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Η Μεγάλη Επανάσταση (1821-1830)
1. Αφού χωριστείτε σε ομάδες, συζητήστε για την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείες και αναζητήστε πληροφορίες για τους ιδρυτές της σε εγκυκλοπαίδειες και στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες: http://www.parliament.gr/1821

Ο Εμμανουήλ Ξάνθος ήταν Έλληνας γραμματικός, έμπορος και επαναστάτης. Ο Εμμανουήλ Ξάνθος γεννήθηκε στην Πάτμο το 1772. Εκεί ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα. Φοίτησε στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή και σε
ηλικία είκοσι χρονών μετανάστευσε 1814. Ο Ξάνθος αναλαμβάνει κστην Ιταλία. Το 1810 εγκαταστάθηκε στην
Οδησσό, όπου με τους Τσακάλωφ και Σκουφά ιδρύει τη Φιλική Εταιρεία το αθήκοντα ταμία και γραμματέα. Είχε το
ψευ-δώνυμο «Θεοδωρίδης».
Μετά το τέλος της επανάστασης στην Μολδοβλαχία, ο Ξάνθος μεταβαίνει στην Πελοπόννησο όπου θα
μείνει ως το 1826, οπότε και φεύγει για την Αυστρία, προκειμένου να οργανώσει την απόδραση από το Μουγκάτς
του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Το 1837 παίρνει την απόφαση να επιστρέψει στην Ελλάδα.
Ο Εμμανουήλ Ξάνθος ο Πάτμιος, προσέφερε μεγάλες υπηρεσίες στην εθνική μας υπόθεση του 1821.
Αυτό φαίνεται και από την Ανώτατη Επιτροπή του Αγώνα που κατέταξε τον Ξάνθο «εις την εξαίρετον και ανωτέραν
πάσης τάξεως κανονισθείσαν εξαίρετον θέσιν».
Έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του σε πλήρη ανέχεια, μάταια αποζητώντας από το Δημόσιο σύνταξη, ή έστω ένα ελάχιστο βοήθημα. Απεβίωσε στην Αθήνα, στις 28 Νοεμβρίου 1852.
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Ο Νικόλαος Σκουφάς ή Νικόλαος Κουμπάρος, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στο Κομπότι
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της Άρτας το 1779. Το «Σκουφάς» ήταν παρατσούκλι, που του αποδόθηκε επειδή στα πρώτα του επιχειρηματικά
βήματα στην Άρτα ασχολήθηκε με την κατασκευή σκούφων και καπέλων.
Το 1813 μετανάστευσε στη Ρωσία, όπου επιδόθηκε στο εμπόριο και συνδέθηκε με άλλους εμπόρους.
Στενότερη φιλία ανέπτυξε στην Οδησσό με τον Αθανάσιο Τσακάλωφ και τον Εμμανουήλ Ξάνθο, με τους οποίους
συναποφάσισε την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας.
Ο Σκουφάς υποστήριζε ότι η Πελοπόννησος ήταν η καταλληλότερη περιοχή και για την ανάπτυξη της
Εταιρείας, αλλά και για την έναρξη του Αγώνα και, παρά τις επιφυλάξεις των δυο άλλων συνιδρυτών της,
προγραμμάτιζε ταξίδι στη Μάνη για τον συντονισμό και την προετοιμασία τής Επανάστασης.Όμως δεν πρόλαβε να
πραγματοποιήσει τα σχέδια του γιατί, ύστερα από βραχύχρονη ασθένεια, άφησε την τελευταία του πνοή στην
Κωνσταντινούπολη, στις 31 Ιουλίου 1818. Ο θάνατός του υπήρξε βαρύ πλήγμα για την Φιλική Εταιρεία, για την
επιτυχία της οποίας ο Νικόλαος Σκουφάς είχε αφιερώσει όλες του τις δυνάμεις.
Το έργο του εκτιμήθηκε από τους συγχρόνους του και από τους μεταγενέστερους ιστορικούς του Αγώνα.

