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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ 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. 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, πού έσπευσαν να εκμεταλλευτούν οι Έλληνες.» 
γ. σχολ. βιβλ. σελ. 31: «Η βιομηχανία υπέφερε, όπως και άλλοι κλάδοι της οικονομίας, από 
την έλλειψη κεφαλαίων και τη διασπορά των υπαρχόντων σε πλήθος δραστηριοτήτων, από 
την ασφυκτικά περιορισμένη –εδαφικά και πληθυσμιακά– βάση οικονομικής εξάπλωσης, 
από την έλλειψη πρώτων υλών και τη χρόνια έλλειψη εργατικών χεριών. Θα μπορούσε να 
προσθέσει κανείς  στα παραπάνω την έλλειψη παιδείας τεχνικής αλλά και γενικής.  Η ελλιπής 
κατάρτιση περιόριζε τη δυνατότητα εφαρμογής καινοτομιών και τη συνακόλουθη 
τεχνολογική εξέλιξη.» 
 
ΘΕΜΑ Α2 
1.  Λάθος 
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ΘΕΜΑ Β1 
α.  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.» 
β.  σχολ. βιβλ. σελ. 20: «Στο ελληνικό κράτος, στη θέση των παλιών κέντρων που 
παρήκμασαν, αναδείχθηκαν νέα. 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.» 
 
ΘΕΜΑ Β2 
α.  σχολ. βιβλ. σελ. 26-27: «Το πιστωτικό σύστημα της χώρας βρισκόταν πραγματικά, κατά 
τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας, σε πρωτόγονη κατάσταση. Ήταν συνδεμένο με το 
εμπόριο των αγροτικών προϊόντων και ιδιαίτερα με τις εξαγωγές της σταφίδας.  Οι έμποροι 
λειτουργούσαν και ως πιστωτές, με τοκογλυφικές διαθέσεις και όρους. Ο δανεισμός 
κατευθυνόταν, ως επί το πλείστον, προς τους παραγωγούς και δημιουργούσε προϋποθέσεις  
εκμετάλλευσης, καθώς ουσιαστικά επρόκειτο για έναν τρόπο προαγοράς της επικείμενης 
παραγωγής, με δυσμενείς  για τον παραγωγό όρους. Την ίδια στιγμή άλλοι κλάδοι της 
παραγωγής στερούνταν των απαραίτητων για την ανάπτυξή τους πιστώσεων, και έτσι 
περιορίζονταν οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Η κατάσταση αυτή ήταν αντίθετη με τις  
προθέσεις και τις πολιτικές του κράτους και αποθάρρυνε τα ελληνικά κεφάλαια του 
εξωτερικού. Οι προσπάθειες για την άρση όλων αυτών των εμποδίων υπήρξαν έντονες και 
προέρχονταν από πολλές πλευρές. Δεν απέβλεπαν τόσο στην εξάλειψη της τοκογλυφίας,  
όσο στην παράλληλη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου πιστωτικού συστήματος,  ικανού να 
εξυπηρετήσει τα συμφέροντα ειδικών κοινωνικών ομάδων.» 
β.  σχολ. βιβλ. σελ. 25-26: «Η Ελλάδα, έστω και στις περιορισμένες διαστάσεις  της του 
19ου αιώνα, είχε ικανοποιητική ποικιλία κοιτασμάτων, συνήθως όμως σε μικρές ποσότητες.  
Η ενθάρρυνση της μεθοδικής τους εκμετάλλευσης στις αρχές της δεκαετίας του 1860 με 
νομοθεσία που επέτρεπε την “εκχώρηση” μεταλλευτικών δικαιωμάτων με ευνοϊκούς όρους,  
προκάλεσε τη ραγδαία εξέλιξη του κλάδου. Την ίδια εποχή το ενδιαφέρον για μεταλλευτικά 
και οικοδομικά υλικά είχε ενισχυθεί εξαιτίας διαφόρων συγκυριών, όπως ήταν π.χ.  τα έργα 
για τη διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ (έργο που ολοκληρώθηκε το 1869) αλλά και το ίδιο 
το άνοιγμα της διώρυγας,  που αναβάθμισε συνολικά την Ανατολική Μεσόγειο.» 
 

