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Η Ιστορία του Α Κοιμητηρίου Αθηνών
 

 Η ιστορία του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών ξεκινάει μαζί με τη σύσταση του ελληνικού κράτους το 
1830, όταν και δημιουργήθηκε κάτω από την επίδραση του κλασικισμού, που επικρατούσε εκείνη την 
περίοδο ως πνευματικό κίνημα.
  Η τοποθεσία στην οποία θα δημιουργούνταν το νεκροταφείο ήταν το ύψωμα πάνω από τον Ιλισό 
ποταμό, στα νότια του λόφου του Αρδηττού. Η επιλογή της θέσης αυτής πληρούσε τους κανόνες υγιει-
νής της πόλης, καθώς βρίσκονταν σ’ έναν καλά αεριζόμενο χώρο, γεμάτο πεύκα και κυπαρίσσια,  προ-
στατευμένο από πλημμύρες και σε νόμιμη απόσταση από την κατοικημένη περιοχή. Επιπλέον, σύμφωνα 
με τις αρχαίες δοξασίες, στον Ιλισό ποταμό γίνονταν οι καθαρμοί τόσο για την απόδοση τιμών στους 
νεκρούς όσο και για την «εξ ύψους» βοήθεια των ζωντανών. Επιπροσθέτως, αυτό βρισκόταν επί του αρ-
χαίου οδικού άξονα (της σημερινής οδού Αναπαύσεως), ο οποίος οδηγούσε προς το Σούνιο. 
 Το 1833, λοιπόν, αποφασίσθηκε η δημιουργία της «νεκροπόλεως» των Αθηνών και το επόμενο 
έτος, με Βασιλικό Διάταγμα, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 16/6.5.1834 στο Ναύπλιο, απαγορεύθηκαν οι 
ταφές εντός των ναών, όπως συνηθιζόταν. Επίσης, προβλέφθηκε η κατασκευή νεκροταφείων σε όλους 
τους μεγάλους δήμους της χώρας, τα οποία θα λειτουργούσαν με δαπάνες και μέριμνα των τοπικών αυ-
τοδιοικήσεων. Η ακριβής ημερομηνία λειτουργίας του Ά  Νεκροταφείου παραμένει άγνωστη, αλλά είναι 
πιθανόν  το 1837 να ήταν ήδη σε χρήση, αφού τότε δραστηριοποιήθηκε σε αυτό ο γερμανικής καταγωγής 
αρχιτέκτονας Φρειδερίκος Στάουφερτ και ανεγέρθηκε η πρώτη περιτοίχιση του χώρου. 
 Σύμφωνα με τις τοπικές πηγές, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων, για πρώτη φορά το 1838, 
επί δημαρχίας Δ. Καλλιφρονά (1837-1841), αναφέρεται ότι υλοποιείται η ανέγερση νεκροταφείου ανατο-
λικά της πόλης, που ήταν αρκετά ευρύχωρο, χωρίς όμως νεκροτοίχισμα, νεκροστάσιο, δενδροφυτεύσεις 
και φύλακα. Αργότερα, από τον προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων του έτους 1839 επιβεβαιώνεται 
πλέον η λειτουργία του.
 Η πρώτη απεικόνιση που σώζεται μέχρι σήμερα είναι του 1860, όταν στο «Τοπογραφικόν Σχέδιον 
των Αθηνών και των πέριξ», που συντάχθηκε από τον Ε. Καλλέργη, εμφανίζεται ο αρχικός πυρήνας του 
νεκροταφείου γύρω από το ναό του Αγ.Λαζάρου.
 Το Ά  Κοιμητήριο εκτός από το ορθόδοξο τμήμα, που καταλαμβάνει και το μεγαλύτερο μέρος του 

2



κοιμητηρίου, περιλαμβάνει το ισραηλιτικό τμήμα, έκτασης 2 περίπου στρεμμάτων, το προτεσταντικό 
τμήμα, έκτασης 8,5 περίπου στρεμμάτων, και το στρατιωτικό τμήμα, έκτασης περίπου ενός στρέμματος. 
 Στο χώρο του Κοιμητηρίου φιλοξενούνται τρείς ναοί. Ο πρώτος ναός του Νεκροταφείου είναι 
αυτός του Αγίου Λαζάρου, ο οποίος ανεγέρθηκε το 1840 και ανακατασκευάστηκε το 1859. Ο ναός των 
Αγίων Θεοδώρων κτίστηκε το διάστημα  1899-1901. Τέλος, το  1928, επί δημαρχίας Πάτση,  κτίστηκε 
ο καθολικός ναός του Αγίου Καρόλου με δαπάνη της οικογένειας Φιξ, στη μνήμη του Καρόλου Φίξ.
 Σήμερα, δεν είναι ορατός κάποιος σχεδιασμός στο Α’ κοιμητήριο Αθηνών. Το περίγραμμα του 
νεκροταφείου είναι επίσης τυχαίο, καθώς οφείλεται σε διάφορες επεκτάσεις που έγιναν σε διάφορες φά-
σεις, ανάλογα με τις ταφικές ανάγκες που προέκυπταν.
 Πέρα, ωστόσο, από τις πολύ μεγάλες προσωπικότητες που κείτονται στο Α’ κοιμητήριο, αποτελεί 
και  ένα σπάνιο υπαίθριο μουσείο, όπου φυλάσσονται εκπληκτικής ομορφιάς γλυπτά και ανεκτίμητης 
αξίας πολιτιστικοί θησαυροί της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας.  
 Πηγές :www.istoria.gr
  Μαρία Δανιήλ Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc «Προστασία Μνημείων» ΕΜΠ.
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 Όταν μια μέρα ο κύριος Άρης Καντάς, διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων Καντά, διάβασε 
ένα άρθρο εφημερίδας, το οποίο αναφέρονταν σε μια σύγκριση του Α’ κοιμητηρίου Αθηνών με το 
αντίστοιχο πρώτο κοιμητήριο στο Παρίσι,  του γεννήθηκε η ιδέα ενός Ιστορικού Λευκώματος και 
της χαρτογράφησης του  συγκεκριμένου χώρου όπου κείτονται οι επιφανείς του Α’ κοιμητηρίου  
Απευθύνθηκε σε μένα με την ιδιότητα του ιστορικού και συζητήσαμε το ενδεχόμενο να αναλάβω 
αυτό το πρότζεκτ  Η ιδέα ήταν εξαιρετική! Το εν λόγω άρθρο, που έκτοτε αναδημοσιεύτηκε και 
σε άλλες εφημερίδες, έκανε λόγω για την απουσία ενός χάρτη για το κοιμητήριο της πρωτεύου-
σας μας, κάτι που δε συμβαίνει με άλλες πρωτεύουσες, τον οποίο συμβουλευόμενος κάποιος, 
θα μπορούσε  να περιηγηθεί στους χώρους, όπου κείτονται αυτοί που διαμόρφωσαν την εικόνα 
της σύγχρονης Ελλάδας σε όλα τα επίπεδα 
 Η ανυπαρξία οργανωμένου σχεδίου επέκτασης του Α’ κοιμητηρίου, με αποτέλεσμα τη ση-
μερινή δαιδαλώδη του μορφή, σε συνδυασμό με πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια, δυσχέραναν το 
έργο μου  Ωστόσο, ύστερα από επίμονη προσπάθεια ενός σχεδόν έτους, κατάφερα να χαρτο-
γραφήσω εκατόν πενήντα περίπου προσωπικότητες, που καλύπτουν όλο το φάσμα της δράσης 
του ανθρώπου και διαφορετικές ιστορικές περιόδους  Αρχικά, γίνεται αναφορά στους ήρωες του 
1821 και κατόπιν στους πολιτικούς που χάραξαν την πορεία της χώρας μας, στους στρατιωτικούς 
και θρησκευτικούς ηγέτες, στους μεγάλους ευεργέτες μας, στους ανθρώπους του πνεύματος, 
στους καλλιτέχνες, ηθοποιούς και τραγουδιστές   Ειδική μνεία γίνεται στις «ωραίες κοιμωμένες» 
του Α’ κοιμητηρίου Αθηνών 
 Το σύστημα εύρεσης ενός σημείου αναφοράς μιας μεγάλης προσωπικότητας,  το οποίο 
και χρησιμοποιείται έως σήμερα, βασίζεται στο προσδιορισμό με τη βοήθεια της απόλυτης θέ-
σης  Πιο συγκεκριμένα, ο χώρος έχει χωριστεί σε πολλά τμήματα  Επίσης, σε πολλά μνήματα, 
αλλά σίγουρα όχι σε όλα, υπάρχει γραμμένο σε δυσδιάκριτο σημείο ένα γράμμα και ένα νούμε-
ρο   Αυτό που πρέπει να κάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι να μάθει σε ποιο τμήμα και με ποιο 
νούμερο είναι το σημείο αναφοράς που επιθυμεί να επισκεφθεί  Βέβαια, το πρόβλημα για τον 
φιλοξενούμενο προκύπτει, όταν προσπαθώντας να βρει το σημείο που ψάχνει ,θα διαπιστώσει 
ότι, ακόμα και αν βρει το τμήμα, ρωτώντας κάποιον φύλακα, ακόμα και αν βρει που κοντά είναι, 
η αρίθμηση δεν είναι συνεχής, ούτε όπως στους δρόμους με μονούς και ζυγούς αριθμούς  Για δε 
πινακίδες στην αρχή των οδών, με τα νούμερα που θα συναντήσει, ούτε λόγος να γίνεται… Οι 
πιθανότητες, λοιπόν, να περιπλανιέται, κοντά ή πολύ μακριά από το σημείο ενδιαφέροντος του 
είναι πολλές  
 Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να καλύψει αυτό το κενό, με τον εντοπισμό ενός σημείου 
ενδιαφέροντος με τη βοήθεια της σχετικής θέσης  Με αφετηρία το κεντρικό δρόμο του κοιμη-
τηρίου, εντοπίσαμε και αριθμήσαμε σημεία αναφοράς και σε σχέση με αυτά, κάποια άλλα  Μά-
λιστα, όσο απομακρυνόμαστε από κάποιον κεντρικό δρόμο, θα δείτε στο χάρτη να αριθμούνται 
διαδοχικά  μικρότερα δρομάκια, σε σχέση με το κεντρικό δρόμο 
 Βέβαια, για έναν χώρο τέτοιας έκτασης, όπου τα σημεία ενδιαφέροντος μας δε καλύπτουν 
παρά μια μικρή έκταση το κάθε ένα, κάποιες φορές καλό είναι να γίνεται εντοπισμός του σημείου 
με τη βοήθεια και της απόλυτης θέσης, όπου βέβαια, υπάρχει καταγεγραμμένο νούμερο  
 Οι εγγραφές μας ταξινομούνται με δύο τρόπους: αρχικά, κατά αύξοντα αριθμό στο χάρτη  
Επίσης, γίνεται ταξινόμηση και κατά κατηγορία, με αλφαβητική κατάταξη των προσωπικοτήτων 
ανά κατηγορία 
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 Να επισημάνουμε ότι η παρούσα εργασία δε φιλοδοξεί να αποτελέσει τον απόλυτο οδηγό 
των μεγάλων προσωπικοτήτων που κείτονται στο Α’ κοιμητήριο Αθηνών  Όχι μόνο επειδή η λίστα 
ανανεώνεται διαρκώς, σύμφωνα με τον κύκλο της ζωής, αλλά και επειδή το έργο που σας πα-
ρουσιάζουμε αποτελεί την προσωπική μας ματιά  Κάποιος άλλος μπορεί να θεωρεί εξίσου ή και 
ποιο σημαντική κάποια άλλη προσωπικότητα  Η απλά να στάθηκε πιο τυχερός και να συνάντησε 
το σημείο αναφοράς της στο χαοτικό χώρο  
 Άλλοτε πάλι κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι θα μπορούσαμε να πούμε και αυτό ή να 
παραλείψουμε το άλλο, κάνοντας λόγο για κάποιον επιφανή  Αλλά και αυτή η επιλογή των πλη-
ροφοριών, είναι προσωπική και ως εκ τούτου σε κάποιο βαθμό υποκειμενική  Για τη ακρίβεια, 
πολλά ακόμα θα μπορούσαν να ειπωθούν για πολλούς απ’ αυτούς  Πως εξάλλου να στριμώξεις 
έναν Ελύτη σε μια σελίδα;
 Να αναφέρω, τέλος, πως η υπενθύμιση  του έργου των προσωπικοτήτων που έχω επιλέξει 
γίνεται με εύληπτο τρόπο και με πολλές αναφορές των λίγων γραμμών η κάθε μια  Αυτό γίνεται, 
καθώς αυτό το ιστορικό λεύκωμα δε φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ιστορικό ντοκουμέντο, με πα-
ραπομπές και βιβλιογραφικές αναφορές, αλλά να δώσει με τρόπο υπεύθυνο και κατανοητό τα 
στοιχειώδη που θα μας φέρουν σε μια πρώτη επαφή με τις μεγάλες προσωπικότητες και θα μας 
ωθήσουν σε μια περαιτέρω διερεύνηση  

Με εκτίμηση, 
Θωμάς Χριστιάς,

Ιστορικός
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72 Τομπάζη Μαυροκορδάτος 1/127
73 Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος 1/293
74 Κωνσταντίνος Σούτσος 1/381
75 Αλέξανδρος Παπάγος 2/218Α

76 Φωκίων Νέγρης 1/395
77 Λάμπρος Κωνσταντάρας 2/635
78 Μάρκος Βαφειάδης ½
79 Γιώργος Φούντας
80 Κωστής Βάρναλης 1/226Α

81 Γιάννης Βλαχογιάννης 14/23Ε

82 Δημήτριος Χριστοδούλου
83 Στέφανος Σαράφης
84 Άννα Καλουτά
85 Ιωάννης Μακρυγιάννης 1/26
86 Γιώργος Βιζυηνός 1/35
87 Ναπολέων Ζέρβας 4/70
88 Μιχαήλ Σούτσος 4/103
90 Σοφία Βέμπω
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91 Χριστόφορος Νέζερ 4/218
92 Μιχαήλ Τόμπρος
93 Κολοκοτρώνης 4/200
94 Εμμανουήλ Ξάνθος 4/160
95 Ανδρέας Μιαούλης 4/162
96 Γιαννούλης Χαλεπάς 4/129Β
97 Δημήτρης Παπαμιχαήλ 4/467
98 Αριστοτέλης Βαλαωρίτης 4/455
99 Παύλος Κουντουριώτης 7/401
100 Στρατής Μυριβήλης 7/4
101 Ρένα Βλαχοπούλου 8/35
102 Οδυσσέας Ελύτης 7/435
103 Αντρέας Συγγρός 8/340
104 Χαρίλαος Τρικούπης 5/896
105 Κωνσταντίνος Τσάτσος 5/288
106 Μαυσωλείο Καλλιτεχνών ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
106.α Γρηγόρης Μπιθικώτσης ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
106.β Μιχάλης Σογιούλ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
106.γ Νίκος Ρίζος ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
106.δ Γκιωνάκης ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
106.ε Μίνως Βολανάκης ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
106.
στ

Τάσος Λιγδάνης ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

106. ζ Ελένη Χατζηαργύρη ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

107 Κώστας Κοτζιάς ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ
108 Ωραία Κοιμωμένη του Βιτσάρη 5/116
109 Ωραία Κοιμωμένη του Δημητριάδη 8/75
110 Φρέντυ Γερμανός 1 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ/54
111 Μάριος Τόκας 1 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ/35
112 Μανόλης Ρασούλης
113 Νίκος Εγγονόπουλος 1 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ/12
114 Στέλιος Ανεμοδούρας
115 Στράτος Διονυσίου 2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ/19
116 Μήτσος Αλεξανδρόπουλος
117 Μάριος Πλωρίτης 2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ/73
118 Σωτηρία Μπέλου 2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ/68
119 Κώστας Πρετεντέρης 2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ/67
120 Καίτη Λαμπροπούλου Ρούσσου
121 Αλέξανδρος Τζανετάκος
123 Ρίτα Σακελλαρίου
124 Δημήτρης Μητροπάνος
125 Νίκος Ξυλούρης 2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ/37
126 Τάσος Λειβαδίτης 3 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ/78
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127 Νίκος Ζαχαριάδης 3 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ/72
128 Στρατής  Τσίρκας 3ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ/64
129 Νίτσα Τσαγανέα 3 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ/4
130 Ωραία Κοιμωμένη του Μπονάνου 4/592
131 Κωστής Παλαμάς 14/236
132 Σπύρος Μελάς 1/145 Γ
133 Τζώρτζ  Κάνιγκ 2/28
134 Ορέστης Μακρής 5/889
135 Φώτος και Νικ. Τζαβέλλας 5/479
136 Ιωάννης Μεταξάς 5/545
137 Ιωάννης Τσαρούχης 12/445
138 Γιώργος Σεφέρης 12/45
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Αλφαβητική κατάταξη προσωπικοτήτων ανά κατηγορία.
Α  ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821  

Α/Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ
1 Ανδρούτσος Οδυσσέας Αγωνιστής 64
2 Κανάρης Κωνσταντίνος Αγωνιστής 8
3 Κάνινγκ Τζώρτζ Φιλέλληνας 133
4 Κολοκοτρώνης Θεόδωρος Αρχιστράτηγος 93
5 Κοραής Αδαμάντιος Δάσκαλος του Γένους 61
6 Μακρυγιάννης  Ιωάννης Στρατηγός 85
7 Μαυροκορδάτος 

Αλέξανδρος
Πολιτικός 73

8 Μαυροκορδάτος-Τομπάζη Πολιτικός 72
9 Μιαούλης Αντρέας Ναύαρχος 95
10 Μπότσαρης Μάρκος Αγωνιστής 67
11 Ξάνθος Εμμανουήλ Φιλικός 94
12 Σούτσος Κωνσταντίνος Φιλικός 74
13 Σούτσος Μιχαήλ Φαναριώτης ηγεμόνας 88
14 Τζαβέλλας Κίτσος Αγωνιστής 59
15 Τζαβέλλας Φώτιος Αγωνιστής 135
16 Φαρμακίδης Θεόκλητος Διδάσκαλος του 

Γένους
37

Β  ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ- ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ  

1 Βαφειάδης Μάρκος Πολιτικός- Στρατιωτικός 78
2 Γιώργος Γεννηματάς Πολιτικός 15
3 Γονατάς Στυλιανός Πολιτικός 42
4 Γούναρης Δημήτρης Πολιτικός 28
5 Δεληγιώργης Επαμεινώνδας Πολιτικός 58
6 Ζαΐμης Αλέξανδρος Πολιτικός 30
7 Ζαχαριάδης Νίκος Πολιτικός 127
8 Ζέρβας Ναπολέων Στρατιωτικός 87
9 Καλλέργης Δημήτριος Στρατιωτικός 70
10 Κανελλόπουλος Αθανάσιος Πολιτικός 39
11 Καφαντάρης Γεώργιος Πολιτικός 48
12 Κορυζής Αλέξανδρος Πολιτικός 54
13 Κοτζιάς Κωνσταντίνος Δήμαρχος 107
14 Κουμουνδούρος Αλέξανδρος Πολιτικός 31
15 Κουντουριώτης Παύλος Ναύαρχος 99
16 Κωλέττης Ιωάννης Πολιτικός 5
17 Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος Αγωνιστής 52
18 Λαμπράκης Γρηγόριος Αγωνιστής 19
19 Μανδηλαράς Νικηφόρος Νομικός 44
20 Μαυρομιχάλης Κυριακούλης Πολιτικός 71
21 Μερκούρη Μελίνα Πολιτικός και ηθοποιός 23
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22 Μεταξάς Ιωάννης Στρατιωτικός, Δικτάτορας 136
23 Μιχαλακόπουλος Αντρέας Πολιτικός 50
24 Νεγρεπόντης Μιλτιάδης Πολιτικός 34
25 Νέγρης Φωκίων Πολιτικός 76
26 Παναγούλης Αλέκος Αγωνιστής 38
27 Παπάγος Αλέξανδρος Στρατιωτικός 75
28 Παπανδρέου Γιώργος Πολιτικός 55
29 Παπανδρέου Ανδρέας Πολιτικός 11
30 Παπαναστασίου Αλέξανδρος Πολιτικός 47
31 Πεσματζόγλου Ιωάννης Οικονομολόγος 24
32 Πλαστήρας Νικόλαος Στρατιωτικός, Πολιτικός 41
33 Πρωτοπαπαδάκης Αριστείδης Πολιτικός 32
34 Ράλλης Γεώργιος Πολιτικός 4
35 Σαράφης Στέφανος Στρατηγός 83
36 Σβώλος Αλέξανδρος Συνταγματολόγος 51
37 Σεραφείμ Αρχιεπίσκοπος 21
38 Σερπιέρης Επιχειρηματίας 69
39 Τρικούπης Χαρίλαος Πολιτικός 104
40 Τρίτσης Αντώνης Δήμαρχος 2
41 Τσαλδάρης Παναγής Πολιτικός 40
 42 Τσάτσος Κωνσταντίνος Καθηγητής Νομικής, 

πολιτικός και 
Συνταγματολόγος.

105

43 Τσόχας Γεώργιος Δήμαρχος 56
44 Χριστόδουλος Αρχιεπίσκοπος 20

Γ. ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ-ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ.

1 Αβέρωφ Γεώργιος Ευεργέτης 22
2 Μπενάκης Εμμανουήλ Ευεργέτης 25
3 Συγγρός Αντρέας Ευεργέτης 103
4 Τοσίτσας Μιχαήλ Ευεργέτης 7

Δ. ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ.

1 Αιγινήτης Δημήτριος Αστρονόμος 53
2 Αλεξανδρόπουλος Μήτσος Λογοτέχνης 116
3 Ανεμοδουράς Στέλιος Συγγραφέας, εκδότης 114
4 Βαλαωρίτης Αριστοτέλης Ποιητής 98
5 Βάρναλης Κωστής Λογοτέχνης 80
6 Βιζυηνός Γεώργιος Πεζογράφος 86
7 Βλαχογιάννης Γιάννης Συγγραφέας 81
8 Γεννάδιος Παναγιώτης Βοτανολόγος 35
9 Γερμανός Φρέντυ Συγγραφέας 110
10 Εγγονόπουλος Νίκος Ποιητής και ζωγράφος 113
11 Ελύτης Οδυσσέας Ποιητής 102

12



12 Καλλιγάς Παύλος Πεζογράφος 10
13 Καμπούρογλος Δημήτριος Ιστοριογράφος 3
14 Λειβαδίτης Τάσος Ποιητής 126
15 Λουντέμης Μενέλαος Λογοτέχνης 45
16 Μελάς Σπύρος Θεατρικός συγγραφέας 132
17 Μόραλης Ιωάννης Ζωγράφος 9
18 Μυριβήλης Στρατής Πεζογράφος 100
19 Ουράνης Κώστας Λογοτέχνης, 

δημοσιογράφος
57

20 Παλαμάς Κωστής Ποιητής 131
21 Παπαντωνίου Ζαχαρίας Λογοτέχνης 49
22 Παπαρρηγόπουλος 

Κωνσταντίνος
Ιστορικός 68

23 Παρρέν Καλλιρόη Λόγια, φεμινίστρια 26
24 Πλωρίτης Μάριος Λογοτέχνης και θεατρικός 

σκηνοθέτης
117

25 Πρετεντέρης Κων/νος Θεατρικός συγγραφέας 119
26 Ραγκαβής Ρίζος Λογοτέχνης 65
27 Σεφέρης Γιώργος Ποιητής 138
28 Σικελιανός Άγγελος Ποιητής 12
29 Παναγής Σκουζές Χρονικογράφος 66
30 Σλήμαν Ερρίκος Αρχαιολόγος 36
31 Σούτσος Αλέξανδρος  Σατυρικός ποιητής 89
32 Τόμπρος Μιχαήλ Γλύπτης 92
33 Τσαρούχης Ιωάννης Ζωγράφος 137
34 Τσίρκας Στρατής Πεζογράφος 128
35 Χαλεπάς Γιαννούλης Γλύπτης 96
36 Χριστοδούλου Δημήτριος Ποιητής 82

Ε. ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ.

1 Βλαχοπούλου Ρένα Ηθοποιός 101
2 Βολανάκης Μίνως Σκηνοθέτης 106.ε
3 Βουγιουκλάκη Αλίκη Ηθοποιός 46
4 Γκιωνάκης Γιάννης Ηθοποιός 106.δ
5 Καλουτά Άννα Ηθοποιός 84
6 Καρέζη Τζένη Ηθοποιός 13
7 Κατράκης Μάνος Ηθοποιός 14
8 Κουν Κάρολος Θεατρικός σκηνοθέτης 63
9 Κωνσταντάρας Λάμπρος Ηθοποιός 77
10 Λαμπέτη Έλλη Ηθοποιός 17
11 Λαμπροπούλου Καίτη Ηθοποιός 120
12 Λιγδάνης Τάσος Συγγραφέας, κριτικός 

θεάτρου
106.στ
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13 Λογοθετίδης Βασίλης Ηθοποιός 18
14 Μακρής Ορέστης Ηθοποιός 134
15 Νέζερ Χριστόφορος Ηθοποιός 91
16 Ντασέν Ζίλ Σκηνοθέτης και 

σεναριογράφος
62

17 Παξινού Κατίνα Ηθοποιός 6
18 Παπαμιχαήλ Δημήτρης Ηθοποιός 97
19 Ρίζος Νίκος Ηθοποιός 106.γ
20 Τζανετάκος Αλέξανδρος Ηθοποιός 121
21 Τσαγανέα Νίτσα Ηθοποιός 129
22 Φούντας Γεώργιος Ηθοποιός 79
23 Χατζηαργύρη Ελένη Ηθοποιός 106.ζ
24 Χατζηχρήστος Κώστας Ηθοποιός 29
25 Χορν Δημήτρης Ηθοποιός 27

ΣΤ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙ.

1 Βέμπω Σοφία τραγουδίστρια 90
2 Διονυσίου Στράτος τραγουδιστής 115
3 Μητροπάνος Δημήτρης τραγουδιστής 124
4 Μητρόπουλος Δημήτριος Μαέστρος 60
5 Μπέλλου Σωτηρία τραγουδίστρια 118
6 Μπιθικώτσης Γρηγόρης τραγουδιστής 106.α
7 Ξυλούρης Νίκος τραγουδιστής 125
8 Ρασούλης Μανώλης Στιχουργός, τραγουδιστής 112
9 Σακελλαρίου Ρίτα τραγουδίστρια 123
10 Σογιούλ Μιχάλης Συνθέτης 106.β
11 Τόκας Μάριος Μουσικοσυνθέτης 111
12 Τσιτσάνης Βασίλης Τραγουδιστής, Συνθέτης 16

Ζ. ΩΡΑΙΕΣ ΚΟΙΜΩΜΕΝΕΣ.

1 Ωραία κοιμωμένη του  Ι. 
Βιτσάρη (τάφος Μαρίας 

Δεληγιάννη), 1883

108

2 Ωραία κοιμωμένη του  
Δημητριάδη, (τάφος Φινό-

πουλου), 1901

109

3 Ωραία κοιμωμένη του  
Μπονάνου (τάφος Σταμπολ-

τζή (Στέλλα)1917

130

4 Ωραία κοιμωμένη του 
Χαλεπά (τάφος Σοφίας 

Αφεντάκη), 1878

33

14
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Συμβούλευε τον Αλή στον πόλεμο εναντίον 
του σουλτάνου, ώστε να διασκορπιστούν όσο 
το δυνατό περισσότερο οι τουρκικές δυνά-
μεις.
Ο ήρωας της μάχης στο «Χάνι της Γραβιάς», 
αντιμετωπίζοντας τους Τούρκους του Ομέρ 
Βρυώνη, το Μάιο του 1821.
Ανακηρύχθηκε (τέλη 1821) από τους υπόλοι-
πους οπλαρχηγούς αρχιστράτηγος της Ανα-
τολικής Στερεάς, τίτλος που του αναγνωρί-
στηκε το 1822.

«Τ’ Αντρούτσου η μάνα χαίρεται, του Δι-
άκου καμαρώνει. Γιατί έχουν γιους αρ-
ματολούς, και γιους καπεταναίους. Αν-
δρούτσος φυλάει τη Γραβιά, Διάκος την 
Αλαμάνα».
 
«Για τους μεγάλους τους, για τους ελεύθε-
ρους, για τους γενναίους, δυνατούς,
αρμόζουν τα λόγια τα μεγάλα, τα ελεύθε-
ρα, τα γενναία, τα δυνατά…
Γι αυτούς θα πω τα λόγια τα ωραία, που 
μου υπαγόρευσε η Έμπνευσις,
καθώς εφώλιασε μέσα στα βάθια του μυα-
λού μου όλο συγκίνηση
για τις μορφές, τις αυστηρές και τις υπέ-
ροχες, του Οδυσσέα Ανδρούτσου και του 
Σίμωνος Μπολιβάρ…». 

(Νίκος Εγγονόπουλος, Μπολιβάρ).

Ανδρούτσος Οδυσσέας
Αγωνιστής

4/3/1790 - 5/1/1825

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 64 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Ο Μπουρλοτιέρης.
Ο λαός τον αποκαλούσε « ο Ναύαρχος».
Επιλέχθηκε από το Κοινό των Ψαρών ως ενός 
από τους πυρπολητές που θα αναλάμβαναν 
το ρόλο του «εκδικητή» της καταστροφής 
της Χίου. Ο Κανάρης και ο Υδραίος Ανδρέας 
Πιπίνος τη νύχτα της 6ης προς 7η Ιουνίου, κι 
ενώ τα τουρκικά πληρώματα εόρταζαν αμέρι-
μνα το ραμαζάνι, επιτέθηκαν με τα πυρπολικά 
τους εναντίον της ναυαρχίδας και της υπο-
ναυαρχίδας του τουρκικού στόλου αντίστοι-
χα. Το εχθρικό τρίκροτο σε διάστημα λίγων 
ωρών έγινε παρανάλωμα του πυρός, παρασύ-
ροντας στο θάνατο 2.300 ανθρώπους, μεταξύ 
των οποίων και τον ίδιο τον Καρά Αλή.

Το εξαιρετικό κατόρθωμα του Κανάρη, το 
οποίο ο ίδιος «διηγείτο έπειτα εις κύκλους 
αφελών ηρώων χωρίς να δεικνύη καμμί-
αν υπερηφάνειαν δι’ αυτό…», υμνήθηκε σε 
όλη την Ευρώπη όπου ποιητές, ζωγράφοι και 
γλύπτες, ο Ουγκό (Hugo), ο Βύρωνας (Byron), 
ο Β. Μίλερ (W. Müller), ο Νταβίντ ντ’ Ανζέρ 
(David d’Angers), ο Δουμάς, ο Αϊβαζόφσκι 

(Aivasofski) και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, 
εμπνεύσθηκαν δημιουργικά από τον ηρωισμό 
του.
 Ο άγγλος ιστορικός Γκόρντον σημείωνε: «εί-
ναι ο πιο έξοχος εκπρόσωπος του ηρωισμού, 
που η Ελλάδα όλων των εποχών μπορεί να 
υπερηφανεύεται».

Η δράση του 
ως μπουρ-
λοτιέρη συ-
νεχίστηκε τη 
νύχτα της 
28ης προς 
29η Οκτωβρί-
ου 1822, όταν 
ο Κανάρης 
πυρπόλησε 
επιτυχώς το 
δίκροτο του 
νεοδιορισθέ-
ντος Τούρκου ναυάρχου Κακλαμάν Μεχμέτ 
πασά, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Τενέδου 
και Τρωάδος. 

Aποπειράθηκε να πυρπολήσει τον αιγυπτιακό 
στόλο στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας (10 Αυ-
γούστου 1825). Το εγχείρημα απέτυχε, λόγω 
δυσμενών καιρικών συνθηκών (απρόοπτος 
μεταβολή του ανέμου).

Συμμετείχε στην επαναστατική κίνηση 
της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, που ανάγκασε 
τον Όθωνα να παραχωρήσει Σύνταγμα.

Κανάρης Κωνσταντίνος
Αγωνιστής

1793 ή 1795 - 2/9/1877

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 8 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.



16

Μεγάλος Φιλέλληνας και υποστηρικτής των 
φιλελεύθερων κινημάτων. Προς τιμήν του 
δώσαμε το όνομα του στην Πλατεία Κά-
νινγκος και εκεί στήσαμε και ανδριάντα του.  
Τόσο πολύ τον θεωρήσαμε δικό μας άνθρω-
πο, που κλίνουμε το όνομά του (ο Κάνινγκ, 
του Κάνινγκος..).
«Ευχαριστώ το Θεό, που η τύχη μου είναι συ-
νυφασμένη με την τύχη της ανθρωπότητας.»

«Το καθήκον της κυβέρνησης δεν είναι να 
προσφέρει την ευτυχία, αλλά να δίνει στους 
ανθρώπους τις προϋποθέσεις να δημιουργή-
σουν την ευτυχία τους.»

Το 1824 η Βρετανική κυβέρνηση υποστήριξε 
τον αγώνα των Ελλήνων για ανεξαρτησία από 
την Οθωμανική Αυτοκρατορία, βλέποντας 
ότι ένα μελλοντικό μικρό ελληνικό κράτος 
θα εξυπηρετούσε καλύτερα τα βρετανικά 
συμφέροντα.  Το 1825 επίδωσε διακοίνωση 
προς την Τουρκία, που την καλούσε να τη-
ρήσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους 
χριστιανούς, δίνοντας ταυτόχρονα εντολή 

στον Άγγλο 
διοικητή της 
Επτανήσου να 
αντιμετωπίζει 
τους Έλληνες 
επαναστάτες 
ως εμπόλεμους 
και όχι ως πει-
ρατές. Μεγάλη 
η διπλωματική 
νίκη των Ελλή-
νων.
Το 1826 πρωτο-
στάτησε στην 
υπογραφή του 
«πρωτοκόλλου 
της Πετρού-
πολης», με το 
οποίο οι Μεγάλες Δυνάμεις αναλάμβαναν να 
μεσολαβήσουν στην τουρκική ηγεσία για την 
ίδρυση ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους.
 Για την πολιτική του απέναντι στην Ελλάδα ο 
αρχηγός της Ιερής Συμμαχίας Μέτερνιχ είπε: 
«Ο Κάνινγκ δημιούργησε νέα εποχή στην Ευ-
ρώπη».
Υπέγραψε στις 24 Ιουνίου του 1827 τη συνθή-
κη του Λονδίνου, με την οποία αναγνωριζόταν 
η Ελλάδα ως ανεξάρτητο κράτος και  οδήγη-
σε στη ναυμαχία του Ναβαρίνου. 

Κάνινγκ Τζώρτζ
Φιλέλληνας

11/4/1770 - 8/8/1827

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 133 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Ο Γέρος του Μοριά. 
Πρωταγωνίστησε σε πολλές στρατιωτι-
κές επιχειρήσεις του αγώνα, όπως στη νίκη 
στο Βαλτέτσι (14 Μαΐου  1821), στην άλω-
ση της Τριπολιτσάς (23 Σεπτεμβρίου 1821), 
στην καταστροφή της στρατιάς του Δράμα-
λη στα Δερβενάκια (26 Ιουλίου 1822).
Αναδείχθηκε Αρχιστράτηγος της Πελοποννή-
σου.
Φυλακίστηκε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου 
πολέμου και αποφυλακίστηκε για να αντιμε-
τωπίσει τον Ιμπραήμ.
«Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους» 
έγραφε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στις 20 
Μαΐου 1826, προσπαθώντας να δώσει και 
πάλι πνοή στην Ελληνική Επανάσταση και να 
αντιμετωπίσει τον Ιμπραήμ Πασά.
Στα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Κολο-
κοτρώνης υπαγόρευσε στον Γεώργιο Τερ-
τσέτη τα «Απομνημονεύματά» του, που κυ-
κλοφόρησαν το 1851 με τον τίτλο «Διήγησις 
συμβάντων της ελληνικής φυλής από τα 1770 
έως τα 1836» και τα οποία αποτελούν πολύ-
τιμη πηγή για την Ελληνική Επανάσταση. 

Όταν απο-
φασίσαμε να 
κάμωμε την 
Επανάσταση, 
δεν εσυλλογι-
σθήκαμε ούτε 
πόσοι είμεθα 
ούτε πως δεν 
έχομε άρμα-
τα ούτε ότι οι 
Τούρκοι εβα-
στούσαν τα 
κάστρα και τας 
πόλεις ούτε 
κανένας φρό-
νιμος μας είπε 
«πού πάτε εδώ 
να πολεμήσετε 
με σιταροκά-
ραβα βατσέ-
λα», αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας 
η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο 
κλήρος μας και οι προεστοί και οι καπεταναί-
οι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί 
και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το 
σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση. ( Λόγος 
του στην Πνύκα, στις 8 Οκτωβρίου 1838).

Κολοκοτρώνης Θεόδωρος
Αρχιστράτηγος

3/4/1770 - 4/2/1843

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 93 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Κορυφαίος Δάσκαλος του Γένους και μεγά-
λος πνευματικός ηγέτης.
Ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώ-
πους του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. 
Πίστευε πως πρώτα η παιδεία και ο φωτισμός 
του Γένους θα βοηθήσουν τους Έλληνες να 
απελευθερωθούν από τους Τούρκους. Γι’ 
αυτό το λόγο, το 1818 θα γράψει: «ήρχισα να 
φοβούμε όχι μη φωτσιθή το γένος, αλλά μη, 
πριν αποκτήση φώτα αρκετά, κεφαλαί τινές 

ενθουσιαστικαί επιχειρήσωσι προ του πρέπο-
ντος καιρού την συντριβήν του ζυγού».
Στα «Προλεγόμενα» των εκδόσεων αρχαίων 
συγγραφέων κατέθετε τις προτάσεις του για 
την παιδεία, το περιεχόμενο των μαθημάτων, 
τα εγχειρίδια και τις μεθόδους της διδασκαλί-
ας και κυρίως την γλώσσα.
Χρησιμοποιεί το όρο  «μετακένωσις»,  για να 
αποδώσει το αίτημα της αξιοποίησης των 
δυτικών επιτευγμάτων, που μπορούσαν να 
συμβάλουν στην ανάπτυξη του ελληνισμού.
Στο γλωσσικό ζήτημα κράτησε τη μέση οδό.
 Ο Κοραής είναι η πρώτη μεγάλη επιστημο-
νική προσωπικότητα που με το κύρος της 
στήριξε τα δικαιώματα της «κοινής γλώσσης»
Με την «Αδελφική Διδασκαλία» αντιτάχθη-
κε στις συντηρητικές θέσεις της «Πατρικής 
Διδασκαλίας», η οποία υποστήριζε την Οθω-
μανική κυριαρχία.
Με τα ποιήματα «Άσμα Πολεμιστή-
ριον» και «Σάλπισμα Πολεμιστήριον» προ-
σπάθησε να τονώσει τις ελπίδες των Ελλήνων 
για την απελευθέρωση και να ενισχύσει την 
αγωνιστική διάθεση. Η εκδοτική του δραστη-
ριότητα ήταν πλούσια. 
«Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παι-
δεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο.»
Ο Κοραής αντιπολιτεύθηκε με οξύτητα το 
καθεστώς του Καποδίστρια, λόγω του συγκε-
ντρωτικού τρόπου άσκησης της εξουσίας.

Κοραής Αδαμάντιος
Δάσκαλος του Γένους
27/4/1748 - 6/4/1833

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 61
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Κατά τη διάρκεια του αγώνα τον αποκαλού-
σαν «Μακρυγιάννη» για το ψηλό του ανάστη-
μα.
Συμμετείχε στη μάχη των Μύλων όπου ο 
Ιμπραήμ Πασάς υπέστη πανωλεθρία και ανα-
γκάστηκε να υποχωρήσει (Ιούνιος 1825).
Αγωνίστηκε σε Πελοπόννησο και Στερεά Ελ-
λάδα.
Ανιδιοτελής.  Όσες φορές του προτάθηκε 
από τις προσωρινές κυβερνήσεις η παραχώ-
ρηση περιουσίας, αυτός αρνήθηκε, στο όνο-
μα της ελευθερίας της πατρίδας.
Πρωτοστάτησε στην επανάσταση της 3ης 
Σεπτεμβρίου  του 1843 για την παραχώρη-
σή Συντάγματος από τη βαυαρική δυνα-
στεία. Κατηγορήθηκε για συνωμοσία κατά 

του βασιλιά , συνελήφθη (1851),δικάστηκε και 
καταδικάστηκε σε θάνατο. Η ποινή του με-
τριάστηκε σταδιακά, έμεινε στη φυλακή δυο 
χρόνια για να αποφυλακιστεί τελικά(1854) με 
τη μεσολάβηση του Δημητρίου Καλλέργη.
Μας κληροδότησε τα Απομνημονεύματά του, 
τα οποία άρχισε να  γράφει στο Άργος (26 
Φεβρουαρίου 1829,) με σκοπό να διδάξει  
τους μεταγενέστερους.
 Ο Γιάννης Βλαχογιάννης   επιμελήθηκε και 
εξέδωσε το έργο του στρατηγού Μακρυγιάν-
νη.
Ο Γιώργος Σεφέρης  πιστεύει πως ένα έργο 
σαν του Μακρυγιάννη είναι η συνείδηση ενός 
ολόκληρου λαού και τον θεωρεί , μαζί με τον 
Παπαδιαμάντη , ως τους μεγαλύτερους πεζο-
γράφους της Ελληνικής Λογοτεχνίας.

Μακρυγιάννης  Ιωάννης
Στρατηγός
1797 - 1864

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 85
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος (Κωνσταντινού-
πολη, 3 Φεβρουαρίου 1791 - Αίγινα, 6 Αυγού-
στου 1865)
Το 1819 ο Μαυροκορδάτος μυήθηκε στη Φι-
λική Εταιρεία από τον Τσακάλωφ. 
Αγωνιστής  του 1821.
Πρόεδρος της πρώτης Εθνικής Συνέλευσης 
της Επιδαύρου, που την 1ην Ιανουαρίου 1822 
ψήφισε το «Προσωρινό Πολίτευμα της Ελλά-
δος».  
Πρόεδρος της Πρώτης Εθνοσυνέλευσης, του 
Εκτελεστικού Σώματος και στη συνέχεια του 
Βουλευτικού.
Στον στρατιωτικό τομέα ηττήθηκε στη μάχη 
του Πέτα. 

Οργάνωσε την άμυνα κατά την πρώτη πο-
λιορκία του Μεσολογγίου με επιτυχία, απο-
κρούοντας τους Τούρκους. 
Τον Απρίλιο του 1823, ο Μαυροκορδά-
τος εκλέχθηκε από την Β΄ Εθνοσυνέλευση 
Άστρους πρόεδρος του Βουλευτικού. Κατό-
πιν συγκρούστηκε με τον Κολοκοτρώνη. 
Φρόντισε για την σύναψη του αγγλικού δα-
νείου. Πλέον οι Άγγλοι θα ενδιαφέρονταν για 
την τύχη των Ελλήνων.
Τέσσερις φορές πρωθυπουργός.

Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος
Πολιτικός

3/2/1791 - 6/8/1865

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 73
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Ο τελευταίος του Γένους των Μαυροκορδάτων, της οικογένειας  μεγάλων πολιτικών και 
στρατιωτικών, με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη.

