
ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑΣΑ  ΙΣΟΡΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 

 

ΘΔΜΑ Α 

Α.1 Να δψζεηε ην πεξηερφκελν ησλ αθφινπζσλ φξσλ: Αγξνηηθή Μεηαξξχζκηζε , Γηεζλήο 

Οηθνλνκηθφο Έιεγρνο, Σθσξίεο                                                                                      

  Μονάδες 15  

Α.2  Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο, 

δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πξόηαζε, ηε ιέμε ωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη 

ζωζηή, ή Λάζνο, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε:  

1. Η εζληθή  Τξάπεδα ηδξχζεθε ζε ειιεληθφ έδαθνο. 

2. Η δηάλνημε ηεο δηψξπγαο ηεο Κνξίλζνπ μεθίλεζε ην 1893. 

3. Η εθκεηάιιεπζε ησλ αιπθψλ απνηεινχζε ζεκαληηθή πεγή γηα ηα δεκφζηα έζνδα. 

 4. Τν κεγαιχηεξν κέξνο απφ ηα δάλεηα πνπ ζχλαςε ε Διιάδα ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ απνπιεξσκή παιαηφηεξσλ δαλείσλ. 

 5. Τν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ειιεληθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ήηαλ κεηξηθφ, δει. κε γξακκέο 

πιάηνπο 1,56 κ. θαη εμππεξεηνχζε ηνπηθέο αλάγθεο.  

Μονάδες 10  

ΘΔΜΑ Β     

Β.1 Πόηε ηδξύζεθε ε Δζληθή ηξάπεδα θαη πνηνη ήηαλ νη θύξηνη κέηνρνί ηεο; Πνηεο ήηαλ νη 

δξαζηεξηόηεηέο ηεο θαη πνην ην πιενλέθηεκά ηεο;  

Μονάδες 10   

Β.2 Πνηα ήηαλ ηα θύξηα αγξνηηθά πξνϊόληα ηα νπνία εμάγνληαλ θαηά ηνλ 19ν αηώλα ζηελ 

Διιάδα;  

Μονάδες 15  

ΘΔΜΑ Γ 

 Με βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θαη αληιώληαο ζηνηρεία από ην παξαθάηω θείκελν, λα 

πξνζπαζήζεηε λα αλαδεηήζεηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε βηνκεραληθή αλάπηπμε 

ζηελ Διιάδα θαηά ηνλ 19ν αηώλα ήηαλ βξαδύξξπζκε. 

 Μονάδες 25  

Πξψηνλ, κε ηελ πξνζάξηεζε ηεο Θεζζαιίαο ε Διιάδα επεθηείλεη ηα ζχλνξά ηεο ζε κηα 

πεξηθέξεηα πνιχ πην θαζπζηεξεκέλε απφ ην παιαηφ βαζίιεην, ε νπνία εληζρχεη ηνλ αγξνηηθφ 

ραξαθηήξα ηεο ρψξαο θαη επηδεηλψλεη ηηο θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο, ρσξίο λα ιχλεη ην πξφβιεκα 

ηεο απηάξθεηαο ζηα βαζηθά είδε δηαηξνθήο. Πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε εδψ φηη, θαζψο δελ 

ππήξμε αμηνζεκείσηνο εθζπγρξνληζκφο ηεο θαιιηέξγεηαο, ην κεγάιν ζεζζαιηθφ θηήκα δηαηεξεί 

αθέξαην ην δπλακηθφ ηνπ ζε εξγαηηθά ρέξηα θαη κάιηζηα κε ηηο πην αξρατθέο κνξθέο ππφ-



απαζρφιεζεο. Δπηπιένλ, κε ηνπο ζεξηζηέο πνπ έξρνληαη απφ ηελ Ήπεηξν θαη ηε Μαθεδνλία, ή κε 

ηνπο βνζθνχο πνπ θαηεβαίλνπλ απφ ηα γχξσ βνπλά γηα λα μερεηκσληάζνπλ ζηελ πεδηάδα, 

παξαηεξνχληαη ζηελ πεξηνρή ζεκαληηθέο επνρηθέο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκνχ. Οη ζπλζήθεο απηέο 

δελ επλννχλ ηελ εθβηνκεράληζε ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ επνρηθέο 

κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη, ε βηνκεραληθή αλάπηπμε ηεο Θεζζαιίαο είλαη αζήκαληε ηελ 

επνρή πνπ εμεηάδνπκε: θακηά δεθαξηά αηκφκπινη, δχν κεραλνπξγεία, έλα κηθξφ κεηαμνπξγείν, φια 

ηνχηα ζπγθεληξσκέλα ζηνλ Βφιν, απηφ είλαη ρνλδξηθά ην βηνκεραληθφ δπλακηθφ ηεο πεξηθέξεηαο 

ζην ηέινο ηνπ αηψλα. Αληίζεηα, επηδεί θαη αλαπηχζζεηαη ε βηνηερληθή παξαγσγή, πνπ αλήθεη 

κάιινλ ζην ζηάδην ηεο «πξψην – εθβηνκεράληζεο»: ζηνλ Τχξλαβν, ζηελ Αγπηά θαη άιιεο κηθξέο 

θσκνπφιεηο, ζηνπο πξφπνδεο ηνπ Κηζζάβνπ, κε καθξφρξνλε παξάδνζε ζηελ 

θισζηνυθαληνπξγία, ππάξρνπλ ζην ηέινο ηνπ αηψλα ρεηξνθίλεηα πθαληήξηα, πνπ κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγνχλ κε ην θζελφ επνρηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ. Τν δεχηεξν ζεκείν αθνξά ην ζχλνιν ηεο 

νηθνλνκίαο: κε ηνπο πξνζηαηεπηηθνχο δαζκνχο ζην εηζαγφκελν ζηηάξη νπζηαζηηθά 

πξαγκαηνπνηνχηαλ κηα «αθαίκαμε» εηζνδεκάησλ απφ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, θαη θπξίσο ηνπ 

αζηηθνχ, πιεξσλφηαλ δειαδή έλα είδνο θφξνπ ζηε ζεζζαιηθή ππαλάπηπμε. Μαδί κε ηε ζεηξά ησλ 

λέσλ θφξσλ πνπ θαζηεξψζεθαλ ηελ ηξηθνππηθή επνρή θαη πνπ επηβάξπλαλ θπξίσο ηα αζηηθά 

ζηξψκαηα, νη δαζκνί ζην ζηηάξη ελίζρπζαλ ηε θνξνινγηθή πίεζε, ζηελεχνληαο έηζη ηα πεξηζψξηα 

δηεχξπλζεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, ζηελ νπνία απεπζπλφηαλ ε βηνκεραλία. 

 Χ. Αγπιαντώνη, ό.π., σσ. 287-288 

 ΘΔΜΑ Γ 

Αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θαη αληιώληαο ζηνηρεία από ηα θείκελα Α θαη Β 

πνπ ζαο δίλνληαη, λα ζρνιηάζεηε ηε θξάζε ηνπ βηβιίνπ ζαο: «Η ρώξα (ε Διιάδα) 

αληαγωληδόηαλ ηνλ εαπηό ηεο».                                                                                  

  Μονάδες 25 

 ΚΔΙΜΔΝΟ Α 

  Η νηθνλνκηθή δχλακε ησλ Διιήλσλ ηεο Γηαζπνξάο Οη Έιιελεο απνηεινχζαλ (ζεκ.: ζηελ 

Οζσκαληθή απηνθξαηνξία) ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ρξεκαηηζηηθψλ θαη εκπνξηθψλ 

επαγγεικάησλ, ηνπιάρηζηνλ ζ’ φζεο πεξηνρέο ήηαλ πξφζθνξεο γηα ηε δηείζδπζε ηνπ επξσπατθνχ 

θαπηηαιηζκνχ, θαη απνηεινχζαλ ην 30 κε 60% ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

εκπνξηθψλ θέληξσλ ηεο απηνθξαηνξίαο, ζην ηέινο ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Δίραλ ηηο 

κηζέο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο δηθέο ηνπο, θαη έιεγραλ έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ εμσηεξηθνχ 

