
 

 

ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ΄ ΛΤΚΔΙΟΤ 

 

Ο Μ Α Γ Α  Π Ρ Ω Σ Η 

Α1. Να απνδώζεηε κε ζπληνκία ην πεξηερόκελν ησλ παξαθάησ ηζηνξηθώλ ελλνηώλ: 

  Πεδινοί, Ανόρθωζη, Ραλλικό κόμμα, Ομάδα ηων Ιαπωνων  

Μονάδες 16 

Α2. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ηελ έλδεημε Σσζηό ή Λάζνο: 

1. Οη «πεδηλνί» επηρείξεζαλ ηε δεκηνπξγία ζώκαηνο «πξαηησξηαλώλ». 

2. «Τν Δζληθόλ Κνκηηάηνλ» ήηαλ κηα εηεξόθιεηε παξάηαμε κε κεηξηνπαζείο ζέζεηο. 

3. Τν 1842/43 ν Κσιέηηεο θαηείρε ηα πέληε από ηα επηά ππνπξγεία ηεο θπβέξλεζήο ηνπ. 

4. Τα εθζπγρξνληζηηθά αηηήκαηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1862 εθθξάζηεθαλ θπξίσο από ηνλ 

Αιέμαλδξν Κνπκνπλδνύξν. 

Μονάδες 8 

Α3. Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: 

       Τν Δζληθό Κόκκα ηνπ Κ. Μαπξνκηράιε: 

       α. ήηαλ ην πην δηαιιαθηηθό από ηα αληηβεληδειηθά θόκκαηα.  

       β. ππνζηήξηδε ηελ Αλόξζσζε. 

       γ. είρε ηε κεγαιύηεξε εθινγηθή βάζε κεηαμύ ησλ αληηβεληδειηθώλ θνκκάησλ. 

       δ. επηδεηνύζε θνηλσληθνπνίεζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο. 

Μονάδες 2 

 

 

Β1. Τη γλσξίδεηε γηα ηελ ςήθηζε ηεο αξρήο ηεο δεδεισκέλεο θαη πνηεο ππήξμαλ αθνινύζσο νη ζπλέπεηέο ηεο γηα   

        ηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρώξαο; 

Μονάδες 12 

Β2. Πνηεο ζπληαγκαηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ςήθηζε ε Διιεληθή Βνπιή ην 1911 θαη πνηνπο λόκνπο ε θπβέξλεζε  

       Βεληδέινπ ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα; 

Μονάδες 12 

 

 

 

Ο Μ Α Γ Α  Γ Δ Τ Σ Δ Ρ Η  

Γ1 

Δπηζεµαίλνληαο ρσξία ησλ παξαθάησ θεηµέλσλ θαη αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο γλώζεηο ζαο, λα εμεγήζ

εηε ηηο ζπλζήθεο αλάδεημεο ηεο «λέαο γεληάο» µεηά ηελ παξαθµή ησλ μεληθώλ θνµµάησλ θαη ηα αηηήµαη

α πνπ απηή πξνέβαιε. 

Μονάδες 25 

Κείµενο Α΄ 

Πεξί ην ηέινο ηεο βαζηιείαο ηνπ Όζσλνο ζα εµθαληζζνύλ αη λέαη πνιηηηθαί δπλάµεηο, πξνεξρόµελαη 

εθ ηεο µεηεπαλαζηαηηθήο γελεάο, ε νπνία, εµπνηηζµέλε µε ηαο εμειηζζνµέλαο εηο ηελ Δπξώπελ θηιειεπ



 

 

ζέξαο ηδέαο, ζα αλαιάβε ην έξγνλ ηεο νινθιεξώζεσο ηεο ∆εµνθξαηίαο. Αη δπλάµεηο απηαί ζα επηηύρνπ

λ θαη ηελ έμσζηλ ηνπ Όζσλνο (...). 

……………………………………………………………………………………………………… 

 Ο ειιεληθόο ιαόο, ππό ηελ εγεζίαλ ηεο µεηαπειεπζεξσηηθήο γελεάο, δηεμεδίθεη απνθαζηζηηθώο ηελ 

πιήξε αλεμαξηεζίαλ ηνπ. Οη επί θεθαιήο ηεο Δπαλαζηάζεσο ηνπ 1862 ήζαλ λένη επεξεαζµέλνη βαζύηα

ηα από ηαο θηιειεπζέξαο ηδέαο. Δμ άιινπ θαηά ηελ δηαξξεύζαζαλ ηξηαθνληαεηίαλ, ε πιεζπζµηθή ζύλζε

ζηο ηεο Διιάδνο είρελ ππνζηή ηνηαύηελ εμέιημηλ (...) ώζηε πθίζηαλην, πιένλ, λέα θνηλσληθά, νηθνλνµηθά

 θαη πνιηηηθά δεδνµέλα. Αθόµε θαη ε αλαινγία µεηαμύ πιεζπζµνύ ηεο ππαίζξνπ θαη αζηηθώλ θέληξσλ 

είρελ νπζησδώο µεηαβιεζή εηο βάξνο ηνπ πξώηνπ. Τέινο, είρελ αξρίζεη λα δηαµνξθνύηαη εγεηηθή ηάμηο, 

ηειείσο δηάθνξνο ηεο πξνειζνύζεο εθ ηνπ αγώλνο ηεο αλεμαξηεζίαο. 

