
 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
 
ΟΜΑΔΑ    Α 
 
Α1.Ποια   ήταν  τα  αίτια  των  ανακαλύψεων  Νέων  Χωρών  κατά  το  15ο  αιώνα; 
 
Α2.  Να   σημειώσετε  ποιες   από  τις  παρακάτω  προτάσεις  έχουν  σωστό  
περιεχόμενο  και  ποιες  λανθασμένο: 
α)Η    Γαλλία  θεωρείται   λίκνο   της   Αναγέννησης . 
β)Με   τη  Μεταρρύθμιση  προωθήθηκε  η  ανάπτυξη  ερευνητικού πνεύματος  στα  
θρησκευτικά  ζητήματα. 
γ)Η  χρήση  ορθού  λόγου  και  η  απόκτηση  γνώσης  αποτελούν  βασικά  στοιχεία  
του  Γαλλικού  Διαφωτισμού. 
δ)Το   Πρωτόκολλο  της  Πετρούπολης  υπογράφηκε  ανάμεσα  στη  Ρωσία  και  την  
Τουρκία. 
ε)Οι  κοτζαμπάσηδες  και  οι  πλοιοκτήτες   τάχτηκαν  στο  πλευρό  του  Καποδίστρια 
στ)Η   ένωση  των  Επτανήσων  με  την  Ελλάδα  έγινε  το  1864. 
ζ)Κατά  την  περίοδο  της  Αντιβασιλείας  οι  φυσικοί  στρατιωτικοί  και  πολιτικοί  
ηγέτες  της  Επανάστασης  τοποθετήθηκαν  σε  ανώτερες θέσεις    της   διοίκησης  
του  στρατού  και  του  κράτους. 
η) Το  κίνημα  στο  Γουδί  οργανώθηκε  από  μια  ομάδα   κατώτερων  αξιωματικών  
του  στρατού. 
Α3. Μία  από  τις  τραγικότερες  μορφές  εξισλαμισμού  κατά  την  περίοδο  της  
Τουρκοκρατίας  ήταν  το << παιδομάζωμα>>.Τι  γνωρίζετε  για  το  θεσμό  αυτό; 
Α4.  Η    Φιλική  εταιρεία: Πότε,  από  ποιους  ιδρύθηκε  και  ποιο  ήταν  το  τιτάνιο  
έργο  που  ανέλαβε; Τι  γνωρίζετε  για  το  θέμα  της  ηγεσίας  της; 
Α5.  Να  περιγράψετε  τα  γεγονότα  της  δεύτερης  φάσης  της   δεύτερης  πολιορκίας  
του  Μεσολογγίου. 
 
ΟΜΑΔΑ     Β 
 
Β1.Πώς  βοήθησε  τους  Έλληνες   ο   θεσμός  της  οργάνωσής  τους  σε  κοινότητες  
κατά  την  περίοδο  της  Τουρκοκρατίας; 
 
Β2.Με   βάση  τα  αποσπάσματα  από  την  Ελληνική  Νομαρχία    που   
παρατίθενται,  αλλά  και  τις  γενικότερες  γνώσεις   σας ,να  αναφερθείτε  στους  
λόγους  για  τους  οποίους  δημιουργήθηκαν  τα  σώματα  των  κλεφτών,  στη    ζωή  
τους ,τα χαρακτηριστικά   τους και  το  ρόλο  τους  κατά  την  περίοδο  της  
Τουρκοκρατίας. 
(Παράθεμα     από΄ τη  σελίδα   121  του  σχολικού  βιβλίου) 
Β3.Ο  Ιωάννης  Καποδίστριας   θεωρείται   θεμελιωτής  του  εκπαιδευτικού  
συστήματος  του  ελληνικού  κράτους.Με   βάση  τις  ιστορικές  σας  γνώσεις  να  
αιτιολογήσετε   τον  χαρακτηρισμό  αυτό. 
Β4.Για    ποιους   λόγους  το  Σύνταγμα  του  1864   θεωρείται  περισσότερο  
φιλελεύθερο  από  το  σύνταγμα  του  1844; 
.Να    απαντήσετε  σε  τρεις  από  τις  ερωτήσεις  της    Α   ομάδας  και  σε  δύο  από  
τις  ερωτήσεις  της  Β  ομάδας. 
 
 


