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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ’
ΛΥΚΕΙΟΥ
ΟΜΑΔΑ Α’
Α1
Να γράψετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:
1. Οργανισμός
2. Οργανικός Νόμος
3. Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής(1925)
Μονάδες 15
Α2
Να σημειώσετε την ένδειξη Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) δίπλα σε κάθε
πρόταση. Σε περίπτωση λάθους να δοθεί η σωστή απάντηση.
1. Η Συνθήκη Σεβρών παραχωρούσε στην Ελλάδα το δικαίωμα 5ετούς
κατοχής και διοίκησης της Σμύρνης.
2. Η άνοδος στην εξουσία των αντιβενιζελικών προκάλεσε τη θετική
μεταστροφή της εξωτερικής πολιτικής των Συμμάχων της Αντάντ.
3. Τον Ιούνιο του 1925 υπογράφηκε η Συμφωνία της Άγκυρας.
4. Την αστική αποκατάσταση ανέλαβε περισσότερο το κράτος και
λιγότερο η ΕΑΠ, η οποία πρόσφερε οικονομική βοήθεια σε αρκετά
μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων ,οικοτεχνικών και βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων (όπως ταπητουργία)
5. Η άφιξη των προσφύγων επέδρασε και στην ένταξη των γυναικών
στον ενεργό πληθυσμό.
Μονάδες 10
Α3
Ποια ήταν η οργάνωση των κομμάτων κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου
αιώνα σε επίπεδο ηγεσίας;
Μονάδες 10

Α4
Να αναλύσετε την πληθυσμιακή εξέλιξη στην Ελλάδα από την άφιξη των
προσφύγων από τη Μικρά Ασία.
Μονάδες 15
ΟΜΑΔΑ Β’
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
β) Τις αντιδράσεις της ελληνικής κυβέρνησης
[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.
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. 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.
(…)
Μονάδες 25
Β2
Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των παρακάτω παραθεμάτων
και συνδυάζοντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να απαντήσετε στα
ακόλουθα ερωτήματα:
α) Ποιοι λόγοι έκαναν αναγκαία τη βελτίωση των υποδομών του
ελληνικού κράτους μετά την άφιξη των προσφυγικών πληθυσμών
από τη Μικρά Ασία;
β) Ποιες συνθήκες ζωής αντιμετώπισαν μετά την άφιξη τους στην
Ελλάδα;
γ) Πώς αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της προσωρινής στέγασης τους;
Πηγή 1 Διά την εκτέλεσιv των έργων προμηθείας ηλεκτρισμού και
μεταφορών συνήψε το ελληνικόν κράτος εν έτει 1925 δύο συμβάσεις, μετά
του «συνδικάτου μελετών και επιχειρήσεων» και της αγγλικής εταιρείας
«Power an traction Finance F° C ° Ltd». [...] Η εταιρεία «Power an traction
Finance F° C° Ltd» αφ' ετέρου υπήρξε η αγγλική επιχείρησις της οποίας
εζήτησεν... τη συνεργασία το συνδικάτον και εξ άλλων λόγων, ιδίως όμως
διότι εξησφαλίζετο τη βοηθεία της η οικονομική αρωγή της βρετανικής
χρηματαγοράς, απαραίτητος διά την συντέλεσιν των έργων. Διά των
συμβάσεων του 1925 παρεχωρήθηκαν εις τους αναδόχους διά χρονικού
διαστήματος 60 ετών α) το αποκλειστικόν δικαίωμα της παραγωγής,
μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος εντός περιοχής ακτίνος
20χλμ. από της πλατείας της Ομονοίας της πόλεως Αθηνών, β) το
αποκλειστικόν δικαίωμα της εγκαταστάσεως και εκμεταλλεύσεως
υπηρεσίας τροχιοδρόμων εντός της αυτής περιοχής, ως και το της
εκμεταλλεύσεως του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου Πειραιώς-Αθηνών μετά
προεκτάσεως μέχρι Κηφισσίας και γ) το κατά το μάλλον και ήττον
αποκλειστικόν δικαίωμα εγκαταστάσεως και εκμεταλλεύσεως υπηρεσίας
λεωφoρείωv αυτοκινήτων εντός της αυτής περιοχής.
Λ. Στεφανίδης, Η εισροή ξένων κεφαλαίων και αι οικονομικαί και πολιτικαί
της συνέπειαι,

