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Α΄ ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 

Α.1.  Αφού αναφερθείτε στο πώς λειτουργούσε η οικογένεια ως φορέας πελατειακών σχέσεων και 

προστασίας, στη συνέχεια καταγράψτε τα όσα γνωρίζετε για τα δίκτυα πατρωνίας στις 

διάφορες περιοχές της Ελλάδας.  

(Μονάδες 8) 

Α.2.  

Α) Να γράψετε το γράμμα της σωστής απάντησης: 

Το κοινό σημείο στην πολιτική των πρώτων ελληνικών κομμάτων περιοριζόταν: 

α. στην αποδοχή των ιδεών του Διαφωτισμού 

β. στην οικονομική πολιτική 

γ. στην ιδεολογία της «Μεγάλης Ιδέας» 

δ. στις απόψεις για τη σχέση της ελληνικής εκκλησίας-Πατριαρχείου  

(Μονάδες 2) 

Β)  Αφού επιλέξετε τη σωστή απάντηση να αναπτύξετε σύντομα το περιεχόμενό της.  

(Μονάδες 4) 

 

Α.3.  Στον παρακάτω πίνακα να αντιστοιχίσετε τα γράμματα της στήλης Α΄ με τους αριθμούς της 

στήλης Β΄:  

 ΣΤΗΛΗ Α΄                                                                                                 ΣΤΗΛΗ Β΄ 

Α. Γενικός Οργανισμός Πελοποννήσου                                           1. Άφιξη Καποδίστρια  

Β. Προσωρινόν Πολίτευμα                                                                   2. Δεύτερο εξάμηνο 1824 

Γ. Εθνοσυνέλευση Άστρους                                                                 3. 1825 

Δ. Πρώτος εμφύλιος πόλεμος                                                             4. 1823 

                                                                                                                    5. πρώτο εξάμηνο 1824 

                                                                                                                    6. 1822 

                                                                                                                    7. άφιξη Δ. Υψηλάντη 

                                                                                                                    8. άφιξη Μαυροκορδάτου 

(Μονάδες 4) 

Α.4.  Ποια τακτική ακολούθησε ο Καποδίστριας για να εξασφαλίσει πολιτική ειρήνη;  

(Μονάδες 4) 
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Α.5.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος.  

α. Στην πρώτη εθνοσυνέλευση ο Κολοκοτρώνης έγινε ρυθμιστής της κατάστασης. 

β. Στη δεύτερη Εθνοσυνέλευση κυριάρχησαν οι πρόκριτοι. 

γ. Οι προσωρινές φιλοδοξίες οδήγησαν στον δεύτερο εμφύλιο πόλεμο.  

(Μονάδες 3) 

Α.6. Ποιοι ήταν οι στόχοι της αγροτικής μεταρρύθμισης 1917 και σε ποια αποτελέσματα οδήγησε;  

(Μονάδες 7) 

 

Α.7.  Να γράψετε τους ορισμούς των παρακάτω όρων:  

Μεγάλη Ιδέα 

Κλήριγκ 

Βενιζελισμός  

(Μονάδες 3) 

Α.8.  Ποιοι παράγοντες δεν επέτρεψαν τη δημιουργία εργατικού κινήματος στην Ελλάδα σε όλη 

τη διάρκεια του 19ου αι. και μέχρι τους Βαλκανικούς Πολέμους;   

(Μονάδες 8) 

Α.9.  

Α)  Να γράψετε το γράμμα της σωστής απάντησης:  

Τα τσιφλίκια της Θεσσαλίας στα τέλη του 19ου αι.: 

α. διανεμήθηκαν στους ακτήμονες 

β. υποθηκεύτηκαν 

γ. αγοράστηκαν από τους ομογενείς  

δ. διανεμήθηκαν στους πρόσφυγες  

(Μονάδες 2) 

Β)  Να αναπτύξετε σύντομα το περιεχόμενο της ορθής απάντησης.  

