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07 Προσωρινή Διοίκηση 
της Ελλάδος, Διάταγμα 
κατάργησης δουλείας

Είκοσι ένα αντικείμενα 
μιλούν για την Επανάσταση



                   
Με μια πρώτη ματιά!
                   
Σημειώστε τις λέξεις που περιγράφουν το έγγραφο:

Χειρόγραφο, τυπωμένο, ευανάγνωστο, δυσανάγνωστο 

Σημειώστε τις λέξεις που περιγράφουν τη χρήση του: 

Δημόσιο, ιδιωτικό, άρθρο, ομιλία, επιστολή, 
λογοτεχνικό κείμενο, νομικό κείμενο, άλλο 

                   

                 
Ποια είναι η αρχή που εκδίδει το έγγραφο; 

                   

                
Ποια πρόσωπα το υπογράφουν και από ποια θέση το καθένα;  

                   

                
Πότε; Πού; 

                   

                
Σε ποιον/ποιους απευθύνεται;

                   

                
Υπάρχουν υπογραφές, σφραγίδες, εικονογράφηση ή 
άλλα χαρακτηριστικά σημεία στο έγγραφο αυτό;

                   

                

                   
Και τώρα ελάτε πιο κοντά!
                   
Ποια φράση πιστεύετε ότι συμπυκνώνει το θέμα του εγγράφου;

                   

                   

                   

                   

                   



Σημειώστε τις λέξεις που θεωρείτε ότι 
μεταφέρουν το κεντρικό του μήνυμα.

                   

                   

                   

                   
Το έγγραφο περιλαμβάνει τρεις επιμέρους διατάξεις. 
Τι διαφορετικό ορίζει η καθεμία από αυτές;

                   

                   

                   

                   

                   
Τι αξιώματα της διοίκησης σημειώνονται στο επίσημο αυτό 
έγγραφο; Με ποια σημερινά αξιώματα θα τα αντιστοιχούσατε;

                   

                   

                   

                   

                   
Ποιο σώμα της Διοίκησης αναφέρεται ότι εκδίδει τη 
διάταξη; Σε ποιο σημερινό πολιτικό σώμα αντιστοιχεί;

                   

                   

                   

                   

                   
Αναφέρονται 4 από τα 8 «Μινιστέρια» που ιδρύθηκαν κατά την 
περίοδο της «Προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδος». Μπορείτε 
να τα εντοπίσετε; Ποια υποθέτετε ότι ήταν τα άλλα 4;

                   

                   

                   

                   

                   



Τι σύμβολα διακρίνετε στη σφραγίδα του 
Αρχιγραμματέα της Επικρατείας;
Πώς ερμηνεύετε την επιλογή αυτή; 

                   

                   

                   

                   

                   
Πίσω από τις λέξεις κρύβεται μια εποχή! 
Ας ταξιδέψουμε ως εκεί!
                   
Τι εικόνες ανακαλεί στο νου σας η λέξη «δουλεία»;
Γνωρίζετε ήδη κάτι για το διαχρονικό και διεθνές αυτό θέμα; 

                   

                   

                   

                   

                   
Για ποιον λόγο θεωρείτε ότι η Διοίκηση αναθέτει στα 
Μινιστέρια του Πολέμου, του Δικαίου και της Αστυνομίας 
να εφαρμόσουν τη διάταξη κατάργησης της δουλείας;
Με ποιον τρόπο το καθένα από αυτά μπορεί να 
συμβάλλει στην εφαρμογή του νόμου;

                   

                   

                   

                   

                   
Ποιες συγκεκριμένες λέξεις, φράσεις ή άλλα στοιχεία 
του εγγράφου φαίνεται να είναι επηρεασμένα 
από τις ιδέες του Διαφωτισμού για την προσωπική 
ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα;

                   

                   

                   

                   



                   

                   

Αν είχατε τη δυνατότητα να προτείνετε στη Βουλή 
σήμερα μια διάταξη για την προστασία κάποιου 
ανθρώπινου δικαιώματος, ποιο θα ήταν αυτό;

                   

                   

                   

                   

                   

                   
Σημειώστε κάτι που δεν γνωρίζατε πριν 
μελετήσετε το έγγραφο αυτό.

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   


