια ζηε θοιαθή θαη ηεκ εγεζία ημο ελόνηζηε, ηα μέιε ημο 

ANC μη αοηόπζμκεξ ηεξ Νμηίμο Αθνηθήξ πνμπςνμύζακ ζε ελεγένζεηξ 

πμο θαηέιεγακ ζε αημαηενή θαηαζημιή. Σα ζηειέπε ημο ANC πμο 

βνίζθμκηακ ζημ ελςηενηθό επέιελακ κα λεθηκήζμοκ εθζηναηεία ζηε 

δηεζκή θμηκόηεηα εκακηίμκ ημο Άπανηπασκη γύνς από έκα πνόζςπμ -

ημκ θοιαθηζμέκμ Νέιζμκ Μακηέια. 

Γκηόξ θαη εθηόξ Νμηίμο Αθνηθήξ, μ Μακηίμπα έγηκε ημ ζύμβμιμ ηεξ 

θαηαπίεζεξ θαη ημ ζύμβμιμ ημο αγώκα γηα ειεοζενία θαη ηζόηεηα. 

 

Οη ελειίλεηξ, ζηηξ μπμίεξ ζοκέβαιε θαη ε δηεζκήξ θαηαθναογή, 

μδήγεζακ ζηεκ απμθαηάζηαζε ημο ANC θαη ηεκ απειεοζένςζε ημο 

Μακηέια ζηηξ 11 Φεβνμοανίμο ημο 1990. Από ηεκ εγεζία ημο ANC, 

λεθίκεζε ηηξ ζοκμμηιίεξ με ηεκ θοβένκεζε γηα έκα θνάημξ, ζημ μπμίμ 

όιμη μη πμιίηεξ ζα ήηακ ίζμη απέκακηη ζημ κόμμ ακελανηήηςξ θοιήξ με 

ηεκ θαηάνηηζε κέμο οκηάγμαημξ. 

Σημήζεθε, μαδί με ημκ ηόηε πνόεδνμ ηεξ πώναξ Φνέκηενηθ κηε Κιενθ, 

με ημ Νόμπει Γηνήκεξ ημ 1993. ηηξ εθιμγέξ ημο επόμεκμο πνόκμο, ημ 

ANC θένδηζε με απόιοηε πιεημρεθία θαη ζηηξ 9 Μαΐμο μ Μακηέια 

ελειέγε από ημ κέμ Κμηκμβμύιημ μ πνώημξ πνόεδνμξ ηεξ Νμηίμο 

Αθνηθήξ. 

 

Μεηά ημ ηέιμξ ηεξ ζεηείαξ ημο ημ 1999, πήνε μένμξ ςξ 

δηαμεζμιαβεηήξ ζε δηάθμνεξ εηνεκεοηηθέξ δηαπναγμαηεύζεηξ ζηεκ 

Αθνηθή. Σειηθά, απμζύνζεθε μνηζηηθά από ηα θμηκά ημ 2004 

ακηημεηςπίδμκηαξ πνμβιήμαηα ογείαξ. Οη δεμόζηεξ εμθακίζεηξ ημο 

έγηκακ έθημηε όιμ θαη ιηγόηενεξ. 

 

Ο Νέιζμκ Μακηέια έθογε από ηε δςή ζηηξ 5 Δεθεμβνίμο ημο 2013. 
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ΓΘΓΤΘΓΡΖΟ Η. ΒΓΚΖΔΓΘΟ (1864 – 1936) 

 

   
 

Βιογραφία 
 

Ο μεγαιύηενμξ πμιηηηθόξ ηεξ κεόηενεξ Γιιάδαξ, πμο ζοκέδεζε 

ημ όκμμά ημο με ημ όναμα ηεξ Μεγάιεξ Γιιάδαξ. Δέζπμζε ζηεκ 

πμιηηηθή δςή ηεξ πώναξ από ημ 1910 έςξ ημ 1936. Η πμιηηηθή 

ημο δνάζε πνμθάιεζε εκημκόηαηα πάζε γηα πμιιά πνόκηα θαη 

απμηοπώκμκηαη ζηηξ έκκμηεξ «Βεκηδειηζμόξ» θαη 

«Ακηηβεκηδειηζμόξ». Δηεηέιεζε επηά θμνέξ πνςζοπμονγόξ ηεξ 

Γιιάδαξ, ζοκμιηθά επί δώδεθα πνόκηα θαη πέκηε μήκεξ. 

