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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο
  ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Α΄ ΜΕΡΟΣ  
1) Να δώσετε τους ορισμούς στις παρακάτω έννοιες :  

 Λαϊκό κόμμα 

 Φεντερασιόν 

 Θεωρητικός δανεισμός  
 Αδριάνειο υδραγωγείο  

 

    Μονάδες 10  

 

 

      2)Ποια αναπτυξιακά έργα έλαβαν χώρα στην Ελλάδα  κατά την περίοδο του 
μεσοπολέμου ;  
 

     Μονάδες 10  
 

      3)Ποια ήταν τα αιτήματα των Ναπαίων ; Πότε έχασαν τη δύναμή τους τα ξένα 
κόμματα;  
 

                                                                                                                            Μονάδες 10  

    4) Να δηλώσετε ως Σωστό ή Λάθος τις παρακάτω ερωτήσεις .  
i) Τον Ιούνιο του 1927 ιδρύθηκε η τράπεζα της Ελλάδας. 
ii) Η παγκόσμια κρίση έφτασε στην Ελλάδα σε μια εποχή ευρύτερης κρίσης.  
iii) Στο σύνταγμα του 1844 καθορίστηκαν και οι βασιλικές εξουσίες. 
iv) Τα κόμματα στο σύνταγμα του 1844 αποτελούσαν αναγκαιότητα της 

εποχής αλλά δεν ανταποκρίνονταν στις ανάγκες των ανθρώπων. 
v) Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος δεν εγκαθίδρυσε δικτατορία.  

Μονάδες 10  
 

  

 

                                                                                                                                       

 

5) Ποια ήταν η στάση του Κουμουνδούρου , του Τρικούπη και του Βενιζέλου ως προς το 
θέμα του εκσυγχρονισμού του ελληνικού κράτους; 
                                                                                                                                    Μονάδες 10  
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Β΄ ΜΕΡΟΣ  
  

Β1.Συνθέτοντας τις πληροφορίες του σχολικού σας βιβλίου με αυτές του 
παραθέματος να δείξετε:α)Τους λόγους που οδήγησαν την ελληνική οικονομία στην 
κρίση του 1932.(ΜΟΝ.12) β) Τις αντιδράσεις της ελληνικής κυβέρνησης(ΜΟΝ.13) 

ΠΗΓΗ 1  

[Τα κρίσιμα χρόνια 1928 – 1932] 

 (…) Την εξεταζόμενη τετραετία (1928-1932) στο μεγαλύτερο διάστημά της, με 
εξαίρεση το 1932, σύμφωνα πάντοτε με τις προηγούμενες έρευνες, οι δείκτες της 
αγροτικής παραγωγής σε αξία και όγκο χαρακτηρίζονται από μια φθίνουσα τάση. O 
συνδυασμός της πτώσης των τιμών των αγροτικών προϊόντων, εξαιτίας της 
οικονομικής κρίσης του 1929, με τις κακές αγροτικές σοδειές της περιόδου 1929-

1931, συνιστούν ένα καταλυτικό στοιχείο για την υποχώρηση της ελληνικής 
γεωργίας με τα επακόλουθα αρνητικά κοινωνικά αποτελέσματα και την 
περιορισμένη συμβολή της στην όλη αναπτυξιακή προσπάθεια. Tα μεγάλα έργα 
στην ύπαιθρο δεν μπορούν να αποδώσουν ακόμη, ενώ δημιουργούν πρόσθετα 
προβλήματα στην εξισορρόπηση του εξωτερικού ισοζυγίου και διαταραχές στη 
νομισματική ισορροπία, όταν την ίδια στιγμή οι πρακτικές και η συμπεριφορά του 
τραπεζικού συστήματος στην αγροτική περιφέρεια οδηγούν τους αγρότες στην 
υπερχρέωση. 

