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ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ 

Α1. 

Να δώζεηε ην πεξηερόκελν ησλ αθόινπζσλ όξσλ:  

α.   Δζληθόλ Κνκηηάηνλ 

β.   Σπλζήθε κεηαμύ Μπνιζεβίθσλ θαη Κεκάι (1921) γ.   Γεληθή 

Γηεύζπλζε Αληαιιαγήο Πιεζπζκώλ 

Μονάδες 15 

Α2. 

Να    ραξαθηεξίζεηε    ηηο    πξνηάζεηο    πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζην 

ηεηξάδηό ζαο ηε ιέμε ωζηό ή Λάθος δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

θάζε πξόηαζε:  

α.  Ζ Τξαπεδνύληα κεηά ην 1869 έιεγρε ην 40% ηνπ εκπνξίνπ ηεο Πεξζίαο. 

β.   Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1890 νη εθινγείο ζπλήζηδαλ λα ςεθίδνπλ  

πνιηηηθνύο κε επηξξνή, κόλν εθόζνλ είραλ δειώζεη κε ζαθήλεηα  

ηελ θνκκαηηθή ηνπο ηνπνζέηεζε.  

γ.   Ο πιεζπζκόο ηεο Διιάδαο απμήζεθε από ην 1920 έσο ην 1928  

πεξίπνπ θαηά 20%.  

δ.   Με πξσηνβνπιία ηνπ Μεηξνπνιίηε Τξαπεδνύληαο Χξύζαλζνπ  

δηνξγαλώζεθαλ δύν ζπλέδξηα ησλ Πνληίσλ ην  1921 ζηελ  

Κσλζηαληηλνύπνιε θαη ηελ Αζήλα.  

ε.   Από ηελ Αληαιιαγή ησλ Πιεζπζκώλ (1923) εμαηξέζεθαλ νη  

Έιιελεο Οξζόδνμνη ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο, ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο  

Τελέδνπ θαη νη Μνπζνπικάλνη ηεο Μαθεδνλίαο.  
 

Μονάδες 10 

Β1. 

Πώο νξγαλώζεθαλ ζηελ Διιάδα θαη κε πνηνπο ζηόρνπο ε Κνηλσληνινγηθή 

Δηαηξεία θαη ην Λατθό Κόκκα θαηά ηηο αξρέο ηνπ 20
νύ

 αηώλα; 

Μονάδες 14 

Β2. 

Τη πεξηειάκβαλε ε κέξηκλα γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ πξνζθύγσλ ζηελ Διιάδα 

θαηά ηελ πεξίνδν 1917-1921; 
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ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΗ 
Γ1. 

Με βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θαη αληιώληαο ζηνηρεία από ηα θείκελα πνπ 
ζαο δίλνληαη: 

α. λα αλαδεηήζεηε ηηο αηηίεο θαζπζηέξεζεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ εξγαηηθνύ 

θηλήκαηνο ζηελ Διιάδα κέρξη ηνπο Βαιθαληθνύο πνιέκνπο (κνλάδεο 9) θαη  

β. λα πξνζδηνξίζεηε πώο δηακνξθώλνληαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εξγαηώλ 

θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν (κνλάδεο 16). 

