
 

 

                     
 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28-5-2022 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
 

ΘΕΜΑ Α1 

Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της Α στήλης με αυτά της Β.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: τρία στοιχεία της Β στήλης περισσεύουν. 
 

Α Β 

1) Σύνταγμα του 1911 α) Αβασίλευτη δημοκρατία 

2) Σύνταγμα του 1864 β) Απόλυτη μοναρχία 

3) Σύνταγμα του 1927 γ) Συνταγματική μοναρχία 

4) Σύνταγμα του 1844 δ) Ψηφοφορία με σφαιρίδια 

5) Σύνταγμα της Επιδαύρου ε) Μονιμότητα των δημοσίων 
υπαλλήλων 

 στ) Αναδιοργάνωση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης 

 ζ) Πολυαρχική εξουσία 

 η) Κοινοβουλευτική δικτατορία 

Μονάδες 10 
 
ΘΕΜΑ Α2 

 Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών εννοιών: 
α. Φροντιστήριο της Τραπεζούντας 
β. Ανόρθωση 
γ. Οργανικός νόμος 

Μονάδες 15 
                                                                                                                                                          

ΘΕΜΑ Β1 
Ποιες απόψεις διατύπωσε το αγγλικό και γαλλικό κόμμα σχετικά με την εσωτερική 
πολιτική; 

Μονάδες: 14 
ΘΕΜΑ Β2 
Ποια ήταν τα αποτελέσματα της επανάστασης του Θερίσου; 

 Μονάδες 11 
 
 



 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 
ΘΕΜΑ Γ1 

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πληροφορίες των παραθεμάτων να 
καταγράψετε τους λόγους για τους οποίους οι Τούρκοι στράφηκαν εναντίον του 
μικρασιατικού ελληνισμού το 1922. 

  Μονάδες: 25 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 
Στο άρθρο 69 (εν. της Συνθήκης των Σεβρών) διαγραφόταν το προσωρινό της (εν. 
της Σμύρνης) καθεστώς: 
«Άρθρον 69. Η πόλις της Σµύρνης και τα εν άρθρω 66 περιγραφόµενα εδάφη 
παραµένουσιν υπό την οθωµανικήν κυριαρχίαν. Ουχ ήττον η Τουρκία µεταβιβάζει εις 
την Ελληνικήν Κυβέρνησιν την ενάσκησιν των κυριαρχικών αυτής δικαιωµάτων επί 
της πόλεως της Σµύρνης και των ειρηµένων εδαφών. Εις ένδειξιν της κυριαρχίας 
ταύτης, η οθωµανική σηµαία θα είναι διαρκώς υψωµένη επί εξωτερικού τινος 
φρουρίου της πόλεως, υποδειχθησοµένου υπό των Προεχουσών Συµµάχων 
∆υνάµεων». Εξάλλου η ελληνική κυβέρνηση θα ήταν υπεύθυνη για τη διοίκηση της 
Σµύρνης (άρθρο 70), θα διατηρούσε τις αναγκαίες στρατιωτικές δυνάµεις για την 
τήρηση της ασφαλείας και της τάξεως (άρθρο 71). […] Τέλος, το άρθρο 83 διέγραφε 
τη διαδικασία ενδεχόµενης οριστικής προσαρτήσεως της πόλεως και της περιοχής 
στην Ελλάδα: «Παρελθούσης πενταετίας από της ενάρξεως της ισχύος της παρούσης 
Συνθήκης, το υπό του άρθρου 72 προβλεπόµενον τοπικόν κοινοβούλιον δύναται, δια 
ψηφίσµατος κατά πλειονοψηφίαν, να αιτήσηται παρά του Συµβουλίου της Κοινωνίας 
των Εθνών, όπως η πόλις της Σµύρνης και το εν άρθρω 66 περιγραφόµενον έδαφος 
περιελθώσιν οριστικώς εις το Βασίλειον της Ελλάδος. Το Συµβούλιον δύναται να 
απαιτήση προηγουµένως δηµοψήφισµα κατά τους όρους ους θα υποδείξη Εν 
περιπτώσει καθ’ ην η εφαρµογή της προηγουµένης παραγράφου ήθελεν έχει ως 
αποτέλεσµα την εις το Βασίλειον της Ελλάδος περιέλευσιν της Σµύρνης και του 
ειρηµένου εδάφους, το κυριαρχικόν δικαίωµα της Τουρκίας, περί ου το άρθρον 69, 
θα τερµατισθή. Η Τουρκία δηλοί από τούδε ότι παραιτείται, εν τη περιπτώσει ταύτη, 
υπέρ της Ελλάδος, πάντων των δικαιωµάτων και τίτλων αυτής επί της πόλεως».  

[Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΕ΄, σσ. 140-141] 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
Καθ’ όλον επομένως, το 1919 – έτος κατ΄ εξοχήν κρίσιμον δια το ελληνικόν 

μέλλον, το οποίον είχε πλέον συνυφανθή με το τουρκικόν πρόβλημα – τίποτε, 
απολύτως τίποτε δεν έγινε, δια να δοθή εις το πρόβλημα αυτό μία λύσις 
οποιαδήποτε. Είναι δε περιττόν να προστεθή – το απέδειξαν τα γεγονότα- ότι, 
διδομένη αμέσως τότε, και η ολιγώτερον υπό ελληνικήν έποψιν ικανοποιητική, αλλά 
πραγματική και εφαρμόσιμος λύσις θα ήτο ασυγκρίτως δια την Ελλάδα προτιμοτέρα 
της ψευδούς και ανεφαρμόστου λύσεως η οποία με τόσην καθυστέρησιν εδόθη 
τελικώς εις το ζήτημα. Διότι τι έγινε κατά το μεσολαβήσαν πολύμηνον διάστημα; 
Αφέθησαν απλώς οι Τούρκοι – ανενόχλητοι και μάλιστα βοηθούμενοι – να 
σχηματίσουν τον ισχυρόν εκείνον στρατόν που θα εχρησίμευε εις αυτούς δια να 
επιβάλουν τας θελήσεις των και του οποίου την συγκρότησιν τόσον εγκαίρως προείδε 
και προείπε εις τους Συμμάχους ο Βενιζέλος. Αφέθη και το ελληνικόν εκστρατευτικόν 



 

 

σώμα να φρουρή εδάφη, δια τα οποία συνεχώς ειδοποιείτο ότι δεν είχον ούτε 
θεωρητικώς κατοχυρωθή υπό των νικητών εις την Ελλάδα. Υπεβλήθη δηλαδή, χωρίς 
καν την ηθικήν ικανοποίησιν που θα του έδιδε η ιδέα της φρουρήσεως εδαφών 
ελληνικών, χωρίς ούτε την δια την άμυνάν του τουλάχιστον απαραίτητον ελευθερίαν 
κινήσεων, εις την διά κάθε στρατόν σκληράν δοκιμασίαν της παρατεταμένης 
απέναντι του εχθρού αναμονής ή – ακόμη χειρότερον – των υπούλων εκ μέρους 
τούτου παρενοχλήσεων. Δεν αντελαμβάνοντο αι κυβερνήσεις της Συνεννοήσεως (εν. 
τις Δυνάμεις της πρώην Αντάντ) ποιαν φθοράν ηθικών και υλικών δυνάμεων 
αντεπροσώπευε δια τους Έλληνας η κατάστασις εκείνη, επί μήνας και μήνας 
παρατεινόμενη; Ασφαλώς το αντελαμβάνοντο. Αλλ΄ υπήρχον τότε άλλα προβλήματα, 
τα οποία εφαίνοντο εις αυτάς περισσότερον επείγοντα και αμεσώτερον 
ενδιαφέροντα του Ανατολικού – εκτός του ότι, όπως είναι πλέον πασίγνωστον, 
υπήρχον μεταξύ των Συμμάχων και οι επιθυμούντες και με κάθε τρόπον 
προσπαθούντες να επιτείνουν την ελληνικήν φθοράν. 

Εκουσίως λοιπόν η Γαλλία και η Ιταλία, ακουσίως η Μεγάλη Βρετανία και αι 
Ηνωμέναι Πολιτεία της Αμερικής, άφησαν να υπονομευθή η εις την Μικράν Ασίαν 
ελληνική εγκατάστασις και έκαμον μοιραίαν την κατάρρευσίν της. Δια την 
μονιμοποίησίν της, άλλως μόνον η βρετανική κυβέρνησις – μάλλον ο Lloyd George 
προσωπικώς – έδειξε μέχρι τέλους ενδιαφέρον.  
[Κωνσταντίνου Σακελλαρόπουλου, Η σκιά της Δύσεως, σ. 124-125, Β΄ έκδοση, 1961] 
 
 
ΘΕΜΑ Δ1 

Συνδυάζοντας τις πληροφορίες των παραθεμάτων και των πινάκων που σας δίνονται 
με τις ιστορικές σας γνώσεις να καταγράψετε τους λόγους που καθιστούσαν 
υποτονική την ελληνική βιομηχανική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα 
και την ανατροπή αυτών των αρνητικών συνθηκών με την άφιξη στην Ελλάδα των 
μικρασιατών προσφύγων (1922).                                          

  Μονάδες: 25 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

        Στην ίδια περίοδο (1860-1881), η εγχώρια βιομηχανία παρουσιάζει πολύ 
βραδεία πρόοδο, αν όχι στασιμότητα. Ένας από τους κυριότερους λόγους ήταν η 
έλλειψη ουσιαστικής δασμολογικής προστασίας που θα επέτρεπε στις νεαρές 
ελληνικές βιομηχανικές μονάδες να αντιμετωπίσουν τον οξύ ανταγωνισμό των ξένων 
προϊόντων που διαρκώς κέρδιζαν έδαφος στην ελληνική αγορά. Μόλις κατά το 1867, 
και ιδιαίτερα το 1871, νομοθετήθηκαν ορισμένες προστατευτικές διατάξεις για την 
υποστήριξη της ατμοκίνητης βιομηχανίας, όπως η αλευροβιομηχανία και η 
βαμβακουργία. 
        Εκτός από την έλλειψη κρατικής προστασίας, η έλλειψη ειδικών κρατικών 
κινήτρων μοιραία έστρεφε το περιορισμένο, άλλωστε, επενδυτικό κεφάλαιο σε πιο 
δοκιμασμένους και αποδοτικούς τομείς, όπως το εμπόριο, τη ναυτιλία και την 
τραπεζιτική δραστηριότητα. Αποτρεπτικά επενεργούσαν επίσης στην ανάπτυξη της 
βιομηχανίας η άθλια κατάσταση των συγκοινωνιών, η περιορισμένη εγχώρια 
καταναλωτική αγορά, η έλλειψη καταρτισμένων στελεχών και ειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού και, τέλος, τα πρωτόγονα τεχνικά μέσα για την αξιοποίηση των 
τοπικών πρώτων υλών. 

[Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τόμος ΙΓ, σελ. 311] 



 

 

  
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
[…] Οι Έλληνες πρόσφυγες φεύγοντας πήραν μαζί τους τη γνώση, την εμπειρία και 
την ικανότητα που είχαν στον τομέα της ταπητουργίας. Με την προτροπή και την 
υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης έθεσαν τις ικανότητές τους στην υπηρεσία της 
ελληνικής κοινωνίας. 
[…] Μετά την Ανταλλαγή αναπτύχθηκαν, παράλληλα με την ταπητουργία και την 
παραγωγή μεταξωτών υφασμάτων και άλλοι βιομηχανικοί κλάδοι, όπως «οι 
βιομηχανίες πλαστικών και τροφίμων, η βυρσοδεψία και η κλωστοϋφαντουργία». 
[…] Είχαμε πει ότι με την άφιξη των προσφύγων σημειώθηκε αύξηση του πληθυσμού 
και, κατά συνέπεια, του αριθμού των καταναλωτών. Η αύξηση του αριθμού των 
καταναλωτών σημαίνει διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς. Η διεύρυνση της 
εσωτερικής αγοράς, όταν υποστηρίζεται και από την προσφορά φτηνού εργατικού 
δυναμικού, έχει ως επακόλουθο την ανάπτυξη της παραγωγής. Τα σημαντικότερα 
αποτελέσματα της εγκατάστασης των προσφύγων της Μικράς Ασίας και της 
Ανατολικής Θράκης στην Ελλάδα είναι η αύξηση των καταναλωτών και η προσφορά 
άφθονου, ποιοτικού και φτηνού εργατικού δυναμικού. Έτσι, η προσφυγιά επηρέασε 
θετικά την κινητικότητα της οικονομίας, χάρη στην οποία κατέστη δυνατή η μεγάλη 
ανάπτυξη. Κατά συνέπεια, μπορούμε να πούμε ότι αυτή η ικανή, έμπειρη, εργατική 
ομάδα των προσφύγων πλούτισε την Ελλάδα. Ή ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεγάλο 
μερίδιο συμμετοχής στην ανάπτυξη της χώρας. 
[P. Erbil, Η Νιόβη θρηνούσε για τη Μικρά Ασία, εκδ. Τσουκάτου, Αθήνα 2004, σελ. 
171-173] 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Έτη Εργοστάσια Ατμοκίνητα 

εργοστάσια 
Ισχύς  

1867 168 22 291 CV 

1874 199 95 1967 

1889 145  5.588 

 
[Ν. Σβορώνου, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, σελ. 101 (1976)] 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Η ανάπτυξη της βιομηχανίας 

Έτη Εργοστάσια Εργάτες Ισχύς  Αξία της παραγωγής 

1917 2.213 35.000 70.000 200 εκ. 

1920 2.905 60.000 110.000 - 

1929-1930 4 .000 110.000 230.000 7.210 εκ. 

1938 4.515 140.000 277.000 13.565 εκ. 

 
[Ν. Σβορώνου, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, σελ. 130 (1976)] 

 
 


