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  Ανάπτυξη ιστορικής  σκέψης: κατανόηση των 

γεγονότων του παρελθόντος, κατανόηση της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς στο χώρο και το χρόνο 

  Καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης: διαμόρφωση 

στάσεων και αξιών που οδηγούν σε εκδήλωση υπεύθυνης 

συμπεριφοράς στο παρόν και στο μέλλον 

 

Απώτερος σκοπός: υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες 



Η φύση του μαθήματος: 

 Μελέτη ενός ανοίκειου παρελθόντος 

 Το παρελθόν μετατρέπεται σε ιστορία μέσω της 
γλώσσας (αφήγηση – ιστορικές έννοιες). 

 H νοητική ηλικία των μαθητών  7-15 ετών (Piaget, 
Tompson, Hallam) 

Ο τρόπος διδασκαλίας: 

 Το σχολικό εγχειρίδιο ως σημείο αναφοράς 

 Η παραδοσιακή διδασκαλία του μαθήματος: 

 Αφήγηση – ακρόαση και απομνημόνευση δυσνόητων 
συχνά κειμένων,  γεγονότων, χρονολογιών 



 Η ιστορία δεν προσφέρεται έτοιμη αλλά 

αναζητείται. Ιστορική πληροφορία και ιστορική 

γνώση είναι διαφορετικές έννοιες. 

 Η ιστορία δεν είναι τα γεγονότα αλλά η ερμηνεία 

των γεγονότων 

 Η παροντική διάσταση της ιστορίας ( το κάθε παρόν 

θέτει ερωτήματα στο παρελθόν του - άρα και ο 

μαθητής- για να καταφέρει να αυτοπροσδιοριστεί) 



 Μονοδιάστατη αφήγηση  – παθητική ακρόαση ως 

μεθοδολογία 

 Λεπτομερή περιγραφή των γεγονότων 

 Απαίτηση για απομνημόνευση με  λεπτομέρειες 

γεγονότων και χρονολογιών  

 

 



1. Μακροσκελή και συχνά δυσνόητα κείμενα με 

πολλά γεγονότα, χρονολογίες, ιστορικά πρόσωπα 

2. Ο διδακτικός χρόνος δεν επαρκεί. 



 

 

Καλλιεργώντας την ιστορική (κριτική) 

σκέψη 

 

Παρουσιάζονται 3 τρόποι ενδεικτικά 



 Ο εκπαιδευτικός αφηγείται το ιστορικό πλαίσιο με τα 
σημαντικότερα γεγονότα της ενότητας (τόπος, χρόνος, αίτιο, 
αποτέλεσμα)  

     Ενδεικτικά μέσα: χρήση εννοιολογικού χάρτη, εικόνων 

 Στη συνέχεια χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες. Κάθε ομάδα 
αναλαμβάνει να εμβαθύνει σε κάποιο θέμα της ενότητας: να 
επεξεργαστεί το υλικό - πηγές που της  έχει δοθεί (γραπτές 
πηγές, εικόνες, παράγραφοι κειμένου, διαδίκτυο 
προαιρετικά), να απαντήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις και 
να παρουσιάσει στην τάξη τα αποτελέσματα της  έρευνας σε 
αφήγημα με τη χρήση και ιστορικών όρων (π.χ. κατάκτηση, 
παροικίες, διαφωτισμός, επαναστατικό κίνημα) 

 Στο τέλος γίνεται  σύνθεση των εργασιών όλων των ομάδων 

 Σύνοψη 



Οι πέντε ομάδες: 

 

 

 

 

 

 

 

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 1 ωρ. παρουσίαση 

εκπαιδευτικού + 2 ωρ. επεξεργασία + 2 ωρ. παρουσίαση + 1 ωρ. 

