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Β. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) 
 
Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 
1.  Να µελετήσετε το απόσπασµα από την προσφώνηση του λόγιου Θεοφ. Καΐρη 
προς τον Ι. Καποδίστρια και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν.  
 
Κείµενο  

�Χαίρε, και Συ Κυβερνήτα της Ελλάδος, διότι µετά τοσούτον πολυχρόνιον 
αποδηµίαν, επιστρέφεις εις την κοινήν πατρίδα, την βλέπεις, την χαιρετάς 
όχι πλέον δούλην και στενάζουσαν υπό τον ζυγόν, αλλ� ελευθέραν, αλλά 
δεχοµένην σε Κυβερνήτην, και περιµένουσαν να Σε ίδη να οδηγήσης τα 
τέκνα της εις την αληθινήν ευδαιµονίαν και εις την αληθινήν δόξαν. Ζήθι! 
αλλ� έχων ιερόν έµβληµα �Ο Θεός και η δικαιοσύνη κυβερνήσουσι την 
Ελλάδα�. Ζήθι! αλλά κυβερνών ούτως ώστε να αισθανθή η πατρίς, να 
καταλάβωµεν και ηµείς, να επαναλάβη η αδέκαστος ιστορία, να 
αντηχήσωσιν όλοι οι αιώνες, ότι ου Συ, ουδέ ο υιός σου, ουδέ ο οικείος 
σου, ουδέ ο φίλος σου, ουδέ πνεύµα φατρίας, αλλ� αληθώς, αυτός ο νόµος 
του Θεού, αυτό το δίκαιον, αυτοί της Ελλάδος οι θεσµοί κυβερνώσι την 
Ελλάδα δια Σου�� 

Γενική Εφηµερίς της Ελλάδος, 28-1 και 1-2-1828 
 
 

α) Να αναφέρετε τις προσδοκίες που είχε ο ελληνικός λαός από τον 
Κυβερνήτη του, σύµφωνα µε την προσφώνηση του Θεοφ. Καΐρη.  

 
β) Να κρίνετε εάν και σε ποιο βαθµό ανταποκρίθηκε ο Ι. Καποδίστριας  
σ� αυτές τις προσδοκίες του ελληνικού λαού.  

 
 
 
2. Αναφερόµενος στην τελετή υποδοχής του Ι. Καποδίστρια, ο Κασοµούλης 
γράφει στα Αποµνηµονεύµατά του:  
 

�᾽Ενύκτωσεν καὶ ἡ νὺξ τῆς 11 ᾽Ιανουαρίου ἀπέρασεν  
µὲ εὐφροσύνην ὅλου τοῦ λαοῦ καὶ µελαγχολίαν  

µόνον µερικῶν προκρίτων ἀριστοκρατῶν�. 
 

Να σχολιάσετε το παραπάνω απόσπασµα.  
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3.  α)  Να προσδιορίσετε στους χάρτες που σας δίνονται, σύροντας µε το µολύβι 
σας µια κυκλική γραµµή, τα σύνορα του Ελληνικού Κράτους, όπως 
καθορίζονταν µε τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα.  

β)  Να αξιολογήσετε και να κρίνετε τη σηµασία των δύο πρωτοκόλλων για τη 
δικαίωση του αγώνα αναφέροντας τους βασικούς όρους του καθενός.   

 
 
 

ΧΑΡΤΗΣ 1.  Πρωτόκολλο του Λονδίνου 1829 
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ΧΑΡΤΗΣ 2.  Πρωτόκολλο του Λονδίνου 1830 
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4.  Να µελετήσετε τα παρακάτω κείµενα:  
 
Κείµενο (Α) 

