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ΤΑΞΗ Γ΄
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ Α
1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: «Μεταρρύθμιση» - «Κρυπτοχριστιανισμός» «Διαφωτισμός ή Αιώνας των Φώτων».
2. Η 14η Ιουλίου 1789, ημέρα άλωσης της Βαστίλλης, είναι η εθνική γιορτή των Γάλλων.
Γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό το γεγονός;
3. Ποια προνόμια αναγνώρισε ο Σουλτάνος στον Πατριάρχη Γεννάδιο;
4. Για ποιους λόγους ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση από την Πελοπόννησο;
5. Η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843 με πρωταγωνιστές τους Δημήτριο
Καλλέργη και Μακρυγιάννη άλλαξε την πολιτική ζωή των Ελλήνων. Ποιοι λόγοι
οδήγησαν στην Επανάσταση και ποιο το αποτέλεσμά της.
ΟΜΑΔΑ Β
1.Ο Κολοκοτρώνης αναφέρει στα Απομνημονεύματά του:
[ Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς]
Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς. Ημείς αν δεν είμεθα τρελοί δεν εκάναμεν την επανάστασιν, διατί
ηθέλαμεν συλλογισθεί πρώτον διά πολεμοφόδια, καβαλαρία μας, πυροβολικό μας, πυριτοθήκες
μας, τα μαγαζιά μας, ηθέλαμεν λογαριάσει την δύναμιν την εδική μας, την τούρκικη δύναμη.
Να δικαιολογήσετε την άποψή του με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις.
2. Με βάση το κείμενο του Νίκου Σβορώνου και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε
τους λόγους της δολοφονίας του Καποδίστρια.
Η διακυβέρνηση του Καποδίστρια ωστόσο αποτελεί την πρώτη σοβαρή προσπάθεια
διοργάνωσης του ελληνικού κράτους. Πρώτος αυτός φροντίζει για τη δημόσια εκπαίδευση,
καταστέλλει την πειρατεία, διοργανώνει τη διοίκηση, υποβάλλει σε κάποια πειθαρχία το
στασιαστικό πνεύμα των προκρίτων, που ήθελαν ν’ αντικαταστήσουν στην ελεύθερη Ελλάδα
τους Τούρκους αξιωματούχους. Για το λόγο αυτό συνάντησε από την πλευρά τους άγρια
αντίδραση, στην οποία προσθέτονταν η αντίδραση των νησιωτών αστών που αποτελούσαν το
αγγλικό κόμμα και η ολοκληρωτική αδιαφορία των λαϊκών μαζών, κυρίως της αγροτιάς, που
είχε απογοητευθεί από την αγροτική και φορολογική πολιτική του κυβερνήτη.
Νίκου Σβορώνου, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, 1976, σ. 72-73
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3.Γιατί οι έννοιες των «αρματολών» και των «κλεφτών» στο τέλος της Τουρκοκρατίας
συγχωνεύτηκαν και ταυτίστηκαν;
4.Να συγκρίνετε το Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830 με την Συνθήκη Ειρήνης του
Βουκουρεστίου (28 Ιουλίου 1913) ως προς τα σύνορα του Ελληνικού κράτους.

Να απαντήσετε σε τρεις ερωτήσεις της Α΄ομάδας και σε δύο της Β΄ομάδας.
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