 

Ο Γιεοζένημξ Βεκηδέιμξ γεκκήζεθε ζηηξ 23 Αογμύζημο (11 

Αογμύζημο με ημ παιαηό εμενμιόγημ) ημο 1864 ζηηξ Μμονκηέξ 

Υακίςκ θαη ήηακ ημ πέμπημ παηδί ημο εμπόνμο Κονηάθμο Βεκηδέιμο 

θαη ηεξ ηοιηακήξ Πιμομηδάθε. Η μηθμγέκεηά ημο ακαγθάζηεθε κα 

εγθαηαιείρεη ηεκ Κνήηε ημ 1866, επεηδή είπε ακαμηπζεί ζηεκ 

επακάζηαζε εκακηίμκ ηςκ Σμύνθςκ. Έηζη, μ μηθνόξ Γιεοζένημξ 

ακαγθάζηεθε κα μάζεη ηα πνώηα ημο γνάμμαηα ζηε ύνμ, όπμο 

θαηέθογε ε μηθμγέκεηά ημο. Σηξ γομκαζηαθέξ ημο ζπμοδέξ ηειείςζε 

ζηεκ Αζήκα θαη ζηα Υακηά, όπμο επέζηνερε μεηά ηεκ επακάζηαζε. 

Ο παηέναξ ημο ήζειε κα ημκ θάκεη έμπμνμ, αιιά ημ κεανό παηδί 

ήζειε κα δηεονύκεη ημοξ μνίδμκηέξ ημο θαη πνμηίμεζε κα 

ζπμοδάζεη κμμηθά ζημ Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ. Σμ 1886 

ακαγμνεύηεθε ζε δηδάθημνα Νμμηθήξ με βαζμό άνηζηα θαη αμέζςξ 
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επέζηνερε ζηα Υακηά, όπμο άνπηζε κα δηθεγμνεί θαη κα 

ακαμηγκύεηαη ζηεκ ημπηθή πμιηηηθή. 

 

ηε Βμοιή ηεξ Κνήηεξ, όπμο ημκ έζηεικε ηαθηηθά από ημ 1887 

ςξ ακηηπνόζςπό ημο μ ιαόξ ηςκ Υακίςκ, δηαθνίζεθε γηα ηε 

νεημνηθή ημο εογιςηηία θαη ηηξ πμιηηηθέξ ημο ηδέεξ. Ακήθε ζηεκ 

πανάηαλε ηςκ Φηιειεοζένςκ, ημ «θόμμα ηςκ Ξοπόιεηςκ», όπςξ 

ήηακ γκςζηό ζηεκ Κνήηε, επεηδή ημ οπμζηήνηδακ μη ιασθέξ ηάλεηξ 

ημο κεζημύ. Από ηόηε μ Βεκηδέιμξ δεκ έιεηρε από θαμία 

επακαζηαηηθή εκένγεηα θαηά ηςκ Σμύνθςκ. ηακ ημ 1898, μη 

ηέζζενηξ μεγάιεξ δοκάμεηξ (Αγγιία, Γαιιία, Ιηαιία, Ρςζία) 

θήνολακ ηεκ αοημκμμία ηεξ Κνήηεξ με Όπαημ Ανμμζηή ημκ 

πνίγθεπα Γεώνγημ ηεξ Γιιάδαξ, μ Βεκηδέιμξ δημνίζηεθε 

ύμβμοιμξ (Τπμονγόξ) Δηθαημζύκεξ ηεξ Κνεηηθήξ Πμιηηείαξ. 

