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Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 
 

ΘΕΜΑ Α.1. 
 
Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: 
 α. Μικτή Επιτροπή 
 β. Ανόρθωση 
 γ. Τανζιµάτ 
 δ. ∆.Ο.Ε. 

(Μονάδες 12) 
 
Α.1.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της Στήλης Α και δίπλα στο 

καθένα από αυτά τα γράµµατα της Στήλης Β που αντιστοιχούν: 

 
  (Μονάδες 8) 

 
ΘΕΜΑ Α.2. 
Α.2.1. Τι προέβλεπε η Ελληνοτουρκική Σύµβαση της Λοζάνης για τους πρόσφυγες 

και ποια ήταν η αντίδραση των προσφύγων; 
(Μονάδες 15) 

 

Α.2.2. Ποιοι ήταν οι παράγοντες που επηρέασαν την εξέλιξη της ελληνικής 
εµπορικής ναυτιλίας κατά το 19ο αιώνα; 

(Μονάδες 15) 
 

              Στήλη Α Στήλη Β 
1. Μανιάτες α) Ερέτρια  
2. Σουλιώτες β) Πειραιάς  
3. Κρήτες γ) Οθωνούπολη 
4. Κάσιοι δ) Νέα Πέλλα 
5. Χίοι - Υδραίοι ε) Πεταλίδι 
6. Ψαριανοί στ)  Ναύπακτος 
7. Καρυστινοί ζ) Μήλος  
8. Μακεδόνες  η) Αµοργός  

ε π α ν α λ η π τ ι κ ά  

2 0 0 5
θ έ µ α τ α
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ΟΜΑ∆Α Β΄ 
 

ΘΕΜΑ Β.1. 
Αντλώντας στοιχεία από τα κείµενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να 
παραθέσετε τις ενέργειες της ΕΑΠ για την αποκατάσταση των προσφύγων και τα 
αποτελέσµατα των ενεργειών αυτών. 

(Μονάδες 25) 
 
α. Στην επιτροπή αποκατάστασης προσφύγων το ελληνικό δηµόσιο παραχώρησε 

εκτάσεις 5.000.000 στρεµµάτων, αξίας 13.000.000 λιρών περίπου, για να 
πραγµατοποιήσει το έργο της αποκατάστασης. Οι εκτάσεις αυτές προέρχονταν από 
τις ακόλουθες πηγές: α) δηµόσιες γαίες, β) απαλλοτριώσεις και επιτάξεις ιδιωτικών 
γαιών βάσει και της αγροτικής µεταρρυθµίσεως και γ) ιδιοκτησίες των 
µουσουλµάνων που µεταφέρθηκαν στην Τουρκία. 
Για να ενισχυθούν οι προσφυγικές οικογένειες της υπαίθρου, η επιτροπή και η 
κυβέρνηση διένειµαν πάνω από 245.000 ζώα και µεγάλες ποσότητες γεωργικών 
εργαλείων. Το 2/3 των εξόδων της επιτροπής δαπανήθηκαν στη Μακεδονία µε 
αποτέλεσµα να αναζωογονηθεί το τµήµα αυτό της Ελλάδας σε τέτοιο βαθµό ώστε 
σύµφωνα µε τα εντυπώσεις του Τζον Κάµπελ το 1930, δυσκολευόταν κανείς να 
αναγνωρίσει τον έρηµο τόπο του 1923 «εκεί που προηγουµένως έβλεπες τεράστιες 
ακαλλιέργητες εκτάσεις υπάρχουν σήµερα χωριά που ανθούν, γεµάτα ζώα και µε 
φανερά τα σηµάδια της ανέσεως… Τα αποτελέσµατα αυτά οφείλονται κυρίως στο 
θάρρος, την ενεργητικότητα, την εργατικότητα και τη δεκτικότητα σε νέες ιδέες που 
χαρακτηρίζουν και την πλειοψηφία των προσφύγων». 

Ωστόσο, αν η εγκατάσταση των προσφύγων σε αγροτικές περιοχές, που 
αποτέλεσε και το κύριο έργο της ΕΑΠ και απορρόφησε το µεγαλύτερο µέρος των 
πόρων που διέθετε, πραγµατοποιήθηκε µε αρκετή επιτυχία, η εγκατάσταση στα 
αστικά κέντρα παρουσίασε πολύ µεγαλύτερες δυσχέρειες. 

Η εγκατάσταση στα αστικά κέντρα στοίχισε στην ΕΑΠ το 1/5 από ό,τι οι 
αγροτικές εγκαταστάσεις. Ως το τέλος του 1929 η επιτροπή είχε κτίσει 27.000 
περίπου κατοικίες σε 125 νέους συνοικισµούς, χωρίς να λυθεί το πρόβληµα της 
διαβιώσεως σε αυτοσχέδιες τσίγκινες παράγκες». 

(Ιστορία του Ελληνικού Έθνους τ. ΙΕ΄, σελ. 302) 
 

β. Το έργο της αποκαταστάσεως των προσφύγων, που αρχικά είχε αναλάβει το Ταµείο 
Περιθάλψεως, συνέχισε η διεθνής Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων, η 
γνωστή ως ΕΑΠ, που, σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο της Γενεύης, έργο της ήταν η 
ένταξη των προσφύγων στο κοινωνικό σύνολο, αφού εξασφαλιζόταν, εκτός από τη 
στέγη, δυνατότητα επαγγελµατικής αποκατάστασης. Η ΕΑΠ εξαρχής βρήκε τη λύση 
της ταπητουργίας ως «πανάκεια» και σε κάθε προσφυγικό συνοικισµό 
χρηµατοδοτούσε την ανέγερση ενός ή περισσότερων µεγάλων οικοδοµηµάτων, ώστε 
η οικιακή ενασχόληση των προσφύγων να µετατραπεί σε σύγχρονη βιοµηχανική 
διαδικασία. Είναι γνωστό, ότι η ΕΑΠ κατηγορήθηκε για την αναποτελεσµατικότητα 
που είχε στον τοµέα αυτό και πολλοί ερευνητές θεώρησαν ότι αρνήθηκε να 
ασχοληθεί µε το θέµα». 

(Όλγα Βογιατζόγλου ¨Η βιοµηχανική εγκατάσταση των προσφύγων στη Νέα Ιωνία» σελ. 149) 
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ΘΕΜΑ Β.2. 
 
Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείµενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας 
γνώσεις να αναφερθείτε στους στόχους που έθεσε η µεταρρύθµιση του 1871 και στις 
επιρροές που άσκησε στην ελληνική οικονοµική και κοινωνική ζωή. 

(Μονάδες 25) 
 
α Το ελληνικό κράτος, είτε εθνικοποιώντας την γην στα 1828 είτε διανέµοντάς την 

στα 1871, τήρησε πάντα µια καθαρώς δύσπιστη και εχθρική στάση απέναντι της 
µεγάλης ιδιοκτησίας και του αγροτικού καπιταλισµού εν γένει. Εκ παραλλήλου, 
το κράτος ευνόησε πάντα την κοινωνική ενσωµάτωση της γεωργίας, δια µέσου 
του προνοµιούχου χώρου της αγοράς, επί τη βάσει της µικρής οικογενειακής 
επιχείρησης και ιδιοκτησίας. 

Κ. Βεργόπουλου, «Το Αγροτικό ζήτηµα στην Ελλάδα» σελ. 115 
 
β. Η σχεδιαζόµενη αγροτική µεταρρύθµιση σκόπευε στον εξής κεντρικό στόχο: να 

πλήξει την τεχνητή µείωση της προσφοράς καλλιεργήσιµης γης και αγροτικών 
προϊόντων, την οποία επέβαλε µονοπωλιακώς η µεγάλη ιδιοκτησία.  

  Η µεταρρύθµιση, ενοποιώντας τις ιδιότητες του καλλιεργητή και του 
ιδιοκτήτη, επί ενός και του αυτού προσώπου, επεδίωξε να επιφέρει την αύξηση 
της αγροτικής παραγωγής και συνεπώς, τη µείωση της τιµής των αγροτικών 
προϊόντων. 

  Η αγροτική µεταρρύθµιση ουδεµία βελτίωση επέφερε ως προς τις 
συνθήκες ζωής των χωρικών. Κύριος στόχος της µεταρρύθµισης ήταν απλώς η 
συντριβή της µεγάλης γαιοκτησίας, προς όφελος του αστικού καπιταλισµού, ο 
οποίος εξασφάλιζε έτσι την προσφορά αγροτικών προϊόντων σε ασυγκρίτως 
φθηνότερες τιµές. ∆υνάµεθα µάλιστα να πιστοποιήσουµε ότι η µηχανική 
συµπίεση της αγροτικής εργασίας, µετά τη µεταρρύθµιση, έγινε εντατικότερη και 
ότι γενικώς ο χωρικός περιεπλάκη σε µια νέα διαδικασία συνεχούς επιδείνωσης 
της θέση του. 

  Μετά την οριστική πτώση του Τρικούπη µετά τα 1895, ο ∆εληγιάννης 
επιχείρησε, για πρώτη φορά τη µερική απαλλοτρίωση των τσιφλικιών υπέρ των 
καλλιεργητών τους. 

 Στα 1896, κατέθεσε στη Βουλή 5 Νοµοσχέδια, τα οποία προέβλεπαν: α) την 
απαλλοτρίωση του 1/8 των τσιφλικιών της Θεσσαλίας και β) την σύσταση ενός 
ειδικού ταµείου γεωργικής πίστης για τις χρηµατοδοτικές ανάγκες των 
κολληγικών οικογενειών.  

  Πλην όµως, η προτεινόµενη σοβαρή µεταβολή της κυβερνητικής 
πολιτικής δεν έγινε δεκτή από τη Βουλή. Οι γαιοκτήµονες της Θεσσαλίας δεν 
είχαν τόσο ισχυρά στηρίγµατα, ακόµη και εντός του κυβερνώντος δηλιγιαννικού 
κόµµατος, ώστε τα κατατεθέντα νοµοσχέδια απορρίφθηκαν. Ενδιαφέρον είναι 
να σηµειωθεί ότι η αντίδραση των γαιοκτηµόνων ήταν τόσο ισχυρή, ώστε ακόµη 
κι όταν ο πρωθυπουργός Θεοτόκης, επιχείρησε στα 1903 να περάσει ανάλογο 
νοµοσχέδιο, η Βουλή τον καταψήφισε, µε τη συνδροµή αρκετών βουλευτών του 
κόµµατός του. Είναι προφανές ότι, κατά την περίοδο 1896 – 1917, η κεντρική 
εξουσία, επιδιώκοντας να περιορίσει τα τσιφλίκια αντιµετώπιζε την έντονη 
αντίδραση των επαρχιακών βουλευτών, οι οποίοι συνδέοντο µε τα 
γαιοκτηµονικά συµφέροντα. 

Κ. Βεργόπουλος Το αγροτικό ζήτηµα στην Ελλάδα σελ. 167 - 169 
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γ. 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 επιδόθηκαν, όπως ήταν φυσικό, στις πιο κερδοφόρες 
καλλιέργειες και ιδιαίτερα σε εκείνες που προορίζονταν για εξαγωγή. Οι αγαθές 
για την οικονοµία επιπτώσεις υπήρξαν άµεσες. Από τη µια πλευρά 
παρατηρήθηκε ραγδαία εισροή ξένου συναλλάγµατος και από την άλλη τα έσοδα 
του ∆ηµοσίου από τους τελωνειακούς δασµούς εξαγωγής πολλαπλασιάστηκαν. 
Η επέκταση όµως των φυτοκαλλιεργειών επηρέασε αρνητικά την παραγωγή 
δηµητριακών. Από τη εποχή εκείνη σηµειώνεται το χρόνιο έλλειµµα της χώρας 
µε συνεπακόλουθο τη δαπάνη τεράστιων συναλλαγµατικών αποθεµάτων για 
εισαγωγές.  

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους τ. ΙΓ΄ σελ. 310 
 

(Μονάδες 25) 
 

 


