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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  / Γ1/ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΡΤΙΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :  ΠΕΝΤΕ  (5) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ : ΤΡΕΙΣ  ΩΡΕΣ (18:00 –  21:00) 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1  

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων:  

α. «Ανόρθωση» 

β. «Συνθήκη Νειγύ» 

γ. «Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής» 

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.  Στις εξαγωγές, περισσότερο από τα 2/3 (σε αξία) του συνόλου, ήταν γεωργικά προϊόντα. 

β.  Το 1919 ο ελληνικός εμπορικός στόλος είχε υποδιπλασιαστεί, σε σχέση με το 1914. 

γ.  Οι σχετικές με την κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου συζητήσεις άρχισαν στη χώρα μας 

λίγα μόλις χρόνια μετά την ανεξαρτησία της, ίσως το 1840.   

δ.  Το μεγαλύτερο μέρος των δανείων (στον 19ο αιώνα) χρησίμευσε για την κάλυψη των 

τρεχόντων ελλειμμάτων των εθνικών προϋπολογισμών, καθώς και των δαπανών των 

στρατιωτικών κινητοποιήσεων (του 1877-1880 και του 1885-1886) και των εξοπλισμών 

(26.000.000 δραχμές από τα δάνεια χρησιμοποιήθηκαν για τη ναυπήγηση τριών θωρηκτών 

το 1889). 
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ε.  Στις 4 Αυγούστου του 1936 ο Ιωάννης Μεταξάς, με την ανοχή του παλατιού, προχώρησε στην 

κατάλυση του κοινοβουλευτικού καθεστώτος και στην επιβολή δικτατορίας. 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β1  

Τι γνωρίζετε για την τρίτη φάση της διαμάχης αυτοχθόνων –  ετεροχθόνων και την 

έκβασή της;  

Μονάδες 14 

ΘΕΜΑ Β2  

Τι περιλάμβανε  η μέριμνα για τους πρόσφυγες κατά την περίθαλψη (1914 -1921);  

Μονάδες 11 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

 

ΘΕΜΑ Γ1  

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τ ο  παρακάτω 

κείμενο  να αναφερθείτε στην επανάσταση του 1843, στ α δικαιώματα που  

κατοχύρωνε ,  καθώς και στις βασιλικές εξουσίες.  

Μονάδες 25  

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Την 8 Νοεμβρίου 1843 συνήλθεν η «της Γ΄ Σεπτεμβρίου εν Αθήναις Εθνική 

Συνέλευσιν». Ο Όθων, κηρύσσων την έναρξιν των εργασιών αυτής, διεδήλωσε την 

αντίληψιν ότι το καταρτισθησόμενον Σύνταγμα έπρεπε να είναι προϊόν συμφωνίας 

μεταξύ αυτού και των αντιπροσώπων του λαού: «Σχεδιάζοντες το Σύνταγμα της 

κοινής ημών πατρίδος, έλεγεν ο ΌΘων, ας μη φειδωλευθώμεν περί τας προς 

αλλήλους παραχωρήσεις… Ας συνομολογήσωμεν προς άλλη λους συνθήκην, της 

οποίας η σκοπιμότης να φέρη τα εχέγγυα της διανομής αυτής και διαρκείας». Εξ’ 

άλλου, οιονεί απολογούμενος, εβεβαίωνεν ότι είχον ήδη τεθή «διάφοροι ελεύθεροι 

θεσμοί, σκοπόν έχοντες να προπαρασκευάσωσι την εισαγωγήν του τελειωτικού 

Συντάγματος».  Η Συνέλευσις, απαντώσα εις τον λόγον του θρόνου, απεδέχθη την 
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αντίληψιν περί του Συντάγματος ως συνθήκης «μεταξύ Έθνους και βασιλέως, 

