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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΜΑΡΤΙΟΥ 2019  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ : 4 

ΟΜΑΔΑ Α΄  

Α.1.   Να προσδιορίσετε, αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι 
σωστό ή όχι,  γράφοντας στο τετράδιό σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος 
δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.  

1. Η Ελλάδα είχε απαρχαιωμένες παραγωγικές δομές.  
2. Οι οικονομικές δυνατότητες της χώρας ήταν περιορισμένες και τα 

παραγωγικά πλεονάσματα πενιχρά.  
3. Η χώρα ανταγωνιζόταν τον εαυτό της.  
4. Η Ελλάδα είχε εμπορικούς δεσμούς με τα μεγάλα κράτη της 

Ανατολικής Ευρώπης.  
5. Για την ελληνική ναυτιλία ακολούθησαν τα δύσκολα χρόνια της 

Ελληνικής Επανάστασης.  
Μονάδες 10  

Α.2.   Να αποδώσετε με συντομία το περιεχόμενο των πιο κάτω ιστορικών 
όρων:  
α.  «Μεγάλη Ιδέα».  
β.  «Εθνικές γαίες».  
γ.  «Εκδοτικό δικαίωμα Εθνικής Τραπέζης»  

 
Μονάδες 15  

 
Α.3.   Ποιοι ήταν οι λόγοι ανάπτυξης της εμπορικής ναυτιλίας κατά τον 18 ο  

αιώνα;  

Μονάδες 10  

Α.4.   Τι γνωρίζετε για την ανάπτυξη της βιομηχανίας από το 1870 μέχρι το 1913;  

Μονάδες 15  
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ΟΜΑΔΑ Β’  
 
Β.1.  Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα 

παρακάτω κείμενα που σας δίνονται, να αναφερθείτε στις νομοθετικές 
ρυθμίσεις του 1870-1871 για την επίλυση του αγροτικού ζητήματος  στην 
Ελλάδα, και ειδικότερα:  
α.  στους στόχους και το περιεχόμενο των ρυθμίσεων  (μονάδες 15)  

β.  στην υλοποίησή τους  (μονάδες 10).   

Μονάδες 25  

ΚΕΙΜΕΝΟ  

Οι λόγοι που ωθούν την κυβέρνηση Κουμουνδούρου στη σημαντική αυτή 
θεσμική μεταβολή είναι πολλαπλοί.  

α) Λόγοι οικονομικοί: Με την αγρο τική μεταρρύθμιση του 1871 το κράτος 
επιχειρεί να επαυξήσει τα δικά του  έσοδα από τα ποσά της εξαγοράς, όπως και 
των τραπεζών και των εμπορικών ομάδων, καθώς έρχεται να ενισχύσει  τις 
φυτείες και το μικρό ή μεσαίο οικογενειακό κλήρο. Με την επέκταση των 
εξαγωγών του αγροτικού προϊόντος των φυτειών, οι εμπορικές ομάδες θα δουν 
μια ταχεία ανάπτυξή τους, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχυθεί ο ρόλος τους 
στη  δανειοδότηση των τρεχουσών αναγκών των νέων τώρα μικροπαραγωγών.  

Με την παραχώρηση της δημόσιας γης, το κράτος θα στερηθεί το 25% της 
ακαθάριστης παραγωγής, αλλά θα αποκτήσει νέες πηγές εσόδων, τους φόρους 
και τους δασμούς , που θα επιβληθούν στο αυξημένο τώρα αγροτικό προϊόν των 
φυτειών, καθώς θα έχουμε μια επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
και αύξηση της παραγωγής.  

β) Λόγοι κοινωνικοί: Αν και δεν υπάρχει κάποιο συγκροτημένο κίνημα 
ακτημόνων, οι καταπατήσεις των εθνικών  και εκκλησιαστικών γαιών εκ 
μέρους μη κληρούχων ή μικροϊδιοκτητών σε διάφορες περιοχές της χώρας, 
ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, που δημιου ργούν εστίες εντάσεων, συνηγορούν 
για την προικοδότηση αυτών των κοινωνικών ομάδων  με «λαχίδια»* εθνικής 
γης. […] Το όλο εγχείρημα μπορούμε να το δούμε ως ένα μέρος της όλης 
προσπάθειας του Α. Κουμουνδούρου, που αγκαλιάζει την περίοδο 1860 -1880 
και αποσκοπεί με την ανάπτυξη της γεωργίας […] στην προώθηση της 
εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα. (Θ. Καλαφάτης, «Η αγροτική οικονομία. Όψεις 
της αγροτικής ανάπτυξης», Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770 -2000, τ.5, 
Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2003, σ. 72.)  

* λ α χ ί  δ ι α :  τεμάχια γης.  
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Β.2.  Με βάση το κείμενο που ακολουθεί να αναφερθείτε στο περιεχόμενο της 
Μεγάλης Ιδέας.  

Μονάδες 25  

ΠΗΓΗ  

Η Μεγάλη Ιδέα, παρά την παραδοσιακή της αμφίεση, φορτίστηκε, τουλάχιστον 
μετά το 1880, μ’  ένα απολύτως εκσυγχρονισμένο περιεχόμενο: ήταν η  κινητήρια 
ιδέα για την αστική ανάπτυξη και την εθνική συσπείρωση των Νεοελλήνων… 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 οφειλότ αν 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 με τά 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 πε ρίπτωση αυτή, η πρακτική των 
λαϊκών τάξεων απέβαινε η κινητήρια δύναμη για την ολοκλήρωση της αστικής 
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 το λα ϊκισμό 
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 απο τελούσε 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, 
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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 ΙΔ΄, σσ. 57-58 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


