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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  
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ΟΜΑΔΑ ΠΡΏΤΗ 

ΘΕΜΑ Α 

Να χαρακτηρίσετε τις ιστορικές πληροφορίες που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο σας το 

γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πληροφορία και δίπλα του τη λέξη ΣΩΣΤΟ αν η πληροφορία είναι 

σωστή ή ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη: 

1. Τις πρώτες μετεπαναστατικές δεκαετίες δεν εκδηλώθηκε στην Ελλάδα ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για την εκμετάλλευση του υπεδάφους λόγω της απουσίας της βαριάς βιομηχανίας. 

2. Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα των πρώτων μετεπαναστατικών χρόνων 

αποσκοπούσαν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών. 

3. Η Ελλάδα του 19ου αιώνα είχε μικρή ποικιλία μεταλλευτικών κοιτασμάτων, σε μεγάλες 

όμως ποσότητες. 

4. Την ανάπτυξη των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα προώθησε η σχετική 

νομοθεσία των αρχών της δεκαετίας του 1860. 

5. Ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν στη προώθηση των εκμεταλλεύσεων του 

ελληνικού υπεδάφους κατά τη δεκαετία του 1860 ήταν τα έργα για την διάνοιξη της 

διώρυγας της Κορίνθου. 

6. Την ίδρυση των τραπεζικών ιδρυμάτων στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος επέβαλε μεταξύ 

άλλων η εξυπηρέτηση των πιστωτικών αναγκών της οικονομίας. 

7. Κατά τα πρώτα χρόνια της Ανεξαρτησίας το πιστωτικό σύστημα της Ελλάδας βρισκόταν σε 

πρωτόγονη κατάσταση. 

8. Κατά τα πρώτα χρόνια της Ανεξαρτησίας το πιστωτικό σύστημα της Ελλάδας ενίσχυσε τις 

επιχειρηματικές πρωτοβουλίες με τα απαραίτητα κεφάλαια. 

9. Το πιστωτικό σύστημα στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος δημιούργησε προϋποθέσεις 

εκμετάλλευσης των αγροτών εκ μέρους των εμπόρων. 

10. Η ίδρυση τραπεζικού συστήματος στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος απέβλεπε μόνο στην 

εξάλειψη της τοκογλυφίας.  

(Μονάδες 30) 

ΘΕΜΑ Β1 

Σε ποια κατάσταση βρίσκονταν οι υποδομές του ελληνικού κράτους κατά την περίοδο 1830-1870 

και γιατί;                     (Μονάδες 15) 

 

ΠΑΤΡΑ:  

Κορίνθου 224 & Αγ. Νικολάου   τηλ. 2613021611 
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 

Πλατεία Δημοκρατίας   τηλ. 2693025171 

 

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………. 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………….. 

ΒΑΘΜΟΣ:……………..…………………… 
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ΘΕΜΑ Β2 

Πώς εξελίχθηκε η προσπάθεια για την ανάπτυξη του οδικού δικτύου στο ελληνικό κράτος κατά τα 

τέλη του 19ου και στις αρχές 20ου αιώνα και ποιοι παράγοντες καθόρισαν, είτε θετικά είτε αρνητικά, 

την προσπάθεια αυτή; 

(Μονάδες 15) 

ΘΕΜΑ Β3 

Τι γνωρίζετε για τα αποστραγγιστικά έργα που υλοποιήθηκαν στο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος 

κατά τον 19ο αιώνα; 

(Μονάδες 15) 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ 

ΠΗΓΗ 

Με βάση της ιστορικές της γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που της δίνονται, 

να αναφερθείτε:  

α) της πρώτες βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες του ελληνικού κράτους από την 

ανεξαρτησία του ως και το 1870 και της παράγοντες που της επηρέασαν,  

β) στην πορεία της ελληνικής βιομηχανίας στα τέλη του 19ου και της αρχές του 20ου αιώνα, 

εξηγώντας αντιστοίχως της λόγους που την καθόρισαν. 

 

Κείμενο Α 

Η πορεία της ελληνικής κοινωνίας κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα δεν επέτρεψε να δημιουργηθούν 

εκείνες οι διεργασίες που θα οδηγούσαν τη χώρα σ’ ένα στάδιο ανάπτυξης ανάλογο της εκείνο των 

εκβιομηχανισμένων καπιταλιστικών χωρών της Δ. Ευρώπης. […] Μέχρι το 1880 δεν είχε γίνει καμία 

σχεδόν προσπάθεια για την ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα βιομηχανίας. Οι Έλληνες αστοί 

απέφευγαν της επενδύσεις στον παραγωγικό τομέα της βιομηχανίας. Αρκέστηκαν στη 

χρηματοδότηση του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου και σε της κερδοσκοπικές και 

χρηματιστικές επιχειρήσεις (τοκογλυφία, μεταλλεία κ.ά.) που εξασφάλιζαν εύκολο και γρήγορο 

κέρδος. 
[Β. Σκουλάτος – Ν. Δημόπουλος – Σ. Κόνδης, Ιστορία νεότερη και σύγχρονη, τεύχος Γ΄, σελ. 74.] 

 

Κείμενο Β 

Μεταξύ 1875 και 1889 παρατηρείται μια αύξηση από 95 σε 145 εργοστάσια. Αλλά από της 50 νέες 

μονάδες, οι 44 ήταν αλευρόμυλοι και οι 4 ελαιοτριβεία. Επιπλέον, οι περισσότερες εξυπηρετούσαν 

τη σιτοπαραγωγή της Θεσσαλίας και της Άρτας και της «προσαρτήθηκαν» στην Ελλάδα, μαζί με 

της επαρχίες αυτές το 1881. Επομένως, η αύξηση δε δείχνει εκβιομηχάνιση: απλώς αντικατοπτρίζει 

την εδαφική επέκταση της χώρας και την αντίστοιχη αύξηση του πληθυσμού. 

[Γ. Δερτιλής, Κοινωνικός μετασχηματισμός και στρατιωτική επέμβαση, σελ. 89.] 
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Κείμενο Γ 

Οι ρυθμοί ανάπτυξης της βιομηχανίας το 1880 δεν ήταν υψηλοί και δεν παρατηρείται ουσιαστική 

συγκέντρωση κεφαλαίων στη βιομηχανία. Η καθυστέρηση της βιομηχανίας ήταν αλληλένδετη με τη 

συγκέντρωση σε παραγωγικούς τομείς που δεν άφηναν μεγάλα περιθώρια κέρδους και η έλλειψη 

κρατικών κινήτρων έστρεφε το περιορισμένο επενδυτικό κεφάλαιο σε πιο αποδοτικούς τομείς. 

Αξιοποιήθηκαν κυρίως εγχώρια κεφάλαια. Το παροικιακό κεφάλαιο δεν εμφανίζεται της 

εκκολαπτόμενες βιομηχανικές επιχειρήσεις κατά το τελευταίο τρίτο του 19ου αιώνα και δε 

λειτούργησε σαν άξονας ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, αλλά προσανατολίστηκε σε 

αντιπαραγωγικές δραστηριότητες. Έτσι αποστέρησε την ελληνική βιομηχανία από την πρώτη της 

αντικειμενική δυνατότητα να οδηγήσει την οικονομία της χώρας σε κάποια «απογείωση». 

Στο τέλος του 19ου αιώνα, με την εξυγίανση του νομισματικού συστήματος και την υποτίμηση της 

δραχμής, ήρθε η ανάκαμψη της βιομηχανίας. Η ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγικής βάσης 

διαμόρφωσε νέα οικονομικά κέντρα. Η Αθήνα, ο Πειραιάς, η περιοχή της Βοιωτίας είναι οι 

καινούριοι οικονομικοί άξονες με εμφανή πληθυσμιακή αύξηση. Οι σύγχρονες βιομηχανίες της 

εποχής χαρακτηρίζονται από μονάδες μεγάλου μεγέθους και έντασης κεφαλαίου. Τα ορυχεία, οι 

σιδηρόδρομοι και τα ατμόπλοια εξυπηρετούνταν από τα μηχανουργεία του Πειραιά, της Σύρου και 

του Βόλου. Εμφανίστηκαν εργοστάσια ηλεκτρισμού, τσιμεντοβιομηχανίες και εργοστάσιο 

λιπασμάτων. Η πραγματική της άνθηση της ελληνικής βιομηχανίας δημιουργήθηκε μετά τον Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. 

[www.archive.gr, «Η ελληνική οικονομία μετά την Επανάσταση».] 

(Μονάδες 25) 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

1. ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΗΚΕ. 

2. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. 

3. ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ 

ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΤΟ E – MAIL ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ 

ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΗΚΑΝ.(ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

«CAM SCANNER») 
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