
 

 

                     

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ: ΠΒΑΣ11 - ΠΒΑΣ14) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8-1-2022 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

Να αποδώσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω ιστορικών όρων: 
- Εθνικές γαίες 
- Σκωρίες 

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) Το νέο ελληνικό κράτος υιοθέτησε το οθωμανικό δίκαιο στο χώρο της έγγειας 
ιδιοκτησίας. 
β) Ο ναυτικός αποκλεισμός από τους Αγγλο-Ρώσους το 1854 προκάλεσε πείνα και 
αρρώστιες. 
γ) Στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα μειώθηκε το εσωτερικό εμπόριο στην 
Ελλάδα. 
δ)Το 1919 ο ελληνικός εμπορικός στόλος είχε υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το 1914. 
ε)Η πρόοδος των Ελλήνων ομογενών οδήγησε στην επιδίωξη της επέκτασης των 
συνόρων του ελληνικού κράτους. 

                 Μονάδες: 10 
 

ΘΕΜΑ Β1 

Να καταγράψετε τις συγκυρίες που ευνόησαν την ανάπτυξη της ελληνικής εμπορικής 
ναυτιλίας κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα. 

       Μονάδες: 14 
 

ΘΕΜΑ Β2 

Για ποιους λόγους θεωρήθηκε απαραίτητη η δημιουργία τραπεζικού συστήματος 
στην Ελλάδα αμέσως μετά την ανεξαρτησία της και σε ποια κατάσταση βρισκόταν το 
πιστωτικό σύστημα στην χώρα κατά την ίδια περίοδο; 

Μονάδες: 16 
 

 



 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ  Γ1 
Με βάση τα παρακάτω κείμενα και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε: 
α) στους παράγοντες που οδήγησαν στην ανάπτυξη της εκμετάλλευσης του 
υπεδάφους κατά τον 19ο αιώνα στην Ελλάδα (μονάδες 10) και 
β) στις περιοχές της Ελλάδας που αναπτύχθηκαν μεταλλευτικές δραστηριότητες 
(μονάδες 15) 

Μονάδες 25 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Από τον ορυκτό πλούτο της χώρας είχε αξιοποιηθεί ως τα μέσα του 19ου αιώνα 
κυρίως η σμύριδα της Νάξου, που αποτελούσε εξαγώγιμο προϊόν. Με το νόμο ΣΒ΄ της 
18ης Ιουλίου 1852, η εκμετάλλευση των ορυχείων είχε δοθεί ύστερα από δημοπρασία 
στον Άγγλο Ρίτσαρντ Άμποτ με ευνοϊκούς για το δημόσιο όρους. Η παραγωγή 
σμύριδας έφθασε το 1856 τις 40.000 καντάρια, ενώ το 1859 η εξαγωγή απέφερε 
256.424 δρχ. Άλλο εξαγώγιμο ορυκτό ήταν η θηραϊκή γη που απέφερε τον ίδιο χρόνο 
141.354 δρχ. Αμέσως μετά τη σμύριδα άλλο εκμεταλλεύσιμο υλικό ήταν ο λιγνίτης. 
Αν και είχε εντοπισθεί στο Μαρκόπουλο Αττικής από παλιά η ύπαρξη στρωμάτων του, 
τελικά μόνο τα κοιτάσματα της Κύμης ήταν ικανοποιητικά από άποψη 
εκμεταλλεύσεως, παρόλο που η χρησιμοποίηση του στα πλοία παρείχε τη δυσκολία 
της μη συναγωνιστικότητας σε σχέση με τους αγγλικούς λιγνίτες, γιατί θα απαιτούσε 
για ισόποση θερμαντική απόδοση μεγαλύτερους αποθηκευτικούς χώρους πάνω στο 
πλοίο. 

Μια σειρά άλλων ορυκτών, όπως γύψοι της Μήλου, κυρίως όμως τα μάρμαρα 
Πεντέλης, της Πάρου, της Τήνου, της Ελευσίνας και του Ταϋγέτου δεν πρόσφεραν 
ακόμα αξιόλογο οικονομικό ενδιαφέρον. 

[Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΓ΄, σελ. 180] 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
Μια θετική προσπάθεια για την άρση των εμποδίων στον τομέα ορισμένων 

βιομηχανικών υλών σημειώθηκε το 1867 με την ψήφιση νόμου «περί μεταλλείων και 
ορυκτών». Ο νόμος εκείνος σκοπό είχε να ενθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις και να 
στρέψει την εγχώρια αποταμίευση στην εκμετάλλευση του πλούτου της ελληνικής 
γης. Πραγματικά, μέσα σε λίγα χρόνια από την ψήφιση του νόμου σημειώθηκε ένας 
πρωτοφανής για τα ελληνικά χρονικά πυρετός για την έρευνα και εκμετάλλευση του 
ελληνικού υπεδάφους. 

[Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΓ΄, σελ. 312[ 
 

ΘΕΜΑ  Δ1 
Συνδυάζοντας τις πληροφορίες του παραθέματος που σας δίνεται με τις ιστορικές 
σας γνώσεις να παρουσιάσετε την πορεία της ελληνικής βιομηχανικής ανάπτυξης από 
το 1870 έως τους Βαλκανικούς πολέμους (1912-1913). 

  Μονάδες: 25 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ  
Την οικονομική και κοινωνική ιστορία της Ελλάδας τη σημάδεψε το γεγονός 

ότι δεν αναπτύχθηκε βαριά βιομηχανία και ότι κανείς από τους επαγγελματικούς 



 

 

κλάδους που αναφέραμε δεν μπόρεσε να γίνει ηγετικός παράγοντας της 
εκβιομηχάνισης. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους ήταν η έλλειψη κάρβουνου. 
Επίσης, με εξαίρεση την ακτοπλοΐα, δεν υπήρχε σύγχρονο δίκτυο και συγκοινωνιών 
στην ενδοχώρα, έλειπαν τα κεφάλαια, η εσωτερική αγορά ήταν πολύ μικρή, πολλές 
πόλεις ήταν επαρχιακές πόλεις με αγροτικό χαρακτήρα. Τους αλλοδαπούς επενδυτές 
ίσως τους απέτρεπε και η ληστεία, η κακοδιοίκηση, το ασαφές ιδιοκτησιακό 
καθεστώς της γης και ο διαφαινόμενος –από το 1850- κίνδυνος πολέμου. Η ίδρυση 
βιομηχανικών μονάδων απέμεινε μεμονωμένων ατόμων, τα οποία αποτόλμησαν το 
ρίσκο ή κερδοσκοπούσαν. Μέχρι τον 20ο αιώνα δεν υπήρξε κάποια ώθηση για 
εκβιομηχάνιση. 
[Gunnar Hering, Τα πολιτικά κόμματα της Ελλάδας 1821-1936), τομ. Α, Μόναχο 
1992, σελ. 294] 
 


