
 

 

 
  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 
ΤΑΞΗ: Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  
ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ                     
 

ΘΕΜΑΤΑ 
 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 
1. α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 
   Α. Το βιβλίο «Ελληνική Νομαρχία Ανωνύμου του Έλληνος» είναι    
        αφιερωμένο 

1. στον Ρήγα Φεραίο 
2. στον Κοσμά Αιτωλό 
3. στους αγωνιστές του 1821. 

   Β.  Το «Σχέδιο Γενικόν» της Φιλικής Εταιρίας προέβλεπε 
      1. την έναρξη του αγώνα στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες, 
      2. την έναρξη του αγώνα στην κυρίως Ελλάδα, 
      3. την ταυτόχρονη έναρξη του αγώνα στις Παραδουνάβιες             
          ηγεμονίες και την κυρίως Ελλάδα. 
   Γ. Πυρπόλησε τη ναυαρχίδα του Καρά Αλή στο λιμάνι της Χίου 
      1. ο Λυκούργος Λογοθέτης 
      2. ο Μάρκος Μπότσαρης 
      3. ο Κωνσταντίνος Κανάρης. 
   Δ.  Το Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1831 ορίζει 
      1. ότι στο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος συμπεριλαμβάνονταν   
        εκτός από την Πελοπόννησο, τα νησιά, το μεγαλύτερο μέρος της   
        Στερεάς Ελλάδος και η Εύβοια, 
      2. ότι βόρειο σύνορο της χώρας είναι η γραμμή από τον  
        Παγασητικό στον Αμβρακικό κόλπο, 
      3. ότι η Ελλάδα βρίσκεται υπό την προσωρινή εγγύηση των  
     Μεγάλων Δυνάμεων ως τον οριστικό καθορισμό των συνόρων της. 
 
  β) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α΄ μ’ αυτά της στήλης  
      Β΄. 
   1) 1814                                                     Δολοφονία του Καποδίστρια 
   2) 1822                                                     Έξοδος του Μεσολογγίου 
   3) 1826                                                     Συνέδριο της Βερόνας 
   4) 1831                                                     Ίδρυση Φιλικής Εταιρείας. 
 
 
2)  Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: 



 

 

α) Αναγέννηση, 
β) Μεταρρύθμιση, 
γ) Αρματολοί, 
δ) Παιδομάζωμα. 

3) Να παρουσιάσετε τις βασικές αρχές του Αμερικάνικου  
     Συντάγματος του 1787. 
4) α) Τι είναι ο νεοελληνικός Διαφωτισμός; 
     β)  Να παρουσιάσετε το πολιτικό όραμα του Ρήγα Φεραίου; 
5) α) Τι αποφασίστηκε στη Σύνοδο του Τρέντο; 
     β) Ποια τα αποτελέσματα της Μεταρρύθμισης; 
 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
1)  Ποια ήταν η σημασία του θεσμού των κοινοτήτων για τη ζωή του  
     υπόδουλου ελληνισμού; 
2)  «Παράλληλα ο Καποδίστριας είχε ν’  αντιμετωπίσει σε πολλά 
από τα οικονομικά του μέτρα την ισχυρή αντίδραση των 
κοτσαμπάσηδων και των πιο σημαντικών από τους νησιώτες 
πλοιοκτήτες….. Με την άφιξη του Καποδίστρια στην Ελλάδα, όλοι 
αυτοί έχασαν την εξουσία που διέθεταν, χωρίς αυτό να σήμαινε ότι 
μειώθηκε και η δύναμή τους στις επαρχίες τους…»  
    ( Δημήτριος Λουλές, Κατευθύνσεις και προοπτικές της   
οικονομικής πολιτικής του Ι. Καποδίστρια 1828-1831) 
     α. Ποια μέτρα πήρε ο Καποδίστριας  για την ενίσχυση της    
        οικονομίας; 
     β. Να αναφερθείτε στους αντιπάλους του Καποδίστρια και στους  
       λόγους αντίδρασης στην πολιτική του. 
3) Ποιες ήταν οι επιπτώσεις της ήττας στον πόλεμο του 1897 που           
      επήλθαν στο εσωτερικό της ελληνικής κοινωνίας; 
4) Ποιο κατά τη γνώμη σας ρόλο διαδραμάτισαν οι Έλληνες λόγιοι   
      στην αναβίωση των ελληνικών γραμμάτων στη Δύση; 

 
( ΟΔΗΓΙΕΣ: Από την ομάδα Α΄ να απαντήσετε σε τρεις (3)   
          ερωτήσεις και από την ομάδα Β΄ σε δύο (2) ερωτήσεις)  
                                                       