 
 
 
 



 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 
ΘΕΜΑ Γ1 
σχολ. βιβλ. σελ. 29-30 

Η εμφάνιση και ανάπτυξη της βιομηχανίας στον ελληνικό χώρο κατά το 19ο αιώνα, 
παρουσίασε ελάχιστα κοινά σημεία με όσα συνέβαιναν στο πεδίο αυτό στη Δυτική και 
Κεντρική Ευρώπη, τα οποία συνοπτικά ονομάστηκαν Βιομηχανική Επανάσταση. Στο μικρό 
ελληνικό κράτος η ανάπτυξη της βιομηχανίας ήταν διαρκώς παρούσα στις συζητήσεις, στις  
οικονομικές και πολιτικές αναλύσεις, συνήθως όμως ως σχέδιο ή πρόθεση, σπάνια ως 
εφαρμογή. Η ακτινοβολία των επιτευγμάτων των ευρωπαϊκών κρατών έφερνε διαρκώς στο 
προσκήνιο το ζήτημα της βιομηχανικής ανάπτυξης, η απουσία όμως των απαραίτητων για 
την ανάπτυξη της βιομηχανίας προϋποθέσεων οδηγούσε τις  προθέσεις σε αδιέξοδο. 

Η εμφάνιση μονάδων παραγωγής, που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν βιομηχανικές,  
άρχισε κατά τις πρώτες δεκαετίες της ανεξαρτησίας με αποσπασματικό, ευκαιριακό ίσως 
τρόπο. Οι μονάδες αυτές αποσκοπούσαν στην εξυπηρέτηση τοπικών αναγκών, οι οποίες 
σχετίζονταν με την επεξεργασία αγροτικών προϊόντων. Επρόκειτο κυρίως για εξέλιξη των 
παραδοσιακών αλευρομύλων, των ελαιοτριβείων, των βυρσοδεψείων και των κλωστηρίων. 
Οι μονάδες όμως αυτές δεν αποτέλεσαν την αφετηρία για τη δημιουργία πιο σύνθετων 
βιομηχανικών συγκροτημάτων αλλά, στις  περισσότερες περιπτώσεις, παρέμειναν στάσιμες 
και περιορισμένες ως προς τα οικονομικά τους μεγέθη. Ο δισταγμός αυτός οφειλόταν ίσως 
στη μικρή έκταση της εγχώριας αγοράς, στην πίεση των εισαγόμενων προϊόντων αλλά και 
στην έλλειψη πολυάριθμου, ειδικευμένου και φθηνού εργατικού δυναμικού. Σύμφωνα με τη 
Λήδα Παπαστεφανάκη (παράθεμα Α), στον Πειραιά αναπτύσσονται τα πρώτα εργαστήρια 
κεραμικής και μικρές βιοτεχνίες όπως αλευροποιία, βιοτεχνία ζυμαρικών, ποτοποιία και 
σαπωνοποιία προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι  βασικές ανάγκες των ταξιδιωτών και των 
κατοίκων, ενώ η παρουσία ξένων στρατευμάτων κατά τον Κριμαϊκό πόλεμο αυξάνει την 
πελατεία τους.  Γι’ αυτό τον λόγο συρρέει  πλήθος εμπόρων, τεχνιτών και 
μικροεπαγγελματιών για να προσφέρει τις  υπηρεσίες του.  

Χρειάστηκε να περάσουν σαράντα περίπου χρόνια από την απόκτηση της εθνικής 
ανεξαρτησίας για να παρατηρηθεί μια πρώτη απόπειρα ανάπτυξης των βιομηχανικών 
δραστηριοτήτων στη χώρα. Γύρω στα 1870 σημειώθηκε κάποιο κύμα ίδρυσης βιομηχανικών 
επιχειρήσεων, περισσότερων από εκατό, ενώ ταυτόχρονα παρατηρήθηκε κάποια τάση 
αύξησης του δυναμικού των ήδη υπαρχουσών μονάδων. Σύμφωνα με τον Βασίλη Πατρώνη 
(παράθεμα Β), η Πάτρα συγκεκριμένα το 1876 διαθέτει 13 εργοστάσια και απασχολεί 400 
εργάτες κυρίως σε αλευροβιομηχανία και κλωστοϋφαντουργία. Προς το τέλους του 19ου 
αιώνα, η βιομηχανική της δύναμη έχει αυξηθεί σε 30 καταστήματα, με 2.500 εργάτες και 
ιπποδύναμη 1.400 ατμοΐππων, αναδεικνύοντάς τη σε δεύτερη βιομηχανική πόλη μετά την 
παρακμή της Ερμούπολης. Όμως η μεταβολή δεν είναι και ποιοτική, πρόκειται για μικρές 
ή μεσαίες βιομηχανίες που αφορούσαν την παραγωγή αγαθών πρώτης ανάγκης ή 
σχετιζόμενων με τη σταφιδοπαραγωγή, χωρίς να εμφανίζονται νέες βιομηχανίες ή 
τεχνολογικές καινοτομίες.  

