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ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α
ΘΕΜΑ Α.1.1
Να αποδώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:
1. Εθνικόν Κομιτάτον
2. Εθνικές γαίες
3. ΔΟΕ
4. Βενιζελισμός
(Μονάδες 8)
ΘΕΜΑ Α.1.2
Να χαρακτηρίσετε με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις ως σωστές ή λανθασμένες τις προτάσεις που
ακολουθούν, γράφοντας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε
πρόταση.
1. Η ελληνική ναυτιλία γνώρισε ύφεση στη διάρκεια του 19ου αιώνα.
2. Οι μεταρρυθμίσεις του «Τανζιμάτ» δυσχέραιναν την ανάπτυξη των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων των Ελλήνων ομογενών του εξωτερικού.
3. Η πολιτική της «Μεγάλης Ιδέας» υπήρξε ανασταλτικός παράγοντας για την οικονομική ανάπτυξη
της χώρας.
4. Ο Βούλγαρης δεν δίσταζε να χρησιμοποιεί βία και νοθεία στις εκλογές.
5. Με το Σύνταγμα του 1844 κατοχυρώθηκε το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι.
(Μονάδες 5)
ΘΕΜΑ Α.2.1
Α) Να δώσετε σε κάθε γεγονός της στήλης Α τη σωστή χρονολογία από αυτές της στήλης Β
Α
Β
Ιδιόμορφος δανεισμός
1897
Διάνοιξη διώρυγας Κορίνθου
1841
Ψήφιση αρχής δεδηλωμένης
1927
Ίδρυση Εθνικής Τράπεζας
1910
Κιλελέρ
1908
Ίδρυση Τράπεζας της Ελλάδας
1843
ης
Επανάσταση 3 Σεπτέμβρη
1893
Ελληνοτουρκικός πόλεμος
1917
Διάλυση ομάδας Ιαπώνων
1910
Διάλυση στρατιωτικού συνδέσμου
1875
(Μονάδες 5)

Β) Να γράψετε τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα από αυτούς τα γράμματα της στήλης Β τα οποία
προσδιορίζουν τα γεγονότα που αφορούν τα πρόσωπα της στήλης Α.
Α
1. Γεώργιος Α’
2. Όθωνας

Β
Α.Σύνταγμα 1844
Β. Κριμαϊκός πόλεμος
Γ. Αρχή δεδηλωμένης
Δ. Υπόθεση Πατσίφικο
Ε. Κίνημα στο Γουδί
Στ. Θεμελίωση κοινοβουλευτισμού
Ζ. Σύνταγμα 1864
Η. Επανάσταση 1862
(Μονάδες 8)

ΘΕΜΑ Α.2.2
1. Ποιοι ήταν οι παράγοντες που ευνόησαν την ελληνική ναυτιλιακή και εμπορική δραστηριότητα στη
διάρκεια του 18ου αιώνα;
(Μονάδες 6)
2. Ποιος ήταν ο χαρακτήρας των επενδύσεων των ομογενών στο νεοελληνικό κράτος το 19o αιώνα;
(Μονάδες 6)
3. Ποια ήταν η σημασία της θέσπισης του Συντάγματος του 1844 στην εξέλιξη τουκοινοβουλευτισμού
στην Ελλάδα;
(Μονάδες 6)
4. Να προσδιορίσετε τους παράγοντες που δυσχέραιναν την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας κατά
το 19ο αιώνα.
(Μονάδες 6)
ΟΜΑΔΑ Β
ΘΕΜΑ Β.1
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που σας δίνεται:
α) να επισημάνετε τα αποτελέσματα της αγροτικής μεταρρύθμισης του 1871 στους χωρικούς, στους
αστούς και στους τσιφλικάδες,
β) να αιτιολογήσετε τις αντιδράσεις της μεγάλης τσιφλικικής γαιοκτησίας αναφέροντας και τα
γεγονότα που αυτές προκάλεσαν μέχρι το 1917.
(Μονάδες 25)

H σχεδιαζόµενη αγροτική µεταρρύθµιση σκόπευε τον εξής κεντρικό στόχο: να πλήξει την τεχνητή µείωση
της προσφοράς καλλιεργήσιµης γης και αγροτικών προϊόντων, την οποία επέβαλλε µονοπωλιακώς η
µεγάλη γαιοκτησία.
Η µεταρρύθµιση, ενοποιώντας τις ιδιότητες του καλλιεργητή και του ιδιοκτήτη, επί ενός και του αυτού
προσώπου, επεδίωξε να επιφέρει την αύξηση της αγροτικής παραγωγής και συνεπώς, την µείωση της
τιµής των αγροτικών προϊόντων.
... Η αγροτική µεταρρύθµιση ουδεµία βελτίωση επέφερε ως προς τις συνθήκες ζωής των χωρικών. Κύριος
στόχος της µεταρρύθµισης ήταν απλώς η συντριβή της µεγάλης τσιφλικικής γαιοκτησίας, προς όφελος του
αστικού καπιταλισµού, ο οποίος εξασφάλιζε έτσι την προσφορά αγροτικών προϊόντων σε ασυγκρίτως
φθηνότερες τιµές. ∆υνάµεθα µάλιστα να πιστοποιήσουµε ότι η απρόσωπη συµπίεση της αγροτικής

