
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  1 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : 31 ΜΑΪΟΥ 2020 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :  ΕΞΙ (6)  

 

Πρόταση διεξαγωγής διαγωνίσματος 9:00 – 12:00 

Παράδοση στο email του φροντιστηρίου  

(front_syn@hotmail.com) 

 

ΟΜΑΔΑ Α  

 

Θέμα Α1  

1. Να αποδώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων:  

 

α. «Τανζιμάτ»  

 

β. «Ανόρθωση»  

 

γ. «Συνθήκη Σεβρών»  

 

Μονάδες 15  

 

Θέμα Α2  

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό 

σας το γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση και δίπλα του τη λέξη 

Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος.  

 

α. Οι Σουλιώτες  πρόσφυγες έφτασαν στο Μεσολόγγι σε μια περίοδο κατά την 

οποία η πόλη είχε επιβαρυνθεί υπερβολικά από πρόσφυγες.  

β. Επί τουρκοκρατίας το πολιτικό πλαίσιο άρχισε ν’ αμφισβητείται από τα 

πελατειακά δίκτυα.  

mailto:front_syn@hotmail.com


ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

γ. Κατά τον 19ο αιώνα η ελληνική βιομηχανία τονώθηκε  μετά την προσάρτηση 

των Ιονίων Νήσων και της Θεσσαλίας.  

δ. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του 19ου αιώνα είναι το ξέσπασμα 

απελευθερωτικών κινημάτων ,  με υποκίνηση ή ανοχή του ελληνικού κράτους, σε 

όλες τις τουρκοκρατούμενες περιοχές.  

ε. Μετά το 1882, όλο και συχνότερα παρουσιάζεται το φαινόμενο οι εκλογείς να 

ψηφίζουν με κομματικά κριτήρια.  

 

Μονάδες 10  

 

Θέμα Α3  

Τι γνωρίζετε για τα αίτια και τις αφορμές του Εθνικού Διχασμού που 

οδήγησαν στις παραιτήσεις του Ελ. Βενιζέλου (1915);  

Μονάδες 15  

 

Θέμα Α4  

Ποια ήταν η αφετηρία, οι τόποι προέλευσης και η σημασία των προσφυγικών 

ρευμάτων κατά τον 19 ο  αιώνα;  

 

Μονάδες 10  

 

ΟΜΑΔΑ Β  

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

παρακάτω κειμένων  να επισημάνετε τις συνέπειες της επιβολής του Διεθνούς 

Οικονομικού Ελέγχου στην εθνική οικονομία.  

 

KEIMENO 1 

Ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος  

Αποτέλεσμα του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897 υπήρξε και η επιβολή στην 

Ελλάδα Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου …  

 

Η Ελληνική κυβέρνηση μετά την ήττα, τον Ιούλιο του 1897, κατέβαλε ύστατες 

προσπάθειες να συμβιβαστεί με τους δανειστές και να αποτρέψει τον έλεγχο. 

Πρώτα ο διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας Στ. Στρέιτ και στη συνέχεια ο Α. 

Συγγρός ανέλαβαν τις διαπραγματεύσεις  με τους εκπροσώπους των 

ομολογιούχων, αλλά χωρίς επιτυχία …  

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Η επίσημη ονομασία του οργανισμού, που ουσιαστικά ανέλαβε τη διαχείριση της 

Ελληνικής οικονομίας ήταν αρχικά Διεθνής Επιτροπή Ελέγχου. Ο όρος αυτός 

«όζων δουλείας» αντικαταστάθηκε ύστερα από ένα  χρόνο με τον όρο Διεθνής 

Οικονομική Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.) αλλά στη συνείδηση όλων και στην ιστορία έμεινε 

η λέξη Έλεγχος, γιατί αυτό ήταν στην πραγματικότητα. …  

 

Ο οικονομικός έλεγχος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερη βαρύς, αλλά 

αποβλέποντας πάντα στο συμφέρον των ομολογιούχων, είχε και ορισμένες 

ευνοϊκές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία. Ο νόμος ΒΦΙΘ΄ (σημ: σχετικός 

νόμος που ψηφίστηκε από την ελληνική στις 21 Φεβρουαρίου 1898 και αφορά στην 

ίδρυση του Δ.Ο.Ε.) περιείχε διατάξεις που περιόριζαν την αναγκαστική 

κυκλοφορία και έτσι βοηθούσαν τη νομισματική σταθερότητα και τη βελτίωση της 

εσωτερικής αξίας της δραχμής. Επίσης με τον έλεγχο εμπεδώθηκε η ελληνική 

πίστη, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συνάψεως νέων δανείων, που τα χρειάστηκε 

η Ελλάδα στα χρόνια που ακολούθησαν.  

 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΔ΄, σσ. 164 -165 

 

KEIMENO 2 

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 υπόδειξη των Μεγάλων Δυνάμεων, 

αποτελείτο από εκπροσώπους των ξένων τραπεζών και έδρευε στο ελληνικό 

έδαφος, ενώ ο ρόλος της  δε σταματούσε στον έλεγχο και τη διαχείριση των εσ όδων 

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

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

δημοσιονομικά θέματα.  

Οι υπερεξουσίες αυτές της  διεθνούς οικονομικής επιτροπή ουσιαστικά αναιρούσαν 

για μεγάλο χρονικό διάστημα της  εξουσίες της  ελληνικής κυβέρνησης και του 

Κοινοβουλίου, καθώς οι αποφάσεις του κράτους για σχεδιασμούς οικονομικής 

ανάπτυξης ελέγχονταν από εξωελλαδικά κέντρα, ερήμην του ελληνικού λαού.  

Με το τρόπο αυτό το ξένο κεφάλαιο, το οποίο την α μέσως προηγούμενη περίοδο 

(1850-1875) είχε εξουδετερώσει της  σποραδικές και ελάχιστα οργανωμένες 

προσπάθειες του εγχώριου κεφαλαίου να μπει στη σφαίρα της  παραγωγής και να 

προχωρήσει σε βιομηχανικές επενδύσεις, αυτή την περίοδο (1875 -1900) 

αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει το ίδιο κάποιες λειτουργίες με προϋποθέσεις και 

όρους τέτοιους που θα διασφαλίζουν τα συμφέροντα και την κυριαρχία του.  



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Σ. Τζόκα, Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός στην Ελλάδα στα τέλη του 19 ο υ  αιώνα, 

σς .  188-189 

 

 

Β2 .  Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κείμενα:  

 

α) Να χαρακτηρίσετε την κυβερνητική πολιτική του Κωλέττη.  

β) Να συσχετίσετε τις καταγγελίες του Κωλέττη για τις επεμβάσεις των Μ. 

Δυνάμεων (Αγγλίας, Γαλλίας) με τον αποκλεισμό της χώρας εξαιτίας της 

υπόθεσης Πατσίφικο.  

 

 

KEIMENO 1 

Οι επεμβάσεις των ξένων Δυνάμεων στη πολιτική ζωή της χώρας κατά την περίοδο 

ανάμεσα στα δύο συντάγματα  

Οι αναδειχθείσες από το 1844 ως το 1862 επτά Βουλές αποτέλεσαν «προϊόν» βίας, 

τεχνασμάτων και νοθείας.  

 

Χαρακτηριστικές υπήρξαν οι καταγγελίες του Μιχ. Σχινά στη Βουλή σε βάρος της 

γαλλόφιλης (και υποστηριζόμενης από τον Όθωνα) κυβέρνησης Κωλέττη, την 

επομένη της διεξωγωγής των εκλογών το 1847: «Μέσα διπλά,  τριπλά, τετραπλά, 

παραπείσεων, απειλών, υποσχέσεων ετίθεντο εν χρήσει ίνα συλλέξωσι την 

διεσπαρμένην και απολωλώσαν πλειοψηφίαν· συγχρόνως δε και πλοία ξένης 

σημαίας εστέλλοντο όπως συλλέξωσι τους υπουργικούς βουλευτάς. Ενώ δε τοιαύτη 

υπήρξεν η διαγωγή της γαλλικής διπλωματίας, τις δεν γινώσκει ότι ο πρέσβυς, οι 

πράκτορες, ο πρόξενος της Γαλλίας λαμβάνουσι μέρος εις την εσωτερικήν ημών 

διοίκησιν και συντάσσουσι πολλάκις και αυτά τα δημόσια έγγραφα; Τις δύναται ν’ 

αρνηθή τον περίπλουν των γαλλικών πλοίων πρ ος συνάθροισιν των υπουργικών 

βουλευτών; Και η Κυβέρνησις, η έχουσα ξενικής υποστηρίξεως χρείαν, δεν είναι 

εθνική, ουδέ της θελήσεως του λαού παραγόμενον. Πως δε ετόλμησεν ο υπουργός 

των ΟΙκονομικών να ομολογήση ότι η Γαλλικη Κυβέρνηση συμπράττει δια να 

στερεώση την τάξιν, ενώ εξ’ εναντίας απανταχού αντί της τάξεως θεμελιούται η 

αταξία, η αδικία, η παρανομία; Ελληνικόν δε αίμα χύνεται αδίκως εις Λακωνίαν,  

εις Μεσσηνίαν, Άμφισσαν».  

 

Η πολιτική ολιγαρχία που κατείχε την εξουσία στην περίοδο αυτή άσκησε την 

πολιτική της αυτόνομα χωρίς καμιά σχεδόν εκσυγχρονιστική διάθεση. Οι μέθοδοι 

που ακολούθησε για να διατηρήσει την εξουσία δεν διέφεραν ουσιαστικά από τις 

αντίστοιχες του Όθωνα, ενώ τα πολιτικά κόμματα της εποχής είχαν μεταβληθεί σε 

πολιτικά «καπετανάτα». Κάτω από τις συνθήκες αυτές, «το περιζήτητον Σύνταγμα 

κατέστη όργανον κυβερνητικής επικρατήσεως ταύτης ή εκείνης της πολιτικής 

ομαδος, ήτις ετιτλοφορείτο συνήθως με ξένον όνομα, γαλλικόν κόμμα, αγγλικόν,  

ρωσικόν· ουδέποτε εθνικόν. Οι άνδρες της Επανάστασεως, οι υπηρετήσαντες την 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

πατρίδα μετά τοσαύτης αφοσιώσεως και πίστεως κατά τον μέγαν αγώνα, 

μετεβλήθησαν εις χυδαίους πολιτικούς κομματάρχας και εκμεταλλευτάς κατά την 

συνταγματικήν ταύτην περίοδον της βασιλείας του Όθωνος. Το ενδιαφέρον αυτών 

περιωρίζετο ήδη εις την επικράτησιν κομματικών και επαρχιακών ή προσωπικών 

συμφερόντων» …  

Παρά την υποτελειακή πολιτική του ο Κωλέττης είχε το θάρρος να καταγγείλει 

στην Βουλή την αντιδραστική πολιτική των Βρεταννών απέναντι στην Ελλάδα: «Ο 

ευγενής λόρδος Πάλμερστων, εξιστορών εις την Βουλήν των Αγγλικών κοινοτητων 

τα ανήκουσα δεινά, όσα δήθεν ο Ελληνικός λαός πάσχει παρά της καθεστώσης εν 

ημίν Κυβερνήσεως, προσεκάλεσε το Αγγλικόν Υπουργείον να συνεννοηθή μετά του 

Γαλλικού και να συμφωνήση μετ’ αυτού, ώστε δια κοινής αμφοτ έρων εις τα 

εσωτερικά πράγματά μας επεμβάσεως να συστήσωσιν υπουργείον άξιον της 

εμπιστοσύνης των Ελλήνων και να ελευθερώσωσι δια του μέσου αυτού την πατρίδα 

μας εφ’ όλων των καταμαστιζόντων αυτήν κακών. Της τοιαύτης δε επεμβάσεως το 

δικαίωμα στηρίζει ο ευγενής λόρδος εις τους ακολούθους λόγους …  

Ως πρώτον της επεμβάσεως δικαιολόγημα ανέφερεν ο ευγενής λόρδος το της 

Ελλάδος συμφέρον· η Ελλάς, είπε, πάσχει κακά πολλά δεινά, η επέμβασις δε 

σκοπόν έχουσα την κατάπαυσιν αυτών, δεν δύναται να είναι ειμή ωφέλιμος  δια την 

Ελλάδα. Αλλά δύναταί ποτε, ερωτώ, να θεωρηθή ωφέλιμος η κατάπαυσις κακού 

μικροτέρου δια της χρήσεως και της αντικαταστάσεως δεινοτέρου κακού; Δύναταί 

ποτέ να εκληφθή ως συμφέρουσα η ξένη επέμβασις, ή όχι μόνον τα δικαιώματα και 

τα συμφέροντα ολίγων Ελλήνων ζημιούσα, αλλ’ όλου του Ελληνικού λαού, 

ολοκλήρου του Ελληνικού Έθνους, την δια τοσούτων θυσιών και αιμάτων 

κεκτημένην αυτονομίαν καταλύουσα; Δύναται ερωτώ, η κατά του ιερωτέρου και 

τιμιωτέρου εθνικού ημών κτήματος προσβολή, καλών να γίνη αιτία κ αι να αποβή 

ωφέλιμος εις ημάς;  

Η ξένη επέμβασις, Κύριοι, είναι το μέγιστον των κακών η φοβερωτέρα πληγή εκ 

των εις έθνος ελεύθερον επιτεθεισών ποτέ!  

 

Αλλά σήμερον ότι το έθνος ως ουδείς άλλος και την αληθή των πραγμάτων του 

κατάστασιν γνωρίζει και των προς  θεραπείαν του κακού αρμοδίων μέσων κύριον 

είναι,  σήμερον, ότε δια των αντιπροσώπων του ο Ελληνικός λαός συμβουλεύεται 

και νομοθετεί περί των ιδίων αυτού συμφερόντων, πάσα ξένη επέμβασις είναι και 

επιβλαβής και ολεθρία κα ως τοιαύτην πας γνήσιος Έλλην και την αποστρέφεται 

και την απωθεί …  

Κατά της ξένης δε επεμβάσεως λαλών και διαμαρτυρόμενος δεν περιορίζομαι εις 

μόνην την Αγγλικήν, αλλ’ εις την αυτήν υπάγω κατηγορίαν και την Γαλλικήν και 

την Ρωσσικήν και πάσαν ·  διότι και προς τας συμμάχους και προς τας λο ιπάς 

Δυνάμεις και ιδίως προς μίαν εκάστην αυτών της Ελλάδος τα δίκαια, τα αυτά και 

ίσα είναι· οποιονδήποτε δε αλλόφυλον έθνος εις άλλου πράγματα επέμβη, την ιδίαν 

πάντοτε συνεπιφέρει μετ’ αυτού καταστροφήν και βλάβην».  

Ωστόσο, το πλέγμα της εξάρτησης (από «οιανδήποτε κραταιάν Δύναμιν»),  που 

διείπε τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις και το στέμμα, θα σφραγίσει ολόκληρη την 

οθωνική περίοδο.  



ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 6ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Π. Πετρίδη, Πολιτικές δυνάμεις και συνταγματικοί θεσμοί στη νεότερη Ελλάδα 

(1844-1940),,  σσ. 25 -29 

KEIMENO 2 

 

Η παραχώρηση  Συντάγματος δε μετέβαλε την πολιτική ζωή. Η συνεργασία των 

τριών κομμάτων εν όψει της αλλαγής του 1843 διαλύθηκε αμέσως μετά την 

επιτυχία. Οι πρώτες εκλογές που ακολούθησαν κράτησαν τρεις μήνες κατά τους 

οποίους η Ελλάδα έγινε λεία των οπλισμένων συμμοριώ ν του Κωλέττη, που έβαλε 

σ’ ενέργεια όλα τα μέσα για να συντρίψει τον αντίπαλο και να εξασφαλίσει την 

πλειοψηφία στη Βουλή. Συνταγματικός, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, ο Κωλέττης 

δείχτηκε υπερβολικά συγκεντρωτικός όταν πήρε την εξουσία κι ενθάρρυνε τις 

επεμβάσεις του στέμματος στην πολιτική ζωή. Η πραγματική εσωτερική πολιτική 

του συνίστατο στη «διάθεση των κρατικών εσόδων για λογαριασμό των φίλων του», 

χωρίς κανένα σοβαρό μέτρο για τη διοργάνωση και οικονομική ανάπτυξη της 

χώρας. Η «Μεγάλη Ιδέα» του έδινε  το πρόσχημα. Η μόνη θεραπεία στις δυστυχίες 

της Ελλάδας, έλεγε, ήταν η εδαφική εξάπλωση του βασιλείου, ο δρόμος προς την 

Κωνσταντινούπολη και η κυριαρχία στην Ανατολή. Με τέτοια πολιτική ο Κωλέττης 

εμφανίζεται στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας ως το τύπος  του τυχοδιώκτη 

πολιτικού, που εισήγαγε όσο κανείς άλλος τη διαφθορά στην άσκηση της εξουσίας. 

Στην πραγματικότητα το Σύνταγμα καταργήθηκε. …  

 

Η δράση των οπλισμένων συμμοριών στα ελληνοτουρκικά σύνορα και η 

δραστηριότητα των «μυστικών εταιρειών» συνιστούν  την «εθνική» πολιτική της 

Ελλάδας του Κωλέττη. Τα μόνα αποτελέσματα στάθηκαν τ’ αντίποινα της 

τουρκικής κυβέρνησης κατά των Ελλήνων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας κι η 

επαύξηση της αγγλικής οργής εναντίον του ΌΘωνα. Στην πραγματικότητα, ως το 

1848, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην Αγγλία και στη Γαλλία, προστάτιδα του 

Κωλέττη, έπαιξε τον πρώτο ρόλο στην ελληνική πολιτική.  

 

Γ. Σβορώνου, Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας, σσ. 81 -84 

 
 

 

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΜΕΛΛΟΝ!!!  

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


