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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Προς τους μαθητές και τις μαθήτριες

Αγαπητοί/ές μαθητές/τριες,

Αν και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής μου σταδιοδρομίας και της θητείας 
μου ως Σχολικής Συμβούλου είχα ως στόχο την καλλιέργεια της ιστορικής σκέ-
ψης των μαθητών και των μαθητριών μου, δεν μπορώ να αρνηθώ ότι η Γ́  Λυ-
κείου είναι μια ιδιαίτερη χρονιά: απαιτείται ο συνδυασμός καλλιέργειας, ακρι-
βώς, αυτής της ιστορικής σκέψης με την ακριβή και σχολαστική πρόσληψη της 
συγκεκριμένης γνώσης του σχολικού εγχειριδίου.
Πρόκειται για μια χρονιά εξετάσεων οι οποίες θα καθορίσουν κατά πόσο θα 

επιτύχετε τους στόχους σας και θα σταδιοδρομήσετε στην κατεύθυνση που εσείς 
επιθυμείτε. Όλοι όσοι εμπλεκόμαστε στην εκπαιδευτική διαδικασία γνωρίζουμε 
τη δυσκολία της όλης προετοιμασίας για τις τελικές σας εξετάσεις, αλλά και το 
άγχος για τον εάν η μαθησιακή πορεία που ακολουθείτε στη διάρκεια της χρο-
νιάς είναι η ενδεδειγμένη.
Το βοήθημα που κρατάτε στα χέρια σας έχει ακριβώς αυτό τον σκοπό: να σας 

βοηθήσει να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Για να συμβεί όμως αυτό, 
απαιτείται μια διαρκής αξιολόγηση των γνώσεών σας και μια ανατροφοδότηση 
της μελέτης σας, ώστε να επανέρχεστε σε προηγούμενα στάδια και να βελτιώ-
νετε τα σημεία στα οποία διαπιστώνετε ότι παρουσιάζετε κενά. Πώς θα εντοπί-
σετε τα κενά αυτά; Με μια σειρά διαγωνισμάτων που σας προτείνουμε.
Τα διαγωνίσματα αυτά έχουν ως στόχο τον έλεγχο του γνωστικού επιπέδου 

σας. Σκοπός τους είναι η καταγραφή των μετρήσιμων αποτελεσμάτων της με-
λέτης σας. Με δυο λόγια, έχετε στα χέρια σας ένα εργαλείο το οποίο θα σας 
βοηθήσει να αξιολογήσετε το γνωστικό σας επίπεδο, με στόχο την εμπέδωση 
της γνώσης. Για να είναι πρακτική η διαδικασία της αυτοαξιολόγησής σας, σε 
ξεχωριστή ενότητα θα βρείτε τις απαντήσεις των διαγωνισμάτων, με παράθεση 
των σελίδων οι οποίες παραπέμπουν στο σχολικό εγχειρίδιο.
Η δομή και οι στόχοι του βοηθήματος αυτού καθορίζονται από την πραγμα-

τικότητα, τη δομή και τη φιλοσοφία των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Θα βρείτε 
20+1 ∆ιαγωνίσματα, δομημένα σε δύο ομάδες, ακριβώς όπως τα θέματα των 
Πανελλαδικών Εξετάσεων τα οποία θα αντιμετωπίσετε. 

Η πρώτη ομάδα χωρίζεται σε δύο ενότητες, έχει δύο θέματα (Θέμα Α, Θέμα Β):
• Το Θέμα Α χωρίζεται σε δύο υποενότητες (Θέμα Α1 και Θέμα Α2). Οι δύο 
αυτές υποενότητες περιλαμβάνουν ερωτήσεις ορισμού, αντιστοίχισης, σω-
στού ή λάθους. 
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• Το Θέμα Β χωρίζεται και αυτό σε δύο υποενότητες (Θέμα Β1 και Θέμα Β2) και 
περιλαμβάνει ερωτήσεις γνώσεων, που απαιτούν επιμελημένη αποστήθιση.

Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα: Θέμα Γ1 και Θέμα ∆1. Η ιδιαιτερό-
τητα της δεύτερης ομάδας έγκειται στο ότι σας δίνονται ιστορικές πηγές τις 
οποίες δεν έχετε διδαχθεί, αλλά η θεματολογία τους άπτεται των ενοτήτων της 
διδακτέας ύλης του βιβλίου σας. Για να απαντήσετε σε αυτή τη δεύτερη ομάδα, 
δεν αρκεί η επισταμένη μελέτη σας. Απαιτείται ένας συνδυασμός γνώσεων, διε-
ρευνητικής και κριτικής ιστορικής σκέψης, καθώς και εκφραστικών δεξιοτήτων. 
Αλλά, κυρίως, χρειάζεται εξάσκηση όλων όσα προαναφέρθηκαν. 
Η δεύτερη αυτή ομάδα, η οποία εμπεριέχει ιστορικές πηγές προς ανάλυση και 

σύνθεση, αποτελεί από μόνη της μια πρόκληση για τη μελέτη σας. Εάν επιθυμεί-
τε να εμβαθύνετε στη διαδικασία αυτή, σας προτείνουμε το βοήθημα των εκδό-
σεών μας Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Επιλογή και Ανάλυση Ιστορικών 
Πηγών, που έχει συγγραφεί και αυτό από τη γράφουσα το βοήθημα που κρα-
τάτε στα χέρια σας. Στο βιβλίο εκείνο θα βρείτε αφενός πλήθος ιστορικών πηγών 
–πρωτογενών και δευτερογενών– που καλύπτουν το σύνολο της ύλης, αφετέ-
ρου μια πρόταση ανάλυσής τους και σύνθεσης του τελικού κειμένου.
Σε αυτό το βοήθημα, σε ξεχωριστό Παράρτημα, σας παραθέτουμε δύο παρα-

δείγματα της πρότασής μας, καθώς πιστεύουμε πως θα σας βοηθήσουν να ερ-
γαστείτε με μια μεθοδολογία που θα σας οδηγήσει σε ένα αξιόλογο αποτέλεσμα. 
Τα διαγωνίσματα που σας προτείνουμε έχουν συνταχθεί με τέτοιον τρόπο 

ώστε να σας ακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, και όχι μόνο 
όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη της ύλης. Συγκεκριμένα, μετά τη μελέτη 
κάθε μεγάλου κεφαλαίου μπορείτε να ελέγξετε τις γνώσεις σας απαντώντας στο 
διαγώνισμα του αντίστοιχου κεφαλαίου. Επιπλέον, σε κάθε μεγάλη ενότητα (Οι-
κονομία, Κόμματα, Προσφυγικό, Κρητικό Ζήτημα) αντιστοιχεί και από ένα ανα-
κεφαλαιωτικό διαγώνισμα. Συνολικά, τα διαγωνίσματα αυτά είναι δεκατρία και 
σας συνοδεύουν από την αρχή της μελέτης σας. Ακολουθούν άλλα επτά διαγω-
νίσματα επαναληπτικά, εφ’ όλης της ύλης. Αυτά είναι που θα σας βοηθήσουν να 
διαπιστώσετε εάν είστε έτοιμοι/ες για την τελική δοκιμασία. Στο σύνολο των 
είκοσι αυτών διαγωνισμάτων έχουμε προσθέσει και ένα διαγώνισμα για τον 
Παρευξείνιο Ελληνισμό, ο οποίος έχει αφαιρεθεί από την ύλη, με τη σκέψη ότι 
ενδέχεται να επανέλθει στη διδακτέα ύλη μελλοντικά. 

Τέλος, έχουμε διαπιστώσει ότι το σχολικό εγχειρίδιο εμπεριέχει ένα πλήθος ημε-
ρομηνιών που καθιστούν δύσκολη την απομνημόνευσή τους. Υπάρχουν ημερο-
μηνίες σημαντικές, όπως π.χ. πότε υπογράφηκαν συνθήκες ή πότε συνέβησαν 
σημαντικά πολεμικά γεγονότα. Υπάρχουν όμως και ημερομηνίες που κρίνουμε 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ότι η παράθεσή τους σε ένα σχολικό εγχειρίδιο που προορίζεται προς απομνη-
μόνευση είναι υπερβολική, όπως π.χ. ποια ακριβώς μέρα κάλεσε ο πρωθυπουρ-
γός ∆ηλιγιάννης τους εκπροσώπους του αθηναϊκού Τύπου για να προβεί σε 
δηλώσεις εναντίον του Βενιζέλου (!). Επιπλέον, από τη μελέτη όλων των θεμά-
των των Πανελλαδικών Εξετάσεων μέχρι σήμερα, διαπιστώσαμε ότι έχουν ζη-
τηθεί ημερομηνίες και στα Θέματα Α1 και Α2, δηλαδή σε ζητήματα αντιστοίχισης 
ή σωστού-λάθους. Ιδιαίτερα, όταν οι ημερομηνίες αποκόβονται από την ιστορι-
κή ροή της αφήγησης, μπορεί να καταστεί δύσκολη η ανάκλησή τους στη μνήμη. 
Για τον λόγο αυτό, έχουμε συντάξει Πίνακες Ημερομηνιών ανά ενότητα, τους 
οποίους παραθέτουμε σε ξεχωριστό Παράρτημα.

Αγαπητοί/ές μαθητές/τριες,

Το μάθημα της Ιστορίας είναι ένα συναρπαστικό μάθημα, γιατί δε σταματά να 
μας εκπλήσσουν η πορεία του ανθρώπου στον χρόνο και η σχέση του με τους 
άλλους. Εκτός από γνώση, αποτελεί και τροφή για τη σκέψη σχετικά με το σή-
μερα και το αύριο της ζωής μας. 
Ελπίζουμε και ευχόμαστε στο βοήθημα αυτό να βρείτε ένα χρηστικό εργαλείο, 

που θα σας βοηθήσει σε πρώτο στάδιο να επιτύχετε στις εξετάσεις, γιατί τότε θα 
ανοίξει μπροστά σας το δεύτερο στάδιο –οι μετέπειτα σπουδές σας–, στο οποίο 
θα ανακαλύψετε πολύ περισσότερες πτυχές της πορείας μας στον τόπο και στον 
χρόνο.

Σας εύχομαι «καλή επιτυχία»!
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ΙΣΤΟΡΙΑ Γ´ ΛΥΚΕΙΟΥ / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Προς τους/τις εκπαιδευτικούς

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

Με το σχολικό βοήθημα Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Επιλογή και 
Ανάλυση Ιστορικών Πηγών θέλησα να καλύψω ένα εκδοτικό κενό. Η εμπειρία 
μου από τη μακροχρόνια εμπλοκή μου στη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξε-
τάσεων, από διάφορες θέσεις και με την ιδιότητά μου της Σχολικής Συμβούλου, 
με είχε προβληματίσει ως προς το θέμα της αποτελεσματικής διδασκαλίας των 
ιστορικών πηγών. Αυτό όμως που διαπίστωνα ήταν η ανάγκη ύπαρξης ενός σώ-
ματος ιστορικών πηγών –πρωτογενών και δευτερογενών– στο οποίο θα μπο-
ρούσαν οι εκπαιδευτικοί να ανατρέχουν ανάλογα με τις εκπαιδευτικές τους ανά-
γκες. Τότε είχα οδηγηθεί να συλλέξω ένα πλήθος τέτοιων πηγών, να συντάξω 
τα ερωτήματα προς απάντηση, να παρουσιάσω μια διαδικασία εργασίας και να 
συμπεριλάβω τις απαντήσεις. Ελπίζω να προσέφερα κάποια βοήθεια στη μαθη-
σιακή διαδικασία, όση φυσικά μπορεί να προσφερθεί μέσω ενός σχολικού βοη-
θήματος.
Επανέρχομαι με ένα νέο βοήθημα, πάντα με τη σκέψη να προσφέρω ένα ερ-

γαλείο δουλειάς τόσο στους/στις μαθητές/τριες όσοι και στους/στις εκπαιδευ-
τικούς.
Στα 20+1 ∆ιαγωνίσματα ακολούθησα τη δομή των θεμάτων των Πανελλα-

δικών Εξετάσεων, καλύπτοντας όλο το φάσμα της ύλης. Ενώ πρόκειται για ένα 
εργαλείο αξιολόγησης, παρακάμπτονται η διαγνωστική και η διαμορφωτική αξιο-
λόγηση, καθώς δεν εμπίπτουν στους σκοπούς του συγκεκριμένου βοηθήματος. 
Αντίθετα, επιλέγεται η αθροιστική αξιολόγηση, η οποία συνδέεται με την ανάγκη 
ελέγχου του γνωστικού επιπέδου των μαθητών/τριών μετά τη διδασκαλία μιας 
ενότητας, ενός συνόλου ενοτήτων (ανακεφαλαιωτικά διαγωνίσματα) ή του συ-
νόλου της ύλης (επαναληπτικά διαγωνίσματα).
Έχοντας απόλυτη επίγνωση του δύσκολου έργου σας, εύχομαι να συμβάλω 

με αυτό το βιβλίο στη διδακτική σας εμπειρία.

Εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας!



Ά  ΜΕΡΟΣ

20+1 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Β. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθ-
μό ένα από τα γράμματα της Στήλης Β, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση.

Στήλη Α Στήλη Β

1.  Αρχίζουν οι συζητήσεις για την κατασκευή σιδηροδρομικού 
δικτύου

2.  Αρχίζουν οι εργασίες για τη διάνοιξη της διώρυγας 
της Κορίνθου

3.  Ιδρύεται η Εθνική Τράπεζα
4.  Αρχίζει στο Λαύριο τις δραστηριότητές της η μεταλλευτική 
εταιρεία Σερπιέρι – Ρου

5.  Ολοκληρώνεται το δίκτυο των σιδηροδρόμων

α.  1841

β.  1866

γ.  1909

δ.  1881

ε.  1835

Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Α2
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας τη 
λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.
  α. Η συνθήκη του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή (1774) μεταξύ Ρωσίας και Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας συνέβαλε στη ραγδαία ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 
των χριστιανικών –ελληνικών– πλοίων. 

  β. Μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, στις προθέσεις των πλουσίων ήταν 
να αποκτήσουν μεγάλη έγγεια ιδιοκτησία. 

  γ. Κύριος μέτοχος της Εθνικής Τράπεζας ήταν ο κεφαλαιούχος Εϋνάρδος, ο 
οποίος κατείχε το 20% του αρχικού κεφαλαίου. 

  δ. Η πύκνωση του οδικού δικτύου πέρασε στην πρώτη θέση των εθνικών και 
τοπικών προτεραιοτήτων μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. 

   ε. Το μεγαλύτερο μέρος των εθνικών δανείων που σύναψε η Ελλάδα αξιοποιή-
θηκε σε παραγωγικές επενδύσεις και δημόσια έργα. 

στ. Στις αρχές του 20ού αιώνα, πολλοί από τους ομογενείς κεφαλαιούχους της 
ανατολικής Μεσογείου προτίμησαν τη μεταφορά των επιχειρηματικών, βιο-
μηχανικών, εμπορικών ή χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων τους στο ελ-
ληνικό κράτος.  Μονάδες 15
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ΘΕΜΑ Β1
Να αναφέρετε την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων εντός και εκτός των 
ελληνικών συνόρων κατά τον 19ο αιώνα και να εξετάσετε την εμφάνιση της 
Μεγάλης Ιδέας ως εθνικής ιδεολογίας. Μονάδες 12

ΘΕΜΑ Β2
Να αναφέρετε τους λόγους που οδήγησαν την Ελλάδα στην πτώχευση του 1893 
και τον ρόλο που έπαιξε ο ∆ιεθνής Οικονομικός Έλεγχος. Μονάδες 13

