
ΟΓΩΝΤΜΗΚΑ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ

Β. Σηκώκελα πξόζωπα ζηνπο δξόκνπο ηεο λέαο 

κύξλεο



Οδφο Οκήξνπ



κεξνο (8νο αη. π.Υ.)

Ο κεγάινο επηθφο πνηεηήο ηνπ
8νπ αη. π.Υ. , ν δεκηνπξγφο ηεο
Ηιηάδαο θαη ηεο Οδύζζεηαο,
είλαη άξξεθηα δεκέλνο κε ηελ
Ησλία, αθνχ εθεί γελλήζεθε ε
επηθή πνίεζε. Αιιά θαη ν ίδηνο
κάιινλ θαηαγφηαλ απφ κηα
ησληθή πφιε, ίζσο ηε κχξλε.
Ζ παξάδνζε ηνλ ήζειε ηπθιφ
γέξνληα ξαςσδφ λα
πεξηπιαληέηαη απφ πφιε ζε
πφιε θαη λα απαγγέιιεη ηα
πνηήκαηά ηνπ.



Οδφο Θαιή Μηιεζίνπ



Θαιήο ν Μηιήζηνο  (640-546 π.Υ.)

Γελλήζεθε ζηε Μίιεην, φπνπ θαη πέζαλε.

Δίλαη ν πξψηνο απφ ηνπο επηά ζνθνχο ηεο

αξραηφηεηαο. Μαζεκαηηθφο, θπζηθφο,

αζηξνλφκνο, κεραληθφο, ζεσξείηαη ν

κεγαιχηεξνο πξνζσθξαηηθφο θηιφζνθνο,

ηδξπηήο ηεο Μηιεζηαθήο ζρνιήο θαη

ζεκειησηήο ηεο ειιεληθήο θηινζνθίαο. Δίλαη

γλσζηφο γηα ην έξγν ηνπ ζηελ επθιείδηα

γεσκεηξία (ζεψξεκα Θαιή: φηαλ

παξάιιειεο επζείεο ηέκλνληαη απφ δχν

άιιεο επζείεο ηφηε ηα ηκήκαηα κεηαμχ ησλ

παξαιιήισλ πνπ νξίδνληαη ζηελ κηα

ηέκλνπζα, είλαη αλάινγα.



Οδφο Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ



Μέγαο Αιέμαλδξνο (356-323π.Υ.)

Ο Αιέμαλδξνο Γ΄, γηνο ηνπ Φηιίππνπ ηνπ Β΄,

απφ ηα ζπνπδαηφηεξα ζηξαηεγηθά κπαιά ηεο

ηζηνξίαο, δηαδέρηεθε ηνλ παηέξα ηνπ ζην

ζξφλν ηεο Μαθεδνλίαο θαη νδήγεζε ηελ

παλειιήληα πκκαρία ζηελ θαηάθηεζε ηεο

Αλαηνιήο θαη νιφθιεξνπ ηνπ ηφηε γλσζηνχ

θφζκνπ. Γηέιπζε ηελ πεξζηθή απηνθξαηνξία

θαη δεκηνχξγεζε κία αραλή απηνθξαηνξία.

Έθζαζε σο ηελ Ηλδία, εμαπιψλνληαο ηνλ

ειιεληθφ πνιηηηζκφ. Πέζαλε 33 εηψλ, ζην

απφγεην ηεο δφμαο ηνπ. Σν θξάηνο ηνπ

κνηξάζηεθε ζηνπο Γηαδφρνπο Δπηγφλνπο

ζηξαηεγνχο ηνπ. Δγθαηληάδεηαη ηφηε ε

ειιεληζηηθή επνρή, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ν

ειιεληθφο πνιηηηζκφο ζηεξίρηεθε θπξίσο ζηελ

Αλαηνιή θαη απέθηεζε έλαλ ηδηαίηεξν

ραξαθηήξα.



Οδφο Αγίνπ Πνιπθάξπνπ



Άγηνο Πνιχθαξπνο (80-167 κ. Υ.)

Ο Άγηνο Πνιχθαξπνο ππήξμε καζεηήο ησλ
Άγησλ Απνζηφισλ ζε κηθξή ειηθία. Ήηαλ
επίζθνπνο κχξλεο φηαλ νη δησγκνί θαηά ησλ
ρξηζηηαλψλ νδήγεζαλ ζηε ζχιιεςε ηνπ.
Καηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην ζηελ ππξά. ηηο 23
Φεβξνπαξίνπ 167 κ.Υ. ππέκεηλε ην καξηχξηφ
ηνπ ελψ ηειηθά ζθνηψζεθε απφ ην μίθνο ελφο
ζηξαηηψηε πνπ παξαθνινπζνχζε. Έγξαςε
πνιχηηκα ζπγγξάκκαηα, πνιπάξηζκεο
επηζηνιέο θαη θείκελα πνπ αθνξνχζαλ
εθθιεζηαζηηθά ζέκαηα ηεο επνρήο.



Οδφο Μεγάινπ Βαζηιείνπ



Μέγαο Βαζίιεηνο (330 - 379 π.Υ.)

Κνξπθαίνο ζενιφγνο ηνπ 4νπ αηψλα,
ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο.
Έλαο απφ ηνπο Σξεηο Ηεξάξρεο, πνπ ζεσξνχληαη
πξνζηάηεο ηεο παηδείαο. Φνίηεζε ζηε
Φηινζνθηθή ζρνιή ησλ Αζελψλ, φπνπ ππήξμε
ζπκθνηηεηήο κε ηνλ κεηέπεηηα απηνθξάηνξα
Ηνπιηαλφ θαη ηνλ Γξεγφξην Ναλδηαλδελφ, κε ηνλ
νπνίν ζπλδέζεθε κε θηιία. Τπήξμε
πνιπγξαθφηαηνο ζπγγξαθέαο, κε θαζνξηζηηθή
ζπλεηζθνξά ζηε δηαηχπσζε ηνπ δφγκαηνο ηεο
Αγίαο Σξηάδαο, ελψ ζπλέηαμε θαη Θεία
Λεηηνπξγία («Λεηηνπξγία ηνπ Μεγάινπ
Βαζηιείνπ»). Σα έξγα ηνπ δηαθξίλνληαη ζε
δνγκαηηθά, αληηαηξεηηθά, αζθεηηθά, πξαθηηθά,
νκηιίεο θαη επηζηνιέο. Γηαηέιεζε επίζθνπνο
Καηζαξείαο θαη επηδφζεθε ζε θνηλσληθφ έξγν.
Ίδξπζε κηα ζεηξά απφ θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα,
πνπ έγηλαλ γλσζηά σο «Βαζηιεηάδα». Ζ κλήκε
ηνπ ενξηάδεηαη ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ.



Οδφο Ησάλλνπ Υξπζνζηφκνπ



Ησάλλεο Υξπζφζηνκνο (347-407)
Παηέξαο ηεο Δθθιεζίαο θη έλαο απφ ηνπο Σξεηο Ηεξάξρεο,
καδί κε ηνλ Μέγα Βαζίιεην θαη ηνλ Γξεγφξην ηνλ
Θενιφγν. Ζ Δθθιεζία ηνλ νλφκαζε Υξπζφζηνκν γηα ηελ
σξαηφηεηα ηνπ ιφγνπ ηνπ θαη «Γεκνζζέλε ηνπ
Υξηζηηαληζκνχ» γηα ηε ξεηνξηθή ηνπ δεηλφηεηα.
Πνιπγξαθφηαηνο, άθεζε ζεκαληηθφ έξγν (νκηιίεο,
πξαγκαηείεο θαη επηζηνιέο). Σν πην γλσζηφ έξγν ηνπ ζηνλ
πνιχ θφζκν είλαη ε Θεία Λεηηνπξγία (Λεηηνπξγία ηνπ
Υξπζνζηφκνπ), πνπ ηειείηαη πιελ εμαηξέζεσλ θάζε
Κπξηαθή.

Γελλήζεθε ζηελ Αληηφρεηα (ζεκεξηλή Αληάθηα ηεο
Σνπξθίαο). Υεηξνηνλήζεθε θαη δηαθξίζεθε γηα ηελ
πνηφηεηα ησλ θεξπγκάησλ ηνπ θαη ηελ πνηκαληηθή ηνπ
δξάζε. Δλζξνλίζηεθε παηξηάξρεο Κσλζηαληηλνππφιεσο
ην 398. Αγσλίζηεθε γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο
Δθθιεζίαο θαη ηελ εμπγίαλζε ηνπ θιήξνπ θαη ησλ
αξρφλησλ, θαζψο πίζηεπε φηη ήηαλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
εμπγίαλζε ηεο θνηλσλίαο. Κήξπηηε ηελ αλάγθε επηζηξνθήο
ζηελ απζεληηθή ρξηζηηαληθή δσή θαη δελ δίζηαδε λα
ειέγρεη θιεξηθνχο θαη άξρνληεο, εξρφκελνο ζε ζχγθξνπζε
καδί ηνπο. Γελ εμαίξεζε νχηε ηελ απηνθξάηεηξα Δπδνμία,
κε απνηέιεζκα λα εμνξηζηεί δχν θνξέο. ηε δεχηεξε
εμνξία ηνπ, θαζ’ νδφλ πξνο ηα Κφκαλα ηνπ Πφληνπ
πέζαλε ζηηο 14 επηεκβξίνπ ηνπ 407, ζε ειηθία 60 εηψλ.
Ζ κλήκε ηνπ ενξηάδεηαη ζηηο 13 Ννεκβξίνπ.



Οδφο Γακαζθελνχ



Ησάλλεο Γακαζθελφο (676-749)

Μνλαρφο θαη πξεζβχηεξνο, εμέρσλ ζενιφγνο,
εθθιεζηαζηηθφο ζπγγξαθέαο θαη πκλνγξάθνο.
Απφ ηα δνγκαηηθά ηνπ έξγα μερσξίδεη ε Πεγή
Γλώζεωο. Γελλήζεθε ζηε Γακαζθφ ηεο πξίαο, -
εμ νπ θαη ην πξνζσλχκηφ ηνπ- φηαλ ε Γακαζθφο
αλήθε ζηνπο Άξαβεο. Ήηαλ απφ επηθαλή
νηθνγέλεηα (ν παηέξαο ηνπ, έξγηνο, ήηαλ
δηνηθεηήο ηεο Γακαζθνχ). Με πξνηξνπή ηνπ
Παηξηάξρε Ηεξνζνιχκσλ Ησάλλε ρεηξνηνλήζεθε
πξεζβχηεξνο θαη εγθαηαζηάζεθε ζηε κνλή ηνπ
Αγίνπ άββα, θνληά ζηα Ηεξνζφιπκα. Δθεί έδεζε
φιε ηνπ ηε δσή κειεηψληαο θαη ζπγγξάθνληαο,
θπξίσο κνπζηθά έξγα. Αγσλίζηεθε ελαληίνλ ηεο
εηθνλνκαρίαο. Γξάθνληαο επηζηνιέο, δεηνχζε απφ
ην ιαφ ηεο Πφιεο λα ηηκά ηηο εηθφλεο. Υάξε ζηελ
επγισηηία ηνπ νλνκάζζεθε θαη «Υξπζνξξόαο»,
ελψ γηα ην πινχζην κνπζηθφ ηνπ έξγν νλνκάζηεθε
«Μαΐζηωξ ηεο κνπζηθήο». Ζ κλήκε ηνπ ηηκάηαη
ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ.



