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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  NOEMBΡΙΟΥ 2016 

ΟΜΑΔΑ Α’ 
ΘΕΜΑ Α1 : 

Α.1.1  Να δώσετε το περιεχόμενο του ακόλουθου όρου: 

α. Βενιζελισμός  β. Διχοτόμηση της δραχμής γ. «Ευημερία»                                             Μονάδες 10 

Α.1.2  Να αντιστοιχίσετε κάθε δεδομένο της στήλης Α με εκείνο από τα δεδομένα της στήλης Β, 

με το οποίο συνδέεται άμεσα.  

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

Α. Έναρξη Βαλκανικών 

Πολέμων 
1. 1920 

Β. Εργατικές εξεγέρσεις στο 

Λαύριο 
2. 1915 

Γ. Κατασκευή φράγματος / 

τεχνητής λίμνης Μαραθώνα  
3. 1911 

Δ. Άσκοπη και δαπανηρή 

επιστράτευση 
4. 1912 

Ε. Ήττα Βενιζέλου στις εκλογές 5. 1936 

ΣΤ. Ίδρυση Εθνικής Τράπεζας 6. 1841 

Ζ. Πλεόνασμα προϋπολογισμού 

(Έσοδα 240 εκατ. – Έξοδα 181 

εκατ.) 

7. 1774 

Η. Δικτατορία Μεταξά 8. 1898 

Θ. Επιβολή Διεθνούς 

Οικονομικού Ελέγχου 
9. 1925 

Ι. Συνθήκη Κιουτσούκ 

Καϊναρτζή 
10. 1896 

 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10  
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ΘΕΜΑ Α2 : 

 

Α.2.1. Να αναφερθείτε στις πολιτικές συνέπειες της οικονομικής κρ ίσης κατά τη 

δεκαετία του 1930 .   

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

 

Α.2.2. Να αναφερθείτε στα αποτελέσματα της αγροτικής μεταρρύθμισης. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 15  

 

 

 
Α.2.5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας τη λέξη Σωστό ή Λάθος 

δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.  

 

α) Το ισοζύγιο πληρωμών ήταν πλεονασματικό κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα.  

β) Η εμφάνιση της ατμοπλοΐας έφερε μεγάλες ανακατατάξεις στην ελληνική εμπορική 

ναυτιλία.    

γ) Η ανάπτυξη του οδικού δικτύου αποτέλεσε προτεραιότητα του ελληνικού κράτους στα 

τέλη του 19ου αιώνα.  

δ) Η κρατική μηχανή αντιμετώπισε ανεπαρκώς το μεγάλο πρόβλημα της αποκατάστασης 

των προσφύγων.  

ε) Η σοσιαλιστική ιδεολογία γνώρισε αξιοσημείωτη διάδοση στην ελληνική κοινωνία στα 

τέλη του 19ου αιώνα.    

 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
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ΟΜΑΔΑ Β’ 

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

 

ΘΕΜΑ Β1: 

 

Αφού μελετήσετε το ιστορικό παράθεμα που ακολουθεί, να παρουσιάσετε τα αίτια που 

οδήγησαν στην πτώχευση του 1893 και να αναφερθείτε στις συνέπειες της πτώχευσης στην 

οικονομική και την πολιτική ζωή της Ελλάδας. Να αξιοποιήσετε στην απάντησή σας τις 

πληροφορίες του σχολικού εγχειριδίου.  

 

Κείμενο 

 

          Ήδη, πριν απ’ τον Τρικούπη, το κράτος δε μπορούσε να καλύψει το έλλειμμα του 

προϋπολογισμού, παρά με δανεισμό απ’ την Εθνική Τράπεζα κι από μερικούς πλούσιους Έλληνες 

τραπεζίτες. Ο ρωσοτουρκικός πόλεμος κι η ελληνική κινητοποίηση κατά την προσάρτηση της 

Θεσσαλίας, αύξησαν το εσωτερικό χρέος, κι ο Τρικούπης κατέφυγε σε νέα δάνεια και στην αύξηση 

των φόρων για να άρει την αναγκαστική κυκλοφορία (1) και να εκτελέσει τα δημόσια έργα του. 

