
 

 

 

 

 

 

  

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

24/11/2013 

 

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α.1.  Να αναφέρετε τον ρόλο της ελληνικής αστικής τάξης για τη διαµόρφωση 

και υλοποίηση της πολιτικής του Ελ. Βενιζέλου την περίοδο 1910-1922. 

Μονάδες 14 

 

ΘΕΜΑ Α.2. Πώς διαµορφώθηκε το εκλογικό σύστηµα στην Ελλάδα κατά το τελευταίο 

τέταρτο του 19ου αιώνα; 

Μονάδες 14 

 

ΘΕΜΑ Β.1.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες: 

1.  Οι  αγροτικές  συγκρούσεις  στο  Κιλελέρ  έγιναν  το  1909.  

2.  Η  οριστική  αντιµετώπιση  του  αγροτικού  προβλήµατος  έγινε  µε  

νοµοθετικές  ρυθµίσεις  κατά  την  περίοδο  1864-1881.  

3.  Η  Τράπεζα  της  Ελλάδος  άρχισε  τη  λειτουργία  της  τον  Μάιο  του  1927.  

4.  Κατά  το  1843 τα  κόµµατα  άρχισαν  να  παίζουν  πιο  ενεργό  ρόλο  στην  

πολιτική  ζωή  της  χώρας .  

5.  Οι  ορεινοί  είχαν  ηγέτη  τον  ∆ηµήτριο  Βούλγαρη .  

  Μονάδες 10 
 

ΘΕΜΑ Β.2 Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων:  

«∆ιχοτόµηση του χαρτονοµίσµατος» 

«Στρατιωτικός Σύνδεσµος» 

«Ανόρθωση» 

 Μονάδες 12 

 

 

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 Αντλώντας στοιχεία από τα ακόλουθα παραθέµατα και αξιοποιώντας τις 

ιστορικές σας γνώσεις να καταγράψετε τις επιπτώσεις της κρίσης του 1932 στην 

οικονοµία (µονάδες 12), το εξωτερικό εµπόριο (µονάδες 6) και την πολιτική ζωή 

στην Ελλάδα (µονάδες 7).  

Μονάδες 25 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄ 

    Ο τυφώνας εκείνος ήταν αδύνατο να µη πλήξει και τη µικρή Ελλάδα. Έτσι το οικονοµικό 

έτος 1931-1932 παρουσιάζει έλλειµµα 240 εκατοµ. δραχµών, τα οποία όµως καλύφθηκαν 

από το απόθεµα των περισσευµάτων των προηγούµενων ετών. Τώρα όµως ο Βενιζέλος, 

επηρεασµένος από το παράδειγµα της Μεγάλης Βρετανίας […] αναγκάζεται ν΄αναγνωρίσει 

την εισβολή της οικονοµικής κρίσης και στην Ελλάδα […] 



    Οι εναγώνιες προσπάθειές του στο συµβούλιο της ΚΤΕ ν΄αντιµετωπίσει την κρίση µε 

σύναψη δανείου 80 εκατοµ. δολλαρίων αποτυχαίνουν. Έτσι στις 25 Απριλίου θεσπίζει την 

αναγκαστική κυκλοφορία του χαρτονοµίσµατος και καταργεί την ελεύθερη αγορά 

συναλλάγµατος. Την 1 Μαΐου 1932 αναγκάζεται να κηρύξει προσωρινό χρεωστάσιο των 

δανείων σε χρυσό. Ακολουθούν ύστερ΄από λίγες µέρες οι διαµαρτυρίες των πρεσβευτών 

Αγγλίας, Γαλλίας και Ιταλίας για τη διακοπή της πληρωµής των τοκοµεριδίων. Τελικά τον 

Σεπτέµβριο του 1932, ο υπουργός των οικονοµικών Κυρ. Βαρβαρέσσος πηγαίνει στο 

Λονδίνο και καταλήγει σε συµβιβασµό µε τους οµολογιούχους, δηλαδή δέχεται να πληρώσει 

η Ελλάδα για το 1932-1933 τα 30% του τόκου των δανείων σε χρυσό. 

    Στο µεταξύ στο εσωτερικό τα κόµµατα της αντιπολιτεύσεως, ιδίως το λαϊκό κόµµα µε 

αρχηγό τον Παναγή Τσαλδάρη, κρίνουν αυστηρά τη διαχείριση των οικονοµικών. Η 

κυβέρνηση των φιλελευθέρων κλονίζεται. Η φιλοδοξία όµως του αρχηγού να παραµείνει 

στην αρχή τον κάνει να επαναφέρει την αναλογική
1 
ως σύστηµα εκλογών, ενώ ο ίδιος στα 

1928 την είχε αποκηρύξει µε τη δικαιολογία ότι οδηγούσε τη χώρα στην αναρχία. 
Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος Νέα Ελληνική Ιστορία (1204-1985), 393-394 

 
1 
εκλογικό σύστηµα κατά το οποίο η εκπροσώπηση ενός εκλογικού συνδυασµού στη Βουλή εξαρτάται από 

τον αριθµό των ψήφων που έλαβε  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄   

Το κύριο πρόβληµα µε τις συµφωνίες clearing ήταν ότι δεν µπορούσαν να τις συνάψουν 

µε τους κατάλληλους ανθρώπους: οι κύριοι προµηθευτές εισαγωγών της Ελλάδας δεν 

ενδιαφέρονταν να τις συνδέσουν µε τις ελληνικές εξαγωγές. Οι κυριότερες εξαγωγικές 

αγορές της Ελλάδας από την άλλη πλευρά, βρίσκονταν στην ισχυρή θέση να της 

υπαγορεύουν όρους, αφού οι εξαγωγές της ήταν είδη ηµι-πολυτελείας περισσότερο παρά 

είδη πρώτης ανάγκης. Αυτό δε σηµαίνει πως οι συµφωνίες clearing ήταν κακή πολιτική. 