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Σημαντική θέση στην οικονομία της Ελλάδας είχε η εξόρυξη της σμύριδας στη 
Νάξο. Ανατρέχοντας στις ιστορικές σας γνώσεις και στο παράθεμα που σας δί-
νεται, να αναφερθείτε στην εξόρυξη του ορυκτού πλούτου στην Ελλάδα κατά 
τον 19ο αιώνα και, ιδιαίτερα, στη σμύριδα της Νάξου. Μονάδες 25

Η μοναδικότητα της σμύριδας της Νάξου
Στους νεώτερους χρόνους, οι παλαιότερες αναφορές για το εμπόριο ναξιακής 
σμύριδας είναι για την περίοδο 1625 έως 1700. Το δικαίωμα εκμετάλλευσής 
της το είχαν οι φεουδάρχες, οι οποίοι ήταν οι απόλυτοι κύριοι και των ορυκτών 
που εξορύσσονταν και των νερών που πήγαζαν από τα βουνά της επικράτειάς 
τους. Με την κατάργηση των φεουδαλικών δικαιωμάτων το 1721, το δικαίωμα 
εκμετάλλευσης της σμύριδας παραχωρήθηκε στις κοινότητες, που νοίκιαζαν 
σε εμπόρους το δικαίωμα συλλογής και πώλησής της.

Το έτος 1824 η Προσωρινή της Ελλάδος Διοίκησις, έχοντας ανάγκη χρη-
ματικών πόρων και θεωρώντας τα έσοδα από τη σμύριδα σημαντικά, πήρε 
υπό την κατοχή της τα κοιτάσματα σμύριδας και έτσι ενοικίαζε πλέον εκεί-
νη το δικαίωμα εκμετάλλευσής τους. Το 1826 ο Δωρόθεος Τζιώτης, ηγού-
μενος της μονής Φανερωμένης, προτείνει να διατεθούν τα έσοδα από το 
σμυρίγλι για τη δημιουργία και τη λειτουργία σχολείου στην ορεινή Νάξο.

Η πρότασή του δεν υιοθετείται. Μετά τη δημιουργία του Ελληνικού κρά-
τους η ναξία σμύρις φθάνει βαθμιαία να θεωρείται ως ένα από τα κυριότερα 
εξαγωγικά προϊόντα. Με νόμους που ξεκινούν από το 1852 ορίζεται ότι η 
σμύρις εξορύσσεται και διατίθεται αποκλειστικά για λογαριασμό του δημο-
σίου μέσω του Ελληνικού Μονοπωλίου. Στους κατοίκους των σμυριδοχω-
ριών δίδεται το αποκλειστικό δικαίωμα να μαζεύουν ή να εξορύσσουν για 
λογαριασμό του δημοσίου τη σμύριδα αντί χρηματικού ποσού που θα τους 
καταβάλλεται και θα προσδιορίζεται από την ποσότητα της σμύριδας που θα 
παραδίδουν.

https://el.wikipedia.org/wiki/Σμύριδα_Νάξου
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΘΕΜΑ ∆1
Μετά την ίδρυσή της, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος πολλαπλασίασε τα τραπε-
ζικά της ιδρύματα στη χώρα. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πρωτο-
γενείς ιστορικές πηγές που σας δίνονται, να καταγράψετε την υποδοχή που 
επιφύλαξε η τοπική κοινωνία της Θήρας (Σαντορίνη) στην ίδρυση παραρτήματος 
στο νησί, καθώς και τις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν. Μονάδες 25

Η υποδοχή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος από την τάξη 
των εμπόρων και το Δημοτικό Συμβούλιο της Σαντορίνης

ΚΕΙΜΕΝΟ 1
Προς
Το εν Θήρα Υποκατάστημα
Της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος

Κύριε Διευθυντά,
Οι υποφαινόμενοι κάτοικοι ενταύθα, έμποροι, επιθυμούντες όπως 

χάριν των εμπορικών συμφερόντων ημών ευκολύνωμεν τας εμπορικάς 
ημών επιχειρήσεις διά της επ’ ανοικτώ λογαριασμώ πιστώσεως αναλό-
γου δι’ έκαστον εξ ημών ποσού, λαμβάνομεν την τιμήν, αφού πρώτον 
εκφράσωμεν υμίν, και δι’ υμών προς την Σεβαστήν Διοίκησιν της Εθνι-
κής Τραπέζης, την άκραν ημών ευγνωμοσύνην επί τη ευεργετική αυτής 
αποφάσει και προνοία του να συστήση και ενταύθα υποκατάστημά της, 
να σας παρακαλέσωμεν ίνα ευαρεστηθήτε να ενεργήσητε τα χρειώδη διά 
να επιτρέψη η Σεβαστή Διοίκησις προς το υποκατάστημα τούτο την δι’ 
ανοικτού λογαριασμού χορήγησιν πιστώσεων είτε επί υποθήκη γαιών 
(αμπελώνων και αγρών) [...] ή και χρημάτων δι’ απροσδιόριστον καιρόν, 
εφ’ ων χρημάτων να ορισθή υπέρ του καταθέτου τόκος τις κατώτερος του 
τόκου 8%, ον θέλει πληρώνει ο καταθέτης διά τα επί των χρημάτων του 
τραβήγματά του και ον θέλει λαμβάνει ο ίδιος διά τας μέχρι του ποσού, 
όπερ έσυρεν, επιστροφάς του.

Μετά του προσήκοντος σεβασμού υποσημειούμεθα.
Εν Θήρα τη 6 Μαρτίου 1873

(Έπονται υπογραφές 16 εμπόρων της Θήρας)

ΚΕΙΜΕΝΟ 2
 Συνελθόν εις συνεδρίασιν εν τω Δημοτικώ καταστήματι την 15 Μαΐου 

1877, παρόντος και του κ. Δημάρχου. [...] Σκεφθέν επειδή ομολογουμένως 
η προ πενταετίας σύστασις του υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης εν 
Θήρα, μεγίστην προσήνεγκε τοις δημόταις ημών ωφέλειαν και ευκολίαν, 
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εις τε τας συναλλαγάς των και την ελάττωσιν της τοκογλυφίας. [...] Διά 
ταύτα αποφαίνεται παμψηφεί: εκφράζει την άπειρον ευγνωμοσύνην του 
[...] εις την Σεβαστήν Διοίκησιν της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, διά τε 
την σύστασιν του ενταύθα υποκαταστήματός της προ πενταετίας.

(Έπονται υπογραφές του δημάρχου Μ.Β. Ζάννου
και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου)

ΚΕΙΜΕΝΟ 3
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Εν Θήρα τη 28 Φεβρουαρίου 1873
υποκατάστημα αυτής Προς την Σεβαστήν Διοίκησιν

της Εθνικής Τραπέζης
Κύριε Διοικητά,

Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω ευσεβάστως ότι μετά ζωηράς ευγνωμο-
σύνης ήκουσε το κοινόν της νήσου ταύτης την απροσδόκητον είδησιν της 
συστάσεως υποκαταστήματος της Τραπέζης ενταύθα. Άπαντες οι επισκε-
φθέντες με, δεν το κρύπτω, ου μόνον το της ευγνωμοσύνης αίσθημα, αλλά 
και την πεποίθησιν αυτών συνάμα περί της μετά πληρεστάτης επιτυχίας και 
ασφαλείας αναπτύξεως των εργασιών του αρτισυστάτου υποκαταστήματος 
μοι εξεδήλωσαν. [...]

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος,
Εκατόν Πενήντα Πέντε Χρόνια Παρουσίας στη Θήρα, 1842-1997,

Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, Αθήνα 1997, σ. 40-41
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν:
α. Φεντερασιόν
β. βενιζελισμός Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Α2
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας τη 
λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.
  α. Στον ελληνικό χώρο, το πρόβλημα της έγγειας ιδιοκτησίας γνώρισε ανάλογες 
εντάσεις που παρατηρήθηκαν και σε άλλα ευρωπαϊκά ή βαλκανικά κράτη.

