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• Πώς μάθαιναν οι Έλληνες γράμματα μετά την πτώση της βυζαντινής αυτοκρατορίας; Πώς διατηρήθηκε, όχι μόνον η γλώσσα, αλλά 

και η ελληνική παιδεία, μέσα στους τέσσερις αιώνες οθωμανικής κυριαρχίας; Τι γνωρίζουμε για  τους χιλιάδες ανώνυμους ιερωμένους 

και δάσκαλους και για τους μαθητές τους που μάθαιναν τα «κολλυβογράμματα»; 

• Τι είναι άραγε τα «μαθηματάρια»; Σε ποιες περιοχές άνθησαν μεγάλα πνευματικά κέντρα όπου έδρασαν σπουδαίες μορφές της 

εκπαίδευσης; Και πώς, τελικά, η παιδεία έθρεψε την ιδέα του αγώνα για την ελευθερία; 

• Πολύτιμα τεκμήρια από το Ιστορικό & Παλαιογραφικό Αρχείο του ΜΙΕΤ - ΕΛΙΑ και σπάνια βιβλία από τη Γεννάδειο, την Εθνική 

Βιβλιοθήκη, το Μουσείο Μπενάκη, το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και την Ωνάσειο Βιβλιοθήκη, πλαισιωμένα από πρωτότυπες 

διαδραστικές εφαρμογές, φωτίζουν αυτή την ουσιαστική, αλλά  ελάχιστα γνωστή όψη της ελληνικής παιδείας πριν την Επανάσταση 

του 1821. 

• Η έκθεση «Πώς μάθαιναν οι Έλληνες γράμματα από την Άλωση μέχρι την Επανάσταση» (1453-1821)» ταξιδεύει τους επισκέπτες στα 

χρόνια που η παιδεία δεν ήταν υποχρέωση αλλά αγώνας και κατάκτηση. Μας καλεί να μάθουμε ανάγνωση συλλαβίζοντας γνωστές 

προσευχές· να ξεφυλλίσουμε σχολικά εγχειρίδια και να αποκρυπτογραφήσουμε τα άγνωστα σε μας «μαθηματάρια» · να 

ανακαλύψουμε άγνωστες όψεις της μαθητικής ζωής· να εξερευνήσουμε τον χάρτη των σχολών του ελληνισμού· να κάνουμε 

πειράματα φυσικής· και  τέλος, να γράψουμε και το δικό μας όνομα όπως οι μαθητές της εποχής. 

Έλια Βλάχου
Αρχαιολόγος – Μουσειολόγος



• Η αφήγηση ξετυλίγεται σαν ένα αλφαβητάρι, μέσα από επτά ενότητες, που μας οδηγούν από το «άλφα» της επομένης της Άλωσης, με 

αναφορά στα στοιχεία που κληρονομεί η εκπαίδευση από το Βυζάντιο, έως το «ήτα» των παραμονών της Επανάστασης, με τις 

βασικές αλλαγές που φέρνει ο Διαφωτισμός στον χώρο της παιδείας. Οι επισκέπτες μαθαίνουν πώς διδασκόταν η ανάγνωση και η 

γραφή στο «κοινόν» σχολείο, ποια ήταν τα μαθήματα και τα εγχειρίδια του «σχολείου ελληνικών γραμμάτων», πού βρίσκονταν οι 

σημαντικότερες ανώτερες σχολές -αλλά και ποια ήταν η μορφή και η οργάνωσή τους, ενώ η βιβλιοθήκη του σχολάρχου Ιωάννου 

Πέζαρου δίνει μια εικόνα του εύρους του γνωστικού πεδίου των λογίων της εποχής. Ειδική αναφορά, τέλος, γίνεται στον θρύλο του

Κρυφού Σχολειού και στην αδιάλειπτη παρουσία και τον πρωτεύοντα ρόλο της ορθόδοξης Εκκλησίας στην εκπαίδευση κατά την 

περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

• Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει ευάριθμα εκθέματα, ενώ συνοδεύεται από παραθέματα από πηγές της εποχής, που δείχνουν πώς 

έβλεπαν και σχολίαζαν οι άνθρωποι τη δική τους πραγματικότητα, ως μέτρο σύγκρισης με τις δικές μας, σύγχρονες ερμηνείες.

• Παράλληλα, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν ένα εμβληματικό κτήριο της Αθήνας, στο οποίο φιλοξενείται η 

έκθεση: το ιστορικό ανακαινισμένο κτήριο του πρώτου Χρηματιστηρίου, το οποίο ο Χαρίλαος Τρικούπης ενέταξε στο πρόγραμμα της 

ανασυγκρότησης  του νεότερου Ελληνικού Κράτους.

• Από τις 15 Απριλίου μέχρι τις 30 Ιουνίου και από τις 15 Σεπτεμβρίου ως τις 15 Νοεμβρίου, 5.000 επισκέπτες,  πάνω από 100 οργανωμένες 

ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα που παρουσιάστηκαν σε περίπου 1300 μαθητές και 200 ενήλικες, πολυάριθμα συγκινητικά 

σχόλια και ενθουσιώδη ευχαριστήρια σημειώματα: αυτός είναι ένας σύντομος απολογισμός της έκθεσης, η οποία ολοκλήρωσε το 

ταξίδι της στην Αθήνα στις 15 Νοεμβρίου 2022, ενώ ήδη προγραμματίζεται η μεταφορά της στη Θεσσαλονίκη. 



























Δες προσεκτικά την ακόλουθη γραφή και προσπάθησε να γράψεις 
μία λέξη 
ή μία φράση σε σχέση με αυτό που σου άρεσε στην έκθεση που είδες. 

Στη συνέχεια γράψε και το όνομά σου.



Χρωμάτισε το ακόλουθο επίτιτλο κόσμημα

που βρίσκεται σε χειρόγραφο μαθηματάριο.



•Πόσους τύπους σχολείων περιλαμβάνει η εκπαίδευση από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι την Επανάσταση 

του 1821;

•Πως θα περιέγραφες τη ζωή ενός μαθητή εκείνα τα χρόνια; Τι είναι αυτό που σου κάνει ποιο πολύ εντύπωση;

•Μπορείς να γράψεις λίγα λόγια για τη συμβολή του Ευγένιου Βούλγαρη στην εκπαίδευση;

•Ποιος παραχωρεί προνόμια στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης μετά την άλωση και για ποιο σκοπό;

•Τι είναι τα «Γραμματικά Ερωτήματα»;

•Τι σου άρεσε πιο πολύ από τα εκθέματα της έκθεσης και γιατί;



•Που υπάρχει η μορφή του Ρήγα Φεραίου και που μπορείς να εντοπίσεις και την ιδιόχειρη σημείωσή του. Μπορείς να 
γράψεις τι λέει αυτή η σημείωση; Γράψε με δυο λόγια τι γνωρίζεις για τη ζωή και το έργο του Ρήγα.

•Μπορείς να βρεις σε ποιο βιβλίο σχολικού εγχειριδίου ιστορίας από το 1934 - 1985 παρουσιάζεται δείγμα γραφής του 
13ου  ή του 15ου αιώνα;

•Γράψε με λίγες λέξεις τι συνέβη τις ακόλουθες ημερομηνίες;
•1453
•1699
•1798
•1811
•1821

•Τι σου άρεσε πιο πολύ από τα εκθέματα της έκθεσης και γιατί;



Βάλε σε κύκλο τις ακόλουθες λέξεις:

• γνωμικά δίστιχα

• ορθώς δοκούσιν

• βίου κάθαρσις ευθέως ασκούμενη



Σε ποια εφαρμογή βρίσκεται το ακόλουθο κείμενο και τι σου κάνει εντύπωση σε αυτά που λέει;

«Πρῶτον μέν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοῖς θεοῖς εὔχομαι πᾶσι καὶ πάσαις, ὅσην εὔνοιαν ἔχων ἐγὼ διατελῶ τῇ τε πόλει καὶ πᾶσιν ὑμῖν,
τοσαύτην ὑπάρξαι μοι παρ᾽ ὑμῶν εἰς τουτονὶ τὸν ἀγῶνα, ἔπειθ᾽ ὅπερ ἐστὶ μάλισθ᾽ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῆς ὑμετέρας εὐσεβείας τε καὶ δόξης, 
τοῦτο παραστῆσαι τοὺς θεοὺς ὑμῖν, μὴ τὸν ἀντίδικον σύμβουλον ποιήσασθαι περὶ τοῦ πῶς ἀκούειν ὑμᾶς ἐμοῦ δεῖ (σχέτλιον γὰρ ἂν εἴη 
τοῦτό γε), [2] ἀλλὰ τοὺς νόμους καὶ τὸν ὅρκον, ἐν ᾧ πρὸς ἅπασι τοῖς ἄλλοις δικαίοις καὶ τοῦτο γέγραπται, τὸ ὁμοίως ἀμφοῖν 
ἀκροάσασθαι. τοῦτο δ᾽ ἐστὶν οὐ μόνον τὸ μὴ προκατεγνωκέναι μηδέν, οὐδὲ τὸ τὴν εὔνοιαν ἴσην ἀποδοῦναι, ἀλλὰ τὸ καὶ τῇ τάξει καὶ τῇ 
ἀπολογίᾳ, ὡς βεβούληται καὶ προῄρηται τῶν ἀγωνιζομένων ἕκαστος, οὕτως ἐᾶσαι χρήσασθαι.»

Σε μετάφραση:
«Αθηναίοι, εύχομαι σε όλους τους θεούς και σε όλες τις θεές πρώτον να βρω σ᾽ αυτή τη δίκη εκ μέρους σας τόση εύνοια στο πρόσωπό μου 
όση τρέφω εγώ συνεχώς για την πόλη και για όλους εσάς. Δεύτερον, να σας φωτίσουν οι θεοί να κάνετε αυτό που εξυπηρετεί κυρίως
εσάς, αφού αφορά στην ευσέβεια και στην υπόληψή σας: κατά την απολογία μου δηλαδή να μην κάνετε σύμβουλό σας τον αντίδικό μου
(γιατί αυτό θα ήταν πράγματι σκληρό), [2] αλλά τους νόμους και τον δικαστικό όρκο, στον οποίο ανάμεσα σε όλες τις άλλες δίκαιες 
διατάξεις έχει συμπεριληφθεί και το εξής: να δεσμεύεστε να ακούτε με την ίδια διάθεση (:αμερόληπτα) και τις δύο πλευρές. Αυτή η 
διάταξη σημαίνει όχι μόνο να έχετε αποβάλει κάθε προκατάληψη, όχι μόνο να δείξετε ίση εύνοια και στις δύο πλευρές, αλλά και να 
επιτρέψετε στον καθένα από τους διαδίκους να κανονίσει τη σειρά των επιχειρημάτων του και να ρυθμίσει την απολογία του σύμφωνα 
με τη βούληση και την κρίση του.»

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Περὶ τοῦ στεφάνου



Χρωμάτισε το ακόλουθο πρωτόγραμμα  που βρίσκεται σε 
χειρόγραφο μαθηματάριο



•Ονομάτισε κάποια από τα βιβλία που διάβαζαν τα παιδιά στο κοινό σχολείο.

•Τι ήταν «η ψυχαγωγική μέθοδος»; Τι ταλαιπωρούσε τους μαθητές σε αυτή τη μέθοδο;

•Πως μπορείς να περιγράψεις τα «μαθηματάρια»

•Μπορείς να βρεις το κείμενο για «την Τηλεμάχου υιού Οδυσσέως» του Φραγκίσκου Σαλινιάκ (Francois de Salignac);

•Γιατί ονομάστηκε «ο αιώνας των Φώτων»;

•Τι πίστευε ο Αδαμάντιος Κοραής πως προσφέρει η παιδεία και η εκπαίδευση;

•Ποια μαθήματα δίδαξε ο Ευάγγελος Βούλγαρης;



Βάλε σε κύκλο τις ακόλουθες λέξεις στο 
άνω κείμενο:

• κομίζον

• αρέσκον

• τοις άλλοις

• ήλθον



Xρωμάτισε το ακόλουθο πρωτόγραμμα Π που βρίσκεται σε 
χειρόγραφο μαθηματάριο



Μπορείς να αντιγράψεις με τον ίδιο τρόπο γραφής την ακόλουθο φράση;





























Το «Δέντρο της Ελευθερίας» μέσα από τη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου
και τα ιστορικά γεγονότα της εποχής του

Η Υπερεία κρήνη στις Φέρες, το σημερινό Βελεστίνο στη Μαγνησία, πατρίδα του Ρήγα.

Edward DODWELL, 1819, Μουσείο Μπενάκη 

Σοφία Ε. Πελοποννησίου 



Ο Ρήγας, επονομαζόμενος Φεραίος ή Βελεστινλής, υπήρξε πρόδρομος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Ένας από εκείνους  τους  πρωτοπόρους 
αγωνιστές που σε σκοτεινές εποχές γεμάτες δεισιδαιμονίες και φόβους έσπειρε τους σπόρους της γνώσης. 

Ο στόχος του ήταν να ριζώσει βαθιά στις ψυχές των υπόδουλων λαών της Ελλάδος και των Βαλκανίων η πίστη για έναν καλύτερο κόσμο ακόμα κι αν το  
τίμημα ήταν η  προσωπική του θυσία. 

Το «Δέντρο της Ελευθερίας» του Ρήγα  κατάφερε να βγάλει κλαδιά που μετέφεραν παντού το μήνυμα του αγώνα, της ένοπλης εξέγερσης, της απαλλαγής 
από ξεπερασμένα ήθη και έθιμα. Βλάστησε μέσα από τους ανθρώπους που τον πίστεψαν, από εκείνους  που θυσιάστηκαν μαζί του και μέσα από τα 
γραπτά του, τις μεταφράσεις, κυρίως από κείμενα του γαλλικού διαφωτισμού, και τους χάρτες του.

Λίγα χρόνια μετά, το Δέντρο αυτό έδωσε τον καρπό της ελευθερίας που γευόμαστε ως τις ημέρες μας.  

Ας ακολουθήσουμε την ιστορική διαδρομή και το όραμά του...

Λεπτομέρεια από έργο «Το όραμα του Ρήγα» 

του Βλάση Τσοτσώνη



Ο Ρήγας γεννήθηκε στο Βελεστίνο της Θεσσαλίας, τις αρχαίες Φερές, το 1757, από εύπορη οικογένεια.



Ο Ρήγας παρακολούθησε σχολικά μαθήματα στη Ζαγορά και τα Αμπελάκια.

Το σχολείο που πήγε ο Ρήγας στη Ζαγορά του Πηλίου, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 



Το 1785 πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου εντάχθηκε στο 
περιβάλλον των Φαναριωτών.  

Εκεί γνωρίστηκε  με τον πρίγκιπα Αλέξανδρο Υψηλάντη, ηγεμόνα 
της Βλαχίας και το 1786 τον ακολούθησε στη Μολδοβλαχία.

Το 1786 εγκαταστάθηκε στο Βουκουρέστι και ήταν πλέον ένας 
καταξιωμένος επιχειρηματίας με σημαντική περιουσία.

Αλέξανδρος Υψηλάντης
(1726-1805)



Στο Βουκουρέστι γνωρίστηκε με τον Δημήτριο Καταρτζή, που είχε τοποθετηθεί στο 
Βουκουρέστι ως νομικός σύμβουλος του τοπικού ηγεμόνα, και η γνωριμία τους υπήρξε 
καθοριστική. 

Ο Καταρτζής ήταν από τους πρώτους που υποστήριξαν τη δημοτική γλώσσα. Ήταν 
βαθιά επηρεασμένος από τον γαλλικό διαφωτισμό και τις θέσεις των Εγκυκλοπαιδιστών 
και είχε σαν κύριο στόχο του, όπως και ο Ρήγας αργότερα, την «κοινή προκοπή». 

Την εποχή αυτή, ο Ρήγας άρχισε να εργάζεται για την υλοποίηση του σχεδίου της 
ίδρυσης Βαλκανικής Ομοσπονδίας και της απελευθέρωσης του Γένους. 

Ο Ρήγας επεδίωκε μέσα από το μεταφραστικό και το πρωτότυπο συγγραφικό του έργο να 
φέρει σε επαφή τους Έλληνες με τη δυτική σκέψη και να τους προετοιμάσει για τη 
διεκδίκηση της ελευθερίας τους.

Σημείωση

• Ο διαφωτισμός αποτελεί  πνευματικό κίνημα που τοποθετείται στα μέσα του 18ου αιώνα, ο οποίος ονομάστηκε 

«αιώνας των φώτων». Αρχικά εξαπλώθηκε στην Γαλλία και αργότερα στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Οι διαφωτιστές πίστευαν στη λογική σκέψη και στην πρόοδο. Τάχθηκαν 
υπέρ της ατομικής ελευθερίας και δημοκρατικής διακυβέρνησης των λαών.

• Ο διαφωτισμός μεταδόθηκε μέσω των παροικιών και στον υπόδουλο ελληνισμό. Κυριάρχησαν θεμελιώδεις ιδέες όπως ελευθερία, δικαιοσύνη, ανεξιθρησκία, αρετή, επιστήμη, με 
αντικειμενικό σκοπό το φωτισμό των υπόδουλων Ελλήνων, ώστε αυτοί να διεκδικήσουν την απελευθέρωσή τους. Παράλληλα εκείνο το διάστημα ιδρύθηκαν σχολεία, εκδόθηκαν βιβλία, 
μελετήθηκαν οι θετικές επιστήμες. Κορυφαίοι εκπρόσωποι του νεοελληνικού διαφωτισμού είναι ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής.



Το 1789 το Βουκουρέστι καταλαμβάνεται από τους Αυστριακούς και ο Ρήγας απομακρύνθηκε από τον ηγεμόνα της Βλαχίας Νικόλαο Μαυρογένη, ο οποίος 
λίγα χρόνια αργότερα το 1790 αποκεφαλίστηκε από τους Τούρκους.

Στα 1790-1791 ο Ρήγας ακολούθησε ως διερμηνέας έναν αυστριακό ελληνικής καταγωγής στη Βιέννη και εξέδωσε δύο βιβλία.

Στα 1791-1793 άρχισε να εργάζεται ως γραμματικός του νέου ηγεμόνα της Βλαχίας και το 1796 επέστρεψε στη Βιέννη με κύριο σκοπό να εκδώσει τις μελέτες του 
και τα επαναστατικά του κείμενα.

Ο πρίγκιπας Μαυρογένης και το συμβούλιο του

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Mavrogheni_tron.jpg


Στη Βιέννη συνεργάτες του Ρήγα ήταν κυρίως Έλληνες έμποροι ή σπουδαστές, αλλά οι σημαντικότεροι από αυτούς υπήρξαν οι 
τυπογράφοι αδελφοί Πούλιου. Στο τυπογραφείο τους τύπωσε τον Θούριο και την Χάρτα σε χιλιάδες αντίτυπα, προκειμένου να 
μοιραστούν στους Έλληνες των υπόλοιπων περιοχών των Βαλκανίων.

Η «Ελληνική ταβέρνα» της Βιέννης –
κέντρο της Εταιρίας του Ρήγα Οι αδελφοί Πούλιου



Εμπνευσμένος από τον άνεμο της ελευθερίας που έπνεε στην Γαλλία και τη δυτική Ευρώπη στα τέλη του 18ου αιώνα, ο Ρήγας τύπωσε μια σειρά από χάρτες, 
μεταξύ των οποίων και τη Μεγάλη Χάρτα της Ελλάδος, έναν μνημειώδη για την εποχή του χάρτη, διαστάσεων 2,07 x 2,07 μ., που αποτελείται από επί μέρους 
τμήματα. 

Η φύση του χάρτη τού επέτρεψε μέσω μιας εικόνας να μεταδώσει με συνοπτικό τρόπο επαναστατικά και δημοκρατικά μηνύματα και να δείξει παραστατικά 
την έκταση και την ακτινοβολία τού Ελληνισμού.

Θα μπορούσε να θεωρηθεί συμπλήρωμα του λεκτικού έργου Ο Θούριος. Ο Ρήγας έκανε εντατική χρήση της εικόνας και του τραγουδιού  για να ενισχύσει το 
όραμά του για ελευθερία και να το κάνει κατανοητό σε όλους τους σκλαβωμένους λαούς.



Λεπτομέρεια από τη Χάρτα του Ρήγα



Λεπτομέρεια από τη Χάρτα του Ρήγα



Παράλληλα με τις εκδοτικές του δραστηριότητες, ο Ρήγας προετοίμαζε 
και την αναχώρησή του από την Αυστρία, κυρίως εξαιτίας του 
επαναστατικού κλίματος που είχε καλλιεργήσει η Γαλλική Επανάσταση 
και της διάθεσής του να συνεργαστεί εκείνη την εποχή (1797) με τον 
Ναπολέοντα Βοναπάρτη που τόσο θαύμαζε και πίστευε στη βοήθειά του.

Ο Ρήγας επιθυμούσε τη δημιουργία ενός ομοσπονδιακού παμβαλκανικού
κράτους που θα αντικαθιστούσε την Οθωμανική Αυτοκρατορία και στο 
οποίο οι Έλληνες θα είχαν κυρίαρχη θέση. Για την πραγματοποίηση 
αυτού του στόχου προσπαθούσε να εξεγείρει όλους τους υπόδουλους 
στους Τούρκους λαούς της Βαλκανικής εναντίον τους. Προσπάθησε να 
συναντήσει τον Βοναπάρτη για να τον πείσει να βοηθήσει στην εξέγερση 
των βαλκανικών λαών. Όμως  αυτό δεν στάθηκε δυνατό.

Napoléon au Pont d'Arcole, Antoine-Jean Gros

Ο Ναπολέων Βοναπάρτης (Napoléon Bonaparte, 15 Αυγούστου 1769 — 5 Μαΐου 1821) 
ήταν Γάλλος στρατηγός και Αυτοκράτορας.



Η είσοδος του λιμανιού της Τεργέστης στα τέλη του 1700. Εκείνη την εποχή οι αυστριακές αρχές 
συνέλαβαν στην πόλη τον Ρήγα και τους συντρόφους του την 1η Δεκεμβρίου του 1797. Λιθογραφία ανωνύμου.

Το 1797 έβγαλε διαβατήριο για να ταξιδέψει στην Τεργέστη και ζήτησε να αποσταλούν εκεί πέντε κιβώτια με επαναστατικά έντυπα, στον 
τοπικό συνεργάτη του. Τα κιβώτια παραλαμβάνονται από άλλο άτομο, το οποίο τα παραδίδει στην αυστριακή αστυνομία. 

Ο Ρήγας έφυγε από τη Βιέννη και προσπάθησε να φτάσει στην Ελλάδα μέσω Τεργέστης. Εκεί, οι Αυστριακοί, οι οποίοι ανησυχούσαν με την 
εξάπλωση των δημοκρατικών ιδεών, τον συνέλαβαν για ανάκριση μαζί με τους υπόλοιπους συντρόφους του και τους έστειλαν στη Βιέννη. 

Στη συνέχεια ο Ρήγας και οι επτά σύντροφοί του, σαν τούρκοι υπήκοοι, παραδόθηκαν στις οθωμανικές αρχές.



Οι πληροφορίες για τη μυστική επαναστατική δράση του Ρήγα είναι ασαφείς και προέρχονται κυρίως από μαρτυρίες βιογράφων και 

πληροφορίες τις οποίες απέσπασε η ανάκριση των Αυστριακών αρχών μετά τη σύλληψη του Ρήγα και των συντρόφων του. Το 
πιθανότερο είναι πως δεν υπήρχε οργανωμένη επαναστατική ομάδα αλλά διάσπαρτες επαφές με ομοεθνείς που πίστευαν στις ιδέες  του 
Ρήγα. Η δε αφορμή για τη σύλληψή του, έχει να κάνει με δύο επαναστατικές προκηρύξεις, το Επαναστατικό Μανιφέστο και την 
Προκήρυξη, που τυπώθηκαν σε μεγάλο αριθμό αντιτύπων και οι οποίες έγιναν αντιληπτές από τις αυστριακές και τουρκικές αρχές.



Ο Ρήγας  και οι επτά σύντροφοί του, με συνοδεία των αυστριακών αρχών, παραδόθηκαν στις 10 Μαΐου 1798 στους Τούρκους και 
φυλακίστηκαν στον πύργο Nebojsa, του Βελιγραδίου.

«Ο Ρήγας στη φυλακή», χαλκογραφία του Ουμβέρτου Αργυρού
Ο πύργος Nebojsa, του Βελιγραδίου



Το κελί στο οποίο φυλακίστηκε ο Ρήγας

Ο Ρήγας και οι σύντροφοί στον αγώνα του, Αργέντης Ευστράτιος (μεγαλέμπορός από τη Χίο, 31 ετών),
Νικολαϊδης Δημήτρης (γιατρός από τα Ιωάννινα, 32 ετών), Κορωνιός Αντώνιος (έμπορος και λόγιος από τη Χίο, 27 ετών), Καρατζάς Ιωάννης 
(λόγιος από τη Λεωκωσία, 31 ετών), Τουρούντζιας Γεωργίου Θεοχάρης (έμπορος από τη Σιάτιστα, 22 ετών), Εμμανουήλ Ιωάννης (φοιτητής 
Ιατρικής από την Καστοριά, 24 ετών, Εμμανουήλ Παναγιώτης, από την Καστοριά, αδελφός του Ιωάννη, υπάλληλος του Αργέντη, 22 ετών).

