
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΟΜΑΔΑ  Α΄  

 

Α1.  Να  ορίσετε  τους  παρακάτω  ιστορικούς  όρους:  

α)  «εκχώρηση» μεταλλευτικών δικαιωμάτων και    β)  εκδοτικό  δικαίωμα Εθνικής τράπεζας 

Μονάδες  10 

 

 

Α2.  Να  προσδιορίσετε  αν  το  περιεχόμενο  των  ακόλουθων  προτάσεων  είναι  Σωστό  ή 

Λάθος. 

 

α)  Η προσάρτηση των Επτανήσων και της Θεσσαλίας άλλαξε τις περιοριστικές συνθήκες 

που είχαν διαμορφωθεί για την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας. 

β) Οι  αλλαγές  ως  το  1881  στην  οικονομία  προκάλεσαν  επενδυτικό  ενδιαφέρον  των  

ιδιωτών  για  την  κατασκευή  σιδηροδρομικού  δικτύου. 

γ)  Το  Λαύριο  είχε  την  μεγαλύτερη  μεταλλευτική  μονάδα. 

δ) Η διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου ολοκληρώθηκε το 1883 . 

ε)  Θηραϊκή γη, πέτρωμα  προϊόν  ηφαιστειακής  έκρηξης  που εξορύσσεται  στη  Νάξο. 

 

Μονάδες  10 

 

 

Α3.  Ποια ήταν τα αποτελέσματα από την ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας; 

Μονάδες  15 

 

 

Α4.  Ποια  προβλήματα  είχε  να  λύσει  και  ποιες  δυσκολίες  να  αντιμετωπίσει  το 

ελληνικό  κράτος  στον  τομέα  των  δημοσίων  έργων  από  το  1830  μέχρι  και  τη  δεκαετία  

του  1870. 

Μονάδες  15 

 

 

 

                                              Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 

 

ΤΑΞΗ: Β΄ Γενικού Λυκείου 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  Ιστορία Προσανατολισμού 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΜΑΔΑ  Β΄ 

  

Β1.   Συνδυάζοντας  τα  στοιχεία  που  δίνονται  στο  ακόλουθο  κείμενο  και  τις 

ιστορικές  γνώσεις  σας:  

α)   να ορίσετε την έννοια των εθνικών γαιών (μονάδες 10) και   

β)   να παρουσιάσετε τα προβλήματα που αντιμετώπισε το ελληνικό κράτος στην 

προσπάθειά του να διανείμει τις εθνικές γαίες (μονάδες 15). 

Μονάδες  25 

 

Κείμενο   

 

Το ζήτημα των εθνικών  γαιών δημιουργήθηκε με την έκρηξη της επανάστασης. Όλες οι 

πρώην τουρκικές ιδιοκτησίες, μετά την αποχώρηση των Τούρκων κατόχων τους, καθώς και 

εκείνες που ανήκαν σε τουρκικά ευαγή ιδρύματα, πέρασαν στη δικαιοδοσία του ελληνικού 

έθνους, δικαιώματι πολέμου και κηρύχθηκαν εθνικές. Αντίθετα, όλες οι ιδιοκτησίες που 

ανήκαν σε Έλληνες γαιοκτήμονες ή χωρικούς παρέμειναν στην κατοχή τους και το παλιό 

δικαίωμα κατοχής τους μετατράπηκε τώρα, σύμφωνα με το βυζαντινορωμαικό δίκαιο, σε 

δικαίωμα απόλυτης ιδιοκτησίας, με την προϋπόθεση ότι οι κάτοχοι είχαν να επιδείξουν 

τουρκικούς τίτλους για την κατοχή των κτημάτων τους. […]Στο διάστημα αυτό οι χωρικοί 

εξακολουθούσαν να καλλιεργούν τις εθνικές γαίες όπως και πριν την Επανάσταση. Τώρα 

όμως έπρεπε να καταβάλλουν στο κράτος, εκτός από τον έγγειο φόρο της δεκάτης, κι ένα 

δικαίωμα επικαρπίας για τη χρήση της εθνικής γης  το οποίο ανερχόταν αρχικά στο 20% της 

παραγωγής αλλά αργότερα μειώθηκε στο 15% .  

 

Εύη Καρούζου στο έργο της «Θεσμικό πλαίσιο και αγροτική οικονομία», 

 

 

Β2.  Αφού  μελετήσετε  το  ακόλουθο  κείμενο  και  αξιοποιώντας  τις  ιστορικές  γνώσεις  

σας,  να  παρουσιάσετε  την κατάσταση της ελληνικής βιομηχανία  κατά  τον  19ο  αιώνα και 

τις προϋποθέσεις που απαιτούνταν για την ανάπτυξή της . 

 

Μονάδες  25 

Κείμενο   

Για  να  επέλθει  εκβιομηχάνιση  της  οικονομίας  έπρεπε  να  συντρέξουν […],  σχεδόν  

ταυτοχρόνως,  οι  εξής  τουλάχιστον  βασικές  προϋποθέσεις  (οι  οποίες  δεν  συνέτρεξαν):  

• εσωτερική  αγορά  με  ελάχιστο  μέγεθος  ικανό  να  τροφοδοτήσει  ζήτηση  για  

προϊόντα  μεγάλης  βιομηχανίας 

• εργατικό  δυναμικό  διαθέσιμο  σε  τιμές  ανταγωνιστικές  διεθνώς  (σχετικώς  

χαμηλά  ημερομίσθια) 

• παραγωγή  ή  εισαγωγή  τεχνογνωσίας  και  ύπαρξη  του  ειδικευμένου  

προσωπικού  που  θα  την  εφαρμόσει 

• κρίσιμη  μάζα  επενδύσεων  σε  ευρύ  φάσμα  βιομηχανικών  μονάδων,  που  να  

περιλαμβάνει  την  παραγωγή  ενέργειας 



• κρίσιμη  μάζα  ταυτοχρόνων  επενδύσεων  (δημοσίων,  κατά  κανόνα)  στην  

υποδομή  της  οικονομίας 

• αγορά  με  επαρκείς  εξωτερικούς  φραγμούς,  φυσικούς  ή  δασμολογικούς,  και  με  

τους  ελάχιστους  δυνατούς  εσωτερικούς  φραγμούς,  φυσικούς  ή  φορολογικούς. 

Τι  άραγε  σημαίνουν,  με  απλή  λογική,  οι  προϋποθέσεις  αυτές  για  την  ελληνική  

περίπτωση; Σημαίνουν  ότι  η  εκβιομηχάνιση  δεν  ήταν  δυνατόν  να  υπάρξει  ούτε  πριν  

από  το  1881,  όταν  σχεδόν  όλες  αυτές  οι  προϋποθέσεις  ήταν  ανύπαρκτες,  ούτε  

μεταξύ  1882  και  1912,  οπόταν  ήταν  ακόμη  ανεπαρκείς[…]. 

  

Γ.Β Δερτιλής , Ιστορία του ελληνικού κράτους 1830-1920 

 

 

 

Σας  ευχόμαστε  επιτυχία!!! 

 

 

 

 

 

 

 


