
Σημαία με παράσταση της Ελλάδας με τη μορφή Αθηνάς και την 
επιγραφή «'Ή EΛEYΘEPIA 'Ή ΘANATOΣ», επιζωγραφισμένο ύφασμα, 
92x150 εκ. Η σημαία ανήκε αρχικά στον Θεόδωρο Kολοκοτρώνη 
(1770-1843), ο οποίος την προσέφερε στον Kωνσταντίνο 
Δραγώνα (1780-1858), μέλος της Eπιτροπής Zακύνθου.

06 Σημαία του Θεόδωρου 
Κολοκοτρώνη

Είκοσι ένα αντικείμενα 
μιλούν για την Επανάσταση



                   
Με μια πρώτη ματιά!
                   
Επιλέξτε τα υλικά που πιστεύετε ότι έχουν 
χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της σημαίας.

Ύφασμα, πάπυρος, ξύλο, χαρτί, πινέλα, μολύβια, 
χρώματα, μικρά κομμάτια υφάσματος

                   

                   
Με μια πρώτη ματιά τι ασυνήθιστο υπάρχει σε αυτή τη σημαία 
που την κάνει να διαφέρει από όσες έχετε δει μέχρι τώρα;

                   

                   

                   
Και τώρα ελάτε πιο κοντά!
                   
Επιχειρήστε να την περιγράψετε σε κάποιον που δεν τη βλέπει. 
Σκεφτείτε και συμβουλευτείτε τη λεζάντα: σχήμα, μέγεθος, υλικό, 
χρονολογία, κατάσταση, υφή, χρώματα, παραστάσεις, επιγραφές.

                   

                   

                   

                   

                   
Συνδέστε τις ζωγραφικές παραστάσεις με μία ή περισσότερες 
ιδέες. Συμπληρώστε αν θέλετε και δικές σας ιδέες.
 
Παραστάσεις: σταυρός, Αθηνά, φοίνικας/πουλί, 
στέμμα, «το μάτι του Θεού», ημισέληνος, λιοντάρι, 
άγκυρα, αλυσίδες, 16 στήλες ενωμένες χιαστί
 
Ιδέες: χριστιανισμός, αρχαιότητα, σοφία, γνώση, ιστορία, 
ενότητα, αλληλεγγύη, σταθερότητα, ελευθερία, σκλαβιά, 
τυραννία, αναγέννηση, πολιτισμός, θυσία, υπεροχή, δύναμη 

                   

                   

                   



                   

                   

Αν υποθέσουμε ότι μία σημαία συνδέεται με τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα του ατόμου ή της ομάδας που εκπροσωπεί, 
μπορείτε να σημειώσετε 5 λέξεις από τη σημαία αυτή που 
να περιγράφουν τον Κολοκοτρώνη και την ομάδα του;

                   

                   

                   

                   

                   
Πίσω από τη σημαία κρύβεται μια εποχή! 
Ας ταξιδέψουμε ως εκεί!
                   
Υπάρχουν σύμβολα ή φράσεις στη σημαία που συναντήσατε 
και στο εφοδιαστικό της Φιλικής Εταιρείας;

                   

                   

                   

                   

                   
Ποια σημεία της σημαίας σάς φαίνεται ότι απηχούν 
την ιδέα του Κοραή και άλλων Διαφωτιστών ότι η 
ελευθερία θα αποκτηθεί μέσα από την παιδεία;

                   

                   

                   

                   

                   
Ποια σημεία της σημαίας πιστεύετε ότι συνδέονται 
με το σύνθημα της προκήρυξης του Υψηλάντη 
«Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος»;

                   

                   

                   



                   

                   

                   

Πώς ερμηνεύετε τις συνδέσεις αυτές; Είναι άραγε 
τυχαίες; Για να στηρίξετε την άποψή σας, αντλήστε 
στοιχεία από την ίδια τη σημαία ή συγκεντρώστε 
πληροφορίες από τα σχόλια που ακολουθούν.

                   

                   

                   

                   

                   

                   
Σημειώστε διαφορετικές στιγμές και περιστάσεις 
που έχετε δει να κυματίζουν σημαίες στην εποχή 
μας. Έχει αλλάξει κάτι; Σε ποιες περιπτώσεις 
χρησιμοποιούνται και ποιον κοινό ρόλο έχουν όλες;

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
Σημειώστε κάτι που δεν γνωρίζατε πριν 
μελετήσετε το αντικείμενο αυτό.

                   

                   

                   

                   

                   

              


