ΓΛΥΦΑΔΑ 07/11/2020
ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:
ΟΝΟΜ/ΝΟ:

ΧΡΟΝΟΣ : 3 ΩΡΕΣ
ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ Α΄
ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1. Να προσδιορίσετε, αν το περιεχόμενο των ακόλουθων φράσεων είναι σωστό ή όχι,
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στον αριθμό που
αντιστοιχεί στην κάθε φράση.

1. Το αγγλικό κόμμα υποστήριζε την ίδρυση αυτοκέφαλης ελληνικής εκκλησίας.
2. Στο δεύτερο εξάμηνο του 1824 οι Υδραίοι και οι Σπετσιώτες συμμάχησαν με τους
Στερεοελλαδίτες οπλαρχηγούς.
3. Η ελληνική αστική τάξη της Ανατολικής Μεσογείου στήριξε το Βενιζέλο στην
προσπάθειά του να υλοποιήσει τη Μεγάλη Ιδέα.
4. Την περίοδο της τουρκοκρατίας οι Έλληνες ορθόδοξοι δεν μπορούσαν να
διεκδικήσουν δημόσια αξιώματα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
5. Από το 1890 και ύστερα τα ατμόπλοια των Ελλήνων εφοπλιστών διαδραμάτιζαν
σημαντικό ρόλο στο εμπόριο που διεξαγόταν στο ποτάμι του Δούναβη.
Μονάδες 10
Α.1.2. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α. Πεδινοί
β. Φεντερασιόν
γ. Δ.Ο.Ε.
Μονάδες 12

ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1. Ποιες ήταν οι βασικές θέσεις του προγράμματος του Χαρίλαου Τρικούπη και ποιες
προσπάθειες έγιναν για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος;

Μονάδες 14
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Α.2.2. Για ποιους λόγους το ελληνικό κράτος κατέφυγε στη λύση του εξωτερικού δανεισμού
από τη δεκαετία του 1860 και εξής και με ποιον τρόπο αξιοποιήθηκαν τα χρήματα από τα
ξένα δάνεια στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα;

Μονάδες 14

ΟΜΑΔΑ Β΄
ΘΕΜΑ Β1
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας πληροφορίες από το
κείμενο, να αναφερθείτε στα τρία πρόσωπα που διαμόρφωναν τις πολιτικές
εξελίξεις στην Ελλάδα την περίοδο 1844 – 1847.
Μονάδες 25
Κείμενο
Ο αρχηγός του γαλλικού κόμματος, ο Κωλέττης, ήταν ο άνθρωπος που εισήγαγε στην
πολιτική παράδοση τα εκλογικά όργια, την ξετσίπωτη δημαγωγία, τον τραμπουκισμό κι
ακόμα ήταν ο πρώτος που υπέταξε τον κρατικό μηχανισμό στην υπηρεσία του κόμματος. Οι
ιδέες του στηρίζονταν στις ιδέες του Αλή πασά, δηλαδή στην εξαγορά των συνειδήσεων και
στην κατάχρηση του δημοσίου χρήματος. Ο Μακρυγιάννης έλεγε: «Από τότε που έπεσε ο
Μαυροκορδάτος και η φατρία του, έπεσε ολωσδιόλου και η επιρροή της Αγγλικής
πρεσβείας. Ελαμπρύνθη ο Κωλέττης και η συντροφιά του, όλες οι ξεκλησμένες παντιέρες
και οι σαβούρες του τόπου! Και ο πρέσβης της Γαλλίας ήταν το παν και κοντά εις τον
βασιλέα και εις την κυβέρνησιν» Ο Πισκατόρυ, ο πρεσβευτής της Γαλλίας στην Αθήνα, ήταν
ο τύπος του μηχανορράφου διπλωμάτη. Ήταν παντοδύναμος και κυβερνούσε ουσιαστικά
τη χώρα, «πιο δυνατός στην Αθήνα από απ’ όσο ο βασιλεύς Όθων», γράφει ένας πατριώτης
του αρχαιολόγος, ο Εμμανουήλ Ρου […]

