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ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΥΟ (2) 

 
Α 1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων είναι 
σωστό ή λανθασμένο με την ένδειξη ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ.  
 
 α. Ο πληθυσμός του ελληνικού κράτους αυξανόταν με αργό ρυθμό και 
ποτέ δεν πλησίασε τον ανάλογο ρυθμό ανάπτυξης των δυτικών κρατών.  

β. Οι μετακινήσεις ανθρώπων από την αγροτική ύπαιθρο στα αστικά 
κέντρα του ελληνικού βασιλείου είχε ως μοναδικό στόχο την εγκατάσταση σε 
αυτά. 
 γ. Το 1864 προστέθηκε η Θεσσαλία και το 1881 προστέθηκαν τα 
Επτάνησα στο ελληνικό κράτος.  
 δ. Στο τέλος του 19ου αιώνα τα βόρεια σύνορα της Ελλάδας άγγιξαν τον 
Όλυμπο και τη Μακεδονία. 

ε. Η πυκνότητα του ελληνικού πληθυσμού κυμαινόταν από 15 (1828) 
σε 43 (1911) κατοίκους στο τετραγωνικό χιλιόμετρο. 

στ. Τα περιφραγμένα περιβόλια βελτίωναν σε μεγάλο βαθμό την 
αίσθηση εγκατάλειψης που απέπνεε το τοπίο στην ελληνική ύπαιθρο. 

ζ. Ο ναυτικός αποκλεισμός από τους Αγγλο-Γάλλους, το 1850, στη 
διάρκεια του Κριμαϊκού πολέμου, προκάλεσε πείνα, αρρώστια και ανθρώπινες 
απώλειες. 

η. Η σταφιδική κρίση προς το τέλος του 19ου αιώνα προκάλεσε μεγάλο 
μεταναστευτικό ρεύμα πέρα από τον Ατλαντικό. 

θ. Κατά τον 19ο αιώνα οι ελληνικές πόλεις μεγάλωναν και ομοίαζαν με 

τις δυτικοευρωπαϊκές πόλεις. 
ι. Στην κατηγορία των πρώτων υλών, τις εξαγωγές συμπλήρωναν τα 

μεταλλευτικά προϊόντα, που από το τέλος του 19ου αιώνα πλησίαζαν το 1/2 
της συνολικής αξίας των εξαγωγών. 

Μονάδες 30 
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Α 2. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β. 
 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

 
 
 

Α. Εγχώριες Παραγωγικές 
δυνάμεις 

1. Επέκταση δραστηριοτήτων από τη Ν. 
Ρωσία ως τη Β. Αφρική και τη Μ. Ασία. 

2. Έλλειψη ειδικευμένου και φθηνού εργατικού 
δυναμικού. 

3. Το ελληνικό κράτος αντιμετωπίζεται μέχρι τα 
τέλη του 19ου αιώνα ως περιοχή υπανάπτυκτη 
χωρίς επενδυτικό ενδιαφέρον. 

 
 

Β. Παροικιακός Ελληνισμός 

4. Έλλειψη κεφαλαίων. 

5. Απουσία ισχυρών κέντρων ανάπτυξης. 

6. Περιορισμένη εσωτερική αγορά. 

7. Ύπαρξη ισχυρών κέντρων ελληνισμού. 

8. Έλλειψη πρώτων υλών. 

9. Οικονομική, κοινωνική, πνευματική 
ανάπτυξη. 

Μονάδες 10 
 
Β 1. Ποια επίδραση άσκησε η πρόοδος του ελληνισμού της Διασποράς στη 
διαμόρφωση εθνικής ιδεολογίας στην Ελλάδα και ποιες ήταν οι επιπτώσεις 
στον πολιτικό και οικονομικό χώρο;  

Μονάδες 20 

 
Β 2. Γιατί το εμπόριο της Ελλάδας συνδέθηκε με το εξωτερικό, από τα πρώτα 
χρόνια της ανεξαρτησίας, και ποια ήταν η σημασία του εξωτερικού εμπορίου;  

Μονάδες 20 
 

Β 3. Με ποιες χώρες ανέπτυξε η Ελλάδα εμπορικούς δεσμούς το 19ο αιώνα; 
Σε ποιες περιοχές υπήρχαν ισχυροί ελληνικοί εμπορικοί οίκοι και ποια ήταν η 
δραστηριότητά τους;  

Μονάδες 20 
 

Σας ευχόμαστε επιτυχία! 
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