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Πξόινγνο  

 ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο γηα ην Ώ ηεηξάκελν ηα άηνκα ηνπ 
ηκήκαηφο καο επέιεμαλ λα αζρνιεζνχλ κε ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο δσήο θαη ηνπ έξγνπ 

ηεξάζηησλ Βιιήλσλ πξνζσπηθνηήησλ. Ώλζξψπσλ πνπ κε ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο θαη θπξίσο ηηο 
θαίξηεο απνθάζεηο θαη ελέξγεηεο θαηάθεξαλ λα θεξδίζνπλ ηελ εχλνηα ηνπ θφζκνπ ζηελ επνρή ηνπο θαη 
λα γξάςνπλ κε ρξπζά γξάκκαηα ην φλνκά ηνπο ζην πάλζενλ ηεο ηζηνξίαο, κέλνληαο αλεμίηεια ζηε 

κλήκε ηνπ ιανχ. ΐέβαηα, ζπρλά παξαηεξείηαη ε αληαιιαγή αληηθξνπφκελσλ απφςεσλ κε ην έξγν ηνπο 
άιιεο θνξέο λα εθηηκάηαη θαη άιινηε φρη. Έηζη, κε ηελ παξνχζα εξγαζία καο δίλεηαη ε επθαηξία λα 

μεθαζαξίζνπκε θαη λα θσηίζνπκε , φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα, ηέηνηα πεξηζηαηηθά. Παξάιιεια, καο 
πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα δηεξεχλεζεο ηνπ βίνπ αλζξψπσλ νη νπνίνη θαληάδνπλ ηεξά ηέξαηα, 
απξφζηηνη θαη πνιχ κεγάινη γηα ηα δηθά καο δεδνκέλα. Μάιηζηα, πνιιέο θνξέο αλαθαιχπηνπκε 

ζηνηρεία γηα ηε δσή ηνπο πνπ βξίζθνληαη ζηελ αθάλεηα θαη ζπλήζσο ηνπο θαηεβάδνπλ απφ ην βάζξν 
ζην νπνίν ηνπο έρεη ηνπνζεηήζεη ν θφζκνο. ε θάζε πεξίπησζε, ε κειέηε ηεο δσήο ηνπο κφλν 

επνηθνδνκεηηθή κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί. Ώλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο απνθαζίζηεθε 
λα δεκηνπξγεζνχλ ηέζζεξηο πεληακειείο νκάδεο, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο αζρνιείηαη κε ηηο θνξπθαίεο 
πξνζσπηθφηεηεο ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηνπ βίνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαιχπηεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ φιν ην θάζκα ησλ ζπνπδαίσλ Βιιήλσλ. Ώπηή ε εξγαζία είλαη πξντφλ ηεο ζπλέλσζεο ησλ 
επηκέξνπο εξγαζηψλ θάζε νκάδαο. 

Λέμεηο Κιεηδηά 

 

1
εο

   νκάδαο ιέμεηο θιεηδηά : Καπνδίζηξηαο , αιιειεγγχε , ζεβαζκφο , ππνζηήξημε , ηζρπξέο πξνζσπηθφηεηεο , 

αιιεινβνήζεηα  

2
εs

 νκάδαο  ιέμεηο θιεηδηά :  έκπλεπζε , θαηλνηνκία , αξηζηνπξγήκαηα , δεκηνπξγηθφηεηα ,ζχλζεζε 

3
εο 

νκάδαο ιέμεηο θιεηδηά : αζιεηηζκφο , πξσηαζιεηέο , αγψλεο , θαιαζνζθαίξηζε  

4
εο

 νκάδαο ιέμεηο θιεηδηά : Έιιελεο , θηλεκαηνγξάθνο , εζνπνηνί , θηιφζνθνη , επηζηήκνλεο , Ώξραία Βιιάδα , 

κνπζηθή , ζπλζέηεο , ζηηρνπξγνί , ηξαγνπδηζηέο , Έιιελεο , έξγα , βξαβεία , ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο  
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Δκβιεκαηηθέο Διιεληθέο κνξθέο ζηελ πνιηηηθή  

 

Υαξίιανο Σξηθνύπεο 

Βηνγξαθηθά ηνηρεία 
Γελλήζεθε ζην Ναχπιην ζηηο 11 Ενπιίνπ 1832 θαη ήηαλ γηνο ηνπ πνιηηηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ππξίδσλα Σξηθνχπε 

θαη ηεο Ώηθαηεξίλεο Μαπξνθνξδάηνπ, αδειθήο ηνπ Ώιέμαλδξνπ Μαπξνθνξδάηνπ.  Πέζαλε ηνλ Μάξηην ηνπ 

1896. Ο Σξηθνχπεο θπξηάξρεζε ζηελ πνιηηηθή ζθελή ηεο Βιιάδαο επί 19 ρξφληα, απφ ην 1875 έσο ην 1894, 

παίξλνληαο ηε ζέζε ηνπ πξσζππνπξγνχ επηά ζπλνιηθά θνξέο θαη θπβέξλεζε ηε ρψξα γηα ζρεδφλ 10 ρξφληα απφ 

ηα 20 απηήο ηεο πεξηφδνπ. ηελ ηειεπηαία ηνπ θπβέξλεζε δελ κπφξεζε λα αληεπεμέιζεη ζηηο νηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο πνπ είρε δεκηνπξγήζεη έλαληη ησλ μέλσλ δαλεηζηψλ κε ζπλέπεηα λα επέιζεη ε πηψρεπζε ηεο 

Βιιάδαο κε ηελ ηζηνξηθή θξάζε ηνπ "δπζηπρψο επησρεχζακελ".Αηδάρζεθε ηα πξψηα γξάκκαηα ζην Ναχπιην θαη 

ζηε ζπλέρεηα θνίηεζε ζην Γπκλάζην ηεο Ώζήλαο. Μεηά ηελ ηξηεηή θνίηεζή ηνπ ζηε Ννκηθή ρνιή 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, κεηέβε ζην Παξίζη, φπνπ ζπκπιήξσζε ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη αλαγνξεχζεθε 

δηδάθησξ Ννκηθήο. 

 

 

Ζ αξρή ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ 

Ώπφ ην 1853 έσο ην 1864 ν Σξηθνχπεο ππεξέηεζε ζην Αηπισκαηηθφ ψκα. Ώξρηθά ζηελ Πξεζβεία ηνπ 

Λνλδίλνπ, ζηελ νπνία επηθεθαιήο ήηαλ ν παηέξαο ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηε Γεξαηά 

Ώιβηφλα έιαβε πνιχηηκα καζήκαηα γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Μεγάιεο 

ΐξεηαλίαο, ηα νπνία ηνπ θάλεθαλ ηδηαηηέξσο ρξήζηκα, φηαλ απνθάζηζε λα αζρνιεζεί κε ηελ πνιηηηθή. Σν 1863 

ήηαλ επηθεθαιήο ηεο ειιεληθήο αληηπξνζσπείαο, πνπ δηαπξαγκαηεχηεθε ηε ζπλζήθε πξνζάξηεζεο ησλ Ενλίσλ 

Νήζσλ ζηελ Βιιάδα, ε νπνία ππνγξάθεθε ζηηο 16 Μαξηίνπ 1864. 

Ζ έληαμε ηνπ ζηελ πνιηηηθή  

Σν βάπηηζκα ζηελ πνιηηηθή ην πήξε ην 1862, φηαλ εμειέγε πιεξεμνχζηνο ηεο ειιεληθήο παξνηθίαο ηνπ 

Μάληζεζηεξ ζηε πληαθηηθή πλέιεπζε. Σν 1865 εμειέγε βνπιεπηήο Μεζνινγγίνπ ππφ ηε ζθέπε 
ηνπ Ώιέμαλδξνπ Κνπκνπλδνχξνπ, ν νπνίνο φηαλ θιήζεθε λα ζρεκαηίζεη θπβέξλεζε ζηηο18 
Αεθεκβξίνπ, ηνπ εκπηζηεχζεθε ην θξίζηκν Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ, ζε κηα δχζθνιε πεξίνδν, θαζψο 

είρε μεζπάζεη ε Κξεηηθή Βπαλάζηαζε. Ο Σξηθνχπεο ήηαλ κφιηο 33 εηψλ. 

Ώπφ ηηο πξψηεο κέξεο ηνπ ζηελ θπβέξλεζε θξφληηζε λα απνθαηαζηήζεη ην θχξνο ηνπ θξάηνπο 

απέλαληη ζηνπο μέλνπο. Χο λένο Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ δελ επηζθέθζεθε πξψηνο ηνπο μέλνπο 
πξεζβεπηέο ζηελ Ώζήλα, αιιά απαίηεζε λα ηνλ επηζθεθζνχλ απηνί πξψηνη. Αηακφξθσζε, έηζη, κία 
εζηκνηππία, πνπ ηζρχεη απαξέγθιηηα κέρξη ζήκεξα. Δ θπβέξλεζε Κνπκνπλδνχξνπ δελ καθξνεκέξεπζε 

θαη θαηέξξεπζε ιφγσ ηνπ Κξεηηθνχ Γεηήκαηνο. 

Ο Σξηθνχπεο απνθάζηζε λα κελ ζπκκεηάζρεη ζε άιιε θπβέξλεζε θαη λα επηθεληξψζεη ηηο πξνζπάζεηέο 

ηνπ ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ θφκκαηνο. Θα ην νλνκάζεη «Πέκπην Κφκκα» θαη ζα είλαη ην πξψην 
θφκκα αξρψλ ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή ηζηνξία. Μέζσ ηνπ δηθνκκαηηζκνχ ν λένο πνιηηηθφο 

http://www.sansimera.gr/almanac/1107
https://el.wikipedia.org/wiki/��������_������������
http://www.sansimera.gr/articles/99
http://www.sansimera.gr/almanac/1603
http://www.sansimera.gr/biographies/229
http://www.sansimera.gr/almanac/1812
http://www.sansimera.gr/almanac/1812
http://www.sansimera.gr/almanac/1812
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ζρεκαηηζκφο πξεζβεχεη ηνλ αζηηθφ εθζπγρξνληζκφ ηεο ρψξαο. 

Σν ζεκαληηθόηεξν επίηεπγκα ηνπ 

Ώδηακθηζβήηεηα , ην ζεκαληηθφηεξν θαηφξζσκα ηνπ Σξηθνχπε ήηαλ ε ''αξρή ηεο δεδεισκελεο''. 

ηελ Βιιάδα ε αξρή ηεο δεδεισκέλεο θαζηεξψζεθε άηππα ην 1875. Δ αξρή ηεο δεδεισκέλεο είλαη 

φξνο ηνπ πληαγκαηηθνχ Αηθαίνπ θαη νξίδεη φηη ε θπβέξλεζε νθείιεη λα έρεη ηε «δεδεισκέλε» 
εκπηζηνζχλε ηεο απφιπηεο πιεηνςεθίαο ησλ ΐνπιεπηψλ.Αηαρξνληθά απηή ε εκπηζηνζχλε δειψλεηαη 
κε ζρεηηθή ςεθνθνξία ηεο ΐνπιήο κεηά απφ θάζε ζρεκαηηζκφ λέαο θπβέξλεζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

εμαζθαιίδεηαη ε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε ηεο θπβέξλεζεο, ε νπνία ζπλήζσο, ζε αληίζεζε κε ην 
Κνηλνβνχιην, δελ εθιέγεηαη απεπζείαο απφ ηνλ ιαφ, αιιά δηνξίδεηαη απφ ηνλ αλψηαην άξρνληα ηεο 

ρψξαο. 

Ώπαηηψλ σο απαξαίηεηνλ πξνζφλ ησλ θαινπκέλσλ παξ'εκνχ εηο ηελ θπβέξλεζηλ ηνπ ηφπνπ ηελ δεδεισκέλελ 

πξνο απηνχο εκπηζηνζχλελ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ έζλνπο, απεθδέρνκαη ίλα ε ΐνπιή θαζηζηά 

εθηθηήλ ηελ χπαξμηλ ηνπ πξνζφληνο ηνχηνπ νπ άλεπ απνβαίλεη αδχλαηνο ε ελαξκφληνο ιεηηνπξγία ηνπ 

πνιηηεχκαηνο. 

—Γεψξγηνο Ώ  ́ηεο Βιιάδαοζηνλ Λφγν ηνπ Θξφλνπ ηνπ 1875 

ια μεθίλεζαλ φηαλ ην 1874, κέζα ζε θιίκα πνιηηηθήο απζαηξεζίαο ηεο ηφηε θπβέξλεζεο ηνπ Α. ΐνχιγαξε, κε 

ηα πεξίθεκα ηειηηηθά, έγξαςε ζηελ εθεκεξίδα "Καηξνί" έλα ζαξθαζηηθφ άξζξν κε ηνλ ηίηιν «Σηο πηαίεη», πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζηηο 29 Ενπλίνπ ηνπ 1874, ζην νπνίν θαηήγγεηιε ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο επνρήο, αιιά 

νπζηαζηηθά θαηεγνξνχζε ην ΐαζηιηά, επεηδή κεηά ηελ πηψζε ηνπ Αειεγεψξγε, εμ αηηίαο ησλ Λαπξεσηηθψλ, είρε 

ρξίζεη θπβέξλεζε εθείλε ηνπ ΐνχιγαξε πνπ ήηαλ κεηνςεθίαο. 

πλέρεηα ηεο πνιηηηθήο θαξηέξαο ηνπ 

ηηο 27 Ώπξηιίνπ 1875, ν Υαξίιανο Σξηθνχπεο γίλεηαη γηα πξψηε θνξά πξσζππνπξγφο. Σα επφκελα 20 
ρξφληα ζα είλαη ν θπξίαξρνο ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ, εθπξνζσπψληαο ηελ αλεξρφκελε αζηηθή ηάμε. 
Μεγάινη ηνπ αληίπαινη ζα είλαη αξρηθά ν πνιηηηθφο ηνπ κέληνξαοΏιέμαλδξνο Κνπκνπλδνχξνοθαη ζηε 

ζπλέρεηα ν «ιατθηζηήο»Θεφδσξνο Αειηγηάλλεο, πνπ εθπξνζσπνχζαλ ηα «παιηά ηδάθηα». Ο Υαξίιανο 
Σξηθνχπεο ζα παξακείλεη ζην ηηκφλη ηεο ρψξαο γηα πεξίπνπ 11 ρξφληα, γεγνλφο πνπ ηνλ θαζηζηά έλαλ 

απφ ηνπο καθξνβηφηεξνπο πξσζππνπξγνχο ηεο Βιιάδαο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμνπζίαο ηνπ ζα ζέζεη ζε εθαξκνγή έλα επξχ κεηαξξπζκηζηηθφ πξφγξακκα 
ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο, ηεο θνξνινγίαο θαη ηεο άκπλαο, θαζψο θαη έλα πνιπδάπαλν πξφγξακκα 

έξγσλ ππνδνκήο, ην νπνίν πεξηειάκβαλε, κεηαμχ άιισλ, ηε δεκηνπξγία ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ θαη 
ηε δηάλνημε ηεοδηψξπγαο ηεο Κνξίλζνπ. ηα ζρέδηά ηνπ πεξηιακβαλφηαλ επίζεο ε δεχμε Ρίνπ - 

Ώληηξξίνπ, έλα έξγν πνπ πινπνηήζεθε κφιηο ην 2004.  

Δ πξσηφγνλε νηθνλνκία ηεο επνρήο ηνπ δελ ζα αληέμεη ην θηιφδνμν πξφγξακκα ηνπ Σξηθνχπε. Ο ίδηνο 
ζα πξνθαιέζεη κεγάιε δπζαξέζθεηα ζην ιαφ, ιφγσ ηεο θνξνινγηθήο ηνπ πνιηηηθήο. «Φνξνκπήθηεο» 

θαη «Πεηξέιαηνο» ήηαλ δχν απφ ηα πξνζσλχκηα πνπ ηνπ «θφιιεζε» ν Σχπνο.  

''Γπζηερώο επησρεύζακελ'' 

ηνλ Σξηθνχπε απνδίδεηαη ε θξάζε "δπζηπρψο επησρεχζακελ" ελψπηνλ ηεο ΐνπιήο, ηελ νπνία, φκσο 
νπδέπνηε δηεηχπσζε, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ αλάγλσζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ΐνπιήο.Πέξαλ απηνχ, 
απφ κειέηε ησλ ζηνηρείσλ εθηηκάηαη φηη ε πηψρεπζε ζα είρε απνθεπρζεί, αλ ν βαζηιηάο Γεψξγηνο Ώ΄ 

απνδερφηαλ ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ Υαξηιάνπ Σξηθνχπε γηα ηε ζχλαςε λένπ δαλείνπ γηα ηελ 

https://el.wikipedia.org/wiki/1875
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=������������_������&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/��������_��_���_�������
https://el.wikipedia.org/wiki/1874
https://el.wikipedia.org/wiki/���������_���������
https://el.wikipedia.org/wiki/���������
https://el.wikipedia.org/wiki/������_(���������)
https://el.wikipedia.org/wiki/29_�������
https://el.wikipedia.org/wiki/1874
http://www.sansimera.gr/almanac/2704
http://www.sansimera.gr/biographies/229
http://www.sansimera.gr/biographies/165
http://www.sansimera.gr/articles/115
https://el.wikipedia.org/wiki/��������_������������


6 

 

αληηκεηψπηζε ηνπ ρξένπο. 

Ο Γεψξγηνο δελ δέρηεθε ηελ πξφηαζε ηνπ Σξηθνχπε λα θπξσζεί ε ζχκβαζε ηνπ δαλείνπ - φπσο 
πξνέβιεπε ζρεηηθφο Νφκνο - θαη ηε ζχζηαζε «Σακείνπ Ααλείνπ» κε βαζηιηθφ δηάηαγκα θαη 

αληηπξφηεηλε λα δψζεη ε ΐνπιή εηδηθή εμνπζηνδφηεζε. Πηεδφκελνο απφ ηνλ Σξηθνχπε δήηεζε 
πξνζεζκία 48 σξψλ "γηα λα ζθεθηεί". ην δηάζηεκα απηφ κε θξππηνγξαθηθφ ηειεγξάθεκα πνπ εζηάιε 

ζην Λνλδίλν απφ ηα Ώλάθηνξα δηλφηαλ ε εληνιή λα πνπιήζνπλ ζην ρξεκαηηζηήξην πνιιψλ 
εθαηνκκπξίσλ νκνινγίεο ειιεληθψλ δαλείσλ, πνπ νη ηηκέο ηνπο αλέβαηλαλ θαζεκεξηλά ελ φςεη ηνπ 
λένπ δαλείνπ. Σν αλαθηνξηθφ παηρλίδη νδήγεζε ακέζσο ηνλ Σξηθνχπε ζε παξαίηεζε θαη ηε ρψξα, 

χζηεξα απφ ιίγν, ζηελ πηψρεπζε. 

 

 

Έξγν  

 

 ηελ λνκνζεζία 

 
Σνλ Οθηψβξην ηνπ1867σο ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ ππέγξαςε ζχκθσλν ακπληηθήο ζπλεξγαζίαο 
κε ηνλ εγεκφλα Μηραήι ηεοεξβίαο. 

 
Σν Μάξηην ηνπ 1880 κε πξφηαζή ηνπ θαηαξγήζεθε νθφξνοηεοδεθάηεοζηαδεκεηξηαθάπξντφληα 
θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ην θφξν επί ησλ αξνηξηψλησλ θηελψλ. Βπίζεο κείσζε ηεζηξαηησηηθή 

ζεηείαζε έλαέηνοαληί ηξηψλ πνπ ήηαλ κέρξη ηφηε.  
 

Θέζπηζε λφκνπο γηα πξνζφληα, κνληκφηεηα θαη πξναγσγή δεκνζίσλ ππαιιήισλ.  
 
ηελ δηαθπβέξλεζή ηνπ (1886-1890) κείσζε ηνλ αξηζκφ ησλ βνπιεπηψλ απφ 240 ζε 150 (ην 

θαηψηαην φξην πνπ πξνέβιεπε ηφηε ην χληαγκα)  

 

 Αεκφζηα έξγα 
 
Με ηελ θπβέξλεζε πνπ ζπγθξφηεζε ην Μάξηην ηνπ 1882 αλαδηνξγάλσζε ηελ αζηπλνκία, 

ηελ αγξνθπιαθή θαη ηε ηξαηησηηθή ρνιή Βπειπίδσλ.  
 

Ώπνθάζηζε ηελ απνμήξαλζε ηεο ιίκλεο ΚσπαΎδαο θαη ηε δεκηνπξγία ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ. 
Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη, ελψ ην 1882 ππήξραλ ζε ιεηηνπξγία κφλν 9 
πεξίπνπρηιηφκεηξα ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο πνπ ζπλέδεαλ ηελ Ώζήλα (Θεζείν) κε 

ην επίλεηφ ηεο, ηνλ Πεηξαηά, ην 1893 ιεηηνπξγνχζαλ 914 ρηιηφκεηξα ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ 
θαη άιια 490 ήηαλ ππφ θαηαζθεπή. Γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ πήξε δχν κεγάια δάλεηα 

θαη επέβαιε θνξνινγία ζηνλ θαπλφ θαη ην θξαζί. 
 
Δ δηάλνημε ηεο Αηψξπγαο ηεο Κνξίλζνπ επεηεχρζε ράξε ζηνλ Σξηθνχπε, ν νπνίνο θαη ηελ 

εγθαηλίαζε ην 1893. Βπίζεο έδσζε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ αλάπηπμε ηεο  παηδείαο. 
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Σν ''άδνμν΄΄ ηέινο  

Ο Υαξίιανο Σξηθνχπεο άθεζε ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή ζην γαιιηθφ ζέξεηξν ζηηο30 Μαξηίνπ1896, ηελ 
ψξα πνπ ε ειιεληθή πξσηεχνπζα θηινμελνχζε ηνπο Ώ' Οιπκπηαθνχο Ώγψλεο. Δ ζνξφο ηνπ έθηαζε 

ζηνλ Πεηξαηά ζηηο9 Ώπξηιίνπθαη εθηέζεθε ζε ιατθφ πξνζθχλεκα ζην λαφ ηεο Γσνδφρνπ Πεγήο. Βηάθε 
ρσξίο επηζεκφηεηεο, φπσο ην είρε δεηήζεη, ζηνλ νηθνγελεηαθφ ηάθν ησλ Σξηθνχπεδσλ ζην Ώ' 

Νεθξνηαθείν Ώζελψλ.  

 

Εσάλλεο Καπνδίζηξηαο 

Έιιελαο πνιηηηθφο θαη δηπισκάηεο. Αηεηέιεζε Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ ηεο Ρσζίαο θαη πξψηνο 
Κπβεξλήηεο ηνπ αλεμάξηεηνπ Βιιεληθνχ Κξάηνπο, ην νπνίν ίδξπζε εθ ζεκειίσλ θαη κε ηελ πξνζσπηθή 

ηνπ πεξηνπζία. 

Γελλήζεθε ζηελ Κέξθπξα ζηηο 11 Φεβξνπαξίνπ 1776 ηελ 
πεξίνδν ηεο Βλεηνθξαηίαο. Ο παηέξαο ηνπ Ώληψληνο - Μαξία 

θαηαγφηαλ απφ νηθνγέλεηα επγελψλ, θαζψο έλαο απφ ηνπο 
πξφγνλνχο ηνπ είρε ιάβεη ηνλ ηίηιν ηνπ Κφκε απφ ηνλ Ανχθα 

ηεο αβνΎαο Κάξνιν Βκκαλνπήι ηνλ ΐ'. Ο ηίηινο εηζήρζε ζηε 
«Υξπζή ΐίβιν» (Libro d' Oro) ησλ επγελψλ ηεο Κέξθπξαο ην 
1679 θαη έιθεη ηελ θαηαγσγή ηνπ απφ ην αθξσηήξην Ίζηξηα ηεο 

Ώδξηαηηθήο, ην ζεκεξηλφ Κφπεξ ηεο ινβελίαο. Δ νηθνγέλεηα 
ηεο κεηέξαο ηνπ Αηακαληίλαο (Ώδακαληίαο) Γνλέκε, ήηαλ 

επίζεο εγγεγξακκέλε ζηε «Υξπζή ΐίβιν» απφ ην 1606. 

Ο λεαξφο Εσάλλεο ζπνχδαζε ηαηξηθή, θηινζνθία θαη λνκηθά 
ζην Παλεπηζηήκην ηεο Παηαβίαο (Πάληνβα) ηεο Εηαιίαο. Σν 

1797 εγθαηαζηάζεθε ζηε γελέηεηξά ηνπ Κέξθπξα θαη άζθεζε 
ην επάγγεικα ηνπ ηαηξνχ - ρεηξνχξγνπ. Αχν ρξφληα αξγφηεξα, 

φηαλ ε Ρσζία θαη ε Σνπξθία θαηέιαβαλ γηα ιίγν ηα Βπηάλεζα, 
ηνπ αλαηέζεθε ε δηνίθεζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ λνζνθνκείνπ.  

Σν 1801 ηα Βπηάλεζα απηνλνκνχληαη θαη ν Εσάλλεο 

Καπνδίζηξηαο γίλεηαη έλαο απφ ηνπο δχν δηνηθεηέο ηεο Ενλίνπ Πνιηηείαο, ζε ειηθία 25 εηψλ. Υάξε ζηελ 
πνιηηηθή ηνπ νμπδέξθεηα θαη πεηζψ απέηξεςε ηελ εμέγεξζε ηεο Κεθαιινληάο, πνπ ζα είρε απξφβιεπηεο 

ζπλέπεηεο ζηε ζπλνρή ηνπ λεφηεπθηεο πνιηηείαο. Έδεημε επαηζζεζία θαη πξνζνρή ζηηο αλεζπρίεο ησλ 
Βπηαλεζίσλ θαη πήξε πξσηνβνπιίεο γηα ηε αλαζεψξεζε επί ην δεκνθξαηηθφηεξν ηνπ επηαλεζηαθνχ 
ζπληάγκαηνο, πνπ είραλ επηβάιεη Ρψζνη θαη Σνχξθνη ππφ ηνλ ηίηιν «ΐπδαληηλφ χληαγκα».  

Ώπνηέιεζκα ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ Καπνδίζηξηα ήηαλ ε ςήθηζε ελφο πην θηιειεχζεξνπ θαη 
δεκνθξαηηθνχ ζπληάγκαηνο ην 1803. Οη κεγάιεο δπλάκεηο ζνξπβήζεθαλ θη έζηεηιαλ ηνλ Γεψξγην 

Μνηζελίγν, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ επηπιήμεη. ηαλ, φκσο, ν εθπξφζσπφο ηνπο ζπλαληήζεθε καδί ηνπ, 
εληππσζηάζηεθε απφ ηελ πνιηηηθή θαη εζηθή ζπγθξφηεζε ηνπ αλδξφο. Ο Καπνδίζηξηαο δηνξίζηεθε 
νκφθσλα απφ ηε Γεξνπζίαηεο Ενλίνπ Πνιηηείαο, Γξακκαηέαο ηεο Βπηθξαηείαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεηείαο ηνπ αλαδηνξγάλσζε ηε δεκφζηα δηνίθεζε, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε. 

Σνλ Εαλνπάξην 1809 ν Καπνδίζηξηαο εηζήιζε ζηε δηπισκαηηθή ππεξεζία ηεο Ρσζίαο, θαηφπηλ 

πξνζθιήζεσο ηνπ Σζάξνπ Ώιέμαλδξνπ Ώ'. Σν 1813, δηνξίζηεθε εθπξφζσπνο ηεο Ρσζίαο ζηελ 
Βιβεηία, ζηελ πξψηε ηνπ κεγάιε απνζηνιή, κε ζθνπφ λα ζπλεηζθέξεη ζηελ απαιιαγή ηεο απφ ηελ 
επηξξνή ηνπ Ναπνιένληα. Έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελφηεηα, αλεμαξηεζία θαη ηελ νπδεηεξφηεηα 
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ηεο Βιβεηίαο θαη ζπλεηζέθεξε ηα κέγηζηα ζην ειβεηηθφ ζχληαγκα, πνπ πξνέβιεπε 19 απηφλνκα 
θξαηίδηα (θαληφληα) σο ζπζηαηηθά κέιε ηεο ειβεηηθήο νκνζπνλδίαο. 

πκκεηείρε ζην πλέδξην ηεο ΐηέλλεο, πνπ έζεζε ηηο βάζεηο ηεο «Εεξάο πκκαρίαο», σο κέινο ηεο 

ξσζηθήο αληηπξνζσπίαο, απνηειψληαο ην θηιειεχζεξν αληίβαξν ζηελ αληηδξαζηηθή πνιηηηθή ηνπ 
απζηξηαθνχ πξίγθηπα Μέηεξληρ. Πέηπρε ηελ εμνπδεηέξσζε ηεο απζηξηαθήο επηξξνήο, ηελ αθεξαηφηεηα 

ηεο Γαιιίαο ππφ ΐνπξβφλν κνλάξρε, κεηά ηελ πηψζε ηνπ Ναπνιένληα, θαζψο θαη ηε δηεζλή 
νπδεηεξφηεηα ηεο Βιβεηίαο, ππφ ηελ εγγχεζε ησλ Μεγάισλ Απλάκεσλ. 

Μεηά ηηο κεγάιεο ηνπ δηπισκαηηθέο επηηπρίεο, ν Σζάξνο ηνλ έρξηζε Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ ηεο Ρσζηθήο 

Ώπηνθξαηνξίαο απφ ην 1816 έσο ην 1822. Ο Καπνδίζηξηαο, φκσο, δελ μέραζε ηε γελέηεηξά ηνπ θαη ηα 
Βπηάλεζα, πνπ είραλ πεξάζεη θάησ απφ ηνλ αζθπθηηθφ έιεγρν ηεο Μεγάιεο ΐξεηαλίαο. Σν 1819 

κεηέβε ζην Λνλδίλν θαη πξνζπάζεζε καηαίσο λα πείζεη ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε λα κεηξηάζεη ην 
απηαξρηθφ θαζεζηψο πνπ είρε επηβάιεη ζηα Εφληα Νεζηά. 

Με ηελ έλαξμε ηεο Βιιεληθήο Βπαλάζηαζεο, ππνρξεψζεθε λα εγθαηαιείςεη ην αμίσκά ηνπ, θαζψο είρε 

δηαθσλήζεη αλνηρηά κε ηνλ ηζάξν Ώιέμαλδξν, πνπ θαηαδίθαδε θάζε επαλαζηαηηθή θίλεζε ζηελ 
Βπξψπε, πηζηφο ζηηο απνθάζεηο ηεο Εεξάο πκκαρίαο. Σν 1822 εγθαηαζηάζεθε ζηε Γελεχε ηεο 

Βιβεηίαο, φπνπ έραηξε ππφιεςεο γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηε δεκηνπξγία ηεο Βιβεηηθήο Οκνζπνλδίαο, 
ιακβάλνληαο ηνλ ηίηιν ηνπ επίηηκνπ πνιίηε. Παξέκεηλε εθεί έσο ην 1827, βνεζψληαο πνηθηινηξφπσο ην 
επαλαζηαηεκέλν έζλνο. 

ηηο 30 Μαξηίνπ1827 ε Βζλνζπλέιεπζε ηεο Σξνηδήλαο ηνλ εμέιεμε Κπβεξλήηε ηνπ λενζχζηαηνπ 
Βιιεληθνχ Κξάηνπο, ζε κία πεξίνδν πνπ ε Βπαλάζηαζε θαξθηλνβαηνχζε. Έπεηηα απφ επίπνλεο 

δηαβνπιεχζεηο ζηηο επξσπατθέο πξσηεχνπζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο ππνζηήξημεο γηα ην 
ειιεληθφ θξάηνο, έθηαζε ζην Ναχπιην ζηηο 7 Εαλνπαξίνπ1828, γελφκελνο δεθηφο κε δεησθξαπγέο θαη 
ελζνπζηψδεηο εθδειψζεηο απφ ηνλ ιαφ. Αχν εκέξεο αξγφηεξα κεηέβε ζηελ Ώίγηλα, ε νπνία είρε θξηζεί 

θαηαιιεινηέξα απφ ην Ναχπιην σο πξνζσξηλή έδξα ηεο Κπβέξλεζεο. 

Δ πξψηε επαθή ηνπ κε ηελ επεηξσηηθή Βιιάδα ππήξμε απνθαξδησηηθή, ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο πνπ 

επηθξαηνχζε ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ. Οη αληηπαιφηεηεο πνπ είραλ πξνθχςεη κεηαμχ ησλ θαηξηψλ θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο δελ είραλ θνπάζεη, ελψ ε ρψξα είρε θαηαζηξαθεί θαη ε νηθνλνκία ηεο 
ηεινχζε ππφ πηψρεπζε. 

Ο Καπνδίζηξηαο εθιήζε λα θπβεξλήζεη κε βάζε ην Αεκνθξαηηθφ χληαγκα ηεο Σξνηδήλαο, αιιά σο 
νπαδφο ηεο πεθσηηζκέλεο δεζπνηείαο πίζηεπε φηη ηα πληάγκαηα θαη ηα Κνηλνβνπιεπηηθά ψκαηα 

ήζαλ πξφσξα γηα ην αζχζηαην αθφκα θξάηνο. Πξέζβεπε εηο ηελ αξρή ηνπ ελφο αλδξφο, έζησ θαη ππφ 
πξνζεζκία. ηηο 18 Εαλνπαξίνπ1828 πέηπρε ςήθηζκα ηεο ΐνπιήο πεξί αλαζηνιήο ηνπ πληάγκαηνο. 
Έηζη, θαηέζηε ε κνλαδηθή πεγή εμνπζίαο, ζπλεπηθνπξνχκελνο απφ ην Παλειιήληνλ, έλα 

ζπκβνπιεπηηθφ ζψκα απνηεινχκελν απφ 27 κέιε. ηε ζχγθιεζε κηαο λέαο Βζλνζπλέιεπζεο ζην 
άκεζν κέιινλ παξαπεκπφηαλ ε ςήθηζε ηνπ λένπ πληάγκαηνο. Ο Καπνδίζηξηαο εγθαηλίαζε ηελ 

πεξίνδν ηεο απνιπηαξρίαο, ε νπνία δηαηεξήζεθε κέρξη ην χληαγκα ηνπ 1843.  

Ο λένο Κπβεξλήηεο έζεζε σο ζηφρν λα βάιεη ηέινο ζηηο εκθχιηεο δηακάρεο θαη επηδφζεθε ακέζσο ζην 
έξγν ηεο δεκηνπξγίαο Κξάηνπο εθ ηνπ κεδελφο, επηδεηθλχνληαο αμηνδήιεπηε δξαζηεξηφηεηα. Ίδξπζε 

ηελ Βζληθή Υξεκαηηζηηθή Σξάπεδακε ηε βνήζεηα ηνπ θίινπ ηνπ ειβεηνχ ηξαπεδίηε Βυλάξδνπ, ε νπνία 
δελ επδνθίκεζε γηα πνιχ. Ρχζκηζε ην λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα, θαζφηη αθφκε θπθινθνξνχζαλ ηνπξθηθά 

θαη μέλα λνκίζκαηα εληφο ηεο επηθξάηεηαο. ηηο 28 Ενπιίνπ1828 θαζηέξσζε σο εζληθή λνκηζκαηηθή 
κνλάδα ηνλ Φνίληθα θαη ίδξπζε Βζληθφ Ννκηζκαηνθνπείν. ηηο 24 επηεκβξίνπηνπ ίδηνπ ρξφλνπ 
νξγάλσζε θαη ηελ πξψηε ηαρπδξνκηθή ππεξεζία.  
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Βξρφκελνο ζην Ναχπιην, ν Καπνδίζηξηαο βξήθε ηελ Βιιάδα ρσξίο δηθαζηηθή νξγάλσζε. Γλσξίδνληαο 
φηη ε απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο απνηειεί ζεκέιην γηα ηε δεκηνπξγία κηαο επλνκνχκελεο πνιηηείαο, 
ελδηαθέξζεθε πξνζσπηθά γηα ηε δεκηνπξγία δηθαζηεξίσλ θαη ηε ζηειέρσζή ηνπο κε ην θαηάιιειν 

πξνζσπηθφ. Οξγάλσζε, αθφκε, ηε δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο θαη ίδξπζε ηαηηζηηθή Τπεξεζία, ε νπνία 
δηελήξγεζε ηελ πξψηε απνγξαθή.  

Ώλαδηνξγάλσζε ηηο έλνπιεο δπλάκεηο ππφ εληαία δηνίθεζε, πεηπραίλνληαο αθελφο λα θαηαπνιεκήζεη ην 
θαηεζηεκέλν ησλ νπιαξρεγψλ θαη αθεηέξνπ λα παξεκπνδίζεη ηελ Οζσκαληθή πξνέιαζε, φπσο έδεημε 
ε Μάρε ηεο Πέηξαο, φπνπ ν ειιεληθφο ζηξαηφο εκθαλίζζεθε πεηζαξρεκέλνο θαη ζπγθξνηεκέλνο ζηελ 

ηειεπηαία κάρε ηνπ Ώγψλα. Ο Καπνδίζηξηαο αληηκεηψπηζε επηηπρψο ηελ πεηξαηεία, αλαζέηνληαο ζηνλ 
λαχαξρν Μηανχιεηελ θαηαζηνιή ηεο. Βθάξκνζε ηελ πξαθηηθή ηεο απνκφλσζεο (θαξαληίλαο) ησλ 

θνηλνηήησλ πνπ πιήηηνληαλ απφ ηηο επηδεκίεο ηνπ ηχθνπ, ηεο εινλνζίαο θαη άιισλ κνιπζκαηηθψλ 
αζζελεηψλ. Πξνζπάζεζε λα αλνηθνδνκήζεη ην θαηεζηξακκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Βιιάδαο, 
ηδξχνληαο πνιιά αιιεινδηδαθηηθά ζρνιεία, θαζψο θαη ην Οξθαλνηξνθείν ηεο Ώίγηλαο. 

Ο Καπνδίζηξηαο ελδηαθέξζεθε απνθαζηζηηθά γηα ηε γεσξγία, πνπ απνηεινχζε ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν 
ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Βηζήγαγε πξψηνο ηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο, κε έλα ηξφπν πνπ έδεηρλε ηε 

βαζεηά ηνπ γλψζε γηα ηνλ ςπρηζκφ ηνπ Έιιελα εθείλεο ηεο επνρήο. Αηέηαμε, ινηπφλ, λα απνζέζνπλ έλα 
θνξηίν κε παηάηεο ζην ιηκάλη ηνπ Ναππιίνπ θαη πξνέηξεςε ηνλ θαζέλα λα πάξεη φζεο ζέιεη. 
πλάληεζε, φκσο, ηελ παγεξή αδηαθνξία ησλ πξσηεπνπζηάλσλ. ηε ζπλέρεηα ηνπνζέηεζε θξνπξνχο 

ζην θνξηίν θαη ακέζσο ζρεδφλ ζην Ναχπιην θπθινθφξεζαλ ςίζπξνη φηη γηα λα θπιάζζεηαη ην θνξηίν 
θάηη ην πνιχηηκν ζα πεξηέρεη. Οη άλζξσπνη καδεχηεθαλ ζην ιηκάλη θαη ινμνθνίηαδαλ ηηο παηάηεο. 

Άξρηζαλ ζηγά-ζηγά λα ηηο θιέβνπλ θάησ απφ ηε κχηε ησλ θξνπξψλ θαη ζην ηέινο έθαλαλ φιεο θηεξά. 
Αελ γλψξηδαλ, φκσο, φηη ν Καπνδίζηξηαο είρε δηαηάμεη ηνπο θξνπξνχο  λα θάλνπλ ηα ζηξαβά κάηηα. Με 
απηή ηελ επθπή θίλεζε, ε παηάηα έγηλε ηφηε κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο δηαηξνθήο ηνπ Έιιελα.  

Οη πνιηηηθέο θηλήζεηο ηνπ Καπνδίζηξηα πξνθάιεζαλ ηε δπζαξέζθεηα, ηφζν ησλ νπαδψλ ηνπ 
ζπληαγκαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, φζν θαη ησλ πξνθξίησλ θαη ησλ λαπηηθψλ. Δ αίγιε πνπ ηνλ πεξηέβαιε 

άξρηζε λα δηαιχεηαη. Δ αδπλακία ηθαλνπνηήζεσο φισλ ησλ αηηεκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
θαζπζηέξεζε δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ, έδσζαλ ηελ αθνξκή γηα ην ζρεκαηηζκφ ηζρπξήο 
αληηπνιίηεπζεο θαηά ηνπ Κπβεξλήηε. Ο Καπνδίζηξηαο  θαηεγνξήζεθε αθφκε φηη αγλφεζε ηε καθξά 

θνηλνηηθή παξάδνζε ηεο ρψξαο θαη ζέιεζε λα κεηαθπηεχζεη απφ ηελ αιινδαπή ζεζκνχο, κε 
πξνζηδηάδνληεο ζηελ ηφηε πξαγκαηηθφηεηα.  

Δ πξψηε δπλακηθή αληηπνιηηεπηηθή ελέξγεηα ήιζε κε ηα ζηαζηαζηηθά θηλήκαηα ηεο Όδξαο ην 1829, 
πνπ επηδίσθαλ ηελ αλαηξνπή ηνπ Καπνδίζηξηα. Γήηεζαλ απφ ηνλ Μηανχιε λα θαηαιάβεη ηνλ 
λαχζηαζκν ηνπ Πφξνπ, πξηλ πξνιάβεη ν δηνηθεηήο ηνπ Καλάξεολα έιζεη ελαληίνλ ηεο Όδξαο. Ο 

Καπνδίζηξηαο παξαθάιεζε ηνλ λαχαξρν Ρίθνξλη λα επηηεζεί θαηά ησλ ζηαζηαζηψλ. Πξάγκαηη, ν ξψζνο 
λαχαξρνο απέθιεηζε ην λαχζηαζκν θαη πξν ηνπ θηλδχλνπ λα ζπιιεθζεί ν Μηανχιεο αλαηίλαμε ηε 

θξεγάηα Διιάο θαη ηελ θνξβέηα Όδξα (ηα δχν πην αμηφπινα πινία ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ) θαη δηέθπγε 
ζηελ Όδξα. Δ αληίδξαζε θαηά ηνπ Κπβεξλήηε δηνγθσλφηαλ. Οη Μαληάηεο αξλνχληαλ λα πιεξψζνπλ 
ηνπο θφξνπο πξνο ηελ θεληξηθή εμνπζία θαη ζηαζίαζαλ κε ηε ζεηξά ηνπο.  

Μνηξαία ζηάζεθε ε αληηπαιφηεηα ηνπ Καπνδίζηξηα κε ηνπο Μαπξνκηράιεδεο, ηελ ηζρπξφηεξε 
νηθνγέλεηα ηεο Μάλεο. Ο Καπνδίζηξηαο ζπλ ην ρξφλσ γηλφηαλ φιν θαη πην επεξέζηζηνο θαη δχζπηζηνο 

έλαληη φισλ. Αελ είρε ηελ απαξαίηεηε απηνζπγθξάηεζε θαη ςπρξαηκία, κε ζπλέπεηα ηελ αδηθαηνιφγεηε 
φμπλζε ησλ πξνζσπηθψλ παζψλ. ε απηή ηελ θαηάζηαζε ζα πξέπεη λα απνδνζεί θαη ν ζθιεξφο ηξφπνο 
ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηά ηνπ γεξαηνχ Πεηξφκπεε Μαπξνκηράιε. Ο Καπνδίζηξηαο δηέηαμε ηε ζχιιεςή 

ηνπ θαη ηνλ εγθιεηζκφ ηνπ ζηε θπιαθή. Σνλ αδειθφ ηνπ Κσλζηαληίλν θαη ηνλ πηφ ηνπ Γεψξγην ηνπο 
θξαηνχζε ζην Ναχπιην, φπνπ είρε κεηαθεξζεί ε πξσηεχνπζα ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο. Σν γεγνλφο 

απηφ εμέζξεςε ην κίζνο θαη ηελ αλάγθε εθδίθεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ Μαπξνκηραιαίσλ.  

http://www.sansimera.gr/articles/173
http://www.sansimera.gr/biographies/168
http://www.sansimera.gr/articles/117
http://www.sansimera.gr/biographies/341
http://www.sansimera.gr/biographies/1420
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ηηο 5:35 ην πξσί ηεο 27εο επηεκβξίνπ1831 ν Εσάλλεο Καπνδίζηξηαο δέρζεθε δνινθνληθή επίζεζε 
απφ ηνλ Κσλζηαληίλν θαη ηνλ Γεψξγην Μαπξνκηράιε έμσ απφ ηελ εθθιεζία ηνπ Ώγίνπ ππξίδσλα, 
φπνπ κεηέβαηλε γηα λα εθθιεζηαζζεί θαη έπεζε λεθξφο. Ο κφλνο πνπ ηνλ ζπλφδεπε ήηαλ ν κνλφρεηξαο 

ζσκαηνθχιαθάο ηνπ, νλφκαηη Κνθθψλεο. 

Ο Κσλζηαληίλνο Μαπξνκηράιεο εθνλεχζε επί ηφπνπ απφ ηνπο πξνζηξέμαληεο, νη νπνίνη 

θπξηνιεθηηθψο ηνλ ιπληζάξηζαλ. Ο Γεψξγηνο Μαπξνκηράιεο δήηεζε πξνζηαζία ζηε Γαιιηθή 
Πξεζβεία. Καηφπηλ επηκφλνπ απαηηήζεσο ηνπ ζπγθεληξσκέλνπ πιήζνπο, πνπ απείιεζε φηη ζα θάςεη 
ηελ πξεζβεία, ν αληηπξεζβεπηήο βαξφλνο Ρνπάλ ηνλ παξέδσζε ζηηο αξρέο. Ο Γεψξγηνο Μαπξνκηράιεο 

θαηαδηθάζζεθε ζε ζάλαην απφ ζηξαηνδηθείν θαη εζαλαηψζε δηα ηoπθεθηζκνχ ην πξσί ηεο 10εο 
Οθησβξίνπ1831. 

ηε ζέζε ηνπ δνινθνλεκέλνπ Εσάλλε Καπνδίζηξηα δηνξίζηεθε γηα κηθξφ δηάζηεκα ν αδεξθφο ηνπ 
Ώπγνπζηίλνο. Δ ρψξα είρε βπζηζηεί ζην ράνο θαη ηελ αλαξρία θαη νη Πξνζηάηηδεο Απλάκεηο βξήθαλ ηελ 
επθαηξία λα εγθαζηδξχζνπλ βαζηιεία, θνβνχκελεο ηελ επηθξάηεζε ελφο θηιειεχζεξνπ θηλήκαηνο. 

Δ ειιεληθή πνιηηεία ηίκεζε ηνλ Κπβεξλήηε, δίλνληαο ην φλνκά ηνπ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο θαη 
ηδξχκαηα, φπσο ζην Παλεπηζηήκην Ώζελψλ, ν επίζεκνο ηίηινο ηνπ νπνίνπ είλαη Βζληθφ θαη 

Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Ώθφκε, ν Εσάλλεο Καπνδίζηξηαο απεηθνλίδεηαη ζην θέξκα ησλ 
20 ιεπηψλ ηεο ειιεληθήο έθδνζεο ηνπ επξψ, ελψ ην ζρέδην δηνηθεηηθήο αλαδηνξγάλσζεο ηεο ρψξαο 
πνπ εηζεγήζεθε ε θπβέξλεζε εκίηε έιαβε ην φλνκά ηνπ («Πξφγξακκα Ε. Καπνδίζηξηαο»)  

 

Φηιαλζξσπηθά ηδξύκαηα 

ηελ Βιιάδα ε ιέμε «θηιαλζξσπία» είλαη κηα ηδηαίηεξα θνξηηζκέλε έλλνηα. Δ ηδησηηθή πξσηνβνπιία ζην πεδίν 

ηεο θνηλσθεινχο δξάζεο είρε ζπλδεζεί ζην παξειζφλ θαηά πνιχ κε ηηο πξάμεηο ησλ κεγάισλ εζληθψλ 

επεξγεηψλ, ελψ ζήκεξα ηε δξάζε απηή εληζρχνπλ αθφκε νξγαλσκέλα ζχλνια θαη κεζναζηνί.   

Δ πξνζθνξά ηεο Βθθιεζίαο ζηελ θνηλσλία είλαη επίζεο ζεκαληηθή. χκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία γηα ην έηνο 

2012, ε Εεξά Ώξρηεπηζθνπή Ώζελψλ θαη νη Εεξέο Μεηξνπφιεηο ηεο Βθθιεζίαο ηεο Βιιάδνο δαπάλεζαλ 106 

εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηε ζπληήξεζε γηα θηιαλζξσπηθνχο θαη θνηλσληθνχο ζθνπνχο.  

ζνλ αθνξά θηιαλζξσπηθνχο νξγαληζκνχο πνπ δξνπλ ζήκεξα επεξγεηηθά είλαη κεηαμχ άιισλ ηα: 

 PRAKSIS, κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε κε πεδίν δξάζεο ηελ πξνζηαζία θνηλσληθά εππαζψλ 

νκάδσλ θαη ηελ άκεζε θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ απνθιεηζκνχ ηνπο, 
κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ αλζξσπηζηηθήο θαη ηαηξηθήο δξάζεο. 

 Άγηνη Αλάξγπξνη, χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ Ννεηηθά Τζηεξνχλησλ Ώηφκσλ 

 Κάλε Μηα Δπρή, εθπιεξψλεη ηηο πην βαζηέο επηζπκίεο παηδηψλ απφ 3 έσο 18 ρξνλψλ, πνπ 

πάζρνπλ απφ ζνβαξέο αξξψζηηεο απεηιεηηθέο γηα ηε δσή ηνπο.  

 Σν ρακόγειν ηνπ παηδηνύ 

 Υαηδεθπξηάθεην Ίδξπκα Παηδηθήο Πξνζηαζίαο, κε ζθνπφ ηελ πεξίζαιςε νξθαλψλ θαη 
απφξσλ θνξηηζηψλ. 

Βκείο κέζα απφ ην επξχ θάζκα αλάινγσλ ηδξπκάησλ θαη νξγαληζκψλ  επηιέμακε λα εκβαζχλνπκε ζην έξγν θαη 

ηελ πξνζθνξά ηνπ ηδξχκαηνο Λάηζε. 

 

http://www.sansimera.gr/almanac/2709
http://www.sansimera.gr/almanac/1010
http://www.sansimera.gr/almanac/1010
http://www.sansimera.gr/almanac/1010
http://www.sansimera.gr/biographies/233
http://www.sansimera.gr/articles/99
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Ίδξπκα Λάηζε 

 
Σν Κνηλσθειέο Ίδξπκα Εσάλλε . Λάηζε είλαη κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ ηδξχζεθε ην 2005 
κε ζθνπφ ηε ζπλέρηζε ηεο θιεξνλνκηάο θαη ηεο αθνζίσζεο ηνπ Εσάλλε . Λάηζε ζηελ πινπνίεζε 

θνηλσθειψλ έξγσλ.  

Σν Ίδξπκα ζρεδηάδεη, δηαρεηξίδεηαη θαη ρξεκαηνδνηεί πξνγξάκκαηα ηα νπνία θαιχπηνπλ έλα επξχ 

θάζκα ηνκέσλ φπσο ε εθπαίδεπζε, ε επηζηήκε, ε πγεία, ε θνηλσληθή πξφλνηα, ν πνιηηηζκφο θαη ην 
πεξηβάιινλ, αλαπηχζζνληαο ζπλεξγαζίεο κε θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαζψο θαη κε θνκβηθήο 
ζεκαζίαο νξγαληζκνχο ησλ πεδίσλ απηψλ.  

Δ πξνζέγγηζε ηνπ Εδξχκαηνο ζηε δηαδηθαζία ρξεκαηνδφηεζεο ζέηεη σο πξνηεξαηφηεηα ηελ άκεζε 
αλαθνχθηζε ησλ εππαζψλ θνηλσληθά νκάδσλ, ηε βειηίσζε ππνδνκψλ, ηελ ελδπλάκσζε ησλ ΜΚΟ, ηελ 

αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ, ηελ επηβξάβεπζε ηεο αθαδεκατθήο θαη εξεπλεηηθήο  παξαγσγήο θαη 
ηελ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ ηεο Βιιάδαο. 

 

Πξνζθνξά ηνπ ηδξχκαηνο αλά ηνκείο 

 

Γεκόζηα πγεία 

ηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο ην Ίδξπκα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ αλαθαίληζε λνζνθνκεηαθψλ ππνδνκψλ, ηελ 

παξνρή ή θαη αλαβάζκηζε εμεηδηθεπκέλνπ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηελ παξνρή δσξεάλ ππεξεζηψλ ηαηξηθήο 

θξνληίδαο.  

Πξσηαξρηθόο ζηόρνο είλαη λα θαιπθζνύλ ηα πθηζηάκελα θελά εληόο ηνπ πιαηζίνπ ηεο θνηλσληθήο 

ηαηξηθήο, νχησο ψζηε λα κεγηζηνπνηεζνχλ θαη λα αλαβαζκηζηνχλ νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο 

πνπ δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα πγείαο.  

εκαληηθή ππήξμε ε θεηηλή δεκηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Δκεξήζηαο Ννζειείαο ζην Ογθνινγηθφ Ννζνθνκείν 

Ώζελψλ «Ο Άγηνο άββαο», πξνζθέξνληαο ζηνπο πνιίηεο έλα αλζξψπηλν πεξηβάιινλ, άξηηα νξγαλσκέλν θαη 

εμνπιηζκέλν γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο πςεινχ επηπέδνπ. 

 

Δπηζηηηζηηθή αζθάιεηα 

ηνλ ηνκέα επηζηηηζηηθήο αζθάιεηαο ην ίδξπκα επηθεληξψλεηαη ζηελ ππνζηήξημε θαη αλαβάζκηζε ησλ 

δηαύισλ πνπ δηνρεηεύνπλ ην πεξίζζεπκα ηξνθήο ζε σθεινύκελνπο πνπ βξίζθνληαη ζε αλάγθε, ηελ παξνρή 

πγηεηλώλ ζρνιηθώλ γεπκάησλ ζε καζεηέο πξνεξρόκελνπο από νηθνγέλεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πςειή 

επηζηηηζηηθή αλαζθάιεηα θαη ηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ κεραληζκψλ θαη δηθηχσλ δηνρέηεπζεο ηξνθίκσλ 

(δηαηαθηηθέο, δέκαηα, παληνπσιεία) γηα επάισηεο θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ (ειηθησκέλνπο, αλέξγνπο, 

κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο).  

Παξφιν πνπ νη αιπζίδεο εθνδηαζκνχ ηξνθίκσλ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειά θφζηε θαη παξακέλνπλ αθφκα 

αλνηρηά δεηήκαηα αλαθνξηθά κε ηε βησζηκφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ ρνξεγίαο ηξνθίκσλ, έρεη δηαπηζησζεί φηη ε 

βαζηθή ρξεκαηνδφηεζε ζε ζπλδπαζκφ κε γεσγξαθηθά ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ κε θπβεξλεηηθψλ 
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νξγαλψζεσλ, εζεινληψλ, ηδησηηθψλ θνξέσλ θαη θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε δηαθαλείο 

δηαδηθαζίεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνηειέζκαηα κε πνιιαπιαζηαζηηθή αμία. 

 

Παηδηθή πξνζηαζία 

ηελ παηδηθή πξνζηαζία, ην Ίδξπκα επηθεληξψλεηαη ζηελ αλαβάζκηζε θαη αχμεζε ηεο παξνρήο θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ γηα αλειίθνπο θαζψο θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ζηνρεπφκελσλ πξνγξακκάησλ γηα παηδηά πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηδηαίηεξα επάισηεο νκάδεο. 

Σν Ίδξπκα ρξεκαηνδνηεί κεγάιν εχξνο πξσηνβνπιηψλ γηα ηε ζηήξημε παηδηψλ, φπσο: δσξεάλ παηδηαηξηθή 

θιηληθή, πξόγξακκα παξνρήο θαπζίκσλ ζέξκαλζεο γηα νξθαλνηξνθεία, βαζηθέο δαπάλεο γηα μελώλεο 

θηινμελίαο αλειίθσλ θαη θέληξα ζηήξημεο λέσλ ζε θίλδπλν. 

Οη ρξεκαηνδνηήζεηο ζηελ παηδηθή πξνζηαζία θαιχπηνπλ είηε βαζηθέο αλάγθεο, φπσο εκβνιηαζκνχο, ηαηξηθή 

θξνληίδα, ηξνθή, θηινμελία θαη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο, είηε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη αλαςπρήο, φπσο 

παηδηθέο θαηαζθελψζεηο θαη εθπαηδεπηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ 

επάισηα πεξηβάιινληα. 

Πξφζθαηα κάιηζηα εληζρχζεθε ην Κέληξν Φηινμελίαο Άξξσζηνπ Παηδηνχ θαη Οηθνγέλεηαο, Διηαρηίδα. 

 

Αζθάιεηα ζηέγαζεο 

Δ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε ζθνπφ λα βειηησζνχλ καθξνπξφζεζκα νη πξννπηηθέο εμαζθάιηζεο 

ζηέγεο, ε ελίζρπζε πξνγξακκάησλ γηα ηνλ ηδηαηηέξσο επάισην άζηεγν πιεζπζκφ θαη ε αλάπηπμε θνηλσληθά 

ελζσκαησκέλσλ ζηεγαζηηθψλ ιχζεσλ κε πνιιαπιέο ρξήζεηο είλαη ην επίθεληξν ηεο ζεκαηηθήο Ώζθάιεηα 

ηέγαζεο. 

Σν Ίδξπκα ππνζηεξίδεη νξγαληζκνχο κε έδξα ζε πεξηζσξηνπνηεκέλεο ή απνκνλσκέλεο θνηλφηεηεο πνπ 

εξγάδνληαη πξνο φθεινο θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ αηφκσλ. Κχξηνο ζηφρνο είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο 

θνηλσλίαο ζε δεηήκαηα έιιεηςεο ζηέγεο θαη ε ελίζρπζε απνηειεζκαηηθώλ θαη δνθηκαζκέλσλ ιύζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ απαζρόιεζε, ηε κεηαβαηηθή ή ηελ θνηλσληθή ζηέγαζε θαη ηελ απάιεηςε ησλ απεηιώλ θαη 

θηλδύλσλ γηα ηνπο ρξόληα αζηέγνπο. Βπηπιένλ, ην Ίδξπκα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε FEANTSA (European 

Federation of National Organisations Working with the Homeless, Βπξσπατθή Οκνζπνλδία Οξγαλψζεσλ πνπ 

Βξγάδνληαη κε ηνπο Ώζηέγνπο), ζπκκεηέρνληαο, έηζη, ζηελ αληαιιαγή εγρψξηαο θαη δηεζλνχο ηερλνγλσζίαο θαη 

θαιψλ πξαθηηθψλ. 

 

Σξίηε ειηθία 

ηνλ ηνκέα ηεο Σξίηεο Διηθίαο ην Ίδξπκα επηθεληξψλεηαη ζηελ ελίζρπζε πξφζβαζεο ησλ ειηθησκέλσλ ζε 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ηαηξηθή θξνληίδα, ηξνθή θαη αλαςπρή, ηελ πξναγσγή θνηλσληθήο θαη ςπρνινγηθήο 

επεμίαο θαη αζθάιεηαο ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο θαη ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ 

θξνληηζηψλ/ζπλνδψλ/ζπγγελψλ. 

Σν Ίδξπκα ππνζηεξίδεη έξγα πνπ εμππεξεηνχλ ηνλ απμαλφκελν πιεζπζκφ ησλ αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο θαη 

αλαδηνρεηεχνπλ ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ηα άηνκα απηά ζηηο θνηλφηεηέο ηνπο θαη ζηελ 
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θνηλσλία γεληθφηεξα. Βιιεηκκαηηθή παξνρή ππεξεζηψλ, απνπζία δεζκψλ, απνκφλσζε, θνηλσληθά ζηεξεφηππα 

θαη δηαθξίζεηο ζπλζέηνπλ έλα απνηξεπηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο ειηθησκέλνπο, πεξηβάιινλ ην νπνίν επηρεηξνχλ 

λα εμνκαιχλνπλ νη θνξείο πνπ ρξεκαηνδνηνχκε. ην επίθεληξν ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπκε ήδε ρξεκαηνδνηήζεη 

βξίζθνληαη εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα παξνρήο ηξνθίκσλ, ηαηξηθήο θξνληίδαο, αληηκεηώπηζεο ηεο 

άλνηαο θαη ζπλαθώλ δηαηαξαρώλ αιιά θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηφρν έρνπλ λα δξάζνπλ 

πξνιεπηηθά ή αθφκα θαη λα απμήζνπλ ηε δπλαηφηεηα απηνδηάζεζεο ησλ αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο.  

 

Πεξηβάιινλ θαη αεηθόξνο αλάπηπμε 

ηνλ ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο & ΐησζηκφηεηαο ην Ίδξπκα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ αλάδεημε ηεο έλλνηαο ηεο 

κείσζεο ησλ απνβιήησλ θαη ηεο βησζηκόηεηαο θαη ηελ ππνζηήξημε θαηλνηόκσλ, εθαξκνζκέλσλ θαη 

αλζξσπνθεληξηθώλ πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ. 

θνπφο ηνπ Εδξχκαηνο είλαη ε αληηκεηψπηζε ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αληζφηεηαο ζηηο δσέο 

ησλ αλζξψπσλ θαη ε ρξεκαηνδφηεζε νξγαληζκψλ πνπ επελδχνπλ ζε άηνκα θαη θνηλφηεηεο γηα ηε  ζηήξημε ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηε ζεηηθή δξάζε απέλαληη ζηηο πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο. Βπίζεο, ελδηαθέξεηαη γηα έξγα 

πνπ αλαδεηθλχνπλ θαη αληηκεησπίδνπλ επηβιαβείο πεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο ζε φια ηα επίπεδα, ζε αγξνηηθέο 

θαη αζηηθέο πεξηνρέο θαη ππνζηεξίδεη έξγα πνπ ακβιχλνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο 

κφιπλζεο, θαη εηδηθά φζα εκπεξηέρνπλ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή απνηίκεζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο γηα ηε κείσζε ηεο έιιεηςεο θαπζίκσλ. Σέινο, ππνζηεξίδνληαη πξσηνβνπιίεο πνπ 

ελζαξξχλνπλ ηελ ελαζρφιεζε ησλ αηφκσλ κε ηε θχζε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο.  

 

Δθπαίδεπζε  

Δ ππνζηήξημε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ κέζα απφ κεκνλσκέλεο ρξεκαηνδνηήζεηο, θαζψο θαη κέζα 

απφ εηδηθά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα, απνηειεί θνξκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Εδξχκαηνο. 

 Τιηθνηερληθή ππνζηήξημε ζρνιείσλ 

 Βλίζρπζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε κείδνλνο ζεκαζίαο  ζέκαηα φπσο ην πεξηβάιινλ 

 Πξαγκαηνπνίεζε ζεκηλαξίσλ, θπξίσο φζνλ αθνξά ηε Αεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

 Παξνρή ππνηξνθηψλ. Βηδηθφηεξα, απφ ην 2012, ην Κνηλσθειέο Ίδξπκα Εσάλλε . Λάηζε 

αλέιαβε ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ ππνηξνθηψλ, 
ζπλερίδνληαο κηα δξάζε πνπ μεθίλεζε ην 1967. Μέρξη ζήκεξα, κέζσ ησλ ππνηξνθηψλ έρνπλ 
ρξεκαηνδνηεζεί πεξίπνπ 2.000 πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο. 

 

Δπηζηήκε 

Πέξα απφ ηηο κεκνλσκέλεο ρξεκαηνδνηήζεηο θαη αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ πνπ δηαθαίλνληαη ζηελ ειιεληθή 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ην Ίδξπκα ζρεδηάδεη θαη δηακνξθψλεη εηδηθά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηε 

ζπζηεκαηνπνηεκέλε ζπλεηζθνξά ζην εξεπλεηηθφ θαη αθαδεκατθφ γίγλεζζαη ηεο ρψξαο. Σα πξνγξάκκαηα απηά 

απεπζχλνληαη ζε παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά θέληξα, επηζηεκνληθά ζσκαηεία θαη ελ γέλεη θνξείο ζρεηηθνχο κε 

ηελ έξεπλα. ην πιαίζην απηφ ην Ίδξπκα δεκνζηεχεη, εηεζίσο, δεκφζηεο πξνζθιήζεηο κε ζηνρεπφκελν 

ραξαθηήξα. 
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Σν Ίδξπκα Εσάλλε . Λάηζε έρεη εληάμεη ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ηε ρξεκαηνδφηεζε επηζηεκνληθψλ κειεηψλ 

ρξνληθήο δηάξθεηαο ελφο έηνπο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο "Δπηζηεκνληθέο Μειέηεο". Δ πξσηνβνπιία απηή ηνπ 

Εδξχκαηνο έρεη σο θεληξηθφ ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Βιιάδα ζε έλα επξχ 

θάζκα γλσζηηθψλ πεδίσλ θαη ηελ πξνψζεζε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη 

εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ηεο Βιιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ.  

Οη κειέηεο απηέο αθνξνχλ: 

 Κνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο  

 Θεηηθέο  επηζηήκεο 

 Βπηζηήκεο  ηεο δσήο 

Πξφζθαηε ρξεκαηνδφηεζε:  Βξεπλεηηθφ έξγν γηα ην ξφιν ηεο ελεξγεηαθήο θηψρεηαο ζηηο αλαδπφκελεο ρψξν-

θνηλσληθέο αληζφηεηεο ζηελ Ώζήλα, ζην πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

 

Πνιηηηζκόο 

Σν Ίδξπκα, κέζσ ησλ ρξεκαηνδνηήζεψλ ηνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ, εληζρχεη ηελ αλάδεημε ηνπ 

πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο ηεο ρψξαο θαη ηε ζηήξημε ζεζκψλ θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο. 

Ώπφ ην 1997, κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Οκίινπ Λάηζε θαη ηνπ Σξαπεδηθνχ Οκίινπ Eurobank θαη ελ ζπλερεία 

ηνπ Κνηλσθεινχο Εδξχκαηνο Εσάλλε . Λάηζε, εθδίδεηαη θάζε ρξφλν ηφκνο αθηεξσκέλνο ζε έλα αξραηνινγηθφ 

κνπζείν ηεο ρψξαο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο ζεηξάο ιεπθσκάησλ πνπ, κε ηελ επηζηεκνληθή εγθπξφηεηα θαη 

ηελ αηζζεηηθή ηνπο πξνζέγγηζε, ζπκβάιινπλ ζηε βαζχηεξε γλψζε θαη θαηαλφεζε ησλ επηκέξνπο ζειίδσλ ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. ΐηβιία πνπ έρνπλ εθδνζεί κεηαμχ άιισλ αλαθέξνληαη ζηηο Μπθήλεο, ην 

κνπζείν ηεο Ώθξνπφιεσο, ην αξραηνινγηθφ κνπζείν Θεβψλ θηι. 

 

εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη παξάκεηξν ηνπ θνηλσθειέο έξγνπ ηνπ ηδξχκαηνο Λάηζε απνηειεί ην 

πξφγξακκα «ηνρεπόκελεο Πξσηνβνπιίεο».  

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο θξίζηκεο θνηλσληθέο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα αηηήκαηα πνπ δέρεηαη ην Ίδξπκα, 

ζηνρεπφκελεο πξσηνβνπιίεο πινπνηνχληαη κε ζηφρν: 

1)Σνλ πνιιαπιαζηαζηηθφ αληίθηππν πξνο φθεινο κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο νκάδαο (θπιαθηζκέλνη/ 

ρξήζηεο λαξθσηηθψλ/ αζπλφδεπηα αλήιηθα) ή ηελ αληηκεηψπηζε ελφο εληνπηζκέλνπ θνηλσληθνχ πξνβιήκαηνο 

(νηθνγελεηαθή θηψρεηα/ αλεξγία/ λνζνθνκεηαθή αλεπάξθεηα) 

2)Σελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ νξγαληζκψλ/ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη ζην εθάζηνηε πεδίν 

3)Σελ ελίζρπζε ηεο γλψζεο πνπ έρεη ην Ίδξπκα ζε ζεκαηηθέο πεξηνρέο πνπ αιιειεπηθαιχπηνληαη. 

Οη πξσηνβνπιίεο απηέο παξαθνινπζνχληαη θαη αμηνινγνχληαη, δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζηελ αλάπηπμε, 

ηξνπνπνίεζε, παχζε ή αλαβάζκηζή ηνπο κέζα ζε έλα πιαίζην πάληα εζηηαζκέλν ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

αζξνηζηηθήο απνηίκεζεο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ απηέο έρνπλ.
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Έιιελεο πνηεηέο 

ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΓΧΓΟΤ 

Δ Καηεξίλα Γώγνπ (1 Ενπλίνπ1940 - 3 Οθησβξίνπ1993) ήηαλ Βιιελίδα πνηήηξηα θαη εζνπνηφο. 
Ξεθίλεζε απφ κηθξή θαξηέξα ζηελ εζνπνηία αιιά αξγφηεξα ζηξάθεθε ζηελ πνίεζε.[1] 

Χο εζνπνηφο είλαη γλσζηή πεξηζζφηεξν γηα δεπηεξεχνληεο ξφινπο, φπσο ζηελ ηαηλία ην Ξχιν βγήθε 
απφ ηνλ Παξάδεηζν ή ην Μηα ηξειή ηξειή νηθνγέλεηα. Οη ξφινη ηεο ζπλήζσο απεηθφληδαλ αζηείεο θαη 
αλέκειεο γπλαίθεο.[2] Σεο έρεη απνλεκεζεί, ζην Φεζηηβάι Θεζζαινλίθεο, ην ΐξαβείν Ώ΄ Γπλαηθείνπ 

ξφινπ, γηα ηελ ηαηλία Σν βαξχ πεπφλη.[3] 

Χο πνηήηξηα, απφ ηελ άιιε, είλαη γλσζηή γηα ηνλ αληηζπκβαηηθφ θαη ζπλεηξκηθφ ηξφπν γξαθήο ηεο, 
θαζψο θαη ηηο αλαξρηθέο ηεο ηδέεο. Οη ζηίρνη ηεο ήηαλ γεκάηνη νξγή θαη επαλαζηαηηθφηεηα. Σν ζθνηάδη 

ηεο, ν αζπκβίβαζηνο ραξαθηήξαο ηεο θαη ε θινληζκέλε ςπρνινγία ηεο, φκσο, ηελ νδήγεζαλ, ζε ειηθία 
κφιηο 53 εηψλ, ζηελ απηνθηνλία.  

ΐΕΟΓΡΏΦΕΏ  

Δ Καηεξίλα Γψγνπ γελλήζεθε ζηελ Ώζήλα ηελ 1ε Ενπλίνπ, ην 1940, 

μεθηλψληαο κφιηο ζε ειηθία 5 εηψλ, δηάθνξεο παηδηθέο παξαζηάζεηο, 

ραξαθηεξίδνληάο ηελ παηδί-ζαχκα. Παξφια απηά, δελ πέξαζε φκνξθα 

παηδηθά ρξφληα, ειέσ Καηνρήο θαη Βκθπιίνπ Πνιέκνπ. ηελ εθεβεία 

ηεο, ε Καηεξίλα, έκελε κε ηνλ παηέξα ηεο, ν νπνίνο ήηαλ πνιχ 

απζηεξφο απέλαληη ηεο, θαηφπηλ έκεηλε κε ηε κεηέξα ηεο. Ο παηέξαο 

ηεο, πάλησο, αλ θαη απζηεξφο, ηελ ππνζηήξημε πξαγκαηηθά, ζηελ 

επηζπκία ηεο λα αθνινπζήζεη ηελ ππνθξηηηθή. πνχδαζε ζηε ζρνιή 

ηνπ Σάθε Μνπδελίδε, ε νπνία ζεσξνχληαλ κηα απφ ηηο θαιχηεξεο ηεο 

επνρήο. Παξάιιεια ηειείσζε θαη ηε ζρνιή ρνξνχ Πξάηζηθα 

Ενπξνχδε θαη Βαξνχηε.
[5] 

 

ΣΑ ΒΗΒΛΗΑ ΣΖ ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΓΧΓΟΤ 

 

Δλ δσή 

Σξία θιηθ αξηζηεξά, Βθδφζεηο Καζηαληψηε, 1ε έθδνζε 1978 

Μεηαθξάζηεθε ζηα Ώγγιηθά ("Three clicks left") απφ ηνλ Jack Hirschman θαη θπθινθφξεζε ζηελ 

Ώκεξηθή to 1983, απφ ηηο εθδφζεηο "Night Horn Books" ηνπ San Francisco. (Night Horn Books, 495 

Ellis Str., Box 1156, San Francisco, CA 94102)  

 Ηδηψλπκν, Βθδφζεηο Καζηαληψηε, 1ε έθδνζε 1980 
 Σν μχιηλν παιηφ, Βθδφζεηο Καζηαληψηε, ISBN 960-03-0292-8, 1ε έθδνζε 1982 
 Απφληεο, Βθδφζεηο Καζηαληψηε, 1ε έθδνζε 1986 
 Ο κήλαο ησλ παγσκέλσλ ζηαθπιηψλ, Βθδφζεηο Καζηαληψηε, 1ε έθδνζε 1988 
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 Νφζηνο, Βθδφζεηο Ληβάλε, 1ε έθδνζε 1990 - Βθδφζεηο Καζηαληψηε, 2ε έθδνζε 2004 

 

ΜΔΣΑΘΑΝΑΣΗΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΔ 

 

 Με ιέλε Οδχζζεηα, Βθδφζεηο Καζηαληψηε, ISBN 960-03-3227-4, 1ε έθδνζε 2002 

 Νφζηνο, Βθδφζεηο Καζηαληψηε, ISBN 960-03-3796-9, Βπαλέθδνζε 2004 

 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΑΒΑΦΖ 

 

Ο Κσλζηαληίλνο Καβάθεο (Ώιεμάλδξεηα, 29 Ώπξηιίνπ1863 - Ώιεμάλδξεηα, 29 Ώπξηιίνπ1933) είλαη έλαο απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο Έιιελεοπνηεηέο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. Γελλήζεθε θαη έδεζε ζηελ Ώιεμάλδξεηα θαη ζε 

πνηήκαηά ηνπ κηιά γηα απηήλ, γη' απηφ θαη αλαθέξεηαη ζπρλά σο «ν Αιεμαλδξηλφο».
[1][2][3][4]

 Αεκνζίεπζε 

πνηήκαηα, ελψ δεθάδεο άιια παξέκεηλαλ σο πξνζρέδηα. Σα ζεκαληηθφηεξα έξγα ηνπ ηα δεκηνχξγεζε κεηά ηα 

40ά γελέζιηά ηνπ. 

 

Έιιελεο ινγνηέλρλεο 

Γξεγόξηνο Ξελόπνπινο 

Βηζαγσγή 

Ο Γξεγόξηνο Ξελόπνπινο (9 Αεθεκβξίνπ 1867-14 Εαλνπαξίνπ 1951) ήηαλ Γαθπλζηλφο κπζηζηνξηνγξάθνο, 

δεκνζηνγξάθνο θαη ζπγγξαθέαο ζεαηξηθψλ έξγσλ. Αηεηέιεζε αξρηζπληάθηεο ζην ζξπιηθφ πηα πεξηνδηθφ Ζ 

Γηάπιαζηο ησλ Παίδσλ  θαηά ηελ πεξίνδν 1896 - 1948. Καηά ηελ αξρηζπληαμία ηνπ Ξελφπνπινπ ζην πεξηνδηθφ 

ήηαλ θαη ν βαζηθφο ηνπ ζπληάθηεο. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε ππνγξαθή ηνπ αο αζπάδνκαη, Φαίδσλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζε ζηηο επηζηνιέο πνπ ππνηίζεηαη έζηειλε ζην πεξηνδηθφ. Ήηαλ ν ηδξπηήο θαη εθδφηεο ηνπ 

πεξηνδηθνχ Νέα Δζηία, ην νπνίν εθδίδεηαη αθφκα θαη ζήκεξα. Σν 1931 έγηλε αθαδεκατθφο. Μαδί κε 

ηνπο Παιακά, ηθειηαλφ θαη Καδαληδάθε ίδξπζε ηελ Δηαηξεία Διιήλσλ Λνγνηερλψλ, ηεο νπνίαο ήηαλ θαη 

πξψηνο πξφεδξνο (1934-37).  

Οη θαηεγνξίεο ησλ έξγσλ ηνπ 

Ο Ξελφπνπινο έγξαςε κε ηελ ίδηα επηηπρία θαη δξάκαηα θαη θσκσδίεο θπξίσο κε ζέκα ηνλ έξσηα. Σα 

έξγα ηνπ είλαη εζνγξαθίεο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηε δσή κηαο επνρήο ε κηαο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ηνπηθέο 

θαη επνρηθέο ηδηαηηεξφηεηεο παίξλνπλ ζπρλά ηζρχ άγξαθσλ λφκσλ πνπ επηβάιινληαη κέζα απφ ηελ 

θνηλσλία. Σα έξγα ηνπ ηαμηλνκνχληαη είηε ζηε Γάθπλζν είηε ζηελ Ώζήλα θαη ν Ξελφπνπινο έξρεηαη λα 

γεθπξψζεη ην ράζκα κεηαμχ ησλ 2 ρνιψλ, ηεο  Ώζελατθήο θαη ηεο Βπηαλεζηαθήο.  
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Γαθπλζηλά έξγα: ηέιια Βηνιάληε, Ραρήι, Φσηεηλή αξάληε, Ο πνπνιάξνο 

Ώζελατθά: Φνηηεηαί, Φπρνζάββαην, Σν αλζξψπηλν 

Έγξαςε δηήγακαηα,κπζηζηνξήκαηα,κειέηεο,ζεαηξηθά έξγα θαη παηδηθή ινγνηερλία 

Κξηηηθή 

Εδηαηηέξσο αμηφινγε ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ θξηηηθή. ην πεξηνδηθφ Παλαζήλαηα δεκνζίεπζε πιήζνο 

κειεηψλ γηα πνιινχο ζπγγξαθείο, φπσο ηνπο  Ώιέμαλδξν Παπαδηακάληε, Γηάλλε Κακπχζε, Αεκήηξην 

ΐηθέια. Βθείλνο πξσηνπαξνπζίαζε ζην αζελατθφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ ηνλ Κ. Π. Καβάθε, ην 1903.  

 

Αηαθξίζεηο 

 Ώλαθήξπμή ηνπ σο έλαλ απφ ηνπο ηξεηο θνξπθαίνπο πγγξαθείο, Πεδνγξάθνπο θαη Πνηεηέο φισλ ησλ 

επνρψλ. 

 Εδξπηήο θαη Αηεπζπληήο ηνπ Λνγνηερληθνχ Πεξηνδηθνχ <<Νέα Βζηία>> ην 1945.  

 ΐξάβεπζή ηνπ απφ ηελ επίζεκε πνιηηεία κε ην παξάζεκν ηνπ <<Ώξγπξνχ ηαπξνχ ηνπ σηήξνο 

Υξεζηνχ>> ην 1912.  

 ΐξάβεπζή ηνπ απφ ηελ Ώθαδεκία Γξακκάησλ θαη Σερλψλ κε ην <<Ώξηζηείν ησλ Γξακκάησλ θαη ησλ 

Σερλψλ>> ην 1922.  

 ΐξάβεπζή ηνπ απφ ηελ Ώθαδεκία ησλ Ώζελψλ γηα ην Λνγνηερληθφ ηνπ Έξγν ην 1929.  

 Οξθίζηεθε Πξφεδξνο ηνπ Βζληθνχ Θεάηξνπ ην 1931. 

 Βθιέρηεθε σο Σαθηηθφ Μέινο ηεο Ώθαδεκίαο ησλ Ώζελψλ απφ φπνπ θαη πήξε ην βξαβείν ην 1931.  

 Αεκηνπξγία Μνπζείνπ ζηε Γελέηεηξά ηνπ Γάθπλζν κε ην φλνκά ηνπ. 

 Ώλαθήξπμή ηνπ σο έλαλ απφ ηνπο ηξεηο θνξπθαίνπο πγγξαθείο,Πεδνγξάθνπο θαη Πνηεηέο φισλ ησλ 

επνρψλ ηνπ θφζκνπ. 

 Ώλαθήξπμή ηνπ σο έλαο απφ ηνπο εκαληηθφηεξνπο Βθπξνζψπνπο ηνπ Βπξσπατθνχ Ναηνπξαιηζκνχ  

Αλδξέαο Δκπεηξίθνο 

Βηζαγσγή 

Ο Αλδξέαο Δκπεηξίθνο (2 επηεκβξίνπ 1901-3 Ώπγνχζηνπ 1975) ήηαλ 

Έιιελαο πνηεηήο, πεδνγξάθνο, θσηνγξάθνο θαη ςπραλαιπηήο. Γελλεκέλνο 

ζηε Μπξάηια ηεο Ρνπκαλίαο, εγθαηαζηάζεθε ζηελ Βιιάδα ην 1902 θαη αξγφηεξα παξαθνινχζεζε 

καζήκαηα θηινζνθίαο θαη αγγιηθήο θηινινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Ώζελψλ θαη ζην King's College ηνπ 

Λνλδίλνπ. Σελ πεξίνδν 1926-1931 έδεζε ζην Παξίζη, φπνπ ζπλδέζεθε κε ηνλ θχθιν 

ησλ ππεξξεαιηζηψλ θαη αζρνιήζεθε ελεξγά κε ηελ ςπραλάιπζε, θνληά ζηνλ ηδξπηή ηεο 

Φπραλαιπηηθήο Βηαηξείαο ηνπ Παξηζηνχ, Ρελέ Λαθφξγθ. Σν 1931 εγθαηαζηάζεθε νξηζηηθά ζηελ 

Βιιάδα, πξαγκαηνπνηψληαο ηελ πξψηε εκθάληζή ηνπ ζηα ειιεληθά γξάκκαηα ην1935. 

Χο ινγνηέρλεο αλήθεη ζηε Γεληά ηνπ '30 θαη απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εθπξνζψπνπο 
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ηνπ ειιεληθνχππεξξεαιηζκνχ. Ο Βκπεηξίθνο ππήξμε εηζεγεηήο ηνπ ππεξξεαιηζκνχ ζηελ Βιιάδα, 

θαζψο θαη ν πξψηνο πνπ άζθεζε ηελ ςπραλάιπζε ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, αζθψληαο ηελ ςπραλαιπηηθή 

πξαθηηθή θαηά ηελ πεξίνδν 1935-1951. Υαξαθηεξίδεηαη σο έλαο απφ ηνπο θαηεμνρήλ «νξακαηηζηέο 

πνηεηέο», θαηέρνληαο πεξίνπηε ζέζε ζηνλ ειιεληθφ ινγνηερληθφ θαλφλα, παξά ηε δπζπηζηία κε ηελ 

νπνία αληηκεησπίζηεθε αξρηθά ην έξγν ηνπ. Ώπφ ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ μερσξίδεη ε πξψηε πνηεηηθή 

ζπιινγή ηνπ, κε ηίηιν Τςηθάκηλνο, σο ην πξψην ακηγψο ππεξξεαιηζηηθφ θείκελν ζηελ Βιιάδα, ελψ 

αλάκεζα ζηα πεδά έξγα ηνπ δηαθξίλεηαη ην ηνικεξφ εξσηνγξάθεκα Ο Μέγαο Αλαηνιηθφο, πνπ 

πξνθάιεζε αληηδξάζεηο γηα ηελ ειεπζεξνζηνκία θαη ην εξσηηθφ πεξηερφκελφ ηνπ. εκαληηθφ ηκήκα ηνπ 

έξγνπ ηνπ εθδφζεθε κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ.  

Κξηηηθή θαη Ώπνηίκεζε 

Ο Βκπεηξίθνο, φπσο θαη ζπλνιηθά ν ειιεληθφο ππεξξεαιηζκφο, αληηκεηψπηζε γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, εηδηθφηεξα ηε δεθαεηία 1935-45, ζθιεξή θξηηηθή, ζπρλά ζηα φξηα ηνπ ριεπαζκνχ. H έθδνζε 

ηεο Τςηθακίλνπ ζπλνδεχηεθε απφ ζχληνκεο αλαθνξέο ζηνλ ηχπν ηεο επνρήο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο 

βξίζθνληαλ ζηα φξηα ηεο εηξσλείαο. Ο ηξαηήο Μπξηβήιεο, ζηελ πξψηε παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ, ην 

πεξηέγξαςε σο εχζπκν θαη πνιχηηκν βηβιίν ηέξςεσο γηα νηθνγελεηαθέο ζπλαλαζηξνθέο, ελψ αξγφηεξα 

ππήξμε πεξηζζφηεξν εηξσληθφο ζηελ θξηηηθή ηνπ. Μέζα απφ ηελ Τςηθάκηλν, ν Κψζηαο 

Οπξάλεο αλαγλψξηζε ζην πξφζσπν ηνπ Βκπεηξίθνπ ηνλ «πξψην θαη κνλαδηθφ αληηπξφζσπν ηνπ 

ζνπξξεαιηζκνχ ζηελ Βιιάδα», αλαγλσξίδνληαο φκσο ζην έξγν ηνπ, ηελ «παγεξή ιακπξφηεηα ηνπ 

ζηείξνπ θαη ηνπ αλσθεινχο». Έλα ρξφλν αξγφηεξα, ν Κ. Μπαζηηάο αλαθέξζεθε ζην «κνλαδηθφ 

ιεθηηθφ πινχην» θαη θάπνηα «θξαζηηθή κπζηηθφηεηα» ηνπ έξγνπ». πλνιηθά, ε 

Τςηθάκηλνο αληηκεησπίζηεθε ιηγφηεξν σο πνηεηηθφ γεγνλφο θαη πεξηζζφηεξν σο παξαδνμνινγία πνπ 

παξακειήζεθε θαη ζρεδφλ ριεπάζηεθε. Ο ίδηνο ν Βκπεηξίθνο, ζην θξηηηθφ ηνπ θείκελν Νηθφιανο 

Δγγνλφπνπινο ή ην ζαχκα ηνπ Δικπαζάλ  εθθξάζηεθε αξλεηηθά απέλαληη ζηνπο θξηηηθνχο, 

νκνινγψληαο πσο δελ έηξεθε ζπκπάζεηα απέλαληί ηνπο. Μεγάιν κέξνο ηεο πξψηκεο θξηηηθήο πνπ ηνπ 

αζθήζεθε ήηαλ ζπλπθαζκέλε κε ηελ ακήραλε θαη επηθπιαθηηθή ζηάζε απέλαληη ζην ίδην ην θίλεκα 

ηνπ ππεξξεαιηζκνχ. Ο Βκπεηξίθνο ζρνιίαζε ηε ζηάζε απηή, αλαθεξφκελνο ην 1939 ζε επηθπιάμεηο 

«ραξαθηεξηζηηθέο ηεο ιηπνςπρίαο ησλ θξηηηθψλ γηα φζα απνηεινχλ ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη ηελ 

νπζία ηεο [ππεξξεαιηζηηθήο] ζεσξίαο», ζεσξψληαο πσο νη πεξηζζφηεξνη δελ θαηαλφεζαλ ην 

απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ππεξξεαιηζκφ.  

Δ εξγνγξαθία ηνπ 

Πνηήκαηα θαη πεδά 

 Τςηθάκηλνο («Καζηαιία» 1935, «Γαιαμίαο» 1962, «Πιεηάο» 1974, «Άγξα» 1980) 

 Δλδνρψξα (1934-1937) («Σν Σεηξάδην» 1945, «Γαιαμίαο» 1962, «Πιεηάο» 1974, «Άγξα» 1980)  

Μεηαθξάζεηο 

 Τπεξξεαιηζκφο Α («Γθνβφζηεο» 1938 θαη 1992) Μεηάθξαζε ησλ θεηκέλσλ ηνπ Μπξεηφλ απφ ηνλ Ώ. Β.  
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Αεκφζηα θείκελα,άξζξα θαη νκηιίεο  

 Πεξί νπξξεαιηζκνχ (1935) («Άγξα» 2009)  

 Γηα ηνλ ζνπξξεαιηζκφλ εηο ηελ ηέρλελ θαη ηελ δσήλ (πλέληεπμε ζηνλ Κ. Μπαζηηά, ΚΏΘΔΜΒΡΕΝΔ 

30.03.36)  

 Απφ ηαο εθζέζεηο: Οξέζηεο Καλέιιεο (ΚΏΘΔΜΒΡΕΝΔ 10.11.36) 

 Λίγα ιφγηα γηα ηε Μαξία Βνλαπάξηε (Βηζαγσγή ζην βηβιίν ηεο Ζ ιαλζάλνπζα λεθξνθηιία ζην έξγν ηνπ 

Έδγαξ Πφε, «Κνξπδαιφο» 1944)  

Αζελά Καθνύξε 
 

ΐηνγξαθία 

Γελλήζεθε ην 1928 ζηελ Πάηξα κε θαηαγσγή απφ ηελ Κεθαινληά. Πέξαζε ηνλ πφιεκν θαη ηελ Καηνρή 

ζηελ Ώζήλα. Μεηά ηνλ πφιεκν, εξγάζηεθε ζε λαπηηθά πξαθηνξεία ζηελ Πάηξα θαη ζηελ Ώζήλα, ζην 

πεξηνδηθφ Σαρπδξφκνο, έγξαςε ξαδηνθσληθέο ζεηξέο θαη κεηέθξαζε μέλε ινγνηερλία θαη ηζηνξία. 

Ώξγφηεξα έδεζε ζηε ΐηέλλε, φπνπ θαη κειέηεζε λεφηεξε ηζηνξία. ε φιε ηεο ηε δσή, έρεη αζρνιεζεί 

κε ηα θνηλά, ππεξέηεζε σο Γξακκαηέαο ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Βξπζξνχ ηαπξνχ  Παηξψλ, 

σο ηδξπηηθφ κέινο ηνπ Σκήκαηνο Ώηκνδνζίαο Παηξψλ, σο ζηέιερνο ηνπ ψκαηνο Βιιελίδσλ Οδεγψλ 

θαη αξγφηεξα σο κέινο ηνπ Αηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ. Βίλαη ηδξπηηθφ κέινο ηεο Βηαηξείαο 

Πξνζηαζίαο παζηηθψλ θαη εηαίξνο ηεο Βλ Ώζήλαηο Ώξραηνινγηθήο Βηαηξείαο.  

Δ ζπγγξαθηθή ηεο θαξηέξα άξρηζε ην 1950, φηαλ δεκνζίεπζε κία ζεηξά ρξνλνγξαθεκάησλ απφ έλα 

ηαμίδη ηεο ζηε Μέζε Ώλαηνιή ζηελ εθεκεξίδα Ο Νενιφγνο ησλ Παηξψλ . Σν 1952 ε Καθνχξε 

κεηέθξαζε ην ακεξηθάληθν δηήγεκα Ο δηάβνινο θαη ν Νηάληει Οπέκπζηεξ ηνπ ηέθελ ΐίλζελη 

Μπέλεη πνπ κεηέπεηηα δεκνζηεχηεθε ζε ζρεηηθφ ηφκν (Ίθαξνο, 1953). Ώπηή ε κεηάθξαζε βξαβεχηεθε 

ζε Παλειιήλην Αηαγσληζκφ. ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950, άξρηζε λα δεκνζηεχεη αζηπλνκηθά 

δηεγήκαηα ζην πεξηνδηθφ Σαρπδξφκνο. Πνιιά απφ απηά ηα δηεγήκαηα βξίζθνληαη ζηελ ζπιινγή Αιάηη 

ζηα θηζηίθηα. πγρξφλσο ζπλεξγαδφηαλ κε ηνπο εθδνηηθνχο νίθνπο Πάππξνο θαη Περιηβαλίδεο ζε 

κεηαθξάζεηο αγγιηθψλ θαη γαιιηθψλ κπζηζηνξεκάησλ θαη ηζηνξηθψλ ζπγγξακκάησλ. 

Άξρηζε λα γξάθεη ηζηνξηθά κπζηζηνξήκαηα ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, φηαλ ηεο ην πξφηεηλε ν 

ζπγγξαθέαο Άιθεο Ώγγέινπ. Σα πην γλσζηά ηεο ηζηνξηθά κπζηζηνξήκαηα είλαη ηα Πξηκαξφιηα (ηα 

νπνία θεξδίζαλε ην ΐξαβείν Νηθεθφξνπ ΐξεηηάθνπ ην 1999), θαη ε Θέθιε, ε νπνία ηηκήζεθε κε ην 

ΐξαβείν Πεδνγξαθίαο ηνπ Εδξχκαηνο Πέηξνπ Υάξε ηεο Ώθαδεκίαο Ώζελψλ 2005 θαη κε ην ΐξαβείν 

ηεο Αεκνηηθήο Βπηρείξεζεο Πνιηηηζηηθήο Ώλάπηπμεο Πάηξαο (ΑΒΠΏΠ).  

Έδεζε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηε ΐηέλλε, φπνπ κειέηεζε Νεφηεξε Εζηνξία. ηηο ΔΠΏ θαη ζηε 

Γεξκαλία, δεκνζίεπζε ηα πξψηα ηεο θείκελα. Βλψ, ρξνλνγξαθήκαηα θαη ηαμηδησηηθέο εληππψζεηο 

δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα ¨Νενιφγνο¨ ζηελ γελέηεηξά ηεο.  

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=������_�������_������&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=������_�������_������&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=������_�������_������&action=edit&redlink=1
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Ννκπειίζηεο 

 

ΓΕΧΡΓΟ ΒΦΒΡΔ     

 

 

ΟΑΤΒΏ ΒΛΤΣΔ 

 

 

 

 

 

ΥΡΕΣΟΦΟΡΟ ΠΕΏΡΕΑΔ 

 

Πνηεηέο 

ΟΑΤΒΏ ΒΛΤΣΔ: 
 

Ο Οδπζζέαο Διύηεο ππήξμε έλαο απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο πνηεηέο καο, πνπ ηηκήζεθε κε Νφκπει 

Λνγνηερλίαο ην 1979. Ο Οδπζζέαο Ώιεπνπδέιεο, φπσο ήηαλ ην πξαγκαηηθφ ηνπ φλνκα γελλήζεθε 

ζηηο 2 Ννεκβξίνπ 1911 ζην Δξάθιεην ηεο Κξήηεο. Ήηαλ ν κηθξφηεξνο απφ ηα έμη παηδηά ηνπ Λέζβηνπ 
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επηρεηξεκαηία Παλαγηψηε Ώιεπνπδέιε θαη ηεο ζπκπαηξηψηηζζάο ηνπ Μαξίαο ΐξαλά  

Ώπνηέιεζε έλα απφ ηα επίιεθηα κέιε ηεο ιεγφκελεο «γεληάο ηνπ ηξηάληα» ζηνλ ρψξν ηεο 

θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο. Αηαθξίζεθε ην 1960 κε ην Κξαηηθφ ΐξαβείν Πνίεζεο θαη ην 1979 κε 

ην βξαβείν Νφκπει Λνγνηερλίαο, ν δεχηεξνο θαη ηειεπηαίνο κέρξη ζήκεξα Έιιελαο πνπ ηηκήζεθε κε 

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

πξψηνο, Πξνζαλαηνιηζκνί θ.α. Αηακφξθσζε έλα πξνζσπηθφ πνηεηηθφ ηδίσκα θαη ζεσξείηαη έλαο απφ 

ηνπο αλαλεσηέο ηεο ειιεληθήο πνίεζεο. Πνιιά πνηήκαηά ηνπ κεινπνηήζεθαλ, ελψ ζπιινγέο ηνπ έρνπλ 

κεηαθξαζηεί κέρξη ζήκεξα ζε πνιιέο μέλεο γιψζζεο.  . Τπήξμε κέινο ηεο Αηεζλνχο Έλσζεο Κξηηηθψλ 

Έξγσλ Σέρλεο θαη ηεο Βπξσπατθήο Βηαηξείαο Κξηηηθήο  

Ο Οδπζζέαο Ώιεπνπδέιεο ρξεζηκνπνίεζε ςεπδψλπκν γηα ην ινγνηερληθφ έξγν ηνπ, επεηδή ήζειε λα 

απνζηαζηνπνηεζεί απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπ επίζεην, ην νπνίν ήηαλ «ζπλπθαζκέλν κε φ,ηη εγψ κηζψ 

ζηε δσή, ην πξαθηηθφ δειαδή πλεχκα, ηελ εκπνξηθή πίζηε, ηνλ άθξαην σθειηκηζκφ». Σν ινγνηερληθφ 

ςεπδψλπκν Βιχηεο κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο ζπιιαβήο «ει», αξρηθήο ζε νλφκαηα 

ζεκαδηαθά, φπσο Βιιάδα, Βιπίδα, Βιεπζεξία, Βιέλε, κε ηε γεληθή ηνπσλπκηθή θαηάιεμε ησλ 

ειιεληθψλ νλνκάησλ αλάινγα κε ην «Πνιίηεο», φπσο πξνηείλεη ν ειιεληζηήο Κίκσλ Φξάηεξ. 

Παιαηφηεξα νη θίινη ππνζηήξηδαλ ηξεηο εθδνρέο ηνπ ςεπδσλχκνπ Βιχηεο: ην φλνκα Eluard (Βιηάξ) θαη 

ηηο ιέμεηο elite (ειίη) θαη αιήηεο 

Ο Βιχηεο πέζαλε ζηηο 18 Μαξηίνπ 1996, ζε ειηθία 85 εηψλ, θιεξνδνηψληαο έλα εθπιεθηηθφ έξγν ζηελ 

Βιιάδα θαη ηνλ ππφινηπν θφζκν.  

Σξψγε ηελ πξφνδν θαη κε ηα θινχδηα θαη κε ηα θνπθνχηζηα ηεο   

ΐαξχο ν θφζκνο λα ηνλ δήζεηο, φκσο γηα ιίγε πεξεθάληα ην άμηδε.   

ηαλ αθνχο «ηάμε», αλζξσπηλφ θξέαο κπξίδεη.    

 

Πάληα πάληα πεξλάο ηε θσηηά γηα λα θηάζεηο ηε ιάκςε  

 

ΓΕΧΡΓΟ ΒΦΒΡΔ 

 

O Γηψξγνο εθεξηάδεο, φπσο ήηαλ ην πξαγκαηηθφ ηνπ φλνκα, γελλήζεθε ζηε κχξλε ηεο Μηθξάο Ώζίαο, ζηηο 29 

Φεβξνπαξίνπ 1900. Μεγάισζε κέζα ζε κηα νηθνγέλεηα κε έληνλα πλεπκαηηθά ελδηαθέξνληα. O παηέξαο ηνπ, 

ηπιηαλφο, ήηαλ λνκηθφο θαη κεηέπεηηα θαζεγεηήο Αηεζλνχο Αηθαίνπ ζην Παλεπηζηήκην Aζελψλ, ελψ 
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παξάιιεια έγξαθε πνηήκαηα, κεηέθξαδε αξραίνπο ηξαγηθνχο θαη είρε εθδψζεη κεηαθξάζεηο έξγσλ ηνπ Λφξδνπ 

Bχξσλα. Δ δε κεηέξα ηνπ, Αέζπσ, δηαθξηλφηαλ γηα ηελ ηδηαίηεξε επαηζζεζία θαη ηελ θαιιηέξγεηά ηεο. 

 

ηα ειιεληθά γξάκκαηα ν Γηψξγνο εθέξεο εκθαλίζηεθε ην 1931, κε ηελ πνηεηηθή ζπιινγή  ηξνθή, ε νπνία 

απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο θπθινθνξίαο ηεο πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ ηεο ινγνηερληθήο θνηλφηεηαο ηεο Ώζήλαο, 

κε ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο αληηδξάζεηο. Οη ζαπκαζηέο ηνπ -Γηψξγνο Θενηνθάο, Γηψξγνο Καηζίκπαιεο θαη 

Ώλδξέαο Καξαληψλεο- ππνζηήξημαλ φηη ε ηξνθή εγθαηληάδεη κηα θαηλνχξγηα επνρή γηα ηελ ειιεληθή πνίεζε, 

ελψ νη επηθξηηέο ηνπ, φπσο ν Άιθεο Θξχινο θαη ν Σάθεο Παπαηζψλεο, ηζρπξίζηεθαλ φηη ε πνίεζε ηνπ εθέξε 

είλαη ζθνηεηλή θαη εγθεθαιηθή, ρσξίο πξαγκαηηθφ ζπλαίζζεκα. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ε  ηξνθή απέθηεζε 

ηεξάζηην ζπκβνιηθφ βάξνο, επεηδή ζεσξήζεθε απφ ηελ θξηηηθή φηη έζηξεςε ηελ ειιεληθή πνίεζε απφ ηελ 

παξαδνζηαθή ζηε κνληέξλα γξαθή. Ο Μνληεξληζκφο ηνπ εθέξε, παξαηεξεί ν Γηψξγνο Θενηνθάο, ππήξμε 

«έλαο κνληεξληζκφο ηνικεξφο, αιιά πνπ θξαηνχζε ην λήκα ηεο παξάδνζεο, κε αίζζεκα επζχλεο θαη κε 

ζεβαζκφ γηα ηε γιψζζα». 

 

 

ηηο 20 επηεκβξίνπ 1971 θεχγεη απφ ηε δσή ν λνκπειίζηαο πνηεηήο Γηψξγνο εθέξεο. Υηιηάδεο ιανχ 

ζπγθεληξψλνληαη δπν κέξεο αξγφηεξα γηα λα ζπλνδεχζνπλ ηνλ κεγάιν ινγνηέρλε ζηελ ηειεπηαία ηνπ 

θαηνηθία, ζπγθέληξσζε ε νπνία ηειηθά εμειίζζεηαη ζε αληηδηθηαηνξηθή δηαδήισζε, κε λένπο, θνηηεηέο 

θαη καζεηέο επηθεθαιήο. «Ο Γ. εθεξεο έζεζε ηε βάζε γηα ηελ ειεχζεξε πνίεζε», ζα πεη γη' απηφλ ν 

Οδπζζέαο Βιχηεο. 

 

 
   ΟΕΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ 

Ο Υξηζηόθνξνο Πηζζαξίδεο (γελ. 20 Φεβξνπαξίνπ1948) 

είλαη Κχπξηνο νηθνλνκνιφγνο. Σηκήζεθε ην 2010 κε ην Νφκπει 
Οηθνλνκηθψλ, καδί κε ηνπο Νηέηι Σ. Μφξηελζελ θαη Πίηεξ 
Νηάηακνλη γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηε ζεσξία ηεο αλαδήηεζεο 

ηξηβψλ θαη ζηε καθξννηθνλνκία. Καηέρεη ηελ Έδξα Norman 
Sosnow ζηα Οηθνλνκηθά ζηε ρνιή Οηθνλνκηθψλ ηνπ Λνλδίλνπ.  

Ο Πηζζαξίδεο γελλήζεθε ζηελ Κχπξν. πνχδαζε νηθνλνκηθά 

ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Έζεμ, φπνπ πήξε ην πηπρίν ηνπ ην 1970 θαη 
ηνλ επφκελν ρξφλν ην κεηαπηπρηαθφ ηνπ. Ώθνινχζσο γξάθηεθε 

ζηε ρνιή Οηθνλνκηθψλ ηνπ Λνλδίλνπ, φπνπ νινθιήξσζε ην δηδαθηνξηθφ ηνπ, ην 1973, ππφ ηελ 
επίβιεςε ηνπ καζεκαηηθνχ νηθνλνκνιφγνπ Μίηζην Μνξηζίκα. ήκεξα θαηέρεη ηελ έδξα νηθνλνκηθψλ 
Norman Sosnow ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ θαη δηεπζχλεη ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ζηελ 

Μαθξννηθνλνκία ζην Κέληξν Οηθνλνκηθήο Ώπφδνζεο ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθψλ ηνπ Λνλδίλνπ, φπνπ 
εξγάδεηαη απφ ην 1976. 
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Έιιελεο Λνγνηέρλεο 
1)Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο 
(θηάζνο , 4 Μαξηίνπ 1851- θηάζνο , 3 Εαλνπαξίνπ 1911)  

Οη γνλείο ηνπ ήηαλ ν ηεξέαο Ώδακάληηνο Βκκαλνπήι θαη ε Ώγγειηθή (Γθηνπιψ) ην γέλνο Μσξατηίδε. Μεγάισζε 

αλάκεζα ζε ελληά παηδηά (ηα δχν πέζαλαλ κηθξά) θαη εμνηθεηψζεθε λσξίο κε ηα εθθιεζηαζηηθά πξάγκαηα, ηε 

ζξεζθεπηηθή αηκφζθαηξα, ηηο ιεηηνπξγίεο, ηα εμσθθιήζηα θαη ηελ ήζπρε δσή ηνπ λεζηψηηθνπ πεξίγπξνπ.  

Σα πξψηα γξάκκαηα ηα έκαζε ζην λεζί ηνπ ζηελ Εεξά Μνλή ηνπ Βπαγγειηζκνχ. Φνίηεζε ζην Γπκλάζην (κε 

πνιιέο δηαθνπέο, ιφγσ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ) ζηε Υιθίδα θαη ζηνλ Πεηξαηά θαη ην ηειείσζε ζην ΐαξβάθεην 

ηεο Ώζήλαο. 

Σν 1872 πήγε ζην Άγην ξνο φπνπ παξέκεηλε νθηψ κήλεο σο δφθηκνο κνλαρφο. Με ζεσξψληαο ηνλ εαπηφ ηνπ 

άμην λα θέξεη ην «αγγειηθφ ζρήκα», επέζηξεςε ζηελ Ώζήλα θαη γξάθηεθε ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ ηελ νπνία, κε φιεο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έθαλε, δελ ηελ ηειείσζε ιφγν ηεο θηψρεηαο. 

ηα ηέιε ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 1908 έθπγε γηα ην λεζί ηνπ, κε ζθνπφ λα κελ μαλαγπξίζεη ζηελ πφιε «ηεο 

δνπινπαξνηθίαο θαη ησλ πινπηνθξαηψλ», φπσο ν ίδηνο έγξαςε. Πέζαλαη απν αιθνιηακφ.      Ώμηνζεκείσηα Έξγα 

:   

 Δ θφλεζζα 

 Δ γπθηνπνχια 

 Δ κεηαλάζηηο 

 Οη έκπνξνη ησλ εζλψλ          
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2)Ησάλλα Καξπζηηάλε 
(Υαληά , 8 επηεκβξίνπ 1952)  

Καηαγφηαλ απφ κία πνιχηεθλε νηθνγέλεηα. Ο παηέξαο ηεο Υξήζηνο είρε γελλεζεί ζηα ΐνχξια θαη ε κεηέξα ηεο 

Υξηζηίλα ζηε κχξλε ηεο Μηθξάο Ώζίαο. Έθζαζαλ ζηα Υαληά ην 1922 σο πξφζθπγεο κεηά ηε κηθξαζηαηηθή 

θαηαζηξνθή. Οη γνλείο ηεο έραζαλ ηνπο δχν πξψηνπο γηνχο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο θαη κεγάισζαλ 

ζπλνιηθά επηά παηδηά κεηά ηνλ πφιεκν.Δ Καξπζηηάλε έδεζε ζηα Υαληά κέρξη ηα 18 πνπ έθπγε γηα λα ζπνπδάζεη 

ζηε Ννκηθή ρνιή Ώζελψλ.  

Ώμηνζεκείσηα έξγα :  

 Μηθξά Ώγγιία 

 Κνπζηνχκη ζην ρψκα 

 Ο Άγηνο ηεο κνλαμηάο 

 νπέι 

 Σα ζαθηά 
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3)Πελειόπε Γέιηα 

(Ώιεμάλδξεηα-Ώηγχπηνπ , 1874- Ώζήλα , 2 ΜαΨνπ 1941) 

Ήηαλ ε ζεκαληηθφηεξε  γπλαηθεία θπζηνγλσκία ζηηο θξίζηκεο γηα ηνλ Βιιεληζκφ πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αη. 

Σξίην παηδί ηνπ Βκκαλνπήι Μπελάθε θαη ηεο ΐηξγηλίαο Υσξέκε. Δ νηθνγέλεηα Μπελάθε κεηαθφκηζε 

πξνζσξηλά ζηελ Ώζήλα ην 1882 , φπνπ ε Πελειφπε παληξεχηεθε ηνλ πινχζην Φαλαξηψηε έκπνξν ηέθαλν 

Αέιηα ην 1895 . Μαδί ηνπ απέθηεζε ηξεηο θφξεο: ηε νθία , ηε ΐηξγηλία θαη ηελ Ώιεμάλδξα. Βπέζηξεςαλ ζηελ 

Ώιεμάλδξεηα ην 1905, φπνπ ε Πελειφπε γλψξηζε ηνλ Ίσλα Αξαγνχκε , ηφηε ππνπξφμελν ηεο Βιιαδαο ζηελ 

Ώιεμάλδξεηα. Ώλάκεζά ηνπο αλαπηχρζεθε έλαο κεγάινο έξσηαο, ε Πελειφπε φκσο δελ κπνξεί λα αληηηαρζεί 

ζηηο θνηλσληθέο επηηαγέο θαη ηελ ππνρξέσζή ηεο απέλαληη ζην ζχδπγν θαη ηα παηδηά ηεο. Δ πιαησληθή απηή 

ζρέζε ηεο Πελειφπεο Αέιηα κε ηνλ Αξαγνχκε ηειεηψλεη ην 1908 , φηαλ απηφο ζπλδέεηαη κε ηε Μαξίθα 

Κνηνπνχιε.  

