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Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:  

 

α. Εκδοτικό δικαίωμα  

β. Ισοζύγιο πληρωμών  

 

Μονάδες 15  

 

Α2. Να σημειώσετε την ένδειξη Σ (σ ωστό)  ή Λ (λάθος) δίπλα σε κάθε πρόταση.  

 

1. Στον οθωμανικό χώρο δεν υπήρχαν ξεκάθαροι τίτλοι ιδιοκτησίας, αλλά 

επάλληλα δικαιώματα επί της γης.  

2. Πολλοί αγρότες καλλιεργούσαν εθνικά κτήματα, πλήρωναν το φόρο της 

δεκάτης και ποσοστό 15% στον κατ’ όνομα ιδιοκτήτη, είχαν δηλαδή δικαιώματα 

εκμετάλλευσης της γης.  

3. Στη Στερεά Ελλάδα κυρίως, πολλά κτήματα πουλήθηκαν απευθείας από 

Τούρκους σε Έλληνες σε υψηλές τιμές.  

4. Οι καταπατήσεις εθνικών γαιών ήταν σπάνιες, εξαιτίας των ξεκάθαρων 

πιστοποιητικών ιδιοκτησίας που υπήρχαν.  

5. Το νέο ελληνικό κράτος υιοθέτησε το οθωμανικό δίκαιο στο χώρο της έγγειας 

ιδιοκτησίας.  

 

Μονάδες 20 

 

Α3. Προς ποιες περιοχές μετανάστευαν οι ελληνικοί αγροτικοί πληθυσμοί  

κατά το 19ο και αρχές 20ου αιώνα;  

 

Μονάδες 10  

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α4.α) Να χαρακτηρίσετε το πιστωτικό σύστημα της χώρας κατά τα πρώτα 

χρόνια της Ανεξαρτησίας β) Ποια η σχέση του με την τοκογλυφία γ) ποιες οι 

συνέπειές της κατάστασης αυτής για την ελληνική οικονομία;  

 

Μονάδες 25 

 

ΟΜΑ∆Α Β  

 

ΘΕΜΑ Β1   

 

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και τα παραθέματα που 

ακολουθούν να αναφέρετε:  

 

α) Ποιοί ήταν οι ανασταλτικοί παράγοντες της ανάπτυξης της ελληνικής 

βιομηχανίας τον 19ο αι; (Μονάδες 15)  

 

β) Πώς εξελίσσεται η πορεία της ελληνικής βιομηχανίας από το 1870 μέχρι 

και μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων (1912 -1913); (Μονάδες 15)  

 

Κείμενο Α  

Αν η κυριαρχία της μικροϊδιοκτητικής αγροτικής μονάδας έπαιξε ανασταλτικό, 

ίσως και απαγορευτικό ρόλο στη δημιουργία μεγάλης ιδιοκτησίας, έπαιξε 

εξίσου ανασταλτικό ρόλο και στη δημιουργία προλετα ριάτου στις πόλεις, μιας 

και δεν αποδέσμευε εργατικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν 

στη βιομηχανία, και σε γενικές γραμμές δεν ενθάρρυνε την αγροτική έξοδο. Η 

αύξηση του αριθμού των προσώπων που απασχολούνταν στη γεωργία και η 

μείωση εκείνου της βιοτεχνίας κατά τη δεκαετία του 1850 που επεσήμανε ο Σ. 

Σπηλιωτάκης βρίσκει τη δικαίωση της σε αυτό τον μηχανισμό. Εδώ μάλιστα 

αξίζει να επισημανθεί ένα φαινόμενο που εικονογραφεί τους βραδείς ρυθμούς 

της οικονομικής εξόδου που εξακολουθούσαν να ισχύουν και κατά τις επόμενες 

δεκαετίες και που δείχνει ταυτόχρονα με πόσο «μοντέρνο» τρόπο λύθηκε το 

πρόβλημα της δημιουργίας φθηνού εργατικού δυναμικού, απαραίτητου 

στοιχείου στη νέα φάση στην οποία έμπαινε η ελληνική οικονομία αυτή την 

εποχή. Όταν κατά τη δεκαετία του 1870 άρχισαν τα μεγάλα δημόσια έργα και η 

ίδρυση των πρώτων βιομηχανιών, η «σχετική» έλλειψη ντόπιων εργατικών 

χεριών ανάγκασε τους επιχειρηματίες να οργανώσουν τη μετανάστευση 

Ελλήνων ή αλλοεθνών εργατών από την Οθωμανική αυτοκρατορία.  

 

 Β Παναγιωτόπουλος, Η Βιομηχανική επανάσταση και η Ελλάδα 1832 -1871, 

Αθήνα,1980, εκδ Θεμέλιο, σελ. 229 -230.  

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Κείμενο Β  

Ο βιομηχανικός τομέας εξαιτίας της βραδείας του ανάπτυξης κατά το τελευταίο 

τέταρτο του 19ου αι και έως τις παραμονές του Α’ Παγκοσμ ίου πολέμου 

αντιμετώπιζε τον συντριπτικό ανταγωνισμό του εμπορικού τομέα για την 

προσέλκυση κεφαλαίων. Λόγω του μεγάλου βραχυπρόθεσμου κέρδους που 

απέφεραν οι επενδύσεις στο εμπόριο, η δραστηριότητα αυτή συγκέντρωσε το 

κύριο πιστοδοτικό ενδιαφέρον των ιδιω τών, αλλά και των τραπεζικών 

οργανισμών. Ο πόλεμος δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες για τη βιομηχανία για 

την ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής. Η αναγκαστική εξάλλου ελάττωση 

του εξωτερικού εμπορίου έστρεψε μεγαλύτερο μέρος της επενδυτικής 

δραστηριότητας στη βιομηχανία. Σύμφωνα με απογραφή του 1920 πάνω από το 

70% των επιχειρήσεων ήταν βιομηχανίες τροφίμων. Με την άρση των πολεμικών 

αποκλεισμών που είχαν επενεργήσει προστατευτικά για την εγχώρια 

παραγωγή, τα ελληνικά προϊόντα αδυνατούσαν να αντιμετωπίσουν τ ον ξένο 

ανταγωνισμό.  

Θ. Βερέμης, Γ. Κολιόπουλος , Ελλάς η σύγχρονη συνέχεια από το 1821 έως 

σήμερα ,  σελ. 439, εκδ. Καστανιώτη.  

 

Κείμενο Γ  

Στο πέρασμα από τον 19ο αι στον 20ο αι στρογγυλά μεταξύ του 1890 και 1914, η 

Ελλάδα βρισκόταν σε διαδικασία εκβιομηχάνισης –  το δεύτερο κύμα, αν ως 

πρώτο θεωρηθούν οι βάσεις που τέθηκαν στην περίοδο 1865 -1875. Μέσα στις 

συνθήκες θερμοκηπίου που δημιουργούσε η υποτιμημένη δραχμή και χάρη στη 

σχετική αφθονία του συντελεστή «εργασία» -για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση -, 

η βιομηχανία ανέκαμψε από την κρίση της δεκαετίας του 1880 και 

αναπτυσσόταν με ποικίλες μορφές σε όλη τη χώρα. Ο νέος αναπτυξιακός 

κύκλος της διεθνούς οικονομίας στα 1896 -1914, τα πεδία που άνοιγαν οι 

προσιτές νέες τεχνολογίες, η οικοδόμηση των πόλεων και η ί δια η διεύρυνση του 

τομέα ενίσχυσαν τη διαδικασία αυτή. Ο τύπος όμως της εκβιομηχάνισης που 

προωθείτο με μονάδες μικρού μεγέθους, εντάσεως εργασίας, βασικών 

καταναλωτικών αγαθών και χωρίς μόνιμες διεξόδους στις εξωτερικές αγορές, 

έφθασε στα όρια του γύρω στα μέσα της πρώτης δεκαετίας του 20ου αι , με την 

ανατίμηση της δραχμής ,  την κρίση των εξαγωγικών βιομηχανιών και τους 

περιορισμούς των εσωτερικών αγορών. Οι προσπάθειες ανασύνταξης ορισμένων 

βιομηχανιών, την περίοδο 1906 -1914 άρχισαν να αλλάζουν το τοπίο ,  

ακολουθώντας τις επιταγές των καιρών: συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, ενίσχυση 

των μεγαλύτερων μονάδων, επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου και τεχνολογίας. 

Με αυτές τις αλλαγές η βιομηχανία εγκαινίαζε τον 20ο αι.   

Ιστορία της Ελλάδος του 20ου αι 1900 -1922, σελ 173, εκδ. ΒΙΒΛΙΟΡΑΜΑ  

  Μονάδες 30  

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  

 