εργασίας, µετά την µεταρρύθµιση, έγινε εντατικότερη και ότι γενικώς ο χωρικός περιεπλάκη σε µια νέα
διαδικασία συνεχούς επιδείνωσης της θέσης του ...
Μετά την οριστική πτώση του Τρικούπη στα 1895, ο ∆ηλιγιάννης επιχείρησε, για πρώτη φορά, την
µερική απαλλοτρίωση των τσιφλικιών υπέρ των καλλιεργητών τους.
Στα 1896, κατέθεσε στην Βουλή 5 νοµοσχέδια, τα οποία επρόβλεπαν: α) την απαλλοτρίωση του 1/8
των τσιφλικιών Θεσσαλίας και β)την σύσταση ενός ειδικού ταµείου γεωργικής πίστης για τις
χρηµατοδοτικές ανάγκες των κολληγικών οικογενειών ... Πλην όµως, η προτεινόµενη σοβαρή µεταβολή
της κυβερνητικής πολιτικής δεν έγινε δεκτή από τη Βουλή. Οι γαιοκτήµονες της Θεσσαλίας είχαν τόσο
ισχυρά στηρίγµατα, ακόµη και εντός του κυβερνώντος δηλιγιαννικού κόµµατος, ώστε τα κατατεθέντα
νοµοσχέδια απορρίφθηκαν. Ενδιαφέρον είναι να σηµειωθεί ότι η αντίδραση των γαιοκτηµόνων ήταν τόσο
ισχυρή, ώστε ακόµη και όταν ο πρωθυπουργός Θεοτόκης, ηγέτης των «παλαιών» τρικουπικών,
επεχείρησε στα 1903 να «περάσει» ανάλογο νοµοσχέδιο, η Βουλή τον καταψήφισε, µε τη συνδροµή
αρκετών εκ των βουλευτών του κόµµατός του. Είναι άρα προφανές ότι, κατά την περίοδο 1896-1917, η
κεντρική εξουσία επιδιώκοντας να περιορίσει τα τσιφλίκια, αντιµετώπιζε την έντονη αντίδραση των
επαρχιακών βουλευτών, οι οποίοι συνδέοντο µε τα γαιοκτηµονικά συµφέροντα.
Κ. Βεργόπουλου, Το αγροτικό ζήτηµα στην Ελλάδα,
Η κοινωνική ενσωμάτωση της γεωργίας, σελ. 167-169
ΘΕΜΑ Β.2
Λαμβάνοντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να
απαντήσετε στα ερωτήματα : α) Ποιο πρόβλημα της κοινοβουλευτική ζωής θίγει ο Χαρίλαος Τρικούπης
στο άρθρο του;(Μονάδες 13)καιβ) Να προσδιορίσετε τη θέση του βασιλιά και τις επιπτώσεις της στην
πολιτική ζωή της χώρας. (Μονάδες 12)
Κείμενο Α
“Αφ΄ ότου κατά το 1868 εγκαθιδρύθη η αρχή των κυβερνήσεων μειοψηφίας, παν νέον βήμα της εξουσίας
μαρτυρεί περί του σκοπού, εις ον αύτη αποβλέπει[…] Η ψευδής δε απόδειξις του διενεργούμενου σχεδίου
και αι προσφάτως διεξαχθείσαι βουλευτικαί εκλογαί... Καλούνται εις την εξουσίαν κυβερνήσεις
αποκρουόμεναι παρά της πλειοψηφίας του Έθνους, χορηγείται εις αυτάς η διάλυσις της Βουλής και
συνάμα παν μέσον επηρεασμού των συνειδήσεων του λαού και νοθεύσεως των εκλογών, και λέγομεν
ύστερον, ότι πταίει ο λαός δια την τοιαύτην κατάστασιν”.
Από άρθρο του Χ. Τρικούπη στην εφημερίδα “Kαιροί” στις 29 Ιουνίου 1874
Κείμενο Β
«Όπως πλήρης υπήρξεν ο προς τα δικαιώματα του λαού περί την εκλογήν των βουλευτών σεβασμός της
κυβερνήσεώς μου, ούτως πλήρης θέλει είσθαι η παρ' εμού αναγνώρισις των από του γράμματος και του
πνεύματος του συντάγματος στηριζομένων προνομιών των εκλεκτών του Έθνους. Αι προνομίαι αύται της
