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                                              ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  

ΘΕΜΑ Α1 

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: 

α) Εθνικές γαίες 

β) Εμπόριο της Ελλάδας 

γ) επάλληλα δικαιώματα επι της γής 

δ) Σκωρίες  

                                                                                                                (Μονάδες 20) 

ΘΕΜΑ Α2 

Α2.1. Να χαρακτηρίσετε τις ιστορικές πληροφορίες που ακολουθούν, γράφοντας στο 

τετράδιο σας το γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πληροφορία και δίπλα του τη λέξη 

ΣΩΣΤΟ αν η πληροφορία είναι σωστή ή ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη: 

α) Η αργή ανάπτυξη των ορυχείων οφείλεται και στο ότι η χώρα δεν είχε ικανοποιητική 

ποικιλία κοιτασμάτων.  

β) Ο ναυτικός αποκλεισμός από τους Άγγλους και τους Ρώσους, το 1854, προξένησε 

πολλά δεινά. 

γ) Μεγάλο μέρος του αγροτικού πληθυσμού μετανάστευσε προς τα λιμάνια της 

Ανατολικής Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας, το Δούναβη, τη νότια Ρωσία και την 

Αίγυπτο. 

δ) Η Ελληνική ναυτιλία εξυπηρετήθηκε από κατασκευές λιμανιών και φάρων. 

 

ΠΑΤΡΑ:  

Κορίνθου 224 & Αγ. Νικολάου   τηλ. 2613021611 
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 

Πλατεία Δημοκρατίας   τηλ. 2693025171 

 

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………. 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………….. 

ΒΑΘΜΟΣ:……………..…………………… 
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ε) Το όραμα της «Μεγάλης Ιδέας» εμπόδιζε τις Ελληνικές κυβερνήσεις να ασχολούνται 

μόνο με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

                                                                                                             (Μονάδες 10) 

Α2.2. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση από αυτά που ακολουθούν. 

• Η «Μεγάλη Ιδέα» ήταν  

α) το σύνολο των μέτρων για την οικονομική αναστήλωση του κράτους. 

β) εθνικιστική οργάνωση με έδρα στην Αθήνα. 

γ) η αρχή των αγροτικών μεταρρυθμίσεων. 

δ) μια εθνική ιδεολογία που σκοπό είχε τη διεύρυνση των συνόρων του κράτους. 

• Η εμπορική δραστηριότητα των Ελλήνων δεν περιοριζόταν μόνο μέσα στα 

σύνορα της ελληνικής επικράτειας. 

α) γιατί η Ελλάδα είχε υπογράψει συμφωνίες με ισχυρά κράτη της δυτικής Ευρώπης. 

β) γιατί η Ελλάδα είχε στην κατοχή της μεγάλο αριθμό πλοίων. 

γ) γιατί υπήρχαν ισχυρές ελληνικές παροικίες στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής 

Μεσογείου 

δ) γιατί η Ελλάδα ήταν παραδοσιακά μεγάλη εμπορική υπερδύναμη. 

• Η ανάδειξη της Σύρου σε ισχυρό ναυτικό κέντρο οφειλόταν στο οτι 

α) εκεί επρόκειτο να εγκατασταθούν οι πρώτες ελληνικές κυβερνήσεις. 

β) ο πληθυσμός του νησιού ασχολείτο αποκλειστικά με τη ναυτιλία. 

γ) το κεντρικό λιμάνι της ήταν το μεγαλύτερο της Μεσογείου. 

δ) τη θέση της, στο κέντρο του Αιγαίου, ήταν στρατηγική. 

                                                                                                                 (Μονάδες 15) 

 

ΘΕΜΑ Β1 

Ποιο σκοπό εξυπηρετούσαν οι δραστηριότητες εκμετάλλευσης του υπεδάφους κατά 

τον 19ο αιώνα; 

(Μονάδες 15) 
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ΘΕΜΑ Β2 

Πως εξελίχθηκε η εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου στην Ελλάδα από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1860 έως και το τέλος του 19ου αιώνα; (Εξετάσεις 2006) 

(Μονάδες 15) 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1  

Μελετώντας το περιεχόμενο των παρακάτω πηγών και αξιοποιώντας τις ιστορικές 

σας γνώσεις: 

α) να αναφερθείτε στο περιεχόμενο της αγροτικής μεταρρύθμισης του 1871 και τις 

μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα στα πλαίσια της εφαρμογής της. 

β) στις συνέπειες της για την αγροτική παραγωγή, τη γεωργική τάξη και την 

οικονομία ευρύτερα. 

ΠΗΓΗ 1 

   Οι Εθνικές Γαίες μοιράστηκαν με τον νόμο του Κουμουνδούρου το 1871. Οι Έλληνες 

χωρικοί της εποχής αποκαταστάθηκαν ως ιδιοκτήτες γης. Περίπου 350.000 οικογένειες 

επωφελήθηκαν από την πρώτη αγροτική μεταρρύθμιση και, καθώς η εργασία τους δεν 

αρκούσε να καλλιεργηθούν τα αμπέλια, εποχιακοί μετανάστες από την Ιταλία, τη 

Βουλγαρία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία έρχονταν να δουλέψουν σε αυτά [109]. 

Η επέκταση όμως των αμπελοκαλλιεργειών επηρέασε αρνητικά την παραγωγή των 

δημητριακών και από την εποχή εκείνη σημειώνεται το χρόνιο σιτικό έλλειμμα της 

χώρας, με συνεπακόλουθο τη δαπάνη τεραστίων συναλλαγματικών αποθεμάτων για 

εισαγωγές.[110] Ακόμα και αιωνόβιοι ελαιώνες ξεριζώθηκαν τη δεκαετία του 1870 για 

να μετατραπούν σε αμπελώνες, γεγονός που μακροχρόνια είχε αρνητικό οικονομικό 

αποτέλεσμα [111]. 

                                          www.archive.gr, «Η ελληνική οικονομία μετά την Επανάσταση» 

ΠΗΓΗ 2 

   Το ζήτημα της ιδιοκτησίας της γης στο ελληνικό κράτος και της διαχείρισης των 

Εθνικών Γαιών παρέμεινε ουσιαστικά άλυτο έως την αγροτική μεταρρύθμιση του 

1871. Συγκεκριμένα, επί πρωθυπουργίας του Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου και με τη 

συνεργασία του υπουργού Οικονομικών  Σωτηρίου Σωτηρόπουλου καταρτίστηκε και 

ψηφίστηκε νόμος για τη διανομή 2.650.000 στρεμμάτων σε 357.217 κλήρους. Έτσι οι 

περισσότεροι αγρότες έγιναν ιδιοκτήτες της γης που καλλιεργούσαν. Η μεταρρύθμιση 

αφορούσε τα Εθνικά Κτήματα και τους καλλιεργητές τους και όχι τις μεγάλες 

ιδιοκτησίες που υπήρχαν στην περιοχή της Αττικής, της Εύβοιας και της ανατολικής 

Στερεάς Ελλάδας. Αυτές είχαν δημιουργηθεί μετά την καθυστερημένη αποχώρηση από 

http://www.archive.gr/
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εκεί των μουσουλμάνων κατοίκων στις αρχές της δεκαετίας του 1830 και την εκποίηση 

των περιουσιών τους. 

   Οι μικροί ιδιοκτήτες εξειδίκευσαν τις καλλιέργειες τους στις προσοδοφόρες 

εξαγωγικές καλλιέργειες (σταφίδα, καπνός, βαμβάκι). Οι εξαγωγές αγροτικών 

προϊόντων ωφέλησαν πολύπλευρα την εθνική οικονομία, αφού αυξήθηκε το 

συνάλλαγμα που εισέρεε στη χώρα, όπως επίσης και τα δημόσια έσοδα από τους 

δασμούς που επιβάλλονταν στις εξαγωγές. Επιπρόσθετα, περιορίστηκε η παραγωγή 

δημητριακών, με αποτέλεσμα την εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων σιταριού για την 

κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού. Ωστόσο, η εξειδίκευση της παραγωγής σε λίγα 

μόνο εξαγώγιμα προϊόντα έκανε την οικονομία ευάλωτη στις διεθνείς οικονομικές 

διακυμάνσεις, όπως συνέβη με τη σταφιδική κρίση του 19ου αιώνα.  

                                           www.ime.gr/cronos/12/gr/1833-1897/economy/institutions  

ΠΗΓΗ 3 

   Τελικά τον Μάρτιο του 1871 ο Κουμουνδούρος με υπουργό το Σωτηρόπουλο πέτυχε 

την ψήφιση νόμου, με αποτέλεσμα να διανεμηθούν 2.650.000 στρέμματα σε 357.217 

κλήρους με αγοραία 90.000 δρχ.  

   Η σημασία της αγροτικής αυτής μεταρρύθμισης εκτιμάται πληρέστερα, όταν 

συνειδητοποιηθεί το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων χωρικών της 

εποχής εκείνης αποκαταστάθηκαν ως ιδιοκτήτες στη γη που καλλιεργούσαν. Οι μικροί 

ιδιοκτήτες καλλιεργητές επιδόθηκαν, όπως ήταν φυσικό, στις πιο κερδοφόρες 

καλλιέργειες και ιδιαίτερα σ’ εκείνες που προορίζονταν για εξαγωγή. Μέσα σε 

διάστημα μιας τριετίας το 40% και πλέον των καλλιεργούμενων εκτάσεων 

καλύπτονταν από φυτείες (σταφιδαμπελώνες, βαμβακοφυτείες, καπνοφυτείες κ.λπ.). 

Οι αγαθές για την οικονομία επιπτώσεις υπήρξαν άμεσες. Από τη μια πλευρά 

παρατηρήθηκε ραγδαία εισροή ξένου συναλλάγματος και από την άλλη τα έσοδα του 

Δημοσίου από τους τελωνειακούς δασμούς εξαγωγής πολλαπλασιάστηκαν…. Η 

επέκταση όμως των φυτειοκαλλιεργειών επηρέασε αρνητικά την παραγωγή 

δημητριακών. Από την εποχή εκείνη σημειώνεται το χρόνιο έλλειμα της χώρας, με 

συνεπακόλουθο τη δαπάνη τεράστιων συναλλαγματικών αποθεμάτων για εισαγωγές. 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τομ. ΙΓ΄, Εκδοτική Αθηνών, σελ. 310-311.  

ΠΗΓΗ 4 

   «….Μέχρι την εκκαθάριση των εθνικών γαιών, δηλαδή την οριστική εκποίηση τους, 

την οποία θέσπισε ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος το 1871, οι πωλήσεις και οι 

παραχωρήσεις εθνικών γαιών από το κράτος προς ιδιώτες έγιναν αρχικά με 

αποκλειστικό κριτήριο την αποκατάσταση αδύναμων κοινωνικών ομάδων, που με 

ποικίλους τρόπους είχαν προσφέρει στην Επανάσταση. Ωστόσο, το συνολικό μέγεθος 

των εκτάσεων που παραχωρήθηκαν με αυτό το κριτήριο δεν ξεπερνούσε το 0,4 % του 

συνόλου. Επιπρόσθετα, κατά τη δεκαετία του 1860 πουλήθηκαν σε ιδιώτες εθνικές 

γαίες συνολικής έκτασης περίπου 300.000 στρεμμάτων.  

http://www.ime.gr/cronos/12/gr/1833-1897/economy/institutions


ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ   
 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

   …. Ο μέσος όρος έκτασης ανά αγοραστή ανερχόταν στα 2,7 στρέμματα για τις 

φυτείες και στα 10,5 για τους αγρούς και τα λιβάδια. Οι εκποιήσεις, λοιπόν, των 

εθνικών γαιών, προσθέτοντας σε ήδη μικρούς κλήρους λίγα στρέμματα επιπλέον, 

εδραίωσαν το προϋφιστάμενο καθεστώς του μικρού οικογενειακού κλήρου. Ο γενικός 

μέσος όρος της ιδιοκτησίας δεν ξεπερνούσε τα 30 στρέμματα ανά οικογένεια».  

Μαρία-Χριστίνα Χατζηιωάννου, Το ελληνικό εμπόριο, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, «Το 

ελληνικό κράτος, 1833-1871», εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003. τόμ. 4, σελ. 87  

(Μονάδες 25) 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ :  2,5 ΩΡΕΣ 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

1. ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΗΚΕ. 

2. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. 

3. ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΤΕ ΤΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΤΟ E – MAIL 

ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ 

ΔΟΘΗΚΑΝ.(ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «CAM SCANNER»  

 

 

 

 

 

E-MAIL: 

giannopoyloyp@gmail.com: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
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