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ΙΣΟΡΙΑ  Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ / ΑΠΟΥΟΙΣΟΙ   
                                                            προςανατολιςμού 

 

 

ΟΜΑΓΑ  ΠΡΩΣΗ   

 

 

ΘΔΜΑ  Α1 

Να δψζεηε ην πεξηερφκελν ησλ αθφινπζσλ φξσλ: 

α) Βεληδειηζµφο 

β) Κιήξηγθ 

γ) Γηεζλήο Οηθνλνκηθφο Έιεγρνο (Γ.Ο.Δ.) 

 

                                 (Μονάδες  9) 

 

 

ΘΔΜΑ  A2  

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ, γξάθνληαο ζην ηεηξάδηφ ζαο, δίπια ζην 

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πξφηαζε, ηε ιέμε ωζηό, αλ ε πξφηαζε είλαη ζσζηή, ή 

ηε ιέμε Λάθος, αλ ε πξφηαζε είλαη ιαλζαζκέλε. 

 

1. Η Φεληεξαζηφλ ήηαλ ε ζεκαληηθφηεξε εβξατθή θνηλφηεηα ηεο Θεζζαινλίθεο. 

2. Ο Δι. Βεληδέινο πίζηεπε φηη ζηελ νηθνλνκία ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία έπξεπε λα 

απνηειέζεη ην κνριφ αλάπηπμεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο.  

3. Η δηρνηφκεζε ηεο δξαρκήο απνηεινχζε νπζηαζηηθά έλα κέηξν ππνρξεσηηθνχ εζσηεξηθνχ 

δαλεηζκνχ ηνπ θξάηνπο. 

4. Η ηεηακέλε πνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 1922-1936 

απνηέιεζε αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ ηαρεία δηεπζέηεζε ηνπ πξνζθπγηθνχ 

πξνβιήκαηνο.  

5. Μεηά ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ην ειιεληθφ θξάηνο απέθηεζε απφιπηε εζληθή 

νκνηνγέλεηα.  

6. Ακεξηθάληθεο θαη βξεηαληθέο εηαηξείεο ήηαλ νη αξκφδηεο γηα ηηο επελδχζεηο ζηνπο ηνκείο 

ηεο χδξεπζεο, ηεο ειεθηξνδφηεζεο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο.  

7. Οη ζπληαγκαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Σαλδηκάη (1856) έδηλαλ δηεπξπκέλα δηθαηψκαηα 

ζηνπο ρξηζηηαλνχο ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. 
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8. Οη πξψηεο θαζαξά αγξνηηθέο εμεγέξζεηο έγηλαλ ζην Λαχξην ην 1896. 

 

     (Μονάδες  16)    

 

 

ΘΔΜΑ  Β1  

Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο: α) πνηνη ιφγνη επέβαιαλ ηελ ίδξπζή ηεο (κνλάδεο 4), β) πνηεο ήηαλ 

νη αξκνδηφηεηέο ηεο (κνλάδεο 5), θαη γ) πνηα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο 

γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία (κνλάδεο 4); 

     (Μονάδες  13)    

 

 

ΘΔΜΑ  Β2 

Γηα πνηνπο ιφγνπο νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1860 σο θαη ηε δεθαεηία 

ηνπ 1880 πξνέβεζαλ ζηε ζχλαςε εμσηεξηθψλ δαλείσλ (κνλάδεο 6) θαη πνηεο αλάγθεο 

θάιπςαλ ηα εζληθά απηά δάλεηα (κνλάδεο 6); 

     (Μονάδες  12)   

 

          

 

ΟΜΑΓΑ  ΓΔΤΣΔΡΗ  

 

 

ΘΔΜΑ  Γ1 

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

λα παξνπζηάζεηε ηηο ζπλέπεηεο πνπ είρε ε θξίζε ηνπ 1929 γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

(Μονάδες  25) 

 

    Σα κέηξα ηνπ 1932 απνηέιεζαλ ην νξφζεκν γηα ηε λέα αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο 

παξαγσγήο, ε νπνία ζπλερίζηεθε σο ηηο παξακνλέο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Άκεζε 

ζπλέπεηα ήηαλ φηη ε δξαρκή ππνηηκήζεθε θαηά 60% ζε ζρέζε κε ηα μέλα λνκίζκαηα, ελψ 

παξάιιεια νη ηηκέο ησλ εγρψξησλ πξντφλησλ δελ αλέβεθαλ παξά κφλν 13,4%. Απηφ είρε 

ζαλ ζπλέπεηα φηη ηα πξντφληα ηνπ εμσηεξηθνχ αθξίβπλαλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο 

πεξηζζφηεξν απφ ηα εγρψξηα [...] Οη πξνυπνζέζεηο απηέο νδεγνχζαλ εμ αληηθεηκέλνπ ζηελ 

ελζάξξπλζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο [...] 
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    [...] χκθσλα κε ηηο ζηαηηζηηθέο ηεο ΚΣΔ, θαηά ηελ πεξίνδν 1928-1938 ε Διιάδα 

ζεκείσζε ηελ πςειφηεξε αχμεζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζηνλ θφζκν 165%η κεηά ηελ 

ΔΓ (877%) θαη ηελ Ιαπσλία (73%). 

 

Κ. Βεξγφπνπινο, «Η ειιεληθή νηθνλνκία απφ ην 1926 σο ην 1935», Ιζηορία ηοσ Ελληνικού Έθνοσς, 

Δθδνηηθή Αζελψλ, ηφκνο ΙΔ’, ζει. 330 

 

 

ΘΔΜΑ  Γ1  

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

α) λα πξνζδηνξίζεηε ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ην εμσειιαδηθφ ειιεληθφ θεθάιαην 

μεθίλεζε ηηο πξψηεο δεηιέο ελδείμεηο ζπλεξγαζίαο µε ην ειιεληθφ θξάηνο ζηε δεθαεηία ηνπ 

1870. (κνλάδεο 10) 

β) λα παξνπζηάζεηε ηνπο ηνµείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηνπο νπνίνπο αλαπηχρζεθε ε 

επηρεηξεκαηηθή δξάζε ησλ Διιήλσλ ηεο δηαζπνξάο, λα εμεγήζεηε γηαηί ραξαθηεξίζηεθε 

θεξδνζθνπηθή θαη κε πνηνλ ηξφπν άζθεζαλ πηέζεηο ζην ειιεληθφ θξάηνο. (κνλάδεο 15) 

 (Μονάδες  25) 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ Α 

     Kαηά γεληθφ θαλφλα νη θξίζεηο μεθηλνχλ απφ έλα ρξεκαηηζηεξηαθφ θξαρ, πνπ 

αθνινπζείηαη απφ δπζρέξεηεο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνµέα θαη ζηε ζπλέρεηα εμαπιψλνληαη ζηε 

βηνκεραλία θαη ηε γεσξγία. Δθδειψλνληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο µε 

πηψζε ησλ ηηκψλ, πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ρξενθνπηψλ θαη αχμεζε ηεο αλεξγίαο...» (S. 

Bernstein - P. Milza «Ιζηνξία ηεο Δπξψπεο»). 

    Σν ρξεκαηηζηεξηαθφ θξαρ ηεο Βηέλλεο (Μάηνο 1873) «κεηαθξάδεηαη» γξήγνξα ζε 

πησρεχζεηο απζηξν-νπγγξηθψλ ηξαπεδψλ θαη ακέζσο κεηά ζηε Γεξκαλία, ηηο HΠA, ηε 

Γαιιία... ηελ Αγγιία νη εμαγσγέο πέθηνπλ θαηά 25% κέρξη ην 1875. O αξηζκφο ησλ 

πησρεχζεσλ δηπιαζηάδεηαη κεηαμχ 1873 θαη 1879. H αλεξγία εμαπιψλεηαη, νη ηηκέο 

πέθηνπλ, ελψ νη επηπηψζεηο ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή είλαη θνβεξέο θαη ηξνκεξέο. Οη 

παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο είλαη ηεξάζηηεο, αιιά παξαηεξείηαη ππνθαηαλάισζε. Σν θιαζηθφ 

παξάδεηγκα γηα ηελ θαηάζηαζε είλαη ε ζηδεξνβηνκεραλία. H παξαγσγή ζηδήξνπ κπνξεί λα 

θηάζεη ηα 2,5 εθαη. ηφλνπο ην 1873. H θαηαλάισζε, φκσο,, είλαη κφιηο 500.000 ηφλνη, ελψ ε 

ηηκή πέθηεη ηα επφκελα ρξφληα ζεακαηηθά. O Ecomomist ραξαθηήξηζε ην 1879 σο «ηελ πην 

ζθνηεηλή ρξνληά ηνπ αηψλα». 
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Άξζξν «H «Μεγάλη Ύθεζη» ζαρώνει Εσρώπη και Αμερική...» ηνπ δεκνζηνγξάθνπ Σ. 

Καηζηµάξδνπ ζηελ εθεκεξίδα ΗΜΔΡΗΙΑ ηεο 1εο Μαξηίνπ 2009 

 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ Β 

     Η κεηξηνπάζεηα φκσο ηνπ Σξηθνχπε ελέπλεε αξθεηή εκπηζηνζχλε ζηνπο μέλνπο 

επελδπηέο θαη κεηαμχ 1879 θαη 1890 ζπλάθζεθαλ 6 εμσηεξηθά δάλεηα µε νλνκαζηηθή αμία 

630 εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ. [...] Ο Σξηθνχπεο απέθπγε λα θάλεη κεηαξξπζκίζεηο ζηε 

γεσξγηθή γε ηεο λεναπνθηεκέλεοεπαξρίαο ηεο Θεζζαιίαο, ηεο νπνίαο ηε γεσξγία 

ραξαθηήξηδαλ ηα µεγάια ηζηθιίθηα, γηα λα µελ πξνζβάιεη ηηο επαηζζεζίεο ηνπ μέλνπ 

θεθαιαίνπ θαη ησλ πινπζίσλ Διιήλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ έδεηρλαλ φιν θαη κεγαιχηεξε 

ηάζε λα επελδχνπλ ζηε κεηέξα παηξίδα. [...] Πινχζηνη Έιιελεο, πνπ έκελαλ ζπρλά ζην 

εμσηεξηθφ, άξρηζαλ λα αγνξάδνπλ κεγάινπο αξηζκνχο παιαηψλ αηµνπινίσλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο γηα πινηάξρνπο θαη πιεξψκαηα ηνπο λεζηψηεο ζπκπαηξηψηεο ηνπο. 

