
Εργαστήριο δημιουργικής γραφής για την εποποιΐα του 1821 
 

Με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 

1821, στο πλαίσιο του μαθήματος της Λογοτεχνίας, μελετήσαμε έργα που μνημονεύουν το 

έπος και τους ήρωες του 1821 και εξετάσαμε κάποιες βασικές αρχές μετρικής, για να 

συνθέσουμε τις δικές μας δημιουργίες, υιοθετώντας στοιχεία από τη θεματική και τη 

μετρική των έργων που εξετάσαμε. Κάποια από τα ποιήματά μας υποβλήθηκαν στον 

διαγωνισμό του ΥΠΠΑΝ «200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821: Αναδιφώ το 

παρελθόν, ενατενίζω το μέλλον». Εξετάστηκαν τα ποιήματα: 

 

Εις τον θάνατον του Λόρδου Μπάιρον, Διονύσιος Σολωμός 

Θούριος, Ρήγας Φεραίος 

Ελεύθεροι πολιορκημένοι, Διονύσιος Σολωμός  

Απομνημονεύματα, Στρατηγός Μακρυγιάννης  
Μακρυγιάννης, Άγγελος Σικελιανός 

Ύμνος εις την ελευθερία, Διονύσιος Σολωμός 
 
 

Οι δικές μας δημιουργίες: 
    

 

ΘΟΥΡΙΟΣ 

 

Έλληνες ξεσηκωθείτε 

φτάνει πλέον η σκλαβιά 

ήρθε η ώρα για αγώνα 

βοήθεια η Παναγία. 

 

Με αγώνες και θυσίες 

ενωμένοι όλοι μαζί 

θε να διώξουμε τον Τούρκο 

τον σκληρό κατακτητή. 

 

Ανδρέας Χατζηδήμητρης, Γ5  

 

 

 

 

 



ΘΟΥΡΙΟΣ  

Ως πότε παλικάρια θα ανέχεστε σκλαβιά, 

να γεύεστε όλο πίκρα μέσα στην σκοτεινιά;  

Ως πότε θα παλεύετε στις ράχες μοναχά 

κι ως πότε θα υπομένετε τον πόνο της σκλαβιάς;  

Ξυπνάτε παλικάρια, ξυπνάτε νεαροί 

ριχτείτε μες στη μάχη, μαζί μ’ ένα σπαθί. 

Παλέψτε για τον ύμνο και πάρτε την τιμή 

τον Θούριο ακούστε, γίνετε δυνατοί.  

Ιγνάτιος Κολιανδρής, Γ5 

 

ΘΟΥΡΙΟΣ  

Ως πότε στην Ελλάδα θα ζούμε στα τυφλά 

κι οι Τούρκοι να κατέχουν χώματα ελληνικά; 

Μαρτίου εικοσπέντε  Έλληνες στα βουνά 

κι εμείς άπραγοι τώρα θέλουμε Λευτεριά. 

Καλύτερα εμείς τώρα στα όπλα αρματολοί  

παρά διακόσια χρόνια οι Τούρκοι στο νησί. 

Σταυρούλα Χίντικου, Γ5 

 

ΘΟΥΡΙΟΣ  

 

Τετρακόσια  χρόνια σκλάβοι 

η Ελλάδα μας διψά 

Λευτεριά ζήτα και πάλι 

μας καλεί όλους κοντά 

για να διώξουμε τους Τούρκους  

ας σηκώσουμε σπαθιά. 

 

Με το χέρι στην καρδιά μας  

και με πιστή σαν φωτιά 

ας αρθρώσουμε τον όρκο 

μόνο στήθια ηρωικά 

μες στη μάχη ας ριχτούμε  

για να δούμε Λευτεριά. 

Κυριακή Μιλτιάδους, Γ5 



«Ζήτω, ζήτω η Λευτεριά» 

 

Λευτεριά μα και Ειρήνη 

ήθελε ο Ελληνισμός 

τετρακόσια χρόνια σκλάβος 

και πανίσχυρος ο εχθρός. 

 

Δύναμη κι αυτοθυσία, 

μέγας πατριωτισμός, 

ήθελε να βάλει τέλος 

στη μακρόχρονη σκλαβιά. 

 

Κάθε πειρασμός νικήθη  

σώμα και σπαθί προτάχθη  

κι όλ’ οι  Έλληνες φωνάζουν 

«Ζήτω, ζήτω η Λευτεριά». 

Λίπερτυ Κριστίνα Γιωργαλλή, Γ5 

 

ΛΕΥΤΕΡΙΑ 

Λευτεριά ήταν τ’ όνειρό τους 

γι’ αυτήν πήγαν στα βουνά. 

Λευτεριά ήταν τ’ όνειρό τους 

γι’ αυτήν πήραν τα σπαθιά. 

 

Πίστεψε όλο το Γένος  

των Ελλήνων το τρανό 

έγιναν σαν τα θηρία 

για να διώξουν τον εχθρό. 

Κωνσταντίνα Κρασιά, Γ5 



 

Ο Γέρος του Μοριά 

 

Ευφυής και τολμηρός  

είν’ ο μεγάλος στρατηγός. 

Ειν’ ο γέρος του Μοριά 

με τη βροντερή φωνή, 

όψη επιβλητική, 

πάντα βγαίνει νικητής,  

διοικώντας τον στρατό 

πάντα ιδιοφυώς. 

 

Πρώτος αρχιστράτηγος 

Κολοκοτρώνης τρομερός 

πάντα νίκες κατακτά 

μαχητής της Λευτεριάς. 

Να ο Γέρος του  Μοριά 

ο λεβέντης του ντουνιά 

που ’χει κατακτήσει πια 

των Ελλήνων την καρδιά. 

Μαρία Ζεμπύλα, Γ5 

 

 

 

 

 

 



Ο Γέρος του Μοριά 

 

Άνδρας ψηλός και βλοσυρός  

αετίσια είχε θωριά, 

κυματιστά άσπρα μαλλιά 

πρώτος στους κάμπους του Μοριά. 

 

Με όνομα πολύ βαρύ, 

Κολοκοτρώνης και σείεται η γη 

τρέμει ο στρατός του Αλή Πασά, 

τρέμει τον Γέρο του Μοριά. 

 

Φιλόπατρης κι ηρωικός 

ήταν γενναίος και δυνατός, 

είχε νεύρα σαν ατσάλι 

κι ήταν αγύριστο κεφάλι. 

 

Η ψυχή του η αγνή 

σαν σημαία Ελληνική. 

Χαίρε, Γέρο του Μοριά, 

που έφερες τη Λευτεριά! 

Ανδρέας Χριστοδουλίδης, Γ5 

 

 

 


