
 

          ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠ.  ΣΠΟΥΔΩΝ                                                       

                                                   ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

Α1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, 

γράφοντας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε 

πρόταση. 

1. Η ελληνική βιομηχανία κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα υπέφερε από την έλλειψη 
κεφαλαίων. 
2. Ένα από τα αιτήματα των “αντιπολιτευτικών ομίλων” στα τέλη της δεκαετίας του 
1850 ήταν η ίδρυση αγροτικών τραπεζών. 
3. Μετά την επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου, η εγγύηση των Δυνάμεων 
αύξησε την πιστοληπτική ικανότητα του κράτους. 
4. Ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος ήταν αρχηγός των Πεδινών. 
5. Στις εκλογές του 1933 επικράτησε το Κόμμα των Φιλελευθέρων. 

 
 

Μονάδες 10 
Α2. Nα δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων: 

α. Πατριαρχική Επιτροπή 
β. Στρατιωτικός Σύνδεσμος 
γ. Φεντερασιόν                                                                                                                                        

                                                                                                                 Μονάδες 15 

Β1. Ποια αιτήματα έθεσαν οι ομάδες προσφύγων στη Γ’ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας 
(1826-1827), ποιοι ενεργοποιήθηκαν περισσότερο και πώς αντιμετωπίστηκαν;   
  

Μονάδες 15 

 
Β2. Να αναφερθείτε στην κατάσταση της εμπορικής ναυτιλίας κατά την περίοδο 1750-
1830. 

                                                                                                                                
 

                                                                                                         Μονάδες 10                                                                              
 

 

 

                                               



                                                   ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 Γ1. Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από το 
παράθεμα που σας δίνεται, να παρουσιάσετε τη διάσταση προσφύγων και 
γηγενών, όπως αυτή εκφράστηκε στην οικονομική (μονάδες 6), πολιτική 
(μονάδες 4) και κοινωνική ζωή (μονάδες 15) μέχρι τη δεκαετία του 1940. 

                                                                                                                        

Μονάδες 25 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Η απομόνωση του προσφυγικού συνόλου απέναντι στην ελληνική κοινωνία αίρεται σιγά 
σιγά. [...] 
Ολόκληρος ο ντόπιος πληθυσμός που είχε πια εξοικειωθεί με το θέαμα των εκκλησιών και 
των θεάτρων κατειλημμένων από τις προσφυγικές ομάδες, που είδε τα σπίτια του να 
επιτάσσονται, που απόκτησε τη συνήθεια να ενημερώνεται καθημερινά από τον τύπο για 
την υπόθεση των προσφύγων, μαθαίνει τώρα να ζει και να συνεργάζεται μαζί τους στη 
γειτονιά, στο σχολείο, στους τόπους δουλειάς ή στο κοινοβούλιο. [...] 
Μέσα στις επερχόμενες δεκαετίες […] πρόσφυγες θα κατακτήσουν όλο το φάσμα των 
ελεύθερων επαγγελμάτων. Πρόσφυγες θα πλημμυρίσουν τα πνευματικά κέντρα. 
Πρόσφυγες θα γεμίσουν τα εργοστάσια -είτε ως εργάτες είτε ως εργοδότες. 
Η ένταξη, όπως είναι φυσικό, δεν πραγματοποιείται μέσα στην τέλεια αρμονία ούτε 
χωρίς αντίδραση από την πλευρά των αυτοχθόνων. Είναι επίσης φυσιολογικό, 
παράλληλα με τις «διαπραγματεύσεις» με τους ντόπιους, να αυξάνουν οι διαφορές 
απόψεων. Ο αρχικός φόβος για μια κοινωνική αναστάτωση που θα οφειλόταν στην 
παρουσία των χιλιάδων περιθωριακών ατόμων αφήνει τη θέση του σε ανησυχίες σχετικές 
με τον ανταγωνισμό στον οικονομικό και επαγγελματικό τομέα, ανησυχίες που αγγίζουν 
όλα τα ελληνικά κοινωνικά στρώματα. Η ντόπια αστική τάξη από τη μια μεριά 
συνθηκολογεί κι από την άλλη αντιστέκεται και η δυσαρέσκεια παραμένει άλλοτε 
σιωπηρή κι άλλοτε έκδηλη. 
Η αγροτική και η εργατική τάξη βλέπουν να εμπλουτίζεται το δυναμικό τους με 
ικανοποίηση αλλά ταυτόχρονα και με σκεπτικισμό. Αλλά είναι βέβαιο ότι οι 
αντιπαραθέσεις και οι συγκρούσεις, που υποβόσκουν ή εκδηλώνονται, δεν κάνουν άλλο 
παρά να επιβεβαιώνουν το πρώτο αληθινό βήμα της κοινωνικής ανάμιξης. 
Βίκα ∆. Γκιζελή, Κοινωνικοί μετασχηματισμοί και προέλευση της κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα 
(1920-1930), Επικαιρότητα, Αθήνα 1984, σσ. 260-263 

 
Δ1. 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  
 ΚΕΙΜΕΝΟ 
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.



