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Α΄  ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

Α1.  Τι γνωρίζετε για τα αποτελέσματα της επιβολής Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου στη χώρα;  

(Μονάδες 8) 

 

Α2.  α. Να γράψετε το γράμμα της σωστής απάντησης: 

Το κοινό σημείο στην πολιτική των πρώτων ελληνικών κομμάτων περιοριζόταν: 

i. στην αποδοχή των ιδεών του Διαφωτισμού 

ii. στην οικονομική πολιτική 

iii. στην ιδεολογία της «Μεγάλης Ιδέας» 

iv. στις απόψεις για τη σχέση της ελληνικής εκκλησίας-Πατριαρχείου  

(Μονάδες 2) 

 

β.  Αφού επιλέξετε τη σωστή απάντηση να αναπτύξετε σύντομα το περιεχόμενό της.  

(Μονάδες 4) 

 

Α3.  Στον παρακάτω πίνακα να αντιστοιχίσετε τα γράμματα της στήλης Α΄ με τους αριθμούς της 

στήλης Β΄:  

 ΣΤΗΛΗ Α΄                                                                                                 ΣΤΗΛΗ Β΄ 

Α. Γενικός Οργανισμός Πελοποννήσου                                           1. Άφιξη Καποδίστρια  

Β. Προσωρινόν Πολίτευμα                                                                   2. Δεύτερο εξάμηνο 1824 

Γ. Εθνοσυνέλευση Άστρους                                                                 3. 1825 

Δ. Πρώτος εμφύλιος πόλεμος                                                             4. 1823 

                                                                                                                    5. πρώτο εξάμηνο 1824 

                                                                                                                    6. 1822 

                                                                                                                    7. άφιξη Δ. Υψηλάντη 

                                                                                                                    8. άφιξη Μαυροκορδάτου 

(Μονάδες 4) 

Α4.  Γιατί ακολούθησαν δύσκολα χρόνια στην ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας κατά τον 19ο 

αιώνα;  

(Μονάδες 4) 
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Α5.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος.  

i. Στην πρώτη εθνοσυνέλευση ο Κολοκοτρώνης έγινε ρυθμιστής της κατάστασης. 

ii. Στη δεύτερη Εθνοσυνέλευση κυριάρχησαν οι πρόκριτοι. 

iii. Οι προσωρινές φιλοδοξίες οδήγησαν στον δεύτερο εμφύλιο πόλεμο.  

(Μονάδες 3) 

Α6.  Τι γνωρίζετε για τη σημασία του δικαιώματος καθολικής ψηφοφορίας;  

(Μονάδες 7) 

 

Α7.  Να γράψετε τους ορισμούς των παρακάτω όρων:  

Κλήριγκ 

Κοινοβουλευτική Ομάδα Ιαπώνων 

Λαϊκό Κόμμα (1910)  

(Μονάδες 3) 

 

Α8.  Για ποιους λόγους οι ηγεσίες των κομμάτων την περίοδο του μεσοπολέμου παρουσίαζαν 

διάθεση για καταστρατήγηση του συντάγματος και ενίσχυση των μηχανισμών καταστολής;  

(Μονάδες 8) 

 

Α9.  α.  Να γράψετε το γράμμα της σωστής απάντησης: Τα τσιφλίκια της Θεσσαλίας στα τέλη 

του 19ου αι.: 

i. διανεμήθηκαν στους ακτήμονες 

ii. υποθηκεύτηκαν 

iii. αγοράστηκαν από τους ομογενείς  

iv. διανεμήθηκαν στους πρόσφυγες  

(Μονάδες 2) 

β.  Να αναπτύξετε σύντομα το περιεχόμενο της ορθής απάντησης.  

(Μονάδες 5) 

 

Β΄  ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 

Β1.  Λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο του βιβλίου σας και το περιεχόμενο των παραπάνω 

πηγών, να παρουσιάσετε τις ενέργειες των ελληνικών κυβερνήσεων προς ενθάρρυνση 

των επενδύσεων για την εκμετάλλευση του ελληνικού υπεδάφους. 

 

ΠΗΓΗ 1 

Εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου 

Από τον ορυκτό πλούτο της χώρας είχε αξιοποιηθεί ως τα μέσα του αιώνα (σημ: 19ου αιώνα) 

κυρίως η σμύριδα της Νάξου ,που αποτελούσε εξαγώγιμο προϊόν. Με το νόμο ΣΒ΄ της 18ης 

Ιουλίου 1852, η εκμετάλλευση των ορυχείων είχε δοθεί ύστερα από δημοπρασία στον Άγγλο 

Ρίτσαρντ Άμποτ με ευνοϊκούς όρους για το δημόσιο. Η παραγωγή σμύριδα έφθασε το 1856 

τις 40.000 καντάρια, ενώ το 1859 η εξαγωγή της απέφερε 256.424 δρχ. 

………………………………………………………………………………………… 

Για την προώθηση της αξιοποιήσεως του ορυκτού πλούτου της χώρας είχαν γίνει τότε ειδικές 

μελέτες. Στα 1859 για παράδειγμα μια μελέτη του Γερμανού Έντουαρντ Χάιντερ για τη «γη 
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της Σαντορίνης» μεταφράστηκε από τα γερμανικά στα γαλλικά και τυπώθηκε από την 

ελληνική κυβέρνηση για να προβληθούν οι ιδιότητές της για χρήση σε υδραυλικά έργα. 

…………………………………………………………… 

Μια θετική προσπάθεια για την άρση των εμποδίων στον τομέα ορισμένων βιομηχανικών 

υλών σημειώθηκε το 1867 με την ψήφιση του νόμου «περί μεταλλείων και ορυκτών». Ο νόμος 

εκείνος σκοπός είχε να ενθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις και να στρέψει την εγχώρια 

αποταμίευση στην εκμετάλλευση του πλούτου της ελληνικής γης. Πραγματικά μέσα σε λίγα 

χρόνια από την ψήφιση του νόμου σημειώθηκε ένας πρωτοφανής για τα ελληνικά χρόνια 

πυρετός για την έρευνα και εκμετάλλευση του ελληνικού υπεδάφους. 

Όπως γράφει το τότε τμηματάρχης της Δημόσιας Οικονομίας του Υπουργείου Εσωτερικών 

Α. Μανσόλας, «η μεταλλευτική βιομηχανία εξήγειρε την δραστηριότητα και την 

κερδοσκοπική των πολιτών τάση, πανταχού δε σχεδόν της Ελλάδος περιέτρεχον τα όρη και 

τας κοιλάδας προς ανίχνευσιν του υπό την επιφάνειαν αυτών, κατά την ιδέαν των 

απλουστέρων, υποκρυπτομένου πλούτου, εξ ου ωνειροπωλούντο αμύθητα κέρδη». Από το 

1867 ως το 1875 υποβλήθησαν στο υπουργείο Εσωτερικών 1.086 αιτήσεις για την 

παραχώρηση μεταλλείων και ορυχείων εκτάσεως εκατομμυρίων στρεμμάτων. Από τις 

αιτήσεις αυτές εγκρίθηκαν 359, αλλά σε 40 από αυτές ενεργήθηκαν σχετικές έρευνες, και 

στα τέλη του 1875 παρέμειναν σε λειτουργία μόνο 9. 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΓ΄, σσ. 180-181, 312 

 

ΠΗΓΗ 2 

Δια του Β.Δ. της 22 Οκτωβρίου 1881 συνεστάθη ανώνυμος «Ελληνική εταιρία των μαρμάρων 

της Πάρου» με μετοχικόν κεφάλαιον εκ 3.500.000 δρχ. ν. εις χρυσόν προς καλλιέργειαν των 

λατομείων των λευκών μαρμάρων της Πάρου. 

………………………………………………………………………………………… 

Εν Πεντέλη σήμερον εξορύττονται μάρμαρα … Περί τα τέλη του 1882 συνεστάθη εις τα 

περίχωρα των Αθηνών εργοστάσιον, όπερ κατεργάζεται, σχίζει και στιλβώνει το μάρμαρον 

λίαν επιτυχώς και καταγινόμενον κυρίως εις τα τη επιπλοποία χρήσιμα μάρμαρα, ανάλογα 

δε πράττει, κυρίως όμως δια οικοδομάς, έτερον μηχναικόν μαρμαρουργείον παρά τον 

Ιλισσόν. 

Α. Ν. Βερναρδάκη, Περί του εν Ελλάδι Εμπορίου, σσ. 59, 61 

(Μονάδες 25) 

 

Β2.  Αντλώντας στοιχεία από την παρακάτω πηγή και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας 

γνώσεις:  

α)  να περιγράψετε και να αιτιολογήσετε τη δομή του βενιζελικού κόμματος.  

β)  να εντοπίσετε τις ομοιότητες και τις διαφορές του Κόμματος των Φιλελευθέρων με 

τα αντιβενιζελικά κόμματα στο σύνολο τους.  

 

Κείμενο  

Ο Βενιζέλος, μολονότι πίστευε στον κοινοβουλευτισμό, αντιλαμβανόταν πως η πρωτοφανής 

του επιτυχία οφειλόταν στο προσωπικό του χάρισμα μάλλον, παρά στην κομματική 

οργάνωση. Η πεποίθηση του πως ήλθε στην εξουσία το 1910 για να απαλλάξει την Ελλάδα 

από τον «παλαιοκομματισμό» δεν ξεχώριζε πάντοτε από την εχθρότητα προς τα κόμματα 
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εν γένει. Ειδικότερα μετά το 1928, όταν άρχισε να χαλαρώνει η επιβολή του πάνω στους τέως 

υπαρχηγούς του, έτεινε να αγνοεί την «κομματική κουζίνα» όπως τα ονόμαζε 

περιφρονητικά. Σε μια συνέντευξη που έδωσε τον επόμενο χρόνο αποκάλυψε την 

πεποίθηση του πως, αν το κοινοβουλευτικό σύστημα ήθελε να επιβιώσει, χρειαζόταν 

περισσότερο παρά ποτέ μεγάλες προσωπικότητες, ικανές να διερμηνεύσουν πιστά και 

άμεσα τη λαϊκή θέληση, χωρίς να υπόκεινται ανά πάσα στιγμή σε κομματικές πιέσεις. Ούτε 

ο πατερναλισμός του Βενιζέλου ούτε οι πελατειακές φατρίες των Λαϊκών παρήγαγαν μια 

κομματική οργάνωση ικανή να αρθρώσει τα αιτήματα των μαζών. Ούτε οι μεν ούτε οι δε 

γέννησαν το «κόμμα ιδεών», την απουσία του οποίου θρηνούσαν οι θεωρητικοί εκείνης της 

εποχής στην Ελλάδα. Ούτε και κατόρθωσαν να δημιουργήσουν σταθερές νεανικές 

οργανώσεις. Το «σχίσμα» το οποίο τους χώριζε, καθώς στηριζόταν σε περιφερειακές μάλλον 

παρά σε ταξικές αντιθέσεις- μεταξύ της Παλαιάς Ελλάδας και των βενιζελικών Νέων 

Χωρών- αφορούσε ολοένα και λιγότερο τις ανάγκες μιας χώρας όπου αναπτύσσονταν 

ταχύτατα οι πόλεις και η βιομηχανία. Τα δύο μεγάλα κόμματα προσκολλήθηκαν στην 

άποψη πως η λειτουργία ενός κόμματος εθνικού επιπέδου ήταν να υπερβαίνει μάλλον παρά 

να εκπροσωπεί τα ταξικά συμφέροντα.  

Mark Mazower, Η Ελλάδα και η οικονομική κρίση του Μεσοπολέμου, σελ. 52-53 

(Μονάδες 25) 

 
 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


