
 

 

    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

                                         ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 

ΘΕΜΑ Α1 

Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: 

α) Ιερή Συμμαχία 

β) Μεγάλη Ιδέα και Αλυτρωτισμός 

γ) Ανατολικό Ζήτημα 

                                                                                           Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Α2 

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με Σωστό ή Λάθος. 

α) Η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 οδήγησε στην έξωση του Όθωνα. 

β) Φιλελεύθερα κινήματα θεωρούμε τις κινήσεις που προωθούσαν 

συνταγματικούς και κοινοβουλευτικούς θεσμούς για την εξασφάλιση των 

ελευθεριών των πολιτών. 

γ) Το Πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας υπογράφηκε στις 22 Ιανουαρίου/3 

Φεβρουαρίου 1826. 

δ) Ο Κριμαϊκός Πόλεμος άρχισε το Μάιο του 1853, αφού υπέγραψαν συνθήκη 

συμμαχίας με την Πύλη η Βρετανία και η Γαλλία. 

ε) Η Βιομηχανική Επανάσταση συντελέστηκε στη Γαλλία μετά το τελευταίο 

τέταρτο του 19ου αιώνα. 

                                                                                                Μονάδες 10 

 



 

 

ΘΕΜΑ Β1 

Ποιοι φορείς διαμόρφωσαν το πολίτευμα των Ελλήνων μετά τη λήξη της 

Επανάστασης και ποια η συμβολή του Καποδίστρια; 

                                                                                         Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Β2 

Η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου και τα αποτελέσματά της. 

                                                                                        Μονάδες 15 

 

                                       ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 

Αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται και από τις ιστορικές σας 

γνώσεις, να εξετάσετε την επίδραση των πολιτικών ιδεών του Διαφωτισμού 

και της Γαλλικής Επανάστασης στον χαρακτήρα της Ελληνικής Επανάστασης. 

                                                                                        Μονάδες 25 

                                             ΚΕΙΜΕΝΟ 1Ο  

Η «Νέα Πολιτική Διοίκησις», το σύνταγμα του Ρήγα Βελεστινλή: Τα Δίκαια του 

Ανθρώπου και του Πολίτου Στο Σύνταγμα του Ρήγα προτάσσονται 35 γενικά άρθρα 

που περιλαμβάνουν «Τα Δίκαια του Ανθρώπου και του Πολίτου», από τα οποία 

παρατίθενται τα ακόλουθα τέσσερα: 

 Άρθρον 2 – Αυτά τα φυσικά δίκαια είναι: πρώτον το να είμεθα όλοι ίσοι, και όχι 

ο ένας ανώτερος από τον άλλον˙ δεύτερον να είμεθα ελεύθεροι, και όχι ο ένας 

σκλάβος του αλλουνού˙ τρίτον να είμεθα σίγουροι εις την ζωήν μας και κανένας 

να μην ημπορεί να μας την πάρη αδίκως και κατά την φαντασίαν του˙ και 

τέταρτον, τα κτήματα όπου έχομεν, κανένας να μην ημπορή να τα αγγίζη, αλλά 

να είναι δικά μας και των κληρονόμων μας.  

Άρθρον 6 – Η ελευθερία είναι εκείνη η δύναμις όπου έχει ο άνθρωπος εις το να 

κάμη όλον εκείνο, οπού δεν βλάπει εις τα δίκαια του γειτόνου του... Το ηθικόν 

σύνορον της ελευθερίας είναι τούτο το ρητόν: Μην κάμης εις τον άλλον εκείνο 

όπου δεν θέλεις να σε κάμουν. 



 Άρθρον 25 - ...Ήγουν ο λαός μόνον ημπορεί να προστάζη και όχι ένα μέρος 

ανθρώπων ή μία πόλις˙ και ημπορεί να προστάζη δι΄ όλα, χωρίς κανένα 

εμπόδιον. 

 Άρθρον 33 – Το να αντιστέκεται ο κάθε πολίτης, όταν τον καταθλίβουν και τον 

αδικούν, είναι αποτέλεσμα των άνω ρηθέντων Δικαίων του...  

Βασίλης Κρεμμυδάς, Ιστορία Νεότερη – Σύγχρονη, Ελληνική – Ευρωπαϊκή και 

Παγκόσμια, ΟΕΔΒ, Αθήνα1985, σελ. 177. Βασ. Βλ. Σφυροέρα, Ιστορία Νεότερη και 

Σύγχρονη, Γ΄ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 1997 (Ζ΄ έκδοση), σελ. 136-137. Ευαγγελία 

Λούβη – Δημήτριος Χρ. Ξιφαράς, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Γ΄ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, 

Αθήνα 2007, σελ. 25. 

 

                                                ΚΕΙΜΕΝΟ 2ο  

Οι ορμητικές ριπές του ανέμου της γαλλικής επαναστάσεως και του 

διαφωτισμού. 

«Όπως βλέπουμε, η μακραίωνη ελληνική λόγια παράδοση, η συνυφασμένη με 

το ορθόδοξο Βυζάντιο, δέχεται τις ορμητικές ριπές της γαλλικής επαναστάσεως, 

η οποία συνταράζει και αναστατώνει την πολιτική και κοινωνική κατάσταση της 

Ευρώπης: διαδίδει τις φιλελεύθερες ιδέες, τον φιλελευθερισμό (liberalisme), και 

εκκολάπτει την αρχή των εθνοτήτων (nationalisme), η οποία στους νεώτερους 

χρόνους έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο στη γένεση των εθνικών κρατών˙ 

αναγνωρίζει δηλαδή στα έθνη το δικαίωμα ν΄ αυτοδιατεθούν, να 

χειραφετηθούν από κάθε ξένη κυριαρχία. Οι διδασκαλίες των Γάλλων 

φιλοσόφων του διαφωτισμού και η διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου 

βρίσκουν βαθιά απήχηση στους κορυφαίους διανοούμενους της 

προεπαναστατικής Ελλάδας. Αλλά και οι Έλληνες ναυτικοί διασπώντας τον 

αποκλεισμό των γαλλικών λιμανιών από τον αγγλικό στόλο, για να μεταφέρουν 

τρόφιμα στις γαλλικές φρουρές, μυούνται στις «νέες ιδέες» και γυρνώντας πίσω 

τις προπαγανδίζουν με ενθουσιασμό στους δικούς των. Τα σύμβολα liberté, 

égalité, fraternité είναι και τα ιδανικά των σκλάβων Ελλήνων. Η γαλλική 

επανάσταση και ο Ναπολέων, ο «θεός του πολέμου», έλεγε ο Κολοκοτρώνης, 

άνοιξαν τα μάτια του κόσμου, εννοώντας κυρίως τις γλυκιές ελπίδες και τις 

προσδοκίες που γεννήθηκαν στους Έλληνες από τις επιτυχίες των γαλλικών 

όπλων στην Ιταλία και στην Αδριατική. Πραγματικά η θριαμβευτική προέλαση 

του Ναπολέοντα στην Ιταλία, η ανατροπή παντού των απολυταρχικών 

καθεστώτων, η εγκαθίδρυση της λαϊκής κυριαρχίας, η άφιξη του στις ακτές της 

Αδριατικής, η κατάλυση της αριστοκρατικής «Γαληνοτάτης Δημοκρατίας», η 

απόβαση του γαλλικού στρατού στα Επτάνησα απέναντι από τις 



τουρκοκρατούμενες ελληνικές χώρες, αποτελούν συνταρακτικά για τους 

Έλληνες γεγονότα». 

 Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος, Νέα ελληνική ιστορία (1204-1985), Εκδόσεις 

Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1992 (Στ΄ έκδοση), σελ. 142-143. 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί και αξιοποιώντας τις 

ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η 

Βιομηχανική Επανάσταση στην Αγγλία κατά τον 19ο αιώνα. 

                                                                                       Μονάδες 25 

 

Στα 1851, στη Μεγάλη Βρετανία δέκα πόλεις ξεπερνούν τις 100.000 κατοίκους 

[…]. Το Λονδίνο φτάνει τα 2,3 εκατομμύρια […]. Το Μάντσεστερ ξεπερνά τις 

400.000 κατοίκους, η Γλασκόβη τις 300.000 και το Μπίρμινχαμ τις 200.000. Το 

Μάντσεστερ αναδεικνύεται στην πρώτη πόλη της βαμβακοβιομηχανίας: Στα 

1835, η περιοχή του Μάντσεστερ […] συγκεντρώνει το 80% των εργατών της 

βαμβακοβιομηχανίας και στα 1846, το 85%. Η πόλη αυτή διαθέτει πολλά 

πλεονεκτήματα. Βρίσκεται κοντά στο Λίβερπουλ, απ' όπου γίνονται οι εισαγωγές 

του βαμβακιού. Επιπλέον περιβάλλεται […] από ένα πλούσιο κοίτασμα άνθρακα, 

που εκτείνεται από το Όρμσκιρκ μέχρι το Μπάρι και το Άστον. Η 

ανθρακοπαραγωγή δεν υπολογίζεται εύκολα, αλλά οπωσδήποτε ξεπερνά κατά 

πολύ τις επτακόσιες έως εννιακόσιες χιλιάδες τόνους, που καταναλώνει μόνον 

η πόλη του Μάντσεστερ. Η Μεγάλη Βρετανία δεν διαθέτει μόνον την πιο 

ανεπτυγμένη οικονομία. Επιπλέον, όλη η διαδικασία ανάπτυξης συνδέθηκε 

εξαρχής με την αποικιοκρατική επέκταση και το θαλάσσιο εμπόριο. ΄Ηδη 

υιοθετεί τη λογική της εξειδίκευσης και του διεθνούς καταμερισμού της 

εργασίας, που προκύπτει από την ίδια τη δομή των εξαγωγών της και τη 

διάρθρωση, προπάντων, των εισαγωγών της. Η προώθηση των εξαγωγών, στα 

πλαίσια της βρετανικής οικονομίας σημειώνει γιγάντια άλματα. Κατά τις 

δεκαετίες του 1820 και 1830, εξάγει το ένα πέμπτο της παραγωγής της, στα 

1851 ξεπερνά το ένα τέταρτο, στα 1861 το ένα τρίτο, στα 1871 τα δύο πέμπτα. 

Michel Beaud, Ιστορία του Καπιταλισμού από το 1500 ως σήμερα, μετ. Μ. 

Βερέττας, εκδ. Μαλλιάρης Παιδεία, Αθήνα 1987, σσ. 142-143, 158 

 

                                      Καλή επιτυχία! 



 


