
 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ  ΣΗΝ  ΙΣΟΡΙΑ  ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ . ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΘΕΜΑΣΑ 

 

Α1α. Να πξνζδηνξίζεηε, αλ ην πεξηερόκελν ησλ αθόινπζσλ πξνηάζεσλ είλαη ζσζηό ή όρη. 

1.Η θαηαζηξνθή ηνπ 1922 άιιαμε ηα δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο 

2.Δθαηό ρξόληα κεηά ην 1821 ην ειιεληθό θξάηνο έπξεπε λα μαλαξρίζεη ηελ πνξεία ηνπ 

3.Οη ρξόληεο αλεπάξθεηεο ηεο ειιεληθήο δηνίθεζεο έπξεπε λα μεπεξάζνπλ ηαρύηαηα κηα 

νιηθή θαηαζηξνθή  

4.Η αγξνηηθή κεηαξξύζκηζε νινθιεξώζεθε θάησ από ηελ πίεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ 

πξνβιήκαηνο 

5. Οη έκπνξνη έπεθηαλ ζπρλά ζύκαηα ησλ κηθξνθαιιηεξγεηώλ [κνλ. 5] 

  

Α1β.  Να ζπλδέζεηε ηα ζηνηρεία ηεο Α ζηήιεο κε ηα αληίζηνηρα ηεο Β ζηήιεο:   [κνλ. 5] 

         Α                                                                      Β 

1. Ξέλνη ζύκβνπινη.                            Α.  πξνβνιή αληηξξήζεσλ 

2. γεξκαληθέο εηαηξίεο                         Β.  δίθηπν ηειεθσλίαο  

3. ΟΥΛΔΝ                                          Γ.  άζθεζε πηέζεσλ 

4. Δζληθή Τξάπεδα ηεο Διιάδνο         Γ.  ίδξπζε κε πξόηαζε ηεο Κ.Τ.Δ. 

5 Τξάπεδα ηεο Διιάδνο.                     Δ.   δίθηπν ύδξεπζεο 

  

 Α2α. Να γξάςεηε ζύληνκνπο νξηζκνύο γηα ηνπο παξαθάησ όξνπο: βεληδειηζκόο, θιήξηγθ.  

[κνλ. 8] 

 

Α2β. Να παξνπζηάζεηε ηηο επηπηώζεηο πνπ είρε ε ππεξπόληηα κεηαλάζηεπζε ζηελ νηθνλνκία 

ηεο Διιάδαο, κεηά ην 1910. [κνλ. 7] 

  

Β3. Πώο κπνξεί λα εξκελεπηεί ε θαζπζηέξεζε αλάπηπμεο εξγαηηθνύ θηλήκαηνο ζηελ 

Διιάδα; [κνλ. 12] 

 

Β4. Τα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνλνκίαο ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ. [κνλ. 13] 

  
Γ1. Αληιώληαο ζηνηρεία από ηα παξαθάησ θείκελα θαη αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο 

γλώζεηο, λα παξνπζηάζεηε ηνπο παξάγνληεο πνπ επέηξεςαλ ηε δεκηνπξγία ηεο κεγάιεο 

ηδηνθηεζίαο κεηά ηελ ελζσκάησζε ηεο Θεζζαιίαο (1881), θαζώο θαη ηηο επηπηώζεηο ηνπ 

γεγνλόηνο απηνύ ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ηεο Διιάδαο κέρξη ην ηέινο ησλ 

βαιθαληθώλ πνιέκσλ.   [κνλ.25] 

 

Κείμενα 

α. Σην αγξνηηθό δήηεκα ηεο Θεζζαιίαο, ην νπνίν ζεκείσζε ηδηαίηεξε έμαξζε θαηά ηελ 

θξίζηκε πεξίνδν ηεο κεηάβαζεο από ηελ νζσκαληθή ζηελ ειιεληθή θπξηαξρία, ε ζύκβαζε 

ηεο πξνζάξηεζεο επέβαιιε ην ζεβαζκό ησλ ππαξρόλησλ δηθαησκάησλ όισλ εθείλσλ, νη 

νπνίνη θαηείραλ λόκηκνπο νζσκαληθνύο ηίηινπο ζε θάζε είδνπο γαίεο ή αθίλεηα. Η δηάηαμε 

ζεσξήζεθε όηη εμνκνίσλε όινπο ηνπο ζρεηηθνύο κε ηελ θαηνρή ηεο γεο νζσκαληθνύο ηίηινπο 

θαη ηνπο αλαγλώξηδε σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηδηνθηεζίαο ˙ εθιήθζεθε δε σο πξνλνκηαθή 

κεηαρείξηζε ησλ Οζσκαλώλ θαηόρσλ ηίηισλ γεο θαη νδεγνύζε ζηελ ελίζρπζε ηεο ζέζεο 

ησλ ηειεπηαίσλ, εμαηηίαο θαη ηεο ηζρύνο ηεο απόιπηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο ζηελ ειιεληθή 

λνκνζεζία, ζε αληίζεζε κε ηνπο όπνηνπο πεξηνξηζκνύο επέβαιιε ν νζσκαληθόο λόκνο. 

Αθνξνύζε όκσο, θαη’ επέθηαζε, θαη ηνπο Έιιελεο αγνξαζηέο ―πξνπάλησλ θεθαιαηνύρνπο 

ηεο νκνγέλεηαο―, νη νπνίνη ελόςεη ηεο πξνζάξηεζεο είραλ ζπεύζεη λα απνθηήζνπλ θηήκαηα 

ζηε Θεζζαιία. Από ηελ άιιε πιεπξά, ε δίθαηε απαίηεζε ησλ θαιιηεξγεηώλ γηα απόθηεζε 

ηδηόθηεηεο γεο κεηά ηελ απειεπζέξσζε, όρη κόλν δελ πξαγκαηνπνηήζεθε αιιά αληίζεηα 



 

 

ζπλνδεύηεθε θαη κε επηδείλσζε ησλ θαιιηεξγεηηθώλ ζρέζεσλ, εμαηηίαο θαη ηεο κε 

νξηνζέηεζεο ησλ δηθώλ ηνπο δηθαησκάησλ.  
Αγγελική Σθήκα-Θεοδοζίοσ, «Ο Τρικούπης και ηο θεζζαλικό ζήηημα», Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο 

Θεζζαλονίκης, Τμήμα Ιζηορίας και Αρταιολογίας, περ. «ΕΓΝΑΤΙΑ», η. 5, ζελ. 124, UNIVERSITY STUDIO 

PRESS, 1995-2000. 

 

β. Η αλάγθε λα δηαηεξεζεί ε δαλεηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθό εκπόδηδε 

αξθεηέο θνξέο ηε δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο κεηαξξύζκηζεο. Ο Τξηθνύπεο απέθπγε π.ρ. λα 

θάλεη κεηαξξπζκίζεηο ζηε γεσξγηθή γε ηεο λεναπνθηεκέλεο επαξρίαο ηεο Θεζζαιίαο, ηεο 

νπνίαο ηε γεσξγία ραξαθηήξηδαλ ηα κεγάια ηζηθιίθηα, γηα λα κελ πξνζβάιεη ηηο 

επαηζζεζίεο (…) ησλ πινπζίσλ Διιήλσλ ηνπ εμσηεξηθνύ, πνπ έδεηρλαλ όιν θαη κεγαιύηεξε 

ηάζε λα επελδύνπλ ζηε κεηέξα παηξίδα.  
Richard Clogg, «Σύνηομη Ιζηορία ηης Νεόηερης Ελλάδας», ζελ. 137-138, εκδόζεις Καρδαμίηζα, Αθήνα 1999. 

 

Γ1. Μειεηώληαο ην  νπηηθό παξάζεκα λα παξνπζηάζεηε ζην γεγνλόο ζην νπνίν αλαθέξεηαη 

θαη λα πξνζδηνξίζεηε ηηο αηηίεο ηνπ.   [κνλ. 25] 

ΕΙΚΟΝΑ 
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