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    Ένα από τα πρόσθετα γνωστικά αντικείµενα του σχολείου µας για τη φετινή σχολική χρονιά ήταν η Τοπική 
Ιστορία. Παράλληλα και σε συνεργασία µε τους υπεύθυνους του Γραφείου Πολιτιστικών Θεµάτων υπήρχε η ιδέα 

της υλοποίησης ενός Πολιτιστικού Προγράµµατος που θα εξυπηρετούσε  τη διδασκαλία του αντικειµένου. 
Καταλήξαµε έτσι  και µετά από συζήτηση µε τους µαθητές να ψάξουµε την ιστορία της πόλης µας µέσα από τον 
κορµό της, δηλαδή από τους δρόµους και τους δηµόσιους χώρους της, που δηµιουργήθηκαν και επεκτάθηκαν σε 
µια συνέχεια, από γενιά σε γενιά καθώς διαµορφωνόταν σιγά σιγά η σηµερινή εικόνα της πόλης και των 
γειτονιών της. Ανακαλύψαµε πολλά ενδιαφέροντα πράγµατα, επισκεφτήκαµε κατοίκους του Γαλατσίου για 

συνεντεύξεις, φωτογραφήσαµε, κουβεντιάσαµε, αναζητήσαµε και επεξεργαστήκαµε πληροφορίες από λεξικά, 

εγκυκλοπαίδειες, ∆ιαδίκτυο και Τοπικό τύπο. 

    Επίσης κατασκευάσαµε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που µας βοήθησε να µάθουµε παίζοντας για την ιστορία του 
Γαλατσίου και  για τον τρόπο που ζούσαν οι κάτοικοι της πόλης µας παλιότερα. Στο βιβλίο που κρατάτε 
περιέχεται η δουλειά µας  που έχει τον τίτλο: «Οδωνυµικά του Γαλατσίου». 
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ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

    “Εύµορφη Εκκλησιά”: “Θέσις αγροτική και ακατοίκητος”. Έτσι χαρακτηρίζεται το 1833 η περιοχή που 

βρίσκεται σήµερα ο ∆ήµος Γαλατσίου. Το 1833 ο Κόµης Αρµανσµπεργκ, υπουργός Εξωτερικών του Όθωνα 

υπογράφει το υπ’ αριθµόν 17/11/11 1833 διάταγµα “Περί ∆ήµων και Κοινοτήτων”. Εκεί καθορίζονται ο 
πληθυσµός της πόλης των Αθηνών (618.973 κάτοικοι) και τα χωριά και οι συνοικισµοί που υπάγονται σ’ αυτήν.  

      Συνολικά αναφέρονται 24. Ένας από αυτούς ήταν η “Εύµορφη Εκκλησιά”, περιοχή, ονοµασία της οποίας 
οφείλεται στην “Εύµορφη Εκκλησιά” (Οµορφοκκλησιά) που χτίστηκε το τρίτο τέταρτο περίπου του 12ου αιώνα 

και είναι αφιερωµένη στον Άγιο Γεώργιο. Σε αντίθεση µε την “Εύµορφη Εκκλησιά” που βρίσκεται στους 
πρόποδες των Τουρκοβουνίων, στις γειτονικές περιοχές, όπως η Γυψέλη (Κυψέλη) και τα Πατήσια βρίσκονται 
“αγροικίες κατοικούµενες”. Όµως, το έδαφος και το κλίµα της περιοχής προσφέρεται για βοσκή. Έτσι το 1850 

αρχίζουν να καταφθάνουν οι πρώτοι επισκέπτες. Είναι βοσκοί από τη Στερεά Ελλάδα και κυρίως από την 
επαρχία ∆ωρίδας που φτιάχνουν προσωρινές κατοικίες για να ξεκαλοκαιριάζουν τα κοπάδια τους  
   Λίγα χρόνια αργότερα η ανάπτυξη της Αθήνας επιβάλλει τη 

δηµιουργία νέων κατοικιών και κατά συνέπεια την παραγωγή 

πρώτων υλών για την κατασκευή τους. Έτσι δηµιουργούνται τα 
πρώτα ασβεστοκάµινα.  Μάλιστα, το 1887 ο Κοντόπουλος 
τµηµατάρχης του Υπ. Γεωργίας, εξανίσταται στον πρωθυπουργό 

Χαρ. Τρικούπη για την οικολογική καταστροφή που προκαλούν. 
τα Καµίνια στην Αθήνα. Συναντά όµως την αντίδραση των 

ιδιοκτητών τους, που φτάνουν µέχρι τον Άρειο Πάγο και 
εξασφαλίζουν τελικά άδεια για τη λειτουργία τους. 
    Στις αρχές του αιώνα η περιοχή είναι ακόµα ακατοίκητη. Τα 
Τουρκοβούνια παραµένουν σχεδόν       απάτητα- Το 1903 

στρατιωτικός χάρτης της σχολής Ευελπίδων  δείχνει ότι η  

“Εύµορφη Εκκλησιά”  είναι  ακατοίκητη                                                                                          

.  Η ιστορία του ∆ήµου Γαλατσίου άρχισε να ξετυλίγεται µόλις 
στις αρχές του 20ου αιώνα καθώς η περιοχή στην οποία 
εκτείνεται δεν κατοικείτο µέχρι τότε. Το καµίνι που ξεκίνησε να 

λειτουργεί γύρω στο 1910 ήταν η αιτία για την δηµιουργία 
οικισµού γύρω από αυτό. Το εργατικό δυναµικό της 
ασβεστοκαµίνου αποτέλεσε και το πρώτο πληθυσµό που σύστησε 
τον οικισµό Γαλατσίου. Το 1927 έχοντας αυξηθεί ο αριθµός των 

Πρώτες κατασκευές στα Κρητικά κατοίκων αποσπάται ο 

οικισµός Γαλάτσι από τον 

∆ήµο Αθηναίων και 
συστήνεται κοινότητα η 
οποία όµως καταργείται 
µέσα σε τρεις µήνες και συνενούται µε τον ∆ήµο  Αθηναίων. Αρχίζει µια 

ραγδαία αύξηση του πληθυσµού καθώς εγκαθίστανται όλο και 
περισσότεροι κάτοικοι. Ειδικά µετά τον πόλεµο ακολούθησε µε 
γρήγορους ρυθµούς αποικισµός από  τους Κυκλαδίτες - κυρίως Ναξιώτες 

και Μυκονιάτες- καθώς και από Κρήτες. Μυτιληνιούς, Πελοποννήσιους και Ηπειρώτες. Έτσι, επιτέλους το 1954 

ξανασυστήνεται η κοινότητα που διατηρείται έως το 1963 όπου πλέον το Γαλάτσι αναγνωρίζεται σε ∆ήµο.  
     Το Γαλάτσι είχε παλιότερα έντονο εξοχικό χαρακτήρα και ήταν τόπος εκδροµών και αναψυχής.. 
Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασµα του Γρ. Καµπούρογλου από τον «Αναδροµάρη της Αττικής», που εξυµνεί 
τις φυσικές καλλονές του τόπου. «…Εδώ κυριαρχεί το θυµάρι και το θρούµπι, ενώ που και που το αγκαθωτόν  
ασπάλαθρον καταστολισµένον από κίτρινα άνθη σου προξενεί την έκπληξιν που αισθάνεσαι όταν απαντάς 
ευµορφίαν και ευγένειαν…Εδώ το έδαφος είναι ανοικτόν και ελεύθερον, εδώ κυριαρχεί το ψως, το Αττικό 

ψως…»  Στα νεότερα χρόνια, µεγάλες εκτάσεις στο Γαλάτσι ήταν κτήµατα του οπλαρχηγού του 1821 Λάµπρου 

Βεϊκου και των απογόνων του, ενώ άλλες εκτάσεις ήταν  ιδιοκτησία του  µεγαλοκτηµατία Καραγιάννη. Όπως 
αναφέρει ο Γιάννης Καιροφύλλας, στο Γαλάτσι γίνονταν στους χρόνους εκείνους και κυνήγια αλεπούς στα οποία 

έπαιρνε µέρος και η βασιλική οικογένεια, ενώ παλιότερα αναφέρεται και διοργάνωση κυνηγιού στα 
Τουρκοβούνια από το Σουλτάνο της Τουρκίας. 
   Όταν µάλιστα το Πάσχα συνέπιπτε µε τη γιορτή του Αγ. Γεωργίου (Οµορφοκκλησιά) τότε γινόταν τριήµερο 
γλέντι, όπου οι βοσκοί πρόσφεραν δωρεάν κρέας και γάλα στους εκδροµείς. Την ίδια εποχή περίπου (το πρώτο 

τέταρτο του αιώνα) χτίζεται απέναντι από το ναό της Αγ. Γλυκερίας το ξενοδοχείο “∆ροσιά” ιδιοκτησίας 
Λιασκοβίτη. Το ξενοδοχείο φιλοξενεί κατά καιρούς µεγάλα ονόµατα πολιτικής, οικονοµικής και καλλιτεχνικής 
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ζωής το τόπου. Λέγεται µάλιστα ότι σ’ α κρύφτηκε ο Νικόλαος Πλαστήρας από το ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου 

που ήταν συγχωριανός του, όταν τον κυνηγούσαν πράκτορες των Μεγάλων ∆υνάµεων για ανακαλέσει την 
καταδικαστική απόφαση “∆ίκης των Εξ”. Αργότερα δηµιουργείται δίπλα στο ξενοδοχείο και το νυχτερινό 

κέντρο “∆ροσιά” γνωστό ως “Μοστρού”, λειτουργεί πολλά χρόνια και αφήνει εποχή στη νυχτερινή ζωή της 
Αθήνας για τους χορούς και τα ονόµατα που φιλοξενεί.  

    Ο ∆ήµος Γαλατσίου βρίσκεται στο κεντρικό τµήµα 
του Λεκανοπεδίου Αττικής, στις δυτικές πλευρές των 

Τουρκοβουνίων σε υψόµετρο 160 µέτρων.Η συνολική 

έκταση του ∆ήµου είναι 424 εκτάρια ή 4240 

στρέµµατα. Τα όριά του ορίζονται νότια, δυτικά και 
βορειοδυτικά από το ∆ήµο της Αθήνας, βόρεια από το 

∆ήµο Ν. Ιωνίας και ανατολικά από τους ∆ήµους 
Φιλοθέης και Ψυχικού. ∆ιοικητικά υπάγεται στη 
Νοµαρχία Αθηνών. Περιλαµβάνει τις συνοικίες 
Κρητικά, Περιβόλια, Καραγιαννέικα, Ακτηµόνων, 

Μενιδιάτικα, Λαµπρινή . 

        Τα Τουρκοβούνια, το πευκοδάσος της 
Οµορφοκκλησιάς (σηµερινό Άλσος Βείκου) και τα 
ορµητικά ρέµατα χαρακτήριζαν µορφολογικά την 

περιοχή η οποία δυστυχώς έχει αλλοιωθεί. Η πυκνή 

βλάστηση στα Τουρκοβούνια καταστράφηκε κατά την 

διάρκεια της Κατοχής καθώς οι ανάγκες των Αθηναίων 
για ξύλα οδήγησε µέρος του δάσους σε καταστροφή. Η 

κατασκευή των λατοµείων και η ανάπτυξη της περιοχής 
γύρω από αυτά συνέβαλαν καταλυτικά στην αλλοίωση 

της µορφής της περιοχής. Η µορφή των Τουρκοβουνίων 
άλλαξε ριζικά µε την διάνοιξη της λεωφόρου Βείκου η 
οποία συνδέει το Γαλάτσι µε το Ψυχικό. 

             

 

                   Τα Τουρκοβούνια στην Κατοχή                    Προπολεµικά, πρόβατα στο Γαλάτσι 

     Υπάρχουν διάφορες ερµηνείες για το όνοµα του Γαλατσίου. Ότι προέρχεται από τη µεσαιωνική αθηναϊκή 
οικογένεια των Γαλάκη ή Γαλάτση (Γαλάκηδων) που είχε µεγάλα κτήµατα στην περιοχή. Ότι προέρχεται από 

παραφθορά της λέξης γάλα-γαλατάκι που φώναζαν οι τσοπάνηδες της περιοχής για να διαλαλήσουν το προϊόν 
τους.. Ή από την πόλη Γαλάτσι της Ρουµανίας. 

       

    Το καµίνι προπολεµικά                                                                    Το καµίνι σήµερα 
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    Σήµερα, σύµφωνα µε το Υπουργείο Πολιτισµού η ασβεστοκάµινος στην οδό Καραισκάκη αποτελεί ένα 

ιστορικό και διατηρητέο µνηµείο. Σύντοµα στο µέλλον, το καµίνι που δυστυχώς µέχρι τώρα είχε µείνει 
εγκατελειµµένο θα πάρει ζωή καθώς θα αξιοποιηθεί κατάλληλα από το ∆ήµο Γαλατσίου. 

∆ιατηρώντας τον όγκο και τα βασικά µορφολογικά στοιχεία του υπάρχοντος κτιρίου θα γίνουν απαραίτητες 
επεµβάσεις έτσι ώστε να µετατραπεί σε ένα µοντέρνο και όµορφο Πολιτιστικό Κέντρο. 

                

    Η Οµορφοκκλησιά, γνωστή στους δηµότες Γαλατσίου και σαν το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, αποτελεί 
ένα αξιοσηµείωτο βυζαντινό ναό του 12ου αιώνα µε εξαιρετικές τοιχογραφίες. Υπάρχουν λίγες πληροφορίες 
γι'αυτό το µνηµείο και για την ακριβή χρονολογία κατασκευής του.  

                                       

      Η Αγ. Γλυκερία είναι επίσης ονοµαστή εκκλησία του Γαλατσίου, όπου παλιότερα συγκεντρώνονταν τα 

διάφορα επαγγελµατικά σωµατεία (σινάφια) της Αθήνας και γιόρταζαν τους προστάτες Αγίους τους. Χτίστηκε το 

1590 από την Οσία Φιλοθέη και για παραπάνω από 300 χρόνια χρησιµοποιήθηκε σαν παρθεναγωγείο, µοναστήρι 
και κρυφό σχολειό. Γκρεµίστηκε το 1927 για να οικοδοµηθεί στην ίδια θέση ο σηµερινός ναός  Ονοµαστή ήταν 
και η πηγή της απ’ όπου προµηθεύονταν νερό οι παλιοί Γαλατσιώτες, που τρέχει ακόµα σήµερα εκεί κοντά, 

δυστυχώς µε µολυσµένα νερά.                            .  

                                            

                       

                                  1927                                      1929                                            2004 

    Στο Γαλάτσι και σε εκτεταµένο χώρο στην περιοχή της Οµορφοκκλησιάς, βρίσκονται τα διυλιστήρια της 
ΕΥ∆ΑΠ. 
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Άποψη του Γαλατσίου από τα Καραγιαννέικα γύρω στο 1950     

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 Ελαιογραφία του Σπύρου Βασιλείου για το Γαλάτσι (Εθνική Πινακοθήκη) 
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  Ο ∆ήµος Γαλατσίου έχει σήµερα 274 οδούς και 7 πλατείες. Κεντρικές αρτηρίες είναι οι λεωφόροι Γαλατσίου 

που αρχίζει από τα Πατήσια και στη συνέχεια Πρωτοπαπαδάκη που οδηγεί προς Ψυχικό, και η οδός Αγ. 
Γλυκερίας από και προς Κυψέλη µε τη συνεχόµενη Λεωφόρο Βεϊκου ή Οµορφοκκλησιάς από και προς Ν. Ιωνία, 

Μαρούσι, Ηράκλειο, Αττική οδό. 

 

ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ, ∆ΡΟΜΟΙ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΑΛΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 
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ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ:  Κρητικά, Λαµπρινή, Καραγιαννέικα, Περιβόλια, Μενιδιάτικα, Ακτηµόνων 

 

ΠΛΑΤΕΙΕΣ:  Ανδρίτσιανης, Ελευθερίας, Κύπρου, Γιγάντων, Λιναρά, Χατζησπύρου, Ναρκίσσου. 
 

ΑΛΣΗ:  Αττικό, Βεΐκου. 

 

Ο∆ΟΙ:   Αγ. Αναργύρων, Αγ. Γλυκερίας, Αγ. ∆ηµητρίου, Αγ. Ειρήνης (Πανουργιά), Αγ. Σπυρίδωνος, 
Αετοράχης, Αετοφωλιάς, Αθηναίων, Αιγίνης, Αιγοσθενών, Αισχύλου, Αιτωλικού, Ακτηµόνων, Αλαµάνας, 
Αλιάρτου, Αλκυόνης, Άλτεως, Αµαλιάδος, Αµισού, Αναγεννήσεως, Ανδριτσαίνης, Ανδρούτσου, Ανθέων, 

Ανοίξεως, Ανταίου, Απειράνθου, Απόλλωνος, Αργοστολίου, Αριάδνης, Αριστοτέλους, Αριστοφάνους, 
Αρκεσίνης, Αρµονίας, Αρσινόης, Αρτέµιδος, Αρχιµήδους, Αστέρων, Αυξεντίου Γρ., Αφαίας, Αχιλλέως, 
Βαλαωρίτου, Βαλτετσίου, Βαρδουσίων, Βάσσου Γεωρ., Βεΐκου Λεωφ., Βενιζέλου, Βρούτου, Βυζαντίου, 

Βυτίνης, Γαλάκηδων, Γαλατσίου Λεωφ., Γανυµήδους, Γέρβινου, Γιαννιτσών, Γιαννούλη, Γιασεµιών, Γορτυνίας, 
Γρηγορίου Ε ,́ ∆αβάκη, ∆ελφινακίων, ∆ελφών, ∆ερµιδεσίου, ∆ερβενακίων, ∆ευκαλίωνος, ∆ήλου, ∆ιάκου Αθ., 
∆ιδύµων, ∆ιογένους, ∆ράµας, ∆ρίσκου, ∆ρυάδων, ∆ρυοπίδος, ∆ωριέων, Έβρου, Εδέσσης, Ειρηναίου, Εκάβης, 
Εκάτης, Ελικώνος, Ελληνικού, Ελπίδος, Επιδαύρου, Ερατούς, Έρσης, Εσπερίδων, Ευβοίας, Ευριδίκης, 
Ευριπίδου, Ευρυκλείδου, Ζαλόγγου, Ζήνωνος, Ζήριας, Ήβης, Ηνιόχου, Ηπείρου, Ηρακλείου, Ήρας, Ηροδότου, 
Ηχούς, Θεµιστοκλέους, Θέρισσου, Θερµοπυλών, Ιαλέµου, Ιέρακος, Ιθάκης, Ιθώµης, Ιπποκράτους, Ιωαννίνων, 

Καβάλας, Καββαδία, Καλαµών, Καλλισθένους, Καλογήρου Σαµουήλ, Καµέλιας, Κανάρη, Καποδιστρίου, 

Καραϊσκάκη, Καραολή & ∆ηµητρίου, Καρασούτσα, Καρδίτσης, Καστελίου, Κατσώνη Λ., Καψάλη Χρ., Κέας, 
Κενταύρου, Κερκύρας, Κιλκίς, Κίρκης, Κισσάµου, Κλεάρχου, Κνωσσού, Κοζάνης, Κοκκερέλ, Κολοκοτρώνη, 
Κοµοτηνής, Κοραή, Κορίνης, Κουγκίου, Κουµουνδούρου, Κουντουριώτου, Κουρτίου Ερν., Κρήτης, Κρητών 

Μακεδονοµάχων, Κρουσίου, Κυβέλης, Κυθήρων, Κύθνου, Κύκνων, Κυµοθόης, Κυπαρισσίας, Λαδά Χρ., 

Λαµπρινής, Λασηθίου, Λεοντίου, Λέσβου, Λέσιγκ, Λεύκας, Λεωνιδίου, Λήδας, Λητούς, Λυκούργου, Λυσίου, 

Μακρυγιάννη, Μαραθώνος, Μαυρογένους, Μεγάλου Αλεξάντρου, Μέσης, Μεσολογγίου, Μεσσηνίας, Μιαούλη, 
Μιλτιάδου, Μούνδρου, Μουρούζη, Μπότσαρη Μαρ., Μπουµπουλίνας, Μυκόνου, Μυστρά, Νάξου, Ναρκίσσου, 
Ναυαρίνου, Νηλέως, Νικηταρά, Νικοτσαρά, Νιόβης, Νοταρά, Νυµφών, Ξάνθης, Ξάνθου, Ολυµπίας, 
Οµορφοκκλησιάς, Οµφάλης, Ορίων, Ορφανίδου, Ορφέως, Πανδώρας, Πανός, Πανσελήνου, Παπαφλέσσα, 
Παραδεισίων, Παρθενόπης, Πάρνηθος, Πάρνωνος, Πασσώβ, Πέλλας, Πελοποννήσου, Πενταγιών, Πέττα, Πηγής, 
Πιπίνου, Πλάτωνος, Πλυτά, Πολυβίου, Πόρου, Πρεµετής, Προόδου, Προφ. Ηλία, Πρωτοπαπαδάκη, Πυθαγόρα, 

Πυθίας, Ρέας, Ρεθύµνης, Ρόδου, Ρόδων, Σαπφούς, Σαρωνικού, Σερρών, Σκιάθου, Σκουφά, Σκρα, Σκύρου, 

Σολωµού, Σούδας, Σουλίου, Σουρή Γεωρ., Σπαρτιατών, Σπετσών, Σπον, Στεφανοπούλου, Στησιλάου, 
Στρεψιάδου, Σύρου, Σωκράτους, Τανάγρας, Τανταλίδου, Τεµπ.ων, Τερψιθέας, Τέω, Τζαβέλλα Χρ., Τήνου, 

Τράλλεων, Τρικούπη Χαρ., Τσακάλωφ, Τσόντου, Ύδρας, Υψηλάντου, Υψοµέτρου, Φανερωµένης, Φαρρών, 

Φαύνου, Φειδίου, Φιγαλείας, Φιλαρέτου, Φιλοθέης, Φοινίκων, Φωκά Ιωαν., Χαλκιδικής, Χανίων, Χίου, Χοπφ, 
Χριστιανουπόλεως,  Χρυσανθέµων, Ψηλορείτου, Ψυχάρη, Ωρωπού. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ   

για µαθητές 
1.Πώς λέγεται ο δρόµος που βρίσκεται το σπίτι σας; 
……………………………………………………………………………………………… 

2.Πόσα χρόνια µένει σ’αυτό το δρόµο η οικογένειά σας; 
………………………………………………………………………………………………. 
3.Έχετε παλιές φωτογραφίες που να δείχνουν το δρόµο σας; 
………………………………………………………………………………………………. 

4.Σας αρέσει το όνοµα του δρόµου σας; 
……………………………………………………………………………………………….. 
5.Θα θέλατε να λεγότανε αλλιώς και πώς; 
………………………………………………………………………………………………... 

6.Ξέρετε τι σηµαίνει το όνοµα του δρόµου σας; 
……………………………………………………………………………………………….. 

7.Ζωγραφίστε το δρόµο που µένετε. 
 

 
 

5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜ. ΣΧ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

ΤΑΞΗ ∆’   ΜΑΘΗΜΑ : ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ: ΜΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

 

1.ΟΝΟΜΑ ∆ΡΟΜΟΥ:…………………………………………………………………………………………… 

2.ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ:…………………………………………ΤΗΛ……………………………………….. 

3.ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΝΕΤΕ Σ’ΑΥΤΟ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ;………………………………………………………… 

4.ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΝΕΤΕ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ;………………………………………………………………… 

5.ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΤΑΝ ΗΡΘΑΤΕ Ε∆Ω;…………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

6.ΕΧΕΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ;…………………………………………………………………….. 

7.ΕΙΧΑΤΕ ΝΕΡΟ;ΑΠΟ ΠΟΥ;…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

8.ΕΙΧΑΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ;  ΑΠΟ ΠΟΤΕ;……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

9.ΕΙΧΑΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ; ΑΠΟ ΠΟΤΕ;………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

10.ΓΙΑΤΙ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΕΤΣΙ Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΣΑΣ;…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

11.ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ;…………………………………………………………………………… 

12.ΑΝ ΟΧΙ ΠΩΣ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ;……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

13.ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ;……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

13.ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ∆ΙΗΓΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΩΤΩΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ 

ΕΠΟΧΗ;…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ! 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 1η 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ: 
ΓΙΑΝΝΗ ΦΑΡΡΙΝΓΚΤΟΝ, ∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ, ΕΛΒΙ ΧΥΣΟΛΙ, ∆ΑΝΑΗ ΦΩΤΙΑ∆Η 

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ:  Καφενείο Ίανθος, επί της Ωρωπού, πίσω από την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα. 

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ:  Μεσηµέρι / νωρίς το απόγευµα της 5ης
 Φεβρουαρίου 2005. 

ΘΕΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ:  Η τοπική ιστορία του Γαλατσίου τα παλιά χρόνια. 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ:  Γιάννης Φάρρινγκτον (που έκανε αυτή την 
καταγραφή), ∆ήµητρα Κοντογεώργου, Έλβι Χυσόλι, ∆ανάη Φωτιάδη (µαθητές του ∆2 τµήµατος του 5

ου
 

Ολοήµερου ∆ηµοτικού Σχολείου Γαλατσίου).  Την συνέντευξη συντόνισε η µητέρα του Γιάννη Φάρρινγκτον, 
Βασιλική Χρυσανθοπούλου. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΤΕΣ:  Αναστάσιος Αγαθαγγελίδης, 79 ετών, θαµώνας στο καφενείο, και Ρίτσα Νικολάου, 

ιδιοκτήτρια του Καφενείου, παλιοί Γαλατσιώτες και οι δύο. 

 

 

1.ΟΝΟΜΑ ∆ΡΟΜΟΥ:  Ναρκίσσου (τώρα), αλλά ο πληροφορητής µας επί 45 χρόνια έµενε Φαύνου και Έρσης. 
2.ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ:  Αναστάσιος Αγαθαγγελίδης, Πόντιος στην καταγωγή.   
3.ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΝΕΤΕ Σ΄ΑΥΤΟ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ;  Μένω 10 χρόνια στη Ναρκίσσου, αλλά 45 χρόνια 

Φαύνου και Έρσης.   
4.ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΝΕΤΕ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ;  55 χρόνια. 

5.ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΤΑΝ ΗΡΘΑΤΕ Ε∆Ω;  Ήταν άγρια φύση.  Σαν ένα χωριό µε αραιά σπίτια.  Το 
1949 εδώ ήταν τόπος κυνηγιού.  Οι κυνηγοί κυνηγούσαν κοτσύφια, µπεκάτσες, έστηναν παγίδες για να πιάσουν 
άλλα θηράµατα.  Είχε τσακάλια και αλεπούδες.  Οι αλεπούδες έφυγαν το ΄60.  Εάν άφηνες έξω µια κότα το 

βράδυ, σου την έτρωγαν.  Φοβόσουν να βγεις έξω το βράδυ, ήταν σκοτεινά και δεν υπήρχε άνθρωπος, ούτε 
αστυνοµία.  ∆έκα-είκοσι οικογένειες ζούσαν στην περιοχή.  Τα σπίτια ήταν σε άθλια κατάσταση.  ∆εν είχε 
τρεχούµενο νερό στα σπίτια, ούτε ηλεκτρικό.  Εδώ είχαν καταφύγει πολλοί φοβισµένοι από τον ανταρτοπόλεµο, 

τον Εµφύλιο, µετά το Β  ́Παγκόσµιο Πόλεµο, γιατί εδώ δεν υπήρχε αστυνοµία.  Στη µικρή τρίγωνη πλατεία στην 
αρχή της Ναρκίσσου (εγώ το λέω «Τρίγωνο των Βερµούδων», στα αστεία) στο Β  ́ Παγκόσµιο Πόλεµο 
συγκέντρωναν οι Γερµανοί τους Εβραίους, τους ξεδιάλεγαν και ή τους σκότωναν, ή τους προωθούσαν σε 
στρατόπεδα συγκέντρωσης έξω από την Ελλάδα.  Τη γειτονιά εδώ τη λέγανε Άνω Πατήσια µέχρι πριν από 

τριάντα χρόνια.  Τότε την µετονόµασαν «Λαµπρινή», προς τιµήν µιας υπηρέτριας του Βεΐκου.  Αυτή είχε 
αποκτήσει µεγάλη περιουσία στην περιοχή και ήταν αυτή που σχεδίασε την περιοχή.  Για παράδειγµα, σχεδίασε 
την πλατεία όπου χτίστηκε το 1953 η πρώτη, ξύλινη και πρόχειρη, εκκλησία του Αγίου Ανδρέα.  Στη Φωκά 

ενώνονταν τρία ρέµατα που ήταν αρκετά βαθιά. 

6.ΕΧΕΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ;  Ναι, πολλές. 
7.ΕΙΧΑΤΕ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ;  ΑΠΟ ΠΟΥ;  Στα σπίτια δεν υπήρχε νερό.  Νερό έφερναν από µια βάνα εκεί 
που είναι το βενζινάδικο, Τράλλεων και Αµυκλών.  Υπήρχαν νερουλάδες που κουβαλούσαν το νερό µε 
τενεκέδες που τους κρεµούσαν από ένα ξύλο περασµένο στους ώµους τους.  Εάν ήθελες να πάρεις περισσότερο 

νερό, φώναζες τον µπαρµπα-Σπύρο ή τον µπαρµπα-Χαράλαµπο που το κουβαλούσαν µε το άλογο. 
8.ΕΙΧΑΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ;  ΑΠΟ ΠΟΤΕ;  Όχι, είχαµε γκαζιέρες και φαναράκια, και για θέρµανση 

χρησιµοποιούσαµε πυρήνα ελιάς και κάρβουνα.  Το ηλεκτρικό ήλθε στη δεκαετία του ΄60. 

9.ΕΙΧΑΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ;  ΑΠΟ ΠΟΤΕ;  Ο Τσάκωνας, απόγονος της Λαµπρινής του Βεΐκου, ήταν ο πρώτος 
που είχε τηλέφωνο στην περιοχή.  Σε αυτόν ανήκαν οι περισσότερες εκτάσεις της περιοχής.  Ήταν δικηγόρος.  
Εγώ τον γνώριζα καλά, παίζαµε µαζί τάβλι.  Εγώ ήµουν από τους πρώτους που έβαλα τηλέφωνο στο σπίτι µου, 
Έρσης και Φαύνου, στη δεκαετία του 1960. 

10.  ΓΙΑΤΙ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΕΤΣΙ Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΣΑΣ;  Αυτά ήταν αρχαία ονόµατα, που δεν τα ξέρω.  Τα 
ονόµατα των δρόµων τα έδινε ο Σύλλογος Λαµπρινής που ανήκε στο ∆ήµο Αθηναίων.  ∆εν µας ρώτησαν τη 

γνώµη µας. 
11.ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ;  Ναι, αν και δεν ξέρω τι είναι. 
12.ΑΝ ΟΧΙ ΠΩΣ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ;  Θα µπορούσαν να βάλουν το όνοµα κάποιου αγωνιστή του 
1821. 
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13.ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ;  Τα Καραγιαννέικα, τα Κρητικά της Λαµπρινής (στο 

νταµάρι πίσω από το 5
ο
 ∆ηµοτικό Σχολείο), η Ούλεν (εκεί που είναι σήµερα η ΕΥ∆ΑΠ), η Χαλεπά. 

14.ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ∆ΙΗΓΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΩΤΩΝ;  Εδώ η περιοχή ήταν πολύ 

αραιοκατοικηµένη.  Τα κτήµατα αρχικά ανήκαν στον Τσάκωνα, απόγονο της Λαµπρινής.  Το βουνό όπου είναι 
το 5

ο
 ∆ηµοτικό Σχολείο λεγόταν «τα νταµάρια του Λεβεντάκη και του Ποδάρα».  Πολλά κτήµατα της περιοχής 

ήταν µενιδιάτικα, δηλαδή ανήκαν σε Μενιδιάτες.  ∆ρόµοι δεν υπήρχαν στην περιοχή, µόνο χωµατόδροµοι, όπως 
η Βεϊκου.  Για να πάρεις τη συγκοινωνία έπρεπε να πας τέρµα Πατησίων.  Τα ψώνια τους οι άνθρωποι τα έκαναν 
στην Αθήνα ή στο τέρµα Πατησίων.  Υπήρχε µια ταβέρνα εξοχική, του Επαµεινώντα (το παρατσούκλι του ήταν 
Πλαστήρας, γιατί του έµοιαζε) εκεί που είναι τώρα η Εθνική τράπεζα, στην Παπαφλέσσα (τότε το έλεγαν, το 

πεύκο του Επαµεινώντα).  Στη δεκαετία του ΄50 έγιναν δύο µπακάλικα:  το ένα στην Τράλλεων 99, του Σάββα 
Χριστοφορίδη, που ήταν ψαράς, και το άλλο στην Τέω, του Γρηγόριου Ζωίδη, που ήταν φούρναρης.  Ο 

Χριστοφορίδης ήταν υπάλληλος της ∆ΕΗ από το 1945 έως το 1955 και πουλούσε ρεύµα στους κατοίκους. 
[Η κυρία Ρίτσα Νικολάου, ιδιοκτήτρια του καφενείου Ίανθος όπου έγινε η συνέντευξη, που είναι Γαλατσιώτισσα 
εδώ και 50 χρόνια, προσέθεσε τα εξής όσον αφορά στη ζωή στο Γαλάτσι παλιά:]   

Τα σπίτια ήταν µικρά.  ∆εν είχαµε ανέσεις και κοιµόµασταν ο ένας πάνω στον άλλον.  ∆εν υπήρχαν µπάνια, κι 
έπρεπε να ζεσταίνουµε το νερό για να πλυθούµε σε µια λεκάνη.  Όµως όλοι ήταν αγαπηµένοι µεταξύ τους και 
υπήρχε ασφάλεια.  ∆εν φοβόσουν, άφηνες το σπίτι σου ξεκλείδωτο.  Για να διασκεδάσουµε, πηγαίναµε ο ένας 
στο σπίτι του άλλου.  Τις Απόκριες, περνούσε από το Γαλάτσι το γαϊτανάκι. 

 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 2
η
 

ΑΠΟ ΤΟΝ 

∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΑΡΙΣΙΑ∆Η 

 
    

1. ΟΝΟΜΑ ∆ΡΟΜΟΥ:     Λεωφόρος Γαλατσίου 

2. ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ:    Βιβή  Βασίλαινα 

3. ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΝΕΤΕ   Σ’ΑΥΤΟ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ;  Από το 1958 , δηλαδή 47 χρόνια 
4. ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΝΕΤΕ   ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ; :57 χρόνια 

5. ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΤΑΝ ΗΡΘΑΤΕ;  Ερηµιά .Ελάχιστα σπίτια, πολλά περιβόλια, πολλές  στάνες 
µε πρόβατα. Βοσκοί που έβοσκαν τα πρόβατά τους. Η Γαλατσίου ήταν στενός δρόµος κι η συγκοινωνία αραιά. 

∆εν υπήρχαν άλλοι δρόµοι τριγύρω. Η περιοχή ήταν γεµάτη περιβόλια  Καλλιεργούσαν κυρίως λουλούδια που 
τα πουλούσαν στην Οµόνοια. Μοσκοβολούσε όλη η περιοχή. Ερχόταν εδώ οι άνθρωποι κι από άλλες περιοχές 
της Αττικής για εκδροµή. Ο στρατός ερχόταν εδώ µε τους Ευέλπιδες για ασκήσεις βολής. Αυτό συνέβαινε πριν 

από τον πόλεµο γύρω στα 1937 σε άλλες περιοχές. 
6. ΕΧΕΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ;.   Όχι 
7. ΕΙΧΑΤΕ ΝΕΡΟ; ΑΠΟ ΠΟΥ;   Είχαµε νερό τότε. Όµως παλιότερα έπαιρναν νερό από την πηγή και οι 
νερουλάδες το πουλούσαν 

8. ΕΙΧΑΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ; ΑΠΟ ΠΟΤΕ;      :Από τότε που ήρθαµε στο σπίτι, είχαµε. 
9. ΕΙΧΑΤΕ ΤΗΣΕΦΩΝΟ; ΑΠΟ  ΠΟΤΕ;   : Βάλαµε τηλέφωνο αργότερα. 

10. ΓΙΑΤΙ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΕΤΣΙ  Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΣΑΣ;   :Ήταν ο κεντρικός δρόµος της περιοχής. 
11. ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ;: Ναι , είναι καλό. 
14. ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ∆ΙΗΓΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΩΤΩΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ; 

∆ιασκέδαζαν στο Άλσος Βεΐκου γισ τις Απόκριες.  Στη γιορτή  της Αγίας Γλυκερίας γινόταν πανηγύρι. Οι 
κάτοικοι ήταν λίγοι και γνωρίζονταν µεταξύ τους. Είχε και ένα ωραίο κουτούκι στη στάση Συκιά όπου 

µαζεύονταν πολλοί Αθηναίοι και έπιναν. Είχε πολλούς Ναξιώτες. 
    

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 3 
ΑΠΟ ΤΗΝ  

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΤΑΜΕΛΙΑ 

 
1.ΟΝΟΜΑ ∆ΡΟΜΟΥ:    Κύκνων 

2.ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ:     Ελένη Λουτρουτζή 

3.ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΝΕΤΕ Σ’ΑΥΤΟ ΤΟ∆ΡΟΜΟ;  Πέντε 
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4.ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΝΕΤΕ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ;  Τριάντα πέντε 
5.ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΤΑΝ ΗΡΘΑΤΕ Ε∆Ω; 
    Είχε πιο λίγα σπίτια, δεν ήταν όλοι οι δρόµοι στρωµένοι µε άσφαλτο, λειτουργούσε το καµίνι, δεν υπήρχε η 

πλατεία του Αγίου Αντρέα και είχε πιο πολλά δέντρα απ’ ότι σήµερα. 

6.ΕΧΕΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ;  Όχι 
7.ΕΙΧΑΤΕ ΝΕΡΟ;ΑΠΟ ΠΟΥ; 
    Ναι, είχαµε από την ΟΥΛΕΝ 

8.ΕΙΧΑΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ;  ΑΠΟ ΠΟΤΕ; 

    Ναι, είχαµε απ΄όταν ήρθαµε. 
9.ΕΙΧΑΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ; ΑΠΟ ΠΟΤΕ; 
    Βάλαµε αργότερα. 

10.ΓΙΑΤΙ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΕΤΣΙ Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΣΑΣ;  ∆εν ξέρω.  

11.ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ;  Ναι. 
13.ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ∆ΙΗΓΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΩΤΩΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ; 

    Το Γαλάτσι είχε ένα ∆ηµοτικό κι ένα Γυµνάσιο. Είχε πιο πολλές µονοκατοικίες. ∆εν υπήρχε το Αττικό Άλσος 
ούτε το Άλσος Βεïκου.  Η συγκοινωνία ήταν καλύτερη. ∆εν υπήρχαν υπόνοµοι, είχαµε βόθρους 
 
 
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 4 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ: 

ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΚΟΥΠΡΑ, ΕΛΕΝΗ ΝΙΩΤΗ 

 

1.ΟΝΟΜΑ ∆ΡΟΜΟΥ:    Τέω 
2.ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ:     Γιώργος Γρηγορίου Ζωίδης 
3.ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΝΕΤΕ Σ’ΑΥΤΟ ΤΟ∆ΡΟΜΟ;  Πενήντα οχτώ 

4.ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΝΕΤΕ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ;  Πενήντα οχτώ 

5.ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΤΑΝ ΗΡΘΑΤΕ Ε∆Ω; 
    Υπήρχαν τέσσερις οικογένειες και χωµατένιοι δρόµοι. 
6.ΕΧΕΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ;  Ναι 
7.ΕΙΧΑΤΕ ΝΕΡΟ;ΑΠΟ ΠΟΥ; 
    Ναι, είχαµε, πέρναµε από µια βρύση. 

8.ΕΙΧΑΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ;  ΑΠΟ ΠΟΤΕ; 

    Μια παροχή για όλες τις οικογένειες. 
9.ΕΙΧΑΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ; ΑΠΟ ΠΟΤΕ; 
    Ναι. 
10.ΓΙΑΤΙ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΕΤΣΙ Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΣΑΣ;  Πήρε το όνοµά του από µια πόλη της Μικράς Ασίας..  
11.ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ;  Ναι. 
13.ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ∆ΙΗΓΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΩΤΩΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ; 

    Τα οικόπεδα ήταν φτηνά και ο κόσµος ζούσε από ένα µεροκάµατο. Κατάγοµαι από το Περιστέρι Ιωαννίνων, 

πήγαινα στο 258
ο
 ∆ηµ. Σχολείο, στην οδό Γρυπάρη Καπουλάρη. 

    ∆υσκολότερο είναι να ακούς παρά να µιλάς! 
 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 5 
ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΙΑΚΩΒΟ  ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΑΚΗ 

 
1.ΟΝΟΜΑ ∆ΡΟΜΟΥ:  Ρεθύµνης                                                                       
2.ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ:  Γιώργος Ανδρεδάκης    
3.ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΝΕΤΕ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ;  40 χρόνια 
4.ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΝΕΤΕ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ;  40 χρόνια 
5.ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΤΑΝ ΗΡΘΑΤΕ Ε∆Ω;  Είχα πάρα πολλά οικόπεδα και αλάνες. Τα σπίτια ήταν 

αραιά και υπήρχαν ελάχιστες πολυκατοικίες. 
6.ΕΧΕΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ;  Όχι 
7.ΕΙΧΑΤΕ ΝΕΡΟ; ΑΠΟ ΠΟΥ;  Είχαµε νερό από τις βρύσες όπως και σήµερα. 

8.ΕΙΧΑΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ; ΑΠΟ ΠΟΤΕ;  Από το 1950 
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9.ΕΙΧΑΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ; ΑΠΟ ΠΟΤΕ;  Από το 1970. 

10.ΓΙΑΤΙ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΕΤΣΙ Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΣΑΣ;  Ονοµάστηκε έτσι για να µας θυµίζει την Κρήτη. 
11.ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ;  Ναι 
12.ΑΝ ΟΧΙ ΠΩ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΛΕΓΕΤΕ;   

13.ΠΟΙΕΣ  ΕΙΝΑΙ  ΟΙ   ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ   ΤΟΥ   ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ;  Τα   Κρητικά,    τα   Ναξιώτικα   δεν  ξέρω   

άλλες. 
ΘΕΛΕΤΕ    ΝΑ   ΜΑΣ    ∆ΙΗΓΗΘΕΙΤΕ  ΓΙΑ  ΤΗ   ΖΩΗ   ΤΩΝ  ΓΑΛΑΤΣΙΩΤΩΝ  

ΕΚΕΙΝΗ  ΤΗΝ   ΕΠΟΧΗ;   Υπήρχε   η   έννοια   της   γειτονιάς    οι   άνθρωποι  ήταν   απλοί   και   
αγαπηµένοι   µεταξύ   τους .  Τα  παιδιά   έπαιζαν   ανέµελα  χωρίς  τους     συνηθισµένους  κινδύνους  στις   
αλάνες  µα  παρόλο  που  υπήρχαν   οικονοµικές   δυσκολίες   η   ζωή  µας   ήταν  πιο  ευτυχισµένη.   
 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 6 
ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗ  

 
1.ΟΝΟΜΑ ∆ΡΟΜΟΥ:  Τσακάλωφ 
2.ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ:  Νίκος Αµαριωτάκης; 
3.ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΝΕΤΕ  ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ;  5 χρόνια 
4.ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΝΕΤΕ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ;  39 χρόνια 

5.ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΤΑΝ ΗΡΘΑΤΕ Ε∆Ω;  Η περιοχή ήταν αραιοκατοικηµένη µε δρόµους χωρίς 
άσφαλτο, τα σπίτια πολύ λίγα, όχι πολυκατοικίες, µε πολύ λίγα αυτοκίνητα. 

6.ΕΧΕΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ;  Ναι 
7.ΕΊΧΑΤΕ ΝΕΡΟ; ΑΠΟ ΠΟΥ;  Νερό είχαµε από πηγάδια και µια µικρή πηγή που  

ήταν κοντά στην εκκλησία της Αγίας Γλυκερίας. 
8.ΕΙΧΑΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ; ΑΠΟ ΠΟΤΕ; Είχαµε από εκείνα τα χρόνια.  

9.ΕΙΧΑΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ; ΑΠΟ ΠΟΤΕ; Είχαµε αρκετά χρόνια πριν. 
10.ΓΙΑΤΙ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΕΣΤΙ Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΣΑΣ; Πήρε το όνοµα του από τον ιδρυτή της φιλικής 
εταιρίας. 
11.ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ; Ναι. 
13.ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ; Κρητικά, ΚαραγιαννέΪκα, και άλλες. 
14.ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ∆ΙΗΓΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΩΤΩΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ; ∆εν 

γνωρίζω. 

 
 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 7 
ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΛΩΛΟ 

 
1.ΟΝΟΜΑ ∆ΡΟΜΟΥ:  Λαµπρινής 
2.ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ:  Γιάννης Παπαχριστοδούλου 

3.ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΝΕΤΕ Σ’ΑΥΤΟ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ;  75 

4.ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΝΕΤΕ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ;  75 

5.ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΤΑΝ ΗΡΘΑΤΕ Ε∆Ω;  Ήταν διαφορετικά. Ο δρόµος που µένω ήταν 
χωµατόδροµος και υπήρχαν µόνο δύο αυτοκίνητα, ένα δικό µου κι ένα ενός γείτονα. Η   πλατεία ήταν γεµάτη 

βράχια. Στην  Ιωάννου Φωκά κατέβαινε ένα ποταµάκι και βέβαια δεν υπήρχε δρόµος. 
6.ΕΧΕΤΕ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  ΑΠΟ  ΠΑΛΙΑ; Όχι  σε  εξωτερικό  χώρο. 
7. ΕΙΧΑΤΕ  ΝΕΡΟ; ΑΠΟ  ΠΟΥ; Ναι, πάντα.. Από  την  Ε.Υ.∆.Α.Π. 

8. ΕΙΧΑΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ; ΑΠΟ   ΠΟΤΕ;  Ναι, πάντα. 

9.ΕΙΧΑΤΕ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ; ΑΠΟ  ΠΟΤΕ; Ναι από όταν    έµεινα   εδώ. 
10.ΓΙΑΤΙ     ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ    ΕΤΣΙ  Ο   ∆ΡΟΜΟΣ   ΣΑΣ;  Η   Λαµπρινή    ήταν    
ψυχοκόρη   του    Βεϊκου. 

11.ΣΑΣ   ΑΡΕΣΕΙ    ΤΟ    ΟΝΟΜΑ   ΤΟΥ;   Όχι   δεν   µ’ αρέσει. 
12.ΑΝ  ΟΧΙ  ΠΩΣ  ΘΑ  ΘΕΛΑΤΕ   ΝΑ  ΛΕΓΕΤΑΙ; Θα  ήθελα   να   έχει 
το   όνοµα   ενός     ήρωα. 
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13.ΠΟΙΕΣ  ΕΙΝΑΙ  ΟΙ  ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ   ΤΟΥ   ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ; Λαµπρινή,  Κρητικά   ,Περιβόλια, 

Καραγιαννέικα,  Μενιδιάτικα,  Ακτηµόνων. 

14. ΘΕΛΕΤΕ  ΝΑ  ΜΑΣ ∆ΙΗΓΗΘΕΙΤΕ  ΓΙΑ  ΤΗ   ΖΩΗ   ΤΩΝ   ΓΑΛΑΤΣΙΩΤΩΝ 

ΕΚΕΙΝΗ   ΤΗΝ   ΕΠΟΧΗ; Μπορεί   να   µην  υπήρχαν   νωνίες  αλλά οι  σχέσεις  των ανθρώπων ήταν πιο 

φιλικές, πιο εγκάρδιες. Ο κόσµος έβγαινε  στις αυλές, του και δεν υπήρχε τόσο αγνός για τη ζωή . πολλές φορές 
τις Απόκριες και το Πάσχα  γινόταν η γειτονιά µια παρέα . Σήµερα έχουν  αλλάξει όλα 
  

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 8 
ΑΠΟ ΤΟΝ                                                                           

ΝΕΣΤΟΡΑ  ΒΛΑΧΟ 

 
1.ΟΝΟΜΑ ∆ΡΟΜΟΥ:  Τράλλεων 

2.ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ: Μπριόλα  Ελένη 

3.ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΝΕΤΕ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ;  43 

4.ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΝΕΤΕ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ;  43 
5.ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΤΑΝ ΗΡΘΑΤΕ Ε∆Ω;  ∆εν υπήρχαν πολλά σπίτια.  Οι δρόµοι ήταν 
χωµατόδροµοι. Το τέρµα της συγκοινωνίας ήταν µακριά στη λεωφόρο Γαλατσίου. Ένας φούρνος και ένα 

µανάβικο εξυπηρετούσαν την περιφέρεια. Τα σπίτια  είχαν νερό αλλά όχι φως. 
6.ΕΧΕΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ; 

7.ΕΙΧΑΤΕ ΝΕΡΟ; ΑΠΟ ΠΟΥ; Από την Ούλεν  όπως λέγονται  τότε οι εγκαταστάσεις  της  Ε.Υ.∆.Α.Π.  στο  

Γαλάτσι . 
8.ΕΙΧΑΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ; ΑΠΟ ΠΟΤΕ; Από το 1964. 
9.ΕΙΧΑΤΕ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ; ΑΠΟ  ΠΟΤΕ; Από  το  1970. 

10.ΓΙΑΤΙ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΕΤΣΙ Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΣΑΣ; Από  τις Τράλλεις της Μ. Ασίας. 
11.ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ; Ναι. 
12.ΑΝ  ΟΧΙ  ΠΩΣ ΘΑ  ΘΕΛΑΤΕ  ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ; 
13.ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ; ∆εν  ξέρω. 
14.ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ∆ΙΗΓΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΩΤΩΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ; Οι 
κάτοικοι ήταν πιο λίγοι και γνωρίζονταν µεταξύ τους. Τα παιδιά  έπαιζαν στους δρόµους χωρίς να κινδυνεύουν 
από τα αυτοκίνητα.     

 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 9 

ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ     ΚΟΥΛΙΕΡΗ 

 

1.  ΟΝΟΜΑ   ∆ΡΟΜΟΥ: Ψηλορείτου και Λεωνιδίου                                 

2.  ΟΝΟΜΑ  ΚΑΤΟΙΚΟΥ: ΕΥΑΝΘΙΑ  ∆ΡΟΣΟΥ 
3. ΠΟΣΑ   ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕΝΕΤΕ   Σ΄  ΑΥΤΟΝ  ΤΟ  ∆ΡΟΜΟ; 52 χρόνια. 
4.ΠΟΣΑ   ΧΡΟΝΙΑ   ΜΕΝΕΤΕ    ΣΤΟ   ΓΑΛΑΤΣΙ; 52  χρόνια 

5.ΠΩΣ  ΗΤΑΝ  Η  ΠΕΡΙΟΧΗ   ΟΤΑΝ   ΗΡΘΑΤΕ  Ε∆Ω; Η περιοχή ήταν  σαν    χωριό. Υπήρχαν  γύρω  στα   

10   σπίτια   µονοκατοικίες .  Οι  δρόµοι   ήταν   όλοι    χωµατόδροµοι.  Μόνο   η   λεωφόρος   Γαλατσίου   ήταν   
άσφαλτος. Αυτοκίνητα   ιδιωτικά  δεν   υπήρχαν. Υπήρχαν  µόνο  δύο γραµµές   λεωφορείου.  Του   Γαλατσίου   
και   των   Άνω  Πατησίων  που  έκαναν   δροµολόγιο  για  το κέντρο της  Αθήνας  . Στη  θέση  που είναι  η  

εκκλησία  η Κοίµηση  της   Θεοτόκου  υπήρχε    νταµάρι µε βράχια .Από  το  σπίτι  µας  βλέπαµε  τη λεωφόρο 

Γαλατσίου . 
6.ΕΧΕΤΕ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ  ΑΠΟ  ΠΑΛΙΑ; Ναι  
7. ΕΙΧΑΤΕ ΝΕΡΟ;  ΑΠΟ ΠΟΥ;  Ναι  από την ΟΥΛΕΝ 

8.ΕΙΧΑΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ;Ναι από το1953 
9.ΕΙΧΑΤΕ   ΤΗΛΕΦΩΝΟ;   ΑΠΟ  ΠΟΤΕ; Το   1953   υπήρχε   µόνο    ένα    τηλέφωνο   στο   περίπτερο  της    
Γαλατσίου . ∆ικό µας αποκτήσαµε το 1959 .    

10.ΓΙΑΤΙ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΕΤΣΙ Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΣΑΣ ; Η Ψηλορείτου ονοµάστηκε  έτσι γιατί υπήρχαν πολλοί 
Κρητικοί στην περιοχή , από το βουνό της Κρήτης  Ψηλορείτη . Η Λεωνιδίου , επειδή ο πρώτος κάτοικος ήταν 
από το Λεωνίδιο .    
11.ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ; Ναι 
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12.ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ; Τα Κρητικά , Ακτηµόνων , Λαµπρινή , 

Καραγιαννέικα , Περιβόλια , Μενιδιάτικα , Πανόραµα . 
13.ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ∆ΙΗΓΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΗ ΤΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΩΤΩΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ; Το 

Γαλάτσι εκείνη την εποχή ήταν µέχρι το Παλαιό Τέρµα . Αριστερά από την Γαλατσίου οι περισσότεροι κάτοικοι 
ήταν Κρητικοί , ενώ δεξιά ήταν Ναξιώτες. Υπήρχαν µικρά εξοχικά ταβερνάκια. Η ζωή ήταν απλή , σαν τη ζωή 

σε ένα χωριό. Οι νοικοκυρές µαγείρευαν µε γκαζιέρες και ζεσταίνονταν το χειµώνα µε µαγκάλι. Η κάθε 
οικογένεια είχε τον κήπο της, όπου φύτευαν οπωρολαχανικά. Είχε και τα ζώα της. Την κατσίκα όπου έπαιρναν 
το γάλα τους, τις κότες τους για τα αυγά, τα κουνέλια τους. Κάθε απόγευµα τα παιδιά έπαιζαν στους δρόµους της 
γειτονιάς. Βλέπαµε τα φώτα της Αθήνας και οι µεγάλοι διηγούνταν διάφορες ιστορίες.        
 
 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 10 
ΑΠΟ ΤΟΝ 

 ΜΑΡΙΝΟ  ΜΠΟΥΛΟΥΤΗ 

 

1.ΟΝΟΜΑ  ∆ΡΟΜΟΥ: Κρήτης  
2.ΟΝΟΜΑ  ΚΑΤΟΙΚΟΥ: Καραγιάννη  Μαρία 
3.ΠΟΣΑ  ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕΝΕΤΕ  ΣΕ  ΑΥΤΟ  ΤΟ  ∆ΡΟΜΟ;:70 

4.ΠΟΣΑ  ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕΝΕΤΕ  ΣΤΟ  ΓΑΛΑΤΣΙ;  70  
5.ΠΩΣ  ΗΤΑΝ  Η  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΟΤΑΝ  ΗΡΘΑΤΕ  Ε∆Ω ;  ∆εν  είχε  πουθενά  άσφαλτο. Οι  δρόµοι  ήταν  

χωµατένιοι  και  η  περιοχή  βραχώδης. Υπήρχαν  παντού  µονοκατοικίες  µε  κεραµίδια  και  αυλές . Τα  παιδιά  

έπαιζαν  σε  χωράφια  γεµάτα  παπαρούνες  και  µαργαρίτες. 
6.ΕΧΕΤΕ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  ΑΠΟ  ΠΑΛΙΑ ; Οχι 
7.ΕΧΕΤΕ  ΝΕΡΟ ;  ΑΠΟ  ΠΟΥ; ∆εν  είχαµε  νερό  στα  Κρητικά. Το  φέρναµε  µε  τενεκέδες  από  τη   πλ. 

Λιναρά ,  που  είχε  κρουνό ,  όπου  µπήκε  η  περιοχή  στο  σχέδιο  πόλεως.  
8.ΕΙΧΑΤΕ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ; ΑΠΟ  ΠΟΤΕ ; Το  πρώτο  τηλέφωνο  µπήκε  περίπου  το  1995 .  

9.ΓΙΑΤΙ  ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ  ΕΤΣΙ  Ο  ∆ΡΟΜΟΣ  ΣΑΣ;  Όλη  η  περιοχή ονοµαζόταν  Πλακάκια  Αν. 
Πατησίων . Κρητικά  ονοµάστηκε  από  τον  κοινοτάρχη  Α.  Χωριανόπουλο. Τότε  το Γαλάτσι ήταν ακόµα 
κοινότητα (1942-1950) περίπου. 

10. ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤOY ; Όχι. 
11. ΑΝ ΟΧΙ ΠΩΣ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΛΕΓΕΤΕ; Θα ήθελα να είχε ένα όνοµα που να θυµίζει τους πρώτους 
κατοίκους της συνοικίας. 
12.ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ; Κρητικά, Καραγιανέικα, Περιβόλια, Νέο τέρµα, 

Λιναρά, Λεβεντάκη, Παλιό τέρµα, Συκιά, Ακτηµόνων, Λαµπρινή, Φωκά, το Καµίνι, Κόκου, Λατώ-Άνω 
Γαλάτσι. 
13. ΘΕΛΕΤΕ  ΝΑ  ΜΑΣ  ∆ΙΗΓΗΘΕΙΤΕ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΖΩΗ  ΤΩΝ  ΓΑΛΑΤΣΙΩΤΩΝ   ΕΚΕΙΝΗ  ΤΗΝ  

ΕΠΟΧΗ ; Η  ζωή  στο  Γαλάτσι  είχε  αρκετές  δυσκολίες. Όπως , η  εργασία  των  περισσότερων  ήταν  εκτός  
πόλης , η  συγκοινωνία  σχεδόν  σπάνια , οι  πιο  πολλοί  δρόµοι  ήταν  χωµάτινοι , τα  καταστήµατα  λίγα κ.τ.λ. . 

Όµως  περνούσαν  ωραία  , ήταν  αγαπηµένοι  και  το  γνωρίζουµε  από  τις  πολλές  παρέες , τις  γιορτές – 

εκδηλώσεις . Το  Γαλάτσι  ήταν  σαν  εξοχή . Έτσι  το  Πάσχα , τις  Απόκριες , και  άλλες  γνωστές  γιορτές  
έκαναν  εκδροµή  όλοι  µαζί  στο  Άλσος  Βεΐκου . Αυτό  γίνεται  µέχρι  σήµερα. 
 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 11 
ΑΠΟ ΤΗΝ  

ΧΡΥΣΑ ΚΑΡΟΖΗ 

 
1.ΟΝΟΜΑ ∆ΡΟΜΟΥ:   Τέω 

2.ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ:    Γεώργιος Γρηγορίου Ζωίδης 
3.ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΝΕΤΕ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ;    Από το 1997. 
4.ΠΟΣΑ  ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕΝΕΤΕ  ΣΤΟ  ΓΑΛΑΤΣΙ; 58 
5.ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΠΕΡΙΟΧΗ  ΟΤΑΝ  ΗΡΘΑΤΕ  Ε∆Ω;  Υπήρχαν τέσσερις οικογένειες. 
6.ΕΧΕΤΕ   ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  ΑΠΟ   ΠΑΙ∆ΙΑ; Ναι 
7.ΕΙΧΑΤΕ   ΝΕΡΟ;ΑΠΟ   ΠΟΥ; Μια  βρύση  για   όλη   τη  γειτονιά από την  ΟΥΛΕΝ. Από το 1947 είχαµε 
νερό.    

