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Γ. 1. Με βάση το παράθεμα που σας δίνεται και τις ιστορικές σας γνώσεις να περιγράψετε την εικόνα 
του ελληνικού τοπίου τα πρώτα χρόνια του ελεύθερου ελληνικού βίου και να τη συσχετίσετε με την 
πληθυσμιακή πυκνότητα του κράτους. 

Μονάδες 25 
<<Στις αρχές του 19ου αιώνα οι κάτοικοι της ελληνικής χερσονήσου, στην πλειονότητά τους γεωργοί 
και κτηνοτρόφοι, ζούσαν σε χωριά χτισμένα στα βουνά της ενδοχώρας ή στα νησιά. Στις πλαγιές, τις 
κοιλάδες και τα μικρά οροπέδια γύρω από τους οικισμούς η καλλιεργήσιμη γη ήταν περιορισμένη και 
η εκμετάλλευσή της εντατική. (…) Το χειμώνα οι πεδιάδες πλημμύριζαν από ορμητικούς χειμάρρους 
που έρρεαν από τα βουνά, ενώ το καλοκαίρι πλήττονταν από ξηρασία. Έλη και άγρια βλάστηση 
κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος του  εδάφους. Η ελονοσία ενδημούσε και οι μόνιμοι οικισμοί ήταν 
ελάχιστοι, οι καλλιέργειες σποραδικές και πρωτόγονες. Οι πεδινές εκτάσεις χρησίμευαν σχεδόν 
αποκλειστικά για να δίνουν άφθονη βοσκή σε πολυπληθή κοπάδια νομάδων (…) Κατά τη διάρκεια 
του 19ου αιώνα η μέση πληθυσμιακή πυκνότητα ενισχύθηκε σημαντικά, χωρίς βέβαια να φτάσει σε 
υψηλά επίπεδα ˑ από 15 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο το 1833, αυξήθηκε σε 37 κατοίκους 
ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο το 1893.>> 
Αλέξης Φραγκιάδης, Ελληνική οικονομία, 19ος-20ος αιώνας, Από τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας στην Οικονομική 
και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης, στο Προβλήματα της Νεοελληνικής Ιστορίας, επιμέλ.: Αντώνης Λιάκος- 
Έφη Γαζή, εκδόσεις Νεφέλη, 2007, σελ. 69-70. 
 

 
Δ. 1. Μελετώντας τις παρακάτω πηγές και σύμφωνα με τις ιστορικές σας γνώσεις να απαντήσετε: 
α. Ποια υπήρξε η εξέλιξη της Ελληνικής βιομηχανίας κατά τον 19ο αιώνα; 

Μονάδες 13 
β. Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στην υποτονική της πορεία μέχρι την περίοδο των Βαλκανικών 
πολέμων; 

Μονάδες 12 
 
 
Κείμενο 1 
<<Παρατηρήσαμε ήδη ότι η ανάπτυξη της βιομηχανίας ήταν γενικά πολύ αργή και ότι στις αρχές του 
αιώνα μας υπήρχαν ελάχιστοι βιομηχανικοί εργάτες. Αν λοιπόν η αργόρυθμη αυτή πορεία εξηγείται 
από την έλλειψη επαρκών κεφαλαίων (για την περίοδο πριν το 1880) για το επόμενο χρονικό 
διάστημα το θέμα περιπλέκεται: πάρα τα σημαντικά ποσά που εισρέουν για την συγκρότηση της 
αναγκαίας τεχνικής υποδομής, παρά την ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος και τον 
πολλαπλασιασμό της χρηματικής ρευστότητας οι βιομηχανικές επενδύσεις παραμένουν σχετικά 
περιορισμένες. Δίχως να έχουμε την πρόθεση να διερευνήσουμε σε βάθος το πρόβλημα είναι 
βέβαιο ότι η νοοτροπία βραχυπρόθεσμης κερδοσκοπίας που συνοδεύει τον αντιπαραγωγικό 
προσανατολισμό αυτής της πρώτης χρηματιστικής αστικής τάξης, μια νοοτροπία από την οποία 
επηρεάστηκαν και οι σημαντικότερες αυτόχθονες οικονομικές δυνάμεις, αποτελεί την άλλη όψη της 
γενικότερης επιφυλακτικότητας του συνόλου της Ελληνικής αστικής τάξης προς τις βιομηχανικές 
επενδύσεις. Αν λοιπόν στην Ελλάδα η ανάπτυξη μιας εθνικής αστικής τάξης δεν πραγματοποιήθηκε 
με άξονα τις βιομηχανικές δραστηριότητες, αυτό δεν οφείλεται ούτε στην απουσία αυτοχθόνων 
επιχειρηματικών φορέων ούτε στην έλλειψη κεφαλαίων αλλά ούτε και στην άμεση επέμβαση των 
μεγάλων καπιταλιστικών δυνάμεων του κέντρου. Οφείλεται μάλλον στις συνθήκες δημιουργίας του 
πυρήνα της Ελληνικής άρχουσας τάξης, που φάνηκε να αναδύεται ξαφνικά χάρη στη νέα διεθνή 
συγκυρία.>> 
Κ. Τσουκαλάς Εξάρτηση και αναπαραγωγή, ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα 
(1830-1922), Εκδόσεις Θεμέλιο, 2006, σελ. 259-260. 
 
Κείμενο 2 
<<Μεταξύ 1875 και 1889 παρατηρείται μια αύξηση από 95 σε 145 εργοστάσια. Αλλά από τις 50 νέες 
μονάδες οι 44 ήταν αλευρόμυλοι και οι 4 ελαιοτριβεία. Επιπλέον οι περισσότερες εξυπηρετούσαν 
την σιτοπαραγωγή της Θεσσαλίας και της Αρτας και πολλές προσαρτήθηκαν στην Ελλάδα μαζί με 



                                                                                                                                      
 

                                  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012‐2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 3 από 3                
 

τις επαρχίες αυτές το 1881. Επομένως η αύξηση δεν δείχνει εκβιομηχάνιση : απλώς κατοπτρίζει την 
εδαφική επέκταση της χώρας και την αντίστοιχη αύξηση του πληθυσμού.>> 
Γ. Δερτιλής , Κοινωνικός μετασχηματισμός και στρατιωτική επέμβαση, 1880-1909, Εκδόσεις, 
Εξάντας, 1977, σελ. 89-90.  

 


