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ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
προςανατολιςμού
ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΔΜΑ Α1
Να δώζεηε ην πεξηερόκελν ησλ αθόινπζσλ όξσλ:
α) βεληδειηζκόο
β) ΟΤΛΔΝ
γ) Φεληεξαζηόλ
δ) Γεληθή πλνκνζπνλδία Δξγαηώλ Διιάδνο
(Μονάδες 16)

ΘΔΜΑ A2
Να ραξαθηεξίζεηε σζηό ή Λαλζαζκέλν ην πεξηερόκελν ησλ παξαθάησ πξνηάζεσλ.
1. Μηα αδπλακία ηνπ ζπληάγκαηνο ηνπ 1844 ήηαλ πσο δελ θαηνρύξσζε ην δηθαίσκα
«ζπλέξρεζζαη θαη ζπλεηαηξίδεζζαη».
2. Με ην ύληαγκα ηνπ 1844 ν βαζηιηάο δελ είρε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ άζθεζε
λνκνζεηηθήο εμνπζίαο.
3. Ο λαπηηθόο απνθιεηζκόο ηεο ρώξαο από ηνπο Αγγιν-γάιινπο θαηά ηε δηάξθεηα
Κξηκατθνύ πνιέκνπ ππήξμε έλαο από ηνπο ιόγνπο πνπ επλόεζαλ πξνζσξηλά
επηξξνή ηνπ ξσζηθνύ θόκκαηνο ζηνπο Έιιελεο.
4. Όηαλ ιέκε «λέα γεληά» ελλννύκε ηε γεληά πνπ εκθαλίζηεθε ζην πνιηηηθό πξνζθήλην
ρώξαο κεηά ην ηέινο ηεο Δπαλάζηαζεο.
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ηνπ
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(Μονάδες 9)

ΘΔΜΑ Β1
Αθνύ αλαθέξεηε ηηο πξνζπάζεηεο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο (1928-1932) λα αληηκεησπίζεη
ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, θαζώο θαη ηελ έθβαζε ησλ πξνζπαζεηώλ απηώλ (κνλάδεο 8), έπεηηα
λα αλαθεξζείηε ζηα απνηειέζκαηα ηεο θξίζεο ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο ρώξαο (κνλάδεο 5).
(Μονάδες 15)
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ΘΔΜΑ Β2
Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζπκβνιή ηεο Δπαλάζηαζεο ηεο 3 εο επηεκβξίνπ 1844 ζηε
δηακόξθσζε ησλ πνιηηηθώλ πξαγκάησλ ηεο Διιάδαο.
(Μονάδες 10)

ΟΜΑΓΑ ΓΔΥΤΔΡΗ
ΘΔΜΑ Γ1
Αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θαη επηζεκαίλνληαο ρσξία ησλ αθόινπζσλ
παξαζεκάησλ λα παξνπζηάζεηε ηα αηηήκαηα ησλ αληηπνιηηεπηηθώλ νκίισλ ζηα ηέιε ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1850. Πνύ νδεγήζεθαλ ηα πξάγκαηα ζηηο αξρέο ηνπ 1862;
(Μονάδες 25)
ΚΔΙΜΔΝΟ Α’
Οη απιηθέο θπβεξλήζεηο κεηαμύ ηνπ 1843-1862 ζρεκαηίζηεθαλ από αθνζησκέλνπο ζην
ζηέκκα, όπσο ηνπο νλόκαζαλ εηξσληθά νη θηιειεύζεξνη, θαη επηβιήζεθαλ από ην βαζηιηά
εγθαηαιείπνληαο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ην ύληαγκα. Από ην άιιν κέξνο ν ζάλαηνο ή ε
απνρώξεζε από ηελ πνιηηηθή δσή ησλ αξρεγώλ ησλ ηξηώλ θνκκάησλ, αγγιηθνύ, γαιιηθνύ
θαη ξσζηθνύ, αιιάδνπλ ην πνιηηηθό θιίκα. Η λέα γεληά κε ηελ παλεπηζηεκηαθή λενιαία
επηθεθαιήο, πνηηζκέλε κε θηιειεύζεξεο ηδέεο, ζεσξεί όηη ην αληηθάξκαθν ηεο πνιηηηθήο
δηαθζνξάο ζα ήηαλ ε εθαξκνγή ηνπ δπηηθνύ θνηλνβνπιεπηηζκνύ. Οη εθινγέο ηνπ 1859 θη ε
Βνπιή πνπ πξνέθπςε από απηέο απνηεινύλ ζεκαληηθό ζηαζκό ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο
λεόηεξεο Διιάδαο, γηαηί από ην έλα κέξνο ην αλνηθηά αληηδπλαζηηθό πλεύκα ηεο λέαο γεληάο
κπαίλεη γηα πξώηε θνξά ζηε Βνπιή κε ηνλ Δπ. Γειεγηώξγε, θη από ην άιιν απνθαιύπηεηαη
κε ηηο εθινγέο ε έιιεηςε ζπλνρήο ηνπ παιηνύ πνιηηηθνύ θόζκνπ, πνπ ήηαλ επλντθά
δηαηεζεηκέλνο απέλαληη ζην ζηέκκα.
Νίθνο βνξώλνο, Επιζκόπηζη ηης Νεοελληνικής Ιζηορίας, Θεκέιην 1976, ζει. 94-95

ΚΔΙΜΔΝΟ Β’
ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1850 κηα λέα γεληά πνπ δελ είρε πάξεη κέξνο ζηνλ Αγώλα γηα
ηελ Αλεμαξηεζία, είρε σξηκάζεη θη αηζζαλόηαλ μέλε πξνο ην αλειέεην θπλήγη ησλ αμησκάησλ
από ηνπο πνιηηηθνύο, θύξηνο ζθνπόο ησλ νπνίσλ ήηαλ λα θεξδίζνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ
θξάηνπο – ηνπ κεγαιύηεξνπ κέρξη ηόηε εξγνδόηε ηεο ρώξαο – ώζηε λα κπνξνύλ λα
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πξνζθέξνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπο ζηνπο εθινγηθνύο ηνπο πειάηεο θαη ηηο κεγάιεο ηνπο
νηθνγέλεηεο. Σαπηόρξνλα νη παιαηνί πνιηηηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ βαζίδνληαλ ζην Αγγιηθό, ην
Γαιιηθό θαη ην Ρσζηθό θόκκα, έραζαλ ηε δύλακή ηνπο.
Richard Clogg, Σσνοπηική Ιζηορία ηης Ελλάδας, 1771-1990, Ιζηνξεηήο, Αζήλα 1995, ζει 61

ΘΔΜΑ Γ1
Με βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θαη αληιώληαο ζηνηρεία από ην θείκελν πνπ ζαο δίλνληαη,
λα αλαθεξζείηε ζην ζεσξεηηθό δαλεηζκό ηνπ 1917 θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο
ζπλέπεηεο πνπ είρε γηα ηε ρώξα.
(Μονάδες 25)

«...πλεπώο, ε δξακαηηθή αύμεζε ηεο παξνρήο ρξήκαηνο κεηαμύ 1920 θαη 1922
πξνθιήζεθε ζε πνιύ κεγάιν βαζκό από ηελ θπβέξλεζε. ύκθσλα κε κηα βξεηαληθή
αλαθνξά, κόλν κέζα ζην 1921 ε θπβέξλεζε δαλείζηεθε 1.200 θαη πιένλ εθαηνκκύξηα
δξαρκέο από ηελ Δζληθή Σξάπεδα. Σν θζηλόπσξν ηνπ 1921 ην θαζεκεξηλό θόζηνο ηνπ
ζπλερηδόκελνπ πνιέκνπ ππνινγηδόηαλ γύξσ ζηα 8 εθαηνκκύξηα δξαρκέο, αλαγθάδνληαο ηε
βαζηιηθή θπβέξλεζε λα πξνζθεύγεη ζε όιν θαη πην ζπαζκσδηθά κέηξα. Ο ππνπξγόο
Οηθνλνκηθώλ Πέηξνο Πξσηνπαπαδάθεο, επηρεηξώληαο έλαλ πξσηόηππν απηνζρεδηαζκό ηελ
επόκελε άλνημε, εηζήγαγε έλαλ λέν ηύπν αλαγθαζηηθνύ δαλείνπ. Σν θνηλό ππνρξεώζεθε λα
παξαδώζεη ηα ραξηνλνκίζκαηα ηνπ ζηηο ηξάπεδεο, νη νπνίεο ηα δηρνηνκνύζαλ: ην έλα
θνκκάηη επηζηξεθόηαλ ζηνλ θνκηζηή ελώ ην άιιν αληαιιαζζόηαλ κε εηθνζαεηή νκόινγα ηνπ
Γεκνζίνπ. Σαπηόρξνλα, ε Δζληθή Σξάπεδα δηαηάρζεθε λα πηζηώζεη ην θξάηνο κε έλα πνζόλ
ηζνδύλακν κε ην ήκηζπ ηεο αμίαο ησλ ραξηνλνκηζκάησλ πνπ θπθινθνξνύζαλ. Ήηαλ έλα
αθξαίν κέηξν αξλεηηθά πξννδεπηηθήο θνξνιόγεζεο, εθόζνλ εθαξκόζηεθε κόλν ζηα
ραξηνλνκίζκαηα θαη όρη ζηηο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ή ηηο άιιεο κνξθέο απνηακίεπζεο. Από
ηελ άιιε πιεπξά, είρε ην πξνηέξεκα πσο δελ ελίζρπε ηνλ πιεζσξηζκό: θαη' απηόλ ηνλ
ηξόπν ζπγθεληξώζεθαλ 1.300 εθαηνκκύξηα δξαρκέο ρσξίο λα απμεζεί ε λνκηζκαηηθή
θπθινθνξία.»
Mark Mazower, Η Ελλάδα και η οικονομική κρίζη ηοσ Μεζοπολέμοσ, Μ.Ι.Δ.Σ., Αζήλα 2002, ζει.93
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1. Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να
ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Στθν αρχι των απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν
θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο και να μην
γράψετε πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ.
2. Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ
παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά
τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντιςετε στο τετράδιό σας ςε όλα τα κζματα μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι
που δεν ςβινει. Μολφβι επιτρζπεται και μόνο για πίνακεσ, διαγράμματα κλπ.
4. Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.
5. Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ ……

ειίδα 4 από 4

ειίδα 4 από 4