  β. Μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα, τα τσιφλίκια της πε-
ριοχής αγοράστηκαν από πλούσιους Έλληνες του εξωτερικού.

  γ. Η αγροτική οικονομία της χώρας οδηγήθηκε σε καθεστώς μικροϊδιοκτησίας, 
υπό την πίεση του προσφυγικού ζητήματος.

  δ. Στο τέλος του 19ου αιώνα, δεν είχαν παρουσιαστεί ακόμα στην Ελλάδα σο-
σιαλιστικές ομάδες και εργατικές ομαδοποιήσεις.

  ε. Στον ιδεολογικό τομέα, η επικράτηση της Μεγάλης Ιδέας επιτάχυνε την 
ανάπτυξη και τη διάδοση ιδεολογιών με κοινωνικό και ταξικό περιεχόμενο.

στ. Το κόστος των Βαλκανικών πολέμων δεν κλόνισε την εθνική οικονομία της 
Ελλάδας, όπως συνέβαινε με τις στρατιωτικές κινητοποιήσεις του 19ου 
αιώνα. Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Β1
Να αναφέρετε τον τρόπο με τον οποίο ο Ελευθέριος Βενιζέλος χρηματοδότησε 
τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Ά  Παγκόσμιο πόλεμο και τις συνέπειες της 
επιλογής του αυτής. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Β2
Να αναφέρετε τις μεγάλες επενδύσεις που έγιναν στο πολεοδομικό συγκρότημα 
της Αθήνας μετά την έλευση των προσφύγων. Μονάδες 12
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Από την περίοδο της διακυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Θεσσαλο-
νίκη, το 1917, και ιδιαίτερα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και την έλευση 
των προσφύγων στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη αγροτική με-
ταρρύθμιση, υπό την πίεση της αποκατάστασης των προσφύγων. Να περιγρά-
ψετε τη μετάβαση από τη μεγάλη στη μικρή αγροτική ιδιοκτησία στην Ελλάδα, 
αξιοποιώντας τόσο τις ιστορικές σας γνώσεις όσο και το παράθεμα που σας 
δίνεται. Μονάδες 25

Οι απαλλοτριώσεις των τσιφλικιών μετά την άφιξη 
των προσφύγων (1923-1938)

Στο διάστημα 1923-1938 διανεμήθηκαν πάνω από 17.000.000 στρέμματα 
καλλιεργήσιμης γης στους ντόπιους άκληρους χωρικούς και στους πρόσφυ-
γες. Αυτό αντιπροσώπευε πάνω από το 1/3 των καλλιεργήσιμων εδαφών της 
χώρας, που, εκτός από τις παλιές επαρχίες, συμπεριλάμβαναν τη Μακεδο-
νία, την Ήπειρο και τη Θράκη, που έγινε ελληνική ανάμεσα στο 1912 και 
το 1920. Μετά την ολοκλήρωση της αγροτικής μεταρρύθμισης, δεν έμει-
ναν απαλλοτριώσιμα παρά 1.170.000 στρέμματα ιδιωτικών εκτάσεων: τα 
326.000 προέρχονταν από την αποξήρανση των λιμνών και των ελών, που 
πραγματοποιήθηκε από ιδιωτικές εταιρείες το 1920. Αυτά αντιπροσώπευαν 
3% περίπου του καλλιεργήσιμου εδάφους της χώρας. Επομένως, οι απαλ-
λοτριώσεις που έγιναν στο Μεσοπόλεμο μετά την αγροτική μεταρρύθμιση, 
θα πρέπει να συμπεριέλαβαν όλες σχεδόν τις μεγάλες ιδιοκτησίες που επι-
βίωναν στις αρχές του 20ού αιώνα. Γιατί, πρέπει να τονιστεί, η αγροτική 
μεταρρύθμιση που έγινε στην Ελλάδα στάθηκε ίσως η πιο σημαντική σε 
έκταση και βάθος απ’ όλες τις αγροτικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν στο μη 
σοσιαλιστικό τμήμα της Ευρώπης.

