
 

 

 

 

 

  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
24/11/2013 

 

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α.1.  Σχ. βιβλίο σελ. 48 «Ο Βενιζέλος δεν ήταν µόνος … παρά τις αυξηµένες 

στρατιωτικές δαπάνες»  

 

ΘΕΜΑ Α.2. Σχ. βιβλίο σσ. 82-83 « Το εκλογικό σύστηµα δεν επέβαλλε … απέκτησαν 

κύρος στη δηµόσια ζωή.» 
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ΘΕΜΑ Β.2  

«∆ιχοτόµηση του χαρτονοµίσµατος»: Σχ. βιβλίο σελ. 50  «Το Μάρτιο του 1922…και τις 

βαρύτατες συνέπειές της» 

 

«Στρατιωτικός Σύνδεσµος»: Σχ. βιβλίο σσ. 86-88 «Μυστική ένωση στρατιωτικών που 

εκδήλωσε το κίνηµα στο Γουδί στις 15 Αυγούστου 1909, µε αιτήµατα που αφορούσαν 

µεταρρυθµίσεις στο στρατό, τη διοίκηση, τη δικαιοσύνη, την εκπαίδευση και τη 

δηµοσιονοµική πολιτική. ∆εν εγκαθίδρυσε δικτατορία, αλλά προώθησε τα αιτήµατά του 

µέσω της Βουλής. Υπό την πίεση του Συνδέσµου η Βουλή ψήφισε, χωρίς ιδιαίτερη 

προετοιµασία και συζήτηση, µεγάλο αριθµό νόµων, που επέφεραν ριζικές αλλαγές. Στις 

15 Μαρτίου 1910 ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος διαλύθηκε έχοντας επιτύχει τις επιδιώξεις 

του.» 

 

«Ανόρθωση»: Σχ. βιβλίο σελ. 89 «Γενικό σύνθηµα των ανεξάρτητων πολιτικών που 

κατέβηκαν στις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910 διεκδικώντας τις ψήφους των 

δυσαρεστηµένων µε τα παλαιά κόµµατα εκλογέων. Οι υποψήφιοι αυτοί είτε κατά µόνας 

είτε µαζί µε άλλους, σε ανεξάρτητα ψηφοδέλτια, µε το σύνθηµα της «ανόρθωσης» 

ανάλογα µε την περιοχή που ήταν υποψήφιοι και τον πληθυσµό στον οποίο 

απευθύνονταν, εννοούσαν είτε την υλοποίηση των αιτηµάτων των συντεχνιών, όπως 

εκφράστηκαν στα συλλαλητήρια του 1909, είτε την επίλυση του αγροτικού ζητήµατος, µε 

την παροχή γης στους ακτήµονες. Την «Ανόρθωση» υποστήριζαν και οι οπαδοί του 



΄΄Εθνικού Κόµµατος΄΄ του Κ. Μαυροµιχάλη που κατά την εκτίµησή τους δεν µπόρεσαν 

να υλοποιήσουν οι Βενιζελικοί.» 

  

 

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1  

     Η παγκόσµια οικονοµική κρίση έφθασε στην Ελλάδα σε µια εποχή «ευηµερίας». Η 

«ευηµερία» σήµαινε ότι η εµπιστοσύνη των Ελλήνων σε ένα καλύτερο οικονοµικά 

µέλλον είχε αποκατασταθεί, οι σκοτεινές εποχές της δεκαετίας του 1920 έδειχναν να 

αποµακρύνονται, οι πληγές έκλειναν, η φτώχεια περιοριζόταν και το ελληνικό κράτος 

έδειχνε να σχεδιάζει το µέλλον µε µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. 

      Το 1932 η Ελλάδα δέχθηκε τις επιπτώσεις της κρίσης, η οποία επηρέασε την ελληνική 

οικονοµία σε σηµαντικό βαθµό. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που αντλούµε από το 

πρώτο παράθεµα ο Έλληνας πρωθυπουργός έκανε προσπάθειες για να προστατεύσει το 

εθνικό νόµισµα, τη δραχµή,  ώστε να παραµείνει συνάλλαγµα στην εγχώρια αγορά, να 

αποτραπεί ο πληθωρισµός και να διατηρηθεί η νοµισµατική ισορροπία και σταθερότητα. 

Μάλιστα, έφθασε στο σηµείο να ζητήσει από την ΚΤΕ τη σύναψη δανείου ύψους 

80.000.000 δολαρίων χωρίς όµως να τελεσφορήσουν οι προσπάθειές του, οι οποίες µε την 

πάροδο του χρόνου εξάντλησαν τα αποθέµατα της χώρας σε χρυσό και συνάλλαγµα.  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον συγγραφέα Απ. Βακαλόπουλο κατά την 

περίοδο 1931-1932 που ο κρατικός προϋπολογισµός εµφανίστηκε ελλειµµατικός κατά 

240.000.000 δρχ. για να αντιµετωπιστεί το έλλειµµα αξιοποιήθηκαν χρηµατικά 

αποθέµατα των προηγούµενων ετών. Όταν όµως η Μεγάλη Βρετανία εγκατέλειψε τη 

χρυσή βάση και καθιέρωσε την αναγκαστική κυκλοφορία του χαρτονοµίσµατος (20 

Σεπτεµβρίου 1931), ο Βενιζέλος αναγκάστηκε να αναγνωρίσει την εισβολή της 

οικονοµικής κρίσης και στην Ελλάδα.  

    Την άνοιξη του 1932, η κυβέρνηση δεν µπόρεσε να αποφύγει την αναστολή της 

µετατρεψιµότητας του εθνικού νοµίσµατος, καθώς και την αναστολή της εξυπηρέτησης 

των εξωτερικών δανείων. Όπως αναφέρεται στο πρώτο παράθεµα στις 25 Απριλίου 

θεσπίζει την αναγκαστική κυκλοφορία του χαρτονοµίσµατος και προβαίνει σε κατάργηση 

της ελεύθερης αγοράς συναλλάγµατος. Ενώ, την 1 Μαϊου αναγκάζεται να κηρύξει 

προσωρινό χρεωστάσιο των δανείων σε χρυσό. Έτσι εγκαινιάστηκε µια περίοδος ισχυρού 

κρατικού παρεµβατισµού στα οικονοµικά ζητήµατα, ιδιαίτερα στις εξωτερικές 

συναλλαγές, και µια πολιτική προστατευτισµού, ώστε να εξασφαλιστεί η αυτάρκειά της 

και άρα η οικονοµική βιωσιµότητά της. Η Ελλάδα µπήκε στο χώρο της κλειστής 

οικονοµίας, όπου οι συναλλαγές καθορίζονταν περισσότερο από γραφειοκρατικές 

διαδικασίες παρά από ελεύθερες οικονοµικές συµφωνίες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αποτελεί η κίνηση του Έλληνα υπουργού οικονοµικών Κυρ. Βαρβαρέσσου, ο οποίος 

µετέβη τον Σεπτέµβριο του 1932 στο Λονδίνο προκειµένου να καταλήξει σε συµβιβασµό 

µε τους Άγγλους, Γάλλους και Ιταλούς οµολογιούχους, για να πληρώσει η Ελλάδα για το 

1932-1933 το 30% του τόκου των δανείων της σε χρυσό. 

      Στο εξωτερικό εµπόριο κυριάρχησε προοδευτικά η µέθοδος διακανονισµού 

«κλήριγκ». Οι διεθνείς συναλλαγές δε γίνονταν, δηλαδή, µε βάση το µετατρέψιµο 

συνάλλαγµα αλλά µε βάση διακρατικές συµφωνίες που κοστολογούσαν τα προς 

ανταλλαγή προϊόντα και φρόντιζαν να ισοσκελίσουν την αξία των εισαγωγών µε την 

αντίστοιχη των εξαγωγών, στο πλαίσιο ειδικών λογαριασµών. Όπως συµπληρωµατικά 

αναφέρεται στο δεύτερο απόσπασµα, για την Ελλάδα το κύριο πρόβληµα ήταν πως τις 

συµφωνίες clearing δεν µπορούσαν να τις συνάψουν µε τους κατάλληλους ανθρώπους, 

αφού οι κύριοι προµηθευτές εισαγωγών της Ελλάδας δεν ενδιαφέρονταν να ισοσκελίσουν 



τα προϊόντα τους µε τα ελληνικά εξαγώγιµα. Οι κυριότεροι αγοραστές της Ελλάδας από 

την άλλη πλευρά, έθεταν όρους για να γίνει η εξαγωγή, αφού τα είδη που έβγαιναν από τα 

σύνορα αποτελούσαν κυρίως είδη ηµι-πολυτελείας. Ωστόσο, για µια χώρα, όπως η  

Ελλάδα, όπου οι συναλλαγές µε το εξωτερικό ήταν έντονα ελλειµµατικές, η διαδικασία 

αυτή, πέρα από τα αρνητικά, είχε και θετικά στοιχεία καθώς σύµφωνα µε τον συγγραφέα 

Μ. Mazower αποτελούσε τον µόνο τρόπο για να εξασφαλιστούν τα ευρωπαϊκά εξαγώγιµα 

προϊόντα.  

    Οι πιο σηµαντικές επιπτώσεις βρίσκονταν στο πολιτικό πεδίο. Τα ισχυρά 

συγκεντρωτικά κράτη που αναδείχθηκαν µέσα από αυτές τις διαδικασίες προκαλούσαν 

την ανάδειξη και την κυριαρχία ολοκληρωτικών κινηµάτων και καθεστώτων σε πολλά 

ευρωπαϊκά κράτη. Στην Ελλάδα τα αντιβενιζελικά και τα αριστερά κόµµατα -ιδιαίτερα ο 

Παναγής Τσαλδάρης µε το λαϊκό κόµµα- έσπευσαν από την αρχή να ασκήσουν δριµεία 

κριτική στους χειρισµούς των οικονοµικών θεµάτων από τους Φιλελευθέρους. Ο Ελ. 

Βενιζέλος, αρχικά, επιθυµώντας να διατηρηθεί στην εξουσία επανέφερε το αναλογικό 

εκλογικό σύστηµα, το οποίο λίγα χρόνια πρωτύτερα –το 1928- είχε αποδοκιµάσει. 

Καθώς, όµως, προχωρούσε η δεκαετία της κρίσης, η δεκαετία του 1930, ολοένα και 

περισσότερα κράτη αποκτούσαν δικτατορικά ή φασιστικά καθεστώτα. Η Ελλάδα δεν 

ξέφυγε από το γενικό κανόνα, Στις 4 Αυγούστου 1936 ο Ιωάννης Μεταξάς, µε την ανοχή 

του παλατιού, προχώρησε στην κατάλυση του κοινοβουλευτικού καθεστώτος και στην 

επιβολή δικτατορίας.  

 

 

ΘΕΜΑ ∆1  

    Τα ξενικά κόµµατα (Αγγλικό-Γαλλικό-Ρωσικό), αν και µπορούσαν να αναπτυχθούν 

περαιτέρω µετά από τη ψήφιση του Συντάγµατος του 1844, παρουσίασαν συµπτώµατα 

στασιµότητας και δεν ανταποκρίθηκαν στις νέες ανάγκες. Έτσι, οδηγήθηκαν στην παρακµή. 

Ειδικότερα: 

    Το ρωσικό κόµµα στην περίοδο µεταξύ των δύο συνταγµάτων (1844-1864) είδε να 

ικανοποιούνται όλα τα αιτήµατά του σχετικά µε την Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι ναπαίοι 

προέβαλλαν  σε κάθε περίπτωση τον κίνδυνο για την Ορθοδοξία. Αλλά, καθώς όλα τα µεγάλα 

εκκλησιαστικά ζητήµατα είχαν λυθεί, όπως επί παραδείγµατι η αναγνώριση του αυτοκέφαλου 

της Εκκλησίας της Ελλάδος από το Οικουµενικό Πατριαρχείο (Ιούνιος 1850), την οποία ο 

Όθωνας χαρακτήρισε ως  «ως εν των λαµπρότερων συµβεβηκότων της βασιλείας», και 
όλοι οι πολιτικοί πρέσβευαν το ορθόδοξο δόγµα το κόµµα αυτό δεν είχε πια λόγο ύπαρξης, 

γιατί δεν είχε θέσεις για πιο επίκαιρα θέµατα.  
     Το γαλλικό κόµµα κινήθηκε µε βάση τις επιλογές του αρχηγού του, του Ιωάννη Κωλέττη. 

Ο τελευταίος επεδίωκε µια κυβερνητική πολιτική που θα ενίσχυε το ρόλο του βασιλιά 

υπονοµεύοντας έτσι τον κοινοβουλευτισµό. ∆εν δίσταζε να χρησιµοποιεί βία και νοθεία, για 

να τροµοκρατεί τους εκλογείς, ώστε να ψηφίζουν υπέρ του. Όπως παραθέτει ο συγγραφέας 

Π. Πετρίδης, χαρακτηριστικές υπήρξαν οι καταγγελίες του Μιχ. Σχινά στο Κοινοβούλιο 

µετά τις εκλογές του 1847 για τις πρακτικές που αξιοποιούνταν π.χ. απειλές ή υποσχέσεις, 

ώστε  «η διεσπαρµένη και απολωλώσα πλειοψηφία» να ψηφίσει το γαλλικό κόµµα, το 

οποίο υποστηριζόταν από τον µονάρχη. Όπως τονίζεται και από το συγγραφέα Απ. 

Βακαλόπουλο, ο Κωλέττης στο διάστηµα της πρωθυπουργίας του  δεν εξοµάλυνε τον 

πολιτικό βίο της χώρας. Αντίθετα, επιδιώκοντας την αύξηση της εξουσίας του και των 

οπαδών του προέβαινε σε παράτυπες τακτικές, όπως ήταν οι αυθαίρετοι διορισµοί και οι 

απολύσεις υπαλλήλων ή η κατάχρηση δηµοσίων εσόδων. Στα χρόνια αυτά ο Κωλέττης  

«καλλιέργησε όσο κανείς άλλος τα σπέρµατα της συναλλαγής και της πολιτικής 

διαφθοράς». Το σπίτι του, όπως χαρακτηριστικά επισηµαίνεται στο δεύτερο παράθεµα, 



αποτελούσε πόλο έλξης για όλους τους ψηφοφόρους του, οι οποίοι επιζητούσαν τη λύση 

από τον πολιτικό κάποιου προσωπικού τους ζητήµατος ή κάποιο ρουσφέτι. Την περίοδο 

1846/47 κατείχε πέντε από τα επτά υπουργεία της κυβέρνησής του. Όµως,  µε τις συνεχείς 
απουσίες του από τις συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου καθιστούσε αδύνατο τον έλεγχο της 

εκτελεστικής εξουσίας. Επέβαλε έτσι ένα είδος κοινοβουλευτικής δικτατορίας. Μετά το 

θάνατό του (1847) επικράτησε διαµάχη για τη διαδοχή και το γαλλικό κόµµα πέρασε σε φάση 

παρακµής. Στην τελευταία συνέβαλε και η µείωση της γαλλικής επιρροής στην Ελλάδα όχι 

µόνο λόγω του θανάτου του Κωλέττη, αλλά και της επανάστασης στη Γαλλία 

(Φεβρουάριος  1848). 
    Ο Όθωνας από την άλλη πλευρά µε τις πρακτικές του συνέβαλε στην παρακµή των 

