
Μαθητές τουρκικής και ινδικής καταγωγής αποτυπώνουν τον αγώνα 
του 1821 σε λέξεις της γλώσσας καταγωγής τους

Όταν η τέχνη γράφει…,και γίνεται ιστορία!

Η τέχνη αναγνωρίζεται ως μια από τις δυνάμεις 
αντίστασης η οποία εμποδίζει την υπέρμετρη 

αύξηση της εντροπίας. Λειτουργεί ως ένας 
μηχανισμός αυτορρύθμισης παρέχοντας εξύψωση 
της οργανωτικής πολυπλοκότητας. "Κατά συνέπεια 
η τέχνη, μεταξύ άλλων σημαντικών προσπαθειών 
οργάνωσης του ανθρώπου, λειτουργεί ως εμπόδιο 
στην ομογενοποίηση του σύμπαντος και μάχεται 
αυτό που ορισμένοι φυσικοί θεώρησαν ότι πρόκειται 
να οδηγήσει στον θερμικό θάνατο του σύμπαντος" 
( Arnheim, 2003, 14). Στο ταξίδι συγγραφής 
και σύνθεσης μιας εφημερίδας με αφορμή τον 
εορτασμό των διακοσίων χρόνων από την εθνική 
παλιγγενεσία του 1821, θα επιχειρήσουμε να 
δείξουμε πώς η τέχνη, στις διαφορετικές της 
μορφές μπορεί να αξιοποιηθεί από την εκπαίδευση. 
'Ένας σημαντικός  ιστορικός του πολιτισμού, ο Jo-
han Huizinga, παρουσίασε το εναρκτήριο μάθημά 
του στο πανεπιστήμιο του Groningen, το 1905, με 
θέμα το "Αισθητικό στοιχείο στην ιστορική σκέψη", 
συγκρίνοντας την ιστορική κατανόηση με την 
"ενόραση" ή την "αίσθηση", και διακηρύσσοντας ότι 
"το κοινό στοιχείο ανάμεσα στη σπουδή της ιστορίας 
και στην καλλιτεχνική δημιουργία είναι ο τρόπος 
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θα επιχειρήσουμε να δείξουμε πώς η τέχνη, στις διαφορετικές της μορφές μπορεί να 
αξιοποιηθεί από την εκπαίδευση. 

 ‘Ένας σημαντικός  ιστορικός του πολιτισμού, ο Johan Huizinga, παρουσίασε το εναρκτή-
ριο μάθημά του στο πανεπιστήμιο του Groningen, το 1905, με θέμα το «Αισθητικό στοιχείο 
στην ιστορική σκέψη», συγκρίνοντας την ιστορική κατανόηση με την «ενόραση» ή την 
«αίσθηση», και διακηρύσσοντας ότι «το κοινό στοιχείο ανάμεσα στη σπουδή της ιστορίας 
και στην καλλιτεχνική δημιουργία είναι ο τρόπος σύνθεσης των εικόνων». Αργότερα 
περιέγραψε τη μέθοδο ιστορίας του πολιτισμού με οπτικούς όρους, όπως στην τέχνη του 
ψηφιδωτού. ( Burke, P., 2003, σ.13). Μάλιστα στο έργο του Κρότσε, Ιταλού φιλοσόφου 
και της αισθητικής, η τέχνη ταυτίζεται με τη γλώσσα και τη μάθηση. Στο έργο του «Es-
tetica come scienza dell’ expressione e linguistica genelale» ( H αισθητική ως επιστήμη της 
έκφρασης και η γενική γλωσσολογία), υποστηρίζει πως η αισθητική και η γλωσσολογία 
δεν ασχολούνται με διαφορετικά προβλήματα. Αυτός που μελετά τη γλωσσολογία μελετά 
αισθητικά προβλήματα, και αντίστροφα. Φτάνει να υποστηρίξει πως η τέχνη, η γλώσσα 
και εν τέλει η μάθηση αποτελούν εκφράσεις, και η έκφραση  είναι μία αδιαίρετη διαδικασία.

 Στη Ρητορική του Αριστοτέλη (1371b 4-10) διαβάζουμε: 

« Επειδή η μάθηση και ο θαυμασμός είναι ευχάριστα πράγματα, κατ’ ανάγκην είναι ευχάριστα 
και τα όμοιά τους, όπως η τέχνη της μίμησης, π.χ. η ζωγραφική, η γλυπτική, και η ποίηση, 
καθώς και κάθε επιτυχημένη μίμηση, ακόμη και αν το πρωτότυπο δεν είναι ευχάριστο. 
Διότι η ευχαρίστηση δεν προέρχεται από το θέμα της μίμησης, αλλά από το γεγονός ότι 
δημιουργείται στο μυαλό μας κάποιος συσχετισμός ότι αυτό το πράγμα είναι εκείνο, κατά 
συνέπεια μαθαίνουμε κάτι.». 

 Αν μάλιστα δεχτούμε πως το υποκείμενο διαθέτει αναπαραστάσεις της γνώσης, και 
αυτή είναι η σχέση του με τη γνώση, και η εμπειρία ή οι εμπειρίες που στοιχειοθετούν τις 
αναπαραστάσεις αποτελούν τον μοχλό, αλλά και το περιεχόμενο της τέχνης, η γνώση 
και η τέχνη είναι οι ράγες του τραίνου της μάθησης. Μάλιστα, σε αδημοσίευτη εισήγησή 
μας σε πανελλήνιο  συνέδριο φυσικών “τολμήσαμε” να υποστηρίξουμε πως η επιστήμη 
ξεκίνησε από την τέχνη.

 Στην προκείμενη προσπάθεια, οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν στη συγγραφή 
και σύνθεση της παρούσας εφημερίδας, δούλεψαν αρχικά από απόσταση και στη συνέχεια 
και εκ του σύνεγγυς στο σχολείο, με στόχο όχι απλά την παράθεση πληροφοριών 
για τις τέχνες και το 1821, αλλά  την απόπειρα, αρχικά, κατανόησης των έργων που 
δημιουργήθηκαν, είτε τη συγκεκριμένη περίοδο, είτε με αφορμή της.  Επιχειρήσαμε  να 
τους εμπνεύσουμε την κατανόηση και της δικής τους προσπάθειας ως τεκμήριο ιστορίας 
για τους μελλοντικούς ιστορικούς, στο μέτρο που εισήχθησαν στις βασικές έννοιες των 
ιστορικών σπουδών με αντίστοιχο εργαστήριο και σημειώσεις. Τελικά, οι μαθητές και 
μαθήτριες επέλεξαν να ασχοληθούν με τη μουσική, τα εικαστικά και τον κινηματογράφο. 

 Αναφορικά τώρα με το παιδαγωγικό πλαίσιο εργασίας μας, κάτι που ελπίζουμε να 
διαπιστώσετε και στα κείμενα που ακολουθούν, αξιοποιήθηκαν τα βασικά στάδια της 
τεχνικής του D. Perkins, οι τεχνικές «ορατή σκέψη» και «Artful Thinking», όπως και,  
κύρια, η ερνηνεία της μορφής ως περιεχομένου.



