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Το παιδί πολεμεί 
 

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

 

Βαςίλθσ Κωνςταντινίδθσ 
 

 

 

 

 

  

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

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

Βαςίλθσ Κωνςταντινίδθσ 

 

 
   

 

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

Σταφροσ Νοτίδθσ  
 

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

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

Ζλενα Μοφλελθ  
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Άρι Σζφερ, Ρολεμιςτισ φυγαδεφει αμάχουσ 

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

Βαςίλθσ Κωνςταντινίδθσ 

   

 
            
           200 ΧΟΝΛΑ ΕΛΕΥΚΕΛΑΣ!  

 
Για τθ καρραλζα ςου καρδιά 
Ρου πολεμοφςεσ 
Σε κυμάμαι εγϊ  
Στο μεγάλο χωριό. 
 
Κοίτα, πατάσ 
Και ταρακουνάσ 
Τθ μικρι  
Τθ ςκανδάλθ. 
 
Και ςου ’λεγα εγϊ 
Ρρόςεχε εδϊ,  
Το μζροσ αυτό 
Το πλζον τρομαχτικό. 
 
Ζγινε αυτό  
Από τον πόλεμο, 
Το μζροσ αυτό 
Το παράξενο. 

 

 Το ’ξερα εγϊ  
Καλά αυτό., 
Για τθν καρραλζα ςου καρδιά,  
Μεγάλε Ζλλθνα. 
 
Σ’ ευχαριςτϊ 
Για αυτό το δϊρο, 
Για τθ λευτεριά  
Σ’ όλθ τθν πατρίδα. 
 
Ο Ζλλθνασ νικάει 
Και δεν αγκομαχάει 
Λζνε όλοι μαηί. 
«Μπράβο, Ζλλθνα, νικθτι!» 
 
Στον πόλεμο πασ 
Και δε ςταματάσ! 
Αγωνίηεςαι για τθ λευτεριά 
Με διάφορα καλόπαιδα. 
 
ΕΥΧΑΛΣΤΟΥΜΕ, ΑΓΩΝΛΣΤΕΣ! 
 

Βαςίλθσ Κωνςταντινίδθσ 
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ΘΜΟΥΝ ΚΛ ΕΓΩ ΕΚΕΛ… ΤΟ 1821 

 
 

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

Γιϊργοσ Νικολαΐδθσ 
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Συντροφιά με τον Κανάρθ 

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

Ζλενα Μοφλελθ 
 

 
 

Ρυρπόλθςθ τουρκικισ φρεγάτασ με το Κανάρθ 
  
Χκεσ θ αποςτολι μασ ιταν δφςκολθ και ςθμαντικι. Ο τουρκικόσ ςτόλοσ αμφνκθκε, αλλά ο Κωνςταντίνοσ 
Κανάρθσ, και εμείσ τα παλικάρια του τα καταφζραμε. Ζπρεπε να πυρπολιςουμε μια τουρκικι φρεγάτα. 
Ακολουκιςαμε τον γνωςτό τρόπο για να βάλουμε το μπουρλότο, αλλά όςο γνωςτόσ και να ιταν ποτζ 
δεν κα ζπαυε να είναι απαιτθτικόσ και επικίνδυνοσ. 
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Αρχικά μετακινοφμαςτε με τισ μικρζσ μασ βαρκοφλεσ, που είναι γεμάτεσ με εκρθκτικά, προσ τθν 
τουρκικι φρεγάτα. Ρροςπακοφμε να τισ κολλιςουμε πάνω ςτθ φρεγάτα, κάτι πολφ δφςκολο κακϊσ θ 
ορατότθτα είναι περιοριςμζνθ. Τθ ςτιγμι που νομίηουμε ότι τα καταφζρνουμε ζνασ Τοφρκοσ ναφτθσ 
μάσ καταλαβαίνει  και αρχίηει να φωνάηει και άλλουσ ναφτεσ. Επικρατεί πανικόσ. Οι Τοφρκοι μασ 
βρίηουν, μασ καταριοφνται, μασ ςθμαδεφουν με τα όπλα τουσ. Ρροςπακοφμε να ξεφφγουμε. 
Ραλεφουμε ςαν λιοντάρια. Μόνο ζνασ νικθτισ κα υπάρχει και αυτόσ πρζπει να είμαςτε εμείσ. Νιϊκουμε 
τισ ςφαίρεσ να ζρχονται κατά πάνω μασ ςαν βροχι. Είμαςτε επίμονοι, δεν τα παρατάμε.  
 
Αποφαςίηουμε ομόφωνα να κάνουμε μια δεφτερθ απόπειρα πυρπόλθςθσ. Ο επιδζξιοσ αρχθγόσ μασ, 
Κωνςταντίνοσ Κανάρθσ, υλοποιεί με κάρροσ το τολμθρό ςχζδιό μασ. Μζςα ςτθ μάχθ ξανακολλά το 
πυρπολικό ςτθν τουρκικι φρεγάτα, ενϊ οι Τοφρκοι νομίηουν ότι νίκθςαν. Τότε ακοφγονται 
πανθγυριςμοί αλλά όχι για πολφ. Μζςα ςε λίγα δευτερόλεπτα ο Κανάρθσ καταφζρνει και να ςϊςει τθν 
ομάδα του και να πυρπολιςει μία ακόμθ τουρκικι φρεγάτα. Οι Τοφρκοι δεν μποροφν να το πιςτζψουν. 
Νόμιηαν ότι μασ κζρδιςαν, αλλά τελικά ταπεινϊκθκαν περιςςότερο. 
  
Δεν είναι τυχαίο που μετά τθν Απελευκζρωςθ, που τόςο είχε παλζψει για αυτιν, ο Κωνςταντίνοσ 
Κανάρθσ διορίςτθκε αρχθγόσ του ςτόλου των πυρπολικϊν. Αργότερα τιμικθκε ωσ ναφαρχοσ και τζλοσ 
ωσ πρωκυπουργόσ τθσ τότε Ελλάδασ. Το ελλθνικό κράτοσ ζδωςε το όνομά του και ςε τρία πολεμικά 
πλοία. Νιϊκω πολφ περιφανθ που ιμουν μζλοσ ςε αυτι και ςε πολλζσ άλλεσ ςθμαντικζσ αποςτολζσ και 
είχα τθν τφχθ να βρεκϊ κοντά ςε ζναν τόςο ςπουδαίο άνκρωπο. Βζβαια, είχα αντίκετα ςυναιςκιματα 
μετά από κάκε μάχθ, γιατί ςκοτϊνονταν τόςοι άνκρωποι, όμωσ ιταν κάτι αναγκαίο για να αποκτιςει θ 
πατρίδα μασ τθν ελευκερία. Εμείσ πολεμιςαμε για να είναι οι επόμενεσ γενιζσ ελεφκερεσ.   
 

Μαρία Ρουγαρίδου 

 

 
Ζνασ μικρόσ πολεμιςτισ του 1821 

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

Γιϊργοσ Ρεςιρίδθσ 

 

Σκζψεισ και ςυναιςκιματα για το 1821 

 

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

Μαρία Ρουγαρίδου 

 
 

Φζτοσ γιορτάηουμε τα 200 χρόνια από τθν αρχι τθσ Επανάςταςθσ του 1821. Θ  Επανάςταςθ αυτι ζχει 
μεγάλθ ςθμαςία για εμάσ τουσ Ζλλθνεσ, διότι χωρίσ αυτιν δε κα δθμιουργοφνταν το ελλθνικό κράτοσ 
και ίςωσ ιμαςταν ακόμθ κάτω από τον ηυγό των Τοφρκων.  
Αυτό που καυμάηω πιο πολφ ςτουσ Ζλλθνεσ προγόνουσ μου είναι ότι, ενϊ ιταν ολιγάρικμοι, 
ξεςθκϊκθκαν ενάντια ςε μία μεγάλθ δφναμθ, τθν Οκωμανικι Αυτοκρατορία, χωρίσ να το 
πολυςκεφτοφν, ζχοντασ ςτθ διάκεςι τουσ λιγοςτά μζςα και όπλα, μα μεγάλθ κζλθςθ, επιμονι και 
ελπίδα. Αν ςκζφτονταν λογικά, κα είχαν καταλάβει πωσ ο αγϊνασ που ξεκινοφςαν ιταν μάταιοσ και δεν 
υπιρχε περίπτωςθ να πετφχουν τον ςτόχο τουσ, δθλαδι τθν απελευκζρωςι τουσ, και πικανόν να μθν το 
ζκαναν. Αυτό το είπε και ο Κεόδωροσ Κολοκοτρϊνθσ «Ο κόςμοσ μασ ζλεγε τρελοφσ. Θμείσ, αν δεν 
είμεκα τρελοί, δεν εκάναμε τθν επανάςταςθ». Ζτςι θ τόλμθ, θ αποφαςιςτικότθτά τουσ και θ αγάπθ για 
τθν ελευκερία τουσ οδθγοφςε ςτισ μάχεσ που ζδωςαν και πζτυχαν το ακατόρκωτο, δθλαδι τθν 
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ανεξαρτθςία τουσ και τθ δθμιουργία του δικοφ τουσ κράτουσ. 
Αυτό το κράτοσ 200 χρόνια μετά κεωρϊ πωσ πζτυχε αρκετά πράγματα αλλά ςυνεχίηει να περνά και 
δυςκολίεσ. Ρρϊτα πρϊτα θ ςθμερινι Ελλάδα δεν είναι μόνθ τθσ, αλλά ανικει ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
και μπορεί να βοθκθκεί και να βοθκάει τα υπόλοιπα κράτθ τθσ Ζνωςθσ, όταν χρειάηεται. Ρολλοί 
Ζλλθνεσ ακόμα ζγιναν γνωςτοί ςε όλον τον κόςμο για τισ επιδόςεισ τουσ ςτισ Επιςτιμεσ. Από τθν άλλθ οι 
δυςκολίεσ που ςυναντά θ Ελλάδα ςιμερα είναι αρκετζσ, όπωσ θ πανδθμία του κορονοϊοφ και οι απειλζσ 
από τουσ γείτονεσ μασ πια Τοφρκουσ. Αυτζσ όμωσ δεν πρζπει να μασ λυγίηουν ςαν λαό αλλά να μασ 
γεμίηουν με δφναμθ να ςυνεχίηουμε τον αγϊνα για να τισ ξεπεράςουμε. Ππωσ είπε και ο Ανδρζασ 
Κάλβοσ όπωσ «Κζλει αρετι και τόλμθ θ ελευκερία» ζτςι κζλει αρετι και τόλμθ και θ ηωι! 
 

Ζλενα Ραπαδοποφλου 

 

 

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

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

Γιϊργοσ Ρεςιρίδθσ  

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

Ζλενα Μοφλελθ 

 

Θ επζτειοσ των 200 χρόνων από τθν 
Επανάςταςθ του 1821, είναι ζνα κακοριςτικό 
ιςτορικό γεγονόσ για το Ελλθνικό ζκνοσ.  Οι 
Ζλλθνεσ μετά από 400 χρόνια κατοχισ των 
Τοφρκων αποφάςιςαν πωσ ζπρεπε να 
αντιδράςουν και να προςπακιςουν να 
απελευκερϊςουν τθν ςκλαβωμζνθ τότε χϊρα. 
Μετά από πολλζσ αιματοχυςίεσ και κυςίεσ 
ελλινων επαναςτατϊν και αμάχων θ Ελλάδα 
ιταν επιτζλουσ ελεφκερθ.  
Θ αναγνϊριςθ των αγϊνων και των κυςιϊν του 
λαοφ μασ δίνει τθν δυνατότθτα ςτθν νζα γενιά 
των Ελλινων να προβλθματιςτοφν αλλά και να 
εμπνευςτοφν από το παρελκόν ϊςτε να 
διαμορφϊςουν ζνα καλφτερο παρόν και 
μζλλον για τουσ ίδιουσ και τθ χϊρα.  
Εμείσ φζτοσ ςτισ 25 Μαρτίου γιορτάηουμε τθν 
ελευκερία τθσ χϊρασ μασ και πενκοφμε τουσ 
νεκροφσ τθσ επανάςταςθσ παράλλθλα όμωσ 
μζςα από τθν περθφάνια που νιϊκουμε και 
τθν γνϊςθ που ζχουμε αποκτιςει ζχουμε μζςα 
μασ ζνα κίνθτρο ϊςτε ςε οποιεςδιποτε 
δφςκολεσ ςυνκικεσ να υψϊνουμε το ανάςτθμα 
μασ και να αγωνιηόμαςτε.  
 

Λωακείμ Σαρακίνθσ  

 Ο εορταςμόσ τθσ επανάςταςθσ  του 1821 
είναι πολφ ςθμαντικόσ γιατί ζτςι τιμοφμε 
τουσ ιρωεσ που πολζμθςαν για τθν πατρίδα 
μασ, για να ιμαςτε εμείσ ελεφκεροι  ςιμερα 
και να μποροφμε να μιλάμε τθν ελλθνικι  
γλϊςςα. 
Νιϊκω πολφ περιφανθ για αυτοφσ τουσ 
ανκρϊπουσ που κυςίαςαν τθν ηωι τουσ για 
εμάσ. Θ ανδρεία και το κάρροσ αυτϊν των 
θρϊων μου προκαλεί καυμαςμό,  γιατί 
παρόλο που ιταν ςκλαβωμζνοι επί 400 
χρόνια,  δεν ζχαςαν τθν ελλθνικι  ςυνείδθςθ 
και τθν πίςτθ τουσ και βρικαν το κουράγιο 
να επαναςτατιςουν εναντίον των Τοφρκων 
παρόλο που ιταν λιγότεροι! 
Χάρισ τθν ανδρεία τουσ περπατάμε και ηοφνε 
ελεφκεροι,  γι’ αυτό δεν πρζπει να  
ξεχάςουμε τθν αυτοκυςία τουσ και τουσ 
αγϊνεσ  που ζδωςαν για εμάσ.  
Ο παπποφσ  μου ζλεγε “Λαόσ που δεν 
γνωρίηει τθν ιςτορία του δεν ζχει μζλλον”!  
 

Ρροδρομίδου  Άννα  
 

 

Συμπλθρϊνονται φζτοσ 200 χρόνια από τθν 
Επανάςταςθ του 1821 και τθ δθμιουργία 
ανεξάρτθτου ελλθνικοφ κράτουσ. Οι αγϊνεσ και οι 
κυςίεσ του λαοφ, ςε ςυνδυαςμό με τθν βοφλθςθ των 
Μεγάλων Δυνάμεων (Αγγλίασ, ωςίασ, Γαλλίασ) 
ζφεραν το ποκθτό αποτζλεςμα. Αρκεί να ςκεφτεί 

 Φζτοσ, τθν 25θ Μαρτίου 2021 γιορτάηουμε 
200 χρόνια από τθν ζναρξθ τθσ Επανάςταςθσ 
του 1821. Τθν θμζρα αυτι, οι πρόγονοι μασ 
ξεκίνθςαν ζναν αγϊνα για να αποκτιςουν 
τθν ανεξαρτθςία τουσ από τον τουρκικό ηυγό 
που είχε διαρκζςει για περίπου 400 χρόνια 
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κανείσ τουσ ιρωεσ τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ, τον 
Γ. Καραϊςκάκθ, τον Ο. Ανδροφτςο, τον Μ. 
Μπότςαρθ, τον Κ. Κολοκοτρϊνθ και τόςουσ άλλουσ 
οπλαρχθγοφσ και αγωνιςτζσ ι τθν Λ. Μπουμπουλίνα 
και τθ Μ. Μαυρογζνουσ που διζκεςαν όλθ τθν 
περιουςία τουσ ςτον Αγϊνα, για να αντιλθφκεί ότι θ 
Ελλθνικι Επανάςταςθ ιταν ζκρθξθ του πόκου για 
ελευκερία και εκνικι ανεξαρτθςία. Ραρά το γεγονόσ 
ότι ζγινε και εμφφλιοσ πόλεμοσ  ςτθ διάρκεια τθσ 
Επανάςταςθσ, το βαςικό ιςτορικό δίδαγμα είναι ότι 
θ ενότθτα του ζκνουσ και θ ομοψυχία φζρνει τθν 
πρόοδο ςτουσ λαοφσ, το να βριςκόμαςτε δθλαδι 
ςτο «εμείσ» και όχι ςτο «εγϊ», όπωσ ζγραψε ο 
Μακρυγιάννθσ ςτα Απομνημονεύματά του. 
Ρερθφάνια και καυμαςμό, ςεβαςμό και δζοσ πρζπει 
να νιϊκουμε για τουσ ιρωεσ του 1821 και να 
αποδεικνφουμε κακθμερινά τον πατριωτιςμό μασ, 
όπωσ αυτοί μασ δίδαξαν με το παράδειγμά τουσ. Να 
βάηουμε τθν πατρίδα πάνω από το δικό μασ 
ςυμφζρον, να ςεβόμαςτε τισ παραδόςεισ και να 
είμαςτε άξιοι ςυνεχιςτζσ του ζργου των προγόνων 
μασ. 
 

Γιϊργοσ Νικολαΐδθσ 
 

ςκλαβιάσ και υποταγισ. 
Ραρόλο, που ςε αντίκεςθ με τουσ Τοφρκουσ 
υςτεροφςαν ςε ςτρατό και ςε όπλα, αυτό 
δεν ςτάκθκε εμπόδιο ςτθν  θρωικι 
προςπάκεια τουσ. Θ ψυχικι τουσ δφναμθ, θ 
γενναιότθτα, το πάκοσ και θ αυτοκυςία 
τουσ, ιταν αυτά που τουσ οδιγθςαν ςτθν 
νίκθ και ςτθν πολυπόκθτθ ελευκερία.   
Πλα αυτά με κάνουν να αιςκάνομαι 
υπερθφάνεια και ενκουςιαςμό για τθν 
πατρίδα μασ. Ταυτόχρονα, αιςκάνομαι και 
λφπθ για όλουσ αυτοφσ που χάκθκαν ςτισ 
μάχεσ που δϊςανε, γνωρίηω όμωσ ότι δεν 
ιταν μάταιο. 
Θ επανάςταςθ του 1821 μασ διδάςκει πόςο 
δφναμθ ζχουμε ωσ ζκνοσ και ότι, όταν 
είμαςτε ενωμζνοι μποροφμε να 
καταφζρουμε πολλά και ασ φαίνονται 
ακατόρκωτα. Ρότε δεν πρζπει να το βάηουμε 
κάτω. ΗΘΤΩ ΤΟ 1821! ΕΝΩΜΕΝΟΛ ΡΟΤΕ 
ΝΛΚΘΜΕΝΟΛ! 
 

