
 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 

ΘΕΜΑ Α1 
Να αποδώσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω ιστορικών όρων: 
α)  Κίνημα του Ελευθέριου Βενιζέλου (1935) 
β) Διχοτόμηση της δραχμής  
γ) Κοινωνιολογική Εταιρεία 

Μονάδες:15 
 
ΘΕΜΑ Α2 
Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακολούθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, 
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί 
στην κάθε πρόταση: 

1. Κύριο χαρακτηριστικό των επενδύσεων των Ελλήνων ομογενών κατά τη διάρκεια του 
19ου αιώνα ήταν η μακροχρόνια απόσβεση. 

2. Η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα οξύνθηκε με την καταδίκη σε θάνατο πέντε 
κορυφαίων πολιτικών της αντιβενιζελικής παράταξης και του αρχιστράτηγου της 
Μικράς Ασίας.  

3. Το συνολικό κόστος της κατασκευής του σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελλάδα το 
ανέλαβε το κράτος. 

4. Η αρχή της «δεδηλωμένης» ψηφίστηκε την περίοδο μεταξύ των δύο Συνταγμάτων 
(1844-1864). 

5. Το Σ.Ε.Κ.Ε. ήταν το πιο αυστηρά οργανωμένο κόμμα. 
Μονάδες: 10 

 
ΘΕΜΑ Β1 
α) Τι γνωρίζετε για τους στόχους και το περιεχόμενο της αγροτικής μεταρρύθμισης του 1870-
1871; (μονάδες: 6) 
β) Ποια προβλήματα δημιούργησε η ολοκλήρωση της αγροτικής μεταρρύθμισης μετά το 
1922 και πώς αυτά επιλύθηκαν; (μονάδες: 6) 

Μονάδες: 12 

ΘΕΜΑ Β2 
Πώς αντιμετωπίστηκε το προσφυγικό ρεύμα των Σουλιωτών τόσο κατά την περίοδο της 
Επανάστασης (1821-1828) όσο και την οθωνική περίοδο; 

Μονάδες: 13 

 
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ  Γ1 
Συνδυάζοντας τις πληροφορίες των κειμένων και των στοιχείων του πίνακα που σας δίνονται 
με τις ιστορικές σας γνώσεις να καταγράψετε την πορεία της ελληνικής βιομηχανίας από τα 
πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας της χώρας μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 



 

 

Οι πρώτες βιοµηχανικές επιχειρήσεις στην Ελεύθερη Ελλάδα ήταν αλευρόµυλοι, 
βυρσοδεψεία, νηµατοκλωστήρια, ναυπηγεία, σιδηρουργεία, σαπωνοποιεία, χρωµατοποιεία, 
τυπογραφεία. Η Σύρα είχε ως τα 1880 τα περισσότερα ατµοκίνητα «εργοστάσια».  

Το πρώτο όµως µεγάλο µηχανουργείο ήταν του Βασιλειάδη, που ιδρύθηκε στον Πειραιά το 
1861. Φυσικά για µιαν ορισµένη περίοδο οι βιοµηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ανήκουνε όλες 
στον κύκλο της αλαφριάς βιοµηχανίας. Για βαριά βιοµηχανία ούτε καν σκέψη µπορούσε να γίνει. 

 
[Γ. Κορδάτου, Ιστορία των ελληνικού εργατικού κινήµατος, σ. 12] 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
Πρώτον, µε την προσάρτηση της Θεσσαλίας η Ελλάδα επεκτείνει τα σύνορά της σε µια 

περιφέρεια πολύ πιο καθυστερηµένη από το παλαιό βασίλειο, η οποία ενισχύει τον αγροτικό 
χαρακτήρα της χώρας και επιδεινώνει τις κοινωνικές συγκρούσεις, χωρίς να λύνει το πρόβληµα της 
αυτάρκειας στα βασικά είδη διατροφής. Πρέπει να υπογραµµίσουµε εδώ ότι, καθώς δεν υπήρξε 
αξιοσηµείωτος εκσυγχρονισµός της καλλιέργειας, το µεγάλο θεσσαλικό κτήµα διατηρεί ακέραιο το 
δυναµικό του σε εργατικά χέρια και µάλιστα µε τις πιο αρχαϊκές µορφές υπο-απασχόλησης. 
Επιπλέον, µε τους θεριστές που έρχονται από την Ήπειρο και τη Μακεδονία, ή µε τους βοσκούς που 
κατεβαίνουν από τα γύρω βουνά για να ξεχειµωνιάσουν στην πεδιάδα, παρατηρούνται στην περιοχή 
σηµαντικές εποχικές µετακινήσεις πληθυσµού. Οι συνθήκες αυτές δεν ευνοούν την εκβιοµηχάνιση 
στην καλύτερη περίπτωση µπορούν να στηρίξουν εποχικές µεταποιητικές δραστηριότητες. Έτσι, η 
βιοµηχανική ανάπτυξη της Θεσσαλίας είναι ασήµαντη την εποχή που εξετάζουµε: καµιά δεκαριά 
ατµόµυλοι, δύο µηχανουργεία, ένα µικρό µεταξουργείο, όλα τούτα συγκεντρωµένα στον Βόλο, αυτό 
είναι χονδρικά το  βιοµηχανικό δυναµικό της περιφέρειας στο τέλος του αιώνα. Αντίθετα, επιζεί και 
αναπτύσσεται η βιοτεχνική παραγωγή, που ανήκει µάλλον στο στάδιο της “πρωτο - εκβιοµηχάνισης”: 
στον Τύρναβο, στην Αγυιά και άλλες µικρές κωµοπόλεις, στους πρόποδες του Κίσσαβου, µε 
µακρόχρονη παράδοση στην κλωστοϋφαντουργία, υπάρχουν στο τέλος του αιώνα χειροκίνητα 
υφαντήρια, που µπορούν να λειτουργούν µε το φθηνό εποχικό εργατικό δυναµικό.  

Το δεύτερο σηµείο αφορά το σύνολο της οικονοµίας: µε τους προστατευτικούς δασµούς στο 
εισαγόµενο σιτάρι ουσιαστικά πραγµατοποιόταν µια “αφαίµαξη” εισοδηµάτων από το σύνολο του 
πληθυσµού, και κυρίως του αστικού, πληρωνόταν δηλαδή ένα είδος φόρου στη θεσσαλική 
υπανάπτυξη. Μαζί µε τη σειρά των νέων φόρων που καθιερώθηκαν την τρικουπική εποχή και που 
επιβάρυναν κυρίως τα αστικά στρώµατα, οι δασµοί στο σιτάρι ενίσχυσαν τη φορολογική πίεση, 
στενεύοντας έτσι τα περιθώρια διεύρυνσης της εσωτερικής αγοράς, στην οποία απευθυνόταν η 
βιοµηχανία.  
 

[Χ. Αγριαντώνη, ό.π., σσ. 287-288] 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΩΣ ΤΑ 1890 

Έτη                              Εργοστάσια                Ατµοκίνητα  εργοστάσια                       Ισχύς 
1867                                   168                                         22                                            291     cv 
1874                                   199                                         95                                           1.967   “ 
1889                                   145                                                                                         5.588   “ 

[Ν. Γ. Σβορώνου, Επισκόπηση της νεοελληνικής Ιστορίας, σ. 101] 
 

ΘΕΜΑ  Δ1 
Λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες των παρακάτω κειμένων και τις ιστορικές σας γνώσεις 
να αναφερθείτε στις αντικρουόμενες απόψεις που διατυπώθηκαν σχετικά με τη διαχείριση 
της εξουσίας και τη δομή του υπό ίδρυση κρατικού οργανισμού κατά τα πρώτα χρόνια της 
ελληνικής Επανάστασης. 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 
Παρουσιασθείς (σηµ.: ο ∆. Υψηλάντης) εις Ύδραν (σηµ.: το καλοκαίρι του 1821) ως 

πληρεξούσιος του Γ. επιτρόπου της Αρχής, υποδέχεται και αναγνωρίζεται υπό των 



 

 

προκρίτων· µεταβαίνει εις Σπέτσας και αναγνωρίζεται ωσαύτως· εκείθεν µεταβαίνει εις 
Άστρος συνωδευµένος µε τον επίσκοπον Βρεσθένης, επί τούτω σταλέντα υπό των 
Πελοποννησίων, όπου, αφ’ ου τον υπεδέχθησαν τα µέλη της Γερουσίας και πολλοί των 
προκρίτων της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδος και των Νήσων, και των οπλαρχηγών 
και στρατιωτών, µετέβησαν όλοι εις το εν Βερβένοις στρατόπεδον να συµβουλευθώσι περί 
των πραγµάτων. Αυτόθι ο Υψηλάντης ανέγνω το έγγραφον, δι’ ου αποκαθίστατο 
πληρεξούσιος του Γ. επιτρόπου της Αρχής και οι Έλληνες επευφήµησαν...  

Τότε οι ολιγαρχικοί τον διεφιλονείκησαν το δικαίωµα της επ’ ονόµατι του 
παραδόσεως του ειρηµένου φρουρίου, τον είπον ότι έπρεπε να παραδοθή εν ονόµατι του 
έθνους, και τον δίδουσι να εννοήση ότι δεν τον αναγνωρίζουσιν ως τοιούτον οποίος 
επαρουσιάσθη, και δεν τον παραχωρούσι την εξουσίαν, την οποίαν εν ονόµατι της Αρχής της 
εταιρείας αντιποιείται. Αυτοί ζητούσι να επικυρώση την Γερουσίαν των, να διευθύνη δε τα 
πράγµατα, και να κινή τα στρατεύµατα, παρά των συγγενών και των οικείων των 
διοικούµενα, κατά τας αποφάσεις της Γερουσίας, ήτις έµελλε να ήναι το συµβούλιόν του· 
προ λίγου µάλιστα εφρόνουν να τον ψηφίσωσι και αυτόν απλούν µέλος, µίαν και µόνην 
ψήφον έχοντα εις τας αποφάσεις της. Ο δε Υψηλάντης κατά την έννοιαν του τίτλου, 
πληρεξούσιος του Γ. επιτρόπου, αναπτυχθείσαν υπό του Νεοφύτου Βάµβα, τον οποίον έχει 
αρχικαγγελλάριον και σύµβουλον, εννοεί να ήναι υπέρτατος άρχων και να διευθύνη τα τε 
πολιτικά και τα πολεµικά κατά τινάς όρους· να ήναι δε ο πληρεξούσιος αρχιστράτηγος της 
Ελλάδος και τα στρατεύµατα να εξαρτώνται και να διευθύνωνται απολύτως από αυτόν· θέλει 
και να διορισθή αντί της Γερουσίας ειδός τι συµβουλίου, να χρησιµεύση ως φροντιστήριον, 
δια να προµηθεύη τ’ αναγκαία δια τον πόλεµον.  
 
[Ν. Σπηλιάδη, Αποµνηµονεύµατα (Α΄ 203-213) [Πηγή: Θέµατα Νεότερης και Σύγχρονης 
Ιστορίας από τις Πηγές, Γ΄ Λυκείου, Αθήνα 1998, σσ. 92-93]  
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
Είναι αξιοσηµείωτος η προκήρυξις του ∆ηµ. Υψηλάντου (6/18 Οκτωβρίου 1821) δι’ 

ης διετάχθησαν αι εκλογαί προς συγκρότησιν της Εθνοσυνελεύσεως (σηµ.:της Επιδαύρου), 
διότι εις αυτήν πλην άλλων τονίζεται ότι ο αγών διεξηγετο υπέρ της απελευθερώσεως του 
λαού από πάσης καταπιέσεως όχι µόνον από της δυναστικής των Τούρκων, αλλά και από της 
οικονοµικής των Χριστιανών ισχυρών. «Ήλθον, έγραφεν ο Υψηλάντης, να διεκδικήσουν τα 
δίκαιά σας, την τιµήν την ζωήν, την περιουσίαν σας· ήλθον να σας δώσω νόµους δικαίου, 
δικαστήρια αµερόληπτα... Καιρός είναι να παύση πλέον η τυραννία όχι µόνο των Τούρκων, 
αλλά και η τυραννία των ατόµων εκείνων, τα οποία συµµεριζόµενα τα αισθήµατα των 
Τούρκων, ζητούν να καταπιέζουν τον λαόν...»  
 
[Α. Σβώλου, Τα Ελληνικά Συντάγµατα, 1822-1975/1986, Η συνταγµατική Ιστορία της 
Ελλάδος, εκδ. Στοχαστής, 1998, σ. 62] 