Ο Αθανάσιος Τσακάλωφ ήταν ο νεότερος από τους τρεις ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας, που γεννήθηκε στα
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Γιάννενα το 1790 και ήταν γόνος της ευκατάστατης οικογένειας των Τεκελήδων. Αθανάσιος Τσακάλωφ-Τεκελής
κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έφυγε από τα Γιάννενα και κατέφυγε στη Μόσχα. Αργότερα μεταβαίνει στο
Παρίσι για να σπουδάσει φυσικές επιστήμες.
Το 1813 ο Τσακάλωφ εγκατέλειψε το Παρίσι και έφυγε για τη Μόσχα, όπου ζούσε η οικογένειά του. Τον
ίδιο χρόνο μετέβη για εμπορικούς λόγους στην Οδησσό, όπου συνάντησε το Νικόλαο Σκουφά. Μέσω αυτού
γνωρίσθηκε και με τον Εμμανουήλ Ξάνθο.
Με την έναρξη της Επανάστασης στις Ηγεμονίες ο Τσακάλωφ αναχώρησε για τη Μολδοβλαχία. Μετά τη
μάχη στο Δραγατσάνικατέβηκε στη Πελοπόννησο και τέθηκε στην υπηρεσία του Δημήτριου Υψηλάντη.
Μετά τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια, ο Τσακάλωφ απογοητευμένος αναχώρησε για τη Μόσχα
(καλοκαίρι του 1832), όπου παντρεύτηκε και παρέμεινε εκεί ως το θάνατό του, «βιώσας εν ειρήνη και ησυχία».

Η Μεγάλη Επανάσταση (1821 -1830)

2. Αφού συμπληρώστε τα κενά που υπάρχουν στο παρακάτω κείμενο, συζητήστε στην τάξη
για τη σημασία της εξέγερσης στη Μολδοβλαχία και τους πρωταγωνιστές της.

Οδησσό
Η Φιλική Εταιρεία ιδρύθηκε στην _____________________________________
της Ρωσίας, το 1814, από τον

Νικόλαο Σκουφά
Εμμανουήλ Ξάνθο
_______________________________________
, το ____________________________________________
και τον
___________________________________________________
. Το 1820 η αρχηγία της Φιλικής Εταιρείας προΑθανάσιο Τσακάλωφ

Αλέξανδρο Υψηλάντη
σφέρθηκε στον ______________________________________
, στρατηγό και υπασπιστή του Τσάρου. Η
Φιλική Εταιρεία κατέστρωσε πολλά επαναστατικά σχέδια για τον τόπο και τον τρόπο έναρξης

της επανάστασης. Τελικά αποφασίσθηκε να ξεκινήσει η Επανάσταση από τις

Παραδουνάβιες Ηγεμονίες
________________________________________________.
Το Φεβρουάριο του 1821 ο Υψηλάντης πέρασε τον
Προύθο
ποταμό ________________________και
μπήκε στη Μολδαβία. Η αποφασιστική μάχη με τους ΤούρΔραγατσάνι
κους δόθηκε τον Ιούνιο του 1821 στο χωριό ____________________________
και τελείωσε με ήττα των
Ιερός
Λόχος
Ελλήνων. Ιδιαίτερα ο ___________________
__________________
, το στρατιωτικό σώμα που αποτελούνταν από εθελοντές Έλληνες σπουδαστές των παροικιών, έχασε περισσότερα από τα μισά μελη του.
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3. Χρωματίστε στο χάρτη με κόκκινο τη Μολδοβλαχία, με κίτρινο την Πελοπόννησο και με
μπλε τη Στερεά Ελλάδα.

α
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Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου
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4. Τοποθετήστε τους αγωνιστές στη στήλη που ταιριάζουν: Παλαιών Πατρών Γερμανός, Αλέξανδρος Υψηλάντης, Αθανάσιος Διάκος, Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, Οδυσσέας Ανδρούτσος, Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

Επανάσταση στη
Μολδοβλαχία
Αλέξανδρος Υψηλάντης
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Επανάσταση στην
Πελοπόννησο

Επανάσταση στη
Στερεά

Παλαιών Πατρών Γερμανός

Αθανάσιος Διάκος

Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης

Οδυσσέας Ανδρούτσος

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος

5. Τοποθετήστε τους αγωνιστές στη στήλη που ταιριάζουν: Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Ανδρέας Μιαούλης, Ιωάννης Μακρυγιάννης, Οδυσσέας Ανδρούτσος, Κωνσταντίνος Κανάρης,
Δημήτριος Παπανικολής, Ιωάννης Γκούρας.

Στεριανοί
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Ανδρέας Μιαούλης

Ιωάννης Μακρυγιάννης

Κωνσταντίνος Κανάρης

Οδυσσέας Ανδρούτσος

Δημήτριος Παπανικολής

Ιωάννης Γκούρας
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Νησιώτες

6.

