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ΤΑΞΗ  :  Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ 

Διαγώνισμα 3/4/2022 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:  ΠΕΝΤΕ  (-5-)  

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (κεφάλαια: 2 ο, 3 ο, 4 ο,  5 ο)  

 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 

ΘΕΜΑ Α1  

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων:  

α. «Συνθήκη των Σεβρών»   

β. «Τάγματα Εργασίας» 

γ. «Φροντιστήριο Τραπεζούντας» 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Α2  

Να χαρακτηρίσετε τις ιστορικές πληροφορίες που ακολουθούν, γράφοντας στο  

τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πληροφορία και δίπλα του τη 

λέξη Σωστό, αν η πληροφορία είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πληροφορία 

είναι λανθασμένη:  

α. Στην Γ' Εθνοσυνέλευση (1826-1827) διάφορες ομάδες προσφύγων που είχαν καταφύγει 

στην ελεύθερη Ελλάδα επιχείρησαν να θέσουν το αίτημα της αποκατάστασής τους και ειδικά 

της μόνιμης εγκατάστασής τους. 

β. Στους Χίους πρόσφυγες παραχωρήθηκε το 1835 ο δεξιός τομέας της σχεδιαζόμενης πόλης 

του Πειραιά, για να κτίσουν εκεί τα σπίτια τους. 
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γ. Στην τρίτη φάση της αντιδικίας αυτοχθόνων-ετεροχθόνων το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε 

στο θέμα των ορίων ηλικίας των βουλευτών. 

δ. Τον Ιανουάριο του 1888 ιδρύθηκε στην Αθήνα η Μακεδονική Επιτροπή, με σκοπό την 

οργάνωση επανάστασης στη Μακεδονία. 

ε. Τον Οκτώβριο του 1918 συστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη Πατριαρχική Επιτροπή, με 

σκοπό την οργάνωση του επαναπατρισμού των εκτοπισμένων, με τη βοήθεια του 

Πατριαρχείου και της ελληνικής κυβέρνησης. 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Β1  

α) Ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στην οργάνωση των πελατειακών δικτύων 

και σε ποιους μη κρατικούς φορείς κατέφευγαν οι υπόδουλοι για ασφάλεια;  

β) Γιατί τα κατοπινά κόμματα δεν αποτελούν απλή μετεξέλιξη των δικτύων 

πατρωνίας;  

Μονάδες 11 

ΘΕΜΑ Β2  

Τι γνωρίζετε για την τέταρτη ( 4η)  φάση  1935-1936 των κομμάτων από το τέλος 

του Μικρασιατικού πολέμου μέχρι τη δικτατορία του I.  Μεταξά ;  

Μονάδες 14 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Γ1 

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τ α  

παραθέματα που σας δίνονται,  να αναφερθείτε στο κίνημα στο Γουδί στα 

αιτήματα που αυτό εξέφρασε και στη στάση του λαού απέναντι στο κίνημα .   

Μονάδες 25  
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ΠΑΡΑΘΕΜΑ 1  

Προκήρυξη του Στρατιωτικού Συνδέσμου την ημέρα του κινήματος.  

«Προς την A.M. τον Βασιλέα, την Κυβέρνησιν και τον Ελληνικόν Λαόν.  

      

Η πατρίς μας ευρίσκεται υπό δυσχερεστάτας περιστάσεις, το δε επίσημον κράτος 

υβρισθέν και ταπεινωθέν, αδυνατεί να κινηθή προς άμυναν των δικαίων του... Ο 

Σύνδεσμος των αξιωματικών του Εθνικού Στρατού της Ξηράς και του Ναυτικού...  

προβαίνει εις την υποβολήν ιεράς παρακλήσεως προς τον Βασιλέα... και προς την 

Κυβέρνησίν του, όπως ολοψύχως επιδοθώσιν εις την άμεσον και ταχείαν ανόρθωσιν  

των κακώς εν γένει εχόντων, ιδία δε των του Στρατο ύ και του Ναυτικού... πρέπει ,  

χάριν αυτού του συμφέροντος της Δυναστείας, όπως ο τε Διάδοχος και οι  

Βασιλόπαιδες,  απόσχωσι της ενεργού και  διοικητικής εν τω στρατώ και  τω ναυτικώ 

υπηρεσίας, διατηρούντες τους ους κέκτηνται βαθμούς και προαγόμενοι, όταν προς  

τούτο ευδοκή ο Βασιλεύς... Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος υποβάλλει την παράκλησιν  

όπως εν τω μέλλοντι ο Βασιλεύς, όστις εν τω δικαιώματί του κατά το Σύνταγμα 

διορίζει τους υπουργούς, απαιτεί ίνα οι υπουργοί των Στρατιωτικών και των 

Ναυτικών προ- έρχωνται εξ ανωτέρων εν ενεργεία ή διαθεσιμότητι αξιωματικών 

του στρατού και του ναυτικού... Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος ποθεί  όπως η Θρησκεία 

μας υψωθή εις τον εμπρέποντα ιερόν προορισμόν της, όπως η Διοίκησις της Χώρας 

καταστή χρηστή και έντιμος, όπως η Δικαιοσύνη απονέμ ηται ταχέως μετ'  

αμεροληψίας και  ισότητος προς άπαντας εν γένει τους πολίτας αδιακρίτως τάξεως, 

όπως η Εκπαίδευσις του Λαού καταστή λυσιτελής δια τον πρακτικόν βίον και τας 

στρατιωτικός ανάγκας της Χώρας, όπως η ζωή, η τιμή και η περιουσία των πολιτών 

εξασφαλισθώσιν,  και τέλος όπως τα οικονομικά ανορθωθώσι.. .  