�Τροµερόν και φρικτόν άκουσµα. Μέγα και ανήκουστον δυστύχηµα 
κατέλαβε την Ελλάδα. Άνδρες αιµάτων κατέβαψαν τας ανοσίας χείρας των 
εις το αίµα του Πατρός της  Πατρίδος. Το πρωί της παρελθούσης Κυριακής, 
27 του λήγοντος µηνός, ενώ η αείµνηστος Αυτού Εξοχότης εισήρχετο κατά 
το σύνηθες εις τον ενταύθα ναόν του Αγίου Σπυρίδωνος διά να προσφέρει 
την πνευµατικήν λατρείαν εις τον Ύψιστον εν µέσω του λαού, εις τον οποίον 
η παρουσία του ενέπνεε την φιλοστοργωτάτην παρηγορίαν, και η ευσέβειά 
του το παράδειγµα της ακροτάτης των αρετών, δύο αλιτήριοι, ο 
Κωνσταντίνος και ο Γεώργιος Μαυροµιχάλαι, του 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�� 

Γενική Εφηµερίς της Ελλάδος, 30-9-1831 
 

Κείµενο (Β) 
�Αγανάκτησις, λοιπόν, χάριν των κοινών κακών της εθνικής συµφοράς 
µάλλον, παρά εκδίκησις ιδίων ύβρεων, ενέπνευσεν εις την καρδίαν δύο, των 
νεωτέρων, αυτής της λαµπράς οικογενείας γόνων, Κωνσταντίνου και 
Γεωργίου Μαυροµιχάλη, την υψηλήν απόφασίν τους να γένωσι µιµηταί των 
Αρµοδίων και Αριστογειτόνων, των Βρούτων και Κασσίων, διά να 
απαλλάξουν το έθνος από το Τέρας της Τυραννίας, ένοπλοι εις τρόπον ώστε 
να µην γνωρίζωνται, διά να µην προλάβει τον σκοπόν των η άγρυπνος 
Αστυνοµία, εις τα πρόθυρα του ναού ιστάµενοι, µόλις είδον τον Ιωάννην 
Αντωνίου Καποδίστριαν εισερχόµενον, τον επυροβόλησαν ο εις µετά τον 
άλλον θανατηφόρα. Έπεσεν ο Τύραννος ευθύς�� 

Εφηµερίδα �Απόλλων� της Ύδρας, 29-9-1831 
 
 
− Τι συµπεράσµατα προκύπτουν από τον τρόπο µε τον οποίο σχολιάζουν οι 
δύο εφηµερίδες της εποχής το γεγονός της δολοφονίας του Ι. Καποδίστρια;  
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5.  
 �Ο Ιωάννης Καποδίστριας αναλαβών τη διακυβέρνησιν του νεοσυστάτου 
κράτους της Ελλάδος, εβάδισε βάσει προκαθωρισµένου σχεδίου εις την εκ 
των ερειπίων ανασυγκρότησίν του. Κεντρικήν θέσιν εν τω σχεδίω τούτω 
κατείχε και η αναδιοργάνωσις της Παιδείας, διά της οποίας, κατά κύριον 
λόγον, επεδίωξε την ανόρθωσιν του κράτους� 

Ελ. Ε. Κούκου, Ο Καποδίστριας και η Παιδεία, 1827-1832, σ. 164 
 

Να σχολιάσετε την άποψη της ιστορικού  

�αναδιοργάνωση της Παιδείας →→→→ ανόρθωση του Κράτους�  

βασιζόµενοι στη συγκεκριµένη εκπαιδευτική πολιτική του Ι. Καποδίστρια.  
 
 
 
Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
1. Να εξηγήσετε τι σήµαινε για τους Έλληνες πολιτικούς και στρατιωτικούς η 
εκλογή του Ι. Καποδίστρια, λαµβάνοντας υπόψη τον τρόπο της εκλογής του 
και τις αρµοδιότητες που του ανατέθηκαν.  

 
2.  Να µελετήσετε τα κείµενα (Α), (Β), (Γ) και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που 
ακολουθούν. 
 
Κείµενο (Α) 

− Πόλεις, κώµαι, χωρία κατεστραµµένα, ερείπια, έρηµα. Και µένει τούτο, 
µόνο εις τον πολυπαθή και θαυµάσιον τόπον, ο αρχαιότροπος των 
οικητόρων αυτού χαρακτήρ, και απόφασις αυτών οµόψυχος τε και 
άτρεπτος, µηδέποτε να υποστώσι τον τουρκικόν ζυγόν, ουδ� άλλον 
ζυγόν ξένον οποιονδήποτε.  

