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1453
Μια εποχή που για όλη την Ευρώπη σήμανε το τέλος του Μεσαίωνα
και την αρχή της Αναγέννησης και της προόδου.   

Για το ελληνικό, όμως, έθνος ήταν η αρχή μιας μακροχρόνιας δουλείας. 



Τρίτη 29 Μαΐου 1453 

Ημέρα θλίψης και πόνου. Η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια 
των Τούρκων.  

Την άλωση της Κωνσταντινούπολης 
ακολούθησε η ανασφάλεια και ο τρόμος. 



Η σκλαβιά άρχισε να σκεπάζει όλο τον 
ελληνισμό.  Σιγά σιγά κι άλλες ελληνικές 
περιοχές υποτάχτηκαν. 

Το 1669 και η Κρήτη βρίσκεται υπό 
τουρκική κατοχή.



Οι Έλληνες, λαός φιλελεύθερος, δεν ήταν δυνατόν 
να υποταχτούν στη μοίρα του σκλάβου.  

Δέχτηκαν την υποδούλωση σαν κατάσταση
ανάγκης και προσωρινή.

Δεν έχασαν ποτέ την ελπίδα ότι 
κάποτε θα έδιωχναν τους Τούρκους
και θα αποκτούσαν πάλι τη 
λευτεριά τους.



Δάσκαλοι και κλήρος προσπαθούν να δείξουν στους 
σκλαβωμένους «τι έχουν, τι τους πρέπει».



Νυχτέρια

Οι Έλληνες στα χρόνια της σκλαβιάς ήταν πολύ 
αγαπημένοι μεταξύ τους. Το κοινό κακό είχε φέρει 

τον ένα πολύ κοντά στον άλλο. Με συνεργασία 
και αλληλοβοήθεια γίνονταν πάρα πολλές 

δουλειές. Συγκεντρώνονταν, λοιπόν, στα σπίτια τα 
βράδια και, αφού κοίμιζαν τα μωρά τους, έκαναν 

πολλές δουλειές.



Πέρασαν 100, 200, πέρασαν 
300, 400 χρόνια σκλαβιάς, 

μέσα στο σκοτάδι,  το φόβο, 
τα δεινοπαθήματα. 

Τα  βασανιστήρια, οι 
ταπεινώσεις και οι 
εξευτελισμοί του 

υπόδουλου ελληνισμού 
δημιούργησαν μεγάλη 

εχθρότητα ανάμεσα στους 
Έλληνες και στους 

Τούρκους κατακτητές.



ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

-Χτες βράδυ, την ώρα που έλεγε ο τελάλης 
πως άμα δεν πληρώσουμε τους 
φόρους θα μας κόψουνε το κεφάλι, 
έβρασε το αίμα μου. Άρπαξα το όπλο 
που ‘χα κρυμμένο και ήμουν έτοιμος 
να βγω έξω, μα με συγκράτησε η μάνα 
μου.

-Μη, παιδί μου, εμάς δε μας λυπάσαι;
-Το χειρότερο όμως απ’ όλα όσα είπε ο 

τελάλης ήταν το παιδομάζωμα. Θα 
παίρνανε, λέει, τα πιο όμορφα παιδιά 
και τα πιο δυνατά αγόρια και θα τα 
κάνανε τους φοβερούς και τρομερούς 
γενίτσαρους.  



-Μου ‘πανε κι εμένα, γιατί δεν τον 
άκουσα, πως όποιος γονιός 
αντιστεκότανε στους Τούρκους την 
ώρα που θα του παίρνανε το παιδί 
του, θα τον κρεμούσανε στην πόρτα 
του σπιτιού του.

-Πολλοί Έλληνες, στα χρόνια της 
σκλαβιάς, αναγκάστηκαν να 
ξενιτευτούν, κυνηγημένοι από τους 
Τούρκους ή γιατί δεν άντεχαν τις 
ταπεινώσεις και τους 
εξευτελισμούς.
-Εκεί πρόκοψαν και βοήθησαν με 
πολλούς τρόπους την πατρίδα.
- Ο λαός τραγούδησε την πίκρα 
που νιώθουν όσοι αναγκάζονται να 
ζήσουν στην ξενιτιά. 



*Την ξενιτιά την αρφανιά, την 
πίκρα, την αγάπη

Τα τέσσερα τα ζύγιασαν, 
βαρύτερα ειν’ τα ξένα

*Ο ξένος εις την ξενιτιά πρέπει 
να βάνει μαύρα 

Για να ταιριάζει η φορεσιά με 
της καρδιάς τη λάβρα.



Κλέφτες κι αρματολοί

Πάνω στα ψηλά βουνά, αναπνέοντας 
τον αέρα της λευτεριάς, ζούσαν οι 

κλέφτες και οι αρματολοί.



