
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ) 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

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

 «Μεγάλη Ιδέα» 

«Παθητικό εξωτερικό εμπόριο» 

Μονάδες 12 

ΘΕΜΑ Α.2. Να αντιστοιχήσετε τα στοιχεία της στήλης Α΄ με τα σωστά στοιχεία της στήλης 

Β΄. 

ΣΤΗΛΗ Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ 

 

Α. Ιόνια νησιά 1. 1854 

Β. Θεσσαλία 2. 1774 

Γ. Ναυτικός αποκλεισμός από τους 

Αγγλο-Γάλλους 

3. 1881 

Δ. 97 ελληνικά ατμόπλοια 4. 1864 

Ε. Συνθήκη Κιουτσούκ Καϊναρτζή 5. 1890 

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. Τα σύνορα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους περιλάμβαναν τη Θεσσαλία, την Στερεά 

Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες. 

β. Από τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας, το ελληνικό εμπόριο συνδέθηκε με το εξωτερικό. 



γ. Οι εμπορικές σχέσεις του νεοσύστατου ελληνικού κράτους με την Οθωμανική 

αυτοκρατορία βρίσκονταν στην πρώτη θέση. 

δ. Η Σύρος αποτέλεσε ένα ισχυρότατο ναυτιλιακό κέντρο στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. 

ε. Η μετανάστευση των Ελλήνων προς την Αμερική ξεκίνησε στα τέλη του 19ου και στις αρχές 

του 20ου αιώνα. 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β.2. Να αναφέρετε ποια ήταν η κατάσταση της ελληνικής ναυτιλίας τη διάρκεια της 

Ελληνικής Επανάστασης (1821-1830). 

Μονάδες 18 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

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

σας γνώσεις, να αναφέρετε ποια προϊόντα κυριαρχούσαν στις εισαγωγές του ανεξάρτητου 

ελληνικού κράτους (μονάδες 25) και με ποιες χώρες είχε εμπορικούς δεσμούς (μονάδες 25). 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

 Από τα άλλα γεωργικά προϊόντα, τα δημητριακά, παρόλο που η παραγωγή τους ιδίως 

των σιτηρών συνεχώς αυξανόταν, δεν κάλυπταν παρά μέρος μόνο της εσωτερικής 

καταναλώσεως. Έτσι μεγάλες ποσότητες εισάγονταν από το εξωτερικό και κυρίως από τη 

Ρωσία και την Τουρκία. 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών – Παραπολιτικά Εκδόσεις 2015, Τόμος 30ος, 

σελ. 183 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

Οι Άγγλοι υπήρξαν οι παλαιότεροι καταναλωτές σταφίδας ακόμη πριν από την 

Ελληνική Επανάσταση. Στην Αγγλία χρησιμοποιούσαν τη σταφίδα στη ζαχαροπλαστική και 

επίσης την κατανάλωναν «ωμή» ως ξηρό καρπό. Σε κάθε περίπτωση το τμήμα της 

εισαγόμενης ελληνικής σταφίδας στην Αγγλία που προοριζόταν για την κατανάλωση στην 

εσωτερική αγορά ήταν πάντα από τις καλύτερες ποιότητες της κορινθιακής.  

Πέτρου Πιζάνια, Οικονομική ιστορία της ελληνικής σταφίδας, 1851-1912, Παραγωγή, 

Διεθνής αγορά, Διαμόρφωση τιμών, κρίση, Ίδρυμα Έρευνας και Παιδείας της Εμπορικής 

Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 1988,  σελ. 58 

Μονάδες 50 

Καλή επιτυχία!!! 


