
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

Γ’ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2019 

 

Θέμα Α1 

Να αιτιολογήσετε:  

α. τη σημασία των προσφυγικών ρευμάτων του 19ου αιώνα.  

β. γιατί τα προσφυγικά ρεύματα του 20ου αιώνα ήταν συχνότερα και πολυαριθμότερα σε 

σχέση με αυτά του 19ου αιώνα.  

γ. τους παράγοντες που έκαναν τη Σύρο ισχυρό ναυτιλιακό κέντρο μετά την επανάσταση.  

 

 

Θέμα Α2 

Αντιστοιχίστε τα στοιχεία της στήλης Α΄ με εκείνα της στήλης Β΄ (αντιστοιχούν περισσότερα 

από ένα στοιχεία της στήλης Β΄ στη στήλη Α΄).  

 

Στήλη Α΄ Στήλη Β΄ 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

α. Σύνταγμα του 1844 1. ψήφος με σφαιρίδια 

2. προβλεπόταν η ύπαρξη Βουλής και Γερουσίας 

3. μονιμότητα των δικαστικών και των δημοσίων 

υπαλλήλων 

4. δωρεάν εκπαίδευση 

5. αρχή της λαϊκής κυριαρχίας 

6. ανεξαρτησία της δικαιοσύνης 

7. ασυμβίβαστο μεταξύ στρατιωτικής και 

δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας με το βουλευτικό 

αξίωμα 

8. βασιλευόμενη δημοκρατία 

9. συνταγματική μοναρχία 

10. απαγόρευση της δουλείας 

β. Σύνταγμα του 1864 

γ. Σύνταγμα του 1911 

 

Μονάδες 10 

Θέμα Β1 

Ποιος ήταν ο ρόλος της αστικής τάξης στην ανάπτυξη και την υλοποίηση της πολιτικής 

αντίληψης του «Βενιζελισμού»;  



 

 

Θέμα Β2 

α. Ποιες ήταν οι διαφορές Τρικουπικού-Δηλιγιαννικού κόμματος;  

β. Για ποιους λόγους δεν αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα ταξικά κόμματα κατά το τελευταίο 

τέταρτο του 19ου αιώνα;  

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

 

Θέμα Γ1 

Βασιζόμενοι στις ιστορικές σας γνώσεις κι αντλώντας στοιχεία από τα παραθέματα που 

ακολουθούν να αναφερθείτε στις απόψεις που διατυπώθηκαν αναφορικά με τη συμμετοχή ή 

μη της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και στην πολιτική κατάσταση που ακολούθησε 

μέχρι τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο το 1917. 

μονάδες 25 

 

Πηγή 1 

Η διάσταση απόψεων μεταξύ Κωνσταντίνου και Βενιζέλου 

Η βασική διάσταση με αντικείμενο τον εξωτερικό προσανατολισμό της χώρας θα ήταν 

δύσκολο να χαρακτηριστεί σαν επιφαινόμενο της βαθύτερης αντιθέσεως δύο ριζικά 

διάφορων πολιτικοκοινωνικών μερίδων, των ανδρούμενων φιλελευθέρων αστών και του 

παλαιού «συντηρητικού κατεστημένου». Έστω κι αν η στάση του Βενιζέλου ή του 

Κωνσταντίνου ήταν, ως έναν τουλάχιστον βαθμό, συναρτημένη με τη συναισθηματική κλίση 

ή την ιδεολογική συγγένεια προς τη μία ή την άλλη από τις εμπόλεμες παρατάξεις, το βασικό 

κίνητρο στην επιλογή τους ήταν η καλύτερη εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος – όπως 

διαγραφόταν μέσα από την ειδικότερη αντίληψή τους για τη βαθύτερη σημασία και την 

πιθανή έκβαση της παγκόσμιας διαμάχης [...]. Η πόλωση των πολιτικών δυνάμεων και του 

εκλογικού σώματος γύρω από τους δύο φορείς της αντιθέσεως ήταν αναπόφευκτη, αφότου 

ιδίως ο Κωνσταντίνος, με την επίμονη αντίδραση στην παρεμβατική πολιτική των 

Φιλελευθέρων, συντελούσε στην πολιτικοποίηση -με τη στενότερη έννοια του όρου- της 

αντιγνωμίας του με τον υπεύθυνο πρωθυπουργό. 

Κ. Σβολόπουλος, Η ελληνική εξωτερική πολιτική, τ. Α', Εστία, Αθήνα 2017, σ. 111-112. 

 

Πηγή 2 

Για τον Βενιζέλο, η διατήρηση των κεκτημένων απαιτούσε σύμπραξη […] με τη Μεγάλη 

Βρετανία και τη Γαλλία. Ο Βενιζέλος είχε προ πολλού διαμορφώσει την ακλόνητη πεποίθηση 

ότι η άριστη επιλογή για τα ελληνικά συμφέροντα ήταν η συμμαχία ειδικά με τη Μεγάλη 

Βρετανία (δηλ. και με τη Γαλλία). Τον Δεκέμβριο του 1912 και τον Ιανουάριο του 1913 είχε 

συνομιλίες στο Λονδίνο με τον τότε υπουργό Οικονομικών Λόυντ Τζωρτζ και τον τότε 

υπουργό Ναυτικών Ουίνστον Τσώρτσιλ, που είχε μάλιστα προτείνει να παραχωρηθεί η 

Κύπρος στην Ελλάδα, με μόνο αντάλλαγμα τη χρήση από τον βρετανικό στόλο 

αγκυροβολίου στο Αργοστόλι σε περίπτωση πολέμου. Το ζήτημα επρόκειτο να περιληφθεί σε 



επίσημη συνθήκη συμμαχίας, που έμεινε όμως για το μέλλον.  

Μόλις ξέσπασε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, τον Αύγουστο του 1914, ο Βενιζέλος έσπευσε να 

προσφέρει τη συμμαχία της Ελλάδας στην Αντάντ. Εκείνη όμως απέκρουσε τότε την 

προσφορά, κυρίως για να μην προκαλέσει την Τουρκία και τη Βουλγαρία, που ήσαν ακόμη 

ουδέτερες. Ο Βενιζέλος, πάντως, δεν έπαψε να επιζητεί τη συμπαράταξη της Ελλάδας με τη 

Μεγάλη Βρετανία και τους συμμάχους της. Εκτός από τη διαφύλαξη των κεκτημένων, η 

συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ πρόσφερε επίσης την καλύτερη 

(αλλά και τελευταία) ευκαιρία εδαφικής επέκτασης και ενσωμάτωσης των αλύτρωτων ακόμη 

ελληνικών πληθυσμών της Τουρκίας, που απειλούνταν με άμεση και οριστική εξαφάνιση. 

[…] ο Βενιζέλος προσωπικά φαίνεται ότι εμπνεόταν επίσης από έναν «ευρωπαϊκό 

πατριωτισμό» […] Όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο Βενιζέλος στις 8 Αυγούστου 1914 στον τότε 

ακόμη υπουργό Εξωτερικών Γεώργιο Στρέιτ, «η Ελλάς πρέπει να μετάσχη του αγώνος της 

ελευθέρας Ευρώπης κατά του βαρβάρου και ανελευθέρου μιλιταρισμού». […] Αυτόν ακριβώς 

τον μιλιταρισμό θαύμαζαν και είχαν ως πρότυπο ο Κωνσταντίνος και το περιβάλλον του. 

Προσδοκούσαν και επιθυμούσαν τη γερμανική νίκη, ως προϋπόθεση και της δικής τους 

επικράτησης στην Ελλάδα. Ήσαν όμως υποχρεωμένοι να αναγνωρίσουν ότι η Ελλάδα δεν 

μπορούσε να συμμαχήσει με τις λεγόμενες Κεντρικές Δυνάμεις (Γερμανία και 

Αυστροουγγαρία). Λόγω γεωγραφικής θέσης, η χώρα βρισκόταν στο έλεος ενός ναυτικού 

αποκλεισμού από την Αντάντ (όπως άλλωστε αποδείχθηκε το 1916-17). Επιπλέον, τα 

ελληνικά συμφέροντα δεν ήσαν συμβατά με τις επιδιώξεις της Γερμανίας και, ιδίως, των 

συμμάχων της (Αυστροουγγαρίας, Τουρκίας, αργότερα και Βουλγαρίας).  

Επειδή, λοιπόν, η πρώτη τους προτίμηση ήταν από κάθε άποψη ανέφικτη, ο Κωνσταντίνος 

και οι άλλοι γερμανόφιλοι επέλεξαν τη «διαρκή ουδετερότητα» της χώρας, 

συμπαρασύροντας και τους λοιπούς Αντιβενιζελικούς. Βαυκαλίζονταν με τις υποσχέσεις του 

Βερολίνου ότι θα συγκρατήσει τους συμμάχους του (Τουρκία, Βουλγαρία, αλλά και 

Αυστροουγγαρία). Έτσι θα διασώζονταν, υποτίθεται, τόσο τα κέρδη των Βαλκανικών 

Πολέμων όσο και οι ελληνικοί πληθυσμοί της Τουρκίας. 

Γιώργος Μαυρογορδάτος, 1915 Ο Εθνικός Διχασμός, εκδ. Πατάκη, σσ. 36-38 

 

Πηγή 3 

Το κίνημα αυξάνει τα πολιτικά πάθη 

Η έκρηξις του κινήματος και η ουσιαστική εγκατάστασις του κόμματος των Φιλελευθέρων 

εν Θεσσαλονίκη εδημιούργησαν την ελπίδα εις πολλούς ησύχους και καλούς Έλληνας, ότι η 

οξύτης των παθών τουλάχιστον θα εμετριάζετο. […] 

Δυστυχώς δεν είχεν ούτως το πράγμα. Τα πάθη διαρκώς ηύξανον και το χάσμα μεταξύ 

αυτών εγίνετο πάντοτε βαθύτερον.  Η μία παράταξις,. η βασιλική, τόσον διά του φιλικού της 

τύπου, όσον και δια των εκπροσώπων της επετίθετο βαναύσως όχι μόνον κατά του 

κινήματος, το οποίον απεκάλει άθλιον και προδοτικόν, αλλά και κατά των συμμετασχόντων 

ή και προσχωρούντων εις αυτό. Όλοι αυτοί […] ήσαν πουλημένοι στους Γάλλους και στους 

Άγγλους […] και λωποδύται και καταχρασταί και κλέπται. Όποιος έφευγε για τη 

Θεσσαλονίκη έπαιρνε μαζί του και τα χρήματα του Δημοσίου. Δεν υπήρχεν ύβρις, δεν υπήρχε 



συκοφαντία που να μη εκσφενδονίζεται καθ’ όλων αυτών των Ελλήνων […].  

