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ΙΣΟΡΙΑ 

 

 

      10 / 05 / 2020 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

 

ΘΕΜΑ Α.1. 

A.1.1 Να αιτιολογήσετε γιατί: 

α)  Οι τάσεις οδηγούσαν στον πολυτεμαχισμό των εθνικών γαιών σε μικρές ή 

μεσαίες ιδιοκτησίες και όχι στη συγκέντρωση μεγάλων κτημάτων. 

β) Αντίθετα με άλλες χώρες της Ευρώπης ,στο τελευταίο τέταρτο του 19ου  

αιώνα δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα. 

γ) Η σημασία των προσφυγικών μετακινήσεων το 19ο αιώνα ήταν 

πολύπλευρη για την ιστορία του τόπου. 

Μονάδες 12 

 

Α.1.2. 

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στον 

αριθμό τη λέξη  Σωστό ή Λάθος 

1. Το κόστος των Βαλκανικών πολέμων ήταν σημαντικό, δεν κλόνισε όμως 

την εθνική οικονομία, όπως συνέβαινε με τις στρατιωτικές 

κινητοποιήσεις του 19ου αιώνα. 

2. Τα παλαιά κόμματα συμμετείχαν στις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910  

ως συνασπισμός και τελικά κέρδισαν τις περισσότερες έδρες στη Βουλή. 

3. Στην Β΄ Εθνική Συνέλευση δόθηκε η ευκαιρία στις διάφορες 

προσφυγικές ομάδες να θέσουν το ζήτημα της αποκατάστασής τους ,  
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ιδίως σε εκείνες που η ιδιαίτερη πατρίδα τους δεν συμπεριλήφθηκε στα 

όρια του ελληνικού κράτους.   

4. Το Φεβρουάριο του 1838  είχαν φτάσει περίπου 10.000 πρόσφυγες στην 

Αθήνα.  

5. Τον Ιανουάριο του 1878 ιδρύθηκε στην Αθήνα η Μακεδονική επιτροπή, 

με σκοπό την οργάνωση επανάστασης στη Μακεδονία. 

 

Μονάδες 10  

ΘΕΜΑ Α2 

Α.2.1 Τι γνωρίζετε για την κάθοδο του Δημητρίου Υψηλάντη στην 

επαναστατημένη Πελοπόννησο και πώς επέδρασε το γεγονός στη δημιουργία 

των πρώτων παρατάξεων. 

Μονάδες 13 

A.2.2. α) Ποια ήταν η σημαντική πολιτική τομή της πρώτης φάσης μετά το 

τέλος του Μικρασιατικού πολέμου (1923-1928) 

Μονάδες 10 

β) Σι γνωρίζετε για το στρατιωτικό κίνημα του Βενιζέλου τον Μάρτιο 

του 1935 και πώσ οδήγηςε ςτην παλινόρθωςη τησ βαςιλείασ 

Μονάδες 5 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΘΕΜΑ Β1 

Με βάση τα παρακάτω παραθέματα να προσδιορίσετε το ρόλο των 

ελληνικών τραπεζών στην ανάπτυξη της βιομηχανίας.  

Κείμενο Α 

Η  ΕΣΕ δεν δημιούργησε λοιπόν εξειδικευμένες σχέσεις με τη 

βιομηχανία. Οι βιομήχανοι που συγκαταλέγονται ανάμεσα στους 

πελάτες της έχουν δικαίωμα στις ίδιες πιστώσεις, όπως και οι άλλοι 

επιχειρηματίες, έμποροι ή ιδιοκτήτες (εμπορικές πιστώσεις, 

προεξόφληση , πιστώσεις ανοιχτού λογαριασμού ή απλά ενυπόθηκα  
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δάνεια) και υπόκεινται στους ίδιους καταναγκασμούς που απορρέουν 

από τις μεταστροφές της πολιτικής της Σράπεζας (…) Ύστερα από όλα  

αυτά, πρέπει τάχα να συνάγουμε ότι η ΕΣΕ δεν έπαιξε κανένα ρόλο 

στις απαρχές της εκβιομηχάνισης, εκτός βέβαια από τη γενική 

συμβολή της στην επιτάχυνση των ανταλλαγών και τη διάδοση των 

νέων μέσων πληρωμής(…) 

Η τράπεζα έπεται του σχηματισμού των περιουσιών, δεν τον 

προκαταλαμβάνει. Έτσι μόνο μετά την εγκατάσταση του εργοστασίου 

και την έναρξη της λειτουργίας του αποφασίζει να παραχωρήσει την 

αιτούμενη πίστωση , και βέβαια όχι πάντοτε. 

6. Φ. Αγραντώνη, Οι απαρχές της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα το 

19ο αι. 

Εμπορική Σράπεζα της Ελλάδας Αθήνα 1986, σελ. 172-173  

 

Κείμενο Β 

Κατά τις δεκαετίες του 1860 και του 1870 η τράπεζα παίρνει ενεργό 

μέρος στην οικονομική ανάπτυξη, που επιταχύνεται – ή σωστότερα 

απογειώνεται – την εποχή αυτή. Τποστηρίζεται από την ανάπτυξη αυτή 

και την υποστηρίζει με τη σειρά της. Παρέχει το απαραίτητο υπόβαθρο 

στις συναλλαγές, διευκολύνει την επιτάχυνση και τον εμπλουτισμό της 

οικονομικής ζωής. Στο πλαίσιο αυτό είναι επίσης παρούσα στις απαρχές της 

εκβιομηχάνισης , έμμεσα και άμεσα. Έμμεσα με την ανάπτυξη όλων γενικά 

των εργασιών της. Και άμεσα, με το μηχανισμό της προεξοφλητικής πίστης, 

από τον οποίο επωφελούνται οι περισσότερες βιομηχανίες (πίστης που 

τροφοδοτεί τα κεφάλαια κίνησης και παρέχεται , δεν πρέπει να το ξεχνάμε με 

χαμηλότερο επιτόκιο από εκείνο της αγοράς), αλλά και με τη χορήγηση 

μεσοπρόθεσμων πιστώσεων σε ορισμένες βιομηχανίες. Οι τελευταίες αυτές 

πιστώσεις συχνά επέτρεψαν στις επιχειρήσεις, κυρίως σε όσες 

πιστοδοτήθηκαν αρκετά χρόνια πριν από την κρίση, να αντιμετωπίσουν τις 

πρώτες δυσκολίες (…) αλλά η ΕΤΕ δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε να 

κατασκευάσει ένα εργαλείο ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες της  
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βιομηχανίας , όπως άλλωστε αυτή η τελευταία δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε να 

γίνει ανεξάρτητος και κυρίαρχος τομέας της οικονομίας και να αποσπαστεί με 

σαφήνεια από τους άλλους (από το εμπόριο για παράδειγμα).  

Χ.Αγραντώνη, Οι απαρχές της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα το 19ο αι. 

Εμπορική Σράπεζα της Ελλάδας Αθήνα 1986, σελ. 176  

Μονάδες 25 

Θέμα Β2 

Να αναφερθείτε στην επιχειρηματική δραστηριότητα των πλουσίων 

ομογενών στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα: τι είδους επενδύσεις 

έγιναν και ποια τα βασικά χαρακτηριστικά τους; 

Κείμενο Α 

Όλες σχεδόν οι επενδύσεις ομογενών κεφαλαίων στην Ελλάδα είχαν 

ορισμένα πολύ διαφωτιστικά κοινά χαρακτηριστικά. Μερικές από αυτές 

ήταν κατάλληλες για εύκολη, ασφαλή ρευστοποίηση και μεταφορά του 

κεφαλαίου έξω από την Ελλάδα σε περίπτωση κινδύνου.   

Μερικές σήκωναν ασυνήθιστα μεγάλους συντελεστές απόσβεσης, που 

μείωναν στο ελάχιστο τη χρονική διάρκεια της διακινδύνευσης κεφαλαίου. 

Αυτές πάλι που είχαν στοιχεία κινδύνου ήταν οι επικερδέστερες, είχαν 

δηλαδή την τυπική μορφή της κερδοσκοπίας.  Υπήρχαν, έτσι, οι μεγάλες 

εμπορικές δουλειές σε μια χώρα ελεύθερου εμπορίου, μια δραστηριότητα 

που σήμαινε μικρές εγχώριες υποχρεώσεις, εύκολα εξαγόμενα κεφάλαια 

και μεγάλα ποσοστά κέρδους. Υπήρχαν μεταλλευτικές παραχωρήσεις με 

εξαιρετικούς όρους. Υπήρχαν τραπεζιτικές και χρηματιστικές επιχειρήσεις 

σε μια παρθένα αγορά που διψούσε για κεφάλαια και όπου επιτόκια ύψους 

30 - 36% ήταν συνηθισμένο φαινόμενο, σε εποχές που τα διεθνή επιτόκια 

περιορίζονταν σε 2,5 - 4,5%. Υπήρχε η ναυτιλία, όπου η αλλαγή της 

σημαίας είναι ασφαλιστική δικλείδα σε εποχές εγχώριας κρίσης και μέσο 

εκβιασμού σε εποχές παγκόσμιας ευφορίας. Υπήρχαν τα αστικά ακίνητα σε 

μια πρωτεύουσα με εκπληκτική πληθυσμιακή ανάπτυξη, όπως και οι 

τεράστιες αγροτικές εκτάσεις, οι αγορασμένες σε ευνοϊκές τιμές.  
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Γ. Β. Δερτιλής, Ο Ελληνισμός της ομογένειας και 

 η ελλαδική αστική τάξη, 

 Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας (18ος-20οςαιώνας)  Εκδ. Ν. 

άκκουλας, 1991, σελ. 152. 

 

Μονάδες 25 

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ 
 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

ΘΕΜΑ Α.1. 

Α.1.1  

α)Σχολ.βιβλ. σελ. 24 «Οι τάσεις οδηγούσαν στον πολυτεμαχισμό των εθνικών 

γαιών …….εντάσεις γύρω από το πρόβλημα των εθνικών γαιών. » 

β) Σχολ.βιβλ. σελ. 84 «Αντίθετα με άλλες χώρες της Ευρώπης …………… το 

μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.» 

 γ) Σχολ.βιβλ. σελ. 116 «Η σημασία των προσφυγικών μετακινήσεων το 19ο 

αιώνα ήταν πολύπλευρη………………….. βοήθησε στη συγκρότηση του 

νέου ελληνικού κράτους .»  

Α.1.2    

1 =  Σ  ,   2 =Σ ,    3 = Λ ,    4 = Λ ,    5 =Σ  

 

ΘΕΜΑ Α2 

Α.2.1 Σχολ.βιβλ.σελ.60-61 «Όσο οι Έλληνες ήταν υπόδουλοι , σε γενικές 

γραμμές τηρούσαν κοινή στάση  ……........... Συγκροτήθηκαν λοιπόν οι 

πρώτες παρατάξεις.» 
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Α.2.2.α) Σχολ.βιβλ.σελ. 104-105 «Στην πολιτική πρακτική οι  Φιλελεύθεροι 

ήταν αντιμέτωποι ………………...δεύτερο νομοθετικό σώμα  ». 

