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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017  

 

ΟΜΑΔΑ Α’ 

 
ΘΕΜΑ Α1: 

 

Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: 

 

α) Εκδοτικό δικαίωμα , β) Εθνικό κόμμα, γ) Ομάδα Ιαπώνων 
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Α.1.2. Να αντιστοιχίσετε τις ημερομηνίες / χρονολογίες της στήλης Α με τα γεγονότα της στήλης 

Β (στη στήλη Β περισσεύουν δύο (2) στοιχεία). 

 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

Α. Φεβρουάριος 1910 1. Κίνημα στο Γουδί από τον 

Στρατιωτικό Σύνδεσμο 

Β. 14 Σεπτεμβρίου 1909 2. Εκλογές στις οποίες νίκησαν τα 

συνασπισμένα παλαιά κόμματα  

Γ. 8 Αυγούστου 1910 3. Πρώτη κυβέρνηση των 

Φιλελευθέρων 

Δ. 15 Αυγούστου 1909 4. Διάλυση του Στρατιωτικού 

Συνδέσμου 

Ε. 15 Μαρτίου 1910 5. Ίδρυση του κόμματος των 

Φιλελευθέρων 

 ΣΤ.  6. Διαδήλωση των επαγγελματικών 

σωματείων της πρωτεύουσας 

Ζ.  7. Αναθεώρηση ορισμένων άρθρων του 

Συντάγματος από τη Βουλή 
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Α.1.3. Να σημειώσετε την ένδειξη Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) δίπλα από κάθε άσκηση. 

 

 

α) Στο σύνταγμα του 1844 κατοχυρώθηκε το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι. 

  

β) Η σιδηροδρομική γραμμή που ένωνε την Αθήνα με τον Πειραιά ήταν η μόνη που είχε 

κατασκευαστεί στην Ελλάδα μέχρι τη δεκαετία του 1880. 

 

γ) Μετά το θάνατο του Ιωάννη Κωλέττη, το 1847, το αγγλικό κόμμα πέρασε σε φάση παρακμής. 

 

δ) Η Εθνική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1841 και πρώτος διοικητής της υπήρξε ο Γεώργιος Ράλλης. 

 

ε) Το κύριο πρόβλημα για το ελληνικό κράτος, μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, ήταν η 

παρουσία ισχυρών μειονοτικών ομάδων στις νεοαποκτηθείσες περιοχές. 

 

στ) Η βιομηχανία αναδείχθηκε σε κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας μετά το 1912-

1913, με την ενσωμάτωση μεγάλων εκτάσεων και πληθυσμών. 

 

ζ) Η αναδιανομή των καλλιεργήσιμων εδαφών που έγινε, στα πλαίσια της αγροτικής 

μεταρρύθμισης, έφτασε στο 68% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στη Μακεδονία και στο 85% 

στη Θεσσαλία. 

 

η) Νομοθεσία στις αρχές της δεκαετίας του 1870 επέτρεπε την εκχώρηση μεταλλευτικών 

δικαιωμάτων με ευνοϊκούς όρους. 

 

θ) Οι Οθωνικές κυβερνήσεις αρνήθηκαν την αποπληρωμή των επαναστατικών δανείων, 

γεγονός που απομόνωσε τη χώρα από τις ευρωπαϊκές χρηματαγορές ως το 1861. 

 

ι) Με νομοθετικές ρυθμίσεις της περιόδου 1870-1871 οι αγρότες μπορούσαν να αγοράσουν όση 

γη ήθελαν, με ανώτατο όριο 40 στρέμματα για ξηρικά εδάφη και 80 για αρδευόμενα. 
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ΘΕΜΑ Α2: 

 

Α.2.1. Ποιες συνθήκες συνέβαλαν στη διαμόρφωση των πολιτικών και κοινωνικών αντιλήψεων 

της «νέας γενιάς» μετά την παρακμή των ξενικών κομμάτων και ως τα τέλη της δεκαετίας του 

1850; 

 

Α.2.2. Να αναφερθείτε στα γενικά χαρακτηριστικά των αντιβενιζελικών κομμάτων. 
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ΟΜΑΔΑ Β΄ 
 

 

ΘΕΜΑ Β1: 

 

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα παραθέματα που 

σας δίνονται, να αναφερθείτε γενικά στα πλεονεκτήματα της Ελλάδας του μεσοπολέμου 

που επέτρεψαν τη θετική οικονομική πορεία της χώρας και να εξετάσετε ειδικότερα τα 

έργα υποδομής.  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α  

 

Με την ιστορική ανταλλαγή των ελληνοτουρκικών πληθυσμών ενάμισι περίπου εκατομμύριο 

Ελλήνων προσφύγων κατακλύζει την Ελλάδα. […] Για πρώτη φορά στη μακραίωνη ελληνική 

ιστορία παρατηρείται η συμπύκνωση των ελληνικών πληθυσμών στην ελληνική χερσόνησο και 

οριστική εγκατάσταση σ’ αυτήν. […] Οι ελληνικές κυβερνήσεις εγκαθιστούν τους πρόσφυγες 

κυρίως στις πιο εύφορες ελληνικές χώρες, στη Μακεδονία και τη Δ. Θράκη, είτε αγροτικά είτε 

αστικά. […] Στις χώρες αυτές προβαίνουν στην εκτέλεση μεγάλων έργων πολιτισμού, ανοίγουν 

δρόμους, κατασκευάζουν γέφυρες, εκτελούν μεγάλα λιμενικά έργα∙ επίσης, εκτελούν μεγάλα 

εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα, κυρίως σε τρεις περιοχές, στις πεδιάδες των Σερρών, της 

Δράμας και της Θεσσαλονίκης: διευθετούν προς όφελος της γεωργίας κοίτες χειμάρρων και 

μεγάλων ποταμών, όπως του Αξιού, του Στρυμόνα κ.λπ., που με τις πλημμύρες τους νέκρωναν 

τις παρόχθιες γαίες σε μεγάλο βάθος, αποξηραίνουν λίμνες και τις γαίες τις παραδίδουν σε 

ακτήμονες πρόσφυγες και γηγενείς. Παρόμοια έργα πολιτισμού στη Νότια Ελλάδα εδραιώνουν 

τη φήμη των Ελλήνων ως φορέων προόδου στη ΝΑ. Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο 

Γερμανός Stephan Ronart στο έργο του “Griechenland von heute” γράφει: «Σήμερα η Ελλάδα, 

αφότου δέχτηκε στο έδαφός της τα πλήθη των προσφύγων, περικλείει στα σύνορά της ένα 

σχεδόν απόλυτα ομογενή από άποψη γλώσσας και θρησκείας λαό 6.550.000 ψυχών».  

 

Απ. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία 1204 – 1985, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1993, σ.σ. 382-

384  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β  

 

Η εκτέλεση μεγάλων εγγειοβελτιωτικών – αντιπλημμυρικών έργων ήταν απαραίτητη για την 

επέκταση των καλλιεργούμενων εκτάσεων και τη βελτίωση των αποδόσεων στις πεδιάδες της 

Μακεδονίας, που συχνά κατακλύζονταν από τα νερά των ποταμών. Έτσι, το 1926, επί Θ. 

Παγκάλου, και το 1928, επί Βενιζέλου, υπογράφηκαν δύο συμβάσεις με εταιρείες αμερικανικών 

συμφερόντων: την American Foundation Co., που ανέλαβε τη μελέτη και την εκτέλεση των 

έργων στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης, και τη John Monks and Sons – Ulen and Co. για τις 

πεδιάδες Σερρών και Δράμας. [ …] Συνολικά προστέθηκαν 780.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης 

επιφάνειας (με ταυτόχρονη προστασία και άλλων πλημμυροπαθών εδαφών), εκτάσεις που 

δέχθηκαν 28.000 γεωργικές οικογένειες. Παρά την έλλειψη συμπληρωματικών 

αντιπλημμυρικών ή / και αρδευτικών έργων σ’ αυτές τις περιοχές, η επέκταση και οι αυξητικές 
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αποδόσεις της γεωργική παραγωγής, σε συνδυασμό με τον περιορισμό των εστιών ελονοσίας, 

μάστιγας του αγροτικού πληθυσμού, επιβεβαίωσαν το χαρακτηρισμό των έργων αυτών ως μιας 

από τις πιο σημαντικές κληρονομιές του Μεσοπολέμου.  

 

Χριστίνα Αγριαντώνη – Γεωργία Μ. Πανσέληνα, «Η ελληνική οικονομία, Τα 

εγγειοβελτιωτικά έργα», στο Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770 – 2000, Ελληνικά Γράμματα 

2003, τ.7ος , σ.σ. 125- 
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ΘΕΜΑ Β2:  

 

Να αναφερθείτε στις βασικές αρχές που διείπαν: α. την Κοινωνιολογική Εταιρεία, β. το 

Λαϊκό Κόμμα (1910) και γ. το Σ.Ε.Κ.Ε. Επίσης, να επισημάνετε το σημείο εκείνο της 

διαφοροποίησης του Παπαναστασίου από το Σ.Ε.Κ.Ε. Στην απάντησή σας, εκτός από τις 

ιστορικές γνώσεις, να ληφθούν υπόψη και τα κείμενα που ακολουθούν.  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α  

 

«[..] Τοιουτοτρόπως εδημιουργήθη μία κοινωνική τάξις, στηριζομένη εις την κατοχήν των μέσων 

παραγωγής, καρπουμένη την εργασίαν των πολλών και ευρισκομένη εις ανυπέρβλητον, εν 

συγκρίσει προς προγενεστέρας εποχάς, κοινωνικήν απόστασιν από τας εργαζομένας τάξεις, της 

οποίας η δύναμις καθίσταται ολονέν ισχυροτέρα. Αλλά τοιαύτη εξάρτησις και τοιαύτη 

εκμετάλλευσις είναι εντελώς ασυμβίβαστοι προς την ιδέαν της ισότητος και της ελευθερίας, επί 

των οποίων αξιούν ότι στηρίζονται τα πολιτεύματα των νεωτέρων Κρατών».  

 

Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Μελέτες-Λόγοι-Άρθρα, επιμ. Ξενοφών Λευκοπαρίδης, 

Μορφωτικό Ινστιτούτο Α.Τ.Ε., 1988, τ. Α΄, σ. 73-74.  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β  

 

«Το ότι όμως εξ άλλου επιδιώκομεν τους ανωτέρω ηθικούς και οικονομικούς σκοπούς διά 

βαθμιαίων μεταρρυθμίσεων, μας διακρίνει από τους κομμουνιστάς και τους άκρως σοσιαλιστάς, 

οι οποίοι φαντάζονται ότι είναι δυνατόν και επωφελές να ανατραπή από της μιάς ημέρας εις 

την άλλην ολόκληρος ο σημερινός οικονομικός και κοινωνικός οργανισμός. Η ρωσσική 

επανάστασις και η πολιτική εξέλιξις των τελευταίων ετών απέδειξε πόσον η αντίληψις αυτή 

είναι σφαλερά και δη διά προηγμένα βιομηχανικώς Κράτη».  

 

Στο ίδιο, σ. 333.  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ  

 

«Στο κείμενο ‘‘Αρχαί του κόμματος’’ [ενν. το Σ.Ε.Κ.Ε.] περιγράφεται η αναγκαστική δημιουργία 

του προλεταριάτου με το χωρισμό των παραγωγών από τα μέσα παραγωγής και αμέσως μετά 
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προβάλλεται, συνθηματολογικά παρατιθεμένη, η θέση ότι ‘’αι παραγωγικαί δυνάμεις της 

σημερινής κοινωνίας ηυξήθησαν δυσαναλόγως δι’ αυτήν την κοινωνίαν’’ και ότι ‘‘η ατομική 

ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής κατήντησεν ασυμβίβαστος προς την πλήρη και σκόπιμον 

χρησιμοποίησιν και ανάπτυξιν αυτών των παραγωγικών μέσων’’».  

 

Gunnar Hering, Τα Πολιτικά Κόμματα στην Ελλάδα, 1821-1936, Μ.Ι.Ε.Τ., 2006, τ. Β΄, σ. 981.  
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KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 
 
 
Επιμέλεια θεμάτων: Γιάννης Αποστολίδης, Φιλόλογος – Ιστορικός, Msc Ευρωπαϊκής Ιστορίας 


