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ΣΜΎΡΝΗΣ
Τα Κείµενα

Πρόγραµµα

∆ιαβάζονται κείµενα από τον Θούριο του Ρήγα, τα αποµνηµονεύµατα του Κολοκοτρώνη, τα αποµνηµονεύµατα του Μακρυγιάννη και από τον “Υµνος εις την Ελευθερίαν” του Σολωµού.

Τα Τραγούδια

Θούριος ήτοι ορµητικός Πατριωτικός ύµνος
Ρήγας Βελεστινλής,

Μουσική: Χρήστος Λεοντής

Εµείς οι µαύροι κλέφτες
∆ηµοτικό

Παιδιά της Σαµαρίνας

Μάριος Μπαξεβανάκης, Α2, Κιθάρα

Ελένη Μπλατσούκα, Α2, Τραγούδι-Χορωδία

Μύρων Παπαδηµητράκης, Α2, Τεχνικός-Προβολή
Έλλη Παπάζογλου, Α2, Τραγούδι-Χορωδία
Κυριακή Παπαϊωαννου, Α2, Πιάνο

Αναστασία Βαβλαδέλη, Β1, Χορωδία-Απαγγελία

Μουσική: Γιάννης Μαρκόπουλος

Ο ∆ιγενής Ψυχοµαχεί
∆ηµοτικό.

Χαρά ου το'χουν τα βουνά
∆ηµοτικοφανές

Στο στήθος µου η ληγή

Εθνικός Ύµνος

Ελίνα Μουλά, Α2, Χορωδία-Απαγγελία

Μιχάλης Φανός, Α3, Βιολί

'Ακρα του τάφου σιωή

Ανδρέας Κάλβος,

Φιλοθέη Κουµαριανού, Α2, Χορωδία-Απαγγελία

∆ηµήτρης Ρουσής, Α3, Βιολί

∆ηµοτικό

Εις Σάµον

Γιάννης Κορδούλης, Α2, Κρουστά

Χρήστος Πελεκούδας, Α3, Κιθάρα

Σαράντα Παλληκάρια

Γιώργος Σεφέρης,

Νικόλας Αλεβιζόπουλος, Α2, Σκίτσα-Τεχνικός

Πανουργιάς Παπαϊωαννου, Α3, Χορωδία-Απαγγελία

∆ηµοτικό

∆ιονύσιος Σολωµός,

Oι Συντελεστές

Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης

Βασιλική Βοργιοπούλου, Β1, Χορωδία-Απαγγελία
Σοφία Χανή, Β1, Χορωδία-Απαγγελία

Βιλελµίνη Καλοµενοπούλου, Β2, Τραγούδι-Απαγγελία
∆ηµήτρης Λαζαρίδης, Β2, Τεχνικός

Ξένια Παυλοπούλου, Β3, Χορωδία-Απαγγελία

Κλεονίκη, Αθανασιάδη, Γ1, Χορωδία-Απαγγελία
Κωνσταντίνος Ζαµπετάκης, Γ1, Τεχνικός

Νίκος Κονιδάρης, Γ2, Τραγούδι-Χορωδία
Νίκος Μπαξεβανάκης, Γ3, Κιθάρα

Ορέστης Πετρόπουλος, Γ3, Τραγούδι-Χορωδία
Θοδωρής Χάσπαρης, Γ3, Μπάσο

Υεύθυνος καθηγητής, συνδετικά κείµενα, διαφάνειες, ειλογή
τραγουδιών και κειµένων: Ν. Σ. Μαυρογιάννης

Ευχαριστίες

Ευχαριστούµε για άλλη µια φορά την καθηγήτρια ληροφορικής του σχολείου µας Σοφία Γουρνά για την
ολύ ουσιαστική και γενναιόδωρη βοήθειά της