Βουλής ανταποκρίνονται προς καθήκοντα επιβαλλόμενα εις αυτήν. Απαιτών ως απαραίτητον προσόν των
καλουμένων παρ' εμού εις την κυβέρνησιν του τόπου την δεδηλωμένην προς αυτούς εμπιστοσύνην της
πλειοψηφίας των αντιπροσώπων του Έθνους, δέχομαι ίνα η Βουλή καθιστά εφικτήν την ύπαρξιν του
προσόντος τούτου, άνευ του οποίου αποβαίνει αδύνατος η εναρμόνιος λειτουργία του πολιτεύματος.»
Από το λόγο του βασιλιά Γεώργιου Α’ στη Βουλή στις 11 Αυγούστου 1875
ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Α
ΘΕΜΑ Α.1.1
1. Εθνικόν Κομιτάτον: σελ.77 « Το Εθνικό Κομιτάτον ... αυτοκρατορία»
2. Εθνικές γαίες: σελ. 23 « Από τα πολλά ... 5.000.000 στρέμματα»
3. ΔΟΕ: σελ. 37-38 « Τα οικονομικά...30.000.000 δραχμές»
4. Βενιζελισμός:σελ. 48 «Στην περίοδο...έθνους»
ΘΕΜΑ Α.1.2
1. Λ (σελ.21: «Στη διάρκεια...πορεία»)
2. Λ (σελ.39: « Όμως...προσφέρει»)
3. Σ
4. Λ (σελ.74: «Δεν δίσταζε...του κόμματός του»)
5. Λ (σελ.71: «Μια αδυναμία... μηχανισμών»)
ΘΕΜΑ Α.2.1
Α) Ιδιόμορφος δανεισμός 1917
Διάνοιξη διώρυγας Κορίνθου 1893
Ψήφιση αρχής δεδηλωμένης 1875
Ίδρυση Εθνικής Τράπεζας 1841
Κιλελέρ 1910
Ίδρυση Τράπεζας της Ελλάδας 1927
Επανάσταση 3ης Σεπτέμβρη 1843
Ελληνοτουρκικός πόλεμος 1897
Διάλυση ομάδας Ιαπώνων 1908
Διάλυση Στρατιωτικού Συνδέσμου 1910
Β) 1 (Γεώργιος Α’): γ, ε, στ, ζ
2 (Όθωνας) : α, β, δ, η
ΘΕΜΑ Α.2.2
1. Σελ. 20: «Στη διάρκεια...Έλληνες».
2. Σελ.40: «Βασικό...λόγια».
3. Σελ.72-73: «Όμως...συντηρητικά».
4. Σελ.31: «Η βιομηχανία...εξέλιξη».
ΟΜΑΔΑ Β
ΘΕΜΑ Β.1.
Α) Σχολικό βιβλίο: σελ 25: «Η οριστική...ιδιοκτησία»
Στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν από την πηγή:
-Η αγροτική μεταρρύθμιση είχε στόχο να πληξει την τεχνητή μείωση αγροτικών προϊόντων.
- ουδεμία βελτίωση επέφερε ως προς τις συνθήκες ζωής των χωρικών.
- Κύριος στόχος ήταν η συντριβή της μεγάλης γαιοκτησίας προς όφελος του αστικού καπιταλισμού.
- Η θέση του χωρικού επιδεινώθηκε.
Β) Σχολικό βιβλίο: σελ. 42-43: «Στον ελληνικό χώρο...μεγάλων εκτάσεων».
Στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν από την πηγή:

-Οι γαιοκτήμονες είχαν ισχυρά στηρίγματα στην πολιτική του τόπου, ώστε επέβαλαν τις θέσεις τους,
αντιδρώντας σε οποιαδήποτε μεταβολή της αγροτικής κατάστασης.
ΘΕΜΑ Β.2.
Α) Σχολικό βιβλίο: σελ.78-79: «Παρά την έντονη...βουλευτών»
Στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν από την πηγή:
-Εγκαθίδρυση κυβερνήσεων μειοψηφίας.
- Προσπάθεια επηρεασμού του λαού και νοθεύσεως των εκλογών.
Β) Σχολικό βιβλίο: σελ.79: «Αυτό...πολιτικού τοπίου»
Στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν από την πηγή:
-Σεβασμός Γεωργίου προς το πνεύμα του Συντάγματος.
-Αποδοχή της δεδηλωμένης ως απαραίτητο στοιχείο για την λειτουργία του πολιτεύματος.
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