ΙΣΤΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ Α΄
(να απαντήσετε στις 3 από τις 5 ερωτήσεις που ακολουθούν)
1. Τι εννοούμε με τους όρους Αναγέννηση και Ουμανισμός;
2. Ποια ήταν τα αποτελέσματα της θρησκευτικής Μεταρρύθμισης;
3. Ποιες ήταν οι κυριότερες στρατιωτικές επιτυχίες των Ελλήνων κατά τον πρώτο
χρόνο της Επανάστασης;
4. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ):
α΄) Η φιλοσοφία του Πλάτωνα έγινε γνωστή στη δυτική Ευρώπη από τον ΓεώργιοΓεμιστό Πλήθωνα και τον μητροπολίτη Νικαίας Βησσαρίωνα.
β΄) Ο Μιχαήλ Θερβάντες έγραψε το κλασικό έργο «Δον Καμίλο».
γ΄) Οι εκφραστές των αρχών του Διαφωτισμού είναι γνωστοί γενικότερα ως φιλόλογοι.
δ΄) Η αρχή του παιδομαζώματος τοποθετείται στα χρόνια του σουλτάνου Μουράτ
Β΄.
ε΄) Η εξέγερση του Υψηλάντη στη Μολδοβλαχία αποκηρύχθηκε από τον Τσάρο
στα πλαίσια της πολιτικής που ακολουθούσε η Ιερά Συμμαχία.
στ΄) Το σχέδιο των Βουλγάρων κομιτατζήδων προέβλεπε αρχικά τη δημιουργία
αυτόνομης Μακεδονίας.
5. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά της στήλης Β. Προσοχή:
Τέσσερα στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν.
Α
Β
1. Μακιαβέλι
α΄. Ιουλιανή Σύμβαση
2. Τζέιμς Βατ
β΄. Οικ. Πατριαρχείο
3. «Εγκυκλοπαίδεια»
γ΄. Διαφωτισμός
4. Βαστίλλη
δ΄. Βασιλιάς Όθωνας
5. Κύριλλος Λούκαρης
ε΄. Ατμομηχανή
6. Ναυμαχία του Ναυαρίνου
στ΄. «Ο Ηγεμών»
ζ΄. Μέττερνιχ
η΄. Ι. Καποδίστριας
θ΄. Γαλλική Επανάσταση
ι΄. δεκάτη
ΟΜΑΔΑ Β΄
(να απαντήσετε στις 2 από τις 4 ερωτήσεις που ακολουθούν)
1. «Ἡ Διχόνοια ποὺ βαστάει/ἕνα σκῆπτρο ἡ δολερή·/καθενὸς χαμογελάει,/πάρ’ το
λέγοντας, καὶ σύ».
Η στροφή αυτή από τον «Ὕμνον εἰς τὴν Ἐλευθερίαν» του Δ. Σολωμού αναφέρεται
στη «διχόνοια» που απείλησε τον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων σχεδόν από
την αρχή. Με βάση τις γνώσεις σας να επισημάνετε με συντομία τα γεγονότα που υπονοεί ο ποιητής.

2. Με βάση τις γνώσεις σας να εξηγήσετε τα αιτήματα των λαών της Ευρώπης απέναντι στα απολυταρχικά καθεστώτα των κρατών τους, που εκφράστηκαν επιγραμματικά με το σύνθημα των Γάλλων επαναστατών «Ελευθερία-Ισότητα-Αδελφότητα».
3. Να διευκρινίσετε τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται η προτεσταντική Θρησκευτική
Μεταρρύθμιση με την ανακάλυψη της τυπογραφίας.
4. Ποιο από τα δεινά που υπέστη ο Ελληνισμός κατά τους πρώτους ιδίως αιώνες της
τουρκοκρατίας θεωρείτε ως το πιο επικίνδυνο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

