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Περικλής
 Η Αθήνα και η δημοκρατία είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένες με το όνομα του Περικλή, ενός μεγάλου 

πολιτικού οραματιστή, μίας ξεχωριστής ιδιοφυΐας, 

του ανθρώπου που άλλαξε για πάντα το πρόσωπο 

αυτής της πόλης και οδήγησε τον ελληνικό πολιτισμό 

σε μία απαράμιλλη ακμή.

 Ο Περικλής του Ξανθίππου ο Χολαργεύς γεννήθηκε 

στην Αρχαία Αθήνα το 495π.Χ. και απεβίωσε στην 

αρχαία Αθήνα το 429π.Χ. Ήταν πολιτικός, ρήτορας 

και στρατηγός του 5ου αιώνα π.Χ., γνωστού και ως 

«Χρυσού Αιώνα» και πιο συγκεκριμένα της περιόδου 

μεταξύ των Περσικών Πολέμων και 

του Πελοποννησιακού Πολέμου.

 Τα έργα του βοήθησαν στην πολιτιστική και 

οικονομική ανάπτυξη της Αθήνας.



Το οικοδομικό 
έργο του 
Περικλή



•Η Κλασική εποχή χάρισε 
στην Αθήνα μια μοναδική 
περίοδο κατά την οποία 
έδρασε ριζικά παγκοσμίως.

•Όχι άδικα, ο Παρθενώνας 
αποτελεί ένα μοναδικό κτίσμα. 
Χτισμένος από Πεντελικό 
μάρμαρο δεσπόζει πάνω στον 
Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως.



Αριστοτέλης
 Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε στα  Αρχαία 

Στάγειρα το 384 π.Χ. και επεβίωσε στην Αρχαία 
Χαλκίδα το 322 π.Χ. Ήταν 

αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος και επιστήμονας . 
Σε ηλικία 17 ετών εισέρχεται στην Ακαδημία του 
Πλάτωνα, στην Αθήνα, όπου παραμένει έως τα 

37 του έτη. Εκεί συνδέεται τόσο με τον ίδιο 
τον Πλάτωνα όσο και με τον Εύδοξο, 

τον Ξενοκράτη και άλλους στοχαστές. Τα έργα 
του αναφέρονται σε πολλές επιστήμες, 

όπως φυσική, βιολογία, ζωολογία, μεταφυσική,
λογική, ηθική, ποίηση, θέατρο, μουσική, ρητορ

ική, πολιτική κ.ά.

 Η σκέψη και οι διδασκαλίες του Αριστοτέλη, 
που συνοπτικά περιγράφονται με τον 

όρο Αριστοτελισμός, επηρέασαν για αιώνες τη 
φιλοσοφική, θεολογική και επιστημονική σκέψη 

έως και τον ύστερο Μεσαίωνα.



Ο Αριστοτέλης 
ήταν ένας από 

τους κορυφαίους 
φιλοσόφους και 
επιστήμονες της 

Κλασσικής 
εποχής



Μέγας 
Αλέξανδρος

 Ο Μέγας Αλέξανδρος γεννήθηκε στην Αρχαία 
Πέλλα τον Ιούλιο του 356 π.Χ. ενώ απεβίωσε 

στη Βαβυλώνα στις 10 Ιουνίου το 323 π.Χ.

 Ήταν Έλληνας βασιλεύς του Βασιλείου της 
Μακεδονίας, αυτοκράτορας της Μακεδονικής 
αυτοκρατορίας (μετά την εκστρατεία του) και 

μέλος της δυναστείας των Αργεαδών. Οι 
κατακτήσεις του αποτέλεσαν τον θεμέλιο λίθο 

της Ελληνιστικής εποχής των βασιλείων 
των Διαδόχων και Επιγόνων του.

 Κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής του 
ήταν η ίδρυση μίας Αλεξάνδρειας στις ευνοϊκές 
κατ’ εκείνον περιοχές που βρισκόταν υπό την 

κατάκτησή του. 