Ι.Ε.Ε ΤΌΜΟΣ ΙΓ σελ.32 

ΠΗΓΗ 2  

O βιομηχανικός τομέας φαίνεται να κινείται κατά διαφορετικό τρόπο. Κάτω από το 
καθεστώς του υψηλού προστατευτισμού, της στροφής του τραπεζικού κεφαλαίου 
στη βιομηχανία και τη μεγάλη συμπίεση του κόστους εργασίας, διακρίνεται από μια 
σταθερή άνοδο.(…) 

Στα χρόνια της μεγάλης οικονομικής κρίσης και ιδιαίτερα την περίοδο 1929-1932, οι 
τιμές πέφτουν στην Ελλάδα πολύ λιγότερο σε σχέση με ό τι συμβαίνει στις 
υπόλοιπες χώρες. αυτή η αντοχή που επέδειξε η ελληνική οικονομία απέναντι στα 
αρνητικά αποτελέσματα της διεθνούς κρίσης ευνοεί τη νομισματική 
αποσταθεροποίηση, καθώς υπερτιμάται η δραχμή απέναντι στα ξένα νομίσματα. 
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Θα είναι ακριβώς τον Σεπτέμβριο του 1931, όταν η Αγγλία θα αποσυνδέσει τη λίρα 
από το χρυσό, αφήνοντας έτσι εκτεθειμένη την ελληνική δραχμή που ήταν 
προσδεμένη στο χρυσό μέσω της αγγλικής λίρας. Οι προσπάθειες του Eλ. Βενιζέλου 
να διατηρήσει σταθερή τη δραχμή με όσα συναλλαγματικά αποθέματα διέθετε η 
Τράπεζα της Ελλάδος και με την προσφυγή στο ξένο δανεισμό, αποτυγχάνουν και 
με τον αναγκαστικό Νόμο της 28ης Σεπτεμβρίου 1931 αίρεται de facto η 
σταθεροποίηση της δραχμής για να επικυρωθεί κατόπιν με το Νόμο 5422 της 26ης 
Απριλίου 1932, με τον οποίο καταργείται το σύστημα κανόνος συναλλάγματος 
χρυσού και επανέρχεται το σύστημα της αναγκαστικής κυκλοφορίας. Ενώ λίγες 
ημέρες αργότερα, την 1η Μαΐου 1932, η κυβέρνηση θα κηρύξει χρεοστάσιο. H 

Ελλάδα δεν μπορούσε πλέον να πληρώσει τα χρέη και τους τόκους της.(…) 

Πηγή: Απόσπασμα από δημοσίευμα του Θανάση Καλαφάτη, 
Επίκουρου καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην Καθημερινή 

Μονάδες 25  

Β.2Επισημαίνοντας χωρία των παρακάτω κειμένων και αξιοποιώντας τις ιστορικές 
γνώσεις σας, να εξηγήσετε Α)τις συνθήκες ανάδειξης της «νέας γενιάς» μετά την 
παρακμή των ξενικών κομμάτων(ΜΟΝ.20) και τα αιτήματα που αυτή 
προέβαλε(ΜΟΝΑΔ.5). 

Κείμενο Α΄ 
Περί το τέλος της βασιλείας του Όθωνος θα εμφανισθούν αι νέαι πολιτικαί 
δυνάμεις, προερχόμεναι εκ της μετεπαναστατικής γενεάς, η οποία, εμποτισμένη με 
τας εξελισσομένας εις την Ευρώπην φιλελευθέρας ιδέας, θα αναλάβη το έργον της 
ολοκληρώσεως της Δημοκρατίας. Αι δυνάμεις αυταί θα επιτύχουν και την έξωσιν 
του Όθωνος (…)Ο ελληνικός λαός, υπό την ηγεσίαν της μεταπελευθερωτικής γενεάς, 
διεξεδίκει αποφασιστικώς την πλήρη ανεξαρτησίαν του. Οι επί κεφαλής της 
Επαναστάσεως του 1862 ήσαν νέοι επηρεασμένοι βαθύτατα από τας φιλελευθέρας 
ιδέας. Εξ άλλου κατά την διαρρεύσασαν τριακονταετίαν, η πληθυσμική σύνθεσις 
της Ελλάδος είχεν υποστή τοιαύτην εξέλιξιν (…) ώστε υφίσταντο, πλέον, νέα 
κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά δεδομένα. Ακόμη και η αναλογία μεταξύ 
πληθυσμού της υπαίθρου και αστικών κέντρων είχεν ουσιωδώς μεταβληθή εις 
βάρος του πρώτου. Τέλος, είχεν αρχίσει να διαμορφούται ηγετική τάξις, τελείως 
διάφορος της προελθούσης εκ του αγώνος της ανεξαρτησίας. 

