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ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄
ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Ενότητα Δ’ ONOMA:......................................................  ΗΜ/ΝΙΑ:...................

ΒΑΘΜΟΣ:…....… ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:……………….........……………………..

Η Ελλάδα στον 19ο αιώνα, επαναληπτικό (κεφ. 1-6)

1. Διάβασε και γράψε ”Σωστό” ή “Λάθος “μέσα στο κουτάκι.

1. Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, η Αγγλία, η Γαλλία και 
η Ρωσία επέλεξαν το 1832 για το αξίωμα του βασιλιά της 
Ελλάδαςτον 17χρονο πρίγκιπα Όθωνα, γιο του βασιλιά της 
Βαυαρίας Λουδοβίκου.

2. Οι Βαυαροί, με τον ερχομό τους στην Ελλάδα, πήραν 
δραστικά μέτρα για την ανασυγκρότηση του κράτους.

3. Στη διάρκεια της βασιλείας του Γεώργιου Α’ κατέβαλε 
προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της χώρας και την 
εδαφική της έκταση.

4. Ο Τρικούπης προσπάθησε να τονώσει την ελληνικότητα των 
αλύτρωτων περιοχών ιδρύοντας σχολεία και εκκλησίες.

5. Το 1854 οργανώθηκε στη Μακεδονία επαναστατικό κίνημα 
εναντίον των Οθωμανών με τη συμμετοχή εθελοντών από την 
ελεύθερη Ελλάδα.

6. Η ελληνική κυβέρνηση επικαλέστηκε στο Συνέδριο του 
Βερολίνου για να πείσει τις Μεγάλες Δυνάμεις να μην 
παραχωρήσουν την περιοχή στη Βουλγαρία που τη 
διεκδικούσε.

7. Σύμφωνα με την αρχή της δεδηλωμένης, ο βασιλιάς ήταν 
υποχρεωμένος να αναθέτει τον σχηματισμό κυβέρνησης στον 
αρχηγό του κόμματος που υποστήριζε η πλειοψηφία της 
Βουλής.

8. Τα χρήματα που δανείστηκε η Ελλάδα από το εξωτερικό στη 
δεκαετία του 1880, κράτησαν για πολλά χρόνια.

9. Οι υπόδουλοι Έλληνες από την ηγεσία του τοπικού 
μητροπολίτη, διοικούνταν από εκλεγμένους δημογέροντες, 
από έφορους που φρόντιζαν για την εκπαίδευση και από τις 
επιτροπές των ναών.
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10. Η Θράκη ήταν χωρισμένη σε δυο επαρχίες, της 
Κωνσταντινούπολης και της Ανδριανούπολης, ενώ 
περιελάμβανε εδάφη έως την Κομοτηνή.

11. Το 1875 ξέσπασε εξέγερση στην Ερζεγοβίνη και τον επόμενο 
χρόνο το επαναστατικό κίνημα επεκτάθηκε στη Βουλγαρία, 
τη Σερβία και το Μαυροβούνιο.

12. Η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου πρέβλεπε την ίδρυση 
αυτόνομου βουλγαρικού κράτους, που θα περιελάμβανε 
ολόκληρη σχεδόν τη Μακεδονία, σε βάρος των ελληνικών 
διεκδικήσεων.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Ενότητα Δ’

2. Διάβασε και κάνε  στο σωστό κουτάκι.

1. Το 1844 ψηφίστηκε Σύνταγμα και το πολίτευμα της χώρας μεταβλήθηκε από 
απόλυτη μοναρχία σε _________________.

  σχετική μοναρχία   συνταγματική μοναρχία

2. Το 1864 ψηφίστηκε νέο, πιο δημοκρατικό Σύνταγμα που περιόριζε ακόμη 
περισσότερο την εξουσία του βασιλιά και αναγνώριζε για την Ελλάδα το 
πολίτευμα της __________________.

  δημοκρατίας   βασιλευόμενης δημοκρατίας

3. Τη στρατολογία, τον εφοδιασμό και την αποστολή εθελοντών αναλάμβαναν 
συνήθως ________ από την ελεύθερη Ελλάδα.

  ντόπιοι   λόγιοι Έλληνες

  μυστικές υπηρεσίες   στρατηγοί
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Ενότητα Δ’

4. Το ________________ η Μακεδονία και η Κρήτη εξεγέρθηκαν ταυτόχρονα 
αλλά οι πολεμικές επιχειρήσεις διακόπηκαν και πάλι μετά από παρέμβαση 
των Μεγάλων Δυνάμεων.

  1986   1896

  1968   1886

5. Μόνο την επόμενη δεκαετία και έπειτα από ενέργειες του Τρικούπη 
καθιερώθηκε η _____________________ (1875)

  αρχή της ανεξαρτησίας   αρχή της δεδηλωμένης

6. Εκτός από τα οικονομικά προβλήματα, το ελληνικό κράτος είχε να 
αντιμετωπίσει και _______________________.

  τον καπιταλισμό   το φαινόμενο της ληστείας

7. Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος του 1897 τερματίστηκε μετά από 
__________________.

  νίκη των Οθωμανών   παρέμβαση των Μεγάλων  
       Δυνάμεων

  νίκη των Ελλήνων   στρατηγοί

8. Την εποχή αυτή κυριάρχησε το __________________. η διαμάχη για το είδος 
της γλώσσας που έπρεπε να χρησιμοποιείται επίσημα από το κράτος.

  γλωσσικό ζήτημα   θρησκευτικό ζήτημα

9. Κατά τον 19ο αιώνα οι Έλληνες υπήκοοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
ανέπτυξαν σημαντική _______________ δραστηριότητα.

  οικονομική   θρησκευτική

  πολιτιστική   εκπαιδευτική και πολιτιστική
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10.Οι εδαφικές διεκδικήσεις των βαλκανικών λαών και τα συγκρουόμενα 
εμπορικά και άλλα οικονομικά συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία περιέπλεξαν ακόμη περισσότερο το σύνθετο 
__________________.

  Ευρωπαϊκό ζήτημα   Κεντρικό ζήτημα

  Ανατολικό ζήτημα   Οθωμανικό ζήτημα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Ενότητα Δ’

3. Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, ποιον επέλεξαν οι Μεγάλες Δυνάμεις  
     για να κυβερνήσει την Ελλάδα;
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4. Τι έκανε ο Τρικούπης τις περιόδους της πρωθυπουργίας του;

5. Πώς οργανώθηκε το επαναστατικό κίνημα στη Μακεδονία εναντίον των  
     Οθωμανών και ποιοι αγωνιστές πρωτοστάτησαν;

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Ενότητα Δ’
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6. Ποια σημαντική αλλαγή έγινε στο πολιτικό σύστημα από τον Χαρίλαο Τρικούπη;

7. Από ποιους διοικούνταν οι Έλληνες των αλύτρωτων περιοχών;

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Ενότητα Δ’
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Ενότητα Δ’

Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

συνθήκη του Αγίου Στεφάνου

δούλεψα 
έξυπνα

ήταν 
εύκολο!

κουράστηκα 
πολύ

ήταν 
δύσκολο!

8. Για ποιους λόγους το Ανατολικό Ζήτημα εξελίχθηκε σε πιο σύνθετο και  
      περίπλοκο;


