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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΜΑΪΟΥ 2016 

 

ΟΜΑΔΑ Α’ 

 
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

 

ΘΕΜΑ Α1: 

Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: 

α) Διεθνής Επιτροπή (Κρητικό Ζήτημα), β) Υπουργείο Περιθάλψεως, γ) Συνθήκη των Σεβρών, δ) Σώμα 

Δημοφρουρών (Ροπαλοφόροι), ε) Φεντερασιόν 

                                                                                                                   

                                                                                                                                                               Μονάδες 12 

Α.1.2. Να αντιστοιχίσετε τα γράμματα της στήλης Α με τους αριθμούς της στήλης Β. 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

Α. ΓΕΏΡΓΙΟΣ Α’ 1. Σύνταγμα 1844 

Β. ΌΘΩΝΑΣ 2. Θεμελίωση κοινοβουλευτισμού 

 3. Κίνημα στο Γουδί 

 4. Αρχή δεδηλωμένης 

 5. Υπόθεση Πατσίφικο 

 6. Σύνταγμα 1864 

 7. Επανάσταση 1862 

 8. Κριμαϊκός πόλεμος 
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Α.1.3. Να σημειώσετε την ένδειξη Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) δίπλα από κάθε άσκηση. 

 

α) H διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου ολοκληρώθηκε το 1893.  

β) Το Σύνταγμα του 1911 προέκυψε από την Α’ Αναθεωρητική Βουλή της 8ης Αυγούστου 1910.  

γ) Η Συμφωνία της Άγκυρας του 1930 αποτέλεσε οικονομικό σύμφωνο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.  

δ) Η Κρητική Πολιτοφυλακή οργανώθηκε πριν την αποχώρηση των στρατευμάτων των Προστάτιδων Δυνάμεων 

από την Κρήτη.  

ε) Στα τέλη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου ιδρύθηκε η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος.  

 

 

                                              Μονάδες 10 

 

 

ΘΕΜΑ Α2: 

 

Α.2.1. Να παρουσιάσετε τα προσφυγικά ρεύματα των Ελλήνων κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα 

από: 

1. Βουλγαρία    2. Ρουμανία    3. Ρωσία 

 

Α.2.2. Να καταγραφούν τα αποτελέσματα των Βαλκανικών πολέμων: 

 

α) στην ελληνική οικονομία 

 

β) στην οριστική επίλυση του Κρητικού Ζητήματος   
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ΟΜΑΔΑ Β΄  

(Να απαντήσετε στα 2 από τα 4 προτεινόμενα θέματα) 

ΘΕΜΑ Β1: 

Με βάση τις πληροφορίες από το σχολικό σας εγχειρίδιο και τα ακόλουθα κείμενα να διευκρινίσετε το όρο 

«αρχή της δεδηλωμένης», να δείξετε κάτω από ποιες συνθήκες καθιερώθηκε και τη σημασία του στην 

πολιτική ιστορία της χώρας. 

Κείμενο Α 

Με το Σύνταγμα του 1864 ο βασιλιάς διατηρούσε το δικαίωμα να διορίζει και να παύει κυβερνήσεις και 

υπουργούς κατά τη δική του βούληση. Οι βασιλικές παρεμβάσεις δηλαδή συνεχίστηκαν κατά την πρώτη δεκαετία 

του Γεωργίου, με αποτέλεσμα το σχηματισμό βραχύβιων κυβερνήσεων που καμιά δε διέθετε κοινοβουλευτική 

πλειοψηφία. Το ζήτημα αυτό, το οποίο ταλάνισε την πολιτική ζωή του τόπου για περισσότερα από σαράντα 

χρόνια, θα λυθεί οριστικά με την αποδοχή από το Γεώργιο της αρχής της δεδηλωμένης. Αυτό έγινε στις 11 

Αυγούστου 1875 με το βασιλικό λόγο ενώπιον της νέας βουλής που είχε προκύψει από τις πρόσφατες εκλογές. 

