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ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄
ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

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

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

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

1. Όσο περνούσε ο καιρός, η Φιλική Εταιρεία κατάστρωνε 
πολλά επαναστατικά σχέδια για τον τρόπο έναρξης της 
Επανάστασης. 

2. Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία καταδικάστηκε από τις 
Μεγάλες Δυνάμεις, καθώς και από τον Πατριάρχη Γρηγόριο 
Ε', ο οποίος ενήργησε υπό πίεση των Τούρκων.

3. Στα τέλη του 1820 και στις αρχές του 1821 οι Φιλικοί 
Παπαφλέσσας και Κολοκοτρώνης έφτασαν στην 
Πελοπόννησο και συνεργάστηκαν με τους πρόκριτους και 
τους αρχιερείς της περιοχής για το συντονισμό του Αγώνα.

4. Οι Έλληνες κατάφεραν να κυριεύσουν το Βραχώρι, 
το Αιτωλικό και το Μεσολόγγι, ενώ σύντομα έφτασε ο  
Φαναριώτης πολιτικός Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, για να 
βοηθήσει τον αγώνα.

5. Τον Μάρτιο του 1821 ο Εμμανουήλ Παπάς αναχώρησε με 
όπλα και πολεμοφόδια από την Κωνσταντινούπολη για το 
Άγιο Όρος, κήρυξε επίσημα την Επανάσταση.

6. Κατά την επανάσταση του 1821, οι Έλληνες ναυτικοί 
τελειοποίησαν την κατασκευή των πυρπολικών και 
τα επάνδρωσαν με ριψοκίνδυνους εθελοντές, τους 
μπουρλοτιέρηδες.

7. Έχοντας χάσει το 1/5 του στρατεύματος του, πολεμικό υλικό 
και πολλά ζώα, ο Δράμαλης πέθανε από τη λύπη του στη 
Κόρινθο.

8. Ο Μπότσαρης, στα τέλη του φθινοπώρου του 1822 ήρθε 
σε επαφή με τον Τούρκο πασά Ομέρ Βρυώνη και άρχισε τις 
διαπραγματεύσεις για την παράδοση της πόλης.

9. Η Γαλλική Επανάσταση ξέσπασε σε μια εποχή που η 
μεγάλη οικονομική κρίση και η οικονομική ανισότητα 
ταλαιπωρούσαν τη γαλλική κοινωνία.

10. Οι Αμερικανοί επαναστάτες ήταν υπέρ του θεσμού της 
βασιλείας.

Η Μεγάλη επανάσταση (1821-1830) επαναληπτικό (κεφ. 1-10)
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

3η  Ενότητα

2. Διάβασε και κάνε  στο σωστό κουτάκι.

3. Στα τέλη του 1821, οι ______________ σύμμαχοι τους, τους εγκατέλειψαν και 
οι Σουλιώτες έμειναν αβοήθητοι.

  Σέρβοι   Αλβανοί

1. Οι Φιλικοί, όπως αποκαλούνταν τα μέλη της, χρησιμοποιούσαν ____________ 
για να επικοινωνούν μεταξύ τους και υπέγραφαν με ψευδώνυμα.

  αλληλογραφία   κινητά τηλέφωνα

  κρυπτογραφικό κώδικα

2. Πώς δρούσαν οι μπουρλοτιέρηδες;

  Στην αρχή το πυρπολικό πλησίαζε αθόρυβα το εχθρικό πλοίο και πετούσαν 
       από μακριά τα πυρπολικά ή μπουρλότα.

   Στην αρχή το πυρπολικό πλησίαζε αθόρυβα το εχθρικό πλοίο τη νύχτα 
και το εμβόλιζε ή προσδενόταν επάνω του με γάντζους. Ύστερα το 
εγκατέλειπαν ανάβοντας το φιτίλι με δαυλό.

4. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης πρότεινε να πολιορκήσουν την _____________, 
που ήταν η κεντρική διοικητική, εμπορική και στρατιωτική έδρα των Τούρκων 
στην Πελοπόννησο.

  Αθήνα   Κόρινθο

  Μάνη   Τριπολιτσά

5. Γιατί η άλωση της Τριπολιτσάς ήταν ιδιαίτερα σημαντική;

 Γιατί είχε συντριβεί η βασική στρατιωτική βάση του οθωμανικού στρατού 
      στην Πελοπόννησο και χιλιάδες τουρκικά όπλα πέρασαν στην κατοχή των 
      Ελλήνων.

 Γιατί ενθάρρυνε τους Έλληνες να συνεχίσουν την Επανάσταση.
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6. Καθώς διέθεταν εμπορικά πλοία, οι Έλληνες καπετάνιοι αντιμετώπιζαν τα 
μεγαλύτερα σε όγκο τουρκικά και αιγυπτιακά πολεμικά με  ___________.

  ένα μαγικό υγρό   τα πυρπολικά ή μπουρλότα

8. Kατά τη διάρκεια του 1821, οι Τούρκοι επιχείρησαν να στείλουν  στην 
____________ τρία ασκέρια, για να καταπνίξουν την επανάσταση.

  Κρήτη   Λάρισα

  Πελοπόννησο

7. Τι ήταν τα πυρπολικά ή μπουρλότα;

  Μικρά σκάφη, γεμάτα ειρηνικά υλικά, που τα έσπρωχναν προς τα εχθρικά 
       καράβια για να τα κάψουν.

  Μικρά μπουκαλάκια με εύλεκτο υγρό που τα πετούσαν στα τουρκικά και 
       αιγυπτιακά καράβια.

9. Τι ήταν η τακτική της «καμένης γης»;

  Η σκόπιμη καταστροφή των καλλιεργειών και ο αφανισμός των ζώων 
       προκειμένου να εμποδιστεί ο ανεφοδιασμός του αντιπάλου.

   Η καταστροφή των καλλιεργειών και ο αφανισμός των ζώων προκειμένου να 
σπείρουν νέες καλλιέργειες και είδη ζώων.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

3η  Ενότητα

10.Η μάχη στο ________________ θεωρείται ως το σημαντικότερο πολεμικό 
γεγονός στη διάρκεια του 1823 στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας.

  Μεσολόγγι   Κεφαλόβρυσο
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3. Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις.

α. Τι έγινε στην ιστορική μάχη της Αλαμάνας;

β. Πώς και πότε έγινε η άλωση της Τριπολιτσάς;

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

3η  Ενότητα

Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα 
έξυπνα

ήταν 
εύκολο!

κουράστηκα 
πολύ

ήταν 
δύσκολο!


