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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α.1. 

α. Σχολικό Βιβλίο σελ. 15-16 «Εκπορεύτηκε από την ιδέα ότι το υπάρχον κράτος ... έρμαια των 

εθνικών κρίσεων» 

 

β. Σχολικό Βιβλίο σελ. 17 «Έτσι χαρακτηρίζεται το ελληνικό εξωτερικό εμπόριο ... στην αξία 

των εισαγωγών και των εξαγωγών» 

 

ΘΕΜΑ Α.2. 

Α. 4 

Β. 3 

Γ. 1 

Δ. 5 

Ε. 2 

 

ΘΕΜΑ Β.1. 

α. Λάθος 

β. Σωστό 

γ. Λάθος 

δ. Σωστό 

ε. Σωστό 

 

ΘΕΜΑ Β.2. Σχολικό Βιβλίο σελ. 20 «Ακολούθησαν δύσκολα χρόνια … και η γνώση των 

ναυτικών υποθέσεων» 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ. Σχολικό Βιβλίο σελ. 18, 19 

 Στις εισαγωγές, στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, 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. Σύμφωνα μάλιστα με όσα αναφέρονται στο ΚΕΙΜΕΝΟ Α αν και η 

παραγωγή των δημητριακών αυξανόταν συνέχεια δεν ήταν δυνατόν να καλυφθούν οι 

ανάγκες που είχε ο πληθυσμός εντός της Ελλάδας με αποτέλεσμα να εισάγεται σιτάρι από 

χώρες του εξωτερικού, όπως η Ρωσία και η Τουρκία. 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. 

 Όσον αφορά τις 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. Όπως αναφέρεται και στο ΚΕΙΜΕΝΟ Β οι Άγγλοι 

χρησιμοποιούσαν τη σταφίδα, ακόμη και πριν την επανάσταση του 1821 και τη μετέπειτα 

ανεξαρτητοποίηση του ελληνικού κράτους, είτε ως υλικό στη ζαχαροπλαστική είτε 

καταναλώνοντάς την ωμή ως ξηρό καρπό. Μάλιστα, μια αξιοσημείωτη πληροφορία του 

ΚΕΙΜΕΝΟΥ Β είναι ότι η ποσότητα της ελληνικής σταφίδας που εξαγόταν στην Αγγλία ήταν 

«πάντα από τις καλύτερες ποιότητες της κορινθιακής» σταφίδας. 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. 

 