8.ΕΙΧΑΤΕ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ;  Ένα ρολόι, δηλ. µια παροχή.   
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11. ΣΑΣ  ΑΡΕΣΕΙ  ΤΟ  ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ;  Ναι 
12.ΠΟΙΕΣ  ΕΙΝΑΙ  ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ;    Κρητικά, Περιβόλια, Λαµπρινή, Ναξιώτικα. 

14.ΘΕΛΕΤΕ     ΝΑ     ΜΑΣ    ∆ΙΗΓΗΘΕΙΤΕ     ΓΙΑ    ΤΗ    ΖΩΗ    ΤΩΝ    ΓΑΛΑΤΣΙΩΤΩΝ      ΕΚΕΙΝΗ  

ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ;    Ήταν εργατική και δεν ήταν ακριβά τα οικόπεδα.  

 

 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 12 
ΑΠΟ ΤΟΝ 

∆ΗΜΗΤΡΗ  ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ  

 
1.ΟΝΟΜΑ ∆ΡΟΜΟΥ: Αγίου Σπυρίδωνος. 
2.ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ: ∆ήµητρα      

3.ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΝΕΤΕ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ; 52 χρόνια 
4.ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΝΕΤΕ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ ;  52 χρόνια 

5.ΠΩΣ  ΗΤΑΝ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΤΑΝ ΗΡΘΑΤΕ Ε∆Ω; Ήταν λόφος όλο βράχους και πέτρες. Η περιοχή, είχε   
πέντε  σπίτια  πολύ  αραιά   το ένα από  το   άλλο. 

6.ΕΧΕΤΕ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  ΑΠΟ  ΠΑΛΙΑ;  Ναι  
7.ΕΙΧΑΤΕ   ΝΕΡΟ; ΑΠΟ ΠΟΥ;  Όχι, παίρναµε από την ΟΥΛΕΝ µε βαρέλια. 
8.ΕΙΧΑΝΕ    ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ  ΡΕΥΜΑ;. Όχι   µας    έδινε     ένας   κύριος    που  έµενε    στην     Τράλλεων,    

στην    αρχή   δε   είχε   ούτε   αυτός 
9.ΕΙΧΑΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ; ΑΠΟ ΠΟΤΕ; Όχι, µας φώναζε άλλος γείτονας .  
10. ΓΙΑΤΙ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ  ΕΤΣΙ Ο  ∆ΡΟΜΟΣ ΣΑΣ;  Για να µην τσακώνονται οι δυο άνθρωποι. 
11.ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ; Ναι. 
12.ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ; Κρητών , Λαµπρινής, Αγίας Ειρήνης, Ακτηµόνων.  
 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 13 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ  ΤΣΑΜΟΥΡΓΚΕΛΗ – ΚΙΜΩΝΑ 
 

1.ΟΝΟΜΑ ∆ΡΟΜΟΥ:   Ιαλέµου 
2.ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ:  Γιάννης                   
3.ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΝΕΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ;   5 χρόνια 

4.ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΝΕΤΕ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ;  35 χρόνια 

5.ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΤΑΝ  ΗΡΘΑΤΕ Ε∆Ω;  Ήταν αραιοκατοικηµένη  περιοχή,  δεν  είχε καλούς 
δρόµους, είχε λίγα σπίτια, είχε νταµάρια, πέτρες και τέτοια πράγµατα,ήταν σε µια άγρια κατάσταση. 

6.ΕΧΕΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ; Ναι. 
7.ΕΙΧΑΤΕ ΝΕΡΟ; ΑΠΟ ΠΟΥ;  Όχι . 
8.ΕΙΧΑΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ; ΑΠΟ ΠΟΤΕ; Ναι 
9.ΕΙΧΑΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ; ΑΠΟ ΠΟΤΕ; Τα πρώτα χρόνια όχι .Από το 1970. 

10.ΓΙΑΤΙ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΕΤΣΙ Ο ∆ΡΟΜΟ ΣΑΣ; ∆εν ξέρω. 
11.ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ; Ναι. 
12.ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ∆ΙΗΓΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΩΤΩΝ   ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ; 

∆εν ξέρω πολλά πράγµατα για εκείνη την περιοχή .Ξέρω ότι δεν ήταν πολύ  πυκνοκατοικηµένη   περιοχή.  

Υπήρχανε    πολλά  οικόπεδα   ελεύθερα, βόσκανε πρόβατα εκεί. Αποκεί  και πέρα  όταν ήρθα  στην  Αθήνα είχε  
αρχίσει να ανοικοδοµείται η περιοχή. Γινόντουσαν  σπίτια ,δρόµοι. Υπήρχαν πολλά ρέµατα που ερχόντουσαν 
από τα βουνά, τα οποία τα κλείσανε. Γίνανε αποχετεύσεις και υπόνοµοι.    
 

 
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 14 

ΑΠΟ ΤΗΝ   
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΙ∆ΑΚΗ 
 

1.ΟΝΟΜΑ ∆ΡΟΜΟΥ : ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ 19 ΚΑΙ ΕΥΡΥΠΙ∆ΟΥ ΓΩΝΙΑ 

2. ΟΝΟΜΑ  ΚΑΤΟΙΚΟΥ :  ΦΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
3. ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΝΕΤΕ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ; 62  ( από της 11 Οκτωβρίου του 1953) 

4.ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΝΕΤΕ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ;:62 
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5. ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΤΑΝ ΗΡΘΑΤΕ Ε∆Ω: Όλα τα σπίτια ήταν µικρά και  µονοκατοικίες  µε 
µεγάλους κήπους .Οι δρόµοι ήταν µε χώµα . Υπήρχαν πολλά άχτιστα οικόπεδα όπου έβοσκαν πρόβατα . Τα 
Τουρκοβούνια ήταν γεµάτα µε δέντρα . Υπήρχε µια εκκλησία η Αγία Γλυκερία που ήταν χτισµένη την εποχή της 
Τουρκοκρατίας και παίρναµε νερό από µια πηγή εκεί κοντά. Από την οδό Σουρή και πέρα υπήρχε δάσος. Κάτω 

από τη Βεïκου    ήταν αραιοκατοικηµένα και υπήρχαν τσακάλια, αλεπούδες, σκατζόχοιροι. 
6. ΕΧΕΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΌ ΠΑΛΙΑ; Ναι. 
7. ΕΙΧΑΤΕ ΝΕΡΟ; ΑΠΟ ΠΟΥ;  Στην αρχή από την πηγή της Αγ. Γλυκερίας και από µια βρύση της ΟΥΛΕΝ  

εκεί που είναι σήµερα η οδός Χ.Λαδά. 

8. ΕΙΧΑΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ; ΑΠΟ ΠΟΤΕ;  ∆εν είχαµε. Αποκτήσαµε το 1955 από την περιοχή του 

Λιναρά. 
9.ΕΙΧΑΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ; ΑΠΟ ΠΟΤΕ;  ∆εν είχαµε τηλέφωνο όταν ήρθαµε. Αποκτήσαµε έπειτα από πολλά 

χρόνια. 

10. ΓΙΑΤΙ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΕΤΣΙ Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΣΑΣ;  Μια επιτροπή 15 περίπου ατόµων  έβγαλαν τα 
ονόµατα των δρόµων στο γραφείο  του Παπαηλιού, προέδρου της Κοινότητας του Γαλατσίου. (Χωριανόπουλος, 
Ζαχαρόπουλος, Ψιµόπουλος, Σεβαστός κ.α.) 

11.ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ;  Ναι 
12. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ;  Ναξιώτικα, Κρητικά, Περιβόλια, Λαµπρινή, 
Ακτηµόνων 

13. ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ∆ΙΗΓΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΩΤΩΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ;  

Τότε η ζωή ήταν δύσκολη. Πηγαίναµε µε στάµνες για νερό στην πηγή της Αγ. Γλυκερίας  και αγοράζαµε νερό 
για το πλύσιµο των ρούχων από κάποιον που κουβαλούσε νερό µε ένα γαϊδουράκι. Νερό έθφασε στο σπίτι το 

1961, το φως ήρθε το 1955. Μέχρι τότε ανάβαµε λάµπες Lux ή πετρελαίου. Για να έρθει τοι φως στην περιοχή 

µας  φρόντισαν ο Ζαχαρόπουλος, ο Ψιµόπουλος, ο Σουρής κ.α.Είχαµε ψυγείο πάγου, που τον πουλούσε κάποιος  
µε ένα κάρο που το έσερνε ένα µουλάρι. Όταν έβρεχε η Ηροδότου και η Σουρή γίνονταν ποτάµια. Μαζί µε το 
χώµα από το βουνό, το νερό κατέβαζε και φίδια. Στην Πλάτωνος υπήρχε ένα µπακάλικο και στην οδό Φιλοθέης 
η ταβέρνα του  Σεβαστού. Περίπου το 1970 µπάζωσαν µε χώµα τη Σουρή και την Ηροδότου κι έριξαν άσφαλτο. 

    Μόνο η περιοχή ανάµεσα στην οδό Σουρή, Πλάτωνος και Μεσσηνίας µέχρι το βουνό ήταν στο «σχέδιο» από 

προπολεµικά. Στις άλλες περιοχές η Πολεοδοµία γκρέµιζε τα σπίτια που δεν ήταν στο σχέδιο. Η συγκοινωνία 
σταµατούσε στο Παλιό Τέρµα. Σχολείο υπήρχε το 1953 µόνο στου Λιναρά. Πρόεδρος της Κοινότητας ήταν 
πρώτα ο Παπαηλιού, µεσίτης στο επάγγελµα, και µετά ο Χωριανόπουλος, χτίστης. Αυτοί οι δυο πουλούσαν 
µικρά οικόπεδα στο Γαλάτσι και γι’ αυτό  είναι σήµερα τόσο πυκνοκατοικηµένο. Από την ταράτσα του σπιτιού 
µας βλέπαµε το τρένο να περνάει και πότε πότε ακούγαµε τη µουσική  που έφτανε από το περίφηµο  κέντρο 

«Μοστρού» στο οποίο είχε τραγουδήσει και ο  Ιταλός  τραγουδιστής  της όπερας Καραζόνι. 
 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 15 

ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΧΙΛΛΕΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 

 

1.ΟΝΟΜΑ ∆ΡΟΜΟΥ: Μεσολογγίου 10, Γαλατσίου 
2.ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ: Κωνσταντίνος 
3.ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΝΕΤΕ Σ’ΑΥΤΟ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ; 25 χρόνια 

4.ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΝΕΤΕ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ; 48 χρόνια 

5.ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΤΑΝ ΗΡΘΑΤΕ Ε∆Ω; Στο Γαλάτσι πριν 40 χρόνια υπήρχαν πρόβατα γίδια, 

κότες, χήνες. Κουβαλούσαµε νερό από τις δεξαµενές µε γαιδούρια. 
6.ΕΧΕΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ; Ναι 
7.ΕΙΧΑΤΕ ΝΕΡΟ; ΑΠΟ ΠΟΥ; Με τη στάµνα παίρναµε νερό. 

8.ΕΙΧΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ; ΑΠΟ ΠΟΤΕ; Όχι, είχαµε λάµπες πετρελαίου 
9.ΕΙΧΑΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ; ΑΠΟ ΠΟΤΕ; Όχι, τηλέφωνο είχαµε από το 1967. 

10.ΓΙΑΤΙ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΕΤΣΙ Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΣΑΣ; ∆εν θυµάµαι. 
11.ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ; Ναι, πάρα πολύ. 
12.ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ; Πλατεία Λιναρά, Κρητικά, Νέο και Παλαιό τέρµα. 

13.ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ∆ΙΗΓΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΩΤΩΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ;   

Φτωχά χρόνια, τα παιδιά δεν είχαν ρούχα, παπούτσια, το σχολείο ήταν µακριά και κάναµε µάθηµα στο κρύο, 

παίρναµε λίγα δώρα, όµως είχαµε πολλές παρέες και πολύ κέφι. Παίζαµε από το πρωί ως το βράδυ. Παίζαµε 
γειτονιές κρυφτό, κυνηγητό, καραγκιόζη… Υπήρχαν πολλοί κινηµατογράφοι. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 16 
ΑΠΟ ΤΟΝ 
∆ΗΜΗΤΡΗ ΑΓΓΕΛΙ∆Η 

 

1. ΟΝΟΜΑ ∆ΡΟΜΟΥ:  Τράλλεων 

2. ΟΝΟΜΑ  ΚΑΤΟΙΚΟΥ:  Αντωνάτου Αγγελική 
3. ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΝΕΤΕ Σ ΑΥΤΟ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ:55. 

4. ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΝΕΤΕ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ:55 

5. ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΤΑΝ ΗΡΘΑΤΕ Ε∆Ω: ∆εν υπήρχε τίποτα µόνο 2 σπίτια 

σε όλη την περιοχή της Λαµπρινής και µέχρι την Βεϊκου ήταν σπαρµένα µε στάρι και διάφορα χωράφια. 
6. ΕΧΕΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ: Έχουν καταστραφεί. 
7. ΕΙΧΑΤΕ ΝΕΡΟ; ΑΠΟ ΠΟΥ; Όχι.  Πέρναµε από την Ούλεν µε στάµνες. 
8. ΕΙΧΑΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ;ΑΠΟ ΠΟΤΕ; Όχι, µετά από λίγα χρόνια ήρθε µε πολύ αγώνα. 
9. ΕΙΧΑΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ; ΑΠΟ ΠΟΤΕ; :Όχι, µετά από πολλά χρόνια. 

10. ΓΙΑΤΙ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΕΤΣΙ Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΣΑΣ; :Αργότερα έχτισαν µερικοί από τη Μικρά Ασία. 

11. ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ; Ναι 
13. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ; Λαµπρινή κ.τ.λ. 

14.ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ∆ΙΗΓΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΓΑΛΑΤΣΙΩΤΩΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ;       
Αργότερα  έχτισαν  και  άλλα  σπιτάκια  πολλά  µικρά  1-2  δωµάτια  και  µένανε  πολλά  άτοµα , όλη  η  

οικογένεια.  Πάντως  γνωριζόµαστε  όλοι  πολύ  καλά-  κάνουµε  γιορτές  και  γλέντια  και  βοηθούσαµε  ο  ένας  
τον  άλλον. Είµαστε  χαρούµενοι  και  πιο  ευτυχισµένοι  παρ’  όλο  που  δεν  είχαµε  ανέσεις  όπως  τώρα. 

 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 17 

ΑΠΟ ΤΗΝ 

EΒΙΤΑ   ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΟΥ 

 
1.ΟΝΟΜΑ ∆ΡΟΜΟΥ: Αφαίας 
2.ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ:  Αρτσέκος Ισίδωρος 
3.ΠΟΣΑ  ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕΝΕΤΕ  ΣΤΟ  ΓΑΛΑΤΣΙ ; 73  χρόνια . 
5. ΠΩΣ  ΗΤΑΝ Η  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΟΤΑΝ  ΗΡΘΑΤΕ Ε∆Ω ; Γεννήθηκα  πριν  73  χρόνια  στην  οδό  Αφαίας . 
Τότε υπήρχαν  στη  γειτονία  το σπίτι  µας  και  ένα , δύο  σπίτια  ακόµα . Ούτε  δρόµοι  υπήρχαν  παρά  µόνο  

δέντρα . Σιγά  σιγά   όταν  η περιοχή  µπήκε  στο  σχέδιο  πόλεως  άρχισαν  τα  έργα  και  δεν  φαντάζεστε  τη  

χαρά µας όταν  ήρθε  η  πρώτη  κολόνα  της  ∆ΕΗ που  την είχε  πληρώσει  ο  πατέρας µου  και  έτσι πήραµε  
φως . 
6.ΈΧΕΤΕ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  ΑΠΟ  ΠΑΛΙΑ; Ναι, έχω  φωτογραφίες. 
7.ΕΙΧΑΤΕ  ΝΕΡΟ; ΑΠΟ  ΠΟΥ; Το  νερό το  κουβαλάγαµε  από  την  µοναδική  πηγή του  Γαλατσίου  που  
υπάρχει  ακόµα, κοντά  στην  Αγία  Γλυκερία. 

8. ΕΙΧΑΤΕ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ  ΡΕΥΜΑ; ΑΠΟ  ΠΟΤΕ; Η  πρώτη  κολώνα της ∆ΕΗ  ήρθε   το  1955. 

9. ΕΙΧΑΤΕ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ; ΑΠΟ  ΠΟΤΕ: Τηλέφωνο  βάλαµε  το  1967. 
10. ΓΙΑΤΙ  ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ  ΕΤΣΙ  Ο ∆ΡΟΜΟΣ  ΣΑΣ; Το  όνοµα  Αφαίας  το  έχει  πάρει  ο δρόµος  από 
την  θεά  Αφαία  που  λατρευόταν   στην  Αίγινα. Ο αρχικός  τύπος  του  ονόµατος   της  είναι  Αφά , από  την  

οποία  προέρχεται  η  Αφαία. 

11. ΣΑΣ  ΑΡΕΣΕΙ  ΤΟ  ΟΝΟΜΑ  ΤΟΥ; Μου  αρέσει  και  δεν  θέλω  να  αλλάξει. 
12. ΠΟΙΕΣ  ΕΙΝΑΙ  ΟΙ  ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ  ΤΟΥ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ; Γειτονιές  του  Γαλατσίου είναι τα Κρητικά  , τα 
Καραγιαννέικα , τα Ναξιώτικα  , κ.τ.λ. 

13.ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ∆ΙΗΓΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΩΤΩΝ EKEINH  THN  EΠΟΧΗ; 

    Η ζωή    των  Γαλατσιωτών , που  οι   περισσότεροι   ήταν  εργάτες   ήταν  πολύ δύσκολη   εκείνη  την  εποχή. 
Άλλοι   δουλεύαν   και  άλλοι  όχι . Σούπερ  Μάρκετ  δεν  υπήρχαν  τότε. Ήταν κάτι  µικρά  µπακάλικα  µακριά  

από  το  σπίτι  µας  στην  πλατεία  Λιναρά . Το  ένα  ήταν  του  Μουγκλάρα   και  το  άλλο  του  Χωριανόπουλου 

. Στην  πλατεία  Λιναρά  ήταν  και ο  φούρνος  του  ∆ελώτη .  Οι  περισσότερες  οικογένειες  ψώνιζαν  µε  
βιβλιαράκι  από  τα  δύο  µπακάλικα , δηλαδή  βερεσέ , και  όποτε  έπιαναν δουλειά  και  πληρωνόντουσαν , 
εξοφλούσαν τους λογαριασµούς. Η λεωφόρους Γαλατσίου ήταν χωµατόδροµος και όταν έβρεχε βουτάγαµε στη 

λάσπη µέχρι το γόνατο για να πάµε για ψώνια .Τότε τα λεωφορεία ερχόντουσαν µέχρι το Παλαιό Τέρµα . 

Αργότερα όταν έγινε άσφαλτος η λεωφόρος Βεΐκου επεκτάθηκε η γραµµή ως το Νέο Τέρµα. Οι  πιο πλούσιες 
οικογένειες αγόραζαν το νερό από τους νερουλάδες µε τα γαϊδουράκια που το πουλούσαν πανάκριβα στα σπίτια . 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 18 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ : 
ΑΓΓΕΛΟ ΣΩΤΗΡΑΚΗ,  ΑΧΙΛΛΕΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ,  ΗΛΙΑ  ΚΑΡΛΑΦΤΗ  

  

1.ΟΝΟΜΑ ∆ΡΟΜΟΥ:  Μεσολογγίου 

2.ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ: Γκίκας  Κωσταντίνος   
3.ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΝΕΤΕ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ; 25 χρόνια 

4;ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΝΕΤΕ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ; 48 Χρόνια 

5.ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΤΑΝ ΗΡΘΑΤΕ Ε∆Ω; Στο Γαλάτσι πριν 40 χρόνια υπήρχαν πρόβατα, γίδια, 

κότες, χήνες. Κουβαλούσαµε νερό από τις δεξαµενές µε το γάιδαρο. 
6.ΕΙΧΑΤΕ ΝΕΡΟ; ΑΠΟ ΠΟΥ; Όχι. Με τη στάµνα παίρναµε νερό. 

7.ΕΙΧΑΤΕ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ  ΡΕΥΜΑ; Όχι, είχαµε λάµπες πετρελαίου. Το ρεύµα  ήρθε  το  1964. 

8. ΕΙΧΑΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ; ΑΠΟ ΠΟΤΕ; Όχι, τηλέφωνο είχαµε από το 1967. 
9.ΓΙΑΤΙ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΕΤΣΙ Ο  ∆ΡΟΜΟΣ  ΣΑΣ; ∆εν  θυµάµαι.  
10. ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ  ΤΟ  ΟΝΟΜΑ  ΤΟΥ ; Ναι 
11. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ; Πλατεία Λιναρά, Παλαιό Τέρµα, Νέο Τέρµα, 

Κρητικά 
12.ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ∆ΙΗΓΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΩΤΩΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ; 

Φτωχά χρόνια .Τα παιδιά δεν είχαν ρούχα και παπούτσια .  

Το σχολείο ήταν µακριά και κάναµε µάθηµα στο κρύο. Παίρνουµε λίγα δώρα. Όµως είχαµε πολλές παρέες και 
πολύ κέφι . Παίζαµε απ’το πρωί ως το βράδυ. 

Παίζαµε γειτονιές µε γειτονιές, κρυφτό, κυνηγητό και καραγκιόζη. 

Υπήρχαν πολλοί κινηµατογράφοι{Άνεση, Χαρά, Ζαϊρα, Αλέξανδρος)     
 
 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 19 

ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΓΓΕΛΟ ΖΑΧΟ  
                                                       

1..ΟΝΟΜΑ   ∆ΡΟΜΟΥ:       Ωρωπού 
2.ΟΝΟΜΑ   ΚΑΤΟΙΚΟΥ:   Γεράσιµος    Ευγένιος 
3.ΠΟΣΑ  ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕΝΕΤΕ  ΣΕ  ΑΥΤΟ   ΤΟ  ∆ΡΟΜΟ;   40  ΧΡΟΝΙΑ 

4.ΠΟΣΑ  ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕΝΕΤΕ ΣΤΟ  ΓΑΛΑΤΣΙ;    40  ΧΡΟΝΙΑ 

5.ΠΩΣ  ΗΤΑΝ  Η  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΟΤΑΝ  ΗΡΘΑΤΕ  Ε∆Ω;   Είχε πολλά    βράχια πεύκα  βοσκούς λατοµεία  και 
εκεί  που  ήταν το  σχολείο σου είχε ένα  µαντρί και  υπήρχαν  βοσκοί  και  λίγα   σπίτια 

6.ΕΧΕΤΕ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  ΑΠΟ  ΠΑΛΙΑ;  Ναι 
7. ΕΙΧΑΤΕ   ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ   ΡΕΥΜΑ; ΑΠΟ  ΠΟΤΕ;  Είχαµε  από  το   1950 
8.ΕΙΧΑΤΕ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ;  ΑΠΟ  ΠΟΤΕ;  Είχαµε  απ’  το    1960 

9.ΓΙΑΤΙ  ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ    ΕΤΣΙ   Ο  ∆ΡΟΜΟΣ     ΣΑΣ; Παλιά λεγόταν οδός Αγίου 

Αντρέα και ξαφνικά έγινε Ωρωπού , δεν ξέρουµε γιατί άλλα υπήρχαν και αντιδράσεις. 
10.ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ  ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ; Όχι 
11.ΑΝ ΟΧΙ   ΠΩΣ ΘΑ  ΘΕΛΑΤΕ  ΝΑ  ΛΕΓΕΤΑΙ;  Θα  ήθελα  να  λέγεται  όπως  λεγόταν  παλιά. Αγίου 

Ανδρέα. 

12.ΠΟΙΕΣ  ΕΙΝΑΙ ΟΙ  ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ  ΤΟΥ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ; Κρητικά, Ναξιώτικα, τα Περιβόλια, τα 

Καραγιαννέικα  και  η  Λαµπρινή. 

13.ΘΕΛΕΤΕ  ΝΑ  ΜΑΣ ∆ΙΗΓΗΘΕΙΤΕ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΖΩΗ   ΤΩΝ  ΓΑΛΑΤΣΙΩΤΩΝ  ΕΚΕΙΝΗ  ΤΗΝ  

ΕΠΟΧΗ; Στη  γειτονιά  µου  οι  περισσότεροι  δούλευαν στο Ασβεστοκάµινο  και  όταν γυρνάγανε  πήγαιναν  
στο  καφενείο.  Ήταν  σαν  ένα  χωριό. 
 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 20 
ΑΠΟ ΤΟΝ 

 ΝΕΣΤΟΡΑ  ΒΛΑΧΟ  

 
1.ΟΝΟΜΑ ∆ΡΟΜΟΥ:  Αγίας Γλυκερίας 1 

2 ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ:  Ντακούλα      Αγγελική     
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3.ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΝΕΤΕ Σ`ΑΥΤΟ ΤΟ ∆ΡΟΜΡΟ;  Απ` το1970 . 

4. ΠΟΣΑ   ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕΝΕΤΕ   ΣΤΟ   ΓΑΛΑΤΣΙ ;   40   χρόνια 
5. ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΤΑΝ ΗΡΘΑΤΕ Ε∆Ω;  Όλα τα σπίτια ήταν µονο- κατοικίες εκτός από το 

τετραώροφο κτίριο στη συµβολή της Γαλατσίου µε την  Αγία  Γλυκερία   που   ήταν  κλινική.  Η  Λ .Βείκου  

ήταν  Χωµατόδροµος,  το  ίδιο   και η  Λ. Πρωτοπαπαδάκη   Στα   Τουρκοβούνια  υπήρχαν  λατοµεία  σε  
λειτουργία, ενώ   
δεν   υπήρχαν  κατοικίες. 
7.ΕΙΧΑΤΕ     ΝΕΡΟ;   ΑΠΟ   ΠΟΥ;   Ναι,  νερό  της   Ε.Υ.∆.Α.Π 

8.Ε ΙΧΑΤΕ    ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ   ΡΕΥΜΑ; ΑΠΟ   ΠΟΤΕ; Ναι,  από  την  αρχή  της  εγκατάστασης  εκεί. 
9. ΕΙΧΑΤΕ   ΤΗΛΕΦΩΝΟ;  ΑΠΟ  ΠΟΤΕ;   Ναι,  από   το  1967 
10.  ΓΙΑΤΙ   ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ   ΕΤΣΙ   Ο  ∆ΡΟΜΟΣ  ΣΑΣ;  Από την   εκκλησία  Αγια  Γλυκερία, που ήταν 
στην αρχή µια πολύ µικρή εκκλησία .  

11. ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ; Ναι . 
12. ΠΟΙΕΣ  ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ; Περιβόλια , Κρητικά , Καραγιαννέικα , Πανόραµα , 

Ακτηµόνων. 

13.ΘΕΛΕΤΕ   ΝΑ  ΜΑΣ  ∆ΙΗΓΗΘΕΙΤΕ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΖΩΗ   ΤΩΝ   ΓΑΛΑΤΣΙΩΤΩΝ  ΕΚΕΙΝΗ  ΤΗΝ   

ΕΠΌΧΗ;  Οι    Γαλατσιώτες ,  πολλοί   Ναξώτες   και   Kρητικοί , συγκεντρώνονταν το Πάσχα στους κήπους 
και στις αυλές των σπιτιών τους και έψηναν. Η γιορτή της Αγίας Γλυκερίας ήταν  ιδαίτερη και πήγαιναν στη 
λιτανεία . Στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία στα Τουρκοβούνια και στο τωρινό Άλσος Βείκου που τότε ήταν 

δάσος πήγαιναν βόλτα τα Σαββατοκύριακα και ηµερήσιες  εκδροµές τα  σχολεία   
 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 21 
ΑΠΟ ΤΟΝ 

 ΝΕΣΤΟΡΑ  ΒΛΑΧΟ 

  

1.ΟΝΟΜΑ  ∆ΡΟΜΟΥ:  Πέλλας  4 
2.ΟΝΟΜΑ  ΚΑΤΟΙΚΟΥ: ∆ράκου  Κατερίνα  
3.ΠΟΣΑ  ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕΝΕΤΕ  Σ΄  ΑΥΤΟ  ΤΟ  ∆ΡΟΜΟ;  9  χρόνια 

4.ΠΟΣΑ   ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕΝΕΤΕ  ΣΤΟ  ΓΑΛΑΤΣΙ; 41  χρόνια 
5.ΠΩΣ  ΗΤΑΝ  Η  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΟΤΑΝ   ΗΡΘΑΤΕ  Ε∆Ω;  Είχε  χωµατόδροµος  µε  χαµηλά  σπίτια  και  
µεγάλες   
αυλές .  ∆εν  υπήρχε  φωτισµός  στους  δρόµους  και  κυκλοφορούσαν   λίγα  αυτοκίνητα . 

6.ΕΧΕΤΕ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  ΑΠΟ  ΠΑΛΙΑ;  Όχι . 
7.ΕΙΧΑΤΕ  ΝΕΡΟ ;  ΑΠΟ  ΠΟΥ;  Νερό  είχαµε  από  το  πηγάδι . 
8.ΕΙΧΑΤΕ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ  ΡΕΥΜΑ; ΑΠΟ ΠΟΤΕ;  ́Ναι από το 1964. 

9.ΕΙΧΑΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ; ΑΠΟ  ΠΟΤΕ; Όχι. 
10.ΓΙΑΤΙ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΕΤΣΙ  Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΣΑΣ;  Από τους νοµούς της Μακεδονίας. 
11.ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ; Ναι. 
12.ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ; .Καραγιανέικα  Μενιδιάτικα.. 

13.ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ  ∆ΙΗΓΗΘΕΙΤΕ  ΓΙΑ  ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΩΤΩΝ; ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ; 
Υπήρχε γνωριµία µεταξύ των γειτόνων, κάθε µέρα περνούσε ο γαλατάς και µοίραζε το γάλα του  µε  το  τσίγκινο  

δοχείο .  Στη  γειτονιά  µας   υπήρχαν  πολλά  ασβεστοκάµινα  .Τα  παιχνίδια   µας  ήταν  το  ξυλίκι  , τα µήλα   ,  

οι   οµάδες  ,  το  κρυφτό  ,  το  κυνηγητό  κ.α .  Στο  σχολείο  πηγαίναµε  µε  τα  πόδια .στην οδό Ηροδότου. Σε 
κάθε τµήµα υπήρχαν 50-60 παιδιά. Εκδροµές πηγαίναµε στην εξοχή, πολύ κοντά στο σχολείο µας. Για θάλασσα 
πηγαίναµε στη Λούτσα, παίρναµε φαγητό µαζί µας και γυρίζαµε το απόγευµα. 

 

 
 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 22 
ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΗΛΙΑ ΚΑΡΛΑΦΤΗ 

 

 
1.ΟΝΟΜΑ  ∆ΡΟΜΟΥ:   Σούδας & Τσακάλωφ 8 

2.ΟΝΟΜΑ  ΚΑΤΟΙΚΟΥ:   Ασπασία Κοντώση 
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3.ΠΟΣΑ  ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕΝΕΤΕ  Σ΄  ΑΥΤΟ  ΤΟ  ∆ΡΟΜΟ :   45 χρόνια 

4.ΠΟΣΑ   ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕΝΕΤΕ  ΣΤΟ  ΓΑΛΑΤΣΙ:   45 χρόνια 
5.ΠΩΣ  ΗΤΑΝ  Η  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΟΤΑΝ   ΗΡΘΑΤΕ  Ε∆Ω;      Όταν ήρθα εδώ ηπεριοχή είχε λοφάκια µε κανα 

δυο σπιτάκια. Έτσι κι εδώ ήταν το σπίτι µου και δυο άλλα µόνο, λίγο χαµηλότερα στο λόφο. Πολυκατοικίες δεν 
υπήρχαν καθόλου. 

6.ΕΧΕΤΕ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  ΑΠΟ  ΠΑΛΙΑ ;   Όχι 
7.ΕΙΧΑΤΕ  ΝΕΡΟ ;  ΑΠΟ  ΠΟΥ;  Όχι, πέρναµε από ξένο σπίτι που βρισκόταν περόπου 100 µέτρα 

χαµηλότερα.   . 

8.ΕΙΧΑΤΕ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ  ΡΕΥΜΑ; ΑΠΟ ΠΟΤΕ; .Όχι, δεν είχαµε, ήρθε γύρω στο 1965 νοµίζω. 

9.ΕΙΧΑΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ; ΑΠΟ  ΠΟΤΕ;  Όχι, βάλαµε αργότερα από τους πρώτους, δε θυµάµαι πότε. 
10.ΓΙΑΤΙ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΕΤΣΙ  Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΣΑΣ;  .Νοµίζω ότι επειδή οι πρώτοι που εγκαταστάθηκαν 
ήταν Κρητικοί, γι’ αυτό και η περιοχή λέγεται Κρητικά. 

11.ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ; Ναι. 
12.ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ; . ..∆εν είχε γειτονιές. 
13.ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ  ∆ΙΗΓΗΘΕΙΤΕ  ΓΙΑ  ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΩΤΩΝ; ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ; 

Ήταν δύσκολα χρόνια, υπήρχε πολύ φτώχεια .Οι άντρες έφευγαν για δουλειά το πρωί και γύριζαν βράδυ.Οι 
γυναίκες µέναµε σπίτι και φροντίζαµε τα παιδιά. :Επειδή δεν υπήρχαν καλοριφέρ όπως σήµερα, είχαµε σόµπες 
πετρελαίου για να ζεσταινόµαστε. ∆εν  υπήρχαν πολλά αυτοκίνητα, ούτε λεωφορεία, γι’ αυτό όταν θέλαµε να 
πάµε κάπου, πηγαίναµε µε τα πόδια. 

 
 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 23 
ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ 

 

 

  
1.ΟΝΟΜΑ  ∆ΡΟΜΟΥ:   Λαµπρινής  
2.ΟΝΟΜΑ  ΚΑΤΟΙΚΟΥ:    Αθανάσιος Παπαδόπουλος 
3.ΠΟΣΑ  ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕΝΕΤΕ  Σ΄  ΑΥΤΟ  ΤΟ  ∆ΡΟΜΟ :    10 
4.ΠΟΣΑ   ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕΝΕΤΕ  ΣΤΟ  ΓΑΛΑΤΣΙ;   20 

5.ΠΩΣ  ΗΤΑΝ  Η  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΟΤΑΝ   ΗΡΘΑΤΕ  Ε∆Ω;  Με λιγότερες πολυκατοικίες, αυτοκίνητα και χωρίς 
ρύπανση. Επίσης είχε και λιγότερους κατοίκους. 
6.ΕΧΕΤΕ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  ΑΠΟ  ΠΑΛΙΑ;    Όχι 
7.ΕΙΧΑΤΕ  ΝΕΡΟ ;  ΑΠΟ  ΠΟΥ;   Ναι, από την  ΕΥ∆ΑΠ. 

8.ΕΙΧΑΤΕ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ  ΡΕΥΜΑ;  ΑΠΟ ΠΟΤΕ;. Ναι, από την αρχή. 

9.ΕΙΧΑΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ; ΑΠΟ  ΠΟΤΕ;   Ναι, µετά από ένα χρόνο. 
10.ΓΙΑΤΙ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΕΤΣΙ  Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΣΑΣ;  .Μάλλον από την περιοχή µας, που λέγεται Λαµπρινή. 

11.ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ; Ναι. 
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ; . .Παλιό Τέρµα, Νέο Τέρµα, Καραγιαννέικα κ.λ.π..    
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ  ∆ΙΗΓΗΘΕΙΤΕ  ΓΙΑ  ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΩΤΩΝ; ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ;  ∆εν 
έχει αλλάξει πολύ. Βέβαια τα παιδιά έπαιζαν στους δρόµους της γειτονιάς και  οι άνθρωποι είχαν περισσότερες 
φιλίες. 
 

 
 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 24 
ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΜΗΣΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ 

 
ΟΝΟΜΑ  ∆ΡΟΜΟΥ:    Τέω 
ΟΝΟΜΑ  ΚΑΤΟΙΚΟΥ:    Κάτια Παπαδάκη  

ΠΟΣΑ  ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕΝΕΤΕ  Σ΄  ΑΥΤΟ  ΤΟ  ∆ΡΟΜΟ :    Από το 1956, δηλαδή 49 χρόνια. 

ΠΟΣΑ   ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕΝΕΤΕ  ΣΤΟ  ΓΑΛΑΤΣΙ;    Από το 1956. 
ΠΩΣ  ΗΤΑΝ  Η  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΟΤΑΝ   ΗΡΘΑΤΕ  Ε∆Ω;  Η περιοχή ήταν µια µεγάλη έκταση. Ερχόταν ένα 

ρέµα από πάνω από την Ι. Φωκά, δεύτερο ρέµα από Ναρκίσσου (στην τράπεζα), τρίτο ρέµα πίσω από το 
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ζαχαροπλαστείο. Έσκαγαν στο σηµείο που είναι το παιχνιδάδικο, πίσω από τη Ναρκίσσου. Οι υπόνοµοι έπεφταν 
στα ρέµατα, όπως και τα σκουπίδια. Όλη η έκταση ήταν γεµάτη αµπέλια ως πάνω στην Κυβέλης και παραπάνω 
υπήρχε ένα πτηνοτροφείο. Στο τέρµα της Τράλλεων  υπήρχαν µαντριά µε πρόβατα. Τα σπίτια ήταν πάρα πολύ 

ωραία. Στο σηµείο Εθνικής (Παπαφλέσσα) υπήρχε η ταβέρνα του Επαµεινώνδα, Από Φωκά ως 
Χριστιανουπόλεως υπήρχε ένα αγρόκτηµα ως πέρα φραγµένο. Ήταν ενός Εβραίου.  Από κει αγόραζαν αυγά και 
έπαιρναν νερό µε κουβάδες. ∆ίπλα υπήρχε ένα σταµνάδικο που  έφτιαχναν διάφορα πήλινα σκεύη, ακόµα και γιο 
γιο. Τη δεκαετία του 1950 στο χώρο του 5ου ∆ηµοτικού σχολείου υπήρχε λατοµείο αµµοχάλικου κι εκεί που 

φαίνεται το φουγάρο υπήρχε ασβεστοκάµινο. Για Γυµνάσιο το 1960 χρησιµοποιούσαν το 8ο που ήταν το 

µεγαλύτερο των Βαλκανίων.  Το ∆ηµοτικό µας ήταν το 25
ο
 στην Ηρακλείου και ήταν περιοχή µε αραιές βίλες 

που ανήκαν σε καλλιτέχνες και γλύπτες.  Η µεγάλη ανοικοδόµηση άρχισε το 1950 µε 1960. Η πλατεία ήταν µια 
µεγάλη έκταση, είχε  και κάποια βραχάκια και πήγαιναν τα παιδιά κι έπαιζαν ποδόσφαιρο ως το 1970. Ο Αγ. 
Αντώνιος υπήρχε από παλιά. Το µοναδικό µπακάλικο υπήρχε ψηλά στην Τέω και καφεζαχαροπλαστείο από το 

1960 στην Ι. Φωκά στην πιάτσα των ταξί. 
ΕΧΕΤΕ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  ΑΠΟ  ΠΑΛΙΑ ;     Όχι. 
ΕΙΧΑΤΕ  ΝΕΡΟ ;  ΑΠΟ  ΠΟΥ;    Νερό έπαιρναν µε ντενεκέδες από την Τράλλεων από το Σάββα 

ΧριστοφορΊδη  και από την ΟΥΛΕΝ. 

ΕΙΧΑΤΕ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ  ΡΕΥΜΑ; ΑΠΟ ΠΟΤΕ;.  Ρεύµα έπαιρναν από το Χριστοφορίδη. Το 1956 περίπου 
έδωσε ρεύµα η ∆ΕΗ. 
ΕΙΧΑΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ;  ΑΠΟ  ΠΟΤΕ;    .Τηλέφωνο υπήρχε κοινό σε µπακάλικο περίπου το 1960. 

ΓΙΑΤΙ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΕΤΣΙ  Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΣΑΣ;  . Τέω ονοµάστηκε για κάποιον άνδρα που είχε αυτό το 
όνοµα και µάλλον αυτοκτόνησε. 
ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ; Ναι. 
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ; . . Καραγιαννέικα, Κρητικά, Περιβόλια, Λαµπρινή, 

Μενιδιάτικα, Ακτηµόνων. 

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ  ∆ΙΗΓΗΘΕΙΤΕ  ΓΙΑ  ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΩΤΩΝ; ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ;   
Για διασκέδαση υπήρχε ένα σινεµά στο κάτω µέρος  της πλατείας, η «Αγάπη». Αργότερα πίσω από την «Αγάπη» 

έφτιαξαν ένα σχολείο τη «Χαραυγή». Στην Αγ. Γλυκερία απέναντι υπήρχε ένα κέντρο που λεγόταν «Μοστρού». 

Εκεί  υπήρχε µια βρύση µε πολύ νερό. Πιο πάνω στην Πρωψτοπαπαδάκη υπήρχαν νταµάρια. Φούρνος υπήρχε 
στον Αγ. Αντώνιο και λεγόταν «Ροδίτης». Για ψωµί περνούσε ο Καραχάλιος µε το κάρο και το µοίραζε. 
Αργότερα έγινε ο φούρνος του Μόσχου. {στο σηµερινό Βενέτη στην Ι. Φωκά). Αρχικά χτίστηκε µόνο αυτός και 
µετά χτίστηκε η υπόλοιπη πολυκατοικία γύρω γύρω. Επειδή ήταν παράνοµη θέλησαν να τη γκρεµίσουν. 
Μαζεύτηκε η γειτονιά, µπήκαν µέσα και κατάφεραν να µη γκρεµιστεί. Στην περιοχή της Ι. Φωκά και Ναρκίσσου 

υπήρχε το καλύτερο καφεζαχαροπλαστείο που ιδρύθηκε το 1960. Συγκοινωνία υπήρχε ως την Αγ. Βαρβάρα στην 

Αλυσίδα. Αργότερα  το τέρµα ήταν στου Κατσιγιάννη (ζαχαροπλαστείο) και πολύ αργότερα έγινε εκεί που είναι 
ο σηµερινός Βενέτης.  Στο σηµείο Αγ. Ειρήνης και Βεïκου µαζεύονταν την Καθαρή ∆ευτέρα από πολλές 
περιοχές της Αθήνας. Εκεί υπήρχε και το εκκλησάκι του Αγ. Λαυρέντιου. Υπήρχε κι ένα µικρό µπακαλικάκι στη 

Ι. Φωκά και Συρακουσών, της κυρα Καλλιόπης. Για το γάλα περνούσε ο γαλατάς µαζί µε τις κατσίκες και τις 
άρµεγε µπροστά στους πελάτες του. 
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ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΧΡΥΣΑ ΚΑΡΟΖΗ 
 

1-11-2004          

 

-Γιαγιά πότε γεννήθηκες; 
-Το 1923, 12 ∆εκεµβρίου 

-Από πού κατάγεσαι; 
-Από τα Αθήκλα Κορινθίας 
-Στην Αθήνα πότε ήρθες; 
-Το 1946 

-Έµεινες αµέσως στο Γαλάτσι;                     
-Έµεινα στην Κεραµικού 1 στην Πειραιώς 
-Πότε µετακόµισες στο Γαλάτσι; 
-Το 1947 

-Πώς ήταν το Γαλάτσι τότε; 
-Σκέτα βουνά. Εγώ έζησα µε δυο γειτόνους όλους κι όλους 
-Υπήρχαν δρόµοι; 
-Υπήρχαν αλλά ήταν χωµατόδροµοι. Εµείς τους φτιάξαµε µε τα χέρια µας. Πετάγαµε τις πέτρες. 
-Νερό είχατε; 
-Ούτε νερό, ούτε φως. Με λάµπες και µε γκαζιέρες. Το νερό το κουβαλούσαµε από την Τράλλεων απέναντι από 

του Παπαδόγιαννη και δε µας δίνανε όλες τις φορές. Μας έδιωχναν και πηγαίναµε πιο µακριά µε δυο τενεκέδες 
στο χέρι.. Νερό φέραµε το 1957. 
-Το σπίτι πώς το απέκτησες; 
-Τότε ήταν «εκτός σχεδίου» και ήρθαµε Μεγάλη Τετάρτη. Εµείς το χτίζαµε και µετά έρχονταν και µας το 

γκρέµιζαν. Το 1960 µπήκε στο σχέδιο και µπορέσαµε να ησυχάσουµε. Το 1968 βάλαµε ηλεκτρικό. Συγκοινωνία 

είχαµε στην Αγία Βαρβάρα. Εκεί πηγαίναµε για τον ηλεκτρικό και το τραµ. Εκκλησία δεν είχαµε και πηγαίναµε 
στον Άγιο Αντώνη στο Β΄νεκροταφείο. Σχολείο τα παιδιά µου πήγαιναν στ6ο 101

ο
 ∆ηµοτικό κοντά στον Αγ. 

Αντώνη. Το χειµώνα ήταν δύσκολα γιατί τα παιδιά γέµιζαν λάσπες, γίνονταν µούσκεµα και κρύωναν. 

-Πώς ζεσταινόσασταν; 

-Mε γκαζιέρες και πυρήνα δηλ. αυτό που έµενε από την πολτοποιηµένη ελιά όταν πέρναµε το λάδι. Στέγνωνε και 
το χρησιµοποιούσαµε για καύσιµο. Μετά πήραµε σόµπες µε πετρέλαιο. Μαγειρεύαµε και µε γκαζιέρες. Όταν 
πλέναµε, ανάβαµε φωτιά στην αυλή κάθε Σάββατο και βάζαµε τα καζάνια µε στάχτη (αλισίβα), γιατί τότε δεν 

υπήρχαν απορρυπαντικά. Τηλέφωνο βάλαµε το 1965. 

-Πώς διασκεδάζατε; 

       
-Η διασκέδασή µας ήταν πολύ ωραία. Μαζευόµασταν πολλές οικογένειες – είχαν έρθει κι άλλες – και βάζαµε 
ρεφενέ. ∆ηλαδή ο καθένας έβαζε το µερίδιό του και γλεντάγαµε µέχρι το πρωί στις αυλές ή αν έκανε κρύο στα 

σπίτια. Πότε στο ένα σπίτι και πότε στο άλλο. Από το 1955 αρχίσαµε να πηγαίνουµε σε φτωχικές ταβερνούλες. 
Επίσης πηγαίναµε σινεµά και θέατρο. Σινεµά πηγαίναµε στον Άγιο Λουκά. 

-Ψωµί αγοράζατε ή ζυµώνατε; 
-Εγώ ζύµωνα. Υπήρχαν και φούρνοι, αλλά µακριά στον Αγ. Αντώνη. 
-Γιατροί; 
-Είχαµε γιατρούς και στη γειτονιά υπήρχε παιδίατρος. 
-Υπήρχαν πρόβατα; 

-Έρχονταν λίγα για βοσκή. Είχαµε όµως υψικάµινους που έφτιαχναν ασβέστη. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. Νέστορα Χατζούδη, Γενικό Γραµµατέα 
(Οµάδα συνέντευξης από τους ∆ηµήτρη Χαρισιάδη, Εβίτα Παπαντωνάκου, ∆ηµήτρη Κότσια, Φίλιππο, Κίµωνα, 

Σπύρο) 

1.ΠΟΤΕ ΕΓΙΝΕ ∆ΗΜΟΣ ΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ;     Το 1964 

2.ΠΟΙΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ;   Οι γειτονιές του Γαλατσίου είναι: Κρητικά, 
Λαµπρινή, Περιβόλια, Καραγιαννέικα, Μενιδιάτικα, Ακτηµόνων 

3.ΓΙΑΤΙ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΑΝ ΕΤΣΙ;   Τα Κρητικά, που είναι και το σχολείο σας, επειδή οι περισσότεροι από 

αυτούς που πρωτοκατοίκησαν εκεί ήταν από την Κρήτη. Η Λαµπρινή επειδή η έκταση αυτή ανήκε στην  
ψυχοκόρη του Βεïκου, την Λαµπρινή. Τα Περιβόλια επειδή εκεί υπήρχαν πολλά περιβόλια µε λαχανικά, δέντρα 
και λουλούδια. Τα Καραγιαννέικα από το όνοµα του ιδιοκτήτη της περιοχής. Τα  Μενιδιάτικα επειδή εκεί είχαν 

κτήµατα και τα κατοίκησαν Μενιδιάτες. Η συνοικία Ακτηµόνων  επειδή είχαν µικρά κτήµατα και κατοικούσαν 
εκεί ακτήµονες, δηλαδή γεωργοί, εργάτες της γης. 

4.ΠΟΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ 

∆ΡΟΜΩΝ;   Στην αρχή αποφάσιζαν οι κάτοικοι που 

έδιναν στους δρόµους ονόµατα που τους θύµιζαν τον τόπο 

καταγωγής τους ή ονόµατα που ήταν  εµπνευσµένα από τη 
φύση, τα συναισθήµατά τους, την ιστορία, τους πολιτικούς. 
Αργότερα την απόφαση έπαιρνε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

µετά από προτάσεις των κατοίκων. Στο τέλος οι προτάσεις 
του ∆ηµ. Συµβουλίου πηγαίνουν στο Συµβούλιο 
Περιφέρειας για έγκριση και καταχώριση. Το ίδιο 

συµβαίνει και µε τις περιπτώσεις µετονοµασίας των 
δρόµων, όπως για παράδειγµα θα ακολουθηθεί αυτή η 
διαδικασία για  να αλλάξει το όνοµα της οδού Ε. Κουρτίου 

σε Νίκου Ξυλούρη, µετά από πρόταση κατοίκων και 
∆ηµοτικών Συµβούλων, επειδή σ’αυτό το δρόµο έµενε ο σπουδαίος αυτός τραγουδιστής. 
5.ΠΩΣ, ∆ΗΛΑ∆Η ΤΙ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΥΠΟΨΙΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ∆ΩΣΕΤΕ ΟΝΟΜΑ Σ’ ΕΝΑ ∆ΡΟΜΟ; 
   Όπως σας είπα και πριν, βλέπουµε τις προτάσεις που υπάρχουν και ψηφίζουµε. 
6.ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ; 

   Βέβαια, πολλά από τα ονόµατα  δείχνουν  την ιστορία µιας γειτονιάς, από πού ηρθαν οι πρώτοι κάτοικοι. Το 
ίδιο συµβαίνει  όπως είπαµε και µε τα ονόµατα των γειτονιών. 
7.ΥΠΑΡΧΕΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ;  Ναι, υπάρχουν δυο 

γραµµές από το σταθµό του ηλεκτρικού σιδηρόδροµου στην Αγ. Βαρβάρα για τις γειτονιές του Γαλατσίου, που 

λειτουργούν µε σύµβαση που έχει κάνει ο ∆ήµος µε τον ΟΑΣΑ.. Επίσης στο συγκοινωνιακό πρόγραµµα του 
λεκανοπεδίου Αττικής έχει προβλεφτεί γραµµή του µετρό για το Γαλάτσι  που θα ακολουθεί τη διαδροµή 

Πανεπιστηµίου-Αλεξάνδρας-Κυψέλη-Παλιό Τέρµα-Γαλάτσι. 
8.ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΩΝ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ;  

Βεβαίως, έχει παρθεί η απόφαση από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο. 

9.ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ 

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΑΣ;   Έχει υπογραφεί σύµβαση ανάµεσα στο ∆ήµο, την 
ένωση ∆ήµων και τον οργανισµό Αθήνα για να γίνει 
αναδάσωση και να δηµιουργηθούν χώροι αναψυχής. 
10.ΤΙ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΜΙΝΙ 
ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ;   Έχει χαρακτηριστεί 
νεότερο βιοµηχανικό µνηµείο, είναι διατηρητέο και θα γίνει 
Πολιτιστικό Κέντρο. 

11.ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΜΑΣ ∆ΩΣΕΤΕ 

ΠΑΛΙΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ 

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ;  Βεβαίως. Για χάρτες και οτιδήποτε σχετικό µπορείτε να ζητήσετε ότι θέλετε από την Τεχνική 

Υπηρεσία του ∆ήµου. Για φωτογραφίες δεν έχουµε ακόµα µεγάλο αρχείο, παρά ότι έχει δηµοσιευθεί στον τοπικό 
τύπο που τις έχετε κι εσείς. Ίσα ίσα, θα ζητούσαµε τη βοήθειά σας για να το εµπλουτίσουµε και µε αυτές που θα 

βρείτε εσείς από τους κατοίκους που πηγαίνετε για συνέντευξη. 
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
 

Α 
Αγ. Γλυκερίας 

ΑΓΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ  

    Ονοµαστή εκκλησία του Γαλατσίου, όπου παλιότερα συγκεντρώνονταν τα 

διάφορα επαγγελµατικά σωµατεία (σινάφια) της Αθήνας και γιόρταζαν τους 
προστάτες Αγίους τους. Χτίστηκε το 1590 από την Οσία Φιλοθέη και για 

παραπάνω από 300 χρόνια χρησιµοποιήθηκε σαν παρθεναγωγείο, µοναστήρι και 
κρυφό σχολειό. Γκρεµίστηκε το 1927 για να οικοδοµηθεί στην ίδια θέση ο 
σηµερινός ναός 

 

Αγ. ∆ηµητρίου 

ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
         Ο άγιος µεγαλοµάρτυρας ∆ηµήτριος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και έζησε κατά τους χρόνους του 
Αυτοκράτορα ∆ιοκλητιανού και του Τετράρχη Γαλερίου Μαξιµιανού (284-305µ.Χ),  εποχή κατά την οποία έγινε 
φοβερός διωγµός κατά των χριστιανών.      Ήταν επιφανέστατο µέλος της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης, ∆ούκας 
της πόλης και Στρατηγός όλης της Θεσσαλίας.  Ο ∆ηµήτριος που κατάγονταν  από  ευσεβή οικογένεια,  δε 
φοβήθηκε από τα  διατάγµατα  των  αυτοκρατόρων  και  συνέχισε  να  κηρύττει  τον  ευαγγελικό  λόγο, 

οδηγώντας στην  πίστη  πολλούς ειδωλολάτρες. Όταν ο Μαξιµιανός έµαθε για την χριστιανική δράση του  

∆ηµητρίου διέταξε  να  συλληφθεί και να οδηγηθεί µπροστά του. Εκτελέστηκε µαρτυρικά. 
 

Αγ. Ειρήνης 
ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 

    Ο δρόµος αυτός πήρε το όνοµά του από την οµώνυµη εκκλησία. Ονοµαζόταν παλιότερα Πανουργιά προς τιµή 
του κλεφταρµατωλού και Φιλικού ∆ηµήτρη Πανουργιά. 
 

Αγ. Σπυρίδωνος 
ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ 

        Στο Γαλάτσι υπάρχουν δύο οδοί µε αυτό το όνοµα: η µια βρίσκεται στη Λαµπρινή χωρίς να υπάρχει 
εκκλησία και η άλλη στα Περιβόλια όπου 

υπάρχει η οµώνυµη εκκλησία. Η οδός αυτή 
λεγόταν παλαιότερα Αχιλλέως. 
                                                                                                                       

Αγ. Αναργύρων                                                                                                                      

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 
    Μάρτυρες της χριστιανικής θρησκείας, 
καταγόµενοι από την Αραβία. Τα ονόµατά τους 
ήταν Κοσµάς και ∆αµιανός. Περιόδευαν τις 

διάφορες πόλεις και εξασκούσαν δωρεάν, «αναργύρως» το ιατρικό επάγγελµα, ενώ ταυτόχρονα δίδασκαν το 

χριστιανισµό. Αποκεφαλίστηκαν στα τέλη του 4ου αι. Η οδός αρχίζει από το Γαλάτσι και συνεχίζεται στο ∆ήµο 

Αθηναίων. Παλαιότερα το τµήµα της στο Γαλάτσι λεγόταν ∆ιηάνειρας  από τη µυθική σύζυγο του Ηρακλή. 

 
 

Αετοράχης 
 ΑΕΤΟΡΑΧΗ 
     Ορεινό χωριό κοντά στο Μπιζάνι στα Γιάννενα Στην περιοχή έγιναν 

πολλές µάχες στον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο µε πιο αποφασιστική για τους 
Έλληνες αυτή της 29

ης
 Νοεµβρίου 1912  που συνέβαλε στην πολιορκία του 

Μπιζανίου και την απελευθέρωση των Ιωαννίνων  στις 21 Φεβρουαρίου 
1913.   

 

1975 
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Αετοφωλιάς 
ΑΕΤΟΦΩΛΙΑ 

     Ονοµασία υψώµατος που βρίσκεται στην περιοχή  Γαλατσίου-Κυψέλης. Αναφέρεται σε πολλά έγγραφα της 
εποχής της Τουρκοκρατίας 
 
Αθηναίων 

ΑΘΗΝΑΙΟΙ 
    Οι κάτοικοι της αρχαίας και της νεότερης Αθήνας, αλλά και οι καταγόµενοι από εκεί. 
 
Αιγίνης 
ΑΙΓΙΝΑ  

    Το νησί των Φιστικιών όπως είναι γνωστό αφού κατακλύζεται από φυστικόδεντρα και φυσικά έχει µεγάλη 
παραγωγή. Αρχαία ναυτική δύναµη µε την ονοµασία Οινώνη ή Οινώη πρωτοκατοικήθηκε την 5η χιλιετία π.Χ. 

από φυλές της Πελοποννήσου. Επειδή όµως ήταν µέλος της Αµφικιτιονίας της Επταπόλεως από τον 8ο-7ο αιώνα 

π.Χ. έγινε ανταγωνίστρια µε την Αθήνα και πλούτισε µε το εµπόριο και την βιοµηχανία µετάλλων, αρωµάτων 
και αγγείων. Όπως προείπαµε ήταν µεγάλη ναυτική δύναµη και έτσι ίδρυσε αποικίες και κυκλοφόρησε πρώτη 
από όλες τις πόλεις της Ελλάδος το δικό της νόµισµα. Η παρακµή της ξεκίνησε µε την παράδοσή της στους 
Αθηναίους το 455 π.Χ. και µετά την παίρνουν οι Σπαρτιάτες, οι Μακεδόνες, οι Ρωµαίοι και οι Τούρκοι. Το 1828 

έγινε προσωρινή πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους µετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους, 
όταν ο Καποδίστριας εγκατέστησε σε αυτήν την έδρα της κυβέρνησής του την οποία έπειτα µετέφερε στο 

Ναύπλιο. Το σηµερινό της όνοµα οφείλεται στην νύµφη Αίγινα ή οποία κατά την µυθολογία ήταν η µητέρα του 

πρώτου βασιλιά του νησιού του Αιακού και ήταν καρπός του ερωτά της µε τον ∆ία. Γεµάτη ιστορικά κτίρια, 

γραφικά χωριουδάκια πνιγµένα στο πράσινο, δεκάδες κάτασπρα εκκλησάκια µε γαλάζιους θόλους. Οι περίπατοι 
στα σοκάκια της πόλης είναι µια µαγεία και τα νεοκλασικά σπίτια προκαλούν εντύπωση στους επισκέπτες της.. 
     

