
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

28.03.21 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΏΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1  

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: 

α. Πτώχευση του 1893 

β. Διεθνής Οικονομικός έλεγχος  

                                                                                                                (Μονάδες 10) 

ΘΕΜΑ Α2 

Να χαρακτηρίσετε τις ιστορικές πληροφορίες που ακολουθούν, γράφοντας στο 

τετράδιο σας το γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πληροφορία και δίπλα του τη 

λέξη ΣΩΣΤΟ αν η πληροφορία είναι σωστή ή ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη: 

1. Στη πτώχευση του 1893 οδηγήθηκε η Ελλάδα από την αδυναμία της να 

εξυπηρετήσει τα τοκοχρεολύσια των υπέρογκων εξωτερικών δανείων, που 

είχε συνάψει κατά τη δεκαετία του 1880, καθώς και το συσσωρευμένο από 

παλαιότερα δάνεια δημόσιο χρέος της. 

2. Η πτώχευση του 1893 είχε σχετικά μικρό πολιτικό κόστος στην Ελλάδα. 

3. Η επιβολή Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου στην Ελλάδα έγινε αμέσως μετά 

την πτώχευση του 1893. 

4. Την επιβολή Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου η Ελλάδα αναγκάστηκε να 

αποδεχτεί μετά την ήττα της στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897. 

5. Την επιτροπή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου αποτελούσαν εκπρόσωποι 

έξι δυνάμεων, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ. 

6. Η επιτροπή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου ανέλαβε τη διαχείριση 

κρατικών εσόδων της Ελλάδας από φόρους, ,μονοπώλια, λιμενικά δικαιώματα 

κ.λπ. ύψους 28-30.000.000 δρχ.  

7. Αποκλειστικός στόχος του ΔΟΕ ήταν η εξασφάλιση της πληρωμής από την 

Ελλάδα των πολεμικών αποζημιώσεων προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία 

μετά την ήττα της πρώτης στον πόλεμο του 1987. 

 

ΠΑΤΡΑ:  

Κορίνθου 224 & Αγ. Νικολάου   τηλ. 2613021611 
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 

Πλατεία Δημοκρατίας   τηλ. 2693025171 

 

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………. 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………….. 

ΒΑΘΜΟΣ:……………..…………………… 



8. Ο ΔΟΕ, που επιβλήθηκε στην Ελλάδα το 1898, επέδρασε κυρίως αρνητικά 

στις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας την εποχή εκείνη. 

9. Μετά την επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου, η εγγύηση των 

Δυνάμεων αύξησε την πιστοληπτική ικανότητα του κράτους. 

10. Η επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου στην Ελλάδα από το 1898 

συνέβαλε μακροπρόθεσμα στην εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών της 

χώρας και στην ενίσχυση των οικονομικών δυνατοτήτων της. 

(Μονάδες 30) 

ΘΕΜΑ Β1 

Να παρουσιάσετε την πορεία του εξωτερικού δανεισμού του ελληνικού κράτους κατά 

τον 19ο αιώνα, εξετάζοντας και τους λόγους που τον κατέστησαν αναγκαίο. 

(Μονάδες 20) 

ΘΕΜΑ Β2 

Πώς χρησιμοποίησε το ελληνικό κράτος τα δάνεια που συνήψε με το εξωτερικό κατά 

τον 19ο αιώνα;  

(Μονάδες 15) 

ΘΕΜΑ Γ 

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας 

δίνονται, να απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις:  

α. Ποιες προσδοκίες καλλιεργούσε η ιδέα της ανάπτυξης του σιδηροδρομικού 

δικτύου στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα;  

β. Σε ποιο βαθμό εκπληρώθηκαν οι αναπτυξιακές προσδοκίες που γέννησε η 

κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελλάδα;  

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Τοιουτοτρόπως [εννοείται: με την κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου] δε οι γεωργοί 

θα ηύξανον τας εργασίας των, θα κέρδαινον περισσότερα, και φυσικώ τω λόγω θα 

εβελτιούτο ο υλικός και ηθικός βίος των, και η ανταλλαγή των προϊόντων […] θα 

ηύξανε την ποιότητα, την ποσότητα και το κέρδος. Επειδή δε την γεωργίαν 

παρακολουθούσι πάντοτε αι τέχναι 1και η βιομηχανία, ως και τανάπαλιν, πολλών 

γεωργικών προϊόντων, μεταβαλλομένων εις βιομηχανικά προϊόντα, θα ανεπτύσσοντο 

συγχρόνως αι τέχναι και η βιομηχανία. Τα έως τότε δε εισαγόμενα ομοειδή προϊόντα θα 

έπαυον, και το εκ τούτων περίσσευμα των χρημάτων μας προκύπτον θα το 

μεταχειριζόμεθα εις προμήθειαν νέων προϊόντων ξένων ή εγχωρίων. 

Α.Ν.Βερναρδάκης,  

Περί του εν Ελλάδι εμπορίου, Αθήνα 1885, στο Αξιολόγηση των μαθητών στο μάθημα Θέματα 

Νεοελληνικής Ιστορίας, Αθήνα 1999, σ. 40. Το κείμενο αποδόθηκε στο μονοτονικό, διατηρήθηκε όμως η 

ορθογραφία του. 

 

 



ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

 Από πολλές […] απόψεις, η χρησιμότητά τους [ενν. των σιδηροδρόμων] για μια 

διαδικασία μετάβασης ήταν αμφισβητήσιμη, αν όχι τελείως αρνητική. Το ολικό μήκος 

γραμμών […] δείχνει ότι η ένεση επενδύσεων δεν ήταν αρκετή για να δημιουργήσει 

συνθήκες οικονομικής απογείωσης. Αλλά και μεγαλύτερες να ήταν οι επενδύσεις, πάλι 

θα ήταν σχεδόν άχρηστες. Η κατασκευή σιδηροδρόμων δεν μπορούσε να παίξει 

τονωτικό ρόλο για ανύπαρκτους βιομηχανικούς κατασκευαστές δικτύου και τροχαίου 

υλικού ούτε ήταν αρκετά ισχυρό κίνητρο για να δημιουργηθούν τέτοιες βιομηχανίες σε 

μια χώρα που δεν είχε σίδερο και κάρβουνο. […] Ακόμα και στον τομέα των 

μεταφορών η εισφορά του σιδηροδρόμου στην ανάπτυξη της χώρας δεν ήταν 

αποφασιστική, όχι μόνο γιατί το δίκτυο δεν είχε παντού το ίδιο πλάτος γραμμών αλλά 

κυρίως γιατί είχε κατασκευαστεί, με κάποια ελαφρότητα, έτσι που να εξυπηρετεί κυρίως 

παράλιες περιοχές. Ο ανταγωνισμός της ναυτιλίας θα ήταν ίσως μικρότερη απειλή σ’ 

εποχή οικονομικής άνθησης˙ έφτασε να είναι σοβαρό εμπόδιο στις συνθήκες οξύτατης 

κρίσης, που είχαν προξενήσει ένα πόλεμο τιμών στην αγορά των ναυτικών μεταφορών. 

 Γ. Δερτιλής, Κοινωνικός μετασχηματισμός και στρατιωτική επέμβαση. 1880-1909, Αθήνα 1977, σ. 78-

79 

(Μονάδες 25) 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ :  2,5 ΩΡΕΣ 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

1. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. 

2. ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΤΕ ΤΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΤΟ E – MAIL 

ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ 

ΔΟΘΗΚΑΝ.(ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «CAM SCANNER»  

 

 

 

 

 

E-MAIL: 

giannopoyloyp@gmail.com: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

mailto:giannopoyloyp@gmail.com