Αντιστοιχίστε τα ονόματα της στήλης Α' με τις μάχες στης στήλης Β'.
Στήλη Α'

Στήλη Β'

1. Θ. Κολοκοτρώνης

α. Υπεράσπιση της Ακρόπολης

2. Αθ. Διάκος

β. Μάχη στο χάνι της Γραβιάς

3. Οδ. Ανδρούτσος

γ. Άλωση της Τριπολιτσάς

4. Ιω. Γκούρας

δ. Μάχη Αλαμάνας
1-γ
2-δ
3-β
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Η Μεγάλη Επανάσταση (1821 -1830)

7. Η Αλαμάνα, όπου πολέμησε ο Αθανάσιος Διάκος, βρίσκεται κοντά στις Θερμοπύλες, όπου

βρήκε τον θάνατο κατά την αρχαιότητα ο Λεωνίδας, πολεμώντας τους Πέρσες. Αφού ανατρέξετε στο βιβλίο της Ιστορίας της Δ' Δημοτικού, αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με τη
μάχη των Θερμοπυλών σε εγκυκλοπαίδειες και στο διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες:
http://users.sch.gr/ipap/, http://www.thermopiles.gr. Ποιες ομοιότητες παρατηρείτε ανάμεσα στις δύο μάχες;

O βασιλιάς της Περσίας Ξέρξης, εκστράτευσε εναντίον της Ελλάδας του 480 π.Χ. . Oι
Έλληνες, με αρχηγούς τους Σπαρτιάτες αποφάσισαν να τους αντιμετωπίσουν ενωμένοι. Η μεγάλη στρατιά των Περσών ξεκίνησε σκορπίζοντας το φόβο σε όλα τα μέρη από όπου περνούσε.
O ελληνικός στρατός με αρχηγό το βασιλιά της Σπάρτης Λεωνίδα κατευθύνθηκε προς
τις Θερμοπύλες. Στο στενό αυτό πέρασμα παρατάχθηκαν 7.000 Έλληνες, για να εμποδίσουν τους
Πέρσες. O Ξέρξης, όταν έφτασε στις Θερμοπύλες, ζήτησε από τους Έλληνες να παραδώσουν τα
όπλα. Η απάντηση του Λεωνίδα ήταν: «Μολών λαβέ» (έλα να τα πάρεις). Κι η μάχη άρχισε. Oι
Πέρσες δεν μπορούσαν στο στενό να πολεμήσουν πολλοί μαζί. Όσοι προσπαθούσαν να περάσουν έπεφταν νεκροί. Από τη δύσκολη αυτή θέση τούς έβγαλε ο Εφιάλτης. Oδήγησε τους Πέρσες
από το άλλο μέρος του βουνού και τους έφερε πίσω από τους Έλληνες. O Λεωνίδας κατάλαβε ότι
θα κυκλωθεί ο στρατός του. Είπε τότε σ' όσους ήθελαν να φύγουν. Έμειναν 700 Θεσπιείς και 300
Σπαρτιάτες. Oι Έλληνες αναγκάστηκαν να δώσουν τη μάχη σε δύο μέτωπα. Και σκοτώθηκαν όλοι.
O θάνατός τους όμως έμεινε στην ιστορία ως απόδειξη μεγάλης φιλοπατρίας.

α
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Η Μεγάλη Επανάσταση (1821 -1830)

Ομοιότητες: Παρατηρώντας τα γεγονότα της μάχης των Θερμοπυλών & της Αλαμάνας, θα
διαπιστώσουμε πως πράγματι έχουν αρκετά κοινά στοιχεία.
Συγκεκριμένα:
• Μια χούφτα Έλληνες πολεμούσαν και στις δύο περιπτώσεις εναντίον πιο πολυάριθμων
κατακτητών.
 Το στενό των Θερμοπυλών & η γέφυρα της Αλαμάνας ευνοούσαν τους αμυνόμενους και
δυσκόλευαν τον πολυαριθμό στρατό των επιτιθέμενων.
• Και στις δύο μάχες οι αρχηγοί δεν δελεάστηκαν από τις προσφορές των αντιπάλων.
• Και στις δύο μάχες οι αρχηγοί (ο Λεωνίδας και ο Αθανάσιος Διάκος) πέθαναν, αποτελώντας
παράδειγμα ηρωισμού, αυτοθυσίας και αγάπης για την πατρίδα.

α
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8. Διαβάστε τις πολεμικές επιχειρήσεις, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της Επα-

νάστασης στη στεριά και τη Θάλασσα και συζητήστε για τα σημεία που θεωρείτε πως υπερτερούσαν περισσότερο οι Έλληνες.

