
 

Δώρα Ασημακοπούλου, φιλόλογος 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΟΜΑΔΑ Α 

Α1. Να γράψετε το γράμμα του δεδομένου της στήλης Β που αντιστοιχεί στο 

δεδομένο της στήλης Α. (Κάποια δεδομένα της στήλης Β περισσεύουν). 

Α.΄ Β.΄ 

 

 

 

1.    ∆ΟΕ 

 

 

2.    Τανζιμάτ 

 

 

3.    Φεντερασιόν 

 

 

4.    Πάουερ 

 

 

5.    Κλήριγκ 

α. εταιρεία  που  ανέλαβε  την  

εγκατάσταση μονάδων   παραγωγής   

ηλεκτρισμού   στην Αθήνα 

β. μέθοδος διακανονισμού με βάση 

διακρατικές συμφωνίες κοστολόγησης 

των προς ανταλλαγή προϊόντων 

γ. πολυεθνική εργατική οργάνωση 

δ. επιτροπή στελεχωμένη από 

εκπροσώπους έξι δυνάμεων για την 

υποχρεωτική διαχείριση εσόδων και 

εξόδων του ελληνικού κράτους 

ε.  μεταρρύθμιση που έδινε διευρυμένα 

δικαιώματα στους χριστιανούς 

 

στ. γερμανική εταιρεία εγκατάστασης 

τηλεφωνικού δικτύου 

ζ. Επιτροπή αποκατάστασης προσφύγων 

 

8 μονάδες 

Α2. Να ορίσετε τους όρους: α) «εθνικές γαίες» β) κλήριγκ 

8 μονάδες  
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Γ1. Να αναφέρετε τους λόγους που οδήγησαν τις ελληνικές κυβερνήσεις σε 

δανεισμό κατά την περίοδο 1860-1892 καθώς και τους τρόπους αξιοποίησης 

αυτών των δανείων. 

18 μονάδες   

Γ2. α) Ποιοι παράγοντες επηρέασαν θετικά ή αρνητικά την εξέλιξη του 

εργατικού κινήματος στην Ελλάδα; (9 μονάδες)  β) Γιατί η ενσωμάτωση της 

Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα αποτέλεσε σταθμό για το εργατικό κίνημα; (7 

μονάδες) 

16 μονάδες 

ΟΜΑΔΑ Β 

Β1. Λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο του βιβλίου σας και το περιεχόμενο των 

παραπάνω πηγών: α) Να παρουσιάσετε το περιεχόμενο της αγροτικής 

μεταρρύθμισης του 1871. (10 μονάδες) β) Να επισημάνετε τις συνέπειες της 

μεταρρύθμισης στη γεωργία και στην εθνική οικονομία γενικότερα. (15 

μονάδες) 

25 μονάδες 

Η γεωργία και η αγροτική μεταρρύθμιση του 1871 

Τελικά το Μάρτιο του 1871, ο Κουμουνδούρος, με υπουργό το Σωτηρόπουλο, 

πέτυχε την ψήφιση νόμου με αποτέλεσμα να διανεμηθούν 2.650.000 στρέμματα 

σε 357.217 κλήρους με αγοραία αξία 90.000.000 δρχ. 

Η σημασία της αγροτικής αυτής μεταρρυθμίσεως εκτιμάται πληρέστερα, όταν 

συνειδητοποιηθεί το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων χωρικών 

της εποχής εκείνης αποκαταστάθηκαν ως ιδιοκτήτες στη γη που 

καλλιεργούσαν. Οι μικροί ιδιοκτήτες καλλιεργητές επιδόθηκαν, όπως ήταν 

φυσικό, στις πιο κερδοφόρες καλλιέργειες και ιδιαίτερα σε εκείνες που 

προορίζονταν για εξαγωγή. Μέσα σε διάστημα μιας τριετίας, τα 40% και πλέον 

των καλλιεργούμενων εκτάσεων καλύπτονταν από φυτείες (σταφιδαμπελώνες, 

βαμβακοφυτείες, καπνοφυτείες, κλπ.). Οι αγαθές για την οικονομία επιπτώσεις 

υπήρξαν άμεσες. Από την μια πλευρά παρατηρήθηκε ραγδαία εισροή ξένου 

συναλλάγματος και από την άλλη τα έσοδα του Δημοσίου από τους 

τελωνειακούς δασμούς εξαγωγής πολλαπλασιάσθηκαν. Τα στοιχεία για τη 
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σταφιδοπαραγωγή και εξαγωγή σταφίδας την περίοδο 1860-1878 είναι 

αποκαλυπτικά. 

 

Καλλιεργούμενα στρέμματα  Παραγωγή σε λίτρα ενετικά  Εξαγωγή σε λίτρα ενετικά 

1860  220.428    110.228.000    101.707.075 

1870  221.164    114.700.000    120.000.000 

1878  435.000    217.500.000    210.000.000 

 

Η επέκταση όμως των φυτειοκαλλιεργειών επηρέασε αρνητικά την παραγωγή 

δημητριακών. Από την εποχή εκείνη σημειώνεται το χρόνιο έλλειμμα της χώρας 

με συνεπακόλουθο τη δαπάνη τεράστιων συναλλαγματικών αποθεμάτων για 

εισαγωγές. 

Η αγροτική μεταρρύθμιση έλυσε το πρόβλημα της εθνικής γης. Δεν έθιξε όμως 

καθόλου των μεγάλων ιδιωτικών εκτάσεων της Αττικής (170.000 στρέμματα ή 

40% περίπου του συνόλου), τα οποία είχαν τσιφλικοποιηθεί από την εποχή της 

Ανεξαρτησίας. Οι γαιοκτήμονες των τσιφλικιών αυτών είχαν πετύχει μια σειρά 

δικαστικών αποφάσεων με τις οποίες του αναγνωρίζονταν τα δικαιώματα 

πλήρους ιδιοκτησίας. 

Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις που σημειώθηκαν στον αγροτικό τομέα στη 

δεκαετία αυτή, η γεωργία θα συνεχίσει ακόμη για καιρό να υποφέρει από 

βασικές ελλείψεις: Η αγροτική δανειοδότηση παρέμεινε υποτυπώδης. Η 

εισαγωγή νεωτεριστικών μεθόδων καλλιέργειας, κυρίως με τη χρησιμοποίηση  

λιπασμάτων, δεν προχώρησε. Το ανύπαρκτο οδικό δίκτυο και η έλλειψη 

μεταφορικών μέσων στις περισσότερες περιφέρειες δεν επέτρεπε την εμπορία 

αγροτικών προϊόντων σε μεγάλη έκταση, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό 

αγροτών να περιορίζεται σε καλλιέργειες που μόλις επαρκούν για τις βιοτικές 

ανάγκες των οικογενειών τους. 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΓ΄, σσ. 310-311 
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Δ1.  

α. Ποια επίπτωση είχε για την ελληνική οικονομία η ήττα του Βενιζέλου στις 

εκλογές του Νοεμβρίου του 1920; (10 μονάδες) β. Πώς η νέα κυβέρνηση 

αντιμετώπισε το οικονομικό αδιέξοδο, που δημιουργήθηκε από την ανάκληση 

του ιδιόμορφου εξωτερικού δανείου, το οποίο είχε εγκριθεί από τους 

Συμμάχους, για να χρηματοδοτηθεί η συμμετοχή της Ελλάδας στον Α΄ 

Παγκόσμιο πόλεμο; (15 μονάδες). Στην απάντησή σας να συνδυάσετε τις 

ιστορικές σας γνώσεις με τις σχετικές πληροφορίες που παρέχει το ακόλουθο 

κείμενο. 

Μονάδες 25 

Κείμενο: Τελικά, το 1922 η κυβέρνηση επέβαλε έναν ιδιότυπο συνδυασμό 

υποτίμησης και εσωτερικού δανείου. Όσοι κατείχαν τραπεζογραμμάτια[1] 

(δηλαδή περίπου οι πάντες, όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα) 

υποχρεώθηκαν να τα διχοτομήσουν, να ανταλλάξουν το μισό 

τραπεζογραμμάτιο με κρατικά ομόλογα και να κρατήσουν το άλλο μισό, το 

οποίο διατήρησε την ονομαστική αξία τού ολοκλήρου. Αλλά και τα νέα 

χρηματικά μέσα που απέκτησε έτσι το Δημόσιο δεν έσωσαν την κατάσταση: 

απορροφήθηκαν πολύ γρήγορα από τις συνεχώς αυξανόμενες δημόσιες 

δαπάνες και τον πληθωρισμό. 

(Γ.Β. Δερτιλής, Ιστορία του Ελληνικού Κράτους 1830-1920, τ. Β) 

[1] τραπεζογραμμάτιο: χαρτονόμισμα 

 

 

 

 

 

 

https://filologika.gr/lykio/g-lykiou/prosanatolismou/istoria/a-pagkosmios-polemos/#_ftn1
https://filologika.gr/lykio/g-lykiou/prosanatolismou/istoria/a-pagkosmios-polemos/#_ftnref1

