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ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 

ΘΕΜΑΤΑ. 

ΟΜΑΔΑ Α’: 

Α1: 

Να γράψετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων: 

1. Στρατιωτικός Σύνδεσμος. 

2. Εθνικόν Κομιτάτον. 

3. Αγροτική Μεταρρύθμιση. 

Μονάδες 15. 

Α2.  Να σημειώσετε την ένδειξη Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) δίπλα σε κάθε 

πρόταση. Σε περίπτωση λάθους να δοθεί η σωστή απάντηση.  

1. Στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα η βάση των κομμάτων εξακολουθούσε 

να μην έχει  τυπική οργάνωση.  

2. Στην Ελλάδα κατά το τέλος του 19ου αιώνα πολλές κοινωνικοοικονομικές 

αντιθέσεις οξύνονταν μέσω των πελατειακών σχέσεων και γι’ αυτό δεν 

συγκροτήθηκαν ταξικά  κόμματα. 

3. Μετά το 1897 ο Γεώργιος δεν μπορούσε να επιβληθεί στο κοινοβούλιο.  

4. Στις 15 Σεπτεμβρίου 1909 έγινε μεγάλη διαδήλωση των επαγγελματικών 

σωματείων της πρωτεύουσας. 



5. . Το αποφασιστικό βήμα για την ολοκλήρωση της αγροτικής μεταρρύθμισης 

έγινε στα ταραγμένα χρόνια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και του «εθνικού 

διχασμού». 

Μονάδες 10. 

 

Α3. 

α) Ποια εκσυγχρονιστικά αιτήματα των αντιπολιτευτικών ομίλων,  που 

συγκροτήθηκαν περί τα τέλη της δεκαετίας 1850, εξέφρασε με  την πολιτική 

του δράση ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος;   
Μονάδες 10. 

 

β) Ποιοι συμμετείχαν στην επανάσταση κατά του Όθωνα; 
Μονάδες 5. 

 

Α4. 

Ποιες μεγάλες επενδύσεις έγιναν στην Αθήνα στους τομείς της υδροδότησης 

και της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος κατά την περίοδο του 

μεσοπολέμου;                     
  Μονάδες 10. 

 

ΟΜΑΔΑ Β’ 

 

Β1. 
  

Απέναντι στο εκσυγχρονιστικό κράτος του Χ. Τρικούπη αντιπαρατίθεται το 

κράτος κοινωνικής αλληλεγγύης του Θ. Δηλιγιάννη». Να σχολιάσετε την 

παραπάνω άποψη λαμβάνοντας υπόψη σας τις ιστορικές σας γνώσεις και 

το περιεχόμενο των πηγών.  

Μονάδες 25. 

ΠΗΓΗ 1.  

Στην ουσία, ο Τρικούπης εκπροσωπούσε τον εξευρωπαϊσμό της πολιτικής ζωής, 

ενώ ο Δηλιγιάννης την παραδοσιακή λειτουργία της. Ο Τρικούπης πίστευε ότι το 

κράτος χρειαζόταν πολιτική και οικονομική ανόρθωση, πριν γίνει λόγος για 

εμπλοκή σε αλυτρωτικές περιπέτειες. Γι' αυτό και επεδίωξε να καταστήσει τη 

χώρα διεθνώς αξιόπιστη, να ενθαρρύνει την έναρξη της εκβιομηχάνισης, να 

βελτιώσει τις επικοινωνίες με την κατασκευή σιδηροδρόμων και την διάνοιξη του 

Ισθμού της Κορίνθου, και να εκσυγχρονίσει το στρατό και το ναυτικό. Ωστόσο, 

ένα τέτοιο πρόγραμμα ήταν δαπανηρό και συνεπαγόταν αυξημένη φορολογία. 

Αυτό πρόσφερε εύκολο στόχο στο δημοφιλή και δημαγωγό Δηλιγιάννη, ο οποίος 

δεν είχε πρόβλημα να δηλώνει ότι ήταν αντίθετος προς οτιδήποτε υποστήριζε ο 

Τρικούπης. Η επιδεικτική λαϊκιστική ρητορεία του Δηλιγιάννη και η φλογερή 



προάσπιση μιας «Μεγαλύτερης Ελλάδας», χωρίς αμφιβολία εξέφραζε πιο πιστά 

τους ενθουσιασμούς και τους μύχιους πόθους του απλού πολίτη από τα αυστηρά 

μεταρρυθμιστικά προγράμματα του Τρικούπη. Οι παράτολμες όμως πολιτικές 

επιλογές του Δηλιγιάννη, στις περιόδους που ήταν στην εξουσία, δεν μπορούσαν 

παρά να θέσουν σε δοκιμασία την ήδη εξασθενημένη οικονομία, όπως συνέβη με 

τη θνησιγενή κινητοποίηση στη διάρκεια της βουλγαρικής κρίσης του 1885, η 

οποία κατέληξε στον αποκλεισμό της Ελλάδας από τις Μεγάλες Δυνάμεις. 

Επιπλέον, η φιλοπολεμική του πολιτική έμελλε να καταλήξει σε ήττα το 1897, 

στη διάρκεια του καταστροφικού πολέμου των τριάντα ημερών με την Τουρκία. 

R. Clogg, Συνοπτική Ιστορία της Ελλάδας 1770-1990, εκδ. Ιστορητής, Αθήνα 1995, σσ. 

71-72. 

ΠΗΓΗ 2. 

Οι φόροι που είχε αναγκασθεί να επιβάλει ο Τρικούπης, καθώς και τα δάνεια 

που είχε συνάψει για να φέρει σε πέρας το μεγαλόπνοο έργο του, είχαν 

προκαλέσει τη δυσφορία ενός μεγάλου μέρους του λαού. Τη δυσφορία αυτή τη 

καλλιέργησε με δημαγωγικό τρόπο η αντιπολίτευση που του κόλλησε και το 

επίθετο «φορομπήχτης». Έτσι ο αρχηγός της Θεόδωρος Δηλιγιάννης, 

ανταποκρινόμενος στις επιθυμίες του λαού και υποσχόμενος να κυβερνήσει 

χωρίς την επιβολή νέων φόρων και χωρίς τη σύναψη νέων δανείων, κατορθώνει 

να τον ανατρέψει στις 7 Απριλίου 1885. 

Απ. Βακαλόπουλου, Νέα Ελληνική Ιστορία 1204-1985, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1991, 

σ. 310. 

Β2. 

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και επισημαίνοντας ταυτόχρονα τα 

σχετικά χωρία του παρακάτω κειμένου: 

α. Να εξηγήσετε τους στόχους και τα αποτελέσματα της αγροτικής 

μεταρρύθμισης της κυβέρνησης Ελευθερίου Βενιζέλου το 1917. 

Μονάδες 13 

β. Να αποτιμήσετε ειδικότερα τη σημασία της ίδρυσης συνεταιρισμών για 

την επιτυχία της αγροτικής μεταρρύθμισης του 1917. 

Μονάδες 12 

"Η αγροτική μεταρρύθμιση του Βενιζέλου ήταν το πιο ριζοσπαστικό μέτρο που 

είχε εφαρμοστεί ως τότε στην Ελλάδα ... ΄Αλλαξε ριζικά τις σχέσεις της 

ιδιοκτησίας της γης, γενικεύοντας το σύστημα της μικρής οικογενειακής 

ιδιοκτησίας ...  



Η αγροτική μεταρρύθμιση και ο συνακόλουθος τεμαχισμός της γης 

συνοδεύτηκαν από αύξηση επενδύσεων στην αγροτική παραγωγή, με τη μορφή 

πιστώσεων, και από την ταχεία εξέλιξη του συνεταιριστικού κινήματος, που 

αποσκοπούσε αφενός στην προστασία των μικρών παραγωγών και αφετέρου 

στη μεγαλύτερη ασφάλεια των επενδύσεων στην αγροτική οικονομία. Το βασικό 

θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση των συνεταιρισμών δημιουργήθηκε το 1914. 

Οι συνθήκες που δημιούργησε ο πόλεμος έδωσαν στο συνεταιριστικό κίνημα 

μεγάλη ώθηση. Τα προβλήματα που είχαν σχέση με τη διακίνηση προϊόντων, 

την παραδοσιακή εκμετάλλευση του μικρού παραγωγού από τους μεσάζοντες, 

την έλλειψη κεφαλαίων και τους τοκογλυφικούς όρους δανειοδοτήσεως που 

επικρατούσαν στην ελεύθερη αγορά, έκαναν ακόμη πιο αισθητή την ανάγκη 

συλλογικής ασφάλειας που πρόσφεραν οι συνεταιρισμοί..." 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΕ΄, σ. 76. 

 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 

 


