
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 ΓΙΑ ΤΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

Κυριακή  21 Φεβρουαρίου 2016 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 

ΘΕΜΑ Α.1. Να δώσετε το περιεχόμενο του ακόλουθων ιστορικών όρων: 

 «Εθνικές γαίες» 

«Εκδοτικό δικαίωμα» 

Μονάδες 12 

 

ΘΕΜΑ Α.2. Να συμπληρώσετε στο απαντητικό σας φυλλάδιο τα κενά με την κατάλληλη 

λέξη. 

Η οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος της διανομής των εθνικών γαιών έγινε με 

νομοθετικές ρυθμίσεις κατά την περίοδο ………………….. Στόχος των νομοθετημάτων ήταν 

να εξασφαλιστούν κατά προτεραιότητα οι ………………….    ………………, με την παροχή 

γης, απαραίτητης για την επιβίωσή τους. Ταυτόχρονα, το κράτος προσπαθούσε να 

εξασφαλίσει, μέσα από τη διαδικασία της ……………………., τα μεγαλύτερα δυνατά έσοδα, 

που θα έδιναν μια ανάσα στο διαρκές δημοσιονομικό αδιέξοδο. Οι στόχοι ήταν αντιφατικοί 

και στην πραγματικότητα μόνο ο ………………….. επιτεύχθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό. 

Σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, οι δικαιούχοι αγρότες μπορούσαν να 

αγοράσουν όση γη ήθελαν, με ανώτατο όριο τα …….. στρέμματα για ξηρικά εδάφη και τα 

…….. στρέμματα για αρδευόμενα. Από το 1870 ως το 1911 διανεμήθηκαν ………………………. 

στρέμματα με ………………………. παραχωρητήρια, πράγμα που δείχνει ότι οι φιλοδοξίες ή οι 

δυνατότητες των αγροτών για απόκτηση καλλιεργήσιμης έκτασης ήταν 

…………………………. αλλά και ο πολυτεμαχισμός της γης ήδη …………………….... 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Β.1. Να προσδιορίσετε, αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, 

γράφοντας στο απαντητικό σας φύλλο την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που 

αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.  

α. Οι άνθρωποι που έφευγαν από τα χωριά αποσκοπούσαν αποκλειστικά στην εγκατάστασή 

τους στα αστικά κέντρα. 

β. Η έντονη παρουσία της ιδεολογίας της Μεγάλης Ιδέας είχε επιπτώσεις στον πολιτικό και 

οικονομικό χώρο. 

γ. Το ισοζύγιο πληρωμών ήταν πλεονασματικό κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. 

 



δ. Η Ρωσία ήταν ο κυριότερος εμπορικός σύμμαχος της Ελλάδας. 

ε. Η εμπορική ναυτιλία κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης γνώρισε μεγάλη 

ακμή. 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Β.2. Να παρουσιάσετε τις μονάδες παραγωγής που αναπτύχθηκαν κατά τις πρώτες 

δεκαετίες της ανεξαρτησίας έως το 1870. 

Μονάδες 18 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ. Αντλώντας στοιχεία από τα ακόλουθα παραθέματα και αξιοποιώντας τις ιστορικές 

σας γνώσεις,  

α. να αναφέρετε τους παράγοντες που οδήγησαν στην ανάπτυξη της εκμετάλλευσης του 

υπεδάφους κατά το 19ο αιώνα στην Ελλάδα (μονάδες 25)  

β. τις περιοχές της Ελλάδας όπου αναπτύχθηκαν μεταλλευτικές δραστηριότητες και τα είδη 

μεταλλεύματος που προέρχονταν απ’ αυτές (μονάδες 25). 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Μια θετική προσπάθεια για την άρση των εμποδίων στον τομέα ορισμένων 

βιομηχανικών υλών σημειώθηκε το 1867 με την ψήφιση νόμου «περί μεταλλείων και 

ορυκτών». Ο νόμος εκείνος σκοπό είχε να ενθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις και να στρέψει την 

εγχώρια αποταμίευση στην εκμετάλλευση του πλούτου της ελληνικής γης. Πραγματικά, 

μέσα σε λίγα μόνο χρόνια από την ψήφιση του νόμου σημειώθηκε ένας πρωτοφανής για τα 

ελληνικά χρονικά πυρετός για την έρευνα και εκμετάλλευση του ελληνικού υπεδάφους. 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, Τόμος ΙΓ΄, σελ. 312 

  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

Από τον ορυκτό πλούτο της χώρας είχε αξιοποιηθεί ως τα μέσα του 19ου αιώνα κυρίως η 

σμύριδα της Νάξου, που αποτελούσε εξαγώγιμο προϊόν. […] Η παραγωγή σμύριδας έφτασε 

το 1856 τις 40.000 καντάρια, ενώ το 1859 η εξαγωγή της απέφερε 256.424 δρχ. Άλλο εξαγώγιμο 

ορυκτό ήταν η θηραϊκή γη, που απέφερε τον ίδιο χρόνο 141.354 δρχ. Αμέσως μετά τη σμύριδα 

άλλο εκμεταλλεύσιμο υλικό ήταν ο λιγνίτης. Αν και είχε εντοπισθεί στο Μαρκόπουλο 

Αττικής από παλιά η ύπαρξη στρωμάτων του, τελικά μόνο τα κοιτάσματα της Κύμης ήταν 

ικανοποιητικά από άποψη εκμεταλλεύσεως… Μια σειρά άλλων ορυκτών, όπως οι γύψοι της 

Μήλου, κυρίως όμως τα μάρμαρα της Πεντέλης, της Πάρου, της Τήνου, της Ελευσίνας και του 

Ταϋγέτου δεν πρόσφεραν ακόμα αξιόλογο οικονομικό ενδιαφέρον. 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, Τόμος ΙΓ΄, σελ. 180-181 

 

 

 

Μονάδες 50 

 

Καλή επιτυχία!!! 

 