Ανγόηενα, όμςξ, ήιζε ζε ζύγθνμοζε με ημκ Γεώνγημ. Σμ 1901 

ακαγθάζηεθε κα παναηηεζεί θαη κα θενύλεη ηεκ επακάζηαζε ημο 

Θενίζμο (10 Μανηίμο 1905), με ζθμπό ηεκ απμμάθνοκζε ημο 

πνίγθεπα από ηεκ Κνήηε θαη ηεκ έκςζε ηεξ μεγαιμκήζμο με ηεκ 

Γιιάδα. 

 

Σμκ Ιακμοάνημ ημο 1891 κομθεύζεθε ζηα Υακηά ηε Μανία 

Καηειμύδμο (1870 - 1894). Η πανμοζία ζημ γάμμ ημο ηςκ 

πνμλέκςκ ηςκ Μεγάιςκ Δοκάμεςκ θακένςκε ημ θύνμξ θαη ηηξ 

ζπέζεηξ πμο είπε ακαπηύλεη μ εηθμζηεπηάπνμκμξ δηθεγόνμξ. Μεηά 

ημ γάμμ, ημ δεογάνη εγθαηαζηάζεθε ζημ επηβιεηηθό ζπίηη ηεξ 

Υαιέπαξ θαη απόθηεζε δύμ παηδηά, ημκ εθμπιηζηή Κονηάθμ 

Βεκηδέιμ (1892-1942) θαη ημκ ζηναηηςηηθό θαη πμιηηηθό μθμθιή 

Βεκηδέιμ (1894-1964), πμο έθηαζε μέπνη ηεκ πνςζοπμονγία ηεξ 

πώναξ ζηηξ ανπέξ ηεξ δεθαεηίαξ ημο ‘50. 

Η γέκκεζε, όμςξ, ημο μθμθιή ημ 1894 έμειιε κα είκαη μμηναία 

γηα ηεκ εηθμζηηεηνάπνμκε Μανία, ε μπμία πέζακε ακαπάκηεπα από 

επηιόπεηα μόιοκζε. Ο πνόςνμξ ζάκαηόξ ηεξ ζογθιόκηζε ημκ 

Βεκηδέιμ, πμο βνέζεθε λαθκηθά με δύμ βνέθε, πςνίξ ηεκ 

αγαπεμέκε ημο γοκαίθα. Απανεγόνεημξ από ημ ηναγηθό γεγμκόξ, 

πνεηάζηεθε ανθεηό πνόκμ γηα κα λεπενάζεη ηεκ απώιεηα ηεξ 
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ζοκηνόθμο ημο. Έθημηε θαη γηα όιε ημο ηε δςή, δηαηήνεζε ηε 

παναθηενηζηηθή γεκεηάδα, ζε έκδεηλε πέκζμοξ. 

 

Έργο 

 

Η πμιηηηθή μεηαβμιή ζηεκ Γιιάδα, ζοκεπεία ημο ζηναηηςηηθμύ 

θηκήμαημξ ζημο Γμοδή (15 Αογμύζημο 1909), ημκ θένκεη ζηεκ 

Αζήκα με πνόζθιεζε ημο «ηναηηςηηθμύ οκδέζμμο». Ο θνεηηθόξ 

πμιηηηθόξ έγηκε δεθηόξ με μεγάιμ εκζμοζηαζμό από ημκ αζεκασθό 

ιαό θαη ζηηξ βμοιεοηηθέξ εθιμγέξ ηεξ 28εξ Νμεμβνίμο 1910, ςξ 

ανπεγόξ ημο κεμσδνοζέκημξ Κόμμαημξ ηςκ Φηιειεοζένςκ, 

επηθνάηεζε με εοθμιία, αθμύ ε παιαηά πμιηηηθή ηάλε δήιςζε 

απμπή από ηεκ εθιμγηθή δηαδηθαζία. Αμέζςξ, μ Βεκηδέιμξ έζεζε 

ζε εθανμμγή έκα εονύ πνόγναμμα μεηαννοζμίζεςκ ζε όιμοξ ημοξ 

ημμείξ, πμο όμμηό ημο δεκ είπε δεη ε πώνα ζηα μγδόκηα πνόκηα ημο 

ειεύζενμο βίμο ηεξ. Η εθζογπνμκηζηηθή πμιηηηθή βμύιεζε ημο 

απμηοπώζεθε ζημ ύκηαγμα ημο 1911. 