Μονάδες 25 

ΚΔΙΜΔΝΟ Α 

[...] Ζ πεξηνξηζκέλε πξνζθνξά εξγαηηθήο δύλακεο ζηελ Διιάδα αύμεζε ήδε από 

ηνλ 19
ν
 αηώλα ηα εκεξνκίζζηα, ηόζν ζηελ ύπαηζξν όζν θαη ζηηο πόιεηο. [...] Ωο 

θαίλεηαη, όκσο, νύηε ηα ζρεηηθώο πςειά εκεξνκίζζηα ηεο βηνκεραλίαο έπεηζαλ 

ηνλ κηθξντδηνθηήηε αγξόηε, έζησ θαη θησρό, λα εγθαηαιείςεη ηελ βεβαηόηεηα 

ηεο αγξνηηθήο απηάξθεηαο, όζν κίδεξε θαη αλ ήηαλ, θαη λα δηαθηλδπλεύζεη κηα 

δσή αβεβαηόηεηαο γηα ην κεξνθάκαην ηνπ κεηαλάζηε, ζην Λαύξην ή ηνλ 

Πεηξαηά. Ζ θαιύηεξε απόδεημε είλαη ε αζξόα «εηζαγσγή» μέλσλ εξγαηώλ ήδε 

από ηελ δεθαεηία ηνπ 1860. Πνιινί από απηνύο θάιππηαλ ηηο αλάγθεο ηεο 

αγξνηηθήο νηθνλνκίαο γηα επνρηθνύο ή κόληκνπο εξγάηεο. Άιινη απαληνύζαλ 

ζηελ δήηεζε εηδηθεπκέλσλ εξγαηώλ γηα ηελ βηνκεραλία θαη αλεηδηθεύησλ 

εξγαηώλ γηα ηα δεκόζηα έξγα. Αιβαλνί εξγάηεο πξνζιακβάλνληαη ζηα δεκόζηα 

έξγα θαη ζηελ Κσπαΐδα, Ηηαινί θαη Ηζπαλνί εηδηθεπκέλνη ηερλίηεο «εηζάγνληαλ» 

ζην Λαύξην. 
 

Γ.Β. Γεξηηιήο, Ιζηοπία ηος Ελληνικού Κπάηοςρ, 1830-1920, β" ηόκνο, Αζήλα: Βηβιηνπσιείνλ ηεο «Δζηίαο»,
3
 2005, ζ. 

609. 

ΚΔΙΜΔΝΟ Β 
 

Οι ζσνθήκες εργαζίας ηων εργαηών ζηην Δλλάδα  

Διάρηζηα θαηλνύξηα εξγνζηάζηα ππάξρνπλ. [.. . ] Γίπια ζε απηά ηα ζύγρξνλα 

εξγνζηάζηα ζπλαληάκε αθόκα θιώζηξηεο, πθαληνπξγνύο θαη ηερλίηεο κε ιίγα 

εξγαιεία ησλ νπνίσλ ε εξγαζία είλαη πεξίπνπ απνθιεηζηηθά ρεηξσλαθηηθή. 
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Δξγάδνληαη γηα αηειείσηεο ώξεο κέζα ζε ζιηβεξά ζθνηεηλά θηίξηα, όπνπ δελ 

βξίζθνπλ νύηε έζησ ζέζε γηα λα θάηζνπλ, ή ρώξνπο πγηεηλήο. [... ]  

Ζ αμηνιύπεηε θαη αξξσζηεκέλε όςε πνιιώλ εξγαηώλ απνδεηθλύεη ηνλ 

ππεξβνιηθά ζθιεξό κόρζν πνπ επηβάιιεηαη ζ' απηνύο. Ο ιακπξόο ήιηνο ηεο 

Διιάδαο ζπάληα δηεηζδύεη ζ' απηά ηα αλζπγηεηλά εξγνζηάζηα, ηδηαίηεξα ζε απηά 

ησλ Τξηθάισλ θαη ηεο Καιακάηαο, όπνπ ν αέξαο δελ βξίζθεη έζησ θαη κία 

δηέμνδν γηα λα αλαλεώζεη ηε ραιαζκέλε αηκόζθαηξα ησλ ρώξσλ όπνπ 

παξαζθεπάδνληαη ηξόθηκα, όπσο ςσκί, δπκαξηθά, ειαηόιαδν ή ζηαθίδεο, 

ηαπηόρξνλα κε άιια είδε. 

Ζ εξγάζηκε εκέξα ζηελ Διιάδα είλαη κεγάιε, καθξύηεξε από νπνπδήπνηε 

αιινύ. Καλείο εξγάηεο δελ θαληάδεηαη ηα θαιά θαη επεξγεηηθά πνπ ζα έθεξλε ε 

εκέξα ησλ νθηώ εξγάζηκσλ σξώλ. Γελ γλσξίδνπλ παξά ηελ εξγάζηκε ησλ δέθα, 

ην ιηγόηεξν, ελώ ζπλήζσο ε εξγαζία ηνπο δηαξθεί 12 ή 14 ώξεο, ρσξίο θαλελόο 

είδνπο επίδνκα ή επηπιένλ ακνηβή. Οη απεξγίεο ήηαλ πξαθηηθά άγλσζηεο κέρξη 

ην 1909. Οη κόλεο αμηνκλεκόλεπηεο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο πνπ έιαβαλ 

ρώξα από ηόηε ήηαλ ηξεηο θαη αθνξνύζαλ ηελ πξσηεύνπζα. Αιιά ην θνηλό 

έδσζε ειάρηζηε πξνζνρή ζ' απηέο ηηο θαζαξίεο θαη νη απεξγνί έθξηλαλ όηη νη 

πξνζπάζεηέο ηνπο ηνύο θόζηηδαλ αθξηβά. [... ]  

Γελ ππάξρεη λόκνο ζηελ Διιάδα πνπ λα ππνρξεώλεη ηνπο εξγνδόηεο λα 

απνδεκηώζνπλ ηνπο εξγάηεο πνπ έπεζαλ ζύκαηα αηπρήκαηνο, θαη νη ίδηνη νη 

εξγάηεο είλαη πνιύ θησρνί ώζηε λα αζθαιηζηνύλ γηα ηνπο θηλδύλνπο. [... ]  
 

 

P. Martin, La Grece nouvelle, Paris, Librairie orientale et americaine, 1913, ζζ. 176-177, ζην: Θέκαηα Νενειιεληθήο 

Ηζηνξίαο, Γ" ηάμε Δληαίνπ Λπθείνπ (Θεσξεηηθή Καηεύζπλζε), Αζήλα: ΟΔΓΒ, 2011, ζ. 47. 

Γ1. 
Αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θαη αληιώληαο ζηνηρεία από ηα θείκελα 

πνπ ζαο δίλνληαη, λα αλαθεξζείηε : 

α. ζην πξώην ελσηηθό ςήθηζκα ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κξήηεο  (1908) ζε 

ζπλδπαζκό κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο θαη ηε ζηάζε ηεο Διιεληθήο 

Κπβέξλεζεο απέλαληη ζηηο εμειίμεηο απηέο (κνλάδεο 13) θαη 

β. ζηηο αληηδξάζεηο ηεο Τνπξθίαο θαη ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ ζηε λέα 

θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ Κξήηε κέρξη ηελ παξαίηεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο Κπβέξλεζεο ηνπ λεζηνύ (κνλάδεο  

12). 
Μονάδες 25 

ΚΔΙΜΔΝΟ Α 

Σο Δνωηικό Ψήθιζμα ηης Κρηηικής Κσβερνήζεως:  
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«Ζ Κπβέξλεζηο ηεο Κξήηεο, δηεξκελεύνπζα ην αλαιινίσηνλ θξόλεκα ηνπ 

Κξεηηθνύ Λανύ, θεξύζζεη ηελ αλεμαξηεζίαλ ηεο Κξήηεο θαη ηελ έλσζηλ απηήο 

κεηά ηεο Διιάδνο, όπσο κεη' απηήο απνηειέζε αδηαίξεηνλ θαη αδηάζπαζηνλ 

Σπληαγκαηηθόλ Βαζίιεηνλ. 

Πξνζθαιεί ηελ Α.Μ
1
. ηνλ Βαζηιέα λ' αλαιάβε ηελ δηαθπβέξλεζηλ ηεο 

λήζνπ. 

