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Covid-19

LarissaMusicSch.News
Η πανδημία άλλαξε
τα δεδομένα στον
εορτασμο των
εθνικών επετείων.

Πώς
προσαρμόστηκε
η πολιτεία
Σελίδα 2

Ο εορτασμός των εθνικών επετείων την εποχή του
covid-19 αλλάξε ύφος. Πώς αντιμετωπίστηκε από τα
σχολεία Σελίδα 2

Όλα τα μαθητικά νέα της Λάρισας

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
Αφιέρωμα:
200 χρόνια από
την Ελληνική
Επανάσταση

1821: Και εγένετο… η Ελληνική Επανάσταση!

Σελίδες 3 έως 5

Συνέντευξη με την
αναπληρώτρια
καθηγήτρια του
Πανεπιστημίου
Αθηνών κα Μαρία
Ευθυμίου
Σελίδες 6-7

Οι Θεσσαλοί Αγωνιστές και
η συνεισφορά τους στην
Ελληνική Επανάσταση

Η Επανάσταση μέσα
από τα μάτια των
μαθητών
Σελίδες 17 έως 19
Η τέχνη του τότε και του
τώρα εμπνέεται από … την
Ελλληνική Επανάσταση
Σελίδες 13 έως 15

Σελίδες 10 έως 11

Οδοιπορικό στα ιστορικά μνημεία της
περιόδου της Τουρκοκρατίας και της
επανάστασης μέσα στην πόλη της Λάρισας
με ρεπόρτερ τους ίδιους τους μαθητές
Φωτορεπορτάζ στις Σελίδες 8-9

Συντακτική ομάδα: Μαθητές από το Γυμνάσιο και το Λύκειο του Μουσικού Σχολείου Λάρισας
Αρθογράφοι, Φωτορεπόρτερ, Ρεπόρτερ, Σκιτσογράφοι: Μαθητές από το Γυμνάσιο και το Λύκειο του Μουσικού Σχολείου Λάρισας
Έτος έκδοσης: 2020
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Εκπαιδευτική Επικαιρότητα
Επέτειος 25ης Μαρτίου: Όλη η Ελλάδα τιμά τα 200 χρόνια Aπελευθέρωσης!
Οι Δράσεις της Περιφερειακής
Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Θεσσαλίας!

H
Περιφερειακή
Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας
και
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Θεσσαλίας, γιορτάζει τα 200
χρόνια
από την Ελληνική
Επανάσταση
του
1821
διοργανώνοντας
διάφορες
δράσεις:
μαθητικούς
διαγωνισμούς,
συνέδρια,
ημερίδες-διημερίδες, ψηφιακές
δημιουργίες, συνεργασίες με
σχολεία και διάφορους φορείς
(όπως Τοπική Αυτοδιοίκηση,
Μουσεία, Γενικά Αρχεία του
Κράτους,
Βιβλιοθήκες
της
Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο κ.α.).
Στόχοι αυτών των δράσεων είναι
να προάγουν τη γνώση της
Ελληνικής Επανάστασης, αλλά και
να αναδείξουν την ιστορική του
σημασία και τις παρακαταθήκες
που αφήνει για το μέλλον της
χώρας,
Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες
μπορούν να προβληματιστούν και
να προσεγγίσουν κριτικά το
ιστορικό γεγονός, να αναπτύξουν
σκέψεις και ιδέες για το μέλλον
της Ελλάδας, να βιώσουν το
θεμελιώδες για τους Έλληνες
γεγονός
της
επανάστασης
δημιουργώντας το δικό τους
υλικό.
Στην ακόλουθη ιστοσελίδα θα
αναρτάται οτιδήποτε αποτελεί
προϊόν όσων θα εμπλακούν
ενεργά:
https://pdethess1821.sites.sch.gr.

Η Ελλάδα αποτείει φόρο τιμής στους αγωνιστές του 1821!
Κάθε πόλη σε όλη την Ελλάδα έχει αναλάβει να πραγματοποιήσει διάφορες
δράσεις που αφορούν τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του
1821.
Η «Πρωτοβουλία 1821-2021» είναι μια ενδιαφέρουσα δράση που
συγκροτήθηκε το 2018 για τον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων της
Ελληνικής Επανάστασης. Αποτέλεσμά της είναι η συστηματική συνεργασία
κοινωφελών, πολιτιστικών και επιστημονικών ιδρυμάτων της χώρας και της
Εθνικής Τράπεζας.
Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των
πτυχών της Ελληνικής Επανάστασης. Έτσι ο θεατής έχει τη δυνατότητα στην
παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.protovoulia21.gr/?gclid=EAIaIQo
bChMI2ZiStdnn7QIVlt4YCh22qg3fEAMYAiAAEg
Jo9_D_BwE να παρακολουθήσει εκδηλώσεις
που πραγματοποιούνται τόσο στο εσωτερικό
της Ελλάδας με τη συνεργασία πολιτιστικών,
επιστημονικών,
πανεπιστημιακών
κι
ερευνητικών φορέων αλλά κι άλλες που
υλοποιούνται σε χώρες που βοήθησαν την
Ελληνική Επανάσταση όπως Γερμανία, Γαλλία,
Ελβετία, κ.α.

Ένας διαφορετικός σχολικός εορτασμός της επετείου της 25ης
Μαρτίου 1821
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά
δεν θα πραγματοποιηθούν οι
μαθητικές παρελάσεις για την 25η
Μαρτίου.
Ο ιός Covid-19 δεν επιτρέπει να
εορτασθεί η επέτειος των 200
χρόνων από την Ελληνική
Επανάσταση με λαμπρότητα,
δοξολογίες, διάφορες εκδηλώσεις,
συναυλίες, σχολικές γιορτές.
Φέτος, τα σχολεία περιορίζονται
σε διαδικτυακές δράσεις κι
αναφορές.
Ειδικά για το Μουσικό Σχολείο
Λάρισας, κάποια φωτογραφικά
στιγμιότυπα των παλιοτέρων
εκδηλώσεων και παρελάσεων μας
υπενθυμίζουν τον ξεχωριστό
μουσικό χαρακτήρα του σχολείου.

Η επικαιρότητα παρουσιάστηκε από τους μαθητές: Άρη Ανδριτσόπουλο, Αλέξη Αραμπατζή, Νίκη Γιάνναρου, Αρετή Γι ο υβρή (Α 1
Γυμνασίου)
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
200 χρόνια από την
Ελληνική
Επανάσταση
του 1821

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 στο πλαίσιο της
ανάδυσης των εθνικών ιδεών και του φιλελευθερισμού
στην Ευρώπη

Τα χρόνια της Τουρκοκρατίας πριν
την Επανάσταση
Μετά την άλωση της Πόλης
(1453), η Ελλάδα παρήλθε σε
οθωμανική κυριαρχία. Τα
πρώτα
χρόνια
της
τουρκοκρατίας, δεν υπήρχαν
περιθώρια για την ανάπτυξη
του ελληνισμού. Ωστόσο, χάρη
σε κατάλληλες συγκυρίες,
πραγματοποιήθηκαν
ανοίγματα,
τόσο
στον
οικονομικό όσο και στον
πνευματικό τομέα. Οι λόγιοι, η
Εκκλησία, οι Έλληνες των
παροικιών συνέβαλαν στη
διατήρηση και διάδοση του
ελληνικού πνεύματος.

Οι πρώτοι αγώνες

Θεωρητικά, οι υπόδουλοι
διατηρούσαν
ελευθερίες
ατομικές, οικονομικές και
θρησκευτικές.
Αλλά
η
πραγματικότητα ήταν άλλη:
Σκληρή
φορολογία,
εξισλαμισμοί, υποχρεωτικές
επιστρατεύσεις, ακόμη και
παιδομάζωμα. Η αίσθηση
καταπίεσης από τον τουρκικό
ζυγό είναι παρούσα και στη
λαϊκή
μας
παράδοση
(δημοτικά τραγούδια κ.ά.).
Επομένως, δεν είναι περίεργο
το ότι κάποια στιγμή οι
Έλληνες
αποφάσισαν
να
ξεσηκωθούν.
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Η επανάσταση ξεκίνησε ως κίνημα
πνευματικό. Στα μέσα του 18ου αιώνα, ο
Διαφωτισμός επεκτάθηκε στον ελληνικό
χώρο. Ιδέες όπως η ελευθερία και η
δικαιοσύνη αποτέλεσαν θέμα συζήτησης.
Παράλληλα,
ιδρύθηκαν
σχολεία,
εκδόθηκαν βιβλία- πάντοτε με σκοπό τον
φωτισμό των υπόδουλων Ελλήνων.

Σύντομα, ακολούθησε και πολεμική
κινητοποίηση.
Πραγματοποιήθηκε
ελληνική επανάσταση, τα Ορλοφικά, με
κέντρο την Πελοπόννησο και ρωσική
υποκίνηση (1770). Απέτυχε λόγω
ανεπαρκούς κινητοποίησης. Παρόμοια
έκβαση είχαν εξεγέρσεις στο Αιγαίο και
στο Σούλι. Αξιοσημείωτη είναι η ίδρυση
της Φιλικής Εταιρείας (Οδυσσός, 1814).
Η οργανωμένη δράση της έθεσε τα
θεμέλια του ένοπλου αγώνα για
ανεξαρτησία.
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Η εξέλιξη της
ελληνικής
επανάστασης
(1821-1827)
Αναρωτιέται κανείς γιατί η
επανάσταση εδραιώθηκε στην
Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα
και σε κάποια νησιά του Αιγαίου.
Στις περιοχές αυτές δεν υπήρχε
ισχυρός οθωμανικός στρατός
τότε, ενώ ήταν έντονη η παρουσία
των Φιλικών και των ένοπλων
σωμάτων που προετοίμαζαν τον
ξεσηκωμό. Επίσης, οι Έλληνες
διέθεταν στρατιωτική εμπειρία
ένοπλων συγκρούσεων και τα
ορεινά εδάφη της Πελοποννήσου
διευκόλυναν τον κλεφτοπόλεμο.
Από την άλλη, ο τουρκικός
στρατός μπορούσε εύκολα να
καταστείλει την επανάσταση τόσο
στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία
που ήταν πεδινές περιοχές, όσο
και στη Μ. Ασία, στην Κύπρο, στη
Θράκη
που
είχε
εύκολη
πρόσβαση.

Συμμετείχαν χιλιάδες Έλληνες και
Ελληνίδες σε αυτόν αγώνα τόσο την
ξηρά, όσο και στη θάλασσα. Στην
αρχή (1821-1824) οι νίκες για τους
Έλληνες ήταν πολλές. Μάταια οι
Οθωμανοί
προσπάθησαν
να
καταπνίξουν
την
Επανάσταση.
Γεγονός - σταθμός ήταν η άλωση της
Τριπολιτσάς στις 23 Σεπτεμβρίου
1821
με
επικεφαλής
τον
Κολοκοτρώνη. Σκληρή ήρθε η
απάντηση των Τούρκων που
κατέλαβαν τη Χίο (Πάσχα 1822) και
κατέσφαξαν τον ελληνικό πληθυσμό,
γεγονός που ταρακούνησε ολόκληρη
την Ευρώπη.

Ο Κανάρης ανατίναξε την τουρκική
ναυαρχίδα στη Χίο. Το 1824 Τούρκοι
και Αιγύπτιοι καταφέρνουν να
καταπνίξουν την επανάσταση στην
Κρήτη, στην Κάσο και στα Ψαρά. Η
ελληνική απάντηση έρχεται από τη
νίκη του Μιαούλη στη ναυμαχία του
Γέροντα (29 Αυγούστου 1824).

Εν τω μεταξύ, ο θάνατος του
Καραϊσκάκη και η κατάληψη τη ς
Ακρόπολης (Απρίλιος - Μάιος
1827)
έδειχναν
πως
η
επανάσταση έσβηνε.

Τότε οι μεγάλες Δυνάμεις (Αγγλία,
Γαλλία,
Ρωσία)
αποφάσισαν
την ειρήνευση και τη δημιουργία
ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.
Η επανάσταση, όμως, δεν είχε
τελειώσει ακόμα.

