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ΤΑΞΗ  :  Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ 

Διαγώνισμα 24/1/2021 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :  ΠΕΝΤΕ  (-5-)  

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1  

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων:  

α. «Κλήριγκ»  

β. «Πεδινοί»  

γ. «Ομάδα Ιαπώνων» 

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. Στις εξαγωγές, περισσότερο από τα 2/3 (σε αξία) του συνόλου, ήταν γεωργικά προϊόντα. 

β. Το 1919 ο ελληνικός εμπορικός στόλος είχε υποδιπλασιαστεί, σε σχέση με το 1914. 

γ. Οι σχετικές με την κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου συζητήσεις άρχισαν στη χώρα μας 

λίγα μόλις χρόνια μετά την ανεξαρτησία της, ίσως το 1840.   

δ. Το μεγαλύτερο μέρος των δανείων (στον 19ο αιώνα) χρησίμευσε για την κάλυψη των 

τρεχόντων ελλειμμάτων των εθνικών προϋπολογισμών, καθώς και των δαπανών των 

στρατιωτικών κινητοποιήσεων (του 1877-1880 και του 1885-1886) και των εξοπλισμών 

(26.000.000 δραχμές από τα δάνεια χρησιμοποιήθηκαν για τη ναυπήγηση τριών θωρηκτών 

το 1889). 
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ε. Στις 4 Αυγούστου του 1936 ο Ιωάννης Μεταξάς, με την ανοχή του παλατιού, προχώρησε 

στην κατάλυση του κοινοβουλευτικού καθεστώτος και στην επιβολή δικτατορίας. 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Β1  

Τι επηρέαζε και ποιες ήταν οι επιλογές του αγγλικού κόμματος, όσον αφορά στην 

εσωτερική κατάσταση της χώρας;  

Μονάδες 13 

 

ΘΕΜΑ Β2  

Τι γνωρίζετε για τη 2η φάση: 1928-1933,  όσον αφορά στη δράση των κομμάτων 

από το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου  μέχρι τη δικτατορία του I.  Μεταξά ;  

Μονάδες 12 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

Γ1  

Με βάση το κείμενο και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στις συνθήκες 

που οδήγησαν στην ψήφιση του συντάγματος του 1844 και στις βασικές του 

διατάξεις.  

Μονάδες 25  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

Την 8 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: «Σχεδιάζοντες το Σύνταγμα της 

κοινής ημών πατρίδος, έλεγεν ο ΌΘων, ας μη φειδωλευθώμεν περί τας προς 

αλλήλους παραχωρήσεις… Ας συνομολογήσωμεν προς άλληλους συνθήκην, της 
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οποίας η σκοπιμότης να φέρη τα εχέγγυα της διανομής αυτής και διαρκείας». Εξ’ 

άλλου, οιονεί απολογούμενος, εβεβαίωνεν ότι είχον ήδη τεθή «διάφοροι ελεύθεροι 

θεσμοί, σκοπόν έχοντες να προπαρασκευάσωσι την εισαγωγήν του τελειωτικού 

Συντάγματος».  Η Συνέλευσις, απαντώσα εις τον λόγον του θρόνου, απεδέχθη την 

αντίληψιν περί του Συντά γματος 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 καθιέρωσε ν 

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 περιστάσ εων» και ότι «μόνον το συνταγματικόν 

πολίτευμα θέλει δώσει ζωήν και μονιμότητα εις αυτάς». Αι παράγραφοι αυταί 

προσετέθησαν μετά ζωηράν συζήτησιν, καθ’ ην ετονίσθη όιτ «το συνταχθησόμενον 

πολίτευμα εκπηγάζει από κεκτημένον ηθικόν δικαίωμα καί δεν είναι εξ’  εκείνων, τα 

οποία χορηγούσιν οι ηγεμόνες των λαών και έχουν δικαίωμα επομένως να 

ανακαλέσωσι» (Πρακτικά, σ. 73).  …  

 

Το Σύνταγμα του 1844 συνετάγη κατά το πλείστον επί τη βάσει του Γαλλικού 

Συντάγματος (Charte) της 14 Αυγούστου 1830 και του Βελγικού της 7 Φεβρουαρίου 

1831, χωρίς να μεταφέρη και την περί λαϊκής κυριαρχίας διάταξιν του τελευταίου 

τούτου. Δεν περιέλαβεν εξ’ άλλου διατάξεις περί αναθεωρήσεως, ούτως ώστε 

οιαδήποτε μεταβολή δεν ήτο δυνατή άνευ συμπράξεως του βασιλέως.  

Α. Σβώλου, Τα Ελληνικά Συντά γματα, σσ. 76-77 
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Γ2  

Με βάση τις παραπάνω πηγές και τις ιστορικές σας γνώσεις να παρουσιάσετε τις 

αρχές της Κοινωνιολογικής Εταιρείας , καθώς και την πολιτική δράση του 

Αλέξανδρου Παπαναστασίου.  

Μονάδες 25  

ΚΕΙΜΕΝΟ  Α  

«Από το ιδρυτικό της Κοινωνιολογικής  Εταιρείας»  

«Ιδρύεται εν Αθήναις Σύλλογος υπό την επωνυμίαν «Κοινωνιολογική Εταιρεία», 

σκοπών:  

 

Ι .  Να υποβοηθήση τας φιλοσοφικάς, κοινωνιολογικάς και οικονομικάς μελέτας και 

να τας εκλαϊκεύση.  

Ι Ι .  Να εργασθή, όπως αναγνωρισθή πρακτικώς η πολιτική αρχή ότι:  α. σκοπός της 

πολιτείας είναι η δι’  όλα τα μέλη της κοινωνίας εξασφάλισις και προαγωγή εξ ίσου 

ευνοϊκών ×συνθηκών προς ανάπτυξιν της προσωπικότητάς των β. προς επίτευξιν 

του σκοπού τούτου, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να πληρωθή τελείως, αν μη 

καταστώσι κοινά τα μέσα της παραγωγής και ρυθμισθή η διανομή του πλούτου 

αναλόγως των αναγκών εκάστου, πρέπει να μεταβάλλεται βαθμιαίως ο οικονομικός 

και πολιτειακός οργανισμός κατά το εκάστοτε δυνατόν μέτρον, αδιαφόρως προς την 

εκ τούτου βλάβην των ατομικών συμφερόντω ν ωρισμένων προσώπων ή τάξεων. γ.  

προς τοιαύτην βαθμιαίαν επίτευξιν του ανωτέρου σκοπού είναι απαραίτητος η 

οργάνωσις του εργαζομένου λαού εις οικονομικούς συνεταιρισμούς, και ίδιον 

πολιτικόν κόμμα.»  

Αλέξ. Παπαναστασίου, Μελέτες, Λόγοι, Άρθρα, σ. 3, (1957)   

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β  

[…] Οι απόψεις [των Κοινωνιολόγων] για τη μεταρρύθμιση του πολιτικού 

συστήματος ήταν σχετικά συγκρατημένες […]. Ζητώντας καλύτερη διασφάλιση της 

τοπικής αυτοδιοίκησης και την προσήκουσα εκπροσώπηση των πολιτικών 
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μειοψηφιών στη βουλή επιδίωκαν να διευρύνουν τις δυνατότητες συμμετοχής των 

πολιτών […]. Από την άλλη επιδίωκαν, όπως και οι Φιλελεύθεροι, να 

εκσυγχρονίσουν τη διοίκηση, δηλαδή να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά της 

αποκεντρώνοντάς την και αποκλείοντας την άμεση επιρροή των πολιτικών, 

δημιουργώντας στην πράξη μια δημοσιοϋπαλληλία με μεγαλύτερα προσόντα και 

αξιοποιώντας τις τεχνικές εμπειρίες των καλύτερα οργανωμένων κρατών. Οι 

Κοινωνιολόγοι παρουσίασαν ένα εκτενές πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής, που 

περιλάμβανε κατάλογο μέτρων φορολογική ς πολιτι κής, νόμους προστασίας της 

εργασίας, βελτίωση του νομικού καθεστώτος για τους ενοικιαστές γης στη 

Θεσσαλία και ευνόηση των συνεταιρισμών. […] Για πρώτη φορά προτάθηκε ένα 

μικρό βήμα προς την πολιτική ισότητα των γυναικών: το Λαϊκό Κόμμα τούς 

υποσχόταν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές. […] Σε 

πολλά πρακτικά ζητήματα το Λαϊκό Κόμμα ήταν πρόθυμο να κάνει συμβιβασμούς. 

[…] Ήταν ικανοποιημένο με τη δεκάωρη ημερήσια εργασία, για να μην επηρεαστεί 

αρνητικά η ανταγωνιστικότητα  τη ς ελληνικής βιοτεχνίας.[…]  

 

Hering, Τα Πολιτικά Κόμματα στην Ελλάδα 1821 -1936, μτφ. Θ. Παρασκευόπουλος, 

Αθήνα 2006,εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., σσ. 847 -852. 

 

 

 ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!   

 


