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ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

2004

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΑ∆Α Α΄

ΘΕΜΑ Α1

Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων:
α. Ορεινοί
β. Στρατιωτικός Σύνδεσµος
γ. Εθνικό Κόµµα
δ. Πατριαρχική Επιτροπή

Μονάδες 12

Α.1.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της Στήλης Α και δίπλα στο
καθένα από αυτά τους αριθµούς της Στήλης Β που προσδιορίζουν τις
καινοτοµίες που αντιστοιχούν στα Συντάγµατα της Στήλης Α (σε κάθε
γράµµα της Στήλης Α αντιστοιχούν περισσότεροι του ενός αριθµοί).

Στήλη Α:
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ

Στήλη Β:
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

α. Σύνταγµα
του 1844

β. Σύνταγµα
του 1864

γ. Σύνταγµα
του 1911

1.ψήφος µε σφαιρίδια

2.µονιµότητα των δικαστικών και των δηµοσίων
υπαλλήλων

3.δωρεάν εκπαίδευση

4.καθολική ψηφοφορία για άνδρες

5.αρχή λαϊκής κυριαρχίας

6.ασυµβίβαστο µεταξύ στρατιωτικής και
δηµοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας µε το βουλευτικό
αξίωµα

7.βασιλευόµενη δηµοκρατία

8.απαγόρευση της δουλείας

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Α2

Α.2.1. Πώς διαµορφώθηκε η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων βουλευτών και
το εκλογικό σύστηµα στην Ελλάδα κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου
αιώνα;

Μονάδες 15

Α.2.2. Πώς εκφράστηκε η διάσταση προσφύγων και γηγενών ύστερα από την
µικρασιατική καταστροφή στην οικονοµική, πολιτική και κοινωνική ζωή;

Μονάδες 15
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ΟΜΑ∆Α Β΄

ΘΕΜΑ Β1

Αντλώντας στοιχεία από τα κείµενα και τον πίνακα που σας δίνονται και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναζητήσετε τους λόγους της
µετανάστευσης των Ελλήνων, κυρίως στις Η.Π.Α., στα τέλη του 19ου αιώνα, και
να εκτιµήσετε την έκταση και τα οφέλη που προέκυψαν για την ελληνική
οικονοµία ως τις αρχές του 20ου αιώνα.

Μονάδες 25

α. 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 στη δεκαετία του 1890.

(Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αι., Αλ.Κιτροέφ, «Η υπερατλαντική
µετανάστευση», τ. Α1 σ. 134).

β.
Μετανάστευση προς τις Η.Π.Α (1880-1920)

Αριθµός
µεταναστών

Πληθυσµός των χωρών
το 1910

%

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», σσ. 148-149)

γ. 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 σ’ 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 20ού αι., Αλ. Κιτροέφ, «Η υπερατλαντική
µετανάστευση», τ .Α1 σ. 141-142)
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ΘΕΜΑ Β2

Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείµενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας
γνώσεις, να καταγράψετε τα αποτελέσµατα από την επιβολή του ∆ιεθνούς
Οικονοµικού Ελέγχου (1898) στην Ελλάδα.

Μονάδες 25
Κείµενα

α. Η πτώχευση της Ελλάδας ως αναπόφευκτο αποτέλεσµα µιας τέτοιας δανειακής
επιβάρυνσης εξανάγκασε το ελληνικό κράτος να αποδεχθεί τη µέγιστη των
ταπεινώσεων, την επιβολή του ∆ιεθνούς Οικονοµικού Ελέγχου. Η διεθνής
οικονοµική επιτροπή, η οποία συστάθηκε µε υπόδειξη των Μεγάλων ∆υνάµεων,
αποτελείτο από εκπροσώπους των ξένων τραπεζών και έδρευε στο ελληνικό
έδαφος, ενώ ο ρόλος της δεν σταµατούσε στον έλεγχο και τη διαχείριση των
εσόδων του κράτους, αλλά προχωρούσε και στη βαρύνουσα γνωµάτευση για
την έκδοση χρήµατος, για τη σύναψη δανείων και γενικά για όλα σχεδόν τα
δηµοσιονοµικά θέµατα. 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.

