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ΤΑΞΗ  :  Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ   

ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ 

Διαγώνισμα 1/11/2020 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :  ΠΕΝΤΕ  (-5-)  

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1  

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων:  

 α. «Φεντερασιόν» 

β. «Κλήριγκ» 

γ. «Διχοτόμηση χαρτονομίσματος» 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Α2  

Να χαρακτηρίσετε τις ιστορικές πληροφορίες που ακολουθούν, γράφοντας στο 

τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πληροφορία και δίπλα του τη 

λέξη Σωστό, αν η πληροφορία είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πληροφορία 

είναι λανθασμένη:  

α. Η σταφιδική κρίση στις αρχές του 20ού αιώνα προκάλεσε μεγάλο ρεύμα μετανάστευσης 

προς τις παραδουνάβιες περιοχές.  

β. Πολλές δεκαετίες, μετά την ανεξαρτησία της, η Ελλάδα εξακολουθούσε να μοιάζει 

περισσότερο με την Ανατολή παρά με τη Δύση, παρ’ όλο που η τελευταία υπήρξε το 

ζητούμενο, το επιθυμητό, το σημείο αναφοράς όλα αυτά τα χρόνια. 

γ. Τα οικονομικά μεγέθη της χώρας, ο μικρός πληθυσμός, η περιορισμένη αγοραστική 

δυνατότητα των κατοίκων της, η απουσία παραγωγικών μονάδων μεγάλου μεγέθους 

καθήλωναν, σε ολόκληρο το 19ο αιώνα, την εσωτερική εμπορική κίνηση σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα. 
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δ. Οι χώρες με τις οποίες η Ελλάδα ανέπτυξε στο διάστημα αυτό εμπορικούς δεσμούς ήταν, 

ως επί το πλείστον, τα βιομηχανικά κράτη της Δυτικής Ευρώπης. 

ε. Η απουσία βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα περιόριζε το ενδιαφέρον για εκμετάλλευση 

του υπεδάφους. 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Β1  

Τι γνωρίζετε για την επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου στην Ελλάδα 

και στα αποτελέσματά του;  

 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Β2  

Τι γνωρίζετε για την ελληνική οικονομία την περίοδο του Μεσοπολέμου ;  

Μονάδες 10 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Γ1  

Λαμβάνοντας υπόψη σας το περιεχόμενο των παραθεμάτων και με βάση τις 

ιστορικές σας γνώσεις  να αναφερθείτε: α) στην αγροτική μεταρρύθμιση του 1917 και β) 

στα αποτελέσματά της. 

 

Μονάδες 25  

Κείμενο Α  
Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι το 1920, τρία χρόνια μετά την εξαγγελία, είχε διανεμηθεί μόνο ένα 

τσιφλίκι, μέχρι το 1922 είχαν διανεμηθεί 72 περίπου τσιφλίκια, ενώ μετά το 1922 οι ρυθμοί 

επιταχύνθηκαν, με αποτέλεσμα μέχρι το 1925 να έχουν διανεμηθεί 1.200 περίπου τσιφλίκια. Η 

επίσπευση αυτή της αγροτικής μεταρρύθμισης δεν είχε να κάνει μόνο με λόγους κοινωνικής 
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δικαιοσύνης αλλά, κυρίως, με λόγους οικονομικούς, καθώς η αντικατάσταση της τσιφλικικής 

γεωργίας από την οικογενειακή ήταν υψίστης σημασίας ζήτημα για την αστική ανάπτυξη στην 

Ελλάδα και την ενσωμάτωση του αγροτικού τομέα στο εθνικό οικονομικό σύνολο. Η βούληση, 

συνεπώς, του κράτους για την αντικατάσταση της τσιφλικικής γεωργίας σε συνδυασμό με τις 

άμεσες ανάγκες της αγροτικής αποκατάστασης των προσφύγων ενεργοποίησαν την αγροτική 

μεταρρύθμιση. Έτσι, με το διάταγμα της 15ης Φεβρουαρίου 1923 πραγματοποιήθηκε ευρύτατη 

διανομή της μεγάλης γαιοκτησίας. Απαλλοτριώθηκαν συνολικά 1.724 μεγάλα αγροκτήματα 

(τσιφλίκια, μοναστηριακά κ.ά.) εκτάσεως 12.000.000 στρεμμάτων, με τα οποία αποκαταστάθηκαν 

130.000 οικογένειες γηγενών καλλιεργητών. […] Η απαλλοτρίωση του μεγαλύτερου μέρους αυτών 

μετά το 1922 λειτούργησε αφενός υπέρ της βούλησης του κράτους για μικρές οικογενειακές 

ιδιοκτησίες και αφετέρου υπέρ της αγροτικής αποκατάστασης μεγάλου αριθμού προσφύγων. […] 

Η αγροτική μεταρρύθμιση, συμπερασματικά, εκκαθάρισε σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν τη μεγάλη 

έγγειο ιδιοκτησία και τον κολληγικό τρόπο καλλιέργειας και ταυτόχρονα διένειμε τη γη σε 

αναλογίες σαφώς ανώτερες συγκριτικά με τις αγροτικές μεταρρυθμίσεις των άλλων χωρών της 

βαλκανικής και της ανατολικής Ευρώπης. Παράλληλα, επέτρεψε την αγροτική αποκατάσταση 

600.000 Μικρασιατών προσφύγων. Οι νέες κατευθύνσεις στον αγροτικό τομέα είχαν ως 

αποτέλεσμα τη διάρρηξη της κλειστής οικονομίας, καθώς νέοι και παλαιοί πλέον μικροϊδιοκτήτες 

παραγωγοί εξαρτώνταν ολοένα και περισσότερο από τις λειτουργίες της αγοράς, γεγονός που 

οδηγούσε στη συνεχή διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς.  

Σ. Τζόκας, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το εγχείρημα του αστικού εκσυγχρονισμού, 1928-1932. Η 

οικοδόμηση του αστικού κράτους, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 2002, σελ. 32-35  

 

 

ΘΕΜΑ Γ2  

Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των πηγών και τις σχετικές πληροφορίες 

του βιβλίου σας:  α) να ορίσετε το περιεχόμενο της Μεγάλης Ιδέας, β) να αναφερθείτε στους 

λόγους για τους οποίους εργαλειοποιήθηκε (χρησιμοποιήθηκε σκόπιμα) από το κομματικό 

σύστημα της εποχής, γ) να αναφερθείτε στις επιπτώσεις που είχε αφενός στην οικονομία της 

χώρας αλλά και στη σύνδεση του αστισμού με τη Μεγάλη Ιδέα. 
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Κείμενο Α  

Το σημαντικότερο ιδεολογικό στοιχείο της πολιτικής ζωής, η Μεγάλη Ιδέα, δεν ήταν βεβαίως και 

στοιχείο ιδεολογικής διάκρισης: όλα τα κόμματα συμφωνούσαν γύρω από τα βασικά προβλήματα 

του ελληνικού αλυτρωτισμού. Η μόνη περιοχή διαφωνιών ήταν η τακτική που θα έπρεπε ν’ 

ακολουθήσει η εκάστοτε κυβέρνηση. Η παθολογική διόγκωση του αλυτρωτισμού αποδεικνύει 

την αποδέσμευση των κομμάτων από τις πραγματικότητες της οικονομικής αθλιότητας και της 

κοινωνικής αδικίας – ενώ από την άλλη πλευρά επέτρεπε και συντηρούσε αυτή την αποδέσμευση, 

αποσπώντας την προσοχή των κατωτέρων τάξεων από τα προβλήματά τους. Εννοείται ότι αυτό 

δεν σημαίνει ότι ο ελληνικός αλυτρωτισμός δημιουργήθηκε σε μιαν εσκεμμένη προσπάθεια να 

μεταστρέψει την προσοχή του λαού από τις αδικίες του συστήματος. Ο εθνικισμός ήταν 

φαινόμενο γενικό στην Ευρώπη του 19ου αιώνα, συνέπεια ενός εξαιρετικά περίπλοκου πλέγματος 

διεθνών και εσωτερικών συνθηκών. Απλοϊκή είναι επίσης και η άλλη, αρκετά κοινή άποψη, ότι η 

Μεγάλη Ιδέα ήταν «δημιούργημα» της αστικής τάξης. Μπορεί βέβαια να χρησιμοποιήθηκε 

πολιτικά από τα κόμματα, δεν ήταν, όμως, μια τακτική που «επέβαλαν» οι αστοί. Η προσπάθεια 

να μεταστρέφεται η προσοχή του λαού από τα εσωτερικά προβλήματα σε σωβινιστικές εξάρσεις 

είναι συνηθισμένη διέξοδος για κυβερνήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.  

Γ. Δερτιλής, Κοινωνικός μετασχηματισμός και στρατιωτική επέμβαση (1880-1909), σελ. 129-131  

 

Κείμενο Β  

Η Μεγάλη Ιδέα είχε ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα: ήταν ιδέα βαθύτατα δημοφιλής στα πλατιά 

στρώματα του πληθυσμού. Η ιδέα αυτή είχε έναν έντονα λαϊκό χαρακτήρα, ο οποίος οφειλόταν 

όχι μόνο στην ιστορική της προέλευση, αλλά και στο ότι την ασπάζονταν τα λαϊκά κυρίως 

στρώματα σε όλη την περίοδο του 19ου αιώνα. Ο απλά λαϊκός χαρακτήρας της Μεγάλης Ιδέας δε 

βρέθηκε ασφαλώς σε αντίθεση με την προοπτική της αστικής αναπτύξεως, ιδίως μετά το 1880. 

Αντίθετα μάλιστα, σε εποχές ανόδου του αστισμού, όπως μετά το 1880, τα αστικά κινήματα 

συγχέονταν με τα λαϊκά. Αυτό είναι ακόμα περισσότερο αισθητό όταν η προοπτική της αστικής 

αναπτύξεως συγχέεται με τα προβλήματα εθνικής ολοκληρώσεως. Στην περίπτωση αυτή, η 

πρακτική των λαϊκών τάξεων απέβαινε η κινητήρια δύναμη για την ολοκλήρωση της αστικής 
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ανελίξεως. Επίσης στην ίδια περίπτωση, λόγω ακριβώς του εθνικού προβλήματος, ο αστισμός 

έπαιρνε τα χαρακτηριστικά του λαϊκιστικού κινήματος. Έτσι, μετά το 1880, στην Ελλάδα 

παρουσιάσθηκε ανανεωμένο το κίνημα του εθνισμού και της Μεγάλης Ιδέας. Η ανανέωση 

εννοείται σε τρία επίπεδα: α) η ιδέα αυτή ανταποκρίνεται σε μια νέα πραγματικότητα που 

διαμορφώνεται γύρω από το Αιγαίο, β) συνδυάζεται ο αστισμός με τον λαϊκισμό και γ) η 

ανόρθωση του ελλαδικού κράτους επιβάλλεται ως προϋπόθεση για την εθνική ολοκλήρωση. 

Αυτά όλα εξηγούν την αιφνίδια στροφή και το ενδιαφέρον των Ελλήνων διανοουμένων για καθετί 

που θεωρούνταν και αναγνωριζόταν ως «λαϊκό». Εθνισμός, λαϊκισμός, αστισμός αποτελούσαν τις 

τρεις συνιστώσες του ιδεολογικού κλίματος που διαμορφώθηκε στον ελληνικό χώρο μετά το 

1880. Ο νέος ελληνικός εθνισμός προσπαθούσε να συγχρονίσει το βήμα του με εκείνο του ιταλικού 

και του γερμανικού εθνισμού. Κατά την περίοδο αυτή οι Έλληνες διανοούμενοι άρχισαν να 

μορφώνονται στο ιδεολογικό κλίμα της Γερμανίας. Ανακάλυπταν τη γερμανική επιστήμη της 

Λαογραφίας, βάδιζαν στα ίχνη της γερμανικής ιστορικής Σχολής, στο Δίκαιο, στη Φιλοσοφία, στην 

κοσμοαντίληψη. Το λαϊκιστικό άνοιγμα αποτελούσε στην ουσία μια ανανέωση του κινήματος του 

αστισμού. Δεν είναι τυχαία η ανακάλυψη της δημοτικής γλώσσας στα χρόνια αυτά (1888) από τους 

Ψυχάρη, Πάλλη, Εφταλιώτη. Λαϊκή γλώσσα και λαϊκός πολιτισμός στάθηκαν οι βάσεις του 

ανανεωμένου εθνισμού, που είχε σαν στόχο του την εθνική συσπείρωση και την αστική ανάπτυξη 

[…]. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το κρίσιμο ζήτημα ήταν η ενσωμάτωση του λαϊκού παράγοντα 

μέσα στο σχέδιο για την εθνική ολοκλήρωση και την αστική ανόρθωση.  

Ι.Ε.Ε., τόμος ΙΔʹ, σελ. 57-58 

Μονάδες 25  

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!   

 


