
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

Α1. Να διατυπώσετε τους ορισμούς των ιστορικών εννοιών: 

Α. Σκωρίες 

Β. Γενικός Οργανισμός Πελοποννήσου 

Γ. Πεδινοί                                                                                15 μονάδες 

 

Α2.α.  Η εσωτερική εμπορική κίνηση κατά τον 19ο αιώνα και η σημασία του 

εξωτερικού εμπορίου για την Ελλάδα της εποχής εκείνης.         13 μονάδες 

     β. Η κριτική της Νέας Γενιάς και που οδήγησε μέχρι και τον Οκτώβριο 

του 1862.                                                                            12 μονάδες 

 

Α3. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α του πίνακα με εκείνα της Β. 

Α Β 

1. 1897 Α. Επανάσταση 3ης Σεπτεμβρίου 

2. 1909 Β. Ψήφιση Αρχής Δεδηλωμένης 

3. 1823 Γ. Β΄ Εθνοσυνέλευση 

4. 1843 Δ. Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 

5. 1875 Ε. Ολοκλήρωση σιδηροδρομικού 
δικτύου. 

  

                                                                                         10 μονάδες 

 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

 ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φ5, Φ6, Φ8, 

Φ9, Φ10, Φ12, Φ14, Φ15, Φ16, Φ17, Φ18, Φ20, Φ21, 

Φ22, Φ23, Φ24, Φ25, Φ26, Φ27, Φ29  

 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟY 2022 

ΘΕΜΑΤΑ Α΄ 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 
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ΘΕΜΑ Β 

Λαμβάνοντας υπόψη σας τα παρακάτω κείμενα και τις ιστορικές σας γνώσεις 

να περιγράψετε την πορεία της ελληνικής βιομηχανίας από το 1870 έως και 

τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα καθώς και τους ανασταλτικούς παράγοντες 

που εμπόδισαν την ανάπτυξή της κατά τον 19ο αιώνα. 

                                                                                         25 μονάδες 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1ο 

Η εμφάνιση νέων βιομηχανιών στην περίοδο 1864-1890 έχει ερμηνευθεί ως 

απόδειξη μιας σοβαρής πρώτης εκβιομηχάνισης και ως ένδειξη του 

καπιταλιστικού μετασχηματισμού της ελληνικής κοινωνίας. […] Μεταξύ των 

ετών 1866 και 1889 παρατηρείται αναμφιβόλως μία εντυπωσιακή αύξηση 

από 22 εργοστάσια σε 145, που αντιστοιχεί σε 600%. Θα ήταν λάθος να μην 

ληφθεί το ποσοτικό στοιχείο, και η διάρθρωση της αύξησης στον αριθμό των 

εργοστασίων. Μεταξύ των ετών 1875 έως και 1889, παρατηρείται μία αύξηση 

από 95 σε 145 εργοστάσια. Αλλά από τις 50 νέες  μονάδες  οι 44 ήταν 

αλευρόμυλοι και οι 4 ελαιοτριβεία. Επιπλέον οι περισσότερες εξυπηρετούσαν 

τη σιτοπαραγωγή της Θεσσαλίας και της Άρτας και πολλές «προσαρτήθηκαν» 

στην Ελλάδα, μαζί με τις επαρχίες αυτές το 1880. Επομένως  η αύξηση δεν 

δείχνει εκβιομηχάνιση: απλώς κατοπτρίζει την εδαφική επέκταση της χώρας 

και την αντίστοιχη του πληθυσμού. Η εικόνα μεταβάλλεται άρδην κατά τις 

δεκαετίες 1910 και 1920.  Τόσο ο αριθμός των εργοστασίων όσο και η ολική 

ιπποδύναμη δείχνουν ότι η «απογείωση» της ελληνικής βιομηχανίας έγινε 

όχι πριν, αλλά μετά το 1900 και ιδίως μετά το 1920. 

Γ. Δερτιλής : «Κοινωνικός μετασχηματισμός  και στρατιωτική επέμβαση 1880-1909» 

σελ.89-90. 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2ο 

«Στο πέρασμα από τον 19ο στον 20ο αιώνα , στρογγυλά μεταξύ 1890 και 

1914, η Ελλάδα βρισκόταν σε διαδικασία εκβιομηχάνισης.[….] Ο νέος 

αναπτυξιακός κύκλος της διεθνούς οικονομίας στα 1896-1914, τα πεδία που 

άνοιγαν οι προσιτές νέες τεχνολογίες, η οικοδόμηση των πόλεων και η ίδια 

η διεύρυνση του τομέα ενίσχυσαν τη διαδικασία αυτή. Ο τύπος όμως της 

εκβιομηχάνισης που προωθείτο, με μονάδες μικρού μεγέθους, εντάσεως 

εργασίας, βασικών καταναλωτικών αγαθών και χωρίς μόνιμες διεξόδους στις 

εξωτερικές αγορές , έφθασε στα όριά του γύρω στα μέσα της πρώτης 

δεκαετίας του 20ου αιώνα, με την ανατίμηση της δραχμής, την κρίση των 

εξαγωγικών βιομηχανιών και τους περιορισμούς τω εσωτερικών αγορών. Οι 

προσπάθειες ανασύνταξης ορισμένων βιομηχανιών την περίοδο 1906-1914, 

άρχιζαν να αλλάζουν το τοπίο, ακολουθώντας τις επιταγές των καιρών : 

συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, ενίσχυση των μεγαλύτερων  μονάδων, 

επενδύσεις εντάσεως κεφαλείου και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός. Με αυτές 

τις αλλαγές η ελληνική βιομηχανία εγκαινίαζε τον 20ο αιώνα» 

Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα 1900-1922 οι απαρχές τόμος 1 εκδόσεις ΒΙΒΛΙΟΡΑΜΑ 

σελ. 173 

 



 

3 
 

ΘΕΜΑ Γ 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κείμενα και τις ιστορικές σας γνώσεις να 

αναφερθείτε: 

Α. στην εξωτερική πολιτική του Γαλλικού κόμματος και πως τα στελέχη του 

κόμματος έβλεπαν το ρόλο της Γαλλίας σχετικά με την πολιτική αυτή. 

                                                                                         13 μονάδες 

Β. στην πολιτική συμπεριφορά που επέδειξε ο αρχηγός του Γαλλικού 

Κόμματος , Ιωάννης Κωλέττης , μετά την παραχώρηση του Συντάγματος το 

1844.                                                                                   12 μονάδες 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1ο 

[…] Στο Γαλλικό Κόμμα ήταν ευρέως διαδεδομένη η αντίληψη για 

απελευθέρωση των αλύτρωτων εδαφών με μικρές ή και μεγαλύτερες 

πολεμικές ενέργειες. […] Η «Μεγάλη Ιδέα» βρήκε την κλασική της 

διατύπωση σε μία αγόρευση του κομματικού ηγέτη στην εθνοσυνέλευση που 

είχε συγκλιθεί το 1843 . Το βασίλειο της Ελλάδας δεν είναι η Ελλάδα. Είναι 

μικρό τμήμα της και μάλιστα το μικρότερο και το φτωχότερο. Έλληνας δεν 

είναι μόνο αυτός που  κατοικεί στο βασίλειο αλλά και ο κάτοικος των 

Ιωαννίνων , της Θεσσαλονίκης, των Σερρών, της Κωνσταντινούπολης, της 

Τραπεζούντας, της Κρήτης, της Σάμου και οποιουδήποτε μέρους της 

ελληνικής ιστορίας ή της φυλής. Δύο είναι τα μεγάλα κέντρα του 

ελληνισμού. Η Αθήνα, η πρωτεύουσα του βασιλείου. Η Κωνσταντινούπολη , 

η μεγάλη πρωτεύουσα, το όνειρο και η ελπίδα των Ελλήνων. 

GYNNAR HERING Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα 1821-1936 τόμος Α΄σελ.213-214 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2ο 

«Φυσικό» τους σύμμαχο  σε αυτή την πορεία θεωρούσαν τη Γαλλία. Ήδη 

στις παραμονές του πολέμου της ανεξαρτησίας η ρομαντική συμπάθεια για 

τη Γαλλία ήταν ευρέως διαδεδομένη. Η Γαλλία ήταν η Γαλλική Επανάσταση 

, ο κόσμος των φιλελεύθερων ιδεών, από εκεί έρχονταν τα μηνύματα της 

ελευθερίας και του εθνικισμού. Τη Γαλλία την ταύτιζαν και με τον 

Ναπολέοντα, στον οποίο πολλοί , μετά την εκστρατεία του στην Αίγυπτο , 

στην οποία συμμετείχαν και Έλληνες στρατιώτες ως μέλη του γαλλικού 

στρατού και μετά τις νίκες του στην Ιταλία, είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους 

για την απελευθέρωση από την κυριαρχία του σουλτάνου. 

GYNNAR HERING Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα 1821-1936 τόμος Α΄σελ.215 

KEIMENO 3ο 

 […] Οι πρώτες εκλογές που ακολούθησαν ( μετά την παραχώρηση 

συντάγματος το 1844) κράτησαν τρεις μήνες κατά τους οποίους η Ελλάδα 

έγινε λεία των οπλισμένων συμμοριών του Κωλέττη, που έβαλε σε 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 και 
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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 την 

διοργάνωση και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Με τέτοια πολιτική ο 

Κωλέττης εμφανίζεται στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας ως ο τύπος του 

τυχοδιώκτη πολιτικού, που εισήγαγε όσο κανείς άλλος τη διαφθορά στην 

άσκηση της εξουσίας. 

Ν. ΣΒΟΡΩΝΟΣ, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 1984 σελ. 

84. 

 

 

 

 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ 

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΑΣ 

ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΖΟΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑ 

ΜΟΥΡΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

 

 

 


