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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ονοματεπώνυμο: 

Τι θα μάθεις….. 

 Να διαβάζεις και να κατανοείς ένα ποίημα.  

 Να γνωρίσεις ένα κορυφαίο γεγονός της ιστορίας του τόπου μας.  

 Να εκτιμήσεις την αξία της θυσίας  των προγόνων μας. 

Ξεκινώντας……. 

Παρακολούθησε, προσεκτικά ένα σύντομο  βίντεο για την καταστροφή της 

Χίου πατώντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

https://www.youtube.com/watch?v=nb3311Vu9Kc  

Στη συνέχεια διάβασε το απόσπασμα (παρέλειψα την 4η και 5η στροφή) από 
το ποίημα «Το Ελληνόπουλο» που  γράφτηκε από τον Βίκτωρ Ουγκώ το 

1828 και αναφέρεται στην καταστροφή της Χίου από τους Τούρκους στις 30 
Μαρτίου του 1822 . Το ποίημα είναι σε μετάφραση του Κωστή Παλαμά . 

Βεβαιώσου ότι έχεις καταλάβει το ποίημα, κοίταξε την ερμηνεία των 
άγνωστων λέξεων που σου δίνω παρακάτω. Αν δεν είσαι σίγουρος/η για 
κάποια σημεία γύρισε πίσω και ξαναδιάβασέ τα ή ζήτησε από κάποιον 
μεγαλύτερο να σου το διαβάσει μια φορά.  

«Το Ελληνόπουλο» 

Τούρκοι διαβήκαν. Χαλασμός, θάνατος πέρα ως πέρα.  

Η Χίο, τ’ όμορφο νησί, μαύρη απομένει ξέρα, 

με τα κρασιά, με τα δεντρά                                                  1η στροφή 

τ’ αρχοντονήσι, που βουνά και σπίτια και λαγκάδια  

και στο χορό τις λυγερές καμιά φορά τα βράδια  

καθρέφτιζε μες τα νερά. 

Ερμιά παντού. Μα κοίταξε κι απάνου εκεί στο βράχο,  

στου κάστρου τα χαλάσματα κάποιο παιδί μονάχο  

κάθεται, σκύβει θλιβερά  

το κεφαλάκι στήριγμα και σκέπη του απομένει                   2η στροφή 

μόνο μιαν άσπρη αγράμπελη σαν αυτό ξεχασμένη 

μες την αφάνταστη φθορά. 

https://www.youtube.com/watch?v=nb3311Vu9Kc
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Φτωχό παιδί, που κάθεσαι ξυπόλυτο στις ράχες 

για να μην κλαις λυπητερά, τ’ ήθελες τάχα να ‘χες  

για να τα ιδώ τα θαλασσά 

ματάκια σου ν’ αστράψουνε, να ξαστερώσουν πάλι        3η στροφή 

και να σηκώσεις χαρωπά σαν πρώτα το κεφάλι 

με τα μαλλάκια τα χρυσά; 

…………………………………………………………. 

Τι θες κι απ’ όλα τα αγαθά  

τούτα; Πες. Το  άνθος, τον καρπό; Θες το πουλί;                     6η στροφή 

-Διαβάτη, 

μου κράζει το Ελληνόπουλο με το γαλάζιο μάτι:  

Βόλια, μπαρούτι θέλω. Να. 

Βίκτωρ Ουγκώ    (Μετάφραση: Κωστής Παλαμάς) 

Ερμηνεία άγνωστων λέξεων                                                      

Διαβαίνω: περνώ                         Ξέρα: ξερός τόπος 

Λυγερή: λεπτή κι ωραία κοπέλα          Ερμιά: ερημιά 

Αγράμπελη: ονομασία διάφορων αναρριχητικών φυτών 

Φθορά: καταστροφή                           Ράχη: λόφος 

Ξαστερώνω: γαληνεύω, ησυχάζω 

Διαβάτης: περαστικός,            Θαλασσά: θαλασσιά 

Κράζω: φωνάζω δυνατά                Βόλια : σφαίρες 

Μπαρούτι: υλικό που προκαλεί έκρηξη 

Ας δούμε τι λέει το ποίημα 

 Ποιος είναι ο ήρωας του ποιήματος; (απάντ. στον τίτλο) 

…………………………………………………………………………… 

Εκεί βρίσκεται 

η  απάντηση. 
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 Τι έχει συμβεί στη Χίο και ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτού 

του γεγονότος; (απάντ. 1η στροφή) 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 Πού βρίσκεται το Ελληνόπουλο; Μπορείς να περιγράψεις το 

τοπίο και το παιδί; (απάντ. 2η και 3η στροφή) 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 Τι ζητάει το παιδί από τον ποιητή; Γιατί πιστεύεις ότι ζητάει 

αυτά τα πράγματα; (απάντ. 6η στροφή) 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

Ώρα για γραμματική!!!! 

