
 
 

 

ΟΠΞΡΞΛΞΘΩΡΗ  ΕΝΕΑΡΕΩΜ Γ’ ΑΝΗΡ 

ΗΛΕΠΗΡΘΞΣ ΓΕΜΘΙΞΣ ΚΣΙΕΘΞΣ 

ΕΝΕΑΖΞΛΕΜΞ ΛΑΘΗΛΑ: ΘΡΞΠΘΑ ΙΑΕΣΘΣΜΡΗΡ 

ΗΛΕΠΞΛΗΜΘΑ: 31/5/2020 

ΡΣΜΞΚΞ ΡΕΚΘΔΩΜ:  

 

ΘΔΜΑ Α1. Να αλαιύζεηε ην πεξηερόκελν ησλ όξσλ:  α) «Ψήθηζκα 5
εο

 Μαΐνπ 1827» β) 

«Επεκεξία» γ) «Σθαηξίδηα» 

Μονάδες 15 

ΘΔΜΑ Α2. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο 

ηε ιέμε ωζηό ή Λάθος δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πξόηαζε:  

α. Η πνιηηηθή θαη θνηλσληθή επηξξνή ησλ ζνζηαιηζηηθώλ νκάδσλ θαη ησλ εξγαηηθώλ 

νκαδνπνηήζεσλ, ζην ηέινο ηνπ 19νπ αηώλα, ήηαλ ζαθώο κεγαιύηεξε ζηελ Διιάδα από εθείλε 

πνπ άζθεζαλ αληίζηνηρα θηλήκαηα ζε βηνκεραληθέο ρώξεο ηεο Γύζεο αιιά θαη ζε βαιθαληθέο.  

β. Οη ληόπηνη πξηαλνί θαηνηθνύζαλ ζηελ Άλσ ύξν, καθξηά από ηελ παξαιία, ζηελ νπνία 

ζπγθεληξώζεθαλ νη λενθεξκέλνη πξόζθπγεο.  

γ. ηε Β’ Δζλνζπλέιεπζε νη Φαξηαλνί πξόζθπγεο δήηεζαλ κε θαζπζηέξεζε λα θαζνξηζηεί ν 

ηόπνο ηνπ πξνζθπγηθνύ ζπλνηθηζκνύ ηνπο.  

δ. Σν Μάην ηνπ 1927 ηδξύζεθε ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε νπνία άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηεο έλα 

ρξόλν αξγόηεξα.  

ε. Σελ άλνημε ηνπ 1821, κεηά ηελ θαηαζηνιή ηνπ θηλήκαηνο ζηνλ Όιπκπν, θαηέθπγαλ ζηηο 

πνξάδεο πνιινί αγσληζηέο θαη νπιαξρεγνί από ηε Μαθεδνλία θαη ηνλ Όιπκπν..  

Μονάδες 10 

ΘΔΜΑ Β1. Πνηεο νη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ Ειιάδα ην 1912; Πώο επεξέαζαλ απηέο ηνλ 

ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο;  

Μονάδες 13 



 
ΘΔΜΑ Β2. Πνηνη παξάγνληεο δεκηνύξγεζαλ ηα πξώηα πξνζθπγηθά ξεύκαηα πξνο ηνλ 

Ειιαδηθό ρώξν ηα πξώηα ρξόληα ηνπ 19
νπ

 αηώλα; 

Μονάδες 12 

 

ΘΔΜΑ Γ1. Σύκθσλα κε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θαη ηηο παξαθάησ πεγέο α) λα 

παξνπζηάζεηε ηα πξντόληα πνπ εμάγεη ε Ειιάδα ζηηο άιιεο ρώξεο (μον. 10) β) ζηελ πνξεία 

ησλ εμαγσγώλ απηώλ αιιά θαη ζην νηθνλνκηθό όθεινο πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ ρώξα ην 19
ν
 

αηώλα (μον. 8) θαη γ) ζηνπο παξάγνληεο πνπ θαζηζηνύλ πξνβιεκαηηθή ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

βπξζνδεςείσλ (επεμεξγαζία δεξκάησλ)  (μον. 7)  