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ (13 Νοεµβρίου 1838)
Παιδιά µου! Εις τον τόπο τούτο, οπού εγώ πατώ σήµερα, επατούσαν και εδηµιουργούσαν τον παλαιό καιρό άνδρες σοφοί και άνδρες, µε τους οποίους δεν είµαι
άξιος να συγκριθώ, και ούτε να φθάσω τα ίχνη των. Εγώ επιθυµούσα να σας ιδώ, παιδιά
µου, εις την µεγάλη δόξα των προπατόρων µας, και έρχοµαι να σας ειπώ, όσα εις τον
καιρό του αγώνος µας, προ αυτού και ύστερα απ' αυτόν, ο ίδιος επαρατήρησα, απ' αυτά
να κάµοµε συµπερασµούς και δια την µέλλουσαν ευτυχίαν σας, µολονότι ο Θεός µόνος
ηξεύρει τα µέλλοντα. Και διά τους παλαιούς Έλληνας, οποίας γνώσεις είχαν και οποίαν
δόξα και τιµήν έχαιρον κοντά εις τα άλλα έθνη του καιρού των, οποίους ήρωας στρατηγούς, πολιτικούς είχαν, δια ταύτα σας λέγουν καθ΄ ηµέραν οι διδάσκαλοί σας και οι πεπαιδευµένοι µας. Εγώ δεν είµαι αρκετός. Σας λέγω µόνον, πως
ήτον σοφοί και από εδώ επήραν και εδανείσθησαν τα άλλα έθνη
την σοφίαν των. Θα σας ειπώ µόνον ολίγα τινά, καθ΄όσον ηξεύρω,
διά την θρησκείαν των.
Εις τον τόπον, τον οποίον κατοικούµε, εκατοικούσαν οι
παλαιοί Έλληνες, από τους ο-ποίους και ηµείς καταγόµεθα και
ελάβοµεν το όνοµα τούτο. Αυτοί εδιέφεραν από ηµάς εις την θρησκείαν, διότι επροσκυνούσαν τες πέτρες και τα ξύλα. Αφού ύστερα
ήλθεν εις τον κόσµο ο Χριστός, οι λαοί όλοι επίστευσαν εις το
Ευαγγέλιό του, και έπαυσαν να λατρεύουν τα είδωλα. ∆εν επήρεν
µαζί του ούτε σοφούς, ούτε προκοµµένους, αλλ' απλούς ανθρώπους χωρικούς και ψαράδες, και µε την χάριν του Αγίου Πνεύµατος έµαθαν όλες τες γλώσσες του κόσµου, οι οποίοι, µολονότι όπου και αν επήγαιναν,
εύρισκαν εναντιότητες, και οι βασιλείς και οι τύραννοι τους κατέτρεχαν, δεν ηµπόρεσε
κανένας να τους κάµει τίποτα. Αυτοί εστερέωσαν την πίστιν.
Οι Παλαιοί Έλληνες, οι πρόγονοί µας, έπεσαν εις την διχόνοια και ετρώγοντο
µεταξύ των, και έτσι έλαβον καιρόν πρώτα οι Ρωµαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι, και τους
εκυρίευσαν και τους υπόταξαν. Ύστερα ήλθαν και οι Μουσουλµάνοι, και έκαµαν ό,τι ηµπορούσαν, δια να αλλάξει ο λαός την πίστιν του. Έκοψαν γλώσσες, πολλούς ανθρώπους,
αλλ' εστάθη αδύνατο να το κατορθώσουν. Τον ένα έκοπταν, ο άλλος το Σταυρό του έκαµνε. Σαν είδε τούτο ο Σουλτάνος, διόρισε έναν Βιτσερέ ( Αντιβασιλέα), έναν Πατριάρχη
και του έδωσε την εξουσίαν της εκκλησίας. Αυτός και ο λοιπός κλήρος έκαναν ό,τι τους
έλεγε ο Σουλτάνος. Ύστερον έγιναν οι Κοτζαµπασήδες (προεστοί) εις όλα τα µέρη. Η
τρίτη τάξις, οι έµποροι, και οι προκοµµένοι, το καλύτερον µέρος των πολιτών, µην υποφέροντες τον ζυγόν, έφευγαν και οι γραµµατισµένοι επήραν τα βιβλία και έφυγαν από
την Ελλάδα, την πατρίδα των και έτσι έµεινε ο λαός, όστις, στερηµένος από τα µέσα της
προκοπής, εκατήντησεν εις αθλίαν κατάσταση, και αυτή αύξανε κάθ΄ ηµέραν χειρότερα
διότι, αν ευρίσκετο µεταξύ του λαού κανείς µε ολίγην µάθησιν, τον ελάµβανε ο κλήρος,
όστις έχαιρε προνόµια, ή εσύρετο από τον έµπορον της Ευρώπης ως βοηθός του, ή εγίνετο γραµµατικός του προεστού. Και µερικοί, µην υποφέροντες την τυραννίαν των
Τούρκων και βλέποντες τες δόξες και τες ηδονές, οπού απελάµβανον αυ-τοί, άφηναν την
πίστιν τους και εγίνοντο Μουσουλµάνοι. Και τοιουτοτρόπως κάθε ηµέ-ρα ο λαός ελίγνευε και επτώχαινε.
Εις αυτήν την δυστυχισµένην κατάστασιν µερικοί από τους φυγάδας
γραµµατισµένους εµετάφραζον και έστελναν εις την Ελλάδα βιβλία και εις
αυτούς πρέπει να χρεωστούµεν ευγνωµοσύνην, διότι ευθύς οπού κανένας άνθρωπος από τον λαόν εµάνθανεν τα κοινά γράµµατα, εδιάβαζεν αυτά τα βιβλία, και έβλεπε ποίους είχαµε προγόνους, τι έκαµεν ο Θεµιστοκλής, ο
Αριστείδης, και άλλοι πολλοί παλαιοί µας, και εβλέπαµεν και εις ποίαν κατάστασιν ευρισκόµεθα τότε. Όθεν µας ήλθεν εις τον νουν να τους µιµηθώµεν,
και να γίνωµεν ευτυχέστεροι. Και έτσι έγινεν και επροόδευσεν η Εταιρία.
Όταν αποφασίσαµεν να κάµωµεν την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαµεν
ούτε πόσοι ήµεθα, ούτε πως δεν έχοµεν άρµατα, ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις, ούτε κανέ-νας φρόνιµος µας είπε «πού πάτε εδώ να πολεµήσετε µε
σιταροκάραβα βασσέλα;». Αλλά, ως µία βροχή, έπεσε εις όλους µας η επιθυµία της ελευθερίας µας, και όλοι, και οι Κληρικοί, και οι Προεστοί, και οι Καπεταναίοι, και οι Πεπαιδευµένοι, και οι Έµ¬ποροι, µικροί και µεγάλοι, όλοι εσυµφωνήσαµεν εις αυτόν τον
σκοπόν, και εκάµαµεν την Επανάστασιν.
Εις τον πρώτον χρόνον της Επαναστάσεως είχαµε µεγάλη οµόνοια,
και όλοι ετρέχαµε σύµφωνοι. Ο ένας πήγαινεν εις τον πόλεµον, ο αδελφός
του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζύµωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωµί και
µπαρουτόβολα εις το στρατόπεδον και εάν αυτή η οµόνοια εβαστούσε ακόµη
δύο χρόνους, ηθέλαµεν κυριεύσει και την Θεσσαλία και την Μακεδονία, και
ίσως εφθάναµεν και έως την Κωνσταντινούπολιν. Τόσον ετροµάξαµεν τους
Τούρκους, οπού ήκουαν 'Ελληνα και έφευγαν χίλια µίλια µακρά. Εκατόν Έλ-

