
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

3.α. Για την απάντηση στο ερώτημα οι μαθητές/-τριες αναμένεται, μέσα από την κριτική 

ανάγνωση του κειμένου, να αξιοποιήσουν τις κατάλληλες πληροφορίες: 

Ως προς τα δύο πρώτα ζητούμενα του ερωτήματος (τι ήταν η Φιλική Εταιρεία/ ποια η έδρα 

της): 

 «[…]ο Ξάνθος, ο Τσακάλωφ και ο Σκουφάς συμφώνησαν[…]» 

 «[…]συναντήθηκαν στην Οδησσό[…]» 

Ως προς το τρίτο ζητούμενο του ερωτήματος (λόγοι επιλογής της συγκεκριμένης πόλης): 

 «[…]δεν ήταν καθόλου τυχαίο» 

 «Χάρη στη συνθήκη του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή του 1774, η Ρωσική Αυτοκρατορία είχε 

αποκτήσει έναν νέο ρόλο ως προστάτιδα των Ορθόδοξων πληθυσμών της οθωμανικής 

επικράτειας». 

 «η Μεγάλη Αικατερίνη[…] είχε έμμονη ιδέα με τους Έλληνες». 

 «Η Οδησσός είχε εκπληκτική εμπορική επιτυχία και η ελληνική κοινότητα βρισκόταν 

στην καρδιά της». 

 «Ο Καποδίστριας είχε διαπρέψει στην αυτοκρατορική υπηρεσία». 

 «[…]ο κυβερνήτης της Βεσσαραβίας… ήταν επίσης Έλληνας, όπως και ο αρχηγός της 

αστυνομίας της Αγίας Πετρούπολης». 

Από την ιστορική αφήγηση του σχολικού βιβλίου [Κεφ. Α. 3.  Η ελληνική επανάσταση του 1821-

Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη, Οργάνωση και έκρηξη της επανάστασης] μπορεί να 

γίνει σύνδεση με το απόσπασμα: 

 «[…]η Φιλική Εταιρεία, μυστική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1814 στην Οδησσό της 

Ρωσίας από τρεις Έλληνες, τρεις άσημους εμπόρους ή γραμματείς εμπόρων, τον 

Εμμανουήλ Ξάνθο, τον Νικόλαο Σκουφά και τον Αθανάσιο Τσακάλωφ[…]». 

Μέσα από τη συνδυαστική προσέγγιση πηγής και ιστορικής αφήγησης αναμένεται να δομηθεί 

ένα συνθετικό κείμενο που να προσδιορίζει τι ήταν η Φιλική Εταιρεία και να εξηγεί τους 

λόγους για τους οποίους ιδρύθηκε στην Οδησσό. 

 



3.β. Για την απάντηση στο ερώτημα οι μαθητές/-τριες αναμένεται, μέσα από την κριτική 

ανάγνωση του κειμένου, να αξιοποιήσουν τις κατάλληλες πληροφορίες: 

  «[…]συμφώνησαν να προσπαθήσουν[…] να εργαστούν οι ίδιοι για την απελευθέρωσή 

τους: αυτή ήταν η καθοριστική απόφαση.» 

Από την ιστορική αφήγηση του σχολικού βιβλίου [Κεφ. Α. 3. Η ελληνική επανάσταση του 1821-

Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη, Οργάνωση και έκρηξη της επανάστασης] μπορούν να 

αξιοποιηθούν πληροφορίες από τα αποσπάσματα:   

 «[…]Αρχική πρόθεση των συνωμοτών πατριωτών ήταν να προκληθεί, αφού θα είχε 

αναπτυχθεί η Εταιρεία και όταν παρουσιαζόταν η κατάλληλη ευκαιρία, γενική 

επανάσταση των Ελλήνων για την απελευθέρωση της πατρίδας από τους Οθωμανούς 

Τούρκους[…]». 

 «[…]Στόχοι των πατριωτών ήταν να κατηχήσουν στην Εταιρεία όσο το δυνατόν 

περισσότερους σημαίνοντες Έλληνες, να αναθέσουν την ηγεσία στον Ιωάννη 

Καποδίστρια, υπουργό Εξωτερικών τότε της Ρωσίας, και μέσω αυτού να εξασφαλίσουν 

την υποστήριξη της κραταιάς και ομόδοξης χώρας του Βορρά[…]». 

Μέσα από τη συνδυαστική προσέγγιση πηγής και ιστορικής αφήγησης αναμένεται να δομηθεί 

ένα συνθετικό κείμενο που παρουσιάζει τον σκοπό -που ήταν η πρόκληση γενικής 

επανάστασης των Ελλήνων για την απελευθέρωσή τους από τους Οθωμανούς-, και τους 

επιμέρους στόχους της Φιλικής Εταιρείας. 


