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1 .  Η  έ κ ρ η ξ η  κ α ι  η  ε δ ρ α ί ω σ η   
τ η ς  Ε π α ν ά σ τ α σ η ς  ( 1 8 2 1 - 1 8 2 3 )  

 
 
Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 
1.  Αφού µελετήσετε το απόσπασµα από την επαναστατική προκήρυξη του 
Αντώνη Οικονόµου στο λαό της Ύδρας (παράθεµα στη σ. 84 του σχολικού 
σας βιβλίου), να σκιαγραφήσετε την προσωπικότητα του λαϊκού ηγέτη της 
Ύδρας από τα πιστεύω και τις πεποιθήσεις του όπως εµφανίζονται στην 
προκήρυξη.  

 
2.  Έχει υποστηριχθεί ότι στην Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα οι συνθήκες 
ήταν ευνοϊκότερες για να επιτύχει η Επανάσταση σε αντίθεση µε τη 
Μολδοβλαχία. Να αναλύσετε τους παράγοντες που επιβεβαιώνουν την 
εγκυρότητα αυτού του ισχυρισµού.  

 
3.  Να µελετήσετε το παράθεµα του σχολικού σας βιβλίου που βρίσκεται στη 
σελίδα 89 και να προσπαθήσετε να ερµηνεύσετε τις ακρότητες στις οποίες 
προέβησαν οι Έλληνες αγωνιστές κατά την άλωση της Τριπολιτσάς.   

 
 
Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 

 
1.  α)  Να παρουσιάσετε τις στρατιωτικές δυνάµεις που διέθετε το ελληνικό έθνος 

όταν άρχισε η επανάσταση. 
β)  Να αξιολογήσετε τη σπουδαιότητά τους. 

  
2.  α) Να παρουσιάσετε τα κύρια επαναστατικά κέντρα της Πελοποννήσου κατά 

την έναρξη του αγώνα. 
β)  Να αναφέρετε τις σπουδαιότερες επαναστατικές ενέργειες.  

  
3.  α)  Τι ήταν το «Αχαϊκό ∆ιευθυντήριο» και η «Μεσσηνιακή Γερουσία»; 
β)  Να αναφέρετε το ρόλο που είχαν αναλάβει στην επαναστατηµένη Ελλάδα.  

  
4.  Να αναφέρετε τη δράση του ελληνικού στόλου στη διάρκεια των δύο πρώτων 
ετών  και να εκτιµήσετε τη σηµασία της.  
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Συνδυαστικές ερωτήσεις ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 
 
1.  α)  Ποια ήταν η αντίδραση του Σουλτάνου στην Ελληνική Επανάσταση και  

     µε ποιες ενέργειες εκδηλώθηκε;  
β)  Ποιο γεγονός συνέβη το Πάσχα (10 Απριλίου) του 1821;  
γ)  Να αξιολογήσετε το γεγονός.  
δ)  Να αναλύσετε τις επιπτώσεις του στις σχέσεις Τουρκίας - Ρωσίας.  
 

2.  α)  Να παρουσιάσετε τα σπουδαιότερα στρατιωτικά γεγονότα στην επαναστα-
τηµένη Ελλάδα κατά τα 2 πρώτα χρόνια της Επανάστασης.  

β)  Να αξιολογήσετε τη σηµασία τους.  
 

3.  α)  Να αναλύσετε τους λόγους που οδήγησαν στη σφαγή της Χίου.  
β)  Να σχολιάσετε τον αντίκτυπο του γεγονότος στον  Ευρωπαϊκό και στον 
Ελληνικό χώρο.  

γ)  Ποιος, πότε και µε ποιο τρόπο πήρε εκδίκηση για το αποτρόπαιο αυτό 
γεγονός;  

 
 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, τοποθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της.  
 
1.  Οι Σουλιώτες βρήκαν την ευκαιρία να επιστρέψουν στις εστίες τους επειδή:  
α) Προσχώρησαν στις δυνάµεις του σερασκέρη της Πελοποννήσου που 
πολεµούσε τον Αλή πασά.  

β) Οι απόστολοι της Φιλικής Εταιρείας µεσολάβησαν υπέρ αυτών στον 
Αλή πασά.  

γ)  Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ήταν προσωπικός φίλος του Αλή 
πασά.  

δ)  Ο Αλή πασάς ήταν απασχοληµένος σε πόλεµο µε το Σουλτάνο.  
 

2.  Οι κλέφτες ήταν:  
α)  Έλληνες ορθόδοξοι µη ανεχόµενοι την τουρκική τυραννία. 
β)  Έλληνες ραγιάδες που διψούσαν για ελευθερία, αλλά ενίοτε και Τούρκοι 
που διώκονταν από την Τουρκική εξουσία.  

γ)  Ισχυροί Αρβανίτες που είχαν έρθει σε σύγκρουση µε τους Τούρκους.  
δ)  Ισχυροί µεγαλοκαραβοκύρηδες της Ύδρας που χλευάζονταν από τους 
συντοπίτες τους για κατασπατάληση του δηµοσίου χρήµατος.  
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Ερώτηση αντιστοίχησης 

Να γράψετε, στο κενό αριστερά, το γράµµα του δεδοµένου της Β΄ στήλης, που 
αντιστοιχεί στο δεδοµένο της Α΄ στήλης. (Κάποια από τα δεδοµένα της Β΄ στήλης 
περισσεύουν).  

στήλη Α΄   στήλη Β΄  

___  Παλαιών Πατρών Γερµανός α. Γραβιά 

___  Γεώργιος Λογοθέτης β. Μάνη 

___  Θεόδωρος Κολοκοτρώνης γ. Αλαµάνα 

___  Αντώνης Οικονόµου δ. Μακεδονία 

___  Εµµανουήλ Παπάς ε. Σάµος 

___  Οδυσσέας Ανδρούτσος στ. Ύδρα 

___  Αθανάσιος ∆ιάκος  ζ. Άνδρος 

 η. Ψαρά 

 θ. Κάσος 

 ι. Καλάβρυτα 

 
Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
 
Να συµπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων:  
 
1.  Ως ηµεροµηνία έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης είχε προσδιοριστεί από 
την ................... ...................  η ........  ...................... . Όµως τα Καλάβρυτα 
επαναστάτησαν στις ................... ...................  και η Καλαµάτα στις 
................... ................... .  

 
2.  Η άλωση της ................... που έγινε στις ................... ................... ................... 
αποτέλεσε την κύρια επιδίωξη του ...................... για την εδραίωση της 
Επανάστασης στην Πελοπόννησο.  
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3.  Η καταστροφή της ................... το ................... ...................  προκάλεσε τον 
αποτροπιασµό Ελλήνων και ξένων. Ο Γάλλος ζωγράφος ................... 
................... αποτύπωσε µε το χρωστήρα του τις ................... ....... 
...................  στον οµώνυµο πίνακά του.  

 
 
 

Ερωτήσεις του τύπου «σωστό-λάθος» 

Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστές ή Λανθασµένες, 
σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι.   

Σωστό  Λάθος 
1.  Το Αχαϊκό ∆ιευθυντήριο ήταν µια επαναστατική  
επιτροπή υπό την ηγεσία του Παλαιών Πατρών  
Γερµανού.       ! ! 

2.  Το Αχαϊκό ∆ιευθυντήριο ζητούσε από τους προξέ- 
νους των ξένων δυνάµεων να τεθεί η ελληνική  
επανάσταση υπό την εύνοια και προστασία τους.   ! ! 

3.  Ο Αντώνης Οικονόµου απηύθυνε επαναστατική  
προκήρυξη στο λαό των Ψαρών.     ! ! 

4.  Ο Σουλτάνος αντιδρώντας στην επανάσταση  
προέβη σε διωγµούς κάνοντας όµως αυστηρή  
διάκριση ενόχων και αθώων.     ! ! 

5.  Οι Έλληνες κατά την άλωση της Τριπολιτσάς συµπε- 
ριφέρθηκαν ιπποτικά απέναντι στα γυναικόπαιδα των  
Τούρκων προκαλώντας το θαυµασµό των ξένων.   ! ! 

6.  Ο ∆ράµαλης έµεινε αβοήθητος και χωρίς εφόδια εξαι- 
τίας της δράσης των ελληνικών πλοίων.    ! ! 

7.  Ο Μιαούλης µε το δαυλό στο χέρι ανατίναξε την τουρκι- 
κή ναυαρχίδα στο λιµάνι της Χίου.    ! ! 

8.  Στο χάνι της Γραβιάς ο Γεώργιος Καραϊσκάκης πήρε  
εκδίκηση για τον αποτρόπαιο θάνατο του Αθανάσιου  
∆ιάκου.        ! ! 

 
Β. Όσες από τις προτάσεις θεωρήσατε λανθασµένες, να τις αναδιατυπώσετε 
ώστε να γίνουν σωστές.  

 ..................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................

..................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
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� Εργασία για το σπίτι  

 
− Αφού διαβάσετε προσεκτικά το απόσπασµα από την προκήρυξη του Αχαϊκού 
∆ιευθυντηρίου (σ. 84-86 του σχολικού σας βιβλίου), να απαντήσετε στις 
παρακάτω ερωτήσεις:  
α) Τι υπονοούσε η φράση «να είµεθα υπό την εύνοιαν και προστασίαν του 

µεγάλου τούτου κράτους»;  
β)  Ποιους πιθανούς κινδύνους για την Επανάσταση έκρυβε η φράση αυτή; 
γ)  Ποιο ήταν το γενικότερο πολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο της εποχής, κα-
θώς και οι πραγµατικές ανάγκες των επαναστατηµένων Ελλήνων που 
εξέθρεψαν αυτή την προκήρυξη;   

 
Βοήθηµα: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΒ΄.  
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2 .  Η  Ε σ ω τ ε ρ ι κ ή  Π ο λ ι τ ι κ ή  
 
 
Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 
1.  α)  Να παρουσιάσετε τις διαφορές που προέκυψαν µεταξύ των προκρίτων και 

των κλεφτοκαπεταναίων, ταυτόχρονα µε την έναρξη του απελευθερωτικού 
αγώνα. 

β)  Κατά πόσο οι διαφορές αυτές επηρέασαν τις εργασίες της Α΄ Εθνοσυνέ-
λευσης και την πορεία της επανάστασης; 

 
2.  Να προσδιορίσετε τον όρο «εµφύλιος πόλεµος».  
Με συγκεκριµένες αναφορές σε γεγονότα, να αποδείξετε ότι η εσωτερική 
διαµάχη περίοδο των ετών 1823-1825 είχε χαρακτήρα εµφυλίου πολέµου. 

