
Παρουσίαση για την 25η

Μαρτίου 1821 (τμήματα Γ4-Α5-
1ο Γυμνάσιο Κορωπίου).

Επέτειος για τα 200 χρόνια από την επανάσταση.



Επέτειος 25ης Μαρτίου
1821-2021 (διαβάζει η μαθήτρια Κωστόγιαννη 

Ευγενία).
Σήμερα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την επανάσταση του

1821.Επέτειος που σηματοδοτεί την πορεία του Ελληνισμού.

Γιορτή διπλή:

1. του ελληνισμού και της χριστιανοσύνης.

2. Γιορτή του Ευαγγελισμού: κατά τον Ευαγγελισμό της Παρθένου
Μαρίας ο Θεός ενσαρκώθηκε σε άνθρωπο για να τον οδηγήσει να
είναι ελεύθερος από την αμαρτία. Κατά τον Ευαγγελισμό της
Ελλάδας οι αγωνιστές ύψωσαν το λάβαρο της Επανάστασης
<<για του Χριστού την πίστη την Αγίαν και της πατρίδας την
Ελευθερίαν>>.



Ακάθιστος ύμνος

• Ο Ακάθιστος Ύμνος, ρωσική εικόνα του 14ου αιώνα. Στο κέντρο 
εικονίζεται η Παναγία, ενώ καθεμιά από τις μικρές περιφερειακές 
εικόνες αφορά τη διήγηση ενός από τους 24 «οίκους» του Ακάθιστου 
Ύμνου (Διπλανή εικόνα).

Χαρακτηριστικά:

1. Εκφραστικά μέσα (π.χ.αντιθέσεις).

2. Θριαμβευτικός τόνος.

3. Κοσμητικά επίθετα.

4. Ομοσυλλαβία,ομοτονία και εν μέρει ομοιοκαταληξία.

5. Αριστούργημα Βυζαντινής μουσικής.

6. Αφυπνίζει τους ανθρώπους και τους δίνει κουράγιο για ηθικό αγώνα.

7. Αναφορά στην Παναγία.

8.



Ο αγώνας του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου για τη 
διατήρηση της σπουδαίας κληρονομιάς (διαβάζει 
η μαθήτρια Μπάλαγιάννη Μαρία).

1. Το απόγευμα της 29ης ΜαΪου του 1453 στις πολεμίστρες της 
Κωνσταντινούπολης παίχτηκε η τελευταία πράξη του δράματος.

2. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος πάλεψε για την τιμή της 
χιλιόχρονης κληρονομιάς του.

3. Ο Σουλτάνος Μωάμεθ εγκαθίδρυσε το μουσουλμανικό σφρίγος 
του στην πόλη των δύο θαλασσών και των δύο ηπείρων.

4. Η νέα τέχνη του πολέμου, το πυροβολικό, συνέτριψε τα 
μεσαιωνικά τείχη της Πόλης. Δε χρειαζόταν καν να ξεχαστεί 
ανοιχτή η Κερκόπορτα. Ο  βυζαντινός δικέφαλος βρισκόταν 
καταγής, ο αγέρωχος σουλτάνος έμπαινε στην Αγία Σοφιά . 



Ιστορικό δημοτικό τραγούδι <<Πάρθεν η 
Ρωμανία>> -1ο μέρος.
Διαβάζει ο μαθητής: Μυλωνά Μαρία

Έναν πουλίν καλόν πουλίν, εβγαίν’ από την Πόλην,

ουδέ ‘ς σ’ αμπέλια κάθεται, ουδέ ‘ς σα περιβόλια.

Επήγεν και εκόνεψεν ‘ς Αγια Σοφιάς τον κάστρον.

Εσείξεν τ’ έναν το φτερόν, ‘ς σο αίμαν βουτεμένον,

εσείξεν τ’ άλλο το φτερόν, χαρτίν έχει γραμμένον.

Ατό κανείς κ’ ενέγνωσεν, ούδ’ ο μητροπολίτες.

‘Έναν παιδίν, καλόν παιδίν, έρχεται κι αναγνώθει.

Σίτ’ αναγνώθει, σίτα κλαίει, σίτα κρούει την καρδίαν :

Ν’ αϊλί εμάς και βάι εμάς

οι Τούρκι την Πόλ’ επαίραν

επαίραν το βασιλοσκάμ’

κι ελάεν η Αφεντία.



