
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

 

Θέμα Α1 

α) σχολ. βιβλ. σελ. 116: «Για τις προσφυγικές μετακινήσεις του 19ου αιώνα οι ιστορικές πηγές είναι πολύ 

περιορισμένες, γιατί οι ιστοριογράφοι και οι περιηγητές της εποχής ασχολήθηκαν κυρίως με τα πολιτικά και 

στρατιωτικά γεγονότα του Αγώνα. Η σημασία τους όμως ήταν πολύπλευρη για την ιστορία του τόπου: 

διαμόρφωσαν το δημογραφικό χάρτη της ανεξάρτητης Ελλάδας και συνετέλεσαν στη γνωριμία και την 

πνευματική αλληλεπίδραση των Ελλήνων μεταξύ τους. Έτσι, η διαδικασία συγκέντρωσης και συγχώνευσης 

των ελληνικών πληθυσμών, σε αντίθεση με το γεωγραφικό κατακερματισμό τους στα χρόνια της 

τουρκοκρατίας, βοήθησε στη συγκρότηση του νέου ελληνικού κράτους.» 

β) σχολ. βιβλ. σελ. 137: «Ο αριθμός των προσφύγων, οι οποίοι κατέφυγαν στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα, 

δεν ήταν πολύ μεγάλος. Αντίθετα, τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα τα κύματα των προσφύγων που 

έφθαναν στην Ελλάδα ήταν συχνότερα και πολυαριθμότερα. Αιτία ήταν οι πολεμικές συγκρούσεις και η 

εχθρότητα μεταξύ των κρατών της Βαλκανικής χερσονήσου, ως συνέπεια του γενικότερου ανταγωνισμού 

στην περιοχή. Αποκορύφωμα στην όλη κίνηση των πληθυσμών αποτέλεσε ο ξεριζωμός του Ελληνισμού της 

Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης το 1922.» 

γ) σχολ. βιβλ. σελ. 20-21: «Στο ελληνικό κράτος, στη θέση των παλιών κέντρων που παρήκμασαν, 

αναδείχθηκαν νέα. Το πιο σημαντικό απ’ αυτά ήταν η Σύρος, η οποία στη διάρκεια της Επανάστασης 

δέχθηκε κύματα προσφύγων, κυρίως από τη Χίο. Η στρατηγική θέση του νησιού, στο κέντρο του Αιγαίου 

και πάνω ακριβώς στις διαδρομές που συνέδεαν τα Στενά και τη Μαύρη Θάλασσα με τους μεσογειακούς 

δρόμους του εμπορίου, συνέβαλε στη δημιουργία ισχυρότατου -όχι μόνο για τα ελληνικά μέτρα- 

ναυτιλιακού κέντρου. Στην ανάπτυξη αυτή σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η δυναμική παρουσία και 

δραστηριότητα των ελληνικών παροικιών στα κυριότερα εμπορικά κέντρα της περιοχής: στα λιμάνια της 

Νότιας Ρωσίας, στις εκβολές του Δούναβη, στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη και αργότερα στην 

Αίγυπτο.» 

 

Θέμα Α2 

1. δ 

2. στ 

3. ζ 

4. β 

5. γ 

 

Θέμα Β1 

α) σχολ. βιβλ. σελ. 81: «Οι αντίθετοι με την πολιτική του Τρικούπη βουλευτές συσπειρώθηκαν γύρω από 

τον Θ. Δηλιγιάννη, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό εξέφραζε πολιτικές απόψεις αντίθετες από εκείνες του Χ. 

Τρικούπη. Ο Δηλιγιάννης δεν αποδεχόταν το χωρισμό των εξουσιών και στόχευε στη συγκέντρωση και τον 

έλεγχο τους από το κόμμα. Ο Τρικούπης θεωρούσε το κράτος ως μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης και 

επιδίωκε τον εκσυγχρονισμό με κάθε κόστος, ενώ ο Δηλιγιάννης προέβαλλε το αίτημα της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, με τη μείωση των φόρων και την παροχή ευκαιριών στους προστατευομένους του για 

κατάληψη δημοσίων θέσεων. Στα εδάφη της Θεσσαλίας, στα οποία κυριαρχούσε η μεγάλη ιδιοκτησία, οι 

τρικουπικοί υποστήριζαν τους μεγαλογαιοκτήμονες, ενώ οι δηλιγιαννικοί προσπάθησαν, χωρίς τελικά να το 

κατορθώσουν, να χορηγήσουν γη στους αγρότες και έλαβαν κάποια μέτρα για τη βελτίωση της θέσης τους. 

Ο Δηλιγιάννης επέκρινε το κοινωνικό κόστος του εκσυγχρονισμού και υποστήριζε ένα κράτος κοινωνικής 

αλληλεγγύης. Το κόμμα του απεχθανόταν το τυχοδιωκτικό χρηματιστικό κεφάλαιο και υποστήριζε μια αργή 

οικονομική ανάπτυξη που θα βασιζόταν σε παραδοσιακές παραγωγικές δραστηριότητες.» 



β) σχολ. βιβλ. σελ. 71: «Οι κομματικές παρατάξεις συμφώνησαν στην ανάγκη να κατοχυρωθούν 

συνταγματικά ορισμένα θεμελιώδη δικαιώματα: η ισότητα απέναντι στο νόμο, η απαγόρευση της δουλείας, 

το απαραβίαστο του οικογενειακού ασύλου, η ελευθερία γνώμης και τύπου, η προστασία της ιδιοκτησίας, η 

δωρεάν εκπαίδευση. Όλοι οι αντιπρόσωποι συνειδητοποίησαν ότι υπήρχαν αξίες και δικαιώματα που 

έπρεπε να προστατευτούν από την αυθαιρεσία της κρατικής εξουσίας.» 

 

Θέμα Β2 

α) σχολ. βιβλ. σελ. 217: «Δύο μεγάλα εξωτερικά γεγονότα ήρθαν να ταράξουν πάλι την πορεία των 

κρητικών πραγμάτων: η προσάρτηση της Βοσνίας και της Ερζεγοβίνης από την Αυστρία και η ανακήρυξη 

της Βουλγαρίας σε βασίλειο, με ταυτόχρονη προσάρτηση της Ανατολικής Ρωμυλίας. Η ελληνική 

κυβέρνηση του Γ. Θεοτόκη υπέδειξε στους Κρήτες την ανάγκη λαϊκών κινητοποιήσεων, για την κήρυξη της 

ένωσης με την Ελλάδα. Σε λαϊκή συγκέντρωση στα Χανιά εγκρίθηκε ομόφωνα το πρώτο ψήφισμα της 

ένωσης και η Κρητική Κυβέρνηση εξέδωσε με τη σειρά της επίσημο Ψήφισμα (24 Σεπτεμβρίου 1908).» 

β) σχολ. βιβλ. σελ. 139: «Οι καταπιέσεις που υπέστησαν οι Έλληνες πήραν τις εξής μορφές: 

 Θεσπίστηκαν έκτακτες επιβαρύνσεις και επιτάξεις ειδών για τις ανάγκες του πολέμου. 

 Τέθηκαν εμπόδια στις εμπορικές δραστηριότητές τους. 

 Πληθυσμοί χωριών ή και ευρύτερων περιοχών μετατοπίστηκαν από τις ακτές προς το εσωτερικό της 

Μικράς Ασίας. 

 Οι άνδρες άνω των 45 ετών, που δεν στρατεύονταν, επάνδρωσαν τα τάγματα εργασίας. Εκεί πολλοί 

πέθαναν από κακουχίες, πείνα και αρρώστιες. Όσοι είχαν ηλικία 20-45 ετών μπορούσαν αρχικά να 

εξαγοράσουν τη στρατιωτική τους θητεία. Όσοι δεν πλήρωσαν χαρακτηρίστηκαν λιποτάκτες. Μετά 

την κατάργηση της δυνατότητας εξαγοράς της θητείας σημειώθηκαν χιλιάδες λιποταξίες και όσοι 

συνελήφθησαν, εκτελέστηκαν.» 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

 

Θέμα Γ1 

σχολ. βιβλ. σελ. 52 (κεφάλαιο 6. Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου) και σελ. 54 

(κεφάλαιο 9 Η κρίση του 1932, επιλεγμένα κομμάτια) 

 

Η Ελλάδα του μεσοπολέμου (1919-1939), παρά το κόστος της μικρασιατικής συμφοράς, είχε αποκτήσει 

μια σειρά από πλεονεκτήματα, που επέτρεπαν τη θετική οικονομική της πορεία. Σε αντίθεση με πολλά 

γειτονικά της κράτη είχε ομογενοποιηθεί εθνικά, καθώς οι μειονότητες αντιπροσώπευαν πλέον λιγότερο του 

7% του συνολικού πληθυσμού. Είχε ολοκληρώσει την αγροτική της μεταρρύθμιση και είχε προωθήσει την 

αστικοποίηση της: το 1/3 του πληθυσμού ζούσε πλέον σε μεγάλα αστικά κέντρα. Ταυτόχρονα, κάτω από το 

βάρος των πιέσεων είχε βελτιώσει τις υποδομές της και είχε υιοθετήσει αναπτυξιακές πολιτικές. Με λίγα 

λόγια είχε λύσει πολλά από τα προβλήματα που εξακολούθησαν για πολύ καιρό να ταλανίζουν τα υπόλοιπα 

βαλκανικά κράτη. Τέλος, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στα θετικά τη συγκέντρωση των Ελλήνων στο 

πλαίσιο του εθνικού τους κράτους και την εξάλειψη του ελληνικού κοσμοπολιτισμού που συχνά υπήρξε 

αιτία για να αντιμετωπίζεται η Ελλάδα ως δευτερεύον πεδίο ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων. Η 

ανάπτυξη της Ελλάδας ενδιέφερε πλέον όλους τους Έλληνες. Πράγματι, η άφιξη των προσφύγων, όπως 

επιβεβαιώνει το κείμενο Α, λειτούργησε καταλυτικά στις παραδοσιακές δομές της Ελλάδας, καθώς 

εγκαταλείπεται η Μ. Ιδέα και τα επεκτατικά οράματά της, ενώ η αντιμετώπιση του προβλήματος της 

ένταξης των προσφύγων στην κοινωνία βοήθησε ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί μελλοντικά και η 

οικονομική κρίση του 1929.  

Οι πρόσφυγες είχαν φέρει μαζί τους τις γνώσεις, τον πολιτισμό τους και μια ισχυρή διάθεση για εργασία. 

Πέρα από τις επιτυχείς ή ανεπιτυχείς προσπάθειες των αρχών για αποκατάσταση των ξεριζωμένων, θεμέλιο 



της όλης προσπάθειας ήταν η διάθεση των ανθρώπων να εργαστούν σκληρά για να ξαναδημιουργήσουν 

αυτά που έχασαν μέσα στην καταστροφή. Όμως, όπως σχολιάζει το κείμενο Β, η αύξηση της εργατικής 

δύναμης λόγω της άφιξης των προσφύγων οδήγησε σε ανεργία και υποαπασχόληση, ενώ η διεθνής ύφεση 

μετά το 1921 ανέκοψε τις μεταναστεύσεις στις  ΗΠΑ, λόγω απαγόρευσης εισόδου των μεταναστών στη 

χώρα, και κατά συνέπεια και τα εμβάσματα που έστελναν.  

Η παγκόσμια οικονομική κρίση έφτασε στην Ελλάδα σε μία εποχή «ευημερίας». Η «ευημερία» σήμαινε 

ότι η εμπιστοσύνη των Ελλήνων σε ένα καλύτερο οικονομικά μέλλον είχε αποκατασταθεί, οι σκοτεινές 

εποχές της δεκαετίας του 1920 έδειχναν να απομακρύνονται, οι πληγές έκλειναν, η φτώχεια περιοριζόταν 

και το ελληνικό κράτος έδειχνε να σχεδιάζει το μέλλον με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. 

Μάλιστα, όπως συμπληρώνει το κείμενο Β, στο διάστημα 1925-1939 αυξήθηκε κατά 5,5 % η κατά κεφαλήν 

παραγωγή, ρυθμός εντυπωσιακός δεδομένου ότι η ελληνική οικονομία βρισκόταν σε συνθήκες εξωτερικής 

απομόνωσης και εσωτερικής δημογραφικής πίεσης. Όμως, ο σημειώνει ο Σβορώνος στο κείμενο Γ, η 

ευημερία είναι φαινομενική καθώς αφορά λίγους και στηρίζεται στον εξωτερικό δανεισμό, με αποτέλεσμα 

να επηρεαστούν τα δημόσια οικονομικά της χώρας από τη διεθνή κρίση του 1932. Παράλληλα, η κρίση του 

διεθνούς εμπορίου στρέφει το ενδιαφέρον των ελληνικών κυβερνήσεων στην εγχώρια αγορά για την 

εξασφάλιση της οικονομική αυτάρκειας. 

Οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να αποτρέψει την κρίση εξάντλησαν τα αποθέματα της χώρας 

σε χρυσό και συνάλλαγμα. Παρά τις κατά άτομο επιβαρύνσεις και τις προσπάθειες των κυβερνήσεων να 

εμποδίσουν την χρεοκοπία, την άνοιξη του 1932 η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να αποφύγει την αναστολή της 

μετατρεψιμότητας του εθνικού νομίσματος, καθώς και την αναστολή εξυπηρέτησης των εξωτερικών 

δανείων. Έτσι εγκαινιάστηκε μια περίοδος ισχυρού κρατικού παρεμβατισμού στα οικονομικά ζητήματα, 

ιδιαίτερα στις εξωτερικές συναλλαγές, και μια πολιτική προστατευτισμού, με σκοπό την αυτάρκεια της 

χώρας. Η Ελλάδα μπήκε με τη σειρά της στο χώρο της κλειστής οικονομίας, όπου οι συναλλαγές 

καθορίζονταν περισσότερο από γραφειοκρατικές διαδικασίες παρά από ελεύθερες οικονομικές συμφωνίες. 

Στο εξωτερικό εμπόριο κυριάρχησε προοδευτικά η μέθοδος του διακανονισμού «κλήριγκ». Οι διεθνείς 

συναλλαγές δεν γίνονταν, δηλαδή, με βάση το μετατρέψιμο συνάλλαγμα αλλά με βάση διακρατικές 

συμφωνίες που κοστολογούσαν τα προς ανταλλαγή προϊόντα και φρόντιζαν να ισοσκελίσουν την αξία των 

εισαγωγών με την αντίστοιχη των εξαγωγών, στο πλαίσιο ειδικών λογαριασμών. Για μια χώρα, όπως η 

Ελλάδα, όπου οι συναλλαγές με το εξωτερικό ήταν έντονα ελλειμματικές, η διαδικασία αυτή, πέρα από τα 

αρνητικά, είχε και θετικά στοιχεία. Για την ακρίβεια, ο Σβορώνος αναφέρει ότι μετά την κρίση η οικονομία 

φαίνεται να επανέρχεται σε ομαλή πορεία και παρά την πτώση του εμπορίου, υπάρχει μία μικρή βελτίωση 

του ισοζυγίου εξαγωγών εισαγωγών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν εξακολουθεί να είναι ελλειμματικό, με 

τις εξαγωγές να κυμαίνονται σε 50-54% των εισαγωγών.  

 

 

Θέμα Δ1 

σχολ. βιβλ. σελ. 78-79 

α) Μέσα σε συνθήκες κυβερνητικής αστάθειας και εμφύλιου πολέμου, η εθνοσυνέλευση του 1862 

χρειάστηκε δύο χρόνια για να φτάσει στην ψήφιση συντάγματος.  Το νέο σύνταγμα, όπως αναφέρει το 

κείμενο Α, περιελάμβανε 110 άρθρα και επηρεάστηκε από τα συντάγματα του Βελγίου και της Δανίας. Ως 

πολίτευμα ορίστηκε η βασιλευομένη δημοκρατία αντί της μέχρι τότε συνταγματικής μοναρχίας και η 

αποδοχή της δημοκρατικής αρχής αντί της μοναρχικής. Κατοχυρώθηκαν μεταξύ άλλων η αρχή της λαϊκής 

κυριαρχίας, η άμεση, μυστική και καθολική (για τον ανδρικό πληθυσμό) ψήφος με σφαιρίδια (σύμφωνα με 

το άρθρο 66), η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, η 

οποία άνοιγε το δρόμο για την ελεύθερη συγκρότηση κομμάτων. Τα κόμματα θεωρήθηκαν απαραίτητα για 

την έκφραση της βούλησης της κοινής γνώμης, με το επιχείρημα ότι η εναλλακτική λύση είναι οι 

συνωμοτικοί κύκλοι ή οι βιαιοπραγίες. Επίσης, όπως συμπληρώνει το κείμενο Α, γίνεται δεκτό το τεκμήριο 



της αρμοδιότητας υπέρ του λαού και εναντίον του βασιλιά, κατοχυρώνεται η διάκριση των λειτουργιών, η 

κληρονομική διαδοχή του ανώτατου άρχοντα και το σύστημα των αντιπροσώπων.  

β) Παρά την έντονη αντίδραση του βασιλιά Γεωργίου Α΄, η Εθνοσυνέλευση επέβαλε την αρχή να 

προέρχεται η κυβέρνηση από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αυτό που δεν ορίστηκε με σαφήνεια, διότι 

θεωρήθηκε αυτονόητο, ήταν ότι ο βασιλιάς όφειλε να δώσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε 

βουλευτή του κόμματος που είχε την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας της Βουλής. Ο Γεώργιος 

εκμεταλλεύτηκε αυτήν την ασάφεια, για να διορίζει κυβερνήσεις της αρεσκείας του. Την κατάσταση αυτή 

περιγράφει ο Χαρίλαος Τρικούπης στο άρθρο του «Τις πταίει;». Συγκεκριμένα, από το 1868 εγκαθιδρύθηκε 

η αρχή των κυβερνήσεων μειοψηφίας. Τρεις κυβερνήσεις, του Βούλγαρη, του Ζαΐμη και του Δεληγεώργη, 

δεν αποτέλεσαν κυβερνήσεις κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και επιλογής του ελληνικού λαού αλλά 

προσωπικής επιλογής του βασιλιά. Όπως παραστατικά σχολιάζει, η διοικητική καχεξία που παρατηρείται 

στη χώρα οφείλεται σε ανθρώπους όχι εκλεγμένους από τον λαό αλλά διορισμένους από τον Βασιλιά, 

καθώς του δίνεται το προνόμιο από το Σύνταγμα να διορίζει και να παύει υπουργούς, παρερμηνεύοντας τα 

άρθρα του Συντάγματος. Ως μόνη λύση θεωρεί την αποδοχή της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τον 

διορισμό των υπουργών.  

Η κατάσταση συνεχίστηκε μέχρι την ψήφιση της αρχής της δεδηλωμένης το 1875. Η ιδέα ανήκε στον νέο 

τότε πολιτικό Χαρίλαο Τρικούπη, ο οποίος υποστήριξε δημόσια ότι μόνη λύση στο πρόβλημα της πολιτικής 

αστάθειας ήταν η συγκρότηση δύο μεγάλων κομμάτων εξουσίας, σύμφωνα με το πρότυπο της Αγγλίας. Για 

να καταστεί αυτό δυνατόν, έπρεπε ο βασιλιάς να αναθέτει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης μόνο σε 

πολιτικό ο οποίος σαφώς είχε τη «δεδηλωμένη» εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των βουλευτών. Αυτό θα 

στερούσε από τα κόμματα μειοψηφίας τη δυνατότητα να σχηματίζουν κυβέρνηση, θα τα ωθούσε σε 

συνένωση με τα μεγάλα και θα είχε ως αποτέλεσμα σταθερότερες κυβερνήσεις πλειοψηφίας. Ο βασιλιάς, 

υπό την πίεση της αντιπολίτευσης και του επαναστατικού αναβρασμού του λαού, υιοθέτησε τελικά την 

άποψη του Τρικούπη, η οποία αποτελεί τομή στην πολιτική ιστορία της χώρας, καθώς οδήγησε σε μεταβολή 

του πολιτικού τοπίου. Στον βασιλικό λόγο που εκφώνησε στη Βουλή στις 11 Αυγούστου 1875, ο Γεώργιος 

αναγνωρίζει επίσημα την αρχή αυτή ως μόνη δυνατή για την αρμονική λειτουργία του πολιτεύματος. 