Γεινί όηη κέρξη ηνύηνπ ζέιεη ζπλερίζε λα θπβεξλά ηελ λήζνλ ελ νλόκαηη 

ηεο Α.Μ. ηνπ Βαζηιέσο ησλ Διιήλσλ, θαηά ηνπο λόκνπο ηνπ Διιεληθνύ 

Βαζηιείνπ. 

Δληέιιεηαη εηο ηαο Αξράο ηεο λήζνπ, όπσο ζπκθώλσο ησ Ψεθίζκαηη ηνύησ, 

εμαθνινπζήζσζη λ' αζθώζη ηα θαζήθνληα ηεο ππεξεζίαο ησλ».  
1Α.Μ.: Αυτού Μεγαλειότης  

Θέκαηα Νενειιεληθήο Ηζηνξίαο, Γ" ηάμε Δληαίνπ Λπθείνπ (Θεσξεηηθή Καηεύζπλζε), Αζήλα: 

ΟΔΓΒ, 2011, ζ. 217. 

ΚΔΙΜΔΝΟ Β 
Γιάγγελμα ηης Κσβερνήζεως ηης Κρήηης: 

Πξνο ηνλ Λαόλ ηεο Κξήηεο Αγαπεηνί Σπκπαηξηώηαη,  

Ηεξόλ θαζήθνλ επέβαιελ θαη εηο ηνλ ιαόλ θαη εηο ηελ θπβέξλεζηλ λα ιύζσζη θαη 

ηνλ ηειεπηαίνλ δεζκόλ ηνλ θσιύνληα ηελ πιήξε αλεμαξηεζίαλ ηεο αγαπεηήο καο 

παηξίδνο θαη λα θεξύμσκελ 

ηελ έλσζηλ ηεο Κξήηεο κεηά ηεο Μεηξόο Διιάδνο. [...] Ζ νξηζηηθή ιύζηο ηνπ 

Αλαηνιηθνύ Εεηήκαηνο δελ πξόθεηηαη πιένλ λα αλαθηλήζε δεηήκαηα ελ ηε 

Χεξζνλήζσ ηνπ Αίκνπ, δηόηη ήδε αλεθηλήζεζαλ ππό άιισλ [.].  

Δλαπόθεηηαη ήδε εηο πάληαο εκάο λα δείμσκελ όηη είκεζα άμηνη ηνπ κεγάινπ 

επηηειεζζέληνο βήκαηνο, ηεξνύληεο κεηά δήινπ ηελ δεκνζίαλ ηάμηλ θαη 

πεξηθξνπξνύληεο κεηά παηξηθήο κεξίκλεο ηα ζπκθέξνληα ησλ ζπκπαηξησηώλ 

καο Μνπζνπικάλσλ. [ . ]  

                                                
1Α.Μ.: Αυτού Μεγαλειότης  

Θέκαηα Νενειιεληθήο Ηζηνξίαο, Γ" ηάμε Δληαίνπ Λπθείνπ (Θεσξεηηθή Καηεύζπλζε), Αζήλα: 

ΟΔΓΒ, 2011, ζ. 217. 

ΚΔΙΜΔΝΟ Β 
Γιάγγελμα ηης Κσβερνήζεως ηης Κρήηης: 

Πξνο ηνλ Λαόλ ηεο Κξήηεο Αγαπεηνί Σπκπαηξηώηαη,  

Ηεξόλ θαζήθνλ επέβαιελ θαη εηο ηνλ ιαόλ θαη εηο ηελ θπβέξλεζηλ λα ιύζσζη θαη 

ηνλ ηειεπηαίνλ δεζκόλ ηνλ θσιύνληα ηελ πιήξε αλεμαξηεζίαλ ηεο αγαπεηήο καο 

παηξίδνο θαη λα θεξύμσκελ 
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Ζ Κπβέξλεζηο ηεο Κξήηεο 

