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Μία από τις ηρωικότερες στιγμές της Επανάστα-
σης που ενέπνευσε ποιητές, ζωγράφους και θαυ-
μασμό σε όλον τον κόσμο. Η ηρωική τραγική 
κατάληξη ήταν καταλύτης για την έλευση εξωτε-
ρικής βοήθειας και την τελική νίκη των Ελλήνων. 
Το Μεσολόγγι ήταν άπαρτο. 
Οι πολεμιστές του με μεγάλη αυτοπεποίθηση απ’ 
τις συνεχείς νίκες στις επιθέσεις βαστούσαν γερά. 
Η πείνα το νίκησε. Αφού φαγώθηκε ότι ήταν δυ-
νατόν να φαγωθεί και μην έχοντας άλλη επιλογή 
αποφάσισαν να επιχειρήσουν έξοδο. 
Μπήκαν διάφοροι προβληματισμοί σχετικά με τα 
γυναικόπαιδα και ειπώθηκαν πράγματα που αξίζει 
να αναφερθούν. 

Να σκοτώσουν τα γυναικόπαιδα για να μην πέ-
σουν στα χέρια των Τούρκων. Ο άνθρωπος που θα 
αναλάμβανε το μακάβριο αυτό έργο ονομαζόταν 
Γουρναρόπουλος, αλλά είπε πως την οικογένειά 
του θα έπρεπε να τη θανατώσει άλλος. 
Ο Μητροπολίτης Μεσολογγίου είπε πως για επι-

τρέψει αυτή την ενέργεια έπρεπε να τον θανατώ-
σουν πρώτο. Τελικά αποφασίστηκε να μην προχω-
ρήσουν σ’ αυτή την ενέργεια.   
Το τελικό σχέδιο ήταν να βγουν σε τέσσερις ομά-
δες με τα γυναικόπαιδα να προστατεύονται σε μία 
απ’ τις τέσσερις ομάδες. 
Το σχέδιο όμως, δυστυχώς, είχε προδοθεί στους 
Τούρκους είτε από κάποιον Βούλγαρο που ήταν 
μέσα στο Μεσολόγγι, είτε από κάποιους Έλληνες 
που βιάστηκαν να φύγουν με βάρκα και πιάστη-
καν αιχμάλωτοι. Έτσι από τους 9.500 περίπου 

Μεσολογγίτες κατάφεραν να σωθούν περίπου 350 
άτομα. 
Αυτό που έμεινε στην Ιστορία είναι η αυτοθυσία 
για τη λευτεριά και η ηρωική ενέργεια του ΚΑ-
ΨΑΛΗ που ανατίναξε την πυριτιδαποθήκη και 
πήρε και πολλούς Τούρκους μαζί του.

 Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (1826)
Της μαθήτριας  Καλογερίδου Νικολέτα

(Η Λενιώ σφουγγίζει ένα τέντζερι) με ένα μι-
κρό παιδί

Κοπέλα Α (ΦΩΤΕΙΝΗ): Εδώ είσαι Λενιώ;
Κοπέλα Β (ΛΕΝΙΩ): Καλή σου ώρα Φωτεινή. 
Γιατί χτυπάνε οι καμπάνες; Φάνηκε τίποτα στο 
πέλαγο;
Κοπέλα Α (ΦΩΤΕΙΝΗ): Στον γιαλό φάνηκαν 
καράβια.
Λενιώ: Να σ’ ευλογήσει ο Θεός. Δικά μας, ε; 
Δικά μας;
Φωτεινή: Δικά μας λένε. Μα δεν τα ξεχώρισαν 
ακόμα καλά. Αρμενίζουν ανοιχτά.
Λενιώ: Μπορεί να είναι το μπαϊράκι του Μια-
ούλη. Αχ θεέ μου, να γλυτώσουμε απ’ την πείνα. 
Πες μου Φωτεινή, τι έγινε στο γιουρούσι, είδες 
τον αδελφό μου.
Φωτεινή: Όλη η πλευρά στο ταμπούρι του 
Μπότσαρη μπροστά κοκκινίζει απ’ τα φέσια και 
τα ζουνάρια των αντίχριστων. Τώρα τραβήχτη-
καν κάτω και βάρεσε η σάλπιγγά τους να συ-
ναχτούν. 
Ο αδελφός σου πρώτος στη μάχη με τη σπάθα 
και την πιστόλα τους πήρε στο κατόπι, αλλά 
ένας άπιστος του την άναψε με την πιστόλα. Γι’ 
αυτό ήρθα να στο πω. Θαρρώ πως δεν είναι με-
γάλη λαβωματιά.
Λενιώ: Ο Θεός τον προστάτεψε πάμε να τον 
βρούμε.
Φωτεινή: Στάσου, είπαν θα τον φέρουν εδώ. 
Μήπως ξέμεινε κανένα κόκκαλο απ’ το σκύλο 
που βράσατε για τα παιδιά να γλείψω λιγουλάκι. 
Πονάω απ’ την πεινά. 
Λενιώ: Που να φτάσει για όλα τα ορφανά!!!!!

(Φέρνουν τον λαβωμένο)
Λενιώ: Αδελφούλη μου!
Άνδρας 1: Όχι φωνές, όχι φωνές.
Λενιώ: Πονάς; Πονάς; Στάσου να δω.
Κίτσος: Καλά είμαι Λενιώ. Μην ανησυχείς.
Βοηθός: Βγήκες το καλύτερο παλικάρι σήμερα, 
ανδραγάθησες! Όλο το Μεσολόγγι για σένα μι-
λάει!!
Λενιώ: Τι είναι τα καράβια που φάνηκαν;
Κίτσος: Δεν είναι δικά μας. Έχουνε κόκκινα 
μπαϊράκια. Μας ζώσαν κι απ’ τη θάλασσα.
Λενιώ: Πάει κι η τελευταία μας ελπίδα!!!
Κίτσος: Θα μαζευτούν απόψε οι αρχηγοί. Λένε 
θα σκεφτούνε πια τελειωτικά για να κάνουμε το 
γιουρούσι να βγούμε.
Λενιώ: Να τ’ αφήσουμε το Μεσολόγγι;
Κίτσος: Να γλιτώσουμε τις ψυχές μας και να 
βγούμε στο κλαρί.
Λενιώ: Αφήσαμε το Σούλι, ν’ αφήσουμε και το 
Μεσολόγγι να γλιτώσουμε τις ψυχές. Ας γίνει 
το θέλημα του Κυρίου.
Κίτσος: Λενιώ, τι έβρεξε ο Θεός και δεν το ήπιε 
η γη. Θα γίνει, όπως είναι το θέλημα του Θεού. 
Αν ζήσουμε θα συνεχίσουμε τον αγώνα για 
λευτεριά. Και αν χαθούμε πάλι για λευτεριά θα 
χαθούμε και θα μιλάνε για μας σ’ όλες τις κατο-
πινές γενιές και σ’ όλα τα πέρατα της γης. Θα 
λένε: «Να!!! Σαν τους Μεσολογγίτες, που για τη 
λευτεριά υπέμεναν τα πάντα και για την πίστη 
τους θυσιάστηκαν». Και θα ‘μαστε εμείς το κερί 
που θα φωτίζει τη δίψα για λευτεριά, εις τους 
αιώνες των αιώνων…

[ ]Σκηνή από το θεατρικό μας,
(ΝΑ ΖΕΙ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 

 ελαφρώς διασκευασμένο
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Γεννήθηκε στο Βελεστίνο, τις αρχαίες Φερές, το 
1757, από εύπορη οικογένεια.  

Σύμφωνα με τον Χριστόφορο Περραιβό τα πρώτα 
του γράμματα λέγεται ότι τα διδάχθηκε από ιερέα 
του Βελεστίνου και κατόπιν στη Ζαγορά. Καθώς 
διψούσε για μάθηση, ο πατέρας του τον έστειλε 
στα Αμπελάκια για περαιτέρω μόρφωση. Όταν 
επέστρεψε, έγινε δάσκαλος στην κοινότητα Κισ-

σού Πηλίου. Στην ηλικία των είκοσι ετών σκότω-
σε στο Βελεστίνο έναν Τούρκο πρόκριτο, επειδή 
του είχε συμπεριφερθεί δεσποτικά, και κατέφυγε 
στο Λιτόχωρο του Ολύμπου, όπου κατατάχθηκε 
στο σώμα των αρματολών του θείου του, Σπύρου 
Ζήρα. Αργότερα βρίσκεται στο Άγιο Όρος, φιλο-
ξενούμενος του ηγουμένου της μονής Βατοπεδί-

ου, Κοσμά με τον οποίο και ανέπτυξε στενή φιλία. 
Στην ίδια μονή συνδέθηκε φιλικά με τον συμπα-
τριώτη του τον μοναχό Νικόδημο (Άγιο Νικόδημο 
τον Αγιορείτη), ο οποίος του είχε παραχωρήσει τα 
κλειδιά της βιβλιοθήκης της φημισμένης Αθωνι-
άδας Σχολής για να εμπλουτίσει τις γνώσεις του.
Σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της επαναστα-
τικής σκέψης του Ρήγα, διαδραμάτησαν σημαντι-
κά γεγονότα της εποχής του, όπως τα Ορλωφικά 
και η Γαλλική Επανάσταση. Στόχος του τελικός 
ήταν «να αναλάβη το πεπτωκός Ελληνικόν γένος, 
να φθάσει στην πρότερή του θέση, στην παιδεία 
και στη μόρφωση».
 Έδωσε προτεραιότητα στην ψυχική προετοιμασία 
των σκλαβωμένων, ώστε να πάρουν τα όπλα και 
να επαναστατήσουν κατά της Οθωμανικής τυραν-
νίας, θέλοντας πρώτα να εξυψώσει το ηθικό τους 
και μετά να τους ωθήσει στον αγώνα της επανά-
στασης.

Ὡς πότε παλικάρια, νὰ ζοῦμε στὰ στενά, μονάχοι 
σὰ λεοντάρια, σταῖς ράχαις στὰ βουνά; Σπηλιαῖς 
νὰ κατοικοῦμε, νὰ βλέπωμεν κλαδιά, νὰ φεύ-
γωμ᾿ ἀπ᾿ τὸν κόσμον, γιὰ τὴν πικρὴ σκλαβιά; 
Νὰ χάνωμεν ἀδέλφια, πατρίδα καὶ γονεῖς, τοὺς 
φίλους, τὰ παιδιά μας, κι ὅλους τοὺς συγγενεῖς; 
Καλλιῶναι μίας ὥρας ἐλεύθερη ζωή, παρὰ σαρά-
ντα χρόνοι, σκλαβιὰ καὶ φυλακή. Τί σ᾿ ὠφελεῖ ἂν 
ζήσῃς, καὶ εἶσαι στὴ σκλαβιά; στοχάσου πῶς σὲ 
ψαίνουν, καθ᾿ ὥραν στὴν φωτιά.
Ο Ρήγας   συνελήφθηκε από τους Αυστριακούς 
στην  Τεργέστη και φυλακίστηκε με την κατηγο-
ρία ότι είχε καταστρώσει επαναστατικό σχέδιο 
για την κατάλυση της οθωμανικής τυραννίας και 
την απελευθέρωση της Ελλάδος και των άλλων 
Βαλκανικών λαών. Επειδή δεν ήταν δυνατόν να 
στοιχειοθετηθεί κατηγορία εναντίον του, εφ’όσον 

οι ενέργειές του δεν εστρέφοντο εναντίον της νο-
μιμότητος του κράτους της Αυστρίας, καταβλήθη-
κε προσπάθεια από τον υπουργό της Αστυνομίας 
να μην δικασθεί από τα ποινικά δικαστήρια, γιατί 
ο Ρήγας και οι σύντροφοί του θα απαλλάσσονταν 
από τους δικαστές. 
Με σίδερα στα πόδια και στα χέρια, όπως γράφουν 
τα σχετικά έγγραφα, και μαρτύρια έξι μηνών, πα-
ραδόθηκε από τους Αυστριακούς στον τούρκο κα-
ϊμακάμη του Βελιγραδίου.
 Στραγγαλίσθηκε τον Ιούνιο του 1798 στον πύργο 
Νεμπόϊζα του Βελιγραδίου, που βρίσκεται δίπλα 
στον Δούναβη, μαζί με άλλους επτά συντρόφους 
του. Όποιος βρεθεί  στο Βελιγράδι και επισκεφτεί 
το ΚΑΛΕΜΕΓΚΤΑΝ, θα συναντήσει το άγαλμα 
του Ρήγα Φεραίου, να θυμίζει την αξία της θυσίας 
της ζωής για την λευτεριά.

Ρήγας Φεραίος
Του μαθητή Τσακίρη Γιώργου

Πατρίς, να μακαρίζεις γενικώς, όλους τους Έλλη-
νες, ότι θυσιάστηκαν δια εσέ να σ’αναστήσουν,  
να ξαναειπωθείς άλλην μια φορά, Ελεύθερη Πα-
τρίδα, όπου ήσουν χαμένη και σβησμένη από τον 
κατάλογο των εχθρών.

Όλους αυτούς να τους μακαρίζεις, όμως να θυ-
μάσαι και να λαμπρύνεις εκείνους, όπου πρωτο-
θυσιάστηκαν ,εις στην Αλαμάνα πολεμώντας με 
τόση δύναμη Τούρκων, εκείνους όπου αποφα-
σίστηκαν και κλείστηκαν σε μια μαντρούλα  με 
πλίνθους, στο Χάνι της Γραβιάς, εκείνους όπου 
λιώσανε τόση Τουρκιά και Πασάδες στα Βασιλικά 
και στα Δερβενάκια, εκείνους που αγωνίστηκαν 
σαν λιοντάρια στην λαγκάδα του Μακρυνόρους 
και στο Μεσολόγγι, αυτοί σ’ ανάστησαν.
 