 

 

                                                                ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ                                                

                                                            

                                                               ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

Α1. Σ,Σ,Σ,Λ,Λ 

Α2. α)  Η επιστροφή των προσφύγων στη Μικρά Ασία ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες του 1918 

μετά τον τερματισμό του πολέμου για την Τουρκία. Τον Οκτώβριο του 1918 συστάθηκε στην 

Κωνσταντινούπολη Πατριαρχική Επιτροπή, με σκοπό την οργάνωση του επαναπατρισμού των 

εκτοπισμένων, με τη βοήθεια του Πατριαρχείου και της ελληνικής κυβέρνησης.  

β) Το 1909 συντελείται μια τομή στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας γενικότερα, και των πολιτικών 

κομμάτων ειδικότερα. Στις 15 Αυγούστου 1909 εκδηλώθηκε κίνημα στο Γουδί, το οποίο έγινε από 

τον Στρατιωτικό Σύνδεσμο, μια μυστική ένωση στρατιωτικών, με αιτήματα που αφορούσαν 

μεταρρυθμίσεις20 στο στρατό, τη διοίκηση, τη δικαιοσύνη, την εκπαίδευση και τη δημοσιονομική 

πολιτική. Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος δεν εγκαθίδρυσε δικτατορία, αλλά προώθησε τα αιτήματά του 

μέσω της Βουλής. 

 γ) Η κατάσταση αυτή κράτησε ως το τέλος των Βαλκανικών πολέμων. Η ενσωμάτωση της 

Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα, μιας πόλης με σημαντικό -για τα μέτρα της περιοχής- βιομηχανικό 

υπόβαθρο και με κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το εργατικό κίνημα. Η 

μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της πόλης, η Φεντερασιόν, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές 

από την ανοιχτή σε νέες ιδέες εβραϊκή κοινότητα της πόλης, αποτέλεσε σημαντικό δίαυλο για τη 

διάδοση σοσιαλιστικής και εργατικής ιδεολογίας στη χώρα. 

Β1. Στην Γ' Εθνοσυνέλευση (1826-1827) διάφορες ομάδες προσφύγων που είχαν καταφύγει στην 

ελεύθερη Ελλάδα επιχείρησαν να θέσουν το αίτημα της αποκατάστασής τους και ειδικά της μόνιμης 

εγκατάστασής τους. Γι' αυτό επιδίωξαν την εκπροσώπησή τους στη Συνέλευση. Από τους 

Μικρασιάτες, μόνο οι Σμυρναίοι ενεργοποιήθηκαν προς αυτήν την κατεύθυνση. Ζητούσαν από τη 

Συνέλευση: α) να εκπροσωπούνται σ' αυτήν και β) να προσδιοριστεί τόπος για τη δημιουργία 

συνοικισμού τών διασκορπισμένων ελεύθερων Σμυρναίων. Μόνο το αίτημα του τόπου έγινε 

καταρχήν δεκτό. Αποφασίστηκε να δοθεί χώρος στην περιοχή του Ισθμού για να δημιουργηθεί 

πόλη με την επωνυμία «Νέα Σμύρνη». Η Συνέλευση παρέπεμψε το θέμα στη Βουλή, η οποία όμως 

δεν το προώθησε.  

  Από τους Ηπειρώτες πρόσφυγες, πρώτοι οι Σουλιώτες πέτυχαν να εκπροσωπηθούν στην Γ' 

Εθνοσυνέλευση, όπου έθεσαν ως βασικό θέμα την παραχώρηση τόπου για μόνιμη εγκατάσταση.  

Στην Γ' Εθνοσυνέλευση οι Ψαριανοί ζήτησαν με καθυστέρηση να καθοριστεί τόπος προσφυγικού 

συνοικισμού τους. Έχοντας εξασφαλίσει στην πράξη χώρο εγκατάστασης στην Αίγινα δεν 

πιέζονταν, όπως άλλοι.  

