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Λίγα λόγια για τη δράση μας….
Φέτος, ζούμε όλοι μια ιδιάζουσα χρονιά. Με τη δράση «Οι σύγχρονοι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», που
εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων του Δικτύου Σ Η . Μ Α . - Α . Ε . Π . , έχουμε ως βασικό μας σκοπό να
επικοινωνήσουν οι μαθητές του Γ3΄ στους συμμαθητές τους τον παραλληλισμό που οι ίδιοι νιώθουν πως
έχουν με τους Ελεύθερους Πολιορκημένους και να εκτονώσουν τα συναισθήματα που έχουν δημιουργηθεί με
την κατάσταση της πανδημίας που όλοι βιώνουμε.
Άλλωστε, το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας προσφέρεται εξ ορισμού για την αισθητική καλλιέργεια
και τη δημιουργική εκτόνωση και ωρίμανση των μαθητών. Ειδικά οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου αναπτύσσουν
την αφαιρετική τους σκέψη και εκπαιδεύονται κάνοντας παραλληλισμούς με το παρελθόν. Σε ένα τέτοιο
πλαίσιο, ο παραλληλισμός των Ελεύθερων Πολιορκημένων του 1821 με τους σύγχρονους - για άλλους λόγους Ελεύθερους Πολιορκημένους θεωρούμε ότι θα ενδυναμώσει την ικανότητα σύνδεσης του παρελθόντος με το
παρόν και θα δημιουργήσει έναν διάλογο που θα ωθήσει σε προβληματισμό, παρατήρηση και ουσιαστικότερη
επικοινωνία των μαθητών του τμήματος. Και βέβαια, όλες οι απαντήσεις φέρνουν στο προσκήνιο τις
βαθύτερες ανάγκες των μαθητών σε σχέση με τις καταστάσεις που βιώνουν.

Η τέχνη, από την άλλη πλευρά, έχει πάντα τη δύναμη να ζωογονεί συναισθήματα και ιδέες. Μέσα από τις
εικαστικές αποτυπώσεις που επιχείρησαν, οι μαθητές ενθαρρύνονται να αποσαφηνίσουν και να εκφράσουν
τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις αντιλήψεις τους για την περίοδο που βιώνουν σήμερα, συνδέοντάς τη με
το παρελθόν.

Ελπίζουμε να προβληματιστείτε, να αναρωτηθείτε και εν τέλει να…
απολαύσετε το ηλεκτρονικό μας βιβλίο!

Φωτ. Εξώφυλλου: Κλαίρη Σαμαρά – Μαθήτρια Γ3

Αριάδνη Μπουρδέκα

Ο τίτλος «Ελεύθεροι πολιορκημένοι» βρίσκει αναλογία και στη σύγχρονη εποχή. Οι Έλληνες
σήμερα, ενώ είμαστε φαινομενικά ελεύθεροι, εφόσον δεν βρισκόμαστε σε περίοδο πολέμου,
πολιορκούμαστε από έναν «αόρατο εχθρό», την πανδημία COVID-19. Λόγω της πανδημίας
αυτής δεν είναι λίγες οι φορές που αισθανόμαστε εγκλωβισμένοι, σκλαβωμένοι. Όμως οφείλουμε
και μείς, όπως και οι πρόγονοί μας –κι ας ήταν διαφορετικές οι συνθήκες-, να κάνουμε μερικές
θυσίες, να αντισταθούμε στους πειρασμούς και να στερηθούμε κάποιες απ’ τις ελευθερίες μας,
ώστε να κερδίσουμε τον εχθρό και να «απελευθερωθούμε».

Αριάδνη
Μπουρδέκα

Νεφέλη Ξανθάκη

Οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», λοιπόν, αντάλλαξαν τις ζωές τους για την ελευθερία τους.
Σήμερα, όμως, κατά την γνώμη μου, καθώς «πολιορκούμαστε» από αυτόν τον ιό,
ανταλλάζουμε κάποιες από τις ελευθέριες μας, για να σώσουμε τις ζωές μας και των
συνανθρώπων μας.

Νεφέλη
Ξανθάκη

Ιωάννα Ξηρογιάννη
Η κεντρική ιδέα του ποιήματος βρίσκει πολλές αντιστοιχίες με τη σημερινή εποχή αν και είναι τόσο μακρινή. Ο
σημερινός άνθρωπος θεωρείται επιφανειακά μόνο ελεύθερος.

Η πρόοδος στην επιστήμη και στην τεχνολογία τού έχει δώσει πολλές δυνατότητες να απελευθερωθεί από τις
δεσμεύσεις της φύσης και να αντιμετωπίσει σε ικανοποιητικό βαθμό, όσα σε παρελθοντικές εποχές τον
βασάνιζαν. Ανίατες ασθένειες αντιμετωπίζονται, τα δεσμά του χρόνου και του χώρου λύνονται χάρη στην κινητή
τηλεφωνία, την τεχνολογία και τα μεταφορικά μέσα, οι δεισιδαιμονίες και οι προλήψεις διαψεύδονται χάρη στην
επιστήμη, το βιοτικό επίπεδο έχει προαχθεί, υπάρχει γενικευμένη αποδοχή των δημοκρατικών καθεστώτων και η
προάσπιση των δικαιωμάτων.
Από την άλλη υπάρχουν πολλοί παράγοντες που απειλούν την ελευθερία του σύγχρονου ανθρώπου και τον
καθιστούν όμηρο. Έτσι, η κακή χρήση της τεχνολογίας και της επιστήμης έχουν δημιουργήσει καινούρια
δυσεπίλυτα προβλήματα, όπως η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, που απειλεί τη ζωή του ανθρώπου,
ενώ έχει γίνει δέσμιος των υλικών αναγκών που του δημιουργεί η θεοποίηση του χρήματος και ο καταναλωτισμός.

Ιωάννα Ξηρογιάννη
…Η διαφήμιση και η κατευθυνόμενη πληροφόρηση τον ετεροκατευθύνουν και του στερούν την πνευματική του
ελευθερία, ενώ η αλαζονεία και η άσβεστη δίψα για δύναμη οδηγούν σε άτυπους πολέμους.

Στις μέρες μας, η πανδημία του Covid-19 αποδεικνύει περίτρανα ότι ο άνθρωπος δεν είναι υπερδύναμος ούτε
ελεύθερος, καθώς υφίσταται διάφορους περιορισμούς, όπως εγκλεισμό και μέτρα κοινωνικής απόστασης λόγω της
αδυναμίας του να αντιμετωπίσει την πολιορκία του θανατηφόρου ιού. Μια άνιση μάχη με καταστάσεις που ο ίδιος
έχει διαμορφώσει.
Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι ο άνθρωπος ακόμα και σήμερα πρέπει να αγωνίζεται για την κατάκτηση της
ελευθερίας του, η οποία δεν είναι αυτονόητη και να αποδεσμευτεί από όλους εκείνους τους παράγοντες που τον
καθιστούν όμηρο της πραγματικότητας.

Ιωάννα Ξηρογιάννη

Αργυρώ Παγουρτζή

Σήμερα, όπως ακριβώς και δύο αιώνες πριν, αν και για διαφορετικές αιτίες, οι ζωές των
ανθρώπων δεν είναι φυσιολογικές. Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε κρίση. Λόγω των συνθηκών,
στερούμαστε την ελευθερία μας και όχι μόνο. Κάποιοι από μας υποφέρουν κι άλλοι πεθαίνουν
πριν την ώρα τους, όπως συνέβαινε και τότε, και δυστυχώς δεν είναι πολλά που μπορεί κανείς να
κάνει γι’αυτό. Κάτι, όμως, που μπορεί να μας «απελευθερώσει», είναι η αντιμετώπιση των
καταστάσεων με αισιοδοξία και ελπίδα, όχι γιατί αυτόματα θα τελειώσουν τα βάσανά μας, αλλά
με στόχο να τελειώσει αυτή η «πολιορκία» όσο το δυνατό πιο γρήγορα και πιο ανώδυνα για
όλους μας. Αυτό για να πετύχει, πέρα από την αισιοδοξία απαιτεί συνείδηση, συνεργασία, όρεξη
για ζωή και θέληση για νίκη ενάντια στις κακουχίες.

Αργυρώ Παγουρτζή

Κωστής Παπαδόπουλος
Αν η κατάσταση στην οποία ζούμε τον τελευταίο χρόνο, ήταν ένα ποίημα, ένα τραγούδι ή ένα κείμενο, θα μπορούσε
να είχε ως τίτλο την απολύτως αντιπροσωπευτική φράση “Ελεύθεροι Πολιορκημένοι”. Η εμφάνιση του κορωνοϊού
και η τραγική εξέλιξη της πανδημίας μας έχουν οδηγήσει στην παρούσα κατάσταση. Είμαστε ελεύθεροι, αλλά
ταυτόχρονα πολιορκημένοι. Έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε ό,τι θέλουμε εντός του σπιτιού, να μιλάμε και να
εκφραζόμαστε ελεύθερα, (προφανώς και δεν πρόκειται για τέτοια στέρηση της ελευθερίας μας), αλλά υπάρχουν
ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις, για να μπορέσουμε να βγούμε απ’ το σπίτι, καθώς και συγκεκριμένοι περιορισμοί
στο τι μπορούμε να κάνουμε. Βέβαια, όλα γίνονται για το καλό μας, για την υγεία μας, αλλά δεν παύει να είναι μια
κατάσταση που «σηκώνει» έστω και λίγη διαμαρτυρία. Επιτρέπεται για μερικές μονάχα περιπτώσεις να βγούμε έξω,
όπως για λόγους υγείας (επίσκεψη σε γιατρό), για λόγους εργασίας (για συγκεκριμένες μόνο περιπτώσεις), για
σωματική άσκηση και κάποιες ακόμη, κι αυτές όμως, με μέτρα ασφαλείας. Τα καταστήματα είναι κλειστά, εκτός απ’
αυτά που παρέχουν είδη πρώτης ανάγκης, και η συνεύρεση με άλλα άτομα είναι περιορισμένη και σε άλλες
περιπτώσεις απαγορευμένη…

Κωστής Παπαδόπουλος
…Πρέπει κάθε φορά που κάνουμε κάποια έξοδο, να στέλνουμε ένα SMS, που θα πληροφορεί για το που πάμε, για
το είδος της εξόδου μας και για το την ώρα που αυτό συμβαίνει. Στην περίπτωση που δεν μπορούμε να στείλουμε
SMS, θα πρέπει να συμπληρώσουμε ένα χαρτί με τις αντίστοιχες πληροφορίες που θα έχουμε μαζί μας. Όπου κι
αν πηγαίνουμε, για οποιονδήποτε λόγο θα πρέπει να φοράμε μάσκα, με εξαίρεση τη σωματική άσκηση που είναι
αδύνατον να γίνει, γιατί εμποδίζει την αναπνοή μας. Τα σχολεία είναι κλειστά και δεν μπορούμε να δούμε τους
φίλους μας παραμόνο απ’ το Webex. Τέλος, αν κάποιος βγει για μη επιτρεπτό λόγο ή δεν τηρεί τα μέτρα
ασφαλείας (μάσκα) ή δεν έχει κάνει την απαραίτητη προετοιμασία (SMS ή χαρτί), πληρώνει πρόστιμο. Η
αστυνομία περιπολεί παντού και σταματάει όποιον θέλει, για να τον ελέγξει. Συνεπώς, θα μπορούσαμε να πούμε
πως μέσα στο σπίτι μας έχουμε απόλυτη ελευθερία, χωρίς να κινδυνεύουμε (όπως ήμασταν δηλαδή τα
Χριστούγεννα του 2019), αλλά είμαστε ταυτόχρονα πολιορκημένοι, καθώς έξω απ’ το σπίτι παραμονεύει είτε ο
κωρονοϊός (για τους απρόσεκτους) είτε η αστυνομία (γι’ αυτούς που δυσκολεύονται -στην καλύτερη- να τηρήσουν
τις οδηγίες).

Κωστής Παπαδόπουλος

Θοδωρής Πατέλης

Η σημερινή εποχή διαφέρει πολύ από εκείνη της πολιορκίας του Μεσολογγίου, αλλά ταυτόχρονα είμαστε
και εμείς Ελεύθεροι Πολιορκημένοι. Η καθημερινότητά μας έχει παρεμποδιστεί από τα μέτρα ασφαλείας
για τον κορονοϊό. Να μένουμε σπίτι, να μην βγαίνουμε συχνά, να φοράμε μάσκα, να…, να… Όμως,
παρόλα αυτά, η σκέψη μας είναι ελεύθερη. Και όταν η σκέψη κάποιου είναι ελεύθερη και εκείνος είναι
ελεύθερος. Γιατί τα μέτρα δεν αποσκοπούν στο να μας υποδουλώσουν, αλλά στο να μας προστατέψουν.
Και υπάρχει τόση ελευθερία, ώστε πολλοί άνθρωποι να μην τηρούν καν κάποια από αυτά! Βέβαια, τότε
θα πρέπει κάτι να γίνει. Γιατί όσο πιο πολύ και όσοι πιο πολλοί τηρούν τα μέτρα, τόσο πιο γρήγορα θα
σταματήσουν να μας πολιορκούν.

Θοδωρής Πατέλης

Μαριλίζα Πάτσκα

Ο τίτλος του ποιήματος του Διονύσιου Σολωμού "Ελεύθεροι Πολιορκημένοι" δεν θα μπορούσε να ταιριάζει
περισσότερο με την κατάσταση στην οποία πλέον βρίσκεται ολόκληρος σχεδόν ο πλανήτης. Σε παγκόσμιο
επίπεδο, οι άνθρωποι είναι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι· πολιορκημένοι από έναν ιό και από τα μέτρα
προστασίας ενάντια σε αυτόν και ελεύθεροι, γιατί συνεχίζουν να έχουν την ελευθερία τους, παρόλο που έχουν
απαρνηθεί πολλά από τα δικαιώματά τους για χάρη της δημόσιας υγείας. Παρόλο που η τωρινή κατάσταση
δεν μπορεί ίσως να συγκριθεί με την πνιγμένη στο αίμα πολιορκία του Μεσολογγίου, το ποίημα δεν παύει να
έχει απήχηση και στον σύγχρονο αναγνώστη.

Μαριλίζα Πάτσκα

Μιχάλης Πετρούτσος

Προσωπικά, πιστεύω πως ο τίτλος του ποιήματος του Διονύσιου Σολωμού, «Ελεύθεροι
πολιορκημένοι», είναι πολύ ταιριαστός με τις μέρες μας. Λόγω του ιού COVID-19,
αναγκαζόμαστε να θυσιάζουμε ένα μέρος της ελευθερίας μας , μένοντας στα σπίτια μας, έτσι
ώστε να επωφεληθεί το ευρύτερο καλό. Βρισκόμαστε, δηλαδή, «πολιορκημένοι» μέσα στα
σπίτια μας, αλλά ταυτόχρονα, ψυχικά, διατηρούμε την δύναμή μας.

Μιχάλης Πετρούτσος

Μιχάλης Πουλάκης

Σήμερα, ο ιός μας περιορίζει στα σπίτια μας, πολιορκώντας μας. Εμείς, όμως, σαν τους
Μεσολογγίτες διατηρούμε την ψυχική και πνευματική ελευθερία μας παρά τον περιορισμό
αυτό. Έτσι, όλοι ενωμένοι αλλά χωρισμένοι, ελεύθεροι αλλά πολιορκημένοι, αντιμετωπίζουμε
την κατάσταση αυτή. Με αυτό τον τρόπο, ο τίτλος αυτός από το παρελθόν λαμβάνει ένα
σύγχρονο νόημα στην αντιμετώπιση του σύγχρονου αυτού πολιορκητή. Είμαστε οι “Ελεύθεροι
Πολιορκημένοι” του σήμερα.

Μιχάλης Πουλάκης

Μιχάλης Πουλάκης

Κωνσταντίνος Σαγματόπουλος

Στον τίτλο εμφανής είναι η παρουσία αντίφασης μεταξύ των όρων ελεύθεροι (στο πνεύμα) και
πολιορκημένοι (ανελευθερία του έθνους από τον οθωμανικό ζυγό). Μάλιστα, η λέξη ελεύθεροι
παρατίθενται πρώτη σε σειρά ακριβώς για να επικεντρωθεί η προσοχή του αναγνώστη πρώτα
στην ελευθερία και έπειτα στην πολιορκία, καθώς η λύτρωση του νου υπερισχύει πάντα των
εξωτερικών παραγόντων. Το νόημα του τίτλου ανιχνεύεται και στη σύγχρονη ανθρώπινη
συνείδηση. Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζεται στη ζωή, στην καθημερινότητά και στην
πραγματικότητά μας, η οποία επηρεάζεται από τις υγειονομικές συνθήκες, που επιβάλλουν την
απομόνωσή μας, την περιχαράκωσή μας και τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας μας…

Κωνσταντίνος Σαγματόπουλος

...Παρόλο που οι συνθήκες περιορίζουν εμάς και την κίνησή μας, αποτελεί αναγκαιότητα για την
ψυχική μας υγεία και την πνευματική μας σταθερότητα να υιοθετήσουμε όλοι μας το βαθύ αυτό
νόημα ως αναπόσπαστο στοιχείο του χαρακτήρα μας. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να
απελευθερωθούμε από τα δεσμά των δυσκολιών της επικαιρότητας και να αναπτύξουμε την
προσωπικότητά μας. Οπωσδήποτε θα έπρεπε ο περίγυρος μας να είναι θέμα προβληματισμού,
όμως δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να λειτουργεί παρεμβατικά στη διαμόρφωση της νοοτροπίας
μας. Εκεί ακριβώς έγκειται και η σημασία που έχει ο τίτλος αυτός στη σύγχρονη κοινωνία, μία
κοινωνία που πλήττεται από τον εγκλεισμό και την κατ΄ οίκον “αιχμαλωσία” της.

Κωνσταντίνος
Σαγματόπουλος

Γιώργος Σακελαρίου

Στις μέρες μας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο τίτλος Ελεύθεροι
Πολιορκημένοι αντιπροσωπεύει πλήρως την πλειοψηφία των ανθρώπων
του πλανήτη, αφού πρακτικά είναι ελεύθεροι μόνον όσον αφορά στο
πνεύμα τους. Ωστόσο, πολιορκούνται συνεχώς από έναν αόρατο εχθρό,
ονόματι κορονοϊο, που έχει στερήσει την ζωή πολλών συνανθρώπων μας.

Γιώργος Σακελαρίου

Κλαίρη Σαμαρά

To ποίημα <Ελεύθεροι Πολιορκημένοι>, αν και γράφτηκε αρκετά παλιά έχει πολλές
ομοιότητες με το σήμερα. Φαινομενικά είμαστε ελεύθεροι, δηλαδή έχουμε δημοκρατία και
υπερτερεί ο λαός. Ουσιαστικά όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Την δύναμη την έχουν οι
ισχυροί, οι οποίοι μας <χειραγωγούν>. Επίσης θα μπορούσαμε να πούμε ότι ταιριάζει με την
σημερινή εποχή καθώς έχουμε lockdown, δηλαδή είμαστε περιορισμένοι αλλά χωρίς να μας
έχει πολιορκήσει κάνεις. Το ποίημα αυτό αυτή την χρονική περίοδο ταιριάζει απόλυτα με
την κατάσταση την οποία βιώνουμε.

Ερμής Σουλδάτος

Στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» του Διονύσιου Σολωμού, βλέπουμε την πολιορκία του Μεσολογγίου,
και τον αγώνα των κατοίκων του, πιστών στην επανάσταση, που, αν και αναγκασμένοι από την παρουσία
του Τουρκικού στρατού έξω από την πόλη τους δε μπορούν να κινηθούν και να ανεφοδιαστούν ελεύθερα,
με αποτέλεσμα να μένουν χωρίς τροφή και να υπομένουν άθλιες συνθήκες, διατηρούν την θέληση να
πολεμήσουν για την ελευθερία τους, μέχρι θανάτου εάν χρειαστεί, και δεν επιλέγουν να παραδοθούν, αν
και έτσι θα εξασφάλιζαν τροφή, καθώς και την επιείκεια του κατακτητή, ο οποίος ήταν σίγουρο πως
τελικά θα τους κατέβαλλε. Έτσι, αν και περιορισμένοι ασφυκτικά μέσα στην πόλη τους, από πλευράς
χώρου και δυνατότητας μετακίνησης, διατηρούσαν το ελεύθερο πνεύμα τους, κι αυτός ήταν ο λόγος που ο
Διονύσιος Σολωμός τους απένειμε αυτή την ονομασία. Αυτό το ποίημα ταιριάζει και με τη σημερινή
εποχή. Εδώ και έναν χρόνο, όλοι είναι αναγκασμένοι να παραμείνουν έγκλειστοι στα σπίτια τους, και είναι
πολύ επικίνδυνο να φύγουν, να απομακρυνθούν έστω και λίγο. Ο λόγος για αυτόν τον κίνδυνο που
διατρέχουμε δεν είναι πια ένας στρατός από ανθρώπους, που υπακούει σε μία αυτοκρατορία που θέλει να
μας υποτάξει, αλλά ένας εχθρός, τόσο μικρός, που δεν μπορούμε καν να τον δούμε όταν μας επιτίθεται,
και που μπορεί να διεισδύσει μέσα στο σώμα μας και να το καταστρέψει από μέσα…

Ερμής Σουλδάτος

…Όλοι είναι αναγκασμένοι να μη μετακινούνται παρά μόνο για τα απολύτως απαραίτητα, και είναι πια κακό
να βλέπουμε από κοντά τους γνωστούς μας και να μιλάμε μαζί τους. Φοράμε για την ασφάλειά μας μία
μάσκα, που κρύβει το πρόσωπό μας, και πρέπει συνεχώς, όταν βγαίνουμε για να αγοράσουμε απαραίτητα
αντικείμενα όπως τροφή, να φοβόμαστε μήπως αγγίξουμε κάτι βρόμικο, και να απολυμαινόμαστε τακτικά.
Ωστόσο, όπως και οι Μεσολογγίτες, συνεχίζουμε να προσπαθούμε να παραμείνουμε ελεύθεροι, και δεν
αφήνουμε την πανδημία να μας καταστρέψει τις ζωές. Συνεχίζουμε να βγαίνουμε για να πάρουμε καθαρό αέρα
και για να αθληθούμε, παρ’ όλο που το κάνουμε ο καθένας μόνος του. Αν και παραμένουμε στο σπίτι για
τεράστιο ποσοστό της ημέρας, χρησιμοποιούμε αυτόν τον χρόνο για να κάνουμε πράγματα που μας αρέσουν,
και μπορούμε, χάρη στο διαδίκτυο, να έχουμε τα οφέλη του να βλέπουμε τους φίλους μας και να μιλάμε μαζί
τους, χωρίς αυτά να συνοδεύονται από τους κινδύνους της συνάντησης πρόσωπο με πρόσωπο. Με αυτούς τους
τρόπους, οι σημερινοί άνθρωποι μοιάζουν με τους επαναστάτες του 1821, και η κατάστασή τους, αλλά και η
άρνησή τους να υποταχθούν σε αυτήν, έχουν πολλά κοινά σημεία.

Ηρώ Στραβοράβδη

Ο τίτλος “Ελεύθεροι Πολιορκημένοι” μας χαρακτηρίζει απόλυτα λόγω της παρούσας κατάστασης που
βιώνουμε, εσώκλειστοι στο σπίτι υπό καθεστώς καραντίνας, εξαιτίας της εύκολα μεταδιδόμενης ασθένειας
του κορωνoϊού. Όλοι οι αυστηροί κανόνες και νόμοι που έχει θέσει το κράτος, τους οποίους υποχρεούμαστε
να τηρούμε και να ακολουθούμε πιστά, ώστε να εξασφαλιστεί η ατομική υγεία του καθενός, περιορίζουν
κατά μεγάλο βαθμό την ελευθερία μας. Η ελευθερία μας τελειώνει στα όρια του σπιτιού μας. Πολλά από
τα πρωταρχικά δικαιώματα του ατόμου, όπως το δικαίωμα στην ζωή, τις κοινωνικές συναναστροφές /
κοινωνικοποίηση του ατόμου, αφήνονται πίσω για λίγο καιρό. Επιπλέων, η μη τήρηση των κανόνων του
κράτους τιμωρείται, όμως καλώς ή κακώς είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε την μελλοντική μας
ελευθερία και ασφάλεια, όταν πλέον το πρόβλημα του κορωνοϊού θα έχει κηρυχτεί λήξαν. Συνοψίζοντας,
θεωρώ πως η προαναφερόμενη φράση χαρακτηρίζει απόλυτα τους πολίτες στις μέρες μας, καθώς έχουμε
μια φαινομενική ελευθερία μέσα στην πολιορκία μας από τον Covid-19!

Ηρώ Στραβοράβδη

Κώστας Τέκος

Η κατάσταση που επικρατεί στο ποίημα του Σολωμού “Ελεύθεροι Πολιορκημένοι” έχει πολλές
ομοιότητες με την κατάσταση σήμερα. Αρχικά, όπως οι άνθρωποι τότε πολιορκούνταν από τους
Τούρκους, έτσι κι εμείς σήμερα βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, στην οποία όλοι
πρέπει να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε ψηλά το ηθικό μας, ενώ συνάνθρωποί μας πεθαίνουν από
έναν μη ελεγχόμενο ιό. Ακόμα, στο ποίημα περιγράφεται η ομορφιά της Άνοιξης παρόλο που οι
άνθρωποι δεν μπορούν να την απολαύσουν αφού πρέπει να σκέφτονται μόνο το πώς θα επιζήσουν.
Έτσι κι εμείς σήμερα δεν μπορούμε να απολαύσουμε την φύση, αφού είμαστε κλεισμένοι μέσα στα
σπίτια μας. Τέλος, στον τελευταίο στίχο του ποιήματος αναφέρεται ότι “Όποιος πεθάνει σήμερα
χίλιες φορές πεθαίνει”, διότι η άνοιξη ήταν πολύ όμορφη και θα ήταν πολύ λυπητερό κάποιος να
πεθάνει τότε. Παρομοίως σήμερα είναι πολύ άσχημο για κάποιον να αποβιώσει αυτή την εποχή,
αφού οι δικοί του δεν θα μπορούν να τον δουν και να τον αποχαιρετήσουν λόγω του ιού.

Κώστας Τέκος

Νίκος Τέκος

Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι με τους σύγχρονους έχουν πολλές ομοιότητες. Καταρχάς, όπως
και τότε προσέχουμε κάθε μέρα και βγαίνουμε από το σπίτι δύσκολα. Αν και τώρα ο
αντίπαλος μας είναι αόρατος, εκείνη την εποχή τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα.
Επίσης, αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο του διαδικτύου, το οποίο πολλές φορές μας
παραπληροφορεί και μας αποσυγκεντρώνει. Αυτό οδηγεί στο να «χάνουμε τη μπάλα» στο
επίπεδο της μάθησης. Τόσα χρόνια πριν δεν υπήρχε ούτε στο πίσω μέρος του μυαλού τους η
εκπαίδευση, αφού έδιναν αγώνα για την επιβίωση.

Νίκος Τέκος

Αγγελίνα Τζανετή

Ο τίτλος του ποιήματος αντανακλά τις βασικές ιδέες, αρχές και αξίες που προβάλλονται στο περιεχόμενλο του.
Ελεύθεροι δεν έγιναν πολεμώντας τον εχθρό αλλά καταπολεμώντας άλλες δυνάμεις, πολύ πιο ισχυρές, οι
οποίες πίεζαν τους πολιορκημένους από όλα τα επίπεδα. Ο ποιητής πιστεύει στην αιωνιότητα της ψυχής.
Εκείνη των πολιορκημένων θα είναι πάντα ελεύθερη χάρη στις μεγάλες θυσίες τους.
Η βασική αντιστοιχία με το σήμερα είναι η πανδημία. Η πανδημία έχοντας περιορίσει στις απολύτως
απαραίτητες τις κινήσεις και τις επαφές μας μάς έχει στερήσει την ελευθερία. Ένας αόρατος εχθρός απειλεί
την υγεία και την ζωή μας. Μία άλλη αντιστοιχία με το σήμερα είναι η τεχνολογία. Όλα είναι μια
ψευδαίσθηση. Νιώθουμε ότι είμαστε ελεύθεροι, κάνουμε επιλογές και πιστεύουμε ότι οι επιλογές "μας" είναι
πράγματι δικές μας. Είμαστε απλά οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι του 21ου αιώνα με τις σύγχρονες μορφές
δουλείας που μας υποβαθμίζουν. Όλο το σύστημα μας κάνει να νιώθουμε κυρίαρχοι, ενώ πρακτικά δεν είμαστε.
Είμαστε μαριονέτες της τεχνολογίας, των πολιτικών, της θρησκείας, της κοινωνίας και τι αυτή θα πει για τις
επιλογές μας, του κινητού μας, του ηλεκτρονικού μας υπολογιστή και ολόκληρου του κόσμου, ο οποίος
νομίζουμε ότι βρίσκεται στα χέρια μας κρατώντας μία ηλεκτρονική συσκευή...

Αγγελίνα Τζανετή

Ανδρέας Τζιόλας

Ο τίτλος “Ελεύθεροι Πολιορκημένοι” μπορεί να έχει σχέση με την σημερινή εποχή. Αναφέρομαι
φυσικά στην πανδημία COVID-19 , η οποία έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο ζωής των ανθρώπων
σε μόλις 1 έτος. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται οι άνθρωποι να μένουν στα σπίτια τους και να
βγαίνουν έξω από αυτά μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης, ειδάλλως, θα τους επιβάλλεται υψηλό
πρόστιμο. Η έκφραση “Ελεύθεροι Πολιορκημένοι” ,λοιπόν, είναι επίκαιρη, καθώς ορισμένα
ανθρώπινα δικαιώματα (όπως η ελευθερία μετακίνησης) καταπατώνται ως ένα βαθμό. Βέβαια,
δυστυχώς, αυτοί οι περιορισμοί καθίστανται απαραίτητοι για την υγεία όλων, ενώ παράλληλα,
εκατομμύρια επιστήμονες παγκοσμίως προσπαθούν καθημερινά για έναν καλύτερο τρόπο ζωής,
ο οποίος θα συνδυάζει την υγεία των ανθρώπων με την ελεύθερη μετακίνηση.

Ανδρέας Τζιόλας

Γρηγόρης Τιμπλαλέξης

Ο Σολωμός έδωσε τον συγκεκριμένο τίτλο στο ποίημα, καθώς ήθελε να δείξει ότι
οι Μεσολογγίτες παρά την εξωτερική απειλή και τις δυσκολίες που έφεραν οι
πειρασμοί, διατήρησαν την ψυχή τους ανεπηρέαστη. Με το συγκεκριμένο
οξύμωρο σχήμα δηλώνει ότι οι αγωνιστές έμειναν πιστοί στις αρχές τους,
διατηρώντας την ηθική τους ελευθερία. Στη σημερινή εποχή οι άνθρωποι
επηρεάζονται από τους πειρασμούς και τα υλικά αγαθά και παραμελούν το
πνεύμα τους. Ενδιαφέρονται για την ικανοποίηση του συμφέροντος τους και
αδιαφορούν για την καλλιέργεια της ψυχής τους.

Γρηγόρης
Τιμπλαλέξης

Γιώργος Τσέλιος
Ελεύθεροι Πολιορκημένοι; Ελεύθεροι στο πνεύμα, στην ψυχή οι Μεσολογγίτες και εν
προκειμένω όλοι οι Έλληνες, δεν υποδουλώνονται στον ζυγό του εχθρού, είτε λέγεται
Αγαρηνός και σπαθί είτε κορωνοιός…
«Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει
Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, κι’ η μάνα το ζηλεύει.
Τα μάτια η πείνα εμαύρισε· στα μάτια η μάνα μνέει.»
«Βασιλεύει» νεκρική σιωπή, η εικόνα των δρόμων κατά την πολιορκία του Μεσολογγίου
ισοδυναμεί με την εικόνα των έρημων και βουβών δρόμων της Ελλάδας με κορωνοϊό. «Τα
μάτια η πείνα εμαύρισε στα μάτια η μάνα μνέει». Πώς θα επιβιώσει η μάνα από την πείνα
και πώς θα θρέψει το παιδί της όταν δεν έχει εργασία λόγω του κορωνοϊού; Αυτοί και πολλοί
άλλοι στίχοι από τους Ελεύθερους πολιορκημένους παραπέμπουν στην σημερινή Ελλάδα, την
Ελλάδα του κορωνοϊού.

Εβίτα Τσότρα

Κατά τη γνώμη μου, ο ποιητής ονόμασε το έργο του Ελεύθεροι Πολιορκημένοι,
καθώς μπορεί οι Μεσολογγίτες να πολιορκούνταν από τους Τούρκους, αλλά δεν
έπαψαν ούτε στιγμή να ελπίζουν και να πολεμούν για την ελευθερία τους. Δηλαδή,
μπορεί να τα έβαζαν με δυνατότερο λαό, αλλά ποτέ δεν υποτάχτηκαν, γιατί πίστευαν
ότι στο τέλος θα απελευθερώνονταν. Θεωρώ ότι ο τίτλος σχετίζεται με τη σημερινή
εποχή, αφού πολύς κόσμος παλεύει καθημερινά να απαλλαγεί από τα στερεότυπα
της κοινωνίας και να ζήσει σε έναν κόσμο χωρίς προκαταλήψεις, ρατσισμό και φόβο,
δηλαδή με ελευθερία.

Εβίτα Τσότρα

Έλενα Τσώνη

Το ποίημα “ Ελεύθεροι Πολιορκημένοι” έχει πολλά κοινά με τη σημερινή
κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε λόγω του covid-19. Αρχικά,
παρουσιάζει την ψυχολογική εξάντληση των πολιτών σε εποχές δύσκολων
καταστάσεων, αλλά και τον οικονομικό μαρασμό του κράτους. Σε όλους
τους τομείς ο κόσμος παρακμάζει λόγω της καραντίνας και του
αποκλεισμού και οι ζωές μας μένουν αναγκαστικά στάσιμες. Τέλος, η
πολιορκία των κατοίκων στην πόλη θυμίζει την τωρινή κατάσταση, αφού
και εμείς μπορεί να έχουμε ελεύθερο πνεύμα, αλλά είμαστε πολιορκημένοι
από τον ιο.

Έλενα Τσώνη

Μιχάλης Χαλκιαδάκης

Το ποίημα του Διονύσιου Σολωμού «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» μιλά για τους κατοίκους
του Μεσολογγίου, οι οποίοι, υπό τουρκική κατοχή, ήταν εγκλωβισμένοι μέσα στα τείχη
της πόλης. Ο ποιητής μας μεταφέρει την ιδέα ότι, ενώ οι Μεσολογγίτες είναι σωματικά
εκγλωβισμένοι, ψυχικά είναι ελεύθεροι, αφού δεν είναι σκλάβοι των Τούρκων. Σήμερα, η
ίδια ιδέα εφαρμόζει στην κατάσταση που ζούμε. Δεν υπάρχει μία άμεση απειλή για την
ελευθερία μας, όπως οι Τούρκοι που περίμεναν έξω από την πόλη με όπλα στην άλλη
περίπτωση. Όμως, εάν αποφασίσουμε να βγούμε από το σπίτι μας χωρίς να υπακούσουμε
στο πρωτόκολο ασφαλείας, μπορεί εκτός από το να μας επιβληθεί πρόστιμο, να
νοσήσουμε και από τον ιό. Έτσι, η έννοια των Ελεύθερων Πολιορκημένων εφαρμόζει
αντίστροφα, αφού ενώ πιστεύουμε πως είμαστε ελεύθεροι να βγούμε έξω χωρίς κάποιο
εμπόδιο, στην πραγματικότητα αυτό είναι ψέμα.

Μιχάλης
Χαλκιαδάκης

Αλίκη Χάσκα

Λόγω των πρωτόγνωρων καταστάσεων που ζούμε τελευταία ο τίτλος αυτός είναι επίκαιρος.
Η πανδημία ενός νέου ιού τους τελευταίους μήνες ανάγκασε όλο τον πλανήτη να μείνει σε
καραντίνα. Πολιορκημένοι από τον ιό πρέπει να μείνουμε σπίτι και να περιορίσουμε στο
ελάχιστο τις επαφές μας με φίλους και συγγενείς, πράγμα που είναι πολύ δύσκολο, αφού
όλοι μας έχουμε να ανάγκη να κάνουμε τις δραστηριότητες που μας αρέσουν και να
συναντάμε τους κοντινούς μας ανθρώπους. Τώρα, όμως, πρέπει να προσαρμοστούμε σε
συνθήκες που δεν είχαμε σκεφτεί ότι θα ζήσουμε όπως η τηλεκπαίδευση, η τηλεργασία κτλ.
Παρόλα αυτά, το μυαλό μας και η σκέψη μας είναι ελεύθερα να ονειρευτούν και να γίνουμε
δημιουργικοί και δραστήριοι χωρίς να βγούμε έξω και να θέσουμε σε κίνδυνο τη δική μας
υγεία και των άλλων. Έτσι, ευχόμαστε όλοι να μπορέσουμε σύντομα να είμαστε
ολοκληρωτικά ελεύθεροι και ασφαλείς ξανά.

Αλίκη Χάσκα

Στάθης Χατζησάββας

Βασίλης Χατζηστεργίου

Στις μέρες μας, παγκοσμίως υπάρχει η πανδημία του COVID-19. Κατά την
πανδημία αυτή, όλοι οι άνθρωποι στερούνται ορισμένες ελευθερίες τους και δεν
γνωρίζουν τι θα ακολουθήσει. Παρομοιάζουμε, λοιπόν, αυτή την κατάσταση με
τους Ελεύθερους Πολιορκημένους του Μεσολογγίου αναγνωρίζοντας τις
ομοιότητες. Όπως οι Μεσολογγίτες τότε αντιστάθηκαν και δεν επέτρεψαν να
συμφιλιωθούν με την ιδέα της σκλαβιάς, έτσι και οι σημερινοί άνθρωποι πρέπει να
προσαρμοστούμε στην κατάσταση, να είμαστε υπεύθυνοι και να κάνουμε μερικές
θυσίες με σκοπό την επιστροφή μας στην καθημερινότητα.

Βασίλης
Χατζηστεργίου

Σας ευχαριστούμε πολύ!
Δίκτυο Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας Σ Η . Μ Α . - Α . Ε . Π .

Υπεύθυνες καθηγήτριες:

Κατερίνα Νικολοπούλου (ΠΕ02) - Φανή Δαμιανάκη (ΠΕ 08)
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Ήταν οι

Σύγχρονοι

Ελεύθεροι Πολιορκημένοι
Από τους μαθητές του Γ’3 τμήματος

