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ΟΜΑΔΑ Α΄ 
Θέμα Α1 
α) σχολ. βιβλ. σελ. 15: «Πολλές δεκαετίες, μετά την ανεξαρτησία της, η Ελλάδα 
εξακολουθούσε να μοιάζει περισσότερο με την Ανατολή παρά με τη Δύση, παρ’ όλο που η 
τελευταία υπήρξε το ζητούμενο, το επιθυμητό, το σημείο αναφοράς όλα αυτά τα χρόνια. 
Απουσίαζαν τα ισχυρά κέντρα ανάπτυξης, οι «ατμομηχανές» της οικονομικής και τεχνικής 
προόδου. Πώς θα μπορούσαν άλλωστε να υπάρξουν, όταν απουσίαζαν όλα όσα ήταν 
αναγκαία και προαπαιτούμενα για τη δημιουργία τους; Η χώρα δεν διέθετε σημαντικές πρώτες 
ύλες, δεν είχε πλεονάζον ειδικευμένο ή έστω φθηνό εργατικό δυναμικό, η συσσώρευση 
κεφαλαίου, ιδιωτικού και δημόσιου, ήταν ισχνή και η εσωτερική αγορά περιορισμένη έως 
ασήμαντη.» 
β) 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.» 
γ) σχολ. βιβλ. σελ. 22: «Ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος, οι καταστροφές που προκάλεσε αλλά και 
οι μεγάλες οικονομικές και πολιτικές αλλαγές που έφερε στα κράτη του Ευξείνου Πόντου, 
μετέβαλαν για μια ακόμα φορά τα δεδομένα. Το 1919 ο ελληνικός εμπορικός στόλος είχε 
υποδιπλασιαστεί, σε σχέση με το 1914. Στην ουσία χρειάστηκε μια νέα αρχή.» 
 
Θέμα Α2 
1. iii 
2. ii 
3. iv 
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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, που 
έσπευσαν να εκμεταλλευτούν οι Έλληνες.» 
 

Θέμα Β2 
α) σχολ. βιβλ. σελ. 18: «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 και τα νήματα, ενώ 
προοδευτικά μεγάλωναν τα ποσοστά των ορυκτών (άνθρακας), της ξυλείας, των χημικών 
προϊόντων και των μηχανημάτων.» 
β) σχολ. βιβλ. σελ. 18: «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. 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.» 
 
 



ΟΜΑΔΑ Β΄ 
Θέμα Γ1 
σχολ. βιβλ. σελ. 20-21 

α) Ακολούθησαν δύσκολα χρόνια, μετά την ανάπτυξη που γνώρισε η εμπορική ναυτιλία τον 
18ο αιώνα, με αποκορύφωμα τη δεκαετία της Ελληνικής Επανάστασης (1821-1830). Στη 
διάρκεια των συγκρούσεων, ο ελληνικός εμπορικός στόλος μετατράπηκε σε πολεμικό, οι 
δρόμοι του εμπορίου έκλεισαν και τα παραδοσιακά ναυτικά κέντρα γνώρισαν την καταστροφή 
(Ψαρά, Γαλαξίδι) ή την παρακμή. Από την ακμάζουσα προεπαναστατική ναυτιλία απέμειναν 
λίγα πράγματα. Το κυριότερο από αυτά ήταν η προδιάθεση για τη θάλασσα και η γνώση των 
ναυτικών υποθέσεων. Η παρακμή των πόλεων, όπως μας ενημερώνουν και τα δύο πρώτα 
κείμενα, ήταν ένα γενικό φαινόμενο το οποίο οφείλεται σε πολλούς λόγους, όμως, όπως 
σχολιάζει το δεύτερο παράθεμα, παρά την καταστροφή μεγάλου μέρους των εμπορικών 
πλοίων, εξακολουθούσε ακόμα να μένει ένας σημαντικός πυρήνας που αποτέλεσε τη βάση για 
την ανάπτυξη της εμπορικής ναυτιλίας κατά τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Ως 
παράδειγμα φέρνει την Ύδρα και τις Σπέτσες, οι οποίες αν και έχασαν σχεδόν τα 3/4 του 
στόλου τους, διέθεταν ακόμα πλοία σημαντικής συνολικής χωρητικότητας (10.240 τόνους και 
10.324 τόνους αντίστοιχα). Τα υπόλοιπα κέντρα που υπήρχαν πριν την επανάσταση είτε 
μένουν στάσιμα είτε παρακμάζουν οριστικά. 
 