ληνες έβαζαν πέντε χιλιάδες εµπρός, και ένα καράβι, µίαν αρµάδα. Αλλά δεν
εβάσταξεν. Ήλθαν µερικοί και ηθέλησαν να γένουν µπαρµπέρηδες εις του κασίδη
το κεφάλι. Μας πονούσε το µπαρµπέρισµά τους. Μα τι να κάµωµεν; Είχαµε και
αυτουνών την ανάγκην.
Από τότε ήρχισεν η διχόνοια, και εχάθη η πρώτη προθυµία και οµόνοια.
Και όταν έλεγες τον Κώστα να δώσει χρήµατα δια τας ανάγκας του έθνους, ή να
υπάγει εις τον πόλεµον, τούτος επρόβαλλε τον Γιάννη. Και µ' αυτόν τον τρόπο
κανείς δεν ήθελεν, ούτε να συνδράµει, ούτε να πολεµήσει. Και τούτο εγίνετο,
επειδή δεν είχαµεν έναν αρχηγό και µίαν κεφαλήν, αλλά ένας έµπαινε πρόεδρος
έξι µή¬νες, εσηκώνετο ο άλλος και τον έρριπτε, και εκάθητο
αυτός άλλους τόσους και έτσι ο ένας ήθελε τούτο, και ο
άλλος το άλλο. Ίσως όλοι ηθέλαµε το καλό πλην καθένας
κατά την γνώµην του. Όταν προστάζουνε πολλοί, ποτέ το
σπίτι δεν κτίζεται, ούτε τελειώνει. Ο ένας λέγει, ότι η πόρτα
πρέπει να βλέπει εις το ανατολικόν µέρος, ο άλλος εις το αντικρινόν, και ο άλλος εις τον βορέαν, σαν να ήτον το σπίτι εις
τον αραµπά, και να γυρίζει καθώς λέγει ο καθένας. Με τούτον τον τρόπον δεν κτίζεται ποτέ το σπίτι, αλλά πρέπει να
είναι ένας αρχιτέκτων, όπου να προστάζει πώς θα γινει. Παροµοίως και ηµείς εχρειαζόµεθα έναν Αρχηγόν και έναν αρχιτέκτονα, όστις να προστάζει και οι άλλοι να υπακούουν και να ακολουθούν.
Αλλ' επειδή ήµεθα εις τέτοιαν κατάστασιν, εξ αιτίας της διχονοίας µας, έπεσε η
Τουρκιά επάνω µας και κοντέψαµε να χαθούµε και εις τους στερινούς επτά χρόνους δεν κατορθώσαµε µεγάλα πράγµατα.
Εις αυτήν την κατάστασιν έρχεται ο Βασιλεύς, τα πράγµατα ησυχάζουν,

