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ΟΜΑΔΑ Α΄ 
 
Θέμα Α1 
α) σχολ. βιβλ. σελ. 17: «Όταν εξετάζουμε το εμπόριο της Ελλάδας μέχρι το 1913, εννοούμε 
βασικά το εξωτερικό εμπόριο. Και καθώς αυτό το τελευταίο ήταν σχεδόν μόνιμα παθητικό για 
τη χώρα, η Ελλάδα δηλαδή αγόραζε από το εξωτερικό πολύ περισσότερα από όσα πωλούσε 
εκεί, το βασικό πρόβλημα ήταν το ισοζύγιο πληρωμών, η σχέση δηλαδή ανάμεσα στην αξία 
των εισαγωγών και των εξαγωγών.» 
β) σχολ. βιβλ. σελ. 26: «Γαλλο-ιταλική εταιρεία που το 1866 άρχισε τις εργασίες της στο Λαύριο 
με στόχο την εξαγωγή μεταλλεύματος όχι μόνο από τα υπόγεια κοιτάσματα αλλά και από τις 
«σκωρίες», τα υλικά που είχαν συσσωρευτεί εκεί στη διάρκεια των αιώνων εκμετάλλευσης των 
ορυχείων κατά την αρχαιότητα. Η τεχνολογία της εποχής επέτρεπε την απόσπαση 
μεταλλεύματος από αυτά τα κατάλοιπα. Η εξόρυξη αργύρου και μολύβδου γνώρισε σημαντική 
άνθηση και πρόσθεσε στις ελληνικές εξαγωγές προϊόντα αξίας πολλών εκατομμυρίων 
δραχμών.» 
γ) σχολ. βιβλ. σελ. 271: «Διαφορετικά δικαιώματα που ασκούνται ταυτόχρονα στο ίδιο έδαφος 
από διαφορετικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα (π.χ. δικαίωμα ψιλής κυριότητας, δικαίωμα 
κατοχής, νομής, ενοικίασης κ.τ.λ.).» 
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Θέμα Β1 
σχολ. βιβλ. σελ. 20: «Στη διάρκεια του 18ου αιώνα, παρατηρήθηκε σημαντική ναυτιλιακή και 
εμπορική δραστηριότητα σε πολλές παραλιακές περιοχές του ελληνικού χώρου και σε νησιά. 



Η δραστηριότητα αυτή ευνοήθηκε από διάφορες συγκυρίες, και ιδιαίτερα από την έξοδο της 
Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα και το εμπόριο που αναπτύχθηκε στα λιμάνια της περιοχής (λ.χ. 
στην Οδησσό) και της Μεσογείου. Με τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774) μεταξύ της 
Ρωσίας και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, τα χριστιανικά -ελληνικά- πλοία προστατεύονταν 
από τη ρωσική ισχύ και έτσι ευνοήθηκε η ραγδαία ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Λίγο 
αργότερα, με τη Γαλλική Επανάσταση και τους Ναπολεόντειους πολέμους, ευνοήθηκε 
ιδιαίτερα η ελληνική ναυτιλία. Η διάσπαση του ηπειρωτικού αποκλεισμού, τον οποίο είχε 
επιβάλει το αγγλικό ναυτικό στα γαλλικά λιμάνια, έφερνε μεγάλα κέρδη, ενώ ταυτόχρονα η 
εξαφάνιση των γαλλικών πλοίων από την Ανατολική Μεσόγειο δημιούργησε κενά, πού 
έσπευσαν να εκμεταλλευτούν οι Έλληνες.» 
 

Θέμα Β2 
α) σχολ. βιβλ. σελ. 15: «Πολλές δεκαετίες μετά την ανεξαρτησία της η Ελλάδα ανταγωνιζόταν 
τον εαυτό της. Έξω από τα σύνορά της υπήρχαν ισχυρά κέντρα ελληνισμού, πνευματικά, 
οικονομικά, παραγωγικά, τα οποία πολλές φορές κυριαρχούσαν στο χώρο τους αλλά και σε 
ευρύτερες περιοχές. Έλληνες, ελληνικά κεφάλαια και πλούτος υπήρχαν και αναπτύσσονταν 
από την Ουκρανία ως το Σουδάν, από το Δούναβη ως τον Καύκασο και από τη Σμύρνη ως την 
Κιλικία. Για τους Έλληνες των περιοχών αυτών το μικρό ελληνικό βασίλειο ήταν για πολλά 
χρόνια μια κακή ανάμνηση μάλλον, ένας φτωχός και ίσως ανεπρόκοπος συγγενής. Οι δικές 
τους επιτυχίες φάνταζαν ολότελα ξένες σε σύγκριση με τη στασιμότητα και την ένδεια της 
μικρής Ελλάδας. Χρειάστηκε να δυσκολέψουν γι’ αυτούς οι οικονομικές και πολιτικές 
συνθήκες, προς το τέλος κυρίως του 19ου αιώνα, για να ανακαλύψουν τη σημασία που είχε η 
φτωχή τους πατρίδα, ως ασφαλές καταφύγιο και ως πεδίο ανάπτυξης οικονομικών 
δραστηριοτήτων.» 
 
β) σχολ. βιβλ. σελ. 19: «Οι χώρες με τις οποίες η Ελλάδα ανέπτυξε στο διάστημα αυτό 
εμπορικούς δεσμούς ήταν, ως επί το πλείστον, τα βιομηχανικά κράτη της Δυτικής Ευρώπης. Η 
Αγγλία απορροφούσε το σύνολο σχεδόν των εξαγωγών σταφίδας αλλά και ένα σημαντικό 
ποσοστό των μεταλλευμάτων (μολύβδου). Η Γαλλία αλλά και μικρότερα ευρωπαϊκά κράτη, 
όπως ήταν π.χ. το Βέλγιο, ακολουθούσαν. Από την Ρωσία εισάγονταν δημητριακά. Αντίθετα, 
οι εμπορικές σχέσεις με την Οθωμανική αυτοκρατορία, από την οποία επίσης εισάγει 
δημητριακά, αν και υπαρκτές, δεν βρίσκονταν στην πρώτη θέση από πλευράς όγκου και 
αξίας.» 
 
 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
 

Θέμα Γ1 
σχολ. βιβλ. σελ. 11 

α) Η Ελλάδα δεν ήταν μόνο φτωχή, με απαρχαιωμένες παραγωγικές δομές. Ήταν επίσης 
μικρή στην έκταση και ολιγάνθρωπη. Η γραμμή Αμβρακικού-Παγασητικού αποτελούσε τα 



σύνορα του νέου ελληνικού κράτους. Από τα νησιά του Αιγαίου στην Ελλάδα ανήκαν μόνο οι 
Βόρειες Σποράδες και οι Κυκλάδες. Ο κορμός της χώρας ήταν η Ρούμελη και ο Μοριάς, όπως 
στα επαναστατικά χρόνια. Συγκεκριμένα, στο Πρωτόκολλο του Λονδίνου (3 Φεβρουαρίου 1830) 
ορίστηκαν τα σύνορα του νεοελληνικού κράτους καθορίζοντας ως συνοριακή γραμμή τους 
ποταμούς Αχελώο-Σπερχειό. Επίσης, το Πρωτόκολλο καθόριζε ότι από τα νησιά στο ελληνικό 
κράτος θα ενσωματωθούν η Εύβοια, οι Σποράδες μαζί με τη Σκύρο και οι Κυκλάδες. Στη 
συνέχεια, με ψήφισμά της η επτανησιακή βουλή στις 23 Σεπτεμβρίου 1863 ανακοινώνει την 
ένωση των Ιονίων Νήσων (τα επτά βασικά νησιά μαζί με τα μικρότερα που τα συνοδεύουν) με 
την Ελλάδα, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τον διακαή πόθο των επτανήσιων για την εθνική 
τους αποκατάσταση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στο ψήφισμα. Τέλος, στις 20 Ιουνίου 
1881 υπογράφτηκε η ελληνοτουρκική συνθήκη με την οποία η Ελλάδα αποκτούσε τη 
Θεσσαλία, εκτός από την περιοχή της Ελασσόνας και από την Ήπειρο την Άρτα. Οι συζητήσεις 
σχετικά με αυτό το θέμα είχαν ξεκινήσει από το Συνέδριο του Βερολίνου το 1878, όταν η ήττα 
της Τουρκίας στον ρωσοτουρκικό πόλεμο έφερε την Ελλάδα σε θέση διεκδικητή, καθώς είχε 
ταχθεί στο πλευρό της Ρωσίας. Οι Μ. Δυνάμεις έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για 
διαπραγματεύσεις των δύο χωρών σχετικά με την παραχώρηση εδαφών, στις οποίες μάλιστα 
προσφέρθηκαν να βοηθήσουν ώστε να επέλθει συμφωνία. Πράγματι, οι διαπραγματεύσεις 
των δύο χωρών για παραχώρηση εδαφών της Θεσσαλίας και της Άρτας ξεκίνησαν στη 
Διάσκεψη της Πρέβεζας (25/1/1879) και ήταν μακροχρόνιες και καθόλου εύκολες μέχρι να 
φτάσουν στην οριστική συμφωνία. Έτσι, το 1864 προστέθηκαν τα Ιόνια νησιά και το 1881 η 
Θεσσαλία. Τα βόρεια σύνορα άγγιξαν τον Όλυμπο και τη Μακεδονία. 

Η πυκνότητα του πληθυσμού κυμαινόταν από 15 (1828) σε 43 (1911) κατοίκους στο 
τετραγωνικό χιλιόμετρο, όταν σε πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης οι ίδιοι αριθμοί ήταν 
τριψήφιοι. 

β) Οι εικόνες που μας έρχονται από εκείνη την εποχή μαρτυρούν την εξάντληση του τόπου 
και των ανθρώπων. Γύρω από τις πόλεις τα εδάφη ήταν γυμνά, εξαντλημένα από την 
υπερβόσκηση και την υλοτομία και τα χωράφια έμοιαζαν χέρσα, εξαιτίας της εκτεταμένης 
αγρανάπαυσης, με την οποία οι αγρότες πάσχιζαν να βελτιώσουν τις αποδόσεις τους. Τα 
περιφραγμένα περιβόλια πολύ λίγο βελτίωναν την αίσθηση εγκατάλειψης που απέπνεε το 
τοπίο. Στο κείμενο 4 περιγράφεται πολύ παραστατικά η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας 
τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας της. Αυτό που επικρατεί είναι ερείπια και χαλάσματα από 
τον μακροχρόνιο πόλεμο και εξαθλιωμένοι άνθρωποι. Το οδικό δίκτυο είναι ανύπαρκτο, ενώ η 
ύπαιθρος είναι εγκαταλελειμμένη και κατεστραμμένη. Οι πόλεις είναι ανύπαρκτες και ούτε η 
ίδια η Αθήνα θυμίζει κάτι από το ένδοξο αρχαίο παρελθόν της, καθώς υπάρχουν παντού 
χαμόσπιτα, ενώ τίποτα δεν μαρτυρά την ύπαρξη προηγούμενης διοίκησης. Αυτό που 
επισημαίνεται είναι ο άθλος να ξαναφτιαχτούν όλα από την αρχή, με πολύ λίγα μέσα και 
ανθρώπους και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, κάτι που ούτε η Δύση έχει καταφέρει ποτέ.  
 
 
 
 



Θέμα Δ1 
σχολ. βιβλ. σελ. 24 

 Γενικότερα όμως, οι τάσεις οδηγούσαν στον πολυτεμαχισμό των εθνικών γαιών σε μικρές 
ή μεσαίες ιδιοκτησίες και όχι στη συγκέντρωση μεγάλων κτημάτων στα χέρια λίγων 
κεφαλαιούχων. Αυτό ίσως να οφειλόταν στην έλλειψη μεγάλων κεφαλαίων αλλά και στην 
τάση απόκτησης ακίνητης περιουσίας στις πόλεις, στην Αθήνα ιδιαίτερα. Η απόκτηση μεγάλης 
έγγειας ιδιοκτησίας δεν ήταν στις προθέσεις των πλουσίων, γεγονός που άμβλυνε τις 
αντιθέσεις και δεν επέτρεψε να αναπτυχθούν σημαντικές κοινωνικές εντάσεις γύρω από το 
πρόβλημα των εθνικών γαιών. Ταυτόχρονα, η δημιουργία μικρών ιδιοκτησιών, ευπρόσβλητων 
στις κρίσεις, έκθετων στις διαθέσεις της αγοράς και στις φορολογικές πιέσεις, ευνόησε την 
ανάπτυξη ενός συστήματος πολιτικής προστασίας: οι τοπικοί πολιτευτές αναλάμβαναν να 
περιορίσουν τις ασκούμενες πιέσεις, παρεμβαίνοντας στους κυβερνητικούς μηχανισμούς του 
κράτους. Επρόκειτο για ένα ρόλο ανάλογο μ’ εκείνον των προεστών κατά την 
προεπαναστατική περίοδο. 

Οι πηγές προσθέτουν ότι η ύπαρξη μεγάλης ιδιοκτησίας ήταν ζημιογόνα για το κράτος τόσο 
για οικονομικούς όσο και για κοινωνικούς λόγους. Αφορούν κυρίως το γεγονός ότι το κράτος 
δεν είχε έσοδα είτε γιατί μέρος των εθνικών κτημάτων έχει καταπατηθεί από ισχυρούς 
τοπικούς παράγοντες είτε γιατί τα ενοικιαζόμενα κτήματα δεν καλλιεργούνταν συστηματικά, 
ενώ η καλλιέργεια αμπέλου απαιτούσε ιδιόκτητη γη. Παράλληλα, οι αριθμός των ακτημόνων 
ήταν πολύ μεγάλος. Έτσι λοιπόν οικονομολόγοι της εποχής θεωρούν ότι το κράτος θα έχει 
πολύ μεγαλύτερο όφελος αν γινόταν εκποίηση των εθνικών κτημάτων και παραχώρησή τους 
στους ακτήμονες με χαμηλό τίμημα, καθώς θα υπήρχαν έσοδα τόσο από την πώληση της γης 
όσο και από τους φόρους στα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα. Επιπλέον, με τη δημιουργία 
μικρών και μεσαίων καλλιεργειών θα περιοριζόταν η εξουσία που ασκούσαν οι τοπικοί 
άρχοντες, στην προσπάθειά τους να αυτονομηθούν από την κεντρική εξουσία μέσω της 
μεγάλης ιδιοκτησίας. 
 


