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ΤΑΞΗ  :  Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ   

ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Διαγώνισμα 31/10/2021 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :  ΕΞΙ  (-6-)  

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1  

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων:  

α. «Εθνικόν Κομιτάτον» 

β. «Κοινοβουλευτική Ομάδα Ιαπώνων» 

γ. «Ανόρθωση» 

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:  

Μονάδες 10 

 Κατά την προεπαναστατική περίοδο, για αντικειμενικούς λόγους, οι Έλληνες δεν είχαν τη 

δυνατότητα να συγκροτήσουν πολιτικά κόμματα. 

 Τα κατοπινά κόμματα δεν αποτελούν απλή μετεξέλιξη των δικτύων πατρωνίας. 

 Στη Β' Εθνοσυνέλευση του Άστρους, το 1823, ο ανταγωνισμός για την εξουσία πήρε μεγάλες 

διαστάσεις. 

 Το αγγλικό κόμμα υποστήριζε την άσκηση μετριοπαθούς πολιτικής, τόσο ως προς τους 

στόχους όσο και ως προς τα μέσα. 
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 Το πρόγραμμα του γαλλικού κόμματος, ως προς την εσωτερική πολιτική, ήταν σαφές. 

 Η ξενοφοβία, όπως επίσης η άρνηση του διαφωτισμού και της δυτικής παιδείας δεν 

αποτελούσαν κυρίαρχες αντιλήψεις των μελών του ρωσικού κόμματος. 

 

ΘΕΜΑ Β1  

Τι γνωρίζετε για το δικαίωμα της καθολικής ψηφοφορίας και τη σημασία του 

κοινοβουλευτισμού μετά το Σύνταγμα του 1844;  

 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Β2  

Τι γνωρίζετε για το κίνημα στο Γουδί;  

Μονάδες 10 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Γ1  

Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των πηγών και τις σχετικές πληροφορίες  

του βιβλίου σας να αναφερθείτε στο πολιτικό πρόγραμμα του Χ. Τρικούπη και 

τις διαφορές του με τον Θ. Δηλιγιάννη.  

Μονάδες 25  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Οι εκλογές του Δεκεμβρίου 1881 εγκαινίασαν την τέταρτη πρωθυπουργία του Χ.  

Τρικούπη που για πρώτη όμως φορά στηριζόταν σε συμπαγή κοινοβουλευτική 

πλειοψηφία. Ανοίχθηκε έτσι μια νέα περίοδος στην οποία κυριάρχησε απόλυτα 

σχεδόν η προσωπικότητά του. Για 13 σ χεδόν χρόνια -ως τον Ιανουάριο του 1895 - ο 

Τρικούπης ήταν σχεδόν συνεχώς πρωθυπουργός: δεν παρέδωσε την εξουσία στους 
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αντιπάλους του παρά τρεις μόνο φορές και για διάστημα που δεν ξεπερνούσε στο 

σύνολό του τα τρία χρόνια, σφραγίζοντας έτσι μια ολόκληρη επο χή.  

Από το τέλος της ανοίξεως του 1882 ο Τρικούπης είχε επιβάλει την αδιαμφισβήτητη 

πρωτοκαθεδρία του. Χρειάσθηκε αρκετός καιρός για να επανασυμπτυχθεί η 

αντιπολίτευση γύρω από το διάδοχο του Κουμουνδουρου, το Θ. Δηλιγιάννη.  

Απερίσπαστος πια από οποιονδήπο τε κίνδυνο ανατροπής του, ο Τρικούπης 

προχώρησε ακάθεκτος για να θέσει σε εφαρμογή τα μεταρρυθμιστικά του σχέδια. 

Είναι η πρώτη φορά στη νεώτερη ελληνική ιστορία που ένας κοινοβουλευτικός 

πρωθυπουργός, έχοντας ταυτόχρονα την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και 

διατηρώντας τα νώτα του καλυμμένα στο μέτρο που δε φοβόταν βασιλικές 

παρεμβολές, μπορεί να εφαρμόσει ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Ως τότε, η 

μακρότερη κοινοβουλευτική πρωθυπουργία ήταν η πολιτεία του Δεληγεώργη το 

1872-1874, που μόλις ξεπέρασε τον ενάμισ η χρόνο. Ο Τρικούπης θα ξεπεράσει τα 3 

χρόνια εγκαινιάζοντας μια νέα περίοδο στην ελληνική κοινοβουλευτική ιστορία.  

Το μεταρρυθμιστικό νομοθετικό του έργο, είναι εντυπωσιακό. Ήδη από τους 

πρώτους μήνες της πρωθυπουργίας του συγκέντρωσε γύρω του ένα εκλεκτό  

επιτελείο (το νομοδιδάσκαλο Π. Καλλιγά, τους οικονομολόγους Κεχαγιά και Δεμάθα 

κ.α.),  που εργάσθηκε με ταχύτατους ρυθμούς για τη συστηματοποίηση και τη 

νομοθετική έκφραση των θεσμικών μεταβολών που κρίνονταν αναγκαίες. Η πολιτική 

ατμόσφαιρα που επικράτησε  κατά τα πρώτα δύο χρόνια της κυβερνήσεως Τρικούπη, 

διευκόλυνε την εκπόνηση του μεγαλόπνοου μεταρρυθμιστικού της έργου, στο μέτρο 

που η αντιπολίτευση δεν εμφανιζόταν ικανή ούτε να αμφισβητήσει τις πολιτικές και 

οικονομικές επιλογές, ούτε να διεκδικήσει την  εξουσία.  

Ι . Ε . Ε . ,  τ ό μ .  Ι Δ ΄ ,  σ σ .  1 4 - 1 6  

 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β  

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

ο Δηλιγιάννης την παραδοσιακή λειτουργία της. Ο Τρικούπης πίστευε ότι το κράτος 
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χρειαζόταν πολιτική και οικονομική ανόρθωση, πριν  γίνει λόγος για εμπλοκή σε 

αλυτρωτικές περιπέτειες. Γι’  αυτό και επεδίωξε 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 

εύκολο στόχο στο δημοφιλή και δημαγωγό Δηλιγιάννη, ο οποίος δεν είχε πρόβλημα 

να δηλώνει ότι ήταν αντίθετος π ρος 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 μεταρρυ θμιστικά 

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 τ ης βουλγαρικής κρίσης του 1885, η οποία κατέληξε στον 

αποκλεισμό της Ελλάδας 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 .  C l o g g ,  Σ υ ν ο π τ ι κ ή  Ι σ τ ο ρ ί α  τ η ς  Ε λ λ ά δ α ς  1 7 7 0 - 1 9 9 0 ,  ε κ δ .  Ι σ τ ο ρ η τ ή ς ,  Α θ ή ν α  1 9 9 5 ,  σ σ .  7 1 - 7 2  

 
 

ΘΕΜΑ Γ2  

Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των πηγών και τις σχετικές πληροφορίες 

του βιβλίου σας να αναφερθείτε στην 4η φάση: 1935-1936 των κομμάτων από το 

τέλος του Μικρασιατικού πολέμου μέχρι τη δικτατορία του I.  Μεταξά  και τις 

συνθήκες ανάδειξης του τελευταίου.  

Μονάδες 25  
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ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Η αυτοκριτική των πολιτικών. 

«Μέσα εις την ατμόσφαιραν η οποία περιβάλλει την ζωήν μας, εισπνέομεν όλοι, χωρίς να το 

καταλάβωμεν, μίαν γενναίαν δόσιν υποκρισίας. Κοπτόμεθα πάντες και εκτραγωδούμεν τον 

κίνδυνον τον απώτερον του κομμουνισμού, διά να καλύψωμεν τον κίνδυνον τον οποίον ημείς οι 

ίδιοι δημιουργούμεν, οι προστάται δήθεν και υπερασπισταί του αστικού καθεστώτος. Τα μίση μας, 

αι ασχημίαι, η εμπάθεια η οποία έχει αποκορυφώσει τον διχασμόν του Έθνους και δημιουργήσει 

τον κίνδυνον, ένα κίνδυνον σύροντα το Έθνος εις την πλήρη καταστροφήν και την τελείαν απο- 

σύνθεσίν του, αυτός είναι ο προσεχής, ο ορατός, ο απτός κίνδυνος. Και η καταφρόνησις προς πάσαν 

ηθικήν αξίαν και προς πάσαν ηθικήν έννοιαν έχει κλονίσει πλέον τα θεμέλια του κοινωνικού 

καθεστώτος, ώστε να μη υπολείπεται πλέον εις τους ενδεχομένους ανατροπείς του κοινωνικού 

καθεστώτος βαρύ το έργον.» 

Αγόρευση του προέδρου της βουλής Θ. Σοφούλη, στη συνεδρίαση της 24-4-1936. Ιωάννης Κολιόπουλος, ΙΕΕ, ΙΕα. 377. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

Η χρεοκοπία του κοινοβουλευτισμού. 

«Χθες ακόμη εις μία μακράν και ολονύκτιον συνεδρίασιν ηναγκάσθημεν να κηρύξωμεν την 

χρεωκοπίαν του λεγομένου Κοινοβουλευτισμού. Είδομεν το θέαμα ενός κόμματος, το οποίον ο 

λαός επλούτισεν με 120 βουλευτάς και ενός άλλου με 80 και ενός άλλου με 40 να μη δύναται κανέν 

εξ αυτών αλλ' ούτε, δυστυχώς, όλα μαζί να δώσωμεν Κυβέρνησιν εις τον τόπον. Και εκαλέσαμεν 

τον αξιότιμον Αρχηγόν των Ελευθεροφρόνων. Αρχηγόν κατά πάντα βεβαίως άξιον τιμής και δια το 

ένδοξον παρελθόν και δια το τίμιον παρόν και δια το εύελπι μέλλον, αλλά Αρχηγόν εξ συναδέλφων 

εις την Βουλήν ταύτην και κατεθέσαμεν εις τους πόδας αυτού, άλλοι την εμπιστοσύνην μας δια 

διαμαρτυριών, όπως προσφυέστατα παρετηρήθη, και άλλοι την ανοχήν μας μετά 

χειροκροτημάτων. Και 240 Ναι, τα οποία εξεφώνησαν εις την αίθουσαν ημών εις την ψήφον 
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εμπιστοσύνης, ήσαν 240 υπογραφαί κάτωθι της τρομεράς διαπιστώσεως ότι εχρεωκοπήσαμεν ως 

Κοινοβουλευτισμός, εξεπέσαμεν ως Συνέλευσις, εχάσαμεν την συνείδη- σιν του προορισμού μας 

ως Εθνική Κυριαρχία. Και έτι πλέον κ. Βουλευταί. Εχάσαμεν ίσως και τον ψυχικόν σύνδεσμον προς 

τον λαόν, τον οποίον ενετάλημεν να διακυβερνήσωμεν.» 

Αγόρευση του βουλευτή του Λαϊκού Κόμματος Β. Στεφανόπουλου, στη συνεδρίαση της 29-4-1936 της Βουλής. Ιωάννης Κολιόπουλος, ΙΕΕ, ΙΕ ', σ. 378. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!   

 


