Ιστορία
ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑ∆Α Α΄

(Από τα 5 θέματα της ομάδας Α΄ να απαντήσετε στα 3)

1.α)Να αποδώσετε το περιεχόμενο του όρου : Αναγέννηση

β) Τι ονομάζουμε Νεοελληνικό διαφωτισμό: Ποιοι ήταν οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι του;
2. Τι γνωρίζετε για την ίδρυση το σκοπό και τη δράση της Φιλικής Εταιρείας;
3. Για ποιους λόγους αποφασίστηκε να αρχίσει η Ελληνική Επανάσταση στην
Πελοπόννησο;
4 Ποια μέτρα πήρε ο Ι. Καποδίστριας για την αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης;
5. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.
Σε κάθε λανθασμένη πρόταση να δώσετε τη σωστή απάντηση.
α) Στη μάχη στο χάνι της Γραβιάς οι ελληνικές δυνάμεις με επί κεφαλής τον Οδυσσέα
Ανδρούτσο νίκησαν τις τουρκικές.
β)Ο ∆άντης ,ο Πετράρχης και ο Βοκκάκιος ήταν εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού
∆ιαφωτισμού.
γ) Ο ∆ομίνικος Θεοτοκόπουλος υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους της
αναγέννησης.
δ)Μια από τις αρμοδιότητες των κοινοτήτων στα χρόνια της τουρκοκρατίας ήταν η ενίσχυση
της παιδείας.
ε) Ο Μακιαβέλι στο βιβλίο του ‘’Μωρίας εγκώμιον’’ επικρίνει τις καταχρήσεις της
εκκλησιαστικής ιεραρχίας.
ΟΜΑ∆Α Β΄

(Από τα 4 θέματα της ομάδας Β΄ να απαντήσετε στα 2)

1. Γιατί το Πολιτικό Σύνταγμα της Ελλάδας που ψηφίστηκε από τη Γ΄ Εθνική συνέλευση

θεωρείται τo δημοκρατικότερο της εποχής του;
2. Τι γνωρίζετε για τη ναυμαχία του Ναβαρίνου; Ποια ήταν η σημασία της για την πολιτική
ζωή του νεοσύστατου ελληνικού κράτους;
3. Γιατί η Γαλλική επανάσταση θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της
παγκόσμιας ιστορίας;
4. Με βάση το παρακάτω κείμενο και τις ιστορικές σας γνώσεις να διατυπώσετε τις βασικές
θέσεις του Ρουσσώ για την εξουσία και τη διακυβέρνηση μιας χώρα
Για μια δημοκρατική διακυβέρνηση του λαού
Μόνο η γενική βούληση μπορεί να ασκεί τις εξουσίες του
κράτους .Ο λαός οφείλει να είναι ο δημιουργός των νόμων
στους οποίους υπακούει .Η νομοθετική εξουσία ανήκει στο
λαό και δεν μπορεί να ανήκει σε κανέναν άλλο παρά μόνο
σ’ αυτόν.
Από το κοινωνικό Συμβόλαιο (1762)του Ρουσσώ.