Οι Έλληνες πέτυχαν σημαντικές νίκες τόσο στη στεριά, όσο και στη θάλασσα.
Ο τουρκικός στρατός ήταν πολύ καλύτερα οργανωμένος και υπερτερούσε σε αριθμό
και εξοπλισμό, αυτό όμως τους έκανε ιδιαίτερα δυσκίνητους. Αντίθετα οι Έλληνες αγωνιστές
μπορούσαν να κινούνται και να ελίσσονται ευκολότερα σε τακτικές μάχες και να κρύβονται
αποτελεσματικότερα σε περίπτωση κλεφτοπόλεμου. Επιπρόσθετα οι Έλληνες γνώριζαν καλύτερα
τόπο τους, με αποτέλεσμα να μπορούν να δρουν πιο άνετα στα δύσβατα ελληνικά βουνά και να
χρησιμοποιούν αυτήν του την γνώση στο κλεφτοπόλεμο, αλλά και στην τακτική του
αντιπερισπασμού.
Στη θάλασσα η υπεροχή των Ελλήνων ήταν ξεκάθαρη. Τα μικρά ελληνικά πλοία και τα
πυρπολικά ήταν πολύ πιο ευκίνητα σε σχέση με τα πιο μεγάλα τουρκικά. Επιπλέον τα πληρώματα και οι ναυτικοί, των ελληνικών πλοίων, ήταν έμπειροι και ικανοί. Τέλος, τα πυρπολικά ήταν ένα
ισχυρότατό όπλο εναντίον των τουρκικών καραβιών.

α
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9. Τοποθετείστε τα γεγονότα στη σειρά αρχίζοντας από το παλαιότερο: μάχη στο χάνι της Γρα-

βιάς, άλωση της Τριπολιτσάς, μάχη της Αλαμάνας, ναυμαχία του Γέροντα, μάχη στα Δερβενάκια, μάχη στο Βαλτέτσι.
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1. Μάχη της Αλαμάνας

(23 Απριλίου του 1821)

2. Μάχη στο χάνι της Γραβιάς

(8 Μαΐου του 1821)

3. Μάχη στο Βαλτέτσι

(12 Μαΐου του 1821)

4. Άλωση της Τριπολιτσάς

(23 Σεπτεμβρίου του 1821)

5. Μάχη στα Δερβενάκια

(26 Ιουλίου του 1822)

6. Ναυμαχία του Γέροντα

(29 Αύγουστου του 1824)

10. Αφού συζητήσετε στην τάξη για τη συμβολή των γυναικών στην Επανάσταση του 1821,
αναζητήστε πληροφορίες για τη Μαντώ Μαυρογένους ή τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα
σε εγκυκλοπαίδειες και στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες http://www.parliament.gr/1821/,
http://www.bouboulinamuseum-spetses.gr/fmain_menuA_1.htm.
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Η Μαντώ (Μαγδαληνή) Μαυρογένους γεννήθηκε το 1796 ή το 1797 στην Τεργέστη.
Με την έναρξη της Επανάστασης, η Μαντώ Μαυρογένους πρωτοστάτησε στην εξέγερση ση
Μυκόνου. Διέθεσε μεγάλα χρηματικά ποσά για τον εξοπλισμό και την επάνδρωση πλοίων και έλαβε
μέρος σε επιχειρήσεις εναντίον των Τούρκων. Το 1823 το Βουλευτικό αναγνώρισε με απόφασή του τις
ως τότε υπηρεσίες της και της απένειμε το βαθμό του αντιστρατήγου. Η οικονομική ενίσχυση του
Αγώνα από τη Μαντώ Μαυρογένους και γενικότερα η δράση της κατέστησαν θρυλικό το όνομά της και
η προσωπογραφία της τυπώθηκε και κυκλοφόρησε το 1827 σε όλη την Ευρώπη.
Το 1825 ζούσε στο Ναύπλιο σ’ ένα μισοερειπωμένο σπίτι. Οι πόροι της είχαν εξαντληθεί και
αναγκαζόταν να εκποιεί ακίνητα της οικογένειάς της που είχε στα νησιά των Κυκλάδων.
Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια (1831) τα προβλήματα επιβίωσης οξύνθηκαν για την ηρωίδα,
ενώ επιδεινώθηκαν και οι σχέσεις με την οικογένειά της. Αναγκάζεται τότε να απευθύνει επιστολή
προς τον βασιλιά Όθωνα και να του διεκτραγωδήσει την κατάστασή της. Δεν λαμβάνει καμία απάντηση.
Εγκαθίσταται στη Πάρο, Εκεί ένα πρωινό του Ιουλίου του 1840 η ηρωίδα θα κλείσει
για πάντα τα μάτια της, σε ηλικία 44 ετών, σχεδόν λησμονημένη απ’ όλους.

Η Μεγάλη Επανάσταση (1821 -1830)

11. Χρωματίστε στο χάρτη με κόκκινο την Αίγυπτο, απ‘ όπου προερχόταν ο Ιμπραήμ Πασάς
και σχηματίστε με βέλη την πορεία που ακολούθησε.
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12.

Αναζητήστε σε εγκυκλοπαίδειες και στο διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες:
http://www.makriyannis.com.gr και http://argolikivivliothiki.gr πληροφορίες για τον Μακρυγιάννη.

Ο Μακρυγιάννης ή Τριανταφυλλοδημήτρης γεννήθηκε στο Αβορίτι Δωρίδας το 1797. Πέρασε

επώδυνα και στερημένα παιδικά χρόνια. Εργάστηκε ως ψυχογιός, επιστάτης, έμπορος και
τοκογλύφος. Το 1820 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην
Επανάσταση. Πολέμησε σε πολλές μάχες, τραυματίστηκε πολλές φορές, συχνά βαριά. Οι πληγές του
οδήγησαν το κορμί του σε σταδιακή σήψη, η οποία τον συνόδεψε για την υπόλοιπη ζωή του.
Μετά την ίδρυση του ελληνικού ο Μακρυγιάννης έμαθε να γράφει, ώστε να μπορέσει να
γράψει τα Απομνημονεύματά του, τα οποία θεωρήθηκαν από τους ιστορικούς της νεοελληνικής
λογοτεχνίας ως πρότυπο γλωσσικού ύφους.
Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια τάχθηκε υπέρ των Συνταγματικών. Εκλέχτηκε κατ’
επανάληψιν δημοτικός σύμβουλος της πρωτεύουσας. Οι ενέργειές του για παραχώρηση Συντάγματος
τον οδήγησαν σε κατ’ οίκον περιορισμό του, συνέχισε ωστόσο να αγωνίζεται και διαδραμάτισε
σημαντικό ρόλο στην εξέγερση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843.
Το 1853 φυλακίστηκε με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας και αποφυλακίστηκε ένα
χρόνο αργότερα Από τότε αποσύρθηκε στο σπίτι του και μόνο μετά την έξωση του
Όθωνα ξαναπήρε τιμητικά τον τίτλο του υποστράτηγου και το 1864 του αρχιστράτηγου. Πέθανε στην Αθήνα από εξάντληση. Στο λογοτεχνικό του έργο ανήκουν επίσης
τα Οράματα και θάματα, γραμμένα κατά τη διετία 1851-1852.
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13. Συζητήστε στην τάξη και προσπαθήστε με τη βοήθεια του δασκάλου σας να εξηγήσετε τον
τίτλο του έργου του Δ. Σολωμού «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» σε σχέση με τη δεύτερη
πολιορκία των κατοίκων του Μεσολογγίου, στους οποίους αναφέρεται.

Ο τίτλος του έργου του Εθνικού μας ποιητής Διονυσίου Σολωμού «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», είναι οξύμωρος και αντιφατικός. Δεν είναι δυνατόν, κάποιοι που είναι πολιορκημένοι,
να είναι παράλληλα και ελεύθεροι. Οι λέξεις ελευθερία και πολιορκία είναι αντίθετες και όχι ταυτόσημες.
Και όμως όλα είναι δυνατά. Οι Μεσολογγίτες, ήταν πολιορκημένοι στην πόλη τους και
ζούσαν σε άθλιες συνθήκες. Η ψυχή όμως και το πνεύμα των ήταν ελεύθερη. Οι Τουρκοαιγύπτιοι πολιορκούσαν τα ανθρώπινα σώματά τους. Οι πολιορκημένοι πεινούσαν και πέθαναν
από αρρώστιες ή από ασιτία, διατηρούσαν όμως το πνεύμα τους ελεύθερο και την ψυχή τους
αδέσμευτη. Ποτέ δεν παραδόθηκαν στον εχθρό, δεν σταμάτησαν λεπτό να ελπίζουν και να
ονειρεύονται, θυσίασαν τη ζωή τους για την πατρίδα και πότισαν το χώμα με το αίμα τους.
Ο τίτλος «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», αυτή η αντίφαση, έχει τεράστιο νόημα και
κρύβει μέσα της, το μεγαλείο της ψυχής των Ελλήνων.
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14.

Αναζητήστε σε εγκυκλοπαίδειες και στο διαδίκτυο, πληροφορίες για τον Γεώργιο Καραϊσκάκη. Κατόπιν προσπαθήστε να βρείτε με τη βοήθεια του δασκάλου και των συμμαθητών
σας τρόπους με τους οποίους το ελληνικό κράτος έχει τιμήσει τον συγκεκριμένο αγωνιστή.

