ΙΣΤΟΡΙΑ (ΝΕΟΤΕΡΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ)
Α΄ΟΜΑΔΑ(από τις πέντε ερωτήσεις επιλέγετε τις τρείς)
1.-Να εξηγήσετε τους όρους:
«καθολικός άνθρωπος», «νεοελληνικός διαφωτισμός»
(μονάδες 4)
2.-Ποια ήταν τα αίτια των ανακαλύψεων ? (μονάδες 4)
3.-Πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα στη β΄φάση της δεύτερης πολιορκίας
του Μεσολογγίου? Ποια η σημασία της εξόδου ? (μονάδες 4).
4.-Πότε υπογράφτηκε το πρωτόκολλο της Πετρούπολης και από
ποιους? Τι προέβλεπε? (μονάδες 4)
5.-Να συμπληρώσετε τις παρακάτω φράσεις και λέξεις:
α.-Ο ναυτικός αγώνας των Ελλήνων στηρίχθηκε στα πλοία των
νησιών….
β.-Η μάχη της Αλαμάνας και η νίκη του Ο. Ανδρούτσου στο Χάνι
της Γραβιάς ματαίωσαν την απόπειρα των Τούρκων να εισβάλουν…
γ.-Στο Κεφαλόβρυσο τραυματίστηκε θανάσιμα ο ηρωϊκός
Σουλιώτης…..
δ.-Στους Μύλους της Αργολίδας οι Ελληνες αναχαίτησαν τον…..
ε.-Στη μάχη……..τελευταία της Επανάστασης, οι ΄Ελληνες με
ηγέτη το Δ.Υψηλάντη νίκησαν τους Τούρκους.
στ.-Το μεγάλο θύμα του εμφύλιου πολέμου ήταν……
ζ.-Η Τρίτη Εθνοσυνέλευση με ψήφισμα εξέλεξε στις 3 Απριλίου
1827 τον …………………..
η.-Η Τρίτη Εθνοσυνέλευση την 1η Μαϊου 1827 ψήφισε το……..
(μονάδες 4).
Β ΟΜΑΔΑ (Από τα τέσσερα θέματα επιλέγετε τα δύο)
1.-Από πού ήταν επηρεασμένη η «Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας» των
Η.Π.Α.? Γιατί θεωρήθηκε ένα από τα σημαντικώτερα πολιτικά
κείμενα της εποχής? (μονάδες 4).
2.-Ποια η προσφορά της Φιλικής Εταιρείας στον αγώνα του 1821?
3.-Σύμφωνα με το παράθεμα και τις ιστορικές γνωώσεις σας να
απαντήσετε στις ερωτήσεις :ποιους πρέπει να μακαρίζει η πατρίδα
και γιατί ? (μονάδες 4)
4.-Γιατί έγινε η ναυμαχία τουΝαβαρίνου?Ποιά η σημασία της για τις
εξελίξεις στον τόπο μας? (μονάδες 4).
ΠΑΡΑΘΕΜΑ
«Πατρίς να μακαρίζεις….»
(Η Αλαμάνα και το χάνι της Γραβιάς)
Αυτήνοι όλοι οι γενναίοι άντρες, οι σωτήρες της πατρίδος, αφάνισαν
όλως διόλου αυτό το πλήθος των Τούρκων, σκότωσαν τους
περισσότερους και δύο πασάδες και πήραν όλα τα΄αμάξια και
γκαμήλια και τα κανόνια τους, οπού τα΄άφησαν όλα εκεί. Κι΄όσοι
μείναν ζωντανοί Τούρκοι διαλύθηκαν ένας ένας και πήγαν εις την
πατρίδα τους. Κι΄όποιος είναι ζωντανός ακόμα θυμάται την μαχαίρα
των αθανάτων Ελλήνων.Ξαγόρασαν όλοι αυτήνοι οι γενναίοι άντρες
το αίμα του συναγωνιστού τους περίφημου Διάκου, οπού
πρωτοκινήθη αυτός μ΄ολίγους ανθρώπους κι απάντησετην πρώτη
ορμή των Τούρκων, αυτός κι΄ο αγείμνηστος Δεσπότης Σαλώνου.
Αυτήνοι κι΄ο αδελφός του Διάκου κι΄ο Μπακογιάννης κι΄ο Καλύβας
κι΄ο αδελφός του Δεσπότη κι΄άλλοι αξιωματικοί με τους ολίγους τους

στρατιώτες έλιωσαν απάνου εις το γιοφύρι της Αλαμάνας πολεμώντας
με τόσον πλήθος Τούρκων. Κι΄ο περίφημος γενναίος Διάκος, αφού
τελείωσε τον τζεμπιχανέ,καταπληγωμένον και μισοσκοτωμένον τον
έλαβαν ζωντανόν οι Τούρκοι και τον παλούκωσαν.Στην θέσιν οπού
επέθανες εσύ,Λεωνίδα, με τους τρακόσους σου, πέθαναν κι΄αυτήνοι
δια την θρησκεία και πατρίδα….
Πατρίς,να μακαρίζης γενικώς όλους τους Ελληνες, ότι θυσιάστηκαν
δια σένα να σ΄αναστήσουνε, να ξαναειπωθείς άλλη μίαν φορά
ελεύθερη πατρίδα, οπού ήσουνε χαμένη και σβησμένη από τον
κατάλογο των εθνών.
Ολους αυτούς να τους μακαρίζης. Όμως να θυμάσαι και να λαμπρύνης
εκείνους οπού πρωτοθυσιάστηκαν εις την Αλαμάνα, πολεμώντας με
τόση δύναμη Τούρκων, κι΄εκείνους οπού αποφασίστηκαν και
κλείστηκαν σε μίαν μαντρούλα με πλίθες, αδύνατη, εις το χάνι της
Γραβιάς, κι΄εκείνους οπού λιώσανε τόση Τουρκιά και πασάδες εις τα
Βασιλικά, κι΄εκείνους οπού αγωνίστηκαν σαν λιοντάρια εις την
Λαγκάδα του Μακρυνόρου.
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