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ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 

 
ΟΜΑΔΑ Α. 
 

Α.1 Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις ως εξής: στην 
κόλλα διαγωνισμού σας να γράψετε τον αριθμό της κάθε πρότασης και δίπλα τη λέξη 
ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ. 
 

1. Το εγιαλέτι των νησιών της άσπρης θάλασσας ήταν το εγιαλέτι του Αιγαίου. 

2. Ο καδής ασκούσε τη θρησκευτική εξουσία σύμφωνα με το Κοράνι. 

3. Ο κεφαλικός φόρος λεγόταν και χαράτσι. 

4. Ο κρυπτοχριστιανισμός διατηρήθηκε στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. 

5. Ο μοναχός Γεννάδιος είχε διακριθεί στον αγώνα υπέρ της ένωσης των 

Εκκλησιών. 

6. Μία από τις αρμοδιότητες των κοινοτήτων ήταν και η ενίσχυση της παιδείας. 

7. Κριτήριο για την εκλογή των προκρίτων ήταν η τιμιότητα και η ευφυΐα. 

8. Τα σώματα των κλεφτών έδρασαν στις πεδινές περιοχές της Ελλάδας. 

 
Α.2 Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία των παρακάτω στηλών ως εξής: στην κόλλα 
διαγωνισμού σας να γράψετε τον αριθμό της κάθε φράσης από τη στήλη Α και δίπλα το 
γράμμα του αντίστοιχου ονόματος της στήλης Β. Δύο στοιχεία της στήλης Β 
περισσεύουν. 
 

 
Α 

1. Χάρτα της Ελλάδος 

2. Άσμα πολεμιστήριον 

3. Ψυχή της Ιερής Συμμαχίας 

4. Ιδρυτής της Φιλικής Εταιρείας 

5. Μάχη στη γέφυρα της Αλα-

μάνας 

6. Πυρπόληση τούρκικης ναυαρ-

χίδας 

7. Καταστροφή στα Δερβενάκια 

8. Πολιορκία Τριπολιτσάς 

 
 

 
 
Β 

α. Εμμανουήλ Ξάνθος 

β. Κων/νος Κανάρης 

γ. Μαχμούτ Δράμαλης  

δ. Ρήγας Φεραίος 

ε. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 

στ. Αδαμάντιος Κοραής 

ζ. Καγκελάριος Μέττερνιχ 

η. Αθανάσιος Διάκος 

θ. Μάρκος Μπότσαρης 

      ι. Ιμπραήμ πασάς 

 

Α.3 Πότε, πού, από ποιους και για ποιο σκοπό ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία; 



 

 

.5 Πρώτος Βαλκανικός Πόλεμος: να αφηγηθείτε το χρονικό της απελευθέρωσης της 

Β.1 οια η σημασία της ναυμαχίας του Ναυαρίνου; 
 
Β.2  εις την Ελευθερία

ένα σκήπτρο η δολερή 

 
ς δείχνει, 

έχει αλήθεια ωραία θωριά· 

 συνέπειες είχε η φάση αυτή για την εξέλιξη του αγώνα; 

.4 Ο Ιωάννης Καποδίστριας θεωρείται θεμελιωτής του εκπαιδευτικού συστήματος του 
εοελληνικού κράτους. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να δικαιολογήσετε τον 
αραπάνω χαρακτηρισμό. 

ΟΔΗΓΙΑ: Από τις ερωτήσεις της ομάδας Α να απαντήσετε σε τρεις (3) και από τις 
ερωτήσεις της ομάδας Β σε δύο (2). 
 

Α.4 Δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου: να αναφέρετε τα γεγονότα της δεύτερης 

φάσης της πολιορκίας αυτής. 

Α

Θεσσαλονίκης (Οκτώβριος 1912). 

 
ΟΜΑΔΑ Β. 

Π

Διονυσίου Σολωμού, Ύμνος ν, στροφές 144-145. 
 
Η Διχόνοια που βαστάει 

καθενός χαμογελάει, 
πάρ΄το λέγοντας και συ. 

μην το πιάστε, γιατί ρίχνει 
εισέ δάκρυα θλιβερά. 

Κειο το σκήπτρο, που σα

 
Σε ποια φάση της επανάστασης του ’21 αναφέρονται οι παραπάνω στροφές του Ύμνου εις 
την Ελευθερίαν; Ποιες
 
Β.3 Για ποιους λόγους το σύνταγμα του 1864 θεωρείται περισσότερο φιλελεύθερο από το 
σύνταγμα του 1844; 
 
Β
ν
π
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