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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΑΞΗ: Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20 / 4 / 2019 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………………………………… 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄  

Α.1)Ποια ήταν η πορεία των εθνικών δανείων; 

Μονάδες 15 

 

Α.2)Ποια ήταν η κατάσταση στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα ως προς την έγγειο ιδιοκτησία και τον 

ρόλο των τσιφλικάδων; 

Μονάδες 15 

 

Α.3)Να αντιστοιχίσετε τις ημερομηνίες της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β [ένα στοιχείο 

της στήλης Β περισσεύει]. 

 

Α Β  

1. Τέλος του Α΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου 

Α. εκλογές και ήττα του Βενιζέλου  

2. 1914 Β. ίδρυση της ΓΣΕΕ  

3. 1915 Γ. 38.000 μουσουλμάνοι αλβανικής καταγωγής στην 

Ήπειρο 

 

4. Νοέμβριος 1920 Δ. θάνατοι από φυματίωση και ελονοσία  

5. 1924 Ε. άσκοπη και δαπανηρή επιστράτευση  

 Στ. διχοτόμηση της δραχμής  

Μονάδες 10 

 

Α.4)Να ορίσετε τις ακόλουθες έννοιες: βενιζελισμός, φεντερασιόν. 

Μονάδες 10 [6+4] 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄  

Β.1)Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πηγές που σας δίνονται να απαντήσετε στα 

ακόλουθα ερωτήματα: α)Ποιοι λόγοι επέβαλαν στην κυβέρνηση να καταφύγει στη λύση της 

«διχοτόμησης» της δραχμής; Β)Να ορίσετε με ακρίβεια τι ήταν η «διχοτόμηση» της δραχμής. 

Μονάδες 25 

 

ΠΗΓΗ 1 

Οι προσπάθειες του Γούναρη για δανειοδότηση από το εξωτερικό αποτυγχάνουν. Οι 

Αγγλογάλλοι έχουν ακυρώσει όλες τις πιστώσεις από την εποχή της επανόδου του Κωνσταντίνου 

στην Ελλάδα. Ο Γούναρης αναγκάζεται να ακολουθήσει αντιλαϊκή δημοσιονομική πολιτική. Ο 

υπουργός οικονομικών Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης προχωρεί με νόμο στη σύναψη εσωτερικού 

αναγκαστικού δανείου ύψους ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων δραχμών 

(Μάρτιος 1922). Ο τρόπος εφαρμογής του αναγκαστικού δανείου ήταν πρωτότυπος. Το 

χαρτονόμισμα που κυκλοφορούσε χάνει τη μισή του αξία. Οι πενήντα δραχμές, για παράδειγμα, 

που είχε στα χέρια του ο πολίτης, αποκτούν ονομαστική αξία εικοσιπέντε δραχμών. Οι άλλες 
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εικοσιπέντε κατατίθενται στο δημόσιο ταμείο. Έτσι ο ελληνικός λαός, αιφνιδιαστικά, χάνει το μισό 

του νόμισμα. 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος Γ΄, σελ. 101 

 

ΠΗΓΗ 2 

Τον Απρίλιο του 1922 η ελληνική κυβέρνηση κατέφυγε στη λύση του εσωτερικού 

δανεισμού. Το αναγκαστικό δάνειο του Πρωτοπαπαδάκη, παρά το γεγονός ότι από τις διατάξεις 

του εξαιρέθηκαν οι ξένοι υπήκοοι και οι ξένες εταιρείες (και έτσι, έμμεσα, αρκετοί ευκατάστατοι 

έλληνες), απέφερε στο Δημόσιο Ταμείο το σημαντικό ποσό του 1550 εκατ. Δραχμών. Δεν έλυσε 

όμως το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Η διχοτόμηση του νομίσματος σε «Σταύρους» (την 

εικόνα δηλαδή του ιδρυτή της Εθνικής Τράπεζας Γεωργίου Σταύρου) και σε «Στέμματα» βοήθησε 

να αντιμετωπισθούν οι άμεσες κρατικές υποχρεώσεις μόνο ως το φθινόπωρο του 1922. 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΕ΄, σελ 301 

 

 

Β.2)Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και την πηγή που ακολουθεί να επισημάνετε τους 

παράγοντες που εμποδίζουν την προσέλκυση επενδύσεων από τους ομογενείς τη δεκαετία του 

1860 στην Ελλάδα και να αιτιολογήσετε την αλλαγή στάσης τους κατά τη δεκαετία του 1870. 

Μονάδες 25 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Με τον όρο Τανζιμάτ περιγράφεται μία μεγάλη περίοδος μεταρρυθμιστικών προσπαθειών 

στην Οθωμανική αυτοκρατορία. Ως πλέον σημαντική στιγμή της προσπάθειας αυτής θεωρείται η 

έκδοση, στις 6 Φεβρουαρίου του 1856, στην Κωνσταντινούπολη από τον Σουλτάνο ενός «Χάττ-ι 

Χουμαγιούν» (Αυτοκρατορική Γραφή) που επικύρωνε τις παλαιότερες συνταγματικές 

μεταρρυθμίσεις στην Οθωμανική αυτοκρατορία και ιδιαίτερα τις εξαγγελίες του Γκιούλ Χανέ* 

(1839). Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, που έγιναν κάτω από την πίεση των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων την 

επαύριο του Κριμαϊκού πολέμου, εξασφάλιζαν την ισότητα ανάμεσα στις θρησκευτικές ομάδες 

της αυτοκρατορίας και, κατά συνέπεια, ενίσχυαν την οικονομική, κοινωνική και πολιτική θέση 

των χριστιανών, ιδιαίτερα των Ελλήνων. Πολλοί από τους ισχυρούς Έλληνες της αυτοκρατορίας 

είδαν σε αυτές τις εξελίξεις μία σημαντική ευκαιρία επέκτασης της επιρροής τους στον οθωμανικό 

χώρο, πράγμα που απομάκρυνε το ενδιαφέρον τους από το μικρό και ταπεινωμένο – στη διάρκεια 

του Κριμαϊκού πολέμου – ελλην ικό βασίλειο. 

 

* Γκιούλ Χανέ: προάστιο της Κωνσταντινούπολης από το οποίο πήρε το όνομά του το 

αυτοκρατορικό διάταγμα «χάττι-Σερίφ Γκιούλ Χανέ» (3/11/1839), το οποίο περιελάμβανε 

ουσιώδεις διακηρύξεις για τους υπηκόους της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.  

 

 

Με Επιτυχία! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