σύνθεση και σύνοψη = 6ωρ. αντί 10 ωρ του βιβλίου 

Η οικονομική 

ζωή εντός και 

εκτός του 

ελλαδικού 

χώρου 

Η πολιτική 

και 

θρησκευτική 

οργάνωση 

των Ελλήνων 

Εστίες αντίστασης  

Τα πρώτα 

επαναστατικά 

κινήματα 

(Ευρωπαϊκός) 

και ελληνικός 

διαφωτισμός 

Οι συνθήκες 

ζωής των 

υπόδουλων 

Ελλήνων 



 



 1. Η κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου  

 2. Οι συνθήκες ζωής των υποδούλων  

 3. Η θρησκευτική και η πολιτική οργάνωση των 
Ελλήνων  

 4. Οι Κλέφτες και οι Αρματολοί  

 5. Η οικονομική ζωή  

 6. Οι Έλληνες των παροικιών και των Παραδουνάβιων 
Ηγεμονιών  

 7. Οι δάσκαλοι του Γένους  

 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής  

 9. Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα  

 10. Οι αγώνες των Σουλιωτών 



 1. Η Φιλική Εταιρεία  

 2. Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία  

 3. Η επανάσταση στην Πελοπόννησο  

 4. Η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα  

 5. Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου  

 6. Η επανάσταση στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία  

         και τη Μακεδονία  

 7. Η άλωση της Τριπολιτσάς  

 8. Οι αγώνες του Κανάρη  

 9. Η εκστρατεία του Δράμαλη - Δερβενάκια  

 10. Ο Μάρκος Μπότσαρης 

Από την 

τοπική 

ιστορία στη 

γενική 

ιστορία 



 11. Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο - ο Παπαφλέσσας 
12. Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου - ο 
Διονύσιος Σολωμός  

 13. Οι αγώνες του Καραϊσκάκη  

 14. Ο Φιλελληνισμός  

 15. Η παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων και η 
Ναυμαχία του Ναυαρίνου  

 16. Οι Εθνοσυνελεύσεις και η πολιτική οργάνωση του 
Αγώνα  

 17. Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του  

 18. Το τέλος της Επανάστασης και η ελληνική 
ανεξαρτησία 

 





Φιλελληνισμός 

Η παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων 

και η ναυμαχία του Ναυαρίνου 

Αίτια: 

1. Συμφέροντα 

2. Διαφωτισμός 

 
 

 

Πώς εκδηλώνεται: 

1. Πολιτική Μεγάλων 

Δυνάμεων 

 

 

 

 

Πώς εκδηλώνεται: 

2. Ενέργειες Ευρωπαίων 

Πολιτών: 

α. Οικονομική ενίσχυση 

β. Ηθική συμπαράσταση 

γ. Συμμετοχή στον Αγώνα 

 

 

Αποτελέσματα: 

1. Εδραίωση 

της επανάστασης 

2. Ναυμαχία Ναυαρίνου και 

Ίδρυση ελληνικού κράτους 

την  

αποδοκιμασία 

του Αγώνα 

έχει ως αποτέλεσμα 

το φόβο 

 για νέες  

επαναστάσεις 

με κύριο αίτιο 

Ιερή Συμμαχία 

εχθρική στάση 

Ποιοι; Πότε; 

Πού; 

Φιλελληνισμός 

  φιλική στάση 

Πότε; 
Πού; 

Ποιοι; 





Η Φιλική Εταιρία.doc


 Περιορισμένη  αφήγηση (ιστορικό πλαίσιο).            
Η ιστορία αναζητείται από το μαθητή. 

 Χρήση ιστορικών εννοιών που επεξηγούνται 

 Η τάξη ως  δημόσιος χώρος διαλόγου  

 Διδακτική αξιοποίηση πηγών 

 Χρήση πολυαισθητηριακού εποπτικού υλικού 

 Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών (διαδίκτυο, 
λογισμικά: π.χ. centennia), αν είναι εφικτό 

 

  



 Χωρίζουμε το μάθημα σε τόσα μέρη, όσοι είναι και 

οι στόχοι (στοχοκεντρικό μοντέλο) 

 Ο εκπαιδευτικός θέτει το απαιτούμενο ιστορικό 

πλαίσιο κάθε μέρους με σύντομη αφήγηση, 

καταλήγοντας σε μια ερώτηση – πρόβλημα που 

είναι στόχος του μαθήματος 

 Οι μαθητές αναζητούν την απάντηση συνδυάζοντας: 

α) την προϋπάρχουσα γνώση, β) την αφήγηση του 

εκπαιδευτικού γ) πληροφορίες από πηγές. 