Ο Ρήγας και οι σύντροφοι, ξυλογραφία αγνώστου



Ο Ρήγας και οι σύντροφοί του κατόπιν εντολής του Σουλτάνου δολοφονούνται  στις 24 Ιουνίου 1798 . 

Χαρακτικό με θέμα  τη δολοφονία του Ρήγα από τους δεσμώτες στον πύργο Nebojsa. 

Έργο του λαϊκού ζωγράφου Λεωνίδα Τσαλαμπούνη (Συλλογή Ν. Γρηγοράκη) 



Αυτή ήταν η αυλαία της ζωής ενός ανθρώπου που πίστεψε όσο λίγοι στην 
ελευθερία και θυσιάστηκε για τις ιδέες του. 

Έχοντας συνοψίσει την πορεία και τα πιστεύω του Ρήγα μπορούμε να 
βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για τον τρόπο σκέψης του και τους 
καρπούς που επιθυμούσε να καρποφορήσουν από τους σπόρους που 
έσπειρε…

Πίστευε ακράδαντα πως μέσα από τη διάδοση της γνώσης και τη 
διαπαιδαγώγηση των λαών με τις πρωτοπόρες ιδέες και τις επιστημονικές 
γνώσεις του διαφωτισμού, μέσα από την υπενθύμιση του αρχαίου 
ελληνικού κόσμου και τη βυζαντινή παράδοση, μέσα από τα δημοκρατικά 
ιδεώδη θα ξεσηκώνονταν οι υπόδουλοι. Οι  κύριοι στόχοι του ήταν η 
ενδυνάμωση της εθνικής συνείδησης, η προετοιμασία της ένοπλης 
εξέγερσης για την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού με τη σύμπραξη των 
υπόδουλων εθνοτήτων και τη συνδρομή του επαναστατικού γαλλικού 
στρατού. Ήταν πεπεισμένος ότι μέσα από αυτή την πορεία θα μπορούσε να 
συγκροτηθεί ένα πολυεθνικό και πολυπολιτισμικό κράτους που πάνω στα 
ερείπια της Βυζαντινής και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα συνένωνε 
τους λαούς της Βαλκανικής και της Μικράς Ασίας. Το κράτος αυτό, με 
δημοκρατικούς θεσμούς διακυβέρνησης και ένα ενιαίο και ευρύ φάσμα 
πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων, θα καθιστούσε τη 
Βαλκανική αναπόσπαστο τμήμα της Ευρώπης. 

Ο Ρήγας ρίχνει το σπόρο της ελευθερίας.



Η απήχηση του έργου του Ρήγα Βελεστινλή και των συντρόφων του ήταν ιδιαίτερα μεγάλη όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη τη Βαλκανική 
Χερσόνησο. Μπορεί το απελευθερωτικό κίνημα που προετοίμαζε ο Ρήγας να μην πρόλαβε να εκδηλωθεί γιατί το ανέκοψε ο τραγικός θάνατος των 
πρωτεργατών. Όμως τα επόμενα χρόνια οι επαναστατικές ιδέες του θα κυριαρχήσουν στα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα της Ελλάδος και των υπολοίπων 
βαλκανικών χωρών κατά της τουρκοκρατίας. Τελικά η θυσία τους δεν πήγε χαμένη. Ο σπόρος της ελευθερίας που έσπειραν γρήγορα έβγαλε καρπούς σε 
όλες τις βαλκανικές χώρες και ενέπνευσε τους ηγέτες της Φιλικής Εταιρίας και τους αγωνιστές της Επανάστασης του 1821 για έναν ελεύθερο καινούργιο 
κόσμο.



Ερωτήματα για σκέψη:

• Ποιό ήταν το όραμα του Ρήγα;

• Πώς πιστεύεις πως επηρέασε το κίνημα του διαφωτισμού τον Ρήγα;

• Ποιοί ήταν οι στενοί συνεργάτες του Ρήγα;

• Τί γνωρίζεις για τον Θούριο και τη Χάρτα του Ρήγα;

• Τί πιστεύεις για τη θυσία του Ρήγα και των συνεργατών του;

• Τί σημαίνει για σένα η «ελευθερία» και τι θυσία θα μπορούσες να κάνεις για 
εκείνη; 







εαυτούς 
Και

αλλήλους

ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Α΄ Μέρος
«Για την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

ΜΙΕΤ

Σοφία Ε. Πελοποννησίου 



Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σαν στόχο να παρουσιάσει ένα μέρος, μιας από τις σημαντικότερες συλλογές της νεοελληνικής 
προσωπογραφίας. Σύμφωνα με τα ίδια τα λόγια του Διονύση Φωτόπουλου, όλα αυτά τα έργα της συλλογής του: «Είναι οι φίλοι, είναι εκείνες οι 
φυσιογνωμίες των ανθρώπων που συνάντησες ή ονειρευόσουν να συναντήσεις, τα βλέμματά τους που έλεγαν πολλά, είναι οι ιδέες που
αναστατώνουν το μυαλό και που σπρώχνουν στην αναζήτηση καινούριας οπτικής στη ζωή και στην τέχνη, είναι η διαφώτιση, οι αγώνες για 
έναν καλύτερο κόσμο, για μια καλύτερη πατρίδα, για ελευθερία, για πιο τρελά όνειρα.»

Ας αφεθούμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τις μορφές που έχει συνάξει γύρω του ο Διονύσης Φωτόπουλος, «όσες συνάντησε τυχαία, όσες 
θήρευσε και όσες αγάπησε μέσα από την τέχνη του. Υπήρξαν όλοι αρχάγγελοι του δικού μας κόσμου, καθένας με τα πάθη του και τους 
καημούς, τις χαρές και τις λύπες του, τις εφήμερες και τις ανυποχώρητες...»

Σε αυτό το κομμάτι του εκπαιδευτικού προγράμματος θα εστιάσουμε σε ιστορικές πληροφορίες γύρω από τις μορφές που έπαιξαν ρόλο στον 
αγώνα του’21 για την ελευθερία και που συνέλεξε ο Φωτόπουλος, για να θυμηθούμε την διαδρομή του καθενός και το πώς τον κατέγραψε η 
ιστορία. 

Τα έργα αυτά που συλλέγει ο Φωτόπουλος αφορούν σε προσωπικότητες που αγωνίστηκαν για έναν καλύτερο κόσμο, για μια καλύτερη 
πατρίδα, για ελευθερία και για ιδανικά. Ας τα θυμηθούμε…



Ο Αδαμάντιος Κοραής γεννιέται στη Σμύρνη το 1748 και πεθαίνει στο Παρίσι το 1833. Σπουδάζει την 

ιατρική αλλά δεν την εξασκεί και ασχολείται με τις φιλολογικές επιστήμες. Θεωρείται ένας από τους 

σημαντικότερους εκπροσώπους του νεοελληνικού διαφωτισμού. Μεγάλη επίδραση ασκούν πάνω του οι 

ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης. Μέσα από τα γραπτά του προσπαθεί να συμβάλει στην πνευματική 

αναγέννηση της Ελλάδας, απαραίτητη προϋπόθεση για εκείνον για να μπορέσει να επιτευχθεί η ελευθερία 

και η ανεξαρτησία της.

Γιάννης Παππάς, Μακέτα για το γλυπτό «Αδαμάντιος Κοραής», 
1938–1939

Γιάννης Παππάς, Μελέτες για το γλυπτό 
«Αδαμάντιος Κοραής», 1938–1939

Αδαμάντιος Κοραής



Γιάννης Παππάς, Μελέτη για το γλυπτό «Αδαμάντιος Κοραής» (μοντέλο ο Γιάννης 
Μόραλης με ρούχα εποχής), 1937–1938

Ο Αδαμάντιος Κοραής, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Οι απόψεις του για το γλωσσικό και η στάση του σε σχέση με τον Καποδίστρια δημιουργούν αντικρουόμενες απόψεις.

Ο Κοραής υπήρξε ιδιαίτερα αρνητικός απέναντι στον Καποδίστρια όταν εκείνος συγκέντρωσε πάνω του όλες τις εξουσίες, θεωρώντας πως η εξουσία που 

ήθελε να ασκήσει ο Κυβερνήτης ήταν τυραννική.

