
Μακρυγιάννης & Ζωγράφος 
Ένας αγωνιστής και ένας καλλιτέχνης

24 εικόνες για την 
Επανάσταση του 1821

ΜΑΡΊΖΑ ΝΤΕΚΑΣΤΡΟ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες 

των τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου και του γυμνασίου.  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  

ΦΩΤΕΊΝΉ ΑΣΉΜΑΚΟΠΟΎΛΟΎ  
καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ίστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών



Περιεχόμενο - Δομή του βιβλίουΠεριεχόμενο - Δομή του βιβλίου

Το βιβλίο περιλαμβάνει 24 κεφάλαια, 

ένα για κάθε εικόνα των Μακρυγιάννη/

Ζωγράφου, μαζί με δύο εισαγωγικά κείμενα 

που αναφέρονται στην προσωπικότητα του 

Μακρυγιάννη, και στην πολύ ενδιαφέρουσα 

ιστορία των ίδιων των εικόνων, καθώς και 

βιβλιογραφία για τους εκπαιδευτικούς.

Τα κείμενα, σε μορφή διαλόγων μεταξύ ενός ενηλίκου και ενός 

ή περισσότερων παιδιών, σχολιάζουν τις εικόνες, αναδεικνύουν 

λεπτομέρειες διευρύνοντας το περιεχόμενό τους, δίνουν 

πληροφορίες για θέματα που δεν είναι γνωστά στους μαθητές 

και οδηγούν σ’ ένα παιχνίδι ανακάλυψης. 

Επιπλέον, πέραν των πρωτότυπων τίτλων 

που σημειώνει ο Μακρυγιάννης στις 

εικόνες, σε κάθε εικόνα έχει προστεθεί 

υπότιτλος ο οποίος συγκεκριμενοποιεί 

το θέμα που πραγματεύεται το εν λόγω 

κεφάλαιο του βιβλίου 

► ρουχισμός 
► καθημερινή ζωή

► οπλισμός
 ► συνήθειες 

► γλώσσα, κ.ά. ► τέχνη
► ήθη

 ► καράβια



Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος 

Να βρεθούν οι μαθητές σε μια συνθήκη 

ενεργητικής ανακάλυψης.

Να διατυπώσουν ερωτήματα.

Να πάρουν ερεθίσματα για να ερευνήσουν και 

να ερμηνεύσουν καταστάσεις και γεγονότα.

Να γνωρίσουν πλευρές της Επανάστασης του 

1821.

Να κατανοήσουν ότι οι εικόνες «αφηγούνται», 

«διαβάζονται» και δίνουν πληροφορίες για την 

εποχή τους.

 Να κατανοήσουν τη σημαντική θέση της 

ιστορικής μνήμης και της γνώσης της Ιστορίας 

για την προσέγγιση και κατανόηση του 

παρελθόντος.

Να γνωρίσουν την προσωπικότητα του 

Μακρυγιάννη και των άλλων αγωνιστών.

 Να μοιραστούν, να συνεργαστούν, να 

αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και τη 

φαντασία τους.

Το περιεχόμενο και η δομή του βιβλίου Το περιεχόμενο και η δομή του βιβλίου 
δίνουν στους εκπαιδευτικούς τη δίνουν στους εκπαιδευτικούς τη 
δυνατότητα: δυνατότητα: 

Να σχεδιάσουν ποικίλες δραστηριότητες, 

ομαδικές ή ατομικές.

Να σχεδιάσουν διαθεματικές δραστηριότητες, 

να συνδυάσουν δηλαδή θέματα τα οποία 

ανακύπτουν από τη σχολική ύλη κάθε τάξης 

— γλώσσα, μελέτη περιβάλλοντος, ιστορία, 

γεωγραφία, μαθηματικά και λογοτεχνία.

Να συνδυάσουν το βιβλίο με άλλα βιβλία 

γνώσεων ή λογοτεχνίας.

Να αποκτήσουν βασικό υλικό για τη σχολική 

εορτή της 25ης Μαρτίου και τοπικές επετείους.

Αρμόδιος για τον σχεδιασμό των 

δραστηριοτήτων είναι κάθε ενήλικος —

εκπαιδευτικός, βιβλιοθηκονόμος— ανάλογα με 

την ηλικία, την ωριμότητα και τα ενδιαφέροντα 

της ομάδας με την οποία θα επεξεργαστεί το 

βιβλίο. 

Το περιεχόμενο, τα κείμενα και οι εικόνες στο 

σύνολό τους, καθώς και οι λεπτομέρειες που 

απομονώνονται στις σελίδες, προσανατολίζουν 

τη σκέψη και επιδέχονται πολλές αναγνώσεις, 

φιλοδοξώντας να αποτελέσουν εργαλείο 

συζήτησης και έρευνας για γεγονότα και θέματα 

που, ενώ μοιάζουν μακρινά, είναι πολύ πιο κοντά 

μας απ΄ ό,τι νομίζουμε.



Ενδεικτικές προτάσεις δραστηριοτήτωνν

Μικρές έρευνεςΜικρές έρευνες

ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ:

•  Αναζήτηση εικόνων (πίνακες ζωγραφικής, 

χαρακτικά κ.ά.) που επίσης απεικονίζουν τα 

γεγονότα και σχολιασμός της οπτικής τους.

•  Αναζήτηση άλλων πηγών οι οποίες αναφέρονται 

στα γεγονότα (απομνημονεύματα αγωνιστών, 

επιστολές, έγγραφα, κ.ά.).

• Έρευνα με αναφορές στην τοπική ιστορία.



Δημιουργική γραφήΔημιουργική γραφή

Οι μαθητές γίνονται δημοσιογράφοι, ρεπόρτερ, 

συγγραφείς, επιστολογράφοι.

ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ:

 Σχεδιασμός του πρωτοσέλιδου μιας εφημερίδας 

της εποχής της Επανάστασης —τίτλος, λογότυπο, 

κύριο άρθρο, ρεπορτάζ— με πληροφορίες που 

αντλήθηκαν από μία ή περισσότερες εικόνες. 

Σύνταξη επιστολών μεταξύ των πρωταγωνιστών 

των εικόνων.

Δελτία ταυτότητας των προσωπικοτήτων, 

Ελλήνων και ξένων, που έδρασαν στην 

Επανάσταση.

Σελίδες από ημερολόγια επωνύμων ή ανωνύμων 

αγωνιστών, ξένων περιηγητών, Φιλελλήνων, κ.ά.

Αφηγήσεις αμάχων, παιδιών, γυναικών, κ.ά.

Αφηγήσεις Οθωμανών αμάχων, στρατιωτών και 

διοικητών.

Υποθετικοί διάλογοι μεταξύ των πρωταγωνιστών 

της Επανάστασης. 

Δραματοποίηση – παιχνίδια ρόλωνΔραματοποίηση – παιχνίδια ρόλων

Επιλογή ενός ή περισσότερων γεγονότων και 

δραματοποίησή τους. 

ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑ:

 Οι μαθητές υποδύονται τους πρωταγωνιστές, 

συνομιλούν μεταξύ τους, σχεδιάζουν τη 

στρατηγική τους, σχολιάζουν συμβάντα κ.ά.



Θεματικά projectsΘεματικά projects

ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ:

Ο οπλισμός, τα καράβια, τα μπουρλότα, η 

ενδυμασία, τα κάστρα, κ.ά.

Η συμμετοχή των Φιλελλήνων στον αγώνα.

Επιτραπέζια παιχνίδια στρατηγικής  Επιτραπέζια παιχνίδια στρατηγικής  
με ζάριαμε ζάρια

Με αφετηρία τις εικόνες, σχεδιασμός παιχνιδιών 

που περιλαμβάνουν δυσκολίες και εμπόδια ώστε 

να επιτευχθούν οι στόχοι των παικτών.

Χάρτες/Χρονολόγια

ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ:

Τοποθέτηση στον χάρτη των τόπων στους 

οποίους αναφέρεται το βιβλίο, ώστε να 

αποκτήσουν οι μαθητές μια σαφή εικόνα για 

την έκταση της δράσης των επαναστατημένων 

Ελλήνων.

Σύνθεση του χρονολογίου των ετών του Αγώνα 

και των γεγονότων από τον διεθνή χώρο.

Καλλιτεχνική έκφραση Καλλιτεχνική έκφραση 

Κατασκευές, μακέτες, ζωγραφική, μετατροπή 

εικόνων σε κόμικ.

Γλωσσικό παιχνίδι Γλωσσικό παιχνίδι 

ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑ:

Το Λεξικό της Επανάστασης: για κάθε γράμμα του 

αλφαβήτου, μία ή περισσότερες λέξεις οι οποίες 

δίνουν το στίγμα του αγώνα των Ελλήνων.

Αναγνωστικές προτάσεις Αναγνωστικές προτάσεις 

Βιβλία τα οποία μπορούν να πλαισιώσουν και να 

εμπλουτίσουν την ανάγνωση

ΛΟΓΟΤΕΧΝΊΑ

Λιλή Λαμπρέλλη, Έντεκα μέρες του Απρίλη, 

Πατάκης, 2021. (Οι τελευταίες ημέρες του 

Μεσολογγίου).

Μαρία Μομφεράτου, Το καλογεράκι του 

Μυστρά, Καπόν, 2021. (Η ζωή των παιδιών στην 

Επανάσταση).

Ελένη Σβορώνου, Λόρδος Βύρων και Έλγιν, 

Καλέντης, 2020. (Φιλελληνισμός/Αρχαιοκαπηλία)

 21+1 συγγραφείς γράφουν / καλλιτέχνες 

εικονογραφούν για το 1821, Παπαδόπουλος, 2020. 

ΒΊΒΛΊΑ ΓΝΩΣΕΩΝ

 Μαρία Αγγελίδου–Ειρήνη Βοκοτοπούλου, 1821: 

Ερωτήσεις μόνο, Ίκαρος, 2021. (Ερωτήματα για 

την Επανάσταση).

Μάρω Βασιλειάδου, 1821, ένα εικονογραφημένο 

ταξίδι προς την ελευθερία, Διόπτρα, 2021. 

(Συνοπτική θεματική/χρονολογική παρουσίαση 

της Επανάστασης).

Βασίλης Κρεμμυδάς, Καθημερινές ιστορίες για τα 

καράβια, Καλειδοσκόπιο, 2006. (Το ναυτικό στην 

Επανάσταση).

Μαρίζα Ντεκάστρο, Ένας κόσμος σε κίνηση, 

Καλειδοσκόπιο, 2017. (Ο 19ος αιώνας, αιώνας 

επαναστάσεων).

Κυκλοφορεί στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα 

Ή συγγραφέας τιμήθηκε από την IBBY-Κύκλος Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου με το βραβείο 

«Βίτω Αγγελοπούλου» για το έτος 2021, που απονέμεται για τη συγγραφή βιβλίου με 

πληροφοριακά κείμενα (γνώσεων) για παιδιά 

Είναι βιβλίο πολλαπλών αναγνώσεων και αναγνωστικών επιπέδων.  

Με την κατάλληλη θεματική επιλογή και διαχείριση εκ μέρους του/της εκπαιδευτικού, 

αποσπάσματά του μπορούν να δουλευτούν και σε μικρότερες τάξεις.  


