
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Οι μαθητές/-τριες ενθαρρύνονται, μέσω των ερωτημάτων, σε μια κριτική προσέγγιση της 

ιστορικής πηγής και στη διατύπωση του δικού τους ιστορικά τεκμηριωμένου λόγου.   

3.α. Για την απάντηση στο ερώτημα οι μαθητές/-τριες αναμένεται, μέσα από την κριτική 

ανάγνωση του κειμένου, να αξιοποιήσουν τις κατάλληλες πληροφορίες:    

  «Aπόγονοι του σοφού και φιλανθρώπου Έθνους των Eλλήνων» 

 «[…]σύγχρονοι των νυν πεφωτισμένων και ευνομουμένων λαών της Eυρώπης[…]» 

 «την σκληράν του Oθωμανικού Kράτους μάστιγα, ήτις ήδη τέσσαρας περιπου αιώνας 

επάταξε τας κεφαλάς ημών και αντί του λόγου την θέλησιν ως νόμον γνωρίσουσα, 

διώκει και διέταττε τα πάντα δεσποτικώς[…]» 

 «ηναγκάσθημεν[…] να λάβωμεν τα όπλα εις χείρας και να εκδικήσωμεν εαυτούς και την 

πατρίδα ημών από μίαν τοιαύτην φρικτήν και ως προς την αρχήν αυτής άδικον 

τυραννίαν[…]». 

Από την ιστορική αφήγηση του σχολικού εγχειριδίου [Κεφάλαιο Α. 3. Η Ελληνική Επανάσταση 

του 1821- Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη, Ο χαρακτήρας της Ελληνικής Επανάστασης] 

μπορούν να αξιοποιηθούν πληροφορίες από το απόσπασμα:     

 «[…]Από τα κυριότερα συστατικά στοιχεία του ελληνικού εθνικού κινήματος… της 

εθνικής αυτοδιάθεσης και της λαϊκής κυριαρχίας[…]» 

Μέσα από τη συνδυαστική προσέγγιση πηγής και ιστορικής αφήγησης αναμένεται να δομηθεί 

ένα συνθετικό κείμενο που να προσδιορίζει τα κυριότερα συστατικά στοιχεία της  Ελληνικής 

Επανάστασης του 1821. 

 

3.β. Για την απάντηση στο ερώτημα οι μαθητές/-τριες αναμένεται, μέσα από την κριτική 

ανάγνωση του κειμένου, να αξιοποιήσουν τις κατάλληλες πληροφορίες: 

  «O κατά των Tούρκων πόλεμος ημών[…] είναι πόλεμος εθνικός[…]» 

 «[…]πόλεμος ιερός[…]» 

 «[…]πόλεμος του οποίου η μόνη αιτία είναι η ανάκτησις των δικαίων της προσωπικής 

ημών ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και της τιμής… ημών να τα πνίξη» .  



Από την ιστορική αφήγηση του σχολικού εγχειριδίου [Κεφάλαιο Α. 3. Η Ελληνική Επανάσταση 

του 1821 - Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη, Ο χαρακτήρας της Ελληνικής 

Επανάστασης] μπορούν να αξιοποιηθούν πληροφορίες από τα αποσπάσματα:     

 «[…]Η Επανάσταση του 1821 ήταν προϊόν εθνικού κινήματος… σε προγενέστερες 

εποχές[…]» 

 «[…]Το ελληνικό εθνικό κίνημα ήταν πολιτικό κίνημα… και ευνομούμενης πολιτείας 

[…]». 

Μέσα από τη συνδυαστική προσέγγιση πηγής  και ιστορικής αφήγησης αναμένεται να δομηθεί 

ένα συνθετικό κείμενο που να αναφέρεται στον εθνικό και πολιτικό χαρακτήρα του ελληνικού 

εθνικού κινήματος του 1821.  


