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ΟΜΑΔΑ Α΄ 

 
Θέμα Α1 
Δώστε σύντομα το περιεχόμενο των όρων:  
α) Μεγάλη Ιδέα 
β) παθητικό εξωτερικό εμπόριο 

Μονάδες 10 
 
Θέμα Α2 
Να αντιστοιχίσετε τις χρονολογίες της στήλης Α΄ με τα γεγονότα της στήλης Β΄ (δύο 
χρονολογίες της στήλης Α΄ περισσεύουν) 
 

στήλη Α΄ στήλη Β΄ 
1. 1828 α. προσάρτηση της Θεσσαλίας 
2. 1854 β.  προσάρτηση των Ιονίων νήσων 
3. 1864 γ. η πυκνότητα του πληθυσμού είναι 

15 κάτοικοι ανά τετραγωνικό 
χιλιόμετρο 

4. 1830 δ. η συνολική αξία των εισαγωγών 
και εξαγωγών είναι 235.000.000 
χρυσές δραχμές 

5. 1851 ε. ναυτικός αποκλεισμός από τους 
Αγγλογάλλους 

6. 1881  
7. 1901  

 
Μονάδες 8 

Θέμα Α3 
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λάθος. 
1. Τα σύνορα της Ελλάδας το 1830 αποτελούσε η γραμμή Αμβρακικού-Παγασητικού. 



2. Τα περιφραγμένα περιβόλια βελτίωναν την αίσθηση εγκατάλειψης του απέπνεε το 
γενικότερο τοπίο της Ελλάδας. 

3. Οι μεταναστεύσεις του αγροτικού πληθυσμού ήταν σπάνιο φαινόμενο. 
4. Πολλές δεκαετίες μετά την ανεξαρτησία της η Ελλάδα έμοιαζε με τη Δύση παρά με την 

Ανατολή. 
5. Το 1851 η συνολική αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ήταν περίπου 315.000.000 χρυσές 

δραχμές. 
Μονάδες 8 

 
Θέμα Β1 
Να παρουσιάσετε την έκταση και την πυκνότητα του πληθυσμού της Ελλάδας από τα πρώτα 
χρόνια δημιουργίας του ελληνικού κράτους έως το 1911. 

Μονάδες 12 
 
Θέμα Β2 
Ποιες ήταν οι αιτίες της οικονομικής και τεχνολογικής καθυστέρησης της χώρας τα πρώτα 
χρόνια μετά την ανεξαρτησία της σε σχέση με την Ευρώπη; 

Μονάδες 12 
 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
 
Θέμα Γ1 
Βασιζόμενοι στις ιστορικές σας γνώσεις κι αντλώντας στοιχεία από τα παραθέματα που 
ακολουθούν να παρουσιάσετε τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων των αγροτικών 
πληθυσμών μέσα και έξω από την Ελλάδα 

Μονάδες 25 
Κείμενο 1 

Είναι αλήθεια πως η δημιουργία των ελληνικών πόλεων (που στην ουσία ήταν ανύπαρκτες 
την εποχή που δημιουργήθηκε το ελεύθερο βασίλειο) προκύπτει βασικά από τη συρροή των 
αγροτών στα αστικά κέντρα. Όμως ολόκληρο τον 19ο αι. είναι εντελώς αδύνατο να δώσουμε 
ακριβείς αριθμούς. Αποκαλυπτικό είναι, όμως, το γεγονός ότι το 1890 ενώ το σύνολο του 
αυστηρά αστικού πληθυσμού της χώρας, που περιλαμβάνει 23 σημαντικότερα αστικά κέντρα, 
φτάνει τις 404.000 (από τις οποίες οι 190.000 αντιπροσωπεύουν το συνολικό ποσό αύξησης των 
κατοίκων των πόλεων από το 1853), ο αριθμός των ανθρώπων που είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα 
και κατοικούσαν στο εξωτερικό έφτασε σε 180.000. Ο αριθμός, λοιπόν, των μεταναστών το 1890 
είναι της ίδιας τάξεως με το σύνολο της αύξησης του αστικού πληθυσμού σε απόλυτους όρους. 
[…] Το μεταναστευτικό ρεύμα προς το εξωτερικό ήταν αριθμητικά ισχυρότερο από το ρεύμα 
αστικοποίησης· με άλλα λόγια: περισσότεροι κάτοικοι της ελληνικής επαρχίας οδηγούνται 
προς το εξωτερικό παρά προς τις πόλεις. […] Το αποδημητικό ρεύμα κατευθύνεται αρχικά προς 
την Κωνσταντινούπολη και τα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας. […] Όμως οι πληθυσμιακές 
μετακινήσεις δεν κατευθύνονται μόνο προς την Τουρκία αλλά και προς τη μεσημβρινή Ρωσία, 



όπου υπήρχαν 600.000 Έλληνες το 1920 και τη Ρουμανία. […] Για τις ΗΠΑ μεταναστεύουν 
376.000 κάτοικοι, ενώ 390.000 προστίθενται στον πληθυσμό των αστικών κέντρων στο διάστημα 
1889-1920.  