Επίσης οι απόψεις του για τη γλώσσα έκαναν πολλούς να τον θεωρήσουν πως υπήρξε ο άνθρωπος που δημιούργησε και υπερασπίστηκε την καθαρεύουσα. 

Στην πραγματικότητα ήθελε την δημιουργία μιας λόγιας γλώσσα που θα βασιζόταν στην καθομιλουμένη χωρίς τα ξένα στοιχεία που είχαν παρεισφρήσει.  



Στη συλλογή υπάρχουν πολλά έργα σε σχέση με τον Λόρδο Βύρωνα.

Ο Λόρδος Βύρων γεννιέται το 1788 στο Λονδίνο από αριστοκρατική 

οικογένεια αλλά από νεαρή ηλικία ενδιαφέρεται για τη βελτίωση 

συνθηκών ζωής των λιγότερο προνομιούχων τάξεων. 

Το 1809 ταξιδεύει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αρχίζει να γράφει 

με έντονη συναισθηματική φόρτιση για τη χώρα και τους κατοίκους 

της. 

Τα ποιήματά του αναγνωρίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο και φυσικά 

και στη χώρα καταγωγής του. Μέσα από τα ποιήματά του καταδικάζει 

τα τυραννικά καθεστώτα.

Joshua Cristall, Ο Λόρδος Βύρων στο Σούνιο 19oς αιώνας

Λόρδος Βύρωνας



XIX

Fit retribution! Gaul may champ the bit

And foam in fetters;  -- but is Earth more free?

Did nations combat to make One submit;

Or league to teach all kings true sovereignty?

What! shall reviving Thraldom again be

The patch'd-up idol of enlighten'd days?

Shall we, who struck the Lion down, shall we

Pay the Wolf homage? proffering lowly gaze

And servile knees to thrones?  No; prove before ye praise!

XX

If not, o'er one fallen despot boast no more!

In vain fair cheeks were furrow'd with hot tears

For Europe's flowers long rooted up before

The trampler of her vineyards; in vain years

Of death, depopulation, bondage, fears,

Have all been borne, and broken by the accord

Of roused-up millions: all that most endears

Glory, is when the myrtle wreathes a sword

Such as Harmodius drew on Athens' tyrant lord.Χειρόγραφο του Λόρδου Βύρωνα από το Childe Harold’s Pilgrimage, Canto Ⅲ,στροφές 19–20, 
The John Murray Archive, National Library of Scotland

Ο Λόρδος Βύρωνας άρχισε να γράφει το Childe Harold’s Pilgrimage, Canto Ⅲ, φεύγοντας από την χώρα του το 1816, απογοητευμένος από την κοινωνική κριτική που 

δεχόταν για τον τρόπο ζωής του. Αποφασίζει να ταξιδέψει στην Ευρώπη και δεν επιστρέφει ποτέ στην Αγγλία.



Μετάφραση του Childe Harold’s Pilgrimage, Canto Ⅲ από « Τα απαντά του Βύρωνα» 

από το  τυπογραφείο  Κωνσταντινίδου, έκδοση του 1895 

ΑΣΜΑ ΤΡΙΤΟΝ

19

Δικαία ανταπόδοσις! Η Γαλλία δείχνει τον χαλινόν της και αφρίζει εις τα δεσμά της…

Αλλά είναι η γη ελευθερωτέρα; Επολέμησαν τα έθνη μόνον διά να κατάβαλωσιν ένα άνθρωπο; 

συνεμάχησαν μόνον διά να διδάξωσιν όλους τους βασιλείς μέχρι ποίου σημείου φθάνει η δύναμιίς των;

Αι τι! έσται πάλιν η δουλεία το πλαστόν είδωλον τούτων των αιών του φωτός; Θέλομεν αποδώσει λατρείαν εις τους λύκους αφού κατεβάλομεν τον λέοντα;

Θέλομεν κλείνει ταπεινώς το γόνυ ενώπιον των θρόνων πληρώνοντας εις αυτούς τον φόρον δουλικού θαυμασμού;

Όχι, δοκιμάζετε πριν ή επαινείτε!    

20

Εάν οι βασιλείς αναξίως βασιλεύωσιν, ας παύσωσι του να καυχώνται διά την πτώσιν ενός δεσπότου! 

Ματαίως πύρινα δάκρυα κατηυλάκισαν τας παρειάς των γυναικών και των μητέρων μας·ματαίως η Ευρώπη εστέναξε διά τον αμητόν της τον καταπατηθέντα υπό τους 

πόδας ενός τυράννου· ματαίως εκατομμύρια ανθρώπων, αφού υπέφεραν έτη θανάτου, λεηλασιών, αλύσεων και τρόμου εξηγέρθησαν εν γενναία παραφορά·

η δόξα τότε μόνον γίνεται προσφιλής εις τους απελευθερουμένους λαούς ότε η μύρτος στέφει το ξίφος 

το οποίον ο Αρμόδιος έχωσεν εις το στήθος του τυράννου των Αθηνών.

Αγνώστου, Πορτρέτο του Λόρδου Βύρωνα, τέλη 19ου – αρχὲς 20ου αιώνα



To 1823 γίνεται μέλος του «Φιλελληνικού Κομιτάτου», ενός συλλόγου 

από Άγγλους φιλελευθέρους και φιλέλληνες, που είχαν σκοπό να 

ενισχύσουν τους έλληνες επαναστάτες. Όταν το 1823 του ζητούν οι 

Έλληνες να υποστηρίξει τον απελευθερωτικό τους αγώνα ενάντια 

στην Οθωμανική αυτοκρατορία, δεν διστάζει να δαπανήσει ένα πολύ 

μεγάλο ποσό από την προσωπική του περιουσία και να συγκροτήσει 

δικό του στρατιωτικό απόσπασμα από σουλιώτες μαχητές με σκοπό 

να βοηθήσει στην απελευθέρωση της Ελλάδος.

Γράφει χαρακτηριστικά τον Ιούνιο του 1823: 

«Οι σκλάβοι ξεσηκώθηκαν / κι εγώ θα κάνω πίσω; / Το στάχυ 

ξαναωρίμασε / κι εγώ δεν θα θερίσω;».

Ταμπακιέρες με πορτρέτα του Λόρδου Βύρωνα. 19 αιώνας



Το 1823 φτάνει στην Κεφαλονιά  αλλά βρίσκει τους Έλληνες διχασμένους κάτι που του προκαλεί μεγάλη απογοήτευση. Τον Ιανουάριο του 1824 

φτάνει στο Μεσολόγγι, όπου γίνεται δεκτός από τους Έλληνες με μεγάλο ενθουσιασμό, και με δικά του έξοδα οργανώνει το στρατό και 

φροντίζει για την οχύρωση του Μεσολογγίου. 

Προσπαθεί να βοηθήσει στη σύναψη του πρώτου επαναστατικού δανείου και να εξασφαλίσει oτι τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για τον αγώνα 

της απελευθέρωσης. Κύριο μέλημά του είναι να βοηθήσει στο να συμφιλιωθούν οι οπλαρχηγοί αλλά συνειδητοποιεί πόσο δύσκολα θα 

μπορέσει να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. 

Οι δύσκολες συνθήκες και καταστάσεις που αντιμετωπίζει τον καταρρακώνουν και επιβαρύνουν την εύθραυστη υγεία του και τον Απρίλιο του 

1824 ο μεγάλος φιλέλληνας πεθαίνει σε ηλικία μόλις 36 ετών. 

Μιλτιάδης Μαλακάσης, Αυτόγραφο του ποιήματος «Επιτάφιο για τον Μπάιρον»



Στην συλλογή Φωτόπουλου υπάρχουν πολλά έργα που σχετίζονται με τους ανθρώπους που 

πρωταγωνίστησαν στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του ‘21.

Ο Μακρυγιάννης είναι ένας από τους κορυφαίους αγωνιστές του ’21. Γεννιέται το 1797 και 

μυείται από το 1820 στη Φιλική Εταιρεία, αποφασισμένος να πολεμήσει για την πατρίδα του 

εναντίον των Τούρκων. Συμμετέχει στις σημαντικότερες μάχες για την εξέλιξη της 

επανάστασης του’21 και με μεγάλη του απροθυμία και στους εμφυλίους, αποτέλεσμα του 

εσωτερικού κομματικού διχασμού των Ελλήνων. Απογοητευμένος από τη διχόνοια των 

Ελλήνων προσπαθεί να απομακρυνθεί από την στρατιωτική και πολιτική ζωή. Υπηρετεί την 

κυβέρνηση Καποδίστρια αλλά δεν διστάζει να στραφεί εναντίον της προκειμένου να 

δημιουργηθεί συνταγματικό πολίτευμα, πράγμα που τον φέρνει αντιμέτωπο με τον 

κυβερνήτη.