β) Στο ελληνικό κράτος, στη θέση των παλιών κέντρων που παρήκμασαν, αναδείχθηκαν 
νέα. Συγκεκριμένα, ιδρύθηκαν νέα ναυπηγεία σε νησιά και σε λιμάνια, θέτοντας τη ναυπηγική 
ως μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες του νέου κράτους, όπως μας ενημερώνει το κείμενο 
2. Το πιο σημαντικό απ’ αυτά ήταν η Σύρος, η οποία στη διάρκεια της Επανάστασης δέχθηκε 
κύματα προσφύγων, κυρίως από τη Χίο. Η στρατηγική θέση του νησιού, στο κέντρο του Αιγαίου 
και πάνω ακριβώς στις διαδρομές που συνέδεαν τα Στενά και τη Μαύρη Θάλασσα με τους 
μεσογειακούς δρόμους του εμπορίου, συνέβαλε στη δημιουργία ισχυρότατου –όχι μόνο για τα 
ελληνικά μέτρα– ναυτιλιακού κέντρου. Στην ανάπτυξη αυτή σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η 
δυναμική παρουσία και δραστηριότητα των ελληνικών παροικιών στα κυριότερα εμπορικά 
κέντρα της περιοχής: στα λιμάνια της Νότιας Ρωσίας, στις εκβολές του Δούναβη, στην 
Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη και αργότερα στην Αίγυπτο. 

Ειδικότερα το κείμενο 3 αναφέρει ότι η Σύρος αποτελεί κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου, 
διοχετεύοντας τα προϊόντα της Ανατολής προς τη Δύση και αντίστροφα, ενώ λειτουργεί και ως 
χώρος εισαγωγής προϊόντων για την Ελλάδα. Παράλληλα, εξελίσσεται και σε σπουδαίο 
ναυπηγικό κέντρο, καθώς εκεί το διάστημα 1827-1834 ναυπηγούνται πάνω από 260 πλοία 
(κείμενο 2). Οι πηγές επίσης μας πληροφορούν ότι εκτός από τη Σύρο σημαντικό εμπορικό 
κέντρο ήταν και ο Πειραιάς και κάποια λιμάνια εξαγωγών.  
 
Θέμα Δ1 
σχολ. βιβλ. σελ. 15-16 

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. Όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει το κείμενο 2, η Μεγάλη Ιδέα, ιδιαίτερα 
δημοφιλής στα λαϊκά στρώματα και με έντονο λαϊκό χαρακτήρα ακριβώς λόγω αυτής της 
δημοφιλίας της, αποτελούσε το σημαντικότερο ιδεολογικό στοιχείο για όλο σχεδόν τον 19ο 
αιώνα.  

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. Ο Δερτιλής 
σχολιάζει ότι δεν υπήρχε καμία διαφοροποίηση ανάμεσα στα κόμματα, καθώς όλα συνέκλιναν 
στην πραγματοποίηση αυτού του οράματος διαφέροντας μόνο στον τρόπο με τον οποίο αυτό 
θα πραγματοποιηθεί. Προσθέτει ότι με αυτόν τον τρόπο οι εκάστοτε κυβερνήσεις 
απομακρύνονταν από την πραγματικότητα και τα προβλήματά της και έστρεφαν αλλού το 
ενδιαφέρον του λαού. Δε σημαίνει βέβαια ότι ήταν εσκεμμένη προσπάθεια 
αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από τις αδικίες του συστήματος, καθώς ο εθνικισμός 
ήταν ένα γενικευμένο φαινόμενο στην Ευρώπη του 19ου αιώνα. Ούτε η Μεγάλη Ιδέα 
αποτελούσε δημιούργημα της αστικής τάξης για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντά της. 
Απλώς εξυπηρετούσε τις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις η μεταστροφή της προσοχής του 
λαού, όταν αντιμετώπιζαν δυσκολίες. Όλα αυτά συνυφαίνονταν με το εθνικό όραμα, 
μεγαλώνοντας το κόστος των προσπαθειών και καθιστώντας συχνά τις οικονομικές 
πρωτοβουλίες έρμαια των εθνικών κρίσεων. 
 