Στη
δεύτερη
φάση
της
επανάστασης (1825-1827) έρχεται
η κάμψη, καθώς ο εμφύλιος
αποτελεί πληγή για τους Έλληνες
και δίνει τη δυνατότητα τους
Τούρκους να ανακαταλάβουν ένα
μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου.
Η ηρωική προσπάθεια του
Παπαφλέσσα να τους σταματήσει
στο Μανιάκι (Μάιος 1825) ήταν
μάταιη.
Λίγο αργότερα στους Μύλους ο
Δημήτριος Υψηλάντης και ο
Κωνσταντίνος
Μαυρομιχάλης
κατάφεραν να διαλύσουν τις
δυνάμεις
του
Ιμπραήμ.
Ακολούθησε η ηρωική έξοδος του
Μεσολογγίου (Απρίλιος 1826) που
κατέληξε σε σφαγή και συγκίνησε
όλη την Ευρώπη.
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Ίδρυση Ανεξάρτητου
Ελληνικού Κράτους
(1826-1830)
Οι Τούρκοι δε σταμάτησαν κι
ακολούθησε η Ναυμαχία του
Ναβαρίνου
το 1827. Οι
Μεγάλες Δυνάμεις ενωμένες
νίκησαν τον τουρκοαιγυπτιακό
στόλο και το 1830 υπέγραψαν
το πρωτόκολλο Ανεξαρτησίας
αναγνωρίζοντας την Ελλάδα ως
ανεξάρτητο κράτος.
Αρχικά, το ελληνικό κράτος
περιλάμβανε την Πελοπόννησο,
τη Στερεά Ελλάδα και κάποια
νησιά του Αιγαίου. Μέσα από
μια πορεία πολλών αγώνων
προσαρτήθηκαν
και
οι
υπόλοιπες
περιοχές
και
απέκτησε τη σημερινή του
μορφή. Έτσι, η απελευθέρωση
στην Θεσσαλία και στην Ήπειρο
ήρθε 50 χρόνια αργότερα, ενώ
στις περιοχές της Β. Ελλάδας
σχεδόν 100 χρόνια μετά. Και
φυσικά δεν ξεχνάμε περιοχές
όπως τα Επτάνησα, τη Μάνη και
τα Σφακιά που δεν γνώρισαν
ποτέ τον τουρκικό ζυγό.

Η LarissaMusicSch.News στο http://lyk-mous-laris.lar.sch.gr/

Η Ελλάδα του Σήμερα…
Γνωρίζοντας το
παρελθόν του τόπου
μου…
Η Σύγχρονη Ελλάδα μετράει 200
χρόνια ζωής. Διακόσια χρόνια με
πολέμους, αλλά και χαρές, με
πολιτικές ανακατατάξεις αλλά και
επιτυχίες, και φτάνουμε τώρα
εδώ, να αντιμετωπίζουμε έναν
«αόρατο εχθρό» κι όμως να
παραμένουμε αισιόδοξοι. Κι όλα
αυτά γιατί έτσι είναι ο λαός μας.
Δεν είμαστε άνθρωποι του
μέτρου και αυτό δεν μπορεί να
κρυφτεί. Οι Έλληνες ταυτίζονται
όσο κανένας άλλος λαός με την
παρορμητικότητα
και
τον
αυθορμητισμό.
Ακόμα,
η
αισιοδοξία και η θετικότητα είναι
αξιοσημείωτα
χαρακτηριστικά
μας, καθώς, ακόμα και στις πιο
δύσκολες στιγμές, «φοράμε το
ομορφότερο χαμόγελό μας» και
προχωράμε
μπροστά
ξεπερνώντας τις αναποδιές.
Μέσα σε αυτά τα 200 χρόνια
επίσης, πολλοί είναι και οι
Έλληνες που έχουν διαπρέψει σε
διάφορους τομείς, κάνοντας έτσι
περήφανη τη χώρα μας. Ένας εξ’
αυτών
είναι
ο Νικόλαος
Παπανικολάου, ένας εξαιρετικός
επιστήμονας, που ξεχώρισε στον
τομέα της ιατρικής μέσω της
εφεύρεσής του, το περίφημο
τεστ ΠΑΠ, που έχει σώσει και
ακόμα
σώζει
χιλιάδες
γυναίκες ανά ολόκληρο τον
κόσμο. Ακόμα, η εκπληκτική
υψίφωνος Μαρία Κάλλας,
που με την καθηλωτική φωνή
έχει μαγέψει αμέτρητους
ανθρώπους και έχει γίνει
γνωστή παγκοσμίως.
Οι έλληνες ποιητές Γιώργος
Σεφέρης κι Οδυσσέας Ελύτης
έλαβαν
την
παγκόσμια
αναγνώριση με την απονομή
του
βραβείου
Νόμπελ
Λογοτεχνίας.

Ωστόσο, το ελληνικό πνεύμα
συνεχίζει να υπάρχει, αφού η
ευρωπαϊκή
πολιτιστική
παράδοση πηγάζει από την
αρχαία
Ελλάδα.
Στην
Επανάσταση, ο κλασικισμός και ο
θαυμασμός προς την Ελλάδα
δημιούργησε
ένα
ρεύμα
Φιλελληνισμού στην Ευρώπη, το
οποίο έκανε πολλούς ξένους να
συνδράμουν στον Αγώνα του
1821.
Η διατήρηση της Εθνικής
Ταυτότητας των Ελλήνων που
έζησαν κατά τα χρόνια της
Τουρκοκρατίας επιβίωσε παρά
την σκλαβιά, και έτσι τα εθνικά
χαρακτηριστικά του γένους, όπως
… κατανοώ την
είναι η γλώσσα και η θρησκεία,
ταυτότητα της
δεν χάθηκαν.
Δυστυχώς στην εποχή μας
σύγχρονης Ελλάδας
παρατηρείται
μία
τάση
παγκοσμιοποίησης των λαών. Γι
Η Ελλάδα του σήμερα είναι
αυτό δεν θα πρέπει να ξεχνάμε
διαφορετική από αυτή του 1821.
πως κάποιοι πριν από εμάς
Έχουν γίνει μεταβολές στους
θυσιάστηκαν για την Ελευθερία
θεσμούς και στις αξίες κατά την
αλλά και για την ύπαρξή μας ως
διάρκεια του χρόνου.
λαός.
Συνεπώς, θα πρέπει να
Η Ελληνική Επανάσταση συνεχίζει
κρατήσουμε στην μνήμη
μας όλα αυτά για τα
και μας εμπνέει...
οποία οι Έλληνες του
Κλείνουμε λοιπόν το αφιέρωμα, με
1821 αγωνίστηκαν και να
την ευχή η αγωνιστικότητα των
βαδίζουμε
ενωμένοι,
ώστε
να
διασφαλίσουμε
προγόνων μας να αποτελέσει οδηγό
τη συνέχεια της εθνικής
για τη σύγχρονη εποχή.
μας ύπαρξης σε αυτό τον
αιματηρό τόπο.
Το ποιήματά τους αποτελούν ύμνο
στην ελληνική παράδοση και στην
ομορφιά της χώρας μας.
Αναμφισβήτητα, η Ελλάδα είναι μια
χώρα ξεχωριστή. Ούτε είναι μεγάλη
σε έκταση, ούτε έχει πολύ μεγάλο
πληθυσμό. Πολλοί θεωρούν πως η
Ελλάδα σαν χώρα, κάθε άλλο παρά
πλούσια θα χαρακτηριζόταν. Όμως,
δεν είναι μόνο ο υλικός πλούτος που
μετράει. Είναι αυτό που έχουμε μέσα
μας οι Έλληνες. Έτσι, χάρη στη
φιλοξενία μας, την αισιοδοξία μας,
μα πάνω απ’ όλα τη ζεστή ψυχή μας
είμαστε από τις πλουσιότερες, αν όχι
η πλουσιότερη χώρα!

Την
ιστορία
του
σύγχρονου ελληνικού
κράτους παρουσίασαν οι
μαθητές:
Κατερίνα
Νιακοπούλου
(B2
Γυμνασίου),
Μαρία–
Ευαγγελία
Παπαδημητρίου
(Α2
Λυκείου),
Γεωργία
Οικονόμου (Β2 Λυκείου),
Γιώργος Σοφράς (Β3
Λυκείου)
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Συνέντευξη με τη Λαρισαία ιστορικό και συγγραφέα, αναπληρώτρια
καθηγήτρια του Πανεπιστήμιου Αθηνών, κα. Μαρία Ευθυμίου
«…εκείνο που έκανε τους ηγέτες της Επανάστασης να πάρουν τη μεγάλη και παράτολμη
απόφαση ήταν η αυτοπεποίθησή τους, η αίσθηση ότι οι Έλληνες υπερέχουν και ότι
μπορούν, παρά την υπεροπλία των Τούρκων, να τους νικήσουν.»
Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ιστορίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών κυρία Μαρία Ευθυμίου
είναι μία συγγραφέας με
καταγωγή από τον Τύρναβο της
Λάρισας. Το 2013 τιμήθηκε με το
Βραβείο
Εξαιρετικής
Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας.
Τα
τελευταία
χρόνια
πραγματοποιεί διαλέξεις σε
ενήλικες για την παγκόσμια
ιστορία, ενώ έχει ασχοληθεί
εκτενώς
με την Ελληνική
Επανάσταση. Στην συνέντευξη
που
μας
παραχώρησε
καταγράψαμε τις απόψεις και τις
σκέψεις της για τα 200 χρόνια
από
την
επέτειο
της
Επανάστασης.
Την ευχαριστούμε θερμά για την
ανταπόκρισή της και για τη
στήριξη της προσπάθειάς μας.

Με αφορμή την επέτειο των 200
χρόνων από την Ελληνική
Επανάσταση, θα θέλαμε να μας
βοηθήσετε να κατανοήσουμε
κάποια πράγματα σχετικά με
αυτή.
Το πρώτο ερώτημα που μας
έρχεται κατευθείαν στο μυαλό
είναι γιατί έχει καθιερωθεί να
γιορτάζουμε
την
Ελληνική
Επανάσταση του 1821 την 25η
Μαρτίου;
Την απόφαση εορτασμού της
Επανάστασης του 1821 ως
εθνικής εορτής των Ελλήνων
έλαβε ο βασιλιάς Όθων το 1838.
Η ημερομηνία επελέγη α) γιατί
στις 20 - 22 Μαρτίου του 1821
ξεκίνησε η Επανάσταση στην
Πελοπόννησο με την πολιορκία

της Πάτρας και της Καλαμάτας, και
β) γιατί στόχος ήταν να συνδεθεί το
γεγονός
με κάποια
κοντινής
ημερομηνίας
θρησκευτική
εορτή.Προσφορότερη ήταν εκείνη
του
Ευαγγελισμού
που,
εκ
συμβολισμού, 'έφερνε το καλό νέο',
και εορταζόταν στις 25 Μαρτίου
κάθε έτους. Εξ άλλου, σε
προεπαναστατική
σύσκεψη
στελεχών της Φιλικής Εταιρείας στην
Πελοπόννησο, η 25η Μαρτίου είχε
αποφασισθεί
ως
ημερομηνία
έναρξης του εκεί Αγώνα.

Ήταν η αγανάκτηση από τα 400
χρόνια σκλαβιάς η κύρια αιτία που
οδήγησε τους Έλληνες να
επαναστατήσουν;
Η αγανάκτηση ίσχυε, αλλά εκείνο
που έκανε τους ηγέτες της
Επανάστασης να πάρουν τη μεγάλη
και παράτολμη απόφαση ήταν η
αυτοπεποίθησή τους, η αίσθηση ότι
οι Έλληνες υπερέχουν και ότι
μπορούν, παρά την υπεροπλία των
Τούρκων, να τους νικήσουν. Η
αυτοπεποίθησή τους στηρίζονταν
στο γεγονός ότι οι Έλληνες, τα
τελευταία 100 περίπου χρόνια πριν
6

την Επανάσταση, ξεχώριζαν στα
Βαλκάνια,
στην
Ανατολική
Μεσόγειο και τη Μαύρη
Θάλασσα τόσο στην Παιδεία και
το δίκτυο σχολείων όσο και στο
θαλασσινό και στεριανό εμπόριο.
Για τους περισσότερους από
εμάς η Ελληνική Επανάσταση
είναι συνώνυμη με ονόματα
μεγάλων αγωνιστών όπως του
Κολοκοτρώνη, του Καραϊσκάκη.
Γνωρίζουμε, ωστόσο, ότι και
άλλα πρόσωπα έπαιξαν
καθοριστικό ρόλο στον αγώνα
αυτόν. Εσείς, ξεχωρίζετε κάποια
από αυτά;
Θα ξεχώριζα πολλές. Ανάμεσά
τους τον μεγαλύτερο πολιτικό
του Αγώνα, τον Αλέξανδρο
Μαυροκορδάτο
-άνθρωπο
ιδιαίτερων
ικανοτήτων,
οράματος, υψηλής μόρφωσης
και καλλιέργειας, αφοσίωσης,
αίσθησης καθήκοντος. Ή τον
Κώστα
Λαγουμιτζή,
τον
αγράμματο λαΪκής καταγωγής
υπονομοποιό
από
το
Αργυρόκαστρο της Β. Ηπείρου
που, με απόλυτη αφοσίωση και
βαθειά γνώση, προστάτευσε τα
κάστρα μας, κατά τις πολιορκίες
των Τούρκων, ακυρώνοντας
λαγούμια του εχθρού και
στήνοντας τα δικά του. Θα
προσέθετα
τον
Ιωάννη
Παπαδιαμαντόπουλο από την
Πάτρα, τον Εμμανουήλ Παππά
από τις Σέρρες, και τόσους
άλλους.
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Ως μαθητές, θα θέλαμε να
επικεντρωθούμε στην
εκπαίδευση της εποχής. Πόσο
εύκολο ήταν τότε οι
συνομήλικοί μας να λάβουν τη
στοιχειώδη εκπαίδευση;
Υπήρχαν σχολεία;
Πάνω από εκατό χρόνια πριν
την Επανάσταση του 1821 οι
Έλληνες -μέσω των κοινοτήτων
τους και με τη βοήθεια
συντεχνιών, εμπόρων ή της
Εκκλησίας- είχαν στήσει ένα
ευρύ
δίκτυο
αξιόλογων
ελληνικών σχολείων (Ιωάννινα,
Δημητσάνα, Μηλιές Πηλίου,
Αμπελάκια, Τύρναβος, Αθήνα,
Πάτμος,
Σίφνος,
Χίος,
Κωνσταντινούπολη,
Μοσχόπολη, Άρτα, Σμύρνη,
Κυδωνιές, Ιάσιο, Βουκουρέστι
κλπ). Παράλληλα, βέβαια, ο
μέσος
απλός
άνθρωπος
μάθαινε -αν καν μάθαινεπέντε γράμματα, με τη βοήθεια
του ιερέα του χωριού του και
με μόνο βιβλίο εκμάθησης το
Ευαγγέλιο.

