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ΟΜΑΔΑ Α΄ 
 

ΘΕΜΑ Α1 

 

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: 
 

α)Μεγάλη Ιδέα 

β)Εθνικές Γαίες 

 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Α2 

 

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα 

που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η 

πρόταση είναι λανθασμένη. 

 

α)Το 1881 σηματοδοτεί περίοδο αλλαγών στα ελληνικά οικονομικά δεδομένα και τη δημιουργία 

προϋποθέσεων για την κατασκευή του σιδηροδρόμου. 

β)Το 1919 ο ελληνικός στόλος είχε υπερδιπλασιαστεί. 

γ)Στο χώρο της έγγειας ιδιοκτησίας το οθωμανικό και το βυζαντινό δίκαιο έμοιαζαν σε μεγάλο 

βαθμό. 

δ)Η Εθνική τράπεζα προοδευτικά εξάπλωσε τις εργασίες της το 1845 – 1846 στην Ερμούπολη και 

στην Πάτρα. 

ε)Τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους οι έμποροι λειτουργούσαν και ως πιστωτές. 

στ) Κατά το έτος 1896 η Ελλάδα βρέθηκε σε αδυναμία να εξυπηρετήσει τα τοκοχρεολύσια των 

εξωτερικών της δανείων και ζήτησε επαναδιαπραγμάτευση του δημόσιου χρέους της. 

Μονάδες 12 

 

 

ΘΕΜΑ Β1 

 

Πώς διαμορφώθηκαν τα σύνορα της Ελλάδας από τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας μέχρι και το 
1881; 

 

Μονάδες 8 

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/09/2019 



   
 

   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2\   

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-20   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 

 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                     Σελίδα 2 από 3 
 

ΘΕΜΑ Β2 

 

α)Τι γνωρίζετε για τις ελληνικές εξαγωγές κατά τη διάρκεια του 19ουως τις αρχές του 20ου αιώνα; 
                                                                                                                          Μονάδες 12 

 

β.) Να παρουσιάσετε τις μονάδες βιομηχανικής παραγωγής που αναπτύχθηκαν στις πρώτες δεκαετίες 
της Ανεξαρτησίας και τους λόγους που δεν επέτρεψαν την πρόοδο τους. 

 

Μονάδες 8 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
ΘΕΜΑ Γ1 

 

Αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που ακολουθούν και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να 
αναφερθείτε στην εμποροναυτικήδραστηριότητα των Ελλήνων προεπαναστατικά και έως τα μέσα 
του 19ου αιώνα.        
 

Μονάδες 25  
ΚΕΙΜΕΝΟ Α  
«[...] Με τη συνθήκη του Κιουτσούκ - Καϊναρτζί η Ρωσία απέκτησε το δικαίωμα να προστατεύει 
όλους τους ορθοδόξους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή σχεδόν ολόκληρη την υπόδουλη 
Βαλκανική, από κάθε αυθαιρεσία του κατακτητή∙ σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η χρήση της 
ρωσικής σημαίας. [...]    Τα ελληνικά πλοία ωφελήθηκαν από τη χρήση της ρωσικής σημαίας, κυρίως 
όταν εμπορεύονταν στον Εύξεινο Πόντο και γι' αυτό όφειλαν να περάσουν τα Στενά. [...]     Ο 
αριθμός των πλοίων και η μεταφορική τους ικανότητα αυξάνονταν συνεχώς και τα κέρδη που 
απέφεραν τα ταξίδια επενδύονταν πάλι στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Έτσι, όταν με τη Γαλλική 
επανάσταση (1789) και τους πολέμους του Ναπολέοντα οι ρυθμοί διεξαγωγής του ευρωπαϊκού 
εμπορίου αναστατώθηκαν και οι δύο κυρίαρχες στο εμπόριο της Ανατολικής Μεσογείου δυνάμεις, η 
Γαλλία και η Αγγλία, σχεδόν αποσύρθηκαν από αυτό λόγω της εμπλοκής τους στους πολέμους ως 
αντίπαλοι, η ελληνική ναυτιλία ήταν έτοιμη να καλύψει το κενό. Η τελευταία δεκαετία του 18ου και 
η πρώτη του 19ου αιώνα ήταν η χρυσή εποχή της [...]». 
 
Β. Κρεμμυδάς, Η οικονομία των Ελλήνων, Πενήντα κρίσιμα χρόνια, 1770-1821,  στο Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 
1770-2000, τόμος 7ος , Ελληνικά Γράμματα, 2003, σ.285.  
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β    
«Αποδεσμευμένοι από τους εξαναγκασμούς που υφίσταντο ως «υποταγμένη εθνότητα» στο πλαίσιο 
της Αυτοκρατορίας, οι επιχειρηματίες που εγκαθίστανται στη Σύρα, με επικεφαλής τους Χιώτες 
μεγαλεμπόρους, θα μπορέσουν επιτέλους να αξιοποιήσουν το εμπορικό τους ταλέντο.  Καθώς 
ελέγχουν τα δίκτυα των ανταλλαγών στην περιοχή και βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τους 
συγγενικούς τους ελληνικούς εμπορικούς οίκους της διασποράς, στο Λονδίνο, τη Μασσαλία, το 
Άμστερνταμ, την Τεργέστη ή την Οδησσό, θα καταστήσουν τη νέα τους πατρίδα αναγκαίο 
ενδιάμεσο σταθμό στην κίνηση των ανταλλαγών ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή.  [...] Η Σύρα 
θα γίνει, λοιπόν, ένα είδος αποθήκης, ένα εμπορικό πρακτορείο της ανατολικής Μεσογείου.  
Αγοράζει από τη Δύση, χονδρικά και επί πιστώσει τις περισσότερες φορές, υφάσματα βαμβακερά 
και μάλλινα, σιδερικά και είδη κιγκαλερίας, δέρματα και ζάχαρη, και τα συγκεντρώνει στις αποθήκες 
της διαμετακόμισης, ώσπου να τα μοιράσει σιγά σιγά στα διάφορα λιμάνια της Ελλάδας και του 
Αρχιπελάγους, «όπου οι αποστολές εμπορευμάτων γίνονται σταδιακά, κάθε φορά που 
παρουσιάζονται οι αντίστοιχες ανάγκες …».  Σε αντάλλαγμα συγκεντρώνει και εξάγει τα προϊόντα 
του περίγυρου: δημητριακά, σπόγγους και ακατέργαστα δέρματα, βερμιγιόν και φυσικά το μετάξι.» 
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Χρ. Αγριαντώνη, Οι απαρχίες της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, Ιστορικό Αρχείο Εμπορικής Τράπεζας της 
Ελλάδος, Αθήνα 1986, σσ. 84 – 86. 

 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των παραθεμάτων και τις σχετικές πληροφορίες του βιβλίου 
σας να αναφερθείτε στην αναγκαιότητα δημιουργίας τραπεζικού συστήματος στο νεοσύστατο 
ελληνικό κράτος.  

 

Μονάδες 25 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Α   
Η εξάρτηση των καλλιεργητών από τους σταφιδεμπόρους και τους τοκογλύφους, μοντέλο του 
οποίου πρώτοι διδάξαντες ήταν οι Άγγλοι έμποροι της κορινθιακής στο τέλος του 18ου αιώνα, 
παγιώθηκε μετά την ανεξαρτησία και αποτέλεσε στη συνέχεια κύριο χαρακτηριστικό της 
σταφιδοπαραγωγής για όλο τον 19ο αιώνα.  […] Οι έμποροι των πόλεων, με κάποιες 
διαμεσολαβήσεις τοπικών μικρεμπόρων ή παραγγελιοδόχων στις επαρχίες, διοχέτευαν χρήμα ή και 
εμπορεύματα για τις ποικίλες ανάγκες των χωρικών.  Ως εγγύηση προαγόραζαν το εμπορεύσιμο 
τμήμα της καλλιέργειας του επόμενου χρόνου, εισέπρατταν δηλαδή σε είδος το μικρό κεφάλαιο που 
δάνειζαν, συν τους τόκους […] Ο τόκος κυμαινόταν από 18% έως 24%, πολλές φορές δε ήταν ακόμη 
υψηλότερος, ενώ ο παραγωγός ήταν υποχρεωμένος να παραδώσει όλο τον σταφιδόκαρπο στο 
δανειστή του.  Έτσι η παραγωγή του ήταν πάντα προαγορασμένη και ο έμπορος μπορούσε να 
κερδοσκοπεί επί της τιμής αγοράς του προϊόντος.     
 

Βασίλειος  Πατρώνης, Ελληνική Οικονομική Ιστορία,  Οικονομία, Κοινωνία και Κράτος στην 
Ελλάδα (18ος – 20ος  αιώνας),  Ελληνικά ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά συγγράμματα και βοηθήματα,  
www.kallipos.gr, Σ.Ε.Α.Β. 2015, σελ. 84-85 

 


