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Ονοματεπώνυμο μαθητή / μαθήτριας:………………………………………………………………… 

Ημερομηνία:   18 / 03 / 2018 

Βαθμός:…………………………………………………………………………………………………...…… 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΙΣΟΡΙΑ  ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ  

ΣΑΞΗ: Β’ ΛΤΚΕΙΟΤ (ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ) -  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΩΡΕ  

ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ: ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 

 
ΟΜΑΔΑ  ΠΡΩΣΗ 

 

ΘΕΜΑ Α1 

Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:  

α) τρατιωτικός   ύνδεσμος     β) Αρχή της δεδηλωμένης   γ) Ορεινοί 

 

Μονάδες …… / 15 

 

ΘΕΜΑ Α2 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της τήλης Α και δίπλα στο καθένα από αυτά τους 

αριθμούς της τήλης Β που προσδιορίζουν τις καινοτομίες που αντιστοιχούν στα υντάγματα 

της  τήλης Α (σε κάθε γράμμα της τήλης Α αντιστοιχούν περισσότεροι του ενός αριθμοί). 
 

τήλη Α τήλη Β 

 

 

α. ύνταγμα του 1844 

  

β. ύνταγμα του 1864 

 

γ. ύνταγμα 1911 

1. Καθιερώθηκε η άμεση, μυστική και καθολική ψήφος με 

σφαιρίδια. 

2. Καθιερώθηκε η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. 

3. Καθιερωνόταν, για πρώτη φορά, με ελάχιστους 

περιορισμούς, το δικαίωμα της καθολικής ψηφοφορίας για 

τους άνδρες. 

4. Δεν υπήρξε συνταγματική πρόβλεψη για τα κόμματα . 

5. Προβλεπόταν, για πρώτη φορά, η αρχή της λαϊκής 

κυριαρχίας. 

6. Κατοχυρώθηκε η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. 

7. Ως πολίτευμα ορίστηκε η βασιλευομένη δημοκρατία, αντί 

της συνταγματικής μοναρχίας. 

8. Προβλεπόταν η ύπαρξη Γερουσίας. 

9. Κατοχυρώθηκε η ελευθερία του συνέρχεσθαι και 

συνεταιρίζεσθαι. 

10. Κατοχυρώθηκε η απαγόρευση της δουλείας. 
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ΘΕΜΑ Β1 

Πότε εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημόσια ο Ελ .Βενιζέλος ως ελλαδίτης πολιτικός και ποιες  

ήταν οι προγραμματικές του δηλώσεις; 
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ΘΕΜΑ Β2 

Ο διορισμός στο δημόσιο αποτελεί ένα διαχρονικό ζήτημα, το οποίο απασχόλησε τις πολιτικές 

ηγεσίες στην ιστορία του νεοελληνικού κράτους. Να αναφερθείτε στον τρόπο με τον οποίο το 

χειρίσθηκαν σε γενικές γραμμές οι: α) Δημήτριος Βούλγαρης, β) ο Φαρίλαος  Σρικούπης, γ)  

Θεόδωρος  Δηλιγιάννης και δ) Ελευθέριος Βενιζέλος. 
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ΟΜΑΔΑ  ΔΕΤΣΕΡΗ 

ΘΕΜΑ  Γ1  

Αξιοποιώντας τις πληροφορίες από τα παρακάτω κείμενα και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις 

να περιγράψετε πώς οδηγήθηκε η Ελλάδα στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο μέσα σε κλίμα διχασμού, 

καθώς και στο πώς το κλίμα αυτό διατηρήθηκε με αποκορύφωμά την απόπειρα δολοφονίας του 

Βενιζέλου το 1920. 

Μονάδες ……./ 25  

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

    Σο 1916 υπεδαυλίσθη και εξερράγη άγριος φανατισμός. Οι φιλελεύθεροι επτύοντο, εδέροντο,  

εξηυτελίζοντο, κατεδιώκοντο αναιτίως, εφυλακίζοντο ανηλεώς καθ’ όλην την Παλαιάν Ελλάδα.  

Εντός της πρωτευούσης, ο κατά πλειοψηφίαν φιλελεύθερος αστικός πληθυσμός ετρομοκρατείτο 

σκληρώς. Ερυθραί σφραγίδες επετίθεντο διά νυκτός εις τα καταστήματα των οδών Ερμού και  

Αιόλου, παραδίδουσαι εις το μίσος κακοποιών τους βενιζελικούς. Πριν αρχίση επισήμως η 

κατάταξις εθελοντών, συνεστήθη ειδική υπηρεσία υπό τον συνταγματάρχη Κωνσταντινόπουλον, 

ήτις διένειμε τα όπλα εις βασιλόφρονας ιδιώτας. Έμπιστοι αξιωματικοί περιέφεραν εις τας 

Αθήνας και τας επαρχίας προς υπογραφήν τα περίφημα πρωτόκολλα πίστεως εις τον 

Κωνσταντίνον. Όσοι αξιωματικοί ηρνούντο να υπογράψουν, παρεδίδοντο εις πολυετείς διωγμούς 

υπό της διοικήσεως. Εις μίαν στιγμήν, μεγάλη μερίς Ελλήνων πολιτών, οικογένειαι, μητέρες, 

αδελφαί, ευρέθησαν εκτός του νόμου και μακράν της σκέπης της πατρίδος. Εθεωρούντο εχθροί 

της πατρώας γης, επειδή οι ιδικοί των ηγωνίζοντο να κρατήσουν αδούλωτον την Ελλάδα. 
Γεώργιος Βεντήρης, Η Ελλάς του 1910-1920, Ιστορική μελέτη, Ίκαρος, τ. Β’, σελ. 255 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Β 

   Η Ελλάδα το 1916 είχε κοπεί στα δύο: Από τη μια μεριά το κράτος της Θεσσαλονίκης  που 

περιλάμβανε τη Μακεδονία, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, απεφάσιζε να 

διενεργηθεί στρατολογία σε μεγάλη κλίμακα και οργάνωνε την μεραρχία του Αρχιπελάγους και 

κατόπιν τις μεραρχίες Κρήτης και ερρών. Από την άλλη μεριά η κυβέρνηση των Αθηνών 

αντιπαρατασσόταν στους οπαδούς του Βενιζέλου με τους απολυθέντες στρατευσίμους 

("επιστράτους") που είχε οργανώσει ο Ιωάννης Μεταξάς σε παρακρατικές ομάδες. την 
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προσπάθεια των υμμάχων να θέσουν υπό τον έλεγχο τους τη νότια Ελλάδα, τα Γαλλικά 

θωρηκτά έμπαιναν στον Πειραιά και αποβίβαζαν 3000 άνδρες, ενώ βομβάρδιζαν περιοχές της 

Αθήνας γύρω από το τάδιο και κοντά στα Ανάκτορα. Η επέμβαση των γαλλικών δυνάμεων 

εξαγρίωσε τους αντιβενιζελικούς που κατηγορούσαν τους αντιπάλους των ως προδότες και ο 

εθνικός διχασμός έφθασε στο απόγειό του. "Ο φονεύων βενιζελικόν δεν φονεύει άνθρωπον", 

διακηρύτταν. *...+ Η εξωτερική πολιτική του Ελ. Βενιζέλου, που από την αρχή του πολέμου είχε 

βασιστεί στη νίκη των υμμάχων, με απώτερο στόχο να βρεθεί η Ελλάδα μετά το τέλος  του 

πολέμου στο πλευρό των νικητών, είχε θριαμβεύσει. 
          Εμμανουήλ Θεοδωράκης & Γιώργης Μανουσάκης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος 

Κ. Βενιζέλος» 

 

ΘΕΜΑ  Δ1  

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιστορικές σας γνώσεις και το κείμενο να παρουσιάσετε τα  αιτήματα του 

τρατιωτικού υνδέσμου και να διατυπώσετε τα πολιτικά αποτελέσματα που είχε για την 

πολιτική ζωή της Ελλάδας. 
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Προκήρυξη του τρατιωτικού υνδέσμου την ημέρα του κινήματος 

 

    Προς την Α.Μ. τον Βασιλέα, την Κυβέρνησιν και τον Ελληνικόν Λαόν 

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

ταπεινωθέν, αδυνατεί να κινηθεί προς άμυναν των δικαίων του *<+ Ο ύνδεσμος των  

αξιωματικών του Εθνικού τρατού 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  

στρατού και του Ναυτικού *<+ πρέπει, χάριν αυτού του συμφέροντος της Δυναστείας, όπως ο τε 

Διάδοχος και οι Βασιλοπαίδες, απόσχωσι της ενεργού και διοικητικής εν τω στρατώ και τω  

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

τούτο ευδοκεί ο Βασιλεύς *<+ Ο τρατιωτικός ύνδεσμος υποβάλλει την παράκλησιν όπως εν τω 

μέλλοντι ο Βασιλεύς, όστις εν τω δικαιώματί του κατά το ύνταγμα διορίζει τους υπουργούς,  

απαιτεί ίνα οι υπουργοί των τρατιωτικών και των Ναυτικών προέρχωνται εξ ανωτέρων εν  

ενεργεία ή διαθεσημότητι αξιωματικών του στρατού και του ναυτικού *<+  

    Ο τρατιωτικός ύνδεσμος ποθεί όπως η Θρησκεία μας υψωθεί εις τον εμπρέποντα ιερόν 

προορισμόν της, όπως η Διοίκησις της Φώρας καταστή χρηστή και έντιμος, όπως η Δικαιοσύνη 

απονέμηται 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 στρατιωτικάς ανάγκας της Φώρας, όπως η ζωή, η τιμή και η περιουσία των πολιτών 

εξασφαλισθώσιν, και τέλος όπως τα οικονομικά ανορθωθώσι *<+ 
Γ. Κορδάτος, Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, τ. Ε΄, Αθήνα: Εκδόσεις 20ός Αιώνας σ. 114-117. 

 

 

ΚΑΛΗ     ΣΤΦΗ !!!!!! 


