ΙΣΤΟΡΙΑ
1η ΟΜΑ∆Α
1. Να εξηγήσετε τους όρους: Θρησκευτική Μεταρρύθμιση, Ανθρωπισμός
2. Γιατί το παιδομάζωμα θεωρήθηκε μια από τις τραγικότερες μορφές του
εξισλαμισμού και για ποιούς λόγους υιοθετήθηκε ο θεσμός αυτός από τους
Τούρκους:
3. Να γράψετε τα αποτελέσματα του φιλελληνισμού για την Ελλάδα.
4. Πως αναδιοργάνωσε την εκπαίδευση ο Καποδίστριας;
5. Ποιές είναι οι κυριότερες αιτίες που οδήγησαν στό κίνημα στο Γουδί (1909);

2η ΟΜΑ∆Α
1. Με βάση το κείμενο που ακολουθεί να παρουσιάσετε τον τρόπο με τον οποίο
αντιμετώπισαν οι Ισπανοί αποικιοκράτες τους ιθαγενείς και τις συνέπειες που είχε
αυτή η στάση στον πολιτιστικό τομέα:
Οι Ισπανοί βρέθηκαν ανάμεσα στους Ινδιάνους όπως οι λύκοι, οι τίγρεις
και τα αιμοβόρα λιοντάρια πεινασμένα για πολλές μέρες. Εδώ και σαράντα
χρόνια, δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να τους κάνουν κομμάτια, να τους
τουφεκίζουν, να τους βασανίζουν και να τους εξοντώνουν με τόση
ωμότητα, ώστε το νησί Κούβα είναι σήμερα ερημωμένο από κατοίκους,,,
Αν οι χριστιανοί έχουν καταστρέψει τόσες και τόσες ψυχές, το έκαναν με
μοναδικό σκοπό να αποκτήσουν χρυσάφι και να πλουτίσουν όσο το
δυνατό γρηγορότερα.
(Απόσπασμα από την αναφορά του Επισκόπου Βαρθολομαίου Λας Κάζας προς
τον βασιλιά της Ισπανίας)
2. Γνωρίζοντας πώς άσκησε εξουσία η Αντιβασιλεία (1833- 1835) δικαιολογείτε τον
ενθουσιασμό του Μακρυγιάννη για την άφιξη του βασιλιά Όθωνα στην Ελλάδα;
Πως είδε ο Μακρυγιάννης την άφιξη του Όθωνα στο Ναύπλιο.
Σήμερα ξαναγεννιέται η πατρίδα κι ανασταίνεται, οπού ήταν τόσον
χαμένη και σβησμένη. Σήμερα ανασταίνονται οι αγωνισταί, πολιτικοί,
θρησκευτικοί και στρατιωτικοί, ότι ήρθε ο Βασιλέας μας, οπού
αποχτήσαμεν με την δύναμη του Θεού. ∆όξα να ’χει το πανάγαθό σου
όνομα, Κύριε, παντοδύναμε, πολυέλαιγε, πολυέσπλαχνε! Τα 1833
Γεναρίου 18 άραξε εις τ’ Ανάπλι. Εις τις 25 εβγήκε ο Βασιλέας με μεγάλη
παράταξη.
(Μακρυγιάννη, Απομνημονεύματα)
3. Με ποια αρχή ο Χ. Τρικούπης θεωρήθηκε ιδρυτής του κοινοβουλευτισμού
στην Ελλάδα;
4. Ποια είναι τα φιλελεύθερα στοιχεία των συνταγμάτων του 1844 και του 1864;

