
Παιδιϊ μου! 
Εισ τον τόπο τούτο, οπού εγώ πατώ ςόμερα, επατούςαν και 
εδημηγορούςαν τον παλαιό καιρό ϊνδρεσ ςοφού, και ϊνδρεσ με τουσ 
οπούουσ δεν εύμαι ϊξιοσ να ςυγκριθώ και ούτε να φθϊςω τα ύχνη των. 
Εγώ επιθυμούςα να ςασ ιδώ, παιδιϊ μου, εισ την μεγϊλη δόξα των 
προπατόρων μασ, και ϋρχομαι να ςασ ειπώ, όςα εισ τον καιρό του 
αγώνοσ και προ αυτού και ύςτερα απ' αυτόν ο ύδιοσ επαρατόρηςα, και 
απ' αυτϊ να κϊμωμε ςυμπεραςμούσ και δια την μϋλλουςαν ευτυχύαν 
ςασ, μολονότι ο Θεόσ μόνοσ ηξεύρει τα μϋλλοντα. Και δια τουσ παλαιούσ 
Έλληνασ, οπούασ γνώςεισ εύχαν και πούα δόξα και τιμόν ϋχαιραν κοντϊ 
εισ τα ϊλλα ϋθνη του καιρού των, οπούουσ όρωασ, ςτρατηγούσ, 
πολιτικούσ εύχαν, δια ταύτα ςασ λϋγουν καθ' ημϋραν οι διδϊςκαλού ςασ 
και οι πεπαιδευμϋνοι μασ. Εγώ δεν εύμαι αρκετόσ. ασ λϋγω μόνον πωσ 
όταν ςοφού, και από εδώ επόραν και εδανεύςθηςαν τα ϊλλα ϋθνη την 
ςοφύαν των. ..... 
Όταν αποφαςύςαμε να κϊμωμε την Επανϊςταςη, δεν εςυλλογιςθόκαμε 
ούτε πόςοι εύμεθα ούτε πωσ δεν ϋχομε ϊρματα ούτε ότι οι Σούρκοι 
εβαςτούςαν τα κϊςτρα και τασ πόλεισ ούτε κανϋνασ φρόνιμοσ μασ εύπε 
«πού πϊτε εδώ να πολεμόςετε με ςιταροκϊραβα βατςϋλα», αλλϊ ωσ μύα 
βροχό ϋπεςε εισ όλουσ μασ η επιθυμύα τησ ελευθερύασ μασ, και όλοι, και 
ο κλόροσ μασ και οι προεςτού και οι καπεταναύοι και οι πεπαιδευμϋνοι 
και οι ϋμποροι, μικρού και μεγϊλοι, όλοι εςυμφωνόςαμε εισ αυτό το 
ςκοπό και εκϊμαμε την Επανϊςταςη........... 
Εγώ, παιδιϊ μου, κατϊ κακό μου τύχη, εξ αιτύασ των περιςτϊςεων, 
ϋμεινα αγρϊμματοσ και δια τούτο ςασ ζητώ ςυγχώρηςη, διότι δεν ομιλώ 
καθώσ οι δϊςκαλοι ςασ. .... 
Εμϊσ μη μασ τηρϊτε πλϋον. Σο ϋργο μασ και ο καιρόσ μασ επϋραςε. Και αι 
ημϋραι τησ γενεϊσ, η οπούα ςασ ϊνοιξε το δρόμο, θϋλουν μετ' ολύγον 
περϊςει. Εισ εςϊσ μϋνει να ιςϊςετε και να ςτολύςετε τον τόπο, οπού 
ημεύσ ελευθερώςαμε· και, δια να γύνη τούτο, πρϋπει να ϋχετε ωσ θεμϋλια 
τησ πολιτεύασ την ομόνοια, την θρηςκεύα, την καλλιϋργεια του Θρόνου 
και την φρόνιμον ελευθερύα... 

Ο Λόγοσ του Κολοκοτρώνη ςτην Πνύκα (απόςπαςμα) 
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Αγαπητϋσ και αγαπητού, 
ασ καλωςορύζουμε ςτο Forum Νεώτερησ Ελληνικήσ Ιςτορίασ που 
διοργανώνει το 9ο Γενικό Λύκειο Αμαρουςύου, με την ευθύνη των 
Φιλολόγων Αθαναςίου Ραφτοπούλου, Άννασ Οικονομίδου, Αθαναςίασ 
τρίφα, ανταποκρινόμενο αριπρεπώσ ςτο κϋλευςμα απόδοςησ τιμόσ 
τησ επετεύου των 200 ετών  από την  ϋναρξη τησ Ελληνικόσ 
Επανϊςταςησ του 1821.  
  Η ιςτορύα δεν εύναι μουςειακό εύδοσ. Εύναι ϋνα βύωμα ζων!!! Γι 
αυτό οι Έλληνεσ θεωρούςαν ωσ Μούςα τησ την Κλειώ που εγγυϊται την 
πιςτότητα του αρχικού λόγου, διατηρώντασ την ενότητϊ του ςτο 
διηνεκϋσ προφορικϊ ό γραπτϊ, εφόςον «η φωνό ομηρεύουςα», αυτό 
που καθύςταται όμηροσ του γραπτού λόγου εύναι και λιγότερο 
επιςφαλόσ ςε αλλοιώςεισ προώόντοσ του χρόνου. Με ϊλλα λόγια η 
ιςτορύα κλεύνει εντόσ λόγων, επών και ϋργων την ουςύα τησ ζωόσ που 
οφεύλει να ρϋει αβύαςτα εμποδύζοντασ την λόθη και τρϋφοντασ το 
αειθαλϋσ δϋντρο τησ αλόθειασ, μιασ και μητϋρα τησ Κλειούσ, όπωσ και 
όλων των μουςών εύναι η Μνημοςύνη. 