ηηο 27 Ώπξηιίνπ 1941 , εκέξα θαηά ηελ νπνία ηα γεξκαληθά ζηξαηεχκαηα θαηαιακβάλνπλ ηελ Ώζήλα , ε 

Πελειφπε Αέιηα πξνζπαζεί λα απηνθηνλήζεη παίξλνληαο δειεηήξην θαη ηειηθά θεχγεη απφ ηε δσή πέληε εκέξεο 

αξγφηεξα, ζηηο 2 ΜαΨνπ 1941 , ελψ είραλ ήδε πξνεγεζεί άιιεο δχν απφπεηξεο απηνθηνλίαο ζην παξειζφλ. ηνλ 

ηάθν ηεο, ζηνλ θήπν ηνπ ζπηηηνχ ηεο, ραξάρηεθε ε ιέμε ΗΧΠΖ. 

Ώμηνζεκείσηα εξγα : 

 Γηα ηελ παηξίδα 

 Δ θαξδηά ηεο βαζηινπνχιαο 

 Παξακχζη ρσξίο φλνκα 

 Σξειαληψλεο 

 Μάγθαο 

 

ΔΜΒΛΖΜΑΣΗΚΔ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΜΟΡΦΔ ΣΟΝ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΚΑΗ 

ΣΟ ΘΔΑΣΡΟ 

 

ΚΧΣΑ  ΥΑΣΥΖΥΡΖΣΟ 

Ο Κψζηαο Υαηδερξήζηνο (1921 - 3 Οθησβξίνπ 2001) ήηαλ Έιιελαο εζνπνηφο, απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

θσκηθνχο ηνπ παιηνχ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ.Βξγάζηεθε ζεβαξηεηέ ζην ζέαηξν "Μηζνχξη" ηνπ Πεηξαηά θαη 

ζην ζίαζν ηεο Νίηζαο Γατηαλάθε φπνπ έπαημε ζην "ηξαβφμπιν" ηνπ Φαζά. Ώπφ ην 1945 έσο ην 1948 δνχιεςε 

κε ην ζίαζν νπεξέηαο ηνπ Παξαζθεπά Οηθνλφκνπ θαη εκθαλίζηεθε ζηα βαξηεηέ "Πεχθα" κε ηνλ Γ. Οηθνλνκίδε 

θαη "αζηο" κε ηνλ Μ. Σξατθφξν. Σελ πεξίνδν 1949-50 ζπκκεηείρε ζην κνπζηθφ ζίαζν Κνχιαο ΝηθνιαΎδνπ ζην 

ζέαηξν "ΐεξληέλ" ηεο ιεσθφξνπ Ώιεμάλδξαο.ην «ΐεξληέλ» ν Υαηδερξήζηνο ζα θάλεη θαη ηελ πξψηε ηνπ 

κεγάιε επηηπρία ζην ξφιν ηνπ βιάρνπ Θχκηνπ, έλα ξφιν πνπ εκπλεχζηεθε ν αδειθφο ηεο ζπδχγνπ ηνπ, ν 

Κψζηαο ΝηθνιαΎδεο, ηεο ζπγγξαθηθήο ηξηάδαο ΝηθνιαΎδε - Βιεπζεξίνπ - Λπκπεξφπνπινπ. Ώπφ ην 1953 έσο ην 

1955 ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Καίηε Νηηξηληάνπα θαη ηνλ Κνχιε ηνιίγθα. Σν 1955, φηαλ ν ζίαζνο αλεβάδεη ζην 

"Πεξνθέ" ηελ επηζεψξεζε "Κφθα-θφια" ησλ Γηαιακά - Θίζβηνπ - Πξεηεληέξε, πιέθεηαη θαη ην εηδχιιηφ ηνπ κε 

ηελ Νηηξηληάνπα. Παληξεχηεθαλ θαη απέθηεζαλ κία θφξε.ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ν Υαηδερξήζηνο 

πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1952 κε ηελ ηαηλία "Ο Πχξγνο ησλ ηππνηψλ" ησλ Γ. Ώζεκαθφπνπινπ -Ν. Σζηθφξνπ. 

Παξάιιεια, ζεκείσζε ηεξάζηηα επηηπρία θαη ζην ζέαηξν. Μηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηηπρίεο ζηελ θαξηέξα ηνπ 
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ήηαλ ν "Ώλζξσπνο πνπ γχξηζε απφ ηα πηάηα", πνπ πξσηαλέβεθε ην ρεηκψλα ηνπ 1968-69 κε ζπλζηαζάξρεο 

ηελ Ώ. Φφλζνπ θαη ηνλ Α. Παπαγηαλλφπνπιν. Τπήξμε παξαγσγφο ηξηψλ ηαηληψλ θαη ζθελνζέηεο νθηψ.Δ πνξεία 

ηνπ ζην ζέαηξν ζπλερίζηεθε απξφζθνπηε κέρξη ην 1983. Μεηά απφ καθξά πεξίνδν απνπζίαο επέζηξεςε ζ' απηφ 

ηελ πεξίνδν 1994-95, παίδνληαο ζην δηθφ ηνπ ρψξν (ην "Θέαηξν Υαηδερξήζηνπ" ζηε ζηνά Παλεπηζηεκίνπ & 

Εππνθξάηνπο) ηελ επηζεψξεζε "Αελ ήμεξεο, δε ξψηαγεο" θαη ηελ επφκελε ρξνληά ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γ. 

Πάληδα ην έξγν ηνπ Κ. Παπαπέηξνπ "Σξειάζεθα θαη ζψζεθα".  

ΦΕΛΜΟΓΡΏΦΕΏ 

 Πηάζακεηελθαιή (1955)... Θχκηνο 

 Γθφιθσ (1955)  

 Ο αγαπεηηθφοηεοβνζθνπνχιαο (1955)... Γθέξιαο 

 Ανιάξηαθαηφλεηξα (1956) 

 Λαφο θαη Κνισλάθη (1959)... Κψζηαο Σζεβειέθεο 

 Ο Διίαο ηνπ 16νπ (1959)... Διίαο 

 Δ Λίδα ηφ 'ζθαζε (1959)... Ενξδάλεο Κνιιάξνο 

 Ο Θχκηνο ηα ‗θαλε ζάιαζζα (1959)... Θχκηνο Μπνχθνπξαο θαη πχξνο Μπεξίιεο 

 Μαθξπθσζηαίνη θαη Κνληνγηψξγεδεο (1960)... Θσκάο Μαθξπθψζηαο 

 Δ Ώζήλα ηε λχρηα (1962)  

 Ο θχξηνο πηέξαξρνο (1963)... Καλέιινο 

 Σεο θαθνκνίξαο (1963)... Γήθνο 

 Ο θαδαλφβαο (1963) 

 Οη θιεξνλφκνη (1964)... Παλαγηψηεο Σζφθαο, θνπξέαο  

 Ο παξάο θη ν θνπθαξάο (1964)... Κνζκάο Πεξηζηέξεο 

 Δ ζνθεξίλα (1964)... Ώζηπλνκηθφο 

 Ο ζαιαζζφιπθνο (1964)... Παληειήο Καδνχξαο 

 Πξάθηνξεο 005 ελαληίνλ Υξπζνπφδαξνπ (1965)  

 Ο ηεηξαπέξαηνο (1966)... Αήκνο 

 ήθσ ρφξεςε ζπξηάθη (1967)... Θχκηνο 

 Καθφο ςπρξφο θη αλάπνδνο (1969)... Θχκηνο θαη Κψζηαο Παπαραηδήο 

 Ο απίζαλνο (1970)... Μάθεο Υαξίζεο 

 Έλαο ρίππο κε ηζαξνχρηα (19700 
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ΘΑΝΑΖ  ΒΔΓΓΟ 

Ο Θαλάζεοΐέγγνο (Νέν Φάιεξν 29 ΜαΎνπ 1926 - Ώζήλα 3 ΜαΎνπ 2011) ήηαλ Έιιελαο θσκηθφο εζνπνηφο ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ,ηνπ ζεάηξνπ θαη ηδξπηήο ηεο εηαηξείαο Θΐ Σαηλίεο Γέιηνπ. Βίρε παίμεη ζε 126 ηαηλίεο, ζε 52 

απφ ηηο νπνίεο σο πξσηαγσληζηήο θαη είρε ζθελνζεηήζεη (πξσηαγσληζηψληαο ηαπηφρξνλα) αθφκε επηά ηαηλίεο. 

Θεσξείηαη έλαο απφ ηνπο πην δεκνθηιείο θσκηθνχο ηνπ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ, ελψ κέρξη θαη ην ηέινο ηεο 

δσήο ηνπ ζπλέρηδε λα εκθαλίδεηαη ζε ηαηλίεο, ζηελ ηειεφξαζε θαη ην ζέαηξν. Ήηαλ γλσζηφο θαη σο ν «Καιφο 

καο άλζξσπνο.Σα ρξφληα 1948-1950 ππεξέηεζε ηε ζεηεία ηνπ σο "αλεπηζχκεηνο" ζηξαηηψηεο 

ζηε Μαθξφλεζν, φπνπ γλσξίζηεθε κε ηνλ κεηέπεηηα γλσζηφ ζθελνζέηε Νίθν Κνχλδνπξν.Ώπηή ε γλσξηκία 

νδήγεζε ζηελ πξψηε ηνπ εκθάληζε ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ην 1954, ζηελ ηαηλία ΜαγηθήΠφιε ηνπ Κνχλδνπξνπ. 

 Γηα ηα επφκελα πέληε ρξφληα έπαημε κηθξνχο ξφινπο, εξγαδφκελνο παξάιιεια θαη σο θξνληηζηήο ζηα 

θηλεκαηνγξαθηθά πιαηφ. Σελ πεξίνδν απηή εκθαλίζηεθε ζε κεξηθέο απφ ηηο πην ηζηνξηθέο ηαηλίεο ηνπ ειιεληθνχ 

θηλεκαηνγξάθνπ, φπσο Ο δξάθνο, ΑηαθνπέοζηελΏίγηλα, Μαληαιέλα, Ο Διίαοηνπ16νπ, Πνηέ ηελ Κπξηαθή. Ο 

πξψηνο ηνπ κεγάινο ξφινο είλαη καδί κε ηνλ Νίθν ηαπξίδε ζηελ ηαηλία Οη δνζαηδήδεο ηνπ 1960. Σνλ ίδην 

θαηξφ, ην 1959, πήξε άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο εζνπνηνχ, φρη απφ ρνιή αιιά σο εμαηξεηηθφ ηαιέλην κε 

εμεηάζεηο ζε εηδηθή επηηξνπή. Δ πξψηε ηνπ ζεαηξηθή παξάζηαζε ήηαλ ζηελ  επηζεψξεζε «Οκφλνηα πιαηο-

πινπηο», δίπια ζηνπο Νίθν Ρίδν θαη Γηάλλε Γθησλάθε, επίζεο ην 1959.Σα επφκελα ρξφληα, ζπλεξγαδφκελνο 

θπξίσο κε ηνλ ζθελνζέηε Πάλν Γιπθνθξχδε, αλαπηχζζεη ηνλ ηχπν ηνπ λεπξηθνχ, αεηθίλεηνπ ηχπνπ, πνπ ηνλ 

θαζηέξσζε θαη αξρίδεη λα γίλεηαη δεκνθηιήο.Με ηαηλίεο φπσο Φειάηαρέξηα, Υίηιεξ, ΜελείδαηεηνλΠαλαή, Γήησ 

ε ηξέιια!, Πνιπηερλίηεο θη εξεκνζπίηεο, θαζηεξψλεηαη ζηε ζπλείδεζε ηνπ θνηλνχ. Σν 1964, ζε αλαδήηεζε 

θαιιηηερληθήο ειεπζεξίαο, ίδξπζε ηε δηθή ηνπ εηαηξία παξαγσγήο ΘΒ-Σαηλίεο Γέιηνπ. Σελ πεξίνδν 1965-1969, 

ζπλεξγαδφκελνο κε ηνλ Πάλν Γιπθνθξχδε θαη ηνλ Βξξίθν Θαιαζζηλφ αιιά θαη ζθελνζεηψληαο ν ίδηνο θάπνηεο 

θνξέο, γχξηζε ηηο θαιχηεξεο θαηά γεληθή νκνινγία ηαηλίεο ηνπ, φπσο ηηο Φαλεξφο πξάθησξ 000, Σξειφο, παιαβφο 

θαη Βέγγνο,Πνηνο Θαλάζεο;, πνπ ηηο ραξαθηεξίδνπλ ην ζνπξεαιηζηηθφ ρηνχκνξ, ν απηνζρεδηαζκφο θαη ε πεγαία 

εξκελεία.Παξά ηελ εκπνξηθή θαη θαιιηηερληθή ηνπο επηηπρία, νη ηαηλίεο απηέο νδεγνχλ ηελ εηαηξία ηνπ ΐέγγνπ 

ζε θιείζηκν θαη ηνλ ίδην ζε νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή, απφ ηελ νπνία ζα ζπλέιζεη κφλν κεηά απφ πνιιά ρξφληα.Δ 

θαξηέξα ηνπ ζπλερίδεηαη κε ηνλ ζθελνζέηε Νηίλν Καηζνπξίδε, ελψ ε δεκνηηθφηεηά ηνπ παξακέλεη ζηαζεξή θη 

νδεγεί ζηελ απνζέσζε ηνπ απφ ηνλ θφζκν ζην Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο ηνπ 1971, φπνπ ε 

ηαηλία Ση έθαλεο ζηνλ πφιεκν Θαλάζε; απνζπά ηα βξαβεία θξηηηθψλ θαη θνηλνχ. Άιιε ζεκαληηθή ηαηλία απηήο 

ηεο πεξηφδνπ είλαη Ο Θαλάζεο ζηε ρψξα ηεο ζθαιηάξαο ηνπ 1976. Δ ζεκαηνινγία ησλ ηαηληψλ ηνπ κεηαηνπίδεηαη 

πξνο ηελ θνηλσληθή θξηηηθή, ελψ ην 1983 ζηακαηά γηα ιίγα ρξφληα λα θάλεη θηλεκαηνγξάθν. Σε δεθαεηία ηνπ '80 

αζρνιείηαη κε ην γχξηζκα έμη βηληενηαηληψλ θαη ηεο ηειενπηηθήο ζεηξάο Βεγγαιηθά πνπ, κεηά απφ πξνζπάζεηεο 

πνιιψλ εηψλ, πξνβιήζεθε ηειηθά ζηελ ηειεφξαζε ην 1988. Σν 1990 εκθαλίζηεθε ζηε ζεηξά ηνπ ΏΝΣ1 

 Αζηπλφκνο Θαλάζεο Παπαζαλάζεο.Δ επηζηξνθή ηνπ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν γίλεηαη κε ηελ ηαηλία Ήζπρεο κέξεο 

ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ Παληειή ΐνχιγαξε. Δ εξκελεία ηνπ έρεη πηα δηαθνξνπνηεζεί, είλαη ρακειψλ ηφλσλ αιιά 

κεγάιεο εθθξαζηηθφηεηαο, κε θνξπθαία ζηηγκή ην ξφιν ηνπ ζηελ ηαηλία ια είλαη δξφκνο ηνπ 1998. Σελ 

πεξίνδν απηή εκθαλίζηεθε επίζεο ζηελ Βπίδαπξν, ην 1997, ζην ξφιν ηνπ Αηθαηφπνιη ζηνπο Αραξλήο θαη 

ην 2001 ζηελ Δηξήλε ηνπ Ώξηζηνθάλε κε κεγάιε επηηπρία. Σν 2002, ζρεδφλ πελήληα ρξφληα κεηά ηελ πξψηε ηνπ 

θηλεκαηνγξαθηθή εκθάληζε, ν Θαλάζεο ΐέγγνο θξάηεζε έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ξφινπο ζηελ ηειενπηηθή 

ζεηξά Πεξί αλέκσλ θαη πδάησλ. πλερίδεη κέρξη ζήκεξα λα είλαη απφ ηνπο πην αγαπεκέλνπο θαη δεκνθηιείο 

θσκηθνχο ηνπ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ. Δ ηειεπηαία θηλεκαηνγξαθηθή ζπκκεηνρή ηνπ ήηαλ ζηελ ηαηλία ηνπ 

Παληειή ΐνχιγαξε "Φπρή βαζηά", ην 2009. Ο Θαλάζεο ΐέγγνο λνζειεπφηαλ απφ ηηο 19 Αεθεκβξίνπ 2010 ζηελ 

εληαηηθή κνλάδα ηνπ λνζνθνκείνπ "Βξπζξφο ηαπξφο" ιφγσ εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ - εθεί απεβίσζε ζηηο 3 

ΜαΎνπ 2011, ιίγν πξηλ ζπκπιεξψζεη ηα 84 ρξφληα ηνπ.  
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ΐΡΏΐΒΤΒΕ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΗΚΟ ΡΗΕΟ 

Ο ΝίΟ ΝίθνοΡίδνο (Πέηα Άξηαο, 30 επηεκβξίνπ 1924 - Ώζήλα, 20 Ώπξηιίνπ 1999) ήηαλ Έιιελαο 
εζνπνηφο. Πξσηαγσλίζηεζε ζε πνιιέο θσκσδίεο ηνπ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ. Παληξεχηεθε ηελ 

επίζεο εζνπνηφ, ΈιζαΡίδνπ (ΒιέλεΛακπξνπνχινπ γ. 10/12/1933), κε ηελ νπνία απέθηεζε έλαλ γην 
γην, ηνλ Κσλζηαληίλν (γ . 1/5/1966). Έθαλε ηελ πξψηε ηνπ εκθάληζε ζηελ θιαζηθή επηζεψξεζε 
«Ώλζξσπνη, άλζξσπνη»   1948, ζην ζέαηξν «Μεηξνπφιηηαλ» θαη απέθηεζε δηθφ ηνπ ζίαζν ην 1959, 

ελψ ην 1961 δεκηνχξγεζε ηνλ ζίαζν "ΐαζίιεο Ώπισλίηεο  - Γεσξγία ΐαζηιεηάδνπ - Νίθνο Ρίδνο", πνπ 
δηαηεξήζεθε, ζεκεηψλνληαο κεγάιε επηηπρία, κέρξη ην 1965, παξνπζηάδνληαο δηάθνξεο θσκσδίεο ηφζν 

ζηελ Βιιάδα φζν θαη ζηε Γεξκαλία γηα ηνπο κεηαλάζηεο.Σν 1986 κεηέηξεςε ηνλ θηλεκαηνγξάθν 
«Ώζηνξ» ηεο νδνχ ηαδίνπ ζε ζέαηξν, ην νπνίν ιεηηνχξγεζε ππφ ηελ θαιιηηερληθή δηεχζπλζή ηνπ 
κέρξη ην 1990. Ο Νίθνο Ρίδνο, άιισζηε, ππήξμε πνιχ επηηπρεκέλνο ζεαηξηθφο επηρεηξεκαηίαο επί 27 

ρξφληα.Έπαημε ζε πεξίπνπ 300 θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, φπσο Σν ζσθεξάθη ηνπ Γηψξγνπ 
Σδαβέιια, Ο ζεζαπξφο ηνπ καθαξίηε ηνπ Νίθνπ Σζηθφξνπ, Ο Κιέαξρνο, ε Μαξίλα θαη ν 

θνληφο, πκκνξία εξαζηψλ θαη άιια.ηελ ηειεφξαζε πξσηαγσλίζηεζε καδί κε ηε Μάξζα Καξαγηάλλε 
ζηε ζεηξά Ο δξφκνο ηνπ Κψζηα Λπρλαξά, ζε ζελάξην Κψζηα Πξεηεληέξε θαη ην 1999 ζηελ 
ηειενπηηθή κεηαθνξά ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ηνπ αθαδεκατθνχ Σάζνπ Ώζαλαζηάδε Ζ αίζνπζα ηνπ 

1962 

Έλσζε Βιιήλσλ θξηηηθψλ 

1971 

Φεζηηβάι Θεζζαινλίθεο 

Ώ' Ώλδξηθνχ Ρφινπ 

1971 

Έλσζε Βιιήλσλ θξηηηθψλ 

1972 

Φεζηηβάι Θεζζαινλίθεο 

Βξκελείαο Ώ' Ώλδξηθνχ Ρφινπ
* 

1991 

Κξαηηθφ βξαβείν 

Βξκελείαο ΐ' Ώλδξηθνχ Ρφινπ 

1993 

Φεζηηβάι Θεζζαινλίθεο 

Βηδηθφ βξαβείν γηα ην ζχλνιν 

ηνπ έξγνπ ηνπ 

2008 

Πξφζσπα 2008 

Βηδηθφ βξαβείν γηα ην ζχλνιν 

ηνπ έξγνπ ηνπ 
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ζξφλνπ ζην Mega. Ήηαλ ε ηειεπηαία ηνπ εκθάληζε ζηελ ηειεφξαζε, κηαο θαη ηελ εκέξα πξνβνιήο ηνπ 
ηειεπηαίνπ επεηζνδίνπ ηεο ζεηξάο ν Νίθνο Ρίδνο πέζαλε. Ο Νίθνο Ρίδνο ππέζηε νμχ έκθξαγκα ηνπ 
κπνθαξδίνπ ζηηο 20 Ώπξηιίνπ ηνπ 1999 θαη κεηαθέξζεθε εζπεπζκέλα ζην λνζνθνκείν, φπνπ θαη 

θαηέιεμε απφ πλεπκνληθφ νίδεκα. 

 

 

 

 

 

ΑΛΔΚΟ  ΑΛΔΞΑΝΓΡΑΚΖ 

Ο ΏιέθνοΏιεμαλδξάθεο (27 Ννεκβξίνπ 1928 - 8 Ννεκβξίνπ 2005) ήηαλ Έιιελαο εζνπνηφο, πνπ 
δηαθξίζεθε ζηε κεγάιε θαη ηε κηθξή νζφλε, ελψ απφ λσξίο θαζηεξψζεθε ζε ξφινπο δελ πξεκηέ. Με ηε 

λενξεαιηζηηθή ηαηλία πλνηθία ην φλεηξν (1961) θέξδηζε βξαβείν ζην Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ 
Θεζζαινλίθεο. ηελ ηειεφξαζε εκθαλίζηεθε ζηελ πεηπρεκέλε ζεηξά Ο παξάμελνο ηαμηδηψηεο, κε 
ζπκπξσηαγσλίζηξηα ηε Νφληθα Γαιελέα.Μία παξάζηαζε ηνπ Κάξνινπ Κνπλ κε πξσηαγσλίζηξηα ηελ 

Έιιε Λακπέηε ηνπ άιιαμε ηε δσή. Παξάιιεια ν θίινο ηνπ, εζνπνηφο  Νίθνο Καδήο, ζπνπδαζηήο 
ζηελ Αξακαηηθή ρνιή ηνπ Βζληθνχ Θεάηξνπ, ηνλ παξαθηλεί λα παξαθνινπζήζεη καζήκαηα ζηε 

ρνιή. Ώπνθάζηζε λα δψζεη εμεηάζεηο ζην ΐαζηιηθφ Θέαηξν θαη πέξαζε σο πξψηνο. Ο Αεκήηξεο 
Υνξλ ήηαλ ηφζν ζίγνπξνο γηα ην ηαιέλην ηνπ Ώιέθνπ, πνπ είρε ζηνηρεκαηίζεη γηα ηελ επηηπρία ηνπ . 
Σνλ θαηξφ εθείλν ε Καηεξίλα (Ώλδξεάδε) έςαρλε γηα έλαλ «δελ πξεκηέ» γηα ην έξγν «Φζηλνπσξηλή 

Παιίξξνηα». Ο λεαξφο εζνπνηφο ηελ επηζθέθηεθε κε ινπινχδηα ζην ζπίηη ηεο καδί κε ηελ Άλλα 
πλνδηλνχ θαη πήξε ην ξφιν. Έθαλε ηα πξψηα ηνπ βήκαηα ζην ζεαηξηθφ ζαλίδη ζηηο 9 Ενπιίνπ 1949 θαη 

άθεζε θαιέο εληππψζεηο ζε θξηηηθνχο θαη θνηλφ. «Παξνπζηάζηε φπια. Βπηηέινπο, έλαο εξαζηήο ζην 
ειιεληθφ ζέαηξν», έγξαςε ραξαθηεξηζηηθά ν Ώηκίιηνο Υνπξκνχδηνο ζηελ «Καζεκεξηλή». Βληχπσζε 
έθαλε θαη ζηνλ Φηινπνηκέλα Φίλν, ν νπνίνο ηνπ πξφηεηλε λα παίμεη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν.Σελ ίδηα 

θηφιαο ρξνληά έθαλε ην ληεκπνχην ηνπ ζηε κεγάιε νζφλε κε ηελ ηαηλία «Αχν θφζκνη», ζε ζθελνζεζία 
Γξεγφξε Γξεγνξίνπ. Ώθνινχζεζαλ ακέηξεηεο άιιεο θαη φινη ζπκθσλνχζαλ πσο επξφθεηην γηα έλαλ 

κεγάιν εζνπνηφ θαη ηνλ κεγαιχηεξν γφε ηεο επνρήο. Βθηφο απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζηαζάξρε, πνπ 
μεθίλεζε ην 1956 θαη θξάηεζε ηνπιάρηζηνλ 35 ρξφληα, ν Ώιέθνο Ώιεμαλδξάθεο ζθελνζέηεζε ζεαηξηθά 
έξγα, αιιά θαη ηαηλίεο, φπσο ν «Θξίακβνο» (1960) κε ηνλ Καξχδε-Φνπθο θαη ε «πλνηθία ην φλεηξν» 

(1961), πνπ βξαβεχηεθε ζην Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο, αιιά ε πξνβνιή ηεο αξρηθά 
απαγνξεχηεθε απφ ηε ινγνθξηζία ηεο επνρήο, γηα λα θπθινθνξήζεη κεηά απφ θαηξφ κηα ινγνθξηκέλε 

έθδνζε ηεο ηαηλίαο. πλεξγάζηεθε κε ιακπεξέο πξσηαγσλίζηξηεο φπσο  ηε Μειίλα Μεξθνχξε, ηελ 
Ώιίθε ΐνπγηνπθιάθε, ηε Σδέλε Καξέδε, ηε Μάξσ Κνληνχ θαη ηε Γσή Λάζθαξε. πλνιηθά 
πξσηαγσλίζηεζε ζε πεξηζζφηεξεο απφ 75 θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, απφ ηηο νπνίεο μερσξίδνπλ: «Ο 

βαθηηζηηθφο», «ηέιια», «Σν λεζί ησλ γελλαίσλ», «Ραληεβνχ ζηελ Κέξθπξα», «Αεζπνηλίο 
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Αηεπζπληήο», «Αάθξπα γηα ηελ Διέθηξα», «κνξθεο κέξεο», «Δ θφκηζζα ηεο Κέξθπξαο», «Δ Μαξία 
ηεο ζησπήο», «Ο άλζξσπνο κε ην γαξχθαιιν», «Σα παηδηά ηεο Υειηδφλαο» θαη πνιιέο αθφκα. ην 
ζέαηξν εξκήλεπζε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ξφινπο. Μεηαμχ ησλ παξαζηάζεσλ, ζηηο νπνίεο 

πξσηαγσλίζηεζε θαη άθεζαλ επνρή, είλαη: «Παξάμελν Εληεξκέηδν», «Σαμίδη ηεο κέξαο κέζα ζηελ 
λχρηα», «Ήηαλ φινη ηνπο παηδηά κνπ», «Μαληάκ Μπάηεξθιατ»,«Δ γπλαίθα κε ηα καχξα», «Σέζζεξα 

δσκάηηα κε θήπν», «Έγθιεκα θαη ηηκσξία», «Σα κεγάια ρξφληα», «Ο γιάξνο». ηελ ηειεφξαζε 
έπαημε ζηνλ «Παξάμελν Σαμηδηψηε», ηνλ «Γηνχγθεξκαλ» θαη ηνπο «Μπζηηθνχο Ώξξαβψλεο». Σν 1994 
αλέβαζε κε ηε Μηκή Νηελίζε ηνλ «Θείν ΐάληα» θαη δχν ρξφληα αξγφηεξα επέζηξεςε ζην Βζληθφ, απ' 

φπνπ είρε μεθηλήζεη.Σα ηειεπηαία ρξφληα ηεο δσήο ηνπ δίδαζθε ππνθξηηηθή ζην Βξγαζηήξη ηνπ 
Αηακαληφπνπινπ. Σν 2001 ν ηφηε Πξφεδξνο ηεο Αεκνθξαηίαο Κσλζηαληίλνο ηεθαλφπνπινο ηνπ 

απέλεηκε ηνλ Υξπζφ ηαπξφ ηνπ Σάγκαηνο ηεο Σηκήο γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ ηέρλε. Πέζαλε ζηηο 8 
Ννεκβξίνπ ηνπ 2005 έπεηηα απφ καθξνρξφληα κάρε κε ηνλ θαξθίλν.  

 

 

 

 

ΝΗΚΟ ΡΗΕΟ 

 

Ο Νίθνο Ρίδνο (Πέηα Άξηαο, 30 επηεκβξίνπ1924    

- Ώζήλα, 20 Ώπξηιίνπ1999) ήηαλ Έιιελαο  

εζνπνηφο. Πξσηαγσλίζηεζε ζε πνιιέο θσκσδίεο ηνπ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ. Παληξεχηεθε ηελ   

επίζεο εζνπνηφ, Έιζα Ρίδνπ (Βιέλε Λακπξνπνχινπ γ. 10/12/1933), κε ηελ νπνία απέθηεζε έλαλ  

γην. 

Καξηέξα 

Έθαλε ηελ πξψηε ηνπ εκθάληζε ζηελ θιαζηθή επηζεψξεζε «Ώλζξσπνη, άλζξσπνη» ην 1948, ζην  

ζέαηξν «Μεηξνπφιηηαλ» θαη απέθηεζε δηθφ ηνπ ζίαζν ην 1959, ελψ ην 1961 δεκηνχξγεζε ηνλ ζίαζν  

"ΐαζίιεο Ώπισλίηεο - Γεσξγία ΐαζηιεηάδνπ - Νίθνο Ρίδνο", πνπ δηαηεξήζεθε, ζεκεηψλνληαο κεγάιε  

επηηπρία, κέρξη ην 1965, παξνπζηάδνληαο δηάθνξεο θσκσδίεο ηφζν ζηελ Βιιάδα φζν θαη ζηε  
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Γεξκαλία γηα ηνπο κεηαλάζηεο. 

Σν 1986 κεηέηξεςε ηνλ θηλεκαηνγξάθν «Ώζηνξ» ηεο νδνχ ηαδίνπ ζε ζέαηξν, ην νπνίν ιεηηνχξγεζε  

ππφ ηελ θαιιηηερληθή δηεχζπλζή ηνπ κέρξη ην 1990. Ο Νίθνο Ρίδνο, άιισζηε, ππήξμε πνιχ  

επηηπρεκέλνο ζεαηξηθφο επηρεηξεκαηίαο επί 27 ρξφληα. 

Έπαημε ζε πεξίπνπ 300 θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, φπσο Σν ζσθεξάθη ηνπ Γηψξγνπ Σδαβέιια, Ο  

ζεζαπξφο ηνπ καθαξίηε ηνπ Νίθνπ Σζηθφξνπ, Ο Κιέαξρνο, ε Μαξίλα θαη ν θνληφο, πκκνξία  

εξαζηψλ θαη άιια. 

ηελ ηειεφξαζε πξσηαγσλίζηεζε καδί κε ηε Μάξζα Καξαγηάλλε ζηε ζεηξά Ο δξφκνο ηνπ Κψζηα  

Λπρλαξά, ζε ζελάξην Κψζηα Πξεηεληέξε θαη ην 1999 ζηελ ηειενπηηθή κεηαθνξά ηνπ κπζηζηνξήκαηνο 

ηνπ αθαδεκατθνχ Σάζνπ Ώζαλαζηάδε Δ αίζνπζα ηνπ ζξφλνπζην Mega. Ήηαλ ε ηειεπηαία ηνπ  

εκθάληζε ζηελ ηειεφξαζε, κηαο θαη ηελ εκέξα πξνβνιήο ηνπ ηειεπηαίνπ επεηζνδίνπ ηεο ζεηξάο ν  

Νίθνο Ρίδνο πέζαλε. Σα ηειεπηαία ρξφληα ηεο δσήο ηνπ δηέκελε ζηνπ Γθχδε. Ο Νίθνο Ρίδνο ππέζηε  

νμχ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ ζηηο 20 Ώπξηιίνπ ηνπ1999 θαη κεηαθέξζεθε εζπεπζκέλΟ Νίθνο Ρίδνο (Πέηα 

Άξηαο, 30 επηεκβξίνπ 1924
[1]

 - Ώζήλα, 20 Ώπξηιίνπ 1999) ήηαλ Έιιελαο εζνπνηφο. Πξσηαγσλίζηεζε ζε 

πνιιέο θσκσδίεο ηνπ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ. Παληξεχηεθε ηελ επίζεο εζνπνηφ, Έιζα Ρίδνπ (Διέλε 

Λακπξνπνύινπ γ. 10/12/1933), κε ηελ νπνία απέθηεζε έλαλ γην, ηνλ Κσλζηαληίλν (γ . 1/5/1966).  

 

 

 

ΜΗΜΖ ΦΧΣΟΠΟΤΛΟ 

Ο Μίκεο (Αεκήηξεο) Φσηφπνπινο ηνπ Νηθνιάνπ (20 Ώπξηιίνπ 1913 - 29 Οθησβξίνπ 1986) ππήξμε έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα νλφκαηα ηνπ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ. Βξγάζζεθε σο εζνπνηφο - ζηαζάξρεο απφ ην 1952 θαη 

ζθελνζέηεο απφ ην 1960. Έγξαςε 7 βηβιία (4 πνηεηηθέο ζπιινγέο: «Μπνπινχθηα» 1940, «Δκηηφληα» 1960, 

«θιεξά ηξηνιέηα» 1961 θαη ν «ζάλαηνο ησλ εκεξψλ» 1976) θαη 3 απηνβηνγξαθηθά («25 ρξφληα ζέαηξν» 1958, 

«Σν πνηάκη ηεο δσήο κνπ» θαη «Βι Νηάκπα - κεξνο ησλ Βγγιέδσλ» 1965) θαη 2 ζεαηξηθά έξγα («Έλα θνξίηζη 

ζην παξάζπξν» 1966 θαη «Πεινπίδαο ν θαιφο πνιίηεο» 1976) πνπ έρνπλ παηρηεί. Οξγάλσζε 5 εθζέζεηο 

δσγξαθηθήο (ηδηφηππεο ηερληθήο θνιάδ γξακκαηνζήκσλ). Τπήξμε κέινο ηνπ Α.. ηνπ σκαηείνπ Βιιήλσλ 

Δζνπνηψλ, κέινο ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Βιεπζέξνπ Θεάηξνπ θαη Πξφεδξνο ηνπ Α. . Άξκαηνο Θέζπηδνο. 

Έθαλε ζεαηξηθέο πεξηνδείεο ζηελ Ώκεξηθή, Γεξκαλία, Ώίγππην, Σνπξθία θαη Κχπξν. Σηκήζεθε κε ηα παξάζεκα 

Υξπζφ ηαπξφ ηνπ Γεσξγίνπ Ώ' θαη ηαπξφ ηνπ Ώπνζηφινπ Μάξθνπ Παηξηαξρείνπ Ώιεμαλδξείαο. 

εκαληηθφηεξεο ζπκκεηνρέο ηνπ ήηαλ ζην «ΐπζζηλφθεπν» ηνπ Σζέρσθ, ζηηο «Ώγξηφπαπηεο» ηνπ Ίςελ ζην 

ζέαηξν Σέρλεο, ζην «λεηξν θαινθαηξηλήο λχθηαο» ηνπ αίμπεξ ζην ζέαηξν ηνπ ΐαζηιηθνχ Κήπνπ (1956) θαη 

γηα πνιιά ρξφληα ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ Νηίλν Διηφπνπιν. Βκθαλίζηεθε ζε δεθάδεο θσκσδίεο θάξζεο αιιά θαη 

δξακαηηθνχο ξφινπο. Υαξαθηεξηζηηθέο εξκελείεο ζην «Ο θαιφο ζηξαηηψηεο βέηθ» θαη «Ανλ Κακίιιν». Βπίζεο 

https://el.wikipedia.org/wiki/����_�����
https://el.wikipedia.org/wiki/����_�����
https://el.wikipedia.org/wiki/30_�����������
https://el.wikipedia.org/wiki/1924
https://el.wikipedia.org/wiki/1924
https://el.wikipedia.org/wiki/1924
https://el.wikipedia.org/wiki/�����
https://el.wikipedia.org/wiki/20_��������
https://el.wikipedia.org/wiki/1999
https://el.wikipedia.org/wiki/����_�����


32 

 

ζε πεξηζζφηεξεο απφ 100 ηαηλίεο κε θσκηθνχο ξφινπο φπσο «Δ Κάιπηθε ιίξα», «Λαηέξλα, θηψρεηα θαη 

θηιφηηκν», «Σα θίηξηλα γάληηα», «Σν ζσθεξάθη», «Ο Βκίξεο θαη ν Καθνκνίξεο» (ζηελ ηαηλία απηή ε Βιέλε 

Πξνθνπίνπ απνηέιεζε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηνπ θφξε), «Ο γξνπζνχδεο» θ.ά. Υαξαθηεξηζηηθή ηνπ 

θηλεκαηνγξαθηθή αηάθα πνπ βξίζθνπκε ζηελ ηαηλία «Ο νπξαλνθαηέβαηνο»: «Καη κεηά ζα θάααζεζαη!». ην 

ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν ζπγθαηαιέγεηαη "Σνπνηάκη ηεο δσήο κνπ" εθδ. Καζηαληψηε : Ώπηνβηνγξαθία φπνπ ν Μ. 

Φσηφπνπινο κηιάεη γηα ην ειιεληθφ ζέαηξν θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν ηεο επνρήο ηνπ, θαζψο θαη γηα άιιεο ηνπ 

επηδφζεηο ζηηο ηέρλεο, παξάιιεια κε ηηο δηάθνξεο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο αλζξψπνπο. "Γελλήζεθα", γξάθεη, 

"αλήκεξα Κπξηαθήο ησλ Βαΐσλ, ζεκαδηαθή κέξα ζηε Εάηνπλα, ρσξηφ πνπ έγηλε γλσζηφ φρη απφ κέλα θπζηθά, αιιά 

απφ ηνλ Μίθε Θενδσξάθε πνπ ηνλ εμφξηζε εθεί ε εθηαεηία". ην πνηάκη ηεο δσήο ηνπ γξάθνπλ επίζεο νη Λάθεο 

Λαδφπνπινο, Γηάλλεο ηδέξεο, Κ. Γεσξγνπζφπνπινο, Έιελα Ώθξίηα, Μαξία Ρεδάλ, Υξ. ΐαιαβαλίδεο θαη 

Γηάλλεο Ξαλζνχιεο. Σν έξγν ζπκπιεξψλεηαη κε πινχζηα εηθνλνγξάθεζε κε έιιεηςε φκσο ρξνλνινγίνπ 

ζηνηρείσλ θηικνγξαθίαο θαη ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ.  Πέζαλε ζηελ Ώζήλα ζηηο 29 Οθησβξίνπ 1986.  

 

 

 

ΝΗΚΟ  ΣΑΤΡΗΓΖ 

 

Ο Νίθνοηαπξίδεο (1910, ΐαζχ άκνπ - 12 Αεθεκβξίνπ 1987) ήηαλ Έιιελαο εζνπνηφο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη 

ηνπ ζεάηξνπ. Ξεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηνπ ην 1929 ζην κνπζηθφ ζέαηξν, ζπκκεηέρνληαο ζε 

επηζεσξήζεηο, νπεξέηεο θαη παξαζηάζεηο βαξηεηέ. Σε δεθαεηία ηνπ 1940 άξρηζε λα ζπγθξνηεί δηθνχο ηνπ 

ζηάζνπο θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ζπνπδαίνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, φπσο ηε Ρέλα ΐιαρνπνχινπ, ηηο αδειθέο 

Καινπηά, ηελ Καίηε Νηηξηληάνπα θαη ηε Μαξίθα Νέδεξ θαη ηελ Καίηε Μπειίληα (1958: Σεληπκπφπο ησλ 

Γηαιακά-Θίζβηνπ-Πξεηεληέξε), ηνλ Αηνλχζε Παπαγηαλλφπνπιν θαη ηε νθία ΐέκπν (1959), ηνλ Κψζηα 

Υαηδερξήζην (1963) θ.ά. Μεζνιάβεζε έλα δηάζηεκα (1954-55) θαηά ην νπνίν ίδξπζε καδί κε ηνλ Σάθε 

Μειηάδε θαη ηε Ναλά θηαδά ην ζίαζν «Βιιεληθή Μνπζηθή Κσκσδία», ζηνλ νπνίν αλέβαζε επηζεσξήζεηο 

αιιά θαη έξγα πξφδαο, φπσο ε θσκσδία "Αέθα κέξεο ζην Παξίζη" (κε ηνλ Αηνλχζε Παπαγηαλλφπνπιν ην 1960). 

Αηαθξίζεθε ηδηαίηεξα θαη γηα ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο ηνπ εκθαλίζεηο. Έπαημε γηα πξψηε θνξά ζηε κεγάιε νζφλε 

ην 1950 ζηελ ηαηλία ηνπ Νίθνπ Σζηθφξνπ Έια ζην ζείν θαη ζπλέρηζε λα εκθαλίδεηαη ζε ηαηλίεο ηνπ ίδηνπ (Ζ 

σξαία ησλ Αζελψλ, 1953), ηνπ Οξέζηε Λάζθνπ (Δ θηψρεηα ζέιεη θαινπέξαζε, 1957, Φησραδάθηα θαη 

ιεθηάδεο, 1960, Σξίηε θαη 13, 1963, Ο ραδνκπακπάο, 1967), ηνπ Πάλνπ Γιπθνθξχδε (Ανπιεηέο κε 
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θνχληεο,1958), ηνπ Ώιέθνπ αθειιάξηνπ (Σα θίηξηλα γάληηα , 1960), ηνπ Γξεγφξε Γξεγνξίνπ (Αηαβφινπ 

θάιηζα, 1960), ηνπ Κψζηα Ώλδξίηζνπ (Βπηπρψο ηξειάζεθα, 1961) θαη ζε πνιιέο άιιεο. Βηδηθή κλεία ζα πξέπεη 

λα γίλεη γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηελ Βιέλε Πξνθνπίνπ ζηηο ηαηλίεο Ο Παξαγπηφο κνπ ν ξαιίζηαο θαη ηα 

νκνξθφπαηδα ην έηνο 1971, ζηηο νπνίεο ν ελ ιφγσ κεγάινο θσκηθφο έπαηδε ξφινπο λεπξηθνχ ειηθησκέλνπ, πνπ 

ζην ηέινο καιάθσλε ππφ ηελ "πίεζε" ηεο φκνξθεο εζνπνηνχ θαη ρνξεχηξηαο. 

 

 

 

ΓΗΟΝΤΖ ΠΑΠΑΓΗΑΝΟΠΟΤΛΟ 

Ο ΑηνλχζεοΠαπαγηαλλφπνπινο (12 Ενπιίνπ 1912 - 13 Ώπξηιίνπ 1984) ήηαλ Έιιελαο εζνπνηφο. 

Γελλήζεθε ζην Αηαθνθηφ ΏραΎαο ζηηο 12 Ενπιίνπ 1912. πνχδαζε ζηελ Ώζήλα ζηε Αξακαηηθή ρνιή 
ηνπ Βζληθνχ Θεάηξνπ. Σελ πξψηε ηνπ εκθάληζε ζηε ζθελή ηελ έθαλε ζηνλ ξφιν ηνπ ηππφηε 

ζηνλ ΐαζηιηά Λεξ. ην Βζληθφ Θέαηξν παξέκεηλε κέρξη ην 1941. πλνιηθά γηα 46 ρξφληα, εξκήλεπζε 
θαη έπαημε ζηνπο κεγαιχηεξνπο ζηάζνπο ηεο επνρήο ηνπ. Πξψηε ηνπ ηαηλία ήηαλ, ην 1947, ηα «Παηδηά 
ηεο Ώζήλαο». πλνιηθά έπαημε ζε 136 ηαηλίεο, αλάκεζά ηνπο «Έλαο ηππφηεο γηα ηε ΐαζνχια», «Δ βίια 

ησλ νξγίσλ», «Ο θπξ Γηψξγεο εθπαηδεχεηαη», «Φνπζθνζαιαζζηέο», «Ο Κχξηνο Πηέξαξρνο» θ.η.ι. 
Σειεπηαία ηαηλία ηνπ ήηαλ ην «Σαμίδη ζηα Κχζεξα». Έπαημε θαη ζηελ ηειεφξαζε φπνπ ν ξφινο ηνπ 

θπξ-Γηψξγε ζην «Λνχλα-Παξθ» ηνλ θαζηέξσζε ζηε ιατθήζπλείδεζε. Πέξαζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο 
δσήο ηνπ κφλνο, θαζφηη άγακνο θαη πέζαλε ζηηο 13 Ώπξηιίνπ 1984. Πξνο ηηκή ηνπ, ν Αήκνο 
Αηαθνπηνχ ηνπνζέηεζε ηελ πξνηνκή ηνπ ζηελ παξαιία ηνπ δήκνπ. Ο Αηνλχζεο Παπαγηαλλφπνπινο 

έθαλε πνιιέο αγαζνεξγίεο, θπξίσο ζηελ πεξηνρή φπνπ γελλήζεθε, ρσξίο απηφ λα είλαη επξέσο γλσζηφ. 
Σν 1968 βξαβεχηεθε κε ην βξαβείν ησλ Βιιήλσλ θξηηηθψλ γηα ηελ ηαηλία «Σν θαλφλη θαη ην αεδφλη».  

 

 

 

ΛΑΜΠΡΟ ΚΧΝΣΑΝΣΑΡΑ 
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Ο ΛάκπξνοΚσλζηαληάξαο (Ώζήλα, 13 Μαξηίνπ 1913 - ΐνχια, 28 Ενπλίνπ 1985) ππήξμε 

δεκνθηιήο Έιιελαο εζνπνηφο ηνπ ζεάηξνπ θαη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κε θαηαγσγή απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. 

Ο Κσλζηαληάξαο γελλήζεθε ζηελ νδφ Πινπηάξρνπ 13 ζην Κνισλάθη ζηηο 13 Μαξηίνπ 1913, ζε νηθνγέλεηα κε 

θαηαγσγή απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Ώδεξθή ηνπ ήηαλ ε εζνπνηφο Μίηζε Κσλζηαληάξα. Σν 1930 

θαηαηάρζεθε κεηά απφ επηκνλή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη ρσξίο ηελ δηθή ηνπ ζέιεζε ζηελ ρνιή Τπαμησκαηηθψλ 

Ναπηηθνχ ζηελ Κέξθπξα, απφ φπνπ ηειηθά δξαπέηεπζε θνιπκπψληαο. Γιχησζε ην ηξαηνδηθείνκεηά απφ 

ελέξγεηεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Σν 1934 κεηέβε ζην Παξίζη πξνθεηκέλνπ λα ζπνπδάζεη ρξπζνρφνο, κε ζθνπφ λα 

αλαιάβεη ζηελ ζπλέρεηα ην νηθνγελεηαθφ ρξπζνρνείν ζην θέληξν ηεο Ώζήλαο. Βγθαηέιεηςε ηηο ζπνπδέο ηνπ θη 

έθαλε δηάθνξεο δνπιεηέο, ψζπνπ ηνλ αλαθάιπςε ν Γάιινο ζθελνζέηεο Λνπί Γνπβέ λα παίδεη σο θνκπάξζνο ζε 

ζεαηξηθή παξάζηαζε. πνχδαζε εζνπνηφο ζην ζέαηξν «Ώηελέ» θαη ην θαινθαίξη ηνπ 1938 επέζηξεςε ζηελ 

Βιιάδα, μεθηλψληαο πιένλ θαξηέξα εζνπνηνχ. Γηα ηε ζεαηξηθή ηνπ παξνπζία, ραξαθηεξίζηεθε σο έλαο 

«ππέξνρνο εζνπνηφο ξπζκνχ (πνπ) είρε ζπάληα αίζζεζε ηνπ ζεαηξηθνχ ρξφλνπ.... (κε) ηέιεηα θαηνρή ησλ 

εθθξαζηηθψλ κέζσλ»
.
 Γλσζηφο ζην επξχ θνηλφ φκσο έγηλε κέζα απφ ηνπο ξφινπο ηνπ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. 

Αηαθξίζεθε ζην ξφιν ηνπ ψξηκνπ, πινχζηνπ θαη γπλαηθά (Ο άλζξσπνο πνπ έζπαγε πιάθα, Ζ Βίια ησλ 

Οξγίσλ, Ση 30, ηη 40, ηη 50 θιπ.) ή ηνπ «παηέξα» αξθεηψλ γλσζηψλ ζηαξ ηεο επνρήο (Ζ Αιίθε ζην 

Ναπηηθφ, Υηππνθάξδηα ζην ζξαλίν, Τηέ κνπ, πηέ κνπ θιπ). Παληξεχηεθε ζε πξψην γάκν ηελ εζνπνηφ Γηνχιε 

Γεσξγνπνχινπ ην 1945, κε ηελ νπνία απέθηεζε έλα γηφ. Ο Λάκπξνο Κσλζηαληάξαο έπαημε ζην ειιεληθφ ζέαηξν 

γηα 40 ρξφληα, κεηέρνληαο ζε 191 παξαζηάζεηο. Βκθαλίζηεθε ζε πνιιέο ειιεληθέο πφιεηο, θαζψο επίζεο θαη 

ζηελ Κχπξν, ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηελ Ώιεμάλδξεηα. Δ πξψηε ηνπ παξάζηαζε ζηελ Βιιάδα ήηαλ ην 

θαινθαίξη ηνπ 1938 κε ηνλ ζίαζν ηεο Καηεξίλαο Ώλδξεάδε ζην έξγν «Σα παξάζεκα ηεο γξηνχιαο» ηνπ Φ. 

Μπάξπ θαη ε ηειεπηαία ηνλ ρεηκψλα ηνπ 1978 κε ηνλ ζίαζν Λάκπξνπ Κσλζηαληάξα - Νίθνπ Ρίδνπ - Μάξσο 

Κνληνχ ζην κηνχδηθαι «Σξειέο επαθέο ξσκέηθνπ ηχπνπ» ηνπ Κψζηα Πξεηεληέξε. Ο Λάκπξνο Κσλζηαληάξαο 

έπαημε ζχλνιν ζε 78 ειιεληθέο ηαηλίεο, ζε ηέζζεξηο πνπ γπξίζηεθαλ ζηε Γαιιία ηελ δεθαεηία ηνπ 1930 («Ώλ 

μαλαλεβνχκε πξνο ηα Διχζηα Πεδία», «ρνιείν γπλαηθψλ», «Κνπξζάξνο», ελψ είλαη άγλσζηνο ν ηίηινο ηεο 

ηειεπηαίαο) θαη ζε κία ειιεληθή πνπ γπξίζηεθε ζηελ Ώίγππην ην 1950, αιιά δελ ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία γη' 

απηήλ ηελ ηαηλία. Σειεπηαία ηνπ ηαηλία ήηαλ «Ο Λακπξνχθνο Μπαιαληέξ».   Πέζαλε ζην «Ώζθιεπηείν» 

ηεο ΐνχιαο ζηηο 28 Ενπλίνπ 1985. Σν 2008 έλα ζέαηξν ζην Ώηγάιεσ νλνκάζηεθε «Θέαηξν Λάκπξνο 

Κσλζηαληάξαο» ζε αλαγλψξηζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ζην ειιεληθφ ζέαηξν θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν.  

 

 

 

ΒΑΗΛΖ ΑΤΛΧΝΗΣΖ 

Ο ΐαζίιεοΏπισλίηεο (1 Εαλνπαξίνπ 1904 - 10 Μαξηίνπ 1970) ήηαλ εζνπνηφο ηνπ ζεάηξνπ θαη 

ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζην Θεζείν. ην ζέαηξν πξσηνεκθαλίζηεθε 



35 

 

ην 1924 ζηελ νπεξέηα ηνπ Ν. Υαηδεαπνζηφινπ Σν θνξίηζη ηεο γεηηνληάο. ηε ζπλέρεηα ζπλεξγάζηεθε κε 

δηάθνξνπο ζηάζνπο ζε νπεξέηεο θαη θσκσδίεο, κέρξη ην 1928, νπφηε θαη ζηξάθεθε πξνο ηελ επηζεψξεζε 

επηθεθαιήο δηθνχ ηνπ ζηάζνπ. Σνλ Ώχγνπζην ηνπ 1931, παξαιίγν λα ηνλ ζθνηψζεη ζθαίξα απφ ζεξκφαηκν 

νπαδφ νκάδαο θηιειεπζέξσλ, "ΐεληδειηθψλ", πνπ εηζέβαιε ζην ζέαηξν πνπ έπαηδε ηφηε 

ζηελ επηζεψξεζε "Καηεξγάξα" θαη άξρηζαλ λα ππξνβνινχλ ζεσξψληαο φηη ζαηηξηδφηαλ ν ηφηε πξσζππνπξγφο 

Βιεπζέξηνο ΐεληδέινο. Ώπφ ηελ εηζβνιή απηή ηξαπκαηίζζεθαλ θάπνηνη ζεαηέο ελψ ζθνηψζεθε ν ηερληθφο ηνπ 

ζεάηξνπ. ηε ζπλέρεηα απφ ηηο αλαθξίζεηο πνπ αθνινχζεζαλ ζεσξήζεθε φηη ππαίηηα ήηαλ ε ζάηηξα θαη φρη νη 

δξάζηεο. Σφηε εθδφζεθε θαη ν γλσζηφο λφκνο "πεξί ηχπνπ" πνπ πεξηειάκβαλε θαη ην ζέαηξν ζηελ 

επαθφινπζε ινγνθξηζία. Σν 1934 ζπκκεηείρε ζε επηζεσξήζεηο ηνπ ζεάηξνπ Πεξνθέ, ελψ λσξίηεξα έθαλε δηθφ 

ηνπ ζίαζν. Σελ πεξίνδν ηνπ '40 ζρεκάηηζε ζίαζν κε ηνλ Κπξηάθν Μαπξέα θαη εξκήλεπζε ην 

ζηξαηηψηε Πνιπρξφλε Πεξνλφζπνξν ζην εζνγξαθηθφ ρξνληθφ Απφ ηελ Αιβαλία ζην Ρίκηλη. Τπήξμε γηα πνιιά 

ρξφληα βαζηθφ ζηέιερνο ησλ επηζεσξεζηαθψλ ζηάζσλ ηνπ ζεάηξνπ Ώθξνπφι θαη δηεηέιεζε θαιιηηερληθφο 

δηεπζπληήο ηνπ (1956-61). Ο ηειεπηαίνο ηνπ ζίαζνο ζπγθξνηήζεθε κε ηνλ Κψζηα Υαηδερξήζην, ην 1967-68. 

Μαδί πεξηφδεπζαλ ζε πνιιέο επαξρηαθέο πφιεηο, αιιά ιφγνη πγείαο ηνλ αλάγθαζαλ λα δηαθφςεη ηελ πεξηνδεία. 

Τπεξέηεζε κε ζπλέπεηα θαη αθνζίσζε φια ηα είδε ηνπ ζεάηξνπ. ηνλ θηλεκαηνγξάθν πξσηνεκθαλίζηεθε 

ην 1929 ζηελ ηαηλία ηνπ Ώρηιιέα Μαδξά, Μαξία Πεληαγηψηηζζα, ελψ αθνινχζεζαλ δεθάδεο άιιεο έσο ην1970, 

φπσο Ζ αξηζηνθξάηηζζα θη ν αιήηεο, φπνπ εκθαλίζηεθε ζηνλ ηειεπηαίν ηνπ ξφιν. Λίγεο κέξεο κεηά ηελ 

νινθιήξσζή απηήο ηεο ηαηλίαο πέζαλε απφ θαξδηαθή πξνζβνιή. πλνιηθά πξσηαγσλίζηεζε ή εκθαλίζηεθε ζε 

κηθξφηεξνπο ξφινπο ζε 75 ηαηλίεο. Βίρε ήξεκε πξνζσπηθή δσή, ελψ θέξεηαη λα έρεη θάλεη δχν γάκνπο. 

 

 

 

 

ΚΧΣΑ  ΒΟΤΣΑ 

Ο Κψζηαοΐνπηζάο γελλήζεθε ζηηο 31 Αεθεκβξίνπ 1931 ζηελ Ώζήλα. 

Βίλαη Έιιελαο εζνπνηφο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηνπ ζεάηξνπ.  Μεγάισζε ζηε Θεζζαινλίθε απφ πξνζθπγηθή 

νηθνγέλεηα απφ ηνπο Βπηβάηεο Ώλαηνιηθήο Θξάθεο. πνχδαζε ζηε Αξακαηηθή ρνιή ηνπ Μαθεδνληθνχ 

Χδείνπ απ' φπνπ απνθνίηεζε ην 1953. Τπήξμε ζχδπγνο ηεο εζνπνηνχ θαη ρνξεχηξηαο Έξξηθαο Μπξφγεξ (1943-), 

απφ ηελ νπνία απέθηεζε κηα θφξε. Έρεη δχν άιιεο θφξεο απφ ηνλ δεχηεξφ ηνπ γάκν. Δ κία, ε Θενδψξα ΐνπηζά, 

αθνινχζεζε ηα δηθά ηνπ βήκαηα ζην ρψξν ηεο εζνπνηίαο. Σηκήζεθε κε ην εηδηθφ βξαβείν εξκελείαο 

ζην Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο 1984 γηα ηελ ηαηλία Ο έξσηαο ηνπ Οδπζζέα. Ώπφ ηηο πην 

ζεκαληηθέο δνπιηέο ηνπ είλαη:Οη ζαιαζζηέο νη ράληξεο (1967), Κνξίηζηα γηα θίιεκα (1965) , Σέληπ κπφη αγάπε 

κνπ (1965), Ζ ραξηνπαίρηξα (1964), Ο θίινο κνπ ν Λεπηεξάθεο (1963), Μεξηθνί ην πξνηηκνχλ θξχν (1962), Ζ 
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Αιίθε ζην λαπηηθφ (1961) , Ο γφεο (1969) , Ο έξσηαο ηνπ Οδπζζέα (1984), Γακπξφο κε ην δφξη (1990), Ρφδα, 

ηζάληα θαη θνπάλα 5 ( 2010), Ζ λήζνο (2009), Αθάιππηνο (2013) θ.α. 

 

 

 

ΓΖΜΖΣΡΖ  ΥΟΡΝ 

Ο ΑεκήηξεοΥνξλ γελλήζεθε ζηηο 9 Μαξηίνπ 1921. Ήηαλ Έιιελαο εβξατθήο θαηαγσγήο εζνπνηφο. 

Γελλήζεθε ζηελ Ώζήλα ην Μάξηην ηνπ 1921 ζε μελνδνρείν ηεο νδνχ ηαδίνπ ζην θέληξν ηεο Ώζήλαο. 
Παηέξαο ηνπ ήηαλ ν γλσζηφο ζηξαηησηηθφο θαη ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο  Παληειήο Υνξλ. Ννλά ηνπ ε 

κεγάιε εζνπνηφο Κπβέιε Ώλδξηαλνχ. Ώπνθνίηεζε απφ ηε Αξακαηηθή ρνιή ηνπ Βζληθνχ 
Θεάηξνπ ην 1940. Βίρε πξσηαγσληζηήζεη ζε δεθάδεο ζεαηξηθά έξγα. Έθαλε ην ληεκπνχην ηνπ 
ην 1940 ζηελ νπεξέηα ηνπ ηξάνπο "Δ Νπρηεξίδα". Ώκέζσο κεηά εκθαλίζηεθε ζην "Θέαηξν Ρεμ" 

ηεο Μαξίθαο Κνηνπνχιε ζε πξσηαγσληζηηθνχο ξφινπο. Ώλάκεζα ζ΄ απηά "Ασδεθάηε λχθηα", 
"Ρηράξδνο ΐ'", "Ρηράξδνο Γ'", "Άκιεη", "Σίκσλ ν Ώζελαίνο" (αίμπεξ), "Δκεξνιφγην ελφο ηξεινχ" 

(Γθφγθνι), "Εβάλσθ" (Σζέρσθ), "Βξξίθνο Α'" (Πηξαληέιν). Σν 1943 - 1944 ζπκκεηείρε ζην 
ζίαζν Καηεξίλαο. Σν 1944 ζπγθξφηεζε δηθφ ηνπ ζίαζν κε ηε Μαίξε Ώξψλε θαη αξγφηεξα κε ηε ΐάζσ 
Μαλσιίδνπ. Σν 1945 ζπλεξγάζηεθε κε ην ζίαζν Μειίλαο Μεξθνχξε θαη Νίθνπ Υαηδίζθνπ. Ώπφ 

ην 1946 έσο ην 1950 επέζηξεςε ζην Βζληθφ Θέαηξν. Σν 1951κεηέβε ζηελ Ώκεξηθή θαη Ώγγιία, φπνπ 
θαη παξέκεηλε επί δηεηία παξαθνινπζψληαο ηελ εμέιημε ηνπ ζεάηξνπ.Ώπφ ην 1953 πνπ επέζηξεςε κέρξη 

ην 1959 ζπγθξφηεζε καδί κε ηελ Έιιε Λακπέηε θαη ην Γηψξγν Παππά δηθφ ηνπο ζίαζν θαη αλεβάδνπλ 
έξγα φπσο ην "Νπθηθφ θξεβάηη", "Ο βξνρνπνηφο" θ.ά., επηρεηξψληαο "ηνπξλέ" 
ζε Κσλζηαληηλνχπνιε θαη Ώίγππην.πκκεηείρε κφιηο ζε δέθα θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, κε αμηφινγεο 

επηηπρίεο φπσο "Μηα δσή ηελ έρνπκε" (1958),"Μηα ηνπ θιέθηε"(1960) (γηα ηελ εξκελεία ηνπ ζε απηή 
ηελ ηαηλία ν Υνξλ ηηκήζεθε κε βξαβείν Ώ' αλδξηθνχ ξφινπ ζην θεζηηβάι Θεζζαινλίθεο ην 1960), 

" Ώιίκνλν ζηνπο λένπο" (1961), "Δ θάιπηθε ιίξα" (1954), "Σν θνξίηζη κε ηα καχξα" (1956),"Ο 
κεζχζηαθαο"(1950),"Δ θσλή ηεο θαξδηάο"( 1942), "Υεηξνθξνηήκαηα"(1944), "Κπξηαθάηηθν 
μχπλεκα"(1954), θαη "Δ Ώζήλα ηε λχρηα"(1962).Ξαθνπζηή ε ξαδηνθσληθή εθπνκπή ηνπ κε ηίηιν "Ο 

Σαρπδξφκνο Έθηαζε". Με κηα ζνπξεαιηζηηθή εηξσλεία ζηε θσλή ηνπ, δηάβαδε θαληαζηηθά γξάκκαηα 
αθξναηψλ, ζε θείκελα ηνπ Κψζηα Πξεηεληέξε. Ο Αεκήηξεο Υνξλ "άθεζε" θαη δεθάδεο 

καγλεηνθσλήζεηο ζεαηξηθψλ έξγσλ. Πέζαλε ζηηο 16 Εαλνπαξίνπ 1998. Σηκήζεθε απφ ηελ ειιεληθή πνιηηεία 

κε ην Υξπζφ ηαπξφ Γεσξγίνπ Ώ'.Πξνο ηηκήλ ηνπ, ην Καιιηηερληθφ Γπκλάζην-Λχθεην Ώκπεινθήπσλ 
Θεζζαινλίθεο νλνκάζηεθε "Αεκήηξεο Υνξλ".  

 



37 

 

 

 

ΝΣΗΝΟ  ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ 

Ο ΝηίλνοΔιηφπνπινο γελλήζεθε ζηελ Ώιεμάλδξεηα 12 Ενπλίνπ 1915 ήηαλ Έιιελαο εζνπνηφο. 
Θεσξήζεθε έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ειιεληθνχ ζεάηξνπ θαη 

ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ.Δ πξνζπάζεηά ηνπ λα θνηηήζεη ζηε Αξακαηηθή ρνιή ηνπ Βζληθνχ Θεάηξνπ, 
δίλνληαο εμεηάζεηο κε έλα πνίεκα ηνπ Καβάθε, ζηέθζεθε κε απνηπρία δηφηη ζεσξήζεθε φηη δελ δηέζεηε 
ηνλ απαξαίηεην, γηα ηελ επνρή, ζηφκθν θαη ην αλάινγν παξάζηεκα. Ο Νηίλνο Διηφπνπινο δελ 

απνγνεηεχηεθε, δηέζεηε πείζκα θαη ππνκνλή, έηζη, γξάθηεθε ζηελ ηδησηηθή ζρνιή ηνπ δηεζλνχο θήκεο 
δηεπζπληή ηνπ Θεάηξνπ «άξα Μπεξλάξ», Γηαλλνχιε αξαληίδε, πνπ είρε έξζεη ζηελ Ώζήλα πξηλ 

ηνλ ΐ΄ Παγθφζκην Πφιεκν γηα λα ζθελνζεηήζεη κεξηθά έξγα ηεο Μαξίθαο Κνηνπνχιεθαη λα 
επηζηξέςεη πάιη ζην Παξίζη. Απζηπρψο, ην μέζπαζκα ηνπ πνιέκνπ δελ ηνπ επέηξεςε λα θχγεη θη έηζη 
ίδξπζε ηε Αξακαηηθή ζρνιή «Γηαλλνχιε αξαληίδε» φπνπ ν Διηφπνπινο είρε ηελ επθαηξία λα 

καζεηεχζεη δίπια ζηνπο Γηψξγν ΐαθαιφ, Θξάζν Καζηαλάθε, Μ. Καξαγάηζε, Γηψξγν 
Θενηνθά, Γηάλλε ηδέξε, Ώληψλε Γηαλλίδε.Θα θάλεη ην μεθίλεκά ηνπ ζην ζεαηξηθφ ζαλίδη ην 1944, κε 

ην ζίαζν ηεο θπξίαο Καηεξίλαο, ζην έξγν ηνπ Λέν Λεληο, «Κπξία, ζαο αγαπψ». Ώξγφηεξα ζα παίμεη 
ζηνπο ζηάζνπο ηεο Μαξίθαο Κνηνπνχιε, ηεο Μαίξεο Ώξψλε, ηνπ Αεκήηξε Υνξλ θ.ά. απνθνκίδνληαο 
πάληα ζεηηθά ζρφιηα γηα ηηο εξκελείεο ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθά, ν ζπνπδαίνο εζνπνηφο ηεο 

επνρήο ΐαζίιεο Λνγνζεηίδεοείρε πεη γηα ην λεαξφ, ηφηε, Διηφπνπιν: "Ση ζπνπδαίνο! Ση θαληαζηηθφο 
θιφνπλ! Απηφ ζα πεη ζέαηξν!" .Δ πξψηε απφ ηηο πνιιέο θηλεκαηνγξαθηθέο ζπκκεηνρέο ηνπ Διηφπνπινπ 
ζα γίλεη ην 1948 κε ηελ ηαηλία «Δθαηφ ρηιηάδεο ιίξεο». Σν θηλεκαηνγξαθηθφ θνηλφ πνιχ γξήγνξα ηνλ 

αγθάιηαζε θαη ε αλαγλσξηζηκφηεηά ηνπ ηνπ επέηξεςε λα εγεζεί απφ ην 1953 θαη ζεαηξηθνχ ζηάζνπ (κε 
επηρεηξεκαηία ηνλ Υέικε) ζην Θέαηξν Κνηνπνχιε-Ρεμ, φπνπ παξνπζίαζε ηελ θσκσδία: «Θαλαζάθεο 

ν πνιηηεπφκελνο», κε πξσηαγσλίζηξηα ηελ Άλλα πλνδηλνχ. 

Οη πεξηνδείεο ηνπ ζε φιε ηελ Βιιάδα θαη νη ηαηλίεο ηνπ, πνπ γπξίδνληαη ε κία κεηά ηελ άιιε, 
γλσξίδνπλ ηεξάζηηα επηηπρία θαη έηζη, ην 1963, δεκηνπξγεί ηε δηθή ηνπ ζεαηξηθή ζηέγε, ζην Θέαηξν 

Γθιφξηα, ζαλ επηρεηξεκαηίαο θαη ζηαζάξρεο. Ώλεβάδεη θσκσδίεο ειιήλσλ θαη μέλσλ ζπγγξαθέσλ, πνπ 
γίλνληαη κεγάιεο ζεαηξηθέο επηηπρίεο θαη κεηαθέξνληαη θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, φπσο ηα«Ξχπλα 

Βαζίιε», «Θαλαζάθεο ν πνιηηεπφκελνο», «Σν θνξντδάθη ηεο δεζπνηλίδνο», «Δμνρηθφ θέληξν ν Έξσο», 
«Εεηείηαη ςεχηεο», «Έθην πάησκα» θ.ά. Μέζα απφ ην ζίαζφ ηνπ, αλαδεηθλχνληαη θαηλνχξηεο 
πξσηαγσλίζηξηεο πνπ δηέπξεςαλ θαη θαζηεξψζεθαλ ζηε ζπλείδεζε ηνπ ζεαηξφθηινπ θνηλνχ ζαλ 

ζπνπδαίεο εξκελεχηξηεο φπσο ε Άλλα Φφλζνπ, θη ε Μάξσ Κνληνχ. Κάπνην δηάζηεκα, γίλεηαη ζπλ-
ζηαζάξρεο κε ηνλ Μίκε Φσηφπνπιν. Βίλαη έλα ζεαηξηθφ «πάληξεκα» δπν κεγάισλ θαη 

αλαληηθαηάζηαησλ θαιιηηερλψλ , πνπ αλεβάδνπλ, πξνο ηέξςε ηνπ θνηλνχ ηνπο, έξγα πςεινχ 
επηπέδνπ.Παξάιιεια κε ηηο ζηαζαξρηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, ν Νηίλνο Διηφπνπινο έπαημε κε ην 
Βζληθφ Θέαηξν ζηελ Βπίδαπξν θαη ζην Δξψδεην, έξγα ηνπ θιαζζηθνχ ξεπεξηνξίνπ. Βπίζεο 

ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ Ώιέμε νινκφ ζην «Πξνζθήλην». Σν 1972, ζπκπξσηαγσλίζηεζε κε ηελ Έιιε 
Λακπέηε, ζην κηνχδηθαι «Γιπθηά Ίξκα» (Βίρε πξν ππάξμεη θη‘ άιιε ζπλεξγαζία κε ην ζίαζν Λακπέηε - 
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Υφξλ, κε ην έξγν: «Έλα δεπγάξη παπνχηζηα»).Σν 1974 έθαλε κηα πεξηνδεία ζε 60 πφιεηο ησλ ΔΠΏ θαη 
ηνπ Καλαδά, κε ηα έξγα: «Γεηείηαη ςεχηεο», ηνπ Αεκήηξε Φαζά θαη ηηο «Θεζκνθνξηάδνπζεο», 
ηνπ Ώξηζηνθάλε. Δ πεξηνδεία θξαηάεη ελάκηζε ρξφλν, πξσηνθαλέο δηάζηεκα γηα ειιεληθφ 

ζίαζν.Ώλάκεζα ζηα πνιιά ηνπ ηαιέληα έρεη θαη γφληκε ζεαηξηθή θαληαζία. Γξάθεη ην κνπζηθφ έξγν 
«Κνληζέξην γηα ηξνκπφλη» (δηαζθεπή απφ ηνπο «Μέλαηρκνπο» ηνπ Πιαχηνπ)θαη «Γηάλλεο Σδφλη θαη 

Εβάλ» (δηαζθεπή απφ ην έξγν ηνπ Γθνιληφλη «Τπεξέηεο δπν αθεληάδσλ»), θαζψο θαη ηα ζαηπξηθά 
δνθίκηα: «Πξνζδεζείηε» θαη «Ο Νηίλνο ζηε ρψξα ησλ ζαπκάησλ». Βπίζεο, ηε βηνγξαθία ηνπ, κε ηίηιν: 
«Έλαο Διηφπνπινο νλφκαηη Νηίλνο».Ώπεβίσζε ζηηο 4 Ενπλίνπ 2001ζηελ Ώζήλα. Γηα ηελ κεγάιε ηνπ 

πξνζθνξά ζην ζέαηξν ηηκήζεθε κε ην Υξπζφ ηαπξφ Γεσξγίνπ Ώ'. Βπίζεο ηνπ απελεκήζε ην 1999 
ην Μεηάιιην ηεο Πφιεσο ησλ Αζελψλ  απφ ηνλ Αήκν Ώζελαίσλ, αιιά θαη ηηκεηηθή πιαθέηα ην 2000, 

απφ ηνλ Αήκν Πεηξαηά.  

 

 

ΓΗΑΝΝΖ ΓΚΗΧΝΑΚΖ 

Ο ΓηάλλεοΓθησλάθεο γελλήζεθε ζηηο 18 επηεκβξίνπ 1922ήηαλ Έιιελαο εζνπνηφο ηνπ ζεάηξνπ θαη 

ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ.Γελλήζεθε ζηελ Ώζήλα. Ξεθίλεζε ζπνπδέο ζηελ Εαηξηθή αιιά ηνλ θέξδηζε 
ην ζέαηξν. πνχδαζε ζέαηξν ζηε Αξακαηηθή ρνιή ηνπ Κάξνινπ Κνπλθαη ζηε ζρνιή ηνπ Βιιεληθνχ 

Χδείνπ. ηνλ θηλεκαηνγξάθν, αμέραζηε παξακέλεη ε εξκελεία ηνπ ζηελ ηαηλία Σα θίηξηλα γάληηα σο 
«Μπξίιεο». ην ζέαηξν πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1944, ζηελ παξάζηαζε «Σειεπηαίνο 
Ώζπξνθφξαθαο».Ώθνινχζεζαλ ν «ΐπζζηλφθεπνο» ηνπ Σζέρσθ, ν «ΐπζφο» θαη «Δ Γσή μαλαξρίδεη», 

ελψ κεγάιεο ζεαηξηθέο επηηπρίεο ηνπ ήηαλ ε «παζκέλε ηάκλα» ηνπ Κιάηζη, ν «Κνξηφο» 
ηνπ Μαγηαθφθζθη, ζε ζθελνζεζία Ώιέμε νισκνχ θαη ν «Ώξρνληνρσξηάηεο» ηνπ Μνιηέξνπ. Βπίζεο, 

ππήξμε θιαζζηθφο εξκελεπηήο ηνπ Φαζά, ηνπ αθειάξηνπ θαη ηνπ Γηαλλαθφπνπινπ.ηελ επηζεψξεζε 
εκθαλίζηεθε ζηνλ «Έγθκνλη», ηνλ «Πεηξαζκφ», ην «ΐίξα ηηο άγθπξεο», «Ο κπακπάο εθπαηδεχεηαη», 
«Καηλνχξγηα Ώζήλα», «Άλζξσπνη ηνπ '60», «Γεηείηαη ηεκπέιεο» θαη άιια.ηνλ θηλεκαηνγξάθν έθαλε 

ην ληεκπνχην ηνπ ην 1946, ζην «Παπνχηζη απφ ηνλ ηφπν ζνπ». Χο ηα κέζα ηεο δεθαεηία ηνπ '80 
αθνινχζεζαλ άιιεο 100 ηαηλίεο, απφ ηηο νπνίεο μερσξίδνπλ: «Σν θνξίηζη κε ηα παξακχζηα» (1957), 

«Παηδί ηνπ δξφκνπ» (1957), «Σα θίηξηλα γάληηα» (1960), «Δ σξαία ηνπ θνπξέα» (1969), «Έλα αγφξη 
αιιηψηηθν απφ ηα άιια» (1971), «Ο άλζξσπνο πνπ έζπαγε πιάθα» (1972).Πέζαλε ζηηο 25 
Ώπγνχζηνπ ηνπ 2002. 

 

ΠΑΝΣΔΛΖ  ΕΔΡΒΟ 

Ο ΠαληειήοΓεξβφο ηνπ Αεκεηξίνπ γελλήζεθε ζηηο 23Αεθεκβξίνπ ηνπ 1908 ζηελ Πεξαρψξα 
Κνξηλζίαο. Τπήξμε δεκνθηιήο Έιιελαο εζνπνηφο ηνπ ζεάηξνπ θαη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. 
Υαξαθηεξηζηηθή θπζηνγλσκία ηεο «ρξπζήο επνρήο» ηνπ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ (δεθαεηίεο '50, '60 
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θαη αξρέο '70) έπαηδε ζπλήζσο ην ραξαθηήξα ηνπ ρσξνθχιαθα, ηνπ παηέξα, ηνπ δεκάξρνπ-θνηλνηάξρε 
ή ηνπ κέληνξα ησλ πξσηαγσληζηψλ, φπνπ παξνπζηαδφηαλ σο παξαδνζηαθφο θαη απζηεξφο, αιιά 
πάληνηε δίθαηνο θαη θαιφο. Ώπνθνίηεζε απφ ηε Αξακαηηθή ρνιή ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο ηνπ Καξφινπ 

Κνπλ. Βκθαλίζζεθε ζηε ζεαηξηθή ζθελή ην 1933 θαη ζπλεξγάζζεθε κε ηνπο θαιχηεξνπο ζηάζνπο ηεο 
επνρήο ηνπ δηαθξηλφκελνο ζε θιαζηθνχο ζηελ αξρή ξφινπο, αιιά θαη ζε λενειιεληθνχο 

αζηηθνχο.εκαληηθφηεξεο ζεαηξηθέο ηνπ παξνπζηάζεηο ήηαλ ζηα έξγα «Άιθεζηηο», «Ώληηγφλε», 
«Θεζκνθνξηάδνπζαη», «Μάθβεζ», «Πινχηνο» θ.ά.Δ παξνπζία ηνπ ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή ζθελή 
επίζεο ππήξμε κεγάιε. Πεξηζζφηεξεο απφ 70 ήηαλ νη ζπκκεηνρέο ηνπ ζε ηαηλίεο κε θπξίαξρε ζην έξγν 

«Μαληαιέλα» ηνπ 1960, ζε παξαγσγή ηεο Φίλνο Φηικ θαη ζθελνζεζία ηνπ Νηίλνπ Αεκφπνπινπ, 
ππνδπφκελνο ηνλ Εεξέα Παπά-Φψηε, ξφιν γηα ηνλ νπνίν, απέζπαζε, ην Ώ΄ ΐξαβείν 2νπ Ώλδξηθνχ 

Ρφινπ, ζην Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο 1960. Άιιεο ζπκκεηνρέο ηνπ, πνπ μερψξηζαλ, 
ήηαλ ζηα έξγα «Πηθξφ ςσκί» (1951), «Ο αγαπεηηθφο ηεο ΐνζθνπνχιαο» (1955), «Μαθξπθσζηαίνη θαη 
Κνληνγηψξγεδεο» 1960, «Γεηείηαη ςεχηεο» 1961, «Ο αηζίδαο» 1962, «Λφια» 1964, «Δ δαζθάια κε ηα 

μαλζά καιιηά» 1969 θαη ε «Μαξία ηεο ζησπήο» (1973).Ώιιά θαη ζηηο ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο 
εθπνκπέο ν Παληειήο Γεξβφο άθεζε ηζηνξία, ηδηαίηεξα ζηα θαζεκεξηλά ξαδηνθσληθά πεληάιεπηα «Σν 

5ιεπην ελφο ζπξσξνχ».Ήηαλ κέινο ηνπ σκαηείνπ Βιιήλσλ Δζνπνηψλ θαη ηνπ πιιφγνπ 
Καιιηηερλψλ Βζληθνχ Θεάηξνπ. Πξαγκαηνπνίεζε πνιιέο ζεαηξηθέο πεξηνδείεο εληφο θαη εθηφο 
Βιιάδαο, θαηά ηηο νπνίεο έιαβε πνιιέο δηαθξίζεηο. Γηα ηε ζεαηξηθή ηνπ απηή πξνζθνξά ηηκήζεθε κε 

ην Υξπζφ ηαπξφ ηνπΣάγκαηνο ηνπ Γεσξγίνπ Ώ‘ απφ ηνλ ΐαζηιηά Παχιν.Ώπεβίσζε ζηηο 22 
Εαλνπαξίνπ ηνπ 1982 ζε ειηθία 74 εηψλ.  

 

ΟΡΔΣΖ ΜΑΚΡΖ 

Ο ΟξέζηεοΜαθξήο γελλήζεθε ζηηο 30 επηεκβξίνπ 1898. Ήηαλ Έιιελαο εζνπνηφο ηνπ ζεάηξνπ θαη 
ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηελφξνο ηεο νπεξέηαο.  Βίρε ηειεηψζεη ην Βιιεληθφ Χδείν Ώζελψλ θαη 
εκθαλίζζεθε ζηε ζθελή πξψηα σο ηελφξνο ζην ζίαζν Ρνδαιίαο Νίθα ην 1925, θαηφπηλ ζηνλ 

ζίαζν Παπατσάλλνπ θαη αξγφηεξα κεηαπήδεζε ζην είδνο ησλ θσκηθψλ ξφισλ. Χο εζνπνηφο δηέπξεςε 
ζε απφδνζε ιατθψλ ηχπσλ. Ώλεπαλάιεπηε ήηαλ ε απφδνζή ηνπ ζην ηχπν ηνπ «κεζχζηαθα», πνπ 

απνηέιεζε ζηαζκφ ζην ειιεληθφ ζέαηξν. Σνλ ηχπν απηφλ κεηέθεξε αξγφηεξα θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν 
κε νκψλπκν ηίηιν.Σν 1955 απέδσζε ηφζν αιεζηλά ηνλ ραξαθηήξα ηνπ κηζεηνχ ηδηνθηήηε πνπ έγηλε 
απνδέθηεο επηξάπεινπ επεηζνδίνπ ζε θεληξηθφ δξφκν ηεο Ώζήλαο ζεσξνχκελνο σο πξαγκαηηθφο  

ηδηνθηήηεο. πκκεηείρε ζε πεξίπνπ ζαξάληα ηαηλίεο παίδνληαο ραξαθηεξηζηηθνχο ξφινπο, φπσο ηνπ 
κεζπζκέλνπ, ηνπ άζηνξγνπ, ηνπ αλάπνδνπ κα θαη ζηνξγηθνχ παηέξα. Κάζε ηαηλία ηνπ Οξέζηε Μαθξή 

ζεσξείηαη κηα μερσξηζηή δεκηνπξγία ξφινπ πνπ ζήκεξα απνηεινχλ φινη πξφηππα ζεαηξηθήο κειέηεο 
ηνπ είδνπο ησλ.Σηκήζεθε κε ην Σάγκα ηνπ Φνίληθνο. Μεξηθά απφ ηα πην γλσζηά έξγα ηνπ είλαη: Ο 
κάγνο ηεο Αζήλαο (1931), Ο κεζχζηαθαο (1950), Ο γξνπζνχδεο (1952) , Σν θνξίηζη ηεο γεηηνληάο (1954) 

, Ζ θάιπηθε ιίξα (1955), Καηαδηθαζκέλε θη απ' ην παηδί ηεο (1955) ,Σν θηληαλάθη (1955),  Ζ αξπαγή ηεο 
Πεζεθφλεο (1956) , Ζ ζεία απ΄ ην ηθάγν (1957)  ,Σεο λχρηαο ηα θακψκαηα (1957), Σν ακαμάθη (1957) , 

Ζ θπξά καο ε κακή (1958) ,Μηα ιαηέξλα, κηα δσή (1958), Σν μχιν βγήθε απφ ηνλ παξάδεηζν (1959) ,Ο 
Θχκηνο ηα 'θαλε ζάιαζζα (1959). 
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ΜΑΗΡΖ ΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟΤ 

 
Δ Μαίξε Υξνλνπνχινπ είλαη Βιιελίδα εζνπνηφο , ηνπ ζεάηξνπ , ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηεο 

ηειεφξαζεο. 
Γελλήζεθε ζηελ Ώζήλα ζηηο 16 Ενπιίνπ 1933. Ώπνθνίηεζε απφ ηελ δξακαηηθή ζρνιή ηνπ Βζληθνχ 

ζεάηξνπ. Τπήξμε κηα απφ ηηο δεκνθηιείο ζηαξ ηεο ρξπζήο επνρήο ηνπ παιηνχ ειιεληθνχ 
θηλεκαηνγξάθνπ. Παληξεχηεθε ηνλ πξψελ δήκαξρν πάησλ Αήκν Μπφηζαξε. ηε δηζθνγξαθία 
εξκήλεπζε ηξαγνχδηα γηα ηα θηλεκαηνγξαθηθά soundtracks φπσο "Έθιαςα ρζεο", "Βίκαη γπλαίθα ηνπ 

γιεληηνχ" θαη "Σνπ αγνξηνχ απέλαληη". Σελ πεξίνδν 1992-94 πξσηαγσλίζηεζε ζηελ θσκηθή ζεηξά 
ηνπ Mega Channel "Μάλα είλαη κφλν κία". Σνλ Ώχγνπζην ηνπ 1999 ππέζηε έλα ζνβαξφ αηχρεκα κε ην 

απηνθίλεηφ ηεο, πνπ ηελ έρεη αλαγθάζεη λα βξίζθεηαη καθξηά απφ ηα θψηα ηεο δεκνζηφηεηαο . 
Μεξηθέο απφ ηηο ηαηλίεο πνπ έπαημε είλαη : 

 Σν ραξνχκελν μεθίλεκα 

 Σν ηειεπηαίν ςέκα 

 Σα θφθθηλα θαλάξηα 

 Οη ζαιαζζηέο νη ράληξεο 

 Ο θαζέλαο κε ηελ ηξέια ηνπ 

 Γπλαηθνθξαηία θ.α.. 

 
 

 
 

ΜΑΡΘΑ ΒΟΤΡΣΖ 

 
Δ Μάξζα ΐνχξηζε γελλήζεθε 12 Οθησβξίνπ 1937.  Δ κεηέξα ηεο ήηαλ δσγξάθνο θαη ν παηέξαο ηεο 

Μηράιεο ΐνχξηζεο καέζηξνο , απφ ηνπο δχν ηδξπηέο ηεο ιπξηθήο ζθελήο ην 1942. ηηο ηαηλίεο πνπ 
ζπκκεηείρε έπαηδε θπξίσο δξακαηηθνχο ξφινπο ζηα ιεγφκελα κειφ ηεο επνρήο.Πξσηαγσληζηηθφ δε 

ξφιν είρε ζην ζήξηαι ηνπ Mega Channel Έλαο κήλαο θαη θάηη φπνπ έθαλε ηελ κεηέξα ηεο Άλλαο (Γέηα 
Ανχθα). Σν ζεαηξηθφ ρεηκψλα 2004εκθαλίζηεθε ζην ζέαηξν ΐεάθε ζηελ παξάζηαζε Σα δέληξα 
πεζαίλνπλ φξζηα. 

Μεξηθέο απφ ηηο ηαηλίεο ηεο είλαη: 
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 Σα θίηξηλα  Γάληηα 

 Βίλαη κεγάινο ν θαεκφο 

 Βμηιέσζε 

 Μηα δσή ρσξίο αγάπε 

 Αίςα γηα δσή 

 Πξνδνκέλε αγάπε θ.α.  

 

 

ΑΛΗΚΖ  ΒΟΤΓΗΟΤΚΛΑΚΖ 

 
Δ Ώιίθεΐνπγηνπθιάθε (20 Ενπιίνπ 1934- 23 Ενπιίνπ 1996) ήηαλ Βιιελίδα εζνπνηφο ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηνπ ζεάηξνπ θαη ζεαηξηθή επηρεηξεκαηίαο. Τπήξμε κία απφ ηηο πην εκπνξηθέο θαη 
πην δεκνθηιείο Βιιελίδεο εζνπνηνχο.  Γελλήζεθε ζηηο 20 Ενπιίνπ 1934 
ζην Μαξνχζη Ώηηηθήο ζηελ Ώζήλααπφ ηνπο Εσάλλε ΐνπγηνπθιάθε, πξψελ Ννκάξρε Ώξθαδίαο θαη 

λνκηθφ, θαη Ώηκηιία Κνπκνπλδνχξνπ. Πξψηνο ηεο ζχληξνθνο ήηαλ ν θαζεγεηήο ηεο ζηελ δξακαηηθή 
ζρνιή Ώιέμεο νινκφο θαη ακέζσο επφκελνο ν Μάξηνο Πισξίηεο. ηηο  18 

Εαλνπαξίνπ 1965 παληξεχηεθε κε ηνλ Αεκήηξε Παπακηραήι, ζπκθνηηεηή ηεο ζηε Αξακαηηθή ρνιή 
θαη ζηηο 4 Ενπλίνπ 1969γελλήζεθε ν γηνο ηνπο, Γηάλλεο. 
Σαηλίεο : 

 Ώζηέξσ 

 Σν μχιν βγήθε απφ ηνλ παξάδεηζν 

 Μαληαιέλα 

 Δ Ώιίθε ζην Ναπηηθφ  

 Υηππνθάξδηα ζην ζξαλίν  

 Δ σθεξίλα 

 Μνληέξλα ηαρηνπνχηα θ.α.  

 

 

 

ΣΕΔΝΖ  ΚΑΡΔΕΖ 
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Γελλήζεθε ζηελ Ώζήλα ζηηο 12 Εαλνπαξίνπηνπ 1932. Ο παηέξαο ηεο, Κσλζηαληίλνο Καξπνχδεο, ήηαλ 
γπκλαζηάξρεο θαη ε κεηέξα ηεο, Θεψλε Καξπνχδε ,δαζθάια. Σα ζρνιηθά ηεο ρξφληα, ηα πέξαζε ζηελ 
Βιιελνγαιιηθή ρνιή Καινγξαηψλ Καιακαξί ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηελ Βιιελνγαιιηθή ρνιή 

«Άγηνο Εσζήθ»(Saint Joseph) ζηελ Ώζήλα.  Μηινχζε γαιιηθά θαη αγγιηθά. Ο παηέξαο ηεο, είρε 
εγθαηαιείςεη εθείλε θαη ηε κεηέξα ηεο, φηαλ ηνπ αλαθνίλσζε φηη ζέιεη λα γίλεη εζνπνηφο. Μέρξη θαη 

ην 1971, πνπ ζθνηψζεθε ζε ηξνραίν δπζηχρεκα, ηνλ μαλαείδε φηαλ ν ίδηνο ηελ επηζθέθηεθε ζην ζπίηη 
ηεο, κεηά ηε γέλλεζε ηνπ γηνπ ηεο Κσλζηαληίλνπ. Θεαηξηθά έξγα ζηα νπνία έρεη παίμεη είλαη: Αλεξγία 
κεδέλ, Γνθηκαζία, Άκιεη, Εσληαλφ πηψκα, Αλζή, Βαζηιηάο Λεξ ,Εακπειάθη, Νχρηα ζηε Μεζφγεην, Έλα 

θνπηφ θνξίηζη, Ζ θπξία δε κε κέιιεη, Μία ηζηνξία απφ ην Ηξθνχηζθ, Πάπηζζα Ησάλλα, Ζ θπξία 
Πξνέδξνπ, Πνιίηεο β΄ θαηεγνξίαο, Ζ Παλαγία ησλ Παξηζίσλ, Οη ζεαηξίλνη, Πνηνο θνβάηαη ηε Βηξηδίληα 

Γνπιθ, Έληα Γθάκπιεξ, Πξφζσπν κε πξφζσπν, Βπζζηλφθεπνο (κε κεγάιε επηηπρία), Γηακάληηα θαη 
κπινπδ.  
Σαηλίεο : 

 Λαηέξλα, θηψρεηα θαη θηιφηηκν  

 Ραληεβνχ ζηελ Κέξθπξα 

 Σν θνξντδάθη ηεο δεζπνηλίδνο 

 Ζ λχθε ην 'ζθαζε 

 Σα θφθθηλα θαλάξηα 

 Μαληψ Μαπξνγέλνπο 

 Μηα ηξειή, ηξειή νηθνγέλεηα θ.α. 

 
 

 

 

ΜΑΡΘΑ  ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ 

Γελλήζεθε ζηηο 6 Ννεκβξίνπ ηνπ 1939.Τπήξμε κηα απφ ηηο πην δεκνθηιείο ζηαξ ηεο ρξπζήο επνρήο ηνπ 
παιηνχ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ. πνχδαζε ρνξφ θαη απφ ηα νρηψ ηεο ρξφληα άξρηζε λα δίλεη 
παξαζηάζεηο ζηε Λπξηθή θελή ζπκκεηέρνληαο ζην παηδηθφ κπαιέην ηεο Λνπθίαο αθειιαξνπνχινπ 

(καδί κε ηελ Βιέλε Πξνθνπίνπ). Σν ληεκπνχην ηεο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ην έθαλε ζε ειηθία 16 εηψλ 
(1955) ζηελ ηαηλία ηεο Φίλνο Φηικο, "Δ άγλσζηνο", ζε ζθελνζεζία Οξέζηε Λάζθνπ. ην ζέαηξν 

εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1957 ζηελ επηζεψξεζε "Βιέθαληεο θαη ςχιινη". Σν 2001 ζπλέγξαςε 
ηελ απηνβηνγξαθία ηεο κε ηίηιν "Ο έξσηαο κσξφ κνπ είλαη γιέληη" πνπ θπθινθφξεζε απφ ηηο εθδφζεηο 
"Άγθπξα".Έρεη παληξεπηεί ην Αεκήηξε ηεθαλάθν, πνδνζθαηξηζηή ηνπ Οιπκπηαθνχ. 

Σαηλίεο : 

 Πινχζηνη θαη θησρνί  

 Καπεηάληνο γηα θιάκαηα 

 Κνξίηζηα γηα θίιεκα  

https://el.wikipedia.org/wiki/�����
https://el.wikipedia.org/wiki/12_����������
https://el.wikipedia.org/wiki/1932
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=�����_��������&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=��������&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/�����������
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=�������������_�����_
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=�������������_�����_
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=�������������_�����_
https://el.wikipedia.org/wiki/�����
https://el.wikipedia.org/wiki/�������_������
https://el.wikipedia.org/wiki/�������_������
https://el.wikipedia.org/wiki/1971
https://el.wikipedia.org/wiki/�������,_�������_���_��������
https://el.wikipedia.org/wiki/��������_����_�������
https://el.wikipedia.org/wiki/��_���������_���_�����������
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=�_����_��_'�����&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/��_�������_�������
https://el.wikipedia.org/wiki/�����_�����������
https://el.wikipedia.org/wiki/���_�����,_�����_����������
https://el.wikipedia.org/wiki/6_���������
https://el.wikipedia.org/wiki/1939
https://el.wikipedia.org/wiki/1939
https://el.wikipedia.org/wiki/1939
https://el.wikipedia.org/wiki/1939
https://el.wikipedia.org/wiki/������_�����
https://el.wikipedia.org/wiki/�����_���������
https://el.wikipedia.org/wiki/1955
https://el.wikipedia.org/wiki/�����_�����
https://el.wikipedia.org/wiki/�������_������
https://el.wikipedia.org/wiki/1957
https://el.wikipedia.org/wiki/2001
https://el.wikipedia.org/wiki/��������_����������
https://el.wikipedia.org/wiki/����������_���������_��������_��������
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=��������_���_������&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=����������_���_�������&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/��������_���_������


43 

 

 Ξππφιπηνο πξίγθες  

 Γνξγφλεο θαη κάγθεο 

 Πεζαίλσ γηα ζέλα 

 Μηα θπξία ζηα κπνπδνχθηα 

 

 

 

 

ΕΧΖ  ΛΑΚΑΡΖ 

Δ ΓσήΛάζθαξε (12 Αεθεκβξίνπ 1942) είλαη Βιιελίδα εζνπνηφο, κηα απφ ηηο δηαζεκφηεξεο ζηαξ ηνπ 
παιηνχ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ, πνπ μεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηεο θεξδίδνληαο ηνλ ηίηιν ηεο «ηαξ 

Βιιάο», ην 1959. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60 ζεσξείηαη –καδί κε ηελ Ώιίθε ΐνπγηνπθιάθε θαη ηελ 
Σδέλε Καξέδε– κηα απφ ηηο εκπνξηθφηεξεο ζηαξ ηνπ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ.Βίλαη παληξεκέλε κε 

ηνλ γλσζηφ δηθεγφξν Ώιέμαλδξν Λπθνπξέδν απφ ην 1976 θαη έρνπλ κία θφξε, ηε Μαξία - Βιέλε 
(πξψελ ζχδπγνο ηνπ εζνπνηνχ Ώπφζηνινπ Γθιέηζνπ). Ώπφ πξνεγνχκελν γάκν ηεο κε ηνλ Πέηξν 
Κνπηνπκάλν απέθηεζε άιιε κία θφξε, ηε Μάξζα (πνπ είρε παληξεπηεί ηνλ ΐιάζζε Μπνλάηζν).Έρεη 

δηαηειέζεη δεκνηηθή ζχκβνπινο ζηνλ Αήκν Ώζελαίσλ έρνληαο εθιεγεί κε ην ςεθνδέιηην ηνπ Αεκήηξε 
Ώβξακφπνπινπ. 

Σαηλίεο : 

 Ο θαηήθνξνο 

 Ο αηζίδαο 

 Έλα θνξίηζη γηα δχν  

 Απηνί πνπ κίιεζαλ κε ηνλ ζάλαην 

 Δξαζηέο ηνπ νλείξνπ 

 Κνξίηζηα γηα θίιεκα 

 Οη ζαιαζζηέο νη ράληξεο θ.α. 
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ΡΔΝΑ  ΒΛΑΥΟΠΟΤΛΟΤ 

Γελλήζεθε ζηηο 20 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1923ζηελ Κέξθπξα. Ο παηέξαο ηεο, Γηάλλεο ΐιαρφπνπινο, 
αλήθε ζηελ αξηζηνθξαηία ηνπ λεζηνχ ελψ ε κεηέξα ηεο, Καιιηφπε, ήηαλ θφξε θάπνηαο ππεξέηξηαο πνπ 

εξγαδφηαλ ζην ζπίηη ησλ ΐιαρφπνπισλ. Οη γνλείο ηεο αγαπήζεθαλ θαη, παξά ηηο αληηδξάζεηο ηεο 
νηθνγέλεηαο ηνπ λένπ πνπ ηνλ απνθιήξσζε, παληξεχηεθαλ θη έθαλαλ ελληά παηδηά. Σα έβγαδαλ πέξα κε 
δπζθνιία. Δ Ρέλα ήηαλ ην πέκπην ηνπο παηδί. Με ηνλ παηέξα ηεο πήγαηλε ζπρλά επίζθεςε ζηνλ 

αξρνληηθφ ηνπ θφληε Θενηφθε φπνπ ππήξρε πηάλν αιιά θαη κηα δηζθνζήθε κε δίζθνπο ησλ 78 
ζηξνθψλ. Βθεί ζα έρεη ηελ πξψηε ηεο επαθή κε ηε κνπζηθή θαη ην ηξαγνχδη. 

Σαηλίεο : 

 ηαλ ιείπεη ε γάηα 

 Δ βνπιεπηίλα 

 Ζ ραξηνπαίρηξα 

 Μηα Βιιελίδα ζην ραξέκη 

 Δ ζεία κνπ ε ρίπηζζα 

 ηδεξά Κπξία 

 Μία ηξειή ηξειή ζαξαληάξα θ.α. 
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Μεξηθέο αθφκε εζνπνηνί: 

 Μάξσ Κνληνχ 

 Πέγθπ ηαζαθνπνχινπ 
 Γεσξγία ΐαζηιεηάδνπ  

 Βιέλε Γαθεηξίνπ  
 απθψ Ννηαξά 
 Καίηε Πάλνπ  

 Καίηε Λακπξνπνχινπ 
 ΐνχια Υαξηιάνπ  

 Άλλα Φφλζνπ  
 Έιελα Ναζαλαήι  
 Ξέληα Καινγεξνπνχινπ 

 
 

 

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟ ΦΩΡΟ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

 

Ο αξηζκφο ησλ Βιιήλσλ πνπ δηέγξαςαλ ιακπξή πνξεία ζην ρψξν ηεο Μνπζηθήο είλαη πνιχ κεγάινο. Βλδεηθηηθα 

αλαθέξνπκε: Μίθεο Θενδσξάθεο, Μάλνο Υαηδεδάθηο, ΐαζίιεο Σζηηζάλεο, Γξεγφξεο Μπηζηθψηζεο, Γηψξγνο 

Γακπέηαο, ΐαγγέιεο Παπαζαλαζίνπ, ηαχξνο Ξαξράθνο, Γηάλλεο παλφο, Ώπφζηνινο Καιδάξαο, Γηψξγνο 

Υαηδελάζηνο, Γηάλλεο Μαξθφπνπινο, Υξήζηνο Νηθνιφπνπινο, Μίκεο Πιέζζαο, Μάλνο ΛνΎδνο, ηαχξνο 

Κνπγηνπκηδήο, Μάξθνο ΐακβαθάξεο, Γηάλλεο Παπαπαησαλλνπ, Λεπηέξεο Παπαδφπνπινο, Νίθνο Γθάηζνο, 

Κψζηαο ΐίξβνο, Οδπζζέαο Βιχηεο, Μάλνο Βιεπζεξίνπ, Μαξηλέιια, ΐίθπ Μνζρνιηνχ, Υάξηο Ώιεμίνπ, ηέιηνο 

Καδαληδίδεο, Νίθνο Ξπινχξεο, Μαλψιεο Μεηζηάο, Αηνλχζεο αββφπνπινο, νθία ΐέκπν, Θάλνο 

Μηθξνχηζηθνο, Γηάλλεο Πάξηνο, ηέιηνο Αηνλπζίνπ, σηεξία Μπέιινπ, Αήκεηξα Γαιάλε, Παζράιεο Σεξδήο, 

ΐαζίιεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Ναλά Μνχζρνπξε, Νηέκεο Ρνχζζνο, Λεσλίδαο Καβάθνο, δεκήηξεο γνχξνο θ.α. 

Παξαθάησ παξαζέηνπκε κφλν θάπνηνπο απφ απηνχο. 

 

ΣΥΝΘΕΤΕΣ 

 

ΜΗΚΖ  ΘΔΟΓΧΡΑΚΖ 

Ο Μίθεο Θενδσξάθεο  γελλήζεθε ζηηο 29 Ενπιίνπ 1925 ζηε Υίν ,θξεηηθήο θαηαγσγήο, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ζχγρξνλνπο Έιιελεο   κνπζηθνζπλζέηεο. Παξάιιεια ππήξμε πνιηηηθφο, πξψελ ππνπξγφο, 4 

θνξέο βνπιεπηήο ηνπ ειιεληθνχ θνηλνβνπιίνπ θαη αθηηβηζηήο ηηκεκέλνο κε ην ΐξαβείν Βηξήλεο Λέληλ 

(1983).Έρεη αζρνιεζεί κε φια ηα είδε ηεο κνπζηθήο, ελψ έρεη ζπλζέζεη ηνλ ίζσο πην αλαγλσξίζηκν ειιεληθφ 

ξπζκφ δηεζλψο, ην ζπξηάθη "Γνξκπάο" (1964), βαζηζκέλν ζε παξαδνζηαθή θξεηηθή κνπζηθή. Βπίζεο έρεη 

αζρνιεζεί κε ηελ θιαζηθή κνπζηθή γξάθνληαο ζπκθσλίεο, νξαηφξηα, κπαιέηα, φπεξεο θαη κνπζηθή δσκαηίνπ. 

πλζέζεηο ηνπ έρνπλ εξκελεπηεί απφ θαιιηηέρλεο παγθνζκίνπ θήκεο, φπσο νη Beatles, ε ίξιετ Μπάζετ θαη 

ε Βληίζ Πηάθ, ελψ έρεη γξάςεη κνπζηθή γηα γλσζηέο ηαηλίεο φπσο: Φαίδξα (1962), Ώιέμεο 

https://el.wikipedia.org/wiki/��������
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Γνξκπάο (1964), Γ (1969) θαη έξπηθν (1973). Γηα ηελ κνπζηθή ζηε ηαηλία Γ κάιηζηα ηνπ απνλεκήζεθε 

ην βξαβείν BAFTA γηα πξσηφηππε κνπζηθή γηα ηαηλία ην 1970. Βπίζεο ήηαλ ππνςήθηνο γηα Grammy ην 1966 

θαη ην 1975 γηα ην κνπζηθφ ζέκα ησλ ηαηληψλ Γνξκπάο θαη Serpico αληίζηνηρα. Χζηφζν, ην πην ζεκαληηθφ ηνπ 

έξγν ζεσξείηαη ε κεινπνηεκέλε πνίεζε, δειαδή ε ζχλζεζε ιατθήο κνπζηθήο, ρξεζηκνπνηψληαο σο ζηίρνπο 

πνηήκαηα βξαβεπκέλσλ πνηεηψλ ειιεληθήο θαη μέλεο θαηαγσγήο, φπσο νη Γηψξγνο εθέξεο (Νφκπει 

1963), Πάκπιν Νεξνχδα (Νφκπει 1971), Οδπζζέαο Βιχηεο (Νφκπει 1979). Σν 1954 πεγαίλεη κε ππνηξνθία 

ζην Παξίζη, φπνπ εγγξάθεηαη ζην Conservatoire θαη ζπνπδάδεη γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα κνπζηθή αλάιπζε 

κε ηνλ Οιηβηέ Μεζηάλ θαζψο επίζεο θαη δηεχζπλζε νξρήζηξαο κε ηνλ Eugène Bigot. Δ πεξίνδνο 1954-

1960 είλαη κηα επνρή έληνλεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηνλ Θενδσξάθε ζην ρψξν ηεο Βπξσπατθήο κνπζηθήο. 

πλζέηεη κνπζηθή γηα ην κπαιέην ηεο Ludmila Tcherina, ην Κφβελη Γθάξληελ, ην Μπαιέην ηεο ηνπηγθάξδεο 

θαη επίζεο γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Σν 1957 ηνπ απνλέκεηαη ην πξψην βξαβείν ηνπ Φεζηηβάι ηεο Μφζραο απφ 

ηνλ νζηαθφβηηο γηα ην έξγν ηνπ SuiteNo1 γηαπηάλνθαηνξρήζηξα. πγρξφλσο ζπλζέηεη πνιιά έξγα ζπκθσληθήο 

κνπζηθήο θαη κνπζηθήο δσκαηίνπ. Σν 1960, ν Μίθεο Θενδσξάθεο επηζηξέθεη ζηελ Βιιάδα. Σν επηέκβξην ηνπ 

ίδηνπ έηνπο ερνγξαθείηαη γηα πξψηε θνξά ν Βπηηάθηνο. . Δ πξψηε εθδνρή ηνπ Βπηηάθηνπ ηνπ Γηάλλε 

Ρίηζνπ (γξάθηεθε ην 1958) ερνγξαθήζεθε απφ ηε Νάλα Μνχζρνπξε ζε ελνξρήζηξσζε θαη δηεχζπλζε 

νξρήζηξαο Μάλνπ Υαηδηδάθη. Σελ ίδηα ρξνληά ν Μίθεο Θενδσξάθεο αξρίδεη θαη, ζρεδφλ, ηειεηψλεη ην Άμηνλ 

Βζηί ηνπ Οδπζζέα Βιχηε. Σν 1960, επίζεο, ν Μίθεο Θενδσξάθεο γξάθεη ηε κνπζηθή γηα ηα Βπηθάλεηα, ζε 

πνίεζε Γηψξγνπ εθέξε. Σν 1964 ν Μίθεο Θενδσξάθεο απνθηά δηεζλή αλαγλψξηζε κε ηε ζχλζεζε ηεο 

κνπζηθήο γηα ηελ ηαηλία ηνπ Μηράιε Καθνγηάλλε, Ώιέμεο Γνξκπάο. Σν 1990 δίλεη 36 ζπλαπιίεο ζ' φιε ηελ 

Βπξψπε ππφ ηελ αηγίδα ηεο Αηεζλνχο Ώκλεζηίαο. Σν 1993 αλαιακβάλεη Γεληθφο Αηεπζπληήο Μνπζηθψλ 

πλφισλ ηεο ΒΡΣ. Ο Μίθεο Θενδσξάθεο έγξαςε φια ηα είδε ηεο κνπζηθήο: φπεξεο, ζπκθσληθή κνπζηθή, 

κνπζηθή δσκαηίνπ, νξαηφξηα, κπαιέηα, ρνξσδηαθή εθθιεζηαζηηθή κνπζηθή, κνπζηθή γηα αξραίν δξάκα, γηα 

ζέαηξν, γηα θηλεκαηνγξάθν, έληερλν ιατθφ ηξαγνχδη, ιατθά νξαηφξηα, κεηαζπκθσληθά έξγα. 

