
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ΣΙ ΕΙΝΑΙ Θ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ; 
(μιλάει ο Περικλισ) 

 

«Σο πολίτευμα που ζχουμε δε γυρεφει 
να πάρει τουσ νόμουσ από τουσ 
ξζνουσ. Πιο πολφ είμαςτε εμείσ το 
παράδειγμα ςε μερικοφσ παρά που 
ξεςθκϊνουμε ό,τι κάνουν οι άλλοι. Σο 
όνομά τθσ, επειδι δε ηοφμε 
ςτθριγμζνοι πάνω ςτουσ λίγουσ παρά 
ςτουσ περιςςότερουσ, είναι θ 
κυριαρχία του διμου, δθμοκρατία.» 
Κουκυδίδθσ, Λςτορία, Β’ 37, 1 
Πθγι: ebooks.edu.gr 

Παναγιϊτθσ Αναςταςίου,  
Γιϊργοσ Κριαράσ 
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΕΡΕΥΝΑ Αγαπητοί αναγνώστες,

Με χαρά σας παρουσιάζουμε το 3ο τεύχος της σχολικής εφημερίδας μας με το οποίο 
συμμετέχουμε στον διαγωνισμό σχολικών εντύπων, του σωματείου «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», με 
θέμα τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 1821! Ευχαριστούμε θερμά τον 
καθηγητή μας κο Θωμά Χριστιά για τη συνέντευξη και την προθυμία του να απαντήσει 
στις ερωτήσεις μας. 

ΕΡΟΤΑΗ-ΕΕΥΝΑ 

Ο ρόλοσ τθσ ποίθςθσ ςτθν Ελλθνικι Επανάςταςθ 

Αναηθτϊντασ ζναν άλλο τρόπο ζκφραςθσ ϊςτε να αφυπνιςτεί ο κόςμοσ και 
να δράςει κατά του τουρκικοφ ηυγοφ, πολλοί Ζλλθνεσ κατζγραψαν τισ ςκζψεισ τουσ 
ςε ποιιματα. Μζςα από αυτά κατόρκωςαν να ξυπνιςουν ςυνειδιςεισ, να 
ενιςχφςουν το πατριωτικό φρόνθμα και να οργανϊςουν τον ζνοπλο αγϊνα για τθν 
αποτίναξθ του εχκροφ. 

Ο Κοφριοσ είναι 
φμνοσ πατριωτικόσ 
που ζγραψε ο ιγασ 
Φεραίοσ ο οποίοσ 
γνϊριηε καλά πωσ 
χωρίσ υψθλό θκικό, 
χωρίσ κινθτοποίθςθ 
των ιδανικϊν του 
ανκρϊπου, δεν ιταν 
δυνατόν οι 

ςκλαβωμζνοι να υπερβοφν τισ ψυχολογικζσ δυςκολίεσ και να προχωριςουν ςε 
επανάςταςθ. 

 

Το κυριότερο ποιθτικό 
δθμιοφργθμα του Κάλβου 
είναι οι «Ωδζσ», που 
αποτελοφνται από 20 
πολφςτροφα ποιιματα. Οι 
περιςςότερεσ Ωδζσ είναι 
αφιερωμζνεσ ςτθν πατρίδα 
ι τιτλοφοροφνται με τίτλουσ 
που εξυμνοφν τθν πατρίδα. 
 

Ρθγζσ: 

https://www.sansimera.gr/biographies/2137 
https://www.in.gr/2019/05/29/plus/features/o-thourios-tou-riga-velestinli/ 

Ολίνα Σαββάτθ 

 

Ολίνα Σαββάτη

ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΡΟΤΑΗ-ΕΕΥΝΑ 

Το κίνθμα του Φιλελλθνιςμοφ 

H προςφορά των Φιλελλινων ςτθν Ελλθνικι Επανάςταςθ ιταν μεγάλθ. 
Ρεριςςότεροι από 1.200 Ευρωπαίοι όπωσ Γερμανοί, Γάλλοι, Λταλοί, Ρολωνοί, 
Ελβετοί και Άγγλοι ςυμμετείχαν ενεργά ςτον ζνοπλο αγϊνα, παίρνοντασ μζροσ ςε 
μάχεσ εναντίον των Τοφρκων.  

Ραράλλθλα ςχθματίςτθκαν Φιλελλθνικζσ Επιτροπζσ ςε μεγάλεσ πόλεισ του 
εξωτερικοφ, με ςκοπό τθν ενίςχυςθ του αγωνιηόμενου λαοφ είτε με υλικά μζςα, 
ςτζλνοντασ χριματα, τροφζσ και πολεμοφόδια είτε παρζχοντασ θκικι υποςτιριξθ 
με δθμοςιεφςεισ ςε ζντυπα και εφθμερίδεσ, καλλιτεχνικά ζργα και ςυναυλίεσ.  

 

Ωσ λόγοι του φιλελλθνιςμοφ κα μποροφςαν να απαρικμθκοφν αρχικά ο 
καυμαςμόσ προσ τθν αρχαία Ελλάδα και τα κλαςικά ζργα. Ζνασ ακόμα λόγοσ ιταν 
το ομόκρθςκο των Ελλινων όχι μόνο με τουσ ορκόδοξουσ ϊςουσ, μα και τουσ 
κακολικοφσ και τον προτεςταντικό κόςμο τθσ Δφςθσ. Άλλοι λόγοι όπωσ ο πολιτικόσ 
φιλελευκεριςμόσ και θ αντίςταςθ προσ κάκε αντιδραςτικι κίνθςθ, ο ομαντιςμόσ, θ 
διεκνισ φιλανκρωπία, θ ηωτικότθτα και τα ςφγχρονα χαρακτθριςτικά του νζου 
Ελλθνιςμοφ. Επίςθσ, οι προςωπικζσ φιλοδοξίεσ μεμονωμζνων ατόμων που δεν ιταν 
πάντα εφκολο να διαχωριςτοφν από τον καυμαςμό για τον αρχαίο πολιτιςμό ι το 
ενδιαφζρον για τον αγϊνα των Ελλινων και τζλοσ οι πολιτικζσ επιδιϊξεισ και οι 
ανταγωνιςμοί των Μεγάλων Δυνάμεων ςτο χϊρο τθσ Ανατολικισ Μεςογείου. 

«Είμαςτε όλοι Ζλλθνεσ» 
Ο Φιλζλλθνασ Άγγλοσ ποιθτισ Ρζρςι Σζλλεχ ςτον πρόλογο του λυρικοφ ποιιματοσ 
του με τον τίτλο «Ελλάσ» ζγραψε: 
 
«Πλοι είμαςτε Ζλλθνεσ. Οι νόμοι μασ, θ φιλολογία μασ, θ κρθςκεία μασ, οι τζχνεσ 
μασ, ζχουν τισ ρίηεσ τουσ ςτθν Ελλάδα ..…. Η μορφι και το πνεφμα του ανκρϊπου 
ζφταςαν τθν τελειότθτά τουσ ςτθν Ελλάδα...». 
 
Ρζρςι Σζλλεχ, Ελλάσ, μετάφραςθ Αναςτάςιοσ-Μιλάνοσ Στρατθγόπουλοσ, Ακινα 1932, ςς. 18-20. 

 

Η Ελλάς
ευγνωμονούσα

Οι Κλέφτες στον αγώνα

Άγγελος Ζιάβρας



ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΚΟΝΕΣΕΡΟΤΑΗ-ΕΕΥΝΑ 

Το κίνθμα του Φιλελλθνιςμοφ 

 

Θ πρϊτθ αποςτολι Φιλελλινων ζφταςε ςτθν επαναςτατθμζνθ Ελλάδα τον 
Λοφνιο του 1821 με ζξοδα του Δθμιτριου Υψθλάντθ και θ δεφτερθ δφο μινεσ 
αργότερα με επικεφαλισ τον Τόμασ Γκόρντον, εφπορο αξιωματικό του βρετανικοφ 
ςτρατοφ. Εξαιτίασ όμωσ τθσ ζλλειψθσ ςυντονιςμοφ μεταξφ των εκελοντϊν και των 
Ελλινων αγωνιςτϊν, το πρϊτο Τάγμα των Φιλελλινων ςυγκροτικθκε το Μάιο του 
1822. Υιοκετϊντασ τουσ γαλλικοφσ ςτρατιωτικοφσ κανονιςμοφσ, το τάγμα αυτό 
ςυμμετείχε ςτθ μάχθ ςτο χωριό Ρζτα τθσ Άρτασ, όπου όμωσ διαλφκθκε ζχοντασ 
μεγάλεσ απϊλειεσ. 

