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Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 

Θέμα Α1 

Δώστε σύντομα το περιεχόμενο των όρων:  

α. Εθνικές γαίες 

β. Συνθήκη του Κιουτσούκ – Καϊναρτζή 

γ. Μεγάλη Ιδέα 

μονάδες 15 

 

Θέμα Α2 

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λάθος: 

1. Το 1864 προστέθηκε στο ελληνικό κράτος η Θεσσαλία. 

2. Για τους Έλληνες του εξωτερικού το μικρό ελληνικό βασίλειο ήταν για πολλά χρόνια ένας φτωχός και 

ίσως ανεπρόκοπος συγγενής. 

3. Το 1901 η συνολική αξία των εισαγωγών και εξαγωγών της χώρας ήταν περίπου 235.000.000 χρυσές 

δραχμές. 

4. Στις εξαγωγές τα αγροτικά είδη αντιπροσώπευαν σταθερά το 1/3 (σε αξία) του συνόλου. 

5. Ένας από τους λόγους που οδηγούσαν στον πολυτεμαχισμό τον εθνικών κτημάτων ήταν η τάση 

απόκτησης ακίνητης περιουσίας στην ύπαιθρο. 

μονάδες 10 

 

Θέμα Β1 

α. Τι γνωρίζετε για τις μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών μέσα και έξω από την Ελλάδα; (μον. 6) 

β. Ποια προϊόντα εισήγαγε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα και έως τις αρχές του 20ού αιώνα; 

(μον. 7) 

μονάδες 13 

 

Θέμα Β2 

α. Ποια ήταν η κατάσταση της ελληνική εμπορικής ναυτιλίας κατά τη διάρκεια της ελληνικής επανάστασης 

(1821-1830); (μον. 5) 

β. Ποιες προσπάθειες έγιναν για να εκσυγχρονιστεί η ελληνική εμπορική ναυτιλία και να μετατραπούν τα 

ιστιοφόρα σε ατμόπλοια; (μον. 7) 

μονάδες 12 

  

 

 

 



ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

Θέμα Γ1 

Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να 

παρουσιάσετε τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας τα πρώτα χρόνια μετά την επανάσταση 

και τις αιτίες οι οποίες εμπόδιζαν την Ελλάδα αρκετά χρόνια μετά την ανεξαρτησία της να μοιάσει με τη 

Δύση. 

μονάδες 25 

 

ΠΑΡΑΘΕΜΑ Α 

Όψεις της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας στα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια 

Στην πραγματικότητα, την εποχή της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας, η πλειοψηφία του αγροτικού 

πληθυσμού ζούσε σ’ ένα καθεστώς κλειστής οικονομίας. Άλλωστε, η κατάσταση αυτή μεταβλήθηκε μόνο 

σταδιακά. 

Ο Τιρς (Thiersch) έγραφε το 1830: «Τα ρούχα της φαμελιάς γίνονται στο σπίτι χωρίς καμιά ξένη 

βοήθεια. Ο χωρικός ετοιμάζει ακόμα και το πετσί που φτιάνει παπούτσια, που τα δένουν ακόμα με τον 

τρόπο των αρχαίων, ενώ η γυναίκα του και οι κόρες του γνέθουν με το αδράχτι και υφαίνουν το βαμπάκι και 

το μαλλί, απ’ τα οποία φτιάχνουν κάθε είδους ρούχα. Για τη δουλειά που ο χωρικός δεν μπορεί να την κάνει 

μοναχός, όπως και για τους φόρους που πρέπει να πληρώσει στο κράτος, τα καταφέρνει με ένα μέρος των 

προϊόντων του: ο σιδεράς που του φτιάχνει το υνί του αλετριού του και τα άλλα εργαλεία τα γεωργικά, ο 

ιδιοκτήτης των αλόγων που του αλωνίζουν το στάρι του, ο παπάς που βαφτίζει τα παιδιά του και ευλογεί 

τους καρπούς του, παίρνουν ο καθένας από τα προϊόντα αυτά ένα μέρος συμφωνημένο προκαταβολικά. Όσο 

για το κράτος, πρέπει να πληρώσει τη δεκάτη, για όλα του τα προϊόντα, είτε σε στάρι, είτε σε καπνά, είτε σε 

βαμπάκι.». Είκοσι χρόνια αργότερα, ο Αμπού διαπιστώνει παρόμοια γεγονότα: «Το νόμισμα είναι είδος 

τόσο σπάνιο στην ύπαιθρο που δεν έχει κανείς παρά να συμβιβαστεί μ’ αυτό τον τρόπο είσπραξης (σε 

είδος)». 

Κ. Τσουκαλάς, Εξάρτηση και Αναπαραγωγή, εκδ. Θεμέλιο, σσ. 89-90 

 

ΠΑΡΑΘΕΜΑ Β 

Στα χωριά της αυτοκατανάλωσης η τυπική οικονομική μονάδα συγκροτείται από μια αγροτική 

οικογένεια, την κατοικία και τα μέσα παραγωγής της – ένα βόδι, το ξύλινο άροτρο, διάφορα μικροεργαλεία 

τοπικής κατασκευής, δυο-τρία αιγοπρόβατα, λίγα πουλερικά και τη γη, είκοσι ως πενήντα στρέμματα ξερικά 

για σιτάρι, καλαμπόκι ή σίκαλη, ένα στρέμμα περιβόλι. 

