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ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

ΟΜΑ∆Α Α 

ΘΕΜΑ Α1 

Τανζιµάτ: (Σχ. Βιβλ σελ. 39) Στην Οθωµανική αυτοκρατορία εφαρµόστηκαν 

οι συνταγµατικές µεταρρυθµίσεις του Τανζιµάτ (1856) που έδιναν διευρυµένα 

δικαιώµατα στους χριστιανούς της αυτοκρατορίας. Οι µεταρρυθµίσεις αυτές, σε 

συνδυασµό µε τις νέες οικονοµικές συνθήκες που επικρατούσαν σε πολλές περιοχές 

της Οθωµανικής αυτοκρατορίας, έδιναν σαφώς µεγαλύτερες ευκαιρίες στους 

οµογενείς από εκείνες που η Ελλάδα µπορούσε να προσφέρει. 

Πάουερ: (Σχ. Βιβλ σελ. 53) Την περίοδο του µεσοπολέµου (1919-1939) η 

βρετανική εταιρεία ΠΑΟΥΕΡ ανέλαβε την εγκατάσταση µονάδων παραγωγής 

ηλεκτρικού ρεύµατος στην πρωτεύουσα αλλά και τη δηµιουργία σύγχρονου δικτύου 

αστικών συγκοινωνιών, βασισµένου σε ηλεκτροκίνητα τραµ και λεωφορεία. 

Κοινωνιολογική εταιρεία: (Σχ. Βιβλ σελ. 93) Η Κοινωνιολογική Εταιρεία, η 

σοβαρότερη από τις οµάδες µε σοσιαλιστικές ιδέες στις αρχές του 20
ου

 αιώνα, 

ξεκίνησε από µερικούς διανοούµενους ως αριστερός µεταρρυθµιστικός σύνδεσµος, µε 

στόχο να προπαγανδίσει πολιτικές θέσεις και στη συνέχεια να ιδρύσει κόµµα. 

Επιζητούσε για όλα τα µέλη της κοινωνίας ισότητα ευκαιριών, κοινωνικοποίηση των 

µέσων παραγωγής και διανοµή των αγαθών ανάλογα µε τις ανάγκες καθενός, πράγµα 

που θα µπορούσε να υλοποιηθεί µε τη σταδιακή αναµόρφωση της οικονοµίας και τη 

συνταγµατική µεταβολή. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι έπρεπε να οργανωθούν 

οι εργάτες σε επαγγελµατικές ενώσεις και να ιδρύσουν κόµµα. Συµµετείχε στις 

εκλογές της 8
ης

 Αυγούστου 1910
1
.  

                                                 
1
 Η τελευταία περίοδος θεωρείται προαιρετική και µπορεί να παραληφθεί. 
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ΘΕΜΑ Α2 

1. Σωστό (σχολ. Βιβλίο, σελ. 38) 

2. Λάθος (σχολ. Βιβλίο, σελ. 54) 

3. Σωστό (σχολ. Βιβλίο, σελ. 84) 

4. Λάθος (σχολ. Βιβλίο, σελ. 89) 

5. Σωστό (σχολ. Βιβλίο, σελ. 98) 

 

 

ΘΕΜΑ Β1 

(Σχ. Βιβλ σελ.54) «Στο εξωτερικό εµπόριο κυριάρχησε προοδευτικά … καθεστώτος 

και στην επιβολή δικτατορίας.» 

 

 

ΘΕΜΑ Β2 

(Σχ. Βιβλ σελ. 80) «Για την υλοποίηση αυτού του προγράµµατος … Φορέας των 

αιτηµάτων αυτών ήταν ο Χαρίλαος Τρικούπης.» 

 

 

ΟΜΑ∆Α Β
2 

ΘΕΜΑ Γ (Σχ. Βιβλ σελ. 29-31) 

α) Η εµφάνιση και ανάπτυξη της βιοµηχανίας στον ελληνικό χώρο κατά το 

19ο αιώνα, παρουσίασε ελάχιστα κοινά σηµεία µε όσα συνέβαιναν στο πεδίο αυτό 

στη ∆υτική και Κεντρική Ευρώπη, τα οποία συνοπτικά ονοµάστηκαν Βιοµηχανική 

Επανάσταση. Στο µικρό ελληνικό κράτος η ανάπτυξη της βιοµηχανίας ήταν διαρκώς 

παρούσα στις συζητήσεις, στις οικονοµικές και πολιτικές αναλύσεις, συνήθως όµως 

ως σχέδιο ή πρόθεση, σπάνια ως εφαρµογή. Η ακτινοβολία των επιτευγµάτων των 

ευρωπαϊκών κρατών έφερνε διαρκώς στο προσκήνιο το ζήτηµα της βιοµηχανικής 

ανάπτυξης, η απουσία όµως των απαραίτητων για την ανάπτυξη της βιοµηχανίας 

προϋποθέσεων οδηγούσε τις προθέσεις σε αδιέξοδο. 