Μαυροκορδάτος-Τομπάζη
Πολιτικός

1912 - 1932

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 72
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Στις 20 Ιουλίου του 1821 ο Μιαούλης έθεσε, 
με έγγραφο του, τα πλοία του και τον εαυτό 
του στην διάθεση της πατρίδας.
Το Φεβρουάριο του 1822 καταστρέφει μία 
τουρκική φρεγάτα και προξενεί ζημιές σε 
άλλα πλοία στο λιμάνι της Πάτρας. 
Στις 29 Αυγούσοτυ 1824, ο Μιαούλης, επι-
κεφαλής του ενωμένου ελληνικού στόλου, 
καταναυμαχεί τον τουρκοαιγυπτιακό στον 
Γέροντα. Οι απώλειες του εχθρού ανέρχονται 
σε 27 πλοία, ανάμεσά τους και η επιβλητική 
φρεγάτα «Ασία». Ο εχθρός, με αυτή τη ναυ-
μαχία, απέτυχε να αποβιβαστεί στην Σάμο. 
Την 1η Νοεμβρίου του 1824 ο ελληνικός 
στόλος επιτέθηκε στον Αιγυπτιακό κοντά 
στην Κρήτη. Η σφοδρότητα της μάχης ήταν 

μεγάλη και ο Αιγυπτιακός στόλος υποχώρη-
σε με τεράστιες απώλειες. Ο Παναγιώτης Ι. 
Καρατζάς γράφει από την Πίζα στον Μιαού-
λη για την επιτυχία του: «Μόνος ο Μιαούλης 
είναι ο μη θαυμάζων τον Μιαούλην».
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης πολιορκίας 
του Μεσολογγίου, το 1826, τα ελληνικά πλοία 
υπό τις διαταγές του βοηθούν με την παροχή 
εφοδίων τους πολιορκημένους. Όμως αδυνα-
τεί να βοηθήσει περισσότερο τους αποκλει-
σμένους. 

Όταν ο Καποδίστριας αναλαμβάνει Κυβερνή-
της της Ελλάδας, αναθέτει στο Ανδρέα Μια-
ούλη την αρχηγία του Στόλου του Αιγαίου.
Ετάφη στον Πειραιά, στη δεξιά ακτή του λι-

μανιού, που ονομάστηκε 
Ακτή Μιαούλη. Αργότε-
ρα, έγινε ανακομιδή των 
οστών του.

Μιαούλης Αντρέας
Ναύαρχος

20/5/1769 – 11/6/1835

Το μνήμα του 
βρίσκεται στο 
νούμερο 95
στο χάρτη του 
Α΄ κοιμητηρίου 
Αθηνών.
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Το 1814 έγινε μέλος της Φιλικής Εταιρείας.
Όταν η κυβέρνηση τον ονόμασε στρατηγό, 
ο Μπότσαρης, αφού φίλησε το δίπλωμα της 
στρατηγίας, το κομμάτιασε και το πέταξε 
λέγοντας στους συμπολεμιστές του καπε-
τάνιους: «Σας ορκίζομαι πως κανένα άλλο 
αξίωμα δεν θέλω, από κείνο που είχανε οι 
πρόγονοί μας κι εσείς οι ίδιοι έχετε. Εμάς 
αδέλφια δεν μας απομένει τίποτα να μοιρά-
σουμε ανάμεσά μας. Το μόνο κοινό που έχου-
με είναι η τιμή και η δόξα. Να ο εχθρός μας 
περιμένει .
Είχε τον τίτλο του αρχιστράτηγου της Δυτι-
κής Στερεάς Ελλάδας.
Υπερασπίστηκε το Μεσολόγγι στην πρώτη 
του πολιορκία. 
Πήρε μέρος στη μάχη του Πέτα (Ιούλιος 
1822).
Τη νύχτα της 21ης Αυγούστου του 1823 επι-
κεφαλής 350 Σουλιωτών, επιτέθηκε κατά των 
4.000 Τούρκων, που είχαν στρατοπεδεύσει 
στο Κεφαλόβρυσο του Καρπενησίου. Σ’ αυτή 
τη μάχη άφησε και την τελευταία του πνοή. 
ο Δ. Σολωμός έγραψε ποίημα όπου παρομοι-
άζει την συρροή των Ελλήνων στην κηδεία 

του Μπότσαρη με την συρροή των Τρώων 
στην ταφή του Έκτορα.
 ο Διονύσιος Σολωμός, αφιέρωσε μία από τις 
ωδές του στο Μάρκο Μπότσαρη.

Μπότσαρης Μάρκος
Αγωνιστής

1790 - 21/8/1823

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 67
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Ένας από τους ιδρυτές της Φιλικής εταιρίας, 
της μυστικής εταιρίας που προετοίμασε την 
επανάσταση του 1821. 
Την ίδρυσε στην Οδησσό μαζί με τους Νικό-
λαο Σκουφά και Αθανάσιο Τσακάλωφ.
Το 1818, ο Ξάνθος μεταβαίνει στη Ρωσία, με 
σκοπό να προτείνει την αρχηγία της Φιλικής 
Εταιρείας στον Ιωάννη Καποδίστρια, πρόσω-
πο που οι τρεις ιδρυτές οραματίζονταν ως 
την «Ανωτάτη Αρχή». Αυτός, όμως, αρνείται. 
Έτσι, ο Ξάνθος στρέφεται στον τον Αλέξαν-
δρο Υψηλάντη. 
 Μέχρι την παραμονή της έλευσης του Καπο-
δίστρια στην Ελλάδα συμμετέχει στην επανά-
σταση.

Τα «Απομνημονεύματά» του αποτελούν πολύ-
τιμη πηγή πληροφοριών για την ιστορία της 
Φιλικής Εταιρείας.

Ξάνθος Εμμανουήλ
Φιλικός

1772 - 28/11/1852

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 94
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Γόνος παλαιάς Φαναριώτικης οικογένειας. Φιλικός. 
Το όνομα Σουτσής,  προήλθε από κάποιον πρόγονο που εργάστηκε στα υδραυλικά στην 
τούρκικη υπηρεσία ( su στα τούρκικα σημαίνει νερό). Αργότερα εξελληνίστηκε σε Σούτσος. 

Σούτσος Κωνσταντίνος
Φιλικός

 

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 74
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.



26

Μέγας διερμηνέας της Υψηλής Πύλης και ηγεμόνας της Μολδαβίας, από το 1819 μέχρι την 
έναρξη της ελληνικής επανάστασης.
Μυημένος στη Φιλική Εταιρεία, βοήθησε για την επιτυχία της ελληνικής επανάστασης, δίνο-
ντας μεγάλα ποσά. 
Τον διέκρινε η αρχοντιά του ηγεμόνα και ο πατριωτισμός του Έλληνα. 

Σούτσος Μιχαήλ
Φαναριώτης ηγεμόνας

1784 - 1864

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 88
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Πήρε μέρος σε πολλές μάχες κατά την διάρκεια της επανάστασης.
 Η μεγαλύτερη στιγμή του ήταν τον Ιούνιο του 1825 όταν έσπασε τις γραμμές του Κιουταχή 
και μπήκε να ενισχύσει την ηρωική φρουρά του Μεσολογγίου.
Κατά την ηρωική έξοδο, επικεφαλής 2.000 ανδρών γυναικών και παιδιών, κατάφερε να περά-
σει μέσα από τις τουρκικές γραμμές και να οδηγήσει στα Σάλωνα 1.300 Έλληνες.
Το 1828, ύστερα από πολλές συγκρούσεις με τους Τούρκους, κατόρθωσε να απελευθερώσει 
μεγάλο τμήμα της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας. 
Το 1847 ορκίσθηκε πρωθυπουργός.

Τζαβέλλας Κίτσος
Αγωνιστής

 1800 - 9/3/1855

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 59
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Έχει το επώνυμο μιας εκ των δεκαεννέα οικογενειών του Σουλίου.  Ήταν σε μόνιμη κόντρα με 
τους Μποτσαραίους. 
Η οικογένεια του ηγήθηκε στον αγώνα κατά του Αλή Πασά.
Περίπου 180 αγωνιστές με το επίθετο Τζαβέλλας σκοτώθηκαν στον αγώνα για την ελευθερία 
της πατρίδας μας. 
Αρχηγός των Τζαβελλαίων , όταν πέθανε ο πατέρας του, Λάμπρος Τζαβέλλας. 
Πολέμαρχος του Σουλίου, από μικρή ηλικία. 
Στον αγώνα των Σουλιωτών κατά του Αλή πασά (1800-1803) επέδειξε στρατηγικές ικανότητες.
Λέγεται ότι δηλητηριάστηκε από τον Αλή Πασά.
«Ο Μάρκο Μπότσαρης είχε πολλήν νοημοσύνην. Ο Φώτος Τζαβέλας ήτο το τέλειο.» (Θεόδω-
ρος Κολοκοτρώνης).  

Τζαβέλλας Φώτιος
Αγωνιστής
1170 - 1809

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 135
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Ένας από τους εκδότες του Λόγιου Ερμή  
από το 1816 έως το 1818. 
Υπήρξε μέλος της Φιλικής Εταιρείας.
Μετά την έναρξη της Επανάστασης ήρθε 
στην Ελλάδα και τον Αύγουστο του 1821 
στην Καλαμάτα εξέδωσε, με την υποστήριξη 
του Δημήτριου Υψηλάντη, την πρώτη ελληνι-
κή εφημερίδα που κυκλοφόρησε σε ελλαδικό 
έδαφος (Ελληνική Σάλπιγξ).
Το 1825 διορίστηκε από την κυβέρνηση αρχι-
συντάκτης της Γενικής Εφημερίδος της Ελ-
λάδος.

Οι ιδέες του, προοδευτικές, αποτελούσαν 
έκφραση του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. 
Δικάστηκε και φυλακίστηκε ως επικριτής του 
Καποδίστρια. 
πρότεινε στον Μάουρερ το «αυτοκέφαλον 
της Ελληνικής Εκκλησίας» και την ανεξαρτη-
σία της από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπό-
λεως.
Είχε την άποψη ότι η Αγία Γραφή έπρεπε να 
μεταγλωττιστεί στην απλοελληνική, ώστε να 
γίνεται κατανοητή από τα ευρύτερα λαϊκά 
στρώματα.
Ιδιαίτερα ταπεινός στο φρόνημα, ώστε και 
όταν ακόμη του προσφέρθηκε ο “Μεγαλό-
σταυρος του Σωτήρος” ως αναγνώριση των 
υπηρεσιών του στο έθνος, ο Φαρμακίδης 
αρνήθηκε.

Φαρμακίδης Θεόκλητος
Διδάσκαλος του Γένους

1784 – 1860

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 37
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.



Β. Πολιτικοί - Στρατιωτικοί 
και Θρησκευτικοί Ηγέτες, Επιχειρηματίες
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Πολιτικός και στρατιωτικός ηγέτης του ΚΚΕ.
Η δικτατορία του Μεταξά τον εξόρισε στο νησάκι του Αη-Στράτη, από όπου δραπέτευσε. Ερ-
γάστηκε στην Κρήτη για την ανατροπή του καθεστώτος, συνελήφθη ξανά στην Αθήνα, φυλα-
κίστηκε στην Ακροναυπλία και εξορίστηκε στη Γαύδο.
Το 1942 εξελέγη στην Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ και ορίστηκε υπεύθυνος του ΕΛΑΣ για την 
περιοχή της Μακεδονίας. 
Αρχηγός του Δημοκρατικού στρατού στον εμφύλιο πόλεμο και πρώτος πρόεδρος της προ-
σωρινής κυβέρνησης των ανταρτών ( 1947-1948). 
Το 1948 συγκρούεται με τον αρχηγό του ΚΚΕ Νίκο Ζαχαριάδη και απομακρύνεται από όλες 
τις θέσεις και τα αξιώματα που κατείχε. Καθαιρέθηκε από το ΚΚΕ και εξορίστηκε στην Ε.Σ.
Σ.Δ. 

Βαφειάδης Μάρκος
Πολιτικός - Στρατιωτικός

28/1/1906 - 22/2/1992

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 78 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Ιδρυτικό μέλος του Π.Α.Σ.Ο.Κ.
Δημιουργός του Ε.Σ.Υ. ( Εθνικό Σύστημα Υγείας). 
«πρέπει να βάλουμε στη μπάντα το πολιτικό κόστος και να προτάξουμε το κοινωνικό όφε-
λος». Η πολιτική του τον κατέστησε ιδιαίτερα δημοφιλή

Γιώργος Γεννηματάς
Πολιτικός

30/6/1939 – 25/4/1994

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 15
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Συνταγματάρχης. Μαζί με τον Πλαστήρα και το Φωκά έκαναν την επανάσταση το 1922 για να 
σώσουν ό,τι  μπορούσαν μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Σχημάτισε κυβέρνηση, λίγο πριν 
την καταδίκη σε θάνατο «των εξ» και έμεινε στην εξουσία έως το 1924. Η κυβέρνηση του είχε 
το δύσκολο έργο της υποδοχής ενάμιση εκατομμυρίου προσφύγων. 
Λόγω της ενεργούς αντίστασής του κατά του Μεταξά, συνελήφθη το 1938 και εξορίσθηκε.
Έντιμος και μετριοπαθής πολιτικός.

Γονατάς Στυλιανός
Πολιτικός

15/8/1876 – 29/3/1966

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 42 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.



34

Αρχηγός της ομάδας των Ιαπώνων, που τολ-
μούσε με καυστικό λόγο να κατακρίνει το πο-
λιτικό σύστημα του 1906-1908 και επηρέασε 
πολλούς εκείνη την εποχή.
Ηγέτης της πολιτικής μερίδας των αντιβενιζε-
λικών.
Διατέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας το 
1915 και το 1920, όταν όλοι πίστευαν ότι ο 
θριαμβευτής της Συνθήκης των Σεβρών Βενι-
ζέλος θα κέρδιζε τις εκλογές. 
Μετά την Μικρασιατική καταστροφή, έπρε-
πε να καταλαγιάσει η οργή των προσφύγων, 

που έφτα-
σαν περίπου 
το ενάμιση 
εκατομμύριο.   
Στην « δίκη 
των εξ» στις 
15 Νοεμβρίου 
1922 κατα-
δικάστηκαν 
σε θάνατο 
και εκτελέ-
στηκαν στο 
Γουδή, παρά 
τις αντίθε-
τες φωνές, 
οι υπεύθυνοι 
της κατα-
στροφής. 
Μεταξύ αυτών και ο Δημήτρης Γούναρης. Η 
ιστορία θα τον δικαιώσει πιο μετά, ως προς  
απουσία οποιουδήποτε δόλου. 

Γούναρης Δημήτρης
Πολιτικός

5/1/1867 – 15/11/1922

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 28 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Το 1863 ίδρυσε το Εθνικόν Κομιτάτον, μια πολιτική παράταξη που υποστήριζε την ανάπτυξη 
του κοινοβουλευτισμού, την οικονομική ανάπτυξη, τις μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση και το 
στρατό και την πολιτισμική εξάπλωση στην Οθωμανική αυτοκρατορία.
Ο νεώτερος Έλληνας πρωθυπουργός. Ανέλαβε για πρώτη φορά την εξουσία σε ηλικία 36 
ετών.
Διατέλεσε επτά φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 1865 έως το 1878. 
Επίσης, επτά φορές Υπουργός Εξωτερικών, τέσσερεις φορές Υπουργός Δικαιοσύνης, τρεις 
φορές Υπουργός Εσωτερικών και από μία φορά Υπουργός Οικονομικών και Δημοσίας Εκπαι-
δεύσεως. Δικαίως λογίζεται ως  μία από τις σπουδαιότερες πολιτικές προσωπικότητες του 
19ου αιώνα στη χώρα μας.

Δεληγιώργης Επαμεινώνδας
Πολιτικός

1829 - 14/5/1879

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 58 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Ο πολιτικός που κατέλαβε τα πιο πολλά πολιτικά αξιώματα στην Ελλάδα: βουλευτής, Υπουρ-
γός (1890), Πρόεδρος της Βουλής( 1895), Πρωθυπουργός (1897), Ύπατος Αρμοστής της 
Κρήτης (1906-1908), Πρόεδρος της Δημοκρατίας (1929) και διοικητής της Εθνικής Τράπεζας 
(1914-1920). Σχημάτισε ως πρωθυπουργός τρεις κυβερνήσεις την περίοδο 1915-1917 και άλ-
λες τρεις την περίοδο 1926-1928. 
Ως πολιτικός, διακρίνονταν για τη μετριοπάθεια του. 

Ζαΐμης Αλέξανδρος
Πολιτικός

9/11/1856 - 15/9/1936

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 30 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Ιστορικός ηγέτης του Κ.Κ.Ε.  Τον Ιανουάριο του 1934 εκλέγεται Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ 
(αρχηγός). Αργότερα θα διαγραφεί από το κόμμα.
Όταν η κυβέρνηση Ε. Βενιζέλου έθεσε σε ισχύ τον Ιδιώνυμο νόμο (N. 4229), το 1929, ο Ν. 
Ζαχαριάδης ήταν ο πλέον καταζητούμενος Έλληνας κομμουνιστής.
Με την εισβολή των χιτλερικών στρατευμάτων, ο Ζαχαριάδης, ως ο αρχηγός του ΚΚΕ, μετα-
φέρθηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νταχάου,  όπου έμεινε κρατούμενος ως τον 
Μάιο του 1945.
Ο Ζαχαριάδης διεύθυνε τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας κατά τη διάρκεια εμφυλίου πολέ-
μου (1946-1949)

Ζαχαριάδης Νίκος
Πολιτικός

27/4/1903 - 1/8/1973

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 127 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Τον Αύγουστο του 1926 βοήθησε στο κίνημα 
του Κονδύλη που ανέτρεψε τον Πάγκαλο.
Ο Ναπολέων Ζέρβας υπήρξε μια από τις ση-
μαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής 
αντίστασης.
Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, 
μαζί με άλλους δημοκράτες αξιωματικούς και 
πολιτικούς ιδρύει τον ΕΔΕΣ που σκοπό είχε 
την αντίσταση ενάντια στους κατακτητές (Σε-
πτέμβριος του 1941).

Συμμετείχε ως στρατιωτικός διοικητής, με 
τμήματα του ΕΔΕΣ, τμήματα του ΕΛΑΣ με 
τον Άρη Βελουχιώτη και άγγλους σαμποτέρ 
στην ανατίναξη της σιδηροδρομικής γέφυρας 
του Γοργοποτάμου . Ήταν η σημαντικότερη 
στιγμή της ελληνικής αντίστασης. 

Ζέρβας Ναπολέων
Στρατιωτικός

17/5/1891 - 10/12/1957

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 87 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Εχθρός της πολιτικής του Όθωνα.
Στη μία τα μεσάνυχτα, την 3η Σεπτεμβρίου, ο Καλλέργης διέσχισε με 2000 στρατιώτες τους 
δρόμους της Αθήνας και περικύκλωσε το παλάτι.
Είχε σημαντικό ρόλο στην επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Έχει υποστηριχθεί ότι χωρίς τον 
Καλλέργη η επανάσταση πολύ απλά δεν θα πετύχαινε.

Καλλέργης Δημήτριος
Στρατιωτικός

1803 - 8/4/1867

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 70 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Διετέλεσε πολλές φορές Υπουργός.
Ο Βίσμαρκ έλεγε: Από τότε που γνώρισα τους ανθρώπους, αγαπώ πολύ το σκύλο μου. Εγώ 
προσθέτω: Από τότε που γνώρισα τις δικτατορίες, αγαπώ πολύ τη δημοκρατία… έστω και 
την ελληνική.
Έχει λεχθεί ότι: Υπάρχουν τόσες ηθικές, όσα και άτομα. Φοβάμαι ότι υπάρχουν ακόμη περισ-
σότερες, γιατί πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν δύο, μια για τον εαυτό τους και μια για τους 
άλλους.

Κανελλόπουλος Αθανάσιος
Πολιτικός

1923 - 16/12/1994

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 39 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Μετά το 1910 συνεργάστηκε με τον Βενιζέλο και ήταν από τα ηγετικά στελέχη του κόμματος 
των Φιλελευθέρων. Διατέλεσε πολλές φορές Υπουργός και το 1919 ως Υπουργός Γεωργίας 
συνέταξε το νόμο για την πολυπόθητη αγροτική μεταρρύθμιση. Επιτέλους, οι άκληροι αγρό-
τες  θα έπαιρναν γη. 
Το 1924 με την παραίτηση του Βενιζέλου και με δική του υπόδειξη ανέλαβε Πρωθυπουργός. 
Καταπολέμησε τη δικτατορία του Πάγκαλου και τη δικτατορία του Μεταξά και γι’ αυτό το 
λόγο εξορίστηκε.
Καφαντάρης σημαίνει επίμονος και πιστός φίλος. Ο Γεώργιος Καφαντάρης δεν έμεινε ως το 
τέλος πιστός στο κόμμα των Φιλελευθέρων, αλλά σίγουρα ήταν έντιμος πολιτικός και εξαιρε-
τικός ρήτορας. 

Καφαντάρης Γεώργιος
Πολιτικός

13/10/1873 - 28/8/1946

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 48 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Πρωθυπουργός της Ελλάδας για μόλις 80 ημέρες. Έμεινε γνωστός στην ιστορία ως ο Πρω-
θυπουργός που είπε το ΟΧΙ στους Γερμανούς και μετά  αυτοκτόνησε, μετά από τη συνάντηση 
που είχε με το βασιλιά Γεώργιο και ενώ  ο εχθρός είχε ήδη εισβάλλει στην Ελλάδα, τον Απρί-
λιο του 1941. 

Κορυζής Αλέξανδρος
Πολιτικός

1885 – 18/4/1941

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 54
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Το 1934 εξελέγη Δήμαρχος Αθηναίων .
Έχαιρε της απόλυτης εμπιστοσύνης του Μεταξά.
Μετά την αυτοκτονία του Κορυζή, πήρε από τον βασιλιά εντολή σχηματισμού κυβέρνησης 
την οποία δε δέχτηκε. 
Ήθελε να μετονομαστεί η Ομόνοια σε πλατεία Κοτζιά.
Οι οκτώ και όχι εννιά Μούσες που κοσμούσαν επί Κοτζιά την πλατεία Ομόνοιας προκάλεσαν 
ειρωνικά σχόλια. 

Κοτζιάς Κωνσταντίνος
Δήμαρχος

1892 - 8/12/1951

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 107
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Από το 1865 έως τον θάνατο του, διετέλεσε δέκα φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας, για 
συνολικό διάστημα 7,5 σχεδόν ετών. Επίσης, δύο φορές Πρόεδρος της Βουλής. Σφράγισε με 
το πολιτικό του έργο τον 19ο αιώνα. 
Επί Κουμουνδούρου ενσωματώσαμε τη Θεσσαλία και την Άρτα. 
Μοίρασε σε ακτήμονες  2.650.000 στρεμμάτων γης. Οι αγρότες που επαναστάτησαν το 1821 
για μια καλύτερη ζωή, δικαιώθηκαν από τον Κουμουνδούρο. 
Ήθελε με φορολογική μεταρρύθμιση να ελαφρύνουν οι κατώτερες τάξεις.
Έφερε προς ψήφιση το νόμο ΦΠΣΤ’ «Περί ευθύνης υπουργών», με τον οποίο αμέσως παρα-
πέμφθηκαν σε ειδικό δικαστήριο υπουργοί της κυβέρνησης Βούλγαρη.
Εκσυγχρονιστής πολιτικός. 
Το 1884 ο Δήμος Αθηναίων τον τίμησε δίνοντας το όνομα του σε πλατεία της πρωτεύουσας.

Κουμουνδούρος Αλέξανδρος
Πολιτικός

1815 - 26/2/1883

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 31
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Κατά τους βαλκανικούς πολέμους, ως κυβερ-
νήτης του θωρηκτού Αβέρωφ καταφέρνει να 
ελευθερώσει όλα τα νησιά του Αιγαίο, μαζί με 
τη Χίο. 
Με τη λήξη των Βαλκανικών Πολέμων προ-
άχθηκε σε αντιναύαρχο δια εξαιρετικάς εν 
πολέμω υπηρεσίας. Ήταν  μόλις ο πρώτος 
Έλληνας μετά τον Κανάρη, που ελάμβανε 
αυτό τον βαθμό.

Συμμετείχε στην κυβέρνηση της εθνικής Άμυ-
νας υπό τον Βενιζέλο κατά την περίοδο του 
Εθνικού Διχασμού (1915-1917).
Το 1920 μετά το θάνατο του βασιλιά Αλέξαν-
δρου ανέλαβε χρέη αντιβασιλέα, όπως και το 
1923, όταν απομακρύνθηκε ο βασιλιάς Γεώρ-
γιος Β.  
Το Μάρτιο του 1924, με την ανακήρυξη της 
αβασίλευτης Δημοκρατίας, εκλέχτηκε προ-
σωρινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 
Το Μάιο του 1929 εξελέγη Πρόεδρος της 
ελληνικής Δημοκρατίας. 

Κουντουριώτης Παύλος
Ναύαρχος

9/4/1855 − 22/8/1935

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 99
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Ιδρυτής του γαλλικού κόμματος.
Ο πρώτος Πρωθυπουργός της Ελλάδας. 
Εισηγητής της Μεγάλης Ιδέας, που ως στόχο είχε την ανακατάληψη των χαμένων από τη βυ-
ζαντινή περίοδο εδαφών. 
Τον Κωλέττη θα μπορούσε κανείς να τον αγαπήσει ή να τον μισήσει, δεν θα μπορούσε όμως, 
σε καμία περίπτωση, να τον αγνοήσει.
Οι επικριτές του τον κατηγορούσαν ότι, διαχειριζόμενος τα κοινά, απέκτησε μεγάλη περιου-
σία. Επίσης, σπανίως εμφανίζονταν στο κοινοβούλιο. 

Κωλέττης Ιωάννης
Πολιτικός

1774 - 31/8/1847

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 5 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Από το 1918 ηγήθηκε στην  προσπάθεια των Ποντίων να ενωθούν με την ελεύθερη Ελλάδα. 
Πρόσφερε σημαντικά ποσά άλλα και τον προσωπικό του μόχθο για τη διεξαγωγή του αγώνα, 
παρά την εξ αρχής αρνητική στάση του Ελ. Βενιζέλου.
Έστειλε κάρτ ποστάλ με το χάρτη του Πόντου στην Ελληνική και Γαλλική γλώσσα. Έδωσε και 
συνεντεύξεις στην Παρισινή εφημερίδα «Ζουρνάλ ντ’ Ελλέν» και δημοσίευσε χάρτη του Πό-
ντου στα ελληνικά και στα γαλλικά. 
Δυστυχώς το κίνημα του Κεμάλ και η γενοκτονία των Ποντίων «σκότωσαν» και το όνειρο του 
για έναν ελεύθερο Πόντο. 

Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος
Αγωνιστής
1858 - 1930

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 52
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Με δική του πρωτοβουλία ιδρύθηκε η «Ελλη-
νική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρή-
νη» (ΕΕΔΥΕ).
Στις 21 Απριλίου 1963, σε πορεία υπέρ της 
ειρήνης η οποία απαγορεύτηκε από την 
αστυνομία, ο Λαμπράκης πορεύτηκε μόνος 
του, κρατώντας ένα σύμβολο της ειρήνης. 
Αμέσως μετά η αστυνομία τον συνέλαβε.  
Στις 22 Μαΐου 1963, μετά από ομιλία του στη 
Θεσσαλονίκη, δέχτηκε δολοφονική επίθεση 
σε κεντρικό δρόμο της πόλης από ακροδεξι-
ούς. Τραυματίστηκε σοβαρά και πέθανε, σε 
ηλικία 51 ετών.

Στην κηδεία του ένα πλήθος 500.000 ανθρώ-
πων συγκεντρώθηκε στο Α’ Νεκροταφείο για 
το «Ύστατο Χαίρε». Η συγκέντρωση μετα-
τράπηκε σε διαδήλωση καταδίκης της δεξιάς 
κυβέρνησης Καραμανλή.
Η ζωή και ο θάνατος του Γρηγόρη Λαμπράκη 
ενέπνευσε τον συγγραφέα Βασίλη Βασιλικό 
στο περίφημο πολιτικό του μυθιστόρημα με 
τον τίτλο Ζ.
Ένα ζωντανό σύμβολο της Δημοκρατίας και 
του αγωνιζόμενου ανθρώπου κατά της πολιτι-
κής καταπίεσης.

Λαμπράκης Γρηγόριος
Αγωνιστής

 3/4/1912 – 27/5/1963

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 19 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Ήταν συνήγορος υπεράσπισης στην υπόθεση 
«Ασπίδα», πολιτικό και στρατιωτικό σκάνδαλο 
που ξέσπασε στην Ελλάδα στα μέσα Μαΐου 
του 1965. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο,  
μια μυστική οργάνωση αξιωματικών εντός του 
στρατεύματος υπό την καθοδήγηση του Αν-
δρέα Παπανδρέου στόχευε στην ανατροπή 
του καθεστώτος. 
Πάνω απ’ όλα είμαι ανεξάρτητος άνθρωπος 
που θέλω το στόμα μου νάναι ελεύθερο να 
μιλά και το χέρι μου αδέσμευτο να γράφει. 

Στις 22 Μαΐου 1967 βρέθηκε το πτώμα του 
στην ακτή Γενναδίου Ρόδου, με βαριά τραύ-
ματα στο κεφάλι, την καρδιά και χωρίς σημά-
δια πνιγμού. Είχε δολοφονηθεί. Η χούντα τον  
ήθελε νεκρό.

Μανδηλαράς Νικηφόρος
Νομικός

 19/2/1928 - 18/5/1967

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 44 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Διατέλεσε πολλές φορές Υπουργός και το 1909 ανέλαβε πρωθυπουργός, με την έγκριση του 
Στρατιωτικού Συνδέσμου. 

Μαυρομιχάλης Κυριακούλης
Πολιτικός

1850 - 1916

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 71
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Ως ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην ελληνική 
και γαλλική θεατρική σκηνή. Ξεχωρίζει το  
«Λεωφορείον ο Πόθος», που αποτέλεσε μια 
από τις παραστάσεις σταθμούς στην καριέρα 
της ( παράσταση για την οποία γράφτηκε το 
τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκι, «Χάρτινο το 
Φεγγαράκι») .
Σπουδαία ήταν και η πορεία της στον διεθνή 
και ελληνικό κινηματογράφο. Κορυφαία της 
στιγμή ήταν το βραβείο πρώτης γυναικείας 
ερμηνείας του Φεστιβάλ των Καννών, και 
επίσης μία υποψηφιότητα για Όσκαρ  για 

το «Ποτέ 
την Κυρια-
κή» (Never 
on Sunday), 
το 1960.
Στον ελλη-
νικό κινη-
ματογράφο 
πρωταγωνί-
στησε στην 
ταινία 
«Στέλλα με 
τα κόκκινα γάντια», που  είχε τον τίτλο «Στέλ-
λα» (1955).
Κατά τη διάρκεια της Χούντας, την πολέμησε 
με όλες της τις δυνάμεις. 
Διετέλεσε υπουργός Πολιτισμού κατά τα 
χρονικά διαστήματα 1981-1989  και 1993-
1994. Απ’ αυτή τη θέση ξεκίνησε η προσπά-
θειά της για την επιστροφή των κλεμμένων 
μαρμάρων της Ακρόπολης  από τον Λόρδο 
Έλγιν, τα οποία βρίσκονται στο  Βρετανικό 
Μουσείο. Έχει   μάλιστα, ιδρυθεί, σύμφωνα 
με επιθυμία της, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Με-
λίνα Μερκούρη, για την επιτυχία αυτού του 
σκοπού.
Ήταν η πρώτη Ελληνίδα που κηδεύτηκε με 
τιμές αρχηγού κράτους. 
H 6η Μαρτίου, ημέρα θανάτου της Μελίνας 
Μερκούρη, έχει ορισθεί από την Unesco  ως 
παγκόσμια μέρα πολιτισμού κατά την οποία 
απονέμεται το Βραβείο «Μελίνα Μερκούρη» 
ως βραβείο πολιτιστικής προσφοράς για τη 
διάσωση  μνημείων πολιτισμού της ανθρωπό-
τητας.

Μερκούρη Μελίνα
Πολιτικός και ηθοποιός
18/10/1920 – 6/3/1994

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 23 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Στρατιωτικός, μέλος του επιτελείου του Κωνσταντίνου στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 
1897.
Η αδυναμία των βενιζελικών και αντιβενιζελικών να σχηματίσουν κυβέρνηση στις εκλογές του 
1936 θα  φέρει τον  δηλωμένο εχθρό του κοινοβουλευτισμού Μεταξά στο προσκήνιο. Στις 4 
Αυγούστου 1936 με τη συμπαράσταση του βασιλιά Γεωργίου Β’ κηρύττει φασιστική δικτατο-
ρία.
Ο Μεταξάς υλοποίησε σχέδια  κυβερνήσεων της αβασίλευτης δημοκρατίας για την ίδρυση και 
τη λειτουργία του Ι.Κ.Α.
Στις 28 Οκτωβρίου 1940 απορρίπτει το τελεσίγραφο της Ιταλίας που ζητούσε την είσοδο των 
ιταλικών στρατευμάτων στην Ελλάδα. Όλος ο ελληνικός λαός  ήταν μαζί του.
 Τρεις μήνες αργότερα πέθανε. 

Μεταξάς Ιωάννης
Στρατιωτικός, Δικτάτορας

 12/4/1871 - 29/1/1941

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 136
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Στενός συνεργάτης του Βενιζέλου.
 Διετέλεσε πολλές φορές υπουργός και ήταν από τους πρωτοστάτες στο κίνημα του 1916.
 Πρωθυπουργός της Ελλάδας  κατά τα έτη 1924 έως 1925, όταν και ανατράπηκε από το δι-
κτάτορα Πάγκαλο. 
 Συμμετείχε μαζί με τον Βενιζέλο στις διαπραγματεύσεις για την Συνθήκη της Λοζάνης και 
συνυπέγραψε το Σύμφωνο Φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας  το 1930. 
Κατά τη δικτατορία του Μεταξά, εξορίστηκε στην Πάρο όπου και πέθανε. 

Μιχαλακόπουλος Αντρέας
Πολιτικός

17/5/1875 - 7/3/1938

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 50 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Ο  Άλκης Θρύλος, λογοτεχνικό ψευδώνυμο της Ελένης Νεγρεπόντη-Ουράνη-(κριτικού, δοκι-
μιογράφου, λογοτέχνιδας)  ήταν η  πρώτη γυναίκα  που εκλέχθηκε ακαδημαϊκός το 1971.
Ο Μιλτιάδης Νεγρεπόντης ήταν πρωτοπόρος του προσκοπισμού στην Ελλάδα .
Διετέλεσε υπουργός Οικονομικών σε κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου.
 Το 1914 διορίσθηκε πρόεδρος  της  Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων στη Θεσσαλονί-
κη.  
Η Μαρία Νεγρεπόντη ήταν η δημιουργός του σώματος Εθελοντριών Αδελφών και της Σχολής 
Αδελφών Νοσοκόμων.

Νεγρεπόντης Μιλτιάδης
Πολιτικός

1873 - 1951

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 34
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Την περίοδο 1875 - 1886, ως διευθυντής της Εταιρείας των Μεταλλουργείων του Λαυρίου,  
πέτυχε  τη σιδηροδρομική σύνδεση Λαυρίου-Αθήνας. Ο αττικός σιδηρόδρομος οφείλει σ’ 
αυτόν την ύπαρξή του.
Διετέλεσε υπουργός αρκετές φορές.
Ως βουλευτής υπήρξε εισηγητής του νόμου που αφορούσε την προστασία των εργατών από 
εργατικά ατυχήματα και χαρακτηρίστηκε πρωτεργάτης των κοινωνικών ασφαλίσεων.
Πρώτος Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών (1926).

Νέγρης Φωκίων
Πολιτικός

31/3/1846 - 15/1/1928

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 76
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Την περίοδο της  απόλυτης παντοδυναμίας της Χούντας, στις 13 Αυγούστου του 1968, απο-
πειράται να δολοφονήσει τον Παπαδόπουλο. Βασανίζεται, μα δεν θα «παραδεχθεί το λάθος 
του».
Δήλωσε στην απολογία του: «Δεν έχει σημασίαν ότι ημείς απετύχαμεν. Αλλοι έρχονται μετά 
από εμάς. Δεν υποχωρώ διότι γνωρίζω ότι το ωραιότερον κύκνειον άσμα οιουδήποτε πραγ-
ματικού αγωνιστού είναι ο επιθανάτιος ρόγχος προ του εκτελεστικού αποσπάσματος, παρά 
ενώπιον μιας τυραννίας, και αυτήν την θέσιν αποδέχομαι».
Ο Αλέκος Παναγούλης καταδικάζεται δις εις θάνατον και μεταφέρεται στην Αίγινα προκει-
μένου να τουφεκιστεί. Τελικά, η διεθνής κινητοποίηση κατά της απόφασης του τουφεκισμού 
του, θα τον σώσει. 
Πέρασε τέσσερα χρόνια στις φυλακές της χούντας. Απελευθερώθηκε βάση της γενικής αμνη-
στίας που απένειμε το καθεστώς των συνταγματαρχών στους πολιτικούς κρατούμενους.
Σκοτώνεται σε αυτοκινητικό δυστύχημα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης την 1η Μαΐου του 1976, 
κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες,  λίγες μέρες πριν ανοίξουν φάκελοι που περιείχαν ονόμα-
τα πολιτικών που συνεργάστηκαν με τη Χούντα. 

Παναγούλης Αλέκος
Αγωνιστής

2/6/1939 – 1/5/1976

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 38
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Ο Παπάγος συμμετείχε στους Βαλκανικούς 
Πολέμους ως Υπίλαρχος κι έλαβε μέρος στις 
επιχειρήσεις για την κατάληψη των Ιωαννίνων.
Συμμετείχε στη Μικρασιατική Εκστρατεία ως 
Επιτελάρχης σε μονάδες του Ιππικού, όπου 
και παρέμεινε μέχρι την κατάρρευση του Με-
τώπου τον Αύγουστο του 1922.
Το 1935 μαζί με τον Ναύαρχο Οικονόμου και 
τον πτέραρχο Ρέππα οργάνωσαν κίνημα, 
απομακρύνοντας την κυβέρνηση Τσαλδάρη 
και στηρίζοντας την κυβέρνηση  Κονδύλη. 
Συνέβαλε τα μέγιστα στην επιστροφή του βα-
σιλιά Γεωργίου Β’. 
Η κυβέρνηση Μεταξά τον διόρισε Αρχηγό του 
Γενικού Επιτελείου Στρατού.
Ήταν αρχιστράτηγος στον πόλεμο κατά των 
Γερμανών και των Ιταλών. 
Για την αντιστασιακή του δράση οδηγήθηκε 
σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

Μετά τη λήξη του ελληνικού εμφύλιου πολέ-
μου ο βασιλιάς Παύλος τον ονόμασε στρα-
τάρχη. 
Στις εκλογές του 1952 σχημάτισε κυβέρνηση 
με το κόμμα του Ελληνικού Συναγερμού, που 
ίδρυσε το 1951, με ποσοστό 49,22%.
Αυτός δημιούργησε  έναν οικισμό στις ανα-
τολικές πλαγιές του Υμηττού, που φέρει το 
όνομά του (Δήμος Παπάγου).

Παπάγος Αλέξανδρος
Στρατιωτικός

9/12/1883 – 4/10/1955

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 75
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Το 1930 ως Υπουργός  Παιδείας έθεσε τις βά-
σεις για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης. 
Επί θητείας του κτίστηκαν  χιλιάδες σχολεία. 
Ήταν ο μόνος πολιτικός αρχηγός που αρνή-
θηκε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση 
Μεταξά. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 
τον εξόρισε μέχρι το Νοέμβριο του 1940.
Το Σεπτέμβριο του 1944 σχημάτισε ως πρω-
θυπουργός την κυβέρνηση Εθνικής Ένωσης, 
την κυβέρνηση δηλαδή απελευθέρωσης της 
Ελλάδας μετά τη γερμανική κατοχή. 
Το 1961 ίδρυσε την Ένωση Κέντρου. Το 1963 
και το 1964 σχημάτισε κυβέρνηση  με το 
κόμμα της  Ένωσης Κέντρου, με το ποσοστό 
του στις εκλογές του 1964 να ανέρχεται στο 
52,8% των ψήφων.
Πρόσφερε δωρεάν παιδεία σε όλες τις βαθ-
μίδες, διπλασίασε τις βασικές αποδοχές των 

δικαστικών, απελευθέρωσε πολιτικούς κρα-
τούμενους.
Tον Iούνιο του 1964 ο Γ. Παπανδρέου στις 
συνομιλίες του με τις Η.Π.Α  δεν δέχτηκε το 
«κλείσιμο» του Kυπριακού σύμφωνα με τις 
επιταγές της Αμερικής, παρά τις έντονες 
πιέσεις του ίδιου του Αμερικανού Προέδρου 
Λύντον Τζόνσον.
Στην πρώτη επέτειο της Χούντας, στις 21 
Απριλίου 1968, μεταδόθηκε ηχογραφημένο 
μήνυμα του Παπανδρέου από το BBC με το 
οποίο καλούσε σε αντίσταση τον ελληνικό 
λαό.
Η κηδεία του Γ. Παπανδρέου, του Γέρου της 
Δημοκρατίας, την 1η Νοεμβρίου 1968, ήταν η 
πρώτη παλλαϊκή διαμαρτυρία κατά της Χού-
ντας. 
Ο Γ. Παπανδρέου ήταν μεγάλος κοινοβουλευ-
τικός ρήτορας. 

Παπανδρέου Γιώργος
Πολιτικός

1888 – 1968

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 55
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Πρόεδρος και ιδρυτής του Π.Α.Σ.Ο.Κ.
Το 1981 ανέλαβε το σχηματισμό της πρώτης σοσιαλιστικής κυβέρνησης στην ιστορία της 
χώρας. 
Διετέλεσε πρωθυπουργός τις περιόδους 1981-1989 και 1993-1996. 
Ο ίδιος και το κόμμα του κυριάρχησαν στην μεταπολιτευτική πολιτική σκηνή της Ελλάδας,  με 
δεύτερο κόμμα, αυτό της Ν.Δ. 

Παπανδρέου Ανδρέας
Πολιτικός

5/2/1919 – 23/6/1996

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 11
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Ιδρυτής, μαζί με τον Δελμούζο,  της Κοινωνιολογικής Εταιρείας μετά την επανάσταση στο 
Γουδή το 1909.
Ο πρώτος πολιτικός που ανέλυσε με επιστημονικό τρόπο τα κοινωνικά και οικονομικά προ-
βλήματα της Ελλάδας. 
Το 1910 εκλέχτηκε βουλευτής ( Αρκαδίας) και αγωνίστηκε σκληρά για τη επίλυση του αγροτι-
κού προβλήματος με την παραχώρηση των τσιφλικιών στους ακτήμονες. 
Το 1922 πρωτοστάτησε στην κυκλοφορία του Δημοκρατικού Μανιφέστου, κατά του βασιλιά 
και υπέρ της αβασίλευτης Δημοκρατίας, για την οποία αγωνίστηκε. Για την πράξη αυτή συνε-
λήφθη και φυλακίστηκε.
Το Μάρτιο του 1924 σχημάτισε κυβέρνηση, που λίγο αργότερα, στις 13 Απριλίου, οδήγησε τη 
χώρα σε δημοψήφισμα με βάση το οποίο κηρύχτηκε έκπτωτη η μοναρχία.
Κατά το διάστημα της πρωθυπουργίας του υπέγραψε την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας 
και την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Παπαναστασίου Αλέξανδρος
Πολιτικός

8/6/1876 - 17/11/1936

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 47
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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 Το 1882 ανέλαβε διευθυντής της Άγγλο-Αιγυπτιακής Τράπεζας.
 Εξαγόρασε την Τράπεζα Αθηνών, μετατρέποντάς την σε ένα από τα σημαντικότερα πιστωτι-
κά ιδρύματα της χώρας με υποκαταστήματα στην Αίγυπτο και την Τουρκία.
Ίδρυσε την «Προνομιούχο Εταιρεία προς προστασία της σταφίδας» (Ενιαία), καθώς και την 
«Εταιρεία Οίνων και Οινοπνευμάτων», συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επίλυση του «σταφιδι-
κού ζητήματος» της Ελλάδας. 
Με δωρεές του ιδρύθηκαν οι τότε νυκτερινές Σχολές του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθη-
νών.
Γνωστά είναι και κάποια από τα ακίνητα της οικογένειας, η Στοά Πεσμαζόγλου (Πανεπιστημί-
ου, Αθήνα). 

Πεσματζόγλου Ιωάννης
Οικονομολόγος

 1857 - 1906

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 24
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Στρατιωτικός. Συμμετείχε στο κίνημα στο 
Γουδή το 1909.
Πολέμησε με γενναιότητα στους Βαλκανι-
κούς πολέμους και ονομάστηκε « ο Μαύρος 
καβαλάρης».
Κατά την κατάρρευση του Μικρασιατικού 
μετώπου, με την καθυστέρηση που προέβαλε 
στην επέλαση του εχθρού, έδωσε την ευκαι-
ρία σε πολλούς πρόσφυγες να διαφύγουν, 
σώζοντάς τους από τους Τούρκους. Για την 
πράξη του αυτή αγαπήθηκε πολύ από τους 
πρόσφυγες, στο σημείο να βαφτίζουν τα παι-
διά τους με το όνομα του.
Μετά την κατάρρευση του Μικρασιατικού 
μετώπου το 1922 ηγείται στρατιωτικής επα-
νάστασης με τους Στ. Γονατά και Δ. Φωκά. 
Ανέτρεψε την κυβέρνηση και υποχρέωσε το 
βασιλιά Κωνσταντίνο να παραιτηθεί.
Μερίμνησε για τους πρόσφυγες της Μικρα-
σιατικής καταστροφής.
Υποστήριξε την καταδίκη των «εξ» υπαίτιων 

της  Μικρασιατικής καταστροφής. 
Ανακηρύχτηκε από την Εθνοσυνέλευση άξιος 
της πατρίδας  και του απονεμήθηκε ο βαθμός 
του αντιστράτηγου. 
Το 1933 οργάνωσε κίνημα για να εμποδίσει 
την ανάληψη της εξουσίας από το Λαϊκό κόμ-
μα. Το κίνημα αποτυγχάνει.
Στράφηκε κατά της δικτατορίας του Μεταξά.
Διατέλεσε τρεις φορές πρωθυπουργός (1945, 
1950 και 1951). 
Επί των κυβερνήσεων του η Ελλάδα εντά-
χθηκε στο ΝΑΤΟ και εκτελέστηκε το ηγετικό 
στέλεχος του ΚΚΕ Νίκος Μπελογιάννης. 
Επι κυβερνήσεων του απαλλοτριώθηκαν τσι-
φλίκια και δόθηκε γη σε ακτήμονες.
Ήταν τίμιος πολιτικός. Πέθανε χωρίς να απο-
κτήσει προσωπική περιουσία.

Πλαστήρας Νικόλαος
Στρατιωτικός, Πολιτικός

4/11/1883 - 26/6/1953

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 41 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Στα θέματα ηθικής τάξης ήταν ανυποχώρητος.
Υπουργός σε διάφορες κυβερνήσεις.

Πρωτοπαπαδάκης Αριστείδης
Πολιτικός

1903 - 24/9/1966

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 32
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Πρωθυπουργός της Ελλάδας  την περίοδο 1980-1981, μετά την άνοδο του Κ. Καραμανλή 
στην Προεδρία της Δημοκρατίας.
 Επί των ημερών του, η  Ελλάδα  εντάχθηκε  στην Ε.Ο.Κ. 
Σε προεκλογική ομιλία του στο Ηράκλειο, είπε το περίφημο σύνθημα «δεν θέλω ου», ζητώ-
ντας από τους οπαδούς του κόμματός του να μην αποδοκιμάζουν τον  πολιτικό του αντίπαλό, 
Αντρέα Παπανδρέου. 
Έχει χαρακτηριστεί, για τον «λεπτό» και ευπρεπή τρόπο άσκησης της πολιτικής του, ως «άρ-
χοντας» της πολιτικής.

Ράλλης Γεώργιος
Πολιτικός

26/12/1918 – 15/4/2006

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 4
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Από τους πρωτεργάτες του στρατιωτικού κινήματος που ανέτρεψε τη δικτατορία του Πάγκα-
λου (1926).
Μετά την κατάληψη της χώρας από τους γερμανούς (1941), κινήθηκε για την οργάνωση κινή-
ματος εθνικής αντίστασης. Προδόθηκε όμως, πιάστηκε δυο φορές από τους Ιταλούς (1941, 
1942) και κλείστηκε στις φυλακές Αβέρωφ. Το 1943 προσχώρησε στο ΕΑΜ και του ανατέθη-
κε η αρχηγία του ΕΛΑΣ.
Εξορίστηκε στη Μακρόνησο το 1948, κατόπιν στον Αη Στράτη.
Ήταν ένας από τους ηγέτες της ΕΔΑ και βουλευτής της, ως την 31η Μάη 1957 που δολοφο-
νήθηκε στον Άλιμο κοντά στο σπίτι του.

Σαράφης Στέφανος
Στρατηγός

 23/10/1890 - 31/5/1957

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 83
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Διαπρεπής Συνταγματολόγος. 
Συνέταξε τον νόμο 2112/1920 «περί καταγγε-
λίας συμβάσεως εργασίας», φρόντισε ώστε 
να κυρωθούν διά νόμου οι Διεθνείς Συμβά-
σεις Εργασίας  και οργάνωσε τις υπηρεσίες 
του Υπουργείου και της Επιθεώρησης εργασί-
ας.
 Η διδακτορική του διατριβή (1915) αφορούσε 
τα βασικά συνταγματικό δικαίωμα του συν-
δικαλισμού των εργαζομένων. Αμέσως μετά 
δημοσίευσε μελέτες επί του δικαιώματος της 
ειρηνικής συνάθροισης σε δημόσιους χώρους 
και επί της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των 
τσιφλικιών προς όφελος ακτημόνων αγρο-
τών.
Επέκρινε επίσης την λήψη εξαιρετικών μέ-
τρων, όπως το Ιδιώνυμο του Βενιζέλου, που 

απέβλεπαν στον 
έλεγχο της ελεύθε-
ρης  γνώμης.
Η δικτατορία του 
Μεταξά τον απο-
μάκρυνε από το 
πανεπιστήμιο της 
Αθήνας για τις κοι-
νωνικό - πολιτικές 
του ιδέες. 
Συμμετείχε στην 
ίδρυση του Ε.Α.Μ 
στην κατοχή
Τον Απρίλιο του 1944 δέχθηκε να γίνει πρόε-
δρος της Πολιτικής Επιτροπής εθνικής Απε-
λευθέρωσης (ΠΕΕΑ).
Προσπάθησε χωρίς επιτυχία να αποτραπούν 
τα Δεκεμβριανά και ο Εμφύλιος στην μεταπο-
λεμική Ελλάδα. 

Σβώλος Αλέξανδρος
Συνταγματολόγος

1892 – 1956

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 51 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Το 1974 εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος.
 Ο Σεραφείμ υπήρξε ο ιεράρχης με τη μεγαλύτερη θητεία, 24 χρόνια, στην ηγεσία της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος. Όρκισε έξι Προέδρους της Δημοκρατίας  και πολλούς πρωθυπουργούς. 
 Στις 29 Μαΐου 1997 του απονεμήθηκε για τα 60 χρόνια υπηρεσίας του και προσφοράς του 
στην Εκκλησία και τη χώρα ο Μεγαλόσταυρος του Τάγματος της Τιμής , ανώτατη διάκριση 
που δίδεται συνήθως σε αρχηγούς κρατών. 

Σεραφείμ 
Αρχιεπίσκοπος

1913 - 1998

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 21
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Πηγαίνοντας στο Λαύριο, μπορούμε να δούμε 
στην κεντρική του πλατεία ένα επιβλητικό 
άγαλμα: αυτό του Ιωάννη Βαπτιστή Σερπιέρη 
(1815-1887). Τ’ αποκαλυπτήρια του ανδριάντα 
έγιναν το 1899. Παρέμεινε στη θέση του μέ-
χρι το 1982, οπότε οι κάτοικοι επηρεασμένοι 
από την ταινία «Τα Λαυρεωτικά» ανάγκασαν 
τις αρχές στη μετακίνησή του!
Ο ιταλός Σερπιέρης, ήρθε στην Ελλάδα το 
1863 και αγόρασε από τη μονή Πεντέλης και 
την κοινότητα Κερατέας, κτήματα συνολι-
κής έκτασης 10.791 στρεμμάτων και το 1864 
προχώρησε στην ίδρυση της ιταλογαλλικής 
εταιρείας Roux- Serpieri- Fressynet C.E. Ανα-
βίωσε  τα Μεταλλεία Λαυρίου τα οποία είχαν 
μείνει ανενεργά από την αρχαιότητα.

Το 1876 ιδρύει τη Compagnie Francaise des 
Mines du Laurium, πιο γνωστή σε όλους 
ως Γαλλική εταιρεία, και κατόρθωσε να της 

παραχωρηθεί για 
εκμετάλλευση όλο 
το υπέδαφος της 
Λαυρεωτικής. Η 
εταιρεία λειτούρ-
γησε με μεταλλεύ-
ματα του Λαυρίου 
αλλά και άλλων 
περιοχών της χώ-
ρας μας μέχρι το 
1982.
Φημίζονταν για τη 
σκληρότητα του 
απέναντι στους εργαζόμενούς του.

Σερπιέρης
Επιχειρηματίας

1832 - 1887

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 69 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Το 1863 ήταν επικεφαλής της ελληνικής 
αντιπροσωπείας, που διαπραγματεύτηκε 
τη συνθήκη προσάρτησης των Ιονίων 
Νήσων στην Ελλάδα, η οποία υπογράφηκε 
το Μάρτιο του 1864.
Δημοσιεύει το περίφημο άρθρο του «Τις 
Πταίει;» κατηγορώντας το βασιλιά Γεώργιο 
Α’ για τις δυσλειτουργίες του πολιτικού μας 
συστήματος. 
Προτείνει στον ανώτατο άρχοντα να 
διορίζει ως πρωθυπουργό τον αρχηγό του 
πλειοψηφούντος κόμματος, που θα έχει τη 
στήριξη της Βουλής. Είναι η λεγόμενη «αρχή 
της δεδηλωμένης» (1875).
 Πρωθυπουργός της Ελλάδας για επτά 
φορές. Η κυρίαρχη πολιτική προσωπικότητα 
από το 1875 έως τα τέλη του 19ου 
αιώνα. Ένας από τους μακροβιότερους 
πρωθυπουργούς της Ελλάδας.
Στις 29 Μαρτίου 1889, μίλησε στο 
Κοινοβούλιο για την ανάγκη γεφύρωσης 
του Στενού Ρίου-Αντιρρίου. Ωστόσο, η 
κατασκευή του έργου αυτού δεν ήταν τεχνικά 

εφικτή  και η υλοποίηση του οράματος  του  
μετατέθηκε στα  τέλη του 20ου αιώνα.  Στις 
12 Αυγούστου 2004, παραμονή της έναρξης 
των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, ο 
Υπουργός ΠΕ.
ΧΩ.Δ.Ε. κ. 
Γεώργιος 
Σουφλιάς 
εγκαινίασε τη 
Γέφυρα Ρίου-
Αντιρρίου.
Σε αυτόν 
οφείλουμε τη 
δημιουργία 
σιδηροδρομικού 
δικτύου και τη 
διάνοιξη της 
διώρυγας της 
Κορίνθου. 
Μεγάλος 
εκσυγχρονιστής 
πολιτικός.
Ήθελε να 
καθοριστούν προσόντα για το διορισμό 
στο δημόσιο, με στόχο να περιοριστεί το 
ρουσφέτι και η ευνοιοκρατία.
Επιδίωκε την ανάπτυξη της Ελλάδας με 
κάθε κόστος.  Η υπερβολική επιβάρυνση του 
προϋπολογισμού οδήγησε στην πτώχευση 
του 1893.  αναφωνεί στις 10 Δεκεμβρίου: 
«Δυστυχώς Επτωχεύσαμεν!»

Χαρίλαος Τρικούπης
Πολιτικός

11/7/1832 - 30/3/1896

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 104 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Πολέμιος της Χούντας και με ενεργό ρόλο 
στη δημιουργία του ΠΑΣΟΚ. 
Ήθελε πεζοδρόμηση όλου του ιστορικού 
κέντρου. Πολλές ιδέες του περί χωροταξίας 
υλοποιηθήκαν μετά το θάνατο του, ενώ 
όταν τις είχε προτείνει, είχε αντιμετωπιστεί 
αρνητικά. 
Συνεπέστατος στη Βουλή, δημιουργεί 
ιδιαίτερη αίσθηση με τις παρεμβάσεις του 
όχι μόνο για το περιβάλλον αλλά και για την 
οικονομία, την παιδεία, τον πολιτισμό, τον 
κινηματογράφο.
 «Νιώθω ένα άγγιγμα της μοίρας γιατί πέρασα 
από το Υπουργείο Χωροταξίας και έρχομαι 

στο Παιδείας. Δύο Υπουργεία που έχουν να 
κάνουν με την πεμπτουσία της Ελλάδας. 
Γιατί η Ελλάδα είναι η παιδεία, η γλώσσα, ο 
τόπος, το τοπίο, τα μνημεία. Είναι ακριβώς το 
αντικείμενο των δύο Υπουργείων.»
«Η Αθήνα χρειάζεται έργο, πρόγραμμα, 
λύσεις Τρίτση».
Ο Τρίτσης εκλέγεται Δήμαρχος Αθηναίων 
το 1990. Από την πρώτη στιγμή θέτει ως 
πρωταρχικό στόχο την ανάδειξή της Αθήνας 
σε παγκόσμιο κέντρο του Ελληνισμού. Ο 
θάνατος δε θα του επιτρέψει να υλοποιήσει 
το σχέδιο του. 

Τρίτσης Αντώνης
Δήμαρχος

 1937 - 7/4/1992

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 2 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Σπουδαίος νομικός.
Το 1922, μετά την εκτέλεση του αρχηγού των αντιβενιζελικών Δ. Γούναρη ,ανέλαβε την αρχη-
γία του Λαϊκού κόμματος, όπως είχε μετονομαστεί το κόμμα Γούναρη. 
Υποστήριζε την αποκατάσταση των προσφύγων με την παραχώρηση γης. 
Στο επίκεντρο της πολιτικής του ήταν η αγροτική ανάπτυξη. 
Υποστήριζε πως η ελληνοτουρκική προσέγγιση του 1930 και η τελική ρύθμιση των περιουσι-
ών  ήταν κατά των ελληνικών συμφερόντων 
Το 1932 ανέλαβε πρωθυπουργός σε κυβέρνηση συνασπισμού με τον Κονδύλη. 
Το 1933, μετά το αποτυχημένο κίνημα του Πλαστήρα, ανέλαβε και πάλι  πρωθυπουργός. 
Θεωρούσε  ότι μόνο ο λαός έπρεπε με δημοψήφισμα να δώσει λύσει στο ζήτημα: Δημοκρατία 
με βασιλιά ή χωρίς; 
Ήταν ένας συναινετικός πολιτικός. 

Τσαλδάρης Παναγής
Πολιτικός

1868 - 17/5/1936

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 40
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Καθηγητής  πανεπιστημίου, φιλόσοφος και δοκιμιογράφος. 
Διατέλεσε πολλές φορές Υπουργός μετά το 1945 και ήταν από τους στενούς συνεργάτες του 
Κωνσταντίνου Καραμανλή.
Μετά την μεταπολίτευση ήταν  πρόεδρος της επιτροπής σύνταξης  του Συντάγματος του 
1975. 
Λίγο μετά τη ψήφιση του νέου Συντάγματος, που έπαιρνε  τη θέση του Συντάγματος της Χού-
ντας (1973) και αποτέλεσε το βασικό μας Σύνταγμα με περιορισμένες αναθεωρήσεις (1986, 
2001, 2008), τον Ιούνιο του 1975 εκλέχτηκε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μέχρι το Μάιο του 
1980, όταν το αξίωμα κατέλαβε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. 
Βασικός υποστηρικτής της Ευρωπαϊκής Ιδέας

Τσάτσος Κωνσταντίνος
Καθηγητής Νομικής, πολιτικός 

και Συνταγματολόγος
1899 - 1987

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 105
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.



73

Δήμαρχος Αθηναίων τις περιόδους 1917-1919 και 1920-1922
Επί δημαρχίας του, αντικαταστάθηκε ο φωτισμός στην Αθήνα. Αντί να γίνεται  με φωταέριο, 
πλέον γίνονταν με ηλεκτρισμό. 
Το 1932 αντιπροσώπευσε την Ελλάδα στο Γ’ Βαλκανικό Συνέδριο Ειρήνης στο Βουκουρέστι.

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 56
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.

Τσόχας Γεώργιος
Δήμαρχος

1883 - 1937
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Διετέλεσε Αρχιεπίσκοπος  Αθηνών και πάσης Ελλάδος για σχεδόν δέκα χρόνια, από 
το 1998 ως το θάνατό του το 2008.
Να σας  πω ένα ανέκδοτο.
Ήθελε τους νέους κοντά στην εκκλησία και τους αποδέχονταν όπως ήταν. Έλεγε στη γλώσσα 
των νέων: « Σας πάω!».
Ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής.
Συχνά διατύπωνε δημόσια θέσεις σε πολιτικά ζητήματα. 
Συγκρούστηκε  το 2000 με την κυβέρνηση Σημίτη για το θέμα των νέων ταυτοτήτων, όπου δε 
θα αναγράφονταν το θρήσκευμα.
 

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 20
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.

Χριστόδουλος 
Αρχιεπίσκοπος

7/1/1939 - 28/1/2008



Γ. Ευεργέτες - Φιλέλληνες
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Το 1870 αναγνωρίσθηκε ως ο μεγαλύτερος έμπορος της Αιγύπτου.
Απέκτησε τεράστια περιουσία και βοήθησε την ελληνική κοινότητα της Αλεξάνδρειας ιδρύο-
ντας σχολεία και νοσοκομεία.
Προέβη σε πολλές φιλανθρωπικές και κοινωφελείς πράξεις και στην Ελλάδα. Θα αναδειχθεί 
πρόεδρος της Ελληνικής κοινότητας της Αλεξάνδρειας. 
Στον Αβέρωφ επίσης οφείλονται η ανέγερση των Φυλακών Αβέρωφ (κατεδαφίστηκαν το 
1971, η Σχολή Ευελπίδων,  η  Γεωργική Σχολή Λάρισας, το Ωδείο των Αθηνών
Το μεγαλύτερο ευεργέτημα του πάντως θεωρείται η δωρεά 2.500.000 χρυσών φράγκων 
στο πολεμικό Ναυτικό, χρήματα με τα οποία ναυπηγήθηκε το θωρηκτό «Αβέρωφ».

Αβέρωφ Γεώργιος
Ευεργέτης
1815 - 1899

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 22 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Απέκτησε μεγάλη περιουσία στην Αλεξάν-
δρεια.
Χρημάτισε πρώτος πρόεδρος του επιμελητη-
ρίου της Αλεξάνδρειας. 
Υπηρέτησε την πατρίδα του από τη θέση του 
Υπουργού Γεωργίας (1910) και του Δήμαρχου 
Αθηναίων (1914).  
Ιδρυτικό μέλος του κολλεγίου Αθηνών.

Έκανε σημαντικές δωρεές στη σχολή νοσο-
κόμων του Ερυθρού Σταυρού. 
Δίπλα στο Μπενάκειο Παιδικό Άσυλο Κηφι-
σιας, ίδρυμα για τα παιδιά των εργαζόμενων 
μητέρων,  κτίστηκε το Μπενάκειο Φυτοπαθο-
λογικό Ινστιτούτο (1930) για να βοηθήσει με 
έρευνες και μελέτες των γεωπόνων που το 
στελέχωναν όλους εκείνους που καλλιεργού-
σαν τη Γη, είτε στην Κηφισιά είτε οπουδήποτε 
αλλού.
Αναγνωρίζοντας τη συμβολή του Μπενάκη 
στην ελληνική γεωργία, η Ακαδημία Αθηνών 
έχει αφιερώσει ένα από τα βραβεία της στην 
κατηγορία των Θετικών Επιστημών στη μνήμη 
του.

Μπενάκης Εμμανουήλ
Ευεργέτης

1843 - 20/6/1929

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 25 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Μέγας ευεργέτης. Ένας από τους ισχυρότε-
ρους άντρες του 19ου αιώνα. 
Απέκτησε τεράστια περιουσία και, μετά την 
ενσωμάτωση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα, 
εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου κατασκεύ-
ασε το Μέγαρο Συγγρού, το οποίο δόθηκε 
ως δωρεά αργότερα στο κράτος και σήμερα 
στεγάζει το Υπουργείο Εξωτερικών.
 Ίδρυσε την Πιστωτική Τράπεζα και το 1881 
ίδρυσε την Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας. 
Με δικά του χρήματα, μεταξύ άλλων, έγινε η 
αποπεράτωση της διώρυγας της Κορίνθου, 
ανεγέρθηκαν τα μουσεία των Δελφών και της 
Αρχαίας Ολυμπίας, το Δημοτικό Θέατρο της 
Αθήνας, οι φερώνυμες φυλακές Συγγρού, και 

πολλά άλλα κοινωφελή ιδρύματα στη Χίο και 
στη Κωνσταντινούπολη. 
Με τη διαθήκη του δώρισε μεγάλες εκτάσεις 
στο Αμαλίειο Ορφανοτροφείο, κληροδότησε 
μεγάλα ποσά, όπως υπέρ των 100.000 λιρών 
μόνο για την κατασκευή νέας πτέρυγας στο 
Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», για την κατα-
σκευή της μεγάλης λεωφόρου Αθήνας - Π. 
Φαλήρου, που φέρει το όνομά του, κ.ά.
 Μετά το θάνατό του, η γυναίκα του δώρισε 
το κτήμα Συγγρού στο Δημόσιο, ενώ κατα-
σκεύασε και το ομώνυμο πρότυπο για την 
εποχή νοσοκομείο μεταδοτικών νοσημάτων 
«Ανδρέας Συγγρός».
Έχει υπολογισθεί ότι οι δωρεές του ξε-

περνούσαν τα 
5.000.000 δραχ-
μές, ποσό κο-
λοσσιαίο για την 
εποχή εκείνη, που 
τον φέρνει στην 
πρώτη θέση των 
Εθνικών Ευεργε-
τών.

Συγγρός Αντρέας
Ευεργέτης

12/10/1830 - 13/2/1899

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 103 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Γεννήθηκε στο Μέτσοβο, το 1787, γιος πλούσι-
ου εμπόρου γουναρικών, με υποκαταστήματα 
στο εξωτερικό.
Κατά την Επανάσταση του 1821 ο Τοσίτσας 
κάνει εράνους και ενισχύει τον απελευθερω-
τικό αγώνα. Παράλληλα, διέθεσε χρήματα 
για την εξαγορά Ελλήνων αιχμαλώτων και την 
αποστολή πολλών από αυτούς για σπουδές σε 
ευρωπαϊκές χώρες,
Ιδρύει στην Αλεξάνδρεια νοσοκομείο και εκ-
κλησία (Ευαγγελιστρία). Επίσης, ιδρύει την «Το-
σιτσαία Σχολή», που στέγαζε δημοτικό σχολείο, 
σχολαρχείο, παρθεναγωγείο και βιβλιοθήκη.
Στην Αθήνα, συνέχισε να στηρίζει τους συμπα-
τριώτες του, χρηματοδοτώντας έργα οδοποιί-
ας, ενισχύοντας νοσοκομεία, τοΑρσάκειο Παρ-
θεναγωγείο.
Το 1840 εξάλλου προσέφερε το ποσό των έξι 
χιλιάδων (6.000) δραχμών για την ανέγερση του 
ιστορικού κτηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Αγόρασε και δώρισε τα οικόπεδα του Αρχαι-
ολογικού Μουσείου και Εθνικού Μετσοβείου 
Πολυτεχνείου.

Τοσίτσας Μιχαήλ
Ευεργέτης
1787 - 1856

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 7
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.



Δ. Άνθρωποι των Επιστημών, 
των Γραμμάτων και των Τεχνών



81

Ως Υπουργός Παιδείας μερίμνησε για την 
ίδρυση της Ακαδημίας Αθηνών.
Ο μακροβιότερος διευθυντής του Αστερο-
σκοπείου. Το οργάνωσε σε ευρωπαϊκά πρότυ-
πα.
Η εργασία του για την ευστάθεια του ηλιακού 
συστήματος έτυχε μεγάλης δημοσιότητας σε 
όλο τον κόσμο.
Οι Γάλλοι τον διόρισαν τακτικό αστρονόμο 
στο αστεροσκοπείο του Παρισιού, δίνοντας 
του μάλιστα στέγη μέσα στο αστεροσκοπείο, 
τιμή που ποτέ στο παρελθόν δεν έκαναν για 

κανέναν ξένο αστρονόμο.
Η κυβέρνηση Τρικούπη του πρότεινε να επι-
στρέψει και να αναλάβει τη διεύθυνση του 
αστεροσκοπείου Αθηνών. Ο Αιγινήτης δέχτη-
κε και το οργάνωσε σε ευρωπαϊκά πρότυπα.
Οργάνωσε τη μετεωρολογική υπηρεσία, δημι-
ουργώντας 98 επαρχιακούς σταθμούς. 
Το 1894 δημιούργησε σεισμολογική υπηρεσία.
Ανέπτυξε διδακτικό και συγγραφικό έργο. 
Δύο φορές Υπουργός Παιδείας: Το 1917 και 
το 1926. Επί θητείας του ιδρύθηκε το νο-
σοκομείο Παίδων. Επέμενε την 1η Φεβρου-

αρίου του 1923 
για την εισαγωγή 
του Γρηγοριανού 
ημερολογίου στην 
Ελλάδα. 

Αιγινήτης Δημήτριος
Αστρονόμος

10/7/1862 – 14/4/1934

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 53
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Έλληνας συγγραφέας της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου.
Πήρε μέρος κατά τη γερμανική κατοχή στην Εθνική αντίσταση.
Η γραφή του κινείται στα πλαίσια του ρεαλισμού με στοιχεία κοινωνικού προβληματισμού και 
με επιρροές από τη ρωσική λογοτεχνία. 
Σημαντικό μέρος του έργου του αποτελούν οι βιογραφίες Ρώσων συγγραφέων. 
Το 1967 η Χούντα του στέρησε την ελληνική ιθαγένεια, την οποία επανάκτησε  το 1974.
Τιμήθηκε το 1981 με το πρώτο βραβείο μυθιστορηματικής βιογραφίας για το « ψωμί και το 
βιβλίο: ο Γκόρκι».
Τιμήθηκε με το μετάλλιο Πούσκιν και με το μεγάλο κρατικό βραβείο Λογοτεχνίας για το σύνο-
λο του έργου του (2001). 

Αλεξανδρόπουλος Μήτσος
Λογοτέχνης

26/5/1924 - 19/5/2008

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 116
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Εκδότης και συγγραφέας του περιοδικού «Ο μικρός Ήρως». Το 1952 εκδίδει το πρώτο τεύ-
χος.  Χρόνος δράσης ήταν η γερμανική κατοχή και δύο γενιές, η γενιά του 50 και του 60, θα 
μεγαλώσουν με αυτό το περιοδικό. 
Έγραψε το μακροβιότερο παιδικό ελληνικό περιοδικό. 
Το 1967 η δικτατορία θα απαγορεύσει την κυκλοφορία του. Συνολικά κυκλοφόρησαν 788 
τεύχη. 
Το 1997 του απονεμήθηκε το μετάλλιο της Αθήνας. 

Ανεμοδουράς Στέλιος 
Συγγραφέας, εκδότης
22/5/1917 – 6/5/2000

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 114
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Γεννήθηκε το 1824 και πέθανε το 1879.

Ἀξιόλογος  ποιητής, με σημαντική παράλλη-
λη πολιτική δραστηριότητα, καθώς αγωνί-
στηκε για την ένωση των Επτανήσων με την 
Ελλάδα. 

Τον αληθινό Βαλαωρίτη τον βρίσκουμε στα 
μεγάλα δεκαπεντασύλλαβα πατριωτικά του 
έπη. Ο Παλαμάς τον επαίνεσε επειδή πίστευε 
στην εθνική σημασία της ποίησης. 

Εμπνέεται κυρίως από την ελληνική επανά-
σταση, τους αγώνες των κλεφτών, των αρμα-
τολών και των Σουλιωτών.

Επηρεάζεται από τα δημοτικά τραγούδια.

Πολύ κοντά στις επιταγές του ρομαντισμού.

Στα μεγάλα ποιήματά του περιγράφει γεγο-
νότα της αντικειμενικής πραγματικότητας, με 
τέτοια ζωντάνια, που θα νόμιζε ότι συμμετέ-
χει και ο  ίδιος  σ᾿ αυτά.

Είναι δραματικὸς στα πατριωτικά του ποιήμα-
τα και λυρικὸς στα ποιήματα που αναφέρο-
νται σε υποκειμενικά θέματα.

Κορυφαία στιγμή του 
ἡ 25η Μαρτίου 1872, 
όταν απαγγέλει ποίημά 
του κατὰ την τελετὴ 
των αποκαλυπτηρίων 
αγάλματος του Πα-
τριάρχη Γρηγορίου Ε´ 
και καθιερώνεται στη 
συνείδηση του κοινού  
ως εθνικός ποιητής.  

Πατριάρχης Γρηγόριος Ε´

Ἀναστηλώνεται ὁ Μωρηᾶς... Ἡ Ρούμελη μουγκρίζει 
Ἱδρώνουν αἷμα τὰ βουνά, τὸ δάκρυ πλημμυρίζει 
Παντοῦ παράπονο βαθὺ κι ἀλαλαγμοὶ καὶ θρῆνοι 
Διαβαίνει μαύρ᾿ ἡ ἄνοιξη Τὰ ρόδα μας, οἱ κρίνοι. 

……..Ἐφώναζε ὁ ἀντίλαλος «Χτυπᾶτε πολεμάρχοι! 
Ἀπ᾿ ἄκρη ῾ς ἄκρη ὁ χαλασμός· Κρεμοῦν τὸν Πατριάρ-

χη.»

Το  πιο μεγαλόπνοο, όμως, έργο του, το ποί-
ημα Φωτεινός, ο ποιητὴς δεν προφταίνει να 
το ολοκληρώσει. 

Ἆσμα Πρῶτον. 
Φωτεινὸς ὁ Ζευγολάτης [ἀπόσπασμα]

…Δυὸ μῆνες ἔρρεψα ἐδεδῶ, ἐσάπισα στὴ νώπη 
μ᾿ ἀρρώστια, μὲ γεράματα! Βάσανα, νήστεια, κόποι 
γι᾿ αὐτὸ τὸ ἔρμο τὸ ψωμί! Καὶ τώρα ποὺ προβαίνει 

σγουρό, χολάτο ἀπὸ τὴ γῆ, ποὺ πρὶν τὸ φᾶν χορταίνει 
τὰ λιμασμένα μου παιδιά, νὰ τὸ πατοῦν ἐμπρός μου 
μὲ τόση ἀπίστευτη ἀπονιὰ οἱ δυνατοὶ τοῦ κόσμου!... 
Ἐξέχασες καὶ δὲ μ᾿ ἀκοῦς;... ἐσένα κράζω, Μῆτρο, 

διῶξε, σοῦ λέγω, τὰ σκυλιά, ποὺ μοῦ χαλοῦν τὸ φύτρο...

*η φωτογραφία από το Κοιμητήριο απουσιά-
ζει, λόγω κάλυψης του μνήματος από πυκνή 
βλάστηση.

Βαλαωρίτης Αριστοτέλης
Ποιητής

1824 - 1879

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 98
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.



85

Μυήθηκε στη μαρξιστική ιδεολογία και τούτο 
είναι έντονο στο έργο του « Το φως που καί-
ει»  (1922). Ο Ξενόπουλος χαρακτήρισε αυτό 
το έργο σταθμό στα ελληνικά γράμματα.

Υπέρμαχος μιας αγωνιστικής δράσης.  Ο επα-
ναστάτης ποιητής.  Υποστηρικτής των δημο-
τικιστών στο γλωσσικό ζήτημα.

«Ἢ ποίηση του Βάρναλη, γράφει ὁ Μενέλαος 
Λουντέμης, δε μύριζε ποτέ γάλα. Μύριζε από  
την αρχή  μπαρούτι».

Την περίοδο που στρέφει το ενδιαφέρον της 
ποιητικής του δημιουργίας στο κοινωνικό σύ-
νολο, γράφει και τα κυριότερα έργα του. 

Αποτελεί σταθμό  στη λογοτεχνία μας, καθώς 
εισάγει τα πολιτικά και κοινωνικά θέματα στην 
ποίηση.

Με την ποίηση του μας αποκαλύπτει μια 
άλλη ανθρώπινη πλευρά που συχνάζουν οι 
απόκληροι της κοινωνίας. 

Ο ποιητής μένει πιστός στις παραδοσιακές  
ποιητικές φόρμες για να είναι  το έργο του 
προσιτό στο ευρύ κοινό. 

Ἡ μπαλάντα τοῦ κυρ-Μέντιου
....Καὶ στὸν πόλεμ᾿ «ὅλα γιὰ ὅλα» 

κουβαλοῦσα πολυβόλα 
νὰ σκοτώνωνται οἱ λαοὶ 
γιὰ τ᾿ ἀφέντη τὸ φαΐ…

Οἱ μοιραῖοι

-Φταίει τὸ ζαβὸ τὸ ριζικό μας! 
-Φταίει ὁ θεὸς ποὺ μᾶς μισεῖ! 

-Φταίει τὸ κεφάλι τὸ κακό μας! 
-Φταίει πρώτ᾿ ἀπ᾿ ὅλα τὸ κρασί! 

«Ποιὸς φταίει; Ποιὸς φταίει;... κανένα στόμα 
δὲν τὅβρε καὶ δὲν τὄπε ἀκόμα.

Ἔτσι, στὴν σκοτεινὴ ταβέρνα 
πίνουμε πάντα μας σκυφτοί, 

σὰν τὰ σκουλήκια κάθε φτέρνα 
ὅπου μᾶς εὕρει, μᾶς πατεῖ: 

δειλοί, μοιραῖοι κι ἄβουλοι ἀντάμα! 
προσμένουμε, ἴσως, κάποιο θάμα!

 

Βάρναλης Κωστής
Λογοτέχνης

26/2/1884 – 16/12/1974

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 80
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Κατά τη νεότερη περίοδο της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας  οι πεζογράφοι εγκαταλείπουν το 
μυθιστόρημα και στρέφονται  στο ηθογραφι-
κό διήγημα.  Η λαογραφία επηρεάζει τα θέμα-
τα τους και ο ρεαλισμός τον τρόπο γραφής 
τους. 

Ο πραγματικός εισηγητής του ηθογραφικού 
διηγήματος. Με το διήγημα του « Το αμάρτη-
μα της μητρός μου» (1883) άνοιξε το δρόμο 
για την ηθογραφία.  Η ιστορία εξελίσσεται 
στη Βιζύη και αποδίδει ένα αληθινό γεγονός 
στη ζωή του συγγραφέα. Πρόκειται για ένα 
οικογενειακό δράμα, με κεντρικό πρόσωπο τη 
μητέρα του αφηγητή.

Τα διηγήματα του άρχισαν να γίνονται γνω-
στά μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαϊτιο 
(1892).

Αναγνωρίστηκε μετά θάνατον. 

«Αν τα διηγήματα του δημοσιεύονταν σε μια 
κοινωνία περισσότερο προετοιμασμένη να τα 
υποδεχτεί, θα αποτελούσαν μέγα και αλησμό-
νητο πνευματικό γεγονός» ( Κωστής Παλα-
μάς).

«Σου έφερα δυο παιδιά στα πόδια σου… χά-
ρισε μου το κορίτσι! Όταν ήκουσα τας λέξεις 
ταύτας, παγερά φρικίασις διέτρεξε τα νεύρα 
μου και ήρχισαν τα αυτιά μου να βουίζουν...».

… Η μήτηρ μου εκρέμασε την κεφαλήν, ως 
κατάδικος, όστις ίσταται ενώπιον του κρι-
τού του με την συναίσθησιν τρομερού τινός 
εγκλήματος.

-Το θυμάσαι το Αννιώ μας; Με ηρώτησε μετά 
τινάς στιγμάς πληκτικής σιωπής.

-Μάλιστα μητέρα! Πως δε το θυμούμαι! Ήταν 
η μόνη μας αδελφή κ’ εξεψύχησεν εμπρός 

στα μάτια μου.

-Ναι! Με είπεν, αναστενάξα-
σα βαθέως, αλλά δεν ήταν το 
μόνον μου κορίτσι! Εσύ είσαι 
τέσσαρα χρόνια μικρότερος 
από το Χρηστάκη. Ένα χρόνο 
κατόπι του έκαμα την πρώτη 
μου θυγατέρα. …

Βιζυηνός Γεώργιος
Πεζογράφος

8/3/1849 – 15/4/1896

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 86
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Ιστοριοδίφης και συγγραφέας.
Το 1907 εκδίδει τα περίφημα «Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη», με δική του επιμέλεια 
στο μοναδικό χειρόγραφο του ήρωα της Επανάστασης. Τα ανακάλυψε σ’ ένα τενεκέ στο σπίτι 
του γιού του.
Το 1914 εισηγείται στον Βενιζέλο την ίδρυση των Γενικών Αρχείων του Κράτους, κάτι που τε-
λικά θα γίνει. Ο Βενιζέλος θα τον διορίσει διευθυντή στη νεοσυσταθείσα υπηρεσία, θέση που 
θα κρατήσει μέχρι το 1937.

Βλαχογιάννης Γιάννης
Συγγραφέας

 27/7/1867 - 23/8/1945

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 81
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Συνέγραψε τη δωδεκάτομη Ελληνική Γεωργία (1885-96) και το Φυτολογικόν Λεξικόν. Ο Γεννά-
διος κληροδότησε τη βιβλιοθήκη του, αποτελούμενη από 3.300 τόμους, στην Εθνική Βιβλιο-
θήκη.
Μελέτησε 6 νέα είδη εντόμων από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία.

Γεννάδιος Παναγιώτης
Βοτανολόγος
1848 – 1917

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 35
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Από το 1964 ως το 2000 εξέδωσε 29 βιβλία, που όλα βρήκαν μεγάλη ανταπόκριση από το 
αναγνωστικό κοινό και έγιναν επιτυχίες. «Το αντικείμενο», ιστορικό μυθιστόρημα το οποίο 
αναφέρεται στη ζωή του Νίκου Ζαχαριάδη, είναι το τελευταίο του χειρόγραφο.
Ο ίδιος ο Φρέντυ Γερμανός παραδέχτηκε ότι άρχισε να γράφει λογοτεχνία όταν έγραψε το 
μυθιστόρημα « Ο εχθρικός πλανήτης» (1978). 
Γνωστός από την τηλεοπτική του εκπομπή «Αλάτι και Πιπέρι».
Είχε πει: το πρόβλημα της ενωμένης Αριστεράς σήμερα είναι πώς να μείνει ενωμένη και πώς 
να μείνει Αριστερά.

Γερμανός Φρέντυ
Συγγραφέας

5/9/1934 - 21/5/1999

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 110
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Ποιητής και ζωγράφος.
Ένας από τους πρώτους Έλληνες που προ-
σχώρησαν και στη ζωγραφική και στην ποί-
ηση στον Υπερρεαλισμό. Έμεινε πιστός σε 
αυτό το ρεύμα ως το τέλος. 
Άσκησε κριτική με το έργο του στην αστική 
τάξη και στον τρόπο ζωής της. 
Η ποίηση του χαρακτηρίζεται από επαναστα-
τικότητα, τόλμη και φαντασία, ενώ αποστρέ-
φεται το καθετί  λογικό. 
Λόγω της Υπερρεαλιστικής γραφής, οι στίχοι 
των ποιημάτων του είναι άνισοι ακόμα και 
μονολεκτικοί, απουσιάζει η στίξη.

Ποίηση 1948

τούτη η εποχή
του εµφυλίου σπαραγµού
δεν είναι εποχή
για ποίηση
κι άλλα παρόµοια
σαν πάει κάτι
να
γραφεί
είναι
ως αν
να γράφονταν
από την άλλη µεριά
αγγελτηρίων θανάτου

γι’ αυτό και
τα ποιήµατά µου
είν’ τόσο πικραµένα
(και πότε -άλλωστε- δεν ήσαν;)
κι είναι
-προ πάντων-
και
τόσο
λίγα

Εγγονόπουλος Νίκος
Ποιητής και ζωγράφος
21/10/1907 - 31/10/1985
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Στη διάρκεια της κατοχής έγραψε το πολύστι-
χο ποίημα Μπολιβάρ (1944) στο οποίο συνδέ-
ει τον Οδυσσέα Ανδρούτσο με τον επαναστά-
τη του 19ου αιώνα Μπολιβάρ. 

…..Από τις επιβλητικές ερημιές της Παταγο-
νίας μέχρι τα
πολύχρωμα νησιά,
Ηφαίστεια ξεπετιούνται στο Περού και ξερ-
νάνε στα
Ουράνια την οργή τους,
Σειούνται τα χώματα παντού και τρίζουν τα 
εικονίσμα
τα στη Καστοριά, 
Τη σιωπηλή πόλη κοντά στη λίμνη.
Μπολιβάρ, είσαι ωραίας σαν Έλληνας. …

ΝΕΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΟΥ 
ΠΟΙΗΤΟΥ
ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΛΟΡΚΑ* ΣΤΙΣ 19 ΑΥ-
ΓΟΥΣΤΟΥ ΤΟΥ 1936
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΑΝΤΑΚΙ ΤΟΥ ΚΑΜΙΝΟ ΝΤΕ ΛΑ 
ΦΟΥΕΝΤΕ
 

Η Τέχνη κι η ποίηση δεν μας βοηθούν να 
ζήσουμε:
η τέχνη και η ποίησις μας βοηθούνε
να πεθάνουμε
 
περιφρόνησις απόλυτη
αρμόζει
σ' όλους αυτούς τους θόρυβους
τις έρευνες
τα σχόλια επί σχολίων
που κάθε τόσο ξεφουρνίζουν
αργόσχολοι και ματαιόδοξοι γραφιάδες
γύρω από τις μυστηριώδικες κι αισχρές συν-
θήκες
της εκτελέσεως του κακορίζικου του Λόρκα
υπό των φασιστών
 
μα επί τέλους! πια ο καθείς γνωρίζει πως
από καιρό τώρα
—και προ παντός στα χρόνια τα δικά μας τα 
σακάτικα—
είθισται*
να δολοφονούν
τους ποιητάς

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 113
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Το πραγματικό του όνομα ήταν Οδυσσέας Αλεπουδέλης.
Αποτέλεσε ένα από τα επίλεκτα μέλη της λεγόμενης «γενιάς του τριάντα» στον χώρο της 
καλλιτεχνικής δημιουργίας.
Γράφει έχοντας αφομοιώσει τα πιο ουσιώδη στοιχεία του Υπερρεαλισμού, επηρεασμένος από 
τον Εμπειρίκο.
Τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, τα οποία και συχνά επισκέπτονταν, θα επηρεάσουν το λυρικό 
υπόστρωμα της ποίησης του. Ο Ελύτης γίνεται ο υμνητής του αιγαιοπελαγίτικου τοπίου.
Με την πρώτη του ποιητική συλλογή « Προσανατολισμοί» που τυπώθηκε το Δεκέμβριο του 
1939 , συνέβαλε στην ανανεωτική στροφή της ποίησης μας.
Το 1945 δημοσιεύει την ελεγεία «Άσμα ηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της 
Αλβανίας».

Ελύτης Οδυσσέας
Ποιητής

2/11/1911 - 18/3/1996

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 102
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Εκεί που πρώτα εκατοικούσε ο ήλιος
Που με τα μάτια μιας παρθένας άνοιγε ο και-
ρός
Kαθώς εχιόνιζε απ’ το σκούντημα της μυγδα-
λιάς ο αγέρας
Kι άναβαν στις κορφές των χόρτων καβαλά-
ρηδες
 
Eκεί που χτύπαγεν η οπλή ενός πλάτανου 
λεβέντικου
Kαι μια σημαία πλατάγιζε ψηλά γη και νερό
Που όπλο ποτέ σε πλάτη δεν εβάραινε
Mα όλος ο κόπος τ’ ουρανού
Όλος ο κόσμος έλαμπε σαν μια νεροσταγόνα
Πρωί, στα πόδια του βουνού
 
Tώρα, σαν από στεναγμό Θεού ένας ίσκιος 
μεγαλώνει.
 
Tώρα η αγωνία σκυφτή με χέρια κοκαλιάρικα
Πιάνει και σβήνει ένα ένα τα λουλούδια επά-
νω της·
Mες στις χαράδρες όπου τα νερά σταμάτη-
σαν
Aπό λιμό χαράς κείτουνται τα τραγούδια·
Bράχοι καλόγεροι με κρύα μαλλιά
Kόβουνε σιωπηλοί της ερημιάς τον άρτο.
 
Χειμώνας μπαίνει ώς το μυαλό. Κάτι κακό 
Θ’ ανάψει. Αγριεύει η τρίχα του αλογόβουνου

Tα όρνια μοιράζουνται ψηλά τις ψίχες τ’ ου-
ρανού.

Το «Άξιον Εστί» (1959) είναι το έργο του που 
απασχόλησε περισσότερο την ελληνική και 
την ξένη κριτική. Δομημένο σε τρία μέρη- Η 
Γένεσις, Τα Πάθη και το Δοξαστικόν-  αφθο-
νούν οι εκφραστικοί τρόποι από τη βυζαντινή 
παράδοση και συνδέεται το ιστορικό παρελ-
θόν του ελληνισμού με το παρόν. Το έργο 
αυτό του Ελύτη θα γνωρίσει πλατιά αναγνώ-
ριση και θα γίνει «κτήμα του Λαού», όταν θα 
μελοποιηθεί από τον Μίκη Θεοδωράκη το 
1964.
Ο Οδυσσέας Ελύτης υπήρξε ένας από τους 
σπουδαιότερους ποιητές μας, που τιμήθηκε 
με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1979. …«για την 
ποίησή του, που με βάθρο την ελληνική πα-
ράδοση περιγράφει με αισθητική δύναμη και 
υψηλή πνευματική διακριτικότητα, τον αγώνα 
του σύγχρονου ανθρώπου για την ελευθερία 
και τη δημιουργία». Στην ανακοίνωση της 
Σουηδικής Ακαδημίας επισημαίνεται ότι το 
Άξιον Εστί αποτελεί ένα από τα αριστουργή-
ματα της ποίησης του 20ου αιώνα.

Το Άξιον Εστί- Δοξαστικόν. (απόσπασμα).
Ο Μαϊστρος, ο Λεβάντες, ο Γαρμπής
ο Πουνέντες, ο Γραίγος, ο Σιρόκος
η Τραμουντάνα, η Όστρια

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ το ξύλινο τραπέζι
το κρασί το ξανθό με την κηλίδα του ήλιου
του νερού τα παιχνίδια στο ταβάνι
στη γωνιά το φυλλόδεντρο που εφημερεύει

Οι λιθιές και τα κύματα χέρι με χέρι
μια πατούσα που σύναξε σοφία στην άμμο
ένας τζίτζικας που έπεισε χιλιάδες άλλους
η συνείδηση πάμφωτη σαν καλοκαίρι.
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Βουλευτής και Υπουργός στην κυβέρνηση 
Τρικούπη.
Ως πεζογράφος ανήκει στη γενιά που έδρασε 
την περίοδο 1830-1880.
Συγγραφέας του «Θάνου Βλέκα». Αναπαρι-
στά ρεαλιστικά την κατάσταση στην ελεύθε-
ρη Ελλάδα, χωρίς να κρύβει τα αρνητικά της 
καθημερινότητας, όπως έκανε ο Ραγκαβής. 
Κάνει λόγο για την αναρχία, τη ληστεία, τη 
κακή οργάνωση του φορολογικού συστή-
ματος,  την άνιση κατανομή της γης και τον 
αναλφαβητισμό. Πρωτοπόρος ο Καλλιγάς. 

«Θάνος Βλέκας» (απόσπασμα). 

…Τὰ μέσα του πρὸς καταδίωξιν τῆς λῃστεί-
ας ἦσαν ἀνάλογα πρὸς τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς 
διαθέσεις του, ἐβάδιζε δὲ συστηματικῶς…. 
Ἄλλους ἐμαστίγονε, ἄλλους ἐκρέμα ἐκ τῶν 
ποδῶν, καὶ εἰς ἄλλων τὸ στῆθος ἐπέθετε 
λίθους ὀγκώδεις καὶ στρέβλας καὶ μύδρους  
σιδηροῦς μετεχειρίζετο, καὶ τὸν ὕπνον ἐδίω-
κεν ἀπὸ τῶν βλεφάρων τῶν θυμάτων του ἐπὶ 
ἡμέρας, παραγγέλλων ἐναλλὰξ στρατιώτας 
νὰ κεντοῦν τὸν ὑπνώττοντα, καὶ τὰ παρό-
μοια. Ὅταν ἐπειράζετο ὑπό τινος φιλονόμου 
ὡς παρανομῶν, ἔλεγεν ὅτι ἐξασκεῖ τὴν δύνα-
μίν του ἐκεῖ, ὅπου ἡ δύναμις τοῦ νόμου δὲν 
ἐξαρκεῖ καὶ αὐτὴ ἡ ἱερὰ γραφὴ λέγει· οὐκ 
ἀποθανοῦνται πατέρες ὑπὲρ τέκνων· δὲν 
λέγει δὲ οὐ βασανισθήσονται, ἐξ αἰτίας μου 
ὅμως οὐδεὶς ἀπέθανεν. Ὅλην τὴν ἐπαρχίαν 
ἑπομένως κατέλαβε πανικὸς φόβος, ὅστις 
ἤδη διεδίδετο, καθ’ ἣν στιγμὴν ὁ Θάνος καὶ 
ἡ μήτηρ του μετὰ τοῦ βοσκοῦ ἐπορεύοντο 
πρὸς ἀναζήτησιν τοῦ Τάσου. 

Καλλιγάς Παύλος
Πεζογράφος

1814- 16/9/1896

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 10
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Ήταν γιος του Kωνσταντινουπολίτη Γρηγορίου Καμπούρογλου, λόγιου και ιδρυτή της πρώτης 
εθνικής θεατρικής σκηνής στη χώρα μας.
Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης (1904-1917).
την περίοδο 1934-1935 χρημάτισε πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.
Ο Δημήτριος Καμπούρογλου ανήκει στους έλληνες πεζογράφους της λεγόμενης γενιάς του 
1880. 
Συνέγραψε το τρίτομο έργο « η Ιστορία των Αθηνών» (1896). 
Κυριαρχεί η πρόθεσή του να καταγράψει την ιστορία της Αθήνας, την οποία αγαπούσε, και να 
αναδείξει μέσω του λόγου του την αδιάσπαστη συνέχεια του ελληνισμού στο πέρασμα των 
αιώνων. Στράφηκε τόσο στην ιστορική και λαογραφική μελέτη του παρελθόντος, κυρίως της 
περιόδου της τουρκοκρατίας, όσο και στη σύγχρονή του πραγματικότητα, με έμφαση στα 
λαϊκά κοινωνικά στρώματα.

Καμπούρογλος Δημήτριος
Ιστοριογράφος

14/10/1852 - 21/2/1942

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 3
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Κύριος εκπρόσωπος της πρώτης μεταπολε-
μικής γενιάς.
Αρχίζει με την κοινωνική καταγγελία για να 
ασχοληθεί αργότερα με πιο προσωπικά θέμα-
τα.
Εκφραστής της φρίκης από τη μνήμη των 
αδικαίωτων θυσιών.
Ανέπτυξε έντονη πολιτική δραστηριότητα στο 
χώρο της αριστεράς με συνέπεια να εξοριστεί 
από το 1947 έως το 1951. Στο Μούδρο, στη 
Μακρόνησο και μετά στον Αϊ Στράτη κι από 
κει στις φυλακές Χατζηκώστα στην Αθήνα, 
απ’ όπου αφέθηκε ελεύθερος το 1951. Το 
«Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου» 
θεωρήθηκε «κήρυγμα ανατρεπτικό» και κατα-
σχέθηκε.
«Δε δικάζομαι για κανένα συγκεκριμένο αδί-
κημα, αλλά γι’ αυτή την ίδια την ποιητική μου 
ιδιότητα. ..προσπάθησα να δείξω τη φρίκη και 
την αθλιότητα που επισωρεύει ο πόλεμος, να 
δείξω τη δραματική πείρα δύο παγκόσμιων 

πολέμων και τα εκατομμύρια ξύλινους σταυ-
ρούς που φύτεψαν στη γη, σκόρπισαν όμως 
και τους σπόρους για μια πλούσια άνθιση της 
μεταπολεμικής λογοτεχνίας. 
Τα ποιήματα του μεταφράστηκαν σε πολλές 
γλώσσες. 
Στίχοι του μελοποιήθηκαν από το Μίκη Θεο-
δωράκη.
(Από την «Απολογία» του Τάσου Λειβαδίτη). 

Αὐτὸ τὸ ἀστέρι εἶναι γιὰ ὅλους μας (1952).
Θά ῾θελᾳ νὰ φωνάξω τ᾿ ὄνομά σου, ἀγάπη, μ᾿ 
ὅλη μου τὴν δύναμη.
Νὰ τ᾿ ἀκούσουν οἱ χτίστες ἀπ᾿ τὶς σκαλωσιὲς 
καὶ νὰ φιλιοῦνται μὲ τὸν ἥλιο
νὰ τὸ μάθουν στὰ καράβια οἱ θερμαστὲς καὶ 
ν᾿ ἀνασάνουν ὅλα τὰ τριαντάφυλλα
νὰ τ᾿ ἀκούσει ἡ ἄνοιξη καὶ νά ῾ρχεται πιὸ γρή-
γορα
νὰ τὸ μάθουν τὰ παιδιὰ γιὰ νὰ μὴν φοβοῦνται 
τὸ σκοτάδι,
νὰ τὸ λένε τὰ καλάμια στὶς ἀκροποταμιές, τὰ 
τρυγόνια πάνω στοὺς φράχτες
νὰ τ᾿ ἀκούσουν οἱ πρωτεύουσες τοῦ κόσμου 
καὶ νὰ τὸ ξαναποῦνε μ ὅλες τὶς καμπάνες 
τους
νὰ τὸ κουβεντιάζουνε τὰ βράδια οἱ πλύστρες 
χαϊδεύοντας τὰ πρησμένα χέρια τους.
Νὰ τὸ φωνάξω τόσο δυνατὰ
ποὺ νὰ μὴν ξανακοιμηθεῖ κανένα ὄνειρο στὸν 
κόσμο
καμιὰ ἐλπίδα πιὰ νὰ μὴν πεθάνει.
Νὰ τ᾿ ἀκούσει ὁ χρόνος καὶ νὰ μὴν σ᾿ ἀγγίξει, 
ἀγάπη μου, ποτέ.

Λειβαδίτης Τάσος
Ποιητής

20/4/1922 - 30/10/1988

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 126
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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O επονομαζόμενος και Μαξίμ Γκόργκι της 
Ελλάδας.
Tο πραγματικό του όνομα ήταν Δημήτριος 
Βαλασιάδης.
Ο ίδιος λέει πως δε τον ενδιαφέρει η Τέχνη, 
αλλά η καταγραφή της πραγματικότητας και 
η κατάδειξη της κοινωνικής ανισότητας.
Το έργο του εντάσσεται στο ρεύμα του σοσι-
αλιστικού ρεαλισμού.
Έγραψε πάνω από σαράντα έργα.
Το 1938 ήταν ήδη φτασμένος συγγραφέας 
και τιμήθηκε με το Μέγα Κρατικό Βραβείο 
Πεζογραφίας για τη συλλογή διηγημάτων του 
«Τα πλοία δεν άραξαν».
Στην κατοχή οργανώθηκε στο ΕΑΜ κα κατά 
τον εμφύλιο συλλαμβάνεται για τα αριστερά 
του φρονήματα, δικάζεται για εσχάτη προδο-
σία και καταδικάζεται σε θάνατο, ποινή που 
δεν εκτελέστηκε ποτέ. Αντ’ αυτού, εξορίζεται 
σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Μακρόνη-
σο και στον Άη Στράτη. 

Όταν σε δίκη για τις πολιτικές του πεποι-
θήσεις του ζητήθηκε να αποκηρύξει τις αρι-
στερές του ιδέες, σκεπτόμενος το παιδί και 
τη γυναίκα του, απάντησε: «Χρειάστηκαν 
εκατομμύρια χρόνια για να γίνουν τα τέσσε-
ρα πόδια δύο. Δεν θα τα κάνω πάλι τέσσερα 
εγώ». Μετά τη δίκη απαγορεύτηκε η κυκλο-
φορία των βιβλίων του. Έχασε και την ελ-
ληνική ιθαγένεια από τη δικτατορία του Πα-
παδόπουλου, την οποία και ανέκτησε με την 
αποκατάσταση της δημοκρατίας. 
 Η «πένα» του έχει αμεσότητα, λυρισμό, 
δύναμη και ρεαλισμό. Έργα του, όπως τα 
μυθιστορήματα «Συννεφιάζει», «Οι κερασιές 
θα ανθίσουν φέτος» και το μπεστ-σέλερ «Ένα 
παιδί μετράει τ’ άστρα» (1956) διαβάστηκαν 
πολύ από τη νεολαία τις δεκαετίες του ‘50, 
του ‘60 και του ‘70.

Απόσπασμα από το «Ερωτικό Κάλεσμα» (με-
λοποιήθηκε από τους αδελφούς Κατσιμίχα). 

Εγώ δεν είμαι παρά ένας στρατολά-
της
ένας αποσταμένος περπατητής
που ακούμπησε στη ρίζα μιας ελιάς
ν᾿ ακούσει το τραγούδι των γρύλων.
Κι αν θέλεις, έλα να τ’ ακούσουμε 
μαζί.

Λουντέμης Μενέλαος
Λογοτέχνης

1912 - 22/1/1977

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 45
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Πολύπλευρη προσωπικότητα και με έναν τεράστιο όγκο συγγραφικής δουλειάς, αφού για 
περισσότερα από 50 πενήντα χρόνια δεν σταμάτησε ποτέ να γράφει. 
Το θεατρικό έργο του παρουσιάζει έντονα τα σημάδια από τη δραματουργία του Ίψεν και τη 
φιλοσοφία του Νίτσε, ενώ ο προσανατολισμός της γραφής του είναι σαφώς κοινωνικός.
Έγραψε κυρίως ιστορικά δράματα (Ιούδας, Παπαφλέσσας) και σατιρικές κωμωδίες (ο μπα-
μπάς εκπαιδεύεται).
Άλλα σημαντικά έργα του:  Ο γιός του ίσκιου, Το κόκκινο πουκάμισο, Ο βασιλιάς και ο σκύλος.
 Ιδρυτής του Θεάτρου Τέχνης (1925).
Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών το 1959.

Μελάς Σπύρος
Θεατρικός συγγραφέας

13/1/1882 - 2/4/1966

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 132
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Όταν το 1957 εκλέχτηκε στην Σχολή Καλών 
Τεχνών παμψηφεί, ήταν ο μικρότερος καθηγητής 
που εκλέχτηκε ποτέ.
Ο ίδιος έλεγε: «Η ζωγραφική δεν θέλει εξηγή-
σεις».
Από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες του 
20ου αιώνα .
Το έργο του Μόραλη περιλαμβάνει επιπλέον 
εικονογραφήσεις βιβλίων των ποιητών Ελύ-
τη και Σεφέρη, εξώφυλλα δίσκων μουσικής, 
γλυπτά, τοιχογραφίες καθώς και σκηνικά και 
κουστούμια για το Εθνικό Θέατρο Ελλάδος και 
τα μπαλέτα του Ελληνικού Χοροδράματος. 

Μόραλης Ιωάννης
Ζωγράφος

23/4/1916 – 20/12/2009

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 9
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Στα πιο γνωστά του έργα συγκαταλέγονται οι 
διακοσμήσεις της ΒΔ και της ΝΑ πλευράς του 
Ξενοδοχείου Χίλτον.

 «Το έργο Σύνθεση το είδα στον ύπνο μου …
Αλλά έπρεπε να το διατυπώσω ζωγραφικά…  
Δηλαδή δεν έβρισκα αυτό που αισθανό-
μουν…»

Σύνθεση Ά, 1949‐1958

«Το ιδανικό  έργο εί-
ναι αυτό από το οποίο δεν μπο-
ρείς ούτε να πετάξεις κάτι ούτε να 
προσθέσεις κάτι … πρέ-
πει  να βρεις τη δική σου γλώσ-
σα …. Θέλω τα έργα μου να εί-
ναι όπως και εγώ, ελεύθερα …»

«Η διαδρομή του Μόραλη σηματοδοτήθηκε 
από τη διαρκή αναζήτηση της αλήθειας και 
της ελευθερίας και τον συνεχή διάλογο με τις 
φόρμες και τα χρώματα. Στο Νησί το μπλε θα 
πάρει τελικά τη θέση του καφέ και το νησί θα 
προβάλει με τη μορφή ενός γυναικείου σώ-
ματος. Ο θεατής θα το ερμηνεύσει και με το 
δικό του τρόπο».

Στη ζωγραφική του οι μορφές χάνουν τα 
τυπικά χαρακτηριστικά τους, τα σχήματα και 
απλοποιούνται.
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Από τους σημαντικότερους πεζογράφους 
μας.
 Ανήκει στη γενιά του ’30, αν και μεγαλύτερης 
ηλικίας.
Φανατικός αντιμιλιταριστής.
Έζησε την τραυματική εμπειρία του εκπατρι-
σμού και της μικρασιατικής καταστροφής και 
αυτό το βίωμα εντάσσεται στο έργο του.
Υπηρέτησε ως εθελοντής στους βαλκανι-
κούς πολέμους, στο Μακεδονικό μέτωπο, 
στο πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο και στη Μι-
κρασιατική καταστροφή. Το προσωπικό του 
ημερολόγιο από τις μέρες στη Μακεδονία 
το 1917-1918 αποτέλεσε τη βάση για τη 
σύνθεση του μυθιστορήματος « Η ζωή εν 
Τάφω» (1924), ένα ρεαλιστικό ντοκουμέντο 
για τη ζωή και το θάνατο στα χαρακώματα, 
με τον τίτλο να παραπέμπει στους Ύμνους 
της Μεγάλης Παρασκευής. Κεντρικό πρό-
σωπο, ο φοιτητής - λοχίας Αντώνης Κω-

στούλας, που καταγράφει στο ημερολόγιό 
του, όχι την ηρωική, αλλά τη φρικτή πραγμα-
τικότητα του πολέμου.
Συχνά οι σκηνές που περιγράφει αγγίζουν τα 
όρια του νατουραλισμού.
«Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια» (1933).  Η 
ατμόσφαιρα του πολέμου είναι κι εδώ πα-
ρούσα, καθώς ο ήρωας επιστρέφει από τον 
πόλεμο στη Μυτιλήνη, όπου βασανίζεται ανά-

μεσα στο σεβασμό προς τη μνήμη 
του σκοτωμένου φίλου του και 
στον έρωτα που αισθάνεται για τη 
χήρα εκείνου.

Ο Στράτης Μυριβήλης τιμήθηκε 
με το Κρατικό Βραβείο Πεζογρα-
φίας το 1949 και προτάθηκε τρεις 
φορές για το Νόμπελ

Μυριβήλης Στρατής
Πεζογράφος
1892 - 1969

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 100
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Το πραγματικό όνομα Κλέαρχος Νιάρχος ή Νεάρχου όπως το άλλαξε ο ίδιος.
 Παντρεύτηκε την συγγραφέα και κριτικό της λογοτεχνίας Ελένη Νεγρεπόντη.
Ένας απ’ τους πρώτους και τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους της σχολής του νεορο-
μαντισμού. 
Ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο ως δημοσιογράφος και διέσωσε τις αναμνήσεις του από τις ταξι-
διωτικές εντυπώσεις σ’ ένα πολύτομο έργο του.
Συνεργάστηκε μ’ ένα μεγάλο αριθμό περιοδικών ενώ έχει γράψει και σε πολλές εφημερίδες.
 Ο ρεαλισμός και η σάτιρα αποτελούν χαρακτηριστικά του έργου του. 
Τα αισθήματα του κενού και της πλήξης χαρακτηρίζουν το ποιητικό του έργο . Αυτό διαφαίνε-
ται και από τους τίτλους των έργων του (« Νοσταλγίες», «Αποδημίες»).
 Άν διέφερε σε κάτι από τους ρομαντικούς, ήταν πως ἡ φυγή του δεν πραγματεύονταν μόνο 
στη φαντασία. Ζούσε, το ταξίδι και την αλλαγή. Ἡ φυγή γίνονταν πραγματοποιημένο τραγού-
δι.

Ουράνης Κώστας
Λογοτέχνης, δημοσιογράφος

1890 - 1953

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 57
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Η Αγάπη (απόσπασμα).

Δεν ωφελεί να καρτεράς! Αν είναι νάρθει, θε 
ναρθει’
κλειστά όλα νάναι, αντίκρυ σου να στέκεται 
θα δεις ορθή
κι ανοίγοντας τα χέρια της πρώτη θα σ’ αγκα-
λιάσει.

Αλλιώς, κι αν είναι όλοφωτο το σπίτι για να 
την δεχτείς
κι έτσι ως την δεις τρέξεις σ’ αυτήν κι ομπρός 
στα πόδια της συρθείς,
αν είναι νάρθει θε ναρθει, αλλιώς θα προσπε-
ράσει.

Νοσταλγίες

Μοιάζω τοὺς γέρους ναυτικοὺς μὲ τὶς ρυτι-
δωμένες
καὶ τὶς σφιγγώδεις τὶς μορφές, ποὺ εἶδα στὴν 
Ὁλλανδία, 
παράμερα στῶν λιμανιῶν τοὺς φάρους καθι-
σμένους
νὰ βλέπουνε, ἀμίλητοι, νὰ φεύγουνε τὰ 
πλοῖα. 
Τὰ μάτια τους, ποὺ εἴχανε δεῖ κυκλῶνες καὶ 
ναυάγια, 
λαχταριστά, νοσταλγικὰ τὰ παρακολουθοῦ-
σαν, 
καθὼς σηκώναν τὶς βαριὲς ποὺ τρίζαν ἄγκυ-
ρές τους
καὶ μπρὸς στοὺς φάρους ἤρεμα, πελώρια 
περνοῦσαν. 
Σὲ λίγο τὴν ἀπέραντη τὴ θάλασσα ἀλαργεύ-
αν
καὶ χάνονταν, ἀφήνοντας στὴν πορφυρὴ τὴ 
δύση
ἕναν καπνό, ποὺ αὐλάκωνε τὸν οὐρανὸ πρὶν 
σβήσει: 
κι ὅμως οἱ γέροι ναυτικοί, ἀκίνητοι στοὺς 
φάρους, 
μὲ τὴ μεγάλη πίπα τους σβησμένη πιὰ στὸ 
στόμα,
πρὸς τὰ καράβια πού ῾φυγαν ἐκοίταζαν - 
ἀκόμα...
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Αρχηγός της Νέας Αθηναϊκής Σχολής, η οποία συσπείρωνε νέους ποιητές που αντιδρούσαν 
στις υπερβολές του αθηναϊκού ρομαντισμού και ενδιαφέρονταν για την καθιέρωση της δημο-
τικής στον ποιητικό λόγο.
Θεωρείται, μετά το Σολωμό, ο δεύτερος εθνικός μας ποιητής.
Το 1926 έγινε μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και το 1930 πρόεδρός της.

Στο ποιητικό του έργο, που ξεπερνά τις είκοσι συλλογές, κυριαρχεί η Ελλάδα ως ιδανικό.
Προσπάθησε να συνδέσει την πνευματική ζωή του τόπου του με τις ρίζες του, την παράδοση 
του δημοτικού τραγουδιού και την ποίηση του Σολωμού.
Πέρασε τη ζωή του μελετώντας και γράφοντας χωρίς ποτέ να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Ήταν 
αυτοδίδακτος.
Παρακολουθώντας τα μεγάλα ευρωπαϊκά  ρεύματα, όπως τον παρνασσισμό και το συμβολι-
σμό, τα αξιοποίησε δημιουργικά στα ποιητικά του έργα. 
Το 1895 η Πολιτεία του ανέθεσε τη σύνθεση του Ολυμπιακού Ύμνου. 
Ο Κωστής Παλαμάς είδαν στο Διγενή το σύμβολο του ακατάβλητου Ελληνισμού που καμία 
δύναμη δε μπορεί να αφανίσει. 

Παλαμάς Κωστής
Ποιητής

13/1/1859 - 27/2/1943

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 131
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Ο Διγενής κι ο  Χάροντας

Καβάλλα πάει ὁ Χάροντας
τὸν Διγενῆ στὸν Ἅδη,
κι ἄλλους μαζί... Κλαίει, δέρνεται
τ᾿ ἀνθρώπινο κοπάδι….
Ο Παλαμάς στη συλλογή του «Τα τραγούδια 
της πατρίδος μου» ζωντανεύει την Επτανησι-
ακή παράδοση. 
Σημαντικός σταθμός στην πορεία του ήταν 
το μεγάλο ποίημα « Ο Δωδεκάλογος του 
Γύφτου»(1907), που χωρίζεται σε δώδεκα 
λόγους  και εκφράζει τον πόθο του λαού να 
ξεχάσει τις παλαιές συμφορές και να βαδίσει 
προς ένα νικηφόρο μέλλον ( το βιολί για το 
γύφτο καθίσταται ένα σύμβολο ζωής). 
Πέθανε το Φεβρουάριο του 1943, την περί-
οδο της κατοχής. Ο κόσμος που συγκεντρώ-
θηκε για να τιμήσει τον εκλιπόντα ποιητή 
προέβη σε ένα αντικατοχικό συλλαλητήριο. Ο 
Άγγελος Σικελιανός βροντοφώναξε: « Σ’αυτό 
το φέρετρο ακουμπά η Ελλάδα!».

Στη  Νεολαία μας

Αὐτὸ κρατάει ἀνάλαφρο μὲς στὴν ἀνεμοζάλη
τὸ ἀπὸ τοῦ κόσμου τὴ βοὴ πρεσβυτικὸ κε-
φάλι,
αὐτὸ τὸ λόγο θὰ σᾶς πῶ, δὲν ἔχω ἄλλο κανέ-
να:
Μεθύστε μὲ τ᾿ ἀθάνατο κρασὶ τοῦ Εἰκοσιένα.
1η Νοεμβρίου 1940

Ο θάνατος του μικρού παιδιού του, του 
Άλκη, συντρίβει την πατρική του καρδιά, που 
ζητά τη λύτρωση στην ποίηση. Γράφει τότε 
τον Τάφο (1898).

Ο Τάφος 

Μήτε μὲ τὸ σίδερο, 
Μήτε μὲ τὸ χρυσάφι, 
Μήτε μὲ τὰ χρώματα 
Ποὺ σπέρνουν οἱ ζωγράφοι
Μήτε μὲ τὰ μάρμαρα 
Τὰ τεχνοσκαλισμένα·
Τὸ σπιτάκι σου ἔπλασα 
Παντοτινὸ γιὰ σένα
Μόνο μὲ τοῦ πνεύματος 
Τὰ μάγια! Σοῦ τὸ ὑψώνω 
Σ᾿ ἕνα τόπον ἄϋλον, 
Ἀπείραχτο ἀπ᾿ τὸ χρόνο.
Μ᾿ ὅλα μου τὰ δάκρυα 
Καὶ μὲ τὸ αἷμα μου ὅλο 
Τοῦ ἔχτισα τὰ θέμελα, 
Τοῦ σκέπασα τὸ θόλο
Κι ἂ φοβᾶσαι, ἀγάπη μου, 
Νὰ μένῃς μοναχό σου,
Κάλεσε καὶ κράτησε 
Μέσα στ᾿ ἀρχοντικό σου
Ὅλα τὰ ἐρωτόπλαστα 
Καθὼς ἐσὺ βλάσταρια 
Π᾿ ἄνθισαν κι ἀπόσβυσαν, 
Μιᾶς χρυσαυγῆς καμάρια!
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Ιδιαίτερα αγαπητός στα παιδιά. 
Το 1904 γίνεται ένα από τα πρώτα μέλη της εταιρείας «Η Εθνική Γλώσσα», με στόχο την υπε-
ράσπιση της δημοτικής γλώσσας (μαζί με τους Μιλτιάδη Μαλακάση, Λάμπρο Πορφύρα, Κων-
σταντίνο Χατζόπουλο, Ανδρέα Καρκαβίτσα, Ιωάννη Κονδυλάκη και άλλους).
Το 1918 έγραψε «Τα ψηλά βουνά». Ήταν ένα αναγνωστικό πρωτοποριακό τόσο για το περιε-
χόμενό του, όσο και για τη χρήση της δημοτικής γλώσσας. Ένα νέο ύφος στην παιδική λογο-
τεχνία μόλις εισάγεται. Το βιβλίο εμφανίστηκε το 1918 ως αναγνωστικό της Γ’ Δημοτικού στο 
πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης (1917-1920) του Ελευθέριου Βενιζέλου, η οποία 
πρωτοκαθιέρωνε τη χρήση της δημοτικής στο δημοτικό σχολείο.
 Για να καταλάβουμε τη συμβολική σημασία του και την αντοχή του στο χρόνο, αρκεί να πού-
με ότι το καλοκαίρι του 1974, όταν χρειάστηκε να αντικατασταθούν τα σχολικά βιβλία μετά 
την πτώση της Δικτατορίας, ήταν το αναγνωστικό που επιλέχθηκε για τη Γ΄ Δημοτικού.

Παπαντωνίου Ζαχαρίας
Λογοτέχνης

2/2/1877 – 1/2/1940

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 49
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Με τα «Ψηλά Βουνά» εισέρχεται εις το δημο-
τικόν σχολείον η Ελλάς [...] με τον κόσμο των 
πλασμάτων της και με τον κόσμο των πνευ-
μάτων της. Πόση ζωή, πόση ποίησις, πόση 
χάρη κατοικεί εκεί μέσα! Δεν ηξεύρω τι περισ-
σότερον και τι ωραιότερον θα ημπορούσε να 
επιθυμούσε κανείς ως αναγνωστικόν βιβλίον.
Π. Νιρβάνας

Τα «Ψηλά Βουνά» αποτελούν την μεγάλην εκ-
παιδευτικήν μας επανάστασιν. Δεν είναι μόνο 
παιδαγωγικόν βιβλίον αλλά και λογογραφικόν 
αριστούργημα.
Β. Γαβριηλίδης

…..Τα παιδιά θα έχουν και ατύχημα. Ο Φάνης 
θα χαθεί μόνος του μέσα στο δάσος. Ο φό-
βος θα σκεπάσει τα πρόσωπα όλων. Τώρα 
που ο Φάνης είναι μόνος του βλέπει τα πράγ-
ματα διαφορετικά, οι σκιές της νύχτας τον 
τρομοκρατούν.
«Όλα τ’ άστρα είναι και τώρα στον ουρανό, 
καθώς και την άλλη φορά. Απόψε όμως δεν 
τα βλέπει ο Φάνης. Όταν άνοιξε τα μάτια 
του ξέχασε όλη τη δυστυχία. Είδε την ημέρα. 
Είδε τα δέντρα χρυσά από τον ήλιο. Όλοι τον 
κοίταζαν σα φίλοι. Πουλιά του μιλούσαν· το 
νερό δε φώναζε άγρια όπως τη νύχτα· τρα-
γουδούσε». Και όταν ο Φάνης ξαναγίνει ένα 
με την άλλη παρέα, θα έχει καταλάβει ότι οι 
γνώσεις πρέπει να μας συνδέουν με τη ζωή, 
ότι ο αραπόβραχος που τόσο πολύ φοβίζει με 
το σχήμα του δεν είναι κάτι τρομακτικό, δεν 
είναι σκιά της προκατάληψης αλλά δημιούρ-
γημα της φύσης και μόνο…..
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Όταν, μικρός ακόμα, φοιτούσε στο Αυτοκρα-
τορικό Λύκειο της Οδησσού (Λύκειο Ρισελιέ),ο 
Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής αναφέρονταν σ’ 
αυτόν ως  το «μικρόν τότε βαρυκέφαλον και 
μάλλον δυσμαθές παιδίον».
Ο Παπαρρηγόπουλος παρακολούθησε κατ’ 
εντολή της Αντιβασιλείας  τη δίκη του Κο-
λοκοτρώνη και μετέφρασε στα γαλλικά τα 
πρακτικά της.
Το 1843 εξέδωσε την πρώτη του μελέτη με 
τίτλο «Περί της εποικήσεως σλαβικών τινών 
φύλων εις την Πελοπόννησον», στην οποία 
ανασκεύασε τις περί εκσλαβισμού της Πελο-
ποννήσου θεωρίες του Γερμανού ιστορικού 
Φαλμεράιερ.
το 1869 μαζί πολλούς άλλους προχώρησε 
στην ίδρυση του «Συλλόγου προς Διάδοσιν 
των Ελληνικών Γραμμάτων».
Στο μεγαλεπήβολο έργο του «Ιστορία του 
ελληνικού  Έθνους» (1860-1874) προσπαθεί 
να αποδείξει τη συνέχεια και τη διαχρονική 

ενότητα του ελληνικού Έθνους. Σε αυτό το 
μνημειώδες έργο του διατύπωσε την άποψη 
ότι το έθνος που δημιούργησε το ελληνικό 
κράτος, το 1832, συνδεόταν οργανικά με 
το μεσαιωνικό ελληνισμό, το βυζαντινό, τον 
οποίο μάλιστα ο Κωνσταντίνος Παπαρρη-
γόπουλος προέβαλλε ως συνέχεια και ολο-
κλήρωση του αρχαίου. Θεωρούσε μάλιστα 
ότι κατά τη Βυζαντινή Περίοδο παγιώθηκε η 
πολιτική, θρησκευτική και πολιτιστική ενό-
τητα του ελληνικού έθνους. Η σφοδρή  αν-
θελληνική στάση του Φαλμεράιερ  συνέβαλε 
καταλυτικά στη διαμόρφωση της ιστορικής 
συνείδησης του.
Έργον όπως του Παπαρρηγοπούλου αποτελεί 
αληθές κληροδότημα προς το έθνος.
Ακόμη και σήμερα, παρά τις τροποποιήσεις 
που έχει υποστεί το υλικό του από τους μετα-
γενέστερους μελετητές, το έργο του αποτε-
λεί μοναδικό μνημείο της νεοελληνικής ιστο-
ριογραφίας.

Πέθανε στις 14 Απριλίου 1891, καταβεβλη-
μένος από τη θλίψη, αφού όλα τα μέλη της 
οικογένειάς του είχαν πεθάνει!

Παπαρρηγόπουλος 
Κωνσταντίνος

Ιστορικός
1815 – 1891

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 68
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Η πρώτη ελληνίδα φεμινίστρια.
Στις 9 Μαρτίου 1887 η Καλλιρρόη Παρρέν 
εξέδωσε την πρώτη γυναικεία εφημερίδα 
στην Ελλάδα, την «Εφημερίδα των Κυριών», 
με στόχο να δώσει θάρρος και να αφυπνίσει 
τις γυναίκες. 
Το πρώτο της φύλλο πούλησε 3.000 αντί-
τυπα. Ανατυπώθηκε σε 7000 αντίτυπα που 
πουλήθηκαν την ίδια μέρα.
Αγωνίστηκε για την επαγγελματική αποκατά-
σταση των γυναικών και την είσοδο τους στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Συγκέντρωσε 
από το πε-
ριοδικό της 
υπογραφές 
και ζήτησε 
από τον Χαρί-
λαο Τρικούπη 
το δικαίωμα 
ψήφου των 
γυναικών. 
Το 1900, ξανά 
κατόπιν έκ-
κλησης δικής 
της στη κυ-
βέρνηση, πέ-
τυχε την προστασία της παιδικής ηλικίας, τη 
μείωση των εργάσιμων ωρών στα εργαστήρια 
ραπτικής και την κατάργηση της νυχτερινής 
εργασίας.
Ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τον Εμμα-
νουήλ Ροϊδη, υπερασπιζόμενη τα δικαιώματα 
των γυναικών. 

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 26
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.

Παρρέν Καλλιρόη
Λόγια, Φεμινίστρια
1861 – 15/1/1940
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Ήταν δημοσιογράφος, κριτικός, μεταφραστής, λογοτέχνης και θεατρικός σκηνοθέτης.
Από τους πρωτεργάτες του Θεάτρου Τέχνης μαζί με τον Κάρολο Κουν.

Υπήρξε μέλος της ΕΣΗΕΑ, της Εταιρίας Θεατρικών Συγγραφέων, της Ένωσης Θεατρικών 
Κριτικών και του Ελληνικού Κέντρου θεάτρου.

«Μάριος Πλωρίτης: Ο άνθρωπος που φώτισε τη ζωή μου και την ψυχή μου από όλες τις 
πλευρές της. (Κάτια Δανδουλάκη).

Πλωρίτης Μάριος
Λογοτέχνης, Θεατρικός 

Σκηνοθέτης
19/1/1919 – 29/12/2006

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 117
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Από δεκαεπτά χρονών, μαθητής ακόμα, έγραφε νούμερα για επιθεωρήσεις.
Έγραψε περισσότερα από σαράντα θεατρικά έργα.
 Υπήρξε ευθυμογράφος σε περιοδικά και εφημερίδες, συγγραφέας ραδιοφωνικών εκπομπών 
και στιχουργός δεκάδων τραγουδιών. 
Έγραψε το σενάριο σε 19 ταινίες, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν διασκευές δικών του 
επιτυχημένων θεατρικών έργων. Μερικές από τις κινηματογραφικές του επιτυχίες περιλαμβά-
νουν τις ταινίες: Δεσποινίς Διευθυντής, Τζένη Τζένη και Κάτι Κουρασμένα Παληκάρια, Ένας 
ιππότης για τη Βασούλα.
Στα πρώτα ακόμα χρόνια της ελληνικής τηλεόρασης, γράφει τον «Κύριο συνήγορο», που είναι 
η πρώτη ελληνική σειρά γραμμένη ειδικά για τη μικρή οθόνη.

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 119
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.

Πρετεντέρης Κων/νος
Θεατρικός συγγραφέας

1925 - 1978
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Ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής (1809 - 1892) 
ασχολήθηκε με όλα τα είδη. Έγραψε ποιήμα-
τα, στρατιωτικά συγγράματα, χρηστομάθειες, 
μαθηματικά προβλήματα, αρχαιολογικά δοκί-
μια και λεξικά, θέατρο, λογοτεχνική μετάφρα-
ση, διήγημα και μυθιστόρημα. Επίσης, ασχο-
λήθηκε με την πολιτική.
Εισάγει στην Ελλάδα το ιστορικό μυθιστό-
ρημα με το έργο « Αυθέντης του Μορέως» 
(1850). Το υλικό του το αντλεί από το Χρονικό 
του Μορέως. Πρωτοπόρος της αφηγηματικής 
πεζογραφίας.
Ένα χρόνο μετά (1851) δημοσίευσε το ρεαλι-
στικό μυθιστόρημα « ο συμβολαιογράφος». 
Ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής στην «Ιστο-
ρία της Λογοτεχνίας» (1877) θα προβάλει 
την οικογένεια  του και θα προσπαθήσει να 
αποδείξει ότι η αναγέννηση της νεοελληνικής 
γλώσσας και λογοτεχνίας οφείλεται απο-
κλειστικά στους Φαναριώτες. Δεν προξενεί 

λοιπόν εντύπωση το γεγονός ότι πέρασε από 
τη δημοτική γλώσσα στην καθαρεύουσα και 
καταδίκασε τις επιλογές του Σολωμού αλλά 
και του Κάλβου.
Ξάδελφος των Σούτσων και  πολυγραφότα-
τος.
Μαζί με τον Παπαρρηγόπουλο και τον Ν. 
Δραγούμη εξέδωσε το περιοδικό Πανδώρα, 
όπου δημοσίευε διηγήματα.
Από το 1853 ως το 1857 και ενώ μαινόταν ο 
Κριμαϊκός πόλεμος ο Ραγκαβής μαζί με τους 
Νικόλαο Δραγούμη, Κωνσταντίνο Παπαρρη-
γόπουλο, Μάρκο Ρενιέρη και Ιωάννη Σούτσο 
εξέδωσε το γαλλόφωνο περιοδικό Spectateur 
de l’ Orient, το οποίο υπηρέτησε τα ελληνικά 
δίκαια.
Το έργο του περιλαμβάνει 20 τόμους! 
Οργάνωσε την Αρχαιολογική Εταιρεία, της 
οποίας ήταν γραμματέας ως το 1850 και την 
Αρχαιολογική Εφημερίδα, όπου δημοσίευσε 
διάφορα άρθρα.
Από το 1856 ως το 1859 διετέλεσε υπουργός 
εξωτερικών της κυβέρνησης του Δ.Βούλγαρη 
και επιμελήθηκε της ίδρυσης του Ζαππείου 
μεγάρου, της ανέγερσης του Αστεροσκοπείου 
Αθηνών και άλλων έργων.
Το 1866 αναγορεύτηκε πρύτανης του Πανεπι-
στημίου Αθηνών. 
Το 1873 ξεκίνησε  τη μετάφραση της Ιερου-
σαλήμ του Τορκουάτο Τάσσο.

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 65 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.

Ραγκαβής Ρίζος
Λογοτέχνης

27/12/1809 - 16/1/1892
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Από τους σημαντικότερους ποιητές της γενιάς του 30.
Το πραγματικό του όνομα είναι Γιώργος Σεφεριάδης.
Στα ελληνικά γράμματα εμφανίζεται με τη συλλογή «Στροφή» (1931) και η διαφοροποίηση του 
από τη γενιά του 1920 γίνεται εμφανής. Ο Μοντερνισμός του Σεφέρη, παρατηρεί ο Γιώργος 
Θεοτοκάς, υπήρξε «ένας μοντερνισμός τολμηρός, αλλά που κρατούσε το νήμα της παράδο-
σης, με αίσθημα ευθύνης και με σεβασμό για τη γλώσσα».
Με τη συλλογή «Μυθιστόρημα» (1935) περνά στον ελεύθερο στίχο και δείχνει να επηρεάζε-
ται από τον μοντερνισμό. Οι λέξεις είναι καθημερινές και το ύφος του θυμίζει το προφορι-
κό λόγο. Πλέον βλέπουμε πλήρως διαμορφωμένα τα σύμβολα που συνθέτουν την ποιητική 
μυθολογία του Σεφέρη: το «ταξίδι», οι «πέτρες», τα «μάρμαρα», τα «αγάλματα», η «θάλασσα», 
ο «Οδυσσέας».
Σταθερή φροντίδα του υπήρξε η σπουδή της γλώσσας. «Οι Δοκιμές» (1944) είναι γεμάτες από 
αναφορές σε θέματα γλώσσας. 
Είναι ο πρώτος Έλληνας  που τιμήθηκε το 1963 με το βραβείο Νόμπελ  λογοτεχνίας. «Για το 
υπέροχο λυρικό ύφος του, που είναι εμπνευσμένο από ένα βαθύ αίσθημα για το ελληνικό πο-
λιτιστικό ιδεώδες», όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της Σουηδικής Ακαδημίας.
Ομότιμος διδάκτωρ του πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, του Πρίνστον και της Οξφόρδης.  

