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ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΗΣ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 

Η Ελληνική Επανάσταση και τα 

συντάγματά της, με το δημοκρατικό και 

φιλελεύθερο πνεύμα τους, παίρνοντας 

τη σκυτάλη από τα εθνικά και 

συνταγματικά κινήματα της Ισπανίας 

και της Ιταλίας, κράτησε ζωντανά τα 

μεγάλα προτάγματα του Διαφωτισμού, 

της Αμερικανικής και της Γαλλικής 

Επανάστασης, σε μία εποχή που αυτά 

έμοιαζαν να σβήνουν στην Ευρώπη της 

Ιερής Συμμαχίας. 

Το Αμερικανικό Σύνταγμα, η Γαλλική 

Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου και του Πολίτη καθώς και 

τα τρία συντάγματα της Γαλλικής 

Επανάστασης, διαμόρφωσαν το πλαίσιο 

μέσα στο οποίο θα κινηθούν τα 

επαναστατικά ρεύματα της εποχής. 

Απόστολοι των νεωτερικών αυτών 

ιδεών για τους υπηκόους της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν οι 

Έλληνες Διαφωτιστές, με 

προεξάρχοντες τον Ρήγα Βελεστινλή 

και τον Αδαμάντιο Κοραή. 

Οι ριζοσπαστικές πολιτειακές απόψεις 

του Ρήγα Βελεστινλή 

αποκρυσταλλώνονται στη Νέα 

Πολιτικὴ Διοίκηση […], όπου 

περιγράφει το όραμά του για τη 

δημιουργία του κράτους της Ελληνικής 

Δημοκρατίας των βαλκανικών λαών. 

Το πολίτευμα του ιδανικού αυτού 

κράτους, με κυρίαρχο τον λαό,  γνήσια 

δημοκρατικό και, πάνω απ’ όλα, έντονα 

συμμετοχικό σε όλα τα επίπεδα της 

νομοθεσίας και της 

διακυβέρνησης.  Στη ριζοσπαστική 

παράδοση του Διαφωτισμού ανήκει και 

το έργο Ελληνική Νομαρχία ήτοι Λόγος 

περί Ελευθερίας του «Ανωνύμου του 

Έλληνος». 

Από την άλλη, ο κύριος εκφραστής των 

φιλελεύθερων ιδεών του Διαφωτισμού, 

ο Αδαμάντιος Κοραής, θα ασκήσει 

ουσιαστικότερη επίδραση στα 

συνταγματικά κείμενα της 

Επανάστασης.  Στο πλούσιο 

συγγραφικό και εκδοτικό του έργο, ο 

Κοραής προκρίνει μια φιλελεύθερη, 

αβασίλευτη, αντιπροσωπευτική 

δημοκρατία βασισμένη στις αρχές του 

Κοινωνικού Συμβολαίου, ενώ 

προτάσσει τις ατομικές ελευθερίες και 

τα δικαιώματα του 

ανθρώπου.  Ωστόσο, θεωρεί ότι της 

πολιτικής απελευθέρωσης των 

Ελλήνων πρέπει να προηγηθεί η 

αναμόρφωση της κοινωνίας με την 

παιδεία, την οικονομική ανάπτυξη και 

τον παραμερισμό των παλαιών 

ηγετικών ομάδων. 

Τέλος, σημείο αναφοράς και έμμεσης 

επιρροής στις πολιτειακές αντιλήψεις 

των χρόνων της Εθνεγερσίας 

αποτέλεσαν τα τρία συντάγματα της 

Επτανήσου Πολιτείας, όχι τόσο με το 

συντηρητικό προσανατολισμό τους, όσο 

με το πολιτικό δεδομένο που έθετε η 

ίδια η ύπαρξή τους. 

http://foundation.parliament.gr/cen

tral.aspx?sId=111I455I1184I646I4

58158 

http://foundation.parliament.gr/cen

tral.aspx?sId=111I455I1185I646I4

58169 

                          ΝΙΚΗ Τ. 

 

 

http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=111I455I1184I646I458158
http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=111I455I1184I646I458158
http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=111I455I1184I646I458158
http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=111I455I1185I646I458169
http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=111I455I1185I646I458169
http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=111I455I1185I646I458169
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ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ 

ΒΕΝΕΣΤΙΝΛΗΣ 

Ο Ρήγας γιος εμπόρου, γεννήθηκε στο 

Βελεστίνο της Θεσσαλίας το 1757, που 

στην αρχαιότητα ονομαζόταν Φερές 

όπου από εκεί πήρε και το όνομά του!         

     Διδάχτηκε τα πρώτα του γράμματα 

από ιερέα στο Βελεστίνο. Καθώς 

διψούσε για μάθηση ο πατέρας του τον 

έστειλε στα Αμπελάκια για περεταίρω  

μόρφωση. Όταν επέστρεψε έγινε 

δάσκαλος. Στην ηλικία των 20 σκότωσε 

έναν Τούρκο, διότι του φέρθηκε 

δεσποτικά και κατέφυγε στο Λιτόχωρο 

του Ολύμπου όπου κατατάχθηκε στο 

σώμα των Αρματολών. Αργότερα 

φιλοξενούμενος στο Άγιο Όρος 

εμπλούτισε τις γνώσεις του στην 

βιβλιοθήκη της Αθωνιάδας .   

      Ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη 

για σπουδές όπου εκεί γνώρισε τον 

πρίγκιπα Αλέξανδρο Υψηλάντη. Στην 

Πόλη  διεύρυνε τις σπουδές του στην 

Γαλλική, Ιταλική και στη Γερμανική 

γλώσσα. Ταξίδεψε για το Βουκουρέστι 

όταν ήταν 30 ετών. Μετά  την 

αποκεφάλιση του Μαυρογένη στον 

Ρωσοτουρκικό πόλεμο κατέφυγε στη 

Βιέννη .  

      Εκεί στο τυπογραφείο των 

αδελφών Πούλιου, στη Σιάτιστα της 

Μακεδονίας τύπωσε τον φλογερό 

επαναστατικό ύμνο τον Θούριο, τη 

Χάρτα, το Φυσικής Απάνθισμα , το 

Σχολείο των Ντελικάτων Εραστών, το 

Ηθικός Τρίπους, το Σύνταγμα της 

Ελληνικής Δημοκρατία , τα Δίκαια του 

Ανθρώπου και άλλα πολλά . Όραμά του 

ήταν η ενοποίηση των υπόδουλων 

Βαλκανικών λαών για την 

απελευθέρωσή τους απ ’τους 

Οθωμανούς και η δημιουργία ενός 

ευνομούμενου δημοκρατικού κράτους 

όπου θα κυριαρχούσε η ελληνική 

γλώσσα και η παιδεία .  

       Το Δεκέμβριο του 1797 μαζί και 

με άλλους συνεργάτες του, τους 

συνέλαβαν οι Αυστριακοί και στης 24 

Ιουνίου του 1798 μετά από πολλά 

βασανιστήρια τους θανάτωσαν και τους 

έριξαν στον ποταμό Δούναβη .    

                                            

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  Μ. 
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Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Η Φιλική Εταιρεία ήταν η 

σημαντικότερη από τις μυστικές 

οργανώσεις που σχηματίστηκαν για την 

απελευθέρωση των Ελλήνων από την 

Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ιδρύθηκε 

στις 14 Σεπτεμβρίου 1814 

στην Οδησσό 

Την πρωτοβουλία για την ίδρυσή 

της πήραν τρεις άνδρες, όχι ιδιαίτερα 

επιφανείς ή πλούσιοι, τρεις έμποροι με 

επαναστατική προπαιδεία: ο  Νικόλαος 

Σκουφάς 35 χρονών, από το Κομπότι 

Άρτας, ο Αθανάσιος Τσακάλωφ 26 

χρονών, από τα Ιωάννινα και ο 

Εμμανουήλ Ξάνθος 42 χρονών, από 

την Πάτμο. 

Η Φιλική Εταιρεία αποσκοπούσε 

καταρχήν στην αποτίναξη του 

τουρκικού ζυγού, στην απελευθέρωση 

των Ελλήνων και εν γένει των 

χριστιανικών πληθυσμών της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που 

διαβιούσαν στη Βαλκανική, και στη 

σύσταση του Ελληνικού κράτους. 

Η Εταιρεία παρουσιαζόταν ως ναός, 

στον οποίο με θρησκευτική κατάνυξη 

γινόταν η εισδοχή νέων μελών για την 

Πίστη και την Πατρίδα. 

Η Εταιρεία, είχε στην αρχική φάση 

της λειτουργίας της ένα σχετικά μικρό 

αριθμό μελών και η δράση της 

περιορίστηκε κυρίως στη Ρωσία και 

στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. 

Χρειάστηκε να περάσει ένα χρονικό 

διάστημα, ώστε να αποκτήσει η 

Εταιρεία μια στοιχειώδη οργανωτική 

δομή και να συνταχθούν οι όρκοι 

μυήσεως των μελών της. Ορόσημο για 

την ουσιαστική ενίσχυση της Εταιρείας 

στάθηκε η μύηση (στα τέλη του 1818) 

του εύπορου εμπόρου Παναγιώτη 

Σέκερη, ο οποίος έγινε μέλος της 

Ανώτατης Αρχής και προσέφερε 

γενναία οικονομική υποστήριξη. 

To 1818 η έδρα της Φιλικής 

μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, 

στην καρδιά της Οθωμανικής εξουσίας, 

και είδε τον αριθμό των μελών της να 

αυξάνεται. 

Με αφορμή τον πρόωρο θάνατο του 

Σκουφά, 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 1820 ο Εμμανουήλ 

Ξάνθος είχε δύο μυστικές συναντήσεις 

στην Πετρούπολη με τον Ιωάννη 

Καποδίστρια. Ο υπουργός Εξωτερικών 

της Ρωσίας απάντησε αρνητικά στην 

τιμητική πρόταση που του έγινε, να 

αναλάβει την ηγεσία της Εταιρείας, 

καθώς θεωρούσε πως ενδεχόμενη 

άμεση εμπλοκή του στο όλο εγχείρημα 

θα οδηγούσε αναπόφευκτα στην 

κατάπνιξη της εξέγερσης των Ελλήνων 

από τα λοιπά μέλη της Ιερής 

Συμμαχίας. Έτσι, πρότειναν να 

αναλάβει την ηγεσία της Φιλικής 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7


5 
 

Εταιρείας ο πρίγκιπας Αλέξανδρος 

Υψηλάντης. Έτσι κι έγινε. Ο 

Υψηλάντης, γόνος φαναριώτικης 

οικογένειας και υπασπιστής του 

Τσάρου, δέχτηκε την πρόταση και 

ανέλαβε επισήμως την ηγεσία της 

Φιλικής Εταιρείας. 

Δραστηριοποιήθηκε έντονα και 

οργανώθηκε γρήγορα. Έγραψε σε 

καπεταναίους και προκρίτους σε στεριά 

και θάλασσα, να είναι έτοιμοι για 

επανάσταση. Το μεγάλο ερώτημα ήταν, 

από πού θα άρχιζε η επανάσταση. Στις 

22/2/1821 κήρυξε την επανάσταση 

από τη Μολδοβλαχία, Αυτή η 

επανάσταση απέτυχε, παρά τους 

έξοχους ηρωισμούς των νεαρών 

αγωνιστών που είχαν πάρει μέρος, ενώ 

και ο ίδιος ο Υψηλάντης συνελήφθη και 

φυλακίσθηκε στην Αυστρία για 7 

χρόνια. Ακολούθησε η επανάσταση 

στον Μοριά, τη Ρούμελη και τα νησιά η 

οποία κράτησε 8 χρόνια.  

Τελικά η επανάσταση στην Ελλάδα 

είχε ήδη σταθεροποιηθεί. Το έργο της 

Φιλικής Εταιρείας να συνεγείρει τους 

Έλληνες σε αγώνα προς την 

απελευθέρωσή τους είχε 

πραγματοποιηθεί κι έτσι ανέτειλε η 

λευτεριά και δημιουργήθηκε το 

Νεοελληνικό Κράτος. 

           

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Κ. 

 

 

Οι ηρωίδες της Επανάστασης του 

1821 

Η Επανάσταση του  Εικοσιένα είναι μία 

κατ’ εξοχήν ηρωική εποχή, κατά την 

οποία οι «ραγιάδες» Έλληνες 

ξεσηκώνονται κατά του οθωμανικού 

ζυγού. Αν και οι αγώνες αυτοί έχουν 

συνήθως ταυτιστεί με την αξιοσύνη και 

τη γενναιότητα των ανδρών της 

εποχής, δεν έμειναν αμέτοχες και οι 

γυναίκες – μάνες, κόρες, σύντροφοι – οι 

οποίες συχνά παίζουν πρωταγωνιστικό 

ρόλο. Είναι οι γυναίκες που 

αποφασίζουν να παίξουν ενεργητικό 

ρόλο, να βγουν κι αυτές στα βουνά και 

στη θάλασσα για να πολεμήσουν τον 

εχθρό. 

Πασίγνωστη είναι η συμπεριφορά 

των Σουλιωτισσών οι οποίες είχαν όλα 

τα χαρακτηριστικά των ανδρών 

συμπατριωτών τους. Μεγαλωμένες στο 

άγριο περιβάλλον των χωριών του 

Σουλίου, μαθημένες στη σκληρή ζωή, 

εξοικειωμένες με τον κίνδυνο, 

πολεμούν αρματωμένες τους Αλβανούς 

στρατιώτες του Αλή πασά και δεν 

διστάζουν, όταν χρειαστεί, να 

θυσιαστούν για την πατρίδα. Ο «Χορός 

του Ζαλόγγου» αποτελεί αιώνιο 

σύμβολο για τη γυναίκα που προτιμά το 

θάνατο από την ατίμωση και τη 

δυστυχία. 

Αξιοθαύμαστο θάρρος έδειξαν και 

οι Μεσολογγίτισσες «ελεύθερες 

πολιορκημένες», οι οποίες σε όλη τη 

διάρκεια της πολιορκίας του 

Μεσολογγίου, βοήθησαν με κάθε τρόπο 

στην άμυνα. Όταν αποφασίζεται 

η ηρωική έξοδος (10 Απριλίου 1826) 

μετά το φοβερό λιμό, ακολουθούν 

πολλές γυναίκες με αντρική ενδυμασία, 

κρατώντας στο ένα χέρι το σπαθί και 

https://argolikivivliothiki.gr/2015/10/01/missolonghi/
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στο άλλο το μωρό τους, ενώ οι άοπλες 

μπήκαν στη μέση της φάλαγγας μαζί με 

τα παιδιά τους.  

Ανάμεσα στις επώνυμες γυναίκες του 

Αγώνα, που το όνομά τους γρήγορα 

έγινε γνωστό στο εξωτερικό, είναι 

η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα (1776-

1825) και η Μαντώ 

Μαυρογένους (1796/7-1840). 

 

  
 
Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα σε ένα από τα 

 λαϊκά φυλλάδια που κυκλοφορούσαν στη Ρωσία 

στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. 

 

Πολλά έχουν γραφτεί για τη  

Καπετάνισσα του εικοσιένα, Λασκαρίνα 

Μπουμπουλίνα, που χάρη στις 

ικανότητάς της κατάφερε να επιβληθεί 

ανάμεσα στους άνδρες της εποχής της, 

να συμμετάσχει σε πολεμικά συμβούλια 

και να έχει ισότιμη γνώμη. Η 

Καπετάνισσα Μπουμπουλίνα ξέφευγε 

από τα γυναικεία πρότυπα της εποχής 

της: μεγαλωμένη στη θάλασσα, από 

νωρίς εκδήλωσε την αγάπη της για τα 

πλοία και τα ταξίδια. Η ζωή της, από τη 

γέννησή της ακόμη, ήταν γεμάτη 

περιπέτειες που έχτισαν το χαρακτήρα 

της, ένα χαρακτήρα ανεξάρτητο, 

δυναμικό, αγωνιστικό. Καπετάνισσα 

λοιπόν όχι μόνο στα πλοία, αλλά και 

στην ίδια της τη ζωή.  

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες 

προφορικές μαρτυρίες, το 1819 στην 

Κωνσταντινούπολη μυήθηκε στη Φιλική 

Εταιρεία. Μετά την έναρξη της 

Επανάστασης, από τους πρώτους 

συμμετείχε ενεργά προσφέροντας 

πολλά χρήματα και πολεμοφόδια και 

διαθέτοντας τα πλοία της στην 

υπηρεσία του Αγώνα. Η μεγαλύτερη 

απώλεια ήταν ο θάνατος του 

πρωτότοκου γιου της (από τον πρώτο 

της γάμο) Γιάννου Γιάννουζα στα τέλη 

Απριλίου του 1821 σε μία συμπλοκή με 

τους Τούρκους έξω από το Άργος. Η 

Μπουμπουλίνα έλαβε μέρος με το 

πλοίο της «Αγαμέμνων» στην 

πολιορκία του Ναυπλίου και μετά την 

απελευθέρωσή του εγκαταστάθηκε 

εκεί σε οίκημα που της παραχώρησε η 

επαναστατική κυβέρνηση. Τον 

Σεπτέμβριο του 21 βρέθηκε στο 

στρατόπεδο 

του Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη και 

μπήκε από τους πρώτους στην πόλη. Η 

Μπουμπουλίνα διέθεσε ολόκληρη την 

τεράστια περιουσία της για την 

Επανάσταση. 

 
Διονυσίου Τσόκου: Η Μαντώ Μαυρογένους. 

Η Μαντώ Μαυρογένους  ως γυναίκα 

ήταν το αντίθετο της Μπουμπουλίνας: 

https://argolikivivliothiki.gr/2009/02/13/%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%bd%ce%b1-%ce%bb%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%bd%ce%b1-1771-1825/
https://argolikivivliothiki.gr/2020/05/19/the-heroines-of-the-revolution-of-1821/#_ftn8
https://argolikivivliothiki.gr/2020/05/19/the-heroines-of-the-revolution-of-1821/#_ftn8
https://argolikivivliothiki.gr/2009/02/13/%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%bd%ce%b1-%ce%bb%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%bd%ce%b1-1771-1825/
https://argolikivivliothiki.gr/2011/02/16/%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%bf%ce%b9-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%cf%84%ce%b5%cf%82/
https://argolikivivliothiki.gr/2011/02/16/%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%bf%ce%b9-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%cf%84%ce%b5%cf%82/
https://argolikivivliothiki.gr/2008/10/28/%ce%b1%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%83/
https://argolikivivliothiki.gr/2008/10/27/%ce%bd%ce%b1%cf%8d%cf%80%ce%bb%ce%b9%ce%bf/
https://argolikivivliothiki.gr/2009/10/30/%ce%bc%ce%b1%cf%85%cf%81%ce%bf%ce%b3%ce%ad%ce%bd%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%cf%8e-mavrogenous-manto-1796-1840/
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λεπτή και λυγερή κορμοστασιά, 

μεγαλωμένη στην Τεργέστη με 

ευρωπαϊκή ανατροφή και παιδεία. Στις 

παραμονές του Αγώνα βρισκόταν στην 

Τήνο με το θείο της Φιλικό κληρικό 

παπα-Μαύρο, από τον οποίο μυήθηκε 

στον Αγώνα και μαζί του πήγε στη 

Μύκονο αμέσως μετά την έναρξη της 

Επανάστασης. Εκεί η νεαρή Μαντώ 

διέθεσε ολόκληρη την πατρική 

περιουσία στον απελευθερωτικό 

αγώνα, ενώ έλαβε και η ίδια μέρος σε 

πολλές επιχειρήσεις. Η φήμη της 

γρήγορα ξεπέρασε τα σύνορα του 

ελληνικού χώρου και από τη θέση αυτή 

η νεαρή Ελληνίδα απηύθυνε έκκληση 

βοήθειας στους Ευρωπαίους 

φιλέλληνες και κυρίως στις Αγγλίδες 

και Γαλλίδες. Ο έρωτάς της με 

τον Δημήτριο Υψηλάντη προκάλεσε 

προφανώς το φθόνο οπαδών του 

νεαρού πρίγκιπα, και είχε αποτέλεσμα 

την απομάκρυνσή της στη Μύκονο και 

τη συκοφάντησή της στον ίδιο. Η 

περιπέτεια αυτή πίκρανε αφάνταστα τη 

Μαντώ, η οποία από τότε έζησε στις 

Κυκλάδες, ζητώντας μάταια οικονομική 

ενίσχυση από το κράτος. Πέθανε 

πάμφτωχη, λησμονημένη και 

πικραμένη. Σε αντίθεση με τη δίκαιη 

όσο ζούσε πίκρα της, μετά το θάνατό 

της δικαιώθηκε και η προσφορά της 

στον Αγώνα τής προσδίδει περίοπτη 

θέση ανάμεσα στις ηρωίδες της 

Επανάστασης 

Οι γυναίκες του Εικοσιένα με το 

απαράμιλλο θάρρος τους, την 

αξιοθαύμαστη γενναιότητα, τις 

περιπέτειες και τις θυσίες τους, 

ανήκουν στη κατηγορία των γυναικών 

που αποτελούν αξεπέραστα σύμβολα 

δυναμισμού και πατριωτισμού. Η ίδια 

τους η ζωή και οι ασυνήθιστες 

εμπειρίες που βίωσαν τούς προσδίδουν 

το φωτοστέφανο της ηρωίδας. Οι 

ηρωίδες της Ελληνικής Επανάστασης 

αποτέλεσαν σημείο αναφοράς και 

ενέπνευσαν τις Ελληνίδες σε 

μεταγενέστερες εθνικά κρίσιμες 

περιόδους, όπως η Κατοχή και η 

Εθνική Αντίσταση. 

 

        ΚΥΡΙΑΚΗ Σ 

https://argolikivivliothiki.gr/2009/03/09/%cf%85%cf%88%ce%b7%ce%bb%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%ae%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%82-1793-1832/


8 
 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ 

 

 Ο Κωνσταντίνος Κανάρης γεννήθηκε στα Ψαρά το 1793. 
Έμεινε ορφανός πολύ μικρός και άρχισε να δουλεύει σε 
πλοία συγγενών. Έγινε καπετάνιος σε ηλικία μόλις 20 

ετών. Πήγε στην Οδησσό το 1820. Ήξερε για την 
ύπαρξη της Φιλικής εταιρείας, αλλά δεν έγινε μέλος. 

Όταν έμαθε ότι στην Μολδοβλαχία είχε ξεσπάσει 
η  επανάσταση από τον Υψηλάντη, έσπευσε στον 

πολεμικό στόλο  των Ψαριανών. Ο Κανάρης ξεχώρισε 
από την αρχή και μετά εντάχθηκε στα πυρπολικά. 
  Το 1822 ο ελληνικός στόλος δεν κατάφερε να σώσει 

την Χίο, αλλά ο Κανάρης ανέλαβε να βάλει μπουρλότο 
στην Τουρκική ναυαρχίδα του Καρά Αλή. Η ανατίναξη 

της τουρκικής ναυαρχίδας έκανε μεγάλη εντύπωση στην 
Ευρώπη και βοήθησε επικοινωνιακά πολύ την ελληνική 
επανάσταση. 

  Τον επόμενο χρόνο έκανε επιθέσεις στα μικρασιατικά 
παράλια αλλά δεν είχε μεγάλα αποτελέσματα. Δυστυχώς 

όμως δεν κατάφερε να σώσει τα Ψαρά πήρε όμως 
εκδίκηση ανατινάζοντας την τουρκική φρεγάτα του 

Χοσρέφ στη Σάμο. 
  Ο Κανάρης δεν έβλεπε τους Γάλλους σαν εχθρούς 
αντιθέτως έστειλε τον γιο του στην Γαλλία να σπουδάσει. 

Ο Κανάρης ήταν από τα λίγα πρόσωπα που εμπιστευόταν 
ο Καποδίστριας.      

  
                                                    ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΚΟΥ 

 

 

 

ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΡΟΦΕΣ 144-145 

 

«Η διχόνοια που βαστάει 

Ένα σκήπτρο η δολερή. 

Καθενός χαμογελάει,  

πάρ΄το λέγοντας κι εσύ. 

 

Κειό το σκήπτρο που σας δείχνει 

Έχει αλήθεια ωραία θωριά. 

Μην το πιάστε, γιατί ρίχνει 

Εισέ δάκρυα φοβερά» 

 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ, ΑΠΑΝΤΑ Τ.1, ΑΘΗΝΑ 

1993, ΣΤ ΕΚΔΟΣΗ, ΣΕΛ. 95 

Οι εμφύλιες διαμάχες των Ελλήνων έσπειραν διχόνοια. 

Η δόξα της επανάστασης και τα προσωπικά συμφέροντα 

απείλησαν να καταστρέψουν όσες μάχες είχαν κερδηθεί 

με θυσίες στα πεδία των μαχών τα δύο πρώτα χρόνια. 

Χρειάστηκε να αποβιβαστεί στην Πελοπόννησο ο 

Ιμπραήμ πασάς για να διαπιστώσουν οι Έλληνες  τον 

κίνδυνο που έβαζαν την εθνική υπόθεση και να γίνουν 

μια γροθιά. Οι στίχοι του Δ. Σολωμού εκφράζουν τα 

συναισθήματά του για τις εμφύλιες διαμάχες των 

Ελλήνων. 

                                              ΜΑΡΙΑ – ΞΕΝΙΑ Τ. 
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 

Ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν Έλληνας διπλωμάτης και 

πολιτικός. Διατέλεσε υπουργός εξωτερικών της ρωσικής 

αυτοκρατορίας από το 1815 μέχρι το 1822 όποτε 

υποχρεώθηκε σε παραίτηση λόγω της Μεγάλης 

επανάστασης του 1821. Ήταν ο πρώτος Κυβερνήτης του 

νέου ελληνικού κράτους κατά τη μεταβατική περίοδο 

μετά από την επανάσταση του 1821, για 3 χρόνια (1828 

– 1831). Εκλέχθηκε με επταετή θητεία από την Εθνική 

Συνέλευση της Τροιζήνας. Ως κυβερνήτης, ανακήρυξε 

την ίδρυση της Ελληνικής Πολιτείας και προώθησε 

σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την αναδιοργάνωση του 

κράτους, καθώς και για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου 

της νέας πολιτείας. Ίδρυσε Εθνική τράπεζα και έκοψε 

νομίσματα αντικαθιστώντας τα τουρκικά γρόσια. 

Επιπλέον, αναδιοργάνωσε τις ένοπλες δυνάμεις σε 

τακτικά σώματα υπό ενιαία διοίκηση. Προσπάθησε και 

πέτυχε παράλληλα την επέκταση των συνόρων του νέου 

κράτους και την κατοχύρωση της ελληνικής 

ανεξαρτησίας. Ακόμα, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

εκπαίδευση των Ελλήνων. Η θέση του κυβερνήτη της 

Ελλάδας τον οδήγησε σε τριβή με τους τοπικούς 

αξιωματούχους με αποτέλεσμα την δολοφονία του στις 9 

Οκτωβρίου 1831  από τον Κωνσταντίνο και Γεώργιο 

Μαυρομιχάλη, αδερφό και γιο αντίστοιχα 

του Πετρόμπεη.  Καταλυτικό ρόλο στη δολοφονία του 

διαδραμάτισαν οι ξένες δυνάμεις. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι, παρά την παρέλευση τόσο μεγάλου χρονικού 

διαστήματος, ο φάκελος για τη δολοφονία του 

Καποδίστρια στα αρχεία του βρετανικού Υπουργείου 

Εξωτερικών παρέμενε, τουλάχιστον έως το Σεπτέμβριο 

του 2014, ακόμη απόρρητος 

 

                                                    ΝΙΚΗ Τ. 
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Οριζόντια: 

1. Εκεί  ξεκίνησε η Επανάσταση τον Μάρτιο του 1821.  

2. Νησί  που καταστράφηκε ολοκληρωτικά από τους Τούρκους στρατιώτες 

3. Ο τόπος ίδρυσης της Φιλικής Εταιρείας 

4. Αθανάσιος ………., Ιδρυτής της Φιλικής Εταιρείας 

5. Εκεί  έγινε η φονική μάχη στις 26 Ιουλίου 1822 
6. Σουλιώτης Αρχιστράτηγος 

7. Αυτά χρησιμοποιούσαν για να ανατινάξουν τα καράβια 

Κάθετα: 

1. ……. Ηγεμονίες: Από αυτές αποφάσισε η Φιλική Εταιρεία να ξεκινήσει  η Επανάσταση 

2. Σε αυτή τη μάχη συλλαμβάνεται  ο Αθανάσιος Διάκος 

3. Ψαριανός Έλληνας ναυτικός 

4. Κλείστηκε στο Χάνι  της Γραβιάς με 118 άνδρες 

5. Επικεφαλής πολυάριθμης στρατιωτικής δύναμης 

6. Γνωστός μπουρλοτιέρης 

7. Οι Φιλικοί  το χρησιμοποιούσαν για να επικοινωνούν μεταξύ τους 

8. Γενναίοι  αγωνιστές της Επανάστασης θυσιάστηκαν για αυτήν 

9. Στρατιωτική έδρα των Τούρκων. Η άλωσή της έγινε τον Σεπτέμβριο του 1821 με επικεφαλής τον Θεόδωρο 

Κολοκοτρώνη  
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΡΟΣΤΟΙΧΙΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΗΡΩΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 
 

1.                 _ _ _ _ _ _ _ _ _                              

2.                           _ _ _ _ _            

3.           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.                        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

5.               _ _ _ _ _ _ _ _ _  

6.                            _ _ _ _ _ 

7.                      _ _ _ _ _ _ _ _ 

8.                      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ 

 

9.                                _ _ _ _ _ _ _ 

10.                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_  

11.                       _ _ _ _ _ _ 

12.                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

13.              _ _ _ _ _ _ _ 

14.        _ _ _ _ _ _ _ _ _  

15.        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

16.                        _ _ _ _ _ 

17.                        _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

18.              _ _ _ _ _ _ _ _ 

19.                           _ _ _ _ _ 

20. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

1. ...ή θάνατος. Σύνθημα των Ελλήνων κατά την 

Επανάσταση. 

2. ....λόχος. Στρατιωτικό σώμα Ελλήνων 
σπουδαστών των παροικιών. 

3. Μια από τις ηρωίδες της επανάστασης. 

4. Πολέμησε στο χάνι της Γραβιάς. Το μικρό του 

όνομα ήταν Οδυσσέας. 

5. Επαναστατικό κίνημα στην  Ήπειρο. 

6. .... σχολειό. Εκεί μορφώνονταν οι Έλληνες. 

7. Μπουρλοτιέρης από την Ύδρα. Το μικρό του 

όνομα ήταν Ανδρέας. 

8. Το επίθετό του ήταν Κανάρης 

9. ...... και αρματολοί. 

10. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, μετά από την 
Επανάσταση. 

11. Η εταιρεία από την οποία στηρίχθηκε η οργάνωση 

της Επανάστασης. 

12. Από εκεί ξεκίνησε η Επανάσταση. 

13. Από τις ιδέες αυτής της επανάστασης 

εμπνεύστηκε η Ελληνική. 

14. Ο εθνικός μας ποιητής. 

15. Η άλωση της.... 

16.  Ο Κολοκοτρώνης ήταν γνωστός και ως γέρος 

του..... 
17.  Η αυτοκρατορία των Τούρκων λεγόταν...... 

18. Σε αυτήν την μάχη πέθανε ο Αθανάσιος Διάκος. 

19. Το μικρό όνομα του Φερραίου ή Βελεστινλή. 

20. Το μικρό όνομα του αρχηγού της Φιλικής 

εταιρείας. 

                                                  ΝΙΚΗ Τ. 
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ΗΡΩΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙΟΥ- ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 

Η Τρίτη πολιορκία του Μεσολογγίου (συχνά αναφέρεται και ως δεύτερη πολιορκία) ήταν ένα 

από τα σημαντικότερα πολεμικά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Ήταν το 

γεγονός που έδωσε έμπνευση στον Διονύσιο Σολωμό να γράψει τους “Ελεύθερους 

Πολιορκημένους”. Έλαβε χώρα στο διάστημα από 25 Απριλίου του 1825 έως 10 Απριλίου του 

1826 οπότε και τερματίστηκε με την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Η πολιορκία διακρίνεται 

σε δύο φάσεις. Η πρώτη από τον Απρίλιο του 1825 μέχρι τον Οκτώβριο του 1825 όταν η πόλη 

πολιορκήθηκε από τα στρατεύματα του Κιουταχή και η δεύτερη από τον Δεκέμβριο του 1825 

έως τον Απρίλιο του 1826 όταν η πόλη πολιορκήθηκε από τα στρατεύματα του Ιμπραήμ και 

του Κιουταχή από κοινού. 

 

 
 

 
Η ηρωική έξοδος του Μεσολογγίου το 1826  

συγκλονίζει τον Ντελακρουά ο οποίος ζωγραφίζει έναν 

ακόμη εντυπωσιακό πίνακα, με τίτλο «Η Ελλάδα 

ξεψυχώντας στα ερείπια του Μεσολογγίου» και τον 

εκθέτει στην γκαλερί Λεμπρέν «προς όφελος των 

Ελλήνων». Εικονίζει την προσωποποίηση της ηρωικής 

Ελλάδας. Η Ελλάδα παρουσιάζεται απελπισμένη να 

στέκεται πάνω στα πτώματα των αγωνιστών. Φοράει 

ελληνική παραδοσιακή φορεσιά, ξεκούμπωτη στο 

στήθος. Το σώμα της είναι στραμμένο προς τον θεατή 

με τα χέρια σε στάση απόγνωσης, αλλά  το πρόσωπό 

της είναι σε τρία τέταρτα στραμμένο προς τα δεξιά. Με 

τη στάση της αυτή δηλώνει τον πόνο από το βίωμά της, 

όμως δεν αφήνει τον θεατή να συμμετάσχει σε αυτόν. 

Δείχνει απόκοσμη, προτάσσει τα στήθη της 

δηλώνοντας ότι θα έχει συνέχεια αυτός ο αγώνας. 

Πίσω της αριστερά στέκεται ο εχθρός που υψώνει τη 

σημαία. Μία μικρή, μακρινή φιγούρα, που μπορεί να έχει 

παρουσία με την ολοκληρωτική πράξη της σφαγής των 

Μεσολογγιτών, όμως δεν έχει μέλλον στον τόπο αυτό. 

Η νίκη του είναι προσωρινή. 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ Κ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
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Η ιστορία της Επανάστασης μέσα από γραμματόσημα 

Ο Ρήγας Βελεστινλής ή Ρήγας 

Φεραίος                                          
(1930 Έκδοση Ανεξαρτησίας Ρήγας 
Φεραίος ) 

 
 

 
1965 Έκδοση Φιλικής Εταιρείας 

 τα εμβλήματα  

1965 Έκδοση Φιλική Εταιρεία 

(ελαιογραφία του Διονυσίου Τσόκου  

1849) 

Ο Όρκος των φιλικών 

 
 

 
1930  Έκδοση Ανεξαρτησίας 

Αλέξανδρος Υψηλάντης 

1988 Έκδοση Πρωτεύουσες Νομών 
 Λαμία (Αθανάσιος Διάκος 

1930 Έκδοση Ανεξαρτησίας  
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 

1993 Σελίδες Δόξας 
 Ιστορικές επέτειοι  

Θεόδ Κολοκοτρώνης  

 
 

 

                                          
1971 Έκδοση Διοίκησις και 

Αγών 
Πρώτη Εθνοσυνέλευση  

 

1924 Η υποδοχή του Λόρδου 
Βύρωνα 

 στο Μεσολόγγι 

1977 ,150 χρόνια Ναυμαχίας Ναυαρίνου 

1930  Έκδοση Ανεξαρτησία 
Κ. Κανάρης 

 
 
 

 
 

 
 

1930 Έκδοση Ανεξαρτησίας 
 Γ. Καραϊσκάκης  
 

 

 

 

 

 

 ΡΑΦΑΗΛΙΑ Χ. 

ΣΤΑΥΡΟΣ Χ. 
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ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΤηΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 

    

    

   

 

  

  

 
 

  
                                                                                                                                     

ΡΑΦΑΗΛ Π. 

                                                                                                                                       

ΗΛΙΑΣ Σ. 
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

 

 

 

 

 

 

Ο μικρός μπουρλοτιέρης 

 

Ο Λευτέρης, ένα δεκατετράχρονο 

αγόρι που ζει στην Ύδρα τα χρόνια 

της Τουρκοκρατίας και λατρεύει τα 

ταξίδια και την θάλασσα, 

καταφέρνει με τον καλύτερό του 

φίλο, Θανάση, να κρυφτούν σε ένα 

καράβι που είναι έτοιμο να φύγει για 

τον πόλεμο. Εκεί ο Λευτέρης 

συναντάει τους πολεμιστές, 

Κωνσταντίνο Κανάρη και Ανδρέα 

Μιαούλη. Υπακούει σε όλες τους τις 

διαταγές και γίνεται ένας πολύ 

γενναίος μπουρλοτιέρης. Όνειρό 

του από μικρό παιδί είναι να γίνει 

δάσκαλος και να διδάξει στα μικρά 

παιδιά την ελληνική γλώσσα. Δεν 

κάνει ότι κάνουν τα υπόλοιπα παιδιά 

στην ηλικία του, αλλά αντίθετα 

προτιμάει να πολεμήσει ενάντια σε 

πολύ δυνατούς εχθρούς και να 

ρισκάρει την ζωή του. Ζει στιγμές 

λύπης μετά τον θάνατο του 

καλύτερού του φίλου, και στιγμές 

που ένα άλλο παιδί της ηλικίας του 

δεν θα τις άντεχε.  

Ζει την καταστροφή της Χίου, των 

Ψαρών και έρχεται αντιμέτωπος με 

ένα πολύ σοβαρό ατύχημα που 

παθαίνει. Παρά όλα αυτά που ζει 

κατά τη διάρκεια του πολέμου, 

προσπαθεί να μιμηθεί τους 

υπόλοιπους πολεμιστές και να 

πολεμήσει για την πατρίδα του 

δίχως να τα παρατάει στιγμή! 

ΓΕΩΡΓΙΑ Κ. 

ΔΗΜΗΤΡΑ Π.
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Να βρείτε 11 ονόματα αγωνιστών του 1821.                                                       

 ΕΥΑ   Τ.                                                                                                                                        

ΤΑΝΙΑ Π. 

Α Μ Ζ Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Η Σ Ν 

Μ Π Μ Ο Ν Η Δ Ο Ζ Μ Η Θ Γ Ο Δ 

Δ Ο Γ Β Δ Ι Α Κ Ο Σ Δ Μ Μ Α Ξ 

Ρ Υ Ζ Μ Ρ Δ Ζ Α Ξ Γ Μ Π Τ Ο Τ 

Α Μ Β Ζ Ο Λ Ε Ρ Ζ Β Α Ο Λ Ε Β 

Β Π Ρ Ε Υ Ε Ξ Α Π Ν Ε Τ Β Τ Π 

Ρ Ο Ε Γ Τ Θ Α Ι Α Ζ Ζ Σ Σ Α Τ 

Γ Υ Ζ Η Σ Α Δ Σ Ζ Γ Τ Α Π Τ Λ 

Ο Λ Ν Α Ο Ε Β Κ Α Ν Α Ρ Η Σ Ω 

Β Ι Γ Ν Σ Θ Ρ Α Ζ Η Υ Η Λ Ψ Ε 

Υ Ν Π Ζ Ξ Ε Δ Κ Ε Α Π Σ Δ Γ Ψ 

Ε Α Σ Π Ε Γ Ρ Η Γ Σ Ζ Σ Ζ Τ Π 

Σ Ε Ζ Β Ε Α Ζ Σ Ε Γ Γ Ο Β Η Τ 

Υ Ι Μ Δ Ρ Ξ Δ Γ Χ Α Υ Α Ω Φ Ζ 

Α Γ Ι Φ Θ Γ Β Κ Ζ Γ Κ Φ Ω Α Α 

Ι Χ Α Ξ Χ Κ Ψ Α Ε Η Ω Α Γ Ο Β 

Ν Κ Ο Λ Ο Κ Ο Τ Ρ Ω Ν Η Σ Γ Ε 

Μ Α Υ Ρ Ο Γ Ε Ν Ο Υ Σ Ω Ι Ω Λ 

Χ Ι Λ Ε Ι Λ Ψ Α Ω Γ Ω Β Κ Ο Α 

Ψ Ο Η Ο Α Ω Ε Χ Ο Κ Θ Ω Β Ω Σ 

Ε Γ Σ Ω Ε Χ Θ Λ Ι Α Ω Λ Θ Α Ι 

Ω Θ Ι Χ Ψ Ι Β Ω Ι Ω Θ Ω Γ Ω Γ 
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ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 

του Fitz-Green Halleck 

Μετάφραση: Δανάη Κωσταλία (11/3/2014) 

Στίχοι ποιήματος  Σχολιασμός από μαθητές/τριες 

Μεσάνυχτα, μες στην φρουρούμενη σκηνή του 

Ο Τούρκος ονειρεύονταν την ώρα 

Που η Ελλάδα, με λυγισμένα σε ικεσία γόνατα, 

Θα τρέμει μπροστά στη δύναμή του. 

Στα όνειρα, με πόλεμο και με πολιτική 

Μάζευε τα τρόπαια – κατακτητής! 

Στα όνειρα, άκουγε το τραγούδι του θριάμβου του. 

Φόραγε το δαχτυλίδι-σφραγίδα του μονάρχη του 

Και πάταγε τον θρόνο του μονάρχη-βασιλιάς! 

Έτσι άγριες οι σκέψεις του φτερούγιζαν χαρούμενες 

Σαν πουλί στον κήπο της Εδέμ. 

Ο ποιητής ξεκινάει με μία εικόνα στο στρατόπεδο 

των Τούρκων. Εκεί ο Τούρκος, όχι μόνο 
φαντάζεται τον εαυτό του κατακτητή με μια δύναμη 

που θα κάνει τους άλλους να τρέμουν, αλλά ποθεί 
να δει την Ελλάδα ταπεινωμένη μπροστά του να τον 
ικετεύει. Αυτή η εικόνα του δίνει τόση χαρά που γι 

αυτόν είναι ο παράδεισος 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Κ. 

Μεσάνυχτα, μες στου δάσους τις σκιές 

Ο Μπότσαρης παράταξε τους Σουλιώτες του, 

Αφοσιωμένους, χαλύβδινους σαν τις δοκιμασμένες τους λεπίδες, 

Ήρωες στην ψυχή και στο σώμα. 

Εκεί είχαν σταθεί των Περσών οι χιλιάδες, 

Εκεί η ευτυχής γη είχε πιει το αίμα τους 

Στις Πλαταιές μιαν αρχαία μέρα. 

Και τώρα εκεί έπνεε ο ίδιος στοιχειωμένος αέρας, 

Οι γιοι των προγόνων, εκείνων που νίκησαν εκεί, 

Με το χέρι έτοιμο να χτυπήσει και την ψυχή να τολμήσει, 

Τόσο γρήγορα, τόσο μακριά… Όπως εκείνοι. 

Ο ποιητής εδώ μας μεταφέρει στη μεριά των 
Ελλήνων, τη στιγμή που ο Μάρκος Μπότσαρης 

παρατάσσει τους στρατιώτες του για τον νυχτερινό 
αιφνιδιασμό.Τους βλέπει σαν ατσάλινες λεπίδες 

δηλαδή αλύγιστους, αφοσιωμένους, θαρραλέους 
στρατιώτες που δίνουν σώμα και ψυχή στη μάχη για 
την πατρίδα. Αναφέρει το σημείο που έγινε η μάχη 

των Ελλήνων με τους Πέρσες στις Πλαταιές. Εκεί 
που οι Έλληνες αν και ήτανε αριθμητικά λιγότεροι 

νίκησαν τους Πέρσες με θάρρος. Βλέπει τους 
Σουλιώτες  σαν τους γιους των προγόνων μας και 
περιμένει να γίνει το ίδιο όπως τότε να χτυπήσουν 

και να νικήσουν με θάρρος και ψυχή . Όπως 
εκείνοι, όπως τότε.   

ΜΙΧΑΛΗΣ   Κ. 

Μια ώρα πέρασε – ο Τούρκος ξύπνησε. 

Το φωτεινό όνειρο ήταν δικό του επιτέλους. 

Ξύπνησε – για να ακούσει των φρουρών του την κραυγή: 

«Στα όπλα! έρχονται! οι Έλληνες! οι Έλληνες!» 

Ξύπνησε – για να πεθάνει μέσα στις φλόγες και τον καπνό, 

Μες στις φωνές, τα βογκητά, και τα χτυπήματα με το γιαταγάνι, 

Με τις θανατηφόρες βολές να πέφτουν πυκνές και γρήγορες 

Σαν αστραπές από το σύννεφο στο βουνό, 

Και άκουσε, με φωνή σαν τρομπέτα δυνατή, 

Τον Μπότσαρη να ενθαρρύνει τον στρατό του: 

«Χτυπάτε! – μέχρι να σβήσει κι ο τελευταίος οπλισμένος εχθρός. 

Χτυπάτε! – υπέρ βωμών και εστιών. 

Χτυπάτε! – για τους χορταριασμένους τάφους των προγόνων σας, 

 

Οι στίχοι αυτοί περιγράφουν τη μάχη.  Τη μάχη που 

δόθηκε για τα Ιερά της χώρας μας, τους 

προγόνους και τις αξίες, την Πατρίδα, τον Θεό. 

Την ηρωική μάχη κατά την οποία έπεσε ο 

Μπότσαρης. Έπεσε με χαμόγελο και ήρεμα σαν να 

αναπαύονταν. Γιατί ήρεμη ήταν η ψυχή του, έκανε 

το καθήκον του. 

 

ΕΥΑ Τ. 
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Τον Θεό και την πατρίδα σας!» 

Πάλεψαν – σαν γενναίοι άνδρες, πολλήν ώρα και καλά. 

Σώριασαν σ’ εκείνο το χώμα σφαγμένους μουσουλμάνους, 

Νίκησαν – αλλά ο Μπότσαρης έπεσε 

Αιμόφυρτος. 

Οι λιγοστοί του σύντροφοι που σώθηκαν 

Είδαν το χαμόγελό του 

όταν αντήχησαν δυνατές οι ζητωκραυγές τους, 

Και το κόκκινο πεδίο κερδήθηκε. 

Έπειτα είδαν στο θάνατο τα βλέφαρά του να κλείνουν, 

Ήρεμα, σαν για ανάπαυση μιας νύχτας, 

Όπως τα λουλούδια στο λιόγερμα. 

Έλα, Θάνατε, στη νυφική κάμαρα, 

Έλα στην κάμαρα της μάνας, όταν νιώθει 

Πρώτη φορά την ανάσα του πρώτου της παιδιού. 

Έλα, όταν οι ιερές σφραγίδες 

Σπάνε κι απλώνεται η πανούκλα, 

Και πολυάνθρωπες πόλεις κλαίνε στο χτύπημά της. 

Έλα στην απεχθή μορφή της αποσύνθεσης, 

Της σεισμικής δόνησης, της ωκεάνιας καταιγίδας. 

Έλα όταν η καρδιά χτυπά δυνατά και ζεστά 

Στα συμπόσια με το τραγούδι, το χορό και το κρασί. 

Γιατί είσαι φοβερός, Θάνατε – το δάκρυ, 

Το βογγητό, η πένθιμη καμπάνα, το πέπλο, το φέρετρο 

Και όλα όσα με αγωνία γνωρίζουμε ή ονειρευόμαστε ή φοβόμαστε 

Είναι δικά σου. 

Ο ποιητής καλεί τον θάνατο χωρίς ενδοιασμό και 

φόβο. Γνωρίζει ότι όλα καταλήγουν σε αυτόν, όμως 

τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με τις αξίες και τα 

ιδανικά της ζωής, ακόμα και ο ίδιος ο θάνατος. Είναι 

απρόβλεπτος και απρόσμενος και άλλοτε μπορεί να 

συμβεί από γνώριμα αίτια και άλλες φορές όχι. Τα 

όνειρα, οι φόβοι και όλα όσα γνωρίζουμε στην ζωή 

μας κάποια στιγμή πεθαίνουν μαζί με τον θάνατο 

μας. Η ελευθέρια όμως δεν πεθαίνει ποτέ. Πρέπει 

να αγωνιζόμαστε για αυτήν χωρίς τον φόβο του 

θανάτου. Είναι το μεγαλύτερο και πολυτιμότερο 

αγαθό της ζωής. 

ΘΑΝΑΣΗΣ  Ι.                           

 ΕΥΘΥΜΗΣ Ν. 

Αλλά για τον ήρωα, όταν το σπαθί του 

Έχει κερδίσει τη μάχη για την ελευθερία, 

Η φωνή σου ακούγεται σαν προφητεία. 

Και στο υπόκωφο άκουσμά της αντηχούν 

Οι ευχαριστίες μύριων μελλοντικών γενεών. 

Έλα, όταν θα ’χει επιτελέσει το χρέος του προς τη δόξα, 

Έλα, με τα φύλλα της δάφνης, τα αγορασμένα με αίμα, 

Έλα, τη στιγμή που τον στεφανώνουν – και τότε 

Το απόκοσμο φως των ρουφηγμένων σου ματιών 

Γι’ αυτόν θα ’ναι ευπρόσδεκτο όπως η θέα 

Τ’ ουρανού με τ’ άστρα για τους φυλακισμένους. 

Η αρπάγη σου θα ’ναι ευπρόσδεκτη όπως το χέρι 

Του αδελφού σε μια ξένη γη. 

Η κλήτευσή σου καλόδεχτη όπως η κραυγή 

Που είπε στους Γενουάτες που αναζητούσαν τον κόσμο 

Ο θάνατος ενός ήρωα είναι αρκετά διαφορετικός 

από αυτόν ενός κοινού ανθρώπου. Ο ήρωας όταν 

πεθαίνει νιώθει περήφανος ενώ ένας άνθρωπος το 

βλέπει σαν κάτι τρομερό και πολύ άσχημο. Μέσα 

από τους στίχους του ποιήματος, ο ποιητής δείχνει 

πως ο θάνατος για τους ήρωες  είναι 

ευπρόσδεκτος, διότι είναι τιμή για τον ήρωα και 

εκπλήρωση του σκοπού του. Τον αγώνα για την 

ελευθερία. Είναι τόσο ευπρόσδεκτος, όσο «η θέα 

του ουρανού με τ’ άστρα για τους φυλακισμένους».  

ΛΟΥΚΑΣ   ΜΑΡ.                              

ΝΙΚΗ Τ. 
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Ότι τα ινδικά νησιά ήταν κοντά, 

Όταν ο άνεμος της στεριάς, μέσα από δάση φοινικόδεντρων, 

Πορτοκαλεώνες και χωράφια βαλσαμόχορτου, 

Φύσηξε πάνω απ’ τις θάλασσες της Αϊτής. 

 

Μπότσαρη! με τους χιλιοτραγουδισμένους γενναίους 

που γέννησε η Ελλάδα στα χρόνια της δόξας της 

Ξεκουράσου – δεν υπάρχει πιο περήφανος τάφος, 

Ούτε στο αποκορύφωμα της δόξας της. 

Δεν φόρεσε πένθιμο φόρεμα για σένα, 

Ούτε πρόσταξε τη σκοτεινή νεκροφόρα να στολιστεί 

Σαν κλαδί κομμένο από το χωρίς φύλλα δέντρο του θανάτου 

Με της θλίψης την πομπή και την επίδειξη, 

Την άκαρδη πολυτέλεια του τάφου. 

Αλλά σε θυμάται ως έναν 

πολυαγαπημένο που μίσεψε για λίγο καιρό. 

Για σένα η λύρα του ποιητή της είναι στεφανωμένη, 

Το μάρμαρό της λαξεύτηκε, η μουσική της γεμίζει τον αέρα. 

Για σένα χτυπάει τις καμπάνες των γενεθλίων. 

Για σένα τα νεογέννητα ψελλίζουν τα πρώτα τους λόγια. 

Για σένα κάνει τη βραδινή της προσευχή 

Σε ανάκλιντρο παλατιού ή σε κρεβάτι καλύβας. 

Κάθε στρατιώτης της που πολεμάει τον εχθρό 

Δίνει για χάρη σου το θανατηφόρο πλήγμα. 

Η αρραβωνιαστικιά του, όταν φοβάται 

Γι’ αυτόν, τη χαρά της νιότης της, 

Σκέφτεται τη μοίρα σου, και παύει τα δάκρυά της. 

Κι εκείνη, η μητέρα των αγοριών σου, 

Αν και στα μάτια της, στα μαραμένα μάγουλά της 

Διαβάζεται η θλίψη, η μνήμη της θαμμένης χαράς της, 

Δεν πρόκειται να μιλήσει, 

Ούτε κι η μάνα που σε γέννησε. 

Κοντά στην εστία τους σαν προσκύνημα 

Θα μιλάνε για τη μοίρα σου χωρίς αναστεναγμό. 

Γιατί τώρα ανήκεις στην Ελευθερία και στη Δόξα, 

Ένα από τα λίγα, τ’ αθάνατα ονόματα 

Που δεν γεννήθηκαν για να πεθάνουν. 

 

Ο ποιητής τους τελευταίους στίχους τους 

αφιερώνει στον δοξασμένο θάνατο του Μάρκου 

Μπότσαρη. Έναν θάνατο ένδοξο, πέρα από τα 

ανθρώπινα πρότυπα, ήθη και έθιμα. Πέρα από 

κάθε θλίψη. 

Είναι ο θάνατος που κρατά τη μνήμη του ήρωα 

ζωντανή ανά τους αιώνες. Είναι ο θάνατος που 

εμπνέει τη ζωή, τις αξίες της. Είναι ο θάνατος που 

δεν προκαλεί τα δάκρυα της απώλειας, αλλά την 

χαρά της μνήμης. 

Χάρη σε αυτόν τον θάνατο συνεχίζει η ζωή, η 

δημιουργία, η έμπνευση. 

 ΘΑΝΟΣ Π. 
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Φιλελληνισμός 

Το φιλελληνικό κίνημα που 

εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της 

Επανάστασης του 1821 είχε δύο όψεις. 

Από τη μία μεριά τα φιλελληνικά 

κομιτάτα, που διοργάνωναν εράνους σε 

χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής, 

συγκέντρωναν ρούχα, χρήματα και 

τρόφιμα για να ανακουφίσουν τη 

δυστυχία του ελληνικού λαού που 

κινδύνευε να αφανιστεί από την πείνα 

και το μαχαίρι του βάρβαρου δυνάστη 

του. Από την άλλη πλευρά, άνθρωποι 

του πνεύματος και των τεχνών, πέραν 

της χρηματικής τους συνεισφοράς, 

μέσω της συγγραφικής τους 

δραστηριότητας και των καλλιτεχνικών 

τους έργων διαμόρφωσαν μία 

φιλελληνική κουλτούρα που επηρέασε 

έντονα την κοινή γνώμη της εποχής. 

Οι πιο γνωστοί φιλέλληνες ήταν ο 

λογοτέχνης Francois- Rene de 

Chateaubland, ο τραπεζίτης Jean 

Louis Theodore Gerlcaut, ο 

συγγραφέας Βικτόρια Ουγκώ, οι 

ποιητές Wilhelm Muller και Λόρδος 

Byron και ο ζωγράφος Eugene 

Delacroix ο οποίος απέδωσε στα έργα 

του “Σφαγή της Χίου” και η “Ελλάδα 

ξεψυχάει πάνω στα ερείπια του 

Μεσολογγίου” το ουσιαστικό 

περιεχόμενο της Ελληνοτουρκικής 

σύγκρουσης. 

Η ΕΕΦ παρουσιάζει το τρίτο από 6 

τραγούδια που υμνούν την συμβολή των 

Φιλελλήνων στην Ελλάδα Τα τραγούδια 

αυτά του μεγάλου δημιουργού Σταμάτη 

Χατζηευσταθίου, αποτελούν μία 

πρωτοβουλία του Δήμου Νικολάου 

Σκουφά (Πέτα). Η δήμαρχος κα Ροζίνα 

Βαβέτση, πρωτοστατεί στον σχεδιασμό 

και υλοποίηση δράσεων που αποτείνουν 

φόρο τιμής στους γενναίους αυτούς 

ανθρώπους και κρατούν ζωντανό το 

πνεύμα του Φιλελληνισμού. Στην 

περιοχή αυτή έλαβε χώρα τον Ιούλιο 

1822, η μάχη του Πέτα κατά την οποία 

Έλληνες και Φιλέλληνες πολέμησαν 

ηρωικά για την ελευθερία της Ελλάδος 

και για τις Ελληνοκεντρικές αξίες του 

δυτικού πολιτισμού.  

Τίτλος: Ο βράχος και  το κύμα 

Μουσική: Σταμάτης Χατζηευσταθίου 

Ποίηση: Αριστοτέλης Βαλαωρίτης 

Ερμηνεία: Γιάννης Κότσιρας 

 «Μέριασε βράχε νὰ διαβῶ !» τὸ κύμα 

ἀνδρειωμένο 

λέγει στὴν πέτρα τοῦ γιαλού θολό, 

μελανιασμένο. 

Μέριασε, μὲς στὰ στήθη μου, ποὖσαν 

νεκρὰ καὶ κρύα, 

μαῦρος βοριὰς ἐφώλιασε καὶ μαύρη 

τρικυμία.  

Ἀφροὺς δὲν ἔχω γι᾿ ἅρματα, κούφια βοὴ 

γι᾿ ἀντάρα, 

ἔχω ποτάμι αἵματα, μὲ θέριεψε ἡ κατάρα 

τοῦ κόσμου, ποὺ βαρέθηκε, τοῦ κόσμου, 

πού ῾πε τώρα, 

βράχε, θὰ πέσης, ἔφτασεν ἡ φοβερή σου 

ἡ ὥρα!  
Σκύψε νὰ ἰδῆς τὴ ρίζα σου στῆς θάλασσας 

τὰ βύθη, 

τὰ θέμελά σου τά ῾φαγα, σ᾿ ἔκαμα 

κουφολίθι. 

Μέριασε, βράχε, νὰ διαβῶ! Τοῦ δούλου 

τὸ ποδάρι 

θὰ σὲ πατήση στὸ λαιμό… Ἐξύπνησα 

λιοντάρι!»  

Ὅταν ἐρχόμουνα σιγά, δειλό, 

παραδαρμένο 

καὶ σὄγλυφα καὶ σὄπλενα τὰ πόδια 

δουλωμένο, 

περήφανα μ᾿ ἐκύτταζες καὶ φώναζες τοῦ 

κόσμου 

νὰ δεῖ τὴν καταφρόνεση, ποὺ πάθαινε ὁ 

ἀφρός μου. 

 

          ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΝ. 

 

https://www.openarchives.gr/aggregator-openarchives/edm/helios/000024-10442_12811
https://www.openarchives.gr/aggregator-openarchives/edm/helios/000024-10442_12811
https://www.openarchives.gr/aggregator-openarchives/edm/helios/000024-10442_12811
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ΕΥΓΈΝΙΟΣ ΝΤΕ ΛΑ ΚΡΟΥΑ 

Γεννήθηκε στις 26 Απριλίου 1798 σε 

προάστιο του Παρισιού. Ο πατέρας του 

ήταν ανώτερος δημόσιος υπάλληλος και 

η μητέρα του προμήθευε με έπιπλα την 

Βασιλική αυλή. Ο νεαρός Ευγένιος 

μεγάλωσε μέσα σε αστικό και 

καλλιτεχνικό περιβάλλον και έδειξε 

από νωρίς την αγάπη του για τις 

τέχνες, για την ζωγραφική, την μουσική 

και το θέατρο. Έμεινε ορφανός στα 16 

του και σε ηλικία 18 χρονών μπήκε στην 

σχολή καλών τεχνών. Άρχισε να 

ζωγραφίζει με μεγάλη επιτυχία. Το 

δραματικό γεγονός εκείνης της χρονιάς 

δηλαδή η σφαγή των Ελλήνων της Χίου 

από τους Τούρκους ενέπνευσε τον 

Ντελακρουά για να κάνει τον μεγάλο 

του πίνακα με τίτλο <<Η ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ 

ΧΙΟΥ >>. Λίγες ημέρες μετά την έξοδο 

του Μεσολογγίου παρουσίασε σε 

έκθεση στο Παρίσι τον πίνακα με θέμα 

<< Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ >> με σκοπό την 

συγκέντρωση χρημάτων για τον 

Ελληνικό αγώνα. Τα θέματα άλλων 

έργων του ήταν εμπνευσμένα από τον 

Άγγλο ποιητή Μπάιρον, όπως ο 

πίνακας << Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΓΚΙΑΟΥΡΗ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΣΑ >> . Ως το τέλος της 

ζωής του και παρά την κακή υγεία του 

συνέχισε να αναλαμβάνει την εκτέλεση 

έργων μνημειώδους κλίμακας. Πέθανε 

στις 13 Αυγούστου 1863 στο Παρίσι σε 

ηλικία 65 χρονών.   

                                ΤΑΝΙΑ Π. 
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Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 

Μία από τις πιο σημαντικές μορφές της 

επανάστασης του 1821, ήταν ο 

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, γνωστός και 

ως Γέρος του Μοριά. Ως 

αρχιστράτηγος, συνέβαλε στον αγώνα 

της Πελοποννήσου και 

πρωταγωνίστησε σε πολλές μάχες κατά 

την διάρκεια της επανάστασης, με 

σημαντικότερες την άλωση της 

Τριπολιτσάς, την νίκη στο Βαλτέτσι και 

την καταστροφή της στρατιάς του 

Δράμαλη. Μετά την Επανάσταση, 

υποστήριζε το ρωσικό κόμμα, το κόμμα 

του Ιωάννη Καποδίστρια. Το 1833, οι 

διαφωνίες  του με την Αντιβασιλεία τον 

οδήγησαν στις φυλακές της 

Ακροναυπλίας στο Ναύπλιο με την 

κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. 

Έτσι, στις 25 Μαΐου 1834, μαζί με τον 

Πλαπούτα, καταδικάστηκε σε θάνατο. 

Έλαβε χάρη μετά την ενηλικίωση του 

Όθωνα το 1835 και ως στρατηγός 

πλέον έλαβε το αξίωμα του 

«Συμβούλου της Επικρατείας». Το 

πρωί της 4ης Φεβρουαρίου 1843, ο 

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απεβίωσε 

από εγκεφαλικό επεισόδιο.  

 

Παπαφλέσσας  

Ο Παπαφλέσσας ή Γρηγόριος Δίκαιος 

ήταν σπουδαίος Έλληνας κληρικός, 

πολιτικός και οπλαρχηγός της 

Ελληνικής Επανάστασης του 1821. 

Σημαντικές μάχες στις οποίες 

συμμετείχε ήταν η μάχη των 

Δερβενακίων, η μάχη του Αγιονοριου 

και η μάχη στο Μανιάκι στην οποία 

σκοτώθηκε τον Μάιο του 1825. 

Πέθανε προβάλλοντας ηρωική 

αντίσταση μαζί με τους λίγους άνδρες 

που του είχαν μείνει. Σύμφωνα με την 

ιστορία, μετά το τέλος της μάχης ο 

Ιμπραήμ ζήτησε από τους στρατιώτες 

του να βρουν το νεκρό σώμα του 

Παπαφλέσσα. Όταν εκείνοι το βρήκαν, 

τους διέταξε να τοποθετήσουν πάνω 

στο ακέφαλο πτώμα το κεφάλι και να 

τον στήσουν σε μια βελανιδιά που 

βρισκόταν εκεί. Τότε ο Ιμπραήμ 

πλησίασε το νεκρό Παπαφλέσσα 

λέγοντας: «Αμαρτία να χαθεί τούτος ο 

πολέμαρχος!», ως ένδειξη 

αναγνώρισης της γενναιότητας, της 

ανιδιοτέλειας και του θάρρους του.  
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Μάρκος Μπότσαρης 

Σουλιώτης οπλαρχηγός και μετά 

θάνατον Στρατηγός. Πολέμησε στην 

μάχη του Πέτα, της Βεγόρτσας και του 

Κεφαλόβρυσου και όπως και στην 

πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου και 

αυτή της Άρτας. Στην μάχη στο 

Κεφαλόβρυσο του Καρπενησίου το 

1823, πέθανε ηρωικά προσπαθώντας 

να ανακόψει το δρόμο στα τούρκικα 

στρατεύματα που κατευθύνονταν προς 

τη δυτική Στερεά Ελλάδα. Ο 

Μπότσαρης, τη νύχτα της 8-9 

Αυγούστου, μαζί με τον Κίτσο Τζαβέλα 

και άλλους 450 Σουλιώτες, επιτέθηκε 

κατά της εμπροσθοφυλακής των 

εχθρών, που είχαν στρατοπεδεύσει 

εκεί. Παρά τον αρχικά ελαφρύ 

τραυματισμό του, συνέχισε να πολεμάει 

και κατάφερε να νικήσει τους 

Τουρκαλβανούς. Όμως μια εχθρική 

σφαίρα έπληξε το μάτι του. Ιστορικοί 

αναφέρουν πως τότε ο Μπότσαρης είπε 

πριν ξεψυχήσει: «Αδέλφια, με 

βάρεσαν». Εκείνη τη στιγμή, οι 

Σουλιώτες, αν και νικούσαν, διέκοψαν 

τον αγώνα για να παραλάβουν τον 

νεκρό αρχηγό τους και τα λάφυρα. Η 

μάχη αυτή θεωρείται ως το 

σημαντικότερο πολεμικό γεγονός στην 

στερεά Ελλάδα το 1823.       ΝΙΚΗ Τ. 

Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Η θεμελίωση του νέου ελληνικού 

κράτους αρχίζει με την άφιξη του 

Καποδίστρια, τον Ιανουάριο του 1828 

και τελειώνει με την έξωση του 

Όθωνα,, τον Οκτώβρη του 1862 και 

την προσπάθεια για ανεύρεση νέου 

ηγεμόνα. 

Ο Καποδίστριας που ανέλαβε την 

εξουσία ως προσωρινός κυβερνήτης 

κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να 

οργανώσει κράτος.  Έθεσε τις βάσεις  

της δημιουργίας εθνικού στρατού, 

κρατικού μηχανισμού εκπαίδευσης, 

συγκοινωνιών και επικοινωνιών και 

ενός υποτυπώδους οικονομικού 

συστήματος. Έκοψε νόμισμα και 

προσπάθησε να ρυθμίσει το θέμα των 

«εθνικών γαιών». Οι προσπάθειες του 

Καποδίστρια ανεκόπησαν με τη 

δολοφονία του, τον Σεπτέμβρη του 

1831. 

Καθώς ανέκυψε το θέμα της ηγεμονίας, 

οι Μεγάλες Δυνάμεις το έλυσαν με την 

επιλογή του Όθωνα, γιου του 

Λουδοβίκου της Βαυαρίας, ο οποίος 

έφτασε στο Ναύπλιο τον Φεβρουάριο 

του 1833. Μαζί με τον Όθωνα έφτασαν 

στην Ελλάδα και 3.500 Βαυαροί 

στρατιώτες και αξιωματικοί οι οποίοι 

θα οργάνωναν τον ελληνικό στρατό. Ο 

Όθωνας έφερε μαζί του, επίσης, 

νομομαθείς, μηχανικούς, τεχνικούς 

κ.λ.π. οι οποίοι θα έθεταν τις βάσεις 

της οργάνωσης του νέου βασιλείου. 

Η αντιβασιλεία αρχικά και ο Όθωνας, 

μετά την ενηλικίωσή του, πολιτεύθηκαν 

αυταρχικά, γεγονός που ήταν αντίθετο 

με την παράδοση των αγωνιστών του 21 
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και τη δημοκρατική πρακτική τους με 

τις εθνοσυνελεύσεις, έτσι 

δημιουργήθηκαν επαναστατικά 

κινήματα που ανάγκασαν τον Όθωνα να 

παραχωρήσει Σύνταγμα στον ελληνικό 

λαό στις 3 Σεπτεμβρίου 1843. 

Σύνταγμα το οποίο ο Όθωνας ποτέ δεν 

σεβάστηκε, γεγονός που οδήγησε στην 

ανατροπή και έξωσή του από την 

Ελλάδα, τον Οκτώβρη του 1862. 

Γύρω από τον Όθωνα και την Αμαλία 

υπήρξε κλίμα ρομαντισμού, ενώ και από 

την άλλη  και οι δύο αγάπησαν την 

Ελλάδα. Στη διάρκεια της 30ετίας του 

πρώτου βασιλιά της Ελλάδας έγιναν 

σοβαρές προσπάθειες οργάνωσης του 

κράτους και βελτίωσης των συνθηκών 

διαβίωσης του ελληνικού λαού. 

ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡ. 

ΡΑΦΑΗΛΙΑ Χ. 

ΜΑΡΙΑ ΞΕΝΙΑ Τ. 

 

 

 

 


