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ΤΑΞΗ:
Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ:
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΟΜΑ∆Α Α

ΘΕΜΑ Α1

Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων:
Τανζιµάτ
Πάουερ
Κοινωνιολογική εταιρεία

(Μονάδες 15)

ΘΕΜΑ Α2

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη
λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στον αριθµό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

ÈÅ

1. Το 1897 η Ελλάδα έχασε στον ελληνοτουρκικό πόλεµο και κλήθηκε να πληρώσει
αποζηµίωση 92.000.000 δρχ. στην Τουρκία.
2. Το 1932 το ελληνικό κράτος υιοθέτησε µια πολιτική προστατευτισµού βασισµένη
στις ελεύθερες οικονοµικές συµφωνίες.
3. Στη συγκρότηση των κοµµάτων στα τέλη του 19ου αι. τα κοµµατικά µέλη
προέρχονταν από τα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα.
4. Στις 5 Σεπτεµβρίου 1910 έκανε την πρώτη του εµφάνιση ως πρωθυπουργός στην
πλατεία Συντάγµατος ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
5. Το 1924 το ΣΕΚΕ µετονοµάστηκε σε ΚΚΕ.
(Μονάδες 10)

ΘΕΜΑ Β1

Ποιες συνέπειες είχε η Παγκόσµια οικονοµική κρίση που έπληξε την Ελλάδα το 1932
στο εξωτερικό εµπόριο της χώρας και ποιες ήταν οι επιπτώσεις της σε πολιτικό
επίπεδο;
(Μονάδες 13)
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ΘΕΜΑ Γ

6

Ποιες προσπάθειες έγιναν για την υλοποίηση του προγράµµατος του τρικουπικού
κόµµατος και ποιες κοινωνικές οµάδες εξέφρασε µε την πολιτική του µετά το 1870;
(Μονάδες 12)

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και τα παραθέµατα που ακολουθούν να
αναφέρετε:
α) Ποιοί ήταν οι ανασταλτικοί παράγοντες της ανάπτυξης της ελληνικής
βιοµηχανίας τον 19ο αι; (Μονάδες 10)
β) Πώς εξελίσσεται η πορεία της ελληνικής βιοµηχανίας από το 1870 µέχρι
και µετά το τέλος των Βαλκανικών πολέµων (1912-1913); (Μονάδες 15)
Κείµενο Α

ÈÅ

Αν η κυριαρχία της µικροϊδιοκτητικής αγροτικής µονάδας έπαιξε ανασταλτικό,
ίσως και απαγορευτικό ρόλο στη δηµιουργία µεγάλης ιδιοκτησίας, έπαιξε εξίσου
ανασταλτικό ρόλο και στη δηµιουργία προλεταριάτου στις πόλεις, µιας και δεν
αποδέσµευε εργατικές δυνάµεις που θα µπορούσαν να κατευθυνθούν στη βιοµηχανία,
και σε γενικές γραµµές δεν ενθάρρυνε την αγροτική έξοδο. Η αύξηση του αριθµού
των προσώπων που απασχολούνταν στη γεωργία και η µείωση εκείνου της βιοτεχνίας
κατά τη δεκαετία του 1850 που επεσήµανε ο Σ. Σπηλιωτάκης βρίσκει τη δικαίωση της
σε αυτό τον µηχανισµό. Εδώ µάλιστα αξίζει να επισηµανθεί ένα φαινόµενο που
εικονογραφεί τους βραδείς ρυθµούς της οικονοµικής εξόδου που εξακολουθούσαν να
ισχύουν και κατά τις επόµενες δεκαετίες και που δείχνει ταυτόχρονα µε πόσο
«µοντέρνο» τρόπο λύθηκε το πρόβληµα της δηµιουργίας φθηνού εργατικού
δυναµικού, απαραίτητου στοιχείου στη νέα φάση στην οποία έµπαινε η ελληνική
οικονοµία αυτή την εποχή. Όταν κατά τη δεκαετία του 1870 άρχισαν τα µεγάλα
δηµόσια έργα και η ίδρυση των πρώτων βιοµηχανιών, η «σχετική» έλλειψη ντόπιων
εργατικών χεριών ανάγκασε τους επιχειρηµατίες να οργανώσουν τη µετανάστευση
Ελλήνων ή αλλοεθνών εργατών από την Οθωµανική αυτοκρατορία.
Β Παναγιωτόπουλος, Η Βιοµηχανική επανάσταση και η Ελλάδα 1832-1871,
Αθήνα,1980, εκδ Θεµέλιο, σελ. 229-230.

Κείµενο Β

Ο βιοµηχανικός τοµέας εξαιτίας της βραδείας του ανάπτυξης κατά το
τελευταίο τέταρτο του 19ου αι και έως τις παραµονές του Α’ Παγκοσµίου πολέµου
αντιµετώπιζε τον συντριπτικό ανταγωνισµό του εµπορικού τοµέα για την προσέλκυση
κεφαλαίων. Λόγω του µεγάλου βραχυπρόθεσµου κέρδους που απέφεραν οι
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επενδύσεις στο εµπόριο, η δραστηριότητα αυτή συγκέντρωσε το κύριο πιστοδοτικό
ενδιαφέρον των ιδιωτών, αλλά και των τραπεζικών οργανισµών. Ο πόλεµος
δηµιούργησε ευνοϊκές συνθήκες για τη βιοµηχανία για την ανάπτυξη της
βιοµηχανικής παραγωγής. Η αναγκαστική εξάλλου ελάττωση του εξωτερικού
εµπορίου έστρεψε µεγαλύτερο µέρος της επενδυτικής δραστηριότητας στη
βιοµηχανία. Σύµφωνα µε απογραφή του 1920 πάνω από το 70% των επιχειρήσεων
ήταν βιοµηχανίες τροφίµων. Με την άρση των πολεµικών αποκλεισµών που είχαν
επενεργήσει προστατευτικά για την εγχώρια παραγωγή, τα ελληνικά προϊόντα
αδυνατούσαν να αντιµετωπίσουν τον ξένο ανταγωνισµό.
Θ. Βερέµης, Γ. Κολιόπουλος , Ελλάς η σύγχρονη συνέχεια από το 1821 έως σήµερα ,
σελ. 439, εκδ. Καστανιώτη.
Κείµενο Γ

ÈÅ

Στο πέρασµα από τον 19οαι στον 20οαι στρογγυλά µεταξύ του 1890 και 1914, η
Ελλάδα βρισκόταν σε διαδικασία εκβιοµηχάνισης – το δεύτερο κύµα, αν ως πρώτο
θεωρηθούν οι βάσεις που τέθηκαν στην περίοδο 1865-1875. Μέσα στις συνθήκες
θερµοκηπίου που δηµιουργούσε η υποτιµηµένη δραχµή και χάρη στη σχετική
αφθονία του συντελεστή «εργασία»-για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση-, η βιοµηχανία
ανέκαµψε από την κρίση της δεκαετίας του 1880 και αναπτυσσόταν µε ποικίλες
µορφές σε όλη τη χώρα. 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 όρια του γύρω στα µέσα της πρώτης δεκαετίας του
20ου αι , µε την ανατίµηση της δραχµής , την κρίση των εξαγωγικών βιοµηχανιών και
τους περιορισµούς των εσωτερικών αγορών. Οι προσπάθειες ανασύνταξης ορισµένων
βιοµηχανιών, την περίοδο 1906-1914 άρχισαν να αλλάζουν το τοπίο, ακολουθώντας
τις επιταγές των καιρών: συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, ενίσχυση των µεγαλύτερων
µονάδων, επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου και τεχνολογίας. Με αυτές τις αλλαγές η
βιοµηχανία εγκαινίαζε τον 20ο αι.
Ιστορία της Ελλάδος του 20ου αι 1900-1922, σελ 173, εκδ. ΒΙΒΛΙΟΡΑΜΑ

ΘΕΜΑ ∆

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πληροφορίες των παραθεµάτων που
ακολουθούν να εξηγήσετε ποια ήταν η σηµασία της ψήφισης του συντάγµατος του
1844 για την εξέλιξη του κοινοβουλευτισµού στην Ελλάδα και πως υπονοµεύτηκε η
πορεία αυτή από τον Κωλέττη και τον Όθωνα κατά την πρώτη περίοδο εφαρµογής
των αντιπροσωπευτικών θεσµών. (Μονάδες 25)
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Πολλοί [….] , θεωρούσαν µεγάλη ατυχία τον πειραµατισµό αυτό µε τον
κοινοβουλευτισµό, ο οποίος όχι µόνο δεν είχε εκπληρώσει τους πόθους που είχαν
δηµιουργήσει οι αγώνες για την επικράτησή του, αλλά είχε συµβάλλει στον σταδιακό
εκφυλισµό της κοινωνικής και πολιτικής ζωής της χώρας. Θεωρούσαν επιπλέον τον
κοινοβουλευτισµό ένα ακόµη δυτικό θεσµό, που είχε επιβληθεί στο «συνταγµατικά»
και «πνευµατικά» ανέτοιµο ελληνικό λαό.
Οπωσδήποτε µε την ψήφιση του Συντάγµατος, για πρώτη φορά µετά τον
Αγώνα, οι Έλληνες µπορούσαν να ισχυρισθούν ότι συµµετείχαν άµεσα στη
διακυβέρνησή τους. […] Η εισαγωγή του κοινοβουλευτισµού σήµαινε, για πρώτη
φορά µετά τη λήξη του Αγώνα, ότι ο λαός δεν ήταν πλέον δυνατό να αγνοείται από
την ηγετική τάξη, όταν µάλιστα οι εκπρόσωποι της τελευταίας συναγωνίζονταν για
την άνοδο στην εξουσία. Η εισαγωγή της καθολικής ψήφου (για τους άρρενες)
σήµαινε ότι οι αγρότες έγιναν οργανικό, αν και παθητικό, µέρος του νέου συστήµατος
και ότι, ως αντάλλαγµα για την υποστήριξή τους προς τους διαφόρους εκπροσώπους
της ηγετικής τάξεως, µπορούσαν να υπολογίζουν σε συγκεκριµένες υλικές
παραχωρήσεις.
Β. Σφυρόερα, ΙΕΕ τοµ. 30 σελ. 115, εκδ. 2015

Κείµενο Β

ÈÅ

Η µεταβολή της 3ης Σεπτεµβρίου 1843, ενώ δεν έλυσε κανένα από τα µεγάλα
προβλήµατα του Ελληνικού λαού, [….] διευκόλυνε το παλάτι να φέρει µε
συνταγµατικά µέσα στην εξουσία τον Κωλέτη και το κόµµα του.[…]. Ήταν ο
άνθρωπος που εισήγαγε στη πολιτική παράδοση τα εκλογικά όργια, την ξετσίπωτη
δηµαγωγία, τον τραµπουκισµό και ακόµη ήταν ο πρώτος που υπέταξε τον κρατικό
µηχανισµό στη υπηρεσία του κόµµατος. […]
«Από του 1845 –γράφει ο ποιητής Αλ. Σούτσος-κυβέρνησις της Ελλάδος, […]
εµπαίζει µέχρις ώρας το σύνταγµα και δια της απάτης εκφυλίζει τους χαρακτήρας· η
βασιλεία κυβερνά παρά τον Χάρτην… βουλή εκ µελών διορισθέντων δι’υπουργικών
διαταγµάτων, σύνταγµα χλευαζόµενον· ρήξεις ιδεών εις την πρωτεύουσαν, στάσεις
εις τας επαρχίας».
Ανάµεσα στο παλάτι, κυβέρνηση και αντιπολίτευση συνθλίβονται η
ανεξαρτησία και τα βασικά προβλήµατα του ελληνικού λαού. Όθων και γαλλικό
κόµµα συµφωνούν απόλυτα και περιφρουρούν µε όλη τους τη δύναµη την
κοινοβουλευτική δικτατορία του Κωλέτη.
Τάσος Βουρνάς, Ιστορία της Νεώτερης και σύγχρονης Ελλάδας,
τοµ. Α΄ σελ. 294-297.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 4 ΑΠΟ 5

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016
Α΄ ΦΑΣΗ

Ε_3.Ιλ3Α(ε)

Κείµενο Γ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

6

Ο εκλογικός νόµος του 1844 εδηµιούργει τας προϋποθέσεις οργανώσεως
κοµµάτων και µάλιστα, επικρατήσεως του δικοµµατικού συστήµατος. […] ∆υστυχώς,
ο βασιλεύς Όθων αντέδρασε, µε όλα εις την διάθεσήν του µέσα, κατά της πορείας
προς την δηµοκρατίαν. Ηγνόησεν ή παραβίασε το Σύνταγµα και δεν επέτρεψε την
διενέργεια ελευθέρων εκλογών. Αι αναδειχθήσαι, από το 1844 εώς το 1862, επτά
Βουλαί, υπήρξαν πρϊόν βίας, τεχνασµάτων και νοθείας. Παρά ταύτα, θα ήτο δυνατόν
να προέλθουν εξ αυτών κοµµατικοί σχηµατισµοί, […] εάν ο Βασιλεύς, δια του
σχηµατισµού προσωπικών κυβερνήσεων, δεν παρηµπόδιζε την τοιαύτην εξέλιξιν,
ευθύς µετά τον θάνατον του Κωλεττη. Η πλειονοψηφία, την οποίαν επέτυχεν ούτος,
κατά τας εκλογάς 1844 και 1847, δια νοθειών και βίας, απετέλεσε µια βάση
συντηρήσεως κόµµατος. Εάν, µετά τον θάνατόν του συνεχίζετο, έστω και κατά τον
ίδιον τρόπον, η ενίσχυσις του κοµµατικού αυτού πυρήνος, θα υπήρχε πιθανότης να
προέλθη ένα κόµµα συντηρητικόν, το οποίον µοιραίως, θα ωδήγει είς την
συγκρότησιν µιας ωργανωµένης, εις ένα επίσης κόµµα, αντιπολιτεύσεως,
φιλελευθέρων τάσεων. Στερρώς1, όµως, εχόµενος της ιδίας εξουσίας, ο βασιλεύς
απειργάσθη την εξουδετέρωσιν των κοµµάτων, χωρίς να υπολογίσει ότι, ούτω, έχανε
την ευκαιρίαν να αποκτήση και λαϊκήν δύναµιν αφωσιωµένην εις αυτόν.
Η βασιλική τακτική θα απεδεικνύετο ανενεργός, εάν η ηγετική µερίς δεν τον
συνέτρεχεν, αποδεχόµενη τα προσφερόµενα εις αυτήν αξιώµατα. Η ορµή της είχε
εξαντληθή εις την µεταβολήν της 3ης Σεπτεµβρίου. ∆υστύχηµα, διότι δεν κατόρθωσε
να την αξιοποιήση, εν συνεχεία.

ÈÅ

Γρηγορίου ∆αφνή, Τα ελληνικά πολιτικά κόµµατα, 1821-1961, σελ.53-54.

1

Στερρώς = στέρεα, σταθερά, ακλόνητα

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 5 ΑΠΟ 5

