ΙΣΤΟΡΙΑ
Α ΟΜΑΔΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Tι γνωρίζετε για τη Φιλική Εταιρεία (ιδρυτές, σκοπός, ο ρόλος της Ανώτατης
Αρχής).
2. Να αναφερθείτε στη β΄φάση της πολιορκίας του Μεσολογγίου και τα
αποτελέσματά της.
3.Η ναυμαχία του Ναβαρίνου ( αναφερθείτε στην αφορμή, τα συμπλεκόμενα
μέρη, τη διεξαγωγή και τη σημασία της συνοπτικά).
4. Ποια ήταν η φροντίδα του Καποδίστρια για την εκπαίδευση
5.Να αντιστοιχήσετε τα δεδομένα της στήλης Α’ με αυτά της στήλης Β’ .
Α’
1. Χαράτσι
2. Δεκάτη
3. Μελαχικά
4. Εγιαλέτι
5. Καζάδες
6. Σαντζάκια

Β’
α) Μεγάλη διοικητική περιοχή.
β) Σε αυτά χωριζόταν τα εγιαλέτια.
γ) Αντιστοιχούσε με τη σημερινή επαρχία.
δ) Κεφαλικός φόρος.
ε) Φόρος που αντιστοιχούσε στο 1/10 της
ετήσιας ακαθάριστης αγροτικής παραγωγής.
στ) Ειδικός φόρος για νησιά και παράλιες
περιοχές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :Από τις 5 ερωτήσεις να απαντήσετε τις 3.

B ΟΜΑΔΑ
1. Με βάση το αφηγηματικό κείμενο και τις ιστορικές σας γνώσεις να
απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις:
Α) Που και γιατί απολογήθηκε ο Λούθηρος;
Β) Πώς προσπάθησε να δικαιολογήσει την κατάσταση που δημιούργησε με την
διδασκαλία του;
« Πρέπει, ύστερ’ από όσα είπα, να ‘ναι σαφές ότι βασάνισα τη σκέψη μου και
στάθμισα με αρκετή επιμέλεια τα δεινά και τους κινδύνους, την ταραχή και τη
διχόνοια, που έχουν εξαιτίας της διδαχής μου προκληθεί σε ολόκληρο τον κόσμο.
Για μένα όμως, είναι το ποιο ευχάριστο θέαμα να βλέπω πως, γύρω από το λόγο
του Θεού, γεννιέται ταραχή και διχόνοια, γιατί ακριβώς αυτή είναι η πορεία, η

οδός και η έκβαση, που ταιριάζει με το λόγο του Θεού. Όπως λέει ο Χριστός: Ούκ
ήλθον βαλείν ειρήνην αλλά μάχαιραν. Ήλθον γαρ διχάσαι άνθρωπον κατά του
πατρός αυτού».
2.Να συγκρίνετε το « Κοινωνικό Συμβόλαιο» του Τζών Λόκ με το αντίστοιχο
έργο του Ρουσσό.
3.Ο Γεννάδιος εκλέγεται Πατριάρχης
Έδωσε ακόμα εντολή να εκλέξουν πατριάρχη σύμφωνα με τις συνήθειες τους.
Οι αρχιερείς που έτυχε να παραβρίσκονται μαζί με πολύ λίγους άλλους κληρικούς
και λαϊκούς εξέλεξαν και χειροτόνησαν πατριάρχη το σοφό Γεώργιο Σχολάριο,
που ήταν ακόμα κοσμικός, και τον ονόμασαν Γεννάδιο. Υπήρχε από παλαιότερα
συνήθεια στους χριστιανούς βασιλιάδες να δίνουν δώρο στον εκλεγμένο
πατριάρχη μια ράβδο χρυσή με πολύτιμους λίθους. {…} Έτσι και αυτός ο
αλιτήριος ( δηλαδή ο Μωάμεθ), θέλοντας να δείξει ότι είναι βασιλιάς της Πόλης,
κάλεσε, όπως έκαναν οι χριστιανοί βασιλιάδες, τον πατριάρχη να καθίσει μαζί του
σε δείπνο για να συνομιλήσουν . Όταν ήρθε ο πατριάρχης, τον δέχτηκε με
μεγάλες τιμές και αφού μίλησαν για πολλά του έδωσε άπειρες υποσχέσεις. Όταν
έφτασε ο χρόνος για να φύγει ο πατριάρχης, ο σουλτάνος του έδωσε ως δώρο την
πολύτιμη εκείνη ράβδο.
Γ.Φραντζής, Χρονικόν, Βιέννη 1838 σελ. 305-306 ( ελεύθερη απόδοση ).
Αφού λάβετε υπόψη την ιστορική αφήγηση του βιβλίου και την παραπάνω
πρόσθετη γραπτή πηγή, να αναφερθείτε στους λόγους που ώθησαν τον Μωάμεθ
Β΄ να φροντίσει για εκλογή πατριάρχη και να τον περιβάλει με πλείστες
αρμοδιότητες.
4.Εθελοντικοί εξισλαμισμοί
« Τα ελατήρια που ωθούσαν τους χριστιανούς ν’απαρνηθούν τη θρησκεία τους
ήταν βέβαια ισχυρά, γιατί παρ’ όλο που οι Τούρκοι μπορεί να έδειχναν
ανεξιθρησκία απέναντι στους μη μουσουλμάνους υπηκόους τους, δεν τους
θεωρούσαν ισότιμούς τους. Ο νόμος απαγόρευε στους χριστιανούς να
οπλοφορούν. Τους απαγόρευε να ανεβαίνουν σε άλογο. Και ακόμα ήταν
υποχρεωμένοι να φορούν ρούχα που να ξεχωρίζουν. Θεωρητικά, σύμφωνα με τον
ισλαμικό νόμο, ο χριστιανός που δε γινόταν με την ελεύθερη βούλησή του μέλος
της επίσημης θρησκείας ήταν άξιος θανάτου».
Douglas Dakin, Ο αγώνα ς των Ελλήνων για ανεξαρτησία, 18211833, Αθήνα 1983, σελ .21
Αφού λάβετε υπόψη την ιστορική αφήγηση του βιβλίου και την παραπάνω
πρόσθετη γραπτή πηγή, να αναφερθείτε στους λόγους για τους οποίους
εξισλαμιζόταν οι χριστιανοί.