<<Πάρθεν η Ρωμανία>> - 2ο μέρος.

Μοιρολογούν τα εκκλησιάς

κλαίγνε τα μοναστήρα

κι ο Αι Γιάννες ο Χρυσόστομον

κλαίει και δερνοκοπάται

Μη κλαις, μη κλαις, Αγιάννε μου

και μη δερνοκοπάσαι

η Ρωμανία ’πέρασεν

η Ρωμανία ’πάρθεν

Η Ρωμανία κι αν ’πέρασεν

ανθεί και φέρει κι άλλο.



Δημοτικό τραγούδι για την Άλωση της 
Κωνσταντινούπολης (διαβάζει η μαθήτρια 
Τσουλφά Φωτεινή).

Η πόλις εάλω

Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γη, σημαίνουν τα επουράνια

σημαίνει κι η Αγιά Σοφιά, το μέγα Μοναστήρι,

Με τετρακόσια σήμαντρα κι εξηνταδυό καμπάνες.

Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και Διάκος.

Ψάλλει ζερβά ο Βασιλιάς, δεξιά ο Πατριάρχης

κι απ’ την πολλή την ψαλμουδιά εσειώνταν οι κολώνες

Να μπούνε στο Χερουβικό και νάβγει ο Βασιλέας,

φωνή του ήρθε εξ ουρανού κι απ’ Αρχαγγέλου στόμα:

Πάψατε το Χερουβικό κι ας χαμηλώσουν τα’ άγια,

παπάδες πάρτε τα ιερά κι εσείς κεριά σβηστείτε,

γιατί είναι θέλημα Θεού η Πόλη να τουρκέψει.

Μον’ στείλτε λόγο στη Φραγκιά να ‘ρθούν τρία καράβια

το ‘να να πάρει το Σταυρό και τα’ άλλο το Βαγγέλιο,

το τρίτο το καλύτερο την άγια τράπεζά μας,

μη μας την πάρουν τα σκυλιά και μας τη μαγαρίσουν.

Η Δέσποινα ταράχτηκε και δάκρυσαν οι εικόνες.

Σώπασε κυρά Δέσποινα και μην πολυδακρύζεις

πάλι με χρόνους με καιρούς, πάλι δικά μας θάναι!...



Καταστάσεις σκλαβιάς:

1. (Χασιώτης Βασίλης)Από το 1453 αρχίζουν για τον ελληνισμό 400 χρόνια μαρτυρικής σκλαβιάς. 
Οι Έλληνες τα 400 αυτά χρόνια της σκλαβιάς πέρασαν φρικτές ταλαιπωρίες και μεγάλες 
θλίψεις .Δεν είχαν δικαίωμα στη ζωή τους, στην περιουσία τους αλλά ούτε και στην οικογένειά 
τους. Όλα ήταν στη διάθεση των Τούρκων.

2. (Χασιώτης Βασίλης)  Γίνονται βίαιοι εξισλαμισμοί και με το παιδομάζωμα ξεριζώνουν τα μικρά 
παιδιά από τις ελληνικές οικογένειες για να τα κάνουν γενίτσαρους, δηλαδή τους χειρότερους 
εχθρούς της ίδιας της πατρίδας.

3. (Σταμάτης Υφαντής)   Πνευματικό σκοτάδι σκεπάζει την Ελλάδα τα χρόνια της σκλαβιάς.

4. (Σταμάτης Υφαντής)Χιλιάδες Έλληνες ποθώντας τη λευτεριά και μη μπορώντας να σκύψουν το 
κεφάλι στον κατακτητή, άφησαν τα σπίτια τους ,πήραν το καριοφίλι κι έτρεξαν στα βουνά 
,εκεί που ο αέρας ήταν αμόλυντος και η γη ελεύθερη.

5. (Σταμάτης Υφαντής)Από εκεί άρχισε η προετοιμασία του αγώνα της λευτεριάς:<<Οι κλέφτες 
είμαστε ελεύθεροι>> λέει στη διήγησή του ο Κολοκοτρώνης,<<αλλά τι ζωή, τι  άνθρωποι 
!Βασανισμένοι, άγριοι στις σπηλιές, στα βουνά στα χιόνια σαν τα θεριά με τα οποία 
συζούσαμε!>>.



