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ΟΜΑΔΑ Α 

ΘΕΜΑ Α1. 

Να παρουσιάσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων : 

• Κοινωνιολογική Εταιρεία 

• Προσωρινόν Πολίτευμα της Επιδαύρου 

• ΟΥΛΕΝ 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Α2. 

Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων είναι 

σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» 

δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση: 

α. Οι Φιλελεύθεροι απείχαν από τις εκλογές μετά τη δεύτερη παραίτηση 

του Βενιζέλου το 1915.  

β. Στο τέλος του 19ου αιώνα το κράτος αποτελούσε τον κύριο εργοδότη 

με εξασφάλιση θέσεων εργασίας και κοινωνικής ανέλιξης. 

γ. Το 1923 και 1924 πολλαπλασιάστηκαν οι θάνατοι από τη φυματίωση 

και την ελονοσία. 

δ. Η παραχώρηση γης στους Σουλιώτες στο Ζαπάντι έγινε με τη σύμφωνη 

γνώμη των ντόπιων κατοίκων. 

ε. Το αίτημα των προσφύγων από τη Σμύρνη να εκπροσωπούνται στην 

Εθνοσυνέλευση προωθήθηκε από τη Βουλή.  

          Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β1. 

Να γράψετε πώς επηρέασε ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος :  

α. την ελληνική ναυτιλία 

β. το όραμα της Μεγάλης Ιδέας 

γ. το εργατικό κίνημα 

Μονάδες 12 



 

 

ΘΕΜΑ Β2.  

α. Ποια εικόνα παρουσίαζε το πιστωτικό σύστημα της χώρας στα πρώτα 

χρόνια της ελληνικής ανεξαρτησίας; 

Μονάδες 8 

β. Πού αποσκοπούσε η ίδρυση τραπεζικών ιδρυμάτων στο ανεξάρτητο 

ελληνικό κράτος; 

Μονάδες 5 

ΟΜΑΔΑ Β 

ΘΕΜΑ Γ1. Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και λαμβάνοντας 

υπόψιν σας το περιεχόμενο των ιστορικών πηγών που ακολουθούν, να 

αναφερθείτε :  

α. στις συνθήκες ανάπτυξης του ελληνικού εξωτερικού εμπορίου 

(Μονάδες 10) 

β. στις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων που επηρέαζαν οικονομικά 

και κοινωνικά την Ελλάδα στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. 

(Μονάδες 15) 

 

Κείμενο Α 

Οι θεαματικές αυξήσεις που παρατηρούνται στο εξωτερικό 

εμπόριο πιστοποιούν τη σημαντική βελτίωση του επιπέδου ζωής. 

Μεταξύ 1851 -1854 και 1860-1863 το άθροισμα εξαγωγών εισαγωγών 

υπερδιπλασιάστηκε. Δυστυχώς δεν έχουμε στοιχεία για την περίοδο πριν 

από το 1850. Ορθότερη εικόνα έχουμε επιμηκύνοντας την περίοδο έως 

το 1882-1885. Στα 35 αυτά χρόνια το εξωτερικό εμπόριο σχεδόν 

επταπλασιάστηκε. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν πολύ λιγότερο από τις 

εξαγωγές, χάρη στην άνθηση της αμπελουργίας και τις εξαγωγές 

σταφίδας. Έτσι βελτιώθηκε αισθητά η σχέση ανάμεσα στα δύο σκέλη του 

εξωτερικού εμπορίου, δηλαδή μειώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού 

ισοζυγίου. 

Η εικόνα είναι ενδεικτικότερη με βάση υπολογισμούς ανά κάτοικο. 

Μεταξύ 1851 -1854 και 1882-1885 η κατά κεφαλήν αξία των εισαγωγών 

τριπλασιάστηκε και των εξαγωγών υπερτετραπλασιάστηκε. Αυτή η βάση 

υπολογισμού επιβάλλεται για την περίοδο που εξετάζουμε, αφού η 

ενσωμάτωση της Επτανήσου (1864) και αργότερα, της Ηπειροθεσσαλίας 

(1881) αύξησε κατά πολύ τον πληθυσμό. 



 

 

[…] Το εμπορικό ισοζύγιο είχε χρόνιο έλλειμμα. Πρόκειται για μια 

σταθερά της ελληνικής οικονομικής ιστορίας. Στην εποχή αυτή πάντως το 

έλλειμμα του ισοζυγίου καλυπτόταν αρκετά εύκολα από τις εισροές 

αδήλων πόρων και κυρίως κεφαλαίων.  

(Γ. Δερτιλής, Ιστορία του Ελληνικού 

Κράτους 1830-1920, Α΄ τομ., σ. 316-318) 

Κείμενο Β 

Τα κύρια εισαγωγικά προϊόντα ήταν το σιτάρι, οι ενεργειακές 

πρώτες ύλες, κυρίως οι άνθρακες και τα υφάσματα και νήματα. Τα 

προϊόντα αυτά, κατά την περίοδο 1859-1874 κάλυπταν μεταξύ 44% και 

58% του συνόλου των εισαγωγών. Τα κύρια εξαγωγικά προϊόντα ήταν το 

ελαιόλαδο, τα κρασιά, η σταφίδα και τα καπνά. Κατά την περίοδο 1859-

1874 τα κύρια εξαγωγικά προϊόντα κάλυπταν όλα μαζί μεταξύ του 61% 

και 75% του συνόλου των εξαγωγών. Μόνη της η σταφίδα κάλυπτε 

μεταξύ 49% και 64% του συνόλου. Η εξάρτηση των εξαγωγών από την 

παραγωγή και την εξωτερική ζήτηση αμπελουργικών ήταν τεράστια και 

απειλητική για την ισορροπία της οικονομίας. Η χώρα θα το πληρώσει 

ακριβά στην περίοδο 1892-1910 και δε θα μπορέσει να λύσει το 

σταφιδικό πρόβλημα πριν από τη δεκαετία του 1960. 

 Στο σκέλος των εισαγωγών, το πρόβλημα ήταν οι τεράστιες 

εισαγωγές σίτου. Πρόβλημα οικονομικό: η πίεση στο εμπορικό ισοζύγιο 

ήταν χρόνια και ανελαστική, εφόσον επρόκειτο για βασικό είδος 

διατροφής. Αλλά και κοινωνικό πρόβλημα: οι τεράστιες ανάγκες και οι 

μεγάλες διακυμάνσεις των διεθνών τιμών των σιτηρών, διακυμάνσεις 

ανεξέλεγκτες, επηρέαζαν τις τιμές της βασικής τροφής των φτωχών 

στρωμάτων και αποτελούσαν το κυριότερο αίτιο των σιτοδειών1 και των 

τοπικών εξεγέρσεων. Το πρόβλημα θα παραμείνει οξύ και μετά την 

προσάρτηση των σιτοβολώνων της Θεσσαλίας, το 1881 και θα λυθεί 

οριστικά μόνο μετά τη δεκαετία του 1930. 

(Γ. Δερτιλής, Ιστορία του Ελληνικού 

Κράτους 1830-1920, Α΄ τομ., σ. 318) 

 
1σιτοδεία : έλλειψη σιτηρών από την καταστροφή της σοδειάς 

 

ΘΕΜΑ Δ1. Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και λαμβάνοντας 

υπόψιν σας το περιεχόμενο των ιστορικών πηγών που ακολουθούν, να 

αναφερθείτε στη μέριμνα για την αποκατάσταση των Χίων και Ψαριανών 

προσφύγων κατά την Οθωνική περίοδο. 

 



 

 

Κείμενο Α 

Διά τους αγωνισθέντας πρόσφυγας (Σουλιώτας, Κρήτας κλπ.) φαίνεται 

ότι ελήφθη μέριμνα διά του περί «προικοδοτήσεως των ελληνικών 

οικογενειών» νόμου. Εκ των άλλων προσφύγων , οι ενεργήσαντες διά την 

αποκατάστασιν ήσαν οι Χίοι, οι οποίοι επέτυχον την εις αυτούς 

παραχώρησιν οικοπέδων εν Πειραιεί, έπειτα οι Ψαριανοί, οι Μακεδόνες 

και οι Κρήτες. 