Θεσσαλονίκη 1930, σελ. 280
Πηγή 2 Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα από τη συγκέντρωση
μεγάλου αριθμού εποίκων σε πολλές αγροτικές περιοχές και για να
αυξηθούν οι αποδόσεις των γεωργικών προϊόντων, και κυρίως των
δημητριακών, χρειάστηκε η ανάληψη από μέρους του κράτους της
δαπάνης για την εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων. Τα έργα αυτά
αφορούσαν σε αποξηράνσεις στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης και σ'
εκείνη των Σερρών-Δράμας. Με τα εγγειοβελτιωτικά έργα θα
αποτρέπονταν οι πλημμύρες και θα εξυγιαίνονταν οι ελώδεις περιοχές.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα απέδιδαν στην καλλιέργεια 3.673.000
στρέμματα. [...] Τα έργα συμπληρώθηκαν με την κατασκευή οδικών
δικτύων και υποδομών και με μέτρα για την καταπολέμηση της
ελονοσίας...
Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τόμ. 7, «Ο Μεσοπόλεμος, 1922-1940,
η αποκατάσταση», σελ. 111

Πηγή 3 Όταν φτάσαμε στην Καραμπουρνού της Θεσσαλονίκης, μας
έκαναν καραντίνα. Μείναμε κάπου δύο βδομάδες στα σύρματα, όπου
στήσαμε τσαντίρια. Μία μέρα ήρθαν φορτηγά αυτοκίνητα και μας πήγαν
ως την παραλία της Σαλονίκης. Ήταν όταν μπήκαμε στις βάρκες για να
περάσουμε στο βαπόρι. Κουνούσαν οι βάρκες και όλες οι γυναίκες
στριγγλίζαμε. Φοβόμαστε μην αναποδογυρίσουν και πνιγούμε. Από εκεί
μας πήγαν στην Καβάλα. Τρεις μέρες περιμέναμε στην παραλία ώσπου
να έρθουν και οι άλλοι δικοί μας από τον Πειραιά, αυτοί που έφυγαν με το
προσφυγικό βαπόρι. Ήταν όλοι τους σε κακά χάλια. Ψειριασμένοι,
αδυνατισμένοι, κουρεμένοι, άντρες και γυναίκες έμοιαζαν σαν μαϊμούδες
οι καημένοι. Μετά τρεις μέρες ήρθαν αυτοκίνητα και μας πήγαν στην
τοποθεσία Τσινάρ ντερέ, έξω από την Καβάλα... Τέσσερις μέρες μείναμε
στο ύπαιθρο. Ευτυχώς ο Θεός μάς λυπήθηκε και δεν έπιασε καμιά βροχή.
Ύστερα μας μοίρασαν τσαντίρια. Μείναμε εκεί από το Σεπτέμβρη ως το
Μάη. Ο τόπος ήταν αγκαθωτός, γεμάτος θάμνους. Για να πάμε από το
ένα τσαντίρι στο άλλο σχιζόταν τα ρούχα μας και γινόταν κουρέλια. Και
παντού ερημιά... Το Μάη μήνα κατεβήκαμε κοντά στη θάλασσα, εκεί που
είναι τώρα η Νέα Kαρβάλη. Κάτσαμε και εκεί δύο χρόνια κάτω από
τσαντίρια, ώσπου να χτίσει ο Εποικισμός τα σπίτια. Το μέρος εκείνο ήταν
χειρότερο από το άλλο. Κάθε μέρα πέθαιναν πέντε έξι άνθρωποι από τις
θέρμες. Προπαντός οι νέοι και οι έγκυες. Αχ, υποφέραμε πολύ! Ήταν
κατάρα θεού η Ανταλλαγή. Ενώ χαιρόμαστε πως γλιτώσαμε από τους
Τούρκους, είδαμε χειρότερες μέρες…
μαρτυρία Πολυξένης Κατραντζή, Αθήνα, Κέντρο Μικρασιάτικων Σπουδών,
Έξοδος Β' σελ. 9-11

Πηγή 4 Η καραντίνα της Μακρονήσου είχε ιδρυθεί στις παραμονές της
Μικρασιατικής Καταστροφής και υποδέχτηκε αρχικά τους χιλιάδες
Ποντοκαυκάσιους που είχαν έρθει το 1919-1920 από το Βατούμ και από τα
άλλα λιμάνια της νότιας Ρωσίας. Οι Ποντοκαυκάσιοι είχαν χτίσει όλα τα
παραπήγματα, τις στέρνες για νερό και τα κτίρια της Υγειονομικής
Υπηρεσίας. Από τότε ακόμη η πείνα, η δίψα, η βρωμιά ήταν τα
χαρακτηριστικά των προσφύγων που κουβαλήθηκαν στην Ελλάδα, για να
ησυχάσουν από τη λαίλαπα της Ρωσικής Επανάστασης. Πηγαίο νερό δεν
υπήρχε στο ξερονήσι, ούτε σταγόνα. Μια μαούνα μετέφερε ένα λιγοστό
και γλυφό νερό από το Λαύριο, μα και εκείνο δεν ήταν ταχτικό. Κάποτε
περνούσαν τρεις και τέσσερις μέρες για να φανεί το πλεούμενο. Πολύς
κόσμος λιποθυμούσε από τη δίψα...
Χρήστος Σαμουηλίδης, Ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού, εκδ. Αλκυών,
σελ. 270
Μονάδες 25
Καλή ΕΠΙΤΥΧΊΑ!

