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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων:
α) Φιλελεύθερα και Εθνικά κινήματα
β) Αρχή της δεδηλωμένης
γ) Χάτι Χουμαγιούν
δ) Εξαρχία
Μονάδες 13
ΘΕΜΑ Α2
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με Σωστό ή Λάθος:
α) Ο Κριμαϊκός Πόλεμος άρχισε το Μάιο του 1853, αφού υπέγραψαν συνθήκη συμμαχίας με
την Πύλη η Βρετανία και η Γαλλία.
β) Η Βιομηχανική Επανάσταση συντελέστηκε στη Γαλλία μετά το τελευταίο τέταρτο του
19ου αιώνα.
γ) Η συνθήκη του Χιουνκιάρ Ισκελεσί υπογράφηκε στις 8 Ιουνίου 1833.
δ) Το Νεοτουρκικό Κίνημα του 1906 υποσχέθηκε στους λαούς της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας ισονομία, ισοπολιτεία και ευρύτερο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα.
ε) Το εθνικό κίνημα των Γερμανών ονομάστηκε ορθολογισμός.
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στ) Η Συνθήκη Ειρήνης του Λονδίνου παραχωρούσε όλες τις κτήσεις της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας εκτός από την Αλβανία, στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και το
Μαυροβούνιο.
Μονάδες 12

ΘΕΜΑ Β1
Αφού αναλύσετε την έννοια του εκσυγχρονισμού στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα, να
αναφερθείτε στην εκσυγχρονιστική πολιτική του Χαριλάου Τρικούπη.
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Β2
Να αναφερθείτε στα αίτια της αποικιοκρατίας και στο φαινόμενο του ιμπεριαλισμού, όπως
αυτά εκδηλώθηκαν από τα μέσα του 19ου αιώνα ως τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Μονάδες 10

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των παραθεμάτων (πηγές-πίνακας) και τις ιστορικές σας
γνώσεις να απαντήσετε στα ερωτήματα:
α. Ποιοι αντιτάχθηκαν στη σύναψη των δανείων και ποιους κινδύνους επεσήμαναν;
β. Ποιες ήταν οι επιδράσεις της σύναψης των «δανείων της Ανεξαρτησίας» στην οικονομική
και πολιτική ζωή των επαναστατημένων Ελλήνων;
Μονάδες 25
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Α. Τα δάνεια και η επίδρασή τους είναι έξω από κάθε αμφιβολία ότι η Αγγλία, με τη χορήγηση
του δανείου στους επαναστατημένους Έλληνες εξυπηρετούσε, βασικά, τα δικά της
συμφέροντα Όμως από το άλλο μέρος η χειρονομία αυτή της βρετανικής κυβέρνησης
αναπτέρωσε το ηθικό ορισμένων ελληνικών κύκλων οι οποίοι διέβλεπαν στη στάση αυτή την
αρχή της διεθνούς τους αναγνώρισης. Υπήρχαν και πολιτικοί ή στρατιωτικοί παράγοντες που
αντιδρούσαν στη σύναψη δανείων, πρόβλεπαν ότι θα γίνουν μέσο εκφαυλισμού και
κομματικής εκμετάλλευσης. Σκέφτονταν ότι:
Αν οι "Έλληνες, και άνευ όπλων οι πλειότεροι και πτωχοί, και όλως ανεφοδίαστοι
πολεμούντες ενίκησαν άχρι τούδε τους Τούρκους, έπεται ότι δεν έχουσιν ανάγκην ειμή
ανθρώπων εχόντων ικανότητα και αρετήν, δια να πολεμήσωσι τους Τούρκους και με τουρκικά
χρήματα καθώς τους πολεμούσιν ήδη και με τουρκικά όπλα: με τα όπλα των εντοπίων
Τούρκων και των εισβαλόντων εις τε την στερεάν Ελλάδα και εις την Πελοπόννησον και τέλος
να εξέλθωσιν από το στάδιον του πολέμου νικηταί και πλούσιοι. Ο Ναπολέων πολεμών και
νικών τους εχθρούς έστειλε και εις το δημόσιον της Γαλλίας ταμείον πολλά εκατομμύρια.
Άλλωστε, διότι το νομοτελεοτικόν εφρόνει ότι εις την παρούσαν των πραγμάτων κατάστασιν
τα εκ του δανείου χρήματα ήθελον υποθάλψει και παρατείνει τας μεταξύ των Ελλήνων
διχονοίας εις τρόπον ότι να μην παύσωσιν αι εμφύλιοι ταραχαί, ειμή αφ ου ήθελον
κατασκορπισθη ανωφελώς και καταστρέψει πολλούς των Ελλήνων, και διασπείρει εις την
κοινωνίαν των την διαφθοράν και ανηθικότητα και εξαγριώσει επί μάλλον τα πάθη».

