ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ Α′
1. Να δώσετε συνοπτικά τη σημασία των ιστορικών όρων-εννοιών:
α. “Βαστίλη”
β. “Φαναριώτες”
μ4
2. Ποιο ήταν το πολιτικό έργο και όραμα του Ρήγα Φεραίου;
μ4
3. Ποιες ήταν οι προσδοκίες του Α.Υψηλάντη από τη Ρωσία; Επαληθεύτηκαν ή
διαψεύστηκαν οι προσδοκίες του με την έναρξη της Επανάστασης από τις
Παραδουνάβιες ηγεμονίες;
μ4
4. Τα Ψαρά αποτέλεσαν σταθμό στον ναυτικό αγώνα των ελλήνων στην
επανάσταση του 1821. Να περιγράψετε συνοπτικά δύο γεγονότα(ένα με θετικό
και ένα με αρνητικό αποτέλεσμα) που συνδέονται με το νησί των Ψαρών.
μ4
5. Να γράψετε τις χρονολογίες και τις ηγετικές μορφές στις αντίστοιχες μάχες.
ΜΑΧΕΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

Δερβενάκια
Μανιάκι
Χάνι της Γραβιάς
Τριπολιτσά
μ4
( Να απαντήσετε στις 3 από τις 5 ερωτήσεις)
ΟΜΑΔΑ Β′
1.Μελετώντας την παρακάτω πηγή να αξιολογήσετε το έργο του Καποδίστρια
και να αναζητήσετε τα αίτια της δυσαρέσκειας εναντίον του.
<< Η διακυβέρνηση του Καποδίστρια 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 να
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 των φιλελεύθερων διανοουμένων, καθώς και η ολοκληρωτική
αδιαφορία των λαϊκών μαζών, κυρίως της αγροτιάς, που είχε απογοητευτεί από
την αγροτική και φορολογική πολιτική του κυβερνήτη>>
Νίκου Σβορώνου, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας.
μ4
2.Να εντοπίσετε μέσα από την πηγή τα βασικά αίτια της Μικρασιατικής
Καταστροφής(1922).
<< Κατά το τέλος Ιουνίου του 1921 η ανώτατη ελληνική διοίκηση αρχίζει νέες
επιχειρήσεις με κατεύθυνση προς την Άγκυρα, τη λεγόμενη εκστρατεία του
Σαγγάριου, η οποία απολήγει σε νίκη, αλλά καταπονεί τους στρατιώτες που

οδεύουν ανάμεσα από αυχμηρά(άνυδρα) και άγονα εδάφη και εκτείνει σε μεγάλο
μήκος-και επομένως εξασθενίζει- τη γραμμή του μετώπου. Η επιχείρηση
αποτυχαίνει και ο ελληνικός στρατός υποχωρεί σε νέες θέσεις του, αλλ’ αυτές
είναι επίσης αναπτυγμένες σε ευρύ μέτωπο, πάνω από 600χλμ. Ο εφοδιασμός των
στρατευμάτων είναι δύσκολος και οι εφοδιοπομπές εκτίθενται στις
αιφνιδιαστικές πλευρικές επιθέσεις των Τούρκων ατάκτων, των τσέτηδων.
Η Ελλάδα, η οποία έχει απομονωθεί διεθνώς, εξαντλείται οικονομικά από την
επιστράτευση και τον δαπανηρό αυτόν πόλεμο……………………………………...
Ο λαός και ο στρατός είναι κουρασμένοι από τη διάρκεια των αλλεπάλληλων
πολέμων 1912-1922, από τον διχασμό και την οξύτητα των πολιτικών παθών, ενώ
οι πολιτικοί δεν αντιλαμβάνονται σε όλη τους την έκταση τις μεταβολές της
διεθνούς πολιτικής και δεν αντιμετωπίζουν με ετοιμότητα, τόλμη και ρεαλισμό
την κρίσιμη κατάσταση. Το έθνος οδηγείται προς την καταστροφή.>>
Α.Βακαλόπουλου, Νέα ελληνική ιστορία(1204-1985)
μ4
3. << Όταν ένα έθνος ολόκληρο επαναστατεί εναντίον του κυριάρχου του, δεν
μπορεί να θεωρηθεί πειρατικό αλλά εμπόλεμο >>
Δήλωση Γεωργίου Κάνιγκ το Μάρτιο του 1823΄
Ποιο ήταν το πολιτικό κλίμα στην Ευρώπη όταν ξεκίνησε η ελληνική
επανάσταση και με ποιες ενέργειες της Αγγλίας άρχισε να μεταβάλλεται το 18231824;
μ4
4. Να αποδείξετε πώς οι διομολογήσεις του 1535, η συνθήκη του Κιουτσούκ
Καϊναρτζή το 1774 και η ύπαρξη ελληνικών παροικιών στην Ευρώπη συνέβαλαν
στην ανάπτυξη του εμπορίου και της ναυτιλίας των υπόδουλων ελλήνων.
μ4

