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Θέμα Α1 

α) σχολ. βιβλ. σελ. 15-16: «(Στο μεταξύ) Η πρόοδος του εκτός των εθνικών συνόρων 

ελληνισμού ταλάνιζε το μικρό βασίλειο. Ενίσχυε την ιδέα ότι το υπάρχον κράτος δεν 

ήταν παρά μία ημιτελής κατασκευή, τα θεμέλια απλώς για κάτι μεγαλύτερο. Η 

«Μεγάλη Ιδέα» που εκπορεύθηκε απ’ αυτήν την αντίληψη, δημιουργούσε προσδοκίες 

για ολοκλήρωση του εθνικού οράματος, που προϋπέθετε σημαντική διεύρυνση των 

συνόρων. Η έντονη παρουσία της εθνικής αυτής ιδεολογίας είχε επιπτώσεις στον 

πολιτικό και οικονομικό χώρο, ιδιαίτερα σε εποχές που τα προβλήματα έμοιαζαν με 

ανοικτές πληγές, στην περίπτωση της Κρήτης ή, αργότερα, της Μακεδονίας. Οι 

ελληνικές κυβερνήσεις δεν είχαν στραμμένο το ενδιαφέρον τους, μέσα σ’ αυτές τις 

συνθήκες, αποκλειστικά στα εσωτερικά ζητήματα, στην οικονομική ανόρθωση και τη 

γεφύρωση του χάσματος με τη Δύση. Όλα αυτά συνυφαίνονταν με το εθνικό όραμα, 

μεγαλώνοντας το κόστος των προσπαθειών και καθιστώντας συχνά τις οικονομικές 

πρωτοβουλίες έρμαια των εθνικών κρίσεων.» 

 

β) 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.» 
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Θέμα Β1 

α) ) σχολ. βιβλ. σελ. 15: «Η χώρα 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. 14-15: «Οι πόλεις μεγάλωναν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είχαν 

κάποια ομοιότητα, στο διάστημα που μας απασχολεί, με τα βιομηχανικά, εμπορικά, 

χρηματιστικά, αστικά κέντρα της Δύσης. Για τα ευρωπαϊκά μέτρα οι πόλεις της 

μικρής Ελλάδας έμοιαζαν περισσότερο με μεγάλα χωριά. Η μετακίνηση ανθρώπων 

από την ύπαιθρο στα αστικά κέντρα δεν στόχευε αποκλειστικά σε εγκατάσταση στον 

αστικό χώρο, όπου η αργή ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων δεν έδινε 

στους νεοφερμένους πολλές ευκαιρίες. Οι μεταναστεύσεις του αγροτικού πληθυσμού 

προς τα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, προς το 

Δούναβη, τη Νότια Ρωσία, τη Μικρά Ασία και την Αίγυπτο ήταν συχνό φαινόμενο. 

Προς το τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού, άνοιξαν οι δρόμοι προς την 

Αμερική. Η σταφιδική κρίση εκείνης της εποχής προκάλεσε μεγάλο ρεύμα 

μετανάστευσης πέρα από τον Ατλαντικό.» 

 

Θέμα Β2 

α) σχολ. βιβλ. σελ. 17-18: «Η σημασία του εμπορίου ήταν μεγάλη. Όχι μόνο 

συνέβαλλε στην αντιμετώπιση του επισιτιστικού προβλήματος της χώρας, αλλά 

ταυτόχρονα αποτελούσε και την πλέον αξιόπιστη πηγή εσόδων για τα δημόσια 

ταμεία. Τα έσοδα των τελωνείων αποτελούσαν πραγματικά ένα σημαντικό ποσοστό 

των δημοσίων εσόδων.» 

 

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.» 