Η βιοµηχανία υπέφερε, όπως και άλλοι κλάδοι της οικονοµίας, από την 

έλλειψη κεφαλαίων και τη διασπορά των υπαρχόντων σε πλήθος δραστηριοτήτων, 

από την ασφυκτικά περιορισµένη -εδαφικά και πληθυσµιακά- βάση οικονοµικής 

εξάπλωσης, από την έλλειψη πρώτων υλών και τη χρόνια έλλειψη εργατικών χεριών. 

Όπως συµπληρώνει και η ιστορική πηγή, απόσπασµα από το έργο «Η βιοµηχανική 

επανάσταση και η Ελλάδα» του Παναγιωτόπουλου, και η αναδιανοµή της γης σε 

µικρές παραγωγικές µονάδες έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην καθυστέρηση της 

                                                 
2
 Οι απαντήσεις στα θέµατα Γ και ∆ της Οµάδας Β είναι ενδεικτικές ως προς τη δοµή και τη σύνθεση των 

πληροφοριών και δεν δεσµεύουν το µαθητή και τον διορθωτή. 
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ανάπτυξης της βιοµηχανίας αφού πολλοί ήσαν εκείνοι που ασχολήθηκαν µε τη γη και 

δεν έγιναν εργάτες. Σύµφωνα µε τον Σπηλιωτάκη τη δεκαετία του 1850 η αύξηση του 

αριθµού των αγροτών και η συνακόλουθη µείωση του προλεταριάτου οφείλεται στην 

αγροτική µεταρρύθµιση. Θα µπορούσε να προσθέσει κανείς στα παραπάνω την 

έλλειψη παιδείας τεχνικής αλλά και γενικής. Η ελλιπής κατάρτιση περιόριζε τη 

δυνατότητα εφαρµογής καινοτοµιών και τη συνακόλουθη τεχνολογική εξέλιξη. 

Τέλος, όπως επισηµαίνεται και στο απόσπασµα των Βερέµη και Κολιόπουλου, 

«Ελλάς, η σύγχρονη συνέχεια από το 1821 έως σήµερα», και ο ανταγωνισµός της 

βιοµηχανίας µε το εµπόριο εµπόδισε την βιοµηχανία να αναπτυχθεί, αφού ήταν 

βραχυπρόθεσµα επικερδέστερες οι επενδύσεις στο εµπόριο. 

 

β) Χρειάστηκε να περάσουν σαράντα περίπου χρόνια από την απόκτηση της 

εθνικής ανεξαρτησίας για να παρατηρηθεί µια πρώτη απόπειρα ανάπτυξης των 

βιοµηχανικών δραστηριοτήτων στη χώρα. Γύρω στα 1870 σηµειώθηκε κάποιο κύµα 

ίδρυσης βιοµηχανικών επιχειρήσεων, περισσότερων από εκατό, ενώ ταυτόχρονα 

παρατηρήθηκε κάποια τάση αύξησης του δυναµικού των ήδη υπαρχουσών µονάδων 

λόγω της υποτίµησης της δραχµής και της προσφοράς φθηνού εργατικού δυναµικού, 

όπως συµπληρώνει και το απόσπασµα από την Ιστορία της Ελλάδας, 20
ος

 αι. 

Σύµφωνα µάλιστα µε το κείµενο του Β. Παναγιωτόπουλου, µε την ίδρυση των 

πρώτων βιοµηχανιών στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 1870, η έλλειψη ντόπιου 

εργατικού δυναµικού αναπληρώθηκε από τους επιχειρηµατίες µε µετανάστες Έλληνες 

εργάτες ή αλλοεθνείς εργάτες από την Οθωµανική αυτοκρατορία. Πολύ γρήγορα 

όµως, η απόπειρα αυτή έχασε τη δυναµική της και οι σχετικές δραστηριότητες 

επέστρεψαν στην ύφεση και τη στασιµότητα. Οι όροι άρχισαν να µεταβάλλονται 

µόλις στα τελευταία χρόνια του 19ου αιώνα και, κυρίως, στα πρώτα χρόνια του 20ού. 