- Μάνα σου λέω δεν μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω. 
Δεν ημπορώ, δεν δύναμαι, εμάλλιασσε η καρδιά μου. Θα 

πάρω το ντουφέκι μου, να πα να γίνω κλέφτης. Να 
λημεριάζω στα βουνά και στις ψηλές ραχούλες.



Τις καλές και ειρηνικές μέρες παράβγαιναν στο τρέξιμο, το 
πήδημα, το λιθάρι, το σημάδι. Γλεντούσαν και χόρευαν. 



H ζωή τους, όμως, ήταν γεμάτες στερήσεις.



Οι κλέφτες και οι αρματολοί με τα κατορθώματά τους έδιναν κουράγιο 
στους ραγιάδες και συντηρούσαν την ελπίδα 

για την ανάσταση του γένους.



Τον ξεσηκωμό όμως των Ελλήνων, αλλά και των άλλων 
Βαλκανικών λαών, προετοίμασε ο Ρήγας Φεραίος. 

Ένας πατριώτης, διανοούμενος, 
οραματιστής, συγγραφέας, αλλά και 
άνθρωπος της δράσης, επαναστάτης.

Οραματίστηκε ένα οικουμενικό κράτος όπου οι 
λαοί θα ζουν αρμονικά, με ελευθερία, ισότητα και 
αδελφοσύνη.   



Έγραψε πατριωτικά ποιήματα και βιβλία γεμάτα ενθουσιασμό για την 
ελευθερία και την πατρίδα. 

Οι Έλληνες τραγουδούσαν με κάθε ευκαιρία το Θούριο και έκλαιγαν 
από συγκίνηση. 

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ



Φίλος: Ρήγα, κάποιος ήρθε!

Ξένος( ειρωνικά): Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Θα ήθελα να μου το μάθετε κι 
εμένα για να το τραγουδήσω μαζί σας. 

Ρήγας (αυστηρά): Πως μπαίνετε, κύριε στο σπίτι μου, ένας άγνωστος, χωρίς να 
αναγγελθείτε; 

Ξένος: Όπως είδατε, μπήκα από την πόρτα. Δεν είδα θυρωρό, κανείς δεν με 
εμπόδισε και… καθώς άκουσα το τραγούδι… ξέρετε είμαι πολύ φιλόμουσος…     



Ρήγας: Ή φύγετε αμέσως ή συστηθείτε.

Ξένος (ειρωνικά): Βιάζεστε πολύ να με γνωρίσετε; Θα γίνει και αυτό. (Βγάζει 
ένα επισκεπτήριο και το αφήνει πάνω στο τραπέζι). Χαίρετε κύριοι. 

Ρήγας (παίρνει την κάρτα): Χέρμαν Ρίζερμπεργκ!

Φίλος: Αδύνατον… τόσο γρήγορα…

Ρήγας: Γιατί;

Φίλος: Μ υ σ τ ι κ ή  Α σ τ υ ν ο μ ία !



Ο Ρήγας προδόθηκε, φυλακίστηκε και 
θανατώθηκε. Πεθαίνοντας φώναξε:

«Λύσσαξε Τούρκε! Αρκετό σπόρο ελευθερίας 
έσπειρα, που γρήγορα θα βλαστήσει και το 
Έθνος μου ας θερίσει το σπόρο αυτό.»



Φιλική Εταιρεία

Οι Έλληνες τώρα γνωρίζουν πως, αν 
θέλουν να αποτινάξουν τον τούρκικο 
ζυγό, θα πρέπει να οργανωθούν με τις 
δικές τους δυνάμεις. Το δύσκολο αυτό 
έργο ανέλαβε η Φιλική Εταιρεία, που την 
ίδρυσαν τρεις Έλληνες έμποροι, ο 
Νικόλαος Σκουφάς, ο Αθανάσιος 
Τσακάλωφ και ο Εμμανουήλ Ξάνθος, 
στην Οδησσό της Ρωσίας το 1814.     



Σκοπός της Εταιρείας ήταν: 
- Να οργανώσει μυστικά τους Έλληνες,
- Να βρει χρήματα για τις ανάγκες του Αγώνα και
- Να ενημερώσει τους ευρωπαϊκούς λαούς για τα δίκαια αιτήματα των 
αγωνιζόμενων Ελλήνων, ώστε να υποστηρίξουν κι αυτοί την 
επαναστατημένη  Ελλάδα. 



Αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας έγινε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, 
Φαναριώτης, Αξιωματικός του Ρωσικού Στρατού.  



Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Το Μάρτιο του 1821 ξεσπάει η επανάσταση 
στην Πελοπόννησο και ακολουθεί όλος ο 
ελλαδικός χώρος. Όλοι τρέχουν να πάρουν 
μέρος στον αγώνα για απελευθέρωση. 



