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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 
ΘΕΜΑ Α1 
α. σχολ. βιβλ. σελ. 50: «Η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία και οι ΗΠΑ ενέκριναν κατ’ αρχήν 
μεγάλο δάνεια προς την Ελλάδα: 12.000.000 λίρες Αγγλίας, 300.000.000 γαλλικά φράγκα και 
50.000.000 δολάρια ΗΠΑ. Ο δανεισμός ήταν όμως θεωρητικός. Το ποσά αυτά δεν 
εκταμιεύτηκαν ούτε δόθηκαν στην Ελλάδα. Θεωρήθηκαν κάλυμμα για την έκδοση 
πρόσθετου χαρτονομίσματος, με το οποίο η κυβέρνηση Βενιζέλου θα χρηματοδοτούσε την 
πολεμική της προσπάθεια. Ένα είδος αποθέματος, δηλαδή, σε χρυσό και σε συνάλλαγμα, που 
δεν βρισκόταν όμως υπό τον έλεγχο της χώρας. Η Ελλάδα, πάντως, χρηματοδότησε με τον 
τρόπο αυτό την πολεμική συμμετοχή της στο μακεδονικό μέτωπο, την εκστρατεία στην 
Ουκρανία και την Κριμαία, και την πρώτη φάση της στρατιωτικής εμπλοκής στη Μικρά Ασία. 
Οι συνέπειες αυτής της ιδιόμορφης νομισματικής ισορροπίας δεν άργησαν να φανούν.» 
β. σχολ. βιβλ. σελ. 63: «Η ύπαρξη των πρώτων κομμάτων ήταν πλέον δεδομένη. Αυτό 
άλλωστε φαίνεται και από την κίνηση του Καποδίστρια να επανδρώσει ένα συμβουλευτικό 
όργανο, το “Πανελλήνιον”, με αντιπροσώπους και των τριών παρατάξεων, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί εσωτερική ειρήνη» 
γ. σχολ. βιβλ. σελ. 53: «Το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας ξεπέρασε, με την έλευση 
των προσφύγων, το 1.000.000 κατοίκους και, φυσικά, δεν μπορούσε πλέον να υδρεύεται με το 
χρονολογούμενο από τους ρωμαϊκούς χρόνους Αδριάνειο Υδραγωγείο. Τη λύση του 
ζητήματος ανέλαβε το 1925 η αμερικανική εταιρεία ΟΥΛΕΝ, με την κατασκευή του 
φράγματος και της τεχνητής λίμνης στο Μαραθώνα.» 
 
Θέμα Α2 
1. β, γ, στ 
2. α, η 
3. δ, ε, ζ, θ 

 
Θέμα Β1 
α. σχολ. βιβλ. σελ. 49: «Το κόστος των Βαλκανικών πολέμων ήταν σημαντικό, δεν κλόνισε 
όμως την εθνική οικονομία, όπως συνέβαινε με τις στρατιωτικές κινητοποιήσεις του 19ου 



αιώνα. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή, η Ελλάδα βγήκε ιδιαίτερα κερδισμένη από τον 
πόλεμο. Ενσωμάτωσε πλούσιες περιοχές (Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Νησιά 
του Αιγαίου, Κρήτη) και εκατομμύρια νέους κατοίκους. Τα εδάφη της αυξήθηκαν κατά 70% 
περίπου (από 65.000 σε 108.800 τετρ. χλμ.) και ο πληθυσμός της κατά 80% (από 2.700.000 σε 
4.800.000 κατοίκους). Το κυριότερο όμως ήταν οι νέες οικονομικές προοπτικές. Τα 
νεοαποκτηθέντα εδάφη ήταν ως επί το πλείστον πεδινά και αρδευόμενα, πράγμα που 
δημιουργούσε άριστες προοπτικές για τη γεωργική παραγωγή. Το κύριο πρόβλημα ήταν η 
παρουσία ισχυρών μειονοτικών ομάδων στις περιοχές αυτές. Στη σχετικά ομοιογενή Ήπειρο, 
για παράδειγμα, δίπλα στους 166.000 Έλληνες υπήρχαν, το 1914, 38.000 μουσουλμάνοι 
(αλβανικής κυρίως καταγωγής) και μερικές χιλιάδες Εβραίοι. Οπωσδήποτε όμως, η Ελλάδα 
έγινε υπολογίσιμη πλέον δύναμη και η εμπιστοσύνη που ενέπνεε στις αγορές χρήματος και 
πιστώσεων αυξήθηκε σημαντικά. Η χώρα ήταν έτοιμη να αφιερωθεί στο δύσκολο έργο της 
ενσωμάτωσης των νέων περιοχών, όταν ξέσπασε, το καλοκαίρι του 1914, ο Α΄ Παγκόσμιος 
πόλεμος.» 
β. σχολ. βιβλ. σελ. 52: «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. 
Επιπλέον, 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.» 
 

Θέμα Β2 
α. σχολ. βιβλ. σελ. 59: «Κατά την προεπαναστατική περίοδο, για αντικειμενικούς λόγους, οι 
Έλληνες δεν είχαν τη δυνατότητα να συγκροτήσουν πολιτικά κόμματα. Υπήρχε όμως μια 
άλλη μορφή υποστήριξης των συμφερόντων τους, τα πελατειακά δίκτυα, στην οργάνωση των 
οποίων οδήγησαν οι εξής λόγοι: 

 ο ανταγωνισμός μεταξύ προσώπων για την κατάληψη θέσεων εξουσίας, 



 η ελλιπής παροχή προστασίας από μέρους της οθωμανικής διοίκησης προς τους 
υπηκόους της σε περιπτώσεις αυθαιρεσιών, 

 η απουσία συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, πράγμα που δημιουργούσε διαρκή 
αίσθηση αβεβαιότητας στους ανθρώπους.» 

β. σχολ. βιβλ. σελ. 72-73: «Στο σύνταγμα καθορίστηκαν και οι βασιλικές εξουσίες. Μεταξύ 
των σπουδαιοτέρων ήταν η συμμετοχή του βασιλιά στην άσκηση της νομοθετικής εξουσίας 
και η αρχηγία του κράτους και του στρατού. Όμως, καμία πράξη του δεν είχε ισχύ χωρίς την 
προσυπογραφή του αρμόδιου υπουργού. Επίσης, οι γερουσιαστές θα διορίζονταν από τον 
βασιλιά και θα διατηρούσαν το αξίωμά τους ισόβια. Με άλλες διατάξεις 
α) κατοχυρωνόταν, με ελάχιστους περιορισμούς, το δικαίωμα της καθολικής ψηφοφορίας για 
τους άνδρες, ρύθμιση που αποτελούσε παγκοσμία πρωτοπορία, 
β) οριζόταν η εκλογική διαδικασία, σύμφωνα με την οποία οι εκλογείς μπορούσαν να δώσουν 
θετική ψήφο σε όσους υποψηφίους ήθελαν, συμπληρώνοντας ψηφοδέλτια, ακόμη και 
διαφορετικών συνδυασμών.» 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 

Θέμα Γ1 
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. Συγκεκριμένα 
στο κείμενο Α ο Δερτιλής σχολιάζει ότι η χρήση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού (Ιταλών, 
Ισπανών, Αρμένιων, Αλβανών) ήταν συχνό φαινόμενο, τόσο στις βιομηχανίες όσο και στα 
δημόσια έργα, εφόσον δεν υπάρχει επαρκές εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα. Μάλιστα λόγω 
της μεγάλης προσφοράς από το εξωτερικό οι εργοδότες είχαν την άνεση να αντικαθιστούν 
τους απεργούς εργάτες με άλλους. Πιο σταθερό εργατικό δυναμικό δούλευε στις 
μεταλλευτικές επιχειρήσεις, όπου και εκδηλώθηκαν οι πρώτες καθαρά εργατικές εξεγέρσεις 
(Λαύριο, 1896). Επ’ αυτού ο Δερτιλής επισημαίνει ότι, επειδή στην Ελλάδα το βιοτικό επίπεδο 
των εργατών δεν ήταν εξαθλιωτικό, καθώς τα ημερομίσθια ήταν ικανοποιητικά και επιπλέον 
είχαν πάντα την επιλογή οι Έλληνες εργάτες να επιστρέψουν στην αγροτική παραγωγή, δεν 
σημειώνονται ιδιαίτερες απεργίες. Ως εκ τούτου δεν διαμορφώνεται και εργατική ιδεολογία. 



Άλλωστε στον ιδεολογικό τομέα η επικράτηση της Μεγάλης Ιδέας εμπόδιζε την ανάπτυξη 
και διάδοση ιδεολογιών με κοινωνικό και ταξικό περιεχόμενο. 

Η κατάσταση αυτή κράτησε ως το τέλος των Βαλκανικών πολέμων. Η ενσωμάτωση της 
Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα, 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. Ο Λεονταρίτης στο κείμενο Β παρουσιάζοντας το ιστορικό της οργάνωσης μάς 
πληροφορεί ότι ξεκίνησε ως πολιτική λέσχη τον Ιούνιο του 1908 με ιδρυτή τον εβραίο Αβραάμ 
Μπεναρόγια και λίγους συνεργάτες του. Γρήγορα όμως αναδιοργανώθηκε σε εργατική 
ομοσπονδία αποκλειστικά εβραϊκή με σκοπό όμως να διευρυνθεί και να συμπεριλάβει 
σοσιαλιστές όλων των εθνοτήτων. Λόγω όμως των διαφορών και της εχθρότητας που 
επικρατούσε ανάμεσα στις σοσιαλιστικές οργανώσεις μία τέτοια συνεργασία δεν ήταν 
εφικτή. Παρόλα αυτά, η αξιόλογη δραστηριότητα που ανέπτυξε στη Μακεδονία συνέβαλε 
στην ανάπτυξη του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα, ειδικά με την προσάρτηση των 
περιοχών αυτών στο ελληνικό κράτος μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων. 

 
 
Θέμα Δ1 
σχολ. βιβλ. σελ. 74-75   
α. Ο Κωλέττης, ως αρχηγός του γαλλικού κόμματος, επεδίωκε μια κυβερνητική πολιτική που 
θα ενίσχυε το ρόλο του βασιλιά, υπονομεύοντας έτσι τον κοινοβουλευτισμό. Δεν δίσταζε να 
χρησιμοποιεί βία και νοθεία για να τρομοκρατεί τους εκλογείς, ώστε να ψηφίζουν υπέρ του 
κόμματος του. Ο Σβορώνος στο κείμενο Α αναφέρει ότι οι εκλογές που ακολούθησαν την 
ψήφιση του πρώτου συντάγματος ολοκληρώθηκαν σε τρεις μήνες με τον Κωλέττη να 
χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να εξασφαλίσει την πλειοψηφία στη Βουλή, όπως βία. Μπορεί να 
ήταν υπέρ της ψήφισης συντάγματος κατά τη διάρκεια της Εθνοσυνέλευσης του 1843-44, 
όμως αποδείχθηκε στην πράξη συγκεντρωτικός ενθαρρύνοντας την επέμβαση του βασιλιά 
στην πολιτική ζωή, όταν ανέλαβε την εξουσία. Δεν είχε κανένα σχέδιο για την οργάνωση και 
την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, ενώ ευνοούσε τους φίλους του στη διάθεση κρατικών 
εσόδων.  
Ως προς την εξωτερική πολιτική, ενίσχυε την δράση των συμμοριών στα ελληνοτουρκικά 
σύνορα και τις μυστικές εταιρείες για να πραγματοποιήσουν το όραμα της Μεγάλης Ιδέας, 
της ιδεολογίας που διατύπωσε ως απάντηση στα εσωτερικά προβλήματα της Ελλάδας: μόνο 
με την εδαφική της εξάπλωση στην οθωμανική αυτοκρατορία θα μπορέσει να αναπτυχθεί 
οικονομικά η χώρα. Γι ’ αυτό τον λόγο στην πολιτική ιστορία χαρακτηρίζεται ως τυχοδιώκτης 
πολιτικός, εισηγητής της διαφθοράς στην εξουσία με μόνα αποτελέσματα της πολιτικής του 
τα αντίποινα της τουρκικής κυβέρνησης στους Έλληνες της οθωμανικής αυτοκρατορίας και 
τον ανταγωνισμό Αγγλίας και Γαλλίας στην ελληνική πολιτική σκηνή. 



Το 1846/1847 κατείχε πέντε από τα επτά υπουργεία της κυβέρνησής του, δεν παρουσιαζόταν 
όμως σχεδόν καθόλου στο Κοινοβούλιο και καθιστούσε αδύνατο τον έλεγχο της εκτελεστικής 
εξουσίας. Επέβαλε έτσι ένα είδος κοινοβουλευτικής δικτατορίας. 
 
β. Η τακτική του βασιλιά Όθωνα να προσπαθεί να ενισχύσει τους κυβερνητικούς υποψηφίους 
στις εκλογές οδήγησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε διαρκή σύγκρουση με την αυλή, σε 
μια περίοδο που οι διαφωνίες τους είχαν απαλυνθεί. Το κείμενο Β συμπληρώνει ότι ο 
βασιλιάς ανέκοψε την αύξηση της εμφύλιας διαμάχης που υπέβοσκε ανάμεσα στα κόμματα, 
εμποδίζοντάς τα να μονοπωλήσουν την εξουσία και στερώντας τους την στρατιωτική δύναμή 
διαλύοντας τα σώματα ατάκτων. Με αυτόν τον τρόπο όμως τα κόμματα οδηγήθηκαν στην 
υιοθέτηση συγκεντρωτικών μεθόδων με σκοπό να ενισχύσουν την εσωτερική συνοχή τους, 
καθώς λειτουργούσαν όλα ως ομάδες αντιπολίτευσης που μάχονταν την κεντρική διοίκηση. 
 
γ. Κατά την περίοδο του Κριμαϊκού πολέμου το αγγλικό και γαλλικό κόμμα έχασαν την 
εμπιστοσύνη των οπαδών τους, μετά τη βίαιη συμπεριφορά της Αγγλίας και της Γαλλίας 
απέναντι στην Ελλάδα, με το ναυτικό αποκλεισμό της χώρας. Είχε προηγηθεί και η υπόθεση 
Πατσίφικο, η οποία είχε δυσχεράνει τις σχέσεις των χωρών. Το ρωσικό κόμμα είχε κάποια 
προσωρινά κέρδη από αυτό. Η ήττα όμως της Ρωσίας στον Κριμαϊκό πόλεμο συνέβαλε στην 
αποδυνάμωση του κόμματος, το οποίο σταδιακά εξαφανίστηκε από την πολιτική σκηνή. Η 
Έλλη Σκοπετέα στο έργο της Το «Πρότυπο Βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα (1830-1880) 
επισημαίνει ότι ο Κριμαϊκός πόλεμος απέδειξε ξεκάθαρα στους Έλληνες ότι τα υπόδουλα 
έθνη της οθωμανικής αυτοκρατορίας δεν είχαν τα ίδια συμφέροντα με την μερίδα των 
Ελλήνων που τον υποστήριζε ως τρόπο εκπλήρωσης της Μεγάλης Ιδέας. Δεν είχε κανένα 
αποτέλεσμα στην απελευθέρωση περιοχών και επιπλέον πλήχθηκε ο φιλορωσισμός. 
Μάλιστα από τον Κριμαϊκό και μετά εξακολουθεί να πλανάται η ιδέα της ρωσικής βοήθειας 
στην απελευθέρωση των αλύτρωτων, όμως ως αόριστη επιχειρηματολογία. Εν τω μεταξύ 
επικρατεί η αγγλική πολιτική στη χώρα, ενώ η εμφάνιση του βουλγαρικού ζητήματος 
δημιουργεί ένα κλίμα αντισλαβισμού που αντικαθιστά τον αντιρωσισμό.  