«…Η Ιστορία είναι δρόμος αυτογνωσίας και
σύντροφος ζωής.…»
Θα θέλατε να πρόσθετε κάτι ή να
στείλετε ένα μήνυμα στους
μαθητές του σχολείου μας με
αφορμή τα 200 χρόνια από το
1821;
Να μελετούμε το '21. Να
μελετούμε την ιστορία μας
συνολικά.
Να
μελετούμε,
παράλληλα,
την Παγκόσμια
Ιστορία. Η Ιστορία είναι δρόμος
αυτογνωσίας και σύντροφος ζωής.

Ποια χαρακτηριστικά των
προγόνων μας της Επανάστασης
έχουμε διατηρήσει οι σύγχρονοι
Έλληνες;
Παραμένουμε έντονοι, παράφοροι,
βιαστικοί, επιπόλαιοι, ανθεκτικοί,
πείσμονες.

Κυρία Ευθυμίου, ήταν πολύ
μεγάλη τιμή που αποδεχτήκατε
την πρότασή μας να
φιλοξενήσουμε την συνέντευξή
σας στη σχολική μας εφημερίδα.
Σας ευχαριστούμε πολύ για τον
πολύτιμο χρόνο σας!

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να
αναφερθούμε στον ιδιαίτερο
τόπο καταγωγής μας, την
Λάρισα. Γνωρίζουμε ότι η
Θεσσαλία απελευθερώθηκε
πενήντα χρόνια περίπου
αργότερα από την υπόλοιπη
Ελλάδα. Γιατί συνέβει αυτό;
Τα σύνορα του Ελληνικού
κράτους ορίστηκαν το 1832, με
διεθνή συνθήκη, στη γραμμή
Παγασητικού - Αμβρακικού. Οι
υπόλοιπες σημερινές περιοχές
της Ελλάδας αποκτήθηκαν, στη
συνέχεια,
είτε
μέσω
διπλωματίας
είτε
μέσω
πολέμου.

Η δημοσιογραφική ομάδα κατά την προετοιμασία της συνέντευξης

Η συνέντευξη διενεργήθηκε από τους μαθητές: Γιώργος Καστόρης, Δέσποινα Μερτζανίδη και Θεοφανία Καρατόλιου
(Α2 Λυκείου)
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Το Μπεζεστένι και η Οδός Κούμα
στη Λάρισα αποτελούν μία
διαδρομή που πολλοί από εμάς
ακολουθούμε στην καθημερινή
μας βόλτα. Μάλιστα, αν θέλει
κάποιος να περπατήσει λίγο
παραπάνω μπορεί να φτάσει και
έως την οδό 31ης Αυγούστου. Πώς
θα σας φαινόταν όμως αν σας
λέγαμε
ότι
ουσιαστικά
ο
καθημερινός μας περίπατος είναι
μια διαδρομή που περικλείει
σημαντικούς
σταθμούς
της
θεσσαλικής πρωτεύουσας κατά
την επανάσταση του 1821; Ελάτε
να περιηγηθούμε στο ιστορικό
κέντρο της πόλης της Λάρισας και
να συναντήσουμε σημαντικές
προσωπκότητες και σπουδαία
μνημεία της περιόδου του 1821!

1ο σταθμός: Το
Μπεζεστένι- Η
σκεπαστή αγορά
κατά την εποχή της
Τουρκοκρατίας!
Το
Μπεζεστένι
αποτελεί
σημείο αναφοράς για όλους
μας, καθώς ο λόφος του
Φρουρίου
είναι
ένα
πολυσύχναστο και αγαπημένο
μέρος μικρών και μεγάλων.
Πόσοι από εμάς
όμως
γνωρίζουν την ιστορική του
αξία;
Το κέντρο της λαρισαϊκής
αγοράς κατά τη διάρκεια της
τουρκοκρατίας
ήταν
το
μπεζεστένι. Χτίστηκε από τους
Οθωμανούς και η κατασκευή
του διήρκεσε 22 χρόνια (14841506 μ.Χ.), ενώ ο σχεδιασμός
του
βασιζόταν
στην
αρχιτεκτονική των ισλαμικών
τεμενών.
Το Μπεζεστένι της Λάρισας
είναι ένα μεγάλο ορθογώνιο
κτίριο, χτισμένο από μεγάλες
πέτρες και πλίνθους. Υπήρχαν
4 είσοδοι, μία σε κάθε πλευρά
του.

Μια περιήγηση
στο κέντρο της
Λάρισας …
Μια ιστορική
διαδρομή από
την
Τουρκοκρατία
στην
απελευθέρωση!

Ιστορικό κέντρο της Λάρισας

τούργησε, εκτός από αγορά και ως
θησαυροφυλάκιο
και
χώρος
διεξαγωγής
οικονομικών
και
εμπορικών συναλλαγών. Απέκτησε,
δηλαδή, πολλές λειτουργίες και έτσι
σταδιακά αναδείχτηκε σε κέντρο
της οικονομικής και εμπορικής ζωής
της πόλης για τρεις περίπου
αιώνες».
Το 1781, μετά από ένα δυνατό
σεισμό φαίνεται ότι υπέστη
σοβαρές ζημίες, ενώ μια πυρκαγιά
ολοκλήρωσε την καταστροφή του.
Το Μπεζεστένι στην περίοδο της Τουρκοκρατίας Σύμφωνα με την κ. Κόντσα «τον 19ο
αιώνα, πιθανά και κατά την
Αποτελούνταν
από
έξι
θόλους περίοδο της επανάστασης, το
πλινθόκτιστους οι οποίοι ήταν εξωτερικά ερειπωμένο κτίριο μετατράπηκε σε
σκεπασμένοι με μολύβι.
πυριτιδαποθήκη, οπότε κι έγιναν
Μετά την ανέγερσή του λειτούργησε ως προσθήκες και το εσωτερικό του
κλειστή αγορά υφασμάτων
και επιχωματώθηκε». Λόγω της θέσης
πολύτιμων εμπορευμάτων. Όπως μας του στην κορυφή του λόφου,
πληροφόρησε η κ. Κωνσταντίνα Κόντσα, μετατρέπεται σε οχυρό και αυτή
αρχαιολόγος- ξεναγός: «λόγω της την περίοδο πρέπει να ονομάστηκε
αρχιτεκτονικής του δομής, βαθμιαία λειη περιοχή Φρούριο, ονομασία που
επικράτησε ως σήμερα.
Σήμερα σώζονται μόνο οι τέσσερις
πέτρινοι τοίχοι του κτίσματος, 4
πόρτες, τρεις πύλες και μια μικρή
πόρτα στη βόρεια όψη, ενώ
υπάρχουν σχέδια ανάδειξης του
μνημείου,
ώστε
να
είναι
επισκέψιμο. Ανήκει στο ευρύτερο
ιστορικό κέντρο της πόλης και είναι
μεγάλης ιστορικής σημασίας.
Ας φύγουμε όμως από το Λόφο του
Φρουρίου και να συνεχίσουμε την
περιήγησή μας στη σύγχρονη
Το Μπεζεστένι όπως είναι σήμερα
αγορά της Λάρισας!
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2ος σταθμός: Κούμα
- 0 ενδιάμεσος σταθμός
της Επανάστασης!
Καθώς προχωράμε στη βόλτα μας
στην πόλη συναντάμε την οδό
Κούμα και λίγο πιο κάτω δεσπόζει
το
κτίριο
της
Δημοτικής
Βιβλιοθήκης με την επωνυμία
Κωνσταντίνος Κούμας. Ποιος ήταν,
λοιπόν, ο Κούμας και γιατί έχει
δοθεί το όνομά του στην οδό και
στην βιβλιοθήκη;

Ο Κούμας πίστευε στον κοινωνικό
χαρακτήρα
της παιδείας και
θεωρούσε πως η διδασκαλία έπρεπε
να γίνεται σε γλώσσα οικεία. Ήθελε
παιδεία ουσιαστική, στραμμένη στις
θετικές επιστήμες.
Την προσφορά του θέλησαν να
τιμήσουν και οι συντοπίτες του
Λαρισαίοι στη σημερινή Λάρισα. Για
τον λόγο αυτόν έδωσαν το όνομά του
στην Δημόσια Βιβλιοθήκη.

Κωνσταντίνος Κούμας:
Ο λόγιος Λαρισαίος της
Επανάστασης

Τελικός σταθμός:
31 ΑυγούστουΗ Απελευθέρωση….
άργησε 50 χρόνια!
Η περιήγηση μας ολοκληρώνεται
με μία βόλτα στην οδό 31ης
Αυγούστου. Όλοι μας έχουμε
περάσει από αυτόν τον δρόμο,
ποιοι όμως γνωρίζουν ότι η
συγκεκριμένη ημερομηνία είναι
συμβολική για την πόλη μας;

Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κ. Κούμας»

Οι πρώτες προσπάθειες για τη
δημιουργία βιβλιοθήκης ξεκινούν το
1891, δέκα χρόνια μετά την
Ο Κωνσταντίνος Κούμας υπήρξε
απελευθέρωση της Θεσσαλίας από
ένας από τους σημαντικότερους
τους Τούρκους. Ιδρύεται το 1940 και
λόγιους της επαναστατικής
Αρθρογράφος: Παύλος Σχοινάς (β3 το 1979 μετονομάζεται σε Δημόσια
περιόδου που συνεισέφερε στη
Κεντρική
Βιβλιοθήκη
Λάρισας
Γυμνασίου)
διατήρηση
και διάδοση των
«Κωνσταντίνος Κούμας». Από το 2012
Αρετή
γραμμάτων στον υποδουλωμένο
στεγάζεται στο νέο δημόσιο κτίριο.
ελληνικό λαό έτσι ώστε να
Σκοπός της είναι η δημιουργική
διατηρηθεί η ελληνική παιδεία.
απασχόληση μικρών και μεγάλων.
Γεννήθηκε στη Λάρισα το 1777. Η
ζωή του μοιράστηκε ανάμεσα
στη διδασκαλία, στη συγγραφή
και στην έκδοση βιβλίων.
Δίδαξε σε σχολεία της Θεσσαλίας
(Τσαριτσάνη, Αμπελάκια και στη
σχολή της Λάρισας.) Παράλληλα
με τα ελληνικά εισήγαγε την
άλγεβρα. Εξέδωσε πρωτότυπα
Οδός Κούμα στη Λάρισα.
και
μεταφρασμένα
έργα,
αποδεικνύοντας την επιστημο- Προς τιμήν του, έχει δοθεί το όνομά
του και στον εμπορικότερο δρόμο της
νική
κατάρτιση
και
την
Λάρισας, στην οδό Κούμα.
πρωτοπορία του.

Οδός 31ης Αυγούστου στη Λάρισα.

Η Θεσσαλία ήταν μία από τις
περιοχές
που
προσαρτήθηκε
σχεδόν 50 χρόνια αργότερα στο
νεοελληνικό κράτος.
Μετά
από
μακροχρόνιες
διπλωματικές προσπάθειες των
Ελλήνων οι Μεγάλες Δυνάμεις
δέχτηκαν την απελευθέρωση της
Θεσσαλίας. Η συμφωνία με τους
Τούρκους για τα νέα σύνορα
υπογράφηκε τον Ιούνιο του 1881.
Έτσι, στις 31 Αυγούστου 1881 ο
Ελληνικός στρατός με επικεφαλής
τον στρατηγό Σκαρλάτο Σούτσο
εισήλθε στη Λάρισα. Πλήθος
κόσμου με μεγάλο ενθουσιασμό
υποδέχθηκε τον Ελληνικό στρατό
και πολλές εορταστικές εκδηλώσεις
ακολούθησαν την παράδοση της
πόλης. Η απελευθέρωση της
Λάρισας την κατέστησε ορμητήριο
του στρατού για την απελευθέρωση
της Ηπείρου.

Ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθειά της την κα Κωνσταντίνα Κόντσα, αρχαιολόγο- ξεναγό.
Στο οδοιπορικό μας ξενάγησαν οι φωτορεπόρτερ: Σοφία Γεωργοπούλου και Ραφηλία Δαμασιώτη (Α1 Γυμνασίου), Νικόλαος
Μάκκας (Α2 Γυμνασίου), Αθηνά Σιόζιου ( Γ2 Γυμνασίου), Κωνσταντίνος Σιόζιος (Α3 Λυκείου)
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Ο Όλυμπος κι ο Κίσσαβος είναι δυο
βουνά πολύ κοντά στην πόλη μας.
Όμως, γνωρίζατε ότι από εκεί
προέρχονται σπουδαίοι αγωνιστές
της επανάστασης;
Λίγο έξω από την πόλη μας
αντικρίζουμε δύο βουνά τον Όλυμπο
και τον Κίσσαβο για τα οποία έχουν
γραφτεί πολλά…
Το κλέφτικο τραγούδι θέλει τα δυο
βουνά να μαλώνουν όμως στην
επανάσταση προσέφεραν από κοινού
αγωνιστές.

O Γεωργάκης Ολύμπιος:
Ηρωικό παράδειγμα
θάρρους και αυτοθυσίας!

Ο Όλυμπος κι ο Κίσσαβος,
τα δυο βουνά μαλώνουν
το ποιο να ρίξει τη βροχή,
το ποιο να ρίξει χιόνι.
Ο Κίσσαβος ρίχνει βροχή κι ο
Όλυμπος το χιόνι.
Γυρίζει ο γερο Όλυμπος
και λέγει του Κισσάβου:
Μη με μαλώνεις Κίσσαβε,
μπρε τουρκοπατημένε,
που σε πατάει η Κονιαριά
κι οι Λαρσινοί αγάδες.
Εγώ είμ’ ο γερο Όλυμπος
στον κόσμο ξακουσμένος,
έχω σαράντα δυο κορφές
κι εξήντα δυο βρυσούλες,
κάθε κορφή και φλάμπουρο
κάθε κλαδί και κλέφτης………

Ο Όλυμπος κι ο
Κίσσαβος ναι μεν
μαλώνουν….
την Επανάσταση όμως
οργανώνουν!
Λιβάδι Ελασσόνας:
Έδρα αρματολών του Ολύμπου
O Γεωργάκης Ολύμπιος (Λιβάδι,
1772) υπήρξε ένα σπουδαίος
αγωνιστής του Ολύμπου. Ήταν
απόγονος
της
αρματολίτικης
οικογένειας,
των
Λαζαίων.
Συμμετείχε στην παμβαλκανική
επανάσταση κατά των Τούρκων στο
πλευρό του Καραγιώργη της Σερβίας.
Το 1803 μαζί με τον Κωνσταντίνο
Υψηλάντη δημιούργησε στρατό στο
Βουκουρέστι με σκοπό να βοηθήσουν
στην επανάσταση των Ρουμάνων και
εκεί έγινε συνταγματάρχης. Κατόπιν
μυήθηκε στη Φιλική Εταιρία. Με την
κήρυξη επανάστασης το 1821, ως
αρχιστράτηγος
ο
Ολύμπιος
αγωνίστηκε
σκληρά
στη
Μολδοβλαχία συνεργαζόμενος με
τον Αλ. Υψηλάντη. Μετά την
αποτυχία της επανάστασης ο
Ολύμπιος με συμπολεμιστές του
κατέφυγε στη Μονή Σέκου, όπου
αυτοθυσιάστηκε ανατινάζοντας με
μπαρούτι το καμπαναριό.

Το Λιβάδι υπήρξε τόπος καταγωγής
πολλών αρματολών, που με την
δράση τους συνέβαλαν στην
διεκδίκηση της ανεξαρτησίας. Η
προσφορά των αρματολών της
περιοχής
στον
αγώνα
ήταν
πολύτιμη, καθώς δημιούργησαν
στους γύρω οικισμούς κλίμα
εξέγερσης κατά του κατακτητή. Με
το καθεστώς των αρματολών το
Λιβάδι κατόρθωσε να αναπτυχθεί
οικονομικά και να εξελιχθεί στον
μεγαλύτερο και παλαιότερο οικισμό
στην περιοχή του Ολύμπου.
Ο πρώτος αρματολός του Λιβαδίου
ήταν ο Πάνος Ζήδρος, ο οποίος
κατείχε, με φιρμάνι του σουλτάνου,
τον εκκλησιαστικό τίτλο Έξαρχος
Ολύμπου Δ.Μακεδονίας, ενώ από
τις πιο σημαντικές αρματολίτικες
οικογένειες
ήταν αυτές
των
Λαζαίων, Βλαχάβα, Νικοτσάρα κ.α.
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8ης Μαρτίου 1822:
Η πρώτη επαναστατική κίνηση
στον Όλυμπο
Στην περιοχή του Λιβαδίου
έγιναν
πολυάριθμα
επαναστατικά κινήματα που
οδήγησαν
στην
απώλεια
ανδρών, στην έλλειψη τροφίμων
και πολεμοφοδίων και είχαν ως
φυσικό
επακόλουθο
την
εξάντληση του πληθυσμού.
Όταν, οι λίγοι εναπομείναντες
αρματολοί, πληροφορήθηκαν το
ξέσπασμα της επανάστασης
στην Πελοπόννησο, έκαναν
σύσκεψη στη Μονή Αγίας
Τριάδος
Λιβαδίου
και
αποφάσισαν
να
κηρύξουν
επανάσταση.

Στις 18 Φεβρουαρίου 1822
έφτασαν
ενισχύσεις
(400
άνδρες) στην Αγία Τριάδα. Το
Σάββατο 8 Μαρτίου υψώθηκε
τελικά στον Όλυμπο το λάβαρο
της επανάστασης. Δυστυχώς, η
εξέγερση είχε άσχημο τέλος. Οι
Τούρκοι κατέλαβαν την Αγία
Τριάδα.

Η LarissaMusicSch.News στο http://lyk-mous-laris.lar.sch.gr/

Αδαμάντιος Μάνιαρης:
Αμπελακιώτης, Φιλικός,
Αγωνιστής της Ελληνικής
Επανάστασης του 1821,
Ιερολοχίτης και Ευεργέτης.
Ένας
πολύ
σημαντικός
αγωνιστής που έδρασε στον
Κίσσαβο, κατά την διάρκεια, της
επαναστατικής περιόδου ήταν ο
Αδαμάντιος
(Διαμαντής)
Μάνιαρης ο οποίος γεννήθηκε
στα Αμπελάκια το 1789. Ο
πατέρας του, Θωμάς Μάνιαρης,
ήταν ταμίας και σύμβουλος της
Κοινής Συντροφίας, του πρώτου
Συνεταιρισμού στον κόσμο, που
ιδρύθηκε στα Αμπελάκια το
1778 με στόχο την προώθηση
των περιζήτητων ερυθροβαφών
νημάτων σε πολλές χώρες της
Ευρώπης
(Αγγλία,
Γαλλία,
Αυστρία,
Γερμανία,
κλπ).
Πρόεδρος της Κοινής Συντροφίας
ήταν ο Γεώργιος Μαύρος
(=Σβαρτς, στα γερμανικά) το
αρχοντικό του οποίου, ήταν η
έδρα του Συνεταιρισμού.
Με αφορμή, λοιπόν, την εργασία
του πατέρα του, το 1807 ο
Διαμαντής Μάνιαρης μετέβη στη
Βιέννη για να σπουδάσει
ιατρική, ενώ εργαζόταν και στο
κατάστημα του Συνεταιρισμού.
Εκεί έμαθε την Γερμανική, την
Γαλλική και την Ιταλική γλώσσα.
Ήταν ολιγαρκής και με την
εργατικότητα και την εξυπνάδα
του αύξησε την περιουσία του.
Το 1821 βρέθηκε ως Ιερολοχίτης
στο Δραγατσάνι. Συμμετείχε σε
πολλές μάχες κατά των Τούρκων
και
στην
πολιορκία
της
Ακρόπολης των Αθηνών. Το 1827
διορίστηκε στη Σύρο επιστάτης
στο Τελωνείο. Το 1828 ο
Κυβερνήτης Καποδίστριας τον
αξιοποίησε για την οργάνωση
των Δήμων και τον διόρισε
Επιθεωρητή των Τελωνείων της
Αργολίδας.

Μετά από πολλές θέσεις ευθύνης,
το 1849 ανέλαβε τη διαχείριση
του πρακτορείου της Εθνικής
Τράπεζας την Ελλάδας. Στις 13
Νοεμβρίου 1871 πέθανε χήρος
και άτεκνος.
Με δικά του χρήματα χτίστηκε το
1873
το
μεγαλοπρεπές
οικοδόμημα της Μανιαρείου
Σχολής στα Αμπελάκια, όπου
φοιτούσαν περίπου 300 μαθητές.
Η σχολή λειτούργησε από το 1879
ως το 1938. Με τη διαθήκη του

(1870), άφησε στη γενέτειρά του
σημαντικό μέρος της περιουσίας
του για το σκοπό αυτό. Ως σήμερα
σε νέο κτίριο λειτουργεί δημοτικό
σχολείο και νηπιαγωγείο. Η
προσφορά
του
για
τους
Αμπελακιώτες και τους κατοίκους
της ευρύτερης περιοχής υπήρξε
ανεκτίμητη. Γι’ αυτό, μεταξύ
άλλων, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης,
ονόμασαν την κεντρική τους
πλατεία
«πλατεία
Διαμαντή
Μάνιαρη».

Η ιστορική κοινότητα των Αμπελακίων.

Τα Αμπελάκια: Μία ελληνική κοινότητα την εποχή της
προεπαναστατικής περιόδου!
Τα Αμπελάκια χτισμένα στις πλαγιές
του Κισσάβου είναι μια ελληνική
κοινότητα
την
εποχή
της
προεπαναστατικής
περιόδου με
έντονη
πολιτιστική
αλλά
και
οικονομική άνθιση.
Από τις αρχές του 18ου αιώνα η βαφή
των νημάτων υπήρξε μία από τις
κύριες ασχολίες των Αμπελακιωτών,
οι οποίοι δημιούργησαν τον πρώτο
συνεταιρισμό στον κόσμο!
Με τη σωστή λειτουργία του
Συνεταιρισμού
και
την άρτια
οργάνωση
παραγωγής
και
προώθησης των εμπορευμάτων στις
μεγάλες αγορές της Ευρώπης τα
Αμπελάκια γνώρισαν την ευημερία.
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Κέντρο δράσης του Συνεταιρισμού
αποτέλεσε το αρχοντικό του
Γεωργίου Μαύρου (Σβαρτς).
Στα Αμπελάκια ιδίαιτερη ώθηση
δόθηκε
και
στα
γράμματα.
Λειτούργησε το «Ελληνομουσείο»
(σχολείο), οι τοπικές βιβλιοθήκες
εξοπλίστηκαν με τις τελευταίες
εκδόσεις,
εκδόθηκαν
λεξικά,
παρεχόταν ιατρική περίθαλψη με
τους καλύτερους γιατρούς.
Επιπλέον,
η
κοινότητα
χρηματοδότησε τον Άνθιμο Γαζή να
γράψει και να εκδώσει το «Λεξικό
της Ελληνικής Γλώσσας» το οποίο
τυπώθηκε στη Βιέννη το 1809.

Η LarissaMusicSch.News στο http://lyk-mous-laris.lar.sch.gr/

Η μονή του Ιωάννη
Προδρόμου στην
Ανατολή στην Αγιά
Λάρισας: Το ησυχαστήριο
των Θεσσαλών
Αγωνιστών!

Εντυπωσιακό!!! Γνωρίζετε
πως πολύ κοντά στη Λάρισα
βρίσκεται ένα μοναστήρι
που συμμετείχε με τον δικό
του
τρόπο
στην
Επανάσταση;
Η Ιερά Μονή Τιμίου
Προδρόμου στο χωριό
Ανατολή χτίστηκε τον 16ο
αι. από τον Αγ. Δαμιανό. Ο
ίδιος δίδασκε κι έπειθε τους
χριστιανούς
να
μην
αγοράζουν και να μην
πουλούν
τίποτα
τις
Κυριακές. Αυτό όμως είχε
οικονομικές συνέπειες για
τους Τούρκους οι οποίοι τον
θανάτωσαν
μετά
από
βασανιστήρια
και
τον
πέταξαν στο ποτάμι της
Λάρισας στον Πηνειό. Το
μοναστήρι στη διάρκεια του
αγώνα, όπως προκύπτει
από τη σύντομη έρευνά
μας, φιλοξενούσε κλέφτες
κι αρματολούς.

