
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ Β’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Επιμέλεια: Ζωή Παππά σελ. 1

(ΟΜΑΔΑ Α’)
ΘΕΜΑ Α1

Α1.1. Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:

α. Ορεινοί

β. Στρατιωτικός Σύνδεσμος

γ. Κόμμα του Γ. Θεοτόκη

δ. Κοινωνιολογική Εταιρία

(16 Μονάδες)

Α1.2. Να γράψετε στο τετράδιο σας τα γράμματα της Στήλης Α και δίπλα στο καθένα από

αυτά τους αριθμούς της Στήλης Β που προσδιορίζουν τις καινοτομίες που αντιστοιχούν στα

Συντάγματα της Στήλης Α (σε κάθε γράμμα της Στήλης Α αντιστοιχούν περισσότεροι του ενός

αριθμού).

ΣΤΗΛΗ Α: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΛΗ Β: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

α. Σύνταγμα του 1844

β. Σύνταγμα του 1864

γ. Σύνταγμα του 1911

1. Ψήφος με σφαιρίδια.

2. Μονιμότητα των δικαστικών και των

δημόσιων υπαλλήλων.

3. Δωρεάν εκπαίδευση.

4. Καθολική ψηφοφορία για άντρες.

5. Αρχή λαϊκής κυριαρχίας.

6. Ασυμβίβαστο μεταξύ στρατιωτικής και

δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας με το

βουλευτικό αξίωμα.

7. Βασιλευόμενη δημοκρατία.

8. Απαγόρευση της δουλείας.

(8 Μονάδες)



ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ Β’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Επιμέλεια: Ζωή Παππά σελ. 2

ΘΕΜΑ Α2

Α2.1. Να παρουσιάσετε το έργο της Αναθεωρητικής Βουλής που προήλθε από τις εκλογές

του Νοεμβρίου του 1910.

(13 Μονάδες)

Α2.2. Να αναλύσετε τη σημασία της ψήφισης της αρχής της δεδηλωμένης για την πολιτική

ζωή της Ελλάδας.

(13 Μονάδες)

(ΟΜΑΔΑ Β’)
ΘΕΜΑ Β1

Να παρουσιάσετε το συμβολικό περιεχόμενο μας γελοιογραφίας και μας συνέπειες του στην

πολιτική ζωή μας χώρας στα τέλη του 19ου αιώνα.

Χαρακτηριστική γελοιογραφία μας εποχής, που εκφράζει την απογοήτευση από

την πολιτική των δύο κυρίαρχων κομμάτων. (Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο)

(25 Μονάδες)



ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ Β’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Επιμέλεια: Ζωή Παππά σελ. 3

ΘΕΜΑ Β2
Επισημαίνοντας χωρία του παρακάτω κειμένου και αξιοποιώντας μας ιστορικές μας

γνώσεις, να εξηγήσετε μας απόψεις του Ε. Βενιζέλου σχετικά με την πολιτική του βασιλιά

Κωνσταντίνου το 1915-1916.

Κείμενο

Ομιλία του Ελευθερίου Βενιζέλου μας τον αθηναϊκό λαό, 14 Αυγούστου 1916:

Συνιστώ μας υμάς να συγκροτήσετε ολιγομελή αντιπροσωπείαν (…) η οποία,

παρουσιαζομένη μας την Α. Μεγαλειότητα, να είπη μας Αυτόν ταύτα περίπου:

Βασιλεύ!

Έγινες θύμα ανθρώπων, οι οποίοι (…) δεν εδίστασαν να καπηλευθούν την μας το Στέμμα

ευλάβειαν και την μας το πρόσωπόν Σου αγάπην του Λαού (…).

Έγινες θύμα των στρατιωτικών συμβούλων Σου, οι οποίοι με την στενότητα μας

στρατιωτικής των αντιλήψεως και με τον πόθον μας εγκαθιδρύσεως μιας απολυταρχίας, η

οποία θα καθίστα μας ουσιαστικώς κυρίους μας καταστάσεως, σ’ έπεισαν ότι η Γερμανία θα

εξέλθη νικήτρια εκ του Ευρωπαϊκού πολέμου.

Έγινες τέλος θύμα μας ιδικής Σου φυσικής άλλως τε και ανθρωπίνης αδυναμίας.

Συνειθισμένος να θαυμάζης παν ό,τι Γερμανικόν, εκπεπληγμένος ενώπιον μας απαραμίλλου

στρατιωτικής και μας παντοδαπής Γερμανικής οργανώσεως, δεν επίστευσες μόνον εις την

Γερμανικήν νίκην, αλλά και ηυχήθης αυτήν, ελπίζων να δυνηθής μετ’ αυτήν να

συγκεντρώσης εις χείρας Σου όλην την κυβερνητικήν εξουσίαν και να θέσης ουσιαστικώς

κατά μέρος το ελεύθερον πολίτευμά μας.

Στ. Στεφάνου (επιμ.), Τα κείμενα του Ελευθερίου Βενιζέλου,

τόμος Β΄, σ. 227

(25 Μονάδες)


