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Ο εορτασμός των διακοσίων χρόνων 
από την ελληνική επανάσταση 

Το 2021, η Ελλάδα και ο ελληνισμός θα εορτάσουμε την επέτειο των 
200 χρόνων από την επανάσταση του 1821. Ένα γεγονός μεγίστης 
σημασίας, όχι μόνο για τους Έλληνες αλλά για όλα τα έθνη, αφού το 
ελληνικό έθνος ήταν το πρώτο έθνος στην ιστορία  της ανθρωπότητας  
που σήκωσε το ανάστημά  του σε μια αυτοκρατορία και την πολέμησε  
χωρίς οργανωμένο στρατό πετυχαίνοντας την εθνική ανεξαρτησία 
του. Η επανάσταση του 1821 έδωσε στο μακραίωνο ελληνικό έθνος 
ένα κράτος και το εισήγαγε στην οικογένεια των εθνικών κρατών.  

Η έκβαση της Επανάστασης, όπως και κάθε αιματηρής επανάστασης, 
δεν φτάνει πάντα πλήρως στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Πολιτικά  ο 
αγώνας δεν μπόρεσε να πετύχει τους δημοκρατικούς στόχους του και 
η Βαυαροκρατία και απολυταρχία με ξένο ηγεμόνα που επιβλήθηκε, 
επέφερε πολλά δεινά, αλλά η εθνική ανεξαρτησία ήταν γεγονός. 

Δημήτρης Λιναρδάκης Γ1 Γυμν. 

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ! 
Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, 

σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη. 

Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, 

και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!  

Εθνικός ύμνος 

 

https://youtu.be/adCdPHWh--Y
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Μια μικρή εισαγωγή 

Στο πλαίσιο των μαθήματων της Ζώνης 
Δημιουργικών Δραστηριοτήτων, της  
Τεχνολογίας, καθώς και των Αρχαίων, 
αποφασίσαμε να συντάξουμε μια δική μας 
εφημερίδα για το σχολείο μας, για να 
μοιραστούμε με τους συμμαθητές και τους 
καθηγητές μας τις σκέψεις μας και τις ιδέες 
μας. Μελετήσαμε κείμενα, βιβλία, υλικό 
από το διαδίκτυο, συγκινηθήκαμε από  όλα 
αυτά τα υλικά εμπνευσμένα από την 
Ελληνική Επανάσταση και τον αγώνα των 
Ελλήνων. Έτσι, αφήσαμε την φαντασία μας 
να φτιάξει τις δικές της εικόνες γεμάτες 
από ιστορικά κείμενα. Αποφασίσαμε να 
γράψουμε για την ζωή τους εκείνη την 
εποχή, για την Επανάσταση που έκαναν, 
τον όρκο που έδωσαν, για την 
απελευθέρωση της πατρίδας μας από τον 
τουρκικό ζυγό. Ελευθέρωσαν την δικιά μας 
πατρίδα και τα κατάφεραν όλοι τους. Ήτανε 
ήρωες και έτσι ενωμένοι νίκησαν. 
Δυστυχώς, δεν προλάβαμε να ολοκλη-
ρώσουμε τη δουλειά μας λόγω της 
πανδημίας του κορονοϊού, αλλά ελπίζουμε 
ότι θα συνεχίσουμε την επόμενη σχολική 
χρονιά. Ευχαριστούμε τις καθηγήτριές μας, 
την κα Καλογεράκη Αικατερίνη, την κα 
Βελάγκου Ευγενία και την κα Μπουζαλή 
Βικτωρία που μας βοήθησαν και μας 
καθοδήγησαν.  

Οι μαθητές και οι μαθήτριες 
Δ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΞΑΚΟΥΣΤΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ 
ΑΡΕΤΗ ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΗ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΙΟΥΡΚΤΣΟΓΛΟΥ 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΛΙΑΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΖΗΣ 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΑΣ 
ΜΑΟΥΡΙΣΙΟ ΚΟΛΑΜΙ 
ΝΙΚΟΣ ΤΙΦΤΙΚΙΔΗΣ 
ΟΛΓΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 
ΦΑΝΟΥΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ 
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΤΣΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΑΝΤΖΕΛΑ ΚΑΡΟΛΛΙ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ 
ΜΑΡΙΛΗ ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗ 
ΣΑΒΒΑΣ ΑΛΑΤΕΡΑΣ 
ΦΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

 

 

Ιωάννης Μακρυγιάννης 

 
Ο Μακρυγιάννης. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 

Η γέννησή του: 

Ο Ιωάννης Τριανταφύλλου γνωστότερος ως Ιωάννης  
Μακρυγιάννης γεννήθηκε το 1797 στο Κροκύλειο Φωκίδας. 
Το οικογενειακό του όνομα ήταν Τριανταφύλλου το οποίο και  
απέκρυπτε επιμελώς λόγω του φόβου αντεκδικήσεων.  Το 
1820  μυήθηκε  στη Φιλική Εταιρεία. Τον Αύγουστο του 1821 
σε συνεργασία με το ένοπλο σώμα του Γώγου Μπακόλα, 
πήρε μέρος στη μάχη του Σταυρού στα Τζουμέρκα, στη 
νικηφόρα μάχη του Πέτα και στην πολιορκία της Άρτας και 
την εκπόρθησή της. Τον Απρίλιο του 1828 ο Μακρυγιάννης 
διορίστηκε από τη διοίκηση του Καποδίστρια Γενικός Αρχηγός 
της Εκτελεστικής δύναμης της Πελοποννήσου και της 
Σπάρτης. Μετά  τη δολοφονία του  Καποδίστρια  πήγε στην 
Κόρινθο μαζί με τους Κωλέττη, Κουντουριώτη, Ζαΐμη και 
διατάχθηκε να περάσει με τους άνδρες του στην Περαχώρα, 
όπου είχαν εγκατασταθεί οι συνταγματικοί πληρεξούσιοι με 
τη νέα κυβέρνηση. 

Με την άφιξη του Όθωνα, ο Μακρυγιάννης επιθυμεί να 
εκφράσει τη νομιμοφροσύνη του στο νέο ηγεμόνα 
υποβάλλοντας μάλιστα υπομνήματα για την αποκατάσταση 
των αγωνιστών. Πέθανε στις 27 Απριλίου του 1864 στην 
Αθήνα σε ηλικία 67 ετών. Οι μαρτυρίες και τα τεκμήρια που 
μας άφησε ο Μακρυγιάννης κατατάσσονται σε τέσσερις 
κατηγορίες :  

1) «Τα Απομνημονεύματα», μια πρώτη ιστορική πηγή. 

2) «Τα Ιστορικά Έγραφα», που περιλαμβάνουν εκθέσεις του 
Μακρυγιάννη. 

3) «Τα Κάδρα του Πολέμου», και περιγραφή του λιθόστρωτου 
της αυλής του Μακρυγιάννη. 

4) «Τα οράματα και θάματα», μια δεύτερη ιστορική πηγή.   

