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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

 

Από την ομάδα αυτή επιλέγετε τρία θέματα από τα πέντε. Κάθε θέμα βαθμολογείται με 4 μονάδες. (Δεν 

επιτρέπεται να γράψετε περισσότερα από τρία θέματα από αυτή την ομάδα). 

 

1) Να αντιστοιχίσετε τα γεγονότα (στήλη Α’) με τις ημερομηνίες (στήλη Β’) κατά τις οποίες συνέβησαν. 

 

ΣΤΗΛΗ Α’ ΣΤΗΛΗ Β’ 

Δολοφονία Καποδίστρια  1843 

Ενσωμάτωση Επτανήσων στην Ελλάδα 1905 

Αίτημα συντάγματος από τον Όθωνα 1831 

Επανάσταση στο Θέρισο 1864 

 

 

2) Να αποδώσετε συνοπτικά τους παρακάτω όρους: Αντιβασιλεία, Μεγάλη Ιδέα, σύνταγμα του 1864, 

κρητικό ζήτημα. 

 

3) Τι ήταν ο δικομματισμός; Να παρουσιάσετε το πρόγραμμα του Χ. Τρικούπη και τις θέσεις του Θ. 

Δηλιγιάννη. 

 

4) Αντλώντας πληροφορίες από τις ιστορικές σας γνώσεις και την ακόλουθη πηγή να σχολιάσετε την 

κατάσταση στην οποία βρισκόταν η Ελλάδα κατά την άφιξη του Καποδίστρια και, στη συνέχεια, να 

παρουσιάσετε τις ενέργειές του στον τομέα της οικονομίας. 

Η αγροτική τάξη στο πρώτο ελληνικό κράτος 

«Ο Έλληνας χωρικός που κάπως τα βολεύει διαθέτει συνήθως για να οργώσει τη γη ένα άροτρο και ένα "ζευγάρι" από 
βόδια, με μερικά γαϊδούρια για τη μεταφορά των προϊόντων από τα χωράφια του. Η μορφή του αρότρου αντιστοιχεί 
ακόμα και σήμερα ακριβώς με τις περιγραφές που έκανε ο Ησίοδος. Εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια τίποτα δεν άλλαξε. 
Είναι το σιδερένιο υνί που δεν σκίζει παρά την επιφάνεια της γης σε βάθος σχεδόν τριών δακτύλων. Για να 
χρησιμοποιηθεί το άροτρο χρειάζονται δυό βόδια. Αλλά η κατάσταση αθλιότητος που βρίσκονται οι Έλληνες χωρικοί 
εξ' αιτίας του πολέμου είναι τέτοια που κατά το θάνατο του Κυβερνήτη μονάχα το ένα τρίτο των αγροτών διαθέτανε 
ένα ζευγάρι». 

Φρειδερίκου Τιρς, Η Ελλάδα τον Καποδίστρια, τόμ. 1, Αθήνα, χχ. σ. 290. 

 

5) Τι συνέβη την 3
η
 Σεπτεμβρίου του 1843; Να παραθέσετε τα αποτελέσματα του εν λόγω γεγονότος. 
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ΟΜΑΔΑ Β΄ 

 

Από την ομάδα αυτή επιλέγετε δύο θέματα από τα τέσσερα. Κάθε θέμα βαθμολογείται με 4 μονάδες. (Δεν 

επιτρέπεται να γράψετε περισσότερα από δύο θέματα από αυτή την ομάδα). 

 

 

1) Πώς έγινε η έξωση του Όθωνα από την Ελλάδα; 

 

 

2) Να σχολιάσετε την πολιτική ατμόσφαιρα που επικράτησε στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο του 1897 

αντλώντας πληροφορίες από τις ιστορικές σας γνώσεις και την ακόλουθη πηγή. 

 
Το πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα μετά την ήττα στον πόλεμο του 1897 

Το ολιγαρχικόν καθεστώς θα εσαρώνετο από το πρώτον τυχόν πραξικόπημα. Τόση ήτο η εξωτερική ταπείνωσις και 
ο εσωτερικός εκπεσμός του τόπου. Ανατροπείς όμως δεν υπήρχον. Οι αστοί ευρίσκοντο εις το στάδιον της πολιτικής 
των διαμορφώσεως. Δεν ήσαν ακόμη τάξις αρχηγική. Οι αξιωματικοί, οι οποίοι ελάμβανον συνήθως την πρωτοβουλίαν 
των επαναστάσεων, εδοκίμαζον τας συνεπείας της ήττης. Έγιναν αντικείμενον αδίκου  και γενικού χλευασμού. 
 

Γ. Βεντήρης, Η Ελλάς του 1910-1920, Ίκαρος, Αθήνα 1970, τόμ. Α´, σ. 31. 
 

 

3) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ). 

 

 Οι Έλληνες συμφωνούσαν με την πολιτική της Αντιβασιλείας  

 Αθέμιτα μέσα στις εκλογές (π.χ. καλπονοθεία, εκβιασμούς, χρηματισμούς) υιοθέτησε κυρίως ο Ι. 

Κωλέττης, αρχηγός του αγγλικού κόμματος. 

 Το πολίτευμα που επικράτησε στην Ελλάδα την εποχή του Γεωργίου ήταν η βασιλευόμενη 

δημοκρατία. 

 Η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα έγινε το 1905. 

 

 

4)  Τι ήταν η αρχή της δεδηλωμένης, ποιος την υποστήριξε και πώς αντέδρασε ο βασιλιάς;  
 


