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Θέμα Α1 

α. σχολ. βιβλ. σελ. 23: «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.» 

 

β. 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.» 

 

γ. 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. 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.» 

 

Θέμα Α2 

1. ΛΑΘΟΣ 

2. ΣΩΣΤΟ 

3. ΣΩΣΤΟ 

4. ΛΑΘΟΣ 

5. ΛΑΘΟΣ 

 



Θέμα Β1 

α. 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.»  

 

β. 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.» 

 

Θέμα Β2 

α. σχολ. βιβλ. σελ. 20: «Ακολούθησαν δύσκολα χρόνια, 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.» 

 

β. 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.» 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

Θέμα Γ1 

σχολ. βιβλ. σελ. 13, 15 

Οι οικονομικές δυνατότητες ήταν περιορισμένες και τα παραγωγικά πλεονάσματα πενιχρά. Σε περιόδους 

αστάθειας εύκολα ερχόταν η καταστροφή. Ο ναυτικός αποκλεισμός από τους Αγγλο-Γάλλους, το 1854, στη 

διάρκεια του Κριμαϊκού πολέμου, προκάλεσε πείνα, αρρώστια και ανθρώπινες απώλειες, επιβεβαιώνοντας 

τις μικρές δυνατότητες της χώρας. 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. 

Γενικότερα, όπως επισημαίνουν και τα 3 παραθέματα, η ελληνική οικονομία ήταν κατά κύριο λόγο 

κλειστή αγροτική, χωρίς να έχει εξελιχθεί σημαντικά από τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Συγκεκριμένα, ο 

Μοσκώφ παρουσιάζει την αγροτική οικογένεια ως την τυπική οικονομική μονάδα της χώρας, η οποία 

αποτελείται από την κατοικία και τα μέσα παραγωγής που περιλαμβάνουν τα απαραίτητα οικόσιτα ζώα για 

τις ανάγκες του σπιτιού, μερικά στρέμματα γης για την καλλιέργεια των βασικών μέσων διατροφής και 

μερικά εργαλεία. Ο Τιρς περιγράφοντας την Ελλάδα του 1830 παρατηρεί ότι κάθε οικογένεια κατασκεύαζε 

μόνη της τα απαραίτητα για την επιβίωσή της, ενώ για τα υπόλοιπα αγαθά ή υπηρεσίες επικρατούσε το 

ανταλλακτικό εμπόριο μεταξύ των κατοίκων· ο αγρότης πλήρωνε σε είδος από την παραγωγή του ακόμα 

και τους φόρους στο κράτος. Μάλιστα, διαπιστώνεται ότι ακόμα και μετά από 20 χρόνια, στην ύπαιθρο 

εξακολουθούσε να υπάρχει αυτός ο τρόπος πληρωμής, χωρίς να έχει επέλθει καμία εξέλιξη από τα χρόνια 

της τουρκοκρατίας. 

 

Θέμα Δ1 

σχολ. βιβλ. σελ. 24 

Η διανομή των «εθνικών γαιών», αν και αποτελούσε γενική επιθυμία, συναντούσε πολλά προβλήματα 

στην πράξη. Πολλοί από τους καλλιεργητές των κτημάτων αυτών είχαν δικαιώματα εκμετάλλευσης της γης 

από τα προεπαναστατικά χρόνια. Καλλιεργούσαν δηλαδή για πολλές γενιές τα χωράφια, αποδίδοντας ένα 

ποσοστό (περίπου 15%) στον κατ’ όνομα ιδιοκτήτη, όπως επιβεβαιώνει και η πηγή, καθώς και το φόρο επί 

της παραγωγής, τη δεκάτη. Οπωσδήποτε είχαν ισχυρά δικαιώματα ιδιοκτησίας πάνω στη γη και ήταν 

δύσκολο για το κράτος να τους ζητήσει να την εξαγοράσουν καταβάλλοντας υψηλό τίμημα. Η εξαγορά, 

εξάλλου, προϋπέθετε και ξεκάθαρους τίτλους ιδιοκτησίας, προσδιορισμό δηλαδή του προς εξαγορά 

αντικειμένου, πράγμα που ήταν ανύπαρκτο στον οθωμανικό χώρο, όπου υπήρχαν συνήθως επάλληλα 

δικαιώματα επί της γης. Όπως σχολιάζει ο Βεργόπουλος, κατά την τουρκοκρατία δικαιώματα πάνω στα 

κτήματα είχαν το οθωμανικό δημόσιο (ψιλή κυριότητα), οι Οθωμανοί ιδιοκτήτες (εισέπρατταν τον φόρο επί 

της παραγωγής) και τέλος ο ίδιος ο καλλιεργητής ο οποίος βάσει του δικαιώματος του τεσσαρούφ ήταν 

ουσιαστικά ο μόνιμος ενοικιαστής του κτήματος. Η δημιουργία, όμως, του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους 

και η μεταβίβαση των οθωμανικών κτημάτων σε αυτό έφεραν σημαντικές αλλαγές στις συνθήκες εργασίας 

των αγροτών. 

Από την άλλη πλευρά, στη Στερεά Ελλάδα, ένα σημαντικό τμήμα των εθνικών γαιών, που δεν ήταν υπό 

τον έλεγχο των επαναστατών στο τέλος του πολέμου, πέρασαν άμεσα στα χέρια ιδιωτών με απευθείας 

εξαγορά από τους Οθωμανούς ιδιοκτήτες τους, σε χαμηλή μάλιστα τιμή. Έτσι, το κράτος έχανε την 

ευκαιρία της διαμεσολάβησης και της αποκόμισης προσόδων. Δεν ήταν επίσης σπάνιες οι καταπατήσεις, 

ιδιαίτερα σε εποχές ταραχών και κρίσης, καταπατήσεις που δύσκολα μπορούσαν να αποδειχθούν σε εδάφη 

με αμφισβητούμενα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας. Ο Τσουκαλάς επισημαίνει ότι το κράτος ήταν ανίκανο να 

επιτελέσει τον ρόλο του νόμιμου ιδιοκτήτη, οδηγώντας στον σφετερισμό μεγάλου μέρους των εθνικών 

γαιών, στο οποίο συνέβαλε η απουσία κτηματολογίου και η γενικότερη αναρχία σε νομικό και διοικητικό 

επίπεδο. Στο χώρο της έγγειας ιδιοκτησίας, το οθωμανικό δίκαιο διέφερε σημαντικά από το 

βυζαντινορωμαϊκό, το οποίο υιοθέτησε το ελεύθερο ελληνικό κράτος. Η προσαρμογή των πραγματικών 

δεδομένων στη μεταβολή αυτή άφηνε μεγάλα περιθώρια για κάθε είδους ατασθαλίες. Συγκεκριμένα, 

παράθεμα Α΄ αναφέρει ότι το ρωμαϊκό δίκαιο επιτρέπει την πλήρη κατοχή μιας έγγειας ιδιοκτησίας μετά 

από κάποιο χρονικό διάστημα χρησικτησίας. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν να μην αποδοθεί στο κράτος 

στο γεώμορο, ως απόδειξη εκμίσθωσης.  

 

 


