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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

Α1 

α. σχολ. βιβλ. σελ. 53: «Το 1925 η βρετανική εταιρεία ΠΑΟΥΕΡ ανέλαβε την εγκατάσταση 

μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στην πρωτεύουσα αλλά και τη δημιουργία 

σύγχρονου δικτύου αστικών συγκοινωνιών, βασισμένου σε ηλεκτροκίνητα τραμ και 

λεωφορεία.» 

β. σχολ. βιβλ. σελ. 93: «Το κόμμα του Γ. Θεοτόκη ήταν πιο μετριοπαθές από τα άλλα δύο 

αντιβενιζελικά κόμματα (το ραλλικό και το εθνικό) και ζητούσε να διορθώσει αυτά που 

θεωρούσε λάθη των Φιλελευθέρων. Συμφωνούσε με την πάση θυσία αύξηση των 

εξοπλισμών και ζητούσε φορολογικές ελαφρύνσεις για τους μικροεισοδηματίες. Από το 

κίνημα στο Γουδί έως τη συνταγματική κρίση του 1915, μεταξύ των αντιβενιζελικών 

κομμάτων το θεοτοκικό κόμμα είχε τη μεγαλύτερη εκλογική βάση, και έτσι αποτέλεσε τον 

πυρήνα των Αντιβενιζελικών.» 

γ.  σχολ. βιβλ. σελ. 140: «Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ, που 

προέβλεπε την παραχώρηση της Δυτικής Θράκης από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα. Στη 

συνθήκη ήταν συνημμένο το “Σύμφωνο περί αμοιβαίας μεταναστεύσεως μεταξύ Ελλάδος 

και Βουλγαρίας”. Με βάση αυτό, αναχώρησαν από την Ελλάδα περίπου 50.000 Βούλγαροι και 

από τη Βουλγαρία περίπου 30.000 Έλληνες (περίπου 20.000 ακόμη Έλληνες είχαν 

μεταναστεύσει πριν από την υπογραφή της συνθήκης).» 

 

Α2 
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Β1 

α. σχολ. βιβλ. σελ. 75: «Η παρακμή των ξενικών κομμάτων συμπίπτει με την ανάδειξη μιας 

νέας γενιάς ανθρώπων με εντελώς διαφορετική νοοτροπία και καταβολές. Οι ηγετικές 

προσωπικότητες των ξενικών κομμάτων είχαν βιώσει την Επανάσταση και η νοοτροπία τους, 

τα ιδανικά τους, οι απόψεις τους είχαν διαμορφωθεί στην προεπαναστατική περίοδο. Για την 

αμέσως επόμενη γενιά, η Επανάσταση ανήκε στην ιστορία. Η γενιά αυτή βίωνε ραγδαίες 

αλλαγές λόγω των συχνών πολιτικών μεταβολών και της οικονομικής και τεχνικής 

ανάπτυξης, που ακολουθούσαν πρωτόγνωρους ρυθμούς. Η οικονομική και κοινωνική 

μεταβολή είχαν ως συνέπεια την εκ θεμελίων μεταβολή της αντίληψης για τη ζωή. Οι 

άνθρωποι σταμάτησαν να ζουν όπως οι πρόγονοί τους. Αυξήθηκε ο αστικός πληθυσμός, ο 

οποίος βρισκόταν πιο κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων και είχε μεγαλύτερη δυνατότητα 

ενημέρωσης για τις εξελίξεις. Εντυπωσιακή ήταν επίσης και η μείωση των αναλφάβητων 

στον ανδρικό πληθυσμό. Η σχετικά γρήγορη διάδοση της παιδείας αύξησε τις κοινωνικές 

εντάσεις. Οι απαιτήσεις των ανθρώπων αυξήθηκαν. Ακόμη και οι ημιμαθείς άρχισαν να 

επικρίνουν τις δυσλειτουργίες του κράτους και την καθυστέρηση σε σχέση με τις χώρες της 

Δύσης, ενώ εντάθηκε η επιθυμία για συμμετοχή στα πολιτικά πράγματα. Η νέα γενιά δεν 

είχε τις εμπειρίες της προηγούμενης (τουρκοκρατία, επανάσταση, αντιβασιλεία, βοήθεια των 

Δυνάμεων σε κρίσιμες στιγμές) και αποστασιοποιήθηκε από τις αντιπαραθέσεις που 

κυριαρχούσαν στην προηγούμενη γενιά και από τα κόμματα που τις εξέφραζαν.» 

