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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23-1-2021 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

Να αποδώσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω ιστορικών όρων: 
α) «Διώρυγα της Κορίνθου» 
β) «Αποδοτικό σιδηροδρομικό δίκτυο» 

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) Οι τάσεις ανάπτυξης της βαριάς βιομηχανίας εμφανίστηκαν στην Ελλάδα στις 
αρχές του 20ου αιώνα. 
β) Το εθνικό οδικό δίκτυο στην Ελλάδα πύκνωσε στα τέλη του 19ου αιώνα. 
γ) Η διάνοιξη του πορθμού του Ευρίπου δυσχέρανε την ελληνική ναυσιπλοΐα. 
δ) Οι αποξηράνσεις ήταν ο μόνος τρόπος καταπολέμησης της φυματίωσης. 
ε) Η ελληνική βιομηχανία κατά το 19ο αιώνα υπέφερε μόνο από την έλλειψη τεχνικής 
παιδείας. 

                 Μονάδες: 10 
 

ΘΕΜΑ Β1 

Πώς διαμορφώθηκε η βιομηχανική δραστηριότητα στην Ελλάδα τα πρώτα χρόνια 
μετά την ανεξαρτησία της και γιατί; 

       Μονάδες: 14 
 

ΘΕΜΑ Β2 

Να καταγράψετε τη δανειοληπτική πολιτική του ελληνικού κράτους από το 1830 
μέχρι το 1890. 

Μονάδες: 16 
 

 

 



 

 

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),  
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 καταγράψετε τους λόγους που οδήγησαν στο Διεθνή Οικονομικό 
Έλεγχο και τη δράση που ανέπτυξε αυτός στην Ελλάδα.                                           

  Μονάδες: 25 
ΚΕΙΜΕΝΟ  

Αποτέλεσμα του πολέμου του 1897 υπήρξε και η επιβολή στην Ελλάδα 
Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου. Από το 1893 που η χώρα πτώχευσε, όλες οι 
προσπάθειες συμβιβασμού με τους ξένους δανειστές είχαν αποτύχει. Ο λόγος ήταν 
κυρίως ότι οι ξένοι ζητούσαν παροχή εγγυήσεων, κάποια μορφή ελέγχου, ενώ οι 



 

 

ελληνικές κυβερνήσεις αγωνίζονταν να αποφύγουν μια παρόμοια επέμβαση στα 
οικονομικά του κράτους. Η συντριβή όμως της χώρας έδινε τώρα την αναμενόμενη 
ευκαιρία. Δηλαδή σύμφωνα με τις διεθνείς αρχές η Ελλάδα, αφού νικήθηκε, έπρεπε 
να πληρώσει στην Τουρκία πολεμική αποζημίωση, που μετά από διαπραγματεύσεις 
ορίστηκε σε 4.000.000 τουρκικές λίρες (95.000.000 χρυσά φράγκα). Το ποσό αυτό 
μόνο με εξωτερικό δάνειο μπορούσε να βρεθεί, δάνειο που ήταν αδύνατο να 
συναφθεί αν προηγουμένως δε ρυθμίζονταν τα παλιά χρέη και δεν παρέχονταν 
ασφαλείς εγγυήσεις. Με αυτό τον τρόπο τα πράγματα κατέληγαν στο επιδιωκόμενο 
από τους ξένους αποτέλεσμα. 
 Ο οικονομικός έλεγχος πολύ νωρίς συσχετίσθηκε από τους μελετητές της 
εποχής με τα αίτια του πολέμου. Θεωρήθηκε δηλαδή ότι η Γερμανία, προεξοφλώντας 
την ελληνική ήττα, εξώθησε σε πόλεμο - την Ελλάδα έμμεσα με πράκτορες, την 
Τουρκία άμεσα – για να εξαναγκαστεί η Ελλάδα να δεχτεί τον έλεγχο. […] 
 Τον Οκτώβριο του 1897 έφτασαν στην Αθήνα οι απεσταλμένοι των Δυνάμεων 
για τη σύνταξη του νόμου, βάσει του οποίου θα εγκαθιδρυόταν και θα λειτουργούσε 
ο έλεγχος. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και στην 
Επιτροπή, σχετικά με τα όρια του ελέγχου και τους καθαρά οικονομικούς όρους, 
συνάντησαν πολλές δυσκολίες. Η ελληνική πλευρά προσπαθούσε να πετύχει, 
παράλληλα με έναν ευνοϊκό συμβιβασμό, όσο το δυνατό μικρότερη επέμβαση στη 
διοίκηση του κράτους, αλλά προσέκρουε στην απαίτηση των ξένων για ασφαλείς 
εγγυήσεις. Οι μόνες Δυνάμεις που έδειξαν κάποια κατανόηση και εύνοια προς την 
Ελλάδα ήταν η Αγγλία και η Ιταλία. […] 
 [Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ιδ, Εκδοτική Αθηνών α.ε., σελ. 164-165] 
 

 

  



 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΙ 
                                                 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

      

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1. 