Αιγοσθενών 

ΑΙΓΟΣΘΕΝΕΣ 
    Στον όµορφο κόλπο του Κορινθιακού, όπου ο σηµερινός οικισµός του Πόρτο Γερµένο, σώζεται ένα από τα 
καλύτερα διατηρηµένα µνηµεία της κλασσικής αρχαιότητας. Πρόκειται για την ακρόπολη και τα τείχη των 

αρχαίων Αιγοσθένων, όπου λατρευόταν ο µάντης και θεραπευτής Μελάµπους 
    Η οδός αυτή στο Γαλάτσι αποτελεί συνέχεια της οµώνυµης οδού του ∆ήµου Αθηναίων. 

 

Αισχύλου 

ΑΙΣΧΥΛΟΣ 
     Ο αρχαιότερος και ίσως αξιολογότερος από τους πολλούς ποιητές που έγραψαν για τα Μεγάλα ∆ιονύσια. Το 

όνοµά του καθώς και οι τίτλοι των έργων του µας είναι γνωστά από το πλήθος των καταλόγων που συντάχθηκαν 
στην αρχαιότητα.  

    Γεννηµένος γύρω στα 525 π.Χ υπήρξε γνωστός σε όλη του τη ζωή σαν καλός στρατιώτης, καλός πολίτης και 
ποιητής. Πολέµησε στο Μαραθώνα και στη Σαλαµίνα και πέθανε στα 456 π.Χ κατά τη διάρκεια µιας επίσκεψής 
του στις Συρακούσες. Υπολογίζεται ότι έγραψε 80~90 έργα, από τα οποία σώζονται 7 πλήρη κείµενα και 
πολυάριθµα αποσπάσµατα.  

    Όλα τα έργα του Αιοχύλου είναι έργα δυνατά, µεγαλειώδη και σε έξοχο στίχο. Μετά το θάνατό του, 

ξαναπαίχτηκαν πολλές φορές, αν και κατά κανόνα µόνο καινούρια έργα παίζονται στα ∆ιονύσια. Ακόµη και 
οήµερα, τα έργα του Αισχύλου είναι διάσηµα και παίζονται συχνά σε µετάφραση  
 

Αιτωλικού 

ΑΙΤΩΛΙΚΟ 

Κωµόπολη του νοµού Αιτωλοακαρνανίας κοντά στο Μεσολόγγι. Είναι χτισµένη σε ένα νησάκι στη 
λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού και συνδέεται µε την ξηρά  µε δυο πέτρινες γέφυρες. Εκεί 
δικάστηκε ο Καραϊσκάκης όταν κατηγορήθηκε για εσχάτη προδοσία από τον Μαυροκορδάτο. Υπέστη µεγάλες 
καταστροφές  κατά την πολιορκία του Μεσολογγίου το 1826 και απελευθερώθηκε το 1829. 

 
Ακτηµόνων 

ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ 

    Η οδός ονοµάστηκε έτσι γιατί βρίσκεται στην οµώνυµη γειτονιά του Γαλατσίου που ιδρύθηκε από τον  
οµώνυµο Συνεταιρισµό των πρώτων ακτηµόνων οικιστών. Το τµήµα της από την οδό Αφαίας µέχρι την οδό 

∆ρυοπίδος στα Τουρκοβούνια, λεγόταν παλαιότερα Καρούσου, από το όνοµα κτηµατία της περιοχής. 
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Αλαµάνας 
ΑΛΑΜΑΝΑ 

   Όνοµα του ποταµού Σπερχειού  που πηγάζει από τον Τυµφρηστό και χύνεται στον Μαλιακό κόλπο. Στη 

διαδροµή του δέχεται τα νερά και άλλων ποταµών, όπως Ασωπού, Μαυρονερίου, Βίστριζα, και Γοργοποτάµου. 

Η λαϊκή ονοµασία του είναι Αλαµάνα, προερχόµενη ίσως από τις αλυκές που υπήρχαν στην εκβολή του, δηλαδή 
Αλατοµάνα – Αλαµάνα. Στο γεφύρι της έγινε στις 23 Απριλίου 1821 η περίφηµη µάχη ανάµεσα στους Έλληνες 
και τους Τούρκους όπου αιχµαλωτίστηκε ο Αθανάσιος ∆ιάκος και βρήκε µαρτυρικό θάνατο. 

 

Αλιάρτου 

ΑΛΙΑΡΤΟΣ 

        Πόλη του Ν. Βοιωτίας µε πληθυσµό 3.500 κατοίκους. Αποτελεί το βαµβακοπαραγωγικό κέντρο όλου του 

νοµού. Έχει το όνοµα της αρχαίας πόλης, που ήταν πατρίδα του Κέκροπα και της Αλκµήνης. Το 395π.Χ. πέθανε 
στην Αλίαρτο ο Λύσανδρος, όταν οι Σπαρτιάτες πολιορκούσαν την πόλη. Από την αρχαία πόλη σώζονται ερείπια 

από την ακρόπολη, τµήµα του πολυγωνικού τείχους µε τον πύργο της και τµήµα του θεάτρου. 

 

Αλκυόνης 
ΑΛΚΥΟΝΗ  

    Το όνοµα του δρόµου προέρχεται από την µυθική Αλκυόνη, κόρη του θεού Αιόλου (θεού των ανέµων) που 

µεταµορφώθηκε σε πουλί από τον ∆ία (πατέρα των θεών και των ανθρώπων). Ο ∆ίας όρισε 14 µέρες 
καλοκαιρίας µεσα στο χειµώνα (αλκυονίδες µέρες) για να επωάζει ανενόχλητη τα αυγά της.   
    Ο δρόµος είναι µεγάλος και ευρύχωρος, 
γι’αυτό για πολλά χρόνια γινόταν εδώ η 

λαϊκή αγορά κάθε Πέµπτη πρωί.  Στην 
κορυφή της ανηφόρας της Αλκυόνης 
βρίσκεται ένας ναός, η Αγία Ειρήνη, ένα 

πάρκο και σχολεία (δηµοτικό, γυµνάσιο και 
λύκειο).  Η οδός  Αλκυόνης είναι 
µονόδροµος, µε αρκετές πολυκατοικίες, 
µονοκατοικίες και ένα-δύο µαγαζιά 

(ψιλικατζίδικα και συνεργεία αυτοκινήτων). Κοντά (απέναντι) από τη λεωφόρο  Βείκου υπάρχουν δυο 
supermarkets, το παxνιδάδικο Comfuzio  και το supermarket Βερόπουλος. Υπάρχουν και δυο παιδικές χαρές κοντά 

στο σπίτι µου.     

 
Άλσους Αγ. Σπυρίδωνος 
ΑΛΣΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 
    Βρίσκεται στα Καραγιαννέικα και πήρε το όνοµά του από το αλσύλιο που υπάρχει εκεί κοντά, στη 

διασταύρωση των οδών Αγ. Σπυρίδωνος (πρώην Αχιλλέως ) και Κερκύρας. Παλαιότερα ήταν πολύ µεγαλύτερο 
και περιλάµβανε τον παρακείµενο ναό . 

 

Άλτεως 
ΑΛΤΙΣ  
    Το όνοµα του είναι συνδεδεµένο µε τους αρχαίους Ολυµπιακούς αγώνες. Από τον ιερό ελαιώνα Άλτις στην 

Ολυµπία κοβόταν ο «κότινος», το στεφάνι που ήταν η ανώτερη τιµή και διάκριση για κάθε Ολυµπιονίκη 

 
Αµαλιάδας 
ΑΜΑΛΙΑ∆Α 
    Η Αµαλιάδα είναι πόλη της Πελοποννήσου στον Ν Ηλείας. ΄Έδρα οµώνυµου ∆ήµου µε 21.000 (απογραφή 

2001) κατοίκους. δώ θα καταφτάσουν και πολλοί των προσφύγων της Μικρασιατικής καταστροφής του 1922.. 
     Κάθεται στους πρόποδες του αρχαίου Αλισσαίου λόφου, ενώ µπροστά της απλώνεται ο πλουσιότατος σε 
βλάστηση κάµπος της «Κοίλης  (εύφορης)Ήλιδας», όπως ο Όµηρος την ονοµάζει. 
     Παλαιότερα µε τη σταφίδα ως πηγή πλούτου, τώρα εξ αιτίας του µεγάλου αρδευτικού  έργου του Πηνειού, µε 
τις δυναµικές καλλιέργειες (γνωστά τα καρπούζια και οι πατάτες Αµαλιάδας, στην Ελλάδα και τον κόσµο) και 
τις ελιές, τα εσπεριδοειδή, τα κηπευτικά κ.τ.λ. Αυτά προσδιορίζουν και την µορφή ενασχόλησης των κατοίκων 
της. Παράλληλα µε την γεωργική ανάπτυξη υπάρχουν και µονάδες επεξεργασίας  (τυποποίησης και µεταποίησης 
«ΚΥΚΝΟΣ» κ.α.) προϊόντων και ανάπτυξη αστικών επαγγελµάτων. 
 

 



 33

 

Αµισού 

ΑΜΙΣΟΣ 

     Αρχαία παράλια πόλη του Πόντου, αποικία των Μιλησίων, η σηµερινή Σαµψούντα.. Κατά τους βυζαντινούς 
χρόνους ήταν το µεγαλύτερο λιµάνι στον Εύξεινο Πόντο. Το 14

ο
 αι. καταστράφηκε από τους Τούρκους. Οι κατά 

καιρούς διωγµοί των ελλήνων κατοίκων της (1908 κ.λ.π.) τους ανάγκασαν να ζητήσουν καταφύγιο στην Ελλάδα. 
 

Αναγεννήσεως 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

     Η αναδηµιουργία, η ανάπλαση και, µεταφορικά, η επανάκτηση ευνοϊκών ιδιοτήτων κ.λ.π. Στην ιστορία ως 
«Αναγέννηση» χαρακτηρίζεται η πνευµατική και καλλιτεχνική δραστηριότητα που εκδηλώθηκε µε βάση τα 

αρχαία πρότυπα στην Ιταλία κατά το 14
ο
-16

ο
 αι. και εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη ∆υτική Ευρώπη. 

     Οι οδοί µε αυτό το όνοµα που υπάρχουν σε διάφορους ∆ήµους τιµούν την  αναγέννηση της περιοχής που 
πραγµατοποιήθηκε ή ελπίζεται να πραγµατοποιηθεί.  
 

Ανδριτσαίνης 
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ 
    Η Ανδρίτσαινα είναι ένα γραφικό ορεινό χωριό της Ηλείας κοντά στα όρια µε την Αρκαδία και δυτικά της 
Καρύταινας, µε καλντερίµια και όµορφα αρχοντικά και πέτρινα σπίτια. Περιβάλλεται από καταπράσινο και 
µαγευτικό τοπίο. Το χωριό αναπτύχθηκε στην περίοδο της Φραγκοκρατίας στον 12ο-13ο αιώνα και αναφέρεται 
στο Χρονικό του Μορέως.      Στο Γυµνάσιο της Ανδρίτσαινας λειτουργεί αξιόλογη βιβλιοθήκη µε έγγραφα του 

απελευθερωτικού αγώνα καθώς και λαογραφικό µουσείο. Σε απόσταση 15 χιλιοµέτρων από την Ανδρίτσαινα 

στην περιοχή Βάσσες, βρίσκεται ο ναός του Επικούρειου Απόλλωνα.  
 
Ανδρούτσου Οδ. 

ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ 

    Ο Οδυσσέας γεννήθηκε το 1788 στις Λιβανάτες. ΄Ηταν γιος του αρµατωλού διάσηµου κλέφτη Ανδρέα 

Ανδρούτσου. Στα τέσσερά του χρόνια έµεινε ορφανός από πατέρα. Η µητέρα του αναγκάστηκε να παντρευτεί 
για δεύτερη φορά. Από το γάµο της αυτό, απόκτησε άλλους τέσσερις γιους και µία κόρη. Τη γυναίκα του την 

έλεγαν Ελένη. Ήταν ένας από τους πιο ένδοξους αρχηγούς του '21. Φυσιογνωµία πολυσύνθετη και ισχυρή. 

Γενναίος µε ασυναγώνιστο στρατιωτικό πνεύµα και µοναδική διοικητική ικανότητα. Πολυµήχανος, σαν τον 
συνονόµατό του οµηρικό βασιλιά, είχε µια ευφυία που τη θαύµαζαν όσοι ξένοι τον γνώριζαν. Παράλληλα όµως, 
ήταν αυταρχικός και φιλοχρήµατος.  

 

Ανθέων 

ΑΝΘΕΩΝ 

    Τα άνθη οµορφαίνουν το περιβάλλον. Το όνοµα αυτό το έχουν πολλοί δρόµοι όπου γενικά υπάρχουν πολλά 
φυτά και λουλούδια. 

 

Ανοίξεως 
ΑΝΟΙΞΗ 
    Η εποχή του έτους (Μάρτιος-Μάιος), που ανθίζουν τα φυτά και αναγεννιέται η φύση. Θεωρήθηκε από παλιά 

σαν αρχή της ζωής και νίκη πάνω στο θάνατο. 
 
Ανταίου 

ΑΝΤΑΙΟΣ 

    Γίγαντας, γιος του Ποσειδώνα και της Λιβύης και βασιλιάς της Λιβύης. Είχε τεράστια δύναµη και γι’ αυτό 

προκαλούσε σε µάχη τους ξένους που περνούσαν από τη χώρα του. Σύµφωνα µε το µύθο νικήθηκε από τον 
Ηρακλή. 

 

Απειράνθου 

ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ 

     Κοινότητα της Νάξου, κέντρο εξορύξεως της σµύριδας. Στην περιοχή υπάρχουν πολλά κτίσµατα της 
βυζαντινής εποχής και της Φραγκοκρατίας.    
  
 

 



 34

 

Απόλλωνος 
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 

    Ο Απόλλωνας ανήκει στη δεύτερη γενιά των Ολύµπιων θεών. Είναι καρπός της ερωτικής σχέσης του ∆ία µε τη 
Λητώ και αδερφός της Άρτεµης.     Ο Απόλλωνας ήταν γενικά ο θεός της µουσικής και της ποίησης. Γι' αυτό 

προέδρευε πάνω στον Ελικώνα, στους αγώνες των Μουσών. Επιπλέον, ήταν θεός και της µαντικής. Πίστευαν ότι 
εµπνέει τόσο τους µάντεις όσο και τους ποιητές. Επίσης ήταν θεός ποιµενικός που οι έρωτές του µε τις Νύµφες 
και τους νέους που έγιναν λουλούδια τον συνέδεαν µε τη βλάστηση και τη φύση. Ήταν ακόµη θεός πολεµιστής 
που µε τα τόξα και τα ολόχρυσα βέλη του µπορούσε να στείλει από µακριά την εκδίκησή του.     Τα ιερά ζώα τα 

αφιερωµένα στον Απόλλωνα ήταν ο λύκος και το ελάφι. Από τα πουλιά ο κύκνος, ο γύπας και το κοράκι που από 

το πέταγµά τους έπαιρναν χρησµούς. Τέλος, από τα θαλάσσια ζώα το δελφίνι, που το όνοµά του θύµιζε τους 
∆ελφούς, το κυριότερο ιερό του Απόλλωνα. Η δάφνη ήταν το κατεξοχήν ιερό φυτό του θεού.     Ο Απόλλωνας 
ήταν η προσωποποίηση του φωτός και του ήλιου. Αντιπροσώπευε τις καλές τέχνες, τη µουσική και την ποίηση, 

που τόσο πολύ λάτρεψαν και καλλιέργησαν οι αρχαίοι Έλληνες.  

Αργοστολίου 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  
    Το τρίτο ασφαλέστερο αγκυροβόλιο-φυσικό λιµάνι στο χώρο της Μεσογείου και η πρωτεύουσα του Νοµού 

Κεφαλληνίας και Ιθάκης  
  Ανιχνεύοντας την ιστορική διαδροµή της πόλης, διαπιστώνουµε ότι διαδραµάτιζε από τους προϊστορικούς 
χρόνους ένα σηµαντικό ρόλο στην ζωή του νησιού και της περιοχής του Ιονίου λόγω του ασφαλούς 
αγκυροβολίου που παρείχε. Το 370 π.χ. χάνουµε την συνέχιση της ιστορίας της. Από το 1500 έως και το 1757 

έχουµε την µακραίωνη Βενετική κυριαρχία. Τότε πρωτεύουσα του νησιού γίνεται το Κάστρο του Αγίου 

Γεωργίου και εγκαθίσταται εκεί η Γενική ∆ιοίκηση των Βενετών αξιωµατικών. Το Αργοστόλι ήταν τότε ένα 

µικρό ψαροχώρι µε λίγα σπίτια ψαράδων και αποθήκες ξυλείας και άλλων εµπορευµάτων που έρχονταν από την 
Βενετία ή από την απέναντι ηπειρωτική ακτή της Ελλάδας. Με την αύξηση του εµπορίου, η θέση και η σηµασία 
του λιµανιού του Αργοστολίου τους αναγκάζουν να µεταφέρουν εκεί την πρωτεύουσα του νησιού το 1757. 

     Η πόλη του Αργοστολίου καταστράφηκε κατά καιρούς από σεισµούς µε κορύφωση τον Αυγουστιάτικο 
σεισµό του 1953 όπου η πόλη ισοπεδώθηκε. Χάρη στην Κεφαλονίτικη αποφασιστικότητα η πόλη ανορθώθηκε 
για να αποτυπώσει ξανά σήµερα την τοπική αρχιτεκτονική αισθητική. Σήµερα φιλοξενεί µεγαλοπρεπή κτίρια 

όπως το θέατρο Κέφαλος, το Αρχαιολογικό Μουσείο, την Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη, το Ιστορικό - Λαογραφικό 

Μουσείο, το ∆ικαστικό Μέγαρο. Σπουδαίο µνηµείο είναι και η λιθόκτιστη, αψιδωτή γέφυρα µήκους 900 περίπου 
µέτρων, που άρχισε να κτίζεται το 1811 και συνδέει τις δύο πλευρές του κόλπου του Αργοστολίου.  

 

Αριάδνης 
ΑΡΙΑ∆ΝΗ 

    Πρόσωπο της µυθολογίας µας, κόρη του βασιλιά της Κρήτης Μίνωα και της Πασιφάης.Εµφανίζεται στο 

προσκήνιο την εποχή που ο Αθηναίος ήρωας Θησέας έφθασε στη Κρήτη µε σκοπό να απαλλάξει την πατρίδα 
του από το βαρύ φόρο που πλήρωνε στον Μίνωα . Πράγµατι, ο ισχυρός βασιλιάς της  Κνωσσού είχε υποχρεώσει 
τους Αθηναίους να στέλνουν κάθε χρόνο 7 αγόρια και άλλα τόσα κορίτσια , που τα έκλεινε στον Λαβύρινθο και 
που γίνονταν τροφή για το τέρας που κατοικούσε εκεί, για τον Μινώταυρο δηλαδή. Η Αριάδνη ερωτεύθηκε το 

βασιλόπουλο και το βοήθησε να εκπληρώσει την αποστολή του. Το συµβούλευσε λοιπόν για τον τρόπο 

αντιµετώπισης του Μινώταυρου και το σπουδαιότερο,του έδωσε ένα µίτο, ένα νήµα δηλαδή , µια κλωστή που θα 
τον οδηγούσε έξω από τον Λαβύρινθο, µετά τον φόνο του Μινώταυρου. Ξετυλίγοντας το µίτο,όσο θα 

προχωρούσε µέσα στο δαιδαλώδες κτίριο, θα µπορούσε να τον ακολουθήσει κατά τον γυρισµό του µαζεύοντας 
τον απλώς.Και αυτό έκανε ο Θησέας,βρίσκοντας εύκολα το δρόµο του γυρισµού, κάτι που θα ήταν αδύνατο 
χωρίς το µίτο αυτό. Κι από τότε η έκφραση “ο µίτος της Αριάδνης” σηµαίνει τον τρόπο αντιµετώπισης µιας 
πολύπλοκης και δύσκολης κατάστασης.     Φυσικά η Αριάδνη δεν µπορούσε να παραµείνει στην Κρήτη µετά τη 

βοήθεια που πρόσφερε στον Θησέα.∆ραπέτευσε λοιπόν µαζί του και γυρνώντας στην Αθήνα σταµάτησαν λίγο 
στη Νάξο για να ξεκουραστούν και να ανεφοδιαστούν σε τρόφιµα . Εκεί ο Θησέας , την ώρα που η Αριάδνη 
κοιµόταν την εγκατέλειψε και άνοιξε πανιά µε τους συντρόφους του για την Αθήνα, αφήνοντας µόνη τη γυναίκα 

που του έσωσε τη ζωή.     ∆εν είναι σίγουρο γιατί ο Θησέας έδειξε τόση αγνωµοσύνη , επειδή οι παραδόσεις 
γύρω από τον µύθο αυτό και οι αρχαίοι συγγραφείς δεν συµφωνούν για την αιτία. Μερικοί αναφέρουν πως ο 
Θησέας εγκατέλειψε την Αριάδνη µε τη θέληση του και πως µετά εµφανίστηκε ο θεός ∆ιόνυσος. Άλλοι πάλι 
υποστηρίζουν πως ο ίδιος ο θεός ∆ιόνυσος ήταν ερωτευµένος µε την Αριάδνη  και παρουσιάστηκε στη Νάξο 

στον Θησέα προστάζοντας τον να σαλπάρει αφήνοντας στο νησί την Αριάδνη. Όπως και νάχουν τα πράγµατα η 

Κρητική βασιλοπούλα έµεινε µε τον ∆ιόνυσο και κάποιοι λένε πως παντρεύτηκαν κιόλας. Για γαµήλιο δώρο ο 
∆ιόνυσος της χάρισε ένα στεφάνι χρυσαφένιο που είχε φτιάξει ο µεγαλύτερος τεχνίτης ,ο θεός Ήφαιστος.Ύστερα 
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την µετέφερε στον Όλυµπο χαρίζοντας της την αθανασία και αργότερα την µεταµόρφωσε την σε αστέρι.      Η 

Αριάδνη σε µερικά νησιά του Αιγαίου ( Νάξος,Πάρος,∆ήλος) λατρευόταν σαν θεά , όπως και στην Κρήτη, την 
πατρίδα της.Από εκεί η λατρεία της µεταφέρθηκε σε όλη σχεδόν την Ελλάδα ,φτάνοντας µέχρι και την Ιταλία. Η 

λατρεία της συνδεόταν µε εκείνη του ∆ιονύσου. Αλλά σε κάθε τόπο που λατρευόταν υπήρχαν και τοπικές 
παραδόσεις, που άλλαζαν αρκετά από µέρος σε µέρος. Γενικά µπορούµε να πούµε πως οι γιορτές προς τιµήν της 
συνδέονταν µε τον ερχοµό της άνοιξης ,ενώ υπήρχαν πένθιµα και χαρούµενα στοιχεία σε αυτές. Το ίδιο 
συνέβαινε και µε τις εορτές προς τιµήν του ∆ιονύσου,από όπου γεννήθηκαν η τραγωδία και η κωµωδία, οι δύο 

µεγαλύτερες εκφράσεις της χαράς και της λύπης. Αλλά και οι καλλιτέχνες εµπνεύστηκαν από τη γυναίκα αυτή, 

που εγκατέλειψε τιµές και πλούτη για χάρη του έρωτα,συναντώντας κατόπιν την περιφρόνηση και την προδοσία. 

Λογοτέχνες,ζωγράφοι και γλύπτες την τίµησαν και την ύµνησαν, έτσι όπως κανείς δεν έπραξε όσο ζούσε. 
 

Αριστοτέλους 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
    Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε το 384 π.Χ. Ήταν γυιός ενός θεραπευτή. Όταν ήταν νέος ήταν πολύ περίεργος γιά 

διάφορα πράγµατα. Έκανε πολλές ερωτήσεις. Γιατί τα πράγµατα είναι έτσι όπως είναι; Πως ξέρουµε αυτά που 

ξέρουµε; Φαίνονται απλές ερωτήσεις αλλά συχνά οι απαντήσεις σε απλές ερωτήσεις δεν είναι απλές.   Ο 

Αριστοτέλης συχνά αποκαλείται ο πατέρας της Βιολογίας. Έγραψε για τα φυτά και τα ζώα. Οργάνωσε τις 
παρατηρήσεις του µε τρόπο ανάλογο αυτού που χρησιµοποιούµε σήµερα. Έγραψε επίσης για πολιτική και 
διακυβέρνηση, θρησκεία, παιδεία, φιλοσοφία, βιολογία, φυσική, µαθηµατικά και αστρονοµία. Ο Αριστοτέλης 
ήταν δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του φηµισµένου Μακεδόνα που κατέκτησε και σχεδόν ένωσε τον 
τότε γνωστό κόσµο. Ο Αριστοτέλης  πέθανε το 322 π.Χ. 

 

Αριστοφάνους 
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ 
    Γεννήθηκε στην Αθήνα και µεγάλωσε τα χρόνια που ξεκίνησε για την Αθήνα και τους κατοίκους της µία 

εποχή ειρήνης και άνθισης υπό τον Περικλή (ειρήνη µε Σπάρτη και Περσία), η οποία κράτησε µέχρι την έναρξη 

του εικοσαετούς πελοποννησιακού πολέµου το 431 π.Χ. Έγραψε τις πρώτες κωµωδίες του µε ψευδώνυµα. Από 

τα συνολικά 44 σατιρικά έργα που συνέγραψε έχουν διασωθεί 11, από αυτά τα 9 στα χρόνια του 
πελοποννησιακού πολέµου.     Ο κόσµος ιδεών του Αριστοφάνη ήταν µάλλον συντηρητικός και οι πολιτικές και 
φιλοσοφικές προτιµήσεις του έκλιναν προς την ολιγαρχία και την παλαιότερη φιλοσοφία.  

   Τα έργα του Αριστοφάνη είχαν σηµαντική επίδραση σε µεταγενέστερους συγγραφείς, ιδιαίτερα σε 'Αγγλους 
σατιρικούς του 17ου και 18ου αιώνα. 

 

Αρκεσίνης 
ΑΡΚΕΣΙΝΗ 
    Η Αρκεσίνη ήταν µια απ' τις τρεις αρχαιότερες πόλεις της Αµοργού µε τον πύργο της Αγίας Τριάδας έργο του 

4ου π.Χ. αιώνα, αθέατο από τη θάλασσα. Πιστεύεται ότι, ο Πύργος αυτός αποτελούσε ένα από τα Κάστρα της 
αρχαίας Αρκεσίνης που προστάτευε τους κατοίκους από κάθε είδους επιδροµές. 
 

Αρµονίας 
ΑΡΜΟΝΙΑ 
     Μυθική κόρη του Άρη και της Αφροδίτης που εκπροσωπεί  την ηθική, πολιτική και κοινωνική τάξη. 
 

Αρσινόης 
ΑΡΣΙΝΟΗ 

    Θεότητα που λατρευόταν στην Πελοπόννησο και ιδιαίτερα στη Μεσσηνία. Ήταν κόρη του Λευκίππου, 
βασιλιά της Μεσσηνίας, και µητέρα του Ασκληπιού και της Εριώτιδος. 
 

Αρτέµιδος 
ΑΡΤΕΜΙΣ  

     H Άρτεµη είναι µια από τις παλαιότερες, πιο περίπλοκες αλλά και πιο ενδιαφέρουσες µορφές του ελληνικού 

πανθέου. Κόρη του ∆ία και της Λητώς, δίδυµη αδερφή του Απόλλωνα, βασίλισσα των βουνών και των δασών, 
θεά του κυνηγιού, προστάτιδα των µικρών παιδιών και ζώων.   Μια από τις πιο αγαπηµένες ενασχολήσεις της 
Άρτεµης ήταν το κυνήγι. Γυναίκα δραστήρια, ορµητική και ευκίνητη, η ελεύθερη και αεικίνητη θεά διοχέτευε το 

µεγαλύτερο µέρος της ενεργητικότητάς της στην αναζήτηση και καταδίωξη θηραµάτων στα βουνά. 

Συνοδευόµενη από δροσερές και όµορφες νύµφες και περιστοιχισµένη από άγρια κυνηγόσκυλα, έτρεχε γύρω 
από λίµνες, ποτάµια, λιβάδια και βουνά προκειµένου να απαντηθεί µε άγρια κυρίως ζώα. Ντυµένη µε λιτό 

ελαφρύ ρούχο και εφοδιασµένη µε τον κατάλληλο για την περίσταση εξοπλισµό ριχνόταν µε ενθουσιασµό και 
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µανία σ' αυτό που κυρίως την ενδιέφερε. Αδάµαστη, σκληρή κι αγέρωχη, δεινή γνώστρια της τοξευτικής τέχνης 
και πολύ ικανή δροµέας και κυνηγός, επιδίδονταν µε πάθος στο κυνήγι.      Ένα από τα βασικότερα γνωρίσµατα 
της Άρτεµης ήταν η καθολική της κυριαρχία στη φύση. Ήµερα και άγρια ζώα, ψάρια στα νερά και πουλιά στον 
αέρα ήταν όλα τους κάτω από την προστασία της.       Ως θεά και προστάτιδα της φύσης η Άρτεµη θεωρούνταν 
υπεύθυνη τόσο για τη γεωργία όσο και για την κτηνοτροφία. Περιοχές που τη λάτρευαν και την τιµούσαν 
ανελλιπώς είχαν πάντα εύφορη γη, κατάσπαρτα χωράφια, πλούσια συγκοµιδή και ζώα υγιή και γόνιµα. Αντίθετα, 
όσες από τις περιοχές δεν τηρούσαν σωστά τις υποχρεώσεις τους απέναντί της και επιπλέον παρέβλεπαν την 
ύπαρξή της, είχαν να αντιµετωπίσουν την εκδικητική οργή και µανία της. 
 

Αρχιµήδους 
ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ  

     Ο µέγιστος µαθηµατικός, φυσικός και µηχανικός της αρχαιότητας και ένας από τους µεγαλύτερους 
µαθηµατικούς εγκεφάλους όλων των αιώνων Γεννήθηκε το 287π.Χ και πέθανε το 212 π.Χ. στις Συρακούσες.     
Αφοσιώθηκε σε τέτοιο βαθµό στις θεωρητικές επιστηµονικές µελέτες, ώστε, σύµφωνα µε όσα γράφει ο 

Πλούταρχος, είχε λησµονήσει και την τροφή και παρέλειπε την περιποίηση του σώµατος. Ο ίδιος µας λέει ότι 
κάποτε µέσα στο λουτρό, από την υπερχείλιση του νερού που εκτόπιζε το σώµα του, συνέλαβε τη λύση του 

προβλήµατος του σχετικού µε τη γνησιότητα του χρυσού στεφάνου του Ιέρωνα πήδησε από το λουτρό, σαν 
άνθρωπος που κυριεύεται από θεϊκή µανία, και βάδιζε στους δρόµους φωνάζοντας "εύρηκα" (αρχή Αρχιµήδη).  
 

Αστέρων 

ΑΣΤΕΡΕΣ 

    Τα .άστρα  και οι αστερισµοί που βλέπουµε στον ουρανό τη νύχτα. 

 

Αυξεντίου Γρ. 

ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

     Ελληνοκύπριος ήρωας του Κυπριακού Αγώνα από τη Λύση. ‘Ήταν υπαρχηγός της ΕΟΚΑ . Σκοτώθηκε 
ύστερα από ηρωικό αγώνα που κράτησε 11 ώρες κοντά στη Μονή Μαχαιρά. 

 
Αφαίας 
ΑΦΑΙΑ 

    Αρχαιότατη θεότητα της Κρήτης , κόρη του ∆ία, η οποία κατά τη µυθολογία κατέφυγε στην Αίγινα. Εκεί 
υπάρχει περίφηµος ναός της του 5ου αιώνα π.Χ. που σώζεται σε αρκετά καλή κατάσταση. 

 

Αχιλλέως 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
    Ο µεγαλύτερος ήρωας του Τρωικού πολέµου και ένας από τους µεγαλύτερους ολόκληρης της µυθολογίας µας. 
Ήταν γιος του Πηλέα και της Θέτιδας και γεννήθηκε στη Φθία της Θεσσαλίας. Η µητέρα του προσπάθησε να τον 
κάνει αθάνατο όταν ήταν µικρός και κρατώντας τον από τη φτέρνα τον βούτηξε στα νερά της Στύγας. Έτσι όλο 
του το κορµί έγινε αθάνατο, εκτός από τη φτέρνα του απ' όπου τον κρατούσε η µητέρα του. Σύµφωνα µε µια 

άλλη εκδοχή η Θέτιδα τον ακουµπούσε πάνω στη φωτιά, για να δει πιο από τα µέλη του θα καιγόταν, σηµάδι ότι 
δεν ήταν αθάνατο. Αυτό γινόταν κρυφά από τον Πηλέα, µέχρις ότου την είδε κάποια στιγµή και νοµίζοντας ότι η 
µητέρα του ήθελε να τον κάψει, την έδιωξε από το παλάτι του και η Θέτις δεν πρόλαβε να τον κάνει όλο 
αθάνατο. Ύστερα ο πατέρας του τον παρέδωσε στον Κένταυρο Χείρωνα να τον µεγαλώσει.Κοντά στον 
Κένταυρο µεγάλωσε ο Αχιλλέας µαθαίνοντας πολλά πράγµατα, µεγαλώνοντας έγινε πολύ δυνατός στο κορµί, 
άφταστος κυνηγός, γρήγορος σαν τον αγέρα και ανέπτυξε επίσης πλούσια ηθικά χαρίσµατα. Επειδή όµως η µάνα 

του ήξερε πως ο Αχιλλέας θα σκοτωνόταν στον τρωικό πόλεµο, προσπάθησε να τον κρύψει για να γλυτώσει. 
Έτσι τον έντυσε γυναικεία ρούχα και τον έστειλε στο βασιλιά της Σκύρου Λυκοµήδη να κρυφτεί. Όταν όµως 
κηρύχθηκε ο πόλεµος, οι Αχαιοί ήξεραν πως δεν υπήρχε περίπτωση να πέσει η Τροία, αν δεν συµµετείχε και ο 

Αχιλλέας. Για να τον αποκαλύψει λοιπόν ο Οδυσσέας, σκαρφίστηκε ένα τέχνασµα. Ντύθηκε έµπορος και µε 
γυναικεία ρούχα για εµπόρευµα πήγε στο παλάτι του βασιλιά. Μαζεύτηκαν οι κόρες του βασιλιά και 
περιεργάζονταν τα ρούχα, αλλά ανάµεσα σ  ́αυτά ο Οδυσσέας είχε κρύψει ένα σπαθί. Μόλις το είδε ο Αχιλλέας 
το άρπαξε και έτσι αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του. Πήγε λοιπόν µαζί µε τον Οδυσσέα, αφήνοντας στο παλάτι, 
µικρό παιδί το γιο του Νεοπτόλεµο που είχε αποκτήσει µε τη κόρη του βασιλιά την ∆ηϊδάµεια. Η µάνα του τον 
παρακαλούσε να µην πάει στον πόλεµο, αλλά αυτός της είπε πως προτιµούσε τη δόξα του πολεµιστή και όχι την 

ντροπή του κρυµµένου. Στην Αυλίδα, ο Αχιλλέας συγκρούστηκε για πρώτη φορά µε τον Αγαµέµνονα. Ο 

τελευταίος είχε καλέσει την κόρη του Ιφιγένεια για να την παντρέψει τάχα µε τον Αχιλλέα, αλλά ο αληθινός 
σκοπός του ήταν να την θυσιάσει στην Άρτεµη. Έτσι όταν αποκαλύφθηκε η αλήθεια ο Αχιλλέας ήταν έτοιµος να 

πολεµήσει γι' αυτήν, αλλά η Ιφιγένεια τον απέτρεψε, γιατί δέχτηκε να θυσιαστεί. Η έχθρα όµως ανάµεσα στους 
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δύο άνδρες παρέµεινε. Και στον ένατο χρόνο του πολέµου εκδηλώθηκε µε καταστροφικά αποτελέσµατα για τους 
Έλληνες. Ο Αγαµέµνονας αναγκάσθηκε να δώσει πίσω στον πατέρα της την σκλάβα του Χρυσηίδα, κόρη του 
Χρύση, ιερέα του Απόλλωνα, που είχε στείλει θανατικό στους Αχαιούς. Ο Αγαµέµνονας τότε απαίτησε να πάρει 
σαν σκλάβα του τη Βρισηίδα, που είχε δοθεί, λάφυρο πολέµου στον Αχιλλέα. Βαθιά προσβεβληµένος ο 

Αχιλλέας αποσύρθηκε µε τους Μυρµιδόνες του στα καράβια, απειλώντας τους Αχαιούς να σαλπάρει για την 

πατρίδα του. Μάταια οι Αχαιοί τον παρακαλούσαν µε πρεσβείες και δίνοντας του πίσω τη Βρησηϊδα να 
ξαναπολεµήσει, γιατί οι Τρώες τους νικούσαν και ήταν σχεδόν έτοιµοι να κάψουν τα καράβια τους. Μόνο ο 

θάνατος του αδελφικού του φίλου, του Πάτροκλου, τον έπεισε να λάβει µέρος στον πόλεµο για να τον εκδικηθεί.          
Ο Ήφαιστος του έφτιαξε καινούργια όπλα και µανιασµένος ο Αχιλλέας όρµησε στη µάχη θερίζοντας τους 
Τρώες. Κι όταν συνάντησε τον Έκτορα, τον σκότωσε και αφού τον έδεσε στο άρµα του τον γύρισε τρεις φορές 
γύρω από τα τείχη της Τροίας, από πάνω από τα οποία οι Τρώες έβλεπαν το καµάρι τους να βασανίζεται και 
νεκρός. Όταν όµως ο βασιλιάς της Τροίας, ο Πρίαµος, του ζήτησε αυτοπροσώπως το πτώµα του γιου του γα να 

το θάψει µε τιµές, ο Αχιλλέας θυµήθηκε το γέρο πατέρα του και του το έδωσε, συµφωνώντας κιόλας να 
τηρήσουν δώδεκα µέρες ανακωχή, για να τιµήσουν το νεκρό οι Τρώες όπως του έπρεπε.          Όταν ξανάρχισε ο 

πόλεµος, ο Αχιλλέας συνέχισε να σκοτώνει Τρώες και συµµάχους τους που είχαν πάει να τους βοηθήσουν, όπως 
την Αµαζόνα Πενθεσίλεια, τον Μέµνονα, το βασιλιά των Αιθιόπων. Στο τέλος όµως ο χρησµός εκπληρώθηκε 
και ο Πάρις, µε τη συµβουλή του Απόλλωνα, σηµάδεψε τον Αχιλλέα στη φτέρνα και κατάφερε να τον σκοτώσει. 
Στην Τροία έστησαν βωµό όπου τον τιµούσαν κι έκαναν θυσίες, όπως ο Μ. Αλέξανδρος  όταν ξεκινούσε την 
εκστρατεία του εναντίον των Περσών. 

 

Β 
Βαλαωρίτου 

ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

     Αξιόλογος, για την εποχή του, ποιητής, µε σηµαντική παράλληλη πολιτική δραστηριότητα, ο Αριστοτέλης - 
Μόσχος Βαλαωρίτης γεννήθηκε στη Λευκάδα την 1η Σεπτεµβρίου του 1824.      Γενικά, θα µπορούσε κανείς να 

πει πως η περίπτωση του Βαλαωρίτη χαρακτηρίζεται από µια ιδιοφυία που δεν µπόρεσε να δώσει αρµονικό 
αποτέλεσµα. Από τη µιά η ποιητική του αίσθηση, πολύ κοντά (υπερβολικά ίσως) στις επιταγές του ροµαντισµού, 

από την άλλη η εντονότατη πολιτική ανησυχία του κι ένα µαχητικό εθνικό ιδεώδες συγκρούστηκαν τελικά, παρά 

εναρµονίστηκαν. Μολονότι στην εποχή του ο Βαλαωρίτης κατάφερε να εκφράσει ένα συλλογικό εθνικό πνεύµα 
µε επιτυχία καί να θεωρηθεί από το ευρύ κοινό "εθνικός ποιητής", µολονότι κατάφερε να επηρεάσει αρκετούς 
σύγχρονους καί µεταγενέστερους ποιητές, τα βαρυφορτωµένα ποιήµατα του δεν άντεξαν στον χρόνο, παρά σε 
µικρά µέρη τους, που ακόµη καί σήµερα καταδεικνύουν ένα πνεύµα ευαίσθητο καί ανήσυχο που εκφράζεται µε 
µια µεγαλορρηµοσύνη κάποτε γοητευτική 
 

Βαλτετσίου 

ΒΑΛΤΕΤΣΙ 
    Μικρός ορεινός οικισµός, µε 110 περίπου κατοίκους. Βρίσκεται στην επαρχία Μαντινείας του νοµού 
Αρκαδίας, νοτιοδυτικά της Τρίπολης. Το Βαλτέτσι έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 

από τις δύο µεγάλες νικηφόρες µάχες που έγιναν στα περίχωρά του. 

 
Βαρδουσίων 
ΒΑΡ∆ΟΥΣΙΑ 
    Ορεινό συγκρότηµα της Στερεάς Ελλάδας στη ∆ωρίδα (2.450 µ.), σηµαντικό ορειβατικό κέντρο. 

 
Βάσσου Γ. 

ΒΑΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

   Παλαιός κάτοικος και κτηµατίας της περιοχής Γαλατσίου, που είχε εκτάσεις στην περιοχή που βρίσκεται η 
οδός. Παλαιότερα ονοµαζόταν οδός Χρυσαετών. 

 

Βεïκου Λεωφόρος 

   
                                                                                                                                                      1975                            
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ΒΕΪΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
    Σουλιώτης οπλαρχηγός, αγωνιστής του 1821. Πολέµησε στο Σούλι, στο Μεσολόγγι κι αλλού και σκοτώθηκε 
στη µάχη του Αναλάτου στην Αττική. Η λ. Βεϊκου λεγόταν παλαιότερα Οµορφοκκλησιάς από την οµώνυµη 

ιστορική εκκλησία που βρίσκεται στην περιοχή, όνοµα που χρησιµοποιείται και σήµερα. 

 
Βενιζέλου Ελ. 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

    Έλληνας πολιτικός. Γεννήθηκε το 1864 στις Μουριές της Κρήτης και πέθανε στο Παρίσι το 1936. Αφού 

σπούδασε νοµικά στην Αθήνα, εγκαταστάθηκε στην Κρήτη, όπου ασχολήθηκε µε την πολιτική και αναδείχθηκε 
σε µεγάλη πολιτική φυσιογνωµία, χάρη στη ρητορική του δεινότητα. Ηγήθηκε στην Επανάσταση του Θερισού, 

εξανάγκασε σε παραίτηση τον πρίγκιπα Γεώργιο και προχώρησε στην ένωση 

της Κρήτης µε την Ελλάδα. Το 1908 οργάνωσε ένοπλο συλλαλητήριο και 
κήρυξε την ανεξαρτησία του νησιού. Το 1910 έρχεται στην Αθήνα, ιδρύει το 

Κόµµα των Φιλελευθέρων και κερδίζει τις εκλογές. Αναθεωρεί το Σύνταγµα, 

ανασυγκροτεί τη δηµόσια διοίκηση και την οικονοµία και εξοπλίζει τις 
ένοπλες δυνάµεις. Πρωθυπουργός της χώρας κατά τον Α΄και τον Β΄ 
Βαλκανικό Πόλεµο (1912-1913), στη διάρκεια των οποίων διπλασιάστηκε η 
ελληνική επικράτεια. Υποστηρικτής της εισόδου της Ελλάδας στον 

Α΄Παγκόσµιο Πόλεµο στο πλευρό της Αντάντ, ήρθε σε ρήξη για το λόγο 
αυτό µε τον βασιλιά Κωνσταντίνο τον Α  ́που ήταν οπαδός της "ουδετερότητας" απέναντι στους εµπολέµους. Με 
το κίνηµα της ∆ηµοκρατικής Άµυνας το 1916, σχηµάτισε Προσωρινή Κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη, προκάλεσε 
την εκθρόνιση του Κωνσταντίνου Α  ́µε παρέµβαση της Αντάντ και έβαλε την Ελλάδα στον πόλεµο στο πλευρό 

της Εγκάρδιας Συνεννόησης (1917). Εκπροσώπησε την Ελλάδα στις διαπραγµατεύσεις που κατέληξαν στη 
Συνθήκη των Βερσαλλιών (1919). Χάρη στον πολυετή διπλωµατικό αγώνα του παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα, 

µε τη συνθήκη των Σεβρών (1920), η Ανατολική Θράκη, η περιοχή της Σµύρνης, η Ίµβρος και η Τένεδος. Έχασε 
τις εκλογές του Νοεµβρίου του 1920 και επανήλθε µετά την κατάρρευση του Μικρασιατικού Μετώπου. Το 1923 

υπέγραψε µε την Τουρκία την συνθήκη της Λωζάνης, που αποτελούσε το άδοξο τέλος της Μεγάλης Ιδέας. Τον 
Ιανουάριο του 1924 εκλέγεται Πρωθυπουργός, αλλά διαφωνεί µε την ανακήρυξη της Αβασίλευτης ∆ηµοκρατίας 
χωρίς δηµοψήφισµα και φεύγει για το Παρίσι. Επανέρχεται στις εκλογές του 1928 και επανεκλέγεται. Στις 
εκλογές του 1932 χάνει την πλειοψηφία, ενώ στις 6 Ιουνίου 1934 γίνεται δολοφονική απόπειρα εναντίον του. 
Τον Μάρτιο του 1935 συµµετέχει σε αποτυχηµένο ανατρεπτικό κίνηµα και καταφεύγει στο Παρίσι. Ταυτόχρονα 

καταδικάζεται από έκτακτο στρατοδικείο σε θάνατο. Στις 18 Μαρτίου 1936 πεθαίνει και η σορός του 

µεταφέρεται στα Χανιά, όπου και τάφηκε στην τοποθεσία Ακρωτήρι. 
 
Βρούτου 

ΒΡΟΥΤΟΣ 

     Ρωµαίος πολιτικός που γεννήθηκε το 85 π.Χ στη Ρώµη και πέθανε το 42 π.Χ. στους Φιλίππους. Ο Καίσαρας 
του εµπιστεύτηκε την κυβέρνηση της Γαλατίας των Άλπεων, αυτός όµως συνωµότησε εναντίον του, µαζί µε τον 
Κάσσιο και τον σκότωσαν. Νικήθηκε στους Φιλίππους από τον Οκταβιανό και αυτοκτόνησε. Η προσωπικότητά 

του έχει εµπνεύσει πολλούς συγγραφείς όπως τον Σαίξπηρ (Ιούλιος Καίσαρ), τον Αλιφιέρι και τον Λεοπάρντι. 
 
Βυζαντίου 

ΒΥΖΑΝΤΙΟ 

     Με τον όρο Βυζάντιο εννοούµε το κράτος που δηµιουργήθηκε στα ανατολικά εδάφη της ρωµαϊκής 
αυτοκρατορίας, µε πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Πρέπει να γίνει κατανοητό εξ αρχής, ότι κράτος µε την 
επωνυµία αυτή δεν υπήρξε ποτέ καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορικής διαδροµής του, αλλά είναι δηµιούργηµα 

των µοντέρνων ιστορικών. Οι ίδιοι οι υπήκοοι του κράτους αυτού, θεωρούσαν τους εαυτούς τους ως Ρωµαίους 
και ο αυτοκράτορας είχε τον επίσηµο τίτλο « Εν Χριστώ Βασιλεύς των Ρωµαίων ». Αυτό σηµαίνει πως οι 
λεγόµενοι βυζαντινοί αισθάνονταν οι κληρονόµοι της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας και οι συνεχιστές της. Από την 
αίσθηση αυτή προέρχεται και το όνοµα Ρωµιοσύνη και η επωνυµία Ρωµιοί, µε την οποία αυτοπροσδιορίζονται οι 
έλληνες ακόµη και σήµερα. 
 
Βυτίνης 
ΒΥΤΙΝΑ 

    Το παραδοσιακό χωριό της Βυτίνας, χτισµένο µέσα στα έλατα σε υψόµετρο 1000 µέτρων, βρίσκεται στο 
κέντρο του νοµού Αρκαδίας, απέχει από την Τρίπολη 41 χιλιόµετρα και έχει περίπου 800 κατοίκους.  
    Σήµερα η Βυτίνα εξελίσσεται σε ορεινό θέρετρο. Οι εξαιρετικές κλιµατολογικές της συνθήκες σε συνδυασµό 



 39

µε την οµορφιά του παραδοσιακού της χωριού, αποτελούν πρόκληση για τον επισκέπτη.   

Περίπου 10 χιλιόµετρα από τη Βυτίνα, βρίσκεται το σήµερα ακατοίκητο ιστορικό χωριό Λιµποβίτσι. Το χωριό 
αυτό ήταν η γενέτειρα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και µέχρι σήµερα σώζονται ερείπια του σπιτιού του. Οι 
κρυστάλλινες πηγές και η άγρια φύση δίνουν στο µέρος αυτό µια ιδιαίτερη οµορφιά.  

6 χιλιόµετρα βόρεια της Βυτίνας βρίσκεται η Μονή Κερνίτσας που στα χρόνια της Τουρκοκρατίας λειτούργησε 
σαν κρυφό σχολειό. Επίσης κοντά στη Βυτίνα βρίσκεται το παραδοσιακό χωριό Βαλτετσινίκο, κυριολεκτικά 
πνιγµένο στα έλατα. 

 

 

Γ 
Γαλάκηδων 

ΓΑΛΑΚΗ∆ΩΝ 

     Η οικογένεια Γαλάκη ή Γαλάτση, µια από τις διαπρεπέστερες της Αθήνας την εποχή της Τουρκοκρατίας, που 

είχε µεγάλα κτήµατα στην περιοχή που κατά µια εκδοχή πήρε αργότερα το όνοµά της. Οι Γαλάκηδες πήραν 
µέρος στον Αγώνα του 1821 και µέλος της σκοτώθηκε στην πολιορκία της Ακρόπολης το 1821. Γνωστότερο 
µέλος της οικογένειας είναι ο Συµεών Γαλάκης, ο οποίος διορίστηκε το 1833 από την Αθηναϊκή Κοινότητα για 

να καταγράψει και να εκτιµήσει τα ακίνητα της Αθήνας, που θα µεταβίβαζαν οι Αθηναίοι στο βασιλέα (δηλ. το 

κράτος) αν γινόταν δίκαιη εκτίµηση. Το σπίτι του βρισκόταν στον Άγιο Θωµά (σήµερα στην Άνω Κυψέλη). 
 

Γαλατσίου                                                                  

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΣ                                                     
     Η κεντρική λεωφόρος του Γαλατσίου που ξεκινάει από την Πατησίων και φτάνει µέχρι το Παλιό Τέρµα  

   
                                                                                                                                        Παλιό τέρµα, 1952, περιµένοντας πουλιά 

στην πλατεία όπου διασταυρώνεται µε τη λεωφόρο Βεϊκου. Η συνέχειά της ονοµάζεται Πρωτοπαπαδάκη. 

 

Γανυµήδου 

ΓΑΝΥΜΗ∆ΗΣ 
     Μυθικό πρόσωπο, γιος του Τρώα και της νύµφης Καλλιρόης, που σύµφωνα µε τους αρχαίους ήταν ο 

οµορφότερος νέος που γεννήθηκε πάνω στη Γη. Οι θεοί έµειναν έκθαµβοι από την οµορφιά του και ο ∆ίας 
µεταµορφώθηκε σε αετό, κατέβηκε στη Γη, άρπαξε το νέο και τον ανέβασε στον Όλυµπο. Εκεί τον έκανε 
οινοχόο του, δηλαδή του ανέθεσε να κερνάει νέκταρ τον ίδιο και τους υπόλοιπους θεούς. Έµεινε για πάντα 

όµορφος, µέχρι που ο ∆ίας τον µεταµόρφωσε σε αστερισµό, που σήµερα ονοµάζουµε Υδροχόο. 

 

Γερβίνου 
ΓΕΡΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟ∆ΕΦΡΕΙ∆ΟΣ 

     Γερµανός ιστορικός (1803-1871) που τα έργα του αποτελούν αξιόλογη συµβολή στην ιστορία του 19ου αι. 
Ανάµεσα στα άλλα, έγραψε µια οκτάτοµη ιστορία του 19

ου
 αι. στον 4

ο
 τόµο της οποίας εξιστορείται η 

Επανάσταση του 1821 µε αντικειµενικότητα και αµεροληψία.. 

 

Γιαννιτσών 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 
    Πόλη της ∆. Μακεδονίας στο νοµό Πέλλης, πεδίο επιχειρήσεων κατά το Μακεδονικό Αγώνα (1903-1908). 

Παλαιότερα υπήρχε  εκεί κοντά η οµώνυµη λίµνη, που αποξηράνθηκε το 1937. Στους ηρωικούς αγώνες γύρω 

από τη λίµνη, αναφέρεται η Πηνελόπη ∆έλτα στο βιβλίο της «Τα µυστικά του Βάλτου». 

 

Γιαννούλη 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

    Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης από την Κρήτη που διετέλεσε ∆ηµοτικός  Σύµβουλος Γαλατσίου. 
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Γιασεµιών 

ΓΙΑΣΕΜΙΑ 
    Γένος φυτών της οικογένειας των Ελαιοειδών. Έχει βλαστό αναρριχόµενο και άσπρα αρωµατικά άνθη. 

 

Γορτυνίας 
ΓΟΡΤΥΝΙΑ 
     Αρχαία πόλη χτισµένη στις όχθες του ποταµού Γόρτυνα (Αρκαδία). Η περιοχή ανασκάφτηκε το 1941 από τη 

Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή. Βρέθηκαν λείψανα κατοικιών και ο ναός του Ασκληπιού (περίπτερος δωρικός, 
εξάστυλος που χτίστηκε στα τέλη του 5ου π.Χ. αι.). Ακόµα στην περιοχή βρέθηκε και η ακρόπολη της Γόρτυνος 
µέσα στην οποία δεν υπήρχε κατοικία ή δηµόσιο κτίριο. 
 

Γρηγορίου 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε΄ 
      Από τους µεγαλύτερους πατριάρχες των τελευταίων αιώνων. Το κοσµικό του όνοµα ήταν Γεώργιος 
Αγγελόπουλος. Γεννήθηκε στη ∆ηµητσάνα Αρκαδίας το 1749. Σπούδασε στην Αθήνα, στη Σµύρνη και στην 

Πάτµο. Το 1775 ήταν βοηθός του µητροπολίτη Σµύρνης, τον οποίο διαδέχτηκε το 1785. Το 1797 εκλέχτηκε για 

πρώτη φορά πατριάρχης και πατριάρχευσε τρεις φορές (1797-1798, 1806-1808 και 1818-1821). Οι δύο πρώτες 
πατριαρχείες του έληξαν µε την εκθρόνισή του από τον σουλτάνο και η τρίτη µε τον απαγχονισµό του. Παρά το 
σύντοµο διάστηµα που πατριάρχευσε κατόρθωσε να αναδιαρθρώσει το πατριαρχείο και να ενισχύσει σηµαντικά 

το κύρος του. Παρόλο που καταδίκασε τις φιλελεύθερες ιδέες του Ρήγα και αποκήρυξε την Επανάσταση, 
θεωρήθηκε από τους Τούρκους υπεύθυνος για την εξέγερση. Το Πάσχα του 1821 καθαιρέθηκε και κρεµάστηκε 
στην κεντρική πύλη του πατριαρχείου. Από τότε η πύλη αυτή µένει κλειστή. Το πτώµα του σύρθηκε στους 
δρόµους και πετάχτηκε στη θάλασσα. Ένας κεφαλλονίτης καπετάνιος το µετέφερε στην Οδησσό, όπου τάφηκε 
µε µεγάλες τιµές. Το 1871 µεταφέρθηκε στην Αθήνα και τοποθετήθηκε στον µητροπολιτικό ναό. Εκατό χρόνια 
µετά το θάνατό του ανακηρύχτηκε Άγιος και ιεροµάρτυρας. 
 

 

 

∆ 
∆αβάκη 

∆ΑΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
     Έλληνας στρατιωτικός, ήρωας της µάχης της Πίνδου κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεµο. Γεννήθηκε στη 

Λακωνία το 1897. Σπούδασε στη Σχολή Ευελπίδων, την Ανωτάτη Σχολή Πολέµου και το Παρίσι. Πολέµησε 
στον Α΄Παγκόσµιο Πόλεµο (Σκρά και ∆οϊράνη) και στην µικρασιατική εκστρατεία. Το 1937 αποστρατεύτηκε µε 
το βαθµό του συνταγµατάρχη και το 1940 ανακλήθηκε και έγινε διοικητής µικρού αποσπάσµατος στην Πίνδο. 

Στην ιταλική εισβολή µε 2.000 άνδρες αντιµετώπισε τη µεραρχία των Αλπινιστών Τζούλια. Με ευφυείς ελιγµούς 
συγκράτησε τις ιταλικές δυνάµεις, µέχρι να φτάσουν οι ελληνικές ενισχύσεις. Συνελήφθει ως όµηρος από τις 
ιταλικές αρχές το ∆εκέµβριο του 1942 και πνίγηκε στην Αδριατική κατά τη µεταφορά του στην Ιταλία. 

 

∆ελφινακίων 
(Βλέπε σωστό ∆ΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ) 

 
∆ελφών 

∆ΕΛΦΟΙ  
    Στα µυκηναϊκά χρόνια στον µικρό οικισµό των ∆ελφών λατρευόταν η θεά Γη. Η ανάπτυξη του ιερού και του 

µαντείου αρχίζει τον 8ο π.Χ. αιώνα µε την πλήρη επικράτηση της λατρείας του Απόλλωνα. Κάτω από την 
προστασία και την διοίκηση της Αµφικτυονίας το ιερό εδραιώνει τον 6ο π.Χ. αιώνα την αυτονοµία του έναντι 
των διεκδικητών του (α΄ιερός πόλεµος), αυξάνει την πανελλήνια θρησκευτική και πολιτική επιρροή του, 

µεγαλώνει σε έκταση, αναδιοργανώνει τους Πυθικούς αγώνες και πλουτίζεται µε λαµπρά οικοδοµήµατα, 

αγάλµατα και άλλα αναθήµατα. Τον 3ο πΧ αιώνα κύριοι του ιερού γίνονται οι Αιτωλοί, τους οποίους 
αντικαθιστούν οι Ρωµαίοι το 191 π.Χ. Κατά την περίοδο της ρωµαϊκής κυριαρχίας οι ∆ελφοί άλλοτε 
λεηλατήθηκαν και άλλοτε ευνοήθηκαν από τους αυτοκράτορες. Με την επικράτηση της νέας θρησκείας το ιερό 

χάνει το πνευµατικό του νόηµα, και το 394 µ.Χ. κλείνει οριστικά µε διάταγµα του αυτοκράτορα Θεοδοσίου.     