Οδφο Παιαηνιφγνπ



Κσλζηαληίλνο Παιαηνιφγνο (1404-1453)

Ο ηειεπηαίνο απηνθξάηνξαο ηνπ Βπδαληίνπ. Αλέβεθε

ζην ζξφλν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο κεηά ην ζάλαην ηνπ

αδεξθνχ ηνπ, Ησάλλε Ζ΄. Αγσλίζηεθε λα ζψζεη ηελ

Πφιε θαη ηελ απηνθξαηνξία απφ ηνλ Οζσκαλφ Μσάκεζ

Β΄. Πξνζπάζεζε λα εμαζθαιίζεη βνήζεηα απφ ηε

ρξηζηηαληθή Γχζε, αιιά ηα αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα

ησλ δπηηθψλ δπλάκεσλ γηα ηελ ηχρε ηνπ Βπδαληίνπ δελ

επέηξεςαλ ηελ απνζηνιή βνήζεηαο. Σν βπδαληηλφ

θξάηνο εμαληιεκέλν απφ φιεο ηηο απφςεηο δνχζε ηηο

ηειεπηαίεο κέξεο ηνπ. Δλίζρπζε ηελ άκπλα θαη πεξίκελε

ηελ επίζεζε ησλ Οζσκαλψλ. Ζ Πφιε έπεζε ζηα ρξφληα

ηνπ Μσάκεζ ηνπ Πνξζεηή, κεηά απφ πνιηνξθία ζηηο 29

Μαΐνπ 1453. Ο Κσλζηαληίλνο Παιαηνιφγνο ζθνηψζεθε

ππεξαζπηδφκελνο εξσηθά ζαλ απιφο ζηξαηηψηεο ηελ

Πφιε. Ο ζξχινο ηνλ ζέιεη λα κελ πεζαίλεη αιιά άγγεινο

λα παξνπζηάδεηαη, λα ηνλ καξκαξψλεη (εμ νπ θαη

«καξκαξσκέλνο βαζηιηάο») θαη λα ηνλ θξχβεη ζε

ζπειηά, φπνπ φηαλ έξζεη «ην πιήξσκα ηνπ ρξφλνπ», ν

άγγεινο Κπξίνπ ζα ηνπ μαλαδψζεη ηε δσή θαη ην ζπαζί

ηνπ γηα λα δηψμεη ηνπο Σνχξθνπο απφ ηελ

Κσλζηαληηλνχπνιε.



Οδφο Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ Δ΄



Γξεγφξηνο Δ΄ (1746-1821)

Γελλήζεθε ζηελ Γεκεηζάλα ηεο Αξθαδίαο θαη ην
1785 αλέβεθε ζην κεηξνπνιηηηθφ ζξφλν ηεο κχξλεο,
ζέζε απφ ηελ νπνία αλέπηπμε πινχζηα
δξαζηεξηφηεηα, δίλνληαο έκθαζε ζην θήξπγκα θαη
ηελ θνηλσληθή δξάζε, ηδηαίηεξα ηελ παηδεία.
Δλζξνλίζηεθε παηξηάξρεο Κσλζηαληηλνππφιεσο
ηξεηο θνξέο ((1797-1798, 1806-1808 θαη 1818-1821).
Χο αληίπνηλα γηα ηελ έθξεμε ηεο επαλάζηαζεο ζηελ
Πεινπφλλεζν, απαγρνλίζηεθε ζηηο 10 Απξηιίνπ ζηελ
θεληξηθή πχιε ηνπ παηξηαξρείνπ, ε νπνία έθηνηε
παξακέλεη θιεηζηή, ζε έλδεημε ηηκήο. ην
Παηξηαξρείν εηζέξρεηαη θαλείο έθηνηε κφλν απφ ηηο
πιάγηεο πχιεο. Σν πηψκα ηνπ ξίρηεθε ζηνλ Κεξάηην.
Ο Κεθαισλίηεο πινίαξρνο Νηθφιανο θιάβνο βξήθε
ην ζθήλσκα θαη ην κεηέθεξε ζηελ Οδεζζφ, φπνπ θαη
εηάθε ζηνλ ειιεληθφ λαφ ηεο Αγίαο Σξηάδνο. Σν
1871 ην ιείςαλφ ηνπ κεηαθέξζεθε ζηνλ
κεηξνπνιηηηθφ λαφ Αζελψλ, φπνπ θπιάζζεηαη ζε
καξκάξηλε ιάξλαθα. Ζ εθθιεζία ηνλ αλαθήξπμε
άγην.



Οδφο Οηθνλφκνπ εμ Οηθνλφκσλ



Κσλζηαληίλνο Οηθνλφκνο εμ 

Οηθνλφκσλ (1780-1857)

Λφγηνο θαη θιεξηθφο. Γελλήζεθε ζηελ
Σζαξίηζαλε ηεο Θεζζαιίαο. Σηκήζεθε απφ ηνλ
επίζθνπν Διαζζφλνο κε ην αμίσκα ηνπ
Οηθνλφκνπ. Έραηξε ηδηαίηεξεο εθηίκεζεο απφ
ηνλ ζεζζαιηθφ ιαφ, γεγνλφο πνπ ελφριεζε ηνλ
Αιή Παζά, πνπ ηνλ ζπλέιαβε θαη ηνλ
θπιάθηζε. ηελ Οδεζζφ ζηηο 19 Ηνπλίνπ ηνπ
1821 εθθψλεζε ηνλ πεξίθεκν επηθήδεην ιφγν
ζηνλ παηξηάξρε Γξεγφξην Δ’. Μέρξη ηνλ
ζάλαηφ ηνπ (Αζήλα 1857) ππεξαζπίζηεθε ηε
ζπληεξεηηθή κεξίδα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο
θαη Δθθιεζίαο θαη δηνρέηεπζε φιε ηνπ ηε
ζνθία, ηελ επηρεηξεκαηνινγία θαη ηε
ζπγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πνιεκηθή
θαηά ηεο ρεηξαθέηεζεο ηεο ειιαδηθήο
Δθθιεζίαο απφ ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν.
πλέγξαςε ζεκαληηθά ζενινγηθά
ζπγγξάκκαηα, ηζηνξηθά θαη θηινινγηθά έξγα.



Οδφο Γξεγνξίνπ Κπδσληψλ



Γξεγφξηνο Κπδσληψλ (1864-1922)

Γελλήζεθε ζηε Μαγλεζία ηεο Μ. Αζίαο.
Ήηαλ απφθνηηνο ηεο Θενινγηθήο ρνιήο
ηεο Υάιθεο. Γηεηέιεζε θαζεγεηήο,
ηεξνθήξπθαο θαη πξσηνζχγθειινο ζηηο
κεηξνπφιεηο Θεζζαινλίθεο, εξξψλ θαη
Γξάκαο. Χο ηεξνθήξπθαο αλήθεη ζηνπο
πξψηνπο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ζην θήξπγκα
ηε δεκνηηθή γιψζζα. Σν 1902 έγηλε
Μεηξνπνιίηεο ηξσκλίηζεο θαη απφ ην
1908 έσο ην 1922 Μεηξνπνιίηεο Κπδσληψλ
κε έδξα ην Ατβαιί. πλειήθζε απφ ηνπο
Σνχξθνπο ζηηο 30 επηεκβξίνπ 1922,
θπιαθίζηεθε θαη βαζαλίζηεθε θξηθηά.
Πέζαλε ζηηο 3 Οθησβξίνπ, καδί κε άιινπο
θιεξηθνχο θαη πξνθξίηνπο ησλ Κπδσληψλ
νη νπνίνη είραλ επίζεο ζπιιεθζεί.



Οδφο Ακβξνζίνπ Μνζρνλεζίσλ



Ακβξφζηνο Μνζρνλεζίσλ

πνχδαζε ζηε Θενινγηθή ρνιή ηνπ Σηκίνπ
ηαπξνχ Ηεξνζνιχκσλ ηαλ επέζηξεςε ζηε
γελέηεηξά ηνπ κχξλε ρεηξνηνλήζεθε δηάθνλνο,
ελψ παξάιιεια παξαθνινχζεζε καζήκαηα ζηελ
Δπαγγειηθή ρνιή, απφ ηελ νπνία απνθνίηεζε
κε άξηζηα. πλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηε
Θενινγηθή Αθαδεκία ηνπ Κηέβνπ. Τπήξμε
εθεκέξηνο ζε πνιιέο ειιεληθέο θνηλφηεηεο ηεο
Κξηκαίαο. Σν 1913 ρεηξνηνλήζεθε βνεζφο
επίζθνπνο ηεο Μεηξνπφιεσο κχξλεο κε ηνλ
ηίηιν Ξαλζνππφιεσο, αλαπιήξσζε δε ηνλ
εμφξηζην κεηξνπνιίηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α΄
Παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Σν 1919
ρξεζηκνπνηήζεθε σο παηξηαξρηθφο έμαξρνο ζηα
Μνζρνλήζηα, θαη ην 1922 έγηλε κεηξνπνιίηεο
Μνζρνλεζίσλ. ηηο 14 επηεκβξίνπ ηνπ 1922
καδί κε 6.000 ρξηζηηαλνχο θαη 12 ηεξείο θαη
κνλαρνχο εθηνπίζζεθε ζην εζσηεξηθφ ηεο
Μηθξάο Αζίαο θαη θαηά ηελ πνξεία απηή
ζαλαηψζεθε κεηά απφ θξηθηά βαζαληζηήξηα.



Οδφο Μεηξνπνιίηνπ Ηζαάθ Δπζπβνχιε



Μεηξνπνιίηεο Ηζαάθ Δπζπβνχιεο (; -

1920)

Γελλήζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε,
κε θαηαγσγή απφ ηε Υίν, θιεξηθφο.
Γηαηέιεζε κεηξνπνιίηεο
Φηιηππνππφιεσο (1884-1889),
Υαιθεδφλνο (1889-1897) θαη Δθέζνπ
ην δηάζηεκα 1897-1920. Ηδηαηηέξσο
κνξθσκέλνο, κε ειεχζεξν θξφλεκα
θαη δηπισκαηηθή ηθαλφηεηα
πξνζηάηεςε απνηειεζκαηηθά ην
πνίκληφ ηνπ απφ απεηιέο θαη δηψμεηο.
Πέζαλε, έρνληαο ηελ ηχρε λα δεη ππφ
ειιεληθή δηνίθεζε ηηο κηθξαζηαηηθέο
πφιεηο θαη κελ πξνιαβαίλνληαο ηνλ
επεξρφκελν μεξηδσκφ.