και το εµπόριον και η γεωργία, και αι τέχναι αρχίζουν να προοδεύουν, και µάλιστα η παιδεία. Αυτή η µάθησις θα µας αυ-ξήσει και θα µας ευτυχίσει. Αλλά, δια να αυξή-

σωµεν χρειάζεται και η στερέωσις της πολιτείας µας, η οποία γίνεται µε την καλλιέργειαν και
µε την υποστήριξιν του Θρόνου. Ο Βασιλέας µας είναι νέος και συµµορφώνεται µε
τον τόπο µας δεν είναι προσωρινός, αλλ' η βασιλεία του είναι διαδοχική, και θα

περάσει εις τα παιδιά των παιδιών του, και µε αυτόν και σεις και τα παιδιά σας θα
ζήσετε. Πρέπει να φυλάξετε την Πίστιν σας, και να την στερεώσετε, διότι, όταν

επιάσαµεν τα άρµατα, είπαµεν πρώ-τα υπέρ Πίστεως και έπειτα υπέρ Πατρίδος.
Όλα τα έθνη του κόσµου έχουν και φυλάττουν µίαν θρησκείαν. Και αυτοί οι

Εβραίοι, οι οποίοι κατατρέχονται και µισούνται και από όλα τα έθνη, µένουν
σταθεροί εις την πίστιν τους.

Να µην έχετε πολυτέλεια, να µην πηγαίνετε εις τους καφενέδες και εις τα µπιλιάρδα.

Να δοθείτε εις τας σπουδάς σας, και καλύτερα να κοπιάσετε ολίγον δύο και τρεις χρόνους,

και να ζήσετε ελεύ-θεροι εις το επίλοιπον της ζωής σας, παρά να περάσετε τεσσάρους - πέντε
χρόνους την νεότητά σας, και να µείνετε αγράµµατοι, να σκλαβωθείτε εις τα γεράµατά σας.
Να ακούετε τας συµβουλάς των διδασκάλων και γεροντοτέρων, και, κατά την παροιµίαν,

µύρια ήξευρε και χίλια µάθαινε. Η προκοπή σας και η µάθησίς σας να µην γίνει σκεπάρνι µόνο δια το άτοµόν σας, αλλά να κοιτάζει το καλό της Κοινότητος, και

µέσα εις το καλόν αυτό ευρίσκεται και το δικό σας. Εγώ, παιδιά µου, κατά κα-

κήν µου τύχην, εξ αιτίας των περιστάσεων έµεινα αγράµµατος, και δια τούτο σας
ζητώ συγχώρησιν, διότι δεν οµιλώ καθώς οι δάσκαλοί σας. Σας είπα όσα ο ίδιος
είδα, ήκουσα και εγνώρισα, διά να ωφεληθείτε από τα απερασµένα και από τα

κακά αποτελέσµατα της διχονοίας, την οποίαν να απο-στρέφεσθε, και να έχετε

οµόνοιαν. Εµάς, να µη µας τηράτε πλέον. Το έργον µας και ο καιρός µας επέ-

ρασε. Και αι ηµέραι της γενεάς, η οποία σας άνοιξε τον δρόµον, θέλουν µετ' ολί-

γον περάσει. Την ηµέραν της ζωής µας θέλει διαδεχθεί η νύκτα του θανάτου µας,
καθώς την ηµέραν των Αγίων Ασωµάτων θέλει διαδεχθεί η νύκτα και η αυρινή

ηµέρα. Εις εσάς µένει να ισάσετε και να στολίσετε τον τόπο, οπού ηµείς ελευθερώσαµε και, δια να γίνει τούτο, πρέπει να έχετε ως θεµέλια της πολιτείας την

οµόνοιαν, την θρησκείαν, την καλλιέργειαν του Θρόνου και την φρόνιµον ελευθερίαν. Τελειώνω τον λόγον µου:
Ζήτω ο Βασιλεύς µας ΟΘΩΝ!
Ζήτω οι Σοφοί ∆ιδάσκαλοι!
Ζήτω η Ελληνική Νεολαία !.