Τα ερείπια των ∆ελφών ήρθαν στο φώς µε τις συστηµατικές ανασκαφές της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής, 
που άρχισαν το 1893 ύστερα από την επικύρωση διακρατικής δεκαετούς σύµβασης. Μετά την απαλλοτρίωση και 
την αποµάκρυνση του Καστριού, του χωριού που από τον Μεσαίωνα είχε κτισθεί στο χώρο του ιερού, καθώς και 
των τεράστιων επιχωµατώσεων που είχαν επισωρευθεί από τις κατολισθήσεις, αποκαλύφθηκαν τα ερείπια των 

µνηµείων που κοσµούσαν τα δύο τεµένη του Απόλλωνος και της Αθηνάς Προναίας. Βρέθηκαν πάνω από πέντε 
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χιλιάδες επιγραφές όλων των κατηγοριών, αγάλµατα, διάφορα έργα µικροτεχνίας και κοµµάτια του διάκοσµου 

των κτηρίων, εξαιρετικά έργα που εκπροσωπούν τα µεγάλα καλλιτεχνικά κέντρα της αρχαιότητας. Εκτός του 
τεµένους αποκαλύφθηκε το Στάδιο, το Γυµνάσιο, ο οικισµός των ∆ελφών και τα νεκροταφεία του.  

    Το µοναδικό µνηµείο που διέθετε το αρχαίο υλικό του για µια σχεδόν πλήρη αναστήλωση ήταν ο Θησαυρός 
των Αθηναίων που αποκαταστάθηκε το 1903-1906 από τους Γάλλους µε έξοδα του ∆ήµου Αθηναίων. Το 1959 η 

Αρχαιολογική Υπηρεσία διόρθωσε και συµπλήρωσε τις αποκαταστάσεις που είχαν γίνει στο βωµό των Χίων 
παλαιότερα έτη. H εµφάνιση των ερειπίων άλλαξε αισθητά από το 1938 και εξής µε τις µερικές αναστηλώσεις 
της Θόλου και του ναού του Απόλλωνα. Στη Θόλο η αποκατάσταση φτάνει έως την απόληξη της στέγης µε την 

µαρµάρινη σίµη. Στο ναό η αποκατάσταση µικρών τµηµάτων της βόρειας κρηπίδας, του βόρειου τοίχου, της 
ανατολικής κιονοστοιχίας και της επικλινούς πρόσβασης µας δίνουν µία εντύπωση του συνόλου.     Τα 
πολυάριθµα ευρήµατα απο το ιερό εκτίθενται στο Μουσείο ∆ελφών.  

 

∆ερµιδεσίου 

∆ΕΡΜΙ∆ΕΣΙΟ 

     ∆εν βρήκαµε πληροφορίες για αυτή την οδό. Πιθανόν να πρόκειται για κάποια πόλη ή χωριό της Μ. Ασίας. 
 

∆ερβενακίων 

∆ΕΡΒΕΝΑΚΙΑ 
     Χωριό στην Πελοπόννησο γνωστό από τις πολεµικές συγκρούσεις µεταξύ των δυνάµεων του Κολοκοτρώνη 

και του ∆ράµαλη που έγιναν από 26 ως 28 Ιουλίου 1822 στα στενά των ∆ερβενακίων. Αποτέλεσµα ήταν η 
ολοκληρωτική καταστροφή της τουρκικής στρατιάς (24.000 πεζοί, 6.000 ιππείς, 30.000 ηµίονοι και 50 καµήλες). 
Κατεβαίνοντας ο ∆ράµαλης για να πνίξει την Επανάσταση στην Πελοπόννησο, προσπάθησε να φτάσει στην 
Τρίπολη για να την έχει σαν ορµητήριο. Καθηλώθηκε στην πεδιάδα του Άργους και αναγκάστηκε να επιστρέψει 
στην Κόρινθο για να ανασυνταχθεί. Τον πρόλαβε όµως ο Κολοκοτρώνης στα στενά των ∆ερβενακίων µε 2.350 
πολεµιστές. Η ολοκληρωτική καταστροφή της στρατιάς του ∆ράµαλη, εδραίωσε την Επανάσταση στην 

Πελοπόννησο που καταλήφθηκε από τους Έλληνες, µέχρι την εποχή του Ιµπραήµ. 

 

∆ευκαλίωνος 
∆ΕΥΚΑΛΙΩΝ 
     Μυθικό πρόσωπο, πατέρας του Έλληνα, από τον οποίο γεννήθηκε η φυλή µας. Ήταν γιος του Προµηθέα και 
σύζυγος της Πύρρας, κόρης του Επιµηθέα. Είχε και ένα γιο ακόµη, τον Αµφικτύωνα και µια κόρη, την 
Πρωτογένεια. Με τη γυναίκα του ήταν οι µόνοι που σώθηκαν από τον κατακλυσµό που έστειλε ο ∆ίας για να 

εξαφανίσει το γένος των ανθρώπων. Ο ∆ευκαλίων σώθηκε γιατί ο Προµηθέας τον συµβούλεψε να φτιάξει ένα 

κιβώτιο και να κλειστεί σ’ αυτό µε την Πύρρα. Το κιβώτιο έµεινε στην κορφή του Παρνασσού όταν τα νερά 

αποτραβήχτηκαν στη θάλασσα. Για να ξαναγίνει το ανθρώπινο γένος ο ∆ίας πρόσταξε τον ∆ευκαλίωνα και την 
Πύρρα να πετούν πέτρες προς τα πίσω ενώ περπατούσαν. Κάθε πέτρα που έριχνε ο ∆ευκαλίωνας γινόταν άντρας 
και κάθε πέτρα της Πύρρας γινόταν γυναίκα. Ο ∆ευκαλίωνας έγινε βασιλιάς της Φθίας και απέκτησε µε την 

Πύρρα τα παιδιά που προαναφέραµε. 
 

∆ήλου 

∆ΗΛΟΣ 
    Η ∆ήλος βρίσκεται στην καρδιά των Κυκλάδων, µεταξύ της Μυκόνου, της Τήνου και της Σύρου και αποτελεί 
ένα στενό κοµµάτι γης από σχιστόλιθο, που προβάλλει γυµνό από χώµα στην επιφάνεια του αρχιπελάγους. Είναι 
ένας χαµηλός γεωλογικός σχηµατισµός µε το υψηλότερο τµήµα του να διαµορφώνεται από το όρος Κύνθος, στο 

µέσο περίπου του νησιού και µόλις 112 µ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Στο ταπεινό αυτό νησί κατά 

τη µυθολογία πρωτοήρθε στον κόσµο ο Απόλλων, ο θεός του φωτός, ο µέγιστος θεός των Ελλήνων. Εδώ 
κατέφυγε η Λητώ κυνηγηµένη από τη ζηλόφθονη Ήρα, για να φέρει στο φως το γιο του ∆ία, τον πιο όµορφο από 

τους αθανάτους. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι η ως τότε «άδηλος» Αστερία, όπως ονοµαζόταν πριν το νησί, 
επέπλεε στη θάλασσα. Με τη γέννηση του θεού, η «άδηλος» έγινε ∆ήλος δηλ. φανερή και πληµµύρισε φως και 
άνθη και κατά το θρύλο δέθηκε στο βυθό µε αδαµάντινες αλυσίδες. 
 

∆ιάκου Αθ. 

∆ΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
    Ηρωικός αγωνιστής και µάρτυρας της Επανάστασης του 1821. Γεννήθηκε στο χωριό Αρτοτίνα του νοµού 

Φωκίδας, το 1786. Ήταν εγγονός του περίφηµου αρµατολού της ∆ωρίδας Αθανάσιου Γραµµατικού. Σε ηλικία 12 

χρονών τον έστειλε ο πατέρας του Νικόλαος Γραµµατικός στο µοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου, για 
να διδαχτεί από κάποιο µοναχό την Οκτώηχο και το Ψαλτήριο. Εκεί χειροτονήθηκε διάκονος και κράτησε από 

τότε για επίθετό του τον ιερατικό του βαθµό (∆ιάκος). Ήταν διάκονος ακόµα, όταν κατά τη διάρκεια ενός γάµου 
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στην Αρτοτίνα πυροβόλησε στον αέρα µαζί µε άλλους χωρικούς που διασκέδαζαν. Από τους πυροβολισµούς 
εκείνους σκοτώθηκε ο γιος της Κουτσογιάννενας, από ισχυρή οικογένεια της Κωσταρίτσας, χωριού της ∆ωρίδας. 
Για το φόνο εκείνο θεωρήθηκε ένοχος ο ∆ιάκος, καταδιώχτηκε από το διοικητή του Λιδορικίου Φεράτ εφέντη 

και φυλακίστηκε. Την πρώτη νύχτα της φυλάκισής του δραπέτευσε και κατέφυγε στο "ληµέρι" του ακουστού 

στη ∆ωρίδα κλέφτη Τσαµ Καλόγερου. Λίγο αργότερα το απόσπασµα του Τσαµ Καλόγερου χωρίστηκε σε τρία 

µικρότερα αποσπάσµατα. Σ' ένα από αυτά έγινε αρχηγός ο ∆ιάκος. Στη σύσκεψη των οπλαρχηγών που κάλεσε ο 
Αλή πασάς στα Ιωάννινα, την εποχή που σκεφτόταν να επαναστατήσει εναντίον του σουλτάνου, πήγε και ο 

∆ιάκος ως εκπρόσωπος του αρµατολικιού ∆ωρίδας. Εκεί παρέµεινε και υπηρέτησε στη σωµατοφυλακή του Αλή 

πασά. Την εποχή εκείνη γνωρίστηκε και συνδέθηκε φιλικά µε τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Το 1816 ο Οδυσσέας 
Ανδρούτσος διορίστηκε αρµατολός της Λιβαδειάς και πήρε για πρωτοπαλίκαρό του το ∆ιάκο. Το έτος 1818 
µυήθηκαν και οι δύο στη Φιλική Εταιρεία και άρχισαν την προετοιµασία της Επανάστασης στη Λιβαδειά. Την 

απόφαση αυτή την πήρε µαζί µε τους επισκόπους Ταλαντίου Νεόφυτο και Άµφισσας Ησαΐα, σε σύσκεψη που 

έκαναν στο µοναστήρι του Οσίου Λουκά. Ο Χουρσίτ πασάς, που πολιορκούσε στα Ιωάννινα τον Αλή πασά, 
έστειλε τον Κιοσέ Μεχµέτ και τον Οµέρ Βρυώνη µε 9.000 άνδρες να καταπνίξουν την επανάσταση στη Στερεά 

Ελλάδα και έπειτα να προχωρήσουν στην Πελοπόννησο, για να µαταιώσουν τα σχέδια του Κολοκοτρώνη για την 

Τριπολιτσά. Ο κίνδυνος για την επανάσταση ήταν µεγάλος. Οι οπλαρχηγοί της Στερεάς Ελλάδας ∆ιάκος, 
Πανουργιάς και ∆υοβουνιώτης οχυρώθηκαν σε υψώµατα προς το όρος Οίτη και ο ∆ιάκος έπιασε θέση στο 
γεφύρι της Αλαµάνας, πάνω στον ποταµό Σπερχειό. Όταν φάνηκαν τα πολυάριθµα στρατεύµατα του Οµέρ 
Βρυώνη, οι άνδρες του Πανουργιά και του ∆υοβουνιώτη φοβήθηκαν και σκορπίστηκαν. Το ίδιο έκαναν και 
πολλοί από τους άνδρες του ∆ιάκου. Λίγα διαλεχτά παλικάρια έµειναν να αγωνιστούν µαζί του. Και όµως ο 
∆ιάκος δεν έφυγε. Θυµήθηκε ότι και ο Λεωνίδας άλλοτε, κάπου εκεί κοντά, δε φοβήθηκε τις µυριάδες των 
Περσών. Πολέµησε λοιπόν µε πρωτοφανή ανδρεία και ανέστησε τις παλιές ένδοξες ηµέρες των 300 του 

Λεωνίδα. Αγίασε µε το αίµα του άλλη µια φορά τον ιερό εκείνο τόπο, όπου οι προσκυνητές θαυµάζουν την 
παλιά και τη νέα ανδραγαθία των Ελλήνων. Οι άνδρες του ∆ιάκου σκοτώθηκαν όλοι. Ο ίδιος τραυµατισµένος 
στο δεξιό ώµο πιάστηκε αιχµάλωτος και οδηγήθηκε µπροστά στον Οµέρ Βρυώνη, ο οποίος θαύµασε την ανδρεία 

του. Ο Οµέρ Βρυώνης του πρότεινε να συνεργαστούν και του υποσχέθηκε τιµές και αξιώµατα, εκείνος όµως 
αρνήθηκε µε περιφρόνηση και οργή. Τότε οι πασάδες διέταξαν να θανατωθεί και µάλιστα µε τον πιο σκληρό 

τρόπο. Ο ∆ιάκος σουβλίστηκε στη Λαµία, στις 23 Απριλίου 1821. Τη στιγµή του µαρτυρίου του, βλέποντας την 
ανθισµένη φύση, είπε το συµβολικό δίστιχο:  

Για δες καιρό που διάλεξε ο χάρος να µε πάρει 
τώρα π' ανθίζουν τα κλαριά και βγάζ' η γη χορτάρι. 

Όταν ελευθερώθηκε η Ελλάδα, στήθηκε στη Λαµία προς τιµή του µαρµάρινος ανδριάντας του.  

∆ιδύµων 

∆Ι∆ΥΜΟΙ 
    Ζωδιακός αστερισµός. Οι κυριότεροι αστέρες είναι ο Κάστωρ και ο Πολυδεύκης. 
 

∆ιογένους 
∆ΙΟΓΕΝΗΣ Ο ΚΥΝΙΚΟΣ 
    Αρχαίος φιλόσοφος, ο οποίος ανήκε στη σχολή των Κυνικών. Καταγόταν από τη Σινώπη, µια πόλη στα νότια 

του Εύξεινου Πόντου, αλλά εξορίστηκε από αυτή σαν παραχαράκτης. Πήγε κατόπιν στην Αθήνα, έγινε µαθητής 
του Αντισθένη, του ιδρυτή της σχολής των Κυνικών και έζησε στην πόλη αυτή την υπόλοιπη ζωή του, εκτός από 
τα καλοκαίρια που πήγαινε και έµενε στην Κόρινθο.          Ο ∆ιογένης ήταν πολύ παράξενη ποσωπικότητα. 

Κυκλοφορούσε ξυπόλητος όλο το χρόνο, έµενε σε ένα πυθάρι και συχνά κρατούσε στα χέρια του ένα φανάρι, 
ακόµη και τις ηλιόλουστες µέρες, λέγοντας πως ψάχνει για κάποιον άνθρωπο. ∆εν έτρωγε συχνά και δεν 
φοβόταν κανένα. Όταν ο Μ. Αλέξανδρος στάθηκε εµπρός του λέγοντάς του να του ζητήσει ότι θέλει και αυτός 
θα εκπλήρωνε την επιθυµία του, ο ∆ιογένης του απάντησε να µην του στερεί αυτό που δεν µπορούσε να του 

χαρίσει, δηλαδή τον ήλιο, που του έκρυβε στέκοντας εµπρός του. Ο ∆ιογένης δίδασκε ότι µόνο γνωρίζοντας τον 
εαυτό µας γινόµαστε ευτυχισµένοι και η ζωή µας έχει νόηµα. Και ακόµα ότι η δυστυχία των ανθρώπων 
οφείλεται στο γεγονός πως δηµιουργούν πολλές περιττές ανάγκες, παραβλέποντας τα ουσιαστικά πράγµατα. 

 

∆ράµας 
∆ΡΑΜΑ 
    Πόλη και πρωτεύουσα του οµώνυµου νοµού, µε πληθυσµό 36.000 κατοίκους. Στην αρχαιότητα ήταν µικρός 
οικισµός και ονοµαζόταν ∆ύραµα. Στη ∆ράµα συγκεντρώνεται η αγροτική παραγωγή του νοµού και έτσι η πόλη 

αποτελεί το εµπορικό και βιοµηχανικό κέντρο της περιοχής. ∆ιαθέτει πολλά αξιοθέατα, όπως το Νεκροταφείο 

των Τυµβών, το Νησάκι, Βυζαντινές Εκκλησίες και το εντυπωσιακά όµορφο ∆άσος της Ελατιάς. 
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∆ρίσκου 

∆ΡΙΣΚΟΣ 

    Ο ∆ρίσκος είναι περιοχή στο νοµό Ιωαννίνων. Είναι πολύ γνωστός 
από παλιά που ο Αλή Πασάς διάλεξε τη θέση αυτή για να χτίσει 
εξοχικό παλάτι, από το οποίο τίποτα δε σώζεται σήµερα, γιατί το έκαψε 
µαζί µε 300 Τουρκαλβανούς  και το κατέστρεψε τελείως  ο Ιµπραήµ 

όταν πολέµησε τον Αλή Πασά. Γνωστός και από τη νεότερη ιστορία ο 

∆ρίσκος  από τη µάχη των εθελοντών Γαριβαλδινών και Κρητών και 
τον ηρωικό θάνατο του Λορέντζου Μαβίλη στην προσπάθεια 
απελευθέρωσης των Ιωαννίνων. 

 

 
∆ρυάδων 

∆ΡΥΑ∆ΕΣ 
    Μυθικά πρόσωπα, νύµφες των δέντρων. Οι ∆ρυάδες ήταν αθάνατες και διακρίνονταν από τις Αµαδρυάδες που 

ήταν η ψυχή των φυτών και ζούσαν όσο και αυτά. Οι σηµαντικότερες ∆ρυάδες ήταν η Ερατώ, η Τιθοραία και η  
Ευρυδίκη (γυναίκα του Ορφέα).      
      

∆ρυοπίδος 
∆ΡΥΟΠΙ∆Α 

    Χωριό της Κύθνου. Πήρε το όνοµά της από τους πρώτους κατοίκους της, Όλα τα  σπίτια της έχουν κεραµίδια, 

σηµάδι της κεραµικής τέχνης που αναπτύχθηκε στο παρελθόν και που βοήθησε στην ανάπτυξη του χωριού. 

Σήµερα έχει παραµείνει µόνο ένα εργαστήρι κεραµικής. 
 

∆ωριέων 

∆ΩΡΙΕΙΣ 
    Οι ∆ωριείς ήταν µια από τις τέσσερις φυλές στις οποίες διαιρούνταν οι Έλληνες. Σύµφωνα µε τη µυθολογία 
γενάρχης τους ήταν ο γιος του Έλληνα ∆ώρος. Ήταν ινδοευρωπαϊκός λαός και κατέβηκαν στην Ελλάδα 
τελευταίοι από όλους τους υπόλοιπους Έλληνες. Πατρίδα τους θεωρούσαν τη ∆ωρίδα, και σύµφωνα µε το 

Θουκυδίδη από κει πέρασαν, διαµέσου του Κορινθιακού κόλπου στην Πελοπόννησο που κατέλαβαν ολόκληρη, 
εκτός από την Αχαΐα και την Αρκαδία, που έµειναν στα χέρια των  Αχαιών. Η περίοδος της καθόδου των 
∆ωριέων, όπως ονοµάστηκε η ∆ωρική κατάκτηση, τοποθετείται γύρω στο 1000 π.Χ. Με την εισβολή των 
∆ωριέων συνδέεται και ο µύθος των Ηρακλειδών. Γενικότερα η εποχή αυτή έχει αρκετά σηµεία που έχουν µείνει 
κενά και έτσι δεν µπορούµε να είµαστε σίγουροι για τη σχέση Αχαιών και ∆ωριέων, το πότε κατέκτησαν την 
Πελοπόννησο και για το αν η πνευµατική οπισθοχώρηση που παρατηρείται την εποχή αυτή οφείλεται σ' αυτούς 
ή σε άλλες κοινωνικές αναταραχές.           Οι ∆ωριείς κατέλαβαν την Κρήτη, µερικά νησιά των Κυκλάδων, ενώ 

αποίκισαν το νότιο µέρος της Μ. Ασίας, όπου βρισκόταν και το θρησκευτικό τους κέντρο, στην Κνίδο, µε το 
ιερό του Απόλλωνα Τριώπιου. ∆ωρικές αποικίες βρίσκουµε και στη Μεγάλη Ελλάδα, σηµαντικότερες των 

οποίων ήταν ο Τάραντας και οι Συρακούσες. Ήταν ο πιο πολεµικός λαός απ' όλους τους Έλληνες, ζούσαν λιτά 

και ήταν σκληραγωγηµένοι, ενώ είχαν ανεπτυγµένη την αίσθηση της πειθαρχίας. Η διάλεκτος τους 
χρησιµοποιήθηκε στη λυρική ποίηση, καθώς επίσης και στα χορικά των τραγωδιών. Η λιτότητα του χαρακτήρα 
τους αντικατοπτρίζεται και στον αρχιτεκτονικό ρυθµό που οφείλεται σ' αυτούς, το ∆ωρικό. Η Σπάρτη ήταν η 

σπουδαιότερη ∆ωρική πόλη. 

 

 

Ε 
Έβρου 

ΕΒΡΟΣ 

    Ποταµός της Βαλκανικής χερσονήσου, ο µεγαλύτερος σε µήκος και σε λεκάνη απορροής. Πηγάζει από τις ΒΑ 

πλαγιές της Ρίλα στη Βουλγαρία. Έχει µήκος 530 χλµ., από τα οποία τα 187 χλµ. είναι στο ελληνικό έδαφος. Με 
τη συνθήκη της Λωζάνης του 1923 αποτελεί τα σύνορα µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. ∆έχεται πολλούς 
παραπόταµους, ενώ στις εκβολές του σχηµατίζει τελµατώδες ∆έλτα 15 χλµ. και έκτασης 100 τ. χλµ. Η περιοχή 

αυτή είναι σπουδαίος βιότοπος και προστατεύεται από διεθνείς οργανισµούς, καθώς εδώ βρίσκουν καταφύγιο 
πολλά είδη πτηνών που τείνουν να αφανισθούν. Οι λιµνοθάλασσες Στεντορίδα και Μπουρούν δε έχουν 
µετατραπεί σε συστηµατικά ιχθυοτροφεία, καθώς ο Έβρος είναι πλούσιος σε αλιεύµατα. 
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Εδέσσης 
Ε∆ΕΣΣΑ 
     Πόλη της κεντρικής Μακεδονίας και πρωτεύουσα του νοµού Πέλλας. Ο πληθυσµός της ανέρχεται σε 17.000 

κατοίκους περίπου. Είναι χτισµένη στην αρχή µιας µικρής κοιλάδας, ανάµεσα στα όρη Βέρµιο και Βόρας. Την 
διαρρέει ο Εδεσσαίος ποταµός, που σχηµατίζει του φηµισµένους καταρράκτες της. Πίσω από τους καταρράκτες 
υπάρχει εντυπωσιακό σπήλαιο, που στολίζεται µε περίφηµους σταλακτίτες. Η Έδεσσα είναι χτισµένη σε µια 
εύφορη περιοχή και παράγει πολλά φρούτα (ροδάκινα, κεράσια, µήλα, αχλάδια), τα οποία κονσερβοποιούνται 
από τοπικές βιοµηχανικές επιχειρήσεις και τροφοδοτούν τόσο την εγχώρια, όσο και την εξωτερική αγορά. 

Σύµφωνα µε τη µυθολογία, ο Κάρανος, ο γενάρχης της µακεδονικής δυναστείας, που ήθελε να ιδρύσει δικό του 

βασίλειο, κατέφυγε στο µαντείο των ∆ελφών, όπου πήρε την απάντηση: “Πάρε αίγες και πορεύου. Όπου 
σταµατήσουν εκεί µείνε”. Οι τρεις κατσίκες που πήρε σταµάτησαν στη θέση που βρίσκεται σήµερα ο 

µητροπολιτικός ναός. Έχτισε τον Κάρανο, την πρώτη πρωτεύουσα του µακεδονικού κράτους. Για να τιµήσει τις 
κατσίκες ονόµασε την πόλη Αιγάς.Η αρχαία πόλη ονοµαζόταν Αιγαί, και βρισκόταν εκεί που σήµερα βρίσκεται 
ο µητροπολιτικός ναός. Η ονοµασία της οφείλεται στα πολλά νερά που έχει: αίσσω σηµαίνει αναπηδώ. Από την 
αρχαιότητα ως τα χρόνια του Βυζαντίου, δέχθηκε πολλές πειρατικές επιδροµές. Όταν την κατέλαβαν οι 
Βούλγαροι, την ονόµασαν Βοδενά, καθώς τον ποταµό Εδεσσαίο που τη διαρρέει τον ονόµαζαν Βόδα. Στη 

συνέχει κατέλαβαν την πόλη Φράγκοι σταυροφόροι, που κι αυτοί έφυγαν, κυνηγηµένοι από τους Σέρβους. Τότε 
πολλοί κάτοικοί της αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν, εξ’ αιτίας των µεγάλων λεηλασιών. Στη συνέχεια 
καταλήφθηκε από τους Τούρκους, από τους οποίους ελευθερώθηκε το 1912. 

 
Ειρηναίου 

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ 

    (1
ος

 αι. µ.Χ.) Αλεξανδρινός γραµµατικός και φιλόλογος. Η οδός Ειρτηναίου αποτελεί όριο των  ∆ήµων 
Γαλατσίου και Αθηναίων. 
 

Εκάβης 
ΕΚΑΒΗ 

    Η βασίλισσα της Τροίας κατά τον Τρωϊκό πόλεµο. Ήταν κόρη του βασιλιά της Φρυγίας ∆ύµαντα και δεύτερη 
σύζυγος του Πριάµου. Απόκτησε 19 παιδιά, ανάµεσα στα οποία ήταν ο Έκτορας, ο Πάρις, η Κασσάνδρα και η 
Πολυξένη. Ήταν γυναίκα µε πολλές αρετές, καλή σύζυγος και στοργική µητέρα. Μετά την καταστροφή της 
Τροίας έγινε δούλη του Αγαµέµνονα. Εκεί έµαθε πως ο τελευταίος γιος της, ο Πολύδωρος, τον οποίο είχε 
εµπιστευθεί στο βασιλιά της Θράκης Πολυµήστορα, είχε δολοφονηθεί από τον τελευταίο, για να πάρει τους 
θησαυρούς που είχε µαζί του ο Πολύδωρος. Η Εκάβη, που είδε ότι η γενιά του Πρίαµου δεν πρόκειται να έχει 
απογόνους, αποφάσισε σαν τελευταία πράξη της να εκδικηθεί τον Πολυµήστορα. Όταν ο βασιλιάς της Θράκης 
έφτασε στο στρατόπεδο των Αχαιών για να επισκεφθεί τον Αγαµέµνονα και να του δώσει µέρος των θησαυρών 
του Πολύδωρου για να τον καλοπιάσει, µαζί µε τα παιδιά του, η Εκάβη τον παρέσυρε, σε συνεννόηση µε τον 
Αγαµέµνονα, σε µια σκηνή και εκεί τον τύφλωσε, αφήνοντάς τον να σέρνεται και να ταλαιπωρείται για όλη την 

υπόλοιπη ζωή του. Η Εκάβη, µετά από λίγο, µεταµορφώθηκε σε σκυλί γιατί οι θεοί την λυπήθηκαν και δεν την 
άφησαν να ταπεινώνεται σαν σκλάβα, αυτή, µια πρώην βασίλισσα. 

 

Εκάτης 
ΕΚΑΤΗ 
    Ήταν θεά της Σελήνης, κόρη της Αστερίας που συµβόλιζε τη νύχτα και τ’ αστέρια και του ∆ία ή του Πέρση 

που προσωποποιούσε το φως. Σύµφωνα µε άλλους µύθους όµως, ήταν θεότητα του κάτω κόσµου, της µαγείας 
και της νύχτας. Οι αρχαίοι έλεγαν πως προστάτευε τους κυνηγούς και τους ψαράδες, αλλά και τα µικρά παιδιά. 

Προστάτευε τους οδοιπόρους και έχοντας πολλά σκυλιά µαζί της τριγυρνούσε στους δρόµους, έτοιµη να 
καταδιώξει ληστές και άλλους παράνοµους. Σχετική µε την λατρεία της ως θεότητα της Σελήνης ήταν η 

συνήθεια που υπήρχε στην αρχαιότητα να βγάζουν φαγητά, την παραµονή κάθε νέας σελήνης, έξω στους 
δρόµους µε τα οποία τρέφονταν οι φτωχοί. Ιερά της υπήρχαν σε διάφορα µέρη της αρχαίας Ελλάδας και 
ιδιαίτερα ανεπτυγµένη ήταν η λατρεία της στη Σαµοθράκη. 

 

Ελικώνος 
ΕΛΙΚΩΝΑΣ 
     Όρος του νοµού Βοιωτίας. Αποτελείται από µικρούς ορεινούς όγκους και φτάνει ως τις ακτές του 

Κορινθιακού κόλπου. Είναι συνέχεια του Παρνασσού και έχει ψηλότερες κορυφές την Παλιοβούνα (1.748 µ.), το 

Τσιβέρι (1.561 µ.), τη Μεγάλη Λούτσα (1.549 µ.) και τη Μοτσάρα (1.526 µ.). Είναι σκεπασµένος µε έλατα και 
δρυς. Στους πρόποδές του βρίσκεται µεγάλο κατακόρυφο βάραθρο, βάθους 90 µ. Σύµφωνα µε τη µυθολογία ο 

Ελικώνας ήταν αδελφός του Κιθαιρώνα. Ο Κιθαιρώνας σκότωσε τον πατέρα τους και προσπάθησε να κάνει το 
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ίδιο και στον Ελικώνα, ρίχνοντάς τον από ένα βράχο. Όµως παρασύρθηκε και ο ίδιος. Ο ∆ίας τότε τους 
µεταµόρφωσε σε βουνά. Στον Κιθαιρώνα όρισε να κατοικούν οι Ερινύες και στον Ελικώνα οι Μούσες. Στην 
ανατολική πλευρά του υπήρχε το Άλσος των Μουσών, όπου βρέθηκαν πολλά αγάλµατα.  

 

Ελληνικού 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
    Προάστειο της Αθήνας ανάµεσα στο Φάληρο και τη Γλυφάδα Εκεί βρισκόταν πριν το 2001 το Αεροδρόµιο. 

    Η οδός Ελληνικού στο Γαλα΄τσι, αποτελεί όριο µε το ∆ήµο Αθηναίων. 

 

Ελπίδος 
    ΕΛΠΙ∆Α 
Το συναίσθηµα της προσδοκίας 
ευτυχών εξελίξεων και γεγονότων. 
Οι αρχαίοι είχαν προσωποποιήσει 
την Ελπίδα που τη θεωρούσαν θεά, 

κόρη του ∆ία. Ελπίδος 
       
              
 

 
 

 

 

          Ελπίδος & Κοραή, 1972                        Ελπίδος & Κοραή, 1977 
 

 

Επιδαύρου 

ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ 
    Πόλη της Πελοποννήσου, στην ανατολική πλευρά της αργολικής χερσονήσου. Κατά την αρχαιότητα γνώρισε 
µεγάλη ακµή. Κατοικήθηκε από ∆ωριείς και έγινε σύµµαχος της Σπάρτης. Σύµφωνα µε τον µύθο στην Επίδαυρο 

γεννήθηκε η µητέρα του Ασκληπιού Κορωνίδα, που γέννησε εκεί και τον µεγάλο θεραπευτή. Στον παγκόσµια 
γνωστό αρχαιολογικό χώρο σώζεται το καλύτερα διατηρηµένο θέατρο της αρχαιότητας, το Θέατρο της 
Επιδαύρου. Χτίστηκε τον 4ο π.Χ. αι. από τον Πολύκλειτο τον Νεότερο. Έχει κυκλική ορχήστρα και 12 κερκίδες 
µε 34 σειρές καθισµάτων και χωρητικότητα 6.000 θεατών. Χρησιµοποιείται κάθε καλοκαίρι για παραστάσεις 
αρχαίου δράµατος και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Πάνω από το αρχαίο λιµάνι της Επιδαύρου βρίσκεται το 
Ιερό του Ασκληπιού, που χτίστηκε τον 5ο π.Χ. αι. Στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου βρίσκεται το 

αρχαιολογικό µουσείο, που στεγάζει µερικά από τα ευρήµατα της Επιδαύρου. 

 
Ερατούς 
ΕΡΑΤΩ 

    Μία από τις εννέα Μούσες της ελληνικής µυθολογίας, προστάτιδα της ερωτικής ποίησης. Ήταν κόρη του ∆ία 
και της Μνηµοσύνης. Στις παραστάσεις εµφανίζεται πάντα µε µια µικρή λύρα στα χέρια. Παντρεύτηκε τον 
βασιλιά της Επιδαύρου Μάλο και γέννησε την Κλεοφήµη, την γιαγιά του Ασκληπιού. 

Έρσης 
ΕΡΣΗ ή ΕΡΡΗ (=δροσιά) 

    Μια από τις τρεις κόρες του Κέκροπα, µυθικού βασιλιά των Αθηναίων. Προς τιµή της γινόταν η γιορτή των 
Αρρηφορίων ή Ερρηφορίων. 

     

Εσπερίδων 

ΕΣΠΕΡΙ∆ΕΣ 
    Νύµφες της ελληνικής µυθολογίας, κόρες της  Νύχτας και του Ωκεανού. Ήταν η Αίγλη, η Εσπερία, η Ερύθεια 

και η Αρέθουσα. Οι Εσπερίδες φυλούσαν στους κήπους τους τα χρυσά µήλα που έκανε δώρο η Γαία στην Ήρα, 
όταν αυτή παντρεύτηκε το ∆ία. Σύµφωνα µε το µύθο ο  Ηρακλής  κατόρθωσε να κλέψει τα µήλα µε τη βοήθεια 
του Άτλαντα. 
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Εύβοιας 
ΕΥΒΟΙΑ 

    Η Εύβοια είναι το δεύτερο σε µέγεθος νησί του Αιγαίου, µετά την Κρήτη, και το τρίτο της Μεσογείου. Στην 

αρχαιότητα ήταν γνωστή µε το όνοµα "Μάκρις" λόγω του µήκους της. Οι έρευνες έδειξαν ότι η παρουσία 
ανθρώπου στην περιοχή χρονολογείται από τη µέση Παλαιολιθική περίοδο, δηλαδή 80.000 έως 40.000 χρόνια 

πριν. Τα ευρήµατα στη Νέα Αρτάκη οδηγούν και 100.000 χρόνια πριν. Στη Μυκηναϊκή εποχή (1500-1000 π.Χ.) 

στην Εύβοια κατοικούσαν οι ΄Αβαντες, οι οποίοι πήραν µέρος στον Τρωικό πόλεµο. Στα τέλη της χιλιετίας 
(1100 π.Χ.) ο Μυκηναϊκός πολιτισµός παρακµάζει, στην Εύβοια εγκαθίστανται Ίωνες και οι Άβαντες 
µεταναστεύουν στη Χίο και στα µικρασιατικά παράλια. Τον 8ο αιώνα π.Χ. η Χαλκίδα και η Ερέτρια ήταν 

µεγάλες ναυτικές-εµπορικές δυνάµεις, µε έντονη δραστηριότητα σε ό,τι αφορά τη δηµιουργία αποικιών. Η 

παρακµή ξεκίνησε µε τη ρωµαϊκή κυριαρχία (2ος π.Χ.-4ος µ.Χ. αιώνας) στο νησί. Εξαίρεση αποτέλεσαν η 
Χαλκίδα που παρέµεινε η κύρια πόλη και η Αιδηψός λόγω των ιαµατικών πηγών της. Στη συνέχεια, η Εύβοια 

είχε την ίδια τύχη µε τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας: ήλθαν οι Βυζαντινοί και µετά οι Ενετοί, που 

έκτισαν κάστρα και πύργους και ανακαίνισαν πολλές εκκλησίες και µοναστήρια µέχρι τις 12 Ιουλίου 1470. Τότε 
οι Τούρκοι, έπειτα από πολιορκία ενός µήνα, κατέλαβαν και κατέστρεψαν το νησί, έσφαξαν τους περισσότερους 
κατοίκους και όσους επέζησαν τους µετέφεραν στην Ανατολή για δούλους. Η Εύβοια ελευθερώθηκε το Μάρτιο 
του 1833.  

 

Ευρυδίκης 
ΕΥΡΥ∆ΙΚΗ 
    ∆ρυάδα Νύµφη της ελληνικής µυθολογίας, κόρη του Απόλλωνα και σύζυγος του Ορφέα. Σύµφωνα µε το µύθο 

την δάγκωσε ένα φίδι και πέθανε. Ο Ορφέας κατέβηκε στον κάτω κόσµο και ζήτησε από τον Πλούτωνα και την 
Περσεφόνη να τραγουδήσει ένα λυπητερό άσµα . Η Περσεφόνη συγκινήθηκε πολύ και έπεισε τον Πλούτωνα να 

αφήσει την Ευριδίκη να ξανανέβει στον πάνω κόσµο. Έθεσαν όµως έναν όρο στον Ορφέα: να µην  κοιτάξει  
πίσω του µέχρι να βγει στον Πάνω Κόσµο. Εκείνος όµως δεν µπόρεσε να συγκρατήσει το πάθος του για τη 
γυναίκα του και γύρισε πίσω να κυττάξει αν τον ακολουθούσε .Την ίδια στιγµή όµως η Ευριδίκη σταµάτησε να 

προχωράει και ξαναγύρισε στον Άδη, και έτσι ο Ορφέας , από την περιέργεια του και επειδή δεν είχε 
εµπιστοσύνη στους θεούς, δεν κατάφερε να την επαναφέρει στους ζωντανούς. 
 

Ευριπίδου 

ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ 

    Γεννήθηκε στη Σαλαµίνα και πέθανε στην Πέλλα της Μακεδονίας. Απέκτησε καλή µόρφωση, αοχολήθηκε 
πιθανόν µε τη ζωγραψική αλλά ιδιαίτερα τον προσείλκυσε η φιλοσοφία Λέγεται ότι ήταν ο πρώτος Έλληνας που 

απέκτησε ιδιωτική βιβλιοθήκη.  ∆ύο γεγονότα επέδρασαν αποφασιοτικά οτην προσωπικότητα του Ευριπίδη: η 

σοφιοτική κίνηση και ο Πελοποννησιακός πόλεµος. Ήταν άνθρωπος µελαγχολικός, δύσκολος και σκυθρωπός. 
Κύριο χαρακτηριοτικό του έργου του είναι το πάθος. Οι ήρωες του ηθογραφούνται «οίοι εισίν» χωρίς καµιά 

εξιδανίκευση, µε τρόπο δηλαδή ρεαλιοτικό.  Θεωρήθηκε ασεβής και άθεος άδικα. Ήταν µια βαθιά 

φιλοσοφηµένη προσωπικότητα που είχε όµως υψηλή αντίληψη για το θεό. Ο άνθρωπος για τον Ευριπίδη είναι 
τέλειος µόνο µε τον εαυτό του, µόνος αποφασίζει και µόνος αναλαµβάνει τις ευθύνες των πράξεών του. 

Θεωρείται  πατέρας του σύγχρονου δράµατος.  
 

Ευρυκλείδου 

ΕΥΡΥΚΛΕΙ∆ΗΣ 

     Ηγέτης της αρχαίας Αθήνας από το 229 ως το 228π.Χ. 

 

Ζ 
Ζαλόγγου 

ΖΑΛΟΓΓΟ 
    Σε µία απότοµη πλαγιά, πολύ κοντά στην αρχαία πόλη Κασσιώπη, στο χωριό Καµαρίνα του νοµού Πρεβέζης, 
βρίσκεται το Ζάλογγο. Επάνω στο βράχο δεσπόζει το µνηµείο, µε τα αγάλµατα τεσσάρων γυναικών που 

χορεύοντας κατευθύνονται στο γκρεµό. Το µνηµείο έγινε προς τιµήν των Ελληνίδων γυναικών που έπεσαν στο 
γκρεµό για να αποφύγουν τη σκλαβιά και την ατίµωση. Το 1803 µετά τη συνθηκολόγηση των Σουλιωτών για 

παράδοση και την εγκατάλειψη της πατρίδας τους, ο Αλή πασάς αθετώντας τη συµφωνία ότι θα τους άφηνε 
ελεύθερους, έστειλε ένα ασκέρι να τους συλλάβει. Πολλοί µπόρεσαν και έσπασαν τον κλοιό των Τούρκων και 
κατευθύνθηκαν προς την Πάργα.οµάδα γυναικών όµως µε αρχηγό την Ελένη Μπότσαρη δεν µπόρεσαν να 
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ξεφύγουν. Ο ακριβής αριθµός είναι άγνωστος. Πολλοί ιστορικοί µιλούν για 100, άλλοι για 68 και άλλοι για 22. 

Χορεύοντας πιασµένες χέρι - χέρι και πετώντας πρώτα τα παιδιά τους στο γκρεµό τα ακολουθούσαν 
τραγουδώντας. Κοντά στο µοναστήρι που βρίσκεται κάτω από το βράχο του Ζαλόγγου, σε ένα µικρό εκκλησάκι 
φυλάσσονται τα οστά των πεσόντων. 

 

Ζήνωνος 
ΖΗΝΩΝ 
    Όνοµα δύο φιλοσόφων της αρχαιότητας 
    Ζήνων ο Ελεάτης 
    Έλληνας φιλόσοφος του 5ου π.Χ. αι. (περίπου 490 – 430 π.Χ.). Ήταν µαθητής και συµπατριώτης του 
Παρµενίδη, κι ένας από τους σηµαντικότερους εκπροσώπους της Ελεατικής Σχολής. Προσπάθησε να αποδείξει 
την ορθότητα της ενιστικής οντολογίας του δασκάλου του. Ο Ζήνων αρνήθηκε την πολλαπλότητα του όντος, την 

ύπαρξη της κίνησης καθώς και την ύπαρξη του χώρου. Όπως στην οντολογία του Παρµενίδη, έτσι και στη 
φιλοσοφική σκέψη του Ζήνωνα κυριαρχεί το στοιχείο του ορθού λόγου.  Οι θεωρίες του απασχόλησαν τους 
µετέπειτα φιλοσόφους και επηρέασαν τόσο τον Πλάτωνα όσο και τον Αριστοτέλη. 

    Ζήνων ο Κιττιεύς 
    Έλληνας φιλόσοφος της αρχαιότητας, που καταγόταν από το Κίτιο της Κύπρου και γεννήθηκε το 335 π.Χ.. 
Ήρθε στην Αθήνα και ίδρυσε στο χώρο της Ποικίλης Στοάς τη σχολή του, που από τη Στοά ονοµάστηκαν 
στωϊκή. Θεωρείται ο ιδρυτής αυτής της φιλοσοφικής σχολής, στην οποία έφτασε ξεκινώντας από τους κυνικούς. 
Ο ίδιος έλεγε πως το φάρµακο για την ψυχή του ήταν η µελέτη της φιλοσοφίας. Πίστευε σε ένα σύµπαν που είναι 
προκαθορισµένο από το θεό, στο οποίο ο άνθρωπος, που αποτελεί ένα µικρό µέρος του σύµπαντος, πρέπει να 

ενταχθεί αρµονικά. Γι’ αυτό οι στωϊκοί ζούσαν πολύ µετρηµένα και λιτά και έδιναν µεγάλη σηµασία στην 

αυτοπειθαρχία. Η φιλοσοφία του Ζήνωνα άσκησε µεγάλη επίδραση και συνεχίστηκε από τους µαθητές του. 

Έγραψε πολλά έργα από τα οποία σώζονται αποσπάσµατα 
 

Ζήριας  
ΖΗΡΙΑ 

    Ονοµάζεται και Κυλλήνη. Όρος της Πελοπονήσου, στο δυτικό τµήµα του νοµού Κορινθίας. Εκτείνεται ως τον 
Κορινθιακό κόλπο και έχει ύψος 2.376 µ. Καλύπτεται από έλατα και πεύκα. Στις πλαγιές του λειτουργεί 
χιονοδροµικό κέντρο, που διαθέτει και καταφύγια. 

 
 

Η 
Ήβης 
ΗΒΗ 

    Κόρη του ∆ία και της Ήρας. Σύµφωνα µε ένα µύθο η Ήρα δεν έσµιξε µε τον ∆ία, αλλά έγινε µητέρα της Ήβης 
µ' έναν πολύ περίεργο τρόπο: όταν κάποτε ο Απόλλωνας την είχε καλέσει σ' ένα γεύµα, έφαγε άγρια µαρούλια κι 
έτσι έµεινε έγκυος. Η Ήβη συµβόλιζε πάνω απ' όλα τη νιότη, τη ζωντάνια, την ορµή και την οµορφιά αυτής της 
ηλικίας του ανθρώπου. Αυτή είχε αναλάβει να προσφέρει στους θεούς νέκταρ και αµβροσία. Η αµβροσία ήταν η 

τροφή που τους διατηρούσε πάντα νέους και τους προφύλασσε από τη φθορά του χρόνου 
 

Ηνιόχου 

ΗΝΙΟΧΟΣ 
    Ονοµασία του οδηγού της άµαξας κατά την αρχαιότητα. Αυτός κρατούσε τα ηνία και διεύθυνε τα άλογα, ενώ 
ο οπλίτης που ήταν µαζί του στο άρµα µαχόταν. ∆ιασηµότατο είναι το άγαλαµα του Ηνίουχου που υπάρχει στο 

µουσείο των ∆ελφών, έργο του 5ου αιώνα π.Χ. από µπρούντζο, που θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα 

αγάλµατα της αρχαιότητας. 
 

Ηπείρου 

ΗΠΕΙΡΟΣ 
   Γεωγραφικό διαµέρισµα της ηπειρωτικής Ελλάδος. Έχει έκταση 9.203 τ. χλµ. και πληθυσµό 360.000 
κατοίκους περίπου. Συνορεύει ΝΑ µε τη Στερεά Ελλάδα, Α µε τη Θεσσαλία, ΒΑ µε τη Μακεδονία και Β∆ µε 
την Αλβανία, ∆ και Ν∆ βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος και Ν από τον Αµβρακικό Κόλπο. Είναι η πιο ορεινή 

περιοχή της χώρας, καθώς την έκτασή της καλύπτει στο µεγαλύτερο τµήµα της η Πίνδος. Χωρίζεται σε τέσσερις 
νοµούς : Ιωαννίνων µε πρωτεύουσα τα Ιωάννινα, Άρτας µε πρωτεύουσα την Άρτα, Πρεβέζης µε πρωτεύουσα την 
Πρέβεζα και Θεσπρωτίας µε πρωτεύουσα την Ηγουµενίτσα. 

Η περιοχή της Ηπείρου είναι µία από τις παλαιότερα κατοικηµένες περιοχές της Ελλάδος. Το όνοµά της σηµαίνει 
: αυτός που δεν έχει όρια. Ίχνη ανθρώπινης ζωής στην Ήπειρο υπάρχουν πριν από 100.000 χρόνια. Κατά την 
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αρχαιότητα κατοικήθηκε από διάφορες φυλές: Θεσπρωτούς, Μολοσσούς, Χαόνες. Όλοι αυτοί 
δραστηριοποιήθηκαν και ανέδειξαν τον τόπο σε µεγάλη στρατιωτική δύναµη. Από τα σηµαντικότερα γεγονότα 
ως τους ρωµαϊκούς χρόνους υπήρξε η δηµιουργία της Ηπειρωτικής Οµοσπονδίας και η µεγάλη επιρροή της 
στους µακεδόνες βασιλείς. Στους ρωµαϊκούς χρόνους υπήρξε υπό την διακυβέρνηση του Αιµίλιου Παύλου, ο 

οποίος ίδρυσε την Νικόπολη. Τη βυζαντινή εποχή έπεσε σε αδράνεια, καθώς υπέφερε από επιδροµές ιδιαίτερα 

καταστρεπτικές. Μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης έγινε ανεξάρτητη περιοχή και ανέπτυξε σπουδαίο 
πολιτισµό, χάρη στο ∆εσποτάτο της Ηπείρου, που ίδρυσε ο Μιχαήλ ∆ούκας. Επέκτεινε δε την κυριαρχία της 
προς Β και Ν, έχοντας την υποστήριξη των Ιταλών. Το 1479 κατελήφθη από τους Τούρκους, στους οποίους 
όµως οι κάτοικοι δεν υποδουλώθηκαν και έκαναν πολλές προσπάθειες για απελευθέρωση. Από το τέλος του 

16ου αι. η περιοχή άρχισε να παρουσιάζει µεγάλη εµπορική και πνευµατική ακµή. Τότε εµφανίστηκαν και οι 
πρώτες αυτόνοµες περιοχές της: Σούλι, Γαρδίκι, Ζουλιάτες κ.ά. Στα µέσα του 18ου αι. υποτάχθηκαν στους 
Τούρκους και αυτές οι ελεύθερες περιοχές, αφού πρώτα έδωσαν σκληρές µάχες. Το 1881 απελευθερώθηκε από 

τους Τούρκους η περιοχή της Άρτας ενώ η υπόλοιπη Ήπειρος µετά το 1913. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι βόρειες 
περιοχές της που παραχωρήθηκαν στο νεοσύστατο αλβανικό κράτος. 
 

Ηρακλείου 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
    Πόλη και πρωτεύουσα του οµώνυµου νοµού της Κρήτης, µε πληθυσµό 125.000 κατοίκους. Είναι µια 
σύγχρονη πόλη και αποτελεί το εµπορικό, βιοµηχανικό και αγροτικό κέντρο της Α. Κρήτης. Από τα 

σηµαντικότερα µνηµεία της είναι τα Τείχη, τα Τείχη του Χάνδακα, το Λιµάνι, το Κάστρο, οι ναοί του Αγίου 
Τίτου και του Αγίου Μάρκου, η Λότζια, η Κρήνη του Μοροζίνι και η Αγία Αικατερίνη. Λειτουργούν 
αρχαιολογικό µουσείο, ιστορικό και εθνογραφικό µουσείο και µουσείο εκκλησιαστικής τέχνης. 
 

Ήρας 
ΗΡΑ 

    Η Ήρα είναι µια από τις πιο ενδιαφέρουσες µορφές του αρχαίου 

ελληνικού ∆ωδεκάθεου. Κόρη του Κρόνου και της Ρέας, µοναδική νόµιµη 

σύζυγος του ∆ία, θεά των ουρανών, προστάτιδα του γάµου και των 
παντρεµένων, ιδιαίτερα, γυναικών και προσωποποίηση της συζυγικής 
πίστης. Η Ήρα ενσαρκώνει τις αρετές και τα ελαττώµατα της παντρεµένης 
γυναίκας. Είναι η πιστή και αφοσιωµένη, η τρυφερή και υποταγµένη στον 
κύριο και αφέντη της γυναίκα, αλλά και η δυναµική και πολυµήχανη, 

εριστική και γκρινιάρα, καταπιεστική και ζηλόφθονη, παθιασµένη και 
εκδικητική σύζυγος. Η εκδίκησή της, αφρισµένη κατεβασιά, σαρώνει τα πάντα στο πέρασµά της.   
 
Ηροδότου 

ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ 
    Ο «Πατέρας της ιστορίας». Γεννήθηκε στην Αλικαρνασσό περίπου το 484 π.Χ. Έζησε τους Μηδικούς 
πολέµους, έφυγε από την πατρίδα του και πήγε στη Σάµο την περίοδο της τυρρανίας του Λυγδάµη. Ύστερα από 

την σύντοµη επιστροφή του στην Αλικαρνασσό και την διαµονή του γιά λίγο στην Αθήνα άρχισε να ταξιδεύει σε 
χώρες της Ασίας, της Ευρώπης και της Αφρικής. Ένα µεγάλο µέρος της ζωής του πέρασε στην αποικία Θούριοι 
στην Κάτω Ιταλία. Τις εµπειρίες του από τα ταξίδια και τις γνώσεις του από τις χώρες που επισκέφθηκε τις 
συγκέντρωσε στο ιστορικό του έργο που οι Αλεξανδρινοί αργότερα, χώρισαν σε εννέα τόµους και έδωσαν σε 
καθένα από τους τόµους το όνοµα µιάς µούσας. 1) Κλειώ που περιλαµβάνει την ιστορία του Περσικού κράτους. 
2) Ευτέρπη που αναφέρεται στην ιστορία της Αιγύπτου. 3) Θάλεια που εξιστορεί την κατάληψη της Αιγύπτου 

από τους Πέρσες, την βασιλεία του ∆αρρείου καθώς την κατάληψη της Σάµου από τους Λακεδαιµονίους. 4) 
Μελποµένη. Η εκστρατεία στη Σκυθία και η εκστρατεία στη Λιβύη. 5) Τερψιχόρη. Η κατάληψη της Θράκης από 

τους Πέρσες και η Ιωνική επανάσταση. 6) Ερατώ. Η συνέχεια της Ιωνικής επανάστασης και η πρώτη εκστρατεία 

των Περσών στην Ελλάδα έως την µάχη του Μαραθώνα. Στους τρεις τελευταίους τόµους την Πολύµνια, την 
Ουρανία και την Καλλιόπη εξιστορεί την δεύτερη εκστρατεία των Περσών στην Ελλάδα. Ο Ηρόδοτος στην 

ιστορική του έρευνα στηρίχθηκε στην προφορική παράδοση των χωρών που επισκέφθηκε. Σε αντίθεση µε τον 
Θουκυδίδη δεχόταν και την παρουσία του θείου στην εξέλιξη της ιστορίας, αφού πίστευε πως καθόριζε τις 
ανθρώπινες πράξεις. Πέθανε περίπου το 410 π.Χ στους Θουρίους της Κάτω Ιταλίας. 
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Ηχούς 
ΗΧΩ 
    Μυθολογική  Νύµφη  που προσωποποιούσε το οµώνυµο φυσικό φαινόµενο. Η Νύµφη αυτή ήταν πανέµορφη 

και οι Μούσες την είχαν µάθει να τραγουδά και να παίζει φλογέρα .Όµως η µαταιοδοξία της την οδήγησε σε 
ατοπήµατα. Θέλησε λοιπόν να ξεπεράσει τον θεό Πάνα στην τέχνη της µουσικής και τότε αυτός θυµωµένος 
,οδήγησε µερικούς βοσκούς στην τρέλλα και οι τελευταίοι έπιασαν την Ηχώ ,την κοµµάτιασαν και σκόρπισαν τα 
κοµµάτια της , που τα µάζεψε όµως η Γη  και τα έθαψε. Μερικοί λέγαν πως ο Πάνας έκανε την πράξη αυτή γιατί 
η Ηχώ αρνήθηκε τον έρωτα του. Όπως και νάχει, το µέρος όπου τάφηκαν τα κοµµάτια της άτυχης νύµφης 
διατήρησε τις µουσικές ικανότητες της και για το λόγο αυτό επαναλαµβάνει τους τελευταίους ήχους από κάθε 
λέξη που θα ειπωθεί κοντά της.Μια άλλη παράδοση εξάλλου συνέδεε την Ηχώ µε τον  Νάρκισσο. Η Ηχώ στην 
εκδοχή αυτή δεν ήταν νύµφη, αλλά µια όµορφη κοπέλλα που αγάπησε τον Νάρκισσο,αλλά αυτός την 

περιφρονούσε . Λυπηµένη λοιπόν η κοπέλλα γυρνούσε στα βάθη των δασών , µην τρώγοντας τίποτε. Στο τέλος 
έγινε τόσο αδύναµη που µόλις ακουγόταν η φωνή της. Οι θεοί τότε την λυπήθηκαν και την µεταµόρφωσαν σε 
βράχο , που κι αυτός επαναλάµβανε τις τελευταίες λέξεις από κάθε φράση που άκουγε. Τέλος σύµφωνα µε µια 

άλλη εκδοχή , η Ηχώ ήταν µια νύµφη που µιλώντας συνέχεια απασχολούσε την Ήρα και έτσι αυτή δεν 

αντιλαµβανόταν τις απιστίες του ∆ία. Όµως κάποτε η Ήρα αντιλήφθηκε την συµπαιγνία εις βάρος της και 
τιµώρησε την Ηχώ να ακούγεται πολύ σιγά, µειώνοντας την ένταση της φωνής της. 
 
 

Θ 

Θεµιστοκλέους 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
     ∆ιάσηµος Αθηναίος πολιτικός και στρατηγός, ο νικητής της ναυµαχίας της Σαλαµίνας. Γεννήθηκε το 524 

περίπου και έγινε άρχοντας το 492. Ήταν ένας πολύ φιλόδοξος άνθρωπος, που επιζητούσε την δόξα. Όταν ο 

Μιλτιάδης  νίκησε τους Πέρσες στον  Μαραθώνα και απέκτησε µεγάλη φήµη, ο Θεµιστοκλής συνήθιζε να γυρνά 

στους δρόµους της Αθήνας τα βράδια, λέγοντας στους περαστικούς που τον ρωτούσαν τι κάνει, ότι δεν τον 
αφήνει να κοιµηθεί η δόξα του Μιλτιάδη . Ο Θεµιστοκλής υπήρξε ο ιδρυτής της ναυτικής δύναµης της Αθήνας 
γιατί το 482, πρότεινε στην Εκκλησία του ∆ήµου και κατάφερε να ψηφιστεί ένας νόµος, σύµφωνα µε τον οποίο 

τα κέρδη από τα ορυχεία αργύρου του Λαυρίου δεν θα µοιράζονταν στους πολίτες, αλλά θα χρησιµοποιούνταν 
για την κατασκευή στόλου. Ο Θεµιστοκλής έβλεπε πως το µέλλον της Αθήνας βρίσκονταν στην θάλασσα και σε 
αυτό θα δικαιωθεί από τα γεγονότα. ∆εν ξέρουµε πόσα πλοία ακριβώς κατασκευάστηκαν, άλλοι λένε εκατό και 
άλλοι διακόσια. Ο αντίπαλός του Αριστείδης που εναντιώθηκε στον νόµο του Θεµιστοκλή εξορίστηκε, 
αφήνοντας τον κυρίαρχο της πολιτικής ζωής της Αθήνας.  Όταν ο Ξέρξης, βασιλιάς των Περσών, εκστράτευε 
κατά των Ελλήνων και αφού νίκησε στις Θερµοπύλες  απειλούσε άµεσα την Αθήνα, ο Θεµιστοκλής έγινε ο 

αρχηγός των Αθηναίων που τους ενέπνευσε στην αντίσταση κατά των εχθρών. Οι Αθηναίοι είχαν ζητήσει 
χρησµό στο Μαντείο των ∆ελφών για το πως θα νικούσαν τους Πέρσες και το µαντείο απάντησε πως µόνο τα 

ξύλινα τείχη θα τους σώσουν. Ο Θεµιστοκλής ερµήνευσε τον χρησµό και είπε πως τα ξύλινα τείχη ήταν τα 
πλοία, πείθοντας τους Αθηναίους να επιβιβαστούν στα πλοία για να πολεµήσουν, ενώ τα γυναικόπαιδα και οι 
γέροντες κατέφυγαν στην Αίγινα, την Σαλαµίνα και την Τροιζήνα. Η νίκη στην Σαλαµίνα και η καταστροφή 

µεγάλου µέρους του στόλου του Ξέρξη οφείλεται αποκλειστικά στην µεγαλοφυία και την πονηριά του 
Θεµιστοκλή. Μετά το τέλος των Περσικών  πολέµων, οι Αθηναίοι, µε την καθοδήγηση του Θεµιστοκλή 

ξαναχτίσαν την πόλη τους, ενώ έχτισαν τείχη που ονοµάστηκαν Μακρά και ένωναν την Αθήνα µε το λιµάνι της, 
τον Πειραιά. Οι Σπαρτιάτες ήταν αντίθετοι στην κατασκευή των τειχών, αλλά ο Θεµιστοκλής τους εξαπάτησε, 
πηγαίνοντας στην πόλη τους, δήθεν για να συζητήσει µαζί τους, ενώ είχε αφήσει εντολές στην Αθήνα να 
συνεχιστεί γρήγορα η κατασκευή τους. Το γεγονός προκάλεσε το µεγάλο µίσος  των Σπαρτιατών, που 

κατηγόρησαν τον Θεµιστοκλή για προδοσία υπέρ των Περσών. Οι Αθηναίοι τον εξοστράκισαν το 471, όταν οι 
Σπαρτιάτες έφεραν την κατηγορία στο Πανελλήνιο συνέδριο και πέτυχαν να τον καταδικάσουν. Αργότερα, µαζί 
µε Σπαρτιάτες προσπάθησαν να τον συλλάβουν και τον κυνήγησαν στην Κέρκυρα, στην Ήπειρο κι αλλού, µέχρι 
που ο Θεµιστοκλής αναγκάστηκε να ζητήσει καταφύγιο στον Πέρση βασιλιά Αρταξέρξη Α΄, που τον δέχτηκε µε 
µεγάλες τιµές και τον διόρισε κυβερνήτη στην επαρχία της Μαγνησίας, κοντά στον ποταµό Μαίανδρο. Εδώ 

πέθανε το 459 από αρρώστια, αν και κάποιοι διηγούνται πως αυτοκτόνησε γιατί δεν ήθελε να βοηθήσει τον 
Αρταξέρξη που ετοιµαζόταν να εκστρατεύσει στην Ελλάδα και ζήτησε την συνδροµή του.    

 

Θερίσου 

ΘΕΡΙΣΟ  
    Ορεινός οικισµός µε 155 κατοίκους της επαρχίας Κυδωνίας του νοµού Χανίων. Ιστορικό χωριό µε σπουδαίο 

ρόλο στην επανάσταση των Κρητικών για την ελευθερία και την ένωσή τους µε την Ελλάδα. Το 1905 ο Ελ. 

Βενιζέλος κήρυξε στο Θέρισο την ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα. 
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Θερµοπυλών 

ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ  

    Βρίσκονται στο Νοµό Φθιώτιδος. Απέχουν από Αθήνα 199 χλµ. Από Λαµία 15 χλµ. Οι πηγές είναι υδροθειο-

νατριούχες θερµοκρασίας 41
0
C και ραδιενέργειας 0,6 Mach. Ανήκουν στον ΕΟΤ. Εκτός από την 

Λουτροθεραπεία που συνίσταται για παθήσεις νεύρων- ρευµατικές- γυναικολογικές γίνεται και εισπνεοθεραπεία 
µε τα αέρια της πηγής, ρινοπλύσεις για τις παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος. Τα στενά των Θερµοπυλών 
που το 480 π.Χ. ήταν πράγµατι στενά, γνωστά για την µάχη των Θερµοπυλών, όπου έπεσαν οι 300 υπο τον 

Λεωνίδα µε 700 Θεσπιείς που έµειναν όχι από ανάγκη αλλά από χρέος κινούµενοι. Τελευταία στήθηκε και 
µνηµείο για τους Θεσπιείς πλάϊ στο µνηµείο του Λεωνίδα και των Σπαρτιατών. 
 

 

 

Ι 
Ιαλέµου 

ΙΑΛΕΜΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ 

    ∆ηµοσιογράφος από τη Λέσβο (+1899). Εξαιτίας της αντιοθωνικής του δράσεως φυλακίστηκε. 
 

Ιέρακος 
ΙΕΡΑΞ 
    Λόγιος από την Κωνσταντινούπολη (1530-;) και Μέγας  Λογοθέτης των Πατριαρχείων. Καταγόταν από την 

οικογένεια Ιέρακος που ήταν µια από τις αρχοντικές αθηναϊκές οικογένειες κατά την Τουρκοκρατία. 
 

Ιθάκης 
ΙΘΑΚΗ 
    Νησί του Ιονίου Πελάγους, ∆ της Κεφαλλονιάς. Έχει έκταση 96 τ. χλµ. και πληθυσµό 5.000 περίπου 
κατοίκους. Η Ιθάκη είναι γνωστή σ’ όλο τον κόσµο ως το νησί του Οδυσσέα, το νησί - σύµβολο της πατρίδας, 
που η νοσταλγία της κάνει τους ανθρώπους να γυρίζουν σ’ αυτήν, µ’ όποιες θυσίες χρειαστεί να κάνουν. Είναι 
ένα καταπράσινο νησί, µε βαθείς γραφικούς κόλπους και µικρά χωριά. 
 

Ιθώµης 
ΙΘΩΜΗ 
    Όρος της Μεσσηνίας γνωστό από την αρχαιότητα. Επίσης αρχαιότατη πόλη, η κατόπιν Μεσσήνη. 
 

Ιπποκράτους  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 

    Η ευρύτερη και φαεινότερη ιατρική διάνοια, ο δηµιουργός της επιστηµονικής ιατρικής. Γεννήθηκε στην Κω 

το 460 π.Χ. και έζησε µέχρι το 377 π.Χ. Ξεχώρισε την ιατρική από τη θρησκεία και τη µαγεία. Στις θεωρητικές 
του αντιλήψεις είχε ως βάση τις επισταµένες παρατηρήσεις που έκανε πάνω στους ασθενείς. Υποστήριξε ότι οι 
ασθένειες οφείλονται σε παθολογικές διαταραχές, όπως επέρχονται στους χυµούς του σώµατος. Τους χυµούς 
τους ξεχώριζε στο αίµα, στο φλέγµα, στην κίτρινη και µαύρη χολή. ∆ιαπίστωσε πως, επί όσο διάστηµα υπάρχει 
φυσιολογική σχέση ανάµεσα στους χυµούς αυτούς, ο οργανισµός λειτουργεί κανονικά. είναι υγιής. Αντίθετα, 
στις περιπτώσεις που διαταράσσεται η ισορροπία, επέρχονται διαταραχές στη φυσιολογική λειτουργία. ο 

οργανισµός νοσεί. ∆ιερευνούσε κάθε συνήθεια του ασθενή και ιδιαίτερα τις διαιτητικές του συνήθειες, καθώς 
και την ψυχική κατάσταση. Παρακολουθούσε τις διάφορες επιδηµίες που εµφανίζονταν στη διάρκεια κάθε έτους 
και έκανε σοβαρές παρατηρήσεις, που καταπλήσσουν σήµερα τους γιατρούς που τις µελετούν. 

 
Ιωαννίνων 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
    Πρωτεύουσα της Ηπείρου, βρίσκονται σε υψόµετρο 480µ και είναι κτισµένα στη δυτική ακτή της λίµνης 
Παµβώτιδας. Αποτελούν το πλέον σηµαντικό εµπορικό, συγκοινωνιακό και πνευµατικό κέντρο της Β.∆. 
Ελλάδας.  Είναι µια όµορφη και γραφική πόλη, που συνδυάζει τις ιστορικές µνήµες µε την πραγµατικότητα µιας 
σύγχρονης µεγαλούπολης. Το Πανεπιστήµιο, τα Νοσοκοµεία, το Ναυταθλητικό Κέντρο και άλλες 
δραστηριότητες στην πόλη δίνουν το µέτρο της σύγχρονης εξέλιξης.     Από την άλλη, δεν µπορεί παρά να 
τραβήξουν το ενδιαφέρον περιοχές της πόλης, µε ιστορικές αναφορές και σηµαντική πολιτιστική αξία. Στα νερά 

της λίµνης ζωντανεύουν οι θρύλοι του Αλή πασά και της Κυρά Φροσύνης, ενώ στα γραφικά δροµάκια του 

κάστρου κυριαρχούν µνήµες του βυζαντινού παρελθόντος και της νεότερης ιστορίας. 
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    Το νησάκι , ένα νησί λίµνης που κατοικείται και σήµερα φαινόµενο σπάνιο παγκοσµίως, µε τα Bυζαντινά 

Mοναστήρια, που στέγασαν τις Σχολές του ∆ιαφωτισµού, µαρτυρούν την αδιάλειπτη ιστορική συνέχεια δια 
µέσου των αιώνων. Tο αρχαιολογικό µουσείο των Iωαννίνων έχει ευρήµατα από όλη την Ήπειρο και ιδιαίτερα 

από το αρχαιότερο µαντείο της Eλλάδας, τη ∆ωδώνη.  

 

 

Κ 

Καβάλας 
ΚΑΒΑΛΑ 
    Πόλη και πρωτεύουσα του οµώνυµου νοµού της Ανατολικής Μακεδονίας, µε πληθυσµό 56.000 κατοίκους. 
Είναι µια σύγχρονη πόλη, µε έντονο ανατολίτικο χαρακτήρα. Ιδρύθηκε τον 7ο π. Χ. αι. και κατοικείται συνεχώς. 
Αποτελεί το εµπορικό και βιοµηχανικό κέντρο της περιοχής. Έχει πολλά µνηµεία τα οποία αξίζει να επισκευθεί 
κανείς. Στην πόλη λειτουργεί αρχαιολογικό µουσείο µε ευρήµατα από τη Νεάπολη, την Αµφίπολη και την 

Οισύµη, λαογραφικό µουσείο και πινακοθήκη µε έργα γνωστών σύγχρονων ζωγράφων. 

 
Καββαδία 

ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 

    O Νίκος Καββαδίας γεννήθηκε το 1910 στο Χαρµπίν της Μαντζουρίας από γονείς Κεφαλονίτες. Στα τέσσερα 
του χρόνια η οικογένεια µετοίκησε στο Αργοστόλι καί το 1921 στον Πειραιά, όπου ο µικρός Νίκος τελειώνει 
∆ηµοτικό και Γυµνάσιο. Μαθητής ακόµη του δηµοτικού, γράφει τα πρώτα του ποιήµατα. Το 1929 µπαίνει 
υπάλληλος σε ένα ναυτικό γραφείο. Αντέχει µόνο λίγους µήνες να βλέπει τους άλλους να ταξιδεύουν. Τα 

καράβια κι η θάλασσα είναι το όνειρό του. Μπαρκάρει ναύτης σε φορτηγό, και για µερικά χρόνια συνεχίζει να 

φεύγει µε τα φορτηγά, γυρίζοντας πίσω µονίµως ταλαιπωρηµένος και αδέκαρος... Η ανέχεια τον κάνει ν' 

αποφασίσει να πάρει το δίπλωµα του ασυρµατιστή. Στην αρχή σκεφτότανε να γίνει καπετάνιος, µα τα χρόνια 
είχαν περάσει, τα είχε φάει η λαµαρίνα, και το δίπλωµα του Ασυρµατιστή ήταν ο µόνος σύντοµος και 
αξιοπρεπής δρόµος γιά τα καράβια. Παίρνει το δίπλωµα του το 1939, αλλά αντί να µπαρκάρει βρίσκεται 
στρατιώτης στην Αλβανία και κατόπιν ξέµπαρκος στην Αθήνα µε την γερµανική Κατοχή. Μόλις τελείωσε ο 
πόλεµος , το 1944, ξαναµπαρκάρει, αδιάκοπα πιά, ως ασυρµατιστής, γυρίζοντας όλο τον κόσµο, ως το Νοέµβρη 

του 1974. Τρεις µήνες άντεξε µακρυά από τη θάλασσα. Πεθαίνει από εγκεφαλικό επεισόδειο στις 10 
Φεβρουαρίου του 1975. 

Καλαµών 

ΚΑΛΑΜΑΙ 
   Παλιά ονοµασία της Καλαµάτας. 
 

Καλλισθένους 
ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ 
   Έλληνας ιστορικός του 4ου π.Χ. αιώνα που καταγόταν από την Όλυνθο και γεννήθηκε το 370 π.Χ. Συγγενής 
του Αριστοτέλη, έζησε µαζί του και αργότερα πήγε στην Πέλλα, στον Αταρνέα. Συµµετείχε στην ασιατική 

εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου σαν επίσηµος ιστοριογράφος. Όµως κατηγορήθηκε για συνωµοσία και 
εκτελέστηκε. Έγραψε αρκετά ιστορικά έργα όµως σώθηκαν µόνο λίγα αποσπάσµατα από το έργο του 
“Ελληνικά”, στο οποίο ανέφερε τα γεγονότα της Ανταλκίδειας ειρήνης και του τρίτου ιερού πολέµου.   

 

Καλογήρου Σαµουήλ 

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΣΑΜΟΥΗΛ 
    Ιεροµόναχος και πολεµιστής από την Άνδρο (+1803), µαθητής του Αγίου Κοσµά του Αιτωλού. Το 1803 

παρέµεινε µε συντρόφους του στο Σούλι και ανατίναξε µε πυρίτιδα, που υπήρχε στη µικρή εκκλησία της Αγ. 
Παρασκευής, το φρούριο του Κουγκίου, για να µη το καταλάβει ο Αλή Πασάς που το πολιορκούσε. 
 

Καµέλιας 
ΚΑΜΕΛΙΑ 
   Αειθαλής θάµνος (Camelia japonica) της οικογένειας των Θεοειδών, µε προέλευση από την Ιαπωνία. Στην 
Ευρώπη καλλιεργείται από το 17ο αι. σε διάφορες ποικιλίες µε διπλά άνθη και διάφορα χρώµατα. 

 

Κανάρη 

ΚΑΝΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
    Ναύαρχος και αγωνιστής της Επανάστασης του 1821. Γεννήθηκε το 1793 στα Ψαρά και πέθανε το 1877 στην 
Αθήνα. Γρήγορα έγινε µια από τις σηµαντικότερες µορφές στις ελληνικές θάλασσες. Στις 7 Ιουνίου 1822 έκαψε 
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τη ναυαρχίδα του τουρκικού στόλου, στις 29 Οκτωβρίου ανατίναξε το δίκροτο του Τούρκου αντιναυάρχου στην 
Τένεδο και το 1824 έκαψε δύο τουρκικά πλοία στη Σάµο και τη Μυτιλήνη.  Το 1827 διορίστηκε από τον 
Καποδίστρια αρχηγός µοίρας στόλου, ενώ αργότερα διορίστηκε από τον Όθωνα ναύαρχος και γερουσιαστής. Το 

1842, 1844 και 1854 υπήρξε υπουργός ναυτικών. Το 1864 και το 1865 διετέλεσε πρωθυπουργός, ενώ αργότερα 

αποσύρθηκε από την πολιτική µε τον τίτλο του ναυάρχου. 

 
Καποδιστρίου 

ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
    Έλληνας πολιτικός, ο πρώτος κυβερνήτης του νεοελληνικού κράτους. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1776. 

Σπούδασε ιατρική, µε την οποία ασχολήθηκε για µικρό χρονικό διάστηµα. Από το 1798 αφοσιώθηκε στην 
πολιτική. Το 1809 διορίστηκε διοικητικός υπάλληλος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών και το 1811 

γραµµατέας στη ρωσική πρεσβεία στη Βιέννη. Από τότε και έως το 1822 συµµετείχε ενεργά στη διαµόρφωση 

της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής και συνδέεται στενά µε τον τσάρο Αλέξανδρο, που τον διόρισε Υπουργό 
Εξωτερικών. Στις 19 Ιανουαρίου 1828 αποδέχθηκε τον διορισµό του ως Κυβερνήτη της Ελλάδος. Στις 26 

Ιανουαρίου ορκίστηκε κυβερνήτης και άρχισε τον αγώνα για την οργάνωση και την διεθνή αναγνώριση της 
χώρας. Οι προσπάθειές του για τον εκσυγχρονισµό της χώρας τον έφεραν σε σύγκρουση µε τους προεστούς και 
τους γαιοκτήµονες. Στις 27 Σεπτεµβρίου 1831 δολοφονήθηκε στην είσοδο του ναού του Αγίου Σπυρίδωνος στο 
Ναύπλιο. 
 

Καραϊσκάκη 

ΚΑΡΑΊΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
    Ο Καραϊσκάκης είναι η πιο καταπληκτική, ίσως και η πιο δραµατική µορφή από 

τους αγωνιστές του '21  Περίφηµος κλέφτης του Κατσαντώνη, αρµατολός των 

Αγράφων, στρατάρχης της Ρούµελης, αρχιστράτηγος της Ελλάδας και προπαντός 
γνήσιος λαϊκός ηγέτης. Γεννήθηκε το 1782 σε µια σπηλιά κοντά στο Μαυροµµάτι 
Καρδίτσας από "καλογριά" του κοντινού µοναστηριού του Αγίου Γεωργίου, τη Ζωή 

Ντιµισκή. Η µάνα του κατάγονταν από το χωριό Σκουλικαριά της Άρτας, 
παντρεύτηκε κάποιον Γιαννάκη Μαυροµατιανό και πολύ νωρίς έµεινε χήρα.     Ο 
Καραϊσκάκης πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια κοντά στην οικογένεια ενός 
σαρακατσάνου τσέλιγκα γιατί µόλις έγινε οκτώ χρονών πέθανε η µάνα του κι έτσι 
µεγάλωσε ανάµεσα στους ξένους τρώγοντας "ξύλο και µποµπότα", πότε στο 

Μαυροµµάτι και πότε στη Γράλιστα και Λεοντίτο.  Από µικρός κατατάχτηκε στα αρµατολίτικα σώµατα των 

Αγράφων, όπου ξεχώρισε για την παλικαριά και την εξυπνάδα του. ∆ιετέλεσε πρωτοπαλίκαρο του Κατσαντώνη 

και ήταν ένας από τους τρεις που πυροβόλησαν και σκότωσαν το Βεληγκέκα. Αναµείχθηκε στους πολέµους του 

Αλή Πασά των Ιωαννίνων άλλοτε ως σύµµαχος και άλλοτε ως αντίπαλος. 
Αντιπροσώπευσε τα Άγραφα σε σύσκεψη µυηµένων στα σχέδια της 
Φιλικής Εταιρείας για την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα που 

πραγµατοποιήθηκε στη Λευκάδα το πρώτο δεκαήµερο του Ιανουαρίου 
1821. ∆εν πήρε µέρος στα πρώτα χρόνια της επανάστασης γιατί η 

∆ιοίκηση και κυρίως ο Μαυροκορδάτος τον υποψιάζονταν πως ήταν σε 
συνεννόηση µε τους Τούρκους. Η διαµάχη εξάλλου ανάµεσα στους 
προύχοντες και τους οπλαρχηγούς οδήγησε και τα δυο µέρη πολλές 
φορές σε ακρότητες. Στη συνέχεια έλαβε µέρος σε πολλές µάχες, η δε 
γενναιότητά του καθώς και τα χωρατά του έµειναν στην ιστορία.   Μετά 

την πτώση του Μεσολογγίου (1826 µ.Χ.)  έγινε Αρχιστράτηγος της 
Στερεάς κι άρχισε τις επιχειρήσεις εναντίον του Κιουταχή που τον νίκησε στην Αράχωβα, στο ∆ίστοµο, στη 
∆όµβραινα και αλλού, εφαρµόζοντας µε επιτυχία τον ανταρτοπόλεµο και καταστρέφοντας τις εφοδιοποµπές του 

εχθρού.  Ιδιαίτερα η νίκη στην Αράχωβα το Νοέµβριο του 1826 είχε τεράστια απήχηση και πολύ µεγάλη 

σηµασία για την επανάσταση που µέχρι εκείνη τη στιγµή έδειχνε ότι σχεδόν είχε σβήσει. Στη συνέχεια όµως η 
Κυβέρνηση έκαµε το λάθος να αναθέσει την Αρχιστρατηγία του Αγώνα στον Άγγλο Τσόρτς, που δεν γνώριζε 
καλά τα πράγµατα στην Ελλάδα. Επεδίωκε κατά µέτωπο επίθεση εναντίον του Κιουταχή που πολιορκούσε την 
Ακρόπολη στην Αθήνα, ενώ ο Καραϊσκάκης ζητούσε αποκλεισµό των Τούρκων από στεριά και θάλασσα για να 
αναγκαστούν να υποχωρήσουν. Οι ισχυρές επαναστατικές δυνάµεις που βρίσκονταν στην περιοχή µε αρχηγό τον 
ΚαραΙσκάκη περίµεναν εντολές για να κινηθούν ανάλογα.  Στις 22 Απριλίου 1827 έγινε µια µικροσυµπλοκή 

µεταξύ Ελλήνων και Τούρκων στην περιοχή του σηµερινού Νέου Φαλήρου και ο Καραϊσκάκης που ήταν 
άρρωστος άσχηµα, βγήκε από τη σκηνή του να την σταµατήσει, γιατί ήταν απρογραµµάτιστη. Μια σφαίρα όµως 
που κανείς δεν έµαθε ποτέ από που προερχόταν, τον χτύπησε θανάσιµα και πέθανε την επόµενη 23 Απριλίου 

ηµέρα της ονοµαστικής του γιορτής. Ο θάνατος του "Αχιλλέα της Ρωµιοσύνης", όπως χαρακτήρισε τον 



 53

Καραϊσκάκη ο µεγάλος µας ποιητής Κωστής Παλαµάς, είχε συγκλονιστική απήχηση και βύθισε στο πένθος 
όλους τους Έλληνες. Ιδιαίτερα το στράτευµα, δίχως τον αρχηγό του αλλά και χωρίς ηθικό, αναγκασµένο να 
υπακούει στον Άγγλο ναύαρχο Κόχραν µια µέρα αργότερα έπαθε πανωλεθρία στο Φάληρο και ολοκληρώθηκε 
έτσι η συµφορά µετά το χαµό του Καραϊσκάκη. 

 

Καραολή – ∆ηµητρίου 
ΚΑΡΑΟΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
    Ήρωες του Κυπριακού Αγώνα που απαγχονίστηκαν µαζί στη Λευκωσία στις 10 Μάη του1956. 

 

Καρασούτσα 

     
                                                                            Γλέντι σε αυλή σπιτιού στην   Καρασούτσα (1951) 

 

ΚΑΡΑΣΟΥΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
    Ποιητής από τη Σµύρνη και καθηγητής Γαλλικών. Η οδός Καρασούτσα του Γαλατσίου είναι συνέχεια της 
ίδιας οδού του ∆ήµου Αθηναίων. 

 

Καρδίτσης 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 
   Πόλη και πρωτεύουσα του οµώνυµου νοµού της Θεσσαλίας, µε πληθυσµό 42.000 κατοίκους. Ιδρύθηκε κατά 

την Τουρκοκρατία, στα τέλη του 17ου αι. Είναι χτισµένη στο κέντρο του εύφορου θεσσαλικού κάµπου. Αποτελεί 
το διοικητικό, οικονοµικό και εµπορικό κέντρο όλου του νοµού. ∆ιαθέτει πολλά µνηµεία, όπως την µητρόπολη 
του Αγίου Κωνσταντίνου, τη ∆ηµοτική Αγορά και την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής. Στην Καρδίτσα 

λειτουργεί λαογραφικό µουσείο και δηµοτική πινακοθήκη µε έργα ντόπιων καλλιτεχνών. 

 

Καστελλίου 
ΚΑΣΤΕΛΛΙ 
   Ονοµασία κωµοπόλεων και χωριών της Ελλάδας. Το γνωστότερο είναι το Καστέλλι Κισσάµου της Κρήτης, 
που ήταν πεδίο πολεµικών επιχειρήσεων σε όλες τις επαναστάσεις της Κρήτης. Η οδός Καστελλίου του 
Γαλατσίου είναι συνέχεια της ίδιας οδού του ∆ήµου Αθηναίων. 

 

Κατσώνη Λ. 

ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
    Περίφηµος ναυτικός καταδροµέας από τη Λειβαδιά, στην υπηρεσία της Ρωσίας. Έδρασε µε επιτυχία , κυρίως 
στο Αιγαίο, εναντίον των Τούρκων στη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού πολέµου (1770-1792) 

 

Καψάλη 
ΚΑΨΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
     Αγωνιστής του 1821, δηµογέροντας και ήρωας του Μεσολογγίου (1751-1826). Κήρυξε την Επανάσταση στο 

Μεσολόγγι και διέθεσε ολόκληρη την περιουσία του για τις  ανάγκες του Αγώνα. Όταν µπήκαν οι Τούρκοι στο 
Μεσολόγγι, το 1826, έβαλε φωτιά στην  πυρίτιδα που είχε συγκεντρώσει στο σπίτι του και τινάχτηκε στον αέρα 

µαζί µε 400 γέροντες και γυναικόπαιδα, καθώς και πολλούς  Τουρκοαιγυπτίους. 
 

Κέας 
ΚΕΑ 
    Η Κέα ή Τζιά, είναι το βορειότερο νησί των ∆υτικών Κυκλάδων. Βρίσκεται µεταξύ της Εύβοιας και της 
Κύθνου, σχεδόν ακριβώς απέναντι από την Αθήνα, µε την Μακρόνησο να παρεµβάλεται µεταξύ τους. Έχει 
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συνολική επιφάνεια 130 τετραγ. χιλιόµετρα και συνολικό µήκος ακτών 80 χιλιόµετρα. Η απόστασή της από το 

Σούνιο, φθάνει τα 12 ναυτικά µίλια. Ο αριθµός των κατοίκων του νησιού δεν ξεπερνά τους 1600 κατοίκους. 
Πρωτεύουσα είναι η Ιουλίς (Χώρα) και το λιµάνι της είναι η Κορησσιά (Λειβάδι), όπου υπάρχει καθηµερινή 

σύνδεση µε φέρρυ, που µεταφέρει επιβάτες και αυτοκίνητα από και προς το Λαύριο και µια φορά την εβδοµάδα 

κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού µε τον Πειραιά. Με το µόνο κυκλαδίτικο νησί που υπάρχει σύνδεση είναι η 

Κύθνος. Η Τζιά είναι ένα ορεινό νησί, που αποτελείται από µικρά λειβάδια, τα οποία καταλήγουν σε κολπίσκους 
και αµµώδεις παραλίες. Γεωολογικά είναι η συνέχεια του Σουνίου. Η ψηλότερη κορυφή είναι ο Προφήτης Ηλίας 
(567 µέτρα) σχεδόν στο κέντρο του νησιού. Στο βορειοδυτικό µέρος, µεταξύ των ορεινών όγκων, είναι ο κόλπος 
του Αγίου Νικολάου, ένα από τα πιο ασφαλή φυσικά λιµάνια στη Μεσόγειο 

 
Κενταύρου 

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 

    Ο Κένταυρος Χείρωνας είναι ο πιο γνωστός από τους Κένταυρους. Γιος του Κρόνου και της Ωκεανίδας 
Φιλύρας και δάσκαλος πολλών γνωστών µυθολογικών ηρώων. Είναι ο πρώτος που χρησιµοποίησε βότανα για τη 

θεραπεία ασθενειών και τραυµάτων. Σύµφωνα µε το µύθο ο Χείρωνας ανήκε στην ξεχωριστή εκείνη φυλή των 
Κενταύρων, οι οποίοι είχαν θεϊκή καταγωγή και, σε αντίθεση µε τους υπόλοιπους Κένταυρους, ήταν σοφοί, 
δίκαιοι, καλόκαρδοι, φίλοι και συµπαραστάτες των ανθρώπων. Ο Χείρωνας ανατράφηκε στο Πήλιο και σύντοµα 

η φήµη για τη σοφία, τις γνώσεις και την αρετή του εξαπλώθηκε σ' ολόκληρη την Ελλάδα. Νέοι απ' όλα τα µέρη 
της χώρας µαθήτευαν κοντά του και µοιράζονταν τον πλούτο της καρδιάς και του πνεύµατός του. ∆ίδασκε την 

ιατρική, τη µουσική, την πολεµική και την κυνηγετική τέχνη. Χρησιµοποιούσε θεραπευτικά βότανα, µε τα οποία 

γιάτρευε τους άρρωστους και τους τραυµατίες.  

 

Κερκύρας 
ΚΕΡΚΥΡΑ 
      Πόλη και πρωτεύουσα του οµώνυµου νησιού και µια από τις ωραιότερες πόλεις της Ελλάδος. Κύριο 
χαρακτηριστικό της είναι τα βενετσιάνικα καντούνια. Από τα σηµαντικότερα αξιοθέατα της πόλης είναι το 

Παλαιό Φρούριο, το Νέο Φρούριο, το Ανάκτορο του Τάγµατος των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου που 
χρησιµοποιήθηκε ως κατοικία του ύπατου αρµοστή, η Ιόνιος Ακαδηµία, η βασιλική της Παλαιόπολης, η 

Μονή της Πλατυτέρας και το Μον Ρεπό. Στην Κέρκυρα λειτουργούν αρχαιολογικό µουσείο, µουσείο 

βυζαντινής και µεταβυζαντινής τέχνης, ασιατικής τέχνης, µουσείο ∆ιονυσίου Σολωµού (στεγάζεται στο σπίτι 
που έζησε ο εθνικός ποιητής τα τελευταία χρόνια της ζωής του) και µουσείο χαρτονοµισµάτων. 
 

Κιλκίς 
ΚΙΛΚΙΣ 
    Πρωτεύουσα της επαρχίας και του νοµού Κιλκίς. Βρίσκεται κοντά στο Γαλλικό ποταµό, έχει έκταση 87 τ.χλµ. 

και πληθυσµό 13.227 κατοίκους. Το έδαφος είναι πεδινό και οι κάτοικοι ασχολούνται µε τη γεωργία, την 

κτηνοτροφία, τη βιοτεχνία, τη βυρσοδεψία και την πτηνοτροφία. 
 
Κίρκης 
ΚΙΡΚΗ 

    Μάγισσα της αρχαίας µυθολογίας µας, κόρη του Ήλιου  και της Πέρσης. Κατοικούσε στο νησί της Αίας, µέσα 

σε ένα υπέροχο παλάτι, περιτριγυρισµένο από ένα πανέµορφο δάσος. Ήξερε να χρησιµοποιεί διάφορα βότανα µε 
τα οποία έκανε µαγικά και είχε ένα ραβδί µε το οποίο αγγίζοντας τους ανθρώπους, τους µεταµόρφωνε σε 
γουρούνια. Σύµφωνα µε µια παράδοση ήταν θεία της Μήδειας στην οποία µετέδωσε τις µαγικές της γνώσεις. 
Όταν έφθασε στο νησί της ο  Οδυσσέας µε τους συντρόφους του, αφού ξεκουράστηκαν, έστειλε µερικούς να 
εξερευνήσουν το νησί γιατί είχε παρατηρήσει καπνό να ανεβαίνει. Ένας απ' αυτούς, ο Ευρύλοχος, πιο πονηρός 
από τους άλλους, έµεινε παραπίσω για να δει τι θα συνέβαινε. Όταν γύρισε στον Οδυσσέα του είπε πως είδε τη 

µάγισσα να υποδέχεται τους συντρόφους του, να τους περιποιείται και να τους προσφέρει γεύµα. Όµως αµέσως 
µετά οι στρατιώτες του Οδυσσέα κοιµήθηκαν και η Κίρκη τους ακούµπησε µε το ραβδί της µεταµορφώνοντας 
τους σε γουρούνια. Ο Οδυσσέας, µη ξέροντας τι να κάνει, παρακάλεσε το θεό Ερµή να του δώσει µια λύση και 
πράγµατι αυτός τον συµβούλεψε τι να κάνει. Όταν λοιπόν ο βασιλιάς της Ιθάκης παρουσιάστηκε µπροστά στην 
Κίρκη και αυτή προσπάθησε να τον αγγίξει µε το ραβδί της, ο Οδυσσέας έβγαλε το σπαθί από το θηκάρι του και 
την απείλησε λέγοντας την να ξανακάνει τους συντρόφους του ανθρώπους και να υποσχεθεί πως δεν θα τους 
ενοχλούσε ξανά. Η Κίρκη θαυµάζοντας το θάρρος του ξένου υπάκουσε κι όχι µόνο δεν τον πείραξε ξανά, αλλά 

µε τις µαγικές της γνώσεις τον βοήθησε να κατέβει στον κάτω κόσµο και να µάθει τι του επιφύλασσε το µέλλον.           

Ο Οδυσσέας έµεινε κοντά στην Κίρκη ένα χρόνο και µαζί της απέκτησε ένα γιο, τον Τηλέγονο. Όταν έφυγε, η 
Κίρκη του έδωσε συµβουλές τι να πράξει για να αποφύγει τους κινδύνους που τον περίµεναν. Σύµφωνα µε µια 
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παράδοση ο Τηλέγονος σκότωσε τον πατέρα του χωρίς όµως να το γνωρίζει. Ο Ησίοδος  αναφέρει πως η Κίρκη 

κατοικούσε στην Τυρρηνική θάλασσα και στη Ρώµη τη λάτρευαν σαν θεά. 
    Η οδός Κίρκης στο Γαλάτσι πιθανόν να αναφέρεται στο χωριό Κίρκη του νοµού Έβρου 

 

Κισσάµου 

ΚΙΣΣΑΜΟΣ 
    (Βλέπε Καστέλλι Κισσάµου) 

 

Κλεάρχου 

ΚΛΕΑΡΧΟΣ 
    Σπαρτιάτης στρατηγός που χρηµάτισε πολλές φορές ναύαρχος των Λακεδαιµονίων την τελευταία περίοδο του 

Πελοποννησιακού πολέµου. Οι Σπαρτιάτες τον διόρισαν το 403 π.Χ. αρµοστή στο Βυζάντιο αλλά επειδή ήταν 
ιδιαίτερα σκληρός υπήρξαν αντιδράσεις. Τότε εκείνοι τον ανακάλεσαν στην Σπάρτη, ο Κλέαρχος όµως κατέφυγε 
στον Κύρο τον νεώτερο, µικρότερο αδελφό του Πέρση βασιλιά Αρταξέρξη, που τον διόρισε αρχηγό του 

µισθοφορικού σώµατος στη Θράκη. Το 401 π.Χ. έγινε αρχηγός όλων των Πελοποννήσιων µισθοφόρων του 

Κύρου στον πόλεµο µε τον Αρταξέρξη. Ο Κύρος ηττήθηκε και πέθανε στα Κούναξα και ο Κλέαρχος ανέλαβε, 
µέσα από τα άγνωστα και αφιλόξενα µέρη της Ανατολίας, να φέρει τους Έλληνες µισθοφόρους πίσω στην 
Ελλάδα. Ο Πέρσης σατράπης Τισσαφέρνης τον κάλεσε µαζί µε τους άλλους αρχηγούς σε διαβουλεύσεις και όταν 
ο Κλέαρχος παρουσιάστηκε µαζί µε τους υπόλοιπους, τους έπιασε και τους σκότωσε. Όλα αυτά περιγράφονται 
στην Κύρου Ανάβαση του Ξενοφώντα. 
 

  Κνωσού 

 ΚΝΩΣΟΣ 
    Η Κνωσός είναι η σηµαντικότερη πόλη της Κρήτης κατά τη Μινωική εποχή και το επίκεντρο του Μινωϊκού 
πολιτισµού. Είναι µια από τις πρώτες πόλεις της υφηλίου, όπως µαρτυρείται δε από τα ερείπια που έφεραν στο 

φως οι ανασκαφές, έφθασε σε υψηλά επίπεδα οικονοµικής και καλλιτεχνικής ανάπτυξης. Σε πανευρωπαϊκό 

επίπεδο χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά η γραφή, που αποτυπώθηκε 
πάνω σε πινακίδες από άργιλο και έχει ονοµαστεί Γραµµική Α και Β  Η 
Κνωσός συνδέεται µε το βασιλιά Μίνωα  και το Λαβύρινθο που έκτισε ο 
τελευταίος, µε κατασκευαστή τον ∆αίδαλο. Τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης 
παρουσίας στη Κνωσό ανάγονται στο τέλος της νεολιθικής εποχής, γύρω 
στην τέταρτη χιλιετηρίδα δηλαδή π.Χ. Οι κάτοικοι ήταν συγκεντρωµένοι 
σε µικρούς συνοικισµούς, κατοικούσαν σε φτωχικές καλύβες και 
χρησιµοποιούσαν απλά πήλινα αγγεία, ασχολούνταν δε µε την αλιεία, το 

κυνήγι και τη γεωργία. Η θάλασσα έπαιζε θεµελιώδη ρόλο στη ζωή τους 
και σε λίγο οι κάτοικοι της Κνωσού έγιναν εξαιρετικοί ναυτικοί, 
αναπτύσσοντας σχέσεις µε την Αίγυπτο και τη Λιβύη. Τα πρώτα 

αξιόλογα κτίσµατα χρονολογούνται γύρω στο 2400 π.Χ. και 
παρουσιάζουν µια πολύ πολύπλοκη διάταξη. Το 2100 π.Χ. έχουµε το 

πρώτο ανάκτορο, αλλά το 1750 π.Χ. καταστρέφεται από µια έκρηξη, που οφείλεται σε σεισµό ή πυρκαγιά. Το 

δεύτερο παλάτι κτίστηκε το 1700 π.Χ. και παρουσιάζει την ίδια διάταξη µε το πρώτο. Το 1400 τα ανάκτορα της 
Κνωσού αλλάζουν µορφή και µοιάζουν πια µε τα Μυκηναϊκά µέγαρα. Είναι εξάλλου η εποχή που στην Κρήτη 
φθάνουν οι Μυκηναίοι, που κυριαρχούν στη ζωή της Κνωσού µέχρι το 1100, όταν εισβάλλουν στο νησί οι 
∆ωριείς. Η Κνωσός διατηρεί πολλά µινωικά στοιχεία δίπλα στα δωρικά και εξακολουθεί να κατοικείται µέχρι το 

700 π.Χ. Το 69 π.Χ. καταστρέφεται από τους ρωµαίους και το 39 γίνεται ρωµαϊκή επαρχία. Έδρα επισκόπου τα 

πρώτα χρόνια της βυζαντινής αυτοκρατορίας, στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε και η ζωή της τελειώνει. Οι 
κάτοικοι της Κνωσού είχαν µεγάλη φαντασία και πρωτοτυπία και αυτό φαίνεται από την καλλιτεχνική τους 
έκφραση.. Στις καλλιτεχνικές αποτυπώσεις, η φύση και τα διάφορα πλάσµατα της έχουν τη µεγαλύτερη σηµασία. 

Γι' αυτό λέµε πως η Μινωική τέχνη είναι φυσιοκρατική, αντίθετα µε την τέχνη της κλασικής Ελλάδας που είναι 
ανθρωποκεντρική, γιατί ο άνθρωπος και η αναπαράσταση του είναι το σηµαντικότερο καλλιτεχνικό αντικείµενο. 

Στη Μινωική Κρήτη, ο άνθρωπος είναι µέρος της φύσης και όχι κυρίαρχος και τίθεται στο ίδιο επίπεδο µε το 

ζωικό και φυτικό βασίλειο, µε τη θάλασσα και τα άλλα φυσικά τοπία. Οι άλλοι σύγχρονοι µε την Κνωσό 
πολιτισµοί περιορίστηκαν στα φυσικά τους όρια, αλλά αυτή η πόλη, όταν κυριάρχησε στη θάλασσα, διέδωσε τον 
πολιτισµό της, ελκύοντας άλλους λαούς, σαν τους Μυκηναίους, πολεµοχαρείς και αµόρφωτους µέχρι που 

γνώρισαν τον Μινωικό πολιτισµό και τον κυριότερο φορέα του, την Κνωσό. Και αν ο δυτικός κόσµος και 
πολιτισµός, οφείλει µεγάλο µέρος της ύπαρξης του στον ελληνικό, τότε, αναµφίβολα, ο τελευταίος οφείλει 
πολλά πράγµατα στην Κνωσό και τον πολιτισµό της . 
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Κοζάνης 
ΚΟΖΑΝΗ 
    Πρωτεύουσα της επαρχίας και του νοµού Κοζάνης. Είναι χτισµένη στο οµώνυµο οροπέδιο ανάµεσα στα βουνά 

Βέρµιο, Βούρινο και Άσκιο. Έχει έκταση 34 τ.χλµ. και πληθυσµό 30.000 περίπου κατοίκους. Είναι η έδρα της 
Περιφέρειας της ∆υτικής Μακεδονίας, ο σπουδαιότερος συγκοινωνιακός κόµβος και το σπουδαιότερο εµπορικό 

κέντρο της περιοχής. Οι κάτοικοι ασχολούνται µε τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη βιοτεχνία, τη βιοµηχανία και 
την υλοτοµία. Η πόλη άρχισε να αναπτύσσεται µετά τον 15ο αιώνα. 

 

Κόκκερελ 

ΚΟΚΚΕΡΕΛ ΚΑΡΟΛΟΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ 
    Άγγλος αρχιτέκτονας και αρχαιολόγος (1788-1863) που έκανε ανασκαφές σε διάφορα µέρη της Ελλάδας. 
 

Κολοκοτρώνη 

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

    Ηταν µια από τις λαµπρότερες φυσιογνωµίες της Ελληνικής Επανάστασης. Γεννήθηκε στις 3 Απριλίου του 

1770, στη Μεσσηνία της Πελοποννήσου. ΄Εγινε µέλος της Φιλικής Εταιρίας το ∆εκέµβρη του 1818.  Στις 22 

Μαρτίου του 1821 ο Πετρόµπεης Μαυροµιχάλης µε το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και µε άλλους 2.000 άνδρες, 
πήγαν προς την Καλαµάτα και την εποµένη την απελευθέρωσαν. Το καλοκαίρι του 1822 πολέµησε εναντίον του 
∆ράµαλη και αποδεκάτισε τον Τούρκικο στρατό στα ∆ερβενάκια. ΄Ελαβε µέρος σε πολλές πολεµικές 
επιχειρήσεις και επιβλήθηκε σαν στρατιωτική µορφή και σαν αρχηγός των αγωνιστών της Πελοποννήσου. 
Συνέχισε να αγωνίζεται µέχρι το 1827. Το 1834 καταδικάστηκε για συνωµοσία εναντίον του βασιλιά ΄Οθωνα. Η 

καταδίκη αυτή ακούστηκε µε αγανάκτηση στον Ελληνικό λαό. Μετά την ενηληκίωση του ο ΄Οθωνας έδωσε 
χάρη στο γέρο του Μοριά. Τον ονόµασε Αντιστράτηγο και τον διόρισε σύµβουλο της Επικρατείας. Τα υπόλοιπα 

χρόνια του έζησε στην Αθήνα. και πέθανε το 1843. Κατά την περίοδο αυτή υπαγόρευσε στον Γεώργιο τα 
αποµνηµονεύµατα του που εκδόθηκαν το 1846 µε τον τίτλο "∆ιήγησις συµβάντων της Ελληνικής φυλής από τα 

1770 έως τα 1836", που αποτελούν πολύτιµη πηγή πληροφοριών για τον αγώνα του 1821.  

 

Κοµοτηνής 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
    Πρωτεύουσα της επαρχίας Κοµοτηνής του νοµού Ροδόπης. Βρίσκεται στο κέντρο της πεδιάδας της 
Κοµοτηνής, έχει έκταση 62 τ.χλµ. και πληθυσµό 35.000 περίπου κατοίκους. Είναι η έδρα της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και αποτελεί σπουδαίο συγκοινωνιακό κόµβο προς Κωνσταντινούπολη και 
Βουλγαρία. Οι κάτοικοι ασχολούνται µε τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη βιοµηχανία, τη βιοτεχνία. Είναι η έδρα 

του Πανεπιστήµιου Θράκης και διαθέτει Αρχαιολογικό και Λαογραφικό Μουσείο. Ανήκει στην Ελλάδα από το 

1920 µετά τη συνθήκη των Σεβρών. 
 

Κοραή 

ΚΟΡΑΗΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 

    Μιά από τις µεγάλες µορφές του ελληνικού διαφωτισµού. ∆ιδάσκαλος του Γένους, ακαταπόνητος φιλόλογος 
µεγάλου κύρους καί ιατροφιλόσοφος. Καταγόµενος από τη Χίο, γεννήθηκε στη Σµύρνη το 1748. To 1772 έφυγε 
γιά την Ολλανδία, προκειµένου να εργαστεί στον εµπορικό οίκο του πατέρα του, στο Αµστερνταµ. Το 1778 

επιστρέφει στη Σµύρνη. Το 1782 αναχωρεί γιά το Μονπελιέ της Γαλλίας γιά να σπουδάσει Ιατρική αν και έκλινε 
προς τη σπουδή της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας. Με το πέρας των σπουδών του αναχωρεί γιά το Παρίσι, το 

Μάϊο του 1788, ενα χρόνο πριν από τη Γαλλική Επανάσταση, όπου παραµένει µέχρι το τέλος της ζωής του. 
Πέθανε στις 6 Απριλίου του 1833. Το 1877 τα οστά του µεταφέρθηκαν και ετάφησαν στο Α νεκροταφείο 

Αθηνών. Κάτοχος µιας ευρύτατης παιδείας, σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, ήξερε επίσης θαυµάσια τα λατινικά 

και τα αρχαία ελληνικά, σε τρόπο που µε τις φιλολογικές εργασίες του, να καταστεί σεβαστό όνοµα στους 
φιλολογικούς ευρωπαϊκούς κύκλους. Ζώντας µέσα στο φιλελεύθερο κλίµα της γαλλικής πρωτεύουσας, 
φιλοδόξησε να συµβάλει στην ανάσταση του υπόδουλου Γένους. Πιστεύοντας όµως, ότι για να είναι άξιος και 
ικανός για την ελευθερία του ο ελληνικός λαός, έπρεπε πρώτα να λάβει την ανάλογη µόρφωση, βάλθηκε µε τα 
έργα του να τον διαφωτίσει στον τοµέα αύτό. Τόσο µάλιστα αφοσιώθηκε στο έργο του, που, για να µείνει 
απερίσπαστος, αρνήθηκε την τιµητικότατη πρόταση, που του έγινε, να αναλάβει µιά έδρα στο Πανεπιστήµιο της 
Σορβόνης του Παρισιού. Ωστόσο, µε την προετοιµασία της φιλικής Εταιρείας, η Ελληνική Επανάσταση ξέσπασε 
και τα φλογισµένα νιάτα της Ελλάδας ρίχτηκαν στον υπέρ πάντων αγώνα, έστω και χωρίς τη µόρφωση που 
φιλοδοξούσε να έχουν ο Κοραής, µόρφωση που την αναπλήρωνε η έµφυτη εθνική τους παιδεία και η δηµοτική 

µούσα. Ο Κοραής, παρά τήν προχωρηµένη ηλικία του, δεν έπαυσε να εργάζεται µε όλες τις δυνάµεις του για την 

επιτυχία του σκοπού. Εγραψε παραινετικούς στίχους για τους πατριώτες, οργάνωσε, υποκίνησε ή συνέδραµε 
φιλελληνικούς οµίλους, που έστειλαν εφόδια στους αγωνιζόµενους. Βρίσκονταν σε επικοινωνία και 
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αλληλογραφία µε τους ιθύνοντες, έδινε τις πολύτιµες συµβουλές του, που ήταν πάντοτε σεβαστές, και κατέβαλε 
απεγνωσµένες προσπάθειες για την οµόνοια και την αποφυγή των ερίδων, µεταξύ καπετανέων και πολιτικών. 

Κορίνης 
ΚΟΡΙΝΝΑ 
    Ποιήτρια  από την Τανάγρα της Βοιωτίας (6ος-5ος αι.π.Χ.), σύγχρονη του Πινδάρου. 

 

Κουγκίου 

ΚΟΥΓΚΙ 
    Λόφος της περιοχής του Σουλίου µε οµώνυµο φρούριο. Είναι γνωστό για την αντίστσή του στον Αλή Πασά 

και την ανατίναξή του το 1803 από τον καλόγηρο Σαµουήλ και τους συντρόφους του. 

  
Κουµουνδούρου 

ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

    Επιφανής Έλληνας πολιτικός του 19ου αιώνα. Γεννήθηκε το 1815 στο χωριό Κάµπος της Μεσσηνιακής 
Μάνης και ήταν γιος του αγωνιστή της Επανάστασης του 1821 Σπυρίδωνα Γαλάνη Κουµουνδουράκη. Κατά την 
παιδική του ηλικία βίωσε τα γεγονότα της Επανάστασης και µετά το τέλος της φοίτησε στο Γυµνάσιο Ναυπλίου 
και αργότερα στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, χωρίς ωστόσο να αποφοιτήσει ποτέ, καθώς το 

1841 κατέβηκε, επικεφαλής σώµατος νέων από τη Λακωνία, στην Κρήτη και πήρε µέρος στην επανάσταση που 
είχε τότε ξεσπάσει λόγω της παραχώρησης της νήσου από τους Τούρκους στον πασά της Αιγύπτου.Μετά την 

επιστροφή του στην ελεύθερη Ελλάδα, ο Αλέξανδρος Κουµουνδούρος εγκαταστάθηκε στην Καλαµάτα, όπου 

άρχισε να ασκεί τη δικηγορία βάσει µεταβατικών διατάξεων που είχαν τεθεί τότε σε ισχύ για τους φοιτητές της 
Νοµικής και το 1847 διορίσθηκε αντιεισαγγελέας Καλαµών. Η σταδιοδροµία του, ωστόσο, στο δικαστικό σώµα 
ήταν εξαιρετικά βραχύχρονη, καθώς λίγους µήνες αργότερα πολιτεύθηκε στις βουλευτικές εκλογές του 1850 και 
εκλέχθηκε αντιπρόσωπος της επαρχίας Μεσσήνης. Στη θέση αυτή συνέχισε να εκλέγεται αδιάκοπα ως το 1868, 

οπότε και απέτυχε εκλογικά λόγω των εναντίον του σκανδαλωδών επεµβάσεων του ∆ηµητρίου Βούλγαρη. 

Συνολικά , κατά τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδροµίας από το 1850 ως το 1882 ο Αλέξανδρος 
Κουµουνδούρος υπήρξε δεκαοκτώ φορές µέλος και δέκα φορές πρόεδρος του Υπουργικού Συµβουλίου, ενώ 
διετέλεσε και δύο φορές πρόεδρος της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Κατά την περίοδο αυτή χειρίσθηκε µε επιτυχία, 

ως κορυφαία προσωπικότητα του πολιτικού βίου της χώρας, ζητήµατα τόσο εσωτερικής όσο και εξωτερικής 
πολιτικής, όπως ήταν η ρύθµιση του τεράστιου ελληνικού δηµόσιου χρέους, η Έξωση του Όθωνα και η 

εγκατάσταση στον ελληνικό θρόνο της ∆υναστείας των Χριστιανών, η εκλογή Επτανησίων πληρεξουσίων στην 
Εθνική Αντιπροσωπεία και η επίτευξη µεγάλου µέρους των εθνικών διεκδικήσεων, µε την παραχώρηση της 
Επτανήσου, της Θεσσαλίας και µικρού τµήµατος της νότιας Ηπείρου. Την αποχώρηση του Αλέξανδρου 
Κουµουνδούρου από την πολιτική ζωή σηµατοδότησε η εκλογική αποτυχία του κόµµατος του στις βουλευτικές 
εκλογές του ∆εκεµβρίου του 1881, όπου υπερίσχυσε ο πρώην πολιτικός φίλος και αργότερα αντίπαλος του 

Χαρίλαος Τρικούπης, ο οποίος, προβάλλοντας ως αποτυχία την παραχώρηση ενός µικρού µόνο τµήµατος της 
Ηπείρου, κατάφερε να κερδίσει την ψήφο του συνόλου σχεδόν των βουλευτών των νέων χωρών. Ο Αλέξανδρος 
Κουµουνδούρος πέθανε στην Αθήνα στις 26 Φεβρουαρίου 1883 και το 1884 ο ∆ήµος Αθηναίων τίµησε τον 
επιφανή Μεσσήνιο πολιτικό δίνοντας το όνοµα του σε πλατεία της πρωτεύουσας ( αλλιώς πλατεία Ελευθερίας). 
 
Κουντουριώτου 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
    Πρόκριτος της Ύδρας κατά την Επανάσταση του 1821, αδερφός του Γεώργιου Κουντουριώτη. Γεννήθηκε 
στην Ύδρα το 1769. Σε νεαρή ηλικία έχασε το δεξί του µάτι, το οποίο κάλυπτε µε µαύρο επίδεσµο. Από πολύ 
νωρίς δραστηριοποιήθηκε στο χώρο του θαλάσσιου εµπορίου και µετά το θάνατο του πατέρα του Ανδρέα 

Κουντουριώτη, το 1799, ανέλαβε , µαζί µε τον αδερφό του Γεώργιο, το σύνολο της πατρικής τους περιουσίας και 
επιδόθηκε µε εξαιρετική επιτυχία στον ανεφοδιασµό των αποκλεισµένων την εποχή εκείνη από τον αγγλικό 
στόλο γαλλικών λιµανιών της Μεσογείου. Από τις εµπορικές αυτές επιχειρήσεις απεκόµισε τεράστια κέρδη µε 
αποτέλεσµα, στις παραµονές του Αγώνα, να θεωρείται από τους πλουσιότερους πλοιοκτήτες της Ύδρας µε 
περιουσία που υπολογιζόταν στα.800.000 δίστηλα. Όταν ξέσπασε η Επανάσταση του 1821, ο Λάζαρος 
Κουντουριώτης θεωρούσε, όπως άλλωστε και η πλειοψηφία των πλοιοκτητών της Ύδρας, ότι ήταν πρόωρη και 
παρακινδυνευµένη. Για το λόγο αυτό χρειάστηκε να σηµειωθεί εξέγερση του λαού του νησιού, στις 28 Μαρτίου 

1821, ώστε να συµµετάσχει ολόψυχα στον Αγώνα, δωρίζοντας τεράστια χρηµατικά ποσά για τις ανάγκες του.Το 

1823 του προτάθηκε να πάρει τη θέση του προέδρου του Βουλευτικού, κάτι που αρνήθηκε, όπως άλλωστε 
αρνήθηκε και διάφορα άλλα αξιώµατα που κατά καιρούς του προσφέρθηκαν. Αντίθετα, παρότρυνε τον αδερφό 

του Γεώργιο Κουντουριώτη να συµµετάσχει στο Εκτελεστικό και αργότερα να αναδειχθεί σε πρόεδρο του 

Σώµατος, επιλέγοντας για τον εαυτό του το ρόλο του συµβούλου και ουσιαστικά καθοδηγητή του αδερφού του 

καθ’όλη τη διάρκεια ασκήσεως της εξουσίας από τον τελευταίο.Παρά όµως την αποχή του από την ενεργό 
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πολιτική δράση, ο Λάζαρος Κουντουριώτης πρόσφερε µεγάλες υπηρεσίες στον Αγώνα, προσφέροντας τα 

ιδιόκτητα πλοία του για τη συγκρότηση πολεµικού στόλου, περιορίζοντας τις πειρατικές ενέργειες των 
συµπατριωτών του σε βάρος πλοίων µε ουδέτερη σηµαία και µεσολαβώντας για τη σύναψη του πρώτου δανείου 

από την Αγγλία.Για την προσφορά του αυτή διορίσθηκε το 1828 από τον Καποδίστρια διοικητής της Ύδρας, 
θέση όµως που εγκατέλειψε λίγο αργότερα, προσχωρώντας στην οµάδα των πολιτικών και στρατιωτικών που 

αντιπολιτεύονταν τον Κυβερνήτη. Ως αφανής αρχηγός της οµάδας αυτής πρωτοστάτησε σε όλες τις 
αντιπολιτευτικές ενέργειες κατά του Καποδίστρια, µε κύριο γεγονός την αποστασία του υδραϊκου στόλου το 

1831. Επί βασιλείας Όθωνα υπήρξε µέλος της Γερουσίας, αξίωµα που διατήρησε ως το θάνατο του το 1852. 

 

Κουρτίου Ερ. 

ΚΟΥΡΤΙΟΣ ΕΡΝΕΣΤΟΣ 

    Γερµανός φιλόλογος, ιστορικός και αρχαιολόγος (1814-1898) που έκανε ανασκαφές στην Ολυµπία και έγραψε 
πολλά έργα για την Ελλάδα. 
 

Κρήτης 
ΚΡΗΤΗ 

    Η Κρήτη είναι το µεγαλύτερο νησί της Ελλάδος και ένα από τα µεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου. Είναι 
επίσης το νοτιότερο τµήµα της Ευρώπης. Βρίσκεται δε µεταξύ τριών ηπείρων : Ευρώπη, Ασία και Αφρική. 
Περιβρέχεται Β από το Κρητικό Πέλαγος, Ν από το Λιβυκό Πέλαγος, ∆ από το Νότιο Ιόνιο Πέλαγος και τη 

Μεσόγειο και Α από το Καρπάθιο Πέλαγος. Έχει έκταση 8.338 τ. χλµ. και πληθυσµό 536.980 κατοίκους. 
∆ιαιρείται σε τέσσερις νοµούς : Χανίων µε πρωτεύουσα τα Χανιά, Ρεθύµνου µε πρωτεύουσα το Ρέθυµνο, 

Ηρακλείου µε πρωτεύουσα το Ηράκλειο και Λασιθίου µε πρωτεύουσα τον Άγιο 

Νικόλαο. Η Κρήτη περιβάλλεται από µικρές νησίδες ή νησάκια που όλα είναι 
ακατοίκητα. Το µόνο κατοικήσιµο νησί είναι η Γαύδος, που βρίσκεται στα 
νότια.Κρήτη ΓεωγραφίαΈδαφος : Το έδαφος της Κρήτης είναι στη µεγαλύτερή του 

έκταση ορεινό.: Το υπέδαφος της Κρήτης είναι πλούσιο σε ορυκτό πλούτο. Βρέθηκαν 
σίδηρος, µόλυβδος, στεατίτης, µαγνήσιο, λιγνίτης, θείο, χαλκός και ψευδάργυρος. 
Υπάρχουν επίσης πολύτιµα µέταλλα, όπως χρυσός, άργυρος και πολύτιµοι λίθοι.∆άση 
: Πριν πολλά χρόνια η Κρήτη είχε πυκνά δάση από κυπαρίσσια. Σήµερα η 
δασοκάλυψη του νησιού είναι µικρή σε σχέση µε την αρχαιότητα.: Οι ακτές της 
Κρήτης είναι πολυσχιδείς, µε µικρούς και µεγάλους όρµους Κλίµα Γενικά το κλίµα 

της Κρήτης είναι ήπιο και πολύ υγιεινό. Επειδή βρέχεται παντού από θάλασσα το καλοκαίρι είναι δροσερό και ο 

χειµώνας ήπιος. Όµως στα ψηλά βουνά ο χειµώνας είναι βαρύς, ενώ στις κλειστές κοιλάδες το καλοκαίρι πολύ 

ζεστό.Η Κρήτη µε το γόνιµο έδαφος και το θαυµάσιο κλίµα, παράγει σχεδόν τη µισή ποσότητα λαδιού της 
χώρας, το σύνολο σχεδόν της σουλτανίνας και µεγάλες ποσότητες κρασιού, φρούτων και κηπευτικών. Η 
κτηνοτροφία, κυρίως αιγοπρόβατα, είναι το ίδιο αναπτυγµένη. Η περιοχή φηµίζεται για ορισµένες ποσότητες 
τυριών, που είναι φηµισµένα και στο εξωτερικό. Στην Κρήτη υπάρχουν και δύο από τα µεγαλύτερα επαρχιακά 

βιοµηχανικά κέντρα της χώρας : το Ηράκλειο και τα Χανιά. Λειτουργούν κυρίως βιοµηχανίες επεξεργασίας 
αγροτικών προϊόντων. Αναπτυγµένη είναι επίσης και η οικοτεχνία. Λειτουργούν εργαστήρια ραπτικής, 
υφαντικής, πλεκτικής, ταπητουργίας και δαντελοποιίας. Κρήτη Ιστορία Η ιστορία της Κρήτης ξεκινά από την 

Νεολιθική Εποχή, όπως µαρτυρούν τα ευρήµατα. Η ανάπτυξή της όµως φαίνεται έντονη στην Εποχή του 
Χαλκού. Είναι η περίοδος του Μινωικού Πολιτισµού, που χτίζονται τα µεγαλοπρεπή ανάκτορα και η Κρήτη 
αποκτά µεγάλη ναυτική δύναµη. Τον 11ο π. Χ. αι. τα ανάκτορα καταστρέφονται και δωρικά φύλα εισβάλλουν 

στο νησί. Στη διάρκεια των Κλασσικών Χρόνων η Κρήτη παρουσιάζεται χωρίς ιδιαίτερη πολιτιστική ακµή, ενώ 

στους ρωµαϊκούς και βυζαντινούς χρόνους δοκιµάζεται από πολλές πειρατικές επιδροµές. Μετά την πτώση της 
Κωνσταντινούπολης περνά στα χέρια των Βενετών. Την περίοδο αυτή παρουσιάζει µεγάλη οικονοµική και 
πνευµατική ακµή. Το 1669 την καταλαµβάνουν οι Τούρκοι, µετά από προσπάθεια πολλών χρόνων. Οι Κρητικοί 
πήραν ενεργό µέρος στην Επανάσταση του 1821. Κατάφεραν να ενωθούν µε την Ελλάδα το 1913. 

