
 

 

 

 

 

 

 

 

Γλληνική Γπανάσταση  - Γζληθή Γπέηεηνο 25εο Μαξηίνπ 1821   

  

 Οη Έιιελεο γηα 400 νιόθιεξα ρξόληα δνύζαλ ζηε ζθιαβηά. Η θνβεξή απηή ζθιαβηά 

μεθηλά από ην 1453, κε ηελ Άισζε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο από ηνπο Οζσκαλνύο 

Σνύξθνπο. Σα ρξόληα ηεο ζθιαβηάο ήηαλ δύζθνια, από ηα ρεηξόηεξα πνπ πέξαζε ν 

ειιεληζκόο ζηε καθξόρξνλε ηζηνξία ηνπ.   

 

«Όια ηα ‘ζθηαδε ε θνβέξα θαη ηα πιάθωλε ε ζθιαβηά ...» 

 

 Η θαηαπίεζε, ν εμεπηειηζκόο, ηα βαζαληζηήξηα,  ε βαξηά θνξνινγία (ραξάηζη), ήηαλ  

θαζεκεξηλή θξηρηή πξαγκαηηθόηεηα  γηα ηνπο Έιιελεο ξαγηάδεο. Κακηά νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, απνπζία κόξθσζεο θαη παηδείαο. ’ απηέο ηηο ηξαγηθέο ζηηγκέο θάξνο 

θσηεηλόο ζηάζεθε ε εθθιεζία πνπ δελ θξάηεζε κόλν ηελ πίζηε αιιά θαη ηελ 

ειιεληθόηεηα. Έιιελαο θαη ρξηζηηαλόο έγηλαλ ηαπηόζεκα.  

 

Σνλ πξώην θαηξό νη Σνύξθνη δηαιέγνπλ ηα πην γεξά, πγηή θαη εύζσκα ειιελόπνπια 

γηα λα ηα θάλνπλ γελίηζαξνπο, Σνύξθνπο, δειαδή ζηξαηηώηεο πνπ αλήθνπλ ζηε θξνπξά 

ηνπ ζνπιηάλνπ. Η Γιιάδα εξεκώλεηαη από θάζε θηινπξόνδν ζηνηρείν. Οη κνξθσκέλνη 

Έιιελεο, νη έκπνξνη, θαζώο θαη νηθνλνκηθά εύπνξνη θαηαθεύγνπλ ζην εμσηεξηθό (Βηέλλε, 

Σεξγέζηε, Βελεηία, Οδεζζόο). Όζνη από ην ιαό δελ αληέρνπλ ηε ζθιαβηά, βγαίλνπλ 

θιέθηεο ζηα βνπλά γηα λα αλαπλεύζνπλ ηνλ αέξα ηεο ιεπηεξηάο. Από ηα ιεκέξηα ηνπο 

πνιεκνύλ ηνπο θαηαθηεηέο. 

 

«Νηνπθέθη κνπ πεξήθαλν ζπαζί κνπ γηαηαγάλη 

ζαξάληα ρξόλνπο έθακα αξκαηνιόο θαη θιέθηεο 

ην ρέξη κνπ πξνζθέθαιν θαη ην ζπαζί κνπ ζηξώκα 

θαη ην ληνπθέθη ζην πιεπξό, όζν λα μεκεξώζεη...» 

 

«Μνλ’ ζέιω θιέθηεο γηα ζπαζί θιέθηεο γηα ην ληνπθέθη..» 

 

« Όζν είλ’ ν Ληάθνο δωληαλόο παζά δελ πξνζθπλάεη...» 

 

  Γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο θιέθηεο νη Σνύξθνη δεκηνύξγεζαλ άιιεο νκάδεο πνπ 

νλνκάδνληαλ αξκαηνινί θαη είραλ σο απνζηνιή λα θπιάγνπλ ηα πεξάζκαηα από ηνπο 

θιέθηεο. Με ηνλ θαηξό, όκσο νη αξκαηνινί ζπλεξγάδνληαλ κε ηνπο θιέθηεο ή γίλνληαλ θη 

απηνί θιέθηεο, νη νλνκαζηνί θιεθηαξκαηνινί. Οη θιέθηεο θαη νη αξκαηνινί έκεηλαλ ζηελ 

ηζηνξία σο «ε καγηά ηεο ιεπηεξηάο». 

