
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 

 

Α΄ ΟΜΑΔΑ 

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.  

Μονάδες 15 

 

Θέμα Α2 

 

Αντιστοιχίστε τα στοιχεία τους στήλης Α΄ με εκείνα τους στήλης Β΄ (τρία στοιχεία της στήλης Β΄ 

περισσεύουν) 

 

Α΄ Β΄  

1.  Επαμεινώνδας Δεληγιώργης α. Συγκρότηση κράτους δικαίου 

2. Δημήτριος Βούλγαρης β. Εκσυγχρονισμός, έκφραση αιτημάτων 

αντιπολιτευτικών ομίλων 

3. Δ. Γρίβας-Κ. Κανάρης γ. Επιδίωκε μία πολιτική που θα ενίσχυε 

τον ρόλο του βασιλιά 

4. Αλέξανδρος Κουμουνδούρος δ. Πολιτισμική εξάπλωση στην 

Οθωμανική αυτοκρατορία 

5. Ιωάννης Κωλέττης ε. Κοινωνική αλληλεγγύη, συγκέντρωση 

και έλεγχος των εξουσιών από το κόμμα 

 στ. Υπονόμευε τους κοινοβουλευτικούς 

θεσμούς 

 ζ. Αντίσταση στην πολιτική των πεδινών 

 η. Προσπαθούσε να μεσολαβεί μεταξύ 

των άλλων παρατάξεων και να 

υποστηρίζει σταθερές κυβερνήσεις 

 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 



Θέμα Β1 

 

α) Ποιες ήταν οι διαφορές Τρικουπικού-Δηλιγιαννικού κόμματος; (μον. 8) 

β) Ποια ήταν τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώθηκαν με το Σύνταγμα του 1844; (μον. 6) 

μονάδες 14 

 

 

Θέμα Β2 

 

α) Ποιες ήταν οι αιτίες κατάλυσης της αρμοστείας του Αλέξανδρου Ζαΐμη; (μον. 5) 

β) Ποιες μορφές πήραν οι καταπιέσεις που υπέστησαν οι Έλληνες από τους Τούρκους κατά τον πρώτο 

διωγμό; (μον. 6) 

μονάδες 11 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

 

Θέμα Γ1  

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται να 

περιγράψετε την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου (1919-1939) 

(13 μον.) και να αναφερθείτε στις επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης του 1929 στην οικονομία της 

Ελλάδας (12 μον.). 

Μονάδες 25 

 

Κείμενο Α  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το κεντρικό σημείο των οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων στο 

μεσοπόλεμο ήταν η διεθνής κρίση του 1929-32 και οι επιπτώσεις της. Στην ουσία, για την Ελλάδα η κρίση 

των παραδοσιακών δομών άρχισε από το 1922 με την άφιξη των προσφύγων. Η αντιμετώπιση του 

οικονομικού προβλήματος των προσφύγων προετοίμασε τις προϋποθέσεις για μια δημιουργική 

αντιμετώπιση, στον ελλαδικό χώρο, της κρίσεως του 1929. Στο διάστημα αυτό, ο νεοελληνικός εθνισμός, 

εγκαταλείποντας οριστικά τα επεκτατικά οράματα, επενδύθηκε σε εγχώριες επιδιώξεις. Όμως, η κρίση του 

διεθνούς εμπορίου, στα έτη 1920 και 1930, επέφερε, επίσης, όπως ήταν φυσικό, την εξασθένηση της 

παραδοσιακής ολιγαρχίας. Στην πορεία προς την σχετική οικονομική αυτάρκεια που ακολούθησε, κύρια 

επιδίωξη της πολιτικής εξουσίας δεν ήταν πλέον αποκλειστικά η φροντίδα για την ένταξη στη διεθνή αγορά, 

αλλά η διαμόρφωση μιας εγχώριας αγοράς. 

 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, IE’ 

 

Κείμενο B 

Η ελληνική οικονομία στο μεσοπόλεμο αναπτύχθηκε ραγδαία μέσα σε συνθήκες αιφνίδιας απομονώσεως 

από το εξωτερικό και έντονης δημογραφικής πιέσεως από το εσωτερικό. Στη δεκαπενταετία 1925-1939, η 

κατά κεφαλήν εθνική παραγωγή αυξήθηκε με τον εντυπωσιακό ρυθμό του 5,5%. Το εθνικό εισόδημα, από 

37,2 εκ. δραχμές το 1932 αυξήθηκε σε 61,3 εκ. δραχμές το 1938.  

Η μαζική εγκατάσταση των προσφύγων λειτούργησε σαν μια ακαταμάχητη δημογραφική πίεση. Η 

εργατική δύναμη προσφέρθηκε σε αφθονία και φθηνά. Γι’ αυτό η ανεργία και η υποαπασχόληση στα χρόνια 



αυτά δεν ήταν παρά απλούστατα οι «σκοτεινές»  προϋποθέσεις για την ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε. 

Σαν συνέπεια της διεθνούς υφέσεως μετά το 1921, δεν ήταν μόνο ότι σταμάτησε η μετανάστευση των 

εργαζομένων, αλλά ότι σταμάτησαν και τα μεταναστευτικά εμβάσματα, λόγω των απαγορεύσεων στην 

είσοδο των μεταναστών που έθεσαν οι Η.Π.Α από το 1921. 

Ιστορία του Ελληνικού  Έθνους, IE΄ 

 

Κείμενο Γ 

Ωστόσο, η ευημερία είναι φαινομενική και δεν εξυπηρετεί παρά μια μειοψηφία, γιατί βασίζεται κατά 

πρώτο λόγο στο ξένο κεφάλαιο που εισάγεται μαζικά με τη μορφή δανείων και ελέγχει την οικονομία της 

χώρας. Το ολικό ποσό των εξωτερικών δανείων απ’ το 1923 ως το 1932 φτάνει στα 1.654 εκατ. χρυσές δρχ. 

Έτσι, η διεθνής κρίση του 1931 επηρεάζει βαθιά την οικονομία και τα δημοσιονομικά της Ελλάδας. Ούτε οι 

σκληρές επιβαρύνσεις που ανέρχονται κατ’ άτομο σε 114 χρυσές δρχ. το 1928-1929 (έναντι 29,1 χρυσές 

δρχ. το 1920), ούτε οι διάφορες επινοήσεις των διαδοχικών κυβερνήσεων κατορθώνουν ν’ αναχαιτίσουν τη 

χρεοκοπία, που κηρύσσεται στα 1932. Όταν πέρασε η κρίση, η οικονομική ζωή φαίνεται να ξαναπερνάει 

την ομαλή πορεία της: το εμπόριο, που η γενική του αξία κατεβαίνει στις 87,05 χρυσές δρχ. κατά κάτοικο 

για την περίοδο 1931-1939, παρουσιάζει ελαφρά βελτίωση του ισοζυγίου του παρ’ όλα αυτά είναι πάντα 

ελλειμματικό (οι εξαγωγές δεν αποτελούν παρά τα 50,65% την εισαγωγών για την περίοδο 1921-1930 και 

τα 54,81% για τα χρόνια 1931-1939).  

Ν.Γ Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, Αθήνα:1976, 129-130 

 

 

Θέμα Δ1 

 

Αντλώντας στοιχεία από τα ακόλουθα παραθέματα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις 

α) να επισημάνετε το πολίτευμα που ορίστηκε από την εθνοσυνέλευση του 1862-1864 και ποια δικαιώματα 

κατοχυρώθηκαν συνταγματικά (μον. 13). 

β) να αναφέρετε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε αμέσως μετά την ψήφιση του συντάγματος του 1864 και 

τον τρόπο με τον οποίο επιλύθηκε (μον. 12).  

Μονάδες 25 

 

Κείμενο Α 

Το νέο συνταγματικό κείμενο […] ήταν πάντως εκτενέστερο από το προηγούμενο, είχε 110 άρθρα, 

έναντι των 107 του προηγουμένου και στηρίχθηκε σ’ αυτό, ενώ επηρεάσθηκε σημαντικά και από το 

σύνταγμα του Βελγίου του 1831 (είχε και αυτό επηρεασθεί από το ελληνικό σύνταγμα του 1827) και από το 

σύνταγμα της Δανίας του 1849. Η βασική διαφορά στο νέο Σύνταγμα και σε εκείνο του 1844 ήταν η 

καθιέρωση ως μορφή του πολιτεύματος της «βασιλευομένης δημοκρατίας» αντί της «συνταγματικής 

μοναρχίας» και η αποδοχή της δημοκρατικής αρχής αντί της μοναρχικής. Στο νέο σύνταγμα θεσπίστηκε η 

αρχή της λαϊκής κυριαρχίας […], ορίστηκε να είναι η ψήφος άμεσος μυστική και καθολική (άρθρ. 66), έγινε 

δεκτό το «τεκμήριον της αρμοδιότητος» να είναι υπέρ του λαού και εναντίον του βασιλιά […], και τέλος 

ανατέθηκε αποκλειστικά και μόνο στην εθνική αντιπροσωπεία η αναθεωρητική του συντάγματος 



λειτουργία. Στις θεμελιώδεις επίσης διατάξεις του νέου συντάγματος περιλήφθηκαν η αρχή της διακρίσεως 

των λειτουργιών, η κληρονομική διαδοχή του ανώτατου άρχοντα και το αντιπροσωπευτικό σύστημα.  

