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Γεννήθηκε το 1788 στην 
Ιθάκη.

Εκτελέσθηκε από τους εχθρούς 
του στην Ακρόπολη της Αθήνας!

Νίκησε τους 
Οθωμανούς στο 

Χάνι της Γραβιάς.

Ποιου ομηρικού ήρωα το όνομα δόθηκε στον Ανδρούτσο;6

Σωστό ή Λάθος; Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος εκτελέσθηκε στην 
Ακρόπολη της Αθήνας.5

Σε ποιο νησί του Ιονίου γεννήθηκε ο Οδυσσέας Ανδρούτσος;4

Πόσες κάνες τουφεκιών βγαίνουν από τα παράθυρα στο Χάνι;3

Ο Ανδρούτσος έχασε την παλάσκα του (θήκη φυσιγγίων).
Βοήθησέ τον να τη βρει.2

Βρες στον κύκλο πότε πέθανε ο Οδυσσέας Ανδρούτσος.1

AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 
Οδυσσέασ ανδρ ΟυτσΟσ

Έλληνας Αγωνιστής
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Tον αποκαλούσαν 
Γέρο του Μοριά!

Ήταν η σημαντικότερη 
ηγετική φυσιογνωμία 
της Επανάστασης!

Αποδεκάτισε τη στρατιά του 
Δράμαλη στα Δερβενάκια στις 
26 Ιουλίου 1822!

  στον αγγλικό στρατό 
των Επτανήσων. 

ταγματάρχης Ήταν  

Βάλε στη σειρά τις λέξεις για να βρεις τη σωστή πληροφορία!66

Tα παλικάρια γιορτάζουν τη νίκη τους. Πόσοι αγωνιστές 
χορεύουν;55

Μπορείς να βρεις την κρυμμένη περικεφαλαία του Κολοκο-
τρώνη;44

Σωστό ή Λάθος; Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αποδεκάτισε τη 
στρατιά του Δράμαλη στο Χάνι της Γραβιάς. 33

Ποιο είναι το σύνολο των αριθμών που απεικονίζονται στις 
τρεις ορατές πλευρές των 2 ζαριών;22

Βρες στον κύκλο την πόλη, στην πολιορκία της οποίας 
πρωτοστάτησε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης!11

Θεόδωρός ΚόλόΚό τρωνης
Έλληνας Αγωνιστής



Κ
Λ

ΕΙ

Σ
Ο

Β Α

Ήταν από το Σούλι 
της Ηπείρου!

Υπερασπίστηκε το Μεσολόγγι 
και τις 2 φορές που η πόλη 
πολιορκήθηκε από τους 
Οθωμανούς!

Πολέμησε σε πολλές 
μάχες στο πλευρό 
του  Μπότσαρη και 
στη συνέχεια του 
Καραϊσκάκη!

υπουργός 
στρατιωτικών έγινε 
και πρωθυπουργός! 

Στα χρόνια του 
Όθωνα

Βρες την κρυμμένη κουκουβάγια!6

Ποια πόλη υπερασπίστηκε δύο φόρες ο Κίτσος Τζαβέλας;5

Από ποια περιοχή της Ηπείρου καταγόταν ο Τζαβέλας;4

Δίπλα σε ποιους Αγωνιστές πολέμησε ο Κίτσος Τζαβέλας;3

Βάλε στη σειρά τις λέξεις για να βρεις τη σωστή πληροφορία!2

Βρες στον κύκλο το όνομα της νησίδα,ς στη λιμνοθάλασσα του 
Μεσολογγίου, που υπερασπίστηκε γενναία ο Τζαβέλας το 1826.1

AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 
AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:  

Κίτσοσ τζαβέλα σ
Έλληνας Αγωνιστής
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Ήταν το 
διοικητικό 
κέντρο της 

Πελοποννήσου!

Οι Επαναστάτες είχαν 
μόνο ένα παμπάλαιο 
κανόνι, ενώ οι 
Οθωμανοί 30!

Οι Έλληνες κυρίευσαν την πόλη
στις 23 Σεπτεμβρίου 1821.

ιδέα του Κολοκοτρώνη! Η 
επίθεση κατά της πόλης ήταν

Πόσους πύργους μπορείς να μετρήσεις στην εικόνα;6

Βρες τον πετεινό στην εικόνα!5

Βάλε στη σειρά τις  λέξεις για να βρεις τη σωστή πληροφορία!4

Πόσους μήνες μετά την έκρηξη της Επανάστασης κατέκτησαν 
οι Έλληνες την Τριπολιτσά, πέντε ή έξι;3

Βρες στον κύκλο τη σημερινή ονομασία της Τριπολιτσάς.2

Πόσα κανόνια είχαν οι Οθωμανοί κατά την πολιορκία της 
Τριπολιτσάς;1

AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 
AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 3. Έξι

ΤριπολιΤσά
Πολιορκία
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Ήταν σπουδαίος 
αρματολός!

Το 1826 κατέστρεψε 
τους Οθωμανούς 
στην Αράχωβα!

Πέθανε το 1827 
προσπαθώντας να 

ελευθερώσει την Αθήνα από 
τον Κιουταχή.

 ενός αρματολού γιος και 
μίας καλόγριας! Ήταν 

Μνημείο του βρίσκεται βρίσκεται δίπλα στο στάδιο «Καραϊσκάκη».
Μπορείς να βρεις την κρυμμένη μπάλα ποδοσφαίρου;66

Πόσες ακτίνες έχει ο ήλιος στην εικόνα;55

Σωστό ή Λάθος; Στην εικόνα απεικονίζεται η Ακρόπολη της 
Κορίνθου.44

Βάλε στη σειρά τις λέξεις για να βρεις τη σωστή πληροφορία!33

Ποιο έτος νίκησε ο Καραϊσκάκης τους Οθωμανούς στην 
Αράχωβα;22

Βρες στον κύκλο την περιοχή όπου πέθανε ο Καραϊσκάκης!11

AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 4. Λάθος
ΓεώρΓιος Καραϊ ςΚαΚης

Έλληνας Αγωνιστής


