
 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ’) 

Σάββατο 6 Απριλίου 2019 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

 

Θέμα Α1 

Να εξηγήσετε 

α) πώς αξιοποιήθηκαν οι εθνικές γαίες από το ελληνικό κράτος στη διάρκεια του Αγώνα Ανεξαρτησίας. 

β) γιατί η Μεγάλη Ιδέα εμπόδιζε την εσωτερική ανάπτυξη του ελληνικού κράτους. 

γ) γιατί η δημιουργία κεντρικής τράπεζας αποτέλεσε κεντρικό σημείο των κυβερνητικών σχεδιασμών. 

μονάδες 15 

 

Θέμα Α2 

Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της στήλης Α΄ με αυτά της στήλης Β΄ (δύο στοιχεία της στήλης Β΄ 

περισσεύουν). 

 

Στήλη Α΄ Στήλη Β΄ 

1. Νομοθεσία για την αντιμετώπιση του προβλήματος 

των εθνικών γαιών 

α. 1828 

2. Ολοκλήρωση διάνοιξης της διώρυγας του Σουέζ β. 1839 

3. Ίδρυση Ιονικής Τράπεζας γ. 1854 

4. Η πυκνότητα του πληθυσμού ήταν 15 κάτοικοι ανά 

τετραγωνικό χιλιόμετρο 

δ. 1845 

5. Ναυτικός αποκλεισμός από τους Αγγλο-Γάλλους ε. 1869 

 στ. 1911 

 ζ. 1870-1871 

 

μονάδες 10 

 

Θέμα Β1 

Να αναφέρετε ονομαστικά  

α) τις εκμεταλλεύσεις υπεδάφους στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. (μον. 5) 

β) τα προϊόντα τα οποία εξήγαγε η Ελλάδα στο εξωτερικό το διάστημα 1833-1913. (μον. 5) 

μονάδες 10 

 

Θέμα Β2 

α) Για ποιους λόγους η διανομή των εθνικών γαιών δημιουργούσε πολλά προβλήματα στην πράξη; (μον. 8) 

β) Ποια ήταν η πορεία της ελληνικής ναυτιλίας στη διάρκεια του 18ου αιώνα; (μον. 7) 

μονάδες 15 



 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

 

Θέμα Γ1 

Αντλώντας στοιχεία από τα παραθέματα και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε  

α) στους παράγοντες που ευνόησαν την ανάπτυξη της εκμετάλλευσης του υπεδάφους της Ελλάδας από τις 

αρχές της δεκαετίας του 1860 έως και τα τέλη του 19ου αιώνα. (μον. 12) 

β) στη μεταλλευτική δραστηριότητα στο Λαύριο. (μον.13) 

μονάδες 25 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

 

Στην Ελλάδα, μετά τη θέσπιση της μεταλλευτικής νομοθεσίας (το 1861 και η τροποποίηση το 1867), η 

οποία όριζε το καθεστώς των παραχωρήσεων μεταλλείων, ένας «μεταλλευτικός πυρετός» -διαταξικού 

σχεδόν χαρακτήρα- κατέλαβε τη χώρα. Πολλοί ήταν εκείνοι που επεδίωξαν να αποκτήσουν παραχωρήσεις 

μεταλλείων ελπίζοντας σε αμύθητα κέρδη, «μέσα στο κλίμα των αυξημένων προσδοκιών» που είχαν 

δημιουργήσει τα Λαυρεωτικά, συνεπαρμένοι ασφαλώς από το φετιχισμό του μεταλλεύματος καθώς και από 

τον ενθουσιασμό που γεννούσε ο προσανατολισμός στη διεθνή αγορά. Ωστόσο, ο εντυπωσιακός αριθμός 

των αιτήσεων για παραχώρηση εκμετάλλευσης που κατατίθενται την περίοδο 1867-1875 στο Υπουργείο 

Εσωτερικών δεν συνοδεύεται από ανάλογη άδεια εκμετάλλευσης: από τις 1.686 αιτήσεις παραχωρήσεων, 

μόνο 359 παραχωρήσεις δόθηκαν τελικά από την κυβέρνηση. Εξάλλου, λιγοστές ήταν οι επιχειρήσεις (σε 

σχέση με τον αριθμό των παραχωρήσεων) που προχώρησαν εντέλει σε εκμετάλλευση. Την περίοδο αυτή 

(1867-1875) συγκροτούνται οι πρώτες 29 μεταλλευτικές επιχειρήσεις απορροφώντας σημαντικό μέρος των 

χρηματικών διαθεσίμων. Ελάχιστες απ’ αυτές τις εταιρείες, μόλις 4-5, προχώρησαν σε εκμετάλλευση, ενώ 

11 διαλύθηκαν. Στα 1877, ξεχωρίζουν η Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου, η Ελληνική Εταιρεία 

Μεταλλείων Λαυρίου, τα θειορυχεία Μελά στη Μήλο και η Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία.  

Λήδα Παπαστεφανάκη, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορικά Μεταλλεία στο Αιγαίο, 19ος-20ος 

αιώνας, (Μήλος 3- 5.10.2003), Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2005, σ. 27-47 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

 

Ο Νόμος Υ΄(400) περί Λαυρίου νομοθετήθηκε το 1871. Αφορούσε όχι μόνο στα υπόγεια αποθέματα 

αργυρούχου μολύβδου και ψευδαργύρου, αλλά και στον πλούτο που κειτόταν στην επιφάνεια: τα κατάλοιπα 

από τις εξορύξεις και τις επεξεργασίες της αρχαίας εποχής – ήταν οι εκβολάδες1 και οι σκωρίες. Τα 

κατάλοιπα αυτά τα ξαναπερνούσε μέσα από τα μοντέρνα καμίνια της η γαλλοϊταλική εταιρεία Ρου - 

Σερπιέρι, χρησιμοποιώντας τεχνολογία που, φυσικά, δεν κατείχαν οι αρχαίοι Αθηναίοι. Με την νέα αυτήν 

εκκαμίνευση2 η εταιρεία αξιοποιούσε με μικρό κόστος μια πρώτη ύλη εύκολα προσβάσιμη, που απέδιδε 

ικανοποιητικό ποσοστό αργυρούχου μολύβδου. Ένας από τους βασικούς στόχους του νομοθέτη, λοιπόν, 

ήταν να αυξήσει την φορολόγηση της εταιρείας. […] Υποστηρίζοντας τον νέο νόμο, η ελληνική κυβέρνηση 

ισχυρίστηκε ότι η αρχική σύμβαση για την παραχώρηση των μεταλλείων όλης της Λαυρεωτικής αφορούσε 

στην εκμετάλλευση υπογείων κοιτασμάτων και όχι στην επεξεργασία καταλοίπων που κείτονταν στην 

επιφάνεια, των οποίων η ιδιοκτησία και η νομή ανήκαν στο Ελληνικό Δημόσιο. Ο νόμος του 1871 ήλθε 

ακριβώς να προστατεύσει τα δικαιώματα του Δημοσίου, ορίζοντας μεταξύ άλλων και τους φόρους που 

υποχρεωνόταν να καταβάλλει η εταιρεία. Ο ελληνικός ισχυρισμός στηριζόταν σε καλή νομική βάση, η 

οποία, ωστόσο, όπως όλοι οι νομικοί ισχυρισμοί, ήταν αμφισβητήσιμη και διαπραγματεύσιμη. Πάντως, 

                                                 
1 εκβολάδες: απορρίμματα μεταλλουργικών εργασιών 
2 εκκαμίνευση: μέθοδος εξαγωγής μετάλλου από ένα ορυκτό, πέτρωμα ή μετάλλευμα με τη θέρμανσή του σε καμίνι 



ώσπου να γίνουν οι οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις, η εταιρεία ήταν υποχρεωμένη να πληρώνει φόρους. Οι 

κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Ιταλίας επενέβησαν και το Λαυρεωτικό έγινε ξαφνικά διεθνές 

διπλωματικό ζήτημα.  