Πολύ γρήγορα όμως, η απόπειρα αυτή έχασε τη δυναμική της και οι  σχετικές 
δραστηριότητες επέστρεψαν στην ύφεση και τη στασιμότητα. Οι όροι άρχισαν να 
μεταβάλλονται μόλις στα τελευταία χρόνια του 19ου αιώνα και, κυρίως, στα πρώτα χρόνια 
του 20ού. Τότε δημιουργήθηκε ένα βιομηχανικό δυναμικό σχετικά σταθερό, πολυδιάστατο, 



 

 

με τάσεις ανάπτυξης της βαριάς βιομηχανίας, της μεταλλουργίας, της ναυπηγικής και της 
τσιμεντοβιομηχανίας, η οποία πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές του νέου αιώνα. 
 
ΘΕΜΑ Δ1 
σχολ. βιβλίο σελ. 31, 32 

Το 1830, οι υποδομές του ελληνικού κράτους ήταν ακόμη πρωτόγονες. Γέφυρες, αμαξιτοί  
δρόμοι, λιμάνια, υδραγωγεία, δημόσια κτίρια, όλα όσα στηρίζουν την οικονομική και 
διοικητική λειτουργία του κράτους, είτε δεν υπήρχαν καθόλου, είτε βρίσκονταν σε κακή 
κατάσταση. Κάτω απ’ αυτές τις  συνθήκες,  ήταν απόλυτα φυσικό να στραφεί το ενδιαφέρον 
της διοίκησης προς την κατασκευή των απαραίτητων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, 
έργων. Οι προθέσεις, που ήταν και στον τομέα των δημοσίων έργων πολύ καλές,  
προσέκρουσαν στις αντίξοες συνθήκες που επικρατούσαν, και ειδικότερα στην αδυναμία 
εξεύρεσης των αναγκαίων οικονομικών πόρων. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι το ελληνικό 
κράτος ξεκίνησε με ένα βαρύ δημοσιονομικό φορτίο,  την εξυπηρέτηση δηλαδή των δανείων 
που είχαν συναφθεί στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του Αγώνα αλλά και αργότερα, στους 
δύσκολους καιρούς της κρατικής του συγκρότησης.  

Στις  χερσαίες συγκοινωνίες αλλά και στα περισσότερα από τα δημόσια έργα που είχε 
ανάγκη η χώρα, η έλλειψη του ιδιωτικού ενδιαφέροντος ήταν δεδομένη, καθώς οι 
επενδύσεις στις  βασικές αυτές υποδομές δεν ήταν ιδιαίτερα κερδοφόρες.   

Η πύκνωση του οδικού δικτύου πέρασε στην πρώτη θέση των εθνικών και τοπικών 
προτεραιοτήτων προς το τέλος του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ού. Ο Δερτιλής στο 
παράθεμα Β επισημαίνει  ότι με την κατασκευή δρόμων το κράτος θα μπορούσε να ελέγχει  
καλύτερα τη ληστεία και τους ανυπότακτους τοπικούς παράγοντες.  Η οικονομική ανάπτυξη, 
οι πιο γρήγοροι ρυθμοί αστικοποίησης, η δημιουργία των κεντρικών σιδηροδρομικών 
αξόνων και η ανάπτυξη του εσωτερικού εμπορίου ήταν παράγοντες που προώθησαν την 
κατασκευή οδικού δικτύου.  

Στους ανασταλτικούς παράγοντες της κατασκευής οδικού δικτύου θα πρέπει να 
συμπεριλάβουμε το μεγάλο κόστος της κατασκευής δρόμων σε ορεινά εδάφη, αλλά και τον 
«ανταγωνισμό» των θαλάσσιων συγκοινωνιών που κυριαρχούσαν στις  μεταφορές κοντά στα 
παράλια, δηλαδή σε πολύ μεγάλο τμήμα της χώρας, γεγονός που επιβεβαιώνει και το πρώτο 
παράθεμα σχολιάζοντας ότι  η κατασκευή δρόμων σε μια ορεινή κατά κύριο λόγο χώρα ήταν 
ιδιαίτερα δαπανηρή (ήδη απορροφούσε σχεδόν το μισό των επενδύσεων σε δημόσια έργα), 
ενώ η συγκοινωνία μέσω θαλάσσης ήταν μια εύκολη εναλλακτική λύση. Έτσι, όπως μας 
ενημερώνει ο Δερτιλής στο δεύτερο κείμενο, ενώ το 1873 συζητήθηκε στη Βουλή το πιο 
βασικό νομοθέτημα για τις συγκοινωνίες, η κατασκευή οδικού δικτύου μήκους 3.000 χλμ. 
και μάλιστα με ολοκλήρωση σε διάστημα δεκαετίας, οι προσδοκίες αυτές διαψεύστηκαν 
καθώς η γεωγραφική μορφή της χώρας και οι  λιμενικές της υποδομές εμπόδιζαν την 
οποιαδήποτε ανάπτυξη του έργου με αποτέλεσμα μέχρι το 1884 να έχουν κατασκευαστεί  
μόλις  220 χλμ.  

 