(Σ. Τζόκα, «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισµός στην Ελλάδα στα τέλη του 19ου
αιώνα», σσ. 188-189)

β. Το µέγεθος του τραυµατισµού της εθνικής φιλοτιµίας µπορεί να γίνει
κατανοητό, αν αναλογισθεί κανείς ότι πριν από τον πόλεµο οι έλληνες πολιτικοί
ήταν πεπεισµένοι ότι ο οικονοµικός έλεγχος από ξένους ήταν ασυµβίβαστος µε
το αντιπροσωπευτικό σύστηµα διακυβέρνησης, αφού αφαιρούσε από τον
έλεγχο του κοινοβουλίου τη φορολογική πολιτική, που αποτελούσε τη βασική
αρµοδιότητά του. Όπως έλεγε ο βουλευτής Άρτας και πρώην υπουργός
Οικονοµικών Κων/νος Καραπάνος «µόνον εις τα ασιατικά έθνη, τα µη έχοντα
την συναίσθησιν της εθνικότητος αυτών, και τα διεπόµενα υπό του θείου
δικαίου, είναι δυνατή η επιβολή και η λειτουργία ξενικού ελέγχου». Σύµφωνα
µε αυτή τη λογική, στην κοινοβουλευτική Ελλάδα δεν µπορούσε να επιβληθεί
ένα σύστηµα που εφαρµόστηκε στη θεοκρατική Οθωµανική Αυτοκρατορία
.............................................................................................................
Στην πράξη, η λειτουργία του ελέγχου στην Ελλάδα πέτυχε απόλυτα στην
αποστολή προστασίας των συµφερόντων των οµολογιούχων. Στη συνέχεια
όµως αδιαφόρησε για τον εξορθολογισµό των ελληνικών δηµοσιονοµικών
πραγµάτων, ακόµη και σε περιπτώσεις που παραβιάζονταν το πνεύµα της
ρύθµισης και οι ρητοί περιορισµοί του νόµου ΒΦΙΘ του 1898.

(Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αι., Χρ. Χατζηιωσήφ, «Η Μπελ Επόκ του
Κεφαλαίου», σσ. 312, 316).
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α1

Α.1.1.
Ορεινοί:
σελ. 79: Οι ορεινοί απαρτίστηκαν … πλοιοκτητών.
Στρατιωτικός Σύνδεσµος:
σελ. 88: Στις 15 Αυγούστου … σελ. 89 µέσω της Βουλής.
σελ. 90: Υπό την πίεση … τις επιδιώξεις του.
Εθνικό κόµµα:
σελ. 94: Το Εθνικό κόµµα … οι Βενιζελικοί.
(Ενδεχοµένως θεωρείται θεµιτή µια περιληπτική αναφορά των βασικών
αρχών του ραλλικού κόµµατος, εφόσον το Εθνικό Κόµµα δεν διαφέρει από
αυτό).
Πατριαρχική Επιτροπή:
σελ. 144 – 145: Η επιστροφή των προσφύγων … Ανατολική Θράκη.

Α.1.2.
α. 3. 4. 8.
β. 1. 5. 7.
γ. 2. 6.
Το 4 (καθολική ψηφοφορία για τους άνδρες) ισχύει και για το σύνταγµα
του 1864.

ΘΕΜΑ Α2

Α.2.1.
σελ. 84: Για την επιλογή των βουλευτών ... σελ. 85: στη δηµόσια ζωή.

Α.2.2.
σελ. 167 –168: Η διάσταση προσφύγων … στη νέα πατρίδα τους.

ΘΕΜΑ Β1

Η ερώτηση ζητά την ανίχνευση των λόγων που προκάλεσαν την
µετανάστευση των Ελλήνων κυρίως στις ΗΠΑ στα τέλη του 19ου αιώνα, την έκταση
του µεταναστευτικού ρεύµατος και τις εκτιµήσεις για τα οφέλη που αποκόµισε η
ελληνική οικονοµία ως τις αρχές του 20ού αιώνα.

Στο σχολικό βιβλίο γίνεται αναφορά στην εξωτερική µετανάστευση σε
κυρίως σε τρία σηµεία, τα οποία και πρέπει να αξιοποιηθούν στην απάντηση:

α) σελ. 17: Οι µεταναστεύσεις του αγροτικού … πέρα από τον Ατλαντικό.

Περιληπτικά: Εξωτερική µετανάστευση αγροτικού πληθυσµού σε
λιµάνια Ανατολικής Μεσογείου και Μαύρης θάλασσας, ∆ούναβης, νότια
Ρωσία, Μικρά Ασία, Αίγυπτος, Αµερική (εξαιτίας της σταφιδικής κρίσης στο
τέλος του 19ου και αρχές 20ού αιώνα).

