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Η Γαλλία στο πλευρό της Ελληνικής Επανάστασης Οι νεομάρτυρες την περίοδο της Τουρκοκρατίας 

 

 

  

 

Ήρωες του ’21            
Ένα σταυρόλεξο με 

τους ήρωες της 

Επανάστασης.                                

Μπορείς να το λύσεις; 

--Ποίηση, Ιστορία και Μαθηματικά-- 

Ρήγας Φεραίος : Η συμβολή του έργου του στις 

θετικές επιστήμες 

Ποίημα για τα Μαθηματικά: Από τον 

(προπολεμικό) μαθητή γυμνασίου (και μετέπειτα 

Πανεπιστημιακό καθηγητή) Βαγγέλη Σκουβαρά. 

Η Εκπαίδευση κατά την περίοδο 

της Τουρκοκρατίας: Τον πρώτο 

καιρό της οθωμανικής κατάκτησης 

το σκοτάδι της αμάθειας σκέπασε 

τους Έλληνες. Οι πρώτες απόπειρες 

εκπαίδευσης έγιναν από την 

Εκκλησία. 

Απομάκρυνση από το τρένο των εξελίξεων στον 

κόσμο των Φυσικών Επιστημών 

 

Στην εποχή της Τουρκοκρατίας οι 

Νεομάρτυρες εκτός από την χάρη και 

ευλογία που πρόσφεραν στους πιστούς 

αναπτέρωναν και στήριζαν τις ελπίδες 

τους. Ήταν η περίτρανη απόδειξη πως 

όσο δυνατός και αδυσώπητος να ήταν 

ο κατακτητής δεν μπορούσε με καμία 

δύναμη να υποδουλώσει τις ψυχές των 

Ορθοδόξων Ρωμιών. 

Ένα φιλελληνικό κύμα 

δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια 

της Τουρκοκρατίας στην Ευρώπη 

και αργότερα στην Αμερική, αλλά 

εκδηλώθηκε ασφαλώς με την 

μεγαλύτερή του ένταση στη 

Γαλλία, όπου ο φιλελληνισμός έχει 

βαθιές ρίζες. 

 

 Οι ψυχολογικές επιχειρήσεις στην 

Επανάσταση του 1821 

Τα τεχνάσματα των Ελλήνων με τα οποία 

«χτυπούσαν» ψυχολογικά τους Τούρκους, 

κατά την περίοδο της Ελληνικής 

Επανάστασης. 

Η συμβολή των γυναικών στην 

ελληνική Επανάσταση 

Αγωνίστριες και επαναστάτριες           

από κάθε κοινωνική τάξη και τόπο 

συνέβαλαν στην εξέγερση, αψηφώντας 

τον πανίσχυρο οθωμανικό στρατό. 
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Γράφει ο Μιχαήλ Βασιλάκης (Γ’2) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

25 Μαρτίου, 2021 

Ψυχολογικές επιχειρήσεις στην Επανάσταση του 1821 

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων 

 

Τι είναι οι ψυχολογικές επιχειρήσεις; Είναι τα διάφορα τεχνάσματα των Ελλήνων με τα οποία «χτυπούσαν» 

ψυχολογικά τους Τούρκους, κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης. Στόχευαν στη μείωση του 

ηθικού του αντιπάλου, στην πρόκληση σύγχυσης στον εχθρό, στην εξύψωση του εθνικού φρονήματος, στη 

δημιουργία καλής  φήμης για τους αρχηγούς και την αποτροπή στους Έλληνες που σκέπτονταν να 

υποταχθούν στους Τούρκους. 

 

 

Οι Έλληνες στρατηγοί ήταν επίσης γνωστοί για τα επίθετα που 

λάμβαναν ύστερα από σημαντικές επιτυχίες στο πεδίο της μάχης. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος, που 

επιτέθηκε στους φοβισμένους Τούρκους στη μάχη των Δερβενακίων, οι 

οποίοι έτρεχαν να ξεφύγουν προς όλες τις κατευθύνσεις. Αλλάζοντας 

τρία σπαθιά και σφαγιάζοντας εκατοντάδες εχθρούς τού δόθηκε 

δικαίως αυτό το όνομα, τρομοκρατώντας όποιον Τούρκο το άκουγε. 

 

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, γνωστός για την ευστροφία που είχε στο 

πεδίο της μάχης, την νύχτα της πολιορκίας της Τριπολιτσάς σκέφτηκε 

να «ντύσει» με κεριά τα κέρατα προβάτων, έτσι ώστε να μοιάζουν με 

αγριεμένους Έλληνες! Αυτό επηρέασε αρνητικά την ψυχολογία των 

αμυνόμενων Τούρκων, οι οποίοι σκέπτονταν πως κάθε προσπάθεια 

άμυνας θα ήταν άσκοπη, με αποτέλεσμα την εύκολη παράδοση της 

πόλης στους Έλληνες. 

Οι κραυγές-συνθήματα αποτελούσαν ακόμη έναν κύριο παράγοντα 

στις ψυχολογικές επιχειρήσεις της Επανάστασης. Ο πρωτοπόρος στα 

τεχνάσματα Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο οποίος δεν δίσταζε να 

απειλήσει είτε Έλληνες είτε Τούρκους, είχε πει τη φράση «Φωτιά και 

τσεκούρι στους προσκυνημένους», αναφερόμενος στους Έλληνες που 

λιγοψυχούσαν βλέποντας τον Αιγύπτιο Ιμπραήμ να καταλαμβάνει τις 

πόλεις στην Πελοπόννησο. Αυτό το έκανε με σκοπό να φοβερίσει τους 

συμπατριώτες του για να μην προσκυνήσουν τον αδίστακτο πασά. 

 

(Πηγή: Ι. Κ. Πασχαλίδη, «Ψυχολογικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας & στην Επανάσταση 

του 1821», Στρατιωτική Επιθεώρηση, Μαρ.-Απρ. 2007, σ. 140-159) 
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Γράφουν οι μαθητές του Α’1: Κυριακή Σκούρτη, Αγγελική Ράπτη και Ηλίας Χρηστάκος. 

Στην επανάσταση και την αφύπνιση των Ελλήνων του 1821 δεν έλειψε η 

συμβολική και ηρωική συμμετοχή των γυναικών, της Ελληνίδας μάνας. 

Αγωνίστριες και επαναστάτριες από κάθε κοινωνική τάξη και τόπο δεν 

άργησαν να συμβάλουν στην εξέγερση, αψηφώντας τον πανίσχυρο 

οθωμανικό στρατό.Οι περισσότεροι ιστορικοί και ερευνητές του 19ου 

αιώνα είχαν κεντρίσει το ενδιαφέρον των αναγνωστών για τον 

στρατηγικό νου και τη μαχητικότητα των υπερασπιστών. Ωστόσο, η 

λαϊκή μούσα εξύμνησε τη φιλοπατρία, την αγωνιστικότητα και τον 

ηρωισμό της Ελληνίδας αγωνίστριας, είτε όταν πρωταγωνιστούσε στα 

πεδία των μαχών ως νοσοκόμα είτε όταν περίμενε την οικογένειά της να 

επιστρέψει από τις συγκρούσεις. Το πλήθος των ηρωίδων που συναντούμε στη δημοτική μας παράδοση μάς 

οδηγεί στα ίχνη της μεγάλης συμβολής της γυναίκας στην Επανάσταση. 

Όμως, οι Ελληνίδες δεν έπαιξαν σημαντικό ρόλο μόνο κατά τον επταετή 

ξεσηκωμό, αλλά και την προηγούμενη περίοδο. Γαλουχημένες στη σκληρή εποχή 

της οθωμανικής κατοχής, αγωνίστηκαν ισάξια με τους «ανώτερούς» τους, όταν 

έφθασε πλέον η χαρμόσυνη ώρα της Επανάστασης. Κατά την Καλλιρρόη Παρρέν, 

οι Σουλιώτισσες έλυσαν με τα ξίφη τους το ζήτημα της ισότητας των δύο φύλων. Ο 

παραδειγματικός χορός του Ζαλόγγου, τις παραμονές των Χριστουγέννων του 

1803, αποτελεί γεγονός που συγκλόνισε την Ελλάδα, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη της τότε εποχής. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα Ελληνίδας ήταν η Μόσχω Τζαβέλα, η οποία αντιστάθηκε γενναία, τον 

Ιούλιο του 1792, όταν ο Αλή πασάς έστειλε ισχυρό απόσπασμα για να καταλάβει το Σούλι. Μάλιστα, κατά τη 

διάρκεια της μάχης, τα όπλα των ανδρών περιήλθαν σε αχρηστία λόγω υψηλής θερμοκρασίας, με 

αποτέλεσμα οι δύο πλευρές να κηρύξουν προσωρινή ανακωχή. Η Τζαβέλα, η οποία μέχρι τότε κρατούσε 

απόσταση από το σημείο της μάχης, παρατηρώντας τη διακοπή των πυροβολισμών, υπέθεσε ότι οι Σουλιώτες 

θανατώθηκαν από τους Οθωμανούς. Έτσι, καθώς ήταν επικεφαλής 400 γυναικών, επιτέθηκε στους 

Τουρκαλβανούς του Αλή, αναγκάζοντάς τους να υποχωρήσουν. Το μέγα επίτευγμά της γέμισε δέος τους 

Οθωμανούς, ενώ ενέπνευσε τη λαϊκή μούσα. 

 Οι Σουλιώτισσες εκείνη την εποχή δεν ήταν οι μόνες που αντιστάθηκαν στον οθωμανικό ζυγό. 

Ξακουστή είναι η στάση των γυναικών του Μεσολογγίου που πολεμούσαν κρατώντας με το ένα χέρι το 

σπαθί και με το άλλο το μωρό τους, ώστε να έχουν τη δική τους ελευθερία. Μετά τη φοβερή σφαγή των 

κατοίκων της Χίου, το 1822, οι αιχμάλωτες γυναίκες δεν δέχονταν τροφή, επειδή δεν ήθελαν να 

εξευτελιστούν από τη σκλαβιά, έτσι πέθαιναν από την πείνα μη υποκύπτοντας στον εχθρό. Μόνο ενδεικτικές 

είναι αυτές οι αναφορές για τον ηρωισμό της Ελληνίδας του 1821, τον οποίο συναντούμε σε όλες τις εστίες 

της Επανάστασης.   

 

Η 

Επιμέλεια εικόνων: 

Δημήτρης Βουζοπλής (Α΄1) 

Η συμβολή των γυναικών την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης 

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων 25 Μαρτίου, 2021 
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οι γυναίκες, παρά τους αυστηρούς κοινωνικούς περιορισμούς της εποχής, άφησαν το δικό τους 

«αποτύπωμα» στην Επανάσταση του 1821. 

Παρατηρούμε λοιπόν, ότι 

4 

Δύο κορυφαία σύμβολα της γυναικείας μαχητικότητας 

είναι η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα (1776-1825) και η 

Μαντώ Μαυρογένους (1796-1840). Όπως είναι ευρέως 

γνωστό, και οι δύο διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο 

κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και χάρη στην 

εξυπνάδα και το δυναμικό τους χαρακτήρα βγήκαμε 

νικητές από πολλές μάχες. Η πρώτη ρίχτηκε στον Αγώνα 

προσφέροντας μέρος της περιουσίας της και διαθέτοντας 

τα πλοία της, ενώ η δεύτερη έκανε γνωστούς τους σκοπούς της Επανάστασης, απευθυνόμενη σε Αγγλίδες και 

Γαλλίδες φιλέλληνες, και ηγήθηκε σε σημαντικές εκστρατείες, όπως αυτές των Καρύστου, Πηλίου, Φθιώτιδας 

και Βοιωτίας. Η Μαντώ Μαυρογένους πέθανε σε καθεστώς απόλυτης ένδειας, αφού διέθεσε ολόκληρη την 

περιουσία της για την Επανάσταση και μάλιστα ο Ιωάννης Καποδίστριας την ονόμασε επίτιμο 

αντιστράτηγο, για το θάρρος και την μεγαλειώδη προσπάθειά της.     

