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ΤΑΞΗ  :  Γ1 ΛΥΚΕΙΟΥ   

ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ 

Διαγώνισμα 20/12/2020 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :  ΕΞΙ  (-6-)  

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1  

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων:  

α. «Κλήριγκ» 

β. «Πεδινοί» 

γ. «Κίνημα στο Γουδί» 

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 Λάθο ς, 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  

Α) Ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στην οργάνωση των πελατειακών δικτύων 

κατά την προεπαναστατική περίοδο ;  

Μονάδες 6  

 

Β) Γιατί τα ξενικά κόμματα δεν διέφεραν μεταξύ τους ως προς τις απόψεις τους 

για την οικονομική πολιτική και γιατί δεν μη σαφή οργανωτική δομή και 

προγράμματα δράσης ;  

Μονάδες 9  

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Β2  

Τι γνωρίζετε για την ελληνική οικονομία την περίοδο του μεσ οπολέμου;  

Μονάδες 10 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Γ1  

Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές 

σας γνώσεις, να καταγράψετε τα αποτελέσματα από την επιβολή του Διεθνούς 

Οικονομικού Ελέγχου (1898) στην Ελλάδα.  

Μονάδες 25  
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Κείμενο Α  

Η πτώχευση της Ελλάδας ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα μιας τέτοιας δανειακής 

επιβάρυνσης εξανάγκασε το ελληνικό κράτος να αποδεχθεί τη μέγιστη των 

ταπεινώσεων, την επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου. Η διεθνής 

οικονομική επιτροπή, η οποία συστάθηκε με υπό δειξη των Μεγάλων Δυνάμεων, 

αποτελείτο από εκπροσώπους των ξένων τραπεζών και έδρευε στο ελληνικό 

έδαφος, ενώ ο ρόλος της δεν σταματούσε στον έλεγχο και τη διαχείριση των εσόδων 

του κράτους, αλλά προχωρούσε και στη βαρύνουσα γνωμάτευση για την έκδοση 

χρήματος, για τη σύναψη δανείων και γενικά για όλα σχεδόν τα δημοσιονομικά 

θέματα. Οι υπερεξουσίες αυτές της διεθνούς οικονομικής επιτροπής ουσιαστικά 

αναιρούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τις εξουσίες της ελληνικής κυβέρνησης 

και του Κοινοβουλίου, καθώς οι απ οφάσεις του κράτους για σχεδιασμούς 

οικονομικής ανάπτυξης ελέγχονταν από εξωελλαδικά κέντρα, ερήμην του 

ελληνικού λαού.  

(Σ. Τζόκα, «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός στην Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα», 

σσ. 188-189) 

 

Κείμενο Β  

Το μέγεθος του τραυματισμού της εθνικής φιλοτιμίας μπορεί να γίνει κατανοητό, 

αν αναλογισθεί κανείς ότι πριν από τον πόλεμο οι Έλληνες  πολιτικοί ήταν 

πεπεισμένοι ότι ο οικονομικός έλεγχος από ξένους ήταν ασυμβίβαστος με το 

αντιπροσωπευτικό σύστημα διακυβέρ νησης, αφού αφαιρούσε από τον έλεγχο του 

κοινοβουλίου τη φορολογική πολιτική, που αποτελούσε τη βασική αρμοδιότητά 

του. Όπως έλεγε ο βουλευτής Άρτας και πρώην υπουργός Οικονομικών Κων/νος 

Καραπάνος «μόνον εις τα ασιατικά έθνη, τα μη έχοντα την συναίσθησιν της 

εθνικότητος αυτών, και τα διεπόμενα υπό του θείου δικαίου, είναι δυνατή η 

επιβολή και η λειτουργία ξενικού ελέγχου». Σύμφωνα με αυτή τη λογική, στην 

κοινοβουλευτική Ελλάδα δεν μπορούσε να επιβληθεί ένα σύστημα που 

εφαρμόστηκε στη θεοκρατική Οθωμανική Α υτοκρατορία. … Στην πράξη, η 
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λειτουργία του ελέγχου στην Ελλάδα πέτυχε απόλυτα στην αποστολή προστασίας 

των συμφερόντων των ομολογιούχων. Στη συνέχεια όμως αδιαφόρησε για τον 

εξορθολογισμό των ελληνικών δημοσιονομικών πραγμάτων, ακόμη και σε 

περιπτώσεις που παραβιάζονταν το πνεύμα της ρύθμισης και οι ρητοί περιορισμοί 

του νόμου ΒΦΙΘ του 1898.  

(Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αι. , Χρ. Χατζηιωσήφ, «Η Μπελ Επόκ του Κεφαλαίου», 

σσ. 312, 316)  

 

ΘΕΜΑ Γ2  

Επισημαίνοντας χωρία των παρακάτω κειμένων και αξιοποιώντας τις ιστορικές 

γνώσεις σας, να εξηγήσετε τις συνθήκες ανάδειξης της «νέας γενιάς» μετά την 

παρακμή των ξενικών κομμάτων και τα αιτήματα που αυτή προέβαλε.  

Μονάδες 25  

Κείμενο Α  

Περί το τέλος της βασιλείας του Όθωνος θα εμφανισθούν αι νέαι πολιτικαί 

δυνάμεις, προερχόμεναι εκ της μετεπαναστατικής γενεάς, η οποία, εμποτισμένη με 

τας εξελισσομένας εις την Ευρώπην φιλελευθέρας ιδέας, θα αναλάβη το έργον της 

ολοκληρώσεως της Δημοκρατίας. Αι δυνάμεις αυταί θα επιτύχουν και την έξωσιν 

του Όθωνος […]. Ο ελληνικός κεφαλ ής της Επαναστάσεως του 1862 ήσαν νέοι 

επηρεασμένοι βαθύτατα από τας φιλελευθέρας ιδέας.  Εξ άλλου κατά την 

διαρρεύσασαν τριακονταετίαν, η πληθυσμική σύνθεσις της Ελλάδος είχεν υποστή 

τοιαύτην εξέλιξιν (…) ώστε υφίσταντο, πλέον, νέα κοινωνικά, οικονομικά κα ι 

πολιτικά δεδομένα. Ακόμη και η αναλογία μεταξύ πληθυσμού της υπαίθρου και 

αστικών κέντρων είχεν ουσιωδώς μεταβληθή εις βάρος του πρώτου. Τέλος, είχεν 

αρχίσει να διαμορφούται ηγετική τάξις, τελείως διάφορος της προελθούσης εκ του 

αγώνος της ανεξαρτησίας.  

(Γρηγόριος Δαφνής, Τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, 1821 -1961, σσ. 54 και 59).  
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Κείμενο Β  

Μετά το τέλος του Κριμαϊκού Πολέμου (…), το αντιδυναστικό ρεύμα δυνάμωσε, για 

να κορυφωθεί κατά την τριετία 1859 -1862. Με αφορμή διώξεις εναντίον 

φιλελεύθερων διανοουμένων, όπως ο Αλεξ.  Σούτσος (Φεβρουάριος 1859), και με 

ενεργό συμμετοχή της «χρυσής» φοιτητικής νεολαίας της εποχής (…) η 

αντιπολίτευση κατά του Όθωνα γενικεύτηκε, παρασέρνοντας μια πλειάδα 

ετερογενών πολιτικών και στρατιωτικών στοιχείων που, για διαφορετικ ούς λόγους, 

επιζητούσαν την απομάκρυνση της δυναστείας.  

(Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Εισαγωγή στην ελληνική συνταγματική ιστορία, σ. 71).  

 

Κείμενο Γ  

Ο Όθων, δεχθείς άκων την εγκαθίδρυσιν συνταγματικού πολιτεύματος, δεν είχε την 

διάθεσιν της πιστής εφαρμογής αυτού. Ευθύς εξ αρχής, παραβιάζων το πνεύμα του 

Συντάγματος, ανεμίχθη εις έργα διοικητικά, επεμβαίνων εις τας βουλευτικάς 

εκλογάς και προσπαθών εκδήλως να συγκεντρώση εις χείρας του περισσοτέραν 

εξουσίαν. Προ δε της αντιστάσεως, την οποίαν εύρισκε δεν εδίσ ταζεν, ως είναι 

ευνόητον, να λάβη μέτρα πιεστικά κατά της ελευθερίας του τύπου και της 

ανεξαρτησίας των συνειδήσεων, τούθ’ όπερ εξήπτεν ακόμη περισσότερον την κατ’  

αυτού αντιπολίτευσιν και προητοίμαζε την πτώσιν του.  

Ο βασιλεύς −όπως γράφει ο Ν. Δραγούμης (Αναμνήσεις, τομ. Β΄ σ. 122)− έρρεπε  

φύσει «προς το σύστημα της συγκεντρώσεως», πολιτικοί δε, όπως ο Κωλέττης, 

«τελειοποιήσαντες αυτό, και τον Όθωνα ενεθάρρυναν εις αυστηροτέραν 

εφαρμογήν και αυτοί εφήρμοσαν απηνέστερον… Η καταστολή της ελευθερίας των 

δημοκρατικών Αρχών, η καταδίωξις του τύπου, η επέμβασις εις τας εκλογάς τας τε 

βουλευτικάς και τας των δήμων, η αποβολή πάντων των οπωσούν ανεξάρτητον 

εχόντων το φρόνημα δημοσίων λειτουργών, και ιδίως των της Θέμιδος … η διά 

παντός τρόπου πίεσις της συνειδήσεω ς των δικαστών, η διαστροφή των νόμων, 

ταύτα, και άλλα εις εν μόνον απέβλεπον, εις την σύμπτυξιν πάσης δυνάμεως εις 
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χείρας της εξουσίας και την δι’  αυτής παγίωσιν κυβερνήσεως πανισχύρου και 

διαρκούς. …  

Η προϊούσα κοινωνική εξέλιξις ενίσχυε το φιλελεύθερον και δημοκρατικόν πνεύμα, 

ούτως ώστε αι απολυταρχικαί τάσεις να μη είναι ανεκταί και να υπονομεύεται 

τουναντίον διά συνεχούς δράσεως η βασιλεία του Όθωνος. Βοηθούσης δε και της 

αναμίξεως των αντιπροσώπων των Προστατίδων Δυνάμεων εις την πολιτικήν ζωήν 

της χώρας, η οποία δεν έπαυε κατά τα έτη της απολυταρχίας και της συνταγματικής 

μοναρχίας, η θέσις του Όθωνος κατέστη τόσον επισφαλής, ώστε ευκόλως ανετράπη 

δι’  επαναστάσεως, μολονότι όπως φαίνεται, δεν ημφεσβητούντο ωρισμέναι αρεταί 

του και ανεγνωρίζετο η ταύτ ισις της ηγεμονικής του φιλοδοξίας προς τα εθνικά 

ιδανικά της εποχής εκείνης (ίδε και Ζ.  Παπαντωνίου, Ο Όθων, 1934)».  

(Α. Σβώλου, Τα Ελληνικά Συντάγματα, σσ. 79 -80.)  

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!   

 