 
3.  Ποια ήταν τα αίτια της εµφύλιας σύρραξης των ετών 1823-1825;  
Ποιοι πήραν µέρος σε αυτή και ποια τα αποτελέσµατα; 

 
4.  Κατά τη διάρκεια των ετών 1821-1827, τρεις από τις Εθνικές Συνελεύσεις, οι: 
Α΄  Εθνοσυνέλευση : ∆εκέµβριος 1821 � Ιανουάριος 1822 
Β΄  Εθνοσυνέλευση : Άνοιξη 1823 
Γ΄  Εθνοσυνέλευση : Άνοιξη 1827 
ασχολήθηκαν µε την ψήφιση συνταγµατικών κειµένων.  
Να αναφέρετε τις ουσιώδεις διαφορές των τριων Συνταγµάτων.  

 
5.  Στο κείµενο του «Προσωρινού Πολιτεύµατος», που ψηφίστηκε από την Α΄  
Εθνοσυνέλευση, προτάσσεται η εξής λακωνική διακήρυξη: 

«Το Ελληνικόν Έθνος, υπό την φρικώδη Οθωµανικήν δυναστείαν, µη 
δυνάµενον να φέρη τον βαρύτατον και απαραδειγµάτιστον ζυγόν της 
τυραννίας, και αποσείσαν αυτόν µε µεγάλας θυσίας, κηρύττει σήµερον δια των 
νοµίµων Παραστατών του, εις Εθνικήν συνηγµένων Συνέλευσιν, ενώπιον Θεού 
και ανθρώπων, �την Πολιτικήν αυτού ύπαρξιν και ανεξαρτησίαν».  

Εν Επιδαύρω, την α΄ Ιανουαρίου, έτει αωκβ΄ και Α΄ της Ανεξαρτησίας 
Προσωρινόν Πολίτευµα της Ελλάδος 
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Με απόφαση της ίδιας Εθνοσυνέλευσης συντάχτηκε διακήρυξη προς τις ξένες 
κυβερνήσεις στην οποία αναφέρεται: 

«Ο κατά των Τούρκων πόλεµος ηµών, µακράν του να στηρίζεται εις αρχάς 
τινας δηµαγωγικάς και στασιώδεις, ή ιδιωφελείς µέρους τινός του σύµπαντος 
Ελληνικού Έθνους σκοπούς, είναι πόλεµος εθνικός, πόλεµος ιερός, πόλεµος 
του οποίου η µόνη αιτία είναι η ανάκτησις των δικαίων της προσωπικής ηµών 
ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και της τιµής  �» 

Από τη διακήρυξη της εν Επιδαύρω Α΄ Εθνικής των Ελλήνων Συνελεύσεως.  
(σχολικό βιβλίο, σ. 102) 

α)  Σύµφωνα µε τα κείµενα αυτά, ποιον ιδεολογικό χαρακτηρισµό προσδίδουν 
οι Έλληνες στον αγώνα τους; 

β) Να σχολιάσετε τη φράση: «µακράν του να στηρίζεται εις αρχάς τινας 
δηµαγωγικάς και στασιώδεις, ή ιδιωφελείς µέρους τινός του σύµπαντος Ελληνικού 
Έθνους σκοπούς» και να εξηγήσετε, γιατί οι Έλληνες αντιδιέστειλαν την 
επανάστασή τους από τις σύγχρονες κοινωνικές εξεγέρσεις της δυτικής 
Ευρώπης. 

 
 
Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
1.  Λέγοντας ότι κατά τους πρώτους µήνες του Αγώνα «λειτούργησε η 

επαναστατική ηθική της αυτοθυσίας» εννοούµε �.������....................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
 

2.  Πρόκριτοι, κλεφτοκαπεταναίοι, φιλικοί και φαναριώτες: είναι οι οµάδες 
που διεκδίκησαν την  εξουσία κατά την περίοδο της επανάστασης του 1821. 
Να παρουσιάσετε τις διοικητικές ικανότητες και αδυναµίες που διέθετε 
καθεµία από τις παραπάνω οµάδες εξουσίας. 

 
3.  Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της ελληνικής επανάστασης συγκροτήθηκαν 
οι εξής τοπικοί οργανισµοί:  

Πελοποννησιακή Γερουσία 
Γερουσία Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος 
Γερουσία ∆υτικής Χέρσου Ελλάδος 

Να αναφέρετε συνοπτικά ποιοι ήταν οι σκοποί της ίδρυσής τους και ποιο ρόλο 
διαδραµάτισαν στη σύσταση της κεντρικής διοίκησης. 
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4.  Α΄  Εθνοσυνέλευση: 
− Να αναφέρετε πότε, πού και για ποιο σκοπό συγκλήθηκε. 
− Κάτω από ποιες συνθήκες άρχισαν οι εργασίες της;  
− Ποια ήταν η σύνθεση των αντιπροσώπων της;  
− Ποιες εξουσίες προέκυψαν σύµφωνα µε το Σύνταγµα που ψήφισε; 

 
5.  Να παρουσιάσετε τις σηµαντικότερες αποφάσεις της Β΄ Εθνοσυνέλευσης. 
 
6. Τι ορίζει, ως προς την εκτελεστική εξουσία, το «Πολιτικόν Σύνταγµα της 
Ελλάδος» (Γ΄ Εθνοσυνέλευση); 

 
7.  Να µελετήσετε τα παρακάτω κείµενα (και τα τρία αναφέρονται στην περίοδο της 

εµφύλιας εσωτερικής κρίσης των ετών 1823-1825) και να απαντήσετε στις 
ερωτήσεις που ακολουθούν:  

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 
«� Οι δε στρατιώται του Καραϊσκάκη και οι Σουλιώται εισβαλόντες εις την 
κωµόπολιν Κερπινήν ελαφυραγώγησαν αυτήν � Οι δε στρατιώται της 
∆ιοικήσεως επιάστηκαν αναµεταξύ των και παρεπονούντο ενώπιον του 
Κωλέττη επειδή οι ύστερον ερχόµενοι δεν εύρισκον λάφυρα, διότι τα είχαν 
αρπάσει οι ελθόντες πρότερον �» 

Φωτάκου, Αποµνηµονεύµατα, Γ΄, σ. 420 
(σχολικό βιβλίο : σ. 107) 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
«� εν καιρώ Τουρκίας εδιοικούσαν µε τ� όνοµα προεστώς και κοτσάµπασης, 
εις όλας τας επαρχίας. Η διαγωγή των προεστώτων και κοντσαµπασίδων σας 
είναι πολλά γνωστή, και όσα οι δυστυχείς οµογενείς απ΄ αυτούς έπαθον και 
υπέφεραν κακά είναι φανερά εις όλους µας? � τινές των προεστών του 
Μορέως αγωνίζονται σήµερον αγώνα παράδοξον να συστήσουν τυραννίαν εις 
την Ελλάδα, χειροτέραν της δεσποτείας του Σουλτάνου �� 

Από την Προκήρυξη του Κωλέττη στο β΄ Εµφύλιο 
(σχολικό βιβλίο : σ. 105) 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ 
«� Η διχόνοια, που βαστάει 

ένα σκήπτρο η δολερή, 
καθενός χαµογελάει, 
πάρ� το λέγοντας και συ�» 

∆ιονύσιος Σολωµός,  
Από τον «Ύµνον εις την Ελευθερία» (1823) 

 
Να αναφέρετε σε ποια ιδιαίτερη πτυχή του γεγονότος επικεντρώνεται το 
ενδιαφέρον του κάθε αποσπάσµατος. 
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Συνδυασµός ερωτήσεων ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 
 
1. Αν και από τις πρώτες µέρες της Επανάστασης του 1821, όλοι οι Έλληνες 
θεωρώντας καθήκον τους έδωσαν «δια το γένος» ό,τι ο καθένας είχε  
(Ν. Σπηλιάδη, Αποµνηµονεύµατα, Α΄ 329), όµως, οσοδήποτε γενναίες και αν 
υπήρξαν οι προσφορές τους, σύντοµα προέκυψε οξύτατο οικονοµικό  
πρόβληµα µε σοβαρό αντίκτυπο στη διεξαγωγή του Αγώνα. Έτσι κατά την  
26η Απριλίου 1822,   

«Το Βουλευτικόν σώµα της Προσωρινής ∆ιοίκησης της Ελλάδος εθεσπίσατο 
και το Εκτελεστικόν επεκύρωσε τάδε : 
Επειδή οι εκ της γης πρόσοδοι είναι κυριώτεραι των προσόδων της 
∆ιοικήσεως.   
Επειδή η διοίκησις χρεωστεί � 
α) Από τους καρπούς, τα γεννήµατα και όλα εν γένει τα προϊόντα των  
     διαφόρων ιδιοκτητών γης να λαµβάνεται το δέκατον. 
β) Οι ιδιαίτεροι κήποι, όσοι ιδιόκτητοι όντες χρησιµεύουν εις τας οικιακάς  
     χρείας των κυρίων αυτών, εξαιρούνται του ανωτέρου άρθρου και µένουσιν  
     ελεύθεροι από κάθε δόσιµον. 
γ) Από τους καρπούς, τα γεννήµατα και όλα τα προϊόντα των εθνικών  
     κτηµάτων �  να λαµβάνωνται εις τα δέκα µέρη τρία µόνον. � 
Ο Μινίστρος της Οικονοµίας να ενεργήση τον παρόντα νόµον  �».   

Αριθ. 10 του Κώδικος των Νόµων,  
Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας Α΄, σ. 158, Αθήνα 1971 

α)  Ποια θέµατα ρυθµίζει ο νόµος αυτός ; 
β)  Να αναφέρετε τι είδους δαπάνες απαιτούσε η διεξαγωγή του απελευθερω-
τικού αγώνα 

γ)  Να παρουσιάσετε τους οικονοµικούς πόρους που είχε στη διάθεσή της η 
Επανάσταση στα πρώτα χρόνια της. 

δ) Να εξηγήσετε πώς αντιµετωπίστηκε αυτό το σοβαρό οικονοµικό ζήτηµα 
καθόλη τη διάρκεια της Επανάστασης. 

 
2.  Ο Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιος, γράφοντας προς τον Παλαιών Πατρών Γερµανό 

µεταξύ των άλλων, αναφέρει: 

«� όλοι γνωρίζετε � ότι έθνος χωρίς µίαν διοίκησιν, είτε καλήν είτε κακήν, 
ποτέ δεν υπήρξεν � η πατρίς κινδυνεύει, αν δεν συστηθή εθνική διοίκησις, και 
να είναι, όχι µόνον αρεστή εις το Γένος, αλλά και προς τας ξένας ∆υνάµεις, 
αίτινες νοµίζουν, ότι πειράζεται η ησυχία των λαών των από κάθε νεοφανές 
σύστηµα �� 

(σχολικό βιβλίο, σσ. 99-100) 
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α) Να αναφέρετε τους λόγους που κατά τον Ιγνάτιο επέβαλαν τη συγκρότηση 
ενιαίας κεντρικής εξουσίας.  

β) Συµφωνείτε µε την άποψή του; Ναι ή όχι και γιατί; 
γ) Να κατονοµάσετε ποιες «ξένες δυνάµεις» υπονοούνται στην επιστολή και 
να εξηγήσετε γιατί οι δυνάµεις αυτές ενοχλούνταν «από κάθε νεοφανές 
σύστηµα»;  

 
 
Ερώτηση του τύπου «σωστό � λάθος» 
 
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστές ή  Λανθασµένες, 
σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι:  

Σωστό  Λάθος 
1. O φόρος της δεκάτης ήταν η σε είδος καταβολή  
του ενός δεκάτου των παραγόµενων προϊόντων.  ! ! 

2. Με τα εσωτερικά δάνεια, κατά την περίοδο του  
απελευθερωτικού αγώνα, συγκεντρώθηκαν σηµα- 
ντικά ποσά.       ! ! 

3. Το µεγαλύτερο µέρος των εξωτερικών δανείων της  
περιόδου της Ελληνικής Επανάστασης, διατέθηκε  
για προµήθειες, µεσιτείες και άλλα έξοδα.   ! ! 

4. Κατά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, οι  
κλεφτοκαπεταναίοι υπήρξαν οι µοναδικοί πυρήνες  
πολιτικής εξουσίας.      ! ! 

5. Ο ∆ηµ. Υψηλάντης ήρθε στην Ελλάδα τον Ιούνιο  
του 1821, ως πληρεξούσιος του Γενικού Επιτρόπου  
της Αρχής και διεκδίκησε την πολιτική και στρατιωτική  
διεύθυνση του Αγώνα.     ! ! 

6. Στο τοπικό συµβούλιο της Σάµου, ως το τέλος του Αγώνα,  
επιβλήθηκε ο λαϊκός ηγέτης Λυκούργος Λογοθέτης.  ! ! 

7. Οι τρεις περιφερειακές Γερουσίες, που συστάθηκαν το  
1821, αντιπροσώπευαν όλες τις κοινωνικές οµάδες.  ! ! 

8. Η Πελοποννησιακή Γερουσία µε εγκύκλιό της:  
α) ρύθµιζε θέµατα διοικητικά, στρατιωτικά και οικονοµικά   
β) ανέθετε καθήκοντα σε τοπικούς εφόρους.   ! ! 
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, τοποθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της.  
 
1.  Η Α΄ Εθνοσυνέλευση (∆εκέµβριος 1821), ως προς τη σύνθεση των αντιπρο-
σώπων της, µπορεί να χαρακτηριστεί ότι ήταν συνέλευση: 
α) λαϊκή 
β) εκκλησιαστική 
γ) αριστοκρατική 
δ) των Φιλικών 
ε) στρατιωτική 

 
2.  Στη Β΄ Εθνοσυνέλευση (Άνοιξη 1823), πρόεδρος του Εκτελεστικού εκλέχτηκε: 
α) ο φαναριώτης Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος 
β) ο πρόκριτος Πετρόµπεης Μαυροµιχάλης 
γ) ο στρατιωτικός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
δ) ο µητροπολίτης Πατρών Γερµανός 
ε) ο µεγαλοκαραβοκύρης Γεώργιος Κουντουριώτης 

 
3.  Η προγραµµατισµένη Γ΄ Εθνοσυνέλευση δεν πραγµατοποιήθηκε, κατά τα έτη 
1824-1825, εξαιτίας: 
α) της καταστροφής της Κάσου  
β) της διπλωµατικής παρέµβασης των ξένων δυνάµεων 
γ) των εµφυλίων συγκρούσεων 
δ) της δολοφονίας του Οδ. Ανδρούτσου 
ε) της παρουσίας του Ιµπραήµ στην Πελοπόννησο 
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Ερώτηση συµπλήρωσης 
 
1. Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα, τοποθετώντας τα ακόλουθα 
στοιχεία στις αντίστοιχες στήλες (µερικά στοιχεία έχουν ήδη τοποθετηθεί).    

Τροιζήνα, Άστρος, Επίδαυρος, «Προσωρινό Πολίτευµα της Ελλάδος», 
κατάργηση τοπικών εξουσιών, «Νόµος της Επιδαύρου», 

Αντικυβερνητική Επιτροπή, «Πολιτικόν Σύνταγµα της Ελλάδος», 
διακήρυξη εθνικής ανεξαρτησίας  

      
 
 
Α΄ 
Εθνοσυνέλευση  
1822 

 
 
Επίδαυρος 

 
 
����. 
 
 

 
 
διακήρυξη 
εθνικής 
ανεξαρτησίας 

 
Β΄  
Εθνοσυνέλευση 
1823 

 
����. 

 
����. 

 
����. 

 
Γ΄  
Εθνοσυνέλευση 
1827 

 
����. 

 
Πολιτικό 
Σύνταγµα 

 
����. 
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Ερώτηση αντιστοίχησης 
 
1.  Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, συγκλήθηκαν αρκετές Εθνικές 
Συνελεύσεις, οι εργασίες των οποίων κατέληξαν σε διάφορες αποφάσεις.  
Στη δεξιά στήλη του παρακάτω πίνακα έχουν τοποθετηθεί µερικές από τις 
αποφάσεις των τριών πρώτων Εθνοσυνελεύσεων.  
Να τοποθετήσετε τις αποφάσεις αυτές στα διάστικτα κενά της αριστερής 
στήλης, µεταφέροντας τον αύξοντα αριθµό τους κάτω από την αντίστοιχη 
Εθνοσυνέλευση.  

 
Α     Β 

 
α)  Α΄ Εθνοσυνέλευση 
�������..........�����
���������������
���������������
���������������
��������������� 
 
β)  Β΄ Εθνοσυνέλευση 
�������..........�����
���������������
���������������
���������������
��������������� 
 
γ)  Γ΄ Εθνοσυνέλευση 
�������..........�����
���������������
���������������
���������������
��������������� 

 
1. Αντικυβερνητική Επιτροπή 
2. Νόµος Επιδαύρου 
3. Πενταµελές Εκτελεστικό 
4. Αίτηση χορήγησης εξωτερικού 
δανείου 

5. Απόδοση πολιτικών δικαιωµάτων 
στο ∆. Υψηλάντη 

6. Πολιτικόν Σύνταγµα της Ελλάδος 
7. Πρόεδρος Εκτελεστικού:  
Αλ. Μαυροκορδάτος 

8. Κατάργηση των περιφερειακών 
οργανισµών 

9. Ανεξάρτητο ∆ικαστικό Σώµα 
10. Ετήσια θητεία του Βουλευτικού 

και Εκτελεστικού 
11. Τριαντατριαµελές Βουλευτικό 
12. Προσωρινόν Πολίτευµα της 

Ελλάδος 
13. Πρόεδρος Εκτελεστικού: 

Πετρόµπεης  Μαυροµιχάλης 
14. Επταετής θητεία σε µονοµελές 

Εκτελεστικό 
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Συνδυασµός ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και σύντοµης απάντησης  
 
1.  Στα περισσότερα τοπικά συµβούλια που συγκροτήθηκαν ταυτόχρονα µε την 
έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα, επικράτησαν: 
α) οι στρατιωτικοί και οι φιλικοί 
β) οι πρόκριτοι και αρχιερείς 
γ) οι αντιπρόσωποι του λαού 
δ) οι νησιώτες και οι στερεολλαδίτες 
ε) οι πελοποννήσιοι και οι νησιώτες 

Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
Β. Να αναφέρετε τους λόγους επικράτησής τους.. 
Γ.  Να ονοµάσετε τα κυριότερα τοπικά συµβούλια που συγκροτήθηκαν. 

 
2.  Η Συνέλευση στη µονή των Καλτετζών (26 Μαΐου 1821) υπήρξε: 

α) πανελλήνια συνέλευση 
β) τυπική συνεδρίαση του Αχαϊκού ∆ιευθυντηρίου 
γ) αµιγής πελοποννησιακή σύνοδος 
δ) έκτακτο συµβούλιο της Μεσσηνιακής Συγκλήτου 
ε) ετήσια συνάθροιση της Καγκελαρίας του Άργους 

Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
Β. Να αναφέρετε:  i) το λόγο για τον οποίο συγκλήθηκε και  

 ii) τις αποφάσεις στις οποίες κατέληξε. 
 
3.  Η  Α΄ Εθνική Συνέλευση κατάργησε, σιωπηρά, τη σηµαία των Φιλικών, επειδή 
οι αντιπρόσωποι: 
α) συµφώνησαν  ότι δεν τους εκφράζει το έµβληµά της.  
β) ήθελαν να επιβάλουν τη δική τους σηµαία. 
γ) φοβήθηκαν µήπως κατηγορηθούν ως στασιαστές, ιακωβίνοι και καρµπονάροι.  
δ) φοβήθηκαν ότι υιοθετώντας την, ενίσχυαν τη θέση του ∆ηµ. Υψηλάντη. 
ε) σχεδίαζαν να τη χρησιµοποιήσουν αργότερα.  

Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
Β. Να σχολιάσετε τη γενικότερη στάση των εθνικών αντιπροσώπων, κατά την 
Α΄ Εθνοσυνέλευση, προς τους Φιλικούς. 
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Ερώτηση αντιστοίχησης και σύντοµης απάντησης 
 
1.  Κάθε δεδοµένο της πρώτης στήλης του παρακάτω πίνακα συνδέεται 
περισσότερο άµεσα µε ένα από τα δεδοµένα της δεύτερης στήλης.  
Α. Συµπληρώστε τα διάστικτα κενά της στήλης Β΄ µε τον αριθµό του δεδο-

µένου της στήλης Α΄ που αντιστοιχεί αµεσότερα. Κάποια από τα δεδοµένα 
της δεύτερης στήλης περισσεύουν. 

  
στήλη Α΄ στήλη Β΄  

 
1. «Αντικυβερνητική Επιτροπή της Ελλάδος» 
2. Σύναψη εξωτερικών δανείων 
3. Σηµαία Φιλικών 
4. Τοπικά Συµβούλια 
 

� Λυκούργος Λογοθέτης 
� Πάνος Κολοκοτρώνης 
� Συνέλευση Καλτετζών 
� Υποθήκη εθνικών γαιών 
� Α΄ Εθνοσυνέλευση 
� Παλαιών Πατρών Γερµανός 
� Γ΄ Εθνοσυνέλευση, Τροιζήνα 

 
Β. Επιλέξτε ένα από τα ζεύγη που σχηµατίστηκαν και δικαιολογήστε τη µεταξύ 
τους σχέση. 