Οδφο Κνξαή



Αδακάληηνο Κνξαήο (1748-1833)

Απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηνπ
λενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ, εκβξηζήο θιαζηθφο
θηιφινγνο θαη ππνζηεξηθηήο ηεο «κέζεο νδνχ»
ζην γισζζηθφ, κε ηε ρξήζε κίαο
«θαζαξεχνπζαο» γιψζζαο. Γελλήζεθε ζηε
κχξλε, θνίηεζε ζηελ Δπαγγειηθή ρνιή θαη
έκαζε μέλεο γισζζεο. πνχδαζε ηαηξηθή ζην
Μνλπειηέ ηεο Γαιιίαο, αιιά εγθαηέιεηςε ηελ
ηαηξηθή, εγθαηαζηάζεθε ζην Παξίζη θαη
επηδφζεθε ζε θηινινγηθέο κειέηεο. Δμέδσζε ηελ
Διιεληθή Βηβιηνζήθε κε ζρνιηαζκέλεο εθδφζεηο
αξραίσλ ειιήλσλ ζπγγξαθέσλ. ην Παξίζη
έδεζε ηε Γαιιηθή επαλάζηαζε. ηαλ μέζπαζε ε
επαλάζηαζε ηνπ ’21, πξφηξεςε επηθαλείο
θηιέιιελεο γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο, αιιά θαη
ζπκβνχιεςε ηνπο αγσληδφκελνπο λα
δηαηεξήζνπλ ηελ νκφλνηα θαη ηελ ελφηεηα ηνπο.
Σν ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ παηδεία ππήξμε
έληνλν, πξσηνζηάηεζε ζηελ ίδξπζε ηνπ
Φηινινγηθνχ Γπκλαζίνπ ζηε κχξλε, ην νπνίν
απνηέιεζε ηνλ αληίζεην πφιν ηεο ζπληεξεηηθήο
Δπαγγειηθήο ρνιήο, εθαξκφδνληαο λέεο
κεζφδνπο θαη λέα αληηθείκελα ζπνπδψλ. Πέζαλε
ζην Παξίζη.



Οδφο Καΐξε



Θεφθηινο Καΐξεο (1784-1853)
Γελλήζεθε ζηελ Άλδξν. πνχδαζε ζηε ρνιή ησλ

Κπδσληψλ θαη ζπλέρηζε ζπνπδέο ζηελ Πίδα θαη ην

Παξίζη, φπνπ γλσξίζηεθε κε ηνλ Αδακάληην Κνξαή.

Γέρηεθε πξφηαζε λα αλαιάβεη ηε δηεχζπλζε ηεο

Δπαγγειηθήο ρνιήο κχξλεο, αιιά εγθαηέιεηςε

ζχληνκα ηα θαζήθνληά ηνπ εθεί θαη αλέιαβε ηε ρνιή

ησλ Κπδσληψλ, δηαδερφκελνο ηνλ Βεληακίλ ηνλ Λέζβην.

ε απηφλ (δίδαζθε θπζηθέο επηζηήκεο) νθείιεη ε ρνιή

ην κεγάιν ηεο θχξνο. Έθπγε απφ ηηο Κπδσλίεο ην 1821

θαη επέζηξεςε ζηελ Άλδξν. πκκεηείρε ελεξγά ζηελ

επαλάζηαζε -εθείλνο νπζηαζηηθά ηελ θήξπμε ζηελ

Άλδξν. πκκεηείρε ζηηο Δζλνζπλειεχζεηο ηεο

Δπαλάζηαζεο θαη ππήξμε κέινο ηνπ Βνπιεπηηθνχ. Με

δηθέο ηνπ θξνληίδεο ζπγθέληξσζε ρξήκαηα γηα ηελ

ίδξπζε Οξθαλνηξνθείνπ θαη εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο

ζηελ Άλδξν, πνπ ιεηηνχξγεζε ην 1835. Γίδαζθε

καζήκαηα θαηά ην παξάδεηγκα επξσπατθψλ ζρνιείσλ κε

ρξήζε ζχγρξνλσλ επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ. Ζ

παηδαγσγηθή κέζνδνο ηνπ Καΐξε ζηεξίδνληαλ ζηελ

ειεχζεξε έθθξαζε ηνπ καζεηή. Ο Καΐξεο αλέπηπμε κία

πξνζσπηθή ζξεζθεία ηε «Θενζέβεηα» επεξεαζκέλνο

απφ ην γαιιηθφ δηαθσηηζκφ θαη ηνπο Γάιινπο ληετζηέο.

χληνκα ζεσξήζεθε αηξεηηθφο θαη επηθίλδπλνο. Τπέζηε

δηψμεηο πνπ ηειηθά θαηέιεμαλ ζηε θπιάθηζή ηνπ ζηε

χξν, φπνπ θαη πέζαλε.



Οδφο Εαρνπνχινπ



Αξρηκαλδξίηεο Κχξηιινο Εαρφπνπινο

Ο αξρηκαλδξίηεο Κχξηιινο
Εαρφπνπινο γελλήζεθε ζην
Καζακπά ηεο Μηθξάο Αζίαο.
Βξέζεθε ζηελ Αζήλα κεηά ηνλ
μεξηδσκφ. Πέζαλε ζηηο 13 Φεβξ.
1960 θαζψο αζθνχζε ηα θαζήθνληα
ηνπ ζηελ εθθιεζία ηεο Αγίαο
Παξαζθεπήο Νέαο κχξλεο.



Οδφο Βνπηπξά



ηαχξνο Βνπηπξάο (1841-1923)

Γεκνζηνγξάθνο, θηιφινγνο,
ζπγγξαθέαο ηζηνξηθψλ κειεηψλ θαη
κεηαθξαζηήο. Γελλήζεθε ζηελ Πφιε.
Απνθνίηεζε απφ ηελ «Μεγάιε ηνπ
Γέλνπο ρνιή» θαη εξγάζηεθε σο
δεκνζηνγξάθνο. Σν 1861 ζπκκεηείρε
ζηελ ίδξπζε ηνπ Διιελθνύ
Φηινινγηθνύ πιιόγνπ Κσλ/πφιεσο.
Σν 1866 ίδξπζε ηε δηθή ηνπ εθεκεξίδα,
ηνλ Νενιόγν. Σν 1897 απειάζεθε απφ
ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη έκεηλε
ζηελ Αζήλα. Αξγφηεξα επέζηξεςε
ζηελ Πφιε, αιιά κεηά ηε
Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή
εγθαηαζηάζεθε νηθνγελεηαθψο ζην
Παιαηφ Φάιεξν φπνπ θαη πέζαλε ην
1923.



Οδφο Βηδπελνχ



Γεψξγηνο Βηδπελφο (1849-1896)

Λφγηνο, πνηεηήο θαη πεδνγξάθνο, απφ ηνπο

ζεκαληηθφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηεο

ειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη ζεκειησηήο ηνπ

ειιεληθνχ δηεγήκαηνο. Ο Γεψξγηνο Μηραήι

χξκαο ή Μηραειίδεο, φπσο ήηαλ ην

πξαγκαηηθφ ηνπ φλνκα, γελλήζεθε ζηε

Βηδχε ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο, εμ νπ θαη ην

ςεπδψλπκφ ηνπ. πνχδαζε θηινινγία θαη

θηινζνθία ζηε Γεξκαλία. Δθιέρηεθε

πθεγεηήο ζηελ έδξα ηεο Ηζηνξίαο ηεο

Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ,

κε ηελ επί πθεγεζία δηαηξηβή Ζ θηινζνθία

ηνπ θαινύ παξά Πιωηίλω. Έγξαςε

εμαηξεηηθά δηεγήκαηα -ην πην γλσζηφ απφ

απηά είλαη «Σν ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ».

Πέζαλε έγθιεηζηνο ζην Γξνκνθαΐηεην

Φπρηαηξείν ζηελ Αζήλα.



Οδφο Σαληαιίδε



Ζιίαο Σαληαιίδεο (1818-1876)

Πνηεηήο, απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο
εθπξνζψπνπο ηεο ειιεληθήο Ρνκαληηθήο
ρνιήο. Γελλήζεθε ζην Φαλάξη ηεο
Κσλ/πνιεο, ζπνχδαζε ζηελ Παηξηαξρηθή
Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιή, θαη
ζηελ Δπαγγειηθή ρνιή κχξλεο.
Σν 1840 ν Σαληαιίδεο πήγε ζηελ Αζήλα,
φπνπ παξαθνινχζεζε ζην Παλεπηζηήκην
καζήκαηα Μαζεκαηηθψλ, Φηινζνθίαο
θαη Φηινινγίαο. Δπέζηξεςε ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε, αιιά ζχληνκα ε
φξαζή ηνπ ηνλ εγθαηέιεηςε θαη
ηπθιψζεθε. Σν 1846 εθιέρζεθε ζηελ
έδξα θαζεγεηνχ ησλ Διιεληθψλ
γξακκάησλ ζηε Θενινγηθή ρνιή ηεο
Υάιθεο, ζηελ νπνία δίδαμε επί ηξηάληα
ρξφληα, σο ηνλ ζάλαηφ ηνπ, ζε ειηθία 58
εηψλ.



Οδφο Καξνιίδνπ



Παχινο Καξνιίδεο (1849-1930)

Γηαπξεπήο ηζηνξηθφο θαη παλεπηζηεκηαθφο θαζεγεηήο.

Γελλήζεθε ζην Αλδξνλίθεην (Δληηξινχθ) ηεο

Καππαδνθίαο. Έιαβε εγθχθιηεο ζπνπδέο ζηε Μεγάιε

ηνπ Γέλνπο ρνιή ζηελ Πφιε θαη ζηελ Δπαγγειηθή

ρνιή κχξλεο. πνχδαζε θηινινγία ζην Παλεπηζηήκην

ησλ Αζελψλ θαη κεηεθπαηδεχηεθε ζηε Γεξκαλία. Γίδαμε

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ζηε κχξλε (θαη ζηελ

Δπαγγειηθή ρνιή) έσο ην 1886. Σφηε εγθαηαζηάζεθε

ζηελ Αζήλα, εθιέρηεθε πθεγεηήο θαη ην 1893,

θαζεγεηήο ηεο γεληθήο ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην

Αζελψλ. Απνιχζεθε γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο ην 1918 θαη

δηνξίζηεθε ζηελ ίδηα ζέζε κεηά απφ δχν ρξφληα. Μεηά

ην θίλεκα ησλ Νενηνχξθσλ έγηλε κέινο ηεο ηνπξθηθήο

βνπιήο σο βνπιεπηήο Ατδηλίνπ (1908-12). Οη απφςεηο

ηνπ ζε ζρέζε κε ηε Μεγάιε Ηδέα, δειαδή ε πεπνίζεζή

ηνπ φηη απηή ζα πξαγκαησλφηαλ φρη κε πφιεκν αιιά κε

δηείζδπζε ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ ζηνλ ηνπξθηθή

θνηλσλία θαη ηελ αλάδεημή ηνπ ζε θπξίαξρν παξάγνληα,

πξνθάιεζαλ αληηδξάζεηο. Γεκνζίεπζε κεγάιν αξηζκφ

κειεηψλ θαη άξζξσλ. Πέζαλε ζηελ Αζήλα.



