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Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σχολικό έτος 2014-2015 
 

Ιστορία (γενικής παιδείας) 
Εξεταστέα ύλη διαγωνίσματος Α΄ 4μήνου 

_______________ 
 
Βοηθήματα αναφοράς: 

• Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου (από το 1815 έως σήμερα). ............................  (σελίδες) 
 
Εξεταστέα ύλη: 

Ως εξεταστέα ύλη διαγωνίσματος Α΄ 4μήνου στο μάθημα Ιστορία (γενικής παιδείας) ορίζονται οι εξής 
ενότητες: 

 
Α΄ Η ευρώπη και ο κόσμος τον 19ο αιώνα 

 
2. Τα εθνικά και φιλελεύθερα κινήματα. .....................................................................................  (13) 

 Να διακρίνετε και να προσδιορίσετε τα εθνικά και τα φιλελεύθερα κινήματα 
που εκδηλώνονται στην Ευρώπη στις αρχές του 19ου αιώνα. 
Απάντηση: (σελ. 13:) «Στο κλίμα… καταστατικού χάρτη, του Συντάγματος.» 

 Ποια κινήματα ονομάζουμε «εθνικά» στην Ευρώπη του 19ου αιώνα; 
Απάντηση: (σελ. 13:) «Εθνικά κινήματα θεωρούμε… άλλης διακριτής κοινότητας.» 

 Ποια κινήματα ονομάζουμε «φιλελεύθερα» στην Ευρώπη του 19ου αιώνα; 
Απάντηση: (σελ. 13:) «Φιλελεύθερα κινήματα την ίδια εποχή… ελευθεριών των πολιτών.» 

 Να διακρίνετε τις έννοιες «λαός» και «έθνος» στα πλαίσια των πολιτικών κινημάτων 
των αρχών του 19ου αιώνα. 
Απάντηση: (σελ. 13:) «Η διάκριση… καταστατικού χάρτη, του Συντάγματος.» 

 
3. Η Ελληνική Επανάσταση: Ο χαρακτήρας / Η οργάνωση / Οι αντιδράσεις / Η πολιτική 

συγκρότηση .................................................................................................................................  (16, 24-25) 
/ Η παρακαταθήκη / Η έκβαση της Επανάστασης ..................................................................  (30, 31-32) 
 Ποια ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής Επανάστασης; 

Απάντηση: (σελ. 16:) «Η επανάσταση των Ελλήνων… επαναστατημένη Γαλλία.» 
 Πώς προσδιορίζεται ιστορικά το ελληνικό εθνικό κίνημα; 

Απάντηση: (σελ. 16:) «Το ελληνικό εθνικό κίνημα… και της λαϊκής κυριαρχίας.» 
  Τι ήταν η «Φιλική Εταιρεία»; (σύντομος ορισμός) 

Απάντηση: (σελ.16:) «Την Επανάσταση… Παναγιώτης Σέκερης.» 
 Ποια ήταν η οργανωτική αρχή της Ελληνικής Επανάστασης και ποιοι οι στόχοι της; 

Απάντηση: (σελ.16:) «Την Επανάσταση… ομόδοξης χώρας του Βορρά.» 
 Ποια υπήρξε η στάση του Ι. Καποδίστρια απέναντι στις προθέσεις της «Φιλικής Εταιρείας»; 

Απάντηση: (σελ. 16:) «Από τους τρεις στόχους… (έως σελ. 17:) εναντίον της Ρωσίας.» 
 Ποιες υπήρξαν οι πρώτες αντιδράσεις μετά την έκρηξη της Επανάστασης; 

Απάντηση: (σελ. 24:) «Ο Σουλτάνος έκρινε… (έως σελ. 25:) να συμβιώσουν στο εξής.» 
 Με ποια επιχειρήματα οι επαναστατημένοι Έλληνες προσπαθούσαν να υποστηρίξουν το δίκαιο του 

αγώνα τους; 
Απάντηση: (σελ. 25:) «Η πρώτη, φυσικά, αντίδραση… λαϊκής κυριαρχίας.» 

 Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στην εδραίωση της Επανάστασης στη νότια Ελλάδα; 
Απάντηση: (σελ. 26:) «Από την Πελοπόννησο… (έως σελ. 27:) η καταστροφή της Χίου, τον Απρίλιο 
του 1822.» 

 Ποια υπήρξε η πολιτική παρακαταθήκη που κληροδότησε η Επανάσταση στο νέο ελληνικό κράτος; 
Απάντηση: (σελ. 30:) «Στο τέλος του 1821… παλινόρθωσης στην Ευρώπη.» 
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 Τι σημαίνει «Μεγάλη Ιδέα»; 
Απάντηση: (σελ. 31:) «…Μεγάλη Ιδέα,… αλύτρωτοι Έλληνες.» 

 
4. Το ελληνικό κράτος και η εξέλιξή του (1830-1881): Ο αλυτρωτισμός / Επανάσταση .....  (34-36) 

 Τι γνωρίζετε για την πολιτική του «αλυτρωτισμού» κατά τον 19ο αιώνα; 
Απάντηση: (σελ. 34:) «Το εθνικό όραμα… δημόσιου βίου της.» 

 Να δώσετε έναν σύντομο ορισμό του όρου «αλυτρωτισμός». 
Απάντηση: (σελ. 34:) «Το εθνικό όραμα… υλοποίηση της Μεγάλης Ιδέας,» 

 Ποια ήταν τα άμεσα αποτελέσματα του κινήματος της 3ης Σεπτεμβρίου 1843; 
Απάντηση: (σελ. 36:) «Με την επικράτηση… πλειοψηφία του Κοινοβουλίου.» 

5. Το ανατολικό ζήτημα και ο Κριμαϊκός Πόλεμος: ..................................................................  (38) 
 Τι σημαίνει ιστορικά ο όρος «Ανατολικό Ζήτημα»; 

Απάντηση: (σελ. 38:) «Ανατολικό Ζήτημα ονομάζεται… στη Χερσόνησο του Αίμου.» 
6. Βιομηχανική Επανάσταση: ........................................................................................................  (41) 

 Ποια στοιχεία μαρτυρούν τις αλλαγές που επιφέρει η εκβιομηχάνιση σε σχέση με τις παλιότερες 
συνθήκες ζωής στην Ευρώπη; 
Απάντηση: (σελ. 41:) «Η οικονομία της Ευρώπης… του εργοστασιακού συστήματος.» 

 Να αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά της Βιομηχανικής Επανάστασης. 
Απάντηση: (σελ. 41:) «Τρία ήταν τα βασικά γνωρίσματα… πρώτα στην Αγγλία.» 

 Αναφερθείτε σε τρεις από τους παράγοντες που συντέλεσαν στην εξάπλωση της Βιομηχανικής 
Επανάστασης κατά κύριο λόγο στην Αγγλία. 
Απάντηση: (σελ. 41:) «Ο λόγος για τον οποίο… (έως σελ. 42:) λειτουργίας της αγοράς.» 

 
Β΄ Από τον 19ο στον 20ό αιώνα (1871-1914) 

1. Η ακμή της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας: ................................................................................  (53-56) 
 Τα αίτια της αποικιοκρατίας (σελ. 53: «Κοινή βάση... των αποικιών») 
 Συνέπειες της αποικιοκρατίας (σελ. 56: «Η ευρωπαική αποικιοκρατία... ενδημικές μάστιγες») 

3. Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας: Ο Χ. Τρικούπης ................................  (61) 
 Τι γνωρίζετε για την εκσυγχρονιστική προσπάθεια του Χαρίλαου Τρικούπη; 

Απάντηση: (σελ. 61:) «Οι σοβαρές απόπειρες… δύο χρόνια αργότερα στη Γαλλία.» 
 Να αναφέρετε πέντε (5) από τα μεταρρυθμιστικά μέτρα που ελήφθησαν από τις κυβερνήσεις του 

Χαρίλαου Τρικούπη. 
Απάντηση: (σελ. 61:) «Προκειμένου να απελευθερώσει… οδικού δικτύου της χώρας.» 

 
 


