
 

 

 
ΘΕΜΑΤΑ 

ΓΡΑΠΤΩΝ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-
ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 

 
Α΄ ΟΜΑΔΑ (Πρέπει να επιλέξετε 3 από τα 5 θέματα) 
 
1. Στις 24 Ιουλίου 1923 υπογράφηκε στην ελβετική πόλη Λωζάνη η 

συνθήκη ειρήνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας μετά την 
μικρασιατική εκστρατεία.Τι προέβλεπε αυτή η συνθήκη για την 
Ανατολική Θράκη, την ΄Ιμβρο και την Τένεδο; Τι αποφασίσθηκε 
σχετικά με την ανταλλαγή των πληθυσμών; 

 
     2.  Ποιοι ήταν οι πρωτεργάτες της επανάστασης της 3ης Σεπτεμβρίου 
1843 και τι ήταν αυτό που ζήτησαν από τον ΄Οθωνα; Πώς αντέδρασε ο 
΄Οθωνας; 
 
      3.Τα σώματα των κλεφτών δημιουργήθηκαν και έδρασαν κατά την 
περίοδο της τουρκοκρατίας στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας.Τι ήταν 
αυτό που τους ανάγκαζε να εγκαταλείπουν τις εστίες τους και να 
αποσύρονται σε τόπους δύσβατους; Γιατί ο λαός τους είχε ηρωοποιήσει ; 
Βοήθησαν στον αγώνα για ελευθερία; 
 

4.Η έδρα της Φιλικής Εταιρείας μεταφέρθηκε το 1818 στην 
Κωνσταντινούπολη και η ηγετική της ομάδα αποφάσισε να προτείνει 
την αρχηγία  στον Ιωάννη Καποδίστρια, εξέχουσα μορφή του 
ελληνισμού με πανευρωπαϊκό κύρος.Τι απάντησε σε αυτήν την 
πρόταση ο Καποδίστριας και σε ποιον απευθύνθηκε μετά ο 
απεσταλμένος της Φιλικής Εταιρείας;  

 
5. Τι ήταν το παιδομάζωμα; 
 
   ΟΜΑΔΑ Β΄ ( Πρέπει να επιλέξετε 2 από τα 4 θέματα ) 
 
1. Πρόθεση του Ιωάννη Καποδίστρια ως πρώτου κυβερνήτη της 

Ελλάδας ήταν να οργανώσει τη χώρα κατά τα πρότυπα των χωρών 
της δυτικής Ευρώπης.Η δημιουργία όμως συγκεντρωτικού κράτους 
ερχόταν σε αντίθεση με τις παραδοσιακέ;ς δομές της ελληνικής 
πολιτικής οργάνωσης.Αξιοποιώντας το παρακάτω απόσπασμα να 
αναφέρετε ποιοι και σε ποια κυρίως μέτρα του Ι. Καποδίστρια 
αντιδρούσαν. 
« Η διακυβέρνηση του Καποδίστρια ωστόσο αποτελεί την πρώτη 
σοβαρή προσπάθεια διοργάνωσης του ελληνικού κράτους. Πρώτος 



 

 

αυτός φροντίζει για τη δημόσια εκπαίδευση, καταστέλλει την 
πειρατεία, διοργανώνει τη διοίκηση, υποβάλλει σε κάποια πειθαρχία 
το στασιαστικό πνεύμα των προκρίτων.Για το λόγο αυτό συνάντησε 
από την πλευρά τους άγρια αντίδραση, στην οποία προσθέτονταν η 
αντίδραση των νησιωτών αστών που αποτελούσαν το αγγλικό κόμμα 
και των φιλελεύθερων διανοουμένων, καθώς και η ολοκληρωτική 
αδιαφορία των λαϊκών μαζών, κυρίως της αγροτιάς, που είχε 
απογοητευτεί από την αγροτική και φορολογική πολιτική του 
κυβερνήτη». 
 

2. Ποιες ήταν οι οικονομικές συνέπειες από τις ανακαλύψεις των 
Νέων Χωρών; 

 
3. ΄Ένα περίπου μήνα μετά την έναρξη του Αγώνα στις 

Παραδουνάβιες ηγεμονίες υψώθηκε η επαναστατική σημαία στην 
Πελοπόννησο. Για ποιους λόγους η Πελοπόννησος προσφερόταν 
ιδιαίτερα για την επιτυχία των επιχειρήσεων κατά των Τούρκων; 

 
     4.Αξιολογείστε το Πρωτόκολλο της Πετρούπολης (1826) για 

τους ΄Ελληνες. Τι ακριβώς προέβλεπε;Ποιοι το υπέγραψαν; 
 

 
 


