
SCHOOL-ECO-ΜΥΜΘΓΚΟΤΥΡΑ 
ΣΤ’2 τάξθ 6ου ΟΛΟΘΜΕΟΥ ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ ΦΛΩΛΝΑΣ «ΛΩΝ ΔΑΓΟΥΜΘΣ» 

 
ΜΑΚΘΤΛΚΟ ΔΛΑΔΛΚΤΥΑΚΟ ΡΕΛΟΔΛΚΟ ΤΘΣ Στ’2 ΤΑΞΘΣ  

ΤΟΥ 6ου ΟΛΟΘΜΕΟΥ ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ ΦΛΩΛΝΑΣ «ΛΩΝ ΔΑΓΟΥΜΘΣ» 
Επετειακό Τεφχοσ 3ο, ΜΑΤΛΟΣ 2021 

6ο Ολοιμερο Δθμοτικό Σχολείο Φλϊρινασ «Μων Δραγοφμθσ» 
Αριςτοτζλουσ 1, Φλϊρινα 53100, Τθλζφωνο: 23850 22480, Επικοινωνία: mousiou.olga@gmail.com 
E-mail: mail@peir-florin.flo.sch.gr, Πλγα Μοφςιου Μυλωνά, δαςκάλα τθσ τάξθσ Στ’2 
 

Μακθτζσ ΣΤ’2 υπεφκυνοι ζκδοςθσ - Συντάκτεσ 
Ραναγιϊτα Κεοφάνουσ, Γεωργία Καραςτεργίου, Αλζξανδροσ Κοφταβοσ, Βαςίλθσ Κωνςταντινίδθσ, Γιϊργοσ Λαηαρίδθσ, αφαιλ Μάινοσ, 
Αλζξανδροσ Μαρίνθσ, Νικόλαοσ Μοκίκασ, Ζλενα Μοφλελθ, Δθμιτρθσ  Μπαςοφρθσ, Ηωι Μπόγλθ, Γιϊργοσ Νικολαΐδθσ, Σταφροσ Νοτίδθσ, 
Κωνςταντίνοσ Άγγελοσ Ντρίηα, Στζφανοσ Ουλιάρθσ, Άγγελοσ Ραπαγιάννθσ, Ζλενα Ραπαδοποφλου, Γιϊργοσ Ρεςιρίδθσ, Μαρία Ρουγαρίδου, Άννα 
Ρροδρομίδου, Χρυςοβαλάντθσ Σαμπαλισ, Λωακείμ Σαρακίνθσ. 
 

  

ΕΡΕΤΕΛΑΚΟ ΤΕΥΧΟΣ  

 
 

mailto:mousiou.olga@gmail.com
mailto:mail@peir-florin.flo.sch.gr


SCHOOL-ECO-ΜΥΜΘΓΚΟΤΥΡΑ 
ΣΤ’2 τάξθ 6ου ΟΛΟΘΜΕΟΥ ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ ΦΛΩΛΝΑΣ «ΛΩΝ ΔΑΓΟΥΜΘΣ» 

 
 

Το παιδί πολεμεί 
 

Μικρό παιδί, 
και κρατεί, 
μεγάλο ςπακί. 
«Κα πολεμιςει». 
 
«Ράμε μαηί!» 
«κα βοθκιςει;», 
ρωτεί, 
κι απαντεί, «πολφ». 
 
«Ράμε μαηί!», 
φωνάηει, 
και λζνε μαηί , 
«μπράβο» ςτο παιδί! 

 

Βαςίλθσ Κωνςταντινίδθσ 
 

 

 

 

 

  

          1821 
Και τι να πει ποτζ κανείσ  
Ελλάδα μου για εςζνα,  
200 χρόνια πζραςαν  
από το εικοςιζνα.  
 
Και περθφάνια γζμιςεσ  
Ζλλθνεσ κι Ελλθνίδεσ,  
με τουσ δικοφσ ςου ιρωεσ,  
αλλά και θρωίδεσ. 
 
Ονόματα που ζμειναν  
ςτθν ιςτορία γραμμζνα,  
και ςτισ καρδιζσ μασ πάντοτε  
αιϊνια χαραγμζνα. 
  

Γεωργία Καραςτεργίου   
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25θ Μαρτίου 1821 
 
Ω! ιρωεσ τθσ 25θσ Μαρτίου 
Ρου μασ ςϊςατε ευχαριςτοφμε 
Και ςασ ευγνωμονοφμε! 
Ευχαριςτοφμε! 
 
Ρολεμιςατε για μασ, 
Σκοτωκικατε για μασ 
Και δεν απολαφςατε τθ ηωι ςασ 
Για μασ! 
 
Ευχαριςτοφμε αιϊνια 
Και ευγνωμονοφμε!  
Μασ ςϊςατε! 
Ευχαριςτοφμε! 
 

Βαςίλθσ Κωνςταντινίδθσ 

 

 
   

 

 Ευχαριςτϊ ιρωα 
 
Χαίρε ιρωα του 1821 
και ςε ευχαριςτϊ 
που κυςίαςεσ τθ ηωι ςου 
για εμζνα και για όλουσ τουσ Ζλλθνεσ. 
 
Ακόμα και μετά από διακόςια χρόνια 
είςαι ςτθν καρδιά μου 
και με κάνεισ να χαμογελϊ  
από περθφάνια! 
 

Σταφροσ Νοτίδθσ  
 

Louis Dupre, Ο Νικολάκθσ Μθτρόπουλοσ 
υψϊνει τθν ελλθνικι ςθμαία ςτο φροφριο 
των Σαλϊνων 

200 χρόνια ελευκερίασ 
 
Με χαρά και με τραγοφδι 
όλοι χαίρονται, γιατί  
θ Ελλαδίτςα μασ  
κατάφερε να λευκερωκεί. 
 
Θ ςθμαία μασ κυματίηει 
μπλε και άςπρο το πανί  
κει που τα φτερά τθσ ελευκερίασ, 
κα ανοίξουν ςτθν ςτιγμι. 
 

Ζλενα Μοφλελθ  
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Άρι Σζφερ, Ρολεμιςτισ φυγαδεφει αμάχουσ 

 Ιρωεσ του ’21 
 
Στθ μάχθ πολεμοφςατε 
Δε λογαριάςατε ςπακί 
Μπικατε μεσ ςτθ μάχθ. 
 
Γενναίοι είςαςτε πολφ 
Για αυτό και ςασ καυμάηουν 
Είςτε πολλοί 
Κι αξιοκαφμαςτοι. 
 
«Μπράβο» ςασ λζνε όλοι 
Και ςασ χειροκροτοφν. 
Σασ ςεβόμαςτε πολφ 
«μπράβο, μπράβο!» 
 
Μα ελευκερϊςατε 
Μπράβο! Μπράβο! 
 

Βαςίλθσ Κωνςταντινίδθσ 

   
 

 

ΘΜΟΥΝ ΚΛ ΕΓΩ ΕΚΕΛ… ΤΟ 1821 – Διθγιματα  

 
 