 Ανασυνθέτουν τα μέρη και αφηγούνται 

ολοκληρωμένη την ιστορία 

 Ανοίγουν το βιβλίο. Νοηματική αποδόμηση – κριτική 

ανάγνωση του σχολικού εγχειριδίου: 

   α) Αφήγηση ως αντικείμενο κατανόησης  

   (παρακολούθηση της εξέλιξης των γεγονότων) 

   β) Αφήγηση ως αντικείμενο σύνθεσης ( πώς 

   μετατρέπεται το παρελθόν σε ιστορία) 

 Κατ’ οίκον μελέτη: Επιλογή παραγράφων απ’ όλο το 

κείμενο.  

 



Τι σημαίνει: 

Η αφήγηση ως αντικείμενο κατανόησης: 

 Ανάγνωση και κατανόηση του αφηγηματικού κειμένου 

 Τι θα άλλαζες; τι θα  άφηνες ίδιο; 

 

Η αφήγηση ως αντικείμενο σύνθεσης: 

 Πώς αφηγείται ο συγγραφέας του βιβλίου τα γεγονότα (τεχνικές 

αναγνωσιμότητας του παρελθόντος);  

 α) τη λογική της αφηγηματικής  οργάνωσης του υλικού, ώστε να υπάρχει 

συνοχή και ακολουθία στην ιστορία (χρονικός άξονας, άξονας 
αιτιότητας) 

 β) γλωσσικά μέσα που προκαλούν το ενδιαφέρον για ανάγνωση, 

αξιολογικές κρίσεις με τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία 

 

 Ανάλογα και με το διαθέσιμο χρόνο 



 Η συνειδητοποίηση της ιστορικής αφήγησης ως 
γλωσσικής  δημιουργίας του παρόντος προσφέρει 
σημαντικά μαθησιακά οφέλη: καλλιεργεί δεξιότητες 
κριτικής στάσης απέναντι στον ιστορικό λόγο 
(κριτικός γραμματισμός) και βοηθά στην 
απομυθοποίηση της αυθεντίας του σχολικού 
εγχειριδίου και κατά συνέπεια στην αποφυγή της 
απομνημόνευσής του.  



 Να κατανοήσουν τι ήταν η φιλική  εταιρεία και για ποιο σκοπό 
δημιουργήθηκε. 

 Να συνδέσουν το χρόνο ίδρυσης της εταιρείας με το πνεύμα 
της εποχής. 

 Να  συσχετίσουν το επάγγελμα των ιδρυτών της με τις νέες 
ιδέες που εμφανίζονται στην Ευρώπη. 

 Να αντιληφθούν τους λόγους που επέβαλαν τη μυστικότητα 
των ενεργειών της Φιλικής Εταιρείας (βιβλ. δασκ.). 

 Να γνωρίσουν τρόπους διασφάλισης της μυστικότητας της 
εταιρείας 

 Να αντιληφθούν γιατί σημαντικοί Έλληνες θεώρησαν την 
ίδρυσή της πρόωρη και μάλλον επικίνδυνη. 

 Να κατανοήσουν το ρόλο που διαδραμάτισε τελικά στην 
οργάνωση της Επανάστασης του 1821 (βιβλ. δασκ.). 

 



 Τι λέμε σήμερα εταιρεία;          
Γιατί δημιουργείται;               
Ποια χαρακτηριστικά έχει; 

 Με τη βοήθεια κα της εικόνας τι 
πιστεύετε ότι ήταν η φιλική 
εταιρεία; Γιατί να ονομάστηκε 
φιλική; 

 Να κατανοήσουν τι ήταν η φιλική εταιρεία και 
για ποιο σκοπό δημιουργήθηκε 



 Τι ήταν τελικά η φιλική εταιρεία;           

Για ποιο σκοπό δημιουργήθηκε; 

Ο όρκος των Φιλικών  
«Ορκίζομαι οικειοθελώς ενώπιον του 

αληθινού Θεού ότι θα είμαι για όλη μου τη 

ζωή απόλυτα πιστός στην Εταιρεία. 