Γξεγόξηνο ∆αθλήο, Τα ελληνικά πολιτικά κόµµατα, 1821-1961, σσ. 54 και 59. 

 

Κείµενο Β΄ 

Μεηά ην ηέινο ηνπ Κξηµατθνύ Πνιέµνπ (…), ην αληηδπλαζηηθό ξεύµα δπλάµσζε, γηα λα θνξπθσζεί 

θαηά ηελ ηξηεηία 1859-1862. Με αθνξµή δηώμεηο ελαληίνλ θηιειεύζεξσλ δηαλννπµέλσλ, όπσο ν Αιεμ. 

Σνύηζνο (Φεβξνπάξηνο 1859), θαη µε ελεξγό ζπµµεηνρή ηεο «ρξπζήο» θνηηεηηθήο λενιαίαο ηεο επνρήο 

(…) ε αληηπνιίηεπζε θαηά ηνπ Όζσλα γεληθεύηεθε, παξαζέξλνληαο µηα πιεηάδα εηεξνγελώλ πνιηηηθώλ 

θαη ζηξαηησηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ, γηα δηαθνξεηηθνύο ιόγνπο, επηδεηνύζαλ ηελ απνµάθξπλζε ηεο δπλαζη

είαο. 

Νίθνο Κ. Αιηβηδάηνο, Εισαγωγή στην ελληνική συνταγµατική ιστορία, σ. 71. 
 

 

Γ1. Δπηζεκαίλνληαο ρσξία ηνπ παξαθάησ θεηκέλνπ θαη αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο γλώζεηο ζαο,  λ

α εμεγήζεηε 

α) ηη πξνέβιεπε ην πξόγξακκα ηνπ Τξηθνύπε γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο ρώξαο  

β) ηηο απόςεηο ηνπ Γειηγηαλλε γηα ηελ πνιηηηθή δσή,  ηελ θνηλσλία,  ηελ νηθνλνκία  

 

Σηελ νπζία ν Τξηθνππεο εθπξνζσπνύζε ηνλ εμεπξσπατζκό ηεο πνιηηηθήο δσήο,  ελώ ν Γειηγηάλλε

ο ηελ παξαδνζηαθή ιεηηνπξγία ηεο. Ο Τξηθνππεο πίζηεπε όηη ην θξάηνο ρξεηαδόηαλ πνιηηηθή θ

αη νηθνλνκηθή αλόξζσζε, πξηλ γίλεη ιόγνο γηα εκπινθή ζε αιπηξσηηθέο πεξηπέηεηεο.  Γηα απηό

 θαη επεδίσμε λα θαηαζηήζεη ηε ρώξα δηεζλώο αμηόπηζηε, λα βειηηώζεη ηηο επηθνηλσλίεο κε ηε

λ θαηαζθεπή ζηδεξνδξόκσλ θαη ηε δηάλνημε ηνπ Ιζζκνύ ηεο Κνξίλζνπ θαη λα εθζπγρξνλίζεη η

ν ζηξαηό θαη ην λαπηηθό.  Ωζηόζν έλα ηέηνην πξόγξακκα ήηαλ δαπαλεξό.  Απηό πξόζθεξε εύ

θνιν ζηόρν ζην δεκνθηιή θαη δεκαγσγό Γειηγηαλλε,  ν νπνίνο δελ είρε πξόβιεκα λα δειώλε

η όηη εηαλ αληίζεηνο πξνο νηηδήπνηε ππνζηήξηδε ν Τξηθνππεο.  Η επηδεηθηηθή  ιατθίζηηθε ξεην

ξεία ηνπ Γειηγηαλλε ρσξίο ακθηβνιία εμέθξαδε πην πηζηά ηνπο ελζνπζηαζκνύο θαη ηνπο κύρην

πο πόζνπο ηνπ απινύ πνιίηε από ηα απζηεξά κεηαξξπζκηζηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Τξηθνύπε.   

              R. Clogg,  Σπλνπηηθή Ιζηνξία ηεο Διιάδνο  