Μόνο στην Γ' Εθνική Συνέλευση το προσφυγικό προβλήθηκε εντονότερα από τις διάφορες 

προσφυγικές ομάδες, που ζήτησαν την εκπροσώπησή τους στη Συνέλευση, για να προωθήσουν το 

αίτημα παροχής χώρου για μόνιμη εγκατάσταση στην ελεύθερη Ελλάδα. Το ψήφισμα της 5ης 

Μαΐου 1827, με το οποίο καλούνταν όλοι οι ορθόδοξοι «όσων αι πόλεις κατεστράφησαν, να 

προσέλθουν εις την Βουλήν να ζητήσουν τόπον και να εγείρουν νέας πόλεις», έδειχνε την τάση να 

επικρατήσει μία ευρύτερη αντίληψη για το προσφυγικό. Ωστόσο, οι επαναστατικές κυβερνήσεις δεν 

προχώρησαν στην υλοποίηση των αποφάσεών τους και δεν οργάνωσαν συνοικισμούς προσφύγων. 

Οι δυσμενέστατες συνθήκες κατά την Επανάσταση αλλά και οι κατά τόπους αντιδράσεις εμπόδισαν 

την εφαρμογή μέτρων για την επίλυση του προβλήματος. 

 



Β2. Στη διάρκεια του 18ου αιώνα, παρατηρήθηκε σημαντική ναυτιλιακή και εμπορική 
δραστηριότητα σε πολλές παραλιακές περιοχές του ελληνικού χώρου και σε νησιά. Η 
δραστηριότητα αυτή ευνοήθηκε από διάφορες συγκυρίες, και ιδιαίτερα από την έξοδο της Ρωσίας 
στη Μαύρη Θάλασσα και το εμπόριο που αναπτύχθηκε στα λιμάνια της περιοχής (λ.χ. στην 
Οδησσό) και της Μεσογείου. Με τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774) μεταξύ της Ρωσίας 
και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, τα χριστιανικά -ελληνικά- πλοία προστατεύονταν από τη 
ρωσική ισχύ και έτσι ευνοήθηκε η ραγδαία ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Λίγο αργότερα, με 
τη Γαλλική Επανάσταση και τους Ναπολεόντειους πολέμους, ευνοήθηκε ιδιαίτερα η ελληνική 
ναυτιλία. Η διάσπαση του ηπειρωτικού αποκλεισμού, τον οποίο είχε επιβάλει το αγγλικό ναυτικό 
στα γαλλικά λιμάνια, έφερνε μεγάλα κέρδη, ενώ ταυτόχρονα η εξαφάνιση των γαλλικών πλοίων 
από την Ανατολική Μεσόγειο δημιούργησε κενά, πού έσπευσαν να εκμεταλλευτούν οι Έλληνες. 

Ακολούθησαν δύσκολα χρόνια, με αποκορύφωμα τη δεκαετία της Ελληνικής Επανάστασης 
(1821-1830). Στη διάρκεια των συγκρούσεων, ο ελληνικός εμπορικός στόλος μετατράπηκε σε 
πολεμικό, οι δρόμοι του εμπορίου έκλεισαν και τα παραδοσιακά ναυτικά κέντρα γνώρισαν την 
καταστροφή (Ψαρά, Γαλαξίδι) ή την παρακμή. Από την ακμάζουσα προεπαναστατική ναυτιλία 
απέμειναν λίγα πράγματα. Το κυριότερο από αυτά ήταν η προδιάθεση για τη θάλασσα και η γνώση 
των ναυτικών υποθέσεων. 

 

Γ1. Σελ. 165-166: «Σε γενικές γραμμές υπήρχε διαφορά νοοτροπίας και ιδιοσυγκρασίας μεταξύ 
προσφύγων και γηγενών. Οι γηγενείς αναφέρονταν συχνά στο ήθος των προσφύγων (κυρίως των 
αστών), στη ροπή τους για διασκέδαση και την κοσμοπολίτικη συμπεριφορά αυτών και των 
γυναικών τους. Οι πρόσφυγες από τη μεριά τους μιλούσαν για το χαμηλό μορφωτικό και 
πολιτιστικό επίπεδο των ντόπιων και πρόβαλλαν την ελληνικότητά τους, την οποία οι ντόπιοι συχνά 
αμφισβητούσαν. 

