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Σειίδα 1 από 3 

   
 

Σειίδα 1 από 3 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
                                                                                                               προςανατολιςμού 

 

ΟΜΑΓΑ  ΠΡΩΤΗ   

 

ΘΔΜΑ  Α1 

Να δώζεηε ην πεξηερόκελν ησλ αθόινπζσλ όξσλ: 

α) πεδηλνί           β) αξρή ηεο δεδεισκέλεο           γ) Αλόξζσζε  

                                 (Μονάδες  9) 

 

 

ΘΔΜΑ  Α 

Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηα λνύκεξα ηεο ζηήιεο Α θαη δίπια ζε απηά ηα γξάκκαηα ηεο 

ζηήιεο Β, ώζηε λα πξνθύςεη ε ζσζηή αληηζηνίρηζε. Γύν δεδνκέλα ηεο ζηήιεο Β 

πεξηζζεύνπλ. 

 

Σηήιε  Α΄ Σηήιε  Β΄ 

1) Δθινγέο γηα ζπληαθηηθή Δζλνζπλέιεπζε 

2) 24 ηνπηθά ςεθνδέιηηα θαηά ηηο εθινγέο 

3) αηπρήο ειιελνηνπξθηθόο πόιεκνο  

4) ίδξπζε Σ.Δ.Κ.Δ. 

5) Γηάιπζεο νκάδαο Ιαπώλσλ 

6) Κεξύζζεηαη πηώρεπζε 

7) Γηεμαγσγή εθινγώλ 

8) ίδξπζε Λατθνύ Κόκκαηνο  

 

α) 1910  

β) 1906  

γ) Ννέκβξηνο 1862  

δ) 1918  

ε) 1893  

ζη) 1908  

δ) 1879  

ε) 1897 

ζ) 1885 

η) Μάξηηνο 1912 

                               

   (Μονάδες  16) 

 

 

ΘΔΜΑ  Β1  

Πόηε εκθαλίζηεθε γηα πξώηε θνξά δεκόζηα ν Δι .Βεληδέινο σο ειιαδίηεο πνιηηηθόο θαη 

πνηεο ήηαλ νη πξνγξακκαηηθέο ηνπ δειώζεηο; 

     (Μονάδες  13)            
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Σειίδα 2 από 3 

   
 

Σειίδα 2 από 3 

 

ΘΔΜΑ  Β2    

Να παξνπζηάζεηε ηα αηηήκαηα ηνπ Σηξαηησηηθνύ Σπλδέζκνπ θαη λα δηαηππώζεηε ηα πνιηηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ είρε γηα ηελ πνιηηηθή δσή ηεο Διιάδαο σο ην Μάξηην ηνπ 1910. 

 

     (Μονάδες  12)   

 

          

ΟΜΑΓΑ  ΓΔΥΤΔΡΗ  

 

ΘΔΜΑ  Γ1 

Με βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θαη αληιώληαο ζηνηρεία από ηα θείκελα πνπ ζαο δίλνληαη, 

λα  αλαθεξζείηε ζηηο βαζηθέο όςεηο ηεο πνιηηηθήο ηνπ Θεόδσξνπ Γειηγηάλλε. 

(Μονάδες  25) 

 

 

    Η αληηπνιίηεπζηο [Γειηγηάλλε] θαηήιζελ εηο ηαο νδνύο ππνζρνκέλε ηελ αζπδνζίαλ, δηα 

ηεο θαηαξγήζεσο όισλ ησλ θαηά ην ηξηεηέο δηάζηεκα ηεο πξσζππνπξγίαο ηνπ Χ. Τξηθνύπε 

επηβιεζέλησλ θόξσλ, σο επίζεο θαη ηελ αλαηξνπήλ ηνύ πεξί πξνζόλησλ λόκνπ ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ησλ άιισλ πεξηνξηζηηθώλ ηεο ζεζηζεξίαο. Ούησ δεκαγσγνύζα 

ζπλεθέληξνπ πεξί εαπηήλ αθ’ ελόο κελ ηνπο ιατθνύο όγθνπο, αθ΄ εηέξνπ δε ηαο ρηιηάδαο ησλ 

ζεζηζεξώλ, νίηηλεο άεξγνη θαη πελόκελνη έβιεπνλ σο κόλελ δηέμνδνλ από ηεο θαηαζηξνθήο 

ηελ πνιηηηθήλ λίθελ ηεο αληηπνιηηεύζεσο.[…] 

    Από ησλ πξώησλ βεκάησλ ελ ηνύηνηο ε λέα θπβέξλεζηο [Γειηγηάλλε] επξέζε πξν 

ζπξξνήο θαηαπιεθηηθώλ απαηηήζεσλ, εηο ησλ νπνίσλ ηελ ζεξαπείαλ πξνέβαηλελ κεηά 

βξαδύηεηνο, θαηά ηελ Α΄ δε ζύλνδνλ [ηεο βνπιήο] ηεο πεξηόδνπ εθείλεο πξνέβε εηο ηελ 

θαηάξγεζηλ ηνπ ζσζηηθνύ πεξί πξνζόλησλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ λόκνπ, ησλ 

θνξνινγηθώλ λόκσλ πεξί θαπλνύ θαη ζηγαξνράξηνπ θαη θαζώξηζε ηελ ηηκήλ ησλ 

κνλνπσιηαθώλ εηδώλ ρσξίο λα ζίμε πεξαηηέξσ ην όινλ θνξνινγηθόλ ζύζηεκα ηεο 

πξνθαηόρνπ θπβεξλήζεσο. 

 

Γεώξγηνο Αζπξέαο, Πολιηική Ιζηορία ηης Νεωηέρας Ελλάδος, 1821-1921, η. Β΄,1865-1900, εθδ. Ι. 

Σηδέξε, 1930, ζ.153 θαη 155. 

       
 

 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΚΥΡΙΤΣΗΣ» 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 

    
Θζματα Β’ Γενικοφ Λυκείου (προετοιμαςία για Γ’ Λυκείου)                                            Μάρτιοσ 2019 
                 διάρκεια: 2 ώρεσ 

 

Σειίδα 3 από 3 

   
 

Σειίδα 3 από 3 

 

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: δφο (2) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 

6. Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  ……  


