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                     ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 

 

                                             ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ 

 

ΘΔΜΑ Α1. 

Λα απνδψζεηε ην πεξηερφκελν ησλ παξαθάησ φξσλ: Γηεζλήο Οηθνλνκηθφο 

Έιεγρνο(ΓΟΔ), Κεγάιε Ηδέα, Ταλδηκάη. 

Μονάδες 15 

ΘΔΜΑ Α2. 

Λα ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ηε ιέμε Σσζηφ ή Ιάζνο: 

α) Ζ Διιάδα ην 1881 ζηα Βφξεηα ζχλνξά ηεο πεξηειάκβαλε ηνλ Όιπκπν θαη ηε 

Καθεδνλία. 

β) Σηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα παξαηεξείηαη ζεκαληηθή 

κεηαλαζηεπηηθή θίλεζε ησλ Διιήλσλ πξνο ηελ Ακεξηθή εμαηηίαο ηεο ζηαθηδηθήο 

θξίζεο. 

γ) Τν 1897 ε Διιάδα θήξπμε πηψρεπζε. 

δ) Οη ηδηψηεο ζπκκεηείραλ ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 30% ζην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ 

ειιεληθνχ ζηδεξνδξφκνπ. 

ε) Ζ Διιάδα ζπλάληεζε δπζθνιίεο ζηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο 

ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, επεηδή νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο πεξηφξηδαλ ηελ 

απνδνηηθφηεηά ηνπ. 

                                                                                                       Μονάδες 10 

 



 

 

 

ΘΔΜΑ Β1 

 

Τν δήηεκα ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ νξπρείσλ ζηελ Διιάδα θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1860. 

                                                                                                      Μονάδες 12 

 

ΘΔΜΑ Β2 

 

Λα αλαθεξζείηε ζηελ αλαγθαηφηεηα εμσηεξηθνχ δαλεηζκνχ ηεο Διιάδαο θαηά ηνλ 19ν 

αηψλα, θαζψο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πνζψλ ησλ δαλείσλ. 

                                                                                                       Μονάδες 13 

 

                                                   ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΗ 

ΘΔΜΑ Γ1 

Ιακβάλνληαο ππφςε ην πεξηερφκελν παξαζεκάησλ θαη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ 

βηβιίνπ ζαο λα αλαθεξζείηε: α) ζηηο εμαγσγέο ειιεληθψλ πξντφλησλ θαηά ηνλ 19ν 

αηψλα, β) ζηηο εηζαγσγέο θαηά ην ίδην δηάζηεκα θαη γ) ζηε ζεκαζία πνπ είρε γηα ηελ 

Διιάδα ην εμσηεξηθφ εκπφξην. 

Μονάδες 25 

 

                                                       ΚΔΙΜΔΝΟ Α 

 

Οη ζηαθηδάκπεινη θπξίσο, αιιά θαη νη ειαηψλεο θαη νη ακπειψλεο, νη ζπθεψλεο, νη 

θπηείεο εζπεξηδνεηδψλ θαη άιισλ νπσξνθφξσλ θαη, εηδηθά ζην ηειεπηαίν ηέηαξην 

ηνπ αηψλα, ηα θαιιηεξγνχκελα κε θαπλφ εδάθε επεθηάζεθαλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ 19νπ αηψλα, θαη ε παξαγσγή ηνπο εμαζθάιηζε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ην 

απαξαίηεην ζπλάιιαγκα γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο αλαγθαίεο εηζαγσγέο 

βηνκεραληθψλ, εδσδίκσλ θαη απνηθηαθψλ πξντφλησλ (ζηηάξη, δεκεηξηαθά, ξχδη, 

αιίπαζηα ςάξηα, θαθέ, δάραξε, θηελνηξνθηθά πξντφληα θαη δψα)[...]Οη 

ζηαθηδάκπεινη θάιππηαλ κηα πνιχηηκε, αιιά ιεπηή παξάιηα δψλε ζηε Βφξεηα, Γπηηθή 

θαη Λνηηνδπηηθή Πεινπφλλεζν, ζηε λφηηα πιεπξά ηεο Αηησιίαο, ζηελ Θεθαιινληά θαη 

ηε Εάθπλζν. [...] Οη ειαηψλεο ηεο Θέξθπξαο, ησλ θνηιάδσλ ηεο Λφηηαο θαη Αλαηνιηθήο 

Πεινπνλλήζνπ, ηεο Αηηηθήο, ηεο Κεγαξίδαο θαη ηεο Φσθίδαο, ηεο Καγλεζίαο θαη ησλ 

Θπθιάδσλ, φπσο θαη νη ζπθεψλεο θαη κνξεψλεο* ηεο Κεζζελίαο θαη ηεο Ιαθσλίαο θαη 



 

 

νη θπηείεο εζπεξηδνεηδψλ ζηελ Αξγνιίδα θαη ηα λεζηά απνηεινχζαλ εκπνξεπκαηηθνχο 

ζχιαθεο, κε ζρεηηθά εχθνιε πξφζβαζε ζε εμαγσγηθνχο ιηκέλεο. [...] 

