ΙΣΤΟΡΙΑ

Α ΟΜΑΔΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Ποια ήταν τα αίτια και ποια τα αποτελέσματα της Μεταρρύθμισης;
2. Να δώσετε τον ορισμό του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και να αναφέρετε
τρεις φορείς του.
3. Πότε, μεταξύ ποιών υπογράφτηκε το Πρωτόκολλο της Πετρούπολης και ποιο
ήταν το περιεχόμενο του;
4. Να απαριθμήσετε τα προνόμια που παραχώρησε η οθωμανική εξουσία στο
Πατριαρχείο και να αναφέρετε ποια ήταν η σκοπιμότητα της παραχώρησης
των προνομίων στον Πατριάρχη από την οθωμανική εξουσία
5. Να συμπληρώσετε τις φράσεις που ακολουθούν:
α) Ψυχή της Ιερής Συμμαχίας ήταν……………………………………………
β) Ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας ήταν ……………………………………….
γ) Οι ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας πίστευαν ότι οι Έλληνες μπορούσαν να
πετύχουν την απελευθέρωσή τους………………………………………………
δ) Ο Καποδίστριας δεν δέχτηκε την αρχηγία της Φιλικής Εταιρείας, επειδή
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
ε) Το « Σχέδιον Γενικόν» της Φιλικής Εταιρείας προέβλεπε να αρχίσει η
Επανάσταση από ………………………………………………………………

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :Από τις 5 ερωτήσεις να απαντήσετε τις 3.

B ΟΜΑΔΑ
1. Από τους τέσσερις παράγοντες φθοράς του Ελληνισμού κατά τους πρώτους
αιώνες της Τουρκοκρατίας ( εξισλαμισμοί, παιδομάζωμα, υποχρεωτική
ναυτολόγηση, πειρατεία) να επιλέξετε τον, κατά τη γνώμη σας, σημαντικότερο
και να αιτιολογήσετε τη απάντησή σας.
2. Να αναλύσετε τη φράση του βιβλίου σας « Η κοινότητα θεωρείται πυρήνας
δημοκρατίας και εθνικού φρονηματισμού και συντελεστής ενότητας».
3. Να αναφέρετε : α) Τι ήταν Εθνικές Συνελεύσεις και ποιος ήταν ο λόγος για τον
οποίο συγκλήθηκαν .
β) Ποιες Εθνικές Συνελεύσεις συγκλήθηκαν έως την εκλογή του Καποδίστρια ως
κυβερνήτη της Ελλάδος και πότε;

γ ) Να συγκρίνετε τις Εθνοσυνελεύσεις με τις συνελεύσεις για την εκλογή
κοινοτικών αρχόντων.
4. Με βάση τα στοιχεία που θα αντλήσετε από το παρακάτω παράθεμα και τις
ιστορικές σας γνώσεις, να απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις :
α) Πώς τεκμηριώνεται η φράση του βιβλίου σας ότι οι ιδρυτές της Φιλικής
Εταιρείας «είχαν κινηθεί από την πίστη ότι οι Έλληνες μπορούσαν να επιτύχουν
την απελευθέρωσή τους χωρίς την βοήθεια των ξένων»;
β) Ποια στοιχεία τεκμηριώνουν την δυσμενή για τα σχέδια της Εταιρείας
κατάσταση στην Ευρώπη;
Η Φιλική Εταιρεία στρατολογεί μέλη………
« Ο Σκουφάς πέθανε τον Ιούλιο του 1818 πριν συγκεντρώσει τα απαραίτητα χρήματα
για την πρώτη επιχείρηση των «αποστόλων». […] Ο Παναγιώτης Σέκερης έγινε
μέλος της Αρχής και, κατά το τέλος του 1818, εξασφάλισε στην Οργάνωση
τουλάχιστον 25.000 γρόσια. Ύστερα από 4 χρόνια περιορισμένης δράσεως, η Φιλική
Εταιρεία ανέλαβε την μεγάλη της αποστολή, να οργανώσει δηλαδή τους Έλληνες,
που δεν είχαν φύγει ποτέ από τις πόλεις και τα χωριά τους και που σπάνια
συναντούσαν πατριώτες τους από άλλα μέρη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. […].
Ως τις παραμονές της Επαναστάσεως, η Φιλική Εταιρεία είχε κατορθώσει να
προσελκύσει μέλη από όλες σχεδόν τις σημαντικές περιοχές και κοινωνικές ομάδες
του Ελληνισμού».
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