μελλούσης να καθιερώση αμετασαλεύτως των Ελλήνων τα δικαιώματα και του 

Θρόνου τα προνόμια», υπέμνησε δε αφ’ ενός με ν ότι «το Έθνος, καθ’ όλην την 

διάρκειαν του ιερού υπέρ της ανεξαρτησίας του αγώνος καθιέρωσεν 

επανειλημμένως εις τας πράξεις των Συνελεύσεών του τας εθνωφελείς αρχάς και 

εγγυήσεις του συνταγματικού πολιτεύματος», και αφ’ ετέρου ότι «η ενέργεια των 

από της  καθιδρύσεως της βασιλείας ελευθέρων διατάξεων…  

Το Σύνταγμα του 1844 συνετάγη κατά το πλείστον επί τη βάσει του Γαλλικού 

Συντάγματος (Charte) της 14 Αυγούστου 1830 και του Βελγικού της 7 Φεβρουαρίου 

1831, χωρίς να μεταφέρη και την περί λαϊκής κυριαρχίας δ ιάταξιν του τελευταίου 

τούτου. Δεν περιέλαβεν εξ’ άλλου διατάξεις περί αναθεωρήσεως, ούτως ώστε 

οιαδήποτε μεταβολή δεν ήτο δυνατή άνευ συμπράξεως του βασιλέως.  

Α. Σβώλου, Τα Ελληνικά Συντάγματα, σσ. 76 -77 

ΚΕΙΜΕΝΟ  2  

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

Περί δημοσίου δικαίου των Ελλήνων  

Άρθρον 3. Οι Έλληνες είνε ίσοι ενώπιον του Νόμου και συνεισφέρουσιν αδιακρίτως 

εις τα δημόσια βάρη, αναλόγως της περιουσίας των ·  μόνοι δε οι πολίται Έλληνες 

είνε δεκτοί εις όλα τα δημόσια επαγγέλματα.  

Άρθρον 4. Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστος· ουδείς καταδιώκεται,  

συλλαμβάνεται, φυλακίζεται, ειμή οπόταν και όπως ο Νόμος ορίζη.  

Άρθρον  5. Εκτός της περιπτώσει του αυτοφώρου εγκλήματος ουδείς 

συλλαμβάνεται, ουδέ φυλακίζεται, ειμή δι’  αιτιολογημένου δικαστικού εντάλματος,  

το οποίον πρέπει να κοινοποιηθή κατά την στιγμήν της συλλήψεως ή 

προφυλακίσεως.  

Άρθρον 8. Η κατοικία εκάστου είναι άσυλος, ουδεμία κατ’ οίκον έρευνα ενεργείται,  

ειμή όταν και όπως ο νόμος διατάσση.  
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Άρθρον 9. Εν Ελλάδι ούτε πωλείται ούτε αγοράζεται άνθρωπος. Αργυρώνητος ή 

δούλος παντός γένους και πάσης θρησκείας είναι ελεύθερος, άμα πατήση επί 

ελληνικού εδάφους.  

Άρθρον 10. Πας τις δύναται να δημοσιεύη προφορικώς τε, εγγράφως και δια του 

τύπου τους στοχασμούς του, τηρών τους νόμους του Κράτους.  

Άρθρον 11. Η ανωτέρω εκπαίδε υσις ενεργείται δαπάνη του Κράτους· εις δε την 

δημοτικήν συντρέχει και το Κράτος κατά το μέτρον της ανάγκης των δήμων.  

Περί συντάξεως της Πολιτείας  

Άρθρον 15. Η νομοθετική εξουσία ενεργείται συνάμα υπό του Βασιλέως, της Βουλής 

και της Γερουσίας.  

Άρθρον 20.  Η εκτελεστική εξουσία ανήκει εις τον Βασιλέα, ενεργείται δε δια των 

παρ’ αυτού διοριζομένων υπευθύνων Υπουργών.  

Άρθρον 21.  Η δικαστική εξουσία ενεργείται δια των δικαστηρίων, αι δε δικαστικαί 

εκτελούνται εν ονόματι του Βασιλέως.  

Α. Σβώλου, Τα Ελληνικά Συντάγματα, σσ. 153, 155, 161  

Γ2  

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και τα κείμενα που ακολουθούν να 

αναφερθείτε στα προγράμματα των κομμάτων του Χ. Τρικούπη και του Θ. 