Δφο χρόνια αργότερα, παρόμοιεσ επιτροπζσ ιδρφκθκαν ςτθ Γαλλία και τθν 
Αγγλία, το Βζλγιο και τθν Ολλανδία. Μζλθ των επιτροπϊν αυτϊν ιταν και 
ςθμαντικοί Φιλζλλθνεσ: ο Γάλλοσ ςυγγραφζασ Βίκτωρ Ουγκϊ και ο Άγγλοσ νεαρόσ 
ποιθτισ λόρδοσ Μπάιρον, ο οποίοσ επιςκζφκθκε το Μεςολόγγι ςτα τζλθ του 1823, 
όπου μάλιςτα αρρϊςτθςε και πζκανε. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ο όρκοσ του Λόρδου 
Βφρωνα πάνω ςτον 
τάφο του Μάρκου 
Μπότςαρθ 

 

Ρθγζσ: 

https://el.wikipedia.org/wiki/Φιλζλλθνεσ 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2188/Istoria_ST-Dimotikou_html-

empl/index3_14.html 

https://www.eefshp.org/lordos-vyron-i-symvoli-toy-stin-anexartisia-tis-ellados/ 

Η έξοδος του Μεσσολογγίου

Άγγελος Ζιάβρας

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΡΟΤΑΗ-ΕΕΥΝΑ 
Με ςυγκίνθςθ από τθν Αϊτι 

 

Θ πρϊτθ χϊρα που αναγνϊριςε επίςθμα τθν επανάςταςθ των Ελλινων και 
τθ διεκδίκθςθ τθσ ελευκερίασ τουσ, ιταν θ Αϊτι, που τότε ονομαηόταν ςτα ελλθνικά 
Χαΐτιον. Θ Αϊτι ιταν μια ανεξάρτθτθ, αλλά πολφ φτωχι χϊρα – προϊόν τθσ Γαλλικισ 
Επανάςταςθσ. Ο Αδαμάντιοσ Κοραισ μαηί με άλλουσ επιφανείσ Ζλλθνεσ, είχε γράψει 
μια επιςτολι ςτον τότε πρόεδρο τθσ Αϊτισ, Ηαν Ριερ Μπουαγζ, ςτθν οποία 
ηθτοφςαν βοικεια για τθν επανάςταςθ. Ο Αϊτινόσ πρόεδροσ απάντθςε με μια 
επιςτολι, ςτθν οποία ζλεγε ότι θ χϊρα του ιταν πολφ φτωχι και δεν είχε 
ολοκλθρϊςει τον αγϊνα τθσ εναντίον των Γάλλων αποικιοκρατϊν. Ζτςι, δεν ιταν ςε 
κζςθ να ενιςχφςει οικονομικά τθν Ελλάδα. Αναγνϊριηε, όμωσ, το δικαίωμα των 
Ελλινων γι’ αυτοδιάκεςθ και μιλοφςε με κερμά λόγια για τθν επανάςταςθ.  

«Με μεγάλο ενκουςιαςμό μάκαμε ότι θ Ελλάδα αναγκάςτθκε τελικά να 
αρπάξει τα όπλα, για να αποκτιςει τθν ελευκερία τθσ και τθ κζςθ που τθσ ανικει 
ανάμεςα ςτα κράτθ. Ρολίτεσ, μεταφζρετε ςτουσ ςυμπατριϊτεσ ςασ τισ κερμότερεσ 
ευχζσ για απελευκζρωςθ, που ςασ ςτζλνει ο λαόσ τθσ Αϊτισ», ζγραφε μεταξφ άλλων 
ο Ηαν Ριερ Μπουαγζ.  

Συμβολικά, θ Αϊτι ζςτειλε ςτουσ Ζλλθνεσ 45 τόνουσ καφζ προσ πϊλθςθ, για 
να αγοραςτοφν καριοφίλια και άλλα πολεμοφόδια, αλλά και 100 Αϊτινοφσ 
εκελοντζσ, που πζκαναν όλοι κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ προσ τθν Ελλάδα. 

 

 
 

Ρθγζσ: 

http://www.mixanitouxronou.gr/epistoli-tou-proedrou-tis-etis-1822-tin-opia-anagnorise-
episima-tin-ellada-ke-ton-agona-tis-gia-anexartisia/ 

https://www.flash.gr/wp-content/uploads/2020/01/15/aiti.gif 

Άγγελοσ Ηιάβρασ 

ΡΑΙΧΝΙΔΙΑ 
 

Να αντιςτοιχίςετε τουσ ιρωεσ με το ζργο τουσ 

 

 Α       Β 

1. Ακανάςιοσ Διάκοσ  α. αντιμετϊπιςθ Λμπραιμ ςτο Μανιάκι 

2. Μπουμπουλίνα   β. ζδωςε χριματα για τθν Αγϊνα 

3. Κολοκοτρϊνθσ   γ. ςε ομάδα κλεφτϊν από 15 ετϊν 

4. Οδυςςζασ Ανδροφτςοσ δ.  πρωτοςτάτθςε ςτθν κιρυξθ τθσ 

Επανάςταςθσ ςτθν Ανατολικι Στερεά 

5. Ανδρζασ Μιαοφλθσ  ε. πυρπόλθςε τουρκικι ναυαρχίδα ςτθ Χίο 

6. Μαντϊ Μαυρογζνουσ  ςτ. μάχθ ςτα Δερβενάκια 

7. Μάρκοσ Μπότςαρθσ  η. μάχθ ςτο Χάνι τθσ Γραβιάσ 

8. Ραπαφλζςςασ   θ. βοικθςε με το πλοίο «Αγαμζμνων» 

9. Γεϊργιοσ Καραϊςκάκθσ κ. ναφαρχοσ του ελλθνικοφ ςτόλου 

10. Κωνςταντίνοσ Κανάρθσ  ι. μία από τισ πιο αγνζσ μορφζσ του Αγϊνα 

με καταγωγι από το Σοφλι 

 

1…, 2…, 3…, 4…, 5…, 6…, 7…, 8…, 9…, 10… 

 

Χαρά Θαναςά Χαρά Θανασά

Άγγελος Ζιάβρας



ΑΘΟ 

Θ ιςτορία και θ επανάςταςθ του 1821 

Ο Ελλθνιςμόσ είχε παραμείνει υπό τθν τουρκικι δουλεία τετρακόςια χρόνια, 
κατά τα οποία οι Ζλλθνεσ υπζςτθςαν πολλά δεινά και νόμιηε κανείσ ότι θ Ελλάδα 
ζςβθςε για πάντα. 

Το 1820 κατζφταςαν ςτθν Τρίπολθ πολλοί πρόκριτοι τθσ 
Ρελοποννιςου μυθμζνοι ςτα μυςτικά τθσ Φιλικισ Εταιρείασ για κρυφζσ από τθν 
εξουςία υποκζςεισ. Επίτροποσ τθσ αρχισ διορίςκθκε ο Αλζξανδροσ Υψθλάντθσ, τότε 
ςτρατθγόσ και υπαςπιςτισ του αυτοκράτορα, ο οποίοσ είχε και τθ γενικι αρχθγία 
τθσ Εταιρείασ. Τον Νοζμβρθ του 1820 ςτθν Ρελοπόννθςο προςιλκε και ο Χουρςίτ-
Ραςςάσ ο     οποίοσ είχε αναλάβει τθν εκτίμθςθ τθσ πολιτικισ κατάςταςθσ αλλά δεν 
ζδωςε και ιδιαίτερθ βάςθ. Μετά τθν αποτυχία του ςε αυτό το ςχζδιο, του 
ανατζκθκε θ εκςτρατεία κατά του Αλι Ραςςά. Τον Φεβρουάριο του 1821 ο αρχθγόσ 
τθσ Εταιρείασ, Αλζξανδροσ Υψθλάντθσ, ειςζβαλε ςτθ Μολδοβλαχία ενϊ τον επόμενο 
μινα οι Φιλικοί δθμιοφργθςαν επαναςτατικζσ εςτίεσ ςε κάκε άκρθ τθσ Ελλάδασ. Οι 
επαναςτάτεσ απείχαν από τθ ςφνοδο του Ρατριαρχείου Κωνςταντινουπόλεωσ, αλλά 
οι οκωμανικζσ αρχζσ προχϊρθςαν ςε ςφαγζσ αμάχων και εκτελζςεισ προυχόντων. 
Ρολλζσ από τισ εςτίεσ του Υψθλάντθ απζτυχαν ςε μικρό χρονικό διάςτθμα, αλλά οι 
επαναςτάτεσ γριγορα υπερίςχυςαν ςτο Αιγαίο και ςτα νθςιά. 

 

Ριο μετά, οι Ζλλθνεσ εκμεταλλεφτθκαν τα κενά ςτθν οκωμανικι 
αυτοκρατορία και αποφάςιςαν να λάβουν δράςθ για τθν επανάςταςθ. Θ 
αυτοκράτορεσ δεν το περίμεναν, μιασ και είχαν και άλλα ανοιχτά μζτωπα με τουσ 
Ρζρςεσ ςτθ Μικρά Αςία. 

Ρθγζσ: 

https://argolikivivliothiki.gr/2009/01/27/argos/ 

https://el.wikipedia.org/wiki/Ελλθνικι_Επανάςταςθ_του_1821 

Τάςοσ Μαρκάκθσ - Δθμιτρθσ Δθμθτρόπουλοσ 

ΡΑΙΧΝΙΔΙΑ 
 

Αν ςυμπλθρώςετε ςωςτά τθν ακροςτιχίδα, κα εμφανιςτεί αυτό που 
ζκαναν οι Ζλλθνεσ το 1821 

 

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
  

1. “..... ι κάνατοσ” 

2. Λαςκαρίνα ι αλλιϊσ ..... 

3. Το επϊνυμο του Ακανάςιου (ονομαςτικι) 

4. Το επϊνυμο του Κωνςταντίνου (ονομαςτικι) 

5. “..... και κλζφτεσ” 

6. “Κρυφό .......” 

7. Με αυτοφσ πολζμθςαν οι Ζλλθνεσ (ονομαςτικι) 

8. Το μικρό όνομα τθσ Μαυρογζνουσ 

9. Το μικρό όνομα 
του Ανδροφτςου 

10. Ιταν ο Νικθταράσ, 
θ Μπουμπουλίνα 
και άλλοι 

 

 

 

 

 

 

Χαρά Θαναςά 

ΑΡΘΡΟ

Χαρά Θανασά
Τάσος Μαρκάκης - Δημήτρης Δημητρόπουλος

ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ-ΚΙΤΙΚΘ ΤΑΙΝΙΑΣ 

Ο Ραπαφλζςςασ 

 

 

Στθν ταινία «Ο Ραπαφλζςςασ» παρουςιάηεται  μια από τισ ςθμαντικότερεσ  
προςωπικότθτεσ τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ του 1821. Στθν ταινία διαδραματίηεται 
θ κιρυξθ τθσ Επανάςταςθσ ςτον Μοριά, θ νίκθ επί του Δράμαλθ ςτα Δερβενάκια και 
ο κάνατόσ του ςτο Μανιάκι το 1825 πολεμϊντασ τισ ορδζσ του Αιγφπτιου Λμπραιμ. 

