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ΟΜΑΔΑ Α΄ 
Θέμα Α1 
Δώστε σύντομα το περιεχόμενο των όρων:  
α) παθητικό εξωτερικό εμπόριο 
β) Σερπιέρι-Ρου 
γ) επάλληλα δικαιώματα επί γης 

Μονάδες 15 
 
Θέμα Α2 
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λάθος: 
1. Το 1901 η συνολική αξία των εισαγωγών και εξαγωγών της χώρας ήταν 235 εκατομμύρια 

χρυσές δραχμές. 
2. Το μεγαλύτερο μέρος του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας στη διάρκεια του πρώτου 

αιώνα της ανεξαρτησίας της αφορούσε βιομηχανικά προϊόντα. 
3. Στη διάρκεια του 19ου αιώνα για την εξυπηρέτηση της ναυτιλιακής δραστηριότητας 

κατασκευάστηκαν λιμάνια και δημιουργήθηκε ένα σύστημα φάρων. 
4. Η διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου ξεκίνησε το 1869. 
5. Η Νάξος υπήρξε η πιο γνωστή περιοχή μεταλλευτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα του 

19ου αιώνα. 
Μονάδες 10 

 
Θέμα Β1 
Ποιες ήταν οι αιτίες ανάπτυξης της ναυτιλιακής και εμπορικής δραστηριότητας κατά τον 18ο 
αιώνα; 

Μονάδες 8 
 
Θέμα Β2 
α) Σε ποιες περιοχές δραστηριοποιούταν η ελληνική διασπορά και ποια η στάση της απέναντι 
στο ελληνικό κράτος ως τα τέλη του 19ου αιώνα; (μον. 9) 
β) Με ποιες χώρες είχε εμπορικούς δεσμούς η Ελλάδα; (μον. 8) 

Μονάδες 17 



ΟΜΑΔΑ Β΄ 
Θέμα Γ1 
Βασιζόμενοι στις ιστορικές σας γνώσεις κι αντλώντας στοιχεία από τα παραθέματα που 
ακολουθούν  
α) να αναφερθείτε στην εξέλιξη της έκτασης και της πυκνότητας του πληθυσμού της Ελλάδας 

από τα πρώτα χρόνια δημιουργίας του ελληνικού κράτους έως το 1911. (μον. 15) 
β) να περιγράψετε την κατάσταση της υπαίθρου κατά τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας. 

(μον. 10) 
Μονάδες 25 

 
Κείμενο 1 
Το Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 3ης Φεβρουαρίου 1830 (απόσπασμα) 

«[…] η διοριστική γραμμή των συνόρων της Ελλάδος, αρξαμένη από τας εκβολάς του 
Ασπροποτάμου (Αχελώος), θέλει ανατρέξει τον ποταμόν αυτόν έως κατέναντι της λίμνης του 
Αγγελοκάστρου, και διασχίσασα τόσον αυτήν την λίμνην όσον και τας του Βραχωρίου και της 
Σταυροβίτσας, θέλει καταλήξει εις το όρος Αρτοτίνα, εξ ου θέλει ακολουθήσει την κορυφήν 
του όρους Άξου, την κοιλάδα της Κοτούρης και την κορυφήν του όρους Οίτης έως τον κόλπον 
του Ζητουνίου (Λαμία), εις τον οποίον θέλει καταντήσει προς τας εκβολάς του Σπερχειού. […]  

Θέλουν ανήκει ωσαύτως εις την Ελλάδα η νήσος Εύβοια ολόκληρος, αι Δαιμονόνησοι 
(Σποράδες), η νήσος Σκύρος και αι νήσοι, αι εγνωσμέναι το αρχαίον υπό το όνομα Κυκλάδες, 
συμπεριλαμβανομένης και της νήσου Αμοργού.» 

 Διονύσιος Κόκκινος, Η ελληνική επανάστασις, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 1974, τόµος Στ΄, σελ. 437-
439, όπου και το πλήρες κείµενο του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου της 3ης Φεβρουαρίου 1830. 

 
Κείμενο 2 
Ψήφισμα της επτανησιακής βουλής στις 23.9.1863 
«Η Βουλή της Επτανήσου εκλεχθείσα συνεπεία προσκλήσεως της προστάτιδος Δυνάμεως (ενν. 
Αγγλία) και συνελθούσα όπως οριστικώς αποφανθεί περί της Εθνικής αποκαταστάσεώς του 
Ιονίου λαού, πιστώς εκδηλούσα τον διακαή πόθον και την ανέκαθεν σταθεράν αυτού θέλησιν 
και συμφώνως προς τας προηγουμένας ευχάς και διακηρύξεις των ελευθέρων Ιονίων Βουλών, 
ψηφίζει: Αι νήσοι Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Ζάκυνθος, Λευκάς, Κύθηρα, Ιθάκη, Παξοί και τα 
εξαρτήματα αυτών ενούνται μετά του Βασιλείου της Ελλάδος, όπως εσαεί αποτελούσιν 
αναπόσπαστον αυτού μέρος.» 
 
Κείμενο 3 

Το 1877, η Ελλάδα, εκμεταλλευόμενη τον ρωσοτουρκικό πόλεμο που είχε ξεσπάσει, κήρυξε 
και αυτή τον πόλεμο στην Οθωμανική αυτοκρατορία. Η ήττα των τουρκικών δυνάμεων έφερε 
την Ελλάδα σε θέση διεκδικητή. Το Συνέδριο του Βερολίνου, που ακολούθησε (1878), άφησε 
ανοιχτό το ενδεχόμενο εδαφικών παραχωρήσεων της ηττημένης Οθωμανικής αυτοκρατορίας 
στην Ελλάδα. Με ειδική απόφασή τους, οι Μεγάλες Δυνάμεις καλούσαν την Ελλάδα και την 
Οθωμανική αυτοκρατορία να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις προκειμένου να 



παραχωρηθούν στην ελληνική πλευρά εδάφη της Θεσσαλίας και της Ηπείρου που κατέχονταν 
έως τότε από τους Τούρκους. Μάλιστα, οι Δυνάμεις προσφέρονταν να μεσολαβήσουν, αν η 
Ελλάδα και η Οθωμανική αυτοκρατορία δεν κατάφερναν να συμφωνήσουν. 

Οι ελληνοτουρκικές διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση στην Ελλάδα θεσσαλικών και 
ηπειρωτικών εδαφών άρχισαν στις 25 Ιανουαρίου 1879 (Διάσκεψη της Πρέβεζας) και δεν ήταν 
καθόλου εύκολες. 

Τελικά, μετά από μακρόχρονες συζητήσεις, υπογράφτηκε, στις 20 Ιουνίου 1881, 
ελληνοτουρκική συνθήκη. Σύμφωνα με αυτήν, η Ελλάδα αποκτούσε τη Θεσσαλία, εκτός από 
την περιοχή της Ελασσόνας, καθώς και την επαρχία της Άρτας. Η υπόλοιπη Ήπειρος 
παρέμεινε στην Οθωμανική αυτοκρατορία. 

κείµενο δηµοσιευµένο στο διαδίκτυο, http://users.sch.gr 
 

Κείμενο 4 
Η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας στην αυγή της ανεξαρτησίας της 

Μαζί με τους ιστορικούς αυτής της περιόδου του πόνου, ας μεταφερθούμε στις κορυφές των 
βουνών της Ελλάδας... ας στρέψουμε γύρω το βλέμμα μας... Τι απελπισία!... Παντού ερείπια! 
Άμορφοι όγκοι και χαλάσματα που ακόμα καπνίζουν, δακρυσμένες γυναίκες, οικογένειες 
χωρίς ψωμί! Μάταια αναζητούμε τις πόλεις, ούτε χωριά δεν υπάρχουν! Στα πόδια του 
Παρθενώνα, κάτω από το φωτοστέφανο του ένδοξου ονόματος της Αθήνας, κείτονται καλύβες, 
μισές πέτρα, μισές ξύλο. Μπροστά τους περνούν μονοπάτια, όχι δρόμοι, και αυτά ακόμα τα 
περάσματα ακατάστατα και λασπωμένα! Κανένα σύγχρονο μνημείο! Ιερά μάρμαρα μόνο, 
στοιχειωμένα από τις σκιές των παλαιών! Εδώ, φυτείες ξεραμένες, ξεριζωμένες, 
πυρπολημένες. Εκεί αμπέλια και ελαιώνες κατεστραμμένοι. Κανένας δρόμος, καμία απόδειξη 
λειτουργίας μιας προηγούμενης διοίκησης! Όλα πρέπει να γίνουν από την αρχή! Όλα πρέπει 
να αρχίσουν από το τίποτα! Και αυτά τα «όλα» πρέπει να γίνουν από μια χούφτα ανθρώπους, 
τους λίγους που μπορούν να διευθύνουν, να διδάξουν, να δημιουργήσουν το Έθνος! Τι εργασία 
αντάξια γιγάντων! Και μερικοί θα ήθελαν να έχουν ήδη ολοκληρωθεί όλα αυτά, να είναι τα 
πάντα στρωμένα, διαμορφωμένα! Πού και πότε έφθασαν λίγα μόλις χρόνια στη Δύση για να 
πετύχει ένα τέτοιο θαύμα;  
Pierre Α. Moraitinis, La Grece telle qu’ elle est, Paris, Athenes, Berlin, 1877 (ανατύπωση Δ.Ν. Καραβίας, 

1987)  
Θέμα Δ1 
Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να 
παρουσιάσετε τους λόγους που επέβαλαν τον πολυτεμαχισμό των εθνικών γαιών. 

Μονάδες 25 
 
Κείμενο 1 

Το εισόδημα του κράτους από τα εθνικά κτήματα ήταν χαμηλό γιατί: ένα μέρος από αυτά 
είχε κατά καιρούς καταπατηθεί από ακτήμονες ή -συνηθέστερα- από ισχυρούς τοπικούς 
παράγοντες και γιατί όσα κτήματα νοικιάζονταν δεν καλλιεργούνταν εντατικά και 
συστηματικά. Το εισόδημα π.χ. από τη σιτοκαλλιέργεια ήταν πολύ χαμηλότερο από εκείνο της 



αμπελουργικής καλλιέργειας. Η τελευταία όμως δεν μπορούσε να γίνει πάνω σε μη ιδιόκτητη 
γη. Έτσι η διατήρηση των εθνικών κτημάτων ήταν επιζήμια για λόγους οικονομικούς και 
κοινωνικούς, αφού υπήρχαν ακόμα πολυάριθμοι ακτήμονες. Οικονομολόγοι της δεκαετίας του 
1860 παρατηρούσαν ότι το κράτος θα είχε πολύ μεγαλύτερο κέρδος αν παραχωρούσε με 
χαμηλό τίμημα γη στους ακτήμονες καλλιεργητές, γιατί και άμεση είσπραξη θα είχε από την 
«εκποίηση» και έμμεση από τη φορολογία των προϊόντων που θα έδινε η εντατική καλλιέργεια 
της ιδιόκτητης πια γης. 

Β. Σκουλάτου-Ν. Δηµακοπούλου-Σ. Κόνδη, Ιστορία νεότερη και σύγχρονη, τεύχος Β΄, ΟΕΔΒ 
 

Κείμενο 2 
Το ελληνικό κράτος- όπως και κάθε κράτος- από την εποχή του Καποδίστρια στάθηκε 

εχθρικό απέναντι στις τοπικές ολιγαρχίες που προσπάθησαν να αυτονομηθούν από την 
κεντρική εξουσία, χρησιμοποιώντας τη μεγάλη γαιοκτησία ως προπύργιο. Αυτός είναι ένας 
λόγος που ενισχύθηκε η μικρή και μεσαία καλλιέργεια. 

Β. Σκουλάτου-Ν. Δηµακοπούλου-Σ. Κόνδη, Ιστορία νεότερη και σύγχρονη, τεύχος Β΄, ΟΕΔΒ 
 
 
 
 
 

Καλή επιτυχία!!! 
 