Μονάδες 25 

ΠΑΡΑΘΔΜΑ Α΄ 

ΠΣΩΗ ΣΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΔΡΓΑΜΔΝΩΝ ΓΔΡΜΑΣΩΝ 

Πην ζεακαηηθή απ’ όιεο ηηο άιιεο είλαη ε πηώζε ησλ εμαγσγώλ ησλ θαηεξγαζκέλσλ 

δεξκάησλ· εδώ είλαη θπξίσο πνπ ε αδπλακία ησλ ειιήλσλ θαηαζθεπαζηώλ λα 

δηαθνξνπνηεζνύλ αηζζεηά από ηελ παξαδνζηαθή βηνηερλία ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο 

απνδεηθλύεηαη απνθαζηζηηθόο παξάγνληαο. Πξάγκαηη νη κέζνδνη θαηεξγαζίαο δελ δηαθέξνπλ 

νπζηαζηηθά, αλάκεζα ζηα κεγάια θαηαζηήκαηα ηεο Δξκνύπνιεο θαη ηα άιια κηθξόηεξα 

βπξζνδεςεία πνπ θπηξώλνπλ ιίγν - πνιύ παληνύ, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1880, ζηα λεζηά ηνπ 

Αηγαίνπ, θαη θπξίσο ζηε Υίν, ηε άκν θαη ηε Μπηηιήλε. Έηζη, αλ νη δύν απόηνκεο θάκςεηο ηεο 

θακπύιεο ησλ εμαγσγώλ (ζηα 1866-70 θαη ζηα 1876-81) νθείινληαη ζηα πνιηηηθά γεγνλόηα, ε 

καθξνπξόζεζκε πησηηθή ηάζε ηνπο καξηπξεί ηε ζηαδηαθή απώιεηα ησλ αγνξώλ ηεο Μηθξάο 

Αζίαο, ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ηεο Βνπιγαξίαο-Ρσκπιίαο θαη ηεο Αιβαλίαο, πξνο όθεινο ησλ 

αλεξρόκελσλ βηνκεραληώλ ηεο Υίνπ-άκνπ, αιιά θαη ηεο Αιεμάλδξεηαο. Σν γεγνλόο όηη ηα 

βπξζνδεςεία ηεο Δξκνύπνιεο παξάγνπλ δέξκαηα θαιύηεξεο πνηόηεηαο, δελ κεηξάεη θαη πνιύ 

γηα ηνπο θαηαλαισηέο ηεο πεξηνρήο. Από ηελ άιιε κεξηά, νη εμαγσγέο δεξκάησλ ζηε 

Ρνπκαλία, πνπ απνξξνθνύζε κεηαμύ 1877 θαη 1882 ην 25-33% ηνπ ζπλόινπ ησλ εμαγσγώλ, 

εθιείπνπλ εληειώο «έλεθα ηνπ επηβιεζέληνο βαξένο δαζκνύ» (από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1880). (Γεληθόηεξα, ε κείσζε ησλ αληαιιαγώλ κε ηε ρώξα απηή απνδίδεηαη επίζεο θαη ζηελ 

παξαθκή, αξηζκεηηθή θαη νηθνλνκηθή, ησλ ειιεληθώλ παξνηθηώλ πνπ άλζηδαλ θάπνηε ζηα 

αζηηθά θέληξα ησλ παξαδνπλάβησλ πεξηνρώλ.)  

Χξ. Αγξηαληώλεο, Οη απαξρέο ηεο εθβηνκεράληζεο ζηελ Ειιάδα ηνλ 19ν αηώλα, Ιζηνξηθό Αξρείν Εκπνξηθήο Τξάπεδαο 

ηεο Ειιάδνο, Αζήλα 1986., ζζ. 267-268  

ΠΑΡΑΘΔΜΑ Β΄ 



 
 Η θπξηαξρία ησλ πξντόλησλ αγξνηηθήο θαη θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο ζην εζσηεξηθό ηνπ 

ειιεληθνύ θξάηνπο ήηαλ ζρεδόλ απόιπηε ζε απηή ηελ πεξίνδν. Από έλα δηάινγν ηεο επνρήο, 

πνπ αλαπαξάγεη ν Δλη. Ακπνύ, δηαθαίλεηαη ε εκπηζηνζύλε ζην θπζηθό πινύην ηεο ρώξαο. 

