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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ…    EDITORIAL 

     

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:  

ΚΑΝΤΙΤΖΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ,  

μαθητής του Δ1ΕΠΑ.Λ. 

 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:  

ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΕΦΗ, μαθήτρια του Δ2 

ΕΠΑ.Λ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΣΑ,  

μαθήτρια του Δ2 ΕΠΑ.Λ. 

ΠΙΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ,  

μαθητές του Γ1 ΕΠΑ.Λ. 

ΔΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, 

ΚΩΤΣΙΑ ΕΛΕΝΗ, 

μαθητές του Δ΄Τ.Ε.Ε. 

ΤΣΙΛΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ,,  

μαθήτρια του Γ΄Τ.Ε.Ε. 
και γινόμαστε περισσότεροι……. 

 

       Σ’ αυτό το τεύχος , με αφορμή 

το νέο έτος, τα παιδιά αποφάσισαν 

να κοιτάξουν πίσω σε σημαντικές 

επετείους, όπως τα 70 χρόνια από 

το τέλος της γερμανικής κατοχής 

στην Ελλάδα και  τα 400 χρόνια 

από τον θανάτου του Ελ Γκρέκο, 

μαθαίνοντας έτσι για  σημαντικά 

πρόσωπα και γεγονότα της 

ιστορίας.  

    Σας προσκαλούμε λοιπόν  σε ένα 

συναρπαστικό ταξίδι  στο χρόνο, 

γιατί μέσα από το παρελθόν ζούμε 

καλύτερα στο παρόν και 

αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις 

του μέλλοντος.  

 

 

 

 

                 Η Διευθύντρια  

Άννα Κωστοπούλου 

 

 

 

 

 

 …ΚΑΙ ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ 
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Σελ. 4-5      Ολυμπιακοί αγώνες 
Σελ. 6-7      Euro 2004 
Σελ. 8-9      Μ. Χατζηδάκης   
Σελ.10-11   Μ. Μερκούρη 
Σελ 12-13   Η εισβολή στην Κύπρο 
Σελ.14-15   Το τέλος της Κατοχής 
Σελ.16        Το πρώτο βραβείο Όσκαρ  
Σελ.17-23   Α’ Παγκόσμιος πόλεμος    
Σελ.24        Η Φιλική Εταιρεία 
Σελ.25-28  Δομήνικος Θεοτοκόπουλος 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

Θεοδοσιάδου Κωνσταντινιά 

Αδαμίδου Ουρανία 

Κουτσογιάννη Ελένη 
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Ξέρουμε  

μόλις  κάνατε αυτό… 

 

 

αλλά σκεφτήκαμε να γυρίσουμε λίγο πίσω στο χρόνο …  

 

 

Πάμε μαζί ;  
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10 χρόνια πριν... 

 

 

Η Αθήνα  επιλέχθηκε να διοργανώσει για δεύτερη 
φορά (μετά το 1896) Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004  στην ψηφοφορία που 
διεξήχθη στις 5 Σεπτεμβρίου 1997 στη Λοζάνη. Με την ψυχή στο στόμα   
έγιναν οι Ολυμπιακοί της Αθήνας (13-29 Αυγούστου). Κολακευτικά σχόλια 
απέσπασαν οι τελετές έναρξης 
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και λήξης.  

 

 

  Μασκότ των αγώνων, ο Φοίβος και η 
Αθηνά,  αρχαίες κούκλες, που εκτός από τις 
λατρευτικές τους χρήσεις ήταν επίσης και 
παιχνίδια.  

  
 Από τους 264 αθλητές από 14 χώρες το 1896, η Αθήνα φιλοξένησε 
10.625 αθλητές (6.296 άνδρες και 4.329 γυναίκες) από 201 χώρες. Το 
αγώνισμα της σφαιροβολίας δεν έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά στην 
Αρχαία Ολυμπία.  
 Η χώρα μας πανηγύρισε 6 χρυσά (Φανή Χαλκιά στα 400 μ. μετ’ 
εμποδίων, Αθανασία Τσουμελέκα στο βάδην, Θωμάς Μπίμης και Νίκος 
Συρανίδης στις καταδύσεις, Ηλίας Ηλιάδης στο τζούντο, Σοφία Μπεκατώρου 
και Αιμιλία Τσουλφά στην ιστιοπλοΐα), 6 ασημένια (Αναστασία Κελεσίδου στη 
δισκοβολία, Παρασκευή Δεβετζή στο τριπλούν, Νίκος Κακλαμανάκης στην 
ιστιοσανίδα, η ομάδα υδατοσφαίρισης των γυναικών, Αλέξανδρος Νικολαΐδης 
και Έλλη Μυστακίδου στο τάε κβο ντο) και 4 ασημένια (Μιρέλα Μανιάνι στον 
ακοντισμό, Πύρρος Δήμας στην άρση βαρών, Βασίλης Πολύμερος και Νίκος 
Σκιαθίτης στην κωπηλασία και Αρτιόμ Κιουρεγκιάν στην ελληνορωμαϊκή 
πάλη). 
 Μορφή των αγώνων, ο αμερικανός κολυμβητής Μάικ Φέλπς με 8 
μετάλλια (6 χρυσά και 2 αργυρά). Ξεχώρισαν, ακόμη, η Γερμανίδα Μπριγκίτε 
Φίσερ στο κανόε/καγιάκ, η οποία κατέκτησε ένα χρυσό και ένα αργυρό, αλλά 
έγινε η πρώτη γυναίκα που κερδίζει χρυσό μετάλλιο σε έξι διαφορετικούς 
Ολυμπιακούς Αγώνες και ο Μαροκινός, Χισάμ Ελ Γκερούζ με δύο χρυσά στα 
1.500 μ. και 5.000 μ. 
 

ΠΗΓΗ: http://www.sansimera.gr/articles/545/111#ixzz2t39YgJPQ 
          

       Ναλμπάντης Ανέστης, Γ ΕΠΑΛ 

 

http://www.sansimera.gr/articles/545/111#ixzz2t39YgJPQ
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Euro 2004 

 

 

 

 

 Το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 2004, ή αλλιώς Euro 2004, 
διεξήχθη στα γήπεδα της Πορτογαλίας από τις 12 Ιουνίου ως τις 4 Ιουλίου 
2004. Πήραν μέρος 16 εθνικές ομάδες. Απ' αυτές η Πορτογαλία προκρίθηκε 
αυτόματα ως διοργανώτρια χώρα ενώ οι υπόλοιπες 15 πέρασαν από μια 
προκριματική φάση στην οποία μετείχαν 50 ομάδες. 
 Το τρόπαιο κατέκτησε η Ελλάδα, ενάντια σε όλα τα προγνωστικά. 
Μετείχε μόλις για δεύτερη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 
(μετά το 1980) και ήταν ένα από τα αουτσάιντερ του τουρνουά. Έκανε την 
πρώτη έκπληξη στην πρεμιέρα, νικώντας με σκορ 2-1 τη διοργανώτρια 
Πορτογαλία. Στη συνέχεια υπό την καθοδήγηση του Ότο Ρεχάγκελ και με 
όπλο την πολύ καλή άμυνα προκρίθηκε στα προημιτελικά, απέκλεισε 
διαδοχικά τη Γαλλία και τη Τσεχία και έφτασε στον τελικό της 4ης Ιουλίου. Εκεί 
συνάντησε πάλι την Πορτογαλία και την κέρδισε για δεύτερη φορά με 1-0 και 
σκόρερ τον Άγγελο  Χαριστέα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%84%CE%BF_%CE%A1%CE%B5%CF%87%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%B1%CF%82
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."Σήκωσέ το, το τιμημένο, δεν μπορώ να περιμένω",         

  
 

ακουγόταν από τα χείλη εκατομμυρίων ελλήνων και τα παιδιά μας δεν μας 
χάλασαν το χατίρι. Οι Πορτογάλοι μάταια ήλπιζαν ότι θα σήκωναν την κούπα 
μέσα στο σπίτι τους. Η παρέα του Ζαγοράκη ήταν αποφασισμένη να τους 
χαλάσει τα σχέδια. Δράστες αυτή τη φορά οι "Αγγελοι της Ελλάδας". Ο 
Μπασινάς εκτέλεσε το κόρνερ στο 57`, ο Χαριστέας νίκησε όλη την 
πορτογαλική άμυνα στον αέρα και το "χρυσό" 1-0 μάς έστειλε στον 7ο 
ουρανό...  
 

 

  

 

Διαβάστε περισσότερα: http://www.sport.gr  

        Σιδερά Στέλλα, Γο 

http://www.sport.gr/


8 
 

20 χρόνια πριν... 

         έφυγαν 

 
 

Μάνος Χατζηδάκης   

1925 – 1994  
 Μοναδικός, ιδιοφυής και αεικίνητος, ο Μάνος Χατζιδάκις «έφυγε» από 
κοντά μας στις 15 Ιουνίου 1994. 
 

 

 Η μεγαλύτερη μουσική ιδιοφυΐα της 
Ελλάδας, ο Μάνος Χατζιδάκις, γεννήθηκε στις 
23 Οκτωβρίου του 1925 στην Ξάνθη, γιος του 
δικηγόρου Γεωργίου Χατζιδάκι και της Αλίκη 
Αρβανιτίδου. Μετά τον χωρισμό των γονιών του, 
το 1932, ο Μάνος Χατζιδάκις με τη μητέρα του 
και την αδελφή του εγκαθίστανται οριστικά στην 
Αθήνα.  
 Η μουσική του εκπαίδευση ξεκινά σε 
ηλικία τεσσάρων ετών και περιλαμβάνει 
μαθήματα πιάνου από την αρμενικής καταγωγής 

πιανίστρια Αλτουνιάν. Παράλληλα, εξασκείται στο βιολί και το ακορντεόν. 
 Στα δύσκολα χρόνια της κατοχής και της απελευθέρωσης, ο Μάνος 
Χατζιδάκις εργάζεται ως φορτοεκφορτωτής στο λιμάνι του Πειραιά, 
παγοπώλης στο εργοστάσιο του Φιξ, υπάλληλος σε φωτογραφείο, βοηθός 
νοσοκόμος στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Συγχρόνως αρχίζει ανώτερα 
θεωρητικά μαθήματα μουσικής με τον Μενέλαο Παλλάντιο, και σπουδές 
Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τις οποίες ποτέ δεν ολοκλήρωσε. Την 
ίδια περίοδο συνδέεται με άλλους καλλιτέχνες και διανοούμενους, μεταξύ των 
οποίων ο Νίκος Γκάτσος, οι ποιητές Γιώργος Σεφέρης, Οδυσσέας Ελύτης, 
Άγγελος Σικελιανός και ο ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης. 
 Η πρώτη του εμφάνιση ως συνθέτη γίνεται το 1944 με τον «Τελευταίο 
Ασπροκόρακα» του Αλέξη Σολωμού στο Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κουν. 
Η συνεργασία του με το Θέατρο Τέχνης θα διαρκέσει 15 χρόνια, με μουσικές 
για παραστάσεις όπως: «Γυάλινος Κόσμος» (1946), «Αντιγόνη» (1947), 
«Ματωμένος Γάμος» (1948), «Λεωφορείον ο Πόθος» (1948), «Ο θάνατος του 
Εμποράκου» (1949) κ.ά.  
 Το 1946 καταγράφεται και η πρώτη του εργασία για τον 
κινηματογράφο, στην ταινία Αδούλωτοι Σκλάβοι και στα επόμενα χρόνια 
συνθέτει μουσική για πολλές ελληνικές ή ξένες ταινίες. Ειδικά για τη μουσική 
της ταινίας Το ποτάμι (1959) θα κερδίσει το μουσικό βραβείο του Φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης 
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 Το 1960 κερδίζει το βραβείο Όσκαρ για το 
τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά» από την ταινία 
του Ζιλ Ντασέν «Ποτέ την Κυριακή», τραγούδι το 
οποίο θα συμπεριληφθεί στα δέκα εμπορικότερα 
του 20ού αιώνα.  
 
 
 

 Την περίοδο 1963-1966 διευθύνει την «Πειραματική Ορχήστρα 
Αθηνών» -της οποίας είναι και ιδρυτής.  
 Το 1966 ο Μάνος Χατζιδάκις επισκέπτεται την Αμερική προκειμένου να 
ανεβάσει στο Broadway με τον Ζυλ Ντασέν και τη Μελίνα Μερκούρη τη 
θεατρική διασκευή του «Ποτέ την Κυριακή» με τον τίτλο Illya Darling. Κατά την 
παραμονή του στην Αμερική έρχεται σε επαφή με την ποπ και ροκ 
αμερικανική μουσική σκηνή, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα την 
ηχογράφηση του κύκλου τραγουδιών Reflections ενώ ηχογραφεί και Το 
Χαμόγελο της Τζοκόντας, ένα από τα περισσότερο γνωστά έργα του. 
 Το 1972, επιστρέφει στην Αθήνα και τον επόμενο χρόνο ιδρύει το 
μουσικό καφεθέατρο «Πολύτροπο 
 Με το πέρας της στρατιωτικής δικτατορίας διορίζεται «Αναπληρωτής 
Γενικός Διευθυντής» της Λυρικής Σκηνής ( 1975 – 1977) ενώ την περίοδο 
1975 – 1982 αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή της Κρατικής Ορχήστρας 
καθώς και Διευθυντή του κρατικού ραδιοσταθμού Τρίτο Πρόγραμμα. 
 Η παρουσία του στο Τρίτο Πρόγραμμα αποτελεί μέχρι σήμερα σημείο 
αναφοράς και ίσως την ποιοτικότερη περίοδο του ραδιοσταθμού. 
 Στα τέλη του 1989 ο Χατζιδάκις ιδρύει την «Ορχήστρα των Χρωμάτων» 
με σκοπό να παρουσιάσει έργα που συνήθως δεν καλύπτονται από τις 
συμβατικές συμφωνικές ορχήστρες. Ο ίδιος ο Χατζιδάκις διηύθυνε την 
ορχήστρα μέχρι το τέλος της ζωής του δίνοντας συνολικά είκοσι συναυλίες και 
δώδεκα ρεσιτάλ ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου. 
 Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων ο Μάνος Χατζιδάκις ήταν 
διαρκώς παρών στην ελληνική δισκογραφία, με δεκάδες δίσκους που 
θεωρούνται πια κλασικοί: Ο Κύκλος με την Κιμωλία (1956), Παραμύθι χωρίς 
Όνομα (1959), Πασχαλιές μέσα απ' τη νεκρή γη (1961), Δεκαπέντε Εσπερινοί 
(1964), Μυθολογία (1965), Καπετάν Μιχάλης (1966), Τα Λειτουργικά (1971), 
Αθανασία (1975), Τα Παράλογα (1976), Σκοτεινή Μητέρα (1985), Τα 
Τραγούδια της Αμαρτίας (1992) κ.ά. 
 
