ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 180 ΛΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΘΕΜΑ Α1
Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι,
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στον αριθμό που
αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
1. Ένας χρόνιος παράγοντας που εμπόδιζε την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας
στον 19ο αιώνα ήταν η ελλιπής τεχνική εκπαίδευση.
2. Η Λέσβος προσαρτήθηκε στην Ελλάδα με τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912 1913.
3. Το 1910 τα δημόσια οικονομικά μπορούσαν να χαρακτηριστούν υγιή, καθώς είχε
ολοκληρωθεί η αποπληρωμή των ξένων δανείων.
4. Η μόνη σιδηροδρομική γραμμή που είχε κατασκευασθεί στην Ελλάδα έως το 1835
ήταν αυτή που συνέδεε την Αθήνα με τον Πειραιά.
5. Η σταφιδική κρίση οδήγησε ένα τμήμα του πληθυσμού της υπαίθρου στην
υπερπόντια μετανάστευση.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Α2
Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:
- Μεγάλη Ιδέα
- Εθνικές γαίες
- Δ.Ο.Ε.
Μονάδες 18

ΘΕΜΑ Β1
Πότε ξεκίνησαν οι συγκροτημένες προσπάθειες για την είσοδο της ελληνικής
ναυτιλίας στην εποχή του ατμού και ποια ήταν τα αποτελέσματα των σχετικών
πρωτοβουλιών;
Μονάδες 12
ΘΕΜΑ Β2
Ποιος ήταν ο στόχος του καθεστώτος Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου (Δ.Ο.Ε.) που
επιβλήθηκε στην Ελλάδα το 1898;
Μονάδες 12
ΘΕΜΑ Β3
Με ποιον τρόπο αξιοποιήθηκαν τα χρήματα από τα δάνεια που πήρε η Ελλάδα από το
εξωτερικό στις δυο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα;
Μονάδες 12

ΘΕΜΑ Β4
Σε ποια κατάσταση βρισκόταν το πιστωτικό σύστημα της χώρας τα πρώτα χρόνια της
Ανεξαρτησίας;
Μονάδες 12
ΘΕΜΑ Β5
Πότε ιδρύθηκε η Εθνική Τράπεζα και ποια ήταν η συμβολή του κράτους στην ίδρυση
και την ανάπτυξή της;
Μονάδες 12
ΘΕΜΑ Γ
1. Να παρουσιάσετε τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα
2. Να ερμηνεύσετε τα στοιχεία αυτά.
Πίνακας: Εξέλιξη της έκτασης και του πληθυσμού της Ελλάδας
ΕΤΟΣ
1851
1881
1914

ΕΚΤΑΣΗ (σε τετρ. χλμ)
47.516
63.606
120.000

Πληθυσμός
1.015.000
2.004.000
4.818.000
Μονάδες 12

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

