
 
 

Ονοματεπώνυμο________________________________________________ 

 

2ο επαναληπτικό    Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική  κυριαρχία. 
 

1. Η κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου.                                                  Συμπληρώνω 

Μέσα σε  _______  περίπου αιώνες ολόκληρη η  __________________  Χερσόνησος κατακτήθηκε από τους 

Οθωμανούς Τούρκους. Μόνο τα   __________________ Νησιά, με εξαίρεση τη  _______________  για κάποια 

χρονικά διαστήματα, δεν πέρασαν ποτέ στην οθωμανική εξουσία. Παρέμειναν μάλιστα στην εξουσία των  

___________  έως το 1797, οπότε πέρασαν στα χέρια των  ___________  και στη συνέχεια των ___________.  

                

2. Οι συνθήκες ζωής των υποδούλων.         Ποια ήταν τα πιο σκληρά μέτρα που αντιμετώπισαν οι 

Χριστιανοί, τους πρώτες αιώνες της κατάκτησης; 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3. Η θρησκευτική και η πολιτική οργάνωση των Ελλήνων.         Σωστό(Σ) ή Λάθος (Λ). 

-Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατήργησαν τη βυζαντινή διοίκηση στις χώρες που κατέκτησαν.     (      ) 

-Κάποιοι ορθόδοξοι κληρικοί είδαν τους Τούρκους ως αρρώστια  σταλμένη από τον Θεό.   (      ) 

-Οι Φαναριώτες αποτελούσαν μια ηγετική ομάδα των Ελλήνων κατά την  Τουρκοκρατία.    (      ) 

-Οι Τούρκοι δε σεβάστηκαν τους δημογέροντες, τους προεστούς και τους κοτζαμπάσηδες.  (      ) 

 

4. Οι Κλέφτες και οι Αρματολοί                        Διαγράφω ό,τι είναι λάθος στην κάθε παρένθεση. 

-Οι Κλέφτες είχαν  (τα ρουμ μιλέτ, τα λημέρια ) τους σε  (παραλιακά, δύσβατα)  μέρη.  

-Οι κλέφτες ήταν  οργανωμένοι σε μικρές ομάδες, με το δικό της  (καπετάνιο και βάρκα, καπετάνιο και μπαϊράκι)  

-Οι αρματολοί ήταν (προσωρινοί, πρώην ) κλέφτες. 

-Οι Τούρκοι χρησιμοποιούσαν τους αρματολούς  προκειμένου να (αντικαταστήσουν,  αποκαταστήσουν)   

 -την ασφάλεια  στην (πόλη, ύπαιθρο) 

 

5. Η οικονομική ζωή                              Γράφω τα σημαντικότερα κέντρα του ελληνικού εμπορίου. 
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6. Οι Έλληνες των παροικιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών                  Βάζω τις λέξεις                    

στη σωστή σειρά 

-περιόδους χρονικές δυο σε κυρίως πραγματοποιήθηκε εξωτερικό στο Ελλήνων των μετανάστευση  Η 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

- σε πόλεις της Ιταλίας και της Ευρώπης, ιδρύοντας παροικίες. Οι περισσότεροι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

- η Από των ξεκίνησε το υπόδουλου 18ο  αιώνα πνευματική τους Έλληνες αναγέννηση του έθνους παροικιών 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

7. Οι δάσκαλοι του Γένους                                                                     Απαντώ στις ερωτήσεις 

-Πως ονομάζονται οι μορφωμένοι  Έλληνες  που κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας συνέβαλαν στην 

καλλιέργεια της ελληνικής παιδείας;  ____________________________    του       

_________________________              

-Πως ονομάζεται η πνευματική δραστηριότητα  στην ελληνική Χερσόνησο που δυνάμωσε την επαναστατική 

διάθεση των υποδούλων;             ____________________________               _________________________ 

-Ποιος ήταν ο τίτλος έργου που εκδόθηκε το 1806 στη Ιταλία,  από άγνωστο συγγραφέα, και ήταν αφιερωμένο 

στον Ρήγα;                                    ____________________________               _________________________ 

-Πως ονομάζεται ο δάσκαλος του Γένους  που συνδύαζε το πνεύμα του Διαφωτισμού και της παιδείας με την 

θρησκευτική πίστη;                       ____________________________               _________________________           

  

8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής                         Τοποθετώ τις φράσεις στον 

κατάλληλο δάσκαλο του Γένους 

α. Γεννήθηκε το 1757 στο Βελεστίνο της Θεσσαλίας                  β. Γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1748 

γ. ¨Έγραψε  το ποίημά του «Σάλπισμα Πολεμιστήριον»              δ. Εξέδωσε την περίφημη «Χάρτα της Ελλάδος» 

ε. Οραματιζόταν τη συνεργασία των υπόδουλων βαλκανικών λαών για την απελευθέρωσή τους. 

στ. Πίστευε ότι για να ελευθερωθεί το ελληνικό έθνος, έπρεπε πρώτα να φωτιστεί διαμέσου της παιδείας, 

Ρήγας Βελεστινλής Αδαμάντιος Κοραής 

 

 

 

9. Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα                                                             Αντιστοιχίζω 
Διονύσιος Φιλόσοφος                                              1600 μ.Χ. 

Ορλώφ                                                                      1770 μ.Χ. 

Συνθήκη Κιουτσούκ Καϊναρτζή                            1787 μ.Χ. 

Λάμπρος Κατσώνης                                                 1774 μ.Χ. 

  

10. Οι αγώνες των Σουλιωτών                                                                            Περιληπτικά  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 


