
«Εφοδιαστικό» έγγραφο μέλους της Φιλικής Εταιρείας, 
απαραίτητο για την αναγνώριση των μελών μεταξύ τους.

04 «Εφοδιαστικό» έγγραφο 
της Φιλικής Εταιρείας

Είκοσι ένα αντικείμενα 
μιλούν για την Επανάσταση



                   
Με μια πρώτη ματιά!
                   
Για τι είδους έγγραφο πρόκειται; Είναι χειρόγραφο ή τυπωμένο; 

                   

                   
Θα το χαρακτηρίζατε ευανάγνωστο ή 
δυσανάγνωστο; Σε τι γλώσσα είναι γραμμένο;

                   

                   
Τι είδους έγγραφο μοιάζει να είναι: δημόσιο, ιδιωτικό, 
άρθρο, ομιλία, επιστολή, λογοτεχνικό κείμενο, άλλο…

                   

                   
Υπάρχουν πληροφορίες για τον συγγραφέα, τη 
χρονολογία έκδοσης, τον τόπο έκδοσης;

                   

                   

Σε ποιον/ποιους απευθύνεται;

                   

                   
Επιχειρήστε να το περιγράψετε σε κάποιον που δεν το βλέπει.

                   

                   

                   

                   

                   
Και τώρα ελάτε πιο κοντά!
                   
Πώς ερμηνεύετε το γεγονός ότι το κείμενο είναι αδύνατον 
να διαβαστεί; Προοριζόταν άραγε αρχικά για ανάγνωση;

                   

                   

                   

                   



                   

                   
Ποιες ζωγραφικές παραστάσεις το συνοδεύουν και με ποιες 
ιδέες θα μπορούσαμε να συνδέσουμε την κάθε μία από 
αυτές, αν υποθέσουμε ότι λειτουργούν ως σύμβολα;

                   

                   

                   

                   

                   
Ποιο μυστικό σύνθημα κρύβουν τα έξι γράμματα πάνω 
στις σημαίες; Μπορείτε να το αποκρυπτογραφήσετε;

'Ή Ε λ _ _ _ _ _ _ _ 'Η Θ _ _ _ Τ _ _

Ποιο είναι το όνομα του νέου μέλους της Φιλικής Εταιρείας;

                   

                   
Ποια άλλα στοιχεία του δηλώνει ώστε να 
«συστηθεί» στη Φιλική Εταιρεία; 

                   

                   

                   

                   
Σε ποιον βαθμό μυείται;

                   

                   

Πότε γίνεται η μύηση;

                   

                   

Ποιος τον μυεί στην Εταιρεία;

                   

                   

                   



                   
Πίσω από τις λέξεις κρύβεται μια εποχή! 
Ας ταξιδέψουμε ως εκεί!
                   
Γιατί πιστεύετε ότι οι ιδρυτές της οργάνωσης 
επέλεξαν τους όρους «Φιλική» και «Εταιρεία»; 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
Με βάση τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά σας 
από τη μελέτη των παραστάσεων και του κειμένου, 
επιλέξτε 5 επίθετα που θεωρείτε ότι συνοψίζουν 
τον χαρακτήρα της Φιλικής Εταιρείας.

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
«'Ή Ελ…. 'Ή ΘΤ…» Υπέρτατο αγαθό λοιπόν η ελευθερία, η 
οποία για τους Έλληνες επαναστάτες του 1821 ταυτίζεται με 
την ίδρυση ανεξάρτητου κράτους. Αλλά μήπως και όλες οι 
επαναστάσεις στην ιστορία για την ελευθερία δεν έχουν γίνει; 
Ελευθερία πολιτική, κοινωνική, πνευματική, καλλιτεχνική…
Ποιες είναι σήμερα οι δικές σας «Ελευθερίες», χωρίς 
τις οποίες δεν θα μπορούσατε να ζήσετε; 

                   

                   

                   

                   

                   



                   

                   

                   
Σημειώστε κάτι που δεν γνωρίζατε πριν 
μελετήσετε το έγγραφο αυτό.

                   

                   

                   

                   

                   

                   