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: 

α. Φεντερασιόν 

β. Εκδοτικό δικαίωμα 

γ. Εθνικές γαίες 

δ. Δ.Ο.Ε 

ε. Διχοτόμηση χαρτονομίσματος 

                                                   Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Α2 

Να αντιστοιχήσετε τα δεδομένα της στήλης Α με τα αντίστοιχα της στήλης Β: 

                                 Α                                                                       Β 

1. Πτώχευση α. 1832 

2. Σύναψη δανείων με την άφιξη των 
Βαυαρών 

β. 1893 

3. Αλλαγή ρυθμών ανάπτυξης γ. 1860 

4. ΔΟΕ δ. 1897 

5.  Ελληνοτουρκικός πόλεμος ε. καθεστώς οικονομικού ελέγχου 

6. Κριμαϊκός πόλεμος στ. 1893 

7. Ολοκλήρωση διώρυγας Κορίνθου ζ. 1852 

8. Ενσωμάτωση Επτανήσων στην 
Ελλάδα 

η. 1881 

9. Ενσωμάτωση Θεσσαλίας στην 
Ελλάδα 

θ. 1841 
  

10. Εθνική Τράπεζα ι. 1864 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β1 

Ποια ήταν τα εμπόδια διανομής των εθνικών γαιών και ποιες οι αιτίες του γεγονότος 

αυτού; 

   Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Β2 

Τι ήταν ο Βενιζελισμός και ποια η σχέση του με τη Μεγάλη Ιδέα; 



 

 

Μονάδες 10 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Γ1. Αφού μελετήσετε τα παραθέματα και λάβετε υπόψη τις ιστορικές σας γνώσεις, 

να αναφερθείτε στις ανάγκες ύπαρξης σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελλάδα του 

19ου αιώνα και στην προσφορά αυτού (Μονάδες 25). 

ΠΗΓΗ 1 

Οι σιδηρόδρομοι ως μεταφορικά μέσα αγαθών 
Οι σιδηρόδρομοι γεννήθηκαν για να ικανοποιήσουν δυο ανάγκες: η πρώτη ήταν η 
προφανής επιθυμία από μέρους των επιχειρηματιών να μεταφέρουν τα αγαθά τους 
όσο το δυνατό γρηγορότερα και φτηνότερα σε μεγάλες αποστάσεις. Παρά τις 
βελτιώσεις στις μεταφορές που ήδη έχουν αναφερθεί, την περίοδο πριν το 1830, η 
διακίνηση βαριών υλικών, ιδιαίτερα του γαιάνθρακα, παρέμεινε προβληματική. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι ο πρώτος σύγχρονος σιδηρόδρομος κατασκευάστηκε στην Αγγλία 
το 1825 από το ανθρακωρυχείο Durham του Στόκτον μέχρι το Ντάρλινγκτον κοντά 
στην ακτή. 

ΠΗΓΗ 2 

Οι σιδηρόδρομοι κίνητρο- ανάπτυξης της βιομηχανίας 
Οι σιδηρόδρομοι επίσης κατασκευάστηκαν για να ικανοποιήσουν και κάτι παραπάνω 
από απλές βιομηχανικές ανάγκες: συγκεκριμένα, την ανάγκη των καπιταλιστών να 
επενδύσουν κεφάλαια. Άγγλοι, όπως εκείνοι που είχαν κάνει μεγάλες περιουσίες με 
την υφαντουργία, αφού πλήρωναν τα ημερομίσθια των εργατών τους και 
επανεπένδυαν μεγάλα κεφάλαια στα εργοστάσιά τους, διέθεταν πλεονασματικά 
κέρδη τα οποία ήθελαν να τους αποδώσουν νέα κέρδη, αρκετά και σίγουρα.Η έκρηξη 
στους σιδηροδρόμους ήταν μια έκρηξη της εκβιομηχάνισης γενικά. Όχι μόνο αύξησε 
τεράστια τη ζήτηση γαιάνθρακα και πολλών βιομηχανικών αγαθών -σιδηροτροχιών, 
ατμομηχανών, βαγονιών, κλειδιών σιδηροδρομικών γραμμών- αλλά, επιτρέποντας 
επιπλέον στα αγαθά να μετακινούνται γρηγορότερα από το εργοστάσιο στο πρατήριο 
οι σιδηρόδρομοι ελάττωσαν το χρόνο που απαιτούσαν για την πώληση των αγαθών 
αυτών. Γρηγορότερες πωλήσεις σήμαιναν με τη σειρά τους γρηγορότερη απόδοση 
του επενδυμένου κεφαλαίου, χρημάτων που μπορούσαν να επανεπενδυθούν για την 
παραγωγή περισσότερων αγαθών. Τελικά, με το άνοιγμα, σ’ ολόκληρο τον κόσμο 
αγορών, σε βαθμό που δεν είχε γίνει ποτέ πριν, η έκρηξη των σιδηροδρόμων 
προκάλεσε την παραγωγή τέτοιων ποσοτήτων υλικών αγαθών, ώστε να εξασφαλίσει 
τη γρήγορη ολοκλήρωση της εκβιομηχάνισης της Δύσης.        

