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ΟΜΑΔΑ Α΄ 
 
Θέμα Α1 
α) σχολ. βιβλ. σελ. 15-16: «(Στο μεταξύ) Η πρόοδος του εκτός των έρμαια των εθνικών κρίσεων.» 
β) σχολ. βιβλ. σελ. 17: «Όταν εξετάζουμε το εμπόριο της Ελλάδας… των εισαγωγών και των 
εξαγωγών.» 
 
Θέμα Α2 
1. → γ 
2. → ε 
3. → β 
6. → α 
7. → δ 
 

Θέμα Α3 
1. Σ 
2. Λ 
3. Λ 
4. Λ 
5. Λ 

 
Θέμα Β1 
σχολ. βιβλ. σελ. 11: «Η Ελλάδα… οι ίδιοι αριθμοί ήταν τριψήφιοι.» 
 

Θέμα Β2 
σχολ. βιβλ. σελ. 15: «Πολλές δεκαετίες, μετά την ανεξαρτησία της, η Ελλάδα… η εσωτερική 
αγορά περιορισμένη έως ασήμαντη.» 
 
 

 



ΟΜΑΔΑ Β΄ 
 

Θέμα Γ1 
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 
ή ήταν σχεδόν ανύπαρκτες. 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. Όπως 
σχολιάζει ο Μοσκώφ στο κείμενο 2, οι αγρότες από όλη την Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την 
Ήπειρο, τη Στερεά, είναι εκείνοι που θα δημιουργήσουν τα αστικά κέντρα καταφεύγοντας σε 
αυτά μαζικά. Ειδικά ο πληθυσμός της Αθήνας μέσα σε 80 χρόνια δεκαπλασιάζεται. Αλλά και 
γενικότερα, το διάστημα 1889-1920 στον πληθυσμό των αστικών κέντρων προστίθενται 390.000 
κάτοικοι. 

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, όπως μας επιβεβαιώνει και το πρώτο παράθεμα προσθέτοντας ότι στη 
Νότια Ρωσία το 1920 υπήρχαν 600.000 Έλληνες, ενώ επισημαίνει ότι υπήρξε μεταναστευτικό 
ρεύμα και προς τη Ρουμανία. 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, οδηγώντας σε μετανάστευση 376.000 ανθρώπους. 

Συμπερασματικά, ο Τσουκαλάς επισημαίνει ότι η εξωτερική μετανάστευση ήταν πολύ 
μεγαλύτερη σε σχέση με την εσωτερική, αν την συγκρίνουμε σε απόλυτους αριθμούς. 
 
 
Θέμα Δ1 
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 
επίπεδα. 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. 

Η συμβολή των εμποροπανηγύρεων στη δημιουργία εσωτερικού εμπορίου στην Ελλάδα του 
19ου αιώνα ήταν θετική και σημαντική. Πρόκειται ουσιαστικά για εμπορικές συγκεντρώσεις 
που πραγματοποιούνταν από εμπόρους μέσα στις πόλεις ή τους αγροτικούς δήμους, σε 
συγκεκριμένες εποχές και με συγκεκριμένη διάρκεια (αρχικά 3-8 μέρες και μετά το 1847 3-12 
μέρες), με σκοπό την αγοραπωλησία εμπορευμάτων. Με ψήφισμα του Καποδίστρια 
επιβλήθηκε φόρος στα προϊόντα των εμποροπανηγύρεων, ο οποίος αποτελούσε τακτικό έσοδο 
των δήμων.  



Όπως σχολιάζει και Βερναδάκης το 1885, το 1840 υπήρχαν 40 εμποροπανηγύρεις σε διάφορα 
μέρη της Ελλάδας, οι οποίες παρείχαν σπουδαίες υπηρεσίες αφήνοντας σημαντικά έσοδα 
στους δήμους. Αργότερα έχασαν όμως τη σημασία τους, καθώς η απελευθέρωση του εμπορίου 
και η ανάπτυξη των μέσων συγκοινωνίας περιόρισαν τη δραστηριότητά τους. 

Αναμφίβολα, η σημασία του εμπορίου για την Ελλάδα 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. 
 
 