Σσθξάηεο Γ. Πεηκεδάο, «Αγξνηηθή νηθνλνκία», ζην Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νχ αη., 

Βηβιηφξακα, 1999, η. Α1΄, ζ. 60. 

 

*κνξεψλεο : γηα ηελ εθηξνθή κεηαμνζθσιήθσλ, πνπ ηξέθνληαη απνθιεηζηηθά κε 

θχιια κνπξηάο. 

 

 

 ΚΔΙΜΔΝΟ Β 

 

Τα δεκεηξηαθά θαιιηεξγνχληαλ φπνπ ην επέηξεπε ε πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο, αιιά 

πνηέ ζε αξθεηά κεγάιεο πνζφηεηεο ψζηε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο εγρψξηεο αλάγθεο. 

Σηελ νπζία ην θχξην πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο ήηαλ ε παξαγσγή εμαγψγηκσλ 

πξντφλησλ ζε αξθεηά κεγάιε πνζφηεηα, ψζηε λα εμηζνξξνπνχλ ηηο απαξαίηεηεο 

εηζαγσγέο ζηηεξψλ. Τν πξφβιεκα ιχζεθε κε ηελ θνξηλζηαθή ζηαθίδα, ε νπνία 

θπξηνιεθηηθά έβγαδε ην ςσκί ηεο Διιάδαο. [...] Τν εκπφξην ζηαθίδαο έγηλε ν 

αθξνγσληαίνο ιίζνο νιφθιεξεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Τν αθκαίν ιηκάλη ηεο 

Πάηξαο απαζρνινχληαλ απνθιεηζηηθά κε ηηο εμαγσγέο ζηαθίδαο θαη ηηο εηζαγσγέο 

δεκεηξηαθψλ θαη κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ. Τν 1887 εμήρζεζαλ πξντφληα ζπλνιηθήο 

αμίαο 18.300.000 θξάγθσλ, απφ ηα νπνία 17.800.000 ήηαλ ζηαθίδα. Όζν ππήξρε ε 

αγνξά ηεο ζηαθίδαο ε ειιεληθή νηθνλνκία ήηαλ αζθαιήο. [...]  

Ι. Σ. Σηαπξηαλφο, Τα Βαιθάληα, Απφ ην 1453 θαη κεηά, Βάληαο, η. Η, ζει. 571. 

 

                                                   ΚΔΙΜΔΝΟ Γ 

 

Ο κεηαιιεπηηθφο ηνκέαο επεθηάζεθε ζεακαηηθά [...] : 35 ελεξγά κεηαιιεία κε 12.000 

εξγάηεο πεξίπνπ θαη 23 εηαηξείεο θαηακεηξά ην 1906 ν επηζεσξεηήο κεηαιιείσλ ηνπ 

Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ Ζιίαο Γνχλαξεο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ κεηαιιεπκάησλ ζηηο 

εμαγσγέο ηεο ρψξαο, ζε φιν θαη κεγαιχηεξεο αλαινγίεο, ζα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε 

ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ. 

 Φξηζηίλα Αγξηαληψλε, «Ζ ειιεληθή νηθνλνκία. Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ ειιεληθνχ 

θαπηηαιηζκνχ, 1870- 1909», ζην Ηζηνξία ηνπ Λένπ Διιεληζκνχ, 1770-2000, η. 5νο , 

Διιεληθά Γξάκκαηα, 2003, ζ. 61. 

 



 

 

 

ΘΔΜΑ Γ1 

Ιακβάλνληαο ππφςε ην πεξηερφκελν ησλ παξαζεκάησλ θαη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

ηνπ βηβιίνπ ζαο λα αλαθεξζείηε ζηελ αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζην λενζχζηαην ειιεληθφ θξάηνο, θαζψο θαη ζηελ ίδξπζε θαη ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.  