Με ηεκ ακαδημνγάκςζε ημο ζηναημύ πμο έθακε με ανπηζηνάηεγμ 

ημκ δηάδμπμ Κςκζηακηίκμ θαη ηε ζύκαρε ηεξ Βαιθακηθήξ 

ομμαπίαξ θένδηζε ημοξ απειεοζενςηηθμύξ πμιέμμοξ ημο 1912-

1913 θαηά ηςκ Σμύνθςκ (Α’ Βαιθακηθόξ Πόιεμμξ) θαη ηςκ 

Βμοιγάνςκ (Β’ Βαιθακηθόξ Πόιεμμξ). Νςνίηενα, μ ιαόξ 

επηθνμηώκηαξ ηηξ επηιμγέξ ημο, ημο έπεη πανίζεη μία αθόμα 

εθιμγηθή κίθε ζηηξ 11 Μανηίμο 1912. 

ημ Μαθεδμκηθό Μέηςπμ θαηά ημκ Α' Παγθόζμημ Πόιεμμ, 

1918.Σμ ακαδεμημονγηθό ημο ένγμ ήιζε κα δηαθόρεη μ Α’ 

Παγθόζμημξ Πόιεμμξ. Ο Βεκηδέιμξ δηαθώκεζε με ημ βαζηιηά 

Κςκζηακηίκμ γηα ημ εάκ έπνεπε κα ακαμηπζεί ε πώνα μαξ αμέζςξ 

ζημκ πόιεμμ ή κα παναμείκεη μοδέηενε. Ο αγγιόθηιμξ Βεκηδέιμξ 

οπμζηήνηδε ηεκ άμεζα εμπιμθή ηεξ πώναξ μαξ ζημκ πόιεμμ, εκώ μ 

γενμακόθηιμξ βαζηιηάξ πνμηημμύζε ηεκ μοδεηενόηεηα. Γίκαη ε 

επμπή ημο βαζύηαημο «Γζκηθμύ Δηπαζμμύ», πμο ζα επηζςνεύζεη 

ζηεκ Γιιάδα ηναύμαηα θαη πιεγέξ, πμο ζα ανγήζμοκ πμιύ κα 

επμοιςζμύκ. 
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Ο Βεκηδέιμξ παναηηήζεθε από ηεκ πνςζοπμονγία δύμ θμνέξ 

μέζα ζημ 1915 θαη αθμύ είπε θενδίζεη πακεγονηθά ηεξ εθιμγέξ ηεξ 

31εξ Μαΐμο. Η δηαμάπε ηςκ δύμ ακδνώκ θμνοθώζεθε ημκ 

Νμέμβνημ ημο 1916 με ηεκ εθζνόκηζε ημο Κςκζηακηίκμο θαη ηεκ 

ακάιερε εθ κέμο ηεξ πνςζοπμονγίαξ από ημκ Γιεοζένημ Βεκηδέιμ, 

πμο μδήγεζε ζηεκ έλμδμ ηεξ Γιιάδαξ ζημκ πόιεμμ ζημ πιεονό ηεξ 

Ακηάκη. 