 

 

 

ΜΑΝΟ  ΥΑΣΕΗΓΑΚΗ 

Ο Μάλνο Υαηδηδάθηο γελλήζεθε ζηε Ξάλζε ζηηο 23 Οθησβξίνπ ηνπ θαη ππήξμε 

θνξπθαίνο Έιιελαο κνπζηθνζπλζέηεο θαη πνηεηήο. Δ κνπζηθή κπαίλεη ζηε δσή ηνπ ζε ειηθία ηεζζάξσλ εηψλ, 

φηαλ θαη αξρίδεη καζήκαηα πηάλνπ κε πηαλίζηξηα Ώιηνπληάλ. Σαπηφρξνλα εμαζθείηαη ζην βηνιί θαη 

ζην αθνξληεφλ. Δ πξψηε εκθάληζε ηνπ Υαηδηδάθη σο ζπλζέηε πξαγκαηνπνηείηαη ην 1944, ζε ειηθία 19 εηψλ, κε 
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ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην έξγν "Σειεπηαίνο Ώζπξνθφξαθαο" ηνπ Ώιέμε νινκνχ, ζην Θέαηξν Σέρλεο 

ηνπ Καξφινπ Κνπλ. Δ πξψηε ηνπ εξγαζία γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαηαγξάθεηαη ην 1946 ζηελ 

ηαηλία Ώδνχισηνηθιάβνη. Σελ ίδηα πεξίνδν, ν Υαηδηδάθηο αλαθαιχπηεη ην ξεκπέηηθν ηξαγνχδη θαη γίλεηαη ν 

πξψηνο πνπ ζα ην κειεηήζεη ζε βάζνο θαη ζα θαηαλνήζεη ηελ αμία ηνπ. ηηο 31 Εαλνπαξίνπ 1949, ζε ειηθία 23 

εηψλ, δίλεη ζην Θέαηξν Σέρλεο ηε δηάζεκε πιένλ δηάιεμε γηα ην ξεκπέηηθν ηξαγνχδη. Ο Υαηδηδάθηο ζα 

αζρνιεζεί θαη κε ηε ζχλζεζε κνπζηθήο γηα ην αξραίν δξάκα. Μεξηθέο απφ ηηο ηξαγσδίεο θαη θσκσδίεο γηα ηηο 

νπνίεο ζα γξάςεη κνπζηθή είλαη ε "Μήδεηα" (1956), ν "Κχθισπαο" (1959), νη "ΐάθρεο" (1962), νη 

"Βθθιεζηάδνπζεο" (1956), ε "Λπζηζηξάηε" (1957) θαη νη "ξληζεο" (1959).Σν 1957 αξρίδεη κία πεξίνδνο 

έληνλεο δεκηνπξγηθήο δξάζεο. Ο Υαηδηδάθηο ζπλζέηεη αζηακάηεηα γηα ην ζέαηξν θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν, φπνπ 

ην έξγν ηνπ γλσξίδεη κεγάιε δεκνθηιία, ελψ παξάιιεια γξάθεη πνιιά ζεκαληηθά κνπζηθά έξγα. Σν 1960 

ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθξίζεηο θαη βξαβεία. Σνπ απνλεκήζεθε ην πξψην βξαβείν ζην ΐ' Φεζηηβάι Βιαθξνχ 

Σξαγνπδηνχ ηνπ Β.Ε.Ρ. γηα ην "Κππαξηζζάθη" θαη ηελ "Σηκσξία" κε ηελ Νάλα Μνχζρνπξε, απέζπαζε ην βξαβείν 

γηα ηε κνπζηθή ηνπ ζην "Πνηάκη" ηνπ Νίθνπ Κνχλδνπξνπ ζην Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ ηεο Θεζζαινλίθεο, 

έγξαςε ηα "Σα Παηδηά ηνπ Πεηξαηά" γηα ην "Πνηέ ηελ Κπξηαθή" ηνπ Γπι Νηαζέλ, πνπ έθαλαλ ην γχξν ηνπ 

θφζκνπ "απνδίδνληαο" ζηνλ ζπλζέηε θαη ην ζθαξ Καιχηεξνπ Πξσηφηππνπ Σξαγνπδηνχ. Σελ επφκελε ρξνληά 

ζπλέζεζε κνπζηθή γηα ηα ζεαηξηθά έξγα "Βπξπδίθε" ηνπ Γαλ Ώλνχηγ, "Σν γιπθφ πνπιί ηεο ληφηεο" ηνπ Σέλεζη 

Οπίιηακο, "Ο ζάλαηνο ηνπ Αηγελή" ηνπ Άγγεινπ ηθειηαλνχ, "Δ ηχρε ηεο Μαξνχιαο" ηνπ Αεκεηξίνπ 

Κνξνκειά θαη γηα πνιιέο ηαηλίεο, φπσο "Μαληαιέλα", "Δ Ώιίθε ζην λαπηηθφ", "Σν θνξντδάθη ηεο δεζπνηλίδνο" 

θ.α. Σν 1961 ν Μάλνο Υαηδηδάθηο απέζπαζε ην ΐ' βξαβείν ζην Φεζηηβάι Βιιεληθνχ Σξαγνπδηνχ γηα ην 

ηξαγνχδη ηνπ "Κνπξαζκέλν παιιεθάξη". Σν 1966 ν Μάλνο Υαηδηδάθηο επηζθέπηεηαη ηελ Ώκεξηθή γηα λα 

αλεβάζεη ζην Broadway κε ηνλ Γπι Νηαζέλ θαη ηε Μειίλα Μεξθνχξε ηε ζεαηξηθή δηαζθεπή ηνπ "Πνηέ ηελ 

Κπξηαθή" κε ηνλ ηίηιν "Illya Darling". Σν 1972 επηζηξέθεη ζηελ Ώζήλα θαη ην δηάζηεκα 1975-1977 δηνξίδεηαη 

αλαπιεξσηήο γεληθφο δηεπζπληήο ηεο Λπξηθήο θελήο ελψ ηελ πεξίνδν 1975 - 1982 αλαιακβάλεη θαζήθνληα 

Αηεπζπληή ηεο Κξαηηθήο Οξρήζηξαο θαζψο θαη Αηεπζπληή ηνπ θξαηηθνχ ξαδηνζηαζκνχ Σξίην Πξφγξακκα. 

Σν 1989, ηδξχεη ηελ Οξρήζηξα ησλ Υξσκάησλ κε ζθνπφ λα παξνπζηάδεη κε πξσηφηππν ηξφπν έξγα θιαζηθψλ 

θαη ζχγρξνλσλ ζπλζεηψλ. Ο ίδηνο ν Μάλνο Υαηδηδάθηο δηεχζπλε ηελ Οξρήζηξα ησλ Υξσκάησλ κέρξη ην ηέινο 

ηεο δσήο ηνπ, δίλνληαο ζπλνιηθά είθνζη ζπλαπιίεο θαη δψδεθα ξεζηηάι ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο ξεπεξηνξίνπ. 

ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ ρξφλσλ ν Υαηδηδάθηο ήηαλ δηαξθψο παξψλ ζηελ ειιεληθή δηζθνγξαθία κε δεθάδεο 

δίζθνπο.Ο Κχθινο κε ηελ Κηκσιία (1956), Παξακχζη ρσξίο λνκα (1959), Παζραιηέο κέζα απ' ηε λεθξή γε 

(1961), Αεθαπέληε Βζπεξηλνί (1964), Μπζνινγία (1965), Καπεηάλ Μηράιεο (1966), Σα Λεηηνπξγηθά (1971), 

Ώζαλαζία (1975), Σα Παξάινγα (1976), θνηεηλή Μεηέξα (1985), Σα Σξαγνχδηα ηεο Ώκαξηίαο (1992) θ.ά. Ο  

Μάλνο Υαηδηδάθηο έθπγε απφ ηε δσή ζηηο 15 Ενπλίνπ ηνπ 1994.  
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ΓΗΑΝΝΖ  ΠΑΝΟ 

Ο Γηάλλεο παλφο γελλήζεθε ζην Κηάην Κνξηλζίαο ζηηο 26 Ενπιίνπ 1943 θαη είλαη Έιιελαο ζπλζέηεο. ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο ηνπ άξρηζε ζπνπδέο πηάλνπ. Βγθαηαιείπεη ηε Ννκηθή θαη εγθαζίζηαηαη ζην Παξίζη φπνπ παίδεη 

πηάλν ζε κπνπάη. Βθεί γλσξίδεηαη θαη ζπλεξγάδεηαη κε αζηέξηα ηεο γαιιηθήο κνπζηθήο ζθελήο, φπσο ε Μπξηδίη 

Μπαξληφ, ε Πία Κνιφκπν θ.ά. Ώζρνιείηαη κε ηε ζχλζεζε, κεινπνηψληαο Γάιινπο πνηεηέο. ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ΄60 επηζηξέθεη ζηελ Βιιάδα θαη δεκηνπξγεί έλα θαζαξά δηθφ ηνπ κνπζηθφ θιίκα, φπνπ θαη 

ρξεζηκνπνηεί λέεο θσλέο. Πξσηνζηάηεζε ζην κνπζηθφ ξεχκα πνπ νλνκάζηεθε Νέν Κχκα θαη ην πξψην ηνπ 

ειιεληθφ ηξαγνχδη ήηαλ ε ζχλζεζε "Μηα αγάπε γηα ην θαινθαίξη" πνπ εξκήλεπζε ε Καίηε Υσκαηά. Οη 

ζπλεξγαζίεο ηνπ κε ηνπο κεγαιχηεξνπο έιιελεο ζηηρνπξγνχο (Λ. Παπαδφπνπιν, Μ. Βιεπζεξίνπ, Ππζαγφξα θ. ά. 

) θαζψο θαη νη κεγάιεο επηηπρίεο κε ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο ηξαγνπδηζηέο (Γ. Μπηζηθψηζεο, . Κφθνηαο, ΐ. 

Μνζρνιηνχ, Γ. Νηαιάξαο, Υ. Ώιεμίνπ, Μαξηλέιια, Σ. ΐνζθφπνπινο, Μ. Μεηζηάο, Γ. Πάξηνο, Γ. Πνπιφπνπινο 

θ. ά.) ηνλ αλαδεηθλχνπλ σο έλαλ απφ ηνπο κεγάινπο ζχγρξνλνπο ζπλζέηεο. Σα πην γλσζηά ηξαγνχδηα ηνπ είλαη: 

"αλ κε θνηηάο", "Οδφο Ώξηζηνηέινπο", "παζκέλν θαξάβη", "Μηα θνξά ζπκάκαη", "Μαξθίδα", "Βίπα λα θχγσ", 

"ΐξνρή θαη ζήκεξα", "Θα κε ζπκεζείο", "ηελ αιάλα", "Μηα Κπξηαθή" θ.ά.   

 

 

 

ΣΑΤΡΟ  ΞΑΡΥΑΚΟ 

Ο ηαχξνο Ξαξράθνο γελλήζεθε ζηηο 14 Μαξηίνπ 1934 ζηελ Ώζήλα θαη ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ζχγρξνλνπο Έιιελεο κνπζηθνζπλζέηεο. πνχδαζε ζην Χδείν Ώζελψλ θαη έπεηηα 

ζην Παξίζη θαη ζην Julliard School of Music ηεο Νέαο Τφξθεο. Έρεη ζπλζέζεη ηξαγνχδηα ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 

42 δίζθνπο, κνπζηθή γηα 21 ηαηλίεο θαη 15 ηειενπηηθέο παξαγσγέο. Βπηπιένλ, έρεη ζπλζέζεη κνπζηθή γηα αξραία 

ηξαγσδία, δξάκαηα θαη δηεζλή κπαιέηα. ηελ αξρή ηεο πνξείαο ηνπ γξάθεη κνπζηθή θπξίσο γηα ην ζέαηξν θαη 

ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη έηζη μερψξηζε σο ζπλζέηεο θηλεκαηνγξαθηθήο θαη ζεαηξηθήο κνπζηθήο. Δ πξψηε κεγάιε 

ηνπ επηηπρία είλαη ε κνπζηθή πνπ έγξαςε ηνγηα ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία ηνπ ΐαζίιε Γεσξγηάδε «Κφθθηλα 

Φαλάξηα» ην 1963. Σα ηξαγνχδηα «Άπνλε δσή», «Φησρνινγηά» θαη ην «Παξάπνλν» έγηλαλ κεγάιεο επηηπρίεο ζε 

ζηίρνπο ηνπ  Λεπηέξε Παπαδφπνπινπ.  Με ίδην ηίηιν θπθινθνξεί θαη ν πξψηνο ηνπ κεγάινο δίζθνο πνπ 



49 

 

ζπκπεξηιακβάλεη ηηο επηηπρίεο «αββαηφβξαδν ζηελ Καηζαξηαλή», «ΐάιε θη άιιν πηάην ζην ηξαπέδη» φια ζε 

ζηίρν ηνπ Λεπηέξε Παπαδφπνπινπ. Πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘60 ζηξέθεηαη ζηελ θιαζζηθή κνπζηθή. 

Έηζη ζηα έξγα ηνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζνπίηεο κπαιέηνπ, θνληζέξηα αιιά θαη ζπκθσληθά έξγα. πνπδαίνο δίζθνο 

ηνπ ζεσξείηαη βξαβεπκέλν έξγν «Σν Ρεκπέηηθν» (1983) πνπ ήηαλ κνπζηθή γηα ηελ νκφηηηιε ηαηλία ζε 

ζθελνζεζία ηνπ Κψζηα Φέξξε. Ο ηαχξνο Ξαξράθνο ζεσξείηαη θαη ζπνπδαίνο ελνξρεζηξσηήο κε πην πξφζθαηε 

ελνξρεζηξσηηθή δνπιεηά ηνπ ηνλ δίζθν "Βξεκηά" ηνπ Μίθε Θενδσξάθε θαη ηνπ Λεπηέξε Παπαδφπνπινπ. Οη 

βξαβεχζεηο ηνπ είλαη πνιιέο  ζε θηλεκαηνγξαθηθά θαη κνπζηθά θεζηηβάι, φπσο ην Αηεζλέο Κηλεκαηνγξαθηθφ 

Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ. Σνλ Μάην ηνπ 1994 αλαθεξχρζεθε Αηδάθησξ Καιψλ Σερλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Adelphi ηεο Νέαο Τφξθεο θαη ζηηο αξρέο ηνπ 1995 αλέιαβε ηελ θαιιηηερληθή δηεχζπλζε ηεο «Κξαηηθήο 

Οξρήζηξαο Βιιεληθήο Μνπζηθήο» (KOEM). 

 

 

 

ΜΑΝΟ  ΛΟΗΕΟ 

Ο Μάλνο ΛνΎδνο γελλήζεθε ζηηο 22 Οθησβξίνπ ηνπ 1937 ζηελ Ώιεμάλδξεηα. Μφιηο ζε ειηθία 7 εηψλ άξρηζε λα 

κειεηά βηνιί θαη πήγε ζην Βζληθφ Χδείν ηεο Ώιεμάλδξεηαο. Μφιηο απνθνίηεζε απφ ην Ώβεξψθεην Γπκλάζην ην 

1955, πήγε ζηελ Ώζήλα γηα ζπνπδέο. Πξψηα γξάθηεθε ζηελ Φαξκαθεπηηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, 

αιιά ζηηο αξρέο ηνπ 1956 ηελ εγθαηέιεηςε γηα λα θνηηήζεη ζηελ Ώλσηάηε Βκπνξηθή. Γηα έλα ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θνίηεζε ζηελ ρνιή ΐαθαιφ ζέινληαο λα ζπνπδάζεη δσγξαθηθή. Σελ άλνημε ηνπ 1962 ν Μίθεο 

Θενδσξάθεο ηνλ επηιέγεη σο δηεπζπληή ηεο ρνξσδίαο ηνπ πιιφγνπ Φίισλ ηεο Βιιεληθήο Μνπζηθήο ζηηο 

παξαζηάζεηο ηεο κνξθεο Πφιεο. Σν 1962, κεηά απφ κεζνιάβεζε ηνπ Μίκε Πιέζζα, ερνγξαθεί ην πξψην ηνπ 

ζαξαληαπεληάξη «Σν ηξαγνχδη ηνπ δξφκνπ» ζε ζηίρνπο Γθαξζία Λφξθα θαη εξκελεία ηνπ Γηψξγνπ Μνχηζηνπ. 

ηα ηέιε ηνπ 1974 θπθινθφξεζε ην δίζθν «Σα Σξαγνχδηα ηνπ Αξφκνπ», κε φια εθείλα ηα ηξαγνχδηα ηνπ πνπ 

είηε είραλ απαγνξεπηεί ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ηεο Υνχληαο, είηε δελ ηνπο είρε επηηξαπεί ε ερνγξάθεζε απφ ηε 

ινγνθξηζία ηεο επηαεηίαο. Σν 1978 έγηλε πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Μνπζηθνζπλζεηψλ θαη ηηρνπξγψλ Βιιάδνο. 

πλεξγάζηεθε κε ηνλ Λεπηέξε Παπαδφπνπιν, ηνλ ηέιην Καδαληδίδε, ηε Μαξία Φαξαληνχξε, ηε Υάξηο 

Ώιεμίνπ, ηνλ Γηψξγν Νηαιάξα θαη άιινπο   πνιινχο. Ο Μάλνο ΛνΎδνο πέζαλε ζηηο 17 επηεκβξίνπ. 
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ΓΗΧΡΓΟ  ΕΑΜΠΔΣΑ 

Ο Γηψξγνο Γακπέηαο γελλήζεθε ζηηο 25 Εαλνπαξίνπ 1925 ζην Μεηαμνπξγείν. Έρεη θαηαγσγή ηνπ απφ ηελ 

Κχζλν. Αεκηνχξγεζε σο ζπλζέηεο πεξηζζφηεξα απφ 250 ηξαγνχδηα θαη ζπλεξγάζηεθε κε θνξπθαίνπο 

ηξαγνπδηζηέο φπσο Σφιεο ΐνζθφπνπινο, Μαξηλέιια, Αεκήηξεο Μεηξνπάλνο, ΐίθπ Μνζρνιηνχ, ηακάηεο 

Κφθνηαο, Ανχθηζζα, Πφιπ Πάλνπ, ηέιηνο Καδαληδίδεο, Μαλψιεο Καλαξίδεο, Πξφδξνκνο Σζανπζάθεο. Ώπφ 

πνιχ κηθξφο  έδεημε ελδηαθέξνλ γηα ηε κνπζηθή θαη γηα ην κπνπδνχθη εηδηθφηεξα. Σν 1932, ζε ειηθία κφιηο 7 

εηψλ θεξδίδεη ην πξψην ηνπ βξαβείν. Σν 1938 γλσξίδεη ηνλ ΐαζίιε Σζηηζάλε πνπ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

κεηέπεηηα πνξεία ηνπ. ηα 1942  ν Γακπέηαο δεκηνπξγεί ην πξψην ηνπ ζπγθξφηεκα κε ην νπνίν ηξαγνπδνχζαλ 

θαληάδεο ζηα θνξίηζηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 1950 ν Γακπέηαο γξάθεη ηα πξψηα ηνπ γλήζηα 

ξεκπέηηθα ηξαγνχδηα θαη ηα εξκελεχνπλ ν ηέιηνο Καδαληδίδεο, ε Πφιπ Πάλνπ θ.α. Σν 1959 ν Μάλνο 

Υαηδηδάθηο ηνλ θάλεη ζνιίζη ζηα έξγα ηνπ θαη ηαμηδεχνπλ καδί κε ηελ Μειίλα Μεξθνχξε θαη ηνλ Γηι Νηαζέλ, 

ζηηο Κάλλεο γηα ην «Πνηέ ηελ Κπξηαθή». Σελ δεθαεηία ηνπ 1960 ηα ηξαγνχδηα ηνπ γλσξίδνπλ ηεξάζηηα επηηπρία 

θαη πέξα απφ ηηο εκθαλίζεηο ζηα λπρηεξηλά καγαδηά ηεο Ώζήλαο, πξαγκαηνπνηεί εκθαλίζεηο ζε Βπξψπε θαη 

Ώκεξηθή. Γλσξίδεη  ηνλ πνηεηή Αεκήηξε Υξηζηνδνχινπ θαη αθνινπζνχλ ηξαγνχδηα φπσο «Σν θνπηνχθη», «Αελ 

έρεη δξφκν λα δηαβψ», «Σα δεηιηλά», «Ση λα θηαίεη»,  «ήθσ ρφξεςε ζπξηάθη», «Δ Κπξηαθή», «Αεκήηξε κνπ 

Αεκήηξε κνπ». Σα πην αγαπεκέλα ηξαγνχδηα ηνπ είλαη  «Σα δεηιηλά», «Σα μεκεξψκαηα», «Αελ έρεη δξφκν λα 

δηαβψ». Βκθαλίδεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 100 θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο  φπσο «Ώλήζπρα ληάηα», «Πνηέ ηελ 

Κπξηαθή», «Κφθθηλα θαλάξηα», «Δ θφξε κνπ ε ζνζηαιίζηξηα». Έθπγε απφ ηε δσή ζηηο 10 Μαξηίνπ ηνπ 1992.  
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ΜΑΡΚΟ  ΒΑΜΒΑΚΑΡΖ 

Ο Μάξθνο ΐακβαθάξεο γελλήζεθε ζηε χξν ζηηο 10 ΜαΎνπ 1905. Θεσξείηαη έλαο, αλ φρη ν ζπνπδαηφηεξνο 

Έιιελαο κνπζηθφο ηνπ ξεκπέηηθνπ ηξαγνπδηνχ. Καζηέξσζε κάιηζηα ηελ νξρήζηξα κε κπνπδνχθηα θαη 

κπαγιακάδεο. Σα ερνγξαθεκέλα ηξαγνχδηα ηνπ ππεξβαίλνπλ ηα 200, ελψ ζηελ  πιεηνςεθία ηνπο 

ερνγξαθήζεθαλ ζε δίζθνπο 78 ζηξνθψλ κεηαμχ ηνπ 1933 θαη ηνπ 1956. ε ειηθία 12 εηψλ έθπγε απφ ηε χξν 

κε πξννξηζκφ ηνλ Πεηξαηά δνπιεχνληαο ζε δηάθνξα πφζηα. Ώπνθαζίδεη λα κάζεη κπνπδνχθη θαη μεθηλά λα 

γξάθεη ηα πξψηα ηνπ ηξαγνχδηα. πκκεηείρε καδί κε ηνλ Γηψξγν Μπάηε, ηνλ ηξάην Παγηνπκηδή θαη ηνλ 

Ώλέζηε Αειηά ζην πξσηνπνξηαθφ γηα ηελ επνρή κνπζηθφ ζρήκα πνπ νλνκάζηεθε «Δ Σεηξάο ε μαθνπζηή ηνπ 

Πεηξαηψο». Σν 1933, έπεηηα απφ ηελ πηεζηηθή παξφηξπλζε ηνπ πχξνπ Πεξηζηέξε, o Μάξθνο ΐακβαθάξεο 

θπθινθφξεζε ηελ πξψηε ερνγξάθεζε κε κπνπδνχθη ζηελ Βιιάδα, ην Καξαληνπδέλη εξκελεχνληάο ην ν ίδηνο.Σν 

1935 έγξαςε θαη ερνγξάθεζε ηε «Φξαγθνζπξηαλή», ην νπνίν έγηλε πνιχ κεγάιε επηηπρία 25 ρξφληα αξγφηεξα 

κε ηε θσλή ηνπ Γξεγφξε Μπηζηθψηζε.Ήηαλ ηφζν δεκνθηιήο πνπ ζηε κηα απφ ηηο ηξεηο θνξέο πνπ επηζθέθηεθε 

ηε Θεζζαινλίθε θαη έδσζε ζπλαπιία καδεχηεθε γηα λα ηνλ αθνχζεη 50.000 θφζκνο, ζηελ πιαηεία ηνπ Λεπθνχ 

Πχξγνπ.Σν 1960, φηαλ κεηά απφ πξσηνβνπιία ηνπ Σζηηζάλε, ε δηζθνγξαθηθή εηαηξία Columbia απνθαζίδεη λα 

θπθινθνξήζεη παιηά θαη θαηλνχξηα ηξαγνχδηα ηνπ ηξαγνπδηζκέλα απφ ηνλ ίδην θαη απφ θαιιηηέρλεο φπσο ν 

Γξεγφξεο Μπηζηθψηζεο, ε Καίηε Γθξέη, ε Άληδεια Γθξέθα θαη έηζη ην 1960 ζεκαηνδνηεί  ηε «δεχηεξε 

θαξηέξα» ηνπ, φπσο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ ίδην. Ο Μάξθνο ΐακβαθάξεο πέζαλε ζηηο 8 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1972.  
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ΜΗΜΖ  ΠΛΔΑ 

Ο Μίκεο Πιέζζαο είλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο  Έιιελεο  ζπλζέηεο κε δηεζλείο δηαθξίζεηο. 
Γελλήζεθε ζηηο 12 Οθησβξίνπ 1924 ζηελ Ώζήλα. Φνίηεζε ζην Λεφληεην Λχθεην θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζπνχδαζε ζηε Φπζηθνκαζεκαηηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ. Έπεηηα πήγε ζηελ Ώκεξηθή, 
ζηηο ΔΠΏ, γηα ζπλέρηζε ζπνπδψλ. ε πνιχ κηθξή ειηθία έγηλε ν πξψηνο ζνιίζηπηάλνπζηελ Βιιεληθή 

Ραδηνθσλία. Σν 1952, ζε ειηθία κφιηο 27 εηψλ, ηηκήζεθε κε ην πξψην βξαβείν κνπζηθήο ηνπ 
παλεπηζηεκίνπ ηεο Μηλεζφηα θαη ηελ ίδηα ρξνληά άξρηζε επίζεο ηελ ελαζρφιεζε ηνπ κε ηε ζχλζεζε 
θαη απφ ην 1956 σο καέζηξνο θαη ζπλζέηεο. Σν 1953 θαηεηάγε πέκπηνο πηαλίζηαο ζηηο  ΔΠΏ. Σα 

ηειεπηαία 50 ρξφληα, ε θαιιηηερληθή θαη ζπλζεηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα θαιχπηεη  φινπο ηνπο ηνκείο 
ηεο κνπζηθήο, δειαδή ην ζέαηξν, ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ην ξαδηφθσλν θαη ηελ ηειεφξαζε. Μέζα απφ ηηο 

ζπλζέζεηο ηνπ ζπλεξγάζηεθε κε θνξπθαίνπο Έιιελεο ηξαγνπδηζηέο θαη αλέδεημε πνιινχο κέζα απφ 
απηέο. Ώζρνιήζεθε αθφκα κε ηε ζχλζεζε κνπζηθήο γηα ηαηλίεο θαη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, έρνληαο 
ζην ελεξγεηηθφ ηνπ 104 ηαηλίεο θαη 70 παξαζηάζεηο. Έγξαςε επίζεο ηε κνπζηθή θαη ηα ηξαγνχδηα γηα 

ηελ ηειενπηηθή ζεηξά, Σα παηδηά ηεο Νηφβεο. Έρεη δηεπζχλεη πνιιέο απφ ηηο κεγαιχηεξεο νξρήζηξεο 
ζηνλ θφζκν , ζε έξγα ηνπ θαη πξσην-δηαθξίζεθε αθελφο γηα ηε ζεαηξηθή ηνπ πξνζθνξά ζην Παξίζη ην 

1958 θαη γηα ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηνπ ζην Βδηκβνχξγν θαη ηηο ΔΠΏ ην 1964 θαη 1965 αληίζηνηρα. 
Ώπηψλ αθνινχζεζαλ πάκπνιιεο δηαθξίζεηο ειιεληθέο θαη μέλεο. πλνιηθά έρεη ιάβεη έμη δηαθξίζεηο 
ζηελ Βιιάδα (Ώζήλα θαη Θεζζαινλίθε 1959, 1963, 1964 θαη 1967), θαη επηά δηεζλείο δηαθξίζεηο 

( ΐαξθειψλε ην 1960, ΐαξζνβία ην 1962, ΐέιγην ην 1963, Εηαιία (Άιην Μφληε) 1964, ΔΠΏ ην 
1965, Παξίζη ην 1968 θαη Σφθην ην 1970). Έρεη ιάβεη, επίζεο, ηφζν ρξπζνχο φζν θαη πιαηηλέληνπο 

δίζθνπο. πγθεθξηκέλα, ην 1951 ιακβάλεη ην πξψην βξαβείν κνπζηθήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο 
Μηλεζφηα, ην 2000 ηηκάηαη γηα ηελ πελεληάρξνλε πξνζθνξά ηνπ ζηελ ειιεληθή κνπζηθή θαη ηνλ 
πνιηηηζκφ απφ ην Αήκν ηεο Ώζήλαο κε ηελ απνλνκή ηνπ "Υξπζνχ Μεηαιιίνπ ηεο πφιεο" ζε κηα 

κεγάιε ζπκθσληθή ζπλαπιία ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Ώζελψλ, ην 2001 απνλνκή ηνπ Υξπζνχ ηαπξφ 
ηνπ Σάγκαηνο ηνπ Φνίληθα γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνλ πνιηηηζκφ απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Αεκνθξαηίαο, 

ην 2002 ηηκάηαη γηα ηα 50 ρξφληα ηνπ ζηελ Βιιεληθή κνπζηθή ζθελή ζην Χδείν Δξψδνπ ηνπ 
Ώηηηθνχ απφ ην Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ην 2004 ηηκάηαη σο ν «Άλζξσπνο ηεο Υξνληάο» απφ ηνλ 
ππνπξγφ πνιηηηζκνχ ζηελ ηειεηή ησλ πξνζσπηθνηήησλ γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνλ παγθφζκην 

πνιηηηζκφ, ην 2006 βξαβεχεηαη απφ ηελ Ώθαδεκία Πξνζσπηθνηήησλ γηα ηε ζπλνιηθή πξνζθνξά ηνπ 
ζηνλ πνιηηηζκφ. 
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ΘΑΝΟ  ΜΗΚΡΟΤΣΗΚΟ 

Ο Θάλνο Μηθξνχηζηθνο είλαη Έιιελαο ζπλζέηεο θαη κνπζηθφο, απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηεο 
λεψηεξεο ειιεληθήο κνπζηθήο ζθελήο. Γελλήζεθε ζηηο 13 Ώπξηιίνπ 1947 ζηελ Πάηξα. Ξεθίλεζε ηηο 

κνπζηθέο ζπνπδέο ηνπ ζε κηθξή ειηθία ζηε Φηιαξκνληθή Βηαηξεία Παηξψλ θαη ζην Βιιεληθφ Χδείν 
(πηάλν, ζεσξία, αξκνλία). Ώθνινχζεζαλ νη ζπνπδέο θαη ε απνθνίηεζε ηνπ απφ ην Μαζεκαηηθφ Σκήκα 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, ελψ παξάιιεια κειέηεζε αξκνλία, αληίζηημε, θνχγθα θαη ζχλζεζε κε 
ηνλ θαζεγεηή-ζπλζέηε Γ.Ώ. Παπατσάλλνπ.  Άξρηζε λα ζπλζέηεη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60, αιιά 
επίζεκα εκθαλίζηεθε ην 1975, κε ην δίζθν Πνιηηηθά ηξαγνχδηα. πλέρηζε ηελ πνξεία ηνπ σο 

ζηξαηεπκέλνο δεκηνπξγφο κεινπνηψληαο Ρίηζν, Μαγηαθφθζθη, Βιεπζεξίνπ, Μπξέρη θαη άιινπο. ηε 
ζπλέρεηα, κε ηνλ δίζθν ηαπξφο Σνπ Νφηνπ, ζε πνίεζε Νίθνπ Καββαδία, αλνίρηεθε ζε επξχηεξε 

ηξαγνπδηζηηθή ζεκαηηθή, ππεξεηψληαο παξάιιεια ην ζέαηξν, θαζψο θαη ηελ ειεθηξνληθή θαη αηνληθή 
κνπζηθή. Έρεη γξάςεη φπεξεο, ζπκθσληθή κνπζηθή, κνπζηθή δσκαηίνπ, κνπζηθή γηα ην ζέαηξν θαη ηνλ 
θηλεκαηνγξάθν, πεηξακαηηθή κνπζηθή.  Παξάιιεια έλα κεγάιν κέξνο ηεο δνπιεηάο ηνπ θηλείηαη ζην 

ρψξν ηνπ έληερλνπ ειιεληθνχ ηξαγνπδηνχ κε εθαηνληάδεο ηξαγνχδηα ζε ζηίρνπο ειιήλσλ θαη μέλσλ 
πνηεηψλ. Έρεη ζπλεξγαζηεί κε πνιινχο έιιελεο θαη μέλνπο ζθελνζέηεο γξάθνληαο κνπζηθή γηα 

δεθάδεο ζεαηξηθά έξγα, ηα νπνία έρνπλ παξνπζηαζηεί ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν (Βιιάδα, ΐέιγην, 
Γαιιία, Ώγγιία, Εηαιία, Δ.Π.Ώ., Βιβεηία, Γεξκαλία, Ρνπκαλία, Ώπζηξαιία θ.α.). Σν 2002 ηηκήζεθε γηα 
ηε κνπζηθή ηνπ ζην ζέαηξν κε ην βξαβείν «Αεκήηξεο Μεηξφπνπινο» απφ ην Κέληξν Μειέηεο θαη 

Έξεπλαο ηνπ Βιιεληθνχ Θεάηξνπ (Θεαηξηθφ Μνπζείν).Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπ έρεη δψζεη 
εθαηνληάδεο ζπλαπιίεο ζηελ Βιιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Έρεη ζπκκεηάζρεη ή έρνπλ παηρηεί έξγα ηνπ ζε 

πνιιά δηεζλή θεζηηβάι κνπζηθήο.  Αηεηέιεζε, επίζεο, θαιιηηερληθφο δηεπζπληήο ηεο  Βηαηξείαο Νέαο 
Μνπζηθήο θαη ηνπ Μνπζηθνχ Ώλαινγίνπ, ελψ επίζεο εκπλεχζηεθε θαη δηεχζπλε ην Αηεζλέο Φεζηηβάι 
Πάηξαο. 

 

 

ΣΤΙΦΟΥΡΓΟΙ 

 

ΝΗΚΟ  ΓΚΑΣΟ 

Ο Νίθνο Γθάηζνο είλαη ν  εθθξαζηήο ηνπ ειιεληθνχ πνηεηηθνχ ππεξξεαιηζκνχ, ζηηρνπξγφο θαη κεηαθξαζηήο 

ζεαηξηθψλ έξγσλ. Γελλήζεθε ην 1911 ζηελ Κάησ Ώζέα ηεο Ώξθαδίαο, φπνπ θαη ηειείσζε ην Αεκνηηθφ ρνιείν. 

Φνίηεζε ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ. Σν 1943 εμέδσζε ην βηβιίν ηνπ «Ώκνξγφο», πνπ 

ήηαλ ηειηθά θαη ην κνλαδηθφ βηβιίν ηνπ, κε ην νκψλπκν πνίεκα, ην νπνίν γλψξηζε κεγάιε επηηπρία θαη 

ζεσξείηαη έλα απφ ηα θνξπθαία πνηήκαηα ηεο ππεξξεαιηζηηθήο ηάζεο.Μεηά ηελ Ώκνξγφ, δεκνζίεπζε κφιηο   ηξία 

πνηήκαηα: ην «Βιεγείν» ην  1946, ην «Ο Εππφηεο θαη ν ζάλαηνο» ην 1947 θαη ην «Σξαγνχδη ηνπ παιηνχ θαηξνχ» 

ην 1963. Μφιηο ηειείσζε ν πφιεκνο ζπλεξγάζηεθε κε ηελ «Ώγγινειιεληθή Βπηζεψξεζε» σο κεηαθξαζηήο θαη 
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κε ην Βζληθφ Ίδξπκα Ραδηνθσλίαο σο κεηαθξαζηήο, δηαζθεπαζηήο θαη ξαδηνζθελνζέηεο. Σελ ίδηα πεξίνδν 

άξρηζε λα γξάθεη ζηίρνπο πάλσ ζηε κνπζηθή ηνπ Μάλνπ Υαηδηδάθη.  Βπίζεο, ζπλεξγάζηεθε κε επηθαλείο 

ζπλζέηεο φπσο ν Μ. Θενδσξάθεο θαη ν η. Ξαξράθνο. Οη ζηίρνη ηνπ είλαη αγαπεηνί θαη κεξηθά απφ ηα πην 

γλσζηά ηξαγνχδηα ηνπ είλαη : «Ώζαλαζία», «Σεο γεο ην ρξπζάθη», «Ρεκπέηηθν», «Ώξρηπέιαγνο», «Πήξεο ην 

κεγάιν δξφκν», «Πνξλνγξαθία», «Λατθή Ώγνξά», «Δ κηθξή Ραιινχ», «Μηα γιψζζα κηα παηξίδα», «Ώλ 

ζπκεζείο η‖ φλεηξφ κνπ», ―Υάξηηλν ην Φεγγαξάθη‖. Ο Γθάηζνο αζρνιήζεθε κε ηε κεηάθξαζε ζεαηξηθψλ έξγσλ, 

ηα νπνία «αλέβεθαλ» ζην  Βζληθφ Θέαηξν, ζην Θέαηξν Σέρλεο θαη ζην Λατθφ Θέαηξν. Σηκήζεθε κε ην ΐξαβείν 

ηνπ Αήκνπ Ώζελαίσλ ην 1987 θαη ηνπ απνλεκήζεθε ν ηίηινο ηνπ Ώληεπηζηέιινληνο Μέινπο ηεο ΐαζηιηθήο 

Ώθαδεκίαο Καιψλ Γξακκάησλ ηεο ΐαξθειψλεο ην 1991.Ο Νίθνο Γθάηζνο πέζαλε ζηηο 12 ΜαΎνπ 1992.  

 

 

 

ΟΓΤΔΑ  ΔΛΤΣΖ 

Ο Οδπζζέαο Βιχηεο γελλήζεθε ζηηο 2 Ννεκβξίνπ ηνπ 1911 ζην Δξάθιεην ηεο Κξήηεο, ελψ ε θαηαγσγή ηνπ 

είλαη απφ ηελ Μπηηιήλε. Σν Βιχηεο ήηαλ ην ςεπδψλπκν ηνπ θαζψο ην πξαγκαηηθφ ηνπ φλνκα ήηαλ Οδπζζέαο 

Ώιεπνπδέιεο. Σα πην γλσζηά  πνηεηηθά ηνπ έξγα είλαη ηα Άμηνλ Βζηί, Ήιηνο ν πξψηνο, Πξνζαλαηνιηζκνί θαη 

άιια πνιιά. Θεσξείηαη έλαο απφ ηνπο πνηεηέο πνπ αλαλέσζαλ ηελ ειιεληθή πνίεζε. Πνιιά πνηήκαηά ηνπ 

κεινπνηήζεθαλ θαη θπζηθά νη πνηεηηθέο ζπιινγέο ηνπ κεηαθξάζηεθαλ ζε  πνιιέο  μέλεο γιψζζεο.  Σν 1930 

γξάθεηαη ζηε Ννκηθή. Σν 1935 γλσξίδεη ηνλ εθέξε, ηνλ Καηζίκπαιε, ηνλ Θενηνθά θαη ηνλ Καξαληψλε, νη 

νπνίνη εθδίδνπλ ην πεξηνδηθφ «Νέα Γξάκκαηα», φπνπ ηνλ Ννέκβξην δεκνζηεχεη κηα ζεηξά πνηεκάησλ κε ην 

ςεπδψλπκν «Βιχηεο» γηα πξψηε θνξά θαη ην νπνίν ζα θξαηήζεη γηα ηελ ππφινηπε δσή ηνπ. Λίγν λσξίηεξα απφ 

ην 1950είρε μεθηλήζεη ηε ζχλζεζε ηνπ Άμηνλ Βζηί. Σν 1958, κεηά απφ κία δεθαπεληαεηή πεξίπνπ πεξίνδν 

πνηεηηθήο ζησπήο, δεκνζηεχηεθαλ απνζπάζκαηα απφ ην Άμηνλ Βζηί ζηελ Βπηζεψξεζε Σέρλεο. Σν έξγν 

εθδφζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 1960 απφ ηηο εθδφζεηο Ίθαξνο. Μάιηζηα, απέζπαζε γηα ην Άμηνλ Βζηί ην Ώ  ́Κξαηηθφ 

ΐξαβείν Πνίεζεο .Σν 1964 μεθίλεζε ε ερνγξάθεζε ηνπ κεινπνηεκέλνπ Άμηνλ Βζηί απφ ηνλ Μίθε Θενδσξάθε, 

ελψ ε ζπλεξγαζία ηνπ Βιχηε κε ηνλ ζπλζέηε είρε μεθηλήζεη ήδε απφ ην 1961. To 1965 ηνπ απνλεκήζεθε απφ 

ηνλ ΐαζηιέα Κσλζηαληίλν ην παξάζεκν ηνπ Σαμηάξρνπ ηνπ Φνίληθνο. Σν 1978 αλαγνξεχηεθε επίηηκνο 

δηδάθηνξαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Ώξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ελψ ην 1979 ηηκήζεθε 

κε ην βξαβείν Νφκπει Λνγνηερλίαο. Οη βξαβεχζεηο ζπλερίζηεθαλ ηφζν ζηελ Βιιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ  ε απνλνκή θφξνπ ηηκήο ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε ηεο ΐνπιήο ησλ Βιιήλσλ, ην Υξπζφ 

Μεηάιιην Σηκήο ηνπ Αήκνπ Ώζελαίσλ, ε αλαγφξεπζή ηνπ ζε επίηηκν δηδάθηνξα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

νξβφλεο, ε ίδξπζε έδξαο λενειιεληθψλ ζπνπδψλ κε ηίηιν «Έδξα Βιχηε» ζην παλεπηζηήκην Rutgers ηνπ Νηνπ 

Σδέξζετ, θαζψο θαη ε απνλνκή ηνπ αξγπξνχ κεηαιιίνπ Benson απφ ηε ΐαζηιηθή Φηινινγηθή Βηαηξεία ηνπ 

Λνλδίλνπ.  Άθεζε ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή ζηελ Ώζήλα ζηηο 18 Μαξηίνπ ηνπ 1996 . 
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ΛΔΤΣΔΡΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ 

Ο ΛεπηέξεοΠαπαδφπνπινο είλαη Έιιελαο δεκνζηνγξάθνο, ζηηρνπξγφο θαη πνηεηήο. Γελλήζεθε 

ζηελ Ώζήλα ζηηο 14 Ννεκβξίνπ 1935. πνχδαζε Ννκηθά ζην Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Ξεθίλεζε ηελ 

ζηαδηνδξνκία ηνπ σο δεκνζηνγξάθνο θαη απφ ην 1959 έσο ην 2012 ζπλεξγάζηεθε αλειιηπψο κε ηελ εθεκεξίδα 

«Σα Νέα» θαη έρεη γξάςεη θαη πνιιά βηβιία. Ώθφκα έρεη γξάςεη θαη παξνπζηάζεη αλαξίζκεηεο ηειενπηηθέο 

εθπνκπέο θαη ζπλεξγάζηεθε σο ζηηρνπξγφο ζε δεθάδεο ηαηλίεο θαη musical. Κπθινθνξνχλ ηξία βηβιία κε 

ηξαγνχδηα ηνπ: «Σα ηξαγνχδηα γξάθνπλ ηελ ηζηνξία ηνπο», «Βθαηφ αλέθδνηα ηξαγνχδηα» θαη «Σα ηξαγνχδηα 

κνπ». Έρεη γξάςεη πεξί ηα 1200 ηξαγνχδηα κε ηνπο πην ζεκαληηθνχο Έιιελεο ζπλζέηεο θαη ηξαγνπδηζηέο. Έρεη 

κεηαθξάζεη πνίεζε ηνπ Φεδεξίθν Γθαξζία Λφξθα, ηνπ Πάκπιν Νεξνχδα θαη ηνπ Ναδίκ Υηθκέη. Ο δίζθνο ηνπ 

«Ο Αξφκνο», κε αληίηππα άλσ ηνπ 1.000.000, θαηέρεη ην ειιεληθφ ξεθφξ πσιήζεσλ. ηίρνπο ηνπ Λεπηέξε 

Παπαδφπνπινπ έρνπλ κεινπνηήζεη ν Μ. Λντδνο, Γ. παλφο, η. Ξαξράθνο, Υξ. Νηθνιφπνπινο, Μ. Θενδσξάθεο, 

Μ. Πιέζζαο, Γ. Γακπέηαο, Ώπ. Καιδάξαο, Γ. Υαηδελάζηνο, Κ. Υαηδήο, Υξ. Λενληήο, Γ. Μαξθφπνπινο, Θ. 

Πνιπθαλδξηψηεο, Λ. Κφθνηνο, Λ. Κειαεδφλεο, η. Κνπγηνπκηδήο, Α. Μνχηζεο, Γ. Κξηκηδάθεο, Υξ. Γθάξηζνο, 

Γ. Καηζαξφο, ΐ. Πηηζηιαδήο, Ν. Εγλαηηάδεο, Ώ. έκπνο, Ν. Λαβξάλνο, θα. ηίρνπο ηνπ ηξαγνχδεζαλ  ν η. 

Καδαληδίδεο, Γξ. Μπηζηθψηζεο, Μαξηλέιια, ΐ. Μνζρνιηνχ, η. Κφθνηαο, Γ. Πνπιφπνπινο, ηξ. Αηνλπζίνπ, Μ. 

Φαξαληνχξε, Α. Μεηξνπάλνο, Υ. Ώιεμίνπ, Γ. Νηαιάξαο, Γ. Πάξηνο, Α. Γαιάλε, Σ. ΐνζθφπνπινο, Μ. Μεηζηάο, 

Γ. Καιαηδήο, Π. Πάλνπ, Κ. Υαηδήο, Ρ. Κνπκηψηε, Σδ.ΐάλνπ, Ώ. Μαβίιε, Ώ. Ώιηκπέξηε, ΐ. Παπαθσλζηαληίλνπ, 

Σ. Σζαλαθιίδνπ, Κ. Καξάιεο, Αάθεο, Ώι. Καλειιίδνπ, Γιπθεξία, Μ. ΐηνιάξεο, Μ. Κσρ, Γ. Κνχηξαο, Α. 

Βπζηαζίνπ, Σδ. Καξέδε, Ώι. ΐνπγηνπθιάθε, θ.ά. 
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ΚΧΣΑ  ΒΗΡΒΟ 

Ο Κψζηαο ΐίξβνο ήηαλ έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο Έιιελεο ζηηρνπξγνχο. Γελλήζεθε ζηα Σξίθαια ζηηο 29 

Μαξηίνπ 1926. Πήγε  ζηελ Κνξγηαιέλεην ρνιή. Σειεηψλνληαο ην γπκλάζην ην 1943 θαηεβαίλεη ζηελ Ώζήλα θαη 

θνηηά ζηελ Πάληεην. Ο ίδηνο ζχκθσλα κε δηεγήζεηο ηνπ έγξαθε ζηηράθηα απφ λσξίο, αιιά ήζειε λα γίλεη 

ζθελνζέηεο κηαο θαη ηνπ άξεζε ηδηαίηεξα ην ζέαηξν. Σα πξψηα ηνπ ζηηράθηα ηα δίλεη ζηνλ Ώπφζηνιν Καιδάξα, 

κε ηνλ νπνίν γλσξίδνληαλ απφ κηθξνί. Σν πξψην ζηηρνχξγεκα ηνπ ιέγεηαη "Ο θαληάξνο", αλέθδνην ηξαγνχδη 

ηνπ 1947, πνπ αλ θαη κεινπνηήζεθε αξρηθά απφ ηνλ ΐ. Σζηηζάλε θαη αξγφηεξα απφ ηνλ Ώ. Καιδάξα δε 

γξακκνθσλήζεθε, ιφγσ εκθπιίνπ θαη παξά ην εκθαλέο κήλπκα ηεο ζπκθηιίσζεο. Σν πξψην ηξαγνχδη πνπ 

θπθινθφξεζε ήηαλ ην «Να ην βξεηο απφ άιιε» ζε κνπζηθή Καιδάξα θαη εξκελεπηέο ηνπο νχια 

Καιθνπνχινπ θαη Μάξθν ΐακβαθάξε (1948). Έρεη γξάςεη πάλσ απφ 2000 ηξαγνχδηα, ιατθά, έληερλα, κέρξη θαη 

παξαδνζηαθνχ χθνπο κε θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ, άκεζν ή έκκεζν, πεξηερφκελν. Άιια ζεκαληηθά ηνπ ηξαγνχδηα 

είλαη: «Σεο γεξαθίλαο γηνο», «Σν θαξάβη», «Μηα παιηά ηζηνξία», «ν θπξ Θάλνο πέζαλε» θαη άιια. Σν πέξαζκά 

ηνπ θαη ζηνπο νινθιεξσκέλνπο θχθινπο ηξαγνπδηψλ έγηλε κε ην άζκα "Καηαρληά" ηνπ Υξήζηνπ Λενληή, κε ην 

«Ώ-Χ», ζε κνπζηθή Μπηζηθψηζε, ην «Θάιαζζα, πηθξνζάιαζζα», ζε κνπζηθή Μίκε Πιέζζα θαη πιήζνο άιισλ.  

Έλα ζεκαληηθφ έξγν ηνπ είλαη ν Θεζζαιηθφο Κχθινο ζε κνπζηθή ηνχ Γηάλλε Μαξθφπνπινπ. Άθεζε ηελ 

ηειεπηαία ηνπ πλνή ζηηο 6 Ώπγνχζηνπ ηνπ 2015.  

 

 

 

 

ΜΑΝΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ 

Ο ΜάλνοΒιεπζεξίνπ είλαη Έιιελαο πνηεηήο, ζηηρνπξγφο θαη πεδνγξάθνο.  Γελλήζεθε ζηηο 12 Μαξηίνπ ηνπ 1938 

θαη κεγάισζε ζηελ Βξκνχπνιε ηεο χξνπ.  Σν 1960 ζηα Εσάλληλα φπνπ βξέζεθε γηα λα εθηειέζεη ηελ 

ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία αξρίδεη λα γξάθεη ζεαηξηθά έξγα θαη πνηήκαηα. Σν 1962 ζε ειηθία κφιηο 24 εηψλ 

δεκνζηεχεη ηελ πξψηε ηνπ πνηεηηθή ζπιινγή κε ηίηιν πλνηθηζκφο, κε δηθά ηνπ ρξήκαηα αιιά δελ είρε ηελ 

αλακελφκελε επηηπρία. Σελ ίδηα επνρή ζηα Εσάλληλα γξάθεη ηνπο πξψηνπο ζηίρνπο, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ήηαλ 

θαη «Σν ηξέλν θεχγεη ζηηο 8:00» πνπ αξγφηεξα κεινπνίεζε ν Μίθεο Θενδσξάθεο. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1963 

μεθηλά λα εξγάδεηαη ζην «Reader's Digest» φπνπ θαη παξέκεηλε γηα ηα επφκελα δεθαέμη ρξφληα. ην κεηαμχ 

θπθινθνξνχλ ηα δχν πξψηα ηνπ βηβιία κε δηεγήκαηα, Σν δηεπζπληήξην (1964) θαη Δ ζθαγή (1965) γηα ηα νπνία 

γξάθηεθαλ εμαηξεηηθέο θξηηηθέο. Σν 1964 παξνπζηάδεηαη ζηελ ειιεληθή δηζθνγξαθία. πλεξγάδεηαη κε ην 

ζπλζέηε Υξήζην Λενληή θαζψο θαη ηνλ Μίθε Θενδσξάθε (1967) κε ηνλ νπνίν ε ζπλεξγαζία δηαθφπεθε ιφγσ 

ηεο Αηθηαηνξίαο. Σα ζπγθεθξηκέλα ηξαγνχδηα πξσην- θπθινθφξεζαλ ην 1970 ζην Παξίζη. πλεξγάζηεθε κε 
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ηνλ Αήκν Μνχηζε (1971) θαη κε ηνλ Γηάλλε Μαξθφπνπιν ζηνλ δίζθν Θεηεία ηνπ νπνίνπ ε ερνγξάθεζε άξρηζε 

ην Ννέκβξην ηνπ 1973, δηαθφπεθε απφ ηα γεγνλφηα ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ηειηθά θπθινθφξεζε ην 1974 κε ηελ 

Μεηαπνιίηεπζε. Καηά θαηξνχο έρεη ζπλεξγαζηεί ζρεδφλ κε φινπο ηνπο Έιιελεο ζπλζέηεο, φπσο κε ηνλ 

ζπλζέηε ηαχξν Κνπγηνπκηδή θαη ηνλ ηξαγνπδηζηή Γηψξγν Νηαιάξα, θαζψο θαη κε ηνλ Θαλάζε 

Γθαυθίιηα ζηελ Ώηέιεησηε Βθδξνκή (1975), ηνλ Μάλν Υαηδηδάθη, ηνλ Γηάλλε παλφ, ηνλ Γηψξγν Γακπέηα, ηνλ 

ηακάηε Κξανπλάθε, ηνλ Λνπθηαλφ Κειαεδφλε, ηνλ Γηψξγν Υαηδελάζην, ηνλ Ώληψλε ΐαξδή θαη πνιινχο 

άιινπο. Σελ δεθαεηία ηνπ ‗90 αξζξνγξαθεί θαη ζπγρξφλσο θάλεη ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο.Σν 2004 δεκνζηεχεη 

ην πξψην ηνπ κπζηζηφξεκα, Ο Καηξφο ησλ Υξπζαλζέκσλ, πνπ ηηκήζεθε κε ην Κξαηηθφ ΐξαβείν 

Λνγνηερλίαο 2005. Σν 2013 ν Μάλνο Βιεπζεξίνπ, βξαβεχζεθε γηα ηελ ζπλνιηθή πξνζθνξά ηνπ απφ 

ηελ Ώθαδεκία Ώζελψλ.  

 

 

 

 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ 

 

ΒΑΗΛΖ  ΣΗΣΑΝΖ 

Ο ΐαζίιεοΣζηηζάλεο ήηαλ έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο Έιιελεοιατθνχο ζπλζέηεο, ζηηρνπξγνχο θαη 

ηξαγνπδηζηέο ηνπ 20νχ αηψλα. Ο Σζηηζάλεο γελλήζεθε ζηα Σξίθαια ζηηο 18 Εαλνπαξίνπ 1915. Ώπφ κηθξή 

ειηθία έδεημε ελδηαθέξνλ γηα ηε κνπζηθή θαη έκαζε καληνιίλν θαη βηνιί θαη θπζηθά κπνπδνχθη. Σν θζηλφπσξν 

ηνπ 1936 ν Σζηηζάλεο θηάλεη ζηελ Ώζήλα. Κχξηνο ζθνπφο ηνπ ήηαλ λα ζπνπδάζεη Ννκηθή, αιιά γξήγνξα ηνλ 

θεξδίδεη ε κνπζηθή. Οη πξψηεο ηνπ επηξξνέο είλαη ηα ηξαγνχδηα ηνπ ΐαγγέιε Παπάδνγινπ θαη ηνπ Μάξθνπ 

ΐακβαθάξε. Δ πξψηε ηνπ εκθάληζε γίλεηαη ζην καγαδί «Μπηδέιηα», ελψ ζχληνκα γλσξίδεη ηνλ ζπνπδαίν αιιά 

αδηθεκέλν απφ ηελ ηζηνξία ηξαγνπδηζηή Αεκήηξε Πεξδηθφπνπιν. Ο Πεξδηθφπνπινο ηνλ πεγαίλεη ζηελ Odeon, 

φπνπ ερνγξαθεί ηα πξψηα ηνπ ηξαγνχδηα. Σν «‘ έλαλ ηεθέ κπνπθάξαλε» είλαη ε πξψηε ερνγξάθεζε ηνπ 

Σζηηζάλε. Σελ πεξίνδν 1937-1940 γξάθεη θαηαπιεθηηθά ηξαγνχδηα, ηα νπνία ερνγξαθεί κε ηηο θσλέο 

ηνπ Αεκήηξε Πεξδηθφπνπινπ θαη ησλ άιισλ ζπνπδαίσλ ηξαγνπδηζηψλ εθείλεο ηεο επνρήο ηξάηνπ 

Παγηνπκηδή, Μάξθνπ ΐακβαθάξε, ηειιάθε Πεξπηληάδε, κε ηνπο νπνίνπο ζε πνιιέο ερνγξαθήζεηο ν 

Σζηηζάλεο ζπκκεηέρεη ζαλ δεχηεξε θσλή. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο ν Σζηηζάλεο έκεηλε ζηε 
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Θεζζαινλίθε, φπνπ γηα έλα δηάζηεκα ηεζζάξσλ εηψλ (1942-1946) είρε δηθφ ηνπ καγαδί, ην 'Οπδεξί ν 

Σζηηζάλεο' ζηελ νδφ Παχινπ Μειά 22, πνπ έγηλε δηάζεκν. Βθεί έγξαςε κεξηθά απφ ηα θαιχηεξα ηξαγνχδηα ηνπ, 

ηα νπνία ερνγξαθήζεθαλ κεηά ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ, φπσο ηελ "πλλεθηαζκέλε Κπξηαθή". Σν 1946 επηζηξέθεη 

ζηελ Ώζήλα θαη αξρίδεη λα ερνγξαθεί. Αίπια ηνπ έγηλαλ επξέσο γλσζηνί ηξαγνπδηζηέο φπσο ε  σηεξία 

Μπέιινπ, ε Εσάλλα Γεσξγαθνπνχινπ, ε Μαξίθα Νίλνπ θαη ν Πξφδξνκνο Σζανπζάθεο. Σα επφκελα ρξφληα ν 

Σζηηζάλεο γλψξηζε επξχηαηε απνδνρή. Βηδηθά κεηά ηελ πηψζε ηεο Υνχληαο είρε μεθηλήζεη θαη ζπλαπιίεο ζε 

ζηάδηα θαη αλνηρηά ζέαηξα/αλνηρηνχο ρψξνπο, θάηη πνπ ζπλέβαηλε πξψηε θνξά γηα ιατθά ηξαγνχδηα. Δ 

ηειεπηαία ηνπ δεκφζηα εκθάληζε ζε αλνηρηφ ρψξν ήηαλ ζε ηηκεηηθή εθδήισζε ηνπ Αήκνπ Νίθαηαο, ζε 

ζπλεξγαζία ηνπ δεκάξρνπ ηέιηνπ Λνγνζέηε κε ηνλ Μίθε Θενδσξάθε γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ πξψηνπ 

πνιηηηζηηθνχ θαινθαηξηνχ ζηελ Βιιάδα. Έθπγε απφ ηε δσή ζηηο 18 Εαλνπαξίνπ 1984.  

 

 

 

ΓΡΖΓΟΡΖ  ΜΠΗΘΗΚΧΣΖ 

Ο Γξεγφξεο Μπηζηθψηζεο ήηαλ έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο Έιιελεο ηξαγνπδνπνηνχο θαη ιατθνχο 

ηξαγνπδηζηέο ηνπ 20νχ αηψλα. Γελλήζεθε ζην Πεξηζηέξη ζηηο 11 Αεθεκβξίνπ ηνπ 1922. Μπήθε ζηελ 

δηζθνγξαθία ην 1949 ζε ειηθία 27 εηψλ σο ζπλζέηεο κε ην ηξαγνχδη "Σν θαληήιη ηξεκνζβήλεη" ζε ζηίρνπο 

Υαξάιακπνπ ΐαζηιεηάδε. πλέζεζε πεξηζζφηεξα απφ 200 ηξαγνχδηα, πνιιά απφ ηα νπνία έγηλαλ κεγάιεο 

επηηπρίεο, φπσο ηα "Σνπ ΐνηαληθνχ ν κάγθαο", "ε ηνχην ην ζηελφ", "Βπίζεκε 

αγαπεκέλε", "Σξεινθφξηηζν", "ηνπ Μπειακήην νπδεξί", "Έλα φκνξθν ακάμη κε δπν άινγα" θαη πιήζνο 

άιισλ. Δ ζπλεξγαζία ηνπ κε ην Μίθε Θενδσξάθε (ηνλ νπνίν γλψξηζε ελψ ήηαλ εμφξηζηνο ζηε Μαθξφλεζν) 

αιιά θαη κε ην Μάλν Υαηδηδάθη "γέλλεζε" ηα θαιχηεξα ίζσο ηξαγνχδηα ηνπ. Με ηελ εξκελεία ηνπ ζηνλ 

«Βπηηάθην» ηνπ Μίθε Θενδσξάθε θαη ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ ράξαμε λένπο δξφκνπο ζην ιατθφ ηξαγνχδη, ελψ 

ζεκαληηθή ήηαλ ε εξκελεία ηνπ ζην «Άμηνλ Βζηί» ησλ Βιχηε - Θενδσξάθε. Βπίζεο, εξκήλεπζε ηξαγνχδηα 

ηνπ Μάξθνπ ΐακβαθάξε, ηνπ ΐαζίιε Σζηηζάλε, ηνπ Γηψξγνπ Μεηζάθε, ηνπ Γηάλλε Παπατσάλλνπ θαη ηνπ Άθε 

Πάλνπ. ηηο ζπλεξγαζίεο ηνπ αμίδεη επίζεο λα αλαθεξζνχλ απηέο κε ην ηαχξν Ξαξράθν , ην Αήκν Μνχηζε θαη 

ην ληνπέην ηνπ κε ηνλ Σάζν Λεηβαδίηε. Σηκήζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Αεκνθξαηίαο Κσλζηαληίλν 

ηεθαλφπνπιν ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 2003 κε ην Υξπζφ ηαπξφ ηνπ Σάγκαηνο ηνπ Φνίληθα, θαζψο θαη κε ην 

Υξπζφ Μεηάιιην ηεο Πφιεο ησλ Ώζελψλ. Βπίζεο, έρνπλ γίλεη πνιιέο ζπλαπιίεο πξνο ηηκήλ ηνπ. Σνλ Ενχλην 

ηνπ 1997 νξγαλψζεθε ιατθή ζπλαπιία γηα λα ηηκεζνχλ ηα 50 ρξφληα πξνζθνξάο ηνπ ζην ιατθφ ηξαγνχδη, ελψ 

ζεκαληηθή είλαη ε ζπλαπιία πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην ππνπξγείν Πνιηηηζκνχ ζηηο 11 Μαξηίνπ 2002 ζην ηάδην 

Βηξήλεο θαη Φηιίαο, κε πξσηνβνπιία ηνπ Γηψξγνπ Νηαιάξα θαη ηε ζπκκεηνρή δεθάδσλ ζεκαληηθψλ 

θαιιηηερλψλ. Σν 2004 ηνπ απνλεκήζεθε ην Σηκεηηθφ ΐξαβείν ζηα Μνπζηθά ΐξαβεία Ώξίσλ. Ο Γξεγφξεο 

Μπηζηθψηζεο πέζαλε ζηηο 7 Ώπξηιίνπ ηνπ 2005 ζηελ Ώζήλα. 
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ΒΗΚΤ  ΜΟΥΟΛΗΟΤ 

Δ ΐίθπΜνζρνιηνχ ήηαλ κία απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο Βιιελίδεο ηξαγνπδίζηξηεο θαη εξκελεχηξηεο ηνπ 
ιατθνχ ηξαγνπδηνχ. Γελλήζεθε ζηηο 17 ΜαΎνπ ηνπ 1943 ζην Μεηαμνπξγείν. Ξεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηεο 

ην Πάζρα ηνπ 1962 ζηελ «Σξηάλα» ηνπ Υεηιά δίπια ζην Γξεγφξε Μπηζηθψηζε θαη ηε Ανχθηζζα. 
Καζηεξψζεθε ην 1964 ηξαγνπδψληαο ην «Υάζεθε ην θεγγάξη» ηνπ ηαχξνπ Ξαξράθνπ ζηελ 

θηλεκαηνγξαθηθή παξαγσγή «Λφια». Σνλ επφκελν ρξφλν ην ηξαγνχδη ηεο "Έλα αζηέξη πέθηεη - πέθηεη" 
έγηλε κεγάιε επηηπρία ζπλερίδνληαο ζε ζπλεξγαζίεο, κεηαμχ άιισλ, κε ην Γηψξγν Γακπέηα, ην Μάλν 
Βιεπζεξίνπ, ην Γηψξγν Καηζαξφ, ηνλ Άθε Πάλνπ, ηνλ ηαχξν Ξαξράθν, ην Αήκν Μνχηζε, ην Μίκε 

Πιέζζα, ην Λνπθηαλφ Κειαεδφλε θαη ηνλ ηακάηε Κξανπλάθε. ηηο 13 Ενπιίνπ 1967, ε ΐίθπ 
Μνζρνιηνχ καδί κε ην Γξεγφξε Μπηζηθψηζε, ηξαγνχδεζαλ ζην λπθηεξηλφ θέληξν Αεηιηλά (Ώζήλα), ζε 

πξψηε δεκφζηα εθηέιεζε, ηνλ Όκλν ηεο 21εο Ώπξηιίνπ, "Μέζα ζη΄ Ώπξίιε ηε γηνξηή". Δ ΐίθπ 
Μνζρνιηνχ ήηαλ απφ ηηο πξψηεο εξκελεχηξηεο πνπ ηξαγνχδεζαλ ζε κπνπάη , θάλνληαο ηηο θπξηφηεξεο 
εκθαλίζεηο ηεο ζην «Γπγφ» θαη ην «Zoom» ηεο Πιάθαο ζην πιεπξφ ηνπ Αήκνπ Μνχηζε ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970. ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηεο είρε δψζεη ζπλαπιίεο, ελψ εκθαλίζηεθε θαη 
ζηηο βαζηιηθέο απιέο ηεο Βιιάδαο, ηεο Πεξζίαο θαη ηεο Ενξδαλίαο. ηα ηξαγνχδηα ηεο πνπ έγηλαλ 

επηηπρίεο ζπγθαηαιέγνληαη ηα: «Πάεη, πάεη», «Ώιήηε», «Πνχ παο ρσξίο αγάπε», «Ναχηεο βγήθε ζηε 
ζηεξηά», «Σα δεηιηλά», «Οη κεηαλάζηεο», «Άλζξσπνη κνλάρνη». Αχν επηηπρίεο ηεο, κάιηζηα, έδσζαλ ην 
φλνκά ηνπο ζε λπθηεξηλά θέληξα ηεο Ώζήλαο, ηα «Αεηιηλά» θαη ηα «Ξεκεξψκαηα». Έθπγε απφ ηε δσή 

ην 2015 ζε ειηθία 62 εηψλ.  
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ΧΣΖΡΗΑ  ΜΠΔΛΛΟΤ 

Δ σηεξία Μπέιινπ ζεσξείηαη κία απφ ηηο θνξπθαίεο ηξαγνπδίζηξηεο ηνπ ιατθνχ θαη ξεκπέηηθνπ ειιεληθνχ 

ηξαγνπδηνχ. Γελλήζεθε ζην ρσξηφ Αξνζηά θνληά ζηε Υαιθίδα ζηηο 29 Ώπγνχζηνπ 1921. Σα ηξαγνχδηα ηεο φπσο 

«πλλεθηαζκέλε Κπξηαθή», «Σα Καβνπξάθηα» θαη «ηαλ πίλεηο ζηελ ηαβέξλα» ηνπ ΐαζίιε Σζηηζάλε, ηελ 

θαζηέξσζαλ σο θνξπθαία ιατθή ηξαγνπδίζηξηα.Σν 1947 ηελ αλαθαιχπηεη ν ΐαζίιεο Σζηηζάλεο θαη εξγάδεηαη 

σο ηξαγνπδίζηξηα ζε έλα θέληξν δηαζθέδαζεο ζηελ Ώζήλα. Αχν ρξφληα κεηά, ε Μπέιινπ ζα θχγεη απφ ην 

καγαδί γηα λα δνπιέςεη καδί κε ηνλ ΐακβαθάξε. Σν 1966 ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Αηνλχζε αββφπνπιν, ηνλ Διία 

Ώλδξηφπνπιν θαη ηνλ Αήκν Μνχηζε. Σνλ Μάξηην ηνπ 1993 αληηκεηψπηζε ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο, νπφηε θαη 

δηαγλψζηεθε φηη έπαζρε απφ θαξθίλν ηνπ θάξπγγα.  Έραζε ηε θσλή ηεο θαη ζηηο 27 Ώπγνχζηνπ 1997 έθπγε απφ 

ηε δσή. 

 

 

ΣΔΛΗΟ  ΚΑΕΑΝΣΕΗΓΖ 

Ο ηέιηνο Καδαληδίδεο ήηαλ ζπνπδαίνο Έιιελαο ιατθφο ηξαγνπδηζηήο. Γελλήζεθε ζηηο  29 

Ώπγνχζηνπ 1931 ζηε Ν. Εσλία – Ώηηηθήο. Ο πξψηνο άλζξσπνο πνπ εθηίκεζε ηε θσλή ηνπ ήηαλ θάπνην αθεληηθφ 

ηνπ, πνπ θαζψο ηνλ άθνπζε ηελ ψξα ηεο δνπιεηάο, ηνπ ράξηζε κηα θηζάξα. Αάζθαινο ηνπ Καδαληδίδε ππήξμε 

ν ηέιηνο Υξπζίλεο, έλαο ηπθιφο ζπλζέηεο. ηα 1952, ν Καδαληδίδεο θάλεη ην δηζθνγξαθηθφ ληεκπνχην ηνπ κε 

έλα ηξαγνχδη ηνπ Ώπφζηνινπ Καιδάξα. Σν ηξαγνχδη απηφ έθεξε ηνλ ηίηιν "Γηα κπάλην πάσ". Ο δίζθνο φκσο 

δελ πνχιεζε. Ώπηφο πνπ αληηιήθζεθε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο θσλήο ηνπ Καδαληδίδε ήηαλ ν ζπλζέηεο Γηάλλεο 

Παπατσάλλνπ. Σν ηξαγνχδη ηνπ, Οη βαιίηζεο, γίλεηαη κεγάιε επηηπρία θαη ην θαηλφκελν Καδαληδίδεο αξρίδεη λα 

παίξλεη ζάξθα θαη νζηά. Μεηά ην 1965 ν Καδαληδίδεο κε ηε Μαξηλέιια θηάλνπλ ζηε Γεξκαλία γηα ζπλαπιίεο. 

Δ ππνδνρή πνπ ηνπο επηθπιάζζνπλ νη νκνγελείο είλαη ζπγθηλεηηθή. Μαδί ηνπο ν λεαξφο -ηφηε- δεμηνηέρλεο ηνπ 

κπνπδνπθηνχ Υξήζηνο Νηθνιφπνπινο. ηα 1969 απνθαζίδεη λα απνζπξζεί γηα πεξίπνπ δχν ρξφληα απφ ηε 

δηζθνγξαθία. Σφηε είλαη πνπ θάλεη θαη ηελ πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπ εηαηξεία, ηελ "STANDAR" 

αιιά ηα θαηεζηεκέλα ζπκθέξνληα θαη ε ινγνθξηζία ζηα ρξφληα ηεο Υνχληαο ησλ πληαγκαηαξρψλ δελ ηνλ 

αθήλνπλ. ηα ηέιε ηνπ 1975 έξρεηαη ν δίζθνο "Τπάξρσ". Υξήζηνο Νηθνιφπνπινο θαη Ππζαγφξαο ππνγξάθνπλ 

ηελ απνρψξεζε ηνπ ηέιηνπ απφ ηε δηζθνγξαθία γηα δψδεθα ρξφληα. Βπηζηξέθεη ην 1987 κε ην δίζθν (ηνλ 

ηειεπηαίν ζηε MINOS) "Ο δξφκνο ηεο επηζηξνθήο". Ώθνινπζεί ν δίζθνο "Βιεχζεξνο" ζηελ Polygram. Οη 

δίζθνη ηνπ γίλνληαη ρξπζνί θαη πιαηηλέληνη θάλνληαο ξεθφξ πσιήζεσλ. Σειεπηαίν ηξαγνχδη πνπ εξκελεχεη 

ιίγνπο κήλεο πξηλ εηζαρζεί ζην Εαηξηθφ Κέληξν Ώζελψλ (κε θαξθηλψκαηα ζηνλ εγθέθαιν) είλαη ην "Έξρνληαη 

ρξφληα δχζθνια" θαη ην δίζθν απηφ, πνπ ήηαλ θαη ην θχθλεην άζκα ηνπ θαιιηηέρλε, ηνλ πξνινγίδεη 

απεπζχλνληαο ραηξεηηζκφ ζηνπο ζαπκαζηέο ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπ, ηξαγνχδεζε δεκηνπξγίεο 

κεγάισλ ζπλζεηψλ θαη ζηηρνπξγψλ. Άθεζε ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή ζηηο 14 επηεκβξίνπ ηνπ 2001.  
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ΓΖΜΖΣΡΖ  ΜΖΣΡΟΠΑΝΟ 

Ο Αεκήηξεο Μεηξνπάλνο ήηαλ Έιιελαοιατθφο ηξαγνπδηζηήο, απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηεο ζχγρξνλεο 

επνρήο. Γελλήζεθε ζηα Σξίθαια  ζηηο 2 Ώπξηιίνπ ηνπ 1948. ηελ ίδηα ειηθία, έπεηηα απφ παξφηξπλζε 

ηνπ Γξεγφξε Μπηζηθψηζε, ηνλ νπνίν γλψξηζε ζε κία ζπγθέληξσζε ηεο εηαηξίαο ηνπ ζείνπ ηνπ, ζηελ νπνία 

ηξαγνχδεζε, επηζθέθηεθε ηελ "Κνινχκπηα". Βθεί ν Σάθεο Λακπξφπνπινο ηνπ γλψξηζε ηνλ Γηψξγν Γακπέηα, 

δίπια ζηνλ νπνίν ζα δνπιέςεη ζηα «Ξεκεξψκαηα». Σν 1966 ν Μεηξνπάλνο ζπλαληάηαη, ηπραία, γηα πξψηε θφξα 

κε ηνλ Μίθε Θενδσξάθε θαη εξκελεχεη κέξε απφ ηε «Ρσκηνζχλε» θαη ην «Άμηνλ Βζηί» ζε κηα ζεηξά ζπλαπιηψλ 

ζηελ Βιιάδα θαη ηελ Κχπξν. Σν 1967, ν Μεηξνπάλνο ερνγξαθεί ηνλ πξψην ηνπ 45άξε δίζθν, κε ην ηξαγνχδη 

"Θεζζαινλίθε". Βίρε πξνεγεζεί ε ερνγξάθεζε ηνπ ηξαγνπδηνχ "Υακέλε Παζραιηά", ην νπνίν φκσο 

ινγνθξίζεθε απφ ηε Υνχληα θαη δελ θπθινθφξεζε πνηέ. εκαληηθή ήηαλ ε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηε δηζθνγξαθηθή 

εηαηξεία ΜΕΝΟ-ΒΜΕ, κε ηελ νπνία έθαλε κηα δεχηεξε κεγάιε θαξηέξα. ηελ πνξεία πνπ ράξαμε ζην δξφκν ηνπ 

ιατθνχ έληερλνπ, ην 1972 ππήξμε έλαο ζεκαληηθφο ζηαζκφο: ν ζπλζέηεο Αήκνο Μνχηζεο θαη ν πνηεηήο-

ζηηρνπξγφο Μάλνο Βιεπζεξίνπ θπθινθνξνχλ ηνλ «Άγην Φεβξνπάξην», κε εξκελεπηέο ηνλ Μεηξνπάλν θαη 

ηελ Πεηξή αιπέα, ζεκαηνδνηψληαο έλα ζηαζκφ ζηελ ειιεληθή κνπζηθή. Σνλ Ενχιην ηνπ 1999, ν Μεηξνπάλνο 

θαη ν Μνχηζεο ζα μαλαβξεζνχλ επί ζθελήο ζην Δξψδεην κε ηελ Αήκεηξα Γαιάλε θαη ηελ ζνπξάλν Σδνχιηα 

νπγιάθνπ γηα δπν κνπζηθέο βξαδηέο ζηα πιαίζηα ηνπ Φεζηηβάι Ώζελψλ. Οη ζπλαπιίεο απηέο ερνγξαθνχληαη 

δσληαλά θαη θπθινθνξνχλ ζε δηπιφ CD δχν κήλεο αξγφηεξα. Ώθνινπζνχλ «Ο Αξφκνο γηα ηα Κχζεξα» 

ηνπ Γηψξγνπ Καηζαξνχ θαη «Σα ζπλαμάξηα» ηνπ Γηψξγνπ Υαηδελάζηνπ, έξγα πςειήο πνηφηεηαο αιιά θαη 

κεγάιεο απήρεζεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. ηε καθξφρξνλε πνξεία ηνπ ζην ειιεληθφ ηξαγνχδη, ν Αεκήηξεο 

Μεηξνπάλνο ζπλεξγάζηεθε κε ηνπο κεγαιχηεξνπο δεκηνπξγνχο ηνπ ιατθνχ αιιά θαη ηνπ έληερλνπ 

ηξαγνπδηνχ. Γηψξγνο Γακπέηαο, Μίθεο Θενδσξάθεο, Αήκνο Μνχηζεο, Ώπφζηνινο Καιδάξαο, Λάθεο 

Παπαδφπνπινο, Μάξηνο Σφθαο, πχξνο Παπαβαζηιείνπ, Σάθεο Μνπζαθίξεο, Υξήζηνο Νηθνιφπνπινο ("Πάξε 

Ώπνθάζεηο" ζε ζηίρνπο Λεπηέξε Παπαδφπνπινπ), Γηάλλεο παλφο ("Ο Μεηξνπάλνο ηξαγνπδάεη παλφ") ήηαλ 

νη ζπλζέηεο κε ηνπο νπνίνπο ζπλδέζεθε επαγγεικαηηθά, ρηίδνληαο κηα θαξηέξα ζπλπθαζκέλε κε ηελ ειιεληθή 

ιατθή κνπζηθή παξάδνζε, κέρξη θαη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Δ ζπκκεηνρή ηνπ ζε δίζθνπο ησλ Λάθε 

Παπαδφπνπινπ (κε ην ηξαγνχδη "Γηα λα ζ' εθδηθεζψ") θαη Νίθνπ Πνξηνθάινγινπ ("Κιείλσ θη έξρνκαη") 

αλαδεηθλχνπλ εθείλε ηελ επνρή ηελ επξεία γθάκα ηεο εξκελείαο ηνπ θαη πξναλαγγέιινπλ κηα ζηξνθή ζηνλ 

ηξφπν εξκελείαο ηνπ, πνπ ζα νδεγήζεη ζε κηα ζεηξά απφ δίζθνπο πνπ άιιαμαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ έλλνηα ηνπ 

θαινχ ζχγρξνλνπ ιατθνχ ηξαγνπδηνχ. Οη ζπλεξγαζίεο κε ηνλ Μάξην Σφθα θαη ην Φίιηππν Γξάςα ("Δ εζληθή 

καο κνλαμηά" ην 1992 θαη "Παξέα κε έλαλ ήιην" ην 1994) ζπλδπάδνπλ ηε ιατθή πθή θαη ζπλαίζζεκα κε ηε πην 

βαζηά έλλνηα ζηίρσλ θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ιέμεσλ πην επηηεδεπκέλσλ. Παξάιιεια, ε απήρεζε ησλ ηξαγνπδηψλ 

ζηελ θνηλσλία θαη ε εκπνξηθή επηηπρία αλαδεηθλχνπλ απηέο ηηο δεκηνπξγίεο σο εξγαιεία αιιά θαη ζπκπηψκαηα 
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ηεο εμέιημεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Δ πνιχ ζεκαληηθή ζπλεξγαζία κε ηνλ Θάλν Μηθξνχηζηθν ηνλ δίζθν 

«ηνπ Ώηψλα ηελ Παξάγθα», ζε ζηίρνπο Άιθε Ώιθαίνπ, Κψζηα Λαρά, Λίλαο Νηθνιαθνπνχινπ θαη Γηψξγνπ 

Καθνπιίδε, απνηειεί ζηξνθή ηνπ εξκελεπηή ζε αθφκα πην "έληερλεο" δηαδξνκέο, δηαηεξψληαο θαη πάιη ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ ιατθνχ. Ώπφ ηηο ηειεπηαίεο δνπιεηέο ηνπ Θεζζαινχ ανηδνχ, μερσξίδεη ην "Πεο κνπ η' αιεζηλά 

ζνπ" ζε κνπζηθή ηέθαλνπ Κνξθνιή θαη ζηίρνπο Βιεάλαο ΐξαράιε θαη Νίθνπ ΜσξαΎηε, αιιά θαη ε δσληαλή 

ερνγξάθεζε "Τπάξρεη θαη ην δετκπέθηθν", απφ ην πξφγξακκα - σδή ζηνλ εζληθφ ρνξφ ηεο Βιιάδαο καδί κε ηνπο 

Θέκε Ώδακαληίδε θαη Αεκήηξε Μπάζε, θαζψο επίζεο θαη ν δίζθνο "ηε Αηαπαζψλ", ν νπνίνο πεξηέρεη 12 

ιατθά ηξαγνχδηα θαη κηα κπινπδ κπαιάληα. Ώπφ ηα ηξαγνχδηα ηνπ δίζθνπ μερσξίδεη ην ηξαγνχδη "Δ εθδξνκή" 

ηνπ Γηάλλε Μειηψθα, ην νπνίν γξάθηεθε γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ εξκελεπηή ζηε δηζθνγξαθία κεηά απφ έλα 

ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο. Σειεπηαίεο δηζθνγξαθηθέο δνπιεηέο ηνπ Αεκήηξε Μεηξνπάλνπ, ήηαλ ε δσληαλή 

ερνγξάθεζε ηεο ζπλαπιίαο ηνπ ζην Δξψδεην (επηέκβξηνο 2009), απνηεινχκελε απφ 2 CD κε ηνλ ηίηιν "Σα 

ηξαγνχδηα ηεο δσήο κνπ", θαη ν δίζθνο "Βδψ Βίκαζηε" κε ηξαγνχδηα ηνπ ηακάηε Κξανπλάθε ζε ζηίρνπο ηνπ 

ίδηνπ, ηεο Λίλαο Νηθνιαθνπνχινπ, ηνπ Μάλνπ Βιεπζεξίνπ, ηνπ Λάθε Λαδφπνπινπ θαη έλα πνίεκα ηνπ Κσζηή 

Παιακά.  Μεγάιεο, δηαρξνληθέο ηνπ επηηπρίεο ήηαλ ηα ηξαγνχδηα "' αλαδεηψ ζηε αινλίθε", "Πάληα 

γειαζηνί", "Ρφδα", "Σα ιαδάδηθα". Ο Αεκήηξεο Μεηξνπάλνο έθπγε απφ ηε δσή ζηηο 17 Ώπξηιίνπ ηνπ 2012.  

 

 

 

ΝΗΚΟ   ΞΤΛΟΤΡΖ 

Ο Νίθνο Ξπινχξεο ή Φαξνλίθνο ήηαλ Έιιελαο κνπζηθφο θαη ηξαγνπδηζηήο. Γελλήζεθε ζηηο 7 Ενπιίνπ ηνπ 1936, 

ζην νξεηλφ ρσξηφ Ώλψγεηα Μπινπνηάκνπ Ρεζχκλνπ Κξήηεο. ε λεαξή αθφκα ειηθία, κε ηε βνήζεηα ηνπ 

δαζθάινπ ηνπ, θαηάθεξε λα πείζεη ηνλ παηέξα ηνπ λα ηνπ αγνξάζεη ηελ πξψηε ηνπ ιχξα θαη πνιχ γξήγνξα 

άξρηζε λα παίδεη ζε γάκνπο θαη παλεγχξηα. ηα 17 ηνπ απνθάζηζε λα κεηαθνκίζεη ζην Δξάθιεην θαη έπηαζε 

δνπιεηά ζην λπρηεξηλφ θέληξν "Κάζηξν". ηγά ζηγά νη Κξεηηθνί άξρηζαλ λα ηνλ ζηεξίδνπλ θαη λα νξγαλψλνπλ 

γιέληηα γηα λα ηνλ αθνχλ λα παίδεη. Έηζη άξρηζε λα γίλεηαη γλσζηφο θαη ην Ννέκβξην ηνπ 1958 ερνγξάθεζε ηνλ 

πξψην ηνπ δίζθν κε ηίηιν "Μηα καπξνθφξα πνπ πεξλά". Ο δίζθνο αγαπήζεθε απφ ην θνηλφ θη έηζη ν Νίθνο 

ερνγξάθεζε θη άιια ηξαγνχδηα ζε δίζθνπο ησλ 45 ζηξνθψλ. Σν 1966, κάιηζηα,  θέξδηζε ην πξψην βξαβείν ζε 

έλα θεζηηβάι κνπζηθήο ζην αλ-Ρέκν παίδνληαο κε ηε ιχξα ηνπ έλα ζπξηάθη. Σελ επφκελε ρξνληά άλνημε ζην 

Δξάθιεην ην κνπζηθφ θέληξν "Βξσηφθξηηνο". Σν 1969 ερνγξάθεζε κε κεγάιε επηηπρία ην δίζθν "Ώλπθαληνχ" 

θαη ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα εκθαλίζηεθε θαη πάιη ζε Ώζελατθφ κνπζηθφ θέληξν Δ αλάδεημε ηνπ Ξπινχξε 

νθείιεηαη ζην ηξαγνχδη ηνπ «Ώλπθαληνχ» θαη ην πξφζσπν πνπ ηνλ αλαθάιπςε θαη ηνλ αλέδεημε ήηαλ ν 

δηεπζπληήο ηεο δηζθνγξαθηθήο εηαηξείαο «Κνινχκπηα» Σάθεο Λακπξφπνπινο, ν νπνίνο ηνλ ερνγξάθεζε ζε έλα 

γακήιην γιέληη ζηα Ώλψγεηα θη έζηεηιε ηελ θαζέηα ζηνλ ζπλζέηε ηαχξν Ξαξράθν ν νπνίνο ήηαλ ηφηε 

ζην Παξίζη, πξνθεηκέλνπ λα αθνχζεη ηε θσλή ηνπ Ώλσγεηαλνχ Λπξάξε. Οη εθεκεξίδεο ηεο επνρήο έγξαςαλ φηη 

ν Λακπξφπνπινο πήγε ζηελ Κξήηε φπνπ αλαθάιπςε κηα ζπνπδαία θαη ζεκαληηθή θσλή. Ώπφ εθεί 
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πιεξνθνξήζεθε ν Γηάλλεο Μαξθφπνπινο γηα ην Νίθν Ξπινχξε θαη ηνπ πξφηεηλε ηα ηξαγνχδηα ηνπ «Υξνληθνχ».  

Σν 1971 μεθίλεζε θνηλέο εκθαλίζεηο κε ην Γηάλλε Μαξθφπνπιν ζηε κπνπάη "Λήδξα" θαη ε θσλή ηνπ έγηλε 

ζχκβνιν ηεο αληίζηαζεο. Βθείλα ηα ρξφληα ζπλεξγάζηεθε ζηελά κε ηνλ Θξαθηψηε ηξαγνπδνπνηφ Θαλάζε 

Γθατθχιιηα ζηηο κπνπάη ηεο Πιάθαο θαη ζε ζπλαπιίεο ζε φιε ηελ Βιιάδα. Σν θαινθαίξη ηνπ 1973 ηξαγνχδεζε 

ζην ζεαηξηθφ έξγν «Σν κεγάιν καο ηζίξθν» κε πξσηαγσληζηέο ηνλ Κψζηα Καδάθν θαη ηε Σδέλε Καξέδε ζην 

ζέαηξν "Ώζήλαηνλ". Ο Νίθνο Ξπινχξεο άθεζε ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή ζηηο 8 Φεβξνπαξίνπ 1980, ζε ειηθία 

κφιηο 43 εηψλ. 

 

 

ΜΟΥΣΙΚΟΙ 

 

ΛΔΧΝΗΓΑ  ΚΑΒΑΚΟ 

Ο Λεσλίδαο Καβάθνο είλαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνο βηνινλίζηαο θαη καέζηξνο. Έρεη εκθαληζηεί ζηηο 

κεγαιχηεξεο ζθελέο ηνπ θφζκνπ θαη κε ηηο θαιχηεξεο νξρήζηξεο ζε παγθφζκην επίπεδν. Γελλεκέλνο ζηελ 

Ώζήλα, ζηηο 30 Οθησβξίνπ ηνπ 1967, κεγάισζε ζε κία νηθνγέλεηα κνπζηθψλ. ε ειηθία 5 εηψλ ήξζε ζε επαθή 

κε ην βηνιί ππφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ γνληψλ ηνπ. πνχδαζε ζην Βζληθφ Χδείν θαη ζηε ζπλέρεηα κε ππνηξνθία 

απφ ην Ίδξπκα Χλάζε ζπλέρηζε ηηο κνπζηθέο ζπνπδέο ηνπ ζην Παλεπηζηήκην ηεο Indiana κε θαζεγεηή ηνλ Josef 

Gingold.Σν πξψηνπ θνλζέξην ήηαλ ζην Φεζηηβάι Ώζελψλ ην 1984. Σν 1985 ζε ειηθία 18 εηψλ, λίθεζε ζην 

Αηεζλή Αηαγσληζκφ Sibelius ζην Βιζίλθη θαη ην 1986 θέξδηζε ην αζεκέλην κεηάιιην ζην Αηεζλή Αηαγσληζκφ 

ΐηνιηνχ ζηελ Εληηαλάπνιε. Βπηπιένλ, θαηέθηεζε ηελ πξψηε ζέζε ζηνλ Αηαγσληζκφ Naumburg ζηε Νέα Τφξθε 

ην 1988 θαη ζηνλ Αηαγσληζκφ ΐηνιηνχ Paganini ηελ ίδηα ρξνληά. Έηζη νδεγήζεθε ζηελ ερνγξάθεζε ηνπ Sibelius 

Violin Concerto. Σν 1991 θεξδίδεη ην βξαβείν απφ ην Gramophone Concerto of the Year Award γηα απηή ηελ 

ερνγξάθεζε, πνπ είλαη γλσζηά σο ηα ζθαξ ηεο θιαζηθήο κνπζηθήο. Βπίζεο, απέθηεζε ην δεχηεξν βξαβείν 

Gramophone ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014 θαη αλαδείρζεθε σο o «Καιιηηέρλεο ηεο Υξνληάο» γηα ην 2014. Ήηαλ 

ππνςήθηνο γηα βξαβείν Grammy 2014 ζηελ θαηεγνξία ηεο Καιχηεξεο Βξκελείαο Μνπζηθήο Ασκαηίνπ/Μηθξνχ 

πλφινπ κε ηηο νλάηεο γηα βηνιί ηνπ Μπεηφβελ. Έρεη ζπλεξγαζηεί κε ηηο θνξπθαίεο νξρήζηξεο παγθνζκίσο 

φπσο ε Οξρήζηξα Gewandhaus ηεο Λεηςίαο κε ηνλ Ρηθάξλην αγί, ε πκθσληθή Οξρήζηξα ηνπ Λνλδίλνπ κε 

Valery Gergiev, ε ΐαζηιηθή Οξρήζηξα Concertgebouw, ε Φηιαξκνληθή Οξρήζηξα ηεο θάιαο ηνπ Μηιάλνπ, ε 

Φηιαξκνληθή ηεο Νέαο Τφξθεο θαη ηνλ Alan Gilbert, ε πκθσληθή ηεο ΐνζηφλεο θαη ε Οξρήζηξα ηεο 

Φηιαδέιθεηαο. Ώπφ ην 2012, ζπλεξγάδεηαη απνθιεηζηηθά κε ηε δηζθνγξαθηθή εηαηξεία Decca θαη αθφκα 

ζπλεξγάδεηαη γηα 15 ρξφληα κε ην Μέγαξν Μνπζηθήο Ώζελψλ. 
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ΓΖΜΖΣΡΖ  ΓΟΤΡΟ 

Ο Αεκήηξεο γνχξνο γελλήζεθε ζηηο 30 Ώπγνχζηνπ ηνπ1969. Βίλαη παγθνζκίνπ θήκεο Έιιελαο πηαλίζηαο ηνπ 

θιαζηθνχ ξεπεξηνξίνπ. Ο Αεκήηξεο γνχξνο γελλήζεθε ζηελ Ώζήλα θαη άξρηζε λα ιακβάλεη καζήκαηα 

κνπζηθήο απφ ηελ ειηθία ησλ ηεζζάξσλ εηψλ. Ήδε απφ ηα πξψηα ηνπ ρξφληα ραξαθηεξίζηεθε σο «παηδί-

ζαχκαα», δίλνληαο ην πξψην ηνπ ξεζηηάι φληαο επηά ρξνλψλ. ηα νθηψ ηνπ εγγξάθεηαη ζην Χδείν Ώζελψλ, 

φπνπ θαη παξαθνινπζεί καζήκαηα πηάλνπ κε θαζεγήηξηα ηελ Μαξία Υαηξνγηψξγνπ-ηγάξα. Μέρξη ηα δψδεθά 

ηνπ έρεη ήδε θεξδίζεη αξθεηνχο δηαγσληζκνχο πηάλνπ, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Σν 1982 

εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζην Κάξλεγθη Υσι ηεο Νέαο Τφξθεο, εξκελεχνληαο ην 3ν θνληζέξην γηα πηάλν 

ηνπ Ραρκάληλνθ ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ Μζηηζιάβ Ρνζηξνπφβηηο. Πξηλ θιείζεη ηα δεθαηξία ηνπ ρξφληα απνθνηηά 

απφ ην σδείν κε δίπισκα πηάλνπ, πξψην βξαβείν θαη ρξπζφ κεηάιιην. πλερίδεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηε  ΐαζηιηθή 

Ώθαδεκία ησλ Σερλψλ ζην Λνλδίλν θαη ην Παλεπηζηήκην ηνπ Μέξηιαλη ζηηο ΔΠΏ, σο απφθνηηνο ηεο 

Ώθαδεκίαο θαηαθηά ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία πνπ έρεη πνηέ απνλεκεζεί, ελψ ηαπηφρξνλα θάλεη έλα 

κεηαπηπρηαθφ ζηα καζεκαηηθά, ζην Παλεπηζηήκην ηεο Ομθφξδεο. Έθηνηε έρεη εκθαληζηεί εθαηνληάδεο θνξέο ζε 

ζπλαπιίεο θαη ξεζηηάι ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, ζπκπξάηηνληαο κε θαηαμησκέλνπο κνπζηθνχο θαη καέζηξνπο , 

αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα ερεξά νλφκαηα ησλ Υέξκπεξη θνλ Κάξαγηαλ, Λένλαξλη 

Μπεξλζηάηλ θαη Γηεβγθέλη βεηιάλνθ. Βμίζνπ αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε δηζθνγξαθία ηνπ, έρνληαο ερνγξαθήζεη 

γηα πνιιέο εηαηξείεο, κεηαμχ απηψλ ζηελ ΒΜΕ. 

 

 

 

 

ΔΜΒΛΖΣΗΚΟΗ  ΔΛΛΖΝΔ  ΦΗΛΟΟΦΟΗ- ΔΠΗΣΖΜΟΝΔ 

Ο θηινζνθηθφο ζηνραζκφο αλαπηχρζεθε ζην ειιαδηθφ ρψξν απφ ηελ αξραηφηεηα. Πνιινί ζπνπδαίνη Έιιελεο 

θηιφζνθνη θαη επηζηήκνλεο αλαδείρηεθαλ απφ εθείλε ηελ επνρή. Ώμεπέξαζηνη αθφκα θαη ζήκεξα είλαη θπζηθά ν 

σθξάηεο, ν Πιάησλαο θαη ν Ώξηζηνηέιεο. Άιιεο εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο ήηαλ ν Ππζαγφξαο, ν Θαιήο ν 

Μηιήζηνο, ν Γνξγίαο ν Λενληίλνο, ν Δξάθιεηηνο, ν Ώξρηκήδεο ν πξαθνχζηνο, ν Εππνθξάηεο, ν Βπθιείδεο, ν 

Αεκφθξηηνο, ν Γήλσλ ν Κηηηεχο, ε Τπαηία θαη πνιινί άιινη. Παξαθάησ ζα δνχκε αλαιπηηθφηεξα ηε δσή θαη ην 

έξγν κεξηθψλ απφ ηνπο παξαπάλσ. 
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ΧΚΡΑΣΖ 

Ο σθξάηεο έδεζε ζηελ Ώζήλα θαηά ηνλ 5
ν
 αη. π.Υ. Ήηαλ Έιιελαο Ώζελαίνο θηιφζνθνο, κία απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο θπζηνγλσκίεο  ηνπ ειιεληθνχ θαη παγθφζκηνπ πλεχκαηνο θαη πνιηηηζκνχ θαη έλαο απφ ηνπο 

ηδξπηέο ηεο Απηηθήο θηινζνθίαο. Δ γλσζηή ζε φινπο καο καηεπηηθή κέζνδνο απνηεινχζε ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ζσθξαηηθήο δηδαζθαιίαο. χκθσλα κε ηε κέζνδν απηή, ν σθξάηεο θαηά ηηο ζπδεηήζεηο ηνπ, πξνζπνηνχκελνο 

ηελ πιήξε άγλνηα γηα ην ζέκα πνπ ζπδεηνχζε θάζε θνξά, πξνζπαζνχζε κέζα απφ εξσηήζεηο λα εθκαηεχζεη ηελ 

αιήζεηα απφ ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ. Ο σθξάηεο  δελ άθεζε θαλέλα ζχγγξακκα. Γη' απηφ είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

θαζνξηζηεί αθξηβψο ην πεξηερφκελν ηεο θηινζνθίαο ηνπ θαη, πξαθηηθψο, φ,ηη γλσξίδνπκε γηα ηνλ σθξάηε 

πξνήιζε θπξίσο απφ φζα έγξαςαλ νη καζεηέο ηνπ ζρεηηθά κε απηφλ, θαη θπξίσο ν Πιάησλαο. Σo ζχλνιν ηεο 

επηξξνήο ηνπ, ζπρλά ηνλ θαηαηάζζεη κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ παγθνζκίσλ πξνζσπηθνηήησλ φισλ ησλ επνρψλ, 

κε ηε κεγαιχηεξε επηξξνή. ηα 17 ηνπ ρξφληα γλψξηζε ην θηιφζνθν Ώξρέιαν, πνπ ηνπ κεηέδσζε ην πάζνο γηα 

ηε θηινζνθία θαη ηνλ έπεηζε λα αθηεξσζεί ζ' απηήλ. ηηο θηινζνθηθέο ηνπ έξεπλεο ηνλ παξαθνινπζνχζαλ 

πνιινί, ηδηαίηεξα λένη. Έηζη ζρεκαηίζηεθε γχξσ ηνπ έλαο φκηινο, πνπ δελ απνηεινχζε φκσο ζρνιή, γηαηί ν 

σθξάηεο δελ δίδαμε ζπζηεκαηηθά, αιιά δηαιεγφηαλ ζε θάζε ζεκείν ηεο πφιεο, κε αλζξψπνπο θάζε θνηλσληθήο 

ηάμεο. Σν 399 π.Υ. ν θηιφζνθνο βξέζεθε αληηκέησπνο κε ην Αηθαζηήξην ηεο Διηαίαο. Βθεί, δηαηππψζεθαλ 

ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξίεο γηα αζέβεηα πξνο ηνπο ζενχο θαη γηα δηαθζνξά ησλ λέσλ. Καηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην. Ο 

σθξάηεο ζα κπνξνχζε λα ζσζεί, αλ ήζειε, αθνχ νη καζεηέο ηνπ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ηνλ βνεζήζνπλ λα 

απνδξάζεη. Χζηφζν, αξλήζεθε ζηεξηδφκελνο ηηο θηινζνθηθέο απφςεηο ηνπ θαη, σο λνκνηαγήο πνιίηεο θαη 

αιεζηλφο θηιφζνθνο, πεξίκελε ην ζάλαην εηξεληθά θαη γαιήληα, θαη ήπηε ην θψλεην, φπσο πξφζηαδε ν λφκνο.  

 

 

 

ΠΛΑΣΧΝΑ 

Ο Πιάησλ (427 π.Υ.–347 π.Υ.) ήηαλ αξραίνο Έιιελαο θηιφζνθνο απφ ηελ Ώζήλα, ν πην γλσζηφο καζεηήο ηνπ 

σθξάηε θαη δάζθαινο ηνπ Ώξηζηνηέιε. Σν έξγν ηνπ κε ηε κνξθή θηινζνθηθψλ δηαιφγσλ έρεη ζσζεί νιφθιεξν. 

Άζθεζε ηεξάζηηα επηξξνή ζηελ αξραία ειιεληθή θηινζνθία θαη γεληθφηεξα ζηε δπηηθή θηινζνθηθή παξάδνζε 

κέρξη ηηο εκέξεο καο. Μεηαμχ άιισλ, έγξαςε ηελ Απνινγία ηνπ σθξάηνπο, ην πκπφζην ,ηνλ «Πξσηαγφξα» 

,ηνλ Παξκελίδε θαη ηνλ Θεαίηεην ,ελψ ζε δχν καθξνχο δηαιφγνπο, ηελ Πνιηηεία θαη ηνπο Νφκνπο πεξηέγξαςε 

ηελ ηδαληθή πνιηηεία. Γελλήζεθε ην 427 π.Υ. ζηελ Ώζήλα. Καηαγφηαλ απφ εχπνξε αξηζηνθξαηηθή αζελατθή 
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νηθνγέλεηα. Ο Πιάησλ γλψξηζε ηνλ σθξάηε ζε ειηθία 20 εηψλ θαη έκεηλε θνληά ηνπ κέρξη ηνλ ζάλαην ηνπ 

κεγάινπ δαζθάινπ. Γηα 10 ρξφληα αζρνιήζεθε κε ηε ζπγγξαθή θηινζνθηθψλ έξγσλ, ηα νπνία θέξνπλ ηε 

ζθξαγίδα ηεο ζσθξαηηθήο θηινζνθίαο. ηελ Ώίγηλα νδεγήζεθε πξνο πψιεζε ζε ζθιαβνπάδαξν φπνπ ν 

Κπξελαίνο θίινο ηνπ Ώλλίθεξεο εμαγφξαζε ηελ ειεπζεξία ηνπ. Βπηζηξέθνληαο ζηελ Ώζήλα ίδξπζε ηε 

θηινζνθηθή ζρνιή ηνπ, ηελ Ώθαδεκία (πεξ. 387π.Υ.) Δ έλλνηα ηνπ δηθαίνπθαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ζην 

πιαησληθφ έξγν θαη εηδηθφηεξα ζηε κεγαιεηψδε ζχλζεζε ηνπ Πιάησλα, ηελ Πνιηηεία, απνηειεί θεληξηθφ ζέκα. 

Ο Πιάησλ ζηελ Πνιηηεία, εηζάγεη ηε Θεσξία ησλ Εδεψλ, ηελ νπνία εμεγεί κε ηελ Ώιιεγνξία ηνπ ζπειαίνπ.  

 

 

 

 

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ 

Ο Ώξηζηνηέιεο(ηάγεηξα 384 - Υαιθίδα 322 π.Υ.) ήηαλ αξραίνο Έιιελαο θηιφζνθνο θαη πνιπεπηζηήκνλαο. ε 

ειηθία 17 εηψλ εηζέξρεηαη ζηελ Ώθαδεκία ηνπ Πιάησλα, ζηελ Ώζήλα, θαη παξακέλεη εθεί έσο ηα 37 ηνπ έηε. 

Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Πιάησλα, θεχγεη απφ ηελ Ώζήλα θαη θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Φηιίππνπ, αλαιακβάλεη ηε 

δηδαζθαιία ηνπ Μεγάινπ Ώιεμάλδξνπ. Μαδί κε ην δάζθαιφ ηνπ Πιάησλα απνηειεί ζεκαληηθή κνξθή ηεο 

θηινζνθηθήο ζθέςεο ηνπ αξραίνπ θφζκνπ, θαη ε δηδαζθαιία ηνπ δηαπεξλνχζε βαζχηαηα ηε δπηηθή θηινζνθηθή 

θαη επηζηεκνληθή ζθέςε κέρξη θαη ηελ Βπηζηεκνληθή Βπαλάζηαζε ηνπ 17νπ αηψλα. Τπήξμε θπζηνδίθεο, 

θηιφζνθνο, δεκηνπξγφο ηεο ινγηθήο θαη ν ζεκαληηθφηεξνο απφ ηνπο δηαιεθηηθνχο ηεο αξραηφηεηαο. Ο 

Ώξηζηνηέιεο πήγε ζηελ Ώζήλα (335 π.Υ.) θαη ίδξπζε δηθή ηνπ θηινζνθηθή ζρνιή. Γηα λα εγθαηαζηήζεη ηε 

ζρνιή ηνπ δηάιεμε ην Γπκλάζην, πνπ ιεγφηαλ θαη Λχθεην. Με ρξήκαηα πνπ ηνπ έδσζε άθζνλα ν Ώιέμαλδξνο, ν 

Ώξηζηνηέιεο έρηηζε κεγαιφπξεπα νηθήκαηα θαη ζηνέο, πνπ νλνκάδνληαλ "πεξίπαηνη". Ίζσο γη' απηφ ε ζρνιή ηνπ 

νλνκάζηεθε Πεξηπαηεηηθή θαη νη καζεηέο ηνπ πεξηπαηεηηθνί θηιφζνθνη. Δ ζρνιή έγηλε πεξίθεκν θέληξν 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο. ηα δεθαηξία ρξφληα πνπ έκεηλε ν Ώξηζηνηέιεο ζηελ Ώζήλα δεκηνχξγεζε ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ ηνπ, πνπ πξνθαιεί ην ζαπκαζκφ καο κε ηνλ φγθν θαη ηελ πνηνηηθή ηνπ αμία. 

Κπξηφηεξα έξγα ηνπ: Αλαιπηηθά πξφηεξα, Αλαιπηηθά χζηεξα, Πεξί εξκελείαο, Καηεγνξίαη, Μεηά ηα Φπζηθά, 

Φπζηθά, Πεξί νπξαλνχ, Πεξί ςπρήο, Ρεηνξηθή, Πνηεηηθή, Ζζηθά Νηθνκάρεηα, Πνιηηηθά, Αζελαίσλ Πνιηηεία . Ο 

Ώξηζηνηέιεο απεβίσζε ην 322 π.Υ. ζηε Υαιθίδα απφ ζηνκαρηθφ λφζεκα, κέζα ζε ζιίςε θαη κειαγρνιία. 
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ΠΤΘΑΓΟΡΑ 

Ο Ππζαγφξαο ν άκηνο (580 π.Υ. - 496 π.Υ.) ήηαλ ζεκαληηθφο Έιιελαο θηιφζνθνο, καζεκαηηθφο, γεσκέηξεο 

θαη ζεσξεηηθφο ηεο κνπζηθήο. Βίλαη ν θαηεμνρήλ ζεκειησηήο ησλ ειιεληθψλ καζεκαηηθψλ , δεκηνχξγεζε έλα 

άξηην ζχζηεκα γηα ηελ επηζηήκε ησλ νπξαλίσλ ζσκάησλ πνπ θαηνρχξσζε κε φιεο ηηο ζρεηηθέο αξηζκεηηθέο θαη 

γεσκεηξηθέο απνδείμεηο θαη ήηαλ ηδξπηήο ελφο κπεηηθνχ θηινζνθηθνχ θηλήκαηνο πνπ ιέγεηαη Ππζαγνξηζκφο. 

Βπεηδή νη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γξάθηεθαλ πνιινχο αηψλεο κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ, πνιχ ιίγεο αμηφπηζηεο 

πιεξνθνξίεο είλαη γλσζηέο γη ΄απηφλ . Βπίζεο, επεξέαζε ζεκαληηθά ηε θηινζνθία θαη ηε ζξεζθεπηηθή 

δηδαζθαιία ζηα ηέιε ηνπ 6ν αηψλα π.Υ., ζπρλά αλαθέξεηαη σο ζπνπδαίνο καζεκαηηθφο θαη επηζηήκνλαο θαη 

είλαη γλσζηφο γηα ην Ππζαγφξεην Θεψξεκα πνπ έρεη ην φλνκά ηνπ. Σαμίδεςε αξθεηά φηαλ ήηαλ λένο. Πέζαλε 

ζην Μεηαπφληηνλ ηεο Εηαιηθήο Λεπθαλίαο ζε ειηθία 84 εηψλ ην 496 π.Υ. 