(Μονάδες 5) 

 

Β΄ ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 

Γ1.  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραθέματα που σας δίνονται και σε συνδυασμό με τις 

ιστορικές σας γνώσεις να περιγράψετε τις φάσεις δανεισμού  απ’ τις οποίες πέρασε η 

Ελλάδα απ’ την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού βασιλείου έως τα τέλη του 

19ου αιώνα, τον τρόπο χρήσης των δανείων, καθώς και τις επιπτώσεις του δανεισμού 

στην οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.  

(Μονάδες 25) 

 

ΠΗΓΗ Α 

Η αδυναμία δανεισμού σχετιζόταν άμεσα με τα πρώτα δάνεια που είχαν γίνει στην επαναστατική 

περίοδο και μετά την απελευθέρωση. Πρόκειται για τα δάνεια αφ’ ενός του 1824 και 1825 και αφ’ 

ετέρου του 1832. Το ιστορικό των δανείων αυτών είναι αρκετά γνωστό. Λιγότερο γνωστές είναι οι 

σχέσεις του θέματος με την πολιτική εξάρτηση της χώρας. Γιατί η διαιώνιση του προβλήματος 

των δανείων  οφείλεται κατά μεγάλο μέρος  στην πολιτική χρήση τους, στο ότι οι Δυνάμεις και 

ιδίως η Μεγάλη Βρετανία τα χρησιμοποίησαν για να επιβάλλουν στην Ελλάδα μια εξωτερική 
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πολιτική εναρμονισμένη με τα συμφέροντά τους. Από αυτή τη σκοπιά, όμως,  φαίνεται και η 

ευρύτητα του ζητήματος των δανείων. 

[……] 

Με τα επαναστατικά δάνεια του 1824-25 οι δυσμενείς εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Οι επαχθείς όροι, 

με τους οποίους είχαν συναφθεί, οι διαχειριστικές επιπολαιότητες, κυρίως όμως οι καταστροφές 

του πολέμου, ήταν φυσικό να οδηγήσουν πολύ σύντομα σε οικονομικά αδιέξοδα.  Ήδη απ’το 1827 

η επαναστατική κυβέρνηση ανέστειλε τις πληρωμές τοκοχρεωλυσίων. Αυτή στάθηκε η πρώτη 

αφορμή για τον αποκλεισμό του ελληνικού Δημοσίου από τις δυτικές χρηματαγορές. Το ελληνικό 

κράτος είχε εγγυηθεί αυτή τη σειρά δανείων με την αξία των εθνικών γαιών , των κτημάτων που 

αποκτούσε με την αποχώρηση των Οθωμανών κατόχων τους. Μετά την αναστολή των 

πληρωμών, οι ομολογιούχοι δανειστές  της χώρας αξίωναν συνεχώς την εφαρμογή της 

εγγύησης… 

[…] 

Οι ελληνικές κυβερνήσεις ανέστειλαν προσωρινά το 1835 την υπηρεσία και αυτού του δανείου κι 

έπαυσαν οριστικά τις πληρωμές το 1834. Η αδυναμία της Ελλάδας να εκπληρώσει τις βαρύτατες 

υποχρεώσεις της, ανάγκασε τελικά τις Δυνάμεις να πληρώσουν εκείνες , ως εγγυήτριες, τα 

τοκοχρεωλύσια. Αυτό, όμως, τους έδωσε παράλληλα τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν πια 

μονίμως το ελληνικό δημόσιο χρέος ως μέσο επιρροής και πιέσεων για την εξυπηρέτηση της 

εξωτερικής πολιτικής τους. 

Κατά καιρούς, το Δάνειο χρησιμοποιήθηκε ως μέσο πίεσης και από τις τρεις Δυνάμεις , 

περισσότερο όμως και αποτελεσματικότερα το αξιοποίησε η Αγγλία. Αδιαφορώντας για την 

περιορισμένη οικονομική του σημασία, η βρετανική κυβέρνηση το χρησιμοποίησε για να 

πειθαρχεί τους Έλληνες στις επιταγές της δικής της πολιτικής στο Αιγαίο. 

