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ΟΜΑΔΑ Α 

Α1 

Άσκηση τύπου «Σωστό-Λάθος». 

  1. Μέχρι και στα τέλη του 19
ου

 αι. οι Έλληνες της Διασποράς υποτιμούσαν το ελ- 

      ληνικό κράτος ως πεδίο ανάπτυξης των οικονομικών τους δραστηριοτήτων. 

  2. Τα έσοδα των τελωνείων αποτελούσαν ένα µάλλον ασήμαντο δημόσιο πόρο για  

      το ελληνικό κράτος του 19
ου

 αι. 

  3. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας υποστήριξε ενεργά τις προσπάθειες εισόδου της  

      ελληνικής ναυτιλίας στην εποχή του ατμού. 

  4. Το ελληνικό κράτος παραχώρησε το εκδοτικό δικαίωμα σε όλες τις τράπεζες  

      που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα του 19
ου

 αι. 

  5. Η διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου ξεκίνησε το 1893. 

  6. Το Σύνταγμα της Κρητικής Πολιτείας ήταν προοδευτικό για την εποχή του. 

  7. Οργανώθηκε Κρητική Πολιτοφυλακή με Ιταλούς αξιωματικούς και υπαξιωματι- 

      κούς και Κρήτες οπλίτες το 1907. 

  8. Τον Αύγουστο του 1906 συγκροτήθηκε η Β’ Συντακτική Συνέλευση, πρώτη  

      ενέργεια της οποίας ήταν να εκδώσει ενωτικό ψήφισμα. 

  9. Στις 3 Ιαν. 1913 συγκροτήθηκε Επαναστατική Συνέλευση στην Κρήτη καθώς κι  

      οργάνωση ενόπλων τμημάτων λόγω της αποθαρρυντικής στάσης του Βενιζέλου. 

10. Η 1
η
 κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανοι- 

      κοδόμηση των κατεστραμμένων από τους πολέμους χωριών της Κρήτης. 

Μονάδες 10 

Β1  

Να απαντήσετε στα παρακάτω σύντομα ερωτήματα/ορισμούς. 

α. «Πρώτο ψήφισμα της Ένωσης» της Κρήτης με την Ελλάδα.   

β. Μέτρα που επιβλήθηκαν λόγω ΔΟΕ στην Ελλάδα. 

γ. Τέλος της τουρκικής επικυριαρχίας στην Κρήτη. 

Μονάδες 15 
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Β2  

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις εκτενώς. 

α. Διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ελευθερίου Βενιζέλου και των Μεγάλων Δυνάμε- 

    ων, οι οποίες οδήγησαν στη συμφωνία των Μουρνιών Κυδωνίας.  

Μονάδες 13 

β. Παράγοντες που δυσκόλευαν ιδιαιτέρως την επίλυση του ζητήματος των εθνικών  

    γαιών. 

Μονάδες 12 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β (ΠΗΓΕΣ) 

Γ1 

Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των πηγών και τις πληροφορίες του σχολι-

κού βιβλίου, να σχολιάσετε τη φράση του βιβλίου σας: «Η χώρα (η Ελλάδα) αντα-

γωνιζόταν τον εαυτό της».  

Μονάδες 25 
ΚΕΙΜΕΝΟ 1  

Η οικονομική δύναμη των Ελλήνων της Διασποράς 

   Οι Έλληνες αποτελούσαν (στην Οθωμανική αυτοκρατορία) την απόλυτη 

πλειοψηφία των χρηματιστικών κι εμπορικών επαγγελμάτων, τουλάχιστον σ’ 

όσες περιοχές ήταν πρόσφορες για τη διείσδυση του ευρωπαϊκού καπιταλι-

σμού. Αποτελούσαν το 30 έως 60% του αστικού πληθυσμού των σημαντικό-

τερων εμπορικών κέντρων της αυτοκρατορίας, στο τέλος του Πρώτου Παγκο-

σμίου πολέμου. Είχαν τις μισές βιομηχανικές επιχειρήσεις δικές τους κι έλεγ-

χαν ένα μεγάλο τμήμα του εξωτερικού εμπορίου...  

   Παρόμοια κατάσταση επικρατεί στην Αίγυπτο, το δεύτερο κατά σειρά κέν-

τρο της διαμόρφωσης του ελληνισμού του εξωτερικού... Όπως και στην Οθω-

μανική Τουρκία, το εξωτερικό εμπόριο ήταν εκείνο που, κυρίως, συγκέντρω-

σε την προσοχή των Ελλήνων επιχειρηματιών: ιδιαίτερα η εξαγωγή βαμβακι-

ού αντιπροσώπευε το 60-80% του συνόλου των εξαγωγών και από πολύ νω-

ρίς ελέγχονταν από ελληνικές εταιρίες ...  

   Το 1850 ο οίκος «Κασσαβέτη» (με κεφάλαιο 5.000.000 φράγκα), κυριαρ-

χούσε στο εμπόριο της Άνω Αιγύπτου απασχολώντας 1.000 υπαλλήλους, και 

το 1854 απέκτησε το μονοπώλιο της οργάνωσης της ποταμοπλοΐας του Νεί-

λου. Το 1858-59 ο οίκος «Νικολόπουλος» συγκέντρωνε όλα τα προϊόντα της 

περιοχής της Άνω Αιγύπτου...  

   Έλληνες είχαν σημαντικό ρόλο και στις «ανώτατες σφαίρες των χρηματι-

στηρίων και τραπεζιτικών δραστηριοτήτων... Από τις 100.000 ιδρυτικές μετο-

χές της «National Bank» που ήταν άμεσα συνδεδεμένη με το μεγάλο βρετανι- 
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κό κεφάλαιο κι απόκτησε και το εκδοτικό προνόμιο, οι 25.000 ανήκαν στον 

Έλληνα Σαλβάγο... Η συμβολή της ελληνικής εμπορικής αστικής τάξης υπήρ-

ξε σημαντική στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας και της Αζοφικής... Το ελ-

ληνικό ναυτικό κυριαρχούσε στα λιμάνια του Δούναβη μέχρι και τον 20
ο
 αι. 

Οι Έλληνες αντιπροσώπευαν την απόλυτη πλειοψηφία των εμπόρων στα λι-

μάνια της Μαύρης Θάλασσας και στον Κάτω Δούναβη.  
Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, σσ. 312, 313, 316, 320, 324  

ΚΕΙΜΕΝΟ 2  

Η οικονομική καχεξία των εγχώριων αστών 

   Στο τέλος της περιόδου που θεωρείται γενικά η αρχή της ελληνικής εκβιο-

μηχάνισης (από τη δεκαετία του 1860 ή 1870 ως το 1910 περίπου), το ποσο-

στό του επενδυμένου κεφαλαίου που ανήκε στους ντόπιους αστούς, ήταν αξι-

οθρήνητο. Κι αν ακόμη κανείς παραβλέψει το τεράστιο δημόσιο χρέος -το ο-

ποίο θα έπρεπε κανονικά να υπολογίζεται σαν στοιχείο του παθητικού στον 

ισολογισμό της αστικής τάξης, δηλαδή σαν φορολογική της υποχρέωσή- το 

ποσοστό του βιομηχανικού, τραπεζικού κι εμπορικού κεφαλαίου που ανήκε 

σε ανθρώπους ή εταιρίες με ελληνικά ονόματα, ήταν μόνο 64% το 1909. 

   Πολλές, όμως, επιχειρήσεις πρέπει να ανήκαν ολόκληρες ή κατά ένα μέρος 

τους σε γνωστούς ή αφανείς εταίρους ή χρηματοδότες που ήταν ομογενείς. 

Απ’ αυτό άλλωστε το 64% της «εγχώριας» ιδιοκτησίας, περισσότερο από το 

μισό ήταν επενδυμένο στο εμπόριο, που σημαίνει ότι κι αυτό το μισό ήταν με 

τη σειρά του κατά το μεγαλύτερο μέρος του δεσμευμένο σε πολύ μικρές 

εμπορικές επιχειρήσεις, σε καταστήματα και μικρά χονδρεμπορικά, των οποί-

ων οι ιδιοκτήτες ανήκαν στη μικροαστική και όχι στην αστική τάξη.  

   Θα ήταν, λοιπόν, ρεαλιστικό να υπολογίζει κανείς ότι οι εγχώριοι αστοί εί-

χαν στον έλεγχό τους περίπου το 30-40% του συνολικού ελληνικού κεφαλαί-

ου. Κι αφού το ποσοστό αυτό ήταν εξαιρετικά χαμηλό, επειδή η χώρα ήταν 

φτωχή, το 30-40% που ανήκε στους γηγενείς αστούς, ήταν ασήμαντο όχι μόνο 

ως ποσοστό, αλλά κι ως απόλυτος αριθμός.  
Γ. ∆ερτιλή, Κοινωνικός Μετασχηματισμός και Στρατιωτική επέμβαση 1880-1909, σ. 85  

 

 

Γ2 

Αφού μελετήσετε τα παραθέματα και λάβετε υπόψη τις σχετικές πληροφορίες του 

σχολικού βιβλίου, να αντιπαραβάλλετε τις προοπτικές που δημιούργησε το σιδη-

ροδρομικό δίκτυο στην Ευρώπη με τα προβλήματα που αντιμετώπισε στην Ελλά-

δα. 

Μονάδες 25 
ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Η έλευση των Σιδηροδρόμων (στην Ευρώπη) 

Οι σιδηρόδρομοι ως μεταφορικά μέσα αγαθών 
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   Οι σιδηρόδρομοι γεννήθηκαν για να ικανοποιήσουν δυο ανάγκες: η πρώτη 

ήταν η προφανής επιθυμία των επιχειρηματιών να μεταφέρουν τα αγαθά τους 

όσο το δυνατό γρηγορότερα και φθηνότερα σε μεγάλες αποστάσεις. Παρά τις 

βελτιώσεις στις μεταφορές, οι οποίες ήδη έχουν αναφερθεί, την περίοδο πριν 

το 1830, η διακίνηση βαριών υλικών (ιδιαίτερα του γαιάνθρακα) παρέμεινε 

προβληματική. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο πρώτος σύγχρονος σιδηρόδρομος 

κατασκευάστηκε στην Αγγλία το 1825 από το ανθρακωρυχείο «Durham» στο 

Στόκτον μέχρι το Ντάρλινγκτον κοντά στην ακτή.  