 

 

     

      

 

 

 Ρήματα 

Θυμήσου: ρήματα λέγονται οι λέξεις που μας δείχνουν πως 

κάποιος κάνει (Ενεργητική φωνή) ή παθαίνει κάτι (Παθητική 

φωνή). Στην Ενεργητική φωνή τα ρήματα, στο α΄ πρόσωπο του 

Ενικού, τελειώνουν σε –ω ενώ στην Παθητική φωνή σε -μαι 
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1. Κλίνε τα ρήματα  γυμνάζω- γυμνάζομαι στον Ενεστώτα: 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ 

Ενεργητική φωνή Παθητική φωνή 

  

  

  

  

  

  

 

Θυμήσου: Κάθε επίθετο έχει τρία γένη: 

 Αρσενικό ( ο ). 

 Θηλυκό   ( η ). 

 Ουδέτερο ( το ).                          Επίθετα 

Γράψε τα επίθετα στα τρία γένη: 
 αρσενικά                           θηλυκά               ουδέτερα  

 ο δυνατός                           ---------                 -----------  

 ---------                                 ---------                το ωραίο 

 ---------                                η μικρή              -----------  

 ο φτωχός                           ----------                   ------------  

 ---------                              η κόκκινη                 ------------  

 ---------     -----------    το έξυπνο 

 

 

 

 

Θυμήσου :  Η παράγραφος ξεκινάει πιο μέσα, έχει μια πρώτη 

πρόταση που μας ενημερώνει για το θέμα της παραγράφου 

(θεματική πρόταση), ακολουθούν οι λεπτομέρειες 

(πληροφορίες σχετικές με το θέμα) και τελειώνει με μια 

συμπερασματική πρόταση (κατακλείδα). 
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Και μια παραγραφούλα!!! 

Γράψε σε μία παράγραφο τι θα έλεγες στο Ελληνόπουλο του 

ποιήματος για να το παρηγορήσεις και να του δώσεις ελπίδα. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Και για το τέλος……………….. 

90 χρόνια μετά την ολοκληρωτική καταστροφή του νησιού μας από τους 
Τούρκους ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και οι Χιώτες αναπνέουν ελεύθεροι.  
Στη συνέχεια μπορείς να διαβάσεις το χρονικό της απελευθέρωσης.  

Το χρονικό της απελευθέρωσης της Χίου  

Ήταν και τότε Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 1912. Η Χίος γιόρταζε τους πολιούχους 
της, Αγίους Μηνά, Βίκτωρα και Βικέντιο. Τα ξημερώματα εκείνης της μεγάλης 
μέρας εμφανίστηκε στο στενό μεταξύ Οινουσσών και Μικράς Ασίας και 
πλησίαζε σιγά–σιγά ο ελληνικός στόλος που ερχόταν να απελευθερώσει το 
νησί. 

Στις 9 το πρωί κατέφθασε στο λιμάνι λέμβος με λευκή σημαία μεταφέροντας 
τον υποπλοίαρχο Αλεξ. Χατζηκυριάκο επικεφαλής αντιπροσωπείας του 
ελληνικού στόλου που είχε ήδη αγκυροβολήσει έξω από το λιμάνι. Οι 
τουρκικές Αρχές αρνήθηκαν να δεχθούν την ελληνική αντιπροσωπεία και 

δήλωσαν ότι θα στείλουν οι ίδιοι επιτροπή στα ελληνικά πλοία, κάτι που έγινε 
λίγο αργότερα. Εκεί ο επικεφαλής της μοίρας του στόλου πλοίαρχος Ιωάννης 
Δαμιανός, ο επικεφαλής του στρατού συνταγματάρχης, Νικ. Δελαγραμμάτικας, 
και ο απεσταλμένος του Ελληνικού Υπουργείου Εσωτερικών, Δ. Καρατζάς, 

ενημέρωσαν την επιτροπή που πήγε να τους συναντήσει ότι ήρθαν να 
καταλάβουν το νησί εξ ονόματος της ελληνικής κυβέρνησης και θέτουν 
προθεσμία αναίμακτης παράδοσης μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 

