
1

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄
ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

3η Ενότητα ONOMA:......................................................  ΗΜ/ΝΙΑ:...................

ΒΑΘΜΟΣ:…....… ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:……………….........……………………..

1. Διάβασε και γράψε Σωστό - Λάθος μέσα στο κουτάκι.

1. Τον χειμώνα του 1824-1825 ο γιος του Μεχμέτ Αλή, 
Ιμπραήμ Πασάς, αποβιβάστηκε στη Μεθώνη με πολύ στρατό 
και εφόδια.

2. Τον Απρίλιο του 1825 ο Κιουταχής ξεκινώντας με 
πολυάριθμος στρατό από τη Λάρισα, έφτασε στο Μεσολόγγι 
και το πολιόρκησε.

3. Οι Άγγλοι αξιωματικοί Τσωρτς και Κόχραν, αποφάσισαν 
να επιτεθούν αμέσως εναντίον των Τούρκων, για να σωθεί η 
Ακρόπολη.

4. Η ενθουσιώδης δραστηριότητα φοιτητών και εμπόρων 
οδήγησε στη δημιουργία ήδη από το 1821, των 
Φιλελληνικών Επιτροπών, στην Ελβετία και τη Γερμανία, με 
κύριο στόχο την περίθαλψη Ελλήνων προσφύγων.

5. Τον τέταρτο χρόνο της Επανάστασης οι Μεγάλες Δυνάμεις 
άλλαξαν σταδιακά τη στάση τους απέναντι στο Ελληνικό 
Ζήτημα, αντιμετωπίζοντας το πιο ευνοϊκά.

6. Κατά το «Προσωρινό Πολίτευμα της Ελλάδος» 
σχηματίστηκαν δυο σώματα, το Βουλευτικό και το 
Εκτελεστικό.

7. Ο Καποδίστριας για να διευκολύνει τις συναλλαγές, ίδρυσε 
Εθνική Τράπεζα και έκοψε νομίσματα που κυκλοφορούσαν 
μαζί με τα τούρκικα γρόσια.

8. Οι Άγγλοι και οι Γάλλοι, για να περιορίσουν τις 
επιδιώξεις της Ρωσίας και την αυξημένη επιρροή στους 
επαναστατημένους Έλληνες, πρότειναν την ανεξαρτησία της 
Ελλάδας.

Η Μεγάλη επανάσταση (1821-1830) επαναληπτικό (κεφ. 11-18)
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

3η  Ενότητα

2. Διάβασε και κάνε  στο σωστό κουτάκι.

3. Η έξοδος του Μεσολογγίου έγινε τη νύχτα της ______________, ξημερώνοντας 
Κυριακή των Βαΐων.

  10ης Απριλίου 1826   11ης Απριλίου 1826

1. Ο Κολοκοτρώνης για ν’αντιμετωπίσει τον στρατό του Ιμπραήμ, που ήταν 
οργανωμένος σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, επέλεξε την τακτική του 
_____________.

  πυρπολισμού   κλεφτοπολέμου

2. Η κατάληψη του Μεσολογγίου είχε μεγάλη στρατηγική σημασία, καθώς 
από εκεί περνούσε ο ένας από τους δύο δρόμους που οδηγούσαν στην 
____________.

  Σπάρτη   Πελοπόννησο

  Τρίπολη

4. Περισσότεροι από _____________ συμμετείχαν ενεργά στον ένοπλο αγώνα, 
παίρνοντας μέρος σε μάχες εναντίον των Τούρκων.

  1.000 Ευρωπαίοι   1.500 Ευρωπαίοι

  1.200 Ευρωπαίοι   1.800 Ευρωπαίοι

5. Στους Φιλέλληνες συγκαταλέγονταν __________________, λάτρεις αρχαίας 
Ελλάδας, πολιτικοί, άνεργοι πρώην στρατιωτικοί και διωκόμενοι για τη 
δράση τους επαναστάτες.

  ρομαντικοί ιδεαλιστές   πνευματικοί ιδεαλιστές

  μορφωμένοι ιδεαλιστές



3

6. Η ___________ που συγκροτήθηκε το 1815 μεταξύ της Ρωσίας, της Πρωσίας, 
της Αυστρίας, της Αγγλίας και της Γαλλίας ήταν αντίθετη απέναντι σε 
οποιαδήποτε επαναστατική κίνηση.

  Ιερή Συμμαχία   Δυνατή Συμμαχία

  Μεγάλη Συμμαχία   Έκτακτη Συμμαχία

8. Η Γ’ εθνοσυνέλευση ψήφισε καινούργιο Σύνταγμα και όρισε το 
__________________ πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους.

  Μεσολόγγι   Βόλο

  Ναύπλιο   Αγρίνιο

10. Τον ____________ υπογράφηκε στο Λονδίνο από τις τρεις Συμμαχικές 
Δυνάμεις η πολιτική ανεξαρτησία της Ελλάδας με τα σύνορα της στη γραμμή 
Αχελώου - Σπερχειού ποταμού.

