
 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ  ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821  

 

Στο πλαίσιο της δράσης “Το αποτύπωμα του ’21 στην πόλη μας”, που 

πραγματοποιείται για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την έναρξη της 

Επανάστασης, εμείς, οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Λιβαδειάς, δημιουργήσαμε ένα 

ερωτηματολόγιο. Σκοπός μας ήταν καταρχάς, να διερευνήσουμε  το παρελθόν της 

πόλης μας. Επίσης, να ερευνήσουμε εάν το γεγονός της Eπανάστασης επιβιώνει στην 

μνήμη της, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί αυτό. 

Τέλος, θέλαμε  να διαπιστώσουμε κατά πόσο πιστεύουν οι συμπολίτες μας ότι η 

σύγχρονη Ελλάδα δικαιώνει τις θυσίες των αγωνιστών της. 

Απευθυνθήκαμε σε 70 άτομα, γυναίκες-άντρες, αγόρια-κορίτσια,  ηλικίας από 12 

ετών και άνω. Η πλειοψηφία όσων απάντησαν, δηλαδή το 31,4%, ανήκει στην 

ηλικιακή ομάδα των 12 έως 20 ετών, ενώ συμμετείχαν δυναμικά και  συμπολίτες μας 

που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 40-60 χρόνων. 

  

 

 Όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο, το 38,6%, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων, είναι απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Μεγάλη ήταν η 

συμμετοχή μαθητών Λυκείου και Γυμνασίου, 51.4%, ενώ εντοπίζεται ένα μικρό 

ποσοστό της τάξης του 1,4%, το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης.  



 

  

 Πρώτα απ’ όλα ρωτήσαμε εάν έχουν γνώση για την επανάσταση του ’21 στη 

Λιβαδειά. Διαπιστώσαμε, πως το 70% γνωρίζει σε ικανοποιητικό βαθμό την ιστορία 

της πόλης, ενώ το  30%, ποσοστό αξιοσημείωτο, απάντησε ότι γνωρίζει ελάχιστα, 

έως καθόλου για το γεγονός  

 

  

Στη συνέχεια, σε ερώτηση που σχετίζεται με την θέση της Λιβαδειάς κατά την 

διάρκεια της Τουρκοκρατίας, η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας, 

δηλαδή το 94,1%, γνωρίζει πως η Λιβαδειά ήταν μια πόλη που κατείχε σημαντική 

θέση, εν αντιθέσει με το 5,9% , που το αγνοεί.  



 

 

  

Σε ερώτηση εάν γνωρίζουν τους ήρωες που έδρασαν στην πόλη κατά την 

Επανάσταση, πρωταγωνιστής αναδείχθηκε ο Αθανάσιος Διάκος, ο επικεφαλής της 

Επανάστασης στην Λιβαδειά, και το πρωτοπαλίκαρό του ,ο Βασίλης Μπούσγος.  

Επίσης, ξεχώρισαν ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ενώ 

αναφέρθηκαν ο Σαλώνων Ησαΐας, ο Λάμπρος Κατσώνης αλλά και κάποιοι πρόκριτοι, 

όπως ο Νάκος και ο Λογοθέτης.  

Από τις απαντήσεις φάνηκε ότι το σημείο της πόλης ή της ευρύτερης περιοχής που 

συνδέεται περισσότερο από όλα με την επανάσταση του 1821,  είναι το Κάστρο, όπου 

είχαν οχυρωθεί οι Τούρκοι και μετά, κατά τον Ιούνιο του ’21, οι Έλληνες. Ξεχωριστή 

θέση στην μνήμη κατέχει  και η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, όπου οι πρόκριτοι 

και οι οπλαρχηγοί ορκίστηκαν στον Εσταυρωμένο να φέρουν εις πέρας την 

Επανάσταση. Αναφέρονται και άλλα σημεία, όπως το Ρολόι, η μονή Λυκούρεση, ο 

Όσιος Λουκάς αλλά και κοντινά μέρη όπου διεξήχθησαν μάχες όπως η Σούρπη και η 

Γρανίτσα. 

 Σε ερωτήσεις  όπου ζητείται η αξιολόγηση της εκκλησίας, των αρχόντων και των 

κλεφτών-αρματολών σχετικά με την συμβολή τους στην Επανάσταση, στην 1η θέση 

αναδεικνύεται ο ρόλος των κλεφτών-αρματολών  



 

  

 

Στη δεύτερη θέση έρχεται ο ρόλος που διαδραμάτισαν οι άρχοντες, οι οποίοι 

συνέβαλαν ενεργά στην προετοιμασία της εξέγερσης αλλά και στην ένοπλη 

σύγκρουση, γεγονός που αποτυπώνεται στα υψηλά νούμερα με τα οποία 

βαθμολογήθηκε.  

 

Αρκετά σημαντικός εμφανίζεται ο ρόλος των εκπροσώπων της Εκκλησίας, οι οποίοι 

συμμετείχαν και αυτοί στην ιδεολογική και υλική προετοιμασία της Επανάστασης. 

Πολλοί άλλωστε έχασαν και τη ζωή τους πολεμώντας- ας θυμηθούμε τον ηρωικό 

Ησαΐα, Επίσκοπο Σαλώνων  



 

  

 

 Σχετικά με την πολιορκία του Κάστρου και την έξοδο των Λειβαδιτών από αυτό, 

κορυφαίο γεγονός της τοπικής μας ιστορίας, μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων, 

συγκεκριμένα το 85,8%, δηλώνουν ότι το γνωρίζουν. Υπάρχει ωστόσο,  ένα ποσοστό, 

14,2%, οι οποίοι το αγνοούν.  

  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις στο ερώτημα αν η Λιβαδειά 

καταστράφηκε κατά την έναρξη της Επανάστασης. Το 58,5%, φαίνεται πως είναι 

ενημερωμένο για αυτό το γεγονός. Όμως αξιοπρόσεκτο είναι το 41,4%,  οι οποίοι 

αγνοούν την ολοσχερή καταστροφή της πόλης κατά την τουρκική επίθεση που 

συνέβη τον Ιούνιο του ‘21 



 

  

Επίσης, πολλοί φαίνεται ότι αγνοούν  το αν υπήρξε κύμα φυγής Λειβαδιτών από την 

πόλη, μετά την καταστροφή της από τους Τούρκους, τον Ιούνιο του ‘21 Στις 

απαντήσεις που δόθηκαν, το 22%, έχει γνώση του γεγονότος, ενώ το 76,6% έχει από 

μηδενική έως ελάχιστη γνώση. 

 Σε ερώτηση για το αν η Επανάσταση του ’21 διασώζεται στην μνήμη της πόλης, η 

πλειοψηφία, δηλαδή το 85,7%, πιστεύει πως ο Αγώνας έχει αφήσει το αποτύπωμά του 

στην πόλη μας, ενώ  το 14,3% θεωρεί πως δεν έχει αφήσει το στίγμα του.  



 

  

Σε συνδυασμό με την παραπάνω ερώτηση , ζητήθηκε η αναφορά ενός σημείου που 

θυμίζει το ’21. Έτσι, ως δημοφιλέστερες απαντήσεις αναδεικνύονται, το Μεσαιωνικό 

Κάστρο, ο Πύργος του Ρολογιού καθώς και οι προτομές ηρώων, οι οποίες 

εντοπίζονται διάσπαρτες, σε πολλές γωνιές της πόλης, όπως επίσης και οδοί που 

φέρουν ονόματα που σχετίζονται με την επανάσταση.  

Διερευνώντας τους τρόπους με τους οποίους είναι εφικτό να διασώσουμε το 

παρελθόν της πόλης μας, ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις που λάβαμε, ανάμεσα στις 

οποίες ξεχώρισε η ανάγνωση ιστορικών βιβλίων, με ποσοστό 69,1%.  

  

Φτάνοντας προς το τέλος του ερωτηματολογίου, διατυπώσαμε δύο ερωτήσεις γενικού 

τύπου, στόχος των οποίων ήταν να εξετάσουμε κατά πόσο έχει σημασία να 

κατέχουμε τις απαραίτητες γνώσεις για το ιστορικό παρελθόν της περιοχής μας, ώστε 

να προοδεύσουμε και σε ποιο βαθμό η σημερινή Ελλάδα δικαιώνει τις θυσίες των 



 

αγωνιστών της. Στην 1η ερώτηση το μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή το 86,8%, δηλώνει 

πως η σημασία της γνώσης του παρελθόντος του είναι μεγάλη. Ακολουθεί το 13,2%, 

το οποίο υποστηρίζει πως έχει κάποια σημασία, αλλά όχι καθοριστική. Παρ’ όλα 

αυτά, αξίζει να σημειωθεί, πως δεν υπάρχει κάποιος συμμετέχοντας που δήλωσε πως 

δεν έχει καμία σημασία.  

  

Στη 2η ερώτηση ισορροπία παρατηρείται στις υποβληθείσες απαντήσεις, πράγμα που 

υποδηλώνεται από το 50%, το οποίο υποστηρίζει πως οι θυσίες των αγωνιστών έχουν 

δικαιωθεί σε μεγάλο ή ικανοποιητικό βαθμό, ενώ το υπόλοιπο 50%, εμφανίζεται πιο 

απαισιόδοξο, επιλέγοντας την απάντηση «σε μικρό βαθμό» ή και «καθόλου». Η κοινή 

γνώμη εμφανίζεται, όπως δείχνουν οι απαντήσεις, διχασμένη. 

  



 

Το ερωτηματολόγιο αυτό μας έδειξε ότι είναι ανάγκη να μελετήσουμε πιο έντονα και 

συστηματικά την ιστορία του τόπου μας και να την διαφυλάξουμε για τις επόμενες 

γενεές, καθώς το παρελθόν μάς δείχνει ποιοι είμαστε και βοηθά να 

προσανατολιζόμαστε προς το μέλλον, αναθεωρώντας τα λάθη μας. Ακόμη και αν 

πολλοί συμπατριώτες μας πιστεύουν ότι οι θυσίες των αγωνιστών δεν έχουν 

δικαιωθεί, δεν πρέπει να ξεχνάμε τα επιτεύγματα που έχουμε ως λαός σημειώσει   και 

το ότι οι αξίες και τα οράματα που δεν έχουν εκπληρωθεί είναι για εμάς, τους νέους 

ανθρώπους, μια πρόκληση που καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε. 

ΣΙΔΗΡΑ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 

 