<<Ένας αϊτός περήφανος>>

Το δημοτικό κλέφτικο τραγούδι  <<Ένας αϊτός περήφανος>> απαγγέλλει ο μαθητής του Α5:Τσεργογιάννης Θεόδωρος.

Ένας αϊτός περήφανος, ένας αϊτός λεβέντης

από την περηφάνια του κι από τη λεβεντιά του,

δεν πάει τα κατώμερα να καλοξεχειμάσει,

μόν’ μένει απάνω στα βουνά, ψηλά στα κορφοβούνια.

Kι έριξε χιόνια στα βουνά και κρούσταλλα στους κάμπους,

εμάργωσαν τα νύχια του κι επέσαν τα φτερά του.

Kι αγνάντιο βγήκε κι έκατσε, σ’ ένα ψηλό λιθάρι,

και με τον ήλιο μάλωνε και με τν ήλιο λέει:

«Ήλιε, για δε βαρείς κι εδώ σ’ τούτη την αποσκιούρα,

να λιώσουνε τα κρούσταλλα, να λιώσουνε τα χιόνια,

να γίνει μια άνοιξη καλή, να γίνει καλοκαίρι,

να ζεσταθούν τα νύχια μου, μου να γιάνουν τα φτερά μου

να ’ρθούνε τ’ άλλα τα πουλιά και τ’ άλλα μου τ’ αδέρφια».



Το σημαντικό έργο του Ρήγα Βελεστινλή.
Διαβάζει η μαθήτρια του Α5 Τριπερίνας Βαγγέλης.

1. Ο απόηχος της Γαλλικής Επανάστασης στην Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα 
αποτυπώνεται σε όλο το έργο του Ρήγα Βελενστινλή.

2. Επειδή πιστεύει ότι τελικός στόχος του φωτισμού  του γένους είναι η 
απελευθέρωσή του γρήγορα περνά  στην επαναστατική δράση με το 
έργο και τον αγώνα του.

3. Το Σύνταγμα που τυπώνει, η Χάρτα, ο Θούριος, οι επαναστατικές 
προκηρύξεις αναδεικνύουν το Ρήγα σε μια παμβαλκανική πολιτική 
φυσιογνωμία. Στόχος του να εξεγείρει όλους τους υπόδουλους λαούς 
της Βαλκανικής.

4. Το όραμά του σ΄ αυτή τη φάση  δεν έγινε πραγματικότητα, όμως ο 
σπόρος που έσπειρε δεν πήγε χαμένος. Ο επαναστατικός αναβρασμός 
άρχισε να φουντώνει και παράλληλα να ωριμάζει η σκέψη ότι μπορούν 
και οφείλουν οι Έλληνες μόνοι τους να  διεκδικήσουν τη λευτεριά τους.



Θούριος

Απαγγέλει ο μαθητής του Γ4: Λάμπρου Θάνος.

Ως πότε, παλληκάρια, να ζούμεν στα στενά,

μονάχοι, σαν λιοντάρια, στες ράχες, στα βουνά;

Σπηλιές να κατοικούμεν, να βλέπωμεν κλαδιά,

να φεύγωμ’ απ’ τον κόσμον, για την πικρή σκλαβιά;                    Ρήγας Φερραίος.

Να χάνωμεν αδέλφια, Πατρίδα και γονείς,

τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς;

Καλλιό ‘ναι μίας ώρας ελεύθερη ζωή,                                     

παρά σαράντα χρόνοι σκλαβιά και φυλακή!



Φιλική εταιρεία μέρος 1.

Διαβάζει ο μαθητής του Γ4: Λίτσης Άγγελος.
Η  δολοφονία όμως του Ρήγα ανέστειλε προσωρινά 

την προετοιμασία της Επανάστασης. Το δύσκολο
αυτό έργο ανέλαβε να συνεχίσει το 1814 στην 
Οδησσό της Ρωσίας η Φιλική Εταιρεία.

Σ΄ ένα μικρό και σκοτεινό  δωμάτιο στη φιλόξενη 
Οδησσό τρία χέρια απλώθηκαν αργά, τελετουργικά 
κι ακούμπησαν μ’ ευλάβεια το Ευαγγέλιο. Τα 
πρόσωπα μόλις που διακρίνονταν στο ημίφως των 
κεριών. Ήταν ο Νικόλαος Σκουφάς, ο Αθανάσιος 
Τσακάλωφ και ο Εμμανουήλ Ξάνθος.



Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η σημασία της 
μόρφωσης στην αφύπνιση του λαού.
Διαβάζει ο μαθητής του Γ4: Λίτσης Άγγελος.

Η λευτεριά όμως πρέπει να γίνει υπόθεση όλων των Ελλήνων.

Πώς; Με ποιο τρόπο, από ποιους ο <<ραγιάς>> θα αφυπνιστεί; Ο Κοσμάς ο 
Αιτωλός αφιέρωσε τη ζωή του για να δείξει αυτούς τους δρόμους.
Στις διδαχές του τονίζει τη σημασία του σχολείου και των γραμμάτων

<<Καλύτερον, αδερφέ μου, να έχεις ελληνικόν σχολείον εις την χώρα σου ,παρά 
βρύσες και ποτάμια. Διότι οι βρύσες ποτίζουν το σώμα, τα σχολεία όμως ποτίζουν 
την ψυχήν. Και ωσάν μάθεις το παιδί σου γράμματα, τότε λέγεται άνθρωπος>>.

<<Μονάχα με τη μόρφωση η λευτεριά θε να΄ρθει.

Τα σχολειά χτίστε, εκεί μένει ο Θεός της Λευτεριάς>>.
Στα μοναστήρια και στις εκκλησιές θα κρατηθεί ζωντανό ό,τι απέμεινε στον Έλληνα 
τα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς: η ορθόδοξη πίστη και η γλώσσα.



Φιλική εταιρεία μέρος 2.

Διαβάζει η μαθήτρια του Γ4: Κωστόγιαννη Ευγενία.

Η επανάσταση σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη ξεκίνησε από το 
Ιάσιο κι είχε χαρακτήρα αντιπερισπασμού, ώστε στα νότια να εξελιχθεί 
χωρίς την παρουσία τουρκικών στρατευμάτων.

Καθώς πλησιάζει η ώρα του ξεσηκωμού, οι μυήσεις πληθαίνουν κι 
ένας πυρετός μυστικής προετοιμασίας επικρατεί παντού.



<<Του πολέμου του ’21>>.

Διαβάζει η μαθήτρια του Α5: Τσιακάλου Κατερίνα.

Στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας στις 25 Μαρτίου 1821 ο Επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός 
υψώνει το λάβαρο της Επανάστασης και όλοι οι Έλληνες ορκίζονται <<Ελευθερία ή Θάνατος>>.Οι 
στίχοι του δημοτικού τραγουδιού <<Του πολέμου του 1821>> δίνουν την εικόνα του 
ξεσηκωμού>>.

Το ποίημα απαγγέλλει η μαθήτρια του Α5: Χασιώτης Βασίλης.

Κρυφά το λένε τα πουλιά, κρυφά το λεν τ’ αηδόνια,
κρυφά το λέει ο γούμενος από την Άγια Λαύρα:

«Παιδιά, για μεταλάβετε, ξεμολογηθήτε·
δεν είν’ ο περσινός καιρός κι ο φετεινός χειμώνας.
Μας ήρθε γ-η άνοιξη πικρή, το καλοκαίρι μαύρο,

γιατί σηκώθη πόλεμος και πολεμάν τους Τούρκους.
Να διώξουμ’ όλη την Τουρκιά ή να χαθούμε ούλοι»



Να 'τανε το’21 – Γιώργος Νταλάρας.



Επιτυχίες του πολέμου:
Διαβάζει ο μαθητής του Α5 Υφαντής Αριστείδης.

• Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ,οαρχιστράτηγος με τη βροντερή φωνή και την  ανδρεία δίνει 
θάρρος στους συμπολεμιστές και σκορπά το φόβο και τον τρόμο στον εχθρό.

• Ο Μοριάς, η Ρούμελη και τα νησιά του Αιγαίου φλέγονται από τις πρώτες επιτυχίες. Οι Έλληνες 
καταλαβαίνουν πως οι Τούρκοι δεν είναι αήτττητοι.

• Στη γέφυρα της Αλαμάνας ο Αθανάσιος Διάκος με 48 παλικάρια αντιμετωπίζει 8000 Τούρκους. 
Αγωνίζεται σαν αγριεμένο λιοντάρι και πληγωμένος πέφτει στα χέρια των Τούρκων. Ο Διάκος 
περήφανα απαντά στην πρόταση του Ομέρ Βρυώνη να αλλαξοπιστήσει.