Γρηγόριος Δαφνής, Τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, 1821-1961, σσ. 54 και 59. 



 4 

Κείμενο  Β΄ 
Μετά το τέλος του Κριμαϊκού Πολέμου (…), το αντιδυναστικό ρεύμα δυνάμωσε, για 
να κορυφωθεί κατά την τριετία 1859-1862. Με αφορμή διώξεις εναντίον 
φιλελεύθερων διανοουμένων, όπως ο Αλεξ. Σούτσος (Φεβρουάριος 1859), και με 
ενεργό συμμετοχή της «χρυσής» φοιτητικής νεολαίας της εποχής (…) η 
αντιπολίτευση κατά του Όθωνα γενικεύτηκε, παρασέρνοντας μια πλειάδα 
ετερογενών πολιτικών και στρατιωτικών στοιχείων που, για διαφορετικούς λόγους, 
επιζητούσαν την απομάκρυνση της δυναστείας. 

Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Εισαγωγή στην ελληνική συνταγματική ιστορία, σ. 71. 

Κείμενο Γ 

Κουµουνδούρος ως ο πρώτος πολιτικός µε συνείδηση κοινοβουλευτική 

  Ο Κουµουνδούρος µπορεί να θεωρηθεί ως ο πρώτος Έλληνας πολιτικός 
µεσυνείδηση κοινοβουλευτική. Ήθελε η κυβέρνησή του να στηρίζεται 
στηνπλειοψηφία των βουλευτών και γι’ αυτό, µιλώντας στην βουλή, 
προσπαθούσενα πείσει και όχι να δελεάσει όπως επιδίωκε ο ∆εληγιώργης. 
Εκτιµούσε τηναγχίνοια του Βούλγαρη και σεβόταν την πατριαρχική νοοτροπία του, 
αλλάαρνιόταν να υποταχθεί στον αυταρχισµό του. Συµπαθούσε το 
∆εληγιώργη,αλλά δεν τον εµπιστευόταν, γι’ αυτό και δε συνεργάστηκε µαζί του. 
Εκτιµούσετον Τρικούπη, αλλά και τον αντιπαθούσε βαθύτατα, γι’ αυτό και τον 
χρησιµοποίησε µια και µόνη φορά. Ο Κουµουνδούρος είχε όλες τις αρετές που 
πρέπει να στολίζουν ένα κοινοβουλευτικό άνδρα. Ψυχραιµία, ανεξικακία, 
ελαστικότητα, προσαρµοστικότητα, καλή διάθεση, ευγένεια στους τρόπους, 
επιµέλεια, εργατικότητα, επιµονή, όσο και υποµονή, πραότητα. ∆εν θύµωνε και δεν 
λύπησε σχεδόν, κανένα, γι’ αυτό και τον χαρακτήριζαν «γλυκύτατο». Με απόλυτη 
ευλάβεια τηρούσε όλους τους κανόνες στο κοινοβουλευτικό παιχνίδι και δεν 
προσπάθησε ποτέ να βγει έξω από τα συνταγµατικά πλαίσια. Αυτό που δεν του 
πήγαινε ήταν να βρεθεί στην ίδια κυβέρνηση µε το Βούλγαρη ... 

Ι.Ε.Ε., τόµος ΙΓ΄, σ. 248 

Μονάδες 25 

Κλάδου Αθηνά 

Φιλόλογος 
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