
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :   ΙΣΤΟΡΙΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  (προετοιμασία για Γ’) 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2019 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : ΔΥΟ (2) 

 

Α΄ ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

Α.1. Ποιοι ήταν οι λόγοι ανάπτυξης της εμπορικής ναυτιλίας τον 18ο αιώνα;  

 

(Μονάδες 15) 

 

Α.2. Να αποδώσετε τους παρακάτω όρους: «εθνικές γαίες», «σκωρίες», «Μεγάλη Ιδέα» 

(Μονάδες 15) 

 

Α.3. Να αναφερθείτε στις εισαγωγές και εξαγωγές της χώρας κατά το 19ο αιώνα. 

(Μονάδες 20) 

 

 

Β΄ ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 

Γ1 Λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο του βιβλίου σας και το περιεχόμενο των παραπάνω 

πηγών, να παρουσιάσετε τις ενέργειες των ελληνικών κυβερνήσεων προς ενθάρρυνση των 

επενδύσεων για την εκμετάλλευση του ελληνικού υπεδάφους. 

ΠΗΓΗ 1 

Εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου 

Από τον ορυκτό πλούτο της χώρας είχε αξιοποιηθεί ως τα μέσα του αιώνα (σημ: 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 όρους για το δημόσιο. Η παραγωγή σμύριδα έφθασε το 1856 τις 40.000 

καντάρια, ενώ το 1859 η εξαγωγή της απέφερε 256.424 δρχ. 

………………………………………………………………………………………… 

Για την προώθηση της αξιοποιήσεως του ορυκτού πλούτου της χώρας είχαν γίνει τότε ειδικές 

μελέτες. Στα 1859 για παράδειγμα μια μελέτη του Γερμανού Έντουαρντ Χάιντερ για τη «γη της 

Σαντορίνης» μεταφράστηκε από τα γερμανικά στα γαλλικά και τυπώθηκε από την ελληνική 

κυβέρνηση για να προβληθούν οι ιδιότητές της για χρήση σε υδραυλικά έργα. 

…………………………………………………………… 

Μια θετική προσπάθεια για την άρση των εμποδίων στον τομέα ορισμένων βιομηχανικών υλών 

σημειώθηκε το 1867 με την ψήφιση του νόμου «περί μεταλλείων και ορυκτών». Ο νόμος εκείνος 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ 

σκοπός 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 χρόνια πυρετός για την έρευνα και 

εκμετάλλευση του ελληνικού υπεδάφους. 

Όπως γράφει το τότε τμηματάρχης της Δημόσιας Οικονομίας του Υπουργείου Εσωτερικών Α. 

Μανσόλας, «η μεταλλευτική βιομηχανία εξήγειρε την δραστηριότητα και την κερδοσκοπική των 

πολιτών τάση, πανταχού δε σχεδόν της Ελλάδος περιέτρεχον τα όρη και τας κοιλάδας προς 

ανίχνευσιν του υπό την επιφάνειαν αυτών, κατά την ιδέαν των απλουστέρων, υποκρυπτομένου 

πλούτου, εξ ου ωνειροπωλούντο αμύθητα κέρδη». Από το 1867 ως το 1875 υποβλήθησαν στο 

υπουργείο Εσωτερικών 1.086 αιτήσεις για την παραχώρηση μεταλλείων και ορυχείων εκτάσεως 

εκατομμυρίων στρεμμάτων. Από τις αιτήσεις αυτές εγκρίθηκαν 359, αλλά σε 40 από αυτές 

ενεργήθηκαν σχετικές έρευνες, και στα τέλη του 1875 παρέμειναν σε λειτουργία μόνο 9. 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΓ΄, σσ. 180-181, 312 

 

ΠΗΓΗ 2 

Δια του Β.Δ. της 22 Οκτωβρίου 1881 συνεστάθη ανώνυμος «Ελληνική εταιρία των μαρμάρων της 

Πάρου» με μετοχικόν κεφάλαιον εκ 3.500.000 δρχ. ν. εις χρυσόν προς καλλιέργειαν των λατομείων 

των λευκών μαρμάρων της Πάρου. 

………………………………………………………………………………………… 

Εν Πεντέλη σήμερον εξορύττονται μάρμαρα … Περί τα τέλη του 1882 συνεστάθη εις τα περίχωρα 

των Αθηνών εργοστάσιον, όπερ κατεργάζεται, σχίζει και στιλβώνει το μάρμαρον λίαν επιτυχώς 

και καταγινόμενον κυρίως εις τα τη επιπλοποία χρήσιμα μάρμαρα, ανάλογα δε πράττει, κυρίως 

όμως δια οικοδομάς, έτερον μηχναικόν μαρμαρουργείον παρά τον Ιλισσόν. 

Α. Ν. Βερναρδάκη, Περί του εν Ελλάδι Εμπορίου, σσ. 59, 61 

(Μονάδες 50) 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