Σπηλιάδη, Απομνημονεύματα. Α. 584-85
Β. Τα δάνεια της ανεξαρτησίας
Ονοματικό κεφάλαιο
Α' δανείου: 800.000 λίρες
Β' δανείου: 2.000.000 λίρες
Σύνολο: 2.800.000 λίρες
Πραγματικό κεφάλαιο
Α' δανείου 59% ή 472.000 λίρες
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Β' δανείου 55,5% ή 1.110.000 λίρες
Σύνολο: 1.582.000 λίρες
[Το υπόλοιπο (2.800.000 -1.582.000 = 1.218.000) έμενε υπέρ των ομολογιούχων]
Η Ελληνική κυβέρνηση παρέλαβε 531.284 λίρες μετρητά, 402.603 λίρες πολεμικές
παραγγελίες σύνολο: 933.887λίρες
Το υπόλοιπο 1.582.000 -933.887 = 648.113 δόθηκε για προμήθειες και έξοδα δανείου κλπ.
Συμπέρασμα: Ο Ελληνικός λαός χρεώθηκε 2.800.000 λίρες και έλαβε < 33.887 και οι
διάφοροι προστάτες ξένοι και ντόπιοι έλαβαν 1.866.113.

(Γ.Δ. Κατσούλη, Οικονομική Ιστορία της Επαναστάσεως 343 - 344 και Β' 157 - 158 και 165
- 166)
ΘΕΜΑ Δ1
Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις
να αναφέρετε τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η Βιομηχανική Επανάσταση στην
Αγγλία κατά τον 19ο αιώνα.
Μονάδες 25

Στα 1851, στη Μεγάλη Βρετανία δέκα πόλεις ξεπερνούν τις 100.000 κατοίκους […]. Το
Λονδίνο φτάνει τα 2,3 εκατομμύρια […]. Το Μάντσεστερ ξεπερνά τις 400.000 κατοίκους, η
Γλασκόβη τις 300.000 και το Μπίρμινχαμ τις 200.000. Το Μάντσεστερ αναδεικνύεται στην
πρώτη πόλη της βαμβακοβιομηχανίας: Στα 1835, η περιοχή του Μάντσεστερ […]
συγκεντρώνει το 80% των εργατών της βαμβακοβιομηχανίας και στα 1846, το 85%. Η πόλη
αυτή διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα. Βρίσκεται κοντά στο Λίβερπουλ, απ' όπου γίνονται οι
εισαγωγές του βαμβακιού. Επιπλέον περιβάλλεται […] από ένα πλούσιο κοίτασμα άνθρακα,
που εκτείνεται από το Όρμσκιρκ μέχρι το Μπάρι και το Άστον. Η ανθρακοπαραγωγή δεν
υπολογίζεται εύκολα, αλλά οπωσδήποτε ξεπερνά κατά πολύ τις επτακόσιες έως εννιακόσιες
χιλιάδες τόνους, που καταναλώνει μόνον η πόλη του Μάντσεστερ. Η Μεγάλη Βρετανία δεν
διαθέτει μόνον την πιο ανεπτυγμένη οικονομία. Επιπλέον, όλη η διαδικασία ανάπτυξης
συνδέθηκε εξαρχής με την αποικιοκρατική επέκταση και το θαλάσσιο εμπόριο. ΄Ηδη υιοθετεί
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τη λογική της εξειδίκευσης και του διεθνούς καταμερισμού της εργασίας, που προκύπτει από
την ίδια τη δομή των εξαγωγών της και τη διάρθρωση, προπάντων, των εισαγωγών της. Η
προώθηση των εξαγωγών, στα πλαίσια της βρετανικής οικονομίας σημειώνει γιγάντια άλματα.
Κατά τις δεκαετίες του 1820 και 1830, εξάγει το ένα πέμπτο της παραγωγής της, στα 1851
ξεπερνά το ένα τέταρτο, στα 1861 το ένα τρίτο, στα 1871 τα δύο πέμπτα.

Michel Beaud, Ιστορία του Καπιταλισμού από το 1500 ως σήμερα, μετ. Μ. Βερέττας, εκδ.
Μαλλιάρης Παιδεία, Αθήνα 1987, σσ. 142 - 143, 158

Καλή επιτυχία!
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