
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α.1.1. Να απαντήσετε με συντομία στα παρακάτω ερωτήματα: 

α) Τι γνωρίζετε για τους νόμους των απαλλοτριώσεων του 1907; 

β) Πώς μεταβλήθηκαν τα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας μετά τη 

μικρασιατική καταστροφή το 1922; 

γ) Τι γνωρίζετε για τον τρόπο ίδρυσης της Τράπεζας της Ελλάδος; 
12 μονάδες 

 

Α.1.2. Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των προτάσεων που 

ακολουθούν ως «Σωστό» ή «Λάθος» σημειώνοντας την αντίστοιχη 

ένδειξη δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης: 

1. Η αναδιανομή της γης στην Ελλάδα πρωτοεφαρμόστηκε με τη 

διανομή των εθνικών γαιών μετά τον επαναστατικό αγώνα 1821-

1828. 

2. Η αγροτική μεταρρύθμιση ολοκληρώθηκε πριν από τον Α΄ 

Παγκόσμιο πόλεμο και τον «εθνικό διχασμό». 

3. Το καθεστώς μικροϊδιοκτησίας που προέκυψε από την αγροτική 

μεταρρύθμιση δημιούργησε νέα προβλήματα για τους 

μικροκαλλιεργητές. 

4. Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα προκάλεσε εντάσεις ανάλογες 

με αυτές της Ισπανίας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας. 

5. Η μετανάστευση στις Η.Π.Α. όξυνε τις κοινωνικές εντάσεις και 

υποβάθμισε την οικονομία της υπαίθρου. 

6. Το κόστος των Βαλκανικών πολέμων κλόνισε την ελληνική 

οικονομία, όπως συνέβαινε και με τις στρατιωτικές κινητοποιήσεις 

του 19ου αιώνα. 
12 μονάδες 

 

Α.2.1. Ποιος ήταν ο ρόλος της αστικής τάξης στη διεκδίκηση της 

Μεγάλης Ιδέας; 
13 μονάδες 

 

Α.2.2. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν την ελληνική 

οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου; 
13 μονάδες 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β.1.1. Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί και 

αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις (α) να αιτιολογήσετε την 

αλλαγή της στάσης των Συμμάχων απέναντι στην Ελλάδα μετά την 

εκλογική ήττα του Βενιζέλου το Νοέμβριο του 1920 και (β) να αναφερθείτε 

στις οικονομικές και πολιτικές συνέπειες αυτής της αλλαγής. 



 

 

25 μονάδες 

Οι εξελίξεις αυτές ωστόσο δεν μπορούσαν να είναι ούτε άμεσα ορατές 

ούτε εγγυημένες για τις Δυτικοευρωπαϊκές δυνάμεις το Νοέμβριο του 

1920. Το νέο καθεστώς αντιπροσώπευε για την Entente στη χειρότερη 

περίπτωση, κάποια πιθανή μελλοντική απειλή και, στην καλύτερη, έναν 

παράγοντα αστάθμητο. Οι πρώτες αντιδράσεις της κοινή γνώμης στην 

Αγγλία και ιδιαίτερα στη Γαλλία, όπου το όνομα του Κωνσταντίνου 

εξακολουθούσε να είναι σχεδόν εξίσου μισητό με αυτό του Γερμανού 

Κάιζερ, ενίσχυσαν τη στάση εχθρικής αναμονής (απλής αναμονής στην 

περίπτωση της Αγγλίας), που υιοθέτησαν συνολικά οι Συμμαχικές 

κυβερνήσεις απέναντι στην Ελλάδα μετά την ήττα του Βενιζέλου. (…) Η 

Γαλλία και η Ιταλία δεν είχαν όμως την ίδια γνώμη. Ο Γάλλος 

πρωθυπουργός Leygues πρότεινε να σταλεί στην ελληνική κυβέρνηση 

σαφής προειδοποίηση ότι τυχόν επιστροφή του Κωνσταντίνου θα 

σήμαινε παραδοχή της πολιτικής του κατά τη διάρκεια του πολέμου και 

ανασύσταση ενός καθεστώτος εχθρικού προς τους Συμμάχους. Στην 

περίπτωση αυτή θα έπρεπε η Ελλάδα να γνωρίζει ότι οι Σύμμαχοι δεν 

ήταν σε θέση να εμπιστευθούν  σημαντικά στρατηγικά σημεία στη 

Μικρά Ασία σε μια μη φιλική κυβέρνηση. Με άλλα λόγια, επιστροφή του 

Κωνσταντίνου θα σήμαινε αναθεώρηση, από τις Δυνάμεις, της 

Συνθήκης των Σεβρών. Το τελικό κείμενο, που υιοθετήθηκε από τη 

Συμμαχική Συνδιάσκεψη του Λονδίνου και επιδόθηκε στην κυβέρνηση 

Ράλλη, στις 20 Νοεμβρίου, αποτελούσε τυπικά συμβιβασμό ανάμεσα 

στις δύο απόψεις με ουσιαστική παραδοχή των γαλλικών θέσεων. Δεν 

έθετε θέμα αναθεωρήσεως της Συνθήκης (Σεβρών), αλλά τόνιζε ότι οι 

δυνάμεις της Entente θα θεωρούσαν τυχόν επιστροφή του 

Κωνσταντίνου στον ελληνικό θρόνο σαν μια μη φιλική ενέργεια που θα 

τους έδινε το δικαίωμα να επανεξετάσουν ολόκληρη την πολιτική τους 

στην Εγγύς Ανατολή χωρίς καμία δέσμευση˙ χωρίς, δηλαδή να 

δεσμεύονται από τη Συνθήκη των Σεβρών. Η Ελλάδα θα έπαυε να 

θεωρείται σύμμαχος-εντολοδόχος της Entente στη Μικρά Ασία. Στις 21 

Νοεμβρίου, μία μέρα πριν από το δημοψήφισμα για την επιστροφή του 

Κωνσταντίνου, οι πρεσβευτές της Αγγλίας, Γαλλίας και Ιταλίας 

εξουσιοδοτήθηκαν να γνωστοποιήσουν στην ελληνική κυβέρνηση ότι οι 

Σύμμαχοι θα διέκοπταν κάθε οικονομική υποστήριξη προς την Ελλάδα 

αν ξαναγύριζε ο εξόριστος μονάρχης. 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΕ΄, σελ.150 

 

 

 

Β.1.2. Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας 

τις ιστορικές σας γνώσεις (α) να εντοπίσετε τις αιτίες της οικονομικής 

κρίσης που θα πλήξει την Ελλάδα το 1932 και (β) να παρουσιάσετε τις 

επιπτώσεις της. 
25 μονάδες 

Η μεταστροφή του οικονομικού κύκλου εκδηλώθηκε πρώτα στις Η.Π.Α το 

καλοκαίρι του 1929. Ακολούθησε τον Οκτώβριο η οξύτατη 

χρηματιστηριακή κρίση και ύστερα η ραγδαία πτώση της παραγωγής 



 

 

που κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης ύφεσης (ως το Μάρτιο του 

1933) έφτασε το 50% περίπου. Οι ευρωπαϊκές χώρες η μία μετά την άλλη 

δέχτηκαν τον αντίκτυπο των εξελίξεων που σημειώνονταν στην 

αμερικανική οικονομία. Η διακοπή των εισροών αμερικανικών 

κεφαλαίων ανέτρεψε τη συναλλαγματική ισορροπία τους (…) 

Η κρίση του 1929, που έπληξε βαρύτατα και τη χώρα μας, ανέκοψε στα 

πρώτα της βήματα την προσπάθεια της Τράπεζας της Ελλάδος να 

θεμελιώσει τη νομισματική σταθερότητα. Υπέβαλε σε σκληρή δοκιμασία 

το εκδοτικό ίδρυμα και την ελληνική οικονομία επί μία περίπου τριετία. 

Οι επιπτώσεις της κρίσεως, αισθητές σε πολλές πλευρές της οικονομικής 

ζωής του τόπου, οδήγησαν σε ριζική μεταβολή του νομισματικού 

καθεστώτος και σε αποπροσανατολισμούς της νομισματικής πολιτικής. 
Τα πρώτα χρόνια της Τράπεζας της Ελλάδος, σς.91-92 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Μαρία Γιώσκου 