Σάββας Αλατεράς Γ2 Γυμν.  
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H  MAXH  THΣ  ΚΡΗΤΗΣ 

21 Μαΐου του 1941, στην  μάχη της  Κρήτης  πέσανε με 
αλεξίπτωτα οι πρώτοι Γερμανοί και συγκεκριμένα  στο 
αεροδρόμιο του Μάλεμε το οποίο μετά το βομβάρδισαν 
και γίνανε διάφορες μάχες σε όλη την Κρήτη. Δίναμε  
μάχη στο Καστέλι Κισσάμου στο νομό Χανίων. 
Προχωρήσανε μετά στο χωριό Κάνδανο και ξεσηκώθηκε 
όλο το χωριό και σκότωσαν 25 αξιωματικούς, τους 
καλύτερους της Γερμανίας. Μετά για αντίποινα οι 
Γερμανοί κάψανε όλο το χωριό της Κανδάνου 
προχωρήσανε και σε άλλα μέρη του νομού  Χανίων και 
στην Αγιά και από άλλα χωριά Φουρνές, Βατόλακο 
σκότωσαν 28 άτομα και το μνημείο των πεσόντων  
υπάρχει στο χωριό Φουρνές που πολεμήσανε και 
σκοτώθηκαν. Στο νομό Χανίων υπάρχει το Γερμανικό 
νεκροταφείο στο Μάλεμε στο οποίο είναι θαμμένοι  
4645 αξιωματικοί και στρατιώτες. Εδώ στην Κρήτη  έγινε 
η απαγωγή του στρατηγού Κράιπερ τον όποιο τον 
απήγαγαν 13 Κρητικοί και 4 Άγγλοι και ήταν ένας  
Πατεράκης από το σόι  του  παππού μου ανάμεσα στους 

απαγωγείς. Ενώ η μάχη της Κρήτης κράτησε δυόμισι  
μήνες, λόγω της μεγάλης διάρκειας του πολέμου είχε 
πιάσει ο χειμώνας και οι Γερμανοί δεν μπορούσαν  να 
προχωρήσουν προς την Ρωσία, έτσι η καθυστέρηση 
αυτή ήταν σημαντική στο να χάσουν τον πόλεμο. H 
Κρήτη έπαιξε το σημαντικότερο ρόλο στην 
απελευθέρωσή μας από τους Γερμανούς και μετά που 
χάσανε τον πόλεμο στην Ρωσία, οι Σύμμαχοι 
βομβάρδισαν το Βερολίνο και διαίρεσαν την Γερμάνια 
σε δύο κράτη, την Ανατολική και τη Δυτική Γερμανία. 
Όλοι οι Κρητικοί πολέμησαν σαν ήρωες, δεν είχαν καλά  
όπλα όπως  οι  Γερμανοί,  όμως  κατάφεραν  και τους  
νίκησαν.  Σκότωσαν από  ένα χωριό της Κισσάμου, τη 
Μαλάθυρο, 64 άτομα, τους πήραν και τους ρίξανε σ΄ 
ένα φαράγγι κι εκεί σκότωσαν και τον αδελφό του 
παππού μου, ήταν τότε 20 ετών. Και υπάρχει ακόμη το  
μνημείο στην  Μαλάθυρο, στον Άγιο Γεώργιο. Ήταν όλοι 
τους ήρωες κι έτσι νικήσαμε. 

Μια συνέντευξη από τον παππού μου
Αλέξανδρος  Κανακάρης Δ2 Γυμν.    

Η Ελλάδα της οθωνικής περιόδου
Η έκδοση της ιστορίας έχει πρόσωπο – 
Μορφές του 1821 στην Ελλάδα του 
Όθωνα από τον Βέλγο διπλωμάτη 
Benjamin Mary και παρουσιάζει 125 
αδημοσίευτα σχέδια με 320 μοναδικά 
πρόσωπα από το λεύκωμα του Βέλγου 
διπλωμάτη και ζωγράφου Benjamin 
Mary (1.792 – 1.846). Η έκδοση   αυτή 
αποτελεί σταθμό στην προσωπογραφία 
αγωνιστών, πολιτικών, ιερωμένων και 
καθημερινών ανθρώπων ,καθώς 
πρόσωπα άγνωστα στην εικονογραφία 
αναδύονται εμπλουτίζοντας την τοπική 
ιστορία. Ο αναγνώστης μεταφέρεται 
στην Ελλάδα της οθωνικής περιόδου 
μια εικοσαετία περίπου μετά την 
έναρξη του Αγώνα. Συναντά μορφές της 
εποχής και παρακολουθεί ως θεατής τις 
εργασίες της εθνικής συνελεύσεως του 
1843-1844, όταν η νεότερη Ελλάδα 
αποκτά το νέο της σύνταγμα μετά την 
επανάσταση  της 3ης  Σεπτεμβρίου 
1843. Η έρευνα αποτελεί συστατικό 
στοιχείο του κύκλου δράσεων  (1821-
2021: 200 χρόνια από την ελληνική 
επανάσταση. Ιστορία-Αρχεία-μνήμη) 
του ιδρύματος της Βουλής. Στο πλαίσιο 
αυτό εκπονούνται 5 ερευνητικά 
προγράμματα με 2 βασικούς στόχους. 
Πρώτον, να αναδείξουν και να 
πλαισιώσουν μια σειρά από  σημαντικά  
αρχειακά τεκμήρια που σχετίζονται με 
το μείζον συμβάν της ελληνικής 
επανάστασης και τους όρους υποδοχής 
του. Δεύτερον, να μας προσφέρουν τη 

δυνατότητα να εγκύψουμε στις 
πολιτικές μνήμης ή λήθης που 
συγκροτήθηκαν δυναμικά στη μεγάλη 
διάρκεια με άξονα πάντα τον 
συμβολισμό και τη βαρύτητα της 
επανάστασης. Με την παραγωγή και 
προβολή τεσσάρων σπουδαίων σειρών 
με ιστορικά ντοκιμαντέρ η ΕΡΤ θα 
εισφέρει στον εορτασμό του εθνικού 
ορόσημου των 200 χρόνων  από την 
επανάσταση του 1821 και την εθνική 
παλιγγενεσία. Στον κύκλο των 
τεσσάρων σειρών με τη συμβολή  των 
σύγχρονων τεχνικών μέσων και του 
πλουραλιστικού επιστημονικού λόγου 
θα αναδειχθεί η μεγάλη εικόνα της 
Επανάστασης που οδήγησε στην 
αναγέννηση του έθνους. Οι φωτεινές 
πλευρές της, όπως ο φιλελληνισμός σε 
Ευρώπη και Αμερική, οι μεγάλοι 
ευεργέτες, η δύσκολη περίοδος του 
εμφυλίου αλλά και τα ίχνη που  
άφησαν τα γεγονότα του 21 στους 
ήχους, στις μουσικές και τις παραδόσεις 
μας. Φιλοδοξία της EPT με τον κύκλο 
των ιστορικών  ντοκιμαντέρ είναι να 
ρίξει φως στο χθες αλλά και να 
συνδέσει το παρελθόν με το παρόν και 
το μέλλον της χώρας. “1821 Η 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ” πρόκειται για 
σειρά ντοκιμαντέρ 13 επεισοδίων που 
με βασικό άξονα την  Ελληνική 
Επανάσταση φωτίζουν σπουδαίο 
κεφάλαιο της περιόδου όπως π.χ. τις 
αντιδράσεις που προκάλεσε στην 

οθωμανική αυτοκρατορία, τις συνθήκες 
που επικρατούσαν στο ευρωπαϊκό 
περιβάλλον, την ανάπτυξη του 
φιλελληνισμού, τη Φιλική Εταιρεία, το 
οικονομικό κλίμα, τον εμφύλιο 
σπαραγμό εν μέσω του 
απελευθερωτικού αγώνα, τις σχέσεις με 
την εκκλησία άλλα και την καθημερινή 
ζωή,   τη ζωή των γυναικών την τέχνη 
κ.α. “Τοπόσημα του 2” Πρόκειται για 
σειρά ντοκιμαντέρ 12 επεισοδίων που 
ιχνηλατούν τα αποτυπώματα που έχει 
αφήσει η Επανάσταση στους τόπους οι 
οποίοι συνδέθηκαν με τον ξεσηκωμό 
του γένους. [1821 και το ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΙΝΗΜΑ στις ΗΠΑ] πρόκειται για σειρά 
ντοκιμαντέρ 11 επεισοδίων  που 
αναδεικνύουν μία από τις 
σημαντικότερες πτυχές της Ελληνικής 
Επανάστασης: το ιδεολογικό της 
περιεχόμενο και την απήχησή του μέσω 
του φιλελληνικού κινήματος στις ΗΠΑ. 
Θεματικό άξονα θα αποτελέσει και η 
περίπτωση των ορφανών παιδιών  που 
μεταφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της 
επανάστασης του 1821 σε διάφορες 
αμερικανικές πόλεις, ανατράφηκαν με 
φροντίδα και έλαβαν εξαιρετική 
μόρφωση, ενώ μεγαλώνοντας είχαν μια 
λαμπρή σταδιοδρομία. Πρόκειται για 
μια εν πολλοίς αδιερεύνητη υπόθεση 
με βαθύτατο ανθρωπιστικό και 
ιδεολογικό   πρόσημο και για τις δύο 
χώρες. 

Μαριλή Σπαθαριώτη Γ1 Γυμν. 
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Τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν στην Ελλάδα  
1821-2021: 200 χρόνια ιστορίας 

Γιάννης Καρδαράς Δ2 Γυμν. 

 
1821 Έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. 

 
1941 Εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα. 

 
1922 Καταστροφή της Σμύρνης. 

 
1967 Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ελλάδα. 
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1987 Εθνική ομάδα μπάσκετ - χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket. 
  

2004 Ολυμπιακοί αγώνες στην Αθήνα. 

 
2021 Η χώρα τιμά τα 200 χρόνια της Επανάστασης του 1821. 

 
2021 Τιμή στο 1821. 
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Ας επισκεφθούμε τα Οθωμανικά λουτρά στο Κάστρο της Χίου 

 
Το Κάστρο της Χίου με τις γραφικές γειτονιές και τα 
στενά δρομάκια, είναι από τις περιοχές που θα πρέπει 
να συμπεριλάβει κανείς σε μια επίσκεψη στην πόλη της 
Χίου. Εντός του Κάστρου στην βορειοδυτική πλευρά του 
επιθαλάσσιου τείχους βρίσκεται το συγκρότημα των 
Οθωμανικών Λουτρών, τα λεγόμενα χαμάμ.  

Τα Οθωμανικά λουτρά χρονολογούνται το 18ο αιώνα και 
είναι το μεγαλύτερο χαμάμ του Κάστρου. Το κτήριο 
καλύπτει επιφάνεια 365 τ.μ. και αποτελείται από 10 
αίθουσες.  Ήταν δημόσιο κτίριο που λειτουργούσε σε 
διαφορετικές ώρες της ημέρας για την εξυπηρέτηση των 
μουσουλμάνων ανδρών και γυναικών κατοίκων του 
Κάστρου. Το 1922 μ.Χ. προσφυγικές οικογένειες της 
Μικρασιατικής καταστροφής χρησιμοποίησαν τα 
λουτρά για διάφορες εργασίες. 

Ο επισκέπτης των λουτρών περνά μέσω ενός στενού 
χώρου που θερμαινόταν μέτρια για να συνηθίζει το 
σώμα την ζέστη, στη μεγάλη αίθουσα με τον κεντρικό 
θόλο, που ήταν στολισμένη με γείσα και άλλα 
διακοσμητικά στοιχεία που της απέδιδαν την 

απαιτούμενη αίγλη της εποχής. Αυτή ήταν στην 
κεντρική αίθουσα εφοδιασμένη με μαρμάρινους 
πάγκους όπου γινόταν η ζεστή «λούση». Στο θόλο 
υπήρχαν ειδικές τρύπες με γυαλί, από όπου 
εισχωρούσε το φως, κάτι το οποίο υπάρχει ακόμη και 
σήμερα και φωτίζει υπέροχα των χώρο. Αξίζει να 
σταθείτε στο χώρο να θαυμάσετε τις λεπτομέρειες και 
να φανταστείτε εικόνες της εποχής. Στη συνέχεια, θα 
συναντήσετε δυο μικρότερους χώρους που παλαιότερα 
ήταν θερμοί και χρησίμευαν για δευτερεύουσες 
υπηρεσίες.  

Σήμερα εκεί μπορείτε να δείτε ένα δείγμα από το πώς 
ήταν φτιαγμένα τα θεμέλια του λουτρού, προκειμένου 
να γίνεται η κυκλοφορία του ατμού και του θερμού 
αέρα κάτω από αυτά. 

Μετά από την ανάπλασή τους που ολοκληρώθηκε με 
επιτυχία το καλοκαίρι του 2012, αποτελούν ένα από τα 
πιο καλοδιατηρημένα και πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα 
της Χίου.  

Γιάννης Καρδαράς Δ2 Γυμν. 

 

 Το Τζαμί Τζισταράκη 
Το Τζαμί κατασκευάστηκε το 1959 από τον βοεβόδα 
Οθωμανό διοικητή της Αθήνας, τον Μουσταφά Αγά 
Τζισταράκη. Για την κατασκευή του κτιρίου 
χρησιμοποίησε έναν από τους κίονες της Βιβλιοθήκης 
του Ανδριανού. Κατά την διάρκεια της Ελληνικής 
επανάστασης του 1821 το Τζαμί χρησιμοποιήθηκε ως 
αίθουσα συνεδριάσεων. Το 1815 ανακατασκευάστηκε 
υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Αναστασίου  
Ορλάνδου. Το 1973 η μόνιμη έκθεση από τα γραφεία 
του μουσείου της Ελληνικής τέχνης μεταφέρθηκε 
στην οδό Κυδαθηναίων  στην Πλάκα. 

 Ηλίας Μαλλιαρόζης Δ2 Γυμν. 
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Βίκτωρ Ουγκώ: Το Ποίημα του Κανάρη 

Ο Βίκτωρ Ουγκώ θαυμάζει τον Κανάρη για τον ηρωισμό του και για το θάρρος που είχε με τις τακτικές του, που του 
έφεραν επιτυχίες. Η ιστορία όμως δεν τον αναφέρει όσο θα έπρεπε. Χαρακτηριστικά αναφέρει τους μεγάλους 
άνδρες της αρχαιότητας όπως τον Δημοσθένη της Αθήνας και τον Λεωνίδα της Σπάρτης. Νιώθει πως τον έχει τυλίξει 
ένα πέπλο λησμονιάς, αφού το όνομά του δεν το βλέπει γραμμένο σε δημοσιεύματα της εποχής του: «Ο Τύπος 
Κύκλωπας… τρανός που την φωνή ανεβάζει».  Ο ποιητής λοιπόν ξέρει την δύναμη του Τύπου, ο οποίος ανυψώνει ή 
εκμηδενίζει ανθρώπους, ιδέες ή γεγονότα. Φαντάζεται τον Κανάρη να ορθώνεται στη πλώρη του καραβιού και να 
σαλπάρει το πλοίο σκίζοντας τα κύματα με συντροφιά τα περήφανα πουλιά του πελάγους και το γιαταγάνι στο πλάι 
του. Ο Βίκτωρ Ουγκώ θέλει να διατηρήσει αξέχαστο το όνομα του μεγάλου πυρπολητή της Χίου, αφού γρήγορα οι 
άνθρωποι ξεχνούν του ήρωες με το πέρασμα του χρόνου. Είναι φανερό ότι ο ρομαντικός αυτός ποιητής νιώθει 
θαυμασμό για τον τολμηρό μπουρλοτιέρη.  