ηελ εξώηεζε πνηα πξντόληα ζα κπνξνύζε λα ζηείιεη ε Διιάδα ζηελ Παγθόζκηα Έθζεζε 

Παξηζηνύ ην 1855 ε απάληεζε ήηαλ: θνξηλζηαθή ζηαθίδα, κέιη Τκεηηνύ, ειαηόιαδν, θξαζί 

αληνξίλεο, βακβάθη, ξπδάθη, ζύθα, βειαλίδηα, κεηάμη, κάξκαξν Πάξνπ, ζκύξηδα Νάμνπ, 

γαηάλζξαθεο Κύκεο θαη σο «βηνκεραληθό πξντόλ», κηα ειιεληθή ζηνιή. Σα ίδηα, πάλσ θάησ, 

πξντόληα είρε ζηείιεη ε Διιάδα θαη ζηελ Παγθόζκηα Έθζεζε ηνπ Λνλδίλνπ, ην 1851. Αο 

ζεκεησζεί εδώ, όηη ζην δηεζλέο επίπεδν ε ζέζπηζε ησλ Παγθόζκησλ Δθζέζεσλ από ηα κέζα 

ηνπ 19νπ αηώλα είρε σο ζηόρν ηελ επξύηεξε παξνπζίαζε θαη θπθινθνξία ησλ εζληθώλ 

πξντόλησλ ππνζηεξίδνληαο ην παηρλίδη ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ησλ επξσπατθώλ θξαηώλ.  

Χαηδετσάλνπ Μ.-Χ., «Τν ειιεληθό εκπόξην», ζην Παλαγησηόπνπινο Β. (επηκ.), Η Ιζηνξία ηνπ Νένπ Ειιεληζκνύ 1770-

2000, ηόκνο 4νο Αζήλα 2003, ζει. 78  

ΠΑΡΑΘΔΜΑ Γ΄ 

[…] ηελ πξώηε ζέζε είρε ε ζηαθίδα, πνπ από κόλε ηεο πιεζίαδε ζε αμία ην 50% ησλ 

ζπλνιηθώλ εμαγσγώλ, γηα λα ην μεπεξάζεη κεηά ην 1865, όηαλ εκθαλίδεηαη ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο σο ρώξα κνλνεμαγσγηθή. Μάιηζηα ζηελ πεξίνδν 1857-1891 ε αμία ησλ εμαγσγώλ 

απμάλεηαη κε κέζν εηήζην ξπζκό πεξίπνπ 7% θαη ην πνζνζηό εκπνξεπκαηνπνίεζεο αγγίδεη ην 

100%, αθνύ όιεο νη παξαγόκελεο πνζόηεηεο εμάγνληαη. Πάλησο, είλαη αμηνζεκείσην όηη ηελ 

ίδηα πεξίνδν, ν όγθνο ησλ εμαγσγώλ απμάλεηαη πνιύ πην γξήγνξα από ηελ αμία ησλ 

εμαγσγώλ, γεγνλόο πνπ πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ επέθηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο ζε εδάθε 

θαηώηεξεο πνηόηεηαο. ε θάζε πεξίπησζε, ε ζεκαζία ηνπ ζπλαιιάγκαηνο πνπ εηζέξξεε ζηε 

ρώξα από ηηο εμαγσγέο ζηαθίδαο ππήξμε πξσηαξρηθή γηα ηα θαρεθηηθά δεκόζηα νηθνλνκηθά 

ηνπ θξάηνπο γηα όινλ ηνλ 19ν αηώλα.  

Βαζίιεο Παηξώλεο, Ειιεληθή Οηθνλνκηθή ηζηνξία, Ειιεληθά Αθαδεκατθά Ηιεθηξνληθά Σπγγξάκκαηα θαη Βνεζήκαηα 

ΘΔΜΑ Γ1 Αληιώληαο ζηνηρεία από ηα παξαθάησ θείκελα θαη αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο 

ζαο γλώζεηο, λα απαληήζεηε ζηα αθόινπζα εξσηήκαηα: α.) Πνηεο ζπλζήθεο νδήγεζαλ 

ηειηθά ζηε δεκηνπξγία ησλ ηξηώλ μεληθώλ θνκκάησλ ζηελ επαλαζηαηεκέλε Ειιάδα; 

