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Ονοματεπώνυμο μαθητή / μαθήτριας:………………………………………………………………… 

Ημερομηνία:   28 / 01 / 2018 

Βαθμός:…………………………………………………………………………………………………...…… 

 

ΔΙΑΓΨΝΙΜΑ ΙΣΟΡΙΑ  ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ  ΑΝΘΡΨΠΙΣΙΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ  

ΣΑΞΗ: Γ’ ΛΤΚΕΙΟΤ  -  ΣΜΗΜΑ: ΑΠΟΥΟΙΣΟΙ ΙI  -  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΨΡΕ  

ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ: ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1Γ, 2Β & Γ1-2 
 

ΟΜΑΔΑ  ΠΡΨΣΗ 

 

ΘΕΜΑ  Α1  

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:  

α) βενιζελισμός                              β) Υεντερασιόν           

γ)   αρχή της δεδηλωμένης          δ) Γενική συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος  

Μονάδες ….… / 15  

(3,75μον.χ4) 

 

 

ΘΕΜΑ  Α2  

Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της τήλης Α και δίπλα στο καθένα από αυτά τον 

αριθμό της πρότασης από τη τήλη Β ώστε να προκύψει η σωστή αντιστοίχιση. 

 

τήλη Α τήλη Β 

α. “ναπαίοι” 

 

β. 1927 

 

γ. Ιωάννης  Κωλέττης 

 

δ. ΟΤΛΕΝ 

1.  Επέβαλε ένα είδος κοινοβουλευτικής δικτατορίας. 

 

2. Εταιρεία που ανέλαβε την κατασκευή φράγματος τεχνητής 

λίμνης του Μαραθώνα 

 

3. Άλλη ονομασία του ρωσικού κόμματος 

 

4. Ίδρυση της Σράπεζας της Ελλάδος 

 

Μονάδες ….… / 10 

(2,5μον.χ4) 

 

ΘΕΜΑ  Β1  

Αφού αναφέρετε τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης (1928-1932) να αντιμετωπίσει την 

οικονομική κρίση, καθώς και την έκβαση των προσπαθειών αυτών (μον. 8), έπειτα να 

αναφερθείτε στα αποτελέσματα της κρίσης στην οικονομική & πολιτική ζωή της χώρας (μον. 5).  

Μονάδες …….. / 13 
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ΘΕΜΑ  Β2 

Να παρουσιάσετε τις βασικές αρχές (μον. 8) και τα μέτρα υλοποίησης (μον. 4) του 

εκσυγχρονιστικού προγράμματος του Φαρίλαου Σρικούπη.  

Μονάδες …….. / 12 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ   ΔΕΤΣΕΡΗ 

 

ΘΕΜΑ  Γ1 

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που σας δίνεται 

παρακάτω να αναφερθείτε στο θεωρητικό δανεισμό του 1917 και τις οικονομικές και πολιτικές 

συνέπειες που είχε για τη χώρα.  

Μονάδες …….. / 25 

 

«... υνεπώς, η δραματική αύξηση της παροχής χρήματος μεταξύ 1920 και 1922 προκλήθηκε σε 

πολύ μεγάλο βαθμό από την κυβέρνηση. ύμφωνα με μια βρετανική αναφορά, μόνο μέσα στο 

1921 η κυβέρνηση δανείστηκε 1.200 και πλέον εκατομμύρια δραχμές από την Εθνική Σράπεζα. Σο 

φθινόπωρο του 1921 το καθημερινό κόστος του συνεχιζόμενου πολέμου υπολογιζόταν γύρω στα 

8 εκατομμύρια δραχμές, αναγκάζοντας τη βασιλική κυβέρνηση να προσφεύγει σε όλο και πιο 

σπασμωδικά μέτρα. Ο υπουργός Οικονομικών Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, επιχειρώντας έναν 

πρωτότυπο αυτοσχεδιασμό την επόμενη άνοιξη, εισήγαγε έναν νέο τύπο αναγκαστικού δανείου. 

Σο κοινό υποχρεώθηκε να παραδώσει τα χαρτονομίσματα του στις τράπεζες, οι οποίες τα 

διχοτομούσαν: το ένα κομμάτι επιστρεφόταν στον κομιστή ενώ το άλλο ανταλλασσόταν με 

εικοσαετή ομόλογα του Δημοσίου. Σαυτόχρονα, η Εθνική Σράπεζα διατάχθηκε να πιστώσει το 

κράτος με ένα ποσόν ισοδύναμο με το ήμισυ της αξίας των χαρτονομισμάτων που 

κυκλοφορούσαν. Ήταν ένα ακραίο μέτρο αρνητικά προοδευτικής φορολόγησης, εφόσον 

εφαρμόστηκε μόνο στα χαρτονομίσματα και όχι στις τραπεζικές καταθέσεις ή τις άλλες μορφές 

αποταμίευσης. Από την άλλη πλευρά, είχε το προτέρημα πως δεν ενίσχυε τον πληθωρισμό: κατ' 

αυτόν τον τρόπο συγκεντρώθηκαν 1.300 εκατομμύρια δραχμές χωρίς να αυξηθεί η νομισματική 

κυκλοφορία.»  
Mark Mazower, Η Ελλάδα και η οικονομική κρίση του Μεσοπολέμου, Μ.Ι.Ε.Σ., Αθήνα 2002, σελ.93 

 

 

ΘΕΜΑ  Δ1  

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και επισημαίνοντας χωρία των ακόλουθων 

παραθεμάτων, αφού εξηγήσετε τα αίτια που οδήγησαν στην Επανάσταση του 1862 κατά του 

Όθωνα, να παρουσιάσετε και να αιτιολογήσετε την εξέλιξη των πολιτικών γεγονότων ως το 

Δεκέμβρη του 1862. 

