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Το Σχολείο της Αγίας Σοφίας περιλαμβάνει τάξεις Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, GCSE και
A Level και λειτουργεί κάθε Σάββατο από 9:30 π.μ. έως 1:15 μ.μ. Διδάσκονται: ελληνική γλώσσα,
θρησκευτικά, ελληνική ιστορία, γεωγραφία, μουσική και ελληνικοί χοροί.
Διεύθυνση:
Pimlico Academy
36 Lupus Street, Pimlico
London, SW1V 3AT

Τηλέφωνα:
07500 654 610

Ταχ. Δ/νση:
Greek Cathedral
Moscow Road
London
W2 4LQ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Στόχος του σχολείου είναι να παρέχει εβδομαδιαία εκπαίδευση γύρω από την ελληνική
γλώσσα, τον πολιτισμό, την ορθοδοξία και την ιστορία, με απώτερο σκοπό την απόκτηση A Level στα
Νέα Eλληνικά. Το σχολείο είναι ανοιχτό σε όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως καταγωγής, όμως η διδακτέα
ύλη είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες ελληνόπουλων δεύτερης ή τρίτης γενιάς ή παιδιών των
οποίων ένας μόνο από τους δύο γονείς είναι Έλληνας.
ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ: C. M. Lemos Foundation, Anonymous (2)
ΔΩΡΗΤΕΣ: The Lyras Family Charitable Trust, Anonymous (2)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Κ. Καρούση
Αντιπρόεδρος: Μ. Σπύρου
Ταμίας: Δρ. Ι. Μαργαρώνης
Επίτιμη Γραμματέας:
Σ. Πολέμη
Ταμίας/Διοικητική Υποστήριξη:
Νένα Homans
ΜΕΛΗ
Πανοσ/τος Αρχιμ. Θ. Μπακάλης
Β. Γουλανδρής
Μ. Λημνιού
Μ. Νικολοπούλου
Ν. Παλαιοκρασσάς
Π. Πουλμέντης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διευθύντρια:
Δρ. Ο. Φακατσέλη
Υποδιευθύντρια και Υπεύθυνη
Δημοτικού:
Δρ. Α. Γκοράτσα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Θ. Χατζηδάβαρης
ΒΟΗΘΟΙ:
Κατερίνα Αργυράκη
Αγαθή Ντάκου
Κατερίνα Πάλλη
Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου
Κυριακή Τουρατζίδου
Νίκη Μαρκέλλα Τσικούρια
Αντιγόνη Χωρότζογλου

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ
Μαρία Αποστολάκη
Αθηνά Βλουτή
Δημήτρης Βογιατζής
Λίλια Γιώτα
Ειρήνη Καμπίτση
Φανή Καραγιάννη
Τζέλλα Καράλη
Δέσποινα Κεφαλίδου
Ελένη Κυριακοπούλου
Χριστίνα Κωστοπούλου
Ηλίας Λάντζας
Μυρτώ Μπαρδάνη
Ιωάννα Μπίλη
Ευδοξία Σακελλαρίδου
Φρόσω Σταφύλη
Κέλλυ Τζωρτζοπούλου
Κωνσταντίνα Χανή
Θωμάς Χατζηδάβαρης
Αγγελική Ζερβού

Συντακτική ομάδα περιοδικού: Διδακτικό προσωπικό και μαθητές του Σχολείου Αγίας Σοφίας | Γενική
επιμέλεια: Δρ. Όλγα Φακατσέλη | Φιλολογική επιμέλεια: Κέλλυ Τζωρτζοπούλου | Δημιουργική σύνθεση
περιεχομένων & εξώφυλλο: Δήμητρα Τσιλιγκίρη | Εκτύπωση: St Pauls Press | Ευγενική χορηγία του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
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Χαιρετισμός του Πανοσ/του Αρχιμ. κ. Θεωνά Μπακάλη, Ιερατικώς
Προϊσταμένου της Αγίας Σοφίας Λονδίνου
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Σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στις ελληνικές παροικίες του εξωτερικού, γιορτάζουμε φέτος 200
χρόνια από την εξέγερση, που οδήγησε στην ίδρυση ενός ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους πάνω από 10
χρόνια μετά. Όμως, τι νόημα έχει αυτή η επέτειος για παιδιά - και ενήλικες - για τους οποίους ελευθερία
απλώς σημαίνει να μπορείς επιτέλους να δεις τους φίλους σου, εν καιρώ πανδημίας; Πώς μπορούμε να
ταυτιστούμε εμείς όλοι οι προνομιούχοι του σήμερα με τους αγωνιστές του χθες, όταν ζούμε σε ένα κράτος,
όπου η θρησκεία και η εθνικότητά μας δεν μας θέτουν σε κίνδυνο, σε αντίθεση με πολλά άλλα μέρη του
κόσμου ακόμη και στη δική μας εποχή;
Μπορεί η επανάσταση του «‘21» να μας διδάξει κάτι; Πιστεύω πως ναι. Ο αγώνας είχε επιτυχίες
αλλά και εμπόδια, δόξες, αλλά και λάθη, και το καθένα απ’ αυτά γίνεται δάσκαλός μας. Μαθαίνουμε ότι
πρέπει να έχουμε όραμα και υψηλά ιδανικά και να μη μας τρομάζει ο σκληρός αγώνας, που ίσως απαιτήσει
η διεκπεραίωσή τους. Βλέπουμε ότι ενωμένοι, και με τη στήριξη των φίλων μας, καταφέρνουμε πολλά, ότι η
συλλογικότητα δημιουργεί, ενώ ο εγωισμός γκρεμίζει. Αναπολώντας τα γεγονότα του 1821 μας έρχονται στο
νου λέξεις όπως ηρωισμός, πατριωτισμός, περηφάνεια, θυσία, μόχθος, όλες έννοιες που έχουν θέση και στη
σύγχρονη ζωή.
Με αυτές τις λίγες σκέψεις για την Επανάσταση του 1821, θα ήθελα εκ μέρους όλης της Σχολικής
Επιτροπής να ευχηθώ καλό καλοκαίρι και καλή ξεκούραση στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς του
Σχολείου της Αγίας Σοφίας. Καλή αντάμωση τον Σεπτέμβριο, αναζωογονημένοι και έτοιμοι να συνεχίσουμε
το έργο μας: την καλλιέργεια της αίσθησης της ελληνικής ταυτότητας στην επόμενη γενιά.
Καλλιόπη Καρούση
Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής

Το νέο τεύχος του περιοδικού μας
Καλώς ήλθατε στο φετινό τεύχος του περιοδικού της Αγίας Σοφίας. Φέτος, το περιοδικό μας είναι
αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Είναι η δική μας προσπάθεια να αποτίσουμε φόρο
τιμής σε όλους εκείνους που με απαράμιλλη τόλμη ξεκίνησαν έναν μεγαλειώδη επαναστατικό αγώνα, που
οδήγησε τελικά στη δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Το δικό μας ταπεινό ευχαριστώ σε όλους
όσοι θυσιάστηκαν για την ελευθερία και την ανεξαρτησία μας, για τη διατήρηση της γλώσσας, της ιστορίας και
του πολιτισμού μας. Σε όποια σελίδα και να ανατρέξει ο αναγνώστης θα διαπιστώσει την περηφάνεια και τον
ενθουσιασμό που κατακλύζει το φετινό τεύχος του περιοδικού μας, αλλά και τη διάχυτη αγάπη των παιδιών
για την Ελλάδα. Και είμαι βέβαιη ότι όπως κι εγώ έτσι κι εσείς θα συγκινηθείτε διαβάζοντας τι σημαίνει
ελευθερία για τα παιδάκια του νηπιαγωγείου μας, αλλά και τι επίδραση έχει ο αγώνας της ανεξαρτησίας στη
σκέψη των μεγαλύτερων μαθητών μας.
Η φετινή χρονιά δεν ήταν μια εύκολη χρονιά για το σχολείο μας. Από τη μια είχαμε να αντιμετωπίσουμε
τις δυσκολίες της πανδημίας με τους περιορισμούς που επέβαλε, τους μήνες όπου το σχολείο μας
λειτούργησε διαδικτυακά και τις εξετάσεις που δεν έγιναν κι από την άλλη το σχολείο μας βρέθηκε χωρίς
στέγη. Όμως τα καταφέραμε! Την πανδημία την αντιμετωπίσαμε συντεταγμένα, τα διαδικτυακά μας μαθήματα
πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία και οι μαθητές του GCSE και του A Level μετά από ιδιαίτερα σκληρή δουλειά
και συνεχείς αξιολογήσεις περιμένουν τα αποτελέσματά τους. Την ίδια στιγμή ένα νέο φιλόξενο σχολείο μάς
ανοίγει τις πόρτες του τον Σεπτέμβριο και μια νέα εποχή ανοίγεται μπροστά μας.
Κλείνοντας αυτή την τόσο ιδιαίτερη χρονιά θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το διδακτικό προσωπικό
του σχολείου μας, που είναι πάντα δίπλα στους μαθητές τους και στο σχολείο που υπηρετούν, την ακούραστη
Υποδιευθύντριά μας Δρ Αϊλίνα Γκοράτσα για την τεράστια συμβολή της στην καθημερινότητα του σχολείου
μας, τον Υπεύθυνο Εξετάσεων κο Θωμά Χατζηδάβαρη για τις ατελείωτες συναντήσεις μας, για την ομαλή
διευθέτηση των φετινών αξιολογήσεων και τη δημιουργία ατομικών φακέλων των εξεταζόμενων μαθητών,
τη γραμματέα του σχολείου μας κα Νένα Homans και τη Σχολική μας Επιτροπή, που είναι πάντα αρωγός στο
έργο μας. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλεται στον Σύλλογο Γονέων, που παρά τα μηδαμινά έσοδα της
φετινής χρονιάς κάλυψε τη μεγάλη δαπάνη των διδακτικών βιβλίων στην αρχή της σχολικής χρονιάς και
τον σχεδιασμό του φετινού περιοδικού, στις εκπαιδευτικές αποστολές Ελλάδας και Κύπρου, αλλά κυρίως
σε όλους εσάς, τους γονείς του σχολείου μας, που στηρίζετε κάθε μας προσπάθεια και μας ενθαρρύνετε
συνεχώς.
Εύχομαι σε όλους ένα χαρούμενο, ασφαλές και ξένοιαστο καλοκαίρι. Το σχολείο μας θα καλωσορίσει
και πάλι μικρούς και μεγάλους μαθητές το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου στις 9:30 το πρωί.
Η διευθύντρια
Δρ. Όλγα Φακατσέλη
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Σύλλογος Γονέων & Διδασκόντων
Ο Σύλλογος Γονέων και Διδασκόντων της Αγίας Σοφίας ιδρύθηκε το 2011, με σκοπό να υποστηρίξει
οικονομικά και πολιτιστικά το σχολείο, μέσω μιας σειράς εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, που απευθύνονται
τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά. Όλοι οι γονείς γίνονται αυτόματα μέλη του Συλλόγου, όταν τα παιδιά τους
εγγραφούν στο σχολείο. Η ένταξη των γονέων στον Σύλλογο είναι ένας εξαιρετικός τρόπος συμμετοχής στο
σχολείο.
Από την ίδρυσή του, ο Σύλλογος Γονέων της Αγίας Σοφίας βοήθησε το σχολείο αγοράζοντας εξοπλισμό
και βιβλία και βοηθώντας με διάφορους τρόπους, οικοδομώντας μια σχολική κοινότητα και παρέχοντας
κοινωνικές εκδηλώσεις στα παιδιά.
Το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, ήταν διαφορετικό από τα προηγούμενα. Από τη μια η πανδημία του
κορωνοϊού και από την άλλη το γεγονός ότι το σχολείο αναγκάστηκε να φιλοξενηθεί σε εγκαταστάσεις που
δεν επέτρεπαν τη διεξαγωγή εκδηλώσεων, δεν έδωσαν την ευκαιρία στον Σύλλογο να πραγματοποιήσει τις
συνήθεις εκδηλώσεις, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για βοήθεια του σχολείου. Έλειψαν από όλους
μας, μαθητές, γονείς και δασκάλους η πώληση γλυκών, παραδοσιακών γουριών, μαρτιάτικων βραχιολιών,
πασχαλινών λαμπάδων κι ιδιαίτερα το χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο τοίχου με τα σχέδια των παιδιών.
Μπορέσαμε όμως να είμαστε και φέτος παρόντες. Καταφέραμε να βοηθήσουμε οικονομικά το σχολείο
σε κάποιες από τις ανάγκες του, με τα έσοδα που είχαν συγκεντρωθεί από τις εκδηλώσεις της περσινής
χρονιάς. Αναλάβαμε το μεγάλο έξοδο της εκτύπωσης των σχολικών βιβλίων στην αρχή της σχολικής χρονιάς,
μία δύσκολη στιγμή που το σχολείο βρισκόταν σε πραγματικά μεγάλη ανάγκη. Επίσης, για δεύτερη χρονιά
πληρώσαμε τα έξοδα για τον σχεδιασμό του περιοδικού του σχολείου.
Τα Μέλη του Συλλόγου και εγώ προσωπικά ελπίζουμε ότι κατά την καινούρια σχολική χρονιά, με
τη βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την πανδημία και με τη μεταφορά του σχολείου στις καινούριες
εγκαταστάσεις, θα μας δοθεί η ευκαιρία και πάλι να είμαστε πρακτικά παρόντες στη σχολική κοινότητα.
Ευελπιστούμε ότι η άριστη συνεργασία μεταξύ της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συλλόγου και της Διεύθυνσης
θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, προς όφελος των παιδιών μας και του
σχολείου.
Σας ευχόμαστε ένα υπέροχο, πιο ελεύθερο καλοκαίρι. Να είστε όλοι υγιείς και χαρούμενοι.
								
