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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6-11-2021 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

Να αποδώσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω ιστορικών όρων: 
- Συνθήκη Κιουτσούκ-Καϊναρτζή 
- Ισοζύγιο πληρωμών 

Μονάδες: 10 
 

ΘΕΜΑ Α2 

Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακολούθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, 
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στο γράμμα που 
αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση: 
 
α)Για τα ευρωπαϊκά μέτρα οι πόλεις της μικρής Ελλάδας έμοιαζαν με μεγάλα χωριά. 
β)Βασική αιτία της υπερπόντιας μετανάστευσης των Ελλήνων προς την Ευρώπη στα 
τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν η σταφιδική κρίση. 
γ) Η Σύρος κατά τη διάρκεια της Επανάστασης δέχτηκε κύματα προσφύγων κυρίως 
από την Αθήνα. 
δ)Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα στην Ελλάδα κατά τις πρώτες δεκαετίες της 
ανεξαρτησίας της ήταν περιορισμένες. 
ε)Η μείωση της αξίας των συναλλαγών στην Ελλάδα παρουσιάζεται εντυπωσιακή 
στη διάρκεια του 19ου αιώνα. 

                 Μονάδες: 10 
 

ΘΕΜΑ Β1 

Πώς έγινε η μετάβαση από τα ιστιοφόρα στα ατμόπλοια στην Ελλάδα από το 1860 
και μετά και πώς εξελίχθηκε η ελληνική ατμοπλοΐα μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα;  

       Μονάδες: 15 
 

 

ΘΕΜΑ Β2 

Να καταγράψετε την εισαγωγική δραστηριότητα της Ελλάδας κατά το 19ο αιώνα 
και τις χώρες με τις οποίες ανέπτυξε εμπορικούς δεσμούς κατά το ίδιο διάστημα. 

Μονάδες: 15 
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ  Γ1 
Συνδυάζοντας τις πληροφορίες του κειμένου που ακολουθεί με τις ιστορικές σας 
γνώσεις να αναφερθείτε στην κατάσταση που βρισκόταν η Ελλάδα (έκταση, 
πληθυσμός, οικονομία) κατά τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας. 

  Μονάδες: 25 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ  
Τα αίτια της οικονομικής καχεξίας της Ελλάδας κατά το 19ο αιώνα 

 […] Ο ελληνικός λαός είναι φτωχός αλλά ο τόπος δεν είναι. Ο τόπος 
καλλιεργούμενος θα παρήγαγε: για την κατανάλωση δημητριακά, βαμβάκι, φρούτα, 
λαχανικά, ξυλεία. Για εξαγωγή σταφίδες κορινθιακές, λάδια, κρασί, καπνά, ριζάρι, 
βελανίδια και μετάξι. Ο τόπος δεν καλλιεργείται καλά εξαιτίας της ελλείψεως 
χεριών, κεφαλαίων και δρόμων. 

Τα χέρια δεν θα έλειπαν, αν η χώρα ήταν υγιεινή, αν ο πυρετός δεν 
αποδεκάτιζε τις οικογένειες, αν ένας νόμος απέλασης δεν έδιωχνε τους 
ετερόχθονες¹ και τους ξένους. 

Τα κεφάλαια δεν θα έλειπαν αν οι υποθέσεις παρείχαν κάποια ασφάλεια, αν 
οι δανειστές μπορούσαν να υπολογίζουν ή στην ευθύτητα του δανειζόμενου ή στην 
ακεραιότητα της δικαιοσύνης ή στη σταθερότητα της εξουσίας. 

Οι δρόμοι δεν θα έλειπαν αν τα εισοδήματα του κράτους που σπαταλώναι 
για τη συντήρηση ενός στρατού και του στόλου χρησιμοποιούνταν για έργα 
δημοσίας ωφελείας. 

[Έντομντ Αμπού, Η Ελλάδα του Όθωνος, εκδ. Τολίδη, Αθήνα] 
 

¹ετερόχθονες: πρόσφυγες 
 

 
ΘΕΜΑ  Δ1 
Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πληροφορίες του παραθέματος να 
αναφερθείτε στις παραγωγικές δυνάμεις που αναπτύχθηκαν έξω από την Ελλάδα 
ύστερα από την ανεξαρτησία της. 

  Μονάδες: 25 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
Η οικονομική δύναμη των Ελλήνων της Διασποράς 

Οι Έλληνες αποτελούσαν (σημ. στην Οθωμανική Αυτοκρατορία) την απόλυτη 
πλειοψηφία των χρηματιστικών και εμπορικών επαγγελμάτων, τουλάχιστον σ΄ όσες 
περιοχές ήταν πρόσφορες για τη διείσδυση του ευρωπαϊκού καπιταλισμού και 
αποτελούσαν το 30 με 60% του αστικού πληθυσμού των σημαντικότερων κέντρων 
της αυτοκρατορίας, στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου. Είχαν τις μισές 
βιομηχανικές επιχειρήσεις δικές τους, και ήλεγχαν ένα μεγάλο τμήμα του 
εξωτερικού εμπορίου[…]. 
 Παρόμοια κατάσταση επικρατεί στην Αίγυπτο, στο δεύτερο κατά σειρά 
κέντρο της διαμόρφωσης του ελληνισμού του εξωτερικού […]. Όπως και στην 
Οθωμανική Τουρκία, το εξωτερικό εμπόριο ήταν εκείνο που, κυρίως, συγκέντρωσε 
την προσοχή των Ελλήνων επιχειρηματιών: ιδιαίτερα η εξαγωγή βαμβακιού 
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αντιπροσώπευε 60 με 80% του συνόλου των εξαγωγών και από πολύ νωρίς 
ελέγχονταν από ελληνικές εταιρείες […]. Το 1850 ο οίκος «Κασσαβέτης» (με 
κεφάλαιο 5 εκατομμύρια φράγκα), κυριαρχούσε στο εμπόριο της Άνω Αιγύπτου 
απασχολώντας 1.000 υπαλλήλους, και το 1854 απέκτησε το μονοπώλιο της 
οργάνωσης της ποταμοπλοΐας του Νείλου. […]. Έλληνες είχαν σημαντικό ρόλο και 
στις «ανώτατες σφαίρες των χρηματιστηρίων και τραπεζιτικών δραστηριοτήτων […]. 
Από τις 100.000 ιδρυτικές μετοχές της «National Bank» που ήταν άμεσα 
συνδεδεμένη με το μεγάλο βρετανικό κεφάλαιο και απόκτησε και το εκδοτικό 
προνόμιο οι 25.000 ανήκαν στον (Έλληνα) Σαλβάγο […]. Η συμβολή της ελληνικής 
εμπορικής αστικής τάξης υπήρξε σημαντική στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας και 
της Αζοφικής […] Το ελληνικό ναυτικό κυριαρχούσε στα λιμάνια του Δούναβη μέχρι 
και τον 20ο αιώνα. Οι Έλληνες αντιπροσώπευαν την απόλυτη πλειοψηφία των 
εμπόρων στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας και τον Κάτω Δούναβη. 
[Κ. Τσουκαλά, Εξάρτησης και αναπαραγωγή, σελ. 312, 313, 316, 320 και 324] 

 

 

 

 