 

Μεηά ημ ηέιμξ ημο «Μεγάιμο Πμιέμμο», μ Βεκηδέιμξ 

επηηογπάκεη έκα αθόμε δηπιςμαηηθό ζνίαμβμ με ηεκ οπμγναθή ζημ 

Πανίζη ηεξ οκζήθεξ ηςκ εβνώκ (27 Ιμοιίμο 1920), με ηεκ 

μπμία δεμημονγείηαη ε μεγάιε Γιιάδα «ηςκ δύμ επείνςκ θαη ηςκ 

πέκηε ζαιαζζώκ». Σεκ ώνα, όμςξ, πμο εημημαδόηακ κα επηζηνέρεη 

ζνηαμβεοηήξ ζηεκ Γιιάδα, έγηκε απόπεηνα δμιμθμκίαξ ημο ζημ 

Πανίζη από θακαηηθμύξ ημο ακηηπάιμοξ, ε μπμία απέηοπε (30 

Ιμοιίμο). 

 

ηηξ εθιμγέξ ηεξ 1εξ Νμεμβνίμο 1920, μεζμύζεξ ηεξ 

Μηθναζηαηηθήξ Γθζηναηείαξ, μ Βεκηδέιμξ εηηήζεθε θαη 

απμγμεηεομέκμξ ακαπώνεζε από ηεκ Γιιάδα, ακαθμηκώκμκηαξ όηη 

εγθαηαιείπεη ηεκ πμιηηηθή. Κιήζεθε, όμςξ, κα ζοκεηζθένεη με ηε 

δηπιςμαηηθή ημο εμπεηνία θαη ημ ακαμθηζβήηεημ δηεζκέξ θύνμξ 

πμο δηέζεηε, ζηε δηαμόνθςζε ηεξ οκζήθεξ ηεξ Λςδάκεξ (24 

Ιμοιίμο 1923), ζηεκ μπμία ζύνζεθε ε εηηεμέκε Γιιάδα ζηα πεδία 

ηςκ μαπώκ ηεξ Μηθνάξ Αζίαξ. ηηξ 15 επηεμβνίμο 1921 

κομθεύζεθε ζημ Λμκδίκμ, γηα δεύηενε θμνά, ηεκ Έιεκα θοιίηζε 

(1874-1959), θόνε πιμύζηαξ μηθμγέκεηαξ ηεξ Αγγιίαξ με 

θαηαγςγή από ηε Υίμ. 

 

Ο Γιεοζένημξ Βεκηδέιμξ επακήιζε ζηεκ θεκηνηθή πμιηηηθή 

ζθεκή ημ 1928, μεηά από μία μεγάιε πενίμδμ πμιηηηθήξ αζηάζεηαξ 

θαη θένδηζε ηηξ εθιμγέξ ηεξ 19εξ Αογμύζημο. Κοβένκεζε έςξ ημ 

1932 ζε μία ηδηαίηενα δύζθμιε πενίμδμ γηα ηεκ παγθόζμηα 

μηθμκμμία («Κναπ» ημο 1929). Θα επηηειέζεη ζεμακηηθό ένγμ ζε 

πμιιμύξ ημμείξ (Ίδνοζε Αγνμηηθήξ Σνάπεδαξ, ομβμοιίμο ηεξ 
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Γπηθναηείαξ θαη Γζκηθμύ Θεάηνμο, ακέγενζε 3.000 ζπμιηθώκ 

αηζμοζώκ), αιιά ζα πνεςζεί ηε πνεςθμπία ηεξ Γιιάδαξ ημκ 

Απνίιημ ημο 1932. ηηξ ελςηενηθέξ ζπέζεηξ ηεξ πώναξ ζοκήρε 

ζύμθςκα θηιίαξ με ηεκ Ιηαιία θαη ηε ενβία θη έζεζε ηηξ βάζεηξ 

ηεξ ειιεκμημονθηθήξ θηιίαξ με ημκ Κεμάι Αηαημύνθ (30 

Οθηςβνίμο 1930). 

