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ΟΜΑΔΑ Α’ 
 
ΘΕΜΑ Α1 : 

 
Α.1.1  Να δώσετε το περιεχόμενο του ακόλουθου όρου: 

α. Εθνικές γαίες 
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Α.1.2  Να αντιστοιχίσετε κάθε δεδομένο της στήλης Α με εκείνο από τα δεδομένα της      
στήλης Β, με το οποίο συνδέεται άμεσα.  

 

Α Β 

1. Έναρξη Μακεδονικού αγώνα               α. 1910  
 

2. Ίδρυση κόμματος 
Φιλελευθέρων          

β. 1875  
 

3. Λήξη Α’ Παγκοσμίου 
πολέμου             

γ. 1862 
 

4. «Αρχή της δεδηλωμένης»        δ. 1918 
 

5. Εκθρόνιση Όθωνα       ε.1904  
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ΘΕΜΑ Α2 : 

 

Α.2.1. Να εξηγήσετε πώς το όραµα της “Μεγάλης Ιδέας” αποτέλεσε  

τροχοπέδη στην εσωτερική ανάπτυξη του ελληνικού κράτους.  
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Α.2.2. Να επισηµάνετε τις συγκυρίες που ευνόησαν τη ναυτιλιακή και 

εµπορική δραστηριότητα των Ελλήνων προεπαναστατικά και να 

εντοπίσετε τι απέµεινε από αυτήν µετά τη δεκαετία 1820 -1830.  
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Α.2.3.  Να παρουσιάσετε τον τρόπο µε τον οποίο επιλύθηκε το πρόβληµα 

των “εθνικών γαιών” κατά τα χρόνια 1870 -71 και τα αποτελέσµατα της 

συγκεκριµένης µεταρρύθµισης.  
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Α.2.4. Να προσδιορίσετε τους λόγους για τους οποίους η εσωτερική 

εµπορική κίνηση της Ελλάδας παρέµεινε σε χαµηλά επίπεδα κατά τον 

19ο αιώνα.  

                                                                                                                                                 ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

 
Α.2.5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας τη λέξη Σωστό ή Λάθος 

δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.  
 

α) Το 1882 ενσωματώνεται η Θεσσαλία στο ελληνικό κράτος.  

β) Την περίοδο 1900 – 1910 τα αγροτικά προϊόντα έφτασαν να αντιπροσωπεύουν τα  3 
/ 4 των εξαγωγών.  

γ) Η Αγγλία απορροφούσε το σύνολο των εξαγωγών σταφίδας αλλά και μολύβδου.  

δ) Η έκταση των εθνικών κτημάτων ανερχόταν μεταξύ 4 και 5 εκατομμυρίων 
στρεμμάτων.  

ε) Το 1840 τα ελληνικά πλοία είχαν χωρητικότητα που ξεπερνούσε τους 110.000 
τόνους.  
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ΟΜΑΔΑ Β’ 
 

ΘΕΜΑ Β1 : 
 

Λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο των πηγών και τις σχετικές 

πληροφορίες του βιβλίου σας να παρουσιάσετε τα χαρακτηριστικά των 

µετακινήσεων των αγροτικών πληθυσµών εντός των ορίων της χώρας και 

προς το εξωτερικό.  

 

 

ΠΗΓΗ 1  

Αγροτική Έξοδος  

Οι χωρικοί της Ρούµελης, της Ηπείρου, του ανατολικού Μωρηά, όλο και 

πολυπληθέστεροι, εγκαταλείπουν το χωριό και καταφεύγουν στις 

πόλεις· στην Αθήνα ο πληθυσµός, όπως θα δούµε, δεκαπλασιάζεται µέσα 

σε ογδόντα χρόνια, από τα 1830 ως τα 1909. Όπως η ζήτηση γι α τα 

αδύνατά τους χωράφια είναι µηδαµινή, συχνά µη καταφέρνοντας να 

ρευστοποιήσουν την αγροτική περιουσία τους, οι οικογένειες χωρίζονται, 

τα γυναικόπαιδα παραµένουν στο χωριό, ενώ τα αρσενικά µέλη 

καταφεύγουν για εργασία στις πόλεις και επιστρέφουν µόνο τ ο θέρος και 

την εποχή της σποράς. Για µια µεταβατική περίοδο που βαστάει κάποτε 

ολόκληρη γενιά, ο εργάτης ή ο οικιακός υπηρέτης στην Αθήνα ζει ακόµα 

µε το ψωµοτύρι που του στέλνει το χωριό, εξακολουθεί ακόµα να 

στηρίζεται στο χωριό· η προλεταριοποίηση της οικονοµικής αλλά και της 

ιδεολογικής ύπαρξης του µετατίθεται έτσι για δεκαετίες ολόκληρες ...  

Κ. Μοσκώφ, Εισαγωγικά στην Ιστορία του Κινήµατος της Εργατικής 

Τάξης. Η διαµόρφωση της εθνικής και κοινωνικής συνείδησης στην 

Ελλάδα, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1988, σσ. 122-123  

 

 

 

 



 

 

 

ΠΗΓΗ 2  

∆ιαδικασία Αστικής Συγκέντρωσης. Μετανάστευση  

Είναι αλήθεια πως ο σχηµατισµός των ελληνικών πόλεων (που στην 

ουσία ήταν ανύπαρκτες την εποχή που δηµιουργήθηκε το ελεύθερο 

βασίλειο), προκύπτει βασικά από τη συρροή των αγροτών στα αστικά 

κέντρα. Όµως σ’ ολόκληρο το 19ο αιώνα είναι εντελώς αδύνατο να 

δώσουµε ακριβείς αριθµούς. Αποκαλυπτικό όµως είναι το γεγονός, ότι το 

1890 ενώ το σύνολο του αυστηρά αστικού πληθυσµού της χώρας, που 

περιλαµβάνει τα είκοσι τρία σηµαντικότερα αστικά κέν τρα, φτάνει τις 

404.000 (από τις οποίες οι 190.000 αντιπροσωπεύουν το συνολικό ποσό 

αύξησης των κατοίκων των πόλεων από το 1853, ο αριθµός των 

ανθρώπων που είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικούσαν στο 

εξωτερικό έφτασε σε 180.000. Ο αριθµός, λοιπόν, των µ εταναστών το 1890 

είναι της ίδιας τάξεως µε το σύνολο της αύξησης του αστικού πληθυσµού 

σε απόλυτους όρους. Η αύξηση όµως αυτή, περιλαµβάνει και τη φυσική 

αύξηση του αστικού πληθυσµού: την περίοδο αυτή πρέπει να είναι της 

τάξεως των 50%. Το τµήµα εκείνο του αστικού πληθυσµού που αυξήθηκε 

λόγω της εσωτερικής µετανάστευσης δε θα πρέπει συνεπώς να ξεπερνάει 

πολύ τις 100.000 κατοίκους. Συµπεραίνουµε λοιπόν, ότι το 

µεταναστευτικό ρεύµα προς το εξωτερικό, ήταν αριθµητικά ισχυρότερο 

από το ρεύµα αστικοποίησης· µ’ άλλα λόγια: περισσότεροι κάτοικοι της 

ελληνικής επαρχίας οδηγούνται προς το εξωτερικό, παρά προς τις 

πόλεις. 

....................................................................................... ...............................  

Το αποδηµητικό ρεύµα κατευθύνεται αρχικά προς την 

Κωνσταντινούπολη και τα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας. 

............................................................................................ ...........................  

Όµως οι πληθυσµιακές µετακινήσεις δεν κατευθύνονται µόνο προς την 

Τουρκία αλλά και προς τη µεσηµβρινή Ρωσία, όπου υπήρχαν 600.000 

Έλληνες το 1920, και τη Ρουµανία. 

...................................................................................................................... . 

Για τις Η.Π.Α. µεταναστεύουν 376.000 κάτοικοι, ενώ 390.000 προστίθενται 

στον πληθυσµό των αστικών κέντρων στο διάστηµα 1889 -1920 (εδώ 

συµπεριλαµβάνεται και η φυσική αύξηση του αστικού πληθυσµού). Κ. 

Τσουκαλά, Εξάρτηση και Αναπαραγωγή, σσ. 107 -108 Λαµβάνοντας 



 

 

 

υπόψη το περιεχόµενο των πηγών και τις σχετικές πληροφορίες του 

βιβλίου σας να παρουσιάσετε τα χαρακτηριστικά των µετακινήσεων των 

αγροτικών πληθυσµών εντός των ορίων της χώρας και προς το εξωτερικό.  
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KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 
 
 