 
Κρητών Μακεδονοµάχων 
ΚΡΗΤΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΟΜΑΧΩΝ 
    Η οδός ονοµάστηκε έτσι προς τιµή των πολυάριθµων Κρητικών που έδρασαν κατά το Μακεδονικό Αγώνα 
(1903-1908) 
     

Κρουσίου 

ΚΡΟΥΣΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 
    Γερµανός λόγιος ελληνιστής (1526-1607). Είναι από τους πρώτους που δίδαξαν τα ελληνικά στη ∆ύση, 

γι’αυτό πήρε το παρατσούκλι «ελληνολατινοδιδάσκαλος» ή «διδάσκαλος γραικολατίνος» 
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Κυβέλης 
ΚΥΒΕΛΗ 

    Θεά της αρχαίας Λυδικής και Φρυγικής µυθολογίας, που ταυτίζεται µε την ελληνίδα θεά Ρέα. Ήταν η 

προσωποποίηση της γέννησης, της δηµιουργίας, της φύσης και την θεωρούσαν ως την αρχή των πάντων. Το 

κέντρο της λατρείας της ήταν η πόλη Πεσοινούς στη βόρειο Φρυγία. Στο βουνό ∆ίνδυµο υπήρχε και ένα άντρο 
της,ένα σπήλαιο δηλαδή, γι' αυτό και ονοµάζονταν ∆ινδυµήνη. Επειδή όµως την θεωρούσαν και σαν Μητέρα 

θεά, όταν εισήχθη η λατρεία της στην Αθήνα, ο ναός της λεγόταν Μητρώο. Η ιστορία της Ρέας-Κυβέλης 
ταυτίζεται µε την ιστορία της Ρέας. Η λατρεία της Κυβέλης γνώρισε µεγάλη άνθηση την εποχή της ρωµαϊκής 
αυτοκρατορίας. 
 

Κυθήρων 

ΚΥΘΗΡΑ 
        Τα Κύθηρα είναι γνωστά από την αρχαιότητα ως το νησί της Αφροδίτης ,της Θεάς του έρωτα, η οποία  κατά 

την   Θεογονία του Ησιόδου, συνελήφθη στον αφρό της θάλασσας των Κυθήρων, όταν ο Κρόνος απέκοψε τα 

γεννητικά όργανα του Ουρανού και τα έριξε σ' αυτήν. Σήµερα φαίνονται σαν δύο µικρά βράχια που βγαίνουν 

µέσ' από τη Θάλασσα στα Ανατολικά παράλια του νησιού...Η Θεά αναδύθηκε στην Κύπρο, όπου λατρεύτηκε ως 
Αφροδίτη η Πάνδηµος ,Θεά τoυ σαρκικού έρωτα σε αντίθεση µε την Ουρανία, που λατρεύτηκε στα Κύθηρα, ως 
Θεά του αγνού έρωτα. Οι Μινωίτες είχαν καταστήσει από πολύ νωρίς τα Κύθηρα ενδιάµεσο σταθµό των 

ταξιδιών τους προς τη ∆ύση κι είχαν δηµιουργήσει τον οικισµό Σκάνδεια, στη σηµερινή Παλαιόπολη, καθώς και 
σηµαντικό ιερό κορυφής στη Θέση Αγιος Γεώργιος στο Βουνό. 

 

Κύθνου 

ΚΥΘΝΟΣ 
    Η Κύθνος βρίσκεται ανάµεσα στην Κέα και στη Σέριφο και απέναντι από τη Σύρο και τη Γυάρο. Έχει έκταση 

99 τ. χλµ., σχήµα επίµηκες και πληθυσµός 1.700 κατοίκους. Πρωτεύουσα είναι η Κύθνος ή Χώρα. Από τις πιο 

µεγάλες πόλεις του νησιού είναι η ∆ρυοπίδα, τα Λουτρά και ο Μέριχας. Στην αρχαιότητα λεγόταν Αφιούσα, 

Θηραµνία και Θερµία. Ως πρώτοι κάτοικοί της αναφέρονται οι Κάρες. 
 

Κύκνων 

  ΚΥΚΝΟΙ 
    Κοινή ονοµασία των Νησσόµορφων  Πτηνών. Ο άγριος κύκνος, µήκους µέχρι 1,5 

µέτρου, έχει µακρύ και ευλύγιστο λαιµό, λευκό φτέρωµα και µαύρο ράµφος.  Ζει 
στις βόρειες περιοχές της Ευρώπης και της Ασίας και σπανίζει στην Ιταλία.  Στην 

ίδια περιοχή ζει επίσης ο αληθινός κύκνος και ο µικρός κύκνος  
    Η οδός  Κύκνων στο Γαλάτσι παλιά ονοµαζόταν οδός Ρούµελης. 
 

Κυµοθόης 
ΚΥΜΟΘΟΗ 

    Μια από τις µυθικλες Νηρηίδες, κόρες του Νηρέα και της ∆ωρίδας. Ήταν η 

προσωποποίηση της ταχύτητας των κυµάτων (κύµα + θέω=τρέχω) 
 
Κυπαρισσίας 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 

    ∆ήµος της επαρχίας Τριφυλίας του νοµού Μεσσηνίας. Είναι χτισµένη στους πρόποδες του βουνού Ψυχρό, στο 

νότιο τµήµα του Κυπαρισσιακού Κόλπου. Έχει έκταση 27 τ.χλµ. και πληθυσµό 4.100 περίπου κατοίκους, που 
ασχολούνται µε τη γεωργία, την κτηνοτροφία, το εµπόριο και τον τουρισµό. 

 

 

Λ 
 
Λαδά Χρ. 

ΛΑ∆ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
    ∆ικηγόρος και πολιτικός (1891-1948), υπουργός ∆ικαιοσύνης από το 1947, δολοφονήθηκε την Πρωτοµαγιά 
του 1948 για πολιτικούς λόγους. 
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Λαµπρινής 

         
                                                                Λαµπρινή, δεκαετία 1950                  Λαµπρινή 1940 

ΛΑΜΠΡΙΝΗ 
        Παλιά η περιοχή του Γαλατσίου ανήκε σε ένα µεγάλο γαιοκτήµονα, πολύ πλούσιο, που τον έλεγαν Βεΐκο. 

Όταν πέθανε, άφησε µεγάλο µέρος της έκτασης που του ανήκε σε µια ανηψιά του, τη Λαµπρινή. Η περιοχή 

ονοµάστηκε Λαµπρινή προς τιµή του ονόµατος αυτής της γυναίκας. Και η οδός Λαµπρινής στην οποία µένω, 

οφείλει το όνοµά της στη γυναίκα αυτή. 
 

Λασηθίου 

ΛΑΣΗΘΙ 
    Ο Ν. Λασηθίου καταλαµβάνει το ανατολικό τµήµα της Κρήτης. Συνορεύει ∆ µε το Ν. Ηρακλείου, Β βρέχεται 
από το Κρητικό Πέλαγος, Α από το Καρπάθιο Πέλαγος και Ν από το Λιβυκό Πέλαγος. Έχει έκταση 1.823 τ. χλµ. 
και πληθυσµό 77.962 κατοίκους. Γύρω από το Λασίθι υπάρχουν πολλές νησίδες. Οι κυριότερες είναι : η 

Σπιναλόγκα, το Γαϊδουρονήσι, η Ψείρα και το Παξιµάδι. Πρωτεύουσα του νοµού είναι ο Άγιος Νικόλαος. 
∆ιοικητικά διαιρείται σε τέσσερις επαρχίες : Ιεράπετρας µε πρωτεύουσα την Ιεράπετρα, Λασιθίου µε 
πρωτεύουσα το Τζερµιάδο, Μιραµπέλλου µε πρωτεύουσα τον Άγιο Νικόλαο και Σητείας µε πρωτεύουσα τη 

Σητεία. 

 
Λεοντίου 

ΛΕΟΝΤΙΟΣ 

    Αθηναίος φιλόσοφος του 5
ου

 αι.µ.Χ. 
    Η οδός Λεοντίου απότελεί όριο των ∆ήµων Αθηναίων και Γαλατσίου. 

 
Λέσβου 

ΛΕΣΒΟΣ 
    Νησί που υπάγεται στο Ν. Λέσβου και βρίσκεται στο Α Αιγαίο. Είναι το τρίτο σε µέγεθος νησί της Ελλάδος. 

Έχει έκταση 1.630 τ. χλµ. και πληθυσµό 88.210 κατοίκους. Το έδαφός της είναι 
στη µεγαλύτερή του έκταση πεδινό. Το µήκος των ακτών της είναι 370,4 χλµ. 

Οι ακτές της είναι από τις πολυσχιδέστερες της χώρας. Απέχει από την 
πλησιέστερη ελληνική ακτή 59 χλµ . και από την πλησιέστερη µικρασιατική 62 

χλµ. Το όνοµα Λέσβος το έχει πάρει το νησί από το µυθικό βασιλιά Λέσβο από 

τη Θεσσαλία, που πήγε στο νησί, παντρεύτηκε την κόρη του βασιλιά Μήθυµνα 
και πήρε το θρόνο. Πρωτεύουσα της Λέσβου είναι η Μυτιλήνη. Από τις 
µεγαλύτερες πόλεις του νησιού είναι η Αγία Παρασκευή, η Αγιάσος, η 

Άντισσα, η Βρίσα, η Ερεσός, η Θερµή, η Καλλονή, ο Μανταµάδος, η Μύθυµνα, 
τα Μόρια, ο Παππάδος, η Πέτρα, το Πλωµάρι, ο Πολιχνίτος, το Σίγρι και η Συκαµινέα, η πατρίδα του Στρατή 
Μυριβήλη.Οι φυσικές οµορφιές, το καλό κλίµα και τα σπουδαία αξιοθέατα προσελκύουν πολλούς επισκέπτες 
στο νησί κάθε χρόνο. Από τα πιο σπουδαία µνηµεία της Λέσβου είναι τα βυζαντινά κάστρα της, το ρωµαϊκό 

υδραγωγείο, οι πύργοι, οι παραδοσιακοί οικισµοί, τα αρχοντικά, τα µοναστήρια και τα πολύ σπουδαία 
αρχαιολογικά ευρήµατα που φυλάσσονται στο αρχαιολογικό µουσείο της πρωτεύουσας. 
 

Λέσιγκ 

ΛΕΣΣΙΓΚ ΓΚΟΤΧΟΛΤ ΕΦΡΑΙΜ 
    Γερµάνός δραµατουργός, κριτικός, ποιητής και δοκιµιογράφος (1729-1781), µεγάλος θαυµαστής των 

Οµηρικών επών. 
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Λεύκας 
ΛΕΥΚΑ 
    Όνοµα χωριών και οικισµών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, µε µεγαλύτερο  τη Λεύκα της επαρχίας 
Φθιώτιδας δυτικά της Λαµίας. 
 

Λεωνιδίου 
ΛΕΩΝΙ∆ΙΟ 

    Γραφική κωµόπολη της Α. Πελοποννήσου. Είναι το κέντρο του Τσακώνικου (νεοδωρικού) πολιτισµού και 
εκεί επιβιώνει η τσακώνικη διάλεκτος που θεωρείται εξέλιξη της αρχαίας δωρικής διαλέκτου. 

 
Λήδας 
ΛΗ∆Α 

    Μυθολογικό πρόσωπο, κόρη του Θεστίου, βασιλιά της Αιτωλίας και γυναίκα του Τυνδάρεω, βασιλιά της 
Σπάρτης. Από τον Τυνδάρεω απέκτησε τρεις κόρες, ανάµεσα στις οποίες την Κλυταιµνήστρα και έναν από τους 
δύο ∆ιόσκουρους, τον Κάστορα. Κάποτε ο ∆ίας την είδε να κάνει µπάνιο στον ποταµό Ευρώτα και θαµπωµένος 
από την οµορφιά της την ερωτεύτηκε. Ακολουθώντας τις συµβουλές της Αφροδίτης µεταµορφώθηκε σε κύκνο, 

ενώ η Αφροδίτη έγινε αετός κι άρχισε να κυνηγάει τον κύκνο. Τότε ο ∆ίας-κύκνος ζήτησε καταφύγιο και 
ασφάλεια στην αγκαλιά της Λήδας κι αυτή τον δέχθηκε µε στοργή. Από την Λήδα ο ∆ίας απέκτησε την ωραία 
Ελένη και τον Πολυδεύκη, τον έτερο από τους ∆ιόσκουρους. 
 
Λητούς 
ΛΗΤΩ 
    Η ζηλοτυπία της Ήρας, καταδίωξε ιδιαίτερα την Λητώ. Κόρη του Τιτάνα, Κοίου και της Τιτανίδας, Φοίρης, η 

Λητώ επέσυρε µε την σειρά της την ερωτική επιθυµία του ∆ιός. Η Ήρα, ως νόµιµη σύζυγός του, µεταχειρίστηκε 
κάθε µέσο για να εµποδίσει την αντίζηλή της να γεννήσει τα δυο της παιδιά, την ’ρτεµη και τον Απόλλωνα. 

Κράτησε τη θεά των τοκετών την Ειλείθυια στον Όλυµπο, αλλά αυτή µπόρεσε να δραπετεύσει και να πάει στη 

∆ήλο, όπου είχε φτάσει πριν λίγο και η Λητώ.  Όταν η Λητώ αισθάνθηκε ότι έφτασε η ώρα του τοκετού 

αγκάλιασε µε τα δυο της χέρια ένα φοίνικα και γονάτισε πάνω στην τρυφερή χλόη. Η γη κάτω απ' αυτήν 
χαµογέλασε και το παιδί πετάχτηκε έξω στο φως. Το 'πλυναν οι Θεές µε καθαρό νερό και του βάλαν φόρεµα από 
ύφασµα λεπτό, ελαφρό και δροσερό και µια ζώνη χρυσή, για να σφίγγει το κορµί. Η Λητώ δεν βύζαξε καθόλου 

τον Απόλλωνα. Με τ' αθάνατά της χέρια η Θέτιδα του πρόσφερε νέκταρ και αµβροσία 
 

Λυκούργου 

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 
    Ο νοµοθέτης της αρχαίας Σπάρτης. Οι πληροφορίες για τη ζωή του είναι συγκεχυµένες και δεν γνωρίζουµε αν 
ήταν µυθολογικό ή ιστορικό πρόσωπο. Ούτε τον χρόνο που έζησε ξέρουµε µε βεβαιότητα. Άλλοι λένε πως ήταν 

σύγχρονος των πρώτων Ολυµπιακών αγώνων, πολλοί πως έζησε νωρίτερα, τον 10ο αιώνα. Σύµφωνα µε την 
επικρατέστερη παράδοση, ο Λυκούργος υπήρξε κηδεµόνας και επίτροπος του µικρού βασιλιά Χαρίλαου. 
Ταξίδεψε στην Κρήτη, την Ασία και την Αίγυπτο, όπου έµαθε πολλά βλέποντας τον τρόπο κυβέρνησης πολλών 
κρατών και συνοµιλώντας µε αξιόλογους ανθρώπους και σοφούς. Όταν επέστρεψε στη Σπάρτη, οι κάτοικοι της 
του έδωσαν την εξουσία να φτιάξει τους νόµους της πόλης και υποσχέθηκαν πως θα τους τηρούσαν και θα τους 
σέβονταν για πάντα. Έτσι ο Λυκούργος άρχισε να διαµορφώνει τη νοµοθεσία της πόλης του και τα 
σπουδαιότερα µέτρα του ήταν τα εξής: θέσπισε τη Γερουσία, µε τη συµµετοχή των δύο βασιλιάδων, η οποία θα 

ετοίµαζε τα νοµοσχέδια, που θα υποβάλλονταν στη συνέχεια για έγκριση στην Απέλλα. Η Απέλλα έπρεπε να 

συνεδριάζει σε καθορισµένο τόπο και χρόνο, ενώ οι πολίτες χωρίζονταν κατά κώµας, δηλαδή στα χωριά που 

έµεναν και όχι µόνο κατά φυλές. Σε αυτούς τους πολίτες µοίρασε τη γη της Σπάρτης, την οποία είχε χωρίσει σε 
ίσους κλήρους κι απαγόρευε την απαλλοτρίωση τους, δηλαδή την πώληση τους ή την κατάσχεση τους. Για να 

διώξει την επιθυµία από τους Σπαρτιάτες του πλουτισµού, καθιέρωσε τη χρήση βαριών και σιδερένιων 
νοµισµάτων, που δεν ήταν εύκολη η µετακίνηση και η αποθήκευση τους, ούτε είχαν καµιά αξία στην υπόλοιπη 
Ελλάδα. Τέλος, η εκπαίδευση και η µόρφωση των πολιτών έπρεπε να ανατεθεί στο κράτος.          Η νοµοθεσία 

του Λυκούργου ήταν διαποτισµένη από το πνεύµα της λιτότητας και της σκληραγωγίας. Καθιέρωσε σαν 

υψηλότερη αρετή του Σπαρτιάτη την φιλοπατρία και την υπακοή στους νόµους. Όταν τελείωσε το έργο του, ο 
Λυκούργος όρκισε τους συµπολίτες του να µην αλλάξουν τους νόµους του µέχρι την επιστροφή του. Κατόπιν ο 
ίδιος έφυγε και πήγε στην Κίρρα της Φωκίδος ή στην Κρήτη, όπου και αφέθηκε να πεθάνει από ασιτία, ούτως 
ώστε οι νόµοι της Σπάρτης να µην αλλάξουν ποτέ. 
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Λυσίου 

ΛΥΣΙΑΣ 
    Ένας από τους σηµαντικότερους ρήτορες της αρχαιότητας. Γεννήθηκε το 459 π.χ στις Συρακούσες. Μαζί µε 
τον αδερφό του Πολέµαρχο εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όµως η έντονη πολιτική δράση των δύο αδελφών 
ενόχλησε τους τριάντα τυράννους που σκότωσαν τον Πολέµαρχο και δήµευσαν την περιουσία τους. Από κει και 
πέρα ο Λυσίας εργάστηκε ως λογογράφος. Έγραψε περίπου 200 δικανικούς λόγους, από τους οποίους µόλις 30 
έχουν σωθεί. Οι κυριότερoι: Κατά Ερατοσθένους, Υπέρ Αδυνάτου, Επιτάφιος, Κατά ∆ιογείτονος κ.a. Τα έργα 

του χαρακτηρίζονται από την απλότητα και τη λιτότητα του λόγου του και αναφέρονται στην πολιτική 

κατάσταση και τα ήθη της εποχής του. Πέθανε το 377 π.χ στην Αθήνα. 

 

Μ 
Μακρυγιάννη 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

    Αγωνιστής της Επανάστασης του 1821, µετέπειτα στρατηγός και πολιτικός. Γεννήθηκε στη Φωκίδα το 1797 

και πέθανε στην Αθήνα το 1864. Με την έναρξη της Επανάστασης βρισκόταν στην Πάτρα ως απεσταλµένος της 
Φιλικής Εταιρείας. Πήρε µέρος στην απελευθέρωση της Άρτας, στην πολιορκία του Νεόκαστρου από τον 

Ιµπραήµ, στη µάχη των Μύλων και στην πολιορκία της Ακρόπολης από τον Κιουταχή. Με τον ερχοµό του 

Όθωνα απογοητεύτηκε, γιατί το κράτος έδειξε µεγάλη περιφρόνηση στους αγωνιστές της Επανάστασης. Υπήρξε 
µάλιστα ένας από τους πρωτεργάτες της Επανάστασης της 3ης Σεπτεµβρίου του 1843. Το 1851 συνελήφθη ως 
οργανωτής κινήµατος για την ανατροπή του καθεστώτος και στη δίκη που ακολούθησε καταδικάστηκε σε 
θάνατο. Αφέθηκε ελεύθερος µε παρέµβαση του Υπουργού των Στρατιωτικών ∆. Καλλέργη. Άφησε πίσω τα 

“Αποµνηµονεύµατά” του, έργο πολύτιµο, που καλύπτει τα γεγονότα της περιόδου 1821-1851. 
 

Μαραθώνος 
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 

    Περιοχή της Αττικής, στα βορειοανατολικά των Αθηνών που στην αρχαιότητα περιλάµβανε τέσσερις πόλεις: 
Τον Μαραθώνα, Προβάλινθο, Τρικόρνυθο και Οινόη, που αποτελούσαν αρχικά την Ιωνική Τετράπολη.Το όνοµα 

οφείλεται στον ήρωα Μαραθώνα όπως αναφέρει ο Παυσανίας και ο Πλούταρχος. Στα χρόνια του Θησέα 

συνενώθηκε µε άλλες πόλεις της Αττικής στο Κράτος των Αθηνών ως αττικός δήµος.Η φήµη του Μαραθώνα 
όµως οφείλεται στην οµώνυµη µάχη, όπου οι Αθηναίοι µε τον Μιλτιάδη το 490 πχ. νίκησαν τους πέρσες.Οι 
ανασκαφές που έγινα στην περιοχή έφεραν στο φως  ερείπια τριών διαφορετικών οικισµών, του Βρανά ( 
Μαραθώνας), της Οινόης, της Τρικορύνθου, σηµαντικού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Από τα πιο σηµαντικά 

µνηµεία είναι ο  Τύµβος του Μαραθώνα και  µικρότερα των Αγαταιέων και του Μιλτιάδη. Στα ευρήµατα της 
περιοχής ανακαλύφθηκε  και ο Έφηβος του Μαραθώνα, χάλκινο άγαλµα εφήβου, που  βρέθηκε από ψαράδες 
στον κόλπο του Μαραθώνα το 1925, και εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. 

 

Μαυρογένους 
ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΜΑΝΤΩ 

    Ηρωϊδα της Επανάστασης του 1821. Γεννήθηκε το 1796 στην Τεργέστη, όπου ήταν εγκατεστηµένος ο πατέρας 
της Νικόλαος Μαυρογένης. Ο τελευταίος ήταν µέλος της Φιλικής Εταιρείας, στην οποία µυήθηκε και η Μαντώ 
Μαυρογένους το 1820. Το ίδιο έτος ήρθε µε τον πατέρα της στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Τήνο. Με την 
έκρηξη της Επανάστασης πέρασε στη Μύκονο, πατρίδα της µητέρας της, όπου, µε τον ενθουσιασµό, τη 
µόρφωση και το κύρος της οικογενείας της, ξεσήκωσε το λαό να συµµετάσχει στον Αγώνα. Στη συνέχεια 

εξόπλισε, µε δικά της έξοδα, δύο πλοία και καταδίωξε τους πειρατές, που λυµαίνονταν εκείνη την εποχή τη 
θαλάσσια περιοχή της Μυκόνου.Ταυτόχρονα συγκρότησε  ένοπλο σώµα πεζών και ανέλαβε τη φύλαξη του 

νησιού.Λίγους µήνες αργότερα, εξόπλισε στόλο από έξι πλοία, τα οποία ενώθηκαν µε τη ναυτική δύναµη του 

Τοµπάζη, και, αφού συγκρότησε νέο ένοπλο σώµα πεζών, αποτελούµενο από 16 λόχους των 50 ανδρών, πέρασε 
στην ηπειρωτική Ελλάδα        και πολέµησε στο πλευρό του Γρηγόριου Σάλα στο Πήλιο, τη Φθιώτιδα και τη 

Λειβαδειά. Κατόπιν επέστρεψε στη Μύκονο, όπου ασχολήθηκε µε την τροφοδοσία του ναυτικού και την 

συγγραφή των αποµνηµονευµάτων της. Μέσα απ’αυτά απήυθυνε έκκληση προς τις γυναίκες της Ευρώπης να 

συµπαρασταθούν στο ελληνικό αγώνα.Με τη λήξη της Επανάστασης, η Μαντώ Μαυρογένους εγκαταστάθηκε 
στο Ναύπλιο, σε οικία που της παραχώρησε µε ψήφισµα της η Εθνοσυνέλευση και τιµήθηκε, µε διάταγµα του 

Καποδίστρια, για τις υπηρεσίες που πρόσφερε στον Αγώνα, µε µια µικρή σύνταξη και το βαθµό του επίτιµου 

αντιστρατήγου. Το διάταγµα αυτό, όµως, ατόνησε µετά τη δολοφονία του Καποδίστρια και η Μαντώ 
Μαυρογένους αναγκάστηκε, ύστερα από τον άτυχο έρωτα της µε τον ∆ηµήτριο Υψηλάντη και την έντονη 
πολεµική που της άσκησε για το λόγο αυτό ο Κωλέττης, να επιστρέψει στη Μύκονο. Βρισκόµενη, όµως, σε 
κατάσταση πενίας, καθώς είχε δωρίσει την τεράστια περιουσία της για τις ανάγκες του Αγώνα, κατέφυγε κοντά 



 63

σε συγγενείς της στην Πάρο. Εκεί παρέµεινε ως το 1848, οπότε και πέθανε από τυφοειδή πυρετό. Ενταφιάστηκε, 
µε δηµόσια δαπάνη, στο προαύλιο του ναού της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής. 
 

Μ. Αλεξάνδρου 

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

     Ο µεγαλύτερος στρατηγός όλων των εποχών, ο σπουδαιότερος κατακτητής που το όνοµά του έγινε θρύλος 
στους αιώνες, γεννήθηκε το 356π.Χ., γιος του Φίλιππου και της Ολυµπιάδας. Μεγάλωσε έχοντας δάσκαλο τον 

φιλόσοφο Αριστοτέλη  και πρότυπό του τον  ήρωα Αχιλλέα, που θεωρούσε πως ήταν πρόγονός του. Μικρός 
δάµασε τον Βουκεφάλα, ένα ατίθασο και άγριο άλογο που κανείς δεν µπορούσε να ηµερέψει και που τον 

συνόδεψε στις κατακτήσεις του, µέχρι τα σύνορα της Ινδίας. Ο Αλέξανδρος ανέβηκε στον θρόνο σε ηλικία 20 
ετών το 336, µετά την δολοφονία του πατέρα του. Νωρίτερα, στην µάχη της Χαιρώνειας, το 338, είχε δείξει τα 

µεγάλα στρατιωτικά του προσόντα, ως αρχηγός του Μακεδονικού ιππικού. Ήταν παράτολµος στον χαρακτήρα, 

χωρίς προκαταλήψεις, µε µεγάλο θάρρος και από πολύ µικρός έδειξε την ιδιοφυία του στην στρατιωτική τέχνη.
 Το 334π.Χ. αρχηγός ενός στρατού 45.000 περίπου στρατιωτών, που κατά το ένα τρίτο ήταν Μακεδόνες 
και το υπόλοιπο Έλληνες και µισθοφόροι, πέρασε στην Μ.Ασία, σαν αντιπρόσωπος και εκδικητής όλου του 

Ελληνισµού εναντίον των Περσών.  Η αυτοκρατορία που ίδρυσε έφτανε µέχρι την Ινδία. Πέθανε χωρίς να 

ολοκληρώσει τα σχέδιά του. Ο τάφος του αναζητείται µέχρι σήµερα και θα είναι µια από τις πιο συναρπαστικές 
αρχαιολογικές περιπέτειες. Το έργο του Αλέξανδρου, από την πολιτιστική, πολιτική, οικονοµική και κοινωνική 
σκοπιά κι αν το δει κανείς είναι εξαιρετικό και θετικό. Η αφοµοίωση µεταξύ τους διαφορετικών και µακρινών 
λαών, η συνάντηση ανάµεσα σε αντίθετους πολιτισµούς και αντιλήψεις που επεδίωκε, η διάδοση του Ελληνικού 
πολιτισµού και της γλώσσας, της τέχνης, της επιστήµης της Ελλάδας είναι η αρχή µιας καινούργιας εποχής κατά 

την οποία οι αξίες του Ελληνισµού θα γίνουν κληρονοµιά όλου του κόσµου, ανεξάρτητα από φυλετικά και 
πολιτικά κριτήρια. 

 
Μεσολογγίου 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 
    Το Μεσολόγγι βρίσκεται στο δυτικό τµήµα της κεντρικής Ελλάδας. Η πόλη απέκτησε µεγάλη ιστορική 

σηµασία, κατά την Επανάσταση του 1821. Η οθωµανική πολιορκία της πόλης ενέπνευσε τον Βρετανό ροµαντικό 
ποιητή Λόρδο Μπάιρον, και 
αποτυπώθηκε σε διάφορα 

ποιήµατα και παραδοσιακά 
παραµύθια που µνηµονεύουν την 
Επανάσταση. Η πόλη βασίζεται 
σε τρία νησάκια, τα οποία 

βρίσκονται στις εκβολές ενός από 
τους µεγαλύτερους ποταµούς της 
Ελλάδας, του Αχελώου. Η 

βραχώδης οροσειρά που 
περιβάλλει το Μεσολόγγι καθώς 

και ο Αµβρακικός κόλπος καθιστούν τη δυτική Ελλάδα  ένα µέρος που αξίζει να το επισκεφτεί κανείς   
 
 
Μεσσηνίας 
ΜΕΣΣΗΝΙΑ 

    Περιοχή της Ν∆ Πελοπονήσσου που βρίσκεται ο οµώνυµος νοµός µε πρωτεύουσα την Καλαµάτα. 

 
Μέσσης 
ΜΕΣΣΗ 

    Χωριό της επαρχίας Κοµοτηνής του νοµού Ροδόπης. 
 

Μιαούλη 

ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
    Ναύαρχος του ελληνικού στόλου στην Επανάσταση του 1821. Γεννήθηκε στην Ύδρα το 1769 και ήταν γιος 
του εµποροπλοιάρχου ∆ηµήτριου Βώκου. Σε ηλικία 16 ετών είχε αναδειχθεί σε ικανότατο ναυτικό και αργότερα 

έγινε καπετάνιος δικού του πλοίου ασχολούµενος µε ιδιαίτερα επικερδείς την εποχή εκείνη εµποροναυτικές 
επιχειρήσεις. Από το 1816 ο Μιαούλης εγκαταλείπει τη θάλασσα, εγκαθίσταται στην Ύδρα και αφήνει το καράβι 
του στο γιο του ∆ηµήτρη. Στο νησί συνεχίζει να ασχολείται µε το εµπόριο και αναµειγνύεται στη διαχείριση των 
κοινών. Το 1818 εκλέχθηκε στην επταµελή διοίκηση της Ύδρας και µε την κήρυξη της Επανάστασης πρόσφερε 
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ένα σηµαντικό χρηµατικό ποσό για τη δηµιουργία πολεµικού στόλου. Για την αρχηγία όµως του στόλου της 
Ύδρας επιλέχθηκε αρχικά ο Ίάκωβος Τοµπάζης και µόνο το Σεπτέµβριο του 1821 ανέλαβε καθήκοντα ναυάρχου 
ο Μιαούλης, ο οποίος, ως ναύαρχος της Ύδρας, έγινε έµµεσα ναύαρχος και των τριών ναυτικών νησιών (Ύδρα, 

Σπέτσες, Ψαρά). Έτσι, επικεφαλής µοίρας από υδρέικα και σπετσιώτικα καράβια, άρχισε τις παρενοχλήσεις του 

τουρκικού στόλου. Ε.ιχε µεγάλη συνεισφορά στην Επανάσταση του 1821. Πέθανε από φυµατίωση στην Αθήνα 

το 1835. 
 

Μιλτιάδου 

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ 

    Αθηναίος στρατηγός, ο νικητής των Περσών στην µάχη του Μαραθώνα. Γεννήθηκε το 550π.Χ. και την εποχή 
της επανάστασης των Ιώνων κατά των Περσών είχε αποσταλεί στην Θράκη για να τους βοηθήσει. Μετά την 

κατάπνιξη της επανάστασης, οι Πέρσες επετέθησαν στην Θράκη, κατέλαβαν την χερσόνησο των ∆αρδανελίων 
και ο Μιλτιάδης επέστρεψε στην Αθήνα. Εκεί οι Αλκµεωνίδες τον κατηγόρησαν, ότι φιλοδοξούσε να επιβάλλει 
τυραννία στην πόλη, αλλά ο λαός δεν τους πίστεψε και έδωσε στον Μιλτιάδη την δύναµη να κυριαρχεί στην 

πολιτική σκηνή. Αρχιστράτηγος των Αθηναίων, ήταν αυτός που συνέλαβε το σχέδιο επίθεσης στην µάχη του 

Μαραθώνα κι αυτός που κατατρόπωσε τους Πέρσες. Το 489, ο Μιλτιάδης έπεισε τους Αθηναίους να επιτεθούν 
στην Πάρο γιατί είχε µείνει στο πλευρό των Περσών. Στο νησί συνάντησε όµως σκληρή αντίσταση και 
αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα, χωρίς να έχει πετύχει τίποτα. Ο Ξάνθιππος τότε, ένας Αλκµεωνίδης, 
πατέρας του Περικλή, κατηγόρησε τον Μιλτιάδη για προδοσία και για φιλοδοξία να γίνει τύραννος ( και γιατί ο 

Μιλτιάδης ήταν συγγενής των Πεισιστρατιδών ). Καταδικάστηκε σε πολύ βαρύ πρόστιµο, 50 τάλαντα, ποσό που 
δεν είχε να πληρώσει και γι’ αυτό κλείστηκε στην φυλακή. Εκεί πέθανε από γάγγραινα, εξαιτίας ενός τραύµατος 
που είχε υποστεί στην Πάρο και το πρόστιµο πληρώθηκε από τον γιο του Κίµωνα. Η αληθινή αιτία όµως της 
πτώσης και της καταδίκης του Μιλτιάδη δεν είναι ακόµα γνωστή. Σύµφωνα µε τον περιηγητή Παυσανία  τάφηκε 
στον Μαραθώνα.      
 

Μούδρου 

ΜΟΥ∆ΡΟΣ 
       Λιµάνι της Λήµνου. Eίναι το µέρος που έγινε η ανακωχή που τερµάτιζε τον πόλεµο ( Πρώτο Παγκόσµιο ) 
µεταξύ  Entente Cordiale = εγκάρδια συνεννόηση ( Αγγλία – Γαλλία – Ρωσία και αργότερα Ελλάδα ) και 
Τουρκίας που υπογράφτηκε στις 30 Οκτώβρη 1918 πάνω στο βρετανικό πολεµικό σκάφος 
<< Αγαµέµνων >> στο λιµάνι του Μούδρου της Λήµνου. 
 

Μουρούζη 

ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ 

    Επώνυµο µεγάλης Φαναριώτικης οικογένειας που οι ρίζες της φτάνουν στους Βυζαντινούς χρόνους. 
 

Μπότσαρη 

ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 
    Αρµατολός από τις σηµαντικότερες µορφές της Επανάστασης του 1821. Γεννήθηκε στο Σούλι το 1790. Ήταν 
γιος του Κίτσου Μπότσαρη και βοήθησε τον πατέρα του εναντίον του Αλή πασά. Τον Οκτώβρη του 1820 µε 300 

σουλιώτες κατέλαβε το Σούλι και την Κιάφα. Με 200 ιππείς, διέλυσε τουρκική εφοδιοποµπή στους Κοµψιάδες 
και έστειλε τρόφιµα στο Σούλι. Ακολούθησε η  µάχη στα Πέντε Πηγάδια, όπου απέκρουσε 5.000 Αλβανούς. Στη 
συνέχεια νίκησε στη Ρηγάσα, στους Βαρνάδες, στους ∆ραµασούς, στην Πλάκα, στην Άρτα και αλλού. Παρά την 
πρόοδο της Επανάστασης στην Ελλάδα, το Σούλι απειλούταν από τα στρατεύµατα του Κουρσίτ πασά. 

Εκστρατευτικό σώµα µε επικεφαλής τον Μαυροκορδάτο, που στάλθηκε είχε ατυχή κατάληξη. Μετά από σκληρό 

πόλεµο στην Πλάκα (30 Ιουνίου του 1820) άνοιξε δρόµο ανάµεσα στις τουρκικές φάλαγγες, αλλά δεν 
κατόρθωσε να αποτρέψει την καταστροφή στη µάχη του Πέτα. Έτσι το Σούλι παραδόθηκε στις 28 Ιουλίου 1822 

και ο Μάρκος κατέφυγε στο Μεσολόγγι. Στις 9 Αυγούστου 1823 επιτέθηκε µε 350 Σουλιώτες στην 
εµπροσθοφυλακή του Μουσταήλ πασά. Οι Τούρκοι βρέθηκαν απροετοίµαστοι και πανικοβλήθηκαν, όµως στη 
µάχη αυτή σκοτώθηκε ο Μάρκος Μπότσαρης. 
 

Μπουµπουλίνας 
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ 
    (1776–1825)     Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1776, µέσα στη φυλακή όπου η µητέρα της είχε πάει 
να επισκεφθεί τον πατέρα της. Ήταν φυλακισµένος επειδή συµµετείχε στα "Ορλωφικά", τον ξεσηκωµό κατά των 

Τούρκων, και λίγο µετά τη γέννηση της Λασκαρίνας πέθανε. Τα αδέλφια του έδιωξαν µάνα και κόρη από το 
σπίτι τους στην Ύδρα, κι έτσι εκείνες κατέφυγαν στις Σπέτσες όπου πέρασαν δύσκολες µέρες. Αργότερα η 

µητέρα της παντρεύτηκε το Σπετσιώτη πρόκριτο ∆ηµήτριο Λαζάρ Ορλώφ. 



 65

Η Λασκαρίνα µεγάλωσε στις Σπέτσες και παντρεύτηκε τον πλοίαρχο ∆ηµήτρη Γιάννουζα µε τον οποίο απέκτησε 
τρία παιδιά. Όταν αργότερα εκείνος πνίγηκε, η Λασκαρίνα ξαναπαντρεύτηκε τον πλοιοκτήτη ∆ηµήτρη 
Μπούµπουλη, µε τον οποίο απέκτησε άλλα τρία παιδιά.  

   Όταν ο Μπούµπουλης σκοτώθηκε σε συµπλοκή µε πειρατικά πλοία, η Πύλη θέλησε να κατάσχει την περιουσία 

του, επειδή αυτός κατά το Ρωσοτουρκικό πόλεµο είχε βοηθήσει τους Ρώσους. Τότε η Λασκαρίνα πήγε µε το 

πλοίο της στην Κωνσταντινούπολη, και ζήτησε την προστασία του Ρώσου πρεσβευτή αλλά και της Βαλιδέ 
σουλτάνας. Εκεί µυήθηκε από τους Φιλικούς στην υπόθεση της απελευθέρωσης της Ελλάδας.      Όταν γύρισε 
στις Σπέτσες ναυπήγησε ένα µεγάλο πολεµικό πλοίο, τον Αγαµέµνονα. Οι Σπέτσες κήρυξαν επανάσταση και η 

Λασκαρίνα µε τον Αγαµέµνονα και κυβερνήτη το γιο της, Γιάννουλα, συµµετείχε στον αποκλεισµό του 

Ναυπλίου. 
    Αργότερα η Λασκαρίνα πήγε έφιππη, ζωσµένη µε πιστόλια και σπαθί, στο Άργος, µαζί µε τον Μπόταση,  όπου 

έπεισε τους οπλαρχηγούς να ξαναπολιορκήσουν το Ναύπλιο. Πολέµησε στον αποκλεισµό της Μονεµβασίας, 
καθώς και στην πολιορκία της Τρίπολης και του Ναυπλίου, µε στρατιωτική οµάδα που συγκρότησε η ίδια. 
Μπήκε στην Τρίπολη µε το άσπρο άλογό της και µετά την παράδοση του Ναυπλίου, και µάλιστα φρόντισε 
προσωπικά για την ασφαλή µεταφορά των οικογενειών των Τούρκων στην Κωνσταντινούπολη.  

    Έµεινε στο Ναύπλιο ως το 1825. Εκείνη την εποχή ο Κολοκοτρώνης, µε τον οποίο είχε στενή φιλία και 
συνεργασία, έπεσε σε δυσµένεια και φυλακίστηκε, ενώ ο γιος του Πάνος, που είχε παντρευτεί την κόρη της 
Μπουµπουλίνας, Ελένη, δολοφονήθηκε. Τότε η Μπουµπουλίνα, έχοντας δώσει την τεράστια περιουσία της για 
τον αγώνα, γύρισε πάµφτωχη στις Σπέτσες µε τη χήρα κόρη της.  
    Σύντοµα σκοτώθηκε από σφαίρα συγγενούς της, σε µια οικογενειακή διαµάχη µεταξύ του γιου της Γεωργίου 
Γιάννουζα και του ετεροθαλή αδελφού της ο οποίος, καθώς λέγεται, την εχθρευόταν. Τα τελευταία χρόνια το 

σπίτι της έχει ανακαινιστεί από απόγονό της. Εκεί ο επισκέπτης µπορεί να δει πολλά προσωπικά της αντικείµενα 

και διακρίσεις που της είχαν απονείµει κυρίως ξένες κυβερνήσεις 
 
Μυκόνου 

ΜΥΚΟΝΟΣ 
    Η Μύκονος, το γραφικό νησί των Κυκλάδων, βρίσκεται στη ΒΑ πλευρά, ΝΑ της Τήνου. Έχει έκταση 85 τ. 
χλµ., ακτογραµµή 80 χλµ. και πληθυσµό 5.500 κατοίκους. Το κλίµα της είναι από τα πιο υγιεινά, καθώς 
παρουσιάζει µεγάλη ηλιοφάνεια. Το έδαφός της είναι πετρώδες και λοφώδες, µε ψηλότερες κορυφές τον 
Προφήτη Ηλία το Βορυιώτη και τον Προφήτη Ηλία τον Ανωµερίτη. ∆ιαθέτει αξιόλογο ορυκτό πλούτο, µόλυβδο, 

άργυρο και βαρίτη κυρίως. Τα προϊόντα που παράγει είναι σύκα, κρασί και κριθάρι. Η ανυδρία και το άγονο 
έδαφος ώθησαν τους Μυκονιάτες, που είναι άριστοι κολυµβητές, ψαράδες και ναυτικοί, στη 

θάλασσα.Πρωτεύουσα της Μυκόνου είναι η Χώρα ή Μύκονος, που διαθέτει τρία µουσεία: λαογραφικό, 

αρχαιολογικό και ναυτικό. Από τις µεγαλύτερες πόλεις του νησιού είναι ο Άγιος Στέφανος, η Άνω Μερά, ο 

Καλαφάτης, ο Ορνός και ο Πλατύς Γιαλός. Σύµφωνα µε την µυθολογία η Μύκονος πήρε το όνοµά της από τον 
Μύκονο, τον γιο του Ανίου. Ο Ανίος ήταν γιος του Απόλλωνα και της νύµφης Ροιούς και πατέρας του Θάσου 

και του Άνδρου, των οικιστών των οµώνυµων νησιών. Μια µυθολογική παράδοση αναφέρει ότι στη Μύκονο ο 

Ηρακλής σκότωσε τους Γίγαντες. Αναφέρεται επίσης ότι εδώ τάφηκε ο Αίας ο Λοκρός, µετά το ναυάγιο του 
πλοίου µε το οποίο επέστρεφε από την Τροία. 

 

Μυστρά 

ΜΥΣΤΡΑΣ 
    Βυζαντινή πολιτεία της Πελοποννήσου. Σήµερα είναι ερειπωµένη και βρίσκεται 6 χλµ. βορειοδυτικά της 
Σπάρτης. Η ιστορία του Μυστρά αρχίζει στα µέσα του 13ου αιώνα. Το 1249 έχτισε το κάστρο του στην 
ανατολική πλαγιά του Ταϋγετου, ο Βιλλεαρδουίνος Β .́ Όταν µετά από 10 χρόνια συνελήφθη αιχµάλωτος από 

τον αυτοκράτορα Μανουήλ Παλαιολόγο, εξαγόρασε την ελευθερία του προσφέροντας σαν αντάλαγµα τα κάστρα 
του Μυστρά, της Μονεµβασίας και της Μάνης. Το 1262 έγινε έδρα του Βυζαντινού στρατηγού και ξεκίνησε η 

ακµή της που κράτησε δύο αιώνες. Οι κάτοικοι της γειτονικής Σπάρτης αναζήτησαν ασφάλεια σ’ αυτό και 
άρχισαν να χτίζουν τα σπίτια τους γύρω του. Το 1308 οι στρατηγοί γίνονται µόνιµοι διοικητές και στα µέσα του 
14ου αιώνα, ο Μυστράς έγινε πρωτεύουσα της Πελοποννήσου. ∆ηµιουργείται το “δεσποτάτο του Μορέως” και ο 

ισόβιος άρχοντας φέρει τον τίτλο ∆εσπότης. Πρώτος δεσπότης γίνεται ο Μανουήλ (1348-1380), δευτερότοκος 
γιoς του αυτοκράτορα Ιωάννη ΣΤ΄Καντακουζηνού. Ακολουθούν ο Ματθαίος Καντακουζηνός (1380-1383), ο 
∆ηµήτριος Καντακουζηνός (13833-1384), ο Θεόδορος Α΄Παλαιολόγος (1383-1407), ο Θεόδορος 
Β΄Παλαιολόγος (1407-1443) και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος (1443-1449) που στέφθηκε ο τελευταίος 
αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Στις 30 Μαίου 1460 κατακτήθηκε από τον Μωάµεθ Β .́ Από το 1647 ως το 1715 

τον κατέλαβε ο Ενετός Μοροζίνι. Μετά τα ορλωφικά και για 10 χρόνια οι τουρκαλβανοί λεηλατούν, 
καταστρέφουν και σφάζουν στο Μυστρά. Σηµαντικότερα µνηµεία είναι το κάστρο και οι εκκλησίες: Άγιος 
∆ηµήτριος, Ευαγγελίστρια, Άγιοι Θεόδωροι, Αγία Σοφία, Περίβλεπτος, Παναγία οδηγήτρια, Παντάνασα.   
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Ν 

Νάξου 

ΝΑΞΟΣ 

  Νάξου & Ιθάκης, Πάσχα 1978      

    Για τους πρώτους κατοίκους του νησιού πληροφορίες έχουµε µόνο 
από τη µυθολογική παράδοση που θέλει τους Θράκες να φτάνουν 

εδώ και να φέρνουν µαζί τους τη λατρεία του θεού ∆ιονύσου. Στο 
νησί εγκαταστάθηκαν Κάρες και Κρήτες. Η Νάξος συνδέθηκε µε την 

Αριάδνη, την κόρη του βασιλιά της Κρήτης Μίνωα, η οποία βοήθησε 
το Θησέα να εξοντώσει το Μινώταυρο και στη συνέχεια τον 

ακολούθησε στην επιστροφή του στην Αθήνα. Στη Νάξο που 
προσέγγισαν, είτε εγκαταλείφθηκε από το Θησέα είτε την είδε ο 

∆ιόνυσος και την κράτησε για γυναίκα του. Στο νησί αναφέρεται πως 
µεγάλωσε και ο ∆ίας σε µια σπηλιά του ψηλότερου βουνού, που 

ονοµάζεται Ζας.Στην αρχαιότητα το νησί ονοµαζόταν ∆ία, ∆ιονυσιάς, Στρογγύλη και Ναξία. Υπήρξε ένα από τα 
σηµαντικότερα κέντρα του Κυκλαδικού πολιτισµού. Για ένα διάστηµα βρέθηκε στην κυριαρχία της Κρήτης, 
µετά την οποία πέρασε στους Μυκηναίους χωρίς η ακµή της να διακοπεί. Γύρω στο 1000 π.Χ. στο νησί 
εγκαταστάθηκαν Ίωνες άποικοι. H µεγαλύτερη ανάπτυξή της τοποθετείται στον 7ο και τον 6ο αι. π.Χ., στη 
διάρκεια των οποίων το νησί είχε δύναµη και πλούτο, που προέρχονταν από τη µεγάλη ανάπτυξη της βιοτεχνίας, 

της ναυτιλίας και του εµπορίου. Μεγάλη ήταν επίσης η πνευµατική και η 

καλλιτεχνική ανάπτυξη και το νησί αναδείχθηκε σε ένα από τα σηµαντικότερα κέντρα 

γλυπτικής. Μεγάλες καταστροφές γνώρισε η Νάξος κατά τους Περσικούς Πολέµους 
µετά τους οποίους έγινε µέλος της Αθηναϊκής Συµµαχίας, για να περιέλθει στη 

συνέχεια στους Μακεδόνες, τους Πτολεµαίους και τους Ρωµαίους.Τη Βυζαντινή 

Εποχή ανήκε στο Θέµα του Αιγαίου και έζησε επανειληµµένες ερηµώσεις και 
καταστροφές από τους πειρατές, ιδιαίτερα τους Σαρακηνούς. Οι ντόπιοι τότε 
αναγκάστηκαν για µεγαλύτερη ασφάλεια να εγκαταλείψουν τα παράλια και να 
εγκατασταθούν στο εσωτερικό του νησιού, σε περιοχές αθέατες από τη θάλασσα. Το 

1207 καταλήφθηκε από τον Μάρκο Σανούδο, ο οποίος ίδρυσε το πανίσχυρο ∆ουκάτο 
της Νάξου, στο οποίο εντάχθηκαν όλα τα νησιά των Κυκλάδων,  µε πρωτεύουσα τη 

Νάξο. Στη Χώρα έχτισε ισχυρό κάστρο και επιβλητική κατοικία. Η κυριαρχία των 
Βενετών κράτησε µέχρι το 1537 οπότε το νησί λεηλατήθηκε από τον Μπαρµπαρόσα. Το 1566 πουλήθηκε στον 
Ιωσήφ Νάζι, µετά το θάνατο του οποίου καταλήφθηκε από τους Τούρκους. Το 1770 την κατέκτησαν οι Ρώσοι 
για µια τετραετία.Στην Επανάσταση του 1821 οι Ναξιώτες πήραν ενεργό µέρος στο σύνολό τους και 
απελευθερώθηκαν µαζί µε τους άλλους Κυκλαδίτες. 

 

Νάρκισσου 

ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ 

    Στην αρχαιότητα ο Νάρκισσος ήταν µυθικό πρόσωπο, γιoς του Κηφισού και της νύµφης Λειριώπης. Ήταν 
ονοµαστός για τη σπάνια οµορφιά του και υπάρχουν διάφορες παραδόσεις γι’ αυτόν. Σύµφωνα µε µία από αυτές 
ο νέος ήταν τόσο όµορφος που τον είχαν ερωτευθεί όλες οι νύµφες του δάσους. Εκείνος όµως τις αγνοούσε και 
αυτοθαύµαζε το καθρέφτισµά του στο νερό. Οι Θεοί αποφάσισαν να τον τιµωρήσουν και κάποια µέρα έπεσε στο 

νερό και πνίγηκε. Απόµεινε όµως ένα λευκό λουλούδι µε χρυσό στεφάνι στο κέντρο να τον θυµίζει. Σύµφωνα µε 
µια άλλη παραλλαγή, αγάπησε τη δίδυµη αδελφή του και όταν αυτή πέθανε κοίταζε στα νερά µιας πηγής την 
εικόνα του που έµοιαζε µ’ αυτή της αδελφής του. Πέθανε στην άκρη της πηγής  από εξάντληση. 

 

Ναυαρίνου 

ΝΑΥΑΡΙΝΟ 
    Παλιότερη ονοµασία της Πύλου, ονοµαστήαπό τη ναυµαχία που έγινε στον όρµο του Ναυαρίνου (Πύλος) τον 

Οκτώβριο του 1827. Σ’ αυτήν συγκρούστηκαν ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος µε τους ενωµένους αγγλικό, γαλλικό 

και ρωσικό στόλους. Επικεφαλής αυτών ήταν ο Κόρδρικτον για τον αγγλικό, ο ∆εριγνύ για το γαλλικό και ο 

Χεϋδεν για το ρωσικό. Στις 20 Οκτωβρίου ο συµµαχικός στόλος εµπόδισε την έξοδο των αιγυπτιακών πλοίων 
από το λιµάνι, απαιτώντας από τον αρχηγό τους Ιµπραήµ την επιστροφή του στην Κωνσταντινούπολη. Κατά τη 
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ναυµαχία αυτή καταστράφηκαν τα 3 / 4 του τουρκοαιγυπτιακού στόλου. Η καταστροφή αυτή είχε µεγάλη 

απήχηση στους εξεγερµένους Έλληνες και στους ευρωπαίους. 
 

Νηλέως 
 

ΝΗΛΕΑΣ 
   Μυθικός βασιλιάς της Πύλου, γιoς του Ποσειδώνα και της Τυρούς. 
Ήταν δίδυµος αδελφός του Πελία και πατέρας του Νέστορα. Κατάγονταν 

από την Ιωλκό και εγκαταστάθηκε στην Μεσσηνία όπου ίδρυσε την 

Πύλο. Παντρεύτηκε την κόρη του Αµφίωνα, Χλωρίδα µε την οποία 
απέκτησε 12 γιούς και 1 κόρη. Αρνήθηκε να καθάρει τον Ηρακλή από τον 

φόνο του Ίφιτου και σκοτώθηκε µαζί µε όλα τα παιδιά του εκτός από το 

Νέστορα. Άλλη παράδοση αναφέρει ότι συµµετείχε στην αργοναυτική 
εκστρατεία και πέθανε στην Κόρινθο. 

 

 

Νικηταρά 

ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ 
    Ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Γεννήθηκε το 1782 στο χωριό Αναστάσοβα της Μεσσηνίας 
και το πραγµατικό του όνοµα ήταν Νικήτας Σταµατελόπουλος. Η οικογένειά του ήταν αρκετά εύπορη και ο 
πατέρας του, ξακουστός οπλαρχηγός, είχε πολεµήσει κατά τα  Ορλωφικά και συγκεκριµένα στον Ρωσικό στόλο 

που έκανε διάφορες επιχειρήσεις στο Αιγαίο. Από µικρός λοιπόν ο Νικηταράς έµαθε την τέχνη του πολέµου. 

Έφηβος κατατάχτηκε στα Επτανησιακά τάγµατα που είχαν ρώσους διοικητές και έλαβε µέρος στους πολέµους 
κατά του Ναπολέοντα στην Ιταλία. Γυρνώντας στη Ζάκυνθο σχετίστηκε µε το θείο του, τον Θεόδωρο 
Κολοκοτρώνη και µε µυηµένους στη Φιλική Εταιρεία, όπως τον Αναγνωσταρά, τον Πλαπούτα και άλλους, 
προετοιµάζοντας µαζί τους την Επανάσταση του Γένους. Με την κήρυξη της επανάστασης ο Νικηταράς έφθασε 
στη Μάνη και µαζί µε τον Αναγνωσταρά και τον Παπαφλέσσα  µπήκε στην Μεσσηνία. Σε όλη τη διάρκεια του 

µεγάλου ξεσηκωµού, ο Νικηταράς έµεινε µαζί µε το θείο του Κολοκοτρώνη σαν υπασπιστής του και έλαβε 
µέρος σε όλες τις επιχειρήσεις του Γέρου του Μωριά. Ήταν πολύ γενναίος, διακρινόταν για την αυταπάρνηση 
του και την ανιδιοτέλεια του. Αν και είχε πολλά χαρίσµατα και θα µπορούσε να επιζητήσει µεγάλες θέσεις, ποτέ 
δεν ζήτησε να τα εξαργυρώσει και να ανέβει στην στρατιωτική ιεραρχία. Επειδή ήταν πολύ ανδρείος και 
συµµετείχε στις µάχες πάντα στην πρώτη γραµµή επωνοµάστηκε Τουρκοφάγος. Λένε επίσης πως στη µάχη στα 

∆ερβενάκια είχε σκοτώσει τόσους πολλούς Τούρκους, που η κόψη του σπαθιού του αχρηστεύθηκε από την 

πολλή χρήση και από τα πολλά αίµατα των εχθρών, που είχαν ξεραθεί και στοµώσει το σπαθί. Έσωσε τους 
Έλληνες σε πολλές µάχες, όπως στα ∆ολιανά, όταν εξουδετέρωσε τις Τουρκικές ενισχύσεις προς την 
Τριπολιτσά, ενώ απέκλεισε και το δρόµο του ∆ράµαλη προς την Κόρινθο, όταν ο Τούρκος διοικητής 
προσπαθούσε να ανασυντάξει τις δυνάµεις του. Όταν πάλι οι σκοτεινές δυνάµεις σκότωσαν τον Οδυσσέα 

Ανδρούτσο, ο Νικηταράς αρνήθηκε να πάρει τη θέση του, που του πρότεινε η Ελληνική κυβέρνηση για να µην 
συµπράξει στην αµαύρωση της µνήµης του Ρουµελιώτη οπλαρχηγού. Υπόδειγµα ήθους, ποτέ δεν ακουµπούσε τα 

λάφυρα, µε αποτέλεσµα, µετά το τέλος της επανάστασης να είναι πάµπτωχος, ενώ διώχθηκε µαζί µε το θείο του 

Κολοκοτρώνη. Με την ανακήρυξη του Ελληνικού κράτους, ο Νικηταράς αποτραβήχτηκε από το προσκήνιο 
πικραµένος και πέθανε το 1849. Τα αποµνηµονεύµατά του τα υπαγόρευσε στον Γεώργιο Τερτσέτη. Εκεί 
φαίνεται ο ανιδιοτελής και τίµιος χαρακτήρας του. Η µετριοφροσύνη του και η αίσθηση του καθήκοντος 
φαίνονται καθαρά στο έργο αυτό. Επιγραµµατικά, µπορούµε να πούµε, πως ο Νικηταράς υπήρξε µια από τις πιο 

αγνές και όµορφες προσωπικότητες του εθνικοαπελευθερωτικού µας αγώνα. 