Την ομιλία φέρεται να έχει συντάξει ο απερχόμενος πρωθυπουργός Χ. Τρικούπης. Είναι αυτός που με σειρά 

άρθρων -μεταξύ αυτών και το περίφημο Τις πταίει- που δημοσιεύθηκαν το καλοκαίρι του 1874 σε αθηναϊκή 

εφημερίδα, συνέβαλε αποφασιστικά στη μεταστροφή της βασιλικής στάσης. H δήλωση αποδοχής της αρχής της 

δεδηλωμένης αποτέλεσε για το Γεώργιο ηθική και όχι συνταγματική δέσμευση, η οποία θα προϋπέθετε 

αναθεώρηση του συντάγματος. Mε την αποδοχή της αρχής της δεδηλωμένης καθίστανται ανενεργά τα άρθρα 31 

("Ο Βασιλεύς διορίζει και παύει τους Υπουργούς αυτού") και 37 ("Ο Βασιλεύς...έχει το δικαίωμα να διαλύει την 

Βουλήν") του Συντάγματος του 1864. Η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα δινόταν, πλέον, σε εκείνον που 

είχε εξασφαλίσει τη δεδηλωμένη εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των βουλευτών, ενώ και για τη διάλυση της 

βουλής απαιτούνταν και πάλι η προηγούμενη συγκατάθεση της πλειοψηφίας. Με το σχηματισμό κυβερνήσεων 

που αντί της βασιλικής εύνοιας είχαν την εμπιστοσύνη της βουλής δεν έπαυαν ασφαλώς να υπάρχουν 

προβλήματα. Η νόθευση των εκλογικών αποτελεσμάτων, οι έξωθεν παρεμβάσεις (π.χ. Παλάτι, Προστάτιδες 

Δυνάμεις, Στρατός) στο έργο των κυβερνήσεων, η προσωποκεντρική συγκρότηση των κομμάτων, το λεγόμενο 

πελατειακό σύστημα θα εξακολουθούσαν να χαρακτηρίζουν την πολιτική ζωή του τόπου δημιουργώντας 

προσκόμματα και αντινομίες στην ομαλή κοινοβουλευτική λειτουργία. Ωστόσο, η αποδοχή της αρχής της 

δεδηλωμένης συνιστά ένα από τα πρώτα αποφασιστικά βήματα προς την κατεύθυνση της εμπέδωσης των 

κοινοβουλευτικών θεσμών, κάτι που οριστικά έλαβε χώρα τον 20ό αιώνα. 

Προέλευση: από την ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων 

Κείμενο Β  

Όπως  πλήρης υπήρξε ο προς τα δικαιώματα του λαού περί την εκλογήν των βουλευτών σεβασμός της 

κυβερνήσεώς μου, ούτω ενδελεχής θέλει είσθαι η παρ’ εμού αναγνώρισις των από του γράμματος και του 

πνεύματος του συντάγματος στηριζομένων προνομίων των εκλεκτών του έθνους. Αι προνομίαι αύται της Βουλής 

ανταποκρίνονται προς καθήκοντα επιβαλλόμενα εις αυτήν. Απαιτών ως απαραίτητον προσόν των ασκουμένων 

παρ’ εμού εις την κυβέρνησιν του τόπου την δεδηλωμένην προς αυτούς εμπιστοσύνην της πλειονοψηφίας των 

αντιπροσώπων του έθνους, απεκδέχομαι ίνα η Βουλή καθιστά εφικτήν την ύπαρξιν του προσόντος τούτου, ου 

άνευ αποβαίνει αδύνατος η εναρμόνιος λειτουργία του πολιτεύματος.  

(Βασιλικός λόγος στη Βουλή των Ελλήνων, 11 Αυγούστου 1875) 

 

                                                    Μονάδες 25 
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ΘΕΜΑ Β2: 

Στηριζόμενοι στις ιστορικές σας γνώσεις και στα στοιχεία του παραθέματος να δείξετε: 

 

α) την ώθηση που έδωσε η άφιξη των προσφύγων στην άνθηση της  βιομηχανίας. 

 

β) το ρόλο που διαδραμάτισε η εργασία των γυναικών στον τομέα αυτόν. 

 

Κείμενο 

Πολύ σαφείς είναι επίσης οι πρόοδοι στην ταπητουργία που βρίσκεται σε άμεση σχέση με την ανταλλαγή των 

πληθυσμών. Πράγματι, οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας φέρνουν μαζί τους πολύτιμες παραδόσεις, αναγόμενες 

στο Βυζάντιο, τόσο στην ταπητουργία, όσο και στην κεραμική, ώστε η Ελλάδα από τα 1926 να μπορεί ν’ 

ανταγωνίζεται με επιτυχία σ’ αυτό το πεδίο τις χώρες της Ανατολής και προ πάντων την Τουρκία. Στα 1927 

λειτουργούν περισσότερα από 4.000 ταπητουργικοί αργαλειοί, από τους οποίους τα 2/3 στην Αθήνα και στον 

Πειραιά και το 1/3 στο εσωτερικό της χώρας. Αυτή η βιοτεχνία απασχολεί 10.000 εργάτες. Από την παραγωγή 

τα 80% τα εξάγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και το υπόλοιπο το πουλούν στην Ελλάδα και σης διάφορες χώρες 

της Ευρώπης. Στα 1929 ιδρύεται ο Αυτόνομος Ταπητουργικός Οργανισμός και ο Ελληνικός Οργανισμός 

Τουρισμού. 

Η ανάπτυξη αυτής της δραστηριότητας των προσφύγων και η γενική άνθιση της λαϊκής τέχνης οφείλουν πολλά 

σε μια γυναίκα ζωγράφο, στην Αγγελική Χατζημιχάλη. Αυτή επιδόθηκε με ενθουσιασμό στη μελέτη της 

ελληνικής λαογραφίας και των έργων της βιοτεχνίας, ταπήτων, μεταξωτών, υφασμάτων, επίπλων κλπ. και 

δημοσίευσε μεθοδικές εργασίες, καλά τεκμηριωμένες, που τράβηξαν την προσοχή του κόσμου σ’ αυτά τα 

θαυμαστά προϊόντα της καλλιτεχνικής ιδιοφυίας του λαού. Με το παράδειγμα της, με τη διδασκαλία της στο 

«Σπίτι των νέων κοριτσιών», με την οργάνωση εκθέσεων λαϊκής τέχνης, με την ίδρυση εργαστηρίων και 

πρατηρίων, τέλος με τα δημοσιεύματα της στα ελληνικά και ξένα περιοδικά συνετέλεσε στη δημιουργία ζωηρής 

κινήσεως γύρω από τη λαϊκή τέχνη και ενέπνευσε λαογράφους, ζωγράφους, διακοσμητές κλπ. Η Χατζημιχάλη 

επηρέασε πολύ την εξέλιξη της λαϊκής τέχνης στην Ελλάδα και σ’ αυτήν οφείλεται κατά μεγάλο μέρος η 

σημερινή άνθηση και ακμή της. 

 

Απ. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία 

                                                                                                                                                               Μονάδες 25 

 

ΘΕΜΑ Β3. Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και επισημαίνοντας χωρία των ακόλουθων 

παραθεμάτων:  

α. να εξηγήσετε τα αίτια που οδήγησαν στην Επανάσταση του 1862 κατά του Όθωνα. 

β. να παρουσιάσετε τα αιτήματα των αντιπολιτευτικών ομίλων στα τέλη της δεκαετίας του 1850. Πού 

οδηγήθηκαν τα πράγματα στις αρχές του 1862;  
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Κείμενο Α 

Οι αυλικές κυβερνήσεις μεταξύ του 1843 – 1862 σχηματίστηκαν από αφοσιωμένους στο στέμμα, όπως τους 

ονόμασαν ειρωνικά οι φιλελεύθεροι, και επιβλήθηκαν από το βασιλιά εγκαταλείποντας στην πραγματικότητα το 

Σύνταγμα. Από το άλλο μέρος ο θάνατος ή η αποχώρηση από την πολιτική ζωή των αρχηγών των τριών 

κομμάτων, αγγλικού, γαλλικού και ρωσικού, αλλάζουν το πολιτικό κλίμα. Η νέα γενιά με την πανεπιστημιακή 

νεολαία επικεφαλής, ποτισμένη με φιλελεύθερες ιδέες, θεωρεί ότι το αντιφάρμακο της πολιτικής διαφθοράς θα 

ήταν η εφαρμογή του δυτικού κοινοβουλευτισμού. Οι εκλογές του 1859 κι η Βουλή που προέκυψε από αυτές 

αποτελούν σημαντικό σταθμό στην πολιτική ζωή της νεότερης Ελλάδας, γιατί από το ένα μέρος το ανοικτά 

αντιδυναστικό πνεύμα της νέας γενιάς μπαίνει για πρώτη φορά στη Βουλή με τον Επ. Δεληγιώργη, κι από το 

άλλο αποκαλύπτεται με τις εκλογές η έλλειψη συνοχής του παλιού πολιτικού κόσμου, που ήταν ευνοϊκά 

διατεθειμένος απέναντι στο στέμμα.  

