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ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ 
Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΤΠΟΔΟΜΗ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-12-2022 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΣΗ 
ΘΕΜΑ Α1 
Να αποδϊςετε το περιεχόμενο των πιο κάτω ιςτορικϊν όρων: 
α) «κωρίεσ» 
β) «Εκνικζσ γαίεσ» 

Μονάδες: 10 

ΘΕΜΑ Α2 
Να προςδιορίςετε αν το περιεχόμενο των ακολοφκων προτάςεων είναι ςωςτό ι όχι, 
γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ τθ λζξθ «ωστό» ι «Λάθος» δίπλα ςτο γράμμα που 
αντιςτοιχεί ςτθν κάκε πρόταςθ: 

α) Σο ελλθνικό κράτοσ υιοκζτθςε το βυηαντινορωμαϊκό δίκαιο. 
β) Κφριοσ μζτοχοσ τθσ Εκνικισ Σράπεηασ υπιρξε ο Γεϊργιοσ ταφρου. 
γ) Η ζκταςθ των εκνικϊν γαιϊν κυμαινόταν από 28.000.000 ςε 30.000.000 ςτρζμματα. 
δ) Η ζλλειψθ βαριάσ βιομθχανίασ ςτθν Ελλάδα περιόριηε το ενδιαφζρον για εκμετάλλευςθ 
του υπεδάφουσ. 
ε)Η Γενικι Πιςτωτικι Σράπεηα παρζμεινε για πολλζσ δεκαετίεσ το κυρίαρχο τραπεηικό 
ςυγκρότθμα τθσ Ελλάδασ. 

 Μονάδες: 10 

ΘΕΜΑ Β1 
Για ποιουσ λόγουσ το ελλθνικό κράτοσ ςτα πρϊτα χρόνια τθσ ανεξαρτθςίασ του ςτράφθκε 
ςτον πολυτεμαχιςμό των εκνικϊν γαιϊν και ποιεσ ιταν οι ςυνζπειεσ ςτον πολιτικό τομζα 
από τθν υιοκζτθςθ αυτισ τθσ πρακτικισ; 

 Μονάδες: 14 

ΘΕΜΑ Β2 
Για ποιουσ λόγουσ κεωρικθκε απαραίτθτθ θ δθμιουργία τραπεηικοφ ςυςτιματοσ ςτθν 
Ελλάδα αμζςωσ μετά τθν ανεξαρτθςία τθσ και ςε ποια κατάςταςθ βριςκόταν το πιςτωτικό 
ςφςτθμα ςτθν χϊρα κατά τθν ίδια περίοδο; 

Μονάδες: 16 
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ 
ΘΕΜΑ Γ1 
Με βάςθ τα παρακάτω κείμενα και τισ ιςτορικζσ ςασ γνϊςεισ να αναφερκείτε: 
α) ςτουσ παράγοντεσ που οδιγθςαν ςτθν ανάπτυξθ τθσ εκμετάλλευςθσ του υπεδάφουσ 
κατά τον 19ο αιϊνα ςτθν Ελλάδα (μονάδεσ 10) και 
β) ςτισ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ που αναπτφχκθκαν μεταλλευτικζσ δραςτθριότθτεσ (εκτόσ από 
αυτι του Λαυρίου) (μονάδεσ 15) 

Μονάδες 25 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Από τον ορυκτό πλοφτο τθσ χϊρασ είχε αξιοποιθκεί ωσ τα μζςα του 19ου αιϊνα 
κυρίωσ θ ςμφριδα τθσ Νάξου, που αποτελοφςε εξαγϊγιμο προϊόν. Με το νόμο Βϋ τθσ 18θσ 
Ιουλίου 1852, θ εκμετάλλευςθ των ορυχείων είχε δοκεί φςτερα από δθμοπραςία ςτον 
Άγγλο Ρίτςαρντ Άμποτ με ευνοϊκοφσ για το δθμόςιο όρουσ. Η παραγωγι ςμφριδασ ζφκαςε 
το 1856 τισ 40.000 καντάρια, ενϊ το 1859 θ εξαγωγι απζφερε 256.424 δρχ. Άλλο 
εξαγϊγιμο ορυκτό ιταν θ κθραϊκι γθ που απζφερε τον ίδιο χρόνο 141.354 δρχ. Αμζςωσ 
μετά τθ ςμφριδα άλλο εκμεταλλεφςιμο υλικό ιταν ο λιγνίτθσ. Αν και είχε εντοπιςκεί ςτο 
Μαρκόπουλο Αττικισ από παλιά θ φπαρξθ ςτρωμάτων του, τελικά μόνο τα κοιτάςματα τθσ 
Κφμθσ ιταν ικανοποιθτικά από άποψθ εκμεταλλεφςεωσ, παρόλο που θ χρθςιμοποίθςθ του 
ςτα πλοία παρείχε τθ δυςκολία τθσ μθ ςυναγωνιςτικότθτασ ςε ςχζςθ με τουσ αγγλικοφσ 
λιγνίτεσ, γιατί κα απαιτοφςε για ιςόποςθ κερμαντικι απόδοςθ μεγαλφτερουσ 
αποκθκευτικοφσ χϊρουσ πάνω ςτο πλοίο. 

Μια ςειρά άλλων ορυκτϊν, όπωσ γφψοι τθσ Μιλου, κυρίωσ όμωσ τα μάρμαρα 
Πεντζλθσ, τθσ Πάρου, τθσ Σινου, τθσ Ελευςίνασ και του Σαχγζτου δεν πρόςφεραν ακόμα 
αξιόλογο οικονομικό ενδιαφζρον. 

*Ιστορία του Ελληνικοφ Ζθνους, τόμος ΙΓ΄, σελ. 180+ 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
Μια κετικι προςπάκεια για τθν άρςθ των εμποδίων ςτον τομζα οριςμζνων 

βιομθχανικϊν υλϊν ςθμειϊκθκε το 1867 με τθν ψιφιςθ νόμου «περί μεταλλείων και 
ορυκτϊν». Ο νόμοσ εκείνοσ ςκοπό είχε να ενκαρρφνει τισ ξζνεσ επενδφςεισ και να ςτρζψει 
τθν εγχϊρια αποταμίευςθ ςτθν εκμετάλλευςθ του πλοφτου τθσ ελλθνικισ γθσ. Πραγματικά, 
μζςα ςε λίγα χρόνια από τθν ψιφιςθ του νόμου ςθμειϊκθκε ζνασ πρωτοφανισ για τα 
ελλθνικά χρονικά πυρετόσ για τθν ζρευνα και εκμετάλλευςθ του ελλθνικοφ υπεδάφουσ. 

*Ιστορία του Ελληνικοφ Ζθνους, τόμος ΙΓ΄, σελ. 312+ 
 
ΘΕΜΑ Δ1 
Με βάςθ τισ πλθροφορίεσ του παρακζματοσ και τισ ιςτορικζσ ςασ γνϊςεισ: 
Α) να παρουςιάςετε το περιεχόμενο τθσ αγροτικισ μεταρρφκμιςθσ του 1870-1871  
(μονάδεσ 10) και                                                                                                                              
Β) να επιςθμάνετε τισ ςυνζπειεσ τθσ μεταρρφκμιςθσ ςτθν αγροτικι οικονομία τθσ Ελλάδασ     
(μονάδεσ 15)                                                                                        

