
 

 

                     

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20-3-2021 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α1 

Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της Α στήλης με αυτά της Β:  
ΠΡΟΣΟΧΗ: ένα στοιχείο της Β στήλης περισσεύει. 
 

Α Β 

1)Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος α) Δικτατορία 1936 

2)Αλέξανδρος Κουμουνδούρος β)πληρεξούσιος του Γενικού Επιτρόπου 
της Φιλικής Εταιρείας 

3)Ιωάννης Μεταξάς γ)υποστήριξη της Βρετανίας 

4)Δημήτριος Υψηλάντης δ)Ομάδα των Ιαπώνων 

5)Ιωάννης Κωλέττης ε) “κοινοβουλευτική δικτατορία” 
 

στ)εκσυγχρονιστικά αιτήματα 

Μονάδες: 10 
ΘΕΜΑ Α2 
Να αποδώσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω ιστορικών εννοιών: 

1. Φεντερασιόν  
2. Πανελλήνιον 
3. Μικτή Επιτροπή (1914) 

         Μονάδες: 15                          
 
ΘΕΜΑ Β1 
α) Με ποιον τρόπο κάλυψε η Ελλάδα το κόστος της συμμετοχής της στον Α΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο; (μονάδες: 7) 
β) Ποιες μορφές πήρε η κρατική μέριμνα για τους πρόσφυγες κατά το διάστημα 1917-
1921 παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν την περίοδο αυτή 
στην Ελλάδα; (μονάδες: 8) 

Μονάδες: 15 
 
ΘΕΜΑ Β2 
Τι γνωρίζετε για την τρίτη φάση της αντιδικίας ετεροχθόνων και αυτοχθόνων; 

Μονάδες: 10 



 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 
ΘΕΜΑ  Γ1 
Με βάση τα παραθέματα και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στην 
κατάσταση που επικρατούσε στο ελληνικό δημόσιο στη διάρκεια του 19ου αιώνα 
καθώς και στις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις του Ελευθέριου Βενιζέλου το 1911. 

Μονάδες: 25  
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 
Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων δεν θεσπίστηκε παρά το 1911, έτσι 

ώστε όλοι εκείνοι που επάνδρωσαν το μηχανισμό να μην είναι εκτεθειμένοι στον 
κίνδυνο όχι μόνο αδικαιολόγητης μετάθεσης αλλά και της οριστικής απόλυσης. 
Έρμαια της οποιασδήποτε βουλευτικής δυσαρέσκειας, οι μισθωτοί υπάλληλοι 
εκβιάζονταν επιπλέον από τους ταμίες που, συχνά σε συνεννόηση με τους ληστές 
που «κατακρατούσαν» τις χρηματαποστολές, προφασίζονταν έλλειψη ρευστού και 
αρνούνταν να τους καταβάλουν τους μισθούς, αναγκάζοντάς τους έτσι να δανειστούν 
με ψηλούς τόκους από τους οργανωμένους τοκογλύφους, και να υποθηκεύσουν τους 
μελλοντικούς τους μισθούς, που υπόκεινταν σε κατάσχεση για οποιοδήποτε χρέος. 
Έτσι, το σύνολο των εκπροσώπων της εξουσίας, συμπεριλαμβανομένων και των 
δικαστών και χωροφυλάκων, εκβιάζονταν μόνιμα να εξυπηρετούν τα συμφέροντα 
των κατά τόπους βουλευτών. 

[Κ. Τσουκαλάς, Το πρόβλημα της πολιτικής πελατείας, σελ. 99-100] 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

Στο πνεύμα του Στρατιωτικού Συνδέσμου και των πρωταγωνιστών του Γουδή, 
πρωταρχικός στόχος της Αναθεώρησης του 1911 ήταν να εκριζωθεί η διαφθορά και 
να εξυγιανθεί η πολιτική ζωή του τόπου. Προς τούτο, υιοθετήθηκε ένα πλέγμα 
σημαντικών ρυθμίσεων, οι οποίες έμελλε έκτοτε να αποτελέσουν το σταθερό πλαίσιο 
της κοινοβουλευτικής ζωής και της πολιτικής αντιπαράθεσης του τόπου. 
Σπουδαιότερες από αυτές ήταν: 

Η αναβάθμιση της Βουλής, με την καθιέρωση καινούργιων κοινοβουλευτικών 
ασυμβιβάστων και την ανάθεση –για πρώτη φορά- του ελέγχου του κύρους των 
εκλογών σε ειδικό δικαστήριο, το «Εκλογοδικείο», όπως καθιερώθηκε έκτοτε να 
ονομάζεται […]. Η πρόοδος ήταν μεγάλη αφού, έως τότε, η ίδια η Βουλή ήταν αυτή 
που αποφάσιζε «περί των αναφυόμενων αμφισβητήσεων» στις εκλογές, με 
αποτέλεσμα η εκάστοτε πλειοψηφία να ευνοεί, όπως ήταν φυσικό, τους 
«ημετέρους». Όσο για τα νέα κοινοβουλευτικά ασυμβίβαστα, το σπουδαιότερο από 
αυτά απαιτούσε πλέον και από τους αξιωματικούς να παραιτούνται προτού 
ανακηρυχθούν υποψήφιοι (άρθρο 71). Χωρίς να επιλύει το πρόβλημα, η ρύθμιση 
αυτή περιόρισε κάπως τον κομματισμό στις ένοπλες δυνάμεις. 

Η καθιέρωση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων – «εφόσον 
υφίστανται αι σχετικαί υπηρεσίαι» - και η εισαγωγή εγγυήσεων για τη 
δημοσιοϋπαλληλική σταδιοδρομία, με την ανάθεση σε υπηρεσιακά συμβούλια της 
διατύπωσης δεσμευτικής γνώμης τόσο για τις τοποθετήσεις και τις μεταθέσεις των 
δημοσίων υπαλλήλων, όσο και για την παύση τους, σε περίπτωση πειθαρχικού 
παραπτώματος (άρθρο 102). Αποκλειστική αρμοδιότητα έως τότε του κοινού 
νομοθέτη, «τα προσόντα εν γένει των υπαλλήλων» είχαν αποτελέσει αντικείμενο 



 

 

σφοδρής αντιπαράθεσης καθώς, με εξαίρεση το «Νεωτερικόν» Κόμμα του Χαρ. 
Τρικούπη, όλα τα άλλα έσπευδαν, μετά την άνοδό τους στην κυβέρνηση, να τα 
μεταβάλλουν κατά το δοκούν, για να τα «προσαρμόζουν» στις ανάγκες τους. 
[Ελευθέριος Βενιζέλος, τόμος Α΄, Από την Τουρκοκρατούμενη Κρήτη στον Εθνικό 

Διχασμό, σελ. 106-107] 

 
ΘΕΜΑ  Δ1 
Συνδυάζοντας τις πληροφορίες των κειμένων και τις ιστορικές σας γνώσεις να 
καταγράψετε την εξέλιξη της κατασκευής δημοσίων έργων - πλην του 
σιδηροδρομικού δικτύου - στην Ελλάδα από την οθωνική περίοδο διακυβέρνησης της 
χώρας μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα. 

Μονάδες: 25 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

 Πραγματικά το δίκτυο των δρόμων στα μέσα του 19ου δεν ήταν ευρύτερο, 
ούτε σε καλύτερη κατάσταση από αυτό της τουρκοκρατίας (όπως μας το 
περιγράφουν οι περιηγητές στα οδοιπορικά τους), που εξάλλου βασιζόταν σε έργα 
βενετικά ή ακόμη ρωμαϊκά. Η κατασκευή δρόμων απέβλεπε προπαντός στην 
ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Θα βοηθούσε κυρίως να ξεπεραστεί η 
πρωτόγονη κατάσταση της γεωργικής οικονομίας των απομονωμένων περιοχών, που 
περιοριζόταν ως τότε αναγκαστικά στην αυτοκατανάλωση των προϊόντων από τα 
αγροτικά νοικοκυριά. Η διάνοιξη όλο και περισσότερων δρόμων θα έδινε τη 
δυνατότητα στους πληθυσμούς των περιοχών αυτών να επιδοθούν σε καλλιέργειες 
πέρα από όσες κάλυπταν τις ανάγκες διατροφής τους, καλλιέργειες για τις οποίες ως 
τότε αδιαφορούσαν από λόγους αδυναμίας διακινήσεως και διαθέσεως των 
προϊόντων. Έτσι θα βελτίωναν την οικονομική τους κατάσταση και το χαμηλό ως τότε 
επίπεδο της διαβιώσεώς τους. 
 Εκτός από την οικονομία όμως η κατασκευή δρόμων θα εξυπηρετούσε και την 
ασφάλεια της χώρας και ειδικά την καταπολέμηση της ληστείας, που την ύπαρξή της 
οι ξένοι συσχέτιζαν άμεσα με την έλλειψη δρόμων. 

Η καθυστέρηση στην ανάπτυξη της οδοποιίας οφειλόταν κυρίως στην έλλειψη 
οικονομικών μέσων των κυβερνήσεων αλλά και στην ορεινή διαμόρφωση της χώρας, 
που καθιστούσε την κατασκευή δρόμων ιδιαίτερα δαπανηρή. Υπήρχε όμως και ένας 
άλλος λόγος που δημιουργούσε κάποια σχετική αδιαφορία μπροστά στην ανάγκη 
υπάρξεως δρόμων: η συγκοινωνία από τη θάλασσα, που ήταν μια εναλλακτική λύση 
πολύ πιο εύκολη. Γι’  αυτό υπήρχε πάντοτε μια προτεραιότητα κατασκευής οδών 
προς τα επίνεια, που θεωρούνταν έργα πρώτης ανάγκης, και κατά δεύτερο λόγο 
ερχόταν η χάραξη μεγάλων δρόμων, που θα διέσχιζαν συγχρόνως πολλές επαρχίες 
[…]. Αντίθετα ελάχιστα γίνονταν, καθώς φαίνεται από τις εκθέσεις του υπουργείου 
Εσωτερικών, για την τομή νέων μεγάλων δρόμων, και γιατί σύμφωνα με μαρτυρία 
της εποχής «ένεκα της μικράς συγκοινωνίας επί των κατασκευασθεισών οδών, η 
συντήρησις αυτών αποβαίνει μάλλον δαπανηρά και δυσχερής».  

[Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τόμος ΙΓ, Εκδοτική Αθηνών, σελ. 175-176] 
  

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
 Η δεύτερη μεγάλη προτεραιότητα του Τρικούπη – και ίσως ο τομέας 

όπου η πολιτική του στέφθηκε με τη μεγαλύτερη επιτυχία – ήταν τα δημόσια έργα. 



 

 

Στον τομέα αυτό η επιτάχυνση της κατασκευής της τεχνοοικονομικής υποδομής 
υπήρξε εντυπωσιακή. 

  Το πρώτο μέλημα του Τρικούπη ήταν η ανάπτυξη της συγκοινωνίας. 
Ως το 1882 μόνο 1.359 χιλιόμετρα αμαξιτών οδών είχαν κατασκευασθεί σε ολόκληρη 
την Ελλάδα, από τα οποία σχεδόν τα 2/3 βρίσκονταν στα Ιόνια νησιά και 
χρονολογούνταν από την εποχή της αγγλικής κατοχής. Το κόστος και οι δυσκολίες της 
μεταφοράς εμπόδιζαν την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Σε εποχή καλής 
εσοδείας τα δημητριακά σάπιζαν στην Τρίπολη, ενώ στο Ναύπλιο γίνονταν 
εισαγωγές. Στη Λιβαδιά το 1857 τα σιτάρια χαρίζονταν, την ώρα που στην Αθήνα η 
τιμή τους έφθανε τις 6 δρχ. το κιλό. Γύρω στο 1880 τα τούβλα που έφτιαχναν στο 
Μαραθώνα κόστιζαν 16 δραχμές η χιλιάδα. Για να φθάσουν ως την Αθήνα 
χρειάζονταν ταξίδι οκτώ ωρών, και η τιμή τους ανέβαινε στις 60 δρχ. Ακόμα και το 
1887 οι διαφορές στη λιανική πώληση των ειδών διατροφής ποίκιλλαν σημαντικά 
από περιοχή σε περιοχή. 

[…] Τέλος, στην ίδια περίοδο άρχισε και η εκτέλεση δύο βασικής σημασίας 
έργων που απασχολούσαν την ελληνική κυβέρνηση από πολλά χρόνια. Άρχισε να 
πραγματοποιείται με το νόμο ΠΠΒ΄ της 3.7.1882 το παλιό σχέδιο της αποξηράνσεως 
της Κωπαΐδος, που όταν ολοκληρώθηκε, μισό αιώνα αργότερα, πρόσθεσε στην 
καλλιεργήσιμη γη 240.000 στρέμματα. Τότε, το 1882, άρχισε να διανοίγεται και η 
διώρυγα της Κορίνθου, που όταν εγκαινιάσθηκε το 1893 περιόρισε στο μισό την 
απόσταση από τον Πειραιά ως τις ιταλικές ακτές. 

[Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τόμος ΙΔ, Εκδοτική Αθηνών, σελ. 50-52] 
 

 