 Burns, Ευρωπαϊκή Ιστορία, τόμος ΙΙ, Θεσσαλονίκη 1984, σσ. 29-30 

Δ1. Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και τα στοιχεία των παρακάτω πηγών, 
να αναφερθείτε στην αγροτική μεταρρύθμιση του 1917 και στις συνέπειες αυτής. 
(Μονάδες 25) 

ΠΗΓΗ                                

                                     Αγροτική μεταρρύθμιση του 1917 



 

 

Η αγροτική μεταρρύθμιση του Βενιζέλου ήταν το πιο ριζοσπαστικό μέτρο που είχε 
εφαρμοστεί ως τότε στην Ελλάδα … Μολονότι όμως άλλαξε ριζικά τις σχέσεις της 
ιδιοκτησίας της γης, γενικεύοντας το σύστημα της μικρής οικογενειακής ιδιοκτησίας 
που επικρατούσε στην Πελοπόννησο, δε μετέβαλε ποιοτικά τον τρόπο παραγωγής, 
παρόλο που άλλαξε σε κάποιο βαθμό τις σχέσεις παραγωγής -τουλάχιστον στις 
περιοχές που εφαρμόστηκε- σύμφωνα με τις ανάγκες της αναπτυσσόμενης 
καπιταλιστικής δομής… 

Η αγροτική μεταρρύθμιση και ο συνακόλουθος τεμαχισμός της γης συνοδεύτηκαν 
από αύξηση επενδύσεων στην αγροτική παραγωγή, με τη μορφή πιστώσεων, και από 
την ταχεία εξέλιξη του συνεταιρισμού κινήματος, που αποσκοπούσε αφενός στην 
προστασία των μικρών παραγωγών και αφετέρου στη μεγαλύτερη ασφάλεια των 
επενδύσεων στην αγροτική οικονομία. Το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση 
των συνεταιρισμών δημιουργήθηκε το 1914. Οι συνθήκες που δημιούργησε ο 
πόλεμος έδωσαν στο συνεταιριστικό κίνημα μεγάλη ώθηση. Τα προβλήματα που 
είχαν σχέση με τη διακίνηση προϊόντων, την παραδοσιακή εκμετάλλευση του μικρού 
παραγωγού από τους μεσάζοντες, την έλλειψη κεφαλαίων και τους τοκογλυφικούς 
όρους δανειοδοτήσεως που επικρατούσαν στην ελεύθερη αγορά, έκαναν ακόμη πιο 
αισθητή την ανάγκη συλλογικής ασφάλειας που πρόσφεραν οι συνεταιρισμοί. 
Ιδιαίτερα η ανάγκη αυτή και η ρύθμιση πιστώσεων, έδωσαν ώθηση στο κίνημα το 
οποίο ενθάρρυναν ταυτόχρονα και η κυβέρνηση και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 
που ήταν και το κυριότερο πιστωτικό ίδρυμα της χώρας. Ανάμεσα στο 1911 και 1914, 
το συνεταιριστικό κίνημα δυνάμωνε συνεχώς. Αργότερα, η ίδρυση του Υπουργείου 
Γεωργίας, τον Ιούνιο του 1917, αμέσως μετά την επάνοδο του Βενιζέλου στην Αθήνα, 
στάθηκε η απαρχή της άμεσης κρατικής παρεμβάσεως στην οργάνωση και 
καθοδήγηση της γεωργικής παραγωγής, έστω και αν η παρέμβαση ήταν στην αρχή 
υποτυπώδης, Ανάμεσα στο 1915 και 1918, ο αριθμός των συνεταιρισμών αυξήθηκε 
από 150 σε 790, αριθμός που διπλασιάσθηκε το 1920. Τα 70% περίπου αυτών των 
συνεταιρισμών ήταν πιστωτικοί οργανισμοί …                

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΕ΄, σ. 76. 

 


