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ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2016 

 

ΟΜΑΔΑ Α’ 
 
ΘΕΜΑ Α1 : 

 
Α.1.1  Να δώσετε το περιεχόμενο του ακόλουθου όρου: 

α. Επάλληλα δικαιώματα επί της γης  β. Σκωρίες  

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

Α.1.2  Να αντιστοιχίσετε κάθε δεδομένο της στήλης Α με εκείνο από τα δεδομένα της      
στήλης Β, με το οποίο συνδέεται άμεσα.  

 

Α Β 

1. Ίδρυση Ιονικής Τράπεζας               α. 1869 
 

2. Διανομή εθνικών κτημάτων β. 1839  
 

3. Ολοκλήρωση της διάνοιξης 
της διώρυγας του Σουέζ 

γ. 1919 
 

4. Υποδιπλασιασμός ελληνικού 
εμπορικού στόλου       

δ. 1893 

5. Ολοκλήρωση της διάνοιξης 
της διώρυγας της Κορίνθου 

ε. 1870 – 1871 

 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10  
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ΘΕΜΑ Α2 : 

 

Α.2.1. Να αναφέρετε τις συνέπειες του πολυτεµαχισµού των “εθν ικών 

γαιών” στο πολιτικοκοινωνικό επίπεδο.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

 

Α.2.2. Κάτω από ποιες συνθήκες ιδρύθηκε η Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδας; Να παρουσιάσετε συνοπτικά τη δραστηριότητά της στα πρώτα 

στάδια της ίδρυσής της.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 10  

 

Α.2.3.  Να αναφέρετε τις υπόλοιπες – εκτός Λαυρίου – εκµεταλλεύσεις 

του υπεδάφους στην Ελλάδα κατά το 19ου αιώνα.  

 ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

 
ΟΜΑΔΑ Β’ 

 
ΘΕΜΑ Β1 : 
 

Λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο της πηγής  και τις σχετικές 

πληροφορίες του βιβλίου σας να επισηµάνετε τις συγκυρίες που 

ευνόησαν τη ναυτιλιακή  και εµπορική δραστηριότητα των Ελλήνων 

προεπαναστατικά και να εντοπίσετε τι απέµεινε από αυτήν µετά τη 

δεκαετία 1820-1830.  

 

ΠΗΓΗ 1  

Οικονομικές εξελίξεις  

Από οικονοµική άποψη, η σηµαντικότερη εξέλιξη στην Ανατολή κατά 

τη διάρκεια των Ναπολεόντειων πολέµων υπήρξε η ενίσχυση της θέσης 

των Ελλήνων εµπόρων και πλοιοκτητών. Οι πόλεµοι της Επανάστασης 

και του Ναπολέοντα είχαν πλήξει σοβαρά το γαλλικό εµπορικό ναυτικό 

στην ανατολική Μεσόγειο και η κυριαρχία στο θαλάσσιο εµπόριο 
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µεγάλων αποστάσεων πέρασε στα χέρια των Ελλήνων, που η 

επιχειρηµατική τους δραστηριότητα είχε γνωρίσει αλµατώδη ανάπτυξη 

στα τέλη του 18ου αιώνα. Ταυτόχρονα, ο βρετανικός αποκλεισµός της 

ναπολεόντειας Ευρώπης και ο αντιπερισπασµός, που εφάρµοσαν οι 

Γάλλοι, γνωστός ως «ηπειρωτικό σύστηµα», αναβάθµισε τον ρόλο της 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας στο εµπόριο προς και από την κεντρική 

Ευρώπη. Ο Σελίµ Γ’ είχε κάνει ιδιαίτερες προσπάθειες να βελτιώσει τη 

θέση των Οθωµανών εµπόρων απέναντι στους Ευρωπαίους 

ανταγωνιστές τους, εγκαθιστώντας προξενεία στα µεγάλα µεσογειακά 

εµπορικά κέντρα. Χωρίς την υποστήριξη ενός συστήµατος 

διοµολογήσεων σαν κι αυτό που Οθωµανοί σουλτάνοι παρείχαν στα 

ευρωπαϊκά κράτη, οι πρόξενοι αυτοί δε θα µπορούσαν ποτέ βέβαια να 

παίξουν το ρόλο τους τόσο αποτελεσµατικά όσο οι δυτικοί σ υνάδελφοί 

τους.  

 

Erik J. Zürcher, Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 

2002, σελ. 73.  

 

ΜΟΝΑΔΕΣ 25 

 

ΘΕΜΑ Β2 : 
 

Λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο της πηγής  και τις σχετικές 

πληροφορίες του βιβλίου σας να  προσδιορίσετε τα χαρακτηριστικά των 

πρώτων µονάδων βιοµηχανικής παραγωγής στον ελληνικό χώρο κατά 

τις πρώτες δεκαετίες της Ανεξαρτησίας  (µέχρι και τη δεκαετία του 

1870).  

 

ΠΗΓΗ 1  

          Στα τελευταία χρόνια της βασιλείας του Όθωνος λίγες ήταν οι 

αξιόλογες βιοµηχανικές µονάδες στο ελληνικό κράτος. Στη Σύρο το 

εργοστάσιο της Ελληνικής Ατµοπλοΐας , που διέθετε εγκαταστάσεις για 

τη συντήρηση και την επισκευή των πλοίων της, ακόµα και για 
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κατασκευή µηχανών και λεβήτων, και λειτουργούσε υπό την 

καθοδήγηση 12 Άγγλων µηχανικών. Στον Πειραιά το ξυλουργικό και 

σιδηρουργικό εργοστάσιο του Γ. Βασιλειάδη, που ιδρύθηκε το 1860 µε 

κεφάλαιο 260.000 δρχ. και κατασκεύαζε άροτρα, αρδευτικές µηχανές, 

ελαιοπιεστήρια, διάφορα γεωργικά και ναυπηγικά εργαλεία κλπ. Στην 

Αθήνα το µεταξουργείο των Αθηνών, που είχε συσταθεί το 1855, µε 

πρότυπο ανάλογο µε τα ευρωπαϊκά. Μικρότερα µεταξουργεία 

λειτουργούσαν την περίοδο αυτή στον Πειραιά, στην Άνδρο, στη 

Ζάκυνθο, στην Ύδρα  και δύο στην Καλαµάτα. Στην πόλη αυτή υπήρχε 

και το µόνο τότε αξιόλογο υφαντήριο µεταξωτών υφασµάτων, στο 

οποίο εργάζονταν γυναίκες µοναχές.  

          Στο επίπεδο γενικά της βιοτεχνίας έµειναν ακόµα η 

βαµβακοκλωστική (µόνο στην Πάτρα  ιδρύθηκε στα χρόνια αυτά ένα 

σηµαντικό εργοστάσιο µε ευρωπαϊκά µηχανήµατα, που όµως παρά τη 

συνδροµή της κυβερνήσεως δεν είχε τα προβλεπόµενα αποτελέσµατα), 

η ταπητουργία, η βυρσοδεψία (εκτός από τα δύο ατµοκίνητα 

βυρσοδεψεία της Σύρου που ακολουθούσαν ευρωπαϊκές µεθόδους και  

διέθεταν τεχνίτες εξασκηµένους σ’ αυτές) και η σαπωνοποιία, που η 

παραγωγή της είχε αποτέλεσµα να µειωθεί κατά πολύ η εισαγόµενη 

ποσότητα ευρωπαϊκού σαπουνιού.  

          Η αγγειοπλαστική ασκούνταν στην Αθήνα, όπου λειτουργούσε 

εργοστάσιο κεραµεικής, στην  Αίγινα, στη Σίφνο και στο Ξηροχώρι και 

είχε συνήθως αυξανόµενη παραγωγή, ώστε από το 1860 αρκετές 

ποσότητες πήλινων αντικειµένων να εξάγονται, κυρίως στην Τουρκία. 

Το κράτος σύστησε µάλιστα και ειδικές υποτροφίες, ώστε να 

ειδικευθούν δύο αγγειοπλάστες στην Ευρώπη.  

          Τέλος για την επεξεργασία δύο σηµαντικών γεωργικών 

προϊόντων, των σταφυλιών και της ελιάς, είχε καταβληθεί ειδική 

µέριµνα στην περίοδο αυτή, µε αξιόλογα αποτελέσµατα. Συστήθηκαν, 

ατµοκίνητο ελαιοτριβείο στην Αθήνα το 1857, που παρήγε κά θε µέρα 

µέχρι 100 οκάδες καθαρό ελαιόλαδο, και οινοποιίες στην Πάτρα και 

στην Αθήνα, που διευθύνονταν από Γάλλους τεχνικούς και είχαν 

πετύχει, ιδίως της Αθήνας, παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας, από την 

οποία σηµαντική ποσότητα άρχισε να εξάγεται το 1858.  

          Τέλος τα τελευταία χρόνια αυτής της περιόδου χρησιµοποιήθηκαν 

ατµοκίνητες αλεστικές µηχανές στη Σύρο, στην Αθήνα και στον 
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Πειραιά. Στους ατµόµυλους των δύο αυτών πόλεων παράγονταν κάθε 

χρόνο 10.000.000 οκάδες αλεύρι, από το οποίο ένα µέρος εξαγόταν  στην 

Τουρκία.  

 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Νεώτερος Ελληνισμός, από το 1883 ως το 

1881, τόμος  30ος, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 2000, σελ. 181 – 182  

 

                                                                                                       ΜΟΝΑΔΕΣ 25 

 

 

 

 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 
 
 


