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ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΡΟΤΑΣΘ ΣΤΘΝ ΙΣΤΟΙΑ Γϋ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (2011–2012) 

ΘΕΜΑΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ: «Η Ελληνική Επανάςταςη του 1821» 

ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΧΟΝΟΣ: 6 δ. π. 

ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ: Αντρζασ Αντηουλισ, Αναλυτικά Ρρογράμματα, Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο 

 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΧΕ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ: 

Α. Θ Επανάςταςθ ςτισ θγεμονίεσ (Μολδοβλαχία, Φεβρουάριοσ 1821) 
Β. Θ Επανάςταςθ ςτθ νότια Ελλάδα (Ρελοπόννθςοσ, Μάρτιοσ 1821) και θ εξζλιξι τθσ 
Γ. Θ Ελλθνικι Επανάςταςθ του 1821 και θ Κφπροσ 
 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: 

α. Θ καλλιζργεια κριτικισ / ιςτορικισ ςκζψθσ 
β. Θ διαμόρφωςθ ιςτορικισ ςυνείδθςθσ 
 
2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ / ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ: 

Με το πζρασ τθσ διδαςκαλίασ οι μακθτζσ/τριεσ επιδιϊκεται: 

2.1. Να κατανοοφν τουσ όρουσ / ζννοιεσ κλειδιά: Θγεμονίεσ, αντιπεριςπαςμόσ, εμφφλιοσ 
πόλεμοσ, Ζξοδοσ του Μεςολογγίου, Εκνοςυνελεφςεισ, φιλελλθνιςμόσ, Ρρωτόκολλο 
Ανεξαρτθςίασ. 
2.2. Να γνωρίηουν και να αξιολογοφν τθν επιλογι του Υψθλάντθ για ζναρξθ τθσ 
Επανάςταςθσ ςτθ Μολδοβλαχία. 
2.3. Να γνωρίηουν τουσ λόγουσ που ευνοοφςαν τθν Επανάςταςθ ςτο νότιο ελλαδικό χϊρο. 
2.4. Να εντοπίηουν ςτο χάρτθ τισ κφριεσ φάςεισ τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ ςχολιάηοντασ 
και αιτιολογϊντασ τθν εξζλιξι τθσ από το 1821 ζωσ το 1830. 
2.5. Να τεκμθριϊνουν με αναφορά ςτα ιςτορικά γεγονότα τισ ςυνζπειεσ που είχε για τθν 
εξζλιξθ του Αγϊνα, ο εμφφλιοσ πόλεμοσ και θ Ζξοδοσ του Μεςολογγίου.  
2.6. Να επικαιροποιοφν το ηιτθμα τθσ εμφφλιασ διαμάχθσ με αναφορζσ ςτθ ςφγχρονθ 
ιςτορία. 
2.7. Να διατυπϊνουν υποκζςεισ για το τι κα ςυνζβαινε ςτθν περίπτωςθ που τα γεγονότα 
εξελίςςονταν διαφορετικά. 
2.8. Να ςυγκρίνουν το ιςτορικό γεγονόσ τθσ Ρολιορκίασ και τθσ Εξόδου του Μεςολογγίου με 
τθν αναπαράςταςι του ςτθ λογοτεχνία και τισ εικαςτικζσ τζχνεσ. 
2.9. Να γνωρίηουν τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ θ Κφπροσ ςυνζβαλε ςτον Αγϊνα του 1821 
και να αιτιολογοφν τθ ςτάςθ που τιρθςε ο Αρχιεπίςκοποσ Κυπριανόσ και εν γζνει ο 
κυπριακόσ ελλθνιςμόσ. 
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3. ΜΕΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: 

- Διδακτικό Εγχειρίδιο: Λςτορία Νεότερθ και Σφγχρονθ, ΟΕΔΒ (ς. 29–34, 56) 
- Διδακτικό Εγχειρίδιο: Λςτορία τθσ Κφπρου, ΥΑΡ (ς. 102–105) 
- Φφλλο Διαβακμιςμζνων Δραςτθριοτιτων με πρόςκετεσ πθγζσ 
- Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ / Video Projector 
- Ιςτοχϊροι 
 
4. ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: 

- Διαλογικι – Μαιευτικι κατά τθ διαδικαςία τθσ αφόρμθςθσ και τθσ ανακεφαλαίωςθσ 
- Διερευνθτικι κατά το κφριο μζροσ του μακιματοσ 
 

5. ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΣΑΞΗ:  

- Συνεταιριςτικι / Ομαδοςυνεργατικι 

 

6. ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ / ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (ΒΑΕΙ ΣΟΤ ΦΤΛΛΟΤ ΕΡΓΑΙΑ): 

I. ΕΙΣΑΓΩΓΘ - ΑΦΟΜΘΣΘ: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=f8U3xc5UkRU  
 
Θ ςυγκεκριμζνθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ παραπζμπει ςτθν προβολι ενόσ πολφ ςφντομου 
αποςπάςματοσ από το δίκτυο youtube. Φζρει τον τίτλο «Θ Ελλθνικι Επανάςταςθ του 2011» 
και περιεχόμενό του αποτελοφν οι πρόςφατεσ κινθτοποιιςεισ ςτθν Ελλάδα με αφορμι τα 
μζτρα που λαμβάνονται για τθν οικονομικι εξυγίανςθ τθσ  χϊρασ. Στόχοσ είναι να 
ςυνειδθτοποιιςουν οι μακθτζσ/τριεσ τθν ζννοια τθσ λαϊκισ εξζγερςθσ ωσ διαχρονικοφ 
μζςου για ανατροπι καταςτάςεων – οικονομικϊν, κοινωνικϊν και άλλων – και να 
επαναφζρουν ςτθ μνιμθ τουσ ιςτορικά γεγονότα και εξεγζρςεισ / επαναςτάςεισ ςε τοπικό, 
ευρωπαϊκό και παγκόςμιο επίπεδο. Αναμζνεται ότι κα αναφερκοφν ςτθ Γαλλικι και 
Αμερικανικι Επανάςταςθ αλλά και ςτθν Ελλθνικι Επανάςταςθ του 1821, γεγονόσ από το 
οποίο κα αφορμθκεί το καινοφριο μάκθμα. 
 
II. ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΘ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΘΤΕΣ: 
 
Το κφριο μζροσ του μακιματοσ χωρίηεται ςε τρία μζρθ τα οποία καλφπτουν ςυνολικά ζξι 
διδακτικζσ περιόδουσ και αναφζρονται ςτθν Επανάςταςθ ςτισ Θγεμονίεσ, τθν Επανάςταςθ 
ςτθ νότια Ελλάδα και τθν εξζλιξι τθσ και τθ ςυμμετοχι τθσ Κφπρου ςτθν Επανάςταςθ. 
Το ςυγκεκριμζνο ςενάριο διδαςκαλίασ μπορεί να αποδεςμεφςει, ςε μεγάλο βακμό, τον 
διδάςκοντα από το ςχολικό εγχειρίδιο και να οδθγιςει ςτθν απόκτθςθ πυρθνικϊν 
γνϊςεων, ςτάςεων και δεξιοτιτων μζςω τθσ επεξεργαςίασ των προτεινόμενων πθγϊν. 
Τονίηεται ότι θ Ελλθνικι Επανάςταςθ αντιμετωπίηεται ωσ ζνα ενιαίο κζμα. Θ ζναρξθ του 
ιςτορικοφ γεγονότοσ τοποκετείται το Φεβρουάριο του 1821 ςτθν περιοχι τθσ 
Μολδοβλαχίασ και ολοκλθρϊνεται με τθν υπογραφι του Ρρωτοκόλλου τθσ Ανεξαρτθςίασ 
το 1830. 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=f8U3xc5UkRU


 

3 
 

 Α. Η Επανάςταςη ςτισ Ηγεμονίεσ (Φεβρουάριοσ 1821): 
 
Μζςα από τθν επαναςτατικι προκιρυξθ, Μάχου υπζρ Ρίςτεωσ και Ρατρίδασ (πθγι 1.1) οι 
μακθτζσ/τριεσ καλοφνται να εντοπίςουν τα επιχειριματά του Αλ. Υψθλάντθ, αλλά και να τα 
διακρίνουν ςε αντικειμενικά ιςτορικά γεγονότα (όπωσ είναι θ ζμμεςθ αναφορά ςτθ Γαλλικι 
Επανάςταςθ) και ςε υποκειμενικζσ εκτιμιςεισ (όπωσ είναι θ βεβαιότθτα ότι θ ιςχυρι ωςία 
κα βοθκιςει τουσ επαναςτατθμζνουσ Ζλλθνεσ). 
Με το Διάταγμα του τςάρου Αλζξανδρου Α’ (πθγι 2.1) οι μακθτζσ/τριεσ διαπιςτϊνουν ότι 
όχι μόνο οι προςωπικζσ εκτιμιςεισ του Υψθλάντθ διαψεφδονται  (ςθμεία Α, Β, Γ) αλλά 
δίνεται ταυτόχρονα το δικαίωμα ςτθν Οκωμανικι Αυτοκρατορία να καταπνίξει τθν 
Επανάςταςθ (ςθμείο Δ). Στο ίδιο ςυμπζραςμα οδθγοφνται και από τθν απαντθτικι 
επιςτολι του τςάρου (πθγι 2.2) που φτάνει μζςω του Καποδίςτρια και κοινοποιεί τθν οργι 
του πρϊτου για τθν προςπάκεια του Αλ. Υψθλάντθ να τον εμπλζξει ςτθν Επανάςταςθ, τθ 
ςτιγμι μάλιςτα που γνϊριηε τισ κζςεισ του (τθ δζςμευςι του με τθν Ιερι Συμμαχία και τθν 
προςπάκειά του να μθν εμπλακεί ςε  ζνα νζο πόλεμο με τθν Οκωμανικι Αυτοκρατορία). 
Ο διαδραςτικόσ χάρτθσ τθσ Επανάςταςθσ ςτθ Μολδοβλαχία (πθγι 2.4) ενεργοποιείται με 
τθν εντολι CTRL + CLICK ςτον ιςτοχϊρο: 
 
 http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/xartes/Ipsilantis.htm 
 
Οι μακθτζσ/τριεσ μποροφν ταυτόχρονα να βλζπουν τον ζντυπο χάρτθ (πθγι 2.3). Στόχοσ 
είναι να παρακολουκιςουν τθ ςχετικά ςφντομθ πορεία που ακολουκεί θ Επανάςταςθ και 
να προβλζψουν τθν αποτυχία τθσ ςε τοπικό επίπεδο.  Θ υπενκφμιςθ του γεγονότοσ ότι από 
τον Μάρτιο μζχρι και τον Ιοφνιο (Μάχθ ςτο Δραγατςάνι) θ Επανάςταςθ ςυντελείται ςε δφο 
μζτωπα οδθγεί τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ ςτο ςυμπζραςμα ότι θ ςυμβολι τθσ Επανάςταςθσ 
ςτισ Θγεμονίεσ ιταν κακοριςτικι για τθν επιτυχία τθσ Επανάςταςθσ ςτθ νότια Ελλάδα 
κακότι λειτοφργθςε ωσ αντιπεριςπαςμόσ των οκωμανικϊν δυνάμεων. 
Θ Επιςτολι απολογίασ του Αλ. Υψθλάντθ προσ το νζο τςάρο τθσ ωςίασ (πθγι 3.1) αποκτά 
ιδιαίτερο ενδιαφζρον κακϊσ ο πρϊτοσ φαίνεται να παραδζχεται ότι παρανόθςε τα 
λεγόμενα του τςάρου, δικαιολογϊντασ ζτςι τθν αντίδραςι του ςτο άκουςμα τθσ 
Επανάςταςθσ. Εντοφτοισ, θ επιςτολι αφινει αιχμζσ για τον  Ιωάννθ Καποδίςτρια, ο οποίοσ 
είχε ενκαρρφνει τον Υψθλάντθ να δράςει χωρίσ να ενθμερϊςει τον τςάρο αφοφ θ βοικεια 
τθσ ωςίασ ιταν, ςφμφωνα μ’ αυτόν, δεδομζνθ. Κι όμωσ Καποδίςτριασ γνϊριηε από τθ κζςθ 
του, ωσ υπουργόσ εξωτερικϊν τθσ ωςίασ, ότι ο τςάροσ δεςμευόταν από τθν υπογραφι τθσ 
Ιεράσ Συμμαχίασ. 
 
