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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2017 

 

ΟΜΑΔΑ Α’ 

 

ΘΕΜΑ Α1: 

 

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

 

α) Κράτος Δικαίου, β) Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων, γ) Τελεσίγραφο Προστατίδων Δυνάμεων, δ) 

Ισοζύγιο πληρωμών 
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Α.1.2. Να αντιστοιχίσετε τα γράμματα της στήλης Α με τους αριθμούς της στήλης Β. 

 

 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

Α. Ίδρυση Μικτής Επιτροπής  

(δε λειτούργησε) 

1. 1862 

Β. Παραχώρηση στο διάδοχο 

Κωνσταντίνο του αξιώματος του 

αρχιστρατήγου 

2. 1908 

Γ. Δημιουργία Κρητικής 

Πολιτοφυλακής 

3. 1916 

Δ. Άσκοπη και δαπανηρή 

επιστράτευση 

4. 1875 

Ε. Ευχαριστήριο Ψήφισμα της 

Κρητικής Βουλής προς τις Μεγάλες 

Δυνάμεις 

5. 1914 

ΣΤ. Ναυπήγηση θωρηκτών πλοίων 6. 1912 

Ζ. Φυγή  Όθωνα από την Ελλάδα 7. 1839 

Η. Άφιξη προσφύγων από 

Ανατολική Μακεδονία 

8. 1907 

Θ. Καθιέρωση της αρχής της 

δεδηλωμένης 

9. 1915 

Ι. Ίδρυση Ιονικής Τράπεζας 10. 1889 
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Α.1.3. Να σημειώσετε την ένδειξη Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) δίπλα από κάθε άσκηση. 

 

 

α) Η πολιτική της Εθνικής Τράπεζας εξασφάλισε τη μετατρεψιμότητα του εθνικού νομίσματος σε χρυσό. 

 

β) Η περίοδος του Μεσοπολέμου αποτέλεσε τροχοπέδη για την αστικοποίηση της χώρας. 

 

γ) Ο Κριμαϊκός πόλεμος ενίσχυσε την απήχηση του γαλλικού κόμματος στην ελληνική πολιτική σκηνή. 

 

δ) Το σύνταγμα του 1844 επέτρεπε στους εκλογείς να ψηφίζουν υποψήφιους από διαφορετικούς 

συνδυασμούς. 

 

ε) Στις 25 Ιανουαρίου 1921 η Αναθεωρητική Εθνοσυνέλευση ανακηρύχθηκε Συντακτική. 

 

στ) Για την προσωρινή στέγαση των προσφύγων ιδρύθηκε το Ταμείο Αποκαταστάσεως Προσφύγων. 

 

ζ) Ο Πρίγκιπας Γεώργιος παραιτήθηκε από τη θέση του Ύπατου Αρμοστή της Κρήτης στις 12 

Σεπτεμβρίου 1906. 

 

η) Τα υπομνήματα των επαναστατών προς τις Μεγάλες Δυνάμεις έθεταν ως ανυποχώρητη βάση 

διαπραγμάτευσης το καθεστώς αυτονομίας του νησιού.  

 

θ) Γύρω στο 1870 ιδρύθηκαν περισσότερες από 100 βιομηχανίες.  

 

ι) Στις αρχές της δεκαετίας του 1860 νομοθετείται η «εκχώρηση» μεταλλευτικών δικαιωμάτων με 

ευνοϊκούς όρους, γεγονός που προκαλεί τη ραγδαία εξέλιξη του μεταλλευτικού κλάδου.  
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ΘΕΜΑ Α2: 

 

 

Α.2.1. Ποιες ήταν οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες κατά την ενσωμάτωσή τους στην 

Ελλάδα και για ποια θέματα κατηγορούσαν το ελληνικό κράτος; 

 

 

 

Α.2.2. Να αναφερθείτε στους στόχους του Ελευθερίου Βενιζέλου όπως αυτοί παρουσιάστηκαν στις 

προγραμματικές του δηλώσεις κατά την ομιλία στο Σύνταγμα την 5η Σεπτεμβρίου 1910.  
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ΟΜΑΔΑ Β΄ 

 

 

ΘΕΜΑ Β1: 

 

 

Αφού συνδυάσετε τις ιστορικές σας γνώσεις με τα στοιχεία που θα προκύψουν από τα παρακάτω 

παραθέματα, να απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις: 

 

α. Ποιοι λόγοι καθιστούσαν αναγκαία τη δημιουργία κεντρικής τράπεζας και τραπεζικού 

συστήματος στην Ελλάδα; 

 

β. Να παρουσιάσετε τις δραστηριότητες της Εθνικής Τράπεζας από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής 

της και να επισημάνετε το ρόλο της στην ελληνική οικονομία.  

