
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

(Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ) 

Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

 

ΘΕΜΑ Α1 

Δώστε σύντομα το περιεχόμενο των όρων:  

α) Μεγάλη Ιδέα 

β) παθητικό εξωτερικό εμπόριο 

Μονάδες 12 

ΘΕΜΑ Α2 

Σημειώστε στο τετράδιό σας τη σωστή απάντηση: 

1. Τα σύνορα του ελληνικού κράτους κατά την περίοδο 1833-1913 αποτελούσε  

i η Στερεά Ελλάδα. 

ii η Πελοπόννησος. 

iii η γραμμή Αμβρακικού-Παγασητικού. 

iv η γραμμή Αχελώου-Σπερχειού. 

 

2. Το 1864 προστέθηκαν 

i οι Σποράδες. 

ii τα Ιόνια νησιά. 

iii η Θεσσαλία. 

iv η Δυτική Θράκη. 

 

3. Το 1881 προστέθηκε 

i η Κρήτη. 

ii η Ρόδος. 

iii η Θεσσαλία. 

iv η Ήπειρος.  

 

4. Οι μεταναστεύσεις του αγροτικού πληθυσμού κατά την περίοδο 1833-1913 ήταν συχνό 

φαινόμενο και πραγματοποιούνταν προς 

i τα λιμάνια της ανατολικής Μεσογείου. 

ii τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας. 



iii το Δούναβη, τη νότια Ρωσία, τη Μικρά Ασία, την Αίγυπτο. 

iv όλες τις παραπάνω περιοχές.  

 

5. Τα εδάφη γύρω από τις πόλεις κατά την περίοδο 1833-1913 ήταν γυμνά, εξαντλημένα από  

i την υπερβόσκηση. 

ii την εκτεταμένη αγρανάπαυση. 

iii την υπερβόσκηση και την υλοτομία. 

iv την αποχέρσωση.  

 

6. Η προσφορά του εμπορίου ήταν μεγάλη γιατί 

i βοήθησε στην πολεμική προπαρασκευή της χώρας.  

ii αυξήθηκαν εντυπωσιακά οι ελληνικές εξαγωγές.  

iii αντιμετωπίστηκε το επισιτιστικό πρόβλημα. 

iv εξομαλύνθηκαν οι σχέσεις του ελληνικού κράτους με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

Μονάδες 12 

ΘΕΜΑ Β1 

Ποιες ήταν οι αιτίες της οικονομικής και τεχνολογικής καθυστέρησης της χώρας τα πρώτα 

χρόνια μετά την ανεξαρτησία σε σχέση με την Ευρώπη; 

Μονάδες 12 

 

ΘΕΜΑ Β2 

Ποια ήταν τα προϊόντα τα οποία εισήγαγε η Ελλάδα και με ποιες χώρες είχε εμπορικούς 

δεσμούς κατά τον πρώτο αιώνα της ανεξαρτησίας της; 

Μονάδες 14 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

 

ΘΕΜΑ Γ1 

Βασιζόμενοι στις ιστορικές σας γνώσεις κι αντλώντας στοιχεία από το παράθεμα που 

ακολουθεί να αναφερθείτε στις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων κατά τον 19ο αιώνα.  

 

Πηγή 

[…] Από τα μέσα του αιώνα […] η καλλιέργεια των δημητριακών, αυξάνεται με πολύ 

αργούς ρυθμούς. […] Αντίθετα, τα αμπέλια, από 9.000 στρέμματα που καλύπτουν το 1835, 

φτάνουν σε 492.000 στρέμματα το 1861, σε 822.000 το 1881, σε 1.266.000 το 1887, σε 1.350.000 το 

1900, για να περιοριστούν, το 1909, σε 1.040.000 στρέμματα. Η σταφίδα πάλι, που η 

εκμετάλλευσή της γίνεται από το 1830, από 53.000 στρέμματα που καλύπτει το 1861 φτάνει τα 

468.000 το 1887, τα 700.000 στρέμματα το 1900, και το 1909 πέφτει στα 577.000 στρέμματα. Η 

ελιά, καλύπτει το 1835 τα 250.000 στρέμματα, το 1881 τα 1.829.000 και το 1900 καθώς και το 

1909 τα 2.600.000 στρέμματα. Τέλος, οι καλλιέργειες του καπνού και του βαμβακιού, που το 

1830 ήταν ανύπαρκτες ή περιθωριακές, από το 1870-1880 αρχίζουν να επεκτείνονται. 