ξενικών κοµµάτων. Μετά την ψήφιση του πρώτου συνταγµατικού χάρτη του ανεξάρτητου 

ελληνικού κράτους ο Βαυαρός µονάρχης δεν έδειχνε ιδιαίτερη διάθεση να σεβαστεί τα άρθρα 

του. Όπως αναφέρεται στο πρώτο απόσπασµα αναµειγνυόταν συνεχώς στο έργο της 

διοίκησης, στη διεξαγωγή των εκλογικών αναµετρήσεων και προσπαθούσε να συγκεντρώνει 

ολοένα και µεγαλύτερη εξουσία. Στο διάστηµα της συνταγµατικής µοναρχίας οι 

Εθνοσυνελεύσεις που συγκροτήθηκαν ήταν αποτέλεσµα βίας, νοθείας και τεχνασµάτων. 

Μάλιστα ο Όθωνας προσπαθούσε να ενισχύει στις εκλογές τους κυβερνητικούς υποψήφιους. 

Έτσι τα κόµµατα της αντιπολίτευσης οδηγήθηκαν σε διαρκή σύγκρουση µε την αυλή αν και 

εκείνη την περίοδο οι διαφωνίες τους µε το παλάτι είχαν απαλυνθεί. 

    ∆ύο ακόµη γεγονότα κατά τη δεκαετία του 1850 λειτούργησαν αποφασιστικά για την 

αποδυνάµωση του αγγλικού, του γαλλικού και του ρωσικού κόµµατος. Τον Ιανουάριο του 

1850 µοίρα αγγλικού στόλου κάνοντας επίδειξη δύναµης προέβη σε αποκλεισµό των 

κυριότερων ελληνικών λιµανιών µε την απαίτηση να διευθετηθεί η υπόθεση του Πατσίφικο 

και ορισµένων άλλων Βρετανών υπηκόων. Συγκεκριµένα η οικία του Πατσίφικο είχε 

λεηλατηθεί το Απρίλιο του 1849 από µερίδα Αθηναϊκού όχλου και ο ∆ον Πατσίφικο 

απαίτησε υπερβολική αποζηµίωση από την ελληνική πλευρά. Όταν η κυβέρνηση Αντωνίου 

Κριεζή δε δέχθηκε να υλοποιήσει τα αιτήµατα του Άγγλου πρεσβευτή Ουάις σχετικά µε τα 

ζητήµατα αυτά, βρετανικός στόλος προχώρησε σε αυτόν τον αποκλεισµό, που απογοήτευσε 

τους οπαδούς του αγγλικού κόµµατος. Το ρωσικό κόµµα είχε πρόσκαιρα κέρδη, από αυτό. 

Κατά την τριετία όµως 1853-1856 ακολούθησε ο Κριµαϊκός πόλεµος. Η Γαλλία και η Αγγλία 

συµπεριφέρθηκαν βίαια απέναντι στην Ελλάδα µε το ναυτικό αποκλεισµό της χώρας 

οδηγώντας µε τον τρόπο αυτό τους οπαδούς του γαλλικού και αγγλικού κόµµατος σε 

αποµάκρυνση από την εκλογική τους βάση. Μετά την ήττα της Ρωσίας και το ρωσικό κόµµα 

δέχτηκε τις συνέπειες αυτής της απώλειας. Παρήκµασε και σταδιακά αποµακρύνθηκε από 

την πολιτική σκηνή της χώρας. 
      Στις εκλογές που πραγµατοποιήθηκαν το Νοέµβριο του 1862 για τη σύγκληση νέας 

Εθνοσυνέλευσης (µετά την αποµάκρυνση του Όθωνα) εκλέχθηκαν τοπικές προσωπικότητες 

χωρίς κοµµατικές παρεµβάσεις. Αυτό είναι µια ακόµη απόδειξη ότι τα ξενικά κόµµατα είχαν 

χρεωκοπήσει. 

 

 

 

 