«Η επανάστασις η εδική μας δεν ομοιάζει με καμ-
μιάν απ’ όσες γίνονται την σήμερον εις την Ευρώ-
πην. Της Ευρώπης αι επαναστάσεις εναντίον των 
διοικήσεων των, είναι εμφύλιος πόλεμος. 
Ο εδικός μας πόλεμος ήτο ο πλέον δίκαιος, ήτον 
έθνος με άλλο έθνος...»

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 

Ὁ κόσμος μᾶς ἔλεγε τρελλούς. Ἡμεῖς, 
ἂν δὲν εἴμεθα τρελλοί, δὲν ἐκάναμεν τὴν 

ἐπανάστασιν [...].

Πατρίς
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Καρπός της καλογριάς 
(Ζωή Ντιμισκή) και του αρματωλού 

Δημήτρη Καραΐσκου.
Γεννήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 1782 στο Μαυρο-
μάτι Καρδίτσας. 
Η μητέρα του τον εγκατέλειψε μην αντέχοντας τον 
διασυρμό της παράνομης σχέσης της και πέθανε, 

ενώ το παιδί ήταν 8 ετών. 
Μεγάλωσε με μία οικογένεια Σαρακατσαναίων, 
ενώ ο πατέρας του δεν τον αναγνώρισε ποτέ.  
Μικροκαμωμένος, μαυριδερός, σκληροτράχηλος 
και πολύ αθυρόστομος. Από μικρός έφτιαξε τη 
δική του ομάδα κλεφτών. 
Στα 18 χρόνια του πιάστηκε αιχμάλωτος του Αλή 
Πασά, ο οποίος εκτιμώντας τον ισχυρό χαρακτήρα 
του, όχι μόνο δεν τον «χάλασε», αλλά τον προ-
σέλαβε στη σωματοφυλακή του. Εκεί έμαθε τη 
στρατιωτική τέχνη, αλλά και λίγα γράμματα.
Το 1804 εγκατέλειψε τον Αλή Πασά και πήγε στο 
σώμα του ξακουστού κλέφτη ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ.
Το 1821 συμμετείχε στη σύσκεψη της Λευκάδας, 
στην οποία αποφασίστηκε η προετοιμασία της 
εξέγερσης στη Στερεά Ελλάδα.
Στις 15 Ιανουαρίου του 1823 ο Καραϊσκάκης ση-
μείωσε την πρώτη μεγάλη νίκη κατά των Τούρκων 
στη μάχη του Σοβολάκου.
Αναζωπύρωσε την επανάσταση, εκεί που πήγαινε 
να σβήσει. 
Τον Ιούλιο του 1826 διορίστηκε αρχιστράτηγος 
της Ρούμελης με πλήρη δικαιοδοσία και στις 6 
Αυγούστου νίκησε τους Τούρκους στο Χαϊδάρι. 

Στις 24 Νοεμβρίου του 1826 σημείωσε μεγαλει-
ώδη νίκη επί των Τούρκων στην Αράχωβα. Είναι 
η δεύτερη μεγάλη καταστροφή για τους Τούρκους 
μετά τα Δερβενάκια. 
Κατόπιν έρχεται να αντιμετωπίσει τον Κιουταχή 
που πολιορκεί την Ακρόπολη (28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙ-
ΟΥ 1827) . 
Θα νικήσει στο Κερατσίνι στις 4 Απριλίου και στο 
μοναστήρι του Αγίου Σπυρίδωνα στις 13 Απριλί-
ου. 
Στις 21 Απριλίου 1827 βρίσκεται στο Φάληρο για 
να αντιμετωπίσει τον Κιουταχή.
Διαφωνεί με τους εκλεγμένους από την Εθνοσυ-
νέλευση Άγγλους αρχιστράτηγους Τσορς και Κό-

χραν, για το σχέδιο αντιμετώπισης του Κιουταχή. 
Την άλλη μέρα και ενώ ήταν άρρωστος, βγήκε 
έφιππος για να σταματήσει την αψιμαχία Ελλήνων 
και Τούρκων. 
Μία σφαίρα αγνώστου προέλευσης τον βρήκε στο 
υπογάστριο και δυστυχώς μετά από λίγο πέθανε. 
Το γράμμα του Κολοκοτρώνη που τον προειδοποι-
ούσε να μη βγει από τη σκηνή του για αψιμαχία με 
τους Τούρκους, άργησε να φθάσει στα χέρια του. 
Ο θάνατός του προκάλεσε μεγάλη θλίψη και έφε-
ρε την ήττα των Ελλήνων από τον Κιουταχή. 

Ο Καραϊσκάκης ήταν η μεγαλύτερη 
στρατιωτική ιδιοφυία των Ελλήνων. 
Είχε ένα εξαιρετικό πολιτικό αισθητήριο, που κα-
τανοεί πολύ γρήγορα τη δημιουργία ενός ενιαίου 
και ανεξάρτητου δημοκρατικού και φιλελεύθερου 
ελληνικού κράτους, βάση του πολιτικού και ιδεο-
λογικού πλαισίου της Επανάστασης που είχαν θέ-
σει από το 1822 ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡ-
ΔΑΤΟΣ και ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΖΩΪΔΗΣ. 
Ήταν πολύ διορατικός και έβλεπε και τα ελαττώ-
ματα του λαού μας. 
Ίσως τον αδικούμε αν τον ονομάσουμε απλώς 

ήρωα με την ευρεία έννοια, διότι χάνεται το μεγα-
λείο της ψυχής του, η δύναμη συγχώρησης όσων 
τον έχουν αδικήσει και η αυτογνωσία του. 

«Της καλογριούλας γυιε
έλα στα όνειρά μας

κι έτσι ματωμένος  πες μας αρχηγέ
πόσο απέχει ο θάνατος απ’ την λευτεριά μας
πόσο απέχει ο θάνατος απ’ την λευτεριά ».

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
Της μαθήτριας Δαλακούρα Μορφούλας[ ]Ο «ΑΧΙΛΛΕΑΣ 

ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ» 
όπως τον αποκαλούσε 

ο Κωστής 
Παλαμάς. 

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΔΙΑΚΟΣ

Ήταν ένας από τους ήρωες που έπε-
σαν στον πρώτο χρόνο της Επανά-

στασης. Έδρασε στη Στερεά Ελ-
λάδα. 

Το όνομά του ήταν 
Αθανάσιος Γραμματι-
κός ή κατ’ άλλους Αθα-
νάσιος Μασσαβέτας. 
Γεννήθηκε στην Αρτο-
τίνα Φωκίδας το 1788. 
Μυήθηκε στη Φιλική 
Εταιρία το 1818 και το 
1820 έγινε αρματολός 
στη Λιβαδειά.
Σαν άλλος Σπαρτιά-
της Λεωνίδας, στά-
θηκε στη γέφυρα της 
Αλαμάνας και στις 23 
Απριλίου 1821 αντιμε-
τώπισε τον Ομέρ Βρυ-
ώνη. 
Συνελήφθη 
και δολο-
φ ο ν ή θ η κ ε 
με ανασκολο-

πισμό (λογοτεχνικά «σουβλίστηκε») 
στις 24 Απριλίου 1821.
«Καρδιά, παιδιά μου, φώναξε, παι-
διά, μη φοβηθείτε. Σταθείτε, αν-
δρεία σαν Έλληνες
και σαν Γραικοί σταθεί-
τε».

Της μαθήτριας  Τόλιου Μαρίας
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Μετά την Άλωση της Κωνσταντι-
νούπολης και αφού τελείωσαν οι 
σφαγές, ο Σουλτάνος αποφάσισε να 
ορίσει πνευματικό – θρησκευτικό 
ηγέτη για τους χριστιανούς έναν Πα-
τριάρχη, ο οποίος ήταν υποχρεωμέ-
νος να συμβουλεύει και να επιβάλλει 
υπακοή στους νόμους του Σουλτά-
νου. Πρώτος Πατριάρχης ήταν ο 
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ, που 
έπρεπε να υπογράψει ότι είναι υπεύ-
θυνος για την χριστιανοσύνη. 

Έτσι λοιπόν, ο κάθε Πατριάρχης, 
έπρεπε να προστατεύει και να κρατά-
ει ζωντανό το φρόνημα και την πίστη 
των χριστιανών και από την άλλη να 
φαίνεται ότι υπηρετεί και εξυπηρετεί 
τις βουλές του Σουλτάνου.
Όταν με το πέρασμα των αιώνων 
άρχισε να ωριμάζει η επιθυμία για 
ελευθερία, στην αρχή δεν μιλούσαμε 
για Έθνος, μιλούσαμε για ορθοδοξία 
και για πίστη. 
Το εθνικός (αγώνας) προσετέθη αρ-
γότερα. Δεν μπορεί κανείς να κάνει 
τίποτα χωρίς να υπολογίσει την πί-
στη και τη θρησκεία. 

Μέσα στη σκλαβιά, η εκκλησία, 
όπου υπήρχε η δυνατότητα, προσέ-
φερε κατήχηση με κάποιους καλό-
γερους που ήξεραν λίγα γράμματα 
(κολλυβογράμματα). 
Έτσι λοιπόν, όταν αναφερόμαστε σε 
«Κρυφό Σχολειό» δεν εννοούμε το 
σχολείο με τη σημερινή έννοια, αλλά 
ότι σε κάποια μοναστήρια κάποια 
παιδιά μάθαιναν γράμματα. Ο ρόλος 

των μοναστηριών εκείνη την εποχή 
ήταν πολύπλευρος: ήταν νοσοκο-
μεία, έφτιαχναν φυσέκια, προμήθευ-
αν τρόφιμα, κ.α.
Όταν ήρθε η ώρα του ξεσηκωμού, 
ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ ανα-
γκάστηκε να αποκηρύξει την επα-
νάσταση λόγω του ότι από το 1798 
με δύο εγκυκλίους από τον Σελίμ Γ΄ 
που έφεραν τον τίτλο «ΔΙΔΑΣΚΑ-
ΛΙΑ ΠΑΤΡΙΚΗ» και «ΑΠΟΛΟΓΙΑ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ» έπρεπε οι Ορθό-
δοξοι Χριστιανοί υπήκοοι της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας να σέβονται 
το υφιστάμενο και κυρίαρχο πολιτι-

κό πλαίσιο και να μην εξεγείρονται 
κατά της Σουλτανικής εξουσίας. 
Προέτρεπε όμως μυστικά τους Μη-
τροπολίτες στην Ελλάδα και τους 
έλεγε πως «όταν θα μιλούν με αν-
θρώπους που είναι Χριστιανοί, να 
τους ξεσηκώνουν για επανάσταση 
και όταν θα μιλούν με Τούρκους ,να 
μην εκδηλώνεται η επιθυμία τους». 
Στο μοναστήρι του ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 

ο μητροπολίτης ΗΣΑΪΑΣ ΣΑΛΩ-
ΝΩΝ στις 27 Μαρτίου 1821 ευλόγη-
σε τα όπλα, έβγαλε τα ράσα και με 
τον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΔΙΑΚΟ ανέλαβαν 
τον επαναστατικό αγώνα της Φθιώ-

τιδας. Είναι βεβαιωμένο ότι ο Ησα-
ΐας κατηχήθηκε από τον Πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριο Ε΄ 
να αναλάβει τον αγώνα στην περι-
οχή.  
Χριστιανοί εναντίον κατακτητών. 
Όλοι πολεμούσαμε και μεγάλοι 
και μικροί και κληρικοί και λαϊκοί. 
ΟΛΟΙ. 
Δεν ξέρουμε πως θα πήγαινε η επα-
νάσταση χωρίς την συμβολή του 
κλήρου. Εκείνο που είναι βέβαιο εί-

ναι το γεγονός ότι σε κάθε περιοχή 
ο παραμικρός ξεσηκωμός, η παραμι-
κρή αντίσταση ήταν υπό τις ευλογίες 
της εκκλησίας.

ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚKΛΗΣΙΑΣ
Των  μαθητών  Τοψακάλης Παναγιώτης & Μαρτίδου Άννα

Κρυπτόλεξο
(Οικονόμου Βαλέρια – ΣΤ1)

Βρείτε τους 10 ήρωες του 1821
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Κάτω από ένα δέντρο, στη σκλαβωμένη Ελλάδα, 
γεννήθηκε ένα μωρό. Ο πατέρας, φημισμένος άν-
δρας, το σήκωσε στον αέρα και είπε: «Γιε μου γεν-
νιέσαι και θα ζήσεις μέσα στη σκλαβιά». 
Τσεργίνης το όνομά του. Βραχύσωμος, αλλά με 
καταπληκτική δύναμη. ΜΠΙΘΕΓΚΟΥΡΑ τον πε-
ριγελούσαν, δηλαδή με «γερά οπίσθια», εξου και 
το όνομα ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ.
Δεκαπέντε χρονών στο χωριό Άκοβος της Πελο-
ποννήσου διορίστηκε Αρματωλός εναντίων των 
Κλεφτών. Έζησε εκεί 7 χρόνια ως οικογενειάρχης 
και η φήμη του εξαπλώθηκε σε όλη την Πελοπόν-
νησο. Το 1802 ο Βοεβόδας της Πάτρας, από φθό-
νο πέτυχε να εκδοθεί σουλτανικό φιρμάνι, που τον 
καταδίκαζε σε θάνατο και έπρεπε να εκτελεστεί 
από τους προεστούς.
Έφυγε και από το 1810 υπηρέτησε στο ελληνικό 
σώμα του Αγγλικού στρατού στη Ζάκυνθο, όπου 
έλαβε τον βαθμό του Ταγματάρχη. Η περικεφα-
λαία που φορούσε εκεί, τον συνόδευσε σε όλη τη 
μετέπειτα πορεία του. 
Το 1818 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρία. Η πολεμική 
του ικανότητα του έδωσε το προνόμιο να οδηγή-
σει τους πολεμιστές του σε λαμπρές στρατιωτικές 
επιχειρήσεις, όπως στο Βαλτέτσι στις 13 Μαΐου 
1821, στην Άλωση της Τριπολιτσάς στις 23 Σε-
πτεμβρίου 1821 και στη σωτηρία της επανάστα-
σης με τη νίκη και την καταστροφή της τουρκικής 

στρατιάς του Δράμαλη στα Δερβανάκια. 
Είχε την ικανότητα να επιβάλλεται στον άτακτο 
στρατό (ασκέρι), που κατάφερε να συγκεντρώσει 
χρησιμοποιώντας, άλλοτε την πειθώ και άλλοτε 
τη βία: «Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημέ-
νους», έλεγε.
«Το να διοικείς άτακτο στρατό είναι μία τυραννία. 
Έκανες και τον αρχηγό και τον κριτή και τον φρο-
ντιστή. Να βαστάς ένα στρατόπεδο με ψέματα, με 
κολακίες, με παραμύθια.  Κάθε ένας έχει τα κα-
πρίτσια του, τον θεό του και εσύ έπρεπε να κάνεις 
δουλειά μ’ αυτούς».
Και ύστερα ήρθε η διχόνοια και ο εμφύλιος. Φυ-
λακίζεται στο Ναύπλιο με τον γιο του Πάνο. Από 
ήρωας και σωτήρας κατηγορείται ως προδότης. 
Έρχεται αντιμέτωπος με το σκληρότερο χαστούκι 
που μπορεί να του δώσει η μοίρα του, με τον χαμό 
του πρωτότοκου γιου του Πάνου. Αποφυλακίζεται 
και προσπαθεί εκ νέου να σώσει ό,τι μπορεί από 
τις ορδές του Ιμπραήμ. 
Ποτέ δεν έχασε την ευχέρεια να ομιλεί στην ψυχή 
του κάθε Έλληνα. Ως υπασπιστής του Όθωνα στις 
8 Οκτωβρίου 1838 στην Πνύκα αφήνει πνευμα-
τική παρακαταθήκη προς τη νέα γενιά λέγοντάς 
τους μεταξύ άλλων ότι: «Εις εσάς μένει να σώσετε 
και να στολίσετε τον τόπο, όπου ημείς ελευθερώ-
σαμε».
Πέθανε στις 4 Φεβρουαρίου 1843 - αφού ξεγέλασε 

πολλές φορές τον θάνατο στα πεδία των μαχών - 
στον ύπνο του από συμφόρηση (εγκεφαλικό). Είχε 
πάει σε δεξίωση που έγινε στα ανάκτορα, όπου 
ήπιε και χόρεψε με τη ψυχή του. 
Δίκαια κέρδισε την ΑΘΑΝΑΣΙΑ και εμπνέει τους 
αγώνες για λευτεριά. 

 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

Γεννήθηκε το 1781 στη Μεγάλη Αναστάσοβα, κο-
ντά στην Καλαμάτα, γιος κλέφτη της εποχής και 
Αρματωλού, του Σταματέλλου. 
Το 1818, ενώ ήταν στα Ιόνια Νησιά. 
Οι Τούρκοι αποκεφάλισαν τον πατέρα του στο 
χωριό Τουρκολέκκα και τον μικρό αδελφό του Ιω-
άννη. 
Η παράδοση λέει, ότι το αίμα των δυο τους έκανε 
σταυρό και από τότε λατρεύεται τοπικά με το όνο-
μα Γιάννης Τουρκολέκκας.
Τον αγιοποίησε η ορθόδοξη εκκλησία. 
Το 1892 στη μάχη στα Δερβενάκια σκότωσε μόνος 
του 100 Τούρκους και παίρνει την ονομασία Τουρ-
κοφάγος. 
Τρία σπαθιά έσπασε στη μάχη και το τέταρτο χρει-
άστηκε βοήθεια από γιατρό για να του το βγάλουν 
απ’ το χέρι που είχε πάθει αγκύλωση. 
Από αυτή τη μάχη δεν παίρνει λάφυρα, διότι θεω-
ρεί ότι πρέπει η πατρίδα να τα χρησιμοποιήσει για 
τις ανάγκες του αγώνα. 
Το μεγαλείο του και η ποιότητά του φαίνεται επί-
σης από ένα γράμμα προς τον ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ, 
που μετά την άλωση του Αναπλιού (Ναυπλίου) 
ζητεί να μετατραπεί το τζαμί, ένα μέρος του σε 
σχολείο, ένα μέρος του σε θέατρο και ένα μέρος 
του σε νοσοκομείο. 
Εντάσσεται στο Ρωσικό κόμμα και στηρίζει τον 

Καποδίστρια, όμως μετά τη δολοφονία του και 
την άφιξη του ανήλικου Όθωνα το 1833, κατηγο-
ρείται άδικα, για ανατροπή του νέου καθεστώτος. 
Αυτόν που άφηνε τα λάφυρα στη μάχη για τους 
στρατιώτες του, που έβαλε λεφτά να αγοράσουν 
πολεμοφόδια, τον κατηγόρησαν ότι χρωστούσε 
στο κράτος. 
Φυλακίζεται και βασανίζεται απ’ τους Βαυαρούς. 
Βγαίνει από τη φυλακή τυφλός και ρακένδυτος και 
όταν τον είδε η κόρη του τρελάθηκε και κατ’ άλ-
λους πέθανε. 
Καταλήγει, αυτός ο ήρωας, ζητιάνος σε μία γωνιά 
της εκκλησίας Ευαγγελίστριας στον Πειραιά, κάθε 
Παρασκευή και πεθαίνει πάμφτωχος και ξεχασμέ-
νος. 
Όμως την υπερηφάνειά του δεν την έχασε. Λέγε-
ται πως ο πρέσβης της Ρωσίας έμαθε ότι ζητιάνευε 
και πήγε να τον βρει. 

- Τι κάνεις καπετάνιο. του λέει.
- Καλά άρχοντά μου, του αποκρίνεται
- Χρειάζεσαι κάποια βοήθεια, του λέει.
- Όχι ευχαριστώ. Με φροντίζει το κράτος 
μου, απάντησε.
 
Φεύγοντας ο πρέσβης, άφησε να του πέσει ένα 
πουγκί με λίρες.
Ο Νικηταράς άκουσε τον θόρυβο, ψηλάφισε το 
πουγκί και είπε στον πρέσβη:

- Σας έπεσε ένα πουγκί κάτω. Πάρτε το μη σας το πάρει κάποιος περαστικός!!!

ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ (ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ)
Του μαθητή Καραγιάννη Αρη[ ]Άνθρωπος με μεγάλη 

ηθική αξία.
Ανεψιός του Θεόδωρου 

Κολοκοτρώνη και αδελφός 
ΑΓΙΟΥ.



Αγιασμένα τα χώματα όπου γεννήθηκαν άνθρω-
ποι, που η μοίρα τους έταξε να δώσουν το αίμα 
τους για τη λευτεριά της πατρίδας μας.  

Οι πολίτες, λοιπόν, που έχουν την ίδια καταγωγή 
με κάποιον απ’ τους ήρωες του 1821 καμαρώνουν 
και έχουν πρότυπο τον ήρωά τους. Αν τύχει και 
έχουν συγγένεια και το ίδιο όνομα, τότε νιώθουν 
το βάρος του ονόματος με ό,τι αυτό σημαίνει. 

Ψάχνοντας την ιστορία, βρήκαμε ότι στην περιοχή 
μας, την Καβάλα, έδρασε ένας γενναίος άνδρας, 
ο Ιλλαρίων Καρατζόγλου. Ήταν πρωτοπαλίκαρο 
του Μακεδόνα αγωνιστή Τσάμη Καρατάσου και 
στάλθηκε με μία ομάδα αγωνιστών για την ενί-
σχυση της άμυνας της Ύδρας. Εκεί γνώρισε τον 
στρατηγό Μακρυγιάννη, που έλεγε πως «τον είχα 
φίλον στενώτερον από αδελφό...». Αυτή η σχέση 
κράτησε χρόνια.
Να πως περιγράφει ο Μακρυγιάννης αυτή τη συ-
νάντηση. 
«Όταν ήμουν εις τη Νύδρα και τις δύο φορές, όπου 
την φοβέριζαν οι Τούρκοι, ήτανε και ο Καρατά-
σος εκεί και ήμουνε φιλιωμένος με τους αξιωμα-
τικούς του και καταξοχή με τον Βελέτζα και μ’ ένα 
γενναίον παληκάρι – το είχε ο Καρατάσος πολύ 
αγαπημένον -  το έλεγαν Λαρίων Καράτζογλου, η 
πατρίδα του από την Καβάλλα, του Μεμεταλή την 
πατρίδα, φιλελεύτερος και πολύ γενναίος άντρας. 
Τον είχα φίλον στενώτερον από αδελφόν...».
Από το 1828 που ήρθε στην Ελλάδα ο Καποδί-
στριας και οργανώθηκαν οι άτακτοι επαναστάτες 
σε γαλλικά πρότυπα, ο Ιλαρίων έμεινε εκτός στρα-
τεύματος, όπως και χιλιάδες άλλοι ένοπλοι μαχη-
τές. Απογοητευμένος και πικραμένος, σκέφτηκε 
να πάρει τα βουνά, να ξαναγίνει κλέφτης. Τον 
συγκράτησε όμως ο Μακρυγιάννης και τον έπει-
σε να μπει στον αγώνα για την απελευθέρωση των 
αλύτρωτων ελληνικών χωρών και πρώτα της Μα-

κεδονίας. Έτσι ο Ιλαρίων βρέθηκε στη Χαλκιδική. 
Το 1836 με ρώσικη υποκίνηση, ιδρύεται στην Ελ-
λάδα η «Φιλορθόδοξος Εταιρεία» και γίνονταν κι-
νήσεις για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας, της 
Ηπείρου και της Μακεδονίας. Στόχος της ρωσικής 
πολιτικής ήταν η δημιουργία Θεσσαλομακεδονι-
κού κράτους με ρώσο ηγεμόνα.  Τα όργανα της 
Ρωσίας, ο λόγιος Κωνσταντίνος Οικονόμου και 
κάποιος Ρώσος αρχιμανδρίτης Ανατόλιος, μέλος 
της Ρωσικής πρεσβείας, προσπάθησαν να στρα-
τολογήσουν πρώτα τον Μακρυγιάννη ανεπιτυχώς 
και στη συνέχεια τον Καρατζόγλου, που αρχικά 
έδειξε συνεργασία, αλλά κατόπιν ενημέρωσης 
από τον Μακρυγιάννη, δεν συνεργάστηκε. Αργό-
τερα με ραδιουργίες του Ανατόλιου, ο Ιλλαρίων 
Καρατζόγλου αρχικά φυλακίστηκε στο Μπάνιον 
στην Κωνσταντινούπολη, απ’ όπου με ενέργειες 
του Μακρυγιάννη και με τη βοήθεια των πρεσβεί-
ων Αγγλίας και Γαλλίας αποφυλακίστηκε. Ύστερα 
όμως, οι Ρώσοι που δεν ξέχασαν τη μη συνεργασία 
του Καρατζόγλου μαζί τους, ενήργησαν και τον 
σκότωσαν οι Τούρκοι. Έτσι χάθηκε ένας γενναίος 
άνδρας, Καβαλιώτης αγωνιστής και πρώιμος Μα-
κεδονομάχος, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή τους στον 
αγώνα για μία ελεύθερη πατρίδα και στη συνέχεια 
οραματίστηκε την απελευθέρωση των ελληνικών 
περιοχών που έμειναν αλύτρωτες έξω από τα όρια 
του μικρού ελληνικού κράτους. 
Είθε η γενέτειρά του πόλη, έστω και τώρα, να τον 
τιμήσει με την ονομασία κάποιου δρόμου, πλατεί-
ας ή αγάλματος, όπως συνηθίζεται για τους ήρωες.
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Η μεγάλη ηρωίδα της Ελλάδας, κόρη του Νι-
κόλαου Μαυρογένους μεγαλέμπορου που ήταν 
εγκατεστημένος στην Τεργέστη. Γεννήθηκε στα 
1796 στο χωριό Μαρμαρά της Πάρου Η μητέρα 
της ήταν Μυκονιάτισσα, κόρη του Αντώνη Χατζή 
Μπάτη και την έλεγαν Ζαχαράτη .

Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, η Μαντώ 
Μαυρογένους δραστηριοποιήθηκε κυρίως στη 
Μύκονο. Μετά από δική της προτροπή, οι κά-
τοικοι του νησιού, ξεσηκώθηκαν εναντίον των 
Τούρκων. Η Μαυρογένους εξόπλισε πλοία από 
δικά της χρήματα και ηγήθηκε του αγώνα κατά 
των πειρατών που λυμαίνονταν τις Κυκλάδες και 
αργότερα πολέμησε στο Πήλιο, στη Φθιώτιδα και 
στη Λιβαδειά. Κάτοχος της γαλλικής γλώσσας, 
συνέταξε συγκινητική έκκληση προς τις γυναίκες 
της Γαλλίας, ζητώντας τη συμπαράστασή τους 
στον πληθυσμό της Ελλάδας. Επίσης εκτός από τη 
Γαλλική, μιλούσε άπταιστα την Ιταλική, αλλά και 
την Τουρκική.
Στις 10 Φεβρουαρίου 1823, επικεφαλής σώματος 
800 ανδρών από Μυκονιάτες και άλλους Κυκλαδί-
τες, ξεκινάει από τη Μύκονο. Τους εκγύμνασε και 
εξόπλισε η ίδια σε 16 αποσπάσματα από 50 άντρες 
το καθένα, και με δικά τις οικονομικά εκστράτευ-
σε εναντίον των Τούρκων στην Εύβοια, στην Θεσ-
σαλία και στην Ρούμελη. Σε όλη την εκστρατεία η 
Μαντώ όχι μόνο σκορπίζει τον ενθουσιασμό και 
εμψυχώνει τους μαχητές αλλά συμμετέχει άμεσα 
και πολεμάει παλικαρίσια στην πρώτη γραμμή.
Η Μαντώ πρόσφερε στον Αγώνα 700.000 γρόσια. 
Το 1826 έδωσε να εκποιηθούν τα κοσμήματά της 

και να διατεθούν προς περίθαλψη δύο χιλιάδων 
Μεσολογγιτών που σώθηκαν από την Έξοδο.
Για τις υπηρεσίες στην Πατρίδα, της απένειμαν 
τον επίτιμο βαθμό του αντιστράτηγου από τον Κα-
ποδίστρια και της παραχώρησε κεντρικό σπίτι στο 
Ναύπλιο.
Μετά την Επανάσταση, απογοητευμένη από την 
άτυχη ερωτική περιπέτειά της με το Δημήτριο 
Υψηλάντη και καταδιωγμένη από τον Ιωάννη Κω-
λέττη, ξαναγύρισε στη Μύκονο κι έπειτα από λίγα 
χρόνια πέθανε πάμφτωχη στην Πάρο στα 1848. Η 
κηδεία της υπήρξε πάνδημη. Τη θάψανε στο προ-
αύλιο της Καταπολιανής.
Τη Μαντώ γνώρισε από κοντά ο Γάλλος Rybaud 
το 1821 και την περιγράφει σαν ευγενική προσω-
πικότητα με φλογερό πατριωτισμό. 
“η φιλοπατρία σε όλη της την καθαρότητα, χωρίς 
ίχνος ιδιοτέλειας, η απόλυτη αυτοθυσία, η πιο συ-
γκινητική απρονοησία για το προσωπικό μέλλον.”
Μου έλεγε η Μαντώ: “Δεν με νοιάζει τι θα γίνω αν 
είναι να ελευθερωθεί η πατρίδα μου. Όταν θα έχω 
χρησιμοποιήσει όλα όσα μπορώ να διαθέσω για 
την ιερή υπόθεση της ελευθερίας, θα τρέξω στο 
στρατόπεδο των Ελλήνων για να τους ενθαρρύνω 
με την απόφασή μου να πεθάνω, αν χρειαστεί, για 
την ελευθερία”.
Παρόμοια εντύπωση για τη Μαντώ σχημάτισε και 
ο Άγγλος Eduard Blaquire, ο οποίος προσθέτει ότι 
του έκανε εντύπωση η φιλοδοξία της να δει όλες 
τις τάξεις ενωμένες.

Η Μαντώ Μαυρογένους υπήρξε μια ξεχωριστή 
μορφή στους αγώνες του Έθνους για την εθνική 
Ελευθερία και Ανεξαρτησία, αγωνίστρια και πολέ-
μαρχος. Ατρόμητη μαχήτρια, υπέροχος άνθρωπος, 
με σπάνια πνευματικά και ψυχικά χαρίσματα.
Προς τιμήν της στο παρελθόν είχε κοπεί νόμισμα 
δύο δραχμών με τη μορφή της. Σήμερα, για να 
τιμηθεί η συνεισφορά της, ένα άγαλμά της έχει 
στηθεί στο παλιό λιμάνι, στη μέση της πλατείας 
Μαντώς, που οι ξένοι την ονομάζουν Πλατεία των 
Ταξί.

ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ
Της μαθήτριας Τόλιου Μαρίας

ΙΛΑΡΙΩΝ ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ
Ο δικός μας ήρωας 

Στρατηγός  Μακρυγιάννης
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Ο άντρας αυτός ήταν απο τη ράτσα των κλασικών 
Ελλήνων πολεμιστών. Τα είχε όλα, τον αδάμαστο 
και ίσιο χαρακτήρα, το υψηλό φρόνημα, το μεγά-
λο και σταθερό ενθουσιασμό, βαθιά πείρα του πο-
λέμου, την άφθαστη τόλμη και την επιβολή στους 
άλλους. Είναι πάνω απο πολλές μορφές του ”21. Ο 
Γεωργάκης Ολύμπιος γεννήθηκε στις 14 Μαρτίου 
το 1772, στο Λιβάδι. Κατάγονταν απο την μεγάλη 
οικογένεια των αρματολών Λαζαίων.
 Ο Γεωργάκης Ολύμπιος πίστεψε με πάθος στην 
ελευθερία, στην αδελφική συνεργασία και κοινή 
δράση εναντίον του κατακτητού, των χριστιανι-
κών λαών της Βαλκανικής Χερσονήσου. Δυστυ-
χώς οι λαοί αυτοί ήταν ανώριμοι να καταλάβουν 
την επιταγή της ιστορίας την εποχή εκείνη. 
Παρέμεινε συμπαραστάτης του Υψηλάντη μέχρι 
τέλους και η επέμβασή στη ατυχή μάχη του Δρα-
γατσανίου, υπήρξε σωτήρια για πολλούς Ιερολοχί-
τες. Μετά την αποχώρηση του Υψηλάντη συναντά 

τον Φαρμάκη και μαζί δημιουργούν δύναμη 800 
ιππέων, με στόχο δια μέσου Μολδαβίας και Βεσ-
σαραβίας να κατέλθουν στην Ελλάδα.
 Από τις ταλαιπωρίες και τη θλίψη αρρωσταίνει, οι 
πιστοί του στρατιώτες τον μεταφέρουν σε φορείο. 
Συνέρχεται από την αρρώστια του και καταδιωκό-
μενος από τους Τούρκους, συνεχίζει την πορεία 
του ανάμεσα στις απόκρημνες πλαγιές και τα βου-
νά της Βεσσαραβίας. Με τους 350 άνδρες που του 
απέμειναν, κλείνεται στην οχυρή Μονή Σέκου στη 
Μολδαβία και στις 5 Σεπτεμβρίου 1821 δίνει την 
πρώτη μάχη με τους Τούρκους και τους προκαλεί 
μεγάλες απώλειες. Την 8η Σεπτεμβρίου 1821 δύ-
ναμη 4000 Τούρκων επιτίθεται κατά της Μονής. 
Η μάχη διαρκεί 12 ημέρες, χωρίς οι Τούρκοι να 
μπορούν να επιτύχουν την κατάληψη της Μονής. 
Τα πυρομαχικά όμως και τα τρόφιμα εξατλούνται. 
Ο Σαλήχ Πασάς επιχειρεί να δελεάσει τον Ολύ-
μπιο, για να παραδοθεί, αλλά ο ήρωας απορρίπτει 
με περιφρόνηση τις προτάσεις του και στους συ-
ντρόφους του λέει: “εγώ θα μείνω εδώ και καώ, 
αν θέλετε εσείς βγείτε, σας ανοίγω ο ίδιος την 
πόρτα”. Αλλά κανείς δεν δέχθηκε να φύγει. Την 22 

Σεπτεμβρίου πλήθος Τούρκων όρμησαν στον πε-
ρίβολο της Μονής. Τα πυρομαχικά εξαντλήθηκαν 
και απέμειναν στο κωδωνοστάσιο μερικά μόνον 
βαρέλια πυρίτιδας. 
Ο Γεωργάκης Ολύμπιος έκανε το σημείο του 
σταυρού και έβαλε φωτιά στην πυρίτιδα παίρνο-
ντας μαζί του στο θάνατο και πολλούς Τούρκους. 
Έτσι χάθηκε ο Γεωργάκης Ολύμπιος ωραίος, συ-
νεπής, ακαταμάχητος. Ο “ενδοξότερος, πολέμαρ-
χος, ο τιμιότερος άνδρας”.

Γεωργάκης Ολύμπιος
Της μαθήτριας  Χρόνη Δέσποινας[ ]Ο αγωνιστής την ελευθερία 

ή την κερδίζει μαχόμενος ή 
την καθαγιάζει πεθαίνοντας

Η Δόμνα Βισβίζη αποτελεί 
μια από τις πιο άγνωστες 
μορφές της Ελληνικής Επα-
νάστασης, με μεγάλη όμως 
προσφορά στον αγώνα. Είναι 
μία ηρωίδα από τη Θράκη 
που αφιέρωσε όλη τη ζωή 
της στον αγώνα για να απε-
λευθερωθεί η Ελλάδα. Έδω-
σε  ολόκληρη την  περιουσία 
της για το σκοπό αυτό. 
 Ήταν η θυγατέρα μιας εύπορης οι-
κογένειας από την Αίνο στην οποία 
γεννήθηκε το 1784.  Το έτος 1808 
νυμφεύθηκε τον Αντώνιο Βισβίζη, 
ο οποίος ήτανε και αυτός εύπορος 
πλοίαρχος.
Τον  Φεβρουάριο του 1821  ο άν-
δρας της, αρμάτωσε το πλοίο του, το 
οποίο λεγόταν “Καλομοίρα”.  Ναυ-
πηγήθηκε στην Οδησσό και απο-
τελούνταν από 16 κανόνια και 140 
άντρες πλήρωμα.
Η πρώτη τους εμπλοκή συνέβη στην 
Ίμβρο και από τότε ξεκινά μία ζωή 
γεμάτη με δυσκολίες, φτώχεια, δυ-
στυχία και αγώνες. 
Η Καλομοίρα μετέφερε στον Άθω 
τον επαναστάτη Εμμανουήλ Παππά, 
μαζί με όπλα και πολεμοφόδια.  Την 
Καλομοίρα μπορούσε να τη βρει κα-
νείς σε κάθε γωνιά του Αιγαίου μα-
χόμενη και υπερασπιζόμενη τα δίκια 
του αγώνα ή  όπως συνήθως έλεγε το 
ζευγάρι “για να χτιστεί το χρυσό πα-
λάτι της ελευθερίας”.

Στις 21 Ιουλίου του1821 και ενώ 
συμμετέχουν στην θαλάσσια πολι-
ορκία της Εύβοιας, σκοτώνεται ο 
άνδρας της και αναλαμβάνει καπετά-
νισσα η Δόμνα, καθώς απολάμβανε 
τον σεβασμό και την πίστη από το 
πλήρωμά της.

Κάποια στιγμή τα χρήματα τελεί-
ωσαν και η Δόμνα δεν μπορούσε 
πλέον να συντηρήσει την Καλομοί-
ρα. Έτσι λοιπόν  το Σεπτέμβριο του 
1824, η Δόμνα δώρισε το πλοίο στην 
Πολιτεία. 
Πιο συγκεκριμένα, οι Υδραίοι ζήτη-
σαν από τη Δόμνα το πλοιάριο της 
για τις ανάγκες του στόλου τους. Η 
Δόμνα Βισβίζη χωρίς δεύτερη σκέ-
ψη τους το παραχώρησε.  Αξίζει να 
σημειωθεί ότι με το συγκεκριμένο 
πλοίο, το 1824 ο Πιπίνος πυρπόλη-
σε την τουρκική φρεγάτα του Χαζνέ 
Γκεμισί.