Κατά τθν άποψι μου πρόκειται για μια αξιόλογθ ταινία όπου οι ιρωεσ 
υποδφονται  εξαιρετικά τουσ ρόλουσ τουσ ενϊ θ ενδυμαςία τουσ μασ μεταφζρει 
ςτθν εποχι τθσ επανάςταςθσ.  

Θ ταινία απζςπαςε τισ καλφτερεσ κριτικζσ ςτο Φεςτιβάλ Κινθματογράφου 
Κεςςαλονίκθσ 1971 κερδίηοντασ τα βραβεία καλφτερθσ ςκθνοκεςίασ και αρτιότερθσ 
παραγωγισ. Τιμθτικι διάκριςθ ζλαβε ο ςκθνογράφοσ και ενδυματολόγοσ Διονφςθσ 
Φωτόπουλοσ. 

 

Ρθγι: https://www.sansimera.gr/biographies/831 

 

Χριςτοσ Βοφλγαρθσ 

  

ΡΑΙΧΝΙΔΙΑ 
Κρυπτόλεξο 

 

Μπορείτε να βρείτε τισ οκτώ λζξεισ που ςχετίηονται με τθν 
Επανάςταςθ του 1821;  

6 κάκετα και 2 οριηόντια 

 

Δ Σ Υ Δ  Α Ρ Λ Ε 
Ξ  Ο Μ Χ Φ Α Α Γ 
Α Υ Α Ρ Σ Ι Ρ Σ Ξ 
Υ Ο Γ Ο Κ Ε Α Κ Τ 
Ψ Ξ Ω Τ Λ Γ Φ Α Υ 
Α Κ Ν Σ Α Κ Λ  Σ 
 Φ Α Α Β Θ Ε Ι Υ 
Α Ε Σ  Ι Λ Σ Ν Φ 
Β Ι Φ Θ Α Ο Σ Α Χ 
Χ Ο  Σ Ι Σ Α Β  
Κ Λ Θ  Ω Ε Σ Ν Ω 

 

 

 
 

                        Χαρά Θαναςά 

 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑΣ

Χαρά Θανασά

Χρήστος Βούλγαρης



ΡΟΙΘΜΑ 

H    σ κ λ α β ω μ έ ν η   μ α ς   γ η 

Η γθ ςκλαβωμζνθ 

ψυχι  απατθμζνθ 

μυαλό αγριεμζνο 

κορμί λαβωμζνο. 

 

Με δφναμθ τθν πίςτθ τουσ 

ςτο χζρι τον ςταυρό 

τθν προςευχι τουσ ζκαμαν 

ςτον Κφριο Χριςτό. 

 

Πρκουσ αγάπθσ και πίςτθσ ζδωςαν 

τρεισ καρραλζοι άνδρεσ, 

αγϊνεσ εξεκίνθςαν, 

ξεςικωςαν το γζνοσ, 

αφφπνιςαν το πνεφμα τουσ, 

άναψε ο ςπινκιρασ 

για να ακουςτεί με μια φωνι 

«Μόνο Ελευκερία»! 

 

Ζτςι και ονομάςτθκε θ φιλικι εταιρεία 

πανεκνικι επανάςταςθ 

νίκεσ παντοφ και ανδρεία. 

 

Ηπειρϊτεσ ευεργζτεσ και οι δάςκαλοι του γζνουσ 

κρατοφςαν μζςα τουσ βακιά τθν γνϊςθ 

ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΟΓΕΝΟΥΣ  

πατριωτικό τθσ χρζοσ να 
βοθκιςει ςτον αγϊνα με όλεσ τισ 
δυνάμεισ τθσ.  

Μπορεί να πζκανε φτωχι 
αλλά το ζργο τθσ αναγνωρίςκθκε από 
τθν ιςτορία. Σιμερα ςτο κζντρο του 
γιαλοφ τθσ Μυκόνου δεςπόηει θ 
προτομι τθσ που ςτζκεται και 
αγναντεφει ςυλλογιςμζνα τουσ 
ορίηοντεσ και τθ κάλαςςα που 
απλϊνεται πλατιά και ατζρμονθ 
μπροςτά τθσ. Σε όλεσ τισ εκνικζσ 
επετείουσ θ προτομι αυτι γεμίηει με 
δάφνινα ςτεφάνια ςε ζνδειξθ φόρου 
τιμισ και ςεβαςμοφ ςτθ μνιμθ τθσ 
θρωίδασ τθσ επανάςταςθσ.  

Βιβλίο: «MΑΝΤΩ ΜΑΥΟΓΕΝΘ» 
Μανουιλ Ταςοφλασ, Ζκδοςθ Διμου 
Μυκονίων 

Κυριακι Γεωργιάδου 

 

ΘΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΘΣ 

Ο ιγασ ιταν ζνασ 
διαφορετικόσ επαναςτάτθσ του 1821, 
που ξεςικωςε τον λαό με τα γραπτά 
του και όχι με όπλα και εκβιαςμοφσ. 
Φαίνεται ότι πζτυχε μάλιςτα αυτό 
που ικελε πιο γριγορα και 
αποτελεςματικά από τουσ 
υπόλοιπουσ.  

Αυτό που τον ξεχϊριςε ιταν τα 
ταξίδια που ζκανε κατά τθ διάρκεια 
τθσ ηωισ του και οι γνϊςεισ που 
μάηεψε από αυτά. Ακόμθ ζνα 
πλεονζκτθμα ιταν ότι μεγάλωςε ςε 

εφπορθ οικογζνεια και πιρε πολφ 
καλι μόρφωςθ, πράγμα ςπάνιο για 
εκείνθ τθν εποχι. 

 

Ακριβϊσ επειδι κατάφερε 
λοιπόν να ξεςθκϊςει τον λαό, μπικε 
φυλακι  μαηί με ζξι ςυντρόφουσ του. 
Κατά τθ διαμονι του ςε αυτό το 
φρικτό μζροσ, κοιτάηοντασ από ζνα 
πολφ μικρό παράκυρο με ςίδερα 
μπροςτά, αναλογίηεται όλα όςα τον 
ζφεραν ςε αυτι τθ κζςθ. Κακϊσ 
καταλαβαίνει ότι το τζλοσ πλθςιάηει, 
κάκεται και γράφει για όλεσ τισ 
ωραίεσ ςτιγμζσ που ζχουν περάςει 
από τθ ηωι του. 

Στο τζλοσ του βιβλίου  τα 
ςυναιςκιματα των αναγνωςτϊν αλλά 
και του ιγα είναι άγχοσ, αγωνία και 
ςτεναχϊρια, κακϊσ ζχουμε όλοι 
καταλάβει ότι θ εκτζλεςθ είναι θ μόνθ 
επιλογι. 

Βιβλίο: «ΘΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΛΝΛΘΣ», Τάκθσ 
Λάππασ, Εκδόςεισ Ρατάκθ 

 Πλια Σκριβάνου  

ΠΟΙΗΜΑ

Όλια Σκριβάνουςτα κρυφά ςχολειά. 

 

Οι κλζφτεσ και οι αρματολοί  

ςαν τα άγρια κθρία 

ζδραςαν πάνω ςτα βουνά 

πολεμϊντασ με λατρεία. 

 

Τρόμοσ, πόνοσ, αδικία 

εδϊ λείπει θ φανταςία 

ανατίναξθ ςτο Κοφγκι 

με βαρζλια από μπαροφτι. 

 

Αίμα που χφκθκε πολφ 

ςε κάλαςςα και χϊμα 

μασ ζκανε περιφανουσ 

που ηοφμε ςε αυτι τθ χϊρα. 

 

Με ςεβαςμό και δζοσ 

ενόσ λεπτοφ ςιγι 

ςτουσ ιρωεσ που ζπεςαν 

ςε αυτι εδϊ τθ γθ. 

 

Κολοκοτρϊνθσ, Μπότςαρθσ, Ανδροφτςοσ, 

Καραϊςκάκθσ, Κανάρθσ και Νικθταράσ 

Λαςκαρίνα και Μαντϊ κακϊσ 

και Υψθλάντθσ μαηί και Καποδίςτριασ 

ςτο πάνκεο των θρϊων . 

                                                                                     Χριςτίνα Γκίνθ  

ςτα κρυφά ςχολειά. 

 

Οι κλζφτεσ και οι αρματολοί  

ςαν τα άγρια κθρία 

ζδραςαν πάνω ςτα βουνά 

πολεμϊντασ με λατρεία. 

 

Τρόμοσ, πόνοσ, αδικία 

εδϊ λείπει θ φανταςία 

ανατίναξθ ςτο Κοφγκι 

με βαρζλια από μπαροφτι. 

 

Αίμα που χφκθκε πολφ 

ςε κάλαςςα και χϊμα 

μασ ζκανε περιφανουσ 

που ηοφμε ςε αυτι τθ χϊρα. 

 

Με ςεβαςμό και δζοσ 

ενόσ λεπτοφ ςιγι 

ςτουσ ιρωεσ που ζπεςαν 

ςε αυτι εδϊ τθ γθ. 

