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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ)  

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020 
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

Θέμα Α1 
Δώστε σύντομα το περιεχόμενο των όρων:  
α) Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή 
β) παθητικό εξωτερικό εμπόριο 
γ) εθνικές γαίες 

Μονάδες 15 
Θέμα Α2 
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λάθος: 
1. Οι μετακινήσεις ανθρώπων από την ύπαιθρο στα αστικά κέντρα στόχευε σε 

εγκατάσταση στον αστικό χώρο. 
2. Η Ελλάδα δε διέθετε σημαντικές πρώτες ύλες. 
3. Σε ολόκληρο τον 19ο αιώνα η αγοραστική δυνατότητα των κατοίκων της Ελλάδας ήταν 

περιορισμένη. 
4. Τα μεταλλευτικά προϊόντα πλησίαζαν το 1/3 της συνολικής αξίας των εξαγωγών. 
5. Σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις του 1870-1, οι δικαιούχοι αγρότες 

μπορούσαν να αγοράσουν όση γη ήθελαν, με ανώτατο όριο τα 80 στρέμματα για ξηρικά 
εδάφη και τα 40 στρέμματα για αρδευόμενα. 

Μονάδες 10 
Θέμα Α2 
Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της στήλης Α με αυτά της στήλης Β (αντιστοιχούν 
περισσότερα από ένα στοιχεία της στήλης Α στη στήλη Β).  

Στήλη Α 
1. σταφίδα 
2. σιτάρι 
3. δημητριακά 
4. ξυλεία 
5. βαμβάκι 
6. καπνός 

7. μόλυβδος 
8. δέρματα 
Στήλη Β 
i. εισαγωγές 
ii. εξαγωγές 

 
 

Μονάδες 4 
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Θέμα Β1 
α) Να αναφέρετε τις προσπάθειες που έγιναν για την είσοδο της ελληνικής ναυτιλίας στην 
εποχή του ατμού. (μον. 8) 
β) Με ποιες χώρες είχε εμπορικούς δεσμούς η Ελλάδα στη διάρκεια του πρώτου αιώνα της 
ανεξαρτησία της; (μον. 4) 

Μονάδες 12 
 
Θέμα Β2 
α) Ποια ήταν η ελληνική εμπορική δραστηριότητα στο εξωτερικό την περίοδο 1833-1913; (μον. 
4) 
β) Ποια ήταν η στάση των Ελλήνων της διασποράς απέναντι στο ελληνικό κράτος; (μον. 5) 

Μονάδες 9 
 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
 
Θέμα Γ1 
Βασιζόμενοι στις ιστορικές σας γνώσεις κι αντλώντας στοιχεία από τα παραθέματα που 
ακολουθούν να αναφερθείτε στις αιτίες ανάπτυξης της ναυτιλιακής και εμπορικής 
δραστηριότητας κατά τον 18ο αιώνα. 

 Μονάδες 25 
 
ΠΑΡΑΘΕΜΑ Α΄ 

Τρεις χρονολογίες-σταθμοί ορίζουν την εξέλιξη της εμπορικής ναυτιλίας του Αιγαίου στη 
περίοδο 1750-1820: Καταρχήν το 1774 που, μετά την πρώτη δειλή ανάπτυξη στις δεκαετίες 
1750 και 1760, σηματοδοτεί την εμπλοκή του ελληνικού ναυτικού στο προσοδοφόρο εμπόριο 
σιτηρών της Μαύρης Θάλασσας. Ο αριθμός των πλοίων και η μεταφορική ικανότητα 
αυξάνονταν συνεχώς και τα κέρδη που απέφεραν τα ταξίδια επενδύονταν πάλι στις 
ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Έτσι φτάνουμε στη δεύτερη καθοριστική χρονολογία, το 1789, όταν 
με τη Γαλλική Επανάσταση και τους πολέμους του Ναπολέοντα, διαταράσσεται το 
μεσογειακό εμπόριο και αλληλοεξουδετερώνονται οι μέχρι τότε κυρίαρχες Αγγλία και 
Γαλλία ως εμπορικές δυνάμεις. Η ελληνική ναυτιλία είναι έτοιμη να καλύψει το κενό, οι 
ναύλοι απογειώνονται, τα κέρδη πολλαπλασιάζονται, ο αριθμός των πλοίων και η 
χωρητικότητα αυξάνονται ραγδαία. Η χρονική περίοδος συμπίπτει με το άνοιγμα των 
σιτοβολώνων1 της Νότιας Ρωσίας και την ίδρυση, το 1792, του μεγάλου λιμανιού της 
Οδησσού. Είναι η «χρυσή εποχή» της ναυτιλίας του Αιγαίου (1790-1810), που πέρα από την 
κυριαρχία της στα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου, γίνεται και ο κατεξοχήν τροφοδότης 
των αποκλεισμένων από τις πολεμικές συγκρούσεις ευρωπαϊκών λιμανιών και αγορών. Η 

                                                 
1 σιτοβολώνας: χώρα ή περιοχή που παράγει μεγάλες ποσότητες σιτηρών και τροφοδοτεί πολύ ευρύτερες 
περιφέρειες  
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τρίτη κρίσιμη χρονολογία συμπίπτει με την λήξη των πολεμικών συγκρούσεων (1815). Ήδη 
από το 1812-13, η ελληνική ναυτιλία είχε εισέλθει σε μια περίοδο παρατεταμένης κρίσης, που 
έφτασε μέχρι τις παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης. Η αποκατάσταση της ειρήνης 
στην περιοχή της Μεσογείου ανέκοψε την άνοδο της προηγούμενης περιόδου, σταθεροποίησε 
τον αριθμό των ταξιδιών και μείωσε τα κέρδη (στο 18%-20%), τα οποία πιέζονταν ακόμη 
περισσότερο εξαιτίας της απότομης πτώσης των τιμών των σιτηρών μετά το 1815. 