Κωνσταντίνος Αναστάσης Γ2 Γυμν. 

Κανάρη μου! Κανάρη μου! Σ΄ έχουμε λησμονήσει! 
Καθώς απ΄ τους ηρωισμούς χρόνος έχει κυλήσει. 

Όταν γέλια ή κλάματα στα μάτια έχει φέρει 
Υπέρτατος ηθοποιός που λόγια Θεού προφέρει. 
Όταν σε επανάστασες άντρες τρανοί βρεθήκαν 

Και κατορθώματα λαμπρά στην ιστορία αφήκαν. 
Κι΄ όλα τα χρωματίσανε με λάμψη ή με μαυράδι 

Μα βήμα-βήμα ύστερα πέσανε στο σκοτάδι. 
Το όνομά τους έσβησε. Μάταιος πούναι ο βίος! 

Ως που μια μέρα έρχεται κι ο ποιητής ο θείος 
Με μια του λέξη μοναχά καινούργιο κόσμο στήνει 

Και φωτοστέφανο ξανά σ΄ αυτούς τους άνδρες δίνει, 
Αυτούς που ήδη έσβησε απ΄ το μυαλό η λήθη 

Αυτούς που μ΄ ενθουσιασμό υμνούσαν πριν τα πλήθη. 
Κι αλίμονο! Όταν γι΄ αυτούς σήμερα πια μιλάνε 

Αναρωτιούνται κι απορούν: αυτοί τάχα ποιοι νάναι! 
Σε λησμονήσαμε. Στη νύχτα μέσα η δόξα σβήνει 

Καθώς η τύρβη της ζωής καθόλου δεν αφήνει 
Φωνές αγάπης να υψωθούν, τραγούδια και λατρεία 

Κι επευφημίες ν΄ ακουστούν στην τόση φασαρία. 
Το μέγα σου όνομα ήλιε μου αστός δεν συλλαβίζει 

Κι ούτε σε βλέπει ο Μέμνονας κι ούτε σε χαιρετίζει! 
Κάποια στιγμή κραυγάσαμε: Ελλάδα ηρωίδα 

Του Δημοσθένη Αθήνα εσύ, Σπάρτη του Λεωνίδα 
Κανάρη μας ημίθεε, η δόξα, η αστραπή σου 

Το πνεύμα μας πλημμύρισε κι η αποθέωσή σου, 
Κι ύστερα όλα σώπασαν και άσχετες με σένα 
Φροντίδες πάνω στο χαρτί εχάραζε η πέννα… 

Οι δάφνες των ηρώων γραικών μας μοιάζουν μαραμένες 
Κι είναι οι ματιές μας σ΄ άλλες πια ανατολές στραμμένες. 

Η δόξα πλέον δεν ηχεί στου Τύπου το αμόνι 
Του Τύπου-γίγαντα που αυτός το κάθε φως υψώνει. 

Ο Τύπος, κύκλωπας τρανός που τη φωνή ανεβάζει 
Που όμως ο κάθε Οδυσσέας το μάτι του το βγάζει 

Ο Τύπος που κάθε πρωί σκληρούς αγώνες δίνει 
Μα εκείνο που δημιουργεί συχνά αύριο το σβήνει. 

Τουλάχιστον σφυρηλατεί με ένα χέρι αντρίκιο 
Μια μπρούντζινη αρματωσιά για κάθε πράμα δίκιο. 

Σε λησμονήσαμε. Όμως συ το κύμα έχεις κοντά σου, 
Θαλασσινέ, που οι άνεμοι σπρώχνουν το πέρασμά σου 

Σαν το σκαρί σου κυβερνάς όρθιος στο τιμόνι 
Κι ο αποσπερίτης στέκεται κι εσένα καμαρώνει. 
Την περιπέτεια ζητάς, που η τύχη θα σου φέρει 

Μέσα από το ταξίδι σου σε μαγεμένα μέρη, 
Όπου τόποι και πράγματα όλο έρχονται και πάνε 

Και το σαλπάρισμα χαρά και τ’ άραγμα χαρά ’ναι. 
Η περηφάνια σου να ζεις με την ελευθεριά σου 

Στ΄ αρματωμένο μπρίκι σου, με όλα τα πανιά σου 
Είτ’ έχεις να διαβείς πορθμούς, στενά γεμάτα ξέρα 

Είτε μια θάλασσα πλατειά με πρίμο τον αγέρα, 
Τη θάλασσα που άλλοτε βράχους, μώλους ραγίζει 

Κι’ άλλοτε πα’ στο κύμα της ήμερα σε λικνίζει 
Τη θάλασσα που σκοτεινή, σαν θύελλα ξεσπάει 

Με αστραπές, ο άνεμος με λύσσα τη χτυπάει. 
Σου μένει, ΄Έλληνα τρανέ, γαλάζια η θάλασσά σου 

Οι πελαγίσιοι σου αετοί, που όλο πετούν κοντά σου 
Ο ήλιος σου ο λαμπερός χειμώνα καλοκαίρι 
Οι ορίζοντες οι ήμεροι και το γλυκό τ’ αγέρι. 

Η γλώσσα σου η ανεκτίμητη, γέννημα αρμονίας 
Που με τα χρόνια πλούτισε γλώσσες της Ιταλίας. 

Σαν νάρθαν Σάμου κύματα στης Βάϊας τα μέρη 
Λέξεις του Ομήρου που κι αυτές ο Δάντης τις προφέρει 

Σου μένει, κόσμημα αγνό στην παλικαροσύνη, 
Η βράκα η ολομέταξη που το κορμί σου ντύνει, 

Με τα σειρίτια τα χρυσά το άλικο καφτάνι, 
Το σκαλιστό ντουφέκι σου, το φίνο γιαταγάνι! 

΄Όταν το πλοίο σου γλιστρά σε κύματ’ αφρισμένα 
Περήφανο που περιπλέει περγιάλια δοξασμένα 

Σου μένει ακόμη, ώ Έλληνα, τ΄ αγνάντεμα σαν χάδι 
Ενός πάλλευκου μάρμαρου, στο πούσι και στο βράδυ 

Και στα δρομάκια του γιαλού να βλέπεις ώρες-ώρες 
Της Σαλαμίνας, των Θηβών τις όμορφες τις κόρες 

Με όψη υπερήφανη τα ζώα να κεντούνε 
Που βοϊδαμάξια ομηρικά οπίσω τους τραβούνε 
Πηγαίνοντας στην αγορά για πούλημα σιτάρια 

Σαν κάποια αρχαία ΄Ισιδα στης Αίγινας τα πλάγια. 