 
 

� Εργασίες για το σχολείο   

 
1. Ο ρόλος των Φαναριωτών στα πολιτικά δρώµενα της επαναστατηµένης 
Ελλάδος. 
Η συµβολή των Αλ. Μαυροκορδάτου και Θ. Νέγρη στην πολιτική 
ανασυγκρότηση της χώρας. 

 
2.  ∆ηµήτριος Υψηλάντης. 

«Ο ∆ηµήτριος Υψηλάντης υπήρξε αγνή µορφή αλλά και από τους αδύνατους 
χαρακτήρες του αγώνα. Η προσπάθειά του για συγκρότηση κεντρικής 
πολιτικής εξουσίας τον έφερε σε σφοδρή αντίθεση µε �τα τζάκια� του Μοριά και 
των ναυτικών νησιών»  

(σχολικό βιβλίο, σ. 97). 

Συµφωνείτε µε την άποψη αυτή; Να υποστηρίξετε τη γνώµη σας, 
παρακολουθώντας την πολιτική δραστηριότητα του ∆. Υψηλάντη, από την 
άφιξή του στην Ελλάδα και για όλη τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης.   
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3.  Ηµερολόγιο του 1821 
Να κατασκευάσετε έναν πίνακα / ηµερολόγιο µε τα σηµαντικότερα, κατά τη 
γνώµη σας, πολιτικά γεγονότα του πρώτου έτους της Ελληνικής 
Επανάστασης. Ένα παράδειγµα σας έχει ήδη δοθεί. 

1821: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ 
12 Ιουνίου Προκήρυξη ∆ηµ. Υψηλάντη 
  
  
  
  
  
  

    
 

� Εργασίες για το σχολείο και το σπίτι 

 
ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ  (*) 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ (1770-1843) 

Ο Θ. Κολοκοτρώνης υπήρξε ηγετική στρατιωτική φυσιογνωµία και «σώφρων» 
πολιτικός.  
− Μελετήστε το κείµενο της οµιλίας του προς τους στρατιώτες στη Ζαράκοβα 

(στις σσ. 96-97 του σχολικού βιβλίου) και χρησιµοποιώντας τις γνώσεις σας 
για την όλη στάση του κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1821, να 
σκιαγραφήσετε την πολιτική προσωπικότητά του. 

 
(συνέχεια για το σπίτι) 
− Να επιλέξετε µερικά αποσπάσµατα από τα «Αποµνηµονεύµατα» του Θ. 
Κολοκοτρώνη στα οποία αναδεικνύονται διάφορες πλευρές της προσωπικότητάς 
του: η στρατιωτική ιδιοφυΐα του 

η πολιτικός οξυδέρκειά του 
η ευφυΐα του,  
η θυµοσοφία του,  
η µεγαλοπρέπειά του   
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Πηγές   
• ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, Θ., ∆ιήγησις συµβάντων της ελληνικής Φυλής (1770-1896), έκδ. Γ. 

Τερτσέτη, Αθήναι 1846 
• ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, Θ., ∆ιάφορα έγγραφα και επιστολές εκ της συλλογής του 

υποστρατήγου Γενναίου Κολοκοτρώνη, Αθήναι 1855 
• ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, έκδ. Ι. Θεοφανείδη, 3 τόµοι, χ.τ. και χ.χ. 
• ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, Ι., Ανέκδοτα του Καραϊσκάκη και του Κολοκοτρώνη, Αθήναι 1922. 
 
(*)  Σηµείωση:  
" Κατά τον ίδιο τρόπο, κατά οµάδες, οι µαθητές µπορούν να ασχοληθούν και µε άλλες 

φυσιογνωµίες του Αγώνα που οι ίδιοι θα επιλέξουν.  
" Καλό θα ήταν οι φυσιογνωµίες που θα παρουσιαστούν να έχουν άµεση ή έµµεση 

σχέση µε την τοπική ιστορία. 
         
 

� Συνθετικές - ∆ηµιουργικές Εργασίες 

 
1.  ΘΕΜΑ:  Τα αποµνηµονεύµατα ως πολύτιµη πηγή της Ιστορίας (*) 
 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ 
 

− Να επιλέξετε αποσπάσµατα από τα Αποµνηµονεύµατα ελλήνων 
αγωνιστών και να επισηµάνετε τις διαφορές τους από την επίσηµη 
Ιστοριογραφία. 

 
− Να υποστηρίξετε µε επιχειρήµατα γιατί τα αποµνηµονεύµατα δεν είναι 
Ιστορία. 

   
Πηγές   
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αποσπάσµατα από τα έργα των : 
• Θ. Κολοκοτρώνη, Ι. Μακρυγιάννη,  Ν. Κασοµούλη,  Φωτάκου, Χρ. Περραιβού,  

Γενναίου Κολοκοτρώνη, Π. Π. Γερµανού, Καν. ∆εληγιάννη   κλπ 
 
(*)  Σηµείωση:  
" Σε συνεργασία µε το φιλόλογο και για την περίοδο που διδάσκεται η αντίστοιχη 

ενότητα στο µάθηµα της �Έκθεσης-Έκφρασης� 
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2.  ΘΕΜΑ :    Τα Γενικά Πολιτεύµατα του Αγώνα 
 

Τα συντάγµατα της ελληνικής Επανάστασης καθιέρωναν, σε µια εποχή που 
στην Ευρώπη θριάµβευε το πνεύµα της Παλινόρθωσης, πολίτευµα 
δηµοκρατικό: προβάλλουν την ιδέα της πολιτικής ελευθερίας, τα ατοµικά 
δικαιώµατα, την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, τη διάκριση των εξουσιών. 

 
Α. Να µελετήσετε, κατά οµάδες, τα τρία Συντάγµατα που ψηφίστηκαν στις 
αντίστοιχες τρεις Εθνικές Συνελεύσεις, κατά τη διάρκεια των ετών 1821 � 
1827: 
α) Προσωρινόν Πολίτευµα της Ελλάδος ή Σύνταγµα της Επιδαύρου,   
ψηφίστηκε από την Α΄ Εθνοσυνέλευση την 1η Ιανουαρίου 1822 

β) Nόµος της Επιδαύρου ή Προσωρινόν Πολίτευµα της Ελλάδος, 
ψηφίστηκε από τη Β΄  Εθνοσυνέλευση την 29η  Μαρτίου 1823  

γ)  Πολιτικόν Σύνταγµα της Ελλάδος, ψηφίστηκε από την Γ΄ Εθνοσυνέλευση 
την 1η  Μαΐου 1827 

 
Β.  Να τα συγκρίνετε ως προς: 

− τη γλώσσα   
− τον ιδεολογικό χαρακτήρα   
− τις επιδράσεις που δέχτηκαν από τα κείµενα: 
" των ευρωπαϊκών συνταγµάτων 
" του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού, και ιδιαίτερα 
" τη «Νέα Πολιτική ∆ιοίκηση» του Ρήγα 
" την «Ελληνική Νοµαρχία» 

 
Γ.  Να µελετήσετε µεµονωµένα άρθρα που αναφέρονται σε επιµέρους θέµατα, 
όπως: 
− την εκπαίδευση 
− την κοινωνική πρόνοια 
− τη δικαιοσύνη  κ.λπ.  

 
Πηγή :  Μάµουκας, Α., Τα κατά την Αναγέννησιν της Ελλάδος, ήτοι συλλογή των περί την 

αναγεννηµένην Ελλάδα συνταχθέντων πολιτευµάτων, νόµων και άλλων 
επίσηµων πράξεων από του 1821 µέχρι του τέλους 1832, τ. 2, Αθήναι, 1839-
1852: µπορείτε να ζητήσετε φωτοτυπία τους από τη Βιβλιοθήκη της 
Βουλής των Ελλήνων. 
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3 .  Ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς  σ τ ο ν  σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ό   
τ ο µ έ α  ( 1 8 2 4 - 1 8 2 7 )  

 
 
Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 
1.  Να ελέγξετε την εγκυρότητα του ισχυρισµού ότι «... ο Ιµπραήµ έφερε σε 

δύσκολη θέση την Επανάσταση...» λαµβάνοντας υπόψη σας τους εσωτερικούς 
και εξωτερικούς παράγοντες που συνετέλεσαν στις νίκες του Ιµπραήµ.  

 
2.  α) Να αναζητήσετε και να αναλύσετε τα αίτια της πτώσης του Μεσολογγίου  

     τον Απρίλιο του 1826.  
β)  Να αξιολογήσετε τις συνέπειές της.  

 
 
Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
1.  Να αναφέρετε:  
α) Ποιος ήταν ο Μωχάµετ Άλυ.  
β) Πότε και για ποιους λόγους ενεπλάκη στην Ελληνική Επανάσταση.  

 
2. Να παρουσιάσετε την πολεµική δράση που ανέλαβαν οι ενωµένες Τουρκο-
αιγυπτιακές δυνάµεις, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα. 
 

3.  α) Να αναφέρετε το γεγονός που συνέβη στους Μύλους της Λέρνης και να 
ονοµάσετε τους πρωταγωνιστές του.  

β)  Να εξηγήσετε τη σηµασία του.  
 
 
Συνδυαστική ερώτηση ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 
 
1. Να επισηµάνετε τα µελανά σηµεία της Κυβέρνησης Γεωργίου Κουντουριώτη 

(αρχές του 1824  έως Απρίλιο του 1826) και να αναφέρετε τις συνέπειές 
τους. 
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Ερώτηση πολλαπλής επιλογής  
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, τοποθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής 
της.  
 
1.  Στη µάχη των Μύλων της Λέρνης:  
α) Νικήθηκαν οι Έλληνες και σκοτώθηκε ο ∆. Υψηλάντης.  
β) Νίκησαν οι Έλληνες µε αρχηγό τον ∆. Υψηλάντη.  
γ) Ο πρωταγωνιστής της µάχης στρατηγός Ι. Μακρυγιάννης σκοτώθηκε.  
δ) Σκοτώθηκε ο Γ. Καραϊσκάκης.  
 
 
 

� Εργασία για το σχολείο  

 
− Να συζητήσετε στην τάξη το γεγονός ότι τις θαυµαστές νίκες των δύο πρώτων 
ετών της επανάστασης (Τριπολιτσά, καταστροφή της στρατιάς του ∆ράµαλη, 
ανατίναξη της Τουρκικής ναυαρχίδας στη Χίο), ακολούθησαν επώδυνες ήττες 
(καταστροφή της Κάσου, καταστροφή των Ψαρών, πτώση του Μεσολογγίου) 
κατά το διάστηµα των ετών 1823-1827.  

− Να αναζητήσετε τα αίτια του γεγονότος αυτού.  

− Να ερµηνεύσετε τη στάση των πολιτικών και στρατιωτικών αρχηγών της 
επαναστατηµένης Ελλάδας, λαµβάνοντας υπόψη σας τις πολιτικοστρατιωτικές 
και κοινωνικοϊδεολογικές διαφορές που είχαν µεταξύ τους.  
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� Εργασία για το σχολείο  

 

 
 

Η καταστροφή των Ψαρών 
(Χάρτης της νήσου, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος ΙΒ, σ. 351) 

 
Οι Ψαριανοί, ενισχυµένοι µε Θεσσαλούς και Μακεδόνες πολεµιστές, αποφάσισαν 
να αµυνθούν στη στεριά, όπου και µετέφεραν τα κανόνια των πλοίων τους. 
Μάλιστα, για να αποκλείσουν κάθε απόπειρα υποχώρησης και διαφυγής, 
αφαίρεσαν και αυτά τα πηδάλια από τα πλοία τους αχρηστεύοντάς τα. 
  
− Λαµβάνοντας υπόψη σας:  
α)  το παράθεµα στη σ. 110 του σχολικού σας βιβλίου και  
β)  την πορεία των Τούρκων που σηµειώνεται στο χάρτη, καθώς και τις θέσεις 
αµύνης των Ψαριανών, να εξηγήσετε τις αιτίες της ολοσχερούς 
καταστροφής των Ψαρών.  
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� Ενδεικτικό Θέµα Συνθετικής ∆ηµιουργικής Εργασίας  

 
− Να µελετήσετε προσεκτικά τα παρακάτω κείµενα:  
 

ΚΕΙΜΕΝΟ (Α) 
Το παράθεµα του σχολικού σας βιβλίου (Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη, σσ. 111-
112), που αφορά τη µάχη στο Μανιάκι.  

 
ΚΕΙΜΕΝΟ (Β) 
Το κείµενο του Απ. Βακαλόπουλου, Η µάχη στο Μανιάκι, που περιλαµβάνεται στην 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος ΙΒ, σ. 385.  

«... (ο Παπαφλέσσας) είχε εµπρός του τον εχθρό αλλά δεν γνώριζε ποιες ήταν οι 
προθέσεις του και ποια κατεύθυνση θα ακολουθούσαν τα στρατεύµατά του. Οι Έλληνες 
δεν είχαν συνάξει σαφείς και θετικές πληροφορίες. Ο Ιµπραήµ γνώριζε πολύ καλά τη 
σηµασία του οργανωµένου δικτύου πληροφοριών, είχε αφήσει να διαρρεύσουν στους 
Έλληνες αντιφατικές ειδήσεις που τους έφεραν σύγχυση. Όταν τελικά, στις 19 Μαΐου, ο 
Ιµπραήµ άρχισε να προχωρεί για να επιτεθεί µε διπλάσιες δυνάµεις, ο Παπαφλέσσας 
και οι άνδρες του δεν είχαν προλάβει να οχυρωθούν καλά .... Μόλις τα αιγυπτιακά 
στρατεύµατα φάνηκαν από µακριά, πολλοί Έλληνες δείλιασαν και περισσότεροι από 
1000 άφησαν τις θέσεις τους και έφυγαν. Η παραµονή των άλλων στις θέσεις τους 
αποτελούσε ηρωική πράξη, αλλά στρατηγικό σφάλµα και µάταιη θυσία. Ο Ιµπραήµ µε 
τους ιππείς του τους κύκλωσε και οι περισσότεροι καπεταναίοι ήθελαν να διασπάσουν τον 
κλοιό και να µετακινηθούν σε άλλο τόπο. Αλλά ο Παπαφλέσσας επέµενε να πολεµήσει 
στη θέση του ελπίζοντας στην άφιξη ενισχύσεων. Στη µάχη που ακολούθησε µε 
αλλεπάλληλες θυελλώδεις και µαζικές επιθέσεις των Αιγυπτίων, οι περισσότεροι Έλληνες 
σκοτώθηκαν πολεµώντας µε γενναιότητα ... Ανάµεσα στους νεκρούς βρέθηκε και το 
πτώµα του Παπαφλέσσα, αλλού το σώµα του και αλλού το κεφάλι».  

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος ΙΒ΄, Α. Βακαλόπουλου,  
Η µάχη στο Μανιάκι, σ. 385. 

 
1.  Αφού αντιπαραβάλετε τα δύο κείµενα, να εξηγήσετε κατά πόσον η µάχη στο 
Μανιάκι υπήρξε ή όχι «µάταιη θυσία».  

2.  Με βάση τα παραπάνω κείµενα και τις γνώσεις σας (σχολικό βιβλίο σ. 74), να 
σκιαγραφήσετε την προσωπικότητα του Γρηγορίου ∆ικαίου ή Παπαφλέσσα.  

 
Βοηθήµατα:  
− Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος ΙΒ΄, σ. 385.  
− Παρασκευόπουλος, Χ., Ο Παπαφλέσσας και το Μανιάκι, Καλαµάτα, 1938.   
− Φωτάκος, Βίος Παπαφλέσσα, Αθήνα, 1968, φωτοανατύπωση 1986. 
− Γούδας, Α., Βίοι παράλληλοι, τ. Ε., Αθήνα, 1972. 
− Γρηγοριάδης, Σ., Ο Παπαφλέσσας, Αθήνα, 1982. 
− Λάππα, Τ., Παπαφλέσσας, Βιογραφία του ηρωϊκού Αρχιµανδρίτη, Αθήνα, 1971. 
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4 .  Η  Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή  Π ο λ ι τ ι κ ή  
 
 
Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
 
1.  Με βάση τα στοιχεία:  α) Ιερή Συµµαχία 

β) Καρµπονάροι 
γ) Ιακωβίνοι 
δ) «αρχή της νοµιµότητας» 
ε) Μέττερνιχ 
στ) φιλελεύθερες ιδέες 
ζ) Συνέδριο Λάϋµπαχ  
η) παλινόρθωση 

να περιγράψετε το κλίµα που επικρατούσε στην Ευρώπη την περίοδο που 
άρχισε η Ελληνική Επανάσταση. 

 
2.  Η άποψη ότι:  

«Μια Ελλάδα ελεύθερη και ανεξάρτητη θα εξελισσόταν σε ναυτική δύναµη 
επικίνδυνη για τα οικονοµικά συµφέροντα των Μεγάλων ∆υνάµεων», 

φαίνεται ότι επηρέασε τη στάση των Μεγάλων ∆υνάµεων (Ρωσίας- Αγγλίας- 
Γαλλίας- Αυστρίας) απέναντι στο Ελληνικό Ζήτηµα.  
− Ποια «οικονοµικά συµφέροντα» καθεµιάς από τις Μεγάλες ∆υνάµεις, 
διακυβεύονταν από την απελευθέρωση των Ελλήνων; 

 
3. Με ποιο τρόπο, το φιλελληνικό κίνηµα που εκδηλώθηκε την περίοδο της 
Επανάστασης του 1821 πρόσφερε, άµεσα ή έµµεσα, θετική υπηρεσία στους 
Έλληνες; 

 
4. Να παρουσιάσετε την πολιτική στάση της Αγγλίας απέναντι στο Ελληνικό 
Ζήτηµα, κατά τα έτη 1821-1827. 
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Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
1.  Όταν οι Έλληνες, το 1821, άρχιζαν τον Αγώνα για την απελευθέρωσή τους, 
στην Ευρώπη κυριαρχούσε το πνεύµα της Ιερής Συµµαχίας. 
α)  Τι ήταν η Ιερή Συµµαχία; 
β)  Ποια στάση κράτησε απέναντι στο  Ελληνικό Ζήτηµα; 
γ) Αναλύστε την «αρχή της νοµιµότητας», η οποία υπήρξε βασική 
ιδεολογία της. 

 
2. Μελετήστε το Υπόµνηµα του Γάλλου συγγραφέα, πολιτικού και διπλωµάτη, 
Φρανσουά-Ρενέ Σατωβριάνδου και απαντήστε στις ερωτήσεις που 
ακολουθούν. 

Παρίσι 1825, 
Υπόµνηµα περί της Ελλάδος,  
«Έν  πολιτικόν πρόβληµα, το οποίον ουδέν ήθελεν είναι πρόβληµα, αν δεν 
ήρεσκεν εις τινας να το σκοτίσουν µε σύννεφα, λύεται µε ολίγας λέξεις.  
Οι Έλληνες  είναι τάχα αποστάται και νεωτερισταί; Όχι. 
Συστήνουν έθνος µε το οποίον ηµπορούµεν να πραγµατευθώµεν; Ναι. 
Έχουν τας από το πολιτικόν δίκαιον απαιτουµένας κοινωνικάς ιδιότητας, ώστε 
να αναγνωρισθούν από τα άλλα έθνη ; Ναι. 
Είναι δυνατόν να τους ελευθερώσωµεν χωρίς να ταράξωµεν τον κόσµον, 
χωρίς να διχονοήσωµεν, χωρίς να λάβωµεν εις χείρας τα όπλα, και χωρίς ούτε 
καν της Τουρκίας την ύπαρξιν να βάλωµεν εις κίνδυνον ; Ναι.  
Και τούτο εντός τριών µηνών, δια µέσου µιας και µόνης επιστολής, 
υπογεγραµµένης από τας πρώτας δυνάµεις της Ευρώπης, ή και δια µέσου 
συγχρόνων επιστολών, αι οποίαι ήθελον διαλαµβάνει τα αυτά ζητήµατα. 
Τοιαύτα διπλωµατικά γράµµατα προθύµως ηθέλαµεν υπογράψει µε το ίδιον 
ηµών αίµα» 

Φ. Ρ. Σατωβριάνδος, 
(σχολικό βιβλίο, σσ.122-123)  

α)  Ποια είναι η θέση του  Σατωβριάνδου απέναντι στο Ελληνικό Ζήτηµα;  
β)  «αν δεν ήρεσκεν εις τινας να το σκοτίσουν µε σύννεφα»: Ποιους, κατά τη 
γνώµη σας, υπονοεί ο Σατωβριάνδος µε τη φράση αυτή και ποια είναι τα 
σύννεφα που αναφέρει; 

γ)  Μπορείτε, από το περιεχόµενο του Υποµνήµατος αυτού, να διακρίνετε ποια 
γνώµη επικρατούσε στους διπλωµατικούς κύκλους της Ευρώπης για τον 
απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων;  
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3. Ο ∆ηµ. Υψηλάντης, στην προκήρυξή του (24-2-1821), µεταξύ των άλλων 
έγραφε : «� και θέλετε ιδεί µίαν κραταιάν δύναµιν να υπερασπισθεί τα δίκαιά 
µας �», υπονοώντας τη Ρωσία. 
α) Κατά πόσο η άποψη αυτή ήταν αληθινή;  
β) Σε ποιες περιπτώσεις η στάση της Ρωσίας, απέναντι στο Ελληνικό 
Ζήτηµα, ευνόησε την ελληνική επανάσταση; 

 
4. Να απαριθµήσετε τους παράγοντες οι οποίοι βοήθησαν ώστε την αρχικά 
αρνητική προς την Ελληνική Επανάσταση στάση των Μεγάλων ∆υνάµεων να 
την διαδεχτεί ένα ευνοϊκό υπέρ των Ελλήνων κλίµα στο εξωτερικό. 

 
5. Στο γνωστό ως «εθνικές γαίες» πρόβληµα που ανέκυψε ταυτόχρονα µε την 
έναρξη της επανάστασης του �21, προτάθηκαν διάφορες λύσεις, όπως: να 
µοιραστούν στους ακτήµονες αγωνιστές, να ενοικιαστούν, να πουληθούν ή να 
υποθηκευτούν για σύναψη δανείων. Ποια από τις λύσεις αυτές θεωρείτε ως 
ορθότερη και γιατί; 

 
6. Τα πρώτα ελληνικά πολιτικά κόµµατα χαρακτηρίστηκαν ως «κόµµατα εξωτερικής 
πολιτικής και κόµµατα ελπίδας και όχι εσωτερικής πολιτικής και ιδεολογίας».  
Να δικαιολογήσετε αυτό τον χαρακτηρισµό. 

 
 
Συνδυασµός ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 
 
1. Ο Γερµανός ιστορικός Mendelssohn Barthholdy, χαρακτηρίζοντας επιγραµµατικά 
το φιλελληνισµό, γράφει : 

«�ο φιλελληνισµός είχε γίνει µία δύναµη. Ισοπέδωσε τις µέγιστες πολιτικές 
αντιθέσεις και ένωσε τα εχθρικά πολιτικά κόµµατα σε ένα κοινό ενθουσιασµό. 
Επέδρασε, όπως συνήθως ενεργούν µόνο τα θρησκευτικά κινήµατα : γκρέµισε 
τους µεσότοιχους των κοινωνικών τάξεων και των εθνικών συνειδήσεων�» 

Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, Ε΄, σ. 993 
(σχολικό βιβλίο, σ. 120)  

α) Συµφωνείτε µε την άποψη του γερµανού ιστορικού και γιατί;  
β) Αναλύστε το περιεχόµενο των λέξεων «φιλελληνισµός» και «φιλέλληνες». 
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2.  Τον Ιούνιο του 1825 ψηφίστηκε ο εξής νόµος: *  
«� προς ασφάλειαν των ιερών δικαιωµάτων της του Κράτους ελευθερίας και 
ικανώς στερεάς πολιτικής υπάρξεως, η Ελλάς, δια της παρούσης δηµοσίας 
πράξεως, προσδιορίζει, θεσπίζει, αποφασίζει και βούλεται τον επόµενον 

Ν ό µ ο ν 
Α΄.  Το Ελληνικόν Έθνος, δυνάµει της παρούσης πράξεως, θέτει εκουσίως την 

ιεράν παρακαταθήκην της αυτού Ελευθερίας, Εθνικής Ανεξαρτησίας και 
της πολιτικής αυτού υπάρξεως υπό την µοναδικήν υπεράσπισιν της 
Μεγάλης Βρεττανίας. 

Β΄.   Η παρούσα αύτη οργανική Πράξις του Ελληνικού Έθνους συνοδεύεται µε 
επί τούτω διπλούν υπόµνηµα προς την Σεβασµίαν ∆ιοίκησιν της Αυτού 
Βρεττανικής Μεγαλειότητος κατ� ευθείαν εις Λονδίνον και συγχρόνως 
αποστέλλεται εµµέσως δια της Αυτού Εξοχότητος του Λόρδου Μεγάλου 
Αρµοστού της αυτού Μεγαλειότητος εις τας Ενωµένας επαρχίας  των 
Ιονικών Νήσων. 

Γ΄. Οι Πρόεδροι των ευτάκτων Βουλευτηρίων του Κράτους, ξηράς και 
θαλάσσης θέλουν ετοίµως εκπληρώση τον παρόντα ΝΟΜΟΝ �» 

Αφού µελετήσετε το παραπάνω κείµενο: 
α) Να υπογραµµίσετε τα σηµεία εκείνα που δικαιολογούν το χαρακτηρισµό 
του ως «ψηφίσµατος της υποτέλειας». 

β)  Είναι, κατά τη γνώµη σας, σωστός ο χαρακτηρισµός αυτός; Ναι ή όχι, και 
γιατί; 

γ) Να αναφέρετε κάτω από ποιες συνθήκες συντάχτηκε και τι είδους 
αντιδράσεις προκάλεσε η ψήφισή του. 

 
3.  Σύµφωνα µε τις πηγές «ο Ελληνικός λαός χρεώθηκε 2.800.000 λίρες και 
έλαβε 933.887 και οι διάφοροι προστάτες, ξένοι και ντόπιοι, έλαβαν 
1.866.113» (Γ. ∆. Κατσούλη: Οικονοµική Ιστορία της Επαναστάσεως, Α΄ και 
Β΄, παράθεµα σ. 94 του σχολικού βιβλίου). 
α)  Να περιγράψετε τις συνθήκες σύναψης των εξωτερικών δανείων. 
β) Να σχολιάσετε την άποψη ότι «τα δάνεια της Ανεξαρτησίας αποτελούν 
συγχρόνως και τους θεµελιώδεις συντελεστές εξάρτησης της χώρας». 

 
4.  Οι Έλληνες ξεκινώντας τον απελευθερωτικό τους αγώνα τον χαρακτήρισαν ως 

«εθνικό», παρατηρούµε όµως να αποκαλούν τα πρώτα πολιτικά τους 
κόµµατα ως «αγγλικό», «γαλλικό» και «ρωσικό». Να εξηγήσετε τους λόγους 
για  τους οποίους συνέβη αυτό. 

 
  
                                                           
* ∆. Ρώµα : Ιστορικόν Αρχείον (επιµ. Γ. Καµπούρογλου), τόµος Α΄ σελ. 594, Αθήναι 1901 και 1906 

(Βλέπε και: Ιστορία από τις πηγές, Γ΄ τάξης Γεν Λυκείου, σελ. 215-7, ΟΕ∆Β, Αθήνα 1997). 
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, τοποθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της.  
 
1.  Η πρώτη πρόταση για τη λύση του Ελληνικού Ζητήµατος διατυπώθηκε:  
α) στη διακήρυξη του Συνεδρίου της Βερόνας (1822) 
β) στο λεγόµενο «σχέδιο των τριών τµηµάτων» (1824) 
γ) στη «δηµηγορία» του Κολοκοτρώνη στα Τρίκορφα (1824) 
δ) στους όρους σύναψης των «δανείων της Ανεξαρτησίας (1824/25) 
ε)  στους όρους του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου (1829) 

 
2.  Κοινό σηµείο της Ιουλιανής Σύµβασης του Λονδίνου (1827), του Πρωτοκόλλου 
του Λονδίνου (Μάρτιος 1829) και της Συνθήκης της Αδριανούπολης 
(Σεπτέµβριος 1829) είναι:  
α) Η αναγνώριση του δικαιώµατος στις Μεγάλες ∆υνάµεις να επεµβαίνουν 
στα εσωτερικά της Ελλάδος 

β) Η αναγνώριση ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους και του δικαιώµατος στις 
Μεγάλες ∆υνάµεις να επεµβαίνουν στα εσωτερικά της Τουρκίας 

γ) Η αναγνώριση αυτόνοµου Ελληνικού Κράτους και του δικαιώµατος στις 
Μεγάλες ∆υνάµεις να επεµβαίνουν στα εσωτερικά της Τουρκίας 

δ)  Η αναγνώριση κοινοτικής αυτονοµίας του νησιωτικού ελληνικού χώρου και 
του δικαιώµατος στις Μεγάλες ∆υνάµεις να επεµβαίνουν στα εσωτερικά 
της Τουρκίας 

ε)  Η αναγνώριση του δικαιώµατος στους Έλληνες να διεκδικήσουν την εθνική 
ανεξαρτησία τους. 
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Ερωτήσεις του τύπου «σωστό - λάθος» 
 
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστές ή Λανθασµένες, 
σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι.  

Σωστό  Λάθος 
1. Την περίοδο που οι Έλληνες άρχιζαν τον Αγώνα  
για την εθνική τους ανεξαρτησία στην Ευρώπη εί- 
χαν επιβληθεί απολυταρχικά καθεστώτα και διώ- 
κονταν οι φιλελεύθερες ιδέες.     ! ! 

2. Στο Συνέδριο του Λάυµπαχ, οι Ευρωπαϊκές ∆υνά- 
µεις αποδοκίµασαν  την Ελληνική Επανάσταση και  
αποφάσισαν να επέµβουν και να την καταπνίξουν.  ! ! 

3. Η πολιτική φιλοσοφία του Μέττερνιχ συνοψίζεται  
στις φράσεις: «Μόνον οι µονάρχες αποφασίζουν  
για τις τύχες των λαών. Οι ηγεµόνες για τις πρά- 
ξεις τους δε λογοδοτούν σε κανέναν παρά µόνο  
στο Θεό».       ! ! 

4. Η Αγγλία, κατά την πρώτη φάση της Ελληνικής  
Επανάστασης, ακολουθούσε το αξίωµα «της εδα- 
φικής ακεραιότητας της οθωµανικής αυτοκρατορίας».  ! ! 

5. Από ελληνικής πλευράς, οι Φιλέλληνες που έφτα- 
ναν διαδοχικά στη χώρα µας και ζητούσαν να εντα- 
χτούν στις τάξεις των επαναστατών για να προσφέ- 
ρουν υπηρεσίες, δεν αξιοποιήθηκαν κατάλληλα.  ! ! 

6. Στις αρχές του 19ου αιώνα, είχε επικρατήσει στην  
Ελλάδα και στο εξωτερικό ότι οι Έλληνες µπορού- 
σαν και όφειλαν να διεκδικήσουν την ελευθερία µό- 
νοι τους.       ! ! 

7. Σύµφωνα µε τις διακηρύξεις των πρωτεργατών της,  
η Ελληνική Επανάσταση ως προς την ιδεολογία της  
υπήρξε κοινωνική εξέγερση.     ! ! 

8. Τα «δάνεια της Ανεξαρτησίας» χορηγήθηκαν µε εξαι- 
ρετικά ευνοϊκούς για την Ελλάδα όρους.   ! ! 

