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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ Α΄
ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:
α. Εθνικό κόμμα
β. Πατριαρχική Επιτροπή
γ. «Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης »
δ. «Κλήριγκ»
(Μονάδες 12)

Α.1.2. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων
είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή
«Λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
1. Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας ήταν μόνιμα παθητικό καθ’ όλη τη
διάρκεια του 19ου αιώνα.
2. Η κυβέρνηση Βενιζέλου χρηματοδότησε τις πολεμικές προσπάθειες
των ετών 1917-1920 με χρήματα που εκταμιεύθηκαν από δάνεια των
συμμάχων της χώρας.
3. Η επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου αύξησε την
πιστοληπτική ικανότητα της χώρας.
4. Η «νέα γενιά» εμφανίστηκε στο πολιτικό προσκήνιο της χώρας
αμέσως μετά την Επανάσταση του 1821.
5. Οι πρόσφυγες δεν αποτελούσαν ένα ενιαίο σύνολο, αλλά υπήρχαν
ανάμεσά τους κοινωνικές, πολιτιστικές ακόμη και γλωσσικές διαφορές.
(Μονάδες 10)

ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687

ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1. Τι γνωρίζετε για τις ελληνικές εξαγωγές και εισαγωγές κατά τη
διάρκεια του 19ου και μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα;
(Μονάδες 16)
Α.2.2. Ποια ήταν τα κυριότερα σημεία της συμφωνίας της Άγκυρας;(10
Ιουνίου 1930);
(Μονάδες 12)

ΟΜΑΔΑ Β΄
ΘΕΜΑ Β1
Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα και αξιοποιώντας τις
ιστορικές σας γνώσεις, να απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις:
α. Για ποιους λόγους ήταν αναγκαία η δημιουργία κεντρικής τράπεζας
στην Ελλάδα κατά τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια;
(Μονάδες 12)
β. Τι γνωρίζετε για την ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας και ποιες ήταν οι
δραστηριότητες αυτής από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της;
(Μονάδες 13)

ΚΕΙΜΕΝΑ
Α. [...] Η τοκογλυφία κυριαρχούσε παντού με την ανοχή των
κυβερνήσεων, και τη συνδρομή των δικαστηρίων που δεν έβαζαν όριο
στον τόκο...
Οι τοκογλύφοι που αποτελούσαν ένα ακόμα συστατικό στρώμα της
ελληνικής αστικής τάξης, στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα,
υφαρπάζοντας το μερίδιό τους από το πλεόνασμα της αγροτικής
παραγωγής και ωθώντας την σε εμπορικοποίηση, συχνά δεν ήταν άλλοι
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από τους τοπικούς άρχοντες, τους εμπόρους, ακόμα και τους πλούσιους
χωρικούς. Οι φόροι, τα εμπορικά κυκλώματα και η τοκογλυφία
αποτελούν έτσι τις κύριες μορφές που συμπορεύονται με την
αυξανόμενη ενσωμάτωση των ανεξάρτητων μικροκαλλιεργητών στο
εκχρηματισμένο εμπορικό σύστημα[...]
Κ. Τσουκαλάς, Εξάρτηση και αναπαραγωγή- Ο κοινωνικός ρόλος των
εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα(1830-1922), σελ.93

Β. Με βασιλικό διάταγμα της 30 Μαρτίου 1841 ιδρυόταν η Εθνική
Τράπεζα στην Αθήνα, ιδιοκτησία μιας εταιρείας μετόχων. Το αρχικό της
κεφάλαιο, 5.000.000δρχ. θα διετίθετο σε 5000 μετοχές των 1000δρχ.
Τουλάχιστον 1000 μετοχές θα αγόραζε το κράτος. Την τράπεζα θα
διοικούσε επιτροπή που θα εκλεγόταν σε γενική συνέλευση μετόχων,
αλλά τις επιχειρήσεις της θα ήλεγχε βασιλικός επίτροπος. Η τράπεζα θα
είχε το δικαίωμα να εκδώσει τραπεζογραμμάτια που δε θα
ξεπερνούσαν τα 2/5 της αξίας των κεφαλαίων της. Το αρχικό της
κεφάλαιο έφθασε σε 1.468.000δρχ. και οι 1500 μετοχές αγοράστηκαν
από το κράτος (600), από τον τραπεζικό οίκο του Εϋνάρδου (300), από
τους αδερφούς Ζωσιμάδες (250), από το βασιλιά Λουδοβίκο Β΄(200) και
τον Κ. Βράνη (150). Πρώτος της διοικητής υπήρξε ο Γεώργιος Σταύρου.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΓ΄, σελ.104

ΘΕΜΑ Β2
α. Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις
ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε στην ίδρυση της Επιτροπής
Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ) και να επισημάνετε τη βασική της
αποστολή.
(Μονάδες 13)
β. Για ποιους λόγους η ΕΑΠ έδωσε βάρος στην αγροτική αποκατάσταση
των Μικρασιατών προσφύγων του 1922 και πώς εξηγείται η
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προτεραιότητα που δόθηκε στην εγκατάσταση αυτών στη Μακεδονία
και τη Δυτική Θράκη;
(Μονάδες 12)

ΚΕΙΜΕΝΟ
Το έργο της αποκατάστασης των προσφύγων, που αρχικά είχε αναλάβει
το Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων, συνέχισε η Διεθνής Επιτροπή
Αποκαταστάσεως Προσφύγων, η γνωστή ως ΕΑΠ, που, σύμφωνα με το
Πρωτόκολλο της Γενεύης, έργο της ήταν η ένταξη των προσφύγων στο
κοινωνικό σύνολο, αφού εξασφαλιζόταν, εκτός από τη στέγη,
δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης. Η ΕΑΠ εξαρχής βρήκε τη
λύση της ταπητουργίας ως «πανάκεια» και σε κάθε προσφυγικό
συνοικισμό χρηματοδοτούσε την ανέγερση ενός ή περισσότερων
μεγάλων οικοδομημάτων, ώστε η οικιακή ενασχόληση των προσφύγων
να μετατραπεί σε σύγχρονη βιομηχανική διαδικασία.
Αντίθετα από τους άλλους οικισμούς, στη Νέα Ιωνία υπήρξε πιο
συγκεκριμένη έκφραση της βιομηχανικής πολιτικής της ΕΑΠ. Βέβαια,
είναι γνωστό ότι η ΕΑΠ κατηγορήθηκε για την αναποτελεσματικότητα
που είχε στον τομέα αυτό και πολλοί ερευνητές θεώρησαν ότι
αρνήθηκε να ασχοληθεί με το θέμα.
Όλγα Βογιατζόγλου, «Η βιομηχανική εγκατάσταση των προσφύγων στη
Νέα Ιωνία- Παράμετρος της αστικής εγκατάστασης», στο συλλογικό
τόμο ‘’ Ο ξεριζωμός και η άλλη πατρίδα’’, σ.149
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