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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2016 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α’ 

 
ΘΕΜΑ Α1: 

 

Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: 

 

α) Ισοζύγιο πληρωμών , β) Εκδοτικό δικαίωμα, γ) Ανόρθωση  

 

                                                                                                                                           Μονάδες 12 

 

 

Α.1.2. Να αντιστοιχίσετε τα γράμματα της στήλης Α με τους αριθμούς της στήλης Β (στη στήλη Β 

περισσεύει μία χρονολογία). 

 

 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

Α. Έναρξη παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης 

1. 1927 

Β. Εμφάνιση της 

κοινοβουλευτικής ομάδας των 

Ιαπώνων 

2. 1832 

Γ. Ίδρυση Τράπεζας της Ελλάδος 3. 1929 

Δ. Ελληνοτουρκικός πόλεμος 4. 1847 

Ε. Θάνατος Κωλέττη  5. 1922 

 ΣΤ. Έναρξη κατασκευής 

διώρυγας της Κορίνθου 

6. 1906 

Ζ. Σύναψη δανείων από 

Βαυαρούς 

7. 1897 

 8. 1881 
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Α.1.3. Να σημειώσετε την ένδειξη Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) δίπλα από κάθε άσκηση. 

 

 

α) Η Τράπεζα της Ελλάδος πέτυχε σταθερές ισοτιμίες της δραχμής με τα ξένα νομίσματα. 

 

β) Τη δεκαετία του 1930 σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη επιβλήθηκαν φασιστικά ή ολοκληρωτικά 

καθεστώτα. 

 

γ) Ενεργό ρόλο στην Επανάσταση του 1862 διαδραματίζουν οι ακτήμονες αγρότες. 

 

δ) Η επιτυχία του εκσυγχρονιστικού προγράμματος του Τρικούπη ενίσχυσε το δικομματικό 

πολιτικό σύστημα και προκάλεσε την ικανοποίηση αστών και διανοουμένων. 

 

ε) Τον Οκτώβριο του 1862 διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη συντακτικής εθνοσυνέλευσης.   

 

στ) Στο Σύνταγμα του 1844 κατοχυρώθηκε η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. 

 

ζ) Κατά τη δεκαετία 1882 – 1892 κατασκευάστηκαν 900 χλμ σιδηροδρομικής γραμμής. 

 

η) Η ελονοσία αποτελούσε μάστιγα για την αγροτική Ελλάδα ως τα μέσα του 20ου αιώνα. 

 

θ) Η σταφίδα αποτελούσε τη ‘ναυαρχίδα’ των ελληνικών εξαγωγών στα αγροτικά προϊόντα αφού 

αντιπροσώπευε το ½ της συνολικής αξίας τους. 

 

ι) Τα 97 ελληνικά ατμόπλοια του 1890 έγιναν 190 το 1901 και 389 το 1912. 
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ΘΕΜΑ Α2: 

 

 

Α.2.1. Ποιες συνταγματικές τροποποιήσεις ψήφισε η ελληνική βουλή το 1911 και ποιους νέους 

νόμους η πρώτη κυβέρνηση Βενιζέλου; 

 

 

Α.2.2. Τι γνωρίζετε για το Κίνημα στο Γουδί; 
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ΟΜΑΔΑ Β΄ 

( ΠΡΟΣΟΧΗ: να απαντηθούν τα 2 από τα 3 προτεινόμενα θέματα) 
 

 

ΘΕΜΑ Β1: 

 

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας 

δίνονται να περιγράψετε την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο 1919- 

1939 (13 μονάδες) και να αναφερθείτε στις επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης του 

1929 στην οικονομία της Ελλάδας (12 μονάδες). 

 

Κείμενο Α 

 

          Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το κεντρικό σημείο των οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων 

στο μεσοπόλεμο ήταν η διεθνής κρίση του 1929-32 και οι επιπτώσεις της. Στην ουσία, για την 

Ελλάδα η κρίση των παραδοσιακών δομών άρχισε από το 1922 με την άφιξη των προσφύγων. Η 

αντιμετώπιση του οικονομικού προβλήματος των προσφύγων προετοίμασε τις προϋποθέσεις για 

μια δημιουργική αντιμετώπιση, στον ελλαδικό χώρο, της κρίσεως του 1929. Στο διάστημα αυτό, ο 

νεοελληνικός εθνισμός, εγκαταλείποντας οριστικά τα επεκτατικά οράματα, επενδύθηκε σε 

εγχώριες επιδιώξεις.  

          Όμως, η κρίση του διεθνούς εμπορίου, στα έτη 1920 και 1930, επέφερε, επίσης, όπως ήταν 

φυσικό, την εξασθένηση της παραδοσιακής ολιγαρχίας. Στην πορεία προς την σχετική 

οικονομική αυτάρκεια που ακολούθησε, κύρια επιδίωξη της πολιτικής εξουσίας δεν ήταν πλέον 

αποκλειστικά η φροντίδα για την ένταξη στη διεθνή αγορά, αλλά η διαμόρφωση μιας εγχώριας 

αγοράς. 

 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, IE 

 

Κείμενο B 

 

          Η ελληνική οικονομία στο μεσοπόλεμο αναπτύχθηκε ραγδαία μέσα σε συνθήκες αιφνίδιας 

απομονώσεως από το εξωτερικό και έντονης δημογραφικής πιέσεως από το εσωτερικό. Στη 

δεκαπενταετία 1925-1939, η κατά κεφαλήν εθνική παραγωγή αυξήθηκε με τον εντυπωσιακό 

ρυθμό του 5,5%. Το εθνικό εισόδημα, από 37,2 εκ. δραχμές το 1932 αυξήθηκε σε 61,3 εκ. δραχμές 

το 1938.  

          Η μαζική εγκατάσταση των προσφύγων λειτούργησε σαν μια ακαταμάχητη δημογραφική 

πίεση. Η εργατική δύναμη προσφέρθηκε σε αφθονία και φθηνά. Γι’ αυτό η ανεργία και η 

υποαπασχόληση στα χρόνια αυτά δεν ήταν παρά απλούστατα οι «σκοτεινές» προϋποθέσεις για 

την ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε. Σαν συνέπεια της διεθνούς υφέσεως μετά το 1921, δεν 

ήταν μόνο ότι σταμάτησε η μετανάστευση των εργαζομένων, αλλά ότι σταμάτησαν και τα 

μεταναστευτικά εμβάσματα, λόγω των απαγορεύσεων στην είσοδο των μεταναστών που έθεσαν 

οι Η.Π.Α από το 1921. 

 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, IE 
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Κείμενο Γ 

 

          Ωστόσο, η ευημερία είναι φαινομενική και δεν εξυπηρετεί παρά μια μειοψηφία, γιατί 

βασίζεται κατά πρώτο λόγο στο ξένο κεφάλαιο που εισάγεται μαζικά με τη μορφή δανείων και 

ελέγχει την οικονομία της χώρας. Το ολικό ποσό των εξωτερικών δανείων απ’ το 1923 ως το 1932 

φτάνει στα 1.654 εκατ. χρυσές δρχ. Έτσι, η διεθνής κρίση του 1931 επηρεάζει βαθιά την οικονομία 

και τα δημοσιονομικά της Ελλάδας. Ούτε οι σκληρές επιβαρύνσεις που ανέρχονται κατ’ άτομο σε 

114 χρυσές δρχ. το 1928-1929 (έναντι 29,1 χρυσές δρχ. το 1920), ούτε οι διάφορες επινοήσεις των 

διαδοχικών κυβερνήσεων κατορθώνουν ν’ αναχαιτίσουν τη χρεοκοπία, που κηρύσσεται στα 1932. 

Όταν πέρασε η κρίση, η οικονομική ζωή φαίνεται να ξαναπερνάει την ομαλή πορεία της: το 

εμπόριο, που η γενική του αξία κατεβαίνει στις 87,05 χρυσές δρχ. κατά κάτοικο για την περίοδο 

1931-1939, παρουσιάζει ελαφρή βελτίωση του  ισοζυγίου του παρ’ όλα αυτά είναι πάντα 

ελλειμματικό (οι εξαγωγές δεν αποτελούν παρά τα 50,65% την εισαγωγών για την περίοδο 1921-

1930 και τα 54,81% για τα χρόνια 1931-1939). 

 

Ν.Γ.Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, Αθήνα:1976, 129-130  

 

 

                                                                                                                                           Μονάδες 25 

 

ΘΕΜΑ Β2:  

 

Η καθιέρωση της Αρχής της δεδηλωμένης αποτελεί ορόσημο στην πολιτική ζωή της χώρας. 

Με βάση τις ιστορικές γνώσεις σας και τα παραθέματα που ακολουθούν, να απαντήσετε 

στα ερωτήματα: 

 

α. κάτω από ποιες συνθήκες και γιατί καθιερώθηκε; 

β. γιατί ο Βενιζέλος εισηγήθηκε τη διάλυση της βουλής το 1910; 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α  

 

Βασιλικός λόγος στη βουλή, 11 Αυγούστου 1875 

 

«Όπως πλήρης υπήρξεν ο προς τα δικαιώματα του λαού περί την εκλογήν των βουλευτών 

σεβασμός της κυβερνήσεώς μου, ούτως ενδελεχής θέλει είσθαι η παρ’ εμού αναγνώρισις των από 

του γράμματος και του πνεύματος του συντάγματος στηριζομένων προνομιών των εκλεκτών του 

Έθνους. Αι προνομίαι αύται της Βουλής ανταποκρίνονται προς καθήκοντα επιβαλλόμενα εις 

αυτήν. Απαιτών ως απαραίτητον προσόν των καλουμένων παρ’ εμού εις την κυβέρνησιν του 

τόπου την δεδηλωμένην προς αυτούς εμπιστοσύνην της πλειονοψηφίας των αντιπροσώπων του 

Έθνους, απεκδέχομαι ίνα η Βουλή καθιστά εφικτήν την ύπαρξιν του προσόντος τούτου, ου άνευ 

αποβαίνει αδύνατος η εναρμόνιος λειτουργία του πολιτεύματος».  

 

Γρηγόριος Δαφνής, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, 1977, τ. ΙΓ΄, σ. 295.  
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ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

 

«Η νέα Κυβέρνησις [ενν. του Βενιζέλου] δεν επεζήτησεν ευθύς αμέσως την ψήφον της 

εμπιστοσύνης του Σώματος, είτε διότι δεν συνεκέντρου πεποιθήσεις επί της εξασφαλίσεως 

πλειοψηφίας, είτε διότι επίστευε πολιτικώτερον και συμφέρον εις την περίστασιν να συνδέση 

τούτο μετά του ζητήματος του χαρακτηρισμού, δι’ οριστικής ψήφου, της Συνελεύσεως ως 

Αναθεωρητικής. Το αληθές εν τη περιπτώσει εκείνη ήτο η πεποίθησις του Ελ. Βενιζέλου επί της 

ανάγκης της διαλύσεως του Σώματος, διότι εγένετο ήδη καταφανές, ότι ως εκ της συνθέσεως 

τούτου καθίστατο αδύνατος ο σχηματισμός βιωσίμου Κυβερνήσεως, εάν δε αφίνετο το Σώμα εν 

τη ζωή προς περαιτέρω δοκιμασίαν, αφ’ ενός μεν θα απέβαινε δυσχερής η βιαία διάλυσις και αφ’ 

ετέρου θα προέκυπτε το ακυβέρνητον, ως εκ της δημιουργίας και της καταστροφής 

αλλεπαλλήλων Κυβερνήσεων, δι’ ων θα ήγοντο τα πάντα προς την αναρχίαν».  

 

Γεώργιος Ασπρέας, Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, 1821-1928, εν Αθήναις, 1930, τ. Γ΄, σ. 

164-165. 
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ΘΕΜΑ Β3:  

 

Αφού αναφερθείτε στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας την περίοδο αμέσως πριν τους 

Βαλκανικούς Πολέμους (μονάδες 8), να επισημάνετε τα οφέλη και τα προβλήματα που 

προέκυψαν από αυτούς (μονάδες 17). 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α  

 

[...] Το 1910 ενόψει των προβλέψεων για επικείμενο πόλεμο στα Βαλκάνια, εξασφαλίστηκε 

σύναψη δανείου 110 εκατ. φράγκων. Όμως με την προσεκτική δημοσιονομική πολιτική των ετών 

1910-1911 το μεγαλύτερο μέρος του προϊόντος του δανείου αυτού αποταμιεύθηκε και 

χρησιμοποιήθηκε αργότερα για την αντιμετώπιση των δαπανών των Βαλκανικών πολέμων.  

 

Γιώργος Ν. Μητροφάνης, Τα δημόσια οικονομικά Οικονομική ανόρθωση και πόλεμοι 1909-1922 

στο Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770 – 2000, Ελληνικά Γράμματα 2003, τ.6ος , σ. 121  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β  

 

Από την πλευρά των ανθρώπινων απωλειών το τίμημα ήταν μεγάλο: 7.732 νεκροί στρατιώτες και 

42.819 τραυματίες ενώ το οικονομικό κόστος υπολογίζεται σε 650 εκατ. δρχ. εκ των οποίων τα 100 

εκατ. αφορούσαν την κεφαλαιοποίηση των συντάξεων που έπρεπε να καταβάλλονται στις 

οικογένειες των νεκρών και των αναπήρων θυμάτων του πολέμου. Επίσης, η φθορά του 

στρατιωτικού υλικού που απαιτούσε άμεση αντικατάσταση ανερχόταν σε 92 εκατ. δραχμές. Για 
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την αντιμετώπιση αυτού του κόστους, το κράτος προσέβλεπε στα οφέλη που θα προέκυπταν από 

την εδαφική και πληθυσμιακή μεγέθυνση της εδαφικής επικράτειας. Ωστόσο, για να 

αξιοποιηθούν τα οφέλη αυτά έπρεπε να πραγματοποιηθούν δημόσιες επενδύσεις για τη 

διαμόρφωση και διατήρηση αξιόμαχων ένοπλων δυνάμεων, που ήταν απαραίτητες για την 

εδραίωση και την προάσπιση των προσαρτημένων εδαφών. Ακόμη, έπρεπε να ανασυγκροτηθεί ο 

κρατικός μηχανισμός και να εδραιώσει την εξουσία του στις νέες περιοχές, να ενισχυθούν οι 

περιοχές της χώρας που υπέστησαν καταστροφές από τον πόλεμο, να αποκατασταθούν οι 

πρόσφυγες και τέλος να ενισχυθούν οι οικογένειες των θυμάτων του πολέμου. [...]  

 

( Στο ίδιο σ. 123 ) 
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KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 
 