 Ακόμα μια αγωνίστρια του ΄21 που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην Επανάσταση ήταν η Μανιάτισσα 

αγωνίστρια Σταυριάνα Σάββαινα. Η συγκεκριμένη αγωνίστρια είχε πάρει μέρος σε πλήθος σημαντικών 

μαχών, ήταν γενναία και δε φοβόταν το θάνατο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αναφορά για 

εκείνη στην «Εφημερίδα των Κυριών»: «Η Σταυριάνα μόνη μεταξύ των ανδρών αψηφούσε τις σφαίρες και 

μετέφερε τις πυριτιδοβολές από προμαχώνος εις προμαχώνα». Εξίσου, ικανή και θαρραλέα ήταν η 

Κωνσταντίνα Ζαχαριά. Για να εκδικηθεί τον θάνατο του κλέφτη πατέρα της από τους Τούρκους παίρνει τα 

όπλα, γίνεται επικεφαλής δύναμης 500 ανδρών, αναγκάζει τους Τούρκους να κλειστούν στο κάστρο του 

Μυστρά και σκοτώνει τον βοεβόδα της περιοχής, αφού πρώτα πυρπολήσει το σπίτι του. Η μνημειώδης 

συνεισφορά των Σουλιωτισσών στον Αγώνα είναι καταγεγραμμένη σε πλήθος δημοτικών τραγουδιών. Σε 

όλα τα δημοτικά τραγούδια δεν έλειπε η ξακουστή αγωνίστρια, Ελένη Μπότσαρη, κόρη του Κίτσου και 

αδερφή του Νότη, η οποία μετά τη μάχη του Σέλτσου, έπεσε και πνίγηκε στον Αχελώο για να μην πέσει στα 

χέρια των Τούρκων. Η ηρωική πράξη της 19χρονης Σουλιώτισσας τραγουδήθηκε από όλους τους Έλληνες. 

 Η διήγηση της Καλλιρόης Παρρέν αρκετά χρόνια, μετά απηχεί τις σκέψεις πολλών Ελλήνων της 

εποχής: «Μία γυνή, μία κόρη κατά επτά. Μία γυνή φέρουσα προ του θανάτου υψηλά το μέτωπον και ωσεί 

λάβαρον της θρησκείας και του πατριωτισμού της το μέγα όνομα, το οποίον οι αδελφοί της απηθανάτισαν: 

Εγώ είμ’ η Λέν’ του Μπότσαρη, η αδελφή του Νότη. Τι δεν περιλαμβάνουν, τι δεν λέγουν αι λέξεις αυταί. 

Δεν ηξεύρω, εάν των μεγάλων και κραταιοτάτων του κόσμου κατακτητών κόραι και σύζυγοι, ηδύναντο να 

αναμετρηθούν προς την αγρίαν εκείνην παρθένον του Σουλίου, την γνωρίζουσαν τόσον να τιμά το όνομα, 

το οποίον η ανδρεία και ο πατριωτισμός κατέστησαν μέγα. Είμαι η Λέν’ του Μπότσαρη δηλαδή η κόρη της 

τιμής, του παλληκαρισμού, της ξακουσμένης ανδρείας. Η κόρη γενεάς, η οποία ουδέποτε έσκυψε το μέτωπον 

προ τυράννων, η οποία αψηφεί τας μυριάδας των εχθρών, η οποία ουδένα άλλον ανεγνώρισεν αρχηγόν εις 

ουδενός άλλου τα διατάγματα υπήκουσε ή εις αυτού του Θεού». Πως τελικά οι Σουλιώτισσες επέλεξαν το 

θάνατο αντί να γίνουν σκλάβες; Το τελευταίο ερώτημα αντικατοπτρίζει τον κομβικό ρόλο που 

διαδραμάτισαν οι γυναίκες στην Επανάσταση.        

 Εξίσου σημαντικές μορφές του Σουλίου ήταν οι Χάιδω Γιαννάκη Σέχου, η Δέσπω Μπότση και η 

Χρυσούλα Μπότσαρη. Από τις σκόρπιες πληροφορίες που έχουμε για τις γυναίκες του Σουλίου, κάποιες 

αφορούν την καθημερινότητά τους ή ακόμα και τα πρότυπα ομορφιάς της εποχής. 

, 2021 Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων 25 Μαρτίου, 2021 

Η συμβολή των γυναικών την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης 
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Ο Γαλλικός Φιλελληνισμός 

        Κατά τη διάρκεια των δύσκολων χρόνων που η Ελλάδα ήταν ακόμα σκλαβωμένη, 

πολλοί κάτοικοι ξένων χωρών συγκινήθηκαν και εμπνεύστηκαν από την ανδρεία και την 

γενναιότητα των Ελλήνων πολεμιστών, και αποφάσισαν να βοηθήσουν. 

       Ένα φιλελληνικό κύμα δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας στην 

Ευρώπη και αργότερα στην Αμερική, αλλά εκδηλώθηκε ασφαλώς με την μεγαλύτερή του 

ένταση στη Γαλλία, όπου ο φιλελληνισμός έχει βαθιές ρίζες. Από τα πρώτα χρόνια κιόλας 

του αγώνα δημοσιεύτηκαν στον γαλλικό τύπο υποστηρικτικά άρθρα γι’ αυτόν.  

Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα η Αναγέννηση και ο Διαφωτισμός έχουν δημιουργήσει 

ένα ρεύμα επιστροφής στην κλασσική Ελλάδα, η οποία αναγνωρίζεται πλέον ως η 

μητέρα του δυτικού πολιτισμού. Πολλοί επιστήμονες, αρχαιολόγοι, ιστορικοί, 

διανοούμενοι, άνθρωποι των τεχνών, ταξιδεύουν στην Ελλάδα ως περιηγητές ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα 

και καταγράφουν τον Ελληνικό πολιτισμό. Ιδιαίτερα εμβληματικό είναι το έργο του Γάλλου ακαδημαϊκού και 

πρέσβη της Γαλλίας στην Κωνσταντινούπολη, κόμη Σουαζέλ – Γκουφιέ (Choiseu l-Gouffier, 1752-1817), με τίτλο: 

Voyage pittoresque de la Grèce (Γραφικό ταξίδι στην Ελλάδα). 

         Ο Σουαζέλ – Γκουφιέ ανέλαβε το 1809 την θέση του προέδρου στο Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο, μία μυστική 

προεπαναστατική εταιρεία στη Γαλλία με στόχο την πνευματική αναγέννηση και διαφώτιση των Ελλήνων και 

την προετοιμασία εξέγερσης εναντίον των Τούρκων. Η πιο σημαντική δράση του Ξενοδοχείου ήταν η αποστολή 

40.000 όπλων σε Έλληνες ορεινών περιοχών στην Ήπειρο, Μακεδονία και Πελοπόννησο. Πολλοί ιστορικοί 

υποστηρίζουν ότι ο ίδιος ο Ναπολέων γνώριζε και στήριζε την δράση του Ξενοδοχείου. 

        Ο εμπνευστής του Ξενοδοχείου, και υπεύθυνος για την ίδρυσή του, φαίνεται να είναι η Ελληνοκύπρια λόγια 

και διανοούμενη Ελισάβετ Σάντη Λουμάκη Σενιέ, σύζυγος του Γάλλου εμπόρου Σενιέ. 

         Πολλοί Γάλλοι φιλέλληνες, θέλοντας να δείξουν την αγάπη τους για την 

Ελλάδα, επέλεξαν να εκφραστούν μέσα από τις τέχνες: Την μουσική, την 

ζωγραφική, την λογοτεχνία και πολλές επιστήμες. Έτσι λοιπόν, κατά τις αρχές του 

19ου αιώνα αναπτύσσεται μια παιδεία εξόχως 

Ελληνοκεντρική, ένα κλίμα αγάπης για την Ελλάδα 

και τους Έλληνες που υποφέρουν στην Οθωμανική 

αυτοκρατορία. Το κλίμα αυτό κυριαρχεί στις τέχνες 

και περνά στην συνέχεια και στην πολιτική.  

        Η μάστιγα της δουλείας και της αρπαγής 

Χριστιανών από Τούρκους αποτυπώθηκε με πολλούς 

τρόπους στην τέχνη.  

       Παράλληλα, στις αρχές της δεκαετίας του 1820, φιλοτεχνήθηκαν πολλά 

εικαστικά έργα με θέματα εμπνευσμένα από την Ελληνική Επανάσταση και τα 

δεινά των αγωνιζομένων Ελλήνων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του νεαρού 

τότε ζωγράφου Ευγενίου Ντελακρουά (Eugene Delacroix) με τα συγκλονιστικά 

έργα του «Η καταστροφή της Χίου» και η «Η Ελλάδα επί των ερειπίων του 

Μεσολογγίου». 

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων 25 Μαρτίου, 2021 

Η Γαλλία στο πλευρό της Ελληνικής Επανάστασης 
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       Αλλά και πολλοί άλλοι Γάλλοι επιστήμονες προσέφεραν σημαντικό έργο στην 

Ελλάδα. Το φύλλο της εφημερίδας Journal des Debats (Η Εφημερίδα των Δημοσίων 

Συζητήσεων) της 31ης Αυγούστου 1821 αναφέρεται στο έργο του μεγάλου Γάλλου 

γεωγράφου, του Malte-Brun, ο οποίος κατέγραψε με λεπτομέρειες την γεωγραφία 

και όλα τα στοιχεία του πληθυσμού της Πελοποννήσου.  

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η αποστολή Γαλλικού εκστρατευτικού σώματος 

15.000 ανδρών, υπό την αρχηγία του στρατηγού Maison στην Πελοπόννησο (1828 – 

1833), με σκοπό την απομάκρυνση του Ιμπραήμ και την υλοποίηση της Συνθήκης 

του Λονδίνου του 1827 για τη σύσταση Ελληνικού κράτους. 

       Μέρος της αποστολής ήταν 17 Γάλλοι επιστήμονες, γνωστοί ως «επιστημονική 

αποστολή του Μοριά» (Mission scientifique de Morée), οι οποίοι χαρτογράφησαν 

την Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου, μελέτησαν τα αρχαία μνημεία και περιέγραψαν τα αποτελέσματα 

των ερευνών τους σε 6 βιβλία που παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την εποχή.  

       Το έντονο αυτό ενδιαφέρον για την Επανάσταση του 1821 αποτυπώθηκε και στην λογοτεχνία. Από το 1821 

συγγράφηκαν και κυκλοφορούσαν διεθνώς περισσότερα από 2000 φιλολογικά έργα (ποιήματα, θεατρικά έργα, 

φυλλάδια ιστορικού και πολιτικού περιεχομένου κ.λπ.) που αναφέρονταν στην Επανάσταση των Ελλήνων, την 

οποία ύμνησαν γνωστοί ποιητές της εποχής. Δυνατά και υπέρ των Ελλήνων ακούστηκε και η φωνή του νεαρού 

ακόμη Βίκτωρα Ουγκώ. Ο Β. Ουγκώ εκείνη την εποχή εξέδωσε τη γνωστή συλλογή των «Ανατολικών» ποιημάτων 

του, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται και τα ονομαστά «ελληνικά» ποιήματά του: «Κανάρης», το πασίγνωστο 

«Ελληνόπουλο» της Χίου, η «Λαζάρα» και τα «Κεφάλια του Σεραγιού».  

        Η αλληλεγγύη προς τους Έλληνες εκδηλώθηκε όμως και σε πρακτικότερο επίπεδο με τη σύσταση 

φιλελληνικών επιτροπών (κομιτάτων), στις οποίες συμμετείχαν διακεκριμένες προσωπικότητες της εποχής. Τα 

κομιτάτα προσέφεραν βοήθεια στους επαναστατημένους Έλληνες. Περιέθαλπαν τους πρόσφυγες που είχαν 

καταφύγει στην Ευρώπη, διευκόλυναν με χρηματικά ποσά τη μετάβαση εθελοντών στην Ελλάδα και 

διοργάνωναν εράνους για τη συλλογή χρημάτων που αποστέλλονταν στην Ελλάδα ή χρησιμοποιούντο για την 

εξαγορά Ελλήνων αιχμαλώτων και σκλάβων.  

     Τον Φεβρουάριο του 1825 ιδρύθηκε στο Παρίσι η «Φιλανθρωπική Επιτροπή υπέρ των Ελλήνων», μια νέα 

φιλελληνική οργάνωση με πολύ ευρύτερους στόχους, η οποία απέβλεπε στην συλλογή χρημάτων με εράνους για 

την παροχή βοήθειας στους Έλληνες και στον στρατιωτικό 

τομέα. 

Το φιλελληνικό αυτό κλίμα είχε περάσει πλέον σε όλη την 

Γαλλική κοινωνία. Σχεδόν κάθε σπίτι είχε ένα ή περισσότερα 

αντικείμενα σχετικά με την Ελλάδα και τον αγώνα των 

Ελλήνων.  Συχνά ένα μέρος από τα έσοδα από το εμπόριο 

των αντικειμένων αυτών χρηματοδοτούσε δράσεις υπέρ των 

Ελλήνων. 

      Η αγάπη αυτή των Γάλλων για την Ελλάδα συνέβαλλε σημαντικά στην ανάκτηση της αυτοπεποίθησης των 

Ελλήνων, που οδήγησε τελικά στην απελευθέρωση της πατρίδας μας!   

