
Ε΄ Πανελλήνιος και Παγκύπριος Λογοτεχνικός και 

Καλλιτεχνικός Μαθητικός Διαγωνισμός του Ελληνικού 

Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων Ελλάδας (Ε.Π.Ο.Κ.) 

 

Πρώτο βραβείο  
Κατηγορία θεατρικό έργο 

Θεματολογία: Ιωάννης Καποδίστριας, ο πιο μεγάλος Έλληνας πολιτικός 

Τίτλος έργου: Καποδίστριας ένας πολιτικός ή άνθρωπος των λαών. 

 

Μαθήτρια: Στυλιανή Σταυρινού, Γ3 

Καθηγήτρια: Παναγιώτα Παπούλα 

 

Το έργο είναι βασισμένο σε ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα. Αναφέρεται σε μια 

περίοδο της ζωής ενός από τους μεγαλύτερους πολιτικούς της Ελλάδας, του Ιωάννη 

Καποδίστρια, και τη διακυβέρνησή του στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος 

μετεπαναστατικά (1828-1832). Στο εν λόγω έργο θίγονται διαχρονικά ζητήματα που 

αφορούν τη φιλία, την έχθρα, την ανισότητα των κοινωνικών τάξεων, την αποδοχή,  τον 

έρωτα, την κατάχρηση εξουσίας, τις προσωπικές φιλοδοξίες των πολιτικών αλλά και τα 

συναισθήματά τους ως απλοί καθημερινοί άνθρωποι.   

Αποσπάσματα: 

Επεισόδιο 1 - Σκηνή Γ΄, Καθ’ οδόν για την Ελλάδα 

(Ο Ιωάννης φτάνει ανήμερα των Θεοφανίων στο Ναύπλιο. Κοιτάει αφηρημένα τη 

θάλασσα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής και φαίνεται σκεφτικός) 

Γρηγόρης: Σχεδόν φτάσαμε στο Ναύπλιο. Εκεί θα μείνουμε. Πολύ ωραίος τόπος, θα 

τον λατρέψεις. Άκουσα ότι ο κόσμος σε περιμένει εδώ και μέρες, σε στηρίζουν, σε 

βλέπουν ως Σωτήρα… Μ’ ακούς καθόλου ή μιλάω μόνος μου; Άχνα δεν έβγαλες δύο 

ώρες τώρα. Αλήθεια, τι σκέφτεσαι;  

Ιωάννης: Είμαι πολύ προβληματισμένος, σκέφτομαι... Κοίτα γύρω σου, παιδιά ορφανά 

και πεινασμένα, μανάδες που κλαίνε, όλα τα χωράφια ακαλλιέργητα, ζώα μόνα τους 

να περιφέρονται. Αυτή είναι άραγε η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, τη φιλοσοφία 

και το δίκαιο; Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να αποκαταστήσω όλη αυτή την κληρονομιά. 

Γρηγόρης: Σε ξέρω από παιδί και είμαι σίγουρος ότι είσαι ικανός όχι μόνο να 

επαναφέρεις την Ελλάδα, αλλά να της δώσεις και πάλι ζωντάνια και να κτίσεις όλα όσα 

χάθηκαν μέσα στον χρόνο. 

Αφηγητής: Ο Ιωάννης, χωρίς να χάσει καιρό, την επόμενη κιόλας μέρα αρχίζει να 

σχεδιάζει το μέλλον της χώρας του, της χώρας που τον επέλεξε Κυβερνήτη και 

αγαπούσε όσο τίποτε άλλο στον κόσμο. 

