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ΙΣΤΟΡΙΑ  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ     
                                                            προςανατολιςμού 

 

ΟΜΑΓΑ  ΠΡΩΤΗ   

 

ΘΔΜΑ  Α1 

Να δψζεηε ην πεξηερφκελν ησλ παξαθάησ φξσλ:  

α)  εξπηέξη-Ρνπ                     β) αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε     

γ) Φεληεξαζηφλ                       δ) Γεληθή πλνκνζπνλδία Δξγαηψλ Διιάδνο  

                                 (Μονάδες  10) 

 

 

ΘΔΜΑ  A2  

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ γξάθνληαο ζην ηεηξάδηφ ζαο ηε ιέμε 

σζηφ ή Λάζνο δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πξφηαζε: 

 

α. Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο Διιάδαο σο ην 1913 ήηαλ κφληκα παζεηηθφ. 

β. Σν 1919 ν εκπνξηθφο ζηφινο ηεο Διιάδαο είρε ππνδηπιαζηαζηεί ζε ζρέζε κε ην 1914. 

γ. Σν 1881 πξνζαξηήζεθαλ ζηελ Διιάδα ε Άξηα θαη ε Θεζζαιία. 

δ. Ο λαπηηθφο απνθιεηζκφο ηεο ρψξαο έγηλε ην 1853 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Κξηκατθνχ 

πνιέκνπ.  

ε. Ζ βηνκεραλία ζηελ Διιάδα κεηά ηνπο βαιθαληθνχο πνιέκνπο κπνξεί λα αληαπεμέιζεη 

ζηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ.  

     (Μονάδες  15)    

 

 

ΘΔΜΑ  Β1  

Να αλαθεξζείηε:  

α) ζηελ πχθλσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηελ Διιάδα πξνο ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα θαη ηηο 

αξρέο ηνπ 20νπ (κνλάδεο 5),  

β) ζηελ θαηαζθεπή θαη ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ηελ πεξίνδν 1880-1909 

(κνλάδεο 4). 

     (Μονάδες  9)   
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ΘΔΜΑ  Β2 

Να εμεγήζεηε γηαηί:  

α) ην εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο Διιάδαο θαηά ην 19ν αηψλα, αλ θαη ζρεδφλ κφληκα παζεηηθφ, 

είρε κεγάιε ζεκαζία γηα ηε ρψξα (κνλάδεο 4).  

β) ζηελ Διιάδα νη ηάζεηο νδεγνχζαλ ζηνλ πνιπηεκαρηζκφ ησλ εζληθψλ γαηψλ ζε κηθξέο ή 

κεζαίεο ηδηνθηεζίεο (κνλάδεο 4).   

γ) νη κνλάδεο παξαγσγήο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ βηνκεραληθέο, ηηο πξψηεο 

δεθαεηίεο ηεο αλεμαξηεζίαο, παξέκεηλαλ ζηάζηκεο σο πξνο ηα νηθνλνκηθά ηνπο κεγέζε.  

(κνλάδεο 4).   

δ) επηβιήζεθε ζηελ Διιάδα ην θαζεζηψο ηνπ Γηεζλνχο Οηθνλνκηθνχ ειέγρνπ θαη πνηνο ήηαλ 

ν ξφινο  απηήο  ηεο  επηηξνπήο (κνλάδεο 4). 

     (Μονάδες  16)   

 

          

ΟΜΑΓΑ  ΓΔΥΤΔΡΗ  

 

ΘΔΜΑ  Γ1 

Με βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο θαη αληιψληαο ζηνηρεία απφ ηo θείκελν πνπ ζαο δίλεηαη, 

λα πξνζδηνξίζεηε:   

α. ηηο δηαδηθαζίεο ίδξπζεο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη ηνπο πξψηνπο κεηφρνπο  (κνλάδεο 13)  

β. ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο (κνλάδεο 12). 

(Μονάδες  25) 

 

 

   «Άκα ηε δεκνζηεχζεη ησλ δχν Βαζηιηθψλ δηαηαγκάησλ ηεο 8 Απξηιίνπ 1841, ε επί ησλ 

Δζσηεξηθψλ γξακκαηεία ηεο Δπηθξαηείαο έζπεπζε δηα γλσζηνπνηήζεσο απηήο απφ ηεο 12 

Απξηιίνπ 1841 λα δψζε κείδνλα εηο ηα ιεθζέληα κέηξα δηάδνζηλ θαη εμαηξνχζα ην αζθαιέο 

θαη επηθεξδέο ηεο επηρεηξήζεσο λα επηθαιεζζή ηελ ζπλδξνκήλ ησλ εκεδαπψλ θαη 

αιινδαπψλ θεθαιαίσλ. Σαχηα δε έζπεπζαλ αξθνχλησο πξφζπκα, αλαιφγσο βεβαίσο ηεο 

επνρήο θαη ηεο θαηαζηάζεσο ελ ε δηεηέιεη εηζέηη ε Διιάο, νπρί νιίγνλ εθ θηιειιεληζκνχ θαη 

παηξησηηζκνχ, έηη δε ράξηο εηο ηαο αθακάηνπο πξνζπαζείαο ηνπ Δυλάξδνπ θαη ηνπ Γ. 

ηαχξνπ. Πξψηνο εγγξαθείο κέηνρνο ηεο Σξαπέδεο ηε 24 Απξηιίνπ 1841, θαζ α εθ ησλ 

βηβιίσλ εμάγεηαη, ππήξμελ ν Κ. Βξάλεο δηα κεηνράο 150, εθ ησλ πξψησλ δε κεηφρσλ εθηφο 

ηνπ Δυλάξδνπ, ηνπ Γεσξγίνπ ηαχξνπ θαη ηεο Κπβεξλήζεσο εγγξαθείζεο δηα 1000 κεηνράο 

ζπκθψλσο ησ άξζξσ 3 ηνπ Ννκνχ ηεο 30 Μαξηίνπ 1841, ππήξμαλ θαη ν αείκλεζηνο ηεο 

Βαπαξίαο Βαζηιεχο Λνπδνβίθνο δηα κεηνράο 200, νη αδειθνί Ρφηζηιδ δηα κεηνράο 100 θαη ν 

Νηθφιανο Εσζηκάο δηα κεηνράο 500. 
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    Ο πεξί ζπζηάζεσο Δζληθήο Σξαπέδεο Νφκνο ηεο 3εο Μαξηίνπ 1841 ψξηδελ φηη ε 

Σξάπεδα ζα εζεσξείην σο ζπζηαζείζα επζχο σο εγγξαθψζη κέηνρνη δηα δχν εθαηνκκχξηα 

θαη εμαθνζίαο ρηιηάδαο δξαρκψλ, [...] O Νφκνο ηεο 19εο Απγνχζηνπ 1841 αλαθέξεη, έπεηζαλ 

ηελ Κπβέξλεζηλ λα πξνβή εηο ηελ έθδνζηλ ηνπ Νφκνπ ηνχηνπ, δη' νπ έθηνο εηέξσλ ηίλσλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ειάζζνλνο ζεκαζίαο, σξίδεην, φηη ε Σξάπεδα ζα εζεσξείην σο ζπζηαζείζα 

επζχο σο εγγξαθψζη κέηνρνη δη' ελ εθαηνκκχξηνλ θαη πεληαθφζηαο ρηιηάδαο δξαρκψλ φηη εθ 

ηνπ νιηθνχ ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξαπέδεο ηα κελ δχν ηξίηα ζέινπζη ρξεζηκεχζε εηο ηα 

επί ππνζήθε αθηλήησλ θηεκάησλ δάλεηα, ην δε ελ ηξίηνλ εηο ηα επί ελερχξσ ρξπζνχ θαη 

αξγχξνπ δάλεηα θαη εηο πξνεμνθιήζεηο φηη ηα ηακεία ηνπ Κξάηνπο ππνρξενχληαη λα δέρσληαη 

ηα ηξαπεδηθά απηήο γξακκάηηα επί ηε βάζεη νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ, αληί κεηξεηψλ εηο ηαο 

παξά ησλ ηδησηψλ πξνο απηφ γηλνκέλαο πιεξσκάο ην δε πάλησλ ζπνπδαηφηαηνλ, φηη ην 

πξνο έθδνζηλ γξακκαηίσλ απινχλ δηθαίσκα κεηεβάιιεην εηο απνθιεηζηηθφλ ηεο Σξαπέδεο 

πξνλφκηνλ θπθινθνξίαο ησλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ απηήο επί είθνζη πέληε έηε». 

 

Ησάλλεο Βαιασξίηεο, Ιστορία της ΕθνικήςΤραπέζης (1842-1902), Δλ Αζήλαηο 1902, αλαζηαηηθή 

έθδνζε, Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο 1988, ζ. 8-10 

 

 

 

ΘΔΜΑ  Γ1  

Με βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο θαη αληιψληαο ζηνηρεία απφ ηα θείκελα πνπ ζαο δίλνληαη:  

α) λα αλαθεξζείηε ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη Έιιελεο νκνγελείο απέθεπγαλ λα 

επελδχζνπλ ζηελ Διιάδα κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1870 (κνλάδεο 15)  

β) λα εμεγήζεηε πψο πξνθιήζεθε ηε δεθαεηία απηή ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηε 

ρψξα. (κνλάδεο 10).  

(Μονάδες  25) 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ  Α’ 

[…] ηε δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο ηνπ Αβδνχι Μεηδήη αλαθάλεθε ε επηζπκία γηα ηελ άκβιπλζε 

ησλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηηο εζλφηεηεο πνπ ζπλέζεηαλ ην κσζατθφ ηεο Οζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο. Ζ επηδίσμε απηή απνηέιεζε ην επίθεληξν ελφο γεληθφηεξνπ 

κεηαξξπζκηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο [...] ην νπνίν βαζηδφηαλ ζηελ εηζαγσγή, γηα πξψηε θνξά 

ζηελ νζσκαληθή ηζηνξία, ζεζκψλ θαη κνξθψλ νξγάλσζεο δπηηθνεπξσπατθνχ ηχπνπ […] Σν 

Χάηηη-Χνπκαγηνχλ, ζηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 1856 (είλαη δηάηαγκα ηνπ νπιηάλνπ – ε πην 

ζεκαληηθή ζηηγκή ηνπ παξαπάλσ κεηαξξπζκηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο) επαλαβεβαίσζε κε 

κεγαιχηεξε έκθαζε ηελ ηζφηεηα κεηαμχ φισλ ησλ ιαψλ ηεο Απηνθξαηνξίαο θαη πξνέβιεςε 
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ξεηά ηνπο θαλφλεο πνπ ζα θαζηέξσλαλ ηελ εμίζσζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο […] κηα ζεηξά 

επίζεκσλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ απέβιεςε ζηε ξηδηθή αλαβάζκηζε ηεο ζέζεο ησλ 

ρξηζηηαλψλ κέζσ ηεο γεληθφηεξεο κεηαβνιήο ηνπ φινπ δηθαητθνχ ζπζηήκαηνο […] Πέξα απφ 

ηηο γεληθφηεξεο δηαηάμεηο, ην Χάηηη-Χνπκαγηνχλ πξνέβιεςε εηδηθά πξαθηηθά κέηξα γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο νζσκαληθήο «ηζνπνιηηείαο»: κνπζνπικάλνη θαη ρξηζηηαλνί ζα 

είραλ ίζε πξφζβαζε ζηε δηνίθεζε θαη ηε δηθαηνζχλε ζηελ εθπαίδεπζε, ίζε κεηαρείξηζε ζην 

ζηξάηεπκα θαη εμηζσκέλεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο […]  

 

Κσλζηαληίλνο βνιφπνπινο, Κωνσταντινούπολη 1856-1908 Η Ακμή τοσ Ελληνισμού, Δθδνηηθή 
Αζελψλ, Αζήλα: 1994, ζει. 25-26 

 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ  Β’ 

Σα κπζηθά θέξδε (ελλ. ησλ Διιήλσλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο) ήηαλ φκσο παξνδηθά. 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο ζπλεηέιεζαλ νη λέεο ηάζεηο ζηε δηεζλή ζηξαηεγηθή ησλ επξσπατθψλ 

θεθαιαίσλ, ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1860, ηδίσο φκσο απφ ηελ απαξρή ηεο κεγάιεο 

θξίζεο, ην 1871-73. Πξφθεηηαη γηα ηελ ηάζε ησλ κεγάισλ Δπξσπαίσλ επηρεηξεκαηηψλ λα 

απμήζνπλ ηηο ρξεκαηηζηηθέο θαη ηξαπεδηθέο ηνπνζεηήζεηο έμσ απφ ηα εζληθά ηνπο ζχλνξα. Ζ 

ζηξνθή ησλ δπηηθψλ πξνο ην εμσηεξηθφ έθεξε ηα θεθάιαηά ηνπο θαη ζηελ αλαηνιή […] Ζ λέα 

δηείζδπζε ησλ Δπξσπαίσλ ζηελ Αλαηνιή επέθεξε κηα λέα ζπξξίθλσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

ξφινπ ησλ νκνγελψλ, ε νπνία επεξέαζε, απηή ηε θνξά, ηηο λέεο ρξεκαηηζηηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ζπξξίθλσζε απηή εληάζεθε κε ηηο επάιιειεο δεκίεο πνπ ππέζηεζαλ 

πνιινί νκνγελείο ζηα δπηηθά ρξεκαηηζηήξηα ην 1870, 1871 θαη 1873 θαζψο θαη κε ηελ 

πηψρεπζε ηνπ Οζσκαληθνχ Γεκνζίνπ ην 1875-76 [….]  

 

Γ. Γεξηηιήο, Ελληνική Οικονομία και Βιομητανική Επανάσταση, Αζήλα : άθνπιαο, 1984, ζει. 62-63 
       

 

 

 

1. Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να 

ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Στθν αρχι των απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν 

θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο και να μην 

γράψετε πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ.  

2. Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ 

παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά 

τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
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3. Να απαντιςετε ςτο τετράδιό ςασ ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι 

που δεν ςβινει. Μολφβι επιτρζπεται και μόνο για πίνακεσ, διαγράμματα κλπ. 

4. Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  

5. Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 

6. Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  ……  