Οδφο νισκνλίδνπ



Σωκράτης Σολωμονίδης (1858 – 1932)

κπξλαίνο δεκνζηνγξάθνο, εθδφηεο ηεο
εθεκεξίδαο Ακάιζεηα. Απφθνηηνο ηεο
Δπαγγειηθήο ρνιήο κχξλεο, ζπνχδαζε
Ννκηθά ζηελ Αζήλα. Δπέζηξεςε ζηε κχξλε
θαη εξγάζηεθε σο δεκνζηνγξάθνο, κε
παξάιιειν πνηεηηθφ θαη κεηαθξαζηηθφ έξγν.
Σν 1882 αγφξαζε ηελ παιαηά εθεκεξίδα ηεο
κχξλεο, Ακάιζεηα, (ίδξ. 1838). Ζ ηζηνξηθή
απηή εθεκεξίδα, έγηλε θαζεκεξηλή, κε πινχζηα
θαη πνηθίιε χιε. Ζ γιψζζα ηεο ήηαλ ε
θαζαξεχνπζα θαη ε πνιεκηθή ηεο απέλαληη ζηε
δεκνηηθή ήηαλ ζθνδξή. Δίρε πνιινχο
ζπλδξνκεηέο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ.
Γηα έλα δηάζηεκα εμέδηδε επίζεο ινγνηερληθά
βηβιία, εηθνλνγξαθεκέλα εκεξνιφγηα, νδεγνχο.
Σν 1908 ραηξέηεζε κε ελζνπζηαζκφ ηελ
επαλάζηαζε ησλ Νενηνχξθσλ αιιά φηαλ έγηλαλ
αληηιεπηέο νη πξνζέζεηο ηνπο, άιιαμε ζηάζε.
Τπήξμε ζηελφο ζπλεξγάηεο ηνπ κεηξνπνιίηε
Υξπζφζηνκνπ. ηελ Διιάδα ζπλεξγάζηεθε ζε
δηάθνξεο εθεκεξίδεο, ελψ ζπλέβαιε ζηελ
αλαθνχθηζε ησλ Μηθξαζηαηψλ πξνζθχγσλ.
Γηαηέιεζε δηεπζπληήο ηνπ ΠΗΚΠΑ.



Οδφο Μειαρξνηλνχ



Απφζηνινο Μειαρξνηλφο (1880-1952)

Πνηεηήο, κεηαθξαζηήο, πεδνγξάθνο θαη 

πξψηνο γξακκαηέαο ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ 

Λνγνηερλψλ (1934).  Μεγάισζε ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε.  Δγθαηαζηάζεθε ζηελ 

Αζήλα ην 1922. Απφ ην 1931 εμέδηδε ην 

πεξηνδηθφ "Ο Κχθινο".



Οδφο πθνπηξή



Ησάλλεο πθνπηξήο (1901-1937)
Κνξπθαίνο θηιφινγνο. Γελλήζεθε ζηελ κχξλε.
Απφθνηηνο ηεο Δπαγγειηθήο ρνιήο κχξλεο,
ζπνχδαζε θηινινγία ζην Παλεπηζηήκην ηεο
Αζήλαο θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηε
Γεξκαλία. Σν θηινινγηθφ ηνπ έξγν
αλαγλσξίζηεθε δηεζλψο. Σν 1930 εμειέγε
πθεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Γλσζηφο
θαη γηα ηηο πνιπάξηζκεο δηαιέμεηο ηνπ ζε πνηθίια
ζέκαηα θιαζηθήο, αιιά θαη ζχγρξνλεο (ειιεληθήο
θαη επξσπατθήο) ινγνηερλίαο. Αλέιαβε ηελ
πξσηνβνπιία γηα ηελ νξγάλσζε ηεο
ζεηξάο Διιεληθή Βηβιηνζήθε ηεο Αθαδεκίαο
Αζελψλ, κε ζρνιηαζκέλεο θαη κεηαθξαζκέλεο
εθδφζεηο θεηκέλσλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο
γξακκαηείαο. Σν 1936 ππέβαιε ππνςεθηφηεηα γηα
ηελ έδξα θαζεγεηή ηεο Αξραίαο Διιεληθήο
Φηινινγίαο ζηελ Φηινζνθηθή ρνιή. πλάληεζε
αληηδξάζεηο ζπληεξεηηθψλ θχθισλ,
επηζηεκνληθψλ θαη κε, γηα θάπνηεο αλαθνξέο ηνπ
ζηνλ αξραίν βίν. Απνγνεηεπκέλνο απφ ηελ
ερζξφηεηα απηή αιιά θαη απφ ηελ φιε θαηάζηαζε
ζηελ Δπξψπε (δηέβιεςε ηηο εμειίμεηο κε ηελ
άλνδν ηνπ λαδηζκνχ, ηαμηδεχνληαο ζηε Γεξκαλία
ην 1937), θιείζηεθε ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηειηθά
νδεγήζεθε ζηνλ απηνθηνλία ζηηο 21
επηεκβξίνπ ηνπ 1937.



Οδφο νθίαο παλνχδε



νθία παλνχδε (1880-1952)
Μνπζηθνιφγνο, κνπζηθνθξηηηθφο θαη πηαλίζηα.
Ζ νθία Ησαλλίδε, φπσο ήηαλ ην παηξηθφ ηεο
φλνκα, γελλήζεθε ζηελ Πφιε, απφ νηθνγέλεηα
Φαλαξησηψλ. Σν 1910 παληξεχηεθε ηνλ
δεκνζηνγξάθν Κσλζηαληίλν παλνχδε, πνπ
δηαθξίζεθε γηα ηνπο εζληθνχο ηνπ αγψλεο (αο
ζεκεησζεί κε ηελ επθαηξία φηη ν Κσλζηαληίλνο
παλνχδεο ππήξμε ν ηδξπηήο ηεο νκάδαο
ΑΔΚ). Σν 1922 εγθαηαζηάζεθε ζηελ Αζήλα
θαη δηνξίζηεθε θαζεγήηξηα ζην Δζληθφ Χδείν.
Μνπζηθνθξηηηθφο θαη αξζξνγξάθνο, άζθεζε
επηξξνή ζηε δηακφξθσζε θαη εμέιημε ηεο
κνπζηθήο ζηελ Διιάδα. Υαξαθηεξίζηεθε απφ
ηνπο Μαλφιε Καινκνίξε θαη Γεκήηξε
Μεηξφπνπιν «κάλα ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο».
Πξάγκαηη, έληνλε θαη καρεηηθή
πξνζσπηθφηεηα, αλαδείρζεθε ζε κία απφ ηηο
δεζπφδνπζεο γπλαηθείεο κνξθέο ζηνλ ρψξν
ησλ γξακκάησλ θαη ηεο κνπζηθήο. Πέζαλε
ζηελ Αζήλα.



Οδφο Πξνθνπίνπ



Γεψξγηνο Πξνθνπίνπ (1876-1940)
εκαληηθφο Έιιελαο δσγξάθνο. Γελλήζεθε

ζην ρσξηφ Βνπξλφβα ηεο κχξλεο θαη πέζαλε

ζηελ Αζήλα. πνχδαζε δσγξαθηθή ζηε ρνιή

Καιψλ Σερλψλ Αζελψλ. Σαμίδεςε ζηε

Γεξκαλία, ηε Γαιιία, ηελ Αίγππην θαη ηελ

Αηζηνπία. Σηκήζεθε κε ην Μεγάιν ηαπξφ ηνπ

νινκψληα θαη κε ηνλ Αηζηνπηαθφ Αζηέξα.

Καηά ηε Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία

αθνινχζεζε ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ ζηελ

πξνέιαζή ηνπ θαη θηινηέρλεζε ηηο

ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη δηάθνξεο

πνιεκηθέο ζθελέο. Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ

Μεηψπνπ θπιαθίζηεθε, φκσο κε ηε βνήζεηα

ηνπ Γάιινπ πξφμελνπ ειεπζεξψζεθε. Σν 1923

εμέζεζε ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ φζνπο

πίλαθεο είρε δηαζψζεη. Πνιιά απφ ηα έξγα ηνπ

εθηίζεληαη ζε ηδησηηθά ηδξχκαηα αιιά θαη

ζηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε.



Οδφο πεξάληδα



ηέιηνο πεξάληδαο (1888 – 1962)
κπξλαίνο γηαηξφο θαη ινγνηέρλεο. Απνθνίηεζε

απφ ηελ Δπαγγειηθή ρνιή. πνχδαζε ζην

Παλεπηζηήκην Αζελψλ, φπνπ αλαγνξεχηεθε

δηδάθησξ ην 1915, ππεξέηεζε σο αθηηλνιφγνο ζην

ζηξαηφ σο ην 1922 θαη ζηε ζπλέρεηα δηνξίζηεθε

δηεπζπληήο ζηα αθηηλνινγηθά εξγαζηήξηα ηνπ

αληηθπκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ ζηνλ Πεηξαηά θαη ηνπ

λνζνθνκείνπ σηεξία. Σν 1932 απέθηεζε δεχηεξν

πηπρίν ηεο Οδνληηαηξηθήο ρνιήο ηνπ

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη έθπγε ζην Παξίζη,

φπνπ εηδηθεχηεθε ζηελ νξζνδνληηθή. Σν 1933

θαηέιαβε ηελ λεντδξπζείζα έδξα ηεο νξζνδνληηθήο

ζηελ Οδνληηαηξηθή ρνιή Αζελψλ, ζέζε πνπ

θαηείρε κέρξη ην 1952. ηε κχξλε είρε

ζπλεξγαζηεί κε ηηο εθεκεξίδεο Νέα κύξλε θαη

Αξκνλία. ηε ινγνηερλία πξσηνεκθαλίζηεθε ην

1901 ζηελ ειηθία ησλ δεθαηξηψλ εηψλ κε ηελ

έθδνζε ηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο Ηάδεο αύξαη, ελψ

είρε λσξίηεξα ηηκεζεί κε ην Α΄ βξαβείν ζηνλ

Παληψλην πνηεηηθφ δηαγσληζκφ. Αθνινχζεζαλ

άιιεο πνηεηηθέο ζπιινγέο, ινγνηερληθέο θαη

ηαηξηθέο κειέηεο, ζεαηξηθά έξγα θαη θπξίσο

πνηήκαηα θαη πεδά γηα παηδηά.



Οδφο εθεξηάδνπ



Γηψξγνο εθέξεο (1900-1971)

Απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο Έιιελεο
πνηεηέο, θνξπθαίνο εθπξφζσπνο ηεο
γεληάο ηνπ ’30, ν πξψηνο πνπ ηηκήζεθε κε
Νφκπει Έιιελαο πνηεηήο (1963).
Γελλήζεθε ζηε κχξλε. Γηνο ηνπ ηέιηνπ
εθεξηάδε, λνκηθνχ, θαζεγεηνχ ηνπ
Γηεζλνχο Γηθαίνπ ζην Παλεπηζηήκην
Αζελψλ, ιφγηνπ θαη αθαδεκατθνχ. Σν
1914 ε νηθνγέλεηα εθεξηάδε
εγθαηαζηάζεθε ζηελ Αζήλα. Ο Γηψξγνο
ζπνχδαζε Ννκηθά ζηελ Αζήλα θαη ην
Παξίζη. Δπέζηξεςε ζηελ Διιάδα ην 1925.
Τπήξμε ππάιιεινο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ κε ιακπξή θαξηέξα
δηπισκάηε. Σν 1941 παληξεχηεθε ηε
Μαξψ Εάλλνπ, κε ηελ νπνία έδεζε φιε
ηνπ ηε δσή. Σν 1968 έθαλε ηελ πεξίθεκε
δήισζε ελάληηα ζην θαζεζηψο ησλ
ζπληαγκαηαξρψλ. Σν 1971 ε θεδεία ηνπ
ππήξμε αθνξκή παιιατθνχ
ζπιιαιεηεξίνπ.



