
Αλεξάνδρα Μηλιάδου Σελίδα 1 

 

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ Α ΚΑΙ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΑ) 

 

ΟΜΑΔΑ Α  

Α1. Να αποδώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων 

1. Βενιζελισμός 

2. κλήριγκ 

3. ραλλικό κόμμα 

                                                                                                                    (μονάδες 15) 

 

Α2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λάθος 

1. Το αποφασιστικό βήμα προς την ολοκλήρωση της αγροτικής 

μεταρρύθμισης έγινε στα ταραγμένα χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου 

και του εθνικού διχασμού. 

2. Στις εξαγωγές περισσότερα από τα 2/3 του συνόλου ήταν γεωργικά 

προϊόντα. 

3. Στις αρχές του 1910 οι Κοινωνιολόγοι ίδρυσαν το Λαϊκό κόμμα. 

4. Το «Πανελλήνιον» ήταν  ένα συμβουλευτικό όργανο που δημιουργήθηκε 

από το Καποδίστρια. 

5. Ο Δημήτριος Υψηλάντης ίδρυσε τον « Γενικό Οργανισμό της Στερεάς 

Ελλάδας». 

                                                                                                                     (μονάδες 10) 

 

Β1. Ποιοι ήταν οι παράγοντες που λειτούργησαν ανασταλτικά για την ανάπτυξη 

του σιδηροδρομικού και οδικού δικτύου στο ελληνικό κράτος; 

                                                                                                                      (μονάδες 10) 

 

Β2. Η θέση του βασιλιά Όθωνα στα πολιτικά ήθη από την Επανάσταση του 1843 

έως και τη φυγή του από τη χώρα το 1862. 

                                                                                                                      (μονάδες 15) 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

 

Γ1. Μελετώντας τις παρακάτω πηγές και συνδέοντας τις ιστορικές σας γνώσεις, 

να αναφερθείτε στις πολιτικές επιλογές του Χαρίλαου Τρικούπη και του 

Θεόδωρου Δηλιγιάννη και στους λόγους που καθόρισαν τις συγκεκριμένες 

πολιτικές αποφάσεις τους. 

                                                                                                                        (μονάδες 25) 

 



Αλεξάνδρα Μηλιάδου Σελίδα 2 

 

ΠΗΓΗ 1 

 Η αντίθεση ανάμεσα σ’  αυτούς τους δύο πολιτικούς δεν μπορούσε να 

γίνει μεγαλύτερη. Ο Τρικούπης ήταν ένας δυτικόφιλος μεταρρυθμιστής, 

ανυπόμονος να στερεώσει και να αναπτύξει την Ελλάδα πολιτικά και 

οικονομικά, πριν εμπλακεί σε ιρρεδιντιστικές περιπέτειες. Ο Δηλιγιάννης όμως, 

απόγονος μιας εξέχουσας οικογένειας της Πελοποννήσου, ήταν ένας 

αποφασισμένος υποστηρικτής της «Μεγάλης Ιδέας». 

R. Clogg, Σύντομη Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας, εκδ. Καρδαμίτσα, 

Αθήνα 1999,σελ.136 

 

ΠΗΓΗ 2 

 Το πρόγραμμα του Θ. Δηλιγιάννη, ως εξηγγέλθη εις την Βουλήν, δύναται 

να συνοψισθή είς ολίγας λέξεις. Θα προσπαθήση, ειρωνεύοντο οι αντίπαλοί του, 

ο άνθρωπος αυτός να καταστρέψει εν διαστήματι ολίγων μηνών ό, τι ανιδρύθη 

δια τόσων κόπων εν διαστήματι μιας τριετίας, και να διαγράψη εκ του βίου της 

Ελλάδος μίαν όλην νομοθετικήν περίοδον, την γονιμώτατην… 

 Είναι γεγονός ότι ο Δηλιγιάννης, ασχολούμενος με καθαρώς 

μικροκομματικά ζητήματα, ήτο πάντοτε ικανός να ζημιώσει το γενικώτερον 

συμφέρον… 

 Ο Θ. Δηλιγιάννης απέβλεπεν εις την πολιτικήν περισυλλογής. Φαίνεται 

δε ότι μεταξύ των οικονομικών επιλογών τας οποίας απεφάσισεν ήτο και ο 

περιορισμός κονδυλίων εξυπηρετούντων κατ’  εξοχήν εθνικούς σκοπούς. 

ΣΠ. Β. Μαρκεζίνης, Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, τευχ. 5, σελ.102 

«Πάπυρος Πρες Ε.Π.Ε.», Αθήνα 1966 

 

ΠΗΓΗ 3 

 Ο Τρικούπης επεδίωξε να καταστήσει τη χώρα διεθνώς αξιόπιστη, να 

ενθαρρύνει την έναρξη της εκβιομηχάνισης, να βελτιώσει τις επικοινωνίες με 

την κατασκευή σιδηροδρόμων και τη διάνοιξη του Ισθμού της Κορίνθου και να 

εκσυγχρονίσει το στρατό και το ναυτικό. Ωστόσο, ένα τέτοιο πρόγραμμα ήταν 

δαπανηρό και συνεπαγόταν αυξημένη φορολογία. Αυτό πρόσφερε εύκολο στόχο 

στο δημοφιλή και δημαγωγό Δηλιγιάννη, ο οποίος δεν είχε πρόβλημα να 

δηλώνει πως ήταν αντίθετος προς οτιδήποτε υποστήριζε ο Τρικούπης. Η 

επιδεικτική λαϊκιστική ρητορεία του Δηλιγιάννη και η φλογερή προάσπιση μιας 

« Μεγαλύτερης Ελλάδας» χωρίς αμφιβολία εξέφραζε πιο πιστά τους 

ενθουσιασμούς και τους μύχιους πόθους του απλού πολίτη από τα αυστηρά 

μεταρρυθμιστικά προγράμματα του Τρικούπη. 

R.Clogg,Συνοπτική Ιστορία της Ελλάδος, 1770-1990, 

εκδ. Ιστορήτης, Αθήνα 1995, σελ.71-72 

 

ΠΗΓΗ 4 

 Για τον Τρικούπη, νεωτερισμός ήταν η διάκριση των εξουσιών και η 

ανάπτυξη της ιδιωτικής κοινωνίας μέχρι την αυτονόμηση της. Για τους 

αντιπάλους του, «εθνική» ήταν αυτή καθαυτή η ανάπτυξη του ανάμικτου 
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«κρατικο – κοινωνικού» συγκροτήματος, μέσα στο οποίο έδρευαν αναπόσπαστα 

και τα ιδιωτικά συμφέροντα. Έτσι ο αγώνας μεταξύ των δύο παρατάξεων 

αναφέρονταν πρώτιστα στη χρήση της κρατικής μηχανής, και γι’ αυτό ήταν 

κατευθείαν πολιτικός. Από τα δύο πολιτικά προγράμματα, του Τρικούπη ήταν 

περισσότερο εντοπισμένο κοινωνικά στην εξυπηρέτηση του μεγάλου ιδιωτικού 

κεφαλαίου στην πορεία για την αστικοποίηση και τον εξευρωπαϊσμό των 

κοινωνικών σχέσεων. Οι επιδιώξεις του Δηλιγιάννη ήταν λιγότερο 

χρωματισμένες ταξικά, πράγμα που επέτρεπε τη συνύπαρξη στον ίδιο χώρο 

«όλων των δυσαρεστημένων από την άκρα δεξιά ως την άκρα αριστερά». Κοινός 

παρονομαστής μέσα στο δηλιγιαννικό συνονθύλευμα ήταν η άρνηση του 

χωρισμού των εξουσιών. Κεντρικός στόχος του αντιτρικουπισμού ήταν όχι ο 

μερισμός, αλλά η συγκέντρωση των εξουσιών και η διεύθυνσή τους από την 

πολιτική. Χαρακτηριστικό του Τρικούπη ήταν το πάθος για την οικονομική 

ανάπτυξη, ενώ των αντιπάλων του το πάθος για την αναρρίχηση στα δημόσια 

αξιώματα και για την κυριαρχία της πολιτικής εξουσίας πάνω στην οικονομική. 

Έτσι, ο Τρικούπης κατηγορήθηκε σαν «πλουτοκράτης», ενώ οι αντίπαλοί του σαν 

«αρχομανείς». 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τομ. ΙΔ, Εκδοτική Αθηνών, σελ. 22-23 

 

Δ1. Με βάση το παράθεμα, τον πίνακα και τις ιστορικές σας γνώσεις να 

παρουσιάσετε τα δημογραφικά δεδομένα του νεοελληνικού κράτους κατά τη 

διάρκεια του 19ου αιώνα και να αιτιολογήσετε την αύξηση της έκτασής του. 

                                                                                                                     (μονάδες 25) 

 

ΠΗΓΗ 1 

 Στη διάρκεια του απελευθερωτικού πολέμου και των μεταγενέστερων 

γεγονότων του 1832 πάνω από 662 χωριά ερημώθηκαν. Παρά τη σημαντική 

πρόοδο που σημειώθηκε στη διάρκεια της διακυβέρνησης του Καποδίστρια, 

υπήρχαν χιλιάδες πρόσφυγες που χρειάζονταν τροφή και στέγη. Σε πόλεις όπως 

η Πάτρα, η Καλαμάτα, η Τρίπολη και η Αθήνα ελάχιστα σπίτια έμεναν ακόμη 

όρθιά… Άστεγοι περιφέρονταν στην χώρα ψάχνοντας δουλεία, ενώ ορφανά και 

χήρες του πολέμου αναζητούσαν προστασία και φαγητό.  

Thomas Gallant, Νεότερη Ελλάδα- Από τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας μέχρι τις 

μέρες μας, Αθήνα 2017, σελ. 114-116 

 

ΠΗΓΗ 2 

Εξέλιξη της έκτασης και του πληθυσμού της Ελλάδας(1838-1936) 

 

ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ (σε τετρ. χλμ) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

1838 47.516 752.000 

1851 47.516 1.015.000 

1871 50.211 1.480.000 

1881 63.606 2.004.000 

1901 63.211 2.521.000 

1911 63.211 2.701.000 

 


