
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ) 

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 
 
Θέμα Α1 
Να εξηγήσετε γιατί:  
α) πολλές δεκαετίες μετά την ανεξαρτησία της, η Ελλάδα εξακολουθούσε να μοιάζει 
περισσότερο με την Ανατολή παρά με τη Δύση. 
β) καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα το εσωτερικό εμπόριο ήταν καθηλωμένο σε χαμηλά 
επίπεδα. 
γ) το 1919 ο ελληνικός εμπορικός στόλος χρειάστηκε να κάνει μία νέα αρχή. 

Μονάδες 15 
 
Θέμα Α2 
Κυκλώστε τη σωστή απάντηση:  
1. Τα εδάφη 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.  

2. Το 1864 προστέθηκαν στο ελληνικό κράτος 
i οι Σποράδες. 
ii τα Ιόνια νησιά. 
iii η Θεσσαλία. 
iv η Ήπειρος. 

3. 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.  

4. 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. 
5. Στις εξαγωγές τα γεωργικά προϊόντα ήταν σε αξία περισσότερο από 

i το 1/2 του συνόλου. 
ii τα 2/4 του συνόλου.  
iii τα 2/3 του συνόλου. 
iv τα 3/4 του συνόλου. 

6. Το 1851 η συνολική αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών της χώρας ήταν περίπου: 
i 315.000.000 χρυσές δραχμές 
ii 36.000.000 χρυσές δραχμές 
iii 235.000.000 χρυσές δραχμές 
iv 217.000.000 χρυσές δραχμές 

Μονάδες 12 
 
Θέμα Β1 
Ποιες ήταν οι αιτίες ανάπτυξης της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας τον 18ο αιώνα; 

Μονάδες 7 
 
Θέμα Β2 
α) Να αναφερθείτε στις ελληνικές εισαγωγές κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα και ως τις 
αρχές του 20ου αιώνα. (μον. 6) 
β) Να αναφερθείτε στις ελληνικές εξαγωγές κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα και ως τις 
αρχές του 20ου αιώνα (μον. 10) 

Μονάδες 16 
  

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
 
Θέμα Γ1 
Λαμβάνοντας υπόψη τις ιστορικές σας γνώσεις και το περιεχόμενο των πηγών να εξηγήσετε 
τους λόγους  
α) τους λόγους παρακμής των ναυτικών κέντρων τη δεκαετία της Ελληνικής Επανάστασης 
(μον. 12) και  
β) τους λόγους οικονομικής ευημερίας της Σύρου κατά τις πρώτες δεκαετίες της ζωής του 
ελληνικού κράτους (μον. 13). 

Μονάδες 25 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Η παρακμή πόλεων του ελληνικού χώρου ήταν ένα σχεδόν γενικευμένο φαινόμενο. Για 
πολλαπλούς λόγους, με την ελληνική ανεξαρτησία, όλες οι τοπικές αστικές δραστηριότητες 



εξολοθρεύονται. Τα μόνα αστικά κέντρα που δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν από τότε, 
εκτός από την πρωτεύουσα, υπήρξαν η Ερμούπολη, κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου, και 
τα λιμάνια εξαγωγών. Και στις δυο περιπτώσεις, οι δραστηριότητές τους συνδέονται με τις 
οικονομικές σχέσεις που είχε ο ελληνικός χώρος με το εξωτερικό. Τα υπόλοιπα κέντρα 
μένουν στάσιμα ή παρακμάζουν οριστικά. 

Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, σ. 176 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Στην διάρκεια της Επαναστάσεως είχε καταστραφή μεγάλο ποσοστό των πλοίων, αλλά 
ένας ισχυρός πυρήνας περισώθηκε. Αν και η Ύδρα και οι Σπέτσες είχαν χάσει αντίστοιχα τα 
78% και 50% του εμπορικού τους ναυτικού, στο τέλος του αγώνα η πρώτη διέθετε ακόμη 100 
πλοία συνολικής χωρητικότητας 10.240 τόννων και οι Σπέτσες είχαν 50 πλοία 10.324 τόννων, 
όλα από 30 τόννους και πάνω. Με την αποκατάσταση της ειρήνης ιδρύθηκαν νέα ναυπηγεία 
σε πολλά νησιά και λιμάνια, η ναυπηγική έγινε μια από τις σημαντικότερες βιομηχανίες του 
νεοσύστατου κράτους. [...]  

Μετά την Επανάσταση, η Σύρος και αργότερα ο Πειραιάς έγιναν τα κύρια εμπορικά 
κέντρα με τα πιο δραστήρια ναυπηγεία. Από το 1827 μέχρι το 1834 ναυπηγήθηκαν στην Σύρο 
πάνω από 260 πλοία.  
(*Το κείμενο αποδόθηκε στο μονοτονικό, διατηρήθηκε όμως η ορθογραφία του.)  

Γ. Λεονταρίτης, Ελληνική εμπορική ναυτιλία, Ε.Μ.Ν.Ε. Μνήμων, Αθήνα 1981, σ. 62-63 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 3 

Το διαμετακομιστικό εμπόριο1 αποτέλεσε την πρώτιστη οικονομική δραστηριότητα στη 
Σύρο σε όλη την περίοδο της ακμής της. Σπουδαία συμμετοχή στο συνολικό εμπόριο της 
πόλης είχαν και οι εισαγωγές, οι οποίες σαφώς υπερτερούσαν σημαντικά των εξαγωγών που 
πραγματοποιούνταν από τους συριανούς εμπόρους. Στην ουσία η Σύρος υπήρξε αφενός η 
αγορά διοχέτευσης των δυτικών και ανατολικών προϊόντων προς την Ανατολή και τη Δύση 
αντίστοιχα και αφετέρου ο τόπος εισόδου των εξωτερικών αγαθών προς την ελληνική 
ενδοχώρα. [...] Το εμπόρευμα που είχε παραγγελθεί από τον ερμουπολίτη έμπορο ερχόταν 
στη Σύρο για να κατατεθεί στην αποθήκη διαμετακόμισης (transit). 
Β. Καρδάσης, «Η Σύρος σταυροδρόμι της Ανατολικής Μεσογείου», στο Γ.Β. Δερτιλής - Κ. Κωστής 
(επιμ.), Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας (18ος – 20ός αιώνας), Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 1991, σ. 

325, 329 
 
Θέμα Δ1 
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω πηγές και σε συνδυασμό με τις ιστορικές σας γνώσεις να 
αναφερθείτε στο περιεχόμενο τη Μεγάλης Ιδέας και στην επιρροή που άσκησε στην 
οικονομική και πολιτική ζωή της Ελλάδας.  

Μονάδες 25 

                                                           
1 διαμετακομιστικό εμπόριο: η εμπόριο κατά το οποίο πραγματοποιείται μεταφορά αγαθών από μια χώρα σε 
άλλη μέσο μιας τρίτης. 



ΚΕΙΜΕΝΟ 1 
Το σημαντικότερο ιδεολογικό στοιχείο της πολιτικής ζωής, η Μεγάλη Ιδέα, δεν ήταν 

βεβαίως και στοιχείο ιδεολογικής διάκρισης: όλα τα κόμματα συμφωνούσαν γύρω από τα 
βασικά προβλήματα του ελληνικού αλυτρωτισμού2. Η μόνη περιοχή διαφωνιών ήταν η 
τακτική που θα έπρεπε ν’ ακολουθήσει η εκάστοτε κυβέρνηση. Η παθολογική διόγκωση του 
αλυτρωτισμού αποδεικνύει την αποδέσμευση των κομμάτων από τις πραγματικότητες της 
οικονομικής αθλιότητας και της κοινωνικής αδικίας – ενώ από την άλλη πλευρά επέτρεπε και 
συντηρούσε αυτή την αποδέσμευση, αποσπώντας την προσοχή των κατωτέρων τάξεων από 
τα προβλήματά τους. Εννοείται ότι αυτό δεν σημαίνει ότι ο ελληνικός αλυτρωτισμός 
δημιουργήθηκε σε μιαν εσκεμμένη προσπάθεια να μεταστρέψει την προσοχή του λαού από 
τις αδικίες του συστήματος. Ο εθνικισμός ήταν φαινόμενο γενικό στην Ευρώπη του 19ου 
αιώνα, συνέπεια ενός εξαιρετικά περίπλοκου πλέγματος διεθνών και εσωτερικών συνθηκών. 
Απλοϊκή είναι επίσης και η άλλη, αρκετά κοινή άποψη, ότι η Μεγάλη Ιδέα ήταν 
«δημιούργημα» της αστικής τάξης. Μπορεί βέβαια να χρησιμοποιήθηκε πολιτικά από τα 
κόμματα, δεν ήταν, όμως, μια τακτική που «επέβαλαν» οι αστοί. Η προσπάθεια να 
μεταστρέφεται η προσοχή του λαού από τα εσωτερικά προβλήματα σε σωβινιστικές3 εξάρσεις 
είναι συνηθισμένη διέξοδος για κυβερνήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. 

Γ. Δερτιλής, Κοινωνικός μετασχηματισμός και στρατιωτική επέμβαση (1880-1909), σσ. 129-131 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Η Μεγάλη Ιδέα είχε ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα: ήταν ιδέα βαθύτατα δημοφιλής στα 
πλατιά στρώματα του πληθυσμού. Η ιδέα αυτή είχε έναν έντονα λαϊκό χαρακτήρα, ο οποίος 
οφειλόταν όχι μόνο στην ιστορική της προέλευση, αλλά και στο ότι την ασπάζονταν τα λαϊκά 
κυρίως στρώματα σε όλη την περίοδο του 19ου αιώνα.  

Ι.Ε.Ε., τόμος ΙΔ΄, σ. 57 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καλή επιτυχία!!! 

                                                           
2 αλυτρωτισμός: πολιτική ιδεολογία σύμφωνα με την οποία ένα εθνικό κράτος έχει την υποχρέωση να 
αγωνιστεί για την απελευθέρωση και την ενσωμάτωση στο κράτος ομοεθνών πληθυσμών γειτονικών χωρών, 
με την απαίτηση για προσάρτηση των εδαφών στα οποία κατοικούν οι πληθυσμοί αυτοί. 
3 σωβινιστικός: εθνικιστικός 


