ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ
Να επιλέξετε και να απαντήσετε σε τρεις ερωτήσεις της Α΄ ομάδας
και σε δύο της Β΄ομάδας .
Α΄ ΟΜΑΔΑ
Α1. Ποια ήταν τα αίτια των ανακαλύψεων Νέων Χωρών κατά τον 15ο αιώνα;
Α2. Μια μορφή βίαιου εξισλαμισμού κατά την Τουρκοκρατία ήταν το παιδομάζωμα .
Τι γνωρίζετε για το θεσμό αυτό;
Α3. Να κάνετε την αντιστοίχιση.
Α
1. Γέφυρα της Αλαμάνας
2. Χάνι της Γραβιάς
3. Πυρπόληση τουρκικής ναυαρχίδας
4. Δερβενάκια
5. Μανιάκι
6. Φάληρο
7. Ίδρυση Φιλικής Εταιρείας
8. Έναρξη επανάστασης

Β
α) Θ. Κολοκοτρώνης
β) Οδ. Ανδρούτσος
γ) Παλαιών Πατρών Γερμανός
δ) Παπαφλέσσας
ε) Κ. Κανάρης
στ) Αθ. Διάκος
ζ) Γ. Καραϊσκάκης
η) Ν. Σκουφάς

Α4. Ποιοι αντιπολιτεύονταν τον Ιωάννη Καποδίστρια και γιατί;
Α5. Να αναφερθείτε στα δεινά των Ελλήνων στη διάρκεια της Κατοχής 1940-1944.

Β΄ ΟΜΑΔΑ
Β1. Να εξηγήσετε γιατί ο Σουλτάνος Μωάμεθ Β΄ ο Πορθητής παραχώρησε τόσα
πολλά προνόμια στον Οικουμενικό Πατριάρχη;
Β2. Κατά τη γνώμη σας ήταν πιο φιλελεύθερο το σύνταγμα του 1844 ή του 1864;
Να τεκμηριώσετε την άποψή σας.
Β3. Τι ήταν το συγχωροχάρτι
« Ιεροκήρυκες περιφέρονταν στην Ευρώπη και πίεζαν τους ανθρώπους να
συνεισφέρουν χρήματα για το συγκεκριμένο σκοπό[την ανέγερση ναού του Αγίου
Πέτρου]. Μερικοί ιεροκήρυκες ερμήνευαν πολύ ελεύθερα την εκκλησιαστική
διδασκαλία. Έλεγαν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι και μόνο η αγορά αυτού του

συγχωροχάρτου θα εξασφάλιζε τον Παράδεισο όχι μόνο για τους δωρητές αλλά και για
τους νεκρούς συγγενείς τους που πλήρωναν για τις αμαρτίες τους στο καθαρτήριο»
Ε.Simon, Ketzer, Bauern, (Αιρετικοί, αγρότες, Ιησουιτες)
Rowohlt, Αμβούργο 1973. Μτφρ.αποσπάσματος από τα γερμανικά Α.Αζέλης
Το απόσπασμα αναφέρεται στην αφορμή της Θρησκευτικής Μεταρρύθμισης.
Ποια ήταν η αφορμή και ποιες οι πραγματικές αιτίες της;

B4. Η Επανάσταση του 1821
α) « Καθότι τι την θέλομεν τοιαύτην ζωήν, αδελφοί! χωρίς πατρίδα, χωρίς
αυτονομία, χωρίς ελευθερίες, χωρίς δικαιώματα ανθρώπινα; Του πατρός μας το αίμα
το έχετε καθημέραν εμπρός σας και το βλέπετε! Τι μας ωφελεί η δόξα, τα πλούτη, αι
ιδιοκτησίαι, όταν οι τύραννοι μας σφάζουν μέσα εις την κλίνη; Και τα πλούτη του
Κροίσου αν έχομεν, τι μας ωφελούν, αφού οι αδελφοί μας οι Χριστιανοί
κατατυραννούνται, καταδυναστεύονται, καταπιέζονται, και δεν έχουν ούτε τσαρούχι εις
τους πόδας να φορέσουν και λιμοκτονούν τα τέκνα τους; Τι μας ωφελεί η τόση
ευδαιμονία, όταν στενάζει το έθνος μας τέσσαρους αιώνα υπό τον σκληρότατον ζυγόν
του Τυράννου;…»
Κ.Δεληγιάννης, Απομνημονεύματα, εκδ. Τσουκαλά, Αθήνα 1957, σελ.121
β) «…Στρέψατε τους οφθαλμούς σας, ω συμπατριώται, και ίδετε την ελεεινήν μας
κατάστασιν! Ίδετε εδώ τους ναούς καταπατημένους, εκεί τα τέκνα μας αρπαζόμενα δια
χρήσιν αναιδεστάτην της ασελγούς φιληδονίας των βαρβάρων τυράννων μας, τους
οίκους μας γεγυμνωμένους, τους αγρούς μας λεηλατισμένους και ημάς αυτούς ελεεινά
ανδράποδα».
Απόσπασμα από την ιστορική προκήρυξη του Αλεξ. Υψηλάντη « Μάχου υπέρ
πίστεως και πατρίδος» που κηρύσσει την έναρξη της επανάστασης.
Με βάση τα δύο παραπάνω αποσπάσματα να αναφερθείτε στους λόγους που
οδήγησαν τους ¨Έλληνες στην απόφαση για επανάσταση εναντίον της οθωμανικής
κυριαρχίας.