Κ. Τσουκαλάς, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, σελ. 107-108 
 

Κείμενο 2 
Οι χωρικοί της Ρούμελης, της Ηπείρου, του ανατολικού Μοριά, όλο και πολυπληθέστεροι, 

εγκαταλείπουν το χωριό και καταφεύγουν στις πόλεις· στην Αθήνα ο πληθυσμός, όπως θα 
δούμε, δεκαπλασιάζεται μέσα σε ογδόντα χρόνια, από τα 1830 ως τα 1909.  

Κ. Μοσκώφ, Εισαγωγικά στην Ιστορία του Κινήματος της Εργατικής Τάξης. Η διαμόρφωση της 
εθνικής και κοινωνικής συνείδησης στην Ελλάδα, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1988, σσ. 122-123  

 
 
Θέμα Δ1 
Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να 
παρουσιάσετε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η εσωτερική εμπορική κίνηση στην 
Ελλάδα του 19ου αιώνα, τη συμβολή των εμποροπανηγύρεων στη δημιουργία εσωτερικού 
εμπορίου καθώς και τη σημασία του εμπορίου για την Ελλάδα. 

Μονάδες 25 
 
Κείμενο 1 
Οι εμποροπανηγύρεις 

«Αι πανηγύρεις εισίν εμπορικαί συναθροίσεις εντός πόλεων ή αγροτικών δήμων τελούμενοι 
κατ’ έτος εις ωρισμένην εποχήν, εις ας συρρέουσιν εκ των παρακειμένων πόλεων έμποροι προς 
πώλησιν των εμπορευμάτων των, ή έτεροι προς αγοράν ετέρων της πόλεως ή του δήμου εν τω 
οποίω τελείται η πανήγυρις. 

Εις εποχήν καθ’ ην το εσωτερικόν εμπόριον υπεβάλλετο εις περιορισμούς, αι τοιαύται 
συναθροίσεις έχαιρον προνόμιά τινα, και η ύπαρξίς των καθίστατο αναγκαία. […]  

Αι πανηγύρεις αύται καθίστανται παρ’ ημίν διά Βασιλικού Διατάγματος και διαρκούσιν από 
3-8 ημέρας. Κατά τι δε ψήφισμα του Κυβερνήτου της 4ης Φεβρουαρίου 1830, ισχύον και μέχρι 
σήμερον, επιτίθεται φόρος επί τα εις τας πανηγύρεις ταύτας εισαγόμενα εμπορεύματα, […]  
και ο φόρος ούτος εγγράφεται εις τους προϋπολογισμούς των δήμων ως τακτικόν έσοδον.» 

Α. Μανσόλα, Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι περί Ελλάδος, Αθήναι, Εθνικόν Τυπογραφείον, 
1867, σ. 132. 

 
Κείμενο 2 

Από το 1847 συγκροτούνται περί τας 40 εμπορικοί πανηγύρεις εις διάφορα μέρη του κράτους 
κατά διαφόρους εποχάς, διαρκούσαι 3-12 ημέρας. Αι εκ τούτων πρόσοδοι των διαφόρων δήμων 
ανέρχονται εις 40.000 δρχ. περίπου. Αι πανηγύρεις αύται άλλοτε παρέσχον σπουδαίας 
υπηρεσίας, σήμερον όμως ένεκα της ελευθερίας, ης απολαύει το εμπόριον, και της αναπτύξεως 



των μέσων της συγκοινωνίας, δεν έχουσι πλέον την αυτήν σημασία, αν και πολλαί εμπορικαί 
πανηγύρεις συνεστήθησαν έκτοτε και συνιστώνται. 

Α.Ν. Βερναδάκη, Περί του εν Ελλάδι Εμπορίου, εν Αθήναις 1885, σ.76 
 
 
 

 
Καλή επιτυχία!!! 

 
 


