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ΟΜΑΔΑ Α΄ 

 
Θέμα Α1 
α) σχολ. βιβλ. σελ. 20: «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.» 
 
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.» 
 
γ) σχολ. βιβλ. σελ. 23-24: «Από τα πολλά προβλήματα που κληροδότησε η οθωμανική κατοχή 
στο νέο ελληνικό κράτος, ξεχώριζε για την έκταση, τη σημασία και την πολυπλοκότητα του το 
ζήτημα των «εθνικών γαιών». “Εθνικές γαίες” ήταν οι ακίνητες, οι κτηματικές ιδιοκτησίες των 
Οθωμανών στις περιοχές που περιήλθαν στον έλεγχο του ελληνικού κράτους. Η γη αυτή 
ανήκε είτε στο οθωμανικό δημόσιο είτε σε μουσουλμανικά ιδρύματα είτε σε ιδιώτες, ως 
ιδιοκτησία ή ως δικαίωμα νομής (εκμετάλλευσης). Οι περιουσίες αυτές περιήλθαν στην 
κυριότητα του ελληνικού κράτους “επαναστατικώ δικαίω”. Για τις ελληνικές επαναστατικές 
κυβερνήσεις αποτέλεσαν το πρώτο και, ουσιαστικά, το μόνο κεφάλαιο στη διάρκεια του 
πολέμου, γι’ αυτό και χρησιμοποιήθηκαν ως υποθήκη για τη σύναψη δανείων ή ως μέσα 
εξασφάλισης εσόδων, μέσω της εκποίησής τους. Η έκταση των γαιών αυτών μπορεί να 
υπολογιστεί μόνο κατά προσέγγιση, καθώς το σχετικό με την έγγειο ιδιοκτησία οθωμανικό 
καθεστώς ήταν περίπλοκο, όπως και οι μηχανισμοί απογραφής των περιουσιακών στοιχείων. 
Υπολογίζεται ότι η έκταση των εθνικών κτημάτων ανερχόταν χονδρικά σε 4.000.000 έως 
5.000.000 στρέμματα.» 
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Θέμα Β1 
α) σχολ. βιβλ. σελ. 22: «Οι πρωτοβουλίες και οι συγκροτημένες προσπάθειες για την είσοδο της 
ελληνικής ναυτιλίας στην εποχή του ατμού ξεκίνησαν μετά τα μέσα του 19ου αιώνα. Τα 
κεφάλαια που χρειάζονταν για την κατασκευή ή την αγορά και τη συντήρηση των ατμοπλοίων 
ήταν σημαντικά, με αποτέλεσμα να ανατραπούν οι παραδοσιακές εφοπλιστικές σχέσεις που 
ίσχυαν για τα ιστιοφόρα και να αναζητηθούν κεφάλαια μέσω εταιρειών και ισχυρών 
επιχειρηματικών σχημάτων. Το κράτος, οι τράπεζες (η Εθνική Τράπεζα ιδιαίτερα) και οι εκτός 
συνόρων ομογενείς συμμετείχαν ενεργά σ’ αυτές τις πρωτοβουλίες. Παρ' όλα αυτά, η 
περιορισμένη διαθεσιμότητα κεφαλαίων και ο αυξημένος επιχειρηματικός κίνδυνος 
ανέστειλαν την ανάπτυξη της ελληνικής ατμοπλοΐας. Η παρουσία της άρχισε να γίνεται 
αισθητή μόλις την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα. Τα 97 ελληνικά ατμόπλοια του 1890 
έγιναν 191 το 1901 και 389 το 1912. Η ανάπτυξη αυτή στηρίχθηκε στην κυριαρχία Ελλήνων 
επιχειρηματιών στις μεταφορές στην περιοχή του Δέλτα του Δούναβη αλλά και στην κίνηση 
στο ίδιο το ποτάμι.» 
 
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. Αντίθετα, οι εμπορικές σχέσεις με την Οθωμανική 
αυτοκρατορία, αν και υπαρκτές, δεν βρίσκονταν στην πρώτη θέση από πλευράς όγκου και 
αξίας.» 
 
Θέμα Β2 
α) σχολ. βιβλ. σελ. 20: «Η ελληνική εμπορική δραστηριότητα δεν περιοριζόταν μέσα στα 
σύνορα του ελληνικού κράτους. Ισχυροί ελληνικοί εμπορικοί οίκοι είχαν επεκτείνει τον ίδιο 
καιρό τις δραστηριότητές τους στις γύρω από την Ελλάδα περιοχές. Στη Νότια Ρωσία, στις 
χώρες από τις οποίες διέρχεται ο Δούναβης, στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλα λιμάνια της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας, στη Σμύρνη και την Αλεξάνδρεια, οι εμπορικές δραστηριότητες 
των Ελλήνων αναπτύσσονταν ανταγωνιστικά ως προς τις δραστηριότητες όχι μόνο των 



εγχώριων εμπόρων, αλλά και των εμπορικών οίκων των ισχυρών βιομηχανικών κρατών της 
Δύσης.» 
 
β) 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.» 
 

 
ΟΜΑΔΑ Β΄ 

  
ΘΕΜΑ Γ1 
σχολ. βιβλίο 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. 

