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ορμητικών χειμάρρων που ξεχύνονταν από τα βουνά, ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες οι ίδιες 
περιοχές δοκιμάζονταν από την ξηρασία. Το μεγαλύτερο μέρος του εδάφους, όπως αναφέρει ο 
Φραγκιάδης, καλυπτόταν από έλη και άγρια βλάστηση, δημιουργώντας συνθήκες εξάπλωσης της 
ελονοσίας, περιορίζοντας στο ελάχιστο τη μόνιμη εγκατάσταση των κατοίκων σε αυτές τις περιοχές, 
όπου οι καλλιέργειες δεν γίνονταν συστηματικά και με πρωτόγονα μέσα. Τέλος, τα περιφραγμένα 
περιβόλια πολύ λίγο βελτίωναν την αίσθηση εγκατάλειψης που απέπνεε το τοπίο.  
 Παρ΄ όλα αυτά, ο πληθυσμός αυξανόταν με γρήγορους ρυθμούς, χωρίς ποτέ να 
εξαντλούνται τα περιθώρια δημογραφικής εξέλιξης σε μια τόσο αραιοκατοικημένη χώρα. Οι 
οικονομικές δυνατότητες ήταν περιορισμένες και τα παραγωγικά πλεονάσματα πενιχρά. Σε 
περιόδους αστάθειας εύκολα ερχόταν η καταστροφή. Ο ναυτικός αποκλεισμός από τους Αγγλο- 
Γάλλους το 1854 στη διάρκεια του Κριμαϊκού πολέμου, προκάλεσε πείνα, αρρώστια και ανθρώπινες 
απώλειες , επιβεβαιώνοντας τις μικρές δυνατότητες της χώρας. 
 
 
Δ. 1. α) Η εμφάνιση και η ανάπτυξη ... εφαρμογή (σχολ. βιβλίο σελ. 29) 
Προς επίρρωση των ιστορικών γνώσεων στο κείμενο του Τσουκαλά τονίζεται ότι η εξέλιξη της 
βιομηχανίας στην Ελλάδα ήταν πολύ αργή και οι άνθρωποι που εργάζονταν σε αυτήν λίγοι. Το 
γεγονός αυτό οφειλόταν στην έλλειψη κεφαλαίων (για την περίοδο πριν από το 1880 – Α πηγή) ενώ 
μετά το 1875 (β πηγή) παρατηρείται μια αύξηση των βιομηχανικών μονάδων από 95 σε 145 το1889 
(β πηγή). 
Η εμφάνιση μονάδων παραγωγής ... κλωστηρίων (σχολ. Βιβλίο σελ. 29-30). 
Εξάλλου παρά τα μεγάλα ποσά που εισρέουν στην Ελλάδα, πάρα την ανάπτυξη του τραπεζικού 
συστήματος η βιομηχανία ακολουθεί αργούς ρυθμούς και έχει υποτονική ανάπτυξη (πηγή 1). 
Χρειάστηκε να περάσουν ... στασιμότητα (σχολ. Βιβλίο σελ.30). 
Όπως προκύπτει από το δεύτερο παράθεμα μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας προσχώρησαν 
στην Ελλάδα βιομηχανικές μονάδες κάτι που όμως δεν δείχνει εκβιομηχάνιση της χώρας αλλά απλά 
αντανακλά την αύξηση του πληθυσμού. 
Δ. 1. β) Ο δισταγμός αυτός οφειλόταν ... εργατικού δυναμικού (σχολ. βιβλίο σελ. 30)  
Επιπροσθέτως θα μπορούσε κάνεις να πει πως για την ελληνική αστική τάξη της εποχής υπήρχε 
πάντα η τάση του σύντομου και γρήγορου κέρδους που απέτρεπε τις επενδύσεις στην βιομηχανία 
(πηγή 1). 
Η βιομηχανία υπέφερε ... περιοριστικές συνθήκες (σχολ. Βιβλίο σελ.31). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