<<Πάτε κι εσείς και η πίστη σας ,μουρτάτες να χαθείτε. Εγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός θε να

πεθάνω>>.

• Στο Χάνι της Γραβιάς ο Οδυσσέας Ανδρούτσος με 110 παλικάρια αντιμετωπίζει 9000 Τούρκους.

• Στη θάλασσα ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί τον τουρκικό στόλο κι εκδικείται την 
καταστροφή της Χίου.

• Ακολουθεί το τραγούδι <<Για εμάς παιχνίδι ο πόλεμος>>.



Για μας παιχνίδι ο πόλεμος :

Για μας παιχνίδι ο πόλεμος και το ντουφέκι γλέντι .

Τα βόλια που σφυρίζουνε δε σκιάζουν το λεβέντη .

Κι είναι χαρά , πατρίδα μου , για σε να πολεμήσω

Και τη ζωή που μου ‘δωσες να σου τη δώσω πίσω .

Ενας στρατός με μια καρδιά , σε μια φωνή θ’ ακούμε :

« Ελεύθεροι πεθαίνουμε και δούλοι εμείς δε ζούμε !»



Ας θυμηθούμε τον ρόλο των γυναικών στην ελληνική επανάσταση.

Διαβάζει η μαθήτρια του Α5:Τσουλφά Φωτεινή.

• Έδειξαν πατριωτισμό που εμπνέει ακόμη και σήμερα.

• Ξεπέρασαν τις φυλετικές ανισότητες στα πεδία των μαχών.

• Απέκτησαν διακρίσεις.

• Πολέμησαν αξιόμαχα.

• Έδωσαν τις περιουσίες τους για την εξασφάλιση πολεμοφοδίων (π.χ 
Μπουμπουλίνα και Μαντώ Μαυρογένους).



Η προσφορά συγκεκριμένων γυναικών:

1. Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα με δικό της σώμα στρατιωτών 
διακρίθηκε στην πολιορκία των οχυρών του Ναυπλίου και της 
Τριπολιτσάς.Η 

2. Μαντώ Μαυρογένους στην Ρούμελη, εμψυχώνοντας τους μαχητές 
πολέμησε παλικαρίσια  στην πρώτη γραμμή. 

3. Αλλά και τόσες άλλες όπως η Ελισάβετ Υψηλάντη, η Ασήμω 
Γκούρενα, η Σεβαστή Ξάνθου, η Μαριγώ Ζουραφοπούλα, η Δόμνα 
Βιζβίζη, η Αλεφαντώ η Μεσολογγίτισσα, η Ελένη Βάσσου- <<Η 
Ωραία Ελένη >> της  Ελληνικής Επανάστασης-, η Δέσπω Φώτου 
Τζαβέλλα ,γυναίκες στις οποίες μια μόνο λέξη ταιριάζει 
<<ΑΘΑΝΑΤΕΣ>>.



Της Δέσπως.

Το δημοτικό τραγούδι της Δέσπως απαγγέλλει η μαθήτρια:Τσεβά Άρτεμις.

Της Δέσπως

5 Αχός βαρύς ακούεται, πολλά τουφέκια πέφτουν.
Μήνα σε γάμο ρίχνονται, μήνα σε χαροκόπι;
Ουδέ σε γάμο ρίχνονται, ουδέ σε χαροκόπι,

η Δέσπω κάνει πόλεμο με νύφες και μ’ αγγόνια.
Αρβανιτιά την πλάκωσε στου Δημουλά τον πύργο.

10 «Γιώργαινα, ρίξε τ’ άρματα, δεν είν’ εδώ το Σούλι.
Εδώ είσαι σκλάβα του πασά, σκλάβα των Αρβανίτων.

- Το Σούλι κι αν προσκύνησε, κι αν τούρκεψεν η Κιάφα,
η Δέσπω αφέντες Λιάπηδες δεν έκανε, δεν κάνει»,
Δαυλί στο χέρι νάρπαξε, κόρες και νύφες κράζει:

«Σκλάβες Τούρκων μη ζήσομε, παιδιά μ’, μαζί μου ελάτε».
Και τα φυσέκια ανάψανε κι όλοι φωτιά γενήκαν.