3

	 Οι	 μαθητές	 και	 	 μαθήτριές	 μας,	 θέλησαν	 να	 επικοινωνήσουν	 το	 όλο	 εγχείρημα	 με	
συμμαθητές τους στο σχολείο, κύρια με διαφορετική καταγωγή. Ανταποκρίθηκαν με 
προθυμία, και παρουσιάζουμε κάποια αποσπάσματα συνεντεύξεων στο τελευταίο μέρος 
της εφημερίδας μας.   

 Τόσο για εμένα που είχα την τιμή της κύριας ευθύνης, αλλά θέλω να πιστεύω και για όλους 
τους συμμετέχοντες/ουσες, τελειώνει ένα ακόμη εκπαιδευτικό ταξίδι, που μας έδωσε την 
αφορμή, αλλά και τα μέσα, να αντισταθούμε σε μια καθημερινότητα που γέμει φαυλότητας 
και όχι μόνο. 
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Μουσική,  μια έκφανση του καθημερινού βίου των 
επαναστατημένων Ελλήνων

Με  αφορμή τα 200  χρόνια από την Επανάσταση του 1821, θα  
αναφέρουμε κάποια  χαρακτηριστικά   εκείνης της εποχής, όσον  

αφορά το θέμα της μουσικής, που δίνει χαρά και ζωή στις  ψυχές μας. Μετά 
το ξέσπασμα της επανάστασης και τη διάδοσή της στην Ελλάδα υπήρξε 
τεράστια αναταραχή του κόσμου. Την ίδια στιγμή, όμως,  όψεις της οικείας 
προεπαναστατικής ρουτίνας  συνέχισαν  να βρίσκουν τρόπους  να προσφέρουν 
στη	 νέα	 ζωή	 του	 εξεγερμένου	 πληθυσμού.	 Οι	 όψεις	 αυτές	 παρέμειναν	 	
υποφωτισμένες  στις μετέπειτα  μελέτες,  οι οποίες  εστίαζαν στις μάχες, στην 
πολιτική φαγωμάρα και στις ενέργειες των μεγάλων διεθνών δυνάμεων. 
  Ένα κομμάτι της προεπαναστατικής ζωής, που συνέχισε να δίνει ζωηρά 
το «παρών», ήταν βεβαίως και η μουσική. Και δεν είναι  δύσκολο να φανταστεί 
κανείς το γιατί. Ένα γνωστό άσμα είναι εύκολο να έρθει στα χείλη και να 
ειπωθεί,	ακόμα	και	δίχως	οργανική	συνοδεία,	ατομικά	ή	και	ομαδικά.	Οι	
αφορμές για γιορτές και μοιρολόγια συνέχιζαν να είναι άφθονες, ενώ, ακόμα 
και σε έντονα εμπόλεμες περιστάσεις, δεν έλειπαν οι στιγμές ανάπαυσης.
  Μιλώντας, φυσικά, για τα τραγούδια εκείνης της εποχής 
εννοούμε όσα πλέον αποκαλούμε «δημοτικά», πίσω από τα οποία 
υπήρχε τεράστια καλλιέργεια, με αποτέλεσμα να διαθέτουν ιδιαίτερη 
γλώσσα, αλλά και συγκεκριμένα μοτίβα ανθρώπινων τύπων. 
  Ανάμεσά τους δεσπόζουν τα κλέφτικα, τα οποία διαμορφώθηκαν 
κατά τις αρχές του δέκατου όγδοου αιώνα, αποτυπώνοντας τον θαυμασμό 
των Ελλήνων χωρικών για τις ένοπλες ομάδες των κλεφτών και των 
αρματολών που κατορθώνουν να ξεφύγουν από τη μίζερη ζωή του 
υποτελούς αγρότη, προξενώντας ενίοτε αναμπουμπούλα τόσο στην 
οθωμανική διοίκηση όσο και στις ραδιουργίες των κοτζαμπάσηδων. 

  Διαβάζουμε:
«Κόψτε μου το κεφάλι μου, να ‘χετε την ευχή μου», στίχος από το ιστορικό 
συμβάν, στο οποίο οι κλέφτες Γιάννης Ξυλικιώτης και Βλαχοθανάσης 
τραυματίζονται	 θανάσιμα	 σε	 μάχη	 με	 Τούρκους.	 Οι	 στρατιωτικές	
επιχειρήσεις του 1821 είναι βίαιες. Και ο αποκεφαλισμός και η 
λαφυραγώγηση του αντιπάλου είναι πτυχές που δεν πρέπει να ξενίζουν. 
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	 	 Οι	Έλληνες,	λοιπόν,	της	περιόδου	1821-1829	πολεμούν	σκληρά.	Στην	
ανάπαυλα, ωστόσο, των μαχών, τόσο το τραγούδι όσο  και ο χορός (καθώς και 
η παρουσία μουσικών οργάνων)  αποκτούν  σημαντική θέση στον κοινωνικό 
βίο των ανθρώπων που συγκρούονται βίαια, συχνά σκοτώνοντας τον αντίπαλο 
με την πάλα ή το γιαταγάνι. Αυτή η συνήθεια των Ελλήνων να «στήνουν χορό» 
εν μέσω πολεμικών επιχειρήσεων διατηρείται διαμέσου των αιώνων, άλλοτε 
αταβιστικά και άλλοτε ως μορφή γνήσιας λαϊκής και πολιτιστικής έκφρασης.
  Διακόσια χρόνια μετά το 1821 η συνύπαρξη του ταμπουρά ή του 
μπουζουκιού με τις πιστόλες, τις σπάθες και τα καριοφίλια αποτελεί 
σημαντικό ποιοτικό στοιχείο για την ταυτότητα των Ελλήνων και 
για τη συμπεριφορά τους σε περιόδους που δοκιμάζεται η επιβίωσή 
τους. Ταυτόχρονα, είναι και μια παρακαταθήκη η οποία, με αφορμή 
το ιστορικό ορόσημο των 200 ετών, αξίζει να μελετηθεί περαιτέρω. 
  Η μουσική είναι βασικό στοιχείο της ζωής μας , ας μην την 
βγάλουμε από αυτήν, ας την κρατήσουμε καλά μέσα μας να γεννιέται 
ξανά και ξανά, όσο κρατάει, όταν θα πάψει θα έχουμε φύγει. 

                                           

                                                                                      Ασημίνα Χασιώτη

Σεμίνα Σιδηροπούλου

Η Σεμίνα  Σιδηροπούλου και  η   Ασημίνα  Χασιώτη   είναι μαθήτριες της 
Α΄ Λυκείου του 1ου  ΓΕΛ Ταύρου- “Χρίστος Τσολάκης”
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Για μια πληρέστερη αποτύπωση της μουσικής 
έκφρασης των επαναστατημένων Ελλήνων, 
αλλά και του τρόπου με τον οποίο οι εμπειρίες 
της Επανάστασης παρακολουθούνται από 
τη νεότερη ελληνική μουσική έκφραση 
αποκαλυπτικός είναι και ο διάλογος που ακολουθεί 
μαζί με τις πληροφορίες που παρατίθενται. 

(Γυρίζοντας από μια εκδήλωση για τα διακόσια χρόνια 
της επανάστασης του 1821, αρχίσαμε μια συζήτηση… )

Σταυρούλα: Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, αλλά μου φάνηκε πολύ 
ωραία η προσπάθεια μελοποίησης κλέφτικων τραγουδιών…

Στέφανος: Μου φάνηκαν πολύ ωραίες και εμένα οι 
ενορχηστρώσεις…με παρότρυναν να ψάξω διεξοδικά για το τι 
είναι τα κλέφτικα  τραγούδια. Εσύ ξέρεις κάτι για το θέμα αυτό; 

Σταυρούλα: Γνωρίζω κάποια πράγματα, λόγω καταγωγής. 
Αρχικά, τα κλέφτικα τραγούδια μιλούν για τα κατορθώματα 
κλεφτών και αρματολών της εποχής ή  εξυμνούν τον θάνατό 
τους. Υπάγονταν στην προφορική κυρίως παράδοση μέχρι 
το 1964, όταν κατέγραψε το πρώτο Κερκυραίος νοτάριος. 
Ύστερα, ακολούθησαν και άλλοι, Έλληνες και ξένοι. 
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Στέφανος: Μια χαρά. Ωστόσο, όσο εσύ μιλούσες, βρήκα κάτι για 
τον Ζαχαρία Μπαρμπιτσιώτη, το πρώτο πρόσωπο για το οποίο 
γράφτηκε ένα ολόκληρο κλέφτικο τραγούδι. Αναφέρεται σε…όχι 
και τόσο ηρωικές πράξεις του, πράγμα φυσικό για έναν πειρατή…

Σταυρούλα: Σε αυτό θα διαφωνήσω…όπως οι πειρατές ήταν οι 
κλέφτες της θάλασσας, έτσι και οι κλέφτες ήταν οι  πειρατές της 
στεριάς.	 Οι	 συνθήκες	 τους	 ανάγκασαν	 να	 γίνουν	 πειρατές,	 όπως	
και τους κλέφτες να εγκατασταθούν στα βουνά. Και για εκείνους, 
όμως, έχουν γραφτεί πολλά κλέφτικα τραγούδια και μοιρολόγια. 
Παράδειγμα, στη Μάνη έχουμε το γνωστό μοιρολόι του κουρσάρου. 

 
https://youtu.be/cpgCOaUdQu4 

Στέφανος: Ενδιαφέρον. Εγώ με τη λέξη κλέφτικα τραγούδια 
έχω συνδέσει τον Θούριο του Ρήγα Φεραίου. Θυμάμαι 
μας είχαν πει ότι πρώτα τον μελοποίησε ο Μάντζαρος και 
αργότερα τον τραγούδησαν ο Χρήστος Λεοντής, ο οποίος 
τον είχε ερμηνεύσει και το 1972, και με τον Ξυλούρη το 1975.

Σταυρούλα: Βέβαια…ο Θούριος είναι ένα από τα πιο 
πολυτραγουδισμένα  άσματα  που  μιλά  για  τους  κλέφτες. Είναι προοίμιο 
για το κλέφτικο τραγούδι. Ωστόσο, νομίζω υπάρχουν και  πιο σύγχρονα 
τραγούδια που εμπνεύστηκαν απλά από την εποχή. Έτσι δεν είναι; 

Στέφανος: Φυσικά. Είναι πολλά καταπληκτικά κομμάτια, που κάποια 
μπορεί να μην τα έχεις ακούσει. Ποιο να πω πρώτα; Ας αρχίσω με 
κάποιο γνωστό… «Να’τανε το ΄21», το είπε πρώτη φορά ο Γιώργος 
Νταλάρας, μουσική: Σταύρος Κουγιουμτζής και στίχοι: Σώτια 
Τσώτου,  (https://www.youtube.com/watch?v=HsW1o0uxbiI) . 
«Θα σε ξαναβρώ στους μπαξέδες», το είπαν ο Αντώνης Καλογιάννης 
και η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, μουσική: Ηλίας Ανδριόπουλος και 
στίχοι: Μάνος Ελευθερίου (https://www.youtube.com/watch?v=drPE-
wa3O9Mk). Ένα τελευταίο που ξεχωρίζω είναι το τραγούδι από «Το 
μεγάλο μας τσίρκο». Το είπαν η Τζένη Καρέζη, ο Κώστας Καζάκος και 
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ο Νίκος Ξυλούρης, μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος  και στίχοι: Ιάκωβος 
Καμπανέλλης. (https://www.youtube.com/watch?v=eFhLb0r_kCg) 
                              
 Σταυρούλα: Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες! Τελικά πολλά 
δεν γνωρίζουμε για την ιστορία γνωστών τραγουδιών, που είναι 
σταθμοί ακόμα και σήμερα…

Γιώργος Νταλάρας 
(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B-
F%CF%82_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B1%CF%82)
Σταύρος Κουγιουμτζής
(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B-
F%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%B-
C%CF%84%CE%B6%CE%AE%CF%82) 
Σώτια Τσώτου 
(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%A4%CF%83%CF%8E%
CF%84%CE%BF%CF%85)
Άλκηστις Πρωτοψάλτη(http://alkistisprotopsalti.gr/el/short-biography/ )
Μάνος Ελευθερίου
(https://www.lifo.gr/proswpa/athenians/otan-o-manos-eleytherioy-afigithike-ti-zoi-toy-sti-lifo)
Νίκος Ξυλούρης(https://www.sansimera.gr/biographies/79) 
Σταύρος Ξαρχάκος (https://www.sansimera.gr/biographies/1975) 
Ιάκωβος Καμπανέλλης(https://www.sansimera.gr/biographies/2166)

                                                                           

                                                                                 Η Σταυρούλα Πάντου και ο  
                                                                                                                                        ο Στέφανος Μάνος είναι 
                                                                                                                                         μαθητές της Β΄Λυκείου  
                                                                                                                                        του 1ου ΓΕΛ Ταύρου-

                                                                                                                                        “Χρίστος  Τσολάκης”                            
                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                    

    Η Σταυρούλα Πάντου             Στέφανος Μάνος
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Οι εικονογράφοι για το 1821

Τι ξέρουμε για 
τους φιλέλληνες 
καλλιτέχνες της 
Επανάστασης του 
1821; Ελάχιστα 

πράγματα. 
  Με έκπληξή μου διαπίστωσα, 
μετά από την έρευνα που έκανα 
πως, όχι μόνον ήρθαν τότε στην 
Ελλάδα πολλοί σημαντικοί 
Ευρωπαίοι καλλιτέχνες, που όχι 
μόνον απεικόνισαν τις μάχες και 
τους ήρωες, αλλά πολέμησαν 
κιόλας στο πλευρό των Ελλήνων 
ακολουθώντας το παράδειγμα 
του λόρδου Βύρωνα που πέθανε 
στο Μεσολόγγι. Μάλιστα, η 
ιστορική μας μνήμη βασίζεται, 
κατά πλειοψηφία, στους 
φιλέλληνες ζωγράφους, καθώς 
στηρίζεται στις εικόνες αυτών των 
καλλιτεχνών, που απεικονίζουν την 
επαναστατημένη Ελλάδα. Χωρίς 
αυτούς δεν θα είχαμε καθαρή εικόνα 
της Επανάστασης, γιατί τότε δεν 
υπήρχε η φωτογραφία. Γενικότερα 
πολιτικοί και επιχειρηματίες, 
καλλιτέχνες, διανοούμενοι, αστοί, 
φιλελεύθεροι, αριστοκράτες – 
συμπεριλαμβανομένου του Lou-
is-Philippe - παθιάζονται με το 
έργο του Byron στο Μεσολόγγι.     

Ο	 Ferdi-
nand Vic-
tor Eugène 
D e l a c r o i x 
( Ε υ γ έ ν ι ο ς 
Ντελακρουά 
26 Απριλίου 
1798 – 13 
Αυγ ού σ του 
1863) ήταν 

Γάλλος Ρομαντικός καλλιτέχνης 
που θεωρείται από την αρχή 
της καριέρας του ως ηγέτης της  
Γαλλικής Ρομαντικής Σχολής. 
Σε αντίθεση με την νεοκλασική 
τελειομανία του κύριου 
αντιπάλου   του Ingres, ο Dela-
croix εμπνεύστηκε από την 
τέχνη των Rubens και ζωγράφων 
της Βενετικής Αναγέννησης, 
δίνοντας έμφαση στο χρώμα και 
την κίνηση παρά τη σαφήνεια 
του περιγράμματος και την 
προσεκτικά διαμορφωμένη μορφή. 
Το δραματικό και ρομαντικό 
περιεχόμενο χαρακτήρισε τα 
κεντρικά θέματα της ωριμότητάς 
του απομακρύνοντάς τον από  τα 
κλασικά μοντέλα της ελληνικής 
και της ρωμαϊκής τέχνης, ενώ το 
ταξίδι του στη Βόρεια Αφρική και 
συγκεκριμένα στο Μαρόκο το 
1832 και η επαφή με τον εξωτικό 
πολιτισμό των Αράβων, αποτέλεσε 
πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία 
έργων που γνώρισαν μεγάλη 
επιτυχία.
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 Ο	 Chateaubriand,	 αλλά	 και	 ο	 Vic-
tor Hugo, υποστηρίζουν τους 

κ λ η ρ ο ν ό μ ο υ ς 
της αρχαίας 
Ελλάδας εναντίον 
των βαρβάρων, 
οι Χριστιανοί  
τίθενται, επίσης, 
εναντίον των 
Μουσουλμάνων. 
Πολλοί διάσημοι 
εκφραστές του 
κινήματος του 

Ρομαντισμού, όπως ο Eugene Delac-
roix, ο Adam 
Friedel, ο Karl 
Krazeisen, o 
Ary Scheffer, 
και o David 
Angers, είναι 
ξ ε κ ά θ α ρ ο 
πλέον, ότι 
έβλεπαν τον 
αγώνα των 
Ε λ λ ή ν ω ν 
ως μια μάχη 
α ν ά μ ε σ α 

στις αντίθετες δυνάμεις 
του συντηρητισμού και του 
φιλελευθερισμού. 

Το  πιό διάσημο
έργο του είναι 
αυτό που 
α π ε ι κ ο ν ί ζ ε ι 
σ υ μ β ο λ ι κ ά 
την Γαλλική 
Επανάσταση. 
Η Ελληνική  
Επανάσταση, 
ωστόσο, είναι 

αυτή που τον επηρέασε πολύ, αφού 
έκανε έργα  εμπνευσμένα από τον 
Ελληνικό Αγώνα, όπως τη Σφαγή 
της Χίου, το 1824, τον Έφιππο 
Έλληνα Αγωνιστή, την Ελλάδα στα 
ερείπια του Μεσολογγίου, τη Μάχη 
του Γκιαούρη με τον Πασά κ.λπ.. «Η 
Σφαγή της Χίου», το 1824, ήταν το 
πρώτο γνωστό έργο που έκανε για 
την Το δεύτερο έργο το έκανε για τη 
στήριξη των Ελλήνων στον πόλεμο 
που έκαναν για την  ανεξαρτησία 
τους, και αναφερόταν στην 
άλωση του Μεσολογγίου από τις 
Τουρκικές δυνάμεις το 1825. Με μια 
συγκρατημένη παλέτα σε σκοτεινούς 
τόνους του καφέ, κατάλληλους για 
την αλληγορία, ο Delacroix δείχνει 
την Ελλάδα να ξεψυχά στα ερείπια του 
Μεσολογγίου διαμέσου της εικόνας 
μιας γυναίκας με ελληνική φορεσιά
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	 Οι	 εικόνες	
από τις σφοδρές 
σ υ γ κ ρ ο ύ σ ε ι ς 
μεταξύ Ελλήνων 
και Τούρκων 
αντανακλούσαν 
στην ουσία τα 
συνθήματα και 
τα επιχειρήματα 
της Γαλλικής 

φιλελεύθερης ιδέας και είχαν 
απήχηση στις εφημερίδες, τις 
κοινοβουλευτικές συζητήσεις, 
τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
 Η Ελληνική Επανάσταση ήταν 
το πρώτο μεγάλο πολιτικό γεγονός 
του 19ου αιώνα που δημιούργησε 
ένα εκτεταμένο καλλιτεχνικό 
ενδιαφέρον σε όλη την Ευρώπη 

και ενέπνευσε τη δημιουργία 
μεγάλων έργων ζωγραφικής.

και γυμνό στήθος, που δείχνει 
αποφασισμένη να πεθάνει. Η 
φρικτή σκηνή υποδηλώνει την 
εσκεμμένη επιλογή των Ελλήνων 
στον θάνατο, εφόσον επέλεξαν να 
σκοτωθούν και να καταστρέψουν 
την πόλη τους παρά να παραδοθούν 
στους Τούρκους. Η όλη εικόνα 
λειτουργεί ως μνημείο για τους 
ανθρώπους του Μεσολογγίου και 
ως μια χοή στην ιδέα της ελευθερίας      
ενάντια στον τυραννικό 

κ α τ α κ τ η τ ή . 

Ο Ary Scheffer (Άρι 
Σέφερ) έζησε από τις 
10 Φεβρουαρίου 1795 

έως και τις 15 Ιουνίου 1858. Ήταν 
γιος του Johan Bernard Schef-
fer,	 ζωγράφου	 πορτραίτων.	 	 Ο	
Άρι Σέφερ είχε δύο αδέλφια, τον 
δημοσιογράφο και συγγραφέα 
Κάρελ Άρνολντ Σέφερ και 
τον ζωγράφο Χέντρικ Σέφερ. 
Παρακολούθησε την Ακαδημία 
Ζωγραφικής στο Άμστερνταμ από 
την ηλικία των 11 ετών. Το 1808 ο 
πατέρας του έγινε ο ζωγράφος του 
Louis Bonaparte στο Άμστερνταμ, 
αλλά πέθανε έναν χρόνο αργότερα. 
Ενθαρρυμένος	 από	 τον	Ολλανδό	
ποιητή, ιστορικό και γλωσσολόγο 
Willem Bilderdijk, ο Άρι 
μετακόμισε στη Λιλ της Γαλλίας. 
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 Αξιοσημείωτη είναι και η έκθεση 
στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
που στεγάζεται στην παλιά Βουλή, 
η οποία είναι σε εξέλιξη. Πολύ 
ωραίο θεματικό αφιέρωμα στην 
Επανάσταση του ‘21, αποτελούν 
τα πιάτα γαλλικών εργοστασίων 

π ο ρ σ ε λ ά ν η ς 
που έχουν 
φ ι λ ε λ λ η ν ι κ έ ς 

παρ ασ τάσ ε ι ς , 
με θεματολόγιο 
τον αγώνα για την 
ελληνική ανεξαρτησία το διάστημα 
1824 - 1830. 
 Όπως φαίνεται, εκτός από τα 
πιάτα (ρηχά και βαθιά) υπήρχαν 
σουπιέρες και λεκάνες, κανάτια 
και φλιτζανάκια που κάποια 
αποτελούσαν πλήρες σετ φαγητού. 
Από τα πιάτα που εκτίθενται, 
άλλα είναι μονόχρωμα με σκούρο 
μελάνι, άλλα είναι πολύχρωμα, 
άλλα έχουν βάση κίτρινη και άλλα 
πλούσια φυτική διακόσμηση. 
Μεγάλη ποικιλία σε διακοσμητικά 
με πολλές παραλλαγές που τα 
κάνουν σχεδόν μοναδικά.

Ο	 τάφος	 του	
Μάρκου Μπότσαρη στον κήπο 
των Ηρώων, στο Μεσσολλόγγι

Ο David d’Angers (Πιερ–Ζαν 
Νταβίντ ντ’ Ανζέ) γεννήθηκε το 
1788	και	πέθανε	το	1856.	Ο	πατέρας	
του ήταν λιθοξόος και διακοσμητής 
γλύπτης. Σπούδασε στο στούντιο 
του Jean-Jacques Delusse και το 
1808 ταξίδεψε στο Παρίσι για 
να σπουδάσει στο στούντιο του 
γλύπτη Philippe-Laurent Roland. 
Το 1811 κέρδισε το Βραβείο της 
Ρώμης	με	το	έργο	του	«Ο	θάνατος	
του Επαμεινώνδα» και πήγε 
στη Ρώμη, όπου εργάστηκε στο 
εργαστήριο του  Antonio Canova 
(Αντόνιο Κανόβα ), ο οποίος και 
του ενέπνευσε την αγάπη του για 
τον νεοκλασικισμό.Πέρασε στην 
πόλη αυτή πέντε χρόνια, κατά τη 
διάρκεια των οποίων έκανε μικρά 
ταξίδια στη Βενετία, τη Νάπολη 
και τη Φλωρεντία.
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                             Έργο του Ary Scheffer «Σουλιώτισσες Γυναίκες».

 Σημειώνεται πως πρώτη φορά στα χρονικά, γιορτάσαμε την 
25η Μαρτίου από τα σπίτια μας και μόνο. Η χώρα βρισκόταν 
σε καραντίνα και δεν  πραγματοποιήθηκαν πολυάνθρωπες 
εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, με εξαίρεση την κεντρική 
παρέλαση. Η μόνη δυνατότητα που είχαμε προκειμένου να 
τιμήσουμε τον αγώνα που έδωσαν οι πρόγονοί μας, είναι η 
ύψωση της ελληνικής σημαίας στο μπαλκόνι μας…

                                    

                                   Νικήτας Μαρκάκης

Ο	Νικήτας	Μαρκάκης	είναι	μαθητής	
της Α΄Λυκείου  του  1ου ΓΕΛ Ταύρου – «Χρίστος Τσολάκης»

ΟAdam Friedel (Άνταμ Φρίντελ), 
έζησε από το 1780 έως το 1868. Μετά 
τους Ναπολεόντειους πολέμους, 
κατά τους οποίους υπηρέτησε ως 
αξιωματικός, ταξίδευσε μαζί με έναν 
ευγενή συμπατριώτη του στα εδάφη 
της	 Οθωμανικής	 Αυτοκρατορίας.	
Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και μετά 
από πολλά ταξίδια και αποστολές στα 
ρωσικά εδάφη κατέληξε στη Ζάκυνθο 
απ’ όπου πέρασε στην Πελοπόννησο 
την    περίοδο της  έναρξης της Ελληνικής 
Επανάστασης, και κατετάγη ως 
εθελοντής δηλώνοντας ότι είναι 
υπολοχαγός,  ο βαρόνος Friedel von 
Friedelsburg,  με αριστοκρατικές 
καταβολές.Έζησε στην Ελλάδα από 
το 1821 έως το 1824. Αγαπούσε πολύ 
την τέχνη και, όταν οι προσδοκίες 
του για σταδιοδρομία στον στρατό 
διαλύθηκαν, ασχολήθηκε με τη 
ζωγραφική. Γνώρισε από κοντά τον 
Κολοκοτρώνη, τον Μακρυγιάννη, 
τον Μπότσαρη κι άλλους ήρωες. 
Άρχισε να σχεδιάζει τις μορφές 
τους. Τα 24 πορτραίτα ηγετών της 
Επανάστασης του Φρίντελ, τα οποία 
είχε σχεδιάσει εκ του φυσικού και τα 
οποία λιθογράφησε και επιχρωμάτισε 
ο J. Bouvier και κυκλοφόρησαν στο 
Παρίσι και στο Λονδίνο το 1825 και 
1826, ενίσχυσαν τις προσπάθειες των 
Φιλελληνικών Επιτροπών για την 
προώθηση της Ελληνικής υπόθεσης 
στην Ευρώπη. Όταν επέστρεψε 
στην Αγγλία, κυκλοφόρησε 
241 λιθογραφίες-πορτραίτα 
αγωνιστών.
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Το	1821	στον	Κινηματογράφο
Το 1821 ήταν αναμφίβολα μια από τις σημαντικότερες περιόδους της 
ελληνικής ιστορίας. Αυτό είναι εμφανές από την επιρροή που είχε αυτή σε 
κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο.  Έτσι, λόγω της σημασίας που είχε ως 
ιστορικό γεγονός για τον σύγχρονο Έλληνα πολίτη, πολλές μορφές τέχνης 
εμπνεύστηκαν από το πνεύμα του ρομαντισμού και του διαφωτισμού που 
διέπνεαν την περίοδο εκείνη, και έφεραν στο προσκήνιο σπουδαία έργα.

Συγκεκριμένα, όμως, όσον αφορά τον κινηματογράφο η φιλμογραφία 
είναι σχετικά μικρή. Η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους που αναφέρεται 
στην περίοδο του 1821 είναι «Το χάνι της Γραβιάς και αι τελευταίαι ημέραι 
του	Οδυσσέως	Ανδρούτσου>> παραγωγής της εταιρείας Ηρώ Φιλμ Νέας 
Ελλάδος. Η ταινία αυτή προβλήθηκε στον Βόλο το έτος 1928, είχε  σκηνοθέτη 
τον Δημήτρη Καμινάκη και ήταν βασισμένη σε γραπτές διηγήσεις του άγγλου 
φιλέλληνα Edward John Trelawny (1792-1881). Άλλη μια ταινία φαίνεται 
να υπάρχει κατά την ίδια βουβή περίοδο που παραπέμπει στο 1821 και αυτή 
είναι	<<	Το	λάβαρο	στο	‘21>>, φτιαγμένη έναν χρόνο μετά την πρώτη (1929),  
και σκηνοθετημένη από τον Κώστα  Λελούδα με πρωταγωνιστή τον Μάνο 
Κατράκη σε πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση. Η ταινία κυκλοφόρησε και 
με τον τίτλο «25η Μαρτίου 1821».

Θα περάσουν  αρκετά  χρόνια για να ξαναεμφανιστεί τέτοιου είδους 
ταινία. Τη δεκαετία 1955-1965, χαρακτηριστική περίπτωση είναι η ταινία 
το << Ζάλογγο, το κάστρο της λευτεριάς>>	που προβλήθηκε το 1959 σε 
σκηνοθεσία του Στέλιου Τατασόπουλου και μουσική Μάνου Χατζιδάκι, 
η όποια πραγματεύεται τον πόλεμο των Σουλιωτών  με τον Αλή Πασά. 
Παράλληλα, το 1959 θα γυριστούν άλλες δυο ταινίες με πρωταγωνίστρια 
και στις δύο την  Ειρήνη Παππά. Η πρώτη ονομάζεται << Μπουμπουλίνα 
>>		σε σκηνοθεσία του Κώστα Ανδρούτσου και η δεύτερη << Η λίμνη των 
στεναγμών	>>	σε σκηνοθεσία του Γρήγορη Γρηγορίου. Επιπλέον, το 1963 
και 1965  θα δημιουργηθούν οι ταινίες  << Σταυραετοί>> σε σενάριο και 
σκηνοθεσία του Νίκου Φώσκολου και <<Η έξοδος του Μεσολογγίου>>,	
που αποτελεί τη μοναδική σκηνοθετική δουλειά του Δημήτρη Δούκα. Απο-
κορύφωμα η ταινία	 του	 1971	 <<Ο	 	 Παπαφλέσσας>>	 με	 πρωταγωνιστή 
τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ  και σκηνοθεσία του Ερρίκου  Ανδρέου, η οποία 
πήρε το βραβείο σκηνοθεσίας και αρτιότερης παραγωγής στο  Φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης, ενώ γι΄αυτήν τιμητική διάκριση έλαβε και ο σκηνογράφος-
ενδυματολόγος Διονύσης Φωτόπουλος. Τέλος, το 1992 σε σκηνοθεσία 
του Νίκου Κούνδουρου γυρίστηκε η ταινία <<Μπάιρον, Η μπαλάντα ενός 
Δαιμονισμένου>>,	ένα αντιηρωικό δράμα για τις τελευταίες στιγμές του 
Λόρδου Βύρωνα, που απέσπασε επτά βραβεία στο Φεστιβάλ Διεθνούς 



Οι	ταινίες	για	την	Επανάσταση	του	1821	σε	γενικές	γραμμές	 είναι	
χαμηλής ποιότητας. Πολλές φορές υιοθετείται μια μανιχαϊστική  οπτική 
γωνία από την οποία οι  Τούρκοι εμφανίζονται ξεκάθαρα  κακοί, ενώ 
οι Έλληνες καλοί. Δεν υπάρχει τόσο ο ρεαλισμός, όσο η ηρωοποίηση 
και ο ρομαντισμός της εποχής. Σε αυτό καθαυτό δεν φταίνε τόσο οι 
σκηνοθέτες όσο γενικότερα οι κινηματογραφική ιστορία της χώρας. 
Εκτός, ίσως, από λίγες εξαιρέσεις ο ελληνικός κινηματογράφος 
απαρτίζεται μόνο από ταινίες κωμωδίας και κοινωνικού δράματος, 
δηλαδή δεν υπάρχουν ταινίες που να πραγματεύονται για 
παράδειγμα τη δράση, τον  τρόμο, την επιστημονική  φαντασία 
και το μυστήριο. Έτσι, και οι λίγες  ταινίες που ασχολούνται  με 
την Επανάσταση του 1821 δεν έχουν το κατάλληλο επίπεδο. 
Επιπλέον,  μπορούμε να διακρίνουμε μια έντονη ευτέλεια και 
μελοδραματοποίηση, αλλά, όπως κάθε ταινία εποχής, έτσι και για το ’21 
θα έπρεπε να είναι οι ανθρώπινες σχέσεις σύνθετες και να παρουσιάζουν 
πώς ο μέσος  Έλληνας κατανοούσε και έβλεπε την Επανάσταση. Σίγουρα 
σχεδόν μετά από 400 χρόνια υπό τον τουρκικό ζυγό οι άνθρωποι είχαν 
αλλάξει συνήθειες και νοοτροπία, καθώς, ίσως, και δεν ήθελαν όλοι 
να επαναστατήσουν ούτε να πολεμήσουν, όπως παρουσιάζεται στις 
ταινίες. Τέλος, η σύγχρονη κοινωνία δεν παρουσιάζει τους ήρωες 
με τρόπο αρκετά ελκυστικό για τις νεότερες γενιές. Στο εξωτερικό, 
για παράδειγμα, οι εθνικοί ήρωες παρουσιάζονται με τρόπο που να 
μπορείς να ταυτιστείς με αυτούς  καθώς και να κατανοήσεις τα κίνητρα 
και τις πεποιθήσεις  τους. Γιατί να μην συμβαίνει το ίδιο και εδώ;

                                              
																												Ο	μαθητής	της	Β΄	Λυκείου	Παύλος	Κεσανίδης	μας	παρουσιάζει	απόσπασμα	

από πρόταση σεναρίου με αφορμή τα πρόσωπα και τα γεγονότα στην Επανάσταση του 1821
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Χθες καθώς πήγαινα να αγοράσω τρόφιμα από την αγορά , είδα μια 
ομάδα  Τούρκων,  περίπου δέκα ατόμων. Φαίνονταν κουρασμένοι,  
είχαν καεί από τον ζεστό ήλιο του καλοκαιριού. Κοντοστάθηκαν κάτω 
από ένα μεγάλο δέντρο δίπλα στον ποταμό Σμήνο. Εκεί βρισκόταν 
μια νεαρή κοπέλα. Μάζευε λουλούδια στις όχθες του ποταμού . 
  Δυο από αυτούς  την πλησίασαν. Τρόμος και κρύος ιδρώτας την διαπέρασε 
μόνο στη σκέψη πως θα την έπιαναν κρατούμενη σε κάποιο χαρέμι.  Ξαφνικά, 
όμως, κάμποσοι κλέφτες που παρακολουθούσαν  για αρκετή ώρα από μακριά  
άρχισαν να τους  παραμονεύουν και να τους πλησιάζουν, σχεδόν αθόρυβα,  
σαν πεινασμένος λύκος που κυνηγάει το θήραμα του. Όταν πλησίασαν  
αρκετά οι  νυσταγμένοι Τούρκοι  βρεθήκαν προ εκπλήξεως και, έτσι, μέχρι 
να προλάβουν να ανασυνταχτούν, είχαν ήδη ηττηθεί. Οι κλέφτες τους πήραν 
τα όπλα,  τις προμήθειες και εξαφανίστηκαν αφήνοντάς τους δεμένους εκεί.
  Το  επόμενο  πρωί διηγήθηκα  το  περιστατικό στην μόνη  από την οικογένεια 
που μου είχε απομείνει: τη μητέρα μου. Της εξήγησα  πως  ήθελα να καταταγώ 
στους κλέφτες για το καλό της πατρίδας.  Εκείνη, όμως, όντας  μάνα και έχοντας  
ήδη χάσει δυο γιους και τον σύζυγο της από τα χέρια των Τούρκων,  αρνήθηκε, 
και με παρακάλεσε να μείνω κοντά της. Όμως,  εγώ ήμουν  αποφασισμένος.  
  -Είχα ακούσει πως  πολλοί  Έλληνες άρχισαν να επαναστατούν, 
έτσι, ήρθα και βρήκα  εσένα Γιωργή.  Τι λες θα έρθεις μαζί μου;
  -Δημήτρη αυτό που λες με εμπνέει και θαυμάζω το κουράγιο σου, αλλά  
να έρθω δεν μπορώ. Οι Τούρκοι  σε σχέση με τους Έλληνες  κλέφτες δεν 
μου παίρνουν  τις σοδειές,  αντιθέτως  με προστατεύουν. Μάλιστα ο γιος του 
ηγεμόνα  ζήτησε την αδελφή μου σε γάμο. Αν γίνει αυτό θα ελέγχουμε όλη 
την αγορά του νομού, μείνε κι εσύ, και θα έχεις  όσα  χρήματα ποθήσεις.
  -Μα τι είναι αυτά που λες ρε Γιωργή ; Δεν θες την ελευθερία ; Δεν 
θες να μπορείς να πιστεύεις ελεύθερα στον θεό; Αυτό που λες είναι 
αμαρτία και δεν σε τιμά! Άκουσα πως οι κλέφτες κρύβονται επάνω στα 
βουνά. Τι λες, λοιπόν,  παλιόφιλε θα με ακολουθούσεις  για την πατρίδα ;
  - Συγγνώμη,  Δημητράκη, μα δεν γίνεται αυτό. Να ξέρεις, όμως, δεν 
θα σε καταδώσω! Ελπίζω  να βρεις αυτό που ψάχνεις. Μα εγώ δεν 
μπορώ να κάνω  πολλά!
     

16



 - Να θυμάσαι, Γιωργή, θα το μετανιώσεις! Κανένα  χρηματικό ποσό δεν 
μπορεί να καλύψει το γεγονός ότι είσαι σκλάβος. Απλώς ένας με λίγο 
περισσότερη άνεση,  πάλι, όμως, σκλάβος . 

                                                                               

                                                                                                     
                                                    
                                                                                
Ο	Παύλος	Κεσανίδης	είναι	μαθητής	της	Β΄Λυκείου	του	1ου	ΓΕΛ	Ταύρου	-	“Χρίστος	Τσολάκης”
 

         

Παύλος Κεσανίδης
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Σκέψεις μαθητών 1ου ΓΕΛ Ταύρου-«Χρίστος Τσολάκης»
 για την Επανάσταση του 1821

Απόσπασμα Συνέντευξης με Μουσταφά Ερέν 
   11-05-2021

- Καλησπέρα.	Ονομάζομαι	Ερέν, ζω στον Ταύρο και  κατάγο-
μαι από την Ροδόπη. Είμαι μαθητής του 1ου ΓΕΛ Ταύρου ‘’ 
Χρίστος Τσολάκης’’. 

- Καλησπέρα Ερέν. Θα θέλαμε να σε ρωτήσουμε με ποιες λέ-
ξεις θα περιέγραφες την εθνική μας παλιγγενεσία;

- Θα την περιέγραφα με την φράση: Ελευθερία ή πόλεμος.
- Ωραία. Και ποια τα συναισθήματά σου;
- Νιώθω υπερηφάνεια, συγκίνηση και ελπίδα.
- Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. 
- Θα ήθελες να μας γράψεις το Ελευθερία ή Πόλεμος στα 

τουρκικά;
- Örgϋlϋk veya savas
- 

                                        

Ο	Μουσταφά	Ερέν	είναι	μαθητής	της	Γ΄Λυκείου	του	1ου	ΓΕΛ	
Ταύρου-”Χρίστος Τσολάκης”
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Απόσπασμα Συνέντευξης με Σινγκ Τζασκαμάλ
                                    12-05-2021

- Γεια σου. Είμαι η Σταυρούλα και αυτός είναι ο Στέφανος. Θα 
θέλαμε να σε ρωτήσουμε κάποια πράγματα για το 1821.Πες 
μας, αρχικά, λίγα πράγματα για εσένα.

- Είμαι ο Καμάλ, πάω πρώτη  Α΄Λυκείου, στο Α4, και χαίρομαι 
που είμαι εδώ.

- Από πού κατάγεσαι;
- Είμαι από την Ινδία, αλλά έχω γεννηθεί εδώ. Και οι δύο 

γονείς μου είναι από εκεί.
- Από ποιο μέρος;
- Από το Παντζάρου. Είναι μια πόλη στην Ινδία σχετικά μεγά-

λη.
- Όταν ακούς για το 1821, ποιες λέξεις σου έρχονται στο 

μυαλό;
- Ελευθερία, πάθος, ανδρεία, περηφάνεια     που είμαι εδώ….

πάνω κάτω αυτά…
- Είναι τιμητικό ένας άνθρωπος  που οι ρίζες του κρατούν από 

αλλού να μιλάει έτσι. Αλλά είναι αναπόφευκτο, διότι γεν-
νήθηκε και μεγάλωσε εδώ, και οι συναναστροφές του με τα 
παιδιά  τον βοήθησαν να αναπτύξει την προσωπικότητά του 
και διαπολιτισμικά.Θα μπορούσες, Καμάλ, να μας γράψεις 
τις λέξεις που ανέφερες στα ινδικά; 

    
     

Ο	Σινγκ	Τζασκαμάλ	είναι	μαθητής	της	Α΄Λυκείου	του	1ου	ΓΕΛ	
Ταύρου-”Χρίστος Τσολάκης”
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Από το σκοτάδι της σκλαβιάς στο φως της νέας εποχής

Σκέψεις των συντακτών και συντακτριών της εφημερίδας 

για τη μαθησιακή τους περιπέτεια στην απόπειρα συγγραφής της

Κάθε επανάσταση, διαχρονικά, αποτελεί ξεχωριστό γεγονός στο βιβλίο της 
παγκόσμιας ιστορίας. Δεν θα μπορούσε να εξαιρείται και η δικιά μας. Φέτος η 
συμπλήρωση των 200 ετών, μας οδήγησε σε έναν ξεχωριστό και μεγαλοπρεπή 
εορτασμό. Οι δυσκολίες των καιρών δεν έδωσαν στον Ελληνισμό τη δυνατότητα 
να την τιμήσει με τη λαμπρότητα που τη χαρακτηρίζει. Η εκμετάλλευση της 
τεχνολογίας αποτέλεσε μονόδρομο για την ολοκληρωμένη παρουσίασή της. 
Ο νέος ψηφιακός κόσμος, για πρώτη φορά, μας έδωσε την ευκαιρία, ώστε να 
τιμήσουμε το γεγονός και τους ήρωες, με τον τρόπο που αρμόζει. Η γνώση, 
πλέον, είναι διαθέσιμη αρκεί να υπάρχει η θέληση και η διάθεση για την 
απόκτησή της. Αυτή η συγκλονιστική εμπειρία της μάθησης και της γνώσης, 
ολοκληρώνει κάθε άτομο μέσα από την αναζήτηση, κύρια της ιστορικής γνώσης
.
                                                                                                   

Νικήτας    Μαρκάκης

Μέσα από τις εβδομάδες που διανύσαμε και τις γνώσεις που μας δώσανε οι 
καθηγητές μας για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821, νιώθω τεράστια 
χαρά και ευγνωμοσύνη για την πατρίδα μου και τις ρίζες μου. Ταυτόχρονα, ήταν 
μια καθοριστική εμπειρία για τις ιστορικές μου γνώσεις και για την ιστορική 
αναδρομή στο παρελθόν. 
Ευχαριστώ πολύ για αυτή την εμπειρία !                               

                                                                                            
Σεμίνα Σιδηροπούλου

                                                                                                                                                                     
Μέσα από αυτό το πρόγραμμα έμαθα  πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Πρώτα απ’ 
όλα οι καθηγητές μας μάς βοήθησαν όλες αυτές τις εβδομάδες να μάθουμε για 
τα 200 χρόνια από το 1821, αλλά και πως ήταν η μουσική. Αυτό την εμπειρία, 
αν θα γινότανε, θα ήθελα να την ξαναζήσω, γιατί ήταν πολύ ευχάριστη !!                                                                                             

                                                                                       
Ασημίνα Χασιώτη
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 Ο Άλντους Χάξλεϋ έγραψε ότι: «Η γοητεία της ιστορίας και το αινιγματικό 
της δίδαγμα είναι ότι από εποχή σε εποχή τίποτα δεν αλλάζει κι όμως τα 
πάντα είναι διαφορετικά.». Στις μέρες μας, οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει τη 
μαγεία της ιστορίας, διότι είτε αναλώνονται στην διαρκή  ενασχόληση με 
το διαδίκτυο, είτε «πνίγονται» από τη ρουτίνα της ζωής. Οι ιστορικές μας 
γνώσεις, συχνά, περιορίζονται σε ό,τι αναφέρουν τα σχολικά βιβλία. Μέσω 
αυτής της εργασίας κατάφερα να έρθω σε επαφή με μια διαφορετική πτυχή 
της άντλησης πληροφοριών για την επανάσταση. Μια πτυχή που αφήνει 
τα βιβλία του σχολείου και εκμεταλλεύεται την τεχνολογία του σήμερα. 
Επρόκειτο για μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση του θέματος και θα 
ήθελα μελλοντικά να συμμετέχω ξανά σε κάτι παρόμοιο.

                                                                       
                                                                   Σταυρούλα  Πάντου

Η εφημερίδα ήταν μια πολύ ευχάριστη ασχολία των τελευταίων μηνών που 
μέσα από αυτήν έμαθα πράγματα πάνω στην τέχνη εκείνης της εποχής που 
δεν γνώριζα. Ευχαριστώ πολύ τον κ. Μπακαλούμη και την κ. Γιαννέλου 
που μου έδωσαν την ευκαιρία να συμμετάσχω και εγώ σε αυτό.         

                                                        Στέφανος Μάνος

Η διαδικασία να γράψω μια εργασία  ήταν  πρωτόγνωρη για εμένα, αλλά η 
αλήθεια είναι πως  απήλαυσα κάθε λεπτό. Δεν είχα αναλογιστεί προηγουμένως  
πως λίγο ή πολύ μας επηρεάζει  όλους  η επανάσταση του ’21, και, τώρα, 
200 χρόνια από την έναρξή της, τείνουμε να κοιτάμε  πίσω εκείνη την εποχή 
με ρομαντισμό,  ξεχνώντας  πολλές φορές  πόσοι άνθρωποι θυσιάστηκαν.  
Όποτε, ας τιμήσουμε  εκείνους τους ανθρώπους που με τόλμη πάλεψαν  
και ας είμαστε ευγνώμονες για αυτό που έχουμε  σήμερα .

                                                          Παύλος Κεσανίδης
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Η εφημερίδα Έ.λ.ευ.σ.ις εκδίδεται και διανέμεται δωρεάν από το 
1ο Γενικό Λύκειο Ταύρου-«Χρίστος Τσολάκης»

Αρχισυντάκτης 
Α.Ι.Μπακαλούμης

Συντάκτες/-κτριες
Κεσανίδης Παύλος
Μάνος Στέφανος

Μαρκάκης Νικήτας
Πάντου Σταυρούλα

Σιδηροπούλου Σεμίνα
Χασιώτη Ασημίνα

Επιμέλεια Κειμένων
Περσεφόνη Γιαννέλου

Καλλιτεχνική Επιμέλεια- Σελιδοποίηση
 Βασιλική Ηλιακοπούλου
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