
 

 

Γραπτές Απολυτήριες Εξετάσεις περιόδου Μαϊου-Ιουνίου  
Μάθημα: Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη                                               
 
Να επιλέξετε τρία (3) θέματα από την ομάδα Α’ και δύο (2) θέματα της ομάδας Β’ 
 
Ερωτήσεις  
 
ΟΜΑΔΑ Α’ 
 
1α) Να αναφέρετε τις συνέπειες των ανακαλύψεων 
1β) Σημειώστε δίπλα από το όνομα του θαλασσοπόρου το επίτευγμά του, αφού 
το εντοπίσετε σ’ αυτά που παρατίθενται πιο κάτω: 
- Αποστολή στο Ακρωτήριο της καλής ελπίδας 
- Ανακάλυψη της Αμερικής 
- Περίπλους της Αφρικής 
- Περίπλους της γης 
- Πορτογαλλικές αποστολές στη Μαδέρα, Αζόρες και Πράσινο ακρωτήριο 
 
Θαλασσοπόρος Επίτευγμα 

 Ερρίκος ο Θαλασσοπόρος 
 Βαρθολομαίος Ντιάζ 
 Βάσκο Ντε Γκάμα 
 Χριστόφορος Κολόμβος 
 Φερδινάνδος Μαγγελάνος 

 

 
 
2) Εξηγήστε τους πιο κάτω Ιστορικούς όρους: 
α) Αναγέννηση 
β) Θρησκευτική μεταρρύθμιση 
γ) Γαλλική Επανάσταση 
δ) Καθολικός άνθρωπος ή Homo Universallis 
 
3) Η προσφορά των Κλεφτών και των Αρματολών στον υπόδουλο Ελληνισμό και 
την Ελληνική Επανάσταση του 1821. 
 
4) Επισημάνετε τους λόγους της ανάπτυξης του Φιλελληνισμού και τις 
εκδηλώσεις συμπαράστασης των Φιλλελήνων προς τους αγωνιζόμενους 
Έλληνες, 
 
5α) Τι ονομάζουμε Βιομηχανική Επανάσταση; β) Ποιες είναι οι 
Κοινωνικοπολιτικές συνέπειες της Βιομηχανικής Επανάστασης. 
 
ΟΜΑΔΑ Β’ 
 
1) Παρουσιάστε το ρόλο που διαδραμάτισαν το Πατριαρχείο και ο κλήρος στην 
επιβίωση του Ελληνισμού στα χρόνια της Τουρκοκρατίας όπως καταγράφετε στο 
πιο κάτω κείμενο:  
 
«Η Μεγάλη Εκκλησία ήτο ο πρόμαχος της Ορθοδόξου πίστεως και συγχρόνως ο πρόμαχος του 
Γένους. Πράγματι, οι Πατριάρχαι διεξήγαγον σθεναρούς αγώνας, δια να διατηρήσουν αλώβητον 
την ορθόδοξον πίστιν, μετά της οποίας ήτο συνυφασμένη και η Ελληνική ύπαρξις του Ελληνικού 
λαού.  
Όταν ομιλούμεν περί ορθοδόξου εκκλησίας και Γένους, δεν πρέπει να περιοριζώμεθα εις την 
κεφαλήν της εκκλησίας, τον Πατριαρχείον και τους κατατόπους Αρχιερείς. Άπας ο Ορθόδοξος 



 

 

εφυλάσσοντο άσβεστος η 
ρά παρακαταθήκη και παραδόσεις του Έθνους, είχον καταστή ου μόνον κίνητρα Ελληνικής 

φανείς Ιερείς των 
ωρίων εξεπλήρουν επί Τουρκοκρατίας υψίστην Εθνικήν αποστολήν.» 

άσισαν οι ειρημένοι να επιχειρισθώσι την σύστασιν τοιαύτης εταιρείας και να 
ισάξωσιν εις αυτήν όλους τους εκλεκτούς και ανδρείους των ομογενών, δια να  ενεργήσωσι 

χήν μέχρι της ενάρξεως της Επαναστάσεως. Διά 
ύτω πολλοί απατηθέντες εξέλαβον ως Αρχηγούς διάφορα υποκείμενα όχι μόνον εκ των 

ιν, ίσως και διάθεσιν του επιχειρήματος.  

λιτική ο Ιωάννης Καποδίστριας αναφαίνεται Μέγας». 
ν άποψη αυτήν την

οτικών αρχόντων ενίσχυε το πνεύμα συνεργασίας και 
ας που δικαιολογημένα θεωρείται πυρήνας Δημοκρατίας και 

θνικού φρονηματισμού και συντελεστής ενότητας».  
ιτιολογήστε την άποψη αυτή. 

 
 

κλήρος ανεξαρτήτως θέσεως και αξιώματος, είχεν υψίστην αποστολήν έναντι του γένους και 
συνησθάνετο την αποστολήν ταύτην ως προορισμόν του. Τα πολυπληθή μοναστήρια, εις τα 
οποία συγχρόνως μετά των βιβλίων και των παλαιών χειρογράφων δι
ιε
Παιδείας αλλά και εστία Εθνικού φρονηματισμού. Και αυτοί οι ταπεινοί και α
χ
 
Απ. Δασκαλάκης, Ο Ελληνικός λαός κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, Αθήνα 1959, σς. 35, 42 
 
 
2α) Εντοπίστε τους στόχους που έθεσαν οι τρεις Έλληνες Έμποροι με την 
ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας στο παρακάτω κείμενο. 
 
β) Προσπαθήστε να δώσετε στη Φιλική Εταιρεία τρία χαρακτηριστικά επίθετα 
έχοντας υπόψη σας τον τρόπο λειτουργίας της και τους στόχους της. 
 
γ) εξηγείστε γιατί αποδείχτηκε αποτελεσματική η χρήση της ονομασίας Ανώτατη 
Αρχή για την ηγεσία της Εταιρείας. 
 
«Τότε ο Ξάνθος έλαβεν αφορμήν να προτείνει εις τους ρηθέντας φίλους του την ην συνέλαβεν 
ιδέαν να συστήσωσι μίαν εταιρείαν, σκοπόν αμετάτρεπτον έχουσαν την ελευθέρωσιν της 
πατρίδος. Φανερώσας δε εις αυτούς την είσοδόν του εις την εταιρείαν των Μασόνων και τεινά 
των σημείων αυτής όσα εδύναντο να προσαρμοσθώσιν  εις αυτήν, κοινοποιήσας, έλαβεν αυτοίς 
υπ’ όψιν τον χαρακτήρα του Ελληνικού Λαού και τας πηγάς της δυνάμεώς του, την πολιτικήν και 
ηθικήν κατάστασιν των τυραννούντων αυτό Τούρκων, τα επιχειρήματα Ρήγα του Θετταλού τας 
κατά Αλή Πασά τυράννου Ιωαννίνων νίκας των ανδρείων Σουλιωτών Παργίων και άλλων  
διαφόρων Αρματωλών ονομαζομένων καταχρηστικώς κλεπτών τας κατά καιρούς νίκας των 
θαλασσίων επί Λάμπρου Κατσώνη και, άλλοτε το γενικόν μίσος των ομογενών κατά της 
τυραννίας των Τούρκων, τας διαθέσεις των διαφόρων Χριστιανικών λαών της Ευρώπης. Και 
ούτως απεφ
ε
μόνοι των, ό,τι ματαίως και προ πολλού χρόνου ήλπιζον από την φιλανθρωπίαν των χριστιανών 
βασιλέων.  
 
Εταιρεία τοιαύτης φύσεως, αντικείμενον έχουσα την παλιγγενεσίαν ενός προ αιώνων 
δεδουλωμένου έθνους, δεν ήτο δυνατόν να υπάρξη άνευ αρχηγών. Η ομάς τούτων, ήτις έμελλε 
να αναλάβει την ανωτέραν διεύθυνσιν του τολμηρού και δυσκόλου τούτου έργου ωνομάσθη 
Αρχή, άγνωστος και αφανής εις όλους τους προσηλύτους αδελφούς της εταιρείας ταύτης. Τα 
συμβάντα του αειμνήστου Ρήγα και Παπα Ευθυμίου και άλλα δικαιολογούμενα αίτια παρεκίνησαν 
τους Αρχηγούς να φυλάξωσιν μυστική την αρ
το
κατηχηθέντων προσηλύτων αδελφών της εταιρίας ταύτης, αλλά και εξ εκείνων οίτινες δεν είχον 
γνώσ
 
Εμ. Ξάνθος, Απομνημονεύματα περί της Φιλικής Εταιρείας, εποπτεία – εισαγωγή Απ. Δασκαλάκη – Πάπυρος, Αθήνα σελ. 
35.    

) «Ειδικώς εν τη δημοσιονομική αυτού πο3
Συγκρί εται την αυτή του Ανδρεάδη με  της αντιπολίτευσης για  
οικονομική πολιτική του Κυβερνήτη. 
 
4) «Η Ελεύθερη εκλογή των κοιν
λληλεγγύης των μελών της κοινότητα
Ε
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