ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
1ο Σχέδιο
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

Η ελληνική οικονοµία κατά τον 19ο αιώνα
1. Το εµπόριο
2. Η εµπορική ναυτιλία

∆ιάρκεια: Ολιγόλεπτο
Θέµατα: 3
ΘΕΜΑ 1ο

ΒΑΘ/ΓΙΑ

− Να προσδιορίσετε τους λόγους που συνέβαλαν στην ανάπτυξη

7 µονάδες

του εµπορίου της Ελλάδας µε το εξωτερικό κατά το 19ο αιώνα.

ΘΕΜΑ 2ο

ΒΑΘ/ΓΙΑ

− Να αναφέρετε τους παράγοντες που ανέδειξαν τη Σύρο σε
σηµαντικό κέντρο της ελληνικής εµπορικής ναυτιλίας µετεπαναστατικά.

6 µονάδες

ΘΕΜΑ 3ο

ΒΑΘ/ΓΙΑ

Α. Στη διάρκεια του 19ου αιώνα η ελληνική ναυτιλία χαρακτηρίστηκε συνολικά:
α) από πορεία ανοδική
β) από µεγάλες και παρατεταµένες κρίσεις
γ) από στασιµότητα και ύφεση
δ) εξαφανίστηκε κάτω από τη συντριπτική υπεροχή της επαναδραστηριοποίησης του αγγλογαλλικού στόλου
Β. Να παρουσιάσετε τους τρόπους µε τους οποίους η ελληνική
εµπορική ναυτιλία αντιµετώπισε την “πρόκληση” του ατµού.

7 µονάδες
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2ο Σχέδιο
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

Από την αγροτική οικονοµία
στην αστικοποίηση
Οι οικονοµικές εξελίξεις κατά τον 20ο
αιώνα

∆ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Θέµατα: 4
ΘΕΜΑ 1ο

ΒΑΘ/ΓΙΑ

ΠΗΓΗ
Το πρόβληµα των Τσιφλικιών

Η προσάρτηση της Θεσσαλίας και της Άρτας (1881) έθεσε σε
λειτουργία τις νοµικές προϋποθέσεις που, αν και είχαν διαµορφωθεί
κατά την προηγούµενη περίοδο, είχαν ωστόσο παραµείνει σε µια
κατάσταση ανενεργού αναµονής.
Τα µεγάλα τσιφλίκια της Θεσσαλίας και Άρτας σχηµατίσθηκαν κατά
το πλείστον στο πολύ µικρό χρονικό διάστηµα που παρεµβλήθηκε
από τα 1878 (Συνθήκη του Βερολίνου) έως τα 1881 (έτος της
προσάρτησης).
Όπως και στην περίπτωση της Αττικής, οι συνθήκες του Βερολίνου
και της Κωνσταντινούπολης (1881) περί της Θεσσαλίας απαγόρευαν στο ελληνικό κράτος την εθνικοποίηση των οθωµανικών
κτηµάτων και επέβαλαν τον σεβασµό των «κεκτηµένων δικαιωµάτων». Βεβαίως, η νοµική αυτή ρύθµιση δεν εµπόδισε την µαζική
αποχώρηση των τούρκων νοµέων, οι οποίοι εφοδιασµένοι µε τους
νεοπαγείς τίτλους απόλυτης κυριότητας, παρουσιάστηκαν στην
χρηµατιστική αγορά της Κωνσταντινούπολης, αναζητώντας αγοραστές. Στο διάστηµα τριών µόνον ετών, µια πελώρια µεταβίβαση
τίτλων και µια συγκέντρωση της γαιοκτησίας πραγµατοποιήθηκαν
εις όφελος των µεγάλων Ελλήνων χρηµατιστών της διασποράς. ....
Εν τούτοις, η παρεµβολή ενός εξαιρετικού γεγονότος ακινητοποίησε
κάθε κυβερνητική πρωτοβουλία επί του θέµατος: το γεγονός ότι οι
ευνοούµενοι αυτής της πελώριας µεταβίβασης γαιοκτητικών τίτλων
ήσαν οι µεγιστάνες του ελληνικού χρηµατιστικού κεφαλαίου,
καταδίκασε το ελληνικό κράτος, κατά την έκφραση του Αλιβιζάτου,
σε µια «αξιοθρήνητη αδράνεια».
Στην πραγµατικότητα, η παραίτηση αυτή του ελληνικού Κράτους,
συνοδευόµενη από µια σειρά άλλων ενεργειών υπέρ της µεγάλης
γαιοκτησίας αποτέλεσε το σηµείο µιας σηµαντικής τοµής στην µέχρι
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τότε πολιτική του. Υπό την προτροπή των Ελλήνων µεγιστάνων,
κινουµένων µεταξύ των παροικιών του εξωτερικού και των κυρίων
χρηµατιστικών αγορών της Ευρώπης, η κυβέρνηση του Χαριλάου
Τρικούπη (ο οποίος είχε την εξουσία κατά το µεγαλύτερο µέρος της
περιόδου 1880-95), γνωστού κυρίως για τις αξιοσηµείωτες προσπάθειές του υπέρ της εκβιοµηχάνισης, δεν δίστασε να µεταβάλλει
ολοσχερώς την πάγια γεωργική πολιτική του ελληνικού κράτους,
προκειµένου να προστατεύει την µεγάλη έγγειο ιδιοκτησία των
τσιφλικιών ...
Η προσάρτηση της Θεσσαλίας αποτέλεσε το ορόσηµο αυτής της
µεταβολής, η οποία σηµειώθηκε µε την εγκατάλειψη της πολιτικής
του Κουµουνδούρου. Ο Κουµουνδούρος είχε πάντα υποστηρίξει την
µικρή οικογενειακή εµπορευµατική παραγωγή στην γεωργία και
αντιταχθεί στα τσιφλίκια. Υπήρξε ο εµπνευστής της αγροτικής µεταρρύθµισης του 1871 η οποία διέµεινε τις εθνικές γαίες στους
καλλιεργητές. Αντιθέτως ο Τρικούπης υπήρξε ο άνθρωπος του συµβιβασµού µεταξύ του αστικού καπιταλισµού και των γαιοκτηµόνων
του βορρά. Όµως η πολιτική της προστασίας των τσιφλικιών δεν
κατόρθωσε, από το άλλο µέρος, να εξασφαλίσει µια συνεχή και
απρόσκοπτη βιοµηχανική ανάπτυξη. Σηµαντικό τµήµα της πραγµατοποιούµενης βιοµηχανικής αύξησης συλλαµβάνετο από τους
γαιοκτήµονες υπό την µορφή του υπερκέρδους, µετατρέψιµου
σ’ έγγειο πρόσοδο.
Η συµβιβαστική πολιτική του Τρικούπη υπονόµευε τις προοπτικές
του αστικού καπιταλισµού στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό, το
κίνηµα των κολλήγων της Θεσσαλίας βρήκε πολύ νωρίς έναν
σύµµαχο ιδιαιτέρως ισχυρό και αποφασισµένο να οδηγήσει την
αναµέτρηση έως την ριζική εκκαθάριση των µεγάλων κτηµάτων: τον
αστικό και µάλιστα βιοµηχανικό καπιταλισµό. Μέσα σ’ αυτό το
πλαίσιο πρέπει ν’ αναλυθεί το ζήτηµα της δεύτερης αγροτικής
µεταρρύθµισης στην Ελλάδα.
Κ. Βεργόπουλου, Το αγροτικό ζήτηµα στην Ελλάδα,
Η κοινωνική ενσωµάτωση της γεωργίας, σσ. 120-121, 161

Λαµβάνοντας υπόψη το κείµενο του βιβλίου σας και το περιεχόµενο της παραπάνω πηγής:
α) Να προσδιορίσετε τις συνθήκες που επέτρεψαν το σχηµατισµό των µεγάλων τσιφλικιών.
β) Να παρουσιάσετε την αγροτική πολιτική των κυβερνήσεων
Τρικούπη στο πρόβληµα των τσιφλικιών.
γ) Να εντοπίσετε και να αναλύσετε τους παράγοντες που
συνέβαλαν στη διαµόρφωση της πολιτικής αυτής.
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8 µονάδες

ΘΕΜΑ 2ο

ΒΑΘ/ΓΙΑ

− Σε ποιες κοινωνικές οµάδες στηρίχθηκε ο Βενιζέλος κατά την
προσπάθεια προσδιορισµού και υλοποίησης των επιλογών
του σχετικά µε την ανάπτυξη του κράτους;

4 µονάδες

ΘΕΜΑ 3ο

ΒΑΘ/ΓΙΑ

− Ποιες συνέπειες είχε για την οικονοµική ζωή της Ελλάδας ο

4 µονάδες

ιδιόµορφος εξωτερικός δανεισµός από ευρωπαϊκές χώρες για
την αντιµετώπιση των αναγκών του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου;

ΘΕΜΑ 4ο

ΒΑΘ/ΓΙΑ

1. Α. Η υπερπόντια µετανάστευση στις ΗΠΑ:
α) οδήγησε τη χώρα σε εξωτερικό δανεισµό
β) ενίσχυσε την οικονοµία της υπαίθρου
γ) ανέστειλε το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για επενδύσεις στην Ελλάδα
δ) είχε ως αποτέλεσµα την επιβολή του καθεστώτος ∆ιεθνούς Οικονοµικού Ελέγχου (∆ΟΕ)
Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

2 µονάδες

2. Α. Θεµελιωτής και πρώτος διοικητής της Εθνικής Τράπεζας
ήταν:
α) ο Εϋνάρδος
β) ο Συγγρός
γ) ο Σκουζές
δ) ο Σταύρου
Β. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της Εθνικής Τράπεζας, και
ταυτόχρονα η κύρια πηγή εσόδων της, ήταν το
………………… δικαίωµα, η δυνατότητά της να
…………………….

2 µονάδες
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