Με ηνλ θαηξό θνύλησλε ν πόζνο γηα ιεπηεξηά. Ο εζλεγέξηεο Ρήγαο Φεξαίνο κε ηα 

παηξησηηθά ηνπ θεξύγκαηα (Θνύξηνο), ην όξακα ηνπ γηα ιεπηεξηά (Υάξηα ηεο  

 

Φυλ.: 9.Tε/Πε.25/26.3.20 
    



 

 

Γιιάδνο) θαη ηνλ ζάλαηό ηνπ ζηα ρέξηα ησλ Σνύξθσλ (1798), έδεημε ην δξόκν. Ο ζπόξνο 

ηεο επαλάζηαζεο ξίρηεθε. 

 

«Όπνηνο ζπιινγάηαη ειεύζεξα, ζπιινγάηαη θαιά». 

 

« Όινη ρσξίο εμαίξεζε έρνπλ ρξένο λα εμεύξνπλ γξάκκαηα. 

Η παηξίο νθείιεη λα θηηάμεη ζρνιεία...» 

 

«Ωο πόηε παιηθάξηα λα δνύκε ζηα ζηελά  

κνλάρνη ζα ιηνληάξηα ζηηο ξάρεο ζηα βνπλά... 

Κάιιην ‘λαη   κηαο ώξαο ειεύζεξε δσή  

Παξά ζαξάληα ρξόληα ζθιαβηά θαη θπιαθή». 

 

Πνιινί Έιιελεο ηεο δηαζπνξάο ( μεληηεκέλνη Έιιελεο) πξνόδεπζαλ θαη έγηλαλ 

πινύζηνη θπξίσο από ην εκπόξην. Κξαηνύζαλ όκσο ηνπο δεζκνύο κε ηελ παηξίδα. Σν 

1814 ηξεηο  άζεκνη έκπνξνη από ηελ Οδεζζό ηεο Ρσζίαο, ν Νηθόιανο θνπθάο, ν 

Γκκαλνπήι Ξάλζνο θαη ν Αζαλάζηνο Σζαθάισθ δεκηνύξγεζαλ κηα κπζηηθή νξγάλσζε, ηε 

ΦΙΛΙΚΗ ΓΣΑΙΡΓΙΑ, κε κνλαδηθό ζθνπό ηελ απειεπζέξσζε ηεο παηξίδαο Γιιάδαο από ηελ 

θαηαπίεζε ηνπ ηνπξθηθνύ δπγνύ.  

 

ύληνκα, ε Φηιηθή Γηαηξεία βξήθε έλζεξκνπο ππνζηεξηθηέο 

πνιινύο Έιιελεο από θάζε ηάμε θαη επάγγεικα. Μηθξέκπνξνη, 

ηερλίηεο, πξακαηεπηάδεο, ηεξείο, δάζθαινη, θιέθηεο, αξκαηνινί, 

γαηνθηήκνλεο θη αθηήκνλεο πύθλσλαλ θαη κεγάισλαλ ηνλ θύθιν... 

Η επαλάζηαζε ζίκσλε... 
 

 Οη Έιιελεο απνθάζηζαλ κπζηηθά σο εκέξα έλαξμεο ηεο 

επαλάζηαζεο ηηο 25 Μαξηίνπ ηνπ 1821.  Όηαλ ν κεηξνπνιίηεο 

Παιαηώλ Παηξώλ  Γεξκαλόο ζήθσλε ην ιάβαξν ηεο 

επαλάζηαζεο, ν όξθνο ησλ Γιιήλσλ ήηαλ θνηλόο:    Ειεπζεξία ή 

ζάλαηνο! 

 

Με πίζηε ζην ζεό, ππνκνλή θαη επηκνλή, απνθαζηζηηθόηεηα, πάζνο γηα ηε ιεπηεξηά 

θαη άθζαζην εξσηζκό,  πνιινί Έιιελεο θαη ζπνπδαίεο Γιιελίδεο βνήζεζαλ ζηελ 

ειεπζεξία ηεο παηξίδαο. Θεόδσξνο Κνινθνηξώλεο, ν γέξνο ηνπ Μνξηά, Αζαλάζηνο 

Δηάθνο (Αιακάλα), Γξεγόξηνο Δηθαίνο  Παπαθιέζζαο  (Μαληάθη), Γεώξγηνο Καξατζθάθεο, 

Νηθεηαξάο, Οδπζζέαο Αλδξνύηζνο, Δεκήηξηνο Τςειάληεο, Ισάλλεο Μαθξπγηάλλεο... ηε 

ζάιαζζα νη Αληξέαο Μηανύιεο, Κσλζηαληίλνο Καλάξεο, Μπνπκπνπιίλα, Μαληώ 

Μαπξνγέλνπο…  

 

Ο πόιεκνο θξάηεζε ελληά ρξόληα. Ο αγώλαο πήξε πνιιέο κνξθέο. Ήηαλ πνιηηηθόο, 

δηπισκαηηθόο, ζηξαηησηηθόο. Οη επαλαζηαηεκέλνη Έιιελεο δεκηνύξγεζαλ δηθό ηνπο 

πνιίηεπκα θαη ζύληαγκα, ελώ ηαπηόρξνλα πνιεκνύζαλ γηα λα απνθηήζνπλ ηελ ειεπζεξία 

ηνπο. Δόζεθαλ πνιιέο κάρεο θαη λαπκαρίεο, ράζεθαλ πνιιά παιηθάξηα. (π.ρ. Μεζνιόγγη). 

Πνιιέο θνξέο αθόκα,  ε δηρόλνηα παξαιίγν λα ζηνηρίζεη ζηνπο Έιιελεο ηελ επαλάζηαζε... 
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Η Διτόνοια ποσ βαζηάει 

ένα ζκήπηρο η δολερή 

καθενός ταμογελάει, 

"πάρ' ηο", λέγονηας, "και ζσ". 

 

 Οη Έιιελεο μεθίλεζαλ ηνλ αγώλα κόλνη θη αβνήζεηνη.  Οη επξσπατθέο Δπλάκεηο 

ζηελ αξρή ηνπο αληηκεηώπηζαλ κε ερζξόηεηα θαη θαρππνςία. Κέξδηζαλ όκσο ηε 

ζπκπάζεηα ησλ θαιιηηερλώλ θαη ησλ ιαώλ ζηελ Γπξώπε (θίλεκα θηιειιεληζκνύ, 

θηιέιιελεο). Όηαλ πηα κε ηνλ αγώλα ηνπο νη Έιιελεο θαη νη Γιιελίδεο απέδεημαλ όηη είραλ 

ηελ ηθαλόηεηα λα απηνθπβεξλεζνύλ, νη Μεγάιεο Δπλάκεηο ηεο επνρήο (Αγγιία, Γαιιία, 

Ρσζία), πήξαλ ηελ πξσηνβνπιία θαη έθαλαλ ην απνθαζηζηηθό βήκα γηα λα δεκηνπξγεζεί 

έλα κηθξό αλεμάξηεην θξάηνο, κε ηελ πξνζδνθία λα ην ειέγρνπλ, ε θαζεκηά γηα δηθό ηεο 

ζπκθέξνλ.   