 

ΠΗΓΕΣ: http://www.sansimera.gr/biographies/147#ixzz2uk9BscZV 
               http://www.newsbomb.gr/politismos/story/317365/ 

  

 

 

      Μπαλαμπανίδης Ραφαήλ,Δο   

 

 

http://www.sansimera.gr/biographies/147#ixzz2uk9BscZV
http://www.newsbomb.gr/politismos/story/317365/
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Μελίνα Μερκούρη 
1920 – 1994 

 

 

 Η Μελίνα Μερκούρη υπήρξε η πλέον διάσημη και προβεβλημένη 
προσωπικότητα της Ελλάδας. Πορτραίτα της γυρίστηκαν από τηλεοπτικούς 
σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο, τιμήθηκε με μετάλλια και διακρίσεις από 
πολλούς αρχηγούς κρατών, πανεπιστήμια, διεθνείς οργανισμούς (Unesco 
κ.α), οργανώσεις, αλλά και από δήμους ολόκληρης της χώρας για την κοινά 
παραδεκτή προσφορά της στην τέχνη, στον πολιτισμό, στο κοινωνικό σύνολο. 
Το άστρο της Μελίνας έσβησε στις 6 Μαρτίου του 1994. 
 
 Η Μελίνα Μερκούρη (Μαρία Αμαλία Μερκούρη) γεννήθηκε στις 18 
Οκτωβρίου του 1920. Ήταν η αγαπημένη εγγονή του δημάρχου Αθηναίων 
Σπύρου Μερκούρη και κόρη του βουλευτή της ΕΔΑ και υπουργού Σταμάτη 
Μερκούρη. 
 Σπούδασε θέατρο στη Δραματική Σχολή του Εθνικού (1943-46) και το 
1945 ερμηνεύει τον πρώτο της πρωταγωνιστικό ρόλο, το ρόλο της Λαβίνια 
στο έργο του Ευγένιου Ο’ Νηλ «Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα». Ως 
πρωταγωνίστρια καθιερώθηκε το 1949 με το ρόλο της Μπλανς από το έργο 
του Τένεσι Ουίλιαμς «Λεωφορείον ο Πόθος». Ακολουθεί μια περίοδος που ζει 
στο Παρίσι. Το 1953 παίρνει το έπαθλο «Μαρίκα Κοτοπούλη». Δύο χρόνια 
μετά επιστρέφει στην Ελλάδα.   Η πρώτη κινηματογραφική δουλειά της ήταν 
η ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη 
«Στέλλα» (1955). Με το ρόλο, όμως, 
της Ίλια στην ταινία «Ποτέ την Κυριακή» 
(1960) η Μελίνα Μερκούρη απέκτησε 
πλέον διεθνή φήμη. Για την ερμηνεία 
της στην ταινία αυτή θα πάρει στις 
Κάνες το βραβείο γυναικείας ερμηνείας 
(εξ’ ίσου με την Ζαν Μορό για το 
Moderato Cantabile) (1960). Η ταινία 
είναι υποψήφια για πέντε Όσκαρ 
(σκηνοθεσίας, σεναρίου - Ζύλ Ντασσέν, 
πρώτου γυναικείου ρόλου - Μελίνα Μερκούρη, κοστουμιών για ασπρόμαυρη 
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ταινία - Ντένη Βαχλιώτη, τραγουδιού - Μάνος Χατζιδάκις, που παίρνει το 
βραβείο). Η διεθνής αναγνώριση είναι πλέον γεγονός. 
  Η Μελίνα θα ανοίξει τα φτερά της το 1967 για το Μπρόντγουεϊ της 
Νέας Υόρκης, για να παίξει στο «Ίλια Ντάρλινγκ» με τον Ζυλ Ντασσέν, σύζυγό 
της από την προηγούμενη χρονιά, στο πλευρό της. Τα μεσάνυχτα της 21ης 
Απριλίου, ο Μάνος Χατζιδάκις τηλεφωνεί σε κείνη και στον Ζυλ για να τους πει 
ότι στην Ελλάδα έγινε στρατιωτικό πραξικόπημα. Η Μελίνα Μερκούρη πάλεψε 
σκληρά για την ανατροπή της χούντας από το εξωτερικό όπου βρισκόταν. 
Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας γύρισε στην Ελλάδα και 
πολιτεύτηκε. Εκλέχθηκε με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 1981 και ανέλαβε καθήκοντα 
υπουργού Πολιτισμού, αξίωμα που διατήρησε ως το τέλος της πρώτης 
οκταετίας των κυβερνήσεων Παπανδρέου. 
 

 Όραμά της ήταν μέχρι το 
θάνατό της η επιστροφή των 
μαρμάρων του Παρθενώνα από το 
Βρετανικό Μουσείο. Η ιδέα της 
επιστροφής των Μαρμάρων της 
γεννήθηκε κατά τη δεκαετία του ΄60, 
όταν, στα γυρίσματα της ταινίας 
«Φαίδρα», οι Βρετανοί ζήτησαν 
πληρωμή για να αφήσουν το ελληνικό 
συνεργείο να κινηματογραφήσει τα 
γλυπτά. Έθεσε το θέμα επίσημα για 

πρώτη φορά ως Υπουργός Πολιτισμού τον Ιούλιο του 1982 στο Μεξικό, στη 
Διεθνή Διάσκεψη Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO και δεν σταμάτησε να 
αγωνίζεται γι’ αυτό μέχρι το θάνατό της. «Πρέπει να καταλάβετε τι σημαίνουν 
τα Μάρμαρα του Παρθενώνα για μας», έλεγε. «Είναι το καμάρι μας. Είναι οι 
θυσίες μας. Είναι το υπέρτατο σύμβολο ευγένειας. Είναι φόρος τιμής στη 
δημοκρατική φιλοσοφία. Είναι η φιλοδοξία και το όνομά μας. Είναι η ουσία της 
ελληνικότητάς μας». Και « Αν με ρωτήσετε εάν θα ζω όταν τα Μάρμαρα του 
Παρθενώνα επιστρέψουν στην Ελλάδα, σας λέω πως ναι, θα ζω. Αλλά κι αν 
ακόμη δεν ζω πια ,θα ξαναγεννηθώ». 
  Δημιούργησε τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα για να έρθει το θέατρο 
στην επαρχία, ενώ δική της έμπνευση ήταν και η δημιουργία του θεσμού της 
«Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης». 
 