Ραπαγιάννθσ Άγγελοσ   

 

Στισ 25 Μαρτίου του 1821 ξεκίνθςε θ Ελλθνικι 
Επανάςταςθ όπου πολλοί άνκρωποι ζχαςαν τθν ηωι 
τουσ πολεμϊντασ για να είμαςτε ελεφκεροι. Φζτοσ 
είναι 2021 και γιορτάηουμε τα 200 χρόνια 
ελευκερίασ. Τθν γιορτι αυτι τθν κάνουμε για να 
μάκουν καλφτερα οι νζοι τι ςυνζβθ τότε. Οι απόψεισ 
μου για τθν ςθμαςία του εορταςμοφ αυτοφ είναι ότι 
ιταν χρζοσ μασ μια τζτοια γιορτι επειδι με αυτόν 
τον τρόπο τιμοφμε τουσ ιρωεσ  που κυςίαςαν τθν 
ηωι τουσ για να είμαςτε ελεφκεροι και όχι ςτα χζρια 
των Τοφρκων. Είναι το λιγότερο που μποροφμε να 
κάνουμε για να δείξουμε ευγνωμοςφνθ ςτουσ ιρωεσ   
του 1821.Με τθν γιορτι κα μασ ζρκουν ςκζψεισ και 
ςυναιςκιματα όπωσ ενκουςιαςμόσ για τθ νίκθ, 
κλίψθ για τθν κυςία των θρϊων και περθφάνια που 
οι αγωνιςτζσ ζδωςαν τισ ηωζσ τουσ για να είμαςτε 
ςιμερα ελεφκεροι. Θ Επανάςταςθ μασ δίδαξε όλουσ 
να μθν τα παρατάμε ακόμα και όταν ο εχκρόσ είναι 
δυνατότεροσ και να ςυνεχίςουμε να μαχόμαςτε 
ενωμζνοι για να διατθριςουμε τθν ελευκερία μασ. 
 

Σταφροσ Νοτίδθσ 

 Είναι ςθμαντικό να γιορτάηουμε  τα 200 
χρόνια που  πζραςαν από το 1821 γιατί 
κυμόμαςτε ,ότι οι Ζλλθνεσ πολζμθςαν 
γενναία για τθν πατρίδα τουσ και 
αγωνίςτθκαν πολφ ςκλθρά. Κυςιάςτθκαν και 
πζκαναν για να  είμαςτε εμείσ τϊρα 
ελεφκεροι. Ζτςι κα πρζπει να τουσ 
τιμιςουμε κι εμείσ .Να μάκουμε πωσ ηοφςαν 
τότε και ότι τελικά κατάφεραν και νίκθςαν 
με αντρειοςφνθ ,ομόνοια κζλθςθ ,πείςμα 
και γενναιότθτα .Σθμαντικά πρόςωπα, 
γεγονότα και μάχεσ ζμειναν ςτθν ιςτορία 
όπου τϊρα τα διαβάηουμε εμείσ και είμαςτε 
πολφ περιφανοι για αυτά. Ριςτεφω ότι κα 
ζπρεπε  να ξζρουμε κάποια πράγματα για 
τουσ ιρωεσ τθσ Ελλθνικισ μασ Επανάςταςθσ 
αλλά και τουσ αγϊνεσ που ζγιναν τότε. Είμαι 
περιφανθ χαροφμενθ αλλά και τυχερι που 
ηω ςε αυτι τθν χϊρα με ςθμαντικοφσ ιρωεσ 
που με ζκαναν τϊρα να είμαι ελεφκερθ. 
 

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

Ραναγιϊτα Χρυςοβαλάντου Κεοφάνουσ 

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

Αλζξανδροσ Κοφταβοσ 
 

 

Αιςκάνομαι πολφ περιφανοσ που είμαι Ζλλθνασ και 
οι πρόγονοί μου πολζμθςαν εναντίον τον Τοφρκων 
κατακτθτϊν, δίνοντασ τθν ηωι τουσ για να ηοφμε 
ςιμερα εμείσ ελεφκεροι. Με αφορμι τον εορταςμό 
τθσ 200θσ επετείου από τθν επανάςταςθ του 1821, 
πρζπει να γυρίςουμε πίςω να δοφμε από που 
ερχόμαςτε, να επιςτρζψουμε ςτο παρόν, για να 
γνωρίηουμε που βριςκόμαςτε και τι ζχουμε πετφχει, 
αλλά και τι κα μποροφςαμε να ζχουμε πετφχει 
αναγνωρίηοντασ ταυτόχρονα τα λάκθ μασ. Κυρίωσ, 
όμωσ, πρζπει να κοιτάμε μπροςτά για να 
αποφαςίςουμε που πρζπει να πάμε. 
Μζςα λοιπόν από τθν επανάςταςθ του 1821 και 
τουσ αγϊνεσ του Ελλθνικοφ ζκνουσ ςε όλθ τθν 
πορεία τον 200 χρόνων του νζου Ελλθνικοφ κράτουσ 
πρζπει να βγάλουμε κάποια ςυμπεράςματα. Σε αυτά 
τα 200 χρόνια υπιρξαν πολλά και ςθμαντικά 
επιτεφγματα. Ζγιναν όμωσ και λάκθ. Τα λάκθ αυτά 
πρζπει να τα αναλφςουμε για να τα διορκϊςουμε 

 Φζτοσ γιορτάηουμε τθν 200θ επζτειο από τθν 
Επανάςταςθ του 1821. Θ ανάμνθςθ τθσ 
Επανάςταςθσ κα πρζπει να ςυνεχίςει να 
εορτάηεται από όλουσ τουσ Ζλλθνεσ για 
πάντα γιατί ζχει πολφ μεγάλθ 
ςυναιςκθματικι και ιςτορικι αξία για το 
Ελλθνικό κράτοσ. Δε κα ιμαςταν ελεφκεροι 
αν δεν υπιρχαν αυτοί οι αγωνιςτζσ να 
επαναςτατιςουν εναντίον του Οκωμανικοφ 
ηυγοφ.  
Νιϊκω μεγάλθ περθφάνια για όλουσ τουσ 
οπλαρχθγοφσ αλλά και όλουσ τουσ απλοφσ 
ςτρατιϊτεσ τουσ και ασ μθν ξζρουμε τα 
ονόματά τουσ. Για εμζνα ζχει πολφ μεγάλθ 
ςυναιςκθματικι αξία το ότι αυτοί οι 
άνκρωποι κυςιάςτθκαν για να είμαςτε τϊρα 
εμείσ ελεφκεροι.   
Πταν κάναμε τθν ενότθτα τθσ Ελλθνικισ 
Επανάςταςθσ,  μου προκάλεςαν  κλίψθ τα 
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και να μθν τα επαναλάβουμε ςτο μζλλον. Το 
κυριότερο λάκοσ ιταν οι διχόνοιεσ και οι διχαςμοί. Θ 
ιςτορία μασ ζχει διδάξει ότι όταν ιμαςταν ενωμζνοι 
ςαν λαόσ καταφζραμε πολλά πράγματα, ενϊ όταν 
ιμαςταν διχαςμζνοι ιμαςταν εφκολοσ αντίπαλοσ. 
Ενωμζνοι λοιπόν κα πρζπει να προχωριςουμε ςτο 
δφςκολο μζλλον και να αντιμετωπίςουμε ζτςι 
οποιαδιποτε απειλι και δυςκολία μασ 
παρουςιαςτεί. 
 

Χρυςοβαλάντθσ – Ραντελισ Σαμπαλισ 
 
 

μακιματα  όπου ο Ελλθνικόσ ςτρατόσ 
διαλφκθκε αλλά και περθφάνια όταν 
νικοφςαμε κριαμβευτικά τουσ Τοφρκουσ.  
Μπορεί να υπιρχαν πολλζσ διχόνοιεσ μεταξφ 
των Ελλινων κατά τθν Επανάςταςθ αλλά 
ακόμα και οι διχόνοιεσ δεν ιταν αρκετζσ 
ϊςτε να τουσ ςταματιςουν. Αυτοί οι 
γενναίοι πρόγονοί μασ, μασ δίδαξαν ότι και 
ςτισ δφςκολεσ ςτιγμζσ εμείσ οι Ζλλθνεσ 
πρζπει να είμαςτε ενωμζνοι.  
Φζτοσ, ελπίηω να γίνουν διάφορεσ 
εκδθλϊςεισ όπωσ να προβλθκοφν ςχετικζσ 
ταινίεσ, ομιλίεσ και κατακζςεισ ςτεφάνων 
ζτςι ϊςτε να τουσ τιμιςουμε όπωσ τουσ 
αξίηει,  
 

Νίκοσ Μοκίκασ 
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ΜΘΝΥΜΑΤΑ ΑΡΟ ΤΟΝ ΜΑΚΥΓΛΑΝΝΘ 
Είμαςτε ςτο «εμείσ» 

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

Ζλενα Ραπαδοποφλου 

 

 
 

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

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

Στζφανοσ Ουλιάρθσ 
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Οι Ελεφκεροι Ρολιορκθμζνοι ςτο 
Μεςολόγγι 

 

 
 
 

Οι Τοφρκοι επιχείρθςαν να πολιορκιςουν το 
Μεςολόγγι δφο φορζσ. Τθν πρϊτθ φορά 
πολιόρκθςαν το Μεςολόγγι τον Οκτϊβριο 
του 1822, ενϊ τθ δεφτερθ φορά τον Απρίλιο 
του 1825. 

 

Οι ςπουδαιότεροι Ζλλθνεσ αγωνιςτζσ που 
αναδείχκθκαν κατά τθν διάρκεια των 
πολιορκιϊν του Μεςολογγίου είναι οι 
παρακάτω:  

 Ο Ανδρζασ Μιαοφλθσ που τον Λοφλιο του 
1825 απομάκρυνε τα Τοφρκικα πλοία από το 
Μεςολόγγι και ςυνείςφερε ςτουσ 
πολιορκθμζνουσ τρόφιμα και πολεμοφόδια. 

 Ο Αλζξανδροσ Μαυροκορδάτοσ οχφρωςε 
το Μεςολόγγι. Επίςθσ γνωςτοποίθςε των 
αγϊνα των πολιορκθμζνων. 

 Ο Μάρκοσ Μπότςαρθσ μαηί με τουσ 
ςουλιϊτεσ ςυνεργάςτθκε με τον Αλζξανδρο 
Μαυροκορδάτο. 
Τα πρόςωπα που ζπαιξαν ςθμαντικό ρόλο 
ςτθν μεριά τθσ Τουρκίασ είναι ο Ομζρ 
Βρυϊνθσ, ο Κιουταχισ, αλλά κυρίωσ ο 
Λμπραιμ παςάσ. 
Το βαςικότερο πρόβλθμα των πολιορκθτϊν 
ιταν τα τρόφιμα, διότι εκεί υπιρχε ζλλειψθ 
φαγθτοφ. Οι Ζλλθνεσ ονομάςτθκαν 
«ελεφκεροι πολιορκθμζνοι», επειδι είχαν 
πείςμα, γενναιότθτα και αγάπθ για τθν 
πατρίδα τουσ και δεν ικελαν να πζςουν ςτα 
χζρια των Τοφρκων. Θ ψυχι τουσ ιταν 
ελεφκερθ! 
 

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

Μαρία Ρουγαρίδου 
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Κωνςταντίνοσ Κανάρθσ 
 

Γεννικθκε το 1793 ςτα Ψαρά όπου και μεγάλωςε. 
Ιταν το μικρότερο παιδί του Ψαριανοφ 
Δθμογζροντα Μιχαιλ Κανάριου και τθσ Μαρϊσ 
Μπουρζκα. Ζμεινε πολφ μικρόσ ορφανόσ από 
πατζρα και ζτςι άρχιςε να δουλεφει ςε πλοία 
ςυγγενϊν του, κυρίωσ ς' αυτό του κείου του 
Μπουρζκα. Αρχικά, το όνομά του ιταν «Κανάριοσ» 
και τελικά ζγινε Κανάρθσ.  
Πταν πζκανε ο κείοσ του, ςτου οποίου το μικρό 
εμπορικό πλοίο εργαηόταν, ανζλαβε καπετάνιοσ ο 
ίδιοσ ςε θλικία 20 ετϊν. Ριγε ςτθν Οδθςςό για 
πρϊτθ φορά το 1820. Ιξερε για τθ Φιλικι 
Εταιρεία αλλά δεν είχε γίνει μζλοσ τθσ. Πταν ζμακε 
ότι ξζςπαςε θ επανάςταςθ ςτθ Μολδαβία από 
τον Αλζξανδρο Υψθλάντθ, ζςπευςε αυκόρμθτα να 
πάρει μζροσ ςτον πρϊτο «πολεμικό ςτόλο» των 
Ψαριανϊν υπό τον Νικολι Αποςτόλθ.  
Από τουσ πρϊτουσ μινεσ ο Κανάρθσ ξεχϊριςε για το 
κάρροσ του και τθν αποφαςιςτικότθτά του, 
κάνοντασ επιδρομζσ ςτα μικραςιατικά παράλια ενϊ 
κατόπιν εντάχκθκε ςτα πυρπολικά. Θ ανατίναξθ ενόσ 
τουρκικοφ δικρότου ςτθν Ερεςό από τον Δθμιτριο 
Ραπανικολι τον παρακίνθςε ςε ανάλογο εγχείρθμα. 
Τον Λοφνιο του 1822, αφοφ ο ελλθνικόσ ςτόλοσ δεν 
κατάφερε να ςϊςει τθ Χίο από τθν τουρκικι ςφαγι, 
ο Κανάρθσ ανζλαβε να βάλει μπουρλότο ςτθ 
ναυαρχίδα του Καρά Αλι, του επικεφαλισ του 
ςτρατοφ που ζςφαξε τουσ κατοίκουσ και ζκαψε το 
νθςί. Τθν επιχείρθςθ κα εκτελοφςαν τα πυρπολικά 
του Κανάρθ και του Ανδρζα Ριπίνου. Στο εγχείρθμα 
βοικθςαν δφο παράγοντεσ: αφενόσ ότι θ νφχτα ιταν 
πολφ ςκοτεινι κακϊσ δεν είχε φεγγάρι και αφετζρου 
ότι ςτο κατάφωτο κατάςτρωμα τθσ ναυαρχίδασ οι 
περίπου 2.000 Τοφρκοι γιόρταηαν το Μπαϊράμι κι 
ζτςι τα μζτρα φροφρθςθσ ιταν ελλιπι. Θ φωτιά απ' 
το μπουρλότο μεταδόκθκε ταχφτατα ςτο καράβι. 
Ρριν προλάβουν να απομακρυνκοφν απ' αυτό οι 
πρϊτεσ ςωςτικζσ λζμβοι, θ φωτιά ζφταςε ςτθν 
πυριτιδαποκικθ, θ οποία ανατινάχκθκε. Ωσ 
αποτζλεςμα τα κφματα ιταν πάρα πολλά. Μεταξφ 
αυτϊν ο ναφαρχοσ Καρά Αλισ, αξιωματικοί του και 
πολλοί ναφτεσ. Το πυρπολικό του Ριπίνου 
προςζγγιςε τθν υποναυαρχίδα αλλά δεν κατάφερε 
να τθν καταςτρζψει. Τθσ προκάλεςε, όμωσ, αρκετζσ 
ηθμιζσ. 
Ιταν ζνασ μεγάλοσ ΘΩΑΣ!!! 

 
Αλζξανδροσ Κοφταβοσ 

 Κωνςταντίνοσ Κανάρθσ, Ρρωκυπουργόσ 
τθσ Ελλάδασ 
 

Ρερίοδοσ: 16 Φεβρουαρίου 1844 – 30 
Μαρτίου 1844 
(ωσ Ρρόεδροσ τθσ Ρροςωρινισ Κυβζρνθςθσ) 
Μονάρχθσ - Πκων Αϋ τθσ Ελλάδασ, 
Ρροκάτοχοσ - Ανδρζασ Μεταξάσ, Διάδοχοσ-
Αλζξανδροσ Μαυροκορδάτοσ 
Ρροςωπικά ςτοιχεία 
Γζννθςθ-1793, Ψαρά, Αιγαίο Ρζλαγοσ, 
Οκωμανικι Αυτοκρατορία 
Κάνατοσ-2 Σεπτεμβρίου 1877 (84 ετϊν), 
Ακινα, Αττικι, Βαςίλειο τθσ Ελλάδασ 
Εκνικότθτα-Ελλθνικι 
ΟΛΚΟΓΕΝΕΛΑ 
Σφηυγοσ-Δζςποινα Μανιάτθ (από 1817) 
Ραιδιά: Νικόλαοσ, Μιλτιάδθσ, Κεμιςτοκλισ, 
Αριςτείδθσ, Λυκοφργοσ, Μαρία, 
Κραςφβουλοσ. 
 