Moνάδες 25  

 

ΚΔΙΜΔΝΟ Α  

 

Ζ εμάξηεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ απφ ηνπο ζηαθηδεκπφξνπο θαη ηνπο ηνθνγιχθνπο, 

κνληέιν ηνπ νπνίνπ πξψηνη δηδάμαληεο ήηαλ νη Άγγινη έκπνξνη ηεο θνξηλζηαθήο ζην 

ηέινο ηνπ 18νπ αηψλα, παγηψζεθε κεηά ηελ αλεμαξηεζία θαη απνηέιεζε ζηε ζπλέρεηα 

θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζηαθηδνπαξαγσγήο γηα φιν ηνλ 19ν αηψλα. […] Οη έκπνξνη 

ησλ πφιεσλ, κε θάπνηεο δηακεζνιαβήζεηο ηνπηθψλ κηθξεκπφξσλ ή παξαγγειηνδφρσλ 

ζηηο επαξρίεο, δηνρέηεπαλ ρξήκα ή θαη εκπνξεχκαηα γηα ηηο πνηθίιεο αλάγθεο ησλ 

ρσξηθψλ. Ωο εγγχεζε πξναγφξαδαλ ην εκπνξεχζηκν ηκήκα ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ 

επφκελνπ ρξφλνπ, εηζέπξαηηαλ δειαδή ζε είδνο ην κηθξφ θεθάιαην πνπ δάλεηδαλ, ζπλ 

ηνπο ηφθνπο […] Ο ηφθνο θπκαηλφηαλ απφ 18% έσο 24%, πνιιέο θνξέο δε ήηαλ 

αθφκε πςειφηεξνο, ελψ ν παξαγσγφο ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη φιν ηνλ 

ζηαθηδφθαξπν ζην δαλεηζηή ηνπ. Έηζη ε παξαγσγή ηνπ ήηαλ πάληα πξναγνξαζκέλε 

θαη ν έκπνξνο κπνξνχζε λα θεξδνζθνπεί επί ηεο ηηκήο αγνξάο ηνπ πξντφληνο.  

Βαζίιεηνο Παηξψλεο, Διιεληθή Οηθνλνκηθή Ηζηνξία, Οηθνλνκία, Θνηλσλία θαη Θξάηνο 

ζηελ Διιάδα (18νο – 20νο αηψλαο), Διιεληθά αθαδεκατθά ειεθηξνληθά ζπγγξάκκαηα 

θαη βνεζήκαηα. 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ Β 

 

Κεηά ηελ ίδξπζηλ ηεο Βαζηιείαο ηνπ Όζσλνο έρσλ ν Δυλάξδνο ελ Διιάδη ξέθηελ θαη 

πεπεηξακέλνλζπλεξγάηελ, ηνλ θίινλ απηνχ ΓεψξγηνλΣηαχξνλ, έπεκςε απηψ πξνο 

θπθινθνξίαλθεθάιαηνλ δξαρκψλ 500.000, φπσο δνθηκάζε αλ ν ηφπνο ήην ψξηκνο 

πξνο ηξαπεδηθάο εξγαζίαο θαη πξνπαξαζθεπαζζή ζπλάκα βαζκηαίσο ην πξνο ηνηαχηαο 

εξγαζίαο έδαθνο. Δπζχο δε σο έθξηλαλ επίθαηξνλ, πξνέβεζαλ εηο δηαβήκαηα παξά ηε 

Θπβεξλήζεη πεηζζείζε φπσο ζπλδξάκε θαη πιηθψο ην έξγνλ ζπκκεηέρνπζα δηά ρηιίσλ 

κεηνρψλ. Απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ ηνχησλ ππήξμελ ε θαηάξγεζηο ηνπ πεξί 



 

 

Τξαπέδεο Λφκνπ ηνπ 1836 θαη ε έθδνζηο ηνπ Λφκνπ ηεο 30εο Καξηίνπ 1841, ηνπ 

πξψηνπ εθ ησλ λφκσλ δη’ ψλ ζπλέζηε θαη εθ’ ψλζεκειηνχηαη ε Δζληθή Τξάπεδα ηεο 

Διιάδνο. Γηά ηνπ λφκνπ ηνχηνπ ην θεθάιαηνλ ηεο Τξαπέδεο σξίζζε εηο πέληε 

εθαηνκκχξηα θαη παξερσξήζε απηή ην δηθαίσκα πξνο έθδνζηλ ηξαπεδηθψλ 

γξακκαηίσλ εηο ηνλ θνκηζηήλ».  

Ησάλλεο Βαιασξίηεο, Ηζηνξία ηεο Δζληθήο Τξαπέδεο ηεο Διιάδνο(1842-1902), ελ 

Αζήλαηο, 1902, αλαζηαηηθή έθδνζε Κ.Η.Δ.Τ., 1988, ζ. 6. 

 

 

Καλή επιτυχία! 

 

 

 

 

 

 

 

 


