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ΘΔΜΑ Α1 

A.1.1. 

 ΠΔΓΙΝΟΙ: Πνιηηηθή παξάηαμε πνπ ζπγθξνηήζεθε κέζα ζηελ εζλνζπλέιεπζε ηνπ 1862-1864. 

Δίραλ σο εγέηε ηνλ Γεκήηξην Βνύιγαξε, ν νπνίνο ππνλόκεπε ηνπο θνηλνβνπιεπηηθνύο ζεζκνύο. Με 

παξεκβάζεηο ζην ζηξαηό επηρείξεζε ηε δεκηνπξγία ζώκαηνο «πξαηησξηαλώλ» γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ 

παξακνλή ηνπ ζηελ εμνπζία. Δκπόδην ζηηο επηδηώμεηο ηνπ ζηάζεθαλ πνιηηηθέο νκάδεο θαη ζεζκνί. Ο 

Βνύιγαξεο έβξηζθε νπαδνύο αλάκεζα ζ’ εθείλνπο πνπ είραλ δηνξηζηεί παξάλνκα ζην ζηξαηό ή ζην 

δεκόζην, θαη θνβνύληαλ κε ράζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε πεξίπησζε επηθξάηεζεο ζπλζεθώλ 

θνηλνβνπιεπηηθήο λνκηκόηεηαο, ζε άλεξγνπο πηπρηνύρνπο θαη ζηνπο κηθξνθαιιηεξγεηέο. 

 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: Οκάδα κε ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο, ε νπνία μεθίλεζε από 

κεξηθνύο δηαλννύκελνπο σο αξηζηεξόο κεηαξξπζκηζηηθόο ζύλδεζκνο, κε ζηόρν λα πξνπαγαλδίζεη 

πνιηηηθέο ζέζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηδξύζεη θόκκα. Δπηδεηνύζε γηα όια ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο 

ηζόηεηα επθαηξηώλ, θνηλσληθνπνίεζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη δηαλνκή ησλ αγαζώλ αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ θαζελόο, πξάγκα πνπ ζα κπνξνύζε λα πινπνηεζεί κε ηε ζηαδηαθή αλακόξθσζε ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηε ζπληαγκαηηθή κεηαβνιή.  

 «ύμθωνο πεπί αμοιβαίαρ μεηαναζηεύζεωρ μεηαξύ Δλλάδορ και Βοςλγαπίαρ»: Τν 

Ννέκβξην ηνπ 1919 ππνγξάθεθε ε ζπλζήθε ηνπ Νετγύ, πνπ πξνέβιεπε ηελ παξαρώξεζε ηεο Γπηηθήο 

Θξάθεο από ηε Βνπιγαξία ζηελ Διιάδα. Σηε ζπλζήθε ήηαλ ζπλεκκέλν ην «Σύκθσλν πεξί ακνηβαίαο 

κεηαλαζηεύζεσο κεηαμύ Διιάδνο θαη Βνπιγαξίαο». Με βάζε απηό, αλαρώξεζαλ από ηελ Διιάδα 

πεξίπνπ 50.000 Βνύιγαξνη θαη από ηε Βνπιγαξία πεξίπνπ 30.000 Έιιελεο (πεξίπνπ 20.000 αθόκε 

Έιιελεο είραλ κεηαλαζηεύζεη πξηλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο). 

Α.1.2. 

α. Σσζηό 

β. Λάζνο 

γ. Λάζνο 

δ. Σσζηό 

ε. Σσζηό 

ΘΔΜΑ Α2  

Α.2.1. 

Σρνιηθό βηβιίν ζ. 84-85: «Καηά ηελ πεξίνδν ηεο δηαθπβέξλεζεο … ηηο επηζπκίεο ηνπο». 

Α.2.2. 

Σρνιηθό βηβιίν ζ. 46: «Οη δηαθνξέο ηνπ αγξνηηθνύ πξνβιήκαηνο … θαη ηαμηθό πεξηερόκελν». 

ΘΔΜΑ Β1 

α) Από ην ζρνιηθό βηβιίν νη καζεηέο θαινύληαη λα αλαθεξζνύλ ζηα ζηνηρεία ησλ ζ. 91-92: «Όζνλ 

αθνξά ηε δνκή … ζε θάζε άιιν θόκκα».  

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Σηηο πξνγξακκαηηθέο δειώζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Βεληδέινο ζηηο 5 Σεπηεκβξίνπ 1910 ζηελ 

πιαηεία Σπληάγκαηνο πξναλήγγεηιε ηελ ίδξπζε ελόο θόκκαηνο αξρώλ, ην νπνίν ζα ήηαλ θνξέαο ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ. Τν θόκκα ηδξύζεθε θαη ηππηθά ζηηο 22 Απγνύζηνπ 1910, από κέιε ηεο 

Δζλνζπλέιεπζεο. Όζνλ αθνξά ηε δνκή … όπσο θαη ν Τξηθνύπεο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη θαη 

ην παξάζεκα, ν Βεληδέινο είρε επίγλσζε ηνπ όηη ε ραξηζκαηηθή ηνπ πξνζσπηθόηεηα ζπληέιεζε ζηελ 

επηηπρία ηνπ θόκκαηόο ηνπ θαη όρη νξγάλσζή ηνπ («Ο Βεληδέινο, κνινλόηη πίζηεπε … ζηελ θνκκαηηθή 

νξγάλσζε»). Αθόκα ηεξνύζε γεληθά κηα ερζξηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο θνκκαηηθνύο ζρεκαηηζκνύο 

θαη ηδηαίηεξα κεηά ην1928, όηαλ πεξηνξίζηεθε ε θπξηαξρία ηνπ απέλαληη ζηνπο πξώελ ππαξρεγνύο, 



άξρηζε λα ηνπο αγλνεί ραξαθηεξίδνληάο ηνπο εηξσληθά «θνκκαηηθή θνπδίλα» («Η πεπνίζεζή ηνπ … 

νλόκαδε πεξηθξνλεηηθά»). Μάιηζηα ζε ζπλέληεπμή ηνπ ην 1929 ππνζηήξημε όηη, γηα λα επηβηώζεη ην 

θνηλνβνπιεπηηθό ζύζηεκα, έρεη αλάγθε κεγάιεο πξνζσπηθόηεηεο, πνπ ζα ππαθνύνπλ ζηε ιατθή 

βνύιεζε απαιιαγκέλνη από θνκκαηηθέο πηέζεηο («Σε κηα ζπλέληεπμε … ζε θνκκαηηθέο πηέζεηο»). 

Όπσο γλσξίδνπκε, νη ζύλδεζκνη ησλ Φηιειεπζέξσλ … θάζε άιιν θόκκα. 

β) Από ην ζρνιηθό βηβιίν νη καζεηέο θαινύληαη λα αλαθεξζνύλ ζηα ζηνηρεία ηεο ζ. 92: «Ωο 

αληηβεληδειηθά ζεσξνύληαλ … ήηαλ πην δηαιιαθηηθό». Τν παξάζεκα αλαθέξεη πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο. 

Σπγθεθξηκέλα σο νκνηόηεηεο παξνπζηάδεη ηελ αδπλακία θαη ησλ δύν λα δηακνξθώζνπλ θόκκα ηδεώλ, 

πνπ ζα εθθξάδεη ηα ιατθά αηηήκαηα, θαη λα ηδξύζνπλ ζηαζεξέο λεαληθέο νξγαλώζεηο, αιιά θαη ηελ 

αληίιεςε όηη ζηόρνο ελόο θόκκαηνο εζληθνύ επηπέδνπ είλαη λα μεπεξλά θαη όρη λα ππεξεηεί ηα ηαμηθά 

ζπκθέξνληα («Ούηε ν παηεξλαιηζκόο … ζηαζεξέο λεαληθέο νξγαλώζεηο», «Τα δύν κεγάια θόκκαηα 

… ηα ηαμηθά ζπκθέξνληα»). Ωο δηαθνξέο πξνβάιιεη ηελ παιαηνθνκκαηηθή λννηξνπία θαη ηηο

πειαηεηαθέο θαηξίεο ησλ αληηβεληδειηθώλ θνκκάησλ ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ εθζπγρξνληζηηθή πνιηηηθή 

θαη ηνλ παηεξλαιηζκό ηνπ Βεληδέινπ, αιιά θαη ηελ εθπξνζώπεζε ζπκθεξόλησλ δηαθνξεηηθώλ 

γεσγξαθηθώλ πεξηνρώλ, ηεο Παιαηάο Διιάδαο νη Αληηβεληδειηθνί θαη ησλ Νέσλ Φσξώλ νη βεληδειηθνί 

(«Τν «ζρίζκα» ην νπνίν ηνπο ρώξηδε … νη πόιεηο θαη ε βηνκεραλία»). 

ΘΔΜΑ Β2 

Από ην ζρνιηθό βηβιίν νη καζεηέο θαινύληαη λα αλαθεξζνύλ ζηα ζηνηρεία ησλ ζ. 168-169: «Η 

άθημε ησλ πξνζθύγσλ … βηνκεραλία εηνίκσλ ελδπκάησλ». Θα κπνξνύζαλ αθόκε λα αλαθέξνπλ όηη ε 

ΔΑΠ πξόζθεξε νηθνλνκηθή βνήζεηα ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκό επηρεηξήζεσλ, νηθνηερληθώλ θαη 

βηνηερληθώλ δξαζηεξηνηήησλ (όπσο ε ηαπεηνπξγία) (ζ. 157). 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Τν πξνζθπγηθό δήηεκα, σο ζπλέπεηα ηεο Μηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο, απνηέιεζε γηα ηελ Διιάδα 

έλα νηθνλνκηθό, θνηλσληθό, πνιηηηθό θαη πνιηηηζηηθό δήηεκα κεγάιεο ζπνπδαηόηεηαο, κε επηπηώζεηο 

ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ λενειιεληθνύ έζλνπο. Γηα έλα δηάζηεκα ε άθημε ησλ πξνζθύγσλ 

θαηλόηαλ δπζβάζηαθην θνξηίν γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Μεζνπξόζεζκα όκσο απηή σθειήζεθε 

από ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ.  

Η άθημε ησλ πξνζθύγσλ … δνκώλ ιεηηνπξγίαο ηνπο. Η ΔΑΠ πξόζθεξε νηθνλνκηθή βνήζεηα ζε 

πεξηνξηζκέλν αξηζκό επηρεηξήζεσλ, νηθνηερληθώλ θαη βηνηερληθώλ δξαζηεξηνηήησλ (όπσο ε 

ηαπεηνπξγία). Αλάινγεο πιεξνθνξίεο παξέρεη θαη ην παξάζεκα. Σπγθεθξηκέλα αλαθέξεη όηη ε ΔΑΠ 

παξαρώξεζε 40 νηθόπεδα ζε όινπο ηνπο πξνζθπγηθνύο ζπλνηθηζκνύο γηα ηελ δεκηνπξγία 

βηνκεραληθώλ κνλάδσλ. Τα εηθνζηηέζζεξα βξίζθνληαλ ζηε Νέα Ισλία, δύν ζηελ Καηζαξηαλή, επηά 

ζηε Νίθαηα, επηά ζηνλ Υκεηηό, έλα ζην Βύξσλα, έλα ζηα Τακπνύξηα ηνπ Πεηξαηά, έλα ζηε 

Γξαπεηζώλα θαη έλα ζηνλ Πεηξαηά («Τν ζύλνιν ησλ βηνκεραληθώλ νηθνπέδσλ … έλα ζηνλ Πεηξαηά»).  

Όπσο γλσξίδνπκε, ε ζπκκεηνρή ησλ πξνζθύγσλ … νηθνδνκηθώλ πιηθώλ. Πξνο επίξξσζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηώλ ην παξάζεκα παξαηεξεί όηη θπξίαξρε ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο ήηαλ 

ε ηαπεηνπξγία θαη αθνινπζνύζε ε βακβαθνπξγία πνπ εκπινπηίζηεθε κε λέα είδε (αιαηδάδεο, 

θνπβέξηεο θαη άιια). Σηε Νέα Ισλία εγθαηαζηάζεθαλ θπξίσο ηαπεηνπξγεία θαη πθαληνπξγεία, αιιά 

θαη έλα εξγνζηάζην ειαζηηθώλ, έλα εξγνζηάζην ζνθνιαηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο, κηα βηνκεραλία 

ρξσκάησλ θαη έλα εξγαζηήξην αγγεηνπιαζηηθήο («Σην ρώξν ησλ εξγνζηαζίσλ … έλα γηα 

αγγεηνπιαζηηθή»).  

Δίλαη γλσζηό όηη αξθεηνί ήηαλ νη πξόζθπγεο … πξνζθύγσλ ή γεγελώλ. Σρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

παξαζέηεη θαη ε πεγή. Σπγθεθξηκέλα καο ελεκεξώλεη όηη πνιινί γλσζηνί γεγελείο επηρεηξεκαηίεο, 

νηθνλνκηθνί παξάγνληεο θαη ηξάπεδεο ζπλεξγάζηεθαλ κε πξόζθπγεο πνπ είραλ ηελ απαξαίηεηε 

ηερλνγλσζία ηδξύνληαο κεγάιεο εηαηξείεο θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο ηαπεηνπξγίαο («Ο λένο θαη πνιιά 

ππνζρόκελνο … δεκηνπξγία κεγάισλ εηαηξεηώλ»). Δπίζεο, ηνλίδεη ηελ πξνζθνξά ησλ πξνζθύγσλ θαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαμνπξγίαο, θαζώο κε ηελ ηερλνγλσζία ηνπο αιιά, θπξίσο, κε ηα θηελά εξγαηηθά 

ρέξηα πνπ πξόζθεξαλ έδσζαλ κεγάιε ώζεζε ζηελ Διιεληθή Βηνκεραλία Μεηαμηνύ («Κύξηνο 

παξάγνληαο ηεο αλάπηπμεο … Διιεληθή Βηνκεραλία Μεηαμηνύ»). Μάιηζηα αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηνλ Ν. Κπξθίλε, ν νπνίνο ζηα κέζα ζηα 1919, ίδξπζε εξγνζηάζην κεηαμνπξγίαο, κε ζπλεξγάηε ην 

κεηαμνβηνκήραλν από ηελ Καιακάηα Α. Ναζαλαήι θαη ηνλ γην ηνπ Κσλζηαληίλν, ην νπνίν ηνλ 



 

 

Ιαλνπάξην ηνπ 1923 κε ηελ έιεπζε ησλ πξνζθύγσλ έγηλε Αλώλπκε Δηαηξεία κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 

ηδίσλ κεηόρσλ ηεο Διιεληθήο Δξηνπξγίαο θαη κε επσλπκία «Διιεληθή Μεηαμνπξγία Α.Δ.» θαη γεληθό 

δηεπζπληή ηνλ Ν.Κπξθίλε θαη εηαηξηθό θεθάιαην 5.000.000 δξαρκέο («Ο Ν. Κπξθίλεο … θεθάιαην 

5.000.000 δξαρκέο»). Σ’ απηό δνύιεςαλ πνιινί πξόζθπγεο από ηελ πεξηνρή ηεο Νηθνκήδεηαο θαη ηεο 

Πξνύζαο, όπνπ ήηαλ επξέσο δηαδεδνκέλε ε κεηαμνπξγία («Σην εξγνζηάζην ηνπ Κπξθίλε … δηά 

ηειεηνηάησλ κεραλεκάησλ»). 

Τέινο, ζύκθσλα κε ην ζρνιηθό εγρεηξίδην ε άθημε ησλ πξνζθύγσλ … βηνκεραλία εηνίκσλ 

ελδπκάησλ. Δπηπξόζζεηα, ην παξάζεκα καο πιεξνθνξεί όηη ην Υπνπξγείν Πεξηζάιςεσο κεξίκλεζε 

ώζηε νη γπλαίθεο πξόζθπγεο λα δνπιέςνπλ ζην εξγνζηάζην κεηαμνπξγίαο ηνπ Κπξθίλε («γίλεηαη 

κάιηζηα πξνζπάζεηα … ε Φξπζή Βίβινο»). 