Τσουκαλάς, Κ., Εξάρτηση και αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των 
εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922), εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1979, σ. 81

ΘΕΜΑ ∆1
Η ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος ήταν πράξη του διεθνούς δικαίου που δέ-
σμευε την Ελλάδα. Να περιγράψετε τον ρόλο της Τράπεζας στο πλαίσιο του διε-
θνούς οικονομικού περιβάλλοντος, συνεπικουρούμενοι/ες τόσο από τις ιστορικές 
σας γνώσεις όσο και από τις πληροφορίες των παραθεμάτων που σας δίνονται.

Μονάδες 25
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον και η Τράπεζα της Ελλάδος
ΚΕΙΜΕΝΟ 1

 Η Δ.Ε. της Κ.Τ.Ε. [σ.σ.: η Δημοσιονομική Επιτροπή της Κοινωνίας των 
Εθνών] ενδιαφέρεται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του διεθνούς 
κανόνα χρυσού, και κατά τη γνώμη της μία από τις προϋποθέσεις για την 
επιτυχή αποπεράτωση του σχεδίου ήταν και η ύπαρξη σε κάθε επιμέρους 
χώρα συνθηκών που θα εγγυόνταν, τουλάχιστον, τη διατήρηση της νομισμα-
τικής και πιστωτικής σταθερότητας. Μέσα στις συνθήκες αυτές συγκαταλε-
γόταν και η ύπαρξη ανεξάρτητης κεντρικής εκδοτικής τράπεζας που θα δια-
χειριζόταν, χωρίς να επιδιώκει το κέρδος, τον τομέα του νομίσματος και της 
πίστης κάθε χώρας. Σ’ αυτό το πλαίσιο ιδρύθηκε και η Τράπεζα της Ελλάδος, 
όπως και μια σειρά άλλες ευρωπαϊκές εκδοτικές τράπεζες.

ΚΕΙΜΕΝΟ 2
 Μια [όψη] συνδέεται με την προσπάθεια της Τράπεζας της Ελλάδος να εδραιω-

θεί στο ρόλο της εκδοτικής τράπεζας, ως τράπεζας των τραπεζών, να πετύχει 
δηλαδή την de facto1 αναγνώρισή της, εφόσον η de jure2 παραδοχή της ήταν 
ήδη πράξη διεθνούς δικαίου, που δέσμευε το ελληνικό κράτος. Αυτόν ακρι-
βώς τον διεθνή χαρακτήρα του πρωτοκόλλου της Γενεύης –της πράξης δη-
λαδή γένεσης της Τράπεζας της Ελλάδος– θα επικαλεστούν οι ξένοι τραπε-
ζίτες […] αλλά και ξένες κυβερνήσεις κάθε φορά που θα επιδιωχθεί η συγ-
χώνευση της εκδοτικής τράπεζας με την Ε.Τ.Ε. [σ.σ.: Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος] ή, σε άλλες περιπτώσεις, περισσότερο ακραίες, η κατάργησή της. 
Έτσι, τόσο η ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος όσο και η επιβίωσή της θα 
στηριχθούν στις πιέσεις που ασκήθηκαν από παράγοντες που δρούσαν εκτός 
του ελληνικού χώρου, με αίτιο συνήθως την τακτική εξυπηρέτηση των εξω-
τερικών δανείων του ελληνικού κράτους. Η εξάρτηση παρουσιάζεται λοιπόν 
ως παράγοντας εκσυγχρονισμού για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και απο-
σκοπεί τελικά στην ομαλότερη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας. […]

Κωστής, Κ., Οι Τράπεζες και η κρίση 1929-1932,
εκδ. Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα 1986, σ. 75

1. de facto: εκ των γεγονότων, εκ των πραγμάτων
2. de jure: κατά τον νόμο
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