 

Β2 

α. σχολ. βιβλ. σελ. 122-123: «Γενικά, το προσφυγικό ζήτημα στη διάρκεια της Επανάστασης 

δεν αντιμετωπίστηκε μεθοδικά εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας των Ελλήνων. Όπου έγιναν 

προσπάθειες για την περίθαλψη και την ενσωμάτωση των προσφύγων, αυτές στηρίχθηκαν 

στον αυθορμητισμό και τη συμπαράσταση των κατά τόπους ελληνικών κοινοτήτων ή σε 

εντελώς προσωρινά μέτρα των κυβερνήσεων. Αιτήματα προσφύγων τέθηκαν, αλλά όχι 

προσφυγικό ζήτημα συνολικά. Μόνο 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.» 



 

 

β. σχολ. βιβλ. σελ. 89-90: «Οι εκσυγχρονιστές συσπειρώθηκαν γύρω από το πρόσωπο του 

κρητικού ηγέτη Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος εξελέγη χωρίς να συμμετέχει στην 

προεκλογική αναμέτρηση. Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Βενιζέλου ως ελλαδίτη πολιτικού 

έγινε στις 5 Σεπτεμβρίου 1910 με μία ομιλία στην πλατεία Συντάγματος, στην οποία έκανε 

προγραμματικές δηλώσεις, με τις οποίες υποστήριξε μετριοπαθείς μεταρρυθμίσεις. Στόχευε 

σε εκσυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος, με την εξισορρόπηση των συμφερόντων όλων 

των κοινωνικών στρωμάτων. Βασικές θέσεις του προγράμματος του ήταν η κοινωνική 

γαλήνη, η ελάφρυνση των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, ο εκσυγχρονισμός του 

κρατικού μηχανισμού, με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία του, και στρατιωτικοί 

εξοπλισμοί για την πραγματοποίηση των εθνικών διεκδικήσεων. Επίσης, παρά την πίεση των 

οπαδών του, υποστήριξε την αναθεώρηση του υπάρχοντος συντάγματος και όχι την ψήφιση 

νέου. Πολιτειακό ζήτημα δεν έθεσε. Προανήγγειλε την ίδρυση ενός κόμματος αρχών, το 

οποίο θα ήταν φορέας των μεταρρυθμίσεων. Το κόμμα ιδρύθηκε και τυπικά στις 22 

Αυγούστου 1910, από μέλη της Εθνοσυνέλευσης.» 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

Θέμα Γ1 

σχολ. βιβλ. σελ. 24 (3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων) και σελ. 27 (5. Η δημιουργία 

τραπεζικού συστήματος) 

 

α. Η διανομή των «εθνικών γαιών», αν και αποτελούσε γενική επιθυμία, καθώς όπως 

σχολιάζει το παράθεμα Α η διανομή γης στους ακτήμονες αποτελούσε το επιτακτικότερο 

πρόβλημα, συναντούσε πολλά προβλήματα στην πράξη, κυρίως λόγω των αντιδράσεων 

όσων επωφελούνταν από την υπάρχουσα κατάσταση (παράθεμα Α). Πολλοί από τους 

καλλιεργητές των κτημάτων αυτών είχαν δικαιώματα εκμετάλλευσης της γης από τα 

προεπαναστατικά χρόνια. Καλλιεργούσαν δηλαδή για πολλές γενιές τα χωράφια, 

αποδίδοντας ένα ποσοστό (περίπου 15%) στον κατ’ όνομα ιδιοκτήτη, καθώς και το φόρο επί 

της παραγωγής, τη δεκάτη. Οπωσδήποτε είχαν ισχυρά δικαιώματα ιδιοκτησίας πάνω στη γη 

και ήταν δύσκολο για το κράτος να τους ζητήσει να την εξαγοράσουν καταβάλλοντας υψηλό 

τίμημα. Η εξαγορά, εξάλλου, προϋπέθετε και ξεκάθαρους τίτλους ιδιοκτησίας, προσδιορισμό 

δηλαδή του προς εξαγορά αντικειμένου, πράγμα που ήταν ανύπαρκτο στον οθωμανικό χώρο, 

όπου υπήρχαν συνήθως επάλληλα δικαιώματα επί της γης.  