                                                                                          Μονάδες:25 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Σελικά το Μάρτιο του 1871, ο Κουμουνδοφροσ, με υπουργό το ωτθρόπουλο, 
πζτυχε τθν ψιφιςθ νόμου με αποτζλεςμα να διανεμθκοφν 2.650.000 ςτρζμματα ςε 
357.217 κλιρουσ με αγοραία αξία 90 εκ. δρχ. 
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 Η ςθμαςία τθσ αγροτικισ αυτισ μεταρρυκμίςεωσ εκτιμάται πλθρζςτερα, όταν 
ςυνειδθτοποιθκεί το γεγονόσ ότι το μεγαλφτερο μζροσ των Ελλινων χωρικϊν τθσ εποχισ 
εκείνθσ αποκαταςτάκθκαν ωσ ιδιοκτιτεσ ςτθ γθ που καλλιεργοφςαν. Οι μικροί ιδιοκτιτεσ 
καλλιεργθτζσ επιδόκθκαν, όπωσ ιταν φυςικό, ςτισ πιο κερδοφόρεσ καλλιζργειεσ και 
ιδιαίτερα ςε εκείνεσ που προορίηονταν για εξαγωγι. Μζςα ςε διάςτθμα μιασ τριετίασ, τα 
40% και πλζον των καλλιεργοφμενων εκτάςεων καλφπτονταν από φυτείεσ 
(ςταφιδαμπελϊνεσ, βαμβακοφυτείεσ, καπνοφυτείεσ κλπ.). Οι αγακζσ για τθν οικονομία 
επιπτϊςεισ υπιρξαν άμεςεσ. Από τθ μια πλευρά παρατθρικθκε ραγδαία ειςροι ξζνου 
ςυναλλάγματοσ και από τθν άλλθ τα ζςοδα του Δθμοςίου από τουσ τελωνειακοφσ δαςμοφσ 
εξαγωγισ πολλαπλαςιάςκθκαν.*…+ Η επζκταςθ όμωσ των φυτειοκαλλιεργειϊν επθρζαςε 
αρνθτικά τθν παραγωγι δθμθτριακϊν. Από τθν εποχι εκείνθ ςθμειϊνεται το χρόνιο 
ζλλειμμα τθσ χϊρασ με ςυνεπακόλουκο τθ δαπάνθ τεραςτίων ςυναλλαγματικϊν 
αποκεμάτων για ειςαγωγζσ.*…+ 
 Η αγροτικι μεταρρφκμιςθ ζλυςε το πρόβλθμα τθσ εκνικισ γθσ. Δεν ζκιξε όμωσ 
κακόλου το πρόβλθμα των μεγάλων ιδιωτικϊν εκτάςεων τθσ Αττικισ (170.000 ςτρζμματα ι 
40% περίπου του ςυνόλου), τα οποία είχαν τςιφλικοποιθκεί από τθν εποχι τθσ 
Ανεξαρτθςίασ. Οι γαιοκτιμονεσ των τςιφλικιϊν αυτϊν είχαν μια ςειρά δικαςτικϊν 
αποφάςεων με τισ οποίεσ τουσ αναγνωρίηονταν δικαιϊματα πλιρουσ ιδιοκτθςίασ. 
 Παρά τισ ςθμαντικζσ βελτιϊςεισ που ςθμειϊκθκαν ςτον αγροτικό τομζα ςτθ 
δεκαετία αυτι, θ γεωργία κα ςυνεχίςει ακόμθ για καιρό να υποφζρει από βαςικζσ 
ελλείψεισ: θ αγροτικι δανειοδότθςθ παρζμεινε υποτυπϊδθσ. Η ειςαγωγι νεωτεριςτικϊν 
μεκόδων καλλιζργειασ, κυρίωσ με τθ χρθςιμοποίθςθ λιπαςμάτων, δεν προχϊρθςε. Σο 
ανφπαρκτο οδικό δίκτυο και θ ζλλειψθ μεταφορικϊν μζςων ςτισ περιςςότερεσ περιφζρειεσ 
δεν επζτρεπε τθν εμπορία αγροτικϊν προϊόντων ςε μεγάλθ ζκταςθ, με αποτζλεςμα ζνα 
μεγάλο ποςοςτό αγροτϊν να περιορίηεται ςε καλλιζργειεσ που μόλισ επαρκοφν για τισ 
βιοτικζσ ανάγκεσ των οικογενειϊν τουσ. 

* Ιστορία του Ελληνικοφ Ζθνους, τόμος ΙΓ, σελ. 310-31 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ




