
 

1 
 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  
 

ΘΕΜΑ Α.1.1. Να δώσετε τον ορισμό των παρακάτω όρων :  
i. Φεντερασιόν        

ii. Μεγάλη Ιδέα 
iii. ΔΟΕ                                  (12 μ.) 

 
ΘΕΜΑ Α.1.2. Να αντιστοιχήσετε τα γεγονότα της στήλης Α΄ με τις χρονολογίες 
της στήλης Β΄(δύο στοιχεία της στήλης Β΄ περισσεύουν)   (μ.6) 

Α Β 

1. Ίδρυση Ιονικής Τράπεζας i. 1866 

2. Εξάπλωση εργασιών Εθνικής 
Τράπεζας στην Πάτρα  

ii. 1851 

3. Άφιξη Βαυαρών στην Ελλάδα  iii. 1856 

4. Η αξία των συναλλαγών της 
Ελλάδας ήταν 36.000.000 
χρυσές δρχ. 

iv. 1839 

5. Έκδοση Τανζιμάτ v. 1841 

6. Προσάρτηση Ιονίων νήσων vi. 1846 
 vii. 1832 

 viii. 1864 

 
ΘΕΜΑ Α.2.1. Να αναλύσετε τους τομείς της ελληνικής οικονομίας στους 

οποίους επένδυσαν οι Έλληνες Ομογενείς κατά τη διάρκεια του 19ου . 

 (17 μ.) 

ΘΕΜΑ Α.2.2.Ποιοι παράγοντες ευνόησαν την ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας 

κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα;      (15 μ.) 

 

ΘΕΜΑ Β1. Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και τα συγκεκριμένα 

αποσπάσματα να παρουσιάσετε τους λόγους που καθιστούσαν αναγκαίες τις 

αγροτικές μεταρρυθμίσεις το 1870 και το 1917.   ( 25 μ.) 
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Κείμενο α΄.  Στις αρχές της δεκαετίας του 1830 το ελληνικό κράτος εμφανίζεται 
σαν ο μεγαλύτερος γαιοκτήμονας του ελληνικού χώρου κατέχοντας σύμφωνα με 
τους μετριότερους υπολογισμούς το 35%-50% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων 
του Ελληνικού Βασιλείου. Το κράτος απαιτούσε το 15% της ακαθάριστης 
παραγωγής αυτών των γαιών σαν ενοίκιο για την υποτιθέμενη μίσθωση της γης, 
ενώ μαζί με τον φόρο της δεκάτης, ο ενοικιαστής της γης υποχρεωνόταν να 
καταβάλλει στο δημόσιο ταμείο περίπου το 25% της ακαθάριστης παραγωγής. 
Άμεση συνέπεια αυτής της στάσης ήταν τόσο η κακή διαχείριση και η χαμηλή 
παραγωγή των ενοικιαζόμενων εθνικών γαιών όσο και η σύγχυση γύρω από το 
θεσμικό καθεστώς τους. 

Η συνεχής επιδείνωση του καθεστώτος των εθνικών γαιών δημιούργησε 
την αντίφαση μεταξύ των αυξανόμενων δημοσιονομικών αναγκών του ελληνικού 
κράτους και της βαθμιαίας μείωσης του φόρου επικαρπίας από την ενοικίαση 
της γης. H αντίφαση αυτή δεν μπορούσε να λυθεί παρά με την αλλαγή του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος και τη διανομή των εθνικών γαιών, κάτι που 
απαιτούσε ήδη από τη δεκαετία του 1840 ο αγροτικός κόσμος, αλλά και 
διανοούμενοι, δημοσιογράφοι και πολιτικοί, όχι μόνο για να αυξήσουν τα 
δημόσια έσοδα, αλλά κυρίως γιατί πίστευαν ότι αποδίδοντας την κυριότητα 
στους κατόχους των εθνικών γαιών θα αναπτύσσονταν η αγροτική παραγωγή και 
η οικονομία συνολικά με την άνοδο του προσωπικού ενδιαφέροντος των 
καλλιεργητών, με την αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά και με την ένταξη της 
γης στο εμπορευματικό κύκλωμα.  (Το Αγροτικό Ζήτημα στην Ελλάδα, 
Βασίλης Πατρώνης - Επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, 
Καθημερινή, 24-1-2010) 
 
Κείμενο β΄. Στο βορρά, και ιδιαίτερα στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία, όπου η 
γη ήταν σχετικά εύφορη , η επικρατούσα μορφή ιδιοκτησίας ήταν η μεγάλη 
γαιοκτησία, τα τσιφλίκια. Σε αυτές τις περιοχές , το μεγαλύτερο μέρος της γης 
ανήκε σε απόντες γαιοκτήμονες και το καλλιεργούσαν φτωχοί κολίγοι(…)Ο 
καθηλωμένος από τη φτώχεια κολίγος , υπό το βάρος των ενοικίων και των 
φόρων και το ενδεχόμενο εξώσεως και στερήσεως της γης, δεν είχε ούτε τα μέσα 
ούτε τις γνώσεις , ούτε τα κίνητρα για αγροτικές βελτιώσεις.  (Ιστορία του 
Ελληνικού Έθνους, τομ.ΙΔ΄. σ.74-76) 
 
Κείμενο γ΄.  Παρόλο ότι ως το 1917 πολύ λίγα είχαν γίνει προς την κατεύθυνση 
μιας αγροτικής μεταρρυθμίσεως είναι γεγονός ότι ο Βενιζέλος και το κόμμα του 
υπήρξαν υποστηρικτές της μικρής οικογενειακής ιδιοκτησίας, πράγμα που 
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ανταποκρινόταν στις επιθυμίες και την πολιτική μιας ανερχόμενης τάξεως 
επιχειρηματιών που ευνοούσε έναν καπιταλιστικό τρόπο οργανώσεως της 
παραγωγής. Ως την έκρηξη όμως του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου, η κυβέρνηση δεν 
είχε ακόμα διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αγροτικών 
μεταρρυθμίσεων και συνέχισε να μένει πιστή στην αρχή της σταδιακής 
απαλλοτριώσεως με αποζημιώσεις. Μετά την προσάρτηση της Μακεδονίας, 
όμως το πρόβλημα έγινε πιο πιεστικό. Η κατάσταση των αγροτών στη Μακεδονία 
ήταν πολύ χειρότερη από εκείνη των χωρικών της Παλαιάς Ελλάδος. Στην 
πραγματικότητα η κατάστασή τους δεν ήταν καλύτερη από την κατάσταση των 
δουλοπαροίκων του Μεσαίωνα. Μετά μάλιστα την εισροή χιλιάδων προσφύγων 
σαν συνέπεια των Βαλκανικών πολέμων, κατάσταση αυτή χειροτέρεψε.                                     
[Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΕ΄, σ. 75] 

 
ΘΕΜΑ Β2. Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και τα παρακάτω 

αποσπάσματα να αναλύσετε τους λόγους για τους οποίους γνώρισε άνθιση η 

εξόρυξη κοιτασμάτων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 19ου αι.   (μ.25) 

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 το 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 1.086 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΄, σσ. 180-181, 312) 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ  ΙΩΑΝΝΑ 


