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ΟΜΑ∆Α Α'  

ΘΕΜΑ Α1 
Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων:  

α. Ορεινοί 
β. Στρατιωτικός Σύνδεσµος  
γ. Εθνικό Κόµµα  
δ. Πατριαρχική Επιτροπή 

Μονάδες 12 
 

Α.1.2. Να γράψετε στο τετράδιο σας τα γράµµατα της Στήλης  Α και δίπλα  
στο καθένα από  αυτά τους αριθµούς της Στήλης Β που 
προσδιορίζουν τις καινοτοµίες που αντιστοιχούν στα Συντάγµατα της 
Στήλης  Α  (σε  κάθε  γράµµα  της  Στήλης  Α  αντιστοιχούν 
περισσότεροι του ενός αριθµοί). 

 
Στήλη Α: 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ 
Στήλη Β: 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
 

α. Σύνταγµα του 1844 
β. Σύνταγµα του 1864 
γ. Σύνταγµα του 1911 

 
1. ψήφος µε σφαιρίδια 
2. µονιµότητα των δικαστικών και 
των δηµοσίων υπαλλήλων 
3. δωρεάν εκπαίδευση 
4. καθολική ψηφοφορία για άνδρες 
5. αρχή λαϊκής κυριαρχίας 
6. ασυµβίβαστο µεταξύ στρατιωτικής και 
δηµοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας µε το 
βουλευτικό αξίωµα 
7. βασιλευόµενη δηµοκρατία 
8. απαγόρευση της δουλείας 

Μονάδες 8
ΘΕΜΑ Α2 
Α.2.1. Πώς διαµορφώθηκε η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων βουλευτών και 

το εκλογικό σύστηµα στην Ελλάδα κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου 
αιώνα ; 

Μονάδες 15 
Α.2.2. Πώς εκφράστηκε η διάσταση προσφυγών και γηγενών υστέρα από την 

µικρασιατική καταστροφή στην οικονοµική, πολιτική και κοινωνική ζωή; 
 Μονάδες 15 

 
 
ΟΜΑ∆Α Β' 

ΘΕΜΑ Β1 
Αντλώντας στοιχεία από τα κείµενα και τον πίνακα που σας δίνονται και 
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναζητήσετε τους λόγους της 
µετανάστευσης των Ελλήνων, κυρίως στις Η.Π.Α., στα τέλη του 19ου αιώνα, και 
να εκτιµήσετε την έκταση και τα οφέλη που προέκυψαν για την ελληνική οικονοµία 
ως τις αρχές του 20ου αιώνα. Μονάδες 25 

α. Η παραγωγική έκρηξη και η κατάρρευση του εµπορίου της ελληνικής 
σταφίδας ενέτειναν την υπερατλαντική µετανάστευση από τις 
σταφιδοπαραγωγικές περιοχές, καθώς και από τις γειτονικές, οι οποίες τους 
έστελναν εποχικούς εργάτες. Η ελληνική σταφιδοπαραγωγή είχε επωφεληθεί 
από την επιδηµία φυλλοξήρας, που είχε πλήξει τα γαλλικά αµπέλια γύρω 
στα τέλη της δεκαετίας του 1860 και είχε αποδεκατίσει τη γαλλική παραγωγή. 



Η Ελλάδα κινήθηκε µε τρόπο ώστε να καλύψει το κενό στην παγκόσµια 
αγορά, όπου οι τρεις κύριοι αγοραστές ήταν η Μεγάλη Βρετανία, η 
Γερµανία και η Ρωσία. Καθώς οι τιµές του εξαγόµενου προϊόντος ανέβηκαν 
στα ύψη ,  η  σταφιδοκαλλιέργεια  αντ ικατέστησε  την  ελαιοκαλλιέργεια 
όπως και την καλλιέργεια σιτηρών... Η ευηµερία αφορούσε πρωτίστως τους 
σταφιδεµπόρους και τους τοκογλύφους και έλαβε τέλος στη δεκαετία του 
1890 
 

Μετανάστευση προς τις Η.Π.Α (1880-1920) 
 Αριθµός 

µεταναστών  
Πληθυσµός των χωρών το 
1910  

%  

Ελλάδα  370.000  2.800.000  13,2  
Ιταλία  4.776.000  34.700.000  12,7  
Ισπανία  109.000  20.000.000  0,5  
Πορτογαλία  203.000  5.500.000  3,7  
Ρουµανία  85.000  7.200.000  1,2  
Βουλγαρία  65.000  4.300.000  1,5  

(Κ. Τσουκαλά, «Εξάρτηση και αναπαραγωγή», σ.σ. 148-149) 
 

γ. Στο ν  π ε λ οπο ν νησ ι α κό  κα ι  αθη να ϊ κ ό  Τύπο  δηµοσιεύονταν τακτικά 
ιστορίες, όπου περιγραφόταν ο πλούτος αγροτικών περιοχών, χάρη στα εµβάσµατα ή 
την επιστροφή των ίδιων των µεταναστών. Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στα 
συγκεκριµένα παραδείγµατα περιλαµβανόταν η παρακµή της τοκογλυφίας  
στις επαρχίες, χάρη στα διαθέσιµα σ' αυτές τις περιοχές κεφάλαια, τα οποία 
στέλνονταν από το εξωτερικό. Στην Πελοπόννησο ,  τα  εµβάσµατα  προκάλεσαν  
την  αναγκαστική πτώση των επιτοκίων από 25% σε 6-8% και την ουσιαστική 
εξαφάνιση των δανειστών που είχαν αρχίσει να πλουτίζουν. Επίσης αυξήθηκε η 
αξία της γης και της εργασίας. 

(Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αι., Αλ. Κιτροέφ, «Η υπερατλαντική 
µετανάστευση», τ.ΑΙ σ. 141-142) 



 

Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ  
 

ΟΜΑ∆Α Α’  
 
A.1.1 Ορεινοί : « Οι ορεινοί απαρτίστηκαν από … και των πλοιοκτητών» (σελ 
79, σχολικό βιβλίο) 
 
Στρατιωτικός Σύνδεσµος : Αποτέλεσε µια µυστική ένωση στρατιωτικών, µε 
αιτήµατα που αφορούσαν µεταρρυθµίσεις στο στρατό, τη διοίκηση, τη δικαιοσύνη, 
την εκπαίδευση και τη δηµοσιονοµική πολιτική. Στις 15 Αυγούστου 1909 µε 
πρωτοβουλία του Στρατιωτικού Συνδέσµου εκδηλώθηκε το κίνηµα στο Γουδί 
προκειµένου να προωθηθούν τα αιτήµατά του µέσω της Βουλής χωρίς να 
εγκαθιδρυθεί δικτατορία. Τελικά, υπό την πίεση του Συνδέσµου η Βουλή ψήφισε 
µεγάλο αριθµό νόµων που επέφεραν ριζικές αλλαγές (σελ. 88-90, σχολικό βιβλίο) 
 
Εθνικό κόµµα : « Το Εθνικό Κόµµα του Κ. Μαυροµιχάλη … να υλοποιήσουν οι 
Βενιζελικοί» ( σελ 94, σχολικό βιβλίο) 
 
Πατριαρχική Επιτροπή : «Τον Οκτώβριο του 1918 … της ∆υτικής Μικράς Ασίας» 
(σελ 144 – 145, σχολικό βιβλίο) 
 
Α.1.2 α→ 3, 4, 8  β→ 1, 5, 7  γ → 2, 6 

Α.2.1 «Για την επιλογή των υποψηφίων βουλευτών … απέκτησαν κύρος στη δηµόσια 
ζωή»          (σελίδα 84, 85, σχολικό βιβλίο) 
Προαιρετική είναι και η αναφορά της παραγράφου  
«Οι υποψήφιοι βουλευτές … από τα κατώτερα στρώµατα» ( σελ 86, σχολικό βιβλίο) 

Α.2.2 «Η διάσταση προσφύγων και γηγενών … στη νέα πατρίδα τους» (σελ 167-168, 
σχολικό βιβλίο) 
 
 

ΟΜΑ∆Α B’  
 
Β1. 
1. Αναζήτηση των λόγων της µετανάστευσης ( κυρίως στις Η.Π.Α.) στα τέλη του 

19ου αιώνα 
2. Έκταση και οφέλη για την ελληνική οικονοµία – ως τις αρχές του 20ου αιώνa.   
 
 
- Η κατάρρευση του εµπορίου της ελληνικής σταφίδας µετά την παραγωγική 

έκρηξη που σηµειώθηκε από το 1860  
- Η αύξηση της ανεργίας σε σταφιδοπαραγωγικές περιοχές λόγω της µη διάθεσης 

της σταφιδικής παραγωγής 



- Καθώς η ελληνική σταφίδα κυριαρχούσε στις ευρωπαϊκές αγορές δεν δόθηκε 
έµφαση στην καλλιέργεια άλλων σηµαντικών αγροτικών προϊόντων, όπως τα 
ελαιόδεντρα ή τα σιτηρά 

- Πρέπει να επισηµανθεί εδώ ότι το σταφιδεµπόριο ήκµασε στην Ελλάδα εξαιτίας 
της καταστροφής της γαλλικής σταφιδοπαραγωγής από φυλλοξήρα. 

- Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι παραγωγικές δυνάµεις της Ελλάδας στα τέλη 
του 19ου αιώνα δεν ήταν σε θέση να εξασφαλίσουν στους κατοίκους της χώρας την 
ευηµερία, καθώς δεν υπήρξε οργανωµένος τρόπος αντιµετώπισης της σταφιδικής 
κρίσης. Για το λόγο αυτό δεν µπόρεσε να ανασταλεί το µεταναστευτικό ρεύµα 
πέρα από τον Ατλαντικό, γεγονός  που πιστοποιείται και από τα αριθµητικά 
δεδοµένα του πίνακα 

- Πέρα όµως από το ελληνικό µεταναστευτικό ρεύµα προς τις Η.Π.Α, στα τέλη του 
19ου αιώνα, παρατηρείται ότι τα κύµατα µεταναστών δεν προέρχονται µόνο από 
την Ελλάδα αλλά και από τις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου ( Ιταλία, Ισπανία, 
Πορτογαλία) και της Βαλκανικής (Ρουµανία, Βουλγαρία). Ωστόσο πρέπει να 
τονιστεί ότι η Ελλάδα είναι αυτή που αποστέλλει τους περισσότερους µετανάστες 
( ποσοστό 13,2%) στην Αµερική αν αναλογιστεί κανείς ότι επί του συνολικού 
πληθυσµού της χώρας ( 2.800.000 εκατοµµύρια κάτοικοι), 370.000 άνθρωποι 
αναζητούν τη βελτίωση της τύχης τους σε µια ανερχόµενη χώρα της ∆ύσης που 
προσέφερε πολλές δυνατότητες επαγγελµατικής αποκατάστασης. 

- ∆εν πρέπει όµως να θεωρηθεί ότι η αθρόα µετανάστευση προς τις Η.Π.Α 
λειτούργησε ανασταλτικά για την πρόοδο της ελληνικής οικονοµίας. Αντιθέτως, 
στις αρχές του 20ου αιώνα παρατηρείται µια σταδιακή ενεργοποίηση των 
παραγωγικών δυνάµεων της χώρας αρχής γενοµένης από την εκτόνωση των 
κοινωνικών εντάσεων  που δηµιούργησε η σταφιδική κρίση. Παράλληλα, η 
αύξηση του µεταναστευτικού ρεύµατος ενίσχυσε την οικονοµία της υπαίθρου 
µέσω των πολύ σηµαντικών εµβασµάτων που έστελναν οι µετανάστες στις 
οικογένειές τους που παρέµεναν στην πατρίδα. Τα εµβάσµατα αυτά όχι µόνο 
τόνωσαν την εγχώρια εµπορική κίνηση αλλά προκάλεσαν τη µείωση της 
τοκογλυφίας µιας και υπήρχαν πλέον διαθέσιµα κεφάλαια σταλµένα από το 
εξωτερικό. Εκτός των άλλων τα εµβάσµατα προκάλεσαν την αναγκαστική πτώση 
των επιτοκίων     (από 25% σε 6 – 8% στην Πελοπόννησο). Τέλος, από τις 
µαρτυρίες της εποχής προκύπτει ότι αυξήθηκε η αξία της γης και της εργασίας. 

- Τελειώνοντας, αξίζει να συµπληρωθεί ότι η πρόοδος της εθνικής οικονοµίας, 
ιδίως από το 1910 και µετά, είναι συνάρτηση πολλών παραµέτρων: 

- Τα ευεργετικά αποτελέσµατα της επιβολής του ∆ιεθνούς Οικονοµικού Ελέγχου, η 
σταδιακή δραστηριοποίηση των οµογενών κεφαλαιούχων στην Ελλάδα, η επιτυχής 
έκβαση των Βαλκανικών Πολέµων για τη χώρα είναι µερικές από τις 
προϋποθέσεις που σε συνδυασµό µε την οικονοµική συµβολή των µεταναστών 
συνέβαλαν στην προσπάθεια της Ελλάδας να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο 
ευρωπαϊκό κράτος. 

 
 
 
Β2. Οι µαθητές µπορούν να αξιοποιήσουν µεγάλο αριθµό πληροφοριών από το 
κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου « Η πτώχευση του 1893 και ο ∆ιεθνής Οικονοµικός 
Έλεγχος»   (σελ: 39-40) και να τα συνδυάσουν µε τα παρακάτω στοιχεία, όπως 
προκύπτουν από τα ιστορικά παραθέµατα: 
 



Θετικά αποτελέσµατα 

- Ο ∆. Ο. Ε διαχειριζόταν τα κρατικά έσοδα 

- Ρύθµιζε όλα σχεδόν τα δηµοσιονοµικά θέµατα (έκδοση χαρτονοµίσµατος – 
σύναψη δανείων) 

- Ο ∆.Ο.Ε συνέβαλε στην προστασία των συµφερόντων των οµολογιούχων. 
 
Αρνητικά αποτελέσµατα 
- Η επιβολή του ∆.Ο.Ε συνιστούσε µέγιστη εθνική ταπείνωση 

- Η υπερσυγκέντρωση εξουσιών από το ∆.Ο.Ε παρεµπόδιζε τη συµµετοχή της 
Ελληνικής κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου στην άσκηση της οικονοµικής ζωής 

- Όλες οι αποφάσεις λαµβάνονταν στο εξωτερικό ερήµην του Ελληνικού λαού. 
- Η επιβολή του οικονοµικού ελέγχου ήταν αντίθετη µε την ιδιοσυγκρασία και το 

∆ηµοκρατικό πολίτευµα της Χώρας. 
- Ο ∆.Ο.Ε σε αρκετές περιπτώσεις παρέκκλινε από τις αρχικές του επιδιώξεις 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