.........................................................................................................................  

Οι σιδηρόδρομοι κίνητρο ανάπτυξης της βιομηχανίας 

   Οι σιδηρόδρομοι επίσης κατασκευάστηκαν για να ικανοποιήσουν και κάτι 

παραπάνω από απλές βιομηχανικές ανάγκες: την ανάγκη των καπιταλιστών 

να επενδύσουν κεφάλαια. Άγγλοι, όπως εκείνοι που είχαν κάνει μεγάλες περι-

ουσίες με την υφαντουργία, αφού πλήρωναν τα ημερομίσθια των εργατών 

τους κι επανεπένδυαν μεγάλα κεφάλαια στα εργοστάσιά τους, διέθεταν τα 

πλεονασματικά κέρδη, τα οποία ήθελαν να τους αποδώσουν νέα κέρδη, αρκε-

τά και σίγουρα.  

...........................................................................................................................  

   Η έκρηξη στους σιδηροδρόμους ήταν μια έκρηξη της εκβιομηχάνισης γενι-

κά. Όχι μόνο αύξησε τεράστια τη ζήτηση γαιάνθρακα και πολλών βιομηχανι-

κών αγαθών (σιδηροτροχιών, ατμομηχανών, βαγονιών, κλειδιών σιδηροδρο-

μικών γραμμών κ.α.) αλλά, επιτρέποντας επιπλέον στα αγαθά να μετακινού-

νται γρηγορότερα απ’ το εργοστάσιο στο πρατήριο οι σιδηρόδρομοι ελάττω-

σαν τον χρόνο που απαιτούσαν για την πώληση των αγαθών αυτών. Γρηγορό-

τερες πωλήσεις σήμαιναν με τη σειρά τους γρηγορότερη απόδοση του 

επενδυμένου κεφαλαίου, χρημάτων που μπορούσαν να επανεπενδυθούν για 

την παραγωγή περισσότερων αγαθών. Τελικά, με το άνοιγμα, σ’ ολόκληρο 

τον κόσμο αγορών, σε βαθμό που δεν είχε γίνει ποτέ πριν, η έκρηξη των σιδη-

ροδρόμων προκάλεσε την παραγωγή τέτοιων ποσοτήτων υλικών αγαθών, ώ-

στε να εξασφαλίσει τη γρήγορη ολοκλήρωση της εκβιομηχάνισης της Δύσης.  
E. Burns, Ευρωπαϊκή Ιστορία, τόμος ΙΙ, Θεσσαλονίκη 1984, σσ. 29-30  

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Η Ελλάς έχει ανάγκην σιδηροδρόμων 

   Τοιουτοτρόπως, με την κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου οι γεωργοί θα 

ηύξανον τας εργασίας των, θα κέρδαινον περισσότερα, και φυσικώ τω λόγω 

θα εβελτιούτο ο υλικός και ηθικός βίος τους. Η ανταλλαγή των προϊόντων αμ-

φοτέρων των μερών θα ηύξανε την ποιότητα, την ποσότητα και το κέρδος. 

Επειδή δε την γεωργίαν ακολουθούσι πάντοτε αι τέχναι και η βιομηχανία (και 

αντίστροφα), πολλών γεωργικών προϊόντων μεταβαλλομένων εις βιομηχανι-

κά προϊόντα, θα ανεπτύσσοντο συγχρόνως αι τέχναι και η βιομηχανία. Τα έως 

τότε εισαγόμενα ομοειδή προϊόντα θα έπαυαν, και το περίσσευμα των χρημά-  
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των μας που θα προέκυπτε εκ τούτου, θα το μεταχειριζόμεθα εις προμήθειαν 

νέων προϊόντων (ξένων ή εγχωρίων ή και άλλων ηθικών απολαύσεων), όχι 

όπως κατασταθώμεν αυτάρκεις (πράγμα αδύνατον, άσκοπον κι επιβλαβές με 

όλην την σημασίαν ήτις εσχάτως απεδόθη εις την ιδέαν ταύτην), αλλά όπως 

δια της αυτής εργασίας ελαμβάνομεν όσον το δυνατόν περισσότερα χρήματα. 

∆ιότι οι σιδηρόδρομοι δεν εκμεταλλεύονται μόνον τας υπαρχούσας ανάγκας, 

αλλά γεννούν και άλλας νέας.  
Α.Ν. Βερναρδάκη, Περί του εν Ελλάδι Εμπορίου, Αθήναι 1885, σσ. 348-349.  

 


