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ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
 

ΘΕΜΑ Α1 
Να αποδώσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω ιστορικών όρων: 
α)  «Νέα Πέλλα» 
β) Διχοτόμηση της δραχμής 
γ) Ανόρθωση 

Μονάδες:15 
 
ΘΕΜΑ Α2 
Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακολούθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, 
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί 
στην κάθε πρόταση: 

1. Η μεγάλη μάζα των Ελλήνων της διασποράς ανήκε σε μεσοαστικά ή μικροαστικά 
στρώματα. 

2. Η καταστροφή της πόλης των Κυδωνιών από τουρκικά στρατεύματα έγινε τον Ιούλιο 
του 1823. 

3. Μεγάλη τμήματα του ελληνικού πληθυσμού στα τέλη του 1850 είχαν δυσαρεστηθεί 
με τη δυσλειτουργία του πολιτικού συστήματος. 

4. Ο βενιζελισμός έθετε ως μοναδικό στόχο την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων 
του έθνους. 

5. Στην ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν οι κρατικοί 
παράγοντες. 

Μονάδες: 10 
 
ΘΕΜΑ Β1 
Ποια ήταν η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα κατά την περίοδο 
της ελληνικής επανάστασης; 

Μονάδες: 12 

ΘΕΜΑ Β2 
α) Ποιοι λόγοι οδήγησαν στη δημιουργία πελατειακών δικτύων στον ελλαδικό χώρο κατά την 
περίοδο της τουρκοκρατίας; (μονάδες 6) 
β) Ποιες ήταν οι διαφορές των πελατειακών δικτύων και των μεταγενέστερων κομμάτων; 
(μονάδες 7)  

Μονάδες: 13 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 



 

 

 
ΘΕΜΑ Γ1 
Συνδυάζοντας τις πληροφορίες των παρακάτω κειμένων και του πίνακα που σας δίνονται με 
τις ιστορικές σας γνώσεις να αναλύσετε: 
α) την εξαγωγική δραστηριότητα της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα (μονάδες 8) 
β) την επίδραση που άσκησε η αγροτική μεταρρύθμιση του 1870-1871 στην εξέλιξη του 
εξωτερικού εμπορίου (μονάδες 7) 
γ) την κατάσταση που επικρατούσε στο εξωτερικό εμπόριο κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης που ξέσπασε το 1929, καθώς και τις συνέπειες που προέκυψαν στην 
ελληνική οικονομία. (μονάδες 10) 

(Μονάδες: 25) 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Πολλαπλασιασµός των εµπορικοποιήσιµων καλλιεργειών 
Πραγµατικά, από τα µέσα του αιώνα διαφαίνεται µια ξεκάθαρη τάση 

πολλαπλασιασµού των εµπορικοποιήσιµων σε βάρος των παραδοσιακών καλλιεργειών που 
αποβλέπουν στην αυτοκατανάλωση. Η καλλιέργεια των δηµητριακών, λόγου χάρη, 
αυξάνεται µε πολύ αργούς ρυθµούς. […] 

Αντίθετα, τα αµπέλια, από 9.000 στρέµµατα που καλύπτουν το 1835, φτάνουν σε 
492.000 στρέµµατα το 1861, σε 822.000 το 1881, σε 1.266.000 το 1887, σε 1.350.000 το 1900, 
για να περιοριστούν, το 1909, σε 1.040.000 στρέµµατα. Η σταφίδα πάλι, που η εκµετάλλευσή 
της γίνεται από το 1830, από 53.000 στρέµµατα που καλύπτει το 1861 φτάνει τα 468.000 το 
1887, τα 700.000 στρέµµατα το 1900, και το 1909 πέφτει στα 577.000 στρέµµατα. Η ελιά, 
καλύπτει το 1835 τα 250.000 στρέµµατα, το 1881 τα 1.829.000 και το 1900 καθώς και το 1909 
τα 2.600.000 στρέµµατα. Τέλος, οι καλλιέργειες του καπνού και του βαµβακιού, που το 1830 
ήταν ανύπαρκτες ή περιθωριακές, από το 1870-1880 αρχίζουν να επεκτείνονται.  

Καθοριστικό στοιχείο στάθηκε η ανάπτυξη µιας φυσικής διεξόδου για τα εξαγώγιµα 
αγροτικά προϊόντα: το λάδι, ο καπνός, τα σύκα και κυρίως η σταφίδα, βρήκαν στην αγορά 
της δυτικής Ευρώπης ένα πεδίο συνεχώς διευρυνόµενο. Βασική σηµασία είχε η σταφίδα: η 
καλλιέργειά της είχε επεκταθεί σ’ ολόκληρη την Πελοπόννησο: Με τις ευλογίες του Κράτους, 
της εµπορικής αστικής τάξης και του χρηµατιστικού κεφαλαίου, που έλεγχε τα κυκλώµατα, 
οι αγρότες υποτάχθηκαν στις αντικειµενικές απαιτήσεις της παγκόσµιας αγοράς. Στο τέλος 
του περασµένου αιώνα αν η Ελλάδα δεν ήταν χώρα µονοκαλλιέργειας, είχε γίνει σχεδόν 
χώρα µονοεξαγωγής, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 50% των εξαγωγών για όλο το 
δεύτερο µισό του19ου αιώνα.  

[Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, σσ. 91-92] 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
Η γεωργία και η αγροτική µεταρρύθµιση του 1871 

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 αυτής µεταρρυθµίσεως 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, όπως ήταν φυσικό, στις πιο κερδοφόρες καλλιέργειες 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, κλπ.). Οι αγαθές για την οικονοµία 
επιπτώσεις υπήρξαν άµεσες. Από την µια πλευρά παρατηρήθηκε ραγδαία εισροή ξένου 
συναλλάγµατος και από την άλλη τα έσοδα του ∆ηµοσίου από τους τελωνειακούς δασµούς 
εξαγωγής πολλαπλασιάσθηκαν. Τα στοιχεία για τη σταφιδοπαραγωγή και εξαγωγή σταφίδας 
την περίοδο 1860-1878 είναι αποκαλυπτικά.  
 

 Καλλιεργούµενα 
στρέµματα 

Παραγωγή σε λίτρα ενετικά Εξαγωγή σε λίτρα ενετικά 

1860 220.428 110.228.000 101.707.075 

1870 221.164 114.700.000 120.000.000 

1878 435.000 217.500.000 210.000.000 

 
Η επέκταση όµως των φυτειοκαλλιεργειών επηρέασε αρνητικά την παραγωγή 

δηµητριακών. Από την εποχή εκείνη σηµειώνεται το χρόνιο έλλειµµα της χώρας µε 
συνεπακόλουθο τη δαπάνη τεράστιων συναλλαγµατικών αποθεµάτων για εισαγωγές. 

[Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος ΙΓ΄, σσ. 310] 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ 
Στη δεκαετία 1928-38 πενταπλασιάσθηκαν οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με βαμβάκι, 

τετραπλασιάσθηκαν οι εκτάσεις των νωπών λαχανικών και πολλαπλασιάσθηκαν επί 14 
εκείνες των ζωωτροφών. Όλες αυτές οι εξελίξεις δείχνουν ότι, λόγω της κρίσεως, η ελληνική 
γεωργία προσάρμοσε την παραγωγή της στην ελληνική αγορά. Έτσι δόθηκε προτεραιότητα 
στην κάλυψη του διατροφικού ελλείμματος του εγχώριου πληθυσμού. Αυτό είχε σαν 
συνέπεια για την εθνική οικονομία, αφενός την εξοικονόμηση πολύτιμου συναλλάγματος, 
που παραδοσιακά διετίθετο κυρίως για τις εισαγωγές  σιτηρών και αφετέρου την παραπέρα 
προσαρμογή και ενσωμάτωση της αγροτικής παραγωγής στην αστική οικονομία. Χάρη στην 
κρίση των εξωστρεφών προϊόντων, η ελληνική οικονομία στο σύνολό της «δέθηκε» 
περισσότερο και βαθύτερα σε ένα ενιαίο όλο. Τόσο η κρίση των παραδοσιακών εξαγώγιμων 
όσο και η διανομή των μεγάλων αγροκτημάτων συνετέλεσαν στο να επιτευχθεί η καλύτερη 
αυτή ανταπόκριση μεταξύ γεωργικής παραγωγής και βιομηχανικής.  

[[Ι.Ε.Ε., Τόμος ΙΕ, σελ. 332] 
 

ΘΕΜΑ Δ1 
Λαμβάνοντας υπόψη σας τις ιστορικές σας γνώσεις καθώς και τις πληροφορίες των κειμένων 
που σας δίνονται να αναλύσετε την πολιτική ατμόσφαιρα που εξέθρεψε τόσο το Κίνημα στο 
Γουδί (1909) όσο και το Κίνημα του Βενιζέλου το 1935.  

(Μονάδες: 25) 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ A 
Οι αλλεπάλληλες χρεωκοπίες της χώρας, ο παλαιοκοµµατισµός και οι αποτυχίες στο 

χειρισµό των εθνικών θεµάτων είχαν καταστήσει έκδηλη την ανάγκη ουσιαστικών 
µεταρρυθµίσεων στην πολιτική ζωή, µε αυτονόητη την αποδυνάµωση του πολιτικού ρόλου 
που διαδραµάτιζε το στέµµα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η βαθµιαία εξασθένηση της 
ισχύος της πολιτικής ολιγαρχίας θα δηµιουργήσει πρόσφορο έδαφος για το στρατιωτικό 
κίνηµα στο Γουδί, που θα εκδηλωθεί στην Αθήνα τον Αύγουστο του 1909 και θα σηµαδέψει 



 

 

την µετάβαση από την ολιγαρχική φάση της πολιτικής στη φάση όπου πρωταγωνιστικό ρόλο 
θα είχαν οι µεσαίες τάξεις.  

Ο στρατιωτικός σύνδεσµος, φορέας του κινήµατος του 1909, δεν διακατεχόταν από 
προθέσεις ριζικών µεταρρυθµίσεων στο ζήτηµα ειδικότερα της µορφής του πολιτεύµατος, 
καθώς είχε συµβεί, άλλωστε, µε τους επαναστάτες του 1843 και του 1862. Στη διακήρυξη 
των στρατιωτικών «προς τον βασιλέα, την κυβέρνησιν και τον λαόν», αποσαφηνιζόταν ότι: 
«Ο στρατιωτικός Σύνδεσµος δεν επιδιώκει την κατάργησιν της ∆υναστείας ή την 
αντικατάστασιν του Βασιλέως, ούτινος το πρόσωπον είναι ιερόν δια τους αποτελούντας 
αυτόν, ουδ’ επιθυµεί να εγκαθιδρύση την απολυταρχίαν, ή την στρατοκρατίαν, ή να θίξη 
καθ’ οιονδήποτε τρόπον το Συνταγµατικόν Πολίτευµα, διότι οι αποτελούντες αυτόν 
αξιωµατικοί εισί και αυτοί πολίται Έλληνες και έχουσιν ορκισθή εις την τήρησιν του 
Συντάγµατος» […] 

[Π. Πετρίδη, Πολιτικές δυνάµεις και συνταγµατικοί θεσµοί στη νεώτερη Ελλάδα, σσ. 80] 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
Το κίνηµα του Μαρτίου 1935 

Την ίδια εποχή (13 Ιανουαρίου 1935) πραγµατοποιήθηκε µνηµόσυνο για το βασιλιά 
Κωνσταντίνο και φιλοµοναρχική διαδήλωση υπέρ του Γεωργίου Β΄ στην Αθήνα, ενώ ανάλογη 
φιλοµοναρχική εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε και στη Θεσσαλονίκη τον επόµενο µήνα (24 
Φεβρουαρίου). 

Οι φιλοµοναρχικές εκδηλώσεις αποτελούσαν πρόκληση όχι όµως και απειλή κατά 
του πολιτεύµατος, τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα. ∆εν ήταν όµως τυχαίες αλλά σύµπτωµα 
µιας καταστάσεως που ευνοούσε την αναζωπύρωση των παλαιών παθών και την οποία η 
κυβέρνηση, µολονότι δεν ενθάρρυνε, δεν ήταν σε θέση να ελέγξει για λόγους εγγενείς. Το 
Λαϊκό κόµµα που κυβερνούσε τη χώρα είχε, βέβαια, αναγνωρίσει το υπάρχον πολίτευµα, 
κάνοντας την ανάγκη φιλοτιµία, παρέµεινε όµως ο φυσικός διάδοχος των παλαιών 
βασιλικών, στις ψήφους των οποίων κυρίως βασιζόταν. [...] 

