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ΤΑΞΗ  :  B1 ΛΥΚΕΙΟΥ (Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  προετοιμασία)   

ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ 

Διαγώνισμα 20/12/2020 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :  ΤΡΕΙΣ  (-3-)  

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1  

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών  όρων:  

α. «Εθνικές γαίες»  

β. «Σκωρίες» 

γ. «Εκδοτικό Δικαίωμα Εθνικής Τράπεζας» 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Α2  

Να χαρακτηρίσετε τις ιστορικές πληροφορίες που ακολουθούν, γράφοντας στο 

τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πληροφορία και δίπλα του τη 

λέξη Σωστό, αν η πληροφορία είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πληροφορία 

είναι λανθασμένη:  

α. Η σταφιδική κρίση στις αρχές του 20ού αιώνα προκάλεσε μεγάλο ρεύμα μετανάστευσης 

προς τις παραδουνάβιες περιοχές.  

β. Πολλές δεκαετίες, μετά την ανεξαρτησία της, η Ελλάδα εξακολουθούσε να μοιάζει 

περισσότερο με την Ανατολή παρά με τη Δύση, παρ’ όλο που η τελευταία υπήρξε το 

ζητούμενο, το επιθυμητό, το σημείο αναφοράς όλα αυτά τα χρόνια. 

γ. Τα οικονομικά μεγέθη της χώρας, ο μικρός πληθυσμός, η περιορισμένη αγοραστική 

δυνατότητα των κατοίκων της, η απουσία παραγωγικών μονάδων μεγάλου μεγέθους 

καθήλωναν, σε ολόκληρο το 19ο αιώνα, την εσωτερική εμπορική κίνηση σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα. 
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δ. Οι χώρες με τις οποίες η Ελλάδα ανέπτυξε στο διάστημα αυτό εμπορικούς δεσμούς ήταν, 

ως επί το πλείστον, τα βιομηχανικά κράτη της Δυτικής Ευρώπης. 

ε. Η απουσία βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα περιόριζε το ενδιαφέρον για εκμετάλλευση 

του υπεδάφους. 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Β1  

Γιατί το τραπεζικό σύστημα της χώρας κατά τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας  

βρισκόταν σε πρωτόγονη κατάσταση;  

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Β2  

Τι γνωρίζετε για τα εθνικά δάνεια;  

 

Μονάδες 20 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Γ  

Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές 

σας γνώσεις, να καταγράψετε τα αποτελέσματα από την επιβολή του Διεθνούς 

Οικονομικού Ελέγχου (1898) στην Ελλάδα.  

Μονάδες 40 

Κείμενο Α  

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 υπό δειξη των Μεγάλων Δυνάμεων, 

αποτελείτο από εκπροσώπους των ξένων τραπεζών και έδρευε στο ελληνικό 

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

του κράτους, αλλά προχωρούσε και στη βαρύνουσα γνωμάτευση για την έκδοση 
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χρήματος, για τη σύναψη δανείων και γενικά για όλα σχεδόν τα δημοσιονομικά 

θέματα. Οι υπερεξουσίες αυτές της διεθνούς οικονομικής επιτροπής ουσιαστικά 

αναιρούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τις εξουσίες της ελληνικής κυβέρνησης 

και του Κοινοβουλίου, καθώς οι απ οφάσεις του κράτους για σχεδιασμούς 

οικονομικής ανάπτυξης ελέγχονταν από εξωελλαδικά κέντρα, ερήμην του 

ελληνικού λαού.  

(Σ.  Τζ ό κα ,  «Α ν άπ τυ ξ η κ α ι  Εκ συ γχ ρο νι σμ ό ς στ η ν Ε λ λ άδα  στα  τ έ λ η τ ου 19 ου α ιώ να »,  σσ .  1 88 - 1 89 )  

 

Κείμενο Β  

Το μέγεθος του τραυματισμού της ε θνικής φιλοτιμίας μπορεί να γίνει κατανοητό, 

αν αναλογισθεί κανείς ότι πριν από τον πόλεμο οι Έλληνες  πολιτικοί ήταν 

πεπεισμένοι ότι ο οικονομικός έλεγχος από ξένους ήταν ασυμβίβαστος με το 

αντιπροσωπευτικό σύστημα διακυβέρνησης, αφού αφαιρούσε από τον έλε γχο του 

κοινοβουλίου τη φορολογική πολιτική, που αποτελούσε τη βασική αρμοδιότητά 

του. Όπως έλεγε ο βουλευτής Άρτας και πρώην υπουργός Οικονομικών Κων/νος 

Καραπάνος «μόνον εις τα ασιατικά έθνη, τα μη έχοντα την συναίσθησιν της 

εθνικότητος αυτών, και τα διε πόμενα υπό του θείου δικαίου, είναι δυνατή η 

επιβολή και η λειτουργία ξενικού ελέγχου». Σύμφωνα με αυτή τη λογική, στην 

κοινοβουλευτική Ελλάδα δεν μπορούσε να επιβληθεί ένα σύστημα που 

εφαρμόστηκε στη θεοκρατική Οθωμανική Αυτοκρατορία. … Στην πράξη, η 

λειτουργία του ελέγχου στην Ελλάδα πέτυχε απόλυτα στην αποστολή προστασίας 

των συμφερόντων των ομολογιούχων. Στη συνέχεια όμως αδιαφόρησε για τον 

εξορθολογισμό των ελληνικών δημοσιονομικών πραγμάτων, ακόμη και σε 

περιπτώσεις που παραβιάζονταν το πνεύμα της ρύθ μισης και οι ρητοί περιορισμοί 

του νόμου ΒΦΙΘ του 1898.  

( Ι στο ρία  τ η ς Ε λ λ άδ α ς τ ο υ 2 0ο υ α ι . ,  Χρ.  Χα τ ζ ηι ωσ ή φ, « Η Μπ ε λ Επ ό κ τ ο υ Κ ε φα λα ί ου » ,  σ σ.  3 1 2 ,  316 )  

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!   