Ζνα μικρό ναυτόπουλο κυμάται… 
Μετά τθν καταςτροφι τθσ Χίου ςτισ 30 Μαρτίου 1822, οι Ζλλθνεσ κελιςαμε να πάρουμε εκδίκθςθ, 
χτυπϊντασ τον τουρκικό ςτόλο. Για το ςκοπό αυτό ςχθματίςτθκε μια μεγάλθ αρμάδα από 64 πλοία ςτα 
Ψαρά ςτα τζλθ Απριλίου και ψάχναμε τθν ευκαιρία να δράςουμε. 
Πμωσ, ζπρεπε να επιτεκοφμε μια ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι και επιλζξαμε τθν ϊρα που ζκαναν οι Τοφρκοι τθν 
μεγάλθ γιορτι τουσ, το αμαηάνι, που ξεκινοφςε ςτισ 10 Μαΐου. 
Μικρό ναυτόπουλο ιμουν τότε, όταν οι Ψαριανοί πιραν απόφαςθ να χτυπιςουν τον τουρκικό ςτόλο με 
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πυρπολικά, επειδι κατζφκαςαν πλθροφορίεσ ότι ο αιγυπτιακόσ ςτόλοσ βριςκόταν ςτθν Κριτθ. 
Ζτςι τθν 1θ Λουνίου δφο πυρπολικά, ζνα Ψαριανό με κυβερνιτθ τον Κωνςταντίνο Κανάρθ και ζνα Υδραιίκο 
με κυβερνιτθ τον Ανδρζα Ριπίνο ξεκίνθςαν προσ αναηιτθςθ του τουρκικοφ ςτόλου. Εγϊ βριςκόμουν ςτο 
πυρπολικό του Κ. Κανάρθ. 
Είχαμε επιλζξει τθ νφχτα τθσ 6θσ προσ 7θσ Λουνίου 1822. Ιταν μια νφχτα χωρίσ φεγγάρι και ζτςι οι Τοφρκοι 
δεν μποροφςαν να μασ δοφνε με ευκολία. Οι αξιωματικοί τουσ γιόρταηαν το τζλοσ του αμαηανιοφ ςτο 
κατάςτρωμα. Φαίνονταν ανζμελοι και δεν υποψιάηονταν τίποτα. 
Ο Ριπίνοσ δεν κατόρκωςε να πλθςιάςει. Ο Κανάρθσ όμωσ μπόρεςε να κολλιςει ςτθ δεξιά πλευρά τθσ 
τουρκικισ ναυαρχίδασ και να ανάψει τα βαρζλια με το μπαροφτι. 
 Σχεδόν αμζςωσ το ξφλινο ςκαρί του μεγαλοπρεποφσ πλοίου λαμπάδιαςε και άρχιςε να καίγεται ςαν 
πυροτζχνθμα. Μζςα ςτον ενκουςιαςμό μασ όλοι ξεςπάςαμε ςε πανθγυριςμοφσ φωνάηοντασ: «Κανάρθσ! 
Κανάρθσ!». Οι 2000 Τοφρκοι που βρίςκονταν πάνω ςτθν ναυαρχίδα χάκθκαν ςχεδόν όλοι. 
Οι 32 άνδρεσ που ιμαςταν ςτα δφο πυρπολικά εκμεταλλευτικαμε τθ ςφγχυςθ που επικρατοφςε μετά τθν 
ανατίναξθ και μπορζςαμε να φτάςουμε ςτα ελλθνικά πλοία που μασ περίμεναν ςτα ανοιχτά. Θ επιςτροφι 
μασ ςτα Ψαρά ιταν κριαμβευτικι και μαηί με τον κόςμο πιγαμε ςτθν εκκλθςία του Αγίου Νικολάου για να 
ευχαριςτιςουμε τον Κεό για τθν ςωτθρία μασ. 
 

Γιϊργοσ Νικολαΐδθσ 

 

  
Συντροφιά με τον Κανάρθ 

 
«Σιμερα  ο αζρασ είναι ευνοϊκόσ» είπε ο Κωνςταντίνοσ Κανάρθσ. Ξαφνικά πετάγεται πάνω. Μία τουρκικι 
φρεγάτα φαίνεται ςτον ορίηοντα. Χωρίσ λοιπόν να χάςει χρόνο αρχίηει και δίνει εντολζσ ϊςτε μζχρι το 
βράδυ να είμαςτε ζτοιμοι να τθν πυρπολιςουμε. Εγϊ ιμουν υπεφκυνθ να δω για τυχόν βλάβεσ ςτο 
καράβι, άλλοι ιταν υπεφκυνοι για τα πυρομαχικά και κάποιοι άλλοι ζπρεπε να κατευκφνουν το καράβι 
προσ τον ςτόχο μασ.  
Ζτςι και ζγινε, ενϊ οι Τοφρκοι γλεντοφςαν εμείσ πλθςιάςαμε κοντά τουσ. Πταν ο Κωνςταντίνοσ Κανάρθσ 
βρικε τθν κατάλλθλθ ςτιγμι χωρίσ να χάςει χρόνο άρπαξε βόλια που είχανε μπαροφτι μζςα, πιδθξε πάνω 
ςτθν φρεγάτα τα άφθςε, τα άναψε και τζλοσ ξανά γφριςε ςτο καράβι μασ για να μθν ςκοτωκεί και εκείνοσ. 
Οι υπόλοιποι ιμαςταν ςε επιφυλακι παρακολουκϊντασ ταυτόχρονα το ςκθνικό. Μόλισ ο Κανάρθσ 
ανζβθκε πάνω αρχίςαμε να τραβάμε κουπί γριγορα και μακριά από τθν περιοχι. Μζςα ςε λίγα 
δευτερόλεπτα ακοφςαμε ζνα μεγάλο ΜΡΑΜ!!!!  «Τα καταφζραμε!»  φωνάξαμε όλοι μαηί βλζποντασ τθν 
φρεγάτα να γίνεται παρανάλωμα τθσ φωτιάσ μπροςτά ςτα μάτια μασ.  
 

Ζλενα Μοφλελθ 
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Ζνασ μικρόσ πολεμιςτισ του 1821 

Είμαι ζνασ μικρόσ πολεμιςτισ του 1821 και κα ςασ διθγθκϊ τθν άλωςθ τθσ Τριπολιτςάσ, γιατί κι εγϊ ιμουν 
εκεί και βοθκοφςα. Ο Αρχθγόσ ςε αυτόν τον αγϊνα ιταν ο Αλζξανδροσ Υψθλάντθσ και υπιρχαν και 
τζςςερα κεντρικά ςτρατόπεδα. Για καλι μου τφχθ ιμουν ςε αυτό που ικελα πιο πολφ, μαηί με τον Γζρο 
του Μοριά ι αλλιϊσ Κεόδωρο Κολοκοτρϊνθ. Καταρχάσ, θ πρϊτθ μάχθ ιταν ςτο Βαλτζτςι, όπου νικιςαμε 
και ιρκαμε ακόμα πιο κοντά ςτθν Τριπολιτςά.  
Μετά από αυτό, κάναμε ζνα ςχζδιο το οποίο ιταν να πάνε  κάποιεσ ελλθνικζσ δυνάμεισ ςτα Μζγαρα, ζτςι 
ϊςτε να μθν καταφζρουν να δοκοφν τρόφιμα και πολεμοφόδια ςτουσ Τοφρκουσ που βρίςκονταν ςτθν 
Τριπολιτςά. 
Ζτςι αρχίηει θ άλωςθ, όμωσ εγϊ, που ιμουν μικρόσ δίςταηα λίγο και φοβόμουν, γιατί ςκεφτόμουν ότι 
μπορεί να τραυματιςτϊ άςχθμα ι ακόμθ και να ςκοτωκϊ. Εκείνθ τθν ςτιγμι ιρκε ο Κεόδωροσ 
Κολοκοτρϊνθσ από πίςω μου και μου ψικφριςε ςτο αυτί μου «μθν διςτάηεισ, κα τα καταφζρουμε». Τότε 
πιρα κάρροσ και πιγα να βοθκιςω. Εγϊ ςτισ μάχεσ, επειδι ιμουν μικρόσ, δεν πολεμοφςα, απλϊσ ζφερνα 
πολεμοφόδια  και τρόφιμα  ςτο πολεμιςτζσ.  
Μετά ζμακα ότι μπικαμε ςτθν πόλθ και χτυπιςαμε τουσ Τοφρκουσ και όλοι οχυρωκικανε ςτα ςπίτια 
τουσ. Στθ ςυνζχεια, κλείςτθκαν ςτον κεντρικό πφργο, Μεγάλθ Τάπια, όπου μετά από τρεισ θμζρεσ 
παραδόκθκαν λόγο ζλλειψθσ νεροφ. Εγϊ και οι ςυμπολεμιςτζσ μου χαρικαμε πάρα πολφ που είδαμε ξανά 
να κυματίηει ςθμαία ελλθνικι ςτθν Τριπολιτςά. Τα ςυναιςκιματα μου ιταν ςτθ αρχι φόβοσ, μετά  ελπίδα 
και τζλοσ μεγάλθ χαρά για τθ ΝΛΚΘ μασ!!!                             

Γιϊργοσ Ρεςιρίδθσ 
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Σκζψεισ και ςυναιςκιματα για το 1821 - Άρκρα 

 
Σε λίγεσ μζρεσ γιορτάηουμε  ζνα από τα πιο ςθμαντικά γεγονότα τθσ ζνδοξθσ ιςτορίασ μασ, τθν επζτειο τθσ 
Επανάςταςθσ τθσ 25θσ Μαρτίου του 1821. Ρριν από 200  χρόνια και μετά από 400 χρόνια ςκλαβιάσ  οι 
Ζλλθνεσ δεν άντεξαν άλλο και ζτςι αποφάςιςαν να επαναςτατιςουν.   Αρχικά ςτθν Ρελοπόννθςο, μετά 
ςτα νθςιά του Αιγαίου, ζπειτα ςτθν Στερεά Ελλάδα, ςτθ Μακεδονία και  ςε πολλζσ άλλεσ περιοχζσ  που 
κατοικοφςαν Ζλλθνεσ. 
 