Ορκίζομαι ότι δεν θα φανερώσω το 

παραμικρό από τα Σημεία και τους λόγους 

της, ούτε θα σταθώ για κανέναν λόγο η 

αφορμή να καταλάβουν ποτέ οι άλλοι, ούτε 

οι συγγενείς ούτε ο Πνευματικός ούτε ο 

φίλος μου, ότι γνωρίζω ο,τιδήποτε σχετικά 

με αυτά... Ορκίζομαι ότι θα τρέφω στην 

καρδιά μου αδιάλλακτο μίσος κατά των 

τυράννων της Πατρίδας μου, κατά των 

οπαδών και κατά των ομοφρόνων τους. Θα 

ενεργώ πάντα με τρόπο που να τους βλάπτει 

και όταν το επιτρέψουν οι εξελίξεις θα 

συμβάλλω στην πλήρη καταστροφή τους.». 



 Να συνδέσουν το χρόνο ίδρυσης της εταιρείας με το 

πνεύμα της εποχής. 

 

Ποια σημαντικά γεγονότα της ευρωπαϊκής και 

ελληνικής ιστορίας πιστεύετε ότι  την επηρέασαν 

(ιστορικό συγκείμενο); 

Ευρωπαϊκός και Ελληνικός Διαφωτισμός 

Γαλλική επανάσταση – Ναπολεόντιοι πόλεμοι 

Προεπαναστατικά κινήματα 



Τα  τρία στάδια ανάλυσης: 

1. Εικονογραφική περιγραφή 

(αναγνωρίσιμα πρόσωπα, 

αντικείμενα) 

2. Εικονογραφική ανάλυση     

(τι αναπαριστά; Πώς το 

αναπαριστά; Με ποια 

γεγονότα διασυνδέεται;) 

3. Εικονολογική ερμηνεία 

(στάσεις, νοοτροπίες, 

ιδεολογίες εποχής) 

 

Ερωτήσεις για κάθε στάδιο 

Παράσταση της σκλαβωμένης Ελλάδας,  

     Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη 



 Να  συσχετίσουν το επάγγελμα των ιδρυτών της με 

τις νέες ιδέες που εμφανίζονται στην Ευρώπη. 

 



Οι ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας, Εμμανουήλ Ξάνθος 

(αριστερά), Νικόλαος Σκουφάς (μέση) και Αθανάσιος Τσακάλωφ 

(δεξιά)      Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 

 Πώς συνδέεται το επάγγελμα των φιλικών με τις 

επαναστατικές τους ιδέες; 

 

 Τις επαναστατικές ιδέες διακινούσε ένα δίκτυο από 

εμπόρους, ναυτικούς και αγωγιάτες 

 Διδακτικά μέσα: χάρτης εποχής, centennia 

 Έμποροι 



 

 

 

 

 

 
Το σπίτι στην Οδησσό της Ρωσίας, στο οποίο ιδρύθηκε  η 

Φιλική Εταιρεία και η πλάκα που έχει εντοιχιστεί στην  
πρόσοψή του 

 

 Με τη βοήθεια του 

χάρτη να βρείτε πού 

βρίσκεται η Οδησσός. 

Ποιες άλλες ελληνικές 

παροικίες γνωρίζεις; Με  

τι ασχολούνταν οι 

Έλληνες στις παροικίες; 



 Να αντιληφθούν τους λόγους που επέβαλαν τη 

μυστικότητα των ενεργειών της Φιλικής Εταιρείας 

(βιβλ. δασκ.). 