 

Επεισόδιο 2 - Σκηνή  Α΄, Άφιξη στην Ελλάδα, πρόβα των ανακοινώσεων του 

Καποδίστρια στην Δ΄ Εθνοσυνέλευση 

(Ο Ιωάννης μιλά στον καθρέφτη – κάνει πρόβα τα λόγια που θα πει στα μέλη της 

Εθνοσυνέλευσης) 



Ιωάννης: Αρχικά, οι Ένοπλές μας Δυνάμεις έχουν αδυνατίσει.... ή καλύτερα να πω οι 

Ένοπλές μας Δυνάμεις χρειάζονται ανασυγκρότηση, οπότε τα στρατεύματά μας 

χρειάζονται ενίσχυση και ενδυνάμωση. Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται να συντάξουμε 

τακτικό στρατό και στόλο. Ναι! Αυτό καλό μου ακούγεται! Τα παλικάρια μπορούν να 

εντάσσονται στον Λόχο των Ευελπίδων, ένα νέο στρατιωτικό σώμα, όπου θα 

εκπαιδεύονται σκληρά και θα πειθαρχούν ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες της 

πατρίδας. Η αποσύνδεσή μας από το οθωμανικό καθεστώς πρέπει να γίνει άμεσα! Το 

γρόσι καταργείται και θα χρησιμοποιούμε νέο νόμισμα, τον φοίνικα. Ίσως θα πρέπει 

να εξηγήσω καλύτερα την αξία του φοίνικα για να γίνω πιο αντιληπτός: Από την 

ερχόμενη εβδομάδα...εβδομάδα κιόλας θα λειτουργήσει το..το..το.. που είχα μείνει; Α, 

ναι το Νομισματοκοπείο. 

Γρηγόρης: Φτάνει πια! Μια χαρά θα τα πεις, τα ‘χεις κάνει πρόβα εκατό φορές. Θα σε 

καταβάλει  το άγχος άμα συνεχίσεις έτσι. 

Ιωάννης: Κι αν τα κάνω θάλασσα, αν χάσω τα λόγια μου, αν δεν δεχτούν αυτά που 

έχω σκεφτεί; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ε΄ Πανελλήνιος και Παγκύπριος Λογοτεχνικός και 

Καλλιτεχνικός Μαθητικός Διαγωνισμός του Ελληνικού 

Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων Ελλάδας (Ε.Π.Ο.Κ.) 

 

Τρίτο βραβείο 
Κατηγορία ποίηση  

Θεματολογία: Οι ήρωες της Επανάστασης του 1821 - Οι αγώνες τους σε 

θάλασσα και ξηρά. 

Τίτλος: Η Αγέρωχη Ελληνική Ψυχή 

 

Μαθητής: Παναγιώτης Λατζιάς, Γ3 

Καθηγήτρια: Παναγιώτα Παπούλα 

 

Μικρό παιδί, ξεκίνησε 

στις θάλασσες και τα καράβια. 

Την πατρίδα του αγάπησε  

Με όλα του τα φυλλοκάρδια. 

 

Ηγήθηκε, αγωνίστηκε για την ελευθερία, 

χωρίς διόλου να νοιάζεται για τη θυσία. 

Με σύμμαχο την πονηριά του, 

πράξη έκανε όλα τα σχέδιά του. 

 

Τον Καρά-Αλή έβαλε στόχο μόνο 

που σε όλο το νησί προκάλεσε πόνο 

Να μην αφήσει την κακία του να προχωρήσει 

ολόκληρο το στόλο του άμεσα να διαλύσει. 

 

Έτσι ένα βράδυ χωρίς φεγγάρι, 

πήγε με καΐκι μικρό εκδίκηση να πάρει 

Και με πίστη στον Θεό, 

αφάνισε κάθε  Οθωμανό. 

 

Ανατίναξε την Τούρκικη Ναυαρχίδα 

προσφέροντας υπηρεσία στη πατρίδα  

Κόκκινη  έγινε η θάλασσα από το αίμα του  εχθρού, 

γεμίζοντας με ελπίδα την ψυχή κάθε Ρωμιού. 

 

Έτσι ο Κανάρης  πέτυχε το σκοπό του, 

και ήρωας έγινε για όλο τον λαό του. 

Τιμούμε μέχρι σήμερα την δική του ανδρεία, 

αφού έγραψε δική του Ιστορία. 

 

 

 