9. Η αρχικά αρνητική προς το Ελληνικό Ζήτηµα στάση  
των Ευρωπαϊκών ∆υνάµεων άλλαξε από το πρώτο  
κιόλας έτος του Αγώνα, επειδή τα αιτήµατα των Ελλή- 
νων ήταν δίκαια.       ! ! 
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Ερώτηση αντιστοίχησης 
 
Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν τα ονόµατα διάφορων ξένων προσωπικοτήτων 
που µε κάποιο τρόπο αναµείχτηκαν, λιγότερο ή περισσότερο ενεργά, στην 
εξέλιξη του Ελληνικού Ζητήµατος.  
− Να ταιριάξετε τα ονόµατα της Α΄ στήλης ως προς τις χώρες τους (στήλη Β΄) 
και το αξίωµά τους (στήλη Γ΄), τοποθετώντας στο προβλεπόµενο διάστικτο 
κενό τον αντίστοιχο αύξοντα αριθµό. Το πρώτο παράδειγµα σας έχει δοθεί. 

 
α/α Α. Προσωπικότητες Β. Χώρα Γ. Αξίωµα 
1. Αλέξανδρος Α΄ � Γαλλία � Πρεσβευτής 
2. Μέττερνιχ � Ρωσία � Υπουργός Εξωτερικών 
3. Νέσελροντ � Ιταλία  � Νοµικός 
4. Κάνιγκ � Ρωσία � Στρατηγός 
5. Νικόλαος Α΄ � Αγγλία � Καγκελάριος  
6. Μινκιάκυ � Αυστρία (1) Τσάρος 
7. Ουέλιγκτον � Ρωσία � Υπουργός Εξωτερικών 
8. Στρογγάνοφ � Αγγλία � Τσάρος 
9. Μαιζόν � Αυστρία � Επιτετραµένος 
10. Γκαλίνα (1) Ρωσία � Στρατηγός και  

     διπλωµάτης 
 
 

Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και σύντοµης απάντησης 
 
1.  Α.  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, τοποθετώντας σε κύκλο το γράµµα 

αρίθµησής της.  
Στις 6 Ιουλίου 1821, ο ρώσος πρεσβευτής Στρογγάνοφ επέδωσε στην Οθωµανική 
Κυβέρνηση προφορικό και γραπτό τελεσίγραφο, µε το οποίο δηλωνόταν ότι:  

α) «οι διαφορές µεταξύ Ρωσίας και Οθωµανικής Αυτοκρατορίας θα 
λυθούν µόνο µε πόλεµο». 

β)  «η Ρωσία επικροτεί όλους τους χειρισµούς του Σουλτάνου και επιθυµεί 
την ειρηνική συνύπαρξή της µε την Οθωµανική Αυτοκρατορία». 

γ)  «ούτε η Ρωσία ούτε οι άλλες ευρωπαϊκές δυνάµεις µπορούσαν να 
µείνουν θεατές στις βεβηλώσεις και στις ωµότητες του Σουλτάνου». 

δ)  «η Ρωσία και οι άλλες ευρωπαϊκές δυνάµεις µένουν πιστές στις αρχές 
της Ιερής Συµµαχίας». 

Β.   Ποιο γεγονός στάθηκε αφορµή για την επίδοση του τελεσιγράφου αυτού; 
Γ.    Ποιους άλλους όρους περιλάµβανε το τελεσίγραφο; 
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2.  Με βάση τον παρακάτω πίνακα να παρουσιάσετε τη στάση των Μεγάλων 
∆υνάµεων απέναντι στο Ελληνικό Ζήτηµα, κατά τη διάρκεια των πρώτων 
ετών της επανάστασης του �21. 
Α. Να συµπληρώσετε την πρώτη στήλη του πίνακα µε τα στοιχεία της δεξιάς 
στήλης µεταφέροντας, κάτω από τα ονόµατα των Μεγάλων ∆υνάµεων, 
µόνον τον αύξοντα αριθµό τους. 
Σηµείωση: Πολλά στοιχεία της δεξιάς στήλης ταιριάζουν σε περισσότερες από µία 
περίπτωση της αριστερής, ενώ άλλα είναι εντελώς ξένα σε όλες τις περιπτώσεις. 

 
    Μεγάλες ∆υνάµεις Η στάση τους απέναντι στο Ελληνικό Ζήτηµα 

α. Ρωσία : 
��������� 
��������� 
��������� 
��������� 
��������� 
 
β. Αγγλία  :  
��������� 
��������� 
��������� 
��������� 
��������� 
 
γ. Γαλλία :  
��������� 
��������� 
��������� 
��������� 
��������� 
 
δ. Αυστρία :  
��������� 
��������� 
��������� 
��������� 
��������� 
 

1. Πίστη στις αρχές της Ιερής Συµµαχίας. 

2. Στάση ουδετερότητας. 

3. Θερµοί υποστηρικτές των επαναστατηµένων 

Ελλήνων. 

4. Μέθοδος της οικονοµικής διείσδυσης. 

5. Στάση προσαρµογής ανάλογα µε τις 

εξελίξεις. 

6. Αξίωµα της «ακεραιότητας της οθωµανικής 

αυτοκρατορίας». 

7. Αρχή των οικονοµικών συµβάσεων. 

8. Αρχή του εµπορικού αποκλεισµού. 

9. Αρχή των στρατιωτικών επεµβάσεων. 

10. Ανάσχεση ρωσικής επεκτατικής πολιτικής. 

11. Έλεγχος της θαλάσσιας οδού προς την Ινδία. 

12. Ελεύθερη ναυσιπλοΐα προς τη Μεσόγειο. 

13. Μεροληπτική προς τους Έλληνες. 

 
Β. Με βάση τα στοιχεία που συµπληρώσατε στην αριστερή στήλη, να 
επιλέξετε µία περίπτωση και να εκθέσετε την πολιτική της δύναµης αυτής 
απέναντι στο Ελληνικό Ζήτηµα. 
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3.  Α. Να συµπληρώσετε τη σωστή απάντηση: 
Η λύση του Ελληνικού Ζητήµατος µε το «σχέδιο των τριων τµηµάτων»  
(9 Ιανουαρίου 1824) ήταν πρόταση: 
α) του σουλτάνου προς τις τρεις ευρωπαϊκές δυνάµεις, σύµφωνα µε την 
οποία ο ελληνικός χώρος θα ������������...........�����   
���������������������������������
������������........................................................................� 

β) έκκληση των ελλήνων επαναστατών προς �����..��..............�. 
���������������������������������
������������........................................................................� 

γ) του τσάρου Αλεξάνδρου Α΄ και προέβλεπε .....................��������. 
���������������������������������
������������........................................................................� 

δ) του αυστριακού καγκελάριου Μέτερνιχ προς τα µέλη της Ιερής Συµµαχίας, 
σύµφωνα µε την οποία .�.......................................����������. 
���������������������������������
�����������...........................................................................� 

ε) του άγγλου υπουργού εξωτερικών Γ. Κάνιγκ και εξυπηρετούσε τα 
συµφέροντα  �����............................��������������. 
���������������������������������
������������........................................................................� 

Β. Πώς δέχτηκαν το σχέδιο αυτό οι Έλληνες, οι Τούρκοι και οι υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές δυνάµεις; 

 
4.  Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, τοποθετώντας σε κύκλο το γράµµα 

αρίθµησής της.  
Την άνοιξη του 1823, η Αγγλία παραδέχεται επίσηµα τους Έλληνες ως 
«εµπόλεµο Έθνος», αναγνωρίζοντας: 

α)  τη γενναιότητα των Ελλήνων επαναστατών στο πεδίο των µαχών 
β)  το ναυτικό αποκλεισµό που είχαν κηρύξει οι Έλληνες στην περιοχή 
των ελληνικών θαλασσών 

γ)  τις εκκλήσεις των Ελλήνων προς την Ιερή Συµµαχία 
δ) ότι η ευρωπαϊκή διανόηση χρωστούσε πολλά στην ελληνική κλασική 
αρχαιότητα 

ε)  το δικαίωµα σε όλους τους επαναστατηµένους λαούς να αποκτήσουν 
την εθνική ανεξαρτησία τους  

Β.  Να αναφέρετε τους λόγους οι οποίοι υπαγόρευσαν την αγγλική µεταστροφή. 
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5. Στην Α΄ στήλη του παρακάτω πίνακα, υπάρχουν ορισµένα γεγονότα που 
σχετίζονται µε τις διπλωµατικές εξελίξεις του Ελληνικού Ζητήµατος. 
α)  Να τοποθετήσετε τα γεγονότα αυτά στη στήλη Β΄ κατά χρονολογική σειρά. 
Ένα παράδειγµα σας έχει δοθεί. 

 
α/α στήλη Α΄ στήλη Β΄ 

1.  Ιουλιανή Σύµβαση Λονδίνου  1. ������������... 

2. Πρωτόκολλο Πετρούπολης 2. ������������... 

3. Συνέδριο Βερόνας 3. ������������... 

4. Πρωτόκολλο Λονδίνου (1829) √  4. ������������... 

5. Συνέδριο Λάυµπαχ  5. ������������...  

6. Συνθήκη Αδριανούπολης 6.  Πρωτόκολλο Λονδίνου (1829)  

 
Β. Να επιλέξετε δύο από τις περιπτώσεις 1-6  και να συµπληρώσετε, στις 
διάστικτες σειρές που ακολουθούν, οποιαδήποτε σηµαντική, κατά τη 
γνώµη σας, λεπτοµέρεια των γεγονότων αυτών συνδέεται άµεσα ή έµµεσα 
µε το Ελληνικό Ζήτηµα. 
α)  ................................................................................................................ 
 ................................................................................................................ 
 ................................................................................................................ 
 ................................................................................................................ 
β)  ................................................................................................................ 
 ................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 
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� Εργασίες για το σχολείο  

 
Η στάση των ευρωπαϊκών δυνάµεων απέναντι στο Ελληνικό Ζήτηµα κατά 
την έναρξη του απελευθερωτικού Αγώνα 

α) Η στάση της Αγγλίας και της Αυστρίας 

∆ιανέµεται στους µαθητές φωτοαντίγραφο της παρακάτω γελοιογραφίας,  
η οποία κυκλοφόρησε στους ευρωπαϊκούς κύκλους στα τέλη της άνοιξης του 
1821. 

 

 
 

Από την Ιστορία του ∆ηµ. Φωτιάδη: Η Επανάσταση του 1821 (τόµος 2ος, σσ. 150-153) 
 
Να συζητήσετε το περιεχόµενο της γελοιογραφίας. 
Παριστάνονται από αριστερά προς τα δεξιά: 
α) ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ στην αγχόνη 
β) στο βάθος φαίνονται οι µιναρέδες και ο τρούλος της Αγίας Σοφίας µε την 
ηµισέληνο 

γ) ένας Τούρκος, πατώντας πάνω σε πτώµατα, ερείπια και σε έναν ξύλινο 
σταυρό, κρατά µε το δεξί του χέρι το γυµνό γιαταγάνι του και µε το 
αριστερό το κοµµένο κεφάλι ενός Έλληνα. 
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δ) στο κέντρο καθισµένος βρίσκεται ο Σουλτάνος Μαχµούτ. Κρατά προτεταµένο 
στο δεξί του γυµνό γιαταγάνι και προς αυτό έχει στραµµένο το βλέµµα του. 

ε)  στο κέντρο, σε στάση υπόκλισης, ο άγγλος πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη, 
γλύφει τα οπίσθια του Σουλτάνου. 

στ) στην άκρη δεξιά, ο ιδιαίτερος γραµµατέας του Μέττερνιχ κοιτάζει µε 
µονοκιάλι και δείχνει ευχαριστηµένος 

 
Στη γελοιογραφία* σατιρίζεται ο έκδηλος και χωρίς ντροπή φιλοτουρκισµός 
των Άγγλων. Η δηµοσίευσή της εξόργισε ακόµη και το Μέττερνιχ. 

 
 

β) Ο Klemens Lothar Wernel, πρίγκιπας Metternich 

Αφού διαβάσετε, από τα παραθέµατα του σχολικού σας βιβλίου, την άποψη 
του Γάλλου πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη, de La Ferronnays, και την 
επιγραµµατική διατύπωση της πολιτικής φιλοσοφίας του (αα. 116-117 
σχολικού σας βιβλίου), να συζητήσετε γιατί : 
− Το όνοµα του Καγκελάριου της Αυστρίας, πρίγκιπα Μέττερνιχ  ταυτίστηκε 

µε την εποχή του και µε την Ιερή Συµµαχία.  
− Ο Μέττερνιχ θεωρείται από τους µεγαλύτερους εχθρούς της ελληνικής 
επανάστασης. 
Συµπληρωµατικά:  Στη συζήτηση να γίνει λόγος  για την αρχή της νοµιµότητας και  
την αρχή των εθνοτήτων 

  
 
 

� Εργασία για το σπίτι 

 
Ηµερολόγιο του 1821 

Να κατασκευάσετε έναν πίνακα / ηµερολόγιο µε τα σηµαντικότερα πολιτικά 
γεγονότα του κάθε έτους χωριστά ή όλης της περιόδου της Ελληνικής 
Επανάστασης. 

 
 
 
 

                                                           
* Βλ. Εύης Σκληράκη: Η διδασκαλία της νεότερης και σύγχρονης Ιστορίας από της πηγές, Αθήνα 
1987, Εκδ. Σµίλη, σελ. 113-114. 
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� Συνθετικές - ∆ηµιουργικές εργασίες 

 
1.  ΘΕΜΑ:   ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 

 
Από τη στιγµή που οι ειδήσεις για την Ελληνική Επανάσταση έφτασαν 
στα ευρωπαϊκά κέντρα, παρατηρήθηκε ζωηρή κινητοποίηση υπέρ των 
αγωνιζοµένων Ελλήνων �  

 
− Να εξηγήσετε την υπερβολικά ενεργητική συµµετοχή στον ελληνικό Αγώνα 
των ξένων, που ονοµάστηκαν Φιλέλληνες 

− Να παρουσιάσετε επιµέρους θέµατα όπως: 
" Η φιλελληνική κίνηση στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και την Αµερική 
" Εθελοντές φιλέλληνες 
" Φιλελληνικές επιτροπές   
" Η επίδραση στην ανάπτυξη του φιλελληνισµού της παρουσίας και του 
θανάτου του Βύρωνος στο Μεσολόγγι 

   
Βιβλιογραφικά βοηθήµατα: 
− Βακαλόπουλος, Απ., Σχέσεις Ελλήνων και Ελβετών φιλελλήνων κατά την Ελληνικήν 

Επανάστασιν του 1821, Θεσσαλονίκη, 1975 
− Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΒ΄, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1975 
− Παπαδόπουλος, Στ. , Το Μεσολόγγι και ο Φιλελληνισµός, Ιωάννινα, 1971 
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2.  ΘΕΜΑ :      ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ 
 

«έχοµεν πάρα πολύ ακριβά αγορασµένην την ελευθερίαν µας, ώστε να την 
χαρίσωµεν τόσον φτηνά εις τον τυχόντα �»   Ναύπλιο, 3.8.1825 

Από το γράµµα του ∆ηµ. Υψηλάντη προς το Γιάννη Γκούρα 
 
«� το νοµοτελεστικόν εφρόνει ότι εις την παρούσαν των πραγµάτων 
κατάστασιν τα εκ του δανείου χρήµατα ήθελον υποθάλψει και παρατείνει τας 
µεταξύ των Ελλήνων διχονοίας εις τρόπον ότι να µη παύσωσιν αι εµφύλιοι 
ταραχαί, ειµή αφ� ου ήθελον κατασκορπισθή ανωφελώς και καταστρέζψει 
πολλούς των Ελλήνων και διασπείρει εις την κοινωνίαν των την διαφθοράν και 
ανηθικότητα και εξαγριώσει επί µάλλον τα πάθη �» 

Από τα Αποµνηµονεύµατα του Ν. Σπηλιάδη 
 

«� Περιορίζοµαι να σου ευαγγελισθώ την σωτηριώδη και επιθυµητήν 
αγγελάν, το εις τα ώδε φθάσιµον του δανείου, το οποίον είναι 50 χιλιάδες 
στερλινών � τούτο µας αποβάλλει κάθε δειλίαν �» 

Από το γράµµα του Γ. Κουντουριώτη προς τον αδελφό του Λάζαρο 
Αρχείο Κουντουριώτη 

 
− Να µελετήσετε τα σχετικά µε τη σύναψη και τη χορήγηση των εξωτερικών 
δανείων του Αγώνα (1823-1824). 
 

− Με βάση τα στοιχεία που θα συγκεντρώσετε να υποστηρίξετε ή να 
αντικρούσετε την παρακάτω άποψη, που δέχεται ότι: 

 
Τα «δάνεια της Ανεξαρτησίας» υπήρξαν συγχρόνως οι κύριοι συντελεστές 
εξάρτησης της χώρας µας. 

  
 

Βιβλιογραφικά βοηθήµατα:  
− Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΒ΄, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1975. 
− Κόκκινος, ∆., Η Ελληνική Επανάσταση, τ. Γ΄,  Αθήνα, 1967-69. 
− Σιµόπουλος, Κ., Πώς είδαν οι ξένοι την Ελλάδα, τ. 3ος και 4ος, εκδ. Στάχυ, Αθήνα, 

19974. 
− Σκληράκη, Ε., Η διδασκαλία της νεότερης και σύγχρονης Ιστορίας από της πηγές, 

Εκδ. Σµίλη, Αθήνα, 1987. 
− Σπηλιάδης, Ν., Αποµνηµονεύµατα δια να χρησιµεύσωσιν εις την Νέαν Ελληνικήν 

Ιστορίαν, 1821-1843, εκδ. Π. Χριστοπούλου, Αθήνα, 1975 
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3.  ΘΕΜΑ :     Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
 

«Οι πολιορκίες του Μεσολογγίου»  Σύνθεση των ∆. Ζωγράφου � Ι. Μακρυγιάννη 
 

 

 
 

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη   (στην Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΒ΄, σελ. 393) 
 

«Η Έξοδος του Μεσολογγίου»:  Σύνθεση του Θ. Π. Βρυζάκη 
 

 
 

Πινακοθήκη ∆ήµου Μεσολογγίου (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΒ΄, σελ. 415) 
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− Να δηλώσετε, ως τάξη, συµµετοχή στη διοργάνωση των εκδηλώσεων του 
σχολείου σας για τον εορτασµό της «25ης Μαρτίου», για να παρουσιάσετε 
το θέµα: «Η τέχνη στην υπηρεσία του Αγώνα». 

 
Στην παρουσίαση του θέµατος: 

− Είναι δυνατόν να προηγείται µία γενικότερη θεωρητική εισαγωγή, µε την 
οποία εξετάζετε πώς η κάθε µορφή Τέχνης µπορεί να υπηρετήσει ένα 
συγκεκριµένο σκοπό (π.χ. µία ιδεολογία). 
• Για τη διερεύνηση του θέµατος, είναι χρήσιµο να λάβετε υπόψη σας ότι 

αναφέρεστε σε µια εποχή που οι ειδήσεις καθυστερούσαν να φτάσουν από τη 
µία περιοχή στην άλλη και η τέχνη της φωτογραφίας διαθόθηκε αργότερα.  

 
− Μπορεί να ακολουθήσει η προβολή διαφανειών, slides κ.λπ. διαφόρων 
έργων τέχνης, που το θεµατικό τους περιεχόµενο αναφέρεται, άµεσα ή 
έµµεσα, στα γεγονότα του απελευθερωτικού Αγώνα και φιλοτεχνήθηκαν 
την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης. 
• Η προβολή των έργων τέχνης είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από τον 

απαραίτητο κάθε φορά σχολιασµό. 
 
Καλό επίσης θα ήταν :  
− Ενότητα ξεχωριστή να αποτελέσει ο λαϊκός ζωγράφος ∆. Ζωγράφος, του 
οποίου τα έργα φιλοτεχνήθηκαν σύµφωνα µε τις προσωπικές οδηγίες του 
αγωνιστή Ιωάννη Μακρυγιάννη. 

 
− Να παρουσιαστούν έργα των E. Delacroix,  Von Hess,  Martin Verdiot,  
Αθ. Ιατρίδη, Θ. Π. Βρυζάκη, Ν. Γύζη. 

 
• Το εποπτικό υλικό της εργασίας σας θα το αντλήσετε από : 
" διάφορα album ιστορικά και τέχνης. 
" συλλογές µουσείων και βιβλιοθηκών  
" τη συνεργασία σας µε το αντίστοιχο Τµήµα του ΥΠΕΠΘ 
" τη συνεργασία σας µε την υπηρεσία της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης 

• Ίσως, ακόµη, χρειαστείτε τη βοήθεια ενός καλού φωτογράφου, για τη 
µετατροπή σε slides του φωτογραφικού υλικού που θα συγκεντρώσετε. 

 
Πηγές: 
− Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΒ΄, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1975. 
− Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα.   
− Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αθήνα. 
− Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα. 
− Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα. 
− Εθνική Πινακοθήκη, Αθήνα. 
− Πινακοθήκη ∆ήµου Μεσολογγίου, Μεσολόγγι, κ.λπ. 
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