
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

 

Θέμα Α1 

Δώστε σύντομα το περιεχόμενο των όρων:  

α) εκδοτικό δικαίωμα 

β) Σερπιέρι-Ρου 

γ) Τανζιμάτ 

μονάδες 15 

 

Θέμα Α2 

Να αντιστοιχίσετε τα γεγονότα της Στήλης Α με τις χρονολογίες της Στήλης Β (τρεις χρονολογίες της 

Στήλης Β περισσεύουν). 

 

Στήλη Α Στήλη Β 

1. Νομοθετικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος 

των εθνικών γαιών  

α. 1881 

2. Ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας  β. 1909 

3. Έναρξη των εργασιών για τη διάνοιξη της διώρυγας της 

Κορίνθου  

γ. 1860 

4. Νομοθεσία που επέτρεπε την εκχώρηση μεταλλευτικών 

δικαιωμάτων με ευνοϊκού όρους 

δ. 1893 

5. Ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου  ε. 1882  

 στ. 1910  

ζ. 1870-1871 

η. 1841 

 

μονάδες 10  

 

Θέμα Β1 

α) Ποιοι παράγοντες εμπόδισαν και ποιοι ανέστειλαν την κατασκευή του οδικού δικτύου στην Ελλάδα; 

(μον. 5) 

β) Ποιες δυσκολίες συνάντησε η κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελλάδα; (μον. 7) 

μονάδες 12 

 

Θέμα Β2 

α) Σε ποιους τομείς επένδυσαν οι Έλληνες ομογενείς στην ελληνική αγορά μετά το 1870; (μον. 7) 

β) Ποιος ήταν ο χαρακτήρας αυτών των επενδύσεων; (μον. 6) 

 

μονάδες 13 



 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

 

Θέμα Γ1 

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα παραθέματα να απαντήσετε στα 

ερωτήματα: 

α) Ποιος ήταν τα χαρακτηριστικά και ο ρόλος της ελληνικής βιομηχανίας κατά τις πρώτες δεκαετίες μετά 

την ανεξαρτησία (1850-1870); (μον. 12)  

β) Ποιοι παράγοντες εμπόδισαν την ανάπτυξη της βιομηχανίας στην Ελλάδα; (μον. 13) 

μονάδες 25 

 

Κείμενο 1 

 

Η πραγματική αρχή της ελληνικής βιομηχανίας ήταν η εποχή που άρχισε μετά τη λήξη του Κριμαϊκού 

πολέμου (1854-1856). Από τότε χρονολογούνται οι αυξανόμενες δυσκολίες της Ελλάδος για την 

τοποθέτηση των παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων στις ευρωπαϊκές αγορές. Ο πιο συνηθισμένος 

μηχανισμός με τον οποίο προχώρησε η πρωτόγονη εκβιομηχάνιση στην Ελλάδα συνδέθηκε με τη χρόνια 

κρίση της σταφίδας. Κάθε φορά που παρουσιαζόταν ένα απούλητο πλεόνασμα σταφίδας, από το 1860 και 

πέρα, ακολουθούσε η δημιουργία οινοποιείων και οινοπνευματοποιείων. Έτσι η Πάτρα, πρωτεύουσα της 

σταφιδικής οικονομίας, ήταν η πρώτη πόλη που στράφηκε επίσης προς τις δραστηριότητες μιας κάποιας 

βιομηχανικής μετατροπής. Η πρώτη μεγάλη οινοποιητική βιομηχανία ιδρύθηκε στην Πάτρα το 1850, με 

σκοπό να βγάλει τη σταφιδική οικονομία από την κρίση, στην οποία την είχε ρίξει η συρρίκνωση του 

διεθνούς εμπορίου της σταφίδας κατά τη διάρκεια του Κριμαϊκού πολέμου. Κάτω από τις συνθήκες αυτές, η 

βιομηχανία πήρε ένα χαρακτήρα σταυροφορίας για την εθνική σωτηρία, ένα χαρακτήρα «εκτάκτου 

ανάγκης». Η εμφάνιση της βιομηχανίας γενικά συνδέθηκε με τις συνθήκες της οικονομικής κρίσεως.  

[…] Φαίνεται μάλιστα ότι τα υφαντουργικά και νηματουργικά προϊόντα ήταν τα πιο χαρακτηριστικά της 

ελληνικής εκβιομηχανίσεως του 19ου αιώνα. Σε πολύ λίγα χρόνια, τα υφαντουργικά εργοστάσια στην 

Ελλάδα είχαν σταθεροποιηθεί, απορροφούσαν σχεδόν ολόκληρη την εγχώρια παραγωγή βάμβακος, 

διενεργώντας και συμπληρωματικές εισαγωγές από το εξωτερικό.  

