
«Όταν αποφασίσαμε να κάμομε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα ούτε πώς δεν έχομε άρματα, 
ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε “πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με 
σιταροκάραβα βατσέλα;”, αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επι,θυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας 
και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι, εσυμφωνήσαμε εις αυτό 
το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση», Πνύκα 7 Οκτωβρίου 1838.  Πίνακας του Θ. Βρυζάκη εμπνευσμένος από το θρύλο 
της ορκωμοσίας στην Αγία Λαύρα την 25η Μαρτίου.

«Μεγαλειότατε,…Σας δηλώνω εντίμως ότι οσάκις 
ευρεθώ προ του τραγικού διλήμματος να υποστηρίξω 
τα συμφέροντα της σκλαβωμένης Πατρίδος μου ή τα 
συμφέροντα της αχανούς Αυτοκρατορίας Σας, δεν θα 
διστάσω ούτε στιγμή:  θα τεθώ με το μέρος της Πατρίδος 
μου…Είμαι Έλλην και θα μείνω Έλλην για πάντα».
Προς τον Τσάρο, όταν του προτάθηκε να αναλάβει τα 
καθήκοντα του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας.

Ορθοδοξία, η Κιβωτός της γλώσσας και της εθνικής συνείδησης

Ρήγας Φεραίος, Σάλπιγγα Διαφωτισμού,
το Κήρυγμα  της Ελευθερίας και της Ισότητας των Λαών

Διονύσιος Σολωμός,
Ύμνος στην Ελευθερία,
το Πνεύμα του Έθνους

Οι Φιλικοί, Σκουφάς, Ξάνθος και Τσακάλωφ,
το Όραμα της Ανάστασης

Κολοκοτρώνης, Αρχηγός του Αγώνα, το Σώμα και η Ψυχή της Επανάστασης

Κλεφτουριά, o απροσκύνητος Παλμός του Γένους,
το Κλαρί της Λεφτεριάς

Εγώ μ΄ ο γέρος Όλυμπος, 
στο κόσμο ξακουσμένος

Έχω σαράντα δυο κορφές,
κ΄ εξήντα δυο βρυσούλες,

Κάθε κορφή και φλάμπουρο, 
κάθε κλαδί και κλέφτης

«Εν Ονόματι της Αγιωτάτης και Αδιαιρέτου Τριάδος,…ορκίζομαι να εκπληρώσω…                                          
τα εμπιστευθέντα μοι χρέη παρά του Έθνους…μόνον σκοπόν έχων να προάξω την 
πρόοδο της Εθνικής και πολιτικής ανακαινίσεως της Ελλάδος…».
Αίγινα, 22η Ιανουαρίου 1828, Απόσπασμα από τον Όρκο του Κυβερνήτου της Ελλάδος.

Ιωάννης Καποδίστριας, πρώτος Κυβερνήτης, Άγιος της Πολιτικής, ο Νους του Κράτους

Επετειακό Φύλλο του Συλλόγου των Απανταχού Αμφισσέων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση
email: syllogostasalona@gmail.com



Νικόλαος Γιαγτζής Παπαντριάς ΜώρηςΙωάννης ΔυοβουνιώτηςΙωάννης Μητρόπουλος Κομνάς Τράκας

H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Επαναστάτες αγωνιστές της περιοχής

Ναυμαχία Αγκάλης 
17/9/1827

Έναρξη της Επανάστασης στη Στερεά στις 24/3/1821 στην Μονή Προφήτη Ηλία,
από τον πολεμιστή-Δεσπότη Σαλώνων Ησαΐα και τον αρχι-Αρματωλό Πανουργιά.

Τα Σάλωνα είναι η πρώτη πόλη της Ρούμελης που απελευθερώθηκε στις 27/3/1821. Το Κάστρο της κυριεύεται στις 10/4/1821.
Στις 19/11/1821 ψηφίζεται στα Σάλωνα «Η Νομική Διάταξις της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος».

Η ναυτούπολη του Γαλαξιδίου διέθεσε αμέσως για τον Αγώνα τα 40 αρματωμένα καράβια και τους πολεμιστές της. 
Καταστράφηκε από τους Τούρκους στις 23/9/1821.

