




ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Ο Ηρόδοτος ήταν 

αρχαίος Έλληνας ιστορικός, περιηγητής, 
και γεωγράφοςτου 5ου αιώνα π.Χ.

Θεωρείται ο θεμελιωτής της επιστήμης 
της ιστορίας. Το μόνο έργο που έχει 
συγγράψει είναι οι Ιστορίαι. Το έργο 

αυτό περιγράφει τους πολέμους 
μεταξύ Ελλήνων και Περσών. Παρόλο 
που κάποιες από τις ιστορίες του ήταν 
ευφάνταστες και άλλες ανακριβείς, ο 

ίδιος αναφέρει πως κατέγραφε μόνο ότι 
του έλεγαν και ήταν συνήθως σωστός 
στις πληροφορίες του. Στο έργο του 
φαίνεται επίσης να ασχολήθηκε με 

τη γεωλογία, τη βοτανική, τη χημεία και 
την ιατρική.



Ο Ηρόδοτος χαρακτηρίστηκε 
για πρώτη φορά από 

τον Κικέρωνα ως Πατέρας 
της Ιστορίας

Το επίκαιρο έργο του «πατέρα 
της Ιστορίας» σε πολυτελείς 

σκληρόδετες εκδόσεις.



ΞΕΝΟΦΩΝ
Ο Ξενοφών ήταν Αθηναίος ιστορικός, 

μισθοφόρος, συγγραφέας 
και σωκρατικός φιλόσοφος. Ήταν γιός 
του Γρύλλου και της Διοδώρας από τον 

αρχαίο δήμο της Ερχίας και έδρασε 
πολιτικά ως ολιγαρχικός. Μετά το 410 
π.Χ. γνωρίστηκε με τον Σωκράτη, και 

μπήκε στον κύκλο των μαθητών του. Η 
ιστορική καταγραφή του Ξενοφώντα 

στην Ανάβαση είναι ένα από τα πρώτα 
γραπτά κείμενα ανάλυσης των 

χαρακτήρων ενός ηγέτη και παράδειγμα 
ανάλυσης τύπου ηγεσίας. Στην 
καταγραφή του περιέγραψε το 

χαρακτήρα του Κύρου, λέγοντας ότι “από 
όλους του Πέρσες που έζησαν μετά τον 

Κύρο το Μέγα, ήταν ο πιο κατάλληλος για 
βασιλιάς.



Η ‘’Ανάβαση’’ του Ξενοφώντα             Ο Ξενοφών είχε πει:



ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
Ο Πλούταρχος ήταν αρχαίος Έλληνας 

ιστορικός, βιογράφος και 
δοκιμιογράφος. Έζησε το μεγαλύτερο 
μέρος της ζωής του στη Χαιρώνεια, 

όπου λέγεται ότι μυήθηκε στα μυστήρια 
του Απόλλωνα. Ήταν πρεσβύτερος των 
ιερέων του Απόλλωνα στο Μαντείο των 
Δελφών, όπου ήταν υπεύθυνος για την 

ερμηνεία των χρησμών της Πυθίας, 
αξίωμα που κράτησε για 29 έτη έως τον 

θάνατό του. Έζησε μια ιδιαίτερα 
δραστήρια κοινωνική και πολιτική ζωή, 
κατά τη διάρκεια της οποία παρήγαγε 

ένα μεγάλο αριθμό κειμένων, που 
επιβίωσαν ως την εποχή μας.

Τα πιο σημαντικά του έργα είναι τα 
"Βίοι Παράλληλοι’’ και "Ηθικά".







ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ιστορικός Αλέξανδρος  Δεσποτόπουλος 
υπηρέτησε ως έφεδρος ανθυπολοχαγός στον 

Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, έλαβε μέρος στην 
Εθνική Αντίσταση και υπήρξε πολίτης με 
μεγάλη κοινωνική συνείδηση. Δίδαξε ως 

καθηγητής πολιτική ιστορία της νεότερης 
Ελλάδας στην Πάντειο Ανωτάτη Σχολή 

Πολιτικών Επιστημών. Κλασικό είναι το έργο 
του "Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας και 
η απελευθέρωσις της Ελλάδος, που αποτελεί 

θησαυρό ιστορικών γνώσεων και πολιτικής 
διορατικότητας. Πολύ σημαντικά είναι όμως 

και τα έργα του "H απόφασις περί της 
Ελληνικής Επαναστάσεως" , "H συμβολή της 
Ελλάδος στην έκβαση των δύο παγκοσμίων 
πολέμων, "H πολεμική προπαρασκευή της 

Ελλάδος, 1923-1940" κ.ά



Έργο του Α. Δεσποτόπουλου Ένας ιδιαίτερος και αμφιλεγόμενος 
αρχιτέκτονας με φανατικούς 

μαθητές και σφοδρούς επικριτές.



ΣΑΡΑΝΤΟΣ 

ΚΑΡΓΑΚΟΣ
Ο Σαράντος Ι. Καργάκος σπούδασε κλασική 

φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Εργάσθηκε επί τριάντα πέντε έτη στα 

μεγαλύτερα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια των 
Αθηνών και στους μεγαλύτερους 

φροντιστηριακούς οργανισμούς, στους 
οποίους πάντα υπήρξε ιδρυτικό μέλος. Επί 
τετραετία (1997-2001) ήταν αρθρογράφος, 

επιφυλλιδογράφος και κριτικός των 
εφημερίδων Ελεύθερος Τύπος και Τύπος της 
Κυριακής. Έγραψε πάνω από εξήντα βιβλία. 
Από αυτά ξεχωρίζουν οι γλωσσικές μελέτες 

"Αλαλία" και "Αλεξία", η ιστορική μελέτη "Από 
το μακεδονικό ζήτημα στην εμπλοκή των 

Σκοπίων", οι συλλογές δοκιμίων 
"Προβληματισμοί: 'Ένας διάλογος με τους 

νέους", το δίτομο ιστορικό έργο "Ιστορία του 
ελληνικού κόσμου και του μείζονος χώρου", η 
ογκώδης μονογραφία "Αλεξανδρούπολη, μια 

νέα πόλη με παλιά ιστορία’’ κ.α.



Ομιλία Σ. Καργάκου Έργο του Σ. Καργάκου σε 
σκληρόδετες εκδόσεις



ΘΑΝΟΣ 

ΒΕΡΕΜΗΣ
Ο Θάνος Βερέμης σπούδασε πολιτική 

επιστήμη στο Πανεπιστήμιο της 
Βοστόνης και ιστορία στο 

Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Από το 
1987 είναι καθηγητής πολιτικής 
ιστορίας στο Τμήμα Πολιτικής 
Επιστήμης του Πανεπιστημίου 

Αθηνών, ενώ από το 1988 έως το 1994 
υπήρξε διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ και 

έως το 2000 πρόεδρός του. Μερικά 
από τα έργα του είναι: - "Οι επεμβάσεις 
του στρατού στην Ελληνική πολιτική«, 

"Δικτατορία και οικονομία«, 
"Ελληνοτουρκικές σχέσεις", "Greece's 

Balkan Entanglement’’, "The Greek 
Military in Politics from Independence 

to Democracy’’ κ.α.





ΠΗΓΕΣ

https://www.protoporia.gr/suggrafeas-beremhs-8anos-m-908999
https://www.philenews.com/koinonia/anthropoi/article/415930/thanos-beremis-den-xero-an-einai-tora-i-kalyteri-stigi-ga-lysi
https://www.voria.gr/article/o-despotopoulos-ke-o-mithos-tou-mpaouchaous
https://www.destora.com/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%86%C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%82
https://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=850
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