ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Α1) Να γράψετε την αντιστοίχιση της στήλης 1 με τα γράμματα της στήλης 2 ώστε να
προκύπτει κάθε φορά η σωστή απάντηση:
Α. 1910

2. συνθήκη Κιουτσούκ Καίναρτζή

Β. 19ος αιώνας

3. στάση Κιλελέρ

Γ. 1917
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1. αγροτική μεταρρύθμιση Βενιζέλου

4. προσάρτηση Θεσσαλίας

Δ. 1774

5. βιομηχανική επανάσταση

Ε. 1881

Μονάδες 7,5

Α2) Να αποδώσετε το περιεχόμενο των ακολούθων όρων:

Μεγάλη Ιδέα
Τσιφλίκια

Φεντερασιόν

Ισοζύγιο πληρωμών

Μονάδες 17,5

Β1) Πως συνετέλεσε η βιομηχανική επανάσταση στην αγροτική μεταρρύθμιση σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο; (5) Τι μορφή έλαβα η αγροτική ιδιοκτησία και με ποιον τρόπο στα
ευρωπαϊκά εδάφη; (5)
Μονάδες 10

Β2) Ποια περίοδο λαμβάνει χώρα ο «Βενιζελισμός» και πως ορίζεται εν συντομία (5), ποιους
συσπειρώνει αυτή η ιδέα (5) και ποια είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής στον
ελλαδικό χώρο(5) ;
Μονάδες 15

Γ1) Με βάση το παρακάτω απόσπασμα και τις γνώσεις σας: α) Να περιγράψετε την
κατάσταση της εργατικής τάξης (διαβίωση, απασχόληση, εμβρυακός τρόπος οργάνωσης)
στη μετεπαναστατική Ελλάδα του 19ου αιώνα.
β) Να εντοπίσετε τα στοιχεία εκείνα που εμπόδιζαν την ευρύτερη διάδοση σοσιαλιστικών και
ταξικών ιδεολογιών.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 1: «Η εργατική τάξη που γεννιέται με τη σποραδική ίδρυση βιομηχανιών στα
μετεπαναστατικά χρόνια, κατά ένα ποσοστό μόνο αποτελείται από τους ξεπεσμένους τώρα
παλιούς βιοτεχνικούς ορεινούς πληθυσμούς. Οι καινούργιες βιομηχανίες δεν έχουν ιδρυθεί,
στο σύνολο τους σχεδόν, μακριά από τα άλλοτε βιοτεχνικά κέντρα - στην Αθήνα και στον
Πειραιά, στο Λαύριο, στην Ερμούπολη και στην Πάτρα' ο Βόλος αργότερα θα αποτελέσει
την εξαίρεση σ' αυτόν τον κανόνα. Έτσι, δίπλα στους προλεταριοποιημένους τεχνίτες και
άλλης προέλευσης, οικονομικής αλλά και πολιτιστικής, πληθυσμοί, Χιώτες, Ψαριανοί,

Κυδωνιάτες πρόσφυγες, αγρότες κάποτε ή ναυτικοί, γεωργοί των κάμπων του Μωρηά και
της Ρούμελης, έρχονται να συγκροτήσουν τα εργατικά στρώματα της πόλης, κυνηγημένοι
από τη βία ή την εξαθλίωση.
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Μες στο νέο του περιβάλλον αυτός ο κόσμος θα διατηρήσει ζωντανούς τους δεσμούς με
το γενέθλιο τόπο του' πάντοτε θα κατοικήσει μια γειτονιά, μια συνοικία, κρατώντας για γενιές
ολόκληρες τα παλιά ήθη, τα έθιμα, τον παλιό τρόπο σκέψης, την μικροτοπική ιδεολογία- για
καιρό η μόνη συλλογική οργάνωση- φάντασμα της αλλοτινής κοινότητας -μένει το τοπικό
σωματείο-αυτό θα συγκεντρώσει όλους τους συντοπίτες και θα τους εκφράσει πολιτικά σαν
μόνος διάμεσος ανάμεσα σ' αυτούς και στην πολιτεία' ανάλογα με την προέλευση και τη
φιλορθόδοξη ή μεταπρατική χωρική τους ιδεολογία, η τέτοια μεσολάβηση θα βρίσκεται στα
χέρια του μεγαλύτερου προύχοντα ή του πιο έξυπνου καταφερτζή δικηγόρου της συνοικίας,
κάτω απ' τη σκέπη άλλωστε του δημοφιλέστερου των αγίων της γενέθλιας περιοχής».
ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΣΚΩΦ, Εισαγωγικά στην Ιστορία του Κινήματος
της Εργατικής Τάξης.

Μονάδες 25

Γ2) Με βάση τα δεδομένα του πίνακα και τις ιστορικές σας γνώσεις να αποδώσετε: α) την
κατάσταση στην ελληνική γεωργία πριν τη μεταρρύθμιση του Βενιζέλου β) την πορεία της
μέχρι και την ημερομηνία του πίνακα ερμηνεύοντας τα δεδομένα του με βάση και την
ιστορική συγκυρία .

περίοδος

Αριθμός απαλλοτριώσεων
μεγάλων εκτάσεων

1917 – 1920

64

1921 – 1922

12

1923 - 1925

1203

Μονάδες 25

Επιμέλεια: Νάστος Βασίλης
Φιλόλογος