 

ΠΗΓΗ 1 

 

Τέλος, θα αναφερθούμε σε έναν τρίτο μηχανισμό απορρόφησης μέρους του αγροτικού πλεονάσματος: 

πρόκειται για την τοκογλυφία που λυμαίνονταν την ύπαιθρο. Όπως σημειώνει ο Πολύζος, η τοκογλυφία 

κυριαρχούσε παντού με την ανοχή των κυβερνήσεων και τη συνδρομή των δικαστηρίων που δεν έβαζαν 

όριο στον τόκο. Πραγματικά, η νομοθεσία με βάση το ρωμαϊκό – βυζαντινό δίκαιο δεχόταν απεριόριστο 

τόκο και δεν αναγνώριζε το εθιμικό δίκαιο που τον είχε περιορίσει στο 13% (…) 

Οι τοκογλύφοι που αποτελούσαν ένα ακόμα συστατικό  στρώμα της ελληνικής αστικής τάξης, στο 

πρώτο μισό του 19ου αιώνα, υφαρπάζοντας το μερίδιό τους από το πλεόνασμα της αγροτικής παραγωγής 

και ωθώντας την σε εμπορικοποίηση, συχνά δεν ήταν άλλοι από τους τοπικούς άρχοντες, τους εμπόρους, 

ακόμα και τους πλούσιους χωρικούς. Οι φόροι, τα εμπορικά κυκλώματα, και η τοκογλυφία αποτελούν 

έτσι τις κύριες μορφές που συμπορεύονται με την αυξανόμενη ενσωμάτωση των ανεξάρτητων 

μικροκαλλιεργητών στο εκχρηματισμένο εμπορικό σύστημα (…) 

 

Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Εξάρτηση και Αναπαραγωγή – Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών 

μηχανισμών στην Ελλάδα (1830 – 1922), σελ. 93 

 

ΠΗΓΗ 2 

 

Με βασιλικό διάταγμα της 30ης Μαρτίου 1841 ιδρυόταν η Εθνική Τράπεζα στην Αθήνα, ιδιοκτησία μιας 

εταιρείας μετόχων. Το αρχικό της κεφάλαιο, 5.000.000 δρχ., θα διετίθετο σε 5.000 μετοχές των 1.000 δρχ. 

Τουλάχιστον 1.000 μετοχές θα αγόραζε το κράτος. Την Τράπεζα θα διοικούσε επιτροπή που θα 

εκλεγόταν σε γενική συνέλευση μετόχων, αλλά τις επιχειρήσεις της θα ήλεγχε βασιλικός επίτροπος. Η 

Τράπεζα είχε το δικαίωμα να εκδώσει τραπεζογραμμάτια που δε θα ξεπερνούσαν τα 2 / 5 της αξίας των 

κεφαλαίων της. Το αρχικό της κεφάλαιο έφθασε σε 1.468.000 δρχ. και οι 1.500 μετοχές τη αγοράστηκαν 

από το κράτος (600), από τον τραπεζιτικό οίκο του Εϋνάρδου (300), από τους αδελφούς Ζωσιμάδες (250), 

από το βασιλιά Λουδοβίκο Β’ (200) και από τον Κ. Βράνη (150). Πρώτος της διοικητής υπήρξε ο Γεώργιος 

Σταύρου.  

 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΓ’, σελ. 104 
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ΘΕΜΑ Β2: 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιστορικές σας γνώσεις και το περιεχόμενο του παραθέματος, να 

αναφερθείτε στους παράγοντες που προκάλεσαν σοβαρή εσωτερική κρίση στην Κρητική Πολιτεία 

και οδήγησαν αφενός τα πολιτικά πράγματα στο νησί σε πλήρες αδιέξοδο και αφετέρου στον 

σχηματισμό της «Ηνωμένης Αντιπολίτευσης». 

 

 

ΠΗΓΗ 

 

Η πολυπόθητη ισορροπία όμως δεν ήταν εύκολα κατορθωτή ούτε στο εσωτερικό του νησιού. Πολύ 

γρήγορα ο Αρμοστής ήρθε σε αντίθεση με το σύνολο σχεδόν των Κρητών ακόμα και με τον μετριοπαθή 

σύμβουλο του Ελ. Βενιζέλο. Η ένταση ανάμεσα τους οξύνθηκε και οδήγησε το 1901 στην απόλυση του 

Βενιζέλου από τη θέση που κατείχε. Ο Βενιζέλος υπέβαλε σειρά προτάσεων με θέμα τη σταδιακή 

ολοκλήρωση της αυτονομία, που θα άνοιγε την προοπτική για μελλοντική ένωση. Ο Γεώργιος όμως ήταν 

μονοδιάστατος πολιτικά και δεν μπορούσε αντιληφθεί την ουσία των προτάσεων αυτών. Χαρακτήρισε 

λοιπόν τον Βενιζέλο «αληθινή επιβουλή» της Μεγάλη Ιδέας και, αφού τον απέλυσε, αποφάσισε και να 

τον συντρίψει πολιτικά. Ο Γεώργιος θεωρούσε την εξωτερική πολιτική αρμοδιότητα αποκλειστικά δική 

του και της ελληνικής μοναρχίας, αφήνοντας απέξω τον πολύ ευαίσθητο σ' αυτόν τον τομέα λαό της 

Κρήτης. Η αυταρχική του ιδιοσυγκρασία τον εμπόδιζε να κατανοήσει την απαίτηση των Κρητικών να 

έχουν λόγο στον καθορισμό της τύχης του νησιού τους. 

 

 

Λ. Διβάνη, Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας (1830-1947), εκδ. Καστανιώτη 2000, σελ. 406-407. 
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KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 

 

 

 

 

 
Επιμέλεια θεμάτων: Γιάννης Αποστολίδης, Φιλόλογος – Ιστορικός, Msc Ευρωπαϊκής Ιστορίας 

 