 
Νικοτσάρα 

ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ 

     Προεπαναστατικός κλεφταρµατωλός του Ολύµπου, που η λαϊκή µούσα ύµνησε την ανδρεία και τα 
κατορθώµατά του. 

 

Νιόβης 
ΝΙΟΒΗ 
    Κόρη του βασιλιά της Φρυγίας Τάνταλου και της ∆ιώνης. Παντρεύτηκε το βασιλιά της Θήβας Αµφίονα  και 
απέκτησε µαζί του 7 κορίτσια και 7 αγόρια, πάρα πολύ όµορφα. Περήφανη λοιπόν για τα πολλά και όµορφα 

παιδιά της καυχήθηκε πως µπροστά της η Λητώ µε τα δύο µόνο παιδιά της δεν άξιζε τίποτα. Οργισµένη τότε η 
Λητώ παρακάλεσε τον Απόλλωνα και την Άρτεµη να τιµωρήσουν την περήφανη θνητή κι αυτοί σκότωσαν µε τα 

βέλη τους και τα 14 παιδιά της Νιόβης. Ο πόνος της δύστυχης µάνας ήταν βαρύτατος και ικέτευσε τους θεούς να 
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τον απαλύνουν, µετανιώνοντας για την υπερηφάνεια της. Τότε οι θεοί, αφού έθαψαν τα παιδιά της Νιόβης 
µεταµόρφωσαν κι αυτήν σε βράχο µε τη µορφή ανθρώπου, που νύχτα µέρα στάζει πικρά δάκρυα. Ο µύθος της 
υπεροπτικής Νιόβης ήταν πολύ αγαπητός στους αρχαίους, που έβρισκαν σ' αυτόν πολλά διδάγµατα για την 

ανθρώπινη ζωή, ενώ και οι καλλιτέχνες τον χρησιµοποίησαν σε έργα τους. 
 

Νοταρά 
ΝΟΤΑΡΑΣ 

    Επώνυµο µεγάλης βυζαντινής οικογένειας που µέλη της διακρίθηκαν το 14ο και 15ο αιώνα και κατά την 

Επανάσταση του 1821. 

 
Νυµφών 
ΝΥΜΦΕΣ 
    Θεότητες της αρχαίας µυθολογίας µας, που προσωποποιούσαν όλες τις φυσικές δυνάµεις της ανάπτυξης. Τις 
θεωρούσαν πνεύµατα της φύσης, που καθόριζαν την πορεία όλων των όντων, µερικές φορές ακόµα και των 
ανθρώπων. Ευνοούσαν την καρποφορία και τη βλάστηση των φυτών, ενώ βοηθούσαν και στην ανάπτυξη των 
ζώων. Οι Νύµφες καταλαµβάνουν ένα µεγάλο µέρος της µυθολογίας µας και πρωταγωνιστούν σε πολλές 
ιστορίες. Συνήθως ήταν όµορφες και χαρούµενες κοπέλες, αγαπούσαν να τραγουδούν και να χορεύουν και 
συνόδευαν κάποιους θεούς, όπως την Άρτεµη, τον Ερµή ή τον Πάνα. Οι Νύµφες ζούσαν σε διάφορα µέρη κι 
ανάλογα έπαιρναν και το όνοµα τους. Έτσι, αυτές που ζούσαν στα βουνά ονοµάζονταν Ορεστιάδες ή Ορειάδες, 
αυτές που ζούσαν στα ποτάµια και τις λίµνες λέγονταν Ναϊάδες και όσες ζούσαν σε δέντρα Αµαδρυάδες ή 
∆ρυάδες. Οι τελευταίες ήταν οι µόνες θνητές νύµφες, ενώ όλες οι υπόλοιπες ήταν αθάνατες. Η λατρεία τους 
σχετίζεται ιδιαίτερα µε την αγροτική ζωή και πέρασαν στη νεώτερη µυθολογία σαν Νεράιδες.   
 

 

Ξ 

Ξάνθης 
ΞΑΝΘΗ 

    ∆ήµος της επαρχίας Ξάνθης, του νοµού Ξάνθης. Κτίστηκε στους πρόποδες της Ροδόπης και διασχίζεται από 

τον µικρό ποταµόΚόσινθο. Είναι το διοικητικό, εµπορικό και οικονοµικό κέντρο του νοµού µε πληθυσµό 37.662 
κατοίκους. Είναι το σηµαντικότερο καπνοπαραγωγικό κέντρο της χώρας µας. Έχει έντονη την παρουσία του 

µουσουλµανικού στοιχείου.Ιστορικά είναι γνωστή από το Βυζάντιο µε το όνοµα Ξάνθεια, ενσωµατώθηκε µε την 
υπόλοιπη Ελλάδα µετά τον Α΄Παγκόσµιο Πόλεµο. 

 
Ξάνθου 

ΞΑΝΘΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

    Ένας από τους τρεις ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας. Γεννήθηκε στην Πάτµο το 1772 και πέθανε στην Αθήνα 

το 1852. Εργαζόταν στην Οδησσό όταν στην επιστροφή του από ένα εµπορικό ταξίδι, γνωρίστηκε µε τους 
Αθανάσιο Τσακάλωφ και Νικόλαο Σκουφά, µε τους οποίους ίδρυσε τη Φιλική Εταιρεία. Εργάστηκε σκληρά για 

τον αγώνα και κατέβαλλε µεγάλες προσπάθειες για να βρει ηγέτη για την Επανάσταση. Το 1839 διορίστηκε σε 
διοικητική θέση στην Ύδρα, ενώ το 1845 εξέδωσε τα αποµνηµονεύµατά του, στα οποία περιέχονται σηµαντικές 
πληροφορίες για την Επανάσταση. 

 
 

Ο 

Ολυµπίας 
ΟΛΥΜΠΙΑ 
    Η ιερή τοποθεσία της Πελοποννήσου, που στην αρχαιότητα αποτέλεσε µεγάλο θρησκευτικό κέντρο και ήταν η 

έδρα των Ολυµπιακών Αγώνων. Είναι µια πανέµορφη κοιλάδα, γεµάτη πεύκα και ελιές στους γύρω λόφους της, 
που την κλείνουν γύρω-γύρω, ενώ προς τα ∆υτικά η τοποθεσία είναι πεδινή. Στα νότια της κυλάει ο ποταµός 
Αλφειός µε τον παραπόταµο του Κλάδεο.  ΙΣΤΟΡΙΑ Η Ολυµπία κατοικούνταν από τα πολύ παλιά χρόνια και 
επειδή στην περιοχή της υπήρχε ένα µαντείο της Γης, µιας πανάρχαιας θεότητας, θεωρούνταν ιερός χώρος. Ίσως 
να ήταν η πρώτη µορφή του µαντείου του ∆ία, που στους κλασικούς χρόνους λειτουργούσε στην Ολυµπία. Η 

τοποθεσία ανήκε στην πόλη Πίσα την παλιότερη εποχή, αλλά ύστερα πέρασε στην κυριαρχία της Ήλιδας. Επειδή 
ήταν η έδρα των Ολυµπιακών αγώνων, κοινή συνείδηση ήταν για τους αρχαίους η ιερότητά της. Η Ολυµπία είχε 
πλήθος από ιερά, αγάλµατα και θησαυρούς γιατί όλες σχεδόν οι αρχαιοελληνικές πόλεις αφιέρωναν ναούς και 
ιερά εκεί. Ο αριθµός των αγαλµάτων έφθανε τα 3000 περίπου, στην εποχή της γέννησης του Χριστού. Ο χώρος 
µέσα στον οποίο βρίσκονταν όλα τα ιερά λεγόταν Άλτις, µια αιολική λέξη που σηµαίνει άλσος, µικρό δάσος και 



 69

ολόγυρα προφυλάσσονταν από ένα πέτρινο τείχος, που κτίστηκε τον 6ο αι. π.Χ. Όταν ο βασιλιάς της 
Μακεδονίας Φίλιππος θέλησε να κτίσει το Φιλιππείον, γκρέµισε ένα µέρος από τα τείχη αυτά, για να χωρέσει το 
αφιέρωµα του, απόδειξη του πόσο είχε γεµίσει ο ιερός χώρος από κτίσµατα και ανδριάντες. Οι αγωνιστικοί  
χώροι ήταν έξω από την Άλτι. Οι Ρωµαίοι την πλούτισαν ακόµη περισσότερο, αλλά µε την κυριαρχία του 

Χριστιανισµού ο τόπος άρχισε να παρακµάζει, ενώ τον καταδίωξαν και οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες γιατί 
έβλεπαν την Ολυµπία σαν ένα από τα σπουδαιότερα ειδωλολατρικά κέντρα. Μετά την κατάργηση των αγώνων 
από τον Μέγα Θεοδόσιο το 393, ο εγγονός του Θεοδόσιος Β΄κατέστρεψε τα ιερά και το ναό του Ολύµπιου ∆ία 

το 426. Ισχυροί σεισµοί γκρέµισαν ότι είχε αποµείνει και το τελειωτικό χτύπηµα ήρθε µε τις πληµµύρες των 

ποταµών που έθαψαν τον ιερό τόπο. Την Βυζαντινή εποχή υπήρχε συνοικισµός στην περιοχή και εκκλησία. 

ΑΝΑΣΚΑΦΕΣΟι πρώτες ανασκαφές στην Ολυµπία έγιναν το 1829 από Γάλλους αρχαιολόγους, οι οποίοι 
έφεραν στο φως διάφορα λείψανα από το ναό του ∆ία, που σήµερα βρίσκονται στο µουσείο του Λούβρου. Οι 
Γερµανοί Κούρτιους και Άντλερ έκαναν νέες ανασκαφές το 1871, και κατάφεραν να ανακαλύψουν πολυάριθµα 

ευρήµατα, όπως 130 αγάλµατα, ανάµεσα στα οποία ο Ερµής του Πραξιτέλη και η Νίκη του Παιώνιου, 
νοµίσµατα, πήλινα αντικείµενα, επιγραφές και χάλκινα αφιερώµατα. Οι ανασκαφές εξακολουθούν µέχρι σήµερα, 

φέρνοντας στην επιφάνεια όλο και νέες ανακαλύψεις. Πολλά από τα ευρήµατα στεγάζονται στο Μουσείο της 
Ολυµπίας, που είναι µια δωρεά του εθνικού ευεργέτη Ανδρέα Συγγρού. Εκεί βρίσκονται και ο Ερµής µε την 
Νίκη.  
      Η Ολυµπία για σχεδόν χίλια χρόνια ήταν το Πανελλήνιο κέντρο και συνδετικός κρίκος των Ελλήνων. Τα 
ιδανικά που οδήγησαν στην γέννηση των Ολυµπιακών αγώνων εξακολουθούν να είναι ζωντανά και σήµερα και 
να εµπνέουν πολλούς ανθρώπους. Η απόδειξη αυτού του γεγονότος είναι η αναβίωση τους στην σύγχρονη 
εποχή.   

  

Οµορφοκκλησιάς 
ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑ 
     Η εκκλησία του Αγ. Γεωργίου που έχει το προσωνύµιο "Οµορφοκκλησιά" βρίσκεται στα όρια του ∆ήµου µας 
µε τη Ν. Ιωνία. Είναι ναός βυζαντινού ρυθµού που αναγέρθηκε γύρω στο 1.050 µ.χ. επάνω στα ερείπια άλλου 

χριστιανικού ναού και µε υλικά από κατεδαφισµένο ειδωλολατρικό ναό. Έχει σχήµα τετραγωνικό, µε διαστάσεις 
10,52 x 11,02 µ. Ο κύριος ναός είναι χτισµένος µε κανονικά κατεργασµένους πωρόλιθους. Ο όµορφος γλυπτός 
διάκοσµος των λοβωτών παραθύρων, τα επιθήµατα, οι κιονίσκοι κλπ δίνουν ξεχωριστή χάρη στην εκκλησία. Ο 
τρούλος στέκεται επάνω σε ένα εγγεγραµµένο σταυρό, ώστε να δηµιουργείται αµφικλινής στέγη. Εσωτερικά 

διακρίνονται λείψανα τοιχογραφιών: της Πλατυτέρας, της Γέννησης, του παλαιού των Ηµερών, του Αγ. 
Ιωάννου, της Αγ. Γλυκερίας κ.λ.π. Στον τρούλο διακρίνεται ο Παντοκράτορας.  
 

Οµφάλης 
ΟΜΦΑΛΗ 
    Ωραιότατη και ακόλαστη µυθική βασίλισσα των Λυδών. Κοντά της έζησε για τρία χρόνια ο Ηρακλής ως 
δούλος για να εξαγνιστεί για το φόνο του Ιφίτου. 

 
Ορίων 
ΟΡΙΩΝ 

   Η οδός πήρε το όνοµα αυτό γιατί είναι όριο των ∆ήµων Αθηναίων και Γαλατσίου. 
 

 

Ορφανίδου 

ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

    Ποιητής, Βιολόγος και Ακαδηµαϊκός 
(Σµύρνη 1817 - Αθήνα 1886). Επηρεάστηκε 
από τον Αλέξανδρο Σούτσο. Έγραψε 
ποιήµατα, επικολυρικά κυρίως αξιοσηµείωτο 
είναι το "Τίρι-Λίρι" ή το "Κυνηγέσιον εν 
νήσω Σύρω, ποίηµα ηρωικοκωµικόν". Είναι 
ένα σατιρικό ποίηµα σε 3.000 στίχους. Ήταν 
ο πρώτος από τους νεώτερους έλληνες που 

µελέτησε τη χλωρίδα του τόπου µας   περιγράφοντας και κατατάσσοντας πολλά 

είδη της. 
 
 

Ορφανίδου & Ωρωπού 1950 
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Ορφέως 
ΟΡΦΕΑΣ 
    Μυθικό πρόσωπο που θεωρείται ο µεγαλύτερος µουσικός της αρχαιότητας, ενώ σύµφωνα µε άλλους ήταν ο 

εφευρέτης της. Ήταν γιος του Απόλλωνα και της Μούσας Καλλιόπης, ενώ άλλη παράδοση αναφέρει πως είχε 
πατέρα του το βασιλιά της Θράκης Οίαγρο. Εκτός από µουσική γνώριζε και την τέχνη της µαντείας. Πήρε µέρος 
στην Αργοναυτική εκστρατεία και έσωσε τους Αργοναύτες από τις Σειρήνες, επειδή έπαιξε τη µαγική του λύρα 
και τις νίκησε. Χάρη στη θεϊκή του τέχνη µάγευε ζώα και πουλιά κι όχι µόνο αυτά, αλλά ακόµη και τα άψυχα 

όντα. Όταν η γυναίκα του Ευρυδίκη πέθανε και κατέβηκε στον Άδη, ο Ορφέας από τη µεγάλη του λύπη δεν 

δίστασε να πάει στον κάτω κόσµο και να παίξει µπροστά στον Πλούτωνα και την Περσεφόνη. Η Περσεφόνη 

συγκινήθηκε πολύ από τη θλιβερή ιστορία του Ορφέα κι όταν αυτός ζήτησε να του δώσουν πίσω τη γυναίκα του 
συνηγόρησε στο αίτηµα του µουσικού κι ο Πλούτωνας δέχθηκε να την αφήσει. Του έβαλε όµως σαν όρο, να µην 
γυρίσει να κοιτάξει πίσω του όσο ήταν στον κάτω κόσµο. Όταν πήραν λοιπόν το δρόµο του γυρισµού, ο Ορφέας 
δεν άντεξε και γύρισε να κοιτάξει πίσω του αν τον ακολουθούσε η Ευρυδίκη. Την ίδια στιγµή η Ευρυδίκη 
χάθηκε από τα µάτια του και γύρισε πίσω στον Άδη. Απαρηγόρητος λοιπόν ο Ορφέας, άρχισε να περιπλανιέται 
πάνω στη γη, µε µόνη του συντροφιά τη λύρα του, µισώντας όλες τις γυναίκες. Επειδή κάποτε περιφρόνησε τη 

λατρεία του ∆ιόνυσου, αυτός ο θεός έβαλε τις γυναίκες της συνοδείας του να τον κοµµατιάσουν σε κάποια 

τελετή τους. Έριξαν το πτώµα  του στον Έβρο κι ύστερα από λίγο ξεβράστηκε στη Λέσβο, όπου τον έθαψαν µε 
τιµές. Η συγκινητική σκηνή του αποχωρισµού Ορφέα και Ευρυδίκης αναπαραστάθηκε από πολλούς καλλιτέχνες 
, ενώ στην πρώτη χριστιανική περίοδο, ο Ορφέας ταυτιζόταν µε το Χριστό, µε αλληγορική έννοια βεβαίως. 
 
 

Π 
Πανδώρας 
ΠΑΝ∆ΩΡΑ 
    Ήταν ένα µυθικό πρόσωπο, το οποίο δηµιούργησε ο θεός Ήφαιστος  µε εντολή του ∆ία. Όταν την έφτιαξε ο 

Ήφαιστος όλοι οι θεοί της πρόσφεραν από ένα δώρο, τα οποία έκλεισαν σε ένα κουτί, αλλά της πρόσφεραν και 
µια άλλη ιδιότητα, την περιέργεια. Η εντολή ήταν να µην ανοίξει ποτέ αυτό το κουτί, γιατί αλλιώς όλα τα δώρα 

θα πήγαιναν χαµένα. Ύστερα η Πανδώρα παντρεύτηκε τον Επιµηθέα, έναν Τιτάνα, αδελφό του Προµηθέα. 

Υπάρχουν διάφορες παραδόσεις σχετικές µε το µύθο της Πανδώρας. Σύµφωνα µε µία από αυτές, ο ∆ίας έστειλε 
την Πανδώρα στους ανθρώπους για να τους τιµωρήσει, επειδή τον είχαν παρακούσει και δέχτηκαν τη φωτιά από 

τον Προµηθέα. Η Πανδώρα, νικηµένη από την περιέργειά της, πήγε σε ένα υπόγειο όπου ο Επιµηθέας είχε 
ασφαλίσει το κουτί και το άνοιξε. Πετάχτηκαν από µέσα λοιπόν όλα τα καλά και τα κακά, που από τότε 
βρίσκονται στη ζωή των ανθρώπων. Τροµαγµένη η Πανδώρα έκλεισε το κουτί, µέσα στο οποίο έµεινε µόνο η 
ελπίδα. Από τότε λοιπόν οι άνθρωποι, όσο και να υποφέρουν, πάντα ελπίζουν ότι θα έλθουν καλύτερες µέρες. 
Σύµφωνα µε µια άλλη εκδοχή, το κουτί δεν το άνοιξε η Πανδώρα, αλλά ο άντρας της ο Επιµηθέας, παρόλο που ο 

αδελφός του Προµηθέας τον είχε προειδοποιήσει να µη δεχτεί κανένα δώρο από το ∆ία, γιατί δεν θα του έβγαινε 
σε καλό. 
 

Πανός 
ΠΑΝΑΣ 
    Ένας από τους µικρότερους θεούς των αρχαίων. Σύµφωνα µε µια εκδοχή ήταν γιος του Ουρανού και της Γης, 
ενώ σύµφωνα µε µια άλλη ο πατέρας του ήταν ο Ερµής  και µητέρα του κάποια Νύµφη, ίσως η ∆ρυόπη ή η 
Καλλιστώ. Γεννήθηκε στην Κυλλήνη της Αρκαδίας, όπου ήταν και το επίκεντρο της λατρείας του. Από εκεί η 

λατρεία του θεού απλώθηκε σ’ όλη την Ελλάδα, στη Μικρά Ασία, την Αίγυπτο και έφθασε µέχρι την Ινδία. 
Ιδιαίτερα λατρευόταν στη Ρώµη, ενώ στην Αθήνα του είχαν αφιερώσει ιερό σπήλαιο στην Ακρόπολη, που µέχρι 
σήµερα ονοµάζεται σπηλιά του Πάνα. Εκεί υπήρχε και άγαλµα του θεού, που είχε στήσει ο Μιλτιάδης, γιατί οι 
Αθηναίοι θεωρούσαν πως ο Πάνας είχε πανικοβάλλει τους Πέρσες.          Οι αρχαίοι φαντάζονταν το θεό µε 
πόδια τράγου, µε κέρατα στο κεφάλι, ενώ τα υπόλοιπα µέλη του ήταν ανθρώπινα. Τα αυτιά του ήταν µυτερά και 
είχε τρίχες σ’ όλο το κορµί του. Γυρνούσε στα βουνά, πολλές φορές µε τη συνοδεία Νυµφών και Σατύρων. Από 

το όνοµά του προέρχεται η λέξη πανικός, που σηµαίνει µεγάλος φόβος, γιατί ο θεός αυτός µπορούσε να σπείρει 
τον τρόµο στις ψυχές των ανθρώπων. Ήταν προστάτης των βοσκών, των κυνηγών, σπουδαίος χορευτής, ενώ είχε 
εφεύρει τον αυλό µε επτά καλάµια, που και σήµερα ονοµάζεται αυλός του Πανός. Ήταν δάσκαλος της µουσικής 
και µπορούσε να προµαντεύει. Όταν ο ∆ίας αντιµετώπισε τους Τιτάνες και τους Γίγαντες, ο Πάνας στάθηκε στο 

πλευρό του και τον βοήθησε.          Ο Πάνας ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπητό πρόσωπο στους αρχαίους καλλιτέχνες 
που τον αναπαρέστησαν σε αγάλµατα, αγγεία και νοµίσµατα. Συνήθως αναπαρίσταται σαν ένα πειραχτήρι που 
ενοχλεί άλλους θεούς, Νύµφες ή Νεράιδες. Πολλά από τα σωµατικά χαρακτηριστικά του πέρασαν στη 

χριστιανική θρησκεία και αποδόθηκαν σε καλλικάντζαρους και σε διαβολικά όντα. Όλα αυτά τα όντα, οι 
άνθρωποι τα φαντάζονται µε τραγόµορφα µέλη, µε κέρατα και ουρά. 
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Πανσέληνου 

ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ 
    Η πανσέληνος, το γεµάτο φεγγάρι. 
 

Παπαφλέσσα 

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ  

     Γεννήθηκε το 1788 στη Μεσσηνία και σκοτώθηκε στο Μανιάκι το 1825 πολεµώντας εναντίον των Τούρκων. 

Αγωνιστής της Επανάστασης του 1821 από τους πιο σπουδαίους. ΄Ηταν κληρικός, αλλά πριν ακόµη αρχίσει η 
Επανάσταση έπαιξε σηµαντικό ρόλο στη Φιλική Εταιρεία. Οι ενέργειές του όµως θύµωσαν τους Τούρκους και 
διέταξαν τη σύλληψή του. Το 1820 κατέβηκε στην Πελοπόννησο για να κηρύξει την Επανάσταση. Οι πρόκριτοι 
της περιοχής αντέδρασαν και τον περιόρισαν σ'ένα µοναστήρι κοντά στο Αίγιο. ∆ραπετεύοντας µε λίγους 
µοναχούς άρχισε να επιτίθεται στους Τούρκους και έτσι ανάγκασε τους προκρίτους να πάρουν µέρος στην 
Επανάσταση. Πήρε µέρος σε όλες τις επιχειρήσεις και ήταν πληρεξούσιος στην Α  ́ Εθνοσυνέλευση της 
Επιδαύρου. ΄Εγινε Υπουργός Εξωτερικών και Αστυνοµίας, πολέµησε το στρατό του ∆ράµαλη στα ∆ερβενάκια 

και τον Ιµπραήµ στο Μανιάκι όπου και σκοτώθηκε. Λέγεται ότι ο Ιµπραήµ ζήτησε το πτώµα του και φίλησε το 
νεκρό.  

 

Παραδεισίων 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΙΑ 

    Παλιότερη ονοµασία των Πατησίων. Το ίδιο όνοµα έχει και ένα χωριό στη Μεγαλόπολη. 
 

Παρθενόπης 
ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ 

    Μία από τις Σειρήνες Έπεσε από το βράχο και πνίγηκε όταν απέτυχε να παρασύρει τον Οδυσσέα µε τη 
γοητεία της φωνής της. 
 

Πάρνηθος 
ΠΑΡΝΗΘΑ 

    Βουνό της Αττικής στα όρια του νοµού µε τη Βοιωτία. Έχει µεγαλύτερο µήκος 30 χλµ. και πλάτος 20 χλµ. 

Ψηλότερη κορυφή η Καραµπόλα µε 1.413 µ.. Έχει πυκνή βλάστηση µε έλατα, πεύκα και θάµνους. Στην κορυφή 

του λειτουργεί καζίνο στο ξενοδοχείο Μον Παρνές. Κατά την αρχαιότητα στην κορυφή του υπήρχε το άγαλµα 
του ∆ιός Παρνηθίου. Στις νοτιοδυτικές πλαγιές του υπήρχε το φρούριο της Φυλής και κοντά σ’ αυτό το σπήλαιο 

του Πανός. 
 
Πάρνωνος 
ΠΑΡΝΩΝΑΣ 

    Βουνό της νοτιοανατολικής Πελοποννήσου, παράλληλο προς την οροσειρά του Ταϋγέτου, φτάνει µέχρι το 
Μυρτώο Πέλαγος. Ψηλότερη κορυφή του η Μεγάλη Τούρλα µε 1.935 µ.. Είναι γεµάτο από δάση και το 
υπέδαφός του έχει πετρώµατα αργιλικού σχιστόλιθου, ασβεστόλιθου, µαρµάρου κ.ά.. 

 

Πασσώβ 

ΠΑΣΣΩΒ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ – ΠΑΣΣΩΒ ΑΡΝΟΛΝΤ 
    Επώνυµο δυο Γερµανών ελληνιστών. 

 

Πέλλας 
ΠΕΛΛΑ 

    Χωριό του οµώνυµου νοµού της Κεντρικής Μακεδονίας και µια από τις ιστορικότερες περιοχές της Ελλάδος. 
Υπήρξε η πρωτεύουσα του Μακεδονικού κράτους και γνώρισε τη µεγαλύτερή της ακµή στα χρόνια του 
Φιλίππου Β’ και του Μ. Αλεξάνδρου. Οι ανασκαφές στην αρχαία πόλη έφεραν στο φως σπουδαία ευρήµατα, 
όπως το Ανάκτορο, την Εµπορική Αγορά της Πόλης, τα σπίτια, το Νεκροταφείο και τα Λουτρά του Μ. 

Αλεξάνδρου. Μέσα στον αρχαιολογικό χώρο λειτουργεί µουσείο, το οποίο στεγάζει τα ευρήµατα των 
ανασκαφών. 
 

Πελοποννήσου 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

    Η Πελοπόννησος είναι το νότιο διαµέρισµα της Ελλαδος, στο οποίο γεννήθηκε ο µυκηναϊκός πολιτισµός, 
δοξάστηκε η Σπάρτη, άρχισαν οι Ολυµπιακοί αγωνες και ξεκίνησε η ελληνική επανάσταση του 1821. 
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   Η  Πελοπόννησος πήρε το όνοµά της απο το µυθικό πρόσωπο Πέλοπα. Σύµφωνα µε τη µυθωλογία ήταν γιός 
του Ταντάλου και της ∆ιώνης. Ο πατέρας του βασιλιάς της Σιπυλου (στη Φρυγία της Μικρασίας ) τον έσφαξε 
και πρόσφερε τις σάρκες του µαγειρεµένες στους θεούς, που είχε προσκαλέσει σε τραπέζι στο  παλάτι του. Όµως 
αυτοί σαν παντογνώστες, κατάλαβαν το ατόπηµα του  Ταντάλου,κι όχι µόνο δεν άγγιξαν το φαγητό, αλλά 

ανέθεσαν στον Ερµή να µαζέψει όλες τις σάρκες και ξανάδωσαν ζώη στον Πέλοπα.Aργότερα κυνηγηµένος ο 

Πέλοπας απο το βασιλιά της Τροίας, κατέφυγε στην Πελοπόννησο, όπου νυµφεύθηκε την Ιπποδάµεια, µετά από 
διαγωνισµό άρµατος. Έτσι ο Πέλοπας έγινε βασιλιάς της Ολυµπίας και διοργάνωσε µε λαµπρότητα τους 
Ολυµπιακούς αγώνες.(στο χώρο της Ολυµπίας υπήρχε ο τάφος του και τέµενος αφιερωµένο σ΄αυτόν το 

Πελόπειο).  

 
Πενταγιών 

ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ 
    Χωριό της ∆ωρίδας, πατρίδα της θρυλικής Μαρίας της Πανταγιώτισσας (1821-1883), περίφηµης για την 
οµορφιά της και τα ερωτικά της σκάνδαλα. 

 

Πέττας 
ΠΕΤΑ 
    Κωµόπολη κοντά στην Άρτα, στην οποία έγινε στις 4-8-1822 µάχη ανάµεσα στους Έλληνες και φιλλέληνες 
υπό τον Μαυροκορδάτο από τη µια, και τους Τούρκους υπό τον Κιουταχή από την άλλη Στη µάχη αυτή 

ηττήθηκαν οι Έλληνες µε µεγάλες απώλειες ανάµεσα στις οποίες και το σύνολο σχεδόν των  φιλλελήνων. 
 

Πηγής  
ΠΗΓΗ 

    Η οδός αυτή του Γαλατσίου βρίσκεται στα Καραγιαννέικα κι ονοµάστηκε  έτσι από µια πηγή που υπάρχει 
ακόµα στην περιοχή. 

 

Πιπίνου 

ΠΙΠΙΝΟΣ 

    Υδραίος ναυτικός και αγωνιστής του '21 (19ος αι.). Πρόσφερε µεγάλες υπηρεσίες στο ναυτικό των Ελλήνων 
ως πυρπολητής. 

 
Πλάτωνος 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ 

       Ένας από τους µεγαλύτερους φιλοσόφους της αρχαιότητας, η επιρροή του οποίου στην ιστορία του 
ανθρωπίνου πνεύµατος ήταν τεράστια. Γεννήθηκε το 427 π.Χ. και ανήκε σε αριστοκρατική οικογένεια, οι ρίζες 
της οποίας έφθαναν µέχρι το µυθικό βασιλιά Κόδρο. Το πραγµατικό του όνοµα ήταν Αριστοκλής, αλλά 

ονοµάστηκε Πλάτωνας από τις µεγάλες πλάτες του. Η µόρφωσή του ήταν καλή και έγινε µέλος του κύκλου του 
Σωκράτη, ο οποίος τον επηρέασε βαθιά. Ασχολήθηκε στην αρχή µε την ποίηση, αλλά γρήγορα την εγκατέλειψε 
για να αφιερωθεί οκληρωτικά στη µελέτη της φιλοσοφίας. Αργότερα καταδίκασε µάλιστα τους ποιητές, γιατί 
σύµφωνα µ’ αυτόν προκαλούσαν στους ακροατές τους παράλογα συναισθήµατα και γεννούσαν αντιδράσεις που 

δεν ταίριαζαν σε λογικά όντα, αντίθετα µε τη φιλοσοφία. 

 
Πλυτά 

ΠΛΥΤΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 

    ∆ήµαρχος Αθηναίων  από την Αθήνα, τηνιακής καταγωγής (1886-1964) 
    Η οδός αυτή ονοµαζόταν παλιότερα Οµφάλης, όνοµα που έχει άλλη οδός σήµερα . 

 

Πολύβιου 

ΠΟΛΥΒΙΟΣ 
    :(Μεγαλόπολις, Αρκαδία περ. 205 π.Χ. – περ. 125/120 π.Χ.). Αρχαίος Έλληνας ιστορικός. Γιος του στρατηγού 

της Αχαϊκής Συµπολιτείας Λυκόρτα, αναµείχθηκε και ο ίδιος στην πολιτική ζωή της συµπολιτείας. Το 168, µετά 

τη συντριβή της µακεδονικής δύναµης από τον Αιµίλιο Παύλο στην Πύδνα, υπήρξε ένας από τους 1.000 Αχαιούς 
προκρίτους που οδηγήθηκαν ως όµηροι στη Ρώµη. Εκεί έγινε φίλος και δάσκαλος του Σκιπίωνα Αιµιλιανού. 

Ακολουθώντας τον στην εκστρατεία του εναντίον της Καρχηδόνας, είδε το 146 την καταστροφή της πόλης και 
αποδέχτηκε την περιττή σκληρότητα του Σκιπίωνα. Μετά την καταστροφή της Κορίνθου, οι Ρωµαίοι ανάθεσαν 
στον Π. την οργάνωση της Αχαϊκής Συµπολιτείας. Ίσως να έλαβε µέρος και στον πόλεµο της Νουµαντίας. Από 
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τις Ιστορίεςτου, σε 40 βιβλία (από το 264 µέχρι το 146) σώζονται µόνο τα πέντε πρώτα, και αποσπάσµατα από 

τα άλλα.  
 

Πόρου 

ΠΟΡΟΣ 
        Νησί του Σαρωνικού κόλπου, απέναντι από την Τροιζηνία, από ένα σηµείο της οποίας η απόσταση µέχρι 
τον Πόρο είναι µόλις λίγα µέτρα. Ο Π. έχει έκταση 31 τ. χλµ. και πρωτεύουσα του είναι ο οµώνυµος παράλιος 
οικισµός (υψόµ. 20 µ.). Ανήκει στην πρώην επαρχία Τροιζηνίας της νοµαρχίας Πειραιώς και είναι έδρα του 

δήµου (32 τ. χλµ.) στον οποίο υπάγονται και οι οικισµοί Λεµονοδάσος (υψόµ. 40 µ.), Αλυκή, Καραπολίτη, 

Μπουγιά, Φουσά, καθώς και το µοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής στην Καλαυρία. Το νησί Π. βρίσκεται στα 
ανατολικά της Αργολίδας. Αποτελείται από δυο ενωµένα νησιά, το µικρότερο λέγεται Σφαιρία στο οποίο 

βρίσκεται και ο οµώνυµος οικισµός και το µεγαλύτερο Καλαυρία. Είναι ωραίο και καταπράσινο νησί, µε πολλές 
λεµονιές και το καλοκαίρι παρουσιάζει αξιόλογη παραθεριστική κίνηση. Στον Π. υπάρχουν ερείπια ιερού του 
Ποσειδώνα. 

 

Πρεµετής 
ΠΡΕΜΕΤΗ 
   Κωµόπολη της Αλβανίας, στη Βόρεια ΄Ηπειρο, βόρεια  του Αργυροκάστρου. Πληθυσµός 5.000 περίπου. 

Επί τουρκοκρατίας ο µισός πληθυσµός της Πρεµετής  απαρτιζόταν από ‘Ελληνες και υπήρχαν σ΄αυτή 

εκπαιδευτήρια που συντηρούνταν µε επιχορηγήσεις και δωρεές  Ηπειρωτών του εξωτερικού. Το 913 και το 1915 
καταλήφθηκε από τον ελληνικό στρατό, το δε 1916 από τους Ιταλούς και τελικά το ( 1920 ) περιήλθε οριστικά 

στο νεοσύστατο αλβανικό κράτος.  Κατά τον Ελληνοιταλικό πόλεµο καταλήφθηκε  
από τον ελληνικό στρατό. 

 
Προόδου 

ΠΡΟΟ∆ΟΣ 

    Η εξέλιξη προς κάτι καλύτερο, η συνεχής προσπάθεια για να πετύχουµε κάποιο καλύτερο αποτέλεσµα. 

 
Προφήτη  Ηλία 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

    Προφήτης του Ισραήλ (9ο αι. π.Χ.), από τους µεγαλύτερους της Παλαιάς ∆ιαθήκης.  Ήταν σε διαµάχη και 
έλεγχε σκληρά  τον βασιλιά Αχαάβ και την βασίλισσα Ιεζάβελ που ήταν  ειδωλολάτρες, τιµώρησε τον Αχαάβ και 
τον λαό µε ξηρασία για τρία χρόνια. Έκανε πλήθος θαυµάτων και ανέστησε ακόµα και νεκρό. Καταδιώχτηκε 
από την Ιεζάβελ για να θανατωθεί , όµως διέφυγε.Σύµφωνα µε την βιβλική διήγηση ο Ηλίας δεν πέθανε, αλλά 

λόγω της αρετής και του ζήλου του ανέβηκε στον ουρανό µε ένα άρµα φλεγόµενο 
 
Πρωτοπαπαδάκη 

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

    Πολιτικός και µηχανικός (1854-1922) από την Απείρανθο της Νάξου, καθηγητής στο τότε Πολυτεχνείο  και 
στη Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων. Ασχολήθηκε µε τη διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου και την επέκταση του 

σιδηροδροµικού δικτύου. Αργότερα ασχολήθηκε µε την πολιτική και ήταν συνεργάτης του ∆. Γούναρη και 
υπηρέτησε  πολλές φορές σαν υπουργός και σαν πρωθυπουργός από το Μάιο ως τον Αύγουστο του 1922.  Μετά 
τη Μικρασιατική Καταστροφή δικάστηκε  από έκτακτο δικαστήριο µαζί µε άλλους συναδέλφους του (∆ίκη των 
Έξι) και  τουφεκίστηκε στις 15  Νοεµβρίου 1922 στο Γουδί. 
    Η οδός Πρωτοπαπαδάκη λεγόταν παλιότερα Χατζησπύρου, από παλιό κάτοικο της περιοχής. 
 
Πυθαγόρα        

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 

     Μεγάλος φιλόσοφος, µαθηµατικός και 
µουσικός της αρχαιότητας. Η ζωή του δεν µας 
είναι γνωστή µε ξεκάθαρο τρόπο και καλύπτεται 
από θρύλους, παραδόσεις και µύθους. Ο ίδιος 
δεν έγραψε βιβλία, αλλά στο όνοµά του και τη 
διδασκαλία του στηρίχθηκε µια ολόκληρη 

φιλοσοφία, ενώ η προσωπικότητά του ήταν 
τόσο γοητευτική που θεωρήθηκε πως είχε 
ακόµα και µαγικές ικανότητες.          Σύµφωνα 

µε τις πιο αξιόπιστες πληροφορίες, ο Πυθαγόρας, γεννήθηκε στη Σάµο γύρω στα 580 π.Χ.. και διδάχθηκε τη 
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φιλοσοφία από τους µεγαλύτερους φιλόσοφους της εποχής του, όπως τον Θαλή και τον  Αναξίµανδρο. 

Συµπλήρωσε τη µόρφωσή του ταξιδεύοντας σε πολλές χώρες, όπως την Αίγυπτο, τη Βαβυλώνα, την Περσία. 
Λένε ότι εκεί γνωρίστηκε µε αρκετούς µάγους, µαθαίνοντας πολλά από τα µυστικά τους. Όταν γύρισε στην 
πατρίδα του, επειδή δεν άντεχε την τυραννία του Πολυκράτη, ξανάφυγε και αφού περιπλανήθηκε στη ∆ήλο, την 
Κρήτη και τους ∆ελφούς κατέληξε στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας, όπου ίδρυσε σχολή. Εκεί συγκέντρωσε 
γύρω του αρκετούς νέους της πόλης,αλλά  οι αρχές της πόλης, για πολιτικούς λόγους, επειδή ο Πυθαγόρας 
κατηγορούσε το σύστηµα που βασιζόταν στην εργασία των  δούλων, τη σκλαβιά των οποίων δεν δεχόταν ο 

φιλόσοφος, τον πέρασαν από δίκη υποστηρίζοντας πως διέφθειρε τους νέους µε τις θεωρίες του. Στην δίκη ο 

Πυθαγόρας αθωώθηκε, αλλά οι διώξεις εναντίον του δεν σταµάτησαν. Λέγεται µάλιστα πως σκοτώθηκε, γύρω 

στα 500 π.Χ., όταν οι αντίπαλοι του έκαψαν τη σχολή του και ο ίδιος κάηκε µαζί µε αρκετούς µαθητές του.          
Όσο ζούσε ακόµα ο φιλόσοφος, παραρτήµατα της σχολής του είχαν ιδρυθεί σε διάφορες πόλεις της Μεγάλης 
Ελλάδας και οι µαθητές του, που λέγονταν Πυθαγόρειοι, έπρεπε να ακολουθούν συγκεκριµένους κανόνες, 
ζώντας αυτό που ονοµάστηκε Πυθαγόρειος βίος. Για να γίνει δεκτός στη σχολή, ο µαθητής έπρεπε να περάσει 
κάποια δοκιµασία. Εξασκούνταν στη γυµναστική, όχι όµως στην πάλη γιατί οι Πυθαγόρειοι ήταν αντίθετοι στη 

βία, έτρωγαν κοινά µε τους δασκάλους και τους συµµαθητές τους και η δίαιτα ήταν αυστηρά χορτοφαγική. Η 

σχολή χωριζόταν σε βαθµίδες, 3 στο σύνολό τους και οι µαθητές έπρεπε να υπακούουν τυφλά στο καταστατικό 

της. ∆εν έχουµε πολλές πληροφορίες γι’ αυτό, γιατί οι ακόλουθοι του Πυθαγόρα ήταν υποχρεωµένοι να τηρούν 
απόλυτη σιγή για τις διδασκαλίες που δέχονταν. Το σίγουρο είναι πως πολλοί από αυτούς έλαβαν ενεργό µέρος 
στην πολιτική και αρκετοί υπέστησαν διώξεις για αρκετές από τις ιδέες τους, που ήταν επαναστατικές για την 

εποχή τους.          Η φιλοσοφία του Πυθαγόρα βασιζόταν στη µετεµψύχωση, δηλαδή στη µετενσάρκωση της 
ψυχής µετά το θάνατο το σώµατος. Γι’ αυτές τις θεωρίες πολλοί κατοπινοί φιλόσοφοι τον γελoιοποίησαν. 

Μερικοί διηγούνταν πως σε ένα σκύλο που γαύγιζε αναγνώριζε τη φωνή ενός φίλου του και πως θυµόταν τις 
προηγούµενες µετενσαρκώσεις του, µια από τις οποίες ήταν ένας πολεµιστής από την Τροία. Ανώτερο τύπο ζωής 
θεωρούσε τη ζωή του στοχασµού και της σκέψης, το “θεωρητικό βίο” όπως έλεγε. Το όνοµά του συνδέθηκε µε 
την µελέτη των αριθµών, της αστρονοµίας και της µουσικής, επιστήµες που είναι άµεσα και στενά δεµένες 
µεταξύ τους. ∆ιάσηµο είναι το Πυθαγόρειο θεώρηµα στη γεωµετρία, που δεν ξέρουµε όµως αν είναι πραγµατικά 

δικό του ή αποδόθηκε στο φιλόσοφο σε κατοπινή εποχή. 

 
Πυθίας 
ΠΥΘΙΑ 

        Ιέρεια που έδινε χρησµούς στο µαντείο του Απόλλωνα, στους ∆ελφούς. Πριν από κάθε χρησµό, η Πυθία 
πλενόταν, έπινε νερό από την Κασταλία πηγή, µασούσε φύλλα δάφνης και ανέβαινε σ' έναν τρίποδα. Από τη 

βάση του τρίποδα έβγαιναν αναθυµιάσεις από κάψιµο διαφόρων ψυχοτροπικών βοτάνων . Η Πυθία. ερχόταν σε 
έκσταση και έβγαζε ασυνάρτητες κραυγές και λόγους. Οι ιερείς του µαντείου µετέτρεπαν τα άναρθρα αυτά λόγια 

σε έµµετρους χρησµούς, µε διφορούµενη σηµασία. Ο χρησµός π.χ. για τα ξύλινα τείχη, που θα έσωζαν στην 
Αθήνα από τον Ξέρξη, από άλλους ερµηνεύτηκε ως καταφυγή στην Ακρόπολη και από άλλους ως ναυµαχία, 

επειδή τα καράβια ήταν ξύλινα. Συνήθως η Πυθία. εκλεγόταν από τις ευγενικής καταγωγής παρθένες των 

∆ελφών. Αργότερα όµως αποφασίστηκε να είναι ηλικίας πάνω από 50 χρόνων. Στα παλαιότερα χρόνια η Πυθία 
έδινε µόνο ένα χρησµό, κάθε Φεβρουάριο.  

 

 

Ρ 
Ρέας 
ΡΕΑ 
    Ήταν η γυναίκα του Κρόνου, κόρη του Ουρανού και της Γης. Ήταν µια από τις Τιτανίδες, οι οποίες 
θεωρούνταν οι θηλυκές θεότητες πριν από την επικράτηση των Ολύµπιων θεών. Παντρεύτηκε τον Κρόνο και 
απέκτησε µαζί του αρκετά παιδιά, ενώ βοήθησε το ∆ία στην ανατροπή του Κρόνου. (Για λεπτοµέρειες δες τα 
λήµµατα  Κρόνος και ∆ίας). Σύµβολο της Ρέας ήταν το λιοντάρι. Η θεά αυτή ταυτιζόταν µε τη Γη, αλλά µερικές 
φορές και µε άλλες θεότητες. Λατρευόταν σε όλη την αρχαία Ελλάδα ως Γη, ενώ στη Μικρά Ασία την 

συνταύτιζαν µε την Κυβέλη, που λεγόταν και “Μητέρα”. Στην τέχνη η Ρέα παριστάνεται καθισµένη σε θρόνο, 

περιστοιχισµένη από πολλά λιοντάρια. 
 

Ρεθύµνης 
   ΡΕΘΥΜΝΟ  
 Η γραφική πόλη του Ρεθύµνου, είναι η πρωτεύουσα του οµώνυµου νοµού ο οποίος εκτείνεται 
από τα Λευκά Όρη ως το Όρος Ίδη. Η πόλη του Ρεθύµνου βρίσκεται στην βόρεια ακτή της 
Κρήτης, 80χλµ δυτικά του Ηρακλείου και 75χλµ ανατολικά των Χανίων, µια ώρα περίπου µε 
το αυτοκίνητο, όπου και βρίσκονται τα δυο αεροδρόµια της Κρήτης. Η παλιά πόλη του 
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Ρεθύµνου, µε τα στενά σοκάκια, τα Ενετικά ανάκτορα και τους Τούρκικους µιναρέδες προσφέρει µια ξεχωριστή 

ατµόσφαιρα, µε πλούσια ιστορία. Μαζί µε τα πολυάριθµα αξιοθέατα που έχει κανείς την ευκαιρία να επισκεφτεί, 
µε το Ενετικό κάστρο και το γραφικό λιµάνι µπορεί να επισκεφτεί όµορφες ταβέρνες, cafe και εστιατόρια που 

προσφέρουν απολαυστικές Κρητικές γεύσεις. Το Ρέθυµνο έχει µια από τις πιο όµορφες αµµώδεις παραλίες και 
είναι και η πιο µεγάλη στην Κρήτη. Εκτείνεται ανατολικά όσο µπορεί να δει κανείς µε γυµνό µάτι και συνεχίζει 
για αρκετά χιλιόµετρα συναντώντας µικρά διασκορπισµένα χωριουδάκια.. 
 

Ρόδου 

ΡΟ∆ΟΣ 

    Νησί του Ν. ∆ωδεκανήσου, του οποίου κατέχει το ΝΑ άκρο. Έχει έκταση 1.398 τ. χλµ. και πληθυσµό 88.000 
κατοίκους. Είναι το µεγαλύτερο σε έκταση και πληθυσµό νησί απ’ όλα τα ∆ωδεκάνησα και αυτό που 

παρουσιάζει την µεγαλύτερη τουριστική κίνηση. Οφείλει το όνοµά της στην Ρόδο, την κόρη του Ποσειδώνα και 
της Αµφιτρίτης. Το κέντρο του νησιού αποτελείται από έναν συµπαγή ορεινό όγκο, που έχει ψηλότερη κορυφή 
το Αταβύριο (1.240 µ.). Πρωτεύουσα και λιµάνι είναι η Ρόδος, που θεωρείται από τις ωραιότερες πόλεις του 

κόσµου. Από τις µεγαλύτερες πόλεις του νησιού είναι ο Αρχάγγελος, το Αφάντου, ο Έµπωνας, η Ιαλυσός, το 

Φαληράκι, η Λίνδος και ο Μονόλιθος. 
 
Ρόδων 

 

ΡΟ∆Α 
    Τα άνθη της τριανταφυλλιάς, γεµάτα συµβολισµούς στη λαϊκή µας ποίηση αλλά και 
εικόνα παλιάς εποχής και ευωδίας όταν ανθίζουν οι τριανταφυλλιές σε κάθε σπιτικό 

κήπο. 

 
 

 

Σ 
 

Σαπφούς 
ΣΑΠΦΩ 

    Η Σαπφώ έζησε και άκµασε στην προ-κλασσική περίοδο, στις αρχές του 6oυ αιώνα π.Χ. (~580) κυρίως στην 
πρωτεύουσα του νησιού της Λέσβου, όπου τότε άκµαζαν οι τέχνες κι ο πολιτισµός. Το πιθανότερο είναι ότι 
γεννήθηκε λίγα χρόνια πριν, στα τέλη του προηγούµενου αιώνα, του 7ου, γύρω στα 630-620 π.Χ., στην Ερεσό. Η 
"Ιστορία του Ελληνικού Έθνους" αναφέρει ότι γεννήθηκε το 715 π.Χ., αλλά θα πρέπει να πρόκειται για 

τυπογραφικό λάθος, γιατί το ίδιο άρθρο αναφέρει ότι η Σαπφώ και ο Αλκαίος έζησαν δυο γενιές περίπου µετά 

τον Τέρπανδρο, διάσηµο κιθαρωδό που άκµασε γύρω στο 630 π.Χ. και µάλλον ίδρυσε την πρώτη σχολή -ή 
ρεύµα- λυρικής ποίησης στη Λέσβο, κι ότι ο Αλκαίος γεννήθηκε γύρω στο 620 π.Χ. - Και εφόσον αυτή η κατα 

τα άλλα τόσο ενδιαφέρουσα έκδοση της ελληνικής ιστορίας αφιερώνει µονάχα µισή πρόταση στη 10η Μούσα, 

µάλλον µας πείθει ότι δεν έχει µελετήσει και τόσο διεξοδικά την µεγαλύτερη ποιήτρια όλων των εποχών. Μια 

από τις σηµαντικότερες µορφές της Αρχαίας Λυρικής ποίησης, µαζί µε τον Αλκαίο κι ίσως κι ένα - δύο άλλους, 
όπως τον Αρχίλοχο, τον Ανακρέοντα. Σίγουρα η διασηµότερη ποιήτρια του αρχαίου ελληνικού κόσµου, κι όχι 
µόνο. Φαίνεται πως αγαπούσε ιδιαίτερα τη µουσική και κάθε οµορφιά. Την έχουνε αγαπήσει και παινέσει από 
την εποχή της µέχρι και σήµερα για την οµορφιά και την τρυφεράδα της ερωτικής της ποίησης, αλλά και για την 

αµεσότητα που πλησιάζει τον αναγνώστη. Πολλοί την έχουνε αποκαλέσει "δέκατη µούσα" ή και "θνητή µούσα" 
(µάλλον της λυρικής και την ερωτικής ποίησης), ο Πλάτωνας την έχει αποκαλέσει σοφή (σύµφωνα µε την 

Ποικίλη ιστορία του Αιλιανού Κλαύδιου), κι ο Οράτιος στη 2η ωδή του µας λέει ότι κι οι νεκροί ακόµα ακούνε 
µε θαυµασµό τα τραγούδια της σε ιερή σιγή στον κάτω κόσµο.  

Σαρωνικού 

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 
    Βαθύς κόλπος µεταξύ της Αττικής και της βορειοανατολικής Πελοποννήσου (Κορινθία, Αργολική 

χερσόνησος) που κλείνεται από το ακρωτήριο Σούνιο και ∆ από το ακρωτήριο Σπαθί ή Σκύλαιον της Αργολικής 
χερσονήσου. Ο Σαρωνικός είναι αποτέλεσµα πολυσύνθετης διάρρηξης, όπως αποδείχνει η παρουσία πολλών 
νήσων και νησίδων, που άφησε µάλιστα ίχνη ηφαιστειότητας µε το ηφαίστειο Σουσάκι (όρµος Καλαµακίου, 

Ίσθµια) και το ηφαιστειογενές των Μεθάνων, του Πόρου, και της Αίγινας. Εµφανίζει εσωτερικά σηµαντικές επί 
µέρους κολπώσεις, όπως ο κόλπος της Επιδαύρου, οι όρµοι Αγίου Βλάση, Σοφικού, Αλµυρής, Κεχριών επί της 
αργολικής και της κορινθιακής ακτής, και ο ανοιχτός κόλπος των Μεγάρων, ο κόλπος της Ελευσίνας (κλείνεται 
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από τη Σαλαµίνα), το λιµάνι του Πειραιά, και οι όρµοι του Φαλήρου, της Βάρης και της Αναβύσσου επί της 
ακτής της Αττικής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η ηφαιστειογενής χερσόνησος των Μεθάνων. Στο βόρειο 
τµήµα του κόλπου κοντά στην ακτή της Αττικής υπάρχει η Σαλαµίνα, το µεγαλύτερο σε έκταση νησί του 

Σαρωνικού, µε τις γύρω νησίδες Πάχη, Κονάκη, Λέρος, Άγιος Γεώργιος, Ψυττάλεια, και κατά µήκος της 
ανατολικής ακτής οι νησίδες Yδρούσα, Φλέβες, Αρσίδα και Γαϊδουρονήσι. Στο κέντρο του κόλπου βρίσκεται η 

Αίγινα, το δεύτερο µεγάλο νησί του Σαρωνικού µε ∆, Β∆ και Β τις νησίδες Μονή, Αγκίστρι, ∆ωρούσα, Κυρά, τη 
συστάδα των ∆ιαπορίων Νήσων (Τραγονήσι, Άγιος Θωµάς, Άγιος Ιωάννης, Πράσου, Μολάθι, Λέδου), την 

Υψηλή, τη Σταχτορρόη, την Πλατειά, τις Λαούσες Νήσους. 
 

Σερρών 

ΣΕΡΡΕΣ 
    Πρωτεύουσα της επαρχίας και του νοµού Σερρών. Βρίσκεται σε υψόµετρο 50 µ., έχει έκταση 100 τ.χλµ. και 
πληθυσµό 50.890 κατοίκους. Αποτελεί συγκοινωνιακό κόµβο και έχει αναπτύξει βιοµηχανικές και βιοτεχνικές 
µονάδες. Η πόλη κατοικήθηκε από τα προϊστορικά χρόνια και πήρε το σηµερινό της όνοµα κατά τη βυζαντινή 
περίοδο. Απελευθερώθηκε το 1918. 

 

Σκιάθου 

ΣΚΙΑΘΟΣ 

    Νησί των Β. Σποράδων το οποίο διοικητικά ανήκει στην επαρχία Σκοπέλου και βρίσκεται ανάµεσα στη 

χερσόνησο της Μαγνησίας και στη Σκόπελο. Πρωτεύουσα του νησιού είναι η Σκιάθος ή Χώρα, έχει έκταση 
47,94 τ.χλµ. και πληθυσµό 4.129 κατοίκους.Το έδαφος είναι ηµιορεινό µε βουνά σκεπασµένα από δάση, έχει 
πολλές ακτές, όρµους και κόλπους, ενώ γύρω του νησιού υπάρχει συστάδα µικρών νησίδων. Το κλίµα είναι 
µεσογειακό και το νησί συνδέεται µε θαλάσσια συγκοινωνία µε τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, κ.ά., ενώ διαθέτει και 
αεροδρόµιο. Οι κάτοικοι ασχολούνται µε τη γεωργία, την αλιεία, την δενδροκοµία και τον τουρισµό. Πρώτοι 
κάτοικοι αναφέρονται οι Πελασγοί και οι Κάρες. Τον 7ο ή 6ο π.Χ. αιώνα ήρθαν οι Χαλκιδείς. Άρχισε να γίνεται 
γνωστό στους περσικούς πολέµους, όταν ήταν µέλος της Αθηναϊκής Συµµαχίας. Στα ελληνιστικά και ρωµαϊκά 
χρόνια δέχτηκε πολλές επιδροµές, ενώ στα βυζαντινά χρόνια δεν αναφέρεται η ύπαρξή του. Το 1207 την 

καταλαµβάνουν οι Ενετοί και παραµένει στη εξουσία του βυζαντίου µέχρι το 1453 που την κατέλαβαν οι Ενετοί. 
Μετά το 1538 την κατέλαβαν οι Τούρκοι. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 πήρε ενεργό µέρος. 
Πατρίδα του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη και του Επιφανίου Στεφάνου ∆ηµητριάδη. 

 
Σκουφά 

ΣΚΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

    Ένας από τους τρεις ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας και αρχηγός της. Γεννήθηκε στο Κοµπότι της Άρτας το 

1779 και πέθανε στην Κωνσταντινούπολη το 1819. Το 1814 γνωρίστηκε µε τον Νικόλαο Ξάνθο και τον 
Αθανάσιο Τσακάλωφ και ίδρυσαν την Φιλική Εταιρεία. Πρώτος ανέλαβε τη διάδοση των ιδεών της µεταξύ των 

οµογενών της Ρωσίας. Τον πρόλαβε όµως ο θάνατος, αφού πέθανε ξαφνικά, σε ηλικία 39 ετών. 
 

