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ΟΜΑΔΑ Α 

 

Α.1.1. 

Να σημειώσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες: 

1. Στη διάρκεια του 19ου αιώνα το εξωτερικό εμπόριο αποτελούσε την πλέον 

αξιόπιστη πηγή εσόδων για τα δημόσια ταμεία. 

2. Το σιδηροδρομικό δίκτυο κατόρθωσε να εκπληρώσει τις αναπτυξιακές 

προσδοκίες που στηρίχθηκαν πάνω του, παρά το γεγονός ότι δεν οδήγησε την 

χώρα σε εκβιομηχάνιση. 

3. Η αργή ανάπτυξη των ορυχείων οφείλεται και στο ότι η χώρα δεν είχε 

ικανοποιητική ποικιλία κοιτασμάτων. 

4. Στη διάρκεια του 19ου αιώνα η ελληνική ναυτιλία, παρά τις περιόδους κρίσης 

εξαιτίας του ισχυρού ανταγωνισμού από την είσοδο του ατμόπλοιου, 

ακολούθησε ανοδική πορεία. 

5. Οι σχετικές με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ομογένειας συζητήσεις 

γενικεύτηκαν στη δεκαετία του 1870, όταν η αλλαγή δυναστείας και 

συνταγματικών θεσμών οδήγησαν στην αναζήτηση πολιτικών προσέλκυσης 

των ομογενών προς την Ελλάδα. 

                                                                                            Μονάδες 10 

Α.1.2. 

Να αποδοθεί το περιεχόμενο των παρακάτω όρων με συντομία: 

- Εθνικές γαίες 

- Μεγάλη Ιδέα 

- Φεντερασιόν 

                                                                                           Μονάδες15 
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Α.2.1 

Ποιοι λόγοι οδήγησαν στον πολυτεμαχισμό των εθνικών γαιών στην Ελλάδα κατά τον 

19ο αιώνα; 

                                                                                                        Μονάδες 13 

Α.2.2 

Τι γνωρίζετε για την τράπεζα της Ελλάδας; 

                                                                                                        Μονάδες 12 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

 

 

ΘΕΜΑ Β1. 

Αφορμώμενοι από το περιεχόμενο των παρακάτω πηγών και συνδυάζοντας τις 

ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε: 

α) στη συγκρότηση του ΔΟΕ και στους στόχους που συνόδευαν τη δημιουργία του 

β) στα αποτελέσματα του για την οικονομία του ελληνικού κράτους 

 

ΠΗΓΗ 1 

Η επίσημη ονομασία του οργανισμού που ουσιαστικά ανέλαβε τη διαχείριση της 

ελληνικής οικονομίας ήταν αρχικά Διεθνής Επιτροπή Ελέγχου. Ο όρος αυτός « όζων 

δουλείας» αντικαταστάθηκε ύστερα από ένα χρόνο με τον όρο Διεθνής Οικονομική 

Επιτροπή (ΔΟΕ), αλλά στη συνείδηση όλων και στην ιστορία έμεινε η λέξη Έλεγχος, 

γιατί αυτό ήταν στην πραγματικότητα. Ο οικονομικός έλεγχος που επιβλήθηκε στην 

Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα βαρύς, αλλά αποβλέποντας πάντα στο συμφέρον των 

ομολογιούχων, είχε και ορισμένες ευνοϊκές συνέπειες στην οικονομία του κράτους. 

Ο νόμος ΒΦΙΘ’ ( ο σχετικός νόμος που ψηφίστηκε από την ελληνική βουλή στις 21 

Φεβρουαρίου 1898 και αφορά στην ίδρυση του ΔΟΕ) περιείχε διατάξεις που 

περιόριζαν την αναγκαστική κυκλοφορία και έτσι βοηθούσαν τη νομισματική 

σταθερότητα και τη βελτίωση της εσωτερικής αξίας της δραχμής. Επίσης με τον 

έλεγχο εμπεδώθηκε η ελληνική πίστη, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συνάψεως 

νέων δανείων, που τα χρειάστηκε η Ελλάδα στα χρόνια που ακολούθησαν.  

                                                             (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τομ. ΙΔ’) 
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ΠΗΓΗ 2 

Οι υπερεξουσίες αυτές της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής ουσιαστικά αναιρούσαν 

για μεγάλο χρονικό διάστημα τις εξουσίες της ελληνικής κυβέρνησης και του 

Κοινοβουλίου, καθώς οι αποφάσεις του κράτους για σχεδιασμούς οικονομικής 

ανάπτυξης ελέγχονταν από εξωελλαδικά κέντρα, ερήμην του ελληνικού λαού. Με τον 

τρόπο αυτό το ξένο κεφάλαιο, το οποίο την αμέσως προηγούμενη περίοδο (1850-

1875) είχε εξουδετερώσει τις σποραδικές και ελάχιστα οργανωμένες προσπάθειες 

του εγχώριου κεφαλαίου να μπει στη σφαίρα της παραγωγής και να προχωρήσει σε 

βιομηχανικές επενδύσεις, αυτή την περίοδο (1875-1900) αναλαμβάνει να 

διεκπεραιώσει το ίδιο κάποιες λειτουργίες με  προϋποθέσεις και όρους τέτοιους που 

θα διασφαλίζουν τα συμφέροντά και την κυριαρχία του. 

(Σ. Τζόκας, Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός στην Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα 

 

 

ΘΕΜΑ Β2. 

Αντλώντας στοιχεία από τις παρακάτω πηγές και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας 

γνώσεις: 

α) να επισημάνετε τους λόγους της μετανάστευσης των Ελλήνων, κυρίως στις ΗΠΑ, 

στα τέλη του 19ου αιώνα. 