 

Κολοκοτρϊνθσ, Μπότςαρθσ, Ανδροφτςοσ, 

Καραϊςκάκθσ, Κανάρθσ και Νικθταράσ 

Λαςκαρίνα και Μαντϊ κακϊσ 

και Υψθλάντθσ μαηί και Καποδίςτριασ 

ςτο πάνκεο των θρϊων . 

                                                                                     Χριςτίνα Γκίνθ  

ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΟΓΕΝΟΥΣ- Θ ΜΕΓΑΛΘ ΘΩΙΔΑ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΕΡΑΝΑΣΤΑΣΘΣ 

 

 

Το βιβλίο ςκιαγραφεί εξαιρετικά τθ 
Μαντϊ Μαυρογζνουσ που υπιρξε μια από 
τισ ελάχιςτεσ γυναίκεσ που διακρίκθκαν 
κατά τθν επανάςταςθ του 1821. Γεννικθκε 
ςτθν Τεργζςτθ το 1796 και ιταν γόνοσ 
εφπορθσ ελλθνικισ οικογζνειασ με 
καταγωγι από τθ Μφκονο. Ξεχϊριηε για τθν 
εμφάνιςθ, τθν ευγζνεια αλλά και για τθ 
μόρφωςι τθσ, που ιταν ςπάνια για τισ 
γυναίκεσ εκείνθσ τθσ εποχισ. Μετά τθν 
εγκατάςταςθ τθσ οικογζνειάσ τθσ ςτθν 
Ελλάδα και τθ δολοφονία του πατζρα τθσ, θ 
Μαντϊ ζμεινε ςτθν Τινο και λίγο πριν 
ξεςπάςει θ επανάςταςθ ςτισ αρχζσ του 
1821 μετζβθ ςτθ Μφκονο όπου και ξεκίνθςε 
τθν ενεργό δράςθ τθσ ςτον Αγϊνα. 

Ριο ςυγκεκριμζνα ναφλωςε 
ζνα καράβι με εκατόν πενιντα 
ςτρατιϊτεσ τουσ οποίουσ και πλιρωςε 
με δικά τθσ ζξοδα για να βοθκιςουν 
ςτον Αγϊνα ςτθν Ρελοπόννθςο, όπωσ 
περιγράφεται χαρακτθριςτικά ςτο 
βιβλίο. Ταυτόχρονα, ζςτειλε ενίςχυςθ 
πενιντα ακόμθ ςτρατιωτϊν 
προκειμζνου να αποκροφςει τθν 
τουρκικι απόβαςθ ςτθν Σάμο. 
Μάλιςτα, ςτθν αρχι του ταξιδιοφ 
τουσ, οι ςτρατιϊτεσ αυτοί 
αρρϊςτθςαν και θ Μαντϊ πλιρωςε 
όλα τα ζξοδα για τθν περίκαλψι τουσ 
που κράτθςε τριάντα μζρεσ. Τον 
Οκτϊβριο του 1822 οργάνωςε με 
πρωτοβουλία τθσ τουσ κατοίκουσ τθσ 
Μυκόνου και τθσ Τινου, οι οποίοι και 
αναχαίτιςαν με επιτυχία τθν απόβαςθ 
των Τοφρκων ςτα νθςιά αυτά. Ρζρα 
των ανωτζρω, θ Μαντϊ Μαυρογζνουσ 
ςυμμετείχε ενεργά ςε πολλζσ 
πολεμικζσ επιχειριςεισ τθσ Ελλάδασ 
κατά των Τοφρκων. 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
επανάςταςθσ δεν ςταμάτθςε να 
ςτζλνει ενιςχφςεισ ςτον αγϊνα για τθν 
ελευκερία ξεπουλϊντασ τθν τεράςτια 
περιουςία τθσ, από τθν οποία και δεν 
τθσ ζμεινε τίποτα. Θ Μαντϊ υπιρξε 
περιφανθ και ανιδιοτελισ ψυχι θ 
οποία κυςίαςε τθν περιουςία και τθν 
φπαρξι τθσ για ζναν και μόνο ςκοπό: 
να δει τθν πατρίδα τθσ ελεφκερθ. Και 
αυτό το ζκανε γιατί πίςτευε ότι ιταν  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ Χριστίνα Γκίνη

Κυριακή Γεωργιάδου



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΘ 

Συνομιλώντασ με τον ιςτορικό του ςχολείου μασ κο Θωμά Χριςτιά 

1. Ροιοσ ιρωασ πιςτεφετε ότι πρόςφερε περιςςότερο ςτθν επανάςταςθ και 
γιατί ; 

Ρολλοί είναι οι ιρωεσ που διακρίκθκαν ςτθ ελλθνικι επανάςταςθ του 1821, άντρεσ 
και γυναίκεσ. Αν ξεχϊριηα ζναν,  αυτόσ κα ιταν ο Κολοκοτρϊνθσ. Γιατί χωρίσ να ζχει 
ςτρατό, με γενικζσ υποςχζςεισ για βοικεια από τθ ωςία, κατάφερε να ξεςθκϊςει 
τόςουσ πολλοφσ και να πετφχει τόςεσ λαμπρζσ νίκεσ. Θ νίκθ του ςτα Δερβενάκια το 
1822, ςυντρίβοντασ τθ ςτρατιά του Δράμαλθ, ιταν από τισ ςθμαντικότερεσ τθσ 
επανάςταςθσ.  
 

 
 

2. Πταν πρωτομακαίνατε για τθν Επανάςταςθ του 1821 τι ςασ ζκανε 
μεγαλφτερθ εντφπωςθ και γιατί; 

Ρωσ ζνασ μικρόσ λαόσ, για μια ακόμα φορά ςτθν ιςτορία, τα ζβαλε με μια 
μεγαλφτερθ δφναμθ και τα κατάφερε. Εμείσ οι Ζλλθνεσ ζχουμε ςυνθκίςει- με τα 
ελαττϊματά μασ βζβαια- να προκαλοφμε και το καυμαςμό τθσ Ευρϊπθσ.  

 
 

3. Ριςτεφετε ότι ςιμερα οι άνκρωποι εκτιμοφν τθν ελευκερία και τθν 
πατρίδα τουσ που τουσ χάριςαν όλοι αυτοί οι άνκρωποι οι οποίοι 
κυςιάςτθκαν τότε; 

Ριςτεφω ότι ςτθν κακθμερινότθτά μασ και ςτθ ρουτίνα δεν το ςκεφτόμαςτε. Για 
αυτό χρειάηεται που και που να  κυμόμαςτε τι πραγματικά πετφχαμε τότε, ςε ποιουσ 
το οφείλουμε  και πόςο πολφτιμθ είναι θ ελευκερία για όλουσ τουσ λαοφσ.  

 
4. Αν μποροφςατε να αλλάξετε κάτι ςτθν Επανάςταςθ του 1821, ποιο κα ιταν 

αυτό; 
Αναμφίβολα, κα ικελα να ςβιςω τον εμφφλιο πόλεμο τθσ περιόδου 1824 και 1825. 
Αυτό το ελάττωμα των Ελλινων ςτα δφςκολα να τςακωνόμαςτε για το ποιοσ κα 
είναι πρϊτοσ.  
 

 
 
 

5. Ριςτεφετε ότι οι άνκρωποι κα κυμοφνται τθν Επανάςταςθ ςε 200 χρόνια 
από τώρα και κα τθσ δίνουν τθν αξία που τθσ αρμόηει; 

Ριςτεφω ότι είναι ευκφνθ όλων μασ- τθσ οικογζνειασ και του ςχολείου, αλλά και 
ατομικι μασ ευκφνθ- να τθ κυμόμαςτε. Και αυτό δεν εξαντλείται ςε μια παρζλαςθ 
μια μζρα το χρόνο. Το ςθμαντικό είναι να καταλάβουμε πωσ θ ελευκερίασ μασ είναι 
εφκραυςτθ και ςε καμία περίπτωςθ δεδομζνθ. 
 
 

6. Οι οικογζνειεσ των ατόμων που χάκθκαν κατά τθν διάρκεια του πολζμου 
πιςτεφετε ότι ζνιωςαν περιςςότερο περιφανοι ι λυπθμζνοι; 

Πταν χάνεισ ζναν δικό ςου άνκρωπο, ςίγουρα νιϊκεισ απζραντθ κλίψθ. Με τον 
καιρό, όμωσ, θ ιδζα πωσ κυςιάςτθκαν για κάτι ανϊτερο κα μποροφςε να 
λειτουργιςει παρθγορθτικά για τισ οικογζνειεσ των κυμάτων.  

 

 

Σασ ευχαριςτοφμε πολφ!  

 

Ιωάννα Σταυροποφλου, Χρυςαλζνια Νάτςιου 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ιωάννα Σταυροπούλου, Χρυσαλένια Νάτσιου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΘ 

Συνομιλώντασ με τον ιςτορικό του ςχολείου μασ κο Θωμά Χριςτιά 

1. Ροιοσ ιρωασ πιςτεφετε ότι πρόςφερε περιςςότερο ςτθν επανάςταςθ και 
γιατί ; 

Ρολλοί είναι οι ιρωεσ που διακρίκθκαν ςτθ ελλθνικι επανάςταςθ του 1821, άντρεσ 
και γυναίκεσ. Αν ξεχϊριηα ζναν,  αυτόσ κα ιταν ο Κολοκοτρϊνθσ. Γιατί χωρίσ να ζχει 
ςτρατό, με γενικζσ υποςχζςεισ για βοικεια από τθ ωςία, κατάφερε να ξεςθκϊςει 
τόςουσ πολλοφσ και να πετφχει τόςεσ λαμπρζσ νίκεσ. Θ νίκθ του ςτα Δερβενάκια το 
1822, ςυντρίβοντασ τθ ςτρατιά του Δράμαλθ, ιταν από τισ ςθμαντικότερεσ τθσ 
επανάςταςθσ.  
 

