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Η ίδρυςη τησ Φιλικής Εταιρείας
Σι ιταν; → μυςτικι οργάνωςθ.
Πότε και ποφ ιδρφκθκε; → 1814, ςτθν Οδθςςό τθσ Ρωςίασ.
κοπόσ : προετοιμαςία ζνοπλου αγϊνα των Ελλινων για ανεξαρτθςία.
Πρωτεργάτεσ : Νικόλαοσ κουφάσ, Ακανάςιοσ Σςακάλωφ, Εμμανουιλ Ξάνκοσ,
Παναγιϊτθσ Αναγνωςτόπουλοσ.
Οι δυςκολίεσ
Σεράςτιεσ οργανωτικζσ προςπάκειεσ → ο ελλθνιςμόσ ιταν διάςπαρτοσ.
Μεγάλθ μυςτικότθτα → να μθ γίνουν αντιλθπτοί από Οκωμανοφσ και
Ευρωπαίουσ μονάρχεσ.
Διςτακτικότθτα Ελλινων → οι προγενζςτερεσ επαναςτάςεισ απζτυχαν.
Κινθτοποίθςθ ανκρϊπων από διαφορετικζσ κοινωνικζσ ομάδεσ.
Οι ευνοϊκζσ ςυνθήκεσ
Η Οκωμανικι αυτοκρατορία είχε ςοβαρά εςωτερικά προβλιματα.
Διάδοςθ ιδεϊν γαλλικισ επανάςταςθσ.
Ώριμο πλζον το αίτθμα για δθμιουργία ανεξάρτθτου ελλθνικοφ κράτουσ.
Η οργάνωςη
Οργανωτικό πρότυπο μυςτικϊν εταιρειϊν (βλ. καρμπονάροι).
Τποψιφια μζλθ : δοκιμάηονταν και εντάςςονταν δίνοντασ όρκο πίςτθσ και
αφοςίωςθσ. Για τουσ παραβάτεσ θ τιμωρία ιταν κάνατοσ.
Είχαν ψευδϊνυμα, κρυπτογραφικό αλφάβθτο.
Σα μζλη
Αρχικά απευκφνονταν ςε πλοφςιουσ Ζλλθνεσ εμπόρουσ (οικονομικι ενίςχυςθ)
Αργότερα ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ, μικρζμπορουσ και διανοοφμενουσ →
γριγορθ ανάπτυξθ
Γυναίκεσ δεκτζσ κατ’ εξαίρεςθ.
Η ηγεςία
Αόρατη Αρχή : μυςτικι, ιςχυρά πρόςωπα.
Πρόταςθ ςτον Ι. Καποδίςτρια → αρνικθκε («οι ςυνκικεσ δεν ιταν ϊριμεσ»).
Ανάκεςθ θγεςίασ ςτον Αλζξανδρο Τψθλάντθ → Γενικόσ Επίτροποσ τθσ Αρχισ.
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Η κήρυξη τησ επανάςταςησ ςτισ Ηγεμονίεσ
Παραδουνάβιεσ Ηγεμονίεσ : α)δεν υπιρχε τουρκικόσ ςτρατόσ, β)βορειότερα
βριςκόταν ρωςικόσ ςτρατόσ.
Βαλκάνιοι ςφμμαχοι : Καραγεϊργεβιτσ, Βλαντιμθρζςκου.
Κιρυξθ επανάςταςθσ : 24 Φεβρουαρίου 1821 ςτο Ιάςιο τθσ Βλαχίασ.
οβαρά προβλιματα : α)οι πλοφςιοι Ζλλθνεσ δε βοικθςαν οικονομικά, β)θ
ςτρατολόγθςθ δεν προχωροφςε, γ)ο τςάροσ αποκιρυξε τθν επανάςταςθ →
είςοδοσ τουρκικοφ ςτρατοφ ςτισ Ηγεμονίεσ, δ)ο πατριάρχθσ Γρθγόριοσ Εϋ
αφόριςε τουσ επαναςτάτεσ, ε)ο Βλαντιμθρζςκου εκτελζςτθκε.
Μάχθ ςτο Δραγατςάνι (7 Ιουνίου 1821) – Ιερός Λόχος : ιττα Ελλινων, ο
Τψθλάντθσ ςυνελιφκθ.
Σραγικόσ επίλογοσ → Μονι ζκκου, Γιωργάκθσ Ολφμπιοσ : ανατινάχτθκε με τουσ
ςυμπολεμιςτζσ του. Ιωάννθσ Φαρμάκθσ : αιχμαλωτίςτθκε και αποκεφαλίςτθκε.