Γ. Β. Δερτιλή, Ιστορία του ελληνικού κράτους 1830- 1920, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης 2014, σσ. 507-

508 

 

Θέμα Δ1 

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

στη δημιουργία της Εθνικής Τράπεζας και στις δραστηριότητές της. 

Μονάδες 25 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

Όταν την 30/3/1841 βασιλεύς Όθων υπέγραφε το διάταγμα της ιδρύσεως της Εθνικής Τραπέζης, η Ελλάς 

ήτο πτωχή και καθυστερημένη χώρα. Τράπεζαι δεν υπήρχαν. Η χώρα είχε τρομεράν έλλειψιν κεφαλαίων. 

Το μετοχικόν κεφάλαιον του νέου ιδρύματος είχεν ορισθή αρχικώς εις 20.000.000 δραχμών και είχε 

διαιρεθή εις 20.000 μετοχάς. Από τους πρώτους που προσέφεραν κεφάλαια διά την νέαν Τράπεζαν ήταν ο 

Γεώργιος Σταύρος, ο μεγάλος Ελβετός φιλέλλην και τραπεζίτης Jean-Gabriel Eynard (Εϋνάρδος), ο 

Βασιλεύς Λουδοβίκος Α΄ της Βαυαρίας, ο Βασιλεύς Όθων, ο Νικόλαος Ζωσιμάς, ο Κ. Βράνης και πλούσιοι 

ομογενείς. Ωστόσον το κεφάλαιον δεν μπορούσε να καλυφθή εξ ολοκλήρου από την αρχήν και επέρασαν 

πολλά χρόνια μέχρις ότου η Τράπεζα διαθέσει όλας τας μετοχάς της. […] Ο νόμος του 1841 «περί 

συστάσεως της Εθνικής Τραπέζης» περιώριζε τας εργασίας της. Η Τράπεζα χορηγούσε δάνεια επί υποθήκη 

και επ’ ένεχύρω και προεξωφλούσεν εμπορικά γραμμάτια. Ο νόμος έδιδεν επίσης εις αυτήν το δικαίωμα να 

εκδίδη τραπεζογραμμάτια.  

[…] Από τα πρώτα της χρόνια Τράπεζα προσήρμοζε την λειτουργίαν της πρoς τας ευρυτέρας 

οικονομικάς ανάγκας της χώρας. Η προσαρμογή αυτή εγίνετο με υπολογισμένην συντηρητικότητα. Η 

δραστηριότης της ακολουθούσε την εξέλιξιν της οικονομικής ζωής του τόπου. 

[…] Η Τράπεζα ανέπτυξε μεγάλην δραστηριότητα εις πολλούς τομείς. Αναφέρομεν μερικούς σταθμούς 

της εποχής αυτής: Έγινεν διώρυξις του πορθμού του Ευρίπου (1849). Ίδρυσε την πρώτην ελληνικήν 

εταιρίαν θαλασσίων και χερσαίων συγκοινωνιών και ασφαλειών (1855- 857). Εβοήθησεν εις την σύστασιν 

της εταιρίας διά την αποξήρανσιν της λίμνης Κωπαΐδος (1876). Συνέδραμε την εταιρείαν τομής του Ισθμού 

της Κορίνθου το 1881. Συνέβαλεν εις την κατασκευήν των σιδηροδρόμων Πελοποννήσου και Θεσσαλίας το 

1882. Σ’ όλα αυτά τα δημόσια έργα Τράπεζα υπήρξε πρόθυμος συνεπίκουρος. […] Το Ίδρυμα συνέβαλεν 

επίσης εις την αναδιοργάνωσιν των δημοσίων οικονομικών. 

 

Σημ.: Το κείμενο αποδόθηκε στο μονοτονικό, διατηρήθηκε όμως η ορθογραφία του. 

  

άρθρο του Ιωάννη Νούσια, τ. Τμηματάρχης της Εθνικής Τράπεζα, δημοσιευμένο στο περιοδικό Θεσσαλικά 

Χρονικά, 1881-1961, Έκτακτος έκδοσις, εκδ. Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών, 1965 

(ανακτημένο από http://ir.lib.uth.gr)  

 

Καλή επιτυχία!!! 