εκπνξίνπ. (...) Παξφκνηα θαηάζηαζε επηθξαηεί ζηελ Αίγππην, ζην δεχηεξν θαηά ζεηξά θέληξν ηεο 

δηακφξθσζεο ηνπ ειιεληζκνχ ηνπ εμσηεξηθνχ. (...) Όπσο θαη ζηελ Οζσκαληθή Τνπξθία, ην 

εμσηεξηθφ εκπφξην ήηαλ εθείλν πνπ, θπξίσο, ζπγθέληξσζε ηελ πξνζνρή ησλ Διιήλσλ 

επηρεηξεκαηηψλ: ηδηαίηεξα ε εμαγσγή βακβαθηνχ αληηπξνζψπεπε 60 κε 80% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εμαγσγψλ θαη απφ πνιχ λσξίο ειέγρνληαλ απφ ειιεληθέο εηαηξίεο. (...) Τν 1850 ν νίθνο 

«Καζζαβέηε» (κε θεθάιαην 5 εθαηνκκχξηα θξάγθα), θπξηαξρνχζε ζην εκπφξην ηεο Άλσ Αηγχπηνπ 

απαζρνιψληαο 1.000 ππαιιήινπο, θαη ην 1854 απέθηεζε ην κνλνπψιην ηεο νξγάλσζεο ηεο 

πνηακνπινΐαο ηνπ Νείινπ. Τν 1858-59 ν νίθνο «Νηθνιφπνπινο» ... «ζπγθέληξσλε» φια ηα 

πξντφληα ηεο πεξηνρήο ηεο Άλσ Αηγχπηνπ. (...) Η ζπκβνιή ηεο ειιεληθήο εκπνξηθήο αζηηθήο ηάμεο 

ππήξμε ζεκαληηθή ζηα ιηκάληα ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαη ηεο Αδνθηθήο. (...). Τν ειιεληθφ λαπηηθφ 

θπξηαξρνχζε ζηα ιηκάληα ηνπ Γνχλαβε κέρξη θαη ηνλ 20ν αηψλα. Οη Έιιελεο αληηπξνζψπεπαλ ηελ 

απφιπηε πιεηνςεθία ησλ εκπφξσλ ζηα ιηκάληα ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαη ηνλ Κάησ Γνχλαβε. 

 Κ. Τσοςκαλά, Εξάπτηση και αναπαπαγωγή, σσ. 312, 313, 316, 320, 324  



ΚΔΙΜΔΝΟ Β  

Η νηθνλνκηθή θαρεμία ησλ εγρψξησλ αζηψλ Σην ηέινο ηεο πεξηφδνπ πνπ ζεσξείηαη γεληθά ε 

πξψηε θάζε ηεο ειιεληθήο εθβηνκεράληζε (απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1860 ή ηνπ 1870 σο ην 1910 

πεξίπνπ), ην πνζνζηφ ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ πνπ αλήθε ζηνπο απηφρζνλεο αζηνχο ήηαλ 

αμηνζξήλεην. Καη αλ αθφκε θαλείο παξαβιέςεη ην ηεξάζηην δεκφζην ρξένο -ην νπνίν ζα έπξεπε 

θαλνληθά λα ππνινγίδεηαη ζαλ ζηνηρείν ηνπ παζεηηθνχ ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο αζηηθήο ηάμεο, ζαλ 

θνξνινγηθή ππνρξέσζή ηεο κε άιια ιφγηα- ην πνζνζηφ ηνπ βηνκεραληθνχ, ηξαπεδηθνχ θη 

εκπνξηθνχ θεθαιαίνπ πνπ αλήθε ζε αλζξψπνπο ή εηαηξίεο κε ειιεληθά νλφκαηα ήηαλ κφλν 64% ην 

1909. Πνιιέο φκσο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αλήθαλ νιφθιεξεο ή θαηά έλα κέξνο ηνπο, ζε 

γλσζηνχο ή αθαλείο εηαίξνπο ή ρξεκαηνδφηεο πνπ ήηαλ νκνγελείο {…}  

Γ. Δεπτιλή, Κοινωνικόρ Μετασσηματισμόρ και Στπατιωτική επέμβαση 1880-1909, σ. 85 


