
 

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. Ο καδής ασκούσε θρησκευτική εξουσία σύμφωνα με το Κοράνι. 
2. Τα «μελαχικά» αποτελούσαν ειδικό φόρο επί τουρκοκρατίας που πλήρωναν οι κάτοικοι των 

νησιών και των παράλιων περιοχών της Ελλάδας. 
3. Μια από τις αρμοδιότητες των κοινοτήτων ήταν και η ενίσχυση της παιδείας. 
4. Στην πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου τις παραπλανητικές διαπραγματεύσεις με τους 

Τούρκους τις έκανε ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. 
5. Η δημιουργία πανεπιστημίου ήταν πρωταρχικός στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής του 

Ιωάννη Καποδίστρια 
6. Το1864 ενώθηκαν τα Επτάνησα με την Ελλάδα. 
7. Ο Βενιζέλος δεν υπήρξε θερμός υποστηρικτής της βαλκανικής συνεννόησης. 
8. Ο ελληνικός στρατός μπήκε στη Θεσσαλονίκη στις 26 Οκτωβρίου 1912. 

 
 
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. Δυο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν . 
 
                                  Α                                                                                         Β                                          

1. Χάρτα της Ελλάδος                                                           α. Αλέξανδρος Κουμουνδούρος 
2. Ψυχή της Ιερής Συμμαχίας                                                β. Παύλος Μελάς 
3. Μάχη στη γέφυρα της Αλαμάνας                                      γ. Καγκελάριος Μέττερνιχ 
4. Πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας                             δ. Κοσμάς ο Αιτωλός 
5. Μάχη στο Μανιάκι                                                            ε. Ρήγας Φεραίος 
6. Διδαχές                                                                              στ. Χαρίλαος Τρικούπης 
7. Προσάρτηση Θεσσαλίας(1881)                                         ζ. Κωνσταντίνος Κανάρης 
8. Μακεδονικός Αγώνας(1904)                                            η. Δημήτριος Υψηλάντης 
                                                                                                 θ. Αθανάσιος Διάκος 
                                                                                                 ι. Παπαφλέσσας 

 
Α.3. Πότε, πού, από ποιους και για ποιο σκοπό ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία; 
 
Α.4. Δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου: να αναφέρετε τα γεγονότα της δεύτερης φάσης της 
πολιορκίας αυτής. 
 
Α.5. Ποια μέτρα πήρε ο Καποδίστριας για την αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης; 
 
ΟΜΑΔΑ Β. 
 
Β.1. Αξιολογώντας τη ζωή και τη δράση των κλεφτών να δικαιολογήσετε την άποψη του 
Μακρυγιάννη ότι οι κλέφτες ήταν η «μαγιά της λευτεριάς». 
  
Β.2. Ποια ήταν η σημασία της ναυμαχίας του Ναυαρίνου; 
 
Β.3. Για ποιους λόγους το σύνταγμα του 1864 θεωρείται περισσότερο φιλελεύθερο από το σύνταγμα 
του 1844; 
 
Β.4. Με ποιες ενέργειές του ο Χαρίλαος Τρικούπης συνέβαλε στη διαμόρφωση του 
κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα; 
 
 


