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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 

Θέμα Α1 

α. σχολ. βιβλ. σελ. 20: «Στη διάρκεια του 18ου αιώνα, παρατηρήθηκε σημαντική ναυτιλιακή και εμπορική 

δραστηριότητα σε πολλές παραλιακές περιοχές του ελληνικού χώρου και σε νησιά. Η δραστηριότητα αυτή 

ευνοήθηκε από διάφορες συγκυρίες, και ιδιαίτερα από την έξοδο της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα και το 

εμπόριο που αναπτύχθηκε στα λιμάνια της περιοχής (λ.χ. στην Οδησσό) και της Μεσογείου. Με τη συνθήκη 

του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774) μεταξύ της Ρωσίας και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, τα χριστιανικά –

ελληνικά– πλοία προστατεύονταν από τη ρωσική ισχύ και έτσι ευνοήθηκε η ραγδαία ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων τους. Λίγο αργότερα, με τη Γαλλική Επανάσταση και τους Ναπολεόντειους πολέμους, 

ευνοήθηκε ιδιαίτερα η ελληνική ναυτιλία. Η διάσπαση του ηπειρωτικού αποκλεισμού, τον οποίο είχε 

επιβάλει το αγγλικό ναυτικό στα γαλλικά λιμάνια, έφερνε μεγάλα κέρδη, ενώ ταυτόχρονα η εξαφάνιση των 

γαλλικών πλοίων από την Ανατολική Μεσόγειο δημιούργησε κενά, πού έσπευσαν να εκμεταλλευτούν οι 

Έλληνες.» 

 

β. σχολ. βιβλ. σελ. 84: «Αντίθετα με άλλες χώρες της Ευρώπης, στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα δεν 

προέκυψαν ταξικά κόμματα. Στην Ελλάδα πολλές κοινωνικοοικονομικές αντιθέσεις αμβλύνονταν μέσω των 

πελατειακών σχέσεων και με τη μεγάλη, συγκριτικά με άλλες χώρες, κοινωνική κινητικότητα. Τα δύο 

μεγάλα κόμματα δεν προσπάθησαν να δώσουν ένα τοπικό ή κοινωνικό-ταξικό στίγμα. Παρατηρείται επίσης 

σχετική αυτονομία της πολιτικής ελίτ από την κοινωνία. Όμως, όλα τα κόμματα απευθύνονταν ιδιαίτερα 

στους αγρότες, που αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος του ενεργού πληθυσμού.» 

 

γ. σχολ. βιβλ. σελ. 90: «Ο Βενιζέλος πήρε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης μετά την παραίτηση της 

Κυβέρνησης Δραγούμη (6 Οκτωβρίου 1910). Επειδή, όμως, αντιμετώπιζε προβλήματα με την εξασφάλιση 

ψήφου εμπιστοσύνης, σε συνεννόηση με το βασιλιά Γεώργιο Α΄ προχώρησε σε διάλυση της Βουλής και 

προκήρυξη νέων εκλογών. Αυτό το διάβημα αναστάτωσε τα παλαιά κόμματα τα οποία, θεωρώντας 

αντισυνταγματική την κίνηση του βασιλιά, αποφάσισαν να μη συμμετάσχουν στις εκλογές του Νοεμβρίου 

του 1910. Σ’ αυτές οι Φιλελεύθεροι κέρδισαν τη συντριπτική πλειονότητα των εδρών: 307, σε σύνολο 362. 

Ο Βενιζέλος ήταν πλέον ελεύθερος να προχωρήσει στο μεταρρυθμιστικό του έργο.» 
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Θέμα Β1 

α. σχολ. βιβλ. σελ. 18, 48: «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. 

Στην κατηγορία αυτή την πρώτη θέση είχε η σταφίδα, που από μόνη της πλησίαζε σε αξία το 1/2 των 

συνολικών εξαγωγών. 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. 25: «Η Ελλάδα, έστω και στις περιορισμένες διαστάσεις της του 19ου αιώνα, είχε 

ικανοποιητική ποικιλία κοιτασμάτων, συνήθως όμως σε μικρές ποσότητες. Η ενθάρρυνση της μεθοδικής 

τους εκμετάλλευσης στις αρχές της δεκαετίας του 1860 με νομοθεσία που επέτρεπε την “εκχώρηση” 

μεταλλευτικών δικαιωμάτων με ευνοϊκούς όρους, προκάλεσε τη ραγδαία εξέλιξη του κλάδου. Την ίδια 

εποχή το ενδιαφέρον για μεταλλευτικά και οικοδομικά υλικά είχε ενισχυθεί εξαιτίας διαφόρων συγκυριών, 

όπως ήταν π.χ. τα έργα για τη διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ (έργο που ολοκληρώθηκε το 1869) αλλά και 

το ίδιο το άνοιγμα της διώρυγας, που αναβάθμισε συνολικά την Ανατολική Μεσόγειο.» 

 

Θέμα Β2 

σχολ. βιβλ. σελ. 96, 50  

«Το 1920 οι Φιλελεύθεροι προκήρυξαν εκλογές για αναθεωρητική εθνοσυνέλευση, με στόχο να 

νομιμοποιήσουν τις μέχρι τότε ενέργειές τους και να περιορίσουν τις αρμοδιότητες του βασιλιά. Το 

Νοέμβριο του 1920 η συνασπισμένη αντιπολίτευση, όμως, απροσδόκητα κέρδισε τις εκλογές, η 

φιλοσυμμαχική κυβέρνηση του Βενιζέλου έχασε και την εξουσία ανέλαβαν τα φιλοβασιλικά κόμματα που 

έσπευσαν να επαναφέρουν τον ανεπιθύμητο στους Συμμάχους βασιλιά Κωνσταντίνο. Οι Σύμμαχοι, σε 

αντίποινα, έσπευσαν να αποσύρουν την κάλυψη του χαρτονομίσματος και έτσι, ένα σημαντικό τμήμα της 

νομισματικής κυκλοφορίας βρέθηκε χωρίς αντίκρυσμα. 

Ο Βενιζέλος έφυγε στο εξωτερικό. Η νέα κυβέρνηση έκανε δημοψήφισμα για την επιστροφή του 

Κωνσταντίνου, στο οποίο η ετυμηγορία ήταν υπέρ του βασιλιά. Δίστασε όμως να αλλάξει την εξωτερική 

πολιτική και να επιδιώξει ειρηνική λύση. Το μέτωπο κατέρρευσε, με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική ήττα. 

Στις 25 Ιανουαρίου 1921 η Αναθεωρητική Εθνοσυνέλευση που προέκυψε από τις εκλογές του Νοέμβριοι 

ανακηρύχθηκε Συντακτική καθώς θεωρήθηκε αναγκαίο να αλλάξει εξ ολοκλήρου το σύνταγμα.» 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

Θέμα Γ1 

σχολ. βιβλ. σελ. 46 και σελ. 93  

α. Η ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα με το τέλος των Βαλκανικών πολέμων (1913), μιας 

πόλης με σημαντικό –για τα μέτρα της περιοχής– βιομηχανικό υπόβαθρο και με κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, 

αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το εργατικό κίνημα. Η μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της πόλης, 

η Φεντερασιόν, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοιχτή σε νέες ιδέες εβραϊκή κοινότητα της πόλης, 

αποτέλεσε σημαντικό δίαυλο για τη διάδοση σοσιαλιστικής και εργατικής ιδεολογίας στη χώρα. 

