
 

 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΙΣΤΟΡΙΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΜΑΡΤΙΟΥ  2018 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 3 

ΟΜΑΔΑ Α  

 
ΘΕΜΑ Α1  

Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των όρων : πτώχευση του 1893, Διεθνής 

Οικονομικός Έλεγχος.  

Μονάδες 30 

 

ΘΕΜΑ Β1  

Για ποιους λόγους οι ελληνικές κυβερνήσεις από τη δεκαετία του 1860 ως και τη 

δεκαετία του 1880 προέβησαν στη σύναψη δανείων και ποιες ανάγκες κάλυψαν 

τα εθνικά αυτά δάνεια;  

Μονάδες 10  

ΘΕΜΑ Β2  

α)  Ποιοι παράγοντες και ποιες ανάγκες οδήγησαν στην αναζήτηση πολιτικών 

προσέλκυσης των ομογενών προς την Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 1860;  

β)  Ποια τα αποτελέσματα των προσπαθειών αυτών;    

Μονάδες 20  

ΘΕΜΑ Β3  

Ποιοι ανέλαβαν την χρηματοδότηση του σιδηροδρομι κού δικτύου και ποιοι λόγοι 

οδήγησαν στη διακοπή των επενδύσεων; Μονάδες 10  

 

ΟΜΑΔΑ Β  
 

ΘΕΜΑ Γ1  

Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και τον πίνακα και αξιοποιώντας 

τις ιστορικές σας γνώσεις να καταγράψετε:  

α)  την κατάσταση του οδικού δικτύου στην Ελλάδα ως τη δεκαετία 1870 και 

τους λόγους της κατάστασης αυτής. (Μονάδες 15)  

 

β)  τις προσπάθειες πύκνωσης του οδικού δικτύου στα τέλη του 19ου αι., τους 

ανασταλτικούς παράγοντες και τα αποτελέσματα αυτής. (Μονάδες 15)  

Μονάδες 30  

 



 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Οι σιδηρόδρομοι, όμως, δεν έφθαναν παντού, οπότε έπρεπε παράλληλα να 

κατασκευασθούν δρόμοι που θα ένωναν το εσωτερικό της χώρας με τους 

σιδηροδρομικούς σταθμούς. Όταν ανέλαβε την εξουσία ο Τρικούπης, το οδικό 

δίκτυο ήταν ελλιπέστατο. Σε όλη την Ελλάδα, εκτός της Επτανήσου, είχαν 

κατασκευαστεί μόλις 1.100 χιλιόμετρα αμαξιτών οδών, που εξυπηρετούσαν 

βέβαια λίγα μόνο μέρη. Στις ορεινές περιοχές δεν υπήρχαν ούτε επαρχιακοί 

ούτε δημοτικοί δρόμοι, ενώ οι χείμαρροι και οι μικροί ποταμοί παρέμεναν 

αγεφύρωτοι, καθιστώντας προβληματική κάθε μετακίνηση. Τον χειμώνα 

ορισμένα ορεινά περάσματα ήταν τόσο δύσβατα, που δυσκολεύονταν να 

περάσουν όχι μόνο άμαξες αλλά και τα ίδια τα ζώα. Οι αγωγιάτες 1 

αναγκάζονταν να στρώνουν τις κάπες τους στο έδαφος, για να διευκολύνουν 

τη διέλευση των αλόγων και των ημιόνων 2, που κινδύνευαν αλλιώς να 

τραυματισθούν. Η μεταφορά ανθρώπων και εμπορευμάτων, όπου δε γινόταν 

δια θαλάσσης, γινόταν κυρίως με ζώα, καθώς ήταν τα μόνα που μπορούσαν 

να κινηθούν σε μονοπάτια και δύσβατες περιοχές.Επί Τρικούπη  

σχεδιάσθηκαν και κατασκευάσθηκαν νέοι δρόμοι, ενώ επιταχύνθηκε η 

κατασκευή των έργων που είχαν ήδη δημοπρατηθεί από την προηγούμενη 

κυβέρνηση. Έτσι, μέσα σε οκτώ χρόνια, από το 1882 μέχρι το 1890, 

κατασκευάσθηκαν 2.500 χιλιόμετρα εθνικών, επαρχιακών και δ ημοτικών 

οδών. Για τη μελέτη και την κατασκευή τους εργάσθηκε η γαλλική αποστολή 

μηχανικών, η οποία κλήθηκε το 1883. Είναι προφανές ότι η συγκοινωνία 

διευκολύνθηκε σημαντικά, καθώς πλέον μπορούσαν να χρησιμοποιούνται 

άμαξες σε μεγάλη έκταση. Ακόμη και έτσι , όμως, και τότε οι συνθήκες δεν 

είχαν καμία σχέση με τις σημερινές. Στις μεγάλες ανηφόρες ή κατηφόρες, οι 

επιβάτες συχνά αναγκάζονταν να κατεβαίνουν από την άμαξα και να 

προχωρούν ένα διάστημα πεζοί, καθώς τα άλογα που την έσερναν 

δυσκολεύονταν να προχωρήσουν! Οι αποστάσεις για πολλά χρόνια 

υπολογίζονταν σε ώρες πορείας και όχι σε χιλιόμετρα. Παρά δε την 

κατασκευή σημαντικού μέρους του τρικουπικού οδικού δικτύου ο 

απαιτούμενος χρόνος μετακίνησης παρέμενε πολύ μεγάλος. Από την Αθήνα 

μέχρι τον Μαραθώνα χρειαζόταν κανείς στην καλύτερη περίπτωση 4 ώρες 

και 15 λεπτά και στη χειρότερη 7 ώρες. Η Άρτα απείχε από την Αθήνα 81 

ώρες, η Καλαμάτα 51 και η Χαλκίδα 20, ενώ ο Τρικούπης χρειαζόταν 54 ώρες 

για να πάει στο Μεσολόγγι. (.. .)  Η ανάπτυξη των συγκοινωνιών είχε άμε σο 

            
1 αγωγιάτης :  ο επαγγελματίας που μεταφέρει ανθρώπους ή φορτία με 

μεταφορικό μέσο και πληρώνεται γι’ αυτό   
 

2 ημίονος :  μουλάρι 



 

 

 

ευεργετικό αντίκτυπο στο εμπόριο, αλλά και στην ασφάλεια των 

μετακινήσεων, καθώς εμπόδιζε την εξάπλωση της ληστείας, που μέχρι τότε 

μάστιζε τη Στερεά Ελλάδα και, κυρίως, τη Θεσσαλία και την Ήπειρο. 

Αποτέλεσε συγχρόνως και έναυσμα για τη σταδιακή ανάπτυξ η του 

τουρισμού.  
Λύντια Τρί χα,  Ο Χαρίλαος πί σω από τον Τρικούπη,  Καθημερινές Εκδόσεις Α.Ε. ,  2014 ,  σελ.  113 -114   

 

 
 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


