
 

                     

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27-3-2021 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α1 

Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακολούθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, 
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στο γράμμα που 
αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση: 
Α) Εκτός από τον αγροτικό χώρο και άλλοι κλάδοι της παραγωγής στην Ελλάδα 
υπέφεραν τα πρώτα χρόνια μετά την ανεξαρτησία της από έλλειψη πιστώσεων.  
Β) Το Ανώτατο Συμβούλιο ανέλαβε την αναθεώρηση των αιτήσεων των προσφύγων 
που σχετίζονταν με την οριστική εκτίμηση των περιουσιών τους. 
Γ) Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια στο ρωσικό κόμμα συμπαρατάχθηκαν λόγιοι 
και έμποροι που είχαν σπουδάσει ή διαμείνει στο εξωτερικό. 
Δ) Κατά την προεπαναστατική περίοδο οι πάτρωνες-προστάτες ασχολήθηκαν κυρίως 
με θέματα εξωτερικής πολιτικής. 
Ε) Η Πατριαρχική Επιτροπή ασχολήθηκε με την επανεγκατάσταση των μικρασιατών 
προσφύγων σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση. 

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

1. Μακεδονική Επιτροπή 
2. ΠΑΟΥΕΡ 
3. Συνθήκη του Νεϊγύ 

         Μονάδες: 15                          
 
ΘΕΜΑ Β1 
α) Κάτω από ποιες συνθήκες δημιουργήθηκε ο προσφυγικός συνοικισμός της 
Ερμούπολης κατά την περίοδο της Επανάστασης (1821-1828);  (μονάδες: 8) 
β) Να καταγράψετε τους λόγους εξέλιξης της Σύρου σε σπουδαίο ναυτικό κέντρο 
μετεπαναστατικά.  (μονάδες: 6) 

Μονάδες: 14 
 
ΘΕΜΑ Β2 
Τι προέβλεπε η Σύμβαση της Λοζάνης σχετικά με την ανταλλαγή των πληθυσμών και 
ποιοι λόγοι οδήγησαν τους ηγέτες της Ελλάδας και της Τουρκίας στην υπογραφή της; 

Μονάδες: 11 
 
 



 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΜΑ Γ1 
Συνδυάζοντας τις πληροφορίες των παρακάτω κειμένων και του πίνακα που σας 
δίνονται με τις ιστορικές σας γνώσεις να αναλύσετε: 
α) την εξαγωγική δραστηριότητα της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του 19ου αι. (μονάδες 
13) 
β) το περιεχόμενο της αγροτικής μεταρρύθμισης του 1870-1871 και την επίδραση 
που άσκησε στην εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου της χώρας (μονάδες 12) 

 Μονάδες: 25 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Πολλαπλασιασµός των εµπορικοποιήσιµων καλλιεργειών 
Πραγµατικά, από τα µέσα του αιώνα (εν. το 19ο αι.) διαφαίνεται µια ξεκάθαρη 

τάση πολλαπλασιασµού των εµπορικοποιήσιµων σε βάρος των παραδοσιακών 
καλλιεργειών που αποβλέπουν στην αυτοκατανάλωση. Η καλλιέργεια των 
δηµητριακών, λόγου χάρη, αυξάνεται µε πολύ αργούς ρυθµούς. […] 

Αντίθετα, τα αµπέλια, από 9.000 στρέµµατα που καλύπτουν το 1835, φτάνουν 
σε 492.000 στρέµµατα το 1861, σε 822.000 το 1881, σε 1.266.000 το 1887, σε 
1.350.000 το 1900, για να περιοριστούν, το 1909, σε 1.040.000 στρέµµατα. Η σταφίδα 
πάλι, που η εκµετάλλευσή της γίνεται από το 1830, από 53.000 στρέµµατα που 
καλύπτει το 1861 φτάνει τα 468.000 το 1887, τα 700.000 στρέµµατα το 1900, και το 
1909 πέφτει στα 577.000 στρέµµατα. Η ελιά, καλύπτει το 1835 τα 250.000 
στρέµµατα, το 1881 τα 1.829.000 και το 1900 καθώς και το 1909 τα 2.600.000 
στρέµµατα. Τέλος, οι καλλιέργειες του καπνού και του βαµβακιού, που το 1830 ήταν 
ανύπαρκτες ή περιθωριακές, από το 1870-1880 αρχίζουν να επεκτείνονται.  