Οι Ζλλθνεσ πολεμοφςαν εννιά  χρόνια  για να απελευκερωκοφν και να ιδρφςουν  κράτοσ εκνικό, 
φιλελεφκερο και δθμοκρατικό, ζνα κράτοσ με ςεβαςμό προσ τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, τα οποία 
καταπατοφνταν. Άλλωςτε από τον πρϊτο χρόνο τθσ Επανάςταςθσ ςυγκρότθςαν τοπικά ςυμβοφλια και 
εκνοςυνελεφςεισ ςτισ οποίεσ διακιρυξαν τθ βοφλθςθ τουσ για ζνα ανεξάρτθτο και δθμοκρατικό κράτοσ. Οι 
Οκωμανοί ζδειξαν τεράςτια βαρβαρότθτα   και θ κτθνωδία τουσ φαίνεται ςε πολλά ιςτορικά γεγονότα. Το 
Μεςολόγγι είναι ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα κακϊσ οι άνκρωποι που ηοφςαν εκεί μζςα 
πολιορκικθκαν ςκλθρά αλλά ποτζ δεν παραδόκθκαν. Το θρωικό αυτό γεγονόσ ενζπνευςε τον εκνικό μασ 
ποιθτι και ζγραψε το γνωςτό ποίθμα του, τουσ «Ελεφκερουσ πολιορκθμζνουσ». 
 
‘Ζνα άλλο γεγονόσ που  με ςυγκινεί πραγματικά είναι ο ερχομόσ των Φιλελλινων. Άφθςαν τισ χϊρεσ τουσ 
και ιρκαν ςτθν Ελλάδα για να πολεμιςουν για ζναν ξζνο τόπο. Από αυτό μποροφμε να καταλάβουμε πόςο 
μεγαλειϊδθσ ιταν το γεγονόσ τθσ επανάςταςθσ. Βοικθςαν ζμπρακτα τουσ Ζλλθνεσ εμπνευςμζνοι από τισ 
αρχζσ τθσ ελευκερίασ και τθσ δικαιοςφνθσ. Ραρακινικθκαν και από τθ λατρεία τουσ για το αρχαίο 
ελλθνικό πνεφμα το οποίο αναβίωςε ςτα χρόνια τθσ επανάςταςθσ μια και οι ςφγχρονοι Ζλλθνεσ 
προβάλλονται ωσ απόγονοι των αρχαίων Ελλινων.  Στθ  μάχθ του Ρζτα οι περιςςότεροι ςκοτϊκθκαν. 
 
Θ Ελλθνικι επανάςταςθ ιταν ζνα δφςκολο εγχείρθμα με μεγάλεσ μεταπτϊςεισ, πολλζσ νίκεσ ςτα πρϊτα 
χρόνια αλλά και ιττεσ ςτθ ςυνζχεια. Γράφει χαρακτθριςτικά ο Κολοκοτρϊνθσ ςτα Απομνθμονεφματα του: 
«Ο κόςμοσ μασ ζλεγε τρελοφσ… αν δεν ιμαςτε τρελοί δεν κα εκάμναμε τθν επανάςταςθ». Κερδικθκε 
βζβαια χάρθ ςτο πείςμα και ςτθ γενναιότθτα των αγωνιςτϊν, αλλά και ςτθν κρίςιμθ παρζμβαςθ των 
Μεγάλων Δυνάμεων ςτθ Ναυμαχία του Ναυαρίνου το 1827, παρζμβαςθ που οφείλεται ςτο καυμαςμό των 
ξζνων προσ τουσ Ζλλθνεσ. 
 
Στθν εργαςία αυτι παράλειψθ κα αποτελοφςε θ μθ αναφορά ςτουσ πολλοφσ επϊνυμουσ ιρωεσ τθσ 
Ελλθνικισ  Επανάςταςθσ τουσ οποίουσ μνθμονεφουμε ςε κάκε επετειακι εκδιλωςθ και καυμάςουμε 
μζχρι ςιμερα. Ο Κεόδωροσ Κολοκοτρϊνθσ, ο Γεϊργιοσ Καραϊςκάκθσ, ο Ραπαφλζςςασ, ο Μάρκοσ 
Μπότςαρθσ, ο Οδυςςζα Ανδροφτςοσ, ο Κων/νοσ Κανάρθσ, θ Μπουμπουλίνα, θ Μαντϊ Μαυρογζννουσ 
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είναι κάποιοι από τουσ ιρωεσ του Αγϊνα που ζδωςαν τθ ηωι τουσ για να είμαςτε εμείσ ςιμερα 
ελεφκεροι.  
 
Το Ελλθνικό κράτοσ ιδρφκθκε  τελικά το Φεβρουάριο του 1830 με περιοριςμζνα εδάφθ (μόνο τθν 
Ρελοπόννθςο και μζροσ τθσ Στερεάσ Ελλάδασ). Ιταν το πρϊτο εκνικό κράτοσ που δθμιουργικθκε ςτθν 
Ευρϊπθ και επθρζαςε και άλλα Βαλκανικά και Ευρωπαϊκά ζκνθ να διεκδικιςουν τθν ανεξαρτθςία τουσ. 
Ζδωςε το παράδειγμα για το πϊσ πρζπει να ενεργοφν οι άνκρωποι, όταν παραβιάηονται τα δικαιϊματα 
τουσ. Είναι ζνα αξιοςθμείωτο ιςτορικό γεγονόσ, το οποίο άλλαξε τισ ηωζσ μασ και κακόριςε τθν πορεία μασ 
μζχρι και ςιμερα. Αποτελεί  διαχρονικό παράδειγμα, που μασ εμπνζει μζχρι και ςιμερα, υψθλοφ 
αγωνιςτικοφ φρονιματοσ , ςυνεργαςίασ, ομόνοιασ, παιδείασ και ςφμπνοιασ με τισ Μεγάλεσ Δυνάμεισ για 
ζνα αιςιόδοξο και ελπιδοφόρο μζλλον για τθ χϊρα μασ.  
 

Μαρία Ρουγαρίδου 
 

 

 

 
Θ 200θ επζτειοσ από τθν επανάςταςθ του 1821 είναι 
ζνα γεγονόσ με μεγάλθ ςθμαςία διότι 
ςυμπλθρϊνονται 200 χρόνια ελευκερίασ και 
ανεξαρτθςίασ του ελλθνικοφ κράτουσ. Ζνασ μικρόσ 
λαόσ με πολφ λίγο ςτρατό αντιςτάκθκε ςε μία 
τεράςτια αυτοκρατορία για να παραμείνει ζνα 
ελεφκερο κράτοσ. Με ελπίδα και κάρροσ ξεκίνθςαν 
κάτι το ακατόρκωτο και γι’ αυτό ςε όλο τον κόςμο 
αυτι θ επανάςταςθ κζρδιςε το ενδιαφζρον. 
 
Επίςθσ, παίρνουμε και κάποια μθνφματα από τθν 
επανάςταςθ του 1821 τα οποία είναι ότι, δεν πρζπει 
να τα παρατάμε ςτισ δυςκολίεσ, να αγωνιηόμαςτε 
ςκλθρά και αν ακόμα βρεκοφμε ςε κατάςταςθ 
πολζμου να είμαςτε ζτοιμοι να κυςιαςτοφμε για τθν 
ελευκερία τθσ πατρίδασ μασ. Οι Ζλλθνεσ τότε 
πολεμοφςαν με ψυχι και κάρροσ και ακόμα και 

 Το 1821 είναι μια από τισ ςθμαντικότερεσ 
γιορτζσ για τον Ελλθνικό λαό! Φζτοσ, το 2021, 
κλείςαμε 200 χρόνια από τθ μεγάλθ  
Επανάςταςθ. 200 χρόνια ελευκερίασ. Τζτοια 
εποχι οι Ζλλθνεσ αγωνιςτζσ ανζβαιναν ςτα 
βουνά και πολεμοφςαν τον εχκρό για να 
ελευκερϊςουν τθν πατρίδα. Πλοι βοθκοφςαν 
όπωσ μποροφςαν, με κάκε τρόπο, με όλθ τουσ 
τθν καρδιά! Δεν το ζβαηαν κάτω! Ρζτυχαν 
πολλζσ νίκεσ, αλλά ζηθςαν και πολλζσ ιττεσ. Οι 
Ζλλθνεσ δεν είχαν μεγάλο ςτρατό, οφτε πολλά 
πυρομαχικά, αλλά πολεμοφςαν με τθν ψυχι 
τουσ.  
Είμαι περιφανθ που ηω και κατάγομαι από μια 
πατρίδα με τόςο μεγάλθ και ςπουδαία ιςτορία! 
Ευελπιςτϊ να μθ γίνει κάτι παρόμοιο ςτο 
μζλλον για τθν πατρίδα μασ και υπάρχει 
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ςιμερα αν χρειαηόταν κα πολεμοφςαν μόνο με τθν 
δφναμθ τθσ ψυχισ τουσ.   
 
