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ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Επαναληπτικό διαγώνισμα 

Κεφάλαιο 1ο (ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) 

- Η Ελληνική οικονομία μετά την επανάσταση 

- Η Ελληνική οικονομία κατά το 19ο αιώνα 

- Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα 

Κεφάλαιο 2ο Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

(1821-1936) 

   Εξωτερικός προσανατολισμός και πελατειακές σχέσεις 

 Χειραφέτηση και αναμόρφωση 

 ______________________________________________________________________________________ 

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: α) Φεντερασιόν  β) Αγροτική μεταρρύθμιση  γ) Σκωρίες 

Μονάδες 15 

 

Α2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Ο Κριμαϊκός πόλεμος προκάλεσε: 

α. Επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους 

β. Την επανέναρξη του πολέμου Ελλήνων- Οθωμανών 

γ. Ολοκληρωτική σύγκρουση Αγγλίας- Ελλάδας 

δ. Πείνα, αρρώστιες και ανθρώπινες απώλειες στην πρωτεύουσα.  

 

Ο Δημήτριος Υψηλάντης επεδίωκε: 

α. Την κατάπαυση του πυρός των επαναστατών 

β. Την ανάληψη της στρατιωτικής και πολιτικής εξουσίας του αγώνα 

γ. Τη συνεργασία με τους Φαναριώτες εναντίον των Προκρίτων 

δ. Την επέκταση της Φιλικής Εταιρείας 

 

Οι Βαλκανικοί πόλεμοι: 

α. κλόνισαν την εθνική οικονομία 

β. απέσπασαν πλούσιες περιοχές 

γ. συνέβαλαν στην εθνική ομογενοποίηση  

δ. υπερδιπλασίασαν εδαφικά και δημογραφικά τη χώρα. 
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Κεντρική παράμετρος μεταβολής των δεδομένων της ελληνικής κοινωνίας το 1922 ήταν: 

α. οι θάνατοι από τις αρρώστιες – μάστιγες της εποχής 

β. η πολιτική αστάθεια και τα μίση του Διχασμού 

γ. η άφιξη ενός πολύ σημαντικού ρεύματος προσφύγων 

δ. η φυγή 610.000 μουσουλμάνων της Ελλάδας για την Τουρκία 

 

Η Ελλάδα του μεσοπολέμου: 

α. είχε κλονιστεί από το κόστος της Μικρασιατικής καταστροφής 

β. είχε ομογενοποιηθεί εθνικά και είχε προωθήσει την αστικοποίησή της 

γ. αποτελούσε δευτερεύον πεδίο ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων με την άνθηση του ελληνικού 

κοσμοπολιτισμού 

δ. αδυνατούσε να βελτιώσει τις υποδομές της και να υιοθετήσει αναπτυξιακές πολιτικές. 

Μονάδες 10 

 

Β1. Ποια δημόσια έργα του 19ου αιώνα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Ελληνικής εμπορικής 

ναυτιλίας;  

Μονάδες 12 

 

Β2.  α) Πώς εκφράστηκε πολιτικά η συνολική δυσαρέσκεια της νέας γενιάς και συνολικά του 

πληθυσμού απέναντι  στον Όθωνα και στο πολιτικό σύστημα ; (μονάδες 6) 

         β) Ποια τα αιτήματά τους; (μονάδες 5) 

        γ) Ποιος εξέφρασε αυτά τα νέα αιτήματα; (ονομαστικά) (μονάδες 2) 

Μονάδες 13 

 

Γ1. Αντλώντας πληροφορίες από το σχολικό βιβλίο και απ’ τα παραθέματα να αναφερθείτε α) στη 

γένεση της Μεγάλης Ιδέας  (μονάδες  5) β) στις πολιτικές- οικονομικές επιπτώσεις της στις πρώτες 

δεκαετίες της ανεξαρτησίας (μονάδες 7)  γ) στις προοπτικές που ανοίγει για τον ελληνισμό (τέλη 19ου 

