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Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και 
πρακτικές εφαρμογές παιδαγωγικών 
αρχών μέσα από τη χρήση πηγών στο 

μάθημα της Ιστορίας 
 
 



Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι «η 

καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και η 

διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης». 

 

 

 

  
 

* Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα της παρουσίασης, βλ. 

Διδακτική Μεθοδολογία και Εφαρμογές στο Μάθημα της Ιστορίας, Βιβλίο 

Εκπαιδευτικού, ΥΑΠ, Λευκωσία 2012 (βλ., επίσης, www.moec.gov.cy > Μέση 

Εκπαίδευση > Εκπαιδευτικό Υλικό > Ιστορία > Αναλυτικά Προγράμματα). 

  

 

Η ιστορική σκέψη αποτελεί 

μέρος της κριτικής σκέψης. 
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Εφαρμόζονται βασικές ιστοριογραφικές, 

επιστημολογικές και παιδαγωγικές αρχές, όπως: 

 
 

Ευρεία χρήση 

πηγών 
 

Πολυπρισματικότητα Διαθεματικότητα 

Ενσυναίσθηση Επικαιροποίηση 
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Σύγκριση 



Οι πηγές διακρίνονται:  

1. Ως προς τον χρόνο δημιουργίας τους σε: 

    (α) Πρωτογενείς πηγές και  

    (β) Δευτερογενείς πηγές. 

2. Ως προς τον τύπο τους σε: 

 (α) Γραπτές πηγές και  

 (β) Παραστατικές πηγές (οπτικές, 
ακουστικές/ηχητικές, απτικές – κατάλοιπα του υλικού 
πολιτισμού, ιστορικοί/αρχαιολογικοί χώροι [χάρτες, 
αφίσες, διαγράμματα, γελοιογραφίες, εικαστικές 
δημιουργίες κ.λπ.]). 

 
4 



5 



 

 

Κειμενικές πηγές  

προς επεξεργασία 

Εξωκειμενική 

προσέγγιση 

Κειμενική 

προσέγγιση 

Διακειμενική 

προσέγγιση 

Σύνθεση 
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Αρχαία Ιστορία 

Γυμνασίου – Λυκείου 
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Δραστηριότητα  

Αφού παρατηρήσετε τους πιο κάτω χάρτες και με 

βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να επισημάνετε 

ομοιότητες και διαφορές μεταξύ του Α΄ και Β΄  

Ελληνικού Αποικισμού (αίτια, χώροι εγκατάστασης, 

συνέπειες). 
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 Α΄ Ελληνικός Αποικισμός, 10ος αι. π.Χ. 
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Β΄ Ελληνικός Αποικισμός, 8ος – 6ος αι. π.Χ. 
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«Νύφες», Σκηνοθεσία: Παντελής Βούλγαρης,  

Μουσική: Σταμάτης Σπανουδάκης, παραγωγή 2004 

https://www.youtube.com/watch?v=czr4u_5_4LM
https://www.youtube.com/watch?v=czr4u_5_4LM
https://www.youtube.com/watch?v=czr4u_5_4LM


 Δραστηριότητα  

Αφού παρατηρήσετε προσεκτικά τις αττικές Κόρες 

από το Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα και τις 

κυπροαρχαϊκές Κόρες στις πιο κάτω διαφάνειες να 

τις συγκρίνετε και να εντοπίσετε δύο (2) ομοιότητες 

και δύο (2) διαφορές μεταξύ τους ως προς τη 

στάση/απόδοση σώματος, την ενδυμασία, τα 

χαρακτηριστικά προσώπου, την κόμμωση, τα 

κοσμήματα κ.λπ.   
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530 π.Χ. Ύψος 1,17 μ. Μο 

 
530–520 π.Χ. Ύψος  

2,01 μ. 
520–510 π.Χ. Ύψος  

55 π. 
510 π.Χ. Ύψος 80 π. 

 



Κεφαλή αγάλματος Κόρης, 

από ασβεστόλιθο. Τέλος 6ου 

– αρχές 5ου αι. π.Χ. The 

Metropolitan Museum of 

Art, Νέα Υόρκη. 

 

 

Κεφαλή αγάλματος 

Κόρης, από ασβεστόλιθο. 

Αρχές 5ου αι. π.Χ. Από το 

Ιδάλιον. Κυπριακό 

Μουσείο, Λευκωσία. 

Άγαλμα Κόρης, από 

ασβεστόλιθο. Μέσα 6ου 

αι. π.Χ. Από το Τρίκωμο. 

Ύψος 98 π. Musée du 

Louvre, Παρίσι.  15 



Δραστηριότητα 

(εξωκειμενική/κειμενική προσέγγιση, σύνθεση)  

Αφού μελετήσετε το πιο κάτω παράθεμα να απαντήσετε στα 

πιο κάτω ερωτήματα:  

(α) Να αναφέρετε αν η πιο κάτω πηγή είναι πρωτογενής ή 

δευτερογενής και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

(β) Να καταγράψετε τις πληροφορίες που δίνει ο συγγραφέας 

για την περίοδο της Ρωμαϊκής Ειρήνης. 

(γ) Ποια, κατά τη γνώμη σας, θα μπορούσαν να είναι τα 

κίνητρα του Αίλιου Αριστείδη για να γράψει το έργο «Ρώμης 

εγκώμιον»;  

(δ) Θεωρείτε δικαιολογημένη την εξύμνηση της Ρωμαϊκής 

Ειρήνης από τον Αίλιο Αριστείδη; Να επιχειρηματολογήσετε 

με βάση την πηγή και τις ιστορικές σας γνώσεις, για να 

υποστηρίξετε την άποψή σας.  
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Ονομάσαμε ρωμαίους πολίτες τους πιο θαρραλέους, τους πιο 

προικισμένους, τους πιο ριψοκίνδυνους. Όλος ο κόσμος γιορτάζει. 

Εγκατέλειψε τα όπλα του πολέμου και στράφηκε προς τη χαρά της 

ζωής. Ανάμεσα στις πόλεις δεν υπάρχει πια άλλη αντιδικία παρά ποια 

θα γίνει πλουσιότερη σε γυμναστήρια, σε κρήνες, σε στοές, σε ναούς, 

σε εργαστήρια. Ας δώσουν οι θεοί ώστε η Αυτοκρατορία να διαρκέσει 

αιώνια. 

Αίλιος Αριστείδης, Ρώμης εγκώμιον (μετ. Βασίλειος Σκουλάτος) 

 (Θεόδωρος Κατσουλάκος, Γεωργία Κοκκορού-Αλευρά, Βασίλειος Σκουλάτος,  

Αρχαία Ιστορία Α΄ Γυμνασίου, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, Αθήνα 2012, σ. 139)   
 

[Αίλιος Αριστείδης (117 ή 129 – περ. 181 μ.Χ.): Έλληνας φιλόσοφος και ρήτορας, ένας από τους 

βασικότερους εκπροσώπους της δεύτερης σοφιστικής κίνησης. Γεννήθηκε στην πόλη Αδριανού Θήρες και 

έζησε στη Σμύρνη. Οι σύγχρονοί του τον αποκαλούσαν «νέο Δημοσθένη» και «καύχημα της Σμύρνης». Είχε 

στενές σχέσεις με τρεις ρωμαίους αυτοκράτορες. Μάλιστα ο αυτοκράτορας Αντωνίνος ο Ευσεβής και ο 

διάδοχός του Μάρκος Αυρήλιος μεσολάβησαν για να απαλλαγεί ο Αριστείδης από την ανάληψη λειτουργιών. 

Επίσης, μετά την  καταστροφή της Σμύρνης από σεισμό το 179 μ.Χ., ο Αριστείδης έγραψε τον «Σμυρναϊκό» 

λόγο που συγκίνησε τον Μάρκο Αυρήλιο, ο οποίος πήρε την απόφαση να ανοικοδομήσει την πόλη. Το 

εγκώμιο «Εις Ρώμην» το απάγγειλε ο ίδιος ο Αριστείδης κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Ρώμη.]  

Ιστορία Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΣΤ΄, Εκδοτική Αθηνών, σ. 125–126, 406–408 
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Εξωκειμενική προσέγγιση 

Ο Αριστείδης είχε πολύ καλές σχέσεις με τη ρωμαϊκή εξουσία και ευεργετήθηκε 

από τους Ρωμαίους τόσο ο ίδιος προσωπικά όσο και η πόλη του. Επιπλέον, το 

σύγγραμμά του εντάσσεται στο λογοτεχνικό είδος του εγκωμίου που εξ ορισμού 

στερείται αντικειμενικότητας, αφού εξυμνεί την εκάστοτε εξουσία. 

  

Κειμενική προσέγγιση – Σύνθεση 

Το κείμενο μας πληροφορεί για τα αγαθά της ρωμαϊκής ειρήνης. Το τέλος των 

πολέμων, την ανάπτυξη των πόλεων και την κατασκευή έργων υποδομής. Το 

στοιχείο της ερμηνείας του συντάκτη της πηγής υπεισέρχεται εκεί που ο 

Αριστείδης χρησιμοποιώντας α΄ Πληθυντικό («Ονομάσαμε» – ταύτιση με τη 

ρωμαϊκή εξουσία) θεωρεί πως οι πιο θαρραλέοι και προικισμένοι έγιναν ρωμαίοι 

πολίτες. Ακόμη, υπερβάλλοντας, λέει ότι όλος ο κόσμος γιορτάζει και αποσιωπά το 

γεγονός ότι κατά καιρούς ξεσπούσαν επαναστάσεις εναντίον της ρωμαϊκής 

διοίκησης (π.χ. η εξέγερση των Εβραίων το 70 μ.Χ. που οδήγησε στην καταστροφή 

του ναού της Ιερουσαλήμ). Τέλος, εύχεται να διαρκέσει αιώνια η ρωμαϊκή 

αυτοκρατορία προδίδοντας ξεκάθαρα τις δικές του απόψεις. 
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Βυζαντινή – Μεσαιωνική 
Ιστορία 

Γυμνασίου – Λυκείου 
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Δραστηριότητα  

Αφού παρατηρήσετε τον πιο κάτω δορυφορικό 
χάρτη: 
(α) Να εντοπίσετε / σημειώσετε την 
Κωνσταντινούπολη και να εξηγήσετε τη σημασία της 
γεωγραφικής της θέσης.  
(β) Να εντοπίσετε / σημειώσετε τον Ελλήσποντο, την 
Προποντίδα, τον Βόσπορο, τον Εύξεινο Πόντο και τη 
Μ. Ασία. 
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Δραστηριότητα  

Αφού παρατηρήσετε τους πιο κάτω χάρτες και με 

βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να παρουσιάσετε τη 

μετεξέλιξη του Ρωμαϊκού Κράτους κατά τον 4ο και 

5ο αι. μ.Χ.  
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Δραστηριότητα  

Αφού παρατηρήσετε τους πιο κάτω χάρτες που 

παρουσιάζουν την προέλαση των Οθωμανών να 

σχολιάσετε τον τίτλο της ενότητας «ραγδαία 

προέλαση των Οθωμανών» (σχολικό εγχειρίδιο Β΄ 

Λυκείου, «Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή 

τους», σ. 85–87).   
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Δραστηριότητα  
(εξωκειμενική/διακειμενική προσέγγιση, σύνθεση) 

Αφού μελετήσετε τα παραθέματα I–II:  

(α) Να διερευνήσετε σε ποιο βαθμό 

συμφωνούν/διαφωνούν οι συντάκτες των πηγών, ως 

προς την αντιμετώπιση του βυζαντινού πληθυσμού της 

Μ. Ασίας από τους Οθωμανούς. 

(β) Να εξετάσετε κατά πόσο η άποψη του Δημητρίου 

Κυδώνη μπορεί να θεωρηθεί ιστορικά έγκυρη και 

αξιόπιστη. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
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Ι.    Ο συγγραφέας του 14ου αι. Δημήτριος Κυδώνης αναφέρει με περιεκτικό τρόπο τις 

συνέπειες των τουρκικών εξορμήσεων στη Μικρά Ασία, κατά την εποχή που οι 

κατακτητές εξορμούσαν για πρώτη φορά στην Ευρώπη: “Γιατί αφού μας πήραν 

όλη τη γη που μας ανήκε από τον Ελλήσποντο προς τα Ανατολικά ως τα βουνά 

της Αρμενίας, κατέσκαψαν τις πόλεις, σύλησαν τις εκκλησίες, κατασπάραξαν 

τους τάφους, γέμισαν τα πάντα με αίματα και νεκρούς. Λυμαίνονταν [= 

κατέστρεφαν, ρήμαζαν] τις ψυχές των κατοίκων, αναγκάζοντάς τους να 

αγνοήσουν τον αληθινό Θεό και μεταδίδοντας τους τα δικά τους μολυσμένα 

(θρησκευτικά) μυστήρια. Χρησιμοποίησαν δε τα σώματά τους κατά τρόπο 

εξευτελιστικό. Αφού τους απογύμνωσαν από τις περιουσίες τους, και στερώντας 

την ελευθερία τους τούς έκαναν δούλους χρησιμοποιώντας και τη δύναμη που 

είχε απομείνει στους δυστυχισμένους για τη δική τους ευημερία.” 
 

Ιστορία Ελληνικού Έθνους, τόμ. Θ΄, Εκδοτική Αθηνών, σ. 319 (μετάφραση) 
 
 

  

 [Δημήτριος Κυδώνης (περ. 1324 – περ. 1397): Βυζαντινός λόγιος, θεολόγος και πολιτικός, ηγετική 

πνευματική φυσιογνωμία του 14ου αι. Έγραψε πολλά θεολογικά έργα και Πανηγυρικούς λόγους για 

τους αυτοκράτορες Ιωάννη Ε΄ Παλαιολόγο και Ιωάννη ΣΤ΄ Καντακουζηνό, τους οποίους υπηρέτησε 

στο παλάτι ως ανώτερος κρατικός υπάλληλος, ενώ οι Επιστολές του προσφέρουν πολύτιμο ιστορικό 

υλικό για τα γεγονότα της εποχής.] 
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II. Η σχετική θρησκευτική ανεκτικότητα που 
επέδειξαν οι Τούρκοι έναντι των αγροτικών 
χριστιανικών πληθυσμών περιόρισε τις 
αντιδράσεις των τελευταίων και διευκόλυνε την 
ενσωμάτωσή τους στην οθωμανική κοινωνία. 

Ιωάννης Δημητρούκας, Θουκυδίδης Ιωάννου, Κώστας Μπαρούτας,  
Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου 565–1815, Β΄ Λυκείου,  

ΟΕΔΒ, Αθήνα 2008, σ. 85–86 
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Εξωκειμενική/Διακειμενική προσέγγιση – Σύνθεση 

Αντιμετώπιση βυζαντινού πληθυσμού Μ. Ασίας: 

 Ο Κυδώνης είναι σύγχρονος με τα γεγονότα και το κείμενό του 

αποτελεί πρωτογενή πηγή. Αν και οι πηγές για τη συγκεχυμένη αυτή 

περίοδο είναι ελλιπείς, εντούτοις συμφωνούν ως προς την 

αντιμετώπιση του βυζαντινού πληθυσμού από τα τουρκικά φύλα, και 

επομένως η πηγή του Κυδώνη θα μπορούσε να θεωρηθεί ιστορικά 

έγκυρη και αξιόπιστη.  

 Ο Κυδώνης περιγράφει την κατάσταση στην οποία περιέπεσε η Μ. 

Ασία κατά τον 14ο αι., με την παρακμή του σουλτανάτου των 

Σελτζούκων (λόγω της παρουσίας των Μογγόλων), και μέχρι την 

τελική ενοποίηση της Ανατολής από τους Οθωμανούς τον 15ο αι. 

Πρόκειται για περίοδο αναταραχής και καταστροφών κατά την οποία 

ανεξέλεγκτα τουρκικά νομαδικά φύλα, οδηγημένα από την ιδεολογία 

του ιερού πολέμου (ισλαμικός θεσμός Γαζήδων) και το ένστικτό τους 

για αρπαγή, επιδίδονται σε καταστροφές, λεηλασίες, ερημώσεις, 

υποδουλώσεις, επιφέροντας γενικά τον όλεθρο στους γηγενείς 

χριστιανικούς πληθυσμούς. (πρβλ. ΙΕΕ, τόμ. Θ΄, σ. 316–319). 
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Αντιμετώπιση βυζαντινού πληθυσμού Μ. Ασίας: 

 Το κείμενο  του σχολικού εγχειριδίου – χωρίς να 

διασαφηνίζει ή να τεκμηριώνει – πιθανόν να αναφέρεται 

στις περιόδους (κατά τον 14ο αι.), κατά τις οποίες το 

Βυζάντιο ακολουθούσε πολιτική συμμαχίας με τα τουρκικά 

εμιράτα ή τους Οθωμανούς (πρβλ. ΙΕΕ, τόμ. Θ΄, σ. 164–166, 

192–193. Βύρων Θεοδωρόπουλος, Οι Τούρκοι και εμείς, 

Εκδόσεις Φυτράκης, Αθήνα 1988, σ. 31–32). Πιθανόν, 

ακόμη, να αναφέρεται στην μετά την Άλωση της 

Κωνσταντινούπολης εποχή της Τουρκοκρατίας (πρβλ. ΙΕΕ, 

τόμ. Ι΄, σ. 38–55. Γεώργιος Φίνλεϋ, Ιστορία της 

Τουρκοκρατίας και της Ενετοκρατίας στην Ελλάδα, Εκδόσεις 

Πυξίδα, Αθήνα 1958, σ. 30, 33). Και στις δύο περιπτώσεις 

φαίνεται ότι υπήρχε σε ορισμένους τομείς ένας βαθμός 

ανοχής από το οθωμανικό κράτος. 
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Νεότερη – Σύγχρονη 
Ιστορία 

Γυμνασίου – Λυκείου 
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Δραστηριότητα  
(κειμενική/διακειμενική προσέγγιση, σύνθεση) 

Αφού μελετήσετε τα πιο κάτω παραθέματα:  

(α) Να εντοπίσετε τις βασικές θέσεις και αρχές του 

Διαφωτισμού που επηρέασαν τη Διακήρυξη των 

Δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη. 

(β) Να σχολιάσετε την κριτική που άσκησε η Ολυμπία 

ντε Γκουζ στο κείμενο της Διακήρυξης των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη. Κατά την 

άποψή σας είναι δικαιολογημένη η αντίδρασή της; 
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Ευαγγελία Λούβη, Δημήτριος Χρ. Ξιφαράς, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Γ΄ Γυμνασίου, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ,  

Αθήνα 2012, σ. 17. Ιωάννης Δημητρούκας, Θουκυδίδης Ιωάννου, Κώστας Μπαρούτας, Ιστορία του Μεσαιωνικού  

και του Νεότερου Κόσμου 565–1815, Β΄ Λυκείου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2008, σ. 178 

Ευαγγελία Λούβη, Δημήτριος Χρ. Ξιφαράς, Νεότερη και Σύγχρονη 

Ιστορία, Γ΄ Γυμνασίου, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, Αθήνα 2012, σ. 17 
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Δραστηριότητα  

(εξωκειμενική/κειμενική/διακειμενική προσέγγιση) 

Αφού μελετήσετε τα παραθέματα I–II να 

περιγράψετε την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο 

πολιορκημένο Μεσολόγγι (Απρίλιος 1825 – Απρίλιος 

1826). 

 



I.  Αρχίσαμεν, περί τας 15 Μαρτίου, ταις πικραλήθραις, χορτάρι της θαλάσσης· το 

εβράζαμεν πέντε φοραίς έως ότου έβγαινεν η πικράδα, και το ετρώγαμεν με ξείδι 

και λάδι ωσάν σαλάτα, και με ζουμί από καβούρους ανακατωμένον και τούτο. 

Εδόθησαν και εις τους ποντικούς, πλην ήτον ευτυχής όστις εδύνατο να πιάση 

έναν. Βατράχους δεν είχαμεν, κατά δυστυχίαν. Από την έλλειψην της θροφής 

αύξαναν αι ασθένειαι, πονόστομος και αρθρίτις. Εις τοιαύτην κατάστασιν 

ευρισκόμασθον όταν μας έφθασεν γράμμα των απεσταλμένων μας εις Ναύπλιον 

συσταίνον και να φάγωμεν (εν ανάγκη) ένας τον άλλον. […] Εκείνην την ημέραν 

ένας Κραβαρίτης έκοψεν κρέας από το μηρί ενός φονευμένου και το έφαγεν. 

Νικόλαος Κασομούλης, Ενθυμήματα στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων. Από τα 1821  
μέχρι των 1833, επιμ. Γ. Βλαχογιάννης, Αθήνα 1939, τόμ. Β΄, σ. 256 (Ευαγγελία Λούβη,  

Δημήτριος Χρ. Ξιφαράς, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Γ΄ Γυμνασίου,  
ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, Αθήνα 2012, σ. 31) 

 

     [Νικόλαος Κασομούλης (1795–1872): Αγωνιστής και ιστορικός της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.     

Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία μαζί με τα μεγαλύτερα αδέλφια του Γεώργιο, Δημήτριο και Ιωάννη. 

Κατά την Ελληνική Επανάσταση συμμετείχε σε διάφορες επιχειρήσεις. Το 1826 βρέθηκε στο 

πολιορκημένο Μεσολόγγι μαζί με δύο αδελφούς του. Κατά την έξοδο, τραυματίστηκε θανάσιμα ο ένας 

αδελφός του. Με τη δημιουργία του ελληνικού κράτους κατέλαβε διάφορα στρατιωτικά αξιώματα, 

τόσο επί Καποδίστρια, όσο και επί Όθωνα. Οι χρονογραφικές του σημειώσεις για την Ελληνική 

Επανάσταση του 1821 παραμένουν από τις σημαντικότερες πηγές της περιόδου και αποτελούν μνημείο 

της ελληνικής ιστορίας.] 
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II.  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. 

     Στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει: 

     «Έρμο τουφέκι σκοτεινό, τι σ’ έχω γω στο χέρι; 

     Οπού συ μου ’γινες βαρύ κι ο Αγαρηνός το ξέρει». 
Διονύσιος Σολωμός, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι (απόσπασμα από το Σχεδίασμα Β΄) 
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Δραστηριότητα  

Αφού παρατηρήσετε προσεκτικά τα πιο κάτω 

ζωγραφικά έργα του Βρυζάκη και του Ντελακρουά 

να τα περιγράψετε και να παρουσιάσετε με ποιο 

τρόπο απεικονίζεται/αποτυπώνεται η έξοδος του 

Μεσολογγίου στα έργα τους. 
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Θεόδωρος Βρυζάκης (1819–1878), Η έξοδος 

του Μεσολογγίου (1853), Εθνική Πινακοθήκη 

– Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Αθήνα 

Ευγένιος Ντελακρουά (1798–1863), Η Ελλάδα 

στα ερείπια του Μεσολογγίου (1826), Musée 

des Beaux-Arts de Bordeaux, Μπορντό   

https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://ellas2.wordpress.com/2010/04/10/10-%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-1826-%CE%B7-%CE%B7%CF%81%CF%89%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BE%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3/&ei=YrCzVLuaOqvGygOeloGgBQ&bvm=bv.83339334,d.bGQ&psig=AFQjCNH20UoNDTOXjLrqm2z_xPYycTy9qQ&ust=1421148643636368
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Mus%C3%A9e_des_Beaux-Arts_de_Bordeaux&action=edit&redlink=1


Ζωγραφικό έργο του Βρυζάκη: 
 Ο Χριστός και οι άγγελοι συμπαραστάτες των αγωνιζόμενων Ελλήνων. 

 Η στιγμή της αποθέωσης των ηρώων που επιχειρούν την έξοδο – οι 

Έλληνες απεικονίζονται με φωτεινά χρώματα και καθαρές στολές – 

εξιδανικευμένες μορφές. 

 Πολεμική ατμόσφαιρα – αγριότητα της μάχης – γυναίκες και παιδιά 

ανάμεσα στους νεκρούς. 

 Οι Οθωμανοί απεικονίζονται με σκούρα χρώματα – μάχη του καλού με 

το κακό, του φωτός με το σκότος. 

 Συγκίνηση για τον δίκαιο αγώνα των Ελλήνων. 
 

Ζωγραφικό έργο του Ντελακρουά: 
 Η ηρωική Ελλάδα προσωποποιημένη στέκεται πάνω στα σωριασμένα 

ερείπια του Μεσολογγίου. 

 Σκοτεινός ουρανός – τονίζεται η τραγικότητα της στιγμής. 

 Στο βάθος ένας μαύρος άνδρας συμβολίζει τον εχθρό. 

 Συγκίνηση για τον δίκαιο αγώνα των Ελλήνων. 
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Δραστηριότητα 
(εξωκειμενική/κειμενική/διακειμενική προσέγγιση, 

σύνθεση) 

Αφού μελετήσετε τα παραθέματα I–III να απαντήσετε στα πιο 

κάτω ερωτήματα: 

(α) Πώς αντέδρασαν στο άκουσμα της είδησης της δολοφονίας 

του Καποδίστρια οι υποστηρικτές και οι αντίπαλοι του 

Κυβερνήτη; Να εντοπίσετε χαρακτηριστικά αποσπάσματα 

μέσα από τις πιο κάτω πηγές. 

(β) Στο δημοτικό τραγούδι ο Καποδίστριας χαρακτηρίζεται ως 

«φρόνιμος» για την Ελλάδα. Να δικαιολογήσετε τον 

χαρακτηρισμό με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και τα 

στοιχεία που δίνονται στο τραγούδι. 
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I. Τρομερόν και φρικτόν άκουσμα. Μέγα και ανήκουστον 

δυστύχημα κατέλαβεν την Ελλάδα! Άνδρες αιμάτων 

κατέβαψαν τας ανοσίους χείρας  των εις το αίμα του Πατρός 

της Πατρίδος. […] δύο αλιτήριοι, ο Κωνσταντίνος και ο 

Γεώργιος Μαυρομιχάλαι, τον αφήρεσαν την ζωήν, και 

αφήρεσαν εκ μέσου του έθνους τον αγαπητόν αρχηγόν του.  

Οποία εκπληκτική λύπη και αδημονία κατεκυρίευσεν ευθύς 

όλους. Ποίοι κοπετοί και θρήνοι ανδρών, γυναικών και 

παίδων συνώδευσαν το λείψανον της αοιδήμου Α.Ε. εις το 

παλάτιον! 
Αναγγελία της δολοφονίας του Ι. Καποδίστρια στη Γενική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 30.9.1831  

(Βασίλειος Σκουλάτος, Νίκος Δημακόπουλος, Σωτήρης Κόνδης, Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη,  

τεύχος Β΄, Β΄ Λυκείου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 1987, σ. 85)  
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II.   … Τον Καποδίστρια εστείλανε για να μας κυβερνήσει, 

   κι αυτός μας εκυβέρνησε σαν φρόνιμος οπού ήταν. 

       Πρώτα επήρε τ’ άρματα από τους στρατιώτες 

       κι ύστερ’ από τους αρχηγούς και τους καπεταναίους 

       κι εσύστησε το τακτικό, έβαλε σ’ όλα τάξη 

       κι ήθελε και τα σύνορα πολύ να τα τεντώσει. 

       Και δυο μινίστροι φθονεροί έβαλαν κακή γνώμη 

       κι έβαλαν και τον σκότωσαν στης εκκλησιάς την πόρτα. 
Σοφοκλής Δημητρακόπουλος, Ιστορία και Δημοτικό Τραγούδι,  

Εκδόσεις Παρουσία, Αθήνα 1993, σ. 256 

(ηπειρωτικό δημοτικό τραγούδι) 
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III. Οι κραυγές ενθουσιασμού των αντιπάλων του Κυβερνήτη για τη   δολοφονία  του 

αποδεικνύουν τη σκληρότητα της πάλης για την εξουσία: 1. Από την εφημερίδα 

της Ύδρας “Απόλλων’’, 2. Γράμμα της υδραϊκής επιτροπής για την επιτήρηση του 

Αιγαίου προς τη δημογεροντία της Ύδρας, 3. Ποίημα του Αλέξανδρου Σούτσου. 

 1. Έπεσε το τέρας της τυραννίας, έπεσεν ο τύραννος. Έπεσε θύμα της ακραιφνούς 

φιλοπατρίας νέων Αρμοδίων και Αριστογειτόνων… Βλέπομεν δια της ευγενούς 

ταύτης πράξεως την υψηλήν της θείας δίκης απόφασιν εκπληρουμένην εις 

αμοιβήν των αρρήτων και αθεμίτων κακών εκ των οποίων η Ελλάς είχεν 

υπερπληρωθή… 

 2. Επληροφορήθημεν από διαφόρους αυτόθεν και εκ Ναυπλίου επιστολάς τον 

θάνατον του Καποδίστρια. Όσον μας ευχαρίστησεν η ευφρόνηνος είδησις, τόσον 

εκρίναμεν την περίστασιν πολλά κρίσιμον… 

 3.  Μιμητής του Αρμοδίου και Αριστογείτων νέος 

             σκέπασε, Μαυρομιχάλη, το σπαθί σου με μυρσίνη, 

             τον προδότην της πατρίδος κτύπα… κτύπα, 

             και γενναίος πέθανε καθώς εκείνοι. 

Βασίλης Κρεμμυδάς, Νεότερη Ιστορία, Εκδόσεις Γνώση, Αθήνα 1984, σ. 193 
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Δραστηριότητα 
(εξωκειμενική/κειμενική/διακειμενική προσέγγιση, 

σύνθεση) 

Αφού μελετήσετε τα παραθέματα I–II να απαντήσετε στα πιο κάτω 

ερωτήματα: 

(α) Ποιος είναι ο συντάκτης της κάθε πηγής;  

(β) Ποιες πληροφορίες μας δίνουν οι πιο κάτω πηγές;  

(γ) Να εξηγήσετε με ποιο συγκεκριμένο μέτρο, σύμφωνα με το 

παράθεμα, ενίσχυσε ο Ρούζβελτ την αγοραστική δύναμη των 

αμερικανών καταναλωτών. Να αναφέρετε άλλα δύο (2) μέτρα που 

περιελάμβανε η πολιτική του New Deal.  
(δ) Ποιες ομοιότητες εντοπίζετε στην πολιτική των δύο προέδρων για 

την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης; 

(ε) Να αξιολογήσετε τον παρεμβατικό ρόλο του κράτους σε μια 

οικονομική κρίση, αντιπαραβάλλοντας τους δύο λόγους των 

Προέδρων των ΗΠΑ Ρούζβελτ και Ομπάμα.  
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I.   Για να ξανακάνουμε τα εργοστάσιά μας και τα αγροκτήματά μας να 

ξαναδουλέψουν με τη βεβαιότητα ότι θα πωλούν τα προϊόντα τους, θα 

πρέπει να εξασφαλίσουμε στους καταναλωτές τα μέσα για να αγοράζουν 

τα προϊόντα αυτά. Αλλά για να πραγματοποιηθεί αυτό, θα πρέπει να μην 

έχουμε ανάμεσα στους καταναλωτές 12 εκατομμύρια ανέργους, οι οποίοι 

δεν έχουν τη δυνατότητα ν’ αγοράσουν τίποτε. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει 

να ξαναρχίσουν να εργάζονται και αυτό θα το κατορθώσουμε με τον 

παρακάτω τρόπο: θα μοιράσουμε την εργασία, που σήμερα 

προσφέρεται, ανάμεσα σε αυτούς που απασχολούνται και στους 

ανέργους, ώστε να εξαλείψουμε την ανεργία. Και αυτό θα το 

κατορθώσουμε, εξασφαλίζοντας σε κάθε εργάτη ένα κατώτατο 

ημερομίσθιο, που θα του επιτρέπει να ζει [...].  

Λόγος του Φραγκλίνου Ρούζβελτ στο Κογκρέσο, 17 Μαΐου 1933 
                                        Η μεγάλη ιστορία του 20ού αιώνα, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2002, τόμ. 3, σ. 197 

(Ευαγγελία Λούβη, Δημήτριος Χρ. Ξιφαράς, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Γ΄ Γυμνασίου,   

Βιβλίο Εκπαιδευτικού, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2007, σ. 108) 
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II. Θα ξανακτίσουμε, θα ανακάμψουμε και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

θα εμφανισθούν στο προσκήνιο ισχυρότερες από ότι ήταν στο παρελθόν. 

[...] Τώρα είναι η ώρα να ξεκινήσουμε τη δημιουργία θέσεων εργασίας, να 

επαναρχίσουμε το δανεισμό και τις επενδύσεις σε τομείς όπως η ενέργεια, 

η υγεία και η εκπαίδευση, οι οποίες θα αναπτύξουν την οικονομία μας. 

[...] Τα επόμενα δύο χρόνια, αυτό το σχέδιο θα σώσει ή θα δημιουργήσει 

3.5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Περισσότερο από 90% αυτών των 

θέσεων θα είναι στον ιδιωτικό τομέα – θέσεις εργασίας ανοικοδόμησης 

των δρόμων και των γεφυριών μας, κατασκευής ανεμογεννητριών και 

ηλιακών πλαισίων. [...] Ο μόνος τρόπος, όμως, να αποκαταστήσουμε 

πλήρως την οικονομική δύναμη της Αμερικής είναι να κάνουμε 

μακροχρόνιες επενδύσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε νέες θέσεις εργασίας, 

νέες βιομηχανίες και σε μια ανανεωμένη δυνατότητα να ανταγωνιστούμε 

τον υπόλοιπο κόσμο [...]. 
Λόγος του Μπάρακ Ομπάμα στο Κογκρέσο, 24 Φεβρουαρίου 2009                         

                  http://www.guardian.co.uk/world/2009/feb/25 
 

http://www.guardian.co.uk/world/2009/feb/25
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