Μάχη στο Χάνι της Γραβιάς
8/5/1821

Μάχη Άμπλιανης 
14/7/1824

Μάχη Πεντεορίων 
4/5/1825



Η τωρινή σημαία της Ελλάδας υιοθετήθηκε από την Πρώτη Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου τον Ιανουάριο του 1822 ως ναυτική 
σημαία της χώρας. Από το 1822 έως το 1978 η σημαία χρησιμοποιούνταν στη θάλασσα και στις ξένες υπηρεσίες. Το 1978 υιο-
θετήθηκε ως η μοναδική εθνική σημαία και ως πολεμική και πολιτική σημαία.

Κυανή με αργυρό σταυρό. Τον Ια-
νουάριο του 1822 η Πρώτη Εθνοσυ-
νέλευση στην Επίδαυρο υιοθέτησε 
αυτήν την εκδοχή για να αντικαταστή-
σει τις πολλές τοπικές επαναστατικές 
παραλλαγές. Από το 1828 η σημαία 
χρησιμοποιούνταν στην ξηρά, ενώ 
η τωρινή σημαία χρησιμοποιούνταν 
στη θάλασσα.

Σημαία της Ύδρας. Χρησιμοποιούταν 
από πλοία στην Επανάσταση του 
1821.

Αργυρή με κυανό σταυρό. Αυτή η εκ-
δοχή πρωτοεμφανίστηκε στη διάρκεια 
της επανάστασης του Ορλώφ (1769), 
βασισμένη σε προηγούμενα μοτίβα. 
Χρησιμοποιήθηκε, εκτός άλλων, και 
από την Οικογένεια Κολοκοτρώνη 
ενώ απόκτησε μεγάλη δημοτικότητα 
στην διάρκεια της Ελληνικής Επανά-
στασης του 1821. Συνδέεται ως περι-
φερειακή σημαία της Πελοποννήσου.

Σημαία του Αρείου Πάγου της Ανατο-
λικής Χέρσου Ελλάδας. Τρεις κάθετες 
ισοπαχείς λωρίδες πράσινο, αργυ-
ρό, μαύρο. Ο σταυρός αντιπροσω-
πεύει τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό, η 
φλεγόμενη καρδία την αγνότητα του 
αγώνα υπέρ ελευθερίας και η άγκυρα 
τη σταθερότητα του σκοπού.

Σημαία που χρησιμοποιούταν από 
τον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Τρεις ορι-
ζόντιες ισοπαχείς λωρίδες ερυθρό, 
αργυρό, μαύρο. Στο κέντρο ερυθρός 
σταυρός σε δάφνινο στεφάνι, με την 
επιγραφή Τŏ ΤΩ ΝΙ ΚΑ. Η ίδια σημαία 
θεωρείται ότι υψώθηκε και στο Κά-
στρο των Σαλώνων μετά την Άλωσή 
του στις 10 Απριλίου του 1821.

Σημαία του Ιερού Λόχου. Τρεις ορι-
ζόντιες ισοπαχείς λωρίδες ερυθρό, 
αργυρό, μαύρο. Στο κέντρο η εικόνα 
του Φοίνικα αναγεννώμενου από τις 
φλόγες και η φράση. Εκ της κόνεώς 
μου αναγεννώμαιΙ.  Ο Νικόλαος Υψη-
λάντης έδωσε τον αντίστοιχο συμβο-
λισμό: “Το άσπρο σημαίνει την αθω-
ότητα της δικαίας ημών επιχειρήσεως 
κατά των τυράννων, το μαύρο τον 
υπέρ πατρίδος και ελευθερίας θά-
νατον ημών και το κόκκινο την αυτε-
ξουσιότητα του Ελληνικού λαού και 
την χαράν αυτού διότι πολεμεί διά την 
ανάστασιν της Πατρίδος”.

Σημαία της Φιλικής Εταιρίας. Φέρει 
τον Ιερό Δεσμό με τις 16 στήλες, σταυ-
ρό εντός κλάδων ελαίας και λογχοφό-
ρους σημαίες με τα γράμματα Η ΕΑ 
(Ελευθερία) Η ΘΣ (Θάνατος).

Σημαία της Επτανήσου Πολιτείας (του 
πρώτου αυτόνομου ελληνικού κρά-
τους στον ελλαδικό χώρο μετά την 
κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατο-
ρίας), υπό την επικυριαρχία των Ρώ-
σων και των Οθωμανών. Το χρυσό 
φτερωτό λιοντάρι της Βενετίας (του 
Αγίου Μάρκου) κρατώντας όμως 
το Ευαγγέλιο κλειστό με ένα σταυρό, 
τη χρονολογία 1800 και επτά λόγχες 
που συμβόλιζαν τα Επτάνησα και το 
“Ισχύς εν τη ενώσει”.

Βασιλικό φλάμουλο με τον τετρα-
γραμματικό σταυρό της Δυναστείας 
των Παλαιολόγων όπως καταγράφη-
κε από πολλούς ευρωπαϊκούς άτλα-
ντες. Χρυσός σταυρός σε ερυθρό πε-
δίο με τα αρχικά Βασιλεύς Βασιλέων, 
Βασιλεύων Βασιλευόντων.

ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



Παιδεία
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Καραθεοδωρή
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Παλαμάς
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Τσαρούχης

Δέλτα

Σεφέρης

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Παπανικολάου

Θεόφιλος

Παπαδιαμάντης

Καβάφης 

Αναγνωστικό

Ανδρόνικος
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ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ



Moυσική

Λαϊκή μουσική, χορός και τραγούδι

Αθλητισμός

Πολιτικά επιτεύγματα

Επιχειρηματικότητα και Ευεργεσία      

Λούης

Χορός-Τραγούδι 

Μητρόπουλος

Πατουλίδου

Τσιτσάνης

Καλομοίρης 

Εθνική Μπάσκετ 1987

Μουσική

Κάλλας

Δήμας

Καζαντζίδης

Χατζηδάκης

Xατζηπαναγής

Ξυλούρης

Θεοδωράκης

Βαρβάκης

Σύνταγμα 1844

Αβέρωφ

Βαλκανικοί πόλεμοι

Ε.&Κ. Ζάππα

Εκσυγχρονισμός

Ωνάσσης

Κοινοβουλευτισμός

Νιάρχος

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ



Ξεριζωμένος Ελληνισμός, πλούτος ψυχής και προκοπή στο νέο Κράτος

Έλληνες του μόχθου 

Θάλασσα

Μακεδονικός 
Αγώνας  

Πόντος

Μετανάστες Τέχνη ΕργοστάσιοΟικοδομή Ιεραποστολή

1940-1941

Βόρεια Ήπειρος

Βουνό

Μικρασιατική 
Εκστρατεία

Καππαδοκία Μικρασία

Λιομάζωμα

Εθνική Αντίσταση

Ανατολική Ρωμυλία

Χωριό 

Ακρίτες

Πόλη Κύπρος

Εθνοφύλακες

Η Ελλάδα που εμπνέει

Βύρων ΟυγκώΕϋνάρδος Π. Λη Φέρμορ Ντασσέν

ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ



1. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, 
σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη.

2. Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, 
και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

3. Εκεί μέσα εκατοικούσες πικραμένη, εντροπαλή,
κι ένα στόμα εκαρτερούσες, «έλα πάλι», να σου πεί.

4. ‘Αργειε νάλθει εκείνη η μέρα κι ήταν όλα σιωπηλά, 
γιατί τά ‘σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά.

5. Δυστυχής! Παρηγορία μόνη σού έμενε να λές, 
περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις.

6. Κι ακαρτέρει κι ακαρτέρει φιλελεύθερη λαλιά, 
το ένα εκτύπαε τ’ άλλο χέρι από την απελπισιά.

7. Κι έλεες: «Πότε, α, πότε βγάνω το κεφάλι από τσ’ ερμιές;». 
Και αποκρίνοντο από πάνω κλάψες, άλυσες, φωνές.

8. Τότε εσήκωνες το βλέμμα μες στα κλάιματα θολό, 
και εις το ρούχο σου έσταζ’ αίμα πλήθος αίμα ελληνικό.

9. Με τα ρούχα αιματωμένα ξέρω ότι έβγαινες κρυφά, 
να γυρεύεις εις τα ξένα άλλα χέρια δυνατά.

10. Μοναχή το δρόμο επήρες, εξανάλθες μοναχή· 
δεν είν’ εύκολες οι θύρες εάν η χρεία τες κουρταλεί.

11. ‘Αλλος σου έκλαψε εις τα στήθια, αλλ’ ανάσαση καμμιά· 
άλλος σου έταξε βοήθεια και σε γέλασε φρικτά.

12. ΄Αλλοι, οϊμέ, στη συμφορά σου οπού εχαίροντο πολύ, 
«σύρε νά ‘βρεις τα παιδιά σου, σύρε», έλεγαν οι σκληροί.

13. Φεύγει οπίσω το ποδάρι και ολογλήγορο πατεί, 
ή την πέτρα ή το χορτάρι που τη δόξα σού ενθυμεί.

14. Ταπεινότατη σου γέρνει η τρισάθλια κεφαλή, 
σαν πτωχού που θυροδέρνει κι είναι βάρος του η ζωή.

15. Ναι, αλλά τώρα αντιπαλεύει κάθε τέκνο σου με ορμή, 
πού ακατάπαυστα γυρεύει ή τη νίκη ή τη θανή.

16. Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, 
και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

17. Μόλις είδε την ορμή σου ο ουρανός που για τσ’ εχθρούς, 
εις τη γη τη μητρική σου έτρεφ’ άνθια και καρπούς,

18. εγαλήνεψε· και εχύθει καταχθόνια μια βοή, 
και του Ρήγα σού απεκρίθη πολεμόκραχτη η φωνή.

19. ΄Ολοι οι τόποι σου σ’ εκράξαν χαιρετώντας σε θερμά, 
και τα στόματα εφωνάξαν όσα αισθάνετο η καρδιά.

20. Εφωνάξανε ως τ’ αστέρια του Ιονίου και τα νησιά,
κι εσηκώσανε τα χέρια για να δείξουνε χαρά,

21. μ’ όλον πού ‘ναι αλυσωμένο το καθένα τεχνικά,
και εις το μέτωπο γραμμένο έχει: «Ψεύτρα Ελευθεριά».

22. Γκαρδιακά χαροποιήθει και του Βάσιγκτον η γη,
και τα σίδερα ενθυμήθει που την έδεναν κι αυτή.

23. Απ’ τον πύργο του φωνάζει, σα να λέει σε χαιρετώ,
και τη χήτη του τινάζει το λιοντάρι το Ισπανό.

24. Ελαφιάσθη της Αγγλίας το θηρίο, και σέρνει ευθύς
κατά τ’ άκρα της Ρουσίας τα μουγκρίσματα τσ’ οργής.

“Διονύσιος Σολωμός”

Το ποίημα “Ύμνος εις την Ελευθερία” αποτελείται από 158 τετράστιχες στροφές. Από αυτές οι 24 πρώτες στροφές καθιερώ-
θηκαν ως Εθνικός Ύμνος, το 1865. Οι δυο πρώτες είναι εκείνες που ανακρούονται και συνοδεύουν πάντα την έπαρση και 
την υποστολή της σημαίας και ψάλλονται σε επίσημες στιγμές και τελετές. Κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης αποδίδονται 
τιμές χαιρετισμού.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ



Χιλιόχρονη ζωτικότητα, απόφαση για το μέλλον

Η σύγχρονη Ελλάδα πρωταγωνιστής στην παγκόσμια σκηνή: Ολυμπιακοί Αγώνες 1896, 2004

Ευρωπαϊκή συνείδηση

1821 2021

«…και την πατρίδα ούκ ελάσσω παραδώσω, 
πλείω δε και αρείω όσης αν παραδέξομαι». 

«…και την Πατρίδα δε θα την παραδώσω 
μικρότερη, αλλά μεγαλύτερη και ισχυρότερη 
απ’ όση την παρέλαβα».

Όρκος Αθηναίου Εφήβου

ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ


