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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: 

α. Μεγάλη Ιδέα 

β. Εκδοτικό δικαίωμα 

γ. Εθνικές γαίες 

δ. Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος (Δ.Ο.Ε.) 

ε. Διχοτόμηση χαρτονομίσματος 

                                                                                                                                  Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Α2 

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στην καθεμία αν 

είναι Σωστή (Σ) ή Λανθασμένη (Λ). 

 

α. Τον 19ο αιώνα στις εξαγωγές, περισσότερο από τα 2/3 (σε αξία) του συνόλου, ήταν 
αγροτικά προϊόντα.  
β. Το 1919 ο ελληνικός εμπορικός στόλος είχε υποδιπλασιαστεί, σε σχέση με το 1914. 
γ. Οι συνταγματικές μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ (1857), έδιναν διευρυμένα 
δικαιώματα στους χριστιανούς της αυτοκρατορίας. 
δ. Στις 4 Ιουλίου του 1936 ο Μεταξάς εγκαθίδρυσε δικτατορία στην Ελλάδα. 
ε. Η αμερικανική εταιρεία ΠΑΟΥΕΡ εγκατέστησε μονάδες ηλεκτρικού ρεύματος στην 
Αττική.  

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β1 

Ποια ήταν τα εμπόδια που συνάντησε η διανομή των εθνικών γαιών και πού 

οφείλονταν; 

   Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β2 

 Ποιες ήταν οι δραστηριότητες των ομογενών στην Ελλάδα και ποια χαρακτηριστικά 

είχαν οι επενδύσεις τους;  

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Β3 

Τι γνωρίζετε για την Τράπεζα της Ελλάδος και ποια ήταν τα αποτελέσματα στην 

ελληνική οικονομία μετά τη λειτουργία της;  

Μονάδες 10 



 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 

Αφού μελετήσετε τα παραθέματα και λάβετε υπόψη τις ιστορικές σας γνώσεις, να 
αναφερθείτε στις ανάγκες κατασκευής σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελλάδα τον 
19ο αιώνα και στην προσφορά αυτού (Μονάδες 25). 

Κείμενο 1 

Οι σιδηρόδρομοι ως μεταφορικά μέσα αγαθών 

Οι σιδηρόδρομοι γεννήθηκαν για να ικανοποιήσουν δυο ανάγκες: η πρώτη ήταν η 

προφανής επιθυμία από μέρους των επιχειρηματιών να μεταφέρουν τα αγαθά τους 

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

βελτιώσεις στις μεταφορές που 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 του Στόκτον μέχρι το Ντάρλινγκτον κοντά 

στην ακτή. 

Κείμενο 2 

Οι σιδηρόδρομοι κίνητρο- ανάπτυξης της βιομηχανίας 

Οι σιδηρόδρομοι επίσης κατασκευάστηκαν για να ικανοποιήσουν και κάτι παραπάνω 

από απλές βιομηχανικές ανάγκες: συγκεκριμένα, την ανάγκη των καπιταλιστών να 

επενδύσουν κεφάλαια. Άγγλοι, όπως εκείνοι που είχαν κάνει μεγάλες περιουσίες με 

την υφαντουργία, αφού πλήρωναν τα ημερομίσθια των εργατών τους και 

επανεπένδυαν μεγάλα κεφάλαια στα εργοστάσιά τους, διέθεταν πλεονασματικά 

κέρδη τα οποία ήθελαν να τους αποδώσουν νέα κέρδη, αρκετά και σίγουρα.Η έκρηξη 

στους σιδηροδρόμους ήταν μια έκρηξη της εκβιομηχάνισης γενικά. Όχι μόνο αύξησε 

τεράστια τη ζήτηση γαιάνθρακα και πολλών βιομηχανικών αγαθών -σιδηροτροχιών, 

ατμομηχανών, βαγονιών, κλειδιών σιδηροδρομικών γραμμών- αλλά, επιτρέποντας 

επιπλέον στα αγαθά να μετακινούνται γρηγορότερα από το εργοστάσιο στο πρατήριο 

οι σιδηρόδρομοι ελάττωσαν το χρόνο που απαιτούσαν για την πώληση των αγαθών 

αυτών. Γρηγορότερες 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 σιδηροδρόμων 

προκάλεσε την παραγωγή τέτοιων ποσοτήτων υλικών αγαθών, ώστε να εξασφαλίσει 

τη γρήγορη ολοκλήρωση της εκβιομηχάνισης της Δύσης.              

(Burns, Ευρωπαϊκή Ιστορία, τόμος ΙΙ, Θεσσαλονίκη 1984, σσ. 29-30) 

ΘΕΜΑ Δ1 

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και τα στοιχεία που σας παρέχει το 
κείμενο, να παρουσιάσετε τις συνθήκες εμφάνισης του εργατικού κινήματος στην 
Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι το 1913 (Μονάδες 25). 

 



 

 

Κείμενο  

Γενικά µπορούµε να πούµε ότι την εργατική κινητοποίηση αυτής της περιόδου (1881-
1913) δεν την προκάλεσε τόσο η προοπτική της βιοµηχανικής αναπτύξεως των νέων 
αστικών κέντρων, όσο η κρίση των δοµών που ήδη υπήρχαν στα παραδοσιακά 
κέντρα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα: 

α) το εργατικό κίνηµα να εµφανισθεί πολύ πιο δυναµικό στα παλαιά κέντρα (Σύρο 
και Πάτρα), από ό,τι στα νέα αναπτυσσόµενα κέντρα (Αθήνα και Πειραιά), και β) 
πρωτοπορία αυτού του κινήµατος ως το 1900 να σταθούν τα τµήµατα της παλιάς 
εργατικής τάξεως, δηλαδή αυτά που είχαν βιοτεχνικό και συντεχνιακό µάλλον 
χαρακτήρα παρά προλεταριακό. Στην ιδεολογία του κινήµατος, αυτό εκφράσθηκε µε 
την επικράτηση του αναρχισµού µάλλον, σε βάρος του «ορθόδοξου» σοσιαλισµού. 
Έτσι, ενώ οι διανοούµενοι στην πρωτεύουσα, µε αφορµή την παρουσία των πυρήνων 
της εργατικής τάξεως, ανακάλυπταν το σοσιαλισµό και καυτηρίαζαν τις υπερβολές 
του ιδιωτικού κεφαλαίου, στα οικονοµικά κέντρα της Παλαιάς Ελλάδος 
αναπτυσσόταν ένα κίνηµα που ζητούσε την προστασία του κράτους προς όφελος των 
εργαζοµένων. Στο κίνηµα αυτό ιδιαίτερο ρόλο έπαιξαν επίσης οι σταφιδοπαραγωγοί 
και οι σταφιδεργάτες της δυτικής Πελοποννήσου. 

Από τα 1885 ο Πλ. ∆ρακούλης εξέδιδε το σοσιαλιστικό περιοδικό «Άρδην», 
εµπνευσµένος από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό κίνηµα. Ολόκληρη η αντίληψη του 
∆ρακούλη στηριζόταν στο διπολικό σχήµα κεφάλαιο-εργασία. ∆εν προέβαλλε 
αιτήµατα, αλλά απευθυνόταν προς τους εργάτες µε σκοπό να τους «διαφωτίσει»για 
τα δικαιώµατά τους. Από το 1888 όµως, εµφανίσθηκε η κίνηση του Στ. Καλλέργη, η 
οποία διατύπωνε µια σειρά από συγκεκριµένα αιτήµατα, όχι τόσο προς το ιδιωτικό 
κεφάλαιο, όσο προς το κράτος. Με την κρίση της σταφίδας, διευκρινίσθηκε στη 
δυτική Πελοπόννησο ότι το κίνηµα των καλλιεργητών δε στρεφόταν εναντίον των 
ιδιωτών µεγαλογαιοκτηµόνων, αλλά εναντίον της κρατικής πολιτικής, του 
τοκογλύφου, του σταφιδέµπορου και του σταφιδοαποθηκάριου. Στην πρώτη 
εργατική πρωτοµαγιά που γιορτάσθηκε στην Αθήνα το 1894, οι σοσιαλιστές εργάτες, 
υπό την αιγίδα του Καλλέργη, απευθύνθηκαν προς το κράτος και του ζητούσαν να 
ασκήσει πιο έντονα τα δικαιώµατά του, ώστε να βελτιώσει τη θέση των εργαζοµένων. 
Αιτήµατά τους ήταν: α) να αναγνώριση της Κυριακής αργίας, β) θέσπιση του 8ωρου, 
γ) συντάξεις σε όσους πάθαιναν στην εργασία. Ανάµεσα στα αιτήµατά τους υπήρχαν 
και γενικότερα, όπως δ) κατάργηση της προσωπικής κρατήσεως για χρέη και ε) 
κατάργηση των θανατικών εκτελέσεων. Παράλληλα, στον Πύργο, άρχισε να εκδίδεται 
από το 1893 η αναρχική εφηµερίδα «Νέον Φως» και στην Πάτρα, από το 1895, η 
επίσης αναρχική «Επί τα Πρόσω». Το κίνηµα αυτό της «πρωτόγονης» εργατικής 
τάξεως στην Ελλάδα επρόκειτο να ξεπερασθεί µετά το 1900, από την ανάπτυξη της 
κυρίως βιοµηχανικής εργατικής τάξεως. 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος Ι∆΄, σ. 84 
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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
 
ΘΕΜΑ Α1 
Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των ακολούθων προτάσεων γράφοντας στο 
τετράδιό σας την λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε 
πρόταση: 
 
α) Η τοκογλυφία στην ύπαιθρο ήταν ένα είδος προαγοράς της επικείμενης 
παραγωγής με δυσμενείς για τον παραγωγό όρους. 
β) Η κακή κατάσταση της ελληνικής υπαίθρου οφειλόταν και στην εκτεταμένη 
αγρανάπαυση. 
γ) Οι εξαγωγές της Ελλάδας σχετίζονταν κυρίως με τα αγροτικά προϊόντα. 
δ) Η εκμετάλλευση των ορυχείων του Λαυρίου ξεκίνησε το 1893. 
ε) Η ελληνική βιομηχανία στις αρχές του 20ου αιώνα αποτέλεσε βασικό παράγοντα 
της εθνικής οικονομίας. 
στ)Η δειλή στροφή του εξωελλαδικού κεφαλαίου προς την Ελλάδα ξεκίνησε τη 
δεκαετία του 1870. 
ζ) Το εσωτερικό εμπόριο αναπτύχθηκε από τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας της 
Ελλάδας. 
η) Το μεγαλύτερο μέρος των δανείων της δεκαετίας του 1880 χρησιμοποιήθηκε  
για παραγωγικές επενδύσεις και δημόσια έργα. 
θ) Η περίοδος του Τανζιμάτ οδήγησε το ομογενειακό κεφάλαιο σε άμεση συνεργασία 
με τις ελληνικές κυβερνήσεις. 
ι) Η ελληνική εμπορική ναυτιλία υποδιπλασιάστηκε το 1919. 

        Μονάδες: 10 
 
ΘΕΜΑ Α2 
Να αποδώσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω ιστορικών όρων: 
Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος 
Κλήριγκ 

          Μονάδες: 12 
 
ΘΕΜΑ Β1 
Να καταγράψετε τα αποτελέσματα των Βαλκανικών πολέμων στην ελληνική 
οικονομία. 

  Μονάδες: 12                                                                                                 
 
ΘΕΜΑ Β2 
Τι γνωρίζετε για τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις του 1870-1871 που αφορούσαν 
στην προσπάθεια επίλυσης του αγροτικού προβλήματος στην Ελλάδα; 

   Μονάδες:16 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 



 

 

ΘΕΜΑ  Γ1 
Λαμβάνοντας υπόψη τις ιστορικές σας γνώσεις και τα στοιχεία του παραθέματος να 
καταγράψετε την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας κατά το διάστημα 1919-1922 
και τις προσπάθειες ανόρθωσής της από τις ελληνικές κυβερνήσεις. 

Μονάδες 25 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
 Οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τα 
σημαντικά και συνεχώς αυξανόμενα ελλείμματα του προϋπολογισμού που 
δημιουργούσαν οι υπέρογκες πολεμικές δαπάνες με τα εξωτερικά δάνεια και την 
αύξηση των κρατικών εσόδων. Ως το Νοέμβριο του 1920 η Ελλάδα μπόρεσε να κάνει 
χρήση ενός μέρους των συμμαχικών πιστώσεων. Μετά το «πάγωμα» όμως των 
πιστώσεων αυτών – επακόλουθο της νοεμβριανής αλλαγής¹- η ελληνική οικονομία 
άρχισε να οδηγείται σταθερά προς όλο και μεγαλύτερα αδιέξοδα. Η «λύση» της 
εκδόσεως νέου χαρτονομίσματος, που εφαρμόστηκε κατά καιρούς με τίμημα την 
αύξηση του πληθωρισμού, δεν μπορούσε παρά να είναι όχι μόνο προσωρινή, όπως 
και όλες οι λύσεις αυτού του είδους, αλλά και περιορισμένης εκτάσεως […] Οι κύριες 
συνεπώς, κυβερνητικές προσπάθειες στράφηκαν προς την κατεύθυνση της 
εξευρέσεως δανείου. Ολόκληρη η μετά το 1920 περίοδος χαρακτηρίζεται από αυτήν 
τη μόνιμη – και μόνιμα ανεπιτυχή – επιδίωξη […] Τον Απρίλιο του 1922 η ελληνική 
κυβέρνηση κατέφυγε στη λύση του εσωτερικού δανεισμού. Το αναγκαστικό δάνειο 
του Πρωτοπαπαδάκη², παρά το γεγονός ότι από τις διατάξεις του εξαιρέθηκαν οι 
ξένοι υπήκοοι και οι ξένες εταιρείες (και έτσι, έμμεσα, αρκετοί ευκατάστατοι 
Έλληνες), απέφερε στο Δημόσιο Ταμείο το σημαντικό ποσό του 1.550 εκατ. δραχμών. 
Δεν έλυσε όμως το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Η διχοτόμηση του 
χαρτονομίσματος σε «Σταυρούς» (την εικόνα δηλαδή του ιδρυτή της Εθνικής 
Τράπεζας Γεωργίου Σταύρου) και σε «Στέμματα» βοήθησε να αντιμετωπιστούν οι 
άμεσες κρατικές υποχρεώσεις μόνο ως το φθινόπωρο του1922. 

[Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΕ΄, Εκδοτική Αθηνών, σελ. 84-85] 
 

 
1. Εννοεί την ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές που έγιναν το Νοέμβριο του 1920. 
2. Π. Πρωτοπαπαδάκης: Υπουργός Οικονομικών και επισιτισμού στην Ελλάδα 

που εμπνεύστηκε και εφάρμοσε το μέτρο της «διχοτόμησης» της δραχμής το 
1922. 

 
 
ΘΕΜΑ  Δ1 
Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πληροφορίες του παραθέματος να 
αναφερθείτε στη σπουδαιότητα του διεθνούς σιδηροδρομικού δικτύου κατά το 19ο 
αιώνα για την Ευρώπη. 

  Μονάδες: 25 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ  
 Οι σιδηρόδρομοι επίσης κατασκευάστηκαν για να ικανοποιήσουν και κάτι 
παραπάνω από απλές βιομηχανικές ανάγκες: συγκεκριμένα, την ανάγκη των 
καπιταλιστών να επενδύσουν κεφάλαια.  Άγγλοι, όπως εκείνοι που είχαν κάνει 
μεγάλες περιουσίες με την υφαντουργία, αφού πλήρωναν τα ημερομίσθια των 
εργατών τους και επανεπένδυαν μεγάλα κεφάλαια στα εργοστάσιά τους, διέθεταν 



 

 

πλεονασματικά κέρδη τα οποία ήθελαν να τους αποδώσουν νέα κέρδη, αρκετά και 
σίγουρα. 
 Η έκρηξη στους σιδηροδρόμους ήταν μια έκρηξη της εκβιομηχάνισης γενικά. 
Όχι μόνο αύξησε τεράστια τη ζήτηση γαιάνθρακα και πολλών βιομηχανικών αγαθών 
– σιδηροτροχών, ατμομηχανών, βαγονιών, κλειδιών και σιδηροδρομικών γραμμών – 
αλλά, επιτρέποντας επιπλέον στα αγαθά να μετακινούνται γρηγορότερα από το 
εργοστάσιο στο πρατήριο, οι σιδηρόδρομοι ελάττωσαν το χρόνο που απαιτούσαν για 
την πώληση των αγαθών αυτών. Γρηγορότερες 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 
σιδηροδρόμων προκάλεσε την παραγωγή τέτοιων ποσοτήτων υλικών αγαθών, ώστε 
να εξασφαλίσει τη γρήγορη ολοκλήρωση της εκβιομηχάνισης της Δύσης.  
 [E. Burns, Ευρωπαϊκή Ιστορία, τόμος 2, Θεσσαλονίκη 1984,  σελ. 29-30] 
 
 
 