Δρ. Μαρία Καλλή
									
Πρόεδρος
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Νηπιαγωγείο Α’ & Β’
Tμήμα Α’
Διδ.: Μαρία Αποστολάκη
Βοηθός: Κατερίνα Αργυράκη
Tμήμα Β’
Διδ.: Τζέλλα Καράλη
Βοηθός: Κυριακή Τουρατζίδου
Οι τάξεις των Νηπιαγωγείων Α’ και Β’ κατασκευάσαμε
δύο μορφές, μία της Ελλάδας και μία της Ελευθερίας,
τις οποίες συνοδεύσαμε με ατομικές κατασκευές από
τσολιαδάκια. Η ιδέα πίσω από αυτό ήταν να αναφερθούμε
στην απελευθέρωση της Ελλάδας, αλλά και στους επαναστατημένους Έλληνες που φορούσαν τη φορεσιά των
ευζώνων.
Για τη δημιουργία της Ελλάδας είδαμε εικόνες και βίντεο
από φυσικά τοπία, αρχαιολογικούς χώρους, σύγχρονες
πόλεις, παραδοσιακές στολές και χορούς, και αποκτήσαμε μια εικόνα για την Ελλάδα του τότε και του σήμερα. Στη συνέχεια
φτιάξαμε την κατασκευή της κυρίας Ελλάδας, της οποίας το φόρεμα δημιουργήθηκε με σημαίες που ζωγράφισαν τα
παιδιά. Για την κατασκευή της Ελευθερίας, καθίσαμε αναπαυτικά και σκεφτήκαμε τι σημαίνει ελευθερία για εμάς. Αφού
μοιραστήκαμε τις σκέψεις μας, αποτυπώσαμε σε ένα μικρό κομμάτι χαρτί την κυρία Eλευθερία, όπως τη φανταζόμαστε.
Έπειτα, δημιουργήσαμε το περίγραμμα μίας ανθρώπινης μορφής, η οποία αναπαριστούσε την Ελευθερία. Σε αυτήν
κολλήσαμε τα ατομικά μας σχέδια. Αργότερα, πήραμε από ένα χαρτομάντιλο (κάποιες/κάποιοι το μετατρέψαμε σε πουλί ή
πεταλούδα) και κινηθήκαμε στον χώρο, όπως φανταζόμαστε να κινείται η Ελευθερία. Κάποιες/κάποιοι από εμάς επιλέξαμε
να κολλήσουμε το χαρτομάντιλό μας επάνω στη μορφή της Ελευθερίας. Με σκοπό να ντύσουμε και να διακοσμήσουμε τη
μορφή της Ελευθερίας, χρησιμοποιήσαμε δαχτυλομπογιές και τη χρωματίσαμε στα σημεία που επιλέξαμε. Στη συνέχεια,
κατασκευάσαμε μορφές από τσολιαδάκια και αναφερθήκαμε στην ελληνική παραδοσιακή φορεσιά. Τέλος, οι δύο μορφές,
της Ελλάδας και της Ελευθερίας, συναντήθηκαν μεταξύ τους και όλοι μαζί συζητήσαμε για τη σημασία της ελευθερίας και την
απελευθέρωση της Ελλάδας μετά την επανάσταση του 1821.
Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, καθώς και από τις δημιουργίες μας.

Το Νηπιαγωγείο Α’ συζητάει για την ελευθερία
και ενώνει τις δύο μορφές
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Νηπιαγωγείο Α’ & Β’

Η Αναστασία, η Γεωργία, ο Νικόλας και η Ηλιάννα
με τα τσολιαδάκια τους!

Η Αναστασία και η Ηλιάννα κατασκευάζουν τα
τσολιαδάκια τους

Ο Γκάμπριελ, ο Νικόλας και η Βασιάννα με τα
τσολιαδάκια τους

Ο Λίο, η Χάιντι και η Αλεξάνδρα με τα τσολιαδάκια
τους

Ο Νικόλας τοποθετεί τη σημαία του στο φόρεμα
της Ελλάδας
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Νηπιαγωγείο Α’ & Β’

Η Αλεξάνδρα ζωγραφίζει την ελληνική
σημαία για το φόρεμα της Ελλάδας

Η Γεωργία κατασκευάζει το τσολιαδάκι
της

Ο Έκτορας ζωγραφίζει τις ελληνικές
σημαίες για το φόρεμα της Ελλάδας

Η Ιόλη, ο Νέστορας, η Χριστιάνα, η
Αλεξάνδρα και η Αλίν με τα τσολιαδάκια
τους
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Νηπιαγωγείο Α’ & Β’

Η Χριστιάνα τοποθετεί τη σημαία της στο
φόρεμα της Ελλάδας

Ελευθερία για τον Δημήτρη είναι να
παίζει με τον αδελφό του στη θάλασσα

O Έκτορας φτιάχνει το τσολιαδάκι του

Ελευθερία για την Ελένη είναι η
πεταλούδα στη βροχή
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Νηπιαγωγείο Α’ & Β’

Ελευθερία για την Αθηνά είναι ένας
άνθρωπος που ελευθερώνεται από τις
αλυσίδες

Ελευθερία για την Τατιάνα είναι οι
νεράιδες

Ελευθερία για την Έμμα είναι να παίζει
με τον αδελφό και τη φίλη της

Eλευθερία για την Hλέκτρα είναι να
παίζει με την παρέα της στο πάρκο
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Νηπιαγωγείο Α’ & Β’

Ο Στέφανος φτιάχνει το τσολιαδάκι του

Διακοσμούμε με τα χαρτομάντιλα την
Ελευθερία

Η Ελευθερία μας

Το Νηπιαγωγείο Β’ συζητάει και συνδέει
τις δύο μορφές
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Μαθητικές Φωνές

Νηπιαγωγείο Α’ & Β’

Σκεφτόμαστε τι σημαίνει ελευθερία για
εμάς

Τα παιδιά διακοσμούν με τα χαρτομάντιλά τους την Ελευθερία

Διακοσμoύμε την Ελευθερία με χρώμα στο δάχτυλό Διακοσμούμε με χρώμα στο δάχτυλό μας την
μας
Ελευθερία

Τα παιδιά διακοσμούν με χρώμα στο δάχτυλό τους την Ελευθερία
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Μαθητικές Φωνές

Νηπιαγωγείο Α’ & Β’

Σχεδιάζουμε το περίγραμμα της Ελευθερίας γύρω H Iωάννα κολλάει στην Ελευθερία το σχέδιό της
γύρω από το τι σημαίνει ελευθερία για εκείνη (να
από τη Ζωή
παίζει στην παιδική χαρά)

Η Ιωάννα, Ευγενία και η Αθηνά με τα τσολιαδάκια
τους

Κινούμαστε όπως η Ελευθερία

Κολλάμε στη μορφή της Ελευθερίας το σχέδιο μας

Το Νηπιαγωγείο Β’ παρέα με την Ελευθερία και την
Ελλάδα
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Μαθητικές Φωνές

Προδημοτική Α’ & Β’
Tμήμα Α’
Διδ.: Μυρτώ Μπαρδάνη
Βοηθός: Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου
Tμήμα Β’
Διδ.: Φανή Καραγιάννη
Βοηθός: Ιωάννα Μπίλη

Το Κρυφό Σχολειό

Στο πλαίσιο του επετειακού έτους για τα 200 χρόνια από την ελληνική Επανάσταση του 1821, συζητήσαμε στην τάξη για
την περίοδο της τουρκοκρατίας. Αναφερθήκαμε στη σκληρή ζωή και τις καθημερινές δυσκολίες, που αντιμετώπιζαν οι
υπόδουλοι Έλληνες και στην απόφασή τους να επαναστατήσουν, αποτινάσσοντας τον τουρκικό ζυγό και κερδίζοντας ύστερα
από μακροχρόνιους αγώνες την ελευθερία τους. Γνωρίσαμε τους αγωνιστές του 1821 που με το αίμα και τις θυσίες τους
στέριωσαν τη λευτεριά του ελληνικού γένους.
Μιλήσαμε, επίσης, για το κρυφό σχολειό, το οποίο, σύμφωνα με τον Κακριδή, «…είναι όχι μύθος αλλά θρύλος με ιστορικό
πυρήνα».
Στα σχολειά που λειτουργούσαν τα χρόνια της Επανάστασης, τον ρόλο του δασκάλου είχε συνήθως ο ιερέας, ο οποίος δίδασκε
στα Ελληνόπουλα γραφή και ανάγνωση μέσα από εκκλησιαστικά βιβλία, αλλά κυρίως τους μάθαινε ν’ αγαπούν τον Θεό και
ν’ αγωνίζονται για την ελευθερία της πατρίδας.
Το πολύ γνωστό τραγούδι του 19ου αιώνα «Φεγγαράκι μου λαμπρό…», που σώζεται μέσα από την προφορική μας παράδοση,
είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον θρύλο του κρυφού σχολειού.
Εμείς τραγουδήσαμε στην τάξη το «Φεγγαράκι μου λαμπρό» και στη συνέχεια παρακολουθήσαμε ένα βίντεο σχετικό με το
κρυφό σχολειό. Κατόπιν, διαβάσαμε κι εξηγήσαμε με απλά λόγια το ποίημα του Ιωάννη Πολέμη το “Κρυφό Σχολειό”, του
οποίου πηγή έμπνευσης υπήρξε ο αντίστοιχος πίνακας του Νικόλαου Γύζη.
«Το Κρυφό Σχολειό», ποίημα του Ιωάννη Πολέμη
«Απ’ έξω μαυροφόρ’ απελπισιά,
πικρής σκλαβιάς χειροπιαστό σκοτάδι,
και μέσα στη θολόκτιστη εκκλησιά,
στην εκκλησιά, που παίρνει κάθε βράδυ
την όψη του σχολειού,
το φοβισμένο φως του καντηλιού
τρεμάμενο τα ονείρατα αναδεύει,
και γύρω τα σκλαβόπουλα μαζεύει.
…..
«Μη σκιάζεστε στα σκότη! Η λευθεριά
σαν της αυγής το φεγγοβόλο αστέρι
της νύχτας το ξημέρωμα θα φέρει».»

Με αφορμή το παραπάνω ποίημα και τον
ομώνυμο πίνακα του Νικόλαου Γύζη, η τάξη
μας δημιούργησε μία ομαδική εργασία για
το περιοδικό του σχολείου μας.

Οι μαθητές της Προδημοτικής τραγουδούν το «Φεγγαράκι
μου λαμπρό…»
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Μαθητικές Φωνές

Προδημοτική Α’ & Β’

Προδημοτική Α’

Προδημοτική Β’

Νικόλαος Γύζης, «Ελληνικόν Σχολείον εν καιρώ
δουλείας», γνωστότερο ως «Το κρυφό σχολειό»,
ελαιογραφία, 1885-6
Προδημοτική Α’: Miles Barlow, Νέστορας Αλέξανδρος
Coole, Φίλιππος Γκλαβόπουλος, Αλέξανδρος Huxley,
Aέλλα Johnson, Κατερίνα Κασιμάτη, Χάρης Κατσάρης,
Άγγελος Κοκκινάκης, Κωνσταντίνα Κοντοπούλου,
Σταμάτης Κουλουρίδης, Αριάδνη Λασκαράτου, Αττικός
Λεμός-Smyth, Θέμης Λουκόπουλος, Σοφία Lundgren,
Αδριάνα Βερδή

Η ομαδική εργασία των μαθητών της Προδημοτικής.
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Προδημοτική Β’: Στέλλα Hickey, Γιάννης Μακρής, Λουκάς
Μίλτσιος, Άρης Πατσιάλος-McDonald, Αλέξανδρος
Πολυχρονόπουλος, Ανδρέας Rizk, Νικόλας-Παύλος
Schellaars, Φοίβος Σταθακόπουλος, Αναστασία Θεοδώρα
Στυλιανού, Άννα Ειρήνη Στυλιανού, Αλέξανδρος
Θεοφάνους, Δημήτρης Βαρουτσής, Θεόφραστος Βερδής,
Louis Walkden, Felix Emilio Ζαβιτσάνος Diez, Αλέξανδρος
Ζολώτας

Μαθητικές Φωνές

Πρώτη τάξη Α’ & Β’
Tμήμα Α’
Διδ.: Ευδοξία Σακελλαρίδου
Βοηθός: Αντιγόνη Χωρότζογλου
Tμήμα Β’
Διδ.: Δρ. Αϊλίνα Γκοράτσα
Βοηθός: Αγαθή Ντάκου
Στα πλαίσια του εορτασμού των 200 χρόνων από την
Ελληνική Επανάσταση του 1821, η Α’ τάξη του σχολείου μας
ασχολήθηκε με τις φορεσιές των ηρώων της επανάστασης.
Μιλήσαμε, λοιπόν, για τα μέρη που συνθέτουν τη φορεσιά
του τσολιά και της Ελληνοπούλας. Επίσης, συγκρίναμε τις
φορεσιές των Ελλήνων εκείνης της εποχής με τις σημερινές
και ψάξαμε να βρούμε ομοιότητες και διαφορές. Ορίστε
μερικά από τα σχέδια που φτιάξαμε όλοι μαζί στην τάξη!