Κατά την ίδια εποχή ιδρύθηκαν επίσης ορισμένοι αλευρόμυλοι, χάρη στην υψηλή δασμολόγηση από τον 

Κουμουνδούρο των αλεύρων που εισάγονταν. Στο ίδιο δασμολόγιο ο δασμός των σιτηρών είχε αντίθετα 

περιοριστεί στο ελάχιστο, πράγμα που διευκόλυνε την εισαγωγή και την εγχώρια μετατροπή τους σε 

άλευρα.  

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΔ΄, σελ. 80  

 

 

 

 

 



Κείμενο 2 

 

[…] Ας μην απατώμεθα λοιπόν αλλ’ ας θαρρώμεν και ας ελπίζωμεν ότι, αφού εξασφαλίσωμεν εντελώς 

τας πολιτικας μας ελευθερίας και κρατύνωμεν1 την δημόσιον πίστιν2, τότε θέλομεν ιδεί εισαγόμενα 

αφθόνως και μονίμως τα κεφάλαια, ως μοχλόν της Βιομηχανίας αφού δε συστήσωμεν τα κατάλληλα 

σχολεία των τεχνών, τότε θέλομεν ιδεί τας επιστήμας εφηρμοσμένας εις τας τέχνας, ως συντελεστικόν εις 

την τελειοποίησιν των βιομηχανικών προϊόντων και δίδον το θάρρος εις τον διαγωνισμόν αφού δε 

ενισχύσωμεν το εταιρικόν πνεύμα, ου τα αγαθά ατυχώς δεν εγεύθημεν εισέτι3, τότε θέλομεν ιδεί τα μάλλον 

ακατόρθωτα κατορθωτά, διότι ουδείς πλέον θέλει αφήσει άγονον ούτε αυτήν την δραχμήν συν τούτοις δε 

αφού προστατεύσωμεν κατ’ αρχάς, έστω και δια μικρών υλικών μέσων, και τον κλάδον τούτον, και 

δώσωμεν πλήρη ελευθερίαν εις την εξάσκησίν του… ω! τότε, ας ελπίζομεν, ότι θέλομεν ιδεί συν τη αυξήσει 

του πληθυσμού βιομηχανικήν πρόοδον και εν τη Πατρίδι μας! 

Εφημ. «Χρηματιστήριον», αρ.5, 16/28.11.1863, Ψαλιδόπουλος Μ., «Κείμενα για την ελληνική βιομηχανία τον 

19ο αιώνα, Φυσική εξέλιξη ή προστασία», Αθήνα 1994, σελ. 65-66 

 

Θέμα Δ1 

Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε 

α) στην πορεία του δανεισμού του ελληνικού κράτους από τη δεκαετία του 1880 και μετά που προκάλεσε 

την πτώχευση του 1895  (μον. 15) και  

β) στην επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου και στα αποτελέσματα της λειτουργίας του (μον. 10) 

Μονάδες 25  

 

Κείμενο 1  

 

Ήδη, πριν απ’ τον Τρικούπη, το κράτος δεν μπορούσε να καλύψει το έλλειμμα του προϋπολογισμού, 

παρά με δανεισμό απ’ την Εθνική Τράπεζα κι από μερικούς πλούσιους Έλληνες τραπεζίτες. […] Είναι η 

εποχή που το ξένο κεφάλαιο, προπαντός το αγγλικό, αρχίζει να εισρέει μαζικά. Ανάμεσα στα χρόνια 1879 

και 1893 το ποσό των εξωτερικών δανείων ανέβηκε στα 639.739.000 φράγκα ονομαστικό κεφάλαιο και 

468.358.500 φράγκα πραγματικό. Η εξυπηρέτηση του δανείου απορροφά τα 40 ως τα 50% των κρατικών 

εσόδων και, ενώ το ποσό που ήρθε πραγματικά στην Ελλάδα μεταξύ 1879 και 1890 δεν υπερέβαινε τα 

359.000.000, η εξυπηρέτηση του δανείου ξεπερνά υπέρμετρα τα εισπραγμένα ποσά.  