Η διάσταση προσφύγων και γηγενών εκφράστηκε κυρίως: 

• Στην οικονομική ζωή. Υπήρχε ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας, στην ιδιοκτησία της γης 
και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

• Στην πολιτική ζωή. Πριν ακόμη από την παροχή στέγης και εργασίας, οι πρόσφυγες 
απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια και πολιτικά δικαιώματα. Εντάχθηκαν στο κόμμα του Βενιζέλου 
τόσο ως ψηφοφόροι όσο και ως πολιτευτές, βουλευτές και υπουργοί. Οι αντιβενιζελικοί και ο 
αντιβενιζελικός τύπος καλλιεργούσαν το μίσος εναντίον τους. 

• Στην κοινωνική ζωή. Οι πρόσφυγες που κατοικούσαν στους συνοικισμούς ήταν 
απομονωμένοι, δεν είχαν συχνές επαφές με ντόπιους και προτιμούσαν να συνάπτουν γάμους 
μεταξύ τους. Δεν συνέβαινε το ίδιο με τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν μέσα στις πόλεις ή τα 
χωριά. Ο χώρος εργασίας, το σχολείο, η εκκλησία και κυρίως η γειτονιά έδιναν ευκαιρίες 
επικοινωνίας με τους ντόπιους. Σιγά-σιγά άρχισαν να συνάπτονται μικτοί γάμοι, που με την πάροδο 
του χρόνου γίνονταν όλο και περισσότεροι19. 

Η αντίθεση μεταξύ προσφύγων και γηγενών, σε ελάχιστες περιπτώσεις πήρε τη μορφή ανοικτής 
σύγκρουσης. Ο όρος «πρόσφυγας», όμως, είχε στην κοινή συνείδηση υποτιμητική σημασία, για 
πολλά χρόνια. Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ προσφύγων και γηγενών έπαψε να υπάρχει μετά τη 
δεκαετία του 1940. Αλλά και από πιο πριν οι πρόσφυγες πρώτης γενιάς και αργότερα τα παιδιά και 
τα εγγόνια τους συμμετείχαν σε όλες τις δραστηριότητες στη νέα πατρίδα τους.»  

Προς επιβεβαίωση των όσων αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο, το κείμενο της πηγής καταγράφει 
τη διάσταση προσφύγων και γηγενών στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή. Η 



περιθωριοποίηση των προσφύγων άρχισε να εξαλείφεται σταδιακά. Ο ντόπιος πληθυσμός 
εναρμονίστηκε με τα νέα δεδομένα της άφιξης των προσφύγων και προσαρμόστηκε στο θέαμα των 
εκκλησιών και των θεάτρων κατειλημμένων από πρόσφυγες. Συνήθισε να συναναστρέφεται και να 
συγχρωτίζεται με τους πρόσφυγες στη γειτονιά, στο σχολείο, στην εργασία, καθώς και στο 
κοινοβούλιο. 

Επιπροσθέτως, στο κείμενο της πηγής καταγράφεται η κατάληψη από τους πρόσφυγες ελεύθερων 
επαγγελμάτων, εργοστασίων και πνευματικών κέντρων, είτε ως εργάτες είτε ως εργοδότες. Βέβαια, 
η αφομοίωση των προσφύγων δεν έγινε πάντα υπό τις καλύτερες συνθήκες, καθώς υπήρχαν 
αντιδράσεις εκ μέρους των γηγενών. Η συνύπαρξη προσφύγων και αυτοχθόνων οδηγούσε σε 
αντιπαραθέσεις απόψεων. Η ενσωμάτωση χιλιάδων προσφύγων δημιουργούσε ανταγωνισμό στον 
οικονομικό και επαγγελματικό τομέα, κάτι που επηρέαζε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Η αστική 
τάξη διακρίνεται από μια διττή και παράλληλα αντικρουόμενη στάση σχετικά με την ένταξη των 
προσφύγων στο επαγγελματικό κομμάτι. Τέλος, η αγροτική και η εργατική τάξη εισπράττουν την 
ενσωμάτωση προσφύγων στο δυναμικό τους ικανοποιητικά, αλλά και με επιφύλαξη. Το σίγουρο 
είναι, σύμφωνα με το συντάκτη, ότι οι διαξιφισμοί που εμφανίζονται δημιουργούν το υπόβαθρο για 
κοινωνική ενσωμάτωση. 
 