Δηλιγιάννη και να εντοπίσετε διαφορές και ομοιότητες ως προς την πολιτική.  

Μονάδες 25  

ΚΕΙΜΕΝΟ  1 

Στην ουσία, ο Τρικούπης  εκπροσωπούσε τον εξευρωπαϊσμό της πολιτικής ζωής,  

ενώ ο Δηλιγιάννης την παραδοσιακή λειτουργία της. Ο Τρικούπης πίστευε ότι το 

κράτος χρειαζόταν πολιτική και οικονομική ανόρθωση, πριν γίνει λόγος για 

εμπλοκή σε αλυτρωτικές περιπέτειες. Γι’  αυτό και επεδίω ξε να καταστήσει τη χώρα 

διεθνώς αξιόπιστη, να ενθαρρύνει την έναρξη της εκβιομηχάνισης, να βελτιώσει τις 

επικοινωνίες με την κατασκευή σιδηροδρόμων και την διάνοιξη του Ισθμού της 

Κορίνθου, και να εκσυγχρονίσει το στρατό και το ναυτικό. Ωστόσο, ένα τέτοιο  

πρόγραμμα ήταν δαπανηρό και συνεπαγόταν αυξημένη φορολογία. Αυτό πρόσφερε 
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εύκολο στόχο στο δημοφιλή και δημαγωγό Δηλιγιάννη, ο οποίος δεν είχε πρόβλημα 

να δηλώνει ότι ήταν αντίθετος προς οτιδήποτε υποστήριζε ο Τρικούπης. Η 

επιδεικτική λαϊκιστική ρητορεία του Δηλιγιάννη και η φλογερή προάσπιση μιας 

«Μεγαλύτερης Ελλάδας», χωρίς αμφιβολία εξέφραζε πιο πιστά τους ενθουσιασμούς 

και τους μύχιους πόθους του απλού πολίτη από τα αυστηρά μεταρρυθμιστικά 

προγράμματα του Τρικούπη. Οι παράτολμες όμως πολιτικές επιλογές  του 

Δηλιγιάννη, στις περιόδους που ήταν στην εξουσία, δεν μπορούσαν παρά να θέσουν 

σε δοκιμασία την ήδη εξασθενημένη οικονομία, όπως συνέβη με τη θνησιγενή 

κινητοποίηση στη διάρκεια της βουλγαρικής κρίσης του 1885, η οποία κατέληξε 

στον αποκλεισμό της Ελλ άδας από τις Μεγάλες Δυνάμεις.  Επιπλέον, η φιλοπολεμική 

του πολιτική έμελλε να καταλήξει σε ήττα το 1897, στη διάρκεια του καταστροφικού 

πολέμου των τριάντα ημερών με την Τουρκία.  

 

R. Clogg, Συνοπτική Ιστορία της Ελλάδας 1770 -1990, εκδ. Ιστορητής, Αθήνα 19 95, 

σσ. 71-72 

ΚΕΙΜΕΝΟ  2  

Οι φόροι που είχε αναγκασθεί να επιβάλει ο Τρικούπης, καθώς και τα δάνεια που 

είχε συνάψει για να φέρει σε πέρας το μεγαλόπνοο έργο του, είχαν προκαλέσει τη 

δυσφορία ενός μεγάλου μέρους του λαού. Τη δυσφορία αυτή τη καλλιέργησε με 

δημαγωγικό τρόπο η αντιπολίτευση που του κόλλησε και το επίθετο 

«φορομπήχτης». Έτσι ο αρχηγός της Θεόδωρος Δηλιγιάννης, ανταποκρινόμενος 

στις επιθυμίες του λαού και υποσχόμενος να κυβερνήσει χωρίς την επιβολή νέων 

φόρων και χωρίς τη σύναψη νέων δανείων, κα τορθώνει να τον ανατρέψει στις 7 

Απριλίου 1885.  

Απ. Βακαλόπουλου, Νέα Ελληνική Ιστορία 1204 -1985,εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 

51991, σ. 310  

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!   

 


