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ΟΜΑΔΑ Α΄ 
 
Θέμα Α1 
α) σχολ. βιβλ. σελ. 48: «Το 1910 οι πρόοδοι της εθνικής οικονομίας ήταν εμφανείς. Η αγροτική 
κρίση αντιμετωπίστηκε με την υπερπόντια μετανάστευση, η οποία, κατά την εποχή αυτή, πήρε 
μεγάλες διαστάσεις. Η μετανάστευση στις ΗΠΑ όχι μόνο εκτόνωσε τις κοινωνικές εντάσεις 
που δημιούργησε η σταφιδική κρίση αλλά πολύ γρήγορα ενίσχυσε την οικονομία της υπαίθρου 
μέσω των πολύ σημαντικών εμβασμάτων των μεταναστών.» 
 
β) σχολ. βιβλ. σελ. 40-41: «Σταθερότερη ήταν η συμπεριφορά των ομογενών κεφαλαιούχων στις 
αρχές του 20ού αιώνα, μετά το κίνημα των Νεότουρκων, τους Βαλκανικούς πολέμους και τις 
ανακατατάξεις που έφερε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Η έξαρση των εθνικισμών, τα πλήγματα 
στις οικονομικές δραστηριότητες των ξένων, οι πολιτικές εξελίξεις στη Ρωσία, το τέλος της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας και η δημιουργία της Κεμαλικής Τουρκίας διέκοψαν με τον πλέον 
απόλυτο τρόπο τις παραδοσιακές δραστηριότητες των Ελλήνων κεφαλαιούχων στην 
Ανατολική Μεσόγειο. Αρκετοί από αυτούς προτίμησαν τότε τη μεταφορά των 
επιχειρηματικών, βιομηχανικών, εμπορικών ή χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων τους στο 
ελληνικό κράτος. Στο μεταξύ όμως, το ίδιο αυτό κράτος είχε αλλάξει μορφή και οι δυνατότητές 
του είχαν διαφοροποιηθεί.» 
 
γ) σχολ. βιβλ. σελ. 116: «Στη διάρκεια της Επανάστασης τον 1821 σημειώθηκαν μετακινήσεις 
ελληνικών πληθυσμών από διάφορα μέρη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας προς την 
επαναστατημένη Ελλάδα. Οι ομαδικές αυτές μεταναστεύσεις μπορεί να θεωρηθούν αφετηρία 
του προσφυγικού ζητήματος. Η Μικρά Ασία, ο ελλαδικός ηπειρωτικός χώρος και τα νησιά τον 
Αιγαίον αποτέλεσαν τους χώρους προέλευσης των μεταναστευτικών ρευμάτων. Τη 
μικρασιατική μετανάστευση προκάλεσε το κλίμα ανασφάλειας και φόβου που επικράτησε εκεί 
μετά τις τρομοκρατικές ενέργειες των Τούρκων, που είχαν σκοπό να προλάβουν εξεγέρσεις 
των Ελλήνων κατοίκων, όσο καιρό διαρκούσε η Επανάσταση στην κυρίως Ελλάδα. Δεν 
εντάσσονταν όμως οι ενέργειες αυτές σ' ένα γενικότερο σχέδιο εκρίζωσης του ελληνικού 
στοιχείου, όπως συνέβη κατά την περίοδο 1914-1922. Το προσφυγικό ρεύμα από την ηπειρωτική 



χώρα και το Αιγαίο ήταν συνέπεια της αποτυχίας του απελευθερωτικού κινήματος στις 
περιοχές αυτές.» 
 
Θέμα Α2 
1. Λ 
2. Σ 
3. Σ 
4. Λ 
5. Λ 

 
Θέμα Β1 
α) σχολ. βιβλ. σελ. 43: «Πολύ η διεύρυνση του ελληνικού κράτους με τα Επτάνησα (1864), την 
Άρτα και τη Θεσσαλία (1881) έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της μεγάλης ιδιοκτησίας. Τα 
“τσιφλίκια” της Θεσσαλίας αγοράστηκαν από πλούσιους Έλληνες του εξωτερικού οι οποίοι, 
πέρα από το γεγονός ότι διατήρησαν τον αναχρονιστικό θεσμό των κολίγων, άσκησαν 
πολιτικές και κοινωνικές πιέσεις για να κερδοσκοπήσουν από την παραγωγή του σιταριού. 
Επιδίωξαν δηλαδή την επιβολή υψηλών δασμών στο εισαγόμενο από τη Ρωσία σιτάρι, ώστε να 
μπορούν να καθορίζουν όσο το δυνατόν υψηλότερες τιμές για το εγχώριο, προκαλώντας 
μάλιστα μερικές φορές και τεχνητές ελλείψεις.» 
 
β) σχολ. βιβλ. σελ. 46: «Οι διαφορές του αγροτικού προβλήματος στην Ελλάδα, σε σχέση με 
γειτονικές ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οφείλονταν στις ιστορικές ιδιομορφίες της ελληνικής 
ανάπτυξης. Το ίδιο ισχύει και για το εργατικό κίνημα. Στο τέλος του 19ου αιώνα συναντάμε 
στην Ελλάδα σοσιαλιστικές ομάδες και εργατικές ομαδοποιήσεις. Η πολιτική και κοινωνική 
τους επιρροή ήταν σαφώς μικρότερη από εκείνη που άσκησαν αντίστοιχα κινήματα σε 
βιομηχανικές χώρες της Δύσης αλλά και σε βαλκανικές (π.χ. Βουλγαρία). Η απουσία μεγάλων 
σύγχρονων βιομηχανικών μονάδων οδήγησε σ' αυτήν την καθυστέρηση από κοινού με άλλους 
παράγοντες. Στα μεγάλα δημόσια έργα της περιόδου, σημαντικό ποσοστό του εργατικού 
δυναμικού προερχόταν από το εξωτερικό (στη διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου 
εργάστηκαν πολλοί Ιταλοί) ή ήταν πρόσκαιρης, βραχύχρονης απασχόλησης. Πιο σταθερό 
εργατικό δυναμικό δούλευε στις μεταλλευτικές επιχειρήσεις, όπου και εκδηλώθηκαν οι πρώτες 
καθαρά εργατικές εξεγέρσεις (Λαύριο, 1896). Στον ιδεολογικό τομέα η επικράτηση της 
Μεγάλης Ιδέας εμπόδιζε την ανάπτυξη και διάδοση ιδεολογιών με κοινωνικό και ταξικό 
περιεχόμενο.» 
 

Θέμα Β2 
α) σχολ. βιβλ. σελ. 120: «Όσοι μεταφέρθηκαν στην Πελοπόννησο, βρέθηκαν στην 
πυρπολημένη Κόρινθο πεινασμένοι και χωρίς καμία περίθαλψη. Μερικοί αποβιβάστηκαν στον 
Πειραιά και από εκεί πήγαν στην Αθήνα. Η κυβέρνηση έδειξε φροντίδα για όλους αυτούς: 
παραχώρησε χώρους στέγασης και καταλύματα και ανέλαβε τη δαπάνη της συντήρησης των 
απόρων, των χηρών και των ορφανών. Στη συνέχεια διαμοίρασε τους πρόσφυγες σε γύρω 



χωριά και κωμοπόλεις και ζήτησε από τους προκρίτους να τους φροντίζουν. Τα μέτρα 
περίθαλψης όμως ατόνησαν μέσα σ' ένα μήνα, γιατί έπρεπε η κυβέρνηση να εξοικονομήσει 
πόρους για την προετοιμασία της άμυνας, ενόψει της επικείμενης εκστρατείας του Δράμαλη.» 
 