Αυτόν καλούμαςτε να γνωρύςουμε ϋχοντασ κατϊ νου τη διαπύςτωςη 
του Λουκιανού (Πῶσ δεῖ ἱςτορύαν ςυγγρϊφειν) 
«ἡ δὲ οὐκ ἂν τι ψεῦδοσ ἐμπεςὸν ἡ ἱςτορία, οὐδὲ ἀκαριαῖον ἀνάςχοιτο, οὐ 
μᾶλλον ἢ τὴν ἀρτηρίαν τὴν τραχεῖαν παραδέξαςθαι ἄν τι ἐσ αὐτὴν 
καταποθέν». Η ιςτορύα όμωσ δεν ανϋχεται να πϋςει μϋςα τησ το 
παραμικρό ψϋμα, όπωσ και η τραχεύα αρτηρύα καθώσ δεν θα ανϋχονταν 
να μπει μϋςα τησ το παραμικρό κατϊ την κατϊποςη. 

Ασ μεθύςουμε λοιπόν με τ’ αθάνατο κραςί του ’21! 
 

 Κυριακή 28 Μαρτίου 2021 
«Δυςτυχώσ εμεςολάβηςεν το Μεςολόγγιον...»   
Η Θυςύα των Μεςολογγιτών και το διαχρονικό τησ μόνυμα. 
 
Ειςηγητόσ ο κ. Γεώργιοσ Αποςτολϊκοσ , Διπλωματούχοσ ξεναγόσ, 
Δϊςκαλοσ Υωνητικόσ και Ορθοφωνύασ. 
 
 
 
 

 Κυριακή 4 Απριλίου 2021  
 
Νικήτασ ταματελόπουλοσ, ο Νικηταράσ των Ελλήνων.  Ο αγνόσ όρωασ  
που πϋθανε φτωχόσ 
 
Ειςηγήτρια : Δρ. Μαρία Λιακάκη, Υιλόλογοσ / Ιςτορικόσ,  Διδϊκτωρ 
Βυζαντινόσ Ιςτορύασ του Εθνικού και Καποδιςτριακού Πανεπιςτημύου 
Αθηνών, Πρόεδροσ υνδϋςμου ιδηροκαςτριτών Σριφυλύασ.  
 

 Κυριακή 11 Απριλίου2021  
 

Πόλεμοσ πάντων μεν πατήρ εςτί, πάντων δε βαςιλεύσ.... Ηράκλειτος, 544-

484 π.Χ.,  Διερχόμενοι τη θεωρύα του πολϋμου, το ρόλο τησ ςτρατηικόσ 
και τη ςυμβολό τησ τακτικόσ ςτο πεδύο των μαχών. Ο νουσ των 
αρχηγών τησ Επανϊςταςησ, βύωμα ζωόσ και προςφορϊσ. Οι πολεμικϋσ 
αναμετρόςεισ, χώροι θυςύασ και ηρωώςμού.  
 
Ειςηγητήσ: Ευάγγελοσ Νικολάου, Υιλόλογοσ / Ιςτορικόσ, Τποψόφιοσ 
Διδϊκτωρ Βυζαντινόσ Ιςτορύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων, 
Πρόεδροσ του υλλόγου Ρουμελιωτών Ηρακλεύου Αττικόσ Ο 
Καραώςκϊκησ 
 

 Κυριακή 25 Απριλίου 2021 
 

τα πεδία των πολεμικών επιχειρήςεων: οι μάχεσ του Βαλτετςίου και 
των Δολιανών Αρκαδίασ.  
Αναζητώντασ την κομβικόσ ςημαςύασ ςυμβολό τουσ ςτην εξϋλιξη του 
Αγώνα! Λύγο πριν την Άλωςη τησ Σριπολιτςϊσ οι αγωνιςτϋσ δύνουν 
μϊχεσ ανυπϋρβλητησ ςτρατηγικόσ. Ο ρόλοσ τησ κλεφτουριϊσ , 
 ςτρατιωτικό φιλοςοφύα των επικεφαλόσ ςτρατηγών τησ 
Επανϊςταςησ  ςτον ϊτακτο πόλεμο ςε αντύθεςη με τη ςτρατιωτικό 
φιλοςοφύα των δυτικών ςτρατών. Όταν η ομοψυχύα υπϊρχει μόνο 
αγαθϊ φϋρνει.  
Ειςηγητήσ: Απόςτολοσ Καραγιάννησ. Εκπαιδευτικόσ, ύμβουλοσ 
Επιχειρόςεων και Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ, Τποψόφιοσ Διδϊκτωρ του 
Παντεύου Πανεπιςτημύου. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%E1%BF%B6%CF%82_%CE%B4%CE%B5%E1%BF%96_%E1%BC%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CE%BD_%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=40
https://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=40

