
 

                       

 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΥΠΟΔΟΜΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ) 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12-12-2020 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

Να αποδώσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω ιστορικών όρων: 
α) «Σκωρίες» 
β) «Εκδοτικό δικαίωμα» 

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) Η γειτνίαση με τη θάλασσα αποτέλεσε έναν από τους ανασταλτικούς 
παράγοντες για την ανάπτυξη της βιομηχανίας στην Ελλάδα. 
β) Κύριος μέτοχος της Εθνικής Τράπεζας υπήρξε ο Γεώργιος Σταύρου. 
γ) Κατά τις πρώτες δεκαετίες της ανεξαρτησίας της Ελλάδας οι βιομηχανικές 
μονάδες σχετίζονταν με την επεξεργασία αγροτικών προϊόντων.  
δ)Τα πρώτα χρόνια μετά την ανεξαρτησία της Ελλάδας η παρουσία βαριάς 
βιομηχανίας στη χώρα περιόριζε το ενδιαφέρον για εκμετάλλευση του 
υπεδάφους. 
ε)Η Γενική Πιστωτική Τράπεζα παρέμεινε για πολλές δεκαετίες το κυρίαρχο 
τραπεζικό συγκρότημα της Ελλάδας. 

                 Μονάδες: 10 
 

ΘΕΜΑ Β1 

α) Ποιοι λόγοι και ποιες συγκυρίες οδήγησαν στην μεθοδική εκμετάλλευση των 
ορυχείων από το 1860 και μετά; 
β) Να αναφερθείτε στην αξιοποίηση των μαρμάρων και των αλυκών κατά τη 
διάρκεια του 19ου αι. στην Ελλάδα. 

       Μονάδες: 14 
 

ΘΕΜΑ Β2 

Για ποιους λόγους θεωρήθηκε απαραίτητη η δημιουργία τραπεζικού συστήματος 
στην Ελλάδα αμέσως μετά την ανεξαρτησία της και σε ποια κατάσταση 
βρισκόταν το πιστωτικό σύστημα στην χώρα κατά την ίδια περίοδο; 



 

Μονάδες: 16 
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ  Γ1 
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. 

  Μονάδες: 25 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ  
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] 
 
ΘΕΜΑ  Δ1 
Συνδυάζοντας τις πληροφορίες του κειμένου και τις ιστορικές σας γνώσεις να 
παρουσιάσετε την κατάσταση που επικρατούσε στο οδικό δίκτυο του νεοσύστατου 
ελληνικού κράτους κατά τη διάρκεια του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. 

Μονάδες: 25 
ΚΕΙΜΕΝΟ  

 Πραγματικά το δίκτυο των δρόμων στα μέσα του 19ου δεν ήταν ευρύτερο, 
ούτε σε καλύτερη κατάσταση από αυτό της τουρκοκρατίας (όπως μας το 
περιγράφουν οι περιηγητές στα οδοιπορικά τους), που εξάλλου βασιζόταν σε έργα 
βενετικά ή ακόμη ρωμαϊκά. Η κατασκευή δρόμων απέβλεπε προπαντός στην 
ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Θα βοηθούσε κυρίως να ξεπεραστεί η 
πρωτόγονη κατάσταση της γεωργικής οικονομίας των απομονωμένων περιοχών, που 
περιοριζόταν ως τότε αναγκαστικά στην αυτοκατανάλωση των προϊόντων από τα 
αγροτικά νοικοκυριά. Η διάνοιξη όλο και περισσότερων δρόμων θα έδινε τη 
δυνατότητα στους πληθυσμούς των περιοχών αυτών να επιδοθούν σε καλλιέργειες 
πέρα από όσες κάλυπταν τις ανάγκες διατροφής τους, καλλιέργειες για τις οποίες ως 
τότε αδιαφορούσαν από λόγους αδυναμίας διακινήσεως και διαθέσεως των 
προϊόντων. Έτσι θα βελτίωναν την οικονομική τους κατάσταση και το χαμηλό ως τότε 
επίπεδο της διαβιώσεώς τους. 
 Εκτός από την οικονομία όμως η κατασκευή δρόμων θα εξυπηρετούσε και την 
ασφάλεια της χώρας και ειδικά την καταπολέμηση της ληστείας, που την ύπαρξή της 
οι ξένοι συσχέτιζαν άμεσα με την έλλειψη δρόμων. 



 

Η καθυστέρηση στην ανάπτυξη της οδοποιίας οφειλόταν κυρίως στην έλλειψη 
οικονομικών μέσων των κυβερνήσεων αλλά και στην ορεινή διαμόρφωση της χώρας, 
που καθιστούσε την κατασκευή δρόμων ιδιαίτερα δαπανηρή. Υπήρχε όμως και ένας 
άλλος λόγος που δημιουργούσε κάποια σχετική αδιαφορία μπροστά στην ανάγκη 
υπάρξεως δρόμων: η συγκοινωνία από τη θάλασσα, που ήταν μια εναλλακτική λύση 
πολύ πιο εύκολη. Γι’  αυτό υπήρχε πάντοτε μια προτεραιότητα κατασκευής οδών 
προς τα επίνεια, που θεωρούνταν έργα πρώτης ανάγκης, και κατά δεύτερο λόγο 
ερχόταν η χάραξη μεγάλων δρόμων, που θα διέσχιζαν συγχρόνως πολλές επαρχίες 
[…]. Αντίθετα ελάχιστα γίνονταν, καθώς φαίνεται από τις εκθέσεις του υπουργείου 
Εσωτερικών, για την τομή νέων μεγάλων δρόμων, και γιατί σύμφωνα με μαρτυρία 
της εποχής «ένεκα της μικράς συγκοινωνίας επί των κατασκευασθεισών οδών, η 
συντήρησις αυτών αποβαίνει μάλλον δαπανηρά και δυσχερής».  

[Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τόμος ΙΓ, Εκδοτική Αθηνών, σελ. 175-176] 
 

 

 