 

γ) σχολ. βιβλ. σελ. 17: «Τα οικονομικά μεγέθη της χώρας, ο μικρός πληθυσμός, η 

περιορισμένη αγοραστική δυνατότητα των κατοίκων της, η απουσία παραγωγικών 

μονάδων μεγάλου μεγέθους καθήλωναν, σε ολόκληρο το 19ο αιώνα, την εσωτερική 

εμπορική κίνηση σε πολύ χαμηλά επίπεδα1. Μόνο προς τις τελευταίες δεκαετίες του 

αιώνα δημιουργήθηκε στις μεγαλύτερες πόλεις μια άξια λόγου εμπορική κίνηση, η 

οποία όμως, σε μεγάλο ποσοστό, τροφοδοτήθηκε από εισαγόμενα καταναλωτικά 

προϊόντα.» 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

 

Θέμα Γ1 



σχολ. βιβλ. σελ. 11 

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. 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. 

Και τα δύο κείμενα επιβεβαιώνουν τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζοντας πολύ 

γλαφυρά την εικόνα του τοπίου. Το 1833 η Ελλάδα είχε έκταση 47,5 τ.χλμ. και 

κατοίκους μόλις 8.000. Η πρωτεύουσα της χώρας, το Ναύπλιο, ήταν μια βρώμικη 

τουρκική κωμόπολη, ενώ η Αθήνα δεν έχει παρά μόνο δυο τρεις δεκάδες σπίτια, 

χωρίς τίποτα να θυμίζει το ένδοξο παρελθόν της. Η εικόνα της χώρας ήταν 

απογοητευτική. Τα πάντα κατεστραμμένα και ερειπωμένα μετά τον μακροχρόνιο 

αγώνα της Επανάστασης. Οι πληθυσμοί ήταν φτωχοί και πεινασμένοι καθώς όλες οι 

παραγωγικές δυνάμεις είχαν πληγεί. Συγκεκριμένα, οι καλλιέργειες και οι φυτείες 

είχαν εγκαταλειφθεί, η κτηνοτροφία είχε αποδεκατιστεί και το εμπόριο είχε νεκρωθεί, 

καθώς τα προεπαναστατικά ναυτικά κέντρα είχαν γνωρίσει την παρακμή (Ύδρα, 

Σπέτσες, Ψαρά, Γαλαξίδι) μετά την καταστροφή του εμπορικού στόλου κατά την 

Επανάσταση. Ακόμη δεν υπήρχαν ούτε οι κατάλληλες υποδομές. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει το κείμενο 2 όλα έπρεπε να ξαναγίνουν από την αρχή, σε 

σύντομο χρονικό διάστημα και μάλιστα από πολύ λίγους ανθρώπους, έργο πολύ 

δύσκολο ακόμα και για τα ανεπτυγμένα κράτη της Δύσης. 

 

Θέμα Δ1 

σχολ. βιβλ. σελ. 18  

Η ανάπτυξη του εξωτερικού εμπορίου ακολούθησε ρυθμούς ανάλογους με τη 

γενικότερη βελτίωση των εθνικών οικονομικών μεγεθών αλλά και με τους ρυθμούς 

ανάπτυξης της διεθνούς εμπορικής κίνησης. Στατιστικά, η αύξηση της αξίας των 

συναλλαγών παρουσιάζεται εντυπωσιακή. Το 1851 η συνολική αξία των εισαγωγών 

και εξαγωγών της χώρας ήταν περίπου 36.000.000 χρυσές δραχμές, ποσό που 

αυξήθηκε στα 235.000.000 το 1901 και στα 315.000.000 το 1911. Φυσικά, δεν πρέπει 

να ξεχνάμε ότι στο ίδιο διάστημα η Ελλάδα διευρύνθηκε με την προσάρτηση των 

Ιόνιων νησιών και της Θεσσαλίας και ότι ο πληθυσμός της αυξήθηκε κατά 2,5 φορές. 

Όπως αναφέρει το παράθεμα χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας είναι το 

παθητικό εμπορικό ισοζύγιο, καθώς οι εισαγωγές ήταν πολύ περισσότερες από τις 

εξαγωγές, παρά το γεγονός ότι η αύξηση της γεωργικής παραγωγής ήταν μεγάλη. 

Μετά το 1855 το κράτος φροντίζει για την ανάπτυξη του εμπορίου, ειδικά σε 

συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα, εισάγοντας παράλληλα εμπορικά μαθήματα σε 

κάποια γυμνάσια της χώρας και βελτιώνοντας την τελωνειακή νομοθεσία.  

