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ΟΜΑΔΑ  Α΄ 

ΘΕΜΑ  Α 1 

 
Α.1.1. Να προσδιορίσετε με ακρίβεια το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών 
όρων: 
1. «Σκωρίες» 
2. «Εκδοτικό δικαίωμα» 
3. «Εθνικές γαίες» 

Μονάδες 15 
 

Α.1.2.  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 γραμμή Αμβρακικού – Παγασητικού κόλπου αποτελούσε τα σύνορα του νέου 

ελληνικού κράτους. 
3. Η Γαλλική Επανάσταση και οι Ναπολεόντειοι πόλεμοι ευνόησαν ιδιαίτερα την 

ελληνική ναυτιλία. 
4. Στο τέλος του 19ου αιώνα τα μεταλλευτικά προϊόντα κάλυπταν το 1/2 της 

συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών. 
5. Με την οικοδομική ανάπτυξη που γνώρισε η χώρα μετά τη δεκαετία του 1870, 

εμφανίστηκαν στο προσκήνιο νέα υλικά, όπως το μάρμαρο. 
Μονάδες 10 

 
ΘΕΜΑ  Α 2 
 
A.2.1.  Ποια προβλήματα προέκυψαν σχετικά με τη διανομή των εθνικών γαιών; 
 

Μονάδες 13 
 
 
Α.2.2.  Ποιες ήταν οι διαδικασίες για την ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας και ποια η 
δραστηριότητά της στα πρώτα στάδια της λειτουργίας της; 

Μονάδες 12 
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ΟΜΑΔΑ Β΄ 
 
ΘΕΜΑ Β 1  
Αντλώντας στοιχεία από τον πίνακα και το κείμενο που σας δίνονται και 
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναλύσετε το γεγονός της μετάβασης 
της ελληνικής ναυτιλίας από την εποχή του ιστιοφόρου στην εποχή του ατμόπλοιου. 

Μονάδες 25 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5, ΣΕΛ. 22 
Η εξέλιξη της ελληνικής ναυτιλίας κατά την περίοδο 1840-1910 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

 «Τα ιστιοφόρα που άλλοτε, στην περίοδο 1700-1820, πλούτιζαν τους νησιώτες, 
είχαν αποδεκατιστεί από τον πόλεμο (οι απώλειες σκαφών κυμαίνονταν από 50 ως 
60%). Σιγά σιγά βέβαια, επισκευάστηκαν  ή αντικαταστάθηκαν, αλλά η 
αναπόφευκτη βαθμιαία εκτόπισή τους από τα ατμοκίνητα πλοία, έδωσε γερό 
κτύπημα στους παραδοσιακούς καραβοκύρηδες. Από το 1850, μειώνονται 
προοδευτικά οι ναυπηγικές εργασίες των νησιών, καθώς και το σύνολο των 
δραστηριοτήτων που είχαν αναπτυχθεί γύρω από τη ναυτιλία. 
 Πράγματι, από τη στιγμή που γενικεύτηκε η χρήση των ατμοκίνητων σκαφών, η 
ναυτιλία μετατράπηκε βαθμιαία σε οικονομική επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. 
Αναπόφευκτα, το οργανωτικό κέντρο της μετατοπίστηκε προς την πρωτεύουσα, και 
από κει, με λιμάνι τον Πειραιά, κυριάρχησε σιγά σιγά σ' όλο το εσωτερικό θαλάσσιο 
εμπόριο και (κυρίως) στο εξωτερικό εμπόριο (...)». 

   Κ. Τσουκαλάς, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, σελ. 174-176 
 
ΘΕΜΑ  Β 2 
Με βάση τις παρακάτω πηγές και σε συνδυασμό με τις ιστορικές σας γνώσεις να 
απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα: 
α)  Ποιοι λόγοι επέβαλαν τον πολυτεμαχισμό των εθνικών γαιών σε μικρές ή 
μεγάλες ιδιοκτησίες; 

Μονάδες 10 
β)  Να αναλύσετε τις ρυθμίσεις αλλά και τις συνέπειες της αγροτικής 
μεταρρύθμισης του 1871. 

Μονάδες 15 

 
ΕΤΟΣ 

ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ 
 
αριθμός πλοίων 

 
 
χωρητικότητα 
(τόνοι) 

ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ 
 
αριθμός πλοίων 

 
 
χωρητικότητα 
(τόνοι) 

1840          837       94.000           ----       ---- 

1850        1482     248.000           ----       ---- 

1860        1212     234.000              1             150 

1875        1107     210.000            27          8.200 

1892        1292     213.000          103        60.400 

1903        1030     145.000          209      202.000 

1911          760     102.000          347      384.000 
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«Το κράτος θα είχε πολύ μεγαλύτερο κέρδος αν παραχωρούσε με χαμηλό τίμημα 

γη στους ακτήμονες καλλιεργητές, γιατί και άμεση είσπραξη θα είχε από την 
«εκποίηση» και έμμεση από τη φορολογία των προϊόντων, που θα έδινε η εντατική 
καλλιέργεια της ιδιόκτητης πια γης … 

Το ελληνικό κράτος από την εποχή του Καποδίστρια στάθηκε εχθρικό απέναντι 
στις τοπικές ολιγαρχίες που προσπάθησαν να αυτονομηθούν από την κεντρική 
εξουσία, χρησιμοποιώντας τη μεγάλη γαιοκτησία ως προπύργιο. Αυτός είναι ένας 
λόγος που ενισχύθηκε η μικρή και μεσαία καλλιέργεια…. 

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 
μεταρρύθμισης 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 στις πιο κερδοφόρες 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 …)… 

Η σχεδιαζόμενη αγροτική μεταρρύθμιση σκόπευε τον εξής κεντρικό στόχο: να 
πλήξει την τεχνητή μείωση της προσφοράς καλλιεργήσιμης γης και αγροτικών 
προϊόντων την οποία επέβαλλε μονοπωλιακώς η μεγάλη γαιοκτησία. Η 
μεταρρύθμιση επεδίωξε να επιφέρει την αύξηση της παραγωγής και συνεπώς, τη 
μείωση της τιμής των αγροτικών προϊόντων….. 

Στις 25 Μαρτίου 1871 η κυβέρνηση Κουμουνδούρου δημοσιεύει το νόμο «περί 
διανομής και διαθέσεως της εθνικής γης», που για πρώτη φορά από την εποχή της 
ανεξαρτησίας θέτει το πρόβλημα της απόδοσης των πρώην τουρκικών τσιφλικιών 
στους ακτήμονες γεωργούς. Η εκτέλεση του νόμου ανατίθεται στους δήμους, η δε 
πληρωμή των αγρών καθορίζεται σε 26 ετήσιες δόσεις, με χρεολύσιο 3% και τόκο 
2%. Η τιμή ορίστηκε σε 59 δραχμές το στρέμμα κατά μέσο όρο, ποσό τεράστιο τότε 
για το βαλάντιο των φτωχών αγροτών. Ο κλήρος καθορίστηκε σε 40 στρέμματα 
ποτιστικά κατ’ ανώτατο όριο ή 80 ξερικά κατά γεωργική οικογένεια. Ο νόμος αυτός 
ήταν δυσμενής για τους αγρότες. Κανένας δεν μπόρεσε να αγοράσει περισσότερα 
από επτά στρέμματα κατά μέσο όρο, ενώ οι παλιοί κάτοχοι της γης, οι γνωστοί 
τσιφλικάδες, πρόσθεσαν νέες εκτάσεις στα κτήματά τους. Με τον τρόπο αυτό 
δημιουργήθηκε ο τύπος του νεοέλληνα κτηματία, ο οποίος δυνάστευε και 
δυναστεύει ακόμη την οικονομία της χώρας με την τοκογλυφία σε βάρος των 
φτωχών καλλιεργητών και με την πολιτική καταπίεση. Αυτονόητο πως ο νόμος του 
Κουμουνδούρου δεν έθιξε τη μεγάλη ιδιοκτησία των παλιών τζακιών, ούτε τα 
μοναστηριακά κτήματα, τα οποία, κατά πρόχειρο υπολογισμό της εποχής, 
ξεπερνούσαν το καθένα τα 1000 στρέμματα…». 

 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΓ΄, σελ. 310 -311 

 
 
 