Η απόφαση ήταν να αρχίσει η επανάσταση στις 25 Μαρτίου. 
Τότε είναι και η γιορτή του Ευαγγελισμού της Παναγίας και οι 

Έλληνες ζητούν τη βοήθειά της.



-Ελευθερία ή Θάνατος!
-Ζήτω, παιδιά! Ζήτω η λευτεριά!
-400 χρόνια μάς ποτίζουν δηλητήριο! 
-400 χρόνια μάς ρουφάνε το αίμα!
-Τούρκος μη μείνει στο Μωριά, μηδέ στον κόσμο όλο!
-Η Παναγιά είναι μαζί μας!
-Οι Τούρκοι δεν είναι ανίκητοι!
-Όσα μας κάνανε, θα μας το πληρώσουν!
-Ετοιμαστείτε! Τόσο χρόνια μας κάψανε την καρδιά!

-Μπράβο σας καπεταναίοι!
Γρήγορα η Ελλάδα θα ελευθερωθεί!



Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο γέρος του 
Μοριά, πολύ αργότερα, σε ένα λόγο του θα 
πει: 

«Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την 
Επανάσταση, δε συλλογιστήκαμε ούτε 
πόσοι ήμεθα, ούτε πως δεν έχουμε 
άρματα, ούτε πως οι Τούρκοι εβαστούσαν 
τα Κάστρα και τις πόλεις… Ως μια βροχή 
έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της 
ελευθερίας μας και όλοι, και ο κλήρος μας 
και οι προεστοί και οι καπεταναίοι, όλοι 
εσυμφονήσαμε εις αυτόν το σκοπό και 
εκάμαμε την Επανάσταση.» 



«Τόσον τρομάξαμε τους 
Τούρκους, όπου άκουγαν 
Έλληνες και έφευγαν χίλια μίλια 
μακριά. Εκατόν Έλληνες έβαζαν 
πέντε χιλιάδες εμπρός, και ένα 
καράβι μιαν αρμάδα.

Ο Θεός έχει υπογράψει την 
ελευθερία των Ελλήνων και δεν 
είναι δυνατόν να πάρει πίσω την 
υπογραφή του».





Πολλοί ήταν οι αγωνιστές που έγιναν ήρωες σ’αυτόν τον αγώνα. 



Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: Ο γέρος 
του Μοριά. 

Η σημαντικότερη μορφή του Αγώνα. 
Αρχιστράτηγος και οργανωτής της 
Επανάστασής.

Αθανάσιος Διάκος: Με 48 μόνο παλικάρια 
αντιμετωπίζει 8.000 Τούρκους στην 
Αλαμάνα. Πιάνεται αιχμάλωτος. 

Ο Ομέρ Βρυώνης του προτείνει να του 
χαρίσει τη ζωή, αν αλλαξοπιστήσει. Αυτός 
περήφανα απαντά: «Εγώ Γραικός 
γεννήθηκα, Γραικός και θα πεθάνω» και 
θανατώνεται με απάνθρωπο τρόπο, 
μονολογώντας: «Για δες καιρό που 
διάλεξε ο Χάρος να με πάρει, τώρα που 
ανθίζουν τα κλαδιά και βγάζει η γη 
χορτάρι». 



Οδυσσέας Ανδρούτσος:

Με 118 παλικάρια αντιμετωπίζει με επιτυχία

9.000 Τούρκους στο Χάνι της Γραβιάς. 

Γεώργιος Καραϊσκάκης:

Το όνομα του τρόμαζε τους Τούρκους.



Γρηγόριος Δίκαιος ή Παπαφλέσσας:

Αρχιμανδρίτης, πολιτικός, αγωνιστής 
και ήρωας. Έδωσε ένα υψηλό 
παράδειγμα αυτοθυσίας. Οι Τούρκοι 
αναγνωρίζοντας τη γενναιότητά του, 
όταν σκοτώθηκε στη μάχη 
παραδέχονται: «Τέτοιοι άνδρες είναι 
κρίμα να χάνονται!»

Μάρκος Μπότσαρης: 

Ο ίδιος ο Καραϊσκάκης λέει για 
αυτόν: «Ο Μάρκος ήτανε τρανός. 
Ούτε στο δαχτυλάκι του δεν του 
φτάναμε.»



Εξίσου ηρωικός ήταν και ο αγώνας στη θάλασσα. 

Πολλοί ήταν κι εδώ οι ήρωες:  



Κωνσταντίνος Κανάρης:

Ο ατρόμητος Ψαριανός μπουρλοτιέρης που 
καίει την τούρκικη ναυαρχίδα και εκδικείται έτσι 
την καταστροφή της Χίου. 

Ανδρέας Μιαούλης:

Ο γενναίος Υδραίος ναύαρχος.



Μπουμπουλίνα:

Αρχόντισσα από τις Σπέτσες που έλαβε μέρος με τα καράβια της σε πολλές 
ναυτικές επιχειρήσεις. 



ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ: Αρχόντισσα από τη Μύκονο. 
Διέθεσε όλη της την περιουσία για τις ανάγκες του 
Αγώνα. Έλεγε για την Επανάσταση:  «Τούτη η φωτιά 
που άναψε στο Αιγαίο δεν θα σβήσει εάν δεν κάψει ή 
τους τυράννους μας ή εμάς»



Ιωάννης Μακρυγιάννης : Αγωνιστής που έγραψε 
στα Απομνημονεύματα του όλες τις λεπτομέρειες 
που έζησε. Πίστευε πως χωρίς αρετή και βαθιά 
αγάπη στην πατρίδα και πίστη στην θρησκεία, 
έθνη δεν υπάρχουν.



Υπάρχουν όμως και πολλοί 
άλλοι, ένοπλοι και άμαχοι, που 
αγωνίζονται για την ελευθερία 
και τα ονόματα  τους δεν 
καταγράφονται στην ιστορία. 
Ανάμεσα τους άντρες, γυναίκες 
και παιδιά, γεροί και νέοι, 
προσφέρουν με τη δράση τους 
σημαντικό έργο.



Ο Κολοκοτρώνης λέει στα απομνημονεύματά του: 

«Ο κόσμος μάς έλεγε τρελούς. Εμείς αν δεν ήμασταν 
τρελοί, δεν θα κάναμε την Επανάσταση, γιατί θέλαμε 
συλλογιστεί πρώτα για πολεμοφόδια, καβαλαρία μας, 
πυροβολικό μας, θέλαμε λογαριάσει τη δύναμη την ειδική 
μας, την τουρκική δύναμη. Τώρα όπου νικήσαμε, όπου 
τελειώσαμε με καλό τον πόλεμο, μακαριζόμαστε, 
επαινούμεθα.»



Ο Νίκος Καζαντζάκης γράφει 
στο βιβλίο του «Καπετάν Μιχάλης»:

«Το ελληνικό γένος αν σώθηκε ως τα σήμερα, αν επέζησε 
ύστερα από τόσους αιώνες κακομοιριά, σκλαβιά και πείνα, 
το χρωστάει όχι στη λογική το χρωστάει στο θάμα. 

Στην ακοίμητη σπίθα που καίει μέσα στα σωθικά της 
Ελλάδας. Στα θάματα χρωστάει η Ελλάδα τη ζωή της».



ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΜΥΡΤΩ
ΒΑΡΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΙΖΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΓΙΑΣΣΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 
ΔΙΒΙΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΔΟΓΚΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ
ΕΞΑΜΙΛΙΩΤΗ ΠΑΝΔΩΡΑ
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΟΡΜΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
ΚΑΖΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 
ΚΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
ΚΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΚΡΙΜΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
ΣΑΒΟΪΔΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΜΠΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΦΕΡΓΑΔΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
ΨΩΜΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

ΝΤΕΠΥ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ – ΞΕΝΙΚΑΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ  ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ»

25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΣΤ1 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ


	Η Επανάσταση του 1821
	1453
	Τρίτη 29 Μαΐου 1453 
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Νυχτέρια
	Slide Number 8
	ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Κλέφτες κι αρματολοί
	- Μάνα σου λέω δεν μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω. Δεν ημπορώ, δεν δύναμαι, εμάλλιασσε η καρδιά μου. Θα πάρω το ντουφέκι μου, να πα να γίνω κλέφτης. Να λημεριάζω στα βουνά και στις ψηλές ραχούλες.
	Τις καλές και ειρηνικές μέρες παράβγαιναν στο τρέξιμο, το πήδημα, το λιθάρι, το σημάδι. Γλεντούσαν και χόρευαν. 
	H ζωή τους, όμως, ήταν γεμάτες στερήσεις.
	Οι κλέφτες και οι αρματολοί με τα κατορθώματά τους έδιναν κουράγιο στους ραγιάδες και συντηρούσαν την ελπίδα �για την ανάσταση του γένους.
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Φιλική Εταιρεία
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Ο Νίκος Καζαντζάκης γράφει �στο βιβλίο του «Καπετάν Μιχάλης»:��«Το ελληνικό γένος αν σώθηκε ως τα σήμερα, αν επέζησε ύστερα από τόσους αιώνες κακομοιριά, σκλαβιά και πείνα, το χρωστάει όχι στη λογική το χρωστάει στο θάμα. 
	Slide Number 43