 
  

ΠΗΓΕΣ: http://www.sansimera.gr/biographies/11#ixzz2v1jXPoWc 
     http://www.sansimera.gr/multimedia/293 

     http://www.sansimera.gr/articles/371#ixzz2tT7FqO7R 

     http://www.melinamercourifoundation.org.gr  

 

 

        Κώτσια Ελένη, Δο 

 

 

http://www.sansimera.gr/biographies/11#ixzz2v1jXPoWc
http://www.sansimera.gr/multimedia/293
http://www.sansimera.gr/articles/371#ixzz2tT7FqO7R
http://www.melinamercourifoundation.org.gr/
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40 χρόνια πριν... 

Η εισβολή στην Κύπρο 

 Το 1967, την εξουσία στην Ελλάδα κατέλαβε μία στρατιωτική 
δικτατορία. Οι σχέσεις μεταξύ αυτού του καθεστώτος και του προέδρου της  
Κύπρου Μακάριου ήταν τεταμένες εξαρχής, και με τον καιρό εντάθηκαν. 
  Στις 15 Ιουλίου 1974, η ελληνική δικτατορία και οι Ελληνοκύπριοι 
συνεργάτες της πραγματοποίησαν πραξικόπημα ενάντια στον δημοκρατικά 
εκλεγμένο πρόεδρο της Κύπρου. Χρησιμοποιώντας αυτή την πράξη ως 
πρόσχημα, η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο πέντε ημέρες αργότερα.  
 

 
Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία «Αττίλας» ξεκίνησε την αυγή της 20ης 

Ιουλίου 1974, με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. 

 

  Σε μια εισβολή δύο φάσεων, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και παρά τις 

εκκλήσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ  και τη γρήγορη 

αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης στο νησί, η Τουρκία κατέλαβε το 36,2 

τοις εκατό της εδαφικής επικράτειας της Δημοκρατίας και εκτόπισε βίαια 

περίπου 180.000 Ελληνοκυπρίους από τις εστίες τους. Άλλοι 20.000 

Ελληνοκύπριοι, οι οποίοι παρέμειναν στις κατεχόμενες περιοχές, 

εξαναγκάστηκαν κι αυτοί τελικά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να 

αναζητήσουν καταφύγιο στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές όπου 
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επικρατούσαν συνθήκες ασφάλειας. Μέχρι το 2008 λιγότεροι από 500 

εγκλωβισμένοι Ελληνοκύπριοι παρέμεναν στις κατεχόμενες περιοχές. 

 

 Η Τουρκία μέχρι και σήμερα στερεί από τους εκτοπισμένους 

Ελληνοκυπρίους το δικαίωμα να επιστρέψουν στα σπίτια και τις περιουσίες 

τους. Το γεγονός αυτό έχει δώσει αφορμή για προσφυγές στο Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο έχει εκδώσει σημαντικές 

αποφάσεις για τις παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης από την πλευρά 

της Τουρκίας.  

 Πέραν της οικονομικής καταστροφής από την εισβολή και τη βίαιη 

μετακίνηση πληθυσμού, περισσότερα από 3.000 άτομα σκοτώθηκαν, ενώ 

περίπου 1.400 Ελληνοκύπριοι παραμένουν αγνοούμενοι.  

 

 

 
 

 

 

 

ΠΗΓΕΣ  :http://www.moi.gov.cy 

             http://www.sansimera.gr/articles/649 

 

 

       Κουκούλη Πασχαλία, Εο 

http://www.moi.gov.cy/
http://www.sansimera.gr/articles/649
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70 χρόνια πριν... 

 

Το τέλος της κατοχής 

 12 Οκτωβρίου 1944. Ήταν ένα ηλιόλουστο πρωινό Πέμπτης, όταν οι 
καμπάνες των εκκλησιών άρχισαν να χτυπούν χαρμόσυνα, καλώντας τους 
Αθηναίους να ξεχυθούν στους δρόμους και να πανηγυρίσουν το τέλος της 
γερμανικής κατοχής. Όλο το βράδυ, μικρές φάλαγγες γερμανικών 
αυτοκινήτων ξεκινούσαν προς το Βορρά και στις 6:30 το πρωί άρχισε η 
αποχώρηση του κυρίως σώματος.  

 

 . Ο τελευταίος Γερμανός 
στρατιώτης εγκαταλείπει την Ακρόπολη στις 12 Οκτωβρίου 1944 

Το μόνο που απέμενε ήταν η υποστολή της ναζιστικής σημαίας από τον Ιερό 
Βράχο της Ακρόπολης. Ένας στρατιώτης κατέβασε τη σβάστικα χωρίς καμία 
επισημότητα στις 9:15, σημαίνοντας το τέλος της κατοχής που διήρκεσε 1.625 
μέρες και την αρχή ενός τρελού πανηγυριού στους δρόμους της Αθήνας. 

 Χιλιάδες κόσμου με τη γαλανόλευκη στα χέρια αλληλοασπάζονταν, 
αναφωνώντας «Χριστός Ανέστη», παιδιά σκαρφάλωναν στις οροφές των 
τραμ, ενώ απ' άκρη σ' άκρη αντηχούσε ο Εθνικός Ύμνος.  
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 Όλα είχαν αρχίσει στις 27 Απριλίου 1941 όταν οι Γερμανοί έμπαιναν σε 
μια σχεδόν άδεια Αθήνα, αφού οι κάτοικοι έμειναν πεισματικά κλεισμένοι στα 
σπίτια τους. Η ύψωση της ναζιστικής σβάστικας στην Ακρόπολη 
σηματοδότησε την αρχή της γερμανικής κατοχής. Με την πτώση της Κρήτης 
στα τέλη του Μαΐου, σημειώθηκε η ολοκληρωτική κατάληψη της χώρας από 
τους Γερμανούς, που επέβαλαν τη "Nέα Tάξη", που σήμανε τη συσσώρευση 
εξαιρετικών δεινών και δοκιμασιών για τον ελληνικό λαό. Η Ελλάδα ήταν  σε 
τριπλή κατοχή, αφού μοιράστηκε ανάμεσα στους Γερμανούς και τους 
συμμάχους τους, Ιταλούς και Βουλγάρους.  
 Η  κατάσταση ήταν  απελπιστική: οικονομική καταστροφή, θανάσιμη 
πείνα,  καταστροφή της κάθε λογής υποδομής (συγκοινωνίες, κτίσματα),  
απάλειψη κάθε ίχνους ελευθερίας, τρομοκρατία, φυλακίσεις,  εκτελέσεις και 
εκτοπίσεις συνέθεσαν την εικόνα  της ναζιστικής νέας τάξης πραγμάτων, 
προκαλώντας την αντίσταση του ελληνικού λαού. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο 
συνολικός φόρος αίματος του ελληνικού λαού στην περίοδο της Κατοχής τόσο 
από την πείνα και τις ποικίλες κακουχίες όσο και στο βωμό του 
απελευθερωτικού αγώνα συνολικά ξεπέρασε, αναλογικά προς τον πληθυσμό 
της χώρας, τον αντίστοιχο κάθε άλλου λαού της κατεχόμενης Ευρώπης. 
 

 

ΠΗΓΗ: http://www.ime.gr 

             http://www.sansimera.gr/articles/13 

            http://www.sansimera.gr/articles/13#ixzz2vM61frfz 

 

       Τσίλιου Θεοδώρα, Γο 

 

 

 

http://www.ime.gr/
http://www.sansimera.gr/articles/13
http://www.sansimera.gr/articles/13#ixzz2vM61frfz
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Το πρώτο βραβείο Όσκαρ 

 

 Στις 2 Μαρτίου του 1944, η 16η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ 

πραγματοποιήθηκε στο Κινέζικο Θέατρο Grauman, στο Λος Άντζελες, αν και    μέχρι 

τότε τα Όσκαρ διοργανώνονταν σε εστιατόρια ξενοδοχείων. Επειδή όμως είχαν   

μοιράσει προσκλήσεις σε στρατιώτες και νοσοκόμες που υπηρετούσαν στο δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο, για να επιβραβεύσουν τις προσπάθειές τους, συγκεντρώθηκε 

τόσο μεγάλο πλήθος που δεν μπορούσε να χωρέσει σε ένα εστιατόριο και τους 

μετέφεραν στο Θέατρο. Εκεί η Κατίνα Παξινού παρέλαβε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου 

Ρόλου, για την αμερικανική ταινία «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα», που ήταν 

μεταφορά του λογοτεχνικού έργου του Χέμινγουεϊ. Η Ελληνίδα ηθοποιός είχε 

υποδυθεί την Ισπανίδα Πιλάρ  και η υπόθεση εξελισσόταν στον ισπανικό εμφύλιο...  

  

 Ήταν η πρώτη φορά που απονεμήθηκε το 

συγκεκριμένο Όσκαρ σε μη Αμερικάνο ηθοποιό και 

το πρώτο βραβείο της Ακαδημίας που έλαβε 

Έλληνας καλλιτέχνης. Η μεγάλη ηθοποιός αφιέρωσε 

το βραβείο στους συνεργάτες της και στην πατρίδα 

της, που βρισκόταν υπό καθεστώς κατοχής....  

 

 

 

ΠΗΓΗ : www.mixanitouxronou.gr/1944-i-katina-paxinou-kerdizi-to-oskar-tin-proti-chronia-

pou-i-teleti-den-egine-se-estiatorio/ 

 

       Παπαδοπούλου Έλσα, Δ’ ΕΠΑΛ 

 

http://www.mixanitouxronou.gr/1944-i-katina-paxinou-kerdizi-to-oskar-tin-proti-chronia-pou-i-teleti-den-egine-se-estiatorio/
http://www.mixanitouxronou.gr/1944-i-katina-paxinou-kerdizi-to-oskar-tin-proti-chronia-pou-i-teleti-den-egine-se-estiatorio/
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100 χρόνια πριν... 

 Ο Α   Παγκόσμιος Πόλεμος: «Ο 

Μεγάλος Πόλεμος» (1914–1918) 

   
 
 Ο Α   Παγκόσμιος Πόλεμος (1914–1918) ήταν ο πιο μεγάλος και 
καταστροφικός πόλεμος μέχρι τότε. Γι’ αυτό και ονομάστηκε  «Μεγάλος 
Πόλεμος». Αντίπαλοι ήταν από τη μια οι δυνάμεις της  Αντάντ και από την 
άλλη οι Κεντρικές Δυνάμεις. Τα κύρια πολεμικά μέτωπα βρίσκονταν στην 
Ευρώπη, αλλά ο πόλεμος εξαπλώθηκε και στον υπόλοιπο κόσμο όταν πήραν 
μέρος σ’ αυτόν οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και άλλες χώρες. Λίγα ευρωπαϊκά κράτη 
έμειναν ουδέτερα.  
 Στον πόλεμο στην Ευρώπη σκοτώθηκαν περίπου 8,5 εκατομμύρια 
άνθρωποι και άλλα 21 εκατομμύρια τραυματίστηκαν. 
 Οι αιτίες που οδήγησαν στον Α   Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν πολλές:  

 από τα τέλη του 19ου αιώνα οι ευρωπαϊκές Μεγάλες Δυνάμεις 
ανταγωνίζονται μεταξύ τους ποια θα γίνει πιο ισχυρή στον κόσμο  

 κυριαρχεί η εθνική ιδεολογία, σε μια εποχή που όλο και περισσότεροι 
άνθρωποι ψηφίζουν και έχουν λόγο για τις πολιτικές εξελίξεις 

 αναπτύσσονται οι εξοπλισμοί 

 καλλιεργείται ο μιλιταρισμός.  
 Η αφορμή για τον Α   Παγκόσμιο Πόλεμο δόθηκε όταν μια ομάδα 
Σέρβων δολοφόνησε στο Σαράγιεβο το διάδοχο του αυτοκράτορα της 
Αυστροουγγαρίας. Τότε η Αυστροουγγαρία κήρυξε πόλεμο στη Σερβία 
(Ιούλιος 1914). Μέσα σε μια βδομάδα μπήκαν στον πόλεμο τα πιο ισχυρά 
ευρωπαϊκά κράτη, άλλα με την Αντάντ και άλλα με τις Κεντρικές Δυνάμεις. 
 Αργότερα στην κάθε συμμαχία προστέθηκαν και άλλα κράτη, μέσα και 
έξω από την Ευρώπη Τα κυριότερα όμως μέτωπα ήταν στην Ευρώπη.  
 Στην αρχή όλες οι πλευρές νόμιζαν ότι πόλεμος θα κρατούσε λίγο και 
υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός. Σύντομα όμως κατάλαβαν ότι είχαν κάνει 
λάθος, αφού κανένας από τους αντίπαλους δεν πέτυχε γρήγορα τη νίκη. Τότε 
η κάθε πλευρά, για να δυναμώσει τη θέση της, προσπάθησε να βρει κι άλλους 
συμμάχους. Στον Α   Παγκόσμιο Πόλεμο χρησιμοποιήθηκαν νέα όπλα: 
θωρηκτά, υποβρύχια, αεροπλάνα, άρματα μάχης, χημικά όπλα, πολυβόλα, 
χειροβομβίδες κ.ά.  
 Ο «Μεγάλος Πόλεμος» προκάλεσε στις ευρωπαϊκές κοινωνίες τεράστια  
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προβλήματα. Οι στρατιώτες που γύριζαν από τον πόλεμο συχνά 
δυσκολεύονταν να ενταχθούν στην ειρηνική ζωή. Πέρα από τους στρατιώτες 
που έχασαν τη ζωή τους στο μέτωπο, εκατοντάδες χιλιάδες ήταν εκείνοι που 
έμειναν ανάπηροι ή με κλονισμένη υγεία. Μια ολόκληρη γενιά νέων αντρών 
χάθηκε. Αυτό είχε σοβαρές συνέπειες για την Ευρώπη: η εμπειρία του 
πολέμου σημάδεψε όσους πολέμησαν. Πολλοί στρατιώτες γύρισαν στην 
πατρίδα τους με μίσος για τον πόλεμο. Πίστευαν ότι καμιά ιδέα ή ιδανικό δεν 
αξίζει τόσο ώστε να χαθούν εκατομμύρια άνθρωποι. Ο φιλειρηνισμός αλλά και 
η απαισιοδοξία για το μέλλον χαρακτήρισαν την πνευματική κίνηση και την 
τέχνη την εποχή αυτή.  