Όταν τα ίδια τα αρχεία της επανάστασης
αφηγούνται τον Αγώνα!
Άκουγα τους προπαππούδες μου να λένε
πως το μοναστήρι του Ιωάννη του
Προδρόμου, που βρίσκεται στο χωριό
μας, την Ανατολή (Σελήτσιανη) Αγιάς,
ήταν ζωντανό την περίοδο της
Επανάστασης. Τις ιστορίες τους έρχεται
να επιβεβαιώσει το χειρόγραφο

γραμμένο στα ελληνικά με το
Τουρκικό μπουγιουρντί (το μήνυμα
που έστειλαν οι Τούρκοι την Άνοιξη
του 1836) που σώθηκε από κάτοικο
του χωριού κι έτσι γλίτωσε από
πολέμους
και
καταστροφές
περνώντας τα χρόνια.

Οι
Τούρκοι
προσπαθούσαν να
διαλύσουν τους κλέφτες και του
αρματολούς στον Όλυμπο και στον
Κίσσαβο. Αλλά εκείνοι τον χειμώνα
κατέφευγαν σε μοναστήρια που τους
έκρυβαν και τους φρόντιζαν μέχρι να
έρθει η άνοιξη και να ξαναρχίσουν τη
δράση τους. Το μπουγιουρντί έπρεπε
να το υπογράψουν όλοι οι κάτοικοι
αλλά και τα μοναστήρια στα ορεινά της
Θεσσαλίας. Σκληρές θα ήταν οι ποινές
για όποιον έκρυβε και φρόντιζε
κλεφτοαρματολούς.
Συγκεκριμένα:
«όποιος τολμήσει να φιλοξενήσει
κλέφτες και κακοποιούς, να τους δώσει

ψωμί, να τους κρύψει, να τους δει και
να μην τους πιάσει, να μην ενημερώσει
τον τούρκο διοικητή θα αποκεφαλιστεί,
θα καεί το σπίτι του, και θα κατασχεθεί
όλη του η περιουσία από το δημόσιο».
Ειδικά για τα μοναστήρια έλεγε πως
«αν παρείχαν βοήθεια στους κλέφτες κι
αρματολούς θα γκρεμιζόταν και οι
καλόγεροι θα θανατώνονταν».
Πολύ σημαντική για την έρευνά μας
ήταν η συμβολή του κ. Στέλιου
Τσανίκα, που διετέλεσε Πρόεδρος του
Πολιτιστικού Συλλόγου Ανατολής, και
τον ευχαριστούμε για αυτό.

Οι αγωνιστές στα βουνά της Λάρισας παρουσιάστηκαν από τους μαθητές: Χριστίνα Μερτζανίδη, Σουμέλα Μορβατίδου,
Ευφροσύνη Μπούτλα και Δήμητρα-Ρέα Μπούτλα (Α2 Γυμνασίου), Παυσανίας Σοφράς (Α3 Γυμνασίου), Μαρία- Ευαγγελία Ζιώγα
και Ζωή Κυριακίδου (Β1 Λυκείου)
Πηγές ρεπορτάζ: Ξύτσας, Β. & Κοσμάνος, Δ. (1974), Τα ιστορικά Αμπελάκια (Λαρίσης) και ο πρώτος Συνεταιρισμός το υ κό σμου,
Τυπογραφείο Άλφα – Θήτα, Θεσσαλονίκη, Γκούμας, Ελ. (1973). Λιβάδι: Γεωγραφική,Ιστορική, Λαογραφική Επισκόπησις. Λιβάδι,
Καραϊσκος, Ν. (1997). Ξενάγηση στο Λιβάδι Ολύμπου. Κατερίνη: Αφοί Παναγιωτή, Συνεφάκης, Γ. (2012). Προσωπικότητες:
Γεωργάκης Ολύμπιος (1772-1821) - Μία θυσία χωρίς ημερομηνία λήξης, Σπανός Κ. (1995). Θεσσαλικό Ημερ ολόγιο , τό μος 2 7 ,
Άρθρο του Περικλή Δουλμέ: «Ένα Τουρκικό Μπουγιουρντί για τη Δίωξη των Θεσσαλών κλεφταρματολών
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Η μουσική κάνει παρέα
στους αγωνιστές του
τότε…

Τα κλέφτικα τραγούδια του
Ολύμπου και του Κισσάβου
Είναι γνωστή σε όλους μας η
ποικιλόμορφη
βοήθεια
του
δημoτικού τραγουδιού προς τον
Ελληνισμό ώστε να επιβιώσει
στις αντίξοες συνθήκες της
ελληνοτουρκικής επανάστασης.
Τα κλέφτικα τραγούδια ήταν ένα
είδος στρατιωτικής εφημερίδας
αλλά και τμήμα βιογραφικού
πολλών οπλαρχηγών. Μέσα από
αυτά οι κοινωνικά καταπιεσμένοι
πληθυσμοί
της
υπαίθρου
εξέφραζαν την αγωνία και θλίψη
τους αλλά παράλληλα και την
περηφάνια και αντίστασή τους
στον τουρκικό ζυγό.
Χαρακτηριστικά του κλέφτικου
τραγουδιού
είναι
ο
ανθρωπομορφισμός
φυσικών
στοιχείων αλλά και η παρουσία
πουλιών. Κλέφτικα τραγούδια
έγραψαν διάφοροι οπλαρχηγοί
όπως ο Κολοκοτρώνης, ο Διάκος
και ο Μακρυγιάννης ενώ το πιο
κοινό
όργανο
που
χρησιμοποιούνταν
ήταν
ο
ταμπουράς. Τέλος, έμπνευση
μέσα από αυτά τα επαναστατικά
άσματα
βρήκαν
πληθώρα
νεοελλήνων ποιητών όπως ο Δ.
Σολωμός και ο Ο. Ελύτης.

Η Επτανησιακή Σχολή

Ο Νικόλαος Χαλικιόπουλος
Μάντζαρος
Η ελληνική επανάσταση αποτέλεσε
πηγή έμπνευσης και για τους
λόγιους συνθέτες, αρχικά των
Επτανήσων και αργότερα και της
υπόλοιπης ελεύθερης Ελλάδας.

…αλλά εμπνέει και τους
δημιουργούς τους
σήμερα.
Στην ελεύθερη πλέον Ελλάδα ο
Μανώλης Καλομοίρης ιδρυτής
της Εθνικής Μουσικής Σχολής
εμπνέεται από το 1821 και
συνθέτει μία σειρά από έργα: "Η
καταστροφή των Ψαρών" (1949),
"Μηνάς ο ρέμπελος κουρσάρος
στο Αιγαίο" (1950) κ.ά. Το
παράδειγμα του ακολουθούν και
οι Γ. Σκλάβος "Κυρά Φροσύνη"
(1920), Π. Πετρίδης "Κλέφτικοι
χοροί" (1922), Σ. Μιχαηλίδης
"Ελεύθεροι Πολιορκημένοι".

Η μουσική…
επαναστατεί!
Στα Επτάνησα λόγω της κατοχής από
τους Βενετούς υπήρχε ανάπτυξη των
γραμμάτων και των τεχνών. Ο εθνικός
ποιητής Διονύσιος Σολωμός και άλλοι
έγραψαν για την επανάσταση του '21
και
οι
επτανήσιοι
συνθέτες
μελοποίησαν πολλά από τα έργα αυτά.
Πρώτος ο Κερκυραίος συνθέτης Ν.
Μάντζαρος, αγαπημένος φίλος του
Σολωμού μελοποίησε από το 1828 εώς
1830 τον "Ύμνον εις την ελευθερίαν"
που αργότερα καθιερώθηκε ως ο
εθνικός ύμνος της χώρας μας. Και
άλλοι συνθέτες της επτανησιακής
μουσικής σχολής εμπνεύστηκαν από
τον αγώνα. Οι Π. Καρρέρ, Φρ.
Δομενεγίνης,
Ι.
Λιβεράλης
με
κυριότερα έργα τα μελοδράματα
"Μάρκος Μπότσαρης", "Δέσπω η
ηρωΐς του Σουλίου", "Η κυρά
Φροσύνη" , "Η επιστροφή του Κανάρη"
και πολλά τραγούδια με πατριωτικούς
στίχους.

Μανώλης Καλομοίρης
Στις μέρες μας η ελληνική
επανάσταση και τα ιδανικά της
συνεχίζουν να επιδρούν στην
μουσική
δημιουργία
με
κυριότερα έργα: «Ελεύθεροι
Πολιορκημένοι»
του
Γ.
Μαρκόπουλου (1977), "Καντάτα
ελευθερίας"
σε
ποίηση
Φερραίου,
Σολωμού
και
Μακρυγιάννη, του Χρ. Λεοντή
(1970), "Τσάμικος" Ν.Γκάτσος Μ.Χατζιδάκις (1976).

Τη μουσική δημιουργία της επανάστασης επιμελήθηκαν οι μαθήτριες: Έμιλυ Γκέκα (Γ1 Γυμνασίου), Αμαλία Σδραβοπούλου (Γ3
Γυμνασίου), Ζωή Γκερμπεσιώτη ( Α1 Λυκείου)
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Δύο πίνακες αφηγούνται!!!
Το γαλλικό έθνος πρωτοστατεί
στην προάσπιση της ελευθερίας!
Μπορεί άραγε η τέχνη να εμπνευστεί
από τους αγώνες ενός λαού;
Προσπαθώντας να δώσουμε απάντηση
στο παραπάνω ερώτημα αναζητήσαμε
έργα τέχνης του 19ου αιώνα, τη χρονική
περίοδο, δηλαδή, που η Ευρώπη
συνταράζονταν από σημαντικούς
απελευθερωτικούς αγώνες.
Κάνοντας μία διαδικτυακή περίηγηση
στο μουσείο του Λούβρου, την
προσοχή μας κέντρισαν δύο πίνακες με
τον τίτλο «Η Ελευθερία» και η «Σφαγή
της Χίου» αντίστοιχα. Και στα δύο έργα
τέχνης κυριαρχούν τα έντονα και
λαμπερά χρώματα και οι χρωματικές
αντιθέσεις
συγκλονίζοντας με την
αμεσότητά τους. Ο δημιουργός τους
δεν είναι άλλος από τον περίφημο
Γάλλο ρομαντικό ζωγράφο Ευγένιο
Ντελακρουά του 19ου αιώνα.

Η Γαλλική Επανάσταση ναι μεν
ξεκίνησε από το γαλλικό έθνος
αλλά ήταν, όμως, μια σημαντική
στιγμή στην ιστορία όλης της
Ευρώπης γενικότερα. Έγινε το 1789
και ήταν στην πραγματικότητα μια
κοινωνική επανάσταση. Στις 26
Αυγούστου 1789 ψηφίστηκε η
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του
ανθρώπου
και
του
πολίτη
βασισμένη
στις
αρχές
του
Διαφωτισμού.
Η βασικότερη αιτία που έγινε η
Γαλλική Επανάσταση ήταν το
κίνημα του Διαφωτισμού που
διεκδικούσε
την
ελευθερία
έκφρασης, την εμπιστοσύνη στη
λογική ικανότητα του ανθρώπου,
την κοινωνική και πολιτική ισότητα,
την κατάργηση των προνομίων των
ευγενών και την ανεξιθρησκία.

Οι επαναστάσεις
εμπνέουν την τέχνη
του τότε…
Το ελληνικό έθνος συνεχίζει το
επαναστατικό ιδεώδες!

Στο έργο του «Η Ελευθερία οδηγεί τον
λαό» (1830), έχει εμπνευστεί από την
Γαλλική επανάσταση και είναι ένας
σημαντικός
πίνακας,
καθώς
παρουσιάζεται για πρώτη φορά η
σκηνή μιας λαϊκής επανάστασης. Ο
πίνακας είναι εμπνευσμένος από την
Ιουλιανή Επανάσταση του Παρισιού
{1830}
που
απέβλεπε
στην
αποκατάσταση της δημοκρατίας μετά
την πτώση των Βουρβόνων. Η
επανάσταση έθεσε τέλος στην απόλυτη
μοναρχία του Καρόλου I και έφερε
στην εξουσία τον βασιλιά Λουδοβίκο –
Φίλιππο.