 
 

2. Πταν πρωτομακαίνατε για τθν Επανάςταςθ του 1821 τι ςασ ζκανε 
μεγαλφτερθ εντφπωςθ και γιατί; 

Ρωσ ζνασ μικρόσ λαόσ, για μια ακόμα φορά ςτθν ιςτορία, τα ζβαλε με μια 
μεγαλφτερθ δφναμθ και τα κατάφερε. Εμείσ οι Ζλλθνεσ ζχουμε ςυνθκίςει- με τα 
ελαττϊματά μασ βζβαια- να προκαλοφμε και το καυμαςμό τθσ Ευρϊπθσ.  

 
 

3. Ριςτεφετε ότι ςιμερα οι άνκρωποι εκτιμοφν τθν ελευκερία και τθν 
πατρίδα τουσ που τουσ χάριςαν όλοι αυτοί οι άνκρωποι οι οποίοι 
κυςιάςτθκαν τότε; 

Ριςτεφω ότι ςτθν κακθμερινότθτά μασ και ςτθ ρουτίνα δεν το ςκεφτόμαςτε. Για 
αυτό χρειάηεται που και που να  κυμόμαςτε τι πραγματικά πετφχαμε τότε, ςε ποιουσ 
το οφείλουμε  και πόςο πολφτιμθ είναι θ ελευκερία για όλουσ τουσ λαοφσ.  

 
4. Αν μποροφςατε να αλλάξετε κάτι ςτθν Επανάςταςθ του 1821, ποιο κα ιταν 

αυτό; 
Αναμφίβολα, κα ικελα να ςβιςω τον εμφφλιο πόλεμο τθσ περιόδου 1824 και 1825. 
Αυτό το ελάττωμα των Ελλινων ςτα δφςκολα να τςακωνόμαςτε για το ποιοσ κα 
είναι πρϊτοσ.  
 

 
 
 

5. Ριςτεφετε ότι οι άνκρωποι κα κυμοφνται τθν Επανάςταςθ ςε 200 χρόνια 
από τώρα και κα τθσ δίνουν τθν αξία που τθσ αρμόηει; 

Ριςτεφω ότι είναι ευκφνθ όλων μασ- τθσ οικογζνειασ και του ςχολείου, αλλά και 
ατομικι μασ ευκφνθ- να τθ κυμόμαςτε. Και αυτό δεν εξαντλείται ςε μια παρζλαςθ 
μια μζρα το χρόνο. Το ςθμαντικό είναι να καταλάβουμε πωσ θ ελευκερίασ μασ είναι 
εφκραυςτθ και ςε καμία περίπτωςθ δεδομζνθ. 
 
 

6. Οι οικογζνειεσ των ατόμων που χάκθκαν κατά τθν διάρκεια του πολζμου 
πιςτεφετε ότι ζνιωςαν περιςςότερο περιφανοι ι λυπθμζνοι; 

Πταν χάνεισ ζναν δικό ςου άνκρωπο, ςίγουρα νιϊκεισ απζραντθ κλίψθ. Με τον 
καιρό, όμωσ, θ ιδζα πωσ κυςιάςτθκαν για κάτι ανϊτερο κα μποροφςε να 
λειτουργιςει παρθγορθτικά για τισ οικογζνειεσ των κυμάτων.  

 

 

Σασ ευχαριςτοφμε πολφ!  

 

Ιωάννα Σταυροποφλου, Χρυςαλζνια Νάτςιου 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ιωάννα Σταυροπούλου, Χρυσαλένια Νάτσιου



ςτα κρυφά ςχολειά. 

 

Οι κλζφτεσ και οι αρματολοί  

ςαν τα άγρια κθρία 

ζδραςαν πάνω ςτα βουνά 

πολεμϊντασ με λατρεία. 

 

Τρόμοσ, πόνοσ, αδικία 

εδϊ λείπει θ φανταςία 

ανατίναξθ ςτο Κοφγκι 

με βαρζλια από μπαροφτι. 

 

Αίμα που χφκθκε πολφ 

ςε κάλαςςα και χϊμα 

μασ ζκανε περιφανουσ 

που ηοφμε ςε αυτι τθ χϊρα. 

 

Με ςεβαςμό και δζοσ 

ενόσ λεπτοφ ςιγι 

ςτουσ ιρωεσ που ζπεςαν 

ςε αυτι εδϊ τθ γθ. 

 

Κολοκοτρϊνθσ, Μπότςαρθσ, Ανδροφτςοσ, 

Καραϊςκάκθσ, Κανάρθσ και Νικθταράσ 

Λαςκαρίνα και Μαντϊ κακϊσ 

και Υψθλάντθσ μαηί και Καποδίςτριασ 

ςτο πάνκεο των θρϊων . 

                                                                                     Χριςτίνα Γκίνθ  

ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΟΓΕΝΟΥΣ- Θ ΜΕΓΑΛΘ ΘΩΙΔΑ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΕΡΑΝΑΣΤΑΣΘΣ 

 

 

Το βιβλίο ςκιαγραφεί εξαιρετικά τθ 
Μαντϊ Μαυρογζνουσ που υπιρξε μια από 
τισ ελάχιςτεσ γυναίκεσ που διακρίκθκαν 
κατά τθν επανάςταςθ του 1821. Γεννικθκε 
ςτθν Τεργζςτθ το 1796 και ιταν γόνοσ 
εφπορθσ ελλθνικισ οικογζνειασ με 
καταγωγι από τθ Μφκονο. Ξεχϊριηε για τθν 
εμφάνιςθ, τθν ευγζνεια αλλά και για τθ 
μόρφωςι τθσ, που ιταν ςπάνια για τισ 
γυναίκεσ εκείνθσ τθσ εποχισ. Μετά τθν 
εγκατάςταςθ τθσ οικογζνειάσ τθσ ςτθν 
Ελλάδα και τθ δολοφονία του πατζρα τθσ, θ 
Μαντϊ ζμεινε ςτθν Τινο και λίγο πριν 
ξεςπάςει θ επανάςταςθ ςτισ αρχζσ του 
1821 μετζβθ ςτθ Μφκονο όπου και ξεκίνθςε 
τθν ενεργό δράςθ τθσ ςτον Αγϊνα. 

Ριο ςυγκεκριμζνα ναφλωςε 
ζνα καράβι με εκατόν πενιντα 
ςτρατιϊτεσ τουσ οποίουσ και πλιρωςε 
με δικά τθσ ζξοδα για να βοθκιςουν 
ςτον Αγϊνα ςτθν Ρελοπόννθςο, όπωσ 
περιγράφεται χαρακτθριςτικά ςτο 
βιβλίο. Ταυτόχρονα, ζςτειλε ενίςχυςθ 
πενιντα ακόμθ ςτρατιωτϊν 
προκειμζνου να αποκροφςει τθν 
τουρκικι απόβαςθ ςτθν Σάμο. 
Μάλιςτα, ςτθν αρχι του ταξιδιοφ 
τουσ, οι ςτρατιϊτεσ αυτοί 
αρρϊςτθςαν και θ Μαντϊ πλιρωςε 
όλα τα ζξοδα για τθν περίκαλψι τουσ 
που κράτθςε τριάντα μζρεσ. Τον 
Οκτϊβριο του 1822 οργάνωςε με 
πρωτοβουλία τθσ τουσ κατοίκουσ τθσ 
Μυκόνου και τθσ Τινου, οι οποίοι και 
αναχαίτιςαν με επιτυχία τθν απόβαςθ 
των Τοφρκων ςτα νθςιά αυτά. Ρζρα 
των ανωτζρω, θ Μαντϊ Μαυρογζνουσ 
ςυμμετείχε ενεργά ςε πολλζσ 
πολεμικζσ επιχειριςεισ τθσ Ελλάδασ 
κατά των Τοφρκων. 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
επανάςταςθσ δεν ςταμάτθςε να 
ςτζλνει ενιςχφςεισ ςτον αγϊνα για τθν 
ελευκερία ξεπουλϊντασ τθν τεράςτια 
περιουςία τθσ, από τθν οποία και δεν 
τθσ ζμεινε τίποτα. Θ Μαντϊ υπιρξε 
περιφανθ και ανιδιοτελισ ψυχι θ 
οποία κυςίαςε τθν περιουςία και τθν 
φπαρξι τθσ για ζναν και μόνο ςκοπό: 
να δει τθν πατρίδα τθσ ελεφκερθ. Και 
αυτό το ζκανε γιατί πίςτευε ότι ιταν  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ Χριστίνα Γκίνη

Κυριακή Γεωργιάδου

ΡΟΙΘΜΑ 

H    σ κ λ α β ω μ έ ν η   μ α ς   γ η 

Η γθ ςκλαβωμζνθ 

ψυχι  απατθμζνθ 

μυαλό αγριεμζνο 

κορμί λαβωμζνο. 

 

Με δφναμθ τθν πίςτθ τουσ 

ςτο χζρι τον ςταυρό 

τθν προςευχι τουσ ζκαμαν 

ςτον Κφριο Χριςτό. 

 

Πρκουσ αγάπθσ και πίςτθσ ζδωςαν 

τρεισ καρραλζοι άνδρεσ, 

αγϊνεσ εξεκίνθςαν, 

ξεςικωςαν το γζνοσ, 

αφφπνιςαν το πνεφμα τουσ, 

άναψε ο ςπινκιρασ 

για να ακουςτεί με μια φωνι 

«Μόνο Ελευκερία»! 

