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Α΄  ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

Α.1.  Τι γνωρίζετε για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές στο εμπόριο της χώρας κατά τον 19ο αιώνα;  

(Μονάδες 12) 

 

Α.2.  Να γράψετε αν είναι σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις: 

i. Ο ναυτικός αποκλεισμός από τους Αγγλο-Γάλλους, το 1854, στη διάρκεια του 

Κριμαϊκού πολέμου, προκάλεσε πείνα, αρρώστια και ανθρώπινες απώλειες, 

επιβεβαιώνοντας τις μικρές δυνατότητες της χώρας. 

ii. Το 1851 η συνολική αξία των εισαγωγών και εξαγωγών της χώρας ήταν περίπου 

36.000.000 χρυσές δραχμές, ποσό που αυξήθηκε στα 235.000.000 το 1901 και στα 

315.000.000 το 1911. 

iii. Τα οικονομικά μεγέθη της χώρας, ο μικρός πληθυσμός, η περιορισμένη αγοραστική 

δυνατότητα των κατοίκων της, η απουσία παραγωγικών μονάδων μεγάλου 

μεγέθους καθήλωναν, σε ολόκληρο το 19ο αιώνα, την εσωτερική εμπορική κίνηση 

σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 

iv. Το 1874 προστέθηκαν τα Ιόνια νησιά και το 1891 η Θεσσαλία. Έτσι, τα βόρεια σύνορα 

άγγιξαν τον Όλυμπο και τη Μακεδονία. 

v. Η πυκνότητα του πληθυσμού κυμαινόταν από 15 (1828) σε 43 (1911) κατοίκους στο 

τετραγωνικό χιλιόμετρο, όταν σε πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης οι ίδιοι 

αριθμοί ήταν τριψήφιοι. 

(Μονάδες 10) 

 

Α.3.  Τι γνωρίζετε για τις παραγωγικές δυνάμεις μέσα και έξω από την Ελλάδα (Μονάδες 13) 

 

Α.4.  Να γράψετε τους ορισμούς των παρακάτω όρων:  

 Μεγάλη Ιδέα 

 Εθνικές γαίες  

 Ισοζύγιο πληρωμών  

(Μονάδες 15) 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Β΄  ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 

Γ1.  

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείµενα που 

σας δίνονται, να αναφερθείτε στις νοµοθετικές ρυθµίσεις του 1870-1871 και για την επίλυση 

του αγροτικού ζητήµατος στην Ελλάδα, και ειδικότερα: 

α. στους στόχους και το περιεχόμενο των ρυθμίσεων (μονάδες 35) 

β. στην υλοποίησή τους (μονάδες 15).  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Οι λόγοι που ωθούν την κυβέρνηση Κουμουνδούρου στη σημαντική αυτή θεσμική μεταβολή είναι 

πολλαπλοί. 

α) Λόγοι οικονομικοί: Με την αγροτική μεταρρύθμιση του 1871 το κράτος επιχειρεί να επαυξήσει 

τα δικά του έσοδα από τα ποσά της εξαγοράς, όπως και των τραπεζών και των εμπορικών 

ομάδων, καθώς έρχεται να ενισχύσει τις φυτείες και το μικρό ή μεσαίο οικογενειακό κλήρο. Με 

την επέκταση των εξαγωγών του αγροτικού προϊόντος των φυτειών, οι εμπορικές ομάδες θα δουν 

μια ταχεία ανάπτυξή τους, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχυθεί ο ρόλος τους στη δανειοδότηση των 

τρεχουσών αναγκών των νέων τώρα μικροπαραγωγών. Με την παραχώρηση της δημόσιας γης, 

το κράτος θα στερηθεί το 25% της ακαθάριστης παραγωγής, αλλά θα αποκτήσει νέες πηγές 

εσόδων, τους φόρους και τους δασμούς, που θα επιβληθούν στο αυξημένο τώρα αγροτικό προϊόν 

των φυτειών, καθώς θα έχουμε μια επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και αύξηση 

της παραγωγής. 

β) Λόγοι κοινωνικοί: Αν και δεν υπάρχει κάποιο συγκροτημένο κίνημα ακτημόνων, οι 

καταπατήσεις των εθνικών και εκκλησιαστικών γαιών εκ μέρους μη κληρούχων ή 

μικροϊδιοκτητών σε διάφορες περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, που δημιουργούν 

εστίες εντάσεων, συνηγορούν για την προικοδότηση αυτών των κοινωνικών ομάδων με «λαχίδια» 

(τεμάχια) εθνικής γης. […] 

Το όλο εγχείρημα μπορούμε να το δούμε ως ένα μέρος της όλης προσπάθειας του Α. 

Κουμουνδούρου, που αγκαλιάζει την περίοδο 1860-1880 και αποσκοπεί με την ανάπτυξη της 

γεωργίας […] στην προώθηση της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα. 
 

Θ. Καλαφάτης, «Η αγροτική οικονομία. Όψεις της αγροτικής ανάπτυξης», Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 

1770-2000, τ.5, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2003, σ. 72.  

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


