
 

 

 

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

21/07/2014 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ  Α.1.  Ποιοι υπήρξαν οι παράγοντες που δεν επέτρεψαν τη δημιουργία 

εργατικού κινήματος στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα;  
Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ  Α.2. Ποιες ήταν οι συνέπειες που προκλήθηκαν στην ελληνική οικονομία 

και την κοινωνία από τους Βαλκανικούς πολέμους; 
Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Α.3.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή 

Λανθασμένες: 

1.  Τα Επτάνησα ενσωματώθηκαν στο ελληνικό κράτος το 1881.  

2.  Σύμφωνα με τους νόμους του 1907 η εκάστοτε ελληνική 

κυβέρνηση μπορούσε να απαλλοτριώνει μεγάλες ιδιοκτησίες γης, 

ώστε να μπορεί να τις διανέμει σε ακτήμονες.  

3.  Το ΣΕΚΕ είναι το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος.  

4.  Η ΓΣΕΕ ιδρύθηκε προς το τέλος των Βαλκανικών πολέμων. 
  Μονάδες 8 

 

ΘΕΜΑ Α.4. Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:  

«Αγροτική μεταρρύθμιση» 

«Φεντερασιόν» 
Μονάδες 12 

 
 

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Β1 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 25 

β. Να αποτιμήσετε ειδικότερα τη σημασία της ίδρυσης συνεταιρισμών για την 

επιτυχία της αγροτικής μεταρρύθμισης του 1917 

 Μονάδες 25 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 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. […]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. Ιδιαίτερα η ανάγκη αυτή και  η 

ρύθμιση πιστώσεων, έδωσαν ώθηση στο κίνημα το οποίο ενθάρρυναν 

ταυτόχρονα και η Κυβέρνηση και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, που ήταν και 

το κυριότερο πιστωτικό ίδρυμα της χώρας. […] Αργότερα, η ίδρυση τον 

Υπουργείου Γεωργίας, τον Ιούνιο του 1917, αμέσως μετά την επάνοδο του 

Βενιζέλου στην Αθήνα, στάθηκε η απαρχή της άμεσης κρατικής παρεμβάσεως 

στην οργάνωση και καθοδήγηση της γεωργικής παραγωγής, έστω και αν η 

παρέμβαση ήταν στην αρχή υποτυπώδης.  

[Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΕ', σ. 76] 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 
 


