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EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

που προσφέρεται διαδικτυακά σε μαθητές/-τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και υλοποιείται στο πλαίσιο της επετειακής έκθεσης  που 

συνδιοργανώνουν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και το Ίδρυμα Ευγενίδου με τίτλο 

 

1821. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Τι ιστορίες μπορεί να μας πει ένα έγγραφο από την εποχή της 
Επανάστασης;  

 Μπορεί ένας χάρτης να μας μεταφέρει στο Αιγαίο του 1821; 

 Με ποιο τρόπο επικοινωνούσαν μεταξύ τους τα πλοία που συμμετείχαν 
στον Αγώνα στη θάλασσα; 

 Μπορείς να  σπάσεις τον μυστικό κώδικα της Φιλικής Εταιρείας και 
να διαβάσεις κρυφά μηνύματα; 

 Πόσο κόστιζε ένα ζεμπίλι ρύζι το 1821;  

 Πώς θα σου φαινόταν να είσαι ο υπεύθυνος σίτισης στο καράβι του 
Μιαούλη;  

 Θέλεις να γίνεις πολεμικός ανταποκριτής και να διαδώσεις τα νέα 
της Επανάστασης; 
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Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σαν Καράβι μικρό που λιμάνι θα πιάσει…» στοχεύει  στην 

ανάδειξη, διάχυση και αξιοποίηση των αρχείων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το πλούσιο 

και πολυσήμαντο αρχειακό υλικό από τα προεπαναστατικά χρόνια και τα χρόνια του Αγώνα 

στη θάλασσα παρουσιάζει αξιοσημείωτη ποικιλία: τεκμήρια, χάρτες, προσωπογραφίες, 

γκραβούρες, επιστολές, κειμήλια, σημαίες, όργανα πλοήγησης κ.ά.  

 

Οι μαθητές/-τριες προσεγγίζουν σημαντικά γεγονότα, πολεμικές επιχειρήσεις, οργανωτικά 

θέματα του στόλου, εμβληματικές ναυτικές προσωπικότητες αλλά και τις καθημερινές 

ιστορίες, τις σκέψεις και τις δυσκολίες της ζωής στο Αιγαίο της Επανάστασης συμμετέχοντας 

σε δραστηριότητες και παιχνίδια, χρησιμοποιώντας ψηφιακές εφαρμογές και καινοτόμες 

μεθόδους.  

 

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε θεματικούς άξονες: 

 «Λύσε το μυστήριο» / Βλέπω, παρατηρώ, σκέφτομαι, συνδυάζω, φαντάζομαι και 

οδηγούμαι στη λύση του μυστηρίου. 

 «Διάδωσε τα νέα» / Διαβάζω, εντοπίζω ειδήσεις, αναδεικνύω γεγονότα, αποκαλύπτω και 

ενημερώνω. 

  

Διάρκεια προγράμματος: 90' 

 

Σχεδιασμός / Υλοποίηση προγράμματος:  

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Γ.Α.Κ. - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Ίδρυμα Ευγενίδου και το Αρχείο 

Χαρτογραφικής Κληρονομιάς. 

 

Επικοινωνία:    

Ίδρυμα Ευγενίδου: 210 9469 641 | Γενικά Αρχεία του Κράτους: 2106782270, organosis@gak.gr 

| Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς 2310243120, info@maplibrary.gr 

 

https://www.eef.edu.gr/el/programme/san-karabi-mikro-pou-limani-tha-piasei/
http://www.maplibrary.gr/Karavia_1821.htm
http://www.maplibrary.gr/Karavia_1821.htm