Στον Κανάρη Βίκτωρ Ουγκώ (1832) (Μετάφραση- Διασκευή: Πλάτων Κεχαγιάς) 
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1821-2021 - Αγγίζοντας τα ίχνη της επανάστασης 
Η επανάσταση του 1821 ήταν εκείνη που 
έκαναν οι Έλληνες επαναστάτες ενάντια στον 
οθωμανικό ζυγό, με σκοπό την 
απελευθέρωση της Ελλάδας. Η επανάσταση 
πρωτοξεκίνησε στις 21 Φεβρουαρίου 1821. 
Μέσα από την επανάσταση του 1821 η 
Ελλάδα βγήκε νικήτρια, όμως έγιναν  και 
πολλές καταστροφές και χάθηκαν πολλοί 
πολεμιστές. 200  χρόνια μετά από το γεγονός 
αυτό, όλοι θυμόμαστε τι έγινε τότε και γι’ 
αυτό γιορτάζουμε την νίκη της στις 25 
Μαρτίου. Πάμε στην παρέλαση και κρατάμε 
την ελληνική σημαία με περηφάνια. 

Αλέξανδρος Τάτσης  Γ2 Γυμν. 

 

 
«Ελευθερία ή θάνατος»,  ένα σκληρό δίλημμα που έγινε το σύνθημα και η πολεμική ιαχή των επαναστατημένων 
Ελλήνων. Ένα  σύνθημα έντονα  φορτισμένο συναισθηματικά  που  προβάλλει  τον  αγώνα  για   απελευθέρωση   ως  
τη  μόνη  επιλογή   ζωής. Η πορεία  προς  την  ανεξαρτησία  του   ελληνικού  έθνους  είναι  προδιαγεγραμμένη.  Η   
1η  Ιανουάριου 1822 ανακηρύσσεται με την εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου και η πρώτη μέρα της ανεξαρτησίας. Στα 
γεγονότα που μεσολάβησαν μέχρι την ανεξαρτησία του έθνους κάποιοι εκπρόσωποι των πολιτικών δυνάμεων 
συγκρούστηκαν συχνά με οπλαρχηγούς και αυτές οι διαμάχες ήταν καθοριστικές μέχρι την έκβαση την ελληνικής 
επανάστασης. 

Φώτης Ευθυμίου Γ2 Γυμν. 

Ελληνική Επανάσταση 1821  - Οι ήρωες 
Η  Επανάσταση ξεκίνησε στις Παραδουνάβιες  
ηγεμονίες από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη και 
ενδυναμώθηκε στην Πελοπόννησο. Τον επόμενο μήνα 
με την απελευθέρωση της Καλαμάτας στις 23 Μαρτίου 
και καθώς η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη γινόταν ευνοϊκή 
με το ελληνικό ζήτημα, οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν για 
την ελευθερία τους.  
Η Ελληνική  επανάσταση του 1821 ήταν η ένστολη 
εξέγερση, την όποια  διεξήγαγαν εξαντλημένοι Έλληνες 
εναντίον της Οθωμανικής  αυτοκρατορίας,  με σκοπό 
την αποτίναξη της οθωμανικής κυριαρχίας και τη 

δημιουργία ανεξάρτητου κράτους. Η αφύπνιση της 
εθνικής συνείδησης των Ελλήνων, εντοπίζεται κατά την 
υστεροβυζαντινή περίοδο, μεταξύ του 13ου - 15ου 
αιώνα, αλλά οι απαρχές του ελληνικού εθνικού 
κινήματος που οδήγησε στην επανάσταση, 
εμφανίζονται τρεις αιώνες αργότερα, κατά το δεύτερο 
μισό του 18ου αιώνα. Την περίοδο αυτή η διάδοση της 
παιδείας συνοδεύτηκε από την σπουδαία πνευματική 
κίνηση που σημειώθηκε στις παροικίες του ελληνισμού 
στη Δύση. 

Άντζελα Καρόλλι Γ2 Γυμν

Την εποχή που ξέσπασε η ελληνική επανάσταση το 
οθωμανικό κράτος είχε ήδη εμπλακεί σε δύο 
συγκρούσεις. Η πρώτη αφορούσε στην εκστρατεία 
εναντίον του Αλή Πασά Τεπελενλή της Ηπείρου ο 
οποίος απειλούσε με απόσχιση ενός εκτεταμένου 
τμήματος της αυτοκρατορίας. Η δεύτερη εμπλοκή είχε 
σχέση με την κήρυξη του πολέμου κατά της περσικής 
δυναστείας του Κατζάρ. Η επανάσταση ξεκίνησε 
ουσιαστικά κατά τον Φεβρουάριο του 1821 στις 
Παραδουνάβιες ηγεμονίες από τον Αλέξανδρο 

Υψηλάντη και ενδυναμώθηκε στην Πελοπόννησο τον 
επόμενο μήνα με την απελευθέρωση της Καλαμάτας. Η 
κατάληψη της Τριπολιτσάς τον Σεπτέμβριο του 1821 
έγινε από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη ο οποίος 
σημείωσε σπουδαία νίκη στα Δερβενάκια. Στη μάχη 
της Γραβιάς εναντίον του Ομέρ Βρυώνη διακρίθηκε ο 
σπουδαίος οπλαρχηγός Οδυσσέας Ανδρούτσος. Από 
την άλλη πλευρά στην θάλασσα διακρίθηκαν ο 
Κωνσταντίνος Κανάρης και ο Ανδρέας Μιαούλης. 

Γιώργος Κουμπουρλής  Γ2 Γυμν. 

Η  Επανάσταση  για το  1821 και  για  την  ελευθερία 
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Από την «Ηρεμία» στην Επανάσταση 
Ας φανταστούμε ότι πριν από το 1821 και για πολλά χρόνια Έλληνες και Τούρκοι ζούσαν μαζί, οι μεγάλοι πήγαιναν 

και έκαναν δουλειές στα χωράφια τους και στα χωράφια των Οθωμανών. Τα μικρά παιδία παίζανε όλα μαζί,  οι  

μητέρες τους ήταν στο νοικοκυριό. Όμως ήρθε η στιγμή που η οθωμανική αυτοκρατορία ήθελε  να τους σκλαβώσει 

όλους. Αυτό δεν τους άρεσε καθόλου και έτσι πήραν την απόφαση να ξεσηκωθούν να πολεμήσουν γιατί δεν 

άντεχαν καθόλου την σκλαβιά από τους Τούρκους: «Καλυτέρα να πεθάνουμε παρά να μας σκλαβώσουν οι 

Τούρκοι». Τελικά ξεκίνησε μια επανάσταση, ξεσηκώθηκαν πολλά χωριά εναντίον των Τούρκων και αγωνίστηκαν 

πολλοί σε αυτές τις μάχες. Όμως αυτοί οι άνθρωποι ήθελαν την ελευθερία τους και όχι να παραμείνουν υπόδουλοι. 