 

Ζτςι και ονομάςτθκε θ φιλικι εταιρεία 

πανεκνικι επανάςταςθ 

νίκεσ παντοφ και ανδρεία. 

 

Ηπειρϊτεσ ευεργζτεσ και οι δάςκαλοι του γζνουσ 

κρατοφςαν μζςα τουσ βακιά τθν γνϊςθ 

ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΟΓΕΝΟΥΣ  

πατριωτικό τθσ χρζοσ να 
βοθκιςει ςτον αγϊνα με όλεσ τισ 
δυνάμεισ τθσ.  

Μπορεί να πζκανε φτωχι 
αλλά το ζργο τθσ αναγνωρίςκθκε από 
τθν ιςτορία. Σιμερα ςτο κζντρο του 
γιαλοφ τθσ Μυκόνου δεςπόηει θ 
προτομι τθσ που ςτζκεται και 
αγναντεφει ςυλλογιςμζνα τουσ 
ορίηοντεσ και τθ κάλαςςα που 
απλϊνεται πλατιά και ατζρμονθ 
μπροςτά τθσ. Σε όλεσ τισ εκνικζσ 
επετείουσ θ προτομι αυτι γεμίηει με 
δάφνινα ςτεφάνια ςε ζνδειξθ φόρου 
τιμισ και ςεβαςμοφ ςτθ μνιμθ τθσ 
θρωίδασ τθσ επανάςταςθσ.  

Βιβλίο: «MΑΝΤΩ ΜΑΥΟΓΕΝΘ» 
Μανουιλ Ταςοφλασ, Ζκδοςθ Διμου 
Μυκονίων 

Κυριακι Γεωργιάδου 

 

ΘΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΘΣ 

Ο ιγασ ιταν ζνασ 
διαφορετικόσ επαναςτάτθσ του 1821, 
που ξεςικωςε τον λαό με τα γραπτά 
του και όχι με όπλα και εκβιαςμοφσ. 
Φαίνεται ότι πζτυχε μάλιςτα αυτό 
που ικελε πιο γριγορα και 
αποτελεςματικά από τουσ 
υπόλοιπουσ.  

Αυτό που τον ξεχϊριςε ιταν τα 
ταξίδια που ζκανε κατά τθ διάρκεια 
τθσ ηωισ του και οι γνϊςεισ που 
μάηεψε από αυτά. Ακόμθ ζνα 
πλεονζκτθμα ιταν ότι μεγάλωςε ςε 

εφπορθ οικογζνεια και πιρε πολφ 
καλι μόρφωςθ, πράγμα ςπάνιο για 
εκείνθ τθν εποχι. 

 

Ακριβϊσ επειδι κατάφερε 
λοιπόν να ξεςθκϊςει τον λαό, μπικε 
φυλακι  μαηί με ζξι ςυντρόφουσ του. 
Κατά τθ διαμονι του ςε αυτό το 
φρικτό μζροσ, κοιτάηοντασ από ζνα 
πολφ μικρό παράκυρο με ςίδερα 
μπροςτά, αναλογίηεται όλα όςα τον 
ζφεραν ςε αυτι τθ κζςθ. Κακϊσ 
καταλαβαίνει ότι το τζλοσ πλθςιάηει, 
κάκεται και γράφει για όλεσ τισ 
ωραίεσ ςτιγμζσ που ζχουν περάςει 
από τθ ηωι του. 

Στο τζλοσ του βιβλίου  τα 
ςυναιςκιματα των αναγνωςτϊν αλλά 
και του ιγα είναι άγχοσ, αγωνία και 
ςτεναχϊρια, κακϊσ ζχουμε όλοι 
καταλάβει ότι θ εκτζλεςθ είναι θ μόνθ 
επιλογι. 

Βιβλίο: «ΘΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΛΝΛΘΣ», Τάκθσ 
Λάππασ, Εκδόςεισ Ρατάκθ 

 Πλια Σκριβάνου  

ΠΟΙΗΜΑ

Όλια Σκριβάνουςτα κρυφά ςχολειά. 

 

Οι κλζφτεσ και οι αρματολοί  

ςαν τα άγρια κθρία 

ζδραςαν πάνω ςτα βουνά 

πολεμϊντασ με λατρεία. 

 

Τρόμοσ, πόνοσ, αδικία 

εδϊ λείπει θ φανταςία 

ανατίναξθ ςτο Κοφγκι 

με βαρζλια από μπαροφτι. 

 

Αίμα που χφκθκε πολφ 

ςε κάλαςςα και χϊμα 

μασ ζκανε περιφανουσ 

που ηοφμε ςε αυτι τθ χϊρα. 

 

Με ςεβαςμό και δζοσ 

ενόσ λεπτοφ ςιγι 

ςτουσ ιρωεσ που ζπεςαν 

ςε αυτι εδϊ τθ γθ. 

 

Κολοκοτρϊνθσ, Μπότςαρθσ, Ανδροφτςοσ, 

Καραϊςκάκθσ, Κανάρθσ και Νικθταράσ 

Λαςκαρίνα και Μαντϊ κακϊσ 

και Υψθλάντθσ μαηί και Καποδίςτριασ 

ςτο πάνκεο των θρϊων . 

                                                                                     Χριςτίνα Γκίνθ  



ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ-ΚΙΤΙΚΘ ΤΑΙΝΙΑΣ 

Ο Ραπαφλζςςασ 

 

 

Στθν ταινία «Ο Ραπαφλζςςασ» παρουςιάηεται  μια από τισ ςθμαντικότερεσ  
προςωπικότθτεσ τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ του 1821. Στθν ταινία διαδραματίηεται 
θ κιρυξθ τθσ Επανάςταςθσ ςτον Μοριά, θ νίκθ επί του Δράμαλθ ςτα Δερβενάκια και 
ο κάνατόσ του ςτο Μανιάκι το 1825 πολεμϊντασ τισ ορδζσ του Αιγφπτιου Λμπραιμ. 

Κατά τθν άποψι μου πρόκειται για μια αξιόλογθ ταινία όπου οι ιρωεσ 
υποδφονται  εξαιρετικά τουσ ρόλουσ τουσ ενϊ θ ενδυμαςία τουσ μασ μεταφζρει 
ςτθν εποχι τθσ επανάςταςθσ.  

Θ ταινία απζςπαςε τισ καλφτερεσ κριτικζσ ςτο Φεςτιβάλ Κινθματογράφου 
Κεςςαλονίκθσ 1971 κερδίηοντασ τα βραβεία καλφτερθσ ςκθνοκεςίασ και αρτιότερθσ 
παραγωγισ. Τιμθτικι διάκριςθ ζλαβε ο ςκθνογράφοσ και ενδυματολόγοσ Διονφςθσ 
Φωτόπουλοσ. 

 

Ρθγι: https://www.sansimera.gr/biographies/831 

 

Χριςτοσ Βοφλγαρθσ 

  

ΡΑΙΧΝΙΔΙΑ 
Κρυπτόλεξο 

 

Μπορείτε να βρείτε τισ οκτώ λζξεισ που ςχετίηονται με τθν 
Επανάςταςθ του 1821;  

6 κάκετα και 2 οριηόντια 

 

Δ Σ Υ Δ  Α Ρ Λ Ε 
Ξ  Ο Μ Χ Φ Α Α Γ 
Α Υ Α Ρ Σ Ι Ρ Σ Ξ 
Υ Ο Γ Ο Κ Ε Α Κ Τ 
Ψ Ξ Ω Τ Λ Γ Φ Α Υ 
Α Κ Ν Σ Α Κ Λ  Σ 
 Φ Α Α Β Θ Ε Ι Υ 
Α Ε Σ  Ι Λ Σ Ν Φ 
Β Ι Φ Θ Α Ο Σ Α Χ 
Χ Ο  Σ Ι Σ Α Β  
Κ Λ Θ  Ω Ε Σ Ν Ω 

 

 

 
 

                        Χαρά Θαναςά 

 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑΣ

Χαρά Θανασά

Χρήστος Βούλγαρης

ΑΘΟ 

Θ ιςτορία και θ επανάςταςθ του 1821 

Ο Ελλθνιςμόσ είχε παραμείνει υπό τθν τουρκικι δουλεία τετρακόςια χρόνια, 
κατά τα οποία οι Ζλλθνεσ υπζςτθςαν πολλά δεινά και νόμιηε κανείσ ότι θ Ελλάδα 
ζςβθςε για πάντα. 

Το 1820 κατζφταςαν ςτθν Τρίπολθ πολλοί πρόκριτοι τθσ 
Ρελοποννιςου μυθμζνοι ςτα μυςτικά τθσ Φιλικισ Εταιρείασ για κρυφζσ από τθν 
εξουςία υποκζςεισ. Επίτροποσ τθσ αρχισ διορίςκθκε ο Αλζξανδροσ Υψθλάντθσ, τότε 
ςτρατθγόσ και υπαςπιςτισ του αυτοκράτορα, ο οποίοσ είχε και τθ γενικι αρχθγία 
τθσ Εταιρείασ. Τον Νοζμβρθ του 1820 ςτθν Ρελοπόννθςο προςιλκε και ο Χουρςίτ-
Ραςςάσ ο     οποίοσ είχε αναλάβει τθν εκτίμθςθ τθσ πολιτικισ κατάςταςθσ αλλά δεν 
ζδωςε και ιδιαίτερθ βάςθ. Μετά τθν αποτυχία του ςε αυτό το ςχζδιο, του 
ανατζκθκε θ εκςτρατεία κατά του Αλι Ραςςά. Τον Φεβρουάριο του 1821 ο αρχθγόσ 
τθσ Εταιρείασ, Αλζξανδροσ Υψθλάντθσ, ειςζβαλε ςτθ Μολδοβλαχία ενϊ τον επόμενο 
μινα οι Φιλικοί δθμιοφργθςαν επαναςτατικζσ εςτίεσ ςε κάκε άκρθ τθσ Ελλάδασ. Οι 
επαναςτάτεσ απείχαν από τθ ςφνοδο του Ρατριαρχείου Κωνςταντινουπόλεωσ, αλλά 
οι οκωμανικζσ αρχζσ προχϊρθςαν ςε ςφαγζσ αμάχων και εκτελζςεισ προυχόντων. 
Ρολλζσ από τισ εςτίεσ του Υψθλάντθ απζτυχαν ςε μικρό χρονικό διάςτθμα, αλλά οι 
επαναςτάτεσ γριγορα υπερίςχυςαν ςτο Αιγαίο και ςτα νθςιά. 