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 138
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.

Σεφέρης Γιώργος
Ποιητής

13/3/1900 – 20/9/1971
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Κατά τη διάρκεια της επτάχρονης δικτατο-
ρίας, έσπασε τη σιωπή του στις 28 Μαρτί-
ου του 1969 και στηλίτευσε τη χούντα με 
τη δήλωσή του στο ραδιόφωνο του BBC. 
«Είναι μια κατάσταση υποχρεωτικής νάρκης, 
όπου όσες πνευματικές αξίες κατορθώσαμε 
να κρατήσουμε ζωντανές, με πόνους και με 
κόπους, πάνε κι αυτές να καταποντισθούν 
μέσα στα ελώδη στεκάμενα νερά» τόνισε 
μεταξύ άλλων.
Η κηδεία του στις 22 Σεπτεμβρίου 1971 
μετατράπηκε στην πρώτη μαζική εκδήλωση 
κατά της δικτατορίας. 
Στις 23 Σεπτεμβρίου, δημοσιεύεται στην 
εφημερίδα Το Βήμα, το τελευταίο ποίημα του 
Γιώργου Σεφέρη Επί Ασπαλάθων, που έγραψε 
στις 31 Μαρτίου 1971 και αποτελεί μία ακόμη 
καταγγελία κατά της δικτατορίας.
Αρκετοί συνθέτες έχουν μελοποιήσει ποιήμα-
τά του.

Ελένη

…..Δακρυσμένο πουλί, στὴν Κύπρο τὴ θα-
λασσοφίλητη
ποὺ ἔταξαν γιὰ νὰ μοῦ θυμίζει τὴν πατρίδα,
ἄραξα μοναχὸς μ᾿ αὐτὸ τὸ παραμύθι,
ἂν εἶναι ἀλήθεια πὼς αὐτὸ εἶναι παραμύθι,
ἂν εἶναι ἀλήθεια πὼς οἱ ἄνθρωποι δὲ θὰ ξα-
ναπιάσουν
τὸν παλιὸ δόλο τῶν θεῶν.
ἂν εἶναι ἀλήθεια
πὼς κάποιος ἄλλος Τεῦκρος, ὕστερα ἀπὸ 
χρόνια,
ἢ κάποιος Αἴαντας ἢ Πρίαμος ἢ Ἑκάβη
ἢ κάποιος ἄγνωστος, ἀνώνυμος, ποὺ ὡστόσο
εἶδε ἕνα Σκάμαντρο νὰ ξεχειλάει κουφάρια,
δὲν τὄχει μὲς στὴ μοίρα του ν᾿ ἀκούσει
μαντατοφόρους ποὺ ἔρχονται νὰ ποῦνε
πὼς τόσος πόνος τόση ζωὴ
πῆγαν στὴν ἄβυσσο
γιὰ ἕνα πουκάμισο ἀδειανὸ γιὰ μίαν Ἑλένη.
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Εμφανίστηκε στην ποίηση το 1919 με τον «Αλαφροίσκιωτο», μια λυρική αυτοβιογραφία του 
ποιητή και άφησε μια εξαιρετική εντύπωση. Ξαφνικά εμφανίζεται ένας προικισμένος ποιητής.
Εμπνεύστηκε από την αρχαία Ελλάδα και τις μυστηριακές λατρείες των Ελευσίνιων και των 
Ορφικών. Οραματίστηκε μια παγκόσμια ενιαία θρησκεία ,με στοιχεία από την αρχαία ελληνική 
και τη χριστιανική. 
Στο ποίημα Ιερά Οδός (1935) προφητεύει την  ώρα της απελευθέρωσης του ανθρώπου από 
τον πόνο ,περιγράφοντας τη σκηνή ενός γύφτου  με δυο αρκούδες που τις βάζει να χορεύ-
ουν. 

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 12 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.

Σικελιανός Άγγελος
Ποιητής

15/3/1884 – 19/6/1951
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…….«Θά ‘ρτει τάχα ποτέ, θε νά ‘ρτει η ώρα
που η ψυχή της αρκούδας και του Γύφτου,
κ’ η ψυχή μου, που Mυημένη τηνε κράζω,
θα γιορτάσουν μαζί;»
Kι ως προχωρούσα,
και βράδιαζε, ξανάνιωσα απ’ την ίδια
πληγή, που η μοίρα μ’ άνοιξε, το σκότος
να μπαίνει ορμητικά μες στην καρδιά μου,
καθώς από ραγισματιάν αιφνίδια μπαίνει
το κύμα σε καράβι που ολοένα
βουλιάζει. Kι όμως τέτοια ως να διψούσε
πλημμύραν η καρδιά μου, σα βυθίστη
ως να πνίγηκε ακέρια στα σκοτάδια,
σα βυθίστηκε ακέρια στα σκοτάδια,
ένα μούρμουρο απλώθη απάνωθέ μου,
ένα μούρμουρο,
κ’ έμοιαζ’ έλεε:
«Θά ‘ρτει...» 

Το 1943 απήγγειλε το ποίημα «Ηχήστε οι 
σάλπιγγες» κατά τη διάρκεια της κηδείας του 
Κωστή Παλαμά.

Ηχήστε, οι σάλπιγγες... Καμπάνες βροντερές,
δονήστε σύγκορμη τη χώρα, πέρα ως πέρα...
Βογκήστε, τύμπανα πολέμου... Οι φοβερές
σημαίες, ξεδιπλωθείτε στον αέρα!

Σ’ αυτό το φέρετρο ακουμπά η Ελλάδα! Ένα 
βουνό
με δάφνες αν υψώσουμε ως το Πήλιο κι ως 
την Όσσα,
κι αν το πυργώσουμε ως τον έβδομο ουρανό,
ποιον κλει, τι κι αν το πει η δικιά μου γλώσσα;

Μα Εσύ, Λαέ, που τη φτωχή Σου τη μιλιά,
Ήρωας, την πήρε και την ύψωσε ως τ’ αστέ-
ρια,
μεράσου τώρα τη θεϊκή φεγγοβολιά
της τέλειας Δόξας Του, ανασήκωσ’ Τον στα 
χέρια….

Διοργάνωσε στο χώρο του μαντείου των 
Δελφών τις πρώτες «Δελφικές εορτές» και 
ανέβασε σ’ αυτό το χώρο αρχαίες τραγωδίες. 
Το Μάιο του 1927 εγκαινιάστηκαν οι Δελφικές 
γιορτές που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία στην 
Ελλάδα και είχαν απήχηση στο εξωτερικό.
Τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής του στρά-
φηκε στη συγγραφή τραγωδιών. 
«Κοινές εκφράσεις ευγενίζονται μέσα στο 
λόγο του και υψώνονται σε αθάνατη σφαίρα» 
(Παντελής Πρεβελάκης). 
Προτάθηκε πολλές φορές για το βραβείο Νό-
μπελ.
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Ο Παναγής Σκουζές έγραψε το Χρονικό της 
σκλαβωμένης Αθήνας στα 1841. Σ’ αυτό εξι-
στορεί τα βάσανα που υπέφεραν οι Αθηναίοι 
κάτω από τη διοίκηση του σκληρού Τούρκου 
αγά Χατζή Αλή (1772 - 1796). 
Η αφήγηση του Σκουζέ είναι έντονα χρωματι-
σμένη συναισθηματικά με περιγραφές ζωντα-
νές και λαϊκή γλώσσα που συχνά βρίσκεται 
πολύ κοντά στη γλώσσα των Απομνημονευ-
μάτων του Μακρυγιάννη.
Το 1820 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία.

Στη Χαλκίδα πρόσφυγες
Η τυραννία του Χατζή Αλή αύξαινε. Εζητούσα 
της μητριάς μου να με δώσει ψωμί και δεν 
υπήρχε. Ο πατήρ μου εις φυλακήν. Τέλος 
αποφασίσαμε την φυγήν δια την Χαλκίδα, 
αφού επωλήσαμεν έναν γρασιδότοπο εις τον 
Άγιο Δημήτριο τον Κυρίτζη, και μερικά χαλ-
κώματα, και επλήρωσεν ο πατέρας μου και 
εξεφυλακίστη...
Τέλος μιαν αυγή, με δίδει ο πατήρ μου το γάι-
δαρο και τον παίρνω και περνώ από τη πόρτα 
των Αγίων Αποστόλων, και αυτός πέφτει από 

το τειχίον και έρχεται και με ευρίσκει, καθώς 
με παράγγειλε, και τραβούμε δια την Χαλκίδα 
οι δυο μας, από το μέρος του Καλάμου. Εξη-
μερώθημεν και ολημερίσαμεν εις ένα ρεύμα 
κατά το μέρος της Κηβισιάς. Ήτον εις τα 
1790, προς τον Σεπτέμβριο...
Ετραβήξαμε δια την Χαλκίδα με το νηστικό 
γάιδαρο εμπρός, έχοντες απάνω ένα δισάκιον 
με ολίγα ρούχα εμπαλωμένα και την παλαιό-
καπα του πατρός μου, και μιαν αντρομίδα και 
εις το πουγκί, όλα όλα, παράδες εξήντα·εις 
τα πόδια παλαιά παπούτζια, και το φέσι τρύ-
πιο!
Εις Χαλκίδα πηγαίνοντας, ηύραμε πολλούς 
Αθηναίους παπουτζήδες, σκοινάδες, ραφτά-
δες, περιβολαρέους, μπακάληδες, και σαπου-
ντζήδες, οι οποίοι ήταν φευγάτοι παρεμβρός. 
Μας εδέχθηκαν·μας επαρηγόρησαν….
Εις Χαλκίδα δεν ήτον τυραννία δοσίματος, 
χρηματική, αλλά οι Τούρκοι ήτον κάκιστοι. 
Εσκότωναν τους χριστιανούς δια μικράς 
αιτίας και άλλα αισχρά έπρατταν. Βλέποντας 
αυτά ο πατήρ μου, ήτον ένας Αθηναίος εις 
το χωρίον Βασιλικόν της Χαλκίδος, μόλις δυο 

ώρας μακριά, κάποιος Διονύσιος Κάστα-
γλης, παπουτσής την τέχνην. Εκατοίκει 
εις αυτό το χωριό. Ο πατήρ μου με έδω-
σε εις αυτόν, δια να μην είμαι εις Χαλκί-
δα εμπρός των αγρίων Τούρκων, δια να 
με μάθει την τέχνην, μόνο και μόνο να 
με ζωοτρέφει. Αλλά αυτός ήτον πολλά 
μέθυσος. Καθημερινώς με έδερνε. Πλέ-
ον πτωχός από τον πατέρα μου. Σχεδόν 
επιθυμούσα να γεμώσω την κοιλιά μου 
κοντά του...
Το μνήμα του βρίσκεται
 στο νούμερο 66 στο χάρτη 
του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.

Παναγής Σκουζές
Χρονικογράφος

1777 - 1847
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Σε ηλικία 41 χρονών εγκατέλειψε τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και αφιερώθηκε 
στην αρχαιολογία. 
Το μεγάλο πάθος του Σλήμαν για την αρχαιότητα εμπνέεται από την γενικότερη αναζήτηση 
του αρχαίου ελληνικού πνεύματος που επικρατούσε στην Γερμανία το 19ο αιώνα
Όταν ο Σλήμαν παντρεύτηκε τη Σοφία, εγκαταστάθηκαν σε ένα επιβλητικό τριώροφο μέγαρο 
του αρχιτέκτονα Τσίλερ, το οποίο ο Σλήμαν ονόμασε «Ιλίου Μέλαθρον», δηλαδή ανάκτορο 
του Ιλίου της Τροίας.... 
Όταν ο Σλήμαν ανακάλυψε την Τροία στο Χισαρλίκ της Τουρκίας, έχοντας ως «οδηγό» τον 
Όμηρο, οι περισσότεροι τον χλεύαζαν.... 
Συνεχίζει της έρευνες στην Ιθάκη στον Ορχομενό στην Τίρυνθα. Εδώ ανακαλύπτει το πρώτο 
μυκηναϊκό ανάκτορο και τον τάφο του Μινύου.
Θεωρούνταν απόβλητος στην επιστημονική κοινότητα, επειδή ήταν ερασιτέχνης ... 
Το 1876, όταν έκανε την δεύτερη μεγάλη ανακάλυψη της ζωής του, στις Μυκήνες. Βρήκε 5 
θολωτούς τάφους, με πλήθος χρυσών κοσμημάτων, χάλκινων όπλων, νεκρικές μάσκες, θώρα-
κες, ασπίδες, όπλα, κύπελλα και βάζα, όλα από ατόφιο χρυσάφι.... 
Tο ανασκαφικό και συγγραφικό έργο του χάρισε στο Σλήμαν τον τίτλο του «πατέρα της μυκη-
ναϊκής αρχαιολογίας.

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 36 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.

Σλήμαν Ερρίκος
Αρχαιολόγος

1822 - 26/12/1890
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Σημαντικός γλύπτης.
Τα πολλά ταξίδια και οι σπουδές του στο 
εξωτερικό,  και κυρίως στο Παρίσι, θα τον 
φέρουν σε επαφή με την καλλιτεχνική πρω-
τοπορία.
Το 1938 έγινε καθηγητής στη Σχολή Καλών 
Τεχνών και το 1967 τακτικό μέλος της Ακαδη-
μίας Αθηνών. 
Την περίοδο 1933-1934 εξέδωσε τον «20ό 
Αιώνα», το πρώτο αμιγώς εικαστικό περιοδικό 
στην Ελλάδα.
Το 1967 η Ακαδημία Αθηνών του απένειμε 
το Αριστείον Καλών Τεχνών και τον επόμενο 
χρόνο τον εξέλεξε μέλος της. 
Με την έκδοση του περιοδικού «20ός Αιώ-
νας», τη δημοσίευση πλήθους άρθρων στον 
ημερήσιο και περιοδικό τύπο, αλλά και με 
τη διδασκαλία του στη Σχολή, συνέβαλε στη 
διάδοση των πρωτοποριακών ρευμάτων στην 
Ελλάδα.
Τον απασχόλησαν οι λιτές γραμμές  που πρό-
βαλλαν την εσωτερική δύναμη του σώματος.

Χωρίς να απαρνηθεί το 
ρεαλισμό και τη χρη-
σιμοποίηση τύπων της 
αρχαίας τέχνης, εισήγαγε 
στην Ελλάδα τις κυβιστι-
κές τάσεις της Δύσης, 
εισάγοντας νέα θέματα 
στον  20ο  αιώνα. Τον 
απασχόλησαν ιδιαίτερα 
οι γυ-
ναικείες 
μορφές. 

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 92
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.

Τόμπρος Μιχαήλ
Γλύπτης

1889 – 28/5/1974



120

Ο γνωστότερος Έλληνας ζωγράφος του 20ού αιώνα.
Ένα από τα πλέον δημιουργικά μέλη της γενιάς του ‘30.
Ως μαθητής του Παρθένη και του Κόντογλου από το 1931 έως το 1934, δέχτηκε επιρροές 
τόσο από τις νέες τάσεις των ιμπρεσιονιστικών και  μετά-ιμπρεσιονιστικών κινημάτων, όσο 
και από τη λαϊκή παράδοση και τη βυζαντινή τεχνοτροπία. Επρόκειτο για μια προσωπικότητα 
που απέπνεε Ελλάδα και Βυζάντιο.

 Το νόμισμα με τις δυο όψεις, του κοσμοπολιτισμού και της παράδοσης, διαπερνά και χαρα-
κτηρίζει ολόκληρο το έργο του, που διαμορφώνεται από μία εκλεκτική σύνθεση στοιχείων 
ελληνικών και ευρωπαϊκών, παραδοσιακών και μοντέρνων.
Μαζί με τους Κουν και Δ. Δεβάρη υπήρξαν από τους συνιδρυτές της Λαϊκής Σκηνής.
Διαμόρφωσε την αισθητική των Νεοελλήνων περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον.

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 137
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.

Τσαρούχης Ιωάννης
Ζωγράφος

13/1/1910 - 20/7/1989
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Στο σπίτι του στο Μαρούσι, στην οδό Πλου-
τάρχου, σήμερα στεγάζεται το Ίδρυμα Γιάννη 
Τσαρούχη.  Παράλληλα λειτουργεί το Ίδρυμα 
Τσαρούχη με σκοπό τη διάδοση του έργου 
του ζωγράφου.
Ο ίδιος θα πει για τους γονείς του: «Έβρισκαν 
ότι η ζωγραφική μου λερώνει το σπίτι, ότι το 
θέατρο αναστατώνει το σπίτι. Έκανα θέατρο, 
τραγουδώντας και παίζοντας εγώ ο ίδιος ή 
κάνοντας θέατρο με χάρτινους ηθοποιούς... 
Τα σκουπίδια τα έβλεπε η μητέρα μου. Ο δε 
πατέρας μου έβλεπε ότι δεν είναι σοβαρά 
αυτά που κάνω. Το όνειρό τους ήταν να γίνω 
δικηγόρος ή χημικός». 
Είναι σπουδαίος ο πολιτισμός ο βυζαντινός 
που ζει ζωντανά σήμερα και εξελίσσεται μαζί 
με τη ζωή. ( Το Βήμα, 18/7/1999).
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Ποιητής, διηγηματογράφος, μυθιστοριογρά-
φος, κριτικός και στοχαστής. Διανοούμενος 
της Αριστεράς. Συγγραφέας της μεταπολεμι-
κής γενιάς.
Συνδυάζει όλες τις τάσεις της εποχής: ιστο-
ρική μαρτυρία, πολιτικός προβληματισμός, 
εσωτερικός μονόλογος, σύνθετη αφηγηματι-
κή δομή. 
Επιβλήθηκε ως πεζογράφος με την τριλο-
γία του «Ακυβέρνητες Πολιτείες». Η τριλο-
γία αποτελείται από τρία μυθιστορήματα: Η 
Λέσχη, με χώρο δράσης τα Ιεροσόλυμα, η 
Αριάγνη, με χώρο δράσης το Κάιρο, και η Νυ-
χτερίδα, με σκηνικό την Αλεξάνδρεια. Κατόρ-
θωσε  να δώσει, όχι μόνο μια συνολική θεώ-
ρηση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και 

των απαρχών του ελληνικού Εμφυλίου στη 
Μέση Ανατολή, αλλά και τα μεγάλα ανθρώ-
πινα πάθη, όπως εκφράζονται, σε διαχρονική 
κλίμακα.
Η έκδοση της «Λέσχης» το 1960 προκάλε-
σε την αντίδραση της ηγεσίας του Κ.Κ.Ε, η 
οποία του ζήτησε να αποκηρύξει το έργο του. 
Ο Τσίρκας αρνήθηκε λέγοντας «Κατέγρα-
ψα τα γεγονότα, όπως ακριβώς τα έζησα. Η 
συνείδησή μου δεν είναι καπέλο να την πάρω 
απ’ το ένα καρφί να την κρεμάσω στο άλλο». 
Λόγω της άρνησής του διαγράφηκε από το 
κόμμα.
Με πέντε ανατυπώσεις και περίπου 12.000 
αντίτυπα για κάθε τόμο από τον Ιανουάριο 
του 2005 ως τον Απρίλιο του 2007 η τριλογία 
του Τσίρκα αποτελεί ένα από τα long sellers 
της νεοελληνικής πεζογραφίας. 
Με τα διηγήματά του μας παρουσιάζει  τους 
καθημερινούς ανθρώπους της αιγυπτιακής 
ζωής.
Ήταν ο πρώτος που διάβασε και βιογράφησε 
τον Καβάφη με μαρξιστικό τρόπο (Ο Πολιτι-
κός Καβάφης) (1971).
 «Δεν σταματάω ποτέ να απολαμβάνω το 
έργο του. Κάθε φορά ανακαλύπτω κάτι και-
νούργιο»  (Τίτος Πατρίκιος).

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 128
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.

Τσίρκας Στρατής
Πεζογράφος

10/6/1911 – 27/1/1980
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Ο πλέον διακεκριμένος γλύπτης της νεότε-
ρης Ελλάδας.
Ήταν γόνος οικογένειας φημισμένων Τηνίων 
μαρμαρογλυπτών.
Από το σύνολο των έργων του σώθηκαν περί-
που 150. 
Το πιο διάσημο γλυπτό του είναι η Κοιμωμένη 
για τον τάφο της Σοφίας Αφεντάκη στο Ά  
Νεκροταφείο Αθηνών.
Το 1878 εκδηλώθηκαν τα πρώτα συμπτώματα 
αποκλίνουσας συμπεριφοράς, αφού φαίνεται 
ότι η διακοπή των σπουδών του και μια ερω-
τική απογοήτευση στη συνέχεια έπληξαν τον 
ευαίσθητο ψυχισμό του. Στα αίτια της ψυχα-
σθένειάς του πρέπει να προσθέσουμε και την 
τελειομανία του, αλλά και την υπερκόπωση 

από την αδιάκοπη 
εργασία.
Στην αρχή της δη-
μιουργίας του,  τα 
θέματά του, εμπνευ-
σμένα κυρίως από 
την αρχαιότητα και 
την ελληνική μυθο-
λογία ανταποκρίνο-
νται στην κλασικιστι-
κή του παιδεία.
Η σταδιακή επιδεί-
νωση της υγείας του 
τα χρόνια που ακολούθησαν οδήγησε στον 
εγκλεισμό του στο Ψυχιατρείο της Κέρκυρας 
από το 1888 ως το 1902 και στη διακοπή της 
εργασίας του για σαράντα ολόκληρα χρόνια 
αφού, μετά την έξοδό του από το Ψυχια-
τρείο και την εγκατάστασή του στην Τήνο, 
ό,τι έπλαθε το κατέστρεφε είτε ο ίδιος είτε 
η μητέρα του, που φαίνεται ότι θεωρούσε τη 
γλυπτική υπαίτια για την ασθένεια του γιου 
της. Όταν πέθανε η μητέρα του, ζούσε πάμ-
φτωχος βόσκοντας πρόβατα και φέροντας το 
βαρύ στίγμα του τρελού του χωριού. 
Στην ώριμη του φάση, πλάθει συνθέσεις 
εμπνευσμένες από την αρχαιότητα και την 
ελληνική μυθολογία, μεμονωμένες μορφές, 
γυναικεία γυμνά, αλλά και τα χαρακτηριστι-
κά διμέτωπα έργα, επιλέγοντας πιθανότατα 
θέματα που υποδηλώνουν τα προσωπικά του 
βιώματα.  Τώρα το ύφος του είναι σαφώς πιο 
ελεύθερο  και αυθόρμητο.
Αυτό που χαρακτηρίζει τα έργα του είναι η 
εκφραστικότητα των προσώπων. 

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 96
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.

Χαλεπάς Γιαννούλης
Γλύπτης

14/8/1851 – 15/9/1938
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Κατά τη διάρκεια της Κατοχής εντάχτηκε στο ΕΑΜ, ενώ στα χρόνια 1944-1945 κρατήθηκε 
αιχμάλωτος των Άγγλων στο στρατόπεδο Ελ Ντάμπα στην Αίγυπτο, για τρεις μήνες.

Εξέδωσε 27 ποιητικές συλλογές, 15 μυθιστορήματα, πέντε διηγήματα και έγραψε 13 θεατρικά 
έργα.

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 82
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.

Χριστοδούλου Δημήτριος
Ποιητής

1924 – 1991
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ΠΑΡΟΔΟΣ

Δεν είναι επειδή μέσα μου τρέμει ένας νεκρός
ούτε που φεύγουν οι στιγμές και φρίττω.

Δεν είναι.
Δεν είναι επειδή μέσα μου χαίνει μια πληγή

μια γλώσσα ανάπηρης φωτιάς
μια τρομαγμένη πέτρα

εκεί
στη μάσκα της καρδιάς.

Δεν είναι.
Δεν είναι που μας γέλασε

ο άνεμος
βάρδος που μας τραγούδησε

στην άκρη μιας πικρής βραδιάς,
δεν είναι.

Είναι που δε μας μέτρησαν με το μεγάλο βήμα της οργιάς
και ήρθανε και κάθησαν

φριχτά πουλιά στα χέρια μας
γόοι στα πρόσωπά μας

ήρθανε μαύροι τρόμοι απ’ τον βοριά
χοντρές ψιχάλες θάνατος

υλάκισαν κακοί καιροί
τρίξαν στα πόδια οι αρμοί
και δεν ευρέθηκε κανείς
να πει πως ήταν όνειρο

κι αυτοί που κράταγαν φωτιά
πως παίζανε τον θάνατο

πως δεν υπάρχει θάνατος
πως είναι λέξη στα χαρτιά
πως είναι μια κακή σπορά
πούρχεται και περνάει…

… για να μη μείνει αυτή η κραυγή
να μη λυσσάει ο πανικός

να μη χυμούν τα σπίτια μας
να πνίξουν την καρδιά μας.

Δε μας μετρήσανε καλά και μπήκαν όλα στη φωτιά
κι αυτά που πολεμήσαμε
’κείνα που ξενυχτίσαμε

τ’ άλλα που κλέψαν της φωτιάς
κι αυτά…

Μεγάλη ήταν και η προσφορά του ως στιχουργού, καθώς έγραψε μερικά από τα σημαντικότερα 
τραγούδια του ελληνικού πενταγράμμου, τα οποία μελοποίησαν μεγάλοι και σημαντικοί συνθέ-
τες, όπως οι Μίκης Θεοδωράκης, Σταύρος Ξαρχάκος, Μάνος Λοΐζος, Χρήστος Λεοντής, Νίκος 
Μαμαγκάκης, Νότης Μαυρουδής, καθώς και οι Λίνος Κόκκοτος, Μίμης Πλέσσας, Γιώργος Ζα-

μπέτας και Κώστας Χατζής.
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Βραδιάζει (1966)

Ξημέρωμα σε γύρεψα
το δειλινό σε βρήκα

με την καρδιά σου μίλησα
στη μαύρη μοίρα μπήκα

Βοριάς χτυπά την πόρτα μου
και στην ψυχή μου αγιάζι

και στα πικρά τα μάτια μου
στιγμή στιγμή βραδιάζει

Τα μάτια σου εγύρεψα
στο φως να περπατήσω

να γίνω όνειρο γλυκό
καημούς παλιούς ν’ αφήσω

Βράχο Βράχο (1974).
Είναι βαριά η μοναξιά
είναι πικρά τα βράχια
παράπονο η θάλασσα
και μου ‘πνιξε τα μάτια

Βράχο βράχο τον καημό μου
τον μετράω και πονώ

κι είναι το παράπονό μου
πότε μάνα θα σε δω

Πάρε με θάλασσα πικρή
πάρε με στα φτερά σου
πάρε με στο γαλάζιο σου
στη δροσερή καρδιά σου

Βράχο βράχο τον καημό μου
τον μετράω και πονώ

κι είναι το παράπονό μου
πότε μάνα θα σε δω

Πάρε με να μην ξαναδώ
τα βράχια και το χάρο
κάνε το κύμα όνειρο

και τη σιωπή σου φάρο

Βράχο βράχο τον καημό μου
τον μετράω και πονώ

κι είναι το παράπονό μου
πότε μάνα θα σε δω
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Γίνε αστέρι κι ουρανός
γίνε καινούργιος δρόμος
να μην βαδίζω μοναχός
να μην πηγαίνω μόνος

Βράχο βράχο τον καημό μου
τον μετράω και πονώ

κι είναι το παράπονό μου
πότε μάνα θα σε δω



Ε. Άνθρωποι του Κινηματογράφου 
και του Θεάτρου
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Η κόμισσα της Κέρκυρας.
Ανεπανάληπτη κωμικός, ταλαντούχα σόουγουμαν και εξαιρετική τραγουδίστρια. 
Ο  Μίμης Τραϊφόρος θα την ανακαλύψει και θα την παρουσιάσει  ως νέο ταλέντο σ’ ένα πρό-
γραμμα βαριετέ που ανέβαζε εκείνο τον καιρό στο κέντρο «Όαση» του Ζαππείου. 
Το  1942 θα γνωρίσει τον συνθέτη Γιάννη Σπάρτακο στο ‘’Πάνθεον΄ ,́ που θα της γράψει τρα-
γούδια με μουσική τζαζ. Θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία που ο τύπος θα την αποκαλέσει ‘’Βα-
σίλισσα της τζαζ΄ .́ Το τραγούδι «Θα σε πάρω να φύγουμε» που θα πει για πρώτη φορά στην 
επιθεώρηση Wellcome των Αλέκου Σακελλάριου - Δημήτρη Ευαγγελίδη το καλοκαίρι του 
1944, στο θέατρο Κυβέλη, θα σημειώσει τεράστια επιτυχία και στο εξωτερικό. Θα ξεκινήσει 
να ηχογραφεί δίσκους γραμμοφώνου με την Οντεόν.
 Η πρώτη της εμφάνιση στο θέατρο ως ηθοποιός και όχι ως τραγουδίστριας έγινε στην επιθε-
ώρηση «Σουσουράδα» το Καλοκαίρι του 1954. Θα πει η ίδια αργότερα:
«Ντρεπόμουν να βγω στη σκηνή με νούμερο. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα γίνω ηθοποιός. 

Βλαχοπούλου Ρένα
Ηθοποιός

20/2/1923 -  29/6/2004

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 101 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Απλώς έτυχε να με δουν. Πίστεψαν από την 
αρχή ότι ήμουν καλή. Εγώ δεν το πίστευα[…]
Στη συνέχεια μου έδωσαν κι άλλα νούμερα 
και καθιερώθηκα ως ηθοποιός».
Ο Αλέκος Σακελλάριος και ο Γιάννης Δαλιανί-
δης θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην καριέ-
ρα της και οι ταινίες που θα κάνει μαζί τους 
θα μείνουν στην ιστορία.
Ορισμένες από τις ταινίες της Ρένας Βλαχο-
πούλου που ξεχωρίζουν:»Μερικοί το προτι-
μούν κρύο»(1962) «Κάτι να καίει» (1963), «Ένα 
κορίτσι για δύο» (1963), «Η χαρτοπαίχτρα» 
(1964), «Κορίτσια για φίλημα» (1965), «Φωνά-
ζει ο κλέφτης» (1965), «Η βουλευτίνα» (1966), 
«Ραντεβού στον αέρα» (1966), «Βίβα Ρένα» 
(1967), «Η ζηλιάρα» (1968), «Η Παριζιάνα» 
(1969), «Η θεία μου η χίπισσα» (1970), «Μια 
τρελλή, τρελλή σαραντάρα» (1970), «Ζητείται 
επειγόντως γαμπρός » (1971), «Μια Ελληνίδα 
στο χαρέμι» (1971), «Η Ρένα είναι οφσάιντ» 
(1972), «Η Κόμισσα της Κέρκυρας» (1972) 
Στις ταινίες της άρεσε, παραβιάζοντας το 
σενάριο, να αυτοσχεδιάζει.
Το 1995 βραβεύτηκε με το Αναμνηστικό Με-
τάλλιο Δημήτρη Ψαθά για την ερμηνεία της 
στη «Χαρτοπαίχτρα» του Ψαθά, στο θέατρο 
Μπρόντγουεϊ, ενώ το 2003 τιμήθηκε με το 
Χρυσό Σταυρό του Φοίνικος από τον Πρόε-
δρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Στεφα-
νόπουλο.

ΑΤΑΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ «Η ΠΑΡΙΖΙΑΝΑ»

-Βλαχοπούλου:«Σούζι τρως…και ψεύδεσαι 
και τρως»
 - Πασχαλίδου:  «Στη ζωή του άνδρα μου(-
δεν έφαγα)»
-Βλαχοπούλου: «Απα..πα!!!Σε βλέπω 
χήρα!»
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Σκηνοθέτης, θεατρικός συγγραφέας και με-
ταφραστής.
Σπούδασε θέατρο με δάσκαλο τον Κάρολο 
Κουν, για τον θίασο του οποίου μετέφρασε 
πολλά έργα του αμερικανικού δραματολογί-
ου. Εγκαταστάθηκε στην Αγγλία και ειδικεύ-
τηκε στη σκηνοθεσία· ανέβασε πολλά έργα 
του αρχαίου κλασικού θεάτρου, του ευρωπα-
ϊκού και του σύγχρονου στη Μ. Βρετανία και 
στις ΗΠΑ, σε πανεπιστήμια και σε ιδιωτικά 
θέατρα. 
Συνεργάζεται με σπουδαίους ηθοποιούς 
όπως η Βανέσα Ρεντγκρέηβ και η Γκλέντα 
Τζάκσον κι ανακαλύπτει ηθοποιούς, όπως ο 
Σών Κόνερι, που πρωτοεμφανίζεται σαν Ιά-
σωνας, σε παράσταση «ΜΗΔΕΙΑΣ» του ίδιου. 

 Oι πρώτες του σκηνοθεσίες στην Ελλάδα 
συνδέονται με το Κ.Θ.Β.Ε., όπου σκηνοθετεί 
έργα των Θεοτοκά, Μπρεχτ, Ίψεν και Μπέ-
κετ (πρώτη παρουσίαση του συγγραφέα στην 
Ελλάδα).
Από τις παραστάσεις του αξιόλογες είναι η 
Ηλέκτρα του Σοφοκλή, με την Άννα Συνο-
δινού, η Μήδεια του Ευριπίδη, με τη Μελ. 
Μερκούρη, και Ο Πούντιλα και ο δούλος του 
Μάτι του Μπρεχτ, με τον Δημ. Παπαμιχαήλ. 
Παρουσίασε πρώτος στην Ελλάδα τον μετέ-
πειτα νομπελίστα Ελίας Κανέτι με το έργο Οι 
αριθμημένοι.
Το 1982 ο Βολανάκης αξιοποιεί τα νταμάρια 
και τα ορυχεία της Αττικής και διοργανώνει 
τις «Γιορτές των Βράχων», σε μια προσπάθεια 
αποκέντρωσης του θεάτρου, της μουσικής 
και του χορού. Τον ίδιο χρόνο σκηνοθετεί στο 
Εθνικό Θέατρο τον Οιδίποδα Τύραννο του 
Σοφοκλή στα Επιδαύρια και αντιπροσωπεύει 
την Ελλάδα στα Ευρωπάλια και στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες (1984).
 Ευδοκίμησε και ως έξοχος μεταφραστής 
ιδίως από την αγγλική γλώσσα, και για ενδι-
αφέρουσες προτάσεις του στη μετάφραση 
αρχαίας κωμωδίας και τραγωδίας.

Βολανάκης Μίνως
Σκηνοθέτης
1925 - 1999

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 106ε
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Η Εθνική μας σταρ.

Ήταν μια από τις εμπορικότερες και ίσως η δημοφιλέστερη Ελληνίδα ηθοποιός και θεατρική 
επιχειρηματίας. Με την πάροδο των χρόνων η Αλίκη Βουγιουκλάκη ξέφυγε από την σφαίρα του 
απλού ηθοποιού/καλλιτέχνη και έγινε το σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής.
Έχει χαρακτηριστεί από πολλούς κριτικούς, δημοσιογράφους αλλά και από διεθνείς καταξιω-
μένους Έλληνες σκηνοθέτες, σαν ένα πανευρωπαϊκό αν όχι παγκόσμιο φαινόμενο, διότι καμιά 
άλλη ηθοποιός δεν ήταν τόσο αγαπητή και δημοφιλής στο κοινό μιας χώρας, για τόσο μεγάλη 
χρονική περίοδο όσο η Αλίκη.
Το 1960, κέρδισε το βραβείο ερμηνείας Α’ Γυναικείου ρόλου στο 1ο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για 
την ερμηνεία της στην ταινία Μανταλένα,  ενώ η ίδια ταινία εκπροσώπησε την Ελλάδα στο διε-
θνές κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών.
Οι ταινίες της όσο και τα τραγούδια που ερμήνευσε ως ηθοποιός, τόσο στις κινηματογραφικές 

Βουγιουκλάκη Αλίκη
Ηθοποιός

20/6/1934 - 23/6/1996

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 46
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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της ταινίες όσο και στις θεατρικές της παρα-
στάσεις, άφησαν εποχή.
Συνεργάζεται με τη «Φίνος Φιλμ», και μαζί 
κάνουν πολλές από τις μεγαλύτερες επιτυ-
χίες του ελληνικού κινηματογράφου: ΄΄ Αστέ-
ρω’’,‘’Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο’’,́ ΄Η 
Μουσίτσα’’,́ ΄Το κλωτσοσκούφί ,́́ ΄Η Αλίκη στο 
ναυτικό́ ,́́ ΄Χτυποκάρδια στα θρανία΄ ,́́ ΄Η Σω-
φερίνα,́.́ ΄Το δόλωμα΄ ,́́ ΄Η κόρη μου η Σοσια-
λίστρια΄ ,́́ Δ́ιπλοπενιές΄ ,́́ ΄Το πιο λαμπρό αστέ-
ρί ,́́ Άχ,αυτή η γυναίκα μου΄ ,́́ ΄Η Αρχόντισα και ο 
Αλήτης΄ ,́́ ΄Η Νεράιδα και το Παλληκάρί ΄κ.λ.π
Η «Υπολοχαγός Νατάσσα» θεωρείται η μεγα-
λύτερη εισπρακτική επιτυχία στην ιστορία του 
ελληνικού κινηματογράφου, ενώ και οι δύο 
επόμενες εισπρακτικές κινηματογραφικές επι-
τυχίες ανήκουν στη Βουγιουκλάκη. 
Μεγάλες θεατρικές επιτυχίες ήταν το «Κα-
μπαρέ», «Εβίτα», «Ωραία μου κυρία», «Πέπσι», 
«Λυσιστράτη». 
 Παντρεύτηκε με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και 
μαζί έκαναν ένα γιο. Μαζί πρωταγωνίστησαν 
σε πολλά κινηματογραφικά και θεατρικά έργα, 
από τα πιο εμπορικά και πετυχημένα στην 
ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Ο 
θυελλώδης γάμος τους δεν κράτησε πολύ και 
χώρισαν. 
Σήμερα θεωρείται μια από τις πιο δημοφιλείς 
ηθοποιούς του θεάτρου και του κινηματο-
γράφου με ταινίες οι οποίες αγαπήθηκαν από 
τέσσερις διαφορετικές γενιές και συνεχίζουν να 
αποκτούν νέο κοινό, ακόμα και μετά τον θάνα-
τό της.

ΑΤΑΚΕΣ

1.ΑΠΟ ΤΗΝ  ΤΑΙΝΙΑ ‘’ΧΤΥΠΟΚΑΡΔΙΑ ΣΤΑ 
ΘΡΑΝΙΑ΄΄
Η Αλίκη κάνει την άρρωστη για να γλιτώ-
σει από το σχολείο και οι γονείς της κα-
λούν ένα γιατρό για να την εξετάσει.
-ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ(ΓΙΑΤΡΟΣ):Πόνος;
-ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ( ΑΣΘΕΝΗΣ):πόνος..πό-
νος…πόνος..όχι και πόνος δηλαδή..πόνος 
βέβαια..οχι ότι πονάω..δεν πεθαίνω κιόλας 
καταλάβατε;..για να σας εξηγήσω..αλλού 
με πιάνει και αλλού με βρίσκει καταλάβα-
τε;

2.ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ‘’ΤΟ ΔΟΛΩΜΑ΄΄
-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ: Μην χρησιμοποιείς σε 
παρακαλώ τέτοιες εκφράσεις!Άκου μάπα!
-ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ:́ ΄Ε,δηλαδή τη μάπα πώς θα 
τη λέω; Καφάσι; ’’
-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: ‘’Τι καφάσι παιδί μου; Κεφά-
λι!’’
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ:’’Αααα!Καθαρεύουσα!’’

3. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ‘’Η ΚΟΡΗ ΜΟΥ Η 
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΡΙΑ’’
-ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ:́ ΄ Είναι ωραίος ο μουσα-
κάς; ’’
-ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ: ΄΄Μμμμ…Μμμμμ’’
-ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ:́ ΄ Για να μουγκρίζει αυ-
τός..καλός θα είναί ΄

4.ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ‘’ΤΟ ΔΟΛΩΜΑ’’
-ΚΥΡΙΑ  : ‘’Ας αφήσουμε την μοντέρνα 
ποίηση. Ο Σολωμός σας αρέσει; 
-ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ: ‘’Ουουουου!. Με κρεμ-
μυδάκι ψιλοκομμένο και λεμονάκι από 
πάνω... είναι εξαιρετικός́ ΄
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Μεγάλος Έλληνας κωμικός ηθοποιός του 
θεάτρου και του κινηματογράφου.
Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, θέλο-
ντας να ακολουθήσει το επάγγελμα του πα-
τέρα του, που ήταν γιατρός. Πολύ γρήγορα, 
όμως, εγκατέλειψε την Ιατρική για να γίνει 
ηθοποιός.
Τελείωσε τη Δραματική Σχολή του Κάρολου 
Κουν και είναι 10ος στη λίστα με τις συμμε-
τοχές στον Ελληνικό Κινηματογράφο, με 117 
συμμετοχές.
Στον κινηματογράφο έκανε το ντεμπούτο του 
το 1946, στο «Παπούτσι από τον τόπο σου».  
Μερικές από τις πιο γνωστές ταινίες του εί-
ναι:’’Το στραβόξυλο’’,́ ΄Η φτώχεια θέλει καλο-
πέραση’’,́ ΄Ένας βλάκας και μισός’’,’’Το κορίτσι 
με τα παραμύθια’’,́ ΄Παιδί του δρόμου΄ ,́́ ΄Η 
ωραία του Κουρέα΄ ,́́ ΄Ο άνθρωπος που έσπαγε 
πλάκα΄ ,́ ‘’Η κρεββατομουρμούρα’’,́ ΄Ένα αγόρι 
αλλιώτικο από τα άλλα΄΄ κ.λ.π
Στον κινηματογράφο, αξέχαστη παραμένει η 
ερμηνεία του στην ταινία Τα κίτρινα γάντια ως 
«Μπρίλης».

ΑΤΑΚΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ‘’ Τα κίτρινα γάντια΄΄

-Γιάννης Γκιωνάκης: Τι θέτε; Θέτε τίποτα;
-Νίκος Σταυρίδης: Έχεις μια πορτοκαλάδα 
ρε;
-Γιάννης Γκιωνάκης: Πορτοκαλάδα θέτε;
-Νίκος Σταυρίδης: Ναι.
-Γιάννης Γκιωνάκης: Από πορτοκάλια;
-Νίκος Σταυρίδης: Όχι, από μούσμουλα!

Γκιωνάκης Γιάννης
Ηθοποιός

18/9/1922 - 25/8/2002

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 106δ
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Σπάνια, ίσως μοναδική περίπτωση ταλέντου, 
λάμψης και αντοχής. Δεν είναι μικρό πράγμα 
να υπάρχεις στη σκηνή ως πρωταγωνίστρια 
για εβδομήντα χρόνια, από την παιδική ηλικία 
μέχρι τη χρυσή ωριμότητα. 
Στο θέατρο πρωτοεμφανίσθηκε σε ηλικία 
τεσσάρων  ετών, στο θίασο Μαρίκας Κοτο-
πούλη, σε έργο πρόζας. Μαζί με την αδελφή 
της Μαρία δημιούργησαν τα περίφημα «Κα-
λουτάκια», παιδιά θαύματα της εποχής εκεί-
νης, σε όλα τα είδη του μουσικού θεάτρου.
Η Μπαλαρίνα του Δραγάτση είναι η πρώτη 
επαφή των δυο κοριτσιών με το μουσικό θέα-
τρο. Παριστάνουν τα «Απαχάκια» και χαλάει ο 
κόσμος. Από τότε ανεβαίνει το κασέ τους και 
γίνονται περιζήτητες. 
Η Άννα  Καλουτά και η αδελφή της δεν κυ-
ριαρχούν μόνο στο μουσικό θέατρο, αλλά 
δοκιμάζονται και στον κινηματογράφο.
   Η Άννα Καλουτά εντάσσεται στο θίασο με 
τη Σοφία Βέμπο και μαζί γράφουν ιστορία με 
τις πολεμικές επιθεωρήσεις που παρουσιά-
ζουν με εξαιρετική επιτυχία. Η Άννα Καλουτά 
ντύνεται ευζωνάκι για να αναβιώσει ένα παλιό 
νούμερο από τα Πολεμικά Παναθήναια του 
1912 και κάνει το κοινό να παραληρεί: «Εν 

δυο, εν δυο, φουστανέλα, τσαρούχι, φου-
νταφές...» Ταυτίζεται τόσο πολύ με τον ρόλο 
αυτόν που δεν θα τον εγκαταλείψει στη μετέ-
πειτα καριέρας της.

Η Άννα Καλουτά με τη Ρένα Βλαχοπούλου 
είναι οι πρώτες ηθοποιοί που τιμούνται με το 
τιμητικό έπαθλο «Παναθήναια» του Θεατρι-
κού Μουσείου για τη συνολική τους προσφο-
ρά στο μουσικό θέατρο. 
Έζησε ένα μεγάλο και θυελλώδη έρωτα με 
τον Λάμπρο Κωνσταντάρα . 
Με πολύ κόπο και οικονομικές θυσίες φτιά-
χνουν  με την αδελφή της το θέτρο ‘’Άν-

να-Μαρία Καλουτά’’ στην οδό Πα-
τησίων.Το 2004 όμως γκρεμίζεται 
κάτι που τη θλίβει αφάνταστα.
   Η Άννα ζούσε για το θέατρο, 
έμοιάζε να αναπνέει μόνο επάνω 
στη σκηνή.
 

Καλουτά Άννα 
Ηθοποιός

29/9/1918 - 17/4/2010

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 84
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Τα πιο όμορφα μάτια του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου.
Το πραγματικό της όνομα ήταν Ευγενία Καρπούζη.
Τελειώνοντας τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου, αμέσως χρίστηκε πρωταγωνίστρια. Ο πρώτος της 
ρόλος στο θεατρικό σανίδι ήταν δίπλα στη Μελίνα Μερκούρη και τον Βασίλη Διαμαντόπουλο, 
στο έργο Ωραία Ελένη που ανέβηκε στο Θέατρο Κοτοπούλη. Ακολούθησαν σπουδαίοι ρόλοι, 
δίπλα στον Αλέξη Μινωτή και την Κατίνα Παξινού (Οφηλία στον Άμλετ, Κορντέλια στον Βασιλιά 
Ληρ, Αντέλα στο Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα του Λόρκα κ.ά.)
Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο έγινε με τη ‘’Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο΄΄ του Αλέκου 
Σακελάριου και ακολούθησαν περισσότερες από 30 ταινίες, όπως Το κοροϊδάκι της δεσποινί-
δος (1960), Η νύφη το ’σκασε (1962), Τα κόκκινα φανάρια (1963), Δεσποινίς διευθυντίς (1964), Μια 
τρελή τρελή οικογένεια (1965), Τζένη - Τζένη (1966), Ένας ιππότης για τη Βασούλα (1968) κ.λ.π
Δημιούργησε δικούς της προσωπικούς θιάσους και συνεργάστηκε με έξοχους κωμικούς, όπως 
ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Μίμης Φωτόπουλος και ο Διονύσης Παπα-
γιαννόπουλος.
Θεωρείται η καλλιτεχνική ‘’αντίπαλος’’ της Αλίκης Βουγιουκλάκης.Η Ελλάδα εκείνη την εποχή 
(αλλά ακόμα και σήμερα) ήταν χωρισμένη στους ΄΄Καρεζικούς’’ και στους Βουγιουκλακικούς’’.

Καρέζη Τζένη
Ηθοποιός

12/1/1932 – 27/6/1992

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 13
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Μετά το θάνατό της φτιάχτηκε το ίδρυμα 
΄΄Τζένη Καρέζή ΄ που σκοπό έχει τη παρηγο-
ρητική αγωγή των ασθενών που πάσχουν από 
καρκίνο.
Εκτός από το ίδρυμα ,το όνομα της μεγάλης 
ηθοποιού φέρει και το θέατρο στην οδό Ακα-
δημίας 3.

ΑΤΑΚΕΣ
Από την ταινία Δεσποινίς Διευθυντής

-ΛΙΛΑ: (στο τηλέφωνο)...Τον κύριο Σαμιω-
τάκη; Αααα! Ακούστε, δεσποινίς μου. Εδώ 
είναι γραφείο και έχουμε δουλειά...πώς;...
με συγχωρείτε πάρα πολύ, κυρία μου, δεν 
ήξερα...(στον Αλέκο)...η μανούλα σας... 
-ΑΛΕΚΟΣ: (μιλά στο τηλέφωνο) Ε! Άσε με 
ήσυχο. Παράτα με σου λέω, έχω δουλειά 
(κλείνει το τηλέφωνο) 
-ΛΙΛΑ: Τι τρόπος είναι αυτός; Στη μητέρα 
σας μιλάτε έτσι; Αυτό με κάνει έξωφρενών 
περισσότερο απ΄όλα! 
-ΑΛΕΚΟΣ: Ξέρετε... 
-ΛΙΛΑ: Εγώ ξέρω, γιατί δε γνώρισα μητέ-
ρα. Εσείς δεν ξέρετε ότι η μητέρα είναι το 
ιερότερο πράγμα στον κόσμο! 
-ΑΛΕΚΟΣ: Τώρα εγώ ντρέπομαι. 
-ΛΙΛΑ: Και βέβαια να ντρέπεσαι. 
-ΑΛΕΚΟΣ: Με παρεξηγήσατε, δεσποινίς. 
Αυτή δεν ήταν η μητέρα μου... 
-ΛΙΛΑ: Δεν ήτανε; 
-ΑΛΕΚΟΣ: Όχι. Ήταν μια ζωντοχήρα που 
τη λέω μανούλα μου!
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Κορυφαίος πρωταγωνιστής και θιασάρχης.
Επιβλητική φυσιογνωμία, με χαρακτηριστική ηχηρή φωνή.
Η ανεπανάληπτη φωνή του δικαίωνε το νεοελληνικό ποιητικό λόγο. Οι αναγνώσεις του σε κείμε-
να νεοελληνικής λογοτεχνίας παρέμειναν κλασικές.
Ηθοποιός της σκηνής, συνεργάστηκε με τους πιο αξιόλογους θιάσους της εποχής του και επί 25 
χρόνια ηγήθηκε δικού του θιάσου.
Έκανε το ντεμπούτο του σε ηλικία μόλις 18 ετών, με το θίασο Οι Νέοι στο έργο Για την αγάπη 
της και ενθουσίασε  τον σκηνοθέτη Κώστα Λελούδα κι έτσι ένα χρόνο αργότερα, το 1928, έπαιξε 
στην πρώτη βουβή ταινία Το λάβαρο του ‘21.
Στο θέατρο συνεργάστηκε με ιερά τέρατα όπως ο Μυράτ και η Κοτοπούλη κερδίζοντας τον 
θαυμασμό και των πιο απαιτητικών κριτικών, ενώ μέσω του κινηματογράφου έγινε γνωστός και 
αγαπητός σε όλους τους Έλληνες 
Συνεργάστηκε με το Λαϊκό Θέατρο του Β. Ρώτα και το 1932 προσλήφθηκε στο νεοϊδρυόμενο 
Εθνικό Θέατρο, όπου ερμήνευσε μεταξύ άλλων τον Κορυφαίο στονΑγαμέμνονα και τον Κρητικό 
στη Βαβυλωνία.

Κατράκης Μάνος
Ηθοποιός

14/9/1909 - 2/9/1984

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 14
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Στα 1943, ως πρόεδρος του Σωματείου Ελ-
λήνων Ηθοποιών,συνέβαλε στην ίδρυση του 
Κρατικού Θεάτρου Θεσσαλονίκης, στο οποίο 
και έπαιξε μέχρι το 1946. Μετά επέστρεψε 
στην Αθήνα και άρχισε να παίζει στο θέατρο 
με τον Λογοθετίδη, τον Μυράτ και τη Λαμπέτη, 
αργότερα προσλήφθηκε πάλι στο Εθνικό, μέχρι 
που το 1947 αρνήθηκε να υπογράψει δήλωση 
μετάνοιας και ακολούθησε το δρόμο προς την 
εξορία. Επέστρεψε από την εξορία το 1952, 
αλλά δυσκολεύτηκε πάρα πολύ για να βρει 
ξανά δουλειά. Όλες οι πόρτες ήταν κλειστές.
Πρωταγωνίστησε στον «Προμηθέα» του Αι-
σχύλου με τον Θυμελικό θίασο του Καρζή σε 
Δελφούς και Αθήνα, όπου μετά την παράστα-
ση δέχεται την έκφραση συγχαρητηρίων από 
τους Βασιλείς.
Το 1955 ίδρυσε το Ελληνικό Λαϊκό Θέα-
τρο και εγκαταστάθηκε στον υπαίθριο χώρο 
του Πεδίου του Άρεως, τον οποίο εγκαινίασε 
με τον Αγαπητικό της Βοσκοπούλας. Σ’ αυτό 
το θέατρο, με μεγάλη συμμετοχή κοινού και 
καλλιτεχνική επιτυχία, συνέχισε ως το 1967, 
υποστηρίζοντας συστηματικά το ελληνικό έργο 
(Ο μονοσάνδαλος, Το κορίτσι με το κορδελά-
κι, Η Αντιγόνη της Κατοχής, Ο Πατούχας και 
διασκευές από έργα του Καζαντζάκη όπως Ο 
Χριστός ξανασταυρώνεται και Ο Καπετάν Μι-
χάλης). 
Το 1977 θα επανιδρύσει  το Ελεύθερο θέα-
τρο(μετά την έξωση που του έκαναν το 1968) 

, ανεβάζοντας έργα Αρμπούζοφ (Φθινοπωρι-
νή ιστορία με την Έλλη Λαμπέτη), Γκόρκι (Οι 
Τελευταίοι), Μπρεχτ (Συντροφιά με τον Μπρε-
χτ, με τη Μελίνα Μερκούρη), Λέοναρντ (Ντα), 
Μασάρι (Ταμπού) και τη Λειτουργία κάτω από 
την Ακρόπολη του Νικηφόρο υ Βρεττάκου

Ο Μάνος Κατράκης έπαιξε και σε πολλές 
ταινίες στον κινηματογράφο. Αξιόλογες είναι 
οι ερμηνείες του στο Μαρίνο Κοντάρα του 
Γιώργου Τζαβέλα (1948), στη Συνοικία το όνει-
ρο του Αλέκου Αλεξανδράκη (1961) στην Ηλέ-
κτρα του Μιχάλη Κακογιάννη (1962), στο Ένας 
Ντελικανής του Μανόλη Σκουλούδη (1963). 
Η πιο  σημαντική σύντροφο της ζωής του και 
μετέπειτα σύζυγό του (τρίτη και τελευταία), 
ήταν η  Λίντα Άλμα.
Πήρε δύο βραβεία ερμηνείας στο Φ.Ε.Κ.Θ. για 
τον ρόλο του στη ταινία Συνοικία το όνειρο, και 
το δεύτερο του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ 
Σαν Φραντσίσκο για τον ρόλο του στην ται-
νία Αντιγόνη. Εχει τιμηθεί ακόμη με το Χρυσό 
Σταυρό Γεωργίου του Α’ και με αργυρό μετάλ-
λιο τιμής της πόλεως των Αθηνών.
ΕΙΠΕ…
‘’Έγινα ηθοποιός όπως θα μπορούσα να γίνω 
και σιδηρουργός. Ήθελα να ξοδιάσω όσες 
δυνάμεις κρύβαν τα μπράτσα μου και η ψυχή 
μου…΄΄
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Κορυφαίος σκηνοθέτης και παιδαγωγός του θεάτρου.
Ταύτισε το όνομά του με την ίδρυση του Θεάτρου Τέχνης και την εδραίωση της νεωτερικότητας 
στη νεοελληνική σκηνή. 
 Το όνειρο του ήταν να δημιουργήσει τη δική του μόνιμη, αφοσιωμένη ομάδα, να φτιάξει ηθοποι-
ούς που να βλέπουν το θέατρο ως λειτούργημα και όχι ως επαγγελματική ενασχόληση. Γι αυτό 
και ζητούσε ολοκληρωτική αφοσίωση από τους «ακολούθους» του, όπως ολοκληρωτικά αφοσι-
ωμένος ήταν και ο ίδιος. 
Το όνειρό του αυτό έγινε πραγματικότητα το 1942, ιδρύοντας μέσα στο σκοτάδι της γερμανικής 
κατοχής το Θέατρο Τέχνης. Επίσης το ίδιο έτος (1942) ίδρυσε τη Δραματική Σχολή του θεάτρου 
του, στην οποία μαθήτευσαν οι σημαντικότεροι σκηνοθέτες και ηθοποιοί της μεταπολεμικής 
γενιάς.
Γύρω στο 1950  κλήθηκε να σκηνοθετήσει στο Εθνικό Θέατρο, όπου ανέβασε πέντε έργα: «Ερρί-
κος Δ’», «Άνθρωποι και ποντίκια», «Οι τρεις αδερφές», «Όνειρο καλοκαιρινής νυκτός», «Ο θείος 
Βάνιας».
Η Μεγάλη Πορεία άρχισε από το 1954, στη δική του πια μόνιμη στέγη στο κυκλικό Υπόγειο της 

Κουν Κάρολος
Θεατρικός σκηνοθέτης
13/9/1908 - 14/1/1987

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 63
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Στοάς Ορφέως. Μέσα από το «Υπόγειο των 
θαυμάτων», κάτω από τη σοφή, εμπνευσμένη 
καθοδήγηση του, βγήκαν ηθοποιοί, σκηνοθέ-
τες, συγγραφείς, μουσικοί, σκηνογράφοι. 
 Διαμαντόπουλος, Χατζηαργύρη, Καλλέρ-
γης, Ζερβός, Ζαβιτσιάνου, Λυμπεροπούλου, 
Φερτής, Μιχαλακόπουλος, Καρακατσάνης, Πιτ-
τακή, Κοταμανίδου, Χρυσομάλλης, Αρμένης, 
Μπάκας, Λαζάνης, Γκιωνάκης, Κουγιουμτζής 
όλα πνευματικά παιδιά του. Παιδιά του ήταν 
και οι στενοί του συνεργάτες, ο Πλωρίτης, ο 
Χατζηδάκης, ο Τσαρούχης, ο Σταματίου, ο Σε-
βαστικόγλου. Δικά του παιδιά είναι και οι πε-
ρισσότεροι ηθοποιοί του Κυπριακού Θεάτρου
Το ελληνικό κοινό, χάρη στον Κουν, γνώρισε τα 
σύγχρονα ξένα θεατρικά ρεύματα, το θέατρο 
του «Παραλόγου», Ιονέσκο, Μαξ Φρις, Μπέκετ, 
Άλμπυ, Βάις, Πίντερ, Αραμπάλ, ενώ επανήλθε 
συχνά στους Ουίλλιαμς, Πιραντέλλο, Τσέχωφ, 
Μπρεχτ, Μίλλερ, Σαίξπηρ,Λόρκα. Πρόβαλε το 
ελληνικό έργο μέσα από τον Βυζάντιο, Κορο-
μηλά, Καπετανάκη, Ξενόπουλο και δημιούρ-
γησε νέους συγγραφείς: τον Καμπανέλλη, την 
Αναγνωστάκη, τον Κεχαΐδη, τον Σκούρτη, τον 
Μουρσελλά, τον Αρμένη.

Το 1959 παρουσίασε στο Φεστιβάλ Αθηνών 
τους «Όρνιθες», στο Ηρώδειο. Η παράσταση 
διακόπηκε από τις έξαλλες διαμαρτυρίες και 
τα γιουχαΐσματα του κοινού, ενώ η κυβέρνηση 
επενέβη δραστικά. Τρία χρόνια αργότερα, στο 
Φεστιβάλ των Εθνών στο Παρίσι, οι «Όρνιθες» 
μοιράστηκαν το πρώτο βραβείο με το Εθνικό 
Θέατρο της Ελλάδας. Οι κριτικές ήταν διθυ-
ραμβικές.
Η ερευνά του πάνω στην αναβίωση του Αρ-
χαίου Δράματος θεωρείται από τις εγκυρότε-
ρες. Οι παραστάσεις των «Ορνίθων» και των 
«Περσών» ήταν οριακά γεγονότα στην ιστορία 
της ερμηνείας του Αρχαίου Δράματος κι έγιναν 
πρότυπα για τους νεότερους σκηνοθέτες. Ο 
ίδιος, όμως, ο Κουν έλεγε πως δε φτάνουν δυο 
ζωές για να ασχοληθεί κανείς σοβαρά με την 
ερμηνευτική προσέγγιση του Αρχαίου Δράμα-
τος.

 Το 1967 δέκτηκε να σκηνοθετήσει στο Στράτ-
φορντ «Ρωμαίος και Ιουλιέττα». Η πρόσκληση 

ήταν από το Βασιλικό Σαιξπηρικό θέατρο της 
Αγγλίας. Ήταν ο δεύτερος σκηνοθέτης μέσα 
σε τριάντα χρόνια που τον καλούσαν να σκη-
νοθετήσει σ’ αυτό το θέατρο. Η αγγλική κριτική 
χαρακτήρισε την παράσταση ως την καλύτερη 
Σαιξπηρική της τελευταίας δεκαετίας.
Το 1980 το θέατρο Τέχνης μπήκε στην Επίδαυ-
ρο με τη μεγαλειώδη παράσταση της τριλογίας 
«Ορέστεια» του Αισχύλου. Με παραστάσεις 
αρχαίου δράματος όργωσε την Ευρώπη και 
γύριζε πάντα στην Ελλάδα θριαμβευτής.
Τιμήθηκε με το παράσημο Φοίνικα, το Αργυρό 
Μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών και το βρα-
βείο Θεάτρου των Εθνών.

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

‘’Δεν κάνουμε θέατρο για το θέατρο. Δεν κά-
νουμε θέατρο για να ζήσουμε. Κάνουμε θέατρο 
για να πλουτίσουμε τους εαυτούς μας, το κοινό 
που μας παρακολουθεί κι όλοι μαζί να βοηθή-
σουμε να δημιουργηθεί ένας πλατύς, ψυχικά 
πλούσιος και ακέραιος πολιτισμός στον τόπο 
μας.’’
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Σπουδαίος ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου.
Σπούδασε στο Παρίσι στη θεατρική σχολή του σπουδαίου γάλλου θεατράνθρωπου Λουί Ζουβέ, 
από την οποία αποφοίτησε το 1933. 
Το μεγάλο πιθανόν κοινό τον γνώρισε από τις κινηματογραφικές του επιτυχίες, όπου κυριαρχού-
σε συνήθως η εικόνα ενός πληθωρικού, ώριμου μπον βιβέρ.
 Το πηγαίο ταλέντο του Λάμπρου Κωνσταντάρα διαφαίνεται μέσα από τη μεγάλη γκάμα των 
ρόλων που ερμήνευσε, τόσο στον κινηματογράφο, όσο και στο θέατρο. Στα πρώτα του βήματα 
εμφανίστηκε σε δραματικούς ρόλους, ακόμη και ως ζεν-πρεμιέ, ενώ στη συνέχεια ειδικεύτηκε σε 
πιο κωμικούς, ως φίλος ή πατέρας -καλοσυνάτος, ανοιχτόκαρδος, ακόμη και αυστηρός πότε - 
πότε γυναικάς και χιουμορίστας
Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έπαιξε στο ελληνικό θέατρο για 40 χρόνια, μετέχοντας σε 191 παρα-
στάσεις ενώ πρωταγωνίστησε σε περίπου 80 ταινίες.
Σχημάτισε το δικό του θίασο με τη Μιράντα, την Τζένη Καρέζη, τη Μάρω Κοντού και τον Νίκο 
Ρίζο, ενώ συνεργάστηκε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, την Έλλη Λαμπέτη κ.α.

Κωνσταντάρας Λάμπρος
Ηθοποιός

13/3/1913 - 28/5/1985

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 77
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έγινε ιδιαίτερα δη-
μοφιλής, κυρίως, μέσα από τη μεγάλη οθόνη. 
Υπήρξε πρωταγωνιστής από την πρώτη κιόλας 
ταινία του, «Το τραγούδι του χωρισμού» (1940).
Ταινίες που ξεχωρίζουν:«Η Λίζα και η Άλλη» 
(1961), «Η Αλίκη στο ναυτικό» (1961), «Η βίλα 
των οργίων» (1964), «Η χαρτοπαίχτρα» (1964), 
«Υπάρχει και φιλότιμο» (1965), «Η γυναίκα μου 
τρελάθηκε» (1966), «Η κόρη μου η σοσιαλί-
στρια» (1966), «Ο γεροντοκόρος» (1967), «Ο 
στρίγγλος που έγινε αρνάκι» (1967),’’Κάτι κου-
ρασμένα παλληκάρια΄ (́1967) κ.λ.π
Το 1969 κέρδισε το βραβείο ερμηνείας στο 
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία του 
στην ταινία «Ο Μπλοφατζής» (1969). 
 Ένα θέατρο στο Αιγάλεω ονομάστηκε «Θέα-
τρο Λάμπρος Κωνσταντάρας» σε αναγνώριση 
της συνεισφοράς του στο ελληνικό θέατρο και 
τον κινηματογράφο.

ΑΤΑΚΕΣ
Από την ταινία ‘’Ο στρίγγλος που έγινε 
αρνάκι’’

 (Ο μικρός γιος έχει φέρει τη μηχανή μέσα 
στο σαλόνι)
-Λάμπρος Κωσταντάρας: Τι ΄ν΄ αυτό βρε; 
Εδώ μου την κουβάλησες; Γί  αυτό φαγώ-
θηκες να στην αγοράσω;
-Γιος: Αφού κάτω δεν κλείνει καλά η πόρ-
τα και μπορεί να μου την κλέψουνε...
-Λάμπρος Κωσταντάρας: Ωραία! Έχουμε 
μια μοτοσυκλέτα στην τραπεζαρία, να 
βάλουμε κι από ένα τζιπ στις κρεβατοκά-
μαρες και να το κάνουμε Σώμα Αμέσου 
Δράσεως!
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Κορυφαία ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου.
 Το πραγματικό της όνομα ήταν Έλλη Λούκου.
Έδωσε εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, αλλά απορρίφθηκε. Ωστόσο, το 
ταλέντο της αναγνωρίστηκε από τη Μαρίκα Κοτοπούλη, που την πήρε κοντά της και σύντομα 
έγινε η αγαπημένη της μαθήτρια. 
Το  επώνυμο ‘’Λαμπέτή ,́ το επέλεξε από το βιβλίο «Αστραπόγιανος» του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. 

Το 1942 έκανε την πρώτη επίσημη θεατρική της εμφάνιση, στο έργο «Η Χάννελε πάει στον Παρά-
δεισο» του Χάουπτμαν. Τέσσερα χρόνια αργότερα καθιερώθηκε ως ηθοποιός εξαιρετικής εσωτε-
ρικότητας, με τον «Γυάλινο Κόσμο» στο Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν. Την ίδια χρονιά έκανε 
και το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, στην ταινία «Αδούλωτοι Σκλάβοι». Από το 1948 συνερ-
γάστηκε με τον σκηνοθέτη Κώστα Μουσούρη, τον μεγάλο αντίπαλο του Κουν. Εκείνη τη χρονιά 
γνωρίστηκε και με τον Αλέκο Αλεξανδράκη, τον πρώτο μεγάλο της έρωτα.

Λαμπέτη Έλλη
Ηθοποιός

13/4/1926 – 3/9/1983

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 17
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Το 1950 παντρεύτηκε με τον Μάριο Πλωρίτη. 
Χώρισαν τρία χρόνια αργότερα, όταν η Έλλη 
γνώρισε τον Δημήτρη Χορν(χώρισαν το 1959). 
Μαζί έγραψαν μία από τις πιο αστραφτερές σε-
λίδες στην υποκριτική τέχνη. Συγκρότησαν δικό 
τους θίασο, μαζί με τον Γιώργο Παππά, ανεβά-
ζοντας έργα όπως: «Ο βροχοποιός», «Νυφικό 
Κρεβάτι», «Το παιχνίδι της Μοναξιάς», κ.α
Στη μεγάλη οθόνη, υπήρξαν συμπρωταγωνιστές 
στην «Κάλπικη Λίρα» (1956) του Γιώργου Τζαβέ-
λα και στην ταινία αυτή, η  Έλλη Λαμπέτη λέει 
το εκφραστικότερο’’Σ΄αγαπώ’’ στην ιστορία του 
ελληνικού κινηματογράφου. Η ταινία Βραβεύ-
τηκε στα Φεστιβάλ Βενετίας και Μπάρι. Επίση-
μη συμμετοχή στα Φεστιβάλ Μόσχας, Καννών 
και Karlovy Vary. 

Άλλες κινηματογραφικές επιτυχίες της Έλλης 
Λαμπέτη, αυτής της περιόδου, είναι το «Κυ-
ριακάτικο Ξύπνημα» (1954), «Το κορίτσι με τα 
μαύρα» (1956) και «Το τελευταίο ψέμα» (1957) 
του Μιχάλη Κακογιάννη.
‘’Το κορίτσι με τα μαύρα’’ συμμετέχει στο κινη-
ματογραφικό φεστιβάλ των Καννών ενώ επί-
σης παίρνει τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ξένης 
ταινίας της Αμερικανικής Ένωσης Τύπου και το 
Αργυρό βραβείο Φεστιβάλ Μόσχας. 
 “Η Έλλη έκανε πάντα κάτι αναπάντεχο”, λέει ο 
Κουν. Από ένα τέτοιο αναπάντεχο θα γεννηθεί 
το 1946 μια στιγμή που θα περάσει στην ιερή 
Μυθολογία του θεάτρου μας.
Ήταν μια σκηνή στον “Γυάλινο κόσμο” όπου η 
Λάουρα σβήνει το κερί, δίπλα στον κοιμισμένο 
αδελφό της: “Μια ποιητική στιγμή!” Πώς να 
κάνεις όμως ποίηση, όταν πρέπει να φουσκώ-
σεις τα μάγουλά σου για να φυσήξεις; Η Έλλη,-
γνωστή για την τελειομανία της, αποφάσισε να 
λύσει τον γρίφο.Τελικά βρήκε τη λύση.Έμαθε να 
σβήνει το κερί με  μια ανάσα.

Όλα αυτά για μια σκηνή που κρατούσε όλα κι 
όλα δέκα δευτερόλεπτα! Άξιζε όμως τον κόπο. 
Ένα βράδυ μπαίνει στο θέατρο ο Άγγελος Σι-
κελιανός – περίπου τυχαία. Θα ξανάρθει άλλες 
δέκα φορές:
“Έρχομαι για να καταλάβω πώς σβήνει τα κεριά 
το κορίτσι αυτό” λέει ο Σικελιανός. “Είναι το 
πιο ποιητικό πράμα που είδα ποτέ μου’’(Από το 
βιβλίο’’ Έλλη Λαμπέτή ΄ Φρέντυ Γερμανός)
Όταν την κάλεσαν με τον Κακογιάννη στα 
γραφεία της Φοξ και της πρότειναν συμβό-
λαιο ενός χρόνου αρνήθηκε. Της αντιπρότει-
ναν πολυετές, δεύτερη άρνηση. Τότε ακριβώς 
στράφηκε προς τον σκηνοθέτη και του ζήτησε 
να φύγουν. “Έχω θέατρο στην Ελλάδα”, του 
είπε, “το ξέχασες;” (ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑΦΚΟΣ από το 
βιβλίο – αφιέρωμα της Ελευθεροτυπίας “ΕΛΛΗ 
ΛΑΜΠΕΤΗ”)
Φρέντυ Γερμανός:’’ Όταν ανέβασε τη “Μικρή 
μας Πόλη”ήταν μεγάλη αποτυχία. Έτσι αποφά-
σισε να το κατεβάσει. Λίγο πριν το κάνει έρχεται 
να δει την παράσταση ο Ψαθάς –μεγάλη δύνα-
μη του ελληνικού τύπου τότε-και εντυπωσιά-
ζεται γράφοντας ένα ύμνο για την παράσταση. 
Την επόμενη μέρα γίνεται χαμός και οι εισπρά-
ξεις ανεβαίνουν κάθετα. Όλοι πίστευαν ότι δεν 
θα την κατεβάσει. Η Λαμπέτη όμως είναι κάθε-
τη:’’ Αφού δεν μπόρεσε το έργο να το κρατήσει 
η παράσταση και το κράτησε ο Ψαθάς τότε 
πρέπει το έργο να κατέβει…’’

ΑΤΑΚΕΣ
 ‘’Ο καλός σκηνοθέτης είναι αυτός που δεν 
υπάρχει ή αυτός που δε φαίνεται. Να μη 
λέει ο θεατής, “ποιος το σκηνοθέτησε;” να 
λέει, “τι ωραίο έργο! Καλοπαιγμένο. Συγκι-
νήθηκα!” Ο σκηνοθέτης αυτή τη δουλειά 
έχει να κάνει. Δεν είναι δουλειά του φτιάχνει 
ηθοποιούς, δ ε ν  μ π ο ρ ε ί. Κι όμως τον 
σκηνοθέτη στις μέρες μας τον γράφουν 
πρώτον πρώτον.’’
από το βιβλίο της ΦΡΙΝΤΑΣ ΜΠΙΟΥΜΠΙ 
“ΕΛΛΗ ΛΑΜΠΕΤΗ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑ-
ΣΤΑΣΗ – ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ”
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Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και του κινη-
ματογράφου.
Συμμετείχε στην πρώτη παράσταση του 
Θεάτρου Τέχνης μαζί με τον Κάρολο Κουν το 
1942-1943, στην «Αγριόπαπια» του Ίψεν.
 Με το Θέατρο Τέχνης συνεργάστηκε στα 
έργα «Σουάνεβιτ», «Έτσι είναι αν έτσι νομίζε-
τε», «Κωνσταντίνου και Ελένης», «Βυσσινό-
κηπος», «Στέλλα Βιολάντη», «Το πρώτο έργο 
της Φάννυ», «Δεν μπορείς να ξέρεις», «Χα-
ρούμενα νιάτα», «Βρικόλακες» κ.ά.
Συνεργάστηκε με το Εθνικό Θέατρο υπό τη 
διεύθυνση του Ροντήρη και πήρε μέρος στις 
παραστάσεις: «Φοιτηταί», «Ζητείται υπηρέ-
της», «Συρανό ντε Μπερζεράκ», «Το φιντανά-
κι», «Λοκαντιέρα», «Ο Κατά Φαντασίαν Ασθε-
νής», «Οι Εύθυμες Κυράδες του Ουίνδσορ» 
κ.ά. 
 Σύζυγός της ήταν ο δημοσιογράφος και σε-
ναριογράφος Γεώργιος Ρούσσος. 
Ο κινηματογράφος μπήκε στη ζωή της το 

1951 με την ταινία «Το παιδί μου πρέπει να 
ζήσει» και συνέχισε, ξεχωρίζοντας ως φίλη, 
μητέρα, αντίζηλος ή νύφη της Αλίκης Βου-
γιουκλάκη, παίζοντας σε περισσότερες από 
είκοσι ταινίες .
Στις 20 Δεκεμβρίου 2004, απονεμήθηκε σε 
αυτή και τη Σμαρούλα Γιούλη το έπαθλο «Κυ-
βέλη» για τη συνολική τους θεατρική προ-
σφορά.

ΑΤΑΚΕΣ
Από την ταινία ΄΄Η Σωφερίνα΄΄

(Στο δικαστήριο)
Δικαστής:Ηλικία;
Λαμπροπούλου:22
Δικαστής:Ορκιστείτε..
Λαμπροπούλου:Ε,καλά,26
Δικαστής:Ορκιστείτε,κυρία μου..
Λαμπροπούλου:32 και ορκίζομαι!

Λαμπροπούλου Καίτη
Ηθοποιός

26/8/1926 - 31/1/2011

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 120
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Κατά την γερμανική κατοχή ήταν μέλος  Αντιστασιακής Οργάνωσης και δραστηριοποιήθηκε 
στον παράνομο Τύπο ως αρθρογράφος.
Αναγορεύτηκε διδάκτωρ το 1970 με τίτλο της διατριβής του «Το πρώτο Δάνειον της Ανεξαρ-
τησίας».
Την περίοδο της Μεταπολίτευσης διορίστηκε καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεά-
τρου, θέση που κράτησε ως το 1980.
Στο Εθνικό Θέατρο εργάστηκε ως καθηγητής στη δραματική σχολή.
Συνεργάστηκε επίσης με περιοδικά και εφημερίδες.

Λιγδάνης Τάσος
Συγγραφέας - Kριτικός Θεάτρου

1926 - 1989

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 106στ
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Πολύ δημοφιλής ηθοποιός.
Ένας κωμικός που μας έκανε να γελάμε, χω-
ρίς να εκβιάσει ποτέ το χιούμορ.
«Ο Λογοθετίδης υπήρξε ο άνθρωπος του 
λαού, που ένιωσε το λαό και που έπαιξε για 
το λαό». Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος.
Ερμήνευσε εκατοντάδες ρόλους του διε-
θνούς και ελληνικού ρεπερτορίου και έπαιξε 
σε πολλές  ταινίες.
Το 1919 άρχισε την επαγγελματική του κα-
ριέρα δίπλα στη Μαρίκα Κοτοπούλη, με τον 
θίασο της οποίας συνεργάστηκε έως το 1946, 
οπότε δημιούργησε δικό του θεατρικό σχήμα. 
Από το 1946 υπηρέτησε τη νεοελληνική κω-
μωδία. Σημαντικές επιτυχίες του υπήρξαν τα 
έργα: «Ένας βλάκας και μισός», «Προς θεού 
μεταξύ μας» και «Φαταούλας» του Δημήτρη 
Ψαθά «Οι Γερμανοί ξανάρχονται», «Δεσποι-
νίς ετών 39», «Ένας ήρωας με παντούφλες», 
«Οι δικοί μας άνθρωποι», «Ένα βότσαλο στην 
λίμνη» και η «Γυνή να φοβήται τον Άνδρα».
Κορυφαία του, όμως, στιγμή θεωρείται ο ρό-
λος του στο κωμικό ασπρόμαυρο δράμα του 

Γιώργου Τζαβέλα «Η Κάλπικη Λίρα» (1955), 
που διακρίθηκε διεθνώς και είναι μία από τις 
καλύτερες ταινίες του ελληνικού κινηματο-
γράφου. Την μουσική της ταινίας είχε γράψει 
ο Χατζιδάκις .
Βαγγέλης Πρωτόπαππας: Όταν έχεις λεφτά 
Ανάργυρε μπορείς να αφήσεις τη συνείδησή 
σου να κοιμάται μόνη της κι εσύ να κοιμάσαι 
με την καλύτερη ερωμένη. (Από την ταινία: «η 
κάλπικη λίρα»).
Ο Βύρων Πάλλης θυμάται τον Λογοθετίδη:
Είχε γίνει έξαλλος με την αργία της Δευτέρας. 
Όταν πετύχαμε την αργία της Δευτέρας δεν 
ήξερε τι να κάνει τις Δευτέρες. Πήγαινε στο 
θέατρο κι έφτιαχνε τις γλάστρες, τα καθίσμα-
τα και την Τρίτη που πηγαίναμε με φώναζε:
«Πάλλης!» «Μάλιστα, αρχηγέ».
«Δε μου λες, σε παρακαλώ, ξεκουράστηκε ο 
Μεσολογίτης;», (Μεσολόγγιτης ήταν ο πρό-
εδρος του σωματείου που είχε πετύχει την 
αργία) «γιατί αυτός έχει κουραστεί πολύ».
«Μα γιατί, βρε άνθρωπε του Θεού, δε θέλεις 
να ξεκουραστείς μια μέρα;»

«Ποτέ, ποτέ, ποτέ!»
Από διήγηση του Βύρωνα Πάλλη στην 
εκπομπή της ΕΡΤ
Τ’ ΑΣΤΕΡΙΑ ΛΑΜΠΟΥΝ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

Λογοθετίδης Βασίλης
Ηθοποιός

1898 - 20/2/1960

Το μνήμα του βρίσκεται 
στο νούμερο 18 στο χάρτη 
του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Είχε τελειώσει το Ελληνικό Ωδείο Αθηνών και 
εμφανίσθηκε στη σκηνή πρώτα ως τενόρος 
και αργότερα μεταπήδησε στο είδος των κω-
μικών ρόλων.
Μοναδική ήταν η απόδοσή του στο τύπο του 
«μεθύστακα», ταινία του Γιώργου Τζαβέλλα, 
(1950)που αποτέλεσε σταθμό στο ελληνικό 
θέατρο. Τον τύπο αυτόν μετέφερε αργότερα 
και στον κινηματογράφο με ομώνυμο τίτλο.
Χαρακτηριστικές είναι οι ταινίες «Ο γρουσού-
ζης» (1952), «Η κάλπικη λίρα» (1955), «Η θεία 
από το Σικάγο» (1957), «Το αμαξάκι» (1957), 
«Η κυρά μας η μαμή» (1958), «Το ξύλο βγήκε 
από τον παράδεισο» (1959), «Η Χιονάτη και τα 
επτά γεροντοπαλλήκαρα» (1960).
 Συμμετείχε σε περίπου σαράντα ταινίες παί-
ζοντας χαρακτηριστικούς ρόλους, όπως του 
μεθυσμένου, του ανάποδου μα και στοργικού 
πατέρα.

ΑΤΑΚΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ «Η Θεία απ’ το Σικάγο»

(Στο λεωφορείο. Στρίμωγμα.)
-Ορέστης Μακρής: Που πάτε κύριε;
-Κύριος: Στο διάδρομο.
-Ορέστης Μακρής: Μα δε βλέπετε ότι δεν 
έχει χώρο;
-Κύριος: Καλά κύριε. Μην κάνατε έτσι. Δε 
σας πιάσαμε και απ’ τη μύτη!
-Ορέστης Μακρής: Μόνο απ’ τη μύτη δε 
μ’ έπιασες. Απ’ όπου αλλού, με έπιασες 
παιδάκι μου!

Μακρής Ορέστης
Ηθοποιός

30/9/1898 - 29/1/1975

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 134 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Εξαιρετικός ηθοποιός του ελληνικού θεάτρου.
Σε ηλικία 20 ετών ανέβηκε στη σκηνή, όντας 
αυτοδίδακτος.
Συνεργάστηκε με όλους τους σημαντικούς 
ηθοποιούς και θιάσους της εποχής του, σε μια 
καριέρα που ξεπέρασε τα 50 χρόνια.
Ο ρόλος του  Αρπαγκόν από τον «Φιλάργυρο» 
του Μολιέρου, χαρακτήρισε τη θεατρική στα-
διοδρομία του.
Ο Χριστόφορος Νέζερ υπήρξε από τους πρώ-
τους ηθοποιούς που εντάχθηκαν το 1931 στο 
νεοσύστατο τότε Εθνικό Θέατρο.
Ενσαρκώνει τους πρωταγωνιστικούς ρόλους 
και από τις 11 σωζόμενες κωμωδίες του Αριστοφάνη, συμμετέχοντας στην προσπάθεια του 
Αλέξη Σολωμού για την αναβίωση της Αττικής κωμωδίας. Αποθεώθηκε στην Επίδαυρο.

Νέζερ Χριστόφορος
Ηθοποιός

1887 - 19/2/1970

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 91
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου, σύζυγος της Μελίνας Μερ-
κούρη.
Ξεκίνησε την κινηματογραφική του πορεία ως μαθητευόμενος στο πλευρό του Άλφρεντ Χί-
τσκοκ.
Στη Γαλλία γύρισε την ταινία «Ριφιφί», ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά φιλμ 
νουάρ της παγκόσμιας κινηματογραφίας, με το οποίο κέρδισε το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο 
Φεστιβάλ των Κανών το 1955.
Μαζί με τη Μερκούρη γύρισαν εννέα ταινίες, μεταξύ των οποίων το «Τοπκαπί», η «Φαίδρα» 
και το «Ποτέ την Κυριακή», που τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερης ταινίας στο Φεστιβάλ 
Κανών το 1960. Η ίδια ταινία ήταν υποψήφια για Όσκαρ σκηνοθεσίας και σεναρίου, όμως 
τελικά απέσπασε το Όσκαρ καλύτερης μουσικής και τραγουδιού για «Τα Παιδιά του Πειραιά» 
του Μάνου Χατζιδάκι.
Ανέπτυξε δράση κατά της Χούντας, μαζί με τη Μελίνα Μερκούρη.  Για εκείνη τη σκοτεινή 
περίοδο γράφει: «Οι ταινίες δεν βρίσκονταν καν στο μυαλό μας, γυρίσαμε μία, την «Υπόσχεση 
την αυγή», απλώς και μόνο επειδή είχαμε υπογράψει τα συμβόλαια».
Μετά το θάνατο της διάσημης ηθοποιού και πολιτικού, ο Ντασέν δημιούργησε στη μνήμη της 
το Ίδρυμα «Μελίνα Μερκούρη», με στόχο την προώθηση της δημιουργίας του νέου Μουσεί-
ου της Ακρόπολης και την προβολή του ελληνικού πολιτισμού. Αγωνίστηκε και αυτός για την 
επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα.

Ντασέν Ζίλ
Σκηνοθέτης - Σεναριογράφος

18/12/1911 - 31/3/2008

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 62
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Ένας θρύλος του ελληνικού θεάτρου.
Οι ερμηνείες της σε κλασικά έργα ήταν μονα-
δικές.
Καθιερώνεται ως πρωταγωνίστρια δραματι-
κών ρόλων.
Από το 1920 έως το 1926 διακρίνεται ως λυ-
ρική καλλιτέχνης.
Η γνωριμία της με τον Αλέξη Μινωτή γίνεται 
το 1928 στο καμαρίνι της, και η επίδρασή 
του επάνω της θα αναδείξει τη μεγάλη της 
αγάπη για το θέατρο, που θα κρατούσε μέχρι 
το τέλος της ζωής της. Η Παξινού επιστρέ-
φει οριστικά από το Βερολίνο όπου συνέχιζε 
αδιάκοπα τις σπουδές της. 
 Θα σχηματίσει θίασο μαζί με τον Μινωτή, 
όπου θα ανεβάσουν έργα όπως το ‘Πόθοι 
κάτω από τις λεύκες’ και ‘Ο πατέρας’ του 
Στρίντμπεργκ.
Η καριέρα της θα απογειωθεί με τη συνεργα-
σία του ζευγαριού με το Εθνικό θέατρο με το 
οποίο θα ταξιδέψουν σε όλη την Ευρώπη, ενώ 

θα είναι εκείνοι 
που θα αναβιώ-
σουν τις μεγάλες 
παραστάσεις στο 
ιστορικό θέατρο 
της Επιδαύρου.
 Ρόλοι της όπως η 
Ηλέκτρα του Σο-
φοκλή, η Γερτρού-
δη στον Άμλετ, η 
Κυρία Άλβινγκ θα μείνουν αξέχαστοι σε κοινό 
και κριτικούς. 
Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου πολέ-
μου θα καταφύγει στις Η.Π.Α., Η πρώτη της 
κιόλας ταινία στο Χόλυγουντ ‘Για ποιον χτυπά 
η καμπάνα’, όπου θα υποδυθεί την επανα-
στάτρια Πιλάρ, όχι μόνο θα της χαρίσει το 
Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου το 1944 αλλά θα 
την αναδείξει και στην πρώτη μη αμερικανή 
ηθοποιό που κατάφερε να αποσπάσει τη συ-
γκεκριμένη διάκριση. Ακολούθησαν και άλ-

λες μεγάλες επιτυχίες στην 
Αμερική.
Το 1955 θα επιστρέψουν 
μόνιμα στην Ελλάδα και στη 
σκηνή του Εθνικού. Η Παξι-
νού θα ερμηνεύσει αξεπέρα-
στα μεγάλους ρόλους από 
την αρχαία τραγωδία, όπως 
την Εκάβη και τη Μήδεια 
ενώ αριστοτεχνικές θα είναι 
και οι ερμηνείες της σε έργα 
όπως η Τρελή του Σαγιώ και 
ο Μάκβεθ.

Παξινού Κατίνα
Ηθοποιός

17/12/1900 - 22/1/1973

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 6 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Μαζί με την Αλίκη ήταν το πιο διάσημο ζευ-
γάρι της ελληνικής μεγάλης οθόνης.
Σπούδασε ηθοποιός στη Δραματική Σχολή 
του Εθνικού Θεάτρου, όπου κι έκανε την 
πρώτη εμφάνισή του με την «Εκάβη» του Ευ-
ριπίδη το 1955.
Υπήρξε Πρωταγωνιστής στο Κρατικό Θέατρο 
Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) και πρόεδρος του 
συλλόγου ηθοποιών βορείου Ελλάδος.
Το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη έγινε το 
1956 με την ταινία «ο αγαπητικός της βοσκο-
πούλας». Ακολούθησαν άλλες 51 ταινίες.
Η συνάντησή του το 1959 στα κινηματογρα-
φικά πλατώ της ταινίας «Αστέρω» με την Αλί-
κη Βουγιουκλάκη αποτέλεσε απαρχή της 
ιστορίας του διασημότερου ζευγαριού στην 
ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και 
του θεάτρου. 
Εκτός από τις δεκάδες ταινίες που γύρισαν 

μαζί, από το 1964 έως το 1974 συνεργάσθη-
καν σε θίασο που συνέστησαν οι δυο τους.
Από τις πιο γνωστές και αγαπητές στο ευρύ 
κοινό ταινίες ήταν «Το ξύλο βγήκε από τον 
παράδεισο», «Αστέρω», «Μανταλένα», «Η 
Αλίκη στο Ναυτικό» και πολλές άλλες.
Τιμήθηκε με το Βραβείο Κοτοπούλη (1957).

Ατάκα 
από την ταινία «το ξύλο βγήκε από τον 
παράδεισο»

-Βουγιουκλάκη: μουγκρίζει!
-Παπαμιχαήλ: Είπες τίποτα παιδί μου; 
-Βουγιουκλάκη: Τίποτα, απλώς, μούγκρι-
σα. Έτσι είμαι εγώ! Στα διαλειμματα μου-
γκρίζω. Δικαίωμα μου, δεν είναι; 
-Παπαμιχαήλ: Ασφαλώς παιδί μου..και 
δικαίωμα και υποχρέωση σου είναι να 
θυμάσαι που και που και τη μητρική σου 
γλώσσα.

Παπαμιχαήλ Δημήτρης 
Ηθοποιός

29/8/1934 - 8/8/2004

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 97 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Ο «κοντός» του ελληνικού σινεμά χάριζε 
απλόχερα γέλιο.
Το επίσημο ντεμπούτο του ως ηθοποιού θα 
έρθει το καλοκαίρι του 1948 στην κλασι-
κή επιθεώρηση «Άνθρωποι, Άνθρωποι» του 
Αλέκου Σακελάριου, ο οποίος ήταν και ο 
πρώτος που διέκρινε την κωμική φλέβα του 
Ρίζου. Το νούμερο του Ρίζου και της Σπερά-
ντζας Βρανά «το Τραμ το Τελευταίο» χάλαγε 
κυριολεκτικά κόσμο, κάνοντας τη μεγάλη μας 
πρωταγωνίστρια Μαρίκα Κοτοπούλη να του 
πει: «Έλα, Παναγιά μου! Πώς χώρεσε μωρέ σε 
αυτό το κορμάκι τόσο ταλέντο;».
Πρωταγωνίστησε σε περίπου τριακόσιες ται-
νίες. Κάποιες γνωστές εξ αυτών είναι: «Ρόδα, 
Τσάντα και Κοπάνα» (1982), «Γάτα ο κοντός» 
(1986), το «Σοφεράκι» (1953), ο «Γίγας της 
Κυψέλης» (1968).
Το 1961 παρακίνησε τον Αυλωνίτη και τη 
Βασιλειάδου, να ιδρύσουν τη θεατρική επιχεί-
ρηση «Βασίλης Αυλωνίτης-Γεωργία Βασιλειά-
δου-Νίκος Ρίζος», που μέχρι το 1965 περιό-

δευσε τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο και 
την ομογένεια (κυρίως στη Γερμάνια).

ΑΤΑΚΕΣ
από την ταινία «Ο θησαυρός του μακαρί-
τη»
-Νίκος Ρίζος: Πιάσε δυο καταϊφια. Και που 
‘σαι... Κάντα μου μυθιστόρημα.
-Ξένια Καλογεροπούλου: Δηλαδή;
Νίκος Ρίζος: Τύλιξέ μου τα στο χαρτί!

από την ταινία «Ο θησαυρός του μακαρί-
τη»
-Βασίλης Αυλωνίτης: Θέλω κανένα βιβλίο 
για να περνάω την ώρα μου.
-Νίκος Ρίζος: Βιβλία πασατέμπο δεν έχου-
με...

Ρίζος Νίκος
 Ηθοποιός

30/9/1924 - 20/4/1999

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 106γ 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Σπούδασε στη Σχολή Θεάτρου Τέχνης Κάρο-
λου Κουν και στην Ανωτέρα Σχολή Κινηματο-
γράφου.
Μια μεγάλη θεατρική του επιτυχία ήταν, «Ο 
τρελός του Λούνα Πάρκ», στην οποία είχε και 
την καλλιτεχνική διεύθυνση και η οποία έκανε 
περιοδεία σ’ όλη την Αμερική.
«...Ο Μέγας Μπετόβεν ήταν κοντός και άσχη-
μος αλλά συνεχώς ερωτευόταν όμορφες 
γυναίκες (σ’ αυτό λίγο του έμοιασα)». 
Λάτρεψε τις γυναίκες. Δεν παντρεύτηκε ποτέ. 
Έκανε δεκαεπτά αρραβώνες.
 Χόμπι του ήταν τα γρήγορα αυτοκίνητα και οι 
μοτοσικλέτες. Μάλιστα, κέρδισε δέκα κύπελ-
λα σε αγώνες μοτοσυκλέτας.
Συνεργάστηκε με τη Φίνος Φιλμ, με την οποία 
γύρισε πολλές ταινίες και έγινε γνωστός στο 
πλατύ κοινό, με το ρόλο του «καρπαζοει-
σπράκτορα», που τον καθιέρωσε. 
 Στη Φίνος Φιλμ έπαιξε σε ταινίες που έγιναν 

μεγάλες επιτυχίες δίπλα στα μεγαλύτερα 
ονόματα, όπως είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη, 
ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Ζωή Λάσκαρη, 
ο Κώστας Χατζηχρήστος, ο Κώστας Βουτσάς. 
Μεταξύ αυτών, είναι και οι ταινίες «Ο Ηλί-
ας του 16ου» (1959), «Μερικοί το προτιμούν 
κρύο» (1959), «Νόμος 4000» (1962), «Κορίτσια 
για φίλημα» (1965), «Μια τρελή-τρελή οικο-
γένεια» (1965), «Η λεωφόρος του μίσους» 
(1969), «Η νεράιδα και το παλικάρι» (1969).
Συνεργάστηκε με πολλούς θίασους, έπαιξε σε 
περισσότερες από διακόσιες ταινίες, ενώ έχει 
γράψει και πάρα πολλά σενάρια. 
«Κάποτε, παίζαμε στο θέατρο με τον Λάμπρο 
τον Κωνσταντάρα, αυτόν τον πρίγκιπα του 
θεάτρου, που μου είχε κουδουνίσει το μυαλό 
με τη χερούκλα του. Είχε ένα μακρύ χέρι σαν 
παντόφλα και, όταν το σήκωνε για να αμο-
λήσει τον κεραυνό (τη σφαλιάρα), γινότανε 
σεισμός οκτώ Ρίχτερ και τα μάτια έβλεπαν 
αστράκια στον αέρα. Του έλεγα “ρε Λάμπρο, 
δεν μπορείς να βάζεις λιγότερη δύναμη;”. “Ρε 
Λάμπρο, μην τον χτυπάς τόσο δυνατά” του 
είπε και ο Ρίζος. “Τι λες, ρε κοντοστούπη, 
ένα και καθόλου, κολωτούμπα, το μέρος του 
παίρνεις;”».  ( από τα αφιέρωμα του Κώστα 
Καψάλη, www.lidoriki.com).

Τζανετάκος Αλέξανδρος
 Ηθοποιός
1937 - 2010

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 121 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου.
Σύζυγος της ήταν ο ηθοποιός Χρήστος Τσαγανέας με τον οποίο έπαιξαν μαζί σε 14 ταινίες, 
κοντά σ’ αυτές στις οποίες η ίδια έχει πάρει μέρος. Πιο γνωστές ταινίες στις οποίες έχει παί-
ξει είναι « οι Γερμανοί ξανάρχονται» (1948), «το  πιο λαμπρό αστέρι» (1967), «Δόκτωρ Ζι Βέγ-
γος» (1968).

Τσαγανέα Νίτσα
Ηθοποιός

1902 - 30/4/2002

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 129
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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«Στέλλα, φύγε, κρατάω μαχαίρι»! Η φιγούρα 
του Γιώργου Φούντα στην τελευταία σκηνή 
της «Στέλλας» του Μιχάλη Κακογιάννη, λίγο 
πριν μαχαιρώσει τη Στέλλα-Μελίνα Μερκού-
ρη, είναι από εκείνες που έχουν γραφτεί ανε-
ξίτηλα στο ασυνείδητο των Ελλήνων θεατών.

Η Μελίνα στην αυτοβιογραφία της δηλώνει 
«εντυπωσιασμένη» από το «παίξιμο του συ-
μπρωταγωνιστή της», που ήταν:  «καλύτερο 
από το δικό μου».

Θα ξανά συνεργαστεί με τον Κακογιάννη στο 
«Κορίτσι με τα μαύρα» (1956), ενώ συναντιέ-
ται καλλιτεχνικά και με τον Ντασσέν στο 
«Ποτέ την Κυριακή» το 1960. 
Το 1963 θα μετάσχει με το ρόλο του σκληρού 
νταβατζή στα «Κόκκινα Φανάρια» του Βασίλη 
Γεωργιάδη. Σημαντική ταινία, με διεθνή απή-

χηση, ήταν το 1964 ο «Αλέξης Ζορμπάς» του 
Κακογιάννη.
Το 1966 βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο 
ανδρικού ρόλου του Κινηματογραφικού Φε-
στιβάλ Θεσσαλονίκης, για την ερμηνεία του 
στο «Με τη λάμψη στα μάτια» του Π. Γλυκο-
φρύδη. Την επόμενη χρονιά βραβεύεται πάλι 
για το φιλμ «Πυρετός στην άσφαλτο» του Ντ. 
Δημόπουλου.
Πρωταγωνίστησε σε περίπου πενήντα ταινίες. 
Ο κινηματογράφος τον ανέδειξε σε λαϊκό 
ήρωα.

Φούντας Γεώργιος
 Ηθοποιός

1925 - 28/11/2010

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 79 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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«Δεν πρόφτασα να πω ως κοπέλα, όπως λεν όλες, όταν θα μεγαλώσω θα γίνω τάδε. Ειλι-
κρινά, δεν πρόφτασα. Βγήκα λοιπόν στο Θέατρο από πολύ νωρίς, χωρίς να έχω δει Θέατρο, 
χωρίς καν να το έχω ονειρευτεί»...( συνέντευξη της το 2003 στο Θέατρο Εξαρχείων). 
Ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Αυτό, όμως, που την κέρ-
δισε ήταν το θέατρο.
 Διακρίθηκε για τις ερμηνείες της κυρίως σε δραματικούς θεατρικούς ρόλους.
Σπούδασε θέατρο με καθηγητή τον Κάρολο Κουν.
Τη δεκαετία του 1950 την υποδέχεται για πρώτη φορά το Εθνικό Θέατρο, όπου μοιράστηκε 
τη σκηνή με τον Αλέξη Μινωτή και την Κατίνα Παξινού.
Προσελήφθη ως μόνιμη πρωταγωνίστρια του Εθνικού Θεάτρου, όπου και παρέμεινε επί εικο-
σαετία (1962 - 1981)
Επί σαράντα χρόνια ήταν καθηγήτρια σε πολλές Δραματικές Σχολές.
Το 2001, τιμήθηκε απ’ τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο και στις 17 
Μαΐου 2003, σε ειδική συνεδρία στην Μεγάλη Αίθουσα Τελετών, η Ελένη Χαρζηαργύρη ανα-
κηρύχθηκε επίτιμος διδάκτωρ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Χατζηαργύρη Ελένη
Ηθοποιός

1925 - 1/8/2004

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 106ζ
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Ένας απ’ τους δημοφιλέστερους κωμικούς 
της μεγάλης οθόνης.
Ανέβασε με δικούς του θιάσους πολλές και 
επιτυχημένες επιθεωρήσεις και κωμωδίες. 
Κάποιες από αυτές γνώρισαν τέτοια επιτυχία 
που μεταφέρθηκαν και στη μεγάλη οθόνη, 
όπως «Ο κύριος Πτέραρχος», «Της Κακο-
μοίρας», «Ηλίας του 16ου», «Ένας έξυπνος 
βλάκας», «Παριζιάνα» κ.α.
Μεγάλη η πορεία του στον ελληνικό κινημα-
τογράφο. 

Το 1955 δημιούργησε το χαρακτήρα του 
Θύμιου, ενός κουτοπόνηρου επαρχιώτη που 
έρχεται στην πρωτεύουσα και βρίσκει τον 
μπελά του.
Πρωταγωνίστησε σε εβδομήντα πέντε ταινί-
ες, μεταξύ των οποίων: «Να Ζήσουν τα Φτω-
χόπαιδα» (1959), «Ο Ηλίας του 16ου» (1959), 
«Λαός και Κολωνάκι» (1959), «Ο Θύμιος τα 
’χει Τετρακόσια» (1960), «Μακρυκωσταίοι και 
Κοντογιώργηδες» (1960), «Ο Δήμος από τα 
Τρίκαλα» (1962), και πολλές άλλες. Ο ίδιος 
υπήρξε παραγωγός τριών ταινιών και σκηνο-
θέτησε άλλες οκτώ.
Λίγο πριν το θάνατο του  έχασε, λόγω χρεών, 
το δικό του θέατρο, στο οποίο είχε ανεβάσει 
πολλές υπερπαραγωγές.  
Από την ταινία ο Ηλίας του 16ου: « Α, μην τα 
θέλετε όλα δικά σας! Εγώ να τον βρω, εγώ 
και να τον συλλήψω! Μην είμαστε και πλεο-
νέκτες! Βρέστε τον πρώτα εσείς και μετά με 
ειδοποιάτε και έρχομαι  να τον κάνω αυτόν 
τον κύριο πέντε παράδες!»

Χατζηχρήστος Κώστας
 Ηθοποιός

1921 - 3/10/2001

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 29 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Βασιλικού Θεάτρου (νυν Εθνικού), όπου έκανε το ντε-
μπούτο του το 1940, στην οπερέτα του Στράους «Η Νυχτερίδα».
Το 1945 συνεργάστηκε με τον θίασο Μελίνας Μερκούρη.
«Ηθοποιός σημαίνει φως».
« Εγώ να ζηλέψω εσένα; Μα εγώ είμαι νέος! Ζηλεύει η άνοιξη τη βαρυχειμωνιά;» (Αλίμονο 
στους νέους).
Γνωρίστηκε με την Έλλη Λαμπέτη και συγκρότησαν το δικό τους θίασο, μαζί με τον Γιώργο 
Παππά, ανεβάζοντας έργα, όπως: «Ο βροχοποιός», «Νυφικό Κρεβάτι» και «Το παιχνίδι της 
Μοναξιάς». Οι δρόμοι τους χώρισαν το 1959 και δεν ξανασυναντήθηκαν ποτέ στο θεατρικό 
σανίδι.
Πρωταγωνίστησε σε δεκάδες θεατρικά έργα.
Μεγάλη ήταν η συμβολή του Δημήτρη Χορν και στον κινηματογράφο. Πρωταγωνίστησε μόνο 
σε δέκα ταινίες, δίνοντας όμως ανεπανάληπτες ερμηνείες, όπως στην «Κάλπικη λίρα» (1954), 
στο «Μια ζωή την έχουμε» (1955) και «Το κορίτσι με τα μαύρα» (1956). Γίνεται και στη μεγά-
λη οθόνη αχώριστος με την Έλλη Λαμπέτη. Συνεργάζεται με το Βασίλη Λογοθετίδη, το Μίμη 

Χορν Δημήτρης
Ηθοποιός

9/3/1921 - 16/1/1998

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 27
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Φωτόπουλο, Σπεράτζα Βρανά, τον Ορέστη 
Μακρή, τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο, τη 
Μάρω Κοντού,

Το 1980 ίδρυσε με τη σύζυγό του Άννα Γου-
λανδρή το Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν, σκοπός 
του οποίου είναι η μελέτη του ελληνικού 
πολιτισμού. 
Η Πολιτεία του απένειμε το Χρυσό Σταυρό 
Γεωργίου Α’.

Ο ηθοποιός (1962).
Στίχοι: Μάνος Χατχηδάκις.
Μουσική: Μάνος Χατχηδάκις.

Ηθοποιός σημαίνει φως.
Είναι καημός πολύ πικρός
και στεναγμός πολύ μικρός.

Μίλησε, κλαις;
Όχι δε λες.
Μήπως πεινάς;
Και τι να φας!
Όλο γυρνάς, πες μου πού πας;

Σ’ αναζητώ στο χώρο αυτό, 
γιατί είμ’ εγώ πολύ μικρός

και θλιβερός ηθοποιός.
Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο.
Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

Σαν καλαμιά θα σ’ αρνηθώ, 
θα σκεπαστώ, θα τυλιχτώ
μ’ άσπρο πανί κι ένα πουλί, 
άσπρο πουλί που θα καλεί τ’ άλλο πουλί, 
το μαύρο πουλί.

Παρηγοριά στη λυγαριά, υπομονή!
Αχ πώς πονεί!
Κι ύστερα λες για δυο τρελές
που μ’ αγαπούν γιατί σιωπούν, 
γιατί σιωπούν......

Έλα στο φως, παίζω θα δεις.
Είμαι σοφός μην απορείς, 
έλα στο φως, παίζω θα δεις.

Ηθοποιός, ό,τι κι αν πεις
είναι καημός πολύ πικρός
και στεναγμός πολύ βαθύς.

Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός
είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ είσαι παιδί, 
που καρτερεί κάτι να δει.
Πιες το κρασί, στάλα χρυσή
απ’ τη ψυχή, ως την ψυχή.

Ηθοποιός σημαίνει φως
Εγώ να ζηλέψω εσένα; Μα εγώ είμαι νέος! 
Ζηλεύει η άνοιξη τη βαρυχειμωνιά



Στ. Μουσική και Τραγούδι
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Μεσ’ τους δρόμους τριγυρνάνε
οι μανάδες και κοιτάνε
ν’ αντικρίσουνε, 
τα παιδιά τους π’ ορκιστήκαν
στο σταθμό όταν χωριστήκαν
να νικήσουνε.

Μα για `κείνους που `χουν φύγει
και η δόξα τους τυλίγει, 
ας χαιρόμαστε, 
και ποτέ καμιά ας μη κλάψει, 
κάθε πόνο της ας κάψει, 
κι ας ευχόμαστε:

Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά, 
που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά, 
παιδιά στη γλυκιά Παναγιά
προσευχόμαστε όλες να `ρθετε ξανά.

Λέω σ’ όσες αγαπούνε
και για κάποιον ξενυχτούνε

και στενάζουνε, 
πως η πίκρα κι η τρεμούλα
σε μια τίμια Ελληνοπούλα, 
δεν ταιριάζουνε.

Ελληνίδες του Ζαλόγγου
και της πόλης και του λόγγου
και Πλακιώτισσες, 
όσο κι αν πικρά πονούμε
υπερήφανα ας πούμε
σαν Σουλιώτισσες.

Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά, 
που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά, 
παιδιά στη γλυκιά Παναγιά
προσευχόμαστε όλες να `ρθετε ξανά.

Με της νίκης τα κλαδιά, 
σας προσμένουμε παιδιά.
(Στίχοι: Μίμης Τραϊφόρος)

Βέμπω Σοφία
τραγουδίστρια

10/2/1910 – 11/3/1978

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 90 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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 «Η Ελλάδα στον πόλεμο του 1940 δεν είχε όπλα. Για όπλο είχε τη φωνή της Βέμπω».
 Γι’ αυτό και η Βέμπο ονομάστηκε « τραγουδίστρια της Νίκης»
«Κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής, οι Γερμανοί έδωσαν εντολή να καταστραφούν 
όλοι οι δίσκοι της και οι Ιταλοί, όταν επέστρεφε από το θέατρο, της επιτέθηκαν, για το τρα-
γούδι «βάζει ο Ντούτσε τη στολή του». Τόσο πολύ την φοβόντουσαν, αυτή που ήταν η ψυχή 
του ελληνικού στρατού»
Η Βέμπω συνέχισε την προσφορά της προς της πατρίδα και μετά την απελευθέρωση. Τη 
βραδιά του πολυτεχνείου προσφέρει καταφύγιο σε φοιτητές.

Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα
πριν να γνωρίσω εσένα, που πρόσμενα καιρό, 
μα πως φοβάμαι πως ίσως μια μέρα, σε χάσω
γιατί να σε ξεχάσω ποτέ δε θα μπορώ.. 
(«Πόσο λυπάμαι»,  1982)
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Λαϊκός τραγουδιστής. Οι εμφανίσεις του στα λαϊκά κέντρα άφησαν εποχή. Η φωνή του είναι 
τόσο χαρακτηριστική, που την αναγνωρίζουν ακόμα και οι μικρότεροι που δεν τον πρόλαβαν 
εν ζωή.... 
Τη δεκαετία του ‘80 ο Στράτος Διονυσίου έσπασε κάθε ρεκόρ πωλήσεων. Έκανε πολύ μεγά-
λες επιτυχίες, τραγούδια που όχι μόνο ακούγονται και σήμερα, αλλά βγαίνουν σε δίσκους, σε 
επανεκτελέσεις και σε διασκευές .
 Τραγούδια δικά του τραγούδησαν όλοι κάποτε και ακούγονται ως και σήμερα από τα ραδιό-
φωνα: «Υποκρίνεσαι», «Τα πήρες όλα», «Και λέγε-λέγε», «Άκου βρε φίλε», «Ο λαός τραγούδι 
θέλει», «Ο Σαλονικιός», «Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα», «Εγώ ο ξένος», «Ένα λεπτό περι-
πτερά», «Θυμήσου», «Της γυναίκας η καρδιά», «Ο ταξιτζής» και πολλά άλλα. 
Όπως είχε υποσχεθεί ο Στράτος, θα τραγουδούσε μέχρι το τελευταίο του βράδυ. Πράγματι, 
λίγες ώρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, τραγουδούσε στο μαγαζί «ΣΤΡΑΤΟΣ», ενώ 
νωρίτερα, το ίδιο απόγευμα, ηχογράφησε 9 τραγούδια για τον δίσκο «Ποιος άλλος» που κυ-
κλοφόρησε ένα μήνα μετά τον θάνατό του, κάνοντας ρεκόρ πωλήσεων. Κατά τον Τάκη Μου-
σαφίρη, τον δημιουργό του δίσκου αυτού, το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε εκείνη την 
ημέρα, ήτανε το «Μη μ’ αφήνεις μόνο μου».

Διονυσίου Στράτος
τραγουδιστής

8/11/1935 - 11/5/1990

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 115 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Η απήχησή του ήταν τόσο μεγάλη, που όταν 
έφυγε από τη ζωή στις 11 Μαίου του 1990, η 
κηδεία του πήρε χαρακτήρα λαϊκού προσκυ-
νήματος. Ήταν μόλις 55 χρονών....

Αγάπη μου επικίνδυνη (1969).

Στίχοι: Δημήτρης Γκούτης
Μουσική: Αντώνης Ρεπάνης
Με τι καρδιά ξαναγύρισες
συγγνώμη να μου ζητήσεις
κι απάνω που σε λησμόνησα
ό,τι μου ’κανες να μου θυμίσεις

Αγάπη μου επικίνδυνη
φοβάμαι και τη σκιά σου
ερείπιο με κατάντησες
με τον άπιστο τον έρωτά σου

Δεν είμαι πια για πειράματα
να φύγεις και να μ’ αφήσεις
δεν έχω πια άλλο τίποτα
μόνο ερείπια για να γκρεμίσεις

Αγάπη μου επικίνδυνη
φοβάμαι και τη σκιά σου
ερείπιο με κατάντησες
με τον άπιστο τον έρωτά σου

Βρέχει φωτιά στη στράτα μου (1970).
Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος
Μουσική: Μίμης Πλέσσας
Βρέχει φωτιά στη στράτα μου
φωτιά που μ’ έχει κάψει
για τα φτωχά τα νιάτα μου
κανένας δε θα κλάψει

Η ζωή, η ζωή εδώ τελειώνει
σβήνει το καντήλι μου
κι η ψυχή, η ψυχή σαν χελιδόνι
φεύγει απ’ τα χείλη μου

Κύμα πικρό στην πλώρη μου
και τα πανιά σκισμένα
ούτε αδελφός αγόρι μου
δε νοιάστηκε για σένα

Η ζωή, η ζωή εδώ τελειώνει
σβήνει το καντήλι μου
κι η ψυχή, η ψυχή σαν χελιδόνι
φεύγει απ’ τα χείλη μου
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Στα μέσα της δεκαετίας του ‘60 και έπειτα από παρότρυνση του Γρηγόρη Μπιθικώτση, επι-
σκέφτηκε την Κολούμπια.  Εκεί, ο Τάκης Λαμπρόπουλος του γνώρισε τον Γιώργο Ζαμπέτα. 
Τον Ζαμπέτα τον μνημονεύει ως μεγάλο του δάσκαλο και δεύτερο πατέρα. Όπως έχει δηλώ-
σει . «ο Ζαμπέτας είναι ο μόνος άνθρωπος στο τραγούδι ο οποίος με βοήθησε χωρίς να περι-
μένει κάτι. Με όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες μου κάτι πήρα και κάτι έδωσα».
Το 1966 ο Μητροπάνος συναντάται για πρώτη φόρα με τον Μίκη Θεοδωράκη και ερμηνεύει 
μέρη από τη «Ρωμιοσύνη» και το «Άξιον Εστί» σε μια σειρά συναυλιών στην Ελλάδα και την 
Κύπρο.
Το 1967, ο Μητροπάνος ηχογραφεί τον πρώτο του 45άρη δίσκο, με το τραγούδι «Θεσσαλονί-
κη».
Στη μακρόχρονη πορεία του στο ελληνικό τραγούδι, συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους 
δημιουργούς του λαϊκού αλλά και του έντεχνου τραγουδιού . Γιώργος Ζαμπέτας, Μίκης Θε-
οδωράκης, Δήμος Μούτσης, Απόστολος Καλδάρας, Τάκης Μουσαφίρης («Εμείς οι δυο» 
κ.α.), Χρήστος Νικολόπουλος («Πάρε Αποφάσεις» σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου), Γιάν-
νης Σπανός («Ο Μητροπάνος τραγουδάει Σπανό») ήταν οι συνθέτες με τους οποίους σύναψε 
επαγγελματική σχέση.

Μητροπάνος Δημήτρης
τραγουδιστής

2/4/1948 – 17/4/2012

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 124 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Τραγούδησε για τη Μακεδονία. Τραγού-
δησε, για τον ήρωα της Κύπρου «Σολωμό 
Σολωμού» και για όλους τους Έλληνες των 
αλησμόνητων πατρίδων. Τραγούδησε για τις 
χαρές και τις πίκρες του κόσμου. 

Ρόζα (1996)

Στίχοι: Άλκης Αλκαίος.
Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος.
Τα χείλη μου ξερά και διψασμένα
γυρεύουνε στην άσφαλτο νερό
περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα
και συ μου λες μας περιμένει η μπόρα
και με τραβάς σε καμπαρέ υγρό

Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο
μα τα κελιά μας είναι χωριστά
σε πολιτεία μαγική γυρνάμε
δε θέλω πια να μάθω τι ζητάμε
φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά

Με παίζεις στη ρουλέτα και με χάνεις
σε ένα παραμύθι εφιαλτικό
φωνή εντόμου τώρα ειν’ η φωνή μου
φυτό αναρριχώμενο η ζωή μου
με κόβεις και με ρίχνεις στο κενό

Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία
πώς η ιστορία γίνεται σιωπή
τι με κοιτάζεις Ρόζα μουδιασμένο
συγχώρα με που δεν καταλαβαίνω
τι λένε τα κομπιούτερς κι οι αριθμοί

Αγάπη μου από κάρβουνο και θειάφι
πώς σ’ έχει αλλάξει έτσι ο καιρός

περνάνε πάνω μας τα τροχοφόρα
και γω μέσ’ στην ομίχλη και τη μπόρα
κοιμάμαι στο πλευρό σου νηστικός

Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία
πώς η ιστορία γίνεται σιωπή
τι με κοιτάζεις Ρόζα μουδιασμένο
συγχώρα με που δεν καταλαβαίνω
τι λένε τα κομπιούτερς κι οι αριθμοί

Σαναζητώ στη Σαλονίκη (1992).
Μουσική:Μάριος Τόκας
Στίχοι: Φίλιππος Γράψας.
Αφού με έσπειρε μια μοίρα αυτοκρατόρισσα
μήτρα με γέννησε αρχαία Μακεδόνισσα
μ’ άδεια φαρέτρα πολεμάω το χειμώνα
από το κάστρο στην καρδιά του Πλαταμώνα

Αφού με φέρνει μονοπάτι φαναριώτικο
ένα σοκάκι με κρατάει σαλονικιώτικο
έλα ένα βράδυ την υπόσχεση να πάρεις
πριν να τη σβήσει με σφουγγάρι ο Βαρδάρης

Σ’ αναζητώ
Σ’ αναζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα
λείπει το βλέμμα σου απ’ της αυγής τα χρώ-
ματα
σ’ αναζητώ
σ’ αναζητώ μ’ ένα βιολί κι ένα φεγγάρι
λείπει το όνειρο εσύ και το δοξάρι

Αφού μεθάω μ’ ένα κρασί αγιονορείτικο
και μ’ ένα ντέρτι σεκλετίζομαι πολίτικο
βρες το μαχαίρι που στα δύο μας χωρίζει
κι έλα εδώ στων στεναγμών το μετερίζι

Αφού στον Όλυμπο οι Θεοί τ’ αποφασίσανε
δώσαν στο κρύο τα κλειδιά κι αυτοκτονήσανε
μόνη ξυπνά μόνη κοιμάται τώρα η μέρα
με μηχανάκι με κομπιούτερ και φλογέρα

Σ’ αναζητώ
Σ’ αναζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα
λείπει το βλέμμα σου απ’ της αυγής τα χρώ-
ματα
σ’ αναζητώ
σ’ αναζητώ μ’ ένα βιολί κι ένα φεγγάρι
λείπει το όνειρο εσύ και το δοξάρι
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Διεθνούς φήμης αρχιμουσικός, συνθέτης και 
πιανίστας.
Είχε τόσο καλή μνήμη, που μπορούσε να δι-
ευθύνει χωρίς παρτιτούρα.
Το 1924 επιστρέφει στην Αθήνα από το Βε-
ρολίνο και αναλαμβάνει τη διεύθυνση της 
Συμφωνικής Ορχήστρα του Ωδείου Αθηνών 
(1924 - 1925 και 1927 - 1937) και της Ορχή-
στρας του Συλλόγου Συναυλιών (1925 - 1927).

Πρώτη του διεθνής εμφάνιση στις 27 Φε-
βρουαρίου1930, όταν διευθύνει τη Φιλαρμο-
νική του Βερολίνου.

Το 1938 αναλαμβάνει τη διεύθυνση της Συμ-
φωνικής Ορχήστρας της Μινεάπολης, στην 
οποία παρέμεινε επικεφαλής έως το 1949, 
καθιστώντας τη μία από τις κορυφαίες ορχή-
στρες των ΗΠΑ. 

Το 1949 μετακόμισε στη Συμφωνική της Νέας 
Υόρκης, στην οποία παρέμεινε έως το 1957 
ως συνδιευθυντής αρχικά και στη συνέχεια ως 
αρχιμουσικός και καλλιτεχνικός διευθυντής. 
Έμεινε 12 έτη στις Η.Π.Α, κάνοντας μια λα-
μπρή καριέρα.
Ως συνθέτης, έγραψε περίπου 40 έργα για 
ορχήστρα, πιάνο και φωνή, καθώς και μία 
όπερα («Αδελφή Βεατρίκη»).
Πέθανε από καρδιακή προσβολή πάνω στο 
πόντιουμ της Σκάλας του Μιλάνου, κατά τη 
δοκιμή της «Τρίτης Συμφωνίας» του Μάλερ.

Μητρόπουλος Δημήτριος
Μαέστρος

1/3/1896 - 2/11/1960)

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 60 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Κορυφαία τραγουδίστρια του λαϊκού και ρε-
μπέτικου τραγουδιού.
Ο γάμος τους κράτησε μόνο έξι μήνες και η 
Σωτηρία βρέθηκε στις φυλακές «Αβέρωφ», 
όταν στον τελευταίο καβγά με τον άντρα 
του, του έριξε βιτριόλι στο πρόσωπο. Στο 
Εφετείο η ποινή της μειώθηκε από 3,5 χρό-
νια σε 6 μήνες και αφέθηκε ελεύθερη. Μετά 
την αποφυλάκισή της η ζωή της μαζί με τους 
γονείς της και μετά στην Αθήνα, μόνο πίκρες 
είχε. 
Στην γερμανική κατοχή εντάχθηκε στο 
Ε.Α.Μ. Συνελήφθη και φυλακίστηκε. 
Η επιτυχία των πρώτων της ηχογραφήσεων 
με τον αξέχαστο Τσιτσάνη, που εντυπωσιά-
στηκε εξ αρχής με τη φωνή της, («Συννεφια-
σμένη Κυριακή», «Τα Καβουράκια», «Όταν 
πίνεις στην ταβέρνα», «Κάνε λιγάκι υπομο-
νή») την καθιέρωσε ως λαϊκή τραγουδίστρια, 
ενώ τα χρόνια 1948 - 1955 ήταν περιζήτητη 

ανάμεσα στους κορυφαίους συνθέτες. Συ-
νεργάστηκε με το Μανώλη Χιώτη, τον Από-
στολο Καλδάρα, τον Γιάννη Παπαϊωάννου, 
Μούτση και Σαββόπουλο. 
Ο Γιάννης Τσαρούχης την αγαπούσε ιδιαίτε-
ρα και όταν την άκουγε να τραγουδά, δά-
κρυζε από συγκίνηση.
Πέθανε φτωχή, και λόγω του πάθους της για 
το τζόγο,  και μόνη.

Δε λες κουβέντα (1981).
Μουσική: Δήμος Μούτσης
Στίχοι: Κώστας Τριπολίτης

Δε λες κουβέντα, 
κρατάς κρυμμένα μυστικά
και ντοκουμέντα
κι ακούω μόνο
συνθήματα μεταλλικά
των μικροφώνων

Ξέρω τ’ όνομά σου
την εικόνα σου και πάλι από την αρχή
ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας
μια αλλιώτικη ζωή

Περνούν οι νύχτες, 
τα δευτερόλεπτα βαριά
στους λεπτοδείκτες
ζητώντας κάτι
που να μη γίνεται ουρλιαχτό
κι οφθαλμαπάτη

Ξέρω τ’ όνομά σου
την εικόνα σου και πάλι από την αρχή
ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας
μια αλλιώτικη ζωή

Μπέλλου Σωτηρία
τραγουδίστρια

29/8/1921 - 27/8/1997

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 118 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Στων χιλιομέτρων
την ερημιά και στη σιωπή των χρονομέτρων
ακούγονται τώρα
σειρήνες μεταγωγικά κι ασθενοφόρα

Ξέρω τ’ όνομά σου
την εικόνα σου και πάλι από την αρχή
ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας
μια αλλιώτικη ζωή

Μ’ αεροπλάνα και βαπόρια (1972).
Μουσική: Διονύσης Σαββόπουλος
Στίχοι: Διονύσης Σαββόπουλος

Μ’ αεροπλάνα και βαπόρια
και με τους φίλους τους παλιούς
τριγυρνάμε στα σκοτάδια
κι όμως εσύ δε μας ακούς

Δε μας ακούς που τραγουδάμε
με φωνές ηλεκτρικές
μες στις υπόγειες στοές
ώσπου οι τροχιές μας συναντάνε
τις βασικές σου τις αρχές

Ο πατέρας μου ο Μπάτης (Απρόσιτη μητέρα 
μορφή από χώμα και ουρανό
ήρθε απ’ τη Σμύρνη το `22 ( θα χαθώ απ’ τα 
μάτια σου τα δυο)
κι έζησε πενήντα χρόνια (μες στον κόσμο)
σ’ ένα κατώι μυστικό (σαν πρόσφυγας σ’ ένα 
κατώι μυστικό)

Σ’ αυτόν τον τόπο όσοι αγαπούνε (αν αγα-
πούνε)
τρώνε βρώμικο ψωμί (τρώνε βρώμικο ψωμί)
(του λόγου σου οι πιστοί)
κι οι πόθοι τούς ακολουθούνε (κι οι πόθοι 
τούς ακολουθούνε υπόγεια διαδρομή)
υπόγεια διαδρομή

Χθες το βράδυ είδα ένα φίλο
σαν ξωτικό να τριγυρνά
πάνω στη μοτοσικλέτα
και πίσω τρέχανε σκυλιά

Σήκω ψυχή μου δώσε ρεύμα
βάλε στα ρούχα σου φωτιά (σαν τον Μάρκο)
βάλε στα όργανα φωτιά ( βάλε στα όργανα 

φωτιά)
να τιναχτεί σαν μαύρο πνεύμα (να κλείσει η 
λαβωματιά μα τιναχτεί σαν μαυρο πνευμα)
η τρομερή μας η λαλιά (η τρομερή μας η 
λαλιά)

(Μες στις παρενθέσεις είναι τα λόγια του 
Σαββόπουλου)

Μην κλαις (1980).
Μουσική: Ηλίας Ανδριόπουλος
Στίχοι: Μιχάλης Μπουρμπούλης
Μην κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει
εμείς που ζήσαμε φτωχοί
του κόσμου η βροχή δε μας πειράζει
εμείς που ζούμε μοναχοί

Τα σπίτια είναι χαμηλά
σαν έρημοι στρατώνες
τα καλοκαίρια μας μικρά
κι ατέλειωτοι οι χειμώνες

Μην κλαις και μη φοβάσαι το σκοτάδι
εμείς που ζήσαμε φτωχοί
του κόσμου η απονιά δε μας τρομάζει
θα έρθει και για μας μια Κυριακή

Τα σπίτια είναι χαμηλά
σαν έρημοι στρατώνες
τα καλοκαίρια μας μικρά
κι ατέλειωτοι οι χειμώνες
Συννεφιασμένη Κυριακή ..
Στίχοι: Βασίλης Τσιτσάνης και Αλέκος Γκού-
βερης
Μουσική:Βασίλης Τσιτσάνης.
Συννεφιασμένη Κυριακή, 
μοιάζεις με την καρδιά μου
που έχει πάντα συννεφιά, 
Χριστέ και Παναγιά μου.

Όταν σε βλέπω βροχερή, 
στιγμή δεν ησυχάζω.
μαύρη μου κάνεις τη ζωή, 
και βαριαναστενάζω.

Είσαι μια μέρα σαν κι αυτή, 
που ‘χασα την χαρά μου.
συννεφιασμένη Κυριακή, 
ματώνεις την καρδιά μου.
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Ο σερ του ελληνικού πενταγράμμου.
Το 1937 πήγε ν’ ακούσει τρεις μουσικούς που 
έπαιζαν με τα μπουζούκια τους σ’ ένα κου-
τούκι. Ήταν ο Μάρκος Βαμβακάρης ο Μα-
νώλης Χιώτης και ο Στράτος Παγιουμτζής. Ο 
μικρός Γρηγόρης ενθουσιάστηκε κι από τότε 
ασπάστηκε το ρεμπέτικο και το λαϊκό και η 
ζωή πήρε μι άλλη κατεύθυνση.

Συνεργάσθηκε με τους σπουδαιότερους 
συνθέτες -Θεοδωράκη (Της δικαιοσύνης, Ένα 
το χελιδόνι, Στο περιγιάλι το κρυφό, Βράχο 
- βράχο, Γωνιά - γωνιά), Χατζιδάκι(Ειμ’ αϊ-
τός χωρίς φτερά, Πάει ο καιρός, Στο Λαύριο 
γίνεται χορός, Μίλησέ μου), Τσιτσάνη, Ξαρ-
χάκο, Μούτση.- έγραψε ο ίδιος τραγούδια 
που έγιναν επιτυχίες (Επίσημη Αγαπημένη, Το 
μεσημέρι καίει το μέτωπό μου, Μία γυναίκα 
φεύγει, Αμφιβολίες κ.ά.). 
Γνώρισε στη Μακρόνησο το Μίκη Θεοδωρά-
κη, με τον οποίο και συνεργάστηκε.
Με την ερμηνεία του στον Επιτάφιο του Μίκη 
Θεοδωράκη και του Γιάννη Ρίτσου χάραξε 
νέους δρόμους στο λαϊκό τραγούδι. 

Κατάφερε το ακατόρθωτο. Να φτάσουν οι 
στίχοι του Σεφέρη, του Ελύτη, του Ρίτσου, 
του Λειβαδίτη, του Χριστοδούλου, στις πιο 
απόμερες γωνιές της Ελλάδας και στα σπίτια 
των απλών ανθρώπων. 

Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ ( 1964).
Στίχοι: Οδυσσέας Ελύτης.
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης.

Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ
και μυρσίνη συ δοξαστική
μη παρακαλώ σας μη
λησμονάτε τη χώρα μου!

Αετόμορφα έχει τα ψηλά βουνά
στα ηφαίστεια κλήματα σειρά
και τα σπίτια πιο λευκά
στου γλαυκού το γειτόνεμα!