 
 Άλλοι, κυρίως στις 
ηττημένες χώρες, ένιωθαν ότι όσα 
είχαν περάσει στον πόλεμο ήταν 
μάταια, δεν είχαν κανένα 
αποτέλεσμα. Οι  βαριές συνέπειες 
του πολέμου για τους νικημένους, 
οι αντιδράσεις από τη χάραξη των 
νέων συνόρων, η ανεργία και το 
χάος που επικράτησαν μετά τον 
πόλεμο έκαναν αρκετούς σε 
διάφορες χώρες να θεωρήσουν 
υπεύθυνους τους πολιτικούς και το 
κοινοβουλευτικό καθεστώς και να 
στραφούν σε αυταρχικές πολιτικές 

 

 

Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Πόλεμο 

Ο Εθνικός Διχασμός 

 Ο Ελ. Βενιζέλος επεδίωκε την είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο στο 
πλευρό της Αντάντ. Στην  πολιτική του Βενιζέλου θα εναντιωθεί το Παλάτι, 
όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός ζήτησε να συμμετάσχει η Ελλάδα στο 
πλευρό των Συμμάχων στην επιχείρηση των Δαρδανελίων (Φεβρουάριος 
1915). 
 Στις 16 Αυγούστου 1916 γίνεται το Κίνημα της Εθνικής Αμύνης στη 
Θεσσαλονίκη, που το υποστηρίζει ο συμμαχικός στρατός, που έχει στο μεταξύ 
αποβιβαστεί στη Θεσσαλονίκη. Ο Βενιζέλος τίθεται επικεφαλής του κινήματος. 
Η Ελλάδα είχε κοπεί στα δύο: Από τη μια μεριά το κράτος της Θεσσαλονίκης 
και από την άλλη μεριά η κυβέρνηση των Αθηνών. Στις 24 Νοεμβρίου 1916 η 
Προσωρινή Κυβέρνηση  του Ε. Βενιζέλου κήρυξε τον πόλεμο στις Κεντρικές 
Δυνάμεις. 
 Στην προσπάθεια των Συμμάχων να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τη 
νότια Ελλάδα, τα Γαλλικά θωρηκτά έμπαιναν στον Πειραιά και αποβίβαζαν 
3000 άνδρες, ενώ βομβάρδιζαν περιοχές της Αθήνας γύρω από το Στάδιο και 
κοντά στα Ανάκτορα. 
 Μετά από τελεσίγραφο των συμμάχων ο βασιλιάς αποσύρεται από το 
θρόνο, χωρίς να παραιτηθεί τυπικά, στις 15 Ιουνίου 1917, και φεύγει στην 
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Ελβετία αφήνοντας στη θέση του το δευτερότοκο γιο του Αλέξανδρο. Ο 
Βενιζέλος έρχεται στην Αθήνα και σχηματίζει κυβέρνηση στις 13 Ιουνίου. Στις 
15 Ιουνίου κηρύσσει τον πόλεμο στις Κεντρικές Δυνάμεις επισημοποιώντας 
την ανάλογη πράξη της προσωρινής κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης. 
 Η ενεργός συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο, στο πλευρό των 
συμμάχων έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα τη θριαμβευτική νίκη κατά των 
Γερμανοβουλγάρων. 
 Η συνθηκολόγηση της Γερμανίας στις 11 Νοεμβρίου 1918, θέτει τέλος 
στο Μεγάλο Πόλεμο που διήρκεσε τέσσερα έτη και αιματοκύλησε την 
Ευρώπη. 
 

Τα αποτελέσματα του Πολέμου για την 

Ελλάδα 

 Η Διάσκεψη της Ειρήνης συνήλθε στο Παρίσι από τον Ιανουάριο ως 
τον Ιούνιο του 1919. Σκοπός της Διάσκεψης ήταν ο διακανονισμός των 
διαφορών και εκκρεμοτήτων που προέκυπταν μεταξύ νικητών και ηττημένων. 
 Η Συνθήκη των Σεβρών (1920) παραχωρούσε στην Ελλάδα τη Δυτική 
και Ανατολική Θράκη, τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, επικύρωνε την κυριαρχία 
της στα άλλα νησιά του Αιγαίου που κατείχε από το 1913 και εμπιστευόταν τη 
διοίκηση της περιοχής της Σμύρνης στο ελληνικό κράτος. Οι κάτοικοι της 
περιοχής θα καλούνταν  μετά από πέντε έτη να δηλώσουν αν προτιμούν την 
Ένωση με την Ελλάδα ή την παραμονή τους στην Τουρκία. Η Βόρεια Ήπειρος 
ενσωματωνόταν στο ιδρυόμενο αλβανικό κράτος, η  Ιταλία  παραχωρούσε 
στην Ελλάδα τα Δωδεκάνησα εκτός της Ρόδου. (Η συμφωνία ακυρώθηκε από 
την Ιταλία το 1922.) 
 Το 1913  με τη Συνθήκη του Λονδίνου και του Βουκουρεστίου τα 
σύνορα της Ελλάδας συμπεριέλαβαν τη Μακεδονία και την Ήπειρο, την Κρήτη 
και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τώρα, το 1920, με τη Συνθήκη των 
Σεβρών η  Ελλάδα αποκτούσε τη Θράκη και είχε εξασφαλίσει τις  βασικές 
προϋποθέσεις για την παραχώρηση τμήματος της Μικράς Ασίας στην 
Ελληνική επικράτεια μετά από μια πενταετία. 
 Η Ελλάδα πανηγύριζε για τη δημιουργία του κράτους «των πέντε 
θαλασσών και των δύο ηπείρων».  
 

 

 

ΠΗΓΕΣ: http://museduc.gr/docs/Istoria/C/129-144_C_GYM_KEF_07.pdf 

                 http://el.wikipedia.org/  

                 http://digitalschool.minedu.gov.gr 

                 http://www.slideshare.net/dnima/31-11960655 

                 http://www.archive.gr/  

                 http://www.livepedia.gr/ 

 

 

       Καντιτζίδης Σίμος, Δ’ ΕΠΑΛ 

 

 

http://museduc.gr/docs/Istoria/C/129-144_C_GYM_KEF_07.pdf
http://el.wikipedia.org/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGL106/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%20%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE/128_04_kef.3.pdf
http://www.slideshare.net/dnima/31-11960655
http://www.archive.gr/news.php?readmore=160
http://www.livepedia.gr/


20 
 

 

Η  πιο αυθόρμητη ανακωχή της 

παγκόσμιας ιστορίας 
 

 1914, εποχή του Α' Παγκοσμίου 
Πολέμου. Η βραδιά στα γαλλοελβετικά 
σύνορα ήταν κρύα και υγρή την 
παραμονή των Χριστουγέννων. Γύρω 
στα μεσάνυχτα, βρετανοί στρατιώτες 
άκουσαν από τις γραμμές των 
Γερμανών μια χορωδία να ψάλλει  την 
Άγια Νύχτα και είδαν κεράκια να 
τρεμοσβήνουν σ' ένα υποτυπώδες 
χριστουγεννιάτικο δέντρο. 
Συνηθισμένοι να πυροβολούν και στο 

παραμικρό φως που εμφανιζόταν στον ορίζοντα, αυτή τη φορά 
κοντοστάθηκαν. Το πνεύμα των Χριστουγέννων είχε φωλιάσει στις καρδιές 
τους. Οι Βρετανοί ανταπέδωσαν με τα δικά τους κάλαντα και σε σύντομο 
χρονικό διάστημα οι εκπρόσωποι των δύο εχθρικών δυνάμεων συναντήθηκαν 
στη νεκρή ζώνη, παρακούοντας τις εντολές των ανωτέρων τους. Ήταν μια 
μικρή ανταρσία και από τις δύο πλευρές, που σταμάτησε για λίγο τον πόλεμο. 

  

 Το πρωί των 
Χριστουγέννων, Άγγλοι και 
Γερμανοί έθαψαν τους νεκρούς 
τους, αντάλλαξαν αναμνηστικά 
δώρα (ουίσκι, μαρμελάδες, 
τσιγάρα, σοκολάτες και τα 
σχετικά). Νωρίς το απόγευμα οι 
δύο πλευρές βρέθηκαν 
αντίπαλες σε ποδοσφαιρικό 
αγώνα, τον οποίο κέρδισαν οι 
Γερμανοί με 3-2.  

               

 Η ειρήνη κράτησε μόνο 24 ώρες. Την επόμενη μέρα οι φίλοι έγιναν και 
πάλι εχθροί. Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος βρισκόταν ακόμα στην αρχή του. Θα 
κρατήσει ακόμη τέσσερα χρόνια και θα στοιχίσει τη ζωή σε 10 εκατομμύρια 
ανθρώπους. 
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Η ταινία που ζωντάνεψε τη 

συμφιλίωση 

  

 

 

 Το περιστατικό των πολεμικών 
Χριστουγέννων του 1914 έγινε και 
κινηματογραφική ταινία, που προβλήθηκε 
στις αθηναϊκές αίθουσες το 2005. Έχει τον 
τίτλο «Καλά Χριστούγεννα» και 
σκηνοθετήθηκε από τον Κριστιάν Καριόν. 

      

 

ΠΗΓΕΣ: http://www.sansimera.gr/articles/371 

               http://ipaideia.gr/i-anakoxi-ton-xristougenon-                    

    http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22733&subid=2&pubid=2080810 

 

 

       Πίγκας Απόστολος, Γ’ ΕΠΑΛ 

 

 

 

Το δικό μας  μήνυμα  

 Όταν αναζητούσαμε πληροφορίες για τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 

σκεφτήκαμε αμέσως τον πίνακα του Πικάσο, Γκουέρνικα,  που είχαμε δει στο 

μάθημα της Γλώσσας. Αν και έγινε άλλη χρονική περίοδο και αναφέρεται σε 

άλλον πόλεμο, νομίζουμε ότι κλείνει μέσα του όλα τα συναισθήματα μας για 

κάθε πόλεμο. 

 

 

http://www.sansimera.gr/articles/371
http://ipaideia.gr/i-anakoxi-ton-xristougenon-1914.612fd8e002fe5a9b1f050401e0aa72b6.htm
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22733&subid=2&pubid=2080810
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Γκουέρνικα  

 

 Το   έργο αυτό είναι μία τεράστια ελαιογραφία (3,49 x 7,77 μ.), που 

περιγράφει την απανθρωπιά, τη βιαιότητα και την απόγνωση του πολέμου.  

Ήταν παραγγελία της δημοκρατικής κυβέρνησης της Ισπανίας για τη Διεθνή 

Έκθεση του Παρισιού το 1937. Ο Πικάσο εμπνεύστηκε το έργο όταν, στις 26 

Απριλίου της ίδιας χρονιάς, στα πλαίσια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, 

Γερμανοί πιλότοι της αεροπορίας των εθνικιστών βομβάρδισαν την κωμόπολη 

Γκερνίκα της Χώρας των Βάσκων. Στο βομβαρδισμό εκείνο σκοτώθηκαν 

1.650 άνθρωποι και ισοπεδώθηκε το 70% της πόλης με 32 τόνους εκρηκτικά.  

Ο πίνακας είναι  ένα  σκηνικό θανάτου:  

 όλα κομματιασμένα, παραμορφωμένα και άσχημα 

 μόνο δύο χρώματα, το μαύρο και το άσπρο για την  απογοήτευση, τον 

πόνο, τη δυστυχία 

 άνθρωποι και ζώα σε πλήρη ακαταστασία 

 μάτια ανοιχτά που δείχνουν φόβο, πόνο, απελπισία 

 στόματα ορθάνοιχτα  από όπου βγαίνει ένα ‘βουβό’ ουρλιαχτό 

 το φως έρχεται από μια σκέτη ηλεκτρική λάμπα που οι ακτίνες της, 
μυτερές σαν δόντια, κάθε άλλο παρά ελπίδα δίνουν- μια αγριότητα, μία 
σκληρότητα  

 Η Γκουέρνικα είναι μια έντονη διαμαρτυρία εναντίον του πολέμου και 
της καταστροφής που αυτός σπέρνει.  

Τα μήνυμα της είναι απλό: «ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ».   

          Τμήμα Εο 
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Η ασπίδα της ειρήνης 

 

 Και τι καλύτερο για 

την ειρήνη από την ασπίδα 

του Αχιλλέα στη ραψωδία Σ 

της Ιλιάδας : ένα πολεμικό, 

αμυντικό όπλο που δοξάζει 

την ειρηνική ζωή.  Με την 

ασπίδα  ο ποιητής θέλει  να 

θυμίσει σε όλους μας τη 

ματαιότητα του πολέμου και 

την αξία της ειρηνικής ζωής. 

Ξέρει πως αν οι άνθρωποι 

προσέξουν την ομορφιά της 

ασπίδας, δεν θα θέλουν πια 

να πολεμούν. Θα θέλουν να 

χορεύουν και να 

τραγουδούν, να οργώνουν 

τα χωράφια τους, να 

τρυγούν τα αμπέλια  τους και να βόσκουν τα κοπάδια τους. Θα θέλουν να 

ζουν ειρηνικά. Και είναι αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα το πρώτο, το μοναδικό 

όπλο που φτιάχτηκε ποτέ και δεν προσκαλεί σε πόλεμο αλλά σε ειρήνη. 

  Ο ίδιος ο Όμηρος μέσα  στην αποκλειστικά πολεμική ατμόσφαιρα της 

Ιλιάδας σαν  να ήθελε να μας δείξει  πως όσο και να ψάλλει πολέμους, ἡ 

καρδιά του δεν ανήκει σ' αυτούς. Γι’ αυτό  παρουσίασε τον  τον εαυτό του να 

ψάλλει — μοναδική φορά μέσα στην Ιλιάδα— όχι στο στρατόπεδο των 

Ελλήνων, ούτε μέσα στην πολιορκημένη Τροία, παρά μέσα στην  ασπίδα, 

ανάμεσα στους νέους και στις κοπέλες που χορεύουν  

         

         Τμήμα Δγ 

 

   

ΠΗΓΕΣ: http://www.sansimera.gr/articles/253#ixzz2uSQddE57 

                 http://users.sch.gr/marianezi/e-learning/war%20and%20art.htm 

                 http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/682 

                 http://www.lifo.gr/team/sansimera/37826 

                 http://www.edutv.gr/deyterobathmia/i-aspida-tou-axillea 

 

http://www.sansimera.gr/articles/253#ixzz2uSQddE57
http://users.sch.gr/marianezi/e-learning/war%20and%20art.htm
http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/682
http://www.lifo.gr/team/sansimera/37826
http://www.edutv.gr/deyterobathmia/i-aspida-tou-axillea
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200 χρόνια πριν... 

