
 
 

Σχολικό έτος 2016-2017                Σελίδα 1 

                                                 

Ονοματεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Υλη:     ……………………………………………………………… 

Επιμέλεια διαγωνίσματος:  ……………………………………………………………… 

Αξιολόγηση :    ……………………………………………………………… 

 

                     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) Δόγμα Μονρόε 

                                                                                                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) Η συγκρότηση της Ιερής Συμμαχίας υπογράφηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1818 μεταξύ 

Αυστρίας, Ρωσίας και Πρωσίας. 

ε) Ο Ιωάννης Καποδίστριας έφτασε στην Ελλάδα το 1828 ύστερα από πρόσκληση της Α’  

Εθνοσυνέλευσης. 

                                                                                                           Μονάδες 10   
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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.  
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 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 και Σύγχρονη , Ελληνική – Ευρωπαική 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 Επανάστασης 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΄ έκδ οση), σελ. 142 - 143.   

ΘΕΜΑ Δ1 
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 Αξιοποιώντας τα στοιχεία που περιέχονται στο κείμενο που σας δίνεται και με βάση τις 

ιστορικές σας γνώσεις, να παρουσιάσετε τις ρυθμίσεις του Πρωτοκόλλου της Ανεξαρτησίας 

(22 Ιανουαρίου/3 Φεβρουαρίου 1830) σχετικά με την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική 

έκταση και τη μορφή του πολιτεύματος στο υπό ίδρυση Ελληνικό Κράτος.      

                                                                                                           Μονάδες 25 

 ΚΕΙΜΕΝΟ [Τὸ πρωτόκολλο τῆς 3ης Φεβρουαρίου 1830]  

  Στὶς 22 Ἰανουαρίου/3 Φεβρουαρίου 1830, ἡ Διάσκεψη τοῦ Λονδίνου, ὕστερα ἀπὸ ἀγγλικὴ 

πρόταση, διακήρυξε τὴν πολιτικὴ ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὸ ἄρθρο 1 τοῦ πρωτοκόλλου 

ποὺ ὑπογράφεται ἀπὸ τοὺς πληρεξουσίους τῆς Ἀγγλίας, τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Ρωσίας, 

Ἄμπερντην, Μονμορανσὺ Λαβὰλ καὶ Λίβεν. Τὸ ἄρθρο 1 τοῦ πρωτοκόλλου τῆς 3η ς 

Φεβρουαρίου 1830 ὅριζε: «Ἡ Ἑλλὰς θέλει σχηματίσει ἓν Κράτος ἀνεξάρτητον, καὶ θέλει χαίρει 

ὅλα τὰ δίκαια, πολιτικά, διοικητικὰ καὶ ἐμπορικά, τὰ προσπεφυκότα1 εἰς ἐντελῆ 

ἀνεξαρτησίαν». […]  

  Τὸ ἄρθρο 2 τοῦ πρωτοκόλλου τῆς 3η ς Φεβρουαρίου 1830 ὅριζε: «… Ἡ διοριστικὴ γραμμὴ 

τῶν συνόρων τῆς Ἑλλάδος, ἀρξαμένη ἀπὸ τὰς ἐκβολὰς τοῦ Ἀσπροποτάμου 2 , θέλει ἀνατρέξει 

τὸν ποταμὸν αὐτὸν […] καὶ θέλει καταλήξει εἰς τὸ ὄρος Ἀρτοτίνα, ἐξ οὗ θέλει ἀκολουθήσει 

τὴν […] κορυφὴν τοῦ ὄρους Οἴτης, ἕως τὸν κόλπον τοῦ Ζητουνίου . […]» 

 Ἡ συνοριακὴ γραμμὴ τοῦ πρωτοκόλλου τῆς 3ης Φεβρουαρίου 1830 κρατάει ἔξω ἀπὸ τὸ 

ἔδαφος τῆς Ἑλλάδος μεγάλο τμῆμα τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος, ἰδιαίτερα τῆς δυτικῆς. […]  

  Τὸ ἄρθρο 3 τοῦ πρωτοκόλλου ὅριζε: «Ἡ ἑλληνικὴ Κυβέρνησις θέλει εἶναι μοναρχικὴ καὶ 

κληρονομικὴ κατὰ τάξιν πρωτοτοκίας· θέλει ἐμπιστευθῆ εἰς ἕνα ἡγεμόνα, ὅστις […] θέλει 

φέρει τὸν τίτλον Ἡγεμὼν Κυριάρχης τῆς Ἑλλάδος. […]» Τὸ ἄρθρο 8 τοῦ πρωτοκόλλου ὅριζε: 

«Ἑκάστη τῶν τριῶν Αὐλῶν φυλάττει τὴν […] ἐξουσίαν τοῦ νὰ ἐγγυᾶται περὶ τοῦ ὅλου τῶν 

προηγουμένων συμβιβασμῶν καὶ ἄρθρων. Αἱ περὶ ἐγγυήσεως πράξεις, ἐὰν γενῶσι, θέλουν 

συνταχθῆ χωριστά. […]»  

  Οἱ Δυνάμεις ἔβλεπαν στὸ πρωτόκολλο τὴν ὁριστικὴ διευθέτηση ἐνοχλητικοῦ ζητήματος. Οἱ 

Ἕλληνες ἀντίθετα ἔβλεπαν σ’ αὐτό, καὶ ἰδιαίτερα στὸ πρῶτο ἄρθρο του, ἁπλῶς τὴν ἀπαρχὴ 

τοῦ ἐλεύθερου πολιτικοῦ βίου τοῦ Ἔθνους. Καὶ πραγματικά, μὲ τὸ πρωτόκολλο τοῦ Λονδίνου 

τῆς 3η ς Φεβρουαρίου τοῦ 1830 τερματιζόταν ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, ἀλλὰ καὶ ἄρχιζε νὰ 

ὑπάρχη ἐπίσημα στὴ διεθνῆ κοινωνία τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος. Ἔτσι πραγματοποιοῦνταν κρίσιμη 

καμπή τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας. 

 Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐθνους, τομ. ΙΒ’: Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση καὶ ἡ ἵδρυση τοῦ Ἑλληνικοῦ 

Κράτους (1821-1832), Ἀθήνα: Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν Α.Ε., 2 2000, σσ. 536-537.  
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