β) σελ. 43: Θα ήταν οπωσδήποτε λάθος να ταυτίζουµε … της οµογένειας.

Περιληπτικά: µετανάστες που ανήκουν στα αστικά και µικροαστικά
στρώµατα διατηρούν στενούς δεσµούς µε οικογένειές τους, στέλνουν
εµβάσµατα στους δικούς τους στην πατρίδα, σηµαντικά για την ελληνική
οικονοµία.



Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 5

γ) σελ. 50: Το 1910 οι πρόοδοι … των µεταναστών.

Περιληπτικά: επιτυχής αντιµετώπιση της αγροτικής κρίσης µε την
υπερπόντια µετανάστευση η οποία οδηγεί στην εκτόνωση κοινωνικών
εντάσεων που προκάλεσε η σταφιδική κρίση και στην ενίσχυση
οικονοµίας υπαίθρου από εµβάσµατα µεταναστών.
Σχετικά µε το πρώτο σκέλος της ερώτησης, οι λόγοι που επέβαλαν τη

µετανάστευση στο εξωτερικό σύµφωνα µε το σχολικό βιβλίο είναι γενικά η ισχνή
µετεπαναστατική οικονοµία (σύµφωνα µε το γενικό πνεύµα του πρώτου κεφαλαίου
σελ. 13 - 18), κυρίως όµως η σταφιδική κρίση, η οποία έπληξε την αγροτική
οικονοµία της Ελλάδας στα τέλη του 19ου αιώνα.

Στο κείµενο της πηγής Α καταγράφονται περισσότερο αναλυτικά οι λόγοι
της εξωτερικής µετανάστευσης. Πρέπει να ληφθούν υπόψη και να σχολιαστούν τα
εξής χωρία:

• Η παραγωγική έκρηξη.
• Η κατάρρευση του εµπορίου της ελληνικής σταφίδας (η οποία έπληξε

τις σταφιδοπαραγωγικές περιοχές και τις γειτονικές, οι οποίες
έστελναν εποχικούς εργάτες). [Για την έκταση αυτής της
κατάρρευσης και τις επιπτώσεις της στην οικονοµία και ειδικά
στον τοµέα του εξωτερικού εµπορίου είναι δυνατή η
διευκρινιστική αναφορά στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων
του ελληνικού κράτους (σελ. 20: Αν λάβουµε υπόψη … το
κρασί), όπου καταγράφεται η κυρίαρχη θέση της σταφίδας, η
οποία πλησίαζε από µόνη της σε αξία  το ½ των συνολικών
εξαγωγών].

• Η κερδοσκοπική αντικατάσταση και συνακόλουθα σηµαντικότατη
µείωση της ελαιοκαλλιέργειας και της καλλιέργειας σιτηρών (άρα, η
απουσία εναλλακτικών καλλιεργειών µετά την σταφιδική κρίση).

• Η περιορισµένη εµβέλεια των οικονοµικών ωφελειών της πρόσκαιρης
ευηµερίας της ελληνικής σταφιδοπαραγωγής, καθώς επωφελήθηκαν
κυρίως οι σταφιδέµποροι και οι τοκογλύφοι και όχι οι
σταφιδοπαραγωγοί. [Για την «ευηµερία» των τοκογλύφων είναι
δυνατή η διευκρινιστική αναφορά στο πιστωτικό σύστηµα της
χώρας κατά τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας (σελ. 28-29:
Το πιστωτικό σύστηµα … για τον παραγωγό όρους), όπου και
καταγράφεται η άµεση σχέση της τοκογλυφίας µε το εµπόριο
της σταφίδας].

Ο πίνακας που δίνεται ως δεύτερη ιστορική µαρτυρία λειτουργεί
επεξηγηµατικά και διευκρινίζει τη δυναµική που έλαβε η εξωτερική µετανάστευση,
ειδικά προς τις ΗΠΑ στο χρονικό διάστηµα 1880 –1920. Ειδικότερα, 370.000
Έλληνες ακολούθησαν το ρεύµα µετανάστευσης πέρα από τον Ατλαντικό,
υπέρογκο µέγεθος, αν ληφθεί υπόψη ο µικρός πληθυσµός των 2.800.000
κατοίκων του ολιγάνθρωπου ελληνικού κράτους. Επιπλέον, τα συγκριτικά
δεδοµένα που καταγράφει ο πίνακας αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα µε ποσοστό
µετανάστευσης 13,2% βρισκόταν στην πρώτη θέση των χωρών που την ίδια
χρονική περίοδο βίωσαν το φαινόµενο της µετανάστευσης προς την Αµερική,
γεγονός που αποδεικνύει το εύρος της οικονοµικής καταστροφής που γνώρισαν
µεγάλα τµήµατα του αγροτικού πληθυσµού της Ελλάδας τη συγκεκριµένη περίοδο.

