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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α΄ 
ΘΕΜΑ Α1 

α) Η ιδεολογία που κυριάρχησε στο ελληνικό κράτος από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα έως το 
1922 και ενίσχυε την ιδέα ότι το υπάρχον κράτος… εθνικών κρίσεων. (φροντ. βιβλίο σελ. 4-5)  

β) Από τα πολλά προβλήματα... 5.000.000 στρέμματα. (φροντ. Βιβλίο σελ.18) 
Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Α2 

Α2 α) Σωστό  

β) Λάθος  

γ) Λάθος 

δ)Σωστό  

ε)Σωστό  

στ) Λάθος 

Μονάδες 12 

 

ΘΕΜΑ Β1 

 

α) Φροντ. βιβλίο: σελ. 2 «Η Ελλάδα δεν ήταν μόνο... Όλυμπο και τη Μακεδονία» 

Μονάδες 8 

 

ΘΕΜΑ Β2 

 

α)Φροντ. βιβλίο: σελ. 10-11 «Αν λάβουμε υπόψη... κυριολεκτικά ασήμαντες.» 

 

Μονάδες 12 

β.)Φροντ. βιβλίο: σελ. 27-29«Η εμφάνιση μονάδων παραγωγής... φθηνού εργατικού δυναμικού.» 

Μονάδες 8 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
ΘΕΜΑ Γ1 

 

Αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που ακολουθούν και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να 
αναφερθείτε στην εμποροναυτικήδραστηριότητα των Ελλήνων προεπαναστατικά και έως τα μέσα 
του 19ου αιώνα.        
 

Μονάδες 25  
Φροντ. Βιβλίο: σελ. 12-13: Στη διάρκεια του 18ου αιώνα παρατηρήθηκε σημαντική ναυτιλιακή και 
εμπορική δραστηριότητα σε πολλές παραλιακές περιοχές του ελληνικού χώρου και σε νησιά.   
 (φρ. βιβλ.) Η δραστηριότητα αυτή …δραστηριοτήτων τους. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει και ο Β. 
Κρεμμυδάς στο έργο του  Η οικονομία των Ελλήνων, Πενήντα κρίσιμα χρόνια, 1770-1821, που 
αποτελεί δευτερογενή ιστορική πηγή. Συγκεκριμένα, αναφέρει πως, με την εν λόγω συνθήκη, η 
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Ρωσία μπορούσε πλέον να προστατεύει από κάθε λογής αυθαιρεσίες τους ορθόδοξους πληθυσμούς 
που βρίσκονταν υπό την οθωμανική κυριαρχία και βεβαίως, το σύνολο σχεδόν των εθνών της 
βαλκανικής χερσονήσου. Οι πληθυσμοί αυτοί, στο πλαίσιο αυτής της προστασίας μπορούσαν να 
χρησιμοποιούν τη ρωσική σημαία στις εμποροναυτικές δραστηριότητές τους, κάτι που ωφέλησε και 
τον ελληνικό στόλο που εμπορευόταν στον Εύξεινο Πόντο και για’ αυτό το λόγο έπρεπε να διέλθουν 
τα Στενά του Βοσπόρου, που βρίσκονταν υπό Οθωμανική κατοχή.  Αυτά είχαν ως αποτέλεσμα την 
αύξηση του αριθμού των πλοίων, αλλά και της ικανότητας μεταφοράς εμπορευμάτων και παράλληλα 
τα κέρδη από τις δραστηριότητες αυτές επενδύονταν και πάλι στον ίδιο τομέα.   
(φρ. βιβλ.) Λίγο αργότερα, με τη Γαλλική Επανάσταση… οι Έλληνες.  Αυτό επιβεβαιώνεται και από 
τον Β. Κρεμμυδά στο ίδιο παράθεμα. Ειδικότερα, επισημαίνει ότι λόγω της Γαλλική Επανάστασης 
και των ναπολεόντιων πολέμων απορρυθμίστηκε το εμπόριο της Γαλλίας και της Αγγλίας στην 
Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα οι δύο αυτές εμπορικές δυνάμεις, σχεδόν αποσύρθηκαν λόγω της 
συμμετοχής τους στους πολέμους αυτούς ως αντίπαλοι. Το γεγονός αυτό εκμεταλλεύτηκε η ελληνική 
ναυτιλία, η οποία κάλυψε το εμπορικό κενό. Χαρακτηριστικά, ο Κρεμμυδάς αναφέρει ότι «η  
τελευταία δεκαετία του 18ου και η πρώτη του 19ου αιώνα ήταν η χρυσή εποχή της».   
(φρ. βιβλ.) Ακολούθησαν δύσκολα χρόνια… ναυτικών υποθέσεων.   
(φρ. βιβλ.) Στο ελληνικό κράτος… Αίγυπτο. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το δεύτερο παράθεμα. 
Συγκεκριμένα, η Χριστίνα Αγριαντώνη στο έργο Οι απαρχίες της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα τον 
19ο αιώνα, που αποτελεί δευτερογενή ιστορική πηγή, αναφέρει ότι οι επιχειρηματίες της Σύρου, με 
επικεφαλής τους Χιώτες, συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη του εμπορίου της περιοχής. 
Έλεγχαν το δίκτυο ανταλλαγών της περιοχής, ενώ παράλληλα ενισχύαν τις σχέσεις τους με τους 
ελληνικούς εμπορικούς οίκους του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στο Λονδίνο, στο 
Άμστερνταμ, στην Τεργέστη και στην Οδησσό. Οι ενέργειες αυτές κατέστησαν τη Σύρο κέντρο 
διαμετακομιστικού εμπορίου Ανατολής και Δύσης. Ειδικότερα, στην περιοχή δημιουργήθηκαν 
αποθηκευτικοί χώροι, εισήχθησαν προϊόντα με πίστωση και διανεμήθηκαν στις γύρω περιοχές 
σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Τα προϊόντα αυτά ήταν υφάσματα, μεταλλικά 
μικροαντικείμενα, δέρματα και ζάχαρη. Αντίστοιχα, συγκεντρώθηκαν και εξάγονταν προϊόντα όπως: 
δημητριακά, σπόγγοι, βερμιγιόν (=κόκκινη χρωστική από ορυκτό) και μετάξι.  
(φρ. βιβλ.) Στη διάρκεια του 19ου αιώνα… ελληνικές θάλασσες.   
 

ΘΕΜΑ Δ1   
Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των παραθεμάτων και τις σχετικές πληροφορίες του βιβλίου 
σας να αναφερθείτε στην αναγκαιότητα δημιουργίας τραπεζικού συστήματος στο νεοσύστατο 
ελληνικό κράτος.  

 

Μονάδες 25 

Φροντ. Βιβλίο σελ. 26 

        (φρ. βιβλ.) Με την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους στις αρχές του 19ου αιώνα ... 

τοκογλυφίας. 
        (φρ. βιβλ.) Το πιστωτικό σύστημα ... για τον παραγωγό όρους. Το δευτερογενές παράθεμα του 
Βασίλειου Πατρώνη από το έργο του Ελληνική Οικονομική Ιστορία, Οικονομία, Κοινωνία και 
Κράτος στην Ελλάδα (18ος – 20ος  αιώνας) επιβεβαιώνει τις ιστορικές μας γνώσεις και μας 
πληροφορεί ότι το συγκεκριμένο μοντέλο δανεισμού εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από τους 
Άγγλους. Σύμφωνα με το κείμενο οι έμποροι δάνειζαν τους μικροκαλλιεργητές σταφίδας των 
επαρχιών  χρήματα με εγγύηση την προαγορά ολόκληρης της παραγωγής τους. Πιο αναλυτικά, οι 
έμποροι θα εισέπρατταν το μικρό κεφάλαιο που δάνειζαν στους καλλιεργητές σε είδος και μάλιστα 
με τόκο, ο οποίος κυμαινόταν από 18% έως 24%. Με αυτό τον τρόπο οι έμποροι κερδοσκοπούσαν 
σε βάρος των μικροκαλλιεργητών. 
      (φρ. βιβλ.) Την ίδια στιγμή άλλοι κλάδοι... ειδικών κοινωνικών ομάδων. 


