
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΪΟΥ 2019  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :  5 

 

Α ΟΜΑΔΑ  

1. Να αποδοθούν οι παρακάτω όροι: 

- Σκωρίες 

- Πεδινοί 

- Κοινοβουλευτική Ομάδα Ιαπώνων 

- Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ) 

- Ενωτικό Ψήφισμα Κρητών 

Μονάδες 25  

2. Τι γνωρίζετε για την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας από το 1870 μέχρι και το 1913; 

Μονάδες 13  

3. Τι γνωρίζετε για τα αριστερά κόμματα; 

Μονάδες 7  

4. Πως εκφράστηκε η διάσταση προσφύγων και γηγενών στην κοινωνικό-πολιτική ζωή; 

Μονάδες 5  

 

Β ΟΜΑΔΑ  

1. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιστορικές σας γνώσεις και τις ακόλουθες πηγές, να 

αναφερθείτε στην επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου και στα αποτελέσματα 

του; 

Μονάδες 25 

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΠΗΓΗ 1  

Ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος   

Αποτέλεσμα του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897 υπήρξε και η επιβολή στην 

Ελλάδα Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου …  

Η Ελληνική κυβέρνηση μετά την ήττα, τον Ιούλιο του 1897, κατέβαλε ύστατες 

προσπάθειες να συμβιβαστεί με τους δανειστές και να αποτρέψει τον έλεγχο. 

Πρώτα ο διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας Στ. Στρέιτ και στη συνέχεια ο Α. 

Συγγρός ανέλαβαν τις διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των 

ομολογιούχων, αλλά χωρίς επιτυχία …  

Η επίσημη ονομασία του οργανισμού, που ουσιαστικά ανέλαβε τη διαχείριση 

της Ελληνικής οικονομίας ήταν αρχικά Διεθνής Επιτροπή Ελέγχου. Ο όρος αυτός 

«όζων δουλείας» αντικαταστάθηκε ύστερα από ένα χρόνο με τον όρο Διεθνής 

Οικονομική Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.) αλλά στη συνείδηση όλων και στην ιστορία 

έμεινε η λέξη Έλεγχος, γιατί αυτό ήταν στην πραγματικότητα. …  

Ο οικονομικός έλεγχος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερη βαρύς, 

αλλά αποβλέποντας πάντα στο συμφέρον των ομολογιούχων, είχε και 

ορισμένες ευνοϊκές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία. Ο νόμος Β ΦΙΘ΄ (σημ: 

σχετικός νόμος που ψηφίστηκε από την ελληνική στις 21 Φεβρουαρίου 1898 και 

αφορά στην ίδρυση του Δ.Ο.Ε.) περιείχε διατάξεις που περιόριζαν την 

αναγκαστική κυκλοφορία και έτσι βοηθούσαν τη νομισματική σταθερότητα και 

τη βελτίωση της εσωτερικής αξ ίας της δραχμής. Επίσης με τον έλεγχο 

εμπεδώθηκε η ελληνική πίστη, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συνάψεως νέων 

δανείων, που τα χρειάστηκε η Ελλάδα στα χρόνια που ακολούθησαν.  

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΔ΄, σσ. 164 -165 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΠΗΓΗ  2  

Η πτώχευση της Ελλάδας ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα μιας τέτοιας δανειακής 

επιβάρυνσης εξανάγκασε το ελληνικό κράτος να αποδεχθεί τη μέγιστη των 

ταπεινώσεων, την επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου. Η διεθνής 

οικονομική επιτροπή, η οποία συστάθηκε με υπόδειξη των Μεγάλ ων Δυνάμεων, 

αποτελείτο από εκπροσώπους των ξένων τραπεζών και έδρευε στο ελληνικό 

έδαφος, ενώ ο ρόλος της δε σταματούσε στον έλεγχο και τη διαχείριση των 

εσόδων του κράτους, αλλά προχωρούσε και στη  βαρύνουσα γνωμάτευση για 

την έκδοση χρήματος,  για τη σύναψη νέων δανείων και γενικά για όλα σχεδόν 

τα δημοσιονομικά θέματα.   

Οι υπερεξουσίες αυτές της διεθνούς οικονομικής επιτροπή ουσιαστικά 

αναιρούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τις εξουσίες της ελληνικής 

κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου, καθώς οι αποφάσεις του  κράτους για 

σχεδιασμούς οικονομικής ανάπτυξης ελέγχονταν από εξωελλαδικά κέντρα, 

ερήμην του ελληνικού λαού.  