 

Αργυρώ Καλοφύρη, Β’2 

25 Μαρτίου, 2021 

Η Γαλλία στο πλευρό της Ελληνικής Επανάστασης 

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων 
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Σπουδαίοι φιλέλληνες 

Η οδός Καρόλου, που συνδέει την πλατεία Καραϊσκάκη με την οδό Μάρνη, φέρει το όνομα του βασιλέως της 

Γαλλίας Καρόλου Ι΄ (1824-1830), τελευταίου ηγεμόνα του πρεσβύτερου κλάδου των Βουρβόνων, που η στέψη του, 

με την εθιμοτυπία του παλαιού καθεστώτος (Αncien Regime), στις 29-5-1825, στο Καθεδρικό Ναό της Ρενς, 

αποτέλεσε την τελευταία μιας παράδοσης που άρχισε από την εποχή της βασιλείας του Λουδοβίκου Ζ΄ (1137-

1180). 

    Ο στρατιωτικός Κάρολος-Νικόλαος, βαρώνος Φαβιέρος (1782-1855), υπήρξε επίσης 

επιφανής Γάλλος φιλέλληνας που έδρασε στην Ελλάδα από το 1825 έως τα μέσα του 1828. 

Μετά από ένα σύντομο ταξίδι στη χώρα μας (1824), επανήλθε το 1825, όταν η ελληνική 

κυβέρνηση τού ανέθεσε αμέσως τη διοίκηση του τακτικού στρατού στο Ναύπλιο και 

μετείχε,  στο διάστημα της παραμονής του, σε όλες τις μάχες των Ελλήνων. Το 1842 

ανακηρύχθηκε επίτιμος Έλληνας πολίτης, και ο βασιλεύς Όθων τού απένειμε τον ελληνικό 

Μεγαλόσταυρο. Εν κατακλείδι, πολλοί Γάλλοι αγάπησαν την ελληνική κουλτούρα 

προσφέροντας βοήθεια σε συμπολίτες μας, αγωνιζόμενοι σαν «Έλληνες» με κύριο μέλημά 

τους την αγάπη για την χώρα μας. 

 
Παναγιώτης Τσούπρος, Γ’3 

 
 

Ο  φιλελληνισμός στη Γαλλία 

     Πριν αλλά και έπειτα από την επανάσταση του 1821 

αναπτύχθηκε ένα ρεύμα συμπαράστασης προς τους Έλληνες από 

διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η συμπαράσταση προς τους Έλληνες 

έγινε με υλική και ηθική υποστήριξη. Για παράδειγμα, 

παρατηρείται η ίδρυση φιλελληνικών κομμάτων, η κινητοποίηση 

ανθρώπων του πνεύματος και των τεχνών ή ακόμα και η φυσική 

τους παρουσία (εθελοντές, σύμβουλοι, συμπαραστάτες). Η 

χριστιανική Ευρώπη στο πλάι ομόθρησκων, το ενδιαφέρον για την 

Αρχαία Ελλάδα και τις κλασικές σπουδές, οι αφηγήσεις των 

περιηγητών που αναφέρονταν στις δυσκολίες και τα προβλήματα 

των υπόδουλων Ελλήνων, οι προσωπικές φιλοδοξίες, αλλά και οι πολιτικές επιδιώξεις και τα συμφέροντα 

αποτελούν βασικά αίτια του φιλελληνισμού.  

     Ένα αξιοθαύμαστο απόσπασμα από την ομιλία του Γάλλου στρατηγού Κάρολου Φαβιέρου προς τους άντρες 

του, κατά τη σύσταση τακτικού στρατού στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, είναι το εξής: «Με γνωρίσατε 

ως Γάλλο μέχρι τώρα. Γίνομαι Έλληνας για όσο διάστημα θα είμαι ο διοικητής σας. Θα υπηρετήσω την πατρίδα 

σας με όλες μου τις δυνάμεις και με το αίμα μου, αν χρειαστεί. Σε αντάλλαγμα, αναμένω από εσάς εμπιστοσύνη 

και υπακοή». 

 

Ευαγγελία Κανέλλου, Β’1 

Η Γαλλία στο πλευρό της Ελληνικής Επανάστασης 

25 Μαρτίου, 2021 Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων 
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Γράφει η Αντωνία Κοροπιώτη, Β΄2 

Η Αϊτή υπέρ των Ελλήνων 

    Στην περίοδο του 1821, η Αϊτή ήταν ανεξάρτητη, αλλά πάρα πολύ 

φτωχή. Ο Αδαμάντιος Κοραής μαζί με άλλους επιφανείς Έλληνες είχε 

στείλει μια επιστολή  στον πρόεδρο της Αϊτής  Ζαν Πιέρ Μπουαγιέ, 

στην οποία παρακαλούσαν για τη βοήθειά τους. Ο Μπουαγιέ με 

απαντητική επιστολή στις 15 Ιανουαρίου 1822 αναγνωρίζει το 

δικαίωμα των Ελλήνων για αυτοδιάθεση και μιλά με θερμά λόγια για 

την Επανάσταση. Η επιστολή του αποτελεί την πρώτη επίσημη 

αναγνώριση της Ελληνικής Επανάστασης και του ελληνικού κράτους. 

«Με μεγάλο ενθουσιασμό μάθαμε ότι η Ελλάδα αναγκάστηκε τελικά 

να αρπάξει τα όπλα για να αποκτήσει την ελευθερία της και τη θέση που της ανήκει ανάμεσα στα κράτη. Πολίτες, 

μεταφέρετε στους συμπατριώτες σας τις θερμότερες ευχές για απελευθέρωση που σας στέλνει ο λαός της Αϊτής», 

έγραφε μεταξύ άλλων ο Ζαν Πιέρ Μπουαγέ.  

        Όπως τονίζει, η Αϊτή είναι μια φτωχή χώρα που ακόμα παλεύει με τα δικά της προβλήματα. Ωστόσο, αυτό 

δεν τους σταματά να προσφέρουν την πενιχρή αλλά άκρως σπουδαία βοήθειά τους. Η Αϊτή στέλνει στους 

Έλληνες 45 τόνους καφέ προς πώληση, ώστε να αγοραστούν καριοφίλια και άλλα πολεμοφόδια, αλλά και 100 

Αϊτινούς εθελοντές.  Οι 100 αυτοί ήρωες από την Αϊτή δεν καταφέρνουν να φτάσουν ποτέ στην Ελλάδα, καθώς 

πεθαίνουν από τις κακουχίες κατά τη διάρκεια του μεγάλου ταξιδιού προς την χώρα μας. Ωστόσο, η θυσία τους 

ίσως είναι από τις πιο ηρωικές που σημειώθηκαν από μη Έλληνες κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Με 

αυταπάρνηση ξεκίνησαν για ένα ταξίδι σε μια τόσο μακρινή χώρα, ένα σχεδόν αδύνατο ταξίδι με τα μέσα της 

εποχής, με μόνο σκοπό να βοηθήσουν κάποιους «αγνώστους» ώστε να απελευθερωθούν.  

 

Πώς επιτυγχάνεται ο φιλελληνισμός; 

 

     Το ρεύμα αυτό προσέφερε ηθική και υλική υποστήριξη στους 

αγωνιζόμενους Έλληνες και εκφράστηκε με ποικίλους τρόπους: 

   1. Με την ίδρυση φιλελληνικών κομιτάτων, που διοργάνωναν εράνους σε 

διάφορες χώρες της Ευρώπης (Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία κ.ά.) 

   2.  Με την κινητοποίηση ανθρώπων του πνεύματος και των τεχνών (Φ. 

Θίερς, Β. Κρουγκ, Β. Ουγκώ κ.ά.), οι οποίοι, εκτός της χρηματικής τους 

συνεισφοράς, μέσω της συγγραφικής τους δραστηριότητας και των 

καλλιτεχνικών τους έργων διαμόρφωσαν μια φιλελληνική κουλτούρα που 

επηρέασε έντονα την κοινή γνώμη της εποχής. 

   3. Με την φυσική τους παρουσία είτε ως εθελοντές μαχητές είτε ως 

σύμβουλοι και συμπαραστάτες στο πλάι των Ελλήνων.  

       Στον απόηχο της Γαλλικής Επανάστασης, του Διαφωτισμού και ενός πολιτικού φιλελευθερισμού, αρκετοί 

Ευρωπαίοι έβλεπαν με συμπάθεια τον αγώνα των Ελλήνων για ανεξαρτησία και απαλλαγή από μια τυραννική 

δεσποτεία. 

     
 

Η Γαλλία στο πλευρό της Ελληνικής Επανάστασης 

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων 25 Μαρτίου, 2021 
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Ο Άγιος Τριαντάφυλλος 

Γράφει η Αργυρώ Καλοφύρη, Β’2 

Ο Άγιος Τριαντάφυλλος ανήκει στην κατηγορία των νεομαρτύρων που 

έζησαν και μαρτύρησαν κατά τη φοβερή περίοδο της τουρκοκρατίας. Οι Άγιοι 

αυτοί άνθρωποι, αντί να γλυτώσουν την ζωή τους αφήνοντας την πίστη τους, 

επέλεξαν να μείνουν με τον Χριστό μας και να την θυσιάσουν, δείχνοντας 

απερίγραπτη τόλμη και γενναιότητα. Σε αυτή τη δύσκολη εποχή έζησε και ο 

Τριαντάφυλλος. Γεννήθηκε σε ένα όμορφο χωριό του Πηλίου, τη Ζαγορά, το 

1663. Οι γονείς του ήταν φτωχοί, αλλά ευσεβείς, και αυτοί στάλαξαν μέσα στην 

καρδιά του μικρού την πίστη στο Χριστό. Από μικρός, ο Τριαντάφυλλος 

πήγαινε στην εκκλησία με χαρά και συνήθιζε να βοηθάει τον ιερέα ή τον ψάλτη 

του χωριού με μεγάλη επιμέλεια. Είχε ιδιαίτερη αγάπη στην Παναγία μας και 

στον άγιο Γεώργιο, και πολλές φορές προσευχόταν σ’ αυτούς, για να του 

απαλύνουν τον πόνο στις δύσκολες στιγμές της ζωής του. 

Σύντομα, οι γονείς του πέθαναν και ο νεαρός Τριαντάφυλλος έμεινε 

μόνος κι ορφανός. Τότε, για να μπορέσει να επιβιώσει, έψαξε να βρει μια 

δουλειά, κι ένας καπετάνιος τον πήρε για ναύτη στο πλοίο του. Αυτό το πλοίο έκανε ταξίδια σε όλο το βόρειο 

Αιγαίο, μεταφέροντας εμπορεύματα από τον ένα τόπο στον άλλον. Η πίστη του πολλές φορές προκαλούσε τα 

πειράγματα και την κοροϊδία των άλλων ναυτών. Ο Τριαντάφυλλος δεν έχανε το θάρρος του. Συνέχιζε να 

προσεύχεται με περισσότερη θέρμη και να ελπίζει μόνο στον Θεό. Ήταν πια παλληκάρι δεκαοκτώ ετών και με 

την εργατικότητά του και με τις άλλες αρετές που τον στόλιζαν έμοιαζε με ένα τριαντάφυλλο που ολόδροσο 

την άνοιξη ανοίγει τα πέταλά του και ευωδιάζει. 

   Κάποτε, το εμπορικό πλοίο αγκυροβόλησε στο λιμάνι της 

Κωνσταντινούπολης. Τότε, κάποιοι Τούρκοι από την παρέα του Αγίου 

βρήκαν διάφορες αφορμές και μάλωσαν μαζί του. Για να τον εκδικηθούν 

λοιπόν, πήγαν αμέσως στον επίτροπο του Σουλτάνου, τον Μουσταφά πασά, 

και τον συκοφάντησαν πως τάχα, ενώ αποφάσισε να γίνει μουσουλμάνος, 

κατόπιν άλλαξε γνώμη και δεν παραδεχόταν την υπόσχεση που έδωσε, 

προσβάλλοντας έτσι την πίστη του Μωάμεθ. Εκείνον τον καιρό, όποιος 

επιθυμούσε να γίνει μουσουλμάνος και μετά άλλαζε απόφαση θεωρούνταν 

προδότης, και οι Αγαρηνοί τον φυλάκιζαν και τον βασάνιζαν, μέχρι να τον 

θανατώσουν ή να τον κάνουν μωαμεθανό. 

Με αυτήν την ψεύτικη κατηγορία ο νεομάρτυρας Τριαντάφυλλος 

συνελήφθη και οδηγήθηκε στον πασά. Εκείνος τον πρόσταξε ν’ αρνηθεί τη 

χριστιανική πίστη για να γλυτώσει τις τιμωρίες που έμελλε να πάθει. Αλλά ο 

Άγιος ομολόγησε γενναία: «Τον αληθινό Θεό και Σωτήρα μου Ιησού Χριστό 

ποτέ δε θα δεχτώ να τον απαρνηθώ!». 