Σχετικά µε το τρίτο σκέλος της ερώτησης, τα οφέλη που προέκυψαν για
την ελληνική οικονοµία σύµφωνα µε το σχολικό βιβλίο είναι κυρίως τα εµβάσµατα
των µεταναστών που ενίσχυσαν την οικονοµία της υπαίθρου και είχαν στην εθνική
οικονοµία, τουλάχιστο το ίδιο σηµαντικές επιπτώσεις µε τις αντίστοιχες των
µεγάλων κεφαλαίων της οµογένειας.
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Στο κείµενο της πηγής Γ καταγράφονται περισσότερο αναλυτικά οι θετικές
συνέπειες της εξωτερικής µετανάστευσης. Πρέπει να ληφθούν υπόψη και να
σχολιαστούν και τα εξής χωρία:

• Πλούτος των αγροτικών περιοχών, χάρη στα εµβάσµατα ή την
επιστροφή των ίδιων των µεταναστών.

• Παρακµή της τοκογλυφίας στις επαρχίες, χάρη στα διαθέσιµα
κεφάλαια από το εξωτερικό.

• Πτώση των επιτοκίων στα δάνεια και εξαφάνιση των δανειστών.
• Αύξηση της αξίας της γης και της εργασίας.

ΘΕΜΑ Β2

Η ερώτηση ζητά την καταγραφή των αποτελεσµάτων του ∆ΟΕ στην
Ελλάδα. Στο σχολικό βιβλίο καταγράφονται µόνο τα θετικά αποτελέσµατα, ενώ
αντίθετα στις πηγές υπάρχει αναφορά και σε αρνητικά αποτελέσµατα. Στην
απάντηση είναι αναγκαία µια γενικευτική αναφορά στις συνθήκες κάτω από τις
οποίες επιβλήθηκε ο ∆ΟΕ στην Ελλάδα, στους στόχους που έθεσε αυτή η
υποχρεωτική διαχείριση και στη συνέχεια αναλυτική καταγραφή των θετικών και
των αρνητικών αποτελεσµάτων.

Κατά το έτος 1893 η Ελλάδα βρέθηκε σε αδυναµία να εξυπηρετήσει τα
τοκοχρεολύσια των εξωτερικών της δανείων και ζήτησε επαναδιαπραγµάτευση του
δηµόσιου της χρέους. Οι διαπραγµατεύσεις µε τις πιστώτριες χώρες συνεχίστηκαν
µέχρι τον ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1897, οπότε η ήττα του ελληνικού στρατού
και η υποχρέωση της Ελλάδας να καταβάλει υπέρογκες πολεµικές αποζηµιώσεις
στην Οθωµανική αυτοκρατορία έθεσαν το ζήτηµα σε νέες βάσεις. Τα οικονοµικά
του ελληνικού κράτους οδηγήθηκαν σε καθεστώς ∆ιεθνούς Οικονοµικού Ελέγχου,
καθώς εκπρόσωποι έξι δυνάµεων ανέλαβαν τη διαχείριση των βασικών κρατικών
εσόδων.

Στα θετικά αποτελέσµατα µπορούµε να εντάξουµε και την ευδοκίµηση της
σκοποθεσίας του ∆ΟΕ (σελ. 40: Στόχος αυτής της υποχρεωτικής διαχείρισης …
οικονοµίας). Περιληπτικά: η καταβολή πολεµικής αποζηµίωσης προς Οθωµανική
Αυτοκρατορία (92.000.000 δραχµές), η εξυπηρέτηση (αποπληρωµή) άλλων
δανείων, η λειτουργία του ως τεχνικό συµβουλευτικό σώµα και γενικά η
βελτίωση των µεγεθών ελληνικής οικονοµίας. Ειδικότερα τα θετικά αποτελέσµατα
του ∆ΟΕ καταγράφονται αναλυτικά στην τελευταία παράγραφο του αντίστοιχου
κεφαλαίου (σελ. 40: Τα αποτελέσµατα ήταν θετικά … κινητοποιήσεις του
παρελθόντος). Περιληπτικά: αύξηση πιστοληπτικής ικανότητας κράτους,
εύρυθµη λειτουργία δηµοσιονοµικών µηχανισµών, εξυγίανση δηµόσιων
οικονοµικών, πλεονασµατικοί προϋπολογισµοί, αύξηση οικονοµικών
δυνατοτήτων του κράτους, θετικό κλίµα για µεταρρυθµίσεις πρώτων
κυβερνήσεων Ελευθέριου Βενιζέλου, πολεµική προετοιµασία και συµµετοχή
στους Βαλκανικούς πολέµους χωρίς τις δραµατικές επιπτώσεις των κινητοποιήσεων
του παρελθόντος.

