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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ Α΄
ΘΕΜΑ Α1.
Α.1.1.
α. Αντιβενιζελικό κόμμα του Κ. Μαυρομιχάλη που δε διέφερε από το
ραλλικό. Οι εκπρόσωποί του...Βενιζελικοί (σελ.92-93)
β. Τον Οκτώβριο του 1918...ελληνικής κυβέρνησης (σελ.142-143)
γ. Η επανάσταση είχε αποκτήσει ισχυρά ερείσματα σε όλη την Κρήτη.
Οργανώθηκε...«Το Θέρισο» (σελ.213-214)
δ. Κατά τη δεκαετία του 1930 στο εξωτερικό εμπόριο κυριάρχησε
προοδευτικά...είχε και θετικά στοιχεία. (σελ.54)

Α.1.2.
1. Σωστό
2. Λάθος
3. Σωστό
4. Λάθος
5. Σωστό

ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1. « Αν λάβουμε υπόψη...όγκου και αξίας. » σελ. 18-19
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Α.2.2. « Στις 10 Ιουνίου 1930...μεταξύ των δύο χωρών. » σελ. 161

ΟΜΑΔΑ Β΄
ΘΕΜΑ Β1.
α. Βιβλίο: «Με την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους...με
δυσμενείς για τον παραγωγό όρους. » σελ. 26-27
Πηγή: Εκτός από τους εμπόρους, το ρόλο του τοκογλύφου έπαιζαν και
οι τοπικοί άρχοντες, καθώς και οι πλούσιοι χωρικοί.
Όλοι οι παραπάνω λόγοι καθιστούσαν επιτακτική την ανάγκη ίδρυσης
κεντρικής τράπεζας κα σύγχρονου πιστωτικού συστήματος στο
ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, το οποίο θα εξυπηρετούσε τόσο τις
κυβερνητικές ανάγκες όσο και τα συμφέροντα ειδικών κοινωνικών
ομάδων.
β. Πηγή: Η Εθνική Τράπεζα ιδρύθηκε με βασιλικό διάταγμα της 30ης
Μαΐου 1841 στην Αθήνα. Τα κεφάλαια για την ίδρυσή της προήλθαν
κυρίως από το εξωτερικό, ενώ έντονη ήταν η παρουσία κρατικών
παραγόντων στις ιδρυτικές διαδικασίες. Σύμφωνα με το κείμενο, το
αρχικό κεφάλαιο ήταν 5.000.000 εκατομμύρια δραχμές και θα διετίθετο
σε 5000 μετοχές των 1000 δραχμών, εκ των οποίων τις 1000 ( 20% ) θα
αγόραζε το ελληνικό κράτος. Την τράπεζα θα διοικούσε επιτροπή
εκλεγμένη από τη γενική συνέλευση των μετόχων, όμως οι επιχειρήσεις
της θα ήταν υπό τον έλεγχο βασιλικού επιτρόπου.
Τελικά το αρχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε 1.468.000 δρχ. και
οι 1500 μετοχές της αγοράστηκαν : από το κράτος ( 600, δηλαδή το
40%), από τον τραπεζικό οίκο του Εϋνάρδου (300), από τους Ζωσιμάδες
(250), από το βασιλιά Λουδοβίκο Β΄(200) και από τον Κ. Βράνη (150).
Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι οι κύριοι μέτοχοι της Τράπεζας, πλην του
ελληνικού κράτους, ήταν Έλληνες έμποροι και επιχειρηματίες της
διασποράς και ξένες προσωπικότητες από το χώρο της οικονομίας και
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της πολιτικής. Βιβλίο: « Θεμελιωτής της και πρώτος διοικητής...για
λογαριασμό του ελληνικού κράτους.» σελ. 30. ΠΗΓΗ: Η αξία των
τραπεζογραμματίων αυτών δε θα έπρεπε να ξεπερνά τα 2/5 της αξίας
των κεφαλαίων της. Βιβλίο: « Προοδευτικά οι εργασίες της
Τράπεζας...το κυρίαρχο τραπεζικό συγκρότημα του ελληνικού χώρου.»
σελ. 30-31.

ΟΜΑΔΑ Β΄
ΘΕΜΑ Β1.
α. Βιβλίο: « Με πρωτοβουλία της ΚΤΕ...οριστική στέγαση.» σελ. 153
Πηγή: Σύμφωνα με την πηγή που παρατίθεται, η ΕΑΠ βρήκε ως λύση
την ταπητουργία σχετικά με το πρόβλημα της επαγγελματικής
αποκατάστασης των προσφύγων. Για αυτό το λόγο χρηματοδοτούσε την
ανέγερση ενός ή περισσότερων μεγάλων οικοδομημάτων σε κάθε
προσφυγικό συνοικισμό, ώστε η οικοτεχνία των προσφύγων να
μετατραπεί σε σύγχρονη βιομηχανία. Η πιο συγκεκριμένη έκφραση της
βιομηχανικής πολιτικής της ΕΑΠ ήταν η περιοχή της Νέας Ιωνίας. Αν και
η ΕΑΠ κατηγορήθηκε για αναποτελεσματικότητα στο συγκεκριμένο
τομέα, η ίδια δεν ασχολήθηκε με αυτές τις επικρίσεις. Βιβλίο: « Η ΕΑΠ
λειτούργησε μέχρι το τέλος του 1930...απέναντι στους πρόσφυγες. »
σελ. 155

β. Βιβλίο: « Η ΕΑΠ διέκρινε την αποκατάσταση των προσφύγων...έτσι
εποικίζονταν παραμεθόριες περιοχές. » σελ. 154

ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΝΑ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ

