
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019  
Α΄ ΟΜΑΔΑ 

Θέμα Α1 
Δώστε σύντομα το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:  
α) ιδιόμορφος δανεισμός, β) κλήρινγκ , γ) πεδινοί 

Μονάδες 15 
Θέμα Α2 
Να αντιστοιχίσετε τα κόμματα της στήλης Α΄ με τις απόψεις που εκπροσωπούσαν της στήλης 
Β΄  (Σε κάθε δεδομένο της στήλης Α΄ αντιστοιχούν περισσότερα από ένα δεδομένα της στήλης 
Β΄). 

Α΄ Β΄ 
 
 
 

1. αγγλικό κόμμα 
 
 
2. γαλλικό κόμμα 

 
 

3. ρωσικό κόμμα 
 

α. απελευθέρωση του αλύτρωτου 
ελληνισμού με πολεμικές   ενέργειες το 
συντομότερο δυνατό 
β. θεμελιώδεις αρχές του πολιτικού 
συστήματος: το κοινοβουλευτικό 
αντιπροσωπευτικό σύστημα και η διάκριση 
των εξουσιών 
γ. συγκρότηση ισχυρού κρατικού οργανισμού 
- αναμονή εξελίξεων στην οθωμανική 
αυτοκρατορία 
δ. ξενοφοβία - άρνηση του διαφωτισμού και 
της δυτικής παιδείας 
ε. έντονη αντιπολίτευση στην απόφαση για 
το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας 
στ. περιορισμός της κρατικής εξουσίας - 
ατομικές ελευθερίες - αυτοκέφαλη Ελληνική 
Εκκλησία 
ζ. θεμέλιο της κοινωνικής τάξης: η θρησκεία 
η. ικανοποίηση των αιτημάτων των 
απομάχων του πολέμου 
θ. υπέρ ενός συγκεντρωτικού συστήματος 
διακυβέρνησης - κατά της πολυφωνίας 

Μονάδες 8 



Θέμα Β1 
α) Ποια ήταν τα αποτελέσματα τα οποία πέτυχε η Τράπεζα της Ελλάδος; (μον. 5) 
β) Να περιγράψετε τον τρόπο εκλογής των βουλευτών κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αι. 
και να προσδιορίσετε την κοινωνική τους προέλευση. (μον. 8) 

Μονάδες 13 
Θέμα Β2 
α) Τι όριζαν τα συντάγματα του 1844 και του 1864 σχετικά με τις εκλογές και την εκλογική 
διαδικασία. (μον. 6) 
β) Πώς έβλεπε τον ρόλο του κράτους ο Χ. Τρικούπης και πώς ο Θ. Δηλιγιάννης; (μον. 8) 

Μονάδες 14 
 

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). 

Μονάδες 25 
ΠΑΡΑΘΕΜΑ Α΄ 

Οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις μετά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο 
[…] η διαδικασία της κοινωνικής μεταβολής που ξεκίνησε από τα μέσα του 18ου αιώνα και 

κράτησε ολόκληρο το 19ο, εντείνεται μετά το 1910 και επιταχύνεται μετά τον Πρώτο 
Παγκόσμιο πόλεμο. Πράγματι, η αναλογία ανάμεσα στον αγροτικό και στον αστικό πληθυσμό 
γίνεται όλο και περισσότερο ισόρροπη. Ο αστικός πληθυσμός, από 36,3% στα 1926, φτάνει σε 
42% στα 1951. Η αστική τάξη ξεπερνά αρχικά την κρίση του εμπορίου και της ναυτιλίας που 
ήταν αποτέλεσμα του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου. Δεν παύει να δυναμώνει και να διευρύνει 
τις βάσεις της παράλληλα με την ανάπτυξη της βιομηχανίας, που η παραγωγή της έχει 
διπλασιαστεί σε σχέση με το 1939. Η αγροτική μεταρρύθμιση, που αποφασίστηκε το 1917 και 
άρχισε να πραγματοποιείται μετά το τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, μεταβάλλει 
ουσιαστικά τον αγροτικό κόσμο εξαφανίζοντας τα τελευταία υπολείμματα ενός ανατολικού 
φεουδαρχισμού ή μισοφεουδαρχισμού. Προκαλεί επίσης τη γένεση μιας αγροτιάς που 
αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από μικρούς ή μεσαίους ιδιοκτήτες. Η μικρή καλλιέργεια ενός 
ως είκοσι εκταρίων αποτελεί, το 1951, το 93,5% του συνόλου των καλλιεργειών. Τέλος, σε κείνη 
την περίοδο, παράλληλα με την πρόοδο της βιομηχανίας αναπτύσσεται μια εργατική τάξη που 
οργανώνεται στο πλαίσιο ενός σύγχρονου συνδικαλισμού και που αρχίζει να παίζει σημαντικό 
ρόλο στην κοινωνική ζωή της Ελλάδας.  

