
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΙΣΤΟΡΙΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γ1 ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΜΑΙΟΥ  2020 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) 

 

Διάρκεια διεξαγωγής διαγωνίσματος 10:00 –  13:00 

Παράδοση στο email του φροντιστηρίου (front_syn@hotmail.com) 

μέχρι 13:30  

 

Α΄ ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

Α.1.  Τι γνωρίζετε για τη διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων;  

(Μονάδες 10) 

 

Α.2.  Να γράψετε το γράμμα της σωστής απάντησης (σωστό Σ ή Λάθος Λ): 

 Οι επιλογές του αγγλικού κόμματος επηρεάζονταν και από την αντίληψη ότι η Βρετανία 

αποτελούσε πρότυπο για την εξέλιξη της εσωτερικής κατάστασης της χώρας.  

 Ως θεμελιώδεις αρχές του πολιτικού συστήματος, το αγγλικό κόμμα θεωρούσε το 

κοινοβουλευτικό αντιπροσωπευτικό σύστημα και τη διάκριση των εξουσιών, αρχές τις 

οποίες υποστήριξε σε όλη τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα. 

(Μονάδες 2) 

 

Α.3.  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) 

mailto:front_syn@hotmail.com


ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α.4. Τι γνωρίζετε για τα αποτελέσματα του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου και πως αυτά 

βοήθησαν το έργο των πρώτων κυβερνήσεων του Ελ. Βενιζέλου; 

 (Μονάδες 7) 

 

Α.5.  Τι γνωρίζετε για τις μεγάλες επενδύσεις την περίοδο του Μεσοπολέμου;  

(Μονάδες 7) 

 

Α.6.  Να γράψετε τους ορισμούς των παρακάτω όρων:  

 Κλήριγκ 

 Ανόρθωση 

 Κεντρική Επιτροπή υπέρ των Κρητών 

(Μονάδες 6) 

 

Α.7. Τι γνωρίζετε για την τέταρτη φάση, όσον αφορά στα κόμματα από το τέλος του 

Μικρασιατικού πολέμου μέχρι τη δικτατορία του I. Μεταξά; (Μονάδες 8) 

 

Α.8.  

Α.  Να γράψετε το γράμμα της σωστής απάντησης: (Μονάδες 2) 

Τα τσιφλίκια της Θεσσαλίας στα τέλη του 19ου αι.: 

α.  διανεμήθηκαν στους ακτήμονες 

β.  υποθηκεύτηκαν 

γ.  αγοράστηκαν από τους ομογενείς  

δ.  διανεμήθηκαν στους πρόσφυγες  

(Μονάδες 2) 

Β.  Να αναπτύξετε σύντομα το περιεχόμενο της ορθής απάντησης. 

 (Μονάδες 4) 

 

 

Β΄ ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 

Γ1.   Με βάση τις παραπάνω πηγές και τις ιστορικές σας γνώσεις να παρουσιάσετε το ρόλο 

του Αλ. Παπαναστασίου στη διαμόρφωση των αρχών της Κοινωνιολογικής Εταιρείας  

και την επακόλουθη επίδρασή της στην ελληνική πολιτική σκηνή, πράγμα που 

οδήγησε στην ίδρυση του Λαϊκού Κόμματος (1910). 

 

Πηγή 1 

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, υπήρξε ένας από τους κορυφαίους πολιτικούς της 

νεώτερης Ελλάδας, με καίρια συμβολή στους αγώνες για τη θεμελίωση της κοινοβουλευτικής 

δημοκρατίας, έμεινε γνωστός ως ο «πατέρας της Δημοκρατίας». Εξελέγη πολλές φορές βουλευτής 

(1910, 1915, 1923, 1926, 1928, 1932, 1933 -σε επαναληπτική εκλογή- και 1936) με αδιάλειπτη και 

ενεργό συμμετοχή στη Βουλή, προτάσεις πρωτοποριακές για όλους τους τομείς και ιδιαίτερα για 

τα κοινωνικά και τα αγροτικά θέματα. 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Γεννήθηκε στο Λεβίδι της Αρκαδίας το 1876. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και 

κοινωνικές επιστήμες, φιλοσοφία και νομικά στα πανεπιστήμια της Χαϊδελβέργης και του 

Βερολίνου, ενώ ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Λονδίνο και το Παρίσι. 

Από την περίοδο των σπουδών του στη Γερμανία, είχε έρθει σε επαφή με τα θεωρητικά 

προβλήματα του συνεργατισμού και μελέτησε διεξοδικά τα συνεταιριστικά ρεύματα της εποχής 

του. Διαμόρφωσε τις αντιλήψεις του από οικονομική, κοινωνική και πολιτική άποψη, 

επηρεαζόμενος από τη συνεταιριστική πρακτική που κυριαρχούσε στη Γερμανία στις αρχές του 

20ού αιώνα. Μάλιστα σε πολύ πρώιμη εποχή είχε υπογραμμίσει στις σημειώσεις του «Πολιτεία 

και aγροτικοί Συνεταιρισμοί» την πρωτοποριακή αντίληψη ότι «ο συνεταιρισμός είναι ένωση 

προσώπων και όχι κεφαλαίων». Αργότερα, θα γίνει ο σημαντικότερος υποστηρικτής του 

συνεταιριστικού κινήματος σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. 

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα το 1907 άρχισε να αναμιγνύεται ενεργά με τα κοινά. Το 1908 ίδρυσε 

με τους Κωνσταντίνο Τριανταφυλλόπουλο, Αλέξανδρο Μυλωνά και Παναγιώτη Αραβαντινό, την 

«Κοινωνιολογική Εταιρία». Επίσης μαζί με τον Δελμούζο και τον Πετμεζά ήταν ο συνιδρυτής της 

«Ομάδας των Κοινωνιολόγων». Oλοι οι συνεργάτες του προέρχονται και ήταν επηρεασμένοι από 

τη γερμανική σχολή με μια ευρεία διεργασία μαρξιστικών και άλλων σοσιαλιστικών ιδεών, 

πολιτικά φιλελεύθερων απόψεων και εκσυγχρονιστικών τάσεων, με κύρια συνισταμένη την 

εκπαίδευση. Οι απόψεις τους ήταν ανάλογες με εκείνες των Eυρωπαίων μεταρρυθμιστών 

σοσιαλιστών. Οι Κοινωνιολόγοι αποτέλεσαν την «αριστερή» πτέρυγα των Φιλελευθέρων, ενώ το 

1910 ιδρύσαν δικό τους κόμμα. 

Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, εισήγαγε απόψεις που συνέτειναν προς ένα πρόγραμμα 

κρατικής παρέμβασης σε σοσιαλιστική κατεύθυνση. Στο πλαίσιο αυτό αναγνωριζόταν η 

αναγκαιότητα μιας κοινωνικής πολιτικής για την εξομάλυνση των προβλημάτων που προκαλεί 

το καπιταλιστικό σύστημα. Βέβαια είχε υποστεί την κριτική ότι παρά την προοδευτικότητά τους 

οι απόψεις αυτές αντανακλούσαν μια αριστοκρατική αντίληψη της πολιτικής, η οποία 

στηρίζονταν σε μια φωτισμένη ηγεσία, πεπεισμένη για την πολιτικοκοινωνική της αποστολή 

πέρα από προσωπικά συμφέροντα και ταξικές διεκδικήσεις. Παράλληλα όμως, ο επηρεασμός από 

τις ιδέες και τα πρότυπα των φαβιανών της Αγγλίας τον οδήγησαν στη συμπόρευση με τους 

φιλελεύθερους, αλλά και στην κατά καιρούς συνεργασία με εκπροσώπους του εργατικού 

κινήματος. 

Το 1910 ιδρύθηκε από τα μέλη της Κοινωνιολογικής Εταιρίας το Λαϊκό Κόμμα με μεταρρυθμιστικό 

πρόγραμμα και δημοκρατική οργάνωση. Την ίδια χρονιά ο Παπαναστασίου εξελέγη βουλευτής 

και έδωσε σκληρές μάχες για την επίλυση του αγροτικού ζητήματος και την παραχώρηση των 

τσιφλικιών της Θεσσαλίας στους ακτήμονες. 

Στη δίνη του Εθνικού Διχασμού, το 1916, ως βουλευτής του κόμματος των Φιλελευθέρων, 

προσχώρησε στο κίνημα της Θεσσαλονίκης και αντιπροσώπευσε την Επαναστατική Κυβέρνηση 

των Ιόνιων Νήσων. Τον Μάρτιο του 1917 του ανατέθηκε από την προσωρινή κυβέρνηση της 

Θεσσαλονίκης η Γενική Διοίκηση των Ιόνιων Νήσων όπου είχε την ευκαιρία να επιδείξει τη 

διορατικότητά του στον χειρισμό των εθνικών θεμάτων. Από το 1917 ώς το 1920 διετέλεσε 

υπουργός Συγκοινωνιών και προσωρινά υπουργός Περιθάλψεως και Εσωτερικών στην 

κυβέρνηση Βενιζέλου. Στη θέση αυτή επιτέλεσε λαμπρό έργο, όπως η ανάπτυξη των μέσων 

μαζικής μεταφοράς, η οικιστική νομοθεσία σχετικά με το σχέδιο πόλεων, ο έλεγχος των δημοσίων 

έργων, η ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά του 1917, η πρόνοια για τη 

γεωργική και τεχνική εκπαίδευση. 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Το 1922 ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου προχώρησε σε ανασυγκρότηση του Λαϊκού Κόμματος, το 

οποίο ονομάστηκε «Δημοκρατική Ένωση». Το 1926 πήρε τον υπότιτλο «Αγροτικόν και Εργατικόν 

Κόμμα», ο οποίος από το 1928 και μετά έγινε ο οριστικός του τίτλος. 

Στις 12 Φεβρουαρίου του 1922 μέσα σε ένα κλίμα αναβρασμού που επικρατούσε στη χώρα -

αποτέλεσμα των στρατιωτικών αποτυχιών, της διπλωματικής απομόνωσης και της οικονομικής 

κρίσης- δημοσίευσε το «Δημοκρατικό Μανιφέστο», επικρίνοντας τη πολιτική που ακολουθούσε 

το Παλάτι και υποδεικνύοντας το ως υπαίτιο των εθνικών συμφορών. (…) 

 

 

ΠΗΓΗ 2 

«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. 

ΙΙ. 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 συμφερόντων 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) Μονάδες 25 

 

 

Γ2.   Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας 

γνώσεις:  

α)  να επισημάνετε το ρόλο της «Μεγάλης Ιδέας» στην πολιτική και την οικονομία 

κατά τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. (μονάδες 10)  

β)  να παρουσιάσετε τις επιλογές του «βενιζελισμού» αναφορικά με τις εθνικές 

επιδιώξεις και τον εκσυγχρονισμό τα  κράτους. (μονάδες 15) 

Μονάδες 25   

Κείμενο Α 

α. Για τους Έλληνες η καθολικότητα της Μεγάλης Ιδέας ήταν συμπληρωματική της αοριστίας 

της: ένα άλλοθι, μια θαυματουργή γέφυρα των αντιθέσεων, μία μετάθεση στο άδηλο μέλλον της 

λύσης όχι μόνο του αλυτρωτικού ζητήματος– που άλλωστε η Μεγάλη Ιδέα δεν το αφορούσε ρητά 

και αποκλειστικά–, αλλά του συνόλου των ελληνικών προβλημάτων. 

 

Έλλης Σκοπετέα, «΄΄Το πρότυπο Βασίλειο΄΄ και η Μεγάλη Ιδέα», σελ. 268, εκδόσεις Πολύτυπο, 

Αθήνα 1988. 

 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

β. Ο βενιζελισμός αποδεικνύεται ο πιο συνεπής, διορατικός και πραγματιστικός φορέας της 

εθνικής ολοκλήρωσης. […] Αυτοκαθορίζεται και νομιμοποιείται με αναφορά στο Έθνος ως ενιαίο 

σύνολο, που αγκαλιάζει Παλαιά Ελλάδα, Νέες Χώρες και αλύτρωτους. 

 

Γιώργου Μαυρογορδάτου, «Μελέτες και Κείμενα για την περίοδο 1909-1940», σελ. 43-44, Εκδόσεις 

Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα 1982. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ 

γ. «Με την φυσικήν επάνοδον εις τα όρια εντός των οποίων ο ελληνισμός έδρασεν από της 

προϊστορικής εποχής, να δημιουργήσωμεν, λέγω, μίαν μεγάλην Ελλάδα ισχυράν και πλουσίαν, 

ικανήν να αναπτύξη εντός των ορίων την ζωτικήν βιομηχανίαν, ικανήν ως εκ των συμφερόντων 

τα οποία θα εξεπροσώπει, να συνάψη συμβάσεις μετ’ άλλων κρατών υπό τους αρίστους δυνατούς 

όρους». (Αγόρευση του Βενιζέλου στη Bουλή τον Σεπτέμβριο του 1915). 

Δεν οιστρηλατούσε (ενέπνεε) πλέον τους αστούς η μορφή του μαρμαρωμένου βασιλιά, τους 

εξεσήκωνεν η σκέψις ότι πρέπει η Ελλάς να παύση να είναι ψωροκώσταινα… (Κρίση του Θ. Βαΐδη 

στο έργο του «Ελ. Βενιζέλος» για τους οικονομικούς στόχους της εθνικής εξόρμησης). 

 

Θ. Διαμαντόπουλου, «Οι πολιτικές δυνάμεις της βενιζελικής περιόδου. Ο βενιζελισμός», τόμος 1ος, 

τεύχος α΄, σελ. 152, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα 1985. 

 
 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


