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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ [Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ] 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΗΛΙΑΔΟΥ 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 1Ο 

 

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων : 

1. Αγροτική μεταρρύθμιση  

2. Βενιζελισμός 

3. ΟΥΛΕΝ και ΠΑΟΥΕΡ 

Μονάδες 15 

 

Α2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως ΣΩΣΤΕΣ ή ΛΑΘΟΣ : 

1. Οι συνταγματικές μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ υπογράφηκαν το 1855 και 

έδιναν διευρυμένα δικαιώματα στους χριστιανούς τους αυτοκρατορίας. 

2. Η Τράπεζα της Ελλάδας λειτούργησε το 1927. 

3. Ο πρώτος διοικητής της Εθνικής Τράπεζας ήταν ο Γεώργιος Σταύρου. 

4. Από το 1870 ως το 1911 διανεμήθηκαν 2.650.00 στρέμματα γης. 

5. Το 1866 άρχισε στο Λαύριο εργασίες η γαλλική εταιρεία Σερπιέρι-Ρου. 

Μονάδες 10 

 

 

ΘΕΜΑ 2Ο 

 

Β1. Να παρουσιάσετε τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης του 1919-1932 στο 

εξωτερικό εμπόριο και στην πολιτική ζωή της Ελλάδας, σε συνδυασμό με τις 

γενικότερες διεθνείς εξελίξεις. ( 2012) 

Μονάδες 10     

 

Β2. Ποια πλεονεκτήματα, που επέτρεπαν μια θετική οικονομική πορεία, 

εξασφάλισε η Ελλάδα στη διάρκεια του Μεσοπολέμου(1919-1939); (2012) 

Μονάδες 15        
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ΘΕΜΑ 3Ο 

 

Γ1.  Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από το 

κείμενο που σας δίνεται: (2012) 

  α. Να προσδιορίσετε τους στόχους της αγροτικής μεταρρύθμισης που ξεκίνησε 

η κυβέρνηση του Ελ. Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη το 1917. (μονάδες 8) 

 β. Να αναφερθείτε στην ολοκλήρωση της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης και 

στα νέα προβλήματα που αναδείχθηκαν στην πορεία της. (μονάδες 17) 

Μονάδες 25  

 

 

  

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Τὰ μέτρα ἀπαλλοτριώσεως θεσπίσθηκαν στὶς 20 Μαΐου 1917, καὶ τὸ φθινόπωρο 

τοῦ ἴδιου ἔτους ἐπεκτάθηκαν μὲ μερικὲς ἀλλαγὲς γιὰ νὰ περιλάβουν ὅλη τὴν 

Ἑλλάδα. Ἡ μεταρρύθμιση ἀποσκοποῦσε στὴν ἀναγκαστικὴ ἀπαλλοτρίωση τῶν 

κτημάτων ποὺ ξεπερνοῦσαν τὰ 1.000 στρέμματα. Οἱ κολλῆγοι καὶ οἱ ἀγροτικοὶ 

ἐργάτες, τόσο οἱ ντόπιοι ὅσο καὶ οἱ πρόσφυγες, θὰ ἔπαιρναν ἀγροτικοὺς 

κλήρους, εἴτε ἀπὸ τὶς ἀπαλλοτριωμένες γαῖες τῶν τσιφλικιῶν, εἴτε ἀπὸ γαῖες τοῦ 

δημοσίου. Κανένα ἀπὸ τὰ μέτρα αὐτά, ὅμως, δὲν ἐφαρμόσθηκε ἀμέσως. Ἐπίσης, 

κανένα ἀπὸ τὰ μεγάλα τσιφλίκια δὲν ἀπαλλοτριώθηκε τὸ 1917, καὶ μόνο ἕνα τὸ 

1918. Καὶ πάλι ἐξωτερικὲς ἐπείγουσες ἀνάγκες, ὁ πόλεμος καί, ἀργότερα, ἡ 

Μικρασιατικὴ ἐκστρατεία ἀπορρόφησαν ὅλη τὴν προσοχὴ καὶ τὴ δραστηριότητα 

τῆς κυβερνήσεως˙ μετὰ τὸ 1922, μὲ τὴ μεγάλη εἰσροὴ προσφύγων, 

ἀναγκάστηκαν πιὰ οἱ κυβερνήσεις τῆς χώρας να δώσουν ὁριστικὴ λύση στὸ 

ἀγροτικὸ πρόβλημα. [...] Τὰ προβλήματα ποὺ εἶχαν σχέση μὲ τὴ διακίνηση 

προϊόντων, τὴν παραδοσιακὴ ἐκμετάλλευση τοῦ μικροῦ παραγωγοῦ ἀπὸ τοὺς 

μεσάζοντες, τὴν ἔλλειψη κεφαλαίων καὶ τοὺς τοκογλυφικοὺς ὅρους 

δανειοδοτήσεως ποὺ ἐπικρατοῦσαν στὴν ἐλεύθερη ἀγορά, ἔκαναν ἀκόμη πιὸ 

αἰσθητὴ τὴν ἀνάγκη συλλογικῆς ἀσφάλειας ποὺ πρόσφεραν οἱ συνεταιρισμοί 

[...]. [...] Ἡ ἵδρυση τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας, τὸν Ἰούνιο τοῦ 1917, ἀμέσως μετὰ 

τὴν ἐπάνοδο τοῦ Βενιζέλου στὴν Ἀθήνα, στάθηκε ἡ ἀπαρχὴ τῆς ἄμεσης κρατικῆς 

παρεμβάσεως στὴν ὀργάνωση καὶ καθοδήγηση τῆς γεωργικῆς παραγωγῆς, ἔστω 

καὶ ἂν ἡ παρέμβαση ἦταν στὴν ἀρχὴ ὑποτυπώδης.  

 

 Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τ. ΙΕ΄: Νεώτερος Ἑλληνισμὸς ἀπὸ 1913 ὡς 1941,                                            

Ἀθήνα: Ἐκδοτική Ἀθηνῶν, 22008, σσ. 75-76.  
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ΘΕΜΑ 4Ο 

 

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που 

σας δίνονται, να απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις: (2013) 

α. Ποιες προσδοκίες καλλιεργούσε η ιδέα της ανάπτυξης του σιδηροδρομικού 

δικτύου στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα; (μονάδες 10)  

 β. Ποια ήταν η επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου μέχρι και την πρώτη 

δεκαετία του 20ού αιώνα και ποιες δυσκολίες συνάντησε στην πραγματοποίησή 

της; (μονάδες 7) 

  γ. Σε ποιο βαθμό εκπληρώθηκαν οι αναπτυξιακές προσδοκίες που γέννησε η 

κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελλάδα; (μονάδες 8)   

Μονάδες 25                                                                                                                                                     

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

 Τοιουτοτρόπως [εννοείται: με την κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου] δε οι 

γεωργοί θα ηύξανον τας εργασίας των, θα κέρδαινον περισσότερα, και φυσικώ 

τω λόγω θα εβελτιούτο ο υλικός και ηθικός βίος των, και η ανταλλαγή των 

προϊόντων […] θα ηύξανε την ποιότητα, την ποσότητα και το κέρδος. Επειδή δε 

την γεωργίαν παρακολουθούσι πάντοτε αι τέχναι1 και η βιομηχανία, ως και 

τανάπαλιν, πολλών γεωργικών προϊόντων, μεταβαλλομένων εις βιομηχανικά 

προϊόντα, θα ανεπτύσσοντο συγχρόνως αι τέχναι και η βιομηχανία. Τα έως τότε 

δε εισαγόμενα ομοειδή προϊόντα θα έπαυον, και το εκ τούτων περίσσευμα των 

χρημάτων μας προκύπτον θα το μεταχειριζόμεθα εις προμήθειαν νέων 

προϊόντων ξένων ή εγχωρίων.       

 

Α.Ν.Βερναρδάκης, Περί του εν Ελλάδι εμπορίου, Αθήνα 1885, στο Αξιολόγηση 

των μαθητών στο μάθημα Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Αθήνα 1999, σ. 40.  

  

ΚΕΙΜΕΝΟ Β  

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ, 1869-1907  

Έτος               Χιλιόμετρα δικτύου  

1869                              9 

 1883                            22  

1885                            222  

1889                            640 

 1892                           900  

1897                            970  

1903                          1.132  

1904                          1.335 

 1907                         1.372 

 

Γ. Δερτιλής, Ιστορία του Ελληνικού κράτους. 1830-1920, τόμος Β’, Αθήνα 2005, σ. 

676.  
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ΚΕΙΜΕΝΟ Γ 

 Από πολλές […] απόψεις, η χρησιμότητά τους [ενν. των σιδηροδρόμων] για μια 

διαδικασία μετάβασης ήταν αμφισβητήσιμη, αν όχι τελείως αρνητική. Το ολικό 

μήκος γραμμών […] δείχνει ότι η ένεση επενδύσεων δεν ήταν αρκετή για να 

δημιουργήσει συνθήκες οικονομικής απογείωσης. Αλλά και μεγαλύτερες να 

ήταν οι επενδύσεις, πάλι θα ήταν σχεδόν άχρηστες. Η κατασκευή σιδηροδρόμων 

δεν μπορούσε να παίξει τονωτικό ρόλο για ανύπαρκτους βιομηχανικούς 

κατασκευαστές δικτύου και τροχαίου υλικού ούτε ήταν αρκετά ισχυρό κίνητρο 

για να δημιουργηθούν τέτοιες βιομηχανίες σε μια χώρα που δεν είχε σίδερο και 

κάρβουνο. […]  Ακόμα και στον τομέα των μεταφορών η εισφορά του 

σιδηροδρόμου στην ανάπτυξη της χώρας δεν ήταν αποφασιστική, όχι μόνο γιατί 

το δίκτυο δεν είχε παντού το ίδιο πλάτος γραμμών αλλά κυρίως γιατί είχε 

κατασκευαστεί, με κάποια ελαφρότητα, έτσι που να εξυπηρετεί κυρίως παράλιες 

περιοχές. Ο ανταγωνισμός της ναυτιλίας θα ήταν ίσως μικρότερη απειλή σ’ 

εποχή οικονομικής άνθησης˙ έφτασε να είναι σοβαρό εμπόδιο στις συνθήκες 

οξύτατης κρίσης, που είχαν προξενήσει ένα πόλεμο τιμών στην αγορά των 

ναυτικών μεταφορών.   

 

Γ. Δερτιλής, Κοινωνικός μετασχηματισμός και στρατιωτική επέμβαση. 1880-1909, 

Αθήνα 1977, σ. 78-79. 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 