Οδφο Αζελνγέλε



Αληψληνο Αζελνγέλεο (1875-1963)
Δπηθαλήο κπξλαίνο λνκηθφο θαη πνιηηηθφο.
Απνθνίηεζε κε άξηζηα απφ ηελ Δπαγγειηθή ρνιή
κχξλεο. ζπνχδαζε λνκηθά ζην Παλεπηζηήκην ηεο
Αζήλαο θαη εξγάζηεθε ζηε κχξλε σο δηθεγφξνο
ελψ παξάιιεια αζρνιήζεθε κε θνηλσληθά θαη
πνιηηηθά ζέκαηα ηεο παηξίδαο ηνπ. Γηεηέιεζε
έθνξνο ηεο Δπαγγειηθήο ρνιήο. Καηά ηε
δηάξθεηα ηνπ Α΄ Βαιθαληθνχ Πνιέκνπ (1912-
1913) νξγάλσζε κπζηηθέο απνζηνιέο
Μηθξαζηαηψλ εζεινληψλ ζηελ Διιάδα. ηε
κχξλε αγσλίζηεθε γηα ηελ εζληθή ππφζεζε.
Τπήξμε έλαο απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο Μηθξαζηαηηθήο
Άκπλαο, ηεο θίλεζεο δειαδή πνπ δεκηνπξγήζεθε
κε ζθνπφ ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ειιεληζκνχ ηεο
Μηθξάο Αζίαο κε θχξην ζηφρν ηελ αλαθήξπμε ηεο
απηνλνκίαο ηνπο. Μεηά ηε Μηθξαζηαηηθή
θαηαζηξνθή εγθαηαζηάζεθε ζηελ Αζήλα.
Τπεξαζπίζηεθε ηα δεηήκαηα ησλ πξνζθχγσλ
ζηελ Διιάδα θαη δηεθδίθεζε επηηπρεκέλα ηηο
απνδεκηψζεηο ηνπο. Πνιηηεχηεθε θαη δηεηέιεζε
βνπιεπηήο, αληηπξφεδξνο ηεο βνπιήο, θαη
ππνπξγφο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο. Πέζαλε ηνλ
Ηνχιην ηνπ 1963 ηηκεκέλνο απφ ζπκπαηξηψηεο ηνπ
αθήλνληαο πίζσ ηνπ ζπνπδαίν έξγν.



Οδφο Πεζκαδφγινπ



Ησάλλεο Πεζκαδφγινπ (1857-

1906)
Σξαπεδίηεο, γελλεκέλνο ζηελ Αιεμάλδξεηα.
Μαζήηεπζε ζηελ Δπαγγειηθή ρνιή κχξλεο
θαη ζηελ Καζνιηθή ρνιή Αιεμαλδξείαο. Σν
1886 ίδξπζε ηελ Σξάπεδα Πεζκαδφγινπ &
Τηνί, ε νπνία αξγφηεξα ζπγρσλεχηεθε κε ηελ
Σξάπεδα Αζελψλ, ηελ νπνία θαη εμαγφξαζε.
Δπηπιένλ, αλέιαβε θαη πνιηηηθή δξάζε σο
βνπιεπηήο Καιακψλ θαη Αηηηθήο. Ο Η.
Πεζκαδφγινπ ζπλέδεζε ηδηαίηεξα ην φλνκα ηνπ
κε ηελ Δπαγγειηθή ρνιή ηεο κχξλεο, ζηελ
νπνία είρε καζεηεχζεη ζε λεαξή ειηθία.
Δμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηνπ ειιεληθνχ
πιεζπζκνχ ηεο πφιεο, δελ επαξθνχζε πιένλ ην
παιηφ θηίξην θαη απνθαζίζηεθε ε αλέγεξζε
θαηλνχξηνπ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ
ζθνπνχ ν Η. Πεζκαδφγινπ πξνζέθεξε 500 ιίξεο
απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ πεξηνπζία θαη έλα
ηζνδχλακν πνζφ απφ ηελ Σξάπεδα. Ζ
πξνζθνξά θαη ε γελλαηνδσξία ηνπ
εθηηκήζεθαλ ηδηαίηεξα απφ ηνπο κπξλαίνπο.



Οδφο Ζιία Κνθψλε



Ζιίαο Κνθψλεο
κπξλαίνο επηρεηξεκαηίαο, ν νπνίνο ην 1897 ίδξπζε

ζηε κχξλε εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ζεκαηψλ θαη

νκβξειψλ. Γηθέο ηνπ ζεκαίεο, ξακκέλεο

θπξηνιεθηηθά «ελ κηα λπθηί» θαηέθιπζαλ ζηηο 2

Μαΐνπ 1919 ηε κχξλε θαηά ηελ απφβαζε ηνπ

ειιεληθνχ ζηξαηνχ. Με ηε Μηθξαζηαηηθή

θαηαζηξνθή ε νηθνγέλεηα Κνθθψλε θαηέθπγε ζηελ

Αζήλα. ε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα μεθηλάεη έλα

πξφηππν εξγνζηάζην γηα ηελ θαηαζθεπή νκπξειψλ

κε παξάιιειν εηδηθφ ηκήκα πνπ έξαβε ζεκαίεο. Σν

πξψην θαηάζηεκα Κνθθψλε αλνίγεη ζηελ νδφ

ηαδίνπ θαη ιίγν αξγφηεξα κεηαθέξεηαη ζηε ηνά

Αξθαθείνπ φπνπ βξίζθεηαη θαη ζήκεξα. Απφ ην

1946 ε εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ θαηαζθεπή

επάζισλ θαη κεηαιιίσλ θαη εηδψλ παξειάζεσο

(γάληηα, ηχκπαλα θ.ά.) θαη ζρεηηθψλ κε ηνλ

πξνζθνπηζκφ

Ο Ζιίαο Κνθθψλεο ρξεκαηνδφηεζε ηε κεηαθνξά

ηνπ μπιφγιππηνπ ηέκπινπ ηνπ λανχ ηνπ Αγ.

Ησάλλνπ ζην λαφ ηεο Αγίαο Φσηεηλήο Νέαο

κχξλεο.



Οδφο Αλησληάδνπ



Αγαζνλίθε Αλησληάδνπ (1854-1928)

Παηδαγσγφο, ιφγηα θαη πνηήηξηα. Γελλήζεθε
ζηε θχξν θαη έιαβε ηηο αλψηεξέο ηεο
ζπνπδέο ζην Παξζελαγσγείν χξνπ, φπνπ
έιαβε ην 1874 γηα ηελ επίδνζε ηεο ην
Ράιιεηνλ Βξαβείνλ ηεο Φηιεθπαηδεπηηθήο
Δηαηξείαο. Δίρε κεγάιε πλεπκαηηθή
θαηάξηηζε. πλέγξαςε παηδαγσγηθέο κειέηεο
θαη βηβιία πάλσ ζηε θχξν. Γηεηέιεζε
δηεπζχληξηα ηνπ Δζληθνύ Ηωαθεηκείνπ
Παξζελαγωγείνπ Κσλ/πφιεσο θαη ηνπ
Κεληξηθνύ Παξζελαγωγείνπ εξξώλ, ελψ
ππήξμε κηα απφ ηηο ζπληάθηξηεο ηεο
Δθεκεξίδνο ηωλ Κπξηώλ πνπ εμέδηδε ε
Καιιηξξφε Παξξέλ ζηελ Αζήλα. Απεβίσζε
ζηελ Αζήλα ην 1928.



Οδφο Γεδεψλ



Δκκαλνπήι Γεδεψλ (1851-1943)

Κσλζηαληηλνππνιίηεο ιφγηνο,
ζπγγξαθέαο θαη ηζηνξηνδίθεο, θαζψο
θαη Μέγαο Υαξηνθχιαθαο ηνπ
Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ, απφ
ηνπο κεγαιχηεξνπο κειεηεηέο ηνπ
λεφηεξνπ ειιεληζκνχ. Αζρνιήζεθε
ηδηαίηεξα κε ηελ πεξίνδν
ηνπ Μεζαίσλα, θαη κάιηζηα
πξνηηκνχζε λα ιέγεηαη
Μεζαησλνιφγνο. Ζ ζπγγξαθηθή ηνπ
δξαζηεξηφηεηα εθηείλεηαη ζε
πεξηζζφηεξα απφ 70 ρξφληα.
Θεσξείηαη έλαο απφ ηνπο
κεγαιχηεξνπο Έιιελεο ηζηνξηνδίθεο
θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ πνιινχο
σο ν «ηειεπηαίνο
γλήζηνο Φαλαξηψηεο».



Οδφο σηεξίνπ



Γεψξγηνο σηεξίνπ (1880-1965)
Αξραηνιφγνο, βπδαληηλνιφγνο θαη παλεπηζηεκηαθφο
θαζεγεηήο. Γελλήζεθε ζηηο πέηζεο θαη ζπνχδαζε
ζηελ Αζήλα, ηελ Λεηςία, ηε Βηέλλε θαη ην Μφλαρν.
Απφ ην 1923 αλέιαβε δηεπζπληήο ηνπ Βπδαληηλνχ
Μνπζείνπ, ην 1924 έγηλε θαζεγεηήο ρξηζηηαληθήο
αξραηνινγίαο θαη παιαηνγξαθίαο, ζέζε ζηελ νπνία
παξέκεηλε κέρξη ην 1952, ελψ ην 1926, κε ηελ
ίδξπζε ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, δηνξίζηεθε ηαθηηθφ
κέινο απηήο.
Χο δηεπζπληήο ηνπ Βπδαληηλνχ κνπζείνπ,
αγσλίζηεθε γηα ηελ νξγάλσζε θαη εκπινπηηζκφ ηνπ.
Ακέζσο κεηά ην δηνξηζκφ ηνπ, ελζσκαηψλεηαη ζην
Μνπζείν ε ζπιινγή ηεο Υξηζηηαληθήο
Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο. ηφρνο ηνπ ππήξμε λα
αλαδείμεη ην Μνπζείν ζην «θαη’ εμνρήλ εζληθόλ
Μνπζείνλ ηεο Διιάδνο». Κχξην κέιεκα ηνπ
σηεξίνπ παξέκελε ε αλεχξεζε κφληκεο ζηέγεο,
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην 1930 κε ηελ
εγθαηάζηαζή ηνπ ζηε Villa Ilissia, ε νπνία είρε
θηηζηεί απφ ηνλ αξρηηέθηνλα ηακάηε Κιεάλζε ην
1848 γηα ηε Γαιιίδα Sophie de Marbois-Lebrun,
δνχθηζζα ηεο Πιαθεληίαο. Ο σηεξίνπ νξγάλσζε
ηελ έθζεζε κε επηζηεκνληθά θξηηήξηα θαη ηεο
πξνζέδσζε δηδαθηηθφ ραξαθηήξα. Σα εγθαίληα ηνπ
Μνπζείνπ έγηλαλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1930 κε ηελ
επθαηξία ηνπ Γ΄ Γηεζλνχο Βπδαληηλνινγηθνχ
πλεδξίνπ.



Οδφο Δκκαλνπειίδε



Δκκαλνπήι Δκκαλνπειίδεο (1867-1939)

Δπηθαλήο δηθεγφξνο. Γελλήζεθε ζηελ
Καηζάξεηα ηεο Μηθξάο Αζίαο. πνχδαζε
λνκηθά θαη εξγάζηεθε σο δηθεγφξνο ζηε
κχξλε θαη ζηελ Αζήλα. Γηεηέιεζε
πνιιέο θνξέο δεκνγέξνληαο ηεο
κχξλεο. Μεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή
θαηαζηξνθή θαηέθπγε ζηελ Αζήλα, φπνπ
θαη εθιέρηεθε πιεξεμνχζηνο Αζελψλ -
Πεηξαηψο ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ
1923. Δξγάζηεθε αθνχξαζηα θαη
απνδνηηθά γηα ηε ζηέγαζε θαη ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ. Έγηλε
βνπιεπηήο ζην θφκκα ηνπ Διεπζέξηνπ
Βεληδέινπ θαη δηεηέιεζε ππνπξγφο
Τγηεηλήο Πξνλνίαο θαη Αληηιήςεσο ζηελ
θπβέξλεζε Βεληδέινπ ηνπ 1928 -32.
Απεβίσζε ζηελ Αζήλα ηνλ Ηνχλην ηνπ
1943.



Οδφο Φαιηψθ



Απφζηνινο Φαιηψθ (1862-1923)

΄
κπξλαίνο γηαηξφο. Γελλήζεθε ζηε
κχξλε. Απνθνίηεζε απφ ηελ
Δπαγγειηθή ρνιή θαη ζπνχδαζε
ηαηξηθή ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ.
Γξαζηεξηνπνηήζεθε πνηθηινηξφπσο
ζηελ ειιεληθή θνηλφηεηα ηεο
κχξλεο. Τπήξμε απφ ηνπο ηδξπηέο
ηεο Μηθξαζηαηηθήο Άκπλαο ην 1922.
Σηκήζεθε κε πνιιά παξάζεκα ζηελ
Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ γηα ηελ
επηζηεκνληθή θαη ηελ παηξησηηθή ηνπ
δξάζε.



Οδφο Δπγελίδε



Γεψξγηνο Δπγελίδεο

Μηθξαζηάηεο γηαηξφο, απφ ηε
Νηθνκήδεηα. Φνίηεζε ζηε Γεξκαληθή
ρνιή Αδάλσλ, ζηε Γαιιηθή ρνιή
Saint Zozef θαη ζην Διιεληθφ Γπκλάζην
ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. πνχδαζε
Ηαηξηθή ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη
κεηεθπαηδεχηεθε ζην Παξίζη, ζην
λνζνθνκείν αηλ-Λαδάξ. Δπέζηξεςε
ζηελ Αζήλα θαη δηνξίζηεθε σο βνεζφο
παηδίαηξνο ζην Ννζνθνκείν Παίδσλ
Αγία νθία ζηελ Αζήλα. Δξγάζηεθε σο
πεξηθεξεηαθφο ηαηξφο ζε δηάθνξα
ηαηξεία θαη σο ηδησηηθφο ηαηξφο ζηελ
Νέα κχξλε. Πξφζθεξε πνιιά ζηηο
εζληθέο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηεο
ρψξαο.



Οδφο Οπξαλίαο Γνχθα 



Οπξαλία Γνχθα
Γελλήζεθε ζηε κχξλε ην 1860. Τπήξμε
επηθαλήο παηδαγσγφο. Χο δηεπζχληξηα ηνπ
Κεληξηθνύ Παξζελαγωγείνπ κύξλεο, απφ ην
1895-1922, ηαπηίζηεθε κε ηελ αθκή ηνπ
πεξίθεκνπ απηνχ ζρνιείνπ γηα θνξίηζηα. Σν
Κεληξηθφ δηέζεηε εμαηάμην δεκνηηθφ ζρνιείν,
ηξηηάμηα αζηηθή ζρνιή θαη επί Αξκνζηείαο
(1919-1922) πιήξεο Γπκλάζην Θειέσλ. Δπίζεο,
ιεηηνπξγνχζε ηξηηάμην δηδαζθαιείν, ζην νπνίν
εθπαηδεχνληαλ δαζθάιεο, πνπ δηνξίδνληαλ ζηα
ζρνιεία ησλ κηθξαζηαηηθψλ πφιεσλ. ηα
ρξφληα ηεο δηεχζπλζεο ηεο Γνχθα, ην ζρνιείν
ραξαθηεξίζηεθε “Φάξνο ηεο Αλαηνιήο”,
αλαγλσξίζηεθε δε απφ ην ειιεληθφ Τπνπξγείν
Παηδείαο σο ηζφηηκν ηνπ Αξζαθείνπ. ηηο αξρέο
ηνπ 20νχ αηψλα ζην ζρνιείν θνηηνχζαλ 2.000
καζήηξηεο θαη δίδαζθαλ 23 εθπαηδεπηηθνί. Ζ
Γνχθα, κε ηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ κεηξνπνιίηε
Υξπζφζηνκνπ θαηάθεξε λα αλεγεξζεί λέν
ιακπξφ θηίξην γηα ην ζρνιείν. Μεηά ηελ
θαηαζηξνθή εγθαηαζηάζεθε ζηε Νέα κχξλε,
φπνπ θαη πέζαλε.



Οδφο Εαξίθε



Γεψξγηνο Εαξίθεο (1806-1884)

Γελλήζεθε ην 1806, ζηελ

Κσλζηαληηλνχπνιε, αιιά κφιηο μέζπαζε ε

Δπαλάζηαζε έθπγε κε ηνπο γνλείο ηνπ ζηε

Οδεζζφ. Σν 1830 ήξζε ζηελ Διιάδα, αιιά

γξήγνξα επέζηξεςε πίζσ ζηελ

Κσλζηαληηλνχπνιε. Ίδξπζε ζρνιεία φπσο

ηα Εαξίθεηα Γηδαζθαιεία. Βνήζεζε

άπνξνπο ζπνπδαζηέο. Έθηηαμε εζληθά

θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα. Δπηρνξήγεζε ηελ

αλέγεξζε ηνπ θηεξίνπ ηεο Μεγάιεο ηνπ

Γέλνπο ρνιήο. Μεηά ην ζάλαην ηνπ ην

1884, ζπλέρηζε ην έξγν ηνπ ε ζχδπγνο ηνπ

Διέλε θαη ηα παηδηά ηνπ.



Οδφο ετδάλε



Μηιηηάδεο ετδάλεο (1849-1930)

κπξλαίνο δεκνζηνγξάθνο, εθδφηεο
ησλ εθεκεξίδσλ Ηωλία θαη ηελ
Αξκνλία. Πέξα απφ ηε
δεκνζηνγξαθηθή ηνπ εξγαζία
αζρνιήζεθε θαη κε ηε ινγνηερλία.
Έγξαςε πνιιά πνηήκαηα θαη
δηεγήκαηα θαζψο θαη
κπζηζηνξήκαηα, κειέηεο θαη
πνηεηηθέο ζπιινγέο, ελψ αζρνιήζεθε
θαη κε ηε δσγξαθηθή.



Οδφο Σζνπξνπθηδφγινπ



Νηθφιανο Σζνπξνπθηδφγινπ

Δπηθαλήο κπξλαίνο δηθεγφξνο θαη

δεκνζηνγξάθνο. Απνθνίηεζε απφ ηελ

Δπαγγειηθή ρνιή θαη ζπνχδαζε

λνκηθέο επηζηήκεο ζην παλεπηζηήκην

ηνπ Μνλάρνπ. Δθδφηεο ηεο

γαιιφθσλεο εθεκεξίδαο La Reforme.

ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ν Ν.

Σζνπξνπθηζφγινπ καδί κε ηνλ

κεηξνπνιίηε κχξλεο Υξπζφζηνκν

θαη ηνλ δεκνγέξνληα Κιηκάλνγινπ

θιήζεθαλ ζε απνινγία απφ ην

Ννπξεληίλ παζά νπνίνο ηειηθά ηνπο

παξέδσζε ζηνλ νξγηζκέλν ηνπξθηθφ

φριν πνπ ηνπο θαηαθξενχξγεζε.



Οδφο Ησζεθφγινπ



Υαξάιακπνο Ησζεθφγινπ

Μηθξαζηάηεο έκπνξνο θαη

ηξαπεδίηεο απφ ηελ Καηζάξεηα.

Τπνζηήξημε πνιχ ηνπο πξφζθπγεο

θαη έπξαμε πνιιέο αγαζνεξγίεο, θαη

πξν παληφο ίδξπζε ζηε Νέα κχξλε

ην Οξθαλνηξνθείν πνπ θέξεη ην

φλνκά ηνπ.



Οδφο Κηνππεηδφγινπ



Αθνί Κηνππεηδφγινπ

Σέθλα (Ζιίαο, Γεκήηξηνο θαη
νθία), πινχζηαο θαη αξρνληηθήο
νηθνγέλεηαο ηεο κχξλεο, πνπ
κεξίκλεζαλ ηδηαίηεξα γηα ηελ
παηδεία ηεο πφιεο. Τπήξμαλ
επεξγέηεο ηεο Δπαγγειηθήο ρνιήο,
θαζψο κε δσξεέο ηνπο
ιεηηνπξγνχζαλ ηα «εμαξηήκαηα» ηεο
ρνιήο, ε Κηνππεηδόγιεηνο ρνιή
Αγίαο Αηθαηεξίλεο ζηε ζπλνηθία
Μπνγηαηδίδηθα, ην νθείνλ
(δεκνηηθφ ζρνιείν) ζηελ νδφ Ρφδσλ
(απφ ην φλνκα ηεο δσξήηξηαο
νθίαο Κηνππεηδφγινπ). Δπίζεο ν Γ.
Κηνππεηδφγινπ δψξηζε ην νηθφπεδν
ηνπ λένπ θηεξίνπ ηεο Δπαγγειηθήο
ρνιήο.



Οδφο Καξαζενδσξή



Κσλζηαληίλνο Καξαζενδσξή (1873-1950)
Κνξπθαίνο, παγθφζκηαο αλαγλψξηζεο, Έιιελαο
καζεκαηηθφο. Σν 1913 εθιέρηεθε θαζεγεηήο ηεο
καζεκαηηθήο επηζηήκεο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ
Γθέληηλγθελ, ζέζε ζηελ νπνία παξέκεηλε κέρξη ην 1918.
Σν 1920 πξνζθιήζεθε απφ ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν, λα
νξγαλψζεη ην Ηψλην Παλεπηζηήκην ζηε κχξλε, κέρξη
πνπ ε θαηαζηξνθή καηαίσζε ηα ζρέδηα απηά. Με ηελ
εηζβνιή ησλ Σνχξθσλ ζηε κχξλε, επηδφζεθε ζηε
δηάζσζε ηεο βηβιηνζήθεο θαη πνιιψλ απφ ηα
εξγαζηεξηαθά φξγαλα ηνπ Ησλίνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη
πξάγκαηη ηα θαηάθεξε θαη θαηφξζσζε λα ηα κεηαθέξεη
ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Ζ δσξεά Καξαζενδσξή
βξίζθεηαη ζην Μνπζείν Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Σν 1922 έγηλε θαζεγεηήο
ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη ην 1923 ζην Δζληθφ
Μεηζφβην Πνιπηερλείν. Σν 1924 επέζηξεςε ζηε
Γεξκαλία θαη αλέιαβε ζέζε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ
Μνλάρνπ. Σν Ννέκβξην ηνπ 1926, έγηλε κέινο
ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, πνπ κφιηο είρε ηδξπζεί.
Σν 1930, πξνζθιήζεθε πάιη απφ ηνλ πξσζππνπξγφ
ηφηε Βεληδέιν λα αλαιάβεη σο θπβεξλεηηθφο επίηξνπνο
ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη
ηελ νξγάλσζε ηνπ λεντδξπζέληνο Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο. Σν 1932 επέζηξεςε ζηελ έδξα ηνπ
ζην Μφλαρν θαη παξέκεηλε ζηελ πφιε απηή ζηε
δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Πέζαλε ην 1950
ζην Μφλαρν (φπνπ θαη ν ηάθνο ηνπ).