Ανάλογες πληροφορίες εξάγουµε και από τα ιστορικά παραθέµατα. Στο
κείµενο Α πρέπει να ληφθούν υπόψη και να σχολιαστούν ως κατά βάση θετικά
αποτελέσµατα τα εξής χωρία:

• Έλεγχος και διαχείριση των εσόδων του κράτους.
• Βαρύνουσα γνωµάτευση για την έκδοση χρήµατος, για τη σύναψη

δανείων και γενικά για όλα τα δηµοσιονοµικά θέµατα.
Στο κείµενο Β πρέπει να ληφθεί υπόψη και να σχολιαστεί ως κατά

βάση θετικό αποτέλεσµα το εξής χωρίο:
• Η λειτουργία του ελέγχου στην Ελλάδα πέτυχε απόλυτα στην

αποστολή προστασίας των συµφερόντων των οµολογιούχων.
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Τα ιστορικά παραθέµατα αναφέρονται κατά κύριο λόγο στα αρνητικές
επιπτώσεις του ∆ΟΕ στην ελληνική οικονοµία και κοινωνία. Γενικά µπορούµε να
αναφέρουµε την απώλεια του αυτεξούσιου της Ελλάδας, εφόσον η διαχείριση της
οικονοµίας της περνά σε ξένα (εξωελλαδικά) κέντρα εξουσίας, την καταρράκωση
του κύρους της διεθνώς, την οικονοµική επιβάρυνση, την προώθηση των
συµφερόντων των ξένων δυνάµεων, την υπονόµευση του πολιτικού συστήµατος
της χώρας, τον τραυµατισµό της εθνικής φιλοτιµίας, την ευτελιστική εξοµοίωση
της Ελλάδας µε «ασιατικά θεοκρατικά έθνη» και την ανάλογη υποτιµητική
αντιµετώπιση της από τις Ξένες ∆υνάµεις.

Ειδικότερα, στο κείµενο Α πρέπει να ληφθούν υπόψη και να σχολιαστούν
ως κατά βάση αρνητικά αποτελέσµατα τα εξής χωρία:

• Η πτώχευση της Ελλάδας ... εξανάγκασε το ελληνικό κράτος να
αποδεχτεί τη µεγίστη των ταπεινώσεων, την επιβολή ∆ιεθνούς
Οικονοµικού Ελέγχου.

• Οι υπερεξουσίες αυτής της διεθνούς επιτροπής ουσιαστικά
αναιρούσαν για µεγάλο χρονικό διάστηµα τις εξουσίες της ελληνικής
κυβέρνησης και του κοινοβουλίου.

• Οι αποφάσεις του κράτους για σχεδιασµούς οικονοµικής ανάπτυξης
ελέγχονταν από εξωελλαδικά κέντρα, ερήµην του ελληνικού λαού.

Στο κείµενο Β πρέπει να ληφθούν υπόψη και να σχολιαστούν ως κατά βάση
αρνητικά αποτελέσµατα τα εξής χωρία:

• Τραυµατισµός της εθνικής φιλοτιµίας.
• Ο οικονοµικός έλεγχος από τους ξένους ήταν ασυµβίβαστος µε

αντιπροσωπευτικό σύστηµα διακυβέρνησης, αφού αφαιρούσε από
τον έλεγχο του κοινοβουλίου τη φορολογική πολιτική.

• Η επιβολή ξενικού ελέγχου είναι δυνατή µόνο σε «εις ασιατικά έθνη,
τα µη έχοντα συνείδηση της εθνικότητας αυτών, και τα διεπόµενα
υπό του θείου δικαίου».

• Η λειτουργία του ελέγχου αδιαφόρησε για τον εξορθολογισµό των
ελληνικών δηµοσιονοµικών πραγµάτων κατά παράβαση της κείµενης
νοµοθεσίας.