Απεικόνιση του Αλεξάνδρου 
σε νόμισμα του Λυσίμαχου

Ο Γόρδιος Δεσμός



Η Βιβλιοθήκη της 
Αλεξάνδρειας 
(Αίγυπτος)

Ιδρύθηκε στην Ελληνιστική 
εποχή επί 
διακυβέρνησης Πτολεμαίου 
Α’ με την παρότρυνση 
του Δημήτριου Φαληρέα, 
και έγινε το εκδοτικό 
κέντρο του τότε γνωστού 
κόσμου.





Νίκος 
Καζαντζάκης  Ο Νίκος Καζαντζάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της 

Κρήτης, στις 3 Μαρτίου 1883 και απεβίωσε κατά την 
εξορία του στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας στις 26 

Οκτωβρίου του 1957.

 Ήταν Έλληνας συγγραφέας, δημοσιογράφος, 
πολιτικός, μουσικός, ποιητής, και φιλόσοφος, με 
πλούσιο λογοτεχνικό, ποιητικό και μεταφραστικό 

έργο. Αναγνωρίζεται ως ένας από τους 
σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες λογοτέχνες 

και ως ο περισσότερο μεταφρασμένος 
παγκοσμίως. Έγινε ακόμη γνωστότερος μέσω της 

κινηματογραφικής απόδοσης των έργων του Ο 
Χριστός ξανασταυρώνεται, Βίος και Πολιτεία του Αλεξη

Ζορμπά και Ο Τελευταίος Πειρασμός. 

 Ήταν ένας από τους πιο σεβαστούς από το λαό και 
από τους πλέον αναγνωρισμένους στο εξωτερικό, 

συγγραφείς. Από το 1945 έως το 1948, ήταν πρόεδρος 
της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών



Απόφθεγμα από 
το έργο 
‘’Ασκιτική’’ του 
Νίκου 
Καζαντάκη.



Μελίνα 
Μερκούρη

 Η Μαρία Αμαλία "Μελίνα" 
Μερκούρη γεννήθηκε στην Αθήνα στις 18 

Οκτωβρίου του 1920 και απεβίωσε στην Νέα 
Υόρκη στις 6 Μαρτίου του 1994.

 Ήταν Ελληνίδα ηθοποιός 
και πολιτικός με αντιδικτατορική δράση. 

Καταγόταν από φημισμένη οικογένεια 
πολιτικών. Ηθοποιός βραβευμένη με πλήθος 

διεθνών βραβείων και παγκόσμιας ακτινοβολίας 
προσωπικότητα διετέλεσε υπουργός Πολιτισμού 
- η μακροβιότερη στην Ελλάδα - τα έτη 1981-89 

και 1993-94.

 Μία γυναίκα σύμβολο που στιγμάτισε με τα 
λόγια, τις πράξεις και την παρουσία της 

ολόκληρο τον κόσμο. Πάλεψε για την Ελλάδα 
και έζησε με μία και μόνο ανάγκη. Να δει τα 

Μάρμαρα του Παρθενώνα στην πατρίδα τους.



Η ‘’μάχη’’ της Μ. Μερκούρη για τα ελγίνεια μάρμαρα



Αθανάσιος 
Δίακος

 O Αθανάσιος Διάκος γεννήθηκε το 1788 στην Άνω 
Μουσουνίτσα της Φωκίδας (σημερινός Αθανάσιος 

Διάκος) και κατ’ άλλους στη γειτονική Αρτοτίνα, απ’ 
όπου καταγόταν η μητέρα του. Το πραγματικό του 

όνομα ήταν Αθανάσιος Γραμματικός.

 Ήταν από τους πρωτεργάτες του εθνικού ξεσηκωμού 
στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα και ήρωας της μάχης 

της Αλαμάνας.

 ο Αθανάσιος Διάκος βρήκε φρικτό μαρτυρικό θάνατο. 
Οι Τούρκοι τον παλούκωσαν ζωντανό. Μόνο ένα 

παράπονο βγήκε απ’ τα χείλη του, προβλέποντας την 
ανάσταση του Ελληνισμού: «Για δες καιρό που 

διάλεξε ο χάρος να με πάρει, τώρα που ανθίζουν τα 
κλαδιά και βγάζει η γης χορτάρι».



Αυτούσια φράση του Α. Διάκου
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