Αλζξανδροσ Κοφταβοσ 
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ΚΕΟΔΩΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΩΝΘΣ                                                                   
 
Θγετικι μορφι τθσ ελλθνικισ Επανάςταςθσ, που ζδραςε ςτθν Ρελοπόννθςο και για αυτό είναι γνωςτόσ 
και ωσ «Γζροσ του Μοριά».  Γεννικθκε «εισ τα 1770, Απριλίου, τθν Δευτζρα τθσ Λαμπρισ… εισ ζνα 
βουνό, εισ ζνα δζντρο αποκάτω, εισ τθν παλαιάν Μεςςθνίαν, ονομαηόμενον αμαβοφνι», όπωσ 
αναφζρει ςτα Απομνθμονεφματά του. 
Ιταν γιοσ του κλεφτοκαπετάνιου Κωνςταντι Κολοκοτρϊνθ (1747-1780) από το Λιμποβίτςι Αρκαδίασ και 
θ οικογζνεια των Κολοκοτρωναίων από τον 16ο αιϊνα, που εμφανίηεται ςτο προςκινιο τθσ ιςτορίασ, 
βρίςκεται ςε αδιάκοπο πόλεμο με τουσ Τοφρκουσ. Μονάχα από το 1762 ζωσ το 1806, 70 
Κολοκοτρωναίοι εξοντϊκθκαν από τουσ κατακτθτζσ. 
Το 1780, ιταν 10 ετϊν, ο πατζρασ του ςκοτϊκθκε από τουσ Τοφρκουσ, ζνα γεγονόσ που ςθμάδεψε τθ 
ηωι του. Στα 17 του ζγινε οπλαρχθγόσ του Λεονταρίου και ςτα 20 του παντρεφτθκε τθν κόρθ του 
τοπικοφ προεςτοφ Αικατερίνθ Καροφςου. Το 1806 κατζφυγε ςτθ Ηάκυνκο, όπου κατατάχκθκε ςτον 
αγγλικό ςτρατό κι ζφκαςε μζχρι το βακμό του ταγματάρχθ. Το 1818 μυικθκε ςτθ Φιλικι Εταιρεία και 
ςτισ αρχζσ του 1821 αποβιβάςτθκε ςτθ Μάνθ για να λάβει μζροσ ςτο επικείμενο Αγϊνα. 
 Στισ 23 Μαρτίου του 1821 ςυμμετείχε ςτο υπό τον Ρετρόμπεθ Μαυρομιχάλθ ςτρατιωτικό ςϊμα που 
κατζλαβε τθν Καλαμάτα, ςθματοδοτϊντασ τθν ζναρξθ τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ. Οι νίκεσ των 
Ελλινων ςτο Βαλτζτςι(13 Μαΐου 1821) και θ άλωςθ τθσ Τριπολιτςάσ (23 Σεπτεμβρίου 1821) οφείλεται 
αποκλειςτικά και μόνο ςτον Κολοκοτρϊνθ, και τον επζβαλαν ωσ αρχθγό του επαναςτατικοφ ςτρατοφ 
τθσ Ρελοποννιςου. 
Στθν μάχθ των Δερβενακίων (26-28 Λουλίου 1822), όπου καταςτράφθκε ο ςτρατόσ των Δράμαλθ, 
αποδείχκθκε ςτρατθγικι του ιδιοφυΐα και θ κυβζρνθςθ Κουντουριϊτθ τον διόριςε αρχιςτράτθγο των 
επαναςτατικϊν δυνάμεων. Θ ίδια, όμωσ, κυβζρνθςθ κα τον φυλακίςει ςτθν Φδρα, κατά τθ διάρκεια των 
εμφφλιων ςυρράξεων των ετϊν 1823 και 1824. Κα τον απελευκερϊςουν τον Μάιο του 1825, όταν ο 
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Λμπραιμ απειλοφςε να καταςτείλει τθν επανάςταςθ και κα του ανακζςουν εκ νζου τθν αρχιςτρατθγία 
του Αγϊνα. Ειδικόσ ςτον κλεφτοπόλεμο και τθν τακτικι τθσ «καμμζνθσ γθσ», κα κατορκϊςει να 
κρατιςει ηωντανι τθν επανάςταςθ μζχρι τθ Ναυμαχία του Ναβαρίνου( 7 Οκτωβρίου 1827).  
Μετά τθν απελευκζρωςθ ςυντάχκθκε με τον Λωάννθ Καποδίςτρια κι ζγινε ζνα από τα επιφανι ςτελζχθ 
του ωςικοφ Κόμματοσ. Στθ διάρκεια τθσ Αντιβαςιλείασ διϊχκθκε ωσ αντιβαςιλικόσ και καταδικάςκθκε 
ςε κάνατο τον Μάιο του 1834. Μετά τθν ενθλικίωςθ του, ο Πκωνασ του χάριςε τθν ποινι, τον διόριςε 
ςφμβουλο τθσ Επικράτειασ και τον ονόμαςε αντιςτράτθγο.  
Ο Κεόδωροσ Κολοκοτρϊνθσ πζκανε από εγκεφαλικό επειςόδιο ςτισ 4 Φεβρουαρίου του 1843, λίγο μετά 
τθν επιςτροφι ςτο ςπίτι του από δεξίωςθ ςτα Ανάκτορα.  
 

Γιϊργοσ Ρεςιρίδθσ 

 
Κεόδωροσ Κολοκοτρϊνθσ, Ο Γζροσ του Μοριά 

Ιταν Ζλλθνασ αρχιςτράτθγοσ και θγετικι μορφι τθσ Επανάςταςθσ του 1821, οπλαρχθγόσ, 

πλθρεξοφςιοσ, Σφμβουλοσ τθσ Επικρατείασ. Απζκτθςε το προςωνφμιο Γζροσ του Μοριά. Μετά κάνατον 
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τιμικθκε από  τθν  Ελλθνικι πολιτεία με τον βακμό του Στρατάρχθ. Ο Κεόδωροσ Κολοκοτρϊνθσ 

καταγόταν από φθμιςμζνθ οικογζνεια. Το επϊνυμο τθσ οικογζνειάσ του αρχικά ιταν Τηεργίνθσ, όπωσ 

αναφζρει ο ίδιοσ ςτα απομνθμονεφματά του, και ςτθ Μεςςθνία ευρίςκοντο 60 οικογζνειεσ με το ίδιο 

επϊνυμο. 

Ο Κολοκοτρϊνθσ γεννικθκε ςτισ 3 Απριλίου 1770 ςτο αμοβοφνι τθσ Μεςςθνίασ, προερχόμενοσ από το 

Λιμποβίςι Καρφταινασ και πζραςε τα παιδικά του χρόνια ςτον πφργο τθσ Καςτάνιτςασ ςτθ Μάνθ και τον 

πατζρα του τον ζβλεπε πολφ ςπάνια. Το όνομα Κεόδωροσ ιταν καινοφργιο ςτθ γενιά του. Του το 

ζδωςαν προσ τιμιν του ϊςου αξιωματικοφ Κεόδωρου Ορλϊφ, ο οποίοσ κατά τθ διάρκεια του τθσ 

Ορλωφικισ επανάςταςθσ είχε γίνει πολφ αγαπθτόσ, εξιςτορϊντασ ςυνεχϊσ ςτουσ πλθκυςμοφσ τθν 

αρχαία ελλθνικι δόξα.  

Το 1818 μυικθκε ςτθ Φιλικι Εταιρεία και τον Λανουάριο του 1821 ξαναγφριςε ςτθ Μάνθ όπου άρχιςε 

να προετοιμάηει τθν Επανάςταςθ ςτθν Ρελοπόννθςο γνωρίηοντασ ότι θ θμζρα ζναρξθσ ιταν θ 25 

Μαρτίου. Βρζκθκε ςτθν Καλαμάτα κατά τθν κατάλθψθ τθσ πόλθσ ςτισ 23 Μαρτίου 1821 υπό τον 

Ρετρόμπεθ Μαυρομιχάλθ και τθν πομπϊδθ δοξολογία.  

Ρρωταγωνίςτθςε ςε πολλζσ ςτρατιωτικζσ επιχειριςεισ του Αγϊνα, όπωσ ςτθ νίκθ ςτο Βαλτζτςι (13 

Μαΐου 1821), ςτθν άλωςθ τθσ Τριπολιτςάσ (23 Σεπτεμβρίου 1821), ςτθν καταςτροφι τθσ ςτρατιάσ του 

Δράμαλθ ςτα Δερβενάκια (26 Λουλίου 1822), όπου διζςωςε τον Αγϊνα ςτθν Ρελοπόννθςο, αφοφ 

πρυτάνευςαν θ ευφυΐα και θ τόλμθ του ςτρατθγικοφ του νου. Οι επιτυχίεσ αυτζσ τον ανζδειξαν ςε 

αρχιςτράτθγο τθσ Ρελοποννιςου. Στθ διάρκεια του Εμφυλίου πολζμου, πολλζσ φορζσ προςπάκθςε να 

αμβλφνει τισ αντικζςεισ ανάμεςα ςτουσ αντιπάλουσ, αλλά παρόλα αυτά δεν απζφυγε τθ ριξθ. Μετά 

από ζνοπλεσ ςυγκροφςεισ, ο ίδιοσ και ο γιοσ του ςυνελιφκθςαν και φυλακίςτθκαν ςτο Ναφπλιο. 

Ακολοφκθςε θ καταδίκθ του ςε κάνατο το 1834 και θ χάρθ που του δόκθκε από τον Πκωνα, του οποίου 

υπαςπιςτισ ιταν ωσ το τζλοσ τθσ ηωισ του ςτισ 4 Φεβρουαρίου 1843 ςτθν Ακινα. 

Αλζξανδροσ Μαρίνθσ     Ρθγι:  Βικιπαίδεια (wikipedia.org) 
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ΚεόΚεόδωροσ Κολοκοτρϊνθσ  
 

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

 
Χρυςοβαλάντθσ – Ραντελισ Σαμπαλισ  
 

 
Μάρκοσ Μπότςαρθσ  
 
Ζνασ από τουσ αγαπθμζνουσ μου ιρωεσ του 1821 είναι ο Μάρκοσ Μπότςαρθσ. Ο Μπότςαρθσ ξεχϊριςε 
για τθν δράςθ του ςτο Μεςολόγγι όπου τον ζςτειλε θ ελλθνικι επαναςτατικι κυβζρνθςθ. Ιρκε ςε 
επαφι με τον Ομζρ Βρυϊνθ για τθν διαπραγμάτευςθ και τθν παράδοςθ τθσ πόλθσ. Ζτςι κζρδιςε χρόνο 
όπωσ ιταν ο ςκοπόσ του και όταν ιρκε ο χειμϊνασ οκωμανικόσ ςτρατόσ ζφυγε προςωρινά. Πμωσ 
επζςτρεψε το καλοκαίρι με αρχθγό τον Μουςταφά Ραςά. Οι Ζλλθνεσ ςτρατθγοί εκείνθ τθν ϊρα ιταν 
διχαςμζνοι για τθν αρχιςτρατθγία. Ο Μπότςαρθσ τουσ κάλεςε και τουσ είπε ότι δεν ζχει ςθμαςία ποιοσ 
είναι ο αρχθγόσ μα το να ελευκερωκεί θ Ελλάδα. Μετά μπροςτά ςε όλουσ ζςκιςε το δίπλωμα τθσ 
αρχιςτρατθγίασ του, γιατί δεν ικελε να ςυμμετζχει ςτθ διαμάχθ αυτι. Στθ ςυνζχεια ο Μπότςαρθσ 
αιφνιδίαςε τουσ Τοφρκουσ με μια επίκεςθ ςτο Κεφαλόβρυςο, όπου και ςκοτϊκθκε. Οι Ζλλθνεσ πιραν 
εκδίκθςθ ςκοτϊνοντασ πολλοφσ Τοφρκουσ και παίρνοντασ πολλά λάφυρα. 
Ο Μπότςαρθσ λοιπόν βοικθςε ςτθν Ελλθνικι Επανάςταςθ δίνοντασ το παράδειγμα αφοςίωςθσ και 
πίςτεωσ ςτθν πατρίδα και τθν ελευκερία. Είναι για εμζνα πρόςωπο που καυμάηω γιατί πολζμθςε με 
τόλμθ και αποφαςιςτικότθτα εναντίον των εχκρϊν μασ και κυςιάςτθκε για το καλό τθσ πατρίδασ. Με 
τθν άρνθςι του να μθν μετζχει ςτθν διαμάχθ των Ελλινων οπλαρχθγϊν για τθν αρχθγία ζδειξε πωσ 
μόνο όταν το ζκνοσ είναι ενωμζνο μπορεί να καταφζρει πολλά. Ο εγωιςμόσ, το ςυμφζρων και οι 
φιλοδοξίεσ του κακενόσ δεν πρζπει να κυριαρχοφν μπροςτά ςε κινδφνουσ που απειλοφν τθν πατρίδα. Θ 
αυταπάρνθςθ και θ ομόνοια του ζκνουσ μποροφν να οδθγιςουν ςτθν ελευκερία και ςτθν πρόοδο του 
λαοφ. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ ο Μάρκοσ Μπότςαρθσ είναι για εμζνα παράδειγμα προσ μίμθςθ!  
 

Ζλενα Ραπαδοποφλου 
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Μάρκοσ Μπότςαρθσ 
 
Ο Μάρκοσ Μπότςαρθσ ιταν ζνασ πολφ γενναίοσ 
ιρωασ του 1821, που κυςιάςτθκε για τθν ελευκερία 
τθσ πατρίδασ. Γεννικθκε το 1790 και ωσ οπλαρχθγόσ 
οχφρωςε το Μεςολόγγι για να αμυνκεί ςτουσ 
Τοφρκουσ. Ζςκιςε το δίπλωμα τθσ αρχθγίασ του 
μπροςτά ςτουσ άλλουσ οπλαρχθγοφσ για να τουσ 
δϊςει μάκθμα ενότθτασ, ομοψυχίασ και 
ςυνεργαςίασ. Στθν αιφνιδιαςτικι επίκεςθ που ζκανε 
ςτθ ςυνζχεια τραυματίςτθκε κανάςιμα και πζκανε 
ςτο Κεφαλόβρυςο το 1823. Άξιοσ Ζλλθνασ!  
 

Βαςίλθσ Κωνςταντινίδθσ 

 Μάρκοσ Μπότςαρθσ 
 
Ο Μπότςαρθσ είναι ζνασ από τουσ 
αγαπθμζνουσ μου ιρωεσ γιατί ιταν ζνασ 
πολφ 
ζξυπνοσ άνκρωποσ και ζδωςε τθν ψυχι του 
για τθν πατρικι του χϊρα. Είμαι πολφ 
ενκουςιαςμζνοσ που είχαμε τζτοιουσ ιρωεσ 
και κα ικελα ακόμα να είχαμε. 
 

Αλζξανδροσ Κοφταβοσ 

 

 
Μάρκοσ Μπότςαρθσ 
 
Ο Μάρκοσ Μπότςαρθσ γεννικθκε το 1790 ςτο Σοφλι. Ιταν ςκλθρόσ και γενναίοσ πολεμιςτισ, πιρε 
μζροσ ςε μάχεσ ςτθν Ελλθνικι επανάςταςθ του 1821, ςτθν πρϊτθ πολιορκία του Μεςολογγίου, ςτθν 
Μάχθ του Ρζτα και ςτθν μάχθ του Κεφαλόβρυςου. 
Θ μάχθ του Ρζτα ςτισ 4 Λουλίου του 1822 ιταν μία από τισ μεγάλεσ του ςτρατθγικζσ επιλογζσ. Οι 
κινιςεισ του ιταν ζξυπνεσ, γιατί τότε ιρκε ςε επαφι με τον Ομζρ Βρυϊνθ (ςουλτάνο), για να κάνει 
διαπραγματεφςεισ, με ςκοπό να τουσ κακυςτεριςει και να κερδίςει τθν μάχθ.  
Στθ ςυνζχεια, το καλοκαίρι του 1823, όμωσ ο Σουλτάνοσ ζςτειλε τον Μουςταφά Ραςά με πολυάρικμο 
ςτρατό ςτο Κεφαλόβρυςο. Ζπειτα ο Μάρκοσ Μπότςαρθσ ζδωςε εντολι να ορμιςουν. Το δυςάρεςτο νζο 
ιταν ότι οι οπλαρχθγοί ιταν διχαςμζνοι μεταξφ τουσ. Για αυτόν το λόγο τουσ φϊναξε, τουσ είπε να 
ςυμφιλιωκοφν και ζςκιςε το δίπλωμα τθσ αρχιςτρατθγίασ του. Αλλά τθν ϊρα που ζδινε τθν μάχθ 
τραυματίςτθκε από ζνα βόλι και ςκοτϊκθκε. 
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Αυτό που με ενκουςίαςε είναι θ εξυπνάδα του Μάρκου Μπότςαρθ, το πϊσ χειρίςτθκε τθν δφςκολθ 
κατάςταςθ ςτθν όποια βριςκόντουςαν. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να ςϊςει τισ ηωζσ των Ελλινων. 
Επίςθσ μασ δείχνει ότι οι μάχεσ κερδίηονται με ςτρατθγικι. Ιταν ζνασ ςωςτόσ θγζτθσ και τον καυμάηω.  
 

Άγγελοσ Ραπαγιάννθσ 

 

 

 
 

ΡΑΡΑΦΛΕΣΣΑΣ 
 

Ο Ραπαφλζςςασ ι Γεϊργιοσ Δικαίοσ, όπωσ ιταν το 
πραγματικό του όνομα, γεννικθκε το 1788 ςτθν 
Ρολιανι, ζνα χωριό κοντά ςτθν Καλαμάτα. Στα 19 
του χρόνια αποφάςιςε να αφιερϊςει τθ ηωι του 
ςτον Κεό, φόρεςε τα ράςα του μοναχοφ και άλλαξε 
το όνομά του, ςφμφωνα με τα μοναχικά ζκιμα ςε 
Γρθγόριοσ. 

 

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

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

 
Ιταν ζνασ από τουσ πιο ςπουδαίουσ 
ςτρατιωτικοφσ θγζτεσ τθσ Επανάςταςθσ του 
1821. Υπιρξε μζλοσ τθσ ςωματοφυλακισ του 
Αλι Ραςά ςτα Γιάννενα μζχρι το 1818, όταν 
ζγινε μζλοσ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ. Στισ αρχζσ 
του 1821, ςε ςφςκεψθ που ζγινε με άλλουσ 
οπλαρχθγοφσ ςτθν Ελλάδα, ο Ανδροφτςοσ 
πιρε τθν απόφαςθ να οργανϊςει τον 
ξεςθκωμό ςτθν ανατολικι Στερεά Ελλάδα. 
Στα τζλθ Μαρτίου του ίδιου χρόνου 
εξόντωςε ομάδα 60 Τοφρκων που 
ςυνόδευαν χρθματαποςτολι ςτα Άγραφα. 
Ζμεινε ςτθν Λςτορία για τθ μάχθ ςτο Χάνι τθσ 
Γραβιάσ, όπου οχυρϊκθκε μαηί με 120 
αγωνιςτζσ και εμπόδιςε τον Ομζρ Βρυϊνθ 
και τουσ 8 χιλιάδεσ Τουρκαλβανοφσ ςτισ 8 
Μαΐου του 1821 να κατεβοφν, ςτθν 
Ρελοπόννθςο ςϊηοντασ τθν Επανάςταςθ 
από βζβαιο κίνδυνο. 
 
 

Οδυςςζασ Ανδροφτςοσ,  
Γιϊργοσ Ραπακωνςταντίνου 

Πταν ορίςτθκε ςτισ αρχζσ του 1822 ςτρατιωτικόσ αρχθγόσ τθσ Ανατολικισ Στερεάσ, κατθγορικθκε για 
δειλία από αντίπαλοφσ του κοτηαμπάςθδεσ, οι οποίοι τον εχκρεφονταν και τον ηιλευαν και ςχεδίαςαν 
τθν δολοφονία του χωρίσ επιτυχία. Θ κυβζρνθςθ Κωλζττθ τον επικιρυξε για 5.000 γρόςια και ο 
επίςκοποσ Ανδροφςθσ, Λωςιφ, τον αφόριςε. 
 
Πταν όμωσ ο Δράμαλθσ άρχιηε τθν επιχείρθςθ κακόδου ςτθν Ρελοπόννθςο, αυτοί που τον 
κατθγοροφςαν τον παρακάλεςαν να πολεμιςει. Τότε αυτόσ, μαηί με τον Γκοφρα,  κατζςτρεψαν τον 
ςτρατό του Μπαχράν Ραςά ςτθ μάχθ τον Βαςιλικϊν τον Αφγουςτο του 1822. 
Τουσ κοτηαμπάςθδεσ τουσ ενοχλοφςαν οι δθμοκρατικζσ ιδζεσ του Ανδροφτςου που ιταν γνωςτζσ και 
πζρα από τθν Ελλάδα. Ζτςι τον φυλάκιςαν ςτον Ενετικό πφργο ςτθν Ακρόπολθ. Δεν είχαν το κάρροσ να 
τον οδθγιςουν ςε δίκθ, γιατί κα αποκαλυπτόταν θ αλικεια και κα προκαλοφνταν θ οργι του λαοφ που 
τον αγαποφςε και τον καφμαηε. Στισ πζντε Λουνίου 1825, με διαταγι του Γκοφρα, τον πρϊθν ςυνεργάτθ 
του, τον δολοφόνθςαν ςτο κελί του και είπαν ότι αυτοκτόνθςε. Τθν δολοφονία τθν είδε ο Κϊςτασ 
Καλαντηισ που φφλαγε ςκοπόσ εκείνθ τθ νφχτα και είπε τθν αλικεια ςε μεγάλθ θλικία το 1863.  
 
Θ τιμι και θ μνιμθ του Οδυςςζα Ανδροφτςου αποκαταςτάκθκαν από το επίςθμο Ελλθνικό κράτοσ το 
1872.  Το 1967 μεταφζρκθκαν το οςτά του ιρωα από το Ρρϊτο Νεκροταφείο Ακθνϊν ςτθν Ρρζβεηα και 
τοποκετικθκαν ςτθ βάςθ του αγάλματόσ του ςτθ πλατεία τθσ πόλθσ, που ονομάηεται «Ρλατεία 
Οδυςςζα Ανδροφτςου». 
 
Ο Οδυςςζασ Ανδροφτςοσ ζχει ξεχωριςτι κζςθ ςτθ ςκζψθ μου και τον καυμάηω ωσ λαϊκό ιρωα που 
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πολζμθςε γενναία τον Τοφρκο κατακτθτι και ζμεινε πιςτόσ ςτισ δθμοκρατικζσ αρχζσ του. Δυςτυχϊσ, οι 
κοτηαμπάςθδεσ ικελαν και πζτυχαν το τραγικό τζλοσ του, αλλά θ Λςτορία τον δικαίωςε.  
Το 2019 κυκλοφόρθςε ζνα υπζροχο βιβλίο  του Κωμά Κοροβίνθ με τίτλο «Ολίγθ μπζςα ωρζ μπράτιμε! Θ 
τελευταία ϊρα του Οδυςςζα Ανδροφτςου» που περιγράφει τθν τελευταία ϊρα του ιρωα ςτθ φυλακι 
τθσ Ακρόπολθσ. 

Γιϊργοσ Νικολαΐδθσ 

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

Γιϊργοσ Λαηαρίδθσ 
 

 
Κωνςταντίνοσ  Κανάρθσ 

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

 

Μαρία Ρουγαρίδου 

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

 

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

Aggelos Papagiannis   

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

Maria Pougaridou 
 

 

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

Chrisovalantis-Pantelis Sampalis 

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

Bill Konstantinidis 
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The 1821 Revolution  
 
On March 25th 1821 we have two great celebrations, 
Virgin Mary’s Annunciation and the Greek’s 
Liberation from the Turks. It’s an important 
celebration because the Greeks were enslaved for 
four hundred years. They managed to free 
themselves and defeat the Turks with great effort. I 
feel proud to live in this country. I love and respect 
those who fought for us so we can be free. 

Georgia Karastergiou 

 The 1821 Revolution  
 
When I think of the 1821 Revolution, I get 
excited because I think of all the people that 
died so that we can be free and able to learn 
the Greek language. I also feel proud of the 
heroes who fought for us because they had 
courage and I also feel grateful because if it 
wasn’t for them, we would still be enslaved 
by the Turks. 

Anna Prodromidou 

 
THE 1821 REVOLUTION    
 
In the 1821 Revolution our heroes fought with the 
Turks for the liberation of our Nation. My feelings 
about the heroes are that they were so brave to fight 
with the Turks and that without their sacrifice, 
Greece would not be the same. We will remember all 
these heroes. My favorite of all the heroes is 
Theodoros Kolokotronis because he was so brave, 
clever and strong. I like him so much and all the 
heroes that fought for us. Thank you for liberating 
our country. 

George Pesiridis 

 The 1821 Revolution  
Every year on the 25th of March we 
celebrate our liberation from our four 
hundred years of enslavement by the Turks. 
It is a very important celebration for all the 
Greeks. Some brave people organized the 
1821 Revolution and they did it to free us 
from slavery. I'm very proud about all the 
brave heroes that fought to liberate our 
country and they didn't give up on their 
cause. I am also very happy because many 
people stood together and they succeeded! 
 

Elena Mouleli 
 

 

ΑΦΛΕΩΜΑ: ΟΛ ΦΛΛΕΛΛΘΝΕΣ 
Φιλζλλθνεσ 

 

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

αφαιλ Μάινοσ 

https://el.wikipedia.org/wiki/�����������_������
https://el.wikipedia.org/wiki/��������_����������_���_1821
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Lord Byron: a great Philhellene 
 
George Gordon Byron, known as Lord Byron, was a 
famous English poet, but for the Greeks, he is known 
as one of the most passionate philhellenes (Greek 
friends). He supported the Greek Revolution and the 
Greeks’ struggle for independence. 
During his first visit to Greece in 1809, he was moved 
by the sufferings of the Greek people under the 
Turks’ oppression so he decided to participate 
actively in their struggle for freedom. 
Invited by Alexandros Mavrokordatos, he arrived in 
Messolonghi on January 5th1824, where the Greeks 
welcomed him with enthusiasm. With his own 
money he organized the army and took care of the 
fortification of Messolonghi. He also wrote hundreds 
of letters to friends back to his country asking for 
help and made the story of Messolonghi known all 
over Europe. But all these efforts made him seriously 
ill. On April 9, he fell ill with severe fever and on April 
19, 1824, Easter Monday, died in Messolonghi, at the 
age of 36.  
His death hurt deeply all the Greek people. He 
became a symbol of patriotism and he was declared 
a national hero. It was his dying wish to be buried in 
Greek soil. Therefore, his body was transported back 
to England but his heart remained and was buried in 
Messolonghi which he loved so much. Lord Byron’s 
monument is in a central spot in the Garden of 
Heroes. 

George Nikolaidis 

 

 ΛΟΔΟΣ ΒΥΩΝ 
 
Άγγλοσ ποιθτισ, θγετικι μορφι του 
ρομαντιςμοφ κι ζνασ από τουσ πιο 
ζνκερμουσ φιλζλλθνεσ, που ζδωςε τθ ηωι 
του για τθν ελευκερία τθσ Ελλάδασ. Ο 
Λόρδοσ Βφρων, όπωσ είναι γνωςτόσ ςτθ 
χϊρα μασ ο Τηορτη Γκόρντον Μπάιρον, 6οσ 
Βαρϊνοσ Μπάιρον, γεννικθκε ςτισ 22 
Λανουαρίου 1788 ςτο Λονδίνο και καταγόταν 
από αριςτοκρατικι οικογζνεια.                                                                                             
Από μικρόσ αγαποφςε τθ μελζτθ, διάβαςε 
πολλά βιβλία, ςποφδαςε ςε ανϊτερα 
αγγλικά κολζγια, ζμακε να μιλά τα ελλθνικά 
και τα λατινικά και ταξίδευε πολφ. Σε θλικία 
21 χρόνων ζγινε βουλευτισ και ςτιριηε  τθ 
εργατικι τάξθ.                 
Το 1809 ταξίδεψε για πρϊτθ φορά ςτθν 
Ελλάδα και μαγεφτθκε από τισ ελλθνικζσ 
φυςικζσ ομορφιζσ και τα αρχαία ερείπια. 
Ενϊ ταξίδευε, ζγραφε καυμάςια ποιιματα, 
που κακρζφτιηαν τθν καλλιτεχνικι του 
ςυγκίνθςθ.  
Το 1823 ζγινε μζλοσ του «Φιλελλθνικοφ 
Κομιτάτου», ενόσ ςυλλόγου από άγγλουσ 
φιλελευκζρουσ και φιλζλλθνεσ, που είχαν 
ςκοπό να ενιςχφςουν τουσ Ζλλθνεσ 
επαναςτάτεσ.  
Στισ 3 Αυγοφςτου 1823 ζφκαςε ςτο 
Αργοςτόλι. Οι Ζλλθνεσ τότε ιταν 
διχαςμζνοι κι αυτό πίκραινε τον ευαίςκθτο 
και φλογερό νζο. Από δικά του χριματα 
ζςτειλε ςτο Μαυροκορδάτο  4.000 λίρεσ για 
τθ ςυντιρθςθ του ςτόλου. 
Στισ 5 Λανουαρίου1824 ζφκαςε ςτο 
Μεςολόγγι, όπου οι αγωνιηόμενοι Ζλλθνεσ 
τον υποδζχκθκαν με ενκουςιαςμό. Εκεί 
ςυνεργάςτθκε με άλλουσ ξζνουσ εκελοντζσ 
και με δικά του ζξοδα οργάνωςε το ςτρατό 
και φρόντιςε για τθν οχφρωςθ του 
Μεςολογγίου. Στισ 25 Λανουαρίου θ 
κυβζρνθςθ τον αναγνϊριςε Αρχιςτράτθγο. 
Οι κόποι του, όμωσ, για τθν οργάνωςθ του 
ςτρατοφ και για τθ ςυμφιλίωςθ των 
οπλαρχθγϊν, κακϊσ και το κακό κλίμα, 
υπζςκαψαν τθν υγεία του. 
Τα χαράματα τθσ 19θσ Απριλίου 1824, 
Δευτζρα του Ράςχα, άφθςε τθν τελευταία 
του πνοι ςτο Μεςολόγγι, ςε θλικία 36 
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χρονϊν. Ο κάνατόσ του άπλωςε βαρφ 
πζνκοσ ς’ όλουσ τουσ αγωνιηόμενουσ 
Ζλλθνεσ. Άνδρεσ και γυναίκεσ ζκλαψαν ςαν 
πραγματικό αδελφό και προςτάτθ τον 
Βφρωνα, που ζγινε ςφμβολο του 
πατριωτιςμοφ και ανακθρφχκθκε εκνικόσ 
ιρωασ, που είναι αγαπθτόσ μζχρι και 
ςιμερα.  
  
Γιϊργοσ Ρεςιρίδθσ 

 

 

 

 

Αφγουςτοσ Λλαρίων Τουρζ  
Γεννικθκε ςτθ Σαργκεμίν τθσ Λωρραίνθσ (Γαλλία) το 
1797. Ιταν παντρεμζνοσ ςτθν Ελλάδα και δεν είχε 
παιδιά. Υπθρζτθςε ςτον γαλλικό ςτρατό μζχρι το 
1825 όταν ακολοφκθςε άλλουσ Γάλλουσ φιλζλλθνεσ 
ςτθν Ελλάδα και ζλαβε μζροσ ςε πολλζσ μάχεσ, 
μεταξφ των οποίων ςτθ Μάχθ του Ανάλατου και 
ςτθν αποτυχθμζνθ προςπάκεια ανάκτθςθσ τθσ Χίου 
το 1827.  
Επίςθσ, είχε λάβει το μετάλλιο του Σωτιροσ και το 
παράςθμο τθσ Γαλλικισ Λεγεϊνασ τθσ Τιμισ του 
Αγίου Φερδινάνδου τθσ Λςπανίασ. 
Μετά τθν αναςφςταςθ του ελλθνικοφ κράτουσ, ο 
Τουρζ αποφάςιςε να παραμείνει ςτθν Ελλάδα, όπου 
χρθμάτιςε φροφραρχοσ Ακθνϊν και αςχολικθκε με 
τθν εκπαίδευςθ και οργάνωςθ του ελλθνικοφ 
ςτρατοφ. Διετζλεςε και αρχθγόσ του λόχου των 
πυροςβεςτϊν που ςυςτικθκε επί Πκωνοσ. Με δικά 

 Τόμασ Γκόρντον 
 
Ο Τόμασ Γκόρντον ιταν Βρετανόσ 
(Σκωτςζηοσ) ςυνταγματάρχθσ, 
μεγαλοκτθματίασ και περιθγθτισ, ζνασ από 
τουσ πρϊτουσ Ευρωπαίουσ εκελοντζσ που 
ιλκαν ςτθν Ελλάδα κατά τθν Επανάςταςθ 
του 1821. Γεννικθκε ςτα 1788 και πζκανε 
ςτα 1841. Σποφδαςε ςτο Ιτον και ςτθν 
Οξφόρδθ. Τρεισ φορζσ, κατά τθ διάρκεια τθσ 
ελλθνικισ επανάςταςθσ, πιγε ςτθν Ελλάδα 
όπου πιρε μζροσ ςε διάφορεσ μάχεσ. 
Διακρίκθκε κυρίωσ ςτθ μάχθ του Ρειραιά 
κατά των ςτρατευμάτων του Κιουταχι. Στθν 
Ελλάδα πιγε ξανά ςτα 1835, όπου 
υπθρζτθςε ωσ ςτρατιωτικόσ διοικθτισ 
Ρελοποννιςου. Στθ Σκοτία, όπου απεςφρκθ 
κατά τα τελευταία χρόνια τθσ ηωισ του, 
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του χριματα, ο Τουρζ ζφτιαξε τθν λεγόμενθ Αψίδα 
Τουρζ με ονόματα φιλελλινων ςτθν μόνθ κακολικι 
εκκλθςία του Ναυπλίου.  
Ρζκανε ςτθν Ακινα ςε θλικία 60 ετϊν πάνω ςτο 
ατμόπλοιο που, ςτισ 28 Αυγοφςτου του 1857, τον 
μετζφερε, κακϊσ αυτό ζμπαινε ςτο λιμάνι του 
Ρειραιά.  
 

Ζλενα Μοφλελθ 

ζγραψε το γνωςτό ζργο του «The History of 
the Greek Revolution» (Λςτορία τθσ 
Ελλθνικισ Επανάςταςθσ), ςτο οποίο 
περιζλαβε και αναφορζσ για τθν Κφπρο, για 
τθν οποία, μεταξφ άλλων, παρακζτει και 
διάφορα ςτοιχεία τθσ εποχισ εκείνθσ. 
Κεωρείται ιρωασ γιατί πολζμθςε για τθν 
Ελλάδα ςαν να ιταν δικι του πατρίδα. 
 

Καραςτεργίου Γεωργία  
 

 

 

 

 
George Jarvis 
Ο George Jarvis ιταν φιλζλλθνασ τθσ Επανάςταςθσ 
του 1821. Ο ςυγκεκριμζνοσ ιρωασ γεννικθκε το 
1797, ςτθν Αλτόνα τθσ Δανίασ και απεβίωςε το 1828, 
ςε θλικία τριάντα ενόσ χρόνων ςτο Άργοσ.  Τον 
Νοζμβριο του 1821 αποφάςιςε να μεταβεί  ςτθν 
Ελλάδα και μετά από ζνα δφςκολο ταξίδι ζφταςε 
τελικά τον Απρίλιο του 1822 ςτθν Φδρα. Ο George 
Jarvis ιταν ο πρϊτοσ αμερικανόσ φιλζλλθνασ που 
ζφταςε ςτθν Ελλάδα. 
Αφοφ αποβιβάςτθκε ςτθν χϊρα μασ, 
παρουςιάςκθκε ςτθν κυβζρνθςθ ςτθν Κόρινκο, και 
κατατάχκθκε ςτο Ελλθνικό ναυτικό με το πλοίο 
«Κεμιςτοκλισ». Με το Ελλθνικό ναυτικό ζλαβε 
μζροσ ςε 13 ναυμαχίεσ και πολεμικζσ επιχειριςεισ. 
Επίςθσ, από τθν πρϊτθ ςτιγμι ςτθν Ελλάδα, ο Jarvis 
ακολοφκθςε τα ελλθνικά ζκιμα. Φοροφςε ελλθνικι 
ςτολι με φουςτανζλα και ζμακε γριγορα ελλθνικά. 
Μάλιςτα ζκανε μακιματα Ελλθνικϊν ςε άλλουσ 
φιλζλλθνεσ.  

 Σαντόρε Σανταρόηα 

Ο  Σαντόρε Σανταρόηα ιταν Λταλόσ πολιτικόσ 
και επαναςτάτθσ, ζνασ από τουσ 
ςθμαντικότερουσ φιλζλλθνεσ. Ζπεςε θρωικά 
μαχόμενοσ ςτθ Σφακτθρία ςτισ 26 Απριλίου 
1825. Ο Σαντόρε Ανίμπαλε ντε όςι ντι 
Ρομερόλο γεννικθκε ςτισ 18 Νοεμβρίου 
1783 ςτο Σαβιλιάνο του Ρεδεμοντίου. Ο  
Σανταρόηα ακολοφκθςε από νωρίσ 
ςτρατιωτικι καριζρα και ςυμμετείχε ςε 
πολλζσ μάχεσ κατά του Ναπολζοντα. Το 1808 
διορίςτθκε διμαρχοσ τθσ γενζτειράσ του και 
το 1812 βοθκόσ επάρχου ςτθ Λα Σπζτςια. Το 
1821 υπιρξε θγετικι μορφι τθσ 
επανάςταςθσ του Ρεδεμοντίου, που 
ανζτρεψε τον βαςιλιά. Στθν επαναςτατικι 
κυβζρνθςθ διετζλεςε υπουργόσ 
Στρατιωτικϊν, όμωσ μετά τθν καταςτολι τθσ, 
ςυνελιφκθ. Κατόρκωςε να δραπετεφςει και 

https://www.sansimera.gr/almanac/1811
https://www.sansimera.gr/almanac/1811
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Κατά τθ διάρκεια τθσ παρουςίασ του ςτθν Ελλάδα, 
ανζλαβε δράςθ ςτθν κάλαςςα και ςτθ ςτεριά, και 
ζδωςε παρϊν ςε όλεσ ςχεδόν τισ μεγάλεσ μάχεσ και 
ιςτορικζσ ςτιγμζσ του αγϊνα. Μερικζσ από αυτζσ 
ιταν το καλοκαίρι του 1822 που ςυμμετείχε ςε 
πολλζσ ςυγκροφςεισ Ελλινων με Τοφρκουσ ςτθν 
περιοχι του Άργουσ, τον Σεπτζμβριο του 1822 
υπθρετοφςε ςτο Υδραίικο ναυτικό που ναυμάχθςε  
με τον Τουρκικό ςτόλο ςτθν περιοχι των Σπετςϊν. 
Τζλοσ τον Δεκζμβριο του 1822, βρζκθκε  ςτο 
Μεςολόγγι και ςυμμετείχε  ςε μάχεσ μζχρι τον 
κάνατό του το 1828, μάλλον από τφφο. 
Ο George Jarvis ςυντζλεςε ςτθν Απελευκζρωςθ 
χωρίσ να ζχει  κανζνα απολφτωσ κζρδοσ. Αφιζρωςε 
τα τελευταία 6 χρόνια τθσ ηωισ του ςτθν Ελλάδα και 
θ εκταφι του ζγινε επίςθσ εδϊ, κάτι πολφ τιμθτικό 
για εμάσ τουσ Ζλλθνεσ. Μετά τον κάνατό του θ 
οικογζνειά του ζδωςε όλθ τθν περιουςία του ςτο 
ελλθνικό κράτοσ. Ανκρϊπουσ ςαν τον Jarvis, πρζπει 
να τουσ τιμάμε που κυςιάςτθκαν για να ζχουμε τθν 
ελευκερία μασ. Άφθςε τθν πατρίδα του και τθν 
οικογζνειά του για να ελευκερϊςει μια ξζνθ χϊρα. 
Από αυτό και μόνο μποροφμε να καταλάβουμε το 
μεγαλείο τθσ πράξθσ του. 

 
Μαρία Ρουγαρίδου 

μζςω Ελβετίασ και Γαλλίασ, κατζφυγε ςτο 
Λονδίνο. 

Εκεί ιρκε ςε επαφι με φιλελλθνικοφσ 
κφκλουσ και πιρε τθν απόφαςθ να ζρκει 
ςτθν επαναςτατθμζνθ Ελλάδα για να 
αγωνιςτεί ςτο πλευρό των κατοίκων τθσ. Στισ 
10 Δεκεμβρίου 1824 ζφκαςε ςτο Ναφπλιο. 
Στισ 24 Απριλίου μπικε με το ςτρατιωτικό 
ςϊμα του Αλζξανδρου Μαυροκορδάτου ςτο 
πολιορκθμζνο από τον Λμπραιμ κάςτρο τθσ 
Ρφλου. Με πρόταςθ του Αναγνωςταρά 
τοποκετικθκε ςτθ Σφακτθρία για τθν 
ενίςχυςθ τθσ φρουράσ του νθςιοφ. Στθ μάχθ 
εναντίον των αιγυπτιακϊν δυνάμεων του 
Λμπραιμ ζπεςε θρωικά μαχόμενοσ ςτισ 26 
Απριλίου 1825. 

Ιταν ζνασ γενναίοσ άνκρωποσ που 
υπθρζτθςε τθν Ελλάδα ςαν δικιά του 
πατρίδα. Βοικθςε πολφ ςτθ μεγάλθ 
επανάςταςθ με τισ πράξεισ του και για αυτό 
κεωρείται ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ 
φιλζλλθνεσ εκείνθσ τθσ εποχισ  

 
Ζλενα Ραπαδοποφλου 

 

 

 

 

THOMAS GORDON 
Ο Τόμασ Γκόρντον, (1788 - 20 Απριλίου 1841) 

 ΚΑΟΛΟΣ ΦΑΒΛΕΟΣ 
Ο Κάρολοσ Φαβιζροσ (Charles Nicolas Fabvier) 

https://www.sansimera.gr/almanac/2404
https://www.sansimera.gr/biographies/2566
https://www.sansimera.gr/biographies/304
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https://www.sansimera.gr/almanac/2604
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https://el.wikipedia.org/wiki/20_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
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ιταν Βρετανόσ ςυνταγματάρχθσ, μεγαλοκτθματίασ 
και περιθγθτισ, ζνασ από τουσ πρϊτουσ Ευρωπαίουσ 
εκελοντζσ που ιρκαν ςτθν Ελλάδα κατά 
τθν Επανάςταςθ του 1821. Γεννικθκε ςτο 
Άμπερντθν ςτθ Σκωτία. Σποφδαςε ςτο Κολλζγιο Ιτον 
και ςτο Κολλζγιο Μπρεϊηνόουσ. Από το 1808-1810 
υπθρζτθςε ςτο «Royal Scots Greys», ςφνταγμα 
ιππικοφ του βρετανικοφ ςτρατοφ ωσ δραγϊνοσ και 
προάχκθκε ςτο βακμό του λοχαγοφ. Κλθρονόμθςε 
μεγάλθ περιουςία και τον Μάιο του 1810 
παραιτικθκε από τθν υπθρεςία, για χάρθ των 
ταξιδιϊν.  
Γνϊριςε τουσ Αλζξανδρο και Δθμιτριο Υψθλάντθ και 
ςυμπάκθςε τον αγϊνα των Ελλινων. Θ δράςθ του 
ςτον επαναςτατθμζνο Ελλθνικό χϊρο ιταν ςχετικά 
μικρι: δφο ι τρεισ μινεσ το 1821 και ζνα χρόνο 
περίπου μεταξφ 1826 και 1827. O Γκόρντον ναφλωςε 
και εξόπλιςε με δικά του ζξοδα ζνα πλοίο 
ςτθ Μαςςαλία, με το οποίο μετζφερε ςτθν Ελλάδα 
φιλζλλθνεσ και Ζλλθνεσ αγωνιςτζσ. Ζφταςε ςτθν 
επαναςτατθμζνθ Ελλάδα τον Αφγουςτο του 1821 και 
ζγινε δεκτόσ από τον Δθμιτριο Υψθλάντθ ζξω από 
τθν πόλθ τθσ Τρίπολθσ. Ιταν ο πρϊτοσ από τουσ 
Άγγλουσ φιλζλλθνεσ που μπικε ςτισ τάξεισ των 
ελλθνικϊν δυνάμεων και ζλαβε ενεργό μζροσ ςτθν 
πολιορκία τθσ Τριπολιτςάσ αλλά οι απόψεισ 
διίςτανται για το αν υπιρξε αυτόπτθσ μάρτυρασ τθσ 
ανκρωποςφαγισ, μζρουσ τθσ, ι τθ ςυνόψιςε 
μεταγενζςτερα. 
 
Επανιλκε ςτθν Ελλάδα το 1828. Από το 1828 ζωσ 
1831, διενιργθςε τισ αναςκαφζσ ςτον Ναό τθσ Ιρασ, 
κοντά ςτο Άργοσ. Ο Γκόρντον ζλαβε μζροσ ςτθν 
αλυςίδα των γεγονότων που οδιγθςαν ςτθ 
δολοφονία του πρϊτου κυβερνιτθ τθσ Ελλάδασ, 
Λωάννθ Καποδίςτρια. Τον Λανουάριο του 1831 με 
τθ γολζτα του Γκόρντον, ο Ρζτροσ Μαυρομιχάλθσ 
κατζφυγε ςτθ βρετανικι Ηάκυνκο. Αμζςωσ μετά τα 
γεγονότα αυτά, ο Γκόρντον επζςτρεψε ςτθ Σκωτία, 
όπου τελείωςε το βιβλίο του «Λςτορία τθσ Ελλθνικισ 
Επανάςταςθσ» το 1833. 
Μετά τθν εγκακίδρυςθ τθσ μοναρχίασ ςτθν Ελλάδα ο 
Γκόρντον ιλκε και πάλι ςτθν Ελλάδα το 1833 και 
εντάχκθκε ςτον ελλθνικό ςτρατό. Αργότερα 
διορίςτθκε πρόεδροσ του Στρατοδικείου. Λόγω τθσ 
κακισ του υγείασ, παραιτικθκε τον Φεβρουάριο του 
1839 και επζςτρεψε ςτθ Σκωτία. Μία ςφντομθ 
επίςκεψθ του ςτθν Ελλάδα πραγματοποιικθκε το 
1840. Απεβίωςε ςτο Κερνζσ ςτισ 20 Απριλίου του 
1841. 

Νίκοσ Μοκίκασ  

(1783 - Μπωςζν 1855) ιταν Γάλλοσ φιλζλλθνασ 
ςτρατθγόσ και διοικθτισ του τακτικοφ ςτρατοφ 
τθσ Ελλάδασ κατά τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ του 

1821. Κεωρείται ο ικανότεροσ και ο πλζον 
αγαπθτόσ από όλουσ τουσ φιλζλλθνεσ 
αξιωματικοφσ που αγωνίςκθκαν ςτο πλευρό 
των Ελλινων επαναςτατϊν, ςτο διάςτθμα 
από το 1823 ζωσ το 1828. Φοροφςε 
φουςτανζλα και ςτο κεφάλι ζφερε ςαρίκι, 
παρόμοιο εκείνων που φοροφςαν οι 
ςτρατθγοί Νικθταράσ και Μακρυγιάννθσ και 
γενικά είχε προςαρμοςκεί ςτθ ηωι των 
αγωνιςτϊν τόςο πολφ, ϊςτε κανείσ, όταν τον 
ζβλεπε. 
 
Το 1824 ιρκε ςτθν Ελλάδα και 
αποβιβάςτθκε ςτο Ναυαρίνο για να 
βοθκιςει τθν επανάςταςθ με το ψευδϊνυμο 
Μπορζλ (De Borel) Επζςτρεψε ςτθν Αγγλία 
όπου ςυγκζντρωςε εκελοντζσ και το 1825 
γφριςε ξανά ςτθν Ελλάδα και ςτισ 30 Λουλίου 
ανζλαβε τθν διοίκθςθ του τζταρτου τακτικοφ 
ςτρατοφ ςτο Ναφπλιο και ςυμμετείχε ςε 
πολλζσ μάχεσ. 
 
Ο Φαβιζροσ χαρακτθρίςτθκε ωσ ζνασ από 
τουσ ειλικρινζςτερουσ και ανιδιοτελείσ 
φιλζλλθνεσ επειδι πολλά παραδείγματα 
"δικαιοςφνθσ, ςτρατιωτικισ ευςυνειδθςίασ 
και γενναιοφροςφνθσ" αρνοφμενοσ να 
αναλάβει από τθν Ελλθνικι κυβζρνθςθ 
μεγαλφτερο βακμό από αυτόν που είχε όταν 
πρωτοιρκε ςτθ Ελλάδα, υπζρογκεσ αμοιβζσ 
κλπ. Με τον κάνατό του από προβλιματα 
υγείασ το 1855 κθρφχκθκε τριιμερο πζνκοσ 
ςτον Ελλθνικό ςτρατό και θ Ακρόπολθ 
φωταγωγικθκε πζνκιμα. 

 
Χρυςοβαλάντθσ – Ραντελισ 
Σαμπαλισ 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A5%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1


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

 

 

 
 
Λωάννθσ-Γαβριιλ Εχνάρδοσ 
 
Ο Λωάννθσ-Γαβριιλ Εχνάρδοσ γεννικθκε ςτθ Λυϊν 
τθσ  Γαλλίασ ςτισ 28 Δεκεμβρίου 1775 και θ 
οικογζνειά του ζγινε δεκτι ςτουσ αριςτοκρατικοφσ 
κφκλουσ τθσ Γενεφθσ το 1786. Εγκαταςτάκθκε αρχικά 
ςτθ Γζνοβα τθσ Λταλίασ, όπου ζκανε περιουςία ωσ 
οικονομικόσ  διαπραγματευτισ και ςφμβουλοσ 
τοπικϊν αρχόντων. Το 1810 επζςτρεψε ςτθ Γενεφθ, 
όπου ζχτιςε μεγαλοπρεπζσ μζγαρο (το ςθμερινό 
δθμαρχείο τθσ πόλθσ). Το 1814 ςυμμετείχε ςτο 
ςυνζδριο τθσ Βιζννθσ, όπου γνϊριςε και ςχετίςτθκε 
με τον Καποδίςτρια.  
Εμπνεόμενοσ από αυτόν προςχϊρθςε ςτο κίνθμα 
του φιλελλθνιςμοφ. Κατά τθν Επανάςταςθ του 1821 
διζκεςε τεράςτια ποςά υπζρ των Ελλινων και 
παρενζβθ πολλζσ  φορζσ ςτθν ευρωπαϊκι 
διπλωματία υπζρ των ελλθνικϊν δικαίων. Μετά τθ 
δολοφονία του Καποδίςτρια ζδειξε προςωπικό 
ενδιαφζρον για τθ ςυγκρότθςθ τθσ ελλθνικισ 
εκνικισ οικονομίασ και ςυνζβαλε ςτθν ίδρυςθ τθσ 
Εκνικισ Χρθματιςτικισ Τράπεηασ τθσ οποίασ ζγινε 
και επίτιμοσ διοικθτισ. Το 1847 αντιμετϊπιςε με 
ςκζνοσ τισ υπερβολικζσ απαιτιςεισ των Άγγλων 
τραπεηιτϊν για το δάνειό τουσ του 1832 προσ τθν 
Ελλάδα και πλιρωςε ο ίδιοσ μιςό εκατομμφριο 
χρυςά φράγκα για να τουσ ικανοποιιςει. Ρζκανε 
ςτισ 5 Φεβρουαρίου 1863 ςτθ Γενεφθ. 
Ρροσ τιμιν του, θ Εκνικι Τράπεηα ζχει ονομάςει 

  
Φρίντριχ Σίλερ 
 
Ο Φρίντριχ Σίλερ ιταν Γερμανόσ κεατρικόσ 
ςυγγραφζασ, ποιθτισ και ιςτορικόσ. 
Γεννικθκε ςτθν πόλθ Μάρμπαχ  τθσ Βάδθσ-
Βυρτεμβζργθσ το 1759. Είναι ο πρϊτοσ 
μεγάλοσ εκπρόςωποσ του ρομαντικοφ 
κινιματοσ. Το πρϊτο κεατρικό ζργο, που 
ζγραψε πολφ νζοσ, αποτελεί ορόςθμο ςτθν 
ιςτορία του κεάτρου. Με το ζργο του «Οι 
λθςτζσ» προβάλλει ακριβϊσ αυτά τα 
ιδανικά. Λδανικά πάλθσ του ανκρϊπου 
ενάντια ςτθν άδικθ κοινωνία. 
 
Το 1783-1787 γράφει δφο ζργα: «Θ 
ςυνωμοςία του Φιζςκο» και το «αδιουργία 
και ζρωσ», ζργα με τα οποία ο Σίλερ 
επιτίκεται ςτουσ αυλικοφσ, που με τισ 
ραδιουργίεσ τουσ δθμιουργοφν τθν 
εγκλθματικι ηωι του κόςμου. Ο Σίλερ 
αρχίηει πια να διαγράφει με άνεςθ τουσ 
χαρακτιρεσ και θ ανάλυςι του γίνεται 
βακφτερθ. 
 
Ζγραψε κι άλλα ζργα με υψθλό καλλιτεχνικό 
επίπεδο, με αυςτθρι τιρθςθ των ιδανικϊν 
του, όπωσ είναι τα «Ντον Κάρλοσ», «Μαρία 
Στιοφαρτ», «Γουλιζλμοσ Τζλλοσ». Στα ζργα 
του ακόμα δείχνει μια εξαιρετικι 
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«Μζγαρο Εχνάρδου» το κτίριο που ςτεγάηει το 
Μορφωτικό τθσ Μδρυμα,  ςτθ ςυμβολι των οδϊν 
Αγίου Κωνςταντίνου και Μενάνδρου ςτο κζντρο τθσ 
Ακινασ. Το όνομά του ζχει επίςθσ δοκεί ςε δρόμο 
του Διμου Ακθνϊν. 
 

Γιϊργοσ Νικολαΐδθσ 
 

 

επιδεξιότθτα ςτθ ςκθνικι δομι. Είναι 
κάτοχοσ των δραματικϊν εξάρςεων. Μζςα ς' 
αυτά ακοφμε τα επίκαιρα μθνφματα και 
διδάγματα του Σαίξπθρ. 
 
Θ φιλία του Σίλερ με τον Γκαίτε είχε μεγάλθ 
επίδραςθ πάνω του. Ο Γκαίτε ςτάκθκε γι' 
αυτόν όχι μόνο ζνασ άριςτοσ φίλοσ μα και 
ανεκτίμθτοσ ςφμβουλοσ, ζνασ ζνκερμοσ 
ςφντροφοσ, που τον ενκάρρυνε ςτισ κρίςιμεσ 
ςτιγμζσ. Μαηί με τον Γκαίτε, το 1799, ιταν οι 
υπεφκυνοι των παραςτάςεων του Αυλικοφ 
Κεάτρου τθσ Βαϊμάρθσ. Ο Σίλερ πζκανε το 
1805. Τα ζργα του μεταφράςτθκαν και 
παίχτθκαν ςτθν Ελλάδα από πολλά κζατρα. 
 

Αλζξανδροσ Κοφταβοσ 

 

Κάρολοσ Νόρμαν 
 
Ο Κάρολοσ Νόρμαν ιταν Γερμανόσ ςτρατιωτικόσ 
από τθν Βυρτεμβζργθ ο οποίοσ πολζμθςε ςτουσ 
Ναπολεόντιουσ Ρολζμουσ. Ωσ φιλζλλθνασ μετζβθ 
ςτθν Ελλάδα, προκειμζνου να ενιςχφςει των αγϊνα 
των Επαναςτατϊν κατά τθν Επανάςταςθ του 1821, 
όπου και απεβίωςε ζπειτα από τραφματα που είχε 
υποςτεί ςτθν Μάχθ του Ρζτα ςτισ 15 Νοεμβρίου 
1822 ςτο Μεςολόγγι. Υπθρζτθςε ωσ αρχθγόσ του 
επιτελείου του Αλζξανδρου Μαυροκορδάτου ςτθν 
καταςτροφικι Μάχθ του Ρζτα ςτισ 4 Λουλίου 1822. 
Κεωρείται ιρωασ γιατί βοικθςε του Ζλλθνεσ όπωσ 
και ςχεδόν όλοι οι Φιλζλλθνεσ. 
 

Καραςτεργίου Γεωργία  

 

 

 

 

 Θ μάχθ τθσ Αράχωβασ 
 
Θ μάχθ τθσ Αράχωβασ ιταν μια μεγάλθ 
πολεμικι επιτυχία τθσ επανάςταςθσ του 
1821, ςτθν οποία οι Ζλλθνεσ επαναςτάτεσ με 
αρχθγό τον μεγάλο οπλαρχθγό Γεϊργιο 
Καραϊςκάκθ, πζτυχαν μια ςπουδαία νίκθ 
εναντίον των Τοφρκων του Μουςταφάμπεθ. 
Ζγινε τον Νοεμβρίο του 1826, 
ςτθν Αράχωβα τθσ Βοιωτίασ. Θ νίκθ του 
Καραΐςκάκθ είχε μεγάλθ απιχθςθ και ζδωςε 
κάρροσ ςτουσ Ζλλθνεσ να ςυνεχίςουν τον 
απελευκερωτικό τουσ αγϊνα. 
 

Κωνςταντίνοσ Ντρίηα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%AC%CF%87%CF%89%CE%B2%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1
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ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ ΗΩΓΑΦΟΣ 
Ο ηωγράφοσ τθσ ελλθνικισ επανάςταςθσ 

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

 

 

 

 

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

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

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Zografos/Makriyannis_paintings
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Zografos/Makriyannis_paintings
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Λαόσ του Γιάννθ ίτςου 

Μικρόσ λαόσ και πολεμά δίχωσ ςπακιά και βόλια 
για όλου του κόςμου το ψωμί, το φωσ και το τραγοφδι. 

Κάτω απ’ τθ γλϊςςα του κρατεί τουσ βόγκουσ και τα ηιτω 
κι αν κάνει πωσ τα τραγουδεί ραγίηουν τα λικάρια. 

Ο Γιάννθσ ίτςοσ εκφράηει τθν καταπίεςθ αλλά και 
τθν αντρειοςφνθ των Ελλινων ςτο ποίθμα του 
‘Λαόσ’. Ο πρϊτοσ ςτίχοσ δείχνει τον ςυνεχι αγϊνα 
και τθν επιμονι των Ελλινων για τθν ελευκερία 
κακϊσ και τθν κζλθςι τουσ παρά τισ λιγοςτζσ 
δυνάμεισ που είχαν. Ρολεμοφν δίχωσ πολλά όπλα μα 
τα καταφζρνουν, γιατί είναι ενωμζνοι και γενναίοι. 
Πμωσ ο τρίτοσ ςτίχοσ δείχνει τα βάςανα και τισ 
δυςκολίεσ που περνάει θ Ελλάδα και ο λαόσ για τθν 
ελευκερία. Θ πείνα και θ ζλλειψθ πυρομαχικϊν 
είναι μεγάλο πρόβλθμα για τουσ Ζλλθνεσ κακϊσ 
βαςανίηονται και πεκαίνουν. Τα βάςανα που 
πζραςαν αν τα τραγουδιςει κανείσ ‘κα ραγίςουν τα 
λικάρια’.  
 
Ο πρϊτοσ ςτίχοσ του λιανοτράγουδου ‘Μικρόσ λαόσ 
και πολεμά δίχωσ ςπακιά και βόλια’ κυμίηει πολλοφσ 
αγϊνεσ των Ελλινων μζςα ςτθν ιςτορία τουσ. 
Αρκετζσ φορζσ οι Ζλλθνεσ αντιμετϊπιςαν τουσ 
εχκροφσ τουσ με λιγοςτά μζςα αλλά με τόλμθ και 
αποφαςιςτικότθτα. Τζτοιο παράδειγμα είναι θ 
αντιμετϊπιςθ των Ρερςϊν ςτθν αρχαία Ελλάδα. 
Τότε οι Ζλλθνεσ ιταν πολφ λιγότεροι αρικμθτικά και 
πολφ πιο αδφναμοι από τουσ εχκροφσ. Αυτό όμωσ 
δεν τουσ εμπόδιςε να αντιςτακοφν ςτισ περςικζσ 
δυνάμεισ και να νικιςουν.  
 
Επίςθσ ζνα δεφτερο παράδειγμα που επιβεβαιϊνει 
τον ςτοίχο είναι θ ελλθνικι επανάςταςθ του 1821. οι 
Ζλλθνεσ με ελάχιςτεσ δυνάμεισ και όπλα 

  
Το ποίθμα του Γιάννθ ίτςου μασ κυμίηει 
πολλζσ ςτιγμζσ από τθν ιςτορία του 
ελλθνικοφ ζκνουσ. Ρολλζσ φορζσ  οι Ζλλθνεσ 
χρειάςτθκε να πολεμιςουν, τισ 
περιςςότερεσ από αυτζσ πολυπλθκζςτερουσ 
αντιπάλουσ και χωρίσ τον κατάλλθλο 
εξοπλιςμό και όμωσ τα κατάφεραν χάρθ 
ςτθν ψυχικι τουσ δφναμθ και τθν 
αντρειοςφνθ τουσ. 
 
Τζτοιεσ ιςτορικζσ ςτιγμζσ είναι οι Ρερςικοί 
πόλεμοι, θ επανάςταςθ του 1821 και οι 
μάχεσ με τουσ Λταλοφσ και τουσ Γερμανοφσ 
ςτον δεφτερο παγκόςμιο πόλεμο. 
 
Θ αντρειοςφνθ φαίνεται ςτθν φράςθ: 
«Μικρόσ λαόσ και πολεμά δίχωσ ςπακιά και 
βόλια» και θ καταπίεςθ ςτισ φράςεισ: 
«Κάτω από τθ γλϊςςα του κρατεί τουσ 
βόγκουσ και τα ηιτω» και «αν κάνει πωσ τα 
τραγουδεί ραγίηουν τα λικάρια». 
 

Χρυςοβαλάντθσ – Ραντελισ 
Σαμπαλισ 
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ξεςθκϊκθκαν εναντίον των Τοφρκων για τθν 
ελευκερία τουσ. Σε πολλζσ μάχεσ, όπωσ πχ. Στο 
Μεςολόγγι, ο ελλθνικόσ λαόσ χωρίσ όπλα και 
τρόφιμα αντιςτάκθκε ςτον εχκρό χωρίσ να 
λογαριάηει τθν ηωι του. Με πίςτθ ςτον κεό και ςτον 
αγϊνα τουσ, τελικά πζτυχαν τον ςτόχο τουσ.  
 

Ζλενα Ραπαδοποφλου 

 

 

Τθσ Λζνωσ του Μπότςαρθ   

Πλεσ οι καπετάνιςςεσ από το Κακοςοφλι 
όλεσ τθν Άρτα πζραςαν, τα Γιάννινα τισ πάνε, 

ςκλαβϊκθκαν οι αρφανζσ, ςκλαβϊκθκαν οι μαφρεσ, 
κι θ Λζνω δεν επζραςε, δεν τθν επιραν ςκλάβα. 

Μόν πιρε δίπλα τα βουνά, δίπλα τα κορφοβοφνια,  
ςζρνει τουφζκι ςιςανζ κι εγγλζηικα κουμποφρια, 

ζχει και ςτθ μεςοφλα τθσ ςπακί μαλαματζνιο. 
Ρζντε Τοφρκοι τθν κυνθγοφν, πζντε τηοχανταραίοι. 
«Τοφρκοι, για μθν παιδεφεςτε, μθν ζρχεςτε ςιμά 
μου, ςζρνω φουςζκια ςτθν ποδιά και βόλια ςτισ 

μπαλάςκεσ. 
— Κόρθ, για ρίξε τ' άρματα, γλίτωςε τθ ηωι ςου. 

— Τι λζτε, μωρ' παλιότουρκοι και ςεισ παλιοηαγάρια; 
Εγϊ είμαι θ Λζνω Μπότςαρθ, θ αδερφι του Γιάννθ, 

και ηωντανι δεν πιάνουμαι εισ των Τουρκϊν τα 
χζρια». 

 

 

 
Θ Λζνω είναι ζνα κορίτςι 15 χρονϊν, που ςφμφωνα 
με τθν ζκφραςθ του Ανδρζα Κάλβου διακζτει και 
«τόλμθ και αρετι». Τόλμθ, γιατί δεν υπολόγιςε 
κακόλου τουσ Τοφρκουσ και αποφάςιςε να τουσ 
αντιμετωπίςει και να κρατιςει το όνομα τθσ 
οικογζνειασ τθσ ηωντανό. Ωςτόςο αρετι διακζτει, 
γιατί ςκοτϊκθκε για τθν πατρίδα και προτίμθςε να 
πεκάνει παρά να πζςει ςτα χζρια των Τοφρκων ωσ 
ςκλάβα. Οι αξίεσ και τα ιδανικά τθσ δεν κα τθσ 
επζτρεπαν ποτζ να γίνει κάτι τζτοιο...!!! 

 
Ζλενα Μοφλελθ 

 
 
 

 Σε όλο το τραγοφδι φαίνεται «θ τόλμθ και θ 
αρετι» τθσ Λζνωσ. Ενϊ όλεσ οι γυναίκεσ 
αιχμαλωτίςτθκαν από τουσ Τοφρκουσ, αυτι 
μπόρεςε και ξζφυγε. Βγικε ςτα βουνά 
αρματωμζνθ, ζτοιμθ να πολεμιςει για τθν 
ελευκερία τθσ. Οι Τοφρκοι τθν κυνθγοφν, 
αλλά αυτι με τόλμθ τουσ αποκροφει και 
τουσ λζει να μθν τθν πλθςιάςουν. Ραρόλο 
που είναι μικρι, δεν φοβάται τον εχκρό, 
όπωσ φαίνεται από τον διάλογο που κάνει 
με αυτόν. Γεμάτθ τόλμθ ςωματικι και 
ψυχικι και προτιμά τον κάνατο από τθν 
ςκλαβιά ςτουσ Τοφρκουσ, όπωσ 
παρουςιάηεται ςτουσ δφο τελευταίουσ 
ςτίχουσ. Ρραγματικά, λοιπόν, θ Λζνω 
πολεμά με «τόλμθ και αρετι για τθν 
ελευκερία». 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2003/Anthologio_E-ST-Dimotikou_html-empl/index08_03.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2003/Anthologio_E-ST-Dimotikou_html-empl/index08_03.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2003/Anthologio_E-ST-Dimotikou_html-empl/index08_03.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2003/Anthologio_E-ST-Dimotikou_html-empl/index08_03.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2003/Anthologio_E-ST-Dimotikou_html-empl/index08_03.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2003/Anthologio_E-ST-Dimotikou_html-empl/index08_03.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2003/Anthologio_E-ST-Dimotikou_html-empl/index08_03.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2003/Anthologio_E-ST-Dimotikou_html-empl/index08_03.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2003/Anthologio_E-ST-Dimotikou_html-empl/index08_03.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2003/Anthologio_E-ST-Dimotikou_html-empl/index08_03.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2003/Anthologio_E-ST-Dimotikou_html-empl/index08_03.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2003/Anthologio_E-ST-Dimotikou_html-empl/index08_03.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2003/Anthologio_E-ST-Dimotikou_html-empl/index08_03.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2003/Anthologio_E-ST-Dimotikou_html-empl/index08_03.html
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Ζλενα Ραπαδοποφλου 

   

Θ Λζνω διακζτει «τόλμθ και αρετι» κι αυτό φαίνεται 
ςτο ότι, παρόλο που είναι μόλισ 15 ετϊν, πολεμάει 
γενναία μαηί με τουσ ςυμπατριϊτεσ τθσ. Πταν οι 
Τοφρκοι τθν περικφκλωςαν, επειδι δεν δεχόταν να 
γίνει ςκλάβα, επζλεξε να πζςει ςτο ποτάμι και να 
πνιγεί ελεφκερθ. 

Χρυςοβαλάντθσ – Ραντελισ Σαμπαλισ 

 Θ Λζνω αντιςτάκθκε και δεν τθν πιραν 
ςκλάβα. Ρνίγθκε ςε ζναν ποταμό για να μθν 
τθν πιάςουν και τθν ςκοτϊςουν οι Τοφρκοι. 
Είναι μια θρωίδα. 
 

Λωακείμ Σαρακίνθσ 
 

 

ΑΦΛΕΩΜΑ 
Το 1821 ςτον Ελλθνικό Κινθματογράφο 

Ο Ελλθνικόσ Κινθματογράφοσ ζχει πολλζσ ιςτορικζσ και πολεμικζσ ταινίεσ και κάποιεσ από αυτζσ 
ςθμείωςαν τεράςτια επιτυχία ςτα ταμεία. Οι περιςςότεροι κινθματογραφιςτζσ αςχολικθκαν με τθν 
περίοδο τθσ Κατοχισ κι αργότερα με τθ Χοφντα. 
Υπάρχουν, όμωσ, αρκετζσ ταινίεσ με κζμα τθν Επανάςταςθ του 1821, που γιορτάηεται τθν 25θ Μαρτίου. 
Οριςμζνοι ειδικοί υποςτθρίηουν πωστο ςθμαντικό αυτό ιςτορικό γεγονόσ δεν μπόρεςε να αποτελζςει 
πθγι ζμπνευςθσ, τόςο για τον εμπορικό, όςο και για τον λεγόμενο «ποιοτικό» ελλθνικό 
κινθματογράφο. Δικαιολογοφν μάλιςτα τθν άποψι τουσ λζγοντασ πωσ το υψθλό κόςτοσ μιασ ιςτορικισ 
και πολεμικισ ταινίασ, με τα πολλά εξωτερικά γυρίςματα, τισ μάχεσ, τουσ εκατοντάδεσ κομπάρςουσ και 
τα κοςτοφμια εποχισ, ιταν και είναι απαγορευτικό για ζνα τζτοιο εγχείρθμα. 
Ωςτόςο κα προςπακιςω παρακάτω να αναφερκϊ ςε μερικζσ από τισ ταινίεσ που γυρίςτθκαν από το 
1928-1992 με κζμα τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ του 1821. 
 

Επιμζλεια αφιερϊματοσ: Ζλενα Ραπαδοποφλου 
 

 

 

 

Αι τελευταίαι θμζραι του Οδυςςζωσ 
Ανδροφτςου (1928) 
Θ πρϊτθ ταινία για το ‘21 προζρχεται από τθ 
Κεςςαλονίκθ και είναι παραγωγι τθσ εταιρείασ 
«Θρϊ Φιλμ Νζασ Ελλάδοσ». Σκθνοκζτθσ τθσ ταινίασ 
ιταν ο Δθμιτριοσ Καμινάκθσ. Θ πρϊτθ 
ολοκλθρωμζνθ ταινία του Καμινάκθ είναι 
μαυρόαςπρθ και βουβι και παίηουν εραςιτζχνεσ 
θκοποιοίτθσ Κεςςαλονίκθσ: Μαίρθ Τςικοφδθ, Ελζνθ 

 Το Λάβαρο του ’21 (1929) 
 
Θ ταινία εκτυλίςςεται ςτον Μοριά, όπου 
ςτισ 25 Μαρτίου 1821 ςτθ μονι τθσ Αγίασ 
Λαφρασ ο Ραλαιϊν Ρατρϊν φψωςε το 
λάβαρο τθσ Επανάςταςθσ. Θ ταινία επιχειρεί 
να αναπαραςτιςει τα γεγονότα που 
ακολοφκθςαν, μζςα από τθν ιςτορία δφο 
ερωτευμζνων, του Διμου και τθσ Βάςωσ. 

https://www.maxmag.gr/cinema/tainies-polemoy/
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Καρφκθ, Μαρίκα Βφτου, Αντηουλίνα Ροηζλλι, Μιχαιλ 
Μάςιοσ, Γ. Σαββόγλου και Σαραβάκοσ. Αφθγείται τθ 
ηωι, τθ δράςθ και το τραγικό τζλοσ του 
αδικοχαμζνου ιρωα τθσ Επανάςταςθσ Οδυςςζα 
Ανδροφτςου και βαςίηεται ςτα απομνθμονεφματα 
του γαμπροφ του, του άγγλου φιλζλλθνα Εδουάρδου 
Τρελόνι. Θ ταινία ζκανε πρεμιζρα ςτισ 21 
Δεκεμβρίου 1928 ςτο ηυκοπωλείο «Αργυλλά» του 
Βόλου και ςτθ ςυνζχεια παίχτθκε ςτθ Κεςςαλονίκθ, 
ςτθν Ακινα, αλλά και ςτθ Νζα Υόρκθ. 

Τουσ βαςικοφσ ρόλουσ ερμινευςαν ο 
Μάνοσ Κατράκθσ (ςτθν πρϊτθ του 
κινθματογραφικι εμφάνιςθ) και θ 
ΛζαΛελοφδα. Ζπαιξαν, επίςθσ, ο Δθμιτρθσ 
Μπατισ, ο Γιϊργοσ Μοφγιοσ, ο Νίκοσ 
Γεωργαλάσ, ο Ραφλοσ Καταπόδθσ, ο Λ. 
Δαδιανόσ, ο Ραναγιϊτθσ Ραπαδόπουλοσ και 
ο Μπουλάνοσ. Θ ταινία κυκλοφόρθςε και με 
τον τίτλο «25θ Μαρτίου 1821».Τζλοσ τθν 
ταινία, που είναι αςπρόμαυρθ και βουβι, 
ςκθνοκζτθςε ο Κϊςτασ Λελοφδασ. 

   

 

 

 

Εξόρμθςισ (1945) 
Ρρόκειται για μια από τισ πιο ςπάνιεσ ταινίεσ του 
Ελλθνικοφ Κινθματογράφου. Σκθνοκζτθσ ιταν ο 
Γιάννθσ Χριςτοδοφλου και το ςενάριο ζγραψε ο 
Γιϊργοσ Τηαβζλλασ, που προτίμθςε να μθν 
αναγραφεί το όνομά του ςτουσ τίτλουσ αρχισ. Θ 
ταινία ιταν μια ςφντομθ αναπαράςταςθ τθσ 
ελλθνικισ ιςτορίασ από το 1821 μζχρι το 1944 και 
είχε ωσ πρωταγωνιςτι τον Κϊςτα Μπαλαδιμα 
(αδερφόσ τθσ Κικισ Ρζρςθ). 

 Ηάλογγο το κάςτρο τθσ Λευτεριάσ 
(1959) 
Μία από τισ τζςςερισ ταινίεσ του 1959 με 
φόντο τθν Επανάςταςθ του 1821. Ο Στζλιοσ 
Ταταςόπουλοσ γφριςε αυτιν τθν ταινία  με 
κζμα τουσ Σουλιϊτεσ και τισ Σουλιϊτιςςεσ, 
οι οποίεσ προκειμζνου να μθ ςυλλθφκοφν 
ηωντανζσ από τουσ Τουρκαλβανοφσ ζςτθςαν 
κυκλικό χορό και ςτθ ςυνζχεια ζπεςαν ςτον 
γκρεμό με τα παιδιά τουσ. Τθ μουςικι τθσ 
ταινίασ ςυνζκεςε ο Μάνοσ Χατηιδάκθσ. 