Οι νεομάρτυρες την περίοδο της τουρκοκρατίας 

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων 

 

25 Μαρτίου, 2021 



 

10 

 

Ο Άγιος βασανίστηκε ανελέητα και οδηγήθηκε στον ιππόδρομο της Κωνσταντινούπολης, εκεί όπου 

χιλιάδες Χριστιανοί μαρτύρησαν κι έχυσαν το αίμα τους για τη δόξα του Θεού. Αποκεφαλίστηκε σε ηλικία 18 

ετών τον Αύγουστο του 1680. Τρεις αιώνες αργότερα, στη Ζαγορά, χτίστηκε ιερός ναός προς τιμήν του Αγίου 

νεομάρτυρα Τριαντάφυλλου και η μνήμη του εορτάζεται από την Εκκλησία μας κάθε χρόνο στις 8 

Αυγούστου. 

Ο Άγιος Τριαντάφυλλος άφησε τα νιάτα του και έδωσε τη ζωή του για την αγάπη του Χριστού μας! 

Μακάρι να μπορέσουμε και εμείς για τον ίδιο λόγο να αφήσουμε πίσω τις δυσκολίες και τα πάθη μας, 

αντιμετωπίζοντάς τα με την γενναιότητα που αντίκρυσε ο Άγιος το σπαθί του κατακτητή!  

 

Πηγές: 

https://www.pemptousia.gr/2014/08/o-agios-triantafillos/ 

https://www.koinoniaorthodoxias.org/agiologio-eortologio/o-agios-neomartyras-

triantafyllos/ 

 

Η Αγία Νεομάρτυς Λυγερή, η Χιοπολίτης 

Γράφει η Αναστασία Ανδρέου, Β΄1 

     Η Αγία Λυγερή γεννήθηκε το 1804 στο χωριό Ανάβατο της 

Χίου. Οι γονείς της της μετέδωσαν την πίστη στο Θεό και με το 

παράδειγμά τους της δίδαξαν την αρετή, τη σεμνότητα, την 

τιμιότητα και την αγνότητα. Μεγαλώνοντας, έγινε μια πολύ 

όμορφη κοπέλα με πνευματικά χαρίσματα. Ένας πασάς έτυχε 

να δει την τότε δεκαοχτάχρονη Λυγερή και διέταξε να την 

οδηγήσουν μπροστά του. Της έταξε πλούτη, δόξα, τιμές και 

δύναμη, αν δεχόταν να την πάρει στο παλάτι του, αλλά εκείνη 

αρνήθηκε. Ο πασάς έστελνε συχνά ανθρώπους του στο 

Ανάβατο, παρακαλώντας και παροτρύνοντάς την να αλλάξει 

γνώμη. Η Λυγερή, όμως, έμενε αμετάκλητη. 

   Στις 6 Σεπτεμβρίου 1822, ημέρα εορτασμού του εν Χώναις 

θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, κατέφθασαν στο χωριό 

ακόλουθοι του πασά. Μέσα στην προκληθείσα αναστάτωση, 

άρπαξαν βίαια την Λυγερή για να την οδηγήσουν σ' αυτόν. Η 

Λυγερή προσευχόταν καθ’ οδόν, παρακαλώντας το Χριστό να 

την ενδυναμώσει. Φτάνοντας σε κάποιο απόκρημνο σημείο η Λυγερή αγκάλιασε ένα δέντρο, με τόση 

δύναμη, ώστε ήταν αδύνατο στους στρατιώτες να την αποκολλήσουν. Ένας από αυτούς έβγαλε το γιαταγάνι 

του και την αποκεφάλισε. Η μνήμη της τιμάται στις 6 Σεπτεμβρίου. Η δεκαοκτάχρονη Αγία ζούσε σε ένα 

απλό χωριό και είχε τη δυνατότητα να κερδίσει την εύνοια του πασά και να αποκτήσει αμύθητα πλούτη και 
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τιμές. Το μόνο που της ζητήθηκε ως αντάλλαγμα ήταν η πίστη της. Η νέα, όμως, προτίμησε την Αιώνια Χαρά 

που θα της έδινε ο Ιησούς Χριστός αν έμενε σταθερή στην πίστη της παρά την προσωρινή δόξα που της 

προσέφερε ο πασάς αν αρνιόταν τον Χριστό. Έτσι, αξιώθηκε να λάβει το στεφάνι του μαρτυρίου και να 

εισέλθει στην Ουράνια Βασιλεία.  

Ἀπολυτίκιον 

Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Ἐνθέως ἐνήθλησας, Παρθενομάρτυς κλεινή, αἱμάτων σου ῥεύμασι, τῆς ἀθανάτου Ζωῆς, το 

δένδρον ποτίσασα. Πίστει γάρ παριδοῦσα, ἡδονάς ψυχοφθόρους, ἔῤῥηξας τοῦ βελίαρ, τάς 

ἐπάλξεις θεόφρον, ἡμῖν παρεχομένη σεπτῶς, χαρίσματα ἔνθεα. 

Πηγές:  

http://www.saint.gr/4453/saint.aspx 

https://www.impantokratoros.gr/D2F9CF4B.el.aspx  

Η γενναιότητα και αγιότητα ενός μικρού παιδιού: Άγιος Ιωάννης ο Τουρκολέκας 

Γράφει η Ευαγγελία Κανέλλου, Β΄1 

Ο Άγιος Ιωάννης ο Τουρκολέκας κατατάσσεται στους νεομάρτυρες και παιδομάρτυρες.  Γεννήθηκε το 

1805 μ.Χ. στο χωριό Τουρκολέκα Αρκαδίας. Πατέρας του ήταν ο Σταματέλος 

Σταματελόπουλος-Τουρκολέκας και μητέρα του η αδελφή της συζύγου του 

Θεόδωρου Κολοκοτρώνη Σοφία. Όλη του η οικογένεια υπήρξε θαυμαστή για τον 

ηρωισμό, το κουράγιο και  τον πατριωτισμό της. Μάλιστα ένας από τους τέσσερις 

αδερφούς του υπήρξε και ο γνωστός Νικηταράς. Το 1816 μ.Χ. ο Ιωάννης, 11 

χρονών τότε, ταξίδευε για τα Κύθηρα μαζί με τον πατέρα του και τον 

Αναγνώστη, γιο του αγωνιστή του Πάρνωνα Ζαχαριά. Όμως λόγω 

θαλασσοταραχής βρέθηκαν στη Νεάπολη της Λακωνίας. Ο αγάς της περιοχής, 

έχοντας πονηρό σκοπό, τους συνέλαβε και τους έστειλε στην ανωτέρα τουρκική 

αρχή της Μονεμβασίας. Οι κρατούμενοι φυλακίστηκαν στο κάστρο της περιοχής. 

Έπειτα, ο άρχοντας της Μονεμβασίας ζήτησε οδηγίες 

από τον βοεβόδα του Μυστρά. Εκείνος διέταξε τον 

αποκεφαλισμό και των τριών. Αφού πρώτα θανατώθηκαν ο Αναγνώστης και ο 

πατέρας του Αγίου, ήρθε η σειρά του μικρού παιδιού. Για την ομολογία, το μαρτυρικό 

τέλος και το θαυμαστό σημείο που έδωσε ο Θεός μετά τον αποκεφαλισμό του 

παιδομάρτυρα γράφει σχετικά ο Νικηταράς: «Στον αδελφό μου πρότειναν ν’ αλλάξει 

την πίστη του. Του δείχνουν τον σκοτωμένο πατέρα του και του λέγουν “κάθισε να σε κάνουμε Τούρκο”. Τότε 

το παιδί κάνει το σταυρό του και τους απαντά: “Θα πάω κι εγώ εκεί που πάει ο πατέρας μου”. Του 

ξαναλέγουν: “Γίνε Τούρκος”. Το παιδί όμως ξανακάνει το σταυρό του. Έγινε από το αίμα του σταυρός. Πήραν 

τα κεφάλια τους στην Τριπολιτσά». Στις 16 Oκτωβρίου 1816 μ.Χ., έξω από τον Ιερό Ναό του «Ελκομένου 

Χριστού» στην παλαιά Μονεμβασία, έγινε η σφαγή τους. Έξω από την εκκλησία, το αίμα του Ιωάννη 
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σχημάτισε Σταυρό και έτσι ο Θεός έδειξε την αγιότητά του. Οι κεφαλές του νεομάρτυρα Ιωάννη, του πατέρα 

του και του Αναγνώστη εστάλησαν στον πασά της Τριπόλεως. Τα σώματά τους ετάφησαν στην Μονεμβασία. 

Σήμερα δεν γνωρίζουμε τον τόπο ταφής όλων των λειψάνων τους. Το σημείο του Σταυρού, το οποίο στο 

δάπεδο της αυλής του ναού σχημάτισε το μαρτυρικό και αγνό αίμα του Αγίου Ιωάννη, έγινε τόπος ιερού 

προσκυνήματος των πιστών. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε σημαντικό στήριγμα για τους Έλληνες χριστιανούς 

της τότε εποχής. 

Πηγές: http://www.saint.gr/index.aspx  

Άγιος Αχμέτ ο εξ Αγαρηνών 

Γράφει η Θεανώ Βρακατσέλη, Β΄2 

Εορτάζεται 24 Δεκεμβρίου (σταθερή εορτή)  

Μέσα στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας υπάρχουν πολλοί άγιοι στην ψυχή των οποίων έλαμψε το φως 

του Αγίου Πνεύματος και οδηγήθηκαν στη σωτηρία και στη θέωση, με την ένταξή τους στην Εκκλησία του 

Χριστού. Πολλοί από αυτούς ήταν μουσουλμάνοι. Κλασσική 

περίπτωση είναι αυτή του αγίου Αχμέτ του εξ Αγαρηνών, ο 

οποίος μεταστράφηκε θαυματουργικά στο Χριστό και μαρτύρησε 

για τη μεταστροφή του, κατατασσόμενος στη χορεία των 

Νεομαρτύρων. 

Ο Αχμέτ έζησε τον 17ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη και 

κατείχε υψηλό κρατικό αξίωμα. Υπηρετούσε ως δεύτερος 

καλλιγράφος στη γραμματεία του σουλτάνου (δευτεράρης). Το 

αξίωμά του του εξασφάλισε μια άκρως προνομιακή θέση, η οποία 

τον κατέτασσε στους ευγενείς και σπουδαίους κατοίκους της 

πρωτεύουσας του οθωμανικού κράτους. Απολάμβανε τιμές και 

πλούτη και έχαιρε σεβασμού και υπολήψεως. Ήταν δε πιστός 

μουσουλμάνος ο οποίος τηρούσε όλες τις θρησκευτικές επιταγές 

του Ισλάμ. 

Ήταν άγαμος, αλλά συζούσε με μια όμορφη και πιστή 

Ρωσίδα χριστιανή ορθόδοξη παλλακίδα, μια από τις πολλές 

δούλες του, οι οποίες είχαν συλληφθεί σκλάβες κατά τον 

Α’ ρωσοτουρκικό πόλεμο (1682-1725) και μοιράστηκαν στους 

Οθωμανούς αξιωματούχους. Αυτό το επιτρέπει ο μουσουλμανικός νόμος, διότι προβλέπεται από το Κοράνιο 

να σκλαβώνονται οι γυναίκες των εχθρών και να κλείνονται ως σκλάβες στα χαρέμια των νικητών 

μουσουλμάνων. Θεωρείται κάτι σαν δώρο από τον Αλλάχ σ’ αυτούς για τη συμμετοχή τους στον πόλεμο κατά 

των «απίστων». Μια γραία από τις σκλάβες του, επίσης Ρωσίδα, συνήθιζε να πηγαίνει τις μεγάλες γιορτές στην 

εκκλησία. Προφανώς λόγω της ηλικίας της δεν της αρνιόταν αυτή της την επιθυμία. Η παλλακίδα γυναίκα του 

δεν εκδήλωνε, λόγω φόβου, την πίστη της και γι’ αυτό δεν ζητούσε να της επιτρέψει να εκκλησιάζεται και να 
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εκδηλώνει δημόσια την χριστιανική της ιδιότητα. Παρ’ όλα αυτά συμπεριφερόταν στις σκλάβες του και στην 

παλλακίδα του σχετικά καλά. 

Η χριστιανή γραία σκλάβα έφερνε από την εκκλησία κρυφά αντίδωρο στη χριστιανή παλλακίδα, η 

οποία το έπαιρνε στα χέρια της και το έτρωγε με μεγάλη ευλάβεια. Επίσης, συχνά της έφερνε και αγιασμό. 

Κάποτε ο Αχμέτ πλησίασε την παλλακίδα και αισθάνθηκε μια υπέροχη γλυκιά ευωδία να βγαίνει από το 

στόμα της. Γεμάτος απορία τη ρώτησε τι αρωματικό φαγητό είχε φάει και μοσχοβολούσε το στόμα της. Εκείνη 

φοβούμενη, αρνιόταν να του φανερώσει ότι τρώει κρυφά το αντίδωρο που της φέρνει η γραία από την 

εκκλησία. Εκείνος, γεμάτος περιέργεια, επέμεινε, και εκείνη αναγκάστηκε να του ομολογήσει ότι το μόνο που 

είχε φάει ήταν το αγιασμένο ψωμί που της έδωσε η ηλικιωμένη χριστιανή σκλάβα. 

Ο Αχμέτ απόρησε και ταυτόχρονα άρχισαν να στριφογυρίζουν στο μυαλό του διάφορα ερωτήματα. 

Πώς είναι δυνατόν πιστοί μιας ψεύτικης θρησκείας, ειδωλολατρικής, όπως θεωρούν τον Χριστιανισμό οι 

μουσουλμάνοι, να προκαλεί αυτό το θαυμαστό και ανεξήγητο φαινόμενο. Ζήτησε από τη γραία να του 

εξηγήσει τι είναι αυτό το αγιασμένο ψωμί. Η γριά του έδωσε κάποιες διευκρινίσεις, αλλά ο ίδιος ήθελε να πάει 

να δει με τα μάτια του την τελετουργία στην εκκλησία. Εδώ προφανώς άρχισε να τον επισκέπτεται η Θεία 

Χάρις, η οποία τον οδηγούσε στη μεταστροφή του. Αποφάσισε κάποια Κυριακή να μεταβεί σε μια από τις 

εκκλησίες της Πόλης. Πέταξε τα τουρκικά ενδύματα, ντύθηκε σαν Ρωμιός και πήγε στο ναό του Πατριαρχείου 

να παρακολουθήσει κρυφά τη Θεία Λειτουργία. Μόλις εισήλθε στο ναό, ένιωσε μια ανεξήγητη χαρά. 

Παρακολουθούσε με προσοχή κάθε στιγμή της Θείας Ιερουργίας. Αλλά την ώρα της Μεγάλης Εισόδου συνέβη 

ένα απροσδόκητο και θαυμαστό φαινόμενο. Έβλεπε τον ιερέα, ο οποίος μετέφερε τα Τίμα Δώρα, να μην πατά 

στη γη και να λάμπει ολόκληρος! Στη συνέχεια, όταν ο Πατριάρχης ευλογούσε το λαό, διέκρινε 

να ξεπετάγονται από τα χέρια του φωτεινές ακτίνες, οι οποίες κατευθύνονταν στα κεφάλια των πιστών. Όμως 

καμιά αχτίδα δεν ερχόταν στο κεφάλι τo δικό του! Κατάλαβε πως αυτό το φως ήταν θεϊκό και πως ο ίδιος το 

στερούνταν, προφανώς εξαιτίας της πίστης του. 

Αυτή η εμπειρία τον συντάραξε. Κατάλαβε την ίδια στιγμή ότι η πίστη των Χριστιανών ήταν αληθινή 

πίστη και πως ο ίδιος βρισκόταν στην πλάνη. Αμέσως αναλύθηκε σε δάκρυα και πήρε τη μεγάλη απόφαση να 

γίνει χριστιανός. Γύρισε στο σπίτι του αλλαγμένος. Έλαμπε από χαρά και αγαλλίαση. Το ίδιο και στο χώρο της 

εργασίας του στο Σαράι. Άρχισε να μιλάει ανοικτά, μπροστά στους συναδέλφους του, με κολακευτικά λόγια 

για τους χριστιανούς και να εξυψώνει την πίστη τους. Συχνά έκανε συγκρίσεις με το Ισλάμ εξαίροντας τον 

Χριστιανισμό και στηλιτεύοντας τις αδυναμίες του μουσουλμανισμού. Οι συνάδελφοί του παραξενεύτηκαν 

για τα όσα περίεργα άκουγαν από το στόμα του Αχμέτ και άρχισαν να τον υποψιάζονται για εξωμότη. Ο 

τρίτος καλλιγράφος, ο οποίος εποφθαλμιούσε τη θέση του έτρεξε και τον ανέφερε στον αρχιγραμματέα ότι 

βλασφημεί το Ισλάμ. Αμέσως εκείνος τον κατήγγειλε στις ανακριτικές αρχές, οι οποίες και έδωσαν εντολή να 

συλληφθεί και να οδηγηθεί στο δικαστήριο. Δέσμιος οδηγήθηκε στον Τούρκο δικαστή, στον οποίο ομολόγησε 

την μεταστροφή του στην χριστιανική πίστη. Μάλιστα ομολόγησε και τον θαυματουργικό τρόπο της 

μεταστροφής του, ευχόμενος στους δικαστές και στο ακροατήριο να αξιωθούν και αυτοί μιας τέτοιας 

θαυματουργικής μεταστροφής στην αληθινή πίστη. Να αρνηθούν την απατηλή μουσουλμανική θρησκεία και 

να πιστέψουν στο Χριστό, τον αληθινό Θεό και σωτήρα του κόσμου. Όπως ήταν φυσικό, η θαρραλέα αυτή 

ομολογία του προκάλεσε την οργή του δικαστή. Διέταξε να τον κλείσουν στη φυλακή μαζί με τους ποινικούς 

κρατούμενους και να τον αφήσουν νηστικό και διψασμένο για μια εβδομάδα. Ο Αχμέτ δέχτηκε τη φυλάκισή 

του και το μαρτύριο της πείνας και της δίψας με ευχαρίστηση. Στη φυλακή μέρα και νύχτα προσευχόταν στο 
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Χριστό να τον φωτίσει και να τον στηρίξει στα μελλοντικά δεινά που τον περίμεναν. Κατόπιν τον 

παρουσίασαν και πάλι στο δικαστήριο, παρουσίασαν και πάλι στο δικαστήριο, όπου ο δικαστής περίμενε να 

έχει μετανιώσει και να επιστρέψει στο Ισλάμ. Εκείνος άρχισε ξανά να ομολογεί και πάλι με όλη τη δύναμη της 

ψυχής του την πίστη του στο Χριστό 

Κατόπιν τον παρουσίασαν και πάλι στο δικαστήριο, όπου ο δικαστής περίμενε να έχει μετανιώσει και 

να επιστρέψει στο Ισλάμ. Εκείνος άρχισε ξανά να ομολογεί και πάλι με όλη τη δύναμη της ψυχής του την 

πίστη του στο Χριστό. Όταν ο δικαστής τον ρώτησε αν η πείνα και η δίψα τον συνέτισαν, εκείνος απάντησε 

πως η νηστεία στη φυλακή τον βοήθησε να εξαγνιστεί και να 

του αποκαλυφθούν τα μυστήρια της χριστιανικής πίστεως· 

πως αυτή η κακοπάθειά του στερέωσε περισσότερο την πίστη 

του στο Χριστό· πως ευκολότερο θα ήταν γι’ αυτόν να ζυμώσει 

πέτρες και σίδερα με τα χέρια του παρά να του αλλάξει τη νέα 

του πίστη! 

Ο δικαστής, γεμάτος θυμό και οργή, τον έστειλε στο 

σουλτάνο να αποφανθεί γι’ αυτόν. Αλλά και εκεί ο Μάρτυρας 

την ίδια στάση κράτησε. Ομολόγησε το Χριστό παρά τις 

απειλές του μεγάλου και φοβερού ηγεμόνα. Τότε εκείνος 

διέταξε να θανατωθεί διά αποκεφαλισμού. Ο ηρωικός αθλητής 

του Χριστού άκουσε με πρωτοφανή ηρεμία την απόφαση και 

χωρίς την παραμικρή ταραχή. Μια γλυκιά ιλαρότητα 

ζωγραφίστηκε στο ταλαιπωρημένο πρόσωπό του. Οι δήμιοι 

τον οδήγησαν στον τόπο της εκτελέσεως. Εκείνος τους 

ακολουθούσε γεμάτος χαρά και αγαλλίαση φωνάζοντας με 

όλη του τη δύναμη ότι βαδίζει στη βάπτισή του στο αίμα του, 

που θα χυθεί για το Χριστό, και πως ονομάζεται 

πλέον Χριστόδουλος και όχι Αχμέτ! Ότι αξιώνεται πια να γίνει ταπεινός δούλος του Δεσπότη Χριστού.  

Αποκεφαλίστηκε στις 3 Μαΐου 1682 στην τοποθεσία που ονομαζόταν Κεαπχανέ – Μπαξέ, εν μέσω 

αγρίων κραυγών, αναθεματισμών και καταρών από το πλήθος των φανατικών μουσουλμάνων, οι οποίοι 

πήγαν να δουν την εκτέλεση του «εξωμότη». Οι δήμιοι πέταξαν το σώμα του στην ακτή και έδωσαν διαταγή 

να μην το θάψουν. Ένα υπερκόσμιο φως το έλουζε για πολλές ημέρες!  

Πιστεύω πως ήταν απίστευτα θαυματουργή η μεταστροφή του στο Χριστιανισμό. Ο τρόπος που 

αποφάσισε να αλλάξει τη ζωή του και η αποφασιστικότητά του με εμπνέουν να έχω κι εγώ τον ίδιο τρόπο 

σκέψης και να προσπαθώ να φωνάζω το σωστό και να πνίγω την υποκρισία και το άδικο, παλεύοντας για το 

καλό των συνανθρώπων μου. Αποτελεί -όπως όλοι οι Άγιοί μας- τρανταχτό παράδειγμα άσπιλης και 

ανιδιοτελούς πίστης, καθώς και επενέργειας του Αγίου Πνεύματος στην ψυχή του. 

 
Πηγές: https://enromiosini.gr/biografies  
 

http://www.saint.gr/870/saint.aspx  
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Ο Άγιος Συμεών ο Τραπεζούντιος 

Γράφει ο Νεκτάριος Σαγκινίδης, Β’1 

Ο Άγιος Συμεών ο Τραπεζούντιος γεννήθηκε στην 

Τραπεζούντα του Πόντου στις αρχές του 17ου αιώνα από ευσεβείς 

ορθοδόξους χριστιανούς γονείς, οι οποίοι του ενέπνευσαν την πίστη 

στο Σωτήρα Χριστό και του δίδαξαν την αρετή και το αδούλωτο 

φρόνημα. Όταν ενηλικιώθηκε, αποφάσισε να πάει να ζήσει στην 

Κωνσταντινούπολη, όπου επέλεξε το επάγγελμα του χρυσοχόου και 

λειτουργούσε δικό του  εργαστήριο και κατάστημα χρυσοχοΐας. 

Ήταν άνθρωπος αγαθών προθέσεων. Αγαπούσε πολύ το Θεό και 

ήταν πιστός χριστιανός. Εκτελούσε με συνέπεια τις θρησκευτικές του 

υποχρεώσεις και μελετούσε τις ελεύθερες ώρες του την Αγία Γραφή 

και προσπαθούσε να ρυθμίσει τη ζωή του σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. 

Ήταν φιλάνθρωπος και ελεήμων και μέρος του εισοδήματός του το 

έδινε ως ελεημοσύνη στους φτωχούς, στις χήρες και τα ορφανά της 

Πόλης. 

Ο Συμεών κάποια μέρα βρέθηκε σε μια διαμάχη. Τρεις 

Χριστιανοί είχαν σχολάσει από την εργασία τους και πήγαιναν στα 

σπίτια τους, στη συνοικία του Γαλατά. Περνώντας από τη συνοικία 

των Τουρκοεβραίων της Πόλης, συνάντησαν κάποιον μεγαλόσωμο 

Εβραίο, ο οποίος ήταν μεθυσμένος, ασχημονούσε και έβριζε τους περαστικούς. Ο ένας από τους τρεις 

Χριστιανούς, ο πιο κοντός, παραξενεύτηκε από τη θέα του μεθυσμένου Εβραίου και τον κοίταζε επίμονα στα 

μάτια. Εκείνος δυσαρεστήθηκε από το κοίταγμα του Χριστιανού και γι’ αυτό όρμησε εναντίον του, τον άρπαξε 

από τη ζώνη και τον σήκωσε στους ώμους του, και ήταν έτοιμος να τον ξυλοφορτώσει, ίσως και να τον 

σκοτώσει. Τότε ο Χριστιανός, για να αμυνθεί, έβγαλε ένα μαχαίρι και το κάρφωσε στην πλάτη του Εβραίου. 

Αλλά ήταν τόσο σφοδρή η μέθη του, που ο Εβραίος δεν 

κατάλαβε τη μαχαιριά και άφησε τον Χριστιανό να φύγει. Όμως 

σε λίγη ώρα άρχισε να αισθάνεται να τρέχει το αίμα του και να 

πονά. Άρχισε να φωνάζει και να ζητά βοήθεια από τους άλλους 

Εβραίους, οι οποίοι έτρεξαν να βοηθήσουν, ενώ κάποιοι άλλοι 

κυνήγησαν τον δράστη, χωρίς όμως να μπορέσουν να τον 

συλλάβουν. Εν τω μεταξύ δημιουργήθηκε θόρυβος και μαζεύτηκε 

κόσμος ζητώντας να μάθει τι συνέβη. Μεταξύ αυτών ήταν και ο 

χρυσοχόος Συμεών. Κάποιοι του εξήγησαν τι είχε συμβεί και 

εκείνος μέσα στην αφέλειά του είπε: «Ε, και τι έγινε αν πεθάνει 

ένας Εβραίος;». Αυτή η φράση ήταν συνηθισμένη στους 

Χριστιανούς, οι οποίοι βίωναν ένα φοβερό μίσος από τους 

Εβραίους. Ας ρίξει κάποιος μια ματιά στην ιστορία των χρόνων της τουρκοκρατίας για να δει τις τεταμένες 

σχέσεις Εβραίων και Χριστιανών. Αλλά αυτή η φράση του έφτασε στα αφτιά των αγανακτισμένων Εβραίων, οι 
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οποίοι όρμησαν, τον συνέλαβαν και τον κατηγόρησαν ότι αυτός ήταν που μαχαίρωσε τον Εβραίο. Τον πήραν 

σέρνοντας και ξυλοκοπώντας τον, τον οδήγησαν στο βεζίρη, ψευδομαρτυρώντας ότι τον είδαν να μαχαιρώνει 

τον Εβραίο. 

Ο Συμεών μάταια προσπαθούσε να πείσει τον βεζίρη ότι δεν είναι αυτός που μαχαίρωσε τον Εβραίο 

και πως βρέθηκε τυχαία στο σημείο εκείνο, μετά από το συμβάν. Αλλά ο βεζίρης πίστεψε τους Εβραίους 

συκοφάντες και διέταξε να τον κλείσουν φυλακή για σαράντα ημέρες. Αν, εν τω μεταξύ, ο τραυματίας Εβραίος 

πεθάνει, να θανατωθεί. Αν ζήσει, να του καταλογισθούν τα έξοδα ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας και να 

ελευθερωθεί. Πέρασε σαράντα φρικτές ημέρες στη φυλακή ο Συμεών. Ο Εβραίος δεν είχε πεθάνει και, 

σύμφωνα με τη διαταγή, ο Συμεών κατέβαλε το ποσό των διακοσίων ογδόντα γροσιών ως αποζημίωση και 

αφέθηκε ελεύθερος. Αλλά μετά από δέκα ημέρες, και παρά την πρόσκαιρη βελτίωση της υγείας του, ο Εβραίος 

υπέκυψε στο τραύμα του. Τότε οι Εβραίοι έκαναν συμβούλιο και αποφάσισαν να πάνε στους Τούρκους 

δικαστές να ζητήσουν την τιμωρία του Συμεών. Δίνοντας μεγάλο ποσό ως δωροδοκία στους δικαστές, 

απαίτησαν τη θανάτωσή του. 

Εκείνοι δέχτηκαν, έστειλαν απόσπασμα που συνέλαβε το Συμεών και τον οδήγησε ενώπιόν τους. Του 

απήγγειλαν την κατηγορία του φόνου και του πρότειναν, αν ήθελε να αθωωθεί και να γλυτώσει τη ζωή του, 

να εξισλαμισθεί. Αυτό άλλωστε υπαγορεύει το Κοράνιο, ότι όποιος ασπασθεί το Ισλάμ, του χαρίζεται η 

οποιαδήποτε ποινή. Επίσης του έταξαν χρήματα, αξιώματα και τιμές αν αλλαξοπιστούσε. Όμως εκείνος έμεινε 

αμετάπειστος και απάντησε θαρραλέα: «Αν και σε μύριους θανάτους με καταδικάσετε, δε θα κατορθώσετε να 

μου σαλέψετε την πίστη μου και την αγάπη μου για τον Ιησού Χριστό. Δε θα χωρίσω από τον Κύριό μου και 

Θεό μου»! 

Οι δικαστές έγιναν έξαλλοι από το θυμό τους και έβγαλαν την απόφαση: θάνατος διά απαγχονισμού! 

Τον παρέδωσαν στο απόσπασμα να τον οδηγήσει στο βεζίρη, για να εκτελέσει την ποινή. Εκείνος τον 

παρέδωσε στους σκληρούς και ανελέητους δημίους, οι οποίοι τον έσυραν δεμένο και κακοποιώντας τον με 

πρωτοφανή βαναυσότητα σε ένα μέρος που ονομαζόταν Μπεχτσέ-Καπί της Πόλης τον κρέμασαν σε έναν 

πλάτανο. Ήταν 14 Αυγούστου του 1653. Οι Χριστιανοί πλήρωσαν και παρέλαβαν το τίμιο λείψανό του, το 

οποίο ενταφίασαν με τιμές. Το συναξάρι του έγραψε ο γνωστός λόγιος Ιωάννης Καρυοφύλλης. Η μνήμη του 

τιμάται στις 14 Αυγούστου, την ημέρα του μαρτυρίου του. Θεωρείται ο προστάτης άγιος των χρυσοχόων. 

Ο συγκεκριμένος άγιος μπορεί να μην είχε ασκητική ζωή, όμως παρ’ όλα αυτά ονομάστηκε από την 

Εκκλησία άγιος και μάρτυρας. Αδικήθηκε και βασανίστηκε άγρια. Άντεξε όμως όλες τις δυσκολίες για χάρη 

του παντοδύναμου Θεού. Η κοινωνία πρέπει να τον τιμά και να μαθαίνει μέσω του μαθήματος των 

Θρησκευτικών στα παιδιά τον βίο του. Το πιο σημαντικό όμως που πρέπει να μάθουν τα παιδιά και 

γενικότερα ο κόσμος είναι ότι η ταπείνωση είναι από τις μεγαλύτερες αρετές που μπορεί να έχει ο άνθρωπος, 

όπως και ο άγιος από πλούσιος χρυσοχόος έγινε ένας άνθρωπος που αδικήθηκε, βασανίστηκε και στο τέλος 

θανατώθηκε. Μπορεί στα μάτια μας να φαίνεται παράλογο, όμως ο Θεός κρίνει διαφορετικά από τους 

ανθρώπους. Τον έκανε άγιο και τιμάται κάθε χρόνο στη γιορτή του με παράκληση και Θεία Λειτουργία. 

Πηγές: https://www.kotsari.com/8rhskleia/saints-and-witnesses/276-agios-simeon-o-trapezountios-o- xrisochoos 

 https://www.impantokratoros.gr/D8BEF2AD.el.aspx http://www.saint.gr/2270/saint.aspx 
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Ο Άγιος Γεώργιος ο εν Ιωαννίνοις 

Γράφουν οι Αλέξανδρος Μασούρος και Γιώργος Μασούρος, Β΄2 

Ο Άγιος Γεώργιος, πολιούχος των Ιωαννίνων, γεννήθηκε το 1808 μ.Χ. στο 

χωριό Τζούρχλι (ή Τζούραλη) της επαρχίας Γρεβενών. Οι γονείς του 

Κωνσταντίνος και Βασίλω ήταν φτωχοί γεωργοί, γι’ αυτό ο Γεώργιος 

παρέμεινε αγράμματος. Ορφάνεψε σε παιδική ηλικία και πήγε στα Ιωάννινα, 

όπου έγινε ιπποκόμος του Χατζή Αβδουλά, αξιωματικού του Ιμίν πασά, στον 

οποίο και παρέμεινε για οκτώ χρόνια. Οι Τούρκοι, όπως συνήθιζαν, δεν τον 

αποκαλούσαν με το όνομά του αλλά «γκιαούρ Χασάν». 

Το έτος 1836 ο αγάς τον οποίο υπηρετούσε ο Άγιος εγκαταστάθηκε για 

υπηρεσιακούς λόγους στα Ιωάννινα. Εκεί στα Ιωάννινα ο Άγιος 

αρραβωνιάστηκε με μια ορφανή κοπέλα, την Ελένη, που ήταν φτωχή υλικά 

αλλά πλούσια ψυχικά. Κάποιος Χότζας, ο οποίος γνώριζε τον Άγιο και άκουγε να τον φωνάζουν γκιαούρ 

Χασάν παραξενεύτηκε που αρραβωνιάστηκε Χριστιανή γι’ αυτό τον κατηγόρησε στο δικαστήριο. Μπροστά στο 

δικαστήριο ο Άγιος ομολόγησε πως είναι Χριστιανός. Ο δικαστής δεν πείστηκε και τον έστειλε στον βεζύρη, 

όπου ανακρινόμενος ο Άγιος ομολόγησε ξανά τη χριστιανική του πίστη. Ο βεζύρης μάλιστα κάλεσε και τον 

αφέντη του Αγίου, ο οποίος επιβεβαίωσε τη χριστιανική του ιδιότητα, πράγμα το οποίο καταγράφηκε στον 

κώδικα του δικαστή. Μετά το γεγονός αυτό έκανε τον γάμο του με την Ελένη.  

Στο μεταξύ ο αφέντης του μετατέθηκε στην Προύσα της Μικράς Ασίας, όπου αρχικά τον ακολούθησε, 

αργότερα όμως επέστρεψε στα Ιωάννινα. Προσκολλήθηκε σε κάποιον αγά πάλι ως ιπποκόμος. Όταν έφυγε και 

αυτός, ο Άγιος δεν τον ακολούθησε αλλά παρέμεινε με την οικογένειά του, διότι στο μεταξύ η σύζυγός στις 30 

Δεκεμβρίου του 1837 μ.Χ. γέννησε γιο, τον οποίο βάπτισαν 8 μέρες αργότερα, στις 7 Ιανουαρίου, εορτή του 

Προδρόμου,  και λόγω της ημέρας, έλαβε το όνομα Ιωάννης.  

Κάποια μέρα ο Άγιος, πηγαίνοντας στην αγορά για αναζήτηση εργασίας, συνάντησε εκείνον τον χότζα 

που τον είχε κατηγορήσει. Μόλις τον είδε εκείνος, αμέσως τον άρπαξε και του λέει: «Μέχρι πότε θα παίζεις με 

την πίστη; Ή Τούρκος ή Χριστιανός;». 

Ο Άγιος του ζητούσε να τον αφήσει, έτυχε μάλιστα να περνά εκείνη την ώρα ο κουνιάδος του, ο οποίος 

προσπαθούσε να τον βγάλει από τα χέρια του χότζα. Εξαιτίας της φασαρίας στο μεταξύ μαζεύτηκαν και άλλοι 

Τούρκοι και Ρωμιοί. Απέναντι ακριβώς ήταν το σπίτι του πασά, ο οποίος βλέποντας τη φασαρία έστειλε 

ανθρώπους του και τους έφεραν μπροστά του. Ο χότζας κατηγόρησε τον Άγιο πως, ενώ ήταν Τούρκος, τώρα 

έγινε Χριστιανός. Στη σχετική ερώτηση του πασά ο Άγιος απάντησε με πολύ θάρρος: «Χριστιανός γεννήθηκα 

και Χριστιανός θα πεθάνω». Ο πασάς τότε τον έστειλε στον δικαστή. 
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Ο δικαστής μολονότι γνώριζε την υπόθεση ρώτησε τον άγιο: «Χριστιανός 

είσαι εσύ;». Στην καταφατική απάντηση του Αγίου του λέει πάλι: «Κάποτε ήσουν 

Χριστιανός αλλά τώρα είσαι Τούρκος». «Όχι, όχι» του απάντησε ο Άγιος. 

«Χριστιανός είμαι καθώς κι εσύ το ξέρεις και είναι περασμένο και στα χαρτιά σου». 

«Ναι» του λέει ο δικαστής «αλλά τότε ήταν ένας ο μάρτυρας, τώρα όμως μαρτυρούν 

πολλοί πως είσαι Τούρκος. Σύμφωνα με τη μαρτυρία τους, ένα από τα δύο πρέπει 

να κάμεις, ή να γίνεις Τούρκος ή να θανατωθείς». 

«Κάνε ό,τι θέλεις» ήταν η απάντηση του Αγίου. Τότε, αφού τον ήλεγξαν αν 

του είχαν κάνει περιτομή και δεν βρήκαν τίποτε, τον οδήγησαν στον ανθύπατο. 

Μετά από νέα ανάκριση και ομολογία τον έκλεισαν στη φυλακή. Εκεί βρίσκονταν 

δύο Χριστιανοί από τη Βούρμπιανη, οι οποίοι τον ρώτησαν για την υπόθεσή του 

και, όταν έμαθαν πως ήταν για την πίστη, τον παρότρυναν να μείνει σταθερός και 

αν χρειαστεί να μαρτυρήσει ακόμη. 

