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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΝΕΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ
Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 είναι ένα θαύμα, ένα φαινόμενο που δεν

συναντάται πουθενά στην ιστορία όλου του κόσμου. Κανένα έθνος, μέσα στην παγκόσμια
ιστορία, δε φαίνεται μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς να ελευθερώνεται.

Με συγκινεί ο ηρωισμός, τα κατορθώματα και οι θυσίες των προγόνων μας Θυσίες
ταυτισμένες με ιδανικά. Οι υπόδουλοι Έλληνες κατάφεραν να διατηρήσουν τη θρησκεία,
τις παραδόσεις και την ιστορία χιλιάδων χρόνων. Σπουδαίος άθλος των προγόνων μας,
είναι η διατήρηση της γλώσσας. Ο κατακτητής δεν μπόρεσε να σβήσει την ταυτότητα του
Έλληνα, με όλες τις σφαγές, την καταπίεση, το παιδομάζωμα.

Χρειάστηκε τόλμη και αρετή η αναγέννηση του Γένους. Μια χούφτα αγωνιστές
πολέμησαν με τους πολλούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που την φοβόντουσαν όλοι
οι στρατοί της Ευρώπης. Και όμως έφεραν νίκες σπουδαίες σε στεριά και θάλασσα.
Πλήρωσαν με το αίμα τους την Ελευθερία! Ποιος μπορεί να ξεχάσει το Μεσολόγγι και την
θρυλική έξοδο των κατοίκων, που έκαναν όλη την Ευρώπη να μιλάει για την δύναμη, το
σθένος, το θάρρος και την πίστη αυτών των λίγων Ελλήνων; Πολλές οι ένδοξες σελίδες της
ιστορίας του έθνους μας.
«Ελευθερία ή Θάνατος» είναι αυτό που χαρακτηρίζει την Επανάσταση του 1821!

Κωνσταντίνος Λεμπέσης
Μαθητής του Α5
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Η ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
25 του Μάρτη την αυγή,
ο πόλεμος αρχίζει
και ο Έλληνας οπλαρχηγός
το όπλο του γεμίζει.
Οι Έλληνες προσπάθησαν
και ξάφνου επαναστάτησαν,
τους Τούρκους για να διώξουν
τη χώρα τους να σώσουν.
Με τον Κολοκοτρώνη αρχηγό
και τον Μιαούλη πλάι,
ο Έλληνας κατάφερε
στις μάχες να νικάει.
Το ’21 μήνυσε.
Θα μείνει χαραγμένο,
στη μνήμη αυτών που έφεραν
της μοίρας το γραμμένο.
Η εξέγερση του ‘21
της Ελλάδας μοιάζει γέννα,
όλος ο κόσμος πια μιλά
για τούτη την Ελευθεριά!
Τα χρόνια κι αν επέρασαν,
ποτέ τους δεν εξέχασαν
ότι του Έλληνα η ψυχή
Διακόσια χρόνια τώρα ΖΕΙ!!!!!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
Μαθητής του Α6
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Οι εγκλωβισμένοι της Άνοιξης
Η υγρασία τώρα κάλυπτε και τους τέσσερις τοίχους,

ενώ ο παγετός περπατούσε από γωνία σε γωνία του μπουντρουμιού κάνοντας την παρουσία του
αντιληπτή.

Το φως με δυσκολία εισδύει μέσα από ένα μικροσκοπικό παραθυράκι που συνοδευόταν από πολλαπλά
κιγκλιδώματα.

Ο φόβος ελλόχευε σε κάθε δευτερόλεπτο που κυλούσε.
Ανασηκώθηκα και πλησίασα το παραθυράκι που πλέον έμοιαζε με έναν μικροσκοπικό πίνακα ζωγραφικής

από κάποιον αξιόλογο καλλιτέχνη.
Στο βάθος απεικονίζεται μία απέραντη γαλήνια θάλασσα στην οποία καθρεπτίζονται τα δεκάδες βουνά

που την περιβάλλουν.
Ένα μεγαλόσωμο δέντρο στέκει σε έναν από τους λόφους παρατηρώντας το μεγαλείο της φύσης.

Ένας κρότος εισήλθε στο μπουντρούμι καθώς άνοιγε η παλαιά σιδερένια πόρτα
και ένιωσα, το δάπεδο στο οποίο περπατούσε τόση ώρα ο παγετός, να πλησιάζει το πρόσωπο μου.

Γιολάντα Κόκα
Μαθήτρια του Γ4
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Η πραγματικότητα των ονείρων
Πόσο ωραία είναι η αίσθηση του βρεγμένου χορταριού κάτω από τα πόδια μου...

Πόσο όμορφη είναι η καταγάλανη θάλασσα...
Οι φωτεινές ακτίνες του ηλίου διαπερνούν τα χιλιάδες σύννεφα σαν αιχμηρές λεπίδες.

Οι βροντές που θύμιζαν κρότους κανονιών, έχουν πλέον αποχωρήσει.
Έτρεξα στην απότομη πλαγιά ελεύθερη τόσο γρήγορα, σαν να απειλούνταν η ζωή μου από κάποιον εχθρό.

Καθώς έπεφτα στο γρασίδι ανοιγόκλεισα τα βλέφαρα μου συνειδητοποιώντας
ότι βρισκόμουν σε ένα μικρών διαστάσεων δωμάτιο, όπου ήταν σκεπασμένο με άπλετο σκοτάδι.

Γιολάντα Κόκα
Μαθήτρια του Γ4

 Εμπνεύστηκα τα ποιήματα από την έξοδο του Μεσολογγίου.
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Πετροπούλου Μαρία
Μαθήτρια του Α6
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Τσούβαλης ΕλευθέριοςΜαθητής του Α6


