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ΤΑΞΗ  :  Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  (προετοιμασία)   

ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ 

Διαγώνισμα 24/1/2021 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :  ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (-4-)  

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1  

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων:  

α. «Σκωρίες» 

β. «Εκδοτικό δικαίωμα» Εθνικής Τράπεζας 

γ. «Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος» 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Α2  

Να χαρακτηρίσετε τις ιστορικές πληροφορίες που ακολουθούν, γράφοντας στο 

τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πληροφορία και δίπλα του τη 

λέξη Σωστό, αν η πληροφορία είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πληροφορία 

είναι λανθασμένη:  

α. Στις εξαγωγές, περισσότερο από τα 2/3 (σε αξία) του συνόλου, ήταν γεωργικά προϊόντα. 

β. Το 1919 ο ελληνικός εμπορικός στόλος είχε υποδιπλασιαστεί, σε σχέση με το 1914. 

γ. Οι σχετικές με την κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου συζητήσεις άρχισαν στη χώρα μας 

λίγα μόλις χρόνια μετά την ανεξαρτησία της, ίσως το 1840.   

δ. Το μεγαλύτερο μέρος των δανείων (στον 19ο αιώνα) χρησίμευσε για την κάλυψη των 

τρεχόντων ελλειμμάτων των εθνικών προϋπολογισμών, καθώς και των δαπανών των 

στρατιωτικών κινητοποιήσεων (του 1877-1880 και του 1885-1886) και των εξοπλισμών 

(26.000.000 δραχμές από τα δάνεια χρησιμοποιήθηκαν για τη ναυπήγηση τριών θωρηκτών 

το 1889). 
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ε. Εκτός από το σιδηροδρομικό δίκτυο, το μεγαλύτερο τεχνικό έργο που κατασκευάστηκε 

αυτήν την εποχή ήταν η διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου. Το έργο ξεκίνησε το 1881 από 

μια υπερβολικά αισιόδοξη γαλλική τεχνική εταιρεία. 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Β1  

Γιατί το πιστωτικό σύστημα της χώρας βρισκόταν πραγματικά, κατά τα πρώτα 

χρόνια της ανεξαρτησίας, σε πρωτόγονη κατάσταση ;  

 

Μονάδες 12 

 

ΘΕΜΑ Β2  

Ποια ήταν τα προβλήματα στη διανομή των εθνικών γαιών;  

Μονάδες 13 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

 

Γ  

Με βάση το κείμενο που ακολουθεί και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε 

στην ανάπτυξη της βιομηχανίας στην Ελλάδα  από  το 1870 μέχρι και το 1912 -1913. 

Μονάδες 50  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

Η εμφάνιση νέων βιομηχανιών στην περίοδο 1864 -1890 έχει ερμηνευθεί ως 

απόδειξη μιας σοβαρής πρώτης εκβιομηχάνισης και ως ένδειξη του καπιταλιστικού 

μετασχηματισμού της ελληνικής κοινωνίας.  Πρόκειται για παρερμηνεία.  Οι νέες 

βιομηχανικές ίσως ν’ άλλ αξαν αισθητά τη στατιστική εικόνα της ελληνικής 
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οικονομίας, αλλά μια στατιστική χωρίς την κατάλληλη ερμηνεία μπορεί να είναι 

εξαιρετικά παραπλανητική. Μεταξύ 1886 και 1889 παρατηρείται αναμφιβόλως μια 

εντυπωσιακή αύξηση από 22 εργοστάσια σε 145, που αντιστ οιχεί σε 600% περίπου. 

Με την ίδια αριθμητική λογική, αν χρησιμοποιηθούν ως βάση τα τρία ή τέσσερα 

εργοστάσια του 1830, η αύξηση ως το 1889 φτάνει στο αξιοθαύμαστο ποσοστό του 

4.000%. Είναι φανερό ότι ποσοστά αυτού του είδους είναι παραπλανητικά, γιατί 

βασίζονται σε ένα σημείο εκκίνησης που βρίσκεται πολύ κοντά στο μηδέν.  

 

Μια καθαρά ποσοτική αποτίμηση της εξέλιξης, άλλωστε μπορεί να παραπλανήσει 

και με την έλλειψη κάθε ποιοτικής επιφύλαξης. Στην ειδική αυτή περίπτωση, θα 

ήταν λάθος να μη ληφθεί υπόψη, πέρα  από το ποσοτικό στοιχείο, και η διάρθρωση 

της αύξησης στον αριθμό των εργοστασίων. Μεταξύ 1875 και 1889, π.χ.,  

παρατηρείται μια αύξηση από 95 σε 145 εργοστάσια. Αλλά από τις 50 νέες μονάδες, 

οι 44 ήταν αλευρόμυλοι και οι 4 ελαιοτριβεία. Επιπλέον οι περισσ ότερες 

εξυπηρετούσαν την σιτοπαραγωγή της Θεσσαλίας και της Άρτας και πολλές 

«προσαρτήθηκαν» στην Ελλάδα, μαζί με τις επαρχίες αυτές, το 1880. Επομένως η 

αύξηση δεν δείχνει εκβιομηχάνιση: απλώς κατοπτρίζει την εδαφική επέκταση της 

χώρας και την αντίστοιχη αύξηση του πληθυσμού.  

 

Η εικόνα μεταβάλλεται άρδην κατά τις δεκαετίες 1910 και 1920. Πράγματι, η 

εγκατεστημένη ιπποδύναμη αυξάνεται από τους 5.500 ίππους το 1893 σε 60.000 το 

1920 και 230.000 το 1929. Ο αριθμός των εργοστασίων αυξάνεται από τα 208 

εργοστάσια του 1893 ή τα 335 του 1909 σε 2.905 μονάδες το 1920. Τόσο ο αριθμός 

των εργοστασίων, επομένως, όσο και η ολική ιπποδύναμη δείχνουν ότι η 

«απογείωση» της ελληνικής βιομηχανίας έγινε όχι πριν, αλλά μετά το 1909 και ιδίως 

μετά το 1920.  

 

Η μεταβολή αυτή δεν  είναι μόνο ποσοτική, είναι και ποιοτική. Γιατί μετά το 1920 

έχουν δημιουργηθεί και πολλά εργοστάσια με αυξημένη εργατική δύναμη. 



 

 

4 
 

Πράγματι ο αριθμός των 2.905 μονάδων του 1920 περιλαμβάνει μόνο τα εργοστάσια 

με περισσότερους από 6 εργάτες, ενώ αυτή η διάκρ ιση δεν ισχύει για τα 

προηγούμενα χρόνια. Επιπλέον στο σύνολο του 1920 υπάρχουν και 492 μονάδες με 

περισσότερους από 26 εργάτες, οι οποίες μάλιστα παρουσιάζουν ένα υψηλό μέσον 

όρο εργατικής δύναμης: 76 άτομα. Βέβαια αυτή η μέση δύναμη χρειάζεται 

προσεκτική  στάθμιση. Ελάχιστες πολύ μεγάλες μονάδες που απασχολούν 

εκατοντάδες ή και χιλιάδες εργάτες αυξάνουν πολύ τον μέσο όρο. Αυτό δημιουργεί 

παραπλανητική εντύπωση για το μέγεθος των εργοστασίων. Στην πραγματικότητα 

τα περισσότερα από αυτά πρέπει να ήταν πολύ π ιο κοντά στο όριο των 26 παρά στον 

μέσο όρο των 76. Παραμένει, όμως, η εμφάνιση αρκετών μεγάλων εργοστασίων σε 

αυτή την περίοδο και η αύξηση της μέσης εργατικής δύναμης, στοιχεία που 

δείχνουν μια σοβαρή ποιοτική διαφοροποίηση στην ελληνική βιομηχανία.  

  

Από την άλλη πλευρά οι ποιοτικές αυτές μεταβολές δεν πρέπει να οδηγήσουν και σε 

αντίθετες εκτιμήσεις, εξίσου ακραίες.  Γιατί μπορεί να δείχνουν διαφοροποίηση από 

το παρελθόν, δείχνουν, όμως, και επίσης και τις ιδιομορφίες αυτής της νεότευκτης 

ελληνικής βιομηχανίας. Πρόκειται για μια βιομηχανία που, παρά την νεότητα και 

την αιφνίδια ακμή της, δεν μπορεί και πάλι να συγκριθεί με τους δυτικούς 

ανταγωνιστές της. Γιατί στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα νέα εργοστάσια έχουν 

πολύ μικρό μέγεθος και λειτουργούν με χαμ ηλής ποιότητας τεχνολογία. Αυτό είναι 

εμφανές από τη μέση εργατική δύναμη και τη μέση ιπποδύναμη που απασχολούν.  

 

Γ. Δερτιλή, Κοινωνικός Μετασχηματισμός και Στρατιωτική Επέμβαση 1880 -1909, 

σσ. 89-91 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!   

 


