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Ονοματεπώνυμο_________________________________________________________________ 

 
 

1. Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά με τις λέξεις που λείπουν. 
 

Κεφάλαιο 1: Η Φιλική Εταιρεία 

Η Φιλική Εταιρεία ιδρύθηκε  ............ χρόνια πριν από την έναρξη της Μεγάλης Επανάστασης του 1821, με σκοπό να 

.....................................  τις προσπάθειες των υπόδουλων Ελλήνων για την......................................... τους. Η 

οργάνωση ιδρύθηκε μυστικά στην ----------------------  της Ρωσίας, το ............. , από τρεις άσημους εμπόρους, τον 

Εμμανουήλ  ------------------   , το  ....................................Σκουφά και τον ..................................  ................................. . 
 

 

 

2. Να συμπληρώσετε την ακροστιχίδα του Δραγατσανίου. 
 

Κεφάλαιο 2: Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία 
 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία καταδικάστηκε από τις Μεγάλες ....................... . 

 

___ ___ ___ ___ ___    Ο Υψηλάντης υπολόγιζε στην βοήθειά της(ονομαστική). 

 

___ ___ ___ ___ ___  ___ ___ ___ ___ ___   Το μικρό όνομα του Υψηλάντη. 

 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   Η εξέγερση καταδικάστηκε  και από τον Πατριάρχη ...................    Ε'.  

 

___ ___ ___ ___ ___ ___  ___  Εκεί  κατέφυγε καταδιωκόμενος ο Υψηλάντης. 

 

___ ___ ___ ___ ___ ___ Αυτός καθαίρεσε τον Υψηλάντη από το αξίωμα του αξιωματικού του ρωσικού στρατού  

 

___ ___ ___ ___ ___    Σε αυτή τη μονή  ανατινάχθηκαν ο Γεωργάκης Ολύμπιος και οι συμπολεμιστές του. 

 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ Στην ....................................... του Έθνους συνέβαλε                     

.                                                                                    αποφασιστικά η εξέγερση στη Μολδοβλαχία.  

___ ___ ___ ___  Το αντίθετο τηςήττας 

 

___ ___ ___ ___ ___         Ο  ................    Λόχος, το στρατιωτικό σώμα που αποτελούνταν από εθελοντές Έλληνες 

 ...                                        σπουδαστές των παροικιών, 

 

 

3. Να βάλετε ένα Σ για το σωστό και ένα Λ για το λάθος. 
 

Κεφάλαιο 3: Η επανάσταση στην Πελοπόννησο 
-  Στα τέλη του 1822 με αρχές του 1823 ο Παπαφλέσσας και ο Κολοκοτρώνης έφτασαν στην  Πελοπόννησο. 

- Οι αρχιερείς και οι προεστοί πραγματοποίησαν σύσκεψη στις 10 Μαρτίου στη μονή της Αγίας Λαύρα. 

- Η Επανάσταση ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1821 στην Πελοπόννησο. 

- Στις 23 Μαρτίου παραδόθηκε στους Έλληνες η Τρίπολη. 

- Στην Πάτρα, οι Έλληνες ύψωσαν τη σημαία της Ελευθερίας με τον μητροπολίτη Παλαιών Πατρών Γερμανό. 

- Την ηγεσία των ενόπλων ανέλαβε τότε ο Κολοκοτρώνης..  

- Τον Ιούνιο του 1821 έφτασε στην Πελοπόννησο και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης.  



4. Να αντιστοιχίσεις. 

Κεφάλαιο 4: Η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα 
                         Λευκάδα ●       ●   Πολιόρκησε την πόλη των Σαλώνων (Άμφισσα) 

                    Πανουργιάς ●       ●  Πρώτη σύσκεψη των οπλαρχηγών. 

              Χουρσίτ Πασάς ●       ●   Έστειλε από τα Ιωάννινα τους πασάδες Κιοσέ Μεχμέτ και Ομέρ Βρυώνη. 

  Οδυσσέας Ανδρούτσος ●       ●   Χάνι της Γραβιάς. 

          Αθανάσιος Διάκος ●       ●   8 Μαΐου του 1821. 

               Ομέρ Βρυώνης ●       ●   Στη μάχη στο χάνι της Γραβιάς έχασαν περισσότερους από 800 στρατιώτες 

           Χάνι της Γραβιάς ●       ●   Αλαμάνα. 

                          Τούρκοι ●       ●  Πρότεινε στον Αθ.  Διάκο να του χαρίσει τη ζωή. 

                          Έλληνες ●       ●   Στη μάχη στο χάνι της Γραβιάς έχασαν μόνο 6 άνδρες. 

 

 

5. Να συμπληρώσετε σταυρόλεξο. 

Κεφάλαιο 5: Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

1. Με αυτά οι Έλληνες κατέστρεψαν μία εχθρική 

φρεγάτα με 1.000 στρατιώτες και ναύτες.  

2. Σε  αυτόν το κόλπο πραγματοποιήθηκε στα 

τέλη Αυγούστου του 1824  μία 

ναυμαχία,(ονομαστική) 

3. Το νησί του πλοίαρχου Αντώνιου Οικονόμου.  

4. Μεχμέτ .......   πασάς της Αιγύπτου. 

5. Το νησί που καταστράφηκε ολοκληρωτικά από 

Τούρκους στρατιώτες τον Απρίλιο του 1822. 

ΚΑΘΕΤΑ 

1. Πρώτα επαναστάτησαν οι Σπέτσες με τη 

.................... 

2. Τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 1824 ο 

τουρκοαιγυπτιακός στόλος επιτέθηκε στην Κάσο 

και τα ..........., και τα κατέστρεψαν. 

3. Φημισμένος  Ψαριανός μπουρλοτιέρης. 

4. Ο ναύαρχος των Ελλήνων στην ναυμαχία που 

πραγματοποιήθηκε τέλη Αυγούστου του 1824 

στον γνωστό κόλπο, στα παράλια της Μ. Ασίας. 
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