
  

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  (Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ) Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2010 
ΟΜΑΔΑ Α΄  

 ΘΕΜΑ Α.1. Να αναφέρετε τ ις επιπτώσεις της ο ικονομικής κρίσης του 1932 στην ο ικονομία της Ελλάδας και  το  εξωτερικό εμπόριο .         Μονάδες 12  ΘΕΜΑ Α.2. Πώς δ ιαμορφώθηκε η δ ιαδικασία επιλογής των υποψηφίων βουλευτών και  το εκλογικό σύστημα στην Ελλάδα κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα;      Μονάδες 14  ΘΕΜΑ Α.3.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές  ή  Λανθασμένες :  1.  Η μετανάστευση στις ΗΠΑ εκτόνωσε τις κοινωνικές εντάσεις που 
δημιούργησε η σταφιδική κρίση . 

2.  Ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώθηκαν με το Σύνταγμα του 
1844 ήταν η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. 

3 .  Η αρχή της δεδηλωμένης ψηφίστηκε το 1885. 
4.  Ο Θ. Δηλιγιάννης αποδεχόταν το χωρισμό των εξουσιών. 
5 .  Το κόμμα των Φιλελευθέρων ήταν απαλλαγμένο από κοινωνικά και τοπικά 

συμφέροντα.  
6 .  Το Ραλλικό κόμμα ήταν υπέρ του εκσυγχρονισμού. 
 Μονάδες 12  ΘΕΜΑ Α.4.  Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:  < <Διχοτόμηση του χαρτονομ ίσματος>>  < <Αντιπολ ιτευτ ικοί  όμ ιλο ι > >  < <Στρατιωτικός Σύνδεσμος>>        Μονάδες 12    
  



ΟΜΑΔΑ Β΄ 
 

   ΘΕΜΑ Β.1. Αφού αξιοποιήσετε τις πληροφορίες από το ακόλουθο κείμενο 
και τ ις συνδυάσετε με τις ιστορικές σας γνώσεις, να παρουσιάσετε:    α) τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου (1919-1939) και τους λόγους που ευνόησαν τις επενδύσεις ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα κατά την ίδ ια περίοδο.  Μονάδες 13 

β) τις σπουδαιότερες υλικοτεχνικές καινοτομίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο αυτή ως συνέπεια αυτών των επενδύσεων. Μονάδες 12 ΚΕΙΜΕΝΟ:  Στην Ελλάδα, τα ξένα κεφάλαια δεν επενδύθηκαν μόνο και μόνο για να βοηθήσουν στην προσφυγική αποκατάσταση, αλλά επίσης για να εκμεταλλευτούν τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνταν με την αιφνίδια διεύρυνση της εγχώριας αγοράς. Η ανάπτυξη των δομών της εγχώριας αγοράς, η οποία επιτελέστηκε στην Ελλάδα μετά το 1922 υπό την αιγίδα του κράτους, ήταν στο βάθος το κίνητρο που επέφερε στη χώρα μας τη συρροή με κάθε μορφή των ξένων κεφαλαίων. Η οικονομική σταθεροποίηση, που άρχισε από το 1924 στην Ελλάδα και κατέληξε στη νομισματική σταθεροποίηση του 1928 και στην εξυγίανση του πιστωτικού συστήματος, ήταν το κυριότερο επιχείρημα που έπεισε τους ξένους χρηματοδότες να τοποθετήσουν κεφάλαια στην Ελλάδα. Αυτό έγινε όχι μόνο με τη μορφή προσφυγικών δανείων, αλλά και με δάνεια που απέβλεπαν στη χρηματοδότηση δημόσιων έργων, αποξηραντικών, υδρευτικών ή ακόμη επέκταση του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου. Τα δημόσια έργα ήταν ένας χώρος για επικερδείς τοποθετήσεις κεφαλαίου, αφού η οικονομική γενικά δραστηριότητα αναπτυσσόταν όσο το ισοζύγιο πληρωμών και τα δημοσιονομικά διατηρούνταν σε ισορροπία. Παράλληλα, η ανάπτυξη της αγοράς και η βελτίωση του κλίματος των επενδύσεων προσείλκυσαν στην Ελλάδα, από τα μέσα της δεκαετίας 1920-1930, και ξένα ιδιωτικά κεφάλαια, είτε σε απευθείας παραγωγικές επενδύσεις είτε για τη χρηματοδότηση ελληνικών ιδιωτικών επιχειρήσεων. Το ύψος του ιδιωτικού δανεισμού από το εξωτερικό, κατά την περίοδο 1922 – 1932 έφτασε περίπου τα 108 εκ. δολάρια, δηλαδή το 20% του συνολικού (δημοσίου και ιδιωτικού) χρέους. Στην άλλη κατηγορία δηλ. των άμεσων επενδύσεων, ανήκουν οι περιπτώσεις των ξένων εταιριών Πάουερ, Ούλεν, Φαουντέισιον κλπ. που εγκαταστάθηκαν κατά τα χρόνια αυτά στην Ελλάδα. Υπήρξε δηλαδή μετά το 1924 μια γενική εισβολή του ξένου κεφαλαίου στη χώρα, και όχι μόνο για την αποκατάσταση των προσφύγων. [Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΕ΄ σελ. 336.]           