αιώνα-αρχές 20ου ) (μονάδες 8) και δ) ποιος ιδεολογικός φορέας εκπροσωπεί τη Μεγάλη Ιδέα στον 20ο 

αιώνα (μονάδες 5) 

Μονάδες 25 

 

Παράθεμα 1 

Πράγματι, στα πρώτα πενήντα περίπου χρόνια της ανεξαρτησίας, η αστική τάξη της διασποράς 

αντιμετώπιζε με καχυποψία την οποιαδήποτε απόπειρα επεκτατισμού της ανεξάρτητης Ελλάδας 

προς τα οθωμανικά εδάφη. Και αν τα εθνικιστικά όνειρα της «Μεγάλης Ιδέας» κυριαρχούσαν στα 

διευθυντικά στρώματα και στη μικροαστική τάξη του ανεξάρτητου Βασίλειου, δε συνέβαινε το ίδιο με 

την ελληνική αστική τάξη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που ήταν υποχρεωμένη από τα ίδια τα 

πράγματα να υιοθετεί μια στάση συμβιβαστική και εφεκτική. Είναι αλήθεια ότι η διαφορά ανάμεσα 

στις δυο αυτές αντιτιθέμενες θέσεις, όσον αφορά στο μέλλον του έθνους, δεν κρυσταλλώθηκε ποτέ σε 

οξείες πολιτικές συγκρούσεις. Αυτό όμως οφείλεται, κυρίως, στο γεγονός ότι το ελληνικό κράτος 

εξαναγκάστηκε πολλές φορές να απαρνηθεί τις επεκτατικές και φιλοπόλεμες τάσεις του κάτω από 

την πίεση της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία φρόντιζε διαρκώς και με κάθε τρόπο να διατηρεί την 

εδαφική ακεραιότητα της Αυτοκρατορίας.  

Αν είναι συμπτωματικό το γεγονός ότι από την περίοδο αυτή η μεγαλοαστική τάξη αρχίζει να 

δραστηριοποιείται πολιτικά. Οι επεκτατικές επιχειρήσεις των Ελλήνων, που ως το 1900 απέβλεπαν 

κυρίως στη διεύρυνση της «πολιτιστικής» και οικονομικής τους εμβέλειας, θα πάρουν στο μέλλον 

άμεσα πολιτική μορφή. Όλοι οι οικονομικοί πόροι των Ελλήνων διοχετεύονται σ’ αυτή την «υψίστη 
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εθνική προσπάθεια» και για πρώτη φορά οι μεγαλοκεφαλαιούχοι όχι μόνο δεν αντιτίθενται αλλά και 

συμμετέχουν ενεργά. Η επαπειλουμενη άμεση αντιπαράθεση των βαλκανικών εθνικισμών, που 

αντιστοιχούσε σε μιαν αύξουσα ένταση ανάμεσα στις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις του κέντρου, δεν τους 

άφηνε πια περιθώρια εκλογής. Το οικονομικό τους μέλλον εμφανιζόταν τώρα πια σα συνάρτηση της 

δυνατότητας του ελληνικού κράτους να επιβάλει, πάντοτε με τη βοήθεια της Αγγλίας, ένα 

διαμοιρασμό όσο το δυνατόν συμφερτικότερο. … Όταν, λοιπόν, το 1910 ο Βενιζέλος κατέλαβε την 

εξουσία, η ελληνική μεγαλοαστική τάξη για πρώτη φορά αποδέχθηκε ομόφωνα να ρίξει το πολιτικό, 

και κυρίως το οικονομικό της βάρος, στην προετοιμασία της αναδίπλωσης των «εθνικών 

πεπρωμένων».  

Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, σσ. 364-370 

Παράθεμα 2 

«Κι αν εις το Γένος ήρχετο ιδέα τις μεγάλη τα νεκρωμένα μέλη του εις κίνησιν να βάλη, κι εζήτει την 

προγονικήν αυτού κληρονομίαν, τις τολμητίας έμελλεν αντίστασιν να δείξη, την πάνδημον εντός κι 

εκτός φωνήν  αυτού, να πνίξει;» 

Αλέξανδρος Σούτσος, από το θεατρικό έργο «Ο πρωθυπουργός» 1843 

 

Παράθεμα 3 

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. 

 

Παράθεμα 4 

Ο αντιμοναρχικός πολιτικός και συγγραφέας Γ. Φιλάρετος για τη Μεγάλη Ιδέα 

Εις ποίαν εποχήν κατεγίναμεν ειλικρινώς και ειργάσθημεν επιμόνως υπέρ της υλικής προαγωγής 

ημών, ήτις είναι ο στύλος τής καλώς εννοουμένης ηθικής αναπτύξεως; Εάν ύπαρξη στιγμή, καθ’ ην 

δεν μας διαιρούσι πάθη πολιτικά εσωτερικώς ή δεν συρόμεθα από το δέλεαρ πολιτικού 

ταχυδακτυλουργού εις υψηλάς, συνταγματικάς θεωρίας εξαντλούμενοι, αναμφισβητήτως 

απασχολούμεθα εις την Μεγάλην Ιδέαν, εξασθενούμενοι με το όνειρον τού να ίδωμεν την ελληνική 

σημαίαν, κυματίζουσαν εις την Αγίαν Σοφίαν. 

Γ. Φιλάρετος, εφημ. Εύβοια, 22.1.1876. 

 

Παράθεμα 5 

«Το Βασίλειο της Ελλάδος δεν είναι η Ελλάς. Αποτελεί έν μέρος μόνον, το πλέον μικρόν και το πλέον 

πτωχό της Ελλάδος… Υπάρχουν δύο μεγάλα κέντρα του Ελληνισμού. Αι Αθήναι είναι η πρωτεύουσα 

του Βασιλείου. Η Κωνσταντινούπολις είναι η μεγάλη πρωτεύουσα, η Πόλις, το όνειρο και η ελπίς 

όλων των Ελλήνων». 

Ιωάννης Κωλέττης, ομιλία στην Εθνοσυνέλευση, 14 Ιανουαρίου 1844. 

 

Δ1. Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πληροφορίες του παραθέματος να αναφερθείτε α) 

στα είδη των βιομηχανιών που εμφανίζονται στον Ελληνικό χώρο στα πρώτα χρόνια της 

ανεξαρτησίας  (μονάδες 8) β) στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν  (μονάδες 7) και γ) Ποιες αλλαγές 

συντελούνται μετά το 1860 ως τη δεκαετία του 1880 οι οποίες συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη 

της ελληνικής βιομηχανίας. (μονάδες 10) 

Μονάδες 25 
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Παράθεμα  

      Είναι γεγονός ότι η γενικότερη ανάπτυξη που παρατηρήθηκε, στην περίοδο από τα τέλη του 18ου 

έως και τις αρχές του 19ου αιώνα, στις εμπορικές συναλλαγές, αλλά και στο εξωτερικό εμπόριο, 

υποκίνησε σημαντικές αλλαγές στο χώρο της βιοτεχνικής παραγωγής. Την περίοδο εκείνη στην 

Ελλάδα υπάρχουν αρκετές βιοτεχνίες που επεξεργάζονται το βαμβάκι, το λινάρι, το μετάξι, τα 

δέρματα, το ξύλο ή τα μέταλλα. Χαρακτηριστικές είναι επίσης οι γούνες της Καστοριάς, που παίρνουν 

τους δρόμους του εμπορίου και σε μεγάλες αποστάσεις μάλιστα.  