Ι. Καποδίστριας, Υπόµνηµα, 31 Αυγούστου 1827 
 

Κείµενο (Β) 
�Την 7 Ιανουαρίου 1828 έφθασεν ο Καποδίστριας εις Ναύπλιον και την 8 
έφθασεν εις Αίγινα, και εβγήκεν µετά µεγάλης υποδοχής, και αφού έδωκεν 
τον όρκον, άρχισε τας εργασίας. Και πρώτος διέλυσε την Βουλήν, εποµένως 
έκαµεν το Πανελλήνιον, διορίσας τους προκρίτους όλους εις θέσεις.  
Το Ταµείον εύρεν εις µεγάλην ανέχειαν. Μόνον αι πρόσοδοι της 
Πελοποννήσου ήταν εισέτι απώληται, τας οποίας εφύλαξεν η Βουλή και αφού 
την διέλυσεν, δεν επλήρωσε και τους µισθούς των βουλευτών τουλάχιστον.  
Οι προύχοντες, µολονότι εδιορίσθησαν εις τας λαµπροτέρας θέσεις, δεν 
έµενον ευχαριστηµένοι, καθώς εξέφρασεν ο κ. Γεώργιος Κουντουριώτης 
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την δυσαρέσκειάν του ενώπιον του Βρεσθένης Γιαννούλη Καραµάνου και 
εµένα λέγων, τι πράγµα είναι τούτο, ετρελλάθη ο λαός από την χαράν δια 
τον ερχοµόν του Καποδίστρια, και τι έκαµεν αυτός εις την Ελλάδα, ή τι 
ελπίζουν από αυτόν.  
Η δε κατάστασις της Ελλάδος υπήρχεν αθλιέστατη εις τον ανώτατον βαθµόν, 
ενώ ήλθεν ο Κυβερνήτης. Πρώτος χρήµατα δεν υπήρχον, δεύτερον η 
Πελοπόννησος όλη κατερηµωµένη από τους Άραβας και αι οικίαι 
πυρποληµένοι, το Ναύπλιον και το Άργος κατατυραννούνται από τον Γρίβα, η 
Στερεά Ελλάς άπασα εις την εξουσίαν των τούρκων µέχρι των Μεγάλων 
∆ερβενίων, η θάλασσα καταπλακωµένη από την πειρατείαν, και πολλαί νήσοι 
των Κυκλάδων κατατυραννούµεναι από την πληθύν των στερεολλαδικών 
στρατιωτών. Και µ� όλας ταύτας τας συµφοράς και δυσχερείας ανεδέχθη ο 
µέγας άνθρωπος την κυβέρνησιν του τόπου και το κύριον αντικείµενόν του 
εστάθη να επισυνάξη όλους τους οπλοφόρους της Στερεάς Ελλάδος, να τους 
κατατάξη υποµισθίους, πρώτον να παρηγορήση τας ανάγκας και να παύση 
τας εξ αυτών προερχοµένας καταχρήσεις και δεύτερον να τους µεταχειρισθή 
δια την απελευθέρωσιν της Στερεάς Ελλάδος�.  
Α. Κοντάκης, Αποµνηµονεύµατα, σσ. 68-70 (εκδ. Εµµ. Πρωτοψάλτη, Αθήνα, 1957) 

 
Κείµενο (Γ) 

