
1. Τι ήταν η Φιλική Εταιρεία, πού και πότε ιδρύθηκε;
2. Ποιοι ήταν οι ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας και ποιος ο σκοπός της;                           
3. Ποιοι γράφτηκαν αρχικά μέλη της Φιλικής Εταιρείας;
4. Πώς ονομάζονταν τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας, πώς επικοινωνούσαν μεταξύ τους, και πώς γινόταν η 

μύησή τους;
5. Τι άφηναν οι Φιλικοί  να εννοείται ότι υπήρχε πίσω από τη Φιλική Εταιρεία;
6. Πότε και πού μετέφερε την έδρα της η Φιλική Εταιρεία και ποιοι μυήθηκαν τότε σε αυτήν;
7. Όταν τα μέλη της Εταιρείας αυξήθηκαν, σε ποια πρόσωπα στράφηκαν οι ηγέτες της εταιρείας για την 

αρχηγία της;
8. Ποια τα σχέδια των Φιλικών για τον τόπο έναρξης της Επανάστασης και για ποιους λόγους;
9. Ποια νησιά συμμετείχαν αποφασιστικά στην επανάσταση και ποια η θέση τους στο Αιγαίο; Ποια νησιά ήταν 

πιο διστακτικά
10. Σε τι είδους επιχειρήσεις συμμετείχαν τα ελληνικά πλοία
11. Ποιες περιοχές κατέστρεψαν οι Τούρκοι;
12. Τι προκάλεσε η καταστροφή της Χίου στους Ευρωπαίους χριστιανούς;
13. Τι συνέβη στη ναυμαχία του Γέροντα;
14. Για να καταπνίξει την επανάσταση ποιους έστειλε ο Χουρσίτ πασάς;
15. Ποια η δράση του Κριεζή;
16. Ποιες συνθήκες καθιστούσαν την Ελλάδα δύσκολη περιοχή για εξέγερση; Τι αντιστάθμιζε τις ελλείψεις 

αυτές;
17. Γιατί απέτυχαν οι επαναστατικές δραστηριότητες στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία;
18. Από ποιους εκδηλώθηκε επαναστατική προσπάθεια στην Ήπειρο και πώς εξελίχθηκε;
19. Τι γνωρίζεις για τη μάχη στο Πέτα;
20. Πώς εξελίχθηκε η επαναστατική δραστηριότητα στη Θεσσαλία;
21. Πώς εξελίχθηκε η επαναστατική δραστηριότητα στη Μακεδονία;
22. Τι γνωρίζεις για την καταστροφή της Νάουσας;
23. Για ποιους λόγους η Φιλική Εταιρεία αποφάσισε να ξεκινήσει η Επανάσταση από τις Παραδουνάβιες 

Ηγεμονίες και την Πελοπόννησο;
24. Τι ήταν ο Ιερός Λόχος και ποια η τύχη του;
25. Πώς λεγόταν η προκήρυξη που κυκλοφόρησε ο Υψηλάντης στις 24 Φεβρουαρίου;Ποιοι συντόνιζαν το 

αγώνα στην Πελοπόννησο και πως;
26. Γράψε δύο από τις περιοχές που κατέλαβαν οι εξεγερμένοι Έλληνες στην Πελοπόννησο.
27. Τον Ιούνιο του 1821 ποιος πήρε τη θέση του Αλέξανδρου Υψηλάντη και ανέλαβε την αρχηγία της 

Επανάστασης;
28. Πότε ξεκίνησε η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα; Ποιες  μάχες ήταν πολύ σημαντικές;
29. Γιατί ήταν δύσκολες οι συνθήκες για επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα;
30. Ποιο ήταν το μοναδικό πλεονέκτημα για την επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα;
31. Σε ποιο τμήμα της Στερεάς Ελλάδας εκδηλώθηκαν πρώτα επαναστατικές ενέργειες και ποιες περιοχές 

απελευθερώθηκαν;
32. Ποιο κομμάτι της Στερεάς Ελλάδας επαναστάτησε στη συνέχεια και ποιες περιοχές έπεσαν στα χέρια των 

Ελλήνων;
33. Πώς αντέδρασαν οι Τούρκοι σε αυτές τις επαναστατικές ενέργειες;
34. Ποιοι Έλληνες οπλαρχηγοί ανέλαβαν να τους αντιμετωπίσουν και πού;
35. Πώς εξελίχθηκε η προσπάθεια  τους αυτή;
36. Τι γνωρίζεις για τη μάχη της Αλαμάνας
37. Ποια η σημασία της θυσίας του Αθανάσιου Διάκου για τον Αγώνα;
38. Τι γνωρίζεις για τη μάχη στο Χάνι της Γραβιάς;
39. Ποια η σημασία της μάχης αυτής για τον Αγώνα;
40. Εκτός από την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα ποιο άλλο γεωγραφικό διαμέρισμα επαναστάτησε το 

1821;
41. Γιατί τα ελληνικά πλοία κυριαρχούσαν στο Αιγαίο κάνοντας αποφασιστική τη συμμετοχή των εξεγερμένων 

νησιών στον αγώνα;
42. Σε τι είδους επιχειρήσεις συμμετείχαν τα ελληνικά πλοία;
43. Ποιοι ανέπτυξαν σημαντική δράση στη θάλασσα;
44. Τι έγινε τον Απρίλη του 1822 στη Χίο;
45. Ποια άλλα νησιά καταστράφηκαν από τους Τούρκους και πότε;
46. Τι γνωρίζεις για τη ναυμαχία του Γέροντα;