Καθοριστικό στοιχείο στάθηκε η ανάπτυξη μιας φυσικής διεξόδου για τα εξαγώγιμα 

αγροτικά προϊόντα: το λάδι, ο καπνός, τα σύκα και κυρίως η σταφίδα, βρήκαν στην αγορά της 

δυτικής Ευρώπης ένα πεδίο συνεχώς διευρυνόμενο. Βασική σημασία είχε η σταφίδα: η 

καλλιέργειά της είχε επεκταθεί σ’ ολόκληρη την Πελοπόννησο: Με τις ευλογίες του Κράτους, 

της εμπορικής αστικής τάξης και του χρηματιστικού κεφαλαίου, που έλεγχε τα κυκλώματα, 

οι αγρότες υποτάχθηκαν στις αντικειμενικές απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς. Στο τέλος 

του περασμένου αιώνα αν η Ελλάδα δεν ήταν χώρα μονοκαλλιέργειας, είχε γίνει σχεδόν 

χώρα μονοεξαγωγής, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 50% των εξαγωγών για όλο το 

δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.  

Κ. Τσουκαλάς, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, σελ. 91-92 

Μονάδες 25 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις 

να παρουσιάσετε τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούταν η ελληνική διασπορά καθώς 

και τη στάση της απέναντι στο ελληνικό κράτος ως τα τέλη του 19ου αιώνα. 

  

Πηγή 

Το νέο κράτος είχε δύο πρόσωπα. Το ένα ήταν […] μία μικρή, φτωχή, αρχαϊκή και 

αραιοκατοικημένη χώρα. Το άλλο πρόσωπο βρισκόταν μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 

αλλά και γύρω από αυτήν. Στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, όπως και στην Οδησσό, 

στον Δούναβη ή στην Αλεξάνδρεια, λειτουργούσαν και προόδευαν ελληνικές κοινότητες. Για 

τα μέλη αυτών των κοινοτήτων, που πλήθαιναν ολοένα στον δέκατο ένατο αιώνα καθώς τα 

τροφοδοτούσε σταθερό μεταναστευτικό ρεύμα από την Ελλάδα, η οικονομική δραστηριότητα 

είχε κοσμοπολίτικη διάσταση, καθώς όχι μόνο ξεδιπλωνόταν σε ευρύτατες γεωγραφικές 

περιοχές, αλλά και σχετιζόταν με τις προόδους του διεθνούς -του ευρωπαϊκού- κεφαλαίου 

στην ανατολή. Αυτά τα ισχυρά κέντρα δεν απορροφούσαν από τη φτωχή Ελλάδα μόνο 

ανθρώπους. Καθώς έδιναν μεγαλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης, συγκέντρωσης και 

αξιοποίησης κεφαλαίων, ανταγωνιζόντουσαν, κατά κάποιο τρόπο, το μικρό ελληνικό 

Βασίλειο, αποσπούσαν από αυτό όλες τις προϋποθέσεις για την οικονομική του απογείωση. 

Όταν λέμε ότι η Ελλάδα των παροικιών ανταγωνιζόταν την καθαυτό Ελλάδα, στο 

μεγαλύτερο διάστημα του 19ου αιώνα, αυτό ακριβώς περιγράφουμε. Ο ανταγωνισμός αυτός 

ήταν αρνητικά καταλυτικός για την ανάπτυξη του ελληνικού Βασιλείου.  

Θεοχάρης Δετοράκης, Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Από την αγροτική οικονομία στην 

αστικοποίηση, βιβλίο του καθηγητή, σελ. 15 

Μονάδες 25 

 

Καλή επιτυχία!!! 

 