�Τη νύχτα της 18 Ιανουαρίου 1828 επιβαίνοντας στην αγγλική φρεγάτα 
«Ουωροπάιτ», έφτασε στο Ναύπλιο ο εκλεγµένος από την Εθνοσυνέλευση 
Κυβερνήτης της Ελλάδος Ιω. Καποδίστριας. Τρία ξένα πολεµικά χαιρέτησαν 
την ελληνική σηµαία µε κανονιοβολισµούς. Είναι η πρώτη περίπτωση 
αποδόσεως τιµών εκ µέρους των Ευρωπαϊκών ∆υνάµεων, ενώ ο λαός 
επευφηµούσε.  
Οι εκθέσεις των κυβερνητικών εκπροσώπων µιλούσαν για εσωτερική 
αποσύνθεση. Ο υπουργός των εσωτερικών Λόντος ανέφερε ότι ολόκληρη η 
διοίκηση είχε αποσυντεθεί και η κάθε περιοχή αγνοούσε το κέντρο. Ο 
υπουργός των εξωτερικών και των ναυτικών παραπονέθηκε ότι η Ελλάς 
υπέφερε από την παρουσία των ξένων στόλων και των απαγορευτικών 
διαταγών των τριών ναυάρχων για ελεύθερη ναυσιπλοΐα µε την απειλή 
τηλεβόλων. Το µικρό ελληνικό ναυτικό κυβερνούσε αυθαίρετα ο Κόχραν 
χωρίς να λογαριάζει την κυβέρνηση. Ο πόλεµος είχε επιφέρει βαθειές 
πληγές στο εµπόριο και οι κάτοικοι των νησιών µόλις που ζούσαν.  
Ο υπουργός των Οικονοµικών ανέφερε ότι τα έσοδα του κράτους ήταν 
µηδαµινά�.  

Μέντελσον - Μπαρτόλδυ, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως,  
(εκδ. Τολίδη), σ. 183 
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α) Να εντοπίσετε τα στοιχεία που αφορούν στην κατάσταση που βρήκε ο  
Ι. Καποδίστριας φτάνοντας στην Ελλάδα, υπογραµµίζοντας πάνω στο 
κείµενο τα σχετικά χωρία.  

 
β) Με βάση τα στοιχεία που εντοπίσατε, να αναφέρετε επιγραµµατικά τα 
βασικά προβλήµατα που είχε να αντιµετωπίσει ο Ι. Καποδίστριας µε την 
άφιξή του στην Ελλάδα.  
 

γ) Με ποια προτεραιότητα, κατά τη γνώµη σας, θα έπρεπε να αντιµετωπισθούν; 
 
δ) Ποιο σηµείο του κειµένου (Γ) προοιωνίζει το ρόλο των τοπικών θεσµών 
απέναντι στην προσπάθεια του Κυβερνήτη για ανασυγκρότηση; Να το 
σχολιάσετε (σε 4-5 σειρές).  

 
3. Ποια ήταν τα µέτρα εσωτερικής πολιτικής του Ι. Καποδίστρια τα οποία 
προκάλεσαν τις περισσότερες αντιδράσεις; Να εξηγήσετε τους λόγους της 
αντίδρασης.  

 
4.  �Ο Καποδίστριας εν τη δηµοσιονοµική αυτού πολιτική αναφαίνεται µέγας�, 
γράφει ο καθηγητής Α. Ανδρεάδης.  
− Να δικαιολογήσετε σε 6-7 στίχους το χαρακτηρισµό.  

 
5.  Να διαβάσετε το κείµενο και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν, 
αξιοποιώντας και τις ιστορικές σας γνώσεις.  
 