Ο Καραϊσκάκης
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ήταν ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης. Γεννήθηκε τo 1782 στη Σκουληκαριά Άρτας. Η μητέρα του έγινε καλόγρια, γι’ αυτό και του έμεινε η προσωνυμία «ο γιος της καλογριάς». Τα
παιδικά του χρόνια ήταν δύσκολα επειδή αναγκάστηκε να ζει μόνος χωρίς την υποστήριξη των γονέων του.
Ήταν φιλόνικος, βλάσφημος και βωμολόχος και από την παιδική του ηλικία ήδη έκανε τα πρώτα βήματά του
ως κλέφτης. Έπεσε όμως στα χέρια του Αλή Πασά των Ιωαννίνων και φυλακίσθηκε για παράνομες πράξεις,
αλλά σε αυτήν την περίοδο έλαβε και μία στοιχειώδη μόρφωση.
Το 1819 μυήθηκε στη Φιλική Εταρεία. Το Δεκέμβριο του 1821 ανέλαβε καπετάνιος στην περιοχή
των Αγράφων. Κατηγορήθηκε όμως ότι ερχόταν σε μυστικές συνεννοήσεις με τους Τούρκους και κηρύχθηκε
ένοχος εσχάτης προδοσίας, στερούμενος τα αξιώματά του. Ωστόσο αποκαταστάθηκε και ανέλαβε την διοίκηση του στρατοπέδου της Άμφισσας.
Μετά τη πτώση του Μεσολογγίου διορίζεται αρχιστράτηγος της Στερεάς. Τον Απρίλιο του 1827
κινήθηκε για την απελευθέρωση της Αθήνας από τον Κιουταχή. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης δέχτηκε μια
σφαίρα και ξεψύχησε την άλλη μέρα.
Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης τιμάται μέχρι και σήμερα. Το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο Φάληρο
πήρε το όνομά του προς τιμή του, που σκοτώθηκε στο Νέο Φάληρο, πολύ κοντά στην
περιοχή. Επίσης, στην Άρτα, τον τόπο καταγωγής του, υπάρχει ένα χωριό ονόματι
Καραϊσκάκης, όπου εκεί κάθε χρόνο λαμβάνουν χώρα εκδηλώσεις, γνωστές ως τα
«Καραϊσκάκεια». Επιπλέον στην Αράχοβα, στον Πειραιά και στη Δόμβραινα,
Υπάρχει ανδριάντας προς τιμήν του.

Η Μεγάλη Επανάσταση (1821 -1830)

15. Αφού διαβάσετε προσεκτικά το παρακάτω απόσπασμα, σχολιάστε με τη βοήθεια του
δασκάλου και των συμμαθητών σας τις υπογραμμισμένες φράσεις:

«Είχα δυο αγάλματα» σημειώνει ακόμα «περίφημα, μια γυναίκα κι ένα βασιλόπουλο, ατόφια -φαίνονταν οι φλέβες, τόση εντέλειαν είχαν. Όταν χάλασαν τον Πόρο, τά 'χαν πάρει
κάτι στρατιώτες, και στ’ Άργος θα τα πουλούσαν κάτι Ευρωπαίων· χίλια τάλαρα γύρευαν
[...]. Πήρα τους στρατιώτες, τους μίλησα:
‘Αυτά, και δέκα χιλιάδες τάλαρα να σας δώσουνε, να μην το καταδεχτείτε να βγουν από
την πατρίδα μας. Γι’αυτά πολεμήσαμε’» (Β΄ 303). Καταλαβαίνετε. Δε μιλά ο Λόρδος Βύρων, μήτε ο λογιότατος, μήτε ο αρχαιολόγος· μιλά ένας γιος τσοπάνηδων της Ρούμελης
με το σώμα γεμάτο πληγές. «Γι’αυτά πολεμήσαμε». Δεκαπέντε χρυσοπίκιλτες ακαδημίες
δεν αξίζουν την κουβέντα αυτού του ανθρώπου. Γιατί μόνο σε τέτοια αισθήματα πραγματικά και όχι σε αφηρημένες έννοιες περί του κάλλους των αρχαίων ημών προγόνων ή σε καρδιές αποστεγνωμένες που έχουν πάθει ακαταληψία από το φόβο του
χύδην όχλου.
Γιώργος Σεφέρης , Ένας Έλληνας - ο Μακρυγιάννης, Ίκαρος 1975, σσ. 19-20
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α

Το απόσπασμα είχε καταγράφει στα «Απομνημονεύματά» του Μακρυγιάννη (1829-1850) και μας το θύμισε
ξανά ο νομπελίστας ποιητής μας Γιώργος Σεφέρης στο δοκίμιό του «Ένας Έλληνας – Ο Μακρυγιάννης», στον Α’ τόμο
των «Δοκιμών» του (1936-1947).
Συγκεκριμένα παραθέτει τα λόγια του ήρωα, όταν στα πρώτα χρόνια της απελευθέρωσης, αντάμωσε στο
Άργος κάποιους στρατιώτες, που ήθελαν να πουλήσουν δύο αρχαία αγάλματα σε κάτι Ευρωπαίους, χίλια τάλαρα -μας
λέει – ζητούσαν, τους πλησίασε, λοιπόν, και τους είπε πως δεν πρέπει να δεχτούν τα χρήματα, ούτε να επιτρέψουν να
βγουν αυτά τα αρχαία από την πατρίδα τους. Αυτά ήταν ο λόγος που πολέμησαν. Τους τόνισε πως ο ίδιος δεν είναι,
ούτε ο Λόρδος Βύρων, ούτε κάποιος λόγιος, ούτε κάποιος αρχαιολόγος, αλλά είναι απλά ένας τσοπάνης με ένα
πληγωμένο σώμα, που πολέμησε για αυτά τα κειμήλια. Το ήθος, τα σταράτα λόγια, γνήσιο και ανιοδιοτελές
συναίσθημα, το πατριωτικό φρόνημα, η ευγένεια του αγράμματο αγωνιστή του ΄21 λύγισαν τους πάμπτωχους
στρατιώτες, που δεν ήταν σύγχρονοι αρχαιοκάπηλοι, και τον άκουσαν.
Η επανάσταση του 1821 ήταν μια επανάσταση ενός λαού που γνώριζε βαθιά μέσα του πως ήταν ανώτερος
από τον κατακτητή του, τον τύραννο του. Ο λαός αυτός είχε ένα χαρακτήρα που ακόμα και τη φτώχεια και τη μιζέρια
του την αντιμετώπιζε με περηφάνια κι αξιοπρέπεια. Είχε στην ψυχή του τα μάρμαρα, τις αυλές και τα στοιχεία που τον
έδεναν με το ένδοξο παρελθόν του, με τις παραδόσεις για το Μεγαλέξανδρο. Πως να μη λατρέψει τ’ αγάλματα και να
μην πολεμήσει γι’ αυτά λοιπόν; Κι αν κάποιοι δεν γνώριζαν την αξία τους, υπήρχαν κι εκείνοι που τους καθοδηγούσαν
και τους μάθαιναν της αξία της κληρονομιάς τους.
Αυτό που προσπαθεί ουσιαστικά να κάνει ο Μακρυγιάννης, είναι να μην επιτρέψει την κλοπή της
πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Αυτά τα έργα τα έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες και δεν ανήκουν σε κανέναν παρά σε εμάς
τους ίδιους. Δυστυχώς, πολλά ξένα μουσεία έχουν ανάμεσα στα εκθέματα τους πολλά ελληνικά έργα, τα οποία έχουν
κλαπεί από τον τόπο μας. Το ότι παίρνουν τα έργα για να τα εκθέσουν σε μουσείο και να τα δουν όλοι, είναι μόνο μία
φτηνή δικαιολογία.
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16.

Αντιστοιχίστε τα ονόματα της στήλης Α΄ με τα κόμματα της στήλης Β'.
Στήλη Α'

Στήλη Β'

1. Θ. Κολοκοτρώνης

α. Αγγλικό κόμμα

2. Ιω. Κωλέτης

β. Ρωσικό κόμμα

3. Αλ. Μαυροκορδάτος

γ. Γαλλικό κόμμα

1-β
2-γ
3-α
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17.

Αντιστοιχίστε τις Εθνοσυνελεύσεις της στήλης Α' με τους τόπους διεξαγωγής τους της στηλης Β'.
Στήλη Α'

Στήλη Β'

1. Α΄ Εθνοσυνέλευση

α. Τροιζήνα

2. Β΄ Εθνοσυνέλευση

β. Επίδαυρος

3. Γ΄ Εθνοσυνέλευση

γ. Άστρος

1-β

2-γ
3-α
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18. Αναζητήστε σε εγκυκλοπαίδειες και στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες

http://argolikivivliothiki.gr και http://kapodistrias.info πληροφορίες για τον Ιωάννη Καποδίστρια.