Ελίς Ntagkala

Γεωργία Γκούτζιου

Πάνος Φωτόπουλος - Αριάδνη Τσόκου

Αλέξανδρος Homans
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Μαθητικές Φωνές

Πρώτη τάξη Α’ & B’

Αλέξανδρος Homans

Γεωργία Γκούτζιου

Ελίς Ntagkala

Ιωσήφ Διαμαντάκης
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Μαθητικές Φωνές

Πρώτη τάξη Α’ & Β’

Μαρίνα Mirnezami

Μπλέικ Mπαστουνόπουλος

Πόπη Harvie

Πόπη Harvie
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Μαθητικές Φωνές

Πρώτη τάξη Α’ & B’

Σοφία Γκλιάτη

Τζέιμς Lazari

Χριστίνα Οικονομοπούλου

Χριστίνα Βλίσμα
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Μαθητικές Φωνές

Πρώτη τάξη Α’ & Β’

Σωτηρία Porter

Χρύσα Χριστοδουλόπουλος

Δάφνη Ζαμπέτας Paton

Δάφνη Βικτώρια Πάνος
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Μαθητικές Φωνές

Πρώτη τάξη Α’ & B’

Αριάδνη Τσόκου

Πάνος Φωτόπουλος

Αναστάσιος Ματσούκης

Πολυχρόνης Ζαφειρίου
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Μαθητικές Φωνές

Πρώτη τάξη Α’ & Β’

Ανδριανός Suarez

Ιωάννης Μίζιος

Μάξιμος Lambert

Αλέξανδρος Lvov
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Μαθητικές Φωνές

Πρώτη τάξη Α’ & B’

Φίλιππος Τσαντίκος

Άγγελος Rosenger

Δημήτρης Τσαντίκος

Αλέξανδρος Lvov
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Μαθητικές Φωνές

Πρώτη τάξη Α’ & Β’

Τζέιμς Lazari

Ιωσήφ Διαμαντάκης

Μπλέικ Μπαστουνόπουλος
Σοφία Γκλιάτη

Αναστάσιος Ματσούκης

Αλέξανδρος Lvov
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Μαθητικές Φωνές

Πρώτη τάξη Α’ & B’

Χρύσα Χριστοδουλόπουλος

Ιωάννης Μίζιος

Σωτηρία Porter

Ανδριανός Suarez

Χριστίνα Βλίσμα

Δάφνη Ζαμπέτας Paton
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Μαθητικές Φωνές

Δευτέρα τάξη Α’ & Β’
Tμήμα Α’
Διδ.: Ευφροσύνη Σταφύλη
Βοηθός: Κατερίνα Πάλλη
Tμήμα Β’
Διδ.: Ελένη Κυριακοπούλου
Βοηθός: Νίκη Μαρκέλλα Τσικούρια
Με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, οι μαθητές των
τμημάτων της Β’ Δημοτικού έμαθαν για την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Ο ενθουσιασμός όλων
ήταν διάχυτος από την αρχή μέχρι και το τέλος των εργασιών στην τάξη.
Ξεκινήσαμε διαβάζοντας το βιβλίο «Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι του Μεσολογγίου» του Φίλιππου
Μανδηλαρά. Το βιβλίο αφηγείται με απλά και κατανοητά λόγια τις δυσκολίες που πέρασαν οι
Μεσολογγίτες, κατά τις πολιορκίες της πόλης τους, μέχρι που οδηγήθηκαν στην ηρωική Έξοδο τον
Απρίλιο του 1826.
Παρακολουθήσαμε αποσπάσματα από ντοκιμαντέρ με θέμα την τελευταία πολιορκία και την Έξοδο
του Μεσολογγίου και κάναμε συζητήσεις στην τάξη. Οι μαθητές εντυπωσιάστηκαν από την επιμονή
και την ανδρεία που επέδειξαν οι πολιορκημένοι Μεσολογγίτες και προσπάθησαν να μπουν στη θέση
τους και να κατανοήσουν τα συναισθήματα και τις αγωνίες που βίωσαν.
Τέλος, οι μαθητές θέλησαν να απεικονίσουν όλα όσα έμαθαν μέσω της ζωγραφικής. Άλλοι μαθητές
εργάστηκαν ατομικά, ενώ άλλοι χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες κι έπειτα από ψηφοφορία κάθε ομάδα
ζωγράφισε από μια ζωγραφιά με συγκεκριμένο θέμα. Τα θέματα είναι τα ακόλουθα: 1) Η Έξοδος του
Μεσολογγίου, 2) Οι Τούρκοι πολεμιστές έξω από τα τείχη, 3) Οι Μεσολογγίτες ψαρεύουν τη νύχτα στη
λιμνοθάλασσα, 4) Οι εξαντλημένοι/εξαθλιωμένοι Μεσολογγίτες λίγο πριν την Έξοδο.

‘Αννα Μάγια Σκλήρη

‘Αρης Pezeshkpour
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Μαθητικές Φωνές

Δευτέρα τάξη Α’ & Β’

Αριάδνη Χατζηγεωργίου

Γιώργος Πάνος

Δήμητρα Γκούτζιου

Δημήτρης Χαλιός

‘Εκτωρ Κωνσταντίνος Καράμπελας
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Μαθητικές Φωνές

Δευτέρα τάξη Α’ & Β’

Εύα Κατσακιώρη Hutchison

Θεοδόσης Κοντόπουλος

Μάρκος King

Νικόλας Καραβάς

Οδυσσέας Κασόλας

Πηνελόπη Fox
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Μαθητικές Φωνές

Δευτέρα τάξη Α’ & Β’

Σοφία Attesli

Σων Ryan

Φαίδρα & Αλέξανδρος Κλαυδιανός

Χάρης Προυκάκης
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Μαθητικές Φωνές

Δευτέρα τάξη Α’ & Β’

«Οι Τούρκοι είχαν
περικυκλώσει το Μεσολόγγι
και οι άνθρωποι δεν είχαν να
φάνε».
Μαρίλια Καραγεώργου

«Οι άνθρωποι
του Μεσολογγίου
ήθελαν να φύγουν
γιατί είχαν τελειώσει
τα τρόφιμα».
Κωνσταντίνος
Βέρδης

Η έξοδος του Μεσολογγίου

«Οι Τούρκοι ήταν γύρω
από το Μεσολόγγι και
είχαν αποκλείσει τους
Έλληνες που πεινούσαν».
Ζωή
Οικονομοπούλου

Οι εξαθλιωμένοι Μεσολογγίτες λίγο πριν την
έξοδο
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Μαθητικές Φωνές

Δευτέρα τάξη Α’ & Β’

«Οι ‘Ελληνες που ήταν
πίσω από τα τείχη,
σκέφτηκαν ένα σχέδιο
για να ελευθερωθούν
από τους Τούρκους».
Γεώργιος Cochrane

«Η έξοδος ορίστηκε μεταξύ
της 10ης και 11ης Απριλίου
1826. Το σχέδιο της εξόδου
πιθανότατα προδόθηκε και οι
Τουρκοαιγύπτιοι απάντησαν
με σφοδρή επίθεση που
συνοδεύτηκε από σφαγή».
Ηλίας Πάτρος

«Η έξοδος του
Μεσολογγίου
ήταν μια πράξη
μεγάλου θάρρους
της Ελληνικής
επανάστασης».
Ελένη Στεργίου

Οι Μεσολογγίτες ψαρεύουν τη νύχτα στη
λιμνοθάλασσα

«Ο εθνικός μας ποιητής,
Διονύσιος Σολωμός, έγραψε
το ποίημα «Ελεύθεροι
Πολιορκημένοι» για
την ηρωική έξοδο του
Μεσολογγίου».
Αλέξανδρος
Van Schalkwyk
Οι Τούρκοι πολεμιστές έξω από τα τείχη
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Μαθητικές Φωνές

Τρίτη τάξη Α’ & Β’
Tμήμα Α’
Διδ.: Κωνσταντίνα Χανή
Tμήμα Β’
Διδ.: Λίλιαν Γιώτα

Οι Ήρωες του 1821

Οι μαθητές της Τρίτης τάξης επέλεξαν να ασχοληθούν με τους
ήρωες του 1821 και να δημιουργήσουν τη δική τους όμορφη
κατασκευή για το περιοδικό του σχολείου μας. Οι μαθητές
διάβασαν και συνέλεξαν πληροφορίες για τους ήρωες από τα
παιδικά λογοτεχνικά βιβλία του Φ. Μανδηλαρά. Στη συνέχεια,
ζωγράφισαν και ονόμασαν τους ήρωες, γράφοντας επίσης τις
πληροφορίες που είχαν σε καρτελάκια κάτω από τον καθέναν.
Οι μαθητές τελειοποίησαν την κατασκευή τους, κολλώντας τις
ζωγραφιές τους με τις πληροφορίες για τον κάθε ήρωα, με σκοπό τη δημιουργία ενός στεφανιού που πάνω του είχε επίσης
την ελληνική σημαία και τον τίτλο «οι ήρωες του 1821».
Οι μαθητές που βοήθησαν στη δημιουργία των στεφανιών είναι οι ακόλουθοι:
Brown Πηνελόπη
Γκλαβόπουλος Ορφέας
Ηλιόπουλος Πέτρος
Lundgren Αλέξανδρος
Lvova Μαρία-Λυδία
Μηλιώτη Αθανασία
Μήλτσιος Αριστείδης
Πασχόπουλος Στέφανος
Πέττα Ραφαέλα
Τσιρίδη Enaholo Δανάη
Τσάκος Φίλιππος

Αικατερίνη Χρυσοχόου
Απόστολος Μίζιος
Ειρένα Γιαννάκη
Hλιάνα Stirk
Ισμήνη Tang
Ιωάννα Ζολώτα
Κυριακή Θωμοπούλου
Κωνσταντίνος Φουρλής
Λουΐζα Σκλήρη
Νάσια Φωτοπούλου
Παναγιώτης Ηλιόπουλος
Σόφη Paton Ζαμπέτα
Σοφία Δημακάκου
Φίλιππος Σταυρίδης
Amelie Reade
Felix Tandon
Sebastian Φιλιππίδης
Thierry Παξινός
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Μαθητικές Φωνές

Τρίτη τάξη Α’ & Β’
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Μαθητικές Φωνές

Τρίτη τάξη Α’ & Β’
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Μαθητικές Φωνές

Τρίτη τάξη Α’ & Β’
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Μαθητικές Φωνές

Τρίτη τάξη Α’ & Β’
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Μαθητικές Φωνές

Τρίτη τάξη Α’ & Β’
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Μαθητικές Φωνές

Τετάρτη τάξη Α’ & B’
Tμήμα Α’
Διδ.: Βλουτή Αθηνά

Oι Σημαίες της Ελληνικής Επανάστασης

Tμήμα Β’
Διδ.: Καμπίτση Ειρήνη

Με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επάνασταση του 1821, οι μαθητές και μαθήτριες των δύο
τμημάτων της Τετάρτης τάξης τίμησαν την ξεχωριστή αυτή επέτειο, φιλοτεχνώντας τις σημαίες που χρησιμοποιήθηκαν από
τους οπλαρχηγούς.
Η απουσία ενιαίας διοίκησης είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενιαίο σύμβολο του αγώνα. Έτσι, ο κάθε οπλαρχηγός,
εμπνευσμένος από τις παραδόσεις της οικογένειάς του, αλλά και από προσωπικές γνώσεις και προτιμήσεις, δημιουργούσε
και χρησιμοποιούσε τη δική του σημαία. Κοινός τόπος όλων των σημαιών ήταν ο σταυρός, ως έκφραση πίστης, αλλά
και διαφοροποίησης από την τουρκική ημισέληνο. Σε ορισμένες από τις σημαίες της Επανάστασης χρησιμοποιούνται η
κουκουβάγια, ο αετός, η δάφνη, η άγκυρα καθώς και κλασικές ρήσεις, όπως: «Εν τούτω νίκα», «Μάχου υπέρ πίστεως
και πατρίδος», «Ελευθερία ή θάνατος», «Μεθ’ ημών ο Θεός», όπως μπορείτε να διακρίνετε κι από τις δημιουργίες των
μαθητών/τριών μας.
Όλα τα παιδιά αντιμετώπισαν το παραπάνω εγχείρημα με περίσσιο ενθουσιασμό, χαρά και περηφάνεια, και προσπάθησαν να
αποδώσουν τις λεπτομέρειες της κάθε σημαίας με πολύ μεράκι και σεβασμό στο πρωτότυπο δημιούργημα.

38 |

Μαθητικές Φωνές

Τετάρτη τάξη Α’ & Β’
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Μαθητικές Φωνές

Τετάρτη τάξη Α’ & B’
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Μαθητικές Φωνές

Τετάρτη τάξη Α’ & Β’

41 |

Μαθητικές Φωνές

Τετάρτη τάξη Α’ & B’

42 |

Μαθητικές Φωνές
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Πέμπτη τάξη
Tμήμα Α’
Διδ.: Ηλίας Λάντζας
Tμήμα B’
Διδ.: Δέσποινα Κεφαλίδου

Η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε σταθμός στην ιστορία τού νεότερου ελληνισμού, καθώς οδήγησε έπειτα από τετρακόσια
χρόνια σκλαβιάς στη δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους και ενέπνευσε τις επόμενες γενιές των Ελλήνων.
Υπήρξε όμως και κορυφαίο γεγονός για τη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, με υψηλό αντίκτυπο ως τις μέρες μας, αφού ενίσχυσε
την άνοδο των εθνικών κρατών στην Ευρώπη.
Η ιστορία της Επανάστασης περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές πτυχές, από ηρωικά γεγονότα αυταπάρνησης και
ανιδιοτελούς φιλοπατρίας έως εσωτερικές διενέξεις και διχασμούς. Αναμφίβολα όμως, η Επανάσταση του 1821 είναι μια
αξιομνημόνευτη ιστορία επιτυχίας των Ελλήνων.
Με σεβασμό στο παρελθόν, οι μαθητές της Πέμπτης δημοτικού δημιούργησαν μια ψηφιακή έκθεση για να τιμήσουμε τα 200
χρόνια από́ την Επανάσταση. Ως μικροί έφοροι τέχνης, έψαξαν διάφορα είδη τέχνης, όπως πίνακες, ποιήματα, τραγούδια
και λογοτεχνικά κείμενα που μιλούσαν για τις ηρωικές στιγμές της επανάστασης και μας τα παρουσίασαν. Το οπτικό υλικό
που συγκέντρωσαν έχει ως στόχο να μας ταξιδέψει και να δημιουργήσει ένα αίσθημα υπερηφάνειας και συγκίνησης για τον
ελληνικό λαό, που τόσο γενναία πολέμησε ενάντια στον οθωμανικό ζυγό αλλάζοντας τη ρότα της σύγχρονης ελληνικής
ιστορίας.

Δημήτριος Καναράς

44 |

Μαθητικές Φωνές

Πέμπτη τάξη

Όλιβερ Αντώνιος Barnett

Ορέστης Μηλιώτης
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Πέμπτη τάξη

Μάιλα Πόλο

Έλενα Λαζαρή Ζαχαριά

Καρμέλλα Αναστασία Δερουκάκη
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Γιασεμή Σοφία Κόρδα Hogg

Μαθητικές Φωνές

Πέμπτη τάξη

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης γεννήθηκε στις 3 Απριλίου του 1770 και πέθανε
στις 4 Φεβρουαρίου του 1843. Ήταν Έλληνας αρχιστράτηγος στον πόλεμο της
ανεξαρτησίας.
Πριν την επανάσταση πήρε μέρος σε επιχειρήσεις του ρωσικού στόλου και
υπηρέτησε στο ελληνικό στρατιωτικό σώμα του αγγλικού στρατού.
Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης επινόησε και δίδαξε ο ίδιος την τακτική
του κλεφτοπολέμου. Όταν εκπαίδευε τους στρατιώτες ήταν 50 ετών και έτσι
του δόθηκε το ψευδώνυμο «Ο Γέρος του Μοριά».
Πρωταγωνίστησε σε πολλές μάχες με πιο γνωστές την άλωση της Τριπολιτσάς
και την καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη στα Δερβενάκια.
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν ένας από τους κύριους ήρωες της
Επανάστασης του 1821.
Αριστοτέλης Σιαμήτρος

Σε αυτήν την εικόνα βλέπουμε τον
Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Τον διάλεξα
γιατί η μητέρα μου έχει τ’ όνομά
του. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς
ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης. Ο
Κολοκοτρώνης γεννήθηκε το 1770 στο
Ραμοβούνι, στην Ελλάδα και πέθανε το
1843, όταν ήταν 73 χρόνων στην Αθήνα.
Ο Κολοκοτρώνης πολέμησε σε πολλές
μάχες και κέρδισε τις περισσότερες.
Αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του
Κολοκοτρώνη ως στρατηγού. Για να τον
τιμήσουν οι Έλληνες έστησαν αγάλματά
του παντού στην Ελλάδα. Μία λέξη που
θα χρησιμοποιούσα για να χαρακτηρίσω
τον Κολοκοτρώνη θα ήταν «πατριώτης».
Άννα Μανδρινού
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Πέμπτη τάξη

Πία Χάρρισον

Αντώνης Ζολώτας

Αλεξάνδρα Μπαχάρη
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Πέμπτη τάξη

Ηλέκτρα Φουρλή

θάλεια Σακκά

Μελίνα Χάτσισον

Σάββας Καρυπίδης
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Έκτη τάξη
Διδ.: Δημήτριος Βογιατζής

Ρήγας Φεραίος (1757-1798)
Φέτος γιορτάζουμε την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και την Εθνική Παλιγγενεσία. Ένας
από τους πρωτεργάτες του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, ο Αντώνιος Κυριαζής ή Κυρίτζης -όπως ήταν το πραγματικό όνομα
του Ρήγα Φεραίου- γεννήθηκε το 1757 στο Βελεστίνο της Μαγνησίας. Ο Ρήγας Φεραίος ή Βελεστινλής ήταν συγγραφέας,
πολιτικός, στοχαστής και επαναστάτης. Επίσης, θεωρείται εθνομάρτυρας και πρόδρομος της Ελληνικής Επανάστασης του
1821.
Με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, οι μαθητές της Έκτης τάξης ασχολήθηκαν με τη ζωή και
το έργο του Ρήγα Φεραίου. Μετά από έρευνα που πραγματοποίησαν οι ίδιοι στο διαδίκτυο, δημιούργησαν ένα χρονοδιάγραμμα
και τέσσερα πόστερς που περιλαμβάνουν στοιχεία από τη ζωή και τον θάνατο του Ρήγα, τα νεανικά του χρόνια και το
επαναστατικό του έργο.

Συμμετείχαν με αλφαβητική σειρά οι μαθητές:
Βλήσμας Αναστάσης
Γκιαούρης Δημήτρης
Θανασούλα Ισαμπέλα
Κατσάρης Θεόδωρος
Κουκιάσας Γιάννης
Κουτράκος Παναγιώτης
Μακρυκώστα Μαρία

Mittelmaier Αντζελίνα
Ντίνα Ευρυδίκη
Παπαριστοδήμου Σοφία
Παπουλίδη Yi Καλλιόπη
Τοπτσής Λέο
Χαλιού Κατερίνα
Chartouni Μάρκος

*Για τη δημιουργία του υλικού χρησιμοποιήθηκαν οι ιστοσελίδες
“https://www.canva.com/” και “https://www.visme.co/”.
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Έκτη τάξη
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Έκτη τάξη
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Έκτη τάξη
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Έκτη τάξη
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Έκτη τάξη
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PRE GCSE
Διδ.: Αγγελική Ζερβού

Aγωνιστές και Αγωνίστριες!
Με τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από
την Ελληνική Επανάσταση, αφιερώσαμε
ένα ολόκληρο μάθημα σε μία ιστορική
αναδρομή, επισημαίνοντας τα πιο
σημαντικά γεγονότα της Επανάστασης. Με
την έναρξη του μαθήματος, έλαβα την πιο
ενδιαφέρουσα ερώτηση από τους μαθητές:
«Κυρία, γιατί να ασχοληθούμε με αυτό
το γεγονός, αφού έχουν περάσει τόσα
χρόνια;». Δίστασα, όχι επειδή δεν ήξερα
τι να απαντήσω, αλλά επειδή είχα τόσα
πολλά επιχειρήματα στο μυαλό μου που δεν ήξερα από πού να αρχίσω. Μέσα σε αυτά τα δευτερόλεπτα, ένας μαθητής με
έβγαλε από τις σκέψεις μου, φωνάζοντας: « Γιατί οι Έλληνες ήθελαν την ελευθερία!».
Αυτή η απάντηση με ώθησε στο να εστιάσω το μάθημα περισσότερο σε αυτούς τους Έλληνες που έδωσαν ψυχή τε και σώμα
για την ελευθερία της πατρίδας μας. Ως αποτέλεσμα, η τάξη μας επιχειρεί να μας γνωρίσει αυτούς τους ήρωες και εξηγεί
γιατί είναι σημαντικό ακόμα και στις μέρες μας να έχουμε πρότυπα ανθρώπων που μας βοηθούν να εξελισσόμαστε, κατά τη
διάρκεια της ζωής μας.

Μαντώ Μαυρογένους
Η Μαντώ Μαυρογένους ήταν από τις σημαντικότερες γυναικείες προσωπικότητες
της Ελληνικής Επανάστασης. Μυήθηκε στις ιδέες της Ελληνικής Επανάστασης
πολύ νωρίς, μόλις 13 χρονών, όταν μετακόμισε στην Πάρο με την οικογένειά της,
όπου ο πατέρας της ετοιμαζόταν για την Ελληνική Επανάσταση με μία οργάνωση
που ονομαζόταν «Φιλική Εταιρεία». Η Μαντώ ήταν από πλούσια οικογένεια. Είχε
στην κατοχή της ένα σπαθί κειμήλιο από τη Βυζαντινή εποχή, και συγκεκριμένα
από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Λόγω της οικονομικής της ευχέρειας,
βοηθούσε συνέχεια τους επαναστάτες είτε δίνοντας χρήματα είτε αγοράζοντας
πλοία και εξοπλισμό. Είναι βέβαια λυπηρό ότι αυτή η σημαντική βοήθεια τής
αναγνωρίστηκε μετά τον θάνατό της από το ελληνικό κράτος. Θεωρώ ότι η Μαντώ
ήταν φανταστική, καθώς ήταν από τις λίγες γυναίκες που κατάφεραν να δείξουν τη
δύναμή τους και δεν φοβήθηκαν τίποτα. Και γι’ αυτόν της τον αγώνα τη θαυμάζω!
Ελένη Σωτηρίου και Αλεξία Brighton
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Γιάννης Μακρυγιάννης
Ο Γιάννης Μακρυγιάννης είναι ξεχωριστός όχι μόνο για τη συμμετοχή του στην
Ελληνική Επανάσταση ως σπουδαίος στρατηγός, αλλά και για το συγγραφικό
του έργο, «Απομνημονεύματα». Με τη συμμετοχή του στις ηρωικές μάχες στο
Ναύπλιο, έδειξε τη μεγάλη ικανότητά του ως στρατηγός, αφού βοήθησε πάρα
πολύ στην ανεξαρτησία αυτής της περιοχής από τους Τούρκους. Αλλά εγώ τον
θαυμάζω περισσότερο για τα «Απομνημονεύματα». Σε αυτό το βιβλίο μιλάει για
τις μάχες στις οποίες συμμετείχε και μοιράζεται τις σκέψεις του και τις φοβίες του
για το μέλλον. Είναι τέλειος συγγραφέας, γιατί ήταν από τους πρώτους Έλληνες
που έγραψε για τη ζωή του με τόση λεπτομέρεια χωρίς να ντρέπεται. Αυτό το
έργο του το διαβάζουμε ακόμα και σήμερα και μαθαίνουμε σημαντικά γεγονότα
για την Ελληνική Επανάσταση, που ίσως να μην ξέραμε. Οπότε μπορούμε να τον
θεωρήσουμε και ιστορικό! Το ταλέντο του είναι φοβερό: στρατηγός, συγγραφέας,
ιστορικός! Μόλις έμαθα ότι έγραψε το βιβλίο χωρίς να ξέρει πολλά γράμματα, τον
θαύμασα ακόμα περισσότερο. Τελικά αν έχεις ταλέντο σε κάτι, αυτό θα φανεί!
Μαρίνος Κυριακίδης

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν Έλληνας στρατηγός και εξέχων ηγέτης του
ελληνικού πολέμου της Ανεξαρτησίας. Γεννήθηκε στο Ραμαβούνι της Μεσσηνίας
και προσχώρησε στο Ρωσικό Ναυτικό το 1805. Πολέμησε σε πολλές μάχες, όπως
στην Πολιορκία της Ακροκορίνθου, στη Μάχη στα Δερβενάκια και σε άλλους
πολέμους. Χάρη σε αυτόν, ολόκληρη σχεδόν η Πελοπόννησος ελευθερώθηκε από
τους Τούρκους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος ήρωας της Επανάστασης
που πολέμησε τόσες πολλές μάχες, χωρίς να φοβάται τίποτα. Δυστυχώς, μετά την
απελευθέρωση, είχε πολλά προβλήματα με το ελληνικό κράτος και φυλακίστηκε.
Αυτό με στεναχώρησε αρκετά, γιατί δεν αναγνώρισαν τις προσπάθειές του και τον
ηρωισμό του. Δυστυχώς, πέθανε στις 16 Φεβρουάριου 1843, χωρίς την αναγνώριση
που του άξιζε. Ευτυχώς, όμως, μετά τον θάνατό του τιμήθηκε από την ελληνική
πολιτεία με τον βαθμό του Στρατάρχη. Εγώ τον θαυμάζω πάρα πολύ, γιατί ήταν
πολύ θαρραλέος! Όταν δεν άντεχε άλλο την καταπίεση, ξεσηκώθηκε! Η ελευθερία
είναι το σημαντικότερο αγαθό και πρέπει να το διεκδικούμε!
Παύλος Ξενοφώντος
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Διδ.: Κέλλυ Τζωρτζοπούλου

Η Επανάσταση μέσα από την Ποίηση του Διονυσίου Σολωμού
Η ζωή και το έργο του Διονυσίου Σολωμού
Ο Διονύσιος Σολωμός, ο Εθνικός μας Ποιητής, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ποίησής του στην Επανάσταση του 1821. Γεννήθηκε
το 1798 στη Ζάκυνθο και πέθανε το 1857 στην Κέρκυρα. Σε πολύ μικρή ηλικία μετακόμισε στην Ιταλία, όπου τελείωσε το
σχολείο του και σπούδασε Νομικά. Το 1818, όμως, επέστρεψε στη Ζάκυνθο. Η Επανάσταση του 1821 αποτελεί πηγή έμπνευσης
των ποιημάτων του. Τα πιο γνωστά ποιήματα που έγραψε για την Επανάσταση είναι τα παρακάτω: Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν
(1823 / 1825), Εις Μάρκον Μπότσαρη (1823-1824), Η καταστροφή των Ψαρών (1825), Εις τον θάνατον του Λορδ Μπάιρον
(1825), Ελεύθεροι Πολιορκημένοι (1829-1844).Νικόλας Κοτρίδης και Γιάννης Μανδρινός

Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν
Ο Σολωμός έγραψε τον Ύμνον εις την Ελευθερίαν το 1823. Από την
πρώτη στιγμή της έκδοσής του το 1825 στο Παρίσι κι έπειτα στο
Μεσολόγγι την ίδια χρονιά, ο ύμνος ενθάρρυνε τους Έλληνες στον
αγώνα τους. Γράφτηκε σε 158 στροφές και παρουσιάζει όλη την
πραγματικότητα του Εικοσιένα: τα ιδανικά του αγώνα, τα μαρτύρια
των σκλαβωμένων Ελλήνων, τα ηρωικά τους κατορθώματα, την
αδιαφορία των ηγεμόνων της Ευρώπης και τη διχόνοια που ξέσπασε
μεταξύ των Ελλήνων. Το 1828 μελοποιήθηκε από τον Κερκυραίο
Νικόλαο Μάντζαρο και από το 1865 οι πρώτες δυο στροφές είναι ο
Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας.
Νικόλας Κοτρίδης και Γιάννης Μανδρινός

Ο Διονύσιος Σολωμός

ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ
(οι πρώτες 10 στροφές)
1.
Σε γνωρίζω από την κόψι
Του σπαθιού την τρομερή,
Σε γνωρίζω από την όψι
Που με βία μετρά τη γη.
2.
Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη
Των Ελλήνων τα ιερά,
Και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!
3.
Εκεί μέσα εκατοικούσες
Πικραμένη, εντροπαλή,
Κι ένα στόμα ακαρτερούσες,
Έλα πάλι, να σου πη.

4.
ἈΆργειε νάλθη εκείνη η μέρα,
Και ήταν όλα σιωπηλά,
Γιατί τάσκιαζε η φοβέρα
Και τα πλάκωνε η σκλαβιά.
5.
Δυστυχής! Παρηγορία
Μόνη σου έμενε να λες
Περασμένα μεγαλεία
Και διηγώντας τα να κλαις.
6.
Και ακαρτέρει, και ακαρτέρει
Φιλελεύθερη λαλιά,
Ένα εκτύπαε τ’ άλλο χέρι
Από την απελπισιά.
7.
Κι’ έλεες: πότε, α! πότε βγάνω
Το κεφάλι από τς ερμιές;
Κι αποκρίνοντο από πάνω
Κλάψες, άλυσες, φωνές.
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8.
Τότε εσήκωνες το βλέμμα
Μες στα κλάιματα θολό,
Και εις το ρούχο σου έσταζ’ αίμα,
Πλήθος αίμα Ελληνικό.
9.
Με τα ρούχα αιματωμένα
Ξέρω ότι έβγαινες κρυφά
Να γυρεύης εις τα ξένα
Άλλα χέρια δυνατά.
10.
Μοναχή το δρόμο επήρες,
Εξανάλθες μοναχή
Δεν είν’ εύκολες οι θύρες,
Εάν η χρεία τες κουρταλή.

GCSE 1

Ο Διονύσιος Σολωμός παρουσιάζει την ελευθερία προσωποποιημένη, σαν να είναι ένας άνθρωπος με συναισθήματα, που
είναι αποφασισμένος να πολεμήσει για να διώξει τη σκλαβιά του. Η Ελευθερία συμβολίζει όλους τους Έλληνες που ήταν
σκλαβωμένοι, επαναστάτησαν και πολέμησαν για την ανεξαρτησία τους. Στις πρώτες στροφές τη βλέπουμε να νιώθει ντροπή,
πικρία, φόβο και απελπισία για την κατάσταση της σκλαβιάς. Σκέφτεται το παρελθόν των Ελλήνων, που από την αρχαιότητα
θυσίασαν τη ζωή τους για να έχουν οι Έλληνες την ελευθερία τους. Όμως, όταν επαναστατεί κατά των Τούρκων δίνει πάλι τη
ζωή της, όπως παλιά: «και εις το ρούχο σου έσταζε αίμα, πλήθος αίμα ελληνικό».
Ζωή Τσόκου
Η Ελευθερία στο ποίημα «Ύμνος εις την Ελευθερία» απεικονίζεται ως μια πολύ δυνατή γυναίκα που παλεύει για την ελευθερία
των Ελλήνων. Στις δυο πρώτες στροφές, που αποτελούν τον Εθνικό μας Ύμνο, βλέπουμε την Ελευθερία να είναι δυνατή και
να κρατάει ένα κοφτερό σπαθί, που σκορπίζει ολόγυρα τον τον θάνατο στους εχθρούς. Την αναγνωρίζουν και την χαιρετούν
όλοι οι Έλληνες: «Χαίρε, ω χαίρε Ελευθεριά». Μα στην τρίτη στροφή, γράφει ο Διονύσιος Σολωμός ότι είναι σκλαβωμένη και
αδύναμη και φωνάζει για βοήθεια για την απελευθέρωση των Ελλήνων. Η Ελευθερία είναι πικραμένη
και αισθάνεται ντροπή, επειδή όλοι οι Έλληνες είναι σκλαβωμένοι: «Άργειε νάλθη εκείνη η μέρα, /
Και ήταν όλα σιωπηλά, / Γιατί τάσκιαζε η φοβέρα / Και τα πλάκωνε η σκλαβιά». Οι Έλληνες κλαίνε,
είναι αλυσοδεμένοι και φωνάζουν. Μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς, όμως, η Ελευθερία υψώνει το
ανάστημά της και επαναστατεί. Πολλοί Έλληνες χύνουν το αίμα τους στην Επανάσταση, όπως μας
λέει ο ποιητής: «και εις το ρούχο σου έσταζε αίμα, πλήθος αίμα ελληνικό». Σε αυτόν τον αγώνα,
η Ελευθερία ζητά και τη βοήθεια των ξένων: «άλλα χέρια δυνατά». Όμως, δε βρίσκει
ανταπόκριση κι έτσι γυρίζει με άδεια χέρια, καθώς «δεν είναι εύκολες οι θύρες, εάν η
χρεία τες κουρταλή».
Μυρσίνη Ferguson
Πώς ζούσαν οι ‘Ελληνες εκείνα τα 400 χρόνια σκλαβιάς, για τα οποία μιλά ο Σολωμός;
Στα 400 χρόνια σκλαβιάς, οι Έλληνες πέρασαν μεγάλες δυσκολίες. Πρώτα από όλα δεν
επιτρεπόταν σε κανέναν Χριστιανό να φέρει όπλα, ενώ από το δωδέκατο έτος της ηλικίας του
και μέχρι τον θάνατό του όφειλε να πληρώνει κεφαλικό φόρο, που λεγόταν χαράτσι (haradji). Με αυτόν τον φόρο οι Τούρκοι παραχωρούσαν στους Έλληνες το δικαίωμα να ζουν και να
λατρεύουν τον Θεό τους. Επιπλέον, στο δικαστήριο ο λόγος ενός μουσουλμάνου γινόταν πάντα
αποδεκτός στις διαφωνίες του με κάποιον Χριστιανό, ακόμη κι αν δεν ήταν αλήθεια. Ακόμη, όταν
ένας Χριστιανός ασπαζόταν την πίστη των Μουσουλμάνων και στη συνέχεια μετάνιωνε και ήθελε και
πάλι να βαπτιστεί Χριστιανός, τιμωρούνταν με θάνατο.
Μυρτώ Μαγουλά
Επιπλέον, μέχρι το τέλος του 17ου αιώνα, ο Σουλτάνος στρατολογούσε βίαια μεγάλες ομάδες Ελλήνων αγοριών, τους
λεγόμενους Γενίτσαρους. Οι γενίτσαροι ήταν τα επίλεκτα σώματα στρατού ή κρατικών υπηρεσιών της Οθωμανικής αυτοκρατορίας,
συνήθως αιχμάλωτοι και παιδιά χριστιανικών οικογενειών που εξαναγκάζονταν από μικρή ηλικία να ασπαστούν το Ισλάμ και
να υπηρετήσουν στο στρατό. Τα νέα αυτά αγόρια τα απήγαγαν δια της βίας από τις οικογένειές τους. Η πρακτική αυτή ονομάστηκε
‘παιδομάζωμα’.
Παρά τις κακουχίες και την απώλεια της πολιτικής τους ανεξαρτησίας, οι Έλληνες όμως παρέμειναν κυρίαρχοι στους τομείς του
εμπορίου και των επιχειρήσεων. Η ενοποίηση της οθωμανικής εξουσίας τον 15ο και 16ο αιώνα κατέστησε τη Μεσόγειο ασφαλή
για την ελληνική ναυτιλία. Οι Έλληνες εφοπλιστές έγιναν οι ναυτικοί κυρίαρχοι της Αυτοκρατορίας, αποκομίζοντας τεράστια
κέρδη. Ωστόσο, μετά την οθωμανική ήττα στη ναυμαχία της Ναυπάκτου (1571), τα ελληνικά πλοία γίνονταν συχνά στόχος των
επιθέσεων από Ισπανούς και Μαλτέζους πειρατές. Καθόλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, οι Έλληνες ήταν αποφασισμένοι
να διατηρήσουν τη γλώσσα τους. Υπάρχουν στοιχεία ότι τα σχολεία ελληνικής γλώσσας λειτουργούσαν σε πολλά μέρη της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ειδικά μετά τα μέσα του 18ου αιώνα. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι τοπικές οθωμανικές αρχές
ήταν ενάντια στη λειτουργία τους.
Κάτια Παπαδάκου και Μελίνα Τσουροπλή
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Καθόλη τη διάρκεια της Επανάστασης οι Ψαριανοί ναυτικοί έκαναν επιτυχημένες
επιδρομές στα παράλια της Μικράς Ασίας, καίγοντας ναυαρχίδες των Τούρκων.
Εξοργισμένος από τα προβλήματα που τους προκαλούσε ένα τόσο μικρό νησί, ο
Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη
Σουλτάνος αποφασίζει το 1824 να καταστρέψει τα Ψαρά. Τότε, ζούσαν στο νησί 7.000
Περπατώντας η Δόξα μονάχη
ντόπιοι και 23.000 πρόσφυγες. Στις 16 Ιουνίου εμφανίστηκαν στο νότιο μέρος του
Μελετά τα λαμπρά παλικάρια
νησιού 15 τουρκικά πλοία, αλλά έφυγαν αφού δέχτηκαν πυρά από τους Ψαριανούς.
Και στην κόμη στεφάνι φορεί
Η προσπάθεια απόβασης επαναλήφθηκε τα ξημερώματα της 21ης Ιουνίου, αλλά και
Γεναμένο από λίγα χορτάρια
πάλι χωρίς επιτυχία. Τελικά, οι Τούρκοι κατάφεραν μέσα στη μέρα να αποβιβαστούν σε
Που είχαν μείνει στην έρημη γη.
ένα διπλανό όρμο και ύστερα από μάχες που κράτησαν αρκετές ώρες, κατάφεραν να
επικρατήσουν στο νησί. Τότε, άρχισαν να σκοτώνουν τους Έλληνες, ενώ γυναικόπαιδα
πνίγηκαν στη θάλασσα στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τα χέρια των Τούρκων.
Άλλοι κάηκαν, μετά από ανατίναξη δυο πυριτιδαποθηκών του νησιού. Μέχρι τις 22 Ιουνίου, ολόκληρο το νησί είχε καταστραφεί.
Από τους 30.000 κατοίκους του νησιού, σκοτώθηκαν περίπου 18.000.
Φαίδων Μάρκου
Η Καταστροφή των Ψαρών

Ο Σολωμός εμπνεύστηκε από το γεγονός και έγραψε το ποίημα «Η καταστροφή των Ψαρών». Το ποίημα αυτό μοιάζει με τα
επιγράμματα, τα ποιήματα που έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες πάνω στους τάφους των νεκρών για να τους τιμήσουν. Έτσι και ο
ποιητής παρουσιάζει τη δόξα των Ελλήνων προσωποποιημένη, σαν μια γυναίκα, για να τιμήσει τον ένδοξο θάνατο των Ελλήνων.
Η Δόξα περπατά ολομόναχη στο έρημο και καμένο νησί, στην ‘ολόμαυρη ράχη’ όπως λέει, δηλαδή πάνω στο κατάμαυρο νησί
από τις φωτιές των Τούρκων. Φοράει ένα στεφάνι από λίγα χορτάρια, καθώς μονάχα λίγα χόρτα είχαν μείνει στο νησί μετά τις
φωτιές. Το στεφάνι της μας θυμίζει τα στεφάνια από ελιά που φορούσαν οι αθλητές που νικούσαν στους αγώνες τους. Αν και το
στεφάνι της Δόξας είναι πιο φτωχικό, συμβολίζει τον ηρωισμό των παληκαριών που σκοτώθηκαν στο νησί για την ελευθερία
τους και την αυτοθυσία των νεκρών.
Στέλιος Μακρυκώστας

Με αφορμή τα θέματα που πραγματεύεται ο Σολωμός στην ποίησή του για την
Επανάσταση των Ελλήνων, μια μαθήτρια της τάξης γράφει το δικό της ποίημα για τους
επαναστατημένους Έλληνες.

Ελευθερία
Το μόνο που οι Έλληνες ήθελαν και ήταν
δύσκολο να πάρουν.
Θάρρος για τον αγώνα και αίμα για την
νίκη. Σπαθιά καλυμμένα με την ανδρεία
αυτών που πολεμήσανε για μας.

Εμείς τώρα είμαστε ελεύθεροι να
κάνουμε αυτά που αγαπάμε, επειδή
εκείνοι θυσιάστηκαν για εμάς.
Γι’ αυτό κι εμείς τώρα, Ας γεμίσουμε
τον κόσμο με αγάπη για να κρατήσουμε
μακριά τον πόλεμο. Αυτήν τους τη θυσία.
Στέλλα Μεττή

Η Δόξα (Νικόλαος Γύζης, 1898)
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Ερρίκος King
Η καταστροφή των Ψαρών

Κάτια Παπαδάκου
Ύμνος εις την Ελευθερίαν

Παναγιώτης Βασιλείου
Η Δόξα των Ψαρών
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Διδ.: Θωμάς Χατζηδάβαρης

Φιλική Εταιρεία
Ορισμένα ιστορικά γεγονότα έχουν σημαδέψει την ένδοξη
ελληνική ιστορία μας. Ένα από αυτά είναι η Επανάσταση του 1821.
Πίσω όμως από αυτήν την Επανάσταση κρύβεται η Φιλική Εταιρεία.
Μια μυστική οργάνωση αποτελούμενη από Έλληνες πατριώτες
κάθε κοινωνικής τάξης. Σκοπός της ήταν η απελευθέρωση της
Ελλάδας. Με αφορμή τη φετινή επέτειο των 200 ετών από την
Ελληνική Επανάσταση, το GCSE 2 παρουσιάζει τη σημαντική δράση
και συνεισφορά της Φιλικής Εταιρείας στον Αγώνα των Ελλήνων
να αποκτήσουν την πολυπόθητη ανεξαρτησία και ελευθερία τους.
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Πριν την επανάσταση του 1821 είχαν προηγηθεί κατά καιρούς
αρκετά επαναστατικά κινήματα, τα οποία όμως δεν έφεραν
αποτέλεσμα, αφού δεν υπήρχε κάποιος να τα οργανώσει. Εκτός
αυτού, οι Έλληνες όντες παθητικοί, περίμεναν βοήθεια από
τις ξένες δυνάμεις. Όταν είδαν όμως ότι οι ξένες δυνάμεις δεν
ενδιαφέρονταν για την Ελλάδα, αποφάσισαν να πάρουν μόνοι
τους την πρωτοβουλία και να ελευθερώσουν την πατρίδα τους από
τους Τούρκους, οι οποίοι πάνω από τετρακόσια χρόνια καταπίεζαν,
σκότωναν και ταλαιπωρούσαν το Ελληνικό Έθνος.
Ωστόσο, για να ξεκινήσει μια Επανάσταση χρειαζόταν σημαντική
προετοιμασία που έπρεπε να παραμείνει μυστική. Έτσι λοιπόν
ιδρύεται το 1814 η Φιλική Εταιρεία, μια μυστική οργάνωση
με επαναστατικές ιδέες. Σκοπός της ήταν να ξεσηκώσει σε
επανάσταση όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και όλα τα ορθόδοξα και
υπόδουλα έθνη της Βαλκανικής, κάνοντας έτσι πράξη το όραμα
του Ρήγα Φεραίου.
Σ’ αυτήν την εργασία γίνεται λόγος για την ίδρυση και τους ιδρυτές
της Φιλικής Εταιρείας, για τον τρόπο οργάνωσης, τη δράση, αλλά
και την κοινωνική σύνθεση της Εταιρείας, δηλαδή από ποιες
κοινωνικές τάξεις (αγρότες, κληρικοί, έμποροι κτλ.) προέρχονταν
τα μέλη της.
Η οικία του Γρηγορίου Ιωάννη Μαρασλή στην
-Πώς και πού ξεκίνησε η Φιλική Εταιρεία;
Οδησσό, όπου συνεδρίαζαν τα μέλη της Φιλικής
Το 1814 ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία στην Οδησσό, μια πανέμορφη
Εταιρείας. Από το 1994 λειτουργεί ως Μουσείο
πόλη στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, όπου το ελληνικό
της Φιλικής Εταιρείας.
στοιχείο ήταν πολύ έντονο και υπήρχε μια αρκετά ισχυρή κοινότητα
Ελλήνων. Το 1814, όμως, τρεις πατριώτες, ο Αθανάσιος Τσακάλωφ,
ο Νικόλαος Σκουφάς και ο Εμμανουήλ Ξάνθος, έμποροι στο επάγγελμα, συναντήθηκαν στην Οδησσό της Ρωσίας. Και οι τρεις
τους πονούσαν πολύ για την άθλια κατάσταση που βασάνιζε τους Έλληνες.
Έτσι, πήραν τη μεγάλη απόφαση να ιδρύσουν μια μυστική οργάνωση που την ονόμασαν Εταιρεία των Φιλικών, η οποία έμεινε
γνωστή ως Φιλική Εταιρεία. Σκοπός τους ήταν η συγκέντρωση χρημάτων εντός και εκτός Ελλάδας προκειμένου να οργανωθεί

62 |

Μαθητικές Φωνές

GCSE 2

η Επανάσταση εναντίον των Τούρκων. Ήταν μια εξαιρετική προσπάθεια προκειμένου να
βοηθηθούν οι σκλαβωμένοι Έλληνες και η υπόδουλη Ελλάδα να καταφέρει επιτέλους να
αποκτήσει την ελευθερία και ανεξαρτησία της.
(Μαρία Κυριακίδου/ Λουκάς Χαρτούνι)

-Ποιοι ήταν οι σκοποί της Οργάνωσης;
Η Φιλική Εταιρεία στόχευε στην απελευθέρωση της σκλαβωμένης Ελλάδας, αλλά και όλων των άλλων Βαλκανικών χωρών της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, Έλληνες καθώς και φιλέλληνες από διάφορες Βαλκανικές
χώρες, όπως η Βουλγαρία, η Σερβία και η Ρουμανία, ένωσαν τις δυνάμεις τους και με τις δράσεις τους κατάφεραν να επιτύχουν
συντονισμένες επιθέσεις εναντίον των Οθωμανών, προκειμένου να τους μπερδέψουν και να δημιουργήσουν σύγχυση στις
δυνάμεις των Τούρκων.
Επιπλέον, η μυστικότητα της Οργάνωσης εξασφάλιζε τα μέλη της από τη σύλληψη και έτσι κατάφεραν να συγκεντρώσουν
πολλά χρήματα για την ενίσχυση του ένοπλου Αγώνα και να στρατολογήσουν πολλούς πατριώτες που ήθελαν να προσφέρουν
σε αυτόν τον Αγώνα, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για μια οργανωμένη εξέγερση εναντίον των Οθωμανών.
(Καλλιόπη Δούκα / Νικόλαος Φυσέκης)
-Πώς γινόταν κάποιος μέλος της Φιλικής Εταιρείας;
Για να γίνει κάποιος μέλος της Οργάνωσης έπρεπε κάποιος άλλος που ήταν ήδη μέλος με τον βαθμό του “Ιερέα” να τον είχε
εντοπίσει και να τον εμπιστευόταν αρκετά ως ένα άτομο κατάλληλο και αξιόπιστο για να βοηθήσει την Οργάνωση, αλλά και την
ίδια την πατρίδα.
Ο “Ιερέας” έκανε κατόπιν μια σειρά ερωτήσεων κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης. Αν ο υποψήφιος κρινόταν ως κατάλληλος και
άξιος εμπιστοσύνης, με ειλικρινή διάθεση να βοηθήσει, τότε έδινε όρκο και γινόταν μέλος της Φιλικής Εταιρείας εισχωρώντας
στην πρώτη από τις 7 βαθμίδες της Οργάνωσης.
(Μαρία-Νεφέλη Γκιαούρη)
-Πώς ήταν οργανωμένη η Φιλική Εταιρεία;
Οι κινήσεις της Εταιρείας έπρεπε να μείνουν κρυφές. Γι’ αυτόν τον λόγο καθιερώθηκαν πολλά κρυπτογραφικά σύμβολα,
πολύπλοκη ιεραρχία και συστηματικά μέτρα ασφάλειας. Επίσης, καθιερώθηκε η κρυπτογραφική χρήση του αλφάβητου και τα
ψευδώνυμα.
Χαρακτηριστικό είναι ότι η Φιλική Εταιρεία ονομαζόταν ναός και τα μέλη της «Μεγάλοι Ιερείς των Ελευσινίων». Ακόμη, υπήρχαν
μυστικοί ταχυδρόμοι, οι οποίοι έλεγαν και έγραφαν κάποια πράγματα στους Φιλικούς για να ξέρουν τι θα κάνουν. Οι ιδρυτές,
επίσης, θέσπισαν και κάποιους βαθμούς μύησης για τη διασφάλιση του μυστικού. Οι κατώτεροι βαθμοί ήξεραν πολύ λίγα για
την Εταιρεία.
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Οι βαθμοί μύησης στη Φιλική Εταιρεία ήταν οι εξής
επτά:
1. Αδελφοποιητoί ή Βλάμηδες
2. Συστημένοι
3. Ιερείς
4. Ποιμένες
5. Αρχιποιμένες
Το 1818, στην Πόλη, προστέθηκαν δυο ακόμη βαθμοί για
τους στρατιωτικούς:
6. Αφιερωμένοι
7. Αρχηγοί των Αφιερωμένων
(Νικόλαος Δερουκάκης/ Δάφνη Διαμαντάκη)

Εφοδιαστικό Ιερέα, με τα σύμβολα Ή Ε[λευθερι]Α Ή Θ[άνατο]Σ και
γραμμένο με το κρυπτογραφικό σύστημα της Εταιρείας. Το έγγραφο
αυτό βεβαίωνε ότι ο κάτοχός του ήταν μέλος της Εταιρείας.

-Τι ξέρουμε για τον όρκο της Φιλικής Εταιρείας;
Για να γίνεις μέλος της Φιλικής Εταιρείας έπρεπε να δώσεις
έναν όρκο. Με τον όρκο αυτό ο υποψήφιος δήλωνε την
πλήρη του αφοσίωση στην Οργάνωση με άκρα μυστικότητα.
Δεν μπορούσε να πει το παραμικρό σε κανέναν για την
Οργάνωση, ούτε καν στην οικογένειά του. Επιπλέον, σε
περίπτωση σύλληψης ενός μέλους και βασανισμού του,
οι Τούρκοι δεν έπρεπε να μάθουν τίποτα για την ταυτότητα
των άλλων μελών και τον τρόπο οργάνωσης της Εταιρείας.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η μυστικότητα μεταξύ των
μελών, ελάχιστα μέλη γνωρίζονταν μεταξύ τους. Αμέσως
μετά τον όρκο, ακολουθούσε εκπαίδευση του νέου
μέλους στη χρήση του μυστικού κώδικα επικοινωνίας και
των μυστικών χειρονομιών μεταξύ των μελών.
(Αλέξανδρος Φυσέκης/ Βασιλική Porter)
-Για ποιο λόγο η οργάνωση παρέμενε μυστική; Με ποιο
τρόπο διασφάλιζαν τη μυστικότητά της;
Προκειμένου η Φιλική Εταιρεία να πετύχει τους σκοπούς
της, ήταν απαραίτητο να παραμείνει μυστική τόσο η δράση
της, όσο και η ταυτότητα των μελών της. Αυτό ήταν ιδιαίτερα
σημαντικό ώστε να μη μάθουν κάτι οι Τούρκοι. Με τη χρήση
μυστικών συμβόλων, χειρονομιών και κωδικό γλώσσας,
καθώς επίσης και με τον όρκο που έδιναν τα μέλη της,
διασφαλιζόταν η μυστικότητα.
(Κατερίνα Porter)
-Ποια ήταν η διαδικασία μύησης στην Εταιρεία;
Ο υποψήφιος έφερνε ένα μικρό κίτρινο κερί που του είχε
ζητηθεί από πριν και πήγαιναν σ’ ένα ασφαλές σπίτι.
Εκεί, ο μυητής έπαιρνε ένα εικόνισμα και το έστηνε στο
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τραπέζι. Μπροστά από το εικόνισμα άναβαν το κερί. Μέσα στην επιβλητική ατμόσφαιρα του
μισοσκόταδου ο μυητής τον ρωτούσε με επισημότητα για τελευταία φορά:
«Μήπως δεν στοχάζεσαι τον εαυτόν σου εις αρκετήν
δύναμην; Έχεις ακόμη καιρό να παραιτηθείς...Από
τον δεσμόν όπου εμβαίνεις μόνον o θάνατος θα
ημπορεί να σε λυτρώσει! Σε ολίγoν κάθε μεταμέλειά
σου θα είναι ασυγχώρητος!»
(Αθηνά Κοτρίδη)

Εγκόλπιο, μικρό βιβλίο
κατηχητή

Η σφραγίδα της Φιλικής Εταιρείας
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Η κοινωνική σύνθεση της Φιλικής Εταιρείας
Οι πρώτοι Φιλικοί κατάλαβαν πως οι ξένες δυνάμεις δεν θα τους βοηθούσαν στον ξεσηκωμό
για την ελευθερία τους. Γι’ αυτό στράφηκαν στην αρχή στην αστική τάξη, που αποτελούνταν
από εμπόρους. Αυτοί θα μπορούσαν να μυήσουν και να επηρεάσουν πολύ κόσμο λόγω
της δουλειάς τους, που τους επέτρεπε να ταξιδεύουν πολύ. Στράφηκαν επίσης στους
πλούσιους και μορφωμένους Φαναριώτες, που είχαν κύρος και επιρροή στον απλό λαό,
αλλά και χρήματα, τα οποία η Εταιρεία είχε μεγάλη ανάγκη.
Άλλα άτομα που μυήθηκαν ήταν οι πλούσιοι καραβοκύρηδες για λόγους καθαρά
οικονομικούς. Σπουδαίες ήταν και οι μυήσεις κληρικών της Εκκλησίας, ιερέων, δεσποτών,
οι οποίοι μπορούσαν με τον λόγο τους να επηρεάζουν πολύ τον λαό. Στη μύηση προχώρησαν
και σπουδαίοι φιλελεύθεροι πνευματικοί άνθρωποι, που και αυτοί μπορούσαν να δώσουν
τη βοήθειά τους στο σκοπό της Εταιρείας. Σ’ όλους αυτούς ήρθαν να προστεθούν και οι
κλέφτες, οι αρματολοί, οι οπλαρχηγοί, των οποίων ήταν απαραίτητη η στρατιωτική βοήθεια.
(Πανδώρα Παναγίδη-Ιουλία Boyd-Carpenter)
Η πορεία προς την Επανάσταση
To 1818 η έδρα της Φιλικής μεταφέρθηκε από την Οδησσό στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή
στην καρδιά της Οθωμανικής εξουσίας, κάτι που πιστοποιούσε «την αυτοπεποίθηση των
Φιλικών στις συνωμοτικές οργανωτικές τους ικανότητες». Στο μεταξύ ο θάνατος του
Σκουφά ήταν σοβαρή απώλεια. Με αφορμή αυτό το γεγονός και με δεδομένη τη ραγδαία
εξάπλωση της Οργάνωσης, οι υπόλοιποι από τους ιδρυτές επιχείρησαν να βρουν μια
μεγάλη προσωπικότητα να αναλάβει τα ηνία, θέλοντας να της προσδώσουν μεγαλύτερο
κύρος και αίγλη.
Στις αρχές του 1818 έγινε μια συνάντηση με τον Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος όχι μόνον
αρνήθηκε την πρόταση να γίνει μέλος, αλλά αργότερα έγραψε πως θεωρούσε ότι οι Φιλικοί
ήταν υπαίτιοι για τον όλεθρο που προμηνυόταν στην Ελλάδα. Τελικά, μετά από αρκετές
επαφές, τον Απρίλιο του 1820 ανέλαβε την αρχηγία της Φιλικής Εταιρείας ο Αλέξανδρος
Υψηλάντης.
(Μελίνα Τσάκου)
Η Φιλική Εταιρεία ήταν η πρώτη σημαντική
προσπάθεια για την προετοιμασία της
Επανάστασης και υπήρξε καθοριστική
στην έναρξη του Αγώνα.

Η πρώτη σελίδα της
«Διδασκαλίας» των Φιλικών
γραμμένη με το κρυπτογραφικό
αλφάβητο
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Διδ.: Δρ. Όλγα Φακατσέλη
Διδ.: Χριστίνα Κωστοπούλου

Στρατηγός Μακρυγιάννης: Ζωή και Έργο
Ο στρατηγός Μακρυγιάννης συνεχίζει να είναι μια από τις πιο δυναμικές προσωπικότητες της ηρωικής επανάστασης του 1821.
Μέσα από τον στρατηγό Μακρυγιάννη μπορούμε να καταλάβουμε ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της ελληνικής ιστορίας,
αλλά και να παρατηρήσουμε τις τάσεις που χαρακτηρίζουν το ελληνικό έθνος. Ακούστε λοιπόν την ιστορία του έργου του
στρατηγού Μακρυγιάννη και θα ανακαλύψετε τον αντίκτυπο που έχει στην ελληνική κοινωνία και τη συνείδησή μας ως έθνος.
Η συνεργασία του Στρατηγού Μακρυγιάννη με τον Παναγιώτη Ζωγράφο βοήθησε να παραχθούν διάφοροι πίνακες, οι οποίοι
προσέφεραν στο σύνολο των πηγών που υπάρχουν για την Ελληνική Επανάσταση.
Ο Παναγιώτης Ζωγράφος ήταν Έλληνας ζωγράφος από τη Βορδόνια Λακωνίας, ο οποίος εργάστηκε από
το 1836 έως το 1839 με τους δύο γιους του, υπό την καθοδήγηση του Ιωάννη Μακρυγιάννη, για να
αναπαράξει σε πίνακες αρκετές σκηνές του ένδοξου αγώνα εναντίον των Οθωμανών. Ο Ζωγράφος
ήταν λαϊκός ζωγράφος, που επιλέχτηκε από τον Μακρυγιάννη για να αποδώσει με απλό τρόπο
τις ιστορίες που είχε να πει. Το χαρακτηριστικό στοιχείο των πινάκων είναι η αίσθηση της
κάτοψης, όπου διακρίνει κανείς κτίσματα, καράβια και μαχητές στο ίδιο μέγεθος. Αυτή η
ιδιαίτερη τεχνική επιτρέπει στους πίνακές του να χρησιμοποιηθούν ως ιστορικές πηγές.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι έχουν χρησιμοποιηθεί δύο πίνακές του στο βιβλίο
“1001 battles that changed the course of history”.

Η μάχη του Μεσολογγίου
Οι πίνακες του Ζωγράφου υπό την καθοδήγηση του Μακρυγιάννη ενθάρρυναν
ακόμη και εκείνους που δεν συμμετείχαν στον αγώνα να αναπτύξουν
πατριωτικά συναισθήματα.
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Πέρα από την ιστόρηση σημαντικών στιγμών της
Επανάστασης, ο Μακρυγιάννης από νωρίς κατάλαβε
την ανάγκη να καταγραφούν τα γεγονότα της ελληνικής
επανάστασης. Τα «Απομνημονεύματα» του Μακρυγιάννη
είναι μια προσωπική αυτοβιογραφία, στην οποία αναφέρει
τα γεγονότα της Επανάστασης. Μέσω αυτού του βιβλίου
έχουμε μια ιδέα των πολιτικών και στρατιωτικών εξελίξεων
της εποχής. Η πιο γνωστή φράση των απομνημονευμάτων
είναι το «είμαστε εις το εμείς και όχι εις το εγώ», όπου ο
Μακρυγιάννης μιλάει για τη σημασία της ομόνοιας μεταξύ
των Ελλήνων.
Η μάχη του Ναυαρίνου
Ο Μακρυγιάννης άρχισε να γράφει τα «Απομνημονεύματά» του στο Άργος το 1829, όταν υπηρετούσε την Κυβέρνηση του
Καποδίστρια. Συνέχισε το έργο του στο Ναύπλιο και ύστερα στην Αθήνα. Όταν πλέον είχε ολοκληρώσει το έργο του, για λόγους
προληπτικούς, το έκρυψε. Αργότερα που το ξαναδιάβασε, αντικατέστησε τα τρία πρώτα φύλλα, που είχαν σαπίσει από την
υγρασία και ήταν πλέον αδιάβαστα. Επειδή ο ίδιος δεν ήταν μορφωμένος, έγραψε το κείμενο σε μια ιδιότυπη γλώσσα που είναι
συνδυασμός της δημοτικής και του προφορικού λόγου με πολλές ενδιάμεσες τουρκικές λέξεις.

Αργότερα - για την ακρίβεια το 1904 - τα «Απομνημονεύματα»
ανακαλύφθηκαν από τον Ιωάννη Βλαχογιάννη και
αποσπάσματα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό “Ακρόπολις”.
Από τότε τα «Απομνημονεύματα» αποτελούν κύρια κείμενα
ελληνικής ηθογραφίας και πλέον σχεδόν όλα τα ανθολόγια
σχολικού υλικού περιέχουν και ένα απόσπασμα από το έργο
του Μακρυγιάννη.
Η προσφορά του Ιωάννη Μακρυγιάννη στην Ελλάδα δεν
περιορίζεται στο έργο του, κατά τη διάρκεια της Επανάστασης,
αλλά εκτείνεται στη συνεισφορά του στο νέο ελληνικό έθνος.
Ένας Ηρόδοτος της μοντέρνας Ελλάδας, ο Μακρυγιάννης
έπλασε τη μυθολογία γύρω από την Επανάσταση που
μας κάνει να αισθανόμαστε τόσο περήφανοι που είμαστε
Έλληνες. Ασχέτως του αν συμφωνείτε με αυτά που λέει ο
Μακρυγιάννης ή όχι, το έργο του είναι αναμφίβολα ένα
μεγάλο μέρος της ελληνικής ιστορικής παράδοσης. Ίσως για
αυτό είναι τόσο σημαντική η έρευνα πάνω σε αυτό σήμερα.
Φρειδερίκος Βάσσος, Dilan Ζερίτης, Αντώνης Κουγγέλης,
Βασίλης Κουτράκος, Αλέξης Μάρκου, Έκτωρ Salter

Αντίγραφο της σελίδας 321 του χειρογράφου του Μακρυγιάννη
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Η νεοελληνική τέχνη μετά την Επανάσταση του 1821
Η Ελληνική Επανάσταση είχε τεράστια επιρροή στην ελληνική τέχνη γενικά. Αποτέλεσε και αποτελεί έως σήμερα πηγή
έμπνευσης για τον καλλιτεχνικό κόσμο. Επίσης, όμως, η ιστορία της σύγχρονης ελληνικής τέχνης ξεκινά και ευθυγραμμίζεται
με την ιστορία του ελεύθερου ελληνικού κράτους και ως ένα βαθμό εκφράζει της ιδεολογικές του επιλογές. Οι καλλιτεχνικές
εκφράσεις που υπήρχαν πριν από την ανεξαρτησία, όπως η λαϊκή τέχνη και η βυζαντινή θρησκευτική ζωγραφική, φαίνονται
πλέον ξεπερασμένες. Τα δημόσια κτίρια και τα παλάτια του νέου βασιλείου χρειάστηκαν ζωγράφους και γλύπτες, για να
διακοσμήσουν το εσωτερικό και εξωτερικό τους με αφιερώματα στους ήρωες της Επανάστασης. Η ιστορική ζωγραφική και η
προσωπογραφία κυριαρχούν σε αυτήν την πρώτη περίοδο της ελληνικής τέχνης. Το πρώτο έχει έναν πιο επίσημο χαρακτήρα
δεδομένου ότι προορίζεται να διακοσμήσει δημόσια κτίρια και το δεύτερο μας δίνει μια εικόνα της νέας αστικής τάξης.
											

Η έξοδος του Μεσολογγίου, Θεόδωρος Βρυζάκης

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 αποτέλεσε ίσως το
σημαντικότερο ιστορικό γεγονός μετά την Άλωση της
Κωνσταντινούπολης και σηματοδότησε όχι μόνο τη
δημιουργία του πρώτου ανεξάρτητου ελληνικού κράτους,
αλλά και μια καλλιτεχνική έκρηξη δημιουργίας έργων
ζωγραφικής, που είχαν ως έμπνευση τις μάχες, τις νίκες,
αλλά και τις ήττες του ελληνικού έθνους. Μετά την Ελληνική
Επανάσταση, τα ζωγραφικά έργα γίνονται ύμνοι για τα ιδανικά
της Επανάστασης, την ελευθερία, την ισότητα και τον σεβασμό
στο αγαθό της ζωής. Οι πίνακες ζωγραφικής σημαντικότατων
Ελλήνων ζωγράφων αποτελούν μοναδικά αριστουργήματα
τέχνης που αποτυπώνουν με μαεστρία το δράμα και τη μοίρα
του πολύπαθου ελληνικού λαού, τους αγώνες του για την
ανεξαρτησία του και τις ηρωικές του θυσίες, βοηθώντας μας
έτσι σήμερα να τις οπτικοποιήσουμε και να τις εκτιμήσουμε.
Πολλοί είναι οι Έλληνες ζωγράφοι που εξύμνησαν το θάρρος,
τον ηρωισμό και την αυτοθυσία των Ελλήνων. Αυτός όμως που
ξεχωρίζει είναι ο Θεόδωρος Βρυζάκης του οποίου οι πίνακες
έχουν μια τέτοια ζωντάνια χρωμάτων και τέτοια λεπτομέρεια
στην απεικόνιση κομβικών στιγμών της Επανάστασης, που
με κάνουν να νιώθω ότι παρακολουθώ σκηνές από μια
δραματική ταινία, προκαλώντας μου μεγάλη συγκίνηση.
Γεννημένος το 1814 στην Θήβα, λίγα χρόνια δηλαδή πριν
την έναρξη της Επανάστασης και βιώνοντας το δράμα του

απαγχονισμού του πατέρα του από τους Τούρκους, κατάφερε να αναδειχθεί ως ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες
της γενιάς του (πολλοί μάλιστα τον αποκαλούν και «Γενάρχη της Νεοελληνικής – Μετεπαναστατικής Τέχνης»).
Στο αριστουργηματικό του έργο «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» θεωρώ ότι αποδίδει με ιδιαίτερη γλαφυρότητα, δραματικότητα,
θεατρικότητα και ζωντάνια, την ένταση, τον φόβο, αλλά και τον ηρωισμό των κατοίκων του Μεσολογγίου, που επιχειρούν να
σπάσουν τον τούρκικο κλοιό και να αποδράσουν προς την ελευθερία, θυσιάζοντας την ίδια τους τη ζωή. Γίνονται μάρτυρες,
που με την παρουσία του ένθρονου Χριστού που τους ευλογεί, σαν να βρίσκονται σε εκκλησία, γίνονται όλοι τους Άγιοι,
προσφέροντας τη ζωή τους για να κερδίσουν το υπέρτατο αγαθό: την ελευθερία!
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Ο Γύζης εμπνεύστηκε από το τραγικό γεγονός της καταστροφής
των Ψαρών, τον Ιούνιο του 1824, όταν τα στρατεύματα του
Ιμπραήμ κατέλαβαν και λεηλάτησαν το νησί, έσφαξαν τους
κατοίκους και όσοι γλύτωσαν, κατέφυγαν στα πλοία για να
σωθούν. Το γεγονός απασχολούσε τον Γύζη από το 1896 και
φιλοτέχνησε σχέδια και παραλλαγές πάνω στο θέμα, το οποίο
απέδωσε με τη μορφή ναυαγίου, επιτείνοντας τη δραματικότητα
της σκηνής, καθώς στον όλεθρο του πολέμου προστίθενται και
οι απειλές της φύσης, εδώ της μανιασμένης θάλασσας.
Μέσα στη βάρκα φυγής, που παλεύει με τα κύματα, ξεχωρίζει
η μορφή του βρακοφόρου. Είναι ο μόνος που είναι όρθιος, μια
έκφραση ελπίδας για σωτηρία, ενώ οι υπόλοιποι αγωνίζονται
Η καταστροφή των Ψαρών, Νικόλαος Γύζης να κρατηθούν ή να σώσουν όσους έχουν πέσει στη θάλασσα.
Μέσα στη βάρκα της φυγής έχουν, ωστόσο, μαζί τους, μια εικόνα
και τη σημαία που κυματίζει, σύμβολα των εθνικών ιδεωδών της θρησκείας και της πατρίδας.
Ο πίνακας δείχνει τις απώλειες και τις τραγωδίες του πολέμου. Βλέπουμε τον πίνακα και συμπαθούμε αυτούς τους φοβισμένους
και ταλαιπωρημένους ανθρώπους. Ωστόσο, βλέπουμε επίσης την ελπίδα ανάμεσα στα βάσανα και συνειδητοποιούμε ότι η
μάχη για την ελευθερία μας δεν είναι ποτέ μάταια. Με αυτόν τον τρόπο, νιώθω επίσης υπερηφάνεια για τη χώρα μου και για το
πόσο σκληρά αγωνίστηκαν οι πρόγονοί μου για την ελευθερία, που θεωρώ δεδομένη σήμερα.

Ο διπλανός πίνακας ζωγραφίστηκε το 1931 από τον Θεόφιλο
Χατζημιχαήλ. Ο Θεόφιλος ήταν ένας γνωστός λαϊκός ζωγράφος
γεννημένος στα βόρεια της Μυτιλήνης. Έχει ζωγραφίσει
τοιχογραφίες σπιτιών και μαγαζιών, αλλά έκανε και φορητά
έργα. Η θεματολογία του Θεόφιλου ήταν πλούσια και εκτεινόταν
από τη μυθολογία, την ιστορία και την τοπιογραφία, έως την
αγιογραφία και τη διακοσμητική.
Ο συγκεκριμένος πίνακας αναφέρεται στην πολιορκία της
Ακρόπολης. Οι Έλληνες ήρωες παριστάνονται έφιπποι,
επιβλητικοί, σε στάση αντιρρεαλιστική, πρόσωπο με πρόσωπο
με τον θεατή. Πίσω από τους πρωταγωνιστές φαίνονται οι
καπνοί της μάχης και στο βάθος διακρίνεται ο Παρθενώνας και
τα τόξα του Ηρώδειου.
Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης καταδιώκων τον Ρεσίτ Πασά ή Αυτός ο πίνακας με κάνει να νιώθω υπερηφάνεια για τη πατρίδα
Κιουταχή εν ξιφήρεις το 1826, Θεόφιλος Χατζημιχαήλ μου. Για εμένα, σαν Ελληνίδα που μένει στο εξωτερικό, η
Ελλάδα είναι πολύ σημαντική. Από μικρή, η Ελλάδα μου
φαινόταν ως ένα καταπληκτικό μέρος, γεμάτο γενναιότητα και δύναμη, λόγω όλων των ιστοριών που είχα ακούσει σαν παιδί,
και αυτός ο πίνακας απεικονίζει αυτά τα συναισθήματα.
Συνολικά, οι παραπάνω πίνακες δείχνουν τις διαφορετικές πλευρές του αγώνα για ελευθερία και έτσι επικαλούνται
διαφορετικά συναισθήματα στον θεατή.
Εύα Chartouni, Ειρήνη Δούκα, Χριστίνα Boman Μαρκάκη
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Η Σφαγή της Χίου
Η σφαγή της Χίου παραμένει ένα σημαντικό γεγονός στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Στα τέλη Μαρτίου, ο Σουλτάνος
άκουσε μερικές φήμες σχετικά με ενδεχόμενη συνωμοσία των κατοίκων εναντίον της αυτοκρατορίας. Αυτό τον εξόργισε, και
τον Απρίλιο του 1822, έστειλε τουρκικά στρατεύματα, για να καταστρέψουν τη Χίο και να σκοτώσουν όλους τους κατοίκους.
Τα στρατεύματα προσγειώθηκαν στο νησί τη Μεγάλη Παρασκευή, 13 Απριλίου 1822, και ακολούθησε μια σειρά δολοφονιών.
Για δύο εβδομάδες, τουρκικά στρατεύματα σκότωσαν και δολοφόνησαν ανθρώπους, έκαψαν χωριά και έβαλαν φωτιά σε
εκκλησίες. Περίπου 90.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη σφαγή της Χίου, κυρίως Έλληνες, 50.000 υποδουλώθηκαν, και
περίπου 25.000 εξορίστηκαν. Μόνο 2000 κάτοικοι κατάφεραν να επιβιώσουν κρυμμένοι σε σπηλιές για μέρες ή φεύγοντας
από το νησί από τη θάλασσα.

Ο Ντελακρουά εμπνεύστηκε από την ελληνική εξέγερση του 1821 και τη χρησιμοποίησε ως αντικείμενο της τέχνης του. Η
καταστροφική σφαγή της Χίου τον Απρίλιο του 1822 λειτούργησε ως μια νέα πηγή έμπνευσης για αυτόν.
Πρόκειται για απεικόνιση μιας φρικιαστικής σκηνής. Τα πρόσωπα υποφέρουν, φαίνεται ο τρόμος στα μάτια τους, βλέπουμε
ασθένειες και θάνατο, καθώς και τη συμβολική στρατιωτική δύναμη μπροστά σε ένα σκηνικό εκτεταμένης ερήμωσης. Το έργο
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Σαλόν
του Παρισιού και έτσι ήταν διαθέσιμο σε
σημαντικούς κριτικούς της τέχνης. Κρέμεται
τώρα στο μουσείο Λούβρο του Παρισιού.
Παρόλο που η τέχνη αποτελούσε συχνά
εργαλείο των πλούσιων και ισχυρών
ανθρώπων, ο Ντελακρουά χρησιμοποίησε
την τέχνη του γενικότερα, αλλά και
ειδικότερα τον συγκεκριμένο πίνακα, που
ολοκληρώθηκε το 1824 για να αποκαλύψει,
σε όσους δεν γνώριζαν τις φρικαλεότητες
που είχαν συμβεί στο νησί της Χίου. Τα
γεγονότα της Σφαγής προκάλεσαν διεθνή
οργή και ταυτόχρονα αυξημένη υποστήριξη
για την Ελλάδα. Η σημασία του πίνακα,
επομένως, είναι πολύ μεγάλη, καθώς
οδήγησε και ενθάρρυνε ένα ακόμη κύμα
Φιλελληνισμού, δηλαδή ένα κίνημα
αγάπης για την Ελλάδα και την ιστορία
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της. Μέσα στo πλαίσιo του φιλελληνισμού δημιουργήθηκαν
τοπικές Επιτροπές, οι οποίες έστελναν τρόφιμα στην Ελλάδα,
βοηθώντας τους επαναστάτες και τους πολίτες. Επιπλέον,
ευρωπαϊκές χώρες έστελναν εθελοντές για να πολεμήσουν
στον αγώνα για την ελευθερία της Ελλάδας. Υπήρχε, επίσης,
ένα κύμα ευαισθητοποίησης, ώστε να συλλεχθούν χρήματα,
εφόδια και εξοπλισμός, για να βοηθηθεί σε ένα πρακτικό
κομμάτι ο απελευθερωτικός αγώνας. Ένας από τους πιο
διάσημους Φιλέλληνες ήταν ο ποιητής Λόρδος Βύρωνας, που
αγωνίστηκε μαζί με τους Έλληνες επαναστάτες στον Πόλεμο
της Ανεξαρτησίας.

Εκτός από τη «Σφαγή της Χίου» του Ντελακρουά, υπάρχουν
πολλά άλλα έργα και ποιήματα με θέμα την καταστροφή της
Χίου από τους Οθωμανούς Τούρκους. Ένα από τα πιο γνωστά
είναι το ποίημα το «Το Ελληνόπουλο», που γράφτηκε από
τον Βίκτωρα Ουγκώ το 1828 και από το οποίο θα θέλαμε να
παραθέσουμε δυο στροφές.

…
-Φτωχό παιδί, που κάθεσαι ξυπόλυτο στις ράχες
για να μην κλαις λυπητερά, τ’ ήθελες τάχα να ‘χες
για να τα ιδώ τα θαλασσά
ματάκια σου ν’ αστράψουνε, να ξαστερώσουν πάλι,
και να σηκώσεις χαρωπά σαν πρώτα το κεφάλι
με τα μαλλάκια τα χρυσά;
Τι θέλεις, άτυχο παιδί, τι θέλεις να σου δώσω
για να τα πλέξεις ξέγνοιαστα, για να τα καμαρώσω
ριχτά στους ώμους σου πλατιά
μαλλάκια που του ψαλιδιού δεν τά’χει αγγίξει η κόψη,
και σκόρπια στη δροσάτη σου τριγύρω γέρνουν όψη
και σαν την κλαίουσα την ιτιά;
…
(Μετάφραση: Κωστής Παλαμάς)
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Ο Βίκτωρ Ουγκώ (1802-1885) ήταν ένας από τους Φιλέλληνες στους οποίους η Ελλάδα χρωστάει πολλά. Το ποίημα ονομάζεται
«L’Enfant» -στα ελληνικά «το Ελληνόπουλο»- και περιλαμβάνεται σε μια σειρά ποιημάτων εμπνευσμένων από τον πόλεμο
της Ανεξαρτησίας και με γενικό θέμα τον εορτασμό της Ελευθερίας, που συνδέει τους αρχαίους Έλληνες με τον σύγχρονο
κόσμο και την ελευθερία στην πολιτική.
Νιώθουμε περήφανες που ένας Γάλλος ποιητής έγραψε ένα τόσο παθιασμένο ποίημα για τη χώρα μας. Το παιδί παρουσιάζεται
αθώο και ευάλωτο, πράγμα που μας κάνει να θέλουμε να το προστατεύσουμε, όπως και οι Φιλέλληνες ήθελαν να υποστηρίξουν
την Ελλάδα.
Την ίδια στιγμή αναρωτιόμαστε πώς θα νιώθαμε εμείς σήμερα, αν συνέβαινε στην Ελλάδα ένα δραματικό γεγονός, μια τραγωδία,
όπως η Σφαγή της Χίου. Φανταζόμαστε πως θα κυριαρχούσε μέσα μας μια αίσθηση ανικανότητας και απελπισίας, καθώς δεν
θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε άμεσα. Το να γνωρίζεις ότι κάτι συμβαίνει, αλλά να ξέρεις ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά
πράγματα για να βοηθήσεις, είναι ένα από τα χειρότερα συναισθήματα που υπάρχουν, ειδικά αν πρόκειται για κάτι που αγαπάς,
όπως είναι η Ελλάδα για εμάς.
Ως Ελληνίδες του εξωτερικού, θα περιοριζόμασταν άραγε στο να κουβαλάμε την εθνική μας υπερηφάνεια και τη στενοχώρια
μας; Η σκέψη μας μάς οδήγησε σε ένα διαφορετικό συμπέρασμα. Υπάρχουν εναλλακτικές: η τέχνη, ο κινηματογράφος, η
τηλεόραση, η λογοτεχνία, η ποίηση και το τραγούδι, ακόμα και ο χορός έχουν πολλές φορές μεταφέρει κοινωνικά και πολιτικά
μηνύματα σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Η «Guernica» του Πικάσο είναι ένα παράδειγμα. Σήμερα, η τεχνολογία μάς
προσφέρει πολλές δυνατότητες για να διαδώσουμε πληροφορίες και ειδήσεις, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Εκστρατείες ενημέρωσης μπορούν να οργανωθούν, τόσο στις κοινότητες των Ελλήνων του εξωτερικού, όσο και διαδικτυακά.
Και όχι μόνο θα μπορούσε να γίνει διάδοση ειδήσεων και ανταλλαγή απόψεων, αλλά και πιο πρακτικά, να μαζευτούν χρήματα
και εξοπλισμός για να σταλούν σε όσους επηρεάζονταν από το υποτιθέμενο γεγονός.
Ο Delacroix, παρόλο που δεν είχε επισκεφτεί την Ελλάδα, μπόρεσε να τραβήξει την προσοχή του κόσμου σε διεθνές επίπεδο
και να τονίσει την ανάγκη στήριξης προς την Ελλάδα και τον δίκαιο αγώνα της για την απελευθέρωσή της.
Ενώ στον 19ο αιώνα η μετάδοση πληροφοριών ήταν εξαιρετικά δύσκολη, σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η διάδοση
της πληροφορίας και των γεγονότων είναι άμεση και ο κάθε πολίτης μπορεί να παίξει τον ρόλο του: να κινητοποιήσει διάσημες
προσωπικότητες στον χώρο της επιστήμης και της τέχνης, να διαμορφώσει την κοινή γνώμη και να επηρεάσει τους πολιτικούς.
Αυτές οι σκέψεις μάς ηρέμησαν, μας ανακούφισαν και μας έκαναν να νιώσουμε πιο δυνατές!
Αρχοντία Αττιλάκου, Λυδία Μπούκα-Δαβάκη, Ανθίππη Χατζηπατέρα
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Ένα ταξίδι που έφτασε στο τέλος του...
Μετά από αρκετά χρόνια φοίτησης στο ελληνικό σχολείο, φτάσαμε
με τους συμμαθητές μου και «συνταξιδιώτες» μου στο τέλος ενός
μεγάλου, δύσκολου, αλλά και όμορφου ταξιδιού στα «πελάγη»
της ελληνικής γλώσσας. Η διαδρομή αυτή ξεκίνησε σχεδόν πριν μια
δεκαετία, όταν ήμουν μόλις 6 χρονών. Θυμάμαι πόσο φοβισμένη
ένιωθα τότε μέσα σε ένα περιβάλλον, όπου δεν ήξερα κανέναν,
αλλά και πόσο γρήγορα αυτός ο φόβος έγινε ενθουσιασμός και
δίψα για μάθηση για ο,τιδήποτε ελληνικό.
Υπήρξαν πολλές δυσκολίες, αρκετά κλάματα και αντιδράσεις για
τα πρωινά ξυπνήματα και τις ασκήσεις στο σπίτι, αλλά τα οφέλη
ήταν πολύ περισσότερα. Το μεγαλύτερο κέρδος θεωρώ ότι ήταν η
γνώση της ελληνικής γλώσσας και η ολοένα αυξανόμενη αγάπη
μου για την Ελλάδα. Τι να πρωτοθυμηθώ;
Τις σχολικές μας γιορτές με τα ποιήματα, τους χορούς και τις
θεατρικές μας παραστάσεις, αλλά και την αγωνία για τα GCSEs
και πρόσφατα για τα A Levels, τα ποιήματα του Καβάφη, αλλά
και όσα έμαθα για τον νεότερο ελληνικό κινηματογράφο...
πραγματικά νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη για τους καθηγητές και
τις καθηγήτριες μου, όλα αυτά τα χρόνια, γιατί έκαναν τη σπίθα της
αγάπης μου για την πατρίδα μου να γίνει φλόγα και μου μετέδωσαν
όχι μόνο τις γνώσεις τους, αλλά και την εκτίμησή τους για κάθετι
ελληνικό.
Θα ήθελα λοιπόν να πω ένα τεράστιο «ευχαριστώ» για όσα μου
προσφέρθηκαν όλα αυτά τα χρόνια και να πω όχι ένα «αντίο»,
αλλά ένα «εις το επανιδείν». Ο δεσμός μου με το ελληνικό σχολείο
της Αγίας Σοφίας δεν πρόκειται να διακοπεί, αφού αποτελεί πια
αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου. Είχα και θα έχω για πάντα
τις ομορφότερες αναμνήσεις από το ελληνικό σχολείο που θα με
συντροφεύουν σε όλη μου ζωή!
Εύα Χαρτούνι (Chartouni)
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Αποχαιρετισμός στα Όπλα
Γεννήθηκα το 2006 στο Λονδίνο και, ως τυπικός Έλληνας της διασποράς, έζησα ουσιαστικά χωρίς ευρύτερη οικογένεια,
πέραν των γονέων μου. Για αυτό, το ελληνικό σχολείο ήταν για μένα σαν μια δεύτερη οικογένεια, όπου μπορούσα να
μιλήσω τη γλώσσα μου. Κάποιοι θα έλεγαν ότι ο κύριος σκοπός του ελληνικού σχολείου είναι να κρατήσει ζωντανή
τη φλόγα του ελληνισμού στα παιδιά των μεταναστών, αλλά εγώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο δώρο που προσφέρει το
ελληνικό σχολείο στους μαθητές του είναι μια αλλιώτικη αντίληψη του κόσμου, από αυτήν που έχουν όσοι έχουν μόνο μια
πατρίδα. Ίσως πλέον να κατάλαβα την αξία των μαθημάτων για το Πολυτεχνείο, που κάπως κωμικά επαναλαμβάναμε
κάθε χρόνο σαν έμπαινε ο Νοέμβρης και έπεφταν τα τελευταία φύλλα. Το άνοιγμα του μυαλού σε μια πολυπολιτισμική
και πολυεπίπεδη πραγματικότητα είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα του σχολείου!
Θέλω να ευχαριστήσω τους δασκάλους μου που με ενέπνευσαν και με οδήγησαν με επιτυχία στις πρώτες μου εξετάσεις
και τους συμμαθητές μου, που ήταν πάντα η πιο ωραία παρέα. Ελπίζω όλα τα παιδιά να κερδίσουν από το ελληνικό
σχολείο πολλές χαρούμενες εμπειρίες και αναμνήσεις - ξέρω ότι εγώ θα γέμιζα σελίδες και σελίδες... Με αυτές τις
σκέψεις σας αποχαιρετώ!
Φρειδερίκος Βάσσος
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Τέλος εποχής
Η αποχώρηση από το ελληνικό σχολείο θα είναι πολύ
περίεργη για μένα. Ξυπνούσα το Σάββατο το πρωί για να πάω
στο μάθημα των ελληνικών για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής
μου, από το νηπιαγωγείο μέχρι τώρα. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα
μου έλειπε τόσο πολύ να πηγαίνω σχολείο και το Σάββατο.
Ωστόσο, αυτό το σχολείο είναι ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου,
ένα μέρος όπου μπόρεσα να μάθω νέα πράγματα αλλά και να
διασκεδάσω, οπότε πώς να μην λυπάμαι που φεύγω;
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δασκάλους, που είχα όλα
αυτά τα χρόνια. Με βοήθησαν να συνδεθώ με τη χώρα μου,
τον πολιτισμό μου, τις παραδόσεις μου, και, παρόλο που ζω
στην Αγγλία, να μην ξεχάσω ποτέ τα ελληνικά! Η γνώση που
απέκτησα εδώ είναι πολύτιμη και θα την κρατήσω για το
υπόλοιπο της ζωής μου. Ευχαριστώ, επίσης, τους συμμαθητές
μου, για τις φιλίες που δημιουργήσαμε και θα διατηρήσω στα
επόμενα χρόνια. Θα μου λείψουν όλοι, μαθητές και καθηγητές,
πάρα πολύ!
Χριστίνα Boman Μαρκάκη

Το σχολείο της Αγίας Σοφίας θα ανοίξει
ξανά το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021
AUTUMN TERM
11 Σεπτεμβρίου 2021 - 11 Δεκεμβρίου 2021
HALF TERM: 30 Οκτωβρίου 2021
SPRING TERM
8 Ιανουαρίου 2022 – 9 Απριλίου 2022
HALF TERM: 19 Φεβρουαρίου 2022
SUMMER TERM
30 Απριλίου 2022 – 9 Ιουλίου 2022
HALF TERM: 4 Ιουνίου 2022
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