 

 

Από την άλλη πλευρά, στη Στερεά Ελλάδα, ένα σημαντικό τμήμα των εθνικών γαιών, που 

δεν ήταν υπό τον έλεγχο των επαναστατών στο τέλος του πολέμου, πέρασαν άμεσα στα 

χέρια ιδιωτών με απευθείας εξαγορά από τους οθωμανούς ιδιοκτήτες τους, σε χαμηλή 

μάλιστα τιμή. Έτσι, το κράτος έχανε την ευκαιρία της διαμεσολάβησης και της αποκόμισης 

προσόδων. Δεν ήταν επίσης σπάνιες οι καταπατήσεις, ιδιαίτερα σε εποχές ταραχών και 

κρίσης, καταπατήσεις που δύσκολα μπορούσαν να αποδειχθούν σε εδάφη με 

αμφισβητούμενα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας. Στο χώρο της έγγειας ιδιοκτησίας, το 

οθωμανικό δίκαιο διέφερε σημαντικά από το βυζαντινορωμαϊκό, το οποίο υιοθέτησε το 

ελεύθερο ελληνικό κράτος. Η προσαρμογή των πραγματικών δεδομένων στη μεταβολή αυτή 

άφηνε μεγάλα περιθώρια για κάθε είδους ατασθαλίες. Συγκεκριμένα, ο Τσουκαλάς στο 

παράθεμα Α επισημαίνει ότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από τη διανομή των εθνικών 

κτημάτων ένα σημαντικό τμήμα του συνόλου (γύρω στα 3.000.000 στρέμματα) δεν έχουν 

καταγραφεί, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρέπει να έγιναν αντικείμενο 

σφετερισμού, ο οποίος διευκολύνθηκε από την έλλειψη κτηματολογίου. 

 

β. Το πιστωτικό σύστημα της χώρας βρισκόταν πραγματικά, κατά τα πρώτα χρόνια της 

ανεξαρτησίας, σε πρωτόγονη κατάσταση. Ήταν συνδεμένο με το εμπόριο των αγροτικών 

προϊόντων και ιδιαίτερα με τις εξαγωγές της σταφίδας. Οι έμποροι λειτουργούσαν και ως 

πιστωτές, με τοκογλυφικές διαθέσεις και όρους. Ως τοκογλύφοι δρούσαν οι τοπικοί άρχοντες, 

οι έμποροι ή και πλούσιοι χωρικοί, οι οποίοι συνολικά αποτελούν μία κατηγορία κοινωνικής 

τάξης τον 19ο αιώνα (παράθεμα Β).  

Ο δανεισμός κατευθυνόταν, ως επί το πλείστον, προς τους παραγωγούς και δημιουργούσε 

προϋποθέσεις εκμετάλλευσης, καθώς ουσιαστικά επρόκειτο για έναν τρόπο προαγοράς της 

επικείμενης παραγωγής, με δυσμενείς για τον παραγωγό όρους. Ο Πέτρος Πιζάνιας στο 

παράθεμα Γ παρουσιάζει το σύστημα δανεισμού: σε κάθε οικογένεια, της οποίας το 

μεγαλύτερο μέρος των εργασιών αναλωνόταν σε παραγωγή αγαθών για δική της χρήση, 

καταβαλλόταν το ποσό που χρειαζόταν είτε σε μετρητά είτε σε αναλώσιμα είδη, ανάλογα με 

τις ανάγκες της, και εκείνη με τη σειρά της συμφωνούσε να παραχωρήσει την παραγωγή της 

επόμενης χρονιάς ως εξόφληση. Μάλιστα, αυτό συνέβαινε και με όσες οικογένειες διέθεταν 

την παραγωγή τους στην αγορά, καθώς λόγω της μικρής της ποσότητας ήταν δύσκολη η 

εμπορευματοποίησή της. Σύμφωνα με στοιχεία των Γεωργικών Συμβουλίων αλλά και από τις 

εφημερίδες της εποχής εκείνης το δάνειο ανερχόταν σε 200-400 δραχμές, ποσό αρκετά μεγάλο 

και αντίστοιχο με τον μισθό ενός δημοσίου ή τραπεζικού υπαλλήλου.  

Την ίδια στιγμή άλλοι κλάδοι της παραγωγής στερούνταν των απαραίτητων για την 

ανάπτυξή τους πιστώσεων, και έτσι περιορίζονταν οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. 

 



 

 

Θέμα Δ1 

σχολ. βιβλ. σελ. 166-167 (2β. Πληθυσμός/ εθνολογική σύσταση) 

 

Ο πληθυσμός της Ελλάδας αυξήθηκε από το 1920 έως το 1928 περίπου κατά 20%. 

Αυξήθηκε επίσης κατά πολύ ο βαθμός αστικοποίησης του κράτους. Κατά την ίδια περίοδο, ο 

πληθυσμός της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας διπλασιάστηκε. Η δημιουργία μάλιστα 

προσφυγικών συνοικισμών γύρω από την Αθήνα και τον Πειραιά έπαιξε αποφασιστικό ρόλο 

στη διαμόρφωση του ενιαίου πολεοδομικού συγκροτήματος, όπως το ξέρουμε σήμερα. Εκτός 

από την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη, υπήρξαν και άλλα αστικά κέντρα που 

διογκώθηκαν εξαιτίας της εγκατάστασης προσφύγων σε αυτά. Ο πίνακας επιβεβαιώνει αυτή 

την αύξηση του αστικού πληθυσμού, καθώς ενώ το 1907 ο αγροτικός πληθυσμός ανερχόταν 

στο 71,1% του πληθυσμού και ο αστικός στο 16,4%, το 1928 ο μισός πληθυσμός της χώρας 

(54,4%) είναι αγροτικός, ενώ ο αστικός πληθυσμός έχει διπλασιαστεί (31,1%). 

 Σημαντικότερες ήταν οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων στην εθνολογική 

σύσταση του πληθυσμού της Ελλάδας. Το 1920 η Ελλάδα είχε 20% μη Έλληνες ορθόδοξους, 

ενώ το 1928 μόλις 6%. Κυρίως οι πρόσφυγες κατευθύνθηκαν στις νεοαποκτηθείσες από τους 

βαλκανικούς πολέμους περιοχές, π.χ. Μακεδονία (παράθεμα Α). Ο ελληνικός πληθυσμός της 

Δυτικής Θράκης, που στο τέλος του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου έφτανε το 20% (παράθεμα Α), 

και της Ηπείρου αυξήθηκε (η Δυτική Θράκη έφτασε το ποσοστό του 60% σύμφωνα με το ίδιο 

παράθεμα), ενώ η Κρήτη, η Λέσβος και η Λήμνος εξελληνίστηκαν πλήρως. Η κυριότερη όμως 

μεταβολή στην εθνολογική σύσταση λόγω της εγκατάστασης των προσφύγων συνέβη στη 

Μακεδονία. Το ποσοστό των μη Ελλήνων ορθοδόξων που ήταν 48% το 1920, έπεσε στο 12% το 

1928. Η ενίσχυση του ελληνικού χαρακτήρα της Μακεδονίας είχε μεγάλη σημασία για τη 

διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας. Εξάλλου, αραιοκατοικημένες περιοχές 

της Βόρειας Ελλάδας, κάποιες από αυτές παραμεθόριες, εποικίστηκαν από πρόσφυγες. 

Παράλληλα, ήταν και ο μόνος τρόπος να αποσυμφορηθούν τα αστικά κέντρα από την έλευση 

των προσφύγων και να εποικιστούν οι έρημες περιοχές του βορρά, που αποτελούσαν βλέψεις 

των Σλάβων, με αγρότες (παράθεμα Γ). Με τον τρόπο αυτό κατοχυρώθηκαν οι νέες περιοχές 

που ενώθηκαν με την Ελλάδα μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και ενσωματώθηκαν στον 

εθνικό κορμό. Σύμφωνα με τον Richard Clogg (παράθεμα Γ) η Ελλάδα έγινε από τις πιο 

ομοιογενείς εθνικά βαλκανικές χώρες, ακόμα και αν εξακολουθούσαν να υπάρχουν στα 

εδάφη της μειονότητες (μουσουλμάνοι, Εβραίοι, Σλαβομακεδόνες, Βλάχοι και Αλβανοί), ενώ 

ο Γερμανός Stephan Ronhart επισημαίνει ότι με τους πρόσφυγες ομογενοποιήθηκε η χώρα και 

ο ελληνισμός κατάφερε να διασώσει τον εαυτό του ηθικά και εθνικά συναρμολογώντας 

«σφικτά ολόκληρο τον εθνικό του κορμό» (παράθεμα Β).  

 