Γι΄ αυτό επαναστάτησαν και αντισταθήκαν γενναία σαν «λιοντάρια», σαν ήρωες. Οι χριστιανοί αγρότες που 

δούλευαν σκληρά στα χωράφια των Οθωμανών είχαν εξαντληθεί. Είχαν αγανακτήσει πια, πλήρωναν συνεχώς 

φόρους και φτώχαιναν. Κατέφυγαν  πολλοί απ’  αυτούς  στα βουνά και ζούσαν σαν κλέφτες. Είναι χαρακτηριστικό 

το τραγούδι:       

«Μάνα σου λέω δεν μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω. Δεν ειμπορώ δε δύναμαι, εμάλιασ' η καρδιά 

μου. Θα πάρω το ντουφέκι μου, να πάω να γένω κλέφτης, να κατοικήσω 'ς τα βουνά και 'ς ταις ψηλαίς 

'ραχούλαις, ναχω τους λόγγους συντροφιά, με τα θεριά κουβέντα, νάχω τα χιόνια για σκεπή, τους 

βράχους για κρεββάτι, νάχω με τα κλεφτόπουλα καθημερινό λημέρι…» 

Αλέξανδρος Κανακάρης  Ηλίας Μαλλιαρόζης  Δ2 Γυμν.  
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AH! Vous diros-je mmama - ¨Φεγγαράκι μου λαμπρό¨
Την περίοδο της οθωμανικής αυτοκρατορίας τα μέτρα ήταν πολύ αυστηρά. 
Σχολεία δεν λειτουργούσαν. Οι Οθωμανοί άρπαζαν ακόμα παιδιά και εφήβους 
για να μπουν στο οθωμανικό στρατό. Αυτοί ήταν οι γενίτσαροι. Η μάθηση ήταν 
ανύπαρκτη και ήταν πιθανόν ότι κάποιοι καλόγεροι μάθαιναν λίγα  
«κολλυβογράμματα» σε παιδιά μέσα από εκκλησιαστικά κείμενα αργά το βράδυ. 
Γιατί τα παιδιά πήγαιναν συνήθως σε χωράφια και δούλευαν με τους γονείς τους 
που ήταν αγρότες. Όμως η φαντασία των απλών ανθρώπων «έπλασε το κρυφό 
σχολειό». Έτσι γεννήθηκε και ο θρύλος του κρυφού σχολειού που συγκίνησε τους 
φιλέλληνες στην Ευρώπη. Ήταν τόσο σκληροί, λοιπόν, οι Οθωμανοί και «ούτε 
γράμματα δεν άφηναν τα ελληνόπουλα να μάθουν». Την ίδια συγκίνηση γι’ αυτό 
το θέμα προκάλεσε κι ο πίνακας του Νικόλαου Γύζη με το «κρυφό σχολειό». 

Αξίζει να πούμε ότι οι ιερείς δεν ήταν μορφωμένοι την εποχή εκείνη. 

Το τραγούδι, ¨Φεγγαράκι μου λαμπρό¨ αποτελεί ένα δημοτικό παιδικό τραγούδι άρρηκτα συνδεδεμένο με την 
περίοδο της τουρκοκρατίας και το κρυφό σχολειό. 

Η ελληνική λαογραφία αναφέρει ότι τα παιδιά τραγουδούσαν το συγκεκριμένο τραγούδι κατά την διάρκεια της 
νύχτας πηγαίνοντας προς το «κρυφό σχολειό». Η μελωδία βασίζεται στο γαλλικό τραγούδι «AH! Vous diros-je 
mmama» που δημοσιεύτηκε το 1767. 

Όλγα Χατζηδάκη, Φάνη Μάρκου, Αρετή Χατζηαβραμίδη Δ2 Γυμν. 

 

Φεγγαράκι μου λαμπρό 

φέγγε μου να περπατώ 

να πηγαίνω στο σχολείο 

να μαθαίνω γράμματα 

γράμματα σπουδάγματα 

του θεού τα πράγματα. 
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Νικόλαος Γύζης – Κρυφό Σχολειό 

 
Νικόλαος Γύζης, Έλληνικόν Σχολείον έν καιρώ δουλείας,γνωστότερο ως Το κρυφό σχολειό, ελαιογραφία, 1885/86., 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%B
B%CE%B5%CE%B9%CF%8C 
Ο Νικόλαος Γύζης  ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς 
Έλληνες ζωγράφους του 19ου αιώνα, της Σχολής του 
Μονάχου. Διακρίθηκε σε όλα τα χρόνια των σπουδών του 
και πήρε τα πρώτα βραβεία στην ξυλογραφία, τη 
ζωγραφική και τη χαλκογραφία. Παρατηρώντας 
προσεκτικά τον πίνακα ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί 
σκούρα θερμά και γήινα χρώματα και ανοιχτά μόνο στο 
σημείο που θέλει να δώσει έμφαση. Παρατηρούμε τα  
παραδοσιακά  ρούχα εκείνης της εποχής, και την αγάπη 
που είχαν στο δάσκαλο, ο όποιος ήταν παπάς. Ο  
καλλιτέχνης με ρεαλισμό απέδωσε μεγάλη προσοχή στα 
σχέδια του και σε λεπτομέρειες ακόμα και σε ασήμαντα 
στοιχεία όπως στους τοίχους και στα έπιπλα. Αυτός ο 
πίνακας μας συγκινεί και μας βγάζει ένα συναίσθημα 
αγάπης και λύπης μαζί. Ο καλλιτέχνης έτσι καταφέρνει να 
μας ταξιδέψει σε εκείνη την εποχή, να αισθανθούμε τις 
μυρωδιές και τους ήχους του δωματίου. 

Αλέξανδρος Κανακάρης Δ2 Γυμν. 
  

 

Νικόλαος Γύζης, Το πρώτο μάθημα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%93%CF%8D%CE%B6%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%93%CF%8D%CE%B6%CE%B7%CF%82
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Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 
Αλεξάνδρα Ξακουστού, Θανάσης Καραγιάννης Δ1 Γυμν. 

Ο αδερφός του 
Καποδίστρια τον 
παρεμποδίζει 
μία εβδομάδα 
πριν να πάει 
στην εκκλησία. 

21 Σεπτεμβρίου 1831. 
Το ξημέρωμα ο 
Καποδίστριας 
ετοιμάζεται και γράφει 
τα τελευταία του λόγια.   

Πηγαίνει 
στον Άγιο 
Σπυρίδωνα 
για να 
κοινωνήσει με 
συνοδεία ενός 
φρουρού με 
κομμένο χέρι. 

Από μακριά οι Μαυρομιχαλαίοι τον χαιρετούσαν. 

Όμως οι Μαυρομιχαλαίοι 
ήταν καλά προετοιμασμένοι, 
είχαν πάρει όπλα και ήταν 
κρυμμένοι στην είσοδο.                                                          

Οι Μαυρομιχαλαίοι ήθελαν να ξεφορτωθούν τον 
Ιωάννη Καποδίστρια για δικούς τους σκοπούς. 

Ο Καποδίστριας και ο φρουρός 
περπατούσαν αμέριμνοι  σε ένα δρομάκι.  
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Ο Ιωάννης πεθαίνει 
ακαριαία μπροστά σε 
όλο τον κόσμο. 

Πλησίασαν και ο ένας 
τράβηξε όπλο και ο άλλος 
μαχαίρι, ο δυνατός 
θόρυβος τράβηξε τα 
βλέμματα προς εκείνους. 

Ο Γιώργος 
το έσκασε 
τρέχοντας 
και πήγε 
να ζητήσει 
άσυλο. 

Το πλήθος κυνηγά τους 
δύο δολοφόνους. 

Όμως, αυτοί τον παρέδωσαν 
στις αρχές και τον δίκασαν. 

Στις 18/10/31 ο Καποδίστριας 
ενταφιάζεται στην Κέρκυρα. 

Το πλήθος κυνηγά 
τον Κωνσταντίνο 
και τον εκτελούν 
στην πλατεία 
Συντάγματος. 

Τον Γιώργο τον εκτέλεσαν στην 
πύλη της Ξηράς. 
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Ένα μικρό χρονικό για τον Καποδίστρια και τον Κανάρη 
  Από τους μαθητές του Β1 και Β2 Γυμν. 
 
Στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας οι 
μαθητές της Β Γυμνασίου, έγραψαν τα σενάρια των 
ηρώων για τη δημιουργία μιας ταινίας με 
φωτογραφικό υλικό. 
 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΝΑΡΗ 

Σκηνή 1: Απέναντι από τις ακτές της Μικράς Ασίας σε 
ένα μικρό νησί, την Χίο, ξεκινάει  η επανάσταση στο 
Βόρειο Αιγαίο. 

Σκηνή 2: Οι κάτοικοι κέρδιζαν πολλά χρήματα από το 
εμπόριο της μαστίχας, ήταν ανεξάρτητοι και είχαν την 
εύνοια των Τούρκων. 

Σκηνή 3: Στις 30 Μαρτίου όταν ο Καρά Αλής έμαθε ότι 
οι Χιώτες θέλουν να επαναστατήσουν, αράζει 34 
καράβια και μέσα σε λίγες ώρες η πόλη της Χίου 
πλημμύρισε με τουρκικό στρατό.   

Σκηνή 4: Ανήμερα του Πάσχα, με μανία και 
βαρβαρότητα ξέσπασαν οι Τούρκοι στους δύστυχους 
Χιώτες. Έκαιγαν, άρπαξαν ό,τι τους άρεσε και 
σκότωναν χωρίς έλεος. Δεν σεβάστηκαν ούτε τα 
παιδιά, ούτε τις εγκύους. 

Σκηνή 5: Απέναντι στα Ψαρά μαθεύτηκαν τα νέα της 
καταστροφής της Χίου. Το έμαθε ο Κωνσταντίνος 
Κανάρης και ορκίστηκε να πάρει εκδίκηση. 

Σκηνή 6: Έτσι, ο Κανάρης ξεκινάει μια ριψοκίνδυνη 
αποστολή. Να πάνε στην Χίο μαζί με τον Πιπίνο, να 
πυρπολήσουν τα καράβια του Καρά Αλή. Οι Τούρκοι 
γιορτάζουν το μπαϊράμι και την επιτυχία τους στην 
Χίο, διασκεδάζοντας αμέριμνοι. 

Σκηνή 7: 6 Ιουλίου, νύχτα χωρίς φεγγάρι. Τα 
πυρπολικά πλησίασαν. Ο Κανάρης διαλέγει να 
χτυπήσει το πιο μεγάλο που ήταν μέσα ο Καρά Αλής 
μαζί με πολλούς αξιωματικούς. Ο Πιπίνος πήγε στην 
αντιναυαρχίδα. 

Σκηνή 8: Μόλις οι μύτες των πυρπολικών άγγιξαν τα 
τουρκικά πλοία, άρπαξε το μπουρλότο αμέσως. Οι 
Έλληνες ναύτες πήδηξαν στις βάρκες τους για να 
σωθούν. 

Σκηνή 9: Πανικόβλητοι τρέχουν οι Τούρκοι δεξιά και 
αριστερά για να σωθούν. Μερικοί άρπαξαν φωτιά, 
άλλοι πηδούσαν στη θάλασσα  και  πνίγονταν.  

Σκηνή 10: Ο Καρά Αλής προσπάθησε να 
απομακρυνθεί από  το φλεγόμενο καράβι, αλλά ένα 
μεγάλο  κατάρτι έπεσε πάνω στην βάρκα του και τον 
χτύπησε στο κεφάλι. 

Σκηνή 11: Τον έβγαλαν στην στεριά και εκεί πέθανε, 
στο νησί που κατέστρεψε, την Χίο. 

Σκηνή 12: Τα νέα μαθεύτηκαν και σε μια νύχτα το 
όνομα του Κανάρη γράφτηκε στην ιστορία δίπλα 
στους ήρωες της επανάστασης. 

Σκηνή 13: Ο Κωνσταντίνος Κανάρης πέθανε σε ηλικία 
87 ετών. Δέχτηκε πολλά αξιώματα και τιμές από το 
ελληνικό κράτος και έγινε πολλές φορές υπουργός 
και πρωθυπουργός της χώρας. 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 

Σκηνή 1: Ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν ο πρώτος 
κυβερνήτης της Ελλάδας μετά το 1821. Παρόλο που 
βοήθησε τους φτωχούς, έφτιαξε σχολεία και διοικούσε 
σοφά, είχε πολλούς εχθρούς για δικά τους συμφέροντα. 

Σκηνή 2: Ημέρα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 1831. Ο 
Ιωάννης Καποδίστριας ξύπνησε πρωί πρωί και φόρεσε 
τα καλά του ρούχα για να πάει στην εκκλησία.                                      

Σκηνή 3: Δεν ήθελε φρουρά. Είχε μαζί του μόνο ένα 
σωματοφύλακα που ήταν μονόχειρας. 

Σκηνή 4: Στην είσοδο της εκκλησίας είναι κρυμμένοι ο 
Κωνσταντίνος και ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης και 
περιμένουν τον Καποδίστρια. 

Σκηνή 5: Όταν έφτασε ο Καποδίστριας, οι 
Μαυρομιχαλαίοι τον πλησίασαν δήθεν για να τον 
χαιρετήσουν. Όμως ο ένας είχε όπλο και ο άλλος 
μαχαίρι και τότε τον δολοφονούν. 

Σκηνή 6: Ο Καποδίστριας πεθαίνει αμέσως. Ο 
μονόχειρας φρουρός τραυματίζει τον Κωνσταντίνο ενώ 
εκείνος προσπαθεί να φύγει. 

Σκηνή 7: Ο κόσμος κυνηγάει τον Κωνσταντίνο, τον 
πιάνουν και τον σέρνουν στην πλατεία Συντάγματος και 
εκεί πεθαίνει. 

Σκηνή 8: Ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης το είχε σκάσει και 
πήγε τρέχοντας στη γαλλική πρεσβεία να ζητήσει άσυλο 
λέγοντάς τους: «Τον σκοτώσαμε, τον κάναμε χίλια 
κομμάτια». 

Σκηνή 9: Η γαλλική πρεσβεία δεν τον δέχεται και τον 
παραδίδει στις αρχές που τον δικάζουν με θανατική 
ποινή. Τον τουφεκίζουν δημόσια έξω από την πύλη της 
Ξηράς. 

Σκηνή 10: Οι Ναυπλιώτες θρηνούσαν και κρέμασαν στα 
παράθυρα μαύρες κουρτίνες ως ένδειξη του πένθους. 

Σκηνή 11: 18 Οκτωβρίου 1831, στη μητρόπολη του 
Ναυπλίου γίνεται η δοξολογία, ενώ 7 μήνες αργότερα 
μεταφέρουν το νεκρό σώμα του Καποδίστρια στην 
ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κέρκυρα όπου γίνεται η 
ταφή του. 
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• Ελευθερία.  
• Τιμή και αξιοπρέπεια.  
• Καμία απολύτως διάκριση ειδικότερα ως προς τη 

φυλή, το χρώμα το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, 
τις πολιτικές πεποιθήσεις, οποιεσδήποτε άλλες 
πεποιθήσεις, την καταγωγή την περιουσία, τη 
γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση.  

