
 

 

 
 

 

 

   
   ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ Γ’ ΛΤΚΔΙΟΤ 
 
 
 
                                             ΟΜΑΓΑ Α’ 
 
ΘΔΜΑ Α1 
 Α1.1. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζην 
ηεηξάδηό ζαο ηε ιέμε σζηό ή Λάζνο δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 
θάζε πξόηαζε: 
 
 α. Ο ηζηνξηνγξάθνο Κσλζηαληίλνο Παπαξξεγόπνπινο ζεκειίσζε ηελ 
πνιηηηζηηθή ζπλέρεηα ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο κε αδηάζεηζην επηρείξεκα ηελ 
αδηάιεηπηε ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ. 
 β. Η Ιεξή πκκαρία απνζθνπνύζε ζηελ πξνώζεζε ησλ θηιειεύζεξσλ θαη 
εζληθώλ θηλεκάησλ. 
 γ. Σν Νενηνπξθηθό Κίλεκα ηνπ 1908 ππνζρέζεθε ζηνπο ιανύο ηεο 
Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ηζνλνκία, ηζνπνιηηεία θαη επξύηαην 
κεηαξξπζκηζηηθό πξόγξακκα.  
 δ. ηηο 25 Μαξηίνπ 1924 αλαθεξύρηεθε από ηε Βνπιή, κε πξσηνβνπιία 
θπξίσο ηνπ Αιέμαλδξνπ Παπαλαζηαζίνπ, ε αβαζίιεπηε δεκνθξαηία. 
 ε. Με ηε πλζήθε ηνπ Νεηγύ παξαρσξήζεθε ζηελ Διιάδα ε Θξάθε, ε Γπηηθή 
θαη ε Αλαηνιηθή, θαη αλαγλσξίζηεθε ε ειιεληθή θπξηαξρία ζηα λεζηά ηνπ 
Αηγαίνπ. 
                                                                                                 Μονάδες 10 
 
 
Α1.2. Να δώζεηε ην πεξηερόκελν ησλ αθόινπζσλ ηζηνξηθώλ όξσλ: 
 
    α. Δζληθόο Γηραζκόο 
    β. « Οιηγαξρηθνί» θαη «Γεκνθξαηηθνί» 
    γ. πλζήθε ηεο Λσδάλλεο 
                                                                                           Μονάδες 15 
 
 



 

 

ΘΔΜΑ Α2 
 
Α2.1. Ση πξνέβιεπε ε ζπλζήθε Δηξήλεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ (28 Ινπιίνπ/10 
Απγνύζηνπ 1913) θαη ζε πνηεο δηπισκαηηθέο ελέξγεηεο πξνέβε ε Διιάδα 
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηε ζπλεξγαζία ηεο Ρνπκαλίαο γηα ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζπλζήθεο;  
                                                                                                 Μονάδες 10 
 
 
 
 
Α2.2.  Πώο εθδειώζεθε ε νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929 θαη πνηεο ήηαλ νη 
ζπλέπεηέο ηεο; 
                                                                                                 Μονάδες 15 
 
 
 
                                               ΟΜΑΓΑ Β΄ 
 
 
ΘΔΜΑ Β1 
 
Αληιώληαο ζηνηρεία από ην θείκελν πνπ αθνινπζεί θαη αμηνπνηώληαο ηηο 
ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο λα αλαθεξζείηε: 
α. ην Κίλεκα ηεο «Δζληθήο Άκπλαο» (16/29 Απγνύζηνπ 1916) θαη ζηε ζηάζε 
πνπ ηήξεζε ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο ζε απηό.  
                                                                                           Μονάδες 15 
                                                                                                                                               
β. ηα «Ννεκβξηαλά».  
                                                                                           Μονάδες 10 
                                                                                                                                                 
 
 
