
 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις μονάδες) 

Α ΟΜΑΔΑ 
Να απαντήσετε σε τρεις (3) από τις ακόλουθες πέντε ερωτήσεις 

1. Ποια ήταν τα αίτια που οδήγησαν στις μεγάλες ανακαλύψεις; 

2. Εξηγείστε συνοπτικά τους όρους: Αναγέννηση, Μεταρρύθμιση 

3. Τι γνωρίζετε για τους αρματολούς και τους κλέφτες; 

4. Να αναφέρετε τις τρεις φάσεις δημιουργίας του πρώτου αυτόνομου και εν συνεχεία του 

πρώτου ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Με ποια συνθήκη σφραγίστηκε η κάθε μία, 

ποια χρονιά και ποια ήταν κάθε φορά τα προβλεπόμενα σύνορα; 

5. Ποια ήταν τα αίτια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου; 

 

Β ΟΜΑΔΑ 
Να απαντήσετε σε δύο (2) από τις ακόλουθες τέσσερις ερωτήσεις 

1. Σε ποια σημεία του αποσπάσματος της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 

του Πολίτη (πηγή Α) διαφαίνεται η επίδραση των ιδεών του γαλλικού διαφωτισμού και 

ιδιαίτερα του Βολταίρου και του Ρουσσώ;   

2. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης σε κάποιο σημείο στην Αυτοβιογραφία του αναφέρει πως «η 

Γαλλική Επανάσταση και ο Ναπολέοντας έκαμε, κατά τη γνώμη μου, να ανοίξουν τα 

μάτια του κόσμου». Συμφωνείτε με αυτή του την άποψη; Ιδιαίτερα η Γαλλική 

Επανάσταση με ποιο τρόπο πιστεύετε πως συνέβαλε στη διαφώτιση και τον ξεσηκωμό 

των Ελλήνων; Τι το κοσμοϊστορικό κουβαλούσε μαζί της; 

3. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και το κείμενο του Ν. Σβορώνου (πηγή Β) πώς 

αξιολογείτε τον Ιωάννη Καποδίστρια ως κυβερνήτη της Ελλάδας; 

4. Με βάση το απόσπασμα που σας δίδεται από την επιστολή του Μεγάλου Πέτρου προς 

τους υπόδουλους Έλληνες (πηγή Δ) αλλά και τις ευρύτερες ιστορικές σας γνώσεις να 

αξιολογήσετε τη στάση της Ρωσίας απέναντι στον υπόδουλο ελληνισμό πριν την 

επανάσταση του 1821. Ποια κίνητρα πιστεύετε πως την υποκινούσαν και ποιο αντίκτυπο 



 

 

είχε στις συνειδήσεις των Ελλήνων; Με ποιο γεγονός κορυφώθηκε ο ρωσικός 

παρεμβατισμός και πώς αυτό συνέβαλε στην προετοιμασία της εθνικής μας 

παλιγγενεσίας; 

 

 

 

Καλή επιτυχία! 
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