
 

 

 

 

 

 

 

 

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

  23/07/2013 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ  Α.1.  Ποιες ήταν οι συνέπειες των Βαλκανικών Πολέμων για την εθνική 

οικονομία; 
Μονάδες 14 

 

ΘΕΜΑ  Α.2. Ποια ήταν τα πλεονεκτήματα που απέκτησε η Ελλάδα κατά την 

περίοδο του Μεσοπολέμου (1919-1939); 
Μονάδες 14 

 

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

Λανθασμένες: 

1. Με τα νομοθετήματα του 1907 η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση μπορούσε να 

απαλλοτριώνει μεγάλες ιδιοκτησίες γης και να τις διανέμει σε ακτήμονες. 

2. Ένας από τους στόχους του Ελ. Βενιζέλου με την αγροτική μεταρρύθμιση του 

1917 ήταν η αποκατάσταση των προσφύγων και η πρόληψη κοινωνικών 

εντάσεων στον αγροτικό χώρο. 

3. Η Μεγάλη Ιδέα και οι προϋποθέσεις της – ο εκσυγχρονισμός του κράτους- δεν 

αποτέλεσαν ισχυρά ερείσματα για τη διεκδίκηση της Μεγάλης Ελλάδας κατά 

την περίοδο 1910-1922. 

4. Οι κρατικοί προϋπολογισμοί, την περίοδο 1910-1913 ήταν ελλειμματικοί, 

εξαιτίας των στρατιωτικών δαπανών για τους βαλκανικούς πολέμους.  

5. Η μετανάστευση στις Η.Π.Α. όξυνε τις κοινωνικές εντάσεις και υποβάθμισε 

την οικονομία της υπαίθρου. 
  Μονάδες 10 

 

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

«Αγροτική Μεταρρύθμιση» 

«Βενιζελισμός» 
Μονάδες 12 

 



 

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 Αντλώντας στοιχεία από τα ακόλουθα παραθέματα και 

αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στους παράγοντες 

που δεν ευνόησαν την  ανάπτυξη  εργατικού κινήματος στην Ελλάδα κατά 

το 19ο αιώνα και να προσδιορίσετε το χρόνο και τις συνθήκες που οδήγησαν 

στις πρώτες  συστηματικές προσπάθειες  για τη διάδοση της σοσιαλιστικής 

ιδεολογίας στη χώρα. 
Μονάδες 25 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄ 

 Η πρώτη μορφή εξαρτημένης εργασίας ήταν εκείνη που συνδέθηκε με την 

οινοποιία και τη βυρσοδεψία. Μόνο που οι εργαζόμενοι εκεί λειτουργούσαν μέσα 

σε συνθήκες όχι τόσο πραγματικά εργατικές, όσο κυρίως βιοτεχνικές: ο καθένας 

ολοκλήρωνε χωρίς ουσιώδη καταμερισμό έργων μόνος του το σύνολο σχεδόν των 

φάσεων της εργασιακής διαδικασίας. Έτσι η πρώτη μορφή εργατικής τάξεως που 

αναπτύχθηκε πριν από το 1888, με κέντρα τη Σύρο και την Πάτρα είχε 

χαρακτήρα βιοτεχνικό μάλλον, παρά «προλεταριακό». Αντίθετα, με τη 

δημιουργία του νέου βιομηχανικού κέντρου γύρω από τον Πειραιά και την 

Αθήνα, με την ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής και την υποκατάσταση των 

εισαγωγών, αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα πυρήνες εργατικής 

τάξεως με τη σύγχρονη έννοια, κυρίως γύρω από τα κλωστοϋφαντουργεία. 

Ο αριθμός των εργατών της βιομηχανίας από 7.342 το 1873 αυξήθηκε σε 17.152 το 

1893. […]Την εποχή αυτή το εργατικό πρόβλημα ήλθε στην επιφάνεια σαν η 

<<κρυμμένη>> όψη της εκβιομηχανίσεως. 
Ν. Βεργόπουλος, ΙΕΕ, τ. ΙΔ΄, σελ. 84 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄   

[..] Ο Μπεναρόγιας και οι συνεργάτες του έλπιζαν να διευρύνουν την 

Φεντερασιόν επί ομοσπονδιακής βάσεως, έτσι ώστε να περιλάβει στους κόλπους 

της σοσιαλιστές όλων των εθνικοτήτων. Ωστόσο οι διαφορές ανάμεσα στις 

διάφορες εθνικές ομάδες και η έντονη εχθρότητα που επικρατούσε ανάμεσα στις 

σοσιαλιστικές οργανώσεις  εμπόδισε μια τέτοια συνεργασία. Παρ΄ όλα αυτά, τα 

πρώτα χρόνια η Φεντερασιόν ανέπτυξε αξιόλογη δραστηριότητα οργανώνοντας 

τους εργάτες της Μακεδονίας και συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην ανάπτυξη 

του ελληνικού σοσιαλιστικού και εργατικού κινήματος μετά τους Βαλκανικούς 

πολέμους και την προσάρτηση της Μακεδονίας στην Ελλάδα. 
Γ. Β. Λεονταρίτη, Το Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κίνημα Κατά Τον Πρώτο 

Παγκόσμιο Πόλεμο. σελ 50-51  

 
 

 

 

 



ΘΕΜΑ Δ1 

Αντλώντας στοιχεία από το ακόλουθο παράθεμα και αξιοποιώντας τις 

ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τους λόγους που καθιστούσαν 

αναγκαίες στην Ελλάδα τις μεγάλες επενδύσεις κατά την περίοδο του 

μεσοπολέμου (1919‐1939) και τις σημαντικότερες υλικοτεχνικές καινοτομίες 

που πραγματοποιήθηκαν. 
Μονάδες 25 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Τα σημαντικότερα έργα [...] αφορούσαν κατ’αρχήν την πρωτεύουσα, όπου η 

ραγδαία πληθυσμιακή αύξηση είχε σωρεύσει προβλήματα και δυσλειτουργίες. 

Από το 1922 η Αθήνα ζούσε με περιορισμούς στην κατανάλωση ηλεκτρικού 

ρεύματος ενώ η λύση στο πρόβλημα της ύδρευσης εκκρεμούσε από τον 19
ο 

αιώνα. Ο εξηλεκτρισμός της χώρας είχε απασχολήσει οικονομικούς και 

κρατικούς παράγοντες αμέσως μετά το τέλος του πολέμου, ιδίως σε συνδυασμό 

με την προοπτική αξιοποίησης των υδατοπτώσεων της Μακεδονίας αλλά οι 

σχετικές μελέτες δεν έδωσαν πειστικά αποτελέσματα και οι επείγουσες ανάγκες 

εστίασαν το ενδιαφέρον στην Αθήνα. [...]  

Η εκτέλεση μεγάλων εγγειοβελτιωτικών-αντιπλημμυρικών έργων ήταν 

απαραίτητη για την επέκταση των καλλιεργούμενων εκτάσεων και τη βελτίωση 

των αποδόσεων στις πεδιάδες της Μακεδονίας, που συχνά κατακλύζονταν από 

τα νερά των ποταμών. Έτσι, το 1926, επί Θ. Παγκάλου και το 1928, επί Βενιζέλου, 

υπογράφηκαν δύο συμβάσεις με εταιρείες αμερικανικών συμφερόντων: την 

American Foundation Co, που ανέλαβε τη μελέτη και την εκτέλεση των έργων 

στην πεδιάδα Θεσσαλονίκης και τη John Monks & Sons-Ulen & Co για τις 

πεδιάδες Σερρών και Δράμας. [...]  

Παρά την έλλειψη συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών ή/και αρδευτικών 

έργων σε αυτές τις περιοχές, η επέκταση και οι αυξητικές επιδόσεις της 

γεωργικής παραγωγής, σε συνδυασμό με τον περιορισμό των εστιών ελονοσίας, 

μάστιγας του αγροτικού πληθυσμού, επιβεβαίωσαν το χαρακτηρισμό των έργων 

αυτών ως μιας από τις σημαντικές κληρονομιές του Μεσοπολέμου.  

Χριστίνα Αγριαντώνη – Γεωργία Μ. Πανσεληνά, «Η ελληνική οικονομία»,  

Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τόμος 7ος, σελίδες 125-126, 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 

 
 


