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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-2-2023 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

Να αποδώσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω ιστορικών όρων: 
- Διώρυγα της Κορίνθου 
- Σκωρίες 

Μονάδες: 10 
 

ΘΕΜΑ Α2 

Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακολούθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, 
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στο γράμμα που 
αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση: 
 
α) Το εθνικό οδικό δίκτυο στην Ελλάδα πύκνωσε στα τέλη του 19ου αιώνα. 
β) Η έλλειψη βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα περιόριζε το ενδιαφέρον για 
εκμετάλλευση του υπεδάφους. 
γ) Στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα μειώθηκε το εσωτερικό εμπόριο στην 
Ελλάδα. 
δ)Το 1919 ο ελληνικός εμπορικός στόλος είχε υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το 1914. 
ε)Η πρόοδος των Ελλήνων ομογενών οδήγησε στην επιδίωξη της επέκτασης των 
συνόρων του ελληνικού κράτους. 

                 Μονάδες: 10 
 

ΘΕΜΑ Β1 

α) Να καταγράψετε τις συγκυρίες που ευνόησαν την ανάπτυξη της ελληνικής 
εμπορικής ναυτιλίας κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα. (μονάδες 8) 
β) Για ποιους λόγους αναδείχθηκε η Σύρος σε σπουδαίο ναυτικό κέντρο κατά τα 
πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια; (μονάδες 8) 

       Μονάδες: 16 
 

ΘΕΜΑ Β2 

Να αναφερθείτε στα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διανομή των εθνικών 
γαιών στα πρώτα χρόνια συγκρότησης του νέου ελληνικού κράτους. 

Μονάδες: 14 
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ  Γ1 
Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των πηγών και τις σχετικές πληροφορίες του 
βιβλίου σας: 
α) να αναφερθείτε στις φάσεις κατασκευής του ελληνικού σιδηροδρομικού από το 
1880 έως το 1909  καθώς και στα τεχνικά χαρακτηριστικά που αυτό παρουσίαζε  
(Κείμενο Α) (μονάδες 15) και 
β) να αποτιμήσετε την προσφορά των σιδηροδρόμων στην ανάπτυξη της ελληνικής 
κοινωνίας (Κείμενο Β) (μονάδες 10). 

                                                                                                                    Μονάδες: 25 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Ο Τρικούπης προτιμά τη στενή γραμμή (1μ.) -τοπικού χαρακτήρα, λόγω 
χαμηλότερης ταχύτητας και μικρότερων ανέσεων - γιατί το επιβάλλει ο μικρός 
βαθμός ανάπτυξης της Χώρας. Άλλωστε, η διεθνής  γραμμή (1,43 μ., ταχύτερη και 
ανετότερη) θα κόστιζε σημαντικά περισσότερο (εξαιτίας του μεγαλύτερου βάρους 
των γραμμών και του μήκους των ξύλινων υποστηριγμάτων, αλλά κυρίως εξαιτίας 
των μεγαλύτερων καμπυλών και των αναγκαίων τούνελ), ιδιαίτερα στην ορεινή 
ενδοχώρα, εξαντλώντας έτσι  τους περιορισμένους πόρους του κράτους. 
[Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Οι Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι (1882-1910). Γεωπολιτικές, 
οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις, Μ.Ι.Ε.Τ., 1982, σ. 79] 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

Ο μύθος των ελληνικών σιδηροδρόμων αποπνέει μια ιδιαίτερη ειρωνεία. Η 
πρώτη φάση της κατασκευής τους (1880 –1890) ξεκίνησε σχεδόν σαν αντίδραση 
ενοχής που η χώρα είχε τόσο πολύ αργήσει να προσχωρήσει στη νέα θρησκεία ̇ και 
από τότε προβάλλεται ως το αναμφίβολο σημάδι της ελληνικής μετάβασης σ’ ένα 
είδος καπιταλισμού. Από πολλές, όμως απόψεις, η χρησιμότητά τους για μια 
διαδικασία μετάβασης ήταν αμφισβητήσιμη, αν όχι τελείως αρνητική. Το ολικό μήκος 
γραμμών (λιγότερο από 750 μίλια το 1890, περίπου 850 το 1909) δείχνει ότι η ένεση 
επενδύσεων δεν ήταν αρκετή για να δημιουργήσει συνθήκες οικονομικής 
απογείωσης. Αλλά και μεγαλύτερες να ήταν οι επενδύσεις, πάλι θα ήταν σχεδόν 
άχρηστες. Η κατασκευή σιδηροδρόμων δεν μπορούσε να παίξει τονωτικό ρόλο για 
ανύπαρκτους βιομηχανικούς κατασκευαστές δικτύου και τροχαίου υλικού, ούτε ήταν 
αρκετά ισχυρό κίνητρο για να δημιουργηθούν τέτοιες βιομηχανίες σε μια χώρα που 
δεν είχε αρκετό σίδερο και κάρβουνο.  
[Γ. Δερτιλής, Κοινωνικός μετασχηματισμός και στρατιωτική επέμβαση (1880 –
1909),Εξάντας, σ. 96] 
 
 
ΘΕΜΑ  Δ1 
Συνδυάζοντας τις πληροφορίες του παραθέματος που σας δίνεται με τις ιστορικές 
σας γνώσεις να παρουσιάσετε την πορεία της ελληνικής βιομηχανικής ανάπτυξης από 
το 1870 έως τους Βαλκανικούς πολέμους (1912-1913). 

  Μονάδες: 25 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ  
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Την οικονομική και κοινωνική ιστορία της Ελλάδας τη σημάδεψε το γεγονός 
ότι δεν αναπτύχθηκε βαριά βιομηχανία και ότι κανείς από τους επαγγελματικούς 
κλάδους που αναφέραμε δεν μπόρεσε να γίνει ηγετικός παράγοντας της 
εκβιομηχάνισης. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους ήταν η έλλειψη κάρβουνου. 
Επίσης, με εξαίρεση την ακτοπλοΐα, δεν υπήρχε σύγχρονο δίκτυο και συγκοινωνιών 
στην ενδοχώρα, έλειπαν τα κεφάλαια, η εσωτερική αγορά ήταν πολύ μικρή, πολλές 
πόλεις ήταν επαρχιακές πόλεις με αγροτικό χαρακτήρα. Τους αλλοδαπούς επενδυτές 
ίσως τους απέτρεπε και η ληστεία, η κακοδιοίκηση, το ασαφές ιδιοκτησιακό 
καθεστώς της γης και ο διαφαινόμενος –από το 1850- κίνδυνος πολέμου. Η ίδρυση 
βιομηχανικών μονάδων απέμεινε μεμονωμένων ατόμων, τα οποία αποτόλμησαν το 
ρίσκο ή κερδοσκοπούσαν. Μέχρι τον 20ο αιώνα δεν υπήρξε κάποια ώθηση για 
εκβιομηχάνιση. 
[Gunnar Hering, Τα πολιτικά κόμματα της Ελλάδας 1821-1936), τομ. Α, Μόναχο 
1992, σελ. 294] 
 

 