ΘΕΜΑ Β.2. Αντλώντας στοιχεία από τα ακόλουθα αποσπάσματα και 
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε στις πολιτ ικές και κοινωνικές συνθήκες που οδήγησαν στην παρακμή των ξενικών κομμάτων κατά την περίοδο της συνταγματικής μοναρχίας.    Δύο βραχύβιες κυβερνήσεις…αντιμετώπισαν την έξαρση κινημάτων στην Πελοπόννησο και τη Στερεά και τις συνεχιζόμενες πιέσεις της Αγγλίας, που κορυφώθηκαν με το <<επεισόδιο Πατσίφικο>> (λεηλασία από Έλληνες της κατοικίας ενός Πορτογαλλοεβραίου αγλικής υπηκοότητας) και με αξιώσεις για ικανοποίηση και άλλων Άγγλων υπηκόων που είχαν υποστεί ζημιές από Έλληνες. Όταν η κυβέρνηση Αντωνίου Κριεζή…αρνήθηκε να ικανοποιήσει αμέσως τα αιτήματα του Άγγλου πρεσβευτή Ουάις σχετικά με τα ζητήματα αυτά, μοίρα του αγγλικού στόλου της Μεσογείου απέκλεισε τον Ιανουάριο του 1850 τα κυριότερα ελληνικά λιμάνια…Μέσα στη βαθύτατη κρίση και στις ταπεινώσεις από τις επεμβάσεις των Δυνάμεων στην ελληνική πολιτική και οικονομική ζωή, ευχάριστο γεγονός αποτέλεσε η αναγνώριση του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Ελλάδος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον Ιούνιο του 1850. [Βασίλης Σφυρόερας, Ελληνική Ιστορία σελ.549]  Η πρωθυπουργία του Κωλέττη διήρκεσε μια τριετία (1844-1847). Όπως η κυβέρνηση Μαυροκορδάτου, έτσι και του Κωλέττη δεν συνέβαλε στη δημιουργία ομαλού πολιτικού βίου στην Ελλάδα. Η εσωτερική του πολιτική είναι γεμάτη από ανωμαλίες, αταξίες, καταχρήσεις των δημοσίων χρημάτων, αυθαίρετους διορισμούς και παύσεις υπαλλήλων… Ήταν ένας μεγάλος κομματάρχης, άφθαστος στη ψηφοθηρία, καθώς και στην καιροσκοπία· απέβλεπε δηλαδή ιδιαίτερα στην αύξηση των μελών του κόμματός του και στην αναρρίχησή του στην αρχή. Απουσίαζε σχεδόν συνεχώς από τις συνεδριάσεις της βουλής, ενώ δεν παρέλειπε να δέχεται τους ψηφοφόρους του… Ο Κωλέττης καλλιέργησε όσο κανείς άλλος τα σπέρματα της συναλλαγής και της πολιτικής διαφθοράς, τα οποία εισέδυσαν βαθιά στην παράδοση των πολιτικών ηθών της χώρας.  [Απ. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία Σελ 249-250]  Πράγματι έχοντας αποδεχτεί καταναγκαστικά την εγκαθίδρυση συνταγματικού πολιτεύματος, ο ξενόφερτος μονάρχης δεν διακατεχόταν από την παραμικρή διάθεση να το εφαρμόσει. Αναμείχθηκε σε έργα διοικητικά, παρενέβαινε στις βουλευτικές εκλογές και κατέβαλε κάθε προσπάθεια να συγκεντρώσει όλο και περισσότερη εξουσία…Οι αναδειχθείσες από το 1844 ως το 1862 επτά Βουλές αποτέλεσαν <<προϊόν>> βίας, τεχνασμάτων και νοθείας. [Π. Πετρίδης,  Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία,  τ. Α΄ σελ 220]    Καλή Επιτυχία!!! 

 
 