Μονάδες 12 β.) Τη ππνδειώλεη γηα ην θαζέλα από απηά ε επηινγή ηνπ νλόκαηόο ηνπ από ην 

όλνκα ηεο θαζεκηάο από ηηο κεγάιεο δπλάκεηο; Μονάδες 13  

Μονάδες 25 

Πηγή 1 

ε ό, ηη αθνξά ηελ επσλπκία ηνπ θαζελόο αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη εθεκεξίδεο ηεο επνρήο 

αλαθέξνληαλ ζηα θόκκαηα σο: «ην ιεγόκελνλ αγγιηθόλ», «ην ιεγόκελνλ γαιιηθόλ», «ην 

ιεγόκελνλ ξσζηθόλ», γηα λα ππνγξακκίζνπλ θάπσο έκκεζα ηηο ζπκπάζεηεο ηηο νπνίεο ην 



 
θαζέλα έηξεθε πξνο ηνπο μέλνπο. Οη όξνη απηνί απνηεινύζαλ ζπλάκα ζπλζήκαηα πνιεκηθήο, 

ρξεζηκνπνηνύκελα γηα λα ηνληζηεί ε απνκάθξπλζε από ηα εζληθά ζπκθέξνληα κε αληίδσξν 

ηελ μέλε «πξνζηαζία». Δληνύηνηο, αθόκε θαη ζε πεξηπηώζεηο νμείαο πνιηηηθήο δηακάρεο, Ο 

Σύπνο πξνζπαζνύζε λα απνθεύγεη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ όξνπ «αγγιηθό» ή «γαιιηθό» ή 

«ξσζηθό», πξνηηκώληαο ην ιηγόηεξν νμύ «ην ιεγόκελνλ γαιιηθό» θ.ιπ.  

Ιζηνξία ηνπ Ειιεληθνύ Έζλνπο, Εθδνηηθή Αζελώλ, ηόκνο ΙΓ’, ζει.25.  

Πηγή 2 

Χο ην ηέινο ηνπ 1825 όκσο, ε επηθξάηεζε ησλ Αηγππηίσλ ζηελ Πεινπόλλεζν, εθηόο ηεο 

Αξγνλαππιίαο θαη ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ ηεο Πεινπνλλήζνπ όπνπ καίλνληαλ ν πόιεκνο, είρε 

ζρεδόλ νινθιεξσζεί. ηε ηεξεά κόλν ην εξσηθό Μεζνιόγγη αληηζηεθόηαλ θαη κηα άιιε 

γσληά, ζηελ Αηηηθή όπνπ νη Έιιελεο θαηείραλ ηελ Αθξόπνιε, έκελε ειεύζεξε. Καη θάησ από 

ηε ζηξαηησηηθή απεηιή, νη Έιιελεο ζηξάθεθαλ απεγλσζκέλα πξνο ηηο κεγάιεο δπλάκεηο 

αλαδεηώληαο δηέμνδν ζηε δπζρεξή ηνπο θαηάζηαζε. Δίραλ αξρίζεη λα ζθέπηνληαη όηη έπξεπε 

λα ζπγθαιέζνπλ γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ έζλνπο γηα ηε ζπγθέληξσζε εμνπζίαο ζηα ρέξηα ησλ 

ιίγσλ ή θαη ηνπ ελόο πνπ ζα είρε ηε δύλακε θαη ην θύξνο λα δηαπξαγκαηεπηεί κε ηηο μέλεο 

δπλάκεηο γηα ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο. Γελ ζηέγλσλε όκσο ην κειάλη ηνπ ςεθίζκαηνο γηα ηε 

δηεθδίθεζε λένπ δαλείνπ πνπ λα ρξεζηκεύεη «γηα ην Μεζνιόγγη θαη ηα γύξσ ζηξαηόπεδα» θαη 

ε πόιε έπεζε ύζηεξα από καξαζώληα πνιηνξθία κε εξσηθή έμνδν ηε λύρηα ηεο 10εο Απξηιίνπ 

ηνπ 1826. Βαξηά έπεζε ε ζησπή ζηε πλέιεπζε όηαλ έθηαζε ε είδεζε. Καζώο έιεγε ν 

Κνινθνηξώλεο: «Δκέηξαε ν θαζέλαο κε ην λνπ ηνπ ηνλ αθαληζκό καο...» 

 

 


