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     Γραπτές απολυτήριες εξετάσεις  
           περιόδου Μαΐου- Ιουνίου 2006   
    στην Ιστορία 
   
 
   ΘΕΜΑΤΑ: 

 Ομάδα Α (απαντάτε 3 από τα 5) 
 
 1ον : Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη 
λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα  στην κάθε πρόταση: 

 Τα ελληνικά σχολεία δημιουργήθηκαν από τον Καποδίστρι-
α. 

 Ο Παπαναστασίου εισηγήθηκε και κατόρθωσε να επιβάλλει 
την «αρχή της δεδηλωμένης». 

  Η συνθήκη του Λονδίνου υπογράφτηκε μετά τον Α΄ Βαλκα-
νικό πόλεμο. 

 Ο Ο.Η.Ε δημιουργήθηκε μετά τον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο με 
σκοπό να εξασφαλίσει την ειρήνη στον κόσμο. 

 Κορυφαία πράξη της εθνικής αντίστασης υπήρξε η ανατί-
ναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου. 

 Η στροφή προς τη μελέτη και τη βαθύτερη γνώση της αρ-
χαιότητας ονομάστηκε «ουμανισμός». 

 Ο 19ος αιώνας είναι γνωστός ως «αιώνας των φώτων» εξαι-
τίας του κινήματος του διαφωτισμού. 

 Η «διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πο-
λίτη» συντάχθηκε από τον Βενιαμίν Φραγκλίνο και το Θω-
μά Τζέφερσον. 

 
2ον : Να συμπληρώσετε τα κενά με τη σωστή λέξη ώστε να ολο-
κληρωθεί το νόημα της πρότασης: 

 Κατά τη διάρκεια του Α΄ παγκοσμίου πολέμου από τη μια 
βρισκόταν οι κεντρικές δυνάμεις και από την άλλη -
………………………. 

 Η φιλική εταιρεία ιδρύθηκε από τους 
………………………………………………… 

 Η άρνηση της Τουρκίας ν’ αποδειχθεί τους όρους της Ι-
ουλιανής σύμβασης είχε ως αποτέλεσμα --
……………………………………………………………. 

 Ο Β΄ βαλκανικός πόλεμος τελείωσε με την υπογραφή της 
συνθήκης---………………………………………………………………………………………………… 

 Η περίοδος του μεσοπολέμου χαρακτηρίζεται από την επι-
βολή δικτατορικών καθεστώτων και από μια βαθύτα-
τη……………………………. 
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 Ο Δομίνηκος Θεοτοκόπουλος είναι γνωστός και ως 
………………………… 

 Η μεταβατική περίοδος ανάμεσα στην τελευταία φάση του 
μεσαιωνικού κόσμου και στην αρχή των νεότερων χρόνων 
ονομάζεται…………………………………………………………………………………………………. 

 Ο Έρασμος χαρακτήρισε τον 16ο αι. ως ……………………………………………… 
 
 3ον : Να αντιστοιχήσετε τα γεγονότα της στήλης Α΄ με τις 
χρονολογίες που αυτά συνέβησαν της στήλης Β΄:  
 (α….) (β…..) (γ……)   (δ…..) (ε……)   (στ……) (ζ…….)  (η……..) 
                               Α΄                               
Β΄     
    α. Πολιτικό σύνταγμα της Ελλάδας                    
 1.  1946 
    β. Κίνημα στο Γουδί      2.  1923 
    γ. Πρωτόκολλο Πετρούπολης     3.  1826 
    δ. Συνθήκη Λωζάνης      4.  1827 
    ε. Συνθήκη Βουκουρεστίου    5.  1864 
    στ. Συνθήκη Νεϊγύ      6.  1909 
    ζ. Ένωση Επτανήσων με την Ελλάδα   7.  1919 
    η. Ένωση Δωδεκανήσων με την Ελλάδα   8.  1913 
 
 4ον : Πότε υπογράφτηκε και τι προέβλεπε η συνθήκη της Λωζά-
νης; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 5ον : Να δώσετε σύντομα το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:  

 «αρχή νομιμότη-
τας»…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 «τις πταίει;» 
»……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 «εξισλαμισμός» 
»………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 «Μαντεμοχώρια»»……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   

Ομάδα Β(απαντάτε 2 από τα 4) 
 
 1ον : Να συγκρίνετε τα μέτρα που έλαβε ο Καποδίστριας για 
την εκπαίδευση με τα αντίστοιχα της Αντιβασιλείας. 
 
 2ον : Να συγκρίνετε τα συντάγματα του 1844 και του 1864. 
 
 3ον : Κατά τη διάρκεια του Α΄ παγκοσμίου πολέμου ο Βασιλιάς 
Κωνσταντίνος επιθυμούσε η Ελλάδα να παραμείνει ουδέτερη ενώ 
ο Βενιζέλος υποστήριζε τη συμμετοχή της πατρίδας μας στον 
πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων. Ποιος τελικά είχε δίκαιο; 
Να τεκμηριώσετε την απάντηση  σας. 
 
 4ον : Χρησιμοποιώντας τα σχετικά χωρία του πιο κάτω αποσπά-
σματος και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να εξηγή-
σετε ποιες κοινωνικές ομάδες και για ποιους λόγους άσκησαν 
αντιπολίτευση στον Ι. Καποδίστρια; 
 
 «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, που ήθελαν 
ν’ αντικαταστήσουν στην ελεύθερη Ελλάδα τους Τούρκους αξιω-
ματούχους. 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 φι-
λελευθέρων διανοουμένων, καθώς και η ολοκληρωτική αδιαφορία 
των λαϊκών μαζών, κυρίως της αγροτιάς, που είχε απογοητευ-
τεί από την αγροτική και φορολογική πολιτική του κυβερνή-
τη.»  
(Νίκου Σβορώνου, επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, 
1976, σ. 72-73) 

 