 

Richard Clogg, Σύνηομη Ιζηορία ηης Νεώηερης Ελλάδας, εθδφζεηο Καξδαµίηζα, 1984, ζει. 137–138 

 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ Γ 

    Οη Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο ηεο δηαζπνξάο κεηά ην 1866 άξρηζαλ λα βιέπνπλ ηελ Διιάδα 

σο ρψξν αλάπηπμεο επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Έλαο απφ απηνχο ήηαλ ν Αλδξέαο 

πγγξφο, βαζηθφο κέηνρνο ηεο Σξάπεδαο Κσλζηαληηλνππφιεσο, ν νπνίνο θπξηάξρεζε ζηελ 

νηθνλνµηθή δσή ηεο ρψξαο θαηά ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα. Σν επελδπηηθφ ηνπ ελδηαθέξνλ είρε 

επηθεληξσζεί ζην κεηαιιεπηηθφ θιάδν. Σν 1873 καδί µε ηνλ Δπάγγειν Μπαιηαηδή θαη άιινπο 

θεθαιαηνχρνπο ηνπ εμσηεξηθνχ αγφξαζαλ νξηζκέλα απφ ηα δηθαηψκαηα ηεο ηηαινγαιιηθήο 

εηαηξείαο Λαπξίνπ (Κ. Σζνπθαιάο, Δμάξηεζε θαη αλαπαξαγσγή, ζ.ζ. 246 – 250) θαη 

δεµηνχξγεζαλ ηελ «Διιεληθή Δηαηξεία Μεηαιινπξγείσλ Λαπξίνπ». 

     Η λέα εηαηξεία, απνζθνπψληαο ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εληππψζεσλ φηη ζην ππέδαθνο 

ηνπ Λαπξίνπ ππήξρε αµχζεηνο πινχηνο, εμέδσζε κεηνρέο αμίαο 200 δξαρµψλ ε θαζεκηά. 

Αγξφηεο, εξγάηεο, κηθξναζηνί θαη γεληθά άλζξσπνη αδαείο απφ ρξεκαηηζηεξηαθά παηρλίδηα 

έζπεπζαλ λα ηηο αγνξάζνπλ, ειπίδνληαο ζην εχθνιν θέξδνο. Λφγσ ηεο κεγάιεο δήηεζεο ε 

ηηκή θάζε κεηνρήο δηπιαζηάζηεθε. Όηαλ φκσο κεηά απφ θάπνηνπο κήλεο απνδείρηεθε φηη ην 

Λαχξην δελ ήηαλ πινπηνθφξνο πεγή, νη κεηνρέο έπεζαλ θάησ απφ ηελ νλνκαζηηθή ηνπο 

αμία, µε απνηέιεζκα λα ππνζηνχλ ηεξάζηηα δεκηά θπξίσο νη κηθξνί απνηακηεπηέο. Αληίζεηα, 

νξηζκέλνη θεξδνζθφπνη θαξπψζεθαλ ηεξάζηηα γηα ηελ επνρή πνζά πνπιψληαο ηηο κεηνρέο 
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ηνπο, φζν αθφµα ε ηηκή ηνπο ήηαλ πςειή (εθεκεξίδα ΔΜΠΡΟ, θχιιν ηεο 13εο Απγνχζηνπ 

1955). Σα «ζχµαηα» ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ θξαρ αλαδήηεζαλ ππεχζπλν γηα ηελ νηθνλνµηθή 

ηνπο  θαηαζηξνθή. Καη ηνλ βξήθαλ ζην πξφζσπν ηνπ ηφηε πξσζππνπξγνχ Δπακεηλψλδα 

∆ειεγεψξγε. Γηαδειψζεηο θαη επεηζφδηα έγηλαλ ζηελ Αζήλα ζε ηέηνηα έθηαζε, ψζηε ζηηο 

αξρέο Φεβξνπαξίνπ 1874 ν Μεζνινγγίηεο πνιηηηθφο αλαγθάζηεθε λα ππνβάιεη ηελ 

παξαίηεζή ηνπ. 

 

Άξζξν «”Τα Λασρεωηικά”: ένα δείγμα αποικιοκραηίας και τρηµαηιζηηριακής απάηης» ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ Π. Παπαλφηε ζην Χξνλνληνχιαπν ηεο 27εο Ιαλνπαξίνπ 2013  
 

 

 

 

 

 

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.  

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  ……  


