
 

 

 

 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ  
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2022 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ : ΔΥΟ ΩΡΕΣ  

 

 

ΘΕΜΑ Α 

 

Α1)  Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α) «Μεγάλη Ιδέα», β) 
«συνθήκη Κιουτσούκ Καϊναρτζή», γ) «Εθνικές γαίες».  

Μονάδες 15  
 

 

Α2) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας τη λέξη Σωστό 
ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε  πρόταση:  

1. Στις  εξαγωγές  της  Ελλάδας  κατά  τη  μετεπαναστατική  περίοδο  περισσότερο  από  
τα  2/3 (σε  αξία)  του συνόλου  ήταν  γεωργικά  προϊόντα.   

2. Το  1864 έγινε  ο  ναυτικός  αποκλεισμός  από  τους  Αγγλο-γάλλους  κατά  τον  Κριμαικό  
πόλεμο.  

3. Οι μεταναστεύσεις του αγροτικού  πληθυσμού προς τα λιμάνια της Ανατολικής 
Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, προς τον Δούναβη, τη Νότια Ρωσία, τη 
Μικρά Ασία και την Αίγυπτο ήταν σπάνιο φαινόμενο.  

4. Το 1864 προστέθηκαν τα νησιά του Αιγαίου και το 1881 η Θεσσαλία.  
5. Η έντονη παρουσία της ιδεολογίας της Μεγάλης Ιδέας είχε επιπτώσεις μόνο στον 

οικονομικό χώρο.  
Μονάδες 10  

 
ΘΕΜΑ Β 

Β1)  Τι γνωρίζετε για τη μετάβαση της ελληνικής ναυτιλίας από την εποχή των 
ιστιοφόρων στην εποχή του ατμού;  

 Μονάδες 10  
 
Β2)  Πώς αντιμετωπίστηκε οριστικά το ζήτημα των εθνικών γαιών τον 19 ο  αιώνα;  
 

Μονάδες 15  



 

 

 

 
ΟΜΑΔΑ Β  
 
1) Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις ιστορικές 
σας γνώσεις, να παρουσιάσετε τις επιπτώσεις που είχε στον πολιτικό και 
οικονομικό τομέα της μικρής Ελλάδας η ύπαρξη ισχυρών κέντρων ελληνισμού έξω 
από τα σύνορά της και η εθνική ιδεολογία που δημιουργήθηκε ως επακόλουθό 
της.  
 
Το νέο κράτος είχε δύο πρόσωπα. Το ένα ήταν [...] μία μικρή, φτωχή, αρχαϊκή και 
αραιοκατοικημένη χώρα. Το άλλο πρόσωπο βρισκόταν μέσα στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία αλλά και γύρω από αυτήν. Στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, 
όπως και στην Οδησσό, στον Δούναβη ή στην Αλεξάνδρεια, λειτουργούσαν και 
προόδευαν ελληνικές κοινότητες. Για τα μέλη αυτών των κοινοτήτων, που 
πλήθαιναν ολοένα στον δέκατο ένατο αιώνα καθώς τα τροφοδοτούσε σταθερό 
μεταναστευτικό ρεύμα από την Ελλάδα, η οικονομική δραστηριότητα είχε 
κοσμοπολίτικη διάσταση, καθώς όχι μόνο ξεδιπλωνόταν σε ευρύτατες 
γεωγραφικές περιοχές, αλλά και σχετιζόταν με τις προόδου ς του διεθνούς -του 
ευρωπαϊκού- κεφαλαίου στην ανατολή. Αυτά τα ισχυρά κέντρα δεν 
απορροφούσαν από τη φτωχή Ελλάδα μόνο ανθρώπους. Καθώς έδιναν 
μεγαλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης, συγκέντρωσης και αξιοποίησης κεφαλαίων, 
ανταγωνιζόντουσαν, κατά κάποιο τρόπο, τ ο μικρό ελληνικό Βασίλειο, 
αποσπούσαν από αυτό όλες τις προϋποθέσεις για την οικονομική του απογείωση. 
Όταν λέμε ότι η Ελλάδα των παροικιών ανταγωνιζόταν την καθαυτό Ελλάδα, στο 
μεγαλύτερο διάστημα του 19ου αιώνα, αυτό ακριβώς περιγράφουμε. Ο 
ανταγωνισμός αυτός ήταν αρνητικά καταλυτικός για την ανάπτυξη του ελληνικού 
Βασιλείου, ενώ, επιπλέον, οδήγησε σε σημαντικές παρενέργειες, ιδεολογικές, 
πολιτικές και έμμεσα οικονομικές.  
 

Από το βιβλίο του καθηγητή, σ. 15.  
 

Μονάδες 25  
 
2) Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις ιστορικές 
σας γνώσεις, να παρουσιάσετε τους λόγους για τους οποίους το ελληνικό κράτος 
εθνικοποίησε τη γη το 1828.  
 
Η αγροτική μεταρρύθμιση του 1871:  
 
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 στόχ ος 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 την ανάλογη πολιτική των συγχρόνων 
καπιταλιστικών κρατών υπέρ μιας μικροαγροτικής γεωργίας, όπως αυτή 
εφαρμόστηκε στα ευρωπαϊκά κράτη από τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αι ώνα. 
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 παραλλήλου, 
το Κράτος ευνόησε 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.  
   

  Μονάδες 25  
 

  

   

    

 

 

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!  

 

 