Πράγματι, όπως επισημαίνει και το πρώτο παράθεμα τρεις ημερομηνίες κατά τη διάρκεια 
του 18ου αιώνα σηματοδοτούν την εξέλιξη της εμπορικής ναυτιλίας στο Αιγαίο. Αρχικά, η 
συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, το 1774, σύμφωνα με την οποία, όπως μας εξηγεί το 
δεύτερο κείμενο, οι Έλληνες έμποροι που είχαν ρωσική υπηκοότητα αλλά και τα πλοία των 
κατοίκων των νησιωτικών περιοχών του Αιγαίου βρίσκονταν υπό τη ρωσική προστασία. Έτσι 
τους δίνεται η δυνατότητα να ασχοληθούν με το εμπόριο σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα αλλά 
και με τις εμπορικές συναλλαγές της Τουρκίας, αυξάνοντας τα πλοία αλλά και τα κέρδη τους.  

Δεύτερον, η Γαλλική επανάσταση και οι πόλεμοι του Ναπολέοντα αλλάζουν τις ισορροπίες 
στο εμπόριο της Μεσογείου, καθώς οι δύο κυρίαρχες δυνάμεις μέχρι τότε, Αγγλία και Γαλλία, 



εξουδετερώνονται. Το κενό έσπευσε να καλύψει το ελληνικό ναυτικό τροφοδοτώντας τα 
αποκλεισμένα από τις πολεμικές συγκρούσεις ευρωπαϊκά λιμάνια, με αποτέλεσμα, για άλλη 
μια φορά, την αύξηση των κερδών του. Παράλληλα, η δημιουργία του λιμανιού της Οδησσού 
συμβάλει στην εκτίναξη της ελληνικής ναυτιλίας στο Αιγαίο, η οποία πέρασε σε μια «χρυσή 
περίοδο». 

Η κατάσταση θα μεταβληθεί στο τέλος των πολέμων, το 1815, οπότε και η αποκατάσταση 
της ειρήνης στην περιοχή της Ευρώπης θα φέρει πτώση στην εμπορική δραστηριότητα των 
ελληνικών πλοίων στο Αιγαίο. 
 
 
Θέμα Δ1 
σχολ. βιβλ. σελ. 24 

Γενικότερα, οι τάσεις οδηγούσαν στον πολυτεμαχισμό των εθνικών γαιών σε μικρές ή 
μεσαίες ιδιοκτησίες και όχι στη συγκέντρωση μεγάλων κτημάτων στα χέρια λίγων 
κεφαλαιούχων. Αυτό ίσως να οφειλόταν στην έλλειψη μεγάλων κεφαλαίων αλλά και στην 
τάση απόκτησης ακίνητης περιουσίας στις πόλεις, στην Αθήνα ιδιαίτερα. Η απόκτηση μεγάλης 
έγγειας ιδιοκτησίας δεν ήταν στις προθέσεις των πλουσίων, γεγονός που άμβλυνε τις 
αντιθέσεις και δεν επέτρεψε να αναπτυχθούν σημαντικές κοινωνικές εντάσεις γύρω από το 
πρόβλημα των εθνικών γαιών. Ταυτόχρονα, η δημιουργία μικρών ιδιοκτησιών, ευπρόσβλητων 
στις κρίσεις, έκθετων στις διαθέσεις της αγοράς και στις φορολογικές πιέσεις, ευνόησε την 
ανάπτυξη ενός συστήματος πολιτικής προστασίας: οι τοπικοί πολιτευτές αναλάμβαναν να 
περιορίσουν τις ασκούμενες πιέσεις, παρεμβαίνοντας στους κυβερνητικούς μηχανισμούς του 
κράτους. Επρόκειτο για ένα ρόλο ανάλογο μ’ εκείνον των προεστών κατά την 
προεπαναστατική περίοδο. 

Τα παραθέματα προσθέτουν ότι η ύπαρξη μεγάλης ιδιοκτησίας ήταν ζημιογόνα για το 
κράτος τόσο για οικονομικούς όσο και για κοινωνικούς λόγους. Αφορούν κυρίως το γεγονός ότι 
το κράτος δεν είχε έσοδα είτε γιατί μέρος των εθνικών κτημάτων έχει καταπατηθεί από 
ισχυρούς τοπικούς παράγοντες είτε γιατί τα ενοικιαζόμενα κτήματα δεν καλλιεργούνταν 
συστηματικά, ενώ η καλλιέργεια αμπελιών απαιτούσε ιδιόκτητη γη. Παράλληλα, οι αριθμός 
των ακτημόνων ήταν πολύ μεγάλος. Έτσι λοιπόν οικονομολόγοι της εποχής θεωρούν ότι το 
κράτος θα έχει πολύ μεγαλύτερο όφελος αν γινόταν εκποίηση των εθνικών κτημάτων και 
παραχώρησή τους στους ακτήμονες με χαμηλό τίμημα, καθώς θα υπήρχαν έσοδα τόσο από 
την πώληση της γης όσο και από τους φόρους στα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα. Επιπλέον, 
με τη δημιουργία μικρών και μεσαίων καλλιεργειών θα περιοριζόταν η εξουσία που ασκούσαν 
οι τοπικοί άρχοντες, στην προσπάθειά τους να αυτονομηθούν από την κεντρική εξουσία μέσω 
της μεγάλης ιδιοκτησίας. 
 