 

ΘΑΛΖ  ΜΗΛΖΗΟ 

Ο Θαιήο ν Μηιήζηνο (640 ή 624 π.Υ. - 546 π.Υ.) είλαη ν αξραηφηεξνο πξνζσθξαηηθφο θηιφζνθνο, ν πξψηνο ησλ 

επηά ζνθψλ ηεο αξραηφηεηαο, καζεκαηηθφο, θπζηθφο, αζηξνλφκνο, κεραληθφο, κεηεσξνιφγνο θαη ηδξπηήο ηεο 

Εσληθήο ρνιήο ηεο θπζηθήο θηινζνθίαο ζηε Μίιεην. Ο Θαιήο πξνζπάζεζε λα θαηαλνήζεη ηνλ θφζκν κέζα 

απφ ηα κάηηα ηεο επηζηήκεο θαη λα εμεγήζεη θπζηθά θαηλφκελα φπσο ι.ρ. ηελ Έθιεηςε Διίνπ, ρσξίο λα 

ρξεζηκνπνηεί αλαθνξέο ζηελ κπζνινγία, φπσο γηλφηαλ κέρξη ηελ επνρή ηνπ. Τπήξμε κεγάινο δηδάζθαινο κε 

παξά πνιχ κεγάιε επηξξνή ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο κεηαγελέζηεξνπο πξνζσθξαηηθνχο θηινζφθνπο. Ο Δξφδνηνο 

καο πιεξνθνξεί πσο ν Θαιήο πξφβιεςε ηελ έθιεηςε Διίνπ ηνπ 585 π.Υ.  Ο Θαιήο ν Μηιήζηνο ππήξμε ν 

πξψηνο πνπ πξνζπάζεζε λα εμεγήζεη ηα θπζηθά θαηλφκελα κε βάζε θπζηθέο δηαδηθαζίεο. Βπίζεο, αλαθέξεηαη 

σο ζπνπδαίνο γεσκέηξεο. Κέξδηζε κάιηζηα ηνλ ζαπκαζκφ ησλ Ώηγππηίσλ κεηξψληαο ην χςνο ησλ ππξακίδσλ, 

βαζηδφκελνο ζην κήθνο ηεο ζθηάο ηνπο θαη ηεο ζθηάο κηαο ξάβδνπ πνπ έκπεγε ζην έδαθνο. Ώθφκα, γλσζηφ είλαη 

ην Θεψξεκα ηνπ Θαιή θαη νξηζκέλεο απνδείμεηο γεσκεηξηθψλ πξνηάζεσλ. 
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ΑΡΥΗΜΖΓΖ Ο ΤΡΑΚΟΤΗΟ 

Ο Ώξρηκήδεο ν πξαθνχζηνο (πεξ. 287 π.Υ- πεξ. 212 π.Υ.) ήηαλ αξραίνο Έιιελαο καζεκαηηθφο, θπζηθφο, 

κεραληθφο, εθεπξέηεο θαη αζηξνλφκνο. Ώλ θαη ιίγεο ιεπηνκέξεηεο απφ ηε δσή ηνπ είλαη γλσζηέο, ζεσξείηαη έλαο 

απφ ηνπο θνξπθαίνπο επηζηήκνλεο ζηελ θιαζηθή αξραηφηεηα. Δ παξαθαηαζήθε ηνπ ζηε θπζηθή είλαη, κεηαμχ 

άιισλ, νη βάζεηο ηεο πδξνζηαηηθήο, ηεο ζηαηηθήο θαη κηα εμήγεζε ηεο αξρήο ηνπ κνρινχ. Ο Ώξρηκήδεο 

ζεσξείηαη φηη είλαη ν ζπνπδαηφηεξνο απφ ηνπο καζεκαηηθνχο ηεο αξραηφηεηαο θαη έλαο απφ ηνπο 

ζπνπδαηφηεξνπο φισλ ησλ επνρψλ. Δ πην γλσζηή ηζηνξία γηα ηνλ Ώξρηκήδε αθνξά ηελ κέζνδν πνπ εθεχξε γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ φγθνπ ελφο αληηθεηκέλνπ κε αθαλφληζην ζρήκα. Ο Ώξρηκήδεο ελζνπζηάζηεθε ηφζν απφ 

ηελ αλαθάιπςή ηνπ ψζηε βγήθε ζην δξφκν γπκλφο θσλάδνληαο "Δχξεθα! Δχξεθα!" Ο Ώξρηκήδεο πέζαλε 

πεξίπνπ ην 212 π.Υ. θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Αεπηέξνπ Καξρεδνληαθνχ Πνιέκνπ, φηαλ νη ξσκατθέο δπλάκεηο 

θπξίεπζαλ ηελ πφιε ησλ πξαθνπζψλ. Οη ηειεπηαίεο ιέμεηο πνπ ηνπ απνδίδνληαη είλαη «κελ ελνριείηε ηνπο 

θχθινπο κνπ» (αξραία: «κή κνπ ηνὺ ο θχθινπο ηάξαηηε»), αλαθεξφκελνο ζηνπο θχθινπο ζην καζεκαηηθφ ηνπ 

ζρέδην ην νπνίν ππνηίζεηαη φηη κειεηνχζε φηαλ ηνλ δηέθνςε ν Ρσκαίνο ζηξαηηψηεο. 

 

 

 

ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ 

Ο Εππνθξάηεο (Κσο 460 π.Υ.  -  Λάξηζα 337 π.Υ.) ήηαλ αξραίνο Έιιελαο ηαηξφο θαη ζεσξείηαη κία απφ ηηο πην 

εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο ζηελ ηζηνξία ηεο ηαηξηθήο. Ώλαθέξεηαη σο ν παηέξαο ηεο ζχγρξνλεο ηαηξηθήοζε 

αλαγλψξηζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ζην πεδίν ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο σο ν ηδξπηήο ηεο Εππνθξαηηθήο Εαηξηθήο 

https://el.wikipedia.org/wiki/460_�.�.
https://el.wikipedia.org/wiki/460_�.�.
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ρνιήο. Ο Εππνθξάηεο είλαη ν ζεκειησηήο ηεο νξζνινγηθήο ηαηξηθήο πνπ θαηφξζσζε λα ηελ απαιιάμεη απφ ηα 

κεηαθπζηθά ζηνηρεία, ηηο πξνιήςεηο, ηηο πξνθαηαιήςεηο, ηηο δαηκνλνινγίεο θαη ηηο δεηζηδαηκνλίεο ηεο επνρήο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηαμηδηψλ ηνπ, ν Εππνθξάηεο ζεξάπεπε θαη δίδαζθε, έγξαθε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ, ηηο 

ζεσξίεο ηνπ, ηηο αλαθαιχςεηο θαη ηα ηδαληθά ηνπ. Μεηά ην ζάλαηφ ηνπ, ην έξγν ηνπ ζπγθεληξψζεθε θαη 

απνηέιεζε απηφ πνπ είλαη γλσζηφ σο «Εππνθξαηηθή πιινγή». Ο φξθνο ηνπ Εππνθξάηε είλαη ν φξθνο πνπ 

δίλεηαη απφ ηαηξνχο θαη αλαθέξεηαη ζηελ εζηθή εμάζθεζε ηεο ηαηξηθήο. Πηζηεχεηαη πσο ν φξθνο γξάθηεθε απφ 

ηνλ Εππνθξάηε ηνλ 4ν αηψλα π.Υ. ή απφ έλαλ απφ ηνπο καζεηέο ηνπ θαη έηζη πεξηιακβάλεηαη ζηελ Εππνθξαηηθή 

ζπιινγή. Δ πξνζθνξά ηεο Εππνθξαηηθήο Εαηξηθήο ζηελ παγθφζκηα Εαηξηθή Βπηζηήκε είλαη αλεθηίκεηε. 

 

 

 

 

ΔΤΚΛΔΗΓΖ 

Ο Βπθιείδεο απφ ηελ Ώιεμάλδξεηα (πεξ. 350 π.Υ. - 270 π.Υ.), ήηαλ Έιιελαο καζεκαηηθφο, πνπ δίδαμε θαη 

πέζαλε ζηελ Ώιεμάλδξεηα ηεο Ώηγχπηνπ. ηηο κέξεο καο είλαη γλσζηφο σο ν «παηέξαο» ηεο Γεσκεηξίαο. Ο 

Βπθιείδεο θαηέρεη κηα θξίζηκε ζέζε ζηελ ηζηνξία ηεο Λνγηθήο θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ, θαζψο είλαη ν πξψηνο 

πνπ παξάγεη έλα απζηεξά δνκεκέλν θαη ζπλεθηηθφ ζχζηεκα πξνηάζεσλ (ζεσξεκάησλ θαη πνξηζκάησλ) κε βάζε 

έλα ζχλνιν νξηζκψλ θαη 5 κφλν αξρηθέο αλαπφδεηθηεο πξνηάζεηο (αηηήκαηα). Σν πην γλσζηφ έξγν ηνπ είλαη ηα 

ηνηρεία, πνπ απνηειείηαη απφ 13 βηβιία. Σν έξγν ηνπ Βπθιείδε ήηαλ ηφζν ζεκαληηθφ ψζηε ε γεσκεηξία πνπ 

πεξηέγξαςε ζηα ηνηρεία ηνπ νλνκάζηεθε Βπθιείδεηα, ελψ ηα ηνηρεία ζήκεξα ζεσξνχληαη έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα καζεκαηηθά έξγα φισλ ησλ επνρψλ. ρεδφλ ηίπνηα δελ είλαη γλσζηφ ζρεηηθά κε ηελ δσή ηνπ 

Βπθιείδε εθηφο απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηα βηβιία ηνπ θαη ειάρηζηεο βηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ αλαθνξέο ηξίησλ. Έγηλε γλσζηφο ζηελ πφιε ηεο Ώζήλαο γηα ηηο καζεκαηηθέο ηνπ εξγαζίεο θαη 

γη' απηφ πξνζθιήζεθε απφ ηνλ Πηνιεκαίν Ώ ζηελ Ώιεμάλδξεηα. Δ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, φπσο θαη ν ηφπνο 

γέλλεζήο ηνπ καο παξακέλνπλ άγλσζηα. 

Δκβιεκαηηθέο Διιεληθέο κνξθέο ζηνλ Αζιεηηζκό 

Δκβιεκαηηθέο κνξθέο ηνπ Διιεληθνύ Μπάζθεη 

Σν Βιιεληθφ κπάζθεη έρεη ''γελλήζεη'' πνιχ κεγάινπο αζιεηέο αλά ηνπο ρξφλνπο θάπνηνπο γλσζηνχο θαη 

άιινπο ιηγφηεξν. 
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Ξεθηλψληαο λα ηνπο αλαθέξνπκε απφ ην καθξηλφ πξνο ην θνληηλφ παξειζφλ, ν πξψηνο πνπ καο έξρεηαη ζην 

κπαιφ είλαη εθείλνο πνπ έθαλε φιε ηελ Βιιάδα λα παξαθνινπζήζεη ην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα, ν ιφγνο γηα ηνλ 

Νηθφιαν Γεσξγαιή, γλσζηφ θαη σο Νίθν Γθάιε. Ο Γθάιεο γελλήζεθε ζηηο 23 Ενπιίνπ ην 1957 ζην Νηνπ 

Σδέξζετ ησλ Δ.Π.Ώ. , είλαη Βιιελνακεξηθάλνο θαη πξψελ θαιαζνζθαηξηζηήο. Θεσξείηαη ε ζεκαληηθφηεξε 

κνξθή ηνπ ειιεληθνχ κπάζθεη. Έρεη χςνο 1, 83 cm, έπαηδε ζηε ζέζε ηνπ Shootingguard, αγαπεκέλε ηνπ 

θίλεζε ήηαλ ην ηδακπ ζνπη (jumpshoot) ή ην ιέη απ (layup) κε ζηάζηκν ζηνλ αέξα. Σν παξαηζνχθιη ηνπ ήηαλ 

Γθάλγθαλζηεξ(Gangster). 

Ώξρηθά αζρνιήζεθε κε ηελ ππγκαρία αιιά γξήγνξα ηνλ θέξδηζε ε θαιαζνζθαίξεζε. Σν 1979 έπαημε ζηνπο 

BostonCeltics (68 draft) θαη ήηαλ ηξίηνο ζθφξεξ κε 27,5 πφληνπο πίζσ απφ ηνλ δεχηεξν, λπλ ζξχιν ηνπ NBA, 

Λάξη Μπέξλη. Σν θαινθαίξη ηνπ 1979 ήξζε ζηελ Βιιάδα έρνληαο πξνηαζεί απφ ηνλ Παλαζελατθφ θαη ηνλ 

Οιπκπηαθφ αιιά πξνηήκεζε ηνλ πξσηαζιεηή Βιιάδαο, Άξε Θεζζαινλίθεο. Μέρξη ην 1984 θαηάθεξε λα 

εμπςψζεη ηνλ Άξε, ελψ κέρξη ην 1992 κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ ζπκπαίθηε ηνπ Παλαγηψηε Γηαλλάθε έβαιε ηνλ 

Άξε ζηελ ειίη ηνπ Βπξσπατθνχ κπάζθεη.  

Σν θαινθαίξη ηνπ 1992 απνθηήζεθε απφ ηνλ Παλαζελατθφ θαη απνδείρζεθε αλαγηελλεηήο ηνπ. Σν 1994 άξρηζε 

ε αζπλελνεζία Γθάιε - πιιφγνπ(θπξίσο κε ηνλ πξνπνλεηή) θαη απηφ απνηέιεζε ηελ αξρή ηνπ ηέινπο ηεο 

θαξηέξαο ηνπ, ε νπνία έθιεηζε ζηηο 29 επηεκβξίνπ 1995. ηηο 21 Οθησβξίνπ 1999 νη ζρέζεηο γεθπξψζεθαλ 

θαη βξαβεχζεθε ζην εκίρξνλν ηεο αλακέηξεζεο Παλαζελατθφο - Ρεάι Μαδξίηεο. ηηο 6 Ματνπ 2007 ηηκήζεθε 

απφ ηελ Βπξσιίγθα κεηά ηελ απνλνκή ηνπ ηέηαξηνπ επξσπατθνχ ηξνπαίνπ ηνπ Παλαζελατθνχ ζην θαηάκεζην 

Ο.Ώ.Κ.Ώ. 

Σίηινη 

 8 Πξσηαζιήκαηα Διιάδαο: 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991(Άξεο) 

 7 Κύπειια Διιάδαο: 1985, 1987, 1988, 1989, 1990(Άξεο),1992,1993(Παλαζελατθφο) 

Μεηάιιηα 

 1 Υξπζό κεηάιιην Δπξσκπάζθεη: 1987 (Άξεο) 

 1 Αξγπξό κεηαιιην Δπξσκπάζθεη: 1989(Άξεο) 

MVP 

 1 MVP Δπξσκπάζθεη: 1987(Άξεο) 

 5 MVP Πξσηαζιήκαηνο Βιιάδαο: 1988, 1989, 1990, 1991(Άξεο), 1992(Παλαζελατθφο) 

1νο θόξεξ 

 11 θνξέο Πξψηνο θφξεξ Βιιεληθνχ Πξσηαζιήκαηνο: 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 
1988, 1989, 1990, 1991  

 2 θνξέο πξψηνο ζθφξεξ Κππέιινπ Πξσηαζιεηξηψλ: 1992, 1994  

 4 θνξέο Πξψηνο ζθφξεξ Βπξσκπάζθεη: 1983, 1987, 1989, 1991  

 1 θνξά Πξψηνο ζθφξεξ Μνπληνκπάζθεη: 1986 
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Έπαημε ζε 854 επίζεκα παηρλίδηα θαη ζεκείσζε 25.995 πφληνπο, 30.4 θαηά κέζν φξν. ε 384 αγψλεο ζηε κεγάιε 

θαηεγνξία ηνπ κπάζθεη ζεκείσζε 12.849 πφληνπο (33,4 θαηά κέζν φξν) θαη είλαη ν πξψηνο ζθφξεξ φισλ ησλ 

επνρψλ. Ώγσλίζζεθε 168 θνξέο κε ηελ Βζληθή Βιιάδαο, κε κέζν φξν πφλησλ 30,46. Ώλαδείρζεθε πξψηνο 

ζθφξεξ ζην Παγθφζκην Πξσηάζιεκα ηνπ 1986 θαη ζηα Βπξσπατθά ηνπ 1983, 1987, 1989 θαη 1991. Ρεθφξ 

πφλησλ ζε έλαλ αγψλα: 62, ζηνλ αγψλα Άξε - Εσληθνχ ην 1981. ηνλ ίδην αγψλα ν κειινληηθφο ηνπ ζπκπαίθηεο 

ζηνλ Άξε Παλαγηψηεο Γηαλλάθεο ζεκείσζε 73 πφληνπο γηα ινγαξηαζκφ ηεο νκάδαο ηεο Νίθαηαο. Ρεθφξ πφλησλ 

ζε Βπξσπατθφ Ώγψλα: 57, ην 1981, ζηνλ αγψλα Άξε-ΐελέηζηα γηα ην θχπειιν Κφξαηο. 

Πέξα απφ ηνλ Γθάιε ην ειιεληθφ κπάζθεη είρε θη άιινλ Ώκεξηθάλν. Φπζηθά ελλσνχκε ηνλ ''Παγθφζκην'' 

Γεψξγην Ώκεξηθάλν. Γελλεκέλνο ην 1942 ζηε Νίθαηα Ώηηηθήο αγσλίζηεθε ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θαξηέξαο 

ηνπ ζηελ Ώ.Β.Κ. Καηαθηψληαο ησλ πξψην επξσπατθφ ηίηιν πνπ έθεξε ειιεληθή νκάδα κε ηεξάζηηα ζπκβνιή. 

ηνλ ηειηθφ εθείλν ηεε 4εο Ώπξηιίνπ ηνπ 1968 πέηπρε 29 πφληνπο ρσξίο λα ζηακαηήζεη ιεπηφ λα εκςπρψλεη 

ηνπο ζπκπαίθηεο ηνπ. Χο αλαθνξά ηελ Βζληθή νκάδα αγσλίζηεθε κε γαιαλφιεπθε θαλέια 68 θνξέο 

ζεκεηψλνληαο 1076 πφληνπο κε κέζν φξν 15, 8. Καηέθηεζε ηέζζεξα ΐαιθαληθά πξσηαζιήκαηα θαη δχν 

πξννιπκπηαθά ηνπξλνπά. Ώπεβίσζε ζε ειηθία 70 εηψλ ζηηο 7 Οθησβξίνπ ηνπ 2013.  

Άιινο έλαο ζξχινο ηνπ ειιεληθνχ κπάζθεη είλαη ν ''Αξάθνο'' ηνπ αζιήκαηνο, Παλαγηψηεο Γηαλλάθεο. Ο 

Γηαλλάθεο είλαη Έιιελαο πξψελ θαιαζνζθαηξηζηήο θαη λπλ πξνπνλεηήο, γελλεκέλνο ζηελ Νίθαηα Ώηηηθήο, 1ε 

Εαλνπαξίνπ ηνπ 1959, έρεη χςνο 193 cm θαη αγσληδφηαλ ζηελ ζεζε ηνπ πφηλη γθάξλη (pointguard). 

Ξεθίλεζε λα παίδεη επαγγεικαηηθά απφ 13 εηψλ ζηνλ Εσληθφ Νίθαηαο(1972-1984). Βίλαη ν πξψηνο      Έιιελαο 

πνπ έπαημε ζηνλ NBA ρσξίο λα έρεη ακεξηθαληθή ππεθνφηεηα, επηιέγνληάο ηνλ νη BostonCeltics σο ην λνχκεξν 

205 ησλ draft. Σν 1984 έγηλε παίρηεο ηνπ Άξε Θεζζαινλίθεο κε ζπκπαίθηε ηνλ Γθάιε. Ώπνρψξεζε, έρνληαο 

κπεη γηα ηα θαιά ζηελ ειίη ησλ θαιαζνζθαηξηζηψλ, ην 1993. Έθαλε έλα πέξαζκα απφ ηνλ Παληψλην, ηνλ νπνίν 

θαη αλχςσζε σο αξρεγφο (1993-1994). Σν θαινθαίξη ηνπ 1994 απνθηήζεθε απφ ηνλ Παλαζελατθφ κε ηνλ νπνίν 

θαηέθηεζε ηελ Βπξσιίγθα ην 1996 ζην Παξίζη, δεχηεξε πξνζσπηθή, πξψηε γηα ηελ νκάδα. Κξέκαζε παπνχηζηα 

ζηηο 2 Ώπγνχζηνπ 1996 ζην Μνπληνκπάζθεη απέλαληη ζηελ ΐξαδηιία. 

Σίηινη σο αζιεηήο 

 7 Πξσηαζιήκαηα Διιάδαο: 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991(Άξεο) 

 7 Κύπειια Διιάδαο: 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992(Άξεο), 1996(Παλαζελατθφο) 

 1 Δπξσπατθό: 1996(Παλαζελατθφο) 

 1 Κύπειιν Κππειινύρσλ Δπξώπεο: 1993(Άξεο) 

 1 Υξπζό Μεηάιιην Δπξσκπάζθεη: 1987(Άξεο) 

 1 Αζεκέλην Μεηάιιην Δπξσκπάζθεη: 1989(Άξεο) 

 1 Υξπζό Μεηάιιην Μεζνγεηαθώλ Αγώλσλ: 1979(Εσληθφο) 
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 1 Αζεκέλην Μεηάιιην Δπξσκπάζθεη Παίδσλ : 1975(Εσληθφο) 

Σίηινη σο πξνπνλεηήο  

 1 Υξπζό Μεηάιιην Δπξσκπάζθεη: 2005 

 1 Αζεκέλην Μεηάιιην Μνπληνκπάζθεη: 2006 

 1 Κύπειιν Διιάδαο : 2010 

Άιιεο δηαθξίζεηο 

Χο αζιεηήο 

 Δπξσιίγθα 3ε ζέζε: 1989(Άξεο), 1995(Παλαζελατθφο) 

 Δπξσιίγθα 4ε ζέζε: 1988, 1990(Άξεο) 

 Ζκηηειηθά Κππέιινπ Κόξαηο : 1985, 1994(Άξεο) 

 Δπξσκπάζθεη 4ε ζέζε: 1993, 1995(Άξεο) 

 Δπξσκπάζθεη 5ε ζέζε: 1991(Άξεο) 

 Μνπληνκπάζθεη 4ε ζέζε: 1994 

 Οιπκπηάδα 5ε ζέζε: 1996 

Χο πξνπνλεηήο 

 Δπξσιίγθα Φηλαιίζη: 2010(Οιπκπηαθφο) 

 Δπξσιίγθα 4ε ζέζε: 2009(Οιπκπηαθφο) 

 FIBA Europe League Φηλαιίζη: 2004 

 Δπξσκπάζθεη 4ε ζέζε: 1997, 2007(Οιπκπηαθφο) 

 Μνπληνκπάζθεη 4ε ζέζε: 1998 

 Οιπκπηάδα 5ε ζέζε: 2004, 2008 

 Πξσηάζιεκα Αζίαο 5ε ζέζε: 2013 

 

πλερίδνληαο καο έξρεηαη ζην κπαιφ έλαο εηδηέηεξα πνιηηηθνπνηεκέλνο θαιαζνζθαηξηζηήο, ν 
επνλνκαδφκελνο θαη σο αξάρλε, Παλαγηψηεο Φαζνχιαο. Γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε, 12 Ματνπ ην 

1963, έρεη χςνο 213 cm θαη αγσλίζηεθε ζηε ζέζε ηνπ ζέληεξ(center). Ξεθίλεζε ζηα 15 ρξφληα ηνπ λα 
παίδεη κπάζθεη ιφγσ ηνπ χςνπο ηνπ. Σν 1986 επηιέρζεθε απφ ηνπο Πφξηιαλη 

Σίκπεξιετδεξο(PortlandTimberleyzers) σο ην 37ν draft. Έπαημε ζηνλ Π.Ώ.Ο.Κ. απφ ην 1981 έσο ην 
1993. Ώπνθηήζεθε απφ ηνλ Οιπκπηαθφ ην 1993 θαη απνρψξηζε ην 1999.  

Σίηινη 

 5 Πξσηαζιήκαηα Βιιάδαο  

 κε ηελ νκάδα ηνπ Π.Ώ.Ο.Κ. : 1992  

 κε ηελ νκάδα ηνπ Οιπκπηαθνχ: 1994, 1995, 1996, 1997  
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 3 Κχπειια Βιιάδαο  

 κε ηελ νκάδα ηνπ Π.Ώ.Ο.Κ. : 1984  

 κε ηελ νκάδα ηνπ Οιπκπηαθνχ: 1994, 1997  

 1 θχπειιν Κππειινχρσλ Βπξψπεο ΠΏΟΚ: 1991  

 1 Κχπειιν Πξσηαζιεηξηψλ Βπξψπεο: 1997  

Βζληθή Βιιάδνο: 

 Υξπζό κεηάιιην: Δπξσκπάζθεη 1987 

 Αξγπξό κεηάιιην: Δπξσκπάζθεη 1989  

 πκκεηνρέο : 244 

 Πόληνη: 2.384 

 Μ.Ο.: 9,77 

Βθηφο απφ ''δξάθνπο'', ''αξάρλεο'' θαη ''γθαλγθζηεξο'' ην ειιεληθφ κπάζθεη γέλλεζε θαη έλαλ ''κπέκπε'', ν 
ιφγνο γηα ην Θενθάλε Υξηζηνδνχινπ. Γελλεκέλνο ζηηο 22 Ματνπ ην 1965 ζηε Αάθλε Ώηηηθήο θαη κε 

θαηαγσγή απφ ηελ Κφξηλζν ν ελ ιφγν πξψελ θαιαζνζθαηξηζηήο έρεη χςνο 203 cm θαη αγσλήζηεθε 
ζηε ζέζε ηνπ πάνπεξ θφξγνπαξλη (powerforward). Ξεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηνπ απφ ηε ληνπηθή νκάδα 
θαη ην 1987 έγηλε draft ησλ Ώηιάληα Υφθο (AtlantaHawks) λνχκεξν 90. Ώπφ ην 1983 έσο ην 1997 

βξηζθφηαλ κε πνιινχο ηίηινπο ζην δπλακηθφ ηνπ. Έπαημε γηα κία κφιηο ρξνληά ζηνλ Παλαζελατθφ 
1997-1998 θαη ζηακάηεζε ηνλ αζιεηηζκφ.  

Σίηινη 

 1 Πξσηάζιεκα Βιιάδνο: 1998 (κε ηελ νκάδα ηνπ Παλαζελατθνχ)  

 1 Κχπειια Βιιάδαο: 1991 (κε ηελ νκάδα ηνπ Παλησλίνπ)  

Δζληθή Διιάδνο  

Δ πξψηε ηνπ ζπκκεηνρή ζηελ Βζληθή Ώλδξψλ έγηλε ζηηο 31 Ώπγνχζηνπ ηνπ 1983, ζηνπο ΐαιθαληθνχο 
Ώγψλεο φληαο κφιηο 18 ρξνλψλ. 

Ήηαλ έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παίθηεο ηεο Βζληθήο Οκάδαο γηα πνιιά ρξφληα, κε ηελ νπνία θαηέθηεζε 
ην Βπξσκπάζθεη ηεο Ώζήλαο ην 1987.  

Αχν ρξφληα αξγφηεξα θαηέθηεζε ην αξγπξφ κεηάιιην ζην Βπξσκπάζθεη ηνπ Γάγθξεπ. Με δηθφ ηνπ 
ηξίπνλην ζην ηέινο ηνπ εκηηειηθνχ αγψλα ελαληίνλ ηεο  νβηεηηθήο Έλσζεο, ε εζληθή λίθεζε 81-80 θαη 

πέξαζε ζηνλ ηειηθφ ηεο δηνξγάλσζεο. 

πκκεηείρε αθφκα ζηα Βπξσκπάζθεη ηνπ 1991, 1993, 1995 θαη 1997, ζηα Μνπληνκπάζθεη ηνπ 1986, 

1990, 1994 θαη ζηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο ηνπ 1996. 

 πκκεηνρέο : 220 

 Πόληνη: 2269 
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 Μ.Ο.: 10,31 

Σίηινη κε ηελ Δζληθή Διιάδνο  

 Υξπζό κεηάιιην: Βπξσκπάζθεη 1987  

 Αξγπξό κεηάιιην: Βπξσκπάζθεη 1989 

Ο θαιχηεξνο Έιιελαο ζνπηέξ, ν πνιπλίθεο ηνπ ειιεληθνχ κπάζθεη ν Φξαγθίζθνο Ώιβέξηεο. 

Γελλήζεθε 11 Ενπλίνπ ην 1974 ζηε Γιπθάδα Ώηηηθήο θαη έκειε λα γίλεη ν παίρηεο θαη αξρεγφο ζην 
κεγαιείν ηνπ νπνίνπ ππνθιήζεθε νιφθιεξε ε Βπξψπε. Με χςνο 207 cm θαη αγσληδφκελνο ζηηο ζέζεηο 
ηνπ ζκνι θαη πάνπξ θφξγνπαξλη (small/powerforward) θαζψο θαη ζε ζέζε ζνχηηλγθ 

γθάξλη(shootingguard) ν Ώιβέξηεο μεθίλεζε απφ ηελ ηνπηθή νκάδα ζηε νπνία αγσλίζηεθε ηέζζεξα 
ρξφληα(1986-1990). Σν θαινθαίξη ηνπ 1990 απνθηήζεθε απφ ηνλ Παλαζελατθφ θαη απφ ηφηε άξρηζε 

θπξηνιεθηηθά λα γξάθεη ηζηνξία κε ζπλνιηθά 25 ηίηινπο. Σελ 1ε Ενπιίνπ ηνπ 2009, κεηά ηελ 
θαηάθηεζε απφ ηνλ Παλαζελατθφ ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο πεξηφδνπ, θάλνληαο έηζη ην δεχηεξν 
"TripleCrown" ζηελ ηζηνξία ηνπ, ν Φξαγθίζθνο Ώιβέξηεο αλαθνίλσζε ηελ απνρψξεζή ηνπ απφ ηελ 

ελεξγφ δξάζε, ζε ειηθία 35 εηψλ.  

Σίηινη 

Με ηνλ Παλαζελατθφ έρεη θαηαθηήζεη σο παίθηεο: 

 11 Πξσηαζιήκηα Βιιάδαο (1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009) 

 8 Κχπειια Βιιάδαο (1993, 1996, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) 

 5 Euroleagues (1996, 2000, 2002, 2007, 2009) 

 1 Αηεπεηξσηηθφ (1996) 

Με ηνλ Παλαζελατθφ έρεη θαηαθηήζεη σο team manager: 

 3 Πξσηαζιήκαηα Βιιάδαο (2010, 2011, 2013) 

 4 Κχπειια Βιιάδαο (2012, 2013, 2014, 2015) 

 1 Euroleagues  (2011) 

Με ηνλ Παλαζελατθφ έρεη θαηαθηήζεη σο πξνπνλεηήο: 

 1 Πξσηάζιεκα Βιιάδαο (2014) 

Γηαθξίζεηο 

 Πνιπηηκφηεξνο παίθηεο (MVP) ηνπ ειιεληθνχ All-Star Game: 2001 
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 Νηθεηήο ηνπ δηαγσληζκνχ ηξηπφλησλ ζην ειιεληθφ All-Star Game: 1996, 1997, 1998 

Ο Μηράιεο Καθηνχδεο είλαη παιαίκαρνο θαιαζνζθαηξηζηήο, γελλεκέλνο ζηηο 29 Ννεκβξίνπ ηνπ 1976 

ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα Ώηηηθήο μεθίλεζε ζε ειηθία 8 εηψλ ζηνλ ηνπηθφ Εσληθφ. Ώγσλίζηεθε γηα πξψηε 
θνξά ζε ζέζε ζκνι θαη πάνπεξ θφξγνπαξλη (small/powerforward) ζηελ αλδξηθή πξναλαθεξζήζαζα 

νκάδα θαη κεηα 1995 άιιαδε ζπλερψο νκάδεο, 1995 – 2003 Ώ.Β.Κ. , 2003 – 2005 ηέλα, 2005 – 2007 

Μπαξηζειφλα, 2007 – 2008 εβίιιε, 2008 – 2009 Βθέο Πίιζελ, 2009 – 2010 Άξεο, 2010 – 2011 

ΐηιεπκάλ, 2011 Κξεκφλα, 2011 – 2012 Ρφκα, 2012 – 2013 ΐαθάιν Μπάζθεη, 2013 Ώ.Β.Κ. Λάξλαθαο, 
2013 – 2015 Νέα Κεθηζηά θαη ησξηλή ηνπ νκάδα είλαη ν Φάξνο Κεξαηζηλίνπ.  

Σίηινη 

 1 Κύπειιν απόξηα (2000) 

 1 Πξσηάζιεκα Διιάδαο (2002) 

 2 Κύπειια Διιάδαο (2000, 2001) 

 1 Κύπειιν Ηζπαλίαο (2007) 

 1 Πξσηάζιεκα Ηηαιίαο (2004) 

 1 νύπεξθαπ Ηηαιίαο (2004) 

 1 Πξσηάζιεκα Σνπξθίαο (2009) 

 1 Κύπειιν Σνπξθίαο (2009) 

 1 Πξσηάζιεκα Κύπξνπ (2013) 

Δζληθή Διιάδνο  

Ο Μηράιεο Καθηνχδεο δηεηέιεζε βαζηθφ ζηέιερνο ηεο Βζληθήο Βιιάδνο θαζψο θαη αξρεγφο ηεο 

νκάδαο. 

 116 ζπκκεηνρέο κε ηελ Βζληθή Ώλδξψλ, 798 πφληνη (6,9 αλά αγψλα)  

 15 ζπκκεηνρέο κε ηελ Βζληθή Βιπίδσλ, 140 πφληνη (9,3 αλά αγψλα)  

 28 ζπκκεηνρέο κε ηελ Βζληθή Βθήβσλ, 520 πφληνη (18,6 αλά αγψλα)  

 32 ζπκκεηνρέο κε ηελ Βζληθή Παίδσλ, 410 πφληνη (12,8 αλά αγψλα) 

 1ε ζέζε ζην Βπξσπατθφ Πξσηάζιεκα Ώλδξψλ ην 2005  
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 2ε ζέζε ζην Παγθφζκην Πξσηάζιεκα Ώλδξψλ ην 2006  

 1ε ζέζε ζην Παγθφζκην Πξσηάζιεκα Βθήβσλ ην 1995  

Ο Σεφ ηνπ ειιεληθνχ κπάζθεη είλαη δηθαίσο κέινο απηήο ηεο ιίζηαο, θπζηθά δελ είλαη άιινο απφ ηνλ 
Θεφδσξν Παπαινπθά. Γελλεκέλνο ζηελ Ώζήλα, 8 Ματνπ ην 1977 θαη κε χςνο 200 cm μεθίλεζε απφ 

κηθξή ειηθία ζηελ νκάδα ηνπ Βζληθνχ Βιιελνξψζσλ κέρξη ην1995. πλέρηζε γηα δχν ρξφληα ζηνπο 
Ώκπειφθεπνπο θαη κέρξη ην 1999 αγσλίζηεθε ζηε Αάθλε. Σν 2001 απνθηήζεθε απφ ηνλ Οιπκπηαθφ 

ζηνλ νπνίν παξέκεηλε γηα έλα ρξφλν θαη έπεηηα έγηλε κέινο ηεο ''Ρσζηθήο Ώξθνχδαο'' ΣΚΏ Μφζραο. 
Σν 2008 εγθαηέιεηςε ηε Ρσζία κπαίλνληαο μαλά ζην ξφζηεξ ηνπ Οιπκπηαθνχ. Μεηά απφ ηξία ρξφληα 
ηίηισλ θηλήζεθε πξνο ην Εζξαήι θαη ζπγθεθξηκέλα πξνο ηε Μαθάκπη Βιέθηξα Σει Ώβίβ. Έθιεηζε ηελ 

θαξηέξα ηνπ ζηελ νκάδα ηεο θαξδηάο ηνπ ΣΚΏ Μφζραο ην 2013.  

πιινγηθνί ηίηινη 

Βπαγγεικαηηθέο Οκάδεο 

 3 Κχπειια Βιιάδαο (ηηο πεξηφδνπο 2001/2002, 2009/10 θαη 2010/11 κε ηνλ Οιπκπηαθφ). 

 6 Πξσηαζιήκαηα Ρσζίαο (ηηο πεξηφδνπο 2003-2008 κε ηελ ΣΚΏ) 

 3 Κχπειια Ρσζίαο (ηηο πεξηφδνπο 2005-2007 κε ηελ ΣΚΏ) 

 1 Πξσηάζιεκα Εζξαήι  

 1 Κχπειιν Εζξαήι 

 2 θνξέο Πξσηαζιεηήο Βπξσιίγθαο (ηηο πεξηφδνπο 2005/06 θαη 2007/08 κε ηελ ΣΚΏ )  

 1 Triple Crown (ηελ πεξίνδν 2005/06 κε ηελ ΣΚΏ) 

 πκκεηνρή ζε 8 ζπλερφκελα Final Four (ηηο πεξηφδνπο 2003-2010, 6 κε ηελ ΣΚΏ θαη 2 κε 
ηνλ Οιπκπηαθφ).  

 Βζληθή Βιιάδνο 

 7 Σνπξλνπά Ώθξφπνιηο (2000, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008) 

 Υξπζφ κεηάιιην ζην Βπξσκπάζθεη 2005  

 Ώξγπξφ κεηάιιην ζην Μνπληνκπάζθεη 2006  

 Ώηνκηθέο δηαθξίζεηο 

 Καιχηεξνο Βπξσπαίνο Παίρηεο γηα ην 2006.  

 All-Europe Player of the Year 2006 

 MVP ηεο Βπξσιίγθαο γηα ηελ πεξίνδν 2006-2007. 

 MVP ηνπ Final 4 ηεο Βπξσιίγθαο ηεο πεξηφδνπ 2005-2006. 

 Μέινο ηεο θαιχηεξεο πεληάδαο ηνπ .Βπξσκπάζθεη 2005  

https://el.wikipedia.org/wiki/������_�������_(��������������_������)
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 Μέινο ηεο θαιχηεξεο πεληάδαο ηνπ Μνπληνκπάζθεη 2006 

 Μέινο ηεο θαιχηεξεο δεθάδαο ηεο Βπξσιίγθαο γηα ηε δεθαεηία 2000-2010 

 2 θνξέο κέινο ηεο θαιχηεξεο πεληάδαο ηεο Βπξσιίγθαο (ηηο πεξηφδνπο 2005-06 θαη 2006-07). 

 2 θνξέο κέινο ηεο δεχηεξεο θαιχηεξεο πεληάδαο ηεο Βπξσιίγθαο (ηηο πεξηφδνπο 2007-08 θαη 

2008-09). 

 Ώλαδεηθλχεηαη σο έλαο απφ ηνπο 50 θνξπθαίνπο ζπληειεζηέο ζηελ ηζηνξία ηνπ Βπξσπατθνχ 

κπάζθεη (Φεβξνπάξηνο 2008).  

 5νο ζην ζχζηεκα Tendex (κε 2.412 πφληνπο) ζηελ ηζηνξία ηεο Βπξσιίγθαο  

 2νο ζε αζίζη (κε 921) ζηελ ηζηνξία ηεο Βπξσιίγθαο  

 2νο ζε θιεςίκαηα (κε 319) ζηελ ηζηνξία ηεο Βπξσιίγθαο  

 Έγηλε ν πξψηνο πνπ έζπαζε ην θξάγκα ησλ 600 αζίζη ζηελ ηζηνξία ηεο Βπξσιίγθαο.  

 3ν θαιχηεξν ξεθφξ ζε αζίζη (κε 135) θαηά ηε δηάξθεηα κίαο ζεδφλ ζηελ Βπξσιίγθα  

 1νο ζε αζίζη (κε 14) ζηε δηάξθεηα ελφο αγψλα ηεο Βπξσιίγθαο (κε ηε θαλέια ηνπ Οιπκπηαθνχ 
ζηηο 2 Αεθεκβξίνπ 2009) 

 1νο ζε αζίζη (κε 13) ζηε δηάξθεηα ελφο αγψλα play-off ηεο Βπξσιίγθαο (κε ηε θαλέια ηνπ 
Οιπκπηαθνχ  ζηηο 24 Μαξηίνπ 2009 ελαληίνλ ηεο Ρεάι Μαδξίηεο) 

 1νο ζε αζίζη (κε 42) ζηε θάζε ηνξ-16 ηεο Βπξσιίγθαο (ζηνλ αγψλα ΣΚΏ-Μπαξηζειφλα 62-
64 κνηξάδνληαο 10 αζίζη έθηαζε ηηο 42 - Μάξηηνο 2008). 

 1νο ζε αζίζη (κε 135) ζηελ Βπξσιίγθα ηελ πεξίνδν 2006-07 

 1νο ζε αζίζη (κε 114) ζηελ Βπξσιίγθα ηελ πεξίνδν 2008-09 

 1νο ζε αζίζη ζηελ θαλνληθή πεξίνδν ηεο Βπξσιίγθα 2008/09  

 2νο ζε αζίζη ζηε θάζε TOP 16 ηεο Βπξσιίγθαο 2008/09  

 2νο ζε επζηνρία ζε δίπνληα ζηε θάζε TOP 16 ηεο Βπξσιίγθαο 2008/09 

 3νο ζε αζίζη (κε 105) ζηελ Βπξσιίγθα ηελ πεξίνδν 2007-08 

 3νο ζε θιεςίκαηα ζηε θάζε TOP 16 ηεο Βπξσιίγθαο 2008/09 

 3νο ζε επζηνρία ζε δίπνληα ζηελ θαλνληθή πεξίνδν ηεο Βπξσιίγθαο 2008/09 

 

Έλαο αθφκα ζπνπδαίνο παιαίκαρνο θαιαζνζθαηξηζηήο  ν Νηθφιανο Υαηδεβξέηηαο. Γελλεκέλνο ζηηο 
26 Ματνπ ην 1977 ζηε Θεζζαινλίθε θαη κε χςνο 197 cm μεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηνπ ζηνλ Ώίαληα 
Βπφζκνπ ην 1990 αγσληδφκελνο ζηε ζέζε ηνπ ζνχηηλγθ γθάξλη (shootingguard) θαη ηνπ ζκνι 

θφξγνπαξλη (smallforward). Μεηά απφ κηα πεληαεηία κεηεγξάθηεθε ζηνλ Δξαθιή Θεζζαινλίθεο, απφ 
ηνλ νπνίν απνρψξεζε ην 2002 δερφκελνο έλα επθαηαθξφλεην ζπκβφιαην απφ ηε ΣΚΏ Μφζραο. 

Παξέκελε ζε Ρσζηθά εδάθε γηα έλα κφιηο ρξφλν (θαηαθηψληαο ην πξσηάζιεκα) γηαηί ην επφκελν 
θηφιαο θαινθαίξη επέζηξεςε ζηελ παηξίδα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Παλαζελατθνχ. ηα επαθφινπζα έμη 
ρξφληα έθαλε κηα κεγάιε ζπγθνκεδή ηίηισλ κε ηελ αζελατθή νκάδα θαη ην 2009 γχξηζε ζηε γελλέηεξά 

ηνπ, ηελ Θεζζαινλίθε, γηα λα θιείζεη κεηά απφ ηξία ρξφληα ηελ θαξηέξα ηνπ ζηνλ Άξε.  

https://el.wikipedia.org/wiki/2_����������
https://el.wikipedia.org/wiki/24_�������
https://el.wikipedia.org/wiki/����_��������
https://el.wikipedia.org/wiki/�����������
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ΣΗΣΛΟΗ 

Δπαγγεικαηηθά πξσηαζιήκαηα  

Κνξπθαίνο ζθόξεξ ηνπ Διιεληθνύ Πξσηαζιήκαηνο (2002), 22,1 πόληνη κ.ό.  

 3x All – StarGame Βιιεληθήο θαιαζνζθαίξηζεο: (2001, 2002, 2004)  

 Πξσηαζιεηήο Ρσζίαο: (2003) 

 6 Πξσηαζιήκαηα Βιιάδαο: (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 κε ηελ νκάδα ηνπ 
Παλαζελατθνχ) 

 5 Κχπειια Βιιάδαο: (2005, 2006, 2007, 2008, 2009 κε ηελ νκάδα ηνπ Παλαζελατθνχ)  

 2 Euroleagues: (2007, 2009 κε ηελ νκάδα ηνπ Παλαζελατθνχ) 

 2 TripleCrowns: (2007, 2009 κε ηελ νκάδα ηνπ Παλαζελατθνχ)  

Δζληθή Διιάδνο  

 6 Σνπξλνπά Ώθξφπνιηο : (2000, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007) 

 2 MVP Σνπξλνπά Ώθξφπνιηο : (2003, 2004) 

 Βπξσκπάζθεη 2005: Υξπζφ Μεηάιιην  

 2006 Stanković Cup: Υξπζφ Μεηάιιην  

 Μνπληνκπάζθεη 2006: Ώζεκέλην Μεηάιιην  

 

Έθηνο απφ ηνλ Ώιβέξηε πνιπλίθεο ηνπ αζιήκαηνο είλαη θαη έλαο ''Εζιαλδφο'', ν ιφγνο θπζηθά γηα ην 

Κσλζηαληίλν Σζαξηζαξή. Γελλήζεθε ζηε ΐέξνηα ην 1979 ζηηο17 Οθησβξίνπ θαη έρεη χςνο 209 cm. 
Πέξαζε απφ δχν ηνπηθέο νκάδεο, ψζπνπ λα ηαμηδέςεη ζηελ Εζιαλδία γηα ηελ Γθξίληαβηθ θαη λα 
απνθηήζεη ην παξαηζνχθιη ηνπ. Βπέζηξεςε ην 1998 ζηελ νκάδα ηεο  Καηζαξηαλήο, ελψ αγσλίζηεθε θαη 

ζην Καηξαηζίλη γηα κφιηο έλα ρξφλν κέρξη λα απνθηεζεί απφ ηνλ Παλαζελατθφ ην 2002. Παξέκεηλε 
ζηελ αζελατθή νκάδα γηα δψδεθα ρξφληα θαηαθηψληαο κηα πιεζψξα απφ ηίηινπο, ζπγθεθξηκέλα 

εηθνζηέλα. Σν 2012 έθιεηζε ηελ θαξηέξα ηνπ έρνληαο πξνζθέξεη πνιιά ζηε ζέζε ηνπ πάνπεξ 
θφξγνπαξλη (powerforward) θαη ηνπ ζέληεξ (center). 

ηνλ Παλαζελατθφ θαηέθηεζε 21 ηίηινπο: 

 10 Πξσηαζιήκαηα: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013  

 8 Κχπειια: 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013 
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 3Euroleagues: 2007, 2009, 2011 

Φέηνο ζπκπιεξψλεη 12 ρξφληα ζηνλ Παλαζελατθφ, 12 ρξφληα ηίηισλ, 12  ρξφληα δφμαο θαη πνιιψλ 

δηαθξίζεσλ ζε φια ηα επίπεδα, είλαη ην ''Αηακάληη'' ηνπ ειιεληθνχ κπάζθεη, έλαο αθφκα ζξχινο πνπ 
έγξαςε Εζηνξία ζην άζιεκα, ν Αεκήηξεο Αηακαληίδεο. Γελλεκέλνο ζηε Καζηνξηά ζηηο 6 Ματνπ ην 

1980 ην ''Υηαπφδη'' μεθίλεζε ζηελ ηνπηθή νκάδα πνιιά ππνζρφκελνο. ηε δηάξθεηα ηεο ζπηίαο ηνπ ζηνλ 

Δξαθιή εληηπνζίαζε κε ηα αζιεηηθά ηνπ πξνζφληα, ην ρεηξηζκφ ηεο κπάιαο, ηελ ηέιεηα αίζζεζε ηεο 
πάζαο θαζψο θαη ηελ έθεζε ζηνπο εγεηηθνχο ξφινπο. Ώπνθηήζεθε απφ ηνλ Παλαζελατθφ ρσξίο 
δεχηεξε ζθέςε ην 2004 θαη απφ ηφηε δελ έπαςε ζηηγκή λα εληηπνζηάδεη ηνπο ιάηξεηο ηνπ αζιήκαηνο. 

Με εηθνζηέλα εγρψξηνπο θαη κε ηίηινπο θαη άιιεο ηφζεο αηνκηθέο δηαθξίζεηο, ν Αηακαληίδεο βξίζθεηαη 
αδηακθηζβήηεηα ζηελ ειίη ησλ θαιαζνζθαηξηζηψλ. Δ εγεηηθή απηή κνξθή έρεη χςνο 196 cm θαη 

αγσλίδεηαη αθφκα θαη ζήκεξα σο θφκπν γθάξλη (point/shootingguard). 

Σίηινη 

Δζληθνί 

Οκαδηθνί 

 Ώζεκέλην κεηάιιην ζηνπο Μεζνγεηαθνχο Ώγψλεο ηνπ 2001 

 7 Σνπξλνπά Ώθξφπνιηο : 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010  

 Υξπζφ κεηάιιην ζην Βπξσκπάζθεη 2005 ηνπ ΐειηγξαδίνπ 

 Υξπζφ κεηάιιην ζην Πξσηάζιεκα ηάλθνβηηο ηνπ 2006  

 Ώζεκέλην κεηάιιην ζην Μνπληνκπάζθεη ηνπ 2006  

Αηνκηθνί 

 2 Πνιπηηκφηεξνο παίρηεο ζην Ώθξφπνιηο : 2005, 2006  

 Πξψηνο ζηηο αζζίζη ζην Βπξσκπάζθεη ηνπ 2005 

 Καιχηεξε πεληάδα ζην Βπξσκπάζθεη ηνπ 2005  

πιινγηθνί 

Οκαδηθνί 

Παλαζελατθόο  

 9 Πξσηαζιήκαηα Βιιάδαο: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014  

 9 Κχπειια Βιιάδαο: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015 

 3 Πξσηαζιήκαηα Βπξψπεο (Βπξσιίγθα): 2007, 2009, 2011  

Αηνκηθνί 
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 11 Βιιεληθφ All-Star (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013) 

 10 Καιχηεξε πεληάδα ζην Βιιεληθφ Πξσηάζιεκα (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014) 

 6 Πνιπηηκφηεξνο Παίθηεο ζην Βιιεληθφ Πξσηάζιεκα (2004, 2006, 2007, 2008, 2011, 2014)  

 6 Καιχηεξνο Ώκπληηθφο ζηελ Βπξσιίγθα (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011)  

 4 Καιχηεξε Πεληάδα ζηελ Βπξσιίγθα (2007, 2011, 2012, 2013)  

 2 Πνιπηηκφηεξνο Παίθηεο θάηλαι θνξ ζηελ Βπξσιίγθα (2007, 2011)  

 2 Πξψηνο ζηηο αζζίζη ζην Βιιεληθφ Πξσηάζιεκα (2007, 2010)  

 Καιχηεξνο Βπξσπαίνο Παίθηεο (2007) 

 All-Europe Player of the Year (2007) 

 Έιιελαο Ώζιεηήο ηεο ρξνληάο (2007) 

 Καιχηεξνο Παίθηεο ζηελ Βπξψπε (2007) 

 Πνιπηηκφηεξνο Παίθηεο ηνπ ηειηθνχ ζην Κχπειιν Βιιάδνο (2009) 

 Καιχηεξα δεθάδα ηεο δεθαεηίαο 2001-2010 ζηελ Βπξσιίγθα 

 Πνιπηηκφηεξνο Παίθηεο ζηελ Βπξσιίγθα (2011)  

 2 Πξψηνο ζηηο αζζίζη ζηελ Βπξσιίγθα (2011, 2014)  

 Πξψηνο ζηηο αζζίζη ζηελ Ώ1 θαη ζηελ επξσιηγθα 

 Πξψηνο ζε θιεςήκαηα ζηελ Ώ1 θαη ζηελ επξσιίγθα 
Με 1178 αζζίζηο (1νο), 421 θιεςήκαηα (1νο), 7587 ιεπηά ζπκκεηνρήο (1νο), 227 θνξέο αξρηθή 

πεληάδα (1νο), 259 αγψλεο (2νο), 2347 πφληνπο (8νο) θαη πνιιέο άιιεο δηαθξίζεηο είλαη θαιχηεξνο 
κπαζθεηκπνιίζηαο φισλ ησλ επνρψλ ζηελ Βπξσιίγθα κε IndexRating 3591. 

 

 
Έλαο αθφκα ηεο ''Γεληάο ηνπ '05'' είλαη θαη ν Λάδαξνο (Λάδνο) Παπαδφπνπινο. Γελλήζεθε ζην Κξάλζπνληαξ ηεο 

Ρσζίαο 3 Ενπλίνπ ην 1980 θαη είλαη γλσζηφο γηα ηελ καρεηηθφηεηά ηνπ θάησ απφ ην θαιάζη εμνχ θαη ε ζέζε ηνπ 

ζέληεξ ζηελ νπνία εδξεψζεθε. Ξεθίλεζε ζηελ ηνπηθή νκάδα ηεο ηαπξνχπνιεο, ελψ απφ κηθξή ειηθία έδεημε ην 

ηαιέλην πνπ έθξπβε ζηα 213 cm χςνπο, γη' απηφ θαη ην 1996 έγηλε κέινο ηεο νκάδαο ηνπ Δξαθιή. Σν 2001 

απέδεημε ζηνλ πξνπνλεηή ηνπ ζηνλ Παλαζελατθφ θαη ζ' φιν ην κπαζθεηηθφ θφζκν φηη έρεη πνιχ κέιινλ κπξνζηά 

ηνπ, αθνχ απνηέιεζε ηνλ παίθηε θιεηδί ζηελ θαηάζθηεζε ηεο Euroleague ζην παηρλίδη κε ηελ ΐίξηνπο Μπνιφληα 

ζηελ νκψλπκε πφιε. Έπεηηα μεθίλεζε λα ςάρλεη ηελ νκάδα πνπ ζα ηαίξηαδε' Νηηλακφ Μφζραο, Υίκθη, Π.Ώ.Ο.Κ., 

Ρεάι Μαδξίηεο θαη Οιπκπηαθφο είλαη θάπνηνη απφ ηνπο ζπιιφγνπο πνπ πέξαζε. 

Σίηινη θαη επηηπρίεο  

 2002 Βπξσιίγθα κε ηνλ Παλαζελατθφ  

 2003 Κχπειιν Βιιάδνο κε ηνλ Παλαζελατθφ  

 2003 Πξσηάζιεκα Βιιάδνο κε ηνλ Παλαζελατθφ  

 2006 ULEB Cup κε ηελ Νηηλακφ Μφζραο 

 2012 Βπξσιίγθα κε ηνλ  Οιπκπηαθφ  
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 2012 Πξσηάζιεκα Βιιάδνο κε ηνλ Οιπκπηαθφ 

 Αηαθξίζεηο κε ηελ εζληθή νκάδα 

 2005 ρξπζό κεηάιιην Βπξσκπάζθεη 

 2006 αξγπξό κεηάιιην Μνπληνκπάζθεη 

 2007 4ε ζέζε Βπξσκπάζθεη 

Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ζπκβφιαηφ ηνπ ζηνλ Π.Ώ.Ο.Κ. ην δψξηζε ζηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο θαη 

ζηνπο θαιαζνζθαηξηζηέο κε αλαπεξία.  

 

Σν Βιιεληθφ Μπάζθεη έρεη θαη ηνλ δηθφ ηνπ ζνχπεξ ήξσα, ηνλ Batman. Φπζηθά ν ιφγνο γηα ηνλ 

Ώληψλε Batman Φψηζε. Γηνο ηνπ παιαίκαρνπ κπαζθεηκπνιίζηα ΐαγγέιε Φψηζε, γελλεκέλνο ζην 
Μαξνχζη ζηηο 3 Ώπξηιίνπ ηνπ 1981 θαη κε χςνο 209 cm, ν Φψηζεο αγσλίδεηαη ζηε ζέζε ηνπ πάνπεξ 
θφξγνπαλη (powerforward) θαη ελνίνηαη ζηε ζέζε ηνπ ζκφι θφξγνπαξλη (smallforward) σο 

Cornerman. Ξεθίλεζε ζηνλ Διηζηαθφ ην 1996 θαη κέζα ζ' έλα κφιηο ρξφλν απέθηεζε ηέηνηα θήκε ψζηε 
λα απνθηεζεί ζε κηθξή ειηθία απφ ηνλ Παλαζελατθφ. Σν 2001 επηιέρζεθε απφ ηνπο Μέκθηο Γξίδιηο 

(MemphisGrizzlies), ιφγσ ηνπ λεαξνχ ηεο ειηθίαο ηνπ δελ κπφξεζε λα αλαδεηρζεί, γη' απηφ θαη 
επέζηξεςε ην 2002 ζηνλ Παλαζελατθφ. Σνλ επφκελν ρξφλν πήγε κε ηξηεηέο ζπκβφιαην ζηελ Ρεάι 
Μαδξίηεο, ηελ νπνία θαη άθεζε γηα λα κεηαβεί ζηελ Νηηλακφ Μφζραο ην 2005. Βπέζηξεςε  ζηνλ 

Παλαζελατθφ ην 2008 θαηαθηψληαο δχν επξσπατθά κέρξη ην 2011. Έθαλε έλα δηεηέο πέξαζκα απφ ην 
Μηιάλν αιιά απφδείρζεθε φηη ε νκάδα ηεο θαξδηάο ηνπ είλαη ν Παλαζελατθφο, ζηνλ νπνίν αγσλίδεηαη 

κε ην λνχκεξν ''9'' ζηελ πιάηε κέρξη ζήκεξα.  

Αηαθξίζεηο 

Καξηέξα 

πιινγηθέο 

 Κέξδηζε 3 Πξσηαζιήκαηα ηεο Euroleague (2000, 2009, 2011) 

 Κέξδηζε 9 Πξσηαζιήκαηα Βιιάδαο (1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2009, 2010, 2011, 2014) 

 Κέξδηζε 4 Κχπειια Βιιάδαο: (2003, 2009, 2014, 2015)  

 Κέξδηζε ην Εζπαληθφ Πξσηάζιεκα (2005) 

 Κέξδηζε ην Eurocup (2006) 

 Κέξδηζε ηελ Σξηπιή Κνξφλα (2009) 

Αηνκηθέο 

 Nike Hoop Παγθφζκηα Οκάδα (1998) 

 Nike Hoop Παγθφζκηα Οκάδα (1999) 
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 5x Έιιελαο All-Star (2001, 2003, 2009, 2010, 2011) 

 Πνιπηηκφηεξνο παίθηεο (MVP) ηνπ ειιεληθνχ All-Star Game: 2011 

 Φφξγνπνξλη ηεο ρξνληάο ζην ειιεληθφ πξσηάζιεκα (2011)  

 Ξέλνο All-Star ζην ηηαιηθφ πξσηάζιεκα (2012) 

 Καηέρεη ην ξεθφξ ηεο ULEB ζηελ Euroleague ζηα ξηκπάνπλη (24) 

 4x Παίθηεο Σεο Ββδνκάδαο ζηελ  Euroleague 

 Ώλαδεηθλχεηαη σο έλαο απφ ηνπο 50 θνξπθαίνπο παίθηεο ηεο δεθαεηίαο 1999-2009 πνπ παίδνπλ 
ζηελ Βπξψπε (Φεβξνπάξηνο 2009).  

Δζληθή Οκάδα  

 Ώξγπξφ κεηάιιην ζην Μνπληνκπάζθεη ηνπ 2006  

 Υξπζφκεηάιιηνζην 2006 Stanković Continental Champions' Cup  

 Υξπζφ κεηάιιην ζην Βπξσκπάζθεη ηνπ 2005  

 Υάιθηλν κεηάιιην ζην Βπξνκπάζθεη ηνπ 2009  

 Υάιθηλν κεηάιιην ζην Βπξσπατθφ Πξσηάζιεκα Βθήβσλ (1998)  

 Κέξδηζε 7 Σνπξλνπά Ώθξφπνιηο (2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009)  

 3x Ο Πην Πνιχηηκνο Παίθηεο ηνπ Σνπξλνπά Ώθξφπνιηο (2002, 2009, 2011)  

 

 

Σν Βιιεληθφ Μπάζθεη γέλλεζε θαη έλαλ '' δνινθφλν '' , βεβαίσο κηιάκε γηα ηνλ ΐαζίιε παλνχιε. 

Γελλήζεθε ζηε Λάξηζζα ην 1982 ζηηο 7 Ώπγνχζηνπ θαη έρεη χςνο 196 cm, ελψ αγσλίδεηαη κέρξη 
ζήκεξα σο comboguard. Ξεθίλεζε η 1999 επαγγεικαηηθά απφ ηελ ηνπηθή νκάδα ηεο Λάξηζζαο, 

απνθηήζεθε απφ ην Μαξνχζη θαη ην 2005 έγηλε παίρηεο ηνπ Παλαζελατθνχ. Έκεηλε γηα κφιηο κία 
ρξνλία, δηφηη ζέιεζε λα δσθηκάζεη ηελ ηχρε ζηελ άιιε κεξηά ηνπ Ώηιαληηθνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο 
HustonRockets. Βπέζηξεςε κεηά απφ έλα ρξφλαν ζηνλ Παλαζελατθφ παξακέλνληαο εθεί κέρξη ην 

2010. Έπεηηα, αθνχ δέρζεθε έλα κεγάιν ζπκβφιαην απφ ηνλ Οιπκπηαθφ, εγθαηέιεηςε ηελ νκάδα πνπ 
ηνλ αλέδεημε. Μέρξη ζήκεξα έρεη δηαθξηζεί ζε φια ηα επίπεδα σο αξρεγφο ηεο Πεηξαηφηηθεο νκάδαο. 

πιινγηθνί Σίηινη 

Οιπκπηαθφο 

 2 Πξσηαζιήκαηα Βιιάδαο: 2012, 2015 

 1 Κχπειια Βιιάδαο: 2011 

 2 Euroleague : 2012, 2013 

 1 Αηεπεηξσηηθφ Κχπειιν: 2013 

Παλαζελατθφο 

 4 Πξσηαζιήκαηα Βιιάδαο: 2006, 2008, 2009, 2010 

 3 Κχπειια Βιιάδαο: 2006, 2008, 2009 

 1 Euroleague: 2009 

https://el.wikipedia.org/wiki/����������_���������������_�1_�������_����������_������_2011-2012
https://el.wikipedia.org/wiki/�����_Basket_League_������_2014�15
https://el.wikipedia.org/wiki/�������_�������_���������������_������_2010-2011
https://el.wikipedia.org/wiki/���������_������_2011-2012
https://el.wikipedia.org/wiki/���������_������_2012-2013
https://el.wikipedia.org/wiki/������������_�������_(��������������)
https://el.wikipedia.org/wiki/����������_���������������_�1_�������_����������_������_2005-2006
https://el.wikipedia.org/wiki/����������_���������������_�1_�������_����������_������_2007-2008
https://el.wikipedia.org/wiki/����������_���������������_�1_�������_����������_������_2008-2009
https://el.wikipedia.org/wiki/����������_���������������_�1_�������_����������_������_2009-2010
https://el.wikipedia.org/wiki/�������_�������_���������������_������_2005-2006
https://el.wikipedia.org/wiki/�������_�������_���������������_������_2007-2008
https://el.wikipedia.org/wiki/�������_�������_���������������_������_2008-2009
https://el.wikipedia.org/wiki/���������_������_2008-2009
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 1Σξηπιή Κνξφλα : 2009  

Δζληθή Διιάδνο  

 Υάιθηλν κεηάιιην ζην FIBA Europe Under-18 ην 2000 

 Ώζεκέλην κεηάιιην ζηνπο Μεζνγεηαθνχο Ώγψλεο ηνπ 2001 

 Υξπζφ κεηάιιην ζην πξσηάζιεκα FIBA Europe Under-20 ην 2002 

 Νηθεηήο ζε 8 Σνπξλνπά Ώθξφπνιηο : 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013 

 Υξπζφ κεηάιιην ζην Βπξσπατθφ πξσηάζιεκα ηνπ 2005  

 Νηθεηήοην 2006 ζην Stanković Continental Champions' Cup  

 Ώζεκέλην κεηάιιην ζην FIBA World Championship (Μνπληνκπάζθεη) ηνπ 2006  

 Υάιθηλν κεηάιιην ζην Βπξσπατθφ πξσηάζιεκα ηνπ 2009  

Αηνκηθέο Γηαθξίζεηο 

 Πνιπηηκφηεξνο παίθηεο ηεο Βπξσιίγθαο γηα ηε ζεδφλ 2012-2013 

 Μέινο ηεο πξψηεο νκάδαο ηεο Βπξσιίγθαο γηα ηα έηε 2011-12, 2012-2013 θαη 2014-15 

 Μέινο ηεο δεχηεξεο νκάδαο ηεο Βπξσιίγθαο γηα ηα έηε 2005-2006, 2008-2009, 2010-2011 θαη 

2013-14 

 Μέινο ηεο θαιχηεξεο πεληάδαο ηνπ Βπξσκπάζθεη 2009 

 Ώζιεηήο ησλ ΐαιθαλίσλ γηα ηε ρξνληά 2009  

 Μέινο ηεο θαιχηεξεο πεληάδαο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Βιιάδαο γηα ηα έηε 2005, 2006, 2008, 

2009, 2011, 2012, 2013 

 Παλεπξσπατθφο παίθηεο ηεο ρξνληάο ην 2012, 2013  

 Πνιπηηκφηεξνο παίθηεο ζηα Final Four ηεο Βπξσιίγθαο ην 2009, ην 2012 θαη ην 2013 

 Πνιπηηκφηεξνο παίθηεο ηεο Βπξσιίγθαο γηα ην Φεβξνπάξην ηνπ 2012  

 Πνιπηηκφηεξνο παίθηεο ηεο Βπξσιίγθαο γηα ην Ννέκβξην ηνπ 2012 

 Πνιπηηκφηεξνο παίθηεο ηεο 8εο αγσληζηηθήο ηεο Βπξσιίγθαο 2013-14 

 Πνιπηηκφηεξνο παίθηεο ζην Σνπξλνπά Ώθξφπνιηο ην 2007 θαη ην 2009 

 Πνιπηηκφηεξνο παίθηεο ζηα Πξσηαζιήκαηα Βιιάδαο ην 2009 θαη ην 2012  

 Πνιπηηκφηεξνο παίθηεο ζην Αηεπεηξσηηθφ Κχπειιν ην 2013 

 Πνιπηηκφηεξνο παίρηεο ηνπ Οθησβξίνπ ηεο Βπξσιίγθαο 2014-15 

 Παγθφζκην ΐξαβείν Ώζιεηηζκνχ (Giuseppe Sciacca) ην 2013  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/�����������_������_2001
https://el.wikipedia.org/wiki/��������_���������
https://el.wikipedia.org/wiki/�����������_2005
https://el.wikipedia.org/wiki/���������_����������_���������������_������_2006
https://el.wikipedia.org/wiki/�����������_2009
https://el.wikipedia.org/wiki/������������_�������_(��������������)
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Ο Νηθφιανο Γήζεο θεξδίδεη επάμηα ηε ζέζε ηνπ ζ' απηή ηελ θαηαγξαθή ησλ θαιχηεξσλ ειιήλσλ 
θαιαζνζθαηξηζηψλ, πνπ έγξαςαλ ηζηνξία. Γελλήζεθε ζηε Θεαζζαινλίθε 16 Ώπγνχζηνπ ηνπ 1983. 
Θεσξείηαη απφ ηνπο θαιχηεξνπο ξνιίζηεο, κε εγεηηθέο ηθαλφηεηεο, θαιφ ''δηάβαζκα'' ηνπ παηρληδηνχ θαη 

απνηειεζκαηηθφο ζηελ επίζεζε. Ώγσλίδεηαη ζηε ζέζε ηνπ πφηλη γθάξλη (point guard) θαη έρεη χςνο 197 
cm. Ξεθίλεζε ηα πξψηα επαγγεικαηηθά ηνπ βήκαηα ζηε Ώ.Β.Κ., φπνπ αγσλίζηεθε πέληε ρξφληα, 2000 

– 2005. ηε ζπλέρεηα, κεηέβε ζηε Εηαιία γηα ράξε ηεο Μπέλεηνλ, απφ ηελ νπνία απνρψξεζε δχν 
ρξφληα αξγφηεξα. Σν 2007 ππέγξαςε δηεηέο ζπκβφιαην κε ηελ Σ..Κ.Ώ. Μφζραο. Σν 2009 ζπκθψλεζε 
γηα κηα ηξηεηία κε ηελ Εηαιηθή ηέλλα, ελψ κέρξη θαη πέξπζη πέξαζε εηεζίσο απφ ηελ Μπηικπάν, ηελ 

Οχληθο Καδάλ θαη ηελ Φελέξκπαρηζέ. Φέηνο αγσλίδεηαη κε ηε θαλέια ηεο Μπάκπεξγθ. 

Σίηινη-Γηαθξίζεηο 

ΑΔΚ (2000-2005) 

 1 Πξσηαζιήκαηα Βιιάδαο: (2001-2002) 

 1 Κχπειια Βιιάδαο: (2000-2001) 

 Καιχηεξνο λένο θαιαζνζθαηξηζηήο:(2000-2001) 

Μπελεηόλ Σξεβίδν (2005-2007) 

 1  Πξσηάζιεκα Εηαιίαο: (2005-2006) 

 1 νχπεξ Καπ Εηαιίαο (2006–2007) 

 1 Κχπειιν Εηαιίαο (2006-2007) 

ΣΚΑ Μόζραο (2007-2009) 

 Euroleague Champion: (2007-2008) 

 2 Πξσηαζιήκαηα Ρσζίαο: (2007-2008, 2008-2009) 

 United League Champion: (2008–09) 

ηέλα (2009-2012) 

 3 Πξσηάζιεκα Εηαιίαο : (2010, 2011, 2012) 

 3 νχπεξ Καπ Εηαιίαο (2009–10, 2010–11, 2011–12) 

 3 Κχπειιν Εηαιίαο : (2010, 2011, 2012) 

Ούληθο Καδάλ (2013-Γεθ. 2014) 

https://el.wikipedia.org/wiki/���������
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Russian_Basketball_Super_League&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=United_League_Champion:&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Lega_Basket_Serie_A&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Italian_Basketball_Cup&action=edit&redlink=1
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 1 Κχπειιν Ρσζίαο: (2014) 

 Eurocup: 2014 (θηλαιίζη) 

Δζληθή Διιάδνο  

Νηεκπνχην κε ηελ Βζληθή έθαλε ζηηο 3 επηεκβξίνπ ηνπ 2001 ζηνπο Μεζνγεηαθνχο αγψλεο. 

 3ε ζέζε ζην Βπξνκπάζθεη ηνπ 2009  

 2ε ζέζε ζην Μνπληνκπάζθεη ηνπ 2006  

 1ε ζέζε ζην Βπξσκπάζθεη ηνπ 2005 

 1ε ζέζε ζην Βπξσκπάζθεη θάησ ησλ 20 ηνπ 2002 

 2ε ζέζε ζηνπο Μεζνγεηαθνχο αγψλεο ηνπ 2001 

 3ε ζέζε ζην Βπξσκπάζθεη παίδσλ ηνπ 2000 

 Σν 2005 αλαδείρζεθε θαιχηεξνο λένο Δπξσπαίνο θαιαζνζθαηξηζηήο απφ ηε FIBA Europe. 

Δκβιεκαηηθέο κνξθέο ηνπ Διιεληθνύ πνδνζθαίξνπ 

Ο Γηώξγνο Κνύδαο είλαη Έιιελαο πξψελ δηεζλήο πνδνζθαηξηζηήο, γελλεκέλνο ζηηο 23 Ννεκβξίνπ ζηνλ Άγην 

ΠαχινΘεζζαινλίθεο.  

ε ζπιινγηθό επίπεδν 

Ήηαλ άξηζηνο ηερλίηεο ηεο κπάιαο, πνιχ θαιφο νξγαλσηήο θαη εμίζνπ θαιφο ζθφξεξ. Οη πεξίηερλεο ελέξγεηέο 

ηνπ ηνλ 1946έθαλαλ εμαηξεηηθά αγαπεηφ ζηνπο θηιάζινπο ηνπ ΠΏΟΚ φπνπ αγσλίζηεθε απφ ην 1963 έσο ην 

1984.  

Σν θαινθαίξη ηνπ 1966 απνθηήζεθε απφ ηελ νκάδα ηνπ Οιπκπηαθνχ, ζηελ νπνία φκσο νπδέπνηε ζπκκεηείρε ζε 

επίζεκν αγψλα, γηαηί δελ δφζεθε ζπγθαηάζεζε απφ ηε δηνίθεζε ηνπ ΠΏΟΚ (δελ ππήξραλ αθφκε ηα 

επαγγεικαηηθά ζπκβφιαηα) θη απηφ σο απνηέιεζκα είρε λα κείλεη γηα πεξίπνπ 2 ρξφληα εθηφο αγσληζηηθήο 

δξάζεο. Δ ηζηνξία εθείλε πξνθάιεζε θαη βεληέηα κεηαμχ ησλ νπαδψλ ησλ δχν νκάδσλ, πνπ θξάηεζε πνιιά 

ρξφληα. 

Ώγσλίζηεθε ζε 504 αγψλεο πξσηαζιήκαηνο θαη ζεκείσζε 133 γθνι, ελψ ζην θχπειιν ζε 70 ζπκκεηνρέο 

ζθφξαξε 27 γθνι. πλνιηθά καδί κε ηνπο επξσπατθνχο αγψλεο θαη ηνπο θηιηθνχο έρεη αγσληζηεί 780 θνξέο κε ηε 

θαλέια ηνπ ΠΏΟΚ, ζθνξάξνληαο 220 ηέξκαηα. Καηέθηεζε ηνπξσηάζιεκα Βιιάδαο ηελ πεξίνδν 1975-76 θαη 2 

θχπειια Βιιάδαο, ην1972 θαη 1974. Χο αξρεγφο ηεο νκάδαο, επηχρεζε ν ίδηνο λα ζεθψζεη πξψηνο απηά ηα 

ηξφπαηα. 
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ηηο εζληθέο νκάδεο 

ην δηάζηεκα 1967-1982 ν Γηψξγνο Κνχδαο ππήξμε δηεζλήο 43 θνξέο κε ηελ εζληθή Βιιάδαο, ελψ ππήξμε κέινο 

ηεο ζηελ ηειηθή θάζε ηνπ επξσπατθνχ πξσηαζιήκαηνο ηνπ 1980 ζηελ Εηαιία. 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 1995 δφζεθε πξνο ηηκήλ ηνπ θηιηθφο αγψλαο ζην γήπεδν ηεο Σνχκπαο αλάκεζα ζηελ 

Βιιάδα θαη ηεΓηνπγθνζιαβία, ζηνλ νπνίν αγσληδφκελνο ζηα πξψηα ιεπηά ηνπ αγψλα έγηλε ν κεγαιχηεξνο ζε 

ειηθία πνδνζθαηξηζηήο πνπ αγσλίζηεθε ζηελ εζληθή νκάδα, ζε ειηθία 49 εηψλ. 

 

Ο Γεκήηξεο (Μίμης) Γνκάδνο (γελλήζεθε ζηηο 22 Εαλνπαξίνπ1942ζηελ Ώζήλα) είλαη Έιιελαο πξψελ δηεζλήο 

πνδνζθαηξηζηήο, ν νπνίνο αγσληδφηαλ ζηε ζέζε ηνπ κεζνεπηζεηηθνχ. Βίρε ην πξνζσλχκην ν ηξαηεγφο. 

ε ζπιινγηθό επίπεδν 

Ξεθίλεζε ην πνδφζθαηξν απφ ηελ Άκπλα Ώκπεινθήπσλ θαη ην 1959, ζε ειηθία 17 εηψλ, κεηαγξάθεθε ζηνλ 

Παλαζελατθφ. ην "ηξηθχιιη" έθαλε ζπνπδαία θαξηέξα θαη δηθαίσο ζεσξείηαη σο έλαο εθ ησλ θνξπθαίσλ 

πνδνζθαηξηζηψλ πνπ θφξεζαλ ηε θαλέια ηνπ αζελατθνχ ζπιιφγνπ. ηνλ Παλαζελατθφ αγσλίζηεθε ζπλνιηθά 

ζε 502 αγψλεο πξσηαζιήκαηνο, επίδνζε πνπ ηνλ θαηαηάζζεη πξψην ζε ζπκκεηνρέο ζηελ ηζηνξία ησλ 

"πξαζίλσλ". Κνξπθαία ηνπ ζηηγκή ππήξμε ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ ηειηθφ ηνπ Κππέιινπ Πξσηαζιεηξηψλ ην 

1971 ζην Γνπέκπιετ. 

Σε δηεηία 1978-1980 αγσλίζηεθε ζηελ ΏΒΚ θαη επέζηξεςε ην 1980 ζηνλ Παλαζελατθφ κε ηε θαλέια ηνπ 

νπνίνπ ήζειε λα απνζπξζεί απφ ηελ ελεξγφ δξάζε. 

πλνιηθά έρεη θαηαγξάςεη 536 ζπκκεηνρέο ζην πξσηάζιεκα (κε Παλαζελατθφ θαη ΏΒΚ) θαη βξίζθεηαη ζηελ 

πξψηε ζέζε φισλ ησλ επνρψλ ζε παξνπζίεο ζηελ Ώ' Βζληθή θαη παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ πεξάζεη πιένλ ησλ 

30 ρξφλσλ, παξακέλεη ζηελ θνξπθή ηνπ ζρεηηθνχ πίλαθα. 

ηηο εζληθέο νκάδεο 

Βίλαη 50 θνξέο δηεζλήο κε ηελ Βιιάδα θαη έρεη ζεκεηψζεη 4 ηέξκαηα, ελψ γηα αξθεηά ρξφληα είρε ην 

πεξηβξαρηφλην ηνπ αξρεγνχ ηεο νκάδαο. Σν ληεκπνχην ηνπ κε ηε γαιαλφιεπθε θαλέια πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 2 

Αεθεκβξίνπ1959 ζην Γήπεδν Ώπφζηνινο ΝηθνιαΎδεο ελαληίνλ ηεοΑαλίαο. 

ηηο 11 Ννεκβξίνπ1980 ζην ίδην γήπεδν δηεμήρζε θηιηθφο αγψλαο ελαληίνλ ηεο Ώπζηξαιίαο, ζηνλ νπνίν 

ηηκήζεθε γηα ηελ πνιπεηή πξνζθνξά ηνπ ζην εζληθφ αληηπξνζσπεπηηθφ ζπγθξφηεκα αιιά θαη ζην ειιεληθφ 

πνδφζθαηξν γεληθφηεξα. 

 

Βαζίιεο Υαηδεπαλαγήο είλαη παιαίκαρνο Έιιελαο δηεζλήο κεζνεπηζεηηθφο πνδνζθαηξηζηήο. Γελλήζεθε ζηελ 

Σαζθέλδε ηεο ηφηενβηεηηθήο Έλσζεο (ζεκεξηλφ Οπδκπεθηζηάλ), ζηηο 26 Οθησβξίνπ1954. Οη γνλείο ηνπ, 

Κπξηάθνο θαη Υξχζα, ήηαλ Έιιελεο πνιηηηθνί πξφζθπγεο.Θεσξείηαη ίζσο ν ζπνπδαηφηεξνο Έιιελαο 

πνδνζθαηξηζηήο φισλ ησλ επνρψλ. 

Με θαηαγσγή Κππξηαθή (απφ ηελ Άρλα ηεο Ώκκνρψζηνπ), μεθίλεζε ην πνδφζθαηξν απφ ηε Απλακφ Σαζθέλδεο 

θαη ην 1972 πήγε ζηελΠαρηαθφξ κέρξη ην 1975 πνπ ήξζε ζηελ Βιιάδα γηα ηνλ Δξαθιή Θεζζαινλίθεο. ηνλ 

Δξαθιή έθαλε κεγάιε θαξηέξα θαη ήηαλ ζπεζηαιίζηαο ζηα γθνι απφ θφξλεξ. Βληππσζηαθή ππήξμε ε 

ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ θαηάθηεζε ηνπ Κππέιινπ Βιιάδαο απφ ηνλ Δξαθιή ην 1976. ε έλαλ απφ ηνπο πην 
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εληππσζηαθνχο ηειηθνχο ζηελ ηζηνξία ηνπ ζεζκνχ (ζθνξ: 4-4, 7-6 ζηα πέλαιηη) κε ηηο ηξίπιεο ηνπ εμνπδεηέξσζε 

επαλεηιεκκέλα ηελ άκπλα ηνπ Οιπκπηαθνχ θαη πέηπρε δχν γθνι. 

Βπίζεο, κε ηνλ Δξαθιή ην 1984-85 θαηέθηεζε ην ΐαιθαληθφ Κχπειιν, επηθξαηψληαο ζην δηπιφ ηειηθφ ηεο 

ξνπκαληθήο Ώξγθέο Πηηέζηη κε 1-3, 4-1. Βίρε απνθαζηζηηθή ζπκβνιή ζηελ πξφθξηζε ζηνλ ηειηθφ θαη ζηελ 

θαηάθηεζε ηνπ θππέιινπ, αθνχ ζεκείσζε γθνι ζε φινπο ηνπο γχξνπο: ζην 5-1 ηνπ α  ́γχξνπ επί ηεο 

Γαιαηαζαξάη, ζην 1-0 ηνπ εκηηειηθνχ επί ηεο Ώλθαξαγηνπηζνχ ελψ ζην β  ́ηειηθφ, ζηε Θεζζαινλίθε, πέηπρε ην 

ηξίην γθνι ηεο νκάδαο ηνπ κε πέλαιηη. 

Σελ ηειεπηαία ηνπ επίζεκε εκθάληζε κε ηνλ Δξαθιή έθαλε ζηηο 26 Οθησβξίνπ 1990, ηελ εκέξα ησλ 36σλ 

γελεζιίσλ ηνπ, ζηνλ αγψλα γηα ην Κχπειιν ΟΤΒΦΏ κε ηε ΐαιέλζηα. ζν θαη αλ αθνχγεηαη παξάμελν απηή 

ήηαλ ε κνλαδηθή ζπκκεηνρή ηνπ Υαηδεπαλαγή ζε αγψλα επξσπατθήο δηνξγάλσζεο. 

Σν 2003, κε ηελ επθαηξία ηνπ ενξηαζκνχ ησλ 50 ρξφλσλ απφ ηελ ίδξπζε ηεο ΟΤΒΦΏ, αλαθεξχρζεθε 

θνξπθαίνο Έιιελαο πνδνζθαηξηζηήο ησλ ηειεπηαίσλ 50 ρξφλσλ απφ ηελ Βιιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία. 

Βίρε θαηαπιεθηηθή ηξίπια θαη απνθαιείην "Ννπξέγηεθ ηεο κπάιαο". 

Ώπφ ην 2013, εξγάδεηαη σο ζπλππεχζπλνο αθαδεκηψλ ηνπ Οιπκπηαθνχ Πεηξαηψο πνπ ζηεγάδνληαη ζηε 

Θεζζαινλίθε 

ηελ Δζληθή Διιάδνο 

Πξηλ έξζεη ζηελ Βιιάδα είρε ζπκκεηνρέο ζηηο ζνβηεηηθέο εζληθέο νκάδεο ειπίδσλ θαη εθήβσλ θαζψο θαη ζηελ 

Οιπκπηαθή νκάδα ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. 

Σν 1976 θιήζεθε ζηελ Βζληθή Βιπίδσλ Βιιάδνο, κε ηελ νπνία αγσλίζηεθε ζηηο 3 Μαξηίνπ 1976 ζε θηιηθφ 

αγψλα κε ηεΐνπιγαξία ζην ΐφιν (ζθνξ 3-2), φηαλ κπήθε σο αιιαγή ζην 57 ,́ είρε ζνπη ζην δνθάξη ζην 60  ́θαη 

ζην 77΄, αθνχ ηξίπιαξε φιε ηελ άκπλα, έθαλε ζέληξα ζην Ληβαζελφ πνπ ζεκείσζε ην ηξίην γθνι. 

Σνλ Ενχλην ηνπ ίδηνπ έηνπο κεηείρε ζην ΐαιθαληθφ Κχπειιν Βιπίδσλ πνπ δηεμήρζε ζηε Θεζζαινλίθε. Έπαημε 

θαη ζηα ηξία καηο ηεο εζληθήο κε ΐνπιγαξία (0-0), Ρνπκαλία (2-1) θαη ζηνλ ηειηθφ κε ηελ Γηνπγθνζιαβία (0-1) 

θαη ήηαλ απφ ηνπο δηαθξηζέληεο.  

Σν ίδην έηνο θιήζεθε ζηελ Βζληθή Βιιάδνο, ζην θηιηθφ παηρλίδη θαηά ηεο Πνισλίαο ζηηο 6 ΜαΎνπ 1976, πνπ 

έγηλε ζην γήπεδν Λεσθφξνπ Ώιεμάλδξαο (ζθνξ 1-0). 

κσο, επεηδή είρε ήδε αγσληζηεί ζε επίζεκα καηο κε ηηο "κηθξέο" εζληθέο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο δελ ηνπ 

επηηξάπεθε λα αγσληζηεί ζε άιιν καηο ηεο Βζληθήο Βιιάδαο. Ώγσλίζηεθε μαλά, ηηκήο έλεθελ, ζηηο 14 

Αεθεκβξίνπ1999 ζε ειηθία 45 εηψλ, ζην απνραηξεηηζηήξην παηρλίδη πνπ έδσζε πξνο ηηκήλ ηνπ ε Βζληθή 

Βιιάδαο κε ηελ Γθάλα (ζθνξ 1-1), ζην Καπηαληδφγιεην ηάδην. ην παηρλίδη απηφ αγσλίζηεθε κφλν 21 ιεπηά 

αιιά πξφιαβε λα δείμεη ηε κεγάιε θιάζε ηνπ, αθνχ ζην 13  ́δεκηνχξγεζε ην κνλαδηθφ γθνι ηεο εζληθήο. Με 

έμνρε κπαιηά ζηελ πιάηε ηεο άκπλαο έβγαιε κφλν ηνπ ην ΐελεηίδε απέλαληη ζηνλ ηεξκαηνθχιαθα, ν νπνίνο 

απέθξνπζε ην πξψην ζνπη γηα λα ζθνξάξεη ζηε ζπλέρεηα ν Κππαξίζζεο.  

 

Ο Θεόδσξνο (Θοδωρής) Εαγνξάθεο (γελλήζεθε ζηε Λπδία Καβάιαοζηηο 27 Οθησβξίνπ1971) είλαη Έιιελαο 

παιαίκαρνο δηεζλήο πνδνζθαηξηζηήο, ν νπνίνο αγσληδφηαλ ζηε ζέζε ηνπ κέζνπ. 
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ε ζπιινγηθό επίπεδν 

Ξεθίλεζε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαξηέξα ζηελ Καβάια ην 1989αγσληδφκελνο ζηε ΐ' θαη Γ' Βζληθή θαηεγνξία. 

ε ειηθία 21 εηψλ (Αεθέκβξηνο 1992) κεηεγγξάθεθε ζηνλ ΠΏΟΚ πξαγκαηνπνηψληαο ην ληεκπνχην ηνπ ζηελ Ώ' 

Βζληθή, ελψ ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1998 ηαμίδεςε ζηελΏγγιία γηα λα αγσληζηεί ζηελ Πξέκηεξ Ληγθ κε ηε Λέζηεξ. 

Ήηαλ κέινο ηεο νκάδαο πνπ θαηέθηεζε ην Ληγθ Καπ Ώγγιίαο αλ θαη δελ αγσλίζηεθε ζηνλ ηειηθφ. Σν 2000 

επέζηξεςε ζηελ Βιιάδα θνξψληαο ηε θαλέια ηεο ΏΒΚ. 

Δ επηηπρία ηεο Βιιάδαο ην 2004 ηνχ έδσζε ηελ επθαηξία λα αγσληζηεί ζηνΚακπηνλάην κε ηελ Μπνιφληα, ζηελ 

νπνία παξέκεηλε γηα έλαλ ρξφλν θαη ππήξμε βαζηθφ ηεο ζηέιερνο. Σν 2005 επέζηξεςε ζηελ Βιιάδα θαη ηνλ 

ΠΏΟΚ, ζηνλ νπνίν θαη έθιεηζε ηελ πνδνζθαηξηθή ηνπ θαξηέξα 2 ρξφληα αξγφηεξα. 

ηελ Δζληθή Διιάδαο 

Ο Θνδσξήο Γαγνξάθεο αγσλίζηεθε γηα πξψηε θνξά κε ηελ Βζληθή Βιιάδαο ζηηο 7 επηεκβξίνπ1994, ζηνλ 

εθηφο έδξαο αγψλα ελαληίνλ ησλΝήζσλ Φεξφε, γηα ηα πξνθξηκαηηθά ηνπ Euro 1996. ΐξίζθεηαη ζηε δεχηεξε 

ζέζε φισλ ησλ επνρψλ ζε ζπκκεηνρέο, πίζσ απφ ηνλ Γηψξγν Καξαγθνχλε, έρνληαο ζπλνιηθά 120 (ζην 

δηάζηεκα 1994-2007). 

Τπήξμε ν αξρεγφο ηεο νκάδαο πνπ θαηέθηεζε ην Euro 2004 πνπ δηεμήρζε ζηελ Πνξηνγαιία, ζπκκεηέρνληαο σο 

βαζηθφο θαη γηα ελελήληα ιεπηά ζηνπο έμη αγψλεο πνπ έδσζε ε ειιεληθή νκάδα, ελψ αλαθεξχρζεθε θαη 

πνιπηηκφηεξνο πνδνζθαηξηζηήο ηεο δηνξγάλσζεο, ζηελ θνξπθαία ηνπ ζηηγκή κε ηε γαιαλφιεπθε θαλέια. Δ 

ηειεπηαία ηνπ ζπκκεηνρή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 22 Ώπγνχζηνπ2007, ζηνλ θηιηθφ αγψλα ζην γήπεδν ηεο 

Σνχκπαο κε αληίπαιν ηελ Εζπαλία, ζηνλ νπνίν ηηκήζεθε γηα ηελ πνιπεηή πξνζθνξά ηνπ ζηελ ειιεληθή εζληθή 

νκάδα. 

 

Ο Μίκεο Παπατσάλλνπ (γελλήζεθε ζηηο 25 Ννεκβξίνπ1942 ζηε Νέα Νηθνκήδεηα ηεο ΐέξνηαο) είλαη έλαο απφ 

ηνπο κεγαιχηεξνπο πνδνζθαηξηζηέο πνπ αλέδεημε ην ειιεληθφ πνδφζθαηξν. Ώγσλίζηεθε θπξίσο ζηελ ΏΒΚ. 

ε ζπιινγηθό επίπεδν 

Ο Μίκεο Παπατσάλλνπ μεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηνπ ζηελ νκάδα ηεο γελέηεηξάο ηνπ, ηε Νέα Γελεά Νηθνκήδεηαο. 

Σν 1961 πήξε κεηαγξαθή ζηελ ΏΒΚ έλαληη 140.000 δξαρκψλ. 

Με ηελ ΏΒΚ αγσλίζηεθε επί 18 ζπλερείο πεξηφδνπο θαη καδί ηεο γλψξηζε κεγάιεο δηαθξίζεηο. Καηέθηεζε 

πέληεπξσηαζιήκαηα Ώ  ́Βζληθήο (1963, 1968, 1971, 1978, 1979) θαη ηξία θχπειια Βιιάδαο (1964, 1966, 1978). 

Βπίζεο, αλαδείρζεθε δχν θνξέο πξψηνο ζθφξεξ (1964, 1966) θαη ήηαλ βαζηθφο ζπληειεζηήο ζε δχν 

εληππσζηαθέο πνξείεο ηεο νκάδαο ζηα επξσπατθά θχπειια, ην 1968-69 ζην θχπειιν Πξσηαζιεηξηψλ θαη ην 

1976-77 ζην θχπειιν ΟΤΒΦΏ. 

Σν 1979 ζηακάηεζε λα αγσλίδεηαη ζηελ Βιιάδα έπεηηα απφ 480 αγψλεο. Πέηπρε 233 γθνι, ξεθφξ γηα ηελ επνρή 

πνπ θαηέξξηςε ν ζπκπαίθηεο ηνπ Θσκάο Μαχξνο πνιιά ρξφληα αξγφηεξα. Μέρξη ζήκεξα θαηέρεη ηελ έθηε ζέζε 

ζε ζπκκεηνρέο θαη ηελ ηξίηε ζέζε ζηνπο ζθφξεξ ζηελ Ώ  ́Βζληθή. Βίλαη δε ζηελ πξψηε ζέζε ζηνπο ζθφξεξ κε 

ηελ ίδηα νκάδα. 

ηηο εζληθέο νκάδεο 

ηελ Βζληθή Βιιάδαο αγσλίζηεθε απφ ην 1963 έσο ην 1978, ζεκεηψλνληαο ξεθφξ ζπκκεηνρψλ (61) θαη 

ηεξκάησλ (21) γηα ηελ επνρή εθείλε. ήκεξα, θαηέρεη ηελ 5ε ζέζε ζηνλ πίλαθα ησλ ζθφξεξ φισλ ησλ επνρψλ κε 

ηελ εζληθή νκάδα. 
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O Γεκήηξεο αξαβάθνο (γελλήζεθε ζηε Νέα κχξλε ζηηο 29 Ενπιίνπ 1961) είλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

Έιιελεο πνδνζθαηξηζηέο. Παηέξαο ηνπ ήηαλ ν δηεζλήο πνδνζθαηξηζηήο ηνπ Παληψληνπ, Θαλάζεο αξαβάθνο. 

Καξηέξα 

Ο Αεκήηξεο αξαβάθνο ππήξμε πνδνζθαηξηζηήο κε εμαηξεηηθή ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ ηεο κπάιαο. Βίρε άξηζηε 

ηερληθή ζηηο δηεηζδχζεηο θαη αξθεηέο θνξέο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα αλαθνπεί κέζα ζηε κεγάιε πεξηνρή, κε 

ζπλέπεηα νη αληίπαινη ηνπ λα ππνπίπηνπλ ζε πέλαιηη. Χο εθηειεζηήο ζηεκέλσλ θάζεσλ ζεκείσζε κεγάιν 

αξηζκφ γθνι θαζψο ηα θάνπι πνπ εθηεινχζε κε ην δεμί ηνπ πφδη ζπρλά θαηέιεγαλ ζηελ αληίπαιε εζηία. Ο 

ηξφπνο πνπ αγσληδφηαλ βαζηδφηαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηρληδηνχ κεηά απφ θαιή θπθινθνξία ηεο κπάιαο ζην 

έδαθνο θαη επηηπρεκέλνπο ζπλδπαζκνχο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ αλαδήηεζε ηξφπνπο λα ζθνξάξεη κε 

θεθαιηέο. 

Παληώληνο (1977-1984) 

Ο Αεκήηξεο αξαβάθνο μεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηνπ απφ ηελ νκάδα ηνπΠαληψληνπ θαη ζηηο 26 Αεθεκβξίνπ 1977 

αγσλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζην πξσηάζιεκα ηεο Ώ  ́Βζληθήο.Παλαζελατθφο - Γηνπβέληνπο 1-0 

Δ πεξίνδνο 1987-88 ζεκαδεχηεθε απφ ηηο αμηφινγεο εκθαλίζεηο ηνπ Αεκήηξε αξαβάθνπ ζηνπο αγψλεο 

απέλαληη ζε ηζρπξνχο αληηπάινπο. ηηο 8 Ννεκβξίνπ ηνπ 1987 ν Παλαζελατθφοζεκείσζε 4 γθνι ζε βάξνο ηνπ 

Οιπκπηαθνχ επηθξαηψληαο κε 1-4 κε ζθφξεξ θαη ηνλ Αεκήηξε αξαβάθν. Γηα ην θχπειιν ΟΤΒΦΏ 

ζθνξάξνληαο απέλαληη ζηελ Οζέξ ηνπ Βξίθ Καληνλάεμαζθάιηζε ηελ πξφθξηζε ηνπ Παλαζελατθνχ ζηνλ 

επαλαιεπηηθφ αγψλα ηεο Γαιιίαο. ηνλ επφκελν γχξν ν αξαβάθνο έδσζε 2 απφ ηνπο πην αμηνκλεκφλεπηνπο 

αγψλεο ηεο θαξηέξαο ηνπ απέλαληη ζηε Γηνπβέληνπο. ηηο 21 Οθησβξίνπ ηνπ 1987 κε άξηζην ζνπη εθηφο ηεο 

κεγάιεο πεξηνρήο ζεκείσζε γθνι θαη έδσζε ηε λίθε ζηνλ Παλαζελατθφ κε 1-0. ηηο 4 Ννεκβξίνπ ηνπ1987 

άλνημε θαη πάιη ην ζθνξ απέλαληη ζηε Γηνπβέληνπο κεηά απφ πάζα ηνπ Υξήζηνπ Αεκφπνπινπ ν νπνίνο επίζεο 

ζθφξαξε, δίλνληαο ηελ πξφθξηζε ζηελ νκάδα ηνπ. ηνλ επφκελν γχξν ν Παλαζελατθφο βξέζεθε λα ράλεη κε 5-0 

απφ ηε Υφλβελη ζηελ Οπγγαξία. Ο αξαβάθνο δελ εγθαηέιεηςε ηελ πξνζπάζεηα θαη κείσζε κε 2 γθνι ηνπ ζε 5-

2 κε ζπλέπεηα ζηνλ επαλαιεπηηθφ αγψλα ν Παλαζελατθφο λα ληθήζεη κε 5-1 θαη λα πξνθξηζεί. ηνλ 

πξνεκηηειηθφ ηνπ ΟΤΒΦΏ ην γθνι ηνπ απέλαληη ζηελ Κιακπ Μπξηδ δελ ζηάζεθε αξθεηφ γηα λα πξνθξηζεί ν 

Παλαζελατθφο. Γηα ην θχπειιν Βιιάδαο ν αξαβάθνο ζεκείσζε 3 γθνι απέλαληη ζηελ πξσηαζιήηξηα Λάξηζα 

θαη έδσζε ηελ πξφθξηζε ζηνλ Παλαζελατθφ ζηνλ ηειηθφ ηεο δηνξγάλσζεο, φπνπ απέλαληη ζηνλ Οιπκπηαθφ ην 

δίδπκν αξαβάθνπ - Υξήζηνπ Αεκφπνπινπ ππήξμε θαη πάιη επηηπρεκέλν θαζψο κε 2 γθνι ηνπο ν 

Παλαζελατθφο δηεθδίθεζε ηνλ ηίηιν ζηα πέλαιηη, φπνπ επηβιήζεθε κε 4-3. 

Πξηλ μεθηλήζεη ε επφκελε πεξίνδνο 1988-89, ηνλ Ενχλην ηνπ 1988 ν ηφηε πξφεδξνο ηνπ Οιπκπηαθνχ, Γηψξγνο 

Κνζθσηάο, πξνζέθεξε ζηνλ αξαβάθν ην "εμσπξαγκαηηθφ" πνζφ γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα ησλ  600.000.000 

δξαρκψλ φκσο δελ θαηάθεξε λα ληχζεη ηνλ αζιεηή ζηα εξπζξφιεπθα. ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ν Αεκήηξεο 

αξαβάθνο αλαδείρζεθε θππειινχρνο Βιιάδαο κε ηνλ Παλαζελατθφ ζεκεηψλνληαο γθνι θαη ζηνλ ηειηθφ επί ηνπ 

Παλησλίνπ. 

Σελ πεξίνδν 1989-90 ν Παλαζελατθφο πξνρψξεζε ζηελ απφθηεζε ηνπ Κξηζηφθ ΐαδέρα ν νπνίνο έδεζε άςνγα 

κε ηνλ αξαβάθν θαη νη δπν ηνπο νδήγεζαλ ηνλ ζχιινγν ζηελ θαηάθηεζε ηνπ πξσηαζιήκαηνο. ηηο 25 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1990 ν αξαβάθνο αγσλίζηεθε γηα 3ε θνξά ζηελ θαξηέξα ηνπ ζε αγψλα πνπ ν Παλαζελατθφο 

ζεκείσζε 4 γθνι επί ηνπ Οιπκπηαθνχ, φηαλ επηθξάηεζε κε 3-4 κέζα ζην ζηάδην Καξατζθάθε κε ηνλ ίδην 

αξρεγφ. ηνλ εκηηειηθφ ηνπ θππέιινπ Βιιάδαο ν αξαβάθνο ζεκείσζε ραη ηξηθ απέλαληη ζηνλ Οιπκπηαθφ 

φκσο ην ηειηθφ ζθνξ 3-3 δελ ήηαλ αξθεηφ λα αλαηξέςεη ην 2-1 ηνπ πξψηνπ αγψλα. ην θχπειιν Κππειινχρσλ ν 
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αξαβάθνο ζεκείσζε έλα γθνι ζηε λίθε ηνπ Παλαζελατθνχ κε 3-2 επί ηεονπφλζη φκσο ζηνλ επαλαιεπηηθφ 

ρξεηάζηεθε λα ζθνξάξεη δχν θνξέο γηα λα ηζνθαξίζεη ζε 3-3 θαη λα δψζεη ηελ πξφθξηζε ζηελ νκάδα ηνπ. 

Σελ πεξίνδν 1990-91 ν αξαβάθνο κε ηνλ ΐαδέρα ζπλέζεζαλ ηελ θνξπθαία επηζεηηθή δπάδα ηνπ 

πξσηαζιήκαηνο θαζψο ν αξαβάθνο αλαδείρζεθε πξψηνο ζθφξεξ ηνπ Βιιεληθνχ πξσηαζιήκαηνο κε 23 γθνι 

θαη ν ΐαδέρα δεχηεξνο κε 18 γθνι. ΟΠαλαζελατθφο θαηέθηεζε έλα αθφκε ληακπι ηεξκαηίδνληαο πξψηνο κε 8 

βαζκνχο δηαθνξά ζην πξσηάζιεκα ελψ ζηέθζεθε θαη θππειινχρνο Βιιάδαο κε 10 γθνι ηνπ Αεκήηξε 

αξαβάθνπ. 

Δ επφκελε πεξίνδνο 1991-92 ήηαλ ε πην παξαγσγηθή ζε γθνι ζην πξσηάζιεκα γηα ηνλ Αεκήηξε αξαβάθν ν 

νπνίνο ζεκείσζε 24 γθνι θαη αλαδείρζεθε 2νο ζθφξεξ. ηηο 26 Εαλνπαξίνπ 1992 ν Παλαζελατθφο κε ηνπο 

αξαβάθν θαη ΐαδέρα λα ζεκεηψλνπλ γθνι, επηθξάηεζε κε 3-0 επί ηνπ Οιπκπηαθνχ. ηηο 9 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 

1992 κε 2 γθνι ηνπ αξαβάθνπ κέζα ζε 2 ιεπηά ν Παλαζελατθφο επηβιήζεθε κε 2-0 επί ηεο ΏΒΚ ε νπνία 

ζηέθζεθε πξσηαζιήηξηα. ην θχπειιν Βιιάδαο ζηνλ πξνεκηηειηθφ ην γθνι ηνπ αξαβάθνπ έδηλε ζθνξ 

πξφθξηζεο ζηνλ Παλαζελατθφ επί ηνπ Οιπκπηαθνχ έσο ην 90ν ιεπηφ, νπφηε ν Πξνηάζνθ ηζνθάξηζε ζε 1-1 θαη 

έδσζε ηελ πξφθξηζε ζηνπο εξπζξφιεπθνπο κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ εθηφο έδξαο γθνι, θαζψο ν πξψηνο αγψλαο 

είρε ιήμεη 0-0. ηελ Βπξψπε ν αξαβάθνο νδήγεζε ηνλ Παλαζελατθφ ζηνπο νκίινπο ηεο πξψηεο δηνξγάλσζεο 

ηνπ Σζάκπηνλο Ληγθ. ηνπο πξνθξηκαηηθνχο αγψλεο ελάληηα ζηελ Γθέηεκπνξγθ ζεκείσζε 3 απφ ηα 4 γθνι ηνπ 

Παλαζελατθνχ. Ο πξψηνο αγψλαο έιεμε ππέξ ηνπ Παλαζελατθνχ κε 2-0 κε ηνλ αξαβάθν λα αλνίγεη ην ζθνξ. 

ηε ξεβάλο φκσο ε Γθέηεκπνξγθ βξέζεθε λα πξνεγείηαη κε 2-0 ηζνθαξίδνληαο ην απνηέιεζκα ηνπ πξψηνπ 

αγψλα φκσο κε 2 γθνι ν αξαβάθνο ηζνθάξηζε ζε 2-2 θαη νδήγεζε ηνλ Παλαζελατθφ ζηηο 8 θαιχηεξεο νκάδεο 

ηεο Βπξψπεο. εκαληηθή ζηηγκή ππήξμε γηα ηνλ Αεκήηξε αξαβάθν ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε Μηθηή Κφζκνπ καδί 

κε ηνλ Ώπνζηνιάθε ην 1992 ζε αγψλα ηεο γηα δηακαξηπξία ιφγσ ηεο εηζβνιήο ζην Κνπβέηη. 

Σελ πεξίνδν 1992-93 ν αξαβάθνο αλαδείρζεθε θππειινχρνο Βιιάδαο κε ηνλ Παλαζελατθφ ελψ ζπκκεηείρε 

ζηνπο επξσπατθνχο αγψλεο ζηνπο νπνίνο ν Παλαζελατθφο ζεκείσζε ξεθφξ ηεξκάησλ ηφζν ζε έλαλ αγψλα φζν 

θαη ζην ζχλνιν ηεο δηπιήο αλακέηξεζεο κε ηελ Βιεθηξνπνχηεξε κε 10 γθνι ζηηο 2 λίθεο ηνπ 0-6 θαη 4-0, κε ηνλ 

ίδην λα ζεκεηψλεη ην έλα απφ απηά. 

Σελ πεξίνδν 1993-94 ν αξαβάθνο ζεκείσζε 15 γθνι ζε 25 ζπκκεηνρέο θαη ήηαλ δεχηεξνο ζθφξεξ ηνπ 

Παλαζελατθνχπίζσ απφ ηνλ ΐαδέρα πνπ κε 24 γθνι αλαδείρζεθε πξψηνο ζθφξεξ ζην πξσηάζιεκα, ελψ 

θαηέθηεζε γηα 6ε θνξά ζηελ θαξηέξα ηνπ κε ηνλ Παλαζελατθφ ην θχπειιν Βιιάδαο. ηηο 2 Ννεκβξίνπ 1993 ν 

αξαβάθνο αγσλίζηεθε γηα ηειεπηαία θνξά ζηελ θαξηέξα ηνπ κε ηνλ Παλαζελατθφ ζε αγψλα επξσπατθήο 

δηνξγάλσζεο ζηελ εθηφο έδξαο λίθε απέλαληη ζηε Μπάγεξ Λεβεξθνχδελ κε 1-2, αλνίγνληαο ην ζθνξ ζην 6ν 

ιεπηφ. 

ΑΔΚ (1994-1996) 

Σν ζπκβφιαηφ ηνπ δελ αλαλεψζεθε θαη ην θαινθαίξη ηνπ 1994 ν αξαβάθνο εγθαηέιεηςε ηνλ Παλαζελατθφ, ζε 

ειηθία 33 εηψλ, κε πξννξηζκφ ηελ ΏΒΚ. ηηο 10 Ώπγνχζηνπ ηνπ 1994 αγσλίζηεθε ζηνλ πξψην ηνπ επίζεκν 

αγψλα κε ηελ ΏΒΚ ν νπνίνο ππήξμε έλαο απφ ηνπο πην αμηνκλεκφλεπηνπο κε ηε θαλέια ηεο. Δ ΏΒΚ αγσλίζηεθε 

απέλαληη ζηνπο Ρέηληδεξο Γιαζθψβεοδηεθδηθψληαο ηελ πξφθξηζε ζηνπο νκίινπο ηνπ Σζάκπηνλο Ληγθ γηα πξψηε 

θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο. Ο Αεκήηξεο αξαβάθνο κε 2 γθνι ζηνλ πξψην αγψλα έδσζε ηε λίθε κε 2-0 θαη 

νπζηαζηηθά ηελ πξφθξηζε ζηελ ΏΒΚ πνπ επηθξάηεζε θαη ζηνλ επαλαιεπηηθφ. Δ παξνπζία ηνπ ζην ειιεληθφ 

πξσηάζιεκα ήηαλ εμίζνπ ηθαλνπνηεηηθή θαζψο αλαδείρζεθε δεχηεξνο ζθφξεξ ηεο δηνξγάλσζεο κε 21 γθνι. Σελ 

1 Ώπξηιίνπ ηνπ 1995 ζθφξαξε γηα ηειεπηαία θνξά ζηελ θαξηέξα ηνπ ζε ληέξκπη φηαλ άλνημε ην ζθνξ ζηελ 

αλακέηξεζε κε ηνλ Οιπκπηαθφ. 
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Σελ επφκελε πεξίνδν 1995-96 αγσλίζηεθε κε ηελ ΏΒΚ 17 θνξέο θαη ζεκείσζε 2 γθνι. Ώλαδείρζεθε επίζεο 

θππειινχρνο Βιιάδαο γηα 8ε θνξά ζηελ θαξηέξα ηνπ. ην ηέινο ηεο ρξνληάο ε ΏΒΚ ζεβφκελε ηελ πξνζθνξά 

ηνπ ηνλ απνδέζκεπζε ιχλνληαο ην ζπκβφιαηφ ηνπ θνηλή ζπλαηλέζεη. 

Παλαζελατθόο (1997-1998) 

Σελ πεξίνδν 1997-98 κεηά απφ έλα έηνο απνπζίαο απφ ηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο επέζηξεςε ζηνλ Παλαζελατθφ 

γηα λα θιείζεη ηελ θαξηέξα ηνπ θνξψληαο ηε θαλέια ηνπ. Ώγσλίζηεθε ζε 2 αγψλεο ηνπ ειιεληθνχ 

πξσηαζιήκαηνο. 

ηηο εζληθέο νκάδεο 

Ο Αεκήηξεο αξαβάθνο ππήξμε βαζηθφηαην ζηέιερνο ηεο εζληθήο Βιιάδαο, κε ηελ νπνία αγσλίζηεθε ην 

δηάζηεκα 1982-1994. Βίλαη ηέηαξηνο ζθφξεξ ζηελ ηζηνξία ηεο εζληθήο κε 22 γθνι ζε 78 ζπκκεηνρέο. 

πκκεηείρε ζηελ νκάδα πνπ δηεθδίθεζε ηελ πξφθξηζε γηα ην Euro 1988 θαη ζπλέβαιε ζηε κεγάιε επηηπρία ηεο 

πξφθξηζεο ζην Παγθφζκην Κχπειιν ηεο Ώκεξηθήο ην 1994. 

 

Ο Βαζίιεο Σζηάξηαο (γελλήζεθε ζηηο 12 Ννεκβξίνπ ηνπ 1972 ζηελΏιεμάλδξεηα Δκαζίαο) είλαη Έιιελαο 

παιαίκαρνο δηεζλήο πνδνζθαηξηζηήο, πνπ αγσληδφηαλ σο κεζνεπηζεηηθφο. 

Καξηέξα 

ε ζπιινγηθό επίπεδν 

Ξεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηνπ απφ ηε Νάνπζα θαη μερψξηζε γξήγνξα γηα ηελ άξηηα ηερληθή ηνπ. Σνλ Αεθέκβξην ηνπ 

1992 ηνλ απέθηεζε ε ΏΒΚ ηνπΝηνχζαλ Μπάγεβηηο. 

Ο ΐαζίιεο Σζηάξηαο εμειίρζεθε ζε θνξπθαίν επηζεηηθφ κέζν. Σελ πεξίνδν 1995-96 έθαλε ηηο θαιχηεξεο 

εκθαλίζεηο ηεο θαξηέξαο ηνπ, θαηέθηεζε ηνΚχπειιν κε ηελ ΏΒΚ ζεκεηψλνληαο ραη ηξηθ ζηνλ ηειηθφ, ελψ 

παξάιιεια αλαδείρζεθε πξψηνο ζθφξεξ ηνπ πξσηαζιήκαηνο. 

Σν θαινθαίξη ηνπ 1996 δέρζεθε ηελ πξφηαζε ηεο εβίιιεο θαη κεηαθφκηζε ζην ηζπαληθφ πξσηάζιεκα. Φφξεζε 

ηε θαλέια ηεο νκάδαο ηεοΏλδαινπζίαο γηα ηέζζεξα ρξφληα θαη ην 2000 απνθάζηζε λα επαλαπαηξηζηεί θαη λα 

επηζηξέςεη ζηελ ΏΒΚ. Ώγσλίζηεθε ζηελ Έλσζε κέρξη ην 2004 έρνληαο πνιχ θαιή ζπλεξγαζία κε ηνλ Νηέκε 

ΝηθνιαΎδε. 

Δ θαξηέξα ηνπ κεηά ην Euro 2004 αθνινχζεζε θζίλνπζα πνξεία. Πέξαζε έλα εμάκελν ζηε Γεξκαλία κε ηελ 

Κνισλία θαη έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα κε ηνλ Βζληθφ Πεηξαηψο. 

ηελ A' Βζληθή είρε 195 ζπκκεηνρέο κε 80 ηέξκαηα, ζηνπο αγψλεο Κππέιινπ 24 ζπκκεηνρέο κε 12 ηέξκαηα θαη 

ζηελ Βπξψπε 49 ζπκκεηνρέο κε 10 ηέξκαηα. πλνιηθά ν ΐαζίιεο Σζηάξηαο καδί κε ηελ παξνπζία ηνπ ζην 

εμσηεξηθφ ζπκκεηείρε ζε 434 αγψλεο πξσηαζιήκαηνο ζθνξάξνληαο 148 ηέξκαηα θαη αμηνζεκείσην είλαη πσο 

δελ απνβιήζεθε πνηέ ζηελ θαξηέξα ηνπ. 

ηηο εζληθέο νκάδεο 

Σν ληεκπνχην ηνπ κε ηελ Βιιάδα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 27 Ώπξηιίνπ 1994 ζηνλ εληφο έδξαο θηιηθφ αγψλα 

πξνεηνηκαζίαο γηα ην Μνπληηάι 1994 ελαληίνλ ηεο ανπδηθήο Ώξαβίαο (5-1). Παξά ην γεγνλφο φηη ν ηφηε 

ηερληθφο ηεο Βιιάδαο Ώιθέηαο Παλαγνχιηαο ηνλ είρε θαιέζεη ζηα θηιηθά πξνεηνηκαζίαο, δελ ηνλ επέιεμε ηειηθά 

ζηελ απνζηνιή πνπ ηαμίδεςε ζηηο ΔΠΏ, πξνηηκψληαο παίθηεο κε κεγαιχηεξε εκπεηξία. 
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Αέθα ρξφληα αξγφηεξα φκσο, γλψξηζε ηε κεγαιχηεξε επηηπρία κε ηε γαιαλφιεπθε θαλέια, ζπκκεηέρνληαο ζηελ 

απνζηνιή ηεο Βιιάδαο γηα ην Euro 2004 ζηελ Πνξηνγαιία, θαηά ην νπνίν ν Σζηάξηαο έθηαζε καδί κε ην 

ζπγθξφηεκα ηνπ ην Ρεράγθειζηελ θνξπθή ηεο Βπξψπεο. Μεξηθνχο κήλεο λσξίηεξα, ζηνλ ηειεπηαίν αγψλα ηεο 

πξνθξηκαηηθήο θάζεο ηεο δηνξγάλσζεο, ήηαλ ν ζθφξεξ ηνπ κνλαδηθνχ ηέξκαηνο ηεο Βιιάδαο επί ηεο ΐφξεηαο 

Εξιαλδίαο (1-0), νδεγψληαο ηελ ζηε λίθε πνπ ηεο ράξηζε θαη ηελ πξφθξηζε γηα ηα ηειηθά. 

Παξφηη ζηα γήπεδα ηεο Πνξηνγαιίαο δελ είρε αξθεηφ ρξφλν ζπκκεηνρήο, ζηηο ηέζζεξηο ζπλνιηθά θνξέο πνπ 

αγσλίζηεθε ήηαλ νπζηαζηηθφο θαη απνηειεζκαηηθφο φπνηε ρξεηάζηεθε. Ώπφ δηθή ηνπ άξηζηε καθξηλή 

κεηαβίβαζε ν Άγγεινο Υαξηζηέαοηζνθάξηζε ηελ Εζπαλία ζηε θάζε ησλ νκίισλ θαη νπζηαζηηθά έδσζε ζηελ 

Βιιάδα ηελ πξφθξηζε γηα ηα πξνεκηηειηθά, παξά ηελ ήηηα απφ ηε Ρσζία. ηνλ εκηηειηθφ απέλαληη ζηελ Σζερία 

ήηαλ απηφο πνπ εθηέιεζε ην θφξλεξ ζην 105ν ιεπηφ ηεο παξάηαζεο θαη ν Σξαταλφο Αέιιαο κε θεθαιηά έζηεηιε 

ηελ Βιιάδα ζηνλ ηειηθφ ηεο δηνξγάλσζεο. 

Σν 2005 ζπκκεηείρε ζην Κχπειιν πλνκνζπνλδηψλ πνπ δηεμήρζε ζηε Γεξκαλία. Με ηελ Βιιάδα αγσλίζηεθε 

επί κία δσδεθαεηία (1994-2005), έρνληαο ζπλνιηθά 70 ζπκκεηνρέο θαη 12 ηέξκαηα. Μηθξφηεξνο ππήξμε δηεζλήο 

κε ηηο εζληθέο νκάδεο Παίδσλ (1987), Νέσλ (1989-1990) θαη Βιπίδσλ (1991-1992). 

 

Ο Θεκηζηνθιήο (Ντέμης) Νηθνιαΐδεο είλαη Έιιελαο πξψελ δηεζλήο πνδνζθαηξηζηήο θαη πξψελ πξφεδξνο ηεο 

ΏΒΚ. Γελλήζεθε ζηηο 17 επηεκβξίνπ ηνπ 1973 ζην Γθίζελ ηεο Γεξκαλίαο. Θεσξείηαη σο έλαο απφ ηνπο 

θαιχηεξνπο Έιιελεο πνδνζθαηξηζηέο, θαζψο ζπλδχαδε άςνγε ηερληθή θαηάξηηζε θαη ηαρχηεηα, ελψ παξφιν πνπ 

δελ ήηαλ πνιχ ςειφο είρε έθεζε ζην ζθνξάξηζκα κε ην θεθάιη θαη θεκηδφηαλ γηα ηε δχλακή ηνπ. Ώγσληδφκελνο 

ζηελ θνξπθή ηεο επίζεζεο ζεκείσζε πνιιά θαη ζπνπδαία γθνι γηα ηηο νκάδεο πνπ αγσλίζηεθε αιιά θαη γηα ηελ 

εζληθή Βιιάδαο. Κνξπθαία ζηηγκή ηεο θαξηέξαο ηνπ ήηαλ ην 2004, φηαλ θαηέθηεζε κε ηελ εζληθή Βιιάδαοην 

Βπξσπατθφ Πξσηάζιεκα ζηελ Πνξηνγαιία. 

πιινγηθή θαξηέξα 

Δζληθόο Αιεμαλδξνύπνιεο 

Έρνληαο θαηαγσγή απφ ηελ Ώιεμαλδξνχπνιε έθαλε απφ κηθξή ειηθία ηα πξψηα ηνπ πνδνζθαηξηθά βήκαηα ζηνλ 

ηνπηθφΒζληθφ. Σελ πεξίνδν 1991-92 πνπ ν ζχιινγνο πξνβηβάζηεθε ζηελ Γ' Βζληθή, έθαλε θαη ν ΝηθνιαΎδεο ην 

άικα ζηελ πξψηε νκάδα. Σελ επφκελε πεξίνδν (1992-93) θαζηεξψζεθε σο βαζηθφο, ζθνξάξνληαο 7 γθνι ζε 30 

αγψλεο, ελψ ηελ επφκελε ρξνληά εληππσζίαζε απφ λσξίο ζεκεηψλνληαο 7 γθνι ζε 9 αγψλεο, πξνζειθχνληαο ην 

ελδηαθέξνλ πνιιψλ νκάδσλ. 

Απόιισλ κύξλεο 

ηε κέζε ηεο πεξηφδνπ 1993-94, ν Ώπφιισλ κχξλεο (ηφηε Ώπφιισλ Ώζελψλ) πξαγκαηνπνίεζε ηε κεηαθίλεζε 

ηνπ λεαξνχ ΝηθνιαΎδε απφ ηελ Ώιεμαλδξνχπνιε ζηνλ ζχιινγν ηεο Ώζήλαο. Γξήγνξα πήξε ζέζε βαζηθνχ θαη 

αλέιαβε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ νκάδα. Ώλαδείρζεθε ηξίηνο ζθφξεξ κε 17 γθνι ηελ πεξίνδν 1994-95, πίζσ 

απφ Κξηζηφθ ΐαδέρα (29) θαη Αεκήηξε αξαβάθν (21), κε ηνλ Ώπφιισλα λα ηεξκαηίδεη ηέηαξηνο, επίδνζε πνπ 

ζεσξήζεθε εμσπξαγκαηηθή γηα ηα δεδνκέλα ηεο νκάδαο. Σελ επφκελε ρξνληά (1995-96), ζεκείσζε έλα γθνι 

ιηγφηεξν (16) ζην πξσηάζιεκα, ε νκάδα ηνπ δελ ηα πήγε ην ίδην θαιά ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, 

έθηαζε φκσο ζηνλ ηειηθφ ηνπ Κππέιινπ θφληξα ζηελ ΏΒΚ, φπνπ γλψξηζε ηε ζπληξηβή κε 7-1. 

ΑΔΚ 

Μεηά απφ έλα κεγάιν "ζίξηαι" πνπ δηήξθεζε δχν θαινθαηξηλέο κεηαγξαθηθέο πεξηφδνπο, ν ΝηθνιαΎδεο 

ππέγξαςε ηειηθά ζπκβφιαην ζηελ ΏΒΚ, παξά ηηο αζθπθηηθέο πηέζεηο πνπ ππήξμαλ ψζηε λα απνδερζεί ηελ 
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πξφηαζε απφ ηνλ Οιπκπηαθφ. Ο ίδηνο έρεη δειψζεη φηη απφ ην θαινθαίξη ηνπ 1995 ήζειε λα πάεη ζηελ νκάδα 

πνπ αγαπάεη (ηελ ΏΒΚ) θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ήηαλ επεξεαζκέλνο θαηά ηελ ηειεπηαία ηνπ ρξνληά ζηνλ 

Ώπφιισλα. Σν επφκελν θαινθαίξη (ηνπ 1996) θη ελψ νη δηνηθήζεηο Οιπκπηαθνχ θαη Ώπφιισλα ηα είραλ βξεη ζε 

φια, ν λεαξφο ηφηε επηζεηηθφο δελ ζπκθψλεζε, εκκέλνληαο ζηελ πξνζσπηθή ηνπ επηζπκία λα κεηαγξαθεί ζηελ 

ΏΒΚ θαη ηειηθά ηα θαηάθεξε. 

Βθεί ζεκείσζε ζεκαληηθά θαη ζπνπδαία γθνι, ελψ έγηλε ε "ζεκαία" ησλ νπαδψλ ηεο νκάδαο πνπ ηνλ ιάηξεςαλ. 

Ώλαδείρζεθε πξψηνο ζθφξεξ ηελ πεξίνδν 1998-99 κε 22 γθνι, αιιά δελ θαηάθεξε πνηέ λα παλεγπξίζεη θάπνην 

πξσηάζιεκα. Καηέθηεζε ην νχπεξ Καπ ηνπ 1996 θαη ην Κχπειιν ηηο ρξνληέο 1997, 2000 θαη 2002. Σν 2002 ε 

ΏΒΚ ηεξκάηηζε πξψηε ζε ηζνβαζκία κε ηνλ Οιπκπηαθφ, ν νπνίνο ππεξηεξνχζε φκσο θαη αλαδείρζεθε 

πξσηαζιεηήο. Σελ ίδηα ρξνληά, ζηνλ ηειηθφ Κππέιινπ κε ηνλΕσληθφ ζεκείσζε γθνι κε ην ρέξη, ην νπνίν ν ίδηνο 

ππέδεημε ζηνλ δηαηηεηή, πνπ δελ ην είρε αληηιεθζεί, ψζηε λα ην αθπξψζεη. Γηα ηνλ ιφγν απηφ βξαβεχηεθε κε ην 

βξαβείν Fair Play απφ ηε Αηεζλή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία (FIFA). 

Κάζε θαινθαίξη ην φλνκά ηνπ ήηαλ ζηε ιίζηα ησλ κεηαγξαθηθψλ ζηφρσλ πνιιψλ επξσπατθψλ νκάδσλ, ελψ ε 

βειγηθήΆληεξιερη είρε ζπκθσλήζεη ην 2000 κε ηελ ΏΒΚ γηα ηε κεηαγξαθή ηνπ, αιιά ν ίδηνο αξλήζεθε ηελ 

πξνζθνξά θαη έκεηλε ζηελ Βιιάδα. 

Με ηελ έιεπζε ηνπ Μάθε Φσκηάδε ζηελ πξνεδξία ηεο ΏΒΚ, ην 2001, άξρηζαλ ηα πξνβιήκαηα γηα ηνλ Νηέκε 

ΝηθνιαΎδε, ν νπνίνο θαηεγφξεζε ηνλ ηφηε πξφεδξν ηεο νκάδαο γηα απάηεο, "καχξα ρξήκαηα" θαη εθβηαζκνχο 

θαη ελ κέξεη θαηάθεξε λα βξεη ην δίθην ηνπ, φκσο γηα ηελ ΏΒΚ ήηαλ αξγά, θαζψο αληηκεηψπηδε ζνβαξά 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Σν ζπκβφιαηφ ηνπ κε ηελ Έλσζε έιεμε ην θαινθαίξη ηνπ 2003 θαη δελ αλαλεψζεθε.  

Αηιέηηθν Μαδξίηεο 

Γηα πξψηε θνξά ζηελ θαξηέξα ηνπ, ν Νηέκεο ΝηθνιαΎδεο, έθπγε απφ ηελ Βιιάδα γηα ην εμσηεξηθφ, φηαλ έκεηλε 

ειεχζεξνο απφ ηελ ΏΒΚ. Έθηαζε θνληά ζηε κεηαγξαθή ηνπ ζηε γαιιηθή Παξί ελ Γεξκέλ, αιιά ηειηθά 

πξνηίκεζε ηελ ηζπαληθή Ώηιέηηθν Μαδξίηεο, φπνπ ππέγξαςε ζπκβφιαην ελφο έηνπο. ε κηα ρξνληά γεκάηε 

ηξαπκαηηζκνχο, θαηάθεξε λα θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ θαη λα εληππσζηάζεη κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ ηνπο 

απαηηεηηθνχο Εζπαλνχο. εκείσζε 6 γθνι ζε 22 ζπκκεηνρέο ζην πξσηάζιεκα, αγσληδφκελνο θπξίσο σο 

επηζεηηθφ δίδπκν κε ηνλ λεαξφ θαη αλεξρφκελν ηφηε, αιιά κεηέπεηηα δηάζεκν δηεζλή Εζπαλφ θνξ Φεξλάλην 

Σφξξεο.  

ην ηέινο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ ε Ώηιέηηθν ηνπ έθαλε πξνζθνξά γηα αλαλέσζε ζπκβνιαίνπ, ψζηε λα 

παξακείλεη ζηελ νκάδα, αιιά ν ΝηθνιαΎδεο είρε πάξεη ηελ απφθαζή ηνπ λα λα απνζπξζεί ιφγσ ρξφληνπ 

πξνβιήκαηνο ζηε κέζε, φπνπ είρε ήδε ρεηξνπξγεζεί, αιιά θπξίσο γηα λα βνεζήζεη ηελ αγαπεκέλε ηνπ νκάδα, 

ηελ ΏΒΚ, λα βγεη απφ ηελ θξίζε, γηλφκελνο ελ ηέιεη πξφεδξφο ηεο. 

Γηεζλήο θαξηέξα 

Σν ληεκπνχην ηνπ ζηελ εζληθή Βιιάδαο ην έθαλε ην 1995 θαη ηειεπηαίνο ηνπ αγψλαο ήηαλ ζην Euro 2004, ζηνλ 

πξνεκηηειηθφ θφληξα ζηελ Γαιιία, φπνπ ηειηθά ε Βιιάδα θαηέθηεζε ην ηξφπαην. Ώγσλίζηεθε ζπλνιηθά 54 

θνξέο κε ηε γαιαλφιεπθε θαλέια θαη πέηπρε 17 γθνι, γεγνλφο πνπ ηνλ θαηαηάζζεη 7ν ζθφξεξ φισλ ησλ 

επνρψλ. 

 

Ο Θσκάο Μαύξνο γελλήζεθε ζηελ ΚαιιηζέαΏηηηθήοζηηο 31 ΜαΎνπ1954, είλαηΈιιελαοπξψελ δηεζλήο 

πνδνζθαηξηζηήο θαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζθφξεξ πνπ αλέδεημε ε Βιιάδα. 
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ε ζπιινγηθό επίπεδν 

Ξεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηνπ ζε ειηθία 16 εηψλ ην 1970 κε ηελ νκάδα ηνπΠαλησλίνπ. Ώπφ πνιχ λσξίο 
θαλέξσζε ηε κεγάιε ηνπ αμία θαη έηζη ην 1976 εΏΒΚ ηνλ απέθηεζε ζηελ νκάδα ηεο. 

Σελ πξψηε ηνπ ρξνληά κε ηελ ΏΒΚ έθηαζε ζηνλ εκηηειηθφ ηνπ θππέιινπ ΟΤΒΦΏ. Σηο ρξνληέο 1978, 

1979 ν Θσκάο Μαχξνο θέξδηζε ην πξσηάζιεκα κε ηελ ΏΒΚ θαη ην 1978 θαη 1983 ην θχπειιν, ζηε 
ζπνπδαία εθείλε ηελ πεξίνδν νκάδα ησλ "θηηξηλφκαπξσλ", φπνπ ζπκπαίθηεο ηνπ ππήξμαλ, κεηαμχ 
άιισλ, νηΜίκεο Παπατσάλλνπ, Υξήζηνο Ώξδίδνγινπ θαη Νηνχζαλ Μπάγεβηηο. 

Σν 1987, έπεηηα απφ έληεθα ρξφληα παξνπζίαο ζηελ "Έλσζε", επέζηξεςε ζηνλ Παληψλην. Σν 1990, ζε 
ειηθία 36 εηψλ, αλαδείρζεθε πξψηνο ζθφξεξ ηνππξσηαζιήκαηνο, γηα ηέηαξηε θνξά ζπλνιηθά ζηελ 

θαξηέξα ηνπ, κε 22 ηέξκαηα.  

ηηο 14 Ννεκβξίνπ 1993 ηεξκάηηζε επηζήκσο ηελ θαξηέξα ηνπ ζηνλ θηιηθφ αγψλα πνπ δηεμήρζε πξνο 
ηηκήλ ηνπ κεηαμχ ηεο ΏΒΚ θαη ηεο Βζληθήο Βιιάδαο(4-2). Ο Μαχξνο αγσλίζηεθε θαη κε ηηο δχν 
νκάδεο, ζεκεηψλνληαο ζπλνιηθά ηξία ηέξκαηα.  

ηηο εζληθέο νκάδεο 

Σν ληεκπνχην ηνπ κε ηελ εζληθή νκάδα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ1972 ζηνλ εληφο 
έδξαο θηιηθφ αγψλα ελαληίνλ ηεοΟιιαλδίαο θη ελψ δελ είρε ζπκπιεξψζεη αθφκε ηα 18 ηνπ ρξφληα. Με 
ηε γαιαλφιεπθε θαλέια είρε 36 εκθαλίζεηο ζθνξάξνληαο 11 ηέξκαηα. Ήηαλ κέινο ηεο νκάδαο πνπ 

αγσλίζηεθε ζην Euro 1980 πνπ δηεμήρζε ζηελ Εηαιία, αγσληδφκελνο θαη ζηνπο ηξεηο αγψλεο. 

Δκβιεκαηηθέο κνξθέο ηνπ Διιεληθνύ ζηίβνπ 

ΠΤΡΟ ΛΟΤΔ 

Ο πύξνο (ή ππξίδσλ) Λνύεο (12 Εαλνπαξίνπ 1873 – 26 Μαξηίνπ 1940) ήηαλ Έιιελαο καξαζσλνδξφκνο 

ζηνπο Οιπκπηαθνχο Ώγψλεο ηνπ 1896 θαη εζληθφο ήξσαο. 

Γελλήζεθε ζην Μαξνχζη απφ θησρή αγξνηηθή νηθνγέλεηα. Ο παηέξαο ηνπ ήηαλ λεξνπιάο ηφηε πνπ αθφκα δελ 

ππήξρε θεληξηθή χδξεπζε θαη ν πχξνο ηνλ βνεζνχζε θνπβαιψληαο ην λεξφ. 

ηαλ απνθαζίζηεθε λα αλαβηψζνπλ ηνπο Οιπκπηαθνχο Ώγψλεο ην 1894, άξρηζαλ νη πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ 

δηνξγάλσζε ησλ πξψησλ ζχγρξνλσλ Οιπκπηαθψλ Ώγψλσλ ζηελ Ώζήλα. Έλα απφ ηα αγσλίζκαηα ήηαλ ν 

καξαζψληνο, άζιεκα πνπ δελ είρε δηνξγαλσζεί πνηέ κέρξη ηφηε. Δ πξφηαζε είρε γίλεη απφ ηνλ Γάιιν Μηζέι 

Μπξεάι, ν νπνίνο είρε εκπλεπζηεί απφ ηνλ άζιν ηνπ αγγειηνθφξνπ Φεηδηππίδε, πνπ είρε δηαλχζεη ηελ απφζηαζε 

μεθηλψληαο απφ ηελ πφιε ηνπ Μαξαζψλα κέρξη ζηελ Ώζήλα γηα λα αλαγγείιεη ηελ λίθε ησλ Ώζελαίσλ ζηε κάρε 

ηνπ Μαξαζψλα. 

Οη Έιιελεο ήηαλ θαηελζνπζηαζκέλνη γηα ην λέν άζιεκα θαη απνθάζηζαλ λα νξγαλψζνπλ πξνθαηαξθηηθνχο 

αγψλεο γηα ηνπο Έιιελεο αζιεηέο πνπ ζα ήηαλ λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή. Αηνξγαλσηήο ησλ πξνθαηαξθηηθψλ 

ήηαλ ν ζπληαγκαηάξρεο ηνπ ζηξαηνχ,Παπαδηακαληφπνπινο, ν νπνίνο ήηαλ δηνηθεηήο ηνπ Λνχε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ ζεηείαο (1893-1895). Ο πξψηνο πξνθαηαξθηηθφο, πνπ ήηαλ ζπγρξφλσο θαη ν 

πξψηνο Μαξαζψληνο αγψλαο, δηνξγαλψζεθε ζηηο 22 Μαξηίνπ. Νηθεηήο ήηαλ ν Υαξίιανο ΐαζηιάθνο κε 3 ψξεο, 

18 ιεπηά. Ο Λνχεο ζπκκεηείρε ζηνπο δεχηεξνπο πξνθαηαξθηηθνχο, δχν εβδνκάδεο αξγφηεξα. Ο 

Παπαδηακαληφπνπινο πνπ ζπκφηαλ ηνλ Λνχε γηα ηελ αληνρή ηνπ ζην ηξέμηκν, ηνλ είρε πείζεη λα δειψζεη 

ζπκκεηνρή, θαη ν Λνχεο δηέζρηζε ηελ ηειηθή γξακκή ζηελ πέκπηε ζέζε, πίζσ απφ ην ληθεηή Αεκήηξην 

Αειεγηάλλε. 

ηηο 10 Ώπξηιίνπ (ή ζηηο 29 Μαξηίνπ ζχκθσλα κε ην Ενπιηαλφ εκεξνιφγην πνπ ήηαλ ηφηε ζε ρξήζε ζηελ 

Βιιάδα), ν Μαξαζψληνο ήηαλ λα πξαγκαηνπνηεζεί. 
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Δ είζνδνο ηνπ Λνχε ζην νιπκπηαθφ ζηάδην,ζπλνδεπφκελνο ζηα ηειεπηαία κέηξα απφ ηνλ πξίγθεπα 

Κσλζηαληίλν. 

Ο Παπαδηακαληφπνπινο έδσζε ην ζήκα εθθίλεζεο ζηνλ Μαξαζψλα. Αεθαηξείο δξνκείο απφ ηελ Βιιάδα θαη 

ηέζζεξηο αζιεηέο απφ άιια έζλε έιαβαλ κέξνο. Ο Γάιινο Ώικπέλ Λεξκηδηφ (Albin Lermusiaux) πνπ είρε πάξεη 

θαη ράιθηλν ζηα 1500 κέηξα κπήθε λσξίο κπξνζηά θαη πξνεγείην. ην Πηθέξκη ν Λνχεο ζηακάηεζε ζε έλα 

θαθελείν θαη δήηεζε λα πηεη έλα πνηήξη θξαζί, ιέγνληαο φηη ζα ηνπο θηάζεη θαη ζα ηνπο πξνζπεξάζεη φινπο πξηλ 

απφ ην ηέινο. 

Μεηά ην 32ν ρηιηφκεηξν, ν Λεξκηδηφ θαηέξξεπζε απφ ηελ εμάληιεζε. Σν πξνβάδηζκα αλέιαβε ηψξα ν 

Ώπζηξαιφο Σέληη Φιαθπνπ πξσηχηεξα είρε πάξεη κεηάιιην ζηα 800 θαη 1500 κέηξα. Ο Λνχεο άξρηζε λα 

ειαηηψλεη ηελ απφζηαζε, κέρξη πνπ θαη ν Ώπζηξαιφο, πνπ δελ ήηαλ ζπλεζηζκέλνο ζηηο κεγάιεο απνζηάζεηο, 

θαηέξξεπζε κεξηθά ρηιηφκεηξα αξγφηεξα, αθήλνληαο ην ηειηθφ πξνβάδηζκα ζηνλ Λνχε. 

Βλ ησ κεηαμχ, ζην ζηάδην, ε αηκφζθαηξα ήηαλ ηεηακέλε, εηδηθά φηαλ έλαο αγγειηνθφξνο κε ην πνδήιαην είρε 

βηαζηεί λα θέξεη ηελ είδεζε φηη ν Ώπζηξαιφο πξνεγείην. Ξαθληθά έθηαζε θαη έλαο άιινο αγγειηνθφξνο πνπ ηνλ 

είρε ζηείιεη θάπνηνο αζηπλφκνο κφιηο ν Λνχεο κπήθε κπξνζηά, θαη αλήγγεηιε φηη έλαο Έιιελαο ήηαλ πξψηνο 

ζηνλ αγψλα δξφκνπ. Οη ρηιηάδεο ζεαηέο άξρηζαλ λα παλεγπξίδνπλ θαη λα ηνλ παξνηξχλνπλ θσλάδνληαο « 

Έιιελ, Έιιελ ! » 

 

Πηλαθίδα ζην Μαξνχζη 

Ο Λνχεο κπήθε ζην ζηάδην, φπνπ ηνλ ππνδέρηεθε ν ιαφο καδί κε δπν πξίγθηπεο, ηνλ θαηνπηλφ δηάδνρν ηνπ 

ζξφλνπ Κσλζηαληίλν θαη ηνλ πξίγθηπα Γεψξγην θαη ηνλ θεξλάγαλε θξαζί, γάια, κπχξα, απγά παζραιηλά, 

πνξηνθαιάδα θαη άιια δψξα. Πνιινί ηνπ έηαδαλ απφ θνζκήκαηα σο ηδάκπα μχξηζκα ζην θνπξείν γηα πάληα. 
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Αελ μέξνπκε αλ ηειηθά ηα πήξε φια απηά ηα δψξα. Ο βαζηιηάο Γεψξγηνο ξψηεζε ηνλ Λνχε ηη δψξν ζα ήζειε λα 

ηνπ πξνζθέξεη, θαη εθείλνο ηνπ απάληεζε : « Έλα γατδνπξάθη λα κε βνεζάεη λα θνπβαιάσ ην λεξφ. » 

Ο Λνχεο έηξεμε ηνλ καξαζψλην ζε ρξφλν 2 ψξεο, 58 ιεπηά θαη 50 δεχηεξα. Μεηά ηνπο Οιπκπηαθνχο γχξηζε ζην 

ρσξηφ ηνπ θαη δελ πήξε κέξνο ζε θαλέλαλ άιιν αγψλα δξφκνπ. Έδεζε κηα δσή ήξεκε, εξγαδφκελνο σο αγξφηεο, 

θαη αξγφηεξα σο ηνπηθφο αζηπλνκηθφο. 

Μεηά ηνπο Οιπκπηαθνχο 

 

Ο πχξνο Λνχεο ζηνποΟιπκπηαθνχο Ώγψλεο ηνπ 1936 ζηνΐεξνιίλν. 

Σν 1926, ν Λνχεο θαηεγνξήζεθε γηα πιαζηνγξάθεζε ζηξαηησηηθψλ εγγξάθσλ θαη κπήθε ζηε θπιαθή. Μεηά 

απφ έλα ρξφλν θαη παξαπάλσ ζηε θπιαθή, αζσψζεθε θαη βγήθε, ελψ ε ππφζεζή ηνπ πξνθάιεζε ζάιν ζηνλ 

Σχπν. 

Σελ ηειεπηαία δεκφζηα εκθάληζή ηνπ έθαλε ην 1936, φηαλ πξνζθιήζεθε σο ηηκεηηθφο θηινμελνχκελνο απφ ηνπο 

δηνξγαλσηέο ησλ ζεξηλψλ Οιπκπηαθψλ Ώγψλσλ ηνπ 1936, πνπ δηνξγαλψζεθαλ ζην ΐεξνιίλν. ην ληνθηκαληέξ 

Οιπκπία - Δ γηνξηή ησλ εζλψλ εκθαλίδεηαη ν Λνχεο ζε πξψην πιάλν φηαλ πήξε κέξνο ζηελ ενξηαζηηθή 

ελαξθηήξηα ηειεηή ησλ αγψλσλ. Παξειαχλεη θαηά ηελ είζνδν ηεο ειιεληθήο νκάδαο. Μπξνζηά πεγαίλεη έλα 

αγνξάθη πνπ θξαηάεη ηελ ηακπέια κε ην φλνκα ηεο ρψξαο (γεξκ. Griechenland), αθνινπζνχκελν απφ ηνλ 

ζεκαηνθφξν πνπ θξαηάεη ηελ ειιεληθή ζεκαία. Ώκέζσο κεηά έξρεηαη ν Λνχεο κε άζπξε θνπζηαλέια θαη 

ζθνχξν γηιέθν θξαηψληαο έλα θνπλησηφ θιαδί ειηάο ζην δεμί ηνπ ρέξη.Δ θνξεζηά απηή, έρεη δσξεζεί θαη 

θπιάζζεηαη ζήκεξα ζην Βζληθφ Εζηνξηθφ Μνπζείν ηεο Ώζήλαο. Ο Λνχεο πέζαλε ιίγνπο κήλεο πξηλ απφ ηελ 

Εηαιηθή εηζβνιή ζηελ Βιιάδα. Πνιιέο αζιεηηθέο ιέζρεο ζηελ Βιιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ θέξνπλ ην φλνκά ηνπ, 

φπσο ην θχξην ζηάδην ζην Οιπκπηαθφ Ώζιεηηθφ Κέληξν Ώζήλαο, ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ησλ ζεξηλψλ 

Οιπκπηαθψλ Ώγψλσλ ηνπ 2004, θαζψο επίζεο θαη ε ιεσθφξνο πνπ πεξλά απέμσ. ην Μφλαρν, ην φλνκά ηνπ 

θέξεη ε ιεσθφξνο Spiridon-Louis-Ring πνπ πεξλάεη απφ ην εθεί Οιπκπηαθφ πάξθν. 

 

ΏΠΟΣΟΛΟ ΝΕΚΟΛΏΕΑΔ 

ΟΑπόζηνινο Νηθνιαΐδεο(19 Ώπξηιίνπ 1896,Φηιηππνχπνιε – 15 Οθησβξίνπ 1980,Ώζήλα) ήηαλ 
δηαθεθξηκέλνο πνιπαζιεηήο ζεπνδφζθαηξν,ζηίβν,κπάζθεη,βφιετ,ηέληο, δηνηθεηηθφο παξάγνληαο –απφ 

αζιεηήο αθφκε– ηνπΠαλαζελατθνχ Ώζιεηηθνχ Οκίινπ ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο θαη επί ζεηξά 
δεθαεηηψλ, θαζψο θαη ζεζκηθφο παξάγνληαο ζε κηα ζεηξά δηαθνξεηηθψλ ζέζεσλ ζε φιν ην θάζκα ηνπ 
ειιεληθνχ αζιεηηζκνχ. 

Γελλήζεθε ζηεΦηιηππνχπνιε (ζήκεξα Πιφβληηβ ΐνπιγαξίαο) θαη κεγάισζε ζηελΚσλζηαληηλνχπνιε, 
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φπνπ θνίηεζε ζηεΡνβέξηεην ρνιή. 

Βξρφκελνο ζηελ Βιιάδα ην 1914, αγσλίζηεθε κε ηελ Βζληθή Γπκλαζηηθή Βηαηξεία θαη ηνλΆξε 
Θεζζαινλίθεοζην ζηίβν θαη κε ηνλ Παλαζελατθφ ζε φια ηα αζιήκαηα.  

Έιαβε κέξνο ζηνποΟιπκπηαθνχο αγψλεο ηνπ 1920ζηελΏκβέξζα σο πνδνζθαηξηζηήο θαηδεθαζιεηήο. 

Σε δηεηία 1926 κε 1927 δηεηέιεζε πξφεδξνο ηεοΒιιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο(ΒΠΟ). Ώπφ 

ηνπο πξσηνπφξνπο επίζεο ζε αγψλεο απηνθηλήησλ ζηελ Βιιάδα, ήηαλ δπν ρξνληέο (1932 θαη 1933) 
ληθεηήο ζηελαλάβαζε ηεο Πάξλεζαο, ην κνλαδηθφ αγψλα ηφηε,θαη έλα απφ ηα ηδξπηηθά κέιε ηνπΡάιη 
Ώθξφπνιηο σο πξφεδξνο ηεοΒιιεληθήο Λέζρεο Ώπηνθηλήηνπ & Πεξηεγήζεσλ (ΒΛΠΏ). 

Αηεηέιεζε πξφεδξνο ηεοΒιιεληθήο Οιπκπηαθήο Βπηηξνπήο(σο Βπηηξνπήο Οιπκπηαθψλ Ώγψλσλ, 
ΒΟΏ), ελψ ζην δηάζηεκα 1932-1945 γεληθφο γξακκαηέαο θαη ην 1945-1967 πξφεδξνο ηνππλδέζκνπ 

Βιιεληθψλ Γπκλαζηηθψλ Ώζιεηηθψλ σκαηείσλ (ΒΓΏ), απνηειψληαο κέρξη ζήκεξα 
ηνλκαθξνβηφηεξν ζηελ ηζηνξία ηνπ. 

Τπήξμε απηφο πνπ -σο παίθηεο αθφκα- ζπλέβαιε ζηε κεηνλνκαζία ηνπ Παλειιελίνπ Πνδνζθαηξηθνχ 

& Ώγσληζηηθνχ Οκίινπ ζε Παλαζελατθφο Ώζιεηηθφο κηινο.πλέβαιε αθφκα ηα κέγηζηα γηα ηε ηε 
κεηαηξνπή ηνπ ζπιιφγνπ απφ ακηγψο πνδνζθαξηθφ ζσκαηείν (ην νπνίν είρε ηδξχζεη νΓηψξγνο 

Καιαθάηεο) ζε πνιπαζιεηηθφ φκηιν θαη ζηελ αγσληζηηθή πξφνδν θαη πξσηνπνξία φισλ ησλ 
αζιεηηθψλ ηκεκάησλ. 

Σν 1968 παξαπέκθζεθε ζε δίθε απφ ηεΑηθηαηνξία γηα λα απνμελσζεί απφ ηηο δηνηθεηηθέο ηνπ ζέζεηο 

ζηνλ ΠΏΟ θαη ηηο ζεζκηθέο ζηνλ ειιεληθφ αζιεηηζκφ αξκνδηφηεηεο πνπ θαηείρε. ην πιεπξφ ηνπ σο 
κάξηπξαο ππεξάζπηζεο ζηάζεθε   Γηψξγνο Ώλδξηαλφπνπινο, παιαηφο πξνζσπηθφο αληίπαινο απφ 

ηνλΟιπκπηαθφ Πεηξαηψο ζε αγσληζηηθφ επίπεδν, φληαο θεληξηθφο επηζεηηθφο, αιιά θαη αξγφηεξα ζε 
παξαγνληηθφ απφ ηε ζέζε ηνπ πξνέδξνπ ζην πεηξατθφ ζσκαηείν.  

Με ηελ πηψζε ηνπ θαζεζηψηνο ην 1974 εθιέρζεθε πξφεδξνο ηνπ Παλαζελατθνχ Ώ.Ο. παξακέλνληαο 

κέρξη ην 1979, ην κεγαιχηεξν φκσο δηάζηεκα θαη εμαηηίαο πξνβιεκάησλ πγείαο, ρξέε εθηεινχζε ν 
αληςηφο ηνπ θαη πξψελ ζηέιερνο ηεονκάδαο κπάζθεη,Σδαθ ΝηθνιαΎδεο. Βληνχηνηο, είρε ήδε δηαηειέζεη 

αληηπξφεδξνο, γεληθφο γξακκαηέαο, κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, γεληθφο αξρεγφο θαη ν 
νπζηαζηηθφο ιήπηεο απνθάζεσλ ζην ζχιινγν γηα 40 θαη πιένλ ρξφληα. Ώπνηέιεζκα απηψλ ππήξμε λα 
απνθαιείηαη ζπρλά ηφηε θαη λα έρεη κείλεη γλσζηφο κεηά ζάλαηνλ, σοΠαηξηάξρεο ηνπ 

Παλαζελατθνχ.Γηα λα ηηκεζεί ε πνιπεηήο πξνζθνξά ηνπ, ε γεπεδηθή έδξα ηνπ ζπιιφγνπ έιαβε ην 
1981 ην φλνκαΓήπεδν Απφζηνινο Νηθνιαΐδεο. 

 

ΚΧΣΏ ΚΒΝΣΒΡΔ 

Ο Κώζηαο Κεληέξεο είλαη πξψελ αζιεηήο ηνπ ζηίβνπ, ν νπνίνο αλαδείρζεθε Οιπκπηνλίθεο ζην ίδλετ ζηηο 28 

επηεκβξίνπ ηνπ 2000ζηα 200 κέηξα,παγθφζκηνο πξσηαζιεηήο ην 2001 θαη πξσηαζιεηήο Βπξψπεο ην 2002. 

Γελλήζεθε ζηηο 11 Ενπιίνπ ηνπ 1973 ζηελ πφιε ηεο Μπηηιήλεο απφ ηνλ Κεληέξε Αεκήηξην θαη ηε Υξπζνχια 

Κεληέξε. Ξεθίλεζε ηνλ αζιεηηζκφ ην 1983 ζηνλ Ώξίσλα Μπηηιήλεο – αξρηθά κε ην άικα εηο κήθνο – αγψληζκα 

ζην νπνίν θαη ζεκεηψλεη ηηο πξψηεο ηνπ επηηπρίεο ζε ζρνιηθνχο αγψλεο. 

Ο πξψηνο ηνπ πξνπνλεηήο ήηαλ ν Γξεγφξεο Κνληφο, ν νπνίνο ηνλ πξνέηξεςε λα αθήζεη ην κήθνο θαη λα 

αζρνιεζεί κε ηα 200 θαη 400 κέηξα. Με ηνλ Κνληφ πξνπνλήζεθε γηα 9 ρξφληα. Μεγαιχηεξε επηηπρία πνπ 

ζεκείσζε καδί ηνπ ήηαλ ε πξψηε ζέζε ζε Παγθφζκην ρνιηθφ Πξσηάζιεκα ζηα 400 κέηξα (47.79). 

Σν επηέκβξην ηνπ 1992 κεηαθφκηζε ζηελ Θεζζαινλίθε γηα ζπνπδέο θαη μεθίλεζε λα γπκλάδεηαη κε ηνλ 

Πινχηαξρν αξαζιαλίδε (πξφθεηηαη γηα ηνλ άλζξσπν πνπ νδήγεζε ηε ΐνχια Παηνπιίδνπ ζην ζξίακβν ηεο 
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ΐαξθειψλεο ην 1992). Δ πξψηε ηνπ κεγάιε δηάθξηζε κε ηνλ αξαζιαλίδε ήηαλ ε 1ε ζέζε ζηνπο Μεζνγεηαθνχο 

Ώγψλεο ην 1993 ζηα 400 κ. κε ρξφλν 45,70 πνπ ήηαλ ην παλειιήλην ξεθφξ. 

Ώπφ ηελ άλνημε ηνπ 2000 κέρξη θαη ζήκεξα γπκλάδεηαη ζηελ Ώζήλα θαη αλήθεη ζηνλ Οιπκπηαθφ Πεηξαηψο. Ώπφ 

ην 1989 πνπ έθαλε ηελ πξψηε Παλειιήληα λίθε ηνπ ζηα 400 κ. ζηελ θαηεγνξία ησλ Παίδσλ δελ έρεη ράζεη απφ 

Έιιελα αζιεηή κέρξη θαη ζήκεξα ζηα 400κ. Βίλαη θάηνρνο 3 Παλειιήλησλ Ρεθφξ, έλα ζηελ θαηεγνξία ησλ 

εθήβσλ ζηα 200κ. 21.05 (1992) θαη δχν ζηελ θαηεγνξία ησλ αλδξψλ ζηα 400 κ. θιεηζηνχ ζηίβνπ κε 46.36 

(1999) θαη 200 κ. αλνηρηνχ ζηίβνπ κε 19.85 (2002). 

Ώηνκηθά Ρεθφξ 

Ζκεξνκελία Αγώληζκα Σόπνο Γηεμαγσγήο Υξόλνο 

23 Ενπλίνπ, 2001 100 κ. ΐξέκε, Γεξκαλία 10.15 

9 Ώπγνχζηνπ, 2002 200 κ. Μφλαρν, Γεξκαλία 19.85 

27 Ενπιίνπ, 1998 400 κ. Θεζζαινλίθε, Βιιάδα 45.60 

 

Αηαθξίζεηο 

Έηνο Αγώλαο Σόπνο Γηεμαγσγήο Θέζε Αγώληζκα 

1993 

Παγθφζκην 

Πξσηάζιεκα 

εθήβσλ 

ενχι, Νφηηα Κνξέα 6νο 200 κ. 

1993 
Μεζνγεηαθνί 

Ώγψλεο 
Ναξκπφλ, Γαιιία 1νο 400 κ. 

2000 

Βπξσπατθφ 

Πξσηάζιεκα 

Κιεηζηνχ ηίβνπ 

Γάλδε, ΐέιγην 5νο 200 κ. 

2000 Μπξνχλν Γάνπιη Γθέηηζρελη, Οπγγαξία 3νο 200 κ. 

2000 
Οιπκπηαθνί 

Ώγψλεο 
ίδλετ, Ώπζηξαιία 1νο 200 κ. 

2001 

Παγθφζκην 

Πξσηάζιεκα 

ηίβνπ 

Έληκνληνλ (Ώικπέξηα), Καλαδάο 1νο 200 κ. 
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2002 

Παλεπξσπατθφ 

Πξσηάζιεκα 

ηίβνπ 

Μφλαρν, Γεξκαλία 1νο 200 κ. 

2004 

Παλειιήλην 

Πξσηάζιεκα 

ηίβνπ 

Βιιάδα 1νο 100 κ. 

Ο Κψζηαο Κεληέξεο ήηαλ κία απφ ηηο κεγάιεο ειπίδεο ηεο Βιιάδαο γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο Ώγψλεο ηεο Ώζήλαο, 

θαζψο θαη πηζαλφηαηα ν ηειεπηαίνο ιακπαδεδξφκνο πνπ ζα έπαηξλε κέξνο ζηελ ηειεηή έλαξμεο. Χζηφζν, κία 

κέξα πξηλ ηελ ηειεηή, ν Κεληέξεο θαη ε ζπλαζιήηξηά ηνπ Καηεξίλα Θάλνπ δελ παξέζηεζαλ ζε έθηαθην έιεγρν 

ληφπηλγθ. Οη ίδηνη ππνζηήξημαλ φηη ελεπιάθεζαλ ζε ηξνραίν αηχρεκα κε κεραλή θαηά ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

ζπεχζνπλ ζην Οιπκπηαθφ Υσξηφ ψζηε λα ππνβιεζνχλ ζην ηεζη. χκθσλα κε ηνλ Κψζηα Κεληέξε, 

ελεκεξψζεθε γηα ηελ θιήζε ηεο ΑΟΒ γηα ηνλ έιεγρν 60 ιεπηά πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο.Ώξγφηεξα, ε έξεπλα 

έδεημε φηη ην αηχρεκα ήηαλ πξνζρεδηαζκέλν θαη εηθνληθφ,ελψ ε εηζαγσγή θαη παξακνλή ηνπο ζην λνζνθνκείν 

ΚΏΣ έγηλε κεηά απφ «ηειεθσληθή εληνιή».ηνλ απφερν ησλ γεγνλφησλ, ν Κεληέξεο θαη ε Θάλνπ αλαθνίλσζαλ 

ηελ απφζπξζή ηνπο απφ ηνπο Ώγψλεο ζηηο 18 Ώπγνχζηνπ, κεηά απφ ηελ απνινγία ηνπο ζηελ πεηζαξρηθή 

επηηξνπή ηεο ΑΟΒ. 

Ο έιεγρνο ηεο Ώζήλαο ήηαλ ν ηξίηνο έιεγρνο ληφπηλγθ ζηνλ νπνίν δελ έιαβαλ κέξνο νη δχν αζιεηέο θαη έηζη 

ηνπο επεβιήζε πνηλή πξνζσξηλνχ απνθιεηζκνχ απφ ηελ IAAF ζηηο 22 Αεθεκβξίνπ 2004. Σνλ Ενχλην ηνπ 2005 

φκσο, νη αζιεηέο αζσψζεθαλ απφ ηελ πεηζαξρηθή επηηξνπή ηνπ ΒΓΏ ιφγσ ακθηβνιηψλ.Ώληίζεηα, ζηνλ 

πξνπνλεηή ηνπο Υξήζην Σδέθνεπεβιήζε πνηλή απνθιεηζκνχ ηεζζάξσλ ρξφλσλ απφ θάζε αζιεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, γηαηί δελ ελεκέξσζε έγθαηξα ηνπο αζιεηέο ηνπ γηα ηελ θιήζε ζε έιεγρν ληφπηλγθ, αιιά 

απαιιάρζεθε ησλ θαηεγνξηψλ γηα ηελ ππφζεζε εκπνξίνπ αλαβνιηθψλ νπζηψλ.  

Μεηά απφ καθξχ λνκηθφ αγψλα, ζηηο 26 Ενπλίνπ 2006, πξηλ ηελ απφθαζε ηνπ Αηεζλνχο Ώζιεηηθνχ Αηθαζηεξίνπ, 

νη αζιεηέο ήξζαλ ζε δηθαζηηθφ δηαθαλνληζκφ κε ηελ IAAF δερφκελνη ηελ παξαβίαζε ηνπ θαλνληζκνχ αληη-

ληφπηλγθ θαη ηελ απνπζία ηνπο απφ ηξεηο ειέγρνπο απφ ηηο 27 Ενπιίνπ κέρξη ηηο 12 Ώπγνχζηνπ 2004. ε 

αληάιιαγκα απαιιάρζεθαλ απφ ηηο δχν βαξχηεξεο θαηεγνξίεο γηα απνθπγή θαη άξλεζε ειέγρνπ. Οξίζηεθε 

επίζεο πσο απφ ηηο 22 Αεθεκβξίνπ 2006 ήηαλ ειεχζεξνη λα επηζηξέςνπλ ζηνπο αγψλεο. Σνλ επηέκβξην ηνπ 

2011, καδί κε ηελ Καηεξίλα Θάλνπ, αζσψζεθε νκφθσλα ζε δεχηεξν βαζκφ απφ ηελ Βιιεληθή Αηθαηνζχλε. 

 

ΠΏΡΏΚΒΤΔ  ΠΏΣΟΤΛΕΑΟΤ 

Δ Παξαζθεπή Παηνπιίδνπ, πην γλσζηή σο Βνχια Παηνπιίδνπ, είλαη Βιιελίδα πξψελ αζιήηξηα θαη πνιηηεπηήο, 

ε πξψηε γπλαίθα ρξπζή νιπκπηνλίθεο ζηελ Βιιάδα. Ήηαλ κέινο ηεο νιπκπηαθήο νκάδαο ζε πέληε Οιπκπηάδεο 

(ηηο ρξνληέο: 1988, 1992, 1996, 2000 θαη 2004). Ήηαλ, σο αζιήηξηα, κέινο ηνπ Δξαθιή θαη ηνπ ΠΏΟΚ. 

Γελλήζεθε ζηνλ Σξηπφηακν Φιψξηλαο ζηηο 29 Μαξηίνπ ηνπ 1965.Βίλαη πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Βπηζηήκεο 

Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ (Σ.Β.Φ.Ώ.Ώ.) θαη θέξεη ην βαζκφ ηεο ππνπινηάξρνπ ηνπ Βιιεληθνχ 

Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ.  

Βπηηπρία ζε Οιπκπηάδεο 

Οιπκπηαθό 

κεηάιιην 
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100 κ. εκπόδηα 

γπλαηθώλ 

12:64Παλειιήλην 

ξεθόξ 

Οιπκπηαθνί 

Αγώλεο 1992 

Βαξθειώλε 
 

Υξπζό κεηάιιην 
 

ηε πξψηε ηεο ζπκκεηνρή ζε Οιπκπηαθνχο Ώγψλεο, ην 1988 ζηε ενχι, θαηέιαβε ηε 15ε ζέζε ζηα 100κ. ηηο 5 

Ώπγνχζηνπ ηνπ 1992, θαηέθηεζε ην ρξπζφ νιπκπηαθφ κεηάιιην ζηε ΐαξθειψλε ζηα 100 κ. εκπφδηα κε επίδνζε 

12.64, θσλάδνληαο Γηα ηελ Διιάδα, ξε γακψην!. Βπξφθεηην γηα ην πξψην ρξπζφ κεηάιιην ηεο Βιιάδαο ζηνλ 

ζηίβν απφ ην 1912. Αχν ρξφληα λσξίηεξα, ζηνπο ΐαιθαληθνχο Ώγψλεο, πήξε ρξπζφ κεηάιιην ζηα 100 κ. θαη ζηα 

100 κ. κε εκπφδηα. ηνπο Μεζνγεηαθνχο Ώγψλεο ηνπ 1991 θέξδηζε ην ρξπζφ κεηάιιην ζηα 100 κ. Μεηά ηε λίθε 

ηεο ζηε ΐαξθειψλε άιιαμε άζιεκα θαη αγσλίζηεθε ζην κήθνο, φπνπ έθαλε αηνκηθή επίδνζε 6.71 ην 1995. Σν 

1996, ζηνπο Οιπκπηαθνχο Ώγψλεο ηεο Ώηιάληαο, ε Παηνπιίδνπ ήξζε δέθαηε ζηνλ ηειηθφ ηνπ κήθνπο. 

Αηαθξίζεθε αξθεηέο θνξέο ζην Παλειιήλην Πξσηάζιεκα ηίβνπ. Ήηαλ πξψηε ζην Μπξνχλν Σδάνπιη ην 1995 

ζηα 100 κ. εκπφδηα, ζηνπο ΐαιθαληθνχο ην 1990 ζηα 100 κ. θαη ζηα 100 κ. εκπφδηα θαη ζηνπο ΐαιθαληθνχο ην 

1994 ζην άικα εηο κήθνο. 

 

H νιπκπηνλίθεο ΐνχια Παηνπιίδνπ ζηε Θεζζαινλίθε ην 1999 

Ώπφ ην 2000 επέζηξεςε ζηα 100 θαη ηα 60κ. θαη ην θαινθαίξη ηνπ 2000 ζπκκεηείρε ζηελ ηέηαξηε Οιπκπηάδα 

ηεο θαξηέξαο ηεο, ζην χδλευ κε ηελ νκάδα ζθπηαινδξνκίαο 400 x 100. Σν 2001 έθηαζε σο ηνπο εκηηειηθνχο 

ηνπ Παγθνζκίνπ Πξσηαζιήκαηνο Κιεηζηνχ ζηίβνπ. Ήηαλ κέινο θαη ηεο νιπκπηαθήο νκάδαο ηνπ 2004, ζηα 4 Υ 

100κ. ηηο 9 Αεθεκβξίνπ ηνπ 2004 αλαθνίλσζε ηελ απφζπξζή ηεο απφ ηελ ελεξγφ δξάζε
[3]

. 

Λίγν κεηά εηζήιζε ζην ζηίβν ηεο πνιηηηθήο θαη βξέζεθε ζηνπο θφιπνπο ηνπ ΠΏΟΚ. Ήηαλ ππνςήθηα 

Ννκάξρεο ζηε Θεζζαινλίθε ην 2006, εηηήζεθε φκσο ζηηο εθινγέο απφ ηνλ Ννκάξρε θαη κεηέπεηηα 

Πεξηθεξεηάξρε, Παλαγηψηε Φσκηάδε. ηηο 27 Ενπλίνπ 2006 παξνπζίαζε ην ζπλδπαζκφ ηεο "Γηα ηε 

Θεζζαινλίθε".Μεηά ηελ απνηπρία ηεο ζηηο εθινγέο, παξαηηήζεθε θαη απφ ην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην ηνπ 

ΠΏΟΚ. 

ηηο ειιεληθέο Γεκνηηθέο θαη Πεξηθεξεηαθέο εθινγέο ηνπ 2014, πνπ δηεμήρζεζαλ ηελ Κπξηαθή 18 ΜαΎνπ 

2014 θαη νη επαλαιεπηηθέο εθινγέο έγηλαλ ηελ Κπξηαθή 25 ΜαΎνπ 2014 ζπκκεηείρε ζηνλ ζπλδπαζκφ Ώπφζηνινο 
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Σδηηδηθψζηαο "Ώιιειεγγχε χγρξνλε Ώλζξψπηλε Μαθεδνλία" θαη εμειέγε Ώληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο 

Μεηξνπνιηηηθήο Βλφηεηαο Θεζζαινλίθεο. 

Οιπκπηαθνί Αγώλεο 

ενχι 1988 

 100 ΜΒΣΡΏ / 11.85 (Δκηηειηθφο), Θέζε: 15ε 

Βαξθειψλε 1992 

 100 ΜΒΣΡΏ ΒΜΠΟΑΕΏ/ 12.64 (Σειηθφο - Παλειιήλην ξεθφξ), Θέζε: 1ε  

Αηιάληα 1996 

 ΏΛΜΏ ΒΕ ΜΔΚΟ/ 6,37 (Σειηθφο), Θέζε: 10ε 

ίδλευ 2000 

 4Υ100 ΜΒΣΡΏ/ 43.53 (Δκηηειηθφο), Θέζε: 13ε 

 100 ΜΒΣΡΏ/ 11.65 (Πξνθξηκαηηθφο) 

Άιιεο δηαθξίζεηο 

 1ε (Μεζνγεηαθνί 1991)/100 ΜΒΣΡΏ 

 2ε (Μεζνγεηαθνί 1991)/100 ΜΒΣΡΏ ΒΜΠΟΑΕΏ 

 

 1ε (ΐαιθαληθνί 1990)/100 ΜΒΣΡΏ 

 1ε (ΐαιθαληθνί 1990)/100 ΜΒΣΡΏ ΒΜΠΟΑΕΏ 

 1ε (ΐαιθαληθνί 1994)/ΏΛΜΏ ΒΕ ΜΔΚΟ 

 1ε (ΐαιθαληθνί 2000)/4Υ100 ΜΒΣΡΏ 

 2ε (ΐαιθαληθνί 1992)/100 ΜΒΣΡΏ 

 2ε (ΐαιθαληθνί 1992)/4Υ100 ΜΒΣΡΏ 

 3ε (ΐαιθαληθνί 1989)/ΏΛΜΏ ΒΕ ΜΔΚΟ 

 

 1ε (Παλειιήληνη 1988)/100 ΜΒΣΡΏ 

 1ε (Παλειιήληνη 1989)/100 ΜΒΣΡΏ 

 1ε (Παλειιήληνη 1989)/100 ΜΒΣΡΏ ΒΜΠΟΑΕΏ 

 1ε (Παλειιήληνη 1990)/100 ΜΒΣΡΏ ΒΜΠΟΑΕΏ, 

 1ε (Παλειιήληνη 1990)/100 ΜΒΣΡΏ 

 1ε (Παλειιήληνη 1992)/100 ΜΒΣΡΏ 

 1ε (Παλειιήληνη 1992)/100 ΜΒΣΡΏ ΒΜΠΟΑΕΏ 

 1ε (Παλειιήληνη 1994)/ΏΛΜΏ ΒΕ ΜΔΚΟ 

 1ε (Παλειιήληνη Κιεηζηνχ 2001)/60 ΜΒΣΡΏ 
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Δ Καηεξίλα Θάλνπ (1 Φεβξνπαξίνπ 1975) είλαη πξψελ αζιήηξηα ηνπ ζηίβνπ, αγσληδφηαλ ζηνπο δξφκνπο 

ηαρχηεηαο. Καηέθηεζε ηελ πξψηε ζέζε ζην Παγθφζκην Πξσηάζιεκα ζην Μαεκπάζη ηεο Εαπσλίαο ην 1999 θαη 

ζηνπο Παλεπξσπατθνχο αγψλεο θιεηζηνχ ζηίβνπ ζηα 60 κέηξα ην 1996 θαη ην 2000.  

Γελλήζεθε ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1975 ζηελ Ώζήλα θαη έρεη θαηαγσγή απφ ηελ Πξέβεδα. Με ρξφλν 10.87 

πέηπρε παλειιήληα επίδνζε ζηνπο παλεπξσπατθνχο αγψλεο ηνπ 1998 θαη θαηέθηεζε ηνλ ηίηιν ηεο παγθφζκηαο 

πξσηαζιήηξηαο θιεηζηνχ ζηίβνπ ην Μάξηην ηνπ 1999 ζηνπο αγψλεο ηνπ Μαεκπάζη ηεο Εαπσλίαο. ηηο 22 

Ώπγνχζηνπ 1999 πήξε ην ράιθηλν κεηάιιην ζηα 100 κέηξα ηνπ Παγθνζκίνπ Πξσηαζιήκαηνο ηεο εβίιιεο 

λπεηπραίλνληαο ρξφλν 10.84. Τπήξμε αζιήηξηα ηνπ Βζληθνχ Γπκλαζηηθνχ πιιφγνπ θαη αξγφηεξα ηνπ 

Οιπκπηαθνχ θαη πξνπνλνχληαλ κε ην Υξήζην Σδέθν. πνπδαία επηηπρία ζηελ θαξηέξα ηεο απνηέιεζε ην αξγπξφ 

κεηάιιην ζηνπο Οιπκπηαθνχο ηνπ 2000. Οη δηαθξίζεηο ηεο, σζηφζν, είλαη πάκπνιιεο. 

Σν 2004 ζηνπο ζεξηλνχο Οιπκπηαθνχο Ώγψλεο ηεο Ώζήλαο, ε Καηεξίλα Θάλνπ ήηαλ κία απφ ηηο αζιήηξηεο πνπ 

αλακελφηαλ λα πξσηαγσληζηήζνπλ ζηα 100 κέηξα ησλ γπλαηθψλ. Βληνχηνηο, ηελ εκέξα πξηλ απφ ηελ ηειεηή 

έλαξμεο, ε Καηεξίλα Θάλνπ θαη ν ζπλαζιεηήο ηεο Κσλζηαληίλνο Κεληέξεο δελ εκθαλίζηεθαλ ζε αηθληδηαζηηθή 

θιήζε γηα έιεγρν αληί-ληφπηλγθ θαη αξγφηεξα ηελ ίδηα λχρηα λνζειεχζεθαλ θαη νη δχν, ηζρπξηδφκελνη φηη είραλ 

ηξαπκαηηζηεί ζε ηξνραίν αηχρεκα κε κνηνζηθιέηα. ην ζθάλδαιν πνπ αθνινχζεζε ζε ζρέζε κε ηελ εμέηαζή 

ηνπο, νη Καηεξίλα Θάλνπ θαη Κσλζηαληίλνο Κεληέξεο αλήγγεηιαλ ηελ απφζπξζή ηνπο απφ ηνπο αγψλεο ζηηο 18 

Ώπγνχζηνπ 2004, κεηά απφ αθξφαζε ελψπηνλ ηεο πεηζαξρηθήο Βπηηξνπήο ηεο ΑΟΒ. Μηα επίζεκε έξεπλα ησλ 

ειιεληθψλ Ώξρψλ ζρεηηθά κε ην ππνηηζέκελν αηχρεκά ηνπο, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα λα ακθηζβεηήζεη ην 

αηχρεκα. Δ IAAF ηνπο επέβαιε πξνζσξηλή πνηλή απνθιεηζκνχ απφ θάζε αγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ 

άξρηζε λα ηζρχεη απφ ηηο 22 Αεθεκβξίνπ 2004. Μεηά απφ κηα καθξνρξφληα λνκηθή κάρε, ζηηο 26 Ενπλίνπ 2006 

ελψπηνλ ηνπ αζιεηηθνχ δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ ηεο Λσδάλεο νη Έιιελεο αζιεηέο απνδέρηεθαλ ηηο θαηεγνξίεο 

γηα ηελ παξαβίαζε ηνπ θαλφλα απνθπγήο ηξηψλ ειέγρσλ αληί-ληφπηλγθ κεηαμχ 27 Ενπιίνπ θαη 12 Ώπγνχζηνπ 

2004 (ζηελ παξαβίαζε ηνπ θαλφλα 32.2 (δ)) θαη κηα απνθπγή λα δψζνπλ δείγκα νχξσλ θαη δείγκα αίκαηνο ζηηο 

12 Ώπγνχζηνπ 2004 (ζηελ παξαβίαζε ηνπ θαλφλα 32.2 (γ)). Δ πνηλή ηνπο έιεμε ζηηο 22 Αεθεκβξίνπ 2006.  

Δ επηζηξνθή ηεο ζηελ ελεξγφ δξάζε έγηλε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2007. ηα 60 κέηξα, πεξηνξίζηεθε ζηελ 6ε ζέζε 

ζην Βπξσπατθφ Πξσηάζιεκα ζην Μπέξκηγρακ ηεοΏγγιίαο, ζηηο 4 Μαξηίνπ 2007 κε επίδνζε 7.26. ηε ζπλέρεηα 

ηεο ρξνληάο ηαιαηπσξήζεθε απφ ηξαπκαηηζκνχο θαη έθαλε κφλν δχν θνχξζεο ζηνλ αλνηρηφ κε θαιχηεξε ζηα 

11.35. ηηο 10 Ώπγνχζηνπ 2008 αλαθνηλψζεθε επίζεκα απφ ηελ Α.Ο.Β. ν απνθιεηζκφο ηεο απφ ηνπο 

Οιπκπηαθνχο Ώγψλεο ηνπ Πεθίλνπ επεηδή κε ηηο ελέξγεηέο ηεο "δπζθήκηζε ην Οιπκπηαθφ Κίλεκα". Δ απάληεζε 

ηεο αζιήηξηαο ήηαλ άκεζε. 

Ώηνκηθά Ρεθφξ 

Ζκεξνκελία Αγώληζκα Σόπνο Γηεμαγσγήο Υξόλνο 

22 Ώπγνχζηνπ, 1999 100 κ. εβίιιε, Εζπαλία 10.83 

20 Ώπγνχζηνπ, 1994 200 κ. Καιακάηα, Βιιάδα 24.46 

Αηαθξίζεηο 

Έηνο Αγώλαο Σόπνο Γηεμαγσγήο Θέζε Αγώληζκα 
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1995 
Παγθφζκηα 

Παλεπηζηεκηάδα 
Fukuoka, Εαπσλία 2ε 100 κ. 

1997 
Παγθφζκηα 

Παλεπηζηεκηάδα 
ηθειία, Εηαιία 1ε 100 κ. 

1998 

Βπξσπατθφ 

Πξσηάζιεκα 

ηίβνπ 

ΐνπδαπέζηε, Οπγγαξία 3ε 100 κ. 

1998 

Βπξσπατθφ 

Πξσηάζιεκα 

Κιεηζηνχ ηίβνπ 

ΐαιέλζηα, Εζπαλία 4ε 60 κ. 

1999 

Παγθφζκην 

Πξσηάζιεκα 

Κιεηζηνχ ηίβνπ 

Maebashi, Εαπσλία 1ε 60 κ. 

1999 

Παγθφζκην 

Πξσηάζιεκα 

ηίβνπ 

εβίιιε, Εζπαλία 3ε 100 κ. 

2000 

Βπξσπατθφ 

Πξσηάζιεκα 

Κιεηζηνχ ηίβνπ 

Γάλδε, ΐέιγην 1ε 60 κ. 

2000 
Οιπκπηαθνί 

Ώγψλεο ηνπ 2000 
ίδλετ, Ώπζηξαιία 2ε 100 κ. 

2001 

Παγθφζκην 

Πξσηάζιεκα 

ηίβνπ 

Έληκνληνλ (Ώικπέξηα), Καλαδάο 2ε 100 κ. 

2002 

Βπξσπατθφ 

Πξσηάζιεκα 

ηίβνπ 

Μφλαρν, Γεξκαλία 1ε 100 κ. 

2003 

Παγθφζκην 

Πξσηάζιεκα 

ηίβνπ 

Παξίζη, Γαιιία 4ε 100 κ. 

2004 
Παλειιήλην 

Βιιάδα 1ε 100 κ. 
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Πξσηάζιεκα 

 

 

ΚΧΣΏ ΚΟΤΚΟΑΔΜΟ 

ΟΚώζηαο Κνπθνδήκνοείλαη πξψελ πξσηαζιεηήο θαη νιπκπηνλίθεο ζηνάικα εηο κήθνο απφ 
ηελΠηεξία. Σν2007 εμειέγε βνπιεπηήο ηε ΝΑ θαη ηνλ επφκελν ρξφλν αλεμαξηεηνπνηήζεθε γηα 6 κήλεο. 
Βπαλεληάρζεθε ζην θφκκα ηνλ Ενχιην ηνπ2008. πλνιηθά έρεη εθιεγεί βνπιεπηήο Πηεξίαο έμη (6) 

θνξέο. 

Γελλήζεθε ζηεΜειβνχξλεηεοΏπζηξαιίαο ζηηο14 επηεκβξίνπ ηνπ1969. Έδεζε ηα παηδηθά θαη 

εθεβηθά ηνπ ρξφληα ζηελΠηεξία. πγθεθξηκέλα, ε θαηαγσγή ηνπ είλαη απφ ηνλΆγην Αεκήηξην. Βίλαη 
απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Γπκλαζηηθήο Ώθαδεκίαο ηνπ ΣΒΦΏΏ Θεζζαινλίθεο, παληξεκέλνο θαη 
παηέξαο ηξηψλ παηδηψλ. 

Ξεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηνπ ζηνλ Ώξρέιαν Καηεξίλεο θαη είρε πξνπνλεηή ην Γηάλλε Παπαγεσξγίνπ. 
Ώξγφηεξα, κεηαγξάθεθε ζηνλ ΠΏΟΚ, ππφ ηηο νδεγίεο ηνπ Ώζηέξε Σζηθηζφγινπ. 

Δ κεγαιχηεξε δηάθξηζε ζηελ θαξηέξα ηνπ ήηαλ ε θαηάθηεζε ηνπ ράιθηλνπ κεηαιιίνπ ζην Βπξσπατθφ 
πξσηάζιεκα αλνηθηνχ ζηίβνπ ην 1994, ζην Βιζίλθη θαη αθνινχζεζε ε 6ε ζέζε ζηνπο Οιπκπηαθνχο 
αγψλεο ηεο ΐαξθειψλεο, ην 1992. Ήηαλ 1νο ζηνπο Μεζνγεηαθνχο Ώγψλεο θαη ην Βπξσπατθφ Κχπειιν 

ην 1994, αιιά θαη ζηα ΐαιθαληθά Πξσηαζιήκαηα ηνπ 1991-92, 2νο ζην Βπξσπατθφ θιεηζηνχ ζηίβνπ 
(1994) θαη ζηα Βπξσπατθά Κχπειια ηνπ 1997-2002, φπσο θαη ζηνπο Μεζνγεηαθνχο ηνπ 1997 θαη ζην 

Παγθφζκην ηξαηησηηθφ Πξσηάζιεκα ηνπ 2001. Έιαβε επίζεο κέξνο ζηνλ ηειηθφ ηνπ Παγθνζκίνπ 
Πξσηαζιήκαηνο ζηίβνπ ζην Σφθπν, ην 1991, ζηνλ ηζηνξηθφ αγψλα φπνπ ν ΏκεξηθαλφοΜάηθ 
Πάνπειθαηέξξηςε ην κπζηθφ παγθφζκην ξεθφξ ηνπ ζπκπαηξηψηε ηνπΜπνκπ Μπίκνλ. Σν αηνκηθφ ηνπ 

ξεθφξ είλαη 8,36κ. απφ ηηο5 Ενπλίνπ 1994 ζηαΥαληά, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κήηηλγθ «ΐεληδέιεηα», 
επίδνζε πνπ απνηεινχζε παλειιήλην ξεθφξ γηα 13 ρξφληα.  

Ο Κνπθνδήκνο αλήθεη ζε κία γεληά αζιεηψλ ησλ νπνίσλ νη δηαθξίζεηο έβγαιαλ ηνλ ειιεληθφζηίβν απφ 

ηα δχζθνια ρξφληα θαη ηνλ νδήγεζαλ ζηηο δηεζλείο επηηπρίεο θαη ηελ αλαγλψξηζε. Μαδί κε ηεΐνχια 
Παηνπιίδνπ, ηελΝίθε Μπαθνγηάλλε θαη ηνλΛάκπξν Παπαθψζηα ππήξμε ε αθνξκή γηα ηελ νξγάλσζε 

ηνπ ζηίβνπ ζε επαγγεικαηηθά πξφηππα απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, θαη ηελ αλάδεημε πάξα 
πνιιψλ λέσλ αζιεηψλ. 

ηελ αθή ηεο θιφγαο γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο Ώγψλεο ηνπ ίδλευ, ήηαλ ν πξψηνο ιακπαδεδξφκνο. 

Σν2004, θαηά ηελ άθημε ηεο Οιπκπηαθήο θιφγαο ζηε γελέηεηξά ηνπ, ηελΚαηεξίλε, άλαςε ην βσκφ, 
ελψ ηελ ίδηα ρξνληά θαη έσο ην Μάξηην ηνπ 2006 θαηείρε ηε ζέζε ηνπ Γεληθoχ Γξακκαηέα Ώζιεηηζκνχ. 

Σν Αεθέκβξην ηνπ 2006 εμειέγε πξφεδξνο ηεο Βιιεληθήο Οκνζπνλδίαο Μνληέξλνπ Πέληαζινπ. 

ηηοβνπιεπηηθέο εθινγέοηνπ 2007 εμειέγε ζηνλνκφ Πηεξίαο, κε ην θφκκα ηεοΝΑ. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 
ηδίνπ έηνπο νξίζηεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΐνπιήο λα κεηέρεη ζηε δηαξθή επηηξνπή Μνξθσηηθψλ 

Τπνζέζεσλ ηεο ΐνπιήο πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηα ππνπξγεία Βζληθήο Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ θαη 
Πνιηηηζκνχ θαη απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ 55 βνπιεπηέο. 

Σνλ Εαλνπάξην ηνπ 2008 ην φλνκά ηνπ ελεπιάθε ζην ζθάλδαινΓαρφπνπινπ. ηηο 31 Εαλνπαξίνπ 2008 
κε ηδηφρεηξε επηζηνιή ηνπ γλσζηνπνίεζε ηελ πξφζεζή ηνπ λα θαηαζηεί αλεμάξηεηνο απφ ηεΝΑ.Οη 
εηζαγγειείο πνπ εμέηαζαλ ηελ ππφζεζε, δελ εληφπηζαλ δηάπξαμε πνηληθνχ αδηθήκαηνο. ηηο 24 Ενπιίνπ 

2008 ν Κνπθνδήκνο επαλεληάρζεθε ζηελ Κ.Ο. ΣεοΝΑ. 

Σν 2009 έιαβε κέξνο ζην έθηαθην ζπλέδξην ηεο ΝΑ ζηελ Ώζήλα. ΣνλΟθηψβξην ηνπ 2009 , ηνλΜάην 
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ηνπ 2012, ηνλΕνχλην ηνπ 2012,Εαλνπάξην ηνπ 2015 θαη ηνλεπηέκβξην ηνπ 2015 εμειέγε μαλά 
βνπιεπηήο κε ηε ΝΑ ζην λνκφ Πηεξίαο. 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2013 ν Κνπθνδήκνο εμειέγε θνζκήηνξαο ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο ΐνπιήο.. 

 Παγθφζκην Πξσηάζιεκα Juniors '86 &'88: 8νο 

 Μεζνγεηαθνί Ώγψλεο '91: 1νο  

 ΐαιθαληθφ Πξσηάζιεκα '91 &'92: 1νο  

 Παγθφζκην Πξσηάζιεκα Κιεηζηνχ '91: 4νο  

 Παγθφζκην Πξσηάζιεκα '91: 12νο 

 Βπξσπατθφ Πξσηάζιεκα Κιεηζηνχ '92: 12νο  

 Παγθφζκην Κχπειιν '92: 5νο 

 Οιπκπηαθνί Ώγψλεο '92: 6νο  

 CISM '93: 4νο  

 Βπξσπατθφ Κχπειιν '94: 1νο  

 Βπξσπατθφ Πξσηάζιεκα '94: 3νο 

 Βπξσπατθφ Indoor Πξσηάζιεκα '94: 2νο  

 Παγθφζκην Πξσηάζιεκα '95: 6νο  

 Βπξσπατθφ Κχπειιν '95: 6νο  

 Μεζνγεηαθνί Ώγψλεο '97: 2νο  

 Βπξσπατθφ Κχπειιν '97-'02: 2νο  

 Βπξσπατθφ Κχπειιν '98: 3νο  

 Βπξσπατθφ Πξσηάζιεκα Κιεηζηνχ '98: 8νο  

 Βπξσπατθφ Πξσηάζιεκα '98: 10νο  

 Βπξσπατθφ Κχπειιν Super League '99: 4νο  

 Βπξσπατθφ Κχπειιν Super League '00: 5νο  

 Βπξσπατθφ Κχπειιν Super League '01: 6νο  

 CISM '01: 2νο  

 

ΚΧΣΏ ΦΕΛΕΠΠΕΑΔ 

ΟΚώζηαο Φηιηππίδεοείλαη αζιεηήο ηνπάικαηνο επί θνληψ. Γελλήζεθε ζηηο26 Ννεκβξίνπ ηνπ1986 

ζηελΏζήλα. Ώλήθεη ζηνλΠαλειιήλην Γπκλαζηηθφ χιινγν. 

 

ηηο18 Ώπγνχζηνπ ηνπ 2005 έθαλε παλειιήλην ξεθφξ, αθνχ πέξαζε ηα 5,75 κ. ζηε κχξλε θαη θέξδηζε 

αζεκέλην κεηάιιην ζηελ Παλεπηζηεκηάδα. Δ επίδνζε εθείλε ήηαλ ε πέκπηε παλειιήληα επίδνζε 
αλδξψλ ηνπ λεαξνχ αζιεηή κέζα ζε 2,5 κήλεο. 

Ο Φηιηππίδεο έγηλε ζηηο27 Ννεκβξίνπ 2005 ν πξψηνο ιακπαδεδξφκνο ζηελ έλαξμε ηνπ ηαμηδηνχ ηεο 
Φιφγαο πξνο ηνΣνξίλν γηα ηνποΥεηκεξηλνχο Οιπκπηαθνχο Ώγψλεο ηνπ 2006. To 2006 απνθιείζηεθε 
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απφ ηνλ ηειηθφ ζην Βπξσπατθφ Πξσηάζιεκα ζην Γθέηεκπνξγθ θαη θαηεηάγε 26νο ζπλνιηθά.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ παλειιελίνπ πξσηαζιήκαηνο ηνπ 2007 ζην Οιπκπηαθφ ηάδην ηεο Ώζήλαο 
βξέζεθε ζεηηθφο ζε έιεγρν ληφπηλγθ ζηε δηεγεξηηθή νπζία "εηηιεθξίλ"Σηκσξήζεθε απφ ηνλΒΓΏκε 

πνηλή απνθιεηζκνχ 2 εηψλ απφ θάζε αγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

Ο αζιεηήο επέζηξεςε ζηνπο ζηίβνπο ηνλ Ώπξίιην ηνπ 2009θαη αγσλίζηεθε ζηα δηαζπιινγηθά 

πξσηαζιήκαηα ζηίβνπ, ππεξβαίλνληαο ηα 5,20 κ. ζην αγψληζκα ηνπ επί θνληψ. 

ηηο 16 Εαλνπαξίνπ 2010, ν Φηιηππίδεο, ζην κίηηλγθ ηνπΜάληζεζηεξ, θαηέξξηςε ην παλειιήλην ξεθφξ 
ζην ζην επί θνληψ αλδξψλ ζηνλ θιεηζηφ ζηίβν, πνπ θαηείρε απφ ην 1995 νΥξήζηνο Παιιάθεο 

(Παγθφζκην Πξσηάζιεκα θιεηζηνχ ζηίβνπ ηεο ΐαξθειψλεο, κε άικα ζηα 5,65 κέηξα). Σν άικα ηνπ 
Φηιηππίδε ήηαλ ζηα 5,70 κ.. Σνλ επφκελν κήλα, ζηηο 14 Φεβξνπαξίνπ, θαηέιαβε ηελ ηέηαξηε ζέζε ζην 

δηεζλέο κίηηλγθ ηνπΠφηζδακ ζηε Γεξκαλία κε 5,50. Ο Φηιηππίδεο ζηηο 12 Μαξηίνπ 2010 πξνθξίζεθε 
ζηνλ ηειηθφ ηνπ επί θνληψ ζην παγθφζκην πξσηάζιεκα θιεηζηνχ ζηίβνπ ζηελΝηφρα, κε 5,60κ.ην 
παλειιήλην θιεηζηνχ ζηίβνπ ηνπ 2011 πέηπρε 2 θνξέο παλειιήλην ξεθφξ (5.71 θαη 5.72) Ώθνινχζεζε 

ε θαιχηεξε επίδνζή ηνπ ζηνλ αλνηθηφ ζηίβν γηα ην 2011, κε 5.63 κ. ζε δηεζλέο κίηηλγθ ζηίβνπ ζην 
Μνληξέηγ ηεο Γαιιίαο.Ο Έιιελαο άιηεο θαηέιαβε λσξίηεξα ηελ πέκπηε ζέζε κε άικα ζηα 5,61 κ ζην 

Βπξσπατθφ Πξσηάζιεκα θιεηζηνχ ζηίβνπ ζην Παξίζη, ην Μάξηην ηνπ 2011. 

ην παγθφζκην πξσηάζιεκα ζηίβνπ πνπ έγηλε ην 2011 ν Φηιηππίδεο ήξζε 6νο ζηνλ ηειηθφ, 
ηζνθαξίδνληαο κε 5,75κ. ην δηθφ ηνπ παλειιήλην ξεθφξ 

Σν 2012 ν Φηιηππίδεο θαηέθηεζε αξρηθά ηελ 7ε ζέζε ζην Παγθφζκην πξσηάζιεκα θιεηζηνχ ζηίβνπ 
ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε κε 5,70κ. ην Βπξσπατθφ ηνπ Βιζίλθη θαηέιαβε ηελ 5ε ζέζε κε άικα ζηα 

5,72κ., ελψ ζηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο ηνπ Λνλδίλνπ ( θαη ζηελ 1ε ηνπ ζπκκεηνρή ζε ΟΏ) θαηέθηεζε 
ηελ 7ε ζέζε κε άικα ζηα 5,65κ., έρνληαο ειάρηζηα νξηαθά ρακέλε πξνζπάζεηα ζηα 5,75κ. ηε 
ζπλέρεηα αγσλίζηεθε ζην Diamond League ηεο Γπξίρεο φπνπ κε άικα ζηα 5,80κ. ζεκείσζε λέν 

απφιπην ( αλνηρηνχ - θιεηζηνχ ) παλειιήλην ξεθφξ θαη θαηέθηεζε ηελ 4ε ζέζε ζηνλ αγψλα. Σν 2013 ν 
Φηιηππίδεο ζηε Νηφρα πέξαζε ηα 5.82κ. ζεκεηψλνληαο λέν παλειιήλην ξεθφξ.ηηο 31/01/2013 έθαλε 

λέν Παλειιήλην ξεθφξ Κιεηζηνχ ζηίβνπ κε άικα ζηα 5,83 κ. ζε κίηηλγθ ηνπ Ληληο ηεο Ώπζηξίαο.ηηο 
04/07/2015 ζην Νηατακνλη Ληγθ, ζην Παξίζη, έζπαζε ην Παλειιήλην ξεθφξ κε άικα ζηα 5,91κ.. 

ην Παγθφζκην Πξσηάζιεκα θιεηζηνχ ζηίβνπ ηνπ 2014, ζηνφπνη ηεοΠνισλίαο, ν Φηιηππίδεο 

θαηέθηεζε ην ρξπζφ κεηάιιην, κε άικα ζηα 5,80 κέηξαε ςεθνθνξία πνπ δηεμήρζε κέζσ ηεο 
ηζηνζειίδαο ηνπΒΓΏ ςεθίζηεθε σο ν θνξπθαίνο Έιιελαο αζιεηήο ζηίβνπ γηα ην 2014.  

 

ΦΏΝΔ ΥΏΛΚΕΏ 

Δ Φαλή Υαιθηά είλαη Οιπκπηνλίθεο ηνπ ζηίβνπ. Βίλαη αζιήηξηα ηνπ Οιπκπηαθνχ ΦΠ. Ώζρνιήζεθε θαη 

δηαθξίλεηαη ζηα 400κ. θαη ζηα 400κ. εκπφδηα. 

Γελλήζεθε ζηε Λάξηζα, ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1979. Αηαθξίζεθε ηελ δεθαεηία ηνπ ΄90 ζην κίηηλγθ 

«Οιπκπηαθέο Μέξεο». ηνλ αλνηθηφ ζηίβν πέηπρε 53.46 θαιχηεξε επίδνζε, ζηα «Σνθάιεηα» (2003). 

Σνλ Ώχγνπζην ηνπ 2003 πέηπρε θαιχηεξε επίδνζε θαη ζηα 400κ. εκπφδηα, ζηε Θεζζαινλίθε  (56.40). 

Παλειιήλην ξεθφξ ζηα 400κ. πέηπρε ζηελ πξεκηέξα ηνπ Παγθνζκίνπ Πξσηαζιήκαηνο θιεηζηνχ ζηίβνπ ηεο 

ΐνπδαπέζηεο (Μάξηηνο 2004), κε επίδνζε 51.77, ην νπνίν βειηίσζε κε επίδνζε 51.68 ζηνλ εκηηειηθφ. Σειηθά, 

πήξε ηελ 6ε ζέζε, κε 52.90. 

ην Παλειιήλην Πξσηάζιεκα ηνπ 2004 θαηέξξηςε ην δηθφ ηεο ξεθφξ ζηα 400κ. κε 54.88 ζηηο 11 Ενπλίνπ ηνπ 

2004. Λίγεο εκέξεο αξγφηεξα, ζηηο 19 Ενπλίνπ ηνπ 2004 πέηπρε ηελ ηξίηε θαιχηεξε επίδνζε ζηνλ θφζκν ζηα 400 

κ. κε εκπφδηα, πεηπραίλνληαο θαη παλειιήλην ξεθφξ κε 54.16 ζην Βπξσπατθφ Κχπειιν ζην Μπίληγθνο ηεο 
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Πνισλίαο. Σν ξεθφξ ηεο δελ έκειιε λα ην θξαηήζεη γηα πνιχ. ηα Σζηθιηηήξεηα, ζηηο 4 Ενπιίνπ ηνπ 2004, 

πέηπρε ρξφλν 5399 θαη έγηλε ε πξψηε Διιελίδα πνπ «θαηέβεθε» ηα 54 ζην αγψληζκα. 

Δ κεγαιχηεξή ηεο δηάθξηζε ήξζε ζηνπο Οιπκπηαθνχο Ώγψλεο (2004) ηεο Ώζήλαο, φπνπ θαηέθηεζε ην ρξπζφ 

κεηάιιην ζηα 400 κ. εκπφδηα κε 52.82 θαη ελψ ζηνλ εκηηειηθφ ζεκείσζε Οιπκπηαθφ ξεθφξ κε 52.77 θαη ηελ 5ε 

επίδνζε φισλ ησλ επνρψλ ζην αγψληζκα θαη ήηαλ 8ε ζηα 4Υ400κ.  

ηηο 3 Ενπιίνπ ηνπ 2006 πέηπρε ηελ ηέηαξηε επίδνζε ζηνλ θφζκν κε 53.71 ζηα 400κ εκπφδηα ζην Super Grand 

Prix Σζηθιεηήξεηα, ζην Ο.Ώ.Κ.Ώ., ηεξκαηίδνληαο δεχηεξε, πίζσ απφ ηελ Ώκεξηθαλίδα Λαζίληα Νηέκνπο, ε 

νπνία πέηπρε 53.03. Σν 2006, θαηέθηεζε αζεκέλην κεηάιιην ζην Βπξσπατθφ πξσηάζιεκα ηνπ Γθέηεκπνξγθ, 

αθνχ ηεξκάηηζε 2ε ζηνλ ηειηθφ ησλ 400κ κε εκπφδηα κε 54.02, ζηηο 9 Ώπγνχζηνπ ηνπ 2006. ην Παγθφζκην 

Κχπειιν ηίβνπ 2006 ζηελ Ώζήλα αγσλίζηεθε ζηα 400κ. θαη κε 50.94 θαηέιαβε ηελ 5ε ζέζε. 

ηηο 16 Ώπγνχζηνπ ηνπ 2008, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Θεξηλψλ Οιπκπηαθψλ Ώγψλσλ ζην Πεθίλν θαη ιίγν πξηλ ηα 

πξνθξηκαηηθά ησλ 400κ. κε εκπφδηα, ε ΑΟΒ αλαθνίλσζε φηη ην πξψην δείγκα ηεο αζιήηξηαο βξέζεθε ζεηηθφ 

ζηελ απαγνξεπκέλε νπζία κεζπιηξηελνιφλε (Μ3), ζε έιεγρν πνπ δηεμήγαγε ε WADA ζηελ Εαπσλία, φπνπ ε 

εζληθή νκάδα ηνπ ζηίβνπ πξνεηνηκάζηεθε γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο. Δ νπζία Μ3 είλαη ηζρπξφ ζηεξνεηδέο κε δξάζε 

πεξίπνπ εθαηφ θνξέο πην ηζρπξή απφ απηή ηεο ηεζηνζηεξφλεο αιιά θαη κεγάιε ηνμηθφηεηα, θαη είλαη ε ίδηα 

νπζία πνπ είρε αληρλεπηεί ζε άιινπο 14 έιιελεο αζιεηέο ζε πξνεγνχκελνπο ειέγρνπο.Δ Υαιθηά θαηέζεζε ηελ 

δηαπίζηεπζή ηεο θαη αλαρψξεζε απφ ην Πεθίλν ην ίδην βξάδπ, δίλνληαο πξηλ ζπλέληεπμε ηχπνπ φπνπ ππνζηήξημε 

ηελ αζσφηεηά ηεο, δειψλνληαο ζνθαξηζκέλε γηα ην γεγνλφο.Λίγεο εκέξεο αξγφηεξα, αλαθνηλψζεθε φηη θαη ην 

δεχηεξν δείγκα ηεο αζιήηξηαο ήηαλ ζεηηθφ.Ώπφ ηελ Βηζαγγειία Πξσηνδηθψλ δηαηάρζεθε ζηηο 19 Ώπγνχζηνπ 

πξνθαηαξθηηθή έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ παξαβηάζηεθε ν λφκνο πεξί ληφπηλγθ. H πνηλή 

απνθιεηζκνχ δχν εηψλ επηθπξψζεθε απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ΒΓΏ, ζηηο 26 Ννεκβξίνπ ηνπ 2008. 

ηίβνο 

Άικαηα 

 

Άικα εηο κήθνο 

 

Ηζηνξηθή αλαθνξά 

 Σν άικα εηο κήθνο είλαη έλα θιαζηθφ αγψληζκα ζηίβνπ ησλ Οιπκπηάδσλ. Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα 12 

αγσλίζκαηα ηνπ ζηίβνπ πνπ βξίζθνληαη ζπλερψο ζην πξφγξακκα ησλ αγψλσλ απφ ηελ Ώ΄ Οιπκπηάδα 
ηνπ 1896 ηεο Ώζήλαο. Ώπφ ην 1900 σο ην 1912 δηεμήρζε θαη αγψληζκα κήθνπο άλεπ θνξάο. 

H πξψηε θαηαγξακκέλε επίδνζε ηνπ αγσληζκαηνο είλαη ηνπ Άγγινπ Α. Γνπφθεξ κε 6,10 ζε αγψλεο 
πνπ έγηλαλ ην 1834 ζηνπο αγψλεο "Μπξηηδ Μέηιη Βμεξζάηδ". κσο, ε πξψηε επίζεκε επίδνζε 
ζεκεηψζεθε ζηηο 5 Μαξηίνπ 1864 απφ ηνλ Άγγιν Γθφνπθ ηνπ παλεπηζηεκίνπ Ομθφξδεο κε 5,49κ. Ο 

Μίηζει πήδεζε πξψηνο 6,00κ ην 1868 θαη ν Ε. Λαλ 7,055κ ην 1883. Ο Εξιαλδφο Ο'Κφλνξ μεπέξαζε 
πξψηνο ηα 7,5κ κε 7,614κ ην 1901 θαη ν ακεξηθαλφο Υακ ηα 7,904κ ην 1928.  

Σα πξώηα παγθόζκηα ξεθόξ: 

Σα επίζεκα παγθφζκηα ξεθφξ κήθνπο σο ην 1921 έρνπλ σο εμήο: 
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 5,49κ:  Γθφνπθ, 1864.  

 5,99κ:  Φίηδεκπεξηο, 1866. 

 6,00κ:  Μίηζει, 1867. 

 6,09κ:  Μίηζει, 1869. 

 6,20κ:  Νηάβηληο, 1870. 

 6,88κ:  Νηάβηληο, 1871. 

 7,055κ:  Ε. Λαλ, 1874.  

 7,10κ:  Μ.Ο. Φνξλη, 1886.  

 7,11κ:  Ώ.Φ. Κφπιαλη, 1890. 

 7,19κ:  Κ.. Ρέκπεξ, 1891.  

 7,23κ:  Μ. Πξίλζηατλ, 1898. 

 7,614κ:  Πάηξηθ Ο'Κφλνξ, 1901.  

 7,695κ:  Β.Ο. Γθνχληξηλ, 1921.  

Άικα ζε ύςνο 

Ηζηνξία ηνπ αγσλίζκαηνο 

Χο πξψηνο αζιεηήο ζηελ ηζηνξία ηνπ αγσλίζκαηνο αλαθέξεηαη ν Άγγινο Α. Γνπφθεξ, ν νπνίνο ην 1834 
ππεξπήδεζε ηα 1,68κ ζηνπο αγψλεο "Μπξίηζη Μάηι Βμεξζάηδ". Δ επφκελε αλαθνξά ηνπ αγσλίζκαηνο 

είλαη ην 1864 ζηελ αζιεηηθή αλακέηξεζε ησλ παλεπηζηεκίσλ Κέτκπξηηδ - Ομθφξδεο, ζηελ νπνία 
ληθεηήο αλαδείρζεθε ν Γθφνπθ κε 1,65κ. Σν 1866 ζην 1ν Ώγγιηθφ πξσηάζιεκα ζηηβνπ επηθξάηεζαλ νη 
Ρνχπει θαη Λίηι κε ηελ ίδηα επίδνζε 1,755κ. Σν επφκελν ξεθφξ ήηαλ ηνπ Μπξνθο πνπ πήδεζε 1,80κ 

ην 1875. Πάλσ απφ 1,90 πέξαζε πξψηνο ν Ώκεξηθαλφο Ο. Παδ κε 1,93 ην 1887. Σν 1912 ν Ώκεξηθαλφο 
Σδνξηδ Υφξηλ πέξαζε πξψηνο ηα δχν κέηξα κε 2,006κ. 

Σα πξώηα παγθόζκηα ξεθόξ: 

Σα επίζεκα παγθφζκηα ξεθφξ αλδξψλ σο ην 1934 έρνπλ σο εμήο: 

 1,65κ:  Γθφνπθ, 1864 

 1,755κ:  Ρνχπει, 1866 

 1,755κ:  Ληηι, 1866 

 1,755κ:  Μίηζει, 1870 (ηζνθ.) 

 1,80κ:  Μ.Γ. Μπξνθο, 1874 

 1,80κ:  Γθαδεικπξνθ, 1875 (ηζνθ.) 

 1,89κ:  Μ.Γ. Μπξνθο, 1876 

 1,896κ:  Π. Νηάβηλ, 1881 

 1,93κ:  Ο.ΐ. Παδ, 1887 

 1,971κ:  Μ.Θ. βέλετ, 1895 

 2,006κ:  Γ. Υφξηλ, 1912 

 2,014κ:  Β. ΐέεζνλ, 1914 

 2,038κ:  Υ.Μ. ζκπνξλ, 1924 

 2,06κ:  ΐ. Μάξηη, 1934 
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Άικα επη θνληώ 

Σν άικα επί θνληώ είλαη θιαζηθφ αγψληζκα ηνπ ζηίβνπ, ζην νπνίν ν αζιεηήο ρξεζηκνπνηεί επιχγηζην 
πιένλ θνληάξη απφ θάηκπεξγθιαο ή αλζξαθνλήκαηα γηα λα ππεξπεδήζεη νξηδφληην πήρπ. Σν αγψληζκα 

θέξεηαη σο γλσζηφ θαηά ηελ αξραηφηεηα απφ ηνπο  Κξήηεο, ηνπο αξραίνπο Έιιελεο θαη ηνπο Κέιηεο. 
Ώλαγλσξίζηεθε σο νιπκπηαθφ αγψληζκα ζηνπο Οιπκπηαθνχο ηνπ 1896 γηα ηνπο άλδξεο θαη 

ηνπ 2000 γηα ηηο γπλαίθεο 

Ρίςεηο 

θαηξνβνιία 

Ηζηνξηθή εμέιημε 

ηε ζχγρξνλε κνξθή ηνπ, ην αγψληζκα απηφ δε γίλεηαη πιένλ κε φξγαλν θάπνηεο βαξηέο πέηξεο ή 
βνιίδεο θαλνληνχ, αιιά κε ζηαζκηζκέλα φξγαλα απφ ζπκπαγέο κέηαιιν, ρπηνζίδεξν ή κπξνχηδν 
ζρήκαηνο ζθαηξηθνχ, θαινχκελνπ ζθαίξα θαη εμ απηνχ ην φλνκα ηνπ αγσλίζκαηνο. Ο πξψηνο αγψλαο 

ζθαηξνβνιίαο ηε λεψηεξε επνρή δηεμήρζε ζηηο 23 Μαξηίνπ 1866 ζην ηάκθνξλη Μπξηηδ ηνπ Λνλδίλνπ 
γηα ην αζιεηηθφ πξσηάζιεκα Ώγγιίαο ελψπηνλ 50.000 ζεαηψλ θαη ληθεηήο αλαδείρζεθε ν Φξίζεξ κε 

επίδνζε 213,5 πφδηα ή 10,52κ. ηηο ΔΠΏ δηεμήρζε γηα πξψηε θνξά ην 1876 κε ληθεηή ηνλ Υ.Β. 
Μπνπεξκέγηεξ κε 9,88κ. ηνλ Καλαδά πξψηνο ξέθνξληκαλ αλαθέξεηαη ν Λάκπξερη κε 12,60 ην 1882 
πνπ ήηαλ ηφηε απφ ηα θαιχηεξα ξεθφξ παγθνζκίσο. Σν πξψην επίζεκν παγθφζκην ξεθφξ αλήθεη ζηνλ 

Άγγιν ηφλε κε 11,12 ην 1867 ζην 2ν Ώγγιηθφ πξσηάζιεκα ζηίβνπ. Σν 1883 ν Ώκεξηθαλφο Λάκπξερη 
μεπέξαζε ηα 13 κέηξα κε 13,10. Έλαο άιινο Ώκεξηθαλφο ν Γ.Ρ.Γθξέη έξξημε 14,32κ ην 1893. Σα 15 

κέηξα μεπέξαζε πξψηνο ν Ώκεξηθαλφο ΐ. Κφη ην 1905 κε 15,08, ηα 16κ ν Σζέρνο Φ. Νηνχληα ην 1931 
κε 16,04κ, ηα 17κ ν Ώκεξηθαλφο Γ. Σνξάλο κε 17,40 ην 1934. 

Καλνληζκνί 

Γηα λα είλαη ε βνιή έγθπξε πξέπεη: 

.ν αζιεηήο: λα κελ ππεξβεί ηα φξηα ηεο βαιβίδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ξίςεο ,λα κελ αθνπκπήζεη ην 
πάλσ κέξνο ηνπ αλαζηνιέα παξά κφλν ην πιατλφ απηνχ κέξνο θαη κέρξη λα πξνζγεησζεί ην φξγαλν, λα 
αξρίζεη ηελ πξνζπάζεηα απφ θαηάζηαζε εξεκίαο, λα εμέιζεη ηεο βαιβίδαο απφ ην νπίζζην ήκηζπ κεηά ην 
πέξαο ηεο βνιήο θαη έρνληαο ηνλ έιεγρν ηεο θίλεζεο θαη ηελ ηζνξξνπία ηνπ. 

.ην φξγαλν: λα ξηθζεί κε ην έλα ρέξη, απφ ην χςνο ηνπ ιαηκνχ κε ψζεζε ηνπ βξαρίνλα κε ηέηνην ηξφπν 
ψζηε λα είλαη πίζσ απφ ην θχξην ζψκα ηεο ζθαίξαο ν αληίζηνηρνο ψκνο κε θίλεζε ηεο ζθαίξαο 
επζχγξακκε θαη φρη εκηθπθιηθή, ελδεηθηηθή φηη ρξεζηκνπνηείηαη ν βξαρίνλαο σο κνριφο ζηελ θίλεζε θαη 
φρη σο ελεξγφο πξσηαγσληζηήο θαη λα ξηθζεί εληφο ηνπ ηνκέα! 

 

Βαιβίδα Ρίςεο 

Δ ξίςε γίλεηαη εληφο ησλ νξίσλ κηαο θπθιηθήο πεξηνρήο (βαιβίδαο) ηα φξηα ηεο νπνίαο δελ πξέπεη λα 

ππεξβεί ν αζιεηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ, κε δηάκεηξν 2,13 κέηξα (7 πφδηα). ην έλα ηκήκα 

ηεο πεξηθέξεηαο ηεο βαιβίδαο (ζηε κεξηά πξνο ηελ νπνία γίλεηαη ε ξίςε) ππάξρεη έλα ζηαζεξφ ηκήκα μχινπ 

,ν αλαζηνιέαο, (χςνπο 10εθ θαη κήθνπο 122 εθ. ), ζηαζεξά παθησκέλν ζην έδαθνο πνπ ρξεζηκεχεη ηφζν σο 

ζεκείν θνληξαξίζκαηνο-θξελαξίζκαηνο ηεο θίλεζεο ηνπ αζιεηή πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ξίςεο, φζν θαη 

σο απψηεξν φξην, εληφο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα θηλεζεί ν αζιεηήο. Δ βνιή γίλεηαη πξνο ηνκέα θχθινπ γσλίαο 

30 κνηξψλ κε θέληξν ην θέληξν ηεο βαιβίδαο 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=������������&action=edit&redlink=1
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θπξνβνιία 

Δ ζθπξνβνιία είλαη έλα απφ ηα αγσλίζκαηα ξίςεσλ ησλ ζχγρξνλσλ αγψλσλ ηνπ ζηίβνπ. Πξνέξρεηαη, φπσο θαη 

ε ζθαηξνβνιία, απφ παξαδνζηαθά αγσλίζκαηα πνπ δηεμάγνληαη ζηε θσηία. Σν φλνκά ηεο παξαπέκπεη ζε απηή 

ηελ παξαδνζηαθή κνξθή ηεο, φπνπ νη δηαγσληδφκελνη πξνζπαζνχλ εθζθελδνλίζνπλ φζν γίλεηαη καθξχηεξα έλα 

κεγάιν ζθπξί ζηδεξνπξγνχ. ηελ ζχγρξνλε κνξθή, ην ζθπξί έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ζηδεξέληα ζθαίξα ε νπνία 

ζηεξεψλεηαη ζε έλα καθξχ κεηαιιηθφ ζχξκα πνπ θαηαιήγεη ζε κία ρεηξνιαβή. Σν φξγαλν απηφ νλνκάδεηαη 

ζθχξα. 

 

Δ ζθπξνβνιία είλαη ζην πξφγξακκα ηνπ ζηίβνπ απφ ηνπ Οιπκπηαθνχο Ώγψλεο ηνπ 1900 ζην Παξίζη θαη 

παξέκεηλε απνθιεηζηηθά αλδξηθφ αγψληζκα γηα ζρεδφλ έλαλ αηψλα. Ώλ θαη γπλαίθεο άξρηζαλ λα αζρνινχληαη 

απφ λσξίο κε ην αγψληζκα, ε παγθφζκηα νκνζπνλδία θιαζηθνχ αζιεηηζκνχ αλαγλψξηζε ηε γπλαηθεία 

ζθπξνβνιία κφιηο ην 1995, νπφηε θαη άξρηζαλ λα θαηαγξάθνληαη θαη λα επηθπξψλνληαη νη επηδφζεηο ηνπο, ελψ 

ηελ ελέηαμε ζην πξφγξακκα απφ ην Παγθφζκην Πξσηάζιεκα ηνπ 1999. 

Ώγσληζηηθφο Υψξνο  

Σν αγψληζκα δηεμάγεηαη ζε αλνηθηά ζηάδηα, ζην ρψξν πνπ πεξηβάιιεηαη απφ ηηο δηαδξνκέο ησλ αγψλσλ δξφκνπ. 

Ο αζιεηήο πξαγκαηνπνηεί ηελ πξνζπάζεηά ηνπ παηψληαο πάλσ ζε έλαλ ηζηκεληέλην θπθιηθφ δίζθν δηακέηξνπ 

2,135 κέηξσλ πνπ νλνκάδεηαη βαιβίδα. Ώπφ ην θέληξν ηεο βαιβίδαο μεθηλνχλ δχν επζείεο γξακκέο κήθνπο 

αξθεηψλ δεθάδσλ κέηξσλ πνπ ζρεκαηίδνπλ κεηαμχ ηνπο γσλία 34,92 κνηξψλ. Ο ρψξνο κεηαμχ ηνπο νλνκάδεηαη 

ηνκέαο ξίςεο θαη απνηειεί ην πεδίν πξνο ην νπνίν θαηεπζχλνληαη νη βνιέο ηνπ ζθπξνβφινπ. Δ βαιβίδα 

πεξηβάιιεηαη απφ έλα ςειφ πξνζηαηεπηηθφ πιέγκα, ηνλ θισβφ αζθαιείαο, ν νπνίνο έρεη άλνηγκα κφλν πξνο ηνλ 

ηνκέα ξίςεο. ηελ θαηεγνξία αλδξψλ ρξεζηκνπνηείηαη ζθχξα βάξνπο 7,26 θηιψλ, ελψ ε απηή ησλ γπλαηθψλ 

δπγίδεη αθξηβψο 4 θηιά 

Σερληθή Ρίςεο 

Δ ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ζθπξνβφινη γηα ξίμνπλ ηε ζθχξα φζν καθξχηεξα γίλεηαη δηαθέξεη ειάρηζηα 

απφ αζιεηή ζε αζιεηή. Πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα: ηηο σζήζεηο θφξαο, ηηο πεξηζηξνθέο θαη ηελ εθηίλαμε. Ο 

αζιεηήο ζηέθεηαη ζην θέληξν ηεο βαιβίδαο κε ηελ πιάηε γπξηζκέλε πξνο ην πεδίν ξίςεο, κε ηα πφδηα αλνηθηά 

ιίγν πεξηζζφηεξν απφ ην θάξδνο ησλ ψκσλ θαη ειαθξά ιπγηζκέλα. Κξαηάεη ηε ζθχξα θαη κε ηα δχν ρέξηα, 

έρνληαο ηε κία παιάκε ζθηθηά κέζα ζηελ άιιε θαη ηελ θεθαιή λα αθνπκπάεη έμσ απφ ηε βαιβίδα. Με ηνπο 

βξαρίνλεο φζν γίλεηαη πην ηελησκέλνπο, εθηειεί δχν σζήζεηο θφξαο, παηψληαο γεξά κε ην έλα πφδη ζην έδαθνο, 

ελψ θέξλεη ηνλ έλα ψκν ηνπ πξνο ηα πίζσ θαη ηε ιεθάλε λα εμηζνξξνπεί ηε θπγφθεληξε δχλακε ηεο ζθχξαο κε 

κηα αληίζεηε πξνο απηή θπθιηθή θίλεζε. Δ δεχηεξε ψζεζε γίλεηαη γξεγνξφηεξα θαη έιθεη ην δηζθνβφιν πξνο 

ηελ πξψηε πεξηζηξνθή. Πιένλ δελ πεξηζηξέθνληαη κφλν νη βξαρίνλεο αιιά νιφθιεξν ην ζψκα. ηελ ηδαληθή 

βνιή, ε πνξεία ηεο ζθχξαο θεχγνληαο απφ ηα ρέξηα ηνπ αζιεηή, ζρεκαηίδεη γσλία 45 κνηξψλ κε ην έδαθνο. Οη 

δεμηφρεηξεο ζθπξνβφινη πεξηζηξέθνληαη πξνο ηε θνξά ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ, ελσ νη αξηζηεξφρεηξεο πξνο 

ηελ αληίζεηε 

Αθνληηζκόο 

https://el.wikipedia.org/wiki/������
https://el.wikipedia.org/wiki/�����
https://el.wikipedia.org/wiki/���������_����������_��������_����������
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=�������_������&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=������_���������&action=edit&redlink=1


111 

 

Ο αθνληηζκόο είλαη έλα απφ ηα αγσλίζκαηα ξίςεσλ ηνπ ζηίβνπ, κε κεγάιε ηζηνξία θαζψο είλαη γλσζηφ ήδε απφ 

ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο. θνπφο ηνπ αζιήκαηνο είλαη ε ξίςε ελφο αθνληίνπ ζε κεγάιε απφζηαζε (70-100 κέηξα, 

αλάινγα κε ην βάξνο ηνπ αθνληίνπ). Νηθεηήο είλαη ν αζιεηήο πνπ ζα ξίμεη ην αθφληηφ ηνπ πην καθξηά. 

Εζηνξηθή Βμέιημε 

Οκεξνο αλαθέξεη φηηΏραην φηαλ δελ πνιεκνχζαλ έμσ απφ ηα ηείρε ηεοΣξνίαο δηαζθέδαδαλ 

ξίρλνληαο δίζθν θαη αθφληην. ηεΟδχζζεηα νη κλεζηήξεο ηεο Πελειφπεο πεξλνχζαλ ηνλ θαηξφ ηνπο 

ξίρλνληαο δίζθν θαη αθφληην θαη κάιηζηα ζε έλαλ εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν. 

