
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ  Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 

 

Ο Μ Α Δ Α  Π Ρ Ω Σ Η 

Α1     Να αποδϊςετε με ςυντομία το περιεχόμενο των παρακάτω ιςτορικϊν όρων: 

          Βενιζελισμός, Φεντερασιόν, ΟΤΛΕΝ, κλήριγκ 

Μονάδες 12 

 

Α2     Να προςδιορίςετε αν το περιεχόμενο των ακόλουκων προτάςεων είναι ςωςτό ι όχι, γράφοντασ τθν ζνδειξθ 

          Σωςτό ι Λάκοσ δίπλα ςτο γράμμα που αντιςτοιχεί ςτθν κάκε πρόταςθ: 

α. Οι Ζλλθνεσ κεφαλαιοφχοι του εξωτερικοφ πίεηαν ςτισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα για τθν προϊκθςθ τθσ 

     αγροτικισ μεταρρφκμιςθσ. 

β. Το 1907 ψθφίςτθκαν νόμοι που επζτρεπαν ςτθν εκάςτοτε ελλθνικι κυβζρνθςθ να απαλλοτριϊνει μεγάλεσ 

     ιδιοκτθςίεσ γθσ. 

γ. Το Μάρτιο του 1922 το ελλθνικό κράτοσ προχϊρθςε ςτθ ςφναψθ ενόσ ιδιόμορφου εξωτερικοφ δανείου. 

δ. Τθν άνοιξθ του 1932 θ ελλθνικι κυβζρνθςθ εξαςφάλιςε τθ μετατρεψιμότθτα του εκνικοφ νομίςματοσ ςε 

     χρυςό. 

Μονάδες 8 

 

Β1     Να παρουςιάςετε τθ γενικι εικόνα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ κατά τθν περίοδο του Μεςοπολζμου. 

Μονάδες 15 

 

Β2     Τι γνωρίηετε για τθν ίδρυςθ και τθ λειτουργία τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδασ; 

Μονάδες 15 

 

Ο Μ Α Δ Α  Δ Ε Τ Σ Ε Ρ Η 

Γ1    

Αξιοποιϊντασ τισ ιςτορικζσ ςασ γνϊςεισ και επιςθμαίνοντασ ταυτόχρονα τα ςχετικά χωρία του παρακάτω 

κειμζνου: 

α. Να εξθγιςετε τουσ ςτόχουσ και τα αποτελζςματα τθσ αγροτικισ μεταρρφκμιςθσ τθσ κυβζρνθςθσ Ελευκερίου 

     Βενιηζλου το 1917. 

 β. Να αποτιμιςετε ειδικότερα τθ ςθμαςία τθσ ίδρυςθσ ςυνεταιριςμϊν για τθν επιτυχία τθσ αγροτικισ 

      μεταρρφκμιςθσ του 1917. 

Μονάδες 25 

Κείμενο 

      «Η αγροτικι μεταρρφκμιςθ του Βενιηζλου ιταν το πιο ριηοςπαςτικό μζτρο που είχε εφαρμοςτεί ωσ τότε 
ςτθν Ελλάδα...Άλλαξε ριηικά τισ ςχζςεισ τθσ ιδιοκτθςίασ τθσ γθσ, γενικεφοντασ το ςφςτθμα τθσ μικρισ 
οικογενειακισ ιδιοκτθςίασ... 

      Η αγροτικι μεταρρφκμιςθ και ο ςυνακόλουκοσ τεμαχιςμόσ τθσ γθσ ςυνοδεφτθκαν από αφξθςθ επενδφςεων 
ςτθν αγροτικι παραγωγι, με τθ μορφι πιςτϊςεων, και από τθν ταχεία εξζλιξθ του ςυνεταιριςτικοφ κινιματοσ, 
που αποςκοποφςε αφενόσ ςτθν προςταςία των μικρϊν παραγωγϊν και αφετζρου ςτθ μεγαλφτερθ αςφάλεια των 
επενδφςεων ςτθν αγροτικι οικονομία. Το βαςικό κεςμικό πλαίςιο για τθν οργάνωςθ των ςυνεταιριςμϊν 
δθμιουργικθκε το 1914. Οι ςυνκικεσ που δθμιοφργθςε ο πόλεμοσ ζδωςαν ςτο ςυνεταιριςτικό κίνθμα μεγάλθ 



 

 

ϊκθςθ. Τα προβλιματα που είχαν ςχζςθ με τθ διακίνθςθ προϊόντων, τθν παραδοςιακι εκμετάλλευςθ του μικροφ 
παραγωγοφ από τουσ μεςάηοντεσ, τθν ζλλειψθ κεφαλαίων και τουσ τοκογλυφικοφσ όρουσ δανειοδοτιςεωσ που 
επικρατοφςαν ςτθν ελεφκερθ αγορά, ζκαναν ακόμθ πιο αιςκθτι τθν ανάγκθ ςυλλογικισ αςφάλειασ που 
πρόςφεραν οι ςυνεταιριςμοί....» 

                                                       Ιστορία του Ελληνικοφ Έθνους, τόμος ΙΕ΄, σ. 76 

 

Δ1 

α.  Ποια επίπτωςθ είχε για τθν ελλθνικι οικονομία θ ιττα του Βενιηζλου ςτισ εκλογζσ του Νοεμβρίου του 1920; 
Μονάδες 10 

β.  Πϊσ θ νζα κυβζρνθςθ αντιμετϊπιςε το οικονομικό αδιζξοδο, που δθμιουργικθκε από τθν ανάκλθςθ του 
      ιδιόμορφου εξωτερικοφ δανείου, το οποίο είχε εγκρικεί από τουσ Συμμάχουσ, για να χρθματοδοτθκεί θ 
      ςυμμετοχι τθσ Ελλάδασ ςτον Αϋ Παγκόςμιο πόλεμο; 

Μονάδες 15 

Στθν απάντθςι ςασ να ςυνδυάςετε τισ ιςτορικζσ ςασ γνϊςεισ με τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει το 

ακόλουκο κείμενο. 

Κείμενο 

Τελικά, το 1922 θ κυβζρνθςθ επζβαλε ζναν ιδιότυπο ςυνδυαςμό υποτίμθςθσ και εςωτερικοφ δανείου. Όςοι 

κατείχαν τραπεηογραμμάτια
1 

(δθλαδι περίπου οι πάντεσ, όλα τα φυςικά και νομικά πρόςωπα ςτθν Ελλάδα)  
υποχρεϊκθκαν να τα διχοτομιςουν, να ανταλλάξουν το μιςό τραπεηογραμμάτιο με κρατικά ομόλογα και να 
κρατιςουν το άλλο μιςό, το οποίο διατιρθςε τθν ονομαςτικι αξία τοφ ολοκλιρου. Αλλά και τα νζα χρθματικά 
μζςα που απζκτθςε ζτςι το Δθμόςιο δεν ζςωςαν τθν κατάςταςθ: απορροφικθκαν πολφ γριγορα από τισ 
ςυνεχϊσ αυξανόμενεσ δθμόςιεσ δαπάνεσ και τον πλθκωριςμό. 
1 

τραπεηογραμμάτιο: χαρτονόμιςμα 

 

 

Γ.Β. Δερτιλισ, Ιστορία του Ελληνικοφ Κράτους 1830-1920, τ. Βϋ, 
Βιβλιοπωλείον τθσ ΕΣΤΙΑΣ, Ακινα 2005, ς.886 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ!!! 


