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ΘΕΜΑ Α1  

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:  

1. «Μεγάλη Ιδέα»  

2. «Εθνικές γαίες» 

3. «Σκωρίες» 

Μονάδες 15  

ΘΕΜΑ Α2  

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο 

γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή 

Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη:  

1. Η Ελλάδα (1830) δεν ήταν μόνο μικρή σε έκταση 

2. Ο αγγλογαλλικός αποκλεισμός έγινε κατά τη διάρκεια του Κριμαϊκού Πολέμου (1854)   

3. Η Ελλάδα είχε εμπορικούς δεσμούς με τα μεγάλα κράτη της Δυτικής Ευρώπης  

4. Για τους ομογενείς η Ελλάδα ήταν ένας φτωχός και ίσως ανεπρόκοπος συγγενής 

5. Το 1919 ο ελληνικός εμπορικός στόλος χρειάστηκε μια νέα αρχή 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ Β1 

Τι γνωρίζετε για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές της Ελλάδας κατά τον 19ο αιώνα; 

Μονάδες 14 

ΘΕΜΑ Β2 

Ποια ήταν τα προβλήματα στη διανομή των εθνικών γαιών; 

Μονάδες 11 

ΘΕΜΑ Γ1 

Με βάση τις παρακάτω πηγές να αναφερθείτε στην ολοκλήρωση της αγροτικής μεταρρύθμισης 

τον 19ο αιώνα. 

ΠΗΓΗ 1 

Γενικώς, το ελληνικό κράτος, εθνικοποιώντας την γη στα 1828, εμφανίζεται ως πρωτοποριακό 

μεταξύ των συγχρόνων καπιταλιστικών κρατών, επί του θέματος της γεωργικής πολιτικής. 

Ομοίως, η εν συνεχεία διανομή της εθνικοποιημένης γης στα 1871 δεν ήταν παρά μια λογική 

συνέπεια του ίδιου θεμελιώδους κρατικού προσανατολισμού: η διανομή της γης, 

κατακερματισμένης σε μικρούς οικογενειακούς κλήρους, δεν ήταν αντίθετη με την προηγηθείσα 

εθνικοποίηση, αλλά μάλλον μια ρεαλιστικότερη εφαρμογή της ίδιας αρχής. Ο κοινός στόχος και 

στις δύο περιπτώσεις ήταν να εμποδιστεί η μεγάλη γαιοκτησία. Η πρόοδος της μικρής 

οικογενειακής επιχείρησης, ισοδυναμώντας με μια de facto εθνικοποίηση της γης, είχε ακόμη ως 

συνέπεια την ευρύτερη εθνικοποίηση της αγροτικής οικονομίας στο σύνολό της, θεωρούμενης 

ως όλου. Στο σημείο αυτό, η πολιτική του ελληνικού κράτους προανάγγελλε ή την ανάλογη 

πολιτική των συγχρόνων καπιταλιστικών κρατών υπέρ μιας μικροαγροτικής γεωργίας, όπως 

αυτή εφαρμόστηκε στα ευρωπαϊκά κράτη από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. 

Το ελληνικό κράτος, είτε εθνικοποιώντας την γη στα 1828 είτε διανέμοντάς την στα 1871, 

ετήρησε πάντα μια καθαρώς δύσπιστη και εχθρική στάση απέναντι της μεγάλης γαιοκτησίας και 

του αγροτικού καπιταλισμού εν γένει. Εκ κυριότητά τους, με τον όρο να μην έχουν εξοφλήσει 

τους φόρους τους. Αυτή είναι ίσως μια από τις κύριες αιτίες που τα αγροτικά διεκδικητικά 

κινήματα για τη διανομή των εθνικών γαιών δεν πήραν ποτέ μορφή ενός μαζικού και 

οργανωμένου αγώνα, καθώς οι «παράνομοι» κτήτορες των εδαφών αυτών προτιμούσαν 

πιθανότατα να αποσιωπούν το ζήτημα του νομικού καθεστώτος που καθόριζε τις σχέσεις τους 