Κατά την περίοδο της αντιβασιλείας του Όθωνα, ο Μακρυγιάννης πρωτοστατεί στην 

επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843 ζητώντας να υπάρξει Σύνταγμα και κατηγορείται 

για συνομωσία κατά του βασιλιά. Καταδικάζεται αρχικά σε θάνατο αλλά η ποινή του τελικά 

μετατρέπεται σε δύο χρόνια φυλάκισης.

Τάσος, «Μακρυγιάννης»,1945 

Μακρυγιάννης



Ο Μακρυγιάννης απομονώνεται στο σπίτι του, λαμβάνει αργότερα τιμητικά τον βαθμό του αντιστράτηγου και πεθαίνει το 1864.

Πέρα από την ηρωϊκή του στάση στο πεδίο των μαχών και στην καθιέρωση του Συντάγματος, τα όσα έγραψε στα Απομνημονεύματά του αποτελούν ένα 

πολύτιμο έργο. Τα χειρόγραφά αυτά βρίσκει ο Γιάννης Βλαχογιάννης, τα αποκαθιστά και τα εκδίδει το 1907. 

Για πολλά χρόνια το έργο του, που αποτυπώνει τη ζωή του ελληνισμού και τη καταγραφή σημαντικών ιστορικών γεγονότων, περνάει σχεδόν απαρατήρητο. 

Χάρη στον Παλαμά και αργότερα στον Γιώργο Σεφέρη λαμβάνει τη θέση που του αξίζει.

Χειρόγραφο του Μακρυγιάννη. Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών. 
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 



Θόδωρος Παπαγιάννης, 
Γιώργος Καραϊσκάκης,δεκαετία 1980

Γεώργιος Καραϊσκάκης

Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης γεννιέται  το 1780  κοντά στη Καρδίτσα. Μεγαλώνει δίπλα θετούς του γονείς  

τους οποίους εγκαταλείπει στα δεκαπέντε του χρόνια και σχηματίζει κλέφτικη ομάδα από συνομηλίκους 

του. Τρία χρόνια αργότερα συλλαμβάνεται από τον Αλή Πασά, ο οποίος εκτιμώντας τον χαρακτήρα του, τον 

προσλαμβάνει στη σωματοφυλακή του. Στην Αυλή των Ιωαννίνων μαθαίνει την στρατιωτική τέχνη και μια 

στοιχειώδη εκπαίδευση.

Το 1804 εγκαταλείπει τον Αλή Πασά κι ενώνεται με το σώμα του περίφημου κλέφτη Κατσαντώνη. Σύντομα  

γίνεται το πρωτοπαλίκαρο του. Το 1807 ο Καραϊσκάκης γνωρίζεται με άλλους οπλαρχηγούς και συναντά 

τον Καποδίστρια. Λίγο αργότερα ο Κατσαντώνης συλλαμβάνεται από τον Αλή Πασά και θανατώνεται. Το 

1809 εντάσσεται στα ελληνικά τάγματα που είχαν συστήσει οι Βρετανοί με σκοπό να εκτοπίσουν τους 

Γάλλους από τα Επτάνησα. 

Το 1812 o Αλή Πασάς διαλύει την ομάδα στην οποία βρίσκεται ο Καραϊσκάκης και έτσι αναγκάζεται να 

δηλώσει  υποταγή και να επιστρέψει στα Γιάννινα. 

Όταν το 1820 Αλή Πασάς κηρύχτηκε  αποστάτης από τον Σουλτάνο, ο Καραϊσκάκης τον βοηθάει αρχικά, 

αλλά στη συνέχεια  δηλώνει υποταγή στο Σουλτάνο. 

Το 1823, ο Καραϊσκάκης σημειώνει την πρώτη του μεγάλη νίκη κατά των Τούρκων. Στα μέσα του 1823 

προάγεται σε στρατηγό, αλλά η κατάσταση της υγείας του επιδεινώνεται από τη φυματίωση.



Κατά τη διάρκεια του πρώτου εμφυλίου πολέμου, 

ο Μαυροκορδάτος κατηγορεί τον Καραϊσκάκη για πράξη εσχάτης 

προδοσίας και ζητάει να δικαστεί. 

Δεν αποδεικνύεται καμία κατηγορία αλλά ο Καραϊσκάκης τιμωρείται με 

στέρηση όλων των αξιωμάτων του.

Τον Δεκέμβριο του 1824, κατά τη διάρκεια του δευτέρου εμφυλίου πολέμου, 

συμμετέχει στο ρουμελιώτικο σώμα που εκστράτευσε στην Πελοπόννησο, 

με σκοπό να βοηθήσει τους «κυβερνητικούς» στη διαμάχη τους με τους 

«αντικυβερνητικούς». Το 1825 συμμετέχει χωρίς ηγετικό ρόλο στη μάχη 

όπου οι Έλληνες αντιμετωπίζουν για πρώτη φορά το στρατό του 

Ιμπραήμ και κατατροπώνονται. 

Η επανάσταση κινδυνεύει και η κυβέρνηση αποφασίζει να στείλει τον 

Καραϊσκάκη στη Στερεά Ελλάδα, για να αναζωπυρώσει τις επιχειρήσεις 

κατά των Τούρκων. 

Το 1825 φθάνει στο Δίστομο και αποτρέπει την κατάληψη του χωριού από 

τους Τούρκους της Άμφισσας.

Στη συνέχεια προσπαθεί να βοηθήσει τους πολιορκημένους στο Μεσολόγγι 

με κινήσεις αντιπερισπασμού, χωρίς μεγάλη επιτυχία. Μετά την πτώση του 

Μεσολογγίου και την καταστολή της επανάστασης στη Δυτική Στερεά 

Ελλάδα, ο Καραϊσκάκης μεταβαίνει στο Ναύπλιο και ζητάει  από την 

κυβέρνηση οικονομική ενίσχυση για να απελευθερώσει τη Στερεά Ελλάδα.

Λεπτομέρεια επιστολής προς την «Εθνικὴν των Ελλήνων Συνέλευσιν» 
με υπογραφὴ του Γεωργίου Καραΐσκάκη



Τον Ιούλιο του 1826 διορίζεται αρχιστράτηγος της Ρούμελης, με πλήρη δικαιοδοσία. Αρχικά προσπαθεί να βοηθήσει τους πολιορκημένους της Ακρόπολης της Αθήνας. 

Παρόλη την επιβαρυμένη υγεία του καταφέρνει να αποκόψει τον ανεφοδιασμό του Κιουταχή, που πολιορκούσε την Ακρόπολη. Μετά τη διασφάλιση της κεντρικής 

Στερεάς Ελλάδας επιστρέφει στην Αττική  το 1827 για να αντιμετωπίσει τον Κιουταχή, που συνεχίζει την πολιορκία της Ακρόπολης, και κατορθώνει δύο σπουδαίες 

νίκες.

Στις 21 Απριλίου του 1827 οι ελληνικές δυνάμεις έχουν στρατοπεδεύσει στο Φάληρο για να αντιμετωπίσουν σε μία ακόμη μάχη τον Κιουταχή. Την επομένη κάποιοι 

έλληνες στρατιώτες επιτέθηκαν χωρίς διαταγή κατά του στρατοπέδου του Κιουταχή. Ο Καραϊσκάκης πηγαίνει στο πεδίο της μάχης για να περιορίσει τις αστοχίες και 

τραυματίζεται θανάσιμα από σφαίρα. 

Ο θάνατός του ίσως και να προκλήθηκε από ελληνικό χέρι. Ο χαμός του προκαλεί θρήνο.

Ιστορημένο χειρόγραφο του Σπύρου Βασιλείου με απόσπασμα από τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη και η Θανὴ του Καραϊσκάκη 1942



Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος γεννιέται  στην Ιθάκη το 1788 και μαθητεύει στην αυλή του Αλή Πασά στα Γιάννενα. 

Από το 1818, που έγινε μέλος της Φιλικής Εταιρείας, είναι  ένθερμος υποστηρικτής του Αγώνα και αναλαμβάνει  να 

ξεσηκώσει τους Έλληνες της Ανατολικής Ρούμελης. 

Χάρη σε αυτόν κερδίζεται η μάχη στο Χάνι της Γραβιάς, τον Μάϊο του 1821, που είναι εξαιρετικά κρίσιμη για την 

έκβαση της επανάστασης. 

Έρχεται σε σύγκρουση με τους πολιτικούς αρχηγούς της εποχής όπως τον Κωλέττη και στρέφεται εναντίον των 

απεσταλμένων που του στέλνει και τους σκοτώνει.

Επικηρύσσεται αλλά λόγω της κακής έκβασης του αγώνα, αίρεται η επικήρυξη και αναλαμβάνει και πάλι δράση. 

Μετά την καταστροφή του Δράμαλη, ο Ανδρούτσος επιστρέφει στην Αθήνα, ιδρύει δύο σχολεία στην Αθήνα και καλεί 

τον Κοραή από την Ευρώπη και τον Βάμβα από την Κεφαλονιά να έρθουν να διδάξουν, χωρίς να εισακουσθεί.

Θανάσης Απάρτης, Οδυσσέας Ανδρούτσος, 1958.

Οδυσσέας Ανδρούτσος



Η διαμάχη του και ο παραγκωνισμός του από τους αντιπάλους του, τον αναγκάζουν  να πάρει 

τους άνδρες του και να έλθει στη Βοιωτία στις αρχές του 1825. Εκεί προσποιείται  ότι θα 

συνεργαζόταν με τους Τούρκους, με σκοπό να εκβιάσει την κυβέρνηση, χωρίς όμως να προδώσει 

την επανάσταση. Οι εχθροί του βρίσκουν μία ακόμη ευκαιρία να χαρακτηρίσουν την πράξη του 

αντεθνική και τον ίδιο προδότη. 

Η κυβέρνηση στέλνει εναντίον του ισχυρή στρατιωτική δύναμη με αρχηγό τον παλαιό του φίλο 

Γιάννη Γκούρα, που από καιρό είχε γίνει ο προσωπικός του εχθρός.

Ο Ανδρούτσος αποφεύγει συστηματικά κάθε συμπλοκή για να μη χυθεί αδελφικό αίμα και 

αποτραβιέται στις Λιβανάτες. Ύστερα από μερικές μικροσυμπλοκές στις αρχές Απριλίου 

παραδίνεται στον Γκούρα  με τη ρητή υπόσχεση ότι θα τον στείλουν στην Πελοπόννησο για να 

δικαστεί από τη Διοίκηση.

Αντί αυτού φυλακίζεται στην Αθήνα, πάνω στην Ακρόπολη. Επειδή, στο μεταξύ, ξεσηκώνονται 

διάφοροι αγωνιστές, με πρώτο τον Καραϊσκάκη, για την άδικη κακομεταχείριση του Ανδρούτσου 

κι επειδή ο ίδιος ζητάει να περάσει το συντομότερο από δίκη ο Γκούρας διατάζει να τον 

θανατώσουν τον Ιούνιο του 1825. Η ιστορία τον αποκατέστησε ηθικά, τοποθετώντας τον 

ανάμεσα στους κορυφαίους ήρωες του της Ελληνικής Επανάστασης.

Νίκος Εγγονόπουλος, Οδυσσέας Ανδρούτσος, 1953



Ο Ιωάννης Καποδίστριας γεννιέται στην Κέρκυρα το 1776 και σπουδάζει ιατρική, φιλοσοφία και νομικά στην Ιταλίας. Διατελεί σε νεαρή ηλικία διοικητής της Ιονίου 

Πολιτείας, όταν τα Επτάνησα αυτονομούνται, και καταφέρνει να αναθεωρήσει και να κάνει πιο δημοκρατικό το επτανησιακό σύνταγμα σε σχέση με αυτό που είχαν 

επιβάλει οι Ρώσοι και οι Τούρκοι.

Τα επόμενα χρόνια αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο η αξία του και αναλαμβάνει διάφορες δημόσιες θέσεις. 

Εξαιρετικά σημαντική είναι η συμβολή του στο να μην καταλάβει ο Αλή Πασάς την Λευκάδα. Τότε γνωρίζει και τους οπλαρχηγούς Κολοκοτρώνη, Νικηταρά, 

Ανδρούτσο και Μπότσαρη. 

Τον 1809 ο Καποδίστριας εισέρχεται στη διπλωματική υπηρεσία της Ρωσίας και το 1813, διορίζεται εκπρόσωπος της Ρωσίας στην Ελβετία. Συμβάλει τα μέγιστα στην 

ενότητα, ανεξαρτησία και την ουδετερότητα της Ελβετίας και στην δημιουργία του ελβετικού συντάγματος. 

Συμμετέχει στο Συνέδριο της Βιέννης, που θέτει τις βάσεις της «Ιεράς Συμμαχίας», ως μέλος της ρωσικής αντιπροσωπίας, αποτελώντας το φιλελεύθερο αντίβαρο στην 

αντιδραστική πολιτική του αυστριακού Μέτερνιχ. 

Ο Τσάρος αναγνωρίζει τις διπλωματικές του επιτυχίες και τον χρίζει Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας από το 1816 έως το 1822. Ο Καποδίστριας, 

όμως, δεν ξεχνά τη χώρα καταγωγής του. Με την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, διαφωνεί  με τον τσάρο Αλέξανδρο, που καταδίκαζε κάθε επαναστατική 

κίνηση στην Ευρώπη και παρέμενε πιστός στις αποφάσεις της Ιεράς Συμμαχίας. Η διαφωνία αυτή κάνει τον Καποδίστρια να εγκαταλείψει το αξίωμά του και στη 

συνέχεια αποφασίζει να εγκατασταθεί το 1822 στη Γενεύη όπου χαίρει γενικής εκτίμησης για την προσφορά του. 

Αγνώστου, Ιωάννης Καποδίστριας

Ο Ιωάννης Καποδίστριας



Στις 30 Μαρτίου 1827 η Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας τον εκλέγει Κυβερνήτη του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους, σε μία δύσκολη στιγμή για την επανάσταση.

Φτάνει στο Ναύπλιο το 1828, μέσα σε μια ατμόσφαιρα πανηγυρική, και προσπαθεί να συμφιλιώσει τις αντιπαλότητες και να επανεκκινήσει την οικονομία της καταστραμμένης 

χώρας.

Θεωρεί πως δεν είναι η στιγμή που μπορεί να κυβερνήσει με Δημοκρατικό Σύνταγμα και είναι οπαδός της πεφωτισμένης Δεσποτείας. Πετυχαίνει να πείσει τη Βουλή το 1828 

περί αναστολής του Συντάγματος και εγκαινιάζει μια περίοδο απολυταρχίας που κρατάει μέχρι το 1843.

Στην περίοδο που κυβερνά βάζει τα θεμέλια για να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο κράτος, με δικαστική και διοικητική οργάνωση και ενιαία ένοπλη διοίκηση. Αντιμετωπίζει με 

επιτυχία τον Οθωμανικό κίνδυνο και τους πειρατές. 

Επενδύει με όραμα στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην ανάπτυξη της γεωργίας.

Αγνώστου, 
Αίθουσα συναθροίσεων 
με τον Ιωάννη Καποδίστρια, 19ος αιώνας



«Ἐὰν οἱ Μαυρομιχαλαῖοι θέλουν νὰ μὲ δολοφονήσουν, ἂς μὲ δολοφονήσουν. 

Τόσον τὸ χειρότερο δι’αὐτούς. 

Θὰ ἔλθη κάποτε ἡ ἡμέρα, κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ Ἕλληνες θὰ ἐννοήσουν τὴν σημασίαν τῆς θυσίας 

μου». Ι.Α. Καποδίστριας, Ἐπιστολαί, Ἀθήνα 1841.

Ο Καποδίστριας δημιουργεί αντιπαλότητες, δεν ικανοποιεί όλα τα αιτήματα και έρχεται σε μεγάλη αντιπαράθεση με τους Μανιάτες που φέρνουν αντιρρήσεις 
στην πληρωμή φόρων και ιδιαίτερα με την πιο ισχυρή οικογένεια της Μάνης, τους Μαυρομιχάληδες. 

Η σκληρή του στάση απέναντι στον Πατριάρχη της οικογένειας Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και η φυλάκιση του δεύτερου είχε σαν αποτέλεσμα την δολοφονία 
του Καποδίστρια από τον Κωνσταντίνο και Γεώργιο Μαυρομιχάλη, στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831.

Αλέκος Λεβίδης, Πορτρέτο του Ιωάννη Καποδίστρια, 2014



Adam Friedel (περ. 1780), Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος

Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος γεννιέται  στην Κωνσταντινούπολη τo 1791 και 

αποβιώνει το 1865. Κατάγεται από παλιά φαναριώτικη οικογένεια πολιτικών και λογίων. 

Σπουδάζει στην Μεγάλη Σχολή του Γένους και στην Ιταλία και  είναι μέλος στην Φιλική 

Εταιρεία. Παίζει πολιτικό ρόλο στην Επανάσταση του 1821 και έχει από την αρχή ηγετικό 

ρόλο. Δεν διστάζει όταν χρειάζεται να πολεμήσει και σαν απλός στρατιώτης και έχει

πολλές επιτυχίες σε αυτά που αναλαμβάνει όπως την οργάνωση της άμυνας του 

Μεσολογγίου στην πρώτη πολιορκία της πόλης.

Πιστεύει ότι μπορεί να πείσει τις Ευρωπαϊκές δυνάμεις να επέμβουν υπέρ της Ελλάδος 

και έκλινε φιλικά προς την αγγλική επιρροή και πολιτική. Αυτό είναι ένας από τους 

λόγους που τον φέρνουν σε σφοδρή αντιπαράθεση με τον Καποδίστρια και θεωρείται 

από πολλούς σαν ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του.

Υπηρετεί σε διάφορες δημόσιες θέσεις, διαφωνεί με την θανατική καταδίκη του 

Κολοκοτρώνη και μετά την Επανάσταση φτάνει μέχρι το αξίωμα του Πρωθυπουργού 

αλλά ανατρέπεται από τον Κωλέττη.

Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος



Ο Διονύσιος Σολωμός  γεννιέται το 1798  στο  πολυπολιτισμικό περιβάλλον των Επτανήσων και 

συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο. 

Ο πατέρας του, κόντε Νικόλαος Σολωμός, είναι ευγενής και παρόλο που θα παντρευτεί τη μητέρα 

των παιδιών του στο τέλος της ζωής του, φροντίζει για τη μόρφωσή τους και τους αφήνει τον τίτλο 

και την περιουσία του.

Ο Διονύσιος Σολωμός ζει όλη του τη ζωή εκτός των συνόρων του ελληνικού κράτους, ως Γάλλος, 

Επτανήσιος και Άγγλος πολίτης και η κύρια γλώσσα που διδάσκεται και χρησιμοποιεί είναι η 

ιταλική. 

Παρόλο που γράφει στα ιταλικά, σπουδάζει και καλλιεργεί τα ελληνικά και αυτά χρησιμοποίει για το 

τόσο σημαντικό έργο του. 

Τα νεανικά του χρόνια συμπίπτουν με τον επαναστατικό αγώνα των Ελλήνων για εθνική 

ανεξαρτησία. Το γεγονός αυτό τον επηρεάζει βαθιά και προσπαθεί μέσα από τα γραπτά του να 

προβάλει την ιδεολογία της επανάστασης  και του δίκαιου αγώνα,  να υμνήσει επιλεκτικά κάποια 

από τα πολεμικά κατορθώματα των Ελλήνων, να τους ενθαρρύνει, να επισημάνει και να 

διαχειριστεί γεγονότα και συμπεριφορές που απειλούν την εξέλιξη της επανάστασης. Ακόμα στα 

γραπτά του δε διστάζει να στηλιτέψει τα συμφέροντα και την υποκρισία των Μεγάλων Δυνάμεων 

και τη διχόνοια των Ελλήνων.

Γιάννης Ψυχοπαίδης, Διονύσιος Σολωμός, 1997 

Διονύσιος 
Σολωμός



Από την ομάδα των έργων που συνδέονται άμεσα με τα γεγονότα της επανάστασης 

όπως το Εις Μάρκο Μπότσαρη και Η καταστροφή των Ψαρών, ξεχωρίζει ασφαλώς 

ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν, το ποίημα που θα καταστήσει τον εικοσιπεντάχρονο 

Σολωμό ευρύτερα γνωστό στην Ελλάδα και την Ευρώπη και που αργότερα (1865) θα 

του δώσει τον τίτλο του εθνικού ποιητή των Ελλήνων.

Ο Ύμνος είναι ποίημα πολιτικής και συγχρόνως λογοτεχνικής παρέμβασης και θέλει να  

προβάλει τις δυνατότητες της νεοελληνικής γλώσσας του νεοσύστατου κράτους. Δεν 

είναι τυχαίο πως εκείνη την εποχή υπάρχει έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στους 

λόγιους της εποχής σχετικά με τη γλώσσα στην οποία θα πρέπει να μιλούν και να 

γράφουν οι πολίτες του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους και ο Σολωμός τάσσεται υπέρ 

της γλώσσας του λαού.

Το 1828 ο Σολωμός αποφασίζει να εγκατασταθεί στην Κέρκυρα για καλλιτεχνικούς και 

προσωπικούς λόγους και εκεί πεθαίνει το 1857. 

Εκτός από τον Ύμνο εις την Ελευθερίαν, τα σπουδαιότερα έργα του είναι: ο Κρητικός, οι 

Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, ο Πόρφυρας,  η Γυναίκα της Ζάκυθος, ο Λάμπρος. 

Χρόνης Μπότσογλου, Διονύσιος Σολωμός, 1994



Ο Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος (26 Οκτωβρίου 1795 – 12 Απριλίου 1872) ήταν σπουδαίος Έλληνας συνθέτης, ιδρυτής της μουσικής Επτανησιακής Σχολής και 

θεωρείται από τους ανθρώπους που έβαλαν τις βάσεις για την ελληνική μουσική.

Γεννήθηκε στην Κέρκυρα από πλούσια οικογένεια και μετά από σπουδές μουσικής στην Ιταλία επέστρεψε και εγκαταστάθηκε στην Κέρκυρα οριστικά. Σκοπός της 

ζωής του υπήρξε η μουσική εκπαίδευση της πατρίδα του και για αυτό δίδασκε δωρεάν μαθήματα και το 1840 ίδρυσε την Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας, της οποίας 

έγινε και ισόβιος καλλιτεχνικός διευθυντής. Χάρη σ’ αυτές τις εκπαιδευτικές ενέργειες του Μάντζαρου, πολλοί Επτανήσιοι μορφώθηκαν μουσικά και δημιουργήθηκε 

η πρώτη γενιά Επτανήσιων συνθετών.

Σπουδαιότερο έργο του θεωρείται η μελοποίηση του Ύμνου εις την Ελευθερίαν του Διονυσίου Σολωμού, της οποίας το 1865 η πρώτη στροφή της πρώτης μελοποίησής 

της (1829) καθιερώθηκε ως ο Εθνικός ύμνος της Ελλάδας.

Αγνώστου, Ο Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος, 
αρχές 19ου αιώνα

Αγνώστου, Ο Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος, αρχές 
19ου αιώνα 

Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος



Ερωτήματα για σκέψη

• Πως αντιλαμβάνεσαι το ρόλο που έπαιξε ο Αδαμάντιος Κοραής στην πορεία για την ελευθερία;

• Πως αντιλαμβάνεσαι τα ακόλουθα λόγια του Λόρδου Βύρωνα: «Οι σκλάβοι ξεσηκώθηκαν / κι εγώ θα κάνω πίσω; / Το στάχυ ξαναωρίμασε / κι εγώ 
δεν θα θερίσω;»

• Για ποιο θέμα πρωτοστατεί ο Μακρυγιάννης;

• Τι σου κάνει εντύπωση στα όσα μαθαίνεις για τον Καραϊσκάκη και τον Ανδρούτσο;

• Πως θα περιέγραφες με λίγα λόγια τους στόχους του Καποδίστρια και τη σχέση του με τον Μαυροκορδάτο;

• Τι προσπαθεί ο Διονύσιος Σολωμός να προβάλει μέσα από τον Ύμνο εις την  Ελευθερία

και ποιος την μελοποίησε ;

• Ποια μορφή από αυτές που παρουσιάστηκαν σε αυτό το πρόγραμμα σε συγκινεί περισσότερο και γιατί;

Εαυτούς και Αλλήλους. Από τη συλλογή του Διονύση Φωτόπουλου by ΜΙΕΤ 

(soundcloud.com)

https://soundcloud.com/user-982624481/eaytoys-kai-alliloys-apo-ti


Σας ευχαριστούμε