Επιπρόσθετα πολύ μικρό μέρος απ’ αυτά τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν σε παραγωγικά έργα (6% 

περίπου)∙ το μεγαλύτερο τμήμα αφιερώθηκε είτε στη βελτίωση της θέσης της Εθνικής Τράπεζας και της 

Τράπεζας Ηπειρο-Θεσσαλίας ή για να πληρωθούν τα εσωτερικά δάνεια. Το φορολογικό σύστημα που 

εγκαινίασε ο Τρικούπης και στηρίχθηκε στους έμμεσους φόρους, άφηνε το εισόδημα και το αρχικό 

κεφάλαιο σχεδόν ελεύθερα, ενώ το κατά κεφαλή ποσοστό του φόρου ανερχόταν το 1893 σε 36,50 αντί για 

                                                 
1 κρατύνωμεν: ενδυναμώσουμε, ενισχύσουμε  
2 πίστιν: εμπιστοσύνη 
3 εισέτι: προς το παρόν 



19 το 1874. Οι σύντομες κυβερνήσεις του Δεληγιάννη απ’ το 1885 ως το 1886 κι από το 1890 ως το 1892 

επιδείνωσαν την κατάσταση, παρά τα πρόσκαιρα δημαγωγικά μέτρα. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού 

αυξανόταν ολοένα: 30 εκατομμύρια το 1884, 61 το 1885, 66 το 1886.  

Στο μεταξύ, οι αντιπρόσωποι των πιστωτών απ’ όλες τις χώρες συνέρχονταν στην Αθήνα για να 

επιβάλουν διεθνή έλεγχο. Ο Τρικούπης, ξαναπαίρνοντας την εξουσία το 1893, κήρυξε τη χρεοκοπία. Η 

Αυλή (ο βασιλιάς), η αντιπολίτευση και οι τραπεζίτες συμμάχησαν εναντίον του. Έχασε τις εκλογές του 

1895 και αποθαρρυμένος απ’ αυτή την άγονη πάλη, εγκατέλειψε την Ελλάδα κι αποσύρθηκε στις Κάνες 

όπου και πέθανε.  

Ν. Γ. Σβορώνος, «Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας», Αθήνα 1976, σελ. 103-104 

 

Κείμενο 2  

 

Αποτέλεσμα του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897 υπήρξε και η επιβολή στην Ελλάδα Διεθνούς 

Οικονομικού Ελέγχου. . .  

Η Ελληνική κυβέρνηση μετά την ήττα, τον Ιούλιο του 1897, κατέβαλε ύστατες προσπάθειες να 

συμβιβαστεί με τους δανειστές και να αποτρέψει τον έλεγχο. Πρώτα ο διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας Στ. 

Στρέιτ και στη συνέχεια ο Α. Συγγρός ανέλαβαν τις διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των 

ομολογιούχων, αλλά χωρίς επιτυχία. . .  

Η επίσημη ονομασία του οργανισμού, που ουσιαστικά ανέλαβε τη διαχείριση της Ελληνικής οικονομίας 

ήταν αρχικά Διεθνής Επιτροπή Ελέγχου. Ο όρος αυτός «όζων δουλείας» αντικαταστάθηκε ύστερα από ένα 

χρόνο με τον όρο Διεθνής Οικονομική Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.) αλλά στη συνείδηση όλων και στην ιστορία 

έμεινε η λέξη Έλεγχος, γιατί αυτό ήταν στην πραγματικότητα. . . Ο οικονομικός έλεγχος που επιβλήθηκε 

στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα βαρύς, αλλά αποβλέποντας πάντα στο συμφέρον των ομολογιούχων, είχε και 

ορισμένες ευνοϊκές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία. Ο νόμος ΒΦΙΘ΄ (σημ: σχετικός νόμος που 

ψηφίστηκε από την ελληνική βουλή στις 21 Φεβρουαρίου 1898 και αφορά στην ίδρυση του Δ.Ο.Ε.) περιείχε 

διατάξεις που βοηθούσαν τη νομισματική σταθερότητα και τη βελτίωση της εσωτερικής αξίας της δραχμής. 

Επίσης με τον έλεγχο εμπεδώθηκε η ελληνική πίστη, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συνάψεως νέων 

δανείων, που τα χρειάστηκε η Ελλάδα στα χρόνια που ακολούθησαν.  

Διασκευασμένο απόσπασμα από την Ιστορία του Ελληνικού Έθνους της Εκδοτικής Αθηνών, τόμ. ΙΔ΄, σσ. 164-

165 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 