β) να προσδιορίσετε την έκταση της μετανάστευσης συγκρίνοντάς τη με τις ανάλογες 

ευρωπαϊκές της ίδιας περιόδου και τα οφέλη που προέκυψαν για την ελληνική 

οικονομία ως τις αρχές του 20ου αιώνα. 

 

ΠΗΓΗ 1 

Η παραγωγική έκρηξη και η κατάρρευση του εμπορίου της ελληνικής σταφίδας 

ενέτειναν την υπερατλαντική μετανάστευση από τις σταφιδοπαραγωγικές περιοχές, 

καθώς και από τις γειτονικές, οι οποίες τους έστελναν εποχικούς εργάτες. Η ελληνική 

σταφιδοπαραγωγή είχε επωφεληθεί από την επιδημία φυλλοξήρας που είχε πλήξει 

τα γαλλικά αμπέλια γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 1860 και είχε αποδεκατίσει τη 

γαλλική παραγωγή. Η Ελλάδα κινήθηκε με τρόπο ώστε να καλύψει το κενό στην 

παγκόσμια αγορά, όπου οι τρεις κύριοι αγοραστές ήταν η Μεγάλη Βρετανία, η 

Γερμανία και η Ρωσία. Καθώς οι τιμές του εξαγόμενου προϊόντος ανέβηκαν στα ύψη, 

η σταφιδοκαλλιέργεια αντικατέστησε την ελαιοκαλλιέργεια, όπως και την 

καλλιέργεια σιτηρών…Η ευημερία αφορούσε πρωτίστως τους σταφιδεμπόρους και 

τους τοκογλύφους και έλαβε τέλος τη δεκαετία του 1890.  

Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, Αλ. Κιτροέφ 
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ΠΗΓΗ 2 

Μετανάστευση προς τις ΗΠΑ (1880-1920) 

 

Χώρες Αριθμός 
μεταναστών 

Πληθυσμός των 
χωρών το 1910 

Ποσοστό επί της 
εκατό 

Ελλάδα 370.000 2.800.000 13.2 

Ιταλία 4.776.000 34.700.000 12,7 

Ισπανία 109.000 20.000.000 0,5 

Πορτογαλία 203.000 5.500.000 3,7 

Ρουμανία 85.000 7.200.000 1,2 

Βουλγαρία 65.000 4.300.000 1,5 
 

Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και αναπαραγωγή 

 

 

ΠΗΓΗ 3 

« Προλάβετε οι αρμόδιοι τα περαιτέρω, διότι το πολύ της θλίψεως γεννά 

παραφροσύνη, η δε λαϊκή παραφροσύνη εμφυλίους πολέμους…» γράφει η 

Ακρόπολη (εφημερίδα της εποχής) στις 17 Σεπτεμβρίου του 1893, αναφερόμενη στο 

κύμα των πτωχεύσεων και των πλειστηριασμών που σαρώνει τις 

σταφιδοπαραγωγούς περιοχές της Πελοποννήσου μέσα στην ατμόσφαιρα της 

σοβαρής οικονομικής κρίσης που έχει ξεσπάσει από τις αρχές του έτους. Η μεγάλη 

σταφιδική κρίση που εμφανίστηκε ως απόρροια της μονοκαλλιέργειας και της 

μονοεξαγωγής της σταφίδας, με δεδομένα τη γενική οικονομική δυσπραγία της 

χώρας (υπερδανεισμός και αδυναμία πληρωμών) και τις διεθνείς αντίξοες συγκυρίες 

(ύφεση ευρωπαϊκών οικονομιών, κλείσιμο γαλλικής αγοράς στην κορινθιακή 

σταφίδα), είναι ένα σύνθετο φαινόμενο και ένα από τα μείζονα ζητήματα της 

ελληνικής ιστορίας του τέλους του περασμένου αιώνα. Πριν από το 1893 είχαν 

σημειωθεί και άλλες σταφιδικές κρίσεις , μικρότερης όμως εμβέλειας, τις οποίες τα 

πολύπλοκα δίκτυα οργάνωσης της καλλιέργειας και εμπορίας της σταφίδας είχαν 

ξεπεράσει με εξισορροπιστικούς μηχανισμούς, που όμως αυτή την φορά 

κατέρρευσαν: η κρίση που άρχισε το 1893 ήταν βαθιά, με σοβαρότατες 

δημοσιονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες. Τον αντίκτυπό της τον 

αισθάνθηκε η κοινωνία στο σύνολό της και ολόκληροι πληθυσμοί έφθασαν στα όρια 

της έσχατης ένδειας.  

www. tovima.dolnet.gr 
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ΠΗΓΗ 4 

Στον πελοποννησιακό και αθηναϊκό Τύπο δημοσιεύονταν τακτικά ιστορίες όπου 

περιγραφόταν ο πλούτος αγροτικών περιοχών, χάρη στα εμβάσματα ή την επιστροφή 

των ίδιων των μεταναστών. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα συγκεκριμένα 

παραδείγματα περιλαμβανόταν η παρακμή της τοκογλυφίας στις επαρχίες, χάρη στα 

διαθέσιμα σε αυτές τις περιοχές κεφάλαια, τα οποία στέλνονταν από το εξωτερικό. 

Στην Πελοπόννησο τα εμβάσματα προκάλεσαν την αναγκαστική πτώση των 

επιτοκίων από 25% σε 6-8% και την ουσιαστική εξαφάνιση των δανειστών που είχαν 

αρχίσει να πλουτίζουν. Επίσης αυξήθηκε η αξία της γης και της εργασίας. 

Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αι., Αλ, Κιτροέφ 

 


