
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, Ορεινοί, Δκλεκηικοί 

Μονάδες 15 

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

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

2. «Τν Εζληθόλ 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 

 

Β1. Τη πξνέβιεπε ην ζύληαγκα ηνπ 1844 ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ςήθνπ θαη ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία; 

Μονάδες 12 

Β2. Τη γλσξίδεηε γηα ηελ ςήθηζε ηεο αξρήο ηεο δεδεισκέλεο θαη πνηεο ππήξμαλ αθνινύζσο νη ζπλέπεηέο ηεο γηα   

        ηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρώξαο; 

Μονάδες 15 

 

 

Ο Μ Α Γ Α  Γ Δ Τ Σ Δ Ρ Η  

Γ1 

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

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

αηηήµαηα 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 Επξώπελ 

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

επηηύρνπλ θαη ηελ έμσζηλ ηνπ Όζσλνο (...). 

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

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

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

βαζύηαηα από ηαο θηιειεπζέξαο ηδέαο. Εμ άιινπ θαηά ηελ δηαξξεύζαζαλ ηξηαθνληαεηίαλ, ε πιεζπζµηθή 

ζύλζεζηο ηεο Ειιάδνο 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 πολιηικά κόµµαηα, 1821-1961, ζζ. 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 

δπλαζηείαο. 

Νίθνο Κ. Αιηβηδάηνο, Ειζαγωγή ζηην ελληνική ζσνηαγµαηική ιζηορία, ζ. 71. 

 

 

Γ1          Αληιώληαο ζηνηρεία από ηα παξαθάησ θείκελα θαη αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο, λα   

                αλαθέξεηεηε ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ Χαξίιανπ Τξηθνύπε θαη ηνπ Θεόδσξνπ ∆ειηγηάλλε  

              γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο.   

Μονάδες  25   

 

Κ ε ί μ ε ν α 

α.  Η αληίζεζε αλάκεζα ζ’ απηνύο ηνπο δύν πνιηηηθνύο δελ κπνξνύζε λα γίλεη κεγαιύηεξε. Ο Τξηθνύπεο 

ήηαλ έλαο δπηηθόθηινο κεηαξξπζκηζηήο, αλππόκνλνο λα ζηεξεώζεη θαη λα αλαπηύμεη ηελ Ειιάδα 

νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά, πξηλ εκπιαθεί ζε ηξξεδεληηζηηθέο* πεξηπέηεηεο. Ο ∆ειηγηάλλεο όκσο, 

απόγνλνο κηαο εμέρνπζαο νηθνγέλεηαο ηεο Πεινπνλλήζνπ ήηαλ έλαο απνθαζηζκέλνο ππνζηεξηθηήο ηεο 

«Μεγάιεο Ιδέαο».   

 

    Richard Clogg, «Σύνηομη Ιζηορία ηης Νεόηερης Ελλάδας», ζελ.136, εκδόζεις Καρδαμίηζα, Αθήνα 1999.   

 

  -- - - - - - - - - - - -   

*  ιρρεδενηιζμός = αλσηρωηιζμός 

 

β.  Τν πξόγξακκα ηνπ θ. ∆ειηγηάλλε,  σο εμεγγέιζε εηο ηελ Βνπιήλ, δύλαηαη λα ζπλνςηζζή εηο νιίγαο 

ιέμεηο. Θα πξνζπαζήζε, εηξσλεύνλην νη αληίπαινί ηνπ, ν άλζξσπνο λα θαηαζηξέςε ελ δηαζηήκαηη 

νιίγσλ κελώλ ό,ηη αληδξύζε δηά ηόζσλ θόπσλ ελ δηαζηήκαηη κηαο ηξηεηίαο, θαη λα δηαγξάςε εθ ηνπ 

βίνπ ηεο Ειιάδνο κίαλ όιελ λνκνζεηηθήλ πεξίνδνλ, ηελ γνληκσηάηελ. [ … ]  Είλαη γεγνλόο όηη ν 

∆ειηγηάλλεο, αζρνινύκελνο κε θαζαξώο κηθξνθνκκαηηθά δεηήκαηα, ήην πάληνηε ηθαλόο λα δεκηώζε 

ην γεληθώηεξνλ ζπκθέξνλ. [ …  ]  Ο Θ. ∆ειηγηάλλεο απέβιεπελ εηο ηελ πνιηηηθήλ πεξηζπιινγήο. 

Φαίλεηαη δε όηη κεηαμύ ησλ νηθνλνκηώλ ηαο νπνίαο απεθάζηζελ ήην θαη ν πεξηνξηζκόο θνλδπιίσλ 

εμππεξεηνύλησλ θαη’ εμνρήλ εζληθνύο ζθνπνύο.  

  

Σπ. Β. Μαρκεζίνη, «Πολιηική Ιζηορία ηης Νεωηέρας Ελλάδος»,  ηεύτος 5,  ζελ. 102,  «Πάπσρος Πρεςς    

ΕΠΕ.», Αθήνα 1966.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Καλή Δπιηστία! 