Ο Καποδίστριας

26

γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 11 Φεβρουαρίου 1776 την περίοδο της Ενετοκρατίας.
Ο πατέρας του Αντώνιος - Μαρία καταγόταν από οικογένεια ευγενών. Ο νεαρός Ιωάννης σπούδασε ιατρική,
φιλοσοφία και νομικά στο Πανεπιστήμιο της Παταβίας (Πάντοβα) της Ιταλίας. Το 1797 εγκαταστάθηκε στη
γενέτειρά του Κέρκυρα και άσκησε το επάγγελμα του ιατρού - χειρούργου. Δύο χρόνια αργότερα, όταν η
Ρωσία και η Τουρκία κατέλαβαν για λίγο τα Επτάνησα, του ανατέθηκε η διοίκηση του στρατιωτικού
νοσοκομείου.
Διετέλεσε υπουργός των Εξωτερικών της Ρωσίας μέχρι το 1822, οπότε απομακρύνθηκε από τη
θέση του και εγκαταστάθηκε στην Ελβετία. Το 1827, η Γ' Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας τον εξέλεξε
Κυβερνήτη της Ελλάδας. Ως Κυβερνήτης επιχείρησε να οργανώσει το κράτος, βελτιώνοντας τη διοίκηση και
την οικονομία του. Προκειμένου να πετύχει το στόχο του, συγκέντρωσε όλες τις εξουσίες στο πρόσωπο του.
Επίσης, για να διευκολύνει τις συναλλαγές, ίδρυσε Εθνική Τράπεζα και έκοψε νομίσματα (φοίνικας) που
αντικατέστησαν τα τουρκικά γρόσια. Ίδρυσε Γεωργική Σχολή στην Τίρυνθα για την εκπαίδευση των Ελλήνων
αγροτών, εισήγαγε την καλλιέργεια της πατάτας και στήριξε την παραγωγή μεταξιού. Παράλληλα,
αναπτύχθηκαν το εμπόριο και η ναυτιλία και οργανώθηκε τακτικός στρατός.
Η συγκεντρωτική διακυβέρνηση του Καποδίστρια και η σύγκρουσή του
με πολλά τοπικά συμφέροντα προκάλεσαν τη δυσαρέσκεια πολιτικών ομάδων. Στις
27 Σεπτεμβρίου του 1831 ο Καποδίστριας δολοφονήθηκε στο Ναύπλιο, με αποτέλεσμα
στη χώρα να επικρατήσει αναρχία.

19.

Αφού συμπληρώσετε τα κενά που υπάρχουν στο παρακάτω κείμενο, συζητήστε στην
τάξη για τις πρωτοβουλίες του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας και τη σημασία τους
στην οργάνωση της χώρας.

1827
Ο Ιωάννης Καποδίστριας εκλέχθηκε κυβερνήτης της Ελλάδας το ________________________.
Αμέσως
Ναύπλιο
μετά ο Καποδίστριας έφτασε στο ____________________,
την πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Ο Καποδίστριας, επειδή πίστευε ότι η πρόοδος της χώρας στηριζόταν στη γεωργία, ί-

Γεωργική
Σχολή
δρυσε _____________________
_____________________.
στην Τίρυνθα. Εισήγαγε επίσης την καλλιέργεια
της________________.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε επίσης στη βασική ___________________
των Ελλήνων.
πατάτας
εκπαίδευση

συγκεντρωτική διακυβέρνησή του και η σύγκρουσή του με πολλά _______________
τοπικά
Ωστόσο η _______________________
συμφέροντα οδήγησαν τελικά στη δολοφονία του.

Οι πρωτοβουλίες του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας ήταν στο σωστό δρόμο και η σημασία
τους ήταν θεμελιώδης για την οργάνωση της χώρας. Έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία ενός
οργανωμένου κράτους. Όμως δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το έργο του και το αποτέλεσμα της
δολοφονίας του ήταν η επικράτηση της αναρχίας.
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20. Συμπληρώστε την ακροστιχίδα της Επανάστασης.
Θ __
Ν __
Ο __
Σ __
Υ __
Ν __
Ε __
Λ __
Ε __
Υ __
ΣΗ
__
Ε __
__
Α __
Π __
Α __
Φ__
Λ __
Ε __
Σ __
Σ Α__ Σ
Π __
__
__ __
Κ Α __
Ρ __
Α __
Ϊ __
Σ __
Κ __
Α __
Ι Κ
Η __
Σ
Α __
ΥΑ
Ρ __
Ι Ν
Ο __
Υ
__ __
__ __
Ν __
Ζ Α __
Φ __
Ε __
Ι __
Ρ __
Α Κ
Η Σ
__
__ __
__
__ __
Ω __
Λ __
Ο __
ΜΟ
Σ
Σ __
Ρ __
Ι Π
Ο __
Λ __
Ι __
Τ __
Σ __
Α
__ __
Τ __
__
__ __
Κ Α __
Ν __
Α __
ΡΗ
Σ
__ __
__ __
__ __
Υ __
Λ __
Ι Ω
Τ Ε
Σ
ΣΟ
Α __
Ϊ __
Α __
Σ
Η Σ__ __

Συνήλθε στην Επίδαυρο τον Δεκέμβριο του 1821
Σκοτώθηκε ηρωικά στο Μανιάκι το 1825 πολεμώντας
τον Ιμπραήμ
Νίκησε τους Τούρκους στη μάχη της Αράχοβας το 1826
Γνωστή η Ναυμαχία του ...
Μακεδόνας αγωνιστής της Επανάστασης στη Νάουσα
Ο Εθνικός μας ποιητής
Η άλωσή της ήταν η πρώτη σημαντική επιτυχία των Ελλήνων
Πυρπόλησε τη ναυαρχίδα του τουρκικού στόλου
Αυτοί επαναστάτησαν πρώτοι στην Ήπειρο
Επίσκοπος Σαλώνων, ήρωας της Επανάστασης
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