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13 Επιστολή και τηλεσκόπιο 
Γεώργιου Καραϊσκάκη

Είκοσι ένα αντικείμενα 
μιλούν για την Επανάσταση



Με μια πρώτη ματιά!

Πώς θα περιγράφατε το έγγραφο αυτό; 

Xειρόγραφο, τυπωμένο, ευανάγνωστο, δυσανάγνωστο 

Τι είδους έγγραφο είναι; 

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

Ποιος το έγραψε; Πότε; Πού;

Σε ποιον/ποιους απευθύνεται;

Και τώρα ελάτε πιο κοντά!

Ποιος είναι ο κύριος λόγος που γράφτηκε αυτή η επιστολή; 

Ποιες άλλες πληροφορίες μεταφέρει στον παραλήπτη;

Σημειώστε λέξεις που πιστεύετε ότι θα τόνιζε με τη φωνή 
του ο Καραϊσκάκης αν το κείμενο αυτό το είχε εκφωνήσει. 



Ανακαλύψτε λέξεις που δημιουργούν οικειότητα ανάμεσα 
στον αποστολέα και τον παραλήπτη και προβάλλουν 
την ιδέα ότι και οι δύο ανήκουν στην ίδια ομάδα.

Ανακαλύψτε άλλες που χρησιμοποιεί για να 
διαχωρίσει τη θέση του από τους Οθωμανούς.

Τι φέρνει στο νού σας η φράση «ωσάν Λεωνίδαν»; 
Γιατί επιλέγει αυτό το ιστορικό παράδειγμα 
για τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή;

Με ποια φράση ο Καραϊσκάκης εκφράζει την πειθαρχία 
του στην Κεντρική Διοίκηση της Επανάστασης;

Πίσω από τις λέξεις κρύβεται μια εποχή!
Ας ταξιδέψουμε ως εκεί!

Γνωρίζετε ήδη κάτι για τον συγγραφέα της επιστολής 
αυτής; Σημειώστε έως 4 λέξεις που σκέφτεστε γι’ αυτόν.



                   

                   

                   
Εντοπίστε σε έναν χάρτη της Αιτωλοακαρνανίας το Μεσολόγγι, 
το νησάκι Πεταλάς και την περιοχή Κράβαρα όπου βρισκόταν 
το στρατόπεδο του Καραϊσκάκη. Παρατηρήστε τη διαδρομή 
που θα έπρεπε να ακολουθήσει για να παραλάβει το πολύτιμο 
κιάλι που παρήγγειλε. Τι συμπεράσματα βγάζετε για τις 
θαλάσσιες και χερσαίες μετακινήσεις την εποχή εκείνη; 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Ποιος σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός έχει αντικαταστήσει 
σήμερα το κιάλι της εποχής του Καραϊσκάκη; 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
Ποιο είναι το νόμισμα που χρησιμοποιεί ο 
Καραϊσκάκης για τη συναλλαγή του;

                   

                   

                   

                   

                   

                   



Μια λεπτομέρεια! Παρατηρείτε τον διαφορετικό 
γραφικό χαρακτήρα ανάμεσα στο κείμενο και στην 
υπογραφή του αποστολέα; Πώς το ερμηνεύετε αυτό;

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
Σημειώστε κάτι που δεν γνωρίζατε πριν 
μελετήσετε το έγγραφο αυτό.

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   