Σημαντικά γεγονότα:
Διαβάζει ο μαθητής του Γ4: Πάνος Νικόλαος.

• Στα Δερβενάκια οι Έλληνες με ηγέτη το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη διαλύουν τη στρατιά του Δράμαλη. 

• Ο Μάρκος Μπότσαρης σώζει το Μεσοολόγγι στην πρώτη πολιορκία. 

• Οι Τούρκοι δεν μπορούν μόνοι τους να πνίξουν την Ελληνική επανάσταση και ζητούν τη βοήθεια των 
Αιγυπτίων. 

• Ο αιγυπτιακός στόλος την άνοιξη του   1824 καταστρέφει την Κάσο ενώ ο τουρκικός στόλος καταστρέφει τα 
Ψαρά.

•

• Η ελληνική απάντηση δόθηκε στη ναυμαχία του Γέροντα στην οποία ο Ανδρέας Μιαούλης κατάφερε 
ισχυρό χτύπημα στον τουρκοαιγυπτιακό στόλο.

• Ο Αιγύπτιος Ιμπραήμ πασάς αποβιβάζεται στην Πελοπόννησο και σκορπίζει το θάνατο. Ο Παπαφλέσσας 
προσπαθώντας να τον σταματήσει ,θυσιάζεται στο Μανιάκι. 

• Στις 10 Απριλίου 1826 <<οι ελεύθεροι πολιορκημένοι >> Μεσολογγίτες αποφασίζουν έξοδο από το 
Μεσολόγγι. Από τους 3000 σώζονται μόνο οι 1300.Το Μεσολόγγι πέφτει στα χέρια των Τούρκων.

• Παρακάτω οι εικόνες των Κολοκοτρώνη και Ιμπραήμ Πασά:



Ελεύθεροι πολιορκημένοι.
Αποσπάσματα από το ποίημα Ελεύθεροι Πολιορκημένοι του Διονυσίου Σολωμού απαγγέλουν οι μαθητές

ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ Β’ –Σταμάτης Υφαντής (ανάγνωση).

1
Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει·

Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, κι η μάνα το ζηλεύει.
Τα μάτια η πείνα εμαύρισε· στα μάτια η μάνα μνέει·1

Στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει:
«Έρμο τουφέκι σκοτεινό, τι σ’ έχω γω στο χέρι;

Οπού συ μου ‘γινες βαρύ κι ο Αγαρηνός το ξέρει».

Το  Μεσολόγγι έπεσε την άνοιξη .Ο ποιητής παρασταίνει τη Φύση ,στη στιγμή που είναι ωραιότερη, ως  μία δύναμη, η οποία ,με όλα τ’ άλλα υλικά και ηθικά 
ενάντια, προσπαθεί να δειλιάσει τους πολιορκημένους, και ο ποιητής καταθέτει τους στοχασμούς του (διαβάζει ο μαθητής Χατζία Κέβιν του Α5):

Ο Απρίλης με τον Έρωτα χορεύουν και γελούνε,
Κι όσ’ άνθια βγαίνουν και καρποί τόσ’ άρματα σε κλειούνε.

Λευκό βουνάκι πρόβατα κινούμενο βελάζει,
Και μες στη θάλασσα βαθιά ξαναπετιέται πάλι,
Κι ολόλευκο εσύσμιξε με τ’ ουρανού τα κάλλη.

Και μες στης λίμνης τα νερά, όπ’ έφθασε μ’ ασπούδα,
Έπαιξε με τον ίσκιο της γαλάζια πεταλούδα,

Που ευώδιασε τον ύπνο της μέσα στον άγριο κρίνο·
Το σκουληκάκι βρίσκεται σ’ ώρα γλυκιά κι εκείνο.

Μάγεμα η φύσις κι όνειρο στην ομορφιά και χάρη,

Η μαύρη πέτρα ολόχρυση και το ξερό χορτάρι·
Με χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες κραίνει·

Όποιος πεθάνει σήμερα χίλιες φορές πεθαίνει.



Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Διαβάζει ο μαθητής του Α5: Τσεργογιάννης Θεόδωρος.

Η επανάσταση κινδύνευε άμεσα να καμφθεί. Τη δύσκολη εκείνη στιγμή διορίζεται αρχιστράτηγος ο Γεώργιος 
Καραϊσκάκης. Στη μάχη όμως γύρω από την Ακρόπολη σκοτώνεται και ο θάνατός του αποτελεί πλήγμα για τους Έλληνες. 
Η Ακρόπολη παραδίδεται στον Κιουταχή και όλα δείχνουν πως η επανάσταση θα σβήσει.

Το ποίημα για τον Καραϊσκάκη του Κωστή Παλαμά απαγγέλλει ο μαθητής:

Πόλεμος θἄρχιζε. Στὰ ξάγναντα, μπροστά μου,
κορφή, γκρεμός• τὸ βουνὸ μαῦρο. Ξαφνικὰ
τὸ βουνὸ ἀστράφτει μέσ’ στὴν ὑπνοφαντασιά μου
σὰν ἀπὸ φάσγανα γυμνὰ γιὰ φονικά.
Ὅσο κι ἂν ἐγερν’ ἐμὲ δείλια πρὸς τὰ χάμου,
μὲ μάτια πρόσμενα ὑψωμένα ἐκστατικὰ
τὰ πρῶτα βόλια νὰ σφυρίξουνε στ’ αὐτιά μου
κ’ ἔνιωθα κάτι σὰ φτερὸ στὰ σωθικά.
Καὶ να! ἀπὸ τοῦ βουνοῦ τὴν κορωμένη ράχη
δὲ χύμησε μουγγρίζοντας ἡ ἀντάρα ἡ μάχη.
Τὸ βουνὸ χρυσὴ σκάλα, κλέφτες καὶ κουρσάροι
τὴν κατεβαίνανε, καὶ σ’ ὅλους μέσα ποιος;
Ἕνας ξεχώριζε, τοῦ Γένους τὸ καμάρι,
τῆς Καλογριᾶς ὁ Γιός!



Εικόνες:

Φιλική Εταιρεία.                                             Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου.



Σημαντικός ρόλος των Φιλελλήνων…

Διαβάζει η μαθήτρια του Γ4: Κωστόγιαννη Ευγενία.

1. Ο όρος Φιλέλληνας (Αρχαία Ελληνική: "Φιλέλλην", σύνθετη φίλος + 
Έλλην), αποτελεί χαρακτηρισμό εκείνων που τρέφουν ιδιαίτερη αγάπη 
προς τους Έλληνες και κάθε τι ελληνικό που την εκδηλώνει όμως δια 
λόγου ή έργου. Στη νεοελληνική καθιερώθηκε να λέγεται για ξένους 
υπηκόους που εκδήλωσαν φίλια αισθήματα προς την Ελλάδα, κυρίως 
κατά τον Αγώνα της ανεξαρτησίας του 1821.

2. Ως ιδεολογικό και πολιτικό κίνημα και ως λογοτεχνικό ρεύμα, αυτή η 
αγάπη των ξένων αλλά και η δηλούμενη εύνοια και ενδιαφέρον υπέρ 
των ελληνικών θέσεων, ιδιαίτερα κατά την περίοδο πριν και κατά την 
Ελληνική Επανάσταση του 1821 με ηθική και υλική συμπαράσταση, 
καθιερώθηκε να λέγεται Φιλελληνισμός.



Σημαντικοί φιλέλληνες:

Διαβάζει η μαθήτρια του Γ4: Μπαλαγιάννη Μαρία.

1. Κάρολος Νόρμαν, Γερμανός αξιωματικός που πήρε μέρος στη Μάχη του Πέτα 
(1822), όπου πληγώθηκε και πέθανε στο Μεσολόγγι το Νοέμβριο του 1822.

2. Λόρδος Βύρωνας, Άγγλος ποιητής που συμμετείχε στην πολιορκία του 
Μεσολογγίου και πέθανε κατά τη διάρκειά της.

3. Σαμουήλ Γκρίντλευ Χάου, Αμερικανός γιατρός

4. Τζωρτζ Κάνινγκ, υπουργός εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας που στήριξε την 
ελληνική επανάσταση.

5. Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ, Ελβετός τυπογράφος που έδρασε στο Μεσολόγγι.

6. Μπρούνο, Ιταλός που ήρθε μαζί με το Βύρωνα στην Ελλάδα και πέθανε στο 
Ναύπλιο το 1827.



Εικόνες Φιλελληνισμού…
(το μνημείο των Φιλελλήνων βρίσκεται στο 
Ναύπλιο).



Τέλος επανάστασης και μετέπειτα πορεία της Ελλάδος:

Διαβάζει ο μαθητής του Γ4: Λάμπρου Θάνος.

• Την κρίσιμη αυτή στιγμή επεμβαίνουν οι Ευρωπαϊκές δυνάμεις .Παρακινημένες από τους δικούς τους 
λόγους αποφασίζουν την ειρήνευση και τη δημιουργία ελληνικού κράτους. Με την Ιουλιανή Σύμβαση 
του 1827 η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως αυτόνομο κράτος. Η άρνηση των Τούρκων οδηγεί στην Ναυμαχία 
του Ναυαρίνο ανάμεσα στο στόλο των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων και τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο. Μετά 
από φοβερή ναυμαχία τεσσάρων ωρών η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της.

• Ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας θέλει να κάνει την χώρα οργανωμένο 
κράτος με ασφάλεια, παιδεία, οικονομία, δικαιοσύνη. Οι Έλληνες καλλιεργούν την ελεύθερη ελληνική γη 
και ανανεώνουν τον πολιτισμό με έργα ειρηνικά, προσηλωμένοι στα ιδανικά της ελευθερίας και της 
πατρίδας, ζώντας ειρηνικά με τους άλλους λαούς.

• 200 χρόνια μετά την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  οι ήρωες του ΄21 ας αποτελέσουν για όλη την 
ανθρωπότητα ιστορικός φάρος που θα φωτίζει τους λαούς και θα τους καθοδηγεί σε δρόμους με ύψιστα 
ιδανικά. Ας αποτελέσουν ελπιδιφόρο μήνυμα για τη σωτηρία και την απελευθέρωση από κάθε είδους 
δυνάστη που μαστίζει την ανθρωπότητα.

• Κι ας προσέξουμε και τα λόγια του στρατηγού Μακρυγιάννη<<Έχομεν αγώνες πατρικούς, έχομεν θυσίες. 
Αυτούς τους αγώνες ας έχουμε στο νου μας και να μπαίνουμε σε φιλοτιμία και να εργαζόμαστε για το 
καλό της πατρίδας>>.



Ένα σύντομο μήνυμα για την επέτειο…

Διαβάζει ο μαθητής του Γ4: Πάνος Νικόλαος.

Η επέτειος της 25ης Μαρτίου βρίσκει φέτος την Ελλάδα αντιμέτωπη με μια 
κατάσταση πρωτόγνωρη και πρωτοφανή για όλους. Όμως,σε τέτοιες αντίξοες 
συνθήκες είναι χρέος όλων μας να μεριμνούμε,για να συνεχίσουν να τηρούνται 
τα έθιμά μας και να μην χαθεί αυτός ο πλούσιος ελληνικός πολιτισμός,του 
οποίου αποτελούμε συνέχεια. Ας γιορτάσουμε λοιπόν τα 200 χρόνια από την 
επανάσταση, με κάθε ευλάβεια, σεβασμό και μεγαλοπρέπεια, δίχως να 
επιτρέψουμε στα εμπόδια που προκύπτουν να απομακρυνθούμε από το βασικό 
μας στήριγμα,τον ελληνικό πολιτισμό. Αξιοσημείωτη είναι η αφιέρωση έστω και 
λίγου χρόνου στη μνήμη αυτών των ανθρώπων που αγωνίστηκαν υπέρ πίστεως 
και πατρίδος και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση μέχρι σήμερα σε όσους 
ζουν υπό τον ζυγό κάθε δυνάστη.Εν κατακλείδι, οι σημερινοί ήρωες είναι όσοι 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ενός πολέμου με αόρατο εχθρό,στα πρόσωπα 
των οποίων διακρίνεται η αγάπη,η ταπεινότητα στον ηθικό τους αγώνα και η 
προσμονή για την πολυπόθητη νίκη,σε συσχέτιση με τους δοξασμένος 
ιστορικούς μας αγωνιστές.



Εθνικός ύμνος.
Το χρονικό μας κλείνει με τον εθνικό 
ύμνο:

Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψι

τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,

Σε γνωρίζω από την κόψη

Του σπαθιού την τρομερή,

Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψι,

ποὺ μὲ βία μετράει τὴν γῆ.

Ἀπ’ τὰ κόκκαλα βγαλμένη

τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,

καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,

χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά!


