
 

ΟΜΑΔΑ  Α΄ 

ΘΕΜΑ  Α 1 

Α.1.1. Να προσδιορίσετε με ακρίβεια το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών όρων: 

1. «Αγροτική μεταρρύθμιση» 

2. «Εκδοτικό δικαίωμα» 

3. «Παθητικό ισοζύγιο πληρωμών» 

Μονάδες 15 

 

Α.2.2. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακολούθων προτάσεων είναι σωστό 

ή όχι, γράφοντας στο τετράδιο τη λέξη «Σωστό» (Σ) ή «Λάθος» (Λ) δίπλα στον 

αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση. 

 

1. Η Θεσσαλία ενσωματώθηκε στο ελληνικό κράτος το 1864. 

2. Η Γαλλική Επανάσταση και οι Ναπολεόντειοι πόλεμοι ευνόησαν ιδιαίτερα την 

ελληνική ναυτιλία. 

3. Η διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου ξεκίνησε το 1881 και ολοκληρώθηκε το 

1893. 

4. Η Εθνική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1841. 

5. Για τους Έλληνες της διασποράς το μικρό ελληνικό βασίλειο ήταν από τα πρώτα 

χρόνια μετά την ανεξαρτησία ασφαλές καταφύγιο και πεδίο ανάπτυξης 

οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ  Α 2 

 

A.2.1.    Να παρουσιάσετε τους στόχους και τα αποτελέσματα από την επιβολή στην 

ελληνική οικονομία του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου (Δ.Ο.Ε.). 

 Μονάδες 13 

 

Α.2.2.  Για ποιους λόγους αναπτύχθηκε το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα μετά τους 

Βαλκανικούς πολέμους και μέχρι και τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου; 

Μονάδες 12 
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ΟΜΑΔΑ Β΄ 

 

ΘΕΜΑ Β 1  

 

Με βάση τα παρακάτω παραθέματα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να 

παρουσιάσετε τις ενέργειες των ελληνικών κυβερνήσεων προς ενθάρρυνση των 

επενδύσεων για την εκμετάλλευση του ελληνικού υπεδάφους.  

Μονάδες 25 

 

 «Από τον ορυκτό πλούτο της χώρας είχε αξιοποιηθεί ως τα μέσα του 19ου αιώνα 

κυρίως η σμύριδα της Νάξου. Με το νόμο ΣΒ΄ της 18ης Ιουλίου 1852, η 

εκμετάλλευση των ορυχείων είχε δοθεί ύστερα από δημοπρασία στον Άγγλο 

Ρίτσαρντ Άμποτ με ευνοϊκούς όρους για το δημόσιο. Η παραγωγή σμύριδας έφθασε 

το 1856 τις 40.000 καντάρια, ενώ το 1859 η εξαγωγή της απέφερε 256.424 δρχ.  

 Για την προώθηση της αξιοποιήσεως του ορυκτού πλούτου της χώρας είχαν γίνει 

τότε ειδικές μελέτες. Στα 1859 για παράδειγμα μια μελέτη του Γερμανού Έντουαρντ 

Χάιντερ για τη «γη της Σαντορίνης» μεταφράστηκε από τα γερμανικά στα γαλλικά 

και τυπώθηκε από την ελληνική κυβέρνηση για να προβληθούν οι ιδιότητές της για 

χρήση σε υδραυλικά έργα.  

 Μια θετική προσπάθεια για την άρση των εμποδίων στον τομέα ορισμένων 

βιομηχανικών υλών σημειώθηκε το 1867 με την ψήφιση του νόμου «περί μεταλλείων 

και ορυκτών». Ο νόμος εκείνος σκοπός είχε να ενθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις και 

να στρέψει την εγχώρια αποταμίευση στην εκμετάλλευση του πλούτου της ελληνικής 

γης. Πραγματικά μέσα σε λίγα χρόνια από την ψήφιση του νόμου σημειώθηκε ένας 

πρωτοφανής για τα ελληνικά χρόνια πυρετός για την έρευνα και εκμετάλλευση του 

ελληνικού υπεδάφους.  

 Όπως γράφει ο τότε τμηματάρχης της Δημόσιας Οικονομίας του Υπουργείου 

Εσωτερικών Α. Μανσόλας, η «μεταλλευτική βιομηχανία εξήγειρε την δραστηριότητα 

και την κερδοσκοπική των πολιτών τάση, πανταχού δε σχεδόν της Ελλάδος 

περιέτρεχον τα όρη και τας κοιλάδας προς ανίχνευσιν του υπό την επιφάνειαν αυτών, 

κατά την ιδέαν των απλουστέρων, υποκρυπτομένου πλούτου, εξ ου ωνειροπωλούντο 

αμύθητα κέρδη». Από το 1867 ως το 1875 υποβλήθησαν στο υπουργείο Εσωτερικών 

1086 αιτήσεις για την παραχώρηση μεταλλείων και ορυχείων εκτάσεως 

εκατομμυρίων στρεμμάτων. Από τις αιτήσεις αυτές εγκρίθηκαν 359, αλλά σε 40 από 

αυτές ενεργήθηκαν σχετικές έρευνες, και στα τέλη του 1875 παρέμειναν σε 

λειτουργία μόνο 9». 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΓ΄, σελ. 180-181, 312 

 

 «Δια του Βασιλικού Διατάγματος της 22 Οκτωβρίου 1881 συνεστάθη ανώνυμος 

«Ελληνική Εταιρεία των μαρμάρων της Πάρου» με μετοχικόν κεφάλαιον εκ 

3.500.000 δρχ. εις χρυσόν προς καλλιέργειαν των λατομείων των λευκών μαρμάρων 

της Πάρου….Εν Πεντέλη σήμερον εξορύττονται μάρμαρα…Περί τα τέλη του 1882 

συνεστάθη εις τα περίχωρα των Αθηνών εργοστάσιον, όπερ κατεργάζεται, σχίζει και 

στιλβώνει το μάρμαρον λίαν επιτυχώς και καταγινόμενον κυρίως εις τα τη επιπλοποία 

χρήσιμα μάρμαρα, ανάλογα δε πράττει, κυρίως όμως δια οικοδομάς, έτερον 

μηχανικόν μαρμαρουγείον παρά τον Ιλισσόν».  
Α.Ν. Βερναρδάκης, Περί του εν Ελλάδι Εμπορίου, σελ. 59,61 

 

 



 

ΘΕΜΑ  Β 2 

 

Με βάση το παρακάτω παράθεμα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να 

επισημάνετε τα προβλήματα που προέκυψαν σχετικά με τη διανομή των «εθνικών 

γαιών» μετά την απελευθέρωση του ελληνικού κράτους; 

 Μονάδες 25 

 

 «Είναι φανερό ότι αυτή η γη, που εμφανίζεται σαν να χάθηκε από το νόμιμο 

ιδιοκτήτη της, το κράτος, έγινε αντικείμενο ιδιωτικής οικειοποίησης. Η έλλειψη 

κτηματολογίου είναι μια από τις αιτίες που έκαναν εφικτή αυτή τη διαδικασία 

σφετερισμού, η  οποία διευκολυνόταν από τη νομική και διοικητική αναρχία… 

 Δεν μπορεί να υπάρξει αμφιβολία πως μέσα στη γενικότερη διαδικασία 

σφετερισμού και διανομής των εθνικών γαιών, οι τοπικοί άρχοντες και οι ισχυρότεροι 

στρατιωτικοί αρχηγοί εκμεταλλεύθηκαν τη θέση ισχύος που κατείχαν, για να 

ιδιοποιηθούν εδάφη και να συγκροτήσουν ιδιοκτησίες που είχαν συχνά σημαντική 

έκταση. Ακόμη, σε αντίθεση με τα τουρκοκρατούμενα εδάφη της Ελλάδας που 

πέρασαν κατευθείαν στην ιδιοκτησία του κράτους ,τα εδάφη στην Αττική, στη 

Φθιώτιδα και στην Εύβοια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου του 

Λονδίνου το 1830, παρέμειναν στην ιδιοκτησία των Τούρκων που τα κατείχαν. 

Αργότερα, οι ίδιοι οι κάτοχοί τους τα πούλησαν και υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν 

τη χώρα. Έτσι, λοιπόν, τα περισσότερα από τα εδάφη αυτά αγοράστηκαν από τους 

Έλληνες του εξωτερικού, που ήταν οι μόνοι που διέθεταν σε ρευστό όσα χρήματα 

χρειάζονταν… 

 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, έγινε ο σφετερισμός των μισών περίπου 

εθνικών γαιών. Παρατηρούμε άλλωστε ότι αυτή η κατάσταση παγιώνεται χάρη στις 

διατάξεις του ρωμαϊκού δικαίου που ισχύει στην Ελλάδα. Πραγματικά, οι διατάξεις οι 

σχετικές με τη χρησικτησία οδηγούσαν στην πλήρη ιδιοκτησία μετά από ένα χρονικό 

διάστημα νομής…Ο αγώνας, λοιπόν, των αγροτών για την παγίωση της ιδιοκτησίας 

τους, δεν περνούσε αναγκαστικά από μία γενική διεκδικητική πίεση, αλλά και από τη 

λαθραία καλλιέργεια των εδαφών, που μπορούσαν μέσα σε είκοσι χρόνια να 

περιέλθουν στην πλήρη κυριότητά τους, με τον όρο να έχουν εξοφλήσει τους φόρους 

τους…».  
Κ. Τσουκαλάς, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, σελ. 72-74 


