
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017 

ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ 

ΘΕΜΑ Α1.  

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: 

1. Εθνικόν Κομιτάτον 

2. Αρχή της δεδηλωμένης  

3. Ομάδα των Ιαπώνων 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Α2. 

Να προσδιορίσετε, αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, 

γράφοντας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε 

περίοδο. 

1. Το σύνταγμα του 1844 καθιέρωνε την καθολική ψηφοφορία για τους άνδρες με σφαιρίδια. 

2. O Δ. Βούλγαρης με παρεμβάσεις στο στρατό επέβαλε ένα είδος κοινοβουλευτικής 

δικτατορίας. 

3. Στην περίοδο μεταξύ των δύο συνταγμάτων (1844-1864) ικανοποιήθηκαν όλα τα αιτήματα 

των «ξενικών» κομμάτων και γι’ αυτό παρήκμασαν. 

4. Το σύνταγμα του 1864 ως πολίτευμα όριζε τη συνταγματική μοναρχία. 

5. Η «Νέα Γενιά» αποστασιοποιήθηκε από τις αντιπαραθέσεις των «ξενικών» κομμάτων. 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Β1.  

Να αναφερθείτε: α) στην οργάνωση των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, σε επίπεδο 

ηγεσίας, κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ο υ αιώνα (μονάδες 7) και β) στους λόγους για τους 

οποίους δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα, κατά την ίδια περίοδο. (μονάδες 6)  

Μονάδες 13 

 

ΘΕΜΑ Β2.  

α. Ποια εκσυγχρονιστικά αιτήματα των αντιπολιτευτικών ομίλων, που συγκροτήθηκαν περί 

τα τέλη της δεκαετίας του 1850, εξέφρασε με την πολιτική του δράση ο Αλέξανδρος 

Κουμουνδούρος;  

β. Ποιοι συμμετείχαν στην επανάσταση κατά του Όθωνα, το 1862;  

Μονάδες 12 

 

 



 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ 

ΘΕΜΑ Γ1.  

Στηριζόμενοι στις ιστορικές σας γνώσεις και τις πληροφορίες των ιστορικών παραθεμάτων 

να παρουσιάσετε: 

α. το πολιτικό πρόγραμμα του Χ. Τρικούπη και του Θ. Δηλιγιάννη  

β. και τα αποτελέσματά του. 

Μονάδες 25 

 

Κείμενο Α  

 Πράγματι, το μέγα πρόβλημα (1882-1885) δια τον Τρικούπην ήτο η εξεύρεσις πόρων δια 

μίαν τόσον εκτεταμένην πολιτικήν εσωτερικής ανασυντάξεως και κατασκευής έργων, 

ακόμη δε και στρατιωτικών παρασκευών. Ηύξησε τας δημοσίας εισπράξεις με την επιβολήν 

φορολογίας επί του καπνού, του σιγαροχάρτου, του πετρελαίου, του οίνου κλπ., καθώς και 

επί ειδών τίνων του εμπορίου, ιδίως των εκ του εξωτερικού εισαγομένων ειδών πολυτελείας. 

Οι φόροι, αυτοί δεν ήσαν πολύ βαρείς, ένα ελάχιστον και ασήμαντον ποσοστόν των 

σημερινών. Επί πλέον με τα νέα μέσα συγκοινωνίας, την εμπέδωσιν της τάξεως και της 

ασφαλείας και τα άλλα μέτρα της κυβερνήσεως ηυξήθη τεραστίως η παραγωγή, η 

κατανάλωσις, η ευημερία του τόπου. Κατά συνέπειαν ηυξήθη η οικονομική δυνατότης όλων 

των πολιτών προς ενίσχυσιν του κράτους. Εν τούτοις εξεδηλώθη σοβαρά αντίδρασις δια τα 

φορολογικά μέτρα του Τρικούπη, την δε αντίδρασιν αυτήν έσπευσε να εκμεταλλευθή η 

δημαγωγία της αντιπολιτεύσεως του Θ. Δηλιγιάννη, του οποίου το κόμμα ηύξανε συνεχώς 

δια προσχωρήσεως δυσηρεστημένων.  
Απ. Δασκαλάκης, Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδας, Συμπλήρωμα Επίτομου Ιστορίας του Ελλ. Έθνους Κ. 

Παπαρρηγοπούλου, Αθήναι 1955, σελ. 851. 

 

Κείμενο B 

 Στην εναρκτήρια συνεδρίαση (14 Μαρτίου 1905) ο Γεώργιος Α' αναφέρθηκε, στο βασιλικό 

του λόγο, στα αποτελέσματα των εκλογών χαρακτηρίζοντάς τα «σαφεστάτην εκδήλωσιν της 

γνώμης του λαού υπέρ της Κυβερνήσεώς μου» ... Τα σχετικά αποσπάσματα του λόγου του 

θρόνου αξίζει να αναφερθούν αυτούσια, γιατί αποτελούν ένα είδος πολιτικής διαθήκης του 

Θ. Δηλιγιάννη: «Πρώτιστον νομοθετικόν μέσον προς ανάκτησιν υγιούς καθεστώτος των 

πολιτειακών οικονομικών έσται η καταστολή πασών των δαπανών εν τω Προϋπολογισμώ 

του Κράτους, των τε προσωπικών και των πραγματικών, των μη συνδεομένων προς τας 

απολύτους ανάγκας της διοικήσεως. Μικρά δε τις και πρόσκαιρος θυσία πάντως ενδείκνυται 

προς θεραπείαν των αναγκών του κράτους, και ενίσχυσιν της πίστεως του λαού ότι τα 

φορολογικά βάρη αυτού, εν τω επιβαλλομένω μέτρω των οικονομικών της χώρας 

καθοριζόμενα, θέλουσι διατίθεσθαι απολύτως προς τας πολιτειακάς και εθνικάς ανάγκας ...» 

και παρακάτω: «Αλλ' ιδίως μέλημα της Κυβερνήσεώς Μου έσται η μελέτη των 

πλουτοπαραγωγών παραγόντων της χώρας και η δια της διοικήσεως και δια νομοθετικών 

έργων ενίσχυσις της εθνικής εργασίας. Δι’ αυτών διευκολυνθήσεται εν προσεχεί μέλλοντι η 

πρόοδος της εγχωρίου παραγωγής, η άνευ προσθέτων βαρών συμπαραμαρτυρούσα αύξησις 

των δημοσίων εσόδων και οι εντεύθεν κραταιούμενοι επί μάλλον δεσμοί της εθνικής 

εργασίας, προς την ιδέαν του κράτους» ...  
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ.ΙΔ, σελ. 180-181. 

 

 



ΘΕΜΑ Δ1.  

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας 

δίνονται να ανασυνθέσετε τις αιτίες γένεσης του κινήματος του 1909. 

Μονάδες 25 

Κείμενο Α  

 Οι μεταβολές της ελληνικής οικονομίας, είχαν, παρ’ όλα αυτά, επηρεάσει άμεσα τις 

σχέσεις των διαφόρων κοινωνικών ομάδων και προκαλώντας τη γένεση νέων υποδήλωναν 

εντονότερα, στις αρχές του εικοστού αιώνα, τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις. Οι αντιθέσεις 

ανάμεσα στα νέα στοιχεία ( που προέρχονταν από την αύξηση του αστικού πληθυσμού, το 

σχηματισμό των μικρομεσαίων γαιοκτημόνων και το σχετικό δυνάμωμα της εργατικής 

τάξης) και τις παλιές κάστες (που όφειλαν την ισχύ τους στην εύνοια του βασιλιά), 

εκδηλώνονταν όλο και σαφέστερα. Η ανερχόμενη αστική τάξη αισθανόταν ότι επήλθε ο 

χρόνος να παίξει τον προοδευτικό ιστορικά πολιτικό ρόλος της.  

 Οι αλλεπάλληλες χρεωκοπίες της χώρας, ο παλαιοκομματισμός και οι αποτυχίες στο 

χειρισμό των εθνικών θεμάτων είχαν καταστήσει έκδηλη την ανάγκη ουσιαστικών 

μεταρρυθμίσεων στην πολιτική ζωή, με αυτονόητη την αποδυνάμωση του πολιτικού ρόλου 

που διαδραμάτιζε το στέμμα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η βαθμιαία εξασθένηση της 

ισχύος της πολιτικής ολιγαρχίας θα δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για το στρατιωτικό 

κίνημα στο Γουδί, που θα εκδηλωθεί στην Αθήνα τον Αύγουστο του 1909 και θα σημαδέψει 

την μετάβαση από την ολιγαρχική φάση της πολιτικής στη φάση όπου πρωταγωνιστικό ρόλο 

θα είχαν οι μεσαίες τάξεις.  
Π. Πετρίδη, Πολιτικές δυνάμεις και συνταγματικοί θεσμοί στη νεώτερη Ελλάδα, σσ. 79-81 

Κείμενο B 

 Παράλληλα με τα άθλια οικονομικά της χώρας, ο κρατικός μηχανισμός βρισκόταν σε 

πλήρη παρακμή. Η λειτουργία του ήταν μια συνεχής «απαίσια συναλλαγή», όπως την 

χαρακτήρισαν οι στρατιωτικοί που έκαναν το κίνημα στο Γουδί τον Αύγουστο του 1909. 

Ανίκανη διοίκηση, με άχρηστες υπηρεσίες και υπεράριθμους υπαλλήλους, προϊόν των 

πελατειακών σχέσεων που κυριαρχούσαν στη χώρα την περίοδο εκείνη. Επαχθής φορολογία 

για τον πολίτη, ο οποίος πλήρωνε όλα τα βάρη της οικονομικής ανοικοδόμησης της χώρας 

της προηγούμενης δεκαετίας, τα βάρη της πτώχευσης καθώς και βάρη από την πολεμική 

αποζημίωση προς την Τουρκία στην οποία καταδικάστηκε η χώρα μετά τον πόλεμο του 1897.  
Α. Λοβέρδος, Πολιτική Ιστορία της Ελλάδας [1828-1975], Σάκκουλα, σελ. 84-85. 

Κείμενο Γ 

 Η δυσαρέσκεια των αξιωματικών εναντίον του διαδόχου Κωνσταντίνου, που σοβούσε 

από το 1897, αναζωπυρώθηκε το 1908-1909 από μια ποικιλία παραγόντων, για τους οποίους 

δεν ήταν βέβαια πάντοτε υπεύθυνος ο θρόνος. Τα πλήγματα, που δέχθηκε η εθνική 

οικονομία το 1908 από την αδυναμία διαθέσεως των γεωργικών προϊόντων και από μια κακή 

συγκομιδή, συνδυάστηκαν με τη διεθνή ύφεση που μείωσε και τα εμβάσματα των Ελλήνων 

της Αιγύπτου και της Αμερικής. Η άκαιρη επιβολή νέων φόρων από την κυβέρνηση εξάλλου 

έκανε ακόμη πιο δύσκολη τη θέση των τάξεων που υπέστησαν τις συνέπειες της υφέσεως. Η 

οικονομική δυσπραγία έθιξε όλους τους μισθωτούς και συνεπώς τους αξιωματικούς, που 

επίσης βασίζονταν συνήθως σε οικογενειακούς πόρους για να συμπληρώσουν το εισόδημά 

τους. Έτσι στους εθνικούς λόγους για τη δυσαρέσκεια των αξιωματικών προστέθηκαν ακόμα 

και επαγγελματικοί και οικονομικοί.  
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ.ΙΔ, σελ. 259. 

Καλή επιτυχία!!! 
 