   

 

 

 

Θ λίμνθ των ςτεναγμϊν (1959) 
Θ μία από τισ δφο ταινίεσ που γυρίςτθκαν το 1959 με 
κζμα τον Αλι Ραςά και τθν κυρά-Φροςφνθ. Το 
ςενάριο ιταν εμπνευςμζνο από το ποίθμα του 

 Ο Αλι παςάσ και θ κυρά Φροςφνθ (1959) 
 
Ακόμθ μία ιςτορικι ταινία όπου 
πρωταγωνίςτθςε ο Μιχάλθσ Νικολινάκοσ 
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Αριςτοτζλθ Βαλαωρίτθ «Κυρά Φροςφνθ». 
Σκθνοκζτθσ ο Γρθγόρθσ Γρθγορίου και ςυνκζτθσ ο 
Τάκθσ Μωράκθσ. Ρρωταγωνιςτοφν θ Ειρινθ Ραπά, ο 
Ανδρζασ Μπάρκουλθσ και ο Τηαβαλάσ Καροφςοσ, 
ενϊ τθν πρϊτθ τθσ εμφάνιςθ κάνει θ Μιράντα 
Κουνελάκθ. 

(Μουχτάρ). Στο ρόλο του Αλι Ραςά ο 
αγαπθμζνοσ κωμικόσ Διονφςθσ 
Ραπαγιαννόπουλοσ και ςτο ρόλο τθσ κυρα-
Φροςφνθσ θ Γκζλυ Μαυροποφλου. Στθν 
καρζκλα του ςκθνοκζτθ ο δθμοφιλισ 
θκοποιόσ Στζφανοσ Στρατθγόσ. 

   

 

 

 

Μπουμπουλίνα (1959) 
Βιογραφικι μαυρόαςπρθ ταινία, διάρκειασ 84 
λεπτϊν, που αναφζρεται ςτθ ηωι και τθ δράςθ τθσ 
Μπουμπουλίνασ, τθσ ςπουδαίασ γυναικείασ μορφισ 
του 1821. Τθν ταινία ςκθνοκζτθςε ο Κϊςτασ 
Ανδρίτςοσ, ςε ςενάριο των Νζςτορα Μάτςα και 
Κϊςτα Αςθμακόπουλου και μουςικι του Κϊςτα 
Καπνίςθ. Στο ρόλο τθσ Μπουμπουλίνασ εμφανίηεται 
θ Ειρινθ Ραπά, που πλαιςιϊνεται από ςθμαντικοφσ 
θκοποιοφσ, όπωσ ο Διονφςθσ Ραπαγιαννόπουλοσ, ο 
Νίκοσ Κοφρκουλοσ, θ Γεωργία Βαςιλειάδου και ο 
Ανδρζασ Μπάρκουλθσ. Θ ταινία προβλικθκε τθν 
ςεηόν 1959-1960, ζκοψε 37.675 ειςιτιρια και 
κατζλαβε τθν 21θ κζςθ ανάμεςα ςε 52 ταινίεσ. 

 Θ Ζξοδοσ του Μεςολογγίου (1965) 
Μαυρόαςπρθ ταινία, διάρκειασ 85 λεπτϊν, 
ςε ςκθνοκεςία Δθμιτρθ Δοφκα, με 
πρωταγωνιςτζσ τον Μάνο Κατράκθ, τθν Μλυα 
Λιβυκοφ, τον ΤηαβαλάΚαροφςο και τθν Άννα 
Λαςωνίδου. Θ ταινία απεικονίηει τισ 
τελευταίεσ θμζρεσ τθσ πολιορκίασ του 
Μεςολογγίου και αφθγείται τθ καρραλζα 
προςπάκεια των υπεραςπιςτϊν τθσ, οι 
οποίοι επιχειροφν τθν θρωικι και 
απελπιςμζνθ ζξοδο. Θ ταινία προβλικθκε 
τθ ςεηόν 1965-1966 κι ζκανε πρεμιζρα ςτισ 
11 Απριλίου 1966. Ζκοψε 16.207 ειςιτιρια 
και κατζλαβε τθν 99θ κζςθ ςε 101 ταινίεσ. 

   

 

 

 

Τα ςαράντα παλικάρια (1961) 
 

Θ ιςτορία τοποκετείται ςτα προεπαναςτατικά 
χρόνια, όπου ζνασ νεαρόσ τςοπάνοσ (Ανδρζασ 
Ντοφηοσ) ακολουκεί ςτο βουνό τον Κίτςο (Κϊςτασ 
Καηάκοσ) και τα 40 παλικάρια του, για να 
πολεμιςουν τον Τοφρκο δυνάςτθ. Αυτι ιταν θ 

 Ο Αςτραπόγιαννοσ (1970) 
Μία από τισ δθμοφιλζςτερεσ ταινίεσ τθσ 
δεκαετίασ του ’70, που ζκοψε ςυνολικά 
391.874 ειςιτιρια. Ο Νίκοσ Κοφρκουλοσ 
ζγραψε ιςτορία ςτο ρόλο του ξακουςτοφ 
αρματολοφ Αςτραπόγιαννου και 
βραβεφτθκε ςτο Φεςτιβάλ Κεςςαλονίκθσ. 
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πρϊτθ ςκθνοκετικι δουλειά του Γιϊργου Ρετρίδθ. 
 

Σκθνοκζτθσ ιταν ο Νίκοσ Τηίμασ, ενϊ τθ 
μουςικι ζγραψε ο Μίμθσ Ρλζςςασ. 

   

 

 

 

Καλάβρυτα 1821 (1970) 
Μαυρόαςπρθ ταινία του Σπφρου Ηιάγκου, διάρκειασ 
78 λεπτϊν, που βαςίηεται ςτο κεατρικό ζργο του 
Σπυρίδωνοσ Ρερεςιάδου «Εςμζ θ Τουρκοποφλα». Ο 
Λάμπροσ Κανάκθσ, ζνασ φλογερόσ πατριϊτθσ που 
ξεςθκϊνει τουσ υπόδουλουσ Ζλλθνεσ ενάντια ςτον 
Τοφρκο κατακτθτι, είναι ερωτευμζνοσ με τθν κόρθ 
του Ραςά των Καλαβρφτων, Αϊςζ. Οι δφο 
ερωτευμζνοι νζοι αντιμετωπίηουν από κοινοφ τθν 
άρνθςθ των γονιϊν τουσ και ξεπερνοφν τισ 
δυςκολίεσ τθσ καταγωγισ τουσ, όταν θ Αϊςζ 
βαπτίηεται χριςτιανι με το όνομα Ελευκερία. Στουσ 
δφο πρωταγωνιςτικοφσ ρόλουσ ο Ραφλοσ Λιάροσ και 
θ Άννα Λαςωνίδου. Θ ταινία προβλικθκε τθ ςεηόν 
1969-1970 κι ζκοψε 15.273 ειςιτιρια. 

 Βαβυλωνία (1970) 
Θκογραφικι κωμωδία του Γιϊργου 
Διηικιρίκθ, που βαςίηεται ςτο ομϊνυμο 
κεατρικό ζργο του Δθμιτρθ Βυηάντιου 
(1770-1853). Θ ταινία, ζγχρωμθ με διάρκεια 
81 λεπτά, εκτυλίςςεται ςε μία ταβζρνα του 
Ναυπλίου το 1827 κι ζχει ωσ κζμα τισ 
παρανοιςεισ και τισ παρεξθγιςεισ που 
προκαλοφνται από ανκρϊπουσ 
διαφορετικϊν περιοχϊν του ελλθνικοφ 
χϊρου, οι οποίοι μιλοφν διαφορετικζσ 
διαλζκτουσ. 
Τθ μουςικι τθσ υπογράφει ο ΛίνοσΚόκοτοσ 
και πρωταγωνιςτοφν ο Θλίασ Λογοκζτθσ, 
που βραβεφτθκε για τθν ερμθνεία του ςτο 
Φεςτιβάλ Ελλθνικοφ Κινθματογράφου τθσ 
Κεςςαλονίκθσ, ο Ακθνόδωροσ Ρροφςαλθσ, 
ο Γιάννθσ Κοντοφλθσ, ο Δθμιτρθσ 
Λωακειμίδθσ, ο Αλζκοσ Ουδινότθσ κ.α. 

   

 

 

 

Μαντϊ Μαυρογζνουσ (1971) 
Βιογραφικι ζγχρωμθ ταινία, διάρκειασ 95 λεπτϊν, 
ςε ςκθνοκεςία Κϊςτα Καραγιάννθ, ςενάριο Κϊςτα 
Καραγιάννθ και Νίκου Καμπάνθ και μουςικι Κϊςτα 
Καπνίςθ. Θ ταινία αναφζρεται ςτθ ηωι και τθ δράςθ 
τθσ ΜαντϊσΜαυρογζνουσ, τθσ άλλθσ εξζχουςασ 
θρωίδασ του ‘21 και ιδιαίτερα ςτον ζρωτά τθσ με τον 
Δθμιτριο Υψθλάντθ. Στουσ πρωταγωνιςτικοφσ 

 Θ δίκθ των δικαςτϊν (1974) 
Λίγα χρόνια μετά τθν Επανάςταςθ του 1821, 
το νεοςφςτατο ελλθνικό κράτοσ προςιγαγε 
ςε δίκθ τον Κεόδωρο Κολοκοτρϊνθ και τον 
Γεϊργιο Ρλαποφτα, με τθν κατθγορία τθσ 
εςχάτθσ προδοςίασ. Θ ταινία αποτελεί τθν 
τελευταία ςυνεργαςία του Νίκου 
Κοφρκουλου με τθν FinosFilm. Στο ρόλο του 
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ρόλουσ θ Τηζνθ Καρζηθ και ο Ρζτροσ Φυςςοφν. Θ 
ταινία προβλικθκε τθ ςεηόν 1971-1972, ζκοψε 
201.626 ειςιτιρια και κατζλαβε τθν 20θ κζςθ 
ανάμεςα ςε 90 ταινίεσ. 

Κεόδωρου Κολοκοτρϊνθ ο Μάνοσ Κατράκθσ 
και του Λωάννθ Καποδίςτρια ο Δθμιτρθσ 
Μυράτ. Σκθνοκζτθσ ο Ράνοσ Γλυκοφρφδθσ 
και ςυνκζτθσ ο Χριςτοσ Λεοντισ. 

   

 
 

Θ μεγάλθ ςτιγμι του ‘21: Ραπαφλζςςασ 
(1971) 
Είναι περιςςότερο γνωςτι με τον τίτλο 
«Ραπαφλζςςασ» από τθν τθλεοπτικι τθσ διαδρομι. 
Ζχει χαρακτθριςτεί ωσ ο «Μπεν Χουρ» τθσ ελλθνικισ 
κινθματογραφίασ. Ρανάκριβθ παραγωγι για τθν 
εποχι τθσ, κόςτιςε 12 εκατομμφρια δραχμζσ και 
ιταν ςυμπαραγωγι τθσ Φίνοσ Φιλμ, τθσ 
Καραγιάννθσ - Καρατηόπουλοσ και τθσ Γενικισ 
Κινθματογραφικϊν Επιχειριςεων. Το γενικό 
πρόςταγμα τθσ ζγχρωμθσ αυτισ ταινίασ, διάρκειασ 
130 λεπτϊν, είχε ο Τηζιμσ Ράρισ, ο αγαπθμζνοσ 
παραγωγόσ των ςυνταγματαρχϊν. μουςικι του 
Κϊςτα Καπνίςθ. 

  
Τθ ςκθνοκζτθςε ο Ερρίκοσ Ανδρζου, ςε 
ςενάριο του Ράνου Κοντζλθ και αναφζρεται 
ςτθ ηωι και τθ δράςθ του Ραπαφλζςςα, του 
ραςοφόρου ιρωα τθσ Επανάςταςθσ, του 
«μπουρλοτιζρθ των ψυχϊν», όπωσ 
αποκλικθκε. Στον επϊνυμο ρόλο ο 
Δθμιτρθσ Ραπαμιχαιλ και ςε βαςικοφσ 
ρόλουσ ο Αλζκοσ Αλεξανδράκθσ, θ Κάτια 
Δανδουλάκθ, ο Άγγελοσ Αντωνόπουλοσ, ο 
Στζφανοσ Στρατθγόσ, ο Λςπανόσ Φερνάντο 
Σάντςο και πολλοί άλλοι γνωςτοί θκοποιοί. 
Θ ταινία πρωτοπροβλικθκε ςτισ 22 
Σεπτεμβρίου 1971 ςτο Φεςτιβάλ Ελλθνικοφ 
Κινθματογράφου τθσ Κεςςαλονίκθσ και 
κζρδιςε τρία βραβεία: τθσ αρτιότερθσ 
παραγωγισ, ςκθνοκεςίασ (Ερρίκοσ Ανδρζου) 
και ςκθνογραφίασ (Διονφςθσ Φωτόπουλοσ). 
Στθ διαδρομι τθσ ςτισ κινθματογραφικζσ 
αίκουςεσ τθ ςεηόν 1971-1972 ζκοψε 
297.817 ειςιτιρια και κατατάχκθκε ςτθν 
10θ κζςθ ανάμεςα ςε 90 ταινίεσ. 
 
 

Επιμζλεια αφιερϊματοσ:  
Ζλενα Ραπαδοποφλου 

 

 

  ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ  1821 -1830  

Θ μεγάλθ Επανάςταςθ του Γζνουσ 
21 Φεβρουαρίου 1821 Ξεκινάει θ πρϊτθ φάςθ τθσ Επανάςταςθσ του 1821. 

Ο Αλζξανδροσ Υψθλάντθσ κθρφςςει τθν ελλθνικι επανάςταςθ 
κατά τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ ςτθν Βλαχία (Λάςιο). 

25 Μαρτίου 1821 Σφμφωνα με τθν παράδοςθ, ο Μθτροπολίτθσ Ραλαιϊν Ρατρϊν 
Γερμανόσ ευλογεί μια μεγάλθ ελλθνικι ςθμαία ςτο μοναςτιρι 
τθσ Αγίασ Λαφρασ ςτθν Ρελοπόννθςο και κθρφςςει μπροςτά 
ςτο ςυγκεντρωμζνο πλικοσ τθν αρχι τθσ  ελλθνικισ 
επανάςταςθσ.  Θ  Ελλάδα  ανακθρφςςει τθν ανεξαρτθςία τθσ. 
Θ επανάςταςθ του 1821 αρχίηει. 

10 Απριλίου 1821 Ο Οικουμενικόσ Ρατριάρχθσ Γρθγόριοσ Εϋ ςυλλαμβάνεται από 
τουσ Τοφρκουσ και οδθγείται εκτόσ του Ρατριαρχείου από τθν 
κεντρικι πφλθ, που είναι ςφραγιςμζνθ ζωσ ςιμερα.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A5%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%82_(%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%93%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%93%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%93%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B7%CF%82_%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%84


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

4 Απριλίου 1821 Οι Κωνςταντίνοσ Μουροφηθσ, Δθμιτριοσ Ραπαρρθγόπουλοσ 
και Αντϊνιοσ Τςοφρασ αποκεφαλίηονται από τουσ Οκωμανοφσ 
ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. 

5 Απριλίου 1821 Οι Φαναριϊτεσ Ρζτροσ Τςίγκρθσ, Δθμιτριοσ Σκανάβθσ και 
Εμμανουιλ Χοτηζρθσ αποκεφαλίηονται από τουσ Τοφρκουσ, 
ενϊ ο Γεϊργιοσ Μαυροκορδάτοσ  απαγχονίηεται ςτθν 
Κωνςταντινοφπολθ. 

17 Απριλίου 1821 Ο Ρρϊθν Οικουμενικόσ Ρατριάρχθσ Κφριλλοσ ΣΤϋ 
απαγχονίηεται ςτθν πφλθ του κακεδρικοφ ναοφ 
τθσ Αδριανουπόλεωσ. 

23-24 Απριλίου 1821 Θ μάχθ τθσ Αλαμάνασ. Μετά τθν ελλθνικι ιττα, ο Ακανάςιοσ 
Διάκοσ κανατϊνεται οικτρά. 

4 Μαΐου 1821 Ο Μθτροπολίτθσ Δζρκων Γρθγόριοσ, ο Δωρόκεοσ επίςκοποσ 
Αδριανουπόλεωσ, ο Λωαννίκιοσ Τυρνάβου, ο Λωςιφ 
τθσ Κεςςαλονίκθσ και ο Φαναριϊτθσ Γεϊργιοσ Καλλιμάχθσ, 
όπωσ και ο Νικόλαοσ Μουροφηθσ, αποκεφαλίηονται με εντολι 
του Σουλτάνου ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. 

Μάιοσ 1821 Ο Τοφρκοσ διοικθτισ Γιουςοφφ Μπζθ διατάηει τουσ άνδρεσ του 
να ςκοτϊςουν κάκε Ζλλθνα που κα βρίςκουν 
ςτθ Κεςςαλονίκθ. 

2 Λουνίου 1821 Θ καταςτροφι των Κυδωνιϊν ςτθν Μικρά Αςία από τον 
Οκωμανικό ςτρατό. Δεκάδεσ χιλιάδεσ Ζλλθνεσ 
προςφυγοποιοφνται. 

24 Λουνίου 1821 Θ ςφαγι του Θρακλείου. 

9 Λουλίου 1821 Ο Αρχιεπίςκοποσ Κυπριανόσ, μαηί με 486 γνωςτοφσ 
Ελλθνοκφπριουσ, ανάμεςά τουσ ο Μθτροπολίτθσ Χρφςανκοσ 
τθσ Ράφου, ο Μελζτιοσ του Κιτίου και ο Λαυρζντιοσ 
τθσ Κερφνειασ, εκτελοφνται με αποκεφαλιςμό ι κρεμάλα από 
τουσ Τοφρκουσ ςτθ Λευκωςία. 

11 Σεπτεμβρίου 1821 Θ Τριπολιτςά καταλιφκθκε από τουσ Ζλλθνεσ. Συνολικά 
περίπου 30.000 άτομα ςκοτϊκθκαν. 

15 Οκτωβρίου 1821 Τουρκοκυπριακοί όχλοι εκτελοφν τουσ περιςςότερουσ 
Ελλθνοκφπριουσ ςτθ Λάρνακα και άλλεσ πόλεισ. Ανάμεςα ςτα 
κφματα ιταν ο αρχιεπίςκοποσ, πζντε επίςκοποι και τριάντα ζξι 
κλθρικοί. 

9 Απριλίου 1822 Μετά από ζνα μινα αντίςταςθσ, θ πόλθ τθσ  Νάουςασ 
καταλαμβάνεται από τον Αμπντοφλ Αμποφντ, ςφάγιαηεται ο 
ελλθνικόσ πλθκυςμόσ και τερματίηεται θ ελλθνικι επανάςταςθ 
ςτθ Μακεδονία. 

30 Μαρτίου 1822 Θ ςφαγι τθσ Χίου. Συνολικά περίπου 100.000 άνκρωποι 
ςκοτϊνονται, ωσ επί το πλείςτον Ζλλθνεσ. 

26 Λουλίου 1822 Θ μάχθ ςτα Δερβενάκια. 

18 Λανουαρίου 1823 Το Ναφπλιο γίνεται πρωτεφουςα τθσ Επαναςτατικισ 
Κυβζρνθςθσ. 

Μάρτιοσ του 1823 Το Θνωμζνο Βαςίλειο τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ και τθσ 
Λρλανδίασ, εκπροςωποφμενο από τον Τηορτη Κάνινγκ, 
αναγνωρίηει τουσ Ζλλθνεσ ωσ έθνος σε πόλεμο, 
αναγνωρίηοντασ ζτςι τθν Ανεξαρτθςία τθσ Ελλάδασ. 

7-8 Λουνίου 1824 Ο πλθκυςμόσ τθσ Κάςου (7.000 άνκρωποι) ςφαγιάηεται από τισ 
τουρκο-Αιγυπτιακζσ δυνάμεισ του Χουςεΐν ουςντί Ραςά. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B4%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%94%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CF%81%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%81%CF%8E%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CF%81%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%81%CF%8E%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%87%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%8A%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CF%85%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%81%CF%8D%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A7%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8D%CF%80%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CF%89%CF%81%CF%84%CE%B6_%CE%9A%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%90%CE%BD_%CE%A1%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BD%CF%84%CE%AF_%CE%A0%CE%B1%CF%83%CE%AC&action=edit&redlink=1


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

21 Λουνίου 1824 Ρεριςςότεροι από 15.000 Ζλλθνεσ ςτα Ψαρά ςφάηονται από 
τισ δυνάμεισ του Χιουςρζφ Ραςά. 

1824: Ρρϊτθ Ρολιορκία του Μεςολογγίου. 

22 Μαΐου 1825 Θ δολοφονία τθσ Λαςκαρίνασ Μπουμπουλίνασ ςτισ Σπζτςεσ. 

5 Λουνίου 1825 Θ δολοφονία του Οδυςςζα Ανδροφτςου ςτθν Ακινα. 

22 Λουνίου 1825 Ο Λμπραιμ Ραςάσ ανακαταλαμβάνει τθν Τρίπολθ. 

6 Νοεμβρίου 1825 Αρχίηει θ Τρίτθ Ρολιορκία του Μεςολογγίου. 

10-11 Απριλίου 1826 Θ Ζξοδοσ του Μεςολογγίου. Ρερίπου 8.000 Ζλλθνεσ 
ςτρατιϊτεσ και πολίτεσ χάνουν τθ ηωι τουσ. 

24 Λουνίου 1826 Θ μάχθ τθσ Βζργασ. 

11 Νοεμβρίου 1826 Ο Ρρωκυπουργόσ Ανδρζασ Ηαΐμθσ μεταφζρει τθν ζδρα τθσ 
κυβζρνθςθσ ςτθν Αίγινα. 

22-24 Απριλίου 1827 Θ μάχθ του Ανάλατου. Ο Γεϊργιοσ Καραϊςκάκθσ ςκοτϊνεται. 

6 Λουλίου 1827 Υπογραφι τθσ Συνκικθσ του Λονδίνου. 

20 Οκτωβρίου 1827 Θ ναυμαχία του Ναυαρίνου. 

24 Λανουαρίου 1828 Ο Λωάννθσ Καποδίςτριασ εκλζγεται Κυβερνιτθσ τθσ Ελλάδασ. 

31 Λανουαρίου 1828 Ο Αλζξανδροσ Υψθλάντθσ πεκαίνει ςτθ Βιζννθ. 

1828-1832 Θ Ρρϊτθ Ελλθνικι Δθμοκρατία. 

Πηγή: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%
B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE
%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821  

Αλέξανδπορ Κούταβορ 
 

     

Θ ΣΧΟΛΛΚΘ ΜΑΣ ΓΛΟΤΘ 
Πλοι εμείσ οι μακθτζσ του Στ2’ του 6ου Ολοιμερου Δθμοτικοφ Σχολείου Φλϊρινασ «Μων Δραγοφμθσ» 
ετοιμάςαμε μια όμορφθ γιορτι για να τιμιςουμε με ςεβαςμό κι ευγνωμοςφνθ τουσ Ιρωεσ προγόνουσ 
μασ που δθμιοφργθςαν τθν Επανάςταςθ του 1821. Είπαμε όμορφα ποιιματα μεγάλων ποιθτϊν και 
δικά μασ και τραγουδιςαμε δθμοτικά και ζντεχνα τραγοφδια. Τθ διαδικτυακι γιορτι μασ 
παρακολοφκθςε θ Διευκφντρια του Σχολείου μασ, κ. Ευγενία Γάκθ. Με φλόγα ςτθν καρδιά νιϊςαμε 
περθφάνια για τον θρωιςμό και τισ διαχρονικζσ αξίεσ του Ελλθνικοφ Ζκνουσ! 200 χρόνια ΕΛΕΥΚΕΛΑΣ!  

 

 

 
Χαιρετιςμόσ από τθ Διευκφντρια του Σχολείου,  

κ. Ευγενία Γάκθ 
 Θ δαςκάλα τθσ τάξθσ 

Πλγα Μοφςιου Μυλωνά 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%B1%CF%81%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%84%CE%B6%CE%AC_%CE%9C%CE%B5%CF%87%CE%BC%CE%AD%CF%84_%CE%A7%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%81%CE%AD%CF%86_%CE%A0%CE%B1%CF%83%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AD%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_(1825-1826)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_(1825-1826)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%91%CE%B9%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85_(1827)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A5%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%82_(%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
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ΤΑ  ΡΑΛΧΝΛΔΛΑ ΤΘΣ  ΕΡΑΝΑΣΤΑΣΘΣ  ΤΟΥ  1821 

1. Βρείτε 12 μζρθ όπου ζγιναν ςθμαντικζσ μάχεσ ι ναυμαχίεσ ςτθ διάρκεια τθσ 
επανάςταςθσ του 1821 

 

Α Χ Φ Ξ Κ Λ Τ Δ Φ    Υ Χ Ω Μ 

Α Κ Ν Ω Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Λ 

Λ Ε Υ Θ Ξ Κ Ψ Χ Η Θ Ξ Κ Ο 

Α Ε Τ Δ Α Ψ Ο Σ Α Λ Ω Ν Α 

Μ Α Σ Ο Υ Λ Λ Η Ε Υ Κ Κ Β 

Α Ε Φ Ν Γ Α Ε Λ Ρ Ψ Η  Τ 

Ν Α Ε Ω Β Ν Λ Ο  Η Χ Β  

Α Μ Ν Δ Φ Α Ν Μ Φ Χ Σ Α Λ 

Α Υ  Κ Μ Γ Υ Ο Α Τ Λ Α Λ Ρ 

Χ Λ Μ Γ Σ Α Φ Ν Λ Ο  Τ Ο 

Λ Υ Θ    Ρ Λ Δ Σ Λ Ε Λ 
Ε Χ Β Α Μ Λ  Α Κ Κ Φ Τ Λ 

Δ Ε  Β Ε Ν Α Κ Λ Α Σ Σ Τ 

Α Α Ξ Λ Γ Ο Ψ Λ Ρ Ε Τ Λ Σ 

Η Β Δ Α Ε Φ Χ Γ Ρ Λ Ξ Ξ Α 

Κ Η Ν Υ Θ Ψ Α  Α Ε Γ Τ  
Γιϊργοσ Νικολαΐδθσ 

2. Βρείτε 14 λζξεισ ςχετικζσ με τθν επανάςταςθ του 1821 

Ρ Ο Λ Ε Μ Ο Σ Β Λ Ν Τ Κ 

Ν Ρ Ο Λ Λ Ο  Κ Λ Α Ρ Ο 

Μ Λ Σ Κ Λ Α Β Λ Α Δ Κ Λ 

Ε Α Β Τ Ο Υ Φ Ε Κ Λ Α Ο 

Λ  Σ Λ Ρ Ψ Ω Β Η Α Ν Κ 

Ε Χ Ε Κ Λ Δ Κ Α Λ Κ Α Ο 
Υ Θ Τ Υ Α Θ  Φ Υ Ο Τ Τ 

Κ Γ Κ Λ Ε Φ Τ Ε Σ Σ Ο  

Ε Ο Μ Ρ Ο Τ Σ Α  Θ Σ Ω 

 Λ Γ Κ Α Ν Α  Θ Σ Λ Ν 

Λ Φ Λ Λ Ε Λ Λ Θ Ν Ε Σ Θ 

Α Η Χ Α  Μ Α Τ Ο Λ Ο Σ 

Χρυςοβαλάντθσ - Ραντελισ Σαμπαλισ 
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CROSSWORD PUZZLE - GREEK REVOLUTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Across 

4. WHO WAS KILLED IN THE BATTLE OF 
KEFALOVRISO 

6. HE WAS CALLED OLD MAN OF MORIAS 

8. THE FIRST PRIMEMINISTER OF GREECE 

9. WHICH ISLAND WAS DESTROYED IN APRIL 1822 
 

    

Down 

1. THE MONTH THE REVOLUTION BEGAN 

2. DIAKOS WAS KILLED THERE 

3. WHO WROTE THE HYMN TO LIBERTY 

5. HE WAS KILLED IN MANIAKI 

7. ONE OF THE MEMBERS OF "FILIKI ETAIRIA" 
 

                                                                                              By Nick Mokikas 
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Crossword Puzzle 
 
 
1.       Τhe name of Deacon ………. 
2.       It was written by Dionysius Solomos……………… 
3.       They fought against the Greeks ……………. 
4.       The children went there. Secret ………….. 
5.       …………. or death. 
6.       The Greeks fought with them …………….. 

                                                                                                

By Georgia Karastergiou 

ΡΑΛΧΝΛΔΟΛΕΞΟ 

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

κίτρινα τετράγωνα. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

 
 

  1           2           4     6 

                        

    3                   

                        

5                          
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1. Διορίηονταν από τουσ Τοφρκουσ και ςυχνά βοθκοφςαν τουσ κλζφτεσ. 

2. Ελευκερία ι …....., ιταν το ςφνκθμα τθσ επανάςταςθσ. 

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

4. Γνωςτόσ μπουρλοτιζρθσ. 

5. Είδοσ Τοφρκικου ςπακιοφ. 

6. Δεν τθν άντεχαν άλλο οι Ζλλθνεσ και επαναςτάτθςαν. 

7. Ιταν ο Λόρδοσ  Βφρον. 

8. Ιταν και ο Κολοκοτρϊνθσ. 

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

Χρυςοβαλάντθσ – Ραντελισ Σαμπαλισ 

 

Γεωργία Καραςτεργίου 
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ΣΤΑΥΟΛΕΞΟ 

 1  

2                  

                      

                     

                     

3                      

                      

                     

                     

4                     

                     

                    

 

1. Θ θρωικι ζξοδοσ του ………………………….. 

2. Διζκεςε όλθ τθν περιουςία τθσ ςτουσ αγϊνεσ κατά των Τοφρκων. 

3. Καπετάνιςςα που ςυμμετείχε με τα καράβια τθσ ςε αγϊνεσ κατά των Τοφρκων. 

4. Ρρϊτοσ Κυβερνιτθσ τθσ Ελλάδασ το 1828-1831. 

 

Άννα Ρροδρομίδου 

Ακροςτιχίδα 

Ε_ _ _ _ _ _ _  

Ρ_ _ _  

Α_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Ν_ _ _ _ _ _ _  

Α_ _ _ _ _ _ _ _  

Σ_ _ _ _ _ 

Τ_ _ _ _ _ _ _ _ 

Α_ _ _ _ _ _ _ _  

Σ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Θ_ _ _ _ 

 

1. Το ζκνοσ που  ζκανε τθν Επανάςταςθ ιταν το…….. 

2. Θ Μάχθ του ….. ζγινε τον Λοφλιο του 1822. 

2. Οι Ζλλθνεσ πάλευαν για να ……. 

3. Ο ……  Γφηθσ ιταν ςπουδαίοσ ηωγράφοσ τθσ 
ελλθνικισ επανάςταςθσ  

4.Υπιρχαν οι κλζφτεσ και οι ….… 

5. Θ ςθμαία των Ελλινων είχε πάνω τθσ ζναν…… 

6. Ζτςι ονομάηονταν οι Ζλλθνεσ με παραδοςιακι 
ςτολι 

7. Ο …… Διάκοσ ιταν ιρωασ τθσ ελλθνικι 
επανάςταςθσ  

8. Λόγω τθσ …… οι Ζλλθνεσ κατάφεραν και κζρδιςαν 
τον αγϊνα  

9. Πλοι οι άνκρωποι που πολζμθςαν ιταν …….  
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Μαρία Ρουγαρίδου 

ΛΥΣΕΛΣ ΚΑΛ ΑΡΑΝΤΘΣΕΛΣ 
 
Θ λφςθ ςτο ΚΥΡΤΟΛΕΞΟ 1   
 

Α Χ Φ Ξ Κ Λ Τ Δ Φ    Υ Χ Ω Μ 

Α Κ Ν Ω Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Λ 

Λ Ε Υ Θ Ξ Κ Ψ Χ Η Θ Ξ Κ Ο 

Α Ε Τ Δ Α Ψ Ο Σ Α Λ Ω Ν Α 

Μ Α Σ Ο Υ Λ Λ Η Ε Υ Κ Κ Β 

Α Ε Φ Ν Γ Α Ε Λ Ρ Ψ Η  Τ 

Ν Α Ε Ω Β Ν Λ Ο  Η Χ Β  

Α Μ Ν Δ Φ Α Ν Μ Φ Χ Σ Α Λ 

Α Υ  Κ Μ Γ Υ Ο Α Τ Λ Α Λ Ρ 

Χ Λ Μ Γ Σ Α Φ Ν Λ Ο  Τ Ο 

Λ Υ Θ    Ρ Λ Δ Σ Λ Ε Λ 

Ε Χ Β Α Μ Λ  Α Κ Κ Φ Τ Λ 

Δ Ε  Β Ε Ν Α Κ Λ Α Σ Σ Τ 
Α Α Ξ Λ Γ Ο Ψ Λ Ρ Ε Τ Λ Σ 

Η Β Δ Α Ε Φ Χ Γ Ρ Λ Ξ Ξ Α 

Κ Η Ν Υ Θ Ψ Α  Α Ε Γ Τ  
Γιϊργοσ Νικολαΐδθσ 

Θ λφςθ ςτο ΚΥΡΤΟΛΕΞΟ 2 
 

Ρ Ο Λ Ε Μ Ο Σ Β Λ Ν Τ Κ 

Ν Ρ Ο Λ Λ Ο  Κ Λ Α Ρ Ο 

Μ Λ Σ Κ Λ Α Β Λ Α Δ Κ Λ 

Ε Α Β Τ Ο Υ Φ Ε Κ Λ Α Ο 

Λ  Σ Λ Ρ Ψ Ω Β Η Α Ν Κ 

Ε Χ Ε Κ Λ Δ Κ Α Λ Κ Α Ο 

Υ Θ Τ Υ Α Θ  Φ Υ Ο Τ Τ 

Κ Γ Κ Λ Ε Φ Τ Ε Σ Σ Ο  

Ε Ο Μ Ρ Ο Τ Σ Α  Θ Σ Ω 

 Λ Γ Κ Α Ν Α  Θ Σ Λ Ν 

Λ Φ Λ Λ Ε Λ Λ Θ Ν Ε Σ Θ 
Α Η Χ Α  Μ Α Τ Ο Λ Ο Σ 

 

Χρυςοβαλάντθσ - Ραντελισ Σαμπαλισ 
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Answers By Nick Mokikas 
 
1. March, 2. Alamana  3. Solomos  4.  Botsaris  5. Papaflessas  6. Kolokotronis 
7. Tsakalof   8. Kapodistrias 9. Chios 

 
 
 

Answers 
1.       Athanasius 
2.       Anthem of Liberty 
3.       Turks 
4.       School 
5.       Freedom 
 
By Georgia Karastergiou 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

            

            Χρυςοβαλάντθσ – Ραντελισ Σαμπαλισ 

 
         

                              ΑΡΑΝΤΘΣΕΛΣ ΑΡΟ ΤΟ ΣΤΑΥΟΛΕΞΟ  
1. Γεϊργιοσ 
2. Ρυρπολικό 
3. Μπάιρον  
4. Κανάρθσ  
5. Ζλλθνεσ  
6. Κολοκοτρϊνθσ  
7. Μπουμπουλίνα  
8. Μπότςαρθσ  
 
Γεωργία Καραςτεργίου 
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ΛΥΣΘ 

 

 1  

2 Μ Α Ν Τ Ω Μ Α Υ  Ο Γ Ε Ν Ο Υ Σ  

 Ε                     

Σ                     

Ο                     

3 Λ Α Σ Κ Α  Λ Ν Α Μ Ρ Ο Υ Μ Ρ Ο Υ Λ Λ Ν Α 

 Ο                     

Γ                     

Γ                     

4 Λ Ω Α Ν Ν Θ Σ Κ Α Ρ Ο Δ Λ Σ Τ  Λ Α Σ  

 Ο                    

Υ                    

 

Άννα Ρροδρομίδου 

    Ακροςτιχίδα  - Λφςθ 

Ελλθνικό 
Ρζτα 
Απελευκερωκοφν 
Νικόλαοσ  
Αρματολοί  
Σταυρό 
Τςολιάδεσ 
Ακανάςιοσ 
Συνεργαςίασ 
Ιρωεσ 
 

Μαρία Ρουγαρίδου 

 

 



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

 

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

Georgina Karastergiou 

 

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

Chrysovalantis - Pantelis Sampalis  

 

Vielen Dank, dass wir Dank Ihnen 200 Jahre frei sind. 

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

Alexandros Koutavos  

 

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

George Pesiridis 

 

200 Jahre Freiheit 
Vor 200 Jahren haben unsere Vorfahren für unsere Freiheit gekämpft, und deshalb müssen wir sie ehren, 
wie sie es verdienen. 
 

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

George Nikolaidis 

200 Jahre nach der Griechischen Revolution  Griechenland 1821-2021 
Nick Mokikas 

 

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

 

 