Δ1. Η ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος λειτούργησε καταλυτικά στη δυναμική της Ελληνικής 

οικονομίας. Σύμφωνα με το Χατζηιωσήφ, η ανεξαρτησία της από την πολιτική εξουσία ήταν κάτι 

πρωτοποριακό για τα δεδομένα της εποχής, βλέπε σχολικό εγχειρίδιο σελ. 53: «Το 1927, με 

αφορμή το αίτημα της Ελλάδας στην Κοινωνία των Εθνών για παροχή πρόσθετου δανείου, τέθηκε 

το ζήτημα της δημιουργίας μιας κεντρικής κρατικής τράπεζας, που θα αναλάμβανε τη διαχείριση 

των χρεών, την έκδοση χαρτονομίσματος και την ενιαία εφαρμογή της κυβερνητικής οικονομικής 

πολιτικής. Παρά τις αντιδράσεις της Εθνικής Τράπεζας και κάτω από την πίεση των ξένων 

συμβούλων, το Μάιο του 1927 ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία άρχισε τη λειτουργία της 

ένα χρόνο αργότερα. ». Η συγκεκριμένη παραπομπή του σχολικού βιβλίου καθορίζει τις βασικές 

συνισταμένες ίδρυσης της Τράπεζας της Ελλάδος. Βασικός σκοπός της ίδρυσης της, όπως 

παρουσιάζεται στο παράθεμα, ήταν η μετατροπή του εθνικού νομίσματος. Αποτελούσε, μπορούμε 

να πούμε , τον «τραπεζίτη» της κυβέρνησης, καθώς η κυβέρνηση έπρεπε να συγκεντρώσει σ’ 

αυτήν όλες τις «εισπράξεις και τις πληρωμές του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου». Τα παραπάνω χαρακτηριστικά λειτουργίας της ορίζονταν από το πρωτόκολλο της 

Γενεύης. Αναφορικά με την οργάνωση της τράπεζας, πληροφορούμαστε, αποκλειστικά από το 

παράθεμα πως το διοικητικό συμβούλιο με μέλη όλων των οικονομικών δυνάμεων της χώρας 

ανέλαβε τη διοίκηση. Επιπλέον, η κυβέρνηση είχε τη δυνατότητα να διορίζει έναν επίτροπο, ενώ ο 

πρώτος διοικητής και υποδιοικητής (Α.Διομήδης και Εμ.Τσουδερός αντίστοιχα) αποτέλεσαν 

κυβερνητικές επιλογές βάσει της ευδόκιμης θητείας τους από τις αντίστοιχες θέσεις που κατείχαν 

μέχρι τότε στην Εθνική τράπεζα. Το έργο της Τράπεζας της Ελλάδος ήταν σημαντικό, βλέπε 

σχολικό εγχειρίδιο σελ.53«Πολύ γρήγορα πέτυχε σταθερές ισοτιμίες της δραχμής με τα ξένα 

νομίσματα, στηρίζοντας την έκδοση χαρτονομίσματος στα αποθέματά της σε χρυσό και 

συνάλλαγμα και εξασφαλίζοντας τη μετατρεψιμότητα του εθνικού νομίσματος σε χρυσό. Η επιτυχία 

αυτή οδήγησε τα δημόσια οικονομικά σε περίοδο ευφορίας, βελτίωσε την πιστοληπτική ικανότητα 

του κράτους, ενίσχυσε την εισροή συναλλάγματος και τις επενδύσεις και προκάλεσε μία ισχυρή 

δυναμική που επέτρεψε τις σημαντικές πολιτικές, θεσμικές και οικονομικές πρωτοβουλίες της 

τελευταίας κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου (1928-1932). ».Τα παραπάνω στοιχεία 

επιβεβαιώνονται και από το παράθεμα όπου τονίζεται η ικανότητα έκδοσης τραπεζογραμματίων και 

ο έλεγχος της νομισματικής κυκλοφορίας και της πίστης. Επίσης, η Τράπεζα έλεγχε και συντόνιζε 

τις διεργασίες μετατροπής των τραπεζογραμματίων και του ξένου συναλλάγματος σε χρυσό. Η 



περίοδος της οικονομικής ευφορίας κράτησε μέχρι τις αρχές του 1932, οπότε εκδηλώθηκαν στη 

χώρα οι συνέπειες της μεγάλης οικονομικής κρίσης, που ξεκίνησε από την Νέα Υόρκη το 1929. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            


