
 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
 

 
ΟΜΑΔΑ Α 
 
1. Ποια ήταν τα κριτήρια για την εκλογή κάποιου ως προκρίτου; 
2. Τί γνωρίζετε για τη Φιλική Εταιρεία (έτος και τόπος ιδρύσεως, κύριοι 
ιδρυτές, στόχος). 
3. Ποια μέτρα πήρε ο Καποδίστριας για την ανόρθωση της οικονομίας; 
4. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α με τις σωστές από τη στήλη 
Β ( 3 λέξεις από τη στήλη Β είναι περιττές). 
           Α                                                              Β 
α) Ρήγας Φεραίος                        1)Κρητική επανάσταση 1866-1869 
β) εγιαλέτι                                   2)Παπαφλέσσας  
γ) κομιτατζήδες                           3)Στρατιωτικός Σύνδεσμος 
δ) αρχή δεδηλωμένης                  4)μπεηλέρμπεης 
ε) Μανιάκι                                   5) μετακένωση 
στ΄)Μονή Αρκαδίου                    6) Κολοκοτρώνης 
ζ) Κίνημα στο Γουδί                    7) Χάρτα της Ελλάδος                                  
η) Μέττερνιχ                                8) Παύλος Μελάς   
                                                     9) Χαρίλαος Τρικούπης 
                                                    10) Ιερή Συμμαχία 
                                                    11) βοεβόδας. 
 
5. Να βρείτε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες 
λάθος: 
α) Τα αίτια των ανακαλύψεων ήταν κυρίως οικονομικά. 
β)Ο Λούθηρος υποστήριζε ότι η λατρεία πρέπει να γίνεται στα λατινικά. 
γ)Ο Ιμπραήμ πήρε μέρος στην πρώτη και στη δεύτερη πολιορκία του 
Μεσολογγίου. 
δ) Η «ομολογία της Αυγούστας» είναι το Σύμβολο Πίστεως των 
Λουθηρανών. 
ε) Στη Ναυμαχία του Ναβαρίνου καταστράφηκε ο συμμαχικός στόλος. 
στ΄) Οι γενίτσαροι ήταν επίλεκτο στρατιωτικό σώμα την Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας. 
ζ) Ο Όθωνας παραχώρησε το Σύνταγμα του 1864. 
η) Η συνθήκη του Λονδίνου (1913) τερμάτισε το δεύτερο Βαλκανικό 
πόλεμο. 
 
ΟΜΑΔΑ Β 
1. Να χαρακτηρίσετε το Χαρίλαο Τρικούπη από την πολιτική που 
εφάρμοσε. 
2. Να συγκρίνετε τα Συντάγματα του 1844 και του 1864 και να 
εντοπίσετε τις διαφορές τους. 



 

3. Αφού μελετήσετε το παράθεμα Ι, να απαντήσετε στην εξής ερώτηση: 
Πώς προσπάθησε ο Λούθηρος να δικαιολογήσει την ταραχή και τη 
διχόνοια που προκάλεσε το κήρυγμά του; 
4. Με βάση το παράθεμα ΙΙ, να αναφέρετε τη στάση του Μακρυγιάννη 
σχετικά με την άφιξη του Όθωνα στο Ναύπλιο. 
 
 
Σημείωση: - Από την Ομάδα Α να επιλέξετε 3 ερωτήσεις και από την                      
Ομάδα Β να επιλέξετε 2 ερωτήσεις. 

- Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 4 μονάδες. 