 

ΔΙΑΤΑΓΜΑ 

Περί παραχωρήσεως οικοπέδων κατά τον Πειραιά εις τους Χίους 

ΟΘΩΝ 

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Λαβόντες υπ’οψιν τα άρθρα 7και 9 του από 2 (14) Δεκεμβρίου Π.Ε. 

διατάγματος, απεφασίσαμεν και διετάξαμεν τα εφεξής:  

Άρθρον 1. Οι δι’ οικοδομήν τόποι οι κείμενοι εις εκείνο τη νεοκατασκευ- 

ασθησομένης πόλεως του Πειραιώς, το μέρος το οποίον διαφυλάττεται 

διά τους Χίους επί της προς δεξιάν από της εισόδου εις αυτήν πλευράς, 

παραχωρούνται αυτοίς από την Κυβέρνησιν εν τω διαστήματι του 1825 

εξ ανά μίαν δραχμήν ο τετραγωνικός πήχυς, εάν το πρόσωπον του 

κατασκευασθησομένου κτιρίου αποβλέπη προς την ακτήν ή προς 

μεγάλην τινά οδόν ή προς δημοσίαν πλατείαν και ανά πεντήκοντα λεπτά 

ο τετραγωνικός πήχυς, εάν το πρόσωπον τούτων βλέπη εις πλαγίαν οδόν. 

…Άρθρον 5. Όλαι αι αρχαιότητες, όσαι ήθελον ανευρεθή είτε επί, είτε 

υπό της επιφανείας των παρά της Κυβερνήσεως παραχωρηθησομένων 

τόπων, μένουσι πλήρης ιδιοκτησία αυτής. 

… Άρθρον 8. Το δεξιόν μέρος της νέας πόλεως Πειραιώς διαφυλάττεται 

δια τους Χίους μόνον επί τη υποθέσει του έγκαιρου σχηματισμού του 

δήμου αυτών και μόνον δια τα έτη 1835, 36, 37. Παρελθόντος του χρόνου 

πας τις έχει το δικαίωμα ν’ αποκτήση τόπον δι’ οικοδομήν επί της δεξιάς 

πλευράς του Πειραιώς.[…] 

Εν Ναυπλίω , την 24 Ιανουαρίου (5 Φεβρουαρίου) 1835 

ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ 

Η ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑ 

 

(Απ. Βακαλόπουλος, Πρόσφυγες και προσφυγικόν ζήτημα κατά την 

Επανάσταση του 1821, εκδ. Ηρόδοτος, σ.162) 

 

 

 



 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

ΔΙΑΤΑΓΜΑ 

Περί του συνοικισμού των Ψαριανών εις Ερέτριαν 

ΟΘΩΝ 

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

[…] 1. Η παραθαλάσσιος γραμμή συγκειμένη από 10 τετράγωνα, 

παραχωρείται ολόκληρος ως προικοδότησις εις τον δήμον των 

Ψαρριανών, όστις θέλει λάβει εις εξουσίαν του, αφού συστηθή εις 

Ερέτριαν∙ αλλ’ επί του παρόντος μένει αμοίραστος έως ότου συστηθή ο 

δήμος και διορισθή ο δήμαρχος και το δημοτικόν συμβούλιον. Μένει 

έπειτα εις την διοίκησιν της κοινότητος να εύρη τον ωφέλιμον τρόπον της 

διαχειρίσεως των γαιών τούτων δι’εκποιήσεως ή ενοικιάσεως με 

σταθερόν και ευκολοσύνακτον εισόδημα, καθώς ήθελε το εύρει 

ωφέλιμον διά την κοινότητα και την θεμελίωσιν της αποικίας. 

[…] 7. Δεν συγχωρείται κατ’αρχάς εις ουδένα να λάβη δύο ή περισσότερα 

γήπεδα∙ μετά παρέλευσιν όμως ενός έτους αφού λάβουν οι παρόντες τα 

γήπεδά των και περισσεύσουν, τότε κατά γνωμοδότησιν του Δήμου 

ημπορεί να δοθή και δεύτερον οικόπεδον εις Ψαρριανόν, αν οικοδομήση 

το πρώτον. 

(Απ. Βακαλόπουλος, Πρόσφυγες και προσφυγικόν ζήτημα κατά την 

Επανάσταση του 1821, εκδ. Ηρόδοτος, σ.165) 

 

Μονάδες 25 