 Γίνεται συζήτηση  για το σκοπό της φιλικής 

εταιρείας. Η μυστικότητα συνδέεται με τον 

αιφνιδιασμό αλλά και με τη στάση των Οθωμανών 

απέναντι στον άμαχο πληθυσμό  (μετά την αποτυχία 

των προεπαναστατικών κινημάτων) 



 Να γνωρίσουν τρόπους διασφάλισης της 

μυστικότητας της εταιρείας 

 



 Με ποιον τρόπο κρατούσαν μυστικό το 
σκοπό της φιλικής εταιρείας; Τι όρκο 
έδιναν; 

«Ορκίζομαι οικειοθελώς ενώπιον του 

αληθινού Θεού ότι θα είμαι για όλη μου τη 

ζωή απόλυτα πιστός στην Εταιρεία. 

Ορκίζομαι ότι δεν θα φανερώσω το 

παραμικρό από τα Σημεία και τους λόγους 

της, ούτε θα σταθώ για κανέναν λόγο η 

αφορμή να καταλάβουν ποτέ οι άλλοι, ούτε 

οι συγγενείς ούτε ο Πνευματικός ούτε ο 

φίλος μου, ότι γνωρίζω ο,τιδήποτε σχετικά 

με αυτά... Ορκίζομαι ότι θα τρέφω στην 

καρδιά μου αδιάλλακτο μίσος κατά των 

τυράννων της Πατρίδας μου, κατά των 

οπαδών και κατά των ομοφρόνων τους. Θα 

ενεργώ πάντα με τρόπο που να τους βλάπτει 

και όταν το επιτρέψουν οι εξελίξεις θα 

συμβάλλω στην πλήρη καταστροφή τους.». 



Κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής 
Εταιρείας 

 

 

α β γ  δ ε ζ  θ   ι  κ  λ  μ  ν  ξ   ο  π  ρ  σ  τ  φ χ ψ ω 

η ξ  υ ψ ω 1  2  3  4  5  6  7  4α 8  9  ο  α  β  γ δ 9α ε 

 

Δραστηριότητα: 

Γράφω στον κρυπτογραφικό κώδικα τη φράση: 

Ελευθερία ή θάνατος 



Συνθηματικές φράσεις: 

 

«Ο Καλός σχεδιάζει να πάει με κοπάδι στο 2 έχοντας 

μαζί του 10.000 δέντρα» 

 

Μετάφραση: Ο Υψηλάντης σχεδιάζει να πάει με 

στρατό στην Πελοπόννησο, έχοντας μαζί του 10.000 

στρατιώτες 



 Γιατί οι φιλικοί επέλεξαν 

για αρχηγό της εταιρείας, 

τον Αλέξανδρο 

Υψηλάντη, έναν 

αξιωματικό του ρωσικού 

στρατού; 

 

Ήδη γνωρίζουν την εμπλοκή 

της Ρωσίας κυρίως με τα 

Ορλωφικά 



 Να αντιληφθούν, γιατί σημαντικοί Έλληνες 

θεώρησαν την ίδρυσή της πρόωρη και μάλλον 

επικίνδυνη. 

 



Ματιά στο παρελθόν 

Η Ιερή Συμμαχία 

Η σύσταση της Φιλικής Εταιρείας έγινε σε μια 

ιδιαίτερα δυσμενή για την ελληνική υπόθεση 
στιγμή. Το 1815 νικήθηκε οριστικά ο Ναπολέοντας 

και οι φιλελεύθερες ιδέες της Γαλλικής 

Επανάστασης παραμερίστηκαν. Τότε ιδρύθηκε η 
Ιερή Συμμαχία με πρωτοβουλία των νικητών 

(κυρίως της Αυστρίας, της Ρωσίας και της 
Πρωσίας), οι οποίοι επιθυμούσαν να διατηρηθεί το 

«παλαιό μοναρχικό καθεστώς». Για τον λόγο 

αυτό, ήταν αντίθετοι σε κάθε επαναστατική 
κίνηση, καταδικάζοντάς την ως επικίνδυνη.                                Το Συνέδριο της Βιέννης (1815) 

 

Ιωάννης Καποδίστριας, 

υπουργός εξωτερικών της 

Ρωσίας 

Για ποιους λόγους ο Ιωάννης 

Καποδίστριας αρνήθηκε να 

αναλάβει την αρχηγία της φιλικής 

εταιρείας;  



Είναι πρόωρη μια 

επανάσταση 

Ελευθερία ή 

θάνατος 

Είσαι στη θέση του Καποδίστρια ή του Υψηλάντη 

Τι επιχειρήματα θα χρησιμοποιούσες, 

 για να πείσεις το συνομιλητή σου;  

Ιστορική ενσυναίσθηση 



 Να κατανοήσουν το ρόλο που διαδραμάτισε τελικά 

στην οργάνωση της Επανάστασης του 1821 (βιβλ. 

δασκ.). 

 



Προετοιμασία της Επανάστασης (απόδοση στα νέα ελληνικά) 

«Κατάλαβα τότε, πως ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε μόνοι μας και ότι δεν έχουμε καμία ελπίδα 

από τους ξένους. Ο Τζωρτζ* πήγε στη Νεάπολη, έγινε εκεί στρατηγός. Με προσκάλεσε με δύο 
γράμματά του, αλλά επειδή ήξερα για την Εταιρία δεν δέχθηκα, αλλά κοίταξα πότε θα 

επαναστατήσουμε για την πατρίδα μας. Για την Εταιρία μου είπε ο Πάγκαλος**. Έπειτα 
πέρασε ο Αριστείδης ο Παπάς και ο Αναγνωσταράς μου έφερε γράμμα από την Εταιρία, και 

τότε άρχισα να κατηχώ κι εγώ διάφορους στην Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά και διάφορους 

καπεταναίους σπετσιώτικων και υδραίικων καραβιών. Στα 1820 έλαβα γράμματα από τον 
Υψηλάντη για να είμαι έτοιμος, όπως και όλοι οι δικοί μας. Εικοστή πέμπτη Μαρτίου ήταν η 

μέρα της γενικής επανάστασης». 
Κολοκοτρώνη Απομνημονεύματα, Καταγραφή Γ. Τερτσέτη, επιμέλεια Τάσος Βουρνάς, Αθήνα 
1983, σ. 69. 

* Πρόκειται για τον Άγγλο στρατιωτικό Ρ. Τσωρτς. 

** Πρόκειται για τον Νικόλαο Πάγκαλο, ταγματάρχη του ρωσικού στρατού. 

 

Ποιοι θα βοηθούσαν τελικά τους Έλληνες στην 

απελευθέρωσή τους; Ποια άλλα γεγονότα στο 

παρελθόν έδειξαν ακριβώς το ίδιο; 

Τι πληροφορίες μας δίνει η πηγή για το ρόλο της 

φιλικής εταιρείας στην οργάνωση της επανάστασης 

του 1821;  



 Σύμφωνα με σχέδιο της Φιλικής Εταιρείας, από πού 

θα ξεκινούσε η επανάσταση; Για ποιο λόγο;  

 

Ο εκπαιδευτικός παραπέμπει τους μαθητές στο βιβλίο, 

για να βρουν την απάντηση (δευτερογενής πηγή) 



 Ακολουθεί η σύνθεση της ιστορίας από τους 

μαθητές 

 Ανάγνωση – νοηματική αποδόμηση του κειμένου 

 Επιλογή προτάσεων ή παραγράφων του κειμένου 

για κατ’ οίκον μελέτη (σε δυσνόητα και 

μακροσκελή κείμενα) 



 Σκόπιμη ως προς τους στόχους, διαρκής σε όλα τα 
στάδια της πορείας διδασκαλίας:  

 Η συμμετοχή του στο διάλογο και η ποιότητα των 
απαντήσεών του  

 Το τετράδιο εργασιών του μαθητή  

 Ο συνδυασμός διαφορετικών τεχνικών (π.χ. τεστ,  
προφορική εξέταση, επαναληπτικά κριτήρια 
αξιολόγησης) 

 Η συμμετοχή του σε συνθετικές δημιουργικές - 
διερευνητικές εργασίες της ομάδας  (σχέδια 
εργασίας)  

 

 


