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ΕΚΘΕΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΕΠΑΝΑΣΑΗ ΣΟΤ 1821 

 

Εντοπίηοντασ τθν επιτακτικι ανάγκθ τθσ ςφνδεςθσ τθσ παιδείασ, 
αγωγισ και μόρφωςθσ των παιδιϊν μασ με τισ ανάγκεσ που επιβάλλουν 
οι ςυγκεκριμζνεσ και ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ τθσ ςφγχρονθσ 
εποχισ, προβλθματιςτικαμε – ζχοντασ υπ’ όψιν τθ βαρφτθτα τθσ 
ευκφνθσ μασ ωσ βαςικοί φορείσ τθσ παιδείασ αυτισ- ωσ προσ τον τρόπο 
με τον οποίο κα μποροφςαμε να αξιοποιιςουμε τον εορταςμό τθσ 25θσ 
Μαρτίου με τον πλζον κατάλλθλο κι ενδεδειγμζνο τρόπο, ϊςτε να 
προςφζρει ςτα παιδιά ουςιαςτικι και χριςιμθ γνϊςθ. 
 Πιο ςυγκεκριμζνα, ςκοπόσ μασ ιταν ο εξισ: Η καλλιζργεια τθσ 
φιλοπατρίασ των μακθτϊν και μακθτριϊν μασ, μζςα από τθ 
ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ςπουδαιότθτασ και τθσ αξίασ τθσ ελλθνικισ 
ιςτορίασ και τθσ άξιασ πορείασ του ελλθνιςμοφ ςτο πζραςμα των 
αιϊνων, ςε μια εποχι ςτθν οποία θ χϊρα μασ, και ιδίωσ θ νεολαία τθσ, 
χαρακτθρίηεται κα ζλεγε κανείσ από ζναν οξφμωρο ςυνδυαςμό 
αδιαφορίασ, άρνθςθσ και περιφρόνθςθσ του ζκνουσ, τθσ γλϊςςασ και 
του πολιτιςμοφ τθσ, άγνοιασ τθσ ιςτορίασ και, από τθν άλλθ, ενόσ 
εκνικιςμοφ και μιασ ξενοφοβίασ που ζχουν αρχίςει να παίρνουν 
επικίνδυνεσ διαςτάςεισ. Η νεολαία μασ «αρνείται» και «κακοποιεί» τθν 
ελλθνικι γλϊςςα ςτισ ςελίδεσ του διαδικτφου (βλ. “greeklish” ςε 
facebook και chatrooms), προτιμάει τθν αγγλικι ςε πάρα πολλζσ πτυχζσ 
τθσ κακθμερινότθτάσ τθσ (βλ. μουςικι, τεχνολογία κλπ), ζχει ςοβαρι 
άγνοια και ςυχνά παραπλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν ιςτορία τθσ, νιϊκει 
–όχι αδίκωσ- απζχκεια για τθ ςθμερινι κατάςταςθ τθσ χϊρασ,  από τθν 
οποία νιϊκει προδομζνθ, με αποτζλεςμα να ςθμειϊνει απουςία 
ςυναιςκθμάτων και αξιϊν ωσ προσ αυτιν, και ταυτόχρονα παρουςιάηει, 
ωσ προσ ζνα ςοβαρό μζροσ τθσ, ζναν ολοζνα και περιςςότερο 
εκνικιςμό, ρατςιςμό και ξενοφοβία. 
 υνεπϊσ, κεωριςαμε ωσ πρϊτιςτθσ ςθμαςίασ να 
πραγματοποιιςουμε τον εορταςμό τθσ 25θσ Μαρτίου, εκτόσ από τθν 
κακιερωμζνθ ςχολικι εορτι που ιταν εξαιρετικι, και με τρόπο που να 
φζρει τα παιδιά ςε απτή και άμεςη επαφή με ςτοιχεία τθσ ελλθνικισ 
ιςτορίασ, με ςκοπό να νιϊςουν ότι πρόκειται για κάτι αληθινό, κι όχι 
ζνα φάνταςμα βαρετϊν ςχολικϊν βιβλίων, κάτι που τουσ ανήκει και 
που αποτελεί το παρελκόν τουσ και δικό τουσ κομμάτι. Να τουσ δϊςει 
το ζναυςμα, μζςα από τθν ενεργοποίθςθ του ενκουςιαςμοφ τουσ, να 
αιςκανκοφν πραγματικό ενδιαφζρον για τθν ελλθνικι ιςτορία και τα 
κατορκϊματά τθσ και να κελιςουν να ζρκουν ςε επαφι με αυτι με 
ζναν πιο ουςιαςτικό τρόπο. 
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 Όςον αφορά τθν καταπολζμθςθ του εκνικιςμοφ και τθσ 
ξενοφοβίασ, ο μορφωμζνοσ άνκρωποσ, που κατζχει πραγματικι γνϊςθ 
τθσ ιςτορίασ των εκνϊν και τθσ πορείασ του κόςμου, γνωρίηει να αγαπά 
το ζκνοσ του, ςυνειδθτοποιϊντασ παράλλθλα ότι θ πορεία του 
χαρακτθρίηεται από μεγάλα λάκθ και λαμπρά κατορκϊματα, όπωσ 
οποιοδιποτε άλλο.   Ζνασ μορφωμζνοσ άνκρωποσ δεν μπορεί να είναι 
ρατςιςτισ. υνεπϊσ, πρζπει να εςτιάςουμε ςτθν ουςιαςτικι επαφι των 
μακθτϊν με τθν ιςτορία τουσ και τισ λαμπρζσ και ςκοτεινζσ πτυχζσ τθσ, 
με ςκοπό να τθ ςεβαςτοφν,  να τθν αγαπήςουν. Ωσ προσ αυτιν τθν 
κατεφκυνςθ προςπακιςαμε να ςτραφοφμε μζςα από τθν ζκκεςθ των 
κειμθλίων τθσ επανάςταςθσ του 1821. 
 Όλα τα εκκζματα που βλζπετε παρακάτω προζρχονται από τθν 
ιδιωτικι ςυλλογι γονζα του ςχολείου. 
  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αυκεντικζσ 
γκραβοφρεσ 19

ου
 αι. 

Μία απ’ αυτζσ 
παριςτάνει τον 
Κολοκοτρϊνθ 
φανερά 
ικανοποιθμζνο με 
τα παλικάρια του 
να γλεντοφν μετά 
τθ νίκθ ςτα 
Δερβενάκια! 
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-«Φιλελλθνικό 
ρολόι»  Ρολόι που 
καταςκεφαηαν και 
πουλοφςαν οι 
Φιλζλλθνεσ για τθν 
ενίςχυςθ του 
ελλθνικοφ αγϊνα!!! 
-Αυκεντικά βιβλία 
εποχισ με ποιιματα 
του Λόρδου 
Βφρωνα. 
-Καριοφίλι 
-Αυκεντικζσ 
γκραβοφρεσ με 
γεγονότα του αγϊνα 
 

 
 

-Μπιςτόλα, ςπακί, 
μπαρουτοκικεσ και 
άλλα αντικείμενα 
κακθμερινοφ βίου 
 
-Εντφπωςθ 
προκαλεί θ 
πορςελάνθ 
«τςολιάσ» που 
πουλοφςαν οι 
Φιλζλλθνεσ με 
άρωμα για τθν 
ενίςχυςθ του 
ελλθνικοφ αγϊνα. 
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-Αυκεντικζσ 
γκραβοφρεσ 19

ου
 αι. 

που παριςτάνουν 
τον όρκο του Λ. 
Βφρωνα επί του 
τάφου του Μ. 
Μπότςαρθ, το 
κάνατο του Μ. 
Μπότςαρθ, τθν 
φψωςθ του 
λάβαρου τθσ 
επανάςταςθσ από 
τον Π.Πατρϊν 
Γερμανό κ. ά 
-Χρυςοκζντθτο 
θπειρϊτικο 
γυναικείο 
πανωφόρι 