Οι ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης
για
ελευθερία
και
παιδεία
ενέπνευσαν τον ελληνικό λαό και
οδήγησαν τους υποδουλωμένους
Έλληνες στην διεκδίκηση του
δικαιώματος να αποτινάξουν την
εξουσία του σουλτάνου και να
δημιουργήσουν μια ανεξάρτητη και
ευνομούμενη πολιτεία.
Η επανάσταση των Ελλήνων υπήρξε
έμπνευση για καλλιτέχνες της
εποχής εκείνης, όπως ο Ντελακρουά,
ο Λουντοβίκο Λαπαρίνι, ο Πίτερ φον
Ες, ο Τζουζέπε Ματσόλα, ο Εμίλ ντε
Λανσάκ κα.Τα έργα των καλλιτεχνών
αυτών συνέβαλαν στο να γίνει
γνωστός ο αγώνας των Ελλήνων στο
εξωτερικό. Η αναπαράσταση μαχών
και αληθινών γεγονότων συγκίνησαν
πολλούς ανθρώπους στο εξωτερικό
που βοήθησαν στην απελευθέρωση.
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Η Ελληνική Επανάσταση δεν
άφησε ασυγκίνητο και τον
Ντελακρουά
ο
οποίος
δημιούργησε το έργο «Η σφαγή
της Χίου» (1824) θέλοντας να
καταδείξει
τα
δεινά
που
υπέστησαν οι Έλληνες. Η σφαγή
δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων της
Χίου από τον οθωμανικό στρατό
συνέβη το 1822. Η καταστροφή
και η σφαγή της Χίου
συγκλόνισαν την ευρωπαϊκή
κοινή γνώμη, ενισχύοντας το
φιλελληνικό ρεύμα που ήδη είχε
δημιουργηθεί στην Ευρώπη. Η
ένταση και ο τρόμος στο
πρόσωπο της γυναίκας στο
κέντρο του πίνακα έρχεται σε
αντίθεση με τη σκληρότητα του
προσώπου
του
Τούρκου
καβαλάρη.
Τα πυρπολημένα χωριά στο
βάθος συγκλονίζουν με την
αμεσότητά τους ενώ μέσω της
κίνησης και των σκιερών
επιφανειών, ο Ντελακρουά θέλει
να προκαλέσει συναισθήματα
και να συγκινήσει τον θεατή.
Τελικά, η τέχνη συμβαδίζει με τα
μεγάλα ιστορικά γεγονότα. Αυτή
είναι, άλλωστε, και η μεγάλη τη ς
δύναμη˙ αποτυπώνει με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο της
εμπειρίες και τα βιώματα των
ανθρώπων της εκάστοτε εποχής!
Την καλλιτεχνική δημιουργία
εμπνεόμενη από τα ιδεώδη των
αγωνιστικών κινημάτων του 19 ου
αιώνα επιμελήθηκαν οι μαθητές:
Δήμητρα Μάκκα (Α2 Γυμνασίου),
Απόστολος Τέλιος (Α3 Γυμνασίου)

Η LarissaMusicSch.News στο http://lyk-mous-laris.lar.sch.gr/

Όταν η τέχνη των κόμικς
αφηγείται…
την Ελληνική Επανάσταση
Τα κόμικς είναι μια σύγχρονη
μορφή τέχνης. Πρόκειται για
ιστορίες οι οποίες αποδίδονται με
εικόνες και συνοδεύονται από
σύντομα κείμενα διαλόγων ή
λεζάντες.
Τα
κόμικς
συχνά
αναφέρονται και ως ένατη τέχνη.
Πώς θα σας φαινόταν αν
χρησιμοποιούσαμε τα κόμικς για να
αφηγηθούμε ιστορικά γεγονότα
όπως
αυτό
της
Ελληνικής
Επανάστασης; Για να μας λυθούν οι
απορίες μας αποταθήκαμε στον
κομικογράφο Θανάση Καραμπάλιο
που
έκανε
κόμικς
τους
πρωταγωνιστές του 1821.
O Θανάσης Καραμπάλιος κατάγεται
από την Ελασσόνα, μια επαρχιακή
ορεινή κωμόπολη, 60 χλμ έξω από
την πόλη της Λάρισας. Ο χώρος των
κόμικς τον κέρδισε από πολύ μικρή
ηλικία. Το 2019, στο πλαίσιο των
ελληνικών βραβείων, η ακαδημία
κόμικς του απένειμε τον τίτλο του
καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου
καλλιτέχνη.

Έχοντας στο μυαλό μας ότι τα
κόμικς αναπαριστούν φανταστικούς
ήρωες όπως του Superman,
Spiderman μας εξέπληξε ευχάριστα,
όταν περιήλθε στα χέρια μας μια
χρωματιστή
σειρά
ιστορικών
μυθιστορημάτων
του
κ.
Καραμπάλια με τίτλο «1800»,
βασισμένα
σε
πραγματικά
γεγονότα, που μας δείχνει την
κατάσταση στη Θεσσαλία και
σταδιακά στην υπόλοιπη Ελλάδα
στις αρχές του 1800.

Όπως αναφέρει ο ίδιος επέλεξε ως
πρωταγωνιστές στο έργο του «…. δύο
ειδών ήρωες. Τα πραγματικά ιστορικά
πρόσωπα της προεπαναστατικής
Ελλάδας (Αλή πασάς, Νικοτσάρας,
Κολοκοτρώνης κλπ)» αλλά και
χαρακτήρες που είναι προϊόντα της
δικής του φαντασίας (Καραμάνος και
η οικογένεια του), «τα οποία
αλληλεπιδρούν στο πραγματικό
ιστορικό πλαίσιο». Όσο για τον
αγαπημένο του ήρωα αποκαλύπτει
πως είναι «….ο Δήμος Καραμάνος, ο
κεντρικός ήρωας του κόμικς………»

Οι επαναστάσεις
εμπνέουν την τέχνη του
σήμερα…

«Το 1800» συνεχίζει «είναι στημένο
στα πρότυπα της γαλλικής σχολής
κόμικς.
Δηλαδή
μεγαλύτερης
έκτασης ιστορίες και με θεματολογία
πιο κοντά στην πραγματικότητα.
Επίσης, λειτουργεί και με τους
κανόνες
του
ιστορικού
μυθιστορήματος».
Βέβαια, το ιστορικό κόμικς είναι
πολύ πιο απαιτητικό, καθώς,
λαμβάνει υπόψη πληροφορίες
ιστορικές. Ο κ. Καραμάνος μας είπε

πως αναζήτησε υλικό «…σε βιβλία
με εικόνες της εποχής, σε μουσεία
και σε λαογραφικούς συλλόγους».
Όσο για το αν ήταν εύκολο να
δημιουργήσει τα σχέδια των ηρώων
του απάντησε: «Επειδή μιλάμε για
ένα ιστορικό κόμικς έπρεπε να είμαι
όσο μπορώ ιστορικά ακριβής. Αυτή
ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία μου».
Εξάλλου, σημειώνει πως «….Το
υλικό…. υπήρχε, απλά έπρεπε να
προσεγγιστεί με σεβασμό και
σοβαρότητα….».
Τελικά, η διαφορετική προσέγγιση
ιστορικών γεγονότων μέσω του
κόμικς μπορεί να προκαλέσει το
ενδιαφέρον πολλών ηλικιακών
ομάδων. Με τη λογική ότι «Τα
κόμικς είναι ένας πολύ καλός
τρόπος να διηγηθείς μια ιστορία και
άμεσα προσβάσιμος στον καθένα»
όπως εξηγεί ο κ. Καραμπάλιος
δημιούργησε το ιστορικό του
κόμικς «1800». Επισημαίνει πως
«Το 1800 απευθύνεται σε ενήλικες
και παιδιά γυμνασίου και πάνω.
Κυρίως αυτό που προσπάθησα ήταν
να μεταφέρω μέσω του κόμικς μου
το πνεύμα της εποχής……..»
Ολοκληρώνοντας την συνέντευξή
μας ρωτήσαμε
τον Λαρισαίο
κομικογράφο αν θα μπορούσε να
αποτυπώσει στο κόμικς του τους
σημερινούς μαθητές ως ήρωες κι
είπε «Φυσικά και θα μπορούσα,
αλλά είναι καλύτερο να κάνουν οι
μαθητές το δικό τους κόμικς».
Τόνισε πως «Το σχολείο έχει
αλλάξει από τον καιρό που πήγαινα
εγώ σε αυτό και ποιος καλύτερος να
γράψει για προβλήματα και τις
ανησυχίες από τον άνθρωπο που τα
βιώνει».

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Θανάση Καραμπάλιο για τις πληροφορίες που μας έδωσε.
Την καλλιτεχνική δημιουργία της Επανάστασης επιμελήθηκαν οι μαθήτριες: Μαρία Γούλα (Γ1 Γυμνασίου), Δέσποινα Μερτζανίδη
(Α2 Λυκείου)
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Οι σημερινοί μαθητές… οι σύγχρονοι ήρωες της καθημερινότητας
Κάθε χρόνο όταν πλησιάζει η γιορτή
της 25ης Μαρτίου στο μυαλό μας
έρχονται εικόνες από τις δύσκολες
συνθήκες στις οποίες ζούσαν οι
Έλληνες κατά την Τουρκοκρατία και
τον ηρωικό και άνισο αγώνα που
έδωσαν όλοι αυτοί που σήμερα
τους αποκαλούμε «ήρωες».
Φέτος, οι συνθήκες δεν μας
επιτρέπουν να γιορτάσουμε αυτή
τη ξεχωριστή μέρα. Στο άκουσμα
της
λέξης
«ήρωας»
δεν
σκεφτόμαστε τον Κολοκοτρώνη ή
τον
Καραϊσκάκη
και
όσους
πολέμησαν για να ελευθερώσουν
την σκλαβωμένη Ελλάδα από τον
τουρκικό ζυγό, αλλά ανθρώπους
που φοράνε άσπρες στολές, μάσκες
και μάχονται ενάντια στον κορονοϊό
κάθε μέρα.
Αυτή τη χρονιά «ήρωες» είναι οι
γιατροί, οι φαρμακοποιοί και όλοι
οι συνάνθρωποι μας που δεν
μένουν στα σπίτια τους αλλά
εργάζονται
καθημερινά
κινδυνεύοντας να προσβληθούν
από τον ιό.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποιοι
ήρωες, οι οποίοι μπορεί να μη μάχονται
ενάντια στον ιό αλλά και αυτοί
καταβάλλουν τρομερή προσπάθεια για
να ανταπεξέλθουν στις τωρινές
συνθήκες. Είναι οι μαθητές!

Οι μαθητές, οι οποίοι για να
προστατέψουν τους γονείς τους και τους
παππούδες τους περιορίσανε τις
κοινωνικές
τους
επαφές,
προσαρμόστηκαν στην «απρόσωπη»
τηλεκπαίδευση, κρύφτηκαν πίσω από
μία μάσκα, αλλά κατάφεραν να
αριστεύσουν και να προσαρμοστούν στο
καινούριο περιβάλλον.

Κλήθηκαν να μεγαλώσουν
νωρίτερα από ότι έπρεπε και να
προσαρμοστούν
στις
πρωτόγνωρες
για
όλους
συνθήκες.
Κατάφεραν
να
τηρήσουν τα μέτρα ασφαλείας,
ενδιαφέρθηκαν για την ιατρική,
αντιμετώπισαν όλες αυτές τις
κακουχίες με ψυχραιμία και
μεγάλωσαν απότομα
Αυτοί οι μικροί «ήρωες»
πάλεψαν
πολύ
σκληρά,
δίνοντας
κουράγιο
στους
μεγαλύτερους να σηκωθούν και
να
πολεμήσουν
τον
θανατηφόρο ιό. Κατόρθωσαν
τόσα πράγματα και αξίζουν τον
χαρακτηρισμό «ήρωες».
Η περίοδος στην οποία ζούμε
είναι πολύ δύσκολη και όλοι οι
άνθρωποι
πρέπει
να
καταβάλλουν προσπάθειες για
να σταθούν στο ύψος των
περιστάσεων και να κερδίσουμε
τη «μάχη» ενάντια στον
κορονοϊό.

Αρθρογράφοι οι μαθήτριες: Ανθένια Στεργίου και Λουκία Τσιτσιάμη (Β3 Γυμνασίου)

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ … ΑΛΛΙΩΣ

Το σκίτσο δημιούργησαν οι μαθήτριες: Αγγελίνα Εξάρχου και Ουρανία Καβαλλιεράτου (Α1 Γυμνασίου)
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ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΑΦΗΓΟΥΝΤΑΙ…

Ημερολόγιο ενός παιδιού στα επαναστατικά χρόνια
Του Γιάννη Καλαμπάκα (Β1 Λυκείου)

Σάββατο 24 Μαρτίου 1821, Σπάρτη
Σήμερα νομίζω πως δε θα μπορέσω να κοιμηθώ. Δε θα μπορέσω για πολλούς
λόγους. Έξω στον δρόμο δε σταματάνε να φωνάζουν και να τραγουδάνε. «Η λευτεριά
έρχεται!» έλεγαν μερικοί, γεμάτοι ανδρεία, αλλά και ταυτόχρονα φόβο, μη τους
πιάσει ο Τούρκος διοικητής.
Μιλάνε για ελευθερία, παρόλο που ακόμα η Σπάρτη είναι γεμάτη Τούρκους. Εδώ
και καιρό, ακούω πως γίνονται πολλές εξεγέρσεις, όλες όμως είχαν το ίδιο άδοξο
τέλος. Αυτό όμως που έγινε χθες στη Καλαμάτα, αφύπνισε τους Έλληνες, τους έδειξε
πως ακόμα υπάρχει ελπίδα...
Δε μπορώ να κοιμηθώ, γιατί σκέφτομαι συνέχεια το μέλλον. Αναρωτιέμαι αν η
Σπάρτη κάποια μέρα θα ελευθερωθεί, όπως η Καλαμάτα. Για την ακρίβεια δε ξέρω
τι είναι η ελευθερία, που όλοι μιλάνε για αυτή, επειδή ποτέ δε βγήκα έξω να
φωνάξω αυτό που νιώθω, να φωνάξω πως είμαι Έλληνας, επειδή ποτέ δεν ένιωθα
δυνατός. Κανένας μας δεν ένιωσε μέχρι τώρα. Δεν με αφήνουν να κάνω πολλά
πράγματα ως παιδί, αλλά κανένας δε μπορεί να με σταματήσει από το να ελπίζω,
πως κάποια μέρα θα πηγαίνω σχολείο χωρίς φόβο και θα παίζω με τους φίλους μου,
θα διαβάζουμε ποιήματα, θα παίζουμε μουσική και θα τραγουδάμε.
Προς το παρόν όμως, μόνο ονειρεύομαι, ότι από εδώ και πέρα, με αφορμή την
απελευθέρωση της Καλαμάτας, τα πράγματα, θα γίνονται όλο και καλύτερα και θα
είναι όλο και περισσότερες οι γαλανόλευκες σημαίες που θα υψώνονται.
Ίσως τελικά αυτό σημαίνει ελευθερία, το να ελπίζεις και να ονειρεύεσαι...
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Το λευκό φουστάνι

«Χαιρετισμούς από τον Γέρο του Μοριά..»

Της Μαρίας Γούλα (Γ1 Γυμνασίου)
Για ένα λευκό φουστάνι

Της Μαριάνθης Δίχρη (Β1 Λυκείου)

200 χρόνια μετά, παρατηρώ πως τίποτε δεν

Για ένα λευκό φουστάνι χάνονται ψυχές

είναι ίδιο. Ή μήπως, «όλα τριγύρω αλλάζουνε

Αλλά γεννιούνται και άλλες

και όλο τα ίδια μένουν;»

Με ένα λευκό φουστάνι παίζουν τα παιδιά

Βγήκα σεργιάνι εδώ και κάποιες μέρες, και

Και άλλα για αυτό πεθαίνουν

ακούω ανθρώπους που λένε πως εδώ και καιρό

Για τα ξανθά της τα μαλλιά

βρίσκονται σε πόλεμο. Μα δεν βλέπω κάποιον
αρματωμένο, ούτε πεδία μάχης.

Για τα βαθιά της μάτια

Ακούω άλλους που λένε

Για το φουστάνι το λευκό που το φοράει πάντα

πως η τεχνολογική

Για αυτό χαθήκαν χάνονται και θα χαθούν χιλιάδες

επανάσταση είναι ένα

Όσοι το πρώτοβλέπουνε σαν όνειρο τους μοιάζει,

κλικ μακριά. Μα τι εστί

Μα όσοι το βλέπαν πάντοτε αόρατο φαντάζει

τεχνολογική, και τι κλικ;
Βλέπω

Άλλοι το περιφρονούν, το σκίζουν, το πετάνε
Μα για άλλους είναι όνειρο, για αυτό ζουνε, τραγουδάνε

ανθρώπους

μουρτζούφληδες,
ανθρώπους που τρέχουν

Τραγούδια όμορφα με πίκρα ποτισμένα

και καβαλούν σιδερένιες

Που εμπνέουνε λαούς, ανθρώπους σαν εσένα

άμαξες…

Θα θυσιαζονταν άραγε λαοί για ένα λευκό φουστάνι;

Τα παιδιά; Που παίζουν τα παιδιά; Και όλοι

Για ένα λευκό φουστάνι χάνονται ψυχές

κοιτούνε κάτω…
Μωρέ Γραικοί, τι πάθατε;

Αλλά γεννιούνται και άλλες

Εμείς δεν σκύψαμε το κεφάλι, ακόμη και

Για τα ξανθά της τα μαλλιά

μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς!

Για τα βαθιά της μάτια

Ωρέ Έλληνες, για πείτε μου: Το αίμα μας, οι

Για το χρωμα του ουρανού

ζωές που θυσιάσαμε, ήταν αρκετά;

Για του βουνού τον ήλιο

Είστε ελεύθεροι σήμερα;
Το οξυγόνο του ’21 φτάνει για να αναπνέετε

Για το κελαιδισμα του πουλιού

καθαρά;

Για λίγο δυόσμο, λίγο γιασεμί

Είστε Έλληνες ωρέ περήφανοι, ή παραμείνατε

Για μια αγκαλιά μικρού παιδιού

γιοι και κόρες της ματωμένης Ψαροκώσταινας;

Για το δάκρυ ενος γέρου
Για ένα λευκό φουστάνι...

18

Η LarissaMusicSch.News στο http://lyk-mous-laris.lar.sch.gr/

Κι όμως είναι 200
Του Δημήτρη Τσιντζιρούλη
(Β3 Γυμνασίου)

73023 ημέρες. Τόσες περίπου
ημέρες πέρασαν από τότε. Τότε,
την 25η Μαρτίου 1821 που ‘κάτι’
έγινε. Πόσοι όμως πραγματικά
θυμούνται αυτό το ‘κάτι’; Άλλοι
γνωρίζουν, άλλοι κάνουν πως
γνωρίζουν, και άλλοι πάλι απορού ν
με αυτή τη μακρινή ημερομηνία.
Μήπως, όμως, θα έπρεπε να
ψάξουμε, να μάθουμε και εν τέλει
να εκμεταλλευτούμε αυτή την
ημερομηνία; Μάλλον ναι.
Τότε, λοιπόν, ξεκίνησε η Ελληνική
Επανάσταση. Τότε ξεκίνησε και η
ανόρθωση της χώρας μας. Της
Ελλάδας. Αυτής της, μέχρι τότε,
ασήμαντης και μικρής χώρας των
Βαλκανίων, που κοίταξε τον εχθρό
κατάματα, που απελευθερώθηκε
και που έφτασε εδώ που έφτασε.
Και το πού έφτασε το γνωρίζουν
καλά οι Έλληνες και οι Ελληνίδες.
Το ξέρουν, το βλέπουν και το ζουν.
Πολλοί έπεσαν, πολλοί σηκώθηκαν,
αλλά ότι κι αν κάναμε ήμασταν μαζί
και ενωμένοι. Δύο λέξεις που τις
γνωρίζουμε καλά. Και μετά από
όλα τα δεινά που περάσαμε,
επιβιώσαμε και μπορούμε, πλέον,
να ήμαστε περήφανοι που είμαστε
Έλληνες. Και η ιστορία μας κρατάει
γερά. Από το δύσκολο έργο της
ανασυγκρότησης του νεοσύστατου
κράτους και τους Παγκοσμίους
Πολέμους, έως τις δικτατορίες και
την οικονομική κρίση. Όμως αυτά
τα 200 χρόνια πρέπει (και καλό
είναι) να τα δούμε ως αφορμή για
να παλέψουμε με τα προβλήματα
του σήμερα και του αύριο. Να
τιμήσουμε
μεν
και
να
προσπαθήσουμε δε. Και να έχουμε
στο νου μας όλους αυτούς τους
τότε Αγωνιστές του Έθνους. Ας
κρατήσουμε, λοιπόν, τη φλόγα της
Επανάστασης και της μνήμης,
αναμμένη και ας δούμε ελεύθερα
πια μπροστά.

Μπορεί να ακούγονται πολλά τα
όσα κατάφερε η Ελλάδα μας σε
όλα αυτά τα χρόνια, αλλά, κι
όμως, είναι 200.

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ
Η ηρωίδα του χτες
Της Ελισάβετ Ευρενίδη (Α1 Γυμνασίου)
και της Βασιλικής Καστόρη
(Β1 Λυκείου)

Όλοι μας σκεφτόμαστε με το
άκουσμα
της
ελληνικής
επανάστασης του 1821 ονόματα
μεγάλων αγωνιστών, όπως του
Κολοκοτρώνη, αλλά και σημαντικών
λογίων, όπως του Καποδίστρια.
Ωστόσο, σημαντικό ρόλο έχουν
παίξει και οι γυναίκες.
Οι Ελληνίδες του 1821 από την
πρώτη στιγμή έσπευσαν να
συνδράμουν με πάθος
και
μεγαλοψυχία στον αγώνα για την
ελευθερία.
Η
δύσκολη
καθημερινότητα σκληραγώγησαν
την ελληνίδα μάνα, κόρη, γυναίκα
πατριώτισσα
που
μάχιμη
συμμετείχε
στον
ελληνικό
ξεσηκωμό. Πολλές ήταν οι μητέρες
που είδαν το παιδί τους να
θυσιάζεται και να μην επιστρέφει
ποτέ ξανά στην αγκαλιά τους. Παρά
τις δύσκολες αυτές καταστάσεις,
και τα λίγα εφόδια που είχαν έναντι
των Τούρκων, άντλησαν δύναμη και
αφοσιώθηκαν στον αγώνα.
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Μια από τις πιο ξακουστές ήταν η
Μαντώ Μαυρογένους. Ενίσχυσε τον
Ελληνικό στρατό, ενώ η ίδια
πολέμησε για την πατρίδα. Η
Ελληνική επανάσταση εισέπραξε όλη
της την περιουσία.

Η
Λασκαρίνα
Πινότση
(Μπουμπουλίνα),
συνέβαλλε
επιτυχώς στον αγώνα θυσιάζοντας
την ψυχή της στην μάχη. Ξόδεψε την
περιουσία
της
αγοράζοντας
εξοπλισμό για τον Ελληνικό στόλο και
κατασκεύασε δικά της πλοία.
Βέβαια υπήρξαν κι άλλες γενναίες
γυναίκες όπως η Τζαβέλενα, η
Χαρίκλεια Δασκαλάκη, η Σταυριάνα
Σάββαινα, η Ελισάβετ Υψηλάντη και η
φιλελληνίδα Ρωξάνδρα Στούρτζα που
συνεισέφεραν στην επανάσταση.
Οι Ελληνίδες ηρωίδες του χθες
αποδεικνύουν ότι, παρά τα εμπόδια,
οι γυναίκες μπορούν να αποκτήσουν
οτιδήποτε επιθυμούν αν δουλέψουν
για αυτό. Αποτελούν έμπνευση για
όλους και επιβεβαιώνουν πως δεν
υπάρχει τίποτα που μπορεί να μας
σταματήσει
από
το
να
«ζωντανέψουμε» τα όνειρα μας .

Η LarissaMusicSch.News στο http://lyk-mous-laris.lar.sch.gr/

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
«1821 Πριν και Μετά»

Χαρακτηριστική
είναι
η
προσωπογραφία
του
Μάρκου
Η επετειακή έκθεση «1821 Πριν και Μπότσαρη από τον Θεόφιλο το
Μετά» στο Μουσείο Μπενάκη είναι 1933 ο οποίος τον αναπαριστά ως
γεγονός! Η ιστορία συνδυάζεται με μαχόμενο πολεμιστή στο Καρπενήσι,
την Τέχνη κι εξελίσσεται μέσα σε να κρατά το σπαθί του και την
ένα
θεατρικό
σκηνικό ελληνική σημαία. Χρώματα φωτεινά
εντυπωσιάζοντας τον θεατή. Οι αλλά
απαλά
ταυτόχρονα
ήρωες ζωντανεύουν, η δύναμή τους αναβιώνουν τις ηρωικές στιγμές.
συγκινεί και είναι ικανή να Από την άλλη, ένα σπάνιο έργο ενός
δημιουργήσει παραστάσεις εικόνων γάλλου ζωγράφου αναπαριστά τη
του
Ναβαρίνου.
εκείνης της εποχής. Ο διάλογος του Ναυμαχία
παρόντος με το παρελθόν αποτελεί Χρησιμοποιεί σκούρα χρώματα
τη γέφυρα του χθες με το σήμερα.
μεταφέροντας τον θεατή σε μια
Αυτά που διαβάζαμε ως κείμενα σκοτεινή στιγμή την ώρα της
στα σχολικά βιβλία παίρνουν σάρκα μεγάλης μάχης.
Η δύναμη της Τέχνης, ωστόσο,
και οστά.
Αναπαράσταση του παρελθόντος προβάλλει αισθήματα περηφάνιας
αποτελεί η Χάρτα του Ρήγα για την Ελλάδα τονώνοντας την
Φεραίου που προβάλλει επιβλητικά εθνική υπεροχή. Η προσωπογραφία
στην αίθουσα με τα έργα της του Όθωνα από τον Λύτρα αποτελεί
προεπαναστατικής περιόδου. Τα έργο ζωγραφικής
μνημειακών
νομίσματα, χάρτινα και κέρματα, τα διαστάσεων. Η φθορά του χρόνου
μετάλλια φαντάζουν καινούρια σα δε λειτούργησε ανασταλτικά και δεν
να μην έχουν φθαρεί από το αφαίρεσε την αφηγηματική του
ικανότητα.
πέρασμα των χρόνων.

Μάρκος Μπότσαρης:
Μία όπερα για την Επανάσταση
Μπορεί μια όπερα να έχει την
ονομασία «Μάρκος Μπότσαρης»;
Μάλλον όχι θα απαντούσαν οι
περισσότεροι από εμάς καθώς την
όπερα την έχουμε ταυτίσει με
μεγαλοπρεπείς
τίτλους
που
αφορούν τη λόγια μουσική. Στην
πραγματικότητα όμως ο «Μάρκος
Μπότσαρης» δεν είναι ένα δημώδες
τραγούδι, αλλά, αποτελεί μία από
τις σημαντικότερες όπερες της
μετεπανεστατικής Ελλάδας την
οποία συνέθεσε ο επονομαζόμενος
συνθέτης της Επανάστασης του
1821, ο ζακυνθινός Παύλος Καρρέρ
(1829-1896). Ο ίδιος υπήρξε
μαθητής του συνθέτη του εθνικού
μας ύμνου, Νικολάου Μάντζαρου.

Το περίφημο μελόδραμα του Π.
Καρρέρ σε λιμπρέτο του Ιταλού
ποιητή Τζιοβάνι Κατσαλούπι είναι
μία μυθιστορηματική αφήγηση της
δράσης του στρατηγού Μάρκου
Μπότσαρη στη διάρκεια της
πολιορκίας του Μεσολογγίου στα
χρόνια της Τουρκοκρατίας και μέχρι
τον ηρωικό του θάνατο.

Κι όλα αυτά είναι μερικά από τα
χίλια διακόσια αντικείμενα που
καλύπτουν την περίοδο από το 1770
έως το 1870 και θα εκτίθενται
(Μάρτιος - Νοέμβριος 2021) στο
κτίριο της Πειραιώς 138 στην Αθήνα.
Το
μουσείο
μας
περιμένει
διαδικτυακά
στην
παρακάτω
διεύθυνση: https://www.benaki.org
Έχει ενσωματώσει ως άριες
μεμονωμένα δημοτικά τραγούδια.
Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα η
δημοφιλέστατη άρια του «ΓεροΔήμου» που βασίζεται στο ποίημα
του
Αριστοτέλη
Βαλαωρίτη
«Εγέρασα μωρές παιδιά…».
Ο «Μάρκος Μπότσαρης» (18571858) θεωρείται η μεγαλύτερη
ελληνική μελοδραματική επιτυχία
του 19ου αιώνα. Πρωτοπαίχτηκε το
1861 στην Πάτρα, ενώ μέχρι το 1939
ολόκληρη η όπερα είχε ανέβει σε
πολλά θέατρα και στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό. Αν και είναι λίγες οι
φορές που έχει παρουσιαστεί από
τότε στην Ελλάδα, μπορεί ωστόσο να
ακούσει κάποιος διαδικτυακά την
εξαιρετική ερμηνεία του μουσικού
μέρους της όπερας από τη
φιλαρμονική της Κέρκυρας.
Αν είσαι λάτρης της όπερας είναι
μια ωραία επετειακή επιλογή!

Τις πολιτιστικές προτάσεις επιμελήθηκαν οι μαθητές: Έρρικα Αλμπάλα (Α1 Γυμνασίου), Μαρίνη Πορνάρα (Α3 Γυμνασίου) και
Θοδωρής Κυριλλίδης (Β2 Γυμνασίου)

Αρθρογράφος:
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«Η επανάσταση συμβολίζει το
πόσο δυνατό έθνος είμαστε και ότι
πάντα μέσα μας αγαπάμε αυτούς
που πολέμησαν για να είμαστε
εμείς ελεύθεροι σήμερα»
Δημήτρης Κ., 10ο Λύκειο Λάρισας

«Η ελληνική επανάσταση πιστεύω
πως συμβολίζει την πίστη των
ανθρώπων σε πανανθρώπινα
ιδανικά και δικαιώματα όπως
αυτά της ελευθερίας, της ζωής,
της αυτοδιάθεσης. Είναι έμπρακτη
απόδειξη του ηρωισμού και της
θέλησης των Ελλήνων να τα
κατακτήσουν
και
να
τα
διαφυλάξουν»
Ιφιγένεια Τ., 7ο ΕΠΑΛ Λάρισας
«Πιστεύω πως η ελληνική
επανάσταση έχει στιγματίσει την
Ελλάδα σαν κράτος από όλες τις
απόψεις, αλλά και εμάς-τους
Έλληνες - εξίσου. Παρόλο που δεν
ζήσαμε
εκείνη
την
εποχή
νιώθουμε σαν Έλληνες ότι κάτι
μας συνδέει με εκείνη την
περίοδο, σα να έχουμε πολεμήσει
κι εμείς μαζί με τους προγόνους
μας, σα να έχουμε πονέσει μαζί
τους, σα να θυσιαστήκαμε μαζί
τους με σκοπό την ελευθερία μας.
Χάρη σε αυτούς λοιπόν τους
ανθρώπους, χρωστάμε αυτό που
είμαστε σήμερα και αυτό είναι
κάτι που δεν θα μπορέσουμε να
τους το ξεπληρώσουμε. Το μόνο
που μπορούμε να να κάνουμε,
είναι να συνεχίσουμε να τους
τιμάμε και να μεταφέρουμε από
γενιά σε γενιά αυτές τις ιστορίες
που έχουν στιγματίσει τις καρδιές
μας»
Κωνσταντίνος Κ., Λύκειο Αλμυρού

TO
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ
ΜΑΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Για
εμένα
η
ελληνική
επανάσταση συμβολίζει την
ανδρεία και τον πατριωτισμό των
Ελλήνων σε μια από τις πιο
δύσκολες ‘’κρίσεις’’ και την
θυσία όλων των Ελλήνων για την
προστασία
του
ένδοξου
συμβόλου του ελληνικού έθνους
τη ‘’ΣΗΜΑΙΑ’’ καθώς και την
υπεράσπιση των ελληνικών
συνόρων από τη στεριά ως και τη
θάλασσα
ώστε
να
απολαμβάνουν οι επόμενες
γενιές την ομορφιά της χώρας
αυτής και να είναι οι Έλληνες
υπερήφανοι για τους προγόνους
τους»
Γιώργος Γ., ΣΜΑ Τρικάλων

Εμείς ρωτήσαμε …
και εσείς απαντήσατε
στο ερώτημα:
«Τί συμβολίζει για εσάς
η Ελληνική
Επανάσταση;»
«Συμβολίζει την αρχή της ιστορίας
μας. Έδωσε τη δυνατότητα στις
επόμενες γενιές να απολαμβάνουν
την ομορφιά της χώρας τους και
να νιώθουν περηφάνια για τους
προγόνους τους.»»
Ελένη Δ., 1ο Γυμνάσιο Λάρισας
«Για εμένα συμβολίζει την δύναμη
και το κουράγιο ενός ολόκληρου
έθνους»
Χριστίνα Κ., 4ο Γυμνάσιο Λάρισας
«Συμβολίζει την επιθυμία των
Ελλήνων της εποχής για την
εξασφάλιση της ελευθερίας των
ίδιων αλλά και των επόμενων
γενεών, μη φοβούμενοι να
δώσουν την ίδια τους τη ζωή»
Βάϊος. Τ., 14ο Λύκειο Λάρισας

Το διαδικτυακό ρεπορτάζ συντόνισε ο μαθητής: Γιώργος Σοφράς (Β3 Λυκείου)
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«Η 25η Μαρτίου για μας τους
Έλληνες είναι η μεγαλύτερη διπλή
γιορτή του Έθνους, θρησκευτική
και εθνική γιορτή
Η 25η Μαρτίου συμβολίζει την
Ανάσταση του γένους των
Ελλήνων. Αυτή την ευλογημένη
μέρα το 1821 διάλεξαν οι Έλληνες
να
ξεκινήσουν
Επανάσταση
εναντίον
των
Τούρκων.
Ξεσηκώθηκαν για να διώξουν τους
Τούρκους που για τετρακόσια
χρόνια
υπέφεραν
πολλά
βασανιστήρια και εξευτελισμούς.
Την ημέρα εκείνη οι Έλληνες με το
σπαθί στο χέρι και στο άλλο το
Ευαγγέλιο έδωσαν έναν όρκο˙
Ελευθερία ή Θάνατος»
Χρήστος Γ., Λύκειο Αλμυρού

Η LarissaMusicSch.News στο http://lyk-mous-laris.lar.sch.gr/

Οι ήρωες της Επανάστασης του 1821 μέσα από τα μάτια των μαθητών
Μαντώ Μαυρογένους:
Ευρώπη Άννα Πλιάτσικα
(Α3 Γυμνασίου)
Κολοκοτρώνης:
Ευαγγελία Καρανάσιου
(Α1 Γυμνασίου)

Μαρία Ευαγγελία Στάθη (Γ3 Γυμνασίου)

Σωτηρία Γκέρου (Α1 Γυμνασίου)

Μαρία Ευαγγελία Στάθη (Γ3 Γυμνασίου)
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Διασκεδάζουμε…επαναστατικά!

Το εικονιζόμενο πρόσωπο υπήρξε στρατηγός κατά την
επανάσταση του 1821. Παρότι δεν γνώριζε γράμματα,
εντούτοις ασιωσημείωτα είναι τα «Απομνημονεύματά» του.
Πρόκειται για τον
Α. Μακρυγιάννη
Β. Ανδρούτσο
Γ. Κανάρης

Η φράση «Εγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός θελ’ να πεθάνω»
ανήκει στον
Α. Διάκο
Β. Κολοκοτρώνη
Γ. Μιαούλη

Ο Πίνακας «Η σφαγή της Χίου» (1824)
ανήκει στον
Α. Ντελακρουά
Β. Πικάσο
Γ. Θεόφιλο
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Η Φιλική Εταιρεία ιδρύθηκε το
Α. 1821
Β. 1816
Γ. 1814

Τον αποκαλούσαν «Το Λιοντάρι της Ρούμελης»
Α. Ανδρούτσο
Β. Παπαφλέσσα
Γ. Καραισκάκη

Ο Πίνακας «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» (1853)
ανήκει στον
Α. Ντελακρουά
Β. Βρυζάκη
Γ. Λιπαρίνι

Η LarissaMusicSch.News στο http://lyk-mous-laris.lar.sch.gr/

Χαιρετισμός του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Λάρισας
Η LarissaMusicSch.News εισέρχεται αισίως στο δεύτερο τεύχος της κυκλοφορίας της,
συνεχίζοντας την έκδοσή της με ενθουσιασμό, φιλοδοξώντας να γίνει η αγαπημένη
εφημερίδα μαθητών και καθηγητών καθώς πλαισιώνεται από νέους ανθρώπους με
όρεξη και μεράκι για προσφορά στον πολιτισμό.
Το ταξίδι της συνεχίζεται, ως µια απόπειρα να συνεγείρει δυνάµεις που θα
αναδείξουν και ανανεώσουν τη σχέση παιδείας και πολιτισµού.
Παραμένοντας πιστοί στις παραπάνω αρχές η συντακτική ομάδα των συναδέλφων και
οι μικροί (μαθητές) αρθρογράφοι μας παραδίδουν το νέο τεύχος της εφημερίδας,
στην οποία περιλαμβάνονται ενδιαφέροντα θέματα όπως το αφιέρωμα στα 200
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, μια μοναδική συνέντευξη με την Λαρισαία
αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κα Μαρία Ευθυμίου
και πολλά άλλα ενδιαφέροντα άρθρα.
Τους εμπιστευόμαστε παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη στην προσπάθεια και στο
σκοπό τους ως έκφραση της (έµπρακτης) αγάπης τους στην υπόθεση της Παιδείας και
του Πολιτισµού, εκφράζοντας παράλληλα τις θερµές µας ευχαριστίες.

Ο Διευθυντής
Σωτήριος Αναγνωστόπουλος
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