β)Σχολ.βιβλ.σελ.108-109 «Αυτήν την περίοδο σχηματίσθηκαν συνωμοτικοί 

κύκλοι ……………..αποσύρθηκε από την εξουσία. 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΘΕΜΑ Β1 

Σελ. σχολ. βιβλ. Σελ 27-28 : « Το μεγάλο βήμα έγινε το 1841, με την ίδρυση της 

Εθνικής Τράπεζας. Τα κεφάλαια για την ίδρυσή της προήλθαν κυρίως από το 

εξωτερικό, ενώ έντονη ήταν η παρουσία κρατικών παραγόντων …..η Εθνική 

Τράπεζα παρέμεινε για πολλές δεκαετίες το κυρίαρχο τραπεζικό συγκρότημα 

του ελληνικού χώρου».  

Σύμφωνα με τις πηγές, η Εθνική Τράπεζα δεν έπαιξε κανένα ρόλο στις 

απαρχές της εκβιομηχάνισης, εκτός βέβαια από τη γενική συμβολή της στην 

επιτάχυνση των ανταλλαγών και τη διάδοση των νέων μέσων πληρωμής. Η 

ΕΤΕ δεν έδειξε να συγκινείται από εκκλήσεις επιχειρήσεων που βρίσκονταν 

ακόμα στα χαρτιά. Κατά τις δεκαετίες του 1860 και του 1870 η τράπεζα είναι 

παρούσα στις προσπάθειες εκβιομηχάνισης άμεσα και έμμεσα. Έμμεσα με την 

ανάπτυξη όλων των γενικά των εργασιών της και άμεσα , με τον μηχανισμό 

της προεξοφλητικής πίστης, από τον οποίο επωφελούνται οι περισσότερες 

βιομηχανίες (πίστης που τροφοδοτεί τα κεφάλαια κίνησης και παρέχεται, δεν 

πρέπει να το ξεχνάμε, με χαμηλότερο επιτόκιο από εκείνο της αγοράς), αλλά 

και με τη χορήγηση μεσοπρόθεσμων πιστώσεων σε ορισμένες βιομηχανίες. 

Αντίθετα με τις άλλες χώρες της Ευρώπης, στην Ελλάδα οι Τράπεζες δεν 

έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξή της βιομηχανίας. 

 

Θέμα Β2 

Σχολ.βιβλ. σελ. 40-41  « Οι πρώτες δειλές ενδείξεις συνεργασίας του 

ελληνικού κράτους ………με βάση το κυνήγι της ευκαιρίας, της γρήγορης 

απόδοσης , της γρήγορης απόδοσης, την κερδοσκοπία, με λίγα λόγια.  » 
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Το ομογενειακό κεφάλαιο που ενδιαφέρθηκε για επενδύσεις στον ελληνικό 

χώρο στο τέλος του 19ου αιώνα είχε συγκεκριμένους στόχους: τη γρήγορη 

απόσβεση και την επανεξαγωγή των κεφαλαίων. Οι επενδύσεις μπορούσαν 

να γίνουν σε διαφορετικούς κλάδους. Στο εμπόριο που ήταν ελεύθερο , στις 

μεταλλευτικές δραστηριότητες που οι όροι ήταν ιδιαιτέρως ευνοϊκοί, στη 

ναυτιλία. Οι χρηματιστικές, τραπεζικές επιχειρήσεις έδιναν επιτόκιο 30-36% 

όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη το επιτόκιο ήταν 2,5%. Επίσης υπήρχε η 

δυνατότητα επενδύσεων σε αστικά ακίνητα στην πρωτεύουσα που βρισκόταν 

σε φάση ανάπτυξης και σε αγροτικές εκτάσεις, όπως ήταν τα τσιφλίκια της 

Θεσσαλίας. Το παράθεμα διευκρινίζει την κατάσταση της εγχώριας 

οικονομικής ανάπτυξης που άφηνε περιθώρια κερδοσκοπίας.  

 

 

Από το ιστορικό τμήμα των  

Υροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου συνεργάστηκαν: 

Καραταράκη Ελεάνα, Νικολουδάκης Φριστόφορος 

 

 

 

 