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών – Παραπολιτικά Εκδόσεις 2015, Τόμος 30ος, σελ. 238-239 

 

Κείμενο Β 

«Αφ’ ότου κατά το 1868 εγκαθιδρύθη η αρχή των κυβερνήσεων της μειοψηφίας, παν νέον βήμα της 

εξουσίας μαρτυρεί περί του σκοπού, εις ον αυτή αποβλέπει· [...] Ο κ. Bούλγαρης, ο κ. Zαΐμης, ο κ. 

Δεληγεώργης υπήρξαν όργανα μίας και της αυτής πολιτικής, εκτελεσταί ενός και του αυτού σχεδίου. Ουδείς 

αυτών εκλήθη εις την εξουσίαν καθ’ υπόδειξιν των αντιπροσώπων του Έθνους, ουδείς αυτών 

εξεπροσώπευσεν εν τη αρχή τας ευχάς του Έθνους· και οι τρεις υπήρξαν πρόεδροι προσωπικής 

κυβερνήσεως, τουτέστιν υπηρέται μιας και της αυτής θελήσεως ενεργούσης οτέ μεν δια τούτο, οτέ δε δι’ 

εκείνου. Ουδεμίαν ηθικήν ευθύνην φέρει το Έθνος επί τη διαγωγή των προσώπων τούτων. [...] Αλλ’ η 

διοικητική καχεξία και τα κατά τας εκλογάς όργια δεν είνε έργον εξουσίας εκπροσωπούσης την 

πλειοψηφίαν της Βουλής και επομένως ευθυνούσης δια των πράξεών της το Έθνος· είνε έργον ανθρώπων 

οφειλόντων την υπουργικήν αυτών ύπαρξιν εις μόνην την απόλυτον χρήσιν της εν τω Συντάγματι 

αναγεγραμμένης υπέρ του Στέμματος προνομίας του διορισμού και της παύσεως των υπουργών. [...] Η 

ευθύνη άρα επί τοις συντελουμένοις ανήκει άπασα εις το στοιχείον εις το οποίον δια της διαστροφής των 

συνταγματικών ημών θεσμών συγκεντρώθη ολόκληρος η εξουσία. [...] Ίνα επέλθη θεραπεία, πρέπει να γίνη 

ειλικρινώς αποδεκτή η θεμελιώδης αρχή της κοινοβουλευτικής κυβερνήσεως, ότι τα υπουργεία 

λαμβάνονται εκ της πλειοψηφίας της Βουλής».  

Π. Πετρίδης, Πολιτικές δυνάμεις και συνταγματικοί θεσμοί στη νεώτερη Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις 

Σάκκουλας, 1984, σελ. 64, 65, 67, απόσπασμα από το άρθρο του Χαρίλαου Τρικούπη: «Τις πταίει;» 

 

Κείμενο Γ 

Βασιλικός λόγος στη Βουλή, 11 Αυγούστου 1875 

«Όπως πλήρης υπήρξεν ο προς τα δικαιώματα του λαού περί την εκλογήν των βουλευτών σεβασμός της 

κυβερνήσεώς μου, ούτως ενδελεχής θέλει είσθαι η παρ’ εμού αναγνώρισις των από του γράμματος και του 

πνεύματος του συντάγματος στηριζομένων προνομίων των εκλεκτών του Έθνους. Αι προνομίαι αύται της 

Βουλής ανταποκρίνονται προς καθήκοντα επιβαλλόμενα εις αυτήν. Απαιτών ως απαραίτητον προσόν των 

καλουμένων παρ’ εμού εις την κυβέρνησιν του τόπου την δεδηλωμένην προς αυτού εμπιστοσύνην της 

πλειοψηφίας των αντιπροσώπων του Έθνους, απεκδέχομαι, ίνα η Βουλή καθιστά εφικτήν την ύπαρξιν του 

προσόντος τούτου, ου άνευ αποβαίνει αδύνατος η εναρμόνιος λειτουργία του πολιτεύματος».  

Γρηγόριος Δαφνής, ΙΕΕ.  

 

 

Καλή επιτυχία!!! 


