
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ)  

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
 
Θέμα Α1 
Δώστε σύντομα το περιεχόμενο του όρου: Μεγάλη Ιδέα 

Μονάδες 6 
 
Θέμα Α2 
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λάθος: 
1. Τα σύνορα του νέου ελληνικού κράτους το 1833 αποτελούσε η γραμμή Αχελώου - 

Σπερχειού. 
2. Η εικόνα της Ελλάδας κατά τα πρώτα χρόνια μετά την ανεξαρτησία μαρτυρεί την 

εξάντληση του τόπου και των ανθρώπων.  
3. Τα περιφραγμένα περιβόλια βελτίωναν την αίσθηση εγκατάλειψης του απέπνεε το 

γενικότερο τοπίο της Ελλάδας. 
4. Η μετακίνηση ανθρώπων από την ύπαιθρο στα αστικά κέντρα τα πρώτα χρόνια μετά την 

επανάσταση στόχευε αποκλειστικά σε εγκατάσταση στον αστικό χώρο. 
5. Οι μεταναστεύσεις του αγροτικού πληθυσμού ήταν σπάνιο φαινόμενο. 
6. Προς το τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού άνοιξαν οι δρόμοι για την 

μετανάστευση προς την Αμερική. 
7. Πολλές δεκαετίες μετά την ανεξαρτησία της η Ελλάδα είχε πλεονάζον ειδικευμένο ή έστω 

φθηνό εργατικό δυναμικό. 
8. Έξω από τα σύνορα του ελληνικού κράτους υπήρχαν ισχυρά κέντρα ελληνισμού, 

πνευματικά, οικονομικά, παραγωγικά.  
9. Για τους πλούσιους Έλληνες του εξωτερικού η Ελλάδα ήταν για πολλά χρόνια ένας φτωχός 

και ανεπρόκοπος συγγενής. 
Μονάδες 18 

Θέμα Β1 
α. Ποιες ήταν οι αιτίες της οικονομικής και τεχνολογικής καθυστέρησης της χώρας σε σχέση 
με την Ευρώπη τα πρώτα χρόνια μετά την ανεξαρτησία;  
β. Ποια ήταν η έκταση του ελληνικού κράτους μέχρι το 1881;  

Μονάδες 14 
Θέμα Β2 



Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων των αγροτικών πληθυσμών  
α. μέσα στην Ελλάδα. 
β. έξω από την Ελλάδα. 

Μονάδες 12 
 

 
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 
Θέμα Γ1 
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. 

 Μονάδες 25 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

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 

 
 
Θέμα Δ1 
Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και το ακόλουθο παράθεμα να παρουσιάσετε την εικόνα 
της Ελλάδας και τα δημογραφικά της δεδομένα μετά την Επανάσταση του 1821. 

Μονάδες 25 
 
 
 



ΚΕΙΜΕΝΟ 
Στις αρχές του 1833 ήρθαν οι Βαυαροί στην Ελλάδα, με βασιλιά τον Όθωνα. Η Ελλάδα είχε 

έκταση 47.516 τ. χλμ. και πληθυσμό ως 8.000 κατοίκους. Η στεριανή Ελλάδα απ’ άκρη σ’ άκρη 
ήταν ένα ερείπιο που κάπνιζε. Πόλεις και χωριά ήταν κατεστραμμένα. Το Ανάπλι, που έγινε 
πρωτεύουσα, ήταν μια βρώμικη τουρκική κωμόπολη. Στην Αθήνα μόνο δυο – τρεις δεκάδες 
σπίτια στέκαν όρθια. Τα δέντρα ήταν ξεριζωμένα και οι φυτείες χαλασμένες, ιδίως στις πιο 
πλούσιες περιφέρειες της Αχαιοήλιδας1 και της Μεσσηνίας. Τα κοπάδια ήταν δεκατισμένα2. Οι 
αγροτικοί πληθυσμοί γυμνοί και πεινασμένοι ζούσαν σε σπηλιές και λασποκαλύβες. Η 
παραγωγή ολότελα ξεχαρβαλωμένη, το εμπόριο νεκρωμένο… Τα προεπαναστατικά 
εμποροναυτικά κέντρα της Ύδρας, των Σπετσών, του Γαλαξιδίου είναι τώρα πια νεκρωμένα. 
Από τα καράβια τους λιγοστά μείναν και κείνα αχρηστεμένα και οι εμποροκαραβοκυραίοι 
απαιτούσαν μεγάλες αποζημιώσεις. Το εμπόριο έπιασε άλλα κέντρα. Τότε αναδείχτηκε η 
Σύρα. Την κατοικούσαν καθολικοί και κει κατέφυγαν πρόσφυγες έμποροι Χιώτες, Σμυρνιοί, 
Κωνσταντινοπολίτες. 

Γ. Ζέβγος, Σύντομη μελέτη της νεοελληνικής ιστορίας, μέρος β΄, Αθήνα 1945, σελ. 9 
 
 
 
 

Καλή επιτυχία!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1 Αχαιοήλιδα: η περιοχή της Αχαΐας στην Πελοπόννησο 
2 δεκατισμένος: που έχει υποστεί μεγάλες απώλειες και καταστροφές 