Με το τρόπο αυτό το ξένο κεφάλαιο, το οποίο την αμέσως προηγούμενη 

περίοδο (1850-1875) είχε εξουδετερώσει τις σποραδικές και ελάχιστα 

οργανωμένες προσπάθειες του εγχώριου κεφαλαίου να μπει στη σφαίρα της 

παραγωγής και να προχωρήσει σε βιομηχανικές επενδύσεις, αυτή την περίοδο 

(1875-1900) αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει το ίδιο κάποιες λειτουργίες με 

προϋποθέσεις και όρους τέτοιους που θα διασφαλίζουν τα  συμφέροντα και την 

κυριαρχία του.  

Σ. Τζόκα, Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός στην Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα, σσ. 188 -189 

 

 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

2. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και τα ακόλουθα παραθέματα να αναφερθείτε στα 

αίτια και στους τρόπους με τους οποίους εκδηλώθηκε ο διωγμός του 1914 σε βάρος των 

Ελλήνων, καθώς και στις μορφές καταπίεσης που υπέστησαν οι Έλληνες από τους 

Τούρκους.  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α  

Κήρυξαν, λοιπόν, εναντίον τους γενικό μποϊκοτάζ και έκαναν αφισοκολλήσεις 

στα σχολεία και στα τζαμιά. Το περιεχόμενο των αφισών καλούσε τους 

μουσουλμάνους να εξοντώσουν τους Οθωμανούς Έλληνες. Την ίδια εποχή οι 

τουρκικές εφημερίδες δημοσίευαν πύρινα άρθρα κατά των ίδιων υπηκόων, 

ξεσηκώνοντας τους αναγνώστες τους εναντίον των Ελλήνων Οθωμα νών και 

υποκινώντας τους σε πράξεις βίας και σε σφαγές. [...] Τα εμπρηστικά άρθρα του 

τουρκικού Τύπου άρχισαν να δημοσιεύονται εντελώς ξαφνικά και χωρίς καμιά 

φανερή αφορμή. Ήταν τόσο οφθαλμοφανές πως ήταν «παραγγελία» της 

κυβέρνησης, που μου φαίνεται απίστευτο ότι δεν το κατάλαβαν ακόμα και οι 

πιο αμόρφωτοι Τούρκοι. Την ίδια εποχή έκαναν την εμφάνισή τους και κάτι 

ευτελείς λιθογραφίες, κατασκευασμένες στο πόδι, τρομερά κακότεχνες 

προφανώς αποτελούσαν «έργα τέχνης» ντόπιων «καλλιτεχνών». Οι 

λιθογραφίες αυτές απεικόνιζαν Έλληνες να σφάζουν Τουρκάκια και να 

ξεκοιλιάζουν εγκύους μουσουλμάνες, καθώς και άλλες φανταστικές σκηνές που 

δε στηρίζονταν σε κανένα πραγματικό περιστατικό ούτε καν σε στημέ νες 

κατηγορίες. Οι εικόνες αυτές αναρτήθηκαν έξω από τζαμιά και σχολεία. Η 

προπαγάνδα αυτή απέφερε αμέσως καρπούς και ξεσήκωσε τους Τούρκους κάτι 

μάλλον εύκολο για την επιθετική ιδιοσυγκρασία τους.  

G. Horton , Αναφορικά με την Τουρκία,  εκδ.  «Νέα Σύνορα» -  Α.  Α. Λιβάνη, Αθήνα 199 2,  σσ. 6 0 -61 

 

 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β  

Μετά την εκστρατεία των Συμμάχων στα Δαρδανέλια το Φεβρουάριο του 1915, 

παράλληλα με τις διώξεις κατά των Αρμενίων πραγματοποιήθηκαν εκτοπίσεις 

χριστιανών από τις ακτές του Αιγαίου της Προποντίδας και του Εύξεινου 

Πόντου στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, οι οποίες προκάλεσαν νέα θύματα, 

κατά κύριο λόγω από τις εξαιρετικά άσχημες συνθήκες που επικρατούσαν κατά 

τη μεταφορά τους. Οι εκτοπίσεις ξεκίνησαν από την περιοχή του Μαρμαρά, 

επεκτάθηκαν στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας και συνεχίστηκαν στον 

Πόντο. Οι διώξεις του ελληνικού στοιχείου διήρκεσαν με διακυμάνσεις μέχρι το 

τέλος του πολέμου, το 1918.  

 

Ν. Ανδριώτης. Η πρώτη προσφυγιά  –  ελληνικές  προσφυγικές  μετακινήσεις 19 06 -1922.  Στο Ιστορία 

του Νέου Ελληνισ μού.  Ελληνικά Γράμματα. Αθήνα. τομ. 6 .  σελ.  97  

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 