Κ. Μοσκώφ, Εισαγωγικά στην Ιστορία του Κινήματος της Εργατικής Τάξης. Η διαμόρφωση της εθνικής και 

κοινωνικής συνείδησης στην Ελλάδα, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1988, σ. 120  

 

ΠΑΡΑΘΕΜΑ Γ 

Όπως συνέβαινε και σε άλλες περιοχές της ανατολικής Μεσογείου κατά τον 19ο αιώνα η ελληνική 

οικονομία το 1832 βασιζόταν στην αγροτική κυρίως παραγωγή, η δομή της οποίας δεν είχε εξελιχθεί 

σημαντικά από τα χρόνια της τουρκοκρατίας. 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΓ΄, σ. 94 

 

 

Θέμα Δ1 

Βασιζόμενοι στις ιστορικές σας γνώσεις κι αντλώντας στοιχεία από τα παραθέματα που ακολουθούν να 

αναφερθείτε στα προβλήματα που προέκυψαν σχετικά με τη διανομή των «εθνικών γαιών» μετά την 

απελευθέρωση του ελληνικού κράτους. 

 



ΠΑΡΑΘΕΜΑ Α 

Είναι φανερό, ότι αυτή η γη, που εμφανίζεται σα να χάθηκε από το νόμιμο ιδιοκτήτη της, το κράτος, 

έγινε αντικείμενο ιδιωτικής οικειοποίησης. Η έλλειψη κτηματολογίου είναι μια από τις αιτίες που έκαναν 

εφικτή αυτή τη διαδικασία σφετερισμού1, η οποία διευκολύνονταν από τη νομική και διοικητική αναρχία. 

[…] 

Παρατηρούμε άλλωστε ότι αυτή η κατάσταση παγιώνεται χάρη στις διατάξεις του ρωμαϊκού δικαίου που 

ισχύει στην Ελλάδα. Πραγματικά, οι διατάξεις οι σχετικές με τη χρησικτησία2 οδηγούσαν στην πλήρη 

ιδιοκτησία μετά από ένα χρονικό διάστημα νομής. Έτσι, απαραίτητος όρος για να απαιτήσει κανείς έναν 

τίτλο ιδιοκτησίας ήταν να μην πληρώνει για γεώμορο3, γιατί κάθε πληρωμή αποτελούσε νομικά απόδειξη 

για τη σχέση εκμίσθωσης και έτσι ανέστελλε τη χρησικτησία.  

Κ. Τσουκαλάς, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, εκδ. Θεμέλιο 

 

ΠΑΡΑΘΕΜΑ Β 

Εν γένει, όπως αναφέρθηκε, η οθωμανική πολυμορφία επέτρεπε την επί του ιδίου εδάφους συνύπαρξη 

τριών υπερτιθεμένων εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Κατά πρώτον, η ψιλή κυριότης του Δημοσίου εξασφάλιζε 

το αναπαλλοτρίωτο4 των κτημάτων. Κατά δεύτερον, ο τσιφλικούχος εισέπραττε, εκ του ιδίου του κτήματος, 

το 1/2 ή το 1/3 του καθαρού προϊόντος, ως ένα «έπαθλο» του εδάφους. Τέλος, κατά τρίτον, ο χωρικός, επί 

του ιδίου πάντοτε κτήματος απολάμβανε του εμπραγμάτου δικαιώματος του «τεσσαρούφ5», το οποίον τον 

προστάτευε έναντι μιας ενδεχόμενης αποβολής. [...]  

Παρόλο που στις πλείστες περιπτώσεις, η γη πέρασε απλώς από την οθωμανική κρατική «ιδιοκτησία» σ’ 

αυτήν του ελληνικού κράτους, τούτο συνεπέφερε σημαντικές μεταβολές ως προς τις συνθήκες εργασίας του 

χωρικού.  

Κ. Βεργόπουλος, Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα, εκδ. Εξάντας 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 

                                                           
1 σφετερισμός: πράξη που έχει ως αποτέλεσμα να αποκτήσει κάποιος ως δικό του κάτι που ανήκει δικαιωματικά σε άλλον 
2 χρησικτησία: απόκτηση κυριότητας σε ακίνητο περιουσιακό στοιχείο ύστερα από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα συνεχούς 

χρήσης 
3 γεώμορο: το ποσοστό της συγκομιδής το οποίο δίνει ως μίσθωμα ο καλλιεργητής στον ιδιοκτήτη αγρού ή κτήματος 
4 αναπαλλοτρίωτος: που δεν μπορεί κάποιος να τον αφαιρέσει, να τον στερήσει από κάποιον άλλο 
5 τεσσαρούφ: δικαίωμα ενοικίασης σε έκταση γης για απεριόριστο διάστημα 