 Β. Η Επανάςταςη ςτη νότια Ελλάδα (Μάρτιοσ 1821): 
 
Με τθ μελζτθ τθσ πθγισ 1.1 οι μακθτζσ/τριεσ διαπιςτϊνουν ζναν από τουσ λόγουσ που 
ευνοοφν τθν ζναρξθ τθσ Επανάςταςθσ ςτο νότιο ελλαδικό χϊρο: το γεγονόσ ότι θ 
Επανάςταςθ ςτισ Θγεμονίεσ λειτουργοφςε ωσ αντιπεριςπαςμόσ για τισ οκωμανικζσ 
δυνάμεισ. 
Θ μαρτυρία του Οδυςςζα Ανδροφτςου ςτθν πθγι 1.2 προβάλλει ζναν ακόμθ λόγο που 
ευνοεί τθν Επανάςταςθ ςτθν Ρελοπόννθςο: το γεγονόσ ότι οι δυνάμεισ των Οκωμανϊν 
ιταν απαςχολθμζνεσ με τθν ανταρςία του Αλι Ραςά των Ιωαννίνων. 
Θ πθγι 2.1 ςυγκεντρϊνει τα ςθμαντικότερα γεγονότα τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ. Θ 
παρουςίαςθ των γεγονότων ςε αυτι τθ μορφι λειτουργεί απαγορευτικά για τθν 
οποιαδιποτε προςπάκεια απομνθμόνευςθσ και προςφζρει τθν ευκαιρία για μια πιο ενεργι 
εμπλοκι των μακθτϊν/τριϊν που ςτοχεφει ςτθν άςκθςθ των δεξιοτιτων μελζτθσ και 
επεξιγθςθσ ενόσ χάρτθ (πθγι 2.2) κακϊσ και ςτθν καλλιζργεια τθσ κριτικισ ςκζψθσ τουσ, 
μζςα από τθ ςυνδυαςτικι μελζτθ των ιςτορικϊν γεγονότων κάκε ζτουσ με τον αντίςτοιχο 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/xartes/Ipsilantis.htm
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χάρτθ. Οι χάρτεσ ενεργοποιοφνται και θλεκτρονικά με τθν εντολι CTRL + CLICK ςτον 
ιςτοχϊρο:  
 
http://kodikosdaskalos.blogspot.com/2009/03/1821-1830.html  
 
Μζςα από τθ μελζτθ των πθγϊν 2.1 και 2.2 οι μακθτζσ/τριεσ διαπιςτϊνουν ότι θ 
επανάςταςθ χωρίηεται ςτθ φάςθ των επιτυχιϊν (1821–1823) και ςτθ φάςθ τθσ κάμψθσ 
(1824–1826). Αναμζνεται ότι κα εντοπίςουν τθν αιτία αυτισ τθσ ανατροπισ, δθλαδι τον 
εμφφλιο πόλεμο (1824–1825). Αναμζνεται επίςθσ ότι κα εντοπίςουν τα γεγονότα που 
ευνοοφν τθν Επανάςταςθ, παρά τθν τραγικότθτά τουσ, και τα οποία αφοροφν ςτον 
απαγχονιςμό του Ρατριάρχθ Γρθγόριου του Ε’ και τισ ωμότθτεσ των Τοφρκων ςτθν 
Κωνςταντινοφπολθ και ςτθν Κφπρο (1821), ςτθ Σφαγι τθσ Χίου (1822) και ςτθν Ζξοδο του 
Μεςολογγίου (1826). Τα δφο πρϊτα γεγονότα προκάλεςαν τθ ςυμπάκεια των χριςτιανικϊν 
λαϊν τθσ Ευρϊπθσ και τθ γζννθςθ του φιλελλθνικοφ κινιματοσ το οποίο κα κλονιςτεί με 
τον εμφφλιο πόλεμο. Θ Ζξοδοσ του Μεςολογγίου κα οδθγιςει ςτθν αναηωπφρωςθ και τθν 
ζξαρςθ του φιλελλθνικοφ κινιματοσ που με τθ ςειρά του κα οδθγιςει ςτθν ενεργότερθ 
εμπλοκι των Μεγάλων Δυνάμεων ςτο ελλθνικό ηιτθμα και ςτθ ρφκμιςι του με μια ςειρά 
από Συνκικεσ που κα επιβλθκοφν ςτθν Οκωμανικι Αυτοκρατορία. Ο χάρτθσ του ζτουσ 
1830 διαφζρει από τον αντίςτοιχο του 1829 κακϊσ φζρει το όνομα «Ελλάδα», 
δικαιωματικά πλζον μετά τθν υπογραφι του Ρρωτοκόλλου τθσ Ανεξαρτθςίασ. 
Στο γεγονόσ του εμφυλίου πολζμου αναφζρονται και οι πθγζσ 3.1, 3.2, 3.3 και 3.4, μζςα 
από τισ οποίεσ οι μακθτζσ/τριεσ αναμζνεται να εντοπίςουν τα αίτια (ο ανταγωνιςμόσ για 
τθν εξουςία, οι τοπικιςτικζσ αντικζςεισ, το αγγλικό δάνειο), τα αντίπαλα ςτρατόπεδα 
(πολιτικοί και ςτρατιωτικοί / μερίδα ςτρατιωτικϊν ςυντάςςεται με τουσ πολιτικοφσ) και τισ 
ςυνζπειζσ του (κατάρρευςθ τθσ Επανάςταςθσ, κλονιςμόσ του φιλελλθνικοφ ρεφματοσ, 
αποτυχίεσ ςτο πεδίο τθσ μάχθσ, ευκαιρία για αναδιοργάνωςθ του οκωμανικοφ ςτρατοφ και 
ςφναψθσ ςυμμαχίασ με τθν Αίγυπτο). Ιδιαίτερα χαρακτθριςτικό είναι το μίςοσ με το οποίο 
μια μερίδα των Ελλινων αντιμετϊπιηε τουσ Ρελοποννιςιουσ (πθγι 3.4). 
Θ θρωικι Ζξοδοσ του Μεςολογγίου εξετάηεται λεπτομερζςτερα ςτθν πθγι 4.1 και 
προςφζρεται – ωσ γεγονόσ που ενζπνευςε τον ποιθτι Διονφςιο Σολωμό κακϊσ και Ζλλθνεσ 
και ξζνουσ ηωγράφουσ – για μια διακεματικι προςζγγιςθ (πθγζσ 4.2 ζωσ 4.5) – κυρίωσ ςε 
ςχζςθ με τθ λογοτεχνία και τθν εικαςτικι τζχνθ. Τα ςχετικά αποςπάςματα από τουσ 
Ελεφκερουσ Ρολιορκθμζνουσ του Δ. Σολωμοφ αποτελοφν μζροσ τθσ διδακτζασ φλθσ τθσ Γ’ 
Γυμναςίου (Κείμενα Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ).  
Στθ ςφγκριςθ με τουσ Ελεφκερουσ Ρολιορκθμζνουσ αναμζνεται ότι οι μακθτζσ/τριεσ κα 
εντοπίςουν τθ διαφορά ανάμεςα ςτον «αντικειμενικό» – κυριολεκτικό λόγο τθσ ιςτορίασ 
(πραγματικότθτα) και τον «υποκειμενικό» – μεταφορικό λόγο τθσ λογοτεχνίασ (φανταςία), 
τθν αποςταςιοποίθςθ του ποιθτι από το κακαυτό ιςτορικό γεγονόσ και τθν αναγωγι τθσ 
φφςθσ ωσ του πιο επικίνδυνου εχκροφ – που απειλεί τθ ψυχι και όχι τθ ηωι των 
πολιορκθμζνων – τθν πλοφςια εικονοποιία τθσ λογοτεχνίασ κ.ά. 
Στθ ςφγκριςθ με τουσ πίνακεσ ηωγραφικισ αναμζνεται, πζρα από τθν παρατιρθςθ ότι 
κάποιοι ζγιναν από φιλζλλθνεσ ηωγράφουσ, να οδθγθκοφν ςε λεπτομερείσ παρατθριςεισ 
γφρω από το τι επιλζγει ο κάκε καλλιτζχνθσ να προβάλει ςτο προςκινιο και τι ςτο 
παραςκινιο. Ρ.χ θ προςωποποιθμζνθ Ελλάδα που παραμζνει ηωντανι μζςα από τα ερείπια 
ςτον πίνακα του Ντελακρουά, θ ςκθνι του ανκρϊπινου πόνου και τθσ απϊλειασ των 
αγαπθμζνων προςϊπων και επομζνωσ τθσ διάκεςθσ για ηωι ςτον πίνακα του Λανςάκ και θ 
λεπτομερζςτερθ δυνατι αναπαράςταςθ τθσ ςκθνισ τθσ Εξόδου ςτον πίνακα του Βρυηάκθ. 
Ειδικά για τον πίνακα του Θεόδωρου Βρυηάκθ υπάρχει λεπτομερισ περιγραφι, του 
διευκυντι ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ των ζργων τζχνθσ τθσ Εκνικισ Ρινακοκικθσ, 
ςτον ιςτοχϊρο: http://www.synodinresistance.org-Theology_el-3c7003Mesologgi.pdf  
 

http://kodikosdaskalos.blogspot.com/2009/03/1821-1830.html
http://www.synodinresistance.org-theology_el-3c7003mesologgi.pdf/
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που ενεργοποιείται με CTRL + CLICK και είναι ιδιαίτερα κακοδθγθτικόσ για τουσ 
διδάςκοντεσ αλλά και για τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ. 
 
Γ. Η Επανάςταςη του 1821 και η Κφπροσ: 
 
Με τθν εξζταςθ των πθγϊν 1.1 και 1.2 οι μακθτζσ/τριεσ αναμζνεται να αξιολογιςουν και να 
αιτιολογιςουν τθ ςτάςθ που τιρθςε ο Αρχιεπίςκοποσ Κφπρου Κυπριανόσ. Αν και 
ουςιαςτικι θ εμπλοκι του, αφοφ ιταν μζλοσ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ, περιορίηεται ςτθν 
παροχι υλικισ μόνο βοικειασ – όπωσ φαίνεται να υποςχζκθκε λίγο πριν τθν ζναρξθ τθσ 
Επανάςταςθσ ςτισ Θγεμονίεσ – προςπακϊντασ να διατθριςει τθν ειρινθ ςτο νθςί και να 
διαςφαλίςει τθ ηωι των κατοίκων. Θ ςτάςθ αυτι αιτιολογείται από το γεγονόσ ότι ιταν 
γνϊςτθσ των όςων διαδραματίςτθκαν, μετά τον Μάρτιο του 1821, ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. 
Ταυτόχρονα γνϊριηε ότι θ Κφπροσ ιταν γεωγραφικά πολφ μακριά από τθν Ελλάδα και δεν 
διζκετε οφτε ςτόλο οφτε ετοιμοπόλεμουσ άντρεσ για να οργανϊςουν μιαν επανάςταςθ ςτο 
νθςί. 
Αντί του όρου «Επανάςταςθ» χρθςιμοποιείται ο όροσ «Σχολείον» για λόγουσ αςφάλειασ. 
Είναι ιδθ γνωςτό ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ ότι θ Φιλικι Εταιρεία επικοινωνοφςε με 
ςυγκεκριμζνο κϊδικα και κρυπτογραφικό λεξικό. 
Οι πθγζσ 2.1, 2.2 και 2.3 αποκαλφπτουν ότι θ προςφορά των Κυπρίων δεν περιορίςτθκε 
ςτθν υλικι και οικονομικι βοικεια αλλά και ςτο ζμψυχο υλικό κακϊσ μεγάλοσ αρικμόσ 
αγωνιςτϊν κατατάγθκαν ωσ εκελοντζσ ςτον επαναςτατικό ςτρατό των Ελλινων. Από τισ 
πθγζσ διαφαίνεται θ ςυμμετοχι των Κυπρίων ςε κορυφαία ιςτορικά γεγονότα τθσ 
Επανάςταςθσ, όπωσ ιταν θ Ρολιορκία του Μεςολογγίου, αλλά και θ ςυμβολι τουσ ςτθν 
οργάνωςθ του φιλελλθνικοφ κινιματοσ. Οι μακθτζσ/τριεσ καλοφνται να εντοπίςουν τουσ 
τρόπουσ με τουσ οποίουσ θ Ελλάδα τίμθςε τουσ Κφπριουσ εκελοντζσ (π.χ. πιςτοποιθτικά 
ςυμμετοχισ και μνθμεία) και να διατυπϊςουν τισ υποκζςεισ τουσ ςχετικά με τουσ λόγουσ 
που είχαν ενκαρρφνει τθν εκελοντικι ςυμμετοχι των Κυπρίων ςτον Αγϊνα του ’21 (π.χ. θ 
βεβαιότθτα ότι τθν απελευκζρωςθ τθσ Ελλάδασ κα ακολουκοφςε θ απελευκζρωςθ τθσ 
Κφπρου, θ πρϊτθ εμφάνιςθ του αιτιματοσ για Ζνωςθ με τθν Ελλάδα κ.ά.). 
 
III. ΕΡΑΝΑΦΟΑ – ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ: 
 
Συηιτθςθ – ανακεφαλαίωςθ ςτθ βάςθ δομθμζνων ερωτιςεων από τον/τθ 
διδάςκοντα/ουςα και με ςτόχο τθν επαναφορά των βαςικϊν – πυρθνικϊν γνϊςεων του 
μακιματοσ. 
Συηιτθςθ, αξιολόγθςθ και αυτό-αξιολόγθςθ των απαντιςεων που δόκθκαν από τουσ/τισ 
μακθτζσ/τριεσ ςτισ διάφορεσ αςκιςεισ του ΦΥΛΛΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ. 
Ανακοινϊςεισ των εργαςιϊν που εξετάηουν τθ δεξιότθτα τθσ ενςυναίςκθςθσ (π.χ. θ ταφτιςθ 
των μακθτϊν/τριϊν με τον Αλζξανδρο Υψθλάντθ ι τον Χριςτο Καψάλθ). 
Συμπλιρωςθ των αςκιςεων ΕΡΑΝΑΦΟΑΣ – ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘΣ: 
(α) Εκπόνθςθ άςκθςθσ άςτρου με κεντρικό κόμβο τον όρο «Θ Επανάςταςθ του 1821». 
(β) Σειροκζτθςθ ιςτορικϊν γεγονότων. 
(γ) Συμπλιρωςθ χάρτθ. 
(δ) Αξιολόγθςθ δευτερογενοφσ πθγισ. 
 