Βασίλειος Πατρώνης,  Η «Οικονομική Αναγέννηση» του ελληνικού χώρου στον 18ο αιώνα (στο 
διαδίκτυο, https://repository.kallipos.gr, διασκευή) 

 
ΠΑΡΑΘΕΜΑ Β΄ 

Η επανάστασις του 1769 και η εντεύθεν επελθούσα συνθήκη του Καϊναρτζή συνέδεσε τας 
μεταξύ Ρωσίας και Ελλάδος υφισταμένας ήδη σχέσεις, και από της εποχής ταύτης 
χρονολογείται η σπουδαία ανάπτυξις της Ελληνικής ναυτιλίας και εμπορίας. Αποκτώντες οι 
εμπορευόμενοι Έλληνες την ρωσικήν υπηκοότητα, οι δε κάτοικοι των νήσων και παραλίων 
του Αιγαίου Πελάγους θέμενοι το ναυτικόν αυτών υπό την Ρωσικήν προστασίαν, δεν 
εβράδυναν υπό το σύστημα τούτο της ασφαλείας και της ελευθερίας να κατασταθώσιν 
έμπειροι ναυτικοί και να πλουτίσωσι. Συνεκέντρωσαν εις χείρας των την τε εξαγωγήν της 
Τουρκίας και τας εντεύθεν προερχομένας συναλλαγάς, άμα δε και την εξαγωγήν του 
εμπορίου και μάλιστα των σιτηρών της Ρωσσίας και των παραλίων του Ευξείνου Πόντου.  

Αθανάσιος Βερναδάκης, Περί του εν Ελλάδι εμπορίου, εν Αθήναις 1885, σελ. 208-209 
 
Θέμα Δ1 
Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις 
να παρουσιάσετε τους λόγους που επέβαλαν τον πολυτεμαχισμό των εθνικών γαιών. 

μονάδες 25 
 
ΠΑΡΑΘΕΜΑ Α΄  

Το εισόδημα του κράτους από τα εθνικά κτήματα ήταν χαμηλό γιατί: ένα μέρος από αυτά 
είχε κατά καιρούς καταπατηθεί από ακτήμονες ή -συνηθέστερα- από ισχυρούς τοπικούς 
παράγοντες και γιατί όσα κτήματα νοικιάζονταν δεν καλλιεργούνταν εντατικά και 
συστηματικά. Το εισόδημα π.χ. από τη σιτοκαλλιέργεια ήταν πολύ χαμηλότερο από εκείνο 
της αμπελουργικής καλλιέργειας. Η τελευταία όμως δεν μπορούσε να γίνει πάνω σε μη 
ιδιόκτητη γη. Έτσι η διατήρηση των εθνικών κτημάτων ήταν επιζήμια για λόγους 
οικονομικούς και κοινωνικούς, αφού υπήρχαν ακόμα πολυάριθμοι ακτήμονες. 
Οικονομολόγοι της δεκαετίας του 1860 παρατηρούσαν ότι το κράτος θα είχε πολύ μεγαλύτερο 
κέρδος αν παραχωρούσε με χαμηλό τίμημα γη στους ακτήμονες καλλιεργητές, γιατί και 
άμεση είσπραξη θα είχε από την «εκποίηση» και έμμεση από τη φορολογία των προϊόντων 
που θα έδινε η εντατική καλλιέργεια της ιδιόκτητης πια γης. 

Β. Σκουλάτου-Ν. Δημακοπούλου-Σ. Κόνδη, Ιστορία νεότερη και σύγχρονη, τεύχος Β΄, ΟΕΔΒ 
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ΠΑΡΑΘΕΜΑ Β΄ 
Το ελληνικό κράτος -όπως και κάθε κράτος- από την εποχή του Καποδίστρια στάθηκε 

εχθρικό απέναντι στις τοπικές ολιγαρχίες που προσπάθησαν να αυτονομηθούν από την 
κεντρική εξουσία, χρησιμοποιώντας τη μεγάλη γαιοκτησία ως προπύργιο. Αυτός είναι ένας 
λόγος που ενισχύθηκε η μικρή και μεσαία καλλιέργεια. 

Β. Σκουλάτου-Ν. Δημακοπούλου-Σ. Κόνδη, Ιστορία νεότερη και σύγχρονη, τεύχος Β΄, ΟΕΔΒ 
 
 
 
 
 

Καλή επιτυχία!!! 
 
 