Ο Τούρκος στρατιωτικός διοικητής, Ζιχνή Μπέης, αρνήθηκε να παραδώσει 
την πόλη και δήλωσε ότι θα πολεμήσει μέχρις εσχάτων. Στις 3 το μεσημέρι και 
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αφού είχε παρέλθει η προθεσμία, ξεκίνησε η αποβίβαση του ελληνικού 
στρατού στο Κοντάρι μέσα σ’ ένα κύμα σφοδρών πυροβολισμών. Κατά τη 
διάρκεια της απόβασης έπεσαν νεκροί οι πρωτομάρτυρες της χιώτικης 

λευτεριάς Εμμανουήλ Ποθητός και Ιωάννης Χρυσολωράς. Η αποβίβαση 
ολοκληρώθηκε επιτυχώς το πρωί της 12ης Νοεμβρίου. Οι Τούρκοι 
αποσύρθηκαν προς τις Καρυές και τον Κορακάρη, αρνούμενοι να 
παραδοθούν ακόμη. 

Ο χιώτικος λαός μαθαίνοντας το νέο της αποβίβασης ξεχύθηκε στους 

δρόμους πανηγυρίζοντας και υποδέχθηκε τον ελληνικό στρατό που κατέλαβε 
αμαχητί την πόλη με ενθουσιασμό, με κωδωνοκρουσίες και την ευχή «Χριστός 
Ανέστη». Ο συνταγματάρχης, Νικ. Δελαγραμμάτικας, ενημέρωσε την 
κυβέρνηση για την κατάληψη της Χίου, ενώ με προκήρυξη που εξέδωσε 

υποσχόταν ασφάλεια ζωής, τιμής και περιουσίας σε όλους, ανεξάρτητα από 
φυλή και θρήσκευμα. 

Από τη μια στιγμή στην άλλη, η πόλη γέμισε ελληνικές σημαίες που 
υψώθηκαν σε όλα τα σπίτια και καταστήματα. Στο Διοικητήριο ύψωσε την 
ελληνική σημαία ο αρχιμανδρίτης Νεόφυτος Παπαναστασίου, αναφωνώντας 

«Ελεύθεροι Χίοι, η δουλεία καταργείται», ενώ στο Φρουραρχείο υψώθηκε 
σημαία που κατασκεύασε και πρόσφερε η μικρή Ευγενία Μαδιά. Ο 
φρούραρχος παρέταξε τιμητικό απόσπασμα και της ζήτησε να την υψώσει η 
ίδια, κάτω από τα ενθουσιώδη χειροκροτήματα του πλήθους. Ακολούθησε 

επίσημη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό από τον τότε Μητροπολίτη 
Ιερώνυμο Γοργία. 

Οι Τούρκοι, όμως, δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Ακολούθησαν 40 
μέρες σκληρών μαχών με σημαντικότερη τη μάχη του Αίπους στις 15 
Νοεμβρίου. 

Θα ήταν παράλειψή μας να μην αναφερθούμε στη σημαντική συμβολή που 
είχαν τα εθελοντικά αντάρτικα σώματα των Καρδαμύλων, της Βολισσού, της 
πόλης, του Βροντάδου και όλων των χωριών του νησιού, οι εθελοντές 
πρόσκοποι, καθώς και οι εθελοντές από την Ικαρία, με επικεφαλή τον Ευάγγ. 
Κουκουδέα, και την Κρήτη με επικεφαλή τον Γεωργ. Πέρρο.  

Ξεπερνούν τους 50 οι πεσόντες για την απελευθέρωση του νησιού. Απ’ 
αυτούς ξεχωρίζουν ο Εμμανουήλ Ποθητός και ο Ιωάννης Χρυσολωράς, που 
έπεσαν κατά την απόβαση στο Κοντάρι, καθώς και ο ανθυποπλοίαρχος 
Νικόλαος Ρίτσος μαζί με τον σημαιοφόρο, Ιωάννη Παστρικάκη, που έπεσαν 

κατά τη μάχη του Αίπους.  
Οι Έλληνες κατάφεραν να απομονώσουν τους Τούρκους στο εσωτερικό του 
νησιού και ο Ζιχνή Μπέης αναγκάστηκε να παραδοθεί το βράδυ της Πέμπτης 
20 Δεκεμβρίου στις Καρυές. Την επόμενη μέρα υπογράφτηκε το πρωτόκολλο 
παράδοσης του τουρκικού στρατού.  

Ήδη είχαν απελευθερωθεί τα Ψαρά (21 Οκτωβρίου) και οι Οινούσσες (20 
Νοεμβρίου). 

Πηγή: https://neoskosmos.com/el/25176/%CF%84%CE%BF-
%CF%87%CF%81 

https://neoskosmos.com/el/25176/%CF%84%CE%BF-%CF%87%CF%81
https://neoskosmos.com/el/25176/%CF%84%CE%BF-%CF%87%CF%81

