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ΟΜΑ∆Α Α  

 

ΘΕΜΑ Α1  

Να αποδώσετε µε συντοµία το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων:  

 

α. Αγροτική µεταρρύθµιση  

β. Σ.Ε.Κ.Ε  

γ. Κοινωνιολογική Εταιρεία  

 

Μονάδες 15  

 

ΘΕΜΑ Α2  

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, 

δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η 

πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.  

 

α. Η Τράπεζα της Ελλάδος οδήγησε τα δηµόσια οικονοµικά σε µία περίοδο 

οικονοµικής ευφορίας, αποτρέποντας τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης του 

1932.  

β. Κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα η οργάνωση των κοµµάτων ήταν 

εµφανής µόνο στο επίπεδο της ηγεσίας.  

γ. Το γενικό σύνθηµα της «ανόρθωσης» χρησιµοποιήθηκε µόνο από τους 

ανεξάρτητους υποψηφίους στις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910. δ. Ο βασιλιάς 

Κωνσταντίνος, εφόσον δεν µπορούσε να ζητήσει τη συµµετοχή της Ελλάδας 

στον Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο στο πλευρό των Κεντρικών ∆υνάµεων λόγω της 

εισόδου της Τουρκίας ήδη από τον Οκτώβριο του 1914, έλαβε θέση υπέρ της 

ουδετερότητας.  

ε. Η εργολαβία και η αυτεπιστασία ήταν µέθοδοι ανέγερσης προσφυγικών 

αστικών συνοικισµών.  

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Μονάδες 10  

ΟΜΑΔΑ Β  

 

ΘΕΜΑ Β1  

 

(α) Πότε ιδρύθηκε η ΕΑΠ, ποιες ήταν  οι συνθήκες ίδρυσής της και τι γνωρίζετε για 

την αποστολή της;  

(β) Τι γνωρίζετε για την αποκατάσταση των προσφύγων µε βάση τις 

αντικειµενικές συνθήκες και για ποιους λόγους κρίθηκε αναγκαίο να δοθεί βάρος 

στην αγροτική αποκατάστασή τους;  

 

Μονάδες 13  

 

ΘΕΜΑ Β2  

 

Να αναφερθείτε:  

 

α) στο µεταναστευτικό ρεύµα των Ελλήνων από τη Βουλγαρία πριν από τη 

συνθήκη του Βουκουρεστίου. (µονάδες 6)  

 

β) στο προσφυγικό ρεύµα των Ελλήνων από τη Βουλγαρία µετά το τέλος του Α' 

Παγκοσµίου πολέµου. (µονάδες 6)  

 

Μονάδες 12  

 

 

ΟΜΑ∆Α Γ  

 

ΘΕΜΑ Γ1  

Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείµενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές 

σας γνώσεις:  

 

α) να προσδιορίσετε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το εξωελλαδικό ελληνικό 

κεφάλαιο ξεκίνησε τις πρώτες δειλές ενδείξεις συνεργασίας µε το ελλη νικό 

κράτος στη δεκαετία του 1870.   

 (µονάδες 10)  

 

β) να παρουσιάσετε τους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας στους οποίους 

αναπτύχθηκε η επιχειρηµατική δράση των Ελλήνων της διασποράς και να 

εξηγήσετε γιατί χαρακτηρίστηκε κερδοσκοπική και µε ποιόν τρόπο άσκησ αν 

πιέσεις στο ελληνικό κράτος.  

 

(µονάδες 15)  

Μονάδες 25  



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α  

 

Kατά γενικό κανόνα οι κρίσεις ξεκινούν από ένα χρηµατιστηριακό κραχ, που 

ακολουθείται από δυσχέρειες στον τραπεζικό τοµέα και στη συνέχεια 

εξαπλώνονται στη βιοµηχανία και τη γεωργία. Εκδηλώνονται στις περισσότερες 

καπιταλιστικές χώρες µε πτώση των τιµών, πολλαπλασιασµό των χρεοκοπιών 

και αύξηση της ανεργίας...» (S. Bernstein - P. Milza «Ιστορία της Ευρώπης»). Tο 

χρηµατιστηριακό κραχ της Βιέννης (Μάιος 1873) «µεταφράζεται» γρήγορα σε 

πτωχεύσεις αυστρο-ουγγρικών τραπεζών και αµέσως µετά στη Γερµανία, τις 

HΠA, τη Γαλλία.. . Στην Αγγλία οι εξαγωγές πέφτουν κατά 25% µέχρι το 1875. O 

αριθµός των πτωχεύσεων διπλασιάζεται µεταξύ 1873 και 1879. H ανεργία 

εξαπλώνεται, οι τιµές πέφτουν, ενώ οι επιπ τώσεις στην αγροτική παραγωγή 

είναι φοβερές και τροµερές. Oι παραγωγικές δυνατότητες είναι τεράστιες, αλλά 

παρατηρείται υποκατανάλωση. Tο κλασικό παράδειγµα για την κατάσταση 

είναι η σιδηροβιοµηχανία. H παραγωγή σιδήρου µπορεί να φτάσει τα 2,5 εκατ. 

τόνους  το 1873. H κατανάλωση, όµως, είναι µόλις 500.000 τόνοι, ενώ η τιµή 

πέφτει τα επόµενα χρόνια θεαµατικά. O Ecomomist χαρακτήρισε το 1879 ως 

«την πιο σκοτεινή χρονιά του αιώνα».  

 

(Άρθρο «H «Μεγάλη Ύφεση» σαρώνει Ευρώπη και Aµερική.. .» του 

δηµοσιογράφου Τ. Κατσιµάρδου στην εφηµερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ της 1ης Μαρτίου 

2009)  

 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β  

Η µετριοπάθεια όµως του Τρικούπη ενέπνεε αρκετή εµπιστοσύνη στους ξένους 

επενδυτές και µεταξύ 1879 και 1890 συνάφθηκαν 6 εξωτερικά δάνεια µε 

ονοµαστική αξία 630 εκατοµµυρίων δραχµών. [ . . .] Ο Τρικούπης απέφυγε να 

κάνει µεταρρυθµίσεις στη γεωργική γη της νεοαποκτηµένης επαρχίας της 

Θεσσαλίας, της οποίας τη γεωργία χαρακτήριζαν τα µεγάλα τσιφλίκια, για να 

µην προσβάλει τις ευαισθησίες του ξένου κεφαλαίου και των πλουσίων 

Ελλήνων του εξωτερικού, που έδειχναν όλο και µεγαλύτερη τάση να επενδύουν 

στη µητέρα πατρίδα. [.. .]  Πλούσιοι Έλληνες, που έµεναν συχνά στο εξωτερικό, 

άρχισαν να αγοράζουν µεγάλους αριθµούς παλαιών ατµοπλοίων, 

χρησιµοποιώντας για πλοιάρχους και πληρώµατα τους νησιώτες συµπατ ριώτες 

τους.  

 

(Σύντοµη ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας του Richard Clogg, εκδόσεις 

Καρδαµίτσα, 1984, σελ. 137 –  138)  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ  

 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Οι Έλληνες επιχειρηµατίες της διασποράς µετά το 1866 άρχισαν να βλέπουν την 

Ελλάδα ως χώρο ανάπτυξης επενδυτικών δραστηριοτήτων . Ένας από αυτούς 

ήταν ο Ανδρέας Συγγρός, βασικός µέτοχος της Τράπεζας Κωνσταντινουπόλεως, 

ο οποίος κυριάρχησε στην οικονοµική ζωή της χώρας κατά τα τέλη του 19ου 

αιώνα. Το επενδυτικό του ενδιαφέρον είχε επικεντρωθεί στο µεταλλευτικό 

κλάδο. Το 1873 µαζί µε  τον Ευάγγελο Μπαλτατζή και άλλους κεφαλαιούχους 

του εξωτερικού αγόρασαν ορισµένα από τα δικαιώµατα της ιταλογαλλικής 

εταιρείας Λαυρίου (Κ. Τσουκαλάς, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, σ.σ. 246 –  250) 

και δηµιούργησαν την «Ελληνική Εταιρεία Μεταλλουργείων Λαυρίου» . Η νέα 

εταιρεία, αποσκοπώντας στην εκµετάλλευση των εντυπώσεων ότι στο υπέδαφος 

του Λαυρίου υπήρχε αµύθητος πλούτος, εξέδωσε µετοχές αξίας 200 δραχµών η 

καθεµιά. Αγρότες, εργάτες, µικροαστοί και γενικά άνθρωποι αδαείς από 

χρηµατιστηριακά παιχνίδια έσπευσαν να τις αγοράσουν, ελπίζοντας στο εύκολο 

κέρδος. Λόγω της µεγάλης ζήτησης η τιµή κάθε µετοχής διπλασιάστηκε. Όταν 

όµως µετά από κάποιους µήνες αποδείχτηκε ότι το Λαύριο δεν ήταν 

πλουτοφόρος πηγή, οι µετοχές έπεσαν κάτω από την ονοµαστική τους αξία, µε 

αποτέλεσµα να υποστούν τεράστια ζηµιά κυρίως οι µικροί αποταµιευτές. 

Αντίθετα, ορισµένοι κερδοσκόποι καρπώθηκαν τεράστια για την εποχή ποσά 

πουλώντας τις µετοχές τους, όσο ακόµα η τιµή τους ήταν υψηλή (εφηµερίδα 

ΕΜΠΡΟΣ, φύλλο της 13ης Αυγούστου 1955). Τα «θύµ ατα» του χρηµατιστηριακού 

κραχ αναζήτησαν υπεύθυνο για την οικονοµική τους καταστροφή. Και τον 

βρήκαν στο πρόσωπο του τότε πρωθυπουργού Επαµεινώνδα ∆εληγεώργη. 

∆ιαδηλώσεις και επεισόδια έγιναν  στην Αθήνα σε τέτοια έκταση, ώστε στις 

αρχές Φεβρουαρίου 1874 ο Μεσολογγίτης πολιτικός αναγκάστηκε να υποβάλει 

την παραίτησή του.  

 

(Άρθρο «Τα «Λαυρεωτικά»: ένα δείγµα αποικιοκρατίας και χρηµατιστηριακής 

απάτης» του εκπαιδευτικού Π. Παπανότη στο Χρονοντού λαπο της 27ης 

Ιανουαρίου 2013)  

ΟΜΑΔΑ Δ  

ΘΕΜΑ ∆1  

 

Αξιοποιώντας τα παραθέµατα που ακολουθούν και τις ιστορικές σας γνώσεις, 

να παρουσιάσετε τους παράγοντες που επηρέασαν την πορεία του εργατικού 

κινήµατος στην Ελλάδα από τα τέλη του 19ου αιώνα ως και τις πρώτες 

δεκαετίες του 20ου αιώνα.  

 

(Μονάδες 25)  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α  

 

Ως την αρχή του 20ου αιώνα οι σοσιαλιστικές ιδέες είχαν πολύ µικρή απήχηση 

στην Ελλάδα, άλλωστε για µια χώρα µε οικονοµικά και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά αρκετά διαφορετικά από εκείνα των βιοµηχανικών κοιν ωνιών 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

της ∆υτικής Ευρώπης και της Βορείου Αµερικής. Η εµβρυακή κατάσταση της 

εργατικής τάξης, η µετανάστευση ως ανακουφιστική διέξοδος των οικονοµικά 

ασθενέστερων, η κυριαρχία της Μεγάλης Ιδέας, ο πελατειακός χαρακτήρας των 

ελληνικών κοµµάτων, ο οποίος δια σπούσε τις ταξικές δοµές και δεν επέτρεπε 

να αναπτυχθεί αντίστοιχη συνείδηση είναι λόγοι που εµπόδισαν τη διείσδυση 

σοσιαλιστικών ιδεών.  

 

(Απόσπασµα διαδικτυακού κειµένου από τον ιστορικό κόµβου του ΙΜΕ 

http://www.ime.gr/chronos/13/gr/domestic_policy/people/07.html )  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β  

 

Η πρώτη και εντελώς απαραίτητη προϋπόθεση ήταν αναµφίβολα η εµφάνιση 

στο κοινωνικό προσκήνιο της µισθωτής εργασίας. ∆εν µπορεί να υπάρξει 

εργατικό κίνηµα, και πολύ περισσότερο η θεσµική του έκφραση, οι 

συνδικαλιστικές δηλαδή οργανώσεις8 , χωρίς την ταυτόχρονη ύπαρξη τους 

µισθωτής εργασίας. Στην Ελλάδα, η µισθωτή εργασία εµφανίστηκε αρχικά στον 

αγροτικό χώρο, κατά το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα. Αγρότες τ ων ορεινών 

χωριών εργάζονταν ως εργάτες γης στις δυναµικές και εκχρηµατισµένες 

σταφιδοκαλλιέργειες της βόρειας Πελοποννήσου. Εργάζονταν περιστασιακά, 

ορισµένους µήνες το χρόνο, ώστε να καλύψουν τον ετήσιο οικογενειακό τους 

προϋπολογισµό. […] (Χάρης Αθανασιάδης Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, «Τρεις 

πτυχές του ελληνικού εργατικού κινήµατος», Αθήνα Καλοκαίρι 2008)  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ  

 

Μια µέρα ήρθε στη ταβέρνα ένας µεσόκοπος καµπούρης, φτωχοµούρης 

τσιφούτης και κάθισε στο τραπέζι τους και τον κέρασαν, τον ξανακέρασαν, 

ήρθε στο κέφι και ήθελε να του πει ένα σπουδαίο παραµύθι, όπως έλεγε. - Λέγε, 

µωρέ τσιφούτη, και µας έβγαλες την πίστη! έκαµε ο ∆ράκος και του γέµισε την 

κούπα κρασί. Πιες να κατεβάσει η κούτρα σου. Άδειασε την κούπα ο τσιφούτης, 

πήρε φόρα - «Κόκκινη κλωστή δεµένη, στην ανέµη τυλιµένη, καλησπέρα σας!» 

Μιά φορά κι έναν καιρό, µακριά, καταβορρά, µέσα στα χιόνια, ήταν µια χώρα 

που χρόνια µπορούσες να περπατάς και να µη φτάσεις στην άκρα της· την 

έλεγαν, την έχετε ακουστά, Κάθουνταν µερόνυχτα οµπρός στο αναµµένο τζά κι 

οι αρχόντοι κι έπιναν ένα δυνατό άσπρο κρασί που το 'λεγαν βότκα· έπιναν, 

έρχουνταν στο κέφι, έπιαναν τις καραµπίνες, έστηναν γραµµή τους µουζίκους 

και µάθαιναν απάνω τους σκοποβολή. - Κι οι µουζίκοι;  τι έκαναν οι µουζίκοι;  

φώναξε ο ∆ράκος χτυπώντας το γρόθο του στο τραπέζι. Οι χίλιοι, οι δέκα 

χιλιάδες; Να, έτσι να φυσούσαν, θα τον έριχναν τον ένα· να, έτσι να 'φτυναν, 

θα τον έπνιγαν. Τι παραµύθια είναι αυτά που µας λες; Φυσούσε κι έφτυνε ο 

∆ράκος και χτυπουσε το γρόθο του στο τραπέζι.  - Όχι, παλικάρι µου, 

αποκρίθηκε ο Οβραίος, δε φυσούσαν, δεν έφτυναν· έτρεµαν. Πάππου προς 

πάππου είχαν κληρονοµήσει, βλέπεις, την τροµάρα· ευτύς ως γεννιόνταν άρχιζε 

http://www.ime.gr/chronos/13/gr/domestic_policy/people/07.html


ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 6ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

η τροµάρα και δεν έπαυε παρά µονάχα όταν έρχουνταν ο Χάρος. Γι'  αυτό την 

τροµάρα αυτή την έλεγαν ζωή. Μα µια  µέρα ήρθε ένας άνθρωπος, ένας 

ανθρωπάκος, µ' ένα κασκετάκι  εργατικό, µε µια µπλούζα εργατική, µε λοξά 

µάτια, κι άρχισε να χτυπάει τις πόρτες σα ζητιάνος, να µπαίνει στα χαµώγια, 

να µιλάει στους µουζίκους. Τι τους έλεγε; τίποτα το ξαφνικό πράµατα που τα 

'ξεραν όλοι, µα τα 'χαν ξεχάσει:  πως δηλαδή είναι άνθρωποι, πως έχουν ψυχή 

και πως πεινούν. Και πως υπάρχει ένα πράµα που το λένε λευτεριά, κι ένα άλλο 

που το λένε δικαιοσύνη, κι ένα άλλο που το λένε... Χαµήλωσε τη φωνή του ο 

τσιφούτης, να µην τον ακούσει ο ταβερνιάρης που είχε στήσει το αυτί του, 

ξαγριεµένος, κι αφουκράζουνταν. - Που το λένε; έκαµαν οι σύντροφοι και 

ζύγωσαν τα κεφάλια τους στο στόµα του Οβραίου. - Επανάσταση, αποκρίθηκε 

αυτός σιγά και ζάρωσε τροµαγµένος· - είχε νιώσει απόπάνω του τη χερούκλα  

του ταβερνιάρη. - Τσιφούτη, µπολσεβίκο, έξω! Έξω! Τον άρπαξε από το σβέρκο, 

και πριν προφτάσουν οι σύντροφοι να µπουνε στη µέση, τον πέταξε στο δρόµο.  

 Τινάχτηκε ο ∆ρακός· άξαφνα µια φωνή σηκώθηκε µέσα του: «Άτιµος, άδικος 

είναι ο κόσµος, χρέος έχεις να τον σώσεις!» «Εγώ, ο µεθύστακας, η µαλλιαρή 

αρκούδα, ο ψεύτης, ο κλέφτης, ο φονιάς;» «Εσύ! Εσύ! Σήκω απάνω!» Σηκώθηκε 

απάνω. - Έρχουµαι µαζί σου, φώναξε ο ∆ράκος στον Οβραίο, και πετάχτηκε έξω.   

 

 Ρουσία: Ρωσία  

 ένας: εννοεί τον µονάρχη της Ρωσίας, τον Τσάρο  

 Μουζικοί: Οι κάτοικοι της τσαρικής Ρωσίας, κυρίως οι εξαθλιωµένοι αγρότες, εργάτες 

της τσαρικής περιόδου  

 ένας ανθρωπάκος: Εννοεί τον Λένιν, ηγέτη της Ρωσικής επανάστασης, ο οποίος µε τη 

βοήθεια της αγροτικής και κυρίως της εργατικής τάξης µε µια µαζική εξέγερση, µετά 

την ανατροπή της απολυταρχίας του Τσάρου, κατέλαβαν την εξουσία. Έτσι για πρώτη 

φορά άνοιξε ο δρόµος για την οικοδόµηση του σοσιαλισµού και συνενώθηκε η 

επαναστατική κοσµοθεωρία µε το εργατικό κίνηµα, αφυπνίζοντας ταξικά τις 

συνειδήσεις των µεσαίων και κατώτερων στρωµάτων.  

 µπολσεβίκος: σοσιαλιστής, κοµµουνιστής επαναστάτης  

 

(Νίκος Καζαντζάκης, Οι Αδερφοφάδες, σελ. 230 -231, εκδόσεις Καζαντζάκη, 

Έθνος) Σηµείωση: Στα ιστορικά παραθέµατα διατηρήθηκε η ορθογραφία των 

πρωτοτύπων κειµένων.  

 

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 
 

 