 

Η πην απνθαζηζηηθή κάρε δόζεθε ην 1827 ζην Ναπαξίλν, όπνπ ν ηνπξθηθόο θαη 

αηγππηηαθόο ζηόινο εηηήζεθε από ην ζηόιν πνπ είρε ζηείιεη ε Αγγιία, ε Ρσζία θαη ε 

Γαιιία γηα λα βνεζήζνπλ ηελ ειιεληθή επαλάζηαζε. Μεηά ηε λαπκαρία ηνπ Ναπαξίλν, 

έλα κέξνο ηεο Γιιάδαο  απειεπζεξώζεθε θη έγηλε αλεμάξηεην θξάηνο κε πξώην 

θπβεξλήηε ηνλ Ιωάλλε Καπνδίζηξηα. 

  

Γξγαζίεο: (Α) 

1. «Τα ρξόληα ηεο ζθιαβηάο ήηαλ δύζθνια, από ηα ρεηξόηεξα πνπ πέξαζε ν ειιεληζκόο ζηε 

καθξόρξνλε ηζηνξία ηνπ».  Να δώζεηο ηεθκήξηα γηα απηή ηελ άπνςε κε αλαθνξέο από ην 

θείκελν θαη κε όζα εζύ γλσξίδεηο γηα ην ζέκα. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

2. Με πνηνπο ηξόπνπο αληέδξαζαλ νη Έιιελεο ζηε ζθιαβηά πνπ ηνπο είρε επηβιεζεί; 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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3. Έλαο Γάιινο ηζηνξηθόο είρε γξάςεη: «...Οη Έιιελεο πνιεκνύζαλ έρνληαο ζηα ρείιε ηνπο ηηο 

ηξνκεξέο ζηξνθέο ηνπ Ρήγα...». Ο Θεόδσξνο Κνινθνηξώλεο είπε γηα ην Ρήγα Φεξαίν: «Τν 

κειάλη ηνπ ζα είλαη πνιύηηκν ελώπηνλ ηνπ Θενύ, όζν ην αίκα ηνπ άγην.»  

 

Έρνληαο ππόςε όηη ν Ρήγαο Φεξαίνο έδεζε, έδξαζε θαη πέζαλε πξηλ ηελ επαλάζηαζε γηαηί 

ηνλ ηηκνύκε; Ση πξόζθεξε ζηνλ αγώλα γηα ηελ επαλάζηαζε; 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

4. Ση ήηαλ ε Φηιηθή Γηαηξεία; Πνηνη ηελ ίδξπζαλ, πνύ θαη πόηε; Πνην πηζηεύεηο όηη ήηαλ ην 

κεγαιύηεξν ηεο επίηεπγκα; 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Πνηα ήηαλ ηα «όπια» ησλ Γιιήλσλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο επαλάζηαζεο;  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………  

 

6. «Οη επξσπατθέο Δπλάκεηο ζηελ αξρή  αληηκεηώπηζαλ ηελ ειιεληθή επαλάζηαζε κε 

ερζξόηεηα θαη θαρππνςία». Γηαηί αξγόηεξα άιιαμαλ απόθαζε θαη βνήζεζαλ ηνπο 

Έιιελεο;  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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7.   Οη πην θάησ ζηξνθέο (144-147) αλήθνπλ ζην πνίεκα ηνπ Δηνλύζηνπ νισκνύ: «Ύκλνο 

εηο ηελ Γιεπζεξίαλ» (1823, ηππώζεθε ην 1824). Σν πνίεκα απνηειείηαη από 158 ζηξνθέο (632 

ζηίρνη). Οη δύν πξώηεο ζηξνθέο ηνπ απνηέιεζαλ ηνλ Εζληθό Ύκλν.  

Να απαληήζεηο νινθιεξσκέλα, ζε ζπλερόκελν ιόγν ηηο πην θάησ εξσηήζεηο: 

 Γηαηί ν πνηεηήο βξέζεθε ζηελ αλάγθε λα γξάςεη ηνπο πην θάησ ζηίρνπο; 

 Να εμεγήζεηο κε δηθά ζνπ ιόγηα ηη αλαθέξνπλ νη ζηίρνη απηνί. 