Ο Πξόεδξνο Τα Μέιε 

Γ. Παπακαζηνξάθεο Χ. Πσινγεώξγεο 

Δ. Μνάηζνο 
 

Σηέιια Κ. Αιηγηδάθε, Ζ επαναζηαηική πποκήπςξη ηηρ 22 Σεπηεμβπίος 1908, Σςμβολή ζηην Κπηηική Ιζηοπία ηηρ 

πεπιόδος ηηρ Αςηονομίαρ, Αζήλα 1982, ζζ. 89-90 ζην: Θέκαηα Νενειιεληθήο Ηζηνξίαο, Γ" ηάμε Δληαίνπ Λπθείνπ 

(Θεσξεηηθή Καηεύζπλζε), Βηβιίν ηνπ 

Καζεγεηή, Αζήλα: ΟΔΓΒ, 2011, ζζ.134-135. 

ΚΔΙΜΔΝΟ Γ 

Ζ πξώηε αληίδξαζε ησλ Πξνζηαηξηώλ Γπλάκεσλ ήηαλ ελζαξξπληηθή: 

εθόζνλ ζα δηαθπιαζζόηαλ ε ηάμε θαη ζα εμαζθαιηδόηαλ ε πξνζηαζία ηνπ 

κνπζνπικαληθνύ πιεζπζκνύ, νη επξσπατθέο θπβεξλήζεηο ζα απέβιεπαλ κε 

επκέλεηα ζηε δηαπξαγκάηεπζε κε ηελ επηθπξίαξρε Τνπξθία. [ . ]  Κάησ από ηε 

βίαηε αληίδξαζε ηεο λενηνπξθηθήο εγεζίαο πνπ αλαδεηνύζε ζηε καηαίσζε ηεο 

ελώζεσο ην έξεηζκα κηαο δηπισκαηηθήο επηηπρίαο [ . ]  νη Πξνζηάηξηεο Γπλάκεηο 

δελ δίζηαδαλ λα ππαλαρσξήζνπλ. Σηηο 4 Ηαλνπαξίνπ 1909, ζε θνηλή απαληεηηθή 

δηαθνίλσζή ηνπο πξνο ηελ Πύιε, ππνγξάκκηδαλ όηη δελ είρε θζάζεη ε ζηηγκή γηα 

ηνλ νξηζηηθό δηαθαλνληζκό ηνπ Κξεηηθνύ δεηήκαηνο. [ . ]  Ζ αλάξηεζε ηεο 

ειιεληθήο ζεκαίαο ζηα δεκόζηα θηίξηα θαη ζηελ έπαιμε ηνπ ιηκελνβξαρίνλα ησλ 

Χαλίσλ, εθδήισζε ηεο απαξέγθιηηεο απνθάζεσο ησλ Κξεηώλ λα ελσζνύλ κε 

ηελ Διιάδα, θξηλόηαλ από ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο θαη ηελ Πύιε σο αζπκβίβαζηε 

κε ηνλ δηεζλή ραξαθηήξα ηνπ απηόλνκνπ θαζεζηώηνο. Καη [ . ]  ζε απάληεζε ηεο 

δειώζεσο ησλ αληηπξνζσπεπηηθώλ νξγάλσλ ηεο  θξεηηθήο πνιηηείαο, όηη 

αδπλαηνύλ λα επηβάινπλ ηελ θαηαβίβαζε ηεο ειιεληθήο ζεκαίαο, ε Πύιε 

θαηέθεπγε ζηελ εθηόμεπζε βίαησλ απεηιώλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο Αζήλαο 

[ . ]  
Κσλζηαληίλνο Σβνιόπνπινο, Η Ελληνική Εξωηεπική Πολιηική 1900-1945, Αζήλα: Βηβιηνπσιείνλ ηεο «Δζηίαο»,

4
 1997, 

ζζ. 55-56. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