Γ ι ά ν η ς  Κ ο ρ δ ά τ ο ς:  Ι σ τ ο ρ ί α  τ η ς  ν ε ώ τ ε ρ η ς  Ε λ λ ά δ α ς,  Ε ' ,  σ .  1 1 4 - 1 1 7 .  
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ΠΑΡΑΘΕΜΑ 2  

Ψήφισμα των επαγγελματικών σωματείων Αθηνών - Πειραιώς την ημέρα του 

συλλαλητηρίου.  

 

«Ο Λαός των Αθηνών και  του Πειραιώς εις πάνδημον συνελθών συλλαλητήριον, ίνα 

σκεφθή περί των Κοινών, ήτοι  περί  γενικής των κακώς εχόντων ανορθώσεως, 

πολιτικής τε και στρατιωτικής, ην από μακρού ήδη χρόνου επόθησε και εζήτησε και  

την οποίαν το κίνημα της 15 Αυγούστου ανέλαβε να πραγματοποιήση  αποβλέπων 

εις το ότι τα έννομα συμφέροντα και δικαιώματά του ουσιωδώς εθυσιάσθησαν υπό 

το ευπρόσω- που κάλυμμα ελευθέρου πολιτεύματος,  των αντιπροσώπων αυτού 

μεταβληθέντων εις ιδιοτελή ολιγαρχίαν, αντικαταστήσασαν τον Νόμον δια της 

θελήσεώς της, συνεταιρισθεί-  σαν δε μετ'  αφορολογήτου πλουτοκρατίας, ενώ αυτός 

στενάζει  υπό το βάρος των αδικοτάτων φόρων, ήτοι των επί της καταναλώσεως, 

χωρίς ν'  απολαμβάνη ως αντάλλαγμα την ασφάλειαν της ζωής, τιμής και ιδιοκτησίας 

του...  Αξιοί να ίδη την Κυβέρνησίν υποβάλλουσ αν το ταχύτερον εις την Βουλήν και  

ταύτην ψηφίζουσαν άρτιον σύστημα νομοθεσίας, υπό το πνεύμα πολέμου κατά της 

συναλλαγής, ανορθώσεως όλων των κλάδων της διοικήσεως και προστασίας της 

παραγωγής, ιδία δε... Να ληφθή πρόνοια περί βελτιώσεως της τύχης του εργ άτου, 

δουλεύοντος ήδη την χειρίστην των δουλειών προς το κεφάλαιον δι ’  έλλειψιν  

παντός προστατευτικού αυτού νόμου...»  

Γ ι ά ν η ς  Κ ο ρ δ ά το ς :  Ι σ το ρ ί α  τη ς  ν ε ώ τε ρ η ς  Ε λ λ ά δ α ς ,  Ε ' ,  σ .  1 3 2 - 1 3 4 .  

 

 

ΘΕΜΑ Γ2  

Αντλώντας στοιχεία από το ακόλουθο κείμενο και αξιοποιώντας τις ιστορικές  

σας γνώσεις να παρουσιάσετε τις συνθήκες που οδήγησαν στην επανά σταση του 

Θερίσου και να εξηγήσετε γιατί η προκήρυξη αυτή είναι το πρώτο επίσημο 

επαναστατικό κείμενο, το προμήνυμα της επανάστασης του Θερίσου.  

Μονάδες 25 
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ΚΕΙΜΕΝΟ  

Η προκήρυξη της αντιπολίτευσης  

 

«Οι υπογεγραμμένοι, αποτελούντες την ηνωμένην εν Κρήτη αντιπολίτευσιν,  

συνελθόντες εν Χανίοις τη 26η Φεβρουαρίου 1905, αποσκοπούντες εις την 

εκπλήρωσιν του Εθνικού Προγράμματος, αποφασίζομεν: α) Πρώτον και  κύριον  

μέλημα ημών έστω η επίτευξις του από αιώνων επιδιωκομένου σκοπού της 

ενώσεως της Κρήτης μετά της ελευθέρας Ελλάδος,  β) Αδυνάτου αποβαίνοντος του 

σκοπού τούτου, θέλομεν επιδιώξει την πολιτικήν προσέγγισιν της πατρίδος μας 

προς την ελεύθερον Ελλάδα, μεταβαλ λομένης από διεθνούς απόψεως της σημερινής 

καταστάσεως, γ) Μη εκπληρουμένου μηδέ του σκοπού τούτου θέλομεν επιδιώξει  

την αναθεώρησιν του ημετέρου συντάγματος κατά τό πρότυπον του ελληνικού, 

όπως απαλλαγή ο τόπος του δεσποτισμού. Του προγράμματος τούτου την  

πραγμάτωσιν θέλομεν επιδιώξει και δι'  ενόπλων λαϊκών συναθροίσεων. Εν ταις 

ενεργείαις ημών δεν θέλομεν επιδιώξει προσωπικήν μεταβολήν, αλλ'  επελθούσης 

τοιαύτης θέλομεν αποκρούσει παντί σθένει και διά των όπλων έτι πάντα μη Έλληνα 

κυβερνήτην».  

Μονάδες 25  

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!   

 

 

 


