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ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ΄ ΛΤΚΔΙΟΤ
18-10-2015
ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ
Α1
Λα δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α. Δζληθέο γαίεο
β. Φεληεξαζηφλ
γ. ΟΥΙΔΛ
ΜΟΝΑΓΔ 15
Α2
Λα πξνζδηνξίζεηε αλ ην πεξηερφκελν ησλ αθφινπζσλ πξνηάζεσλ είλαη ζσζηφ ή
ιαλζαζκέλν.
α) Ζ ζηαθηδηθή θξίζε ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ πξνθάιεζε κεγάιν
ξεχκα κεηαλάζηεπζεο πξνο ηα ιηκάληα ηεο Κηθξάο Αζίαο θαη ηεο Καχξεο Θάιαζζαο.
β) Τν ειιεληθφ θξάηνο ζπκκεηείρε σο έλαο απφ ηνπο θχξηνπο κεηφρνπο ηεο Δζληθήο
Τξάπεδαο ζε πνζνζηφ 20% ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ.
γ) Τν έξγν ηεο δηάλνημεο ηεο δηψξπγαο ηεο Θνξίλζνπ μεθίλεζε απφ κηα ππεξβνιηθά
αηζηφδνμε ηηαιηθή εηαηξία.
δ) Ζ δηεχξπλζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο κε ηα Δπηάλεζα (1864), ηελ Άξηα θαη ηε
Θεζζαιία (1881) έθεξε ζην πξνζθήλην ην δήηεκα ηεο κεγάιεο ηδηνθηεζίαο.
ε) Ζ Γαιιία, ε Κεγάιε Βξεηαλία θαη νη ΖΠΑ ελέθξηλαλ θαη’ αξρήλ κεγάια δάλεηα πξνο ηελ
Διιάδα: 12.000.000 ιίξεο Αγγιίαο, 30.000.000 γαιιηθά θξάγθα θαη 50.000.000 δνιάξηα
ΖΠΑ.
ΜΟΝΑΓΔ 10
Β1
Τη γλσξίδεηε γηα ηηο εμαγσγέο ηεο Διιάδνο ηνλ 19ν αηψλα;
ΜΟΝΑΓΔ 13
Β2
Πνηα ππήξμαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ;
ΜΟΝΑΓΔ 12
ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΗ
Γ1
Αμηνπνηψληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο θαη αληιψληαο ζηνηρεία απφ ηα θείκελα πνπ ζαο
δίλνληαη, λα αλαθεξζείηε α) ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ ΓΟΔ θαζψο θαη ζηνπο ζηφρνπο πνπ
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ζπλφδεπαλ ηε δεκηνπξγία ηνπ (13 κνλάδεο) θαη β) ζηα απνηειέζκαηά ηνπ γηα ηελ
νηθνλνκία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο (12 κνλάδεο).
ΜΟΝΑΓΔ 25
ΚΔΙΜΔΝΟ 1
Κεηά ηελ ήηηα ηνπ 1897, ε Διιάδα (θπβέξλεζε Εαΐκε) αλαγθάζζεθε λα δερζεί ηελ
επηβνιή ηνπ Γηεζλνχο Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ- ζεζκνχ πνπ είρε εθαξκνζηεί θαη ζε άιιεο
ρψξεο κε πηψρεπζε-, δειαδή κε βάζε ηε Σπλζήθε ηεο Θσλζηαληηλνχπνιεο, ηε
δεκηνπξγία κηαο δηεζλνχο επηηξνπήο ζηελ Αζήλα, απφ αληηπξνζψπνπο ησλ Γπλάκεσλ, ε
νπνία ζα επέβαιε ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηελ Τνπξθία θαη ηελ είζπξαμε πξνζφδσλ
γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο ηεο ρψξαο. […] Οη δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ
ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ 6 δπλάκεσλ θαη ηεο Διιάδαο θαηέιεμαλ ζην λφκν πεξί δηεζλνχο
ειέγρνπ ην Φεβξνπάξην 1898, κε ηνλ νπνίν ζπζηάζεθε ε «Γηεζλήο Δπηηξνπή Διέγρνπ»,
ζηελ νπνία παξαρσξήζεθε ε δηαρείξηζε εγρψξησλ πξνζφδσλ (θφξνη, κνλνπψιηα,
ραξηφζεκα, έζνδα ηεισλείσλ θ.ιπ.) γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ρξένπο, κε φξνπο αξθεηά
επλντθνχο γηα ηνπο δαλεηζηέο. Ζ φιε εθθαζάξηζε αιιά θαη ε θαηαβνιή ηεο ηνπξθηθήο
απνδεκίσζεο δηεπθνιχλζεθε κε ηελ έθδνζε εγγπεκέλνπ απφ ηηο δπλάκεηο δαλείνπ 170
εθαηνκκπξίσλ κε ηδηαίηεξα επλντθνχο φξνπο, ελψ ε δηαρείξηζε αλαηέζεθε ζηελ
πξνυπάξρνπζα Δηαηξεία ησλ Κνλνπσιίσλ (πνπ κεηνλνκάζηεθε ζε Δηαηξεία Γηαρεηξίζεσο
Υπεγγχσλ Πξνζφδσλ), ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ΓΟΔ.
Αγξηαληψλε, Φξηζηίλα, Ζ ειιεληθή νηθνλνκία, ε ζπγθξφηεζε ηνπ ειιεληθνχ θαπηηαιηζκνχ, 1871- 1909,
Ιζηοπία ηος Νέος Ελληνιζμού, ηνκ. 5, εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα, 2003, «Τα ρξφληα ηεο
ζηαζεξφηεηαο, 1871- 1909», ζζ. 69- 70

ΚΔΙΜΔΝΟ 2
Οη ππεξεμνπζίεο απηέο ηεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο νπζηαζηηθά αλαηξνχζαλ
γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηηο εμνπζίεο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη ηνπ
Θνηλνβνπιίνπ, θαζψο νη απνθάζεηο ηνπ θξάηνπο γηα ζρεδηαζκνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο
ειέγρνληαλ απφ εμσειιαδηθά θέληξα, εξήκελ ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ην
μέλν θεθάιαην, ην νπνίν ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε πεξίνδν (1850- 1875) είρε
εμνπδεηεξψζεη ηηο ζπνξαδηθέο θαη ειάρηζηα νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηεο ηνπ εγρψξηνπ
θεθαιαίνπ λα κπεη ζηε ζθαίξα ηεο παξαγσγήο θαη λα πξνρσξήζεη ζε βηνκεραληθέο
επελδχζεηο, απηή ηελ πεξίνδν (1875- 1900) αλαιακβάλεη λα δηεθπεξαηψζεη ην ίδην
θάπνηεο ιεηηνπξγίεο κε πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο ηέηνηνπο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηα
ζπκθέξνληα θαη ηελ θπξηαξρία ηνπ.
Σ. Τδφθαο, Ανάπηςξη και εκζςγσπονιζμόρ ζηην Ελλάδα ζηα ηέλη ηος 19ος αιώνα

Γ1
Ιακβάλνληαο ππφςε ην πεξηερφκελν ησλ πεγψλ πνπ αθνινπζνχλ θαη αμηνπνηψληαο ηηο
ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο λα απαληήζεηε ζηα αθφινπζα εξσηήκαηα: α) Πφηε ηδξχζεθε ε
Τξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη πνηνπο ζηφρνπο εμππεξεηνχζε ε δεκηνπξγία ηεο; (12 κνλάδεο)
β) πνηα ππήξμαλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ ίδξπζή ηεο; (13 κνλάδεο)
Μονάδες 25
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ΚΔΙΜΔΝΟ 1
Σην πιαίζην ησλ ζπκθσληψλ γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ ηεο ζηαζεξνπνίεζεο, ε
Θνηλσλία ησλ Δζλψλ έζεζε ην ζπκβαηηθφ φξν λα αλαδηνξγαλσζεί ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ
ζχζηεκα κε ηελ ίδξπζε αλεμάξηεηεο θαη ακηγνχο θεληξηθήο- εθδνηηθήο ηξάπεδαο. Ζ
ηξάπεδα απηή έπξεπε λα έρεη σο θχξηεο θαη απνθιεηζηηθέο αξκνδηφηεηεο αθελφο ηε
δηαρείξηζε ηνπ λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη αθεηέξνπ ηελ ηξαπεδηθή ππνζηήξημε ηνπ
ζπλφινπ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ. Έηζη, ηδξχζεθε ην 1928 ε Τξάπεδα ηεο
Διιάδνο, ε νπνία απφ ηφηε απνηειεί ην θεληξηθφ- εθδνηηθφ ηξαπεδηθφ ίδξπκα ηεο ρψξαο.
Ζ ίδξπζε ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζπκθσλήζεθε κεηά απφ ζθιεξέο
δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Δζληθή Τξάπεδα, ε νπνία αληηδξνχζε ζζελαξά, γηαηί έραλε
ηειείσο ην πξνλφκην έθδνζεο ηξαπεδνγξακκαηίσλ. Τν εθδνηηθφ πξνλφκην ζε ζπλδπαζκφ
κε ηηο ηδησηηθέο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο παξείραλ ζηελ Δζληθή Τξάπεδα ηε δπλαηφηεηα λα
ειέγρεη πιήξσο ηελ ειιεληθή αγνξά ρξήκαηνο θαη ζπλεπψο πξνζπφξηδαλ ζεκαληηθά
νηθνλνκηθά θέξδε θαη πνιηηηθή δχλακε ζηνπο κεηφρνπο ηεο. Γηα ην ιφγν απηφλ, ε ίδξπζε
ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο, εθηφο απφ ηηο νηθνλνκηθέο, πξνθάιεζε θαη πνιηηηθέο
αλαηαξάμεηο, πνπ θαηέιεμαλ ην 1927 ζηελ απνρψξεζε ηνπ Ιατθνχ Θφκκαηνο απφ ηνλ
θπβεξλεηηθφ ζπλαζπηζκφ.