 

Ριο μετά, οι Ζλλθνεσ εκμεταλλεφτθκαν τα κενά ςτθν οκωμανικι 
αυτοκρατορία και αποφάςιςαν να λάβουν δράςθ για τθν επανάςταςθ. Θ 
αυτοκράτορεσ δεν το περίμεναν, μιασ και είχαν και άλλα ανοιχτά μζτωπα με τουσ 
Ρζρςεσ ςτθ Μικρά Αςία. 

Ρθγζσ: 

https://argolikivivliothiki.gr/2009/01/27/argos/ 

https://el.wikipedia.org/wiki/Ελλθνικι_Επανάςταςθ_του_1821 

Τάςοσ Μαρκάκθσ - Δθμιτρθσ Δθμθτρόπουλοσ 

ΡΑΙΧΝΙΔΙΑ 
 

Αν ςυμπλθρώςετε ςωςτά τθν ακροςτιχίδα, κα εμφανιςτεί αυτό που 
ζκαναν οι Ζλλθνεσ το 1821 

 

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
  

1. “..... ι κάνατοσ” 

2. Λαςκαρίνα ι αλλιϊσ ..... 

3. Το επϊνυμο του Ακανάςιου (ονομαςτικι) 

4. Το επϊνυμο του Κωνςταντίνου (ονομαςτικι) 

5. “..... και κλζφτεσ” 

6. “Κρυφό .......” 

7. Με αυτοφσ πολζμθςαν οι Ζλλθνεσ (ονομαςτικι) 

8. Το μικρό όνομα τθσ Μαυρογζνουσ 

9. Το μικρό όνομα 
του Ανδροφτςου 

10. Ιταν ο Νικθταράσ, 
θ Μπουμπουλίνα 
και άλλοι 

 

 

 

 

 

 

Χαρά Θαναςά 

ΑΡΘΡΟ

Χαρά Θανασά
Τάσος Μαρκάκης - Δημήτρης Δημητρόπουλος



ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΡΟΤΑΗ-ΕΕΥΝΑ 
Με ςυγκίνθςθ από τθν Αϊτι 

 

Θ πρϊτθ χϊρα που αναγνϊριςε επίςθμα τθν επανάςταςθ των Ελλινων και 
τθ διεκδίκθςθ τθσ ελευκερίασ τουσ, ιταν θ Αϊτι, που τότε ονομαηόταν ςτα ελλθνικά 
Χαΐτιον. Θ Αϊτι ιταν μια ανεξάρτθτθ, αλλά πολφ φτωχι χϊρα – προϊόν τθσ Γαλλικισ 
Επανάςταςθσ. Ο Αδαμάντιοσ Κοραισ μαηί με άλλουσ επιφανείσ Ζλλθνεσ, είχε γράψει 
μια επιςτολι ςτον τότε πρόεδρο τθσ Αϊτισ, Ηαν Ριερ Μπουαγζ, ςτθν οποία 
ηθτοφςαν βοικεια για τθν επανάςταςθ. Ο Αϊτινόσ πρόεδροσ απάντθςε με μια 
επιςτολι, ςτθν οποία ζλεγε ότι θ χϊρα του ιταν πολφ φτωχι και δεν είχε 
ολοκλθρϊςει τον αγϊνα τθσ εναντίον των Γάλλων αποικιοκρατϊν. Ζτςι, δεν ιταν ςε 
κζςθ να ενιςχφςει οικονομικά τθν Ελλάδα. Αναγνϊριηε, όμωσ, το δικαίωμα των 
Ελλινων γι’ αυτοδιάκεςθ και μιλοφςε με κερμά λόγια για τθν επανάςταςθ.  

«Με μεγάλο ενκουςιαςμό μάκαμε ότι θ Ελλάδα αναγκάςτθκε τελικά να 
αρπάξει τα όπλα, για να αποκτιςει τθν ελευκερία τθσ και τθ κζςθ που τθσ ανικει 
ανάμεςα ςτα κράτθ. Ρολίτεσ, μεταφζρετε ςτουσ ςυμπατριϊτεσ ςασ τισ κερμότερεσ 
ευχζσ για απελευκζρωςθ, που ςασ ςτζλνει ο λαόσ τθσ Αϊτισ», ζγραφε μεταξφ άλλων 
ο Ηαν Ριερ Μπουαγζ.  

Συμβολικά, θ Αϊτι ζςτειλε ςτουσ Ζλλθνεσ 45 τόνουσ καφζ προσ πϊλθςθ, για 
να αγοραςτοφν καριοφίλια και άλλα πολεμοφόδια, αλλά και 100 Αϊτινοφσ 
εκελοντζσ, που πζκαναν όλοι κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ προσ τθν Ελλάδα. 

 

 
 

Ρθγζσ: 

http://www.mixanitouxronou.gr/epistoli-tou-proedrou-tis-etis-1822-tin-opia-anagnorise-
episima-tin-ellada-ke-ton-agona-tis-gia-anexartisia/ 

https://www.flash.gr/wp-content/uploads/2020/01/15/aiti.gif 

Άγγελοσ Ηιάβρασ 

ΡΑΙΧΝΙΔΙΑ 
 

Να αντιςτοιχίςετε τουσ ιρωεσ με το ζργο τουσ 

 

 Α       Β 

1. Ακανάςιοσ Διάκοσ  α. αντιμετϊπιςθ Λμπραιμ ςτο Μανιάκι 

2. Μπουμπουλίνα   β. ζδωςε χριματα για τθν Αγϊνα 

3. Κολοκοτρϊνθσ   γ. ςε ομάδα κλεφτϊν από 15 ετϊν 

4. Οδυςςζασ Ανδροφτςοσ δ.  πρωτοςτάτθςε ςτθν κιρυξθ τθσ 

Επανάςταςθσ ςτθν Ανατολικι Στερεά 

5. Ανδρζασ Μιαοφλθσ  ε. πυρπόλθςε τουρκικι ναυαρχίδα ςτθ Χίο 

6. Μαντϊ Μαυρογζνουσ  ςτ. μάχθ ςτα Δερβενάκια 

7. Μάρκοσ Μπότςαρθσ  η. μάχθ ςτο Χάνι τθσ Γραβιάσ 

8. Ραπαφλζςςασ   θ. βοικθςε με το πλοίο «Αγαμζμνων» 

9. Γεϊργιοσ Καραϊςκάκθσ κ. ναφαρχοσ του ελλθνικοφ ςτόλου 

10. Κωνςταντίνοσ Κανάρθσ  ι. μία από τισ πιο αγνζσ μορφζσ του Αγϊνα 

με καταγωγι από το Σοφλι 

 

1…, 2…, 3…, 4…, 5…, 6…, 7…, 8…, 9…, 10… 

 

Χαρά Θαναςά Χαρά Θανασά

Άγγελος Ζιάβρας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΚΟΝΕΣΕΡΟΤΑΗ-ΕΕΥΝΑ 

Το κίνθμα του Φιλελλθνιςμοφ 

 

Θ πρϊτθ αποςτολι Φιλελλινων ζφταςε ςτθν επαναςτατθμζνθ Ελλάδα τον 
Λοφνιο του 1821 με ζξοδα του Δθμιτριου Υψθλάντθ και θ δεφτερθ δφο μινεσ 
αργότερα με επικεφαλισ τον Τόμασ Γκόρντον, εφπορο αξιωματικό του βρετανικοφ 
ςτρατοφ. Εξαιτίασ όμωσ τθσ ζλλειψθσ ςυντονιςμοφ μεταξφ των εκελοντϊν και των 
Ελλινων αγωνιςτϊν, το πρϊτο Τάγμα των Φιλελλινων ςυγκροτικθκε το Μάιο του 
1822. Υιοκετϊντασ τουσ γαλλικοφσ ςτρατιωτικοφσ κανονιςμοφσ, το τάγμα αυτό 
ςυμμετείχε ςτθ μάχθ ςτο χωριό Ρζτα τθσ Άρτασ, όπου όμωσ διαλφκθκε ζχοντασ 
μεγάλεσ απϊλειεσ. 

Δφο χρόνια αργότερα, παρόμοιεσ επιτροπζσ ιδρφκθκαν ςτθ Γαλλία και τθν 
Αγγλία, το Βζλγιο και τθν Ολλανδία. Μζλθ των επιτροπϊν αυτϊν ιταν και 
ςθμαντικοί Φιλζλλθνεσ: ο Γάλλοσ ςυγγραφζασ Βίκτωρ Ουγκϊ και ο Άγγλοσ νεαρόσ 
ποιθτισ λόρδοσ Μπάιρον, ο οποίοσ επιςκζφκθκε το Μεςολόγγι ςτα τζλθ του 1823, 
όπου μάλιςτα αρρϊςτθςε και πζκανε. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ο όρκοσ του Λόρδου 
Βφρωνα πάνω ςτον 
τάφο του Μάρκου 
Μπότςαρθ 

 

Ρθγζσ: 

https://el.wikipedia.org/wiki/Φιλζλλθνεσ 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2188/Istoria_ST-Dimotikou_html-

empl/index3_14.html 

https://www.eefshp.org/lordos-vyron-i-symvoli-toy-stin-anexartisia-tis-ellados/ 

Η έξοδος του Μεσσολογγίου

Άγγελος Ζιάβρας



ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΡΟΤΑΗ-ΕΕΥΝΑ 

Το κίνθμα του Φιλελλθνιςμοφ 

H προςφορά των Φιλελλινων ςτθν Ελλθνικι Επανάςταςθ ιταν μεγάλθ. 
Ρεριςςότεροι από 1.200 Ευρωπαίοι όπωσ Γερμανοί, Γάλλοι, Λταλοί, Ρολωνοί, 
Ελβετοί και Άγγλοι ςυμμετείχαν ενεργά ςτον ζνοπλο αγϊνα, παίρνοντασ μζροσ ςε 
μάχεσ εναντίον των Τοφρκων.  

Ραράλλθλα ςχθματίςτθκαν Φιλελλθνικζσ Επιτροπζσ ςε μεγάλεσ πόλεισ του 
εξωτερικοφ, με ςκοπό τθν ενίςχυςθ του αγωνιηόμενου λαοφ είτε με υλικά μζςα, 
ςτζλνοντασ χριματα, τροφζσ και πολεμοφόδια είτε παρζχοντασ θκικι υποςτιριξθ 
με δθμοςιεφςεισ ςε ζντυπα και εφθμερίδεσ, καλλιτεχνικά ζργα και ςυναυλίεσ.  

 

Ωσ λόγοι του φιλελλθνιςμοφ κα μποροφςαν να απαρικμθκοφν αρχικά ο 
καυμαςμόσ προσ τθν αρχαία Ελλάδα και τα κλαςικά ζργα. Ζνασ ακόμα λόγοσ ιταν 
το ομόκρθςκο των Ελλινων όχι μόνο με τουσ ορκόδοξουσ ϊςουσ, μα και τουσ 
κακολικοφσ και τον προτεςταντικό κόςμο τθσ Δφςθσ. Άλλοι λόγοι όπωσ ο πολιτικόσ 
φιλελευκεριςμόσ και θ αντίςταςθ προσ κάκε αντιδραςτικι κίνθςθ, ο ομαντιςμόσ, θ 
διεκνισ φιλανκρωπία, θ ηωτικότθτα και τα ςφγχρονα χαρακτθριςτικά του νζου 
Ελλθνιςμοφ. Επίςθσ, οι προςωπικζσ φιλοδοξίεσ μεμονωμζνων ατόμων που δεν ιταν 
πάντα εφκολο να διαχωριςτοφν από τον καυμαςμό για τον αρχαίο πολιτιςμό ι το 
ενδιαφζρον για τον αγϊνα των Ελλινων και τζλοσ οι πολιτικζσ επιδιϊξεισ και οι 
ανταγωνιςμοί των Μεγάλων Δυνάμεων ςτο χϊρο τθσ Ανατολικισ Μεςογείου. 

«Είμαςτε όλοι Ζλλθνεσ» 
Ο Φιλζλλθνασ Άγγλοσ ποιθτισ Ρζρςι Σζλλεχ ςτον πρόλογο του λυρικοφ ποιιματοσ 
του με τον τίτλο «Ελλάσ» ζγραψε: 
 
«Πλοι είμαςτε Ζλλθνεσ. Οι νόμοι μασ, θ φιλολογία μασ, θ κρθςκεία μασ, οι τζχνεσ 
μασ, ζχουν τισ ρίηεσ τουσ ςτθν Ελλάδα ..…. Η μορφι και το πνεφμα του ανκρϊπου 
ζφταςαν τθν τελειότθτά τουσ ςτθν Ελλάδα...». 
 
Ρζρςι Σζλλεχ, Ελλάσ, μετάφραςθ Αναςτάςιοσ-Μιλάνοσ Στρατθγόπουλοσ, Ακινα 1932, ςς. 18-20. 

 

Η Ελλάς
ευγνωμονούσα

Οι Κλέφτες στον αγώνα

Άγγελος Ζιάβρας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΕΡΕΥΝΑ Αγαπητοί αναγνώστες,

Με χαρά σας παρουσιάζουμε το 3ο τεύχος της σχολικής εφημερίδας μας με το οποίο 
συμμετέχουμε στον διαγωνισμό σχολικών εντύπων, του σωματείου «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», με 
θέμα τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 1821! Ευχαριστούμε θερμά τον 
καθηγητή μας κο Θωμά Χριστιά για τη συνέντευξη και την προθυμία του να απαντήσει 
στις ερωτήσεις μας. 

ΕΡΟΤΑΗ-ΕΕΥΝΑ 

Ο ρόλοσ τθσ ποίθςθσ ςτθν Ελλθνικι Επανάςταςθ 

Αναηθτϊντασ ζναν άλλο τρόπο ζκφραςθσ ϊςτε να αφυπνιςτεί ο κόςμοσ και 
να δράςει κατά του τουρκικοφ ηυγοφ, πολλοί Ζλλθνεσ κατζγραψαν τισ ςκζψεισ τουσ 
ςε ποιιματα. Μζςα από αυτά κατόρκωςαν να ξυπνιςουν ςυνειδιςεισ, να 
ενιςχφςουν το πατριωτικό φρόνθμα και να οργανϊςουν τον ζνοπλο αγϊνα για τθν 
αποτίναξθ του εχκροφ. 

Ο Κοφριοσ είναι 
φμνοσ πατριωτικόσ 
που ζγραψε ο ιγασ 
Φεραίοσ ο οποίοσ 
γνϊριηε καλά πωσ 
χωρίσ υψθλό θκικό, 
χωρίσ κινθτοποίθςθ 
των ιδανικϊν του 
ανκρϊπου, δεν ιταν 
δυνατόν οι 

ςκλαβωμζνοι να υπερβοφν τισ ψυχολογικζσ δυςκολίεσ και να προχωριςουν ςε 
επανάςταςθ. 

 

Το κυριότερο ποιθτικό 
δθμιοφργθμα του Κάλβου 
είναι οι «Ωδζσ», που 
αποτελοφνται από 20 
πολφςτροφα ποιιματα. Οι 
περιςςότερεσ Ωδζσ είναι 
αφιερωμζνεσ ςτθν πατρίδα 
ι τιτλοφοροφνται με τίτλουσ 
που εξυμνοφν τθν πατρίδα. 
 

Ρθγζσ: 

https://www.sansimera.gr/biographies/2137 
https://www.in.gr/2019/05/29/plus/features/o-thourios-tou-riga-velestinli/ 

Ολίνα Σαββάτθ 

 

Ολίνα Σαββάτη



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ΣΙ ΕΙΝΑΙ Θ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ; 
(μιλάει ο Περικλισ) 

 

«Σο πολίτευμα που ζχουμε δε γυρεφει 
να πάρει τουσ νόμουσ από τουσ 
ξζνουσ. Πιο πολφ είμαςτε εμείσ το 
παράδειγμα ςε μερικοφσ παρά που 
ξεςθκϊνουμε ό,τι κάνουν οι άλλοι. Σο 
όνομά τθσ, επειδι δε ηοφμε 
ςτθριγμζνοι πάνω ςτουσ λίγουσ παρά 
ςτουσ περιςςότερουσ, είναι θ 
κυριαρχία του διμου, δθμοκρατία.» 
Κουκυδίδθσ, Λςτορία, Β’ 37, 1 
Πθγι: ebooks.edu.gr 

Παναγιϊτθσ Αναςταςίου,  
Γιϊργοσ Κριαράσ 
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Ζιάβρας Άγγελος

 
Βούλγαρης Χρήστος, Γεωργιάδου Κυριακή

 
Σαββάτη Ολίνα

 
Μπαρμπαρή Μαργαρίτα

 
Σαββάτη Ολίνα, Ζιάβρας Άγγελος

 
Μαρκάκης Τάσος, Δημητρόπουλος Δημήτρης

 
Γκίνη Χριστίνα

 
Γεωργιάδου Κυριακή, Σκριβάνου Όλια

 
Βούλγαρης Χρήστος

 
Σταυροπούλου Ιωάννα, Νάτσιου Χρυσαλένια

 
Θανασά Χαρά

 
Σαββάτη Ολίνα

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Έκδοση 
Ζιάβρας Άγγελος

Αρχισυνταξία 
Βούλγαρης Χρήστος, Γεωργιάδου Κυριακή

Διόρθωση 
Σαββάτη Ολίνα

Εξώφυλλο 
Μπαρμπαρή Μαργαρίτα

Ρεπορτάζ-Έρευνα
Σαββάτη Ολίνα, Ζιάβρας Άγγελος

Άρθρο 
Μαρκάκης Τάσος, Δημητρόπουλος Δημήτρης

Ποίημα
Γκίνη Χριστίνα

Παρουσίαση βιβλίου
Γεωργιάδου Κυριακή, Σκριβάνου Όλια

Κριτική ταινίας
Βούλγαρης Χρήστος

Συνέντευξη
Σταυροπούλου Ιωάννα, Νάτσιου Χρυσαλένια

Παιχνίδια
Θανασά Χαρά

Εικόνες
Σαββάτη Ολίνα