Αν λάβουμε υπόψη τις παραγωγικές δυνατότητες της Ελλάδας στη διάρκεια του 

πρώτου αιώνα της ανεξαρτησίας της, δεν πρέπει να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι το 

μεγαλύτερο μέρος του εξωτερικού της εμπορίου αφορούσε γεωργικά προϊόντα. 



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

προϊόντα. Η γενική τάση μάλιστα οδηγούσε προς τη διεύρυνση του ποσοστού των 

εξαγωγών αγροτικών προϊόντων, που έφτασαν να αντιπροσωπεύουν τα 3/4 των 

συνολικών εξαγωγών στη δεκαετία 1900-1910. Στην κατηγορία αυτή την πρώτη θέση 

είχε η σταφίδα, που από μόνη της πλησίαζε σε αξία το 1/2 των συνολικών εξαγωγών. 

Ακολουθούσε με μεγάλη διαφορά το ελαιόλαδο και, μετά το 1900, το κρασί, γεγονός 

που επιβεβαιώνει και το παράθεμα.  

Εκτός από τα παραπάνω είδη, εξάγονταν μικρές ποσότητες φυτικών προϊόντων για 

βιομηχανική επεξεργασία, το βαμβάκι, για παράδειγμα, την εποχή του αμερικανικού 

εμφυλίου πολέμου ή ο σταθερά ανερχόμενος καπνός, που όμως αντιπροσώπευε 

ακόμα ασήμαντο ποσοστό των εξαγωγών (2-3%). Μέχρι το 1880 επίσης υπήρχε 

σημαντική εμπορική κίνηση στα κατεργασμένα δέρματα, η οποία όμως σχεδόν 

εξαφανίστηκε στη συνέχεια. Στην κατηγορία των πρώτων υλών, τις εξαγωγές 

συμπλήρωναν τα μεταλλευτικά προϊόντα, που από το τέλος του 19ου αιώνα 

πλησίαζαν το 1/5 της συνολικής αξίας των εξαγωγών. Επρόκειτο κυρίως για 

μόλυβδο, για μαγγανιούχα μεταλλεύματα, για σμύριδα και θηραϊκή γη. Οι εξαγωγές 

βιομηχανικών προϊόντων ήταν κυριολεκτικά ασήμαντες.  

Στις εισαγωγές τα αγροτικά είδη αντιπροσώπευαν σταθερά το 1/3 (σε αξία) του 

συνόλου. Στην πρώτη θέση βρίσκονταν τα δημητριακά, το σιτάρι ιδιαίτερα, καθώς η 

εγχώρια παραγωγή δεν ήταν σε θέση να καλύψει τις επισιτιστικές ανάγκες του 

πληθυσμού. Στα βιομηχανικά προϊόντα που εισάγονταν κυριαρχούσαν τα υφάσματα 

(μεταξωτά, μάλλινα, βαμβακερά και λινά) και τα νήματα, ενώ προοδευτικά 

μεγάλωναν τα ποσοστά των ορυκτών (άνθρακας), της ξυλείας (για διάφορες χρήσεις), 

των χημικών προϊόντων και των μηχανημάτων. Άλλα μη γεωργικά προϊόντα που 

εισάγονταν ήταν το βούτυρο, τα φάρμακα, κεραμικά και υαλικά, το μπαρούτι, το 

χοιρινό κρέας, το χαρτί, τα καρφιά, τα μέταλλα και είδη πολυτελείας, όπως αρώματα 

και σαπούνι. Το παράθεμα σχολιάζει ότι ίσως θα ήταν δυνατή η αποφυγή εισαγωγής 

κάποιων από τα παραπάνω είδη, όπως το σαπούνι, από τις ανώτερες κοινωνικά 

τάξεις, γιατί παράγονταν και στην Ελλάδα. Όμως πρόκειται για προϊόντα που 

κατασκευάζονταν για να καλύψουν τις ανάγκες της κάθε οικογένειας με αποτέλεσμα 

να μην διακινούνται στην εσωτερική αγορά. 

 