Οδφο ηξαηεγνχ Παξαζθεπφπνπινπ



Λεσλίδαο Παξαζθεπφπνπινο (1860-1936)

ηξαηησηηθφο, ζπκκεηείρε ζηνλ
ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν ηνπ 1897, ζηνπο
Βαιθαληθνχο πνιέκνπο (1912-1913) αιιά
θαη ζην Βεληδειηθφ Κίλεκα Δζληθήο
Άκπλαο ην 1916. Απφ ην 1918 έσο θαη ην
1920, σο αξρηζηξάηεγνο, εγήζεθε ηνπ
ειιεληθνχ ζηξαηνχ πξψηα ζηελ θαηάιεςε
ηεο Αλαη. Θξάθεο, έπεηηα ζηελ απφβαζε
ζηε κχξλε θαη ζηελ πξνέιαζε ζηελ
ελδνρψξα κέρξη ηε Πξνχζα θαη ην Οπζάθ.
Σελ 1/11/1920 παξαηηήζεθε θαη
αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ Αλαζηάζην
Παπνχια. Γηεηέιεζε γεξνπζηαζηήο θαη ζηε
ζπλέρεηα δεχηεξνο θαηά ζεηξά πξφεδξνο
ηεο Γεξνπζίαο. Σηκήζεθε ην 1918 κε ην
Μεγαιφζηαπξν πνιιψλ ηαγκάησλ θαη κε
ηνλ Αλψηεξν Σαμηάξρε ηνπ Σάγκαηνο ηνπ
σηήξνο. Πέζαλε ζην Παξίζη ην 1936.



Οδφο ηξαηεγνχ Παπνχια



Αλαζηάζηνο Παπνχιαο (1857-1935)
ηξαηησηηθφο πνπ δηεηέιεζε αξρηζηξάηεγνο ηνπ
ειιεληθνχ ζηξαηνχ θαηά ηε Μηθξαζηαηηθή
εθζηξαηεία. Έιαβε κέξνο ζηνλ Διιελνηνπξθηθφ
πφιεκν ηνπ 1897, ζηνλ Μαθεδνληθφ αγψλα,
ζηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο θαη ζηε
Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία. Σνλ Ννέκβξην ηνπ
1920, ηνπ αλαηέζεθε απφ ηελ αληηβεληδειηθή
θπβέξλεζε ε αξρηζηξαηεγία ηνπ ειιεληθνχ
ζηξαηνχ ζηελ Μηθξά Αζία. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζεηείαο ηνπ εγήζεθε ηεο εθζηξαηείαο πξνο ην
αγγάξην, πνπ απνηέιεζε ζεκαληηθή θακπή γηα
ηελ πνξεία ηνπ πνιέκνπ. Λφγσ δηαθσλίαο πνπ
πξνέθπςε κεηαμχ ηεξγηάδε θαη Παπνχια γηα
ηελ ηαθηηθή ζηε Μηθξά Αζία, ν ηειεπηαίνο
ππέβαιε παξαίηεζε. Ζ θπβέξλεζε έθαλε δεθηή
ηελ παξαίηεζε ηνπ θαη ηνλ απνζηξάηεπζε κε
θχξηα αηηηνινγία ηελ θαηάιεςε ηνπ νξίνπ
ειηθίαο ηνπ. Καηά ηε Γίθε ησλ έμη, ην Ννέκβξην
ηνπ 1922, θαηέζεζε σο κάξηπξαο θαηεγνξίαο
ελαληίνλ ηνπ επφκελνπ αξρηζηξάηεγνπ, Γεσξγίνπ
Υαηδεαλέζηε, παξ' φιν πνπ ππήξρε θίλδπλνο λα
παξαπεκθζεί θαη ν ίδηνο ζε δίθε. Σν 1935
ζπλειήθζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην
απνηπρεκέλν βεληδειηθφ θίλεκα ηεο 1εο Μαξηίνπ
1935.



Οδφο ηξαηεγνχ Νίδεξ



Κσλζηαληίλνο Νίδεξ (1865-1943)

Γελλήζεθε ζην Μεζνιφγγη. Ήηαλ γηνο
ηνπ Βαπαξνχ θηιέιιελα ζηξαηησηηθνχ θαη
γηαηξνχ Φξαγθίζθνπ Ξαβεξίνπ Νίδεξ.
Απφθνηηνο ηεο ηξαηησηηθήο ρνιήο
Δπειπίδσλ, πήξε κέξνο ζηνλ πφιεκν ηνπ 1897,
ζηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο, ζηνλ Α΄
Παγθφζκην Πφιεκν θαη ζηε Μηθξαζηαηηθή
εθζηξαηεία. Σν 1919 ήηαλ Γηνηθεηήο ηνπ
ηξαηνχ Καηνρήο Μηθξάο Αζίαο, θαηφπηλ ηνπ
Α΄ ψκαηνο ηξαηνχ θαη ην 1922 ηεο
ηξαηηάο Θξάθεο. Χο Γηνηθεηήο ηνπ Α'
ψκαηνο ηξαηνχ ζπκκεηείρε ζηελ εθζηξαηεία
ηεο Κξηκαίαο ζηε Ρσζία φπνπ θαη παξέκεηλε
κέρξη ηελ 21 Μαΐνπ 1919. Απνζηξαηεχηεθε
ην 1923. Σελ πεξίνδν 1925-1926 δηεηέιεζε
πθππνπξγφο ηξαηησηηθψλ. Πέζαλε
ζηελ Αζήλα ην 1943.



Οδφο Πιαζηήξα



Νηθφιανο Πιαζηήξαο (1883-1953)
ηξαηησηηθφο θαη πνιηηηθφο, ζπκκεηείρε ζηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο (φπνπ

έγηλε γλσζηφο σο Μαύξνο Καβαιάξεο), ηνλ Α΄ Παγθφζκην ζην κέησπν ηεο

Μαθεδνλίαο, ηελ εθζηξαηεία ηεο Οπθξαλίαο θαη ηε Μηθξαζηαηηθή

εθζηξαηεία. ηελ πεξίνδν ηνπ Δζληθνχ Γηραζκνχ, θαηά ηνλ Α' Παγθφζκην

Πφιεκν ζπκκεηείρε ζην βεληδειηθφ θίλεκα Δζληθήο Ακύλεο (1916). Σν 1919

ζπκκεηείρε ζηελ εθζηξαηεία ηεο Αληάλη ζηελ Οπθξαλία, θαηά ησλ

Μπνιζεβίθσλ θαη ηελ ίδηα ρξνληά βξέζεθε ζηε κχξλε. Μεηά ηελ ήηηα ηνπ

Βεληδέινπ ζηηο εθινγέο ηνπ 1920, φηαλ πνιινί βεληδειηθνί αμησκαηηθνί

απνκαθξχλζεθαλ απφ ην ζηξάηεπκα, ν ίδηνο παξέκεηλε ράξε ζηελ αθνζίσζε

ησλ ζηξαηησηψλ ηνπ. Έδσζε πνιιέο ληθεθφξεο κάρεο κε ιίγεο απψιεηεο πνπ

ηνλ έθαλαλ γλσζηφ ζηνπο αληηπάινπο πνπ ηνλ νλφκαζαλ «θαξά-πηπέξ»

(καχξν πηπέξη), ελψ ην ζχληαγκά ηνπ σο «ζεϊηάλ αζθέξ» (ζηξαηφο ηνπ

δηαβφινπ). Καηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ κεηψπνπ ν Πιαζηήξαο θαηάθεξε λα

δψζεη κάρεο ππνρσξψληαο ηαθηηθά, καδεχνληαο ζηξαηηψηεο απφ δηαιπκέλεο

κνλάδεο. Με ηελ θαζπζηέξεζε πνπ πξνέβαιε ζηελ επέιαζε ηνπ ερζξνχ

έδσζε ηελ επθαηξία ζε πνιινχο πξφζθπγεο λα δηαθχγνπλ απφ ηνπο

Σνχξθνπο. Γηα ηελ πξάμε ηνπ απηή αγαπήζεθε πνιχ απφ ηνπο πξφζθπγεο,

ζην ζεκείν λα βαθηίδνπλ ηα παηδηά ηνπο κε ην φλνκά ηνπ. Ζγήζεθε ηεο

επαλάζηαζεο ηνπ 1922 ζηε Υίν, κεηέβε ζηελ Αζήλα, φπνπ αλέηξεςε ηελ

θπβέξλεζε θαη ππνρξέσζε ηνλ βαζηιηά Κσλζηαληίλν Α' ζε παξαίηεζε ππέξ

ηνπ γηνπ ηνπ Γεσξγίνπ Β΄ θαη ζρεκάηηζε επαλαζηαηηθή θπβέξλεζε ρσξίο

φκσο λα ζπκκεηάζρεη ζ´ απηήλ, γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα επείγνληα

πξνβιήκαηα ηεο ρψξαο. Δπίζεο ππνζηήξημε θαη αλέιαβε ηελ επζχλε γηα ηελ

«εθηέιεζε ησλ έμ», θαηεπλάδνληαο ηνλ ιαφ πνπ δεηνχζε ηελ ηηκσξία ησλ

ππεχζπλσλ γηα ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. πκκεηείρε ζηα δχν

βεληδειηθά θηλήκαηα ηνπ 1933 θαη 1935. Ζ πνιηηηθή ηνπ δξάζε ζπλερίζηεθε

θαη κεηαπνιεκηθά σο αξρεγφο ηεο ΔΠΔΚ. ρεκάηηζε δχν θνξέο θπβέξλεζε

ζπλαζπηζκνχ απφ θφκκαηα ηνπ θέληξνπ ηελ πεξίνδν 1950-1952.



Οδφο Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ



Διεπζέξηνο Βεληδέινο (1864 – 1936) 

Απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο πνιηηηθνχο ηεο λεφηεξεο
Διιάδαο, κε ζεκαληηθά επηηεχγκαηα ζηνλ ηνκέα
θπξίσο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο αιιά θαη ηεο
εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ
θξάηνπο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ δνκψλ. Δπηρείξεζε
επηηπρψο ηελ εδαθηθή νινθιήξσζε ηεο Διιάδαο
(Μαθεδνλία, Ήπεηξνο, λεζηά ΒΑ Αηγαίνπ, Κξήηε).
ηε ζπγθπξία ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ, θαηάθεξε,
ζέηνληαο ηελ Διιάδα κε ην κέξνο ηεο Αληάλη, λα
πινπνηήζεη ηε Μεγάιε Ηδέα, θαζψο κε ηελ ππνγξαθή
ηεο πλζήθεο ησλ εβξψλ, ζην ειιεληθφ θξάηνο
παξαρσξήζεθε νιφθιεξε ε Θξάθε, θαη ε δηνίθεζε
ηεο κχξλεο θαη ηεο πεξηνρήο ηεο γηα πέληε ρξφληα. Ζ
εθινγηθή ηνπ ήηηα ζηηο εθινγέο ηνπ 1920 θαη ε
αλαρψξεζή ηνπ απφ ηε ρψξα άιιαμε ηελ θαηάζηαζε,
κε ζπλέπεηα ηελ ήηηα ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ θαη ηνλ
μεξηδσκφ ησλ Διιήλσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ηεο
Αλαηνιηθήο Θξάθεο απφ ηηο εζηίεο ηνπο. Χο
πξφζθπγεο, νη Μηθξαζηάηεο έκεηλαλ πξνζεισκέλνη
ζηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν, θπβεξλήζεηο ηνπ νπνίνπ
αλέιαβαλ ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. Μέρξη ηνπιάρηζηνλ
ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, πνιηηηθά ηάρζεθαλ
κε ην δηθφ ηνπ θφκκα, ζεσξψληαο ηνπο αληηπάινπο
ηνπ, ην Λατθφ Κφκκα, ερζξηθνχο απέλαληί ηνπο.



Οδφο νθνχιε



Θεκηζηνθιήο νθνχιεο (1860-1949)
άκηνο πνιηηηθφο, ηαπηηζκέλνο κε ηνλ κεηξηνπαζή
θηιειεχζεξν θεληξψν ρψξν θαη πξνζπάζεηεο πνιηηηθήο
ελφηεηαο. πνχδαζε Αξραηνινγία ζην Παλεπηζηήκην
ηεο Αζήλαο θαη ζηε Γεξκαλία. Ζγήζεθε ηεο
επαλάζηαζεο ηνπ 1912 ζηε άκν, θεξχζζνληαο ηελ
έλσζε ηνπ λεζηνχ κε ηελ Διιάδα θαη κεηά ηελ έλσζε
αλέιαβε δηνηθεηήο άκνπ. Σν 1914
δηνξίζηεθε γεληθφο δηνηθεηήο Μαθεδνλίαο. ηηο εθινγέο
ηνπ 1915 εθιέρηεθε βνπιεπηήο άκνπ. ηε δηάξθεηα
ηνπ Δζληθνχ Γηραζκνχ, ζπκκεηείρε ζηε βεληδειηθή
θπβέξλεζε ηεο Θεζζαινλίθεο (1917). Σν 1917 θαη
κέρξη ην 1920 ππήξμε πξφεδξνο ηεο Βνπιήο, ηεο
ιεγφκελεο «Βνπιήο ησλ Λαδάξσλ». Υξεκάηηζε
ππνπξγφο ζηε βξαρχβηα βεληδειηθή θπβέξλεζε ηνπ
1924. Σν 1924 ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, Παχινο
Κνπληνπξηψηεο, ηνπ αλέζεζε ηελ πξσζππνπξγία θαη
πξνζπάζεζε λα εμνκαιχλεη ηα πνιηηηθά πάζε.
Γηαηέιεζε πξφεδξνο ηεο Βνπιήο (1926–1928, 1930-
1932 θαη 1933) θαη ππνπξγφο βεληδειηθψλ
θπβεξλήζεσλ. ηελ Καηνρή, ν νθνχιεο νξγαλψζεθε
ζηελ αληηζηαζηαθή νξγάλσζε ηνπ ηέθαλνπ αξάθε, ε
νπνία είρε επαθέο κε ην ζπκκαρηθφ ζηξαηεγείν ηεο
Μέζεο Αλαηνιήο. Σν 1944 θπιαθίζηεθε ζην Υατδάξη,
φπνπ έκεηλε κέρξη ηελ Απειεπζέξσζε. ηα ρξφληα ηνπ
εκθπιίνπ, απφ ην 1945 κέρξη ην 1949, αλέιαβε
ηέζζεξηο θνξέο πξσζππνπξγφο, πξνζπαζψληαο λα
εμνκαιχλεη ηελ θαηάζηαζε. Πέζαλε ην 1949 ζηελ
Κεθηζηά.



Οδφο Κνπληνπξηψηνπ



Παχινο Κνπληνπξηψηεο (1855-1935)
Ναχαξρνο θαη πξψηνο πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ην
1924. Χο αξρεγφο ηνπ ηφινπ ηνπ Αηγαίνπ θαηά
ηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο θαη θπβεξλήηεο ηνπ
ζσξεθηνχ «Αβεξσθ» θαηέιαβε ηα λεζηά ηνπ
βνξεηναλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, ελψ κε ην ίδην ζσξεθηφ
ζπκκεηείρε ζε δχν λαπκαρίεο, ηεο Έιιεο θαη
ηεο Λήκλνπ. Ζ επηηπρεκέλε δξάζε ηνπ αλάγθαζε ηνλ
ηνπξθηθφ ζηφιν λα απνζπξζεί ζηα Γαξδαλέιιηα. Σελ
πεξίνδν ηνπ Δζληθνχ Γηραζκνχ ζπκκεηείρε ζηελ
θπβέξλεζε ηεο Θεζζαινλίθεο σο κέινο ηεο ηξηαλδξίαο
(Γαγθιήο-Βεληδέινο-Κνπληνπξηψηεο). Μεηά ηνλ ζάλαην
ηνπ βαζηιηά Αιέμαλδξνπ, αλέιαβε θαζήθνληα
αληηβαζηιέσο κέρξη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1920, θαη μαλά
κεηά ηελ αλαρψξεζε ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ γηα ηε
Μηθξά Αζία (ηελ άλνημε ηνπ 1921 κέρξη ηελ άλνημε
ηνπ 1922), φπσο θαη κεηά ηελ αλαρψξεζε ηνπ Γεσξγίνπ
Β΄ απφ ηε ρψξα ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1923, έσο ηελ
αλαθήξπμε ηεο Γεκνθξαηίαο ηνλ Μάξηην ηνπ 1924. Χο
πξφζσπν επξείαο απνδνρήο εθιέρζεθε πξψηνο πξφεδξνο
ηεο Γεκνθξαηίαο, ζέζε ζηελ νπνία παξέκεηλε κέρξη
ην 1926, φηαλ θαη παξαηηήζεθε δηακαξηπξφκελνο γηα ηε
δηθηαηνξία ηνπ ζηξαηεγνχ Θεφδσξνπ Παγθάινπ. Σν
1929 επαλεθιέρζεθε ζην αμίσκα ηνπ Πξνέδξνπ απφ ηε
Βνπιή θαη ηε Γεξνπζία, αιιά παξαηηήζεθε νξηζηηθά
απηή ηε θνξά, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ, γηα
ιφγνπο πγείαο. Απεβίσζε ην 1935 ζην Παιαηφ Φάιεξν.
Δληαθηάζηεθε, φπσο ήηαλ ε βνχιεζή ηνπ, ζηελ Όδξα.



Οδφο Γαβάθε



Κσλζηαληίλνο Γαβάθεο (1897-1943)
Έιιελαο ζηξαηησηηθφο, ζπληαγκαηάξρεο ηνπ πεδηθνχ,
ήξσαο ηνπ ειιελντηαιηθνχ πνιέκνπ ηνπ 1940. Γελλήζεθε
ζηα Κερξηάληθα Λαθσλίαο, ζπνχδαζε ζηε ρνιή
Δπειπίδσλ θαη ζηε ρνιή Πνιέκνπ ζην Παξίζη. Έιαβε
κέξνο σο αλζππνινραγφο ζηνλ Α΄ Παγθφζκην πφιεκν
(καθεδνληθφ κέησπν) θαη δηαθξίζεθε ζηηο κάρεο ηνπ θξα
θαη ηεο Γντξάλεο, ελψ ππέζηε κεγάιε βιάβε ζηελ πγεία
ηνπ απφ αζθπμηνγφλα νβίδα. Πήξε κέξνο ζηε κηθξαζηαηηθή
εθζηξαηεία, δηαθξίζεθε ζηε κάρε ησλ πςσκάησλ ηνπ
Αικπαλφο θαη ηηκήζεθε κε ην Υξπζφ Αξηζηείν Αλδξείαο.
Δμαθνινχζεζε λα ππεξεηεί ζην ζηξαηφ κέρξη ην 1937
νπφηε απνζηξαηεχηεθε κε ην βαζκφ ηνπ ζπληαγκαηάξρε,
ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ. Αλαθιήζεθε ζην
ζηξαηφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1940 θαη ηνπνζεηήζεθε
δηνηθεηήο ηνπ Απνζπάζκαηνο Πίλδνπ. Αληηκεηψπηζε
πξψηνο ηελ ηηαιηθή επίζεζε θαη θαηφξζσζε λα
ζηαζεξνπνηήζεη ην κέησπν, παξά ηελ αξηζκεηηθή ππεξνρή
ησλ Ηηαιψλ, ελψ απφ ηνλ Ννέκβξην πέξαζε ζηελ
αληεπίζεζε. ηε ζπλέρεηα, ηξαπκαηίζηεθε θαη απνζχξζεθε.
Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1942 ζπλειήθζε απφ ηηο ηηαιηθέο αξρέο
Καηνρήο, σο χπνπηνο ζπκκεηνρήο ζε αληηζηαζηαθή νκάδα
καδί κε άιινπο αμησκαηηθνχο. Σν πινίν, πνπ ηνπο κεηέθεξε
ζε ηηαιηθφ ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο ζηελ Ηηαιία
ηνξπηιίζηεθε απφ ζπκκαρηθφ ππνβξχρην ζηηο 21
Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1943 θαη βπζίζηεθε, ρσξίο θαλέλαλ
επηδψληα. Σν πηψκα ηνπ Γαβάθε αλαγλσξίζηεθε θαη
ηάθεθε ζηελ Αιβαλία. Μεηαπνιεκηθά ηα νζηά ηνπ
κεηαθέξζεθαλ ζηελ Αζήλα.



Οδφο πχξνπ Αιεβίδνπ



πχξνο Αιεβίδνο

Τπεχζπλνο ηεο αληηζηαζηαθήο νξγάλσζεο

Δ.Λ.Α.. (Δζληθφ Λατθφ Απειεπζεξσηηθφ

Μέησπν) ζηελ πεξηνρή Φάξνο ηεο Νέαο

κχξλεο. Αλέπηπμε αληηζηαζηαθή δξάζε θαηά

ησλ Γεξκαλψλ. θνηψζεθε ζε έλνπιε

ζχγθξνπζε κε ηνπο Γεξκαλνχο θαηά ην «κηθξφ

κπιφθν ηνπ Φάξνπ» ζηηο 5 Ηαλνπαξίνπ 1944,

φηαλ νη Γεξκαλνί αλαδεηψληαο 17 ΔΛΑίηεο-

ΔΑΜίηεο πνπ είραλ εληνπηζηεί ζηελ πεξηνρή,

άξρηζαλ έξεπλα κε βάζε θαηάινγν κε νλφκαηα

γηα ζχιιεςε.


