
 

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
 ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ  

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ .............................................................................. 
ΟΜΑΔΑ Α΄ 
 

1. Ποιες ήταν οι αιτίες της Μεταρρύθμισης και ποιες οι βασικές απόψεις του 
πρωτεργάτη της  Λούθηρου; 

2. Οι συνθήκες της Αυγούστας (1555) και της Βεστφαλίας (1648) αποτελούν 
ορόσημα της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Σε ποιους πολέμους έδωσαν τέλος και 
ποιοι ήταν οι όροι τους; 

3. Να αναλύσετε τους όρους παιδομάζωμα, κλέφτες, και κοινότητες. 
4. Ποια ήταν τα μέτρα της αντιβασιλείας του Όθωνα στους τομείς της διοίκησης, 

της εκπαίδευσης και της Εκκλησίας; 
5. Να αναλύσετε τους όρους του Πρωτοκόλλου της Πετρούπολης (1825), της 

Ιουλιανής Σύμβασης του Λονδίνου (1826) και του Πρωτοκόλλου του 
Λονδίνου (3 Φεβρουαρίου 1830). Ποιες περιοχές τελικά συμπεριλήφθηκαν 
στο πρώτο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος; 

 
ΟΜΑΔΑ Β΄  
 
1. Αφού διαβάσετε προσεκτικά το απόσπασμα που ακολουθεί να εντοπίσετε τις 
βασικές αρχές με τις οποίες κυβέρνησε ο Καποδίστριας. Στη συνέχεια με βάση τις 
ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε συγκεκριμένα μέτρα του Καποδίστρια που 
αποδεικνύουν αυτές τις αρχές. 
 
«Ο Καποδίστριας ήταν επηρεασμένος από τις αρχές της φωτισμένης δεσποτείας. 
Αντίθετος στον τοπικισμό των αριστοκρατικών ολιγαρχιών προσπάθησε να υποβάλει 
σε πειθαρχία το στασιαστικό πνεύμα των προκρίτων. Από την άλλη πλευρά επέκρινε 
τις δημοκρατικές υπερβολές της Γαλλικής επανάστασης. Επιθυμία του ήταν να 
προωθήσει μια χρήσιμη παιδεία και πίστευε πως οι δάσκαλοι είχαν για την εθνική 
αναγέννηση πιο σημαντικό ρόλο από τις συνταγματικές επινοήσεις». 
 
2. Αφού διαβάσετε προσεκτικά τα ακόλουθα άρθρα από τη γαλλική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη να απαντήσετε στα εξής ερωτήματα :  
α) Ποια είναι τα βασικά πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα κατά τους γάλλους 
Επαναστάτες; 
β) Ποιες πολιτικές ενέργειες της Επανάστασης κατά τη γνώμη σας κατοχύρωναν τα 
δικαιώματα αυτά και ποιες τα παραβίαζαν;  
 
«Άρθρο 1.  Οι άνθρωποι γεννιούνται και παραμένουν ελεύθεροι και έχουν ίσα 
δικαιώματα. 
Άρθρο 2. Σκοπός κάθε πολιτικής οργάνωσης (κράτους) είναι η διαφύλαξη των 
φυσικών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αυτά είναι η ελευθερία, η 
ιδιοκτησία, η ασφάλεια και η αντίσταση στην καταπίεση. 
Άρθρο 3. Πηγή κάθε εξουσίας είναι αποκλειστικά το έθνος. Κανένα άτομο ή σώμα 
δεν μπορεί να ασκήσει εξουσία που δεν απορρέει από το έθνος. 
Άρθρο 6. Ο νόμος αποτελεί έκφραση της γενικής θέλησης. Όλοι οι πολίτες έχουν το 
δικαίωμα να συμβάλουν προσωπικά ή με αντιπροσώπους στη θέσπισή του.» 



 

 

 
3. Αφού διαβάσετε προσεκτικά τα ακόλουθα άρθρα από το Προσωρινό Πολίτευμα 
της Ελλάδας (1822) να απαντήσετε στα εξής ερωτήματα :  
α) Με ποιο τρόπο οργανώνεται η διακυβέρνηση του ελληνικού κράτους;  
β) Ποιες αντιλήψεις του Διαφωτισμού απηχούν οι ρυθμίσεις αυτές; 
 «Άρθρο 9. Η διοίκηση αποτελείται από δύο σώματα το Βουλευτικό και το 
Εκτελεστικό. 
Άρθρο 10. Τα δύο αυτά σώματα ισοσταθμίζονται με την αμοιβαία συνδρομή τους για 
τη θέσπιση των νόμων. Οι αποφάσεις του Βουλευτικού δεν έχουν ισχύ νόμου αν δεν 
επικυρωθούν από το Εκτελεστικό. Τα σχέδια νόμου που το Εκτελεστικό υποβάλλει 
στο Βουλευτικό δεν έχουν ισχύ αν δεν εγκριθούν από το βουλευτικό σώμα. 
Άρθρο 11. Το Βουλευτικό αποτελείται από εκπροσώπους εκλεγμένους από τις 
διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 
Άρθρο 20. το Εκτελεστικό αποτελείται από πέντε μόνο μέλη που δεν ανήκουν στο 
Βουλευτικό.»  
 
4. Η δεκαετία 1912-1922 (Βαλκανικοί πόλεμοι, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, 
Μικρασιατικός Πόλεμος) έχει χαρακτηριστεί από τους ιστορικούς ως μια περίοδος 
θριάμβου, διχόνοιας και καταστροφής για την Ελλάδα. Ποια ιστορικά γεγονότα κατά 
τη γνώμη σας τεκμηριώνουν την άποψη αυτή;  
 
Επιλέγετε τρεις ερωτήσεις από την ΟΜΑΔΑ Α΄ και δύο από την ΟΜΑΔΑ Β΄. 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 
 
 
 
 