Αφού λοιπόν είχε δωρίσει και το 
πλοίο της, η Δόμνα δεν είχε πλέον  
κανένα περιουσιακό στοιχείο στην 
κατοχή της.  
Όντας άστεγη τριγυρνούσε σε δι-
άφορες περιοχές της Ελλάδας και 
ζητούσε τη βοήθεια του Κράτους,  
λέγοντας ότι είχε δώσει τα πάντα για 
την πατρίδα, δεν της είχε μείνει πλέ-
ον τίποτα για να ζήσει τα παιδιά της.  
Το κράτος όμως αδιαφόρησε και με 
τον καιρό το πρόβλημα οξύνθηκε. 
Παρόλο που της κόστισε πολύ, κα-
τέφυγε ακόμα και στην επαιτεία για 

να μπορεί να υποστηρίξει τα παιδιά 
της.  Το χειμώνα του 1826 η Δόμνα 
και τα παιδιά της βρίσκονται σε τρα-
γική κατάσταση. Λίγο νωρίτερα, στο 
λοιμό που είχε πέσει έχασε το ένα 
της παιδί. 
Αποφάσισε τότε να γράψει στον Κα-
ποδίστρια για να ζητήσει βοήθεια. 
Και τότε κάποιοι της έβγαλαν μία 
μικρή σύνταξη ύψους 30 δραχμών 
το μήνα.
Τα διαθέσιμα έγγραφα που υπάρ-
χουν για τη ζωή και τον αγώνα της 
ηρωίδας, αποδεικνύουν την μεγάλη 
αγωνία της για την έκβαση του απε-
λευθερωτικού αγώνα, την τεράστια 
προσφορά της αλλά και την απόλυτη 
λησμόνηση από το κράτος

Ο ρόλος της γυναίκας 
στην επανάσταση

Οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της 
επανάστασης διαδραμάτισαν πολύ 
σημαντικό ρόλο στην επανάσταση. 
Βέβαια, οι μαρτυρίες για το ρόλο 
των γυναικών δεν είναι πάρα πολλές, 
αφού οι μαρτυρίες αναφέρονται κυ-
ρίως σε άνδρες. Ωστόσο, υπάρχουν 
αρκετές πηγές οι οποίες δείχνουν τη 
σημαντική συμβολή των γυναικών 
της Επανάστασης. Από τα πιο δημο-
φιλή παραδείγματα είναι η Λασκαρί-
να Μπουμπουλίνα, η Μαντώ Μαυ-
ρογένους και η Δόμνα Βισβίζη.
Οι Σουλιώτισσες επίσης είχαν πολύ 
σημαντική συμβολή στον αγώνα.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Σουλιώ-
τισσες είχαν παρόμοια θέση στην 

κοινωνία όπως οι γυναίκες στην 
Αρχαία Σπάρτη. Είχαν το σεβασμό 
του σύζυγό τους οι οποίοι συχνά 
τις ρωτούσαν για να πάρουν κάποια 
κρίσιμη απόφαση. Πολλές από τις 
γυναίκες του Σουλίου ήταν καπετά-
νισσες. Οι Σουλιώτισσες ελάμβαναν 
μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις 
όπου είχαν ρόλο κυρίως βοηθητικό. 
Κουβαλούσαν δηλαδή πολεμοφόδια 
και τραγουδούσαν για να εμψυχώ-
σουν τους άντρες τους. Είχαν επίσης 
το ρόλο των νοσοκόμων. Δεν ήταν 
όμως λίγες οι φορές όπου οι ίδιες ρί-
χνονταν στη μάχη με οποιονδήποτε 
τρόπο μπορούσαν, είτε ρίχνοντας πέ-
τρες στους Τούρκους, είτε ορμώντας 
κραδαίνοντας σπαθιά. Πολύ σημα-
ντική προσωπικότητα του Σουλίου 
ήταν η Μόσχω Τζαβέλα. 

ΔΟΜΝΑ  ΒΙΣΒΙΖΗ
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Ο Μάρκος Μπότσαρης (1790 - 1823) ήταν Έλ-
ληνας στρατηγός, ήρωας της επανάστασης του 
1821 και καπετάνιος των Σουλιωτών. Γεννήθηκε 
στο Σούλι και ήταν ο δεύτερος γιος του Κίτσου 
Μπότσαρη, που ήταν μια από τις επιφανέστερες 
μορφές του Σουλίου. Ύστερα από την πτώση του 
Σουλίου, πήγε στην Κέρκυρα μαζί με άλλους Σου-
λιώτες όπου κατατάχτηκε ως υπαξιωματικός στο 
σώμα των Ηπειρωτών και Σουλιωτών που συ-
γκρότησαν οι Γάλλοι. Το 1814 ανταμώθηκε από 
τον Καραισκάκη, ο οποίος τον μύησε στη Φιλική 
Εταιρία.
  O Μάρκος Μπότσαρης, μαζί με τον θείο του 
Νότη, αγωνιζόταν στο πλευρό των σουλτανικών 
δυνάμεων εναντίον του τυράννου της Ηπείρου, 
του Αλή Πασά, επειδή είχαν πάρει την υπόσχεση 
ότι θα ξαναγυρνούσαν στην πατρίδα τους. Βλέπο-
ντας ότι οι Τούρκοι αθετούσαν την υπόσχεση τους, 
όταν ο Αλή Πασάς πολιορκήθηκε από τα σουλτα-
νικά στρατεύματα στα τέλη του 1820, ο Μπότσα-
ρης ήρθε σε συνεννόηση μαζί του και ζήτησε τον 
επαναπατρισμό των Σουλιωτών, με αντάλλαγμα 
να βοηθήσουν τον Αλή στον αγώνα εναντίον των 
στρατευμάτων του Σουλτάνου, πράγμα που έγινε. 
Πρώτη του επιτυχία ήταν η νίκη στους Καμψάδες 
και στα Πέντε Πηγάδια και η κατάληψη των φρου-
ρίων της Ρηγιάσας και της Ρινιάσσας. Ακολούθη-
σαν οι νικηφόρες μάχες στο Κομπότι της Άρτας (3 
Ιουλίου 1821) και στην Πλάκα.
 Επίσης έλαβε μέρος στη μάχη του Πέτα που κα-
τέληξε σε καταστροφή, ενώ βρέθηκε μεταξύ των 
υπερασπιστών του Μεσολογγίου στην πρώτη του 
πολιορκία στα τέλη του 1822, όπου παρασύρο-
ντας τους Τούρκους σε πλαστές συνομιλίες έδωσε 
χρόνο στους πολιορκημένους να ενισχύσουν τις 
οχυρώσεις. Τα Χριστούγεννα υπερασπίζεται 35 
άνδρες τοίχος της πόλης από τα στρατεύματα του 
Ομέρ Βρυώνη. Τραυματίστηκε στη παλάμη του, 
αλλά νίκησε. Τότε με παρέμβαση του Κώστα Με-

ταξά του έδωσαν τον τίτλο του αρχιστράτηγου της 
Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.
 Μάλιστα το γεγονός αυτό προκάλεσε την αντιζη-
λία των άλλων οπλαρχηγών κάτι το οποίο εξόργι-
σε τον Μπότσαρη, ο οποίος μπροστά τους έσκισε 
το χαρτί του διορισμού του λέγοντας: “Όποιος εί-
ναι άξιος παίρνει το δίπλωμα αύριο μπροστά στον 
Πασά!”. Αυτή η μεγαλοπρεπής πράξη του αποδει-
κνύει την ανιδιοτέλειά του και την αγάπη του για 
την πατρίδα.  Το καλοκαίρι του 1823 προσπάθησε 
να ανακόψει το δρόμο στα τούρκικα στρατεύματα 
που επέδραμαν προς την δυτική Ρούμελη. 
Τη νύχτα της 8ης Αυγούστου, επικεφαλής 350 
Σουλιωτών, επιτέθηκε κατά των 5.000 Τουρκαρ-
βανιτών μισθοφόρων του Μουσταφά Πασά, που 
είχαν στρατοπεδεύσει στο Κεφαλόβρυσο του 
Καρπενησίου, στη μάχη που έμεινε γνωστή ως 
Μάχη του Κεφαλόβρυσου.
 Παρά τον αρχικά ελαφρύ τραυματισμό, συνέ-
χισε να πολεμάει και κατάφερε να νικήσει τον 
Μουσταή. Όμως μια τουρκική σφαίρα τον βρήκε 
στο μάτι. Τότε οι Σουλιώτες, αν και νίκησαν, διέ-
κοψαν τον αγώνα για να παραλάβουν τον νεκρό 
αρχηγό τους και τα λάφυρα. Μεταφέροντας τον 
νεκρό προς το Μεσολόγγι όπου τελικά τον εντα-
φίασαν, σταμάτησαν για λίγο στον νάρθηκα της 
Μονής Προυσσού όπου ευρισκόταν ο Καραϊσκά-
κης κατάκοιτος. Αυτός τον ασπάστηκε λέγοντας 
“Άμποτε ήρωα Μάρκο, κι εγώ από τέτοιο θάνατο 
να πάω”.  Ο νεκρός μεταφέρθηκε στο Μεσολόγγι 
με θριαμβική πομπή που περιγράφει ο Πουκεβίλ. 
Του θριάμβου προηγούνταν Τούρκοι αιχμάλωτοι, 
ακολουθούσαν οι αιχμαλωτισμένοι ίπποι των αξι-
ωματικών με πολύτιμα επισάγματα και πενήντα 
τέσσερεις σημαίες των εχθρών.  Ο νεκρός Μάρ-
κος ήταν καλυμμένος με κυανή χλαμίδα. Ακολου-

θούσαν τα λάφυρα που ήταν ζώα, όπλα, σκηνές, 
πολεμοφόδια και άλλα στρατιωτικά εφόδια και το 
ταμείο των εχθρών.   Η κηδεία ξεκίνησε το απο-
μεσήμερο, από το οίκημα του Επάρχου Κωνστα-
ντίνου Μεταξά, για να δειχθεί ότι τον κηδεύει το 
Έθνος. Η επικήδεια τελετή έγινε στον ναό Αγίου 
Νικολάου των προμαχώνων.   Για τον θάνατο του 
Μπότσαρη γράφηκαν πολλά έντεχνα ποιήματα και 
δημοτικά τραγούδια. Μεταξύ των άλλων ο Δ. Σο-
λωμός έγραψε ποίημα όπου παρομοιάζει την συρ-
ροή των Ελλήνων στην κηδεία του Μπότσαρη με 
την συρροή των Τρώων στην ταφή του Έκτορα.

Μάρκος Μπότσαρης
Της μαθήτριας Οικονόμου Βαλέριας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

(1821-1828)
Μια κόκκινη γραμμή άρχισε να χαράζει τα σύνο-
ρα του ελληνικού κράτους. Μία γραμμή από αίμα 
αγωνιστών όλων των τάξεων, όλων των ηλικιών, 

όλων των Ελλήνων. Νίκες που έδιναν ελπίδα να 
γίνει το όνειρο πραγματικότητα, ήττες που έβαλαν 
σε δοκιμασία τις ψυχικές αντοχές των επαναστα-
τημένων, διχόνοια για να θυμίζει την πατροπαρά-
δοτη γάγγραινα των Ελλήνων. Αλλά το άρμα της 
Ελευθερίας προχωρούσε. Τα άλογα που το έσερ-
ναν ήταν η αδάμαστη ψυχή και η δίψα για ελευ-
θερία, κείμενα των Ελλήνων λογίων που δυναμίτι-
ζαν τις ψυχές, η εκκλησία που πρωτοστατούσε και 
ενέπνεε πίστη, ο θαυμασμός των ξένων πολιτών 
που δημιούργησε κλίμα συμπαράστασης και φι-
λελληνισμού.
Τριπολιτσά, Αλαμάνα, Δερβενάκια, Μανιάκι, Με-
σολόγγι, Αράχωβα και πολλές άλλες μάχες δεί-
χνουν πως οι Έλληνες αγωνίζονται για «την Νίκην 
ή τη Θανή». 
Το 1827 με τη Ναυμαχία του ΝΑΒΑΡΙΝΟΥ γίνε-
ται πραγματικότητα το όνειρο της ελεύθερης πα-
τρίδας. 
Ο Ιωάννης Καποδίστριας εκλέγεται κυβερνήτης 
της Ελλάδας στις 24 Ιανουαρίου του 1828. 
Από αυτή τη χρονολογία και μετά αρχίζει ένας δι-
αρκής αγώνας για δημιουργία μεγάλου ελληνικού 
κράτους και αγώνας για δημοκρατία, ισότητα, δι-

καιοσύνη.

ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

(1828-1832)
Το 1827 η Γ΄ Εθνοσυνέλευση στην Τροιζήνα επέ-
λεξε τον κόμη Ιωάννη Καποδίστρια ως κυβερνήτη 

της Ελλάδας για επτά χρόνια.
Ο Καποδίστριας αν και κυβέρνησε με ημιδικτα-
τορικές εξουσίες έβαλε τα θεμέλια του ελληνικού 
κράτους. Δολοφονήθηκε από πολιτικούς αντιπά-
λους το 1831.
 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

(1832-1924)
Οι Μεγάλες Δυνάμεις ενέκριναν την ανακήρυξη 

της Ελλάδας σε Βασίλειο και ο Βαυαρός πρίγκι-
πας Όθωνας επελέγη ως βασιλιάς. 
Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1843 ξεσπά επανάσταση 
λόγω της άρνησης του Βασιλιά να παραχωρή-
σει σύνταγμα. Οι επαναστάτες της στρατιωτικής 
φρουράς της Αθήνας με μπροστάρηδες τους Καλ-
λέργη και Μακρυγιάννη και με τη βοήθεια των 
πολιτών, απαίτησαν από τον βασιλιά Όθωνα την 
παραχώρηση συντάγματος.
Το σύνταγμα προήλθε από τις εργασίες της «Εθνι-
κής Συνέλευσης της τρίτης Σεπτέμβρη των Ελ-
λήνων στην Αθήνα» και ήταν ένα Συνταγματικό 
Σύμφωνο, δηλαδή μία σύμβαση μεταξύ του μο-
νάρχη και του Έθνους. 
Η νύχτα της 3ης Σεπτεμβρίου αποτέλεσε το τέλος 
της απόλυτης μοναρχίας στην Ελλάδα. 
Στις 23 Οκτωβρίου 1862 έγινε έξωση του Όθωνα 
από τον θρόνο.

ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ 

(1863-1913)
Μετά τον Όθωνα στέφθηκε ο Γεώργιος Α΄ με τον 
τίτλο Βασιλιάς των Ελλήνων και όχι της Ελλάδας, 
όπως ήταν ο Όθωνας. Αυτό προκάλεσε την ενό-

χληση της Υψηλής Πύλης, διότι αυτό σήμαινε ότι 
ο Γεώργιος θα ήταν βασιλιάς, όχι μόνο των κατοί-
κων της Ελλάδας, αλλά και όλων των Ελλήνων, 
όπου κι αν βρίσκονταν. 
Με τη συνθήκη του Λονδίνου τον Ιούλιο του 
1863, οριζόταν ότι γινόταν προσάρτηση των 
Επτανήσων στην Ελλάδα. Τον Ιούλιο του 1874 ο 
Γεώργιος Α΄ εξαναγκάζεται να δεχθεί την Αρχή 
της Δεδηλωμένης που σημαίνει ότι ο Βασιλιάς 
διορίζει πρωθυπουργούς μόνον όσους διαθέτουν 

Κυριότεροι σταθμοί του νεότερου 
ελληνικού κράτους



κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δηλαδή είχαν λάβει 
ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή. 

Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
ΕΝΩΝΕΤΑΙ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στην πορεία της δημιουργίας του ελληνικού κρά-
τους έφθασε η στιγμή να δικαιωθεί ένα όνειρο αι-
ώνων. 
Με τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης στις 28 
Μαρτίου 1881 μεταξύ Ελλάδας και Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα οι 
πρώην οθωμανοκρατούμενες περιοχές της Θεσσα-
λίας και το τμήμα της του Νομού Άρτας, ανατολι-
κά του Αράχθου. 

Έτσι λοιπόν, έγινε ένα ακόμη βήμα για τη Μεγάλη 
Ελλάδα. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 
ΑΓΩΝΑΣ

Ο Μακεδονικός Αγώνας εξελίχθηκε σε τρεις φά-
σεις:
• 1η φάση (1870-1897): Ένταση της Βουλγαρικής 
προπαγάνδας στη Μακεδονία.
• 2η φάση (1897-1904): Τρομοκρατία των Ελλη-
νικών πληθυσμών της Μακεδονίας από τα βουλ-
γαρικά κομιτάτα.
• 3η Φάση (1904-1908): Ένοπλος αγώνας των 
Ελληνικών ανταρτικών σωμάτων εναντίον των 
Βούλγαρων Κομιτατζήδων στην τουρκοκρατού-
μενη Μακεδονία.
Τον ατυχή Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 δια-
δέχτηκε ο Μακε¬δονικός Αγώνας του 1904 - 1908. 
Κατ’ αυτόν, οι Έλληνες της Μακεδονίας και Έλ-
ληνες από τη λοιπή Ελλάδα, με τη συγκατάθεση 
της Ελληνικής Κυβερνήσεως, αντιμετώπισαν όλες 
τις ανθελληνικές ενέργειες του Βουλγα¬ρικού 
Κομιτάτου, των πολυάριθμων πρακτόρων του και 
των ένοπλων κομι¬τατζήδων του, που απέβλεπαν 
στον αφανισμό του Ελληνισμού της Μακε¬δονίας 
και την πραγματοποίηση του βουλγαρικού επε-
κτατισμού.
Κατά τα πρώτα βήματα της βουλγαρικής δράσεως, 
η Ελλάδα πα¬ρέμεινε αμέτοχη, γιατί ήταν στρατι-
ωτικά ανοργάνωτη και φοβόταν πόλεμο εναντίον 
της από την Τουρκία. Η «Εθνική Εταιρεία», που 
συστάθηκε με πρωτοβουλία της στην Αθήνα, συ-

γκρότησε και έστειλε στη Μακεδονία από το 1896, 
για την τόνωση του φρονήματος του Ελληνισμού, 
8 μικρά ανταρτικά σώματα, τα οποία σημείωσαν 
σοβαρή δράση. Το σημαντικότερο από αυ¬τά, το 

σώμα υπό τον Μπρούφα, έφτασε μέχρι το Καθα-
ντάρτσι, όπου κυ¬κλώθηκε και καταστράφηκε 
από τους Τούρκους το ίδιο έτος.
Ο Ελληνικός Αγώνας στη Μακεδονία, κατά τα 
έτη 1904-1908, στέφθηκε από επιτυχία και έσωσε 
τη Μακεδονία από τη βουλγαρική και σλαβι¬κή 
απειλή. Παράλληλα, ανυψώθηκε το πολεμικό 
φρόνημα του ελληνικού λαού, που είχε καταπέ-
σει μετά τον ατυχή πόλεμο του 1897 και προπα-
ρασκευάστηκε, σε μεγάλο βαθμό, το έδαφος των 
θριάμβων του ελληνικού Στρατού κατά τους Βαλ-
κανικούς Πολέμους 1912-1913.
Η Μεγάλη Εκκλησία και το Ελληνικό Σχολείο 
υπήρξαν οι πρώτοι στόχοι της σλαβικής προπα-
γάνδας και του βουλγαρικού κομιτάτου. Όμως, 
αντιστάθηκαν με πείσμα και συνέχισαν δραστήρια 
και σταθερά το εθνοσωτήριο έργο τους. Ιδιαίτερα, 
η Εκκλησία υπήρξε σανίδα σωτηρίας του γένους 
και της πίστεως. Η προσφορά της υπήρξε ανυπο-
λόγιστη, το έργο της σωτήριο και η απήχησή της 
τεράστια.
Ο Παύλος Μελάς υπήρξε ενθουσιώδης πρωτα-
γωνιστής της Μακεδονικής άμυνας. Ο θάνατος 
του στο χωριό Στάτιστα (Μελάς) της Καστοριάς 
αποτέλεσε το σύμβολο του αγώνα και το αίμα του 

θέρμανε την αλληλεγγύη με¬ταξύ των ελεύθερων 
και υπόδουλων Ελλήνων. Γέννησε έκτοτε νέους 
μάρ¬τυρες, αλλά και ήρωες νέους, για τη συνέχι-
ση του αγώνα και τη σωτηρία του Μακεδονικού 

Ελληνισμού.
Πάντως, πέρα από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες 
φορέων και ατόμων, είναι γεγονός αναμφισβήτητο 
ότι η νικηφόρα έκβαση του Μακεδονικού Α¬γώνα 
ήταν αποτέλεσμα των αστείρευτων ηθικών δυνά-
μεων του Έθνους, και ιδιαίτερα του αγωνιστικού 
πνεύματος ολόκληρης στρατιάς από ιεράρ¬χες, 
ιερείς, στρατιωτικούς, δασκάλους, υπαλλήλους 
και ανθρώπους κάθε κοινωνικής ομάδας, ακόμα 
και απλούς χωρικούς. Και μεταξύ των προέχου-
σα θέση στην τιμή και ευγνωμοσύνη του Έθνους 
έχουν oι εκατοντάδες των πεσόντων, γνωστών και 
αγνώστων.
Τέλος, κατά κοινή διαπίστωση Ελλήνων και ξέ-
νων ιστορικών (Άγγλος D. Dakin), ο Μακεδο-
νικός Αγώνας θα ήταν αδύνατο να επιτύχει τους 
στό¬χους του χωρίς την ολόψυχη συμπαράσταση 
του Ελληνισμού της Μακε¬δονίας στα γενναία 
ανταρτικά σώματα. Επίσης, ότι η σημασία του 
αγώνα ε¬κείνου είναι τόσο σημαντική, όσο και 
εκείνη του αγώνα της Εθνικής Επο¬ποιίας του 
1821, γιατί χάρη σ’ αυτόν, η Ελλάδα κατόρθωσε 
να σώσει τη Μα¬κεδονία και τον πληθυσμό της 
και να δημιουργήσει τις αναγκαίες προϋπο¬θέσεις 
για την απελευθέρωσή της κατά τους Βαλκανι-
κούς Πολέμους 1912¬-1913.

ΚΙΝΗΜΑ 
ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ (1909)

Τη νύχτα της 14ης Αυγούστου του 1909 εκδηλώ-
θηκε κίνημα υπό την αρχηγία του συνταγματάρχη 
Ζορμπά Νικόλαου, ο οποίος ήταν αρχηγός του 
Στρατιωτικού Συνδέσμου. 
Μεταξύ των πολλών αιτημάτων και όσον αφορά 

τη Δυναστεία του Βασιλιά Γεώργιου Α΄, απαιτού-
σε την απομάκρυνση των πριγκίπων από το στρά-
τευμα. 
Ακολούθησε πολιτική ανωμαλία και ως εκτόνωση 
της κατάστασης ήταν ο ερχομός του Ελευθέριου 
Βενιζέλου ως η μοναδική λύση από το αδιέξοδο. 
Το κίνημα αυτό ήταν η πρώτη δυναμική παρέμβα-
ση των αξιωματικών στην πολιτική ζωή της χώ-
ρας. Από τότε αρχίζει και διαμορφώνεται, εκτός 
από το παλάτι και τη βουλή, ένας τρίτος πόλος 
εξουσίας, αυτός του Στρατού, που από το 1909 μέ-
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χρι το 1974 θα παρεμβαίνει συχνά στην πολιτική 
ζωή του τόπου. 

ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ 
ΠΟΛΕΜΟΙ

Οι προσδοκίες, που καλλιέργησε στους υπόδου-
λους χριστιανικούς λαούς το κίνημα των Νεο-
τούρκων το 1908, γρήγορα διαψεύστηκαν. Παρά 
τις επίσημες διακηρύξεις για ισότητα όλων των 
υπηκόων, οι χριστιανικοί πληθυσμοί της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας εξακολουθούσαν να υπομέ-
νουν διακρίσεις. 
Μπροστά στις αρνητικές αυτές εξελίξεις, τα βαλ-
κανικά κράτη προχώρησαν σε μυστικές συνεννοή-

σεις μεταξύ τους, οι οποίες οδήγησαν στους Βαλ-
κανικούς Πολέμους του 1912-1913.
 
παρόλο που οι Μεγάλες Δυνάμεις ήταν αντίθετες 
στην αλλαγή συνόρων, η Σερβία, η Βουλγαρία, 
το Μαυροβούνιο και η Ελλάδα συμμάχησαν ενα-
ντίον των Τούρκων και τους κήρυξαν τον πόλεμο, 
διεκδικώντας τα εδάφη που κατείχε η Οθωμανική 

Αυτοκρατορία στη Βαλκανική Χερσόνησο. 
Ο ελληνικός στρατός, που ενισχύθηκε με αρκε-
τούς εθελοντές Έλληνες και Φιλέλληνες, με αρ-
χιστράτηγο τον διάδοχο του θρόνου Κωνσταντίνο, 
κινήθηκε προς δύο κατευθύνσεις: προς την Ήπει-
ρο και τη Μακεδονία. 
Με συντονισμένες και αιφνιδιαστικές κινήσεις τα 
ελληνικά στρατεύματα απελευθέρωσαν την Ελασ-
σόνα και τη Δεσκάτη, ενώ μετά τη μάχη στο Σα-
ραντάπορο μπήκαν στην Κοζάνη σε λιγότερο από 
μία εβδομάδα από την κήρυξη του πολέμου.
Για να μην καταλάβουν οι Βούλγαροι τη Θεσσα-
λονίκη, ο ελληνικός στρατός, με εντολή του πρω-

θυπουργού Βενιζέλου, στράφηκε αμέσως προς 
την πρωτεύουσα της Μακεδονίας.
 Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης κρίθηκε σε 
αποφασιστική μάχη στα Γιαννιτσά (19-20 Οκτω-
βρίου 1912), η οποία έληξε με νίκη των Ελλήνων. 
Αργά το βράδυ της 26ης Οκτωβρίου 1912 ο Οθω-
μανός διοικητής της πόλης Χασάν Ταχσίν Πασάς 
υπέγραψε το Πρωτόκολλο παράδοσης της Θεσσα-
λονίκης στους Έλληνες. 
Δύο μέρες αργότερα ο διάδοχος Κωνσταντίνος 
και τμήματα του ελληνικού στρατού μπήκαν στην 
πόλη και έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό.
Αλλά και στην περιοχή της Ηπείρου οι Έλληνες 
στρατιώτες απελευθέρωσαν σημαντικές πόλεις, 
όπως τα Ιωάννινα και προχώρησαν προς τη Βό-
ρεια Ήπειρο. 

Ταυτόχρονα ο στόλος, με αρχηγό το ναύαρχο 
Κουντουριώτη, κατάφερε να εμποδίσει τη μετα-
φορά τουρκικών στρατευμάτων από τη Μικρά 
Ασία και απελευθέρωσε πολλά νησιά του Ανατο-
λικού Αιγαίου. 
Τον Μάιο του 1913 ο Α’ Βαλκανικός Πόλεμος 
τερματίστηκε με συνθήκη που υπογράφηκε στο 
Λονδίνο, ύστερα από μεσολάβηση των Μεγάλων 

Δυνάμεων. 
Η Τουρκία είχε νικηθεί και αποχώρησε οριστικά 
από τα Βαλκάνια. Παραιτήθηκε επίσης από τα δι-
καιώματά της στην Κρήτη.
Όμως η ρύθμιση των συνόρων ανάμεσα στα βαλ-
κανικά κράτη προκάλεσε τον Β’ Βαλκανικό Πόλε-
μο, τον Ιούνιο του 1913. 
Η Βουλγαρία δεν έμεινε ικανοποιημένη από τα 
εδάφη που κέρδισε, γι’ αυτό ήρθε σε σύγκρουση 
με τους πρώην συμμάχους της, την Ελλάδα και τη 
Σερβία. 
Ο ελληνικός στρατός κέρδισε σημαντικές νίκες 
και κατέλαβε την υπόλοιπη Κεντρική καθώς και 

την Ανατολική Μακεδονία. 
Ο Β’ Βαλκανικός Πόλεμος έληξε το καλοκαίρι του 
ίδιου χρόνου με ήττα της Βουλγαρίας.
Τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα καθορίστηκαν με 
τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου. 
Ολόκληρη η Ανατολική Μακεδονία δόθηκε στην 
Ελλάδα ενώ οι Βούλγαροι κράτησαν τη Δυτική 
Θράκη. Η Βόρεια Ήπειρος, με την επιμονή των 
Μεγάλων Δυνάμεων, παραχωρήθηκε στην Αλβα-
νία, που τότε δημιουργήθηκε ως κράτος.
Μετά τους νικηφόρους Βαλκανικούς Πολέμους το 
ελληνικό κράτος διπλασίασε σχεδόν την έκτασή 
του, περικλείοντας στα σύνορά του πολλές από τις 
αλύτρωτες περιοχές (Ήπειρο, Μακεδονία, Κρήτη 
και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου). 
Αλλά και ο πληθυσμός της χώρας αυξήθηκε θε-
αματικά. 
Οι συντονισμένες προσπάθειες και η συνεργασία 
του πρωθυπουργού Βενιζέλου με τον αρχιστράτη-
γο Κωνσταντίνο είχαν καρποφορήσει.
 

ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΔΙΧΑΣΜΟΣ  

Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ

Ο Βενιζέλος ερχόμενος το 1910 στην Ελλάδα, επι-
διώκει να έχει μία αρμονική σχέση με τον βασιλιά, 
ο οποίος έχει σημαντικό ρόλο στην ελληνική πο-
λιτική. 
Τα προβλήματα αρχίζουν στην ουσία το 1914, 
όταν η Ελλάδα πρέπει να κάνει την πολιτική της 
επιλογή σε σχέση με τον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο. 
Ο Βενιζέλος πίστευε ακράδαντα ότι το συμφέ-
ρον της Ελλάδας ήταν να ταχθεί με το μέρος της 
Αγγλίας και της Γαλλίας (ΑΝΤΑΝΤ), ώστε μετά 
τη νίκη να έπαιρνε εδάφη από τους ηττημένους 

(Βουλγαρία, Τουρκία). Αντίθετα ο βασιλιάς Κων-
σταντίνος πίστευε πως η Ελλάδα έπρεπε να μείνει 
ουδέτερη, κινούμενος βέβαια από τις φιλογερμα-
νικές του προτιμήσεις. Ο Βενιζέλος, για να πείσει 
τον βασιλιά, παραιτείται από πρωθυπουργός δύο 
φορές. Τη δεύτερη οριστικά, αφού ο βασιλιάς ήταν 
ανένδοτος στο να μπει η Ελλάδα στον πόλεμο στο 
πλευρό της ΑΝΤΑΝΤ. 
Τον Αύγουστο του 1916 γίνεται το κίνημα ΕΘΝΙ-

Κυριότεροι σταθμοί του νεότερου ελληνικού κράτους
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Κυριότεροι σταθμοί του νεότερου ελληνικού κράτους
ΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ από στοιχεία φιλικά προς τον 
Βενιζέλο. Αυτό το κίνημα έγινε, διότι ο Βενιζέλος 
και οι οπαδοί του πιστεύουν ακράδαντα, ότι εάν 

δεν προχωρήσει σ’ αυτή την ενέργεια, θα χαθεί η 
Μακεδονία, που ήταν το εδαφικό κέρδος της Ελ-
λάδας από τους δύο Βαλκανικούς πολέμους. 
Έτσι η Ελλάδα χωρίζεται στα δύο και έχει δύο κυ-
βερνήσεις. Μία με τον Βασιλιά στην Αθήνα και η 
άλλη με την Τριανδρία Βενιζέλου, Δαγκλή, Κου-

ντουριώτη στη Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα ζούσε τον 
μεγάλο διχασμό με διώξεις, φυλακίσεις, δολοφο-
νίες και ξυλοδαρμούς των Βενιζελικών στην Αθή-
να και στις περιοχές που έλεγχε ο Κωνσταντίνος. 
Το 1916 οι σύμμαχοι επέβαλλαν ναυτικό αποκλει-
σμό στην Ελλάδα για να εξαναγκάσουν τον βασι-
λιά να ακολουθήσει την πολιτική της ΑΝΤΑΝΤ.
Έπειτα από δύο χρόνια ο Βενιζέλος έγινε πάλι 
πρωθυπουργός ολόκληρης της χώρας. Αποφάσισε 
να μην κάνει εκλογές, αλλά να νεκραναστήσει με 
διάταγμα τη βουλή του 1915, η οποία έμεινε στην 
ιστορία ως βουλή των Λαζάρων.
Δημιούργησε αξιόμαχο στρατό και στάθηκε στο 
πλευρό της ΑΝΤΑΝΤ με αποτέλεσμα μετά τη 
λήξη του πολέμου και με τη συνθήκη των Σεβρών 
του 1920 να πραγματοποιηθεί το όνειρο της Ελ-
λάδας των πέντε θαλασσών και των δύο ηπείρων. 

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Η Μεγάλη Ιδέα που ήταν το όραμα του Βενιζέλου 
για την Ελλάδα προς στιγμήν φάνηκε να είναι εφι-
κτή. Μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου 
και με τη συνθήκη των Σεβρών η Ελλάδα βγήκε 
ωφελημένη. 
Οι σύμμαχοι μας (ΑΝΤΑΝΤ) εκτιμώντας την ικα-
νότητα και το αξιόμαχο του ελληνικού στρατού, 
ζήτησαν από τον Βενιζέλο να πολεμήσει τους 
Νεότουρκους του Κεμάλ και να προστατέψει τα 

Δαρδανέλια για την απρόσκοπτη διέλευση των 
συμμαχικών πλοίων. Ο Βενιζέλος δέχθηκε και 
σε αντάλλαγμα ζήτησε να επιτραπεί στον ελλη-

νικό στρατό να παρελάσει μέχρι τα παράλια της 
Μικράς Ασίας, όπου προαιώνια ζούσαν Έλληνες. 
Έτσι λοιπόν ο στρατός μας έφθασε στη Σμύρνη 
και το θωρηκτό Αβέρωφ μπήκε στο λιμάνι της 
Κωνσταντινούπολης. Μάτια δάκρυσαν, καρδιές 
αναπτερώθηκαν, παντού ενθουσιασμός για την 
πολυπόθητη λύτρωση του Ελληνισμού. Καμπάνες 
και φωνές έγιναν ένα, καθώς ο στρατός παρέλασε 
στη Σμύρνη. 
Όμως τα πράγματα δεν έγιναν όπως φαίνονταν 
στην αρχή. Ο Βενιζέλος παραδόξως, έχασε τις 
εκλογές στην Ελλάδα και οι ξένες δυνάμεις άρ-
χισαν να κρατούν στάση ουδετερότητας στην 
αρχή και στη συνέχεια έκαναν συμφωνία με τον 

Κεμάλ για τα συμφέροντά τους. Σε συνδυασμό 
με άστοχες ενέργειες, τόσο στην επιλογή ηγετών 
στο στράτευμα, όσο και παρακινδυνευμένων πο-
λεμικών ενεργειών (εκστρατεία στο Σαγγάριο), ο 
ελληνικός στρατός άρχισε να υποχωρεί, καθώς ο 
στρατός του Κεμάλ αντεπιτέθηκε. 
Τις παρελάσεις, τις ζητωκραυγές και τις προσδο-
κίες των Μικρασιατών αντικατέστησαν η άτακτη 
υποχώρηση, το κλάμα, οι σπαραγμοί, η φωτιά, η 
καταστροφή και τέλος ο ξεριζωμός και η προσφυ-

γιά.  Τον Αύγουστο του 1922 περισσότεροι από 
1 εκατομμύριο πρόσφυγες ήρθαν στην Ελλάδα. 
Ο ερχομός των προσφύγων σήμανε το τέλος της 

Μεγάλης Ιδέας και αποτέλεσε καταλύτη των κοι-
νωνικοπολιτικών εξελίξεων. 

Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ

Και να, 20 χρόνια από το τέλος του Α΄ Παγκο-
σμίου πολέμου, ήρθε πάλι η στιγμή η Ελλάδα να 
αποφασίσει διά της πολιτικής της ηγεσίας, διά του 
συναισθήματος και διά του φιλότιμου του λαού 
της, αν θα έπρεπε να μπει σε έναν ακόμη πόλεμο. 
Η πανάρχαια ιστορία της και οι πατροπαράδοτες 
αρετές και αξίες έπρεπε να επιβεβαιωθούν ξανά.
Ο εθνικός μας ποιητής ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 
προέτρεπε τους στρατιώτες μας να «μεθύσουν με 
το αθάνατο κρασί του ‘21». «ΤΑΝ ή ΕΠΙ ΤΑΣ», 
«ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ», «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ» 
σαν σάλπιγγα που ηχεί, έδειχνε τον δρόμο που 
έπρεπε να ακολουθήσει ο Έλληνας πατριώτης. 
Διακόσιες δεκαεπτά (217) μέρες Αντίστασης το 
1940 απέναντι στον Ιταλό εισβολέα, όταν άλλες 
χώρες, όπως για παράδειγμα η Δανία, αντιστά-
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θηκαν μία μέρα. Και όταν οι Γερμανοί κατόρθω-
σαν να μπουν στην Ελλάδα, μέχρι το τέλος του 
πολέμου γράφονταν χρυσές σελίδες με γεγονότα 

αντίστασης (Γοργοπόταμος) και θυσιών του λαού 
(Κάνδανος, Δοξάτο, Κεδρύλια, Καλάβρυτα κ.α.).
Ύμνοι για τον Έλληνα πολεμιστή: «Οι ήρωες πο-
λεμούν σαν Έλληνες», «Συλλάβαμε αιχμάλωτους 
από όλες τις φυλές του Ισραήλ τέτοιο φρούτο δεν 
πιάσαμε». 
Για μία ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε η αδάμαστη 
ψυχή του Έλληνα στρατιώτη και η μεγάλη αγάπη 
για τα ιερά μας χώματα.
Με το τέλος του πολέμου και ενώ όλα τα κράτη 
προσπαθούσαν να κλείσουν τις πληγές τους και να 
ανασυγκροτηθούν, εμείς συνεχίσαμε για μία ακό-
μη φορά να ταΐσουμε με διχόνοια την ιστορία μας. 
Ξένες επιρροές και διαφορετική οπτική γωνία των 
πολιτικών αντιπάλων, οδήγησε τα γεγονότα, ώστε 
να χυθεί αίμα αδελφικό. 
Η Ελλάδα πάντως, όντας στο πλευρό των νικη-
τών, κέρδισε την προσάρτηση των Δωδεκανήσων 
το 1947 και έτσι πήρε την εδαφική μορφή του σή-
μερα. 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ 
ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 

(1967-1974)
Την 21 Απριλίου 1967, 
και ύστερα από μία πε-
ρίοδο πολιτικών ανω-
μαλιών, εκδηλώνε-
ται πραξικόπημα των 
Συνταγματαρχών και 
αναλαμβάνει η τρόικα 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – 
ΠΑΤΑΚΟΣ – ΜΑΚΑΡΕ-
ΖΟΣ.
Για μία ακόμη φορά ο 
στρατός ενεργοποιείται 
και κατευθύνει τα πολιτι-
κά πράγματα. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, 
σημειώθηκαν παραβιάσεις της ελευθερίας και των 
δικαιωμάτων του ελληνικού λαού, που ώθησαν 
στην εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο τον 
Νοέμβριο του 1973 και προκάλεσαν την πτώση 

του Παπαδόπουλου, αλλά όχι της δικτατορίας, η 
οποία συνεχίστηκε με τον στρατηγό Δημήτριο Ιω-
αννίδη. 
Ο Ιωαννίδης χρηματοδοτεί ένα πραξικόπημα για 
να ανατραπεί ο πρόεδρος της Κύπρου ΜΑΚΑΡΙ-
ΟΣ Γ΄. Το πραξικόπημα αποτυγχάνει, αλλά δίνε-
ται η ευκαιρία στους Τούρκους να κάνουν εισβολή 
στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου 1974. Η δικτατορία 
του Ιωαννίδη καταρρέει και συγκαλείται  υπό τον 

στρατηγό Φαίδωνα Γκυζίκη, συμβούλιο των πολι-
τικών της παλαιάς φρουράς και των αρχηγών των 
ενόπλων δυνάμεων. Στη συνάντηση αποφασίζετε 
να δοθεί το πρωθυπουργικό αξίωμα στον Κωνστα-
ντίνο Καραμανλή. 

ΤΡΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
(1974 - σήμερα)

Από τον Ιούλιο του 1974 αποκαθίσταται η δημο-
κρατία στην Ελλάδα με την επιστροφή του Κων-
σταντίνου Καραμανλή από το Παρίσι. 
Η Ελλάδα στις 14 Αυγούστου 1974 αποχωρεί από 
το ΝΑΤΟ, ως πράξη διαμαρτυρίας για την τουρκι-

κή εισβολή στην Κύπρο. 
Στις 13 Δεκεμβρίου 1974 καταργείται με δημοψή-
φισμα η Μοναρχία και το πολίτευμα της Ελλάδας 
αλλάζει σε κοινοβουλευτική δημοκρατία. 

Το 1980 επιστρέφει η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ. Από 
τότε και στο εξής η Ελλάδα πορεύεται ως ισότιμο 
μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

«Εις εσάς μένει να ισάσετε και να στολίσετε 
τον τόπο, όπου ημείς ελευθερώσαμε»

Η ιστορία μας διδάσκει πως τίποτε δεν χαρίζεται, 
εάν δεν αγωνιστείς γι’ αυτό που οραματίζεσαι. 
Τίποτα δεν είναι δεδομένο και αμετάβλητο. Πάντα 
– σε εθνικό επίπεδο – ο συνδυασμός εξωτερικών 
και εσωτερικών δεδομένων προάγει το καλύτερο 
ή το λιγότερο καλό για τους πολίτες, σε θέματα 
ασφάλειας, ελευθερίας, δικαιοσύνης και φυσικά 
της ποιότητας της ζωής τους. 
Η γνώση της ιστορίας βοηθά να κατανοήσουμε 
πως διαμορφώνονται τα πράγματα, πως παίρνο-
νται αποφάσεις  κρίσιμες για την επιβίωση του 
κράτους, πόσο σημαντικό είναι οι «σωστές» συμμα-
χίες και η γνώση του τι θέλουμε ως ελληνικός λαός.  
Οι αγωνιστές του 1821 έδωσαν τη ζωή τους για 
την ελευθερία και τη δημιουργία ελληνικού κρά-
τους και μας είπαν: «Εις εσάς μένει να ισάσετε και 
να στολίσετε τον τόπο, όπου ημείς ελευθερώσα-
με». 
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κύριος Γιάννης 

63 ετών 
Ως φιλόλογος και λάτρης της ελληνικής ιστο-

ρίας, θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη να καλ-

λιεργήσουμε τη γνώση για τη γλώσσα μας, που 

ομιλείται αδιαλείπτως πάνω από τρεις χιλιετίες. 