[…] 

Κατά την περίοδο της δεύτερης Δυναστείας *, η εκκρεμότητα των δανείων διαρκεί επί μια 

δεκαπενταετία. Αλλά, ενώ η στρατηγική των Δυνάμεων διατηρείται, η τακτική παραλλάζει, η 

ηπιότερη μορφή των επεμβάσεων και η τήρηση κάποιων προσχημάτων είναι τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά της μεταβολής…. 

«Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας (18ος -20ος αιώνας)», Γ. Β. Δερτιλής – Κ. Κωστής, εκδ. Αντ. Ν. 

Σάκκουλα, Αθήνα –Κομοτηνή 1991, σελ.166, 168, 179 

*1864 

 

ΠΗΓΗ Β 

….Για τη χρηματοδότηση, λοιπόν, των τρικουπικών μεταρρυθμίσεων, η Ελλάδα στράφηκε στον 

εξωτερικό δανεισμό, όπως εξάλλου όλες οι χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Προκειμένου, 

όμως, να συμβεί αυτό, έπρεπε προηγουμένως να ρυθμίσει τις οφειλές της, κυρίως εκείνες που 

προέρχονταν από το δάνειο των 60.000.000 φράγκων του 1833 και που είχε πάψει να εξυπηρετείται 

από το 1843. [….] Θα εκμεταλλευτεί μάλιστα αμέσως τις νέες δυνατότητες που της προσέφεραν 

οι διεθνείς κεφαλαιαγορές, προκριμένου να συνάψει σειρά δανείων μέχρι το 1893, οπότε για μια 

φορά ακόμη θα αποδειχθεί ανίκανη να εξακολουθήσει την εξυπηρέτηση των δανειακών της 

υποχρεώσεων. 

 

Το πρώτο εξωτερικό δάνειο των 60.000.000 φράγκων, που συνάφθηκε το 1879 είχε ως στόχο την 

άρση της αναγκαστικής κυκλοφορίας με την εκκαθάριση όλων των εκκρεμών υποχρεώσεων του 
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ελληνικού κράτους. Θα ακολουθήσουν επάλληλα δάνεια με τα οποία γίνονταν προσπάθειες 

προκειμένου να δημιουργηθούν υποδομές, να συγκροτηθεί ο στρατός,  αλλά και να 

αντιμετωπιστούν οι εθνικές κρίσεις. Η χρήση των προϊόντων των δανείων εκείνης της περιόδου 

αρκεί για να βεβαιώσει τα αδιέξοδα αυτής της πολιτικής: για την πληρωμή τόκων και 

χρεολυσίων  καταβλήθηκαν 389.157.318 φράγκα, για την εξόφληση παλαιότερων δανείων και 

προκαταβολών 121.700.000 φράγκα, για αγορά θωρηκτών και άλλες πολεμικές προμήθειες 

100.000.000 φράγκα, ενώ για διάφορα δημόσια έργα καταβλήθηκαν 120.000.000 φράγκα. Τέλος, τα 

έξοδα εκδόσεως των δανείων  μεσιτείες και προμήθειες κ. λ. π απορρόφησαν 25.000.000. 

«Τα κακομαθημένα παιδιά της Ιστορίας», ( Η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους, 18ος-

21ος αιώνας), Κ. Κωστής, εκδ. ΠΟΛΙΣ (HISTORIA), σελ. 473 – 476 

 

ΠΗΓΗ Γ (ΠΙΝΑΚΑΣ) 

Πίνακας: Δημόσιο χρέος της Ελλάδας, 1869 -1893 

  1869 1875 1882 1887 1892 1893 

Δημόσιο χρέος  137.719.833 163.602.113 331.133.906 525.090.620 720.188.644 823.252.581 

Κατά κεφαλή 

δημόσιο χρέος 
94,50 102,75 163,19 246,35 317,65 363,20 

Τα ποσά που αναφέρονται στον πίνακα είναι σε δρχμ. 

 

Πηγή:D. Georgiades, La Grece economique et financiere en 1893, Παρίσι 1893, σ. 47 ( από «Τα 

κακομαθημένα παιδιά της Ιστορίας» του Κ. Κωστή, εκδ. Πόλις) 

 

ΠΗΓΗ Ε 

Η οικονομική χρεωκοπία του κράτους, την οποία αναγκάσθηκε να κηρύξει ο Τρικούπης τον 

Δεκέμβριο του 1893, αφενός ανέκοψε το ανορθωτικό του έργο και αφετέρου εξέθρεψε δυνάμεις οι 

οποίες, στο όνομα των δικαίων του έθνους, κατέστησαν και πάλι την εξωτερική πολιτική της 

χώρας όμηρο νέων αυτόκλητων σωτήρων του έθνους. Η διεθνής κατακραυγή εναντίον της 

Ελλάδας εξαιτίας της πτωχεύσεως και οι απογοητεύσεις από την αδυναμία της χώρας  να θέσει 

σε εφαρμογή την αλυτρωτική της πολιτικής  είχαν μεταξύ άλλων και την εξής συνέπεια: 

διευκόλυναν την ίδρυση, ένα έτος αργότερα (1894), της πατριωτικής εταιρίας που έμελλε να παίξει 

σοβαρό ρόλο σε λίγο, της «Εθνικής Εταιρίας». 

«Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος 1797 -1980, Ιωάννης. Σ. Κολιόπουλος, εκδ. Βάνιας, 2014, σελ. 429 

 

Γ2.  Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα και τον Πίνακα και αξιοποιώντας τις 

ιστορικές σας γνώσεις, να παρουσιάσετε:  

α)  τους παράγοντες που εμπόδισαν την εκβιομηχάνιση της Ελλάδας κατά τον 19ο 

αιώνα (Μονάδες 8)  

β)  τους τομείς στους οποίους παρατηρήθηκε ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας 

στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα (μονάδες 9)  

γ)  τα αποτελέσματα της οικονομικής ανάπτυξης της περιόδου (1875-1911) στον τομέα 

της βιομηχανίας (μονάδες 8) (Μονάδες 25) 
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ΠΗΓΗ Α  

«Την οικονομική και κοινωνική ιστορία της Ελλάδας τη σημάδεψε το γεγονός ότι δεν 

αναπτύχθηκε βαριά βιομηχανία και ότι κανείς από τους επαγγελματικούς κλάδους που 

αναφέραμε δεν μπόρεσε να γίνει ηγετικός παράγοντας της εκβιομηχάνισης. Ένας από τους 

σημαντικότερους λόγους ήταν η έλλειψη κάρβουνου. Επίσης, με εξαίρεση την ακτοπλοΐα, δεν 

υπήρχε σύγχρονο δίκτυο δρόμων και συγκοινωνιών στην ενδοχώρα, έλειπαν τα κεφάλαια, η 

εσωτερική αγορά ήταν πολύ μικρή, πολλές πόλεις ήταν επαρχιακές πόλεις με αγροτικό 

χαρακτήρα. Τους αλλοδαπούς επενδυτές ίσως τους απέτρεπε και η ληστεία, η κακοδιοίκηση, το 

ασαφές ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης και ο διαφαινόμενος - από το 1850 – κίνδυνος πολέμου. Η 

ίδρυση βιομηχανικών μονάδων απέμεινε υπόθεση μεμονωμένων ατόμων, τα οποία 

αποτόλμησαν το ρίσκο ή κερδοσκοπούσαν. Μέχρι τον 20ο αιώνα δεν υπήρξε κάποια ώθηση για 

εκβιομηχάνιση». 

[«Τα πολιτικά κόμματα της Ελλάδας 1821-1936, τόμ. Α΄,σελ. 294»] 

 

ΠΗΓΗ Β  

Μεταξύ 1875 και 1889 παρατηρείται μια αύξηση από 95 σε 145 εργοστάσια. Αλλά από τις 50 νέες 

μονάδες, οι 44 ήταν αλευρόμυλοι και οι 4 ελαιοτριβεία. Επιπλέον, οι περισσότερες εξυπηρετούσαν 

τη σιτοπαραγωγή της Θεσσαλίας και της Άρτας και πολλές «προσαρτήθηκαν» στην Ελλάδα, μαζί 

με τις επαρχίες αυτές, το 1881. Επομένως, η αύξηση δε δείχνει εκβιομηχάνιση: απλώς κατοπτρίζει 

την εδαφική επέκταση της χώρας και την αντίστοιχη αύξηση του πληθυσμού.  

Παρατίθεται ενδεικτικός πίνακας της εξέλιξης της βιομηχανίας μέχρι το 1890. 

 

Έτη                                         Εργοστάσια                             Ατμοκίνητα                     Ισχύς 

                                                                                                      Εργοστάσια 

1867                                                 168                                            22                        291 cv(ατμόϊπποι) 

1874                                                 199                                            95                      1.967 cv(ατμόϊπποι) 

1889                                                 145                                                                      5.588 cv(ατμόϊπποι) 

 

[Γ. Δερτιλής, Κοινωνικός Μετασχηματισμός και Στρατιωτική Επέμβαση, σελ. 89-90 . O πίνακας 

από την Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας του Ν. Σβορώνου.]  

 

ΠΗΓΗ Γ  

«Οι φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις, που πέτυχε η Επανάσταση του 1862 και η κάποια σχετική 

σταθερότητα της πολιτικής ζωής, κυρίως απ’ το 1875, έδωσαν νέα ώθηση στην οικονομική άνοδο, 

που σημειώθηκε, την προηγούμενη περίοδο. […] Αυτό όμως που χαρακτηρίζει ουσιαστική την 

ελληνική οικονομία της εποχής εκείνης είναι η εισροή στη χώρα ελληνικών και ξένων κεφαλαίων 

κι η συνακόλουθη εμφάνιση της βιομηχανίας καθώς κι η ανάπτυξη της πίστης και των Τραπεζών. 

Ο αυξανόμενος συνεχώς εθνικισμός στις βαλκανικές χώρες, οι δυσχέρειες στην Τουρκία, η 

εθνικιστική κίνηση των «Νεοτούρκων» υποχρεώνουν τους Έλληνες καπιταλιστές, που είναι 

εγκαταστημένοι σ’ αυτές τις χώρες, να μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους στην Ελλάδα και να τα 

επενδύσουν σε βιομηχανικές και τραπεζιτικές επιχειρήσεις, που τους αφήνουν μεγάλο και 

σίγουρο κέρδος, εξαιτίας της έλλειψης κεφαλαίων στην Ελλάδα και του πολύ υψηλού ποσοστού 

τόκου (30 ως 40%). Ως τις αρχές του Κ ́αι. ο ρυθμός ανάπτυξης της βιομηχανίας μένει πολύ αργός. 

Το 1875 τα λίγα υφαντουργικά εργοστάσια ή εργοστάσια τροφίμων δεν ξεπερνούν τα όρια της 
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απλής βιοτεχνίας. Οι πρώτες προσπάθειες για πραγματική βιομηχανία αρχίζουν με την ίδρυση 

μερικών εταιρειών, κατά πλειοψηφία ξένων, προς εκμετάλλευση των ορυχείων (Λαύριο), οι 

οποίες πολλαπλασιάζονται απ’ το 1904.  

[Ν. Γ. Σβορώνου, Επισκόπηση της νεοελληνικής Ιστορίας, σ. 101] 

 
 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