Για να τιμιςουμε φζτοσ αυτοφσ τουσ ιρωεσ κα 
γίνουν διάφορεσ δράςεισ και εκδθλϊςεισ από 
ομάδεσ, φορείσ, οργανιςμοφσ τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ, πανεπιςτθμιακά ιδρφματα, 
πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ. Οι εκδθλϊςεισ αυτϊν 
ςτοχεφουν ςτο να εμπνευςτοφμε από τθν Λςτορία 
και τθν πορεία μασ για να οραματιςτοφμε για τθν 
νζα εποχι που ζρχεται.  
 

Γιϊργοσ Ρεςιρίδθσ  

κίνδυνοσ για τθν πατρίδα μασ. Αλλά αν ςυμβεί, 
όλοι οι Ζλλθνεσ, όπωσ τότε, κα ενωκοφμε ςαν 
μια γροκιά και κα το αντιμετωπίςουμε όλοι 
μαηί! Καυμάηω και τιμϊ τθν πατρίδα μου 
κακϊσ και τουσ ανκρϊπουσ που τθν 
ελευκζρωςαν. Θ καρδιά τθσ Ελλάδασ δεν 
ςκλαβϊκθκε ποτζ, γατί ςτα χζρια τθσ κρατοφςε 
τθν ελπίδα. Μόνο ζδαφοσ κατάφεραν να μασ 
πάρουν οι Τοφρκοι, αλλά κι αυτό πολεμιςαμε 
και τουσ το πιραμε πίςω. Το χϊμα που πατάμε 
είναι ιερό!  
Ηιτω θ Ελλάδα! Ηιτω θ ελευκερία! 

Ζλενα Μοφλελθ 

 

 
Θ Επανάςταςθ του 1821 μου προκαλοφςε πάντα 
κετικά ςυναιςκιματα. Ραρ’ όλα αυτά πιςτεφω πωσ 
ζχει χάςει το νόθμα τθσ πλζον, κακϊσ τθ 
γιορτάηουμε για μία μζρα του χρόνου και μετά τθν 
ξεχνάμε. Κατά τθ γνϊμθ μου κα ζπρεπε να είμαςτε  
χαροφμενοι που ςυνζβθ κάκε μζρα και να κάνουμε 
τουσ ανκρϊπουσ που αγωνίςτθκαν για τθν 
ελευκερία μασ περιφανουσ με τισ πράξεισ και όχι με 
τα λόγια μασ. 
 

Ραναγιϊτα Χρυςοβαλάντου Κεοφάνουσ 

 Θ Επανάςταςθ του 1821 είναι πολφ ςθμαντικι 
για τθν Ελλάδα. Κζλω να πω κιόλασ ςτουσ 
πιςτοφσ ςτρατιϊτεσ που προςτατεφουν τθν 
Ελλάδα από τουσ εχκροφσ,  να ςκζφτονται τουσ 
γενναίουσ τότε ιρωεσ και να παίρνουν δφναμθ 
και να μθν φοβοφνται κανζναν. 
 
200 ΧΟΝΛΑ ΕΛΕΥΚΕΛΑ!     
 

Αλζξανδροσ Κοφταβοσ 
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ΜΘΝΥΜΑΤΑ ΑΡΟ ΤΟΝ ΜΑΚΥΓΛΑΝΝΘ 
Είμαςτε ςτο «εμείσ» 

Κάκε ςτραβό ςε μια κοινωνία μπορεί να ιςιϊςει, 
όταν υπάρχει διάκεςθ για δουλειά. Θ δουλειά αυτι 
πρζπει να γίνεται ομαδικά. Με τθ ςυνεργαςία των 
ανκρϊπων, τθν αλλθλοβοικεια, τθν ομόνοια μεταξφ 
τουσ και τον ςεβαςμό προσ τον ςυνάνκρωπο μπορεί 
να ξεπεράςει κάκε δυςκολία και θ χϊρα να 
προοδεφςει. 
Θ ςυλλογικι και θ ατομικι προςπάκεια εξαρτϊνται 
θ μία από τθν άλλθ. Θ ςυλλογικι προςπάκεια είναι 
θ προςπάκεια πολλϊν ατόμων. Αυτά εργάηονται 
ατομικά και ςτθ ςυνζχεια ςυνδζουν τθν δουλειά 
τουσ με τθ δουλειά των άλλων μελϊν τθσ ομάδασ για 
να πετφχουν τον αρχικό κοινό ςτόχο τουσ. ζτςι θ 
ςυλλογικι προςπάκεια είναι θ ζνωςθ πολλϊν 
ατομικϊν με βάςθ ζναν κοινό ςκοπό.  
Θ ςυλλογικι προςπάκεια ζχει ευεργετικά 
αποτελζςματα. Συγκεκριμζνα, μια ομάδα 
αποτελείται από πολλά άτομα που εργάηονται όλοι 
μαηί για ζναν κοινό ςκοπό. Ρροςφζρει το κάκε 
άτομο ό,τι μπορεί και ζτςι θ προςπάκεια του ενόσ 
ςυμπλθρϊνει του άλλου. Μζςα από τθν ςυνεργαςία, 
τθν αλλθλοβοικεια και τον διάλογο είναι δυνατόν 
τα μζλθ μιασ ομάδασ να ξεπερνοφν όλα τα εμπόδια 
που προκφπτουν και να φτάνουν ςε ζνα επιτυχζσ 
αποτζλεςμα.  

Ζλενα Ραπαδοποφλου 

 

 
 

Οι Ζλλθνεσ αγωνιςτζσ πρζπει να βάλουν ςτθν 
άκρθ τισ προςωπικζσ τουσ φιλοδοξίεσ, τθν 
φιλαργυρία και να προςθλωκοφν ςτο κοινό 
καλό και να αγωνιςτοφν για τον κοινό ςτόχο. Οι 
αγωνιςτζσ μονιάηουν  και καταλαβαίνουν  τθν 
ουςία τθσ ομαδικισ δουλειάσ κι αναλόγωσ ο 
κακζνασ προςφζρει ςφμφωνα με τισ δυνάμεισ 
του. 

Λωακείμ Σαρακίνθσ 

 
ΓΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΜΑΚΥΓΛΑΝΝΘ 

         Χαίρε, Στρατθγζ Μακρυγιάννθ 
         Είμαι ο Στζφανοσ! Ζνα ελλθνόπουλο που ηω ςτθ Φλϊρινα το ζτοσ 2021! 
Σασ ςτζλνω αυτό το γράμμα για να ςασ πω ότι θ Ελλάδα ςε αυτά τα χρόνια που ηοφμε ζχει αναπτυχκεί 
πολφ από το 1821. Ζχει αλλάξει πολφ θ κοινωνία  και θ Ελλάδα ςαν χϊρα. Ριο πολφ από όλα  ζχει 
αναπτυχκεί θ τεχνολογία, γεγονόσ που μασ προςφζρει πολλζσ ανζςεισ ςτθν κακθμερινι μασ ηωι. Οι 
άνκρωποι ςτισ μζρεσ μασ είναι ελεφκεροι μποροφν να εκφράςουν ελεφκερα τθν άποψι τουσ και να 
πιςτεφουν ςε όποια κρθςκεία κζλουν.  
        Το κακό όμωσ είναι ότι  δυςτυχϊσ δεν ζχουν τισ ίδιεσ αξίεσ που είχατε εςείσ παλιά, δε δίνουν ςθμαςία 
ςτα  ικθ, ζκιμα και  παραδόςεισ και πολλζσ φορζσ υποτιμοφν τουσ ςυνανκρϊπουσ τουσ δθμιουργϊντασ 
ζτςι δυςκολίεσ ςτθ μεταξφ τουσ επικοινωνία κάνοντασ δυςκολότερθ τθν ηωι τουσ. Κα ικελα να ςασ πω ότι 
κα προτιμοφςα εμείσ  που ηοφμε αυτι τθν εποχι να είχαμε τισ δικζσ ςασ αξίεσ και να μποροφςαμε να 
λειτουργοφμε όπωσ εςείσ, χωρίσ όμωσ να κζλω να μειϊςω τα κατορκϊματα των ανκρϊπων τθσ ςθμερινισ 
εποχισ τα οποία ζχουνε κάνει τθν ηωι μασ πολφ πιο εφκολθ. «Να είμαςτε ςτο ΕΜΕΛΣ», όπωσ μασ γράψατε 
ςτα Απομνθμονεφματά ςασ. 
        Σασ ευχαριςτϊ που με ακοφςατε και ευχαριςτοφμε για όλα όςα ζχετε προςφζρει ςτθν πατρίδα μασ 
και βοθκιςατε να ηοφμε εμείσ ελεφκεροι. 

 
Στζφανοσ Ουλιάρθσ 
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ΕΛΚΑΣΤΛΚΟ ΛΣΤΟΛΚΟ ΑΦΛΕΩΜΑ 
Ο ΘΩΑΣ ΤΘΣ ΚΑΔΛΑΣ ΜΟΥ 
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Κεόδωροσ Κολοκοτρϊνθσ  

 
Ο αγαπθμζνοσ μου ιρωασ του 1821 είναι ο Κεόδωροσ Κολοκοτρϊνθσ. Ο οπλαρχθγόσ Κεόδωροσ 
Κολοκοτρϊνθσ ιταν παλιόσ κλζφτθσ και αξιωματικόσ βρετανικϊν και γαλλικϊν ςτρατιωτικϊν ςωμάτων ςτα 
Επτάνθςα και θγετικι μορφι τθσ Επανάςταςθ του 1821. Απζκτθςε το προςωνφμιο Γζροσ του Μοριά. Το 
1818 μυικθκε ςτθ Φιλικι Εταιρεία και τον Λανουάριο του 1821 ξαναγφριςε ςτθ Μάνθ όπου άρχιςε να 
προετοιμάηει τθν Επανάςταςθ ςτθν Ρελοπόννθςο. Βρζκθκε ςτθν Καλαμάτα κατά τθν αναίμακτθ κατάλθψθ 
τθσ πόλθσ ςτισ 23 Μαρτίου 1821 υπό τον Ρετρόμπεθ Μαυρομιχάλθ. Τθν επομζνθ κινικθκε προσ τθν 
Μεγαλόπολθ με τον Νικθταρά και τθν 25θ Μαρτίου το πρωί βρίςκονταν ςτον Κάμπο τθσ Καρφταινασ ι τθσ 
Μεγαλόπολθσ. Είχε οριςτεί ςτισ 25 Μαρτίου να βρίςκονται όλοι οι οπλαρχθγοί ςτισ επαρχίεσ τουσ ϊςτε να 
κθρυχκεί θ Επανάςταςθ, όπωσ και ζγινε. 
Ο Κεόδωροσ Κολοκοτρϊνθσ πρωταγωνίςτθςε ςε πολλζσ ςτρατιωτικζσ επιχειριςεισ του Αγϊνα, όπωσ ςτθ 
νίκθ ςτο Βαλτζτςι (13 Μαΐου 1821), ςτθν άλωςθ τθσ Τριπολιτςάσ (23 Σεπτεμβρίου 1821), ςτθν καταςτροφι 
τθσ ςτρατιάσ του Δράμαλθ ςτα Δερβενάκια (26 Λουλίου 1822), όπου διζςωςε τον Αγϊνα ςτθν 
Ρελοπόννθςο, με τθν ευφυΐα, τθν τόλμθ και τον ςτρατθγικό του νου. Οι επιτυχίεσ αυτζσ τον ανζδειξαν ςε 
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αρχιςτράτθγο τθσ Ρελοποννιςου.  
 Τον καυμάηω γιατί ιταν θγζτθσ, τολμθρόσ, πολφ ζξυπνοσ με ςτρατθγικό νου. Με εμπνζει γιατί μζςα από 
τουσ αγϊνεσ του μασ δίδακςε  ότι όταν ζχεισ πίςτθ, ςχζδιο, τόλμθ και εξυπνάδα μπορείσ να νικιςεισ 
αντιπάλουσ που φαίνονται ανίκθτοι! Αυτό πρζπει να το εφαρμόηουμε και ςτουσ αγϊνεσ που δίνουμε. 

 
Χρυςοβαλάντθσ – Ραντελισ Σαμπαλισ  

 
Κωνςταντίνοσ  Κανάρθσ  
 
Ο αγαπθμζνοσ μου ιρωασ τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ του 1821 είναι ο Κωνςταντίνοσ Κανάρθσ. 
Καταγόταν από τα Ψαρά. Ο Κανάρθσ ιταν ζνασ από τουσ καλφτερουσ και γενναιότερουσ μπουρλοτιζρθδεσ. 
Θ τζχνθ του μπουρλότου ιταν δφςκολθ. Ζπρεπε ο μπουρλοτιζρθσ να κολλιςει τθν βάρκα του ςτο εχκρικό 
πλοίο, χωρίσ φυςικά να τον καταλάβει ο ςτόλοσ του πλοίου, θ οποία ιταν γεμάτθ με εκρθκτικά, τα 
λεγόμενα μπουρλότα, να ανάψει τα εκρθκτικά και να φφγει μακριά όςο πιο γριγορα μποροφςε. Θ δουλειά 
αυτι μποροφςε να γίνει πολφ επικίνδυνθ, κακϊσ  ςυχνά ςθκϊνονταν παλίρροια.  
Ζνα από τα πιο γνωςτά επιτεφγματά του  είναι  ανατίναξθ τουρκικισ ναυαρχίδασ από τον ίδιο τον Λοφνιο 
του 1822. Από το 1824 μζχρι και το 1825 οι επιχειριςεισ των ελλθνικϊν πυρπολικϊν ςυνεχίηονται. Μετά 
τθν Απελευκζρωςθ ο Κανάρθσ διορίςτθκε αρχθγόσ του ςτόλου των πυρπολικϊν. Αργότερα ζγινε ναφαρχοσ 
και τζλοσ πρωκυπουργόσ. Τον καυμάηω τόςο γιατί αυτόσ και θ ομάδα του κατάφεραν να προκαλζςουν 
τρόμο ςτον τουρκικό ςτόλο. Με εμπνζει θ υπομονι, θ επιμονι και θ γενναιότθτά του. 
 

Μαρία Ρουγαρίδου 
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Μάρκοσ Μπότςαρθσ  
Ζνασ από τουσ αγαπθμζνουσ μου ιρωεσ του 1821 
είναι ο Μάρκοσ Μπότςαρθσ. Ο Μπότςαρθσ ξεχϊριςε 
για τθν δράςθ του ςτο Μεςολόγγι, όπου τον ζςτειλε 
θ ελλθνικι επαναςτατικι κυβζρνθςθ. Ιρκε ςε 
επαφι με τον Ομζρ Βρυϊνθ για τθν 
διαπραγμάτευςθ και τθν παράδοςθ τθσ πόλθσ. Στθ 
ςυνζχεια, ο Μπότςαρθσ αιφνιδίαςε τουσ Τοφρκουσ 
με μια επίκεςθ ςτο Κεφαλόβρυςο, όπου και 
ςκοτϊκθκε. Οι Ζλλθνεσ πιραν εκδίκθςθ 
ςκοτϊνοντασ πολλοφσ Τοφρκουσ και παίρνοντασ 
πολλά λάφυρα. 
Ο Μπότςαρθσ λοιπόν βοικθςε ςτθν Ελλθνικι 
Επανάςταςθ δίνοντασ το παράδειγμα αφοςίωςθσ 
και πίςτθσ ςτθν πατρίδα και τθν ελευκερία. Είναι για 
εμζνα πρόςωπο που καυμάηω γιατί πολζμθςε με 
τόλμθ και αποφαςιςτικότθτα εναντίον των εχκρϊν 
μασ και κυςιάςτθκε για το καλό τθσ πατρίδασ. Με 
τθν άρνθςι του να μθν μετζχει ςτθν διαμάχθ των 
Ελλινων οπλαρχθγϊν για τθν αρχθγία ζδειξε πωσ 
μόνο όταν το ζκνοσ είναι ενωμζνο μπορεί να 
καταφζρει πολλά.  
Ο εγωιςμόσ, το ςυμφζρων και οι φιλοδοξίεσ του 
κακενόσ δεν πρζπει να κυριαρχοφν μπροςτά ςε 
κινδφνουσ που απειλοφν τθν πατρίδα. Θ 
αυταπάρνθςθ και θ ομόνοια του ζκνουσ μποροφν να 
οδθγιςουν ςτθν ελευκερία και ςτθν πρόοδο του 
λαοφ. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ ο Μάρκοσ Μπότςαρθσ 
είναι για εμζνα παράδειγμα προσ μίμθςθ!  

Ζλενα Ραπαδοποφλου 

 

Ιταν ζνασ ατίκαςοσ και γενναίοσ καλόγεροσ 
που αναγκάςτθκε το 1816 να καταφφγει ςτθ 
Ηάκυνκο, όπου γνωρίςτθκε με τον 
Κολοκοτρϊνθ. Ο Ρατριάρχθσ, εκτιμϊντασ τθν 
εξυπνάδα του τον χειροτόνθςε Αρχιμανδρίτθ. 
Στθν Ρόλθ μυικθκε ςτθν Φιλικι Εταιρεία και 
ςυναντικθκε με τον Αλζξανδρο Υψθλάντθ.   
Ριρε μζροσ ςτθ μάχθ ςτα Δερβενάκια. Στθν 
αρχι ιταν με το μζροσ του Κολοκοτρϊνθ, αλλά, 
ςτθ ςυνζχεια, ςυντάχκθκε με τουσ 
κυβερνθτικοφσ και ζμπλεξε ςε πολιτικζσ 
ραδιουργίεσ. Δεν άρχιςε να καταλάβει ότι ο 
ερχομόσ του Λμπραιμ ιταν μια μεγάλθ απειλι 
για τθν επανάςταςθ, γι’ αυτό ηιτθςε τθν 
αποφυλάκιςθ του Κολοκοτρϊνθ και άλλων 
οπλαρχθγϊν αλλά πιρε αρνθτικι απάντθςθ.  
Αποφάςιςε να αντιμετωπίςει μόνοσ του τον 
Λμπραιμ και ταμπουρϊκθκε ςτο Μανιάκι. Οι 
πιο ςθμαντικοί οπλαρχθγοί που τον 
ακολοφκθςαν ιταν ο Κεφάλασ και ο παπά–
Γιϊργθσ. Ραρόλο που διαφαινόταν θ ιττα των 
Ελλινων και παρά τισ προτροπζσ των άλλων 
οπλαρχθγϊν αποφάςιςε να μείνει και να 
πολεμιςει, όπωσ κάποτε ο Λεωνίδασ ςτα ςτενά 
των Κερμοπφλων. Στισ 20 Μάιου του 1825, ο 
Ραπαφλζςςασ άφθςε τθν τελευταία του πνοι 
ςτθ μάχθ. 
 

ΝΛΚΟΣ ΜΟΚΛΚΑΣ 
Ρθγι : «Το Ακάνατο 1821», εκδόςεισ ΣΤΑΤΛΚΘ 
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 Οδυςςζασ Ανδροφτςοσ (1788-1825)  
Θ τραγικι ιςτορία ενόσ μεγάλου ιρωα 

Ιταν ζνασ από τουσ πιο ςπουδαίουσ 
ςτρατιωτικοφσ θγζτεσ τθσ Επανάςταςθσ του 
1821. Υπιρξε μζλοσ τθσ ςωματοφυλακισ του 
Αλι Ραςά ςτα Γιάννενα μζχρι το 1818, όταν 
ζγινε μζλοσ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ. Στισ αρχζσ 
του 1821, ςε ςφςκεψθ που ζγινε με άλλουσ 
οπλαρχθγοφσ ςτθν Ελλάδα, ο Ανδροφτςοσ πιρε 
τθν απόφαςθ να οργανϊςει τον ξεςθκωμό ςτθν 
ανατολικι Στερεά Ελλάδα. Ζμεινε ςτθν Λςτορία 
για τθ μάχθ ςτο Χάνι τθσ Γραβιάσ, όπου 
οχυρϊκθκε μαηί με 120 αγωνιςτζσ και 
εμπόδιςε τον Ομζρ Βρυϊνθ και τουσ 8 χιλιάδεσ 
Τουρκαλβανοφσ ςτισ 8 Μαΐου του 1821 να 
κατεβοφν, ςτθν Ρελοπόννθςο ςϊηοντασ τθν 
Επανάςταςθ από βζβαιο κίνδυνο. 
 

Οδυςςζασ Ανδροφτςοσ,  
Γιϊργοσ Ραπακωνςταντίνου 

Πταν ορίςτθκε ςτισ αρχζσ του 1822 ςτρατιωτικόσ αρχθγόσ τθσ Ανατολικισ Στερεάσ, κατθγορικθκε για 
δειλία από αντίπαλοφσ του κοτηαμπάςθδεσ, οι οποίοι τον εχκρεφονταν και τον ηιλευαν. Πταν όμωσ ο 
Δράμαλθσ άρχιηε τθν επιχείρθςθ κακόδου ςτθν Ρελοπόννθςο, αυτοί που τον κατθγοροφςαν τον 
παρακάλεςαν να πολεμιςει. Τότε αυτόσ, μαηί με τον Γκοφρα,  κατζςτρεψαν τον ςτρατό του Μπαχράν 
Ραςά ςτθ μάχθ τον Βαςιλικϊν τον Αφγουςτο του 1822. 
Τουσ κοτηαμπάςθδεσ τουσ ενοχλοφςαν οι δθμοκρατικζσ ιδζεσ του Ανδροφτςου που ιταν γνωςτζσ και πζρα 
από τθν Ελλάδα. Ζτςι τον φυλάκιςαν ςτον Ενετικό πφργο ςτθν Ακρόπολθ. Στισ πζντε Λουνίου 1825, με 
διαταγι του Γκοφρα, του πρϊθν ςυνεργάτθ του, τον δολοφόνθςαν ςτο κελί του και είπαν ότι αυτοκτόνθςε. 
Τθν δολοφονία τθν είδε ο Κϊςτασ Καλαντηισ που φφλαγε ςκοπόσ εκείνθ τθ νφχτα και είπε τθν αλικεια ςε 
μεγάλθ θλικία το 1863. Θ τιμι και θ μνιμθ του Οδυςςζα Ανδροφτςου αποκαταςτάκθκαν από το επίςθμο 
Ελλθνικό κράτοσ το 1872.   
Ο Οδυςςζασ Ανδροφτςοσ ζχει ξεχωριςτι κζςθ ςτθ ςκζψθ μου και τον καυμάηω ωσ λαϊκό ιρωα που 
πολζμθςε γενναία τον Τοφρκο κατακτθτι και ζμεινε πιςτόσ ςτισ δθμοκρατικζσ αρχζσ του. Δυςτυχϊσ, οι 
κοτηαμπάςθδεσ πζτυχαν το τραγικό τζλοσ του, αλλά θ Λςτορία τον δικαίωςε.  Το 2019 κυκλοφόρθςε ζνα 
υπζροχο βιβλίο  του Κωμά Κοροβίνθ με τίτλο «Ολίγθ μπζςα ωρζ μπράτιμε! Θ τελευταία ϊρα του Οδυςςζα 
Ανδροφτςου», που περιγράφει τθν τελευταία ϊρα του ιρωα ςτθ φυλακι τθσ Ακρόπολθσ. 

Γιϊργοσ Νικολαΐδθσ 

Οι Μποτςαραίοι 
 

Θ οικογζνεια των Μποτςαραίων αναφζρεται πριν τθν τουρκοκρατία τθσ Θπείρου, και μάλιςτα να ζχει 
ςυμπράξει με τον Γεϊργιο Καςτριϊτθ ι Σκεντζρμπεθ. Σφμφωνα με τον Χριςτόφορο Ρερραιβό, τόποσ 
καταγωγισ των Μποτςαραίων ιταν το χωριό Δράγανθ τθσ Κεςπρωτίασ. Κατά τον εποικιςμό του Σουλίου, 
ςτισ αρχζσ του 17ου αιϊνα εγκαταςτάκθκαν ςτθν κζςθ Λάκκα ι Κακολάκκα, που λζγεται και 
«Ραλιοκατοφντι» (=Ραλιοχϊρι), που μζχρι και ςιμερα καλείται «Λάκκα του Μπότςαρθ», δθλϊνοντασ ότι οι 
Μποτςαραίοι ιταν από τουσ αρχικοφσ οικιςτζσ και κεμελιωτζσ τθσ. 
 

Γιϊργοσ Λαηαρίδθσ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%B2%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1
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Celebrating the 200 years  
of the 1821 Greek Revolution on the 25th of March 2021 

 

The 1821 Revolution: My feelings about the 
1821 Revolution 
 
In 1821 the Greeks organized an important 
Revolution against the Turkish Empire. The 
Revolution started on the 25thof March in 1821, in 
Peloponnisos, in Sterea Ellada, in the Islands and 
after that, all over Greece.   
I think that the 1821 Revolution isimportant. If the 
Greeks didn’t revolt, we would probably not be free 
today. Some of the brave people, who fought for the 
good cause were Theodoros Kolokotronis, Manto 
Maurogenous, Dinitrios Ypsilantis, Antreas Miaoulis, 
Laskarina Mpoumpoulina, Georgios Karaiskakis and 
millions of other people who sacrificed their lives. I 
think that the Greeks fought with their hearts and 
not with their brain. I can understand that from the 
phrase “Freedom or Death”. 
We must remember those difficult years and 
celebrate the remembrance of our liberation by the 
heroes that fought for us. 

Maria Pougaridou 

 The 1821 Revolution  
 
The Greek revolution of Independence against 
the Ottoman Empire started on the 25th of 
March 1821. After four hundred years of 
slavery the Greeks got together for a common 
cause, their freedom. 
I personally feel very proud about the 
revolution because it symbolizes the struggle 
for freedom against the Turks and it also helped 
in the creation of the Modern Greek Nation. 
I also feel very inspired by the Greek fighters 
who were less than the Turks but were able to 
win many battles and finally free their country, 
the country we live today and this is why we 
have to honor the memory of these heroes. 
For this reason, we need to follow their 
example and work hard to build a better future. 
 

Aggelos Papagiannis    

 

The 1821 Revolution  
 
My feelings about the 1821 Revolution are those of 
pride. I’m Greek and my ancestors were heroes 
because they fought against a large force to gain 
their freedom and they succeeded. I also feel grateful 
because they gave their lives so we can be free. 

Chrisovalantis-Pantelis Sampalis 

 The 1821 Revolution  
 
I am happy because we are free. I will always 
thank our heroes because they saved us and 
died for us.               
 

Bill Konstantinidis 
 

 

The 1821 Revolution  
 
On March 25th 1821 we have two great celebrations, 
Virgin Mary’s Annunciation and the Greek’s 
Liberation from the Turks. It’s an important 
celebration because the Greeks were enslaved for 
four hundred years. They managed to free 

 The 1821 Revolution  
 
When I think of the 1821 Revolution, I get 
excited because I think of all the people that 
died so that we can be free and able to learn 
the Greek language. I also feel proud of the 
heroes who fought for us because they had 
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themselves and defeat the Turks with great effort. I 
feel proud to live in this country. I love and respect 
those who fought for us so we can be free. 

Georgia Karastergiou 

courage and I also feel grateful because if it 
wasn’t for them, we would still be enslaved by 
the Turks. 

Anna Prodromidou 

 
Je voudrais que mon pays soit toujours libre! On honore les héros qui se sont battus pour défendre notre 
liberté! Je me sens très fière! La Liberté ou la Mort ! 

Georgina Karastergiou 

 
25 März 1821 
In der heutigen Zeit ist die Nachricht vom 25. März immer noch  auf dem neuesten Stand. Dies motiviert uns 
vereint auch heute noch zum Wohl unseres Landes zu handeln. Wir haben den  Wunsch unseren Vorfahren 
würdig zu sein, um uns  an sie zu erinnern und sie zu ehren. 

Chrysovalantis - Pantelis Sampalis  
 
Vielen Dank, dass wir Dank Ihnen 200 Jahre frei sind. 

Stavros Notidis 
 
Der 25. März ist für Griechenland sehr wichtig. Wir feiern die Revolution von 1821. 200 Jahre Unabhängigkeit. 
Herzlichen Glückwunsch Griechenland!  

Alexandros Koutavos  

 
Die Revolution von 1821  
Ich bin sehr stolz auf mein Land. 200 Jahren Freiheit und Unabhängigkeit sind vergangen. Wir ehren heute 
diese tapferen Menschen, die dafür gekämpft haben, damit wir frei sind. Obwohl wir sehr wenig Armee 
hatten, kämpften diese Helden mit der Kraft ihres Herzens. Und dafür danken wir ihnen und wir werden uns 
für immer an sie erinnern. 

George Pesiridis 

200 Jahre nach der Griechischen Revolution  Griechenland 1821-2021 
Nick Mokikas 
200 Jahre Freiheit 
Vor 200 Jahren haben unsere Vorfahren für unsere Freiheit gekämpft, und deshalb müssen wir sie ehren, wie 
sie es verdienen. 

Maria Pougaridou 
 
200 Jahre von der Griechischen Revolution 
Dieses Jahr feiern wir 200 Jahre von der Griechischen Revolution. Das Motto  war: ‘Freiheit oder Tod’. Ein 
kleines Land mit mutigen  Menschen hat  sich ein freies und unabhängiges Griechenland geträumt. Sie haben 
gegen ein allmächtiges Reich gekämpft, sie haben ihr Leben geopfert  damit wir jetzt frei sein können. Wir 
müssen nie ihr Opfer vergessen und wir sollen die gleiche Vision für Freiheit und Fortschritt haben , nie 
kapitulieren und immer nach einer besseren Zukunft streben.   

George Nikolaidis 
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επορτάη: ΟΛ ΦΛΛΕΛΛΘΝΕΣ 

 

Ο όροσ Φιλζλλθνασ (Αρχαία Ελλθνικι: Φιλζλλθν, ςφνκετθ φίλος + Έλλην) αποτελεί χαρακτθριςμό εκείνων 
που τρζφουν ιδιαίτερθ αγάπθ προσ τουσ Ζλλθνεσ και κάκε τι ελλθνικό που τθν εκδθλϊνει όμωσ δια λόγου 
ι ζργου. Στθ νεοελλθνικι κακιερϊκθκε να λζγεται για ξζνουσ υπθκόουσ που εκδιλωςαν αδελφικά 
αιςκιματα προσ τθν Ελλάδα, κυρίωσ κατά τον Αγϊνα τθσ ανεξαρτθςίασ του 1821. Ωσ ιδεολογικό και 
πολιτικό κίνθμα και ωσ λογοτεχνικό ρεφμα, αυτι θ αγάπθ των ξζνων αλλά και θ δθλοφμενθ εφνοια και 
ενδιαφζρον υπζρ των ελλθνικϊν κζςεων, ιδιαίτερα κατά τθν περίοδο πριν και κατά τθν Ελλθνικι 
Επανάςταςθ του 1821 με θκικι και υλικι ςυμπαράςταςθ, κακιερϊκθκε να λζγεται Φιλελλθνιςμόσ. Οι 
Φιλζλλθνεσ ιταν, κυρίωσ, από τισ χϊρεσ: Βρετανία, Ελβετία, Κάτω Χϊρεσ, Σουθδία, Δανία, Ρολωνία, 
Λταλία, ωςία, Λςπανία, Γερμανία, Βαλκάνια, Αλβανία, ουμανία, Σερβία, Μαυροβοφνιο. Σπουδαίεσ 
προςωπικότθτεσ κοςμοφν το κάδρο των Φιλελλινων, ονόματα και πρόςωπα αγαπθμζνα μζχρι ςιμερα: 
Λόρδοσ Μπάιρον, Βίκτωρ Ουγκϊ, εμπϊ, Σατωμπριάν, Ροφςκιν, Τηάρβισ, Τςόρτσ, Λωάννθσ Γαβριιλ 
Εχνάρδοσ, Σίλερ, Κάρολοσ Φαβιζροσ, Σανταρόηα, Γκόρντον, και πολλοί άλλοι… ςαν αλθκινοί Ζλλθνεσ! 
Ρολλοί από τουσ Φιλζλλθνεσ ζδωςαν τισ περιουςίεσ τουσ ςτον αγϊνα και κάποιοι από αυτοφσ ζδωςαν και 
τθν ίδια τουσ τθ ηωι και ζγιναν ΙΩΕΣ. 

αφαιλ Μάινοσ 

 
 

Λόδροσ Μπάιρον 

 

 
 
ΚΑΟΛΟΣ ΦΑΒΛΕΟΣ 

https://el.wikipedia.org/wiki/�����������_������
https://el.wikipedia.org/wiki/��������_����������_���_1821
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Αφγουςτοσ Λλαρίων Τουρζ  Τόμασ Γκόρντον 

 

 

 

George Jarvis  Σαντόρε Σανταρόηα 

 

 

 
Λωάννθσ-Γαβριιλ Εχνάρδοσ  Φρίντριχ Σίλερ 
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επορτάη – ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ  ΗΩΓΑΦΟΣ 
Ο ηωγράφοσ τθσ ελλθνικισ επανάςταςθσ 

 
Ο Ραναγιϊτθσ Ηωγράφοσ ιταν Ζλλθνασ ηωγράφοσ 
και αγωνιςτισ του 1821 ο οποίοσ αποτελεί κρφλο 
για τθν ελλθνικι τζχνθ χάρθ ςτθ ςυνεργαςία του με 
τον Λωάννθ Μακρυγιάννθ. Ο Μακρυγιάννθσ, όπωσ 
είναι γνωςτό, ιταν αγράμματοσ και ζμακε γράμματα 
ςε μεγάλθ θλικία μόνο και μόνο για να γράψει τα 
Απομνθμονεφματά του. Ρίςτευε όμωσ, ότι εκτόσ από 
τον γραπτό λόγο, χρειάηονταν και εικόνεσ, αφοφ το 
μεγαλφτερο μζροσ των Ελλινων ιταν αγράμματοι. 
Κάλεςε αρχικά ζναν Ευρωπαίο. Κατάλαβε όμωσ 
γριγορα ότι δεν χρειάηονταν καλλιτεχνικζσ 
αναπαραςτάςεισ αλλά περιγραφικζσ εικόνεσ που κα 
εξιςτοροφςαν με ακρίβεια το κζμα που απεικόνιηαν. 

 

 

 

 

 Ζτςι ςτράφθκε ςτον Ραναγιϊτθ Ηωγράφο ο 
οποίοσ καταγόταν από τθν Λακωνία και είχε 
πολεμιςει ςτο πλευρό του. Ιταν ζνασ 
λαϊκόσ, αυτοδίδακτοσ, ηωγράφοσ, 
αγιογράφοσ τθσ Μεταβυηαντινισ περιόδου 
και είχε δει με τα μάτια του όλα αυτά που ο 
Μακρυγιάννθσ του ανζκεςε να περιγράψει. 
Φιλοτζχνθςε 44 πίνακεσ από τουσ οποίουσ 
οι 31 απεικόνιηαν μάχεσ ενϊ οι υπόλοιποι 4 
είναι ςυμβολικοί. 
 

Γιϊργοσ Νικολαΐδθσ 
Ρθγι:  
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Zografos/Makriyan
nis_paintings 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Zografos/Makriyannis_paintings
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Zografos/Makriyannis_paintings
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ΤΑ  ΡΑΛΧΝΛΔΛΑ ΤΘΣ  ΕΡΑΝΑΣΤΑΣΘΣ  ΤΟΥ  1821 

1. Βρείτε 14 λζξεισ ςχετικζσ με τθν επανάςταςθ του 1821 

Ρ Ο Λ Ε Μ Ο Σ Β Λ Ν Τ Κ 

Ν Ρ Ο Λ Λ Ο  Κ Λ Α Ρ Ο 

Μ Λ Σ Κ Λ Α Β Λ Α Δ Κ Λ 

Ε Α Β Τ Ο Υ Φ Ε Κ Λ Α Ο 

Λ  Σ Λ Ρ Ψ Ω Β Η Α Ν Κ 

Ε Χ Ε Κ Λ Δ Κ Α Λ Κ Α Ο 

Υ Θ Τ Υ Α Θ  Φ Υ Ο Τ Τ 

Κ Γ Κ Λ Ε Φ Τ Ε Σ Σ Ο  

Ε Ο Μ Ρ Ο Τ Σ Α  Θ Σ Ω 
 Λ Γ Κ Α Ν Α  Θ Σ Λ Ν 

Λ Φ Λ Λ Ε Λ Λ Θ Ν Ε Σ Θ 

Α Η Χ Α  Μ Α Τ Ο Λ Ο Σ 

Χρυςοβαλάντθσ - Ραντελισ Σαμπαλισ 

ΡΑΛΧΝΛΔΟΛΕΞΟ 

Απαντϊντασ ςτισ ερωτιςεισ κα βρείτε το μικρό όνομα ενόσ γνωςτοφ αγωνιςτι τθσ επανάςταςθσ ςτα 

κίτρινα τετράγωνα. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

 

1. Διορίηονταν από τουσ Τοφρκουσ και ςυχνά βοθκοφςαν τουσ κλζφτεσ. 
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2. Ελευκερία ι …....., ιταν το ςφνκθμα τθσ επανάςταςθσ. 

3. Στο Χάνι τθσ ………, ζγινε μεγάλθ μάχθ. 

4. Γνωςτόσ μπουρλοτιζρθσ. 

5. Είδοσ Τοφρκικου ςπακιοφ. 

6. Δεν τθν άντεχαν άλλο οι Ζλλθνεσ και επαναςτάτθςαν. 

7. Ιταν ο Λόρδοσ  Βφρον. 

8. Ιταν και ο Κολοκοτρϊνθσ. 

9. Μάρκοσ …….., γνωςτόσ ςτρατθγόσ τθσ επανάςταςθσ.  

Χρυςοβαλάντθσ – Ραντελισ Σαμπαλισ 

 

Ακροςτιχίδα 

Ε_ _ _ _ _ _ _  
Ρ_ _ _  
Α_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
Ν_ _ _ _ _ _ _  
Α_ _ _ _ _ _ _ _  
Σ_ _ _ _ _ 
Τ_ _ _ _ _ _ _ _ 
Α_ _ _ _ _ _ _ _  
Σ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Θ_ _ _ _ 

 

1. Το ζκνοσ που  ζκανε τθν Επανάςταςθ ιταν το…….. 
2. Θ Μάχθ του ….. ζγινε τον Λοφλιο του 1822. 
2. Οι Ζλλθνεσ πάλευαν για να ……. 
3. Ο ……  Γφηθσ ιταν ςπουδαίοσ ηωγράφοσ τθσ 
ελλθνικισ επανάςταςθσ  
4.Υπιρχαν οι κλζφτεσ και οι ….… 
5. Θ ςθμαία των Ελλινων είχε πάνω τθσ ζναν…… 
6. Ζτςι ονομάηονταν οι Ζλλθνεσ με παραδοςιακι 
ςτολι 
7. Ο …… Διάκοσ ιταν ιρωασ τθσ ελλθνικι 
επανάςταςθσ  
8. Λόγω τθσ …… οι Ζλλθνεσ κατάφεραν και κζρδιςαν 
τον αγϊνα  
9. Πλοι οι άνκρωποι που πολζμθςαν ιταν …….  
 
Μαρία Ρουγαρίδου 

 

ΛΥΣΕΛΣ ΚΑΛ ΑΡΑΝΤΘΣΕΛΣ 
Θ λφςθ ςτο ΚΥΡΤΟΛΕΞΟ 1 

 

Ρ Ο Λ Ε Μ Ο Σ Β Λ Ν Τ Κ 

Ν Ρ Ο Λ Λ Ο  Κ Λ Α Ρ Ο 
Μ Λ Σ Κ Λ Α Β Λ Α Δ Κ Λ 

Ε Α Β Τ Ο Υ Φ Ε Κ Λ Α Ο 

Λ  Σ Λ Ρ Ψ Ω Β Η Α Ν Κ 

Ε Χ Ε Κ Λ Δ Κ Α Λ Κ Α Ο 

Υ Θ Τ Υ Α Θ  Φ Υ Ο Τ Τ 

Κ Γ Κ Λ Ε Φ Τ Ε Σ Σ Ο  

Ε Ο Μ Ρ Ο Τ Σ Α  Θ Σ Ω 

 Λ Γ Κ Α Ν Α  Θ Σ Λ Ν 

Λ Φ Λ Λ Ε Λ Λ Θ Ν Ε Σ Θ 

Α Η Χ Α  Μ Α Τ Ο Λ Ο Σ 
 

Χρυςοβαλάντθσ - Ραντελισ Σαμπαλισ 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Α  Μ Α Τ Ο Λ Ο Λ  
2 Κ Α Ν Α Τ Ο Σ    
3 Γ  Α Β Λ Α Σ    
4 Κ Α Ν Α  Θ Σ    
5 Γ Λ Α Τ Α Γ Α Ν Λ  
6 Σ Κ Λ Α Β Λ Α    
7 Φ Λ Λ Ε Λ Λ Θ Ν Α Σ 
8 Ο Ρ Λ Α  Χ Θ Γ Ο Σ 
9 Μ Ρ Ο Τ Σ Α  Θ Σ  

            

            Χρυςοβαλάντθσ – Ραντελισ Σαμπαλισ 

    Ακροςτιχίδα  - Λφςθ 

Ελλθνικό 
Ρζτα 
Απελευκερωκοφν 
Νικόλαοσ  
Αρματολοί  
Σταυρό 
Τςολιάδεσ 
Ακανάςιοσ 
Συνεργαςίασ 
Ιρωεσ 
Μαρία Ρουγαρίδου 

 
Ομάδα υποςτιριξθσ εκπαιδευτικϊν 
Πλγα Μοφςιου Μυλωνά, δαςκάλα τθσ τάξθσ Στ’2 
Γιολάντα Φιλοποίμθν, κακθγιτρια Αγγλικϊν  
Σοφία Τερεηι, κακθγιτρια Φυςικισ Αγωγισ 
Ζλενα Οικονομίδου, κακθγιτρια Ρλθροφορικισ  
Ρζτροσ Χρθςτίδθσ, κακθγθτισ Γαλλικϊν 
Ζλενα Αγγελίδου, κακθγιτρια Γερμανικϊν 

 