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ:  
 
1. Διαμορφωτικι,  βάςει τθσ ςυμμετοχισ ςτισ διαβακμιςμζνεσ δραςτθριότθτεσ του Φφλλου 
Δραςτθριοτιτων κατά τθν πορεία  διδαςκαλίασ.  
2. Τελικι, βάςει τθσ ςυμμετοχισ κατά τθ διαδικαςία τθσ επαναφοράσ – ανακεφαλαίωςθσ 
των βαςικϊν εννοιϊν του μακιματοσ και τθ ςυμπλιρωςθ τθσ κατ’ οίκον εργαςίασ. 
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1. Η Επανάσταση στις Ηγεμονίες (Φεβρουάριος 1821) 

 

1. Θ πιο κάτω πθγι αποτελεί απόςπαςμα από τθν Επαναςτατικι Ρροκιρυξθ του 

Αλζξανδρου Υψθλάντθ, θ οποία κυκλοφόρθςε ςτισ θγεμονίεσ ςτισ 24 Φεβρουαρίου 1821. 

Αφοφ τθν μελετιςετε: (α) να προςδιορίςετε εάν θ πθγι αυτι είναι πρωτογενισ ι 

δευτερογενισ αιτιολογϊντασ τθν απάντθςι ςασ, (β) να εντοπίςετε και να καταγράψετε τα 

βαςικά επιχειριματα με τα οποία ο Υψθλάντθσ προςπακεί να πείςει τουσ κατοίκουσ των 

περιοχϊν να επαναςτατιςουν, διακρίνοντάσ τα ταυτόχρονα ςε αυτά που αφοροφν ςε 

πραγματικά γεγονότα και ςε αυτά που αφοροφν ςε προςωπικζσ  εκτιμιςεισ του Υψθλάντθ. 

 

1.1. Η προκήρυξη του Αλζξανδρου Τψηλάντη:  

Μάχου Υπζρ Ρίςτεωσ και Ρατρίδοσ 

«Θ ϊρα ζφταςε Ζλλθνεσ! Από καιρό οι λαοί τθσ Ευρϊπθσ πολεμϊντασ για τα δικαιϊματα και τισ 
ελευκερίεσ τουσ μασ προςκαλοφςαν να τουσ μιμθκοφμε. *…+. Οι αδελφοί και φίλοι μασ είναι παντοφ 
ζτοιμοι. *…+.  Θ Ευρϊπθ προςθλωμζνθ ςε μασ απορεί για τθν απραξία μασ. Ασ αντθχιςουν λοιπόν όλα 
τα όρθ τθσ Ελλάδασ από τον ιχο τθσ πολεμικισ μασ ςάλπιγγασ *…+. Θ Ευρϊπθ κα καυμάςει τα 
αναδραγακιματά μασ και οι τφραννοί μασ κα φφγουν από μπροςτά μασ τρζμοντασ. *…+. Οι 
φωτιςμζνοι λαοί τθσ Ευρϊπθσ *…+, γεμάτοι ευγνωμοςφνθ για τισ ευεργεςίεσ που δζχτθκαν από τουσ 
προγόνουσ μασ, επικυμοφν τθν απελευκζρωςθ τθσ Ελλάδασ. *…+ Ρολλοί απ’ αυτοφσ, που αγαποφν 
τθν ελευκερία, κα ζρκουν για να αγωνιςτοφν μαηί μασ. Ξεκινάτε, φίλοι, και κα δείτε μιαν ιςχυρι 
δφναμθ να υπεραςπίηεται τα δίκαιά μασ. *….+. Ενωκείτε, λοιπόν, ανδρείοι και μεγαλόψυχοι Ζλλθνεσ! 
*…+ Στα όπλα, λοιπόν, φίλοι! Θ Ρατρίδα μασ προςκαλεί. 

Αλζξανδροσ Υψθλάντθσ 
Τθν 24

θν
 Φεβρουαρίου 1821 

Στο Γενικό Στρατόπεδο Λαςίου»1 
 

2. Ροια από τισ προςωπικζσ εκτιμιςεισ του Αλ. Υψθλάντθ φαίνεται να διαψεφδεται με βάςθ 

τα τζςςερα ςθμεία του διατάγματοσ που εξζδωςε ο τςάροσ Αλζξανδροσ Α’ τθσ ωςίασ 

(πθγι 2.1)  αλλά και από τθν απαντθτικι επιςτολι (πθγι 2.2) που απζςτειλε ςτον Αλ. 

Υψθλάντθ,  μζςω του Ιωάννθ Καποδίςτρια, λίγο μετά τθν ζναρξθ τθσ Επανάςταςθσ; Αφοφ 

ςυμβουλευτείτε και το ςχετικό χάρτθ τθσ περιοχισ (πθγι 2.3)  και μελετιςετε τθν πορεία 

του Υψθλάντθ ςτο διαδραςτικό χάρτθ (2.4), να παρουςιάςετε τισ προβλζψεισ ςασ για τθν 

ζκβαςθ τθσ Επανάςταςθσ ςε ζνα πολφ ςφντομο κείμενο ζκταςθσ 50–80 λζξεων. 

2.1. Σο Διάταγμα του τςάρου Αλζξανδρου Α’:  

«Α. Ο πρίγκιπασ Αλζξανδροσ Υψθλάντθσ διαγράφεται από τουσ καταλόγουσ τθσ ςτρατιωτικισ 
υπθρεςίασ τθσ ωςίασ. 
Β. Ο Αυτοκράτορασ αποδοκιμάηει επίςθμα τθν προςπάκειά του, ζτςι ϊςτε να μθν ζχει καμίαν ελπίδα 
για υποςτιριξθ από μζρουσ τθσ ωςίασ. 

                                                           
1
 Βας. Βλ. Σφυροζρα, Λςτορία Νεότερθ και Σφγχρονθ, Γ’ Γυμναςίου, ΟΕΔΒ, Ακινα 2001, 156.   
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Γ. Διατάηεται ο κόμθσ Βίτγεςτεϊν, γενικόσ αρχθγόσ των ωςικϊν ςτρατευμάτων του Ρροφκου και τθσ 
Βεςςαραβίασ, να τθριςει αυςτθρι ουδετερότθτα και αμερολθψία για τισ ταραχζσ ςτισ δφο 
Θγεμονίεσ. 
Δ. Γνωςτοποιοφνται οι πιο πάνω αποφάςεισ ςτον πρζςβθ τθσ ωςίασ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ και του 
δίνεται θ διαταγι να ενθμερϊςει ςχετικά τθν Υψθλι Ρφλθ.»

2
  (1821) 

 
2.2. Η απάντηςη του τςάρου Αλζξανδρου Α’ προσ τον Τψηλάντη μζςω του υπουργοφ 
εξωτερικϊν τησ Ρωςίασ Ιωάννη Καποδίςτρια: 
 

«Ρρίγκιπά μου 
Θ επιςτολι ςασ, τθσ 24

θσ
 Φεβρουαρίου, προκάλεςε μεγάλθ κλίψθ ςτον Αυτοκράτορα, παρά τθ 

μεγάλθ εκτίμθςθ που νιϊκει για τα ευγενι αιςκιματά που επιδείξατε προςφζροντασ ς’ αυτόν τισ 
υπθρεςίεσ ςασ. *….+ 
Αφοφ πλθροφορθκικατε για τισ περιςτάςεισ και γνωρίηοντασ τισ πάγιεσ αρχζσ που διζπουν τθν 
πολιτικι του Αυτοκράτορα, πϊσ τολμιςατε να υποςχεκείτε ςτουσ κατοίκουσ των Θγεμονιϊν τθν 
υποςτιριξθ μίασ μεγάλθσ Δφναμθσ; Εάν προςπακιςατε να ςτρζψετε τα βλζμματά τουσ προσ τθ 
ωςία, τότε οι ςυμπατριϊτεσ ςασ δεν κα τθν δουν να κάνει οποιαδιποτε κίνθςθ και μετά από λίγο οι 
δικαιολογθμζνεσ μομφζσ τουσ κα βαρφνουν εςάσ. *…+. Ο Αυτοκράτορασ δεν κα προςφζρει καμιά 
βοικεια οφτε καν ζμμεςα. 

Λεϊβάχ, 14 Μαρτίου 1821»3 
 

2.3 Χάρτησ τησ περιοχήσ των Ηγεμονιϊν (Μολδοβλαχίασ):  

 

2.4 http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/xartes/Ipsilantis.htm  

                                                           
2
 Ρ. Χαλοφλοσ, Λςτορία για το Γυμνάςιο. Νεότερθ και ςφγχρονθ. Αςκιςεισ και κζματα 

ανακεφαλαιωτικϊν εξετάςεων με αξιοποίθςθ ιςτορικϊν πθγϊν, Εκδ. Ηιτθ, Θεςςαλονίκθ 2008, 53. 
Ρρβλ. Απ. Βακαλόπουλοσ, Επίλεκτεσ βαςικζσ ιςτορικζσ πθγζσ τθσ Ελλθνικισ Επαναςτάςεωσ, τ. Α’, Εκδ. 
Βάνιασ, Θεςςαλονίκθ 1990. 
3 Ρ. Χαλοφλοσ, Λςτορία για το Γυμνάςιο. Νεότερθ και ςφγχρονθ. Αςκιςεισ και κζματα 

ανακεφαλαιωτικϊν εξετάςεων με αξιοποίθςθ ιςτορικϊν πθγϊν, Εκδ. Ηιτθ, Θεςςαλονίκθ 2008, 55. 
Ρρβλ. Αποςτ. Βακαλόπουλοσ, Επίλεκτεσ βαςικζσ ιςτορικζσ πθγζσ τθσ Ελλθνικισ Επαναςτάςεωσ, τ. Α’, 
Εκδ. Βάνιασ, Θεςςαλονίκθ 1990. 
 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/xartes/Ipsilantis.htm
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3. Θ παρακάτω πθγι αποτελεί απόςπαςμα από τθν επιςτολι που απζςτειλε ο Αλζξανδροσ 

Υψθλάντθσ ςτο νζο τςάρο, Νικόλαο Α’, τον Ιανουάριο του 1828, λίγεσ μζρεσ πριν από το 

κάνατό του. Μιπωσ από τα όςα αναφζρει ο Αλ. Υψθλάντθσ κα μποροφςε να αιτιολογθκεί θ 

απόφαςι του για άμεςθ ζναρξθ τθσ Επανάςταςθσ ι φαίνεται να οδθγικθκε ςε κάποιεσ 

παρανοιςεισ; Σε ποιον φαίνεται να καταλογίηει ζμμεςα ευκφνεσ για τθν απόφαςι του; 

 
3.1 Η επιςτολή απολογίασ του Αλζξανδρου Τψηλάντη προσ το νζο τςάρο τησ Ρωςίασ: 
 
«Μεγαλειότατε, 
Αφοφ απελευκερϊκθκα, μετά από εξαετι φυλάκιςθ, αιςκάνομαι ωσ πρϊτθ ανάγκθ μζςα ςτθν 
καρδιά μου να προςφζρω μζχρι τα πόδια τθσ Αυτοκρατορικισ Μεγαλειότθτάσ ςασ τισ ευχαριςτίεσ 
που οφείλω για μια τζτοια ευεργεςία. *…+ 
Τολμϊ να πιςτεφω ότι τθ ςτιγμι κατά τθν οποία επιηθτϊ τθν προςταςία του θγεμόνα μου και 
ευεργζτθ μου ιδθ το κακικον μοφ επιβάλλει να προςπακιςω να δικαιολογθκϊ ενϊπιον τθσ 
Αυτοκρατορικισ Μεγαλειότθτάσ ςασ εμπιςτευόμενόσ ςασ γεγονότα, τα οποία ιταν κρυμμζνα μζχρι 
ςιμερα ςτο ςτικοσ μου, και θ αποκάλυψι τουσ είναι πια αναγκαία, για να τφχω τθσ δικαιοςφνθσ που 
μου οφείλεται. 
«*…+ Ιταν τότε ςτισ αρχζσ του ζτουσ 1820, εποχι κατά τθν οποίαν θ οκωμανικι Ρφλθ διακιρυξε 
κανάςιμο πόλεμο κατά του Αλι παςά των Λωαννίνων. Το περιςτατικό τοφτο, το οποίο επζτρεπε ςτουσ 
Ζλλθνεσ τον εξοπλιςμό, ζφερε τον εξοπλιςμό και τισ ελπίδεσ τουσ ςτα άκρα. *…+» 
«*…+ Ο κόμθσ Καποδίςτριασ, τον οποίο ςυμβουλεφτθκα, ςυμφϊνθςε με τθ γνϊμθ μου να ενεργιςω 
και να επιχειριςω τθν ζναρξθ των γεγονότων χωρίσ να ζχω κανζνα διςταγμό για τθν επιτυχία. Αυτι 
του φαινόταν πωσ ςυνδεόταν με τθν πολιτικι τθσ ωςίασ *…+. Να θ αρχι, ςτθν οποία ςτθρίχτθκε όλθ 
θ επιχείρθςθ και κατά τθν οποία ενζργθςα, πιςτεφοντασ ότι θ Α.Μ. ο Αυτοκράτορασ ιταν εντελϊσ 
ςφμφωνοσ, όπωσ ο ίδιοσ με αγάπθ πολλζσ φορζσ μου μίλθςε ςτθν Ρετροφπολθ. *…+. Ιταν αλικεια ότι 
θ Α.Μ. μιλοφςε πάντοτε αόριςτα αλλά πάντοτε με ευμζνεια τζτοια που άναβε ακόμα περιςςότερο τισ 
ελπίδεσ μου και τισ μετζτρεπε ςε βζβαιο μζλλον. Νομίηω ότι τον ακοφω ακόμα να μου λζει με τθ 
ςυνθκιςμζνθ του αγακοςφνθ: ‘ Δεν κα πεκάνω ευχαριςτθμζνοσ, αν δεν κατορκϊςω κάτι για τουσ 
ατυχείσ Ζλλθνζσ μου. Τουσ βλζπετε; Ηθτοφν τθν ελευκερία τουσ

. 
τθν αξίηουν

. 
κα τουσ βοθκιςουμε. 

Αλλά όμωσ με φρονιμάδα,’ πρόςκετε. ‘Ρρζπει να ςκεφκϊ κι εγϊ για το ηιτθμα αυτό. Μια ςφαίρα αν 
πζςει κοντά ςτον Μςτρο *= τον ποταμό Δοφναβθ+ κα πυρπολιςει ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ.’ 

Λανουάριοσ 1828»4     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Ρ. Χαλοφλοσ, Λςτορία για το Γυμνάςιο. Νεότερθ και ςφγχρονθ. Αςκιςεισ και κζματα 

ανακεφαλαιωτικϊν εξετάςεων με αξιοποίθςθ ιςτορικϊν πθγϊν, Εκδ. Ηιτθ, Θεςςαλονίκθ 2008, 55. 
Ρρβλ. Αποςτ. Βακαλόπουλοσ, Επίλεκτεσ βαςικζσ ιςτορικζσ πθγζσ τθσ Ελλθνικισ Επαναςτάςεωσ, τ. Α’, 
Εκδ. Βάνιασ, Θεςςαλονίκθ 1990. 
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2. Η Επανάσταση στη νότια Ελλάδα (Μάρτιος 1821) 

 

1. Αφοφ μελετιςετε τισ παρακάτω πθγζσ (1.1, 1.2) και το κείμενο τθσ ιςτορικισ αφιγθςθσ 

του βιβλίου ςασ, το οποίο αναφζρεται ςτισ ευνοϊκζσ ςυγκυρίεσ τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ 

(ς. 30) να αναφζρετε, επιγραμματικά, τουσ λόγουσ που ευνοοφςαν τθν ζναρξθ τθσ 

Επανάςταςθσ ςτο νότιο ελλαδικό χϊρο. 

1.1. Η μεταφορά τησ Επανάςταςησ από τισ Ηγεμονίεσ ςτην Πελοπόννηςο: 

«Θ επανάςταςθ ξζςπαςε ςε δφο ςθμεία: το 1821 ο Αλζξανδροσ Υψθλάντθσ μπικε ςτο Γιάςι *= Λάςιο+ 
και κιρυξε τθν Επανάςταςθ ςτθ Μολδαβία και ςτθ Βλαχία. Ζνα κίνθμα όμωσ ελλθνικοφ χαρακτιρα 
δεν μποροφςε να βρει ςτακερι υποςτιριξθ από τον ντόπιο λαό, που ιταν ςτο ςφνολό του 
αδιάφοροσ. *…+ Ρολφ γριγορα οι Τοφρκοι κατζπνιξαν τθν επανάςταςθ ςτθ Βλαχία, που χρθςίμευςε 
απλά ωσ αντιπεριςπαςμόσ για τθν Επανάςταςθ ςτθν Ελλάδα. 
Μερικοφσ μινεσ φςτερα, ο Δικαίοσ Ραπαφλζςςασ κι άλλα μζλθ τθσ *Φιλικισ+ Εταιρείασ, 
εξουδετερϊνοντασ τουσ διςταγμοφσ των προκρίτων, κιρυξαν τθν Επανάςταςθ ςτθν Ρελοπόννθςο, τθ 
Στερεά Ελλάδα και τα νθςιά του Αιγαίου. Αρχικά το κίνθμα ξαπλϊκθκε ωσ τον Πλυμπο και τθ 
Μακεδονία, αλλά από το 1821 περιορίςτθκε ςτθν Ρελοπόννθςο, ςτθ Στερεά Ελλάδα και ςτα πιο 
κοντινά νθςιά. *…+» 5 

 

1.2. Ο λόγοσ του Οδυςςζα Ανδροφτςου: 

«*…+ Ιτανε φαίνεται γραμμζνο από το Κεό να πάρουμε μια μζρα τα όπλα και να ορμιςουμε επάνω 
ςτουσ τυράννουσ μασ, που τόςα χρόνια, χωρίσ ζλεοσ, μασ βαςανίηουν. *…+ Οι οικογζνειεσ και τα 
παιδιά μασ είναι ςτθ διάκεςθ των τοφρκων. Τίποτα δεν μασ ζμεινε. Δεν είναι ςωςτό να ςταυρϊςουμε 
τα χζρια και να κοιτάηουμε τον ουρανό. Ο Κεόσ μασ ζδωςε χζρια, γνϊςθ και νου. *…+ Π,τι είναι να 
κάνουμε πρζπει να το κάνουμε μια ϊρα αρχφτερα γιατί φςτερα κα χτυπάμε τα κεφάλια μασ. Τϊρα θ 
Τουρκία είναι μπλεγμζνθ  ςε πολζμουσ και δεν ζχει ςτρατό να ςτείλει καταπάνω μασ. Ασ 
επωφελθκοφμε από αυτι τθν περίςταςθ που μασ ζςτειλε ο Κεόσ ακοφοντασ τα δίκαια παράπονά 
μασ. *…+ Στα όπλα αδζλφια! Ι να ξεςκλαβωκοφμε ι να πεκάνουμε όλοι και βζβαια καλφτερο κάνατο 
δεν μπορεί να προτιμιςει κάκε Χριςτιανόσ και Ζλλθνασ.»

6
 (1821) 

 

2. (α) Αφοφ μελετιςετε τουσ πίνακεσ με τα γεγονότα τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ (πθγι 

2.1), ςε ςυνδυαςμό με τουσ αντίςτοιχουσ χάρτεσ τθσ περιόδου 1821–1830 (πθγι 2.2 /τα 

απελευκερωμζνα εδάφθ φαίνονται ςτουσ χάρτεσ με γαλάηιο χρϊμα), να διατυπϊςετε τισ 

παρατθριςεισ ςασ για τθν πορεία που ακολουκεί θ Επανάςταςθ. 

    (β) Ροιο γεγονόσ φαίνεται να επθρζαςε αρνθτικά τθν πορεία τθσ Επανάςταςθσ και ποιο 

γεγονόσ ι γεγονότα οδιγθςαν τελικά ςτθν επιτυχία τθσ; (βλ. ςυνδυαςτικά πθγζσ 2.1 και 2.2) 

    (γ) Ροια διαφορά παρατθρείτε ανάμεςα ςτουσ χάρτεσ των ετϊν 1829 και 1830 και πϊσ 

τθν δικαιολογείτε; 

                                                           
5
 Νίκοσ Γ. Σβορϊνοσ, Επιςκόπθςθ τθσ Νεοελλθνικισ Λςτορίασ, Θεμζλιο, Ακινα 1992, 67. 

6
 Κ. Ε. Τςιρόπουλοσ, (ανκολόγθςθ), Το Εικοςιζνα. Κιβωτόσ του Νζου Ελλθνιςμοφ, Εκδ. Ευκφνθ, 

[Ακινα 1987+, 11. 
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2.1  Σα ςημαντικότερα γεγονότα τησ Ελληνικήσ Επανάςταςησ7: 

1821 1822 

23 Φεβρουαρίου: Ο Αλζξανδροσ Υψθλάντθσ κθρφςςει 
τθν Επανάςταςθ ςτο Λάςιο τθσ Μολδοβλαχίασ 
17 Μαρτίου: Ο Ρετρόμπεθσ Μαυρομιχάλθσ κθρφςςει 
τθν Επανάςταςθ ςτθ Μάνθ. 
21 Μαρτίου: Ρολιορκία των Καλαβρφτων και 
απελευκζρωςθ ςε πζντε μζρεσ. 
23 Μαρτίου: Απελευκζρωςθ τθσ Καλαμάτασ από τουσ 
Κολοκοτρϊνθ, Ρ. Μαυρομιχάλθ, Ραπαφλζςςα 
25 Μαρτίου: Ο Ραλαιϊν Ρατρϊν Γερμανόσ ορκίηει 
του αγωνιςτζσ τθσ Ράτρασ. 
10 Απριλίου: Απαγχονιςμόσ του Ρατριάρχθ Γρθγόριου 
Ε’. 
17 Απριλίου: Κιρυξθ τθσ Επανάςταςθσ ςτθ Κράκθ 
από τον μθτροπολίτθ Ραΐςιο. 
23 Απριλίου: Μάχθ τθσ Αλαμάνασ – Θρωικι κυςία 
Ακανάςιου Διάκου. 
24 Απριλίου: Μάχθ ςτθ Χαλκωμάτα – Θρωικι κυςία 
του επιςκόπου Σαλϊνων Θςαΐα. 
Απρίλιοσ – Μάιοσ: Επαναςτατοφν τα νθςιά Φδρα, 
Σπζτςεσ και Ψαρά. 
7 Μαΐου:  Κιρυξθ τθσ Επανάςταςθσ ςτθν περιοχι 
Ρθλίου. 
8 Μαΐου: Ο Οδυςςζασ Ανδροφτςοσ αντιμετωπίηει 
επιτυχϊσ τον Ομζρ Βρυϊνθ ςτο Χάνι τθσ Γραβιάσ. 
12 – 13 Μαΐου: Μάχθ ςτο Βαλτζτςι – Νίκθ των 
Ελλινων. 
18 Μαΐου: Κιρυξθ τθσ Επανάςταςθσ ςτισ Καρυζσ 
Αγίου Προυσ και ςτον Ρολφγυρο Χαλκιδικισ. 
Μζςα Μαΐου: Κιρυξθ τθσ Επανάςταςθσ ςτθ Δ. Στερεά 
Ελλάδα και ςτθν Κριτθ. 
26 Μαΐου: Συνζλευςθ των Καλτετηϊν και ίδρυςθ τθσ 
Ρελοποννθςιακισ Γερουςίασ. 
27 Μαΐου: Ρυρπόλθςθ του τουρκικοφ πλοίου ςτθν 
Ερεςό τθσ Λζςβου. 
8 Ιουνίου: Ιττα του Λεροφ Λόχου ςτο Δραγατςάνι – 
Τζλοσ τθσ Επανάςταςθσ ςτθ Μολδοβλαχία. 
23 Ιουνίου: Εκτζλεςθ ςτο Θράκλειο του 
Αρχιεπιςκόπου Κριτθσ Γεράςιμου, αρχιερζων και 
προκρίτων 
25 Ιουνίου: Κιρυξθ τθσ Επανάςταςθσ ςτθν Ιπειρο 
από τουσ Λ. Κωλζττθ και Γ. άγκο. 
5 Ιουλίου: Κιρυξθ τθσ Επανάςταςθσ ςτθν περιοχι 
Αςπροποτάμου Τρικάλων. 
9 Ιουλίου: Οι Τοφρκοι απαγχονίηουν ςτθ Λευκωςία 
τον Αρχιεπίςκοπο τθσ Κφπρου Κυπριανό και τουσ 
μθτροπολίτεσ Ράφου, Κιτίου και Κυρθνείασ. 
26 Αυγοφςτου: Νίκθ των Ελλινων ςτα Βαςιλικά τθσ 
Λοκρίδασ. 
1 επτεμβρίου: Σφαγι εκατοντάδων αμάχων ςτθ 
Σαμοκράκθ από τουσ Τοφρκουσ. 
23 επτεμβρίου: Άλωςθ τθσ Τριπολιτςάσ από τον 
Κολοκοτρϊνθ και εδραίωςθ τθσ Επανάςταςθσ ςτθν 
Ρελοπόννθςο. 
13 Νοεμβρίου: Απελευκζρωςθ Άρτασ (Μπότςαρθσ) 

 

1 Ιανουαρίου: Θ Εκνοςυνζλευςθ τθσ Επιδαφρου 
ψθφίηει το πρϊτο Σφνταγμα τθσ Επανάςταςθσ, το 
«Ρροςωρινόν Ρολίτευμα τθσ Ελλάδοσ». 
Φεβρουάριοσ: Κιρυξθ τθσ Επανάςταςθσ ςτον 
Πλυμπο, ςτθ δυτικι Μακεδονία, ςτθ Νάουςα και ςτθ 
Βζρροια. 
30 Μαρτίου – 2 Απριλίου: Σφαγζσ ςτθ Χίο από τον 
Καρά Αλι. 
13 Απριλίου: Θ Νάουςα καταλαμβάνεται από τουσ 
Τοφρκουσ και πυρπολείται. 
6 – 7 Ιουνίου: Ο Κωνςταντίνοσ Κανάρθσ πυρπολεί τθ 
ναυαρχίδα του Καρά Αλι. 
9 Ιουνίου:  Οι Τοφρκοι που φρουροφν τθν Ακρόπολθ 
παραδίδονται ςτουσ Ζλλθνεσ. 
10 Ιουνίου: Νίκθ των Ελλινων ςτο Κομπότι τθσ Άρτασ. 
4 Ιουλίου:  Ιττα των Ελλινων και των φιλελλινων ςτο 
Ρζτα από τον Κιουταχι. 
26 – 28 Ιουλίου: Ο Κολοκοτρϊνθσ αποδεκατίηει τθν 
ςτρατιά του Δράμαλθ ςτα Δερβενάκια – Θ 
Επανάςταςθ κριαμβεφει. 
28 Ιουλίου: Το Σοφλι παραδίδεται ςτουσ Τοφρκουσ. 
Νοζμβριοσ – Δεκζμβριοσ: Α’ πολιορκία του 
Μεςολογγίου από τον Κιουταχι και τον Ομζρ Βρυϊνθ. 

1823 

15 Ιανουαρίου: Νίκθ του Καραϊςκάκθ κατά του 
Λςμαιλ παςά ςτον Άγιο Βλάςιο Ευρυτανίασ. 
Μάρτιοσ: Θ Αγγλία αλλάηει πολιτικι και να 
αναγνωρίηει για πρϊτθ φορά τουσ Ζλλθνεσ ωσ 
εμπόλεμουσ. 
29 Μαρτίου – 18 Απριλίου: Β’ Εκνοςυνζλευςθ ςτο 
Άςτροσ – Επικφρωςθ του «Νόμου τθσ Επιδαφρου» 
8 – 9 Αυγοφςτου: Μάχθ ςτο Κεφαλόβρυςο και 
κάνατοσ του Μάρκου Μπότςαρθ. 
24 Δεκεμβρίου: Ο Μπάυρον φτάνει ςτο Μεςολόγγι. 

1824 

Ιανουάριοσ – Μάιοσ: Α’ φάςθ εμφφλιου πολζμου. 
9 Ιανουαρίου: ωςικό ςχζδιο επίλυςθσ του ελλθνικοφ 
ηθτιματοσ που προνοεί τθ δθμιουργία τριϊν 
αυτόνομων ελλθνικϊν θγεμονιϊν (απορρίπτεται). 
21 Φεβρουαρίου: Χοριγθςθ του πρϊτου αγγλικοφ 
δανείου ςτθν Ελλάδα. 
Μάρτιοσ: Ο ςουλτάνοσ ηθτά τθ βοικεια τθσ Αιγφπτου 
Μάρτιοσ – Αφγουςτοσ: Ο Χουςεΐν παςάσ καταπνίγει 
τθν Επανάςταςθ ςτθν Κριτθ. 
Ιοφνιοσ: Καταςτροφι τθσ Κάςου και των Ψαρϊν από 
τουσ Τουρκοαιγφπτιουσ. 
3 Ιουλίου: Καταςτροφι τουρκικοφ ςτόλου ςτα Ψαρά 
Αφγουςτοσ: Νικθφόρεσ ναυμαχίεσ ςτθ Μυκάλθ και 
ςτον Κόλπο του Γζροντα από τον Αντρζα Μιαοφλθ 
Νοζμβριοσ – Δεκζμβριοσ: Β’ φάςθ εμφφλιου 
πολζμου. 

                                                           
7
 Ι. Κολιόπουλοσ, Κ. Σβολόπουλοσ, Ε. Χατηθβαςιλείου, Θ. Νιμασ, Χ. Σχολινάκθ-Χελϊτθ, Λςτορία του 

Νεότερου και του Σφγχρονου Κόςμου (από το 1815 ζωσ ςιμερα), Γ’ Τάξθ γενικοφ Λυκείου και Δ’ Τάξθ 
Εςπερινοφ Λυκείου Γενικισ Ραιδείασ, ΟΕΔΒ, Ακινα, 18–19. (Οι πίνακεσ ζχουν τροποποιθκεί, ωσ προσ 
τθ μορφι, ςε ςχζςθ με το πρωτότυπο). 
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1825 1828 
26 Ιανουαρίου: χοριγθςθ δεφτερου αγγλικοφ 
δανείου ςτθν Ελλάδα. 
12 Φεβρουαρίου: Απόβαςθ του Λμπραιμ παςά ςτθ 
Μεκϊνθ τθσ Ρελοποννιςου. 
Απρίλιοσ: Νίκεσ του Λμπραιμ ςτο Κρεμμφδι 
Μεςςθνίασ και ςτθ Σφακτθρία. 
20 Μαΐου: Μάχθ ςτο Μανιάκι – Θρωικόσ κάνατοσ του 
Ραπαφλζςςα. 
2 Ιουνίου: Ανατίναξθ τουρκικοφ πλοίου ςτθ Σοφδα 
από τον Αντρζα Μιαοφλθ. 
10 Ιουνίου: Άλωςθ τθσ Τριπολιτςάσ από τον Λμπραιμ. 
13 Ιουνίου: Νίκθ των Ελλινων ςτουσ Μφλουσ τθσ 
Λζρνθσ. 
13 Αυγοφςτου: Νίκθ των Ελλινων ςτα Τρίκορφα. 
15 Απριλίου – 12 Δεκεμβρίου: Α’ φάςθ τθσ Β’ 
πολιορκίασ του Μεςολογγίου από τον Κιουταχι. 
12 Οκτωβρίου: Νίκθ των Ελλινων ςτθν Αλαμάνα. 
18 Νοεμβρίου: Νίκθ των Ελλινων ςτο Δίςτομο υπό 
τον Καραϊςκάκθ. 
12 Δεκεμβρίου: Οι Τοφρκοι ενιςχφονται ςτο 
Μεςολόγγι από τουσ Αιγφπτιουσ. 

 

6 Ιανουαρίου: Άφιξθ του Καποδίςτρια ςτο 
Ναφπλιο. 
18 Ιανουαρίου: Λδρφεται θ «Ρροςωρινι Διοίκθςθ 
τθσ Επικρατείασ». 
28 Ιουνίου: Το πολεμικό «Ραπανικολισ» 
καταναυμαχεί τουρκικά πολεμικά ςτο Τρίκερι. 
7 – 19 Ιουλίου: Υπογράφεται το «Ρρωτόκολλο του 
Λονδίνου». Αποφαςίηεται θ αποςτολι γαλλικοφ 
εκςτρατευτικοφ ςϊματοσ ςτθν Ρελοπόννθςο για 
τθν εκδίωξθ του Λμπραιμ. 

1829 
29 Ιανουαρίου: Νίκθ των Ελλινων ςτο Μαρτίνο τθσ 
Λιβαδειάσ. 
10/22 Μαρτίου: Υπογράφεται το «Ρρωτόκολλο του 
Λονδίνου». Δθμιουργείται αυτόνομο ελλθνικό 
κράτοσ του οποίου τα ςφνορα ορίηονται ςτθ 
γραμμι Αμβρακικοφ – Ραγαςθτικοφ και 
περιλαμβάνονται θ Εφβοια, οι Σποράδεσ, οι 
Κυκλάδεσ και τα νθςιά του Αργοςαρωνικοφ. 
 

1826 3 Μαΐου: Ραράδοςθ του Μεςολογγίου και του 
Αιτωλικοφ ςτουσ Ζλλθνεσ. 
Ιοφλιοσ: Δ’ Εκνοςυνζλευςθ ςτο Άργοσ. 
12 επτεμβρίου: Νίκθ των Ελλινων ςτθν Ρζτρα τθσ 
Βοιωτίασ υπό τον Δθμιτριο Υψθλάντθ – Θ 
τελευταία μάχθ τθσ Επανάςταςθσ. 

 

6 Απριλίου: Ρροςπάκειεσ για ςυγκρότθςθ Γ’ 
Εκνοςυνζλευςθσ οι οποίεσ αποτυγχάνουν. 
10 – 11 Απριλίου: Ζξοδοσ του Μεςολογγίου. Ζξαρςθ 
του φιλελλθνικοφ κινιματοσ. 
22 – 25 Ιουνίου: Οι Μανιάτεσ απωκοφν τισ δυνάμεισ 
του Λμπραιμ από τθ Βζργα του Αλμυροφ και οι 
Μανιάτιςςεσ εκδιϊκουν τουσ Αιγφπτιουσ ςτο Διρό. 
3 Αυγοφςτου: Ο Κιουταχισ κυριεφει τθν Ακινα – 
Ρολιορκία τθσ Ακρόπολθσ. 
27 – 30 Αυγοφςτου: Ναυτικζσ ςυγκροφςεισ ςτθν 
περιοχι τθσ Μυτιλινθσ. Στθ Μάνθ, οι Μανιάτεσ, 
αποκροφουν τον Λμπραιμ και τον εκδιϊκουν από τθ 
Λακωνία. 
18 – 24 Νοεμβρίου: Μάχεσ τθσ Αράχοβασ και νίκθ του 
Καραϊςκάκθ.  

 

14 επτεμβρίου: «Συνκικθ τθσ Ανδριανοφπολθσ». 
Θ Οκωμανικι Αυτοκρατορία αναγνωρίηει όλα τα 
πρωτόκολλα και τισ ςυνκικεσ που αφοροφςαν το 
ελλθνικό ηιτθμα.  
 

 

1830 

3 Φεβρουαρίου: «Ρρωτόκολλο περί ανεξαρτθςίασ 
τθσ Ελλάδασ».  
 
 

 

1827 

Ιανουαρίοσ: Αγϊνασ για τθ ςωτθρία τθσ Ακρόπολθσ.  
16 Μαρτίου – 5 Μαΐου: Γ’ Εκνοςυνζλευςθ ςτθν 
Τροιηινα και εκλογι του Λωάννθ Καποδίςτρια ωσ 
πρϊτου κυβερνιτθ τθσ Ελλάδασ. 
8 Απριλίου: Νίκθ των Ελλινων ςε ναυμαχία ςτο 
Τρίκερι. 
22 Απριλίου: Κάνατοσ του Καραϊςκάκθ. 
24 Απριλίου: Καταςτροφι των Ελλινων ςτο Φάλθρο. 
24 Μαΐου: Ραράδοςθ τθσ Ακρόπολθσ των Ακθνϊν 
ςτον Κιουταχι. 
6 Ιουλίου: Υπογράφεται ςτο Λονδίνο θ «Συνκικθ 
ειρινευςθσ» - «Συνκικθ του Λονδίνου». 
8 – 20 Οκτωβρίου: Ναυμαχία του Ναβαρίνου. 
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2.2. Ιςτορικοί χάρτεσ τησ Ελληνικήσ Επανάςταςησ: 

                        1821                                                              1822 

     

                           1823                                                                1824 

     

                            1825                                                                 1826 

     

                           1827                                                                1828 
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                           1829                                                              1830 

      

(http://kodikosdaskalos.blogspot.com/2009/03/1821-1830.html)   

 
3. (α) Αφοφ μελετιςετε τισ πιο κάτω πθγζσ (3.1 και 3.2) να εντοπίςετε τα αντίπαλα 
ςτρατόπεδα κακϊσ και κάποια από τα αίτια που προκάλεςαν τθ ςφγκρουςθ ανάμεςα ςτουσ 
Ζλλθνεσ.  Μπορείτε να ςυμβουλευτείτε και τθν αντίςτοιχθ ςελίδα του βιβλίου ςασ (ς. 34). 
     (β) Ροιο αντίκτυπο φαίνεται να ζχει το γεγονόσ αυτό ςτο ςτρατόπεδο των Ελλινων; 
Τεκμθριϊςτε τθν απάντθςι ςασ με αναφορά ςτα αποςπάςματα από τα Απομνθμονεφματα 
του Κολοκοτρϊνθ (πθγι 3.3)  και του Φωτάκου (πθγι 3.4) κακϊσ και ςτουσ πίνακεσ των 
ιςτορικϊν γεγονότων τθσ Επανάςταςθσ. 
 
3.1 «Και ενϊ διαδραματίηονταν τα γεγονότα αυτά, άρχιςε να μορφοποιείται θ πολιτειακι οργάνωςθ 

των επαναςτατθμζνων Ελλινων, οι οποίοι βρίςκονταν τϊρα ςε επαναςτατικι εγριγορςθ. Ζτςι ςτα 
τζλθ του Μαΐου του 1821 ςυγκεντρϊκθκαν οριςμζνοι οπλαρχθγοί τθσ Ρελοποννιςου με τθν 
πρωτοβουλία του Ρετρόμπεθ Μαυρομιχάλθ ςτο μοναςτιρι των Καλτετηϊν, ςυνζταξαν το πρϊτο 
ζγγραφο δθμοςίου δικαίου του νζου ελλθνικοφ κράτουσ και όριςαν τα μζλθ τθσ Γερουςίασ. Θ άφιξθ 
όμωσ του αδελφοφ του Αλζξανδρου Υψθλάντθ, Δθμιτριου Υψθλάντθ, τον Λοφνιο του 1821 ςτθν 
Ρελοπόννθςο, με τθν ιδιότθτα του γενικοφ επιτρόπου τθσ Αρχισ, άρχιςε να δθμιουργεί τισ πρϊτεσ 
αντικζςεισ ανάμεςα ςτουσ ςτρατιωτικοφσ (καπετάνιοι, κλεφταρματολοί) και ςτουσ πολιτικοφσ 
(πρόκριτοι τθσ Αχαϊασ). Στο πλευρό των ςτρατιωτικϊν βριςκόταν ο Δθμιτριοσ Υψθλάντθσ, ο οποίοσ 
ιλκε ςε ριξθ με τουσ εκπροςϊπουσ των πολιτικϊν, Αλζξανδρο Μαυροκορδάτο, Κωνςταντίνο 
Καρατηά και Κεόδωρο Νζγρθ, οι οποίοι είχαν φτάςει ςτο μεταξφ από το εξωτερικό.»

8 

 
3.2 «Από τισ αρχζσ του 1823 θ αντίκεςθ ςτρατιωτικϊν – πολιτικϊν άρχιςε να παίρνει ςθμαντικζσ 

διαςτάςεισ: ςτθν Ρελοπόννθςο ο Κεόδωροσ Κολοκοτρϊνθσ με τουσ κοτηαμπάςθδεσ, ςτθν Ανατολικι 
Στερεά ο Οδυςςζασ Ανδροφτςοσ με τον Άρειο Ράγο και ςτθ Δυτικι ο Καραϊςκάκθσ με τθ Γερουςία τθσ 
Δυτικισ Στερεάσ Ελλάδασ (Μαυροκορδάτοσ). Κατά τθ δεφτερθ Εκνοςυνζλευςθ ςτο Άςτροσ (Μάρτιοσ-
Απρίλιοσ 1823) τα πολιτικά πάκθ οξφνκθκαν. Θ Συνζλευςθ αποδζχκθκε τον Οργανικό Νόμο τθσ 
Επιδαφρου, κατάργθςε τα τοπικά πολιτικά ςϊματα, για να πλιξει τθν Ρελοποννθςιακι Γερουςία, που 
ιταν ςφμμαχοσ του Κολοκοτρϊνθ και των ςτρατιωτικϊν, και για να ενιςχφςει το κφροσ τθσ κεντρικισ 
κυβζρνθςθσ, κατάργθςε τον τίτλο του Αρχιςτράτθγου του Κολοκοτρϊνθ, επιχείρθςε να οργανϊςει 
τον πρϊτο κρατικό προχπολογιςμό, ζκεςε το πρόβλθμα αποηθμίωςθσ των τριϊν ναυτικϊν νθςιϊν και 
ςυηιτθςε το κζμα του εξωτερικοφ δανειςμοφ (από τθν Αγγλία) με τθν παράλλθλθ υποκικθ των 
εκνικϊν κτθμάτων.»

9 

 

3.3 «Αφοφ πιγαν ςτθν Τριπολιτςά άρχιςαν τισ ραδιουργίεσ γιατί ικελαν να βάλουν ςε όλα τα 

αξιϊματα, πολιτικά και ςτρατιωτικά, δικοφσ τουσ ανκρϊπουσ από τουσ ςυγγενείσ τουσ. Κάναμε 

                                                           
8
 Κων. Βακαλόπουλοσ, Νεοελλθνικι Λςτορία (1204–1940), Eκδ. Κυριακίδθ, Θεςςαλονίκθ 1993, 125.  

9
 Κων. Βακαλόπουλοσ, Νεοελλθνικι Λςτορία (1204–1940), Eκδ. Κυριακίδθ, Θεςςαλονίκθ 1993, 130. 

http://kodikosdaskalos.blogspot.com/2009/03/1821-1830.html
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Συνζλευςθ για όλθ τθν Ελλάδα και εκείνοι τθν καταμζριςαν ςτθ ςυγγζνεια και ςτα κόμματα. Ριγα ο 
ίδιοσ μια φορά και τουσ είπα: ‘Τι είναι αυτό που κάνουνε οι Υπουργοί ςασ και οτιδιποτε ςασ 
διατάηουν κάνετε;’ Θ Συνζλευςθ ςασ εξουςιοδότθςε να αςχολείςτε με τθν υπόκεςθ του ζκνουσ και 
να βάλετε ςτα αξιϊματα από όλουσ ϊςτε να δουλεφουν για τθν Ρατρίδα και να ςυμμετζχουν κι αυτοί 
ςτθ δυςτυχία και εγϊ βλζπω τουσ Υπουργοφσ να παραμερίηουν και ζτςι διαιροφνται και οι πολιτικοί 
διαιροφνται και οι ςτρατιωτικοί. 
Μου απάντθςαν: «Και αυτό το διορκϊνουμε». Με λόγια και με πράξεισ το μόνο που ικελαν ιταν να 
βάλουν παντοφ δικοφσ τουσ ανκρϊπουσ και εγϊ να αδυνατίςω.*…+ Τότε ξεκίνθςα το μεςθμζρι και 
πιγα ςε ζνα χωριό ζξω από τθν Τριπολιτςά μιςι ϊρα *…+. Ιταν και ο Υψθλάντθσ. *…+. Αποφαςίςαμε 
και κάναμε ζνα νόμο να μθν ακοφμε τισ διαταγζσ και όςοι *από μασ+ είμαςτε ςτρατιωτικοί να 
πολεμιςουμε τουσ Τοφρκουσ ενϊ όςοι είμαςτε πολιτικοί να φροντίηουμε για τισ ανάγκεσ ςε τροφζσ 
και ζτςι να γλιτϊςουμε τθν πατρίδα μασ και εκείνοι ασ κάκονται. Βλζποντασ τθν πονθριά που είχαν 
με ςτόχο να με εξοντϊςουν  ενδυναμϊκθκα. *…+»

10
 

 

3.4  «Στο Ναφπλιο, που αποτελοφςε τθν ζδρα του Εκτελεςτικοφ και του Βουλευτικοφ, γίνονταν τότε 

ςυμβοφλια και παραςυμβοφλια μζρα και νφχτα. Ζτρεχαν ο ζνασ ςτον άλλο με τα φανάρια διότι είχαν 
απαιτιςεισ για τουσ εαυτοφσ τουσ και για τουσ οικείουσ και τουσ ςυγγενείσ τουσ. Άλλοι ηθτοφςαν 
μιςκοφσ, άλλοι προαγωγζσ, άλλοι είχαν τθν απαίτθςθ να τουσ δοκοφν τα μζςα για να κάνουν 
εκςτρατεία, άλλοι να επικυρϊςουν τουσ λογαριαςμοφσ τουσ, κακϊσ και των ςυγγενϊν και των φίλων 
τουσ, και τελικά όλοι ζτρεχαν για να αρπάξουν όςο το δυνατό περιςςότερα από το δάνειο. Πςοι 
ζβλεπαν τότε αυτά τα γεγονότα ζλεγαν ότι οφτε οι διάβολοι ςτθν κόλαςθ δεν χαρακτθρίηονταν από 
τζτοια κινθτικότθτα.  
Οι δε Τριπολιτςιϊτεσ, κακϊσ και όλθ θ Επαρχία, επειδι όλα τα ςτρατεφματα τθσ Κυβζρνθςθσ τα 
οποία ζρχονταν ςτο Ναφπλιο περνοφςαν από εκεί και ζβλεπαν τι γινόταν εξζφραςαν τθν προτίμθςι 
τουσ προσ τον Κολοκοτρϊνθ, παρά προσ τα ξζνα αυτά ςτρατεφματα, επειδι υπζφεραν πολλά κακά 
από τουσ ςτρατιϊτεσ τθσ Κυβζρνθςθσ. Αυτοί δεν ξεχϊριηαν οφτε φίλουσ οφτε εχκροφσ τθσ 
Κυβζρνθςθσ. Αρκοφςε μόνο που ιταν όλοι Ρελοποννιςιοι και όλουσ τουσ εγφμνωναν και τουσ 
περιφρονοφςαν. Δεν άκουε κανείσ τίποτα άλλο εκτόσ από αναςτεναγμοφσ και κλάματα. Οι δε 
ςτρατιϊτεσ για να βαςανίηουν τον κόςμο περιςςότερο, ςτα ςπίτια όπου ζμεναν, ηθτοφςαν από τουσ 
οικοδεςπότεσ ςουςάμι ψθτό ςτθ ςοφβλα, αυγά ψθτά ςτθ ςοφβλα, γάλα ψθτό ςτθ ςοφβλα, ψθτό και 
ηάχαρθ, ελιζσ τθγανιςμζνεσ, χαβιάρι φρζςκο και άλλα πολλά αλλόκοτα και αςυνικιςτα φαγθτά ςτθν 
Ρελοπόννθςο, τα οποία οι χωρικοί ιταν αδφνατο να ζχουν και γι’ αυτό υπζφεραν. Δεν βριςκόταν 
κανείσ για να τουσ ανακουφίςει. Αυτι θ ανωμαλία και θ αταξία ιταν γενικι, όχι μόνο ςτθν 
Ρελοπόννθςο αλλά και ςτθ Στερεά, γιατί και εκεί κανείσ δεν φρόντιηε για τθν πατρίδα. Θ προςπάκεια 
όλων απζβλεπε ςτο πϊσ και με ποιο τρόπο κα απολάμβαναν χριματα από το δάνειο ι από άλλεσ 
πθγζσ.  Και ςε αυτό το ςθμείο αλλθλοτρϊγονταν γιατί δεν ςυμφωνοφςαν ποιοι να μείνουν εκεί και 

ποιοι να ζρκουν ςτθν Ρελοπόννθςο για να αποκτιςουν λάφυρα και να πάρουν μιςκό. *…+»
11

 

 

4. Ραρά το γεγονόσ ότι οι διαφορζσ και οι εμφφλιεσ ςυγκροφςεισ ςυνεχίηονταν και παρά τισ 

ςυνζπειεσ που είχε το γεγονόσ αυτό ςτθν πορεία τθσ Επανάςταςθσ, μετά το 1826 (βλ. 

πίνακα γεγονότων τθσ Επανάςταςθσ) παρατθρείται μια ζντονθ εμπλοκι των Μεγάλων 

Δυνάμεων που οδθγεί ςταδιακά ςτθν επίλυςθ του ελλθνικοφ ηθτιματοσ και ςτθ δθμιουργία 

ανεξάρτθτου ελλθνικοφ κράτουσ. Σθμαντικό ιςτορικό γεγονόσ που οδθγεί ςτθν ζξαρςθ του 

φιλελλθνικοφ κινιματοσ ςτθν Ευρϊπθ κεωρείται θ θρωικι Ζξοδοσ του Μεςολογγίου (πθγι 

4.1). Ωςτόςο, θ ακτινοβολία του γεγονότοσ αυτοφ δεν εξαντλείται μόνο ςτο πεδίο τθσ 

ιςτορίασ, αλλά επεκτείνεται και ςτον κατεξοχιν χϊρο τθσ τζχνθσ (πθγζσ 4.2, 4.3, 4.4. και 4.5) 

Μπορείτε να επιλζξετε μια από τισ τρεισ δραςτθριότθτεσ που ακολουκοφν προκειμζνου να 

                                                           
10

 Θεόδωρου Κολοκοτρϊνθ, Απομνθμονεφματα, (υπό: Γ. Τερτςζτθ /επιμ. Ν. Αςθμακόπουλοσ), Εκδ. 
Βεργίνα, Ακινα *χ.χ.+, 125–126. 
11

 Φωτάκου (Φϊτιου Χρυςανκόποουλου), Απομνθμονεφματα περί τθσ Ελλθνικισ Επαναςτάςεωσ του 
1821, τ. Β’ (επιμ.: Ν. Αςθμακόπουλοσ), Εκδ. Βεργίνα, Ακινα 1996, 17–18. 
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εξθγιςετε τθν επίδραςθ του ιςτορικοφ γεγονότοσ ςτο χϊρο τθσ τζχνθσ και κυρίωσ το 

διαφορετικό τρόπο με τον οποίο οι καλλιτζχνεσ προςλαμβάνουν ζνα ιςτορικό γεγονόσ (π.χ. 

τι προβάλλουν, πϊσ το προβάλλουν, τι αποκτά δευτερεφουςα ςθμαςία κ.λπ.).  

4.1 Η ακτινοβολία τησ Εξόδου του Μεςολογγίου: 

«Οι μαχθτζσ του Μεςολογγίου, οι δθμιουργοί του κορυφαίου γεγονότοσ τθσ Επανάςταςθσ, *…+ 
ζδειξαν ποια είναι τα ακραία όρια τθσ ανκρϊπινθσ ευψυχίασ. Οι Ζλλθνεσ ςυγκλονιςμζνοι,, 
ςυνειδθτοποίθςαν πόςο δφςκολθ ιταν θ κατάςταςθ. Ραρόλο, όμωσ, που το ςυλλογικό άρχιςε να 
κερδίηει ζδαφοσ, οι φιλοδοξίεσ των πολιτικϊν και ςτρατιωτικϊν δεν καταλάγιαςαν. Αντίκετα, ο 
φιλελλθνιςμόσ, που είχε καμφκεί εξαιτίασ των εμφυλίων πολζμων, φοφντωςε ξανά ςε όλθ τθν 
Ευρϊπθ και ςτισ Θ.Ρ.Α *…+. Στθ διάρκειά του ενόσ χρόνου που το Μεςολόγγι ζμεινε απόρκθτο, θ 
Επανάςταςθ, αν και ςε κρίςιμθ φάςθ, δεν ζςβθςε και, επομζνωσ το αγγλικό ςχζδιο και οι αγγλο-
ρωςικζσ διαπραγματεφςεισ που ζκεςαν τισ βάςεισ για τθν επίλυςθ του ελλθνικοφ ηθτιματοσ με 
διπλωματικά μζςα ζγιναν ςε χρονικι περίοδο που θ Επανάςταςθ όχι μόνο ιταν ηωντανι αλλά και 

που προκαλοφςε το καυμαςμό τθσ Ευρϊπθσ. *…+»
12 

 

4.2.  Δ. ολωμού, «Ελεφθεροι Πολιορκημζνοι» (αποςπάςματα):  

Ι. 

Άκρα του τάφου ςιωπι ςτον κάμπο βαςιλεφει
. 

λαλεί πουλί, παίρνει ςπυρί, κι θ μάνα το ηθλεφει. 
Τα μάτια θ πείνα εμαφριςε

. 
ςτα μάτια θ μάνα μνζει

. 

ςτζκει ο Σουλιϊτθσ ο καλόσ παράμερα και κλαίει: 
«Ζρμο τουφζκι ςκοτεινό, τι ς’ ζχω ‘γω ςτο χζρι; 

οποφ ςυ μου ‘γινεσ βαρφ κι ο Αγαρθνόσ το ξζρει» 
 

ΙΙ. 
 

Ο Απρίλθσ με τον Ζρωτα χορεφουν και γελοφνε, 
Κι ός’ άνκια βγαίνουν και καρποί τός’ άρματα ςε κλειοφνε. 
................................................................................................. 

Λευκό βουνάκι πρόβατα κινοφμενο βελάηει, 
και μεσ τθ κάλαςςα βακιά ξαναπετιζται πάλι, 
π’ ολονυχτίσ εςφςμιξε με τ’ ουρανοφ τα κάλλθ. 

Και μεσ ςτθσ λίμνθσ τα νερά, όπ’ ζφταςε μ’ αςποφδα 
ζπαιξε με τον ίςκιο τθσ γαλάηια πεταλοφδα, 

που ευϊδιαςε τον φπνο τθσ μζςα ςτον άγριο κρίνο
. 

το ςκουλθκάκι βρίςκεται ς’ ϊρα γλυκιά κι εκείνο. 
Μάγεμα θ φφςισ κι όνειρο ςτθν ομορφιά και χάρθ

. 

θ μαφρθ πζτρα ολόχρυςθ και το ξερό χορτάρι. 
Με χίλιεσ βρφςεσ χφνεται, με χίλιεσ γλϊςςεσ κρζνει: 

«Πποιοσ πεκάνει ςιμερα χίλιεσ φορζσ πεκαίνει». 

 

 

 

 

                                                           
12

 Γ. Γιαννόπουλοσ, «Τα πολεμικά γεγονότα, θ κρίςιμθ τριετία, 1825–1827», Λςτορία του νζου 
ελλθνιςμοφ, τ. 3, Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα 2003, 111. 
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4.3.  Θ. Βρυζάκη, «Η ζξοδοσ του Μεςολογγίου»  

 

http://www.synodinresistance.org-Theology_el-3c7003Mesologgi.pdf     

 

 4.4. Ε. Ντελακρουά, «Η Ελλάδα ςτα ερείπια του     4.5.  Φ. Ε. ντε Λανςάκ, «Επειςόδιο από  την   

         Μεςολογγίου»                                                        Ζξοδο Μεςολογγίου»  

     

 

http://www.synodinresistance.org-theology_el-3c7003mesologgi.pdf/
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5. Το ςχολείο ςασ ζχει αναλάβει τθν ετοιμαςία μιασ ςυλλογισ κειμζνων που κα γράψουν 

ςυγκεκριμζνοι μακθτζσ/τριεσ ςτα πλαίςια μιασ δραςτθριότθτασ με κζμα: Σαφτιςη με 

ιςτορικά πρόςωπα. Για το ςκοπό αυτό ζχετε επιλεγεί για να γράψετε τα τελευταία λόγια 

που απευκφνει προσ τουσ Μεςολλογίτεσ ο γερο πρόκριτοσ Χρίςτοσ Καψάλθσ, προτοφ 

ανατινάξει τθν μπαρουταποκικθ ςτθν οποία ζχουν κλειςτεί. Το κείμενο που κα γράψετε κα 

πρζπει να περιλαμβάνει προςφϊνθςθ ανάλογθ τθσ περίςταςθσ που βιϊνει το 

ςυγκεκριμζνο ιςτορικό πρόςωπο και να αναφζρεται ςε ανκρϊπουσ που είναι  ζτοιμοι να 

περάςουν ςτθν ακαναςία, μζςω τθσ θρωικισ τουσ κυςίασ, αλλά και που βιϊνουν 

ταυτόχρονα ζντονα και ανάμεικτα ςυναιςκιματα.  
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3. Η Επανάσταση του 1821 και η Κύπρος 

 

1. Αφοφ μελετιςετε τισ παρακάτω πθγζσ (1.1 και 1.2), και λαμβάνοντασ υπόψθ τα όςα 

διαδραματίηονταν ςτθν Ελλάδα τθν ίδια περίοδο: 

(α) Να αξιολογιςετε τθν ςτάςθ που τιρθςε ο Αρχιεπίςκοποσ Κφπρου Κυπριανόσ απζναντι 

ςτθν Ελλθνικι Επανάςταςθ του 1821. Ρόςο αναμεμιγμζνοσ φαίνεται να είναι ο Κφπρου 

Κυπριανόσ ςτθν Ελλθνικι Επανάςταςθ και με ποιο τρόπο προτίκεται να ςυμβάλλει ςτον 

αγϊνα των Ελλινων για ανεξαρτθςία; 

(β) Γιατί ςτθν επιςτολι δεν γίνεται καμιά ξεκάκαρθ αναφορά ςτθν Επανάςταςθ; 

  

1.1 Η επιςτολή του Αλζξανδρου Τψηλάντη προσ τον Αρχιεπίςκοπο Κφπρου Κυπριανό: 

«Μακαριϊτατε και φιλογενζςτατε Δζςποτα, 
Ο φιλογενζςτατοσ κφριοσ Δθμιτριοσ Μπατροσ με βεβαίωςε για τθ μεγάλθ ςυνειςφορά που ζχετε 
υποςχεκεί για το Σχολείο τθσ Ρελοποννιςου. Γι’ αυτό ωσ γενικόσ Ζφοροσ του ςχολείου αυτοφ κεωρϊ 
υποχρζωςι μου να ςασ ευχαριςτιςω και να ςασ ενθμερϊςω ότι πλθςιάηει θ μζρα τθσ ζναρξθσ του 
Σχολείου. Για τον ςκοπό αυτό ςτζλλω, λοιπόν, τον κφριο Αντϊνιο Ρελοπίδα, άντρα ενάρετο, φιλογενι 
και ζμπιςτο, για να ςασ βεβαιϊςει και προςωπικά για τθν ανζγερςθ του ιεροφ αυτοφ Σχολείου. 
Βιαςτείτε λοιπόν να ςτείλετε τόςο τθ δικι ςασ ςυνειςφορά όςο και τθ ςυνειςφορά των ομογενϊν 
ςασ, είτε αυτι είναι χρθματικι βοικεια είτε είναι ηωοτροφζσ, προσ τον κφριο Λωάννθ 
Ραπαδιαμαντόπουλο, ο οποίοσ βρίςκεται ςτθν Ραλαιά Ράτρα τθσ Ρελοποννιςου, ςυνοδεφοντασ *τθ 
ςυνειςφορά+ είτε με δικό ςασ άνκρωπο είτε με αυτόν που ςασ ζχει φζρει τθν επιςτολι. 
Ζχοντασ βζβαιθ τθν ελπίδα ότι κα φιλοτιμθκείτε και κα ςτείλετε μια γενναία ειςφορά άξια του 
μεγάλου ηιλου και του πατριωτιςμοφ, τόςο του δικοφ Σασ όςο και του ποιμνίου ςασ, παραμζνω με 
βακφ ςεβαςμό και επικαλοφμαι τισ ευχζσ Σασ 
Ριςτό τζκνο τθσ Μακαριότθτάσ Σασ, 

Αλζξανδροσ Υψθλάντθσ 

8 Οκτωβρίου 1820»
13 

 

1.2. Η πολιτική του Αρχιεπιςκόπου Κυπριανοφ και τα αντίποινα των Οθωμανϊν:  

«Ραρά τισ προςπάκειεσ του Αρχιεπιςκόπου να διαφυλάξει τθν ειρινθ ςτο νθςί, οι τουρκικζσ αρχζσ 
ιταν αποφαςιςμζνεσ να προχωριςουν ςε ενζργειεσ εκφοβιςμοφ του λαοφ. Με αφορμι τισ 
προκθρφξεισ που διζνειμε ςτθ Λάρνακα ο Αρχιμανδρίτθσ κεοφφλακτοσ Κθςζασ, ο κυβερνιτθσ 
Κουτςοφκ Μεχμζτ κατιγγειλε ςτθν Υψθλι Ρφλθ ότι οι Κφπριοι ετοίμαηαν επανάςταςθ, υποβάλλοντασ 
ταυτόχρονα κατάλογο προγραφϊν επιφανϊν προςϊπων. Με τθν ζγκριςθ του αιτιματόσ του 
προχϊρθςε ςε ςυλλιψεισ, δθμεφςεισ περιουςιϊν και εκτελζςεισ αρχιερζων και προκρίτων, 
αρχίηοντασ με τον απαγχονιςμό του Αρχιεπιςκόπου και τον αποκεφαλιςμό των Μθτροπολιτϊν 
Ράφου, Κιτίου και Κερφνειασ. Ακολοφκθςαν ςφαγζσ και λεθλαςίεσ που ζκαναν τον Σουθδό επιςκζπτθ 
Μπζργρεν να γράψει τον επόμενο χρόνο ότι ‘θ Ραναγία ντφκθκε ςτα μαφρα, πολλά ςπίτια ιταν 
πιτςιλιςμζνα με αίμα’. 
Ο Αρχιεπίςκοποσ Κυπριανόσ γνϊριηε εκ των προτζρων ποια κα ιταν θ τφχθ του. Στον Άγγλο 
περιθγθτι, Τηον Καρν, που τον επιςκζφκθκε κατά τισ παραμονζσ των γεγονότων, είπε: ‘Ο κάνατόσ 
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 Χάρθσ Σταυρίδθσ, «Ο Αρχιεπίςκοποσ Κυπριανόσ και το 1821», Χρονικόν, τχ. 6, Ρολίτθσ, Λευκωςία 
21 Μαρτίου 1999, 5. 
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μου δεν απζχει πολφ. Γνωρίηω ότι δεν αναμζνουν παρά τθν κατάλλθλθ ευκαιρία για να με 
κανατϊςουν’. Ραρά ταφτα αρνικθκε να φφγει από το νθςί για να ςϊςει τθ ηωι του, λζγοντασ ότι κα 
παρζμενε για να προςφζρει κάκε δυνατι προςταςία ςτο λαό του, και να χακεί μαηί του. Ο Καρν 
χαρακτιριςε τον Κυπριανό ωσ τον ‘τελευταίο ςπινκιρα που ηωογονοφςε τουσ Ζλλθνεσ’. 
Ο Αρχιεπίςκοποσ επιχείρθςε να κρατιςει λεπτζσ ιςορροπίεσ ανάμεςα ςτο ευκταίο και το εφικτό, 
ανάμεςα ςτθ φιλοπατρία και τα ποιμαντορικά του κακικοντα, υποςτθρίηοντασ από τθ μια τθν 
επανάςταςθ ςτθν Ελλάδα, αλλά αποφεφγοντασ ταυτόχρονα να αναμείξει τθν Κφπρο ενεργά ς’ αυτιν. 
Πμωσ όποιεσ και να ιταν οι επιλογζσ του, οι περιςτάςεισ και τα πάκθ δεν κα του επζτρεπαν να 
αποτρζψει τθν καταςτροφι για το νθςί. *…+»

14
 

 

2. Με ποιον άλλο τρόπο είχε ςυνειςφζρει θ Κφπροσ ςτον ελλθνικό ξεςθκωμό του 1821, 

όπωσ διαφαίνεται από τισ πιο κάτω πθγζσ;  

2.1. «Ρολλοί ιταν οι Κφπριοι που ενϊκθκαν με τουσ πολιορκθμζνουσ Μεςολογγίτεσ και πολζμθςαν 

μαηί τον Τοφρκο κατακτθτι. *…+ Ο ςυνταγματάρχθσ Νικιτασ Σταματελόπουλοσ βεβαιϊνει με 

πιςτοποιθτικό του ότι ο καπετάν Λωάννθσ ο Κφπριοσ και ο Ραντελισ Γεωργίου Ορφανόσ πολζμθςαν 

ςτο Μεςολόγγι και είχαν μάλιςτα τραυματιςτεί. Ο Νικόλασ Χατηθςάββασ ζλαβε μζροσ ςτθν πολιορκία 

και ζγινε γνωςτόσ για τθν ψυχικι του αντοχι. *…+ Οι άμαχοι μζςα ςτο Μεςολόγγι τισ παραμονζσ τθσ 

Εξόδου ιταν 7000. Απ’ αυτοφσ ςϊκθκαν μονάχα 300. Οι αγωνιςτζσ τον ίδιο καιρό ιταν 3500. Απ’ 

αυτοφσ οι 600 πλθγωμζνοι και άρρωςτοι μείνανε ςτο Μεςολόγγι. Απ’ αυτοφσ γλίτωςαν 1280 και 

ανάμεςα ςε αυτοφσ ιταν και οι τρεισ Κφπριοι *…+ ο Χατηθςάββασ, ο Κοκκινόφτασ και ο Ραςαπόρτθσ. 

Ο Κεόσ τουσ βοικθςε να επιηιςουν και να επιςτρζψουν ςτθν Κφπρο μετά τθν απελευκζρωςθ. Για τον 

Ραςαπόρτθ θ ιςτορικι μνιμθ μασ πλθροφορεί ότι πιγε ςτο χωριό του Κοίλθ τθσ Ράφου φορϊντασ 

φουςτανζλα και τςαροφχια και προκαλϊντασ τον καυμαςμό των χωριανϊν του ςτουσ οποίουσ 

διθγείτο με υπερθφάνεια τισ κυςίεσ και τουσ αγϊνεσ του. *…+»
15 

2.2. «Ο Νικόλαοσ Κθςζασ *Κφπριοσ+, πρόδρομοσ και μζλοσ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ, μαηί με τουσ 

αδελφοφσ του, υπιρξε ςθμαίνουςα μορφι του Αγϊνα. Λόγιοσ αλλά και ικανόσ ζμποροσ ςτθ 

Μαςςαλία μπόρεςε να οργανϊςει και να ςυντθριςει οικονομικά τθν κάκοδο Γάλλων φιλελλινων 

ςτθν Ελλάδα, εγγράφοντάσ τουσ ςτθ Μαςςαλία, το Λιβόρνο και τθ Λυϊν. Από τον Οκτϊβριο του 1821 

πιρε τθ διοίκθςθ των ξζνων ςτρατιωτϊν αλλά και των Κυπρίων που κατζλθγαν ςτθν Ελλάδα, μαηί με 

τον αδελφό του Κεόφιλο Κθςζα. Υπιρξε υπεραςπιςτισ του Υψθλάντθ. Ιταν ακόμθ πρωταγωνιςτισ 

ςτθν πολιορκία και τθν κατάλθψθ του Ναυπλίου (1821), αφοφ αναχαίτιςε τθν υποχϊρθςθ των 

απογοθτευμζνων Ελλινων πολιορκθτϊν και τουσ οδιγθςε ςτθ νίκθ μαηί με το Νικθταρά.»
16 

2.3. «*Ο Λωάννθσ Σταυριανόσ+ γεννικθκε ςτο χωριό Λόφου το 1804. Ο πατζρασ του ιταν ζμποροσ κι 

από πολφ νζοσ ο Λωάννθσ τον ςυνόδευε ςτα ταξίδια του. Κατά τθν αυτοβιογραφία του
17

, το 1820, ς’ 
ζνα ταξίδι τουσ ςτθν Αλεξανδρζττα μυικθκαν και οι δφο ςτθ Φιλικι Εταιρεία. Μετά από αυτό το 
ςυμβάν ο Σταυριανόσ, με όςθ περιουςία είχε, πιγε ςτθν Αλεξάνδρεια τθσ Αιγφπτου όπου εξόπλιςε 
επτά άνδρεσ, τζςςερισ Κφπριουσ και τρεισ Κρθτικοφσ, και ξεκίνθςαν μαηί για τθν επαναςτατθμζνθ 
Ελλάδα. Το 1823 κατατάχτθκαν ςτο ςϊμα του καπετάν Τηϊρτηθ Κφπριου *…+. Το 1825 κατατάχτθκε 
ςτον τακτικό ςτρατό με δφο από τουσ ςυντρόφουσ του και πιγαν ςτθν Ακινα. Ζλαβε μζροσ ςτισ 
μάχεσ ςτο Χαϊδάρι, ςτο Καματερό και ςτον Ρειραιά. Στθ μεγάλθ καταςτροφι των Ελλινων ςτο 
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  Π.π., 5. 
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 Σάββασ Ρολυβίου Σάββα, «Κυπριακι Λεβεντιά ςτο Μεςολόγγι», Χρονικόν, τχ. 6, Ρολίτθσ, 
Λευκωςία 21 Μαρτίου 1999, 14–15. 
16

 Ραραςκευάσ Σαμάρασ, «Θ ςυμμετοχι των Κυπρίων ςτον Αγϊνα του 1821», Χρονικόν, τχ. 6, 
Ρολίτθσ, Λευκωςία 21 Μαρτίου 1999, 9. 
17

 Ρραγματεία των περιπετειϊν του βίου μου και ςυλλογι διαφόρων αντικειμζνων αγνϊςτων ζτι εν 
τθ Ελλθνικι Λςτορία. 
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Φάλθρο πιάςτθκε αιχμάλωτοσ, αλλά με τθ μεςολάβθςθ ενόσ Αρβανίτθ δεν εκτελζςτθκε μαηί με τουσ 
άλλουσ Ζλλθνεσ που είχαν ςυλλθφκεί.»

18
  

 

3. Αφοφ μελετιςετε τισ παρακάτω πθγζσ, να απαντιςετε ςτα ερωτιματα που ακολουκοφν: 

(α) Με ποιο τρόπο θ Ελλάδα τίμθςε τουσ Κφπριουσ εκελοντζσ του Αγϊνα του 1821; 

(β) Ρϊσ εξθγείτε τθ ςυμμετοχι των Κυπρίων ςτθν Επανάςταςθ του 1821; 

3.1. Αφανείσ ήρωεσ – Οι Κφπριοι αγωνιςτζσ: 

«Ρόςοι και ποιοι ιταν οι άνκρωποι που βρζκθκαν ςτθν επαναςτατθμζνθ Ελλάδα και πιραν μζροσ 
ςτον Αγϊνα; Το πόςοι ιταν είναι ερϊτθμα που κα παραμείνει εςαεί αναπάντθτο. Από διάφορεσ 
πθγζσ και κυρίωσ από τα αρχεία του ελλθνικοφ κράτουσ γνωρίηουμε τθ δράςθ ενόσ αρικμοφ πζραν 
των εκατόν αγωνιςτϊν. Ρολλοί άλλοι παρζμειναν αφανείσ. Αυτοί των οποίων τα ονόματα και τθ 
δράςθ γνωρίηουμε, με αρκετζσ λεπτομζρειεσ, ιταν αγωνιςτζσ που μετά το τζλοσ του Αγϊνα 
παρζμειναν ςτθν Ελλάδα και δθμιοφργθςαν οικογζνειεσ. Οι περιςςότεροι δυςτυχοφντεσ, πειναλζοι 
και ταλαίπωροι. Ρολλά χρόνια αργότερα, όταν το κράτοσ αποφάςιςε να δϊςει ςφνταξθ ςτουσ 
αγωνιςτζσ, ζςπευςαν – όςοι ηοφςαν – να υποβάλουν τα ςχετικά πιςτοποιθτικά τθσ αγωνιςτικισ τουσ 
δράςθσ για να ςυνταξιοδοτθκοφν. Τζτοια πιςτοποιθτικά υπογράφονταν από γνωςτοφσ οπλαρχθγοφσ, 
όπωσ ο Νικθταράσ, ο Κολοκοτρϊνθσ, ο Μακρυγιάννθσ, οι οποίοι βεβαίωναν ότι οι άνκρωποι εκείνοι 

είχαν πολεμιςει μαηί τουσ. Αυτά τα πιςτοποιθτικά ςϊκθκαν ςτα αρχεία.*…+»
19 

 

3.2. Πιςτοποιητικό ςε Κφπριο αγωνιςτή του 1821: 

«Ο κ. Μιχαιλ Κφπριοσ κατά το 1821 ιλκεν εισ Ρελοπόννθςον μετά του μακαρίτου Καπετάν νικολι 
Ηζρβα και εςτάκθ υπό τθν οδθγίαν μου εισ τθν πολιορκίαν Τριπολιτηάσ. Επολζμθςεν τόςο αυτόσ 
κακϊσ και οι ςφντροφοί του με ανδρείαν εισ τασ μάχασ του Βαλτζτηιου, Τρικόρφων και τθν φρακτιν 
τθσ Γράνασ, όπου επλθγϊκθ βαρετά και ιατρεφκθ εισ Βιτίναν. Μετά τθν ανάρρωςίν του ιλκεν εισ τθν 
πολιορκίαν και εςτάκθ μζχρι τθσ αλϊςεωσ αυτισ. Επίςθσ εςτάκθ εισ τασ μάχασ όλασ κατά του 
Δράμαλθ από τθν αρχιν ζωσ το τζλοσ κακϊσ και εισ Ναφπλιον ζδειξεν ανδρείαν εισ τασ μάχασ και 
γενναιότθτα

. 
όκεν εισ ζνδειξιν τοφτων όλων όντων δίδωμι αυτϊ το παρόν μου και υποφαίνομαι. 

Εν Ναυπλίω τθ 8 Μαΐου 1833                                         

Κεόδωροσ Κολοκοτρϊνθσ» 20 
 

3.3. Μνημείο Κυπρίων υπεραςπιςτϊν του Μεςολογγίου, ςτο Μεςολόγγι: 
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 Άκθσ Θεοδϊρου, «Ο Ιωάννθσ Σταυριανόσ», Χρονικόν, τχ. 6, Ρολίτθσ, Λευκωςία 21 Μαρτίου 1999, 
11. 
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  Άντροσ Ραυλίδθσ, «Αφανείσ ιρωεσ – Οι Κφπριοι αγωνιςτζσ», Χρονικόν, τχ. 6, Ρολίτθσ, Λευκωςία 23 
Μαρτίου 2008, 5. 
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 Φίλιπποσ Λοΐηου, Κφπριοι Αγωνιςταί, Εκδ. Ιεράσ Αρχιεπιςκοπισ Κφπρου, Λευκωςία 1953, 110.  
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ΥΤΛΛΑ ΗΜΕΙΩΕΩΝ - ΑΠΑΝΣΗΕΩΝ 
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1. Η Επανάσταση στις Ηγεμονίες (Φεβρουάριος 1821) 
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2. Η Επανάσταση στη νότια Ελλάδα (Μάρτιος 1821) 
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3. Η Επανάσταση του 1821 και η Κύπρος 
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_______________________________________ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΕΠΑΝΑΥΟΡΑ - ΑΝΑΚΕΥΑΛΑΙΩΗ 

 

1. Να εκπονιςετε άςκθςθ άςτρου γφρω από τον όρο «Θ Επανάςταςθ του 1821» 

επεκτείνοντασ το πιο κάτω διάγραμμα με γνϊςεισ που αποκομίςατε από τθ διδαςκαλία τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ενότθτασ . 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                         

 

 

 

 

 

 

2. Να βάλετε ςτθ ςειρά τα παρακάτω ιςτορικά γεγονότα, ξεκινϊντασ από το παλαιότερο. 

Σθμειϊςτε το ςωςτό αρικμό ςτθν αρχι τθσ κάκε πρόταςθσ. 

 

------  Οι Μεςολογγίτεσ επιχειροφν τθν θρωικι Ζξοδό τουσ από το πολιορκθμζνο Μεςολόγγι 

------  Θ Τριπολιτςά πζφτει ςτα χζρια των Ελλινων 

------  Υπογράφεται το «Ρρωτόκολλο τθσ Ανεξαρτθςίασ» 

Επανάςταςθ του 1821 
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------ Οι Ζλλθνεσ ξεκινοφν τθν Επανάςταςθ ςτθν Ρελοπόννθςο 

------ Ο Αλζξανδροσ Υψθλάντθσ κθρφςςει τθν Επανάςταςθ ςτθ Μολδοβλαχία 

------ Γίνεται θ Σφαγι τθσ Χίου 

------ Ξεκινά ο εμφφλιοσ πόλεμοσ  

------ Γίνεται θ Μάχθ ςτο Δραγατςάνι 

------ Απαγχονίηεται ο Αρχιεπίςκοποσ Κφπρου Κυπριανόσ 

------ Ο Λμπραιμ αποβιβάηεται ςτθν Ρελοπόννθςο 

 

3. Ο Κεόδωροσ Κολοκοτρϊνθσ ςτον ιςτορικό λόγο του, που εκφωνικθκε ςτθν Ακινα, ςτα 

βράχια τθσ Ρνφκασ, το 1838, ζλεγε ανάμεςα ςτα άλλα: «Τον πρϊτο χρόνο τθσ Επανάςταςθσ 

είχαμε μεγάλθ ομόνοια και όλοι ετρζχαμε ςφμφωνοι. Ο ζνασ επιγεν εισ τον πόλεμο, ο αδελφόσ του 

ζφερνε ξφλα, θ γυναίκα του εηφμωνε, το παιδί του εκουβαλοφςε ψωμί και μπαρουτότουβλα εισ το 

ςτρατόπεδον και , εάν αυτι θ ομόνοια εβαςτοφςε ακόμθ δφο χρόνουσ, θκζλαμε κυριεφςει και τθν 

Κεςςαλία και τθν Μακεδονία και ίςωσ εφκάναμε και ζωσ τθν Κωνςταντινοφπολθ. Τόςον τρομάξαμε 

τουσ Τοφρκουσ, όπου άκουγαν Ζλλθνα και ζφευγαν χίλια μακρά.»
21. Να ςθμειϊςετε τα ςφνορα 

του ελλθνικοφ κράτουσ όπωσ τα φαντάηεςτε το 1825, ςτθν περίπτωςθ που δεν γινόταν ο 

ελλθνικόσ εμφφλιοσ πόλεμοσ. Να είςτε ζτοιμοι να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ με 

αναφορζσ και ςε άλλεσ πθγζσ που ζχετε ιδθ μελετιςει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
21

 Δθμιτριοσ Φωτιάδθσ, Κολοκοτρϊνθσ, Εκδ. Ηαχαρόπουλοσ, Ακινα 1987. 

 