Καθοριστικό στοιχείο στάθηκε η ανάπτυξη µιας φυσικής διεξόδου για τα 
εξαγώγιµα αγροτικά προϊόντα: το λάδι, ο καπνός, τα σύκα και κυρίως η σταφίδα, 
βρήκαν στην αγορά της δυτικής Ευρώπης ένα πεδίο συνεχώς διευρυνόµενο. Βασική 
σηµασία είχε η σταφίδα: η καλλιέργειά της είχε επεκταθεί σ’ ολόκληρη την 
Πελοπόννησο: Με τις ευλογίες του Κράτους, της εµπορικής αστικής τάξης και του 
χρηµατιστικού κεφαλαίου, που έλεγχε τα κυκλώµατα, οι αγρότες υποτάχθηκαν στις 
αντικειµενικές απαιτήσεις της παγκόσµιας αγοράς. Στο τέλος του περασµένου αιώνα 
αν η Ελλάδα δεν ήταν χώρα µονοκαλλιέργειας, είχε γίνει σχεδόν χώρα µονοεξαγωγής, 
αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 50% των εξαγωγών για όλο το δεύτερο µισό 
του19ου αιώνα.  

[Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, σσ. 91-92] 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
Η γεωργία και η αγροτική µεταρρύθµιση του 1871 

Τελικά το Μάρτιο του 1871, ο Κουµουνδούρος, µε υπουργό το Σωτηρόπουλο, 
πέτυχε την ψήφιση νόµου µε αποτέλεσµα να διανεµηθούν 2.650.000 στρέµµατα σε 
357.217 κλήρους µε αγοραία αξία 90.000.000 δρχ.  

Η σηµασία της αγροτικής αυτής µεταρρυθµίσεως εκτιµάται πληρέστερα, όταν 
συνειδητοποιηθεί το γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος των Ελλήνων χωρικών της 
εποχής εκείνης αποκαταστάθηκαν ως ιδιοκτήτες στη γη που καλλιεργούσαν. Οι 
µικροί ιδιοκτήτες καλλιεργητές επιδόθηκαν, όπως ήταν φυσικό, στις πιο κερδοφόρες 
καλλιέργειες και ιδιαίτερα σε εκείνες που προορίζονταν για εξαγωγή. Μέσα σε 
διάστηµα µιας τριετίας, τα 40% και πλέον των καλλιεργούµενων εκτάσεων 



 

καλύπτονταν από φυτείες (σταφιδαµπελώνες, βαµβακοφυτείες, καπνοφυτείες, 
κλπ.). Οι αγαθές για την οικονοµία επιπτώσεις υπήρξαν άµεσες. Από την µια πλευρά 
παρατηρήθηκε ραγδαία εισροή ξένου συναλλάγµατος και από την άλλη τα έσοδα του 
∆ηµοσίου από τους τελωνειακούς δασµούς εξαγωγής πολλαπλασιάσθηκαν. Τα 
στοιχεία για τη σταφιδοπαραγωγή και εξαγωγή σταφίδας την περίοδο 1860-1878 
είναι αποκαλυπτικά.  
 

 Καλλιεργούµενα 
στρέµματα 

Παραγωγή σε λίτρα 
ενετικά 

Εξαγωγή σε λίτρα 
ενετικά 

1860 220.428 110.228.000 101.707.075 

1870 221.164 114.700.000 120.000.000 

1878 435.000 217.500.000 210.000.000 

 
Η επέκταση όµως των φυτειοκαλλιεργειών επηρέασε αρνητικά την παραγωγή 

δηµητριακών. Από την εποχή εκείνη σηµειώνεται το χρόνιο έλλειµµα της χώρας µε 
συνεπακόλουθο τη δαπάνη τεράστιων συναλλαγµατικών αποθεµάτων για 
εισαγωγές. 

[Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος ΙΓ΄, σσ. 310] 
 
ΘΕΜΑ Δ1 
Συνδυάζοντας τα στοιχεία των παρακάτω παραθεμάτων με τις ιστορικές σας γνώσεις 
να αναφερθείτε:  
Α) στο περιεχόμενο του όρου «βενιζελισμός» αναφορικά με τις εθνικές διεκδικήσεις 
και τον εκσυγχρονισμό του κράτους. (μονάδες: 11) 
Β) στις νομοθετικές ρυθμίσεις στις οποίες προέβη ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 
διάστημα 1910-1912 ως πρωθυπουργός της Ελλάδας προκειμένου να υλοποιήσει τις 
επιδιώξεις του αυτές (μονάδες: 6) 
Γ) στην εξέλιξη της πολιτικής αντίληψης του «βενιζελισμού» κατά την τελευταία 
τετραετία του Ελευθερίου Βενιζέλου (1928-1932) (μονάδες: 8) 

Μονάδες: 25 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

[…] Η ενωτική και εκσυγχρονιστική φιλοσοφία του Βενιζέλου μήτε αυτοσκοπός ήταν 
μήτε συνίστατο σε αποσπασματικά και μεταξύ τους ανεξάρτητα ή στερημένα 
συνοχής μέτρα. Ο τελικός της στόχος, προς τον οποίο όλες της οι πλευρές συνέκλιναν, 
ήταν η δημιουργία ενός κράτους γεωγραφικά διευρυμένου (στον βαθμό τουλάχιστον 
που θα του επέτρεπε την οικονομική του επιβίωση), με εκσυγχρονισμένους και 
δυτικοποιημένους κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς, και με λειτουργίες που θα 
του επέτρεπαν την οργανική του ενσωμάτωση στον ευρύτερο δυτικό-αναπτυγμένο 
κόσμο. Πέραν δε της πολιτικής οικονομικής ανόρθωσης και του εσωτερικού 
εκσυγχρονισμού του κράτους, τα άλλα (αλληλοσυνδεόμενα) μέτρα που σ’ αυτόν τον 
στόχο κατέτειναν, ήταν η ιδεολογική και στρατιωτική προπαρασκευή της χώρας για  
το μεγάλο απελευθερωτικό άλμα, καθώς και η διπλωματική προετοιμασία του έργου 
αυτού. Είναι δε ακριβώς αυτή η διασύνδεση των επί μέρους πλευρών του βενιζελικού 
έργου ( και ιδιαίτερα η τοποθέτηση της εθνικο-απελευθερωτικής προσπάθειας στο 
επίκεντρό της) που διαφοροποιεί τον ρεαλιστικό βενιζελικό πατριωτισμό από τον 
ρομαντικό πατριωτισμό της προβενιζελικής κυβερνητικής ομάδας. 



 

 [ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Τόμος Α, Από την τουρκοκρατούμενη Κρήτη στον Εθνικό 
Διχασμό, σελ. 177] 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
Το πρόγραµµα της Κυβέρνησης Βενιζέλου στην τετραετία 1928 –32 µπορεί να 

ερµηνευθεί σαν συστηµατική προσπάθεια να ανανεωθεί ριζικά το περιεχόµενο του 
Βενιζελισµού σαν διαταξικής συµµαχίας και ν’ αντικατασταθεί η παραταξιακή 
συνείδηση του ∆ιχασµού από νέους συνεκτικούς δεσµούς. Το κυβερνητικό εκείνο 
πρόγραµµα απευθυνόταν προπαντός στα Βενιζελικά κοινωνικά στρώµατα [...] 
Παραµερίζοντας τις παραδοσιακές εξαγωγικές καλλιέργειες, είχε σαν βασικούς 
στόχους την ταχύτατη ανάπτυξη της παραγωγής δηµητριακών, την αντίστοιχη 
αύξηση του εισοδήµατος των χωρικών και µ’ αυτόν τον τρόπο τη διεύρυνση της 
εσωτερικής αγοράς για το εµπόριο και ιδίως τη βιοµηχανία.  

Η προσπάθεια απέτυχε, όχι µόνο εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης, αλλά και 
µια σειρά από λόγους περισσότερο πολιτικούς, παρά οικονοµικούς. Πρωταρχικής 
σηµασίας ρόλο έπαιξε η έλλειψη κατάλληλης κοµµατικής οργάνωσης των 
Φιλελευθέρων. Οι πρωτοβουλίες του Βενιζέλου προς την κατεύθυνση αυτή 
συνάντησαν την απόλυτη αντίδραση ιδίως των Βενιζελικών πολιτευτών της Παλαιάς 
Ελλάδας, που δεν µπορούσε ν’ αγνοηθεί χωρίς τον κίνδυνο μεγαλύτερης 
συρρίκνωσης του Βενιζελισµού στις περιοχές αυτές και µεγαλύτερης έτσι διεύρυνσης 
του χάσµατος ανάµεσα στην Παλαιά Ελλάδα και τις Νέες Χώρες¹. Εξάλλου, η µαζική 
κομματική οργάνωση θα απειλούσε όχι µόνο τα τοπικά «κόµµατα» των 
Παλαιοελλαδιτών ιδίως πολιτευτών, αλλά και την ίδια τη συνοχή του Βενιζελισµού 
σαν ευρύτερης συµµαχίας κοινωνικών στρωµάτων και οµάδων. Τη στιγµή, µάλιστα, 
που τη συνοχή αυτή ήδη, απειλούσε, άµεσα, η ανάπτυξη ταξικών κοµµάτων και η 
διαρροή χωρικών και προσφύγων προς αυτά. Έγινε έτσι αναπόφευκτη η προσφυγή 
και πάλι στην παραταξιακή συνείδηση και στο χαρισµατικό «προσκλητήριο», σαν 
αναντικατάστατα συνεκτικά στοιχεία του Βενιζελισµού. Η διαφύλαξη της συνοχής 
του και η κινητοποίηση των δυνάµεών του πάνω σ’ αυτή τη βάση απαιτούσε πια µια 
στρατηγική πόλωσης κι αναµέτρησης των «δύο πολιτικών κόσµων», που οδήγησε 
τελικά, µέσα από σειρά λαθών στο µοιραίο Κίνηµα του 1935.  

 

¹Νέες Χώρες: οι περιοχές που προσαρτήθηκαν στην Ελλάδα ύστερα από τους 
Βαλκανικούς Πολέμους (1913) 

 
[Γ. Μαυρογορδάτου, Οι διαστάσεις του κοµµατικού φαινοµένου, σ.173] 

 

 

 

 

 