      Οι σημαντικότεροι βιοτεχνικοί κλάδοι που είχαν ξεκινήσει από το 18ο αιώνα και συνέχισαν να 

υφίστανται μέχρι και τις αρχές του 19ου αιώνα, ήταν η νηματουργία, η μεταξουργία, η υφαντουργία, η 

βυρσοδεψία και η σαπωνοποιία. Οι ξένοι περιηγητές αναφέρουν ότι παράγονταν κυρίως χοντρά 

υφάσματα, γούνες και γουναρικά, δέρματα, αλλά και βαμβακερά νήματα, ανάμεσα στα οποία και τα 

περιζήτητα στην Ευρώπη κόκκινα νήματα. Επισημαίνεται την εποχή εκείνη και η ύπαρξη μεγάλου 

αριθμού αργαλειών για την ύφανση βαμβακερών ή και μεταξωτών υφασμάτων. Παρόλο όμως που 

στους περισσότερους κλάδους που προαναφέραμε υπάρχει εντατική αύξηση των παραγόμενων 

ποσοτήτων, δεν συνοδεύεται με αλλαγή ουσιαστικά στο χαρακτήρα και στην οργάνωσή τους. 

      Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε πως η διαδικασία της εκβιομηχάνισης και η ανάπτυξη 

του εργατικού δυναμισμού, επηρεάστηκαν από πολυποίκιλους παράγοντες. Καταρχήν, θα πρέπει να 

αναλογιστούμε το γεγονός ότι η βιοτεχνική δραστηριότητα στην ελληνική ύπαιθρο άρχισε να 

αναπτύσσεται έχοντας αντιμέτωπη την αρκετά περιορισμένη εδαφικότητα, την χαμηλή τεχνογνωσία 

και τεχνικότητα (λόγω μορφωτικού επιπέδου και ύπαρξης υλικών και υποδομών αντίστοιχα) και 

παράλληλα την απουσία αξιόλογων μόνιμων εγκαταστάσεων. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες προς 

αυτό, το ότι υπήρχε μεγάλη γεωγραφική ασυνέχεια ανάμεσα στη παραδοσιακή βιομηχανία και στη 

νεότερη βιομηχανία (εφόσον η τελευταία εγκαταστάθηκε κυρίως στις πόλεις που είχαν λιμάνια). 

Επίσης, το γεγονός ότι το εργατικό δυναμικό ήταν προσαρμοσμένο σε καταστάσεις υψηλής 

κινητικότητας και αυξημένης μεταναστευτικής ετοιμότητας. 

   Η προσάρτηση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα (1881), σημαίνει ότι η προσάρτηση εύφορης γης που 

διέθετε η περιοχή θα έδινε μια σημαντική ώθηση και στη βιομηχανική παραγωγή. Η ανάπτυξη σε 

αυτή την περίοδο συνδέεται άμεσα και με τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες συγκυρίες. Για παράδειγμα, 

η ανάπτυξη της βαμβακουργίας συνδέεται άμεσα με τον Αμερικάνικο εμφύλιο πόλεμο του 1861 με 

1864, που είχε ως αποτέλεσμα την επέκταση της βαμβακοκαλλιέργειας στη Βοιωτία και την αύξηση 

της τιμής του βαμβακιού.  

        Τριάντα  χρόνια από τη σύσταση του ελληνικού κράτους, για να ασχοληθούν σοβαρά με την 

εκμετάλλευση των τότε γνωστών μεταλλείων, αφού η βαριά βιομηχανία απουσιάζει και δεν είναι και 

τόσο εύκολη η υπόθεση της εκμετάλλευσης του υπεδάφους. Πιο συγκεκριμένα, στις 22 Αυγούστου του 

1861 υπογράφεται ο πρώτος νόμος “Περί μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων”, σύμφωνα με τον 

οποίο ορίζεται ότι η κυριότητα των μεταλλείων ανήκει στο κράτος και ότι μπορούν αυτά να 

παραχωρούνται, ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία, σε ιδιώτες, καθορίζοντας παράλληλα και 

τα δικαιώματα του Δημοσίου από την παραχώρηση αυτή 

Ηλίας Σμυρλής από τη διατριβή «ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ : ΝΕΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»  

 

 

 
 