Νίκος Σβορώνος , Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, Θεμέλιο 1976, σελ. 94 – 95 

 

Κείμενο Β  

Στις αρχές της δεκαετίας του 1850 μια νέα γενιά που δεν είχε πάρει μέρος στον Αγώνα για την Ανεξαρτησία, 

είχε ωριμάσει κι αισθανόταν ξένη προς το ανελέητο κυνήγι των αξιωμάτων από τους πολιτικούς, κύριος σκοπός 

των οποίων ήταν να κερδίσουν τον έλεγχο του κράτους – του μεγαλύτερου μέχρι τότε εργοδότη της χώρας – 

ώστε να μπορούν να προσφέρουν την προστασία τους στους εκλογικούς τους πελάτες και τις μεγάλες τους 

οικογένειες. Ταυτόχρονα οι παλαιοί πολιτικοί σχηματισμοί που βασίζονταν στο Αγγλικό, το Γαλλικό και το 

Ρωσικό κόμμα, έχασαν τη δύναμή τους.  

Richard Clogg, Συνοπτική Ιστορία της Ελλάδας, 1771-1990, Ιστορητής, Αθήνα 1995, σελ 61 
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ΘΕΜΑ Β4. Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και επισημαίνοντας χωρία των ακόλουθων 

παραθεμάτων: 

α) να αναφερθείτε στην τελετή ανακηρύξεως της Κρητικής αυτονομίας (μονάδες 10).  

β) να εκθέσετε τους λόγους για τους οποίους ο Ύπατος Αρμοστής και ο Βενιζέλος διαφώνησαν (μονάδες 

15). 
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Κείμενο Α 

«[…] ο Ναύαρχος εξήλθεν εις την ξηράν και την δεκάτην ώραν οι τέσσερις Ναύαρχοι με εδέχθησαν επισήμως 

εις την προκυμαίαν. […] Ήτο η 9/21 Δεκεμβρίου 1898. Ανεχώρησα δια τα Χανιά με τον Γάλλον Ναύαρχον, που 

ήτο ο αρχαιότερος, οι δε λοιποί ακολούθησαν. Μετέβημεν πρώτον εις την Μητρόπολιν δια την δοξολογίαν 

κατόπιν δε εις το Διοικητήριον Χανίων. Μου είναι αδύνατον να παραλείψω εδώ την έκφρασιν των ειλικρινών 

αισθημάτων μου και τας εκ βάθους καρδίας ευχαριστίας μου προς τους Κρήτας διά την μοναδικήν όντως 

υποδοχήν που μου εγένετο κατά την άφιξίν μου εις την Νήσον, υποδοχή που μού έδωσε θάρρος ένεκα του τρόπου 

διά του οποίου, εις πάσαν περίπτωσιν και καθ΄ όλην την μακράν παραμονήν μου εν Κρήτη, μου εξεδήλωναν την 

απεριόριστον εμπιστοσύνην των και την άνευ ορίων αφοσίωσίν των». 

Πρίγκιπος Γεωργίου της Ελλάδος, Αναμνήσεις εκ Κρήτης,1898 – 1906, Αθήναι 1959, σ.17 – 18. 

 

Κείμενο Β 

« Ο πρίγκιψ Γεώργιος προ της ανάγκης να εμφανισθή ενώπιον της Ευρώπης ως ο  αδιαμφισβήτητος εκπρόσωπος 

του κρητικού λαού, ώφειλε να ενθαρρύνη πάσαν ενέργειαν, ικανήν να συντείνη εις την εσωτερικήν ύφεσιν και 

ομόνοιαν. Η σταθερά και μακροπρόθεσμος καθιέρωσις της ηγετικής επιρροής του ως συνταγματικού ηγεμόνος 

αλλά και ως φορέως της εθνικής ιδέας, θα ηδύνατο ασφαλέστερον να κατοχυρωθή διά της αφομοιώσεως των 

εσωτερικών αντιθέσεων εντός των νομίμων πολιτειακών πλαισίων. Υπό το κράτος εν τούτοις των σκέψεων και 

των αισθημάτων […] έλαβε την οδόν της ευθείας αναμείξεως εις την εσωτερικήν πολιτικήν της νήσου και 

κατήλθεν εις μίαν οξείαν εσωτερικήν αναμέτρησιν, επί της οποίας δεν εδίστασε να επιθέση την προσωπικήν του 

σφραγίδα». 

 

Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η πολιτική κρίσις εις την αυτόνομον Κρήτην, 1901-

1906, Ίκαρος, 1974, σ. 91 – 92 

 

                                                Μονάδες 25 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