Όπως αναφέρει ο Κώστας Χατζόπουλος το 1914 στο έργο του «Το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα», η 

Ελλάδα μέχρι το 1907 είναι η μοναδική χώρα που δεν επηρεάστηκε από το εργατικό κίνημα που ήδη είχε 

εξαπλωθεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τότε είναι που εκδίδεται για πρώτη φορά στον Βόλο (πόλη μικρή αλλά 

κοινωνικά προοδευτική και κοντά στον θεσσαλικό κάμπο όπου το αγροτικό κίνημα γνώρισε μεγάλη 



έξαρση) η εφημερίδα «Εργάτης» για να κινητοποιήσει το εργατικό προλεταριάτο της Θεσσαλίας. Υπεύθυνη 

για την έκδοσή της είναι μία οργάνωση 400 περίπου μισθωτών με σκοπό να συνενώσει τους εργάτες σε 

προλεταριακό σύνδεσμο αποσπώντας τους από τα συντεχνιακά τους σωματεία. Όμως η ενέργεια αυτή 

απέτυχε καθώς ο σύνδεσμος διαβρώθηκε από άτομα που εμφανίζονταν ως οπαδοί του διεισδύοντας σε 

αυτόν με σκοπό να εξαλείψουν το επαναστατικό πνεύμα του κινήματος.  

Ταυτόχρονα, στην Αθήνα δημιουργείται η Κοινωνιολογική Εταιρεία, η οποία ξεκίνησε από μερικούς 

διανοούμενους, οι οποίοι είχαν σπουδάσει στην Γερμανία και είχαν έρθει σε επαφή με τον μεταρρυθμιστικό 

σοσιαλισμό (παράθεμα Α΄), ως αριστερός μεταρρυθμιστικός σύνδεσμος, με στόχο να προπαγανδίσει 

πολιτικές θέσεις και στη συνέχεια να ιδρύσει κόμμα, παράλληλα με τη μελέτη των κοινωνικών επιστημών. 

Επιζητούσε για όλα τα μέλη της κοινωνίας ισότητα ευκαιριών, κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και 

διανομή των αγαθών ανάλογα με τις ανάγκες καθενός, πράγμα που θα μπορούσε να υλοποιηθεί με τη 

σταδιακή αναμόρφωση της οικονομίας και τη συνταγματική μεταβολή. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι 

έπρεπε να κινητοποιηθούν οι λαϊκές μάζες, να οργανωθούν οι εργάτες σε επαγγελματικές ενώσεις και να 

ιδρύσουν κόμμα. 

Στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι πιέσεις που δέχτηκε η ελληνική κοινωνία, η εμπλοκή 

της σε διεθνείς υποθέσεις και ο αντίκτυπος της ρωσικής επανάστασης οδήγησαν το εργατικό και το 

σοσιαλιστικό κίνημα σε ταχύτατη ωρίμαση. Προς το τέλος του πολέμου ιδρύθηκε η Γενική Συνομοσπονδία 

Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) που συμπεριέλαβε κλαδικά και τοπικά σωματεία, τα οποία είχαν σημειώσει 

σημαντικές προόδους και είχαν καταφέρει να οργανώσουν τους εργάτες βιομηχανιών σε ενώσεις και 

αδελφότητες, στις οποίες όμως δεν γίνονταν δεκτές γυναίκες (παράθεμα Β΄), και το Σοσιαλιστικό Εργατικό 

Κόμμα της Ελλάδος (ΣΕΚΕ), που λίγο αργότερα προσχώρησε στην Τρίτη Κομμουνιστική Διεθνή και 

μετονομάστηκε σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.  

 

β. Κατά τη δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα σημειώνονται υψηλοί δείκτες ανεργίας, άθλιες συνθήκες 

εργασίας και διαβίωσης των εργατών. Οι συνθήκες έδιναν την εντύπωση ότι οι πλούσιοι γίνονταν 

πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Όπως αναφέρει το παράθεμα Β΄ δεν υπάρχει εργασιακό ωράριο, 

καθώς οι εργάτες δουλεύουν σχεδόν 14 ώρες την ημέρα χωρίς επιδόματα ή αμοιβή πρόσθετης εργασίας. 

Επίσης, δεν υπάρχουν απεργίες ή άλλες κινητοποιήσεις. Μέχρι το 1909 έχουν πραγματοποιηθεί μόνο 3, 

λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος από τους πολίτες, και αυτές στην Αθήνα.  

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, παρά το ότι η προσοχή του είναι στραμμένη στα εθνικά θέματα, δεν ολιγωρεί στη 

ρύθμιση των θεμάτων της εργασίας και των συνθηκών της. Η κυβέρνησή του το πρώτο εξάμηνο του 1911 

ψήφισε 337 νέους νόμους, οι οποίοι εισήγαγαν μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν όλο το φάσμα του δημόσιου 

και ιδιωτικού βίου: π.χ. καθιέρωση κανονισμών εργασίας σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες. Σύμφωνα με το 

παράθεμα Γ΄, ψηφίζεται ο νόμος «Περί υγιεινής και ασφάλειας των εργατών και περί ωρών εργασίας», ενώ 

γίνεται εισήγηση και εκδίδεται το Βασιλικό Διάταγμα «περί κανονισμού ωρών εργασίας εν τοις 

αρτοποιείοις» και το Βασιλικό Διάταγμα «περί υγιεινής και ασφάλισης των εργατών εις οικοδομάς και 

παρομοίας εργασίας και επιχειρήσεις». Το Προεδρικό Διάταγμα του 1932 «περί κωδικοποιήσεως και 

συμπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων» θεσπίζει την οκτάωρη εργασία, προβλέποντας την 

υπέρβαση αυτού του ωραρίου μόνο κατά μία ώρα και μόνο ύστερα από σχετική άδεια του Γενικού 

Επιθεωρητή Εργασίας ή της αστυνομίας. Θεσμοθετείται η ύπαρξη διαλειμμάτων 2-3 ωρών για μεσημεριανό 

γεύμα. Επίσης, υποχρεώνονται οι εργοδότες στην κατάρτιση πίνακα εργαζομένων στον οποίο 

καταγράφονται οι εργαζόμενοι και οι ώρες απασχόλησής τους, καθώς και οι υπερωρίες που έχουν εγκριθεί, 

ώστε να είναι αποτελεσματικός ο έλεγχος, ενώ υποχρεώνονται να διαθέτουν και χώρο για το γεύμα και την 

ανάπαυση των εργαζομένων. Σημειώνεται δε ότι η μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις επιφέρει κυρώσεις 

και ποινικές ευθύνες για τον εργοδότη. 

 

Θέμα Δ1 

 σχολ. βιβλ. σελ. 64-65, 66, 65 και 70 



Ο Μαυροκορδάτος, ως αρχηγός του αγγλικού κόμματος, στην αρχή ήθελε να οριστεί η κρατική 

οργάνωση με γραπτό σύνταγμα, αργότερα όμως τροποποίησε τη θέση του και έβλεπε το σύνταγμα ως την 

τελική πράξη μιας σειράς εσωτερικών μεταρρυθμίσεων: εκλογή των κοινοτικών συμβουλίων, ανεξαρτησία 

της δικαιοσύνης, ελευθερία του τύπου και συγκρότηση εθνικού στρατού. Επίσης επιζητούσε τον περιορισμό 

της κρατικής εξουσίας, ατομικές ελευθερίες και αυτοκέφαλη ελληνική εκκλησία, χωρίς δεσμεύσεις από το 

Πατριαρχείο. Σ’ ένα δεύτερο στάδιο επιζητούσε γραπτό σύνταγμα, κράτος δικαίου και κοινοβουλευτικό 

έλεγχο των πράξεων της κυβέρνησης.  

Βασική πολιτική επιδίωξη του γαλλικού κόμματος ήταν η κατοχύρωση των δικαιωμάτων του λαού 

απέναντι στη μοναρχική εξουσία, με την παραχώρηση συντάγματος. Το παράθεμα Α΄ αναφέρει ότι και τα 

δύο αυτά κόμματα κατά τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του Όθωνα υιοθετούσαν την εγκαθίδρυση 

συνταγματικού καθεστώτος, παρά το γεγονός ότι στην πράξη ευνοούσαν την αναβολή του προσωρινά. 

Το ρωσικό κόμμα ήταν κατά κύριο λόγο αντισυνταγματικό, υπέρ ενός συγκεντρωτικού συστήματος 

διακυβέρνησης και κατά της πολυφωνίας, μολονότι σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται να συνεργάστηκε 

στην ψήφιση συνταγμάτων. Γενικά σχολιάζεται από το παράθεμα Α΄ ότι είχε θέσεις συγκεχυμένες και 

ασυνεπείς. Από την άφιξη του Όθωνα μέχρι και την ψήφιση του πρώτου Συντάγματος το 1844 υποστήριξε 

από την απόλυτη απολυταρχία μέχρι την πιο φιλελεύθερη μορφή συντάγματος, πάντα στο πλαίσιο της 

σχέσης που είχε με τον βασιλιά και τον βαθμό εύνοιας που εκείνος έδειχνε προς το κόμμα. 

Η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 έδρασε καταλυτικά στη διαμόρφωση των πολιτικών 

πραγμάτων. Οι πολιτικές και ιδεολογικές αντιλήψεις των κομμάτων εκφράστηκαν με μεγαλύτερη σαφήνεια 

και τα κόμματα άρχισαν να παίζουν ενεργότερο ρόλο στην πολιτική ζωή της χώρας. Κατά τη διάρκεια των 

συζητήσεων για το σύνταγμα έγιναν σαφέστερες οι μεταξύ τους διαφορές Πάντως, και τα τρία κόμματα 

τάχθηκαν υπέρ του συντάγματος. Ακόμη και το ρωσικό θεώρησε την ψήφιση συντάγματος ως μοναδική 

λύση, αφού δεν ήταν δυνατόν να ανατραπεί ο Όθων. Το ζητούμενο λοιπόν κατά τη διαδικασία 

διαμόρφωσης του συντάγματος ήταν ο περιορισμός των εξουσιών του βασιλιά. 

Συγκεκριμένα, στα πρακτικά της Εθνοσυνέλευσης του 1843-1844, τα οποία παραθέτει ο Αλ. Σβώλος, 

αναφέρεται ότι στην παραχώρηση της σύνταξης συντάγματος από τον Όθωνα, ως προϊόντος συμφωνίας 

μεταξύ αυτού και των αντιπροσώπων του έθνους, οι εκπρόσωποι των τριών ξενικών κομμάτων απάντησαν 

ότι ο ελληνικός λαός πάντα υποστήριζε την ύπαρξη συντάγματος, όπως φαίνεται και από τα συντάγματα 

του Αγώνα. Σταθερή άποψη του λαού ήταν ότι μόνο το συνταγματικό πολίτευμα μπορεί να αποβεί 

επωφελές για το Έθνος. Άλλωστε το συνταγματικό πολίτευμα αποτελεί κεκτημένο ηθικό δικαίωμα και όχι 

χορηγία του ηγεμόνα το οποίο έχει δικαίωμα να ανακαλέσει. Ο Πετρίδης συμπληρώνει ότι τα ξενικά 

κόμματα συμφωνούσαν στην αποπομπή των Βαυαρών από κυβερνητικές θέσεις και την ψήφιση 

συντάγματος, το καθένα όμως είχε διαφορετικές βλέψεις, από την εγκαθίδρυση ορθόδοξης μοναρχίας για το 

ρωσικό κόμμα μέχρι συνταγματικής για τα άλλα δύο. Η σημασία της ύπαρξης συντάγματος αποτυπώνεται 

και στον όρκο του στρατού κατά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843: πίστη στον συνταγματικό 

θρόνο και αφοσίωση στα μέτρα που θα λάβει η Εθνοσυνέλευση τα οποία θα είναι σύμφωνα με τους 

συνταγματικούς θεσμούς.   

 