Αλλά και η άλλη παράταξις, η βενιζελική δεν εσταύρωσε τα χέρια της. Ούτε ήκουεν 

αγογγύστως τας ύβρεις και τας συκοφαντίας. Εγνώριζε να τας ανταποδίδη. Είχε και αυτή 

οπαδούς πολλούς, είχε τύπον ιδικόν της. Αλλ’ η παράταξις αύτη, και μόνη αύτη, είχεν επί 

πλέον και την προστασίαν των ξένων, της οποίας μάλιστα έκανε μεγαλυτέραν χρήσιν της 

πρεπούσης με ζημίαν σοβαράν της δημοτικότητός της. 

Κωνσταντίνος Ζαβιτζιάνος, Αι αναμνήσεις του εκ της ιστορικής διαφωνίας Βασιλέως 

Κωνσταντίνου και Ελευθερίου Βενιζέλου, Α΄, σσ. 201-202 

 

Θέμα Δ1 

Αντλώντας στοιχεία από την παρακάτω πηγή και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις: 

α) να περιγράψετε και να αιτιολογήσετε τη δομή του Βενιζελικού κόμματος. (μον. 12) 

β) να εντοπίσετε τις ομοιότητες και τις διαφορές του κόμματος των Φιλελευθέρων με τα 

αντιβενιζελικά κόμματα στο σύνολό τους. (μον. 13) 

Μονάδες 25 

Πηγή  

Ο Βενιζέλος, μολονότι πίστευε στον κοινοβουλευτισμό, αντιλαμβανόταν πως η πρωτοφανής 

του επιτυχία οφειλόταν στο προσωπικό του χάρισμα μάλλον, παρά στην κομματική 

οργάνωση. Η πεποίθησή του πως ήλθε στην εξουσία το 1910 για να απαλλάξει την Ελλάδα 

από τον «παλαιοκομματισμό» δεν ξεχώριζε πάντοτε από την εχθρότητα προς τα κόμματα εν 

γένει. Ειδικότερα μετά το 1928, όταν άρχισε να χαλαρώνει η επιβολή του πάνω στους τέως 

υπαρχηγούς του, έτεινε να αγνοεί την «κομματική κουζίνα» όπως τα ονόμαζε περιφρονητικά. 

Σε μια συνέντευξη που έδωσε τον επόμενο χρόνο, αποκάλυψε την πεποίθησή του πως, αν το 

κοινοβουλευτικό σύστημα ήθελε να επιβιώσει, χρειαζόταν περισσότερο παρά ποτέ μεγάλες 

προσωπικότητες, ικανές να διερμηνεύσουν πιστά και άμεσα τη λαϊκή θέληση, χωρίς να 

υπόκεινται ανά πάσα στιγμή σε κομματικές πιέσεις. Ούτε ο πατερναλισμός1 του Βενιζέλου 

ούτε οι πελατειακές φατρίες των Λαϊκών2 παρήγαγαν μια κομματική οργάνωση ικανή να 

αρθρώσει τα αιτήματα των μαζών. Ούτε οι μεν ούτε οι δε γέννησαν το «κόμμα ιδεών», την 

απουσία του οποίου θρηνούσαν οι θεωρητικοί εκείνης της εποχής στην Ελλάδα. Ούτε και 

κατόρθωσαν να δημιουργήσουν σταθερές νεανικές οργανώσεις. Το «σχίσμα» το οποίο τους 

χώριζε, καθώς στηριζόταν σε περιφερειακές μάλλον παρά σε ταξικές αντιθέσεις –μεταξύ της 

Παλαιάς Ελλάδας και των βενιζελικών Νέων Χωρών- αφορούσε ολοένα και λιγότερο τις 

ανάγκες μιας χώρας όπου αναπτύσσονταν ταχύτατα οι πόλεις και η βιομηχανία. Τα δύο 

μεγάλα κόμματα προσκολλήθηκαν στην άποψη πως η λειτουργία ενός κόμματος εθνικού 

επιπέδου ήταν να υπερβαίνει μάλλον παρά να εκπροσωπεί τα ταξικά συμφέροντα. 

Μark Mazower, Η Ελλάδα και η οικονομική κρίση του Μεσοπολέμου, σσ.52-53. 

 

                                                      
1 Πατερναλισμός: άσκηση εξουσίας με κηδεμονευτικό χαρακτήρα  
2 Λαϊκό κόμμα: αντιβενιζελικό κόμμα του Μεσοπολέμου 