Την άλλη μέρα τον οδήγησαν πάλι στον δικαστή, ο οποίος τον προέτρεπε να εξισλαμισθεί. Ο Άγιος 

έμενε σταθερός λέγοντας: «Χριστιανός γεννήθηκα και Χριστιανός πεθαίνω». Τον οδήγησαν τότε πάλι στη 

φυλακή, τον ξάπλωσαν κάτω, του έβαλαν τα πόδια στο τιμωρητικό ξύλο και πάνω του τοποθέτησαν μια πλάκα 

βάρους πενήντα οκάδων περίπου. Ο Άγιος κοιμήθηκε σαν να ήταν σκεπασμένος με πάπλωμα. Το πρωί τον 

ρωτούσαν οι άλλοι φυλακισμένοι: «Πώς πέρασες τη νύχτα, αδελφέ; Εμείς φοβηθήκαμε μήπως πεθάνεις από το 

βάρος της πλάκας». «Δεν κατάλαβα τίποτα» τους απάντησε ο Άγιος  «μάλιστα είδα και όνειρο, ένα νέο 

ασπροφορεμένο που μου είπε: “Μη φοβάσαι, Γεώργιε!”». 

Τον οδήγησαν και πάλι στο δικαστήριο, όπου ο Άγιος 

ομολόγησε για τρίτη φορά τον Χριστό. «Ήρθε η ώρα να βγάλω 

απόφαση» του λέει ο δικαστής «να καταδικαστείς». Χωρίς να φοβηθεί 

ο Άγιος, με πολύ θάρρος του απάντησε: «Κάνε ό,τι θέλεις, δεν 

φοβούμαι τίποτε, όχι μια απόφαση μα εκατό να βγάλεις». 

Βλέποντας την γενναιότητά του ο δικαστής για μια στιγμή 

σκέφτηκε να τον ελευθερώσει, όμως ο τουρκικός όχλος φώναζε να 

θανατωθεί ως υβριστής του Ισλάμ. Έτσι εκδόθηκε καταδικαστική 

απόφαση. Την ώρα εκείνη, λένε, μια μεγάλη αστραπή έσκισε τον 

ουρανό, συνοδευόμενη από ένα τρομερό κρότο, ενώ συγχρόνως έγινε 

αναβρασμός στη λίμνη ώστε οι άνθρωποι φοβήθηκαν. Οι 

Μητροπολίτες Ιωαννίνων, Άρτας και Γρεβενών προσπάθησαν με την 

παρέμβασή τους να τον ελευθερώσουν, αλλά δεν κατάφεραν τίποτα. 

Μέχρι να γίνει η εκτέλεση έκλεισαν τον Γεώργιο στη φυλακή, όπου δεν 

σταμάτησαν να τον ενοχλούν οι Τούρκοι με διαφόρους 

απεσταλμένους τους να αρνηθεί τον Χριστό. Από την άλλη μεριά, οι Χριστιανοί φυλακισμένοι τον στήριζαν και 

τον παρακινούσαν να μείνει σταθερός στην πίστη, ώστε υπομένοντας λίγο πόνο να βρεθεί κοντά στον Χριστό. 

Οι νεομάρτυρες την περίοδο της τουρκοκρατίας 

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων 

 

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων 

 

25 Μαρτίου, 2021 
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Την άλλη μέρα, τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 1838 μ.Χ., εορτή του Αγίου Αντωνίου, οι δήμιοι τον οδήγησαν στον 

τόπο της εκτέλεσης. Ο Άγιος δόξασε τον Θεό και χάρηκε που τον αξίωνε να μαρτυρήσει για το όνομά Του. Ήταν 

θαυμαστό να τον βλέπει κανείς πώς έτρεχε, με πόση χαρά και αγαλλίαση, σαν να μην 

πατούσε στη γη, λες και πετούσε στον αέρα. Το πρόσωπό του κυριολεκτικά άστραφτε 

από χαρά. Όταν έφθασαν στον τόπο της εκτέλεσης, στην πύλη του φρουρίου, 

ομολόγησε για τελευταία φορά «Χριστιανός είμαι, προσκυνώ τον Χριστό μου και την 

Δέσποινά μου Θεοτόκο». Παρακάλεσε τους δημίους να του λύσουν τα χέρια, έκανε το 

σημείο του σταυρού και φώναξε προς τους Χριστιανούς: «Συγχωρέστε με, αδελφοί, και 

ο Θεός να σας συγχωρήσει». Κι όπως έλεγε αυτά, τον απαγχόνισαν.  

Ήταν τριάντα ετών. Το λείψανό του έμεινε τρία μερόνυχτα, κατά τη συνήθεια, 

κρεμασμένο. Από την ώρα δε εκείνη ένας καταιγισμός θαυμάτων πλημμύρισε την 

πόλη. Πλήθος παραλύτων και πασχόντων από ποικίλες ασθένειες προστρέχοντας στον 

άγιο λάμβαναν τη θεραπεία τους. Ακόμη και «μια Τούρκα (Τουρκάλα) άρπαξε την κάλτσα από το πόδι του 

αγίου και έτρεξεν εις μίαν άρρωστη Τούρκα, ήτις εθεραπεύθη αμέσως».Γι’ αυτό και στις εικόνες ο άγιος 

εικονίζεται κρεμασμένος και φορώντας κάλτσα μόνο στο ένα πόδι. Η πρώτη μάλιστα εικόνα του φιλοτεχνήθηκε 

13 μόλις ημέρες μετά το μαρτύριό του. 

Έπειτα, το λείψανο του δωρήθηκε από τον Μουσταφά πασά στον Μητροπολίτη Ιωαννίνων Ιωακείμ και 

τάφηκε με τιμές δίπλα στο Ιερό Βήμα του Μητροπολιτικού ναού του Αγίου Αθανασίου.Την 26η Οκτωβρίου 1971 

μ.Χ. έγινε η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του αγίου στο ναό που έφερε το όνομά του, ο οποίος κτίστηκε στον 

τόπο που πριν ήταν το σπίτι του. Ο Άγιος τιμάται και στην Κέρκυρα στην 

«Παναγία των ξένων», όπου εικονίζεται ως νεαρός φουστανελοφόρος.  

Η θυσία του Αγίου Γεωργίου θα εμπνέει τις νεότερες γενιές και η 

θαρραλέα του στάση μέχρι τη στιγμή του απαγχονισμού του θα αποτελεί 

πάντα το πρότυπο της πίστης προς το Χριστό μας, του ελεύθερου πνεύματος 

και της αδούλωτης ψυχής! «Έφυγε» χωρίς να προδώσει την πίστη του, την 

πατρίδα του και τα ιδανικά του, αξιοπρεπής και υπερήφανος, όπως αρμόζει 

σε κάθε ήρωα, σε κάθε Έλληνα! 

Πηγές:  

https://www.pemptousia.gr/ 

https://www.taxiarhes-moschato.gr/ 

https://www.vimaorthodoxias.gr/ 

http://www.saint.gr/ 

 

Οι νεομάρτυρες την περίοδο της τουρκοκρατίας 

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων 

 

25 Μαρτίου, 2021 
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Απομάκρυνση από το τρένο των εξελίξεων στον 

κόσμο των Φυσικών Επιστημών  

 

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων 

 

25 Μαρτίου, 2021 

Ο Αριστοτέλης υπήρξε ένας από τους μέγιστους φιλοσόφους της αρχαιότητας 

και θεμελιωτής πολλών επιστημών. Η Φυσική του Αριστοτέλη κυριάρχησε δύο 

χιλιετίες περίπου μέχρις ότου ο Γαλιλαίος να σηματοδοτήσει το τέλος της 

περιόδου της Προϊστορίας της Φυσικής. 

Η Εκπαίδευση κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας 
 

 Η άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 δεν σήμανε 
μόνο το τέλος της βυζαντινής αυτοκρατορίας, αλλά και την 
εξάλειψη κάθε αξιόλογης πνευματικής δραστηριότητας στον 
κατακτημένο ελλαδικό χώρο. Η εκπαίδευση για να επιστρέψει 
πάλι σε φυσιολογικούς ρυθμούς χρειάστηκε υπεράνθρωπες 
προσπάθειες. Στα τέλη του 16ου αιώνα ελάχιστα σχολεία, σε 
κάποιες ελληνικές περιοχές, υπολειτουργούσαν.  
             Κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα υπήρξε μεγάλη 
εξέλιξη στον εκπαιδευτικό τομέα. Σιγά-σιγά ξεκίνησε η ίδρυση 
σχολείων με την επίβλεψη, τη συνεισφορά και την οικονομική 
ενίσχυση της Εκκλησίας. Δημιουργήθηκαν σχολεία πρώτης 
βαθμίδας τα οποία δίδασκαν στα παιδιά ανάγνωση, γραφή 
και αριθμητική. Τα βιβλία που χρησιμοποιούσαν ήταν το 
Ψαλτήρι, η Οκτώηχος και ο Απόστολος. Τέλος του 18ου αιώνα 
πρωτοεμφανίστηκαν τα πρώτα αλφαβητάρια. Στην συνέχεια 
δημιουργήθηκαν τα “Ελληνικά”, όπως συνήθως ονομάζονταν 
τα σχολεία δεύτερης βαθμίδας, τα οποία περιλάμβαναν 
διάφορα μαθήματα, όπως Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, 
Ρητορική, Ηθική, Γεωμετρία, Φυσική, Φιλοσοφία και Θεολογία. 
             Επίσης, ιδρύθηκαν μέχρι το 19ο αιώνα εκπαιδευτήρια, 
όπως η Ελληνική Ιατρική Ακαδημία στην Κωνσταντινούπολη, 
σε διάφορες περιοχές της τουρκοκρατούμενης Ελλάδας. Όλα 
αυτά οδήγησαν στην ανοδική πορεία της ελληνικής 
εκπαίδευσης, η οποία έφθασε στο αποκορύφωμά της με το 
κίνημα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Σπουδασμένοι 
δάσκαλοι, κληρικοί, αλλά και Έλληνες που είχαν αποκτήσει 
μια εμπλουτισμένη μόρφωση με τα σύγχρονα επιτεύγματα του 
ευρωπαϊκού πολιτισμού βοήθησαν στη συλλογική προσπάθεια 
για την αφύπνιση του Γένους. 
 

Αντωνία Κοροπιώτη, Β’2 

 

 

Ο Κοπέρνικος υποστήριξε 
το πιο απλό ηλιοκεντρικό 

σύστημα, με τη Γη να 
περιστρέφεται γύρω από 

τον άξονά της και να 
περιφέρεται γύρω από 

τον Ήλιο. 
Το 1543 εκδόθηκε το 

επαναστατικό του έργο 
De Revolutionibus, το 

οποίο υιοθετήθηκε άμεσα 
από όσους 

ενδιαφέρονταν να 
μελετήσουν τις θέσεις των 

πλανητών. 
 

Αναστασία Τζώρτζη, Β’3 
 

Ο Γαλιλαίος, το 1572, 
παρατήρησε τυχαία τις 

αιωρήσεις ενός 
πολυελαίου, μελέτη-σε 

το φαινόμενο και 
διατύπωσε το νόμο ότι 
«οι μικρές αιωρήσεις 

είναι ισόχρονες». 
Χάρις σε αυτόν ο 

αστρονόμος Κρίστιαν 
Χόιχενς κατά-σκεύασε 

το πρώτο ρολόι με 
εκκρεμές. 

Με  τη βοήθεια του 
δικού του τηλεσκόπιου 

έκανε σπουδαίες 
αστρονομικές 
παρατηρήσεις. 

 

Αναστασία Τζώρτζη, 
Β’3 

 

 

Αξιοποιώντας τις παρατηρήσεις 

του Γαλιλαίου αλλά και τους 

νόμους του Κέπλερ, διατύπωσε 

τους τρεις μνημειώδεις Νόμους 

της Κίνησης και τον περίφημο 

«Νόμο της Βαρύτητας», που 

εμπνεύστηκε από την πτώση 

ενός μήλου, σύμφωνα με το 

μύθο. 

 

Ο Ισαάκ Νεύτων θεωρείται 

πατέρας της Κλασικής 

Φυσικής. Τα βιβλία του με 

τίτλο  «Μαθηματικές Αρχές 

της Φυσικής Φιλοσοφίας», 

δημοσιεύτηκαν για πρώτη 

φορά το 1687. 

Κωνσταντίνος Βαλαβάνος, Β’2 
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Γράφει η μαθήτρια Αντωνία Κοροπιώτη, Β’2  

Πληροφορίες για τη ζωή του: 

❖ Γεννήθηκε το 1757 στο Βελεστίνο της Μαγνησίας.  

❖ Το θεωρούμενο ως πραγματικό του επώνυμο είναι 

Αντώνιος Κυριαζής ή Κυρίτζης. 

