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ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΑΞΗ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α
Να απαντήσετε σε τρία (3) από τα παρακάτω ερωτήματα.
1. Τι εννοούμε με τον όρο «Αναγέννηση»; Ποια γεγονότα οδήγησαν σε αυτήν;
2. α) Να συγκρίνετε την κατάσταση της Ελλάδας με αυτήν της Ευρώπης στα χρόνια
μετά την άλωση ως το 18ο αιώνα.
β) Ποιοι παράγοντες βοήθησαν του Έλληνες να διατηρήσουν την εθνική τους
υπόσταση;
3. Ποια μέτρα πήρε ο Καποδίστριας για την αναδιοργάνωση του στρατού και του
στόλου; Γιατί ήταν επιτακτική ανάγκη η λήψη των μέτρων αυτών; Ποια ήταν τα
αποτελέσματα;
4. Τι γνωρίζετε για την πολιτική του Χαριλάου Τρικούπη; Ποιο το πολιτικό του
τέλος;
5. Τι γνωρίζετε για τον συγγραφέα του παρακάτω κειμένου; Σε ποιο πνευματικό
κίνημα εντάσσεται το έργο του;
Ο Κοσμάς Αιτωλός (ναϊδριο Αιξωνής, Γλυφάδα), σε μια από τις διδαχές του
τονίζει:
«Και εσείς, γονείς, να παιδεύεται τα παιδιά σας εις τα χριστιανικά ήθη, να τα
βάνετε να μανθάνουν γράμματα. Να κάμετε τρόπον εδώ εις την χώραν σας δια
σχολείον, να βρήτε έναν διδάσκαλον να τον πληρώνετε να σας μαθαίνη τα παιδιά
σας, ότι αμαρτάνετε πολύ να τα αφήνετε αγράμματα και τυφλά. και μη μόνον
φροντίζετε να τους αφήσετε πλούτη και υποστακτικά και μετά τον θάνατόν σας να τα
τρων και να τα πίνουν και να σας οπισωλογούν. Καλύτερα να τα αφήνετε πτωχά και
γραμματισμένα, παρά πλούσια και αγράμματα».
(Ι. Μενούνου, Κοσμά του Αιτωλού, Διδαχές και βιογραφία, Αθήνα
1980, σ. 173)
ΟΜΑΔΑ Β
Να απαντήσετε δύο (2) από τα παρακάτω ερωτήματα.
6. Συμπληρώστε τα κενά:
i)
Η Φιλική Εταιρεία ιδρύθηκε από τους α)------------------------, β)------------------------, γ) ------------------------ και «Γενικός Επίτροπος Αρχής» ανέλαβε ο δ) ------------------------------- αφού προηγουμένως είχε αρνηθεί ο ε) --------------------------.
ii)
Η δεύτερη φάση της τρίτης Εθνικής Συνέλευσης άρχισε τον Μάρτιο του 1827
στην στ) --------------------. Εξέλεξε «Κυβερνήτη της Ελλάδος» τον ζ) ------------------------- και ψήφισε το η) ---------------------- με 150 άρθρα που
εντυπωσιάζουν για τον φιλελευθερισμό τους.

7. Συμπληρώστε τα κενά:
Οι κυριότερες στρατιωτικές επιτυχίες του πρώτου χρόνου της Ελληνικής
επανάστασης ήταν: η πολιορκία της α) ____________________, με τη σημαντική
ελληνική νίκη στο β) ________________, η μάχη στην γ) ________________ όπου ο
Αθανάσιος Διάκος προκάλεσε μεγάλες απώλειες στον τουρκικό στρατό και ο
θρίαμβος του Ανδρούτσου στο δ) ________________. Η δεύτερη πολιορκία του
Μεσολογγίου έγινε από τους Τούρκους στρατηγούς ε)_________________ και στ)
_________________ (δεύτερη φάση) και έληξε με την ηρωική ζ)
__________________ στις 10 Απριλίου του ή) _________________.
8. Τι γνωρίζετε για την προσπάθεια εξισλαμισμού των Ελλήνων από τους Τούρκους;
Με ποιον τρόπο αντιστάθηκαν οι Έλληνες; Ποια η τραγικότερη μορφή του
εξισλαμισμού;
9. Με αφετηρία το παρακάτω κείμενο αναφερθείτε στις γενικότερες κοινωνικές και
πολιτικές συνέπειες της βιομηχανικής επανάστασης.
Οι αμοιβές των βιομηχανικών εργατών το 19ο αιώνα.
«Όλοι οι εργαζόμενοι έπρεπε να μάθουν να δουλεύουν με τρόπου που
εξυπηρετούσε τη βιομηχανία, δηλαδή με κανονικό και συνεχή ρυθμό καθημερινής
εργασίας, πράγμα τελείως διαφορετικό από τις εποχιακές δουλειές του αγροκτήματος
ή την απασχόληση των ανεξάρτητων τεχνιτών.
Έπρεπε επίσης να μάθουν να είναι ευαίσθητοι σε χρηματικά κίνητρα. Οι
βρετανοί εργοδότες τότε, όπως οι σημερινοί της Νότιας Αφρικής, παραπονούνταν
συνεχώς για την «τεμπελιά» των εργαζομένων ή για την τάση τους να δουλεύουν
μόνο όσο χρειαζόταν για να εξασφαλίσουν το παραδοσιακό βδομαδιάτικο που τους
αρκούσε να ζήσουν. Η λύση βρέθηκε με ένα σκληρότατο σύστημα ποινών για τους
εργάτες (πρόστιμα κ.λ.π.), αλλά προ πάντων με την πρακτική, όπου η εφαρμογή της
ήταν δυνατή, να πληρώνονται τόσο λίγο, ώστε να χρειάζεται να εργάζονται κανονικά
όλη την εβδομάδα, για να μπορούν να κερδίζουν ένα ελάχιστο εισόδημα».
Από το βιβλίο του Ε. Χομπσμπάουμ, Η εποχή των επαναστάσεων
1789 – 1848, Αθήνα 1990 (μεταφρ. Μαρ. Οικονομοπούλου), σ. 73 – 44.
Καλή επιτυχία