Παρ΄όλα τα λάθη τους αποτελούσαν τα µόνα µέσα εξασφάλισης των ευρωπαικών 

εξαγώγιµων αγορών.  
Mark Mazower, Οικονοµική πολιτική στην Ελλάδα. 1932-1936, σελ 179, στο Βενιζελισµός και 

αστικός εκσυγχρονισµός επιµ. Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος-Χρήστος Χ. Χατζηιωσήφ Ηράκλειο, 1988 

  

 

 

ΘΕΜΑ ∆1 Αντλώντας στοιχεία από τα κείµενα που ακολουθούν και µε βάση τις 

ιστορικές σας γνώσεις να παρουσιάσετε τους λόγους που συνετέλεσαν στην παρακµή 

των «ξενικών» κοµµάτων κατά την περίοδο της συνταγµατικής µοναρχίας.  

Μονάδες 25 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄ 
Υποστηρίχτηκε [...] ότι η µη ανάπτυξη του κοινοβουλευτισµού, στην περίοδο της 

συνταγµατικής µοναρχίας, δεν οφειλόταν στο "πληµµελές" των διατάξεων του 

Συντάγµατος […], αλλά στην µη εφαρµογή του από τον Όθωνα και στις εσκεµµένες 

παραβιάσεις του. 

      Πράγµατι, έχοντας αποδεχθεί καταναγκαστικά την εγκαθίδρυση συνταγµατικού 

πολιτεύµατος ο ξενόφερτος µονάρχης δεν διακατεχόταν από την παραµικρά διάθεση να 

το εφαρµόσει. Αναµίχθηκε σε έργα διοικητικά, παρενέβαινε στις βουλευτικές εκλογές και 

κατέβαλε κάθε προσπάθεια να συγκεντρώσει όλο και περισσότερη εξουσία. […] 

       Χαρακτηριστικές υπήρξαν οι καταγγελίες του Μιχ. Σχινά στη Βουλή σε βάρος της 

γαλλόφιλης (και υποστηριζόµενης από τον Όθωνα) κυβέρνησης Κωλέττη, την εποµένη 

της διεξαγωγής των εκλογών το 1847: "Μέσα διπλά, τριπλά, τετραπλά, παραπείσεων, 



απειλών, υποσχέσεων ετίθεντο εν χρήσει ίνα συλλέξωσι την διεσπαρµένην και 

απολωλώσαν πλειοψηφίαν [...]". 
Παύλος Πετρίδης, Πολιτικές δυνάµεις και συνταγµατικοί θεσµοί στη νεώτερη Ελλάδα, 1844-1936, 

(Θεσσαλονίκη, 1984), σσ. 24-25. 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄ 
 Η πρωθυπουργία του Κωλέττη διήρκεσε µια τριετία (1844-1847). […]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· […]Απουσίαζε σχεδόν συνεχώς 

από τις συνεδριάσεις της βουλής, ενώ δεν παρέλειπε να δέχεται τους ψηφοφόρους του 

που συνωθούνταν έξω από το σπίτι του, κοντά στην Πύλη του Αδριανού, για να τον 

παρακαλέσουν για κάποιο προσωπικό τους ζήτηµα, για κάποιο ρουσφέτι  [….] Ο 

Κωλέττης καλλιέργησε όσο κανείς προηγούµενός του, τα σπέρµατα της συναλλαγής και 

της πολιτικής διαφθοράς[…]. 
Απ. Βακαλόπουλος, ό.π.,  σσ. 249-250  

      

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ΄ 
[…] η µείωση της γαλλικής επιρροής στην Ελλάδα µετά το θάνατο του Κωλέττη και την 

επανάσταση στη Γαλλία τον Φεβρουάριο του 1848 ανάγκασαν σε παραίτηση την 

κυβέρνηση του κωλεττικού Κίτσου Τζαβέλλα τον Μάρτιο του 1848. Η πολιτική αστάθεια 

συνεχίστηκε ως το τέλος του 1849: δύο βραχύβιες κυβερνήσεις, του Γεωργίου 

Κουντουριώτη και του Κωνσταντίνου Κανάρη 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 αγγλικής υπηκοότητας) και µε αξιώσεις για ικανοποίηση και άλλων 

Άγγλων υπηκόων που είχαν υποστεί ζηµιές από Έλληνες. Όταν η κυβέρνηση Αντωνίου 

Κριεζή, που έµεινε στην εξουσία από τον ∆εκέµβρη του 1849 ως τον Μάιο του 1854 

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 ∆υνάµεων 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.[…] ο Όθωνας θεώρησε 

την αίσια έκβαση του σηµαντικότατου αυτού προβλήµατος «ως εν των λαµπρότερων 

συµβεβηκότων της βασιλείας».  
Βασίλης Σφυρόερας, Ελληνική Ιστορία,σελ.549 

 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 

 

 