Τα πικρά μου χέρια με τον κεραυνό
τα γυρίζω πίσω απ’ τον καιρό
τους παλιούς μου φίλους καλώ
με φοβέρες και μ’ αίματα!

Μπιθικώτσης Γρηγόρης
τραγουδιστής

11/12/1922 - 7/4/2005

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 106α
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Δραπετσώνα (1960)
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης
Στίχοι: Τάσος Λειβαδίτης

Μ’ αίμα χτισμένο, κάθε πέτρα και καημός
κάθε καρφί του πίκρα και λυγμός
Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ απ’ τη δουλειά
εγώ και εκείνη όνειρα, φιλιά
Το `δερνε αγέρας κι η βροχή
μα ήταν λιμάνι κι αγκαλιά και γλυκιά απαντο-
χή
Αχ, το σπιτάκι μας, κι αυτό είχε ψυχή.

Πάρ’ το στεφάνι μας, πάρ’ το γεράνι μας
στη Δραπετσώνα πια δεν έχουμε ζωή
Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου
εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί

Ένα κρεβάτι και μια κούνια στη γωνιά
στην τρύπια στέγη του άστρα και πουλιά
Κάθε του πόρτα ιδρώτας κι αναστεναγμός
κάθε παράθυρό του κι ουρανός

Κι’ όταν ερχόταν η βραδιά
μες στο στενό σοκάκι ξεφαντώναν τα παιδιά
Αχ, το σπιτάκι μας, κι αυτό είχε καρδιά

Πάρ’ το στεφάνι μας, πάρ’ το γεράνι μας
στη Δραπετσώνα πια δεν έχουμε ζωή
Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου
εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί
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Ο «Αρχάγγελος της Κρήτης» 
Το σχολείο του ήταν μάλλον αγγαρεία, ενώ  ήδη είχε δείξει την κλίση του στη μουσική.
Μια μέρα βλέπει έναν συγγενή του να παίζει λύρα κι από τότε του καρφώνεται η ιδέα να μάθει 
αυτό το όργανο. Θα μείνει γνωστός ως ο λυράρης από τα Ανώγεια.
Το Νοέμβριο του 1958 ηχογραφεί τον πρώτο του δίσκο με την εταιρία «Odeon» υπό τον τίτλο 
«Μια μαυροφόρα που περνά», παίρνοντας ως αμοιβή 150 δραχμές.
Μέσα στην καρδιά της δικτατορίας, η φωνή του Ξυλούρη, είτε λέει τα τραγούδια του Μαρκό-
πουλου, είτε παραδοσιακά τραγούδια της Κρήτης, γίνεται σημαία αντίστασης... «Πότε θα κάνει 
ξαστεριά», «Αγρίμια κι αγριμάκια μου». 
Μέσα από τις αναφορές και τα τραγούδια του βρίσκει τρόπο έκφρασης το τεταμένο πολιτι-
κό κλίμα, που οδηγεί στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Κι εκεί ο Ξυλούρης είναι μπροστάρης. 
Τραγουδά κι εμψυχώνει τους φοιτητές, μένει μαζί τους, μοιράζεται το πρόχειρο φαγητό τους. Οι 
συναυλίες, οι δίσκοι του, οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές του απαγορεύονται.  
Είναι ίσως ο μόνος ερμηνευτής που ενώ ξεκίνησε την πορεία του και αναδείχτηκε ως πρωταγω-
νιστής στο χώρο του καθαρά παραδοσιακού τραγουδιού, κατάφερε να περάσει σε λόγιες συ-
νεργασίες και έντεχνες διαδρομές που έτυχαν καθολικής αναγνώρισης και αποδοχής. 

Ξυλούρης Νίκος
τραγουδιστής

7/6/1936 – 8/2/1980

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 125 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Διεύρυνε το ενδια-
φέρον του κόσμου 
για το Κρητικό 
τραγούδι.
Το 1969 τραγου-
δά την περίφημη 
Ανυφαντού που 
η απήχησή της 
«σπάει» τα στενά 
όρια της παραδο-
σιακής δισκογρα-
φίας. 
Το Πάσχα του 1974 

βγαίνει η Συλλογή με παλαιότερα και καινούρ-
για τραγούδια του Ξαρχάκου. Εδώ περιλαμβά-
νονται τα υπέροχα: Πως να σωπάσω (στίχοι Κ. 
Κινδύνη), Αυτόν τον κόσμο τον καλό (στίχοι Β. 
Ανδρεόπουλου), Γειά σου χαρά σου Βενετιά, 
Παλικάρι στα Σφακιά (στίχοι Ν. Γκάτσου) και 
Ήτανε μιά φορά (στίχοι Κ. Φέρρη, το τραγούδι 
ακουγόταν στην τηλεοπτική σειρά Έμποροι 
των Εθνών). 
Στο Καπνισμένο Τσουκάλι του Χρήστου Λεο-
ντή σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου είναι συγκλονιστι-
κός όταν τραγουδά: Αυτά τα κόκκινα σημάδια 
στους τοίχους, μπορεί να ’ναι κι από αίμα. Όλο 
το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα... 
Το 1976, σε συνεργασία με τον Χριστόδουλο 
Χάλαρη κυκλοφορεί σε πολυτελή έκδοση  ο 
Ερωτόκριτος, μία περιήγηση σε όλες τις μελω-
δικές καταγραφές του έργου του Βιτσέντζου 
Κορνάρου. 

«Για μένα ήταν η πιο αντιπροσωπευτική ελλη-
νική φωνή. Η φωνή του χαρακτήριζε τη φυλή 
μας. Θα περάσουν πολλές γενιές για να ξανα-
βγεί μια τέτοια φωνή». ( Γιώργος Χατζηνάσιος).
«Για μένα άνοιγε το στόμα του και τραγουδού-
σε η Ελλάδα». ( Μίμης Πλέσσας).

Αυτά τα κόκκινα σημάδια (1975)
Μουσική: Χρήστος Λεοντής
Στίχοι:Γιάννης Ρίτσος
Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους, μπο-
ρεί να `ναι κι από αίμα. 
Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα, 
μπορεί να `ναι κι απ’ το λιόγερμα, που χτυπάει 
στον απέναντι τοίχο. 

Κάθε δείλι τα πράγματα κοκκινίζουν πριν σβή-
σουν 
και ο θάνατος είναι πιο κοντά. Έξω απ’ τα 
κάγκελα, 
είναι οι φωνές των παιδιών, και το σφύριγμα 
του τρένου. 

Τότε τα κελιά γίνονται πιο στενά 
και πρέπει να σκεφτείς το φως σ’ έναν κάμπο 
με στάχυα, 
και το ψωμί στο τραπέζι των φτωχών 
και τις μητέρες να χαμογελάνε στα παράθυρα, 
για να βρεις λίγο χώρο να απλώσεις τα πόδια 
σου. 

Κείνες τις ώρες, σφίγγεις το χέρι του συντρό-
φου σου, 
γίνεται μια σιωπή γεμάτη δέντρα, 
το τσιγάρο κομμένο στη μέση, γυρίζει από 
στόμα σε στόμα, 
όπως ένα φανάρι που ψάχνει το δάσος, βρί-
σκουμε τη φλέβα 
που φτάνει στην καρδιά της άνοιξης, χαμογε-
λάμε.

Πότε θα κάμει ξαστεριά (παραδοσιακό).

Πότε θα κάμει ξαστεριά, 
πότε θα φλεβαρίσει, 

να πάρω το ντουφέκι μου, 
την έμορφη πατρόνα, 

να κατεβώ στον Ομαλό, 
στη στράτα του Μουσούρου, 

να κάμω μάνες δίχως γιους, 
γυναίκες δίχως άντρες, 

να κάμω και μωρά παιδιά, 
να κλαιν’ δίχως μανάδες, 

να κλαιν’ τη νύχτα για νερό, 
και την αυγή για γάλα, 

και τ’ αποδιαφωτίσματα
τη δόλια τους τη μάνα...
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Σπούδασε σκηνοθεσία και παράλληλα με το τραγούδι ασχολήθηκε με τη συγγραφή και τις 
εκδόσεις.
Η συνεργασία του με το Νίκο Ξυδάκη στα «Δήθεν» (1978) είναι που θα τον καθιερώσει ως έναν 
από τους σημαντικότερους Έλληνες μουσικούς της γενιάς του, με επιτυχίες όπως «Αχ Ελλά-
δα», «Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια», « Πότε Βούδας, πότε Κούδας», « Το κοτλέ παντελονάκι», 
« Τίποτα δεν πάει χαμένο». 
Χαρακτηρίστηκε σαν ο καλύτερος στιχουργός της εικοσαετίας.
Τα τραγούδια του γίνονται γνωστά κι αγαπητά στο Ισραήλ, την Τουρκία, Τη Σερβία, στις Χώ-
ρες όπου υπάρχουν Έλληνες, ακόμα και στην Ιαπωνία.

Ρασούλης Μανώλης
Στιχουργός - Τραγουδιστής

 28/9/1945- 5/3/2011

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 112
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Όλα σε θυμίζουν.
Στίχοι: Μανώλης Ρασούλης
Μουσική: Μάνος Λοϊζος

Όλα σε θυμίζουν, 
απλά κι αγαπημένα, 
πράγματα δικά σου, καθημερινά
σαν να περιμένουν κι αυτά μαζί μ’ εμένα
νά ’ρθεις κι ας χαράξει για στερνή φορά.

Όλη μας η αγάπη την κάμαρα γεμίζει
σαν ένα τραγούδι που λέγαμε κι οι δυο, 
πρόσωπα και λόγια και τ’ όνειρο που τρίζει, 
σαν θα ξημερώσει τι θα ’ν’ αληθινό.

Όλα σε θυμίζουν, 
απλά κι αγαπημένα, 
πράγματα δικά σου, καθημερινά.

Όλα σε θυμίζουν, 
κι οι πιο καλοί μας φίλοι.
Άλλος στην ταβέρνα, άλλος σινεμά.
Μόνη μου διαβάζω το γράμμα που ’χες στεί-
λει
πριν να φιληθούμε πρώτη μας φορά.

Όλη μας η αγάπη την κάμαρα γεμίζει
σαν ένα τραγούδι που λέγαμε κι οι δυο, 
πρόσωπα και λόγια και τ’ όνειρο που τρίζει, 
σαν θα ξημερώσει τι θα ’ν’ αληθινό.

Όλα σε θυμίζουν, 
απλά κι αγαπημένα, 
πράγματα δικά σου, καθημερινά.

Πότε Βούδας, πότε Κούδας
 Μουσική: Βαγιόπουλος Πέτρος.
Στίχοι: Ρασούλης Μανώλης.

Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς κι 
Ιούδας
Έχω καταλάβει ήδη της ζωής μου το παιχνίδι
Έχω καταλάβει ήδη της ζωής μου το παιχνίδι
Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς κι 
Ιούδας
 
Όλο ίδια και τα ίδια, του μυαλού σου ροκανί-
δια
Άλλο ο ανοιχτομάτης κι άλλο ο αυγουλομά-
της
Άλλο ο ανοιχτομάτης κι άλλο ο αυγουλομά-
της
Όλο ίδια και τα ίδια, του μυαλού σου ροκανί-
δια
 
Στο ’πα μια και στο ’πα δύο, στο ’πα χίλιες 
δέκα δύο
βρε δεν είναι εδώ το Σούλι, εδώ είναι του 
Ρασούλη
βρε δεν είναι εδώ το Σούλι, εδώ είναι του 
Ρασούλη
Στο ’πα μια και στο ’πα δύο, στο ’πα χίλιες 
δέκα δύο
 
Πότε Βούδας, πότε Κούδας...
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Γνήσια λαϊκή φωνή.
Έγινε «πρώτο όνομα»  με το τραγούδι Ιστορία μου, αμαρτία μου.
Από το μαγαζί που τραγουδούσε  πέρασαν ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της επο-
χής, όπως ο τότε αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Σπύρος Άγκνιου, ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ο Αντονι 
Κουίν και η Μελίνα Μερκούρη, για να απολαύσουν τα σουξέ της Ρίτας: Παράνομή μου αγά-
πη, Κάθε ηλιοβασίλεμα, Αν κάνω άτακτη ζωή.

Πιστός θαυμαστής της ήταν βέβαια και ο Ανδρέας Παπανδρέου, που ήθελε πάντα να του 
τραγουδά και να χορεύει το «Αυτός ο άνθρωπος, αυτός».

Σακελλαρίου Ρίτα
τραγουδίστρια

22/11/1934 - 6/8/1999

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 123
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Αν κάνω άτακτη ζωή (1972).
Στίχοι: .Κώστας Ψυχογιός.
Μουσική: Γιώργος Μανισαλής

Αν κάνω άτακτη ζωή
δε θα σε βάλω για κριτή, 
γιατί δεν έχεις
το δικαίωμα αυτό.

Ήμουν στην άκρη του γκρεμού
μα συ ξενύχταγες αλλού
όταν ζητούσα
κάποιο χέρι να πιαστώ.

Αν κάνω άτακτη ζωή, 
δικός μου είναι λογαριασμός.
Πάψε να με κατηγορείς, 
για ‘μένα άξιος κριτής
είναι μονάχα ο Θεός.

Αν κάνω άτακτη ζωή, 
δικός μου είναι λογαριασμός.

Πέρασε βλέπεις ο καιρός
που ’σουν ο άντρας ο σκληρός
και με ξεχνούσες
πότε εδώ και πότε εκεί.

Έκανα πέτρα την καρδιά 
μα όπου βρεθώ
κτίζω φωλιά
κι αυτό το λες
πως είναι άτακτη ζωή.

Αν κάνω άτακτη ζωή, 
δικός μου είναι λογαριασμός.
Πάψε να με κατηγορείς, 
για ‘μένα άξιος κριτής
είναι μονάχα ο Θεός.

Αν κάνω άτακτη ζωή, 
δικός μου είναι λογαριασμός.

Ιστορία μου (1973).
Στίχοι: Κώστας Ψυχογιός.
Μουσική: Γιώργος Μανισαλής

Είναι γλυκό το πιοτό της αμαρτίας
ποιος είναι αυτός που δε λαχτάρησε να πιει
αυτή την γλύκα της κλεμμένης ευτυχίας
λίγο πολύ όλοι την έχουμε γευτεί

Ιστορία μου αμαρτία μου
λάθος μου μεγάλο
είσαι αρρώστια μου
μες στα στήθια μου
και πώς να σε βγάλω

Παρακαλώ πότε να έρχεται το βράδυ
πότε να έρθει εκείνη η ώρα η γνωστή
που θα φανείς όπως ο κλέφτης στο σκοτάδι
κι από την λαχτάρα η καρδιά μου θα σφιχτεί

Ιστορία μου αμαρτία μου
λάθος μου μεγάλο
είσαι αρρώστια μου
μες στα στήθη μου
και πώς να σε βγάλω.
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Το πλήρες όνομα του είναι Μιχάλης Σουγιουλτζόγλου.
Για τον μουσικοσυνθέτη Σογιούλ  ο Αλέκος Σακελλάριος είχε πει: «ακόμη και την Αγία Γραφή 
να του δώσεις, τη μελοποιεί»!
 
Το όνομά του είχε συνδεθεί με τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες του Μεσοπολέμου αλλά 
και το πατριωτικό άσμα «Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά».
Δικές του ήταν άλλωστε αξέχαστες ελληνικές επιτυχίες, όπως «Ασ’ τα τα μαλλάκια σου», «Ας 
ερχόσουν για λίγο», «Κάτι με τραβάει κοντά σου», «Ο μήνας έχει εννιά», «Παιδιά, της Ελλά-
δος, παιδιά» αλλά και «Αρχισαν τα όργανα», «Το τραμ το τελευταίο», «Μια ζωή την έχουμε», 
«Ο μήνας έχει εννιά», «Αλα, άνοιξε και άλλη μπουκάλα».
 Συνολικά 750 τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας φέρουν την υπογραφή του.
 Έγραψε τις συνθέσεις τουλάχιστον πενήντα θεατρικών επιθεωρήσεων.

Σουγιούλ Μιχάλης
Συνθέτης

1/8/1906 - 16/10/1958

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 106β
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Οι συνεργασίες του με τη Σοφία Βέμπο, τη 
Δανάη Στρατηγοπούλου, τον Νίκο Γούναρη, 
τη Μάγια Μελάγια, την Καίτη Μπελίντα άφη-
σαν εποχή.

Άσ’ τα τα μαλλάκια σου.
Στίχοι: Αλέκος Σακελλάριος και Χρήστος 
γιαννακόπουλος
Μουσική: Μιχάλης Σογιούλ.

Άσ’ τα τα μαλλάκια σου ανακατωμένα
άσ’ τα ν’ ανεμίζουνε στην τρελή νοτιά
Τώρα που τα νιάτα σου είν’ ολανθισμένα
Άσ’ τα τα μαλλάκια σου ανακατωμένα

Τη γαλάζια θάλασσα κοίτα την πλατιά
κι άστα ν’ ανεμίζουνε στην τρελή νοτιά
Άσ’ τα τα μαλλάκια σου ανακατωμένα
άσ’ τα ν’ ανεμίζουνε στην τρελή νοτιά

Ήρθε τώρα η άνοιξη, θα `ρθει καλοκαίρι
κι ύστερα φθινόπωρο θα `ρθει σκυθρωπό
Στον τρελό τον ώμο σου σ’ άπλωνα το χέρι
Ήρθε τώρα η άνοιξη, θα `ρθει καλοκαίρι

Θα σου πουν χίλιες φορές χίλια σ’ αγαπώ
κι ύστερα φθινόπωρο θα `ρθει σκυθρωπό
Άσ’ τα τα μαλλάκια σου ανακατωμένα
άσ’ τα ν’ ανεμίζουνε στην τρελή νοτιά

Θα `ρθει αλίμονο καιρός, άκου με και μένα
που δε θα `χεις κόκκινα χείλη σαν φωτιά
Θα `χεις τότε τα μαλλιά καλοχτενισμένα
Θα `ρθει αλίμονο καιρός, άκου με και μένα

Που θα σβήσει η λάμψη αυτή που `χεις στη 
ματιά
και δε θα `χεις κόκκινα χείλη σαν φωτιά
Άσ’ τα τα μαλλάκια σου ανακατωμένα
άσ’ τα ν’ ανεμίζουνε στην τρελή νοτιά.

Ας ερχόσουν για λίγο.
Στίχοι: Μίμης Τραϊφόρος.
Μουσική: Μιχάλης Σογιούλ.
Πού να `σαι αλήθεια το βράδυ αυτό
που είμαι μόνος, μα τόσο μόνος
και που μαζί μου παίζουν κρυφτό
πότε η θλίψη και πότε ο πόνος

Πού να `σαι αλήθεια το βράδυ αυτό
που με χτυπάει τ’ άγριο τ’ αγέρι
να `ρθεις και μ’ ένα φιλί καυτό
να με γεμίσεις με καλοκαίρι

Ας ερχόσουν για λίγο
μοναχά για ένα βράδυ
να γεμίσεις με φως
το φριχτό μου σκοτάδι
και στα δυο σου τα χέρια
να με σφίξεις ζεστά
ας ερχόσουν για λίγο
κι ας χανόσουν μετά

Πού να `σαι, να `ρθεις το βράδυ αυτό
σ’ αυτούς τους δρόμους που σ’ αγαπούνε
το ντουετάκι τους το γνωστό
τα βήματά μας να ξαναπούνε

Πού να `σαι να `ρθεις το βράδυ αυτό
που `γινε φύλλο ξερό η ελπίδα
να `ρθεις κοντά μου να φυλαχτώ
από του πόνου την καταιγίδα

Ας ερχόσουν για λίγο
μοναχά για ένα βράδυ
να γεμίσεις με φως
το φριχτό μου σκοτάδι
και στα δυο σου τα χέρια
να με σφίξεις ζεστά
ας ερχόσουν για λίγο
κι ας χανόσουν μετά.
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Δημοφιλής  μουσικοσυνθέτης.
Αφορμή να ασχοληθεί με το τραγούδι ήταν μία συναυλία στη Λεμεσό το 1967 με τον Μίκη Θε-
οδωράκη, τη Μαρία Φαραντούρη, τον Δημήτρη Μητροπάνο, τον Γιάννη Πουλόπουλο και την 
Ελένη Ροδά. Τότε ήταν 13 ετών και «συγκλονίστηκε», όπως είχε δηλώσει.
Σταθμός στην καριέρα του υπήρξε η συνεργασία του με τον Γιάννη Ρίτσο στον δίσκο «Πικρα-
μένη μου γενιά» (1981).
Σημαντική δουλειά του θεωρείται  η μελοποίηση εκκλησιαστικών ποιημάτων με τον τίτλο 
«Θεομήτωρ Μαρία» (1996). Για το έργο αυτό, ο κορυφαίος Έλληνας συνθέτης, Μίκης Θεοδω-
ράκης, έγραψε: «ο Μάριος Τόκας, πάντα στηριγμένος στις ρίζες της ελληνικής μας παράδο-
σης, δημιούργησε και δημιουργεί έργα γνήσια ελληνικά. Οι μελωδίες του έχουν κάτι από τον 
ουρανό, τη θάλασσα, τον ίδιο τον βράχο του Άθω».
Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Τόκα ήταν  το «Σ’ αναζητώ στη Σαλονίκη» σε στίχους 
Φίλιππου Γράψα, με τον Δημήτρη Μητροπάνο, από το δίσκο «Η εθνική μας μοναξιά» το 1992. 

Τόκας Μάριος
Μουσικοσυνθέτης

8/6/1954 - 27/4/2008

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 111
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Ο επόμενος δίσκος του «Σαν τρελό φορτηγό» 
με τον Γιάννη Πάριο γνώρισε τεράστια επι-
τυχία, για να ακολουθήσει ένας ακόμη δί-
σκος, «Η εθνική μας μοναξιά», με ερμηνευτή 
τον Δημήτρη Μητροπάνο.

Συνεργάστηκε με σημαντικούς τραγουδιστές, 
όπως ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μανώλης Μη-
τσιάς, η Γλυκερία, η Μαρινέλλα, η Δήμητρα 
Γαλάνη, ο Πασχάλης Τερζής, ο Λάκης Χαλ-
κιάς, ο Θέμης Αδαμαντίδης, η Κατερίνα Κού-
κα.

Δε κλαίω γι’ αυτά που μούχεις πάρει (1981).
Στίχοι:Γιάννης Ρίτσος
 Μουσική: Μάριος Τόκας.

Σε βρήκα για μια νύχτα μόνη
και πότε θα σε ξαναβρώ
η θύμησή σου με σταυρώνει
σ’ ένα κατάφωτο σταυρό
η θύμησή σου με σταυρώνει
σ’ ένα κατάφωτο σταυρό

Δεν κλαίω για αυτά που μου `χεις πάρει
για αυτά που μου `χεις αρνηθεί
μου `χεις χαρίσει ένα φεγγάρι
γαλάζιο, ανείπωτο, βαθύ.
Δεν κλαίω για αυτά που μου `χεις πάρει.

Στη τρυφερή σου την παλάμη
κουρνιάζουν τα χρυσά πουλιά
ποιαν αμαρτία να `χω κάνει
και μου χουν λείψει τα φιλιά
ποιαν αμαρτία να `χω κάνει
και μου χουν λείψει τα φιλιά

Δεν κλαίω για αυτά που μου `χεις πάρει
για αυτά που μου `χεις αρνηθεί
μου `χεις χαρίσει ένα φεγγάρι
γαλάζιο, ανείπωτο, βαθύ.
Δεν κλαίω για αυτά που μου `χεις πάρει.

Σαναζητώ στη Σαλονίκη (1992).
Μουσική: Μάριος Τόκας.
Στίχοι: Φίλιππος Γράψας.
Αφού με έσπειρε μια μοίρα αυτοκρατόρισσα
μήτρα με γέννησε αρχαία Μακεδόνισσα
μ’ άδεια φαρέτρα πολεμάω το χειμώνα
από το κάστρο στην καρδιά του Πλαταμώνα

Αφού με φέρνει μονοπάτι φαναριώτικο
ένα σοκάκι με κρατάει σαλονικιώτικο
έλα ένα βράδυ την υπόσχεση να πάρεις
πριν να τη σβήσει με σφουγγάρι ο Βαρδάρης

Σ’ αναζητώ
Σ’ αναζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα
λείπει το βλέμμα σου απ’ της αυγής τα χρώ-
ματα
σ’ αναζητώ
σ’ αναζητώ μ’ ένα βιολί κι ένα φεγγάρι
λείπει το όνειρο εσύ και το δοξάρι

Αφού μεθάω μ’ ένα κρασί αγιονορείτικο
και μ’ ένα ντέρτι σεκλετίζομαι πολίτικο
βρες το μαχαίρι που στα δύο μας χωρίζει
κι έλα εδώ στων στεναγμών το μετερίζι

Αφού στον Όλυμπο οι Θεοί τ’ αποφασίσανε
δώσαν στο κρύο τα κλειδιά κι αυτοκτονήσανε
μόνη ξυπνά μόνη κοιμάται τώρα η μέρα
με μηχανάκι με κομπιούτερ και φλογέρα

Σ’ αναζητώ
Σ’ αναζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα
λείπει το βλέμμα σου απ’ της αυγής τα χρώ-
ματα
σ’ αναζητώ
σ’ αναζητώ μ’ ένα βιολί κι ένα φεγγάρι
λείπει το όνειρο εσύ και το δοξάρι.
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Συνθέτης, στιχουργός, δεξιοτέχνης του μπουζουκιού και τραγουδιστής, ο Βασίλης Τσιτσάνης 
υπήρξε μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του ρεμπέτικου και της λαϊκής μουσικής.
Τραγούδια του, όπως «Να γιατί γυρνώ» και «Γι’ αυτά τα μαύρα μάτια σου», ερμήνευσαν 
ο Στράτος Παγιουμτζής ο Στελλάκης Περπινιάδης και ο Μάρκος Βαμβακάρης.
Ο Τσιτσάνης ήταν ο πρωτοπόρος του λεγόμενου «αρχοντορεμπέτικου» μουσικού είδους, που 
αποτελεί τον πρόδρομο του λαϊκού τραγουδιού.
Ως το 1955 φέρνει στο προσκήνιο νέες φωνές που δένονται μαζί του, όπως η Μαρίκα Νίνου, 
η Σωτηρία Μπέλλου και ο Πρόδρομος Τσαουσάκης. Ακόμα, ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Γρηγό-
ρης Μπιθικώτσης, ο Πάνος Γαβαλάς, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, η Καίτη Γκρέυ, η Πόλυ Πά-
νου, η Χαρούλα Λαμπράκη, ο Σταμάτης Κόκοτας κ.ά.
Το ντουέτο Τσιτσάνης- Νίνου γνώρισε τεράστια επιτυχία. Ο Τσιτσάνης άρχισε να ηχογραφεί 
τα καινούργια τραγούδια του με τη φωνή της και η μία επιτυχία να διαδέχεται την άλλη. Λίγο 
προτού φύγει η Νίνου για την Αμερική για θεραπεία κατά του καρκίνου, της έδωσε να πει το 

Τσιτσάνης Βασίλης
Τραγουδιστής - Συνθέτης

18/1/1915 - 18/1/1984

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 16
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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«Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα/ ας καθαρίσουμε 
μια ώρα αρχύτερα». Η Νίνου έπιασε αμέσως 
το νόημα του τραγουδιού. Είχε έρθει η ώρα 
του χωρισμού τους.
Ο Βασίλης Τσιτσάνης θα μπορούσε να ήταν 
ένας λαϊκός μυθιστοριογράφος.
Πέθανε την ημέρα των γενεθλίων του σε ηλι-
κία 69 ετών.
Τη « συννεφιασμένη Κυριακή» τη γράφει την 
περίοδο της κατοχής, αλλά θα την ηχογραφή-
σει μετά τον πόλεμο.
Το 1980, με πρωτοβουλία της UNESCO, ηχο-
γραφείται ένας διπλός δίσκος με τίτλο «Χά-
ραμα», όπως λεγόταν το μαγαζί στο οποίο ο 
Τσιτσάνης εμφανιζόταν τα τελευταία 14 χρό-
νια της καριέρας και της ζωής του. 

Ακρογιαλιές Δειλινά (1948).
Στίχοι: Βασίλης Τσιτσάνης
Μουσική: Βασίλης Τσιτσάνης
Βραδιάζει γύρω κι η νύχτα
απλώνει σκοτάδι βαθύ
κορίτσι ξένο σαν ίσκιος
πλανιέται μονάχο στην γη

Χωρίς ντροπή, αναζητεί
τον ήλιο που έχει χαθεί, 
στα σκοτάδια να βρει

Μπορεί να το ‘χουν πλανέψει
ακρογιαλιές δειλινά
και σκλαβωμένη για πάντα
κρατούνε την δόλια καρδιά

Μπορεί ακόμα μπορεί, 
να έχει πια τρελαθεί
και τότε ποιος θα ρωτήσει
να μάθει ποτέ το γιατί.

Κάνε λιγάκι υπομονή.
Στίχοι: Βασίλης Τσιτσάνης
Μουσική: Βασίλης Τσιτσάνης
Μην απελπίζεσαι και δε θ’ αργήσει
κοντά σου θα `ρθει μια χαραυγή
καινούργια αγάπη να σου ζητήσει
κάνε λιγάκι υπομονή

Διώξε τα σύννεφα απ’ την καρδιά σου
και μες στο κλάμα μην ξαγρυπνάς
τι κι αν δε βρίσκεται στην αγκαλιά σου
θα `ρθει μια μέρα μην το ξεχνάς

Γλυκοχαράματα θα σε ξυπνήσει
και ο έρωτας σας θ’ αναστηθεί
καινούργια αγάπη θα ξαν’ αρχίσει
κάνε λιγάκι υπομονή.

Συννεφιασμένη Κυριακή.
Στίχοι: Βασίλης Τσιτσάνης και Αλέκος Γκούβε-
ρης
Μουσική:  Βασίλης Τσιτσάνης.

Συννεφιασμένη Κυριακή, 
μοιάζεις με την καρδιά μου
που έχει πάντα συννεφιά, 
Χριστέ και Παναγιά μου.

Όταν σε βλέπω βροχερή, 
στιγμή δεν ησυχάζω.
μαύρη μου κάνεις τη ζωή, 
και βαριαναστενάζω.

Είσαι μια μέρα σαν κι αυτή, 
που ‘χασα την χαρά μου.
συννεφιασμένη Κυριακή, 
ματώνεις την καρδιά μου.



Ζ. Ωραίες Κοιμωμένες
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Ρεαλισμός και ευαισθησία σε μια αδιάσπαστη ενότητα. 
Οι ωραίες κοιμωμένες  του Α’ Κοιμητηρίου  είναι  ήπιες παραφράσεις ευρωπαϊκών προτύπων. 
Δεν απεικονίζεται ο θάνατος τόσο ρεαλιστικά, όσο συναισθηματικά. Τη θέση των φτερωτών 
αγγέλων έχει πάρει πια η γυναικεία μορφή που απεικονίζεται με όλη της την ομορφιά. 

Ωραία κοιμωμένη του  Ι. Βιτσάρη 
τάφος Μαρίας Δεληγιάννη

 1883

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 108 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Η απεικόνιση του γυμνού φτερωτού νέου συμβολίζει τη ζωή που σβήνει . Το μοτίβο αυτό το 
έφεραν γερμανόφωνοι γλύπτες, το 1835, που ήρθαν και αυτοί για να ενισχύσουν  την εικόνα 
του Όθωνα. 
Πλέον οι γλύπτες μπορούσαν με την αγγελική μορφή να ωραιοποιήσουν το θάνατο και το 
μοτίβο του φτερωτού αγγέλου είχε μεγάλη εξάπλωση στην Ελλάδα. 
Για τους αστούς του 19ου αιώνα η γυναίκα ήταν στολίδι του σπιτιού και έτσι απεικονίζεται και 
ως «Ωραία Κοιμωμένη». 

Ωραία κοιμωμένη του Δημητριάδη
τάφος Φινόπουλου

1901

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 109 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Η θέση της, κολλημένη στον τοίχο, κάνει ακό-
μα πιο αποπνικτικό το βαρύ συναίσθημα. 

Ωραία κοιμωμένη του  Μπονάνου 
τάφος Σταμπολτζή (Στέλλα)

1917

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 130 
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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Η  «Κοιμωμένη του Χαλεπά» παραμένει ένα από τα σημαντικότερα γλυπτά που βρίσκονται στο 
πρώτο νεκροταφείου.
Οι γονείς της Σοφίας Αφεντάκη παραγγέλνουν το 1877 στον Γ. Χαλεπά μια γλυπτική σύνθεση 
για το μνήμα της κόρης τους, η οποία πέθανε σε ηλικία δεκαοχτώ χρόνων από φυματίωση. 
Η αρχή του πρόωρου τέλους του Χαλεπά ήταν όταν ονειρεύτηκε το «Άγαλμα της Κοιμωμέ-
νης». Τότε διαπίστωσε ότι είχε κάνει κατά τον ίδιο ένα φοβερό λάθος. Τα πόδια της κοπέλας 
στο άγαλμα είναι ελαφρώς λυγισμένα. Εάν, όμως αυτά τεντωθούν, τότε προεξέχουν από το 
κρεβάτι της.
 Πιο πριν η μητέρα Αφεντάκη σχολίασε τη δημιουργία του Χαλεπά, σχετικά με το σχήμα του 
προσώπου του αγάλματος, θεωρώντας ότι δεν ταυτίζεται με τη νεκρή. Η παρατήρηση αυτή 
εξόργισε τόσο πολύ τον καλλιτέχνη, που έσπασε το κεφάλι του αγάλματος, το οποίο και ξαναέ-
φτιαξε στη συνέχεια.
Η τελειομανία που διέκρινε τον Χαλεπά δεν κατάφερε να τον ηρεμήσει για τα τεχνικά λάθη που 
ένιωθε ότι είχε κάνει στην «Κοιμωμένη». Αυτό το λάθος ήταν που τον ανάγκασε να πραγματο-
ποιήσει  αυτοκτονία για να τερματιστεί η ζωή του.

Ωραία κοιμωμένη του Χαλεπά
τάφος Σοφίας Αφεντάκη

1878

Το μνήμα του βρίσκεται στο νούμερο 33
στο χάρτη του Α΄ κοιμητηρίου Αθηνών.
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ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ– ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΗΓΕΤΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 

 

Βαφειάδης Μάρκος: 

www.parapolitiki.com,  

Γεννηματάς Γεώργιος: 
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http://diaspora-grecque.com, http://thehistoryofgreece.blogspot.gr 

Λαμπράκης Γρηγόριος: 
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https://el.wikipedia.org, www.gnomikologikon.gr 

Εγγονόπουλος Νίκος: 

https://www.sansimera.gr/biographies, http://www.engonopoulos.gr 

Ελύτης Οδυσσέας: 

https://www.sansimera.gr/biographies, 

Καλλιγάς Παύλος: 

https://www.sansimera.gr/biographies, http://www.eens.org: «Η Γενιά του 1880 Παύλος 
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https://www.sansimera.gr/biographies, Ιστορία νεοελληνικής λογοτεχνίας Α’, Β’, Γ’ 
Γυμνασίου: Η ποίηση μέχρι το 1930 
Παναγής Σκουζές: 
Κείμενα Νεοελληνικής λογοτεχνίας, Α’ Λυκείου: Παναγής Σκουζές, 
https://el.wikipedia.org 
Σλήμαν Ερρίκος: 
http://www.mixanitouxronou.gr, http://history-pages.blogspot.gr: Ερρίκος Σλήμαν 
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http://tsirkas.ekebi.gr, Άρθρο: Ελευθεροτυπία, Βιβλιοθήκη, Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 
2000, τεύχος 132 Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, http://archive.cretalive.gr, 
http://www.tovima.gr/culture/article 
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Χριστοδούλου Δημήτριος: 
http://www.enet.gr, http://www.diathens.gr: Το αρχείο του Δημήτρη Χριστοδούλου 

 
 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

 
Βλαχοπούλου Ρένα: 
https://www.sansimera.gr/biographies, http://www.mykerkyra.gr, 
Βολανάκης Μίνως: 
https://el.wikipedia.org, Ίδρυμα Φίλων Μίνου Βολανάκη 
Βουγιουκλάκη Αλίκη: 
https://www.sansimera.gr/biographies, https://el.wikipedia.org 
Γκιωνάκης Γιάννης: 
https://www.sansimera.gr/biographies, https://www.retrodb.gr 
Καλουτά Άννα: 
http://vlahopoulou.blogspot.gr, https://el.wikipedia.org 

Καρέζη Τζένη: 
https://www.sansimera.gr/biographies, http://www.protothema.gr 
Κατράκης Μάνος: 
http://www.biblionet.gr: Μάνος Κατράκης, https://www.sansimera.gr/biographies, 
http://www.cinehellas.com 
Κουν Κάρολος: 
https://www.sansimera.gr/biographies, http://www.theatro-technis.gr/: Θέατρο Τέχνης 

Κάρολου Κουν, https://el.wikipedia.org 
Κωνσταντάρας Λάμπρος: 
www.sansimera.gr/biographies,http://www.mixanitouxronou.gr, 
https://el.wikipedia.org 
Λαμπέτη Έλλη: 
https://www.sansimera.gr/biographies, https://logomnimon.wordpress.com: Έλλη 
Λαμπέτη, http://ellinikoskinimatografos.gr 
Λαμπροπούλου Καίτη: 
https://el.wikipedia.org 
Λιγδάνης Τάσος: 
http://www.ekebi.gr, 
Λογοθετίδης Βασίλης: 
https://www.sansimera.gr/biographies, 
https://logomnimon.wordpress.com/βασίλης-λογοθετίδης, 
http://www.mixanitouxronou.gr 
Μακρής Ορέστης: 
https://www.sansimera.gr/biographies,  
Νέζερ Χριστόφορος: 
https://www.sansimera.gr/biographies,  
Ντασέν Ζίλ: 
https://www.sansimera.gr/biographies,  
Παξινού Κατίνα: 
https://www.sansimera.gr/biographies, http://www.capital.gr: Άρθρο: Κατίνα 
Παξινού: γεννημένη για τη σκηνή 

http://www.enet.gr/
http://www.diathens.gr/
https://www.sansimera.gr/biographies
http://www.mykerkyra.gr/
https://el.wikipedia.org/
https://el.wikipedia.org/
https://www.sansimera.gr/biographies
https://www.retrodb.gr/
http://vlahopoulou.blogspot.gr/
https://el.wikipedia.org/
https://www.sansimera.gr/biographies
http://www.protothema.gr/
http://www.biblionet.gr/
https://www.sansimera.gr/biographies
http://www.cinehellas.com/
https://www.sansimera.gr/biographies
http://www.theatro-technis.gr/
https://el.wikipedia.org/
http://www.sansimera.gr/biographies,http:/www.mixanitouxronou.gr
https://el.wikipedia.org/
https://www.sansimera.gr/biographies
https://logomnimon.wordpress.com/
http://ellinikoskinimatografos.gr/
https://el.wikipedia.org/
http://www.ekebi.gr/
https://www.sansimera.gr/biographies
https://logomnimon.wordpress.com/βασίλης-λογοθετίδης
http://www.mixanitouxronou.gr/
https://www.sansimera.gr/biographies
https://www.sansimera.gr/biographies
https://www.sansimera.gr/biographies
https://www.sansimera.gr/biographies
http://www.capital.gr/
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Παπαμιχαήλ Δημήτρης: 
https://www.sansimera.gr/biographies,http://finosfilm.com, 
https://el.wikipedia.org 
Ρίζος Νίκος: 
http://www.politikanet.gr: Άρθρο του Πάνου Αβραμόπουλου, 
https://www.sansimera.gr/biographies 
Τζανετάκος Αλέξανδρος: 
http://www.capital.gr, http://www.ethnos.gr 
Τσαγανέα Νίτσα: 
https://www.sansimera.gr/biographies, http://www.mixanitouxronou.gr 
Φούντας Γεώργιος: 
http://www.enet.gr: Άρθρο της Ιωάννας Κλεφτογιάννη 
Χατζηαργύρη Ελένη: 
https://el.wikipedia.org 
Χατζηχρήστος Κώστας: 
https://www.sansimera.gr/biographies,  
Χορν Δημήτρης: https://www.sansimera.gr/biographies 
 
 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 
Βέμπω Σοφία: 
https://www.sansimera.gr/biographies, https://el.wikipedia.org 
Διονυσίου Στράτος: 
https://el.wikipedia.org, http://www.mixanitouxronou.gr 
Μητροπάνος Δημήτρης: 
http://www.protothema.gr, https://el.wikipedia.org 
Μητρόπουλος Δημήτριος: 
https://www.sansimera.gr/biographies, http://www.dimitrimitropoulos.gr 
Μπέλλου Σωτηρία: 
https://www.sansimera.gr/biographies, http://www.mixanitouxronou.gr 
Μπιθικώτσης Γρηγόρης: 
https://www.sansimera.gr/biographies, https://el.wikipedia.org 
Ξυλούρης Νίκος: 
https://www.sansimera.gr/biographies,http://www.rizospastis.gr/, 
https://el.wikipedia.org 
Ρασούλης Μανώλης: 
https://el.wikipedia.org, http://www.enet.gr: Άρθρο: 13 Μαρτίου 2011 
Σακελλαρίου Ρίτα: 
https://www.sansimera.gr/biographies 
Σουγιούλ Μιχάλης: 
http://www.tovima.gr/, https://el.wikipedia.org 
Τόκας Μάριος: 
https://www.sansimera.gr/biographies,http://mariostokas.gr, 
https://el.wikipedia.org 
Τσιτσάνης Βασίλης: 
https://www.sansimera.gr/biographies, http://www.tovima.gr: Σκίντσας Γεώργιος: 
Βασίλης Τσιτσάνης: 29 χρόνια από το θάνατό του  

https://www.sansimera.gr/biographies
http://finosfilm.com/
https://el.wikipedia.org/
http://www.politikanet.gr/
https://www.sansimera.gr/biographies
http://www.capital.gr/
http://www.ethnos.gr/
http://www.mixanitouxronou.gr/
http://www.enet.gr/
https://el.wikipedia.org/
https://www.sansimera.gr/biographies
https://www.sansimera.gr/biographies
https://www.sansimera.gr/biographies
https://el.wikipedia.org/
http://www.mixanitouxronou.gr/
https://el.wikipedia.org/
http://www.dimitrimitropoulos.gr/
http://www.mixanitouxronou.gr/
https://el.wikipedia.org/
https://www.sansimera.gr/biographies
http://www.rizospastis.gr/
https://el.wikipedia.org/
http://www.enet.gr/
https://www.sansimera.gr/biographies
http://www.tovima.gr/
https://el.wikipedia.org/
https://el.wikipedia.org/
https://www.sansimera.gr/biographies
http://www.tovima.gr/


10 
 

 
 
 

ΩΡΑΙΕΣ ΚΟΙΜΩΜΕΝΕΣ 
 
Ωραία κοιμωμένη του Ι. Βιτσάρη: 
https://glypto.wordpress.com, http://www.archaiologia.gr: Ηλίας Μυκονιάτης 
Ωραία κοιμωμένη του Δημητριάδη: 
http://www.archaiologia.gr: Ηλίας Μυκονιάτης 
Ωραία κοιμωμένη του Μπονάνου: 
http://www.archaiologia.gr: Ηλίας Μυκονιάτης 
Ωραία κοιμωμένη του Χαλεπά: 
http://www.archaiologia.gr: Ηλίας Μυκονιάτης, 
http://www.tovima.gr: Λυμπεροπούλου Κατερίνα, http://www.mixanitouxronou.gr 

https://glypto.wordpress.com/
http://www.archaiologia.gr/
http://www.tovima.gr/