προς τη γη τους. Έτσι, λοιπόν, ο σφετερισμός των εθνικών γαιών τελικά δεν ήτανε τίποτα άλλο 

από μια διαδικασία που συνέβαλλε στην εξομάλυνση μιας κατάστασης η οποία για πολύ καιρό 

στάθηκε νομικά, κοινωνικά και οικονομικά διφορούμενη. Εκ παραλλήλου, το Κράτος ευνόησε 
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πάντα την κοινωνική ενσωμάτωση της γεωργίας, δια μέσου του προνομιούχου χώρου της 

αγοράς, επί τη βάσει της μικρής οικογενειακής επιχείρησης και ιδιοκτησίας. 
Κ. Βεργόπουλου, Το Αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα, σ. 115 

ΠΗΓΗ 2 

Τελικά το 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 αξία 90.000.000 δρχ. 

Η σημασία της αγροτικής αυτής μεταρρυθμίσεως 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 σε εκείνες που 

προορίζονταν για εξαγωγή. Μέσα σε διάστημα μιας τριετίας, τα 40% και πλέον των 

καλλιεργούμενων εκτάσεων καλύπτονταν από φυτείες (σταφιδαμπελώνες, βαμβακοφυτείες, 

καπνοφυτείες, κλπ.). Οι αγαθές για την οικονομία επιπτώσεις υπήρξαν άμεσες. Από την μια 

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

Δημοσίου από τους τελωνειακούς δασμούς εξαγωγής πολλαπλασιάσθηκαν. Τα στοιχεία για τη 

σταφιδοπαραγωγή και εξαγωγή σταφίδας την περίοδο 1860-1878 είναι αποκαλυπτικά. 

 

Καλλιεργούμενα 

στρέμματα 

Παραγωγή σε 

λίτρα ενετικά 

Εξαγωγή σε 

λίτρα ενετικά 

1860 220.428 110.228.000 101.707.075 

1870 221.164 114.700.000 120.000.000 

1878 435.000 217.500.000 210.000.000 

Η επέκταση όμως των φυτειοκαλλιεργειών επηρέασε αρνητικά την παραγωγή δημητριακών. 

Από την εποχή εκείνη σημειώνεται το χρόνιο έλλειμμα της χώρας με συνεπακόλουθο τη δαπάνη 

τεράστιων συναλλαγματικών αποθεμάτων για εισαγωγές. 

………………………………………………………………………………………… 

Η αγροτική μεταρρύθμιση έλυσε το πρόβλημα της εθνικής γης. Δεν έθιξε όμως καθόλου των 

μεγάλων ιδιωτικών εκτάσεων της Αττικής (170.000 στρέμματα ή 40% περίπου του συνόλου), τα 

οποία είχαν τσιφλικοποιηθεί από την εποχή της Ανεξαρτησίας. Οι γαιοκτήμονες των τσιφλικιών 

αυτών είχαν πετύχει μια σειρά δικαστικών αποφάσεων με τις οποίες του αναγνωρίζονταν τα 

δικαιώματα πλήρους ιδιοκτησίας. 

 

Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις που σημειώθηκαν στον αγροτικό τομέα στη δεκαετία αυτή, η 

γεωργία θα συνεχίσει ακόμη για καιρό να υποφέρει από βασικές ελλείψεις: Η αγροτική 

δανειοδότηση παρέμεινε υποτυπώδης. Η εισαγωγή νεωτεριστικών μεθόδων καλλιέργειας, 

κυρίως με τη χρησιμοποίηση  λιπασμάτων, δεν προχώρησε. Το ανύπαρκτο οδικό δίκτυο και η 
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έλλειψη μεταφορικών μέσων στις περισσότερες περιφέρειες δεν επέτρεπε την εμπορία 

αγροτικών προϊόντων σε μεγάλη έκταση, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό αγροτών να 

περιορίζεται σε καλλιέργειες που μόλις επαρκούν για τις βιοτικές ανάγκες των οικογενειών τους. 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΓ΄, σσ. 310-311 

 

Μονάδες 50 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!  

 

 