❖ Εκτός από Ρήγα Φεραίο τον αποκαλούν και Ρήγα 

Βελεστινλή. 

❖ Ο Ρήγας Βελεστινλής (Φεραίος) υπήρξε πρόδρομος 

και πρωτεργάτης του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. 

 

Η ζωή και το έργο του: 

➢ Ο νεαρός Ρήγας εγκατέλειψε το Βελεστίνο πολύ νωρίς, αφού πρώτα πήρε τη βασική του 

μόρφωση. Το 1785 πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνέχισε τις σπουδές του κι 

εντάχθηκε στο περιβάλλον των Φαναριώτων, ενώ το 1788 εγκαταστάθηκε στη Βλαχία ως 

διοικητικός υπάλληλος.  

➢ Στα χρόνια που ακολούθησαν διακρίθηκε ως λόγιος και συγγραφέας. Το 1790 και το 1796 

ταξίδεψε στη Βιέννη για να τυπώσει τα βιβλία του, μεταξύ αυτών το «Σχολείο των 

ντελικάτων εραστών», το «Φυσικής Απάνθισμα», ο «Ηθικός Τρίποδας» και ο «Ανάχαρσις». 
 

➢ Ως κορυφαίο έργο του, πάντως, θεωρείται η «Νέα Πολιτική Διοίκησις των κατοίκων της 

Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των Μεσογείων Νήσων και της Βλαχομπογδανίας»,  που 

περιείχε:  

o τον Θούριο, γνωστό επαναστατικό άσμα 

o μία επαναστατική προκήρυξη 

o τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου σύμφωνα με τα πρότυπα των Γάλλων 

Διαφωτιστών 

o το Σύνταγμα του Ρήγα 
 

➢ Το πολιτικό όραμα του Ρήγα συνίστατο στη δημιουργία μιας πολυεθνικής βαλκανικής 

επικράτειας που θα ήταν απαλλαγμένη από τις αγκυλώσεις της οθωμανικής πολιτικής και 

στην οποία οι Έλληνες θα είχαν κυρίαρχη θέση. Για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου 

προσπάθησε να εξεγείρει όλους τους υπόδουλους στους Οθωμανούς λαούς της Βαλκανικής 

εναντίον του κοινού τυράννου. 
 

➢ Επεδίωξε, μάλιστα, να συναντήσει τον Μεγάλο Ναπολέοντα για να ζητήσει τη βοήθειά του. 

Συνελήφθη, όμως, στις 8 Δεκεμβρίου  1797 από τους Αυστριακούς στην Τεργέστη και 

παραδόθηκε στους Τούρκους, οι οποίοι τον σκότωσαν διά στραγγαλισμού στις 12 

Ιουνίου του 1798 στο Βελιγράδι. 

Ποίηση, Ιστορία και Μαθηματικά 

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων 25 Μαρτίου, 2021 

https://www.sansimera.gr/almanac/0812
https://www.sansimera.gr/almanac/1206
https://www.sansimera.gr/almanac/1206
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• O Ρήγας Βελεστινλής (1757-1798), ο μεγάλος αυτός οραματιστής, εκτός των 

άλλων έργων του, συνέγραψε το «Φυσικής Απάνθισμα». 

• Με γλώσσα κατανοητή, με τρόπο απλό και σαφή προσπαθεί να προσφέρει στα σκλαβωμένα 

τότε Ελληνόπουλα βασικές γνώσεις Αστρονομίας και Φυσικής που ήταν ήδη γνωστές στη 

νεολαία της Δυτικής Ευρώπης.  

• Ήταν η εποχή του Διαφωτισμού η χρονική στιγμή που ο Ρήγας, όπως και πολλοί άλλοι 

Έλληνες πατριώτες, πίστευαν ότι η γνώση θα έφερνε την ελευθερία του πνεύματος και στη 

συνέχεια την αποτίναξη της δουλείας από τους Οθωμανούς Τούρκους. 

• Το «Φυσικής Απάνθισμα» είναι ένα σπουδαίο βιβλίο, εάν το τοποθετήσουμε στο 

επιστημονικό-φιλοσοφικό κλίμα εκείνης της εποχής. Ο Ρήγας χρησιμοποιεί μια πρωτότυπη 

μέθοδο ερωτήσεων-απαντήσεων, με την οποία επεδίωξε, στο πνεύμα του Διαφωτισμού, να 

συντελέσει στη μόρφωση των συμπατριωτών του, να εκσυγχρονίσει τη διδασκαλία και να 

καταστήσει τη νεότερη φυσική επιστήμη με τις πειραματικές της μεθόδους πιο προσιτή στο 

ελληνικό κοινό.  

• Ο Ρήγας, όπως ο ίδιος αναφέρει στον πρόλογο του βιβλίου του, δεν προσπαθεί να κάνει 

επίδειξη γνώσεων ή καλολογικών στοιχείων. Για τον λόγο αυτόν γράφει απλά, στη γλώσσα 

του λαού προκειμένου  «να το καταλάβουν όλοι και να αποκτήσουν μίαν παραμικράν ιδέαν 

της ακαταλήπτου Φυσικής». 

• Η Φυσική για τον Ρήγα Βελεστινλή εθεωρείτο η 

αιχμή της γνώσεως. Ο Ρήγας, ο φλογερός αυτός 

πατριώτης, δεν διεκδίκησε ποτέ δάφνες φυσικού ή 

αστρονόμου.  Στόχος του ήταν η αφύπνιση του 

γένους και σε αυτόν τον σκοπό αφιέρωσε τη ζωή του. 

Επιπλέον, με το βιβλίο του αυτό θέλησε να ανάψει 

στις ψυχές του γένους την περιέργεια και τον πόθο 

για τα επιστημονικά επιτεύγματα της φωτισμένης 

Ευρώπης. 

• Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών πάντα πρωτοπόρα σε θέματα που άπτονται της επιστήμης της 

Φυσικής προχωρά στην 8η επανέκδοση του βιβλίου του Ρήγα Βελεστινλή, το «Φυσικής 

Απάνθισμα», ένα πρωτοπόρο έργο και πραγματικό «όπλο» Διαφωτισμού και εθνεγερσίας. 

Πηγές:  

• Ρήγας Βελεστινλής (Φεραίος) - Βιογραφία - Σαν Σήμερα .gr (sansimera.gr) 

• www.researchgate.net/publication/334126034_Regas_Belestinles_A_meros 

• https://www.sansimera.gr/biographies/1 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: 

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων 25 Μαρτίου, 2021 

Ποίηση, Ιστορία και Μαθηματικά 

https://www.sansimera.gr/biographies/1
https://www.sansimera.gr/biographies/1
https://www.sansimera.gr/biographies/1
https://www.sansimera.gr/biographies/1
http://www.researchgate.net/publication/334126034_Regas_Belestinles_A_meros
https://www.sansimera.gr/biographies/1
https://www.sansimera.gr/biographies/1
https://www.sansimera.gr/biographies/1
https://www.sansimera.gr/biographies/1
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Ποίημα για τα Μαθηματικά από τον (προπολεμικό) μαθητή γυμνασίου (και μετέπειτα Πανεπιστημιακό 

καθηγητή) Βαγγέλη Σκουβαρά 

Γράφει η μαθήτρια Ελένη Χατζηδημητρίου, Γ’3 

Η αείμνηστη προγιαγιά μου Αλεξάνδρα Τσαραμπάρη (1921-1996) ήταν συμμαθήτρια του μετέπειτα 

πολυγραφότατου φιλολόγου και λαογράφου Βαγγέλη Σκουβαρά στο Γυμνάσιο Θηβών. Στην πορεία της ζωής 

του, ο Β. Σκουβαράς εργάστηκε ως καθηγητής Γυμνασίου, ενώ το 1979 αναγορεύτηκε καθηγητής της Νέας 

Ελληνικής Φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

Η προγιαγιά μου είχε διηγηθεί πολλές φορές στην εγγονή της –και μητέρα μου– το παρακάτω περιστατικό: 

Ο –τότε μαθητής– Βαγγέλης Σκουβαράς διέπρεπε στα φιλολογικά μαθήματα (μάλιστα, είχε δώσει στο σχολείο 

μια διάλεξη για τον Καβάφη, μεταξύ άλλων), όμως μισούσε τα Μαθηματικά. Όταν λοιπόν έφτασε η ώρα των 

προαγωγικών εξετάσεων, ο Βαγγέλης έγραψε στην (κατά τα άλλα λευκή) κόλλα των Μαθηματικών ένα 

ποίημα. Δυστυχώς, η προγιαγιά μου δεν θυμόταν ολόκληρο το ποίημα. Ωστόσο, προσπάθησα με τις πενιχρές 

μου δυνάμεις να το συμπληρώσω κάπως. Οι δικές μου άχαρες προσθήκες βρίσκονται μέσα σε αγκύλες. Το 

ποίημα λοιπόν είναι το εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο τέλος, ο σύλλογος των καθηγητών έκανε συνεδρίαση για το εν λόγω γραπτό και τελικά αποφασίστηκε η 

προαγωγή του Βαγγέλη Σκουβαρά στα Μαθηματικά! 

 

Του κάκου κυρ καθηγητά 

μερόνυχτα πασχίζεις 

να εύρεις το τετράγωνο 

της κυβικής της ρίζης 

 

Κι ιχνογραφείς τετράγωνα 

και κύβους αραδιάζεις 

και ρίζες ανυπόστατες 

μου κάθεσαι και βγάζεις 

Κι αν είσαι μαθηματικός 

και αριθμούς εξεύρεις 

του ιδικού μου έρωτος 

τη ρίζα για να εύρεις. […] 

[Αν είσαι Δάσκαλος σωστός] 

θα πω πως είσαι Κούμας 

και μορφωτής του Γένους μας  

και φωτιστής του νου μας. 
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Πηγές: 

● Προφορική μαρτυρία της Αλεξάνδρας Τσαραμπάρη, διδασκάλισσας (1921-1996), στην εγγονή 

της (και μητέρα μου) Μαρία Σουρτζή 

● Κ. Μητσάκης: «ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΚΟΥΒΑΡΑΣ (1921-1983)», Επιστημονική Επετηρίς της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Περίοδος Β’, τομ. 28 (1979-1985) – διαθέσιμο 

και στο: http://epub.lib.uoa.gr/index.php/epetirisphil/article/view/1212/1386 

● Λήμμα «Βαγγέλης Σκουβαράς» στη Βικιπαίδεια:  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%

B7%CF%82_%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%8

2 

● Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Βαρνάβα (Εκδήλωση αφιερωμένη στον καθηγητή Ευάγγελο 

Σκουβαρά):  

http://www.ilmb.gr/episkepseis/episkepseis-sthn-ellada/86-ta-mouseia-varnava-ston-volo-

gia-ton-skovara 
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1: Έγραψε τα περίφημα "Απομνημονεύματα". 

2: Η ηγετική φυσιογνωμία του Αγώνα. Πέτυχε την άλωση της Τριπολιτσάς καθώς και την ήττα του Δράμαλη στα Δερβενάκια. 

3: Το μικρό όνομα του Υψηλάντη, ο οποίος κήρυξε την επανάσταση στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. 

4: Γεώργιος ..................: Αρχιστράτηγος της Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Φάληρο. 

5: Ο Λυκούργος ............... και ο Αντώνης Μπουρνιάς κήρυξαν την επανάσταση στη Χίο. 

6: Ο Σουλιώτης ήρωας που σκοτώθηκε στο Κεφαλόβρυσο. Το μικρό του όνομα ήταν Μάρκος. 

7: Οδυσσέας .......................: Η νίκη του στο Χάνι της Γραβιάς ήταν απίστευτο κατόρθωμα. 

8: Κωνσταντίνος .....................: Ο μπουρλοτιέρης του Αγώνα, που πυρπόλησε τη ναυαρχίδα του Καρά Αλή στη Χίο. 

9: Ένας από τους πρωταγωνιστές της μάχης στο Βαλτέτσι, ανηψιός του Γέρου του Μοριά. Ονομαζόταν Νικήτας Σταματελόπουλος. 

10: Αθανάσιος ..................: Θυσιάστηκε για την πατρίδα στην Αλαμάνα, με μαρτυρικό θάνατο. 

11: Ανδρέας ...........: Ο Αρχιναύαρχος του ελληνικού στόλου. Η νίκη του στη ναυμαχία του Γέροντα αναπτέρωσε το ηθικό των 
Ελλήνων. 

12: Ο Παπαφλέσσας, ο οποίος αντιμετώπισε τον Ιμπραήμ στο Μανιάκι, ονομαζόταν Γρηγόρης .................... 

Ήρωες της Επανάστασης του 1821 

Σταυρόλεξο 
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Οι απαντήσεις θα αναρτηθούν στο site του σχολείου. 