Πξνζηάηε ηνπ αθνληηζκνχ νη αξραίνη ζεσξνχζαλ ην ζεφ Ώπφιισλα, γη'απηφ ηνλ βιέπνπκε ζε 
αγγεηνγξαθείεο θαη γεληθά ζηελ "Πιαζηηθή" λα θξαηά δφξπ θαη ηφμν "ιφγρελ δε ελ ηαηο ρεξζίλ θαη 

ηφμνλ". 

Σν αθφληην ζηελΏξραία Βιιάδα ην ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηνλ πφιεκν θαη ζηνθπλήγη. Γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ηφζν ησλ λέσλ φζν θαη ησλ ζηξαηησηψλ νξγαλψλνληαλ αγψλεο αθνληίνπ. Τπήξραλ δχν εηδψλ αγψλεο. 
Βθηίλαμε ηνπ αθνληίνπ ζε κήθνο, πνπ νλνκαδφηαλ «εθεβφινο αθνληηζκφο», θαη εθηίλαμε ηνπ αθνληίνπ 
ζε ζηφρν, πνπ νλνκαδφηαλ «ηνραζηηθφο αθνληηζκφο». 

Καηά ηελ πξνπφλεζε ζην εζηνραζηηθφ αθφληην νη αζιεηέο ρξεζηκνπνηνχζαλ αθφληην κε ηελ αηρκή, 
ελψ ζηε ξίςε ηνπ εθεβφινπ, ρσξίο αηρκή. Καηά ηνπο επίζεκνπο αγψλεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχζαλ 

αηρκεξφ αθφληην, ίζσο κε κεηαιιηθή αηρκή αθνχ ε βνιή ήηαλ έγθπξε φηαλ ην αθφληην ρηππνχζε ζην 
έδαθνο κε ηελ αηρκή ηνπ γηα λα είλαη δπλαηή ε κέηξεζε ηεο ξίςεο.  

αλ αγψληζκα ζηηοΟιπκπηάδεο επηθξάηεζε ναθνληηζκόοζε κήθνο θαη ήηαλ έλα απφ ηα πέληε 

αγσλίζκαηα ηνπ «πέληαζινπ».  

Αθόληην 

Σν αξραίν αθφληην είλαη έλα μχιηλν θνληάξη, κήθνπο πεξίπνπ 1,70 κ. Καηδηακέηξνπ πεξίπνπ 3,5 
εθαηνζηψλ. ηε κηα άθξε είλαη κπηεξφ. ηηοαγγεηνγξαθηέο κάιηζηα βιέπνπκε φηη ηνκήθνο ηνπ 
αθνληίνπ πιεζηάδεη θαη ππεξβαίλεη ηνχςνο ην αθνληηζηή. Γηα ηνβάξνο θαη ην πάρνο ηνπ δελ ππάξρνπλ 

ζαθείο πιεξνθνξίεο. Σν αγσληζηηθφ αθφληην ζα πξέπεη λα ήηαλ ειαθξχηεξν απφ ην δφξπ ησλ 
πνιεκηζηψλ. 

Σν αθφληην ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνΐπδάληην, φπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο επνρέο σο φπιν πνιεκηθφ, σο 
φξγαλν γηα ηνθπλήγη κεγάισλ άγξησλ δψσλ θαη σο αζιεηηθφ φξγαλν. ηα Σαθηηθά ην αθφληην 
αλαθέξεηαη σο "ξηθηάξηλ" θαη ην έξηρλαλ καθξηά. ΟηΡσκαίνη ην αθφληην ην έθηηαρλαλ απφ μχιν 

θξαληάο θαηην κήθνο ηνπ πνηθίιεη απφ 1,10-2,40κ. θαη ζηνπο ΐπδαληηλνχο ρξφλνπο 2,30 κ.  

ην πέληαζιν ρξεζηκνπνηνχζαλ αθφληην ρσξίο κεηαιιηθή αηρκή. Σν αθφληην απηφ ιεγφηαλ «απνηνκεχο 

ή απνηνκάο». 

ηηο παξαζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζε αγγεία ή ζε αλάγιπθα, απεηθνλίδνληαη αθφληηα θαη κε κεηαιιηθή 
αηρκή. Σα αθφληηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην αγψληζκα αθνληηζκνχ ζε ζηφρν θαη ε κεηαιιηθή αηρκή 

(απφ ζίδεξν ή νξείραιθν) βνεζνχζε γηα λα ζηεξεσζεί ην αθφληην ζην ζηφρν.  

ην κέζν ηνπ αθνληίνπ ππήξρε δεξκάηηλε ισξίδα δηπισκέλε ζε ζειηά ε «αγθχιε», δεκέλε πεξίπνπ 

ζην θέληξν βάξνπο ηνπ αθνληίνπ. Σν αθξηβέο ζεκείν ηνπ δεζίκαηνο ηεο αγθχιεο ην ξχζκηδε ν θάζε 
αζιεηήο θαηά ηε δηθή ηνπ αληίιεςε θαη ηελ ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηνχζε.  

Οη αζιεηέο έδελαλ ηελ αγθχιε θαη ηελ ηχιηγαλ ζην θέληξν βάξνπο ηνπ αθνληίνπ, γη'απηφ θαη ην 

αθφληην νλνκαδφηαλ κεζάγθπινλ. ηε ζειεηά ηεο αγθχιεο ν αζιεηήο πεξλνχζε έλα ε δχν δάρηπια 
θξαηψληαο ζπγρξφλσο κε ηα ππφινηπα ην αθφληην. Βίλαη γεγνλφο φηη ε αγθχιε θαηά ηελ εθζθελδφληζε 

ιεηηνπξγνχζε σο κνριφο πξνψζεζεο απμάλνληαο ηε δχλακε εθηνμεχζεσο γηαηί ζηαζεξνπνηνχζε ηε 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=����_(����������)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/������
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=�������&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/������
https://el.wikipedia.org/wiki/������
https://el.wikipedia.org/wiki/�����
https://el.wikipedia.org/wiki/��������
https://el.wikipedia.org/wiki/��������
https://el.wikipedia.org/wiki/������_������
https://el.wikipedia.org/wiki/������
https://el.wikipedia.org/wiki/���������
https://el.wikipedia.org/wiki/���������
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=������������&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/�����
https://el.wikipedia.org/wiki/����
https://el.wikipedia.org/wiki/��������
https://el.wikipedia.org/wiki/��������
https://el.wikipedia.org/wiki/������
https://el.wikipedia.org/wiki/�������


112 

 

ιαβή. Δ αγθχιε θαζψο μεηπιίγνληαλ πξνζέδηδε επίζεο ζην αθφληην πεξηζηξνθηθή θίλεζε γχξσ απφ 
απφ ηνλ άμνλα πνπ ζηαζεξνπνηνχζε ηελ πηήζε.  

Οη αγσληζηηθέο αγγεηνγξαθίεο είλαη πεξηζζφηεξν απνθαιππηηθέο απφ ηα αγσληζηηθά θείκελα πνπ 

δηεζψζεθαλ. Καηά ηνΦηιφζηξαην ηδαληθνί αθνληηζηέο ήηαλ νη ςεινί ζην ζψκα, νη αξκνληθά 
θαινγπκλαζκέλνη κε γεξά ζψκαηα, κε καθξηά θαη ιεπηά κέιε, κε καθξηά δάθηπια. 

Γηζθνβνιία 

Ηζηνξία 

Δ δηζθνβνιία ήηαλ έλα αγαπεηφ αγψληζκα γηα ηνπο  Ώξραίνπο Έιιελεο, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη θαη απφ 
ηελ ηέρλε ηνπο. Καηά ηελ ειιεληθή παξάδνζε απηφο πνπ εθεχξε ηε δηζθνβνιία ήηαλ ν Πεξζέαο, ν 
νπνίνο θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε επηηάθηνπο αγψλεο, έξημε ην δίζθν θαη ζθφησζε άζειά ηνπ, ηνλ 

παππνχ ηνπ Ώθξίζην. Ο Ώπφιισλαο, επίζεο, ζε αγψληζκα δηζθνβνιίαο ζθνηψλεη ην θίιν ηνπ Τάθηλζν. 
Γεληθά, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ, ν δίζθνο απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο ζπλδέεηαη κε πνιιά 

ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα. Βπίζεκα, σζηφζν, ε δηζθνβνιία πεξηγξάθεηαη ζηελ Οδχζζεηα θαη 
ζηελ Ειηάδα ηνπ Οκήξνπ 

Βαιβίδα Ρίςεο 

Δ βαιβίδα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη αξραίνη δηζθνβφινη είρε ζρήκα παξαιιειφγξακκνπ ην νπνίν ήηαλ 
αλνηρηφ απφ πίζσ, δειαδή απφ εθεί πνπ έκπαηλε ν αζιεηήο. Οη γξακκέο ηνπ παξαιιειφγξακκνπ 

θαίλεηαη φηη δελ απείραλ πνιχ ε κία απφ ηελ άιιε θαη ρσξνχζαλ ίζα ίζα έλαλ αζιεηή θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ξίςεο. Έηζη ν αζιεηήο ήηαλ αλαγθαζκέλνο λα ξίμεη ην δίζθν ρσξίο λα παηήζεη ηηο 
γξακκέο απηέο, πξαγκαηνπνηψληαο ηε ξίςε θαηά κήθνο πεξίπνπ ηνπ θεληξηθνχ άμνλα ηνπ ζηαδίνπ, 

απνθεχγνληαο έηζη λα ηξαπκαηίζεη ζεαηέο ησλ αγψλσλ, θαζψο ηα αξραία ζηάδηα ήηαλ πην ζηελά απφ ηα 
ζεκεξηλά. 

Αηεμαγσγή ηνπ αγσλίζκαηνο ζηελ αξραηφηεηα 

 

Μεηά απφ ρξφληα έξεπλαο θαη κειέηεο δελ γλσξίδνπκε αλ νη αξραίνη δηζθνβφινη έξηρλαλ ην δίζθν κε 

ηηο γλσζηέο πεξηζηξνθέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη ζεκεξηλνί αζιεηέο ηνπ αγσλίζκαηνο κε ζθνπφ λα 
επηηχρνπλ κεγαιχηεξεο επηδφζεηο. Πηζηεχεηαη φηη έξηρλαλ ην δίζθν κε ξπζκηθέο θαη θπζηθέο θηλήζεηο 

ζχκθσλα κε ηνπο αλαηνκηθνχο φξνπο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Νηθεηήο ζην αγψληζκα ηηο 
δηζθνβνιίαο αλαθεξπζζφηαλ εθείλνο ν δηζθνβφινο πνπ έξηρλε ζε κεγαιχηεξε απφζηαζε ην δίζθν. Αελ 
είλαη γλσζηφ πφζεο πξνζπάζεηεο-δηζθηέο έξηρλε ν θάζε ξίπηεο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ηειηθή θξίζε 

κεηαμχ ησλ δηζθνβφισλ. Πηζαλφλ λα έξηρλαλ απφ ηξεηο βνιέο γεληθά ζηηο ξίςεηο ιφγσ ηεο ηεξφηεηαο 
ηνπ αξηζκνχ 3. Σν ζεκείν ηεο πηψζεσο ηνπ δίζθνπ ζεκεησλφηαλ κε γξακκή ή κε θάπνην αληηθείκελν 

θαη ιεγφηαλ «πηψζεηο, ίρλνο, ζήκα, ηέξκα».Σνπνζεηνχζαλ έλα μχιηλν αηρκεξφ παζζαιίζθν. Έηζη ε 
κέηξεζε ηεο επίδνζεο ηνπ αζιεηή ζηε ξίςε άξρηδε απφ ηε βαιβίδα θαη ηειείσλε ζην ζεκείν 
ηνπνζέηεζεο ηνπ παζζαιίζθνπ. 

 

ΚΟΡΤΦΑΗΟΗ ΔΛΛΖΝΔ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟΗ 

Οηαλ κνπ αλαηέζεθε ε έξεπλα ησλ δεκνθηιέζηεξσλ αζιεηηθνγξάθσλ ήκνπλ ηδηαίηεξα επηπρήο  ιφγσ ηεο 

αγάπεο κνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ. Με ιχπε κνπ σζηφζν δηαπίζησζα πσο νη ειάρηζηνη εηλαη νη δεκνζηνγξάθνη ζην 

ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ θαη γεληθφηεξα πνπ ηπγραλνπλ ηδηαίηεξεο εθηίκεζεο απφ ην θνηλφ. Δ θαηάζηαζε απηή 

είλαη απφξξνηα ηεο δηαπινθήο πνπ εκθαλίδεηαη ζήκεξα ζην ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ πνπ έρεη θαηαζηεί κέζν 

απφθηεζεο θέξδνπο θαη επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ. παλίδνπλ ηα άηνκα πνπ αζθνχλ ειεχζεξα θαη κε 

https://el.wikipedia.org/wiki/�����������
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=�������&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=������_����������&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=������&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=������&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=����_(��������)&action=edit&redlink=1


113 

 

εληηκφηεηα ηε δεκνζηνγξαθία ηεξψληαο ηε δενληνινγία ηνπ επαγγέικαηνο καθξηά απφ νηθνλνκηθά θαη άιια 

ζπκθέξνληα. Άιισζηε, ν θφζκνο ηνπ αζιεηηζκνχ δελ πεξηιακβάλεη δεηήκαηα θαίξηαο θνηλσληθήο ζεκαζίαο,κε 

απνηέιεζκα ε θνηλή γλψκε λα κελ θαηαπηάλεηαη κε ην δεκνζηνγξαθηθφ ηνπ παξαζθήλην. Έηζη απνθαζίζηεθε λα 

παξνπζηαζηνχλ δεκνζηνγξάθνη απφ άιινπο ηνπο ηνκείο ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ βίνπ. Σν γεγνλφο φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ δεκνζηνγξάθσλ πνπ πξνβάιινληαη είλαη κεγάιεο ειηθίαο αλαδεηθλχεη θαηά πνιχ ηελ θξίζε ηνπ 

επαγγέικαηνο ζηα λεφηεξα ρξφληα.  

Οη αλζνινγνχκελνη, νχηε αιθαβεηηθά, νχηε ρξνλνινγηθά, νχηε αμηνινγηθά αζθαιψο παξνπζηάδνληαη εδψ.. 

Μπαίλνπλ απιά ζθφξπηα , θη φπσο θζάλνπλ ηα ζηνηρεία ζε καο.. Δ ηαμηλφκεζε ζα γίλεη ζε άιιε θάζε. Οχηε 

θπζηθά λα απνξήζεηε  δηφηη νη ηίηινη αιινχ είλαη κεγάινη θη αιινχ κηθξνί… Αελ ζπκβαίλεη ηίπνηε .. Ώπιψο 

είλαη θακψκαηα ησλ ππνινγηζηψλ καο… Βίπακε ζηγά-ζηγά φια ζα θσδηθνπνηεζνχλ…ελ ηάμεη ..νξζφδνμν! 

Όιγα Σξέκε 

Ζ Όιγα Σξέκε είλαη ειιελίδα δεκνζηνγξάθνο θαη παξνπζηάζηξηα εηδήζεσλ. 

Γελλλήζεθε ζηελ Ώζήλα ζηηο 17 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1951. H θαηαγσγή ηεο είλαη απφ ηε Λάξηζα. πνχδαζε ζην 

Οηθνλνκηθφ ηεο Ννκηθήο θαη ζπκκεηείρε ζηελ θαηάιεςε ηεο Ννκηθήο ηελ επνρή ηεο δηθηαηνξίαο. Σν 1975 

παξάιιεια κε ηηο ζπνπδέο, μεθίλεζε λα εξγάδεηαη ζηελ εθεκεξίδα Ρηδνζπάζηεο. πλέρηζε ζηηο εθεκεξίδεο 

Βιεπζεξνηππία, Σν ΐήκα, Βιεχζεξνο Σχπνο θαη Έζλνο. 

 

Σν 1989 παξνπζίαζε ηηο πξψηεο πνιηηηθέο εθπνκπέο ζηελ θξαηηθή ηειεφξαζε καδί κε ηελ Έιιε ηάε. Σν 1990 

εξγάζηεθε ζηνπο ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο Flash, ΏΝΣ1 radio θαη Ώζήλα 984 παξνπζηάδνληαο ζε φιεο ην 

κεζεκβξηλφ καγθαδίλν. Έρεη, επίζεο, παξνπζηάζεη ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο ζηνπο ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο 

ΏΝΣ1, Star Channel θαη Mega. Ώπφ ην θαινθαίξη ηνπ 2004 παξνπζηάδεη ην θεληξηθφ δειηίν εηδήζεσλ ζην Mega 

Channel.  

 

Ήηαλ λπκθεπεκέλε κε ηνλ Θνδσξή Καινχδε, πνπ ήηαλ δηεπζπληήο εθεκεξίδσλ. Ο δεχηεξνο γάκνο ηεο ήηαλ κε 

ην δηεπζπληή εηδήζεσλ ηνπ Mega Channel Υξήζην Παλαγησηφπνπιν θαη έρνπλ έλα γην, ηνλ Ώιέμαλδξν. 

 

ήκεξα ζχδπγφο ηεο είλαη ν Νίθνο Νηθεηέαο. Βίλαη ρεηξνπξγφο ηεο ΐ‘ Υεηξνπξγηθήο Κιηληθήο ηνπ Λατθνχ 

Ννζνθνκείνπ θαη επίθνπξνο θαζεγεηήο ηεο Εαηξηθήο ρνιήο Ώζελψλ. Γελλήζεθε ην 1965 θαη έρεη έλαλ γάκν 

αθφκε ζην ελεξγεηηθφ ηνπ, απφ ηνλ νπνίν απέθηεζε κηα θφξε θαη έλα γην. 

 

Έιιε ηάε 

 

Δ Έιιε ηάε γελλήζεθε ζηηο 25 Μαξηίνπ 1954 ζηελ Ώζήλα. Βίλαη Βιιελίδα δεκνζηνγξάθνο θαη ηειενπηηθή 

παξνπζηάζηξηα εηδήζεσλ. 
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Δ θαηαγσγή ηεο είλαη απφ ηε Λεπθάδα. Βίλαη απφθνηηε ηνπ Ώξζαθείνπ. πνχδαζε Ννκηθή ζην Παλεπηζηήκην 

Ώζελψλ θαη πνιηηηθέο επηζηήκεο ζηε Γαιιία. Γηα ιίγν δηάζηεκα άζθεζε θαλνληθά ηε δηθεγνξία. Ξεθίλεζε σο 

δεκνζηνγξάθνο ζηηο εθεκεξίδεο Ώπγή, Μεζεκβξηλή θαη Ώθξφπνιε. Βθεί έθαλε θαη ην πξψην ηεο πξσηνζέιηδν, 

εμαζθαιίδνληαο απνθιεηζηηθή ζπλέληεπμε απφ ηνλ «κχζν» ηεο Fiat Σδηάλη Ώληέιη. 

 

Σελ ηειενπηηθή ηεο θαξηέξα μεθίλεζε ζηελ ΒΡΣ παξνπζηάδνληαο ην θεληξηθφ δειηίν εηδήζεσλ καδί κε ηνλ 

Σέξελο ΚνπΎθ κέρξη ην 1989. Έρεη ζπλεξγαζηεί κε ην ξαδηφθσλν ηνπ Flash σο αληαπνθξίηξηα γηα επξσπατθά 

ζέκαηα ζηηο ΐξπμέιιεο θαη ηνλ Ώζήλα 9,84. 

 

Βπηζηξέθνληαο ζηελ Βιιάδα ην 1993 ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ ηειενπηηθφ ζηαζκφ ΚΏΨ παξνπζηάδνληαο ην 

θεληξηθφ δειηίν εηδήζεσλ. Πξψηε ε Έιιε ηάε καδί κε ηνλ δεκνζηνγξάθν ηακάηε Μαιέιε, εγθαηλίαζε ζηελ 

ειιεληθή ηειένξαζε ηα «ηειενπηηθά παξάζπξα» ζηα δειηία εηδήζεσλ. ηε ζπλέρεηα ζπλεξγάζηεθε κε ην Mega 

Channel παξνπζηάδνληαο ηελ ελεκεξσηηθή εθπνκπή «Βιιήζπνληνο». Γηα 2 ρξφληα εξγάζηεθε ζην Star Channel 

παξνπζηάδνληαο ην θεληξηθφ δειηίν εηδήζεσλ. 

 

Ώπφ ην 1999 παξνπζίαδε ζηνλ ΏΝΣ1 ηελ εθπνκπή «Με ηα κάηηα ηεο Έιιεο». Παξάιιεια εξγάζηεθε ζην 

ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ Flash σο παξαγσγφο ηεο εθπνκπήο «Βιιηγκνί». 

 

Γηα 3 ρξφληα είρε αλαιάβεη θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ θεληξηθνχ δειηίνπ εηδήζεσλ ηνπ ΏΝΣ1. Ώπφ ηηο 11 

επηεκβξίνπ 2006, έσο θαη ηηο 3 Οθησβξίνπ 2006, ην παξνπζίαδε απφ θνηλνχ κε ηνλ δεκνζηνγξάθν Νίθν 

Βπαγγειάην. ηηο 4 Οθησβξίνπ 2006 ε δεκνζηνγξάθνο ππέβαιε ηελ παξαίηεζή ηεο απφ ηνλ ΏΝΣ1. 

 

Ώπφ ηνλ Φεβξνπάξην σο ηνλ Ενχλην ηνπ 2007 ε Έιιε ηάε «επέζηξεςε» ζηνλ ηειενπηηθφ ζηαζκφ Mega 

Channel σο βαζηθφ κέινο ησλ δεκνζηνγξάθσλ / ζρνιηαζηψλ ηνπ θεληξηθνχ δειηίνπ εηδήζεσλ (κε ηελ ιγα 

Σξέκε) θαζψο θαη κε εβδνκαδηαία πνιηηηθή/ελεκεξσηηθή εθπνκπή κε ηίηιν «Έιιε». 

 

Ώπφ ηηο 20 Ενπιίνπ 2007 ε Έιιε ηάε αλήθεη επίζεκα ζηνλ ηειενπηηθφ ζηαζκφ Alpha tv θαη απφ ηηο 28 

Εαλνπαξίνπ κέρξη θαη ην θαινθαίξη ηνπ 2008 ήηαλ ε θεληξηθή παξνπζηάζηξηα ηνπ δειηίνπ εηδήζεσλ.ην 

ζπκβφιαην ηεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξνπζίαζε ηεο εβδνκαδηαίαο εθπνκπήο «PERSONA GRATA» πνπ 

πξνβαιιφηαλ θάζε Αεπηέξα ηα κεζάλπρηα αιιά δηεθφπε ιφγσ ππνρξεψζεσλ γηα ην θεληξηθφ δειηίν εηδήζεσλ.  

 

Έρεη ζπλεξγαζηεί κε ηα πεξηνδηθά «Diva» θαη «Penthouse» θαη ηελ εθεκεξίδα «Βπελδπηήο». 

 

Δ Έιιε ηάε, θφξε ηνπ βνπιεπηή ηεο Έλσζεο Κέληξνπ Μάξθνπ Σζαξιακπά, είλαη ην γέλνο Σζαξιακπά. Ο 

ηειεπηαίνο ήηαλ απφγνλνο ηνπ Οδπζζέα Ώλδξνχηζνπ, ήξσα ηεο Βπαλάζηαζεο ηνπ 1821. Δ πξφγνλνο ηεο δε 
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Ώθξηβή Σζαξιακπά ήηαλ ζχδπγνο ηνπ Ώλδξέα Ώλδξνχηζνπ θαη κεηέξα ηνπ Οδπζζέα Ώλδξνχηζνπ. Δ κεηέξα 

ηεο Έιιεο ηάε, Ρελέ Σζαξιακπά, έρεη δηαηειέζεη δηεπζχληξηα πνιηηηθψλ γξαθείσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηνπ 

Ώλαζηάζηνπ Πεπνλή. Έρεη έλαλ αδειθφ ηνλ Μάξθν. 

 

Σν επίζεην «ηάε» θξάηεζε απφ ηνλ πξψην ηεο γάκν κε ηνλ δηθεγφξν Νίθν ηάε. Ώπφ ηνλ δεχηεξν γάκν ηεο κε 

ηνλ δεκνζηνγξάθν Αεκήηξε Καηζίκε απέθηεζε έλα γην, ηνλ Μάξθν (30 Ενπιίνπ 1984).  

 

Ώπφ ηηο 17 Ώπξηιίνπ ηνπ 2000 θαη γηα εθηά ρξφληα ήηαλ παληξεκέλε (κε πνιηηηθφ γάκν ζην Αεκαξρείν ηεο 

Ώζήλαο ππφ ηνλ ηφηε Αήκαξρν Αεκήηξε Ώβξακφπνπιν θαη θνπκπάξα ηελ Βιέλε Κφθθαιε) κε ηνλ πξψελ 

δηνηθεηή ηεο Βζληθήο Σξάπεδαο ηεο Βιιάδνο θαη πξψελ Βπξσβνπιεπηή ηνπ ΠΏΟΚ, ηέιην Παλαγφπνπιν κε 

ηνλ νπνίν ρψξηζε ην Ννέκβξην ηνπ 2006.  

 

χδπγνο ηεο είλαη ν επηρεηξεκαηίαο Μηράιεο Γνπιαλδξήο (πξψελ ζχληξνθνο ηεο δεκνζηνγξάθνπ ιγαο Σξέκε) 

κε ηνλ νπνίν παληξεπηήθαλ ζηηο 5 Ενπλίνπ ηνπ 2008 ζην Αεκαξρείν ΐνπιηαγκέλεο ζε ζηελφ νηθνγελεηαθφ θχθιν  

 

Ναηαιία Γεξκαλνύ 

 

Δ Ναηαιία Γεξκαλνχ είλαη Βιιελίδα ξαδηνθσληθή παξαγσγφο, δεκνζηνγξάθνο θαη ζηηρνπξγφο. Γελλήζεθε ζηελ 

Ώζήλα ην 1965. Δ θαηαγσγή ηεο είλαη απφ ηε Μπηηιήλε, θαη είλαη θφξε ηνπ δεκνζηνγξάθνπ θαη ζπγγξαθέα 

Φξέληπ Γεξκαλνχ θαη ηεο Βξηέηηαο Μαπξνπδή. Βμαηηίαο ηνπ δηαδπγίνπ ησλ γνληψλ ηεο κεγάισζε κε ηε γηαγηά 

ηεο Βιέλε. 

 

Σειείσζε ην Βξγαζηήξη Βπαγγεικαηηθήο Αεκνζηνγξαθίαο ζηελ Ώζήλα θαη ακέζσο κεηά γίλεηαη δεθηή ζην 

Orlando University of Florida, κε ζθνπφ λα δήζεη εθεί πέληε ρξφληα, ηειεηνπνηψληαο ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε 

δεκνζηνγξαθία. Tειηθά απνθάζηζε πσο είλαη θαιχηεξν λα αξρίζεη λα εξγάδεηαη. Ξεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηεο σο 

δεκνζηνγξάθνο ζηα πεξηνδηθά «Έλα» , «Καη», θαη ζηελ εθεκεξίδα «24 ψξεο». Γηα πνιιά ρξφληα είρε ηε κφληκε 

ζηήιε «ρεδφλ αλψδπλα», ζην εβδνκαδηαίν πεξηνδηθφ «Σειέξακα». 

 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1988 μεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηεο ζην ξαδηφθσλν ηνπ λενζχζηαηνπ Sky κε ηελ εθπνκπή «Club 

Sandwich», καδί κε ηνλ δεκνζηνγξάθν Πξνθφπε Ανχθα θαη παξαγσγφ ηελ Βιέλε Μαβίιε. 

 

ηε ζπλέρεηα εξγάζηεθε ζην ξαδηφθσλν θαη ηελ ηειεφξαζε ηνπ ANT1 φπνπ ζπλερίζηεθε ε εθπνκπή «Club 

Sandwich». Βξγάζηεθε σο ξαδηνθσληθή παξαγσγφο ζηνλ Ώζήλα 9.84 θαη Sfera FM ζηνλ νπνίν δηεηέιεζε θαη 

δηεπζχληξηα. 
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Παξάιιεια κε ην ξαδηφθσλν παξνπζίαζε θαη ηειενπηηθέο κνπζηθέο εθπνκπέο. Γηα δέθα ρξφληα παξνπζίαδε ζην 

Mega Channel ηελ εθπνκπή «Mega Star». ηε ζπλέρεηα ήηαλ ε πξψηε παξνπζηάζηξηα ηνπ «Fame Story» , θαη 

ήηαλ κέινο ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο ηνπ κνπζηθνχ ξηάιηηη «Dream Show the music». Σελ ζεδφλ 2007-2008 

αλέιαβε ηελ παξνπζίαζε ηεο λέαο έθδνζεο ηνπ ηειεπαηρληδηνχ-ζφνπ Ραληεβνχ ζηα ηπθιά. Σελ επφκελε ρξνληά 

αλέιαβε ην πξσηλφ ςπραγσγηθφ πξφγξακκα ηνπ αββαηνθχξηαθνπ κε ηίηιν Μεο ζηε θαιή ραξά. 

 

Έρεη γξάςεη ζηίρνπο γηα Έιιελεο θαιιηηέρλεο, φπσο ε Άλλα ΐίζζε. Λάκπεο Ληβηεξάηνο, Αέζπνηλα ΐαλδή, 

Έιελα Παπαξίδνπ, άθε Ρνπβά, Μαληψ θα. ην ελεξγεηηθφ ηεο έρεη πάλσ απφ 30 πιαηηλέληνπο θαη 45 ρξπζνχο 

δίζθνπο. 

 

Μαδί κε ηνλ Υξήζην Αάληε έγξαςε ην ηξαγνχδη «My number one» ην νπνίν εξκήλεπζε ε Έιελα Παπαξίδνπ 

ζηνλ δηαγσληζκφ ηεο Eurovision ην 2005 γηα ινγαξηαζκφ ηεο Βιιάδαο θαηαθηψληαο ηελ πξψηε ζέζε. Έρεη θάλεη 

έλα γάκν (Οθηψβξηνο 1998) κε ηνλ ηξαγνπδηζηή Πέηξν Ίκβξην, κε ηνλ νπνίν ρψξηζε ην 2002 

  

   

Σαηηάλα ηεθαλίδνπΓεκνζηνγξάθνο.  

Γελλήζεθε ζηελ Ώζήλα ζηηο 18 Ώπξηιίνπ ηνπ 1970.Β  

Βίλαη απφθνηηε ηνπ Ώξζάθεηνπ. Έρεη ζπνπδάζεη ζην School of Arts ζην Ώκβνχξγν ζην Βξγαζηήξη Βιεπζέξσλ 

πνπδψλ ηνπ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ ΏΝΣ1. Χο δεκνζηνγξάθνο μεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηεο ζηελ ΒΡΣ, ζην Σκήκα 

Βμσηεξηθψλ Βηδήζεσλ θαη παξάιιεια παξνπζίαδε δειηία εηδήζεσλ. πλεξγάζηεθε κε ηελ εθεκεξίδα 

Ώπνγεπκαηηλή. 

ηε ζπλέρεηα εξγάζηεθε ζηνλ ΏΝΣ1 παξνπζηάδνληαο δειηία εηδήζεσλ δίπια ζηνλ Σέξελο ΚνπΎθ. Παξάιιεια 

ήηαλ ζπκπαξνπζηάζηξηα ηνπ Γηψξγνπ Παπαδάθε ζηελ εθπνκπή Καιεκέξα Βιιάδα. Έπεηηα ζπλεξγάζηεθε κε 

ηνπο ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο Alpha TV, Tempo TV θαη Alter Channel, παξνπζηάδνληαο ηηο θνπηζνκπνιίζηηθεο 

εθπνκπέο Γπάιηλνο ηνίρνο, Φχιιν θαη θηεξφ θαη Ώπνθιεηζηηθά αληίζηνηρα. 

ηε ζπλέρεηα ζπλεξγάζηεθε θαη πάιη κε ηνλ ηειενπηηθφ ζηαζκφ ΏΝΣ1 παξνπζηάδνληαο γηα 2 ρξφληα ηελ 

θνπηζνκπνιίζηηθε εθπνκπή Ώπνθάιπςε ηψξα. Ώπφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2006 παξνπζηάδεη ζηνλ ΏΝΣ1 ηελ 

εθπνκπή Ώμίδεη λα ην δεηο. 

Μέρξη ζηηγκήο έρεη παξνπζηάζεη ην κνπζηθφ ξηάιηηη παηρλίδη «Fame Story 3» θαη ην ξηάιηηη παηρλίδη «Big 

mother/brother». Βπίζεο έρεη παξνπζηάζεη δχν ζπλερείο ρξνληέο ηα Καιιηζηεία ηνπ ΏΝΣ1. Σν ζπκβφιαην ηεο κε 

ηνλ ηειενπηηθφ ζηαζκφ ΏΝΣ1 ιήγεη ην 2010. 

Έρεη θάλεη έλα γάκν ην 1995 κε ηνλ επηρεηξεκαηία Παλαγηψηε ηαπξφπνπιν απφ ηνλ νπνίν πήξε δηαδχγην ην 

2002. 

Βίλαη παληξεκέλε απφ ην 2003 κε ηνλ επίζεο δεκνζηνγξάθν Νίθν Βπαγγειάην κε ηνλ νπνίν γλσξίζηεθαλ ζε έλα 

ξαδηνκαξαζψλην ηεο Unicef ( Ώπξίιηνο 1998). Έρνπλ έλα γην, ηνλ Νηθφια (1999) θαη κία θφξε, ηε Λπδία (2004). 

Δ Σαηηάλα ηεθαλίδνπ είλαη θφξε ηνπ παιαίκαρνπ θαιαζνζθαηξηζηή ηνπ Παλειιελίνπ, Μίκε ηεθαλίδε. 

Ώζρνιήζεθε γηα πνιιά ρξφληα κε ην κπαιέην θαη έθαλε ζπνπδέο ζηε Γεξκαλία. 
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Σέξελο Κνπίθ 

Ο Σέξελο Κνπίθ, ηνπ Φηιίππνπ, είλαη Έιιελαο δεκνζηνγξάθνο. Γελλήζεθε ζηελ Θεζζαινλίθε ηνλ Φεβξνπάξην 

ηνπ 1947. πνχδαζε ζηε Ώλσηάηε ΐηνκεραληθή ρνιή, γηα έλα ρξφλν, θαη είλαη απφθνηηνο ηνπ Παληείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ. Παληξεχηεθε θαη ρψξηζε δχν θνξέο θαη έρεη ηξία παηδηά (γηνο ηνπ ν ζθελνζέηεο Ρίηζαξλη 

Κνπίθ). 

Βπαγγεικαηηθή πνξεία 

Ώπφ ην 1966 εξγάζζεθε ζηηο εθεκεξίδεο «Έζλνο», «Φσο ησλ πνξ», «εκεξηλά» θαη σο αληαπνθξηηήο ζηελ 

Ώζήλα ηεο εθεκεξίδαο «The Sun». Ο Σέξελο Κνπίθ γηα πνιιά ρξφληα παξνπζίαδε ην θεληξηθφ δειηίν εηδήζεσλ 

ζηελ θξαηηθή ηειεφξαζε ηεο ΒΡΣ. Σν 1976 αλέιαβε εμ νινθιήξνπ ηελ νξγάλσζε ηνπ θαλαιηνχ ΒΣ3 ζηε 

Θεζζαινλίθε. Μέρξη ην 1989 πνπ παξαηηήζεθε παξνπζίαδε ην θεληξηθφ δειηίν εηδήζεσλ καδί κε ηηο Ληάλα 

Καλέιιε, Βχε Αεκίξε, Έιιε ηάε θαη ηνπο Ώληψλε Γεζηκάην, Κψζηα εξέδε, Νάζν Ώζαλαζίνπ, Ώιέμαλδξν 

Ώλησλφπνπιν θ.α.. ηε ζπλέρεηα παξνπζίαδε γηα πεξίπνπ δέθα ρξφληα ην θεληξηθφ δειηίν εηδήζεσλ ζηνλ 

ηειενπηηθφ ζηαζκφ ΏΝΣ1 κε ζπκπαξνπζηάζηξηεο ηε Ναλά Παιαηηζάθε, ηε νθία Σζηιηγηάλλε, ηελ Σαηηάλα 

ηεθαλίδνπ, ηε Ληάλα Καλέιιε θ.ά. Σελ άλνημε ηνπ 1992 θαη γηα ηα επφκελα 2 ρξφληα παξνπζίαδε ηελ 

εβδνκαδηαία εθπνκπή «Ώπφςε κε ηνλ Σέξελο Κνπίθ» ζηελ βξαδηλή δψλε κε πξνζθεθιεκέλνπο απ‘φια ηα 

ζηεξεψκαηα θαη κεηά απφ 1 ρξφλν είρε ηελ επηκέιεηα θαη παξνπζίαζε ηεο εθπνκπήο Μαδί ηελ Κπξηαθή ζηε 

κεζεκεξηαλή δψλε. Παξάιιεια εξγάζηεθε θαη ζην ξαδηφθσλν ηνπ ΏΝΣ1 παξνπζηάδνληαο ηελ θαζεκεξηλή 

ελεκεξσηηθή εθπνκπή «Πξσηλή γξακκή». ηε ζπλέρεηα παξνπζίαδε θαζεκεξηλή πξσηλή ελεκεξσηηθή εθπνκπή 

ζην Star Channel. Ώθνινχζεζε ε θαζεκεξηλή εκθάληζε ηνπ κε ηελ εθπνκπή Καιεκέξα κε ηνλ Σέξελο ζηνλ 

ηειενπηηθφ ζηαζκφ Alter Channel. ήκεξα ζηε Θεζζαινλίθε θαη απφ ην θαλάιη ηεο ΒΣ3 παξνπζηάδεη γηα 

δεχηεξε θνξά ηελ εθπνκπή «Ώπφςε κε ηνλ Σέξελο ΚνπΎθ» κεηαδηδφκελε αλα εβδνκάδα κε θαιεζκέλνπο απφ ηα  

δηάθνξα ζηεξεψκαηα. Έρεη ζπλεξγαζηεί κε ηηο εθεκεξίδεο Βιεχζεξνο, Βιεχζεξνο Σχπνο, Ώπνγεπκαηηλή, 

ΐξαδπλή, Πξσηλή θαη Βιεπζεξνηππία. ήκεξα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ εθεκεξίδα «Υψξα».  

Έρεη παίμεη θαη ζηελ ηαηλία Ο αληηθαζίζηαο ηνπ 1972 κε πξσηαγσληζηή ηνλ Κψζηα ΐνπηζά 

 

Ληάλα Καλέιιε 

 

Γελλήζεθε ζηελ Ώζήλα, ζηηο 20 Μάξηε ηνπ 1954. Βρεη ζπνπδάζεη ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Ώζήλαο, παίξλνληαο ηελ εηδηθφηεηα ηνπ δηθεγφξνπ θαη αξγφηεξα ηελ άδεηα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο. Μηιάεη 

ηξεηο μέλεο γιψζζεο (αγγιηθά, γαιιηθά, ηηαιηθά). Παξά ηηο λνκηθέο ζπνπδέο ηεο, ε επαγγεικαηηθή ηεο 

δξαζηεξηφηεηα ζπλδέζεθε κε ηε δεκνζηνγξαθία. Δηαλ πξψηε γπλαίθα παξνπζηάζηξηα ηειενπηηθψλ εηδήζεσλ, 

ην 1976, ζηελ ΒΣ-1. Δ πξψηε, επίζεο, δηεπζχληξηα ηδησηηθνχ ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ «Σop FM», ην 1988. Καη 

αθνινχζεζε κηα κεγάιε θαη πνιχκνξθε δεκνζηνγξαθηθή θαξηέξα: Ρεπφξηεξ «ABC», USA ζην Εξάλ, 1980. 

Βηδήζεηο ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ ΒΣ-1, «Mega», «Ant1», «Sky». Βθπνκπέο ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ «ΒΡΏ», 

«Flash», «Sky». πληάθηξηα – ζπλεξγάηηδα εθεκεξίδσλ «Ώπνγεπκαηηλή», «Νέα», «ΐήκα», «Ώδέζκεπηνο 

Σχπνο», πεξηνδηθψλ «Σαρπδξφκνο», «Βπίθαηξα», «Σειέξακα», 1995 – ζήκεξα. Πξνζσπηθέο ηειενπηηθέο 

εθπνκπέο – ζηαζκνί: «Φειά ηα ρέξηα» «Mega Channel», «Οκηιείηε Βιιεληθά» ΒΣ-1, «Ληάλα», «ΏΝΣ – 1», 

«Βδψ θαη ηψξα» «SKY».  
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Βίλαη θαζεγήηξηα εκεηνινγίαο ησλ Media ζην Βξγαζηήξη Αεκνζηνγξαθίαο. Βρεη γξάςεη ηα παξαθάησ βηβιία: 

«ηνραζκνί» 1971, «Δ ιεηηνπξγία ησλ φξθσλ» πνίεζε, 1983, «Ρνπάληα, ν ξνπο ηνπ θάησ θφζκνπ», δνθίκην – 

ληνθνπκέλην. 

Βίλαη, επίζεο, κέινο ηεο ΒΔΒΏ θαη ηνπ Αηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Ώζήλαο. Μέινο ηεο UNICEF – κέινο Α θαη 

παξαγσγφο Tele-Μαξαζσληψλ, 1993. Ασξεηήο ζψκαηνο. Μέινο πιιφγνπ «Φίισλ ηεο Μνπζηθήο». Μέινο 

«Μνπζθιέηεο». 

Έρεη ηηκεζεί κε ηηο παξαθάησ δηαθξίζεηο: ΐξαβείν «Παχινο Παιαηνιφγνο». ΐξαβείν Κεληξηθνχ Εζξαειηηηθνχ 

πκβνπιίνπ Θεζζαινλίθεο. ΐξαβείν «ΕΠΒΚΣΕ». Σηκεηηθέο βξαβεχζεηο απφ πιεζψξα ζσκαηείσλ γηα 

θνηλσληθή ζπκκεηνρή θαη ζπκβνιή. 

Βξαζηηερληθά απαζρνιείηαη κε ηε δσγξαθηθή θη έρεη παξνπζηάζεη έξγα ηεο ζε αξθεηέο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο 

εθζέζεηο απφ ην 1968, ελψ ζπκκεηείρε θαη ζηε δεκηνπξγία δχν κνπζηθψλ δίζθσλ  

 

Γελλήζεθε ζηελ Ώζήλα. πνχδαζε ζηελ Πάληεην ΏΠΒ. Βξγάζηεθε σο δεκνζηνγξάθνο ζε φιεο ηηο αζελατθέο 

εθεκεξίδεο θαη ζηα πεξηνδηθά «Βπίθαηξα» θαη «Σαρπδξφκνο». Χο πνιεκηθφο αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο 

«Έζλνο» θάιπςε ηα πνιεκηθά γεγνλφηα απφ ηα κέησπα ηνπ Γξάκκνπ, ηνπ Ληβάλνπ, ηνπ πνιέκνπ ησλ «Βπηά 

εκεξψλ» ζην Εζξαήι θαη ηεο Κνξέαο. Βίλαη κέινο ηεο ΒΔΒΏ θαη κέινο ηεο Βζληθήο Βηαηξείαο Βιιήλσλ 

Λνγνηερλψλ. Έρεη γξάςεη πνιιά ινγνηερληθά, ηζηνξηθά θαη δεκνζηνγξαθηθά βηβιία. Έρεη ηηκεζεί κε ην ΐξαβείν 

ηεο Ώθαδεκίαο Ώζελψλ θαη κε ην Κξαηηθφ ΐξαβείν Αηεγήκαηνο. Σηκήζεθε, επίζεο κε πνιεκηθά παξάζεκα θαη 

κεηάιιηα.    

 

Ο Γηψξγνο Καξάγησξγαο, δεκνζηνγξάθνο θαη ζπγγξαθέαο πνιιψλ ινγνηερληθψλ θαη ηζηνξηθψλ  βηβιίσλ, 

ηηκεκέλνο κε ην ΐξαβείν ηεο Ώθαδεκίαο Ώζελψλ θαη ην Κξαηηθφ ΐξαβείν Αηεγήκαηνο, απνθάζηζε λα εθδψζεη 

αζηπλνκηθφ κπζηζηφξεκα. Θέινληαο λα κηιήζεη γηα ηελ πςειή αζελατθή θνηλσλία, ηνλ ρψξν ηνπ πινχηνπ, βάδεη 

ηνλ αζηπλφκν Αεκήηξε Ραδή λα εξεπλήζεη ηε δνινθνλία ηνπ επηρεηξεκαηία ηέθαλνπ Πιαηή ζηελ έπαπιή ηνπ 

ζην νχλην. Βίλαη ε αξρή κηαο ζεηξάο δνινθνληψλ θαη κηαο ζθνηεηλήο ηζηνξίαο ζηελ νπνία εκπιέθνληαη κηα 

«λεξατδφκνξθε» γπλαίθα, ε ηέιια Γαξίθε, αξθεηνί χπνπηνη, θαθνί θαη θαινί ήξσεο, έληηκνη αζηπλνκηθνί. 

Ώηπρψο ην κπζηζηφξεκα ζπκίδεη ην παιηφ ζηπι ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘60 (θαηάρξεζε επηζέησλ, θαινινγηθά 

ζηνηρεία θηι.) θαη ζε απηφ δελ αληρλεχνληαη νχηε πνιηηηθέο νχηε θνηλσληθέο επηζεκάλζεηο. Μάιινλ είλαη 

γξακκέλν πξηλ απφ αξθεηά ρξφληα δηφηη ζπλαληάκε ειεθηξφθσλα θαη ελσκνηάξρεο ηεο Υσξνθπιαθήο, ελψ νη 

ζπλαιιαγέο γίλνληαη ζε ιίξεο θαη ππάξρεη αλαθνξά ζηνλ αζηέξα ηνπ Υφιηγνπλη Ώιαλ Λαλη. Χζηφζν ε πινθή 

ηνπ είλαη ελδηαθέξνπζα θαη ζε άιιε πεξίπησζε ζα άμηδε ηνλ θφπν ε αλάγλσζή ηνπ. ήκεξα φκσο ε αζηπλνκηθή 

ινγνηερλία έρεη πξνρσξήζεη ζεκαληηθά θαη ην εξψηεκα «πνηνο είλαη ν δνινθφλνο» δελ αξθεί γηα λα 

δηθαηνινγήζεη ηελ χπαξμε ελφο παξφκνηνπ κπζηζηνξήκαηνο. 

 

«Οηαλ ήκνπλ ζηνλ ΏΝΣ1 έβιεπα θαζεκεξηλά έλαλ κχζν ηνπ ξεπνξηάδ ηεο ειιεληθήο δεκνζηνγξαθίαο. Σνλ 

Γηψξγν Καξάγησξγα. Αελ κπνξψ λα ππνινγίζσ ηελ ειηθία ηνπ, αιιά ήηαλ πνιχ κεγάινο… Να θαληαζζείηε φηη 

είρε θαιχςεη ηελ πφιεκν ηεο Κνξέαο. Ο Μίλσο Κπξηαθνχ ηνλ αγαπνχζε θαη πάληα ηνλ είρε ζε δηάθνξεο 

δηνηθεηηθέο ζέζεηο… 
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Ο Καξαγησξγαο ινηπφλ παιιηθαξάθη θαλνληθφ… κε ηα ηδνχλην ηνπ… κε ηα γξήγνξα απηνθίλεηά ηνπ… 

απίζηεπηνο… Με ηηο ψξεο καο έιεγε ηζηνξίεο απφ πνιεκηθέο αληαπνθξίζεηο άιισλ δεθαεηηψλ. Σνλ έβιεπεο φηη 

έιακπε ην κάηη ηνπ… 

Οη παξαηεξήζεηο ηνπ ήηαλ πάληα εχζηνρεο θαη δηδαθηηθέο. 

Αελ θαληάδεζηε πφζεο θνξέο είπα ζε δηεπζπληέο θίινπο κνπ… 

-Ρε ζεηο ζηείιηε ηνλ Καξαγησξγα ζε κηα απνζηνιή εδψ γχξσ… ζα θάλεη ηξνκεξφ ξεπνξηάδ… ζηείιηε ηνλ ζε 

έλαλ θφλν ζηελ Ώηηηθή… 

Οινη κε θνηηάγαλε γειψληαο… 

 

Θέισ ινηπφλ λα ηα δνθηκάζσ απηα ηα ―παιηθαξάθηα‖ θαη ηηο ―κηθξνχιεο‖ πνπ αζθπθηηνχλ. Οινη ηνπο έρνπλ 

εθπαηδεπζεί ζηελ επζχλε θαη απηφ είλαη θάηη πνπ ιείπεη απφ ην ειιεληθφ δηαδίθηπν.» 

Ο Ζιίαο Γεκεηξαθόπνπινο (1928) είλαη Έιιελαο δεκνζηνγξάθνο. 

 

Γελλήζεθε ηελ 1ε Αεθεκβξίνπ 1928 ζηελ Ώζήλα θαη ην 1943 θπιαθίζηεθε απφ ηνπο Γεξκαλνχο ζηηο θπιαθέο 

Ώβέξσθ. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε εξγάζηεθε ζηελ εθεκεξίδα Δ Καζεκεξηλήδηαδξακαηίδνληαο ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ επηζηξνθή ηνπ Μαθαξίνπ απφ ην εμσηεξηθφ θαη ζηελ ήηηα ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή. Με ην 

μέζπαζκα ηεο δηθηαηνξίαο ην 1967, θαηαθεχγεη ζηεΑαλία θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηηο ΔΠΏ, φπνπ ζα αλαπηχμεη 

ζεκαληηθή αληηδηθηαηνξηθή δξάζε. Ώθνξκή γηα λα δξαπεηεχζεη απφ ηελ Βιιάδα ζηάζεθε ε θιήζε ηνπ απφ ηνλ 

Οπ Θαλη, γεληθφ γξακκαηέα ηνπ ΟΔΒ, πξνθεηκέλνπ λα εθπξνζσπήζεη ηνλ ειιεληθφ ηχπν ζην 6ν Αηεζλέο 

πλέδξην ηνπ Οξγαληζκνχ ζηε ΐαξζνβία ηεο Πνισλίαο. Μεηά απφ αξθεηέο πεξηπέηεηεο ε ειιεληθή θπβέξλεζε 

έδσζε ηελ άδεηα γηα λα ηαμηδέςεη ζην εμσηεξηθφ.[1] Βθεί θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ πξσζππνπξγφ ηεο Ααλίαο 

θπγαδεχζεθε κέζσ ηεο δαληθήο πξεζβείαο γηα ηε Ααλία. 

 

ηηο ΔΠΏ ν Αεκεηξαθφπνπινο έγηλε πνιηηηθφο ζχκβνπινο ηνπ γεξνπζηαζηή θαη ππνςεθίνπ πξνέδξνπ ησλ 

ΔΠΏ, Σδνξηδ Μαγθφβεξλ, θαη πξνζπάζεζε λα ζπληνλίζεη ηνλ αληηδηθηαηνξηθφ αγψλα ζηηο ΔΠΏ εξρφκελνο ζε 

επαθή κε πνιινχο ακεξηθαλνχο πνιηηηθνχο φπσο ν Σελη Κέλλεληπ θ.α.. Ήηαλ απηφο δε πνπ απνθάιπςε ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνεθινγηθήο εθζηξαηείαο ηνπ Νίμνλ απφ ηνλ Σνκ Πάπαο.[1] Γηα ηε δξάζε ηνπ ηνχ 

αθαηξέζεθε ε ειιεληθή ηζαγέλεηα, ελψ ππήξμαλ ζθέςεηο αθφκα θαη γηα ηε δνινθνλία ηνπ. ηα αξρεία ηνπ 

ζπκβνπιίνπ Ώζθαιείαο ππήξρε θάθεινο κε ηνλ ηίηιν Θάλαηνο ηνπ Αεκεηξαθφπνπινπ ζε ειιεληθέο θπιαθέο, 

θάθεινο φκσο ν νπνίνο δελ εληνπίζηεθε θαζψο ηνλ είρε πάξεη ν Υέλξπ Κίζζηλγθεξ, θεχγνληαο απφ ηελ εμνπζία. 

Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο Υνχληαο επέζηξεςε ζηελ Βιιάδα. Γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ηηκήζεθε απφ ηνλ πξφεδξν 

ηεο Βιιεληθήο Αεκνθξαηίαο, Κάξνιν Παπνχιηα, κε ηνλ Σαμηάξρε ηνπ Σάγκαηνο ηνπ Φνίληθα ζε εηδηθή ηειεηή 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ειιεληθή πξεζβεία ζηηο ΔΠΏ.[2] Παξφληεο ήηαλ ν γεξνπζηαζηήο Μαγθφβεξλ, ν 

βξαβεπκέλνο κε Πνχιηηδεξ, έηκνπξ Υεξο, Κξίζηνθεξ Υίηζελο θ.α.[2] 

 

ήκεξα θαηνηθεί κφληκα ζηελ Οπάζηλγθηνλ. Έρεη ζπγγξάςεη ην βηβιίν «Δ Ώπεηιή Αηθηαηνξίαο», ην νπνίν 

εθδφζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη ηφληδε ηνλ θίλδπλν επηβνιήο ζηξαηησηηθνχ θαζεζηψηνο. (ΐΕΚΕΠΏΕΑΒΕΏ) 
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 Νίθνο Υαηδεληθνιάνπ είλαη δεκνζηνγξάθνο θαη παξνπζηαζηήο εηδήζεσλ ηνπ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ Alter 

Channel. Γελλήζεθε ην 1962 ζηελΏιεμαλδξνχπνιε ηνπ Έβξνπ. Ο παηέξαο ηνπ, Παλαγηψηεο Υαηδεληθνιάνπ, 

ήηαλ βνπιεπηήο θαη πθππνπξγφο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο κε ην θφκκαηεο Νέαο Αεκνθξαηίαο. Μέρξη ηα 16 ηνπ 

ρξφληα δνχζε ζηε Θεζζαινλίθε. 

πνπδέο 

 

Σν 1980 πέξαζε κε παλειιήληεο εμεηάζεηο ζηελ Πάληεην ρνιή Ώζελψλ θαη κεηαθφκηζε ζηελ Ώζήλα. ηα 

καζεηηθά ρξφληα ηνπ ήηαλ γξακκαηέαο ηεο καζεηηθήο παξάηαμεο ηεο ΝΑ (ΜΏΚΕ) θαη ζηα θνηηεηηθά επηθεθαιήο 

ηεο ΑΏΠ-ΝΑΦΚ.[1]. Αελ νινθιήξσζε ηηο ζπνπδέο ηνπ – ήδε σο θνηηεηήο άξρηζε λα εξγάδεηαη ζηελ έληππε 

δεκνζηνγξαθία. 

Βπαγγεικαηηθή θαξηέξα 

 

Ξεθίλεζε ηελ δεκνζηνγξαθηθή ηνπ θαξηέξα ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ζηελ εθεκεξίδα Μεζεκβξηλή σο 

θνηηεηήο. Ώζρνιήζεθε κε πνιηηηθφ ξεπνξηάδ θαη ζε λεαξή ειηθία θέξδηζε ην βξαβείν ηνπ Εδξχκαηνο Μπφηζε, 

γηα ηελ επηηπρία ηεο ζπλέληεπμεο ηνπ Βπάγγεινπ Ώβέξσθ. ηα ειεθηξνληθά κέζα μεθίλεζε θάλνληαο εθπνκπή 

ζηνλ ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ Ώζήλα 9,84. Ώπφ ην έηνο 1989 εξγαδφηαλ ζηνλ ηειενπηηθφ ζηαζκφ Mega Channel. 

Γηα 12 ρξφληα παξνπζίαδε ηελ εθπνκπή Βλψπηνο ελσπίσ, παξάιιεια κε ην θεληξηθφ δειηίν εηδήζεσλ ηνπ 

ζηαζκνχ, έσο θαη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2003, νπφηε θαη παξαηηήζεθε κεηά απφ δηαθσλία κε κεγαινζηειέρε. Έρεη 

ζπλεξγαζηεί κε ηηο εθεκεξίδεο Ώθξφπνιε ηεο Κπξηαθήο, Μεζεκβξηλή, Έζλνο, φπσο θαη κε ηα πεξηνδηθά Έλα 

θαη Status. 

 

Σν έηνο 2006 ήηαλ θαη πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ ηειενπηηθνχ 

ζηαζκνχ Ώlpha, φπσο θαη ηνπ ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ ηνπ νκίινπ, «Alpha 98,9». Μέρξη ηα κέζα Εαλνπαξίνπ 

2007, παξνπζίαδε ην θεληξηθφ δειηίν εηδήζεσλ ηνπ «Alpha» καδί κε ηελ δεκνζηνγξάθν Μάξα Γαραξέα. Βπίζεο 

είρε αλαιάβεη δχν αθφκε ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο ηνπ ζηαζκνχ, πνπ ιέγνληαη «Ώληηγλσκίεο» θαη «Πξφζσπα». Δ 

εθπνκπή «Ώληηγλσκίεο» πεξηείρε αλαιχζεηο επίθαηξσλ εηδήζεσλ, θπξίσο πνιηηηθψλ. Δ εθπνκπή 

Πξφζσπααζρνιείηαη κε ζπλεληεχμεηο δηάζεκσλ θαη αξθεηά θαηαμησκέλσλ πξνζψπσλ. 

 

Ώπφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2007 ππέγξαςε εηήζην ζπκβφιαην ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ηειενπηηθφ ζηαζκφ Alter Channe l 

γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ θαζεκεξηλνχ θεληξηθνχ δειηίνπ εηδήζεσλ θαη παξάιιεια ηελ ελεκεξσηηθή εθπνκπή 

«Πξφζσπν κε πξφζσπν». Σν 2009 ίδξπζε ην ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ «Real Fm» θαη ηελ εβδνκαδηαία εθεκεξίδα 

Real News[2]. 

Φσηεηλή Πηπηιή  δεκνζηνγξάθνο θαη ζχκβνπινο επηθνηλσλίαο. 

 

Γελλήζεθε ζηελ Ώζήλα. πνχδαζε ζηελ Ννκηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο. Τπήξμε ε πξψηε 

γπλαίθα ξεπφξηεξ ζηελ ειιεληθή ηειεφξαζε (1973). Με ην φλνκα Φσηεηλή Ώλδξένπ παξνπζίαδε ην 1972-73 

ξεπνξηάδ ζηελ δεκνζηνγξαθηθή εθπνκπή ηεο ΤΒΝΒΑ ήκεξα[1]. Έρεη παξνπζηάζεη πνιιέο ηειενπηηθέο 
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εθπνκπέο ζηελ δεκφζηα, ηδησηηθή ηειεφξαζε θαη έρεη δηαηειέζεη αξρηζπληάθηξηα δειηίνπ εηδήζεσλ ζηελ ΒΡΣ. 

Παξάιιεια κε ηελ ηειενπηηθή ηεο θαξηέξα ζπκκεηείρε ελεξγά ζην Γπλαηθείν Κίλεκα. Έρεη ζπλεξγαζηεί κε 

εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ελψ πνιχρξνλε είλαη ε θαζεκεξηλή ξαδηνθσληθή παξνπζία ηεο ζηνπο ξαδηνθσληθνχο 

ζηαζκνχο «Ώληέλα», «Πιάλεη». Έρεη ηηκεζεί κε ην βξαβείν Μπφηζε γηα ην θαιχηεξν ηειενπηηθφ ξεπνξηάδ θαη 

δχν θνξέο απφ ην χλδεζκν γηα ηα Αηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο κε ηε «Υξπζή Πέλα». Σνλ Ενχλην ηνπ 2002 

νξίζηεθε κέινο ηνπ δηνηθεηηθνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Βηαηξείαο Βλνπνίεζεο Ώξραηνινγηθψλ Υψξσλ αξκφδηα γηα 

ζέκαηα επηθνηλσλίαο. 

εξαθείκ Φπληαλίδεο 

Ώπφ ηε ΐηθηπαίδεηα, ηελ ειεχζεξε εγθπθινπαίδεηα 

εξαθείκ Φπληαλίδεο, ηνπ Αεκεηξίνπ, 

Έιιελαο δεκνζηνγξάθνο θαη παιαηφηεξα δηεπζπληήο ζχληαμεο εθεκεξίδσλ. 

Γελλήζεθε ζηελ Ώζήλα ζην Πεξηζηέξη ηνλ Μάξηην ηνπ 1937. Σν 1960 έιαβε πηπρίν ηεο Ώλσηάηεο ρνιήο 

Οηθνλνκηθψλ θαη Βκπνξηθψλ Βπηζηεκψλ (ΏΟΒΒ). Ώξρηθά εξγάζηεθε ζηελεθεκεξίδα Έζλνο σο ζπληάθηεο ηελ 

πεξίνδν 1957 – 1968. 

ηελ πεξίνδν ηεο Υνχληαο απφ ην 1968 κέρξη ην 1974 εξγάζηεθε ζηε Ώπνγεπκαηηλή ζηελ αξρή σο ππεχζπλνο 

χιεο θαη αξγφηεξα σο αξρηζπληάθηεο. 

Ώπφ ην 1974 κέρξη ηνλ Ενχλην ηνπ 1976 ππήξμε δηεπζπληήο ζχληαμεο ζηελ Ώθξφπνιε. Ώπφ ηνλ Ενχλην ηνπ 1976 

κέρξη ηηο 27 Ώπξηιίνπ ηνπ 2007, ήηαλ δηεπζπληήο ηεο απνγεπκαηηλήοΒιεπζεξνηππίαο. Ώπφ ηελ ηειεπηαία ηνπ 

ζέζε παξαηηήζεθε, θαηά δεκνζηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο, ιφγσ άξλεζήο ηνπ γηα πεξηθνπή κηζζνχ ηνπ. 

 

ήκεξα είλαη ζπλεξγάηεο ηεο θξαηηθήο ηειεφξαζεο θαη παξνπζηαζηήο εθπνκπήο. Σειεπηαία ην φλνκά ηνπ 

ελεπιάθε ζε πίλαθα κε ηνπο πιένλ ππεξακεηβφκελνπο δεκνζηνγξάθνπο. Βίλαη κέινο ηεο Έλσζεο πληαθηψλ 

Δκεξεζίσλ Βθεκεξίδσλ Ώζελψλ (ΒΔΒΏ) θαη νκηιεί επίζεο αγγιηθά. 

 

Βίλαη παληξεκέλνο θαη είλαη κφληκνο θάηνηθνο Παιαηνχ Φαιήξνπ. Αηαηεξεί εμνρηθή θαηνηθία ζηε Σήλν πνπ 

επηζθέπηεηαη ζπρλά. 

Νίθνο Σζεθνύξαο 

 

O Νίθνο Σζεθνχξαο (1911–2009) ήηαλ Έιιελαο δεκνζηνγξάθνο θαη ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο. Ήηαλ κέινο ηεο 

Βιιεληθήο Βηαηξείαο Θεαηξηθψλ πγγξαθέσλ θαη ηεο Έλσζεο πληαθηψλ Πεξηνδηθνχ Σχπνπ. Γελλήζεθε ζηελ 

Ώζήλα ην Μάξηην ηνπ 1911. Έθαλε ην ληεκπνχην ηνπ ζαλ ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο, ηνλ Μάην ηνπ 1940 κε ηελ 

θσκσδία «Ώλζξσπνο είκαη θη εγψ». Μεηά απφ κία καθξά ζπγγξαθηθή πνξεία πνπ πεξηιάκβαλε ζεαηξηθά έξγα, 

θηλεκαηνγξαθηθά ζελάξηα θαη ζπλεξγαζίεο ζε πεξηνδηθά κεγάιεο θπθινθνξίαο πέζαλε ζε ειηθία 98 εηψλ ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2009 
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ΐηνγξαθηθά ζηνηρεία 

 

O Νίθνο Σζεθνχξαο γελλήζεθε ζηελ Ώζήλα ην Μάξηην ηνπ 1911, απφ παηέξα νξκψκελν εμ Βπβνίαο. Ο παηέξαο 

ηνπ, ηπιηαλφο, πέζαλε λσξίο θη ν λεαξφο Νίθνο αλαγθάζηεθε λα επσκηζζεί ηηο επζχλεο ηεο νηθνγελεηαθήο 

βηνηερλίαο παξαγσγήο αξσκαηηθψλ ζαπνπληψλ ζε ειηθία κφιηο 18 εηψλ – ρσξίο λα έρεη ηελ παξακηθξή έθεζε. 

ην γξαθεην ηεο επηρείξεζεο, αληί λα θνηηάδεη ηνπο ινγαξηαζκνχο, έγξαθε πνηήκαηα. 

 

Βηζη ε νηθνγέλεηα έραζε ην εξγνζηάζην θαη ν Νίθνο κπήθε ζην δξφκν ηνπ: θαλαηηθφο θπζηνιάηξεο, είρε πάξεη 

ήδε ηα βνπλά, θαη ζε ιίγν έγηλε εθδφηεο (!), καδί κε ηνλ Κιεφβνπιν Αελδξηλφ θαη ηνλ Κψζηα Υξεζηίδε, ηνπ 

πεξηνδηθνχ «Βθδξνκηθά» (ην πξσην θπζηνιαηξηθφ-νξεηβαηηθφ πεξηνδηθφ πνπ θπθινθφξεζε ζηελ Βιιάδα) θαη 

αξγφηεξα ηνπ πεξηνδηθνχ «Καξακπφια» πνπ θπθινθνξνχζε φπνηε θαηάθεξλε ε θπζηνιαηξηθή παξέα λα 

εμνηθνλνκήζεη ιίγα ρξήκαηα γηα ην ραξηί! 

 

Δ πξψηε ηνπ ζπλεξγαζία κε πιεξσκή, φηαλ εγθαηέιεηςε ην ζαπνπλάδηθν γηα λα γίλεη δεκνζηνγξάθνο, εηαλ γηα 

ηνπο «Ώζινπο ηνπ ελσκνηάξρε Φνπληνηζάξνπρνπ» (γξαθηθφο ηχπνο επαξρηαθνχ ρσξνθχιαθα, εκπλεπζκέλνο 

απφ ηηο «ηζηνξίεο ηνπ ρσξηνχ» ηνπ ΣΏΜ-ΣΏΜ) πνπ δεκνζηεχνληαλ ζην πεξηνδηθφ ΒΐΑΟΜΏΑΏ, 

πξνθαιψληαο κεγάιν ζπαδνθεθηθφ ελδηαθέξνλ. 

 

Δ αγάπε ηνπ γηα ην ζέαηξν θάλεθε απφ πνιχ λσξίο. Σα πξψηα δέθα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ, ηα πέξαζε ζηελ νδφ 

Κνπκνπλδνχξνπ αθξηβψο απέλαληη απφ ηελ είζνδν ησλ εζνπνηψλ ηνπ Βζληθνχ Θεάηξνπ. Οπσο γξάθεη ν ίδηνο: 

«…ηα βξάδπα, πξηλ έξζεη ε ψξα γηα ην θξεβάηη, ράδεπα απφ ην παξάζπξν κεηξψληαο ηνπο εζνπνηνχο πνπ 

πήγαηλαλ γηα ηελ παξάζηαζε. Καη έλα βξάδπ, ην έζθαζα απφ ην ζπίηη ιάζξα θαη έθαλα ην…ληεκπνχην κνπ ζην 

ζέαηξν ζαλ ζεαηήο, δξαζθειψληαο ηελ αθχιαθηε πφξηα ησλ παξαζθελίσλ. Αελ είδα φκσο φιε ηελ παξάζηαζε –

παηδφηαλ ην «Φπληαλάθη» ηνπ Παληειή Υφξλ- γηαηί ζπγθηλήζεθα ηφζν πνιχ απφ ην δξάκα ηνπ γεξν-ηαρπδξφκνπ 

ΐεάθε, πνπ άξρηζα λα θιαίσ γνεξά, κε απνηέιεζκα λα κε πεηάμνπλ έμσ. Ώπηή ήηαλ ε πξψηε γλσξηκία κνπ κε 

ην ζέαηξν θαη κε ηνλ ΐεάθε, πνπ χζηεξα απφ θάκπνζα ρξφληα ζα γηλφηαλ ν πξσηαγσληζηήο ζην έξγν κνπ «Ώλ 

δνπιέςεηο ζα θάο» πνπ κε θαζηέξσζε ζαλ ζεαηξηθφ ζπγγξαθέα.» 

 

Σν μεθίλεκά ηνπ γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο ζεαηξηθήο ζθελήο έγηλε κε ην πξσηφιεηφ ηνπ «100 Υηιηάξηθα». Να πσο 

ην έθξηλε ν πξχηαληο ηνπ ειιεληθνχ ζεάηξνπ Γξεγφξεο Ξελφπνπινο , ζηα «Ώζελατθά Νέα», 10/1/1936: «Βλαο 

λένο πνπ δελ εθάλεθε αθφκε ζην ζέαηξν,παξά γξάθεη κε ςεπδψλπκν ζε δηάθνξα πεξηνδηθά, ν θ. Ν. Σζεθνχξαο 

(Σζεθφ) κνπ έθεξε λα δηαβάζσ ην πξψην ηνπ ζεαηξηθφ έξγν Σν έιεγε «100 ρηιηάξηθα». Ώξρηζα λα ην δηαβάδσ 

δνθηκαζηηθά θαη απφ ηελ πξψηε εηθφλα κε ηξάβεμε ηφζν, σζηε ην ηειείσζα ηελ ίδηα εκέξα…» 

 

To πξψην έξγν ηνπ πνπ αλέβεθε ζηε ζθελή ήηαλ ην ζρνιηθφ δξακαηάθη «Σα νπιησηφπνπια δελ πέζαλαλ». Δ 

Βπηηξνπή ΐξάβεπζεο ρνιηθψλ Βξγσλ ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο (Κσζηήο Μπαζηηάο, Λέσλ Κνπθνχιαο Κσζηήο 

ΐεικίξαο, Γηάλλεο Λάκςαο) ηνπ απέλεηκε ην πξψην βξαβείν θαη απφ ηφηε βξίζθεηαη ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο 

βηβιηνζήθεο θαη παίδεηαη ζηηο 25 Μαξηίνπ απφ πνιιά ζρνιεία. 
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Θεαηξηθή θαξηέξα 

 

ε ειηθία 28 εηψλ έθαλε ην ληεκπνχην ηνπ ζαλ ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο, ηνλ Μάτν 1940 κε ηελ θσκσδία ηνπ 

«Ώλζξσπνο είκαη θη εγψ» πνπ αλέβεθε ζην ζέαηξν «Λπξηθφ», απφ ηνλ ζίαζν Μαξίθαο Κνηνπνχιε θαη ΐαζίιε 

Λνγνζεηίδε. Παίρηεθε κφλνλ 30 εκέξεο, ζηηο παξακνλέο ηνπ πνιέκνπ ηεο Ώιβαλίαο. Ώθνινχζεζε ν 

«Μαγθνχθεο» πνπ έθαλε πξεκηέξα ζηηο 23/1/41, ζην ζέαηξν «Αηάλα», κε ηνλ ζίαζν ηνπ ΐαζίιε Ώξγπξφπνπινπ. 

Ο ζπγγξαθέαο, θαληάξνο ηφηε ζηε κνλάδα πξνζηαζίαο ζηδεξνδξφκσλ, ην έγξαςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεζζάξσλ 

ηαμηδηψλ Ώζήλα-Θεζζαινλίθε, κεζα ζην ηειεπηαίν αλνηθηφ βαγφλη, έηνηκνο λα θαηαξξίςεη κε ην πνιπβφιν ηνπ 

φπνην ηηαιηθφ αεξνπιάλν ηνικνχζε λα πιεζηάζεη. 

 

Σν θαιπηεξν έξγν ηνπ ην έγξαςε ζε ειηθία 30 εηψλ. Σν «Ώλ δνπιέςεηο ζα θάο» έθαλε πξεκηέξα ζην ζέαηξν 

«Λπξηθφ», ζηηο 23/7/1945 απφ ηνλ ζίαζν Βλσκέλνη Καιιηηέρλεο, κε ηνλ Ώηκίιην ΐεάθε θαη ηνλ Κψζηα Γηαλλίδε 

ζνπο δπν βαζηθνχο ξφινπο. εκείσζε ζξηακβεπηηθή επηηπρία θαη νπδέπνηε έπαςε λα ρξεζηκνπνηείηαη 

ζαλ…ζσζίβην απφ επαξρηαθνχο ζηάζνπο. Ο γηφο ηνπ ΐεάθε Γηάλλεο, απηνεμφξηζηνο ιφγσ θξνλεκάησλ 

ζθελνζέηεο, ην αλέβαζε ζηε Ρνπκαλία, θαη ζηηο απηάδειθεο ηφηε θνκκνπληζηηθέο ρψξεο ΐνπιγαξία θαη εξβία. 

Ο Ώδακάληηνο Λεκφο ην αλέβαζε ζηε Νέα Τφξθε γηα ηελ ειιεληθή νκνγέλεηα θαί ηφηε ιίγν έιιεηςε λα θάλεη 

ηελ ηχρε ηνπ ν ζπγγξαθέαο: ν ειιεληθήο θαηαγσγήο κάλαηδεξ ηεο εηαηξείαο «Γνπψξελ Μπξάδεξο» δήηεζε ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ έξγνπ γηα λα γπξηζηεί ηαηλία. 

 

Ο ζπγγξαθέαο έηξεμε ζηνλ Κάξνιν Κνπλ πνπ είρε εγθαηαιείςεη ηελ έδξα ηνπ θαζεγεηή Ώγγιηθψλ ζην 

Κνιιέγην θαη μεθηλνχζε ην «Θέαηξν Σέρλεο». Βθείλνο δέρηεθε λα θάλεη ηε κεηάθξαζε ζηα Ώγγιηθά θαη ζε έλα 

κήλα, ην «Ώλ δνπιέςεηο ζα θαο», ηαμίδεπε γηα ηελ Ώκεξηθή κε ην ηαρπδξνκείν. Δηαλ φκσο άηπρν. Οπσο γξάθεη 

ν ζπγγξαθέαο «…ην πνγθξφκ ησλ αξηζηεξψλ ζπγγξαθέσλ, εζνπνηψλ θαη γεληθά ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ζέακα 

βξηζθφηαλ ζην δελίζ απφ ηνλ γεξνπζηαζηή Μαθάξζη πνπ εηρε αλαιάβεη ηνλ εμνζηξαθηζκφ απφ ηε ρψξα ηεο 

Βιεπζεξίαο θάζε ξέπνληα ζηνλ αξηζηεξηζκφ ακεξηθαλφ ή αιινδαπφ…» Σν έξγν είρε παηρηεί απφ ηνλ γηφ ηνπ 

ΐεάθε ζε θνκκνπληζηηθέο ρψξεο, άξα δελείρε θακία ειπίδα ζηηο ΔΠΏ. 

 

Ώθνινχζεζε ν «Πνκπφο Βπηπρίαο» πνπ έθαλε πξεκηέξα ζην ζέαηξν «Ρεμ» ζηηο 8/3/1946, κε ηνλ ζίαζν Μαξίθαο 

Κνηνπνχιε θαη πξσηαγσληζηή ηνλ ΐαζίιε Λνγνζεηίδε. «Κνκεληί πιεκκπξηζκέλε αλζξσπηά θαη ηξπθεξφηεηα» 

ην ραξαθηήξηζε ζε ρξνλνγξάθεκά ηνπ ζην «Βιεχζεξν ΐεκα» ν Παχινο Παιαηνιφγνο. Σξία ρξφληα αξγφηεξα 

(30/11/49) αλέβεθε ζην ζέαηξν «Κεληξηθφ» ε θσκσδία «Ο θαιφο θαιφ δε βιέπεη», απφ ηνλ ζίαζν ηνπ ΐαζίιε 

Λνγνζεηίδε. «Βρεη κηα ηερληθή ζπάληα θαη κηά πινθή πνπ ζπκίδεη ηνλ Φευληψ», έγξαςε ν Ώγγεινο Σεξδάθεο, 

θηαζκέλνο ζπγγξαθέαο θαη εηζεγεηήο, ηφηε, δξακαηνινγίνπ ζην Βζληθφ Θέαηξν. Με ηελ επφκελε θσκσδία ηνπ 

«Καξαληίλα ζηνλ έξσηα» πνπ αλέβεθε ζην ζέαηξν «ακαξηδή»ζηηο 22/5/1952, έθαλε ην ζηαζαξρηθφ ηνπ 

ληεκπνχην ν Μίκεο Φσηφπνπινο γλσζηφο απφ ηε ζξηακβεπηηθή ηνπ επηηπρία ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ζηηο ηαηλίεο 

ηεο «ΦΕΝΟθίικο». Μηα αθφκε θσκσδία ηνπ κε ηίηιν «Σξείο πεηεηλνί ζε έλα θνηέηζη» αλέβεθε ζηηο 3/8/1955 

ζην ζέαηξν «Γθιφξηα» απφ ηνλ ζίαζν Μηξάληαο-Κσλζηαληάξα- Μήια. 
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Σν έξγν ηνπ «Ο Μνλνζάληαινο» αλέβεθε ζην «Αεκνηηθφ ζέαηξν» Πεηξαηά ζηηο 30/11/1955 απφ ηνλ ζίαζν ηνπ 

Μάλνπ Καηξάθε θαη ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ θξηηηθή ηζάμην ηνπ «Ώλ δνπιέςεηο ζα θάο». Ώθνινχζεζαλ νη 

«Καυκνί ηεο ιηκλνζάιαζζαο», παξαγγειία ηεο Βιιεληθήο Πεξηεγεηηθήο Λέζρεο, πνπ αλέβεθε 26-27/4/1956 ζε 

δχν παξαζηάζεηο ζην Μεζνιφγγη, ζηελ φρζε ηεο ιηκλνζάιαζζαο, γξάθηεθε επη ηφπνπ ζε ηξείο εβδνκάδεο. 

θελνζεηεκέλν απφ ηνλ Πέιν Καηζέιε, πξσηαγσληζηνχζε ε Ώιέθα Καηζέιε, κε ππφζεζε ηνπο αγψλεο ησλ 

ληφπησλ ςαξάδσλ γηα λ‘απαιιαγνχλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ρνλδξεκπφξσλ. Βηρε 15.000 ζεαηέο θαη ν 

ζπγγξαθέαο ηηκήζεθε κε ην ρξπζφ κεηάιιην ηεο Εεξήο Πφιεο θαη αλαθεξχρζεθε επίηεκνο δεκφηεο 

Μεζνινγγίνπ. Σν έξγν εγηλε θαη ηαηλία απφ ηελ «ΏΝΓΒΡΐΟ» κε ηίηιν «Δ ιίκλε ησλ πφζσλ», κε 

πξσηαγσληζηέο ηελ Γηψξγν Φνχληα, ηελ Σδέλε Καξέδε θαη ηελ ζξηακβεχηξηα ησλ Καιιηζηείσλ 1958 «ζηαξ 

Βιιάο» φληα Γσίδνπ. Δ ηαηλία θέξδηζε βξαβεία ζε δηάθνξα θηλεκαηνγξαθηθά θεζηηβάι. 

 

Βγξαςε ζελάξηα θαη γηα άιιεο ηαηλίεο, φπσο ε «Γειηάξα», κε ηε Ρέλα ΐιάρνπνχινπ θαη ηνλ Γηψξγν 

Κσλζηαληίλνπ, παξαγσγή ηεο εηαηξείαο «Καξαγηάλλεο-Καξαηδφπνπινο» θαη ζθελνζεζία Κσζηα Καξαγηάλλε. 

Βπίζεο ην «Μαησκέλν ρψκα», κε πξσηαγσληζηέο ηνλ Παληειή Γεξβφ θαη ηε Νφξα Καηζέιε, ζε παξαγσγή θαη 

ζθελνζεζία ΐαγγέιε Μειηζζηλνχ. Έγξαςε επίζεο ην θσκηθφ ηειενπηηθφ θσκηθφ ζήξηαι «Κάζε θαηεξγάξεο 

ζηνλ πάγθν ηνπ» -δηαζθεπή απφ ζεαηξηθφ έξγν ηνπ πνπ δελ αλέβεθε πνηέ ζηε ζθελή- πνπ κεηαδφζεθε ζε 20 

ζπλέρεηεο απφ ην θαλάιη ηεο ΒΡΣ. 

 

Τπάξρνπλ ζην ζεαηξηθφ κνπζείν δχν αθφκε έξγα ηνπ πνπ δελ γλψξηζαλ ηνλ παξάδεηζν ηεο ζθελήο. Βηλαη ν 

«Καηαξακέλνο Ώγηνο», κε 12 εηθφλεο θαη 30 εζνπνηνχο πνπ δσληαλεχεη ηε δσή ηνπ Ώιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. 

Κέξδηζε εχθεκν κλεία ζηνλ θξαηηθφ ζεαηξηθφ δηαγσληζκφ. Βπξφθεηην λα ην αλεβάζεη ν Μάλνο Καηξάθεο ζην 

Πεδίν ηνπ Ώξεσο, αιιά δελ πξφιαβε γηαηί αξξψζηεζε θαη αθνινχζεζε ν ζάλαηφο ηνπ. Γηα δεχηεξε θνξά 

εγθξίζεθε απφ ηελ επηηξνπή ηνπ Βζληθνχ Θεάηξνπ ηελ επνρή ηεο ρνχληαο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ, αιιά ήξζε ε 

κεηαπνιίηεπζε θαη ε λέα δηνίθεζε ηεο Κξαηηθήο θελήο αξλήζεθε λα αλεβάζεη έξγν πνπ είρε εγθξηζεί απφ ηε 

ρνπληηθή δηνίθεζε. ην ζεαηξηθφ κνπζείν αλαπαχεηαη θαη ν «Πξψηνο δεκνθξάηεο», έξγν επίζεο πνιππξφζσπν 

πνπ παξνπζηάδεη ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Ρφθνπ Υντδά, ηνπ πξψηνπ «θνηλσληζηή-επαλαζηάηε», ηελ επνρή πνπ 

δελ είρε αθφκε εκθαληζηεί ν θνκκνπληζκφο. Σν έξγν θέξδηζε έπαηλν ζηνλ θξαηηθφ ζεαηξηθφ δηαγσληζκφ. Σέινο, 

ζην ζεαηξηθφ κνπζείν ππάξρεη θαη ε άπαηρηε θσκσδία ηνπ «Ρήγαο-ληάκα-βαιέο» πνπ είρε εγθξηζεί απφ ηνλ 

ζίαζν Παπάο-Λακπέηε-Υφξλ, αιιά δελ αλέβεθε πνηέ γηαηί ν ζίαζνο δηαιχζεθε. 

Αεκνζηνγξαθηθή θαξηέξα 

 

Δ ζεαηξηθή θαξηέξα ηνπ Νίθνπ ηζεθνχξα έγηλα…ιάζξα -φπσο γξάθεη ν ίδηνο- θιέβνληαο ρξφλν απφ ηε 

δεκνζηνγξαθία πνπ ήηαλ ε βηνπνξηζηηθή ηνπ απαζρφιεζε. H επηηπρία ηνπ «Φνπληνηζάξνπρνπ»ηνπ άλνημε ην 

δξφκν γηά λ‘ αξρίζεη ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε εχζπκεο ηζηνξίεο ζηα πεξηνδηθά κεγάιεο θπθινθνξίαο 

«ΏΣΛΏΝΣΕ», «ΘΔΏΤΡΟ», «ΠΏΝΘΒΟΝ», «ΡΟΜΏΝΣΓΟ». Ώθνινχζεζε ε «ΜΏΚΏ» ηνπ –εθδφηεο ν 

βηβιηνπψιεο αιίβεξνο θαη δηεπζπληήο ν Ώπφζνηινο Μαγγαλάξεο- κε ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ ζξπιηθνχ «Νηεηέθηηβ 

Υ» πνπ ηηο ππέγξαθε σο Νηθ Υάηζεη. Οηαλ κεηέθξαδαλ ηηο πξαγκαηηθέο ηζηνξίεο ηνπ Μπξαλη Υάνπδ, νη 

αλαγλψζηεο ηεο «ΜΏΚΏ» δηακαξηχξνληαλ, δεηψληαο ηα…γλήζηα θείκελα! Παξάιιεια ζπλεξγαδφηαλ κε 

ηνπο εθδφηεο Μήηζν Ααξεκά θαη Διία Κακπαλά ζπγγξάθνληαο αλαγλψζκαηα , «Δ Εζηνξία ηεο Καζζηαλήο», 

«Παξακχζηα ηεο Υαιηκάο», «Μχζνη ηνπ Λαθνληαίλ» ιατθήο θαηαλάισζεο. 
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ηελ πεξίνδν ηεο γεξκαλν-ηηαιηθήο θαηνρήο βνήζεζε ζηε ζχληαμε ηεο παξάλνκεο εθεκεξίδα ηνπ ΒΏΜ 

«ΒΞΟΡΜΔΔ», ε νπνία θπθινθνξνχζε απφ ρέξη ζε ρέξη. Οηαλ ηειείσζε ν πφιεκνο, βξήθε ζπκπαξαζηάηε ηνλ 

Κίκσλα Θενδσξφπνπιν (ΜΒΓΏΛΔ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΒΓΚΤΚΛΟΠΏΕΑΒΕΏ «ΠΤΡΟ») θαη έζηεζαλ ην 

«ΒΛΛΔΝΟΠΟΤΛΟ», κε ην ζθεπηηθφ φηη ρξεηαδφηαλ έλα λεαληθφ πεξηνδηθφ γηα λα αληηθαηαζηήζεη ηε ζξπιηθή 

«Αηάπιαζε ησλ Παίδσλ» ηνπ Γξεγφξε Ξελφπνπινπ, ν νπνίνο εηρε πεζάλεη ζηελ θαηνρή. Σν πξψην θχιιν 

σζηφζν απέηπρε θαη επεηδή δελ ππήξρε νηθνλνκηθή άλεζε, ν Θεσδνξφπνπινο δελ κπνξνχζε λα ζπλερίζεη. Σε 

ιχζε ηελ έδσζε ν Μαλψιεο θνπινχδεο, πξνηείλνληαο λα αλαιάβνπλ ηε ζπλέρεηα ηεο έθδνζεο νη Πέηξνο θαη 

πχξνο Αεκεηξάθνο, γηνί ηνπ Αεκήηξε, ηνπ «Ώξραίνπ Βθδνηηθνχ Οίθνπ» πνπ είρε ην βηβιηνπσιείν ηνπ ζηελ 

πιαηεία πληάγκαηνο. 

 

Βγθαηαιείπνληαο ηελ μεπεξαζκέλε πηά «ζπληαγή» ηεο «Αηάπιαζεο ησλ Παίδσλ» έβγαιε έλα 

«ΒΛΛΔΝΟΠΟΤΛΟ» αλαγελλεκέλν, κε έγρξσκν εμψθπιιν ηνπ Ώιέθνπ Κνληφπνπινπ (πνπ έγηλε ηαθηηθφο 

ζπλεξγάηεο ηνπ πεξηνδηθνχ καδί κε άιινπο κεγάινπο δσγξάθνπο), ηππσκέλν ζε νθζεη, κε εηθνλνγξαθεκέλα 

αλαγλψζκαηα (ηα πξψηα «θφκηθο» ζηελ Βιιάδα) . Δ επηηπρία ήηαλ ηεξάζηηα, θαζψο εμειίρζεθε ζε κέζνλ 

επηθνηλσλίαο ησλ αλαγλσζηψλ ηνπ. Μέζα απφ ηηο ζηήιεο ηεο αιιεινγξαθίαο κε ηε ξνπκπξίθα «Μεηαμχ καο» νη 

θαλαηηθνί αλαγλψζηεο ηνπ αληάιαζζαλ ηδέεο, απφςεηο θαη πλεπκαηηθνχο δηαμηθηζκνχο. Ώλζξσπνη θαηαμησκέλνη 

ζήκεξα ζηνλ ρψξν ηνπο, νλφκαηα γλσζηά, ζεσξνχλ ην «ΒΛΛΔΝΟΠΟΤΛΟ» αθεηεξία γηα ηελ εμέιημε ηεο δσήο 

ηνπο, ζε εθείλα ηα δχζθνια κεηαθαηνρηθά ρξφληα. Βηλαη αθφκε ζήκεξα (2006) δσληαλή θαη δξαζηήξηα κηα 

φκνξθε παξέα «κεηαμπκάρσλ», ν πλδεζκνο Ώλαγλσζηψλ θαη πλεξγαηψλ Πεξηνδηθνχ Βιιελφπνπιν κε 150 

κέιε, πνπ ηδξχζεθε ην 1986. Φαηλφκελν κνλαδηθφ γηα έλα πεξηνδηθφ πνπ έθιεηζε πξηλ απφ κηζφλ αηψλα θαη 

πιένλ. 

 

Μεηά ην «ΒΛΛΔΝΟΠΟΤΛΟ» αθνινχζεζε ην «ΕΝΒΏΚ» ρσξηο ηδηαίηεξε επηηπρία θαη ζηε ζπλέρεηα ην επίζεο 

βξαρχβην «ΜΒΓΏΛΟ ΒΛΛΔΝΟΠΟΤΛΟ». Με απηφ έδσζε ηέινο ζηελ εθδνηηθή ηνπ θαξηέξα γηα λα επηζηξέςεη 

ζηελ δεκνζηνγξαθία, δνπιεπνληαο θαηά δηαζηήκαηα ζηηο εθεκεξίδεο «ΏΘΔΝΏΨΚΔ», «ΒΛΒΤΘΒΡΟ 

ΚΟΜΟ» θαη γηα 4 ρξφληα σο αξρηζπληάθηεο ζην εβδνκαδηαίν «ΒΜΠΡΟ» ηνπ Παξάζρνπ. Μεηά απφ κηα 

απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα επαλέθδνζεο ηνπ πεξηνδηθνχ «ΜΠΟΤΚΒΣΟ», ζθάξσζε ην ζξπιηθφ 

«ΥΣΤΠΟΚΏΡΑΕ» κε ρνξεγφ ηνλ εθδφηε Μηρν αιίβεξν. ην εξσηηθν-ζπαδνθεθηθφ απηφ έληππν 

ζπλεξγάζηεθαλ ππνγξάθνληαο κε ςεπδψλπκν γλσζηνί ινγνηέρλεο, φπσο ν Μ. Καξαγάηζεο, ν Κσζηήο 

ΐεικχξαο, νΜαλψιεο θνπινχδεο, ν Νίθνο Μαξάθεο, ν Θέκνο Πνηακηάλνο. Δ επηηπρία ήηαλ ηεξάζηηα αιιά ην 

πνιέκεζε κεηα καλίαο ε εθθιεζηαζηηθή νξγάλσζε ΓΧΔ , σο «αηζρξνχξγεκα» κε αιεπάιιειεο κελχζεηο ησλ 

κεηξνπνιηηψλ ζε νιφθιεξε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Σειηθά ν αιίβεξνο αλαγθάζηεθε λα δηαθφςεη ηελ 

έθδνζε γηα λα κελ βξεζεί ζηε θπιαθή θαη ν Νίθνο Σζεθνχξαο νινθιήξσζε ηελ πεξηπεηεηψδε 60 ρξνλσλ 

δεκνζηνγξαθηθή ηνπ θαξηέξα ζηηο εθδφζεηο ΣΒΡΓΟΠΟΤΛΟΤ. 

 

Μέινο ηεο Βιιεληθήο Βηαηξείαο Θεαηξηθψλ πγγξαθέσλ θαη ηεο Βλσζεο πληαθηψλ Πεξηνδηθνχ Σχπνπ. 

Παληξεχηεθε ηε νθία Γηαλλαθνπινπνχινπ πνπ ηνπ ράξηζε δχν παηδηά, ηνλ Οιπκπν θαη ηε Υιφε. Ώπφ ηνλ 

Οιπκπν θαη ηελ Αηνλπζία Μαξθαλαζηαζάθε έρεη δχν εγγνλέο, ηε νθία θαη ηελ Οιγα, ελψ απφ ηε Υιφε θαη ηνλ 

Θεφθηιν Ώηγηλίηε έλαλ εγγνλφ, ηνλ Εάζνλα. 

[] 

Λνπθήο Αθξίηαο 
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Ο Λνπθήο Ώθξίηαο (1909-1965) ήηαλ ινγνηέρλεο (αζρνιήζεθε κε ηελ πεδνγξαθία, ην ζέαηξν, θαη ην δνθίκην), 

δεκνζηνγξάθνο θαη πνιηηηθφο απφ ηελ Κχπξν. Σν ινγνηερληθφ ηνπ έξγν δηέπεηαη απφ ηελ πξννδεπηηθή ηνπ 

ηδενινγία θαη ηελ αλζξσπηζηηθή ηνπ θνζκνζεσξία θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα αηζηφδνμε πξννπηηθή, πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ πίζηε ηνπ ζηελ ςπρηθή αληνρή ησλ θνηλσληθά αδηθεκέλσλ. 

 

Κφξε ηνπ είλαη ε δεκνζηνγξάθνο ,ζπγγξαθέαο θαη ζελαξηνγξάθνο Έιελα Ώθξίηα. 

 

Δ δσή ηνπ 

 

Ο Λνπθήο Ώθξίηαο γελλήζεθε ην 1909 ζηελ Μφξθνπ ηεο Κχπξνπ θαη αθνχ απνθνίηεζε, ην 1925, απφ ην 

Παγθχπξην Γπκλάζην, ζπνχδαζε ζην Αηδαζθαιείν Λεπθσζίαο. Βξγάζηεθε γηα δχν ρξφληα σο δάζθαινο ζηελ 

Κχπξν δεκνζηεχνληαο παξάιιεια δηάθνξα θείκελα ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Υξφλνο. Σν 1930 ήξζε ζηελ Ώζήλα, 

αζρνιήζεθε κε ηε δεκνζηνγξαθία θαη ππήξμε πνιηηηθφο ζπληάθηεο αξρηθά ζηελ εθεκεξίδα Βζηία θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζηελ Πξσία. Βπίζεο ππήξμε αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο ηεο Λεπθσζίαο Πξσηλή θαη ζπγρξφλσο 

ζπνχδαζε Ώγγιηθή Φηινινγία ζην Παλεπηζηήκην ηεο Ώζήλαο θαη ζπλεξγάζηεθε κε ηε Μεγάιε Βιιεληθή 

Βγθπθινπαίδεηα ηνπ Ππξζνχ. 

 

ηε δηάξθεηα ηνπ ειιελντηαιηθνχ πνιέκνπ, ζηνλ νπνίν πήξε κέξνο σο απιφο ζηξαηηψηεο, έζηειλε απφ ην 

κέησπν αληαπνθξίζεηο ζηελ εθεκεξίδα Βζηία. Σνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηεο Καηνρήο άξρηζε λα εθδίδεη καδί κε 

ηνλ αδεξθφ ηνπ ηελ αληηζηαζηαθή εθεκεξίδα Καζεκεξηλά Νέα, ε νπνία ήηαλ πνιηηηθά πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο 

ηελ Έλσζε Κέληξνπ θαη ηηο επηινγέο ηνπΓεσξγίνπ Παπαλδξένπ, θαη ε έθδνζε ηεο ζπλερίζηεθε γηα ιίγν 

δηάζηεκα θαη κεηά ηελ απειεπζέξσζε. ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο ν Ώθξίηαο ππήξμε ηδξπηηθφ κέινο ηεο 

αληηζηαζηαθήο νξγάλσζεο Σξηκειήο Βπηηξνπή Ώγψλνο (κεηέπεηηα Ώλψηαηε Βπηηξνπή Ώπειεπζεξψζεσο) καδί 

κε ηνλ Μηιηηάδε Πνξθπξνγέλλε θαη ηνλ ζηξαηεγφ πειησηφπνπιν. 

 

Ώπφ ην 1952 έσο ην 1954 εμέδσζε ην πεξηνδηθφ Βιιεληθά Υξνληθά (πεξίπνπ 100 ηεχρε), ην νπνίν αξρηθά ήηαλ 

εβδνκαδηαίν θαη αξγφηεξα έβγαηλε θάζε δεθαπέληε κέξεο. ην πεξηνδηθφ απηφ δηεπζπληήο ήηαλ ν αδεξθφο ηνπ 

Βπξηπίδεο θαη ππεχζπλνο ζηα ινγνηερληθά ζέκαηα ν Νηθεθφξνο ΐξεηηάθνο. Ώπφ ηα κέζα ηνπ 1959 άξρηζε λα 

εθδίδεη ην εβδνκαδηαίν πεξηνδηθφ Κφζκνο, Βπηζηήκε θαη Γσή ην νπνίν απφ ηηο αξρέο ηνπ 1962 έγηλε επίζεο 

δεθαπελζήκεξν. ην πεξηνδηθφ απηφ ν Ώθξίηαο δεκνζίεπζε θαη κεξηθά δηεγήκαηά ηνπ κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

μερσξίδεη ην Φνξηίν αλζξψπνπ. 

 

Πέζαλε ην 1965 ζε θιηληθή ηνπ Λνλδίλνπ, χζηεξα απφ εγρείξεζε πνπ έθαλε. 

Πνιηηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ Λνπθή Ώθξίηα 
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Ο Λνπθήο Ώθξίηαο δηεηέιεζε πθππνπξγφο Σχπνπ θαη Πιεξνθνξηψλ ζηελ Κπβέξλεζε Ώπειεπζεξψζεσο ηνπ 

Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ (1944), θαηφπηλ ξήμεο ηνπ φκσο κε ηελ επίζεκε πνιηηηθή γξακκή απνζχξζεθε κέρξη ην 

1951 νπφηε εθιέρηεθε βνπιεπηήο , πξψηνο ζε ζηαπξνχο πξνηίκεζεο ζηελ Ώζήλα, κε ηελ ΒΠΒΚ ηνπ Πιαζηήξα. 

 

Ώπφ ην 1961 ζπλεξγάζηεθε θαη πάιη κε ηελ Έλσζε Κέληξνπ ηνπ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ, εθιέρηεθε βνπιεπηήο 

ζηηο εθινγέο ηνπ 1963 θαη 1964 νπφηε σο πθππνπξγφο Παηδείαο πινπνίεζε ηελ Βθπαηδεπηηθή Μεηαξξχζκηζε 

πνπ εηζεγήζεθε ν Βπάγγεινο Παπαλνχηζνο. 

 

Σέινο πξφεβαιε ηνλ θππξηαθφ αγψλα γηα ηελ αλεμαξηεζία κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ Γ  ́Βπηηξνπή ησλ 

Δλσκέλσλ Βζλψλ θαη ηελ Βπηηξνπή Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ (1952). Σν 1954 ηαμίδεςε ζηηο ΔΠΏ σο κέινο 

ηεο Αηαθνκκαηηθήο Βπηηξνπήο Αηαθσηίζεσο γηα ην δήηεκα ηεο Κχπξνπ. 

Σν ινγνηερληθφ έξγν ηνπ 

 

ην ρψξν ηεο ινγνηερλίαο ν Λνπθήο Ώθξίηαο εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1931 κε έλα δηήγεκα απφ ηηο 

ζηήιεο ηνπ πεξηνδηθνχ Πξσηνπφξνη. ηα δχν κπζηζηνξήκαηα ηνπ ην 1935 θαη ην 1936 (Νένο κε θαιάο 

ζπζηάζεηο θαη Ο θάκπνο) ελππάξρνπλ απηνβηνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ ζπγγξαθέα θαη ζηνηρεία απφ ηελ αγξνηηθή 

θππξηαθή δσή. Σν έξγν ηνπ Ώξκαησκέλνη(1947) ζεσξείηαη έλα απφ ηα θαιχηεξα ηνπ είδνπο. Μεγάιν κέξνο ηνπ 

έξγνπ ηνπ Ώθξίηα βξίζθεηαη δεκνζηεπκέλν ζε δηάθνξα πεξηνδηθά κε ηα νπνία ζπλεξγάζηεθε. 

 

εκαληηθή είλαη θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζην ζέαηξν θπξίσο κε ηα έξγα ηνπ κεξνη θαη Θενδψξα. Σν πξψην 

δεκνζηεχζεθε ην 1956 θαη είρε ζέκα ηα αληίπνηλα ησλ γεξκαληθψλ δπλάκεσλ θαηνρήο ζε έλα ρσξηφ ιφγσ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο αληάξηηθσλ νκάδσλ. ην έξγν απηφ ν Ώθξίηαο αθνινπζεί ηε ηερληθή ηνπ ιατθνχ ζεάηξνπ, έρεη 

φκσο θαη ζηνηρεία πνπ παξαπέκπνπλ ζηε δνκή ηεο αξραίαο ηξαγσδίαο ελψ απφ ηηο ζπγθξνχζεηο αλαδίνληαη 

κνξθέο ζπκβνιηθέο θαη φρη ραξαθηήξεο. 

 

Έγξαςε επίζεο ην λεηξν αγάπεο πνπ ην αλέβαζε ε Μαξίθα Κνηνπνχιε ζην ζέαηξφ ηεο ην 1941, κε ηίηιν πνπ 

αγαπά παηδεχεη. 

Έιελα Αθξίηα 

Δ Έιελα Ώθξίηα  δεκνζηνγξάθνο – επζπκνγξάθνο θαη ζπγγξαθέαο. Γελλήζεθε ζηελ Ώζήλα ζηηο 28 Ενπλίνπ ηνπ 

1955. Βίλαη θφξε ηνπ Λνπθή Ώθξίηα (απφ ην ρσξηφ Μφξθνπζηελ Κχπξν) θαη ηεο χιβαο Ώθξίηα. 

 

Χο δεκνζηνγξάθνο, ζπλεξγάζηεθε κε ην πεξηνδηθφ «Tαρπδξφκνο» θαη ηηο εθεκεξίδεο: Σν Bήκα, Έζλνο, Έζλνο 

ηεο Kπξηαθήο, Eηδήζεηο θαη Σα Nέα, φπνπ ζπλερίδεη κέρξη ζήκεξα. πλεξγάζηεθε επίζεο κε ηνπο 

ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο: EPΏ1, Ώζήλα 9.84, Flash, θαη ΏΝΣ1. Έγηλε γλσζηή σο επζπκνγξάθνο ζην πεξηνδηθφ 

«Tαρπδξφκνο». Βδψ θαη πνιιά ρξφληα, θάζε άββαην ε εθεκεξίδα «Σα Νέα ηνπ αββαηνθχξηαθνπ» θηινμελεί 

ηα επζπκνγξαθήκαηά ηεο. 
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Δ Έιελα Ώθξίηα έρεη θάλεη δχν γάκνπο. Πξψηνο ηεο ζχδπγνο ήηαλ ν ζπγθνηλσληνιφγνο Νάζνο Κφθθηλνο. ηηο 

15 Ώπγνχζηνπ ηνπ 1987 παληξεχηεθε ηνλ εζνπνηφ Κψζηα Ώξδφγινπ. Σν 1993απέθηεζαλ ην γην ηνπο Παχιν 

(λνλά ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε εζνπνηφο Ώιίθε ΐνπγηνπθιάθε) θαη πήξαλ δηαδχγην ην 1996.  

 

Σειενπηηθέο εθπνκπέο 

 

    «Πηλγθ Πνλγθ» 

    «Kνξψλα Γξάκκαηα» (ηειεπαηρλίδη) 

    «Kπξηαθάηηθα» (καδί κε ηνλ Αεκήηξε Κσλζηαληάξα) 

    «φνπ είλαη, ζα πεξάζεη» 

    «ηαλ ζπκάζαη ραίξεζαη» 

    «Φψηα πνξείαο» (ελεκεξσηηθή ΝΒΣ) 

    «O πην αδχλακνο θξίθνο» (ηειεπαηρλίδη γηα ηνλ ηειενπηηθφ ζηαζκφ Mega Channel)  

 

Αηαθξίζεηο 

    ΓΤΝΏΕΚΒ ΣΔ ΥΡΟΝΕΏ Καιχηεξε Αεκνζηνγξάθνο Βληχπσλ 2004. 

    ΓΤΝΏΕΚΒ ΣΔ ΥΡΟΝΕΏ Καιχηεξε Αεκνζηνγξάθνο Βληχπσλ 2005. 

    LEADERS OF THE YEAR Κνξπθαία Γπλαηθεία πξνζσπηθφηεηα ηεο ρξνληάο 2004.  

    9 ΣΔΛΒΟΠΣΕΚΏ ΐΡΏΐΒΕΏ ΒΘΝΟΤ ΐξαβείν Καιχηεξεο Αεκνζηνγξαθηθήο Βθπνκπήο «Φψηα Πνξείαο» 

ΐξαβείν Καιχηεξνπ ζελαξίνπ γηα ηελ ζεηξά 2004 «Με Θέα ζην Πέιαγνο». ΐξαβείν Καιχηεξνπ ζελαξίνπ 2005 

γηα ηε ζεηξά «ΐέξα ζην Αεμί». ΐξαβεία δεκνθηιέζηεξεο θαζεκεξηλήο ζεηξάο «ΐέξα ζην Αεμί» καδί κε ηνλ 

Γηψξγν Κπξίηζε. ΐξαβείν θαιχηεξν πξσηφηππνπ ζελαξίνπ «Μπζηηθά ηεο Βδέκ», βξαβείν Ώγαπεκέλεο 

Βιιεληθήο εηξάο «Μπζηηθά ηεο Βδέκ». 

 

Σα θείκελα ηεο έρνπλ κεηαθξαζηεί ζε πνιιέο ρψξεο . Τπάξρνπλ πνιιέο δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο θνηηεηψλ κε 

ζέκα ην χθνο γξαθήο ηεο 

ΦΡΔΝΣΤ ΓΔΡΜΑΝΟ (1934-1999) 

ΦΡΒΝΣΤ ΓΒΡΜΏΝΟ 

Αεκνζηνγξάθνο, παξαγσγφο θαη παξνπζηαζηήο ζεκαληηθψλ ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ αιιά θαη πνιχ 

επηηπρεκέλνο ζπγγξαθέαο. Ώπφ κηθξφ παηδί έγξαθε, έγξαθε, έγξαθε…ηελ πνξεία αγφξαζε κηα γξαθνκεραλή 
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θαη ζπλέρηζε λα γξάθεη. Ώπηφ ήηαλ ην φλεηξν δσήο ηνπ Φξέληπ Γεξκαλνχ. Σν έθαλε πξαγκαηηθφηεηα, ηξφπν 

δσήο θαη ζ‘ απηφ έκεηλε πηζηφο σο ην ηέινο. Ο Φξέληπ Γεξκαλφο, γηνο ηνπ αμησκαηηθνχ ηνπ Ναπηηθνχ Ώλδξέα 

Γεξκαλνχ, γελλήζεθε ζηηο 5 επηεκβξίνπ ηνπ 1934 ζηελ Ώζήλα. 

 

Οη γνλείο ηνπ ρψξηζαλ λσξίο θη έηζη ν Φξέληπ κεγάισζε θάπνπ ζηα Βμάξρεηα θνληά ζηνλ παππνχ θαη ζηε γηαγηά 

ηνπ. Ώπφ πνιχ κηθξφο έκαζε λα αγαπάεη ηα βηβιία θαη ην δηάβαζκα, θαζνξίδνληαο, έζησ θαη άζειά ηνπ, ηε 

κεηέπεηηα πνξεία ηνπ. Σειεηψλνληαο ην ζρνιείν, απνθάζηζε λα γίλεη ζπγγξαθέαο, αλ θαη ν παππνχο ηνπ 

νλεηξεπφηαλ λα ηνλ δεη αξρηηέθηνλα ή πνιηηηθφ κεραληθφ. 

 

Σν 1953, θαη ελψ ήηαλ κφιηο 19 εηψλ, θέξδηζε ην β΄βξαβείν ζ‘ έλαλ παλειιήλην δηαγσληζκφ δηεγήκαηνο. Ο 

Καξαγάηζεο, ν Μπξηβήιεο, ν Θενηνθάο θαη ν Σεξδάθεο πνπ απάξηηδαλ ηελ επηηξνπή, αλαγλψξηζαλ ζην δηήγεκά 

ηνπ «Γηα κηα εθδίθεζε» ην ζπγγξαθηθφ ηνπ ηαιέλην. Έλα ρξφλν αξγφηεξα, ην 1954, ν Φξέληπ μεθίλεζε ηε 

δεκνζηνγξαθηθή ηνπ θαξηέξα ζηελ εθεκεξίδα «Βιεπζεξία», θξαηψληαο ηε ζηήιε γηα ηα θαξκαθεία. Σξία ρξφληα 

εξγαδφηαλ ακηζζί σο καζεηεπφκελνο, ελψ παξάιιεια έγξαθε δηάθνξα ξεπνξηάδ γηα ηελ «Ώπνγεπκαηηλή» θαη 

θπλεγνχζε λα πάξεη ζπλεληεχμεηο απφ ζεκαληηθά πξφζσπα ηεο επηθαηξφηεηαο. 

 

Έηζη είρε ηελ επθαηξία λα ζπλαληήζεη ηε νθία Λφξελ, ηνλ Άιαλ Λαλη, ηελ Βιίδακπεζ Σέηινξ, θ.ά. Σελ ίδηα 

πεξίνδν ζπλεξγαδφηαλ θαη κε ην πεξηνδηθφ «Βηθφλεο», γξάθνληαο ξεπνξηάδ γηα ηνπο ιαηεξλαηδήδεο, ηα 

ηειεπηαία αξρνληηθά ηεο Ώζήλαο, θ.ν.θ. Ώθνινχζεζε ε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηελ «Μεζεκβξηλή» ηεο Βιέλεο 

ΐιάρνπ, ηελ «Ώπνγεπκαηηλή», ην «Έζλνο», ηνλ «Σαρπδξφκν», θ.ά. 

 

Σν 1964 θπθινθφξεζε ην πξψην ηνπ βηβιίν κε ηνλ ηίηιν «Με ζπγρσξείηε ιάζνο» απφ ηηο εθδφζεηο Γαιαμίαο. Ο 

ηφκνο απνηεινχηαλ απφ κηα ζεηξά επζπκνγξαθεκάησλ ζπλνδεπκέλα απφ ζθίηζα ηνπ ζηελνχ ηνπ θίινπ Κπξ. 

Έλα ρξφλν αξγφηεξα, ν Φξέληπ Γεξκαλφο απνθάζηζε λα δηεθδηθήζεη έλα ξφιν ζην ζεαηξηθφ έξγν ηνπ Ώιέθνπ 

Ληδσξίθε «Ξεξηδσκέλνη». Ώλ θαη ηειηθά ν ξφινο δφζεθε ζηνλ Ώλδξέα Φηιηππίδε, ε έζησ θαη πξφζθαηξε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο πξνεηνηκαζίεο ηεο παξάζηαζεο ππήξμε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηαηί έγηλε αηηία λα γλσξηζηεί 

κε ηελ καζήηξηα ηεο δξακαηηθήο ζρνιήο Έιελα Μαπξνπδή, κε ηελ νπνία παληξεχηεθε θαη απέθηεζε ηελ θφξε 

ηνπ Ναηαιία. Ο γάκνο δελ θξάηεζε πνιχ θαη κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα, ν Φξέληπ γλσξίζηεθε θαη παληξεχηεθε 

κε ηελ εζνπνηφ θαη ρνξεχηξηα Μαξία Εσαλλίδνπ. 

 

Σν 1966 ν Φξέληπ Γεξκαλφο άξρηζε λα εξγάδεηαη σο παξνπζηαζηήο εηδήζεσλ ζηελ ειιεληθή ηειεφξαζε (ΒΕΡ), 

ελψ ιίγν αξγφηεξα παξνπζίαζε ηελ πξψηε ηνπ εθπνκπή, ην «Καιεηδνζθφπην». Οπζηαζηηθά φκσο ε επηηπρία 

ήξζε ην 1970, φηαλ βγήθε ζηνλ αέξα ην «Ώιάηη θαη πηπέξη», ε ηειενπηηθή εθπνκπή πνπ απνηέιεζε ζηαζκφ ζηελ 

ηζηνξία ηεο ειιεληθήο ηειεφξαζεο. Βπί έμη νιφθιεξα ρξφληα ε εθπνκπή απνηεινχζε πψιν έιμεο γηα ην 

ηειενπηηθφ θνηλφ, θφπεθε φκσο κε θπβεξλεηηθή απφθαζε. 

 

Σελ επφκελε ρξνληά ν Φξέληπ επαλήιζε κε «Σν πνξηξέην ηεο Πέκπηεο», ελψ ήδε έδηλε έληνλν ην παξφλ θαη 

ζηελ έληππε δεκνζηνγξαθία, ζπκκεηέρνληαο ζην ζηήζηκν κηαο πξσηνπνξηαθήο γηα ηελ επνρή ηεο θαζεκεξηλή 
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εθεκεξίδα (Δ ζπλεξγαζία ηνπ απηή κε ηελ «Βιεπζεξνηππία» ζπλερίζηεθε σο ην 1990). Σν 1978 ν Φξέληπ 

παξνπζίαζε ηελ εθπνκπή «άββαην βξάδπ, Κπξηαθή πξσί» θαη ην 1979 μεθίλεζε ηελ παξνπζίαζε ηεο ζξπιηθήο 

πιένλ «Πξψηεο ειίδαο». 

 

Σν 1990 ν Γεξκαλφο απνθάζηζε λα αθνζησζεί ζηε ζπγγξαθή βηβιίσλ. Έθηνηε θαη σο ην ζάλαηφ ηνπ έγξαθε 

αζηακάηεηα, ζαηηξηθά βηβιία, επζπκνγξαθήκαηα, ηζηνξηθέο κπζηζηνξεκαηηθέο βηνγξαθίεο, θ.ά. πλνιηθά ν 

Φξέληπ έγξαςε πεξηζζφηεξα απφ 25 βηβιία (Σν δηο εμακαξηείλ, Γξάςην φπσο ην ιέσ, Οχηε αιάηη νχηε πηπέξη, 

Σδίκπ πάξε έλα θηζηίθη, Καιελχρηα θχξηε ζθαξ, Γεηα ζνπ Έιιελα, Γπλαίθα απφ βεινχδν, Σεξέδα, Έιιε 

Λακπέηε, θ.ά.) 

 

Πνιιά απφ ηα βηβιία ηνπ έγηλαλ κπεζη ζειεξ θαη θάπνηα κεηαθέξζεθαλ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ζην ζέαηξν 

(Έλα γειαζηφ απφγεπκα) θαη ζηελ ηειεφξαζε (Ώθξηβή κνπ νθία, Δ εθηέιεζε). Σν αλαγλσζηηθφ θνηλφ 

αγάπεζε φια ηνπ ηα βηβιία αιιά ηδηαίηεξα ηηο ηζηνξηθέο κπζηζηνξεκαηηθέο βηνγξαθίεο ηνπ ζηηο νπνίεο ν Φξέληπ 

θαηάθεξε λα ζπλδπάζεη καγηθά ηε ινγνηερλία κε ηε δεκνζηνγξαθία. 

 

Ο Φξέληπ Γεξκαλφο έθπγε ζηηο 21 ΜαΎνπ ηνπ 1999 πξηλ πξνιάβεη λα δεη ην ηειεπηαίν ηνπ ηζηνξηθφ 

κπζηζηφξεκα «Σν αληηθείκελν» λα ζηνιίδεη ηηο πξνζήθεο ησλ βηβιηνπσιείσλ. 

 

εκείσζε: Σν πιεξνθνξηαθφ θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πξνέξρεηαη απφ ην βηβιίν ηνπ 

Μάθε Αειαπφξηα «Φξέληπ Γεξκαλφο – πέλα απφ βεινχδν», εθδφζεηο Οξθέαο, 2004 

 

——————————————————————————- 

ΒΛΑΖ ΓΑΒΡΗΖΛΗΓΖ 

(1848-1920). Ο ΐιάζεο Γαβξηειίδεο γελλήζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, γηνο ηνπ ρξπζνρφνπ Γαβξηήι 

Γαβξηειίδε. Ώπνθνίηεζε απφ ηε Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιή θαη ζπνχδαζε πνιηηηθέο επηζηήκεο θαη θηινζνθία 

ζην Παλεπηζηήκην ηεο Λεηςίαο, κε ππνηξνθία ηνπ Γεσξγίνπ ίλνπ. ην ρψξν ησλ Γξακκάησλ 

πξσηνεκθαλίζηεθε κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε απφ ηηο ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνχ 

Βπηάινθνο, φπνπ δεκνζίεπζε κειέηεο γηα ηελ αξραία ειιεληθή ηξαγσδία θαη ην ζεαηξηθφ έξγν ηνπ William 

Shakespeare. Σελ ίδηα ρξνληά (1868) εμέδσζε ηελ εθεκεξίδα Οκφλνηα, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ζπγρσλεχηεθε κε 

ηελ εθεκεξίδα Νενιφγνο. Με αθνξκή δεκνζίεπζε άξζξνπ ηνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηαπίεζε ηεο ειιεληθήο 

θνηλφηεηαο απφ ηελ νζσκαληθή δηνίθεζε ζηελ Πφιε, ζηελ εθεκεξίδα Μεηαξξχζκηζηο ηελ νπνία εμέδσζε κεηά 

ηελ Οκφλνηα δηψρηεθε απφ ην νπιηάλν Ώβδνχι Υακίη ΐ  ́θαη θαηαδηθάζηεθε εξήκελ ζε ζάλαην. Ο 

Γαβξηειίδεο θαηέθπγε θξπθά ζηελ Ώζήλα, φπνπ απφ ην 1877 πέξαζε ην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπ. πλεξγάηεο 

αξρηθά ζηελ Βθεκεξίδα ησλ πδεηήζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα εθδφηεο ηνπ ζαηηξηθνχ πεξηνδηθνχ Ρακπαγάο (απφ 

θνηλνχ κε ηνλ Κιεάλζε Σξηαληαθχιινπ), αθνινχζεζε ιίγν αξγφηεξα κνλαρηθή πνξεία εθδίδνληαο ην πεξηνδηθφ 

Με Υάλεζαη ηνπ νπνίνπ ζπλέρεηα ππήξμε ε εθεκεξίδα Ώθξφπνιηο, ε νπνία ζηάζεθε πξσηνπνξηαθή γηα ηελ 

επνρή ηεο ηφζν σο πξνο ηελ εκθάληζή ηεο, φζν θαη σο πξνο ηελ χιε ηεο. Μέζα απφ ηηο ζειίδεο ηεο Ώθξνπφιεσο 

ν Γαβξηειίδεο πξνζπάζεζε λα πξνβάιιεη ηελ αγάπε ηνπ γηα ηελ παηξίδα ηνπ θαη παξάιιεια ην ζαπκαζκφ ηνπ 
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γηα ηα επξσπατθά πνιηηηζηηθά επηηεχγκαηα. Ο ξηδνζπαζηηζκφο ηνπ θαη νη ζπρλά αθξαίεο ζέζεηο ηνπ ελαληίνλ 

ζεζκψλ θαη πξνζψπσλ πξνθάιεζαλ αληηδξάζεηο κε απνθνξχθσκα ηελ θαηαζηξνθή ησλ γξαθείσλ ηεο 

Ώθξφπνιεο ην θαινθαίξη ηνπ 1894 απφ νκάδα ηεο Φξνπξάο Ώζελψλ θαη ζηε ζχιιεςή ηνπ ην Ννέκβξην ηνπ 

1904. Αηψρηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εζληθνχ δηραζκνχ. Μεηά ην 1915 άξρηζαλ νη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. 

Πέζαλε ην 1920 απφ θαξθίλν ζηα γξαθεία ηεο Ώθξφπνιεο. Γηα πεξηζζφηεξα βηνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ ΐιάζε 

Γαβξηειίδε βι. Γηαινπξάθεο Μαλψιεο, «Γαβξηειίδεο ΐιάζεο», Μεγάιε Βγθπθινπαίδεηα ηεο Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο 5. Ώζήλα, Υάξε Πάηζε, ρ.ρ., Λακπξίαο Σάθεο, «Γαβξηειίδεο ΐιάζεο», Παγθφζκην ΐηνγξαθηθφ 

Λεμηθφ 2. Ώζήλα, Βθδνηηθή Ώζελψλ, 1984 θαη πλαδηλφο Θ.Ν., «Γαβξηειίδεο ΐιάζηνο», Μεγάιε Βιιεληθή 

Βγθπθινπαίδεηα 8. Ώζήλα, Ππξζφο, 1929. (Πεγή: Ώξρείν Βιιήλσλ Λνγνηερλψλ, Β.ΚΒ.ΐΕ.). 

 

  

 

 

ΓΖΜΖΣΡΖ ΦΑΘΑ 

Γελλήζεθε ζηε Σξαπεδνχληα ηνπ Πφληνπ ην 1907 θη ήξζε ζηελ Ώζήλα ην 1923 θη αθηεξψζεθε ζηε 

δεκνζηνγξαθία. Παξάιιεια αζρνιήζεθε θαη κε ηε ζπγγξαθή θσκσδηψλ, πνπ παίρηεθαλ απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο εζνπνηνχο θαη κεξηθέο απ‘ απηέο θαηαξξίςαλε ξεθφξ παξαζηάζεσλ: «Σν ηξαβφμπιν«, «Ο 

Βαπηνχιεο Μνπ«, «Μαληάκ νπζνχ«, «Γεηείηαη Φεχηεο«, «Έλαο ΐιάθαο Καη Μηζφο«, «Δ Υαξηνπαίρηξα«, «Ο 

Ώρφξηαγνο» θαη πνιιέο άιιεο. 

 

Μεηά ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή εγθαηαζηάζεθε ζηελ Ώζήλα, νινθιήξσζε ηηο εγθχθιηεο ζπνπδέο ηνπ θη απφ 

ην 1925 εξγάζηεθε σο δεκνζηνγξάθνο ζε δηάθνξεο αζελατθέο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά φπσο: Βιεχζεξν ΐήκα, 

Ώζελατθά Νέα, Βιεπζεξνηππία, Σαρπδξφκνο θαη ραξαθηεξίζηεθε σο έλαο απφ ηνπο θνξπθαίνπο ηνπ 

ρξνλνγξαθήκαηνο. (Ο Νίθνο Αήκνπ ηζρπξίδεηαη πσο ήηαλ ν …δνινθφλνο ηνπ θη επηθαιείηαη κεξηθά πξάκαηα, 

πνπ ίζσο λα ‗λαη ζσζηά, ίζσο πάιη θη φρη). 

 

ηα γξάκκαηα πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1937, κε ηελ έθδνζε ηεο ζπιινγήο επζπκνγξαθεκάησλ «Δ Θέκηο Έρεη 

Κέθηα«. Ώθνινχζεζαλ πνιιά αλάινγα έξγα, φια ζην ρψξν ηεο ζαηηξηθήο επζπκνγξαθίαο, κε θνξπθαία ηε 

«Μαληάκ νπζνχ» 1940.  

 

ην ζέαηξν πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1940 κε ηελ θσκσδία «Σν ηξαβφμπιν«, πνπ αλέβεθε απφ ην ζίαζν ηνπ 

ΐαζίιε Ώξγπξφπνπινπ θαη γλψξηζε κεγάιελ επηηπρία. Ώθνινχζεζαλ έξγα φπσο: «Φνλ Αεκεηξάθεο«, «Μηθξνί 

Φαξηζαίνη«, «Έλαο ΐιάθαο Καη Μηζφο«, «Δ Υαξηνπαίρηξα«, «Ξχπλα ΐαζίιε«, πνπ γλψξηζαλ επηηπρία ζηε 

ζθελή θαη πνιιά κεηαθεξζήθαλε ζηνλ θηλεκαηνγξάθν κ‘ αλάινγελ επηηπρία. 
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Σε δξακαηηθή πεξίνδν ηεο ηηαινγεξκαληθήο θαηνρήο, πεξηέγξαςε κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν ζηα βηβιία ηνπ 

«Υεηκψλαο Σνπ ‘41» 1945, «Ώληίζηαζε» 1945 θαη «Υηνχκνξ Μηαο Βπνρήο» 1946. Σαμίδεςε ζε Γαιιία, Ώγγιία, 

Ώκεξηθή, Σνπξθία, Ώίγππην θαη πεξηέιαβε ηηο εληππψζεηο ηνπ ζηα βηβιία «Κάησ Ώπφ Σνπο Οπξαλνμχζηεο» 

1950, «ηε Υψξα Σσλ Μπιφξδσλ» 1951 θαη «Παξίζη, ηακπνχι & ‗Ώιια Βχζπκα Σαμίδηα» 1951, πνπ 

ζπλδπάδνπλ δεκνζηνγξαθηθά θη επζπκνγξαθηθά ζηνηρεία κε θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ζρφιηα. Βμέδσζελ επίζεο θη 

έλα ηζηνξηθφ ρξνληθφ απφ ηε δσή, ηνπο δησγκνχο θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ ειιεληζκνχ ηεο ηδηαίηεξεο παηξίδαο 

ηνπ, κε ηίηιν «Γε Σνπ Πφληνπ» ην 1966.  

 

Πέζαλε ζηηο 13 Ννέκβξε 1979, ζηελ Ώζήλα, ζ‘ ειηθία 72 εηψλ. 

 

ΠΔΓΔ: Πεξί Γξαθήο… 

 

————————————————————– 

ΜΔΛΑ ΠΤΡΟ 

ΜΒΛΏ ΠΤΡΟ Έιιελαο ζπγγξαθέαο, δεκνζηνγξάθνο θαη αθαδεκατθφο. Γελλήζεθε ην 1882 ζηε Ναχπαθην, 

μεθίλεζε ζπνπδέο ζηε Ννκηθή Ώζελψλ ηηο νπνίεο εγθαηέιεηςε γηά λα ζηξαθεί ζηε δεκνζηνγξαθία θαη ηε 

ινγνηερλία. Ώζρνιήζεθε κε φια ηα είδε ηεο δεκνζηνγξαθηθήο γξαθήο θαη ίδξπζε ηα ινγνηερληθά πεξηνδηθά 

«Βιιεληθή Αεκηνπξγία» θαη «Εδέα». ηε ζπλέρεηα πέξαζε ζην ζέαηξν έγηλε ζθελνζέηεο, εζνπνηφο θαη έγξαςε 

έλα πιήζνο ζεαηξηθψλ έξγσλ. Πνιχπιεπξε πξνζσπηθφηεηα ν πχξνο Μειάο θαη κε έλαλ ηεξάζηην φγθν 

ζπγγξαθηθήο δνπιεηάο, αθνχ γηά πεξηζζφηεξα απφ 50 πελήληα ρξφληα δελ ζηακάηεζε πνηέ λα γξάθεη. Σα 

θπξηφηεξα ζεαηξηθά ηνπ έξγα είλαη: Παπαθιέζαο , Ο γηφο ηνπ ίζθηνπ, Σν θφθθηλν πνπθάκηζν, Ενχδαο, Ο 

βαζηιηάο θαη ν ζθχινο, Ο κπακπάο εθπαηδεχεηαη θ.α. Βπίζεο ν πχξνο Μειάο ίδξπζε ην 1925 ην Θέαηξν 

Σέρλεο, θαη ιίγα ρξφληα αξγφηεξα καδί κε ηελ Μαξίθα Κνηνπνχιε θαη ηνλ Αεκήηξε Μπξάη ηελ Βιεχζεξε 

θελή. Σν 1935 εθιέρηεθε κέινο ηεο Ώθαδεκίαο Ώζελψλ θαη απφ ην 1958 θαη κεηά δηεηέιεζε πξφεδξνο ηεο. 

ζνλ αθνξά ην ινγνηερληθφ ηνπ έξγν ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα ηνπ είλαη: Σα Μαησκέλα Ράζα, Ο Γέξνο ηνπ 

Μσξηά, Αάζθαινη ηνπ Γέλνπο, Ο Ναχαξρνο Μηανχιεο, Δ Μαληψ Μαπξνγέλνπο, Σν ιηνληάξη ηεο Δπείξνπ, Σν 

Βηθνζηέλα θαη ε Κξήηε, θ.α. ην έξγν Πελήληα ρξφληα ζέαηξν απνηχπσζε ηελ καθξφρξνλε πνξεία ηνπ ζην 

ζέαηξν. Πέζαλε ην 1966 ζε ειηθία 83 εηψλ. 

ΠΔΓΔ:ΠΏΝΕΏ ΐΕΐΛΕΏ 

———————————————————————- 

Αιέθνs αθειιάξηνs 

Ο Ώιέθνο αθειιάξηνο γελλήζεθε ζηηο 13 Ννεκβξίνπ 1913 θαη έδεζε ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ ζε κηα 

γεηηνληά ζην παιηφ ηέξκα Ώραξλψλ. 

Μαζεηήο αθφκε πήξε ην βάπηηζκα ηνπ ππξφο ζηε δεκνζηνγξαθία, εθδίδνληαο καδί κε ηνλ ζπκκαζεηή ηνπ Σάζν 

ΐνπξλά, ηε ρεηξφγξαθε εθεκεξίδα «Ο καζεηήο». 
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Έθηνηε ε πέλα έγηλε ε πξνέθηαζε ηνπ ρεξηνχ ηνπ, θαζψο έγξαςε πεξίπνπ 180 ζεαηξηθά έξγα, πάλσ απφ 1500 

ηξαγνχδηα, 47 ζελάξηα πνπ έγηλαλ ηαηλίεο κε ηδηαίηεξε εκπνξηθή θαη θαιιηηερληθή επηηπρία-αξθεηά ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Υξήζην Γηαλλαθφπνπιν, θαη πιήζνο επζπκνγξαθεκάησλ θαη ρξνλνγξαθεκάησλ. 

 

Σν πξψην ζεαηξηθφ ηνπ έξγν ήηαλ ε κνπζηθή εζνγξαθία «Ο βαζηιηάο ηνπ ραιβά» (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Μήηζν 

ΐαζηιεηάδε), πνπ αλέβεθε ζηε ζθελή ηνπ ζεάηξνπ Κνηνπνχιε, απφ ην ζίαζν ηνπ Πέηξνπ Κπξηαθνχ.  

 

Ώθνινχζεζαλ ηα έξγα: 

«Παχζαηε ππξ»,«Δ πνιεκηθή Ώζήλα»,«Μπξάβν Κνινλέιιν», «Φηλίηα ια κνχδηθα», «Δ δσή ζπλερίδεηαη», 

«Γαιάδηνο νπξαλφο», «Φηεξφ ζηνλ άλεκν», «Υάη Υίηιεξ», «Σν ρσλί, Καιψο ήξζαηε», «Ο Ώθίλεηνο πνπ 

θνπλήζεθε», «Οη άλζξσπνη ηνπ 49», «Ώλψκαιε πξνζγείσζε», «Οη δηθνί καο άλζξσπνη», «Κάζε πξάγκα ζηνλ 

θαηξφ ηνπ», «Σα θψηα…ηνπ Φψηε» 

 

θαη άιια, ηα νπνία έγηλαλ ηδηαίηεξα γλσζηά απφ ηε κεηαθνξά ηνπο ζην θηλεκαηνγξάθν, φπσο είλαη  ηα: 

«Ώιίκνλν ζηνπο λένπο», «Υηππνθάξδηα ζην ζξαλίν», «Τπάξρεη θαη θηιφηηκν», «Μηα θπξία αηπρήζαζα», «Σν 

μχιν βγήθε απφ ηνλ Παξάδεηζν», «Οχηε γάηα, νχηε δεκηά», «Οη Γεξκαλνί μαλάξρνληαη» θ.ά. 

 

Βθηφο φκσο απφ έλαο έμνρνο ρεηξηζηήο ηνπ ιφγνπ, ν Ώιέθνο αθειιάξηνο ππήξμε θαη έλαο ζπνπδαίνο 

ζθελνζέηεο θαη ρξνληθνγξάθνο ζε εθεκεξίδεο. 

 

Γηα πξψηε θνξά αλέιαβε ην ξφιν ηνπ ζθελνζέηε, ,θαηφπηλ επηκνλήο ηνπ Φηινπνίκνλα Φίλνπ, ζθελνζεηψληαο 

ηελ ηαηλία «Παπνχηζη απφ ηνλ ηφπν ζνπ», ηεο νπνίαο ην ζελάξην είρε γξάςεη ν «θπξ-Ώιέθνο». 

 

Εδηαίηεξα επηηπρεκέλνο ήηαλ ν Ώιέθνο αθειιάξηνο θαη σο ζηηρνπξγφο. Με ζπλεξγάηεο ζπλζέηεο φπσο ήηαλ ν 

Μηράιεο νπγηνχι, ν Κψζηαο Γηαλλίδεο, ν Μάλνο Υαηδηδάθηο, ν ηαχξνο Ξαξράθνο, ν Γηψξγνο Γακπέηαο θ.ά, 

έγξαςε ηνπο ζηίρνπο ηξαγνπδηψλ πνπ έγηλαλ κεγάιεο επηηπρίεο ηεο επνρήο: 

«αλ θη απφςε», «Άζηα ηα καιιάθηα ζνπ», «Τπνκνλή», «Ο γιάξνο», «Θέισ ηα ψπα κνπ», «Σξάβα κπξνο», 

«Τπνκνλή», θ.α. 

 

ΠΔΓΔ: ΚΟΤΨΝΣΏ ΏΡΣ-e-magazine 

 

ΜΑΡΗΑ ΡΔΕAN 



134 

 

Οη λεφηεξνη μέξνπλ ηε Μαξία Ρεδάλ απφ ηηο ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο ηεο, απηά ηα εξηδηαλά ρξνληθά 

πξσηνγελνχο αληίδξαζεο ζηα ηεθηαηλφκελα, απζφξκεηα, επζχβνια, εηξσληθά, ζθξαγηζκέλα απφ ηε 

ραξαθηεξηζηηθή βξαρλή θσλή ηεο παξνπζηάζηξηάο ηνπο. Οη παιαηφηεξνη ηε γλσξίδνπλ απφ ηελ εξγαζία ηεο ζηελ 

εθεκεξίδα «Βιεπζεξία» ηνπ Πάλνπ ΐ. Κφθθα θαη απφ ηε ζεηεία ηεο ζην Φεζηηβάι Ώζελψλ, πξνδηδαθηνξηθά 

βέβαηα, ζε κηα επνρή φπνπ ε Ώζήλα πξνζπαζνχζε λα γίλεη θέληξν ελφο θαιιηηερληθνχ θνζκνπνιηηηζκνχ γχξσ 

απφ ηνλ ζχιαθν ηνπ Δξσδείνπ. Οη γαιιφθσλνη ηελ μέξνπλ επίζεο απφ ηε δεκνζηνγξαθηθή δνπιεηά ηεο ζηε 

δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο ζηα γαιιηθά πεξηνδηθά «L‘ Express» ηνπ Γαλ Γαθ εξβάλ ξεκπέξ (ηνπ εθδφηε πνπ 

νξγάλσζε ηελ «απαγσγή» ηνπ Μίθε Θενδσξάθε) θαη «Le Point», πνπ εμέδσζε ν Κινλη Βκπέξ, αξρηζπληάθηεο 

ηνπ «Express», φπνπ ε Ρεδάλ δηαθξίζεθε ζε ζέκαηα πνπ είραλ ζρέζε κε ηε ρνπληνθξαηνχκελε Βιιάδα, ηελ 

Κχπξν θηι 

 

Δ ΜΏΡΕΏ ΡΒΓΏΝ  γελλήζεθε ηνλ Μάην ηνπ 1921 ζηελ Ώζήλα, σο Ρεδάλ Μηζξαρή. Σν εβξατθφ επψλπκν 

Μηζξαρή ζεκαίλεη «ν άλζξσπνο πνπ θαηάγεηαη απφ ηελ Ώίγππην» (απφ ην Μηζίξη) ελψ ην φλνκα Ρεδάλ  δελ είλαη 

απνηέιεζκα ηεο εβξατθήο θαηαγσγήο ηεο αιιά ηνπ ζαπκαζκνχ πνπ έηξεθε ν παηέξαο ηεο Εάθσβνο Μηζξαρή γηα 

ην γαιιηθφ ζέαηξν ηεο επνρήο: Ρεδάλ ήηαλ ην φλνκα κηαο γλσζηήο εζνπνηνχ ηεο γαιιηθήο ζθελήο. ηελ άιιε 

θφξε ηνπ ν Μηζξαρή έδσζε ην φλνκα εζίι, απφ ηε εζίι νξέι, επίζεο εζνπνηφ ηνπ γαιιηθνχ ζεάηξνπ. Πνιιά 

ρξφληα αξγφηεξα ε Ρεδάλ Μηζξαρή βαθηίζηεθε ρξηζηηαλή, κε ην φλνκα Μαξία, γηα λα παληξεπηεί ηνλ Ώληξέα 

Εσζήθ, πθππνπξγφ παξά ησ πξσζππνπξγψ ζηε δεχηεξε θπβέξλεζε Πιαζηήξα. Σν ρξηζηηαληθφ βαθηηζηηθφ 

φλνκα θαη ην «ζεαηξηθφ» εβξατθφ δεκηνχξγεζαλ ην Μαξία Ρεδάλ. 

 

Ο γάκνο ηεο κε ηνλ Ώληξέα Εσζήθ, πνιιά ππνζρφκελν πνιηηηθφ ζπληάθηε ηεο εθεκεξίδαο «Βζηία», αξγφηεξα 

ππνπξγφ ηνπ «Μαχξνπ Καβαιάξε», ηνπ Πιαζηήξα, ηα ηέζζεξα παηδηά ηνπο (ε Μαξίλα, ν ηέθαλνο, ν 

Λάκπξνο, ν Μίιηνο), ην μελφγισζζν βηβιηνπσιείν θαη πξαθηνξείν Σχπνπ «International», ζηελ νδφ Ώκεξηθήο, 

ην νπνίν ε Ρεδάλ δελ ην αλέδεημε κφλν ζε κηα ζπνπδαία επηρείξεζε αιιά θαη ζε θέληξν ζπλάληεζεο πνιιψλ 

πξνζσπηθνηήησλ ηνπ ηφηε δεκφζηνπ (πνιηηηθνχ θαη θαιιηηερληθνχ) βίνπ. 

 

Δ πεξηπέηεηα ηεο Μαξίαο Ρεδάλ ζηε δεκνζηνγξαθία αξρίδεη κε θάπσο «αλαγθαζηηθνχο φξνπο». Ο ρσξηζκφο ηεο 

απφ ηνλ Ώληξέα Εσζήθ θαη ε ηζηνξηθή ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο απφ ηνλ Μαξθεδίλε, πνπ πξνθαιεί ηε ρξενθνπία 

ηνπ «International», νδεγνχλ ηε Ρεδάλ ζηελ αλαδήηεζε επαγγεικαηηθήο δηεμφδνπ. Ώπηή ζα είλαη ε 

δεκνζηνγξαθία θαη ε εθεκεξίδα «Βιεπζεξία» ηνπ Πάλνπ ΐ. Κφθθα, ζηελ νπνία ε άπεηξε «δεκνζηνγξαθηθά» 

Μαξία Ρεδάλ «έθζαζε» ζην ηέινο ηνπ 1959, θαηφπηλ ζπζηάζεσο ηνπ Κψζηα Παξάζρνπ θαη κε κέληνξα ηνλ 

αξρηζπληάθηε ηεο εθεκεξίδαο Γηψξγν Ώλδξνπιηδάθε. 

 

Σα ρξφληα ηνπ Παξηζηνχ είλαη ε δνπιεηά ηεο ζηα γαιιηθά πεξηνδηθά, ν αληηδηθηαηνξηθφο αγψλαο θαη ε ζηελφηεξε 

γλσξηκία ηεο κε ηνλ Κσλζηαληίλν Καξακαλιή, απηνεμφξηζην εγέηε ηεο Αεμηάο, πνπ ην 1974 ζα επέζηξεθε σο 

εζλάξρεο φισλ ησλ Βιιήλσλ. ην Παξίζη γλσξίδεη θαη ηνλ Ώλδξέα Παπαλδξένπ θαη ε πεξηγξαθή ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αξρεγνχ ηνπ ΠΏΚ είλαη έλα ςπρνγξάθεκα πνιχ ρξήζηκν γηα φζνπο ζην κέιινλ ζα 

κειεηήζνπλ ηνλ Ώλδξέα.. 
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Σν ΐΔΜΏ, 23/04/2000 

Γηώξγνο Μαξκαξίδεο 

Ώπφ ηε ΐηθηπαίδεηα, 

Ο Γηψξγνο Μαξκαξίδεο ήηαλ Έιιελαο πξσηαζιεηήο ηεο ζθνπνβνιήο, Αεκνζηνγξάθνο θαη 

ζπγγξαθέαο.Γελλήζεθε ζηελ Ώζήλα ην 1930. Ήηαλ αζιεηήο ηεο ζθνπνβνιήο ηνπ Παλαζελατθνχ, πξσηαζιεηήο 

Βιιάδαο απν ην 1955 κέρξη ην 1980 κε ζπκκεηνρέο ζε παγθφζκηα θαη επξσπατθά πξσηαζιήκαηα θαη ζηελ 

Οιπκπηάδα ηνπ 1960 ζηελ Ρψκε.Παξάιιεια ήηαλ θαη δεκνζηνγξάθνο γξάθνληαο ζε πνιιά πεξηνδηθά θαη 

εθεκεξίδεο αιιά θαη ζαλ αλεμάξηεηνο ξεπφξηεξ ζπλεξγαδφηαλ κε εθεκεξίδεο, ήηαλ ζπληάθηεο ηεο 

Ώπνγεπκαηηλήο .Έγξαςε πεδνγξαθήκαηα, πνηήκαηα, ζεαηξηθά έξγα, θαη κπζηζηνξεκαηηθή βηνγξαθία.Πέζαλε 

ζηηο 22 Αεθεκβξίνπ2005.  

Ζιίαο Βνπηηεξίδεο 

Ο Διίαο ΐνπηηεξίδεο (1874–1941) ήηαλ Έιιελαο Εζηνξηθφο ηεο Βιιεληθήο Λνγνηερλίαο, πνηεηήο, πνιεκηζηήο 

θαη δεκνζηνγξάθνο. Γελλήζεθε ζηα νπιηλά ζηε Ρνπκαλία φηαλ ν παηέξαο ηνπ ππεξεηνχζε εθεί σο πξνμεληθφο 

ππάιιεινο. ηελ Κξεηηθή επαλάζηαζε ηνπ 1897 ζπκκεηείρε σο εζεινληήο, έγξαςε δε θαη εμέδσζε κε έμνδα ηεο 

Βπαλαζηαηηθήο Βπηηξνπήο ηεο Κξήηεο ηελ Εζηνξία ηεο Κξεηηθήο Βπαλάζηαζεο ηνπ 1897. Σν 1900 εμέδσζε ηε 

πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή «χλλεθα». 

 

Ώπφ ην 1903 ζπλεξγάζζεθε κε ην δεκνηηθηζηηθφ πεξηνδηθφ Ννπκάο πνπ εθδηδφηαλ απφ ηνλ Α. Σαγθφπνπιν. 

Μεγάιν κέξνο δε απηνχ ην έγξαθε ν ΐνπηηεξίδεο κε ηα ςεπδψλπκα «Γξίθηινο», «Γνξγίαο», «ηαχξνο 

Λακπέηεο» θαη «Σίκσλαο». 

 

Ο ΐνπηηεξίδεο ππήξμε έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο αγσληζηέο ηνπ αθξαίνπ δεκνηηθηζκνχ. Ώληίζεηα ζηε ηέρλε 

ηνπ παξφιν φηη ήηαλ ζπληεξεηηθφο δελ παξέκεηλε καθξηά απφ ηελ επίδξαζε ησλ λεσηεξηζηηθψλ ηδεψλ ηεο 

επνρήο ηνπ. 

 

ην έξγν ηνπ εθηφο απφ ηελ Εζηνξία ηεο Κξεηηθήο επαλάζηαζεο, ζπγθαηαιέγεηαη ε Εζηνξία ηεο Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο (δίηνκν έξγν γηα ην δηάζηεκα 1453–1800, εθδφζεθε ην 1924– 1927, ε χληνκε Εζηνξία ηεο 

λενειιεληθήο ινγνηερλίαο (θαιχπηεη ην δηάζηεκα 1000–1930 θαη εθδφζεθε ην 1933), Νενειιεληθή ηηρνπξγηθή 

(1929) θαη πνιιέο κεηαθξάζεηο αξραίσλ ιπξηθψλ. Βπίζεο δεκνζίεπζε πνιιέο πνηεηηθέο ζπιινγέο, δξάκαηα 

θαζψο θαη κεηαθξάζεηο. 

 

Χο δεκνζηνγξάθνο ππήξμε απφ ηνπο επηθαλέζηεξνπο ζηελ επνρή ηνπ θαη είρε ρξεκαηίζεη δχν θνξέο Πξφεδξνο 

ηεο Βλψζεσο πληαθηψλ ησλ Ώζελατθψλ εθεκεξίδσλ ην 1920 θαη 1923. Τπήξμε επίζεο Καζεγεηήο ηεο 

Αξακαηηθήο ρνιήο ηνπ Βζληθνχ Θεάηξνπ θαζψο επίζεο θαη Γξακκαηεχο ζηελ Βζληθή ΐηβιηνζήθε. 
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Σέξελο Κνπίθ 

Ώπφ ηε ΐηθηπαίδεηα, 

Ο Σέξελο Κνπίθ. Γελλήζεθε ζηελ Ώζήλα ην 1946. Βίλαη απφθνηηνο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Παληξεχηεθε 

θαη ρψξηζε δχν θνξέο θαη έρεη ηξία παηδηά (γηνο ηνπ ν ζθελνζέηεο Ρίηζαξη Κνπίθ).  

 

Ο Σέξελο Κνπίθ  γηα πνιιά ρξφληα παξνπζίαδε ην θεληξηθφ δειηίν εηδήζεσλ ζηελ θξαηηθή ηειεφξαζε. Σν 1988 

αλέιαβε εμ νινθιήξνπ ηελ νξγάλσζε ηνπ θαλαιηνχ ΒΣ3 ζηε Θεζζαινλίθε. Μέρξη ην 1989 πνπ παξαηηήζεθε 

παξνπζίαδε ην θεληξηθφ δειηίν εηδήζεσλ κε ζπκπαξνπζηάζηξηα ηελ Έιιε ηάε. ηε ζπλέρεηα παξνπζίαδε γηα 

πεξίπνπ δέθα ρξφληα ην θεληξηθφ δειηίν εηδήζεσλ ζηνλ ηειενπηηθφ ζηαζκφ ΏΝΣ1 κε ζπκπαξνπζηάζηξηεο ηε 

Ναλά Παιαηηζάθε, ηε νθία Σζηιηγηάλλε, ηελ Σαηηάλα ηεθαλίδνπ, ηε Ληάλα Καλέιιε θ.ά. Σαπηφρξνλα είρε 

ηελ επηκέιεηα θαη παξνπζίαζε ηεο εθπνκπήο Μαδί ηελ Κπξηαθή. Παξάιιεια εξγάζηεθε θαη ζην ξαδηφθσλν ηνπ 

ΏΝΣ1. ηε ζπλέρεηα παξνπζίαδε θαζεκεξηλή πξσηλή ελεκεξσηηθή εθπνκπή ζην Star Channel. Φέηνο 

παξνπζηάδεη ηελ εθπνκπή Καιεκέξα κε ηνλ Σέξελο ζηνλ ηειενπηηθφ ζηαζκφ Alter Channel. Έρεη ζπλεξγαζηεί 

κε ηηο εθεκεξίδεο Βιεχζεξνο, Βιεχζεξνο Σχπνο, Ώπνγεπκαηηλή, ΐξαδπλή, Πξσηλή θαη Βιεπζεξνηππία. ήκεξα 

ζπλεξγάδεηαη κε ηελ εθεκεξίδα «Υψξα».  

Έρεη παίμεη θαη ζηελ ηαηλία Ο αληηθαζίζηαο[1] ηνπ 1972 κε πξσηαγσληζηή ηνλ Κψζηα ΐνπηζά. 

 

Γεκήηξεο Εαλλίδεο 

«Δ θπξηαξρία ηεο  εηθφλαο δελ λνκίδσ φηη ζα πεηάμεη ζην θαιάζη ησλ αρξήζησλ ηνλ έληππν ιφγν!» 

Ο Αεκήηξεο Γαλλίδεο ππήξμε κεγάινο ξεπφξηεξ θαη εηδηθήο …θαληαζίαο. ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη 

Γελ.Αηεπζπληήο ηνπ Εδξχκαηνο δεκνζηνγξαθίαο ΜΠΟΣΔ… θαη εμεθαλίζζε σο εηο ηα εμ σλ ζπλεηέζε… Αείηε 

φκσο πην θάησ κηα ζεπλέληεμε πνπ έδσζε  ζηνλ   ΐαζίιε Λεβαληίδε… θαη ζπλάκα ζα αλαθαιχςεηε θαη ηα 

βηνγξαθηθά ηνπ… 

   Εζηνξίεο ηφζν αιεζηλέο πνπ κνηάδνπλ κε ςεχηηθεο… Με ην βηβιίν ηνπ «Οη δεκνζηνγξάθνη θαη νη άιινη…» 

πνπ θπθινθνξεί απφ ηηο εθδφζεηο «Εσιθφο», ν δεκνζηνγξάθνο Αεκήηξεο Γαλλίδεο, κε πνιχ ρηνχκνξ αιιά θαη 

γλψζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ, επηρεηξεί λα ξίμεη θσο ζε γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο 

εθπξνζψπνπο ηεο ιεγφκελεο Σεηάξηεο Βμνπζίαο θαη ησλ πνιιψλ άιισλ, θαλεξψλ θαη κε εμνπζηψλ, 

αλαδεηθλχνληάο ηνπο ζε πξσηαγσληζηέο ηζηνξηψλ κε παξάδνμε πινθή θαη ζπρλά απξφζκελν ηέινο. 

 

TO TEΛΒΤΣΏΕΟ ΐΕΐΛΕΟ ΣΟΤ ΓΏΝΝΕΑΔ 

Οη δεκνζηνγξάθνη θαη νη άιινη 

Γαλλίδεο, Αεκήηξεο 

Με ην βηβιίν ηνπ «Οη δεκνζηνγξάθνη θαη νη άιινη…» ν Αεκήηξεο Γαλλίδεο αλαθέξεηαη αθξηβψο ζε απηνχο. 

Καη απηνχο, ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο 
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Λεπηνκέξεηεο… Εζηνξίεο γεκάηεο αλαηξεπηηθφ ρηνχκνξ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έληνλν απηνζαξθαζκφ, κε 

ηηο νπνίεο ν γλσζηφο δεκνζηνγξάθνο, ζπγγξαθέαο θαη δηεπζπληήο ηνπ Εδξχκαηνο Πξναγσγήο Αεκνζηνγξαθίαο 

Ώζ. ΐ. Μπφηζε, ζαηηξίδεη πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο πξαγκαηηθφηεηαο κε ην δηθφ ηνπ κνλαδηθφ 

θαη δηδαθηηθφ ηξφπν… 

—————————————– 

Δ αγάπε ηνπ γηα ην δεκνζηνγξαθηθφ ρψξν θαη ηνπο ιεηηνπξγνχο ηνπ, ε εκπεηξία ηνπ, αιιά θπξίσο νη απφςεηο 

ηνπ γηα ην κέιινλ ηεο έληππεο δεκνζηνγξαθίαο πνπ επί ρξφληα έρεη ππεξεηήζεη θαη ππεξεηεί, έρνπλ εμαηξεηηθφ 

ελδηαθέξνλ. 

 

Οη δεκνζηνγξάθνη θαη νη άιινη 

 

Σί ζαο έθαλε λα γξάςεηε έλα βηβιίν γηα ηνπο δεκνζηνγξάθνπο; 

 

    Έγξαςα έλα βηβιίν γηα ηνπο δεκνζηνγξάθνπο γηαηί απηνχο ηνπο αλζξψπνπο ηνπο μέξσ πνιχ θαιά, ηνπο 

αγαπψ πάξα πνιχ θαη φζν θαη αλ ζαο θαλεί παξάδνμν, ηνπο ζπλαληψ θάζε κέξα. Ώθνχ φπνηα θνξά θνηηάμσ ηνλ 

θαζξέθηε βιέπσ κπξνζηά κνπ έλα δεκνζηνγξάθν. Έζησ θαη αλ ζπκπησκαηηθά είλαη ν εαπηφο κνπ. Ώιιά δελ 

έγξαςα κφλν γηα ηνπο δεκνζηνγξάθνπο. Πξνζπάζεζα λα γξάςσ γηα ηηο φπνηεο πξαγκαηηθέο, εηθνληθέο ή 

θαληαζηηθέο εμνπζίεο. Καη ν Σχπνο απνηειεί φπσο ιέλε ηελ Σεηάξηε Βμνπζία. Πξνεγνχληαη ηξεηο θαη πνιιέο – 

πνιιέο άιιεο. 

 

Καη γηαηί ηψξα έλα ηέηνην βηβιίν ; 

 

    Σν έγξαςα ηψξα γηαηί δελ κνπ πεξίζζεπε ρξφλνο λα ην γξάςσ ρζεο θαη δηφηη δελ μέξσ αλ ζα είρα θέθη λα ην 

έγξαθα αχξην. 

 

Οη δεκνζηνγξάθνη πάλησο έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα θάπσο ηεο κφδαο, έηζη δελ είλαη ; 

 

    Με ηε βνήζεηα ηεο ηειεφξαζεο θάπνηνη δεκνζηνγξάθνη θαη φζνη παίδνπλ ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλαλ 

πξάγκαηη ηεο κφδαο. Ώπφδεημε φηη δηάθνξα πξνγξάκκαηα ηνπο έρνπλ πνιιέο θνξέο  κεγαιχηεξε ηειεζέαζε απφ 

κηα εθπνκπή καγεηξηθήο ή έλα ξηάιηηη ζφνπ. Ώλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δελ δηαθέξνπλ. Φπζηθά ππάξρνπλ  

πάληα θαη νη εμαηξέζεηο. Πνπ φπσο ιέλε επηβεβαηψλνπλ ηνλ θαλφλα. 

 

Βθηφο απφ ηε δεκνζηνγξαθία έρεηε αζρνιεζεί κε ηε γεινηνγξαθία θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Σί αγαπάηε 

πεξηζζφηεξν; 
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    Με ηε δεκνζηνγξαθία μεθίλεζα ηα πξψηα 45 ρξφληα ηεο επαγγεικαηηθήο κνπ δσήο θαη κε ηε δεκνζηνγξαθία 

ειπίδσ λα δήζσ πνιιά πεξηζζφηεξα ρξφληα ζηε ζπλέρεηα. Ώληηιακβάλεζζε ινηπφλ φηη πξφθεηηαη γηα παζνινγηθή 

αγάπε. Καη βέβαηα  ε γεινηνγξαθία είλαη ε πην ιηηή θαη ηαπηφρξνλα ε πεξηζζφηεξν γιαθπξή κνξθή 

δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ. Ώθνχ κε ιίγεο γξακκέο κπνξεί λα πεη πνιιά πεξηζζφηεξα απφ έλα εθηελέο ξεπνξηάδ ή 

θάπνην αλαιπηηθφ άξζξν. Ο θηλεκαηνγξάθνο είλαη κηα λεαληθή αγάπε, πνπ ηψξα απιψο ηελ παξαθνινπζψ…  

 

Πφζν ρηνχκνξ ηειηθά δηαζέηνπκε νη ΄Βιιελεο ; 

 

    Λέγεηαη φηη ην ρηνχκνξ έρεη ειιεληθή θαηαγσγή θαη πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε ρπκφο. Φαίλεηαη φηη παιαηφηεξα 

νη ζπκπαηξηψηεο καο δηέζεηαλ αξθεηφ ρηνχκνξ. Ώπφδεημε φηη ην 1867 θπθινθφξεζε έλα γεινηνγξαθηθφ 

πεξηνδηθφ, «Ο δηάβνινο» γηα λα αθνινπζήζνπλ  ν «Νένο Ώξηζηνθάλεο», ν «Ώζκνδαίνο», ν «Ρσκεφο» θαη 

πνιιά άιια. ΐέβαηα αλεπηπγκέλν ρηνχκνξ – πνπ δηαθέξεη απφ ηελ «πιάθα» – έρνπλ νη ζνβαξνί άλζξσπνη. Καη 

ζηεξνχληαη παληειψο ρηνχκνξ νη ζνβαξνθαλείο. Απζηπρψο ζηελ επνρή καο θπθινθνξεί αξθεηή 

ζνβαξνθάλεηα… 

 

ηελ επνρή ηεο επηθξάηεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο (ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν) θαη ηνπ ίληεξλεη, 

πνην πηζηεχεηε φηη είλαη ην κέιινλ ηεο εθεκεξίδαο θαη γεληθφηεξα ηνπ έληππνπ ιφγνπ; 

 

    Οη αξραίνη ΄Βιιελεο  κηινχζαλ γηα ηα έπεα πηεξφεληα θαη νη ιαηίλνη γηα ηα ζθξίπηα κάλελη. ΐέβαηα ζήκεξα 

ηα πξάγκαηα δελ είλαη αθξηβψο έηζη. ηελ επνρή καο θαη ζηε ρψξα καο  έλα γεγνλφο ππάξρεη κφλν αλ ην έρεη 

εκθαλίζεη ε ηειεφξαζε. Παξά ηαχηα ε θπξηαξρία ηεο  εηθφλαο δελ λνκίδσ φηη ζα πεηάμεη ζην θαιάζη ησλ 

αρξήζησλ  ηνλ έληππν ιφγν. Οη εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά  ζην εμσηεξηθφ κεηά ην πξψην, ην δεχηεξν θαη ην 

ηξίην ζφθ ηεο ηειεφξαζεο άξρηζαλ λα μαλαβξίζθνπλ ηε ρακέλε θπθινθνξία ηνπο. Πηζηεχσ φηη θαη ζηε ρψξα 

καο θάπνηε ζα ηελ μαλαβξνχλ. Ώξθεί κε πνιιή πξνζνρή λα ηελ ςάμνπλ… 

 

Σί ζεσξείηε φηη ιείπεη απφ ηε ζχγρξνλε ειιεληθή εθεκεξίδα;  

 

    Λείπνπλ φια απηά πνπ δελ ππάξρνπλ. Σα κεγάια ξεπνξηάδ, νη έξεπλεο, νη απνθιεηζηηθφηεηεο, ε απφ άιιε 

ζθνπηά ελεκέξσζε, ε θξηηηθή καηηά, ην ρξνλνγξάθεκα, ε αλάιπζε. Σν «πψο» θαη ην «γηαηί» ζπλέβε θάηη. Καη 

καδί κε φια απηά ιείπεη θαη ε θπθινθνξία. 

 

Ννζηαιγείηε θάηη απφ ην παξειζφλ ησλ εθεκεξίδσλ; 
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    Ννζηαιγψ θαη‘ αξρήλ ηνπο αλζξψπνπο πνπ έθπγαλ θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ δελ βξέζεθαλ λα πάξνπλ ηε 

ζέζε ηνπο. Καη θαηφπηλ λνζηαιγψ απηέο ηηο ίδηεο εθεκεξίδεο. Ξέξεηε, ηφηε νη εθεκεξίδεο δελ είραλ ηα ζεκεξηλά 

ηερληθά κέζα, δελ είραλ ηε ζεκεξηλή πνιχ θαιή αηζζεηηθή, δελ είραλ ηηο πνιπάξηζκεο ζειίδεο κε ην κεγάιν 

θάζκα ηεο ελεκέξσζεο. Καη δελ είραλ ζθεθζεί λα πξνζθέξνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπο πνηθίια δψξα, απφ 

ξαδηφθσλα θαη θαηζαξφιεο, έσο κσξνπδίζηηθεο πάλεο. Σν κφλν πνπ θάπνπ-θάπνπ πξφζθέξαλ ηφηε ήηαλ θάπνην 

βηβιίν. Παξά ηαχηα νη εθεκεξίδεο είραλ ηφηε δεκνζηνγξάθνπο κε απηφ πνπ ιέκε «κεξάθη». Σφηε δελ είρακε 

σξάξην, δελ είρακε ρξήκαηα, ηζνληάξακε φινη γηα λα πάκε θάπνπ ην βξάδη, δελ μέξακε αλ ε εθεκεξίδα καο ζα 

είρε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα θπθινθνξήζεη ηελ επφκελε εβδνκάδα. ΄Οκσο, φπσο πξναλέθεξα, είρακε ην 

«κεξάθη» – θαη βέβαηα είρακε ην ζαπκαζκφ γηα ηνπο κεγάινπο ησλ γξακκάησλ πνπ δνχιεπαλ ζ‘ εθείλεο ηηο 

εθεκεξίδεο : Ο Μειάο, ν Σεξδάθεο, ν Πέηξνο Υάξεο, παιαηφηεξα ν Καδαληδάθεο, ν Μπξηβήιεο, ν ΐελέδεο, ν 

Ξελφπνπινο. Να ζπκίζσ αθφκε φηη ηελ επνρή εθείλε ππήξραλ ηξεηο γιψζζεο. Δ θαζαξεχνπζα, ε δεκνηηθή θαη ε 

γιψζζα ηεο εθεκεξίδαο. Ώπηά θαη άιια πνιιά πξνζέδηδαλ   ζηελ εθεκεξίδα. Καη είραλ πξαγκαηηθφ θχξνο. 

Ννζηαιγψ, ινηπφλ απηέο ηηο εθεκεξίδεο ησλ ρζεζηλψλ λεαληθψλ κνπ ρξφλσλ ζηε δεκνζηνγξαθία, αιιά λνκίδσ 

φηη αχξην πνπ ζα είκαη ιηγφηεξν λένο ζα λνζηαιγψ ηηο ζεκεξηλέο εθεκεξίδεο. 

 

Καη ε δεκνζηνγξαθηθή δενληνινγία; Τπάξρεη ζήκεξα;     

 

    Ώζθαιψο θαη ππάξρεη. Ώλ δελ ππήξρε, πψο ηφζν ζπρλά ζα παξαβηάδνληαλ; 

 

Καη κε ηελ θπξηαξρία ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο, πνηφο είλαη ν ξφινο ησλ δεκνζηνγξάθσλ; 

 

    Οη πξαγκαηηθνί δεκνζηνγξάθνη λνκίδσ φηη πξνζπαζνχλ λα είλαη δεκνζηνγξάθνη. Τπάξρνπλ φκσο θαη απηνί 

πνπ παίδνπλ ηνπο δεκνζηνγξάθνπο. Σνπο είδακε πξφζθαηα λα λ‘ αλζίδνπλ ζηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν. Βίλαη 

απηνί πνπ εμεγνχζαλ πξνεθινγηθά γηαηί ην ηάδε θφκκα ζα θεξδίζεη ηηο εθινγέο. Καη είλαη νη ίδηνη πνπ 

εμεγνχζαλ κεηεθινγηθά γηαηί ην ηάδε θφκκα πνπ ζα θέξδηδε ηηο εθινγέο ηειηθά έραζε. 

 

Πνηα είλαη ηα κειινληηθά ζαο ζρέδηα; 

 

    Να δήζσ. ζηε κεηαμχ  ησλ άιισλ λα ηειεηψζσ ην βηβιίν πνπ έρσ αξρίζεη λα γξάθσ θαη φια ηα βηβιία πνπ 

νλεηξεχνκαη λα γξάςσ. Καη λα πεζάλσ φπσο πξέπεη λα πεζαίλνπλ νη άλζξσπνη. Γεκάηνη δσή. 

 

————————————————— 

 

ΦΧΚΗΧΝ ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ, Ο ΜΒΓΕΣΟ  κελ αιιά ηνλ …θαπέισζαλ νη Υξηζηνδνχινπ-

Ώξρέιανο!Σν παξδαιφ θαη ε επνρή ηνπ 
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Ο Μέγηζηνο  γεινηνγξάθνο… Αάζθαινο απάλησλ… Καη κε μερλάκε πσο γεινηνγξάθνη θαη θσηνγξάθνη είλαη 

πξψηεο θιάζεο …δεκνζηνγξάθνη! 

Γέιαζε θαη ην παξδαιφ θαηζίθη, ιέεη ραξαθηεξηζηηθά ν ιαφο καο κπξνζηά ζε πεξηζηαηηθά πνπ, θαζψο 

μεπεξλνχλ ηα φξηα ηνπ αζηείνπ, θαηαληνχλ γεινία εγείξνληαο ελίνηε ηελ αγαλάθηεζε ή ην ριεπαζκφ. ηα 

δχζθνια ρξφληα ηεο αλαζπγθξφηεζεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο κεηά ηελ Καηνρή, φπνπ ε ρψξα βξηζθφηαλ ζε 

νηθηξή θαηάζηαζε, ην κφλν φπιν εθηφλσζεο πνπ απέκελε ζηνλ ειιεληθφ ιαφ ήηαλ ην γέιην, έζησ θη αλ έβγαηλε 

κε πίθξα, πφλν, νξγή θαη πνιιέο θνξέο κε δηάζεζε απηνζαξθαζηηθή. Σφηε ην παξδαιφ θαηζίθη πήξε ζάξθα θαη 

νζηά σο θεληξηθή θηγνχξα ζε αξθεηά απφ ηα ζθίηζα ηνπ γλσζηνχ γεινηνγξάθνπ Φσθίσλα Αεκεηξηάδε, γηα λα 

εκςπρψζεη ην ιαφ, θαπηεξηάδνληαο ηα θαθψο θείκελα ηεο επηθαηξφηεηαο κε κνλαδηθή νμπδέξθεηα θαη ρηνχκνξ 

θαηαιπηηθφ θαη πάληα εχζηνρν. «Σν παξδαιφ θαη ε επνρή ηνπ» είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην γεινηνγξαθηθφ 

ρξνληθφ ηεο πεξηφδνπ 1945 έσο 1947, ην ζχλνιν ησλ ζθίηζσλ ηνπ γεινηνγξάθνπ πνπ εθδφζεθαλ ζηηο 

εθεκεξίδεο «Σν ΐήκα» θαη «Σα Νέα», εκπινπηηζκέλν κε ζρφιηα δίπια ζε θάζε γεινηνγξαθία, νχησο ψζηε λα 

θαηαηνπίδεηαη ν αλαγλψζηεο σο πξνο ην θνηλσληθνπνιηηηθφ πιαίζην ηεο επνρήο, πνπ απνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο 

γηα ην γεινηνγξάθν. Βπίζεο, ζηνλ ηφκν πεξηιακβάλνληαη ηξία ζαηηξηθά ρξνλνγξαθήκαηα ηνπ δηαθεθξηκέλνπ 

ζπγγξαθέα Παχινπ Παιαηνιφγνπ θαη ηνπ εμαίξεηνπ επζπκνγξάθνπ Αεκήηξε Φαζά, πνπ ζθξαγίδνπλ ηελ 

ηξαγηθή θσκηθφηεηα ηεο επνρήο. 

άββαο Κσλζηαληόπνπινο 

  

άββαο Κσλζηαληφπνπινο. Έλαο άλζξσπνο πνπ ζεκάδεςε γηα 40 ρξφληα κε ηα άξζξα, ηηο αλαιχζεηο θαη ηηο 

εηζεγήζεηο ηνπ ηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο καο, ππεξαζπηδφκελνο κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ ηδενινγία θαη ηελ 

πνιηηηθή ηεο ζπληεξεηηθήο παξαηάμεσο. Ο άββαο Κσλζηαληφπνπινο δελ ήηαλ έλαο απιφο δεκνζηνγξάθνο, 

ήηαλ έλαο κεγάινο δεμηφο δηαλννχκελνο θαη πνιηηηθφο αλαιπηήο, ν νπνίνο έζεηε πάληα ην ζπκθέξνλ ηνπ έζλνπο 

ππεξάλσ ησλ θνκκάησλ θαη ηεο κηθξνπνιηηηθήο. 

 

Ο Κσλζηαληφπνπινο δηαηέιεζε αξρηζπληάθηεο ηεο «Ώθξνπφιεσο» ην 1949, δηεπζπληήο ηεο «Ώπνγεπκαηηλήο» 

ηνπ Μπφηζε ην 1952, πξηλ εθδψζεη ηνλ «Βιεχζεξν Κφζκν» ζηηο 26 Ενπιίνπ 1966. Ο ίδηνο έζεζε ηνπο ζηφρνπο 

ηεο εθδφζεσο ηνπ Β.Κ.: «λα κελ θζάζσκελ ζηελ δηθηαηνξία θαη λα επαλέιζεη ν Καξακαλιήο ζηελ Βιιάδα». Ο 

Κσλζηαληφπνπινο ήηαλ επηζηήζηνο θίινο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή θαη ν κφλνο πνπ δεηνχζε δεκνζίσο 

ηελ επάλνδφ ηνπ απφ ηελ Γαιιία ζηελ εγεζία ηεο ΒΡΒ, εξρφκελνο ζε επζεία ζχγθξνπζε κε ηνλ Παλαγηψηε 

Καλειιφπνπιν. 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο 21εο Ώπξηιίνπ άζθεζε επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή, ζηεξίδνληαο ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηνπ 

θαζεζηψηνο κέζσ ηνπ πχξνπ Μαξθεδίλε θαη ηαζζφκελνο ππέξ ηνπ ζεζκνχ ηεο ΐαζηιεπνκέλεο Αεκνθξαηίαο, 

ιεηηνπξγψληαο πνιιέο θνξέο σο δίαπινο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ Γ.Παπαδφπνπινπ θαη ηνπ Κσλζηαληίλνπ. Σν 

1974 ν Κσλζηαληφπνπινο ππνδέρζεθε ηνλ Καξακαλιή σο ηελ θαιχηεξε ιχζε. Γξήγνξα φκσο ε ζηελή πνιηηηθή 

ηνπο ζρέζε – πνπ δηήξθεζε 25 ρξφληα – δηαηαξάρζεθε ζνβαξά. 

 

Ο Κσλζηαληφπνπινο θαηεγφξεζε ηνλ Καξακαλιή φηη μεγέιαζε ηνλ Κσλζηαληίλν ζην δεκνςήθηζκα ηνπ 1974, 

γηα ηνλ δηαζπξκφ ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ ελψ ήκαζηαλ ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ Σνπξθία, γηα ηελ 
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λνκηκνπνίεζε άλεπ φξσλ ηνπ ΚΚΒ θαη ηελ παξάδνζε ησλ παλεπηζηεκίσλ ζηνπο καξμηζηέο, γηα ηηο δηψμεηο 

δεμηψλ πνιηηψλ ζην φλνκα ηεο «απνρνπληνπνηήζεσο». Έγξαθε ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ Β.Κ.: «Δ Ν.Α. θιίλεη 

ζπλερψο πξνο ηα αξηζηεξά, θάλνληαο αλεπίηξεπηεο ηδενινγηθέο παξαρσξήζεηο». Δ ξήμε κε ηνλ Καξακαλιή ήηαλ 

ζθνδξή θαη νξηζηηθή. 

 

Σνλ Αεθέκβξην ηνπ 1976 ν Σάθεο Λακπξίαο, πθππνπξγφο Πξνεδξίαο ηνπ Καξακαλιή, πξνζέθεξε ζε φινπο ηνπ 

ζπληάθηεο ηνπ Β.Κ. ζέζεηο κε πςειέο ακνηβέο ζηελ Γ.Γ. Σχπνπ, ηελ ΒΡΣ, ην ΏΠΒ θαη ζηα γξαθεία ηχπνπ ησλ 

Βιιεληθψλ πξεζβεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο εμαλαγθάζεη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ εθεκεξίδα. Πξάγκαηη, 17 

ζπληάθηεο ηνπ Β.Κ. έθπγαλ κέζα ζε κία εκέξα. ε απηή ηελ δχζθνιε ζηηγκή, ν Γηψξγνο ΐειαρνπηάθνο ηνπ 

«Βζληθνχ Κήξπθνο» ζηάζεθε δίπια ζηνλ Κσλζηαληφπνπιν, έσο ην ηέινο. Ώκέζσο μεθίλεζαλ θαη νη δηθαζηηθέο 

δηψμεηο ελαληίνλ ηνπ Κσλζηαληφπνπινπ θαη ηνπ Β.Κ. Παξάιιεια, ε θπβέξλεζε Καξακαλιή ζηακάηεζε ηελ 

δεκνζηνγξαθηθή αηέιεηα ράξηνπ ηεο εθεκεξίδνο, νδεγψληαο ηελ ζε νηθνλνκηθή ρξεσθνπία. Έγξαςε 

ραξαθηεξηζηηθά ν Κσλζηαληφπνπινο: «αηκφθπξηνο, αιιά άθακπηνο ν Β.Κ., έκεηλε ζηελ ζέζε ηνπ». 

 

Μέζα ζε απηφ ην δνθεξφ πεξηβάιινλ ν Κσλζηαληφπνπινο έδηλε ηελ κάρε ηνπ, θηππεκέλνο παξάιιεια απφ ηνλ 

θαξθίλν. Ο Ώιέμαλδξνο Καηζαληψλεο έδσζε επηθέο κάρεο ζηα θαξακαλιηθά δηθαζηήξηα ππέξ ηνπ Β.Κ., αιιά νη 

δηψμεηο ήηαλ ζπλερείο. Ο άββαο Κσλζηαληφπνπινο πέζαλε ηειηθψο εμφξηζηνο ζηελ νπεδία – ζηελ Βιιάδα ζα 

νδεγείην ζηελ θπιαθή (!) – ζηηο 9 Ενπιίνπ 1981. Ο Βιεχζεξνο Κφζκνο εμέδσζε ην ηειεπηαίν θχιιν ηνπ ζηηο 27 

Ενπλίνπ 1982. 

 

Ο άββαο Κσλζηαληφπνπινο έδεημε απαξάκηιιν ζάξξνο ζε κία επνρή πνπ ραξαθηεξίζζεθε απφ ηελ ηδενινγηθή 

δεηιία θαη ηνλ πνιηηηθφ ελδνηηζκφ ηνπ θαξακαλιηθνχ κεηαπνιηηεπηηθνχ θαζεζηψηνο. Έκεηλε φξζηνο, φηαλ φινη 

γχξσ ηνπ πξνζθπλνχζαλ. Με ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζηάζε δηέζσζε ηελ ηηκή ηεο Βιιεληθήο Αεμηάο. Μίαο Αεμηάο 

παηξησηηθήο, κε εζηθέο πεπνηζήζεηο θαη ηζηνξηθή κλήκε. Σα ιφγηα ηνπ απνηεινχλ παξαθαηαζήθε γ ηα φινπο καο: 

«λα ιεο ηελ αιήζεηα ρσξίο λα θνβάζαη ηελ βία ή λα ειπίδεηο ην θέξδνο».  

 

ΠΔΓΔ: ΥΡΔΣΟ ΥΏΡΕΣΟ 

Αεκνζηεχζεθε ζην θχιιν ηεο 7εο Ενπιίνπ 2007 ηεο εβδνκαδηαίαο εθεκεξίδνο Βιεχζεξνο Κφζκνο.  

AΓΧΝΗ ΚΤΡΟΤ  

Μεηά ηνλ ΐιάζε Γαβξηειίδε (1848-1920) ηδξπηή θαη δηεπζπληή ηεο «Ώθξνπφιεσο» , έλαο άιινο κεγάινο 

δεκνζηνγξάνο, ν Ώδσληο Κχξνπ (1872-?18) κε ηελ εθεκεξίδα ηνπ «Βζηία» , «έγξαςε ηζηνξία» ζηε δεκφζηα δσή 

ηεο ρψξαο ηέιε ηνπ δεθάηνπ ελάηνπ κε αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα.Καηήγεην απφ ηελ Κχπξν. Ώπέβιεςε πξνο  ηελ 

δεκνζηνγξαθίαλ, φρη σο βηνπνξηζηηθφλ επάγγεικα, αιιά σο πξνο αιεζή κπζηαγσγίαλ ηθαλήλ λα απνθέξε ηα 

ιακπξφηεξα δηα ην Έζλνο θαη δηα ηελ θνηλσλίαλ απνηειέζκαηα, εθ‘ φζνλ ελεζθείην κε πίζηηλ, αληδηνηέιεηαλ θαη 

ελζνπζηαζκφλ. 
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Βθιεξνδφηεζε, ππνζήθελ θαη θαλφλα δσήο εηο ηνπο πηνχο ηνπ Ώρηιιέα θαη Κπξνλ, αθνινπζήζαληαο ηελ 

δεκνζηνγξαθηθήλ απνζηνιήλ θαη ηνλ ηξίηνλ πηφλ ηνπ Ώιέμελ αθνινπζήζαληα ην δηπισκαηηθφλ ζηάδηνλ, φηη ν 

δεκνζηνγξάθνο παξακέλεη κέρξη ην ηέινο δεκνζηνγξάθνο, κε αλακεηγλπφκελνο πξνζσπηθψο εηο ηελ πνιηηηθήλ 

θαη απνπνηνχκελνο ζέζεηο θαη αμηψκαηα. Σα άξζξα θαη ρξνλνγξαθήκαηα ηνπ, ήξεζαλ ηδηαηηέξσο δηα ηνλ ηξφπνλ 

δηαηππψζεσο ησλ ηδεψλ θαη ηελ ιηηφηεηα ηνπ χθνπο ηνπ. 

 

Έλα δείγκα ηεο γξαθήο ηνπ Κχξνπ δεκνζηεπκέλν ζηελ «Βζηία» κε ηίηιν: «Ώη Ώζήλαη αξρνκέλνπ ηνπ θ‘ 

αηψλνο«, καο δίλεη ην «ζηίγκα» ηνπ βηνγξαθνπκέλνπ αλδξφο: «Βηο ηαο δπζκάο ηνπ πνιπηάξαρνπ βίνπ ηνπ, ν 

πνιχο Σαιιευξάλδνο, λνζηαιγψλ ηελ πξνεπαλαζηαηηθήλ γαιιηθήλ θνηλσλίαλ, εξέζθεην λα επαλαιακβάλε, φηη 

κφλνλ φζνη ηελ είρνλ γλσξίζεη εδηθαηνχλην λα νκηινχλ πεξί ηεο «γιπθχηεηνο ηεο δσήο» . Κάηη ην παξφκνηνλ ζα 

εκπνξνχζε λα ιερζή δηα ηαο Ώζήλαο ησλ αξρψλ ηνπ αηψλα καο. Σαο Ώζήλαο ησλ 120 ή 130 ρηιηάδσλ αλζξψπσλ 

ηεο, κε φιελ ηελ αλφζεπηνλ ράξηλ ησλ. Σαο Ώζήλαο ηεο Πιάθαο, ηεο Αεμακελήο, ηεο δελδξνζηνηρίαο ηνπ θήπνπ 

θαη ηεο πιαηείαο ηνπ Νένπ Φαιήξνπ. Σαο Ώζήλαο, εηο ηαο νπνίαο, νιίγνλ κφλνλ, είρνλ αλαπηπρζή ηα θζνξνπνηά 

γέλε ησλ «αξξηβηζηψλ» ή ηελ «ζλνκπ». Σαο Ώζήλαο κε ηελ κηθξάλ παηξηαξρηθήλ θνηλσλίαλ, ηα κέιε ηεο νπνίαο 

αιιεινεγλσξίδνλην, αιιεινεμεηηκψλην, θαη αιιεινεζπαξάζζνλην κε πνιιήλ θαιφζπκίαλ θαη αθφκε, κε 

πεξηζζνηέξαλ αγαζφηεηα. 

 

Σαο Ώζήλαο, εθείλαο, ηεο κνλαδηθήο πλεπκαηηθήο αλζήζεσο, κε αζηεξηζκφλ ελδφμσλ νλνκάησλ, σο ηνπ Κσζηή 

Παιακά, ησλ Γεσξγίνπ Αξνζίλε, ηνπ Νηθνιάνπ Κακπά, ηνπ Γεσξγίνπ νπξή, ηνπ Ώξηζηνκέλνπο Πξνβειεγγίνπ, 

ηνπ Γεξαζίκνπ Μαξθνξά, ηνπ Λνξέληζνπ Μαβίιε, ηνπ Εσάλλνπ Πνιέκε, ηνπ Εαθψβνπ Πνιπιά, ηνπ 

Ώιεμάλδξνπ Παπαδηακάληε, ηνπ Ώλδξέα Καξθαβίηζα, ηνπ Μηιηηάδνπ Μαιαθάζε, ηνπ Εσάλλνπ Γξππάξε, ηνπ 

Γαραξία Παπαλησλίνπ, ηνπ Εσάλλνπ Αακβέξγε, ηνπ Κψζηα Υαηδνπνχινπ, ηνπ Μπάκπε Ώλλίλνπ, ηνπ Νηθνιάνπ 

Πνιίηε, ηνπ Γεσξγίνπ Υαηδεδάθη, ηνπ ππξίδσλνο Ώάκπξνπ θαη ηφζσλ άιισλ». Με φινπο απηνχο, ν Ώδσληο 

Κχξνπ ζπλεδέζε ζηελψο. Με φινπο επξίζθεην εηο δηαξθή επίθνηλσλίαλ, είηε εηο ηα γξαθεία ηεο «Βζηίαο», είηε 

εηο ην πεξίθεκνλ θηινινγηθφλ «ζαιφλη ηνπ νπξή» , ηνπ νπνίνπ ήην κφληκνο ζακψλ. πλεκεξίζζε ηνλ 

ηδεαιηζκφλ ησλ, έπιαζε καδί ησλ ηα φλεηξα δηα ηελ Βιιάδα, ηνπο ελεςχρσζε θαη ελεςπρψζε ππ‘ απηψλ. ινη 

ηνλ εγάπεζαλ σο άλζξσπν λ, φπσο ηνλ εγάπεζε νιφθιεξνο ε αζελατθή θνηλσλία, δηα ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ 

ραξαθηήξνο, δηα ηελ επγέλεηαλ ηνπ ήζνπο θαη δηα ηελ απέξαληνλ θαινζχλελ ηνπ.  

 

Σνλ εμεηίκεζαλ σο δεκφζηνγξάθνλ, πηζηνπνηνχληεο φηη δελ ππεδνχισλε ηελ εθεκεξίδα ηνπ εηο θφκκαηα θαη φηη 

ήζθεη κελ ηνλ δεκνζηνγξαθηθφλ έιεγρνλ πξνο πάζαλ θαηεχζπλζηλ, νπδέπνηε, φκσο, ην έπξαηηε κε πνιηηηθήλ ή 

άιιελ ηηλά πξνθαηάιεςηλ, νπδέ είρελ νηαλδήπνηε πζηεξνβνπιίαλ. Σνλ εζεβάζζεζαλ, ηέινο, σο αγλφλ θαη 

άδνινλ παηξηψηελ, πξφζπκνλ πάληνηε λα ππνηάζζε θαη ηα κεγαιχηεξα ζπκθέξνληα ηνπ εηο ηα θειεχζκαηα ηνπ 

παηξησηηθνχ ρξένπο.  

ΠΔΓΔ: ΚΟΡΠΕΒ ΒΛΕΑΒ 

Διέλε Βιάρνπ: Ζ κεγάιε θπξία ηνπ Σύπνπ ΔΛΔΝΖ ΒΛΑΥΟΤ 

Δ Βιελε ΐιαρνπ γελλεζεθε ζηηο 18 Αεθεκβξηνπ ηνπ 1911 ζηελ Ώζελα. Τπεξμε πξσηνπνξνο ηεο ειιεληθεο 

δεκνζηνγξαθηαο θαζσο θαη εθδνηξηα ηεο «Καζεκεξηλεο« απν ην 1951 πνπ πεζαλε ν παηεξαο ηεο Γεσξγηνο 

ΐιαρνο. ηε δηαξθεηα ηεο ζεηεηαο ηεο ζηελ εθεκεξηδα δεκηνπξγεζε ηα πεξηνδηθα «Βθινγε« θαη «Βηθνλεο« θαη 
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ηελ εθεκεξηδα «Μεζεκβξηλε« απν ην 1961 εσο ην 1967. Βπηζεο ηδξπζε ηελ εθδνηηθε εηαηξηα «Γαιαμηαο«. ηηο 

πξσηεο κεηαπνιηηεπηηθεο εθινγεο εμειεγε βνπιεπηεο Βπηθξαηεηαο κε ην ςεθνδειηην ηεο Νεαο Αεκνθξαηηαο. 

 

Ο Πξσζππνπξγνο Ώλδξεαο Παπαλδξενπ  είπε: Δ Βιελε ΐιαρνπ, ππήξμε πξαγκαηηθα κεγαιε πξνζσπηθνηεηα 

ζην ρσξν ηνπ ειιεληθνπ Σππνπ. ηαζεξε παληα ζηηο αξρεο ηεο θαη ηα πηζηεπσ ηεο, ππεξεηεζε ζην δπζθνιν 

ρσξν ηεο ελεκεξσζεο κε αμηνζαπκαζηε πιεξνηεηα θαη εγθπξνηεηα. Δ ακεζε αληηδξαζε ηεο ζην πξαμηθνπεκα 

ηεο 21εο Ώπξηιηνπ ηνπ 67 κε ηε δηαθνπε ηεο εθδνζεο ηεο «Καζεκεξηλεο« θαη ησλ αιισλ εληππσλ ηεο, εηλαη κηα 

θνξπθαηα ζηηγκε αληηζηαζεο ζην ρσξν ηεο δεκνζηνγξαθηαο θαη ηνπ Σππνπ. 

 

Ο  Μηιηηαδεο Ββεξη, δεισζε:  Δ Βιελε ΐιαρνπ, εηπε, δελ ππεξμε απια θαη κνλνλ ηδηνθηεηεο εθεκεξηδαο αιια 

ππεξμε ηαπηνρξνλα θαη δεκνζηνγξαθνο. Βδηδαμε ζηνλ ειιεληθν ιαν πνιια θαη εδσζε κηα δηαθνξεηηθε 

δηαζηαζε ζηελ ειιεληθε πνιηηηθε δσε. 

Ο  Σειεκαρνο Υπηεξεο είπε νηη: Δ Βιελε ΐιαρνπ. ππήξμε ε πξσηε θπξηα ηεο ειιεληθεο δεκνζηνγξαθηαο. Δ 

Βιελε ΐιαρνπ κε ηα εληππα ηεο εηζεγαγε ζηελ Βιιαδα ελα επξσπαηθν πλεπκα ζην γξαςηκν, ζηελ παξνπζηαζε 

θαη ην ζρνιηαζκν. Τπεξαζπηζηεθε παληα ηελ ειεπζεξηα ηεο εθθξαζεο θαη αληηζηαζεθε ελεξγα ζηε δηθηαηνξηα 

ηηκσληαο ηνλ ειιεληθν Σππν θαη ηε Αεκνθξαηηα. 

 

Aιιά έηζη ήηαλ ε Eιέλε Bιάρνπ: φια ηα έδεζε κε ηνλ δηθφ ηεο ηξφπν. Aπέλαληη ζηηο αλαηξνπέο ηεο ζηηγκήο 

ηνπνζέηεζε ηε θσηνγξαθηθή ηεο κεραλή. Aπέλαληη ζηηο ζθιεξέο κέξεο ηνπ ηφπνπ έζπεπζε λα αληηπαξαζέζεη 

ηελ αηρκεξή ηεο πέλα. Kαη απέλαληη ζηελ ίδηα ηε δσή, επέδεημε πλεπκαηηθή δηαχγεηα θαη γελλαηφηεηα. Aθφκα θη 

φηαλ ζηάζεθε ελψπηνο ελσπίσ κε ηνπο ζπληαγκαηάξρεο, αξλνχκελε λα ηνπο δψζεη άιινζη κέζα απφ ηηο 

εθεκεξίδεο ηεο. 

 H Eιέλε Bιάρνπ δελ ππήξμε ε πξψηε Eιιελίδα δεκνζηνγξάθνο. H πξψηε ήηαλ ε Kαιιηξξφε ηγαλνχ Παξξέλ, 

πνπ γελλήζεθε θάπνπ κηζφλ αηψλα λσξίηεξα. H Παξξέλ δέρηεθε ηα ππξά απφ πνιινχο άλδξεο ηνπ ρψξνπ, αιιά 

δελ πηνήζεθε πνηέ. Kαηάθεξε λα δηεπζχλεη θαη λα ζπληάζζεη, αξρηθά κφλε ηεο, ηελ Eθεκεξίδα ησλ Kπξηψλ, 

ελψ ζηε ζπλέρεηα, φινη νη ζπληάθηεο ηεο εθεκεξίδαο ήηαλ γπλαίθεο. 

 

H Bιάρνπ γελλήζεθε ην 1911, ζε κηα επνρή φπνπ ην πξψην εθδνηηθφ γπλαηθείν πείξακα είρε, ηξφπνλ ηηλά, 

ραξάμεη έλα θνηλσληθφ ζηίγκα, αλ θαη απηφ ην ζηίγκα, ιφγσ αθξηβψο ηεο πξνζέγγηζήο ηνπ, ήηαλ πεξηζζφηεξν 

θεκηληζηηθφ παξά ακηγψο δεκνζηνγξαθηθφ. Xξφληα αξγφηεξα, ε Eιιάδα ζα θακάξσλε γηα ηε Mαξία Pεδάλ, ε 

Iηαιία γηα ηελ Oξηάλα Φαιάηζη θαη ηε Λίιη Γθξνχκπεξ, ε Mέζε Aλαηνιή γηα ηελ Aτληάγηα νπιηάλ Aι αιέκ 

θαη ε Iξιαλδία γηα ηε Bεξφληθα Γθέξηλ. ‗H κάιινλ, γηα λα αθξηβνινγήζνπκε, ζα θακάξσλαλ γη‘ απηέο νη 

αδέζκεπηνη, αλέληαρηνη άλζξσπνη, γηαηί ηα θαζεζηψηα ζπκθεξφλησλ θάζε άιιν παξά θακάξσλαλ. 

 

Aλάκεζα ζηελ πξψηε δηδάμαζα, ηελ Kαιιηξξφε ηγαλνχ Παξξέλ, θαη απηέο ηηο κεγάιεο θπξίεο ηνπ ξεπνξηάδ, 

εθείλε πνπ πεξπάηεζε ηνλ δχζθνιν δξφκν κέρξη ην ηέξκα ήηαλ ε Eιέλε Bιάρνπ. Kαη ηνλ πεξπάηεζε αλνίγνληαο 

δεθάδεο κνλνπάηηα γηα αλαξίζκεηεο πεηπρεκέλεο γπλαίθεο πνπ, θαηά ηα επφκελα ρξφληα, ζα έβαδαλ έλα 

νξηζηηθφ ηέινο ζηελ πεπνίζεζε φηη ε δεκνζηνγξαθία είλαη έλα επάγγεικα γηα άληξεο. Mπνξεί λα ήηαλ, αιιά φρη 
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ιφγσ ηθαλνηήησλ. Hηαλ εμαηηίαο ηεο επνρήο. H Bιάρνπ πήξε ην παξάδεηγκα ηεο Παξξέλ, ην απνςίισζε απφ ηελ 

αχξα ησλ θεκηληζηηθψλ δηαζέζεσλ θαη ην έθαλε θηήκα κηαο επνρήο πνπ επξφθεηην λα αιιάμεη. Kαη δελ 

δεκηνχξγεζε απιψο ζρνιή. Eθεξε έλαλ αέξα επαλάζηαζεο. 

 

Aπηφο ν αέξαο έκνηαδε πάληα ηαπηηζκέλνο κε ηνλ ραξαθηήξα ηεο. Aπφ παηδί αθφκα, αξληφηαλ λα απνδερηεί φ,ηη 

δελ ηεο άξεζε. Αψδεθα ρξφλσλ θαη εζσηεξηθή ζε ειβεηηθφ παξζελαγσγείν, αληηδξνχζε ζηηο κηθξέο πεηζαξρίεο 

ηεο ζρνιηθήο δσήο. «Αελ κνπ αξέζνπλ ηα θαγεηά ζαο», έιεγε θαη μαλάιεγε. Kαη κηα κέξα, αληηθξίδνληαο ην 

βξαζηφ θνπλέιη κε ηε γιπθηά ζάιηζα απφ γθξνδέηγ, δελ άληεμε. εθψζεθε ζην ηξαπέδη θαη έβγαιε έλαλ 

νξγηζκέλν ιφγν «ελαληίνλ κηαο ρψξαο πνπ δίλεη ηέηνηα θαγεηά ζε παηδηά». Πάλησο, έγξαθε απφ ηφηε. Kαη ηα 

θαηάθεξλε πεξίθεκα ζηε ζχληαμε ησλ ιέμεσλ (αλ θαη ε νξζνγξαθία δελ ήηαλ πνηέ ην θφξηε ηεο). Mάιηζηα, 

ήηαλ αθφκα εζσηεξηθή ζηελ Eιβεηία φηαλ δέρηεθε έλα γξάκκα απφ ηε γηαγηά ηεο. «H θίιε κνπ ε θπξία 

πλνδηλνχ», ηεο έγξαθε ε γηαγηά Eιέλε, «κνπ είπε πσο απφ ηψξα είζαη ρξνλνγξάθνο γηα ηελ »Kαζεκεξηλή». 

Mαδί δηαβάζακε ην σξαίν γξάκκα ζνπ θαη εληππσζηάζηεθε». Πξνθεηηθή ε θπξία πλνδηλνχ. 

 

Ώξγφηεξα, ε ίδηα ε Bιάρνπ ζα έιεγε: «Πνιχ ζπρλά έρσ αλαινγηζηεί πφζν δηαθνξεηηθή ζα ήηαλ ε πνξεία κνπ 

ζηε δεκνζηνγξαθία εάλ είρα κπεη ζην παλεπηζηήκην, εάλ είρα κάζεη ζσζηά ειιεληθά». Γηαηί ηελ είρε 

ζηνηρεηψζεη έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο απφ ηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ γπκλαζίνπ. Kαζφηαλ ζε έλα απφ ηα πίζσ 

ζξαλία, φηαλ ν θαζεγεηήο θψλαμε: «Πνηα είλαη απηή ε Eιέλε Bιάρνπ; Nα ζεθσζεί ηψξα!».  

 

H Eιέλε ζεθψζεθε. Aπέλαληί ηεο, ν θαζεγεηήο έβξαδε απφ νξγή. «Aπφ πνχ είζαη, παηδί κνπ;», ηε ξψηεζε. 

«Aπφ εδψ, θχξηε θαζεγεηά», ηνπ είπε εθείλε. «Αειαδή», ζπλέρηζε απηφο, «είζαη εγγνλή ηνπ Aγγεινπ Bιάρνπ 

θαη ηνπ Kσλζηαληίλνπ Kφληνπ;». «Mάιηζηα, θχξηε», ςέιιηζε ην θνξίηζη. Tφηε έζπεπζε πξνο ην κέξνο ηεο, ηελ 

πήξε απφ ην απηί, ηελ έβγαιε απφ ηελ αίζνπζα, ηελ νδήγεζε ζηελ εμψπνξηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο αλήγγεηιε λα 

κελ μαλαπαηήζεη ην πφδη ηεο. Απζηπρψο γηα ηε λεαξά, ν ζπγθεθξηκέλνο θηιφινγνο ήηαλ κέγαο ζαπκαζηήο ηνπ 

Bιάρνπ θαη ηνπ Kφληνπ, θαη δελ κπνξνχζε λα αλερηεί ην ζξάζνο ηεο λα ζέιεη λα κπεη ζην παλεπηζηήκην. Mφιηο 

είρε κεηξήζεη 648 ιάζε ζην γξαπηφ ηεο! Φπζηθά, ζα ηνλ δηέςεπδε ε Iζηνξία, γηαηί κπνξεί ηα ειιεληθά ηεο λα 

κελ ηεο επέηξεςαλ λα αζρνιεζεί απφ ηελ αξρή κε ην πνιηηηθφ ξεπνξηάδ πνπ ηφζν ιάηξεπε, σζηφζν δελ ηελ 

εκπφδηζαλ λα εμειηρζεί ζε έλα απφ ηα «ηεξά ηέξαηα» ηεο ειιεληθήο δεκνζηνγξαθίαο. 

 

Mε ηα ρξφληα, ε Bιάρνπ θαηάθεξε λα ειηρζεί κε ζνβαξφηεηα θαη ράξε ζε έλαλ ρψξν αλδξνθξαηνχκελν. Tν 

γξάςηκφ ηεο γηλφηαλ νινέλα θαη θαιχηεξν. Oη θίινη ηεο νινέλα θαη πην νξακαηηζηέο. Aλάκεζά ηνπο θαη ν 

αλεξρφκελνο Kσλζηαληίλνο Kαξακαλιήο, πνπ δχν δεθαεηίεο αξγφηεξα, ζηα 1974, θη αθνχ είρε πεξάζεη ε 

απηνεμνξία ηεο Aγγιίαο κε ηε Bιάρνπ λα γξάθεη άξζξα ελαληίνλ ησλ ζπληαγκαηαξρψλ θαη λα δίλεη πχξηλεο 

ζπλεληεχμεηο, ηελ έρξηζε βνπιεπηή Eπηθξαηείαο. Aκήραλε εθείλε δελ κπφξεζε λα βάιεη ηνλ εαπηφ ηεο θάησ απφ 

θνκκαηηθέο γξακκέο. «Hηαλ κηα αζιηφηεο», ζα νκνινγνχζε αξγφηεξα, «έλα κεγάιν θαθελείν γηα άληξεο». Kαη 

νχηε ν ίδηνο ν ζηελφο ηεο θίινο ζα μέθεπγε απφ ηα «επγεληθά» ππξά ηεο. «O Kαξακαλιήο», ήηαλ ηα ιφγηα ηεο, 

«δελ ελλννχζε λα εθκεηαιιεπζεί αλζξψπνπο κε νξηζκέλεο γλψζεηο, φπσο ήκνπλα εγψ».  
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Πάληα ην καραίξη ζην θφθαιν. Πάληα ν ζηαξάηνο ιφγνο. Mε γλψκνλα ηηο δηθέο ηεο αιήζεηεο, παξέκεηλε πάληα 

ζηελ πξψηε γξακκή δνθηκάδνληαο λέεο ηδέεο πνπ έδσζαλ κηαλ άιιε αηζζεηηθή ζηελ ελεκέξσζε ηεο ρψξαο. Tε 

«Mεζεκβξηλή» ηελ είδε λα αλζεί απφ ην κεδέλ. Tελ «Kαζεκεξηλή» ηελ είδε λα ζηέθεηαη έγθπξε θαη 

κεηξηνπαζήο, αδηακθηζβήηεηνο εθθξαζηήο ηεο ζπληεξεηηθήο παξάηαμεο. Θα ηελ έθηαλε κέρξη ηελ επνρή πνπ 

είρε μεπξνβάιεη ζηνλ νξίδνληα έλαο αηληγκαηηθφο λένο παξάγσλ ηνπ λενειιεληθνχ νλείξνπ. Kαη ζ‘ απηφλ ζα ηελ 

παξέδηδε. ‘ έλαλ αλεξρφκελν βαζηιηά κε ην φλνκα Γηψξγνο Kνζθσηάο. Χζπνπ λα θηάζεη κέρξη εθεί, φκσο, ην 

ηαμίδη ήηαλ εληππσζηαθφ. Oη ζπλεξγάηεο ηεο ηε ιάηξεπαλ. Tν ίδην θαη νη ζπληάθηεο ηεο. Tν γξαθείν ηεο ήηαλ 

πάληα αλνηρηφ γηα φινπο. 

 

Kαη ν Πίηεξ Oπζηίλνθ ηεο είρε πεη θάπνηε: «Kπξία Bιάρνπ, βιέπσ ζην βιέκκα ζαο κηα πνηήηξηα ηεο δσήο». 

Mέζα απφ ηνχην ην ηξπθεξφ βιέκκα, άλνημε δξφκνπο θαη ζην ίδην ην ρξνλνγξάθεκα πνπ ζηγά-ζηγά 

αξγνπέζαηλε. Mπνξεί εθείλνο ν θηιφινγνο λα ηελ απνζάξξπλε κε ηα 648 ιάζε πνπ είρε εληνπίζεη ζην γξαπηφ 

ηεο, αιιά ε ίδηα γπλαίθα πνπ είρε θάλεη ηα 648 εθείλα ιάζε ππεξέηεζε ην ρξνλνγξάθεκα απφ ην 1945 έσο ην 

1990, κε κηα δηαθνπή επηά ρξφλσλ, ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο, θαηνξζψλνληαο λα θαζηεξψζεη ην δηθφ ηεο 

πξνζσπηθφ χθνο. Oρη ην χθνο ηνπ «ζνβαξνχ ρξνλνγξάθνπ κε ηνπο θηινινγηθνχο ηίηινπο», φπσο ζα 

παξαδερφηαλ ε ίδηα, αιιά ην χθνο ελφο επαίζζεηνπ θαη αλήζπρνπ ρξνλνγξάθνπ, ηνπ νπνίνπ ηα θείκελα έζθπδαλ 

απφ άλεζε, θπζηθφηεηα θαη ακεζφηεηα. 

 

Bαζκηαία, άξρηζε λα εκπιέθεη θαη ηελ πνιηηηθή κέζα ζην ρξνλνγξάθεκα θαη ηφηε ήηαλ πνπ ζπζρέηηζε ηελ 

«πνίεζε ηεο δσήο», γηα ηελ νπνία είρε κηιήζεη ν Oπζηίλνθ, κε ηα κεγάια δεηήκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο. Tν 

απνηέιεζκα απηνχ ηνπ ζπλδπαζκνχ ήηαλ έλα θνπβεληηαζηφ κε-ινγνηερληθφ χθνο, πνπ άλνημε ηνλ δξφκν πξνο 

ηε ζεκεξηλή «πξνζσπηθή ζηήιε», ηεο νπνίαο πξφηππν ζηάζεθε ην ακεξηθαληθφ column θαη ιηγφηεξν ην γαιιηθφ 

propos ή ε γεξκαληθή glosse. Kαη είρε ην ηαιέλην λα θάλεη απηή ηελ απιφηεηα ραξηησκέλε. Oη κηκεηέο ηεο 

απιψο ζα θιπαξνχζαλ απιντθά. 

 

ήκεξα έρνπλ απνκείλεη πνιιέο θσηνγξαθίεο λα καο ππελζπκίδνπλ ηε ιεπηή θηγνχξα κε ην βαζχ, επαίζζεην 

βιέκκα. Tν θπξηφηεξν, φκσο, είλαη φηη, ζηα κπανχια ηεο ειιεληθήο δεκνζηνγξαθίαο, έρνπλ απνκείλεη ρηιηάδεο 

θχιια εθεκεξίδεο θαη αθφκα πεξηζζφηεξεο ρηιηάδεο ιέμεηο λα καο ππελζπκίδνπλ έλα κπαιφ πξσηνπνξηαθφ θαη 

κηα ςπρή αζπκβίβαζηε. Kη αλ εκπξάθησο ζέιεηε λα δείηε ην θαηφξζσκά ηεο, γπξίζηε θαη θνηηάμηε ηα Mέζα. Γηα 

θάζε Eιιελίδα πνπ ππεξεηεί πξαγκαηηθά ην ιεηηνχξγεκα ηεο ελεκέξσζεο θαη γηα θάζε Eιιελίδα πνπ ην 

ππεξέηεζε ηα ηειεπηαία πελήληα ρξφληα, ε Eιέλε Bιάρνπ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη θάηη παξαπάλσ απφ κηα άηππε 

δαζθάια. Eίλαη έλα ζχκβνιν θνηλσληθήο ζεκαζίαο. Kη έηζη ζα κείλεη. Eλα ζχκβνιν γηα εθείλνπο ηνπο 

αλαγλψζηεο θαη εθείλνπο ηνπο δεκνζηνγξάθνπο πνπ βάδνπλ ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο πάλσ απ‘ φια. 

 

πάδνληαο ηνλ γχςν 

 

H Eιέλε Bιάρνπ δξαπέηεπζε απφ ηελ Eιιάδα ησλ ζπληαγκαηαξρψλ ηε λχρηα ηεο 15εο Αεθεκβξίνπ ηνπ 1967. 

Αελ κπνξνχζε λα αληέμεη άιιν ηνλ «θαη‘ νίθνλ» πεξηνξηζκφ πνπ ηεο είρε επηβάιεη ε ρνχληα. Bγήθε απφ ην 

δηακέξηζκα ηεο νδνχ Mνπξνχδε, αλέβεθε ζηελ ηαξάηζα θη απφ εθεί πέξαζε ζηε δηπιαλή ηαξάηζα. Tν θξχν ήηαλ 
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ηζνπρηεξφ θαη ε Aζήλα ζησπειή θαη παγσκέλε. Aιιά ε 55ρξνλε γπλαίθα ήηαλ απνθαζηζκέλε. Aθξνβαηψληαο 

απφ ηε κία ηαξάηζα ζηελ άιιε, θαηάθεξε λα βξεη δηέμνδν απφ έλα νίθεκα θη έηζη βξέζεθε ζηνλ δξφκν. Αχν 

κέξεο αξγφηεξα βξηζθφηαλ ζην Λνλδίλν. 

 

Δ θηιία κε ηνλ εζλάξρε 

 

Tνλ Kσλζηαληίλν Kαξακαλιή ηνλ γλψξηζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‗50 θαη ε θηιία ηνπο ζα δηαξθνχζε 

πνιιά ρξφληα. Tν 1954, κάιηζηα, θη ελψ θαηεθφξηδαλ κε ην απηνθίλεην πξνο ηελ παξαιηαθή ιεσθφξν, ε βφιηα 

ζα είρε άδνμν ηέινο φηαλ έλα δέληξν βξέζεθε μαθληθά κπξνζηά ηνπο. Eπηπρψο, θαλείο ηνπο δελ ρηχπεζε. 

Aξγφηεξα, ζα ήηαλ ε Bιάρνπ πνπ ζα κηινχζε επλντθά ζην Παιάηη γηα ηνλ λεαξφ Mαθεδφλα πνιηηηθφ, ελψ 

θάπνηα άιιε ζηηγκή ζα ήηαλ απφ ηνπο πνιχ ιίγνπο πνπ γλψξηδαλ φηη ν βαζηιηάο Παχινο, κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ 

Παπάγνπ, ζηηο 5 Oθησβξίνπ ηνπ ‗55, έβξηζθε ζην πξφζσπν ηνπ Kαξακαλιή ηνλ λέν πξσζππνπξγφ ηεο ρψξαο. 

 

Ώπφ ηνλ θ. ΣΒΦΏΝΟ ΑΏΝΑΟΛΟ 

ΑΛΔΚΟ ΦΗΛΗΠΠΟΠΟΤΛΟ  

ΐηνγξαθεί ν ΚΧΣΏ ΏΡΓΤΡΔ 

 

Δ «Βιεπζεξνηππία» σο εθεκεξίδα ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πλεπκαηηθφ παηδί ηνπ καθαξίηε Ώιέθνπ 

Φηιηππφπνπινπ, δεκνζηνγξάθνπ πνπ ζπλέδεζε ην φλνκά ηνπ κε νπζηαζηηθέο θαηλνηνκίεο ζηνλ ειιεληθφ Σχπν, 

θπξίσο απφ ηελ πιεπξά ηεο εκθαλίζεσο ησλ εθεκεξίδσλ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμήο ηνπο. Τπήξμε ζηελ 

ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ Σχπνπ ν θαιχηεξνο ίζσο ζπληάθηεο χιεο, φπσο απνθαινχληαη νη δεκνζηνγξάθνη πνπ 

εξγάδνληαη σο επηηειηθνί ζηηο εθεκεξίδεο, ζπρλά θαηαιακβάλνπλ δηεπζπληηθέο ζέζεηο, αιιά θαηά θαλφλα δελ 

γίλνληαη επξχηεξα γλσζηνί, αθνχ ζπαλίσο γξάθνπλ ελππφγξαθα θείκελα θαη ζρεδφλ πνηέ δελ αζρνινχληαη κε 

ην ξεπνξηάδ. 

 

Ο Ώιέθνο Φηιηππφπνπινο είρε εξγαζζεί ζηε δεθαεηία ηνπ ‘50 ζην «Βκπξφο» (φπνπ θαη γλσξίζηεθε κε ηνλ θ. Ε. 

Καςή, ελ ζπλερεία θνπκπάξν ηνπ, ε ζχγθξνπζε κε ηνλ νπνίν ζα ιάβεη δεκνζίσο κεγάιεο δηαζηάζεηο φηαλ ν 

έλαο ζα είλαη δηεπζπληήο ηεο «Βιεπζεξνηππίαο» θαη ν άιινο δηεπζπληήο ησλ «Νέσλ»). Ώπφ ην «Βκπξφο» ν 

Φηιηππφπνπινο ζα πάεη σο αξρηζπληάθηεο ζηε «Μεζεκβξηλή», πνπ ίδξπζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘60 ε 

Βιέλε ΐιάρνπ, ηφηε ηδηνθηήηξηα ηεο «Καζεκεξηλήο». 

 

Με ην πξαμηθφπεκα ηνπ Ώπξηιίνπ 1967 ε Βιέλε ΐιάρνπ αλαζηέιιεη ηελ έθδνζε ησλ εθεκεξίδσλ  ηεο θαη ν 

Ώιέθνο Φηιηππφπνπινο ζα βξεζεί ζηα ηέιε ηνπ έηνπο ζηελ «Ώπνγεπκαηηλή» ησλ αδειθψλ Μπφηζε. Βηζη 

μαθληθά κηα εκέξα ηνπ Αεθεκβξίνπ ηνπ ‘67 ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ ζα ππνζηεί έλα ζνθ – ζα αληηθξίζεη ζηα 

πεξίπηεξα κηα εθεκεξίδα πνπ, ελψ έθεξε ηνλ ηίηιν ηεο «Ώπνγεπκαηηλήο», ζα ήηαλ εληειψο δηαθνξεηηθή, ηφζν 

πνπ αλ έθξπβεο ηνλ ηίηιν ηεο ζα λφκηδεο φηη ήηαλ ε… «Μεζεκβξηλή». Ο Ώιέθνο Φηιηππφπνπινο επζχλεηαη γηα 
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ηελ αιιαγή απηή: είρε αληηγξάςεη ην θαζέ ηεο εθεκεξίδαο «Μεζεκβξηλή» θαη είρε ζεκάλεη πξνζθιεηήξην ζε 

φζνπο ζπληάθηεο ηεο «Μεζεκβξηλήο» είραλ κείλεη ρσξίο εξγαζία χζηεξα απφ ηελ αλαζηνιή εθδφζεσο ηεο 

εθεκεξίδαο ηεο Βιέλεο ΐιάρνπ. 

 

ηελ (λέα) «Ώπνγεπκαηηλή» ν Φηιηππφπνπινο ζα ζπγθεληξψζεη πνιινχο γλσζηνχο δεκνζηνγξάθνπο, θπξίσο 

απφ ηε «Μεζεκβξηλή» θαη ην «Βζλνο» ηνπ Νηθνιφπνπινπ. Ώλάκεζα ζηνπο ηειεπηαίνπο ν ζπληάθηεο χιεο 

εξαθείκ Φπληαλίδεο, πνπ ζα γίλεη ακέζσο Νν. 2 ζηελ «Ώπνγεπκαηηλή», θαζψο θαη ν Κψζηαο Υαξδαβέιιαο 

θαη ν πχξνο Καξαηδαθέξεο. Σα ρξφληα ζα θπιήζνπλ θαη έλα ζρεδφλ έηνο κεηά ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο ζα 

μεζπάζεη, ην 1975, κηα κεγάιε απεξγία ησλ δεκνζηνγξάθσλ πνπ δηεθδηθνχλ νπζηαζηηθέο απμήζεηο ησλ κηζζψλ 

ηνπο. 

 

Δ απεξγία ησλ δεκνζηνγξάθσλ ζα είλαη πνιπήκεξε θαη θαζψο ε θξίζε θιηκαθψλεηαη ε απεξγηαθή επηηξνπή ηεο 

Βλψζεσο πληαθηψλ ζα πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε κηαο «εθεκεξίδαο ησλ ζπληαθηψλ» (πνπ αλήθεη δειαδή ζηελ 

Βλσζε πληαθηψλ θαη ζα ζηακαηήζεη λα εθδίδεηαη κφιηο ηειεηψζεη ε απεξγία). Δ «Ώδέζκεπηε Γλψκε», φπσο 

ζα νλνκαζζεί, ζα ζπληάζζεηαη απφ δεκνζηνγξάθνπο φισλ ησλ ελ απεξγία εθεκεξίδσλ, αιιά ηελ επζχλε 

αξρηζπληαμίαο ηεο εθδφζεσο αλαιακβάλεη ν εκπεηξφηαηνο ζηα εθδνηηθά Ώιέθνο Φηιηππφπνπινο. Δ εθεκεξίδα 

απηή ζα έρεη βίνλ κνλνήκεξνλ, θαζψο ηελ επνκέλε ηεο εθδφζεψο ηεο ιήγεη ε απεξγία ησλ δεκνζηνγξάθσλ, πνπ 

επηζηξέθνπλ ζηηο εθεκεξίδεο ηνπο. 

 

Δ «Ώδέζκεπηε Γλψκε» θιείλεη ηνλ ζπληνκφηαην θχθιν ηεο δσήο ηεο, αιιά έρεη βξεζεί ην… ζχλζεκα γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο λέαο εθεκεξίδαο. Σν ζχλζεκα, ε «εζηθή δηθαηνινγία» θαη ε… ζπκκαρία. 

 

Σν ζχλζεκα είλαη «Δ εθεκεξίδα ησλ ζπληαθηψλ». Δ εζηθή δηθαηνινγία είλαη ε (δήζελ…) δηαλνκή θεξδψλ 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Καη ε ζπκκαρία είλαη ν άμνλαο Φηιηππφπνπινπ – Σεγφπνπινπ. 

 

Ο ηειεπηαίνο, εθδφηεο βηβιίσλ επξείαο θαηαλαιψζεσο (κεγάιε επηηπρία ηνπ «Ο θφζκνο ησλ δψσλ»…), έρεη 

δηαηειέζεη ραξηέκπνξνο θαη αλήθεη ζε κηα ζπληξνθηά πνπ ηε ζπγθξνηνχλ θπξίσο δεκνζηνγξάθνη ηεο επνρήο, 

ζηνπο νπνίνπο ν Σεγφπνπινο έρεη εηζέιζεη θαηά ζχζηαζε ηνπ Κψζηα θνχξα, ελφο δεκνθξαηηθνχ 

δεκνζηνγξάθνπ πνπ ζα εληαρζεί ελ ζπλερεία ζηελ «Βιεπζεξνηππία», απφ ηελ νπνία χζηεξα απφ πνιιά ρξφληα 

ζα απνρσξήζεη. 

 

Δ απεξγία ησλ δεκνζηνγξάθσλ ζα βξεη ηνλ Σεγφπνπιν κέινο ηήο ελ ιφγσ ζπληξνθηάο θαη κε ηελ ακεζφηεηα 

πνπ ηνλ ραξαθηήξηδε ζα πξνηείλεη κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ Κψζηα θνχξα λα βνεζήζεη, εμαζθαιίδνληαο ην 

απαηηνχκελν δεκνζηνγξαθηθφ ραξηί, ζηελ έθδνζε κηαο «εθεκεξίδαο ησλ ζπληαθηψλ». Βηζη γλσξίδεηαη θαη κε 

ηνλ Ώιέθν Φηιηππφπνπιν. Σν πείξακα, φπσο ζεκεηψζεθε, είρε δηάξθεηα κηαο κφλνλ εκέξαο, αιιά ε γλσξηκία 

είρε γίλεη, ην ζχλζεκα ππήξρε, ε δηθαηνινγία ήηαλ εχθνιε. 
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Σν ΐΔΜΏ, 03/12/2006 

ώθνπ Ρνδίηα 

Δ Ρνδίηα ψθνπ γελλήζεθε ην 1923 ζηελ Ώζήλα, θνίηεζε ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ θαη ζηε 

Αξακαηηθή ρνιή ΐ. Ρψηα, ζπνχδαζε ινγνηερλία ζηελ Ομθφξδε. Άξρηζε λα αζρνιείηαη επαγγεικαηηθά κε ηελ 

θηλεκαηνγξαθηθή θξηηηθή ην 1947. πλεξγάζηεθε κε πνιιέο κεγάιεο αζελατθέο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, 

γξάθνληαο γηα θηλεκαηνγξάθν, ζέαηξν θαη κπαιέην, θαζψο θαη πξνζσπηθέο ζειίδεο ειεχζεξνπ πεξηερνκέλνπ, 

ελψ ε ζειίδα ηεο ζην «Σειέξακα» έρεη γίλεη θαηαθχγην γηα ρηιηάδεο αλζξψπνπο θάζε ειηθίαο, πνπ ηεο 

εθκπζηεξεχνληαη ηα κηθξά θαη κεγάια πξνβιήκαηά ηνπο. ηελ ηειεφξαζε, ήηαλ κέινο ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο 

ζην επηηπρεκέλν «Να ε επθαηξία», ελψ ην 1992-93 είρε κηα πξνζσπηθή εθπνκπή κε ηίηιν «Οη επηζθέπηεο ηεο 

λχρηαο». Έρεη κεηαθξάζεη πνιιά βηβιία (θπξίσο γηα ηηο εθδφζεηο «Γαιαμίαο»), κεηαμχ άιισλ Υάμιετ, 

Μπέξγθκαλ, Ώζίκνθ θαη ηαληζιάθ Λεκ. Ώπφ ην 1974 άξρηζε ε ελαζρφιεζή ηεο κε ην ζέαηξν, γξάθνληαο «Σν 

πνξηξαίην ηνπ Νηφξηαλ Γθξέε» (The portrait of Dorian Grey), δηαζθεπάδνληαο ην «Λεληο» γηα ην Θέαηξν 

Έξεπλαο θαη κεηαθξάδνληαο ην «νθ» ηνπ . έπαξλη, ην «Με ζέα ηε ζάιαζζα» (Sea scape) ηνπ Β. Άικπη, 

θαζψο θαη (καδί κε ηελ θφξε ηεο Ε. Μαξαληέη) ηε «πγθνκηδή» (Harvest) ηεο Μ. Παληάλακπαλ, πνπ θέξδηζε ην 

Αηαγσληζκφ Θεάηξνπ ηνπ Εδξχκαηνο Ώ. Χλάζε, θαη ηελ «Εεδάβει» (Jesabel) ηνπ Γ. Ώλνχηγ. Έρεη κεηαθξάζεη , 

επηκειεζεί θαη ζπκπιεξψζεη ην δίηνκν έξγν «Κηλεκαηνγξάθνο» (εθδ. Πάππξνο – Λαξνχο) έρεη δεκνζηεχζεη ηηο 

κνλνγξαθίεο «Ννπξέγεθ» (1983, ζε πιήξε κνξθή 2003) θαη «Ώλαζηάζηνο», ην ζεαηξηθφ έξγν «Quai Voltaire» 

(1990) θαη απηή ηε ζηηγκή δνπιεχεη έλα αθφκα βηβιίν κε ζέκα ηνλ Μάξην Φξαγθνχιε, θαζψο θαη ηελ 

απηνβηνγξαθία ηεο, κε ηίηιν «Οη άληξεο ηεο δσήο κνπ». 

 

Πάλνο όκπνινο, 

  Γελλήζεθε ζηνλ Ώζηαθφ Ώηησιναθαξλαλίαο (Αεκνηηθφ δηακέξηζκα Καξατζθάθεο). πνχδαζε δεκνζηνγξαθία 

θαη εξγάδεηαη σο δεκνζηνγξάθνο ζηνλ ηνκέα ηνπ αζηπλνκηθνχ ξεπνξηάδ. Βξγάζηεθε ζηηο εθεκεξίδεο 

«Ώθξφπνιε», «Ώζελατθή», «Μαθεδνλία» (γξαθεία Ώζήλαο) θαη ζηα πεξηνδηθά «Βηθφλεο», «Πάλζεν», 

«Ρνκάληδν» θ.α.  Βπίζεο εξγάζηεθε ζην Ώζελατθφ Πξαθηνξείν Βηδήζεσλ θαιχπηνληαο γηα έλδεθα ρξφληα ην 

δηθαζηηθφ ξεπνξηάδ. Γηα 26 ρξφληα δνχιεςε ζηελ ΒΡΣ (ΤΒΝΒΑ, ΒΡΣ2, ΝΒΣ) ηελ ηειεφξαζε θαη ην ξαδηφθσλν 

ζηνλ ηνκέα εηδήζεσλ θαη ζε εθπνκπέο. Ήηαλ ν δεκηνπξγφο θαη παξνπζηαζηήο ηεο εθπνκπήο ΏΤΣΟΠΣΔ 

ΜΏΡΣΤΡΏ ηνπ MEGA, πνπ είρε ηελ πςειφηεξε ζεακαηηθφηεηα απφ φιεο ηηο εθπνκπέο ηνπ θαλαιηνχ. 

ήκεξα(2008) εξγάδεηαη ζηελ εθεκεξίδα «Έζλνο» θαη ζηνλ ηειενπηηθφ ζηαζκφ MEGA σο πξντζηάκελνο ηνπ 

αζηπλνκηθνχ ξεπνξηάδ. Έρεη θαιχςεη ζρεδφλ φια ηα κεγάια γεγνλφηα πνπ ζπγθιφληζαλ ηελ ρψξα ηα ηειεπηαία 

33 ρξφληα φπσο ζεηζκνχο, αεξνπνξηθέο ηξαγσδίεο, κεγάιεο ππξθαγηέο, δνινθνλίεο, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, 

αεξνπεηξαηείεο θαη φιεο ηηο πνιχθξνηεο ππνζέζεηο ηεο επηθαηξφηεηαο. Βπίζεο έρεη θαιχςεη κεγάια γεγνλφηα ζην 

εμσηεξηθφ φπσο ηελ αλαηίλαμε αεξνπιάλνπ ζηε Μάιηα κε πνιιά ζχκαηα, ηελ επίζεζε ζε ιεσθνξείν κε 

ηνπξίζηεο ζην Κάηξν θαζψο θαη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηελ εμέγεξζε ζηελ Ώιβαλία κε ηηο παξαηξάπεδεο, ηνπο 

πνιχλεθξνπο ζεηζκνχο ζηα βάζε ηεο Σνπξθίαο θαη πνιιά άιια. Έρεη αλαπηχμεη πινχζηα ζπλδηθαιηζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαζψο δηεηέιεζε κέινο ηνπ Α.., αληηπξφεδξνο θαη πξφεδξνο ηεο ΒΔΒΏ, ελψ ηειεπηαία 

εμειέγε κέινο ηνπ Α. . ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Βλψζεσλ πληαθηψλ (ΠΟΒΤ). ήκεξα(2008) είλαη 

πξφεδξνο ηεο ΒΔΒΏ. 

 

Έρεη δχν παηδηά ηελ Ώλζνχια πνπ είλαη δηθεγφξνο θαη ηνλ Γηψξγν πνπ είλαη δεκνζηνγξάθνο. 
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Γηνιάληα Σεξέληζην 

Γηνιάληα Σεξέληζην 

 

Δ Γηνιάληα Σεξέληζην γελλήζεθε ζηελ Ώζήλα ην 1922. Ώθνχ νινθιήξσζε ηηο γπκλαζηαθέο ηεο ζπνπδέο ζηελ 

Γεξκαληθή ρνιή Ώζελψλ εηζήρζε ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ. Αελ κπφξεζε, φκσο, λα 

νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηεο, γηαηί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρηηιεξηθήο Καηνρήο ζπλειήθζε απφ ηνπο Γεξκαλνχο 

θαη θξαηήζεθε ζε ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο ζηελ Ώπζηξία έσο ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ. Μεηά ηνλ πφιεκν 

απνθνίηεζε απφ ηελ Ώλσηέξα ρνιή Αεκνζηνγξαθίαο ηνπ Παξηζηνχ. 

 

Σε δεκνζηνγξαθηθή ηεο ζηαδηνδξνκία μεθίλεζε σο αληαπνθξίηξηα ηνπ «Σαρπδξφκνπ» ηεο Ώιεμάλδξεηαο ην 

1948. Ώπφ ην 1954 έσο ην 1967 εξγάζηεθε ζην «ΐήκα», ζηα «Νέα» θαη ζηνλ «Σαρπδξφκν». Σνλ Ννέκβξην ηνπ 

1967 έθπγε γηα ην Λνλδίλν φπνπ εξγάζηεθε σο δεκνζηνγξάθνο ζην BBC ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο. 

Οη δεκνζηνγξαθηθέο εθπνκπέο θαη αληαπνθξίζεηο ηεο Γηνιάληαο Σεξέληζην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηαεηίαο 

βνήζεζαλ απνθαζηζηηθά ζηελ ελεκέξσζε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο, αιιά θαη ζηελ 

ηφλσζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ θξνλήκαηνο ησλ Βιιήλσλ. 

Ώπφ ηε Μεηαπνιίηεπζε θαη κεηά ε Γηνιάληα Σεξέληζην εξγάζηεθε ζηελ «Καζεκεξηλή» ζηελ αξρή σο 

αληαπνθξίηξηα απφ ην Λνλδίλν θαη κεηά σο κέινο ηεο ζπληαθηηθήο νκάδαο ηεο εθεκεξίδαο αξζξνγξαθψληαο θαη 

θάλνληαο έξεπλεο. 

 

Δ πξνζθνξά ηεο Γηνιάληαο Σεξέληζην, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Αηθηαηνξίαο, αλαγλσξίζηεθε απφ φιν ηνλ ειιεληθφ 

ιαφ θαη γηα ηελ πξνζθνξά ηεο ηηκήζεθε επαλεηιεκκέλα. ηελ εθδήισζε δηακαξηπξίαο γηα ηε δηαθνπή 

ιεηηνπξγίαο ηεο ειιεληθήο εθπνκπήο ηνπ BBC, πνπ νξγάλσζαλ ζηηο 22 Ννεκβξίνπ 2005, ε ΠΟΒΤ, νη Βλψζεηο 

πληαθηψλ θαη ηα Σκήκαηα Βπηθνηλσλίαο & ΜΜΒ ηνπ Παληείνπ θαη ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ, 

ηδηαίηεξε ζπγθίλεζε πξνθάιεζε ε πξνβνιή ηνπ ληνθηκαληέξ ηεο Πέπεο Ρεγνπνχινπ: «Γηνιάληα Σεξέληζην, ε 

θσλή ηνπ BBC ζηα ρξφληα ηεο δηθηαηνξίαο», δσληαλεχνληαο ηζηνξηθέο κλήκεο αιιά θαη πξφηππα ζπλεπνχο 

δεκνζηνγξαθηθήο δηαδξνκήο. 

 

Σν Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΒΔΒΏ δήισζε φηη ζπιιππείηαη ηνπο νηθείνπο ηεο θαη απνραηξεηά ηελ άμηα 

ζπλάδειθν, ε νπνία άθεζε παξαθαηαζήθε γηα ηε λέα γεληά ζπλαδέιθσλ ην ηη είλαη έληηκε, ζπλεπήο θαη 

αγσληζηηθή δεκνζηνγξαθία. 

Ησάλλεο Λάκςαο 

 Ο Εσάλλεο Λάκςαο γελλήζεθε ζηελ Ώζήλα ζηηο 26 ΜαΎνπ ηνπ 1921. Ώπνθνίηεζε απφ ηε Ννκηθή ρνιή 

Ώζελψλ. Βξγάζζεθε σο δεκνζηνγξάθνο ζηηο εθεκεξίδεο «Βιεπζεξία», «ΐήκα», «Βζηία», »Καζεκεξηλή», 

»Μεζεκβξηλή», »Βιεχζεξνο Σχπνο» θαη ζηα πεξηνδηθά »Βηθφλεο» θαη »Πνιηηηθά Θέκαηα».Δ δσή θαη ην έξγν 

ηνπΏπφ ην 1969 έσο ην 1974 έδεζε σο πνιηηηθφο εμφξηζηνο ζηε Γελεχε.Σν 1975 επί θπβεξλήζεσο 

Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή έγηλε Γεληθφο Γξακκαηέαο Σχπνπ θαη Πιεξνθνξηψλ. Ώπφ ην 1975 έσο ην 1978 ήηαλ 

Γεληθφο Αηεπζπληήο ηεο Βιιεληθήο Ραδηνθσλίαο θαη Σειεφξαζεο. Δηαλ εθδφηεο ηνπ πεξηνδηθνχ 
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»Μεζαχξην».Βγξαςε πνιιά βηβιία κεηαμχ ησλ νπνίσλ έλα εμάηνκν ιεμηθφ ηνπ αξραίνπ θφζκνπ. Βίρε 

κεηαθξάζεη πάλσ απφ 500 βηβιία.Δηαλ κέινο ηεο Βλσζεο Βπξσπαίσλ Αεκνζηνγξάθσλ ελψ ην 1993 ηηκήζεθε 

κε ην βξαβείν Μπφηζε. 

NΗΚΟ ΣΔΚΟΤΡΑ (ΣΔΚΟ) 

Γελλήζεθε ζηελ Ώζήλα ην Μάξηην 1911, απφ παηέξα νξκψκελν εμ Βπβνίαο. Ο παηέξαο ηνπ ηπιηαλφο πέζαλε 

λσξίο θη ν λεαξφο Νίθνο αλαγθάζηεθε λα επσκηζζεί ηηο επζχλεο ηεο νηθνγελεηαθήο βηνηερλίαο παξαγσγήο 

αξσκαηηθψλ ζαπνπληψλ ζε ειηθία κφιηο 18 εηψλ –ρσξίο λα έρεη ηελ παξακηθξή έθεζε. ην γξαθεην ηεο 

επηρείξεζεο, αληί λα θνηηάδεη ηνπο ινγαξηαζκνχο, έγαθε πνηήκαηα.Βηζη ε νηθνγέλεηα έραζε ην εξγνζηάζην θαη ν 

Νίθνο κπήθε ζην δξφκν ηνπ: θαλαηηθφο θπζηνιάηξεο, είρε πάξεη ήδε ηα βνπλά, θαη ζε ιίγν έγηλε εθδφηεο (!), 

καδί κε ηνλ Κιεφβνπιν Αελδξηλφ θαη ηνλ Κψζηα Υξεζηίδε, ηνπ πεξηνδηθνχ «Βθδξνκηθά» (ην πξσην 

θπζηνιαηξηθφ-νξεηβαηηθφ πεξηνδηθφ πνπ θπθινθφξεζε ζηελ Βιιάδα) θαη αξγφηεξα ηνπ πεξηνδηθνχ 

«Καξακπφια» πνπ θπθινθνξνχζε φπνηε θαηάθεξλε ε θπζηνιαηξηθή παξέα λα εμνηθνλνκήζεη ιίγα ρξήκαηα γηα 

ην ραξηί!Δ πξψηε ηνπ ζπλεξγαζία κε πιεξσκή, φηαλ εγθαηέιεηςε ην ζαπνπλάδηθν γηα λα γίλεη δεκνζηνγξάθνο, 

εηαλ γηα ηνπο «Ώζινπο ηνπ ελσκνηάξρε Φνπληνηζάξνπρνπ» (γξαθηθφο ηχπνο επαξρηαθνχ ρσξνθχιαθα, 

εκπλεπζκέλνο απφ ηηο «ηζηνξίεο ηνπ ρσξηνχ» ηνπ ΣΏΜ-ΣΏΜ) πνπ δεκνζηεχνληαλ ζην πεξηνδηθφ 

ΒΐΑΟΜΏΑΏ, πξνθαιψληαο κεγάιν ζπαδνθεθηθφ ελδηαθέξνλ.Δ αγάπε ηνπ γηα ην ζέαηξν θάλεθε απφ πνιχ 

λσξίο. Σα πξψηα δέθα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ, ηα πέξαζε ζηελ νδφ Κνπκνπλδνχξνπ αθξηβψο απέλαληη απφ ηελ 

είζνδν ησλ εζνπνηψλ ηνπ Βζληθνχ Θεάηξνπ. Οπσο γξάθεη ν ίδηνο: «…ηα βξάδπα, πξηλ έξζεη ε ψξα γηα ην 

θξεβάηη, ράδεπα απφ ην παξάζπξν κεηξψληαο ηνπο εζνπνηνχο πνπ πήγαηλαλ γηα ηελ παξάζηαζε. Καη έλα βξάδπ, 

ην έζθαζα απφ ην ζπίηη ιάζξα θαη έθαλα ην…ληεκπνχην κνπ ζην ζέαηξν ζαλ ζεαηήο, δξαζθειψληαο ηελ 

αθχιαθηε πφξηα ησλ παξαζθελίσλ. Αελ είδα φκσο φιε ηελ παξάζηαζε –παηδφηαλ ην «Φπληαλάθη» ηνπ Παληειή 

Υφξλ- γηαηί ζπγθηλήζεθα ηφζν πνιχ απφ ην δξάκα ηνπ γεξν-ηαρπδξφκνπ ΐεάθε, πνπ άξρηζα λα θιαίσ γνεξά, κε 

απνηέιεζκα λα κε πεηάμνπλ έμσ. Ώπηή ήηαλ ε πξψηε γλσξηκία κνπ κε ην ζέαηξν θαη κε ηνλ ΐεάθε, πνπ χζηεξα 

απφ θάκπνζα ρξφληα ζα γηλφηαλ ν πξσηαγσληζηήο ζην έξγν κνπ «Ώλ δνπιέςεηο ζα θάο» πνπ κε θαζηέξσζε ζαλ 

ζεαηξηθφ ζπγγξαθέα.»Σν μεθίλεκά ηνπ γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο ζεαηξηθήο ζθελήο έγηλε κε ην πξσηφιεηφ ηνπ 

«100 Υηιηάξηθα». Να πσο ην έθξηλε ν πξχηαληο ηνπ ειιεληθνχ ζεάηξνπ Γξεγφξεο Ξελφπνπινο , ζηα  «Ώζελατθά 

Νέα», 10/1/1936: «Βλαο λένο πνπ δελ εθάλεθε αθφκε ζην ζέαηξν,παξά γξάθεη κε ςεπδψλπκν ζε δηάθνξα 

πεξηνδηθά, ν θ. Ν. Σζεθνχξαο (Σζεθφ) κνπ έθεξε λα δηαβάζσ ην πξψην ηνπ ζεαηξηθφ έξγν Σν έιεγε «100 

ρηιηάξηθα». Ώξρηζα λα ην δηαβάδσ δνθηκαζηηθά θαη απφ ηελ πξψηε εηθφλα κε ηξάβεμε ηφζν, σζηε ην ηειείσζα 

ηελ ίδηα εκέξα…»To πξψην έξγν ηνπ πνπ αλέβεθε ζηε ζθελή ήηαλ ην ζρνιηθφ δξακαηάθη «Σα νπιησηφπνπια 

δελ πέζαλαλ». Δ Βπηηξνπή ΐξάβεπζεο ρνιηθψλ Βξγσλ ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο (Κσζηήο Μπαζηηάο, Λέσλ 

Κνπθνχιαο Κσζηήο ΐεικίξαο, Γηάλλεο Λάκςαο) ηνπ απέλεηκε ην πξψην βξαβείν θαη απφ ηφηε βξίζθεηαη ζε 

φιεο ηηο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο θαη παίδεηαη ζηηο 25 Μαξηίνπ απφ πνιιά ζρνιεία.ε ειηθία 28 εηψλ έθαλε ην 

ληεκπνχην ηνπ ζαλ ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο, ηνλ Μάτν 1940 κε ηελ θσκσδία ηνπ «Ώλζξσπνο είκαη θη εγψ» πνπ 

αλέβεθε ζην ζέαηξν «Λπξηθφ», απφ ηνλ ζίαζν Μαξίθαο Κνηνπνχιε θαη ΐαζίιε Λνγνζεηίδε. Παίρηεθε κφλνλ 30 

εκέξεο, ζηηο παξακνλέο ηνπ πνιέκνπ ηεο Ώιβαλίαο. Ώθνινχζεζε ν «Μαγθνχθεο» πνπ έθαλε πξεκηέξα ζηηο 

23/1/41, ζην ζέαηξν «Αηάλα», κε ηνλ ζίαζν ηνπ ΐαζίιε Ώξγπξφπνπινπ. Ο ζπγγξαθέαο, θαληάξνο ηφηε ζηε 

κνλάδα πξνζηαζίαο ζηδεξνδξφκσλ, ην έγξαςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεζζάξσλ ηαμηδηψλ Ώζήλα-Θεζζαινλίθε, κεζα 

ζην ηειεπηαίν αλνηθηφ βαγφλη, έηνηκνο λα θαηαξξίςεη κε ην πνιπβφιν ηνπ φπνην ηηαιηθφ αεξνπιάλν ηνικνχζε 

λα πιεζηάζεη.Σν θαιπηεξν έξγν ηνπ ην έγξαςε ζε ειηθία 30 εηψλ. Σν «Ώλ δνπιέςεηο ζα θάο» έθαλε πξεκηέξα 

ζην ζέαηξν «Λπξηθφ», ζηηο 23/7/1945 απφ ηνλ ζίαζν Βλσκέλνη Καιιηηέρλεο, κε ηνλ Ώηκίιην ΐεάθε θαη ηνλ 

Κψζηα Γηαλλίδε ζνπο δπν βαζηθνχο ξφινπο. εκείσζε ζξηακβεπηηθή επηηπρία θαη νπδέπνηε έπαςε λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ…ζσζίβην απφ επαξρηαθνχο ζηάζνπο. Ο γηφο ηνπ ΐεάθε Γηάλλεο, απηνεμφξηζηνο ιφγσ 

θξνλεκάησλ ζθελνζέηεο, ην αλέβαζε ζηε Ρνπκαλία, θαη ζηηο απηάδειθεο ηφηε θνκκνπληζηηθέο ρψξεο 

ΐνπιγαξία θαη εξβία. Ο Ώδακάληηνο Λεκφο ην αλέβαζε ζηε Νέα Τφξθε γηα ηελ ειιεληθή νκνγέλεηα θαί ηφηε 
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ιίγν έιιεηςε λα θάλεη ηελ ηχρε ηνπ ν ζπγγξαθέαο: ν ειιεληθήο θαηαγσγήο κάλαηδεξ ηεο εηαηξείαο «Γνπψξελ 

Μπξάδεξο» δήηεζε ηα δηθαηψκαηα ηνπ έξγνπ γηα λα γπξηζηεί ηαηλία.Ο ζπγγξαθέαο έηξεμε ζηνλ Κάξνιν Κνπλ 

πνπ είρε εγθαηαιείςεη ηελ έδξα ηνπ θαζεγεηή Ώγγιηθψλ ζην Κνιιέγην θαη μεθηλνχζε ην «Θέαηξν Σέρλεο». 

Βθείλνο δέρηεθε λα θάλεη ηε κεηάθξαζε ζηα Ώγγιηθά θαη ζε έλα κήλα, ην «Ώλ δνπιέςεηο ζα θαο», ηαμίδεπε γηα 

ηελ Ώκεξηθή κε ην ηαρπδξνκείν. Δηαλ φκσο άηπρν. Οπσο γξάθεη ν ζπγγξαθέαο «…ην πνγθξφκ ησλ αξηζηεξψλ 

ζπγγξαθέσλ, εζνπνηψλ θαη γεληθά ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ζέακα βξηζθφηαλ ζην δελίζ απφ ηνλ γεξνπζηαζηή 

Μαθάξζη πνπ εηρε αλαιάβεη ηνλ εμνζηξαθηζκφ απφ ηε ρψξα ηεο Βιεπζεξίαο θάζε ξέπνληα ζηνλ αξηζηεξηζκφ 

ακεξηθαλφ ή αιινδαπφ…» Σν έξγν είρε παηρηεί απφ ηνλ γηφ ηνπ ΐεάθε ζε θνκκνπληζηηθέο ρψξεο, άξα δελείρε 

θακία ειπίδα ζηηο ΔΠΏ. 

 

Ώθνινχζεζε ν «Πνκπφο Βπηπρίαο» πνπ έθαλε πξεκηέξα ζην ζέαηξν «Ρεμ» ζηηο 8/3/1946, κε ηνλ ζίαζν Μαξίθαο 

Κνηνπνχιε θαη πξσηαγσληζηή ηνλ ΐαζίιε Λνγνζεηίδε. «Κνκεληί πιεκκπξηζκέλε αλζξσπηά θαη ηξπθεξφηεηα» 

ην ραξαθηήξηζε ζε ρξνλνγξάθεκά ηνπ ζην «Βιεχζεξν ΐεκα» ν Παχινο Παιαηνιφγνο. Σξία ρξφληα αξγφηεξα 

(30/11/49) αλέβεθε ζην ζέαηξν «Κεληξηθφ» ε θσκσδία «Ο θαιφο θαιφ δε βιέπεη», απφ ηνλ ζίαζν ηνπ ΐαζίιε 

Λνγνζεηίδε. «Βρεη κηα ηερληθή ζπάληα θαη κηά πινθή πνπ ζπκίδεη ηνλ Φευληψ», έγξαςε ν Ώγγεινο Σεξδάθεο, 

θηαζκέλνο ζπγγξαθέαο θαη εηζεγεηήο, ηφηε, δξακαηνινγίνπ ζην Βζληθφ Θέαηξν. Με ηελ επφκελε θσκσδία ηνπ 

«Καξαληίλα ζηνλ έξσηα» πνπ αλέβεθε ζην ζέαηξν «ακαξηδή»ζηηο 22/5/1952, έθαλε ην ζηαζαξρηθφ ηνπ 

ληεκπνχην ν Μίκεο Φσηφπνπινο γλσζηφο απφ ηε ζξηακβεπηηθή ηνπ επηηπρία ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ζηηο ηαηλίεο 

ηεο «ΦΕΝΟθίικο». Μηα αθφκε θσκσδία ηνπ κε ηίηιν «Σξείο πεηεηλνί ζε έλα θνηέηζη» αλέβεθε ζηηο 3/8/1955 

ζην ζέαηξν «Γθιφξηα» απφ ηνλ ζίαζν Μηξάληαο-Κσλζηαληάξα- Μήια. 

 

Σν έξγν ηνπ «Ο Μνλνζάληαινο» αλέβεθε ζην «Αεκνηηθφ ζέαηξν» Πεηξαηά ζηηο 30/11/1955 απφ ηνλ ζίαζν ηνπ 

Μάλνπ Καηξάθε θαη ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ θξηηηθή ηζάμην ηνπ «Ώλ δνπιέςεηο ζα θάο». Ώθνινχζεζαλ νη 

«Καυκνί ηεο ιηκλνζάιαζζαο», παξαγγειία ηεο Βιιεληθήο Πεξηεγεηηθήο Λέζρεο, πνπ αλέβεθε 26-27/4/1956 ζε 

δχν παξαζηάζεηο ζην Μεζνιφγγη, ζηελ φρζε ηεο ιηκλνζάιαζζαο, γξάθηεθε επη ηφπνπ ζε ηξείο εβδνκάδεο. 

θελνζεηεκέλν απφ ηνλ Πέιν Καηζέιε, πξσηαγσληζηνχζε ε Ώιέθα Καηζέιε, κε ππφζεζε ηνπο αγψλεο ησλ 

ληφπησλ ςαξάδσλ γηα λ‘απαιιαγνχλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ρνλδξεκπφξσλ. Βηρε 15.000 ζεαηέο θαη ν 

ζπγγξαθέαο ηηκήζεθε κε ην ρξπζφ κεηάιιην ηεο Εεξήο Πφιεο θαη αλαθεξχρζεθε επίηεκνο δεκφηεο 

Μεζνινγγίνπ. Σν έξγν εγηλε θαη ηαηλία απφ ηελ «ΏΝΓΒΡΐΟ» κε ηίηιν «Δ ιίκλε ησλ πφζσλ», κε 

πξσηαγσληζηέο ηελ Γηψξγν Φνχληα, ηελ Σδέλε Καξέδε θαη ηελ ζξηακβεχηξηα ησλ Καιιηζηείσλ 1958 «ζηαξ 

Βιιάο» φληα Γσίδνπ. Δ ηαηλία θέξδηζε βξαβεία ζε δηάθνξα θηλεκαηνγξαθηθά θεζηηβάι. 

 

Βγξαςε ζελάξηα θαη γηα άιιεο ηαηλίεο, φπσο ε «Γειηάξα», κε ηε Ρέλα ΐιάρνπνχινπ θαη ηνλ Γηψξγν 

Κσλζηαληίλνπ, παξαγσγή ηεο εηαηξείαο «Καξαγηάλλεο-Καξαηδφπνπινο» θαη ζθελνζεζία Κσζηα Καξαγηάλλε. 

Βπίζεο ην «Μαησκέλν ρψκα», κε πξσηαγσληζηέο ηνλ Παληειή Γεξβφ θαη ηε Νφξα Καηζέιε, ζε παξαγσγή θαη 

ζθελνζεζία ΐαγγέιε Μειηζζηλνχ. Έγξαςε επίζεο ην θσκηθφ ηειενπηηθφ θσκηθφ ζήξηαι «Κάζε θαηεξγάξεο 

ζηνλ πάγθν ηνπ» -δηαζθεπή απφ ζεαηξηθφ έξγν ηνπ πνπ δελ αλέβεθε πνηέ ζηε ζθελή- πνπ κεηαδφζεθε ζε 20 

ζπλέρεηεο απφ ην θαλάιη ηεο ΒΡΣ. 

 

Τπάξρνπλ ζην ζεαηξηθφ κνπζείν δχν αθφκε έξγα ηνπ πνπ δελ γλψξηζαλ ηνλ παξάδεηζν ηεο ζθελήο. Βηλαη ν 

«Καηαξακέλνο Ώγηνο», κε 12 εηθφλεο θαη 30 εζνπνηνχο πνπ δσληαλεχεη ηε δσή ηνπ Ώιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. 
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Κέξδηζε εχθεκν κλεία ζηνλ θξαηηθφ ζεαηξηθφ δηαγσληζκφ. Βπξφθεηην λα ην αλεβάζεη ν Μάλνο Καηξάθεο ζην 

Πεδίν ηνπ Ώξεσο, αιιά δελ πξφιαβε γηαηί αξξψζηεζε θαη αθνινχζεζε ν ζάλαηφο ηνπ. Γηα δεχηεξε θνξά 

εγθξίζεθε απφ ηελ επηηξνπή ηνπ Βζληθνχ Θεάηξνπ ηελ επνρή ηεο ρνχληαο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ, αιιά ήξζε ε 

κεηαπνιίηεπζε θαη ε λέα δηνίθεζε ηεο Κξαηηθήο θελήο αξλήζεθε λα αλεβάζεη έξγν πνπ είρε εγθξηζεί απφ ηε 

ρνπληηθή δηνίθεζε. ην ζεαηξηθφ κνπζείν αλαπαχεηαη θαη ν «Πξψηνο δεκνθξάηεο», έξγν επίζεο πνιππξφζσπν 

πνπ παξνπζηάδεη ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Ρφθνπ Υντδά, ηνπ πξψηνπ «θνηλσληζηή-επαλαζηάηε», ηελ επνρή πνπ 

δελ είρε αθφκε εκθαληζηεί ν θνκκνπληζκφο. Σν έξγν θέξδηζε έπαηλν ζηνλ θξαηηθφ ζεαηξηθφ δηαγσληζκφ. Σέινο, 

ζην ζεαηξηθφ κνπζείν ππάξρεη θαη ε άπαηρηε θσκσδία ηνπ «Ρήγαο-ληάκα-βαιέο» πνπ είρε εγθξηζεί απφ ηνλ 

ζίαζν Παπάο-Λακπέηε-Υφξλ, αιιά δελ αλέβεθε πνηέ γηαηί ν ζίαζνο δηαιχζεθε. 

Δ ζεαηξηθή θαξηέξα ηνπ Νίθνπ ηζεθνχξα έγηλα…ιάζξα -φπσο γξάθεη ν ίδηνο- θιέβνληαο ρξφλν απφ ηε 

δεκνζηνγξαθία πνπ ήηαλ ε βηνπνξηζηηθή ηνπ απαζρφιεζε. H επηηπρία ηνπ «Φνπληνηζάξνπρνπ»ηνπ άλνημε ην 

δξφκν γηά λ‘ αξρίζεη ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε εχζπκεο ηζηνξίεο ζηα πεξηνδηθά κεγάιεο θπθινθνξίαο 

«ΏΣΛΏΝΣΕ», «ΘΔΏΤΡΟ», «ΠΏΝΘΒΟΝ», «ΡΟΜΏΝΣΓΟ». Ώθνινχζεζε ε «ΜΏΚΏ» ηνπ –εθδφηεο ν 

βηβιηνπψιεο αιίβεξνο θαη δηεπζπληήο ν Ώπφζνηινο Μαγγαλάξεο- κε ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ ζξπιηθνχ «Νηεηέθηηβ 

Υ» πνπ ηηο ππέγξαθε σο Νηθ Υάηζεη. Οηαλ κεηέθξαδαλ ηηο πξαγκαηηθέο ηζηνξίεο ηνπ Μπξαλη Υάνπδ, νη 

αλαγλψζηεο ηεο «ΜΏΚΏ» δηακαξηχξνληαλ, δεηψληαο ηα…γλήζηα θείκελα! Παξάιιεια ζπλεξγαδφηαλ κε 

ηνπο εθδφηεο Μήηζν Ααξεκά θαη Διία Κακπαλά ζπγγξάθνληαο αλαγλψζκαηα , «Δ Εζηνξία ηεο Καζζηαλήο», 

«Παξακχζηα ηεο Υαιηκάο», «Μχζνη ηνπ Λαθνληαίλ» ιατθήο θαηαλάισζεο. 

 

ηελ πεξίνδν ηεο γεξκαλν-ηηαιηθήο θαηνρήο βνήζεζε ζηε ζχληαμε ηεο παξάλνκεο εθεκεξίδα ηνπ ΒΏΜ 

«ΒΞΟΡΜΔΔ», ε νπνία θπθινθνξνχζε απφ ρέξη ζε ρέξη. Οηαλ ηειείσζε ν πφιεκνο, βξήθε ζπκπαξαζηάηε ηνλ 

Κίκσλα Θενδσξφπνπιν (ΜΒΓΏΛΔ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΒΓΚΤΚΛΟΠΏΕΑΒΕΏ «ΠΤΡΟ») θαη έζηεζαλ ην 

«ΒΛΛΔΝΟΠΟΤΛΟ», κε ην ζθεπηηθφ φηη ρξεηαδφηαλ έλα λεαληθφ πεξηνδηθφ γηα λα αληηθαηαζηήζεη ηε ζξπιηθή 

«Αηάπιαζε ησλ Παίδσλ» ηνπ Γξεγφξε Ξελφπνπινπ, ν νπνίνο εηρε πεζάλεη ζηελ θαηνρή. Σν πξψην θχιιν 

σζηφζν απέηπρε θαη επεηδή δελ ππήξρε νηθνλνκηθή άλεζε, ν Θεσδνξφπνπινο δελ κπνξνχζε λα ζπλερίζεη.  Σε 

ιχζε ηελ έδσζε ν Μαλψιεο θνπινχδεο, πξνηείλνληαο λα αλαιάβνπλ ηε ζπλέρεηα ηεο έθδνζεο νη Πέηξνο θαη 

πχξνο Αεκεηξάθνο, γηνί ηνπ Αεκήηξε, ηνπ «Ώξραίνπ Βθδνηηθνχ Οίθνπ» πνπ είρε ην βηβιηνπσιείν ηνπ ζηελ 

πιαηεία πληάγκαηνο. 

 

Βγθαηαιείπνληαο ηελ μεπεξαζκέλε πηά «ζπληαγή» ηεο «Αηάπιαζεο ησλ Παίδσλ» έβγαιε έλα 

«ΒΛΛΔΝΟΠΟΤΛΟ» αλαγελλεκέλν, κε έγρξσκν εμψθπιιν ηνπ Ώιέθνπ Κνληφπνπινπ (πνπ έγηλε ηαθηηθφο 

ζπλεξγάηεο ηνπ πεξηνδηθνχ καδί κε άιινπο κεγάινπο δσγξάθνπο), ηππσκέλν ζε νθζεη, κε εηθνλνγξαθεκέλα 

αλαγλψζκαηα (ηα πξψηα «θφκηθο» ζηελ Βιιάδα) . Δ επηηπρία ήηαλ ηεξάζηηα, θαζψο εμειίρζεθε ζε κέζνλ 

επηθνηλσλίαο ησλ αλαγλσζηψλ ηνπ. Μέζα απφ ηηο ζηήιεο ηεο αιιεινγξαθίαο κε ηε ξνπκπξίθα «Μεηαμχ καο» νη 

θαλαηηθνί αλαγλψζηεο ηνπ αληάιαζζαλ ηδέεο, απφςεηο θαη πλεπκαηηθνχο δηαμηθηζκνχο. Ώλζξσπνη θαηαμησκέλνη 

ζήκεξα ζηνλ ρψξν ηνπο, νλφκαηα γλσζηά, ζεσξνχλ ην «ΒΛΛΔΝΟΠΟΤΛΟ» αθεηεξία γηα ηελ εμέιημε ηεο δσήο 

ηνπο, ζε εθείλα ηα δχζθνια κεηαθαηνρηθά ρξφληα. Βηλαη αθφκε ζήκεξα (2006) δσληαλή θαη δξαζηήξηα κηα 

φκνξθε παξέα «κεηαμπκάρσλ», ν πλδεζκνο Ώλαγλσζηψλ θαη πλεξγαηψλ Πεξηνδηθνχ Βιιελφπνπιν κε 150 

κέιε, πνπ ηδξχζεθε ην 1986. Φαηλφκελν κνλαδηθφ γηα έλα πεξηνδηθφ πνπ έθιεηζε πξηλ απφ κηζφλ αηψλα θαη 

πιένλ. 
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Μεηά ην «ΒΛΛΔΝΟΠΟΤΛΟ» αθνινχζεζε ην «ΕΝΒΏΚ» ρσξηο ηδηαίηεξε επηηπρία θαη ζηε ζπλέρεηα ην επίζεο 

βξαρχβην «ΜΒΓΏΛΟ ΒΛΛΔΝΟΠΟΤΛΟ». Με απηφ έδσζε ηέινο ζηελ εθδνηηθή ηνπ θαξηέξα γηα λα επηζηξέςεη 

ζηελ δεκνζηνγξαθία, δνπιεπνληαο θαηά δηαζηήκαηα ζηηο εθεκεξίδεο «ΏΘΔΝΏΨΚΔ», «ΒΛΒΤΘΒΡΟ 

ΚΟΜΟ» θαη γηα 4 ρξφληα σο αξρηζπληάθηεο ζην εβδνκαδηαίν «ΒΜΠΡΟ» ηνπ Παξάζρνπ. Μεηά απφ κηα 

απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα επαλέθδνζεο ηνπ πεξηνδηθνχ «ΜΠΟΤΚΒΣΟ», ζθάξσζε ην ζξπιηθφ 

«ΥΣΤΠΟΚΏΡΑΕ» κε ρνξεγφ ηνλ εθδφηε Μηρν αιίβεξν. ην εξσηηθν-ζπαδνθεθηθφ απηφ έληππν 

ζπλεξγάζηεθαλ ππνγξάθνληαο κε ςεπδψλπκν γλσζηνί ινγνηέρλεο, φπσο ν Μ. Καξαγάηζεο, ν Κσζηήο 

ΐεικχξαο, ν Μαλψιεο θνπινχδεο, ν Νίθνο Μαξάθεο, ν Θέκνο Πνηακηάλνο. Δ επηηπρία ήηαλ ηεξάζηηα αιιά ην 

πνιέκεζε κεηα καλίαο ε εθθιεζηαζηηθή νξγάλσζε ΓΧΔ , σο «αηζρξνχξγεκα» κε αιεπάιιειεο κελχζεηο ησλ 

κεηξνπνιηηψλ ζε νιφθιεξε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Σειηθά ν αιίβεξνο αλαγθάζηεθε λα δηαθφςεη ηελ 

έθδνζε γηα λα κελ βξεζεί ζηε θπιαθή θαη ν Νίθνο Σζεθνχξαο νινθιήξσζε ηελ πεξηπεηεηψδε 60 ρξνλσλ 

δεκνζηνγξαθηθή ηνπ θαξηέξα ζηηο εθδφζεηο ΣΒΡΓΟΠΟΤΛΟΤ. 

Γεκεηξεο Βαξνο 

Καηάγνκαη απφ ηε Μπηηιήλε, γελλήζεθα ζηε Υίν ην 1949 θαη κεγάισζα ζηε άκν. 

πνχδαζα δεκνζηνγξαθία ζην Λνλδίλν θαη απφ ην 1976 εξγάδνκαη ζε αζελατθέο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά.  

Έρσ δηαηειέζεη αξρηζπληάθηεο, δηεπζπληήο ζχληαμεο θαη δηεπζπληήο ζε εθεκεξίδεο φπσο «Ώθξφπνιε», 

«Έζλνο», «Πξψηε», «Έζλνο ηεο Κπξηαθήο» θαη «Σχπνο ηεο Κπξηαθήο» θαη ζε πνιιά νηθνλνκηθά, λαπηηιηαθά, 

επηζηεκνληθά θαη ηερληθά πεξηνδηθά. 

ήκεξα είκαη δηεπζπληήο ηεο «Σερλνεθδνηηθή» πνπ εθδίδεη 7 κεληαία πεξηνδηθά. 

 

Έρσ εθδψζεη 4 πνηεηηθά βηβιία («Χ μεηλ…», «Ώλδξνκέδα», «Θεξαζία», «Φξχλε») ελψ έλα πέκπην βξίζθεηαη 

ππφ έθδνζε («Τπαηία»). Πνηήκαηά κνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί επίζεο ζε αξθεηέο ειιεληθέο θαη μέλεο ζπιινγέο 

θαζψο θαη ζε πνιιά ινγνηερληθά πεξηνδηθά. Μεξηθά έρνπλ πεξηιεθζεί θαη ζε δίζθνπο ηνπ Γηάλλε 

Μαξθφπνπινπ ηξαγνπδηζκέλα ή απαγγεικέλα απφ ηνλ Παχιν ηδεξφπνπιν, ηε Μαξία Φσηίνπ, ηνλ Αεκήηξε 

Γεξβνπδάθε, ηε ΐαζηιηθή Λαβίλα, ηνπο ΐσμ θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ζπλζέηε. 

 

Ώλ θαη έρσ πάληα ξφιν επηηειηθνχ ζηα έληππα πνπ εξγάδνκαη, ζπλεζίδσ λα δηαηεξψ ρξνλνγξαθηθέο ζηήιεο. 

Μηα ζπιινγή απφ δηαρξνληθά επζπκνγξαθήκαηά κνπ ζα θπθινθνξήζεη κέζα ζην 2008 κε ηίηιν «We are 

Greeks!». 

 

Βίκαη παληξεκέλνο κε ηε Αήκεηξα Νηθνιάνπ θαη έρσ δχν παηδηά, ηνλ Γηψξγν θαη ηελ Μάγθπ.  

Βίκαη κέινο ηεο Έλσζεο πληαθηψλ (ΒΔΒΏ) θαη δηεζλψλ Οξγαλψζεσλ εκεξήζηνπ θαη πεξηνδηθνχ Σχπνπ 

(WAN θαη FIPP). 

ΝΗΚΟ ΜΔΡΣΕΟ  

Νηθφιανο Ε. Μέξηδνο, Πξφεδξνο ηεο Βηαηξείαο Μαθεδνληθψλ πνπδψλ απφ ην 2006. Γελλήζεθε ην 1936 ζην 

παηξνγνληθφ ηνπ Νπκθαίνλ ζε παιαηά νηθνγέλεηα ρξπζηθψλ θαη εκπφξσλ εγθαηεζηεκέλε ήδε ζηε Θεζζαινλίθε, 
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φπνπ δηήιζε φιε ηνπ ηε δσή. Αηθεγφξνο, δεκνζηνγξάθνο θαη ζπγγξαθέαο 20 βηβιίσλ κέρξη ην 2008. Ώπφ ην 

1955 επεδφζε επαγγεικαηηθά ζηε δεκνζηνγξαθία παξάιιεια κε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ 

Ώξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Πξσηνζηάηεζε ζην θνηηεηηθφ θίλεκα θαη ζηνπο εζληθνχο αγψλεο γηα ηελ Κχπξν, 

ηε Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε. Ώξρηζπληάθηεο απφ ην 1966 εξγάζζεθε ζθιεξά ζε πνιιέο εθεκεξίδεο, ζε 

πεξηνδηθά, ζην ξαδηφθσλν, ζηελ ηειεφξαζε θαη ζην Γαιιηθφ Πξαθηνξείν Βηδήζεσλ. Αηαθξίζεθε ηδηαίηεξα ζην 

ρξνλνγξάθεκα, ζην πνιηηηθφ άξζξν θαη ζηελ πνιηηηθή αλάιπζε ζε εθεκεξίδεο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο 

Ώζήλαο. Βηδηθφο ζηα βαιθαληθά δεηήκαηα. Σαμίδεςε ζε φινλ ζρεδφλ ηνλ Κφζκν κε επηηπρείο δεκνζηνγξαθηθέο 

απνζηνιέο. Βμ απνξξήησλ ζηελφο ζπλεξγάηεο ησλ αεηκλήζησλ Κσλζηαληίλνπ Γ. Καξακαλιή θαη Βπαγγέινπ 

Ώβέξσθ-Σνζίηζα, ζχκβνπινο ηνπ Πξσζππνπξγνχ Κσλζηαληίλνπ Κ. Μεηζνηάθε ζηα εζληθά ζέκαηα 1990-1993. 

Αηεχζπλε ηελ ηζηνξηθή εθεκεξίδα «Βιιεληθφο ΐνξξάο» θαη ην πεξηνδηθφ «Μαθεδνληθή Γσή» θαζ‘ φιν ην 

ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 20νχ αηψλα. Μέινο ηεο Βηαηξείαο Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, ηνπ Μνπζείνπ Μαθεδνληθνχ 

Ώγψλα θαη ηεο Μαθεδνληθήο Βπηηξνπήο δηέηξεμε φιε ηελ Βιιάδα, ηελ Βπξψπε, ηελ Ώπζηξαιία θαη ηε ΐφξεην 

Ώκεξηθή επί 30 ρξφληα γηα ηε Μαθεδνλία. Γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ηηκήζεθε κε δεθάδεο δηαθξίζεηο απφ ηελ 

Βθθιεζία, ηηο Έλνπιεο Απλάκεηο, Αήκνπο θαη νξγαλψζεηο, ηελ Κππξηαθή Αεκνθξαηία, ηελ ΒΟΚΏ, ην 

Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην, ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, θαζψο επίζεο απφ ηνπο Αήκνπο Σνξφλην θαη  

θάξκπνξσ Καλαδά. Ώπφ ην 1995, εγθαηαιείπνληαο ζηαδηαθά ηε δεκνζηνγξαθία, αθηεξψζεθε ζην εξεκσκέλν 

παηξνγνληθφ ηνπ Νπκθαίνλ, ην νπνίν σο Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηνο επί ηξεηο ζεηείεο νδήγεζε ζηελ Ώλαγέλλεζε 

θαη ην αλέδεημε ζε παλεπξσπατθφ πξφηππν ήπηαο αλάπηπμεο κε ζεβαζκφ ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ζηε 

Φχζε. Γη‘ απηφ, ην 2000 ε Κνηλφηεο Νπκθαίνπ ηηκήζεθε απφ ηελ Βπξσπατθή Έλσζε κε ηελ «Βπξσπατθή 

Αηάθξηζε Ώλαγέλλεζεο Υσξηνχ 2000» θαη ην 2004 εμεπξνζψπεζε ηελ Βιιάδα ζηε πλάληεζε ηεο Βπξσ-

Μεζνγεηαθήο πλεξγαζίαο ζηηο πξαθνχζεο ηεο ηθειίαο θαη ην 2005 ζηελ εβίιιε ηεο Εζπαλίαο. 

 

ηηο 9 Ενπλίνπ 2006, ζε επίζεκε ηειεηή ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Ώζελψλ ην Ξελνδνρεηαθφ Βπηκειεηήξην 

Βιιάδνο ηνπ απέλεηκε ην ΐξαβείν γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ήπηνπ ηνπξηζκνχ θαη ζηελ δεκηνπξγία 

λέσλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. 

 

  O Nίθνο Μέξηδνο ζήκεξα… ε πάλσ θσηφ είλαη ην ρζεο ηνπ! 

 

ηηο 22 επηεκβξίνπ 2006 ελσκέλνο ν Ννκφο Φισξίλεο ηίκεζε ην έξγν ηνπ θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ ζε 

παλεγπξηθή ζπλεδξίαζε κεηά νκφθσλε απφθαζε φισλ ησλ Αεκάξρσλ, ησλ Κνηλνηαξρψλ, ησλ βνπιεπηψλ θαη 

ηνπ Ννκάξρνπ ηνπ Ννκνχ. 

 

ηηο 20 Αεθεκβξίνπ 2006 ν Μεηξνπνιίηεο Καζηνξίαο θ. εξαθείκ ηνπ απέλεηκε ηνλ Υξπζνχλ ηαπξφλ ηεο 

Παλαγίαο Μαπξησηίζζεο, αλσηάηε δηάθξηζε ηεο Μεηξνπφιεσο. 

 

ΐΕΐΛΕΏ ΣΟΤ Ν. Ε. ΜΒΡΣΓΟΤ 
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Μέξηδνο – Κ. Ν. Πιαζηήξαο, «Βηαηξεία Μαθεδνληθψλ πνπδψλ Υξνληθφ 1939-2007, Θεζζαινλίθε 2007, ζει. 

185. ,18.       «Μαθεδνλία ε γεσζηξαηεγηθή, ε δηαπξαγκάηεπζε, ε ππεξάζπηζε», Β.Μ.., Μαθεδνληθή 

ΐηβιηνζήθε αξ. 104, Θεζζαινλίθε 2007, ζει. 30. ,19.       «Μηθξαζηαηηθή Βθζηξαηεία», Β.Μ..-Βξσδηφο, 

Θεζζαινλίθε 2008, ζει. 200. .20.       «Οδφο Βιιήλσλ», εθδφζεηο «΄Βθεζνο», ππφ έθδνζε. 

 

ΏΚΟΛΟΤΘΒΕ….. 

 

Μηα ζπλέληεπμε …πνπ ιέεη πνιιά γηα ηνλ  μερσξηζηφ…απηφλ βιάρν απφ ην Νπκθαίν,ηνλ ΝΕΚΟ ΜΒΡΣΓΟ, 

 

 Ο κνλνκάρνο ηεο αζέαηεο λχκθεο… 

 

Kαζψο θαιπάδεη κε ηνλ Εβάλ, ην άινγφ ηνπ, ζην δάζνο ηνπ Νπκθαίνπ, είλαη ζαλ λα ηξαβάεη γηα ηε δηθή ηνπ 

κάρε αλάκεζα ζε εηεξφθιεηα πξφζσπα θαη γεγνλφηα πνπ ζεκάδεςαλ ηε δσή ηνπ, ηελ πεξηνρή, ηε ρψξα. Καζψο 

θαιπάδεη, ιίγα ρηιηφκεηξα απφ ηα ζχλνξα κε ηα θφπηα, ν 72ρξνλνο ζήκεξα Νίθνο Μέξηδνο μερληέηαη. 

Aπειεπζεξψλεηαη. Zεη ηηο δηθέο ηνπ ζηηγκέο. Κάηη ζαλ κνλνκάρνο. Ώπηφο θαη ν Εβάλ κφλνη, φπσο ην 1994, φηαλ ν 

«Μαθεδφλαο δεκνζηνγξάθνο» θαη ηζηνξηθφο πηα απνθάζηζε λα εγθαηαζηαζεί ζην Νπκθαίν, ηε ζξπιηθή 

Νεβέζθα, ζηε Φιψξηλα θαη λα αλαζηήζεη έλα ρσξηφ πνπ κέρξη ηφηε κεηξνχζε ηε δσή ζην ξπζκφ ησλ ζαλάησλ. 

Σφηε εθεί δνχζαλ πεξί ηνπο 35 γέξνπο. Αεθαπέληε ρξφληα κεηά ην Νπκθαίν επηζθέπηνληαη πεξηζζφηεξνη απφ 

60.000 άηνκα απφ ηελ Βιιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

 

Eγηλε ζεκείν αλαθνξάο αιιά θαη ζπλαληήζεσλ κε αθνξκή ην πξφβιεκα κε ηα θφπηα θαη ηηο αιιαγέο ζηα 

ΐαιθάληα. Πνιιέο νη ζπλαληήζεηο (ίζσο θαη… κπζηηθέο), νη δηαπξαγκαηεχζεηο, ζηηο νπνίεο είρε πξσηαγσληζηηθφ 

ξφιν ν θ. Μέξηδνο, ν νπνίνο ήηαλ κεηαμχ απηψλ (ησλ κπζηηθψλ ζπκβνχισλ) πνπ ρεηξίζηεθαλ ην ζέκα ηεο 

νλνκαζίαο ησλ θνπίσλ επί θπβέξλεζεο Μεηζνηάθε. «Σφηε πνιιέο θνξέο ηα είπακε κε ηνπο γείηνλεο. Κάπνηα 

ζηηγκή είρακε θηάζεη ζην ζεκείν λα αλαθνηλψζνπκε καδί κε ηνλ Γθιηγθφξνθ ζε ζπλέληεπμε Σχπνπ ην φλνκα 

―ιαβνκαθεδoλία‖, δπζηπρψο φκσο θάπνηνη ζηελ Βιιάδα αληέδξαζαλ θαη νη ιφγνη δελ ήηαλ εζληθνί…». 
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Βθείλε ε ζηηγκή ηεο αθχξσζεο ζηελ νπζία ηεο ζπκθσλίαο «ήηαλ ε ρεηξφηεξε ζηηγκή ηεο δσήο κνπ». Βθείλε ε 

εκέξα, ήηαλ ην 1994, έθξπβε πίθξα αιιά θαη ζπγθίλεζε γηα ηνλ Βιιελα κε ην «απφηνκνλ ηνπ ραξαθηήξνο ηνπ» 

θαη ην… ζήκα θαηαηεζέλ κνπζηάθη ηνπ. «Oηαλ θηάζακε ζηα ειιεληθά ζχλνξα εκέλα κε ζπλφδεπαλ νη 

ζσκαηνθχιαθεο ηνπ Γθιηγθφξνθ θαη ηνπο έδσζα έλα πνηφ σο δψξν. ―Θα ην πάξνπκε‖, κνπ είπαλ, ―γηαηί 

αγσλίδεζαη γηα ην δηθφ καο ζπκθέξνλ‖». 

 

Σα ρξφληα πέξαζαλ. Σν θνπηαλφ παξακέλεη αλνηθηφ θαη ν θ. Μέξηδνο ηψξα απφ ηε ζέζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο 

Βηαηξείαο Μαθεδνληθψλ πνπδψλ πξνζπαζεί λα πξνζθέξεη επηρεηξήκαηα ζηνπο δηαπξαγκαηεπηέο 

επηθαινχκελνο ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη λα αληηθξνχζεη ηηο απφςεηο εθείλσλ «νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα δνπλ πίζσ 

απφ ην φλνκα ηηο επεθηαηηθέο δηαζέζεηο ησλ θνπηαλψλ». 

 

Βίλαη απφιπηνο. Οζν θαη αλ δηαθσλεί θαλείο καδί ηνπ, δελ κπνξεί λα ηνπ θαηαινγίζεη εκπάζεηα θαη ηδηνηέιεηα. 

Ώιισζηε έδεζε ή άθνπζε απηά πνπ γηα ηνπο ππνινίπνπο θαληάδνπλ καθξηλά. Να, ιίγν πην πάλσ, ζην ιφθν ηεο 

Σδέθα νη πξνχρνληεο ηνπ Νπκθαίνπ θαη κεηαμχ απηψλ θαη νη ζπγγελείο ηνπ μεπξνβφδηζαλ γηα ην κεγάιν αγψλα 

ηνλ Παχιν Μειά. Οη θνκηηαηδήδεο αλέβαιαλ γηα κηα κέξα ηελ επίζεζε ζην ρσξηφ γηα λα γίλεη ε θεδεία ηεο 

γηαγηάο ηνπ. Οη Σνχξθνη πνιιέο θνξέο απείιεζαλ λα θάςνπλ ην ρσξηφ. Οη ΐαιθαληθνί πφιεκνη, νη ιάβνη, ε 

μέλε πξνπαγάλδα, νη ξνπκαλίδνληεο, ν 

Αεχηεξνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο. Δ επηζηξάηεπζε, ην Πφγξαδεηο, νη γπλαίθεο κε ηηο θαιέο ηνπο θνξεζηέο, ηηο 

βιάρηθεο, κε ηα θινπξηά, πνπ πξνζεχρνληαλ φιεο καδί. Καη κεηά ν εκθχιηνο. Σν αίκα ζην ΐίηζη. Καη χζηεξα ηα 

θφπηα, ην Μνλαζηήξη, ην ράνο ζηα ΐαιθάληα. 

 

Ώπφ ην 1936 πνπ γελλήζεθε θαη κέρξη ζήκεξα ν θ. Νίθνο Μέξηδνο αθνινπζεί ηε δηθή ηνπ πνξεία. Αειψλεη 

δεμηφο. ην ζπίηη ηνπ θπξηαξρνχλ νη θσηνγξαθίεο ηεο νηθνγέλεηαο Καξακαλιή αιιά θαη ηνπ ΐεληδέινπ. Δηαλ ν 

πξψηνο δεκνζηνγξάθνο πνπ έκαζε απφ ηνλ Κσλζηαληίλν Καξακαλιή φηη ζα εγθαηαιείςεη ηελ Βιιάδα κεηά ηε 

δνινθνλία ηνπ Γξεγφξε Λακπξάθε. Καη ν πξψηνο πνπ είδε ηνλ Βκκαλνπειίδε κεηά ηε δνινθνλία ηνπ βνπιεπηή 

ηεο ΒΑΏ θαη ηνλ άθνπζε λα ηνπ ιέεη: «ήκεξα δψζακε έλα θαιφ κάζεκα ζηνλ Λακπξάθε». Σελ είρε 

θαπηεξηάζεη ηε δνινθνλία. Κάπνηνη ηνλ θαηεγφξεζαλ γηα απηφ. «Καη ηη κε έλνηαδε. Βγψ δελ θνβφκνπλ θαλέλαλ. 

Απζηπρψο δελ θνβάκαη ηίπνηε. Μφλν λα πεζάλσ φξζηνο ζέισ…». 

 

Κνληά ζηα γεγνλφηα 54 ρξφληα 

Οηαλ νη δηθνί ηνπ έκαζαλ φηη ήζειε λα γίλεη δεκνζηνγξάθνο, νχηε ιίγν νχηε πνιχ ηνπ δήηεζαλ λα κελ 

ληξνπηάζεη ηελ ηζηνξία ηεο νηθνγέλεηαο. «Θα παο λα γίλεηο εξγάηεο, λα έρεηο αθεληηθφ πάλσ απφ ην θεθάιη 

ζνπ». Αελ ηνπο άθνπζε θαη, θνηηεηήο αθφκε ζηε Ννκηθή, δνθηκάδεη ηελ ηχρε ηνπ σο δεκνζηνγξάθνο ζην 

«Φσο». Καη κεηά ήξζε ε θαηαμίσζε, ε «Μαθεδνληθή δσή», ν «Βιιεληθφο ΐνξξάο», ην ξαδηφθσλν, ε 

αξζνγξαθία ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ησλ Ώζελψλ. Ώπφ ην 1954 έδεζε απφ θνληά φια ηα κεγάια γεγνλφηα. 

Πξνζσπηθφο θίινο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή, αιιά θαη κε ζηειέρε φισλ ησλ θνκκάησλ, ν θ. Μέξηδνο 

θαζηεξψζεθε ζην ρψξν. Σν 1994 εμειέγε πξφεδξνο ζην Νπκθαίν θαη ην 2006 απνρψξεζε. Βθεί, καδί κε ηε 

γπλαίθα ηνπ, ηελ θπξία Σέζα, πεξλάεη ηνλ πεξηζζφηεξν θαηξφ. ηήλεη πνχ θαη πνχ θαη θαλέλα γιέληη κε θιαξίλα, 
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ζην ζπίηη ηνπ, κε ηα βαξηά έπηπια θαη ηηο δεθάδεο θσηνγξαθίεο ζηνπο ηνίρνπο, ηα ηεξά θεηκήιηα ηεο νηθνγέλεηαο, 

ηεο κεγάιεο νηθνγέλεηαο ησλ ΐιάρσλ. «―Σα παηδηά ηεο ακαξίλαο‗ είλαη ην αγαπεκέλν κνπ ηξαγνχδη. Μία 

θνξά, πνπ είρακε ζηήζεη έλα γιεληάθη ζην νπνίν ήηαλ παξψλ θαη ν ζεκεξηλφο πξσζππνπξγφο, αθνχζηεθε απηφ 

ην ηξαγνχδη. Σφηε ε θφξε ηνπ, ε Ώιίθε, είπε φηη είλαη ην θαιχηεξν ηξαγνχδη ηνπ θφζκνπ. Καη ήηαλ παηδί κηα 

ζηαιηά». 

 

«Βκείο νη ΐιάρνη δελ μεθεχγνπκε απφ ηηο ξίδεο καο» 

Σν Νπκθαίνλ, ε Νεβέζθα (ε αζέαηε λχκθε), κεηά ην Αεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν άξρηζε λα εξεκψλεη. Ο θ. 

Νίθνο Μέξηδνο, αθνινπζψληαο ηελ παξάδνζε ηεο νηθνγέλεηαο, δελ εγθαηέιεηςε πνηέ ηελ ηδέα λα ζηεξίμεη ην 

ρσξηφ. «Ο παππνχο -απφ απηφλ θιεξνλφκεζα ηελ ηξέια (φινη εδψ ηξειφ κε ιέλε), γηα λα κε γελλεζψ ζε μέλν 

ηφπν (ηφηε δνχζακε ζηε Θεζζαινλίθε) έθεξε ηε κάλα κνπ εδψ. Βδψ κε βάθηηζε, ζην δάζνο. Βκείο νη ΐιάρνη 

δελ κπνξνχκε λα μεθχγνπκε απφ ηηο ξίδεο καο. Μεηά ηνλ πφιεκν, φηαλ πήγα ζηε Θεζζαινλίθε, κηινχζα κφλν 

βιάρηθα. Αελ ήηαλ θαη ε θαιχηεξή κνπ ζηηγκή…». 

 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ην ρσξηφ, κε ηνπο 1.500 θαηνίθνπο, ηνπο εκπφξνπο, ηνπο ρξπζνρφνπο, ηνπο 

επηζηήκνλεο, άξρηζε λα θζίλεη. Σν 1994 ην ρσξηφ δελ μεπεξλνχζε ηνπο 35 θαηνίθνπο.  Σφηε ν θ. Μέξηδνο 

απνθάζηζε λα ζέζεη ππνςεθηφηεηα γηα πξφεδξνο. Βμειέγε, θαη απφ ηφηε άξρηζε ε αληίζηξνθε κέηξεζε. Βθείλε 

ηελ πεξίνδν ν γλσζηφο επηρεηξεκαηίαο, θ. Γηάλλεο Μπνπηάξεο, είρε θηηάμεη έλαλ μελψλα, αλνίγνληαο, ζηελ 

νπζία, ην δξφκν γηα ηελ ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο. 

 

«Αηαπίζησζα φηη ππήξραλ πνιιά πξνγξάκκαηα ηεο Βπξσπατθήο Βλσζεο, ηα νπνία ζα καο βνεζνχζαλ. Σν 

Αεκφζην θαζπζηεξνχζε θαη ηφηε ζηξάθεθα ζε ηδηψηεο θίινπο κνπ λα εθπνλήζνπλ κειέηεο θαη δελ έθηαλε πνπ ην 

έθαλαλ δσξεάλ, ηνπο θψλαδα θηφιαο». Καη κεηά ήξζαλ νη ρξεκαηνδνηήζεηο θαη ε ζπκπαξάζηαζε απφ ηνπο Γ. 

Παπαλδξένπ, Κ. Λαιηψηε, ΐάζσ Παπαλδξένπ, κέρξη θαη ηελ θ. Ώλλα Αηακαληνπνχινπ.  

 

Ο γηνο ηνπ Γηάλλε Μπνπηάξε, ν Μηράιεο -«εκείο ηνλ θσλάδνπκε Μίθε, γηαηί ηνπο Μηράιεδεο έηζη ηνπο 

θσλάδνπκε, πξνο ηηκήλ ηνπ Παχινπ Μειά, πνπ αγσλίζηεθε εδψ κε ην ςεπδψλπκν Μίθεο Γέδαο»-, κίιεζε ζηνλ 

θ. Μέξηδν γηα ηνλ «Ώξθηνχξν». «Βίλαη παηδηά πνπ πεξηζάιπνπλ ηηο αξθνχδεο, πνπ ηηο βαζαλίδνπλ νη γχθηνη». 

«‘‘Βληάμεη‘‘, είπα θαη ηνπο δψζακε 120 ζηξέκκαηα ζην βνπλφ». 

 

Ο «Ώξθηνχξνο» έθαλε αθφκε πεξηζζφηεξν γλσζηή ηελ πεξηνρή. Ο αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ απμήζεθε θαη 

ζπλερίδεη λα απμάλεηαη. Νέεο κνλάδεο ρηίδνληαη, λέα θαηαζηήκαηα. «Οζν δσ, ζα ην ιέσ: εκείο εδψ ζέινπκε κηα 

ήπηαο κνξθήο αλάπηπμε. Αελ ζα επηηξέςσ πνηέ λα γίλεη ρηνλνδξνκηθφ θέληξν. Θέινπκε λα ραξνχκε ην 

πεξηβάιινλ θαη φρη λα ην θαηαζηξέςνπκε. Καη ην ιέσ εγψ απηφ, πνπ κέρξη θαη άινγα απφ ηηο Ώιπεηο έθεξα, γηα 

λα εμππεξεηνχληαη νη επηζθέπηεο». 

 

Σν άλσ θείκελν  είλαη ηνπ  ΠΏΝΟΤ ΜΠΏΨΛΔ 
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ΜΑΛΒΗΝΑ ΚΑΡΑΛΖ  Δ Μαιβίλα Κάξαιε (3 Φεβξνπαξίνπ1954 – 7 Ενπλίνπ2002) ζπγγξαθέαο, 

ζελαξηνγξάθνο, δεκνζηνγξάθνο θαη ηειενπηηθή πεξζφλα.  Σν πξαγκαηηθφ ηεο φλνκα ήηαλ Μαξία -Βιέλε 

αθθά. 

 

  Ώπφθνηηε ηνπ Ώξζάθεηνπ. πνχδαζε θπβεξλεηηθή ζην Παξίζη. Βξγάζηεθε επί ρξφληα ζαλ δεκνζηνγξάθνο ζε 

εθεκεξίδεο φπσο ε Ώπνγεπκαηηλή θαη ε Βιεπζεξνηππία θαη ζαλ αξζνγξάθνο ζηα πεξηνδηθά Φαληάδην, Βπίθαηξα, 

Γπλαίθα, Κιίθ, 01, κε ζηήιεο πνπ άθεζαλ επνρή φπσο ην Βπ΄Ώπηνθφξσ (Γπλαίθα) θαη «αββαηνγελλεκέλε» 

(ζην πεξηνδηθφ Symbol ηεο εθεκεξίδαο Βπελδπηήο, άξζξα πνπ θπθινθφξεζαλ κεηά ην ζάλαηφ ηεο ζηελ 

νκψλπκε ζπιινγε). 

 

Δ Μαιβίλα Κάξαιε – Υαξηηνπνχινπ γελλήζεθε ζηε Υαιθίδα θαη απεβίσζε ζε ειηθία 50 ρξφλσλ κεηά απφ 

κάρε δχν ρξφλσλ κε ηελ επάξαηε λφζν. Ώλήζπρν θαη αζπκβίβαζην πλεχκα, μεθίλεζε ηελ επαγγεικαηηθή ηεο 

θαξηέξα ην 1976 σο αξζξνγξάθνο ζηηο εθεκεξίδεο «Ώπνγεπκαηηλή» θαη «ΐξαδπλή». Γηα πνιιά ρξφληα 

αξζξνγξαθνχζε ζηα πεξηνδηθά «Βπίθαηξα» θαη «Γπλαίθα» θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα εξγαδφηαλ σο αξζξνγξάθνο 

ζηηο εθεκεξίδεο «Βπελδπηήο», «Βιεπζεξνηππία» θαη ζην πεξηνδηθφ «Symbol». Γηα πνιιά ρξφληα ε Μαιβίλα 

Κάξαιε εξγάζηεθε ζε ξαδηνθσληθνχο θαη ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο, ζην Αεχηεξν Πξφγξακκα, ηνλ «ΚΏΨ» θαη 

ηνλ «ΏΝΣΒΝΝΏ», αιιά θαη ζηελ ηειεφξαζε σο παξαγσγφο θαη παξνπζηάζηξηα εθπνκπψλ φπσο ν «Καζξέθηεο 

ςπρήο» ζηνλ «Seven X», «ΐίνη αγίσλ» ζην «Star» θαη ζηνπο ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο ΒΡΣ, «ΚΏΨ» θαη 

ΏΝΣΒΝΝΏ. Μία απφ ηηο θαιχηεξεο εθπνκπέο ηεο ήηαλ ην «Μαιβίλα Hostess» πνπ παξνπζίαδε ζην «Mega». 

Παξάιιεια, σο ζελαξηνγξάθνο έρεη ηηκεζεί κε δχν θξαηηθά βξαβεία ζελαξίνπ γηα ηηο ηαηλίεο «Ξέληα» θαη 

«Κξπζηάιιηλεο Νχρηεο». Έγξαςε ηα βηβιία «Ώζψνο ζαλ αγαπεκέλνο», «Σα θνξίηζηα ηεο αβάλα», «Πην πνιχ, 

πην πνιινί», «Ο έξσηαο θαη άιιεο πνιεκηθέο ηέρλεο» θαη ζεηξά πέληε βηβιίσλ καγεηξηθήο ππφ ηνλ γεληθφ ηίηιν 

«Δ θνπδίλα ηεο Μαιβίλα 

 

ΠΔΓΔ: ΒΡΐΕΣΟΡΟ ΣΔ ΒΤΐΟΕΏ & ΐΕΚΕΠΏΕΑΒΕΏ. 

ΛΔΧΝ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

 Σελ ηειεπηαία ηνπ πλνή άθεζε ζε ειηθία 74 εηψλ ν παιαίκαρνο δεκνζηνγξάθνο Λέσλ 

Καξαπαλαγηψηεο, ν νπνίνο πξηλ απφ έλα ρξφλν είρε ππνζηεί εγθεθαιηθφ επεηζφδην. 

Ο Λέσλ Καξαπαλαγηψηεο γελλήζεθε ζηελ Ώζήλα ην 1931, ζπνχδαζε πνιηηηθέο επηζηήκεο ζηε Γαιιία θαη ζηελ 

Βιβεηία θαη εξγαδφηαλ ζηνλ Αεκνζηνγξαθηθφ Οξγαληζκφ Λακπξάθε απφ ην 1953. Ο εθιηπψλ είρε δηαηειέζεη 

δηεπζπληήο ηεο εθεκεξίδαο «Σν ΐήκα» θαη κεηά ην 1981 δηεπζπληήο θαη εθδφηεο ηεο εθεκεξίδαο «Σα Νέα». 

 

«Βθθξάδσ ηε βαζχηαηε ζιίςε κνπ γηα ην ζάλαην ηνπ Λένληα Καξαπαλαγηψηε, πνπ κε ην πςειφ ήζνο ηνπ, ηνλ 

ζεβαζκφ ζηε δεκνζηνγξαθηθή δενληνινγία θαη ηελ θξηηηθή ζεψξεζε αγσλίζηεθε γηα ηελ πξνβνιή ησλ αξρψλ 

θαη ησλ νξακάησλ ηνπ, πξνζθέξνληαο αλεθηίκεηα ζηε Αεκνζηνγξαθία θαη κεηνπζηψλνληαο ηελ ζε πξαγκαηηθφ 

ιεηηνχξγεκα. Βθθξάδσ ηα ζπιιππεηήξηά κνπ ζηνπο νηθείνπο ηνπ θαη ζε νιφθιεξε ηε δεκνζηνγξαθηθή 

νηθνγέλεηα» αλαθέξεηαη ζην ζπιιππεηήξην κήλπκα ηνπ Πξφεδξνπ ηεο Αεκνθξαηίαο θ. Κάξνινπ Παπνχιηα. 
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«Ο Λέσλ Καξαπαλαγηψηεο ππεξέηεζε ηε δεκνζηνγξαθία κε δέζκεπζε θαη ζπλέπεηα»δήισζε ν ππνπξγφο 

Βπηθξαηείαο θαη θπβεξλεηηθφο εθπξφζσπνο θ. Θ. Ρνπζφπνπινο, πιεξνθνξνχκελνο ην ζάλαην ηνπ παιαίκαρνπ 

δεκνζηνγξάθνπ, θαη ζπλέρηζε: «Δ απψιεηά ηνπ ζα είλαη αηζζεηή, φρη κφλν ζηελ εθεκεξίδα ησλ «Νέσλ» γηα ηελ 

νπνία ε πξνζσπηθή ηνπ ζθξαγίδα ππήξμε θαζνξηζηηθή, αιιά θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν ηεο έληππεο 

δεκνζηνγξαθίαο. ηνπο νηθείνπο ηνπ εθιηπφληνο θαη ηε δεκνζηνγξαθηθή νηθνγέλεηα ησλ «ΝΒΧΝ» εθθξάδσ ηα 

εηιηθξηλή κνπ ζπιιππεηήξηα». 

 

«Δ εππξεπήο θαη δεκηνπξγηθή πνξεία ηνπ ζην ρψξν ηνπ Σχπνπ, ν ζεβαζκφο ηνπ ζηε δεκνζηνγξαθηθή 

δενληνινγία θαη ε πλεπκαηηθή ηνπ θαιιηέξγεηα απνηεινχλ ζεκαληηθή παξαθαηαζήθε ζηνπο ζεκεξηλνχο 

δχζθνινπο θαηξνχο. Θεξκά ζπιιππεηήξηα ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ», αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ ζην ζπιιππεηήξην 

κήλπκά ηεο ε πξφεδξνο ηεο ΐνπιήο Ώλλα Φαξνχδα-Μπελάθε. 

 

Σε ιχπε ηνπ γηα ην ζάλαην ηνπ Λένληα Καξαπαλαγηψηε, «ελφο πξαγκαηηθνχ εππαηξίδε ηεο δεκνζηνγξαθίαο ηελ 

νπνία ππεξέηεζε ππνδεηγκαηηθά πάλσ απν κηζφ αηψλα» εμέθξαζε ν πξφεδξνο ηνπ ΠΏΟΚ Γηψξγνο 

Παπαλδξένπ. 

 

«Γηα δεθαεηίεο ε δεκνζηνγξαθία σο ιεηηνχξγεκα, ε δεκνθξαηηθή πξνζήισζε θαη ε αλεθηίκεηε πξνζθνξά ζην 

δεκφζην ιφγν θαη ρψξν ππήξμαλ, θαηά θνηλή αλαγλψξηζε, αμίεο θαη αξρέο ζηηο νπνίεο ν εθιηπψλ έκεηλε 

αηαιάληεπηα πηζηφο ζε φιε ηνπ ηε δσή», αλαθέξεη ν πξφεδξνο ηνπ ΤΝ Ώιέθνο Ώιαβάλνο. 

ΟΦΒ ΑΔΜΟΕΟΓΡΏΦΕΚΒ ΠΏΡΏΚΏΣΏΘΔΚΒ ΣΟΤ ΛΒΟΝΣΏ ΚΏΡΏΠΏΝΏΓΕΧΣΔ! 

Ώλαδεκνζηεχνπκε απφ ηα ΝΒΏ ηα πνιχ επίθαηξα καζήκαηα δεκνζηνγξαθίαο πνπ παξέδηδε ν Λέσλ 

Καξαπαλαγηψηεο. 

ΜΏΘΔΜΏ ΠΡΧΣΟ 

ΟΕ ΑΔΜΟΕΟΓΡΏΦΟΕ δελ κπνξεί λα είλαη νη πξσηαγσληζηέο ησλ γεγνλφησλ, δελ κπνξεί λα είλαη ηα πξφζσπα-

θιεηδηά ζηηο εμειίμεηο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν δελ κπνξεί λα είλαη κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο. Αελ είλαη ε δνπιεηά 

ηνπο λα δεκηνπξγνχλ ηα γεγνλφηα, αιιά λα θαηαγξάθνπλ ηα γεγνλφηα. ηαλ ηα πξάγκαηα εμειίζζνληαη 

δηαθνξεηηθά, κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο λα ζηξέθνπλ πάλσ ηνπο ηνπο πξνβνιείο, λα επηηίζεληαη, λα 

θαηαγγέιινπλ, λα εμεγνχλ θαη λα απνινγνχληαη, ηφηε έρεη ράζεη ε δεκνζηνγξαθία, πνπ απηφ ζεκαίλεη φηη έρεη 

ράζεη ε θνηλσλία. Πνηνο έρεη θεξδίζεη; Δ πνιηηηθή εμνπζία πνπ βξίζθεη δξφκν δηαθπγήο θαζψο κε επθνιία 

κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ ΜΜΒ θαη λα ππνδείμεη σο θαχινπο, παξακπζάδεο θαη 

αξγπξψλεηνπο απηνχο πνπ ε δνπιεηά ηνπο είλαη κφλν λα πιεξνθνξνχλ. 

ΜΏΘΔΜΏ ΑΒΤΣΒΡΟ 

 Δ ζρέζε ηνπ δεκνζηνγξάθνπ κε ηνλ πνιηηηθφ, ηνλ κεγάιν επηρεηξεκαηία θαη ηνλ ηξαπεδίηε, απηνχο δειαδή πνπ 

απνθαινχκε πεγέο ηεο ελεκέξσζεο, είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε. Αελ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα πιεπξά ηνπ ιφθνπ θαη 

εάλ βξεζνχλ, ηφηε νη δεκνζηνγξάθνη έρνπλ πξνδψζεη ηνπο αλαγλψζηεο, ηνπο ηειεζεαηέο ηνπο θαη ηνπο αθξναηέο 

ηνπο. Ο δεκνζηνγξάθνο κε ηνλ πνιηηηθφ θαη ηνλ νηθνλνκηθφ παξάγνληα δελ κπνξεί λα είλαη «θνιιεηνί». Οη 
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ζρέζεηο ηνπο πξέπεη λα είλαη, θνηλσληθά, εππξεπείαο θαη νη απνζηάζεηο αζθαιείαο λα ηεξνχληαη ζπζηεκαηηθά 

θαη ζπλεηδεηά. ζεο θνξέο ν θαλφλαο παξαβηάδεηαη, ράλνπλ νη πνιίηεο θαζψο γίλνληαη ζεαηέο ελφο ζηεκέλνπ 

παηρληδηνχ. 

 

ΜΏΘΔΜΏ ΣΡΕΣΟΝ 

 

Ο δεκνζηνγξάθνο δελ κπνξεί είλαη κεζνιαβεηήο νχηε δηαρεηξηζηήο ζηελ επίιπζε δηαθνξψλ ησλ πξνζψπσλ ηεο 

εμνπζίαο. Πνιχ πεξηζζφηεξν, δελ κπνξεί λα είλαη δηαθηλεηήο, «βαπνξάθη» δειαδή, ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζπγθεληξψλεη ζην ξεπνξηάδ. Αηφηη ηφηε ππνθξχπηεη απφ ηνπο πνιίηεο φζα γλσξίδεη θαη δίλεη ηελ επθαηξία γηα 

θνπθνπιψκαηα ζηνπο παξάγνληεο ηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο. 

Σξία απιά θαη επίθαηξα καζήκαηα δεκνζηνγξαθίαο- γηα πξσηνεηείοαπφ έλαλ κνλαδηθφ δάζθαιν θαη κεγάιν 

απφληα, ηνλ Λένληα Καξαπαλαγηψηε, πνπ βνεζνχλ φπνηνλ ζέιεη λα μεηπιίμεη ην θνπβάξη απφ ηελ αξρή. 

Ώθξηβψο δχν ρξφληα κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ θνξπθαίνπ δεκνζηνγξάθνπ, κε ηφζα αλήθνπζηα πνπ ζπκβαίλνπλ 

γχξσ καο, φια απηά ίζσο αθνχγνληαη ξνκαληηθέο παιαηνκνδίηηθεο πξνζεγγίζεηο ή ηζηνξίεο γηα αλππνςίαζηνπο 

θνηηεηέο. Άιισζηε, απηφ ηνλ θαηξφ νη πνιίηεο είλαη ζπκσκέλνη θαη έρνπλ δίθην φ,ηη θαη λα ιέλε θαη φ,ηη θαη  λα 

ζθέπηνληαη γηα ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ελεκέξσζεο. Τπάξρεη φκσο ε απάληεζε θαη απηή βξίζθεηαη ζηα απιά 

καζήκαηα ηεο δεκνζηνγξαθίαο. Δ «ζρνιή Καξαπαλαγηψηε» δελ είλαη κχζνο αιιά πξαγκαηηθφηεηα. Έρεη 

πνιινχο καζεηέο θαη αθφκε πεξηζζφηεξνπο νπαδνχο. 

Ώλζξψπνπο πνπ δελ παδαξεχνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, έρνπλ αξρέο θαη επηκέλνπλ λα δεκνζηνγξαθνχλ κε 

αμηνπξέπεηα. 

νθία Μαιηέδνπ   

   Δ νθία Μαιηέδνπ γελλήζεθε ηνλ πεξαζκέλν αηψλα ζηελ Πιάθα ηεο Ώζήλαο. Ββγαιε ην ΐ  ̀Γπκλάζην 

Μαξαζιείνπ καδί κε ηξαθφζηεο αθφκα θνπέιεο πνπ πήγαηλαλ καδί ηεο ζηελ ίδηα ηάμε. Πέξαζε απφ ηε ρνιή – 

ηφηε – ηεο Παληείνπ θαη απφ φια ηα πεδνδξφκηα ηεο Ώζήλαο, θαιχπηνληαο δηάθνξα ξεπνξηάδ σο 

δεκνζηνγξάθνο. Ανχιεςε ζε πνιιέο εθεκεξίδεο, μεθηλψληαο κε ηνλ ηιηγγηψδε κηζζφ ησλ 800 δξρ. ην κήλα. Γηα 

δεθαπέληε ρξφληα θάιππηε ην δηθαζηηθφ ξεπνξηάδ. Βπίζεο εξγάζηεθε ζε πνιιά πεξηνδηθά, ζηελ ειεχζεξε 

ξαδηνθσλία θαη ζηελ ειεχζεξε ηειεφξαζε, αιιά ε πνιιή ειεπζεξία ηε ρηχπεζε ζην ζηνκάρη θαη είπε λ‘ αθήζεη 

ην πεδίν ειεχζεξν ζηνπο λεφηεξνπο ζπλαδέιθνπο ηεο θαη λα πεξηνξηζηεί ζηελ θαη‘ νίθνλ νηθηαθή ζπγγξαθή. 

Βρεη γξάςεη απφ ην 1977 κέρξη ζήκεξα πέληε βηβιία: «Πνηνο πηζηεχεη ηνλ Ώλδξέα», «Δ εγγνλή ηνπ Κάηδεξ», κηα 

κειέηε γηα ηε κνλαμηά ζηελ επνρή καο: «Με ηε κνλαμηά κνπ», «Σξηρσηφ κίμεξ» θαη ην «Σνπίν ελφο ρσξηζκνχ» 

(εθδφζεηο «Φηιηππφηε»). Βίλαη αληηπξφεδξνο ηνπ Μνξθσηηθνχ Εδξχκαηνο ηεο ΒΔΒΏ θαη κέινο ηεο Βηαηξείαο 

Βιιήλσλ Λνγνηερλψλ. Γξάθεη κε κηα παιηά γξαθνκεραλή «Οιχκπηα» ζε έλα ρσξάθη έμσ απφ ηελ Κεξαηέα 

φπνπ δεη, κε ηνλ άληξα ηεο, ηνλ Ώληψλε, πνπ κελ θάλεηε ην ιάζνο λα ηνλ πείηε «θχξην Μαιηέδν», γηαηί έρεη ην 

δηθφ ηνπ φλνκα θαη ηε δηθή ηνπ πνιχ ελδηαθέξνπζα ηζηνξία. 

Λεπηέξεο Κνγθαιίδεο ‘62 

ΛΔΤΣΔΡΖ ΚΟΓΚΑΛΗΓΖ 

 Αεκνζηνγξάθνο, αξρηζπληάθηεο εηδήζεσλ, δηεπζπληήο ηειεφξαζεο, δηεπζπληήο δεκνζίσλ θαη δηεζλψλ ζρέζεσλ . 

ιε ε ξαδηνθσληθή θαη ε ηειενπηηθή ηνπ θαξηέξα ηαπηίδεηαη κε ηελ ΒΣ3 ή φ,ηη είρε ζρέζε κε ηε δεκφζηα 
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ξαδηνθσλία θαη ηειεφξαζε. πλεξγάζηεθε κε ηηο εθεκεξίδεο Νέα Ώιήζεηα, Βιιεληθφο ΐνξξάο, Έζπεξηλή ψξα, 

Βπηινγέο θαη «Θ» ηεο Θεζζαινλίθεο. Ραδηνθσληθφο παξαγσγφο, ν νπνίνο ηα ηειεπηαία νθηψ ρξφληα 

παξνπζηάδεη ηελ εθπνκπή Ραδην-Ννζηαιγία, θάζε Κπξηαθή, απφ ην β  ́πξφγξακκα ηεο ΒΡΏ ζε νιφθιεξε ηελ 

Βιιάδα, κέζσ ηνπ internet ζε φιν ηνλ θφζκν θαη απφ ηνλ 9,58 ηεο ΒΡΣ3. Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Βπηηξνπήο 

θαη ηεο Βπηηξνπήο Πξφθξηζεο ηνπ Φεζηηβάι Σξαγνπδηνχ θαη ηεο Γηνπξνβίδηνλ, θαζψο θαη κέινο ηεο θξηηηθήο 

επηηξνπήο μέλσλ θεζηηβάι. Παξαθνινχζεζε γηα 30 ρξφληα ην Φεζηηβάι ΜΕΝΣΒΜ ζηηο Κάλλεο θαη εθαηνληάδεο 

ζπλαπιίεο μέλσλ θαιιηηερλψλ ζην εμσηεξηθφ. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘60, έγξαςε ζηίρνπο ζε πεξηζζφηεξα 

απφ ηξηάληα ηξαγνχδηα, πνπ ερνγξαθήζεθαλ θαη έγηλαλ επηηπρίεο. Δ πην κεγάιε επηηπρία ήηαλ ην Νηηιάηια κε 

ηνλ Σέξε Υξπζφ θαη ηνλ Αάθε, ην ‘62. Αηεηέιεζε ζπληνληζηήο ησλ ΐαιθαληθψλ ηειενξάζεσλ ζε ζέκαηα 

ζπκπαξαγσγψλ επί έμη ρξφληα. Ήηαλ ν πξψηνο πνπ νξγάλσζε πξσηαζιήκαηα body building ζε νιφθιεξε ηε 

ΐφξεηα Βιιάδα απφ ην ‘82 κέρξη ην ‘86. Βπίηηκν κέινο ηεο Λέζρεο Καηαδξνκέσλ. Καη θπζηθά απφθνηηνο ηνπ 

θνιεγίνπ Ώλαηφιηα!  

Ο Ώζαλάζηνο ΐ. Μπφηζεο, ν Νάζνο φπσο ηνλ ήμεξαλ φινη, δελ ήηαλ κφλν ν θαιφο δεκνζηνγξάθνο πνπ έγηλε θαη 

επηηπρεκέλνο εθδφηεο εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ, κε πξσηνπνξηαθφ ξφιν ζηα δεκφζηα πξάγκαηα ηνπ ηφπνπ, 

ήηαλ θπξίσο έλαο άλζξσπνο κε φξακα. Ο Νάζνο Μπφηζεο έβιεπε ηνλ «Σχπν» θαη εθηφο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηε Αεκνζηνγξαθία θαη πέξαλ ηεο επαγγεικαηηθήο ηεο ππφζηαζεο. Θεσξνχζε ηε ζσζηή θαη 

πιήξε ελεκέξσζε βαζηθφ αγαζφ ηεο Αεκνθξαηίαο θαη αλαθαίξεην δηθαίσκα ηνπ θάζε πνιίηε. ΄Δζειε 

δεκνζηνγξάθνπο πνπ λα γξάθνπλ ρσξίο θαλαηηζκφ θαη λα πξνβάινπλ κε αληηθεηκεληθφηεηα φιεο ηηο απφςεηο. 

 

Ώπηφ αθξηβψο ην φξακα δελ ην «θξάηεζε» ζηε ζθαίξα ησλ θαιψλ πξνζέζεσλ. Ώπνθάζηζε λα ην θάλεη 

πξαγκαηηθφηεηα κε ηε δεκηνπξγία ελφο Εδξχκαηνο Πξναγσγήο Αεκνζηνγξαθίαο. ΄Βηζη ζηηο 5 Ώπξηιίνπ 1979 

ζπλέηαμε δηαζήθε, θιεξνδνηψληαο φιε ηελ πεξηνπζία ηνπ-εθηφο απφ ηελ θαηνηθία ηνπ ζηελ Πνιηηεία, πνπ 

άθεζε ζην Βιιεληθφ Αεκφζην-ζην Έδξπκα πνπ ν ίδηνο «ζρεδίαζε», γηα λα ιεηηνπξγήζεη κεηά ην ζάλαηφ ηνπ. 

Μεηά ην ζάλαηφ ηνπ ζηηο 25 Οθησβξίνπ 1980, κε ην Πξνεδξηθφ Αηάηαγκα 563/1981, πνπ θέξεη ηηο ππνγξαθέο 

ηνπ-ηφηε-Πξνέδξνπ ηεο Αεκνθξαηίαο Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή θαη ησλ-ηφηε-ππνπξγψλ Πξνεδξίαο 

Κπβεξλήζεσο Κσλ. ηεθαλφπνπινπ, Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Ώζαλ. Σαιηαδνχξνπ θαη ηνπ 

πθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Παλ. Μπνθνβνχ, ζπζηάζεθε ζχκθσλα κε ηε δηαζήθε ηνπ, ην θνηλσθειέο Έδξπκα 

Πξναγσγήο Αεκνζηνγξαθίαο Ώζαλαζίνπ ΐαζηιείνπ Μπφηζε, σο Ννκηθφ Πξφζσπν Εδησηηθνχ Αηθαίνπ,  κε 

ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο Αεκνζηνγξαθίαο. 

Με ηε δηαζήθε ηνπ , ηελ πξψηε δηνίθεζή ηνπ Εδξχκαηνο, εκπηζηεχζεθε ζε ζηελνχο ελ δσή ζπλεξγάηεο ηνπ ηνλ 

Νηθφιαν Μνκθεξξάην σο Πξφεδξν, ηνλ Μηραήι Παλαγησηφπνπιν σο Ώληηπξφεδξν, θαη ηνπο Υξήζην 

Παζαιάξε θαη Υξήζην Φηιηππίδε, πκβνχινπο, θαη θαζφξηζε ηνπο ζθνπνχο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ, 

ηνλίδνληαο φηη ηo Έδξπκα ζα αθνινπζεί πξννδεπηηθή θνηλσληθά γξακκή, αιιά δελ ζα  απνκαθξχλεηαη απφ ηηο 

θαζηεξσκέλεο αξρέο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Θέινληαο λα θαηνρπξψζεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αλεμαξηεζία 

ηνπ Εδξχκαηνο, ν Νάζνο Μπφηζεο απέθιεηζε ηε ζπκκεηνρή ζηε δηνίθεζή ηνπ, νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ηεο 

φπνηαο Κπβέξλεζεο ή Αηνίθεζεο θαη κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα, ελψ πξφβιεςε, νη απνθάζεηο θαη νη ελέξγεηεο ηνπ 

Α.. ηνπ Εδξχκαηνο ζε νπδέλα έιεγρν ζθνπηκφηεηαο, νπδεκίαο θξαηηθήο αξρήο λα ππφθεηληαη. 

Σν Α.. δηνηθεί ην Έδξπκα, θξνληίδνληαο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία 

ηνπ ζχκθσλα κε ηε δηαζήθε ηνπ Νάζνπ Μπφηζε. 

ΣΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΑ  
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 Σάθεο Λακπξίαο αξηζηεξά θαη ν Νάζνο Μπφηζεο ,ν ακέζσο πην πάλσ βηνγξαθνχκελνο, ηδξπηήο ηνπ Εδξχκαηνο 

Αεκνζηνγξαθίαο πνπ απνλέκεη θάζε έηνο …βξαβεία ζε αλζξψπνπο ηνπ Σχπνπ 

 

Ο Παλαγηψηεο Λακπξίαο γελλήζεθε ην 1926, ήηαλ παληξεκέλνο θαη παηέξαο δχν παηδηψλ, ήηαλ δηθεγφξνο, 

δεκνζηνγξάθνο θαη ζηελφο ζπλεξγάηεο ηνπ ηδξπηή ηεο Νέαο Αεκνθξαηίαο, Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή. 

 

Ο Λακπξίαο μεθίλεζε ηε δεκνζηνγξαθηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία ηε δεθαεηία ηνπ ‘50 απφ ηελ εθεκεξίδα «Βκπξφο» 

σο ζπληάθηεο χιεο θαη ην δηάζηεκα πνπ αθνινχζεζε πέξαζε απφ δηάθνξεο δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζε πνιιέο 

εθεκεξίδεο. Ώπφ ην 1961 έσο ην 1967 ππήξμε δηεπζπληήο ηεο εθεκεξίδαο «Μεζεκβξηλή» θαη ην 1968 

απηνεμνξίζηεθε ζην Λνλδίλν, φπνπ ππήξμε εθδφηεο θαη δηεπζπληήο ηνπ πεξηνδηθνχ «Greek Report».  Ο  Σάθεο 

Λακπξίαο,ιίγν πξηλ ηελ ρνχληα! 

 

ΐνπιεπηήο κε ην ςεθνδέιηην ηεο ΝΑ εμειέγε γηα πξψηε θνξά ην 1974, επξσβνπιεπηήο ην 1984 θαη ήηαλ κία 

ζέζε ηελ νπνία θξάηεζε κέρξη θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα. ηηο 8 Αεθεκβξίνπ ηνπ 1989 εμειέγε κέινο ηεο 

θεληξηθήο επηηξνπήο ηεο ΝΑ, ελψ ηελ πεξίνδν 1977-81 δηεηέιεζε γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ ΒΟΣ. 

 

ην ελεξγεηηθφ ηνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ζπγγξαθή βηβιίσλ, ην Ννέκβξην ηνπ 1995 παξνπζίαζε ην βηβιίν ηνπ 

«Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο: επίιεθηα θείκελα». Σν 1996 εμειέγε γηα πξψηε θνξά αληηπξφεδξνο ηεο νκάδαο 

ηνπ ΒΛΚ, ελψ ζηηο 14 Ώπξηιίνπ ηνπ 1997 αλαθεξχρζεθε επίηηκνο πξφεδξνο ηεο ειιεληθήο Βπηηξνπήο γηα ηελ 

Βπξσπατθή Βλσζε. 

Μάξηνο Πισξίηεο 1919 – 2006 

 

 Αεκνζηνγξάθνο, ζθελνζέηεο, κεηαθξαζηήο θαη θξηηηθφο, ν Μάξηνο Πισξίηεο πνπ ην πξαγκαηηθφ ηνπ φλνκα 

είλαη Μάξηνο Παπαδφπνπινο, απνηειεζε εσο ζήκεξα έλα απφ ηα θνξπθαία νλφκαηα ηεο δεκφζηαο θαη ηεο 

πλεπκαηηθήο καο δσήο, θη ε πνιχπιεπξε δξάζε ηνπ ηνλ θέξλεη ρξφληα ηψξα ζην πξνζθήλην ηεο δεκνζηφηεηαο. 

  

 

Γελλήζεθε ζηνλ Πεηξαηά,Ο Μάξηνο Πισξίηεο ηνπ ΐαζηιείνπ (19 Εαλνπαξίνπ 1919–29 Αεθεκβξίνπ 2006)  απφ 

κηθξναζηηθή νηθνγέλεηα, κε θηιειεχζεξεο παξαδφζεηο, θαη ζπνχδαζε λνκηθά θαη πνιηηηθέο επηζηήκεο ζην 

Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Όζηεξα έθπγε ζηελ Ώγγιία θαη ζηελ Ώκεξηθή, φπνπ έθακε εηδηθέο ζεαηξηθέο ζπνπδέο. 

 

ηα Γξάκκαηα εκθαλίζηεθε ζαλ κεηαθξαζηήο ζεαηξηθψλ έξγσλ κέζα ζηελ Καηνρή πνπ αλέβαδε ν λενζχζηαηνο 

ζίαζνο «Σέρλεο» ηνπ Κάξνινπ Κνπλ. 
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Ο Μάξηνο Πισξίηεο ππήξμε ζπληδξπηήο ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο ηνπ Κάξνινπ Κνπλ θαη είρε 

 

κεηαθξάζεη δεθάδεο ζεαηξηθά έξγα. Παξάιιεια, είρε ζεκαληηθή πνξεία ζηε δεκνζηνγξαθία, κεηαμχ άιισλ σο 

θξηηηθφο ζεάηξνπ θαη πνιηηηθφο αξζξνγξάθνο. 

 

Σν πξψην ζεαηξηθφ έξγν πνπ κεηέθξαζε ν Πισξίηεο ήηαλ ην «Έηζη είλαη, αλ έηζη λνκίδεηε» ηνπ Πηξαληέιιν. 

Ώθνινχζεζε κηα ζεηξά νιφθιεξε κεηαθξάζεσλ, πνπ κέρξη ην 1975 μεπεξλνχλ ηα 100 έξγα, πνπ ηα πεξηζζφηεξά 

ηνπο έγηλαλ επηηπρίεο απφ ηηο ζθελέο ησλ κεγαιχηεξσλ ζηάζσλ, κε ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο πξσηαγσληζηέο πνπ 

δηαζέηεη ην ζέαηξφ καο. 

 

Ώπφ ην 1945 θαη γηα είθνζη νιφθιεξα ρξφληα ν Πισξίηεο έγξαθε ππεχζπλε θξηηηθή ζεάηξνπ θαη 

θηλεκαηνγξάθνπ ζηελ εθεκεξίδα «Βιεπζεξία». Βίλ‘ ελδεηθηηθφ ηνπ ήζνπο ηνπ Πισξίηε ην γεγνλφο φηη απ‘ ηε 

ζηηγκή πνπ ε «Βιεπζεξία» άιιαμε πνιηηηθή γξακκή, θαη απφ επίζεκν φξγαλν ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Κέληξνπ, 

πέξαζε ζηελ ππνζηήξημε ησλ ιεγνκέλσλ «απνζηαηψλ» ην 1965, ν Πισξίηεο εγθαηέιεηςε ηε ζηήιε ηνπ απηή, 

πνπ ηελ ππεξέηεζε κε ηφζε ζπλέπεηα ηφζα ρξφληα. 

 

αλ ζθελνζέηεο ν Μάξηνο Πισξίηεο εκθαλίζζεθε κε ηελ ίδηα επηηπρία ην 1952, δηδάζθνληαο γηα ηε ζθελή ηνπ 

ζηάζνπ Λακπέηε – Παπά – Υνξλ, ην έξγν «ΐαζηά, γαιάδηα ζάιαζζα». Ώπφ ηφηε ζθελνζέηεζε γηα ινγαξηαζκφ 

δηαθφξσλ ζηάζσλ πάλσ απφ 30 έξγα.. 

 

Ο Πισξίηεο ήηαλ αθφκε γηα κεγάιν δηάζηεκα θαζεγεηήο δξακαηνινγίαο θαη Εζηνξίαο Θεάηξνπ ζηε δξακαηηθή 

ρνιή ηνπ Κάξνινπ Κνπλ, θαη ππήξμε δηεπζπληήο ζπληάμεσο ηεο εηήζηαο έθδνζεο ηνπ ζεαηξηθνχ επηρεηξεκαηία 

Θ. Κξίηα, «Θέαηξν». 

 

Yπήξμε αθφκε δηεπζπληήο ηεο εθεκεξίδαο «Νίθε», πξφεδξνο ηνπ Βιιεληθνχ Κέληξνπ Θεάηξνπ, θαη κέινο 

πνιιψλ ινγνηερληθψλ ζσκαηείσλ. Ώιιά ε πνιχπιεπξε απηή δξαζηεξηφηεηά ηνπ εθηείλεηαη θαη ζηνλ 

ζπγγξαθηθφ ηνκέα. 

 

Βθηφο απφ ηηο πιήζνο επηθπιιίδεο πνπ έρεη δεκνζηεχζεη κέρξη ηψξα ζε κεγάιεο εθεκεξίδεο ηεο Ώζήλαο (απφ ην 

1974 ζπλεξγάδεηαη ηαθηηθά κε ηελ εθεκεξίδα «ΐήκα»), ν Μάξηνο Πισξίηεο έρεη εθδψζεη θαη ηα αθφινπζα 

βηβιία: «Πξφζσπα ηνπ λεψηεξνπ δξάκαηνο» (1965) πνπ είλαη κηα ζεηξά θξηηηθψλ άξζξσλ γηα ηνλ ηξίληκπεξγθ, 

ηνλ Σζέρσθ, ηνλ Πηξαληέιιν, ηνλ Μπξερη, ηνλ Ενλέζθν, ηνλ Γαξξχ, ηνλ Νηχξελκαη, θη άιινπο. 

 

ηα 1966 θπθινθφξεζε ην βηβιίν ηνπ «Σα ινθία θαη νη παγίδεο», ελψ ην 1967, παξακνλέο ηεο δηθηαηνξίαο, 

εθδφζεθε ην βηβιίν ηνπ «Σα Πξνζσπεία – Ενπιηαλά θαη άιια». Καη ηα δπν απηά βηβιία πνπ απνηεινχληαη απφ 
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κηα ζεηξά θνηλσληθν – πνιηηηθψλ δνθηκίσλ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο αλσκαιίαο ζηελ πνιηηηθή δσή 

ηνπ ηφπνπ, πνπ απνηειεί ε θάζε δηθηαηνξία, θη φπσο ήηαλ θπζηθφ, νη θσηνζβέζηεο ηεο ζηξαηησηηθήο ρνχληαο, 

απαγφξεπζαλ ακέζσο ηελ θπθινθνξία ηνπο. 

 

Ο Μάξηνο Πισξίηεο, γηα έλα δηάζηεκα αξθεηψλ ρξφλσλ χζηεξ‘ απφ ηελ 21 Ώπξηιίνπ 1967, απηνεμνξίζζεθε ζην 

εμσηεξηθφ, φπνπ αλάπηπμε έληνλε δξαζηεξηφηεηα θαηά ηνπ ζηπγλνχ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο πνπ βίαηα 

επηβιήζεθε ζηε ρψξα ηνπ. Ώπφ ην 1974, φκσο, επηζηξέθνληαο ζηελ Βιιάδα, ζπλερίδεη ηε δεκηνπξγηθή ηνπ 

πξνζθνξά ζηνλ θφζκν ηνπ Θεάηξνπ θαη ζαλ θξηηηθφο ηεο δεκφζηαο δσήο ζηελ Βιιάδα, γεληθφηεξα.  

 

Σν 2000 ν Μάξηνο Πισξίηεο αλαγνξεχεηαη επίηηκνο δηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ. 

 

Σελ Παξαζθεπή 29 Αεθεκβξίνπ 2006 έθπγε απφ ηε δσή ζε ειηθία 87 εηψλ. 

 

Σν θείκελν έγξαςε ε Μάξζα Κνζθηλά 

 

Eπίζεο ζεκεηψζηε θη απηά:Βίρε θάλεη ηξεηο γάκνπο. Έλα κε ηελ εζνπνηφ Έιιε Λακπέηε (1950 ρψξηζαλ ην 

1953), δεχηεξν κε ηε Μαξίθα Ώλεκνγηάλλε θαη ζηε ζπλέρεηα (1996)κε ηελ Κάηηα Ααλδνπιάθε. χληξνθνο  ηνπ, 

επίζεο, ππήξμε θαη ε κεγάιε ειιελίδα εζνπνηφο Ώιίθε ΐνπγηνπθιάθε. 

 

Σν κεηαθξαζηηθφ θαη θξηηηθφ ηνπ έξγν είλαη ζεκαληηθφ. Σα εβδνκαδηαία άξζξα ηνπ ζην ΐήκα ηεο Κπξηαθήο 

«άθεζαλ επνρή». Τπήξμε κέινο ηεο ΒΔΒΏ, ηεο Βηαηξίαο Θεαηξηθψλ πγγξαθέσλ, ηεο Έλσζεο Θεαηξηθψλ 

Κξηηηθψλ θαη ηνπ Βιιεληθνχ Κέληξνπ ζεάηξνπ 

 ΝΗΚΟ ΣΗΦΟΡΟ 

Νίθνο Σζηθφξνο (1909-1970) 

Ο Νίθνο Σζηθφξνο, έλαο απφ ηνπο πην εμαίξεηνπο δεκνζηνγξάθνπο, ζεαηξηθνχο ζπγγξαθείο,  ζελαξηνγξάθνπο 

αιιά θαη ζθελνζέηεο γελλήζεθε ζηελ Ώιεμάλξεηα απφ εχπνξνπο γνλείο θαη δπν ρξφληα αξγφηεξα ε νηθνγέλεηα 

εγθαηαζηάζεθε κφληκα ζηελ Ώζήλα. Ώπφ ηα έληεθά ηνπ ρξφληα ν Νίθνο Σζηθφξνο άξρηζε λα αζρνιείηαη 

καλησδψο κε ην γξάςηκν, ελψ ηελ πξψηε ηνπ επηζεψξεζε ηελ έγξαςε ην 1928 γηα έλα ζεξηλφ ζέαηξν ζηε 

Φξεαηίδα. Δ πξψηε ηνπ απηή πξνζπάζεηα απέηπρε αιιά ν Νίθνο δελ απνγνεηεχηεθε. Ώθνχ πήξε ην πηπρίν ηεο 

Ννκηθήο, εξγάζηεθε γηα δπν ρξφληα ζην Βιεγθηηθφ πλέδξην θαη ζηε ζπλέρεηα παξαηηήζεθε γηα λα κπαξθάξεη 

ζηα θαξάβηα. 
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Χο ην 1939 άιιαδε ζπλέρεηα επάγγεικα, αιιά ζπλέρηδε λα γξάθεη δεκνζηεχνληαο θείκελά ηνπ ζε δηάθνξα 

έληππα. Δ πξψηε κεγάιε ηνπ επηηπρία ήξζε ην 1944 φηαλ ν ζίαζνο ηνπ Αεκήηξεο Υνξλ θαη ηεο Μαίξεο Ώξψλε 

απνθάζηζε λα αλεβάζεη ζην ζέαηξν Ώθξνπφι ην ζεαηξηθφ έξγν ηνπ Σζηθφξνπ «Δ πηλαθνζήθε ησλ ειηζίσλ». 

Σέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα, ηελ πεξίνδν 1948-49 έθαλε θαη ηελ πξψηε ηνπ ηαηλία, ε νπνία πξνβιήζεθε κε ηνλ 

ηίηιν «Σειεπηαία απνζηνιή», ζε ζελάξην θαη ζθελνζεζία δηθή ηνπ. 

 

Σα επφκελα ρξφληα ζπλεξγάζηεθε κε δηάθνξε εθεκεξίδεο (Φηιειεχζεξνο, ΐήκα, Βιεχζεξνο Κφζκνο) θαη 

πεξηνδηθά (Σξαζη, Ρνκάληζν, Σαρπδξφκνο, Πάλζενλ), ελψ έγξαςε πάλσ απφ 40 ζεαηξηθά έξγα θαη πεξηζζφηεξα 

απφ 80 ζελάξηα. Κάπνηα απηά ηα έγξαςε κφλνο ηνπ θαη άιια ζε ζπλεξγαζία, θπξίσο κε ηνλ Πνιχβην 

ΐαζηιεηάδε (κε ηνλ νπνίν δεκηνχξγεζαλ έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά δίδπκα ζεαηξηθψλ ζπγγξαθέσλ). 

 

Παξάιιεια έγξαςε θαη πνιιά βηβιία: 

 

    Βιιεληθή Μπζνινγία 

    ηαπξνθνξίεο 

    Βκείο θαη νη Φξάγθνη 

    Σα ξεκάιηα ήξσεο 

    Εζηνξία ηεο Ώγγιίαο 

    ΐηβιηθά ρακφγεια 

    Σα παηδηά ηεο πηάηζαο 

    Παξακχζηα πίζσ απφ ηα θάγθεια 

    Σα παιηφπαηδα ηα αηίζαζα, θ.ά. 

    Ώπφ ηηο γλσζηφηεξεο θαη ηδηαίηεξα δεκνθηιείο ηαηλίεο ηνπ Σζηθφξνπ είλαη: 

    «Ο Κιέαξρνο, ε Μαξίλα θαη ν θνληφο» 

    «Σν θνξντδάθη ηεο δεπνηλίδνο» 

    «Δ σξαία ησλ Ώζελψλ» 

    «Ο ζεζαπξφο ηνπ καθαξίηε» 

    «Έια ζην ζείν» 

    «Δ θπξία ηνπ θπξίνπ» 

    «Ώρ! Ώπηή ε γπλαίθα κνπ» 
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    «Ώγάπε κνπ παιηφγξηα», θ.α 

    Σν θείκελν είλαη απφ ηελ ΚΟΤΨΝΣΏ ΏΡΣ 

 

Παζαιάξεο Υξήζηνο 

 Αεκνζηνγξάθνο, ζθελνζέηεο, κεηαθξαζηήο θαη θξηηηθφο, ν Μάξηνο Πισξίηεο πνπ ην πξαγκαηηθφ ηνπ φλνκα  

είλαη Μάξηνο Παπαδφπνπινο, απνηειεζε εσο ζήκεξα έλα απφ ηα θνξπθαία νλφκαηα ηεο δεκφζηαο θαη ηεο 

πλεπκαηηθήο καο δσήο, θη ε πνιχπιεπξε δξάζε ηνπ ηνλ θέξλεη ρξφληα ηψξα ζην πξνζθήλην ηεο δεκνζηφηεηαο.
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Δπίινγνο  

πκπεξαζκαηηθά, κε θίλεηξν απηή ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία γλσξίζακε νξηζκέλνπο Έιιελεο 

πνπ πξσηαγσλίζηεζαλ ζην πνιηηηθφ, θαιιηηερληθφ, αλζξσπηζηηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ 

πξνζθήλην. Ήξζακε ζε επαθή κε ηελ θνπιηνχξα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ πξνγφλσλ καο θαη , 

αλακθηζβήηεηα , εκπλεπζηήθακε απφ απηνχο! Πξφθεηηαη γηα κηα πνιχηηκε εξγαζία απ‘ ηελ 

νπνία ν θαζέλαο είλαη βέβαην πσο απνθφκηζε θάηη! Δ εξεπλεηηθή εξγαζία πξέπεη λα 

ζπλερίζεη λα ζηέθεηαη σο έλαο νδνδείθηεο πξνο φινπο ηνπο λένπο , πνπ ελ ηέιεη ζα 

απνηειέζνπλ ηηο θαη‘ εμνρήλ παξαγσγηθέο θαη πλεπκαηηθέο δπλάκεηο ηεο Βιιάδαο κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ αλέιημε ηεο! Δ ζπλαλαζηξνθή θαη ε πξνζέγγηζε κε ηηο ¨εκβιεκαηηθέο 

κνξθέο¨ είλαη ζίγνπξν πσο ζα ζπκβάιιεη ζην παξαπάλσ ζηφρν. Θα ήηαλ ,σζηφζν, παξάιεηςε 

λα κελ γίλεη νπδεκία αλαθνξά γηα ην γεγνλφο πσο ράξεο απηή ηελ εξγαζία , ηελ πιένλ 

αλαβαζκηζκέλε εθπαίδεπζε , γλσξίζακε πνιιά λέα πξάγκαηα , ςάρλνληαο γηα απηά! 

Άιισζηε , ζήκεξα, ε γλψζε είλαη δχλακε θαη έλα ηέηνην κάζεκα είλαη βέβαην πσο καο ηελ 

παξείρε απιφρεξα! 
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