Ν. Γ. Σβορώνος, Ανάλεκτα της Νεοελληνικής Ιστορίας, σ. 298-299 
 

ΠΑΡΑΘΕΜΑ Β΄ 
Χαρακτηριστικά της οικονομικής ζωής ως το 1938 

Δεν λείπουν τα μέτρα για την αύξηση της εθνικής παραγωγής: μεγάλα έργα, οδικές 
κατασκευές, επισκευή λιμανιών, στεγαστικά έργα για τους πρόσφυγες, αποξηραντικά έργα 



στη Μακεδονία που προσθέτουν πάνω από 50.000 εκτάρια καλλιεργήσιμων γαιών και 
προστατεύουν απ’ τις πλημμύρες 150.000 εκτάσεις καθώς και οικονομικά μέτρα, όπως η 
σταθεροποίηση του νομίσματος κι η δημιουργία της Τράπεζας της Ελλάδας (1927), η εφαρμογή 
της νέας διατίμησης για την προστασία της εθνικής βιομηχανίας (1926), συμβάλλουν στην 
οικονομική ανάπτυξη. Οι καλλιεργούμενες επιφάνειες αυξάνουν αισθητά, το εμπόριο 
δεκαπλασιάζεται σχεδόν, περνώντας για την περίοδο 1921-1930 σε 1.375,81 δρχ. (σταθερό 
νόμισμα) κατά κάτοικο ως προς τις εισαγωγές και σε 696,81, δρχ. ως προς τις εξαγωγές· σε 
σχέση όμως με την περίοδο 1911-1920 ελαττώνεται, αν υπολογιστεί σε χρυσές δραχμές. Η 
χωρητικότητα της ναυτιλίας ανέρχεται σε 1.315.473 το 1928, σε 1.929.191 το 1938. Η βιομηχανία 
σημειώνει γρήγορη επέκταση […] 

Ν. Γ. Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, σ.129-131 
 

ΠΑΡΑΘΕΜΑ Γ΄ 
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΄ 
 
Θέμα Δ1 
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας 
δίνονται να αναφερθείτε: 
α) στα πρώτα κόμματα της Ελλάδας ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής σε ιδεολογικό 
επίπεδο. (μον. 12) 
β) στη στάση των τριών ξενικών κομμάτων μέχρι το 1844 απέναντι στην ύπαρξη συντάγματος. 
(μον. 13) 

Μονάδες 25 
 
ΠΑΡΑΘΕΜΑ Α΄ 

Η σημαντικότερη, ωστόσο, διαπίστωση που μπορεί να προκύψει από τον τρόπο οργάνωσης 
και λειτουργίας των δύο πρώιμων αυτών κομματικών σχηματισμών, συνίσταται στο μέγεθος 
της αυτονομίας των λαϊκών τάξεων γενικότερα από τα οράματα και τις επιδιώξεις της ηγεσίας. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε, ο αγωνιζόμενος λαός βουτηγμένος 



κυριολεκτικά στην άγνοια και στην αδυναμία αξιολόγησης των κομματικών επιλογών και 
προγραμμάτων παρέμεινε στο περιθώριο. Ανήμπορος να παρακολουθήσει τις θεωρίες και τα 
συνθήματα των κομματικών αρχηγών τους είχε αποδεχτεί ως ρυθμιστές των πραγμάτων, 
αρκούμενος σε μια έντονη δυσπιστία απέναντι στις κεφαλές των κομμάτων. 

Παύλος Πετρίδης, Πολιτικοί και συνταγματικοί θεσμοί στην νεότερη Ελλάδα (1821-1843), 
University Studio Press, σ. 31 

 
ΠΑΡΑΘΕΜΑ Β΄ 

Οι αντιλήψεις για τα κόμματα 
Κατά την τρίτη και τέταρτη κιόλας δεκαετία του προηγούμενου αιώνα (19ος) οι ελληνικές 

εφημερίδες διέδιδαν την άποψη ότι τα κόμματα έβλαπταν το δημόσιο καλό και υπηρετούσαν 
μόνο τη θεσιθηρία. Η πολιτική διαμάχη, η αντιπαράθεση απόψεων μεταξύ πολιτικών ομάδων 
φαινόταν εδώ ως ένας απορριπτέος νεωτερισμός, η κομματική ιδιότητα ήταν η ετικέτα στην 
οποία αναγνώριζαν, λέει, τους εθνικώς αφερέγγυους. [...] Αυτή η έλλειψη κατανόησης για το 
ιστορικά νέο φαινόμενο του πολιτικού κόμματος δε χρειάζεται ασφαλώς να μας προκαλέσει 
έκπληξη, καθώς τα κόμματα περιφρονούνταν και σε άλλες χώρες στο κατώφλι της σύγχρονης 
εποχής. Διότι ήταν αδιανόητο για την παρωχημένη αντίληψη περί δημοσίου καλού το ότι μία 
πολιτική αλήθεια μπορεί να είναι μόνο μερική. 

Gunnar Hering, Die politischen Parteien in Griechenland 1821-1936, Μόναχο 1992, σ. 12 
 
ΠΑΡΑΘΕΜΑ Γ΄ 

Ελληνικά «Κόμματα» –Ιδεολογική Τοποθέτηση 
Τα κόμματα δεν διαφωνούσαν συνήθως ως προς τους απώτερους στόχους. Υιοθετούσαν 

ενδεχομένως ασυμβίβαστες επιδιώξεις, ή ενεργούσαν αντίθετα στις διακηρύξεις τους, αλλά 
επίσημα τουλάχιστον όλα ασπάζονταν ένα κοινό σύστημα αξιών, όπως ήταν η υιοθέτηση της 
Μεγάλης Ιδέας, ο συνταγματισμός ως επιθυμητή μορφή διακυβέρνησης, η απονομή από το 
κράτος ανταμοιβών για υπηρεσίες προς την Επανάσταση, η χρησιμοποίηση όλων των 
επαγγελματικών εξειδικευμένων ατόμων στην διοίκηση, η αποκήρυξη κάθε ξένης επιρροής 
και κάθε είδους εύνοιας προς οποιαδήποτε από τις τρεις δυνάμεις, η αποδοχή μιας Εκκλησίας 
αυτοκέφαλης απέναντι στο Πατριαρχείο και αυτόνομης απέναντι στο ελληνικό κράτος. […] 

Έτσι λοιπόν, ανάμεσα στα συγκεκριμένα ζητήματα πολιτικής και τα απώτερα ζητήματα 
αξιών, τα κόμματα ανέπτυξαν αντικρουόμενες θέσεις σ’ έναν ενδιάμεσο χώρο: στα ευρύτερα 
ζητήματα που αναφέρονταν σε γενικά μέσα για την κατάκτηση καθολικά αποδεκτών σκοπών. 
[…]  

Το «ρωσικό» κόμμα είχε μάλλον τη σαφέστερη ιδεολογική τοποθέτηση, εξαιτίας της στενής 
του ταύτισης με την υπεράσπιση των συμφερόντων της Εκκλησίας. […]  Σε άλλα ζητήματα η 
θέση του «ρωσικού» κόμματος ήταν συνήθως συγκεχυμένη ή ασυνεπής. Μέσα στην 
ενδεκάχρονη αυτή περίοδο διένυσε όλο το φάσμα από την υποστήριξη της απολυταρχίας ως 
την υποστήριξη της πιο φιλελεύθερης μορφής συνταγματισμού, δεδομένου ότι η θέση του σε 
κάθε συγκεκριμένη στιγμή εξαρτιόταν από το βαθμό της εύνοιας που του έδειχνε ο βασιλιάς.  



Κατά τα πρώτα χρόνια της απολυταρχίας το «γαλλικό» και το «αγγλικό» κόμμα δεν είχαν 
πολλούς λόγους διαφωνίας σε θέματα αρχών. Θεωρητικά, και τα δύο υιοθετούσαν την άμεση 
εγκαθίδρυση συνταγματικού καθεστώτος, μολονότι στην πράξη οι ηγέτες τους ευνοούσαν την 
προσωρινή αναβολή του.  

John. A. Petropoulos, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο ελληνικό βασίλειο (1833-1843), 
ΜΙΕΤ, Αθήνα 1997, σ. 631-633. 

 
ΠΑΡΑΘΕΜΑ Δ΄ 

Την 8η Νοεμβρίου 1843 συνήλθεν η «της Γ΄ Σεπτεμβρίου εν Αθήναις Εθνική Συνέλευσιν». 
Ο Όθων, κηρύσσων την έναρξιν των εργασιών αυτής, διεδήλωσε την αντίληψιν ότι το 
καταρτισθησόμενον Σύνταγμα έπρεπε να είναι προϊόν συμφωνίας μεταξύ αυτού και των 
αντιπροσώπων του λαού. […] 

 Η Συνέλευσις, απαντώσα εις τον λόγον του θρόνου, απεδέχθη την αντίληψιν περί του 
Συντάγματος ως συνθήκης «μεταξύ Έθνους και βασιλέως, μελλούσης να καθιερώση 
αμετασαλεύτως των Ελλήνων τα δικαιώματα και του Θρόνου τα προνόμια», υπέμνησε δε αφ’ 
ενός μεν ότι «το Έθνος, καθ’ όλην την διάρκειαν του ιερού υπέρ της ανεξαρτησίας του αγώνος 
καθιέρωσεν επανειλημμένως εις τας πράξεις των Συνελεύσεών του τας εθνωφελείς αρχάς και 
εγγυήσεις του συνταγματικού πολιτεύματος», και αφ’ ετέρου ότι «η ενέργεια των από της 
καθιδρύσεως της βασιλείας ελευθέρων διατάξεων... εκινδύνευε να χαλαρωθή ένεκα λυπηρών 
περιστάσεων» και ότι «μόνον το συνταγματικόν πολίτευμα θέλει δώσει ζωήν και μονιμότητα 
εις αυτάς». Αι παράγραφοι αυταί προσετέθησαν μετά ζωηράν συζήτησιν, καθ’ ην ετονίσθη ότι 
«το συνταχθησόμενον πολίτευμα εκπηγάζει από κεκτημένον ηθικόν δικαίωμα και δεν είναι εξ 
εκείνων, τα οποία χορηγούσιν οι ηγεμόνες των λαών και έχουν δικαίωμα επομένως να 
ανακαλέσωσι» (Πρακτικά, σ. 73).  

Αλέξανδρος Σβώλος, Τα Ελληνικά Συντάγματα, σ. 76-77 
 

ΠΑΡΑΘΕΜΑ Ε΄ 
Στην ηγεσία της κίνησης που αποσκοπούσε κατά βάση, στην αποπομπή των Βαυαρών από 

τα κυβερνητικά «πόστα» και στην ψήφιση Συντάγματος, αντιπροσωπεύονταν και τα τρία 
«ξενικά κόμματα». [...] Η κάθε παράταξη, ωστόσο, ακολουθούσε πολιτική συνεπή προς τις 
απώτερες βλέψεις της που στη συγκεκριμένη φάση, συνοψίζονταν στην εγκαθίδρυση 
ορθόδοξης μοναρχίας για το «ρωσικό» και συνταγματικής για το «γαλλικό» και το «αγγλικό» 
κόμμα. Την νύχτα της 3ης Σεπτεμβρίου το Συμβούλιο της Επικρατείας ενέκρινε ομόφωνα 
«εθνική πράξη» στην οποία περιλαμβανόταν και ο όρκος που καλούνταν ο στρατός να 
ενστερνιστεί: Ορκίζομαι πίστιν εις την Πατρίδαν και τον Συνταγματικόν Θρόνον και 
απαρασάλευτον αφοσίωσιν εις τους κατά τα σήμερον εγκριθησόμενα μέτρα διά της Εθνικής 
Συνελεύσεως καθιερωθησομένους Συνταγματικούς θεσμούς».  

Παύλος Πετρίδης, Πολιτικοί και συνταγματικοί θεσμοί στην νεότερη Ελλάδα (1821-1843), 
University Studio Press, σ. 10-12 

 
Καλή επιτυχία!!! 