 Η φιλική Εταιρεία 

 Η Φιλική Εταιρεία ήταν η σημαντικότερη από 

τις μυστικές οργανώσεις που σχηματίστηκαν για την προετοιμασία 

επανάστασης των Ελλήνων για την απελευθέρωση τους από την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία. Ιδρύθηκε το 1814 στην Οδησσό από τον Εμμανουήλ Ξάνθο, το 

Νικόλαο Σκουφά, Αθανάσιο Τσακάλωφ. Οι Φιλικοί αφού μυούνταν στην 

Εταιρεία έδιναν όρκο πίστης   

 

ΠΗΓΗ: http://www.mathima.gr/ 

 

        Δουράκης Κων/νος, Δγ 

http://www.mathima.gr/
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400 χρόνια πριν... 

        έφυγε 

     

 Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (1541 – 7 Απριλίου 1614), γνωστός 
επίσης με το Ισπανικό προσωνύμιο El Greco, δηλαδή ο Έλληνας, ήταν 
Kρητικός ζωγράφος, γλύπτης και αρχιτέκτονας της Ισπανικής αναγέννησης. 
Έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του μακριά από την πατρίδα του, 
δημιουργώντας  στην Ιταλία και στην Ισπανία.. 
  
 Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος γεννήθηκε το 1541 στον 

βενετοκρατούμενο Χάνδακα, το σημερινό Ηράκλειο Κρήτης, από γονείς 

ορθόδοξους και εύπορους. Πλάι στη ζωγραφική σπούδασε και τα κλασικά 

γράμματα. Το 1567 έφυγε από τον Χάνδακα για τη Βενετία, όπου μαθήτευσε 

δίπλα στον μεγάλο Βενετό ζωγράφο Τιτσιάνο και εξοικειώθηκε με την τέχνη 

της βενετσιάνικης σχολής της Αναγέννησης, η οποία χαρακτηρίζεται από το 

πλούσιο χρώμα. Από το 1570 έως το 1577 βρίσκεται στη Ρώμη. Φιλοξενείται 

στο ανάκτορο του καρδινάλιου Αλέξανδρου Φαρνέζε και γνωρίζεται με 

πολλούς διανοούμενους. Το 1572 εγγράφεται στην Ακαδημία του Ευαγγελιστή 

Λουκά. Ζωγραφίζει πίνακες, όπου το πλούσιο βενετσιάνικο χρώμα  

συνδυάζεται με τις ψηλόλιγνες δυναμικές μορφές των Ρωμαίων 

μανιεριστών. Το 1577 ο Γκρέκο φεύγει για την Ισπανία, όπου μεταβαίνουν 

πολλοί Ιταλοί καλλιτέχνες για να εργαστούν στη διακόσμηση του ανακτόρου 

του Εσκοριάλ. Η παράξενη τέχνη του δεν αρέσει στο βασιλιά της Ισπανίας 

Φίλιππο Β΄. Ο Γκρέκο εγκαθίσταται οριστικά στο Τολέδο παλιά αυτοκρατορική 

πρωτεύουσα της Ισπανίας– που εξακολουθούσε να είναι η θρησκευτική 

πρωτεύουσα της χώρας. Εκεί ο υπερήφανος Κρητικός αναλαμβάνει μεγάλες 

παραγγελίες και ζωγραφίζει πολλά και θαυμαστά έργα, όπως το 
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 Εσπόλιο,  

 

 η Ταφή του Κόμη Οργκάθ  κ.ά.  

 

Μακριά από τις επιδράσεις των Ιταλών και από το θόρυβο της Αυλής, 

ανακαλύπτει τον βαθύτερο εαυτό του και δημιουργεί μια τέχνη με υψηλή 

πνευματικότητα, όπου Βυζάντιο, Αναγέννηση και Μανιερισμός συγχωνεύονται 

σε ένα ολότελα πρωτότυπο και μοναδικό ύφος.  

 

Πέθανε το 1614 στο Τολέδο, χωρίς να ξαναγυρίσει στην πατρίδα του. Τα έργα 

του υπέγραφε πάντοτε ελληνικά με βυζαντινούς χαρακτήρες:  

 

 

 

 

 «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ο Κρης εποίει».  
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Μυστικός δείπνος 

 

 

Η συναυλία των Αγγέλων 

  Κατόπιν  πρότασης της Ελλάδας, με την οποία συντάχθηκε και η 
Ισπανία,  η UNESCO (o Διεθνής Οργανισμός για την Εκπαίδευση, τον 
Πολιτισμό, τις Επιστήμες και την Επικοινωνία των Ηνωμένων Εθνών), 
αποφάσισε να συνδέσει το όνομα της με τη  συμπλήρωση των 
τετρακοσίων χρόνων από το θάνατο του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου 
(1541-1614), στο πλαίσιο του προγράμματος των επετειακών ετών 
(anniversaries). Τα εθνικά επετειακά έτη αποτελούν εορτασμούς, σε εθνικό 
επίπεδο, διακεκριμένων προσώπων ή ιστορικών γεγονότων που έχουν 
συμβάλλει στην προώθηση των Επιστημών, της Εκπαίδευσης, του 
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Πολιτισμού και της Επικοινωνίας. H UNESCO συνδέεται και τιμά τις 
επετείους, για να τους προσδώσει οικουμενική διάσταση και σημασία. 

 Έκθεση με τίτλο «Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος πριν από τον El 

Greco», διοργανώνει το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο από τις 19 

Νοεμβρίου του 2014 έως και τον Μάρτιο του 2015. Στην έκθεση, που 

εντάσσεται στο «Έτος El Greco» και στο ευρύτερο ελληνικό πρόγραμμα για 

την επέτειο των 400 χρόνων από τον θάνατο του μεγάλου καλλιτέχνη, θα 

παρουσιαστούν περίπου 200 εκθέματα -πολλά από  αυτά   για πρώτη φορά- 

 από συλλογές και μουσεία της Ελλάδας, Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, 

μητροπόλεις, εκκλησίες και μοναστήρια, από την Ιταλία, την Αυστρία και τη 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη. 

 Εκτός από την έκθεση του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, 

εκθέσεις για το «Έτος El Greco» θα παρουσιαστούν στο Μουσείο Μπενάκη, 

στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, στην Εθνική Πινακοθήκη- Μουσείο 

Αλεξάνδρου Σούτζου, στο Μουσείο Άλεξ Μυλωνά- Μακεδονικό Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης και στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. 

 Ο Χριστός κουβαλάει το σταυρό 

 

ΠΗΓΕΣ: http://el.wikipedia.org/ 

               http://www.nationalgallery.gr/site 

               http://www.historical-museum.gr/webapps/elgreco/xronologio.php?lang=gre 

               http://www.skai.gr/news/culture/article/252450/ 

 

 

       Καρπούζη Έφη, Δ’ ΕΠΑΛ 

http://el.wikipedia.org/
http://www.nationalgallery.gr/site
http://www.historical-museum.gr/webapps/elgreco/xronologio.php?lang=gre
http://www.skai.gr/news/culture/article/252450/
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