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Ιστορία 

Α. Επιλέξτε τρεις ερωτήσεις και απαντήστε μόνο σ’ αυτές: 

1. Αναφέρετε τις άμεσες και απώτερες συνέπειες των Ανακαλύψεων.         

(Μονάδες 4) 

2. α) Ποιος αιώνας ονομάστηκε «Αιώνας των Φώτων» και γιατί; 

    β) Τι ήταν η «Εγκυκλοπαίδεια» που εκδόθηκε εκείνη την περίοδο;   

 (Μονάδες 2+2) 

3. Τι γνωρίζετε για το έργο του Ρήγα Φεραίου;                                                                       

(Μονάδες 4) 

4. Φιλική Εταιρεία: αναφέρετε τη χρονολογία ίδρυσής της, τους ιδρυτές και τους   

    στόχους της.                                                                                              

(Μονάδες 4) 

5. Τι οδήγησε στη ναυμαχία του Ναυαρίνου και ποια τ’ αποτελέσματά της; 

(Μονάδες 4) 

Β. Απαντήστε σε δύο από τα παρακάτω ζητήματα: 

1.Μελετήστε την παρακάτω πηγή και αναφέρετε πότε ψηφίστηκε το συγκεκριμένο   

    σύνταγμα και τι ορίζει για τη διακυβέρνηση της χώρας. 

   . 

(Μονάδες 4) 

Δύο άρθρα από το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 

    « Άρθρο 4. Καινούριες Πολιτείες μπορούν να γίνουν δεκτές στην Ομοσπονδία από 
το Κογκρέσσο….. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εγγυώνται σε κάθε Πολιτεία του 
Ομόσπονδου Κράτους δημοκρατική μορφή διακυβέρνησης και δηλώνουν ότι θα 
προστατεύσουν την καθεμιά από αυτές από οποιαδήποτε επίθεση». 
    «Άρθρο 6. Το Σύνταγμα αυτό και οι νόμοι των Ηνωμένων Πολιτειών που θα 
θεσμοθετηθούν σύμφωνα με αυτό…..θα αποτελούν τον υπέρτατο νόμο της χώρας και 
οι δικαστές κάθε πολιτείας θα είναι υποχρεωμένοι να τους εφαρμόζουν. Οι νόμοι και 
τα συντάγματα Πολιτειών που είναι αντίθετοι με το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα, δεν θα 
έχουν εφαρμογή και ισχύ». 
        
 
2. Σε ποιο σημαντικό γεγονός της επανάστασης του 1821 αναφέρεται η παρακάτω    

    πηγή; Ποιο είναι το αίτημα του συγγραφέα της πηγής; Ποιες συνθήκες οδήγησαν   

    σ’ αυτή την κατάσταση; 

(Μονάδες 4) 
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Οι πολιορκημένοι του Μεσολογγίου δύο μέρες μετά την έξοδο ζητούν από τη Διοίκηση 

πολεμοφόδια για να συνεχίσουν τον αγώνα. 

[Το Μεσολόγγι] η πείνα το επαρέδωσεν. Αλλά μη φοβείσθε! Εκείνοι οπού 

εβαστούσαν το Μισολόγγι, οι περισσότεροι, εγλύτωσαν με το σπαθί εις το χέρι. Διό, 

παρακαλούμεν να μας καταφθάσουν αι αναγκαίαι διαταγαί, τι έχομεν να κάμωμεν, 

και κάθε καλή κυβέρνησις(=ρύθμιση) από τροφάς, πολεμοφόδια και λοιπά. Ημείς με 

το να είμεθα αδύνατοι από την πείναν και από τον κόπον… απερνούμεν εις τα 

Σάλωνα όπου και προσμένομεν τας ανωτέρω διαταγάς. 

(Εμμ. Πρωτοψάλτη, Αλληλογραφία της φρουράς του Μεσολογγίου 1825-1826, 

Αθήνα 1963, σ. 353-354) 

3  .Σύμφωνα με τις ιστορικές σας γνώσεις και την προσωπική σας κρίση, αναπτύξτε     

     τους λόγους που οδήγησαν στη δολοφονία του Καποδίστρια. 

(Μονάδες 4) 

4. Σχέδιο τριών   ηγεμονιών-Πρωτόκολλο της Πετρούπολης :ποιο από τα δύο      

       ήταν το πιο ευνοϊκό για τους Έλληνες και γιατί; 

  (Μονάδες 4) 
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