 Ένα από τα έµµεσα αίτια του κινήµατος ήταν ασφαλώς ο αντίκτυπος που είχε στο 
Βενιζέλο η απόπειρα κατά της ζωής του τον Ιούνιο του 1933. Πέρα από την εύλογη 
αγανάκτησή του για την ίδια την απόπειρα, στην οποία ενέχονταν στελέχη της κυβερνήσεως 
και των σωµάτων ασφαλείας, ο Βενιζέλος φάνηκε να χάνει την αυτοκυριαρχία του και να 
παρασύρεται σε ατυχείς αποφάσεις. Θα πρέπει επίσης να προστεθεί ότι πέρα από την 
απόπειρα και τον αντίκτυπό της, το πρόβληµα του Βενιζέλου ήταν ουσιαστικά η νοοτροπία 
ενός µεγάλου άνδρα ο οποίος θεωρεί τον εαυτόν του απαραίτητο και αναντικατάστατο. Είχε 
προσφέρει τόσα πολλά στη χώρα και είχε συνδέσει τόσο στενά το όνοµά του µε τις τύχες της 
για τόσο µεγάλο διάστηµα, ώστε να θεωρεί ότι η χώρα είχε απόλυτη ανάγκη από τις 
υπηρεσίες του, πράγµα το οποίο µπορούσε να τον οδηγήσει σε αντιδηµοκρατικές και 
αντισυνταγµατικές ενέργειες ακόµη και στην εγκαθίδρυση δικτατορίας.  

Το βασικότερο αίτιο της οργανώσεως του κινήµατος υπήρξε η σταδιακή αποστέρηση 
των ερεισµάτων της βενιζελικής παρατάξεως στις ένοπλες δυνάµεις. Μια από τις πρώτες 
ενέργειες της κυβερνήσεως, µετά την καταστολή του κινήµατος της 6ης Μαρτίου 1933, ήταν 
η απόταξη µεγάλου αριθµού ανώτατων αξιωµατικών συνεργατών του Πλαστήρα. 

[I.E.E., τόµ. ΙΕ΄, σσ. 358-360] 
 
 
 
 



 

 

             ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                  
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2o 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

23-5-2020 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: 

α. Εθνικό κόμμα 

β. Κοινωνιολογική Εταιρεία 

γ. Αρχή της δεδηλωμένης 

δ. Βενιζελισμός 

ε. Μακεδονική Επιτροπή 

 

                                                                                                                                  Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Α2 

Να προσδιορίσετε χρονικά τους παρακάτω ιστορικούς όρους:  

α. Κίνημα στο Γουδί 

β. Τανζιμάτ 

γ. Διχοτόμηση χαρτονομίσματος 

δ. Συνθήκη Σεβρών 

ε. Ίδρυση Σ.Ε.Κ.Ε. 

 Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β1 

Τι γνωρίζετε για τον εθνικό διχασμό (1915-1922) όσον αφορά στις αιτίες αυτού, τα πρόσωπα 

της διαμάχης, τις εκδηλώσεις διχασμού και τα αποτελέσματά του; 

                     Μονάδες 13 

ΘΕΜΑ Β2 

Τι γνωρίζετε για τα μέτρα πρόνοιας για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο; 

                                                                                            Μονάδες 12 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 



 

 

ΘΕΜΑ Γ1 

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και τα στοιχεία από τις παρακάτω πηγές να 
αναφερθείτε στο εκσυγχρονιστικό πρόγραμμα του Χ. Τρικούπη και στο κράτος κοινωνικής 
αλληλεγγύης του Θ. Δηλιγιάννη.                                                                                                      

Μονάδες 25 

ΠΗΓΗ 1 
Στην ουσία, ο Τρικούπης εκπροσωπούσε τον εξευρωπαϊσμό της πολιτικής ζωής, ενώ ο 
Δηλιγιάννης την παραδοσιακή λειτουργία της. Ο Τρικούπης πίστευε ότι το κράτος χρειαζόταν 
πολιτική και οικονομική ανόρθωση, πριν γίνει λόγος για εμπλοκή σε αλυτρωτικές 
περιπέτειες. Γι’ αυτό και επεδίωξε να καταστήσει τη χώρα διεθνώς αξιόπιστη, να ενθαρρύνει 
την έναρξη της εκβιομηχάνισης, να βελτιώσει τις επικοινωνίες με την κατασκευή 
σιδηροδρόμων και την διάνοιξη του Ισθμού της Κορίνθου, και να εκσυγχρονίσει το στρατό 
και το ναυτικό. Ωστόσο, ένα τέτοιο πρόγραμμα ήταν δαπανηρό και συνεπαγόταν αυξημένη 
φορολογία. Αυτό πρόσφερε εύκολο στόχο στο δημοφιλή και δημαγωγό Δηλιγιάννη, ο οποίος 
δεν είχε πρόβλημα να δηλώνει ότι ήταν αντίθετος προς οτιδήποτε υποστήριζε ο Τρικούπης. 
Η επιδεικτική λαϊκιστική ρητορεία του Δηλιγιάννη και η φλογερή προάσπιση μιας 
«Μεγαλύτερης Ελλάδας», χωρίς αμφιβολία εξέφραζε πιο πιστά τους ενθουσιασμούς και 
τους μύχιους πόθους του απλού πολίτη από τα αυστηρά μεταρρυθμιστικά προγράμματα του 
Τρικούπη. Οι παράτολμες όμως πολιτικές επιλογές του Δηλιγιάννη, στις περιόδους που ήταν 
στην εξουσία, δεν μπορούσαν παρά να θέσουν σε δοκιμασία την ήδη εξασθενημένη 
οικονομία, όπως συνέβη με τη θνησιγενή κινητοποίηση στη διάρκεια της βουλγαρικής κρίσης 
του 1885, η οποία κατέληξε στον αποκλεισμό της Ελλάδας από τις Μεγάλες Δυνάμεις. 
Επιπλέον, η φιλοπολεμική του πολιτική έμελλε να καταλήξει σε ήττα το 1897, στη διάρκεια 
του καταστροφικού πολέμου των τριάντα ημερών με την Τουρκία. 

R. Clogg, Συνοπτική Ιστορία της Ελλάδας 1770-1990, εκδ. Ιστορητής, Αθήνα 1995, σσ. 71-72 

ΠΗΓΗ 2 
Οι φόροι που είχε αναγκασθεί να επιβάλει ο Τρικούπης, καθώς και τα δάνεια που είχε 
συνάψει για να φέρει σε πέρας το μεγαλόπνοο έργο του, είχαν προκαλέσει τη δυσφορία ενός 
μεγάλου μέρους του λαού. Τη δυσφορία αυτή τη καλλιέργησε με δημαγωγικό τρόπο η 
αντιπολίτευση που του κόλλησε και το επίθετο «φορομπήχτης». Έτσι ο αρχηγός της 
Θεόδωρος Δηλιγιάννης, ανταποκρινόμενος στις επιθυμίες του λαού και υποσχόμενος να 
κυβερνήσει χωρίς την επιβολή νέων φόρων και χωρίς τη σύναψη νέων δανείων, κατορθώνει 
να τον ανατρέψει στις 7 Απριλίου 1885.      

Απ. Βακαλόπουλου, Νέα Ελληνική Ιστορία 1204-1985, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 310 

ΘΕΜΑ Δ1 

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και το περιεχόμενο των παρακάτω πηγών: 
α) Να παρουσιάσετε το περιεχόμενο της αγροτικής μεταρρύθμισης του 1871. 
β)  Να επισημάνετε τις συνέπειες της μεταρρύθμισης στη γεωργία και στην εθνική 
οικονομία γενικότερα.                                                                         (Μονάδες 25) 

 

ΠΗΓΗ 1 
Η αγροτική μεταρρύθμιση του 1871  



 

 

Το ελληνικό κράτος, είτε εθνικοποιώντας την γη στα 1828 είτε διανέμοντάς την στα 1871, 
ετήρησε πάντα μια καθαρώς δύσπιστη και εχθρική στάση απέναντι της μεγάλης γαιοκτησίας 
και του αγροτικού καπιταλισμού εν γένει. Εκ κυριότητά τους, με τον όρο να μην έχουν 
εξοφλήσει τους φόρους τους. Αυτή είναι ίσως μια από τις κύριες αιτίες που τα αγοτικά 
διεκδικητικά κινήματα για τη διανομή των εθνικών γαιών δεν πήραν ποτέ μορφή ενός 
μαζικού και οργανωμένου αγώνα, καθώς οι «παράνομοι» κτήτορες των εδαφών αυτών 
προτιμούσαν πιθανότατα να αποσιωπούν το ζήτημα του νομικού καθεστώτος που καθόριζε 
τις σχέσεις τους προς τη γη τους. Έτσι, λοιπόν, ο σφετερισμός των εθνικών γαιών τελικά δεν 
ήτανε τίποτα άλλο από μια διαδικασία που συνέβαλλε στην εξομάλυνση μιας κατάστασης η 
οποία για πολύ καιρό στάθηκε νομικά, κοινωνικά και οικονομικά διφορούμενη. Εκ 
παραλλήλου, το Κράτος ευνόησε πάντα την κοινωνική ενσωμάτωση της γεωργίας, δια μέσου 
του προνομιούχου χώρου της αγοράς, επί τη βάσει της μικρής οικογενειακής επιχείρησης και 
ιδιοκτησίας. 

Κ. Βεργόπουλου, Το Αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα, σ. 115 
ΠΗΓΗ 2 

Η γεωργία και η αγροτική μεταρρύθμιση του 1871 
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 αυτής μεταρρυθμίσεως 
εκτιμάται πληρέστερα, όταν συνειδητοποιηθεί το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των 
Ελλήνων χωρικών της εποχής εκείνης αποκαταστάθηκαν ως ιδιοκτήτες στη γη που καλλιερ-
γούσαν. Οι μικροί ιδιοκτήτες καλλιεργητές επιδόθηκαν, όπως ήταν φυσικό, στις πιο 
κερδοφόρες καλλιέργειες 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, κλπ.). Οι αγαθές για την 
οικονομία επιπτώσεις υπήρξαν άμεσες. Από την μια πλευρά παρατηρήθηκε ραγδαία εισροή 
ξένου συναλλάγματος και από την άλλη τα έσοδα του Δημοσίου από τους τελωνειακούς 
δασμούς εξαγωγής πολλαπλασιάσθηκαν. Τα στοιχεία για τη σταφιδοπαραγωγή και εξαγωγή 
σταφίδας την περίοδο 1860-1878 είναι αποκαλυπτικά. 

Η επέκταση όμως των φυτειοκαλλιεργειών επηρέασε αρνητικά την παραγωγή 
δημητριακών. Από την εποχή εκείνη σημειώνεται το χρόνιο έλλειμμα της χώρας με 
συνεπακόλουθο τη δαπάνη τεράστιων συναλλαγματικών αποθεμάτων για εισαγωγές. Η 
αγροτική μεταρρύθμιση έλυσε το πρόβλημα της εθνικής γης. Δεν έθιξε όμως καθόλου των 
μεγάλων ιδιωτικών εκτάσεων της Αττικής (170.000 στρέμματα ή 40% περίπου του συνόλου), 
τα οποία είχαν τσιφλικοποιηθεί από την εποχή της Ανεξαρτησίας. Οι γαιοκτήμονες των 
τσιφλικιών αυτών είχαν πετύχει μια σειρά δικαστικών αποφάσεων με τις οποίες του 
αναγνωρίζονταν τα δικαιώματα πλήρους ιδιοκτησίας. 

Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις που σημειώθηκαν στον αγροτικό τομέα στη δεκαετία 
αυτή, η γεωργία θα συνεχίσει ακόμη για καιρό να υποφέρει από βασικές ελλείψεις: Η 
αγροτική δανειοδότηση παρέμεινε υποτυπώδης. Η εισαγωγή νεωτεριστικών μεθόδων 
καλλιέργειας, κυρίως με τη χρησιμοποίηση  λιπασμάτων, δεν προχώρησε. Το ανύπαρκτο 
οδικό δίκτυο και η έλλειψη μεταφορικών μέσων στις περισσότερες περιφέρειες δεν 
επέτρεπε την εμπορία αγροτικών προϊόντων σε μεγάλη έκταση, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο 
ποσοστό αγροτών να περιορίζεται σε καλλιέργειες που μόλις επαρκούν για τις βιοτικές 
ανάγκες των οικογενειών τους. 

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



 

 

 
 

 

 

 

 

 ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 