 Ση ζπκβνιίδεη ην ζθήπηξν πνπ θξαηά ε Δηρόλνηα; 

 Πνηνη ζηίρνη ζεσξείο όηη απνηεινύλ ηελ θνξύθσζε ζηα ιόγηα ηνπ πνηεηή; 

 Πνηνπο ζηίρνπο ζα ρξεζηκνπνηνύζεο γηα λα γξάςεηο ζε έλα ηνίρν κε γθξάθηηη;  

 

Η Δηρόλνηα πνπ βαζηάεη                   

έλα ζθήπηξν ε δνιεξή 

θαζελόο ρακνγειάεη,  

πάξ’ ην, ιέγνληαο, θαη ζπ. 

 

Κεην ην ζθήπηξν πνπ ζαο δείρλεη 

έρεη αιήζεηα ωξαία ζωξηά 

κελ ην πηάζηε, γηαηί ξίρλεη 

εηζέ δάθξπα ζιηβεξά. 

 

Από ζηόκα νπνύ θζνλάεη,  

παιιεθάξηα, αο κελ `πωζεί,  

πωο ην ρέξη ζαο θηππάεη  

ηνπ αδειθνύ ηελ θεθαιή. 

 

Μελ εηπνύλ ζην ζηνραζκό ηνπο 

ηα μέλα έζλε αιεζηλά: 

Εάλ κηζνύληαη αλάκεζό ηνπο 

δελ ηνπο πξέπεη ειεπζεξηά. 

 

 

 

Σν graffiti πνπ ιέγακε! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξγαζίεο: (Β) 
 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………. 
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1. Να ζεκεηώζεηε ηα ζπλώλπκα ησλ πην θάησ ιέμεσλ: 

ξαγηάδεο  …………………………………                  δπγνύ         …………………………………..         

εύζσκα   ………………………………….                  έλζεξκνπο ……………………………………                    

εύπνξνη …………………………………..                   ζίκσλε       …………………………………… 

ιεκέξηα ……………………………………                  δηρόλνηα    ………………………………….. 
 

 

2. Να ζεκεηώζεηε ηα αληίζεηα ησλ πην θάησ ιέμεσλ: 

απνπζία  ………………………………..                   άζεκνο        ………………………………… 

έλαξμεο  ………………………………….                  θαρππνςία  ………………………………… 

 

3. Να εμεγήζεηε ηη ζεκαίλνπλ νη πην θάησ ιέμεηο ή θξάζεηο: 

ηαπηόζεκα: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Η καγηά ηεο ιεπηεξηάο: ………………………………………………………………………………………… 

εζλεγέξηεο: …………………………………………………………………………………………………………..  

4. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα: 

Ελεζηώηαο Παξαηαηηθόο Αόξηζηνο Οπζηαζηηθό Επίζεην 

    θνβεξή 

εξεκώλεηαη     

θαηαθεύγνπλ     

   πόζνο  

   ππνκνλή  

 

5. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα γηα ηα ζπλζεηηθά ησλ ιέμεσλ: 

πλζεηηθά ύλζεηε ιέμε 

 θηιέιιελαο 

 θηινπξόνδνο 

θίινο + κάζεζε  

 θιεθηαξκαηνιόο 

 λαπκαρία 

 αλαβνζβήλσ 

αλνίγσ +θιείλσ  
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Γ. Κάλε ηνπιάρηζηνλ  κηα από ηη πην θάησ εξγαζίεο, κε όπνηα κνξθή ή ηξόπν ζε εθθξάδεη: 

 

1. Ση έκαζα πνπ κνπ πξνθάιεζε ηδηαίηεξε εληύπσζε; Οη ζθέςεηο κνπ…  

2. Zσγξαθίδσ, θάλσ πξνζσπνγξαθία, γξάθσ ζύλζεκα ζαλ graffiti… δεκηνπξγώ… 

3. Πνηνλ/πνηα ή  ηη αλαγλσξίδσ ζηελ θάζε εηθόλα πνπ αθνινπζεί; 
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