
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ)  

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σάββατο 10.04.2021 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 

Θέμα Α1 

Δώστε σύντομα το περιεχόμενο των όρων:  

α. παθητικό εξωτερικό εμπόριο 

β. Μεγάλη Ιδέα 

γ. Συνθήκη Κιουτσούκ-Καϊναρτζή (1774)   

μονάδες 15 

 

Θέμα Α2 

Να αντιστοιχίσετε τα γεγονότα της στήλης Α με τις χρονολογίες της στήλης Β (δύο χρονολογίες της 

στήλης Β περισσεύουν). 

 

στήλη Α στήλη Β 

1. ίδρυση Εθνική Τράπεζας α. 1870-1871 

2. αρχίζει τις εργασίες της στο Λαύριο η 

γαλλοϊταλική εταιρεία Σερπιέρι-Ρου 

β. 1881 

3. σημειώνεται κύμα ίδρυσης βιομηχανικών 

επιχειρήσεων 

γ. 1841 

4. ξεκίνησε η κατασκευή της διώρυγας της 

Κορίνθου 

δ. 1845 

5. νομοθεσία για τη διανομή των εθνικών 

κτημάτων 

ε. 1870 

 στ. 1869 

 ζ. 1866 

 

μονάδες 10 

 

Θέμα Β1 

α. Πού αποσκοπούσαν οι δραστηριότητες εκμετάλλευσης του υπεδάφους στην Ελλάδα; (μον. 5)  

β. Πώς θα χαρακτηρίζατε το πιστωτικό σύστημα της χώρας και ποια σχέση είχε με την τοκογλυφία; (μον. 7) 

  

μονάδες 12 

 

Θέμα Β2 

α. Ποιες ήταν οι κύριες εισαγωγές της Ελλάδας τον πρώτο αιώνα της ανεξαρτησίας της και με ποιες χώρες 



είχε εμπορικούς δεσμούς; (μον. 7) 

β. Ποιοι λόγοι οδηγούσαν στον πολυτεμαχισμό των εθνικών κτημάτων; (μον. 6) 

μονάδες 13 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

Θέμα Γ1 

Αφού διαβάσετε το παρακάτω κείμενο και σε συνδυασμό με τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στην 

πορεία ανάπτυξης της ελληνικής βιομηχανίας κατά τον 19ο αιώνα και στους λόγους που ανέστειλαν την 

ανοδική της πορεία.  

μονάδες 25  

 

ΠΑΡΑΘΕΜΑ 

Παρατηρήσαμε ήδη, ότι η ανάπτυξη της βιομηχανίας ήταν γενικά πολύ αργή και ότι στις αρχές του 

αιώνα μας (ο συγγραφέας αναφέρεται στον 20ό αιώνα) υπήρχανε ελάχιστοι βιομηχανικοί εργάτες. Αν 

λοιπόν, η αργόρυθμη αυτή πορεία εξηγείται από έλλειψη επαρκών κεφαλαίων (για την περίοδο πριν το 

1880), για το επόμενο χρονικό διάστημα το θέμα περιπλέκεται: παρά τα σημαντικά ποσά που εισρέουν για 

τη συγκρότηση της αναγκαίας τεχνικής υποδομής, παρά την ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος και τον 

πολλαπλασιασμό της χρηματικής ρευστότητας, οι βιομηχανικές επενδύσεις εξακολουθούν να παραμένουν 

σχετικά περιορισμένες. Δίχως να έχουμε την πρόθεση να διερευνήσουμε σε βάθος το πρόβλημα, είναι 

βέβαιο ότι η νοοτροπία της βραχυπρόθεσμης κερδοσκοπίας, που συνοδεύει τον αντιπαραγωγικό 

προσανατολισμό αυτής της πρώτης χρηματιστικής αστικής τάξης, μια νοοτροπία από την οποία 

επηρεάστηκαν άφευκτα1 και οι σημαντικότερες αυτόχθονες2 οικονομικές δυνάμεις, αποτελεί την άλλη όψη 

της γενικότερης επιφυλακτικότητας του συνόλου της ελληνικής αστικής τάξης προς τις βιομηχανικές 

επενδύσεις. Αν, λοιπόν, στην Ελλάδα, η ανάπτυξη μιας εθνικής αστικής τάξης δεν πραγματοποιήθηκε με 

άξονα τις βιομηχανικές δραστηριότητες, αυτό δεν οφείλεται ούτε στην απουσία αυτόχθονων 

επιχειρηματικών φορέων ούτε στην έλλειψη κεφαλαίων αλλά ούτε και στην άμεση επέμβαση των μεγάλων 

καπιταλιστικών δυνάμεων του κέντρου. Οφείλεται μάλλον στις συνθήκες δημιουργίας του πυρήνα της 

ελληνικής άρχουσας τάξης, που φάνηκε να αναδύεται ξαφνικά χάρη στη νέα διεθνή συγκυρία.  

Πραγματικά, ως το 1912, παρά τη δασμολογική προστασία που εγκαθιδρύθηκε το 1884, η βιομηχανική 

παραγωγή εξυπηρετούσε μονάχα τις ανάγκες της αναπτυσσόμενης εσωτερικής αγοράς και μάλιστα 

βραδυπορώντας. Τα σπάνια και αβέβαια στοιχεία που διαθέτουμε για τη βιομηχανική ανάπτυξη ως το 1917, 

τη χρονιά που έγινε δηλαδή η πρώτη απογραφή των βιομηχανικών μονάδων του τόπου, μας δίνουν την 

εικόνα μιας αργής διαδικασίας εκβιομηχάνισης, παρ’ όλο που η έλλειψη των διαθέσιμων κεφαλαίων, η 

κύρια δηλαδή τροχοπέδη3 για κάθε είδους ανάπτυξη, ήταν από το 1880 υπόθεση ξεπερασμένη.  

Κ. Τσουκαλάς, «Εξάρτηση και αναπαραγωγή», εκδ. Θεμέλιο, σελ. 359-360  

 

Θέμα Δ1 

Αφού διαβάσετε το παρακάτω κείμενο και σε συνδυασμό με τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε: 

α. στα δημόσια έργα (εκτός από το οδικό δίκτυο) που έγιναν στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα, 

επισημαίνοντας και αυτά που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας. (13 μονάδες) 

β. στους παράγοντες που οδήγησαν στην απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης για τη διάνοιξη της διώρυγας 

της Κορίνθου. (12 μονάδες) 

μονάδες 25 

                                                           
1άφευκτα: αναπόφευκτα  
2αυτόχθονες: ντόπιες, εγχώριες  
3τροχοπέδη: εμπόδιο, ανασταλτικός παράγοντας  



 

ΠΑΡΑΘΕΜΑ 

Για τους Έλληνες εμπνευστές του σχεδίου, κύριος στόχος της διόρυξης υπήρξε η διευκόλυνση της 

θαλάσσιας επικοινωνίας με τη δημιουργία ενός σημαντικού συγκοινωνιακού κόμβου που αποσκοπούσε 

αρχικά στην τοπική και στη συνέχεια στην εθνική οικονομική ανάπτυξη. Έβλεπαν επίσης τη διώρυγα 

απαραίτητο συμπλήρωμα του Σουέζ, ονομάζοντας τον Ισθμό «μικρό αδελφό». Συνέπεια της τομής του 

Ισθμού θα ήταν η «επαύξησις της συντομίας» και η «τελευταία τελειοποίησις εν τη γραμμή της μεγάλης 

εμπορικής οδού μεταξύ της Δύσεως και της Ανατολής». Παρά την υπερβολή της η παραπάνω εκτίμηση δεν 

ήταν τελείως αναληθής. Ακόμα κι αν το Σουέζ δεν θα έχανε τίποτα χωρίς την κορινθιακή διώρυγα, ένα 

σοβαρό ωστόσο μέρος του εμπορίου έπρεπε να περάσει αναγκαστικά νότια της Πελοποννήσου και η 

διαδρομή ήταν γνωστή για τους κινδύνους που επιφύλασσε στα πλοία ανάμεσα στα πολυάριθμα νησάκια 

και στα δύο επικίνδυνα ακρωτήρια, Κάβο Μαλέα και Κάβο Ματαπά4, όπου τα ναυάγια ήταν συνηθέστατα. 

Η διάνοιξη της διώρυγας θα επέτρεπε στα πλοία που προέρχονταν από τη Δυτική Μεσόγειο να βρίσκονται, 

στη διάρκεια του πλου τους, σε μέσο γεωγραφικό πλάτος 38ο, από το στενό της Μεσσήνης μέχρι την 

Κόρινθο και υποσχόταν οικονομία χρόνου 48 τουλάχιστον ωρών σε σχέση με την έως τότε διαδρομή. Άλλα 

πλεονεκτήματα της νέας πλωτής οδού θα ήταν ότι, αντί για τον επικίνδυνο γύρο της Πελοποννήσου, τα 

πλοία θα διέσχιζαν τον Κορινθιακό, κόλπο κατεξοχήν ήρεμο, εξοικονομώντας συγχρόνως χρόνο και 

καύσιμα και θα μειώνονταν τα ασφάλιστρα λόγω της μεγαλύτερης ασφάλειας του πλου.  

Παπαγιαννοπούλου Ε., «Η διώρυξα της Κορίνθου», Αθήνα 1989, σελ. 33-34  

 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 

 

 

                                                           
4Βρίσκονται στο νοτιότερο σημείο του νομού Λακωνίας  