Τν Κάην ηνπ 1928 ε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζπλδπάζηεθε
κε ηε λνκνζέηεζε ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ λνκίζκαηνο: ε
πεξηεθηηθφηεηα ηεο δξαρκήο νξίζηεθε ζε 0,019526 γξακκάξηα ρξπζνχ θαη ε ηζνηηκία ηεο
κε ηελ αγγιηθή ιίξα πξνζδηνξίζηεθε ζε 375 δξαρκέο. Σχκθσλα κε ηε ζρεηηθή ηερληθή
νξνινγία, γηα ηε λνκηζκαηηθή ζηαζεξνπνίεζε ηνπ 1928 εθαξκφζηεθε ν θαλφλαο ρξπζνχζπλαιιάγκαηνο. Γειαδή, ε δξαρκή ζπλδέζεθε κε ζηαζεξή ηζνηηκία πξνο ηελ αγγιηθή
ιίξα- ε νπνία ηελ επνρή εθείλε ήηαλ ην πιήξσο κεηαηξέςηκν λφκηζκα ζε ρξπζφ- θαη ε
Τξάπεδα ηεο Διιάδνο αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε λα αγνξάδεη θαη λα πνπιά ζπλάιιαγκα
ζηνπο ηδηψηεο θαη ζην θξάηνο ζε απηήλ ηε ζηαζεξή ηζνηηκία.
Ζ κεηαβίβαζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηελ Δζληθή Τξάπεδα
πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία θαη ζην ηέινο ηνπ 1928 ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο δηέζεηε
ζπλαιιαγκαηηθφ απφζεκα 11.308.348 αγγιηθψλ ιηξψλ γηα ηελ θάιπςε ηεο θπθινθνξίαο
ηνπ λνκίζκαηνο. Τν απφζεκα απηφ ππεξθάιππηε θαηά πνιχ ηα φξηα αζθαιείαο γηα ηε
ζηήξημε ηνπ λνκίζκαηνο θαη νη πξννπηηθέο δηαγξάθνληαλ αηζηφδνμεο.
Ιζηοπία ηος Νέος Ελληνιζμού, ηνκ. 7, «Ο Κεζνπφιεκνο, 1922- 1940, ε ειιεληθή νηθνλνκία», ζζ. 153- 154

ΚΔΙΜΔΝΟ 2
Ζ ίδξπζε ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο (έλαξμε ιεηηνπξγίαο: 14 Καΐνπ 1928),
ζεκειηαθφ ζηνηρείν ηεο λνκηζκαηηθήο ζηαζεξνπνίεζεο θαη ηεο επαλαθνξάο ηνπ θαλφλα
ρξπζνχ ζπλαιιάγκαηνο, ππήξμε ηνκή γηα ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Παξά ηηο
αληηδξάζεηο ηεο ζηελ ίδξπζε ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο, ηε ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο γηα θαηξφ
ππνλφκεπε ζπζηεκαηηθά ε Δζληθή Τξάπεδα (κε λέν δηνηθεηή ηνλ Η. Γξνζφπνπιν), βξέζεθε
ηειηθά εληζρπκέλε ζην λέν ηξαπεδηθφ ηνπίν. Καδί κε ην εθδνηηθφ πξνλφκην κεηαβίβαζε
ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ην δεκφζην ρξένο θαη κεξηθά άιια βάξε, εμαζθαιίδνληαο θαη
ζεκαληηθά αληαιιάγκαηα (παξαρψξεζε θαηαζέζεσλ ηακείσλ, ΛΠΓΓ θ.ιπ.), ελψ
ζπγρξφλσο ην θξάηνο ηήο εμνθινχζε κέξνο ησλ νθεηιψλ ηνπ ράξε ζην δάλεην ηεο
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ζηαζεξνπνηήζεσο. Θαηφξζσζε, έηζη, λα εμπγηάλεη ην ελεξγεηηθφ ηεο θαη λα
αλαδηνξγαλψζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο, ψζηε λα αλαιάβεη δπλακηθά ην λέν ξφιν ηεο σο
εκπνξηθήο ηξάπεδαο θαη λα επεθηαζεί εηδηθφηεξα ζην ρψξν ηεο βηνκεραλίαο- δεδνκέλνπ
φηη ηελ ίδηα επνρή ηδξπφηαλ ε Δζληθή Θηεκαηηθή Τξάπεδα, πνπ αλέιαβε ηελ ελππφζεθε
πίζηε, αιιά θαη ε Αγξνηηθή Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αγξνηηθή
πίζηε.
Ιζηοπία ηος Νέος Ελληνιζμού, ηνκ. 7, «Ο Κεζνπφιεκνο, 1922- 1940, ε ειιεληθή νηθνλνκία», ζει. 129

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ!!!
ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΔΠΙΜΔΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΣΔ:
ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ
ΠΟΛΙΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ
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