
                                 ΙΣΤΟΡΙΑ 

                    Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική 

                             και τη λατινική κσριαρτία 

 

1. Ποια πεπίοδορ ονομάζεηαι Τοςπκοκπαηία; 

____________________________________________________________________________________ 

2. Κύκλωζε ηο ζωζηό: 

Λέγνληαλ θαη θνηδακπάζεδεο νη: 

α) Φαλαξηώηεο β) ππόδνπινη ρξηζηηαλνί 

γ) θνηλνηηθνί άξρνληεο δ) θιεξηθνί 

Έιιελεο ηεο Γηαζπνξάο νλνκάδνληαη: 

α) νη Βπδαληηλνί άξρνληεο πνπ θαηέθπγαλ ζηε Γύζε, κεηά ηελ Άιωζε ηεο Πόιεο 

β) νη ρξηζηηαλνί πνπ κεηαθηλήζεθαλ ζε νξεηλνύο ηόπνπο ηεο Οζωκαληθήο Απηνθξαηνξίαο 

γ) νη Έιιελεο ιόγηνη πνπ θαηέθπγαλ ζηα λεζηά ηνπ Ινλίνπ 

δ) νη Έιιελεο πνπ δνύζαλ έμω από ηα όξηα ηεο Οζωκαληθήο Απηνθξαηνξίαο 

Σελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο ν Παηξηάξρεο ήηαλ ν εθπξόζωπνο: 

α) ηωλ Διιήλωλ 

β) ηωλ ρξηζηηαλώλ Διιήλωλ θαη Ρώζωλ 

γ) όιωλ ηωλ ππόδνπιωλ πιεζπζκώλ, αλεμαξηήηωο ζξεζθείαο, γιώζζαο θαη εζληθόηεηαο 

δ) όιωλ ηωλ νξζόδνμωλ ρξηζηηαλώλ, αλεμαξηήηωο γιώζζαο θαη εζληθόηεηαο 

Οη Φαλαξηώηεο ήηαλ: 

α) Σνύξθνη αμηωκαηνύρνη ηεο νζωκαληθήο δηνίθεζεο 

β) Έιιελεο αμηωκαηνύρνη ηεο νζωκαληθήο δηνίθεζεο 

γ) θνηλνηηθνί άξρνληεο 

Οη δάζθαινη ηνπ Γέλνπο ήηαλ θπξίωο: 

α) θιεξηθνί β) Έιιελεο ηεο Γηαζπνξάο 

γ) Φαλαξηώηεο δ) πξνεζηνί ηωλ θνηλνηήηωλ 

ηελ αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνύ εκπνξίνπ ην 18
ν
 αηώλα ζπλέβαιε: 

α) ε λίθε ηωλ Διιήλωλ ζηε λαπκαρία ηεο Ναππάθηνπ 

β) ην «ξεκπειηό ηωλ πνπνιάξωλ» ζηα Δπηάλεζα 

γ) ε πλζήθε ηνπ Κηνπηζνύθ Καϊλαξηδή 

δ) ε εκθάληζε ηνπ Νενειιεληθνύ Γηαθωηηζκνύ 

Όλνκα ______________      

Ηκεξνκελία _________ 

Βαζκόο ____ 



3. Με ποιον ηπόπο καηάθεπαν οι Έλληνερ να μην αθομοιωθούν από ηοςρ Τούπκοςρ; 

____________________________________________________________________________________ 

4. Χαπακηήπιζε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή λανθαζμένερ (Λ): 

Οη παξνηθίεο ήηαλ ειιεληθέο πόιεηο πνπ έγηλαλ ζεκαληηθά εκπνξηθά θέληξα. 

Οη Έιιελεο αζρνιήζεθαλ κε ην εκπόξην θαη ηε λαπηηιία γηαηί νη Σνύξθνη ηνπο παξείραλ πξνλόκηα. 

Οη δάζθαινη ηνπ Γέλνπο ελίζρπαλ ηελ εζληθή ζπλείδεζε ηωλ Διιήλωλ. 

Οη Σνύξθνη θαηέθηεζαλ ην νύιη ην 1803. 

Η 2
ε
 πεξίνδνο κεηαλάζηεπζεο ήηαλ ππνρξεωηηθή. 

5. Τι είναι ο Νεοελληνικόρ Διαθωηιζμόρ; 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

6. Ανηιζηοίσιζε ηα ππόζωπα με ηα ζηοισεία πος ηαιπιάζοςν ζηον καθένα. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Τι ξέπειρ για ηοςρ κλέθηερ; Με ποιον ηπόπο πποζπάθηζαν να ηοςρ ανηιμεηωπίζοςν οι Τούπκοι; 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

8. Γιαηί οι Σοςλιώηερ ήηαν ηόζο ικανοί πολεμιζηέρ; 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

•    Έηθςε ςτο Παρίςι 

•    Εξζδωςε ζργα του ςτθ Βιζννθ 

•    Τον κανάτωςαν οι Τοφρκοι 

•    Πρότεινε τθ χριςθ μιασ απλοφςτερθσ γλώςςασ 

•    Εργάςτθκε ωσ γραμματζασ Φαναριώτθ θγεμόνα 

Ριγασ Βελεςτινλισ       • 

 

Αδαμάντιοσ Κοραισ     • 