Στα εσωτερικά δάνεια προσθέτονταν τώρα τα εξωτερικά. Είναι η εποχή που το ξένο κεφάλαιο, 

προπαντός το αγγλικό, αρχίζει να εισρέει μαζικά. Ανάμεσα στα χρόνια 1879 και 1893 το ποσό των 

εξωτερικών δανείων ανέβηκε σε 639.739.000 φράγκα ονομαστικό κεφάλαιο και 468.358.500 

φράγκα πραγματικό. Η εξυπηρέτηση του δανείου απορροφά τα 40 ως τα 50% των κρατικών 

εσόδων και, ενώ το ποσό που ήρθε πραγματικά στην Ελλάδα μεταξύ 1879 και 1890 δεν υπερβαίνει 

τα 359 εκατομμύρια, η εξυπηρέτηση του δανείου ξεπερνά υπέρμετρα τα εισπραγμένα ποσά. 

          Επιπρόσθετα πολύ μικρό μέρος απ’ αυτά τα χρήματα χρησιμοποιήθηκε σε παραγωγικά 

έργα (6% περίπου)˙ το μεγαλύτερο τμήμα αφιερώθηκε είτε στη βελτίωση της θέσης της Εθνικής 

Τράπεζας και της Τράπεζας  Ηπειρο – Θεσσαλίας  ή για να πληρωθούν τα εσωτερικά δάνεια. Το 

φορολογικό σύστημα που εγκαινίασε ο Τρικούπης και στηρίχτηκε στους έμμεσους φόρους, άφηνε 

το εισόδημα και το κεφάλαιο σχεδόν ελεύθερα, ενώ το κατά κεφαλήν ποσοστό του φόρου 

ανερχόταν το 1893 σε 36,50 αντί για 19 το 1874. Οι σύντομες κυβερνήσεις του Δηλιγιάννη από το 

1885 ως το 1886 κι από το 1890 ως το 1892 επιδείνωσαν την κατάσταση, παρά τα πρόσκαιρα 

δημαγωγικά μέτρα. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού αυξανόταν ολοένα: 30 εκατομμύρια το 

1884, 61 το 1885, 66 το 1886… 

          Στο μεταξύ, οι αντιπρόσωποι των πιστωτών απ’ όλες τις χώρες συνέρχονταν στην Αθήνα 

για να επιβάλουν διεθνή έλεγχο. Ο Τρικούπης, ξαναπαίρνοντας την εξουσία το 1893, κήρυξε τη 

χρεοκοπία. Η Αυλή, η αντιπολίτευση, και οι τραπεζίτες συμμάχησαν εναντίον του. Έχασε τις 

εκλογές του 1895 κι αποθαρρυμένος απ’ αυτήν την άγονη πάλη, εγκατέλειψε την Ελλάδα κι 

αποσύρθηκε στις Κάνες όπου και πέθανε.  

 

Σβορώνος Ν.Γ., Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, Αθήνα 1976, σελ. 103 – 104 

          

                                                                                                                                             Μονάδες 25 
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(1) Παραστατικό χρήμα ή αλλιώς χρήμα αναγκαστικής κυκλοφορίας είναι το μέσον πληρωμής το οποίο δεν καλύπτεται από αποθεματικό άλλων 

υλικών (π.χ. χρυσός) και επομένως στερείται κάποιας εσωτερικής αξίας έστω και έμμεσα. Επιβάλλεται στις συναλλαγές από κάποια αρχή 

(συνήθως το κράτος) τόσο στις πληρωμές όσο και στις εισπράξεις. Εκφράζεται με κάποια νομισματική μονάδα έχει την μορφή 

συνήθως χαρτονομισμάτων και κερμάτων τα οποία μπορεί να έχουν ονομαστική αξία ίση, πολλαπλάσια ή υποπολλαπλάσια της νομισματικής 

μονάδας. Το χάρτινο χρήμα καλείται παραστατικό χρήμα διότι η χρησιμοποίηση (και αξία) του ως χρήματος εξαρτάται από την πίστωση της 

κυβέρνησης που το εκδίδει, και όχι από οποιοδήποτε δικαίωμα να μετατραπεί σε μεταλλικά νομίσματα. Πιο συγκεκριμένα, το παραστατικό χρήμα 

απελευθερώνεται πλήρως από την ποσότητα των πολύτιμων μετάλλων. 

 

ΘΕΜΑ Β2: 

 

Μελετώντας το παραπάνω κείμενο που σας δίνεται και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας 

γνώσεις, να παρουσιάσετε: 

 

α) τους λόγους που οδήγησαν στην επανάσταση της 3ηςΣεπτέμβρη 

 

β) τις διαδικασίες για τη συγκρότηση της Εθνοσυνέλευσης 

 

γ) το νομοθετικό πλαίσιο για τη διενέργεια κοινοβουλευτικών εκλογών. 

 

 

 

 

Οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα 

  

Κείμενο 

 

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 1843. Μπροστά από το παλάτι του βασιλιά Όθωνα συγκεντρώνεται λαός 

και στρατός. Έχει ξεσπάσει επανάσταση. Το αίτημα είναι ένα: Η παραχώρηση Συντάγματος, με 

βάση το οποίο θα κυβερνάται η Ελλάδα. Ο Όθωνας και οι Βαυαροί του ήρθαν να κυβερνήσουν 

την χώρα το 1833. Για δέκα χρόνια το καθεστώς ήταν απόλυτη μοναρχία. Όμως οι Έλληνες δεν 

είχαν αγωνιστεί για την εθνική τους ελευθερία και την πολιτική τους υποδούλωση. Ήδη, πολύ 

πρώιμα, στην Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας του 1827 είχαν ψηφίσει Σύνταγμα που κατοχύρωνε 

το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Το νεοσύστατο ελληνικό κράτος ήταν από τα πρώτα 

της Ευρώπης που είχε κατοχυρώσει αυτό το υπέρτατο δημοκρατικό δικαίωμα. 

Η δεκάχρονη απολυταρχική διακυβέρνηση των Βαυαρών οδήγησε στην επανάσταση για την 

παραχώρηση Συντάγματος. Ο στρατηγός Μακρυγιάννης γράφει στα Απομνημονεύματα του: 

«Αφού κατήχησα όλο το κράτος με τις υπογραφές, έκρινα εύλογο να βάλω και πολιτικούς εις την 

πρωτεύουσα. Κανένας άλλος δεν ήταν να είχα μπιστοσύνη – ο Μεταξάς, ότι έδειξε και χαρακτήρα 

εις την προεδρία του Μαυροκορδάτου. Τότε ορκιζόμαστε ότι να κάμωμεν Εθνική Συνέλεψη και 

Σύνταμα, να διοικούμαστε τοιούτως. Κι αν ο Βασιλέας υπογράψη, να είμαστε υπέρ του, αν δεν 

υπογράψη, να του είμαστε ενάντιοι, ότι θα μας σκοτώση…Η επανάσταση για την παραχώρηση 

Συντάγματος, με αρχηγό τον επικεφαλής του Ιππικού της Αθήνας συνταγματάρχη Δημήτριο 

Καλλέργη, πέτυχε. Σχηματίστηκε υπερκομματική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Ανδρέα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1_(%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1_(%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1_(%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF
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Μεταξά, η οποία στις 7 Σεπτεμβρίου 1843 προκήρυξε εκλογές για την συγκρότηση Εθνικής 

Συνέλευσης που θα ψήφιζε το Σύνταγμα. Οι εκλογές ορίστηκαν να γίνουν την τελευταία 

εβδομάδα του Οκτωβρίου. Όμως μία σφοδρή κακοκαιρία, που έπληξε την χώρα, ανάγκασε την 

κυβέρνηση να τις αναβάλει για μία εβδομάδα. 

«Η της Γ’ Σεπτεμβρίου εν Αθήναις Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις» άρχισε τις εργασίες της στις 

8 Νοεμβρίου 1843 και διαλύθηκε στις 18 Μαρτίου 1844, αφού περάτωσε το έργο της για το 

Σύνταγμα. Εκείνη η συνταγματική Εθνοσυνέλευση απαρτίστηκε από 244 αντιπροσώπους 92 

εκλογικών περιφερειών. Ανάμεσα τους περιλαμβάνονταν και οι αντιπρόσωποι των περιοχών που 

παρέμειναν υπόδουλες, δηλαδή της Αρτας, Ασπροποτάμου (Αχελώου), Ηπείρου, Θεσσαλίας, 

Μακεδονίας, Σουλίου, Κάσου, Κρήτης, Σάμου και Χίου. Στις 18 Μαρτίου 1844 ψηφίστηκε ο 

εκλογικός νόμος, βάσει του οποίου θα γινόταν η διενέργεια των πρώτων κοινοβουλευτικών 

εκλογών. Κάθε επαρχία αποτελούσε μία εκλογική περιφέρεια. Επαρχίες με πληθυσμό έως 10.000 

κατοίκους είχαν δικαίωμα να εκλέξουν 1 βουλευτή. Έως 20.000 κατοίκους 2. Έως 30.000 κατοίκους 

3. Οι πάνω από 30.000 κατοίκους επαρχίες – εκλογικές περιφέρειες εξέλεγαν 4 βουλευτές. 

Προνομιακά η Ύδρα θα εξέλεγε 3, οι Σπέτσες 2 και «οι εν Ελλάδι Ψαριανοί» 2 βουλευτές. Επίσης 

1 βουλευτή θα εξέλεγαν οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

  

Περιοδικό Πολιτικά Θέματα, Μάιος 2012 

 
                                 Μονάδες 25 

 

 

ΘΕΜΑ Β3: 

 

Συνδυάζοντας τις ιστορικές γνώσεις σας και τις πληροφορίες των παραθεμάτων που σας 

δίνονται, να αναφερθείτε στα οφέλη της Ελλάδας από τους Βαλκανικούς πολέμους, αλλά 

και στα προβλήματα που προέκυψαν από την ενσωμάτωση των νέων περιοχών στον 

εθνικό  κορμό. 

 

 

Κείμενο Α 

 

Μολονότι η Ελλάδα βγήκε υπερχρεωμένη από τους Βαλκανικούς Πολέμους, η ελληνική 

οικονομία έδινε κάποια σημεία ανόρθωσης, οφειλόμενα ίσως στην αναθέρμανση της 

εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος μετά τη γενική ευφορία που δημιούργησαν οι 

σαρωτικές στρατιωτικές επιτυχίες, επιτρέποντας στον ελληνικό λαό να ατενίζει το μέλλον με 

πρωτόγνωρη αισιοδοξία. [...] Ό, τι συνέβαλε τα μέγιστα στο κλίμα σιγουριάς και 

αισιοδοξίας   ήταν   ο   ενθουσιασμός   για   τις   στρατιωτικές επιτυχίες. [...] Η παραγωγική 

δυνατότητα όσων περιοχών προσαρτήθηκαν και η παρεπόμενη επέκταση της εσωτερικής αγοράς 

ασφαλώς προοιωνίζονταν λαμπρό μέλλον. […] Επιπλέον, οι στρατιωτικές επιτυχίες υπαγόρευαν 

τη διαρκή πολεμική ετοιμότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων για την προάσπιση των νέων 

εδαφών, αφού τόσο η Τουρκία όσο και η Βουλγαρία δεν θα αποδέχονταν μάλλον τις εδαφικές τους 
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απώλειες. Η επέκταση όμως της αμυντικής θωράκισης της Ελλάδας αναπόφευκτα καταπονούσε 

την οικονομία της. 

 

Γεώργιος Β. Λεονταρίτης, Η Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 1917-1918, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2000, 

σελ. 238-239 

 

 

Κείμενο Β 

 

[...] Το 1913 η ύπαιθρος της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης έμοιαζε περισσότερο με την 

νοτιοελλαδική ύπαιθρο των αρχών του 19ου , παρά με εκείνη των αρχών του 20ού αιώνα. 

Εκτεταμένα έλη κάλυπταν τις πεδινές περιοχές, η ελονοσία ενδημούσε, η πληθυσμιακή 

πυκνότητα ήταν χαμηλή. Κυρίαρχη μορφή ιδιοκτησίας ήταν τα τσιφλίκια, που συνδυάζονταν με 

την ημινομαδική κτηνοτροφία. Η οικονομία των νέων επαρχιών αντιμετώπιζε πρόσθετα 

προβλήματα κι απ’ το γεγονός ότι έως τότε ήταν προσανατολισμένη προς τα οικονομικά και 

πολιτικά κέντρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, από τα οποία είχε αποκοπεί. 

Επιπλέον, στις νέες βόρειες επαρχίες κατοικούσε ένα μωσαϊκό από διαφορετικές φυλετικές και 

θρησκευτικές ομάδες. […] 

 

Αλέξης Φραγκιάδης, Ελληνική Οικονομία 19ος – 20ός αιώνας, Νεφέλη, Αθήνα 2007, σελ. 127-128 

 

 

                                                                                                                                             Μονάδες 25 

 

 

 

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 
 
 


