
 

Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου 

Εκδήλωση μνήμης 25ης Μαρτίου 

 

Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014 



 

Πρόγραμμα Γιορτής 25ης Μαρτίου 

 

Το θεατρικό δρώμενο βασίζεται στο θεατρικό έργο του 

Ιάκωβου Καμπανέλλη Το Μεγάλο μας Τσίρκο. 

Ακούγονται επίσης αποσπάσματα ποιημάτων του 

Ανδρέα Κάλβου και του Γιάννη Ρίτσου. 

 

Τα τραγούδια με βάση τη σειρά που ακούγονται είναι: 

 Θούριος  (Ρήγας Φεραίος)  

 Άκρα  του τάφου σιωπή (Στίχοι: Διονύσιος 

Σολωμός, Μουσική: Γιάννης Μαρκόπουλος) 

 Παραπονεμένα Λόγια (Στίχοι: Μάνος Ελευθερίου, 

Μουσική:  Γιάννης Μαρκόπουλος) 

 Φίλοι κι αδέλφια (Στίχοι: Ιάκωβος Καμπανέλλη,  

 Μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος) 

 Το μεγάλος μας τσίρκο (Στίχοι: Ιάκωβος 

Καμπανέλλη, Μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος) 

 

Επιλογή κειμένων και τραγουδιών: Σκαρσουλή Ευαγγελία  

Διδασκαλία χορών: Σοφία Πατμανίδη   

 



Θερμές ευχαριστίες στους:  

 μαθητές που έπαιξαν μουσική και τραγούδησαν: 

Μαργαρίτα Αθανασάκη, Βίκτωρας Ανδρεαδάκης, 

Γραμματικάκης Ανδρέας, Χριστίνα Ζαφειροπούλου, 

Κωνσταντίνος Καββαδίας, Φωτεινή Καλογραιάκη, Έφη 

Κυπριωτάκη, Βαγγέλης Λιανάκης, Κωστούλα Λυδάκη, 

Δημήτρης Μαρινάκης, Εύα Μπελενιώτη, Κατερίνα Μπινιχάκη, 

Ευγενία Ροβίθη, Κλεάνθη Σεβδαλή, Μαρία Σισαμάκη 

Στιβατάκης Γεώργιος, Στιβακτάκης Ραφαήλ,Μπρουνίλτα 

Τουσάνι,  Γρηγόρης Φλουράκης, Φουντουλάκη Ειρήνη και 

Χατζηκωνσταντίνου Νικολέτα 

 μαθητές του τμήματος γ2 γυμνασίου:  

Μπιτζαράκη Γιώργο, Παπαδοβασιλάκη Βασίλη, Πατμανιδή 

Ολυμπία, Πρεβέντα Γιάννη, Ρουσσάκη Σοφία, Σακαλίδου 

Θεανώ, Σμυρνάκη Στέλιο, Σπανάκη Μιχάλη, Σταμπουλή 

Χριστίνα, , Φραγκιαδάκη Νικολέτα,     

 μαθητές του τμήματος β1 γυμνασίου:  

Καλαθάκη Γιώργο και Ραπτάκη Μενέλαο, 

 μαθητές του τμήματος Α1 λυκείου:  

Αθανασάκη Μαργαρίτα, Ανετάκη Στέλιο, Αρτεμάκη Σοφία, 

Βέργνες Χριστίνα, Γιαντσίδη Μαρίνο, Ζαφειροπούλου 

Χριστίνα, Καλογραιάκη Φωτεινή, Μαγουλάκη Ειρήνη, Σηφάκη 

Εύη και Χατζηκωνσταντίνου Νικολέτα – Ειρήνη ,  

 τη μαθήτρια Βασίλα Κλεάνθη για την κατασκευή των 

σκηνικών 

καθώς και στους καθηγητές : Μανώλη Σαλούστρο και Μιχάλη 

Σπυριδάκη για τη διδασκαλία των τραγουδιών και Ιγνατίου 

Μαρία, Βαφειάδου Κορίνα, Βοσκάκη Γρηγόρη, Σκλάβου Λίζα . 

(Όλα τα ονόματα παρατίθενται αλφαβητικά κατά κατηγορία.) 



 

Σημείωμα για τα πρώτα ληστρικά δάνεια της ανεξαρτησίας 

1)  1823, δάνειο 800.000 λιρών από τον Αγγλικό οίκο Λόφναν.  
Διαπραγματευτές: Ιωάννης Ορλάνδος, Ανδρέας Ζαίμης, Ανδρέας Λουριώτης.  
Τόκος 5%, προμήθεια 3%, ασφάλιστρα 1,5% περίοδος αποπληρωμής 36 χρόνια.  
Πραγματικό δάνειο 59% του ονομαστικού. Εγγύηση όλα τα δημόσια κτήματα και όλα 
τα δημόσια έσοδα.  Εισπράχθηκαν, τελικά, μόνο 299.000 λίρες οι οποίες 
χρησιμοποιήθηκαν για να κερδίσει η παράταξη του Κουντουριώτη την εμφύλια 
διαμάχη.  

2) 1824,  Δάνειο 2.000.000 λιρών με τον τραπεζιτικό οίκο των αδελφών Ρικάρδο  
Διαπραγματευτές και πάλι οι Λουριώτης και Ορλάνδος.  Πραγματικό δάνειο 55% του 
ονομαστικού (1.100.000). Παρακρατήθηκαν 284.000 λίρες για προκαταβολή τόκων 
δύο ετών, χρεολύσια, προμήθεια και άλλες δαπάνες. 
Διατέθηκαν: 212.000 λίρες για την αναχρηματοδότηση του πρώτου δανείου, 77.000 
για την αγορά όπλων και πυροβόλων, από τα οποία λίγα έφθασαν στην Ελλάδα, 
160.000 για την παραγγελία 6 ατμοκίνητων πλοίων, από τα οποία μόνο τρία 
έφθασαν στην Ελλάδα («Καρτερία», «Επιχείρηση», «Ερμής») και 155.000 για τη 
ναυπήγηση δύο φρεγατών σε ναυπηγεία της Νέας Υόρκης, από τις οποίες μόνο η μία 
(«Ελλάς») ήλθε στην Ελλάδα, ενώ η δεύτερη πουλήθηκε για να χρηματοδοτηθεί η 
πρώτη.  Εισπράχθηκαν τελικά, μόνο  232.558 στερλίνες.  
Επί Βαυαροκρατίας, κατηγορήθηκαν οι δύο διαπραγματευτές ότι ιδιοποιήθηκαν 
χρήματα από τις αγοροπωλησίες μετοχών των δανείων και επιπλέον ο Ορλάνδος ότι 
παρακράτησε ποσό 5.900 λιρών από τα δύο δάνεια.  

 Το 1832, πήραμε δάνειο 64.000.000 δρχ.  από τους μεγαλοτραπεζίτες 
Ρότσιλντ, με την εγγύηση των τριών μεγάλων δυνάμεων, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία. 
Έως το 1843,που χρεωκοπήσαμε για δεύτερη φορά (είχαμε χρεωκοπήσει άλλη  μια 
το 1825!), είχαμε πληρώσει περίπου 33.000.000 σε τοκοχρεωλύσια και κάπου 
7.000.0000 σε μίζες στους Ρότσιλντ. Ακόμα, πληρώσαμε 
στην Τουρκία γι' αποζημίωση που την όρισαν οι τρεις μεγάλες Δυνάμεις 12.531.174, 
για παλαιά χρέη   2.238.559 δρχ., για τα  έξοδα της αντιβασιλείας (μισθοί, 
οδοιπορικά, έπιπλα) 1.397.654 δρχ.  δηλαδή περισσότερες από 16.000.000 δρχ.  
Επίσης, ο πρώτος ταχτικός βαυαρικός στρατός που ήρθε μαζί με τον Όθωνα στην 
Ελλάδα και στήριξε το ζυγό της  Βαυαροκρατίας μας κόστισε 4.748.050 δρχ.  
Έτσι, από το τελευταίο δάνειο στην ουσία στο ελληνικό δημόσιο έμειναν κάτι 

περισσότερο από 3.000.000 δρχ. από τα 64.000.000 που είχε δανειστεί!  Κι αυτά 

όμως, φαγώθηκαν από αυλικούς και συμβούλους κυρίως Βαυαρούς , τα γνωστά και 

σήμερα παράσιτα.  

Από τότε, η έκφραση  «χρωστάμε τα δάνεια της Αγγλίας» σημαίνει ότι 

είμαστε καταχρεωμένοι και αδυνατούμε να ξεπληρώσουμε τα χρέη μας! 