Προνόμιο που καμιά άλλη γλώσσα στην ιστορία 

της Ανθρωπότητας δεν μπορεί να διεκδικήσει και 

η οποία υπήρξε «όχημα» της εξελικτικής δημι-

ουργίας του ελληνικού έθνους. 

Η ελληνική παιδεία στηρίχθηκε στην ελληνι-

κή γλώσσα και τα έργα του πνεύματος και της 

τέχνης είναι η βάση του ελληνικού πολιτισμού.  

Να μην αφήσουμε να μαραθεί ο πολιτισμός μας. 

Μελετήστε τους Αρχαίους σοφούς μας. Τους με-

λετάνε οι ξένοι στα σχολεία τους και τους αγνο-

ούμε εμείς. Η πολιτεία έχει κι αυτή ευθύνη.  

Μαρία 
17 ετών 

Οι μεγάλοι μας λένε ότι όλη την ώρα είμαστε 

με τον υπολογιστή και το κινητό. Προφανώς 

δεν καταλαβαίνουν πως αυτή θα είναι η ζωή 

στο μέλλον και πως όποιος δεν είναι άριστα 

εξοικειωμένος με τη νέα τεχνολογία θα είναι 

τεχνολογικά αναλφάβητος. Είμαι σίγουρη πως 

και οι γονείς των γονιών μου τα ίδια θα τους 

έλεγαν. 
Πρέπει να ζήσουμε τον κόσμο μας. 

Προσδοκώ το κράτος να βοηθήσει 

στην καλύτερη εκπαίδευση των μα-

θητών στις Νέες Τεχνολογίες, ώστε να 

μην υστερούμε έναντι άλλων κρατών.

Πώς βλέπει ο κόσμος του χωριού μας το μέλλον και ποια 
είναι η ελπίδα, η αγωνία και οι προσδοκίες τους

Παππούς Αλέξης

94 ετών
Είδα πολλά στη ζωή μου, πόλεμο, πείνα, εμ-

φύλιο, ξενιτειά. Έχω μεγάλη αγάπη για την 

πατρίδα και εύχομαι να υπάρχει ησυχία και 

δουλειά.

κύριος Κώστας
(πρώην κοινοτάρχης)

75 ετών Ο νόμος και η δικαιοσύνη προάγουν τις κοινωνίες. 
Η τεχνολογία και η ανάπτυξη των επιστημών θα 
κάνει ολοένα καλύτερη, ως προς τις ευκολίες, τη 
ζωή. Τα μεγάλα έργα θα βοηθήσουν την οικονομι-
κή ανάπτυξη που χρειάζεται ο τόπος. Αλλά πρέπει 
να αγαπάμε τη ρημάδα την πατρίδα και να μην 
αφομοιωθούμε από τους ξένους. Να στηριχθούμε 
στην ιστορία μας και στη δημιουργικότητά μας. 
Στο εξωτερικό όλο Έλληνες διαπρέπουν. Μακάρι 
να έρθουν πίσω και να μας δώσουν τα φώτα τους. 

κύριος Κυριάκος 
(εκπαιδευτικός)

58 ετών Η παιδεία είναι η πρόκληση του μέλλοντος. Τα πα-νεπιστήμιά μας είναι καλά, αλλά τα κορυφαία μυαλά τν σπουδαστών γίνονται ανάρπαστα στο εξωτερικό, όπου οι ευκαιρίες για δουλειά και η επαγγελματική εξέλιξη είναι πολύ καλύτερες. 
Η πολιτεία πρέπει να βρει τον τρόπο, ώστε να γυρί-σουν πίσω τα σπουδαία Ελληνόπουλα και να αρχίσει η έρευνα στα πανεπιστήμια ως βοήθεια στους τομείς της ενέργειας, της κατασκευής και της γεωργίας. 

Γιωρίκας
40 ετών 

Είμαι παλλινοστούντας ή Ρωσοπό-
ντιος, όπως μας λένε. Θέλω να μην 
υπάρχει ρατσισμός μιας και είμαστε 
όλοι πλάσματα του Θεού. Τα παιδιά 
μου γεννήθηκαν εδώ και τους μεγα-
λώνω να αγαπάνε την πατρίδα τους 
την Ελλάδα. Έχω αγωνία για το μέλ-
λον καθώς δεν υπάρχουν δουλειές 
τώρα με την κρίση και την αρρώστια. 
Ελπίζω να γίνει κάτι για όλον τον 
κόσμο μιας και η κρίση είναι παγκό-
σμια. Φοβάμαι και για πόλεμο, γιατί 
έτσι γίνεται, όταν υπάρχει παντού 
φτώχια και ανεργία.  

Παναγιώτης 
22 ετών Σπουδάζω Μηχανικός Περιβάλλοντος. Είμαι στο τρίτο έτος και συνειδητοποιώ πόσο μεγάλη αξία για τη συνέχεια της ζωής και την επιβίωση του πλανήτη έχει η συμπεριφορά του ανθρώπου στο πε-ριβάλλον. Στην περιοχή που ζω ο υδρο-φόρος ορίζοντας μολύνεται συνεχώς και αυτό θα έχει επιπτώσεις στην υγεία μας. Κάθε μέρος του κόσμου συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή και τις καταστροφικές επιπτώσεις θα τις ζήσουμε όλοι. 

Σταύρος 
45 ετών Η οικογένειά μας είναι γεωργοί από πάππου προς πάππον. Είμαστε ερωτευμένοι με τη γη. Ο πρω-τογενής τομέας θρέφει τον κόσμο. Δεχθήκαμε μαχαιριές με την παγκοσμιοποίηση, αλλά δεν τα παρατάμε. Το κράτος πρέπει να στηρίξει τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον ψαρά γιατί είναι η ραχοκοκαλιά του κράτους. Η νέα τεχνολογία σί-γουρα θα μας βοηθήσει. 

Αρμπέν 
48 ετών Ήρθαμε από την Αλβανία και στήσαμε καινούρια ζωή εδώ. Μας κοιτούσαν λίγο με «μισό μάτι» στην αρχή, αλλά γενικά εδώ ο κόσμος, επειδή είναι πρόσφυγες και ξέρουν τι είναι «των ανθρώπων η απονιά», μας δέ-χθηκαν και μας έδωσαν δουλειά. Η κόρη μου μάλιστα με πολλή προσπάθεια κατόρθωσε να γίνει και σημαιοφόρος στο σχολείο. Μεγάλο μάθημα δικαιοσύνης, ανθρωπιάς, σεβασμού και φιλοξενίας. Αγαπώ αυτό το μέρος, είναι δεύτερη πα-

τρίδα μου. 

Κώστας
26 ετών Σπούδασα νοσηλευτής και τώρα με την πανδημία βρήκα δουλειά. Τόσο πόνο και μοναξιά δεν φανταζόμουν. Φοβάμαι για την υγεία μου, όμως δεν ξέρω τι είναι αυτό που με κάνει να δίνω αγάπη στους παθόντες. Τα νοσο-κομεία προσπαθούν, αλλά φαίνεται πως πρέπει να διαθέτουμε περισσότε-ρους πόρους για την αξία της ζωής. Το σύστημα υγείας είναι πολιτισμός και εάν θέλουμε να είμαστε πολιτι-σμένοι, οφείλουμε να το προστατέ-

ψουμε.Γιαγιά Αλεξάνδρα 89 ετών Ζήσαμε σκληρή ζωή, τίποτα δεν είχαμε, αλλά μπορέσαμε 
και φτιάξαμε κάτι. Τα παιδιά μου ζούνε καλύτερα. Τώρα δυ-
σκόλεψαν τα πράγματα στις δουλειές και στην υγεία. Ό,τι 
πει ο Θεός. Ειρήνη να υπάρχει και να μην δείτε πόλεμο. 
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Το πρώτο και κύριο επίτευγμα είναι η σημερινή 
έκταση του εδάφους της πατρίδας μας. 
Σήμερα η Ελλάδα είναι ένα σεβαστό κράτος του 
ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου, συγκρίνοντάς την 
με την εδαφική έκταση του 1830. Επίσης ανήκει 
στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
του πυρήνα της Ευρωζώνης. 

Δεύτερο επίτευγμα είναι η οικονομική κατάσταση 
της Ελλάδας που δεν συγκρίνεται με εκείνη στις 
αρχές του Νεώτερου Ελληνικού Κράτους. Σ’ αυτό 
έπαιξε ρόλο η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση με όλα τα προβλήματα και τις ανισότητες που 
υπάρχουν μέσα σ’ αυτήν. Η εισαγωγή της Ελλά-
δας στο σύστημα του ευρώ ισχυροποίησε τη θέση 
της ανάμεσα στις υπόλοιπες χώρες και ενισχύθηκε 
ο παραγωγικός της τομέας.
Τρίτο επίτευγμα είναι η πορεία της Δημοκρατίας 

μας από τον πρώτο καιρό της Μοναρχίας ως την 
Μεταπολίτευση και το σύνταγμα του 1975, του 
μακροβιότερου και πιο ολοκληρωμένου «Θεμελι-
ώδη Νόμο» στην Συνταγματική μας Ιστορία.
Τέλος έχουμε χρέος να εμπνεόμαστε από τα τερά-
στια επιστημονικά επιτεύγματα – σε όλες τις επι-
στήμες – των Ελλήνων εντός και εκτός Ελλάδας.

Λάθη
Στα λάθη μας υπήρξαν οι διχόνοιες και οι διχασμοί 
που αποτελούν «εθνικό» μας χαρακτηριστικό. Δί-
χως αυτούς η Ελλάδα θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη. 
Επίσης ο «λαϊκισμός» και το «πολιτικό κόστος» 
λειτούργησαν «τοξικά», καθώς αποτελούσαν 
«γνώμονα» πολιτικών αποφάσεων που πολλές 
φορές γίνονταν τροχοπέδη στην ανάπτυξη και επι-
πλέον πλήττονταν το κύρος των πολιτικών ηγεσι-
ών. 

Προοπτική για το μέλλον
Η προοπτική για το μέλλον μίας ισχυρής Ελλάδας 
είναι πρώτα απ’ όλα η θωράκιση του εθνικού μας 
κύρους. Αυτό θα επιτευχθεί με την υπεράσπιση 
εθνικών θεμάτων και εθνικών μας Δικαίων, πάνω 
στη βάση του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δι-
καίου. 
Επίσης πρέπει να αξιοποιήσουμε, στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό, το σύνολο του ανθρώπινου δυναμι-
κού της χώρας και ιδίως των νέων, αξιοποιώντας 
τα λαμπερά μυαλά. 
Αυτό βέβαια προϋποθέτει οργανωμένη και μακρό-
πνοη μεταρρύθμιση στην παιδεία μας και επίσης 
να δοθεί έμφαση στις αξίες του πολιτισμού μας 
και της εθνικής μας ταυτότητας, χωρίς όμως να 
απορρίψουμε την συνεργασία με τον πολιτισμό 
άλλων κρατών.  

Επιτεύγματα στα 200 χρόνια λειτουργίας του 
Νεότερου Ελληνικού κράτους

Οι μαθητές μαθαίνουν, ζωγραφίζουν, 
αυτοσχεδιάζουν για τους ήρωες του 1821

Μαθαίνοντας για τον ΠΑΥΛΟ ΜΕΛΑ, 
με ζωγραφιά που στολίζει το σχολείο μας

Ο ΡΗΓΑΣ κάθε μέρα μας θυμίζει για τον σπόρο 
που έσπειρε για την Ελευθερία.
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Οι μαθητές μαθαίνουν, ζωγραφίζουν, αυτοσχεδιάζουν για τους ήρωες του 1821

Μαθαίνουμε δημιουργώντας το ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ. 
Συνεργατικότητα για τον κοινό σκοπό

Σκηνή από τις πρόβες του θεατρικού μας, 
‘‘ΝΑ ΖΕΙ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ’’.

Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
 μέσα από κείμενα και εικόνες

Οι Ήρωες του 1821 μέσα από τη ματιά του περιοδικού, 
<<ΚΛΑΣΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ>>, παλαιότερων εποχών
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Οι μαθητές μαθαίνουν, ζωγραφίζουν, αυτοσχεδιάζουν για τους ήρωες του 1821

Καλλιεργούμε την Φιλοπατρία μέσα από  την Θεατρική Αγωγή.

Βιώνουμε την ζωή των Μεσολογγιτών παίζοντας  θέατρο. Η ΣΤ1 με τον πίνακα που απεικονίζεται 
ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη.

Η ΣΤ2 << Σηκώνει στα χέρια>> τον  ήρωα Μάρκο Μπότσαρη 
και στην καρδιά και στο μυαλό τους <ΥΨΩΝΟΥΝ> όλους τους 

Αγωνιστές του 1821
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ


