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ΟΜΑΔΑ Α΄  
ΘΕΜΑ Α1 
Α.1.1. Η βιομηχανία αμέσως μετά το 1912-1913 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό του 
θέματος (Α.1.1.) και δίπλα το γράμμα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

α. Σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο. 

β. Παρέμεινε προσηλωμένη σε δευτερεύουσες δραστη-
ριότητες. 

γ. Είχε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξή της. 

Μονάδες 4 
 
Α.1.2. Τα κόμματα από το τέλος του Μικρασιατικού 

πολέμου μέχρι τη δικτατορία του Ι. Μεταξά. 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό του 

θέματος (Α.1.2.) και την ένδειξη Σωστό ή Λάθος 
δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε 
πρόταση. 
α. Κατά την περίοδο 1923-1928 βασικός προγραμ-

ματικός στόχος των Φιλελευθέρων ήταν ο 
εκσυγχρονισμός της χώρας. 

β. Κατά την περίοδο 1928-1932 η κυβέρνηση των 
Φιλελευθέρων δεν έχει να επιδείξει σημαντικά επι-
τεύγματα σ' ό,τι αφορά την οικονομική ανόρθωση 



 

της χώρας, την παιδεία και την εξωτερική 
πολιτική. 

γ. Στις 10 Οκτωβρίου 1935 ο Κονδύλης επιχείρησε 
στρατιωτικό κίνημα με στόχο την παλινόρθωση 
της βασιλείας. 

δ. Την 4η Αυγούστου 1936 ο Μεταξάς, χωρίς τη 
σύμφωνη γνώμη του βασιλιά, έβαλε τέλος στη 
Δημοκρατία του Μεσοπολέμου. 

Μονάδες 4 
 
Α.1.3. Εξωτερικός προσανατολισμός και πελατειακές 
σχέσεις (1821-1843). 
 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό του 
θέματος (Α.1.3.) και τα γράμματα που αντιστοιχούν 
στις σωστές απαντήσεις. 

α. Στη Στερεά Ελλάδα φορείς της πατρωνίας ήταν 
μεγαλοαρματολοί. 

β. Ο Υψηλάντης θεωρούσε ότι οι τοπικιστικές τάσεις 
αποτελούσαν εμπόδιο για την οργάνωση του 
Αγώνα. 

γ. Με το γαλλικό κόμμα συμπαρατάχθηκαν, κυρίως, 
πρόκριτοι, στρατιωτικοί, λόγιοι και έμποροι που 
είχαν σπουδάσει και διαμείνει στη Δυτική 
Ευρώπη. 

δ. Το ρωσικό κόμμα δεν ασχολήθηκε με εκκλη-
σιαστικά ζητήματα. 

Μονάδες 4 
 



 

Α.1.4. Ποια θεμελιώδη δικαιώματα κατοχυρώθηκαν 
με το Σύνταγμα του 1844; 

Μονάδες 13 
 
ΘΕΜΑ Α2 
Α.2.1.  

Ποια ήταν τα αποτελέσματα του Διεθνούς 
Οικονομικού Ελέγχου (ΔΟΕ) μετά την πτώχευση του 
1893. 

Μονάδες 12 
Α.2.2. 

Να αναφέρετε τα θετικά αποτελέσματα που είχαν 
οι Βαλκανικοί πόλεμοι για την οικονομία της 
Ελλάδας. 

Μονάδες 13 
 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
ΘΕΜΑ Β1 
Οι συνθήκες εργασίας των εργατών στην Ελλάδα 
στις αρχές του 20ου αιώνα. 

Η εργάσιμη ημέρα στην Ελλάδα είναι μεγάλη, 
μακρύτερη από οπουδήποτε αλλού. Κανείς εργάτης 
δεν φαντάζεται τα καλά και ευεργετικά που θα 
έφερνε η ημέρα των οκτώ εργάσιμων ωρών. Δεν 
γνωρίζουν παρά την εργάσιμη των δέκα, το λιγότερο, 
ενώ συνήθως η εργασία τους διαρκεί 12 ή 14 ώρες, 
χωρίς κανενός είδους επίδομα ή επιπλέον αμοιβή. Οι 
απεργίες ήταν πρακτικά άγνωστες μέχρι το 1909. Οι 
μόνες αξιομνημόνευτες απεργιακές κινητοποιήσεις 
που έλαβαν χώρα από τότε ήταν τρεις και 
αφορούσαν την πρωτεύουσα. Αλλά το κοινό έδωσε 
ελάχιστη προσοχή σ' αυτές τις φασαρίες και οι 
απεργοί έκριναν ότι οι προσπάθειές τους τους 
κόστιζαν ακριβά. Δεν ξαναδοκίμασαν από τότε. 



 

Τα σωματεία έκαναν αρκετές προόδους εδώ και 
μερικά χρόνια και σχεδόν όλες οι βιομηχανίες έχουν 
τις ενώσεις και τις αδελφότητές τους..... . Οι γυναίκες 
δεν γίνονται δεκτές ως μέλη των σωματείων. 

Δεν υπάρχει νόμος στην Ελλάδα που να 
υποχρεώνει τους εργοδότες να αποζημιώσουν τους 
εργάτες που έπεσαν θύματα ατυχήματος, και οι ίδιοι 
οι εργάτες είναι πολύ φτωχοί ώστε να ασφαλιστούν 
για τους κινδύνους. Σε μερικές περιπτώσεις ο 
ιδιοκτήτης αναλαμβάνει να συνδράμει με έξοδά του 
τους εργαζόμενους σε αυτόν ή να τους πληρώσει τους 
μισθούς που έχασαν εξαιτίας κάποιας αρρώστιας. 
(Percy Martin, La Grèce nouvelle, Paris, Libraire orientale 
et americaine, 1913, σ. 176-177). 
 

Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του 
παραπάνω αποσπάσματος και με βάση τις ιστορικές 
σας γνώσεις, να γράψετε για τα πρώτα βήματα του 
εργατικού κινήματος στην Ελλάδα στις αρχές του 
20ου αιώνα. 

Μονάδες 25 
 
ΘΕΜΑ Β2 

Παραγωγικές δυνάμεις μέσα και έξω από την 
Ελλάδα μετά την Ελληνική Επανάσταση. 

Μονάδες 25 
 
 
 