Σκρα 

ΣΚΡΑ 

    Το ιστορικό χωριό Σκρα είναι χτισµένο στην ΒΑ πλευρά του Πάικου και σε υψόµετρο 520µ. Το παλιό όνοµα 

του χωριού ήταν "Λουµνίτσα" και φαίνεται για πρώτη φορά καταγεγραµµένο το 1452, αν και ευρήµατα της 
ρωµαϊκής εποχής παραπέµπουν στο πολύ µακρινό παρελθόν του χωριού ,που καθιστά "αινιγµατική " την 

καταγωγή των κατοίκων του. Η παράδοση θέλει το σηµερινό χωριό να προέρχεται από την συνένωση δέκα 

µικρών οικισµών της περιοχής, που κατέφυγαν εκεί για να προστατευτούν απο τις επιδροµές των Τούρκων. Ο 

20ος αιώνας µπαίνει φέρνοντας µαζί του βαρειά σύννεφα για την περιοχή. Πολύ νωρίς , στα πρώτα χρόνια του 
Μακεδονικού Αγώνα, το Σκρα γίνεατι θέατρο βίαιων συγκρούσεων και τόπος θυσίας αγωνιστών. Πήρε τ' όνοµά 

του από την κοντινή κορυφή Σκρα ντι Λέγκεν που στον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο αποτέλεσε το πεδίο µιας µάχης 
(Μάχη Σκρα-Ραβινέ, 1918) καθοριστικής για την πορεία του Ελληνικού κράτους. Ήταν µια περιοχή βαριά 
οχυρωµένη, µε λαβύρινθο από χαρακώµατα, που εθεωρείτο απόρθητη. Η επιτυχηµένη άλωσή της ανατέθηκε από 

το Γάλλο στρατηγό Γκυγιώµα στις ελληνικές δυνάµεις. Στο Σκρα, που είναι κτισµένο στη Β.Α πλευρά. του 

Παϊκου θα βρει κανείς λίγους κάτοικους , ωστόσο είναι ένας τόπος όπου τα έθιµα και οι δοξασίες του 

παρελθόντος είναι και σήµερα ζωντανά. Ένα κοµµάτι αντίδωρο εµφυτεύεται και σφραγίζεται κάθε χρόνο , τη 
δεύτερη µέρα του Πάσχα , µέσα στον κορµό του πιο γέρικου δέντρου στο δρυόδασος της περιοχής για 

προστασία του χωριού από κάθε κακό. Οι κάτοικοι του είναι φιλόξενοι και καταδεκτικοί. Αξίζει ίσως µια 

ηµερήσια εκδροµή σ� αυτά τα βόρεια σύνορα της Ελλάδας , όπου θα απολαύσετε , εξάλλου, την εµπειρία µιας 
οργιστικής βλάστησης , ένα κοντινό δάσος και απότοµες µικρές πλαγιές από όπου κυλούν αβίαστα πεντακάθαρα 

νερά και σχηµατίζουν µικρούς καταρράκτες . 
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Σκύρου 

ΣΚΥΡΟΣ 

        Η Σκύρος βρίσκεται στην καρδιά του Αιγαίου πολύ κοντά στην Εύβοια και ανήκει στις Σποράδες. Οι 
φυσικές της οµορφιές θα σας συνεπάρουν. Πανέµορφες παραλίες και πυκνά πευκοδάση παραδοσιακά άσπρα 

σπίτια µε τις χαρακτηριστικές επίπεδες στέγες και γραφικά σοκάκια.  ‘Οµορφες βυζαντινές εκκλησίες µε 
ξυλόγλυπτα τέµπλα είναι σκορπισµένες σε όλο το νησί και δίνουν ένα ιδιαίτερο χρώµα. 

    Η πόλη της Σκύρου είναι κτισµένη αµφιθεατρικά γύρω από το βυζαντινό κάστρο, που χτίστηκε πάνω στα 
ερείπια της αρχαίας ακρόπολης.     Η Σκύρος λόγω της γεωγραφικής της θέσης υπήρξε εµπορικό κέντρο από την 
εποχή της χαλκοκρατίας και ανέπτυξε σχέσεις µε τις Κυκλάδες, το Βόρειο Αιγαίο αλλά και την ηπειρωτική 

Ελλάδα.      Σύµφωνα µε την µυθολογία εδώ στο παλάτι του βασιλιά Λυκοµήδη, έκρυψε η Θέτις τον γιο της 
Αχιλλέα, ντυµένο γυναίκα για να µην πάει στον Τρωικό πόλεµο. Στα 470 π.Χ. το νησί κατέκτησε ο αθηναίος 
στρατηγός Κίµωνας και έδιωξε τους πειρατές που την χρησιµοποιούσαν σαν ορµητήριο.  Την περίοδο της 
Ρωµαϊκής κυριαρχίας στο νησί έγιναν λατοµεία για την περίφηµη σκυριανή λίθο και τα χρωµατιστά της 
µάρµαρα. Το νησί κατακτήθηκε από Ενετούς και Τούρκους και περιήλθε στην Ελλάδα το 1830. 

 
Σολωµού 

ΣΟΛΩΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

    Ο ∆ιονύσιος Σολωµός είναι ο µεγαλύτερος ποιητής του προπερασµένου αιώνα. Αρχηγός της Επτανησιακής 
σχολής, ηγέτης του νεοελληνικού έµµετρου λόγου, που ουσιαστικά αρχίζει µετά από αυτόν και, τέλος, Εθνικός 
της Ελλάδας, και γιατί έγραψε τον Εθνικό µας Υµνο και γιατί τον νεοελληνικό ποιητικό λόγο, και γιατί ύµνησε 
τον Εθνικό αγώνα της Ανεξαρτησίας, και γιατί πρώτος χρησιµοποίησε στον ποιητικό και πεζό του λόγο την 
εθνική λαϊκή µας γλώσσα, τή δηµοτική. 

    Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1789 (έτος του µαρτυρίου του Ρήγα) και πέθανε στην Κέρκυρα το 1859. 
 
Σούδας 
ΣΟΥ∆Α 
    ∆ήµος της επαρχίας Κυδωνίας, του νοµού Χανίων. Έχει υψόµετρο 10 µ., έκταση 8 τ.χλµ. και πληθυσµό 4.500 

κατοίκους. Έχει ένα από τα µεγαλύτερα φυσικά λιµάνια της Μεσογείου, όπου βρίσκεται ο ναύσταθµος του 

πολεµικού ναυτικού και η βάση του ΝΑΤΟ. 

 
Σουλίου 

ΣΟΥΛΙ 
    Ανεξάρτητη ηπειρωτική συµπολιτεία επί τουρκοκρατίας, που αποτελείτο από 11 χωριά µε κυριώτερα το 
Σούλι, την Κιάφα, το Αβαρίκο και τη Σαµοβίνα. Τα χωριά αυτά βρίσκονταν στις απόκρηµνες πλαγιές του 

βουνού Τόµαρος και τον 17ο αιώνα που ήταν στη µεγαλύτερη ακµή τους περιελάµβαναν 450 οικογένειες 
χωρισµένες σε 47 φάρες που έδιναν 1.700 πολεµιστές. Τη διοίκηση ασκούσε συµβούλιο που το αποτελούσαν 47 
αρχηγοί. Τον 18ο αιώνα επεκτάθηκε και σε άλλα 66 χριστιανικά χωριά (Παρασούλι) µε 2.500 µάχηµους άνδρες. 
Ασκούσαν την πολεµική τέχνη και από τις αρχές του 18ου αιώνα αποτελούσαν το φόβητρο των Τούρκων 
Αγάδων. Η κατάσταση άλλαξε επί Αλή πασά που από το 1791 µέχρι το 1803 προσπάθησε να καταλάβει το 

Σούλι, πράγµα που το κατάφερε το Σεπτέµβρη του 1803. 

 
Σουρή 

ΣΟΥΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

    Σατυρικός ποιητής και ευθυµογράφος. Γεννήθηκε το 1853 και πέθανε το 1919. Το 1883 εκδίδει την έµµετρη 
εβδοµαδιαία σατυρική εφηµερίδα “Ρωµιός” στην οποία έκανε τα πάντα στίχους ασκώντας µια επιφανειακή, 

δηµοσιογραφική σάτιρα, που ήταν περισσότερη αυτάρεσκη κοροϊδία, παρά δριµύς έλεγχος. Συνεργάστηκε µε 
γνωστά περιοδικά της Αθήνας όπως “Αριστοφάνης”, “Ραµπαγάς”, “Ασµοδαίος”, “Μη χάνεσαι”. Έργα του: 
“Αποκριάτικα (1880)”, “Φασουλής Φιλόσοφος (1891-1902)”, κ.ά.. 
 

Σπαρτιατών 

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 
    Οι κάτοικοι της Σπάρτης, κυρίως της αρχαίας. ∆ιακρίθηκαν για την ανδρεία τους και το λιτό τρόπο ζωής τους.  
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Σπετσών 

ΣΠΕΤΣΕΣ 
    Νησί του Αργοσαρωνικού κόλπου που απέχει 50 ν.µ. από τον Πειραιά. Το έδαφός τους έχει πευκόφυτους 
λόφους µε ψηλότερη κορυφή τον Προφήτη Ηλία (291 µ.). Το νησί συνδέεται µε τον Πειραιά και τα κοντινά 

λιµάνια της Πελοποννήσου. Οι κάτοικοι ασχολούνται µε τον τουρισµό (αποτελεί κοσµοπολίτικο κέντρο) και τη 

ναυτιλία. 
 

Σπον 

ΣΠΟΝ  ΙΑΚΩΒΟΣ 
    Γάλλος περιηγητής (1547-1685) που επισκέθφηκε τα 1676 την Ελλάδα και έγραψε σχετικά. 
 

Στεφανοπούλου 

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
    Επώνυµο παλιάς  σπουδαίας οικογένειας από τη Μάνη  η οποία το 179 αιώνα µετανάστευσε στην Κορσική 

όπου ακόµα ζουν απόγονοί της. 
 

Στρεψιάδου 

ΣΤΡΕΨΙΑ∆ΗΣ 
    Αρχαίος αθλητής, νικητής στα Ίσθµια. 

 
Σύρου 

ΣΥΡΟΣ 

    Η Σύρα ή Σύρος είναι το µεγαλύτερο σε πληθυσµό νησί των Κυκλάδων. Σε έκταση είναι το 11
ο
 κατά σειρά 

Κυκλαδονήσι µε 84 περίπου τετραγωνικά χιλιόµετρα και µε µέγιστο µήκος 22,5χλµ. Έχει θέση κεντρική 
ανάµεσα στις Κυκλάδες. Εκτός από τον συµπαγή οικιστικό όγκο που σχηµατίζουν στις ανατολικές ακτές η 

Ερµούπολη και η Άνω Σύρα το νησί είναι κατεσπαρµένο από µεσόγειους ή παραθαλάσσιους οικισµούς στο νότιο 

τµήµα του και από πλήθος αγροικίες χτισµένες αµφιθεατρικά σε βουνοπλαγιές στο βόρειο τµήµα του. H ίδρυση 

και  η ζωή της µεσαιωνικής πόλης κτισµένης σ' ένα λόφο, είναι συνδεδεµένη µε τη Φραγκοκρατία, αποτελεί δε 
ακόµα και σήµερα ένα από τα αξιοθέατα του νησιού, µε τα πλακόστρωτα σοκάκια και τα σπίτια που φαντάζουν 
παραµυθένια σκαρφαλωµένα το ένα πάνω στο άλλο. Η πρωτεύουσα της Σύρου, η Ερµούπολη, ειρηνικό 

δηµιούργηµα της επανάστασης του 1821 είναι ένα µνηµείο µε περίφηµα νεοκλασικά κτίρια, ξεχωριστής 
αρχιτεκτονικής, ροµαντισµού επηρεασµένου και από τα δυτικά πρότυπα. Τα περισσότερα κτίρια της είναι 
σχεδιασµένα από Έλληνες, Ιταλούς αλλά και Βαυαρούς αρχιτ έκτονες. 
 

Σωκράτους 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

     Ένας από τους σηµαντικότερους φιλοσόφους της αρχαίας Ελλάδας, κατά πολλούς ο µεγαλύτερος. Γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 469 π.Χ. και ήταν γιος του γλύπτη Σωφρονίσκου, ενώ η µητέρα του Φαιναρέτη ήταν µαία. 
Ακολούθησε το επάγγελµα του πατέρα του και παντρεύτηκε την Ξανθίππη, µε την οποία καυγάδιζε συνεχώς . Ο 

ίδιος ήταν εξαιρετικά άσχηµος, αλλά είχε ένα προσωπικό χάρισµα που γοήτευε τους γύρω του. Άρχισε να 

διδάσκει πριν την έναρξη του Πελοποννησιακού πολέµου και γρήγορα συγκέντρωσε γύρω του πολλούς µαθητές, 
από αριστοκρατικές οικογένειες, που διακρίνονταν για τα αντιδηµοκρατικά τους αισθήµατα. Ο ίδιος ο 
Σωκράτης, αν και κρατούσε κριτική στάση απέναντι στο Αθηναϊκό πολίτευµα, δίδασκε πως η φιλοπατρία και η 

υπακοή στους νόµους είναι η ανώτερη ηθική στάση του ανθρώπου. Έδωσε µάλιστα το προσωπικό του 

παράδειγµα, πολεµώντας γενναία στον Πελοποννησιακό πόλεµο, λαµβάνοντας µέρος στις µάχες της Ποτίδαιας, 
της Αµφίπολης και στη ναυµαχία στις Αργινούσες,  σώζοντας µάλιστα στην Ποτίδαια τη ζωή του αγαπηµένου 
του µαθητή Αλκιβιάδη. Ο Σωκράτης αντιτάχθηκε στην εκτέλεση των νικητών στρατηγών στις Αργινούσες, όταν 
δεν µπόρεσαν να περισυλλέξουν τους ναυαγούς. Την ίδια γενναία στάση κράτησε και την εποχή των Τριάκοντα 

τυράννων, όταν όπως µας πληροφορεί ο Πλάτωνας, αρνήθηκε να υπακούσει στην εντολή τους και να συλλάβει 
τον Λέοντα τον Σαλαµίνιο, γνωστό για τα δηµοκρατικά του αισθήµατα. Σώθηκε τότε γιατί αµέσως µετά οι 
Τριάκοντα έπεσαν και ύστερα από λίγο επανήλθε το δηµοκρατικό πολίτευµα.          Ο Σωκράτης είχε 
δηµιουργήσει πολλούς εχθρούς λόγω της φιλοσοφίας που δίδασκε. Αυτό φαίνεται από τις κωµωδίες του 
Αριστοφάνη, όπου η µορφή του δασκάλου γίνεται σχεδόν καρικατούρα. Άλλοι πάλι τον µπέρδευαν µε τους 
Σοφιστές, αν και ο Σωκράτης ερχόταν σε ανοιχτή αντιπαράθεση µαζί τους. Ίσως το γεγονός πως ανάµεσα στους 
µαθητές του υπήρχαν και ορισµένοι δηλωµένοι εχθροί της δηµοκρατίας, που έλαβαν µέρος στο συµβούλιο των 
Τριάκοντα και ένας από αυτούς µάλιστα, ο Κριτίας, ήταν αρχηγός τους, έπαιξε ρόλο, µαζί µε ορισµένα σηµεία 
της διδασκαλίας του, στην απαγγελία κατηγοριών εναντίον του. Κατήγοροί του ήταν ο ποιητής Μέλητος, ο 

πολιτικός Άνυτος και ο ρήτορας Λύκων, η δε κατηγορία έλεγε: “Αδικεί Σωκράτης, ους µεν η πόλις νοµίζει θεούς 
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ου νοµίζων, έτερα δε καινά δαιµόνια εισηγούµενος. Αδικεί δε και τους νέους διαφθείρων. Τίµηµα θάνατος”. 

∆ηλαδή: “Παρανοµεί ο Σωκράτης, γιατί θεωρεί πως οι πάτριοι θεοί δεν είναι αληθινοί θεοί και θέλει να εισάγει 
καινούργιους θεούς. Παρανοµεί επίσης, γιατί µε τις διδασκαλίες του διαφθείρει τους νέους. Η ποινή του πρέπει 
να είναι ο θάνατος”. Ο Σωκράτης αντιµετώπισε τους κατηγόρους του µε αξιοπρέπεια, συνέπεια, αλλά και µε 
ειρωνεία. Η απολογία του µας είναι γνωστή από το οµώνυµο έργο του µαθητή του Πλάτωνα, στο οποίο όµως ο 

τελευταίος σίγουρα πρόσθεσε και δικά του στοιχεία. Τελικά το δικαστήριο, µε µικρή πλειοψηφία, τον 
καταδίκασε σε θάνατο και η ποινή εκτελέστηκε τον Μάιο του 399, όταν ο Σωκράτης ήπιε το κώνειο. Πολλοί 
µαθητές του προσπάθησαν να τον πείσουν να αποδράσει από τη φυλακή. Όµως αυτός, που σε όλη του τη ζωή 

δίδασκε την υπακοή στους νόµους της πατρίδας, ακόµα και αν αυτοί είναι άδικοι, έδειξε τη συνέπεια ανάµεσα 

στα λόγια και τις πράξεις µε το προσωπικό του παράδειγµα, υποµένοντας την άδικη ποινή και αποδεικνύοντας το 
ηθικό µεγαλείο του. Ο Σωκράτης δεν άφησε γραπτά κείµενα, αλλά µπορούµε να καταλάβουµε τη φιλοσοφία του 

διαβάζοντας τα βιβλία του Πλάτωνα, ενώ και ο ιστορικός Ξενοφώντας, µαθητής του επίσης, µας µεταφέρει 
πολλές από τις διδαχές του. Ο Σωκράτης προσποιούνταν ότι δεν ήξερε τίποτα. “Εν οίδα, ότι ουδέν οίδα”, έλεγε 
συχνά. Έτσι έκανε ερωτήσεις στους συνοµιλητές του, που σιγά-σιγά ξεδιάλυναν το θέµα  συζήτησης από όλα τα 

θολά σηµεία, ενώ συνήθιζε να διαιρεί το κύριο ζήτηµα σε άλλα µικρότερα. Σ’ αυτό έµοιαζε µε τους σοφιστές, γι’ 
αυτό και συχνά τον µπέρδευαν µε αυτούς. Ο Σωκράτης δεν ενδιαφερόταν να µάθει τα µυστικά της Φύσης, το 

µόνο που τον έκαιγε ήταν να κάνει καλύτερο τον άνθρωπο, να βελτιώσει την ηθική του υπόσταση. Έλεγε “γνώθι 
σαυτόν”, γνώρισε τον εαυτό σου και βελτίωσέ τον, προσπαθώντας να κατακτήσει ο καθένας από µας το αγαθό, 
την υψηλότερη ιδέα. Αυτή ήταν η διαφορά του µε τους σοφιστές, που όλα τα έβλεπαν µε σκεπτικισµό και 
θεωρούσαν πως τα πράγµατα είναι σχετικά.          Ο Σωκράτης επηρέασε βαθιά όλη τη µεταγενέστερη 
φιλοσοφία, ιδίως δια µέσου του Πλάτωνα. Όµως και πολλοί άλλοι φιλόσοφοι βάσισαν τις αρχές τους στη 

διδασκαλία του, προσαρµόζοντάς την στις ατοµικές τους απαιτήσεις. Κυριότεροι συνεχιστές του θεωρούνταν η 

σχολή των Μεγάρων µε τον Ευκλείδη, οι Κυνικοί µε τον Αντισθένη και η Κυρηναϊκή σχολή του Αρίστιππου. 

 
 

Τ 
Τανάγρας 
ΤΑΝΑΓΡΑ 

    Αρχαία πόλη της Βοιωτίας, η οποία βρισκόταν στις όχθες του Ασωπού ποταµού. Όπως αναφέρει ο 
∆ικαίαρχος, ήταν χτισµένη στο λόφο Γριµάδα ή Γριµάλα στην κορυφή του οποίου, οι κάτοικοι είχαν χτίσει τους 
ναούς τους (ο Παυσανίας αναφέρει το ιερό του ∆ιονύσου). Στην µυθολογία, οικιστής της αναφέρεται ο 
Ποίµανδρος, µε πρώτους κάτοικους σύµφωνα µε τον Ηρόδοτο τους Γεφυραίους. Η πόλη, καθ' όλη τη διάρκεια 

της ιστορίας της, είχε υψηλό πολιτιστικό επίπεδο και οκονοµική άνεση. Αποτελούσε µέρος της Βοιωτικής 
Συµπολιτείας και πρώτη αυτή έκοψε νοµίσµατα µε έµβληµα  την βοιωτική ασπίδα. Το 456 π.Χ. καταλήφθηκε 
από τους Αθηναίους. Στην περιοχή βρέθηκαν λείψανα ναών (Θέµιδας, Αφροδίτης, Ερµή και Απόλλωνα), 

νεκροπόλεις, µυκηναϊκά νεκροταφεία κ.ά. Σηµαντικά αρχαιολογικά ευρήµατα αποτελούν οι Ταναγραίες κόρες, 
µικρά ειδώλια από τερρακότα, που αναπαριστούν θεότητες ή και απλές γυναίκες, εξαιρετικής ποιότητας και 
οµορφιάς. 
 

Τανταλίδου 

ΤΑΝΤΑΛΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ 

    Λόγιος και ποιητής που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1818 και πέθανε το 1876. Το 1837 
κυκλοφόρησε την ποιητική συλλογή µε τον τίτλο "Παίγνια". Επίσης, ασχολήθηκε µε την έκδοση 

εκκλησιαστικών περιοδικών µέχρι το 1845, οπότε τυφλώθηκε. Παρέµεινε, ωστόσο, για 30 χρόνια, καθηγητής 
των ελληνικών γραµµάτων και της ρητορικής στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Έγραψε αρκετά έργα 

θεολογικού περιεχοµένου. 

 
Τεµπών 

ΤΕΜΠΗ 

    Κοιλάδα στη βορειοανατολική Θεσσαλία. Βρίσκεται ανάµεσα στον Όλυµπο και τον Κίσσαβο και διασχίζεται 
από τον Πηνειό ποταµό. Έχει µήκος 7 περίπου χλµ. και πλάτος ως 40 µέτρα. Έχει πλούσια βλάστηση και στη 
µέση της βρίσκεται κρεµαστή γέφυρα. Στην ανατολική της έξοδο υπήρχε ναός του θεού Απόλλωνα. 

 

Τερψιθέας 
ΤΕΡΨΙΘΕΑ 
    Η λέξη προέρχεται από το ρήµα τέρποµαι (=ευχαριστιέµαι) και  τη θέα. Σηµαίνει δηλαδή ωραία θέα. Στο 

Γαλάτσι η οδός αυτή πηρε το όνοµά της επειδή ανεβαίνει προς το ύψωµα του Προφήτη Ηλία και βλέπει κανείς 
όλο σχεδόν το λεκανοπέδιο της Αττικής. 
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Τέω 

       
ΤΕΩ 

     Η οδός που µένω έχει φέρει το όνοµά της από τη Μικρά Ασία. Ήταν δυο αδερφές, η Τεώ και η Έρση και προς 
τιµή τους στα παλιά χρόνια είχαν δώσει το όνοµά τους σε δυο πόλεις στη Μικρά Ασία.Οι δυο αυτές πόλεις ήταν 

ελληνικές, γι’ αυτό κι εµείς εδώ στην Ελλάδα έχουµε δώσει το όνοµά τους σε πολλούς δρόµους της χώρας µας, 
όπως και στην οδό που µένω εγώ. 

 
Τζαβέλλα 

ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

    Μάλλον το όνοµα είναι υποκοριστικό του Κίτσος, οπότε πρόκειται για τον Κίτσο Τζαβάλλα 

    Αγωνιστής του 1821, γιος του Φώτου Τζαβέλα. Γεννήθηκε στο Σούλι το 1801 και πέθανε το Μεσολόγγι το 
1855. Μεγάλωσε στην Κέρκυρα και µετά την κήρυξη της επανάστασης το 1821 έλαβε µέρος σε πολλές µάχες: 
Βραχώρι, Πλάκα, Μεσολόγγι, Καρπενήσι, Καλιακούδα, Άµπιανη και ∆ίστοµο. Πρωταγωνίστηκε κατά την έξοδο 

του Μεσολογγίου. Ο Όθωνας τον έκανε Υπουργό Στρατιωτικών και για µικρό χρονικό διάστηµα πρωθυπουργό. 
 

Τήνου 

ΤΗΝΟΣ 

    Η Τήνος ανήκει σιο αρχιπέλαγος των Κυκλάδων το τρίτο σε µέγεθος νησί µετά την Ανδρο και τη Νάξο µε 
εµβαδόν 197 τ.χλµ. και 8.000 περίπου κατοίκους. Το συνολικό µήκος της ακτογραµµής της υπολογίζεται, σε 114 
χλµ. και ο περίπλους των παραλίων της σε µικρή απόσταση από την ακτή απαιτεί πλου 38 ν. µιλίων. Ο Τσικνιάς 
είναι το υψηλότερο βουνό του νησιού (725 µ.), στην ανατολική πλευρά του, και δεσπόζει του οµώνυµου 
πορθµού, από τον οποίο αρχίζειτο Ικάριο πέλαγος. Στον Τσικνιά και το πορθµό του πνέουν συχνά σφοδροί 
βόρειοι άνεµοι και γι' αυτό, κατά τη µυθολογία, θεωρείτο ότι εκεί κατοικούσε ο «βασιλιάς των ανέµων», ο 

Αίολος. 
 
Τράλλεων 

ΤΡΑΛΛΕΙΣ 

    Πόλη της Λυδίας στη Μ. Ασία, η µετέπειτα Σελεύκεια, Αντιόχεια, Καισάρεια και σήµερα Αϊδίνιον. Ιδρύθηκε 
από τους Αργείους και κατοίκους των Τράλλεων της Θράκης. 

 
Τρικούπη Χ. 

ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ     
    Έλληνας πολιτικός, ήταν γιος του Σπυρίδωνα Τρικούπη και σπούδασε νοµικά στην Αθήνα και στο  Παρίσι. 
Γεννήθηκε στο Ναύπλιο το 1832 και πέθανε στις Κάννες της Γαλλίας το 1896. Το 1853 διορίστηκε ακόλουθος 
και στη συνέχεια γραµµατέας της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο. Το 1864 διαπραγµατεύτηκε στο Λονδίνο 

σαν πληρεξούσιος της ελληνικής κυβέρνησης, την παραχώρηση των Ιονίων νήσων στην Ελλάδα. Το 1865 
εκλέχτηκε βουλευτής Μεσολογγίου και το 1866 ανέλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών στην κυβέρνηση 

Κουµουνδούρου. Το 1872 ίδρυσε το “πέµπτο κόµµα” που συγκέντρωσε τους προοδευτικούς Έλληνες. Στις 8 

Μαίου του 1875, ο Γεώργιος Α΄του ανέθεσε την κυβέρνηση για να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Στην 
οικουµενική κυβέρνηση Κανάρη (Ιούνιος 1877) ανέλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών. Επί πρωθυπουργίας του 

καταργήθηκε ο φόρος της “δεκάτης” στα δηµητριακά, οργάνωσε  την κρατική µηχανή, ανασυγκρότησε τις 
ένοπλες δυνάµεις και τη δηµόσια ασφάλεια. Στην τελευταία του πρωθυπουργία το 1893, λόγω της οικονοµικής 
κρίσης που προκάλεσε η πολιτική των προκατόχων του αναγκάστηκε να κηρύξει χρεοστάσιο για τα δηµόσια 
χρέη και έµεινε ιστορική η φράση του στη Βουλή “∆υστυχώς επτωχεύσαµεν”. Το 1895 δεν εξελέγη βουλευτής 
στο Μεσολόγγι και αυτοεξορίστηκε στη Γαλλία όπου και πέθανε.   
 

Τσακάλωφ 

ΤΣΑΚΑΛΩΦ 

    Γεννήθηκε το 1790 και πέθανε στη Μόσχα το 1851. Ο Αθανάσιος Τσακάλωφ έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στην 

οργάνωση και διάδοση της Φιλικής Εταιρείας κατα τη διάρκεια της ελληνικής επανάστασης..  Σπούδασε στο 
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Παρίσι και ήταν µέλος της "Ελληνικής Εταιρείας" και του "Ελληνόγλωσσου Ξενοδοχείου". Για απόδειξη 

µάλιστα στον Κώδικα της Ανωτάτης Αρχής της Φιλικής Εταιρείας, πρώτο βρίσκεται το όνοµα του Τσακάλωφ.  

 

Τσόντου  
ΣΤΡΑΤΗΛΟΥ ΤΣΟΝΤΟΥ 

    Γενναίος αξιωµατικός (1871-1942), Μακεδονοµάχος και πολιτικός από τα Σφακιά της Κρήτης. 
 

 

Υ 

Ύδρας 
Υ∆ΡΑ 

     Το µικρό και ένδοξο από τον Αγώνα του 1821 νησί του Αργολικού Κόλπου και του Σαρωνικού Κόλπου ,µε 
τους ένδοξους καπεταναίους του Εθνικού Αγώνα. Σήµερα τουριστικό νησί λόγω της παραδοσιακής του 
αρχιτεκτονικής, ανήκει στο νοµό Αττικής και προσελκύει πολλούς εκδροµείς. 
 

Υψηλάντου 

ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

    (1792-1828) Ο ενδοξότερος από τους Υψηλάντηδες. Ως αξιωµατικός του ρωσικού στρατού διακρίθηκε στη 
µάχη της ∆ρέστης το 1823 εναντίον του Ναπολέοντα κι εκεί έχασε το δεξί του χέρι. Φλογιζόταν από το πόθο να 

δει την Ελλάδα ελεύθερη. Μυήθηκε στα µυστικά της Φιλικής και δέχτηκε την αρχηγία του αγώνα που του 
πρόσφερε η Εταιρεία το 1820. Πριν πεθάνει είχε πάει στη φυλακή, απ'οπου βγήκε το 1827. ΄Οµως οι κακουχίες 
και οι στεναχώριες της φυλακής, είχαν υποσκάψει την υγεία του και πέθανε µετά από ένα χρόνο στην Βιέννη.  

 

Υψοµέτρου 

ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ 

    Η οδός αυτή στα Καραγιαννέικα ονοµάστηκε έτσι επειδή είναι κοντά σε ύψωµα και στο οποίο πιθανόν να 

υπήρχε υψοµετρικό σηµείο. 
 

 

Φ 

Φανερωµένης 
 

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 
      Τοπονύµιο ελληνικών περιοχών ή ονοµασία εκκλησιών, που 

συνδέεται µε τη «φανέρωση» ιερών εικόνων, ιδίως της Παναγίας, 
κρυµµένων στο έδαφος, σε σπήλαια κ.λ.π. 
 

Φαρών 

ΦΑΡΑΙ 
    Αρχαία πόλη της Αρκαδίας , από τις ιδρύτριες της Αχαϊκής 
Συµπολιτείας του 3ουπ.Χ. αι. Οι σηµερινές Φαρές είναι χωριό του νοµού 

Αχαϊας, κοντά στην Πάτρα .     
 

Φαύνου 

ΦΑΥΝΟΣ 

        Ρωµαϊκή θεότητα, προστάτης των βοσκότοπων και των κοπαδιών από τους λύκους, λεγόταν και Φαύνος 
Λουπέρκος και η γιορτή προς τιµήν του Λουπερκάλεια. 
 

Φειδίου 

ΦΕΙ∆ΙΑΣ 
    Ο µεγαλύτερος γλύπτης της αρχαιότητας, το όνοµα του οποίου έµεινε αθάνατο στους αιώνες για τα γλυπτά 
του Παρθενώνα και τα χρυσελεφάντινα αγάλµατα του. Ήταν γιος του Χαρµίδη και η γέννηση του τοποθετείται 
γύρω στο 490 π.Χ. στην Αθήνα.  Mαθητής του Ηγία, στην αρχή ασχολήθηκε και µε τη ζωγραφική. Γρήγορα 

όµως την εγκατέλειψε για να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στη γλυπτική. Η τεχνική του δεξιοτεχνία ήταν 
αξεπέραστη και µπορούσε να δουλεύει µε όλα τα υλικά, επιτυγχάνοντας πάντα απαράµιλλα αποτελέσµατα. Έτσι 
όταν µιλάµε για κλασική τέχνη στην Αρχαία Αθήνα, το έργο του Φειδία εννοούµε πρωτίστως. 
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Φιγαλείας 
ΦΙΓΑΛΕΙΑ 
    Αρχαία πόλη της Αρκαδίας κοντά στα όρια µε την αρχαία Ήλιδα. Κοντά της σε ορεινή και δυσπρόσιτη 

περιοχή βρίσκεται ο ναός του Επικουρείου Απόλλωνα, το πληρέστερο , µετά το Θησείο των Αθηνών, σωζόµενο 

αρχαίο µνηµείο. 
 

Φιλαρέτου 

ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
    Νοµικός, πολιτικός και δηµοσιογράφος. Γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1848 και πέθανε στην Αθήνα το 1929. 
∆ιδάκτορας της νοµικής σχολής του πανεπιστηµίου Αθηνών. Ήταν από τους φανατικότερους οπαδούς της 
αβασίλευτης δηµοκρατίας. ∆ιατέλεσε υπουργός ∆ικαιοσύνης και προσωρινά Εξωτερικών στη κυβέρνηση 

Κωνσταντινόπουλου (1892). Εξέδωσε τις εφηµερίδες “Εύβοια” (1876-1881) στη Χαλκίδα και “Ριζοσπάστης” 
(1908-1910) στην Αθήνα. 

 

Φιλοθέης 
   

ΦΙΛΟΘΕΗ 
    Η οδός πήρε αυτό το όνοµα γιατί ξεκινάει  από το γειτονικό στο Γαλάτσι 
προάστειο της Φιλοθέης. 
 

Φοινίκων 

ΦΟΙΝΙΚΕΣ 
    Γένος φυτών. Υπάρχουν πολλά είδη που ευδοκιµούν σε θερµές περιοχές Το πιο 
γνωστό είναι  η χουρµαδιά που τα κλαδιά της (βάγια) θεωρούνταν σύµβολο νίκης 
και µ’αυτά στεφάνωναν τους νικητές. Χρησιµοποιούνται επίσης σε ορισµένες 
χριστιανικές θρησκευτικές γιορτές. Κατά τον Όµηρο, το δέντρο καταγόταν από τη 

Φοινίκη. Στην Ελλάδα έφερε τους φοίνικες µάλλον ο Καποδίστριας. 
 
Φωκά Ι. 
ΦΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
    Κεφαλλονίτης θαλασσοπόρος (1525-1626) στην υπηρεσία του  Αντιβασιλέως του Μεξικού, που ανακάλυψε 
τον οµώνυµό του πορθµό (Χουάν ντε Φούκα) στη σηµερινή νήσο Βανκούβερ του Καναδά. Επειδή του 

απονεµήθηκαν µόνο ηθικές τιµές και όχι χρήµατική αµοιβή, γύρισε απογοητευµένος στην πατρίδα του , όπου και 
πέθανε. 
 

 

Χ 
Χαλκιδικής 
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ 
    Ο Ν. Χαλκιδικής καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος της οµώνυµης χερσονήσου της Μακεδονίας. Ο κύριος 
κορµός της καταλήγει σε τρεις µικρότερες χερσονήσους : της Κασσάνδρας, της Σιθωνίας και του Αγίου Όρους. 
Η χερσόνησος του Αγίου Όρους δεν ανήκει στο νοµό, αλλά είναι αυτόνοµη διοικητικά περιοχή.  Η Χαλκιδική 

οφείλει το όνοµά της στους αρχαίους Χαλκιδείς που ήταν οι πρώτοι έποικοι, παραµερίζοντας τους Θράκες που 
προϋπήρχαν.  Στη Χαλκιδική όµως κατοικούσαν άνθρωποι και 600.000 χρόνια πριν, όπως αποδεικνύουν τα 

µοναδικά ευρήµατα του σπηλαίου των Πετραλώνων.  Η περιοχή αναφέρεται πολύ συχνά στη µυθολογία.  

Σύµφωνα µ’ αυτή εδώ έγιναν γιγαντοµαχίες µεταξύ των Ολύµπιων Θεών και των γιγάντων.  Ένας µάλιστα ο 
Εγκέλαδος λέγεται ότι καταπλακώθηκε και από τότε όποτε κουνιέται έχουµε τους σεισµούς.  Ο γιος του 

Ποσειδώνα Σίθωνας έδωσε το όνοµά του στη µεσαία χερσόνησο, τη Σιθωνία. Η πατρίδα του Αριστοτέλη,  τα 

Στάγειρα, κατοικήθηκε από Κορίνθιους, Ερετριείς, Άνδριους και Αθηναίους.  Κατακτήθηκε από τους Πέρσες και 
ενσωµατώθηκε στο µακεδονικό Βασίλειο, υποτάχθηκε στους Ρωµαίους, και λεηλατήθηκε από τους Γότθους και 
πειρατές στα χρόνια της Τουρκοκρατίας.  Τον 14ο αιώνα κατακτήθηκε από τους Σέρβους και στη συνέχεια 

πέρασε στην Οθωµανική κυριαρχία.  Το 1821 ήταν πρώτη περιοχή της Μακεδονίας που επαναστάτησε 
βοηθώντας έτσι την εξέγερση στην Πελοπόννησο (Ν.  Ελλάδα).  Απελευθερώθηκε το 1912 και µετά το 1922 
έγινε τόπος υποδοχής και εγκατάστασης προσφύγων από τη Μ. Ασία. 
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Χανίων 

ΧΑΝΙΑ 

Τα Χανιά είναι η δεύτερη µεγαλύτερη, αλλά  και η οµορφότερη πόλη της Κρήτης και πρωτεύουσα του 

νοµού Χανίων. Κατά την απογραφή του 1991 είχε 51.077 κατοίκους. Είναι χτισµένα ανάµεσα στα Λευκά Όρη 

και το Κρητικό Πέλαγος, στο βορειοδυτικό µέρος του νησιού, στη θέση της αρχαίας Κυδωνίας. Η πόλη έπεσε 
στα χέρια πολλών κατακτητών, των Ρωµαίων, των Αράβων, των Ενετών, των Τούρκων και των Γερµανών. Με 
την επανάσταση του 1897 είναι η πρωτεύουσα της Αυτόνοµης Κρητικής Πολιτείας. Στα Χανιά, στο φρούριο του 

Φιρκά, υψώθηκε για πρώτη φορά η ελληνική σηµαία, την 1
η
 ∆εκεµβρίου 1913, κατά την ένωση της Κρήτης µε 

την υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι µια πόλη µε ζωντανή κρητική παράδοση αλλά ταυτόχρονα και µε ευρωπαϊκό 
χαρακτήρα. Ο επισκέπτης µπορεί να θαυµάσει πολλά αξιοθέατα στην παλιά, τη σύγχρονη πόλη και την ευρύτερη 

γεωγραφική περιοχή.  

 

Χίου 

ΧΙΟΣ 

    Νησί του Αιγαίου Πελάγους, δίπλα στα µικρασιατικά παράλια (5 µίλια). Είναι ορεινό νησί. Κύριο προϊόν είναι 
η µαστίχα που βγαίνει από τους µαστιχοφόρους σχίνους. Οι κάτοικοί της ασχολήθηκαν από νωρίς µε το εµπόριο 

και τη ναυτιλία, ενώ σήµερα ένα µεγάλο µέρος των εµπορικών πλοίων µε ελληνική σηµαία, ανήκει σε 
εφοπλιστές από τη Χίο. Ιστορία: Το νησί πήρε το όνοµα από τον γιό του Ποσειδώνα που γεννήθηκε σ’ αυτό. 

Πρωτοκατοικήθηκε από τους Πελασγούς, ενώ στη συνέχεια ήρθαν οι Λέλεγες, οι Κάρες και οι Ίωνες από την 
Αττική. Ήταν µέλος της Ιωνικής Οµοσπονδίας και της ∆ηλιακής Συµµαχίας. Κατακτήθηκε από τους 
Λακεδαιµόνιους, τους Μακεδόνες, τους Ρωµαίους, τους Βυζαντινούς, τους Βενετούς και το 1566 από τους 
Τούρκους. Στις 30 Μαρτίου του 1822 οι Τούρκοι µε επικεφαλής τον Καπουδάν πασά, το κατέστρεψαν, έσφαξαν 
30.000 περίπου κατοίκους και πήραν ως αιχµαλώτους 47.000 κατοίκους που τους πούλησαν δούλους στην Ασία. 

Ανήκει στην Ελλάδα από το 1912. 

 

Χοπφ 

ΧΟΠΦ ΚΑΡΟΛΟΣ 

    Γερµανός µεσαιωνοδίφης  (1832-1873) που ασχολήθηκε κυρίως µε τη µεσαιωνική και φραγκοκρατούµενη 

Ελλάδα. 
 

Χριστιανουπόλεως 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΗ 
    Μεσαιωνική πόλη της Πελοποννήσου στην Τριφυλία, όπου σήµερα  το χωριό Χριστιάνοι. 
 

Χρυσανθέµων 

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ 

    Γένος φυτών (Chrysanthemum) της οικογένειας των Συνθέτων. Είναι θαµνώδη, ετήσια ή πολυετή, ορισµένα 
είναι ποώδη. Κατάγονται από την Ιαπωνία και την Κίνα από όπου προέρχονται πολλές ποικιλίες του φυτού. 

Ανθίζει το Φθινόπωρο, έχει οδοντωτά ή λοβώδη φύλλα, άνθη σε ποικίλα χρώµατα και συχνά µεγάλο µέγεθος. 
 
 

Ψ 
Ψηλορείτη 

               

ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 
        Ονοµάζεται και Ίδη. Ορεινό συγκρότηµα 
της Κρήτης στο κέντρο του νησιού. 

Ψηλότερη κορυφή ο Τίµιος Σταυρός µε 
υψόµετρο 2.456 µ.. Στο Ψηλορείτη υπάρχει 
το περίφηµο Ιδαίο  

Άντρο. 

 

               1957                                                   1963 
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Ψυχάρη 

ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
      Έλληνας φιλόλογος, γλωσσολόγος και λογοτέχνης (1854 - 1929). Γεννήθηκε στην Οδησσό, ανατράφηκε 
στην Κωνσταντινούπολη, σπούδασε στο Παρίσι και τη Γερµανία. ∆ίδαξε τα νέα ελληνικά στην Ecole des 

Langues des Hautes Etudes και στην Ecole des Langues Orienteles Vivantes του Παρισιού. Ήταν προσωπικότητα 

πολύπλευρη και πληθωρική. Η στάση του στο γλωσσικό ζήτηµα χαρακτηρίζεται από τόλµη, αποφασιστικότητα 
και αδιαλλαξία. Το "Ταξίδι µου" (1888) αποτελεί την επαναστατική προκήρυξη για τη δηµοτική γλώσσα, µε το 

οποίο ο Ψυχάρης έγινε ο αναµφισβήτητος αρχηγός του δηµοτικισµού, η επίδρασή του στους σύγχρονους και 
µεταγενέστερους στάθηκε πολύ µεγάλη. Από τα αµιγώς λογοτεχνικά του έργα, το πιο επιτυχηµένο είναι "Τ' 

όνειρο του Γιαννίρη" (1897), ένα είδος ωραιοποιηµένης αυτοβιογραφίας. Επηρεασµένος από τα λογοτεχνικά 
ρεύµατα της Γαλλίας, επιχείρησε να καλλιεργήσει το ψυχολογικό µυθιστόρηµα ("Ζωή κι αγάπη στη µοναξιά", 

1904, "Τα δύο αδέρφια", 1911 κ.ά.). Στα µικρά του πεζογραφήµατα δηµιουργεί ένα εντελώς προσωπικό ύφος.. 

Ω 
Ωρωπού 

ΩΡΩΠΟΣ 
    Αρχαία πόλη της Βοιωτίας και νεότερη κωµόπολη µε επίνειο τη Σκάλα Ωρωπού 
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    Όπως αναφέραµε και στην αρχή δηµιουργήσαµε και ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που µας βοήθησε να θυµόµαστε 
πολλά από αυτά που µάθαµε. Φτιάξαµε µια µεγάλη ζωγραφιά στην τάξη που έδειχνε το Γαλάτσι παλιά και πάνω 

της βάλαµε µια ταινία µε πολλά τετραγωνάκια. Μερικά από αυτά ήταν πράσινα, άλλα κόκκινα και τα 

περισσότερα άσπρα. Φτιάξαµε ακόµα πράσινες κάρτες µε ερωτήσεις και κόκκινες µε ποινές. Χωριζόµαστε σε 
τέσσερις οµάδες που κάθε µια έχει ένα πιόνι διαφορετικού χρώµατος και ρίχνουµε µε τη σειρά το ζάρι. Το 

αντίστοιχο πιόνι προχωράει τόσα τετραγωνάκια όσα δείχνει το ζάρι. Αν πέσουµε σε πράσινο τετραγωνάκι, 
πρέπει να απαντήσουµε σε µια ερώτηση από τις πράσινες κάρτες σχετική µε την ιστορία του Γαλατσίου, κι αν 

απαντήσουµε σωστά ξαναρίχνουµε  το ζάρι. Αν πέσουµε σε κόκκινο, τότε πάµε τόσα τετραγωνάκια πίσω όσα 
λέει η κόκκινη κάρτα. Νικήτρια είναι η οµάδα που φτάνει πρώτη στο τέλος. 
 

 
 

 
    Οι ερωτήσεις που έχουν οι πράσινες κάρτες είναι: (οι υπογραµµισµένες απαντήσεις είναι οι σωστές) 
 
1.Τι σηµαίνει η λέξη καµίνι; 
α) Εργοστάσιο που θερµαίνει και λιώνει πρώτες ύλες 
β) Εργοστάσιο κατασκευής σιδερικών 

γ) Εργοστάσιο παλιάς εποχής 
 

2.Τι είναι το νταµάρι; 
α) Τόπος σε ύψωµα που έχουν σκάψει για να πάρουν πρώτες ύλες 
β) Μια µεγάλη αλάνα σε λόφο 

γ) Μια µεγάλη και βαθιά τρύπα 
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3.Τι εργοστάσιο δείχνει η ζωγραφιά; 

α) Ασβεστοκάµινο 
β) Χαλυβουργείο 

γ) Χαλικάδικο 

 

4.Τι υπήρχε τα παλιά χρόνια στο Γαλάτσι; 
α) Ήταν εξοχή µε λίγα σπίτια, πρόβατα και ασβεστοκάµινα 

β) Υπήρχαν πολλά σπίτια αλλά µονοκατοικίες 
γ) Ήταν όπως σήµερα 

 
5.Πώς ονοµάζονταν τα Τουρκοβούνια στην αρχαιότητα; 

α) Λυκοβούνια 

β) Αγχεσµός 
γ)Αγχίαλος 
 

6.Πώς λέγονται τα πετρώµατα που παίρνουµε από τα νταµάρια για να φτιάξουµε ασβέστη; 

α) Ασβεστόπετρες 
β) Ασβεστίτες 
γ) Ασβεστόλιθοι 
 
7.Για ποιους µιλάει ο µύθος της Αγ. Γλυκερίας; 
α) Γραικό, Βενετσιάνο, Ινδιάνο 

β) Γενίτσαρο, Γραικό, Βενίτσαρο 

γ) Γενίτσαρο, Γραικό, Βενετσιάνο 
 

8)Ποια είναι η πιο παλιά εκκλησία-µνηµείο του Γαλατσίου; 

α) Αγία Γλυκερία 

β) Οµορφοκκλησιά 
γ) Άγιος Ανδρέας 
 

9)Από τι υλικό χτίστηκε για πρώτη φορά η εκκλησία του Αγ. Ανδρέα; 
α) πέτρα 

β) ξύλο 

γ) τούβλα 

 
10.Ποιες από τις παρακάτω είναι οι γειτονιές του Γαλατσίου; 

α) Λαµπρινή, Κρητικά, Περιβόλια, Καραγιαννέικα, Μενιδιάτικα, Ακτηµόνων 
β) Λαµπρινή, Ναξιώτικα, Περιβολάκια, Κρητικά, Μενιδιάτικα, Γεωργών 
γ) Λαµπρινή, ΕΥ∆ΑΠ, Ακτηµόνων, Μυκονιάτικα, Καραγιαννέικα, Περιβόλια 

 

11.Ποιανού θεού το ξύλινο άγαλµα υπήρχε στην κορυφή των Τουρκοβουνίων τα αρχαία χρόνια; 
α) Απόλλωνα 
β) ∆ία 

γ) Ποσειδώνα 

 

12.Πότε εξαφανίστηκε εντελώς το δάσος στα Τουρκοβούνια; 
α) Πριν τον πόλεµο, γιατί το έφαγαν τα πρόβατα 

β) Στη διάρκεια της Κατοχής όταν κόπηκαν και τα τελευταία δέντρα για καυσόξυλα 

γ) Μετά τον πόλεµο όταν άρχισαν να χτίζονται πολυκατοικίες 
 

13.Από που πήρε το όνοµά του το Γαλάτσι; 
α) Από τους βοσκούς που διαλαλούσαν το γάλα 
β) Από το όνοµα παλιάς οικογένειας 
γ) Από κατοίκους που ήρθαν από το Γαλάτσι της Ρουµανίας 
 

 
14.Ποιο ήταν το µικρό όνοµα του Βεϊκου; 

α) Ανέστης 
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β) Γιώργος 
γ)Λάµπρος 
 

15.Από που πήρε το όνοµά της η Λαµπρινή; 

α) Από το Λάµπρο Βεϊκο 

β) Από την ψυχοκόρη του Λαµπρινή 
γ) Από τη Λαµπρή 

 

16.Από που πήραν το όνοµά τους τα Κρητικά; 

α) Οι πρώτοι που τα κατοίκησαν ήταν από την Κρήτη 
β) Οι περισσότεροι από τους πρώτους που τα κατοίκησαν ήταν από την Κρήτη. 

γ) Ο ∆ήµαρχος ήταν από την Κρήτη 

 
17.Από που πήραν το όνοµά τους τα Καραγιαννέικα; 

α) Από το όνοµα του ιδιοκτήτη της περιοχής 
β) Από το όνοµα του πρώτου που έχτισε σπίτι εκεί 
γ) Από το όνοµα του ήρωα Καραγιάννη 
 
18. Από πού πήραν το όνοµά τους τα Περιβόλια; 

α) Από τους περιβολάρηδες που ζούσαν εκεί 
β) Από τις καλλιέργειες που υπήρχαν 

γ) Από τα περιβόλια της Αγ. Γλυκερίας 
 

19. Από πού πήραν το όνοµά τους τα Μενιδιάτικα; 
α) Από τον τραγουδιστή Μενιδιάτη που έµενε εκεί 
β) Οι πρώτοι που κατοίκησαν εκεί ήταν από το Μενίδι 
γ) Από το όνοµα του γαιοκτήµονα της περιοχής 
 
20.Από που πήρε το όνοµά της η συνοικία Ακτηµόνων; 
α) Από τους γεωργούς που έµεναν εκεί 
β) Από τους γαιοκτήµονες που έµεναν εκεί 
γ) Από τη γνωστή οικογένεια των Ακτηµόνων 

 

21. Τι σηµαίνει η λέξη ακτήµονας; 
α) εργάτης γης, γεωργός 
β) γεωργός και βοσκός 
γ) αυτός που έχει δικά του κτήµατα 

 
22.Ποιος οδήγησε το πρώτο αυτοκίνητο στο Γαλάτσι; 
α) Η Ιουλία Βεϊκου 

β) Η Λαµπρινή Βεϊκου 
γ) Ο Λάµπρος Βεïκος 
 

23. Τι έγιναν τα ρέµατα που υπήρχαν στο Γαλάτσι; 
α) Στέρεψαν 

β) Μπαζώθηκαν  
γ) Άλλα µπαζώθηκαν κι άλλα εγκιβωτίστηκαν 
 

24.Που υπάρχει ακόµα πηγή στο Γαλάτσι; 
α) Στην αυλή του ∆ηµαρχείου 

β) Στο άλσος απέναντι από την Αγ. Γλυκερία 

γ) Στο Αττικό Άλσος 
 
 

25.Από τι µολύνθηκαν τα νερά της πηγής στην Αγ. Γλυκερία; 

α) Από τους βόθρους των γύρω σπιτιών.  
β) Από τις κοπριές των κοπαδιών  

γ) Από απόβλητα των καµινιών 
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26.Σε ποιο παλιό λατοµείο είναι χτισµένο το σχολείο µας; 
α)ΛΑΤΟ 

β) Λεβέντη 

γ) Λεβεντάκη 

 
27.Ποια µεγάλη δηµόσια επιχείρηση έχει εγκαταστάσεις 
στο Γαλάτσι; 
α) ΟΤΕ 

β) ∆ΕΗ 
γ) ΕΥ∆ΑΠ 

 

28.Ποιο άθληµα των Ολυµπιακών έγινε στο Γαλάτσι; 
α) Κολύµβηση 

β) Γυµναστική 

γ) Ιππασία 

 
29.Τι ήταν η ΛΑΤΟ; 
α) Λατοµείο 

β) Λόφος 
γ) Ψυχοκόρη του Βεϊκου 

 

30.Τι είναι τα οδωνυµικά; 

α) Ιστορία των δρόµων 
β) Ιστορία των ονοµάτων των δρόµων 

γ) Ιστορία των γειτονιών 

 

31.Ποιος αποφασίζει για το όνοµα των δρόµων; 
α) Ο ∆ήµαρχος 
β) Οι κάτοικοι 
γ) Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
 

32.Τι πρόκειται να γίνει το καµίνι της Καραϊσκάκη; 

α) Παιδικός σταθµός 
β) Παιδική χαρά 
γ) Πολιτιστικό κέντρο 

 

34Τι είδους γιαούρτι πουλούσαν οι τσοπάνηδες στο Γαλάτσι; 
α) Αγελαδινό 

β) Κατσικίσιο 

γ) Πρόβειο 
 
35. Τι καταγγελία έγινε στη Βουλή το 1877 για τα καµίνια; 

α) Ότι κάνουν φασαρία 

β) Ότι ρυπαίνουν την ατµόσφαιρα 

γ) Ότι µαυρίζει το γάλα 
 

36.Ποια ζώα έκαναν επιδροµές σε στάνες µέχρι τις αρχές  
του περασµένου αιώνα; 
α) Τσακάλια 

β) Αλεπούδες 
γ) Λύκοι 
 
37.Γιατί τα Τουρκοβούνια ονοµάστηκαν έτσι;  
α) Είχαν στρατόπεδο οι Τούρκοι 
β) Είχαν τα σπίτια τους οι Τούρκοι 
γ) Κυνηγούσαν οι Τούρκοι 
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38.Με ποιους δήµους συνορεύει το Γαλάτσι; 
α) Αθήνας, Λαµπρινής, Φιλοθέης, Ν.Ιωνίας 
β) Αθήνας, Ν.Ιωνίας, Φιλοθέης, Ψυχικού 

γ) Αθήνας, Φιλοθέης, Ψυχικού, Κυψέλης 
 

39.Κάθε πότε µαζεύονταν οι συντεχνίες των εργαζόµενων  
στην Αγ. Γλυκερία; 

α) Το Πάσχα 

β) Την ηµέρα που γιόρταζε ο προστάτης άγιός τους. 
γ) Το ∆εκαπενταύγουστο 
 

40.Τι καλλιεργούσαν στα περιβόλια; 

α) Λαχανικά 
β) Λαχανικά και φρούτα 

γ) Λαχανικά, φρούτα και λουλούδια 

 

 

 
    Οι ποινές που έχουν οι κόκκινες κάρτες είναι: 
 

1.Πάρκαρες το αυτοκίνητό σου πάνω στο πεζοδρόµιο 

1τετράγωνο πίσω 

 
2.Κάνεις κακές παρέες 
2 τετράγωνα πίσω 

 
3.Πέρασες µε κόκκινο 

2 τετράγωνα πίσω 

 

4.Τρέχεις µε υπερβολική ταχύτητα 
2 τετράγωνα πίσω 

 

5.Έκλεψες µια τσάντα 

Πήγαινε πίσω στην αρχή 
 

6. Κατέστρεψες µια κούνια στην  παιδική χαρά 

1 τετράγωνο πίσω 
 

7. Έπαιζες πετροπόλεµο και χτύπησες παιδί 
3 τετράγωνα πίσω 

 
8.Κάνεις θόρυβο σε ώρες κοινής ησυχίας 
3 τετράγωνα πίσω 

 
9.Πουλάς νοθευµένα τρόφιµα 

2 τετράγωνα πίσω 
 

10. Βρωµίζεις τη γειτονιά µε σκουπίδια 
2 τετράγωνα πίσω 

 

11.∆ε µιλάς ευγενικά 

1 τετράγωνο πίσω 
 

12.Οδηγούσες µεθυσµένος 
Χάνεις ένα γύρο 
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13.Είσαι ∆ήµαρχος και δεν τηρείς τις υποσχέσεις σου 

2 τετράγωνα πίσω 
 

14.Οδηγούσες απρόσεχτα 

2 τετράγωνα πίσω 

 
15. ∆εν καθάρισες τον καυστήρα του καλοριφέρ 

1 τετράγωνο πίσω 

 

16.Έβαλες φωτιά σε πάρκο 
2 τετράγωνα πίσω 

 

17. Χτύπησες άλλο παιδί 
1 τετράγωνο πίσω 

 

18. Πετάς σκουπίδια στην αυλή 

1 τετράγωνο πίσω 
 
19. Κάνεις φασαρία την ώρα του µαθήµατος 
1 τετράγωνο πίσω 
 

20. ∆εν σέβεσαι τους άλλους 
2 τετράγωνα πίσω 

 

 
 

Στο πρόγραµµα συµµετείχαν οι παρακάτω µαθητές και µαθήτριες των ∆1 και ∆2 τάξεων του σχολείου µας: 
 

∆1 

Αµαριωτάκη Μαριάνα, Ανδρεαδάκης Ιάκωβος, Βλάχος Νέστορας, Σερίφη-Γκάνο ∆ιονύσι, Ζάχου Άγγελος, 
Καρόζη Χρυσάνθη, Κώτσιας ∆ηµήτριος, Κόκκαλης Αλέξανδρος, Κούλιερη Γεωργία, Λουτρότζη- Λιτρούτζη 

Ελισάβετ, Λώλος Κων/νος, Μητρόπουλος ∆ηµήτριος, Μπουλούτης Μαρίνος, Μπουσπέτα Κριστιάν, Νιώτη 

Ελένη, Παπαζαφειρόπουλος Αθανάσιος, Παπαντωνάκη Παρασκευή, Πετροπούλου Τζανέτα, Σκούπρα Κων/να, 
Σταθόπουλος Ιωάννης, Σταµελιά Μαρία-Άννα, Χαρισιάδης ∆ηµήτριος, Χατζηδάκη Αγγελική. 

 

∆2 

Αγελή Βαΐα, Αγγελίδης ∆ηµήτρης-Παύλος, Αχιλλέως Αχιλλέας, Γιάννη Μιχάλη, Επιφάνης Φίλιππος, Ζαρούκ 
Βίκτωρ, Θεοδωράτου Φωτεινή-Μαρία, Καρλάφτης Ηλίας, Κοντογεωργίου ∆ήµητρα, Κουτσουρέλης Κίµωνας, 
Κυριόγλου Αλέξης-Λεωνίδας, Κωστούλα Ευαγγελία, Μακρίδης Σπυρίδων, Μητσοστεργίου Πανωραία, 

Σωτηράκης Άγγελος, Τάτσης Κων/νος, Τσαµουργκέλης Αύγουστος, Τσιούλος ∆ηµήτριος, Φάρρινγκτον 
Ιωάννης-Στέφανος, Φωτιάδη Μαρία-∆ανάη, Χυσόλι Έλβι. 
 
Υπεύθυνος δάσκαλος του προγράµµατος, δηµιουργία εντύπου και αφίσας: Μίτσης Παναγιώτης. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1. Ιστορία του Γαλατσίου - Αθανάσιος Πέχας 
2. Οδωνυµικά των προαστείων της Αθήνας -  Μάρω Βουγιούκα / Βασίλης Μεγαρίδης 
3. Εφηµερίδα «Ηχώ του Γαλατσίου» 

4. Περιοδικό «G-magagine” 

5. Εφηµερίδα « 
6. Εγκυκλοπαίδεια «ΤΟΜΗ 2000» 

7. Εγκυκλοπαίδεια 
8. Εγκυκλοπαίδεια 

9. Συνεντεύξεις από κατοίκους  
10. Συνέντευξη στο ∆ηµαρχείο, Χάρτες & Λίστα δρόµων από Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµου Γαλατσίου 

11. ∆ιάφορες µηχανές αναζήτησης και τοποθεσίες στο ∆ιαδίκτυο. 
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