 

Σμκ Ιακμοάνημ ημο 1933 ζπεμαηίδεη ηεκ ηειεοηαία ημο 

θοβένκεζε. ηηξ εθιμγέξ ηεξ 5εξ Μανηίμο μη Φηιειεύζενμη 

εηηώκηαη θαη ηεκ επμμέκε αθμιμοζεί ημ απμηοπεμέκμ 

θηιμβεκηδειηθό θίκεμα Πιαζηήνα. ηηξ 6 Ιμοκίμο έγηκε κέα 

απόπεηνα δμιμθμκίαξ ημο από πμιηηηθμύξ ημο ακηηπάιμοξ, ε μπμία 

θαη πάιη απέηοπε. Μεηά ημ κέμ απμηοπεμέκμ θίκεμα ηςκ μπαδώκ 

ημο θαηά ηεξ θοβενκήζεςξ ημο Λασθμύ Κόμμαημξ ηεκ 1ε Μανηίμο 

1935, μ Βεκηδέιμξ ακαγθάζηεθε κα εγθαηαιείρεη ηεκ Γιιάδα θαη κα 

μεκ επηζηνέρεη πμηέ.  

 

Ο Γιεοζένημξ Βεκηδέιμξ άθεζε ηεκ ηειεοηαία ημο πκμή ζημ 

Πανίζη ζηηξ 18 Μανηίμο 1936 από εγθεθαιηθή ζομθόνεζε. Η 

ζμνόξ ημο μεηαθένζεθε θαη’ εοζείακ ζηεκ Κνήηε, οπό ημκ θόβμ 

επεηζμδίςκ ζηεκ Αζήκα, θαη εκηαθηάζηεθε ζηε γκώνημε γε ημο 

Αθνςηενίμο Υακίςκ, πμο ζοκδέζεθε άννεθηα με ηεκ αγςκηζηηθή 

ημο πανμοζία γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε ηςκ μναμάηςκ ημο. 

 

 
 

Η ακζνςπόηεηα μθείιεη κα απμδίδεη δηανθώξ ηημέξ θαη κα 

πνςζηάεη εογκςμμζύκε θαη ζεβαζμό ζε αοηέξ ηηξ πενίιαμπνεξ 

πνμζςπηθόηεηεξ θαζώξ θαη ζε ακανίζμεηεξ άιιεξ πμο έζεζακ ηα 

ζεμέιηα γηα ηεκ ελέιηλε ηςκ πκεομαηηθώκ μαξ μνηδόκηςκ, γηα ηε 

βειηίςζε ηεξ πμηόηεηαξ ημο ακζνώπηκμο βίμο θαη πμο 

δηαμόνθςζακ ηε θοζημγκςμία ημο 20 μο αηώκα.  
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Ομάδεξ μαζεηώκ πμο εθπόκεζακ ηεκ ενγαζία: 

 

1. Μπνμοδηώηε Αζακαζία, Κμονόγιμο Αηθαηενίκε, Λάππαξ 

Αιέλακδνμξ, Κνόθμο Αιελάκδνα. 

2. Μπμύνα Κςκ/κα, Μαιιηώνα Βανβάνα, Μπακηή Δήμεηνα, 

Μπμοκηόιμο Γιεοζενία. 

3. Κμομπμύναξ Ιςάκκεξ, Λμύθαξ Απόζημιμξ, Μακαζήξ 

Ιςάκκεξ, Κςζηάμεξ Ανηζημηέιεξ. 

4. Μπμζθιαβίηεξ Απόζημιμξ, Κςημύιαξ Υνοζόζημμμξ, 

Κειεζίδεξ Βεζζανίςκ, Μμοιμζηώηεξ Αιέλακδνμξ. 

5. Μπμονμύζε Μανία, Κςζημπμύιμο Αιελάκδνα, Νηακμβαζίιε 

Γοαγγγειία, Λοπνίηεξ ςηήνημξ, Κμιμμπμνδάκεξ Δεμήηνημξ. 

 

 

οκημκίζηνηα θαζεγήηνηα: Κόηζηαιμο Βαζηιηθή. 