Μονάδες …….. / 25  

 

 

 



ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ Μ.Ε. ΚΑΙ ΚΕΝΣΡΟ ΙΔΙΑΙΣΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ «ΚΤΡΙΣΗ»  
 

ελίδα 3 από 4 

Κείμενο Α 

Οι αυλικές κυβερνήσεις μεταξύ του 1843 - 1862 σχηματίστηκαν από αφοσιωμένους στο στέμμα, 

όπως τους ονόμασαν ειρωνικά οι φιλελεύθεροι, και επιβλήθηκαν από το βασιλιά 

εγκαταλείποντας στην πραγματικότητα το ύνταγμα. Από το άλλο μέρος ο θάνατος ή η 

αποχώρηση από την πολιτική ζωή των αρχηγών των τριών κομμάτων, αγγλικού, γαλλικού και 

ρωσικού, αλλάζουν το πολιτικό κλίμα. Η νέα γενιά με την πανεπιστημιακή νεολαία επικεφαλής, 

ποτισμένη με φιλελεύθερες ιδέες, θεωρεί ότι το αντιφάρμακο της πολιτικής διαφθοράς θα ήταν η 

εφαρμογή του δυτικού κοινοβουλευτισμού. Οι εκλογές του 1859 και η Βουλή που προέκυψε από 

αυτές αποτελούν σημαντικό σταθμό στην πολιτική ζωή της νεότερης Ελλάδας, γιατί από το ένα 

μέρος το ανοικτά αντιδυναστικό πνεύμα της νέας γενιάς μπαίνει για πρώτη φορά στη Βουλή με 

τον Επ. Δεληγιώργη, κι από το άλλο αποκαλύπτεται με τις εκλογές η έλλειψη συνοχής του 

παλιού πολιτικού κόσμου, που ήταν ευνοϊκά διατεθειμένος απέναντι στο στέμμα. 

 
Νίκος βορώνος , Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, Θεμέλιο 1976, σελ. 94-95 

 

 

Κείμενο  Β 

το μεταξύ η δημοτικότητα του Όθωνα άρχισε να μειώνεται συνεχώς, γιατί οι επεμβάσεις του 

στον σχηματισμό των κυβερνήσεων *...+ και η αδυναμία του να πραγματοποιήσει τα εθνικά 

όνειρα *...+ προκάλεσαν μεγάλες απογοητεύσεις και δημιούργησαν εχθρούς του στέμματος. Σην 

εχθρότητα αυτή μεγάλου μέρους του λαού, ιδίως των φοιτητών, εναντίον του Όθωνα την 

υπέθαλπε και η έλλειψη διαδόχου.*...+ Αποτέλεσμα της καταστάσεως αυτής ήταν να εκραγούν 

αλλεπάλληλα στασιαστικά κινήματα σε διάφορες επαρχίες και το σπουδαιότερο στο Ναύπλιο 

τον Υεβρουάριο του 1862, το οποίο όμως καταπνίγηκε στο αίμα. Σέλος, κατά τη διάρκεια 

περιοδείας του βασιλικού ζεύγους στις επαρχίες, νέα ανταρσία σημειώνεται στο Μεσολόγγι και 

στην Πάτρα, η οποία επεκτείνεται και στην πρωτεύουσα. Έτσι, όταν ο Όθων και η Αμαλία 

εσπευσμένα έφτασαν στον Πειραιά με το πλοίο «Αμαλία» το βράδυ της 11/23 Οκτωβρίου, 

επαναστατική τριανδρία από τον Κωνστ. Κανάρη, Δημ. Βούλγαρη και Μπενιζέλο Ρούφο ασκούσε 

την εξουσία. Ο Όθωνας, για να αποφύγει την αιματοχυσία, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την 

Ελλάδα και να επιστρέψει στη Βαυαρία, απ' όπου με τόσα όνειρα είχε ξεκινήσει πριν από 30 

χρόνια. 

 
Απ. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία 1204-1985, Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 1991, σελ. 256-257 

 

 

Κείμενο Γ 

 

Χήφισμα του Έθνους 

   Σα δεινά της Πατρίδος έπαυσαν. Άπασαι αι επαρχίαι και η πρωτεύουσα συνενωθείσαι μετά του 

στρατού έθεσαν τέρμα εις αυτά. Ως κοινή δε έκφρασις του Ελληνικού Έθνους ολοκλήρου 

κηρύττεται και ψηφίζεται: 

   Η βασιλεία του Όθωνος καταργείται. Προσωρινή κυβέρνησις συνιστάται όπως κυβερνήση το 

κράτος μέχρι συγκαλέσεως της Εθνικής συνελεύσεως, συγκειμένη εκ των εξής πολιτών: 
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Δημητρίου Βούλγαρη Προέδρου, Κωνσταντίνου Κανάρη, Βενιζέλου Ρούφου. Εθνική υντακτική 

υνέλευσις καλείται αμέσως προς σύνταξιν της Πολιτείας και εκλογήν ηγεμόνος. 

   Ζήτω το Έθνος! Ζήτω η Πατρίς! 

   Εγένετο εις Αθήνας εν έτει σωτηρίω 1862 και μηνί Οκτωβρίω τη δεκάτη αυτού. 

 
Νικόλαος Μοσχονάς, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΓ', σ. 220. 

 

 

 

ΚΑΛΗ     ΣΤΦΗ !!!!!! 
 