  Μάρτιο του 1830

  Φεβρουάριο του 1830

9. Ο Καποδίστριας επιχείρησε να οργανώσει το κράτος, βελτιώνοντας 
__________________ .

  τη διοίκηση και την οικονομία του

   τη διοίκηση και την εξωτερική πολιτική

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

3η  Ενότητα

7. Κατά την ___________ ψηφίστηκε για πρώτη φορά Σύνταγμα.

  Α΄ εθνοσυνέλευση   Β΄ εθνοσυνέλευση
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Απρίλιος 1825 • • θάνατος Καραϊσκάκη

10 Απριλίου 1826 • • Ναυμαχία του Ναυαρίνου

22-23 Απριλίου 
1827 • • Η Ελλάδα γίνεται ανεξάρτητο κράτος

Μάιος 1822 • • Ο Κιουταχής πολιορκεί το Μεσολόγγι

Οκτώβριος 1827 • • Γ’ Εθνοσυνέλευση, Τροιζήνα

Μάρτιος - Απρίλιος 
1823 • • Δημιουργείται Τάγμα Φιλελλήνων

Ιανουάριος - Μάιος 
1827 • • Β’ Εθνοσυνέλευση, Άστρος

1830 • • έξοδος του Μεσολογγίου

3. Ένωσε τα σωστά.

5. Πόσες Εθνοσυνελεύσεις γνωρίζεις ότι έγιναν και σε ποιο μέρος;

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

3η  Ενότητα
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6. Συμπλήρωσε τα κενά με την κατάλληλη λέξη.

7. Συμπλήρωσε τη σωστή φράση ή ημερομηνία.

1. Η Φιλική Εταιρεία ιδρύθηκε στην ____________________ της Ρωσίας από τους  
    __________________________, _______________________ και _____________________.  
    Αυτοί πρότειναν  την αρχηγία στον ______________________________ αλλά αυτός  
    αρνήθηκε και αρχηγός τελικά ανέλαβε ο _____________________________.

2. Η Επανάσταση ξεκίνησε από τις _______________________________________.

3. Τον μήνα ___________________ του ____________  ξεκίνησε η Επανάσταση στην  
     __________________________ και την ____________________________.

4. Τα πρώτα νησιά που επαναστάτησαν ήταν οι _____________________, η ________________  
    και στη συνέχεια τα _________________, η _______________, η _____________________ και τα 
    _______________________.

5. Στην πολιορκία της Τριπολιτσάς αρχηγός των Ελλήνων ήταν ο______________________.

1. Οι ξένοι που υποστήριζαν τον αγώνα των Ελλήνων ονομάζονται ___________________.

2. Η Α’ Εθνοσυνέλευση έγινε στην ____________________ το _______________. 

    Η Β’ Εθνοσυνέλευση έγινε στην ____________________ το _______________. 

    Η Γ’ Εθνοσυνέλευση έγινε στην ____________________ το ________________.

3. Ο ___________________________________ εκλέχθηκε Κυβερνήτης της Ελλάδας.

4. Τον ________________ του _________________ υπογράφηκε στο ____________________ από τις 

     τρεις συμμαχικές Δυνάμεις (__________________, _________________, _________________)  

     η πολιτική ανεξαρτησία της Ελλάδας, με τα σύνορά της στη γραμμή _________________  

     ποταμού. 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

3η  Ενότητα
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

3η  Ενότητα

8. Ποιο ήταν το έργο του Καποδίστρια;

9. Τι γνωρίζεις για τη ναυμαχία στο Ναυαρίνο; Γιατί ήταν σημαντική για τους 
    Έλληνες;
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Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα 
έξυπνα

ήταν 
εύκολο!

κουράστηκα 
πολύ

ήταν 
δύσκολο!

1. Ε

2. Π

3. Α

4. Ν

5. Α

6. Σ

7. Τ

8. Α

9. Σ

10. Η

1. Ο Καραϊσκάκης ήταν πρώην __________________.

2. Ζήτησε από την Κυβέρνηση την αποφυλάκιση των οπλαρχηγών.

3. Η έξοδος του Μεσολλογίου έγινε Κυριακή των _________________.

4. Εκεί έγινε ναυμαχία με νίκη των Ελλήνων.

5. Σε αυτήν ψηφίστηκε πρώτη φορά Σύνταγμα.

6. Έγραψε το «Ελεύθεροι πολιορκημένοι»

7. Σχηματίστηκαν δύο σώματα, το Βουλευτικό και το _____________.

8. Εκεί έγινε η Β’ Εθνοσυνέλευση.

9. Εκλέχθηκε κυβερνήτης της Ελλάδας.

10. Ο Καποδίστριας ίδρυσε την _________________ στη Τίρυνθα.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

3η  Ενότητα

10. Συμπλήρωσε τη μεσοστιχίδα.