Το παλάτι με τον αυλικό περίγυρο – την «καμαρίλλα» όπως την λένε οι
εφημερίδες της αντιπολίτευσης – παίζει και αυτό το ρόλο του γύρω στα κόμματα
και μέσα στην πολιτική ζωή της χώρας. Ήδη το σύνταγμα του 1844 καμωμένο με
βάση το γαλλικό ιουλιανό σύνταγμα του 1830 δεν έθιξε αποφασιστικά τα
κυριαρχικά δικαιώματα του απόλυτου μονάρχη. Ο βασιλεύς κρατεί βασικά
δικαιώματα για τον εαυτό του, στους τομείς της εκτελεστικής, νομοθετικής και
δικαστικής εξουσίας, όντας το κυρίαρχο ρυθμιστικό όργανο της πολιτικής. Όθων και
γαλλικό κόμμα συμφωνούν απόλυτα και περιφρουρούν με όλη τους τη δύναμη την
κοινοβουλευτική δικτατορία του Κωλέττη.
Τάσος Βουρνάς, Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, Από την Επανάσταση του 1821 ως
το κίνημα του Γουδί (1909), εκδόσεις Τολίδη, σελ 294 –298.
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ΘΕΜΑ Β2
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από το παράθεμα που σας
δίνεται, να αναφερθείτε στους σκοπούς (μονάδες 5), την οργάνωση (μονάδες 5) και το έργο
(μονάδες 15) της Τράπεζας της Ελλάδος μέχρι τις αρχές του 1932.

Μονάδες 25
Κείμενο
Το καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος κατοχύρωνε την ανεξαρτησία της από
την πολιτική εξουσία με διατάξεις που ήταν από τις πιο προωθημένες της εποχής.[...]
Η κύρια αποστολή που ανατέθηκε στη νέα τράπεζα ήταν να εγγυάται τη
μετατρεψιμότητα του νομίσματος. Για να την εκπληρώσει η τράπεζα διέθετε το
αποκλειστικό προνόμιο έκδοσης τραπεζογραμματίων και δικαιούνταν, σύμφωνα με το
καταστατικό της, να ελέγχει τη νομισματική κυκλοφορία και την πίστη. Το καταστατικό
προέβλεπε ότι το εκδοτικό προνόμιο μπορούσε να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, αν η
τράπεζα αποτύγχανε να εξασφαλίσει τη σταθερότητα της αξίας των τραπεζογραμματίων
της σε χρυσό. [...]
[...] Το καταστατικό όριζε το ελάχιστο του καλύμματος των κυκλοφορούντων
τραπεζογραμματίων στο 40%. Το κάλυμμα περιλάμβανε χρυσό και ξένο συνάλλαγμα
ελεύθερα μετατρέψιμο σε χρυσό. [...]
Η διοίκηση της τράπεζας ανετίθετο στο διοικητικό συμβούλιο. Αυτό αποτελείτο από
τον διοικητή, τον υποδιοικητή και εννέα μέλη. Τουλάχιστον τρία από τα μέλη του
εκπροσωπούσαν τον εμπορικό και βιομηχανικό κόσμο και άλλα τρία τον αγροτικό κόσμο
της χώρας. […]
Η κυβέρνηση διατηρούσε επίσης το δικαίωμα να διορίζει έναν επίτροπο στην
τράπεζα. Πρώτοι διοικητής και υποδιοικητής διορίσθηκαν οι Αλέξανδρος ∆ιομήδης και
Εμμανουήλ Τσουδερός αντιστοίχως, οι οποίοι κατείχαν ως τότε αυτές τις θέσεις στην Εθνική
Τράπεζα. […]
Το Πρωτόκολλο της Γενεύης ρητώς προόριζε τη νέα τράπεζα να λειτουργήσει ως
τραπεζίτης της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση ανέλαβε την υποχρέωση να συγκεντρώσει στην
Τράπεζα της Ελλάδος όλες τις εισπράξεις και τις πληρωμές του κράτους και των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου.
Χρ. Χατζηϊωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, Τόμος Β΄, Μέρος 1ο: Ο
Μεσοπόλεμος, 1922-1940, Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2002, σσ. 262-263.
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