Οι Ιερολοχίτες μάχονται στο Δραγατσάνι, πίνακασ του Πζτερ Φον Εσ

Α. ΙΣΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : Φιλική Εταιρεία , Αόρατη Αρχή, Ιερός Λόχος.
Β. ΕΡΩΣΗΕΙ :
1. Πότε, ποφ, από ποιουσ και με ποιο ςκοπό ιδρφκθκε θ Φιλική Εταιρεία;
2. Ποιεσ ιταν οι δυςκολίεσ και ποιεσ οι ευνοϊκζσ ςυνκικεσ τθσ προςπάκειασ των
Φιλικϊν να πετφχουν τουσ ςτόχουσ τουσ;
3. Σι γνωρίηετε για τθν οργάνωςθ, τα μζλθ και τθν θγεςία τθσ Φιλικισ Εταιρείασ;
4. Να περιγράψετε τθν πορεία τθσ επανάςταςθσ ςτισ Ηγεμονίεσ από τθν κιρυξι τθσ
ωσ τθν τελικι τθσ ζκβαςθ.
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ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ
1. Να αντιςτοιχίςετε τα ςτοιχεία τθσ ςτιλθσ Α με αυτά τθσ ςτιλθσ Β.
Α
Β
α. ίδρυςθ Φιλικισ Εταιρείασ
1. μονι ζκκου
β. κιρυξθ τθσ επανάςταςθσ
2. Οδθςςόσ τθσ Ρωςίασ
γ. ιττα επαναςτατϊν (Ιερός Λόχος)
3. Δραγατςάνι
δ. κάνατοσ Ολφμπιου και Φαρμάκθ
4. Ιάςιο τθσ Βλαχίασ
2. τισ παρακάτω προτάςεισ να ςθμειϊςετε ωςτό ι Λάκοσ (οι λανκαςμζνεσ να
αιτιολογθκοφν).
α. Η Φιλικι Εταιρεία επεδίωκε πρωτίςτωσ τθν απόκτθςθ παιδείασ για τουσ Ζλλθνεσ.
β. Η Φιλικι Εταιρεία αρχικά απευκυνόταν ςε πλοφςιουσ Ζλλθνεσ εμπόρουσ.
γ. Ο Ιωάννθσ Καποδίςτριασ αρνικθκε να αναλάβει τθν θγεςία τθσ Φιλικισ
Εταιρείασ, γιατί ιταν υπουργόσ Εξωτερικϊν τθσ Ρωςίασ.
δ. Ο Βλαντιμθρζςκου αρχικά ζγινε μζλοσ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ, αλλά αργότερα
κεωρικθκε προδότθσ και εκτελζςτθκε.
3. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά των παρακάτω προτάςεων με τισ λζξεισ ι φράςεισ που
λείπουν:
α. Η Φιλικι Εταιρεία ιδρφκθκε ςτθν ________ τθσ Ρωςίασ με πρωτεργάτεσ τον
__________ ,τον ___________ ,τον ___________ και τον ____________ .
β. Η Φιλικι Εταιρεία ανζκεςε τθν αρχθγία ςτον _______________.
γ. Η επανάςταςθ ορίςτθκε να αρχίςει από τισ ____________ _________.
δ. Η ςτρατιωτικι μονάδα που είχε ςυγκροτθκεί από εκελοντζσ ςπουδαςτζσ
ονομαηόταν _________ __________ .

«Ο όρκος». Πίνακας του Διονφσιου Τσόκου (1849) με θζμα τη μφηση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη
στη Φιλική Εταιρεία

ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΙΣΟΡΙΑ Γϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΡΓΤΡΩ ΜΟΧΙΑΝΑΚΗ / www.e-filologos.weebly.com