Κείµενο  

�Προείπα ότι ο Κυβερνήτης προσεκάλεσεν εις την υπηρεσίαν αδιακρίτως 
και ανεξαιρέτως πάσαν ικανότητα. Και κατ� αρχάς µεν οι ολιγαρχικοί, 
προεστοί τε και οπλαρχηγοί (διότι προ πολλού ήδη είχον εισέλθη ως ήτο 
επόµενον, εις το συνταγµατικόν σχολείον και στρατιωτικοί), οικονοµηθέντες 
τοιουτοτρόπως ησύχασαν⋅ αλλά βαθµηδόν και κατ� ολίγον ήρχισαν αι 
αναµνήσεις �ηµερών αρχαίων� και το µεν παρόν ήρχισε να φαίνεται 
ζοφερόν εις αυτούς, έτι δε ζοφερώτερον το µέλλον. Ο Κυβερνήτης ηθέλησε 
να διοργανώση τα δικαστήρια. Άµα τω ακούσµατι φόβος και τρόµος 
κατέλαβε τους ολιγαρχικούς δια τα χρέη και τας καταχρήσεις των. 
Εγνώριζαν δε ήδη εκ πείρας ότι ο Κυβερνήτης δεν ηστειεύετο, και, όπως 
είναι γνωστόν, οσάκις αι υπάλληλοι αρχαί του ελληνικού κράτους 
πεισθώσιν αδιστάκτως ότι η ανωτάτη αρχή δεν αστειεύεται, ουδ� αυταί τότε 
αστειεύονται. Εκτός τούτου τας δηµοτικάς εκλογάς ηθέλησε να καταστήση 
πραγµατικάς, διότι, �το όργανον,� έγραφε �διά του οποίου ο λαός φανερώνει 
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τας χρείας του, είναι οι δηµογέροντες, και δια τούτο συµβάλλει πολύ, ώστε η 
εκλογή αυτών των αρχών αντί να επιβάλλεται εις το πλήθος παρά του 
ισχυροτέρου να γίνεται νοµίµως δια της εµπιστοσύνης των πολιτών�. Αλλ� αι 
δηµογεροντίαι όµως και οι δήµοι ήσαν φέουδα των κοτσαµπασίδων. Ο 
Κυβερνήτης ήρχισε λοιπόν να γίνεται ανυπόφορος επιχειρών να επέµβη και 
εις τα άδυτα των αδύτων του κοτσαµπασισµού, και ιερά οργή και 
αγανάκτησις κατέλαβεν αυτούς δια την ανήκουστον ταύτην τόλµην και 
αυθάδειαν του Κορφιάτη! Όλα και όλα, αλλά να επεµβαίνη η τυραννική 
εξουσία και εις τας επαρχίας των!� 

∆ηµ. Βερναρδάκη, Καποδίστριας και Όθων, σ. 356 
 
 

α) Ποιες είναι, κατά τον συγγραφέα, οι βαθύτερες αιτίες της αντίδρασης στον 
Κυβερνήτη;  

 
β) Ποιες άλλες αιτίες αντίδρασης γνωρίζετε;  

 
γ) Ποιες ήταν οι δυνάµεις εκείνες που αντέδρασαν και ποιες τάξεις αντιπρο-
σώπευαν;  

 
 
6. Ο Ιωάννης Καποδίστριας κατηγορήθηκε από την αντιπολίτευση ως �φωτο-

σβέστης�. Να υποστηρίξετε, µε επιχειρήµατα, γιατί δεν ευσταθεί αυτός ο 
χαρακτηρισµός.  
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Γ.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) 
 
 

� Εργασία για το σχολείο 

 
Με βάση το κείµενο, πώς προδιαγράφονται οι όροι της µελλοντικής αντιπα-
ράθεσης του Κυβερνήτη µε µια µερίδα της ελληνικής κοινωνίας; 
 

�Κοινωνικά, η Ελλάδα χωριζόταν την εποχή αυτή σε τρεις τάξεις: Τους 
πλούσιους γαιοκτήµονες που δεν είχαν αποβάλει την πασάδικη νοοτροπία 
τους, τους καπεταναίους που µπέρδευαν το νόηµα της ελευθερίας µε την 
ακολασία (= ασυδοσία) και την αγροτική τάξη που σήκωνε το βάρος της 
παραγωγικής εργασίας κι είχε βαρεθεί να είναι µπαίγνιο των δύο άλλων. 
Υπήρχε κι άλλη µια κατηγορία πολιτών, η µικρή οµάδα των µορφωµένων και 
των φιλελλήνων, που µαζί µε τους αγρότες, έτρεφαν πολλές ελπίδες για τον 
Καποδίστρια�. 

Μέντελσον Μπαρτόλδυ, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, σ. 184 
 
 

� Εργασία για το σχολείο 

 
�Όταν τελείωσε η τελετή της υποδοχής και διασκορπίσθηκε ο λαός στα σπίτια 
του και στα καφενεία, δεν άκουγες παρά προγνωστικές κρίσεις για τα 
γνωρίσµατα του Κυβερνήτη. Άλλος εκθείαζε το βάδισµα το µεγαλοπρεπές και 
σοβαρό, άλλος τον ευπροσήγορο και γλυκό χαρακτήρα του, άλλος την 
ευλάβειά του στα θεία, κατά τη συνήθεια που έχουν οι άνθρωποι - και 
ιδιαίτερα οι Έλληνες - να είναι υπερβολικοί στην αρχή κάθε πράγµατος. 
Ξαφνικά από το σπίτι του Ζαΐµη βγήκαν 30 µέχρι 40 πρόκριτοι και 
κατευθύνθηκαν προς το σπίτι του Κυβερνήτη. Ο λαός δεν ήξερε αν πήγαιναν 
µετά από πρόσκληση του Κυβερνήτη και περίµεναν να δουν πώς θα τους 
υποδεχόταν. Ο Καποδίστριας απάντησε ότι δεν είναι σε θέση να τους δεχθεί 
τώρα, τους ζήτησε συγγνώµη και τους είπε να περάσουν την εποµένη όχι όλοι 
µαζί, αλλά το πολύ τρεις-τρεις. Το πλήθος στην πλατεία κάγχαζε και 
περιγελούσε τη στάση τους, ενώ έδειχνε την ευχαρίστησή του για τον 
Κυβερνήτη. Βέβαια ο Καποδίστριας τήρησε τη στάση αυτή ως τακτικός 
άνδρας και ακόµα για να διευκολύνει την ακρόαση. Το κακό όµως είχε γίνει. 
Οι περισσότεροι από τους προκρίτους άρχισαν να ψιθυρίζουν, λέγοντας ότι ο 
Κυβερνήτης δεν είναι αυτός που περίµενε ο λαός της Ελλάδος�� 

Ν. Κασοµούλη, Ενθυµήµατα στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων  
1821-1833, τ. Γ΄, σ. 10 

 
− Γιατί, κατά τη γνώµη σας, ο Ι. Καποδίστριας κρατάει αυτή τη στάση απέναντι 
στους προκρίτους;  
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� Εργασία για το σπίτι 

 
Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Καποδίστρια µε 
βάση την πολιτική του δραστηριότητα και τη στάση του απέναντι στα µεγάλα 
προβλήµατα που αντιµετώπιζε η Ελλάδα;  
Να δικαιολογήσετε τους χαρακτηρισµούς που θα του αποδώσετε.  

 
 

 

� Εργασία για το σπίτι 

 
Γνωρίζουµε ότι η ίδρυση Πανεπιστηµίου δεν ήταν στις προτεραιότητες της 
εκπαιδευτικής πολιτικής του Ι. Καποδίστρια.  
− Για ποιο λόγο τότε το Πανεπιστήµιο της Αθήνας ονοµάζεται και 

�Καποδιστριακό�;  
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∆. ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) 
 
 

� Συνθετική - ∆ηµιουργική Εργασία (*)  

 
Το 1997, ψηφίστηκε νέος νόµος (Ν. 2539/97) για την ανασυγκρότηση της 
πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης µε τίτλο �∆ηµοτικός και Κοινοτικός 
Κώδικας�, στο πλαίσιο του προγράµµατος �Ι. ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ�.  
 
− Να δικαιολογήσετε την επωνυµία του προγράµµατος: 

• παρουσιάζοντας το σύστηµα επαρχιακής διοίκησης της χώρας επί 
Καποδίστρια, και  

• συγκρίνοντας το σύστηµα αυτό µε το σηµερινό.  
 
− Να συγκρίνετε, τηρουµένων των αναλογιών, τις τότε αντιδράσεις µε τις 
σηµερινές.  

 
 
Βοηθήµατα:  1.  Ν. 2539/97, ΦΕΚ Α΄ 244/4-12-97. Μπορείτε να ζητήσετε τον νόµο από το 

Υπουργείο Εσωτερικών ή από τους ∆ήµους και τις Νοµαρχίες.  
 2.  Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΒ΄, σσ. 485-486.  

 
 

  

                                                           
(*)  Το θέµα ενδείκνυται για οµαδική εργασία.  