• Απαγόρευση δουλείας.  
• Απαγόρευση βασανιστηρίων  
• Ισονομία.  
• Προστασία από αυθαίρετη σύλληψη, κράτηση ή 

εξορία, δικαίωμα για δίκαιη δίκη.  
• Δικαίωμα για αθωότητα (κάθε κατηγορούμενος είναι 

αθώος μέχρι να αποδειχθεί την ενοχή του).  
• Ποινή δίκαιη.  
•  

 
• Δικαίωμα της ιδιωτικότητας και το απαραβίαστο του 

οικογενειακού ασύλου.  
• Δικαίωμα της ιθαγένειας.  
• Δικαίωμα του ασύλου.  
• Δικαίωμα του γάμου (Ελεύθερη και συναινετική 

σχέση).  
• ΙΣΑ Δικαιώματα των δύο συζύγων στο πλαίσιο της 

έγγαμης σχέσης τους.  
• Προστασία του θεσμού της οικογένειας από το κράτος.  
• Ελευθερία ιδιοκτησίας.  
• Ελευθερία σκέψης και έκφρασης.  
• Ανεξιθρησκία.  
• Ισότητα Ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  
• Αναφέρεται στην ιδέα της ίσης μεταχείρισης των 

ατόμων.

 

 

ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΞΕΣΠΟΥΝ 
 

Βασίλης Τσαγκαράκης, Νίκος Τιφτικίδης, Μαουρίτσιο Κολάμι Δ1 Γυμν. 
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προστατεύουν. 
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Η εξέγερση στην Αγια-Σοφιά 
Την Αγια-Σοφιά την είχε χτίσει ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός στα βυζαντινά χρόνια. Έτσι, από τότε λειτουργούσε ως 

χριστιανικός ναός. Στις 29 Μαΐου 1453 η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια τον Τούρκων υποκύπτοντας στον 

Μωάμεθ, τον Πολιορκητή. Από τότε η Οθωμανική 

αυτοκρατορία εξαπλωνόταν φτάνοντας στην  Αίγυπτο.  Έτσι  

για 400 χρόνια  οι Έλληνες είχαν  μείνει  υπόδουλοι.  Τότε, 

ξεκίνησε ο πόλεμος με τους Οθωμανούς (Τούρκους) από την 

Κωνσταντινούπολη. Τώρα στην Κωνσταντινούπολη έκαναν την 

Αγια-Σοφιά τζαμί. 

Γιάννης Παλαιολόγος Γ1 Γυμν. 

 

Γ1 Γυμνασίου 
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Η επανάσταση της πατρίδας 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

5. Οι Έλληνες οργανώθηκαν σε μικρές ομάδες με 
τον δικό τους Αρχηγό και το δικό τους ... 

9. Η ελληνική Επανάσταση του 1821  
ήταν ένοπλη ... 

11. Για αρκετούς μήνες οι Έλληνες πολιορκούσαν το 
... 

12. Μαζί με 17 γυναίκες, ο Αλή Πασάς έπνιξε την 
κυρά ... 

15. Το κίνημα των Φιλελλήνων στην Ευρώπη 
αναζωπυρώθηκε από την πτώση του ... 

16. Ο πατριάρχης και οι Φαναριώτες αποτελούσαν 
την θρησκευτική και πολιτική ηγεσία των 
Ελλήνων την περίοδο της ... 

18. Σπουδαίος οπλαρχηγός της Στερεάς Ελλάδας 
ήταν ο Γεώργιος ... 

20. Κατά τη διάρκεια της ελληνικής επανάστασης 
έγινε η ναυμαχία στο ... 
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ΚΑΘΕΤΑ 
1. Οι επαναστάτες υπερίσχυσαν στην 

Πελοπόννησο, τη Στερεά και σε πολλά νησιά 
του ... 

2. Οι Οθωμανοί προχώρησαν σε σφαγές ... 
3. Από τη σύνοδο του πατριαρχείου 

Κωνσταντινουπόλεως αφορίστηκαν οι ... 
4. Η Ελληνική επανάσταση εδραιωνόταν στην ... 
6. Η μόνη στρατιωτική δύναμη της Ελλάδας ήταν 

οι αρματολοί μαζί με τους ... 
7. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, το 1821 εισέβαλε 

στη ... 
8. Ο μεγαλύτερος εχθρός της επανάστασης 

εμφανίστηκε από τους Αιγύπτιους και ήταν ο 
... 

10. Η Επανάσταση παγιώθηκε με την κατάληψη 
της Τριπολιτσάς από τον Θεόδωρο ... 

13. 1830 Η Ελλάδα κέρδισε την ... 
14. Στην αρχή έβαζαν τους αρματολούς να 

πολεμήσουν τους κλεφτές οι ... 
17. Η Φιλική Εταιρεία ήταν μια μυστική ... 
19. Ο Χουρσίτ αποφάσισε να δαμάσει τους ... 

 

Γιάννης Λουκόπουλος, Θανάσης Βουλγαράκης, Κωνσταντίνος Νίκας Δ2 Γυμν. 
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Έκθεση: Το ’21 αλλιώς: Η Ελληνική Επανάσταση με φιγούρες και διοράματα Playmobil 

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2020 επισκέφτηκα μαζί με τους 
γονείς μου την έκθεση του Εθνικού Μουσείου 
Αθηνών στο κτήριο της παλιάς Βουλής των Ελλήνων 
που ήταν εμπνευσμένη από την ελληνική 
επανάσταση και κατασκευασμένη από φιγούρες και 
εξαρτήματα playmobil. Η έκθεση περιελάμβανε πάνω 
από 1.300 φιγούρες, αξεσουάρ Playmobil που  
χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργήσουν μια 
πρωτότυπη προσέγγιση της εποχής της Ελληνικής 
Επανάστασης. Στην έκθεση παρουσιάζονταν πάνω 
από 20 τρισδιάστατες κατασκευές που απεικόνιζαν 
σκηνές από την καθημερινή ζωή στην Ελλάδα των 
αρχών του 19ου αιώνα και γεγονότα της 
Επανάστασης του 1821. Γεγονότα που γράφτηκαν 
στην ιστορία  των Ελλήνων όπως τον όρκο των 
Φιλικών, την έναρξη της επαναστάσεως από τον 
Παλαιών Πατρών Γερμανό, την έξοδο του 
Μεσολογγίου, την πολιορκία της Τριπολιτσάς, τη 
πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας από τον 
Κανάρη,  την δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια κ.α. 
Επίσης υπήρχαν και εικόνες της καθημερινότητας 
δηλαδή πως ζούσαν οι Έλληνες εκείνη την εποχή. 
Περισσότεροι από 80 πρωταγωνιστές της 
Επανάστασης, ανάμεσά τους και οι φιλέλληνες, αλλά 
και οι Οθωμανοί που έπαιξαν κεντρικό ρόλο στα 
γεγονότα παρουσιάζονται μαζί με τα σύντομα 
βιογραφικά τους. Τις φιγούρες και τα λοιπά 
αξεσουάρ και στοιχεία Playmobil που 
χρησιμοποιήθηκαν στα διοράματα είτε παρείχε η 
εταιρεία είτε διέθεσαν συλλέκτες.  

Χάρη στη συγκεκριμένη έκθεση η Ιστορία γίνεται ένα 
απολαυστικό ταξίδι όχι μόνο για μικρούς αλλά και για 
μεγάλους. 

 
Η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας από τον 
Κανάρη. 

 
Η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια. 

 
Ο θάνατος του Παπαφλέσσα στο Μανιάκι και το φιλί 
από τον Ιμπραήμ. 

 
Εορτασμός του Πάσχα στις αρχές του 19ου αιώνα. 

 

Γιάννης Καρδαράς Δ2 Γυμ. (κείμενο & φωτογραφίες) 
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