Πράγµατι, όπως συµπληρώνει και το απόσπασµα από την Ιστορία της Ελλάδας, η 

χώρα βρισκόταν στη δεύτερη φάση της εκβιοµηχάνισης της την περίοδο από το 1896 

έως το 1914, και αυτό συνέβη διότι οι νέες τεχνολογίες έγιναν πιο προσιτές και 

αναπτύχθηκαν τα αστικά κέντρα. Η βιοµηχανία παρήγαγε βασικά καταναλωτικά 

προϊόντα, καλύπτοντας τοπικές ανάγκες µέσω βιοµηχανικών µονάδων µικρού 

µεγέθους. Τότε δηµιουργήθηκε ένα βιοµηχανικό δυναµικό σχετικά σταθερό, 

πολυδιάστατο, µε τάσεις ανάπτυξης της βαριάς βιοµηχανίας, της µεταλλουργίας, της 

ναυπηγικής και της τσιµεντοβιοµηχανίας, η οποία πρωτοεµφανίστηκε στις αρχές του 

νέου αιώνα. 

Ούτε η προσάρτηση των Επτανήσων (1864) και της Θεσσαλίας (1881) 

άλλαξαν τις παραπάνω περιοριστικές συνθήκες. Η αλλαγή των δεδοµένων ήρθε µετά 

το 1912-1913, µε την ενσωµάτωση µεγάλων εκτάσεων και πληθυσµών. Στα µέσα της 

πρώτης δεκαετίας του 20
ου

 αι από το 1906 έως το 1914 µε την ανατίµηση της δραχµής 

και την κρίση των εξαγωγικών βιοµηχανιών αλλάζει το τοπίο για την βιοµηχανία 

στην Ελλάδα, όπως προσθέτει και το απόσπασµα από την Ιστορία της Ελλάδας. 

Παρατηρούνται συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, ενίσχυση των µεγαλύτερων 

βιοµηχανικών µονάδων και επενδύσεις κεφαλαίου και τεχνολογίας. Και τότε όµως οι 
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χρόνιες αδυναµίες της ελληνικής βιοµηχανίας συνέχισαν να εµποδίζουν την ανάδειξή 

της σε κινητήρια δύναµη της ελληνικής οικονοµίας. Αδύναµη να αντέξει τον 

εξωτερικό ανταγωνισµό, η βιοµηχανία παρέµεινε προσηλωµένη σε δευτερεύουσες 

δραστηριότητες, αναζητώντας τη σωτηρία της στην παρέµβαση του κράτους, µε 

δασµολογικά ή άλλα ενισχυτικά µέτρα. Σύµφωνα µε το κείµενο των Βερέµη και 

Κολιόπουλου ο Α’ παγκόσµιος πόλεµος ευνόησε την βιοµηχανία, αφού περιορίστηκε 

το εξωτερικό εµπόριο. Μια απογραφή του 1920 αποκαλύπτει ότι το 70% των 

επιχειρήσεων ήταν βιοµηχανίες τροφίµων ενώ µετά την άρση των πολεµικών 

αποκλεισµών, που είχαν προστατέψει τα προηγούµενα χρόνια την εγχώρια παραγωγή, 

τα ελληνικά προϊόντα αδυνατούσαν να αντιµετωπίσουν τον εξωτερικό ανταγωνισµό.  

 

 

ΘΕΜΑ ∆ (Σχ. Βιβλ σελ. 71-74) 

Η αδυναµία του Συντάγµατος του 1844 ήταν το ότι δεν κατοχυρώθηκε το 

δικαίωµα του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, πράγµα που µπορούσε να φέρει 

εµπόδια στη συγκρότηση κοµµατικών µηχανισµών. Καθώς λοιπόν δεν υπήρξε 

Συνταγµατική πρόβλεψη για τα κόµµατα, ο κανονισµός της Βουλής προέβλεπε ότι η 

σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών θα γινόταν µε κλήρωση. Αυτό 

αναγκαστικά οδηγούσε τις παρατάξεις σε διαβουλεύσεις και, ορισµένες φορές, σε 

συναίνεση. Ωστόσο η ρύθµιση του Συντάγµατος που κατοχύρωνε το δικαίωµα της 

καθολικής ψηφοφορίας για τους άνδρες, µε ελάχιστους περιορισµούς, πέρα από το 

γεγονός ότι αποτελούσε παγκόσµια πρωτοπορία ο ίδιος ο εκλογικός νόµος του 1844 

σύµφωνα µε τον Γ. ∆αφνή, δηµιουργούσε τις προϋποθέσεις οργάνωσης κοµµάτων και 

επικράτησης δικοµµατικού συστήµατος. 

Το δικαίωµα αυτό λοιπόν της καθολικής ψηφοφορίας δηµιούργησε νέους 

όρους για την πολιτική και κοµµατική δράση, καθώς ανοίχτηκε ευρύ πεδίο για τη 

συµµετοχή πολιτών και κοµµάτων στο δηµόσιο βίο και διευκολύνθηκε η διεκδίκηση 

συµφερόντων. Σύµφωνα µάλιστα µε το πρώτο ιστορικό παράθεµα για πρώτη φορά 

µετά την Επανάσταση του 1821 η ψήφιση του Συντάγµατος έδινε στους Έλληνες τη 

δυνατότητα να συµµετάσχουν άµεσα στην διακυβέρνηση του κράτους. 

 Ίσως βέβαια οι φιλελεύθερες πολιτικές διαδικασίες και η λειτουργία 

κοµµάτων να ήταν προϊόν µιας µικρής πολιτικής ηγετικής οµάδας, να µην 

ανταποκρίνονταν στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και να αναπτύχθηκαν κατά 

µίµηση δυτικών προτύπων, τα οποία στην εφαρµογή τους παραµορφώθηκαν λόγω του 

µικρού βαθµού ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας καθώς σ’ αυτό συνηγορεί και το 

απόσπασµα της Ι.Ε.Ε.. Πολλοί ήταν αυτοί που θεώρησαν τον κοινοβουλευτισµό έναν 

ατυχή πειραµατισµό, που δεν ανταποκρίθηκε στους στόχους που είχαν τεθεί κατά την 

προσπάθεια απόκτησής του, ενώ αντίθετα πίστεψαν ότι ο κοινοβουλευτισµός 

αλλοίωνε την κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας, καθώς ήταν ένας επιπλέον 

δυτικός θεσµός, που είχε επιβληθεί στους Έλληνες έξωθεν, ενώ ακόµη δεν ήταν 

έτοιµοι πνευµατικά να δεχθούν Σύνταγµα. 
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Όµως, ανεξάρτητα από τις επιδράσεις δυτικών προτύπων, ο 

κοινοβουλευτισµός στην Ελλάδα ρίζωσε και ακολούθησε τους δικούς του δρόµους, 

για να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες, τα προβλήµατα και τα αιτήµατα της 

ελληνικής κοινωνίας. Εξάλλου, για την πολιτική ενεργοποίηση µεγάλων τµηµάτων 

του πληθυσµού και για τη σταδιακή συγκρότηση ενός κράτους δικαίου, δεν θα 

αρκούσε µια διαδικασία µίµησης. Εξάλλου σύµφωνα και µε την Ι.Ε.Ε. ο 

κοινοβουλευτισµός, για πρώτη φορά µετά τον Αγώνα, αναβάθµισε το λαό που δεν 

αγνοούνταν από την ηγετική τάξη ειδικά κατά την προσπάθειά της να ανέλθει στην 

εξουσία. Το δικαίωµα της καθολικής ψηφοφορίας καθιστούσε τους αγρότες, παρά τον 

παθητικό ρόλο τους, οργανικό µέρος του νέου συστήµατος καθώς ανέπτυξαν τις 

πελατειακές σχέσεις τους στον τοµέα των υλικών παραχωρήσεων µε τους 

εκπροσώπους της ηγετικής τάξης. 

Τα κόµµατα λοιπόν αποτελούσαν αναγκαιότητα της εποχής και 

ανταποκρίνονταν στις ανάγκες των ανθρώπων που τα συγκρότησαν, αλλά σ’ αυτή την 

περίοδο δεν µπορούν να χαρακτηριστούν µε σηµερινούς όρους (αριστερά-δεξιά, 

προοδευτικά-συντηρητικά).  

Τα πολιτικά κόµµατα όµως, µολονότι µπορούσαν να αναπτυχθούν περαιτέρω 

µέσα στο νέο συνταγµατικό καθεστώς, έδειξαν συµπτώµατα στασιµότητας και δεν 

ανταποκρίθηκαν στις νέες ανάγκες, κάτι που τα οδήγησε σε παρακµή. Σύµφωνα 

µάλιστα µε το απόσπασµα του Βουρνά, το Σύνταγµα του 1844 δεν έλυσε τα µεγάλα 

προβλήµατα του Ελληνικού λαού παρά µόνο βοήθησε το Γαλλικό κόµµα µε τον 

Κωλλέτη να πάρει νόµιµα µέρος στη διακυβέρνηση της χώρας. 

Ο Κωλέττης, ως αρχηγός του γαλλικού κόµµατος, επεδίωκε µια κυβερνητική 

πολιτική που θα ενίσχυε το ρόλο του βασιλιά, υπονοµεύοντας έτσι τον 

κοινοβουλευτισµό. ∆εν δίσταζε να χρησιµοποιεί βία και νοθεία για να τροµοκρατεί 

τους εκλογείς, ώστε να ψηφίζουν υπέρ του κόµµατός του. Προς επίρρωση των 

παραπάνω στοιχείων ο Βουρνάς περιγράφει τον Κωλεττη ως τον πολιτικό που 

«εισήγαγε τα εκλογικά όργια, τη δηµαγωγία και τον τραµπουκισµό». Το 1846/1847 

κατείχε πέντε από τα επτά υπουργεία της κυβέρνησής του, δεν παρουσιαζόταν όµως 

σχεδόν καθόλου στο Κοινοβούλιο και καθιστούσε αδύνατο τον έλεγχο της 

εκτελεστικής εξουσίας. Επέβαλε έτσι ένα είδος κοινοβουλευτικής δικτατορίας 

γεγονός που πιστοποιεί σύµφωνα πάντα µε το ίδιο απόσπασµα του Βουρνά ότι ο 

Κωλέττης ήταν ο πολιτικός που πρώτος «υπέταξε τον κρατικό µηχανισµό στην 

υπηρεσία του κόµµατος». Επικαλούµενος µάλιστα τον Αλ. Σούτσο περιγράφει την 

κυβέρνηση Κωλέττη να εµπαίζει και να εκφυλίζει το Σύνταγµα µε συµπαραστάτη το 

Βασιλιά που κυβερνά αντίθετα µε ό,τι ορίζει αυτό. Ειδικότερα, περιγράφεται η Βουλή 

να απαρτίζεται από µέλη που προκύπτουν µε υπουργικά διατάγµατα, ενώ το 

Σύνταγµα χλευάζεται δηµιουργώντας ιδεολογικά προβλήµατα στην πρωτεύουσα και 

αναταραχές στην επαρχία. ∆ιαπιστώνεται επίσης η συνθλιβή των δικαιωµάτων, των 

ελευθεριών και η αδυναµία επίλυσης των σοβαρών προβληµάτων του ελληνικού λαού 

εξαιτίας της σύµπραξης Όθωνα και Κωλέττη στην προσπάθεια διατήρησης της 

κοινοβουλευτικής δικτατορίας του δεύτερου. 
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Εξάλλου η ανάµειξη του Όθωνα στα πολιτικά δρώµενα της εποχής 

πιστοποιείται από την τακτική του βασιλιά να προσπαθεί να ενισχύσει τους 

κυβερνητικούς υποψηφίους στις εκλογές γεγονός που οδηγούσε τα κόµµατα της 

αντιπολίτευσης σε διαρκή σύγκρουση µε την αυλή, σε µια περίοδο που οι διαφωνίες 

τους είχαν απαλυνθεί. Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε το κείµενο Γ του ∆αφνή, ο 

Βασιλιάς έδειξε µε κάθε τρόπο τη διάθεσή του να µην εφαρµόσει το Σύνταγµα και 

την πορεία προς τον εκδηµοκρατισµό της χώρας µε τη διενέργεια ελεύθερων 

εκλογών. Σύµφωνα µάλιστα µε την ίδια περιγραφή και οι εφτά Βουλές που 

προέκυψαν την περίοδο 1844-1847 ήταν προϊόν βίας. Ακόµη και µετά το θάνατο του 

Κωλέττη ο Βασιλιάς εξακολούθησε να απεργάζεται σχέδιο για τον περιορισµό και 

την εξουδετέρωση των κοµµάτων τη στιγµή που η ηγετική οµάδα των κοµµάτων 

φαίνεται πως εξάντλησε την ορµή της στην επανάσταση του Σεπτεµβρίου 1843. 

 

 


