
Προτάσεις και Δράσεις για την καλύτερη υλοποίηση των μαθητικών προγραμμάτων  με θέμα το 1821 

 

Παπαγιαννοπούλου Πολυξένη Υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Φθιώτιδας 2021 

 

 

Σύμφωνα με: 

1.  το Αρ. Πρωτ.: Φ.5/88815/Δ7-09/07/2020  έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. αναφορικά με τις δράσεις του 

εορτασμού των διακοσίων χρόνων από την επανάσταση του 1821  

2. Φ.23/716/10-2-2021 έγγραφο της ΠΔΕ Στερεάς, σχετικά με την Εκπαιδευτική Δράση  για τις Σχολικές 

μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας 

3. Τη συνεργασία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας α. με το εκπαιδευτικό 

Πολιτιστικό πρόγραμμα  της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδας  με θέμα: «Το θαύμα του 1821 και το 

όραμα του 2021 μέσα από τα μάτια ενός παιδιού του τότε και του σήμερα» 

β. με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με την ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ με θέμα: «Το αποτύπωμα 

του 1821 στον τόπο μου» και γ. με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με την  Περιφέρεια 

Στερεάς «200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821» 

Προτείνουμε ενδεικτική θεματολογία  που μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για την καλύτερη υλοποίηση των 

παραπάνω μαθητικών προγραμμάτων.   

1. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ. 

Βασικοί παράγοντες που διαμορφώσαν το αποτέλεσμα μιας μάχης π. χ Αλαμάνας, Γραβιάς κλπ. 

Επιλογή της θέσης και σημασία της, δυσκολίες που συνάντησαν πολιορκητές και πολιορκούμενοι.  

Δημιουργία διαδραστικού χάρτη, σχεδιάγραμμα μάχης. 

 

2. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΥ, ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 1821. 

ΚΟΜΠΟΤΑΔΕΣ (Σύσκεψη των τριών οπλαρχηγών της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος Δυοβουνιώτη, 

Πανουργιά  και Διάκου, στις 20 Απριλίου, για την αντιμετώπιση του Ομέρ Βρυώνη) 

ΜΑΥΡΙΛΟ - ΔΙΚΑΣΤΡΟ. Στο Μαυρίλο από το 1770 έως το 1914 λειτούργησαν 13 μπαρουτόμυλοι που 

κατασκευάστηκαν από τεχνίτες που ήλθαν από την Κωνσταντινούπολη και τροφοδοτούσαν με 

μπαρούτι τους οπλαρχηγούς της επανάστασης.  

Υπάρχουν επιστολές - παραγγελίες του Αθανάσιου Διάκου για την Μπαρούτι του Μαυρίλου. Κατά 

την Ελληνική Επανάσταση του 1821 το Μαυρίλο ανάδειξε αγωνιστές και το χωριό όπως και τα 

υπόλοιπα χωριά του Τυμφρηστού απελευθερώθηκαν το 1832.  

ΑΤΑΛΑΝΤΗ Πολιορκία Αταλάντης  

ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑ Πολιορκία Μενδενίτσας  

ΒΑΣΙΛΙΚΑ Μάχη των Βασιλικών 

ΑΛΑΜΑΝΑ Μάχη της Αλαμάνας  

ΓΡΑΒΙΑ Μάχη της Γραβιάς  

ΑΜΠΛΙΑΝΗ Μάχη της Άμπλιανης  

ΜΑΡΤΙΝΟ Μάχη του Μαρτίνου 

ΥΠΑΤΗ Η μάχη του Πατρατζικίου  

ΣΤΑΥΡΟΣ Η Πολιορκία του Μπεκίου  

 

3. ΤΟΠΟΙ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑΣ : Αλαμάνα, Γραβιά  κ. α 

 

4. ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ  
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Οι μαθητές/τριες των σχολείων της πόλης χωρισμένοι σε ομάδες εξερευνούν και ανακαλύπτουν τα 

μνημεία και τα ονόματα της πόλης (ιστορικά κτίρια, πλατείες, ονόματα οδών, μουσεία κλπ) με το 

παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού. Συγκεντρώνουν πληροφορίες και στη συνέχεια η κάθε ομάδα 

παρουσιάζει τα αποτελέσματά της στην ολομέλεια, σε χώρο συνάντησης που έχει οριστεί. (Μουσείο 

σύγχρονης ιστορίας Λαμίας,   Λαογραφικό μουσείο Λαμίας, πλατεία). 

Ιστορικοί περίπατοι μπορούν να γίνουν σε κάθε περιοχή που παρουσιάζει ιστορικό ενδιαφέρον. 

 

5. ΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΑΦΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΟ  1821 

Αφήγηση κειμένων – ποιημάτων, ελληνικών αλλά και ευρωπαίων συγγραφέων  σχετικών με την 

ιστορία του 1821, με επίσκεψη στη βιβλιοθήκη της πόλης, δράσεις φιλαναγνωσίας. 

Οι μαθητές/τριες  μπορούν να δουν την απήχηση που είχε σε όλη την Ευρώπη  η ελληνική 

επανάσταση, διαβάζοντας κείμενα και ποιήματα μεγάλων Ευρωπαίων συγγραφέων. 

(Thomas Moore (1779-1852), εθνικός ποιητής της Ιρλανδίας , φιλέλληνας συνήγορος του         

αγώνα για την ανεξαρτησία, H Mary Shelley (1797-1851) βρετανίδα συγγραφέας, Percy 

Bysshe Shelley ρομαντικός λυρικός Άγγλος ποιητής “We are all Greeks“, George Gordon Noel 

Byron, Lord Byron (Λονδίνο 1788 – Μεσολόγγι 1824). Το όνομά του είναι συνώνυμο του 

Φιλελληνισμού)  

Πηγή: https://www.eefshp.org/΄ 

 

6. ΕΝΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 1821 (Κείμενο, παραμύθι, ποίημα Διήγημα δοκίμιο 

μυθιστόρημα) 

Με αφορμή ένα κείμενο, μια εικόνα, έναν πίνακα ζωγραφικής και ιστορικές πηγές, καλούμε 

τους μαθητές/τριες να τοποθετήσουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτό το ζοφερό τοπίο και να  

περιγράψουν συναισθήματα, αγωνίες και φόβους, τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής, το 

κλίμα της επαναστατημένης Ελλάδας αλλά και το όραμα για το μέλλον. 

  

7. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥ 

(Πολιορκία Αταλάντης, Πολιορκία Μενδενίτσας, Μάχη των Βασιλικών, Μάχη της Αλαμάνας, Μάχη 

της  Γραβιάς, Μάχη της Άμπλιανης, Μάχη του Μαρτίνου κ. α) 

 

8. ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 21 ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΥ  

Αθανάσιος Διάκος, Οδυσσέας Ανδρούτσος, Δημήτριος Πανουργιάς, Μπακογιάννης, Γιάννης     

Διοβουνιώτης, Κοσμάς Σουλιώτης, Ευστάθιος Κατσικογιάννης, Γιάννης Γκούρας, Αντώνης 

Κοντοσόπουλος, Κωνσταντής Καλύβας, Παπά-Ανδρέας Κοκοβιστιανός κ. α 

 

9. Η ΣΥΜΒΟΛΗ  ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 

Οι μαθητές/τριες μπορούν να μελετήσουν:  

Α. την ιστορία των Μοναστηριών της περιοχής και το ρόλο που διαδραμάτισαν στην επανάσταση του 

1821 (σημείο συναντήσεων, συζητήσεων και ζυμώσεων μεταξύ οπλαρχηγών και προυχόντων, 

εμψύχωση των Αγωνιστών  με υψηλό θρησκευτικό συναίσθημα και εθνικό φρόνημα. 

 

Β. Ήρωες κληρικοί που έπεσαν μαχόμενοι κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, στην ευρύτερη 

περιοχή της Στερεάς. 
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(Αθανάσιος Διάκος, Διονύσιος επίσκοπος Μενδενίτσης, Ησαΐας επίσκοπος Σαλώνων, Ιωσήφ 

Επίσκοπος των Ρωγών από την  Τσαρίτσανη Λάρισας, Δοσίθεος Παναγιωτίδης επίσκοπος Λιτζάς και 

Αγράφων από τους Σοφάδες της Καρδίτσας, Νεόφυτος επίσκοπος Καρύστου, κ. α) 

 

10. ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821. 

Η Ελληνική Επανάσταση ήταν το πρώτο μεγάλο πολιτικό γεγονός του 19ου αιώνα που 

δημιούργησε ένα εκτεταμένο καλλιτεχνικό ενδιαφέρον σε όλη την Ευρώπη και ενέπνευσε τη 

δημιουργία μεγάλων έργων ζωγραφικής από τους διάσημους εκφραστές του κινήματος του 

Ρομαντισμού Adam Friedel,  Eugène Delacroix,  Peter Von Hess, Louis Dupre,  Ary Schefer κ.α.      

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο  Peter von Hess, που φιλοτέχνησε 39 σκηνές σχετικές με τον 

αγώνα, καθώς και προσχέδια τοιχογραφιών τα οποία επρόκειτο να διακοσμήσουν  τις 

στοές των κήπων του παλατιού στο Μόναχο του Λουδοβίκου Α΄ της Βαυαρίας, αλλά και 

τους τοίχους των ανακτόρων του τσάρου Νικολάου Α΄ στην Αγία Πετρούπολη. 

Οι μαθητές/τριες με αφορμή ένα ή περισσότερα έργα ζωγραφικής μπορούν να 

μελετήσουν, ένα γεγονός που αφορά την ιστορία του τόπου τους (μια μάχη, συγκεκριµένα 

επεισόδια του πολέµου, σφοδρές συγκρούσεις µεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, καθηµερινή ζωή, 

ενδυµασία, πορτραίτα αγωνιστών και ανθρώπων, εµβαθύνοντας σε συναισθήµατα που 

αντανακλούν την αγωνία τον τρόµο αλλά και τον ηρωισµό µιας εξαιρετικά επικίνδυνης και 

δύσκολης εποχής στην ιστορία της Ελλάδας.)  

 

11. ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ  

Βρυζάκης, Λύτρας, Γύζης, κ. α 

 

12. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΣΚΛΑΒΟΠΑΖΑΡΑ ΤΟ 1821 

 

13. ΤΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 

14. Η ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ  Στοιχεία για το Διοικητικό σύστημα και  

δημογραφικά στοιχεία από το ΓΑΚ Λαμίας και τη Δημοτική  βιβλιοθήκη  κ. α  

Όλες οι παραπάνω προτάσεις δεν αποτελούν παρά ένα μικρό οδηγό με σκοπό το  καλύτερο αποτέλεσμα 

αυτών των  προγραμμάτων. 

Η θεματολογία γύρω από το 1821 είναι ανεξάντλητη, όπως η φαντασία με το δημιουργικό πνεύμα των 

μαθητών /τριών και εκπαιδευτικών μας.  

Η επέτειος της Επανάστασης του 1821 είναι αναγκαίο να αποτελέσει μία αφορμή για συνομιλία με το 

παρελθόν και αναστοχασμό, με βάση το αξίωμα ότι η Ιστορία αποτελεί πηγή γνώσης και έμπνευσης για το 

μέλλον.  

 