                                                                    ΚΔΙΜΔΝΟ    
 
Ο Βεληδέινο, απνγνεηεπκέλνο από ηελ εκκνλή ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ ζηελ 
νπδεηεξόηεηα, έξρεηαη ζε ζπλελλνήζεηο κε ηνλ λαύαξρν Παύιν Κνπληνπξηώηε 
θαη ηνλ ζηξαηεγό ∆αγθιή γηα ηε ζηάζε πνπ πξέπεη λα ηεξήζνπλ. Καηόπηλ, […] 
θεύγνπλ νη δύν πξώηνη (αθνινπζεί ύζηεξ' από ιίγεο εκέξεο θαη ν ∆αγθιήο) 
γηα ηα Χαληά ηεο Κξήηεο θαη εθεί ζρεκαηίδνπλ ηελ πξνζσξηλή θπβέξλεζε ηεο 
ρώξαο (ηε γλσζηή Σξηαλδξία) ζηελ νπνία πξνζρσξεί ε Δπηηξνπή Δζληθήο 
Ακύλεο Θεζζαινλίθεο. Ο δηραζκόο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο θαη ηνπ έζλνπο ζε 
δύν ρσξηζηέο παξαηάμεηο κε όια ηα πξνβιεπόκελα νιέζξηα απνηειέζκαηα έρεη 
ζπληειεζηεί. ηα ηέιε επηεκβξίνπ […] ν Βεληδέινο απνβηβάδεηαη ζηε 
Θεζζαινλίθε. Σε δηαθπβέξλεζε ηεο ρώξαο αλαιακβάλεη ε ηξηαλδξία Βεληδέινπ 
− Κνπληνπξηώηε − ∆αγθιή. 
 



 

 

Απόζηνινο Δ. Βαθαιόπνπινο, Νέα Διιεληθή Ιζηνξία 1204-1985, εθδ. Βάληαο, 
Θεζζαινλίθε 1993, ζ. 356   
 
 
 
 
ΘΔΜΑ Β2 
 
 
 
 
 Αμηνπνηώληαο ζηνηρεία από ηα παξαθάησ θείκελα πνπ ζαο δίλνληαη θαη κε 
βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο, λα αλαθεξζείηε:  
 
 α) ζηηο αλζξώπηλεο απώιεηεο θαη ζηηο εζηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο 
ζπλέπεηεο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη 
                                                                                           Μονάδες 13 
 β) ζηηο ζπλέπεηεο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζην πεδίν ησλ δηεζλώλ 
ζρέζεσλ  
                                                                                           Μονάδες 12 
 
 
                                                ΚΔΙΜΔΝΟ Α 
 
Ναη, πξέπεη λα μέξνπλ όινη θαιά όηη νη αθξσηεξηαζκέλνη δελ ζεσξνύλ ηνπο 
εαπηνύο ηνπο πεξηζσξηαθνύο, άηπρνπο ή άζρεκνπο. Όινη εκείο, νη θνπινί, νη 
κνλόθζαικνη, νη παξακνξθσκέλνη, ηζρπξηδόκαζηε όηη αμίδνπκε ζσκαηηθά θαη 
ςπρηθά ην ίδην θαη αθόκα πεξηζζόηεξν από ηνλ νπνηνλδήπνηε… Ακέ! Όκσο 
απηνί πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα δπν ηνπο πόδηα γηα λα ηξέμνπλ γξεγνξόηεξα 
ζηελ επίζεζε, αλ έρνπλ αθξσηεξηαζζεί, θξαηνύληαη ζε απόζηαζε ζηε δσή 
από απηνύο πνπ δέζηαλαλ ηα δπν ηνπο πόδηα ζην καγθάιη ελόο γξαθείνπ… 
Γώζηε καο κηα ζέζε ζηελ θνηλσλία θαη κάζεηε όηη απηή ηε ζέζε μέξνπκε πώο 
λα ηελ θεξδίζνπκε . 
                                                                                                                                      
Maurice Leblanc   
 
Αξζέλ Λνππέλ, Σν ρξπζό ηξίγσλν, ζην Marc Ferro, Ο Πξώηνο Παγθόζκηνο 
Πόιεκνο 1914- 1918, κηθξ. Σδίλα Καηζηιηέξε, Αζήλα, Διιεληθά Γξάκκαηα , 
1993, ζ. 451. 
 
 
 

                                                          

                                                                  ΚΔΙΜΔΝΟ Β 
 
 

Η Γαιιία θαη ε Αγγιία, νη νπνίεο άθκαδαλ ην 1914, θαηεζηξακκέλεο ηώξα από 
ηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο […] δελ είραλ πιένλ θαλέλα θέξδνο από ηα 



 

 

θεθάιαηα πνπ είραλ ηνπνζεηήζεη ζηε Ρσζία θαη ηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία. 
Με ηηο βάζεηο ηεο νηθνλνκίαο ηνπο απνδπλακσκέλεο, έραζαλ ηα 
πιενλεθηήκαηα πνπ ηνπο έδηλε ην νηθνλνκηθό ηνπο πξνβάδηζκα απέλαληη ζηε 
Γεξκαλία θαη ηηο άιιεο ρώξεο. Έηζη νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο κπνξνύλ λα 
ζεσξνύληαη νη κόλνη πξαγκαηηθνί ληθεηέο ηνπ πνιέκνπ, αθνύ δηαηήξεζαλ ην 
έδαθόο ηνπο άζηθην θαη έγηλαλ νη δαλεηζηέο όισλ ησλ άιισλ εκπόιεκσλ 
ρσξώλ. 
 
 
                         

                                                           

                                            ΚΔΙΜΔΝΟ Γ 
 
 

 Οη ζέζεηο ηνπ Γνπίιζνλ, [Woodrow Wilson] πνπ έρνπλ εθθξαζηεί από ηνλ 
Ιαλνπάξην ηνπ 1918 ζε έλα κήλπκα πξνο ην Κνλγθξέζζν ησλ Ηλσκέλσλ 
Πνιηηεηώλ (όπνπ απαξηζκνύληαη ηα πεξίθεκα «14 ζεκεία» πάλσ ζηα νπνία ζα 
πξέπεη λα βαζηζηεί ε κειινληηθή εηξήλε), αλαθέξνπλ κε πνιύ θαηλνηόκν 
ηξόπν ην δηθαίσκα ησλ ιαώλ ζηελ απηνδηάζεζε θαη εηζεγνύληαη ηελ 
εγθαηάιεηςε ηεο κπζηηθήο δηπισκαηίαο, ηελ ειεπζεξία ησλ ζαιαζζώλ, ηνλ 
αθνπιηζκό, «ακνηβαίεο εγγπήζεηο πνιηηηθήο αλεμαξηεζίαο θαη εδαθηθήο 
αθεξαηόηεηαο» ζην πιαίζην κηαο «Κνηλσλίαο ησλ Δζλώλ» θ.ιπ. Πέξα από ηηο 
γελλαηόςπρεο πξνζέζεηο απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο –πνπ νη πεξηζζόηεξνη 
Δπξσπαίνη θξίλνπλ «νπηνπηθό»–, ν Γνπίιζνλ ελδηαθέξεηαη πξαγκαηηθά λα 
απνθεπρζνύλ νη επεξρόκελεο ηξηβέο, πεξηνξίδνληαο όζν γίλεηαη ηελ 
απνγνήηεπζε ησλ εηηεκέλσλ. 
 
Serge Berstein - Pierre Milza, Η Δπξσπατθή πκθσλία θαη ε Δπξώπε ησλ 
Δζλώλ 1815 - 1919, κηθξ. Αλαζηάζηνο Κ. Γεκεηξαθόπνπινο, Αζήλα, 
Αιεμάλδξεηα, 1997, ζ. 277. 
 
 
 
 
 
 
 
                                

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ! 
 

 


