
 

Η Μεγάλη Επανάσταση (1821-1830)Α΄ΜΕΡΟΣ 
 

 
1)Πόηε θαη πνύ  ίδξπζαλ ηελ Φηιηθή Δηαηξεία; 

…………………………………………………………………………………. 

 

2) Ξεθίλεζε ηνλ Φεθξνπάξην ηνπ 1821 ε πξώηε εμέγεξζε ησλ Διιήλσλ 

ζηηο………………………………… ……………………… κε αξρεγό ηνλ 

Α………………….  Τ………………………… 

Ωζηόζν, κεηά από επηά κήλεο, ε εξέγεπζη  θαηαπλίγεθε από ηνλ νζσκαληθό ζηξαηό. 

 

   ΠΑΡΑΓΟΤΝΑΒΙΔ ΠΔΡΙΟΥΔ(ΜΟΛΓΟΒΛΑΥΙΑ) 

 
 

3) Σνλ Μάξηην ηνπ 1821 μεθίλεζε ε επανάσταση στην Π………………………... Η 

αξηζκεηηθή ππεξνρή ησλ Διιήλσλ ζηελ πεξηνρή θαη ε ύπαξμε πνιιώλ ζηειερώλ ηεο Φηιηθήο 

Δηαηξείαο ήηαλ δύν από ηνπο βαζηθνύο ιόγνπο πνπ βνήζεζαλ ηνπο επαλαζηαηεκέλνπο 

Έιιελεο λα ζεκεηώζνπλ ηηο πξώηεο ηνπο επηηπρίεο.  

 

 



 

 

 

4)Η επανάζηαζη ζηη Σηεπεά Ελλάδα μεθίλεζε ηνλ Μάξηην ηνπ 1821. Από ηηο ζπγθξνύζεηο 

κε ηνλ νζσκαληθό ζηξαηό μερσξίδνπλ η μάχη στην Αλαμάνα, όπνπ βξήθε θξηθηό ζάλαην ν 

Α………………Γ…………….. θαη ε κάρε ζην χάνι της Γραβιάς, ζηελ νπνία δηαθξίζεθε ν 

Ο………………..Α………………………. 

 

 
 

5)Η επανάζηαζη δηαδόζεθε γξήγνξα ζηα νηζιά ηου Αιγαίου. πνπδαίνη λαπηηθνί, όπσο ν 

Α………………Μ…………………… , ν Κσλ/λνο Κ……………… θαη  ν Γεκήηξηνο 

Π………………………, πξνζέθεξαλ ζεκαληηθέο ππεξεζίεο, είηε κεηαθέξνληαο ηξόθηκα θαη 

πνιεκνθόδηα ζηελ Πεινπόλλεζν θαη ηε ηεξεά Διιάδα είηε πξνζηαηεύνληαο ηηο παξαπάλσ 

πεξηνρέο από ηηο επηζέζεηο ηνπ ηνπξθηθνύ ζηόινπ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ από  ηνπο  

κπνπξινηηέξεδεο ηα ππξπνιηθά …………… ………………………… θνξησκέλα εύθιεθηα 

πιηθά, πνπ ηα άλαβαλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηα έζπξσρλαλ πξνο ηα ερζξηθά θαξάβηα γηα λα ηα 

θάςνπλ. 

 
 

 

6)Σαπηόρξνλα κε ηελ επαλάζηαζε ζηε Νόηηα Διιάδα εμεγέξζεθαλ θαη νη νπιηώηεο ζηελ 

Ήπεηξν θαζώο θαη νη Θεζζαινί θαη νη Μαθεδόλεο. Ωζηόζν, ε έιιεηςε νξγάλσζεο θαη ε 

παξνπζία ηζρπξώλ νζσκαληθώλ δπλάκεσλ ζηηο πεξηνρέο απηέο νδήγεζε ηηο επαλαζηαηηθέο 

θηλήζεηο ζε απνηπρία. 
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7)Οη Έιιελεο επαλαζηάηεο ζηελ Πεινπόλλεζν κε επηθεθαιήο ηνλ Θ…………………………. 

Κ………………………… απνθάζηζαλ λα πνιηνξθήζνπλ ηελ Τριπολιτσά, πνπ ήηαλ  

ε ζηξαηησηηθή έδξα ησλ Σνύξθσλ ζηελ πεξηνρή. Η άλωσή ηεο, ηνλ επηέκβξην ηνπ 1821, 

ηόλσζε ην εζηθό ησλ Διιήλσλ. 

 

 
 

8)Οη αξρηθέο επηηπρίεο ησλ Διιήλσλ επαλαζηαηώλ ζνξύβεζαλ ηελ Τςειή Πύιε. Σελ άλνημε 

ηνπ 1822 ζηάιζεθε ζηε ηεξεά Διιάδα, επηθεθαιήο πνιπάξηζκεο ζηξαηησηηθήο δύλακεο, 

ν Δ……………….. κε ζθνπό λα θαηαζηείιεη ηελ Δπαλάζηαζε. Παγηδεύηεθε όκσο θαη 

γλώξηζε βαξηά ήηηα ζηα Δεπβενάκια , ζηηο 26 Ινπιίνπ ηνπ 1822. Οη επαλαζηάηεο, 

εθαξκόδνληαο ηελ ηαθηηθή ηεο «κ  …………… γης», έθαςαλ ηα γελλήκαηα θαη ηα 

απνζεθεπκέλα ζηηεξά. ηα ρέξηα ησλ Διιήλσλ έπεζαλ πνιιά ιάθπξα, ελώ ν 

Θ………………….Κ………………………….. αλαθεξύρζεθε αξρηζηξάηεγνο θαη νη Σνύξθνη  

έραζαλ  ην 1/5 ηνπ ζηξαηεύκαηόο ηνπο, πνιεκηθό πιηθό θαη πνιιά δώα. Η Δπαλάζηαζε γηα 

άιιε κηα θνξά είρε ζσζεί. 

 
 

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑ:……………………………… 