β) σχολ. βιβλ. σελ. 117-118, 119, 121, 123: «Στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση (1826-1827) διάφορες ομάδες 
προσφύγων που είχαν καταφύγει στην ελεύθερη Ελλάδα επιχείρησαν να θέσουν το αίτημα 
της αποκατάστασής τους και ειδικά της μόνιμης εγκατάστασής τους. Γι' αυτό επιδίωξαν την 
εκπροσώπησή τους στη Συνέλευση. Από τους Μικρασιάτες, μόνο οι Σμυρναίοι 
ενεργοποιήθηκαν προς αυτήν την κατεύθυνση. Ζητούσαν από τη Συνέλευση: α) να 
εκπροσωπούνται σ’ αυτήν και β) να προσδιοριστεί τόπος για τη δημιουργία συνοικισμού τών 
διασκορπισμένων ελεύθερων Σμυρναίων. Μόνο το αίτημα του τόπου έγινε καταρχήν δεκτό. 
Αποφασίστηκε να δοθεί χώρος στην περιοχή του Ισθμού για να δημιουργηθεί πόλη με την 
επωνυμία «Νέα Σμύρνη». Η Συνέλευση παρέπεμψε το θέμα στη Βουλή, η οποία όμως δεν το 
προώθησε. Από τους Ηπειρώτες πρόσφυγες, πρώτοι οι Σουλιώτες πέτυχαν να εκπροσωπηθούν 
στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση, όπου έθεσαν ως βασικό θέμα την παραχώρηση τόπου για μόνιμη 
εγκατάσταση. Στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση οι Ψαριανοί ζήτησαν με καθυστέρηση να καθοριστεί 
τόπος προσφυγικού συνοικισμού τους. Έχοντας εξασφαλίσει στην πράξη χώρο εγκατάστασης 
στην Αίγινα δεν πιέζονταν, όπως άλλοι. Στην Γ΄ Εθνική Συνέλευση το προσφυγικό 
προβλήθηκε εντονότερα από τις διάφορες προσφυγικές ομάδες, που ζήτησαν την 
εκπροσώπησή τους στη Συνέλευση, για να προωθήσουν το αίτημα παροχής χώρου για μόνιμη 
εγκατάσταση στην ελεύθερη Ελλάδα. Το ψήφισμα της 5ης Μαΐου 1827, με το οποίο καλούνταν 
όλοι οι ορθόδοξοι “όσων αι πόλεις κατεστράφησαν, να προσέλθουν εις την Βουλήν να ζητήσουν 
τόπον και να εγείρουν νέας πόλεις”, έδειχνε την τάση να επικρατήσει μία ευρύτερη αντίληψη 
για το προσφυγικό. Ωστόσο, οι επαναστατικές κυβερνήσεις δεν προχώρησαν στην υλοποίηση 
των αποφάσεών τους και δεν οργάνωσαν συνοικισμούς προσφύγων. Οι δυσμενέστατες 
συνθήκες κατά την Επανάσταση αλλά και οι κατά τόπους αντιδράσεις εμπόδισαν την 
εφαρμογή μέτρων για την επίλυση του προβλήματος.» 
 
 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
 

Θέμα Γ1 
σχολ. βιβλ. σελ. 132-133 
α) Το θέμα των σχέσεων αυτοχθόνων και ετεροχθόνων, που δίχασε την κοινή γνώμη, 
παρουσιάστηκε στο πολιτικό πεδίο ως διαμάχη στις θυελλώδεις συζητήσεις της 
Εθνοσυνέλευσης που συνήλθε μετά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843. Η κύρια κρίση 
ξέσπασε τον Ιανουάριο του 1844 με την έναρξη της συζήτησης για το δημόσιο δίκαιο των 
Ελλήνων και ειδικά για το άρθρο 3 του Συντάγματος που καθόριζε τις προϋποθέσεις για την 
απόκτηση της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη. Αφορμή ήταν πρόταση που υποβλήθηκε στην 
Εθνοσυνέλευση και η οποία ζητούσε την απομάκρυνση από δημόσιες θέσεις όλων αυτών που 
είχαν εγκατασταθεί στην Ελλάδα μετά την Επανάσταση, περιορίζοντας τις θέσεις 



απασχόλησης για τους αγωνιστές και τις οικογένειές τους. Όπως σχολιάζει η Έλλη Σκοπετέα 
στο πρώτο παράθεμα, η σύγχυση της ιδιότητας του έλληνα πολίτη με τα προσόντα του 
δημοσίου υπαλλήλου υποδεικνύει το πρακτικό όφελος που είχε η ιδιότητα του έλληνα πολίτη 
και το οποίο ουσιαστικά ήταν μία θέση στο δημόσιο. Στη συζήτηση που ακολούθησε, άλλοι 
πληρεξούσιοι απαίτησαν συνταγματική απαγόρευση της κατάληψης δημόσιων θέσεων από 
τους ετερόχθονες (συνεπώς και την απόλυση όσων ήδη κατείχαν δημόσιες θέσεις), ενώ άλλοι 
εναντιώθηκαν με οργή σε κάθε συνταγματική ρύθμιση που θα καθιέρωνε διακρίσεις μεταξύ 
Ελλήνων. Συγκεκριμένα, όπως μας διευκρινίζει και πάλι η Σκοπετέα, το κλειδί των 
συζητήσεων ήταν η επανάσταση του 1821. Οι ετεροχθονιστές τονίζουν το γεγονός ότι 
επρόκειτο για επανάσταση όλου του ελληνικού έθνους και όχι μόνο συγκεκριμένων περιοχών, 
ενώ οι αυτοχθονιστές επιμένοντας στα γεγονότα θεωρούν ότι η επανάσταση αφορούσε μόνο 
τον ελλαδικό χώρο, όπου και εκδηλώθηκε, και τους κατοίκους του. Ως εκ τούτου ο Ιωάννης 
Μακρυγιάννης, πληρεξούσιος Αθηνών και εκπρόσωπος των αυτοχθόνων, στην 
Εθνοσυνέλευση υποστήριξε τον αποκλεισμό των ετεροχθόνων από τις δημόσιες θέσεις 
εξηγώντας με τον  χαρακτηριστικό του τρόπο ότι οι ετερόχθονες τόσα χρόνια «κάθισαν στο 
σπίτι μας, έτρωγαν ψωμί και έφεραν άνω κάτω την πατρίδα». Ο Ευστάθιος Σίμος, 
πληρεξούσιος των Ηπειρωτών και εκπρόσωπος των ετεροχθόνων, υποστήριξε ότι αυτό το 
μικρό τελικά κράτος που δημιουργήθηκε από το αίμα των αγωνιστών είναι κοινή πατρίδα όλων 
των Ελλήνων ανεξαιρέτως.  
Στην τρίτη φάση της αντιδικίας αυτοχθόνων-ετεροχθόνων το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στο 
θέμα των όρων εκλογής των βουλευτών. Το πρόβλημα εστιαζόταν στο αν θα έπρεπε να 
συνεχιστεί η ιδιαίτερη εκπροσώπηση των εγκατεστημένων στην Ελλάδα ομογενών ως 
ξεχωριστών ομάδων (άποψη των ετεροχθονιστών), ή θα έπρεπε να ενσωματωθούν αυτοί 
εκλογικά στις επαρχίες που ζούσαν, τερματίζοντας ένα διαχωρισμό του παρελθόντος που δεν 
είχε νόημα (άποψη των αυτοχθονιστών).  
 
β) Τελικά, το πρόβλημα της ιδιότητας του έλληνα πολίτη δεν λύθηκε με συνταγματική 
ρύθμιση, αποφασίστηκε όμως να υπάρξει στο μέλλον σχετική νομοθετική πράξη. Το θέμα της 
στελέχωσης του δημοσίου -τα προσόντα δηλαδή του δημοσίου υπαλλήλου- ρυθμίστηκε με το 
Β΄ ψήφισμα, που όριζε ότι δημόσιοι υπάλληλοι μπορεί να είναι: α) οι αυτόχθονες της ελληνικής 
επικράτειας και όσοι αγωνίσθηκαν σε αυτή μέχρι το τέλος του 1827 ή ήρθαν και 
εγκαταστάθηκαν κατά την ίδια περίοδο, β) όσοι αποδεδειγμένα συμμετείχαν σε πολεμικά 
γεγονότα της Επανάστασης μέχρι το 1829. 
Η ρύθμιση που επικράτησε για την τρίτη φάση της αντιδικίας ήταν συμβιβαστική, 
επιτρέποντας σύμφωνα με το ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 1844 στους πρόσφυγες/ 
ετερόχθονες το δικαίωμα ιδιαίτερης αντιπροσώπευσης στη Βουλή, εφόσον είχαν στο μεταξύ 
ιδρύσει χωριστό συνοικισμό (δήμο, πόλη ή επαρχία) με επαρκή πληθυσμό και συγκεκριμένα 
ίσο με το ήμισυ του ελάχιστου αριθμού πολιτών που απαιτείται για την εκλογή ενός βουλευτή, 
όπως ορίζει ο εκλογικός νόμος. 
 



γ) Το θέμα των δικαιωμάτων των ετεροχθόνων στην Εθνοσυνέλευση έδειξε τη βαθύτερη 
διάσταση που υπήρχε στην κοινωνία της εποχής. Το πρόβλημα απασχόλησε έντονα την κοινή 
γνώμη, ενώ προσέλκυσε το ενδιαφέρον και του ξένου παράγοντα. Ο Ιωάννης Δημάκης 
αναφέρει ότι οι Μεγάλες Δυνάμεις παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το θέμα και 
ιδιαίτερα στον αποκλεισμό των ετεροχθόνων από τις δημόσιες θέσεις. 
Ιδιαίτερα το ζήτημα για τη χωριστή κοινοβουλευτική αντιπροσώπευση των ετεροχθόνων, και 
ιδιαίτερα των Ψαριανών, προκάλεσε τις διαμαρτυρίες της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, η οποία 
έβλεπε επεκτατικές τάσεις στο δικαίωμα που έδινε το ελληνικό κράτος να εκπροσωπηθούν στο 
κοινοβούλιό του Έλληνες από επαρχίες που δεν ανήκαν σε αυτό (παράθεμα Δ΄). Θεωρούσαν 
ότι αυτό θα είχε επιπτώσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και λόγω αυτού οι Μ. Δυνάμεις 
τοποθετήθηκαν πάνω σε αυτό το θέμα. Στις 24 Ιανουαρίου/ 5Φεβρουαρίου 1844 ο πρεσβευτής 
των Οθωμανών στην Αθήνα Κ. Μουσούρος επιδίδει μία διακοίνωση στην ελληνική κυβέρνηση 
την οποία κοινοποιεί και στις Μ. Δυνάμεις. Σύμφωνα με αυτή καταδικάζει αφενός το γεγονός 
ότι στην ελληνική εθνοσυνέλευση συμμετέχουν περιοχές που δεν ανήκουν στο ελληνικό 
κράτος αλλά στην οθωμανική αυτοκρατορία και αφετέρου την επικύρωση του άρθρου 61 παρ. 
β η οποία προβλέπει την εκπροσώπηση στη Βουλή των εγκατεστημένων στην Ελλάδα 
Ψαριανών με δύο βουλευτές. Θεωρεί ότι η παραχώρηση τέτοιων προνομίων θέτουν σε κίνδυνο 
τις σχέσεις του ελληνικού κράτους τόσο με την οθωμανική αυτοκρατορία όσο και με τις Μ. 
Δυνάμεις.   
 
 
Θέμα Δ1 
σχολ. βιβλ. σελ 18 

Αν λάβουμε υπόψη τις παραγωγικές δυνατότητες της Ελλάδας στη διάρκεια του πρώτου 
αιώνα της ανεξαρτησίας της, δεν πρέπει να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος 
του εξωτερικού της εμπορίου αφορούσε γεωργικά προϊόντα. Στις εξαγωγές, περισσότερο από 
τα 2/3 (σε αξία) του συνόλου, ήταν γεωργικά προϊόντα. Η γενική τάση μάλιστα οδηγούσε προς 
τη διεύρυνση του ποσοστού των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων, που έφτασαν να 
αντιπροσωπεύουν τα 3/4 των συνολικών εξαγωγών στη δεκαετία 1900-1910. Μάλιστα, στο 
παράθεμα Β΄ ο Χατζηϊωάννου σχολιάζει πως η κυριαρχία των γεωργικών και κτηνοτροφικών 
προϊόντων στις εξαγωγές ήταν τέτοια που σε ερώτηση εκείνης της εποχής για το ποια προϊόντα 
θα μπορούσε να στείλει η Ελλάδα στην Παγκόσμια Έκθεση του Παρισιού το 1855, η απάντηση 
θα ήταν κορινθιακή σταφίδα, μέλι Υμηττού, ελαιόλαδο, κρασί Σαντορίνης, βαμβάκι, ρυζάκι, 
σύκα, βελανίδια, μετάξι, μάρμαρο Πάρου, σμύριδα Νάξου, γαιάνθρακες Κύμης. Ειρωνικά 
αναφέρεται ότι το μόνο βιομηχανικό προϊόν που διαθέτει  χώρα είναι η ελληνική παραδοσιακή 
στολή. Η ύπαρξη των παγκόσμιων εκθέσεων έδινε τη δυνατότητα στις χώρες να προωθήσουν 
τα εθνικά τους προϊόντα. 

Στην κατηγορία αυτή την πρώτη θέση είχε η σταφίδα, που από μόνη της πλησίαζε σε αξία 
το 1/2 των συνολικών εξαγωγών, γεγονός που επιβεβαιώνει και το τρίτο παράθεμα 
προσθέτοντας ότι από το 1865 και μετά η Ελλάδα εμφανίζεται ως μονοεξαγωγική χώρα 
εμπορευματοποιώντας το σύνολο σχεδόν της παραγωγής σταφίδας της οποίας η καλλιέργεια 



έχει επεκταθεί ακόμα και σε εδάφη κατώτερης ποιότητας. Αναμφισβήτητα τα έσοδα από τις 
εξαγωγές της ενισχύουν σημαντικά την αναιμική ελληνική οικονομία τον 19ο αιώνα. 
Ακολουθούσε με μεγάλη διαφορά το ελαιόλαδο και, μετά το 1900, το κρασί. 

Εκτός από τα παραπάνω είδη, εξάγονταν μικρές ποσότητες φυτικών προϊόντων για 
βιομηχανική επεξεργασία, το βαμβάκι, για παράδειγμα, την εποχή του αμερικανικού 
εμφυλίου πολέμου ή ο σταθερά ανερχόμενος καπνός, που όμως αντιπροσώπευε ακόμα 
ασήμαντο ποσοστό των εξαγωγών (2-3%). Μέχρι το 1880 επίσης υπήρχε σημαντική εμπορική 
κίνηση στα κατεργασμένα δέρματα, η οποία όμως σχεδόν εξαφανίστηκε στη συνέχεια. Σχετικά 
με αυτό το θέμα ο Αγριαντώνης στο παράθεμα Γ΄ επισημαίνει ότι ο πιο σημαντικός λόγος για 
τη θεαματική πτώση των εξαγωγών κατεργασμένων δερμάτων ήταν τα ανερχόμενα 
βυρσοδεψεία της Χίου, της Σάμου και της Αλεξάνδρειας τα οποία αν και δεν παρήγαγαν 
καλύτερης ποιότητας δέρματα, κατάφεραν να κερδίσουν τις αγορές της Μ. Ασίας, της Μέσης 
Ανατολής και της Βουλγαρίας. Τα ελληνικά βυρσοδεψεία δεν κατάφεραν να εκσυγχρονίσουν 
τις μεθόδους τους και να διαφοροποιηθούν από τους υπολοίπους. Οι εξαγωγές στη Ρουμανία 
πέφτουν δραματικά λόγω των υψηλών δασμών και γενικότερα παρακμάζουν οι ελληνικές 
παροικίες που άνθιζαν στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. 

Στην κατηγορία των πρώτων υλών, τις εξαγωγές συμπλήρωναν τα μεταλλευτικά 
προϊόντα, που από το τέλος του 19ου αιώνα πλησίαζαν το 1/5 της συνολικής αξίας των 
εξαγωγών. Επρόκειτο κυρίως για μόλυβδο, για μαγγανιούχα μεταλλεύματα, για σμύριδα και 
θηραϊκή γη. Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων ήταν κυριολεκτικά ασήμαντες. 
 
   


