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ΟΜΑΔΑ Α΄ 

 

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: 

 

α) Μεγάλη Ιδέα 

β) Φεντερασιόν 

γ) Αγροτική μεταρρύθμιση 

δ) Γ.Σ.Ε.Ε.  

 

Μονάδες 20 

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) Το 1881 σηματοδοτεί περίοδο αλλαγών στα ελληνικά οικονομικά δεδομένα και τη δημιουργία 

προϋποθέσεων για την κατασκευή του σιδηροδρόμου. 

β) Το 1919 ο ελληνικός στόλος είχε υπερδιπλασιαστεί. 

γ) Οι σχέσεις των Ελλήνων της διασποράς με το μικρό ελληνικό βασίλειο δεν ήταν, για πολύ καιρό, 

οι καλύτερες δυνατές. 

δ) Οι ιστορικές ιδιομορφίες της ελληνικής ανάπτυξης είναι η αιτία των διαφορών τόσο του 

αγροτικού όσο και του εργατικού ζητήματος της Ελλάδος σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

ε) Η Τράπεζα της Ελλάδος άρχισε τη λειτουργία της τον Μάιο του 1928. 

στ) Κατά το έτος 1896 η Ελλάδα βρέθηκε σε αδυναμία να εξυπηρετήσει τα τοκοχρεολύσια των 

εξωτερικών της δανείων και ζήτησε επαναδιαπραγμάτευση του δημόσιου χρέους της. 

Μονάδες 12 

 

ΘΕΜΑ Β1 

 

Ποιοι παράγοντες συνετέλεσαν στη θετική οικονομική πορεία της Ελλάδας την περίοδο του 

μεσοπολέμου (1919- 1939);                     

Μονάδες 8 
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ΘΕΜΑ Β2 

 

α) Τι γνωρίζετε για τα εθνικά δάνεια και ποιες ήταν οι αιτίες δανεισμού της χώρας κατά το δεύτερο 

μισό του 19
ου

 αιώνα; 

β.) Ποια ήταν η χρησιμότητα των εθνικών δανείων για το ελληνικό κράτος;  

 

Μονάδες 10 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΘΕΜΑ Γ1 

 

Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να  

αναφερθείτε στην ανάπτυξη του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα του 20
ου

 αιώνα.  

 

           Μονάδες 25 

 

Ο Μπεναρόγια
1
 διαμορφώθηκε ιδεολογικά από την επαφή του με το βουλγαρικό 

σοσιαλιστικό κίνημα, αλλά ανέπτυξε τα οργανωτικά και ηγετικά του χαρακτηριστικά μέσα στην 

πολυπληθή ισραηλιτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Το ιστορικό πλαίσιο ήταν η επανάσταση των 

Νεότουρκων και η προσωρινή τους υποστήριξη στο εργατικό κίνημα, το ξέσπασμα ενός 

πρωτόφαντου απεργιακού κύματος το 1908 σε όλη τη Μακεδονία, αλλά ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, 

όπου η πλειονότητα του προλεταριάτου αποτελούνταν από ισραηλίτες εργάτες. Ο Μπεναρόγια 

ίδρυσε την ίδια χρονιά μια λέσχη με στόχο τη διάδοση των σοσιαλιστικών ιδεών στους ισραηλιτικής 

εθνότητας εργάτες της Θεσσαλονίκης, τον Σεφαραδίτικο Κύκλο Σοσιαλιστικών Σπουδών. Σε λίγους 

μήνες η λέσχη συγκέντρωσε εκατοντάδες μέλη και τον Απρίλιο του 1909 μετατράπηκε σε πολιτική 

οργάνωση (με γραμματέα τον Μπεναρόγια) με το όνομα Εργατικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης. 

 

          Ο Μπεναρόγια υποστήριξε ότι οι σοσιαλιστικές οργανώσεις της πόλης πρέπει να αποκτήσουν 

ομοσπονδιακή
2
 μορφή με τη συμμετοχή όλων των εθνικών ομάδων. Στο πλαίσιο αυτού του 

προγράμματος ο Εργατικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης (με ισραηλιτική βάση) μαζί με το Σοσιαλιστικό 

Κέντρο (με πλειοψηφία σλαβοφώνων) δημιούργησε την Εργατική Σοσιαλιστική Ομοσπονδία 

Θεσσαλονίκης- δηλαδή, όπως έμεινε γνωστή στη γλώσσα λαντίνο, τη Φεντερασιόν , στις 24 Ιουλίου 

1909. Η οργάνωση αυτή, με γραμματέα τον Μπεναρόγια, σύντομα έγινε η πιο μαζική σε όλη τη 

Μακεδονία. Ήταν μια ομοσπονδία των τεσσάρων βασικών εθνικών ομάδων της περιοχής, δηλαδή 

των εβραίων, των ελλήνων, των σλαβοφώνων και των μουσουλμάνων, η οποία εξέδιδε τα κείμενά 

της στις τέσσερις γλώσσες και οργάνωσε, με κέντρο τη Θεσσαλονίκη, την εργατική αντίσταση στη 

νομοθεσία των Νεότουρκων.  

 
Βάσιας Τσοκόπουλος, Ο Αβραάμ Μπεναρόγια (1887-1979) και η ίδρυση της Φεντερασιόν (Ομοσπονδία) στη 

Θεσσαλονίκη, Εφημερίδα  «Το Βήμα» (31/12/2010) 

 

 

                                                 
1
 O Αβραάμ Μπεναρόγια υπήρξε μία από τις πιο σημαντικές μορφές του ελληνικού σοσιαλιστικού κινήματος. 

Γεννημένος στο Βιδίνιο της Βουλγαρίας το 1887, βρέθηκε στην πολυεθνική Θεσσαλονίκη το 1908 και υπήρξε 

πρωτεργάτης στην ίδρυση και καθοδηγητής της πιο μαζικής πολιτικής οργάνωσης στη Μακεδονία, της Φεντερασιόν.  

 
2
 η ένωση δύο τουλάχιστον σωματείων, συλλόγων, συνεταιρισμών, οργανώσεων κ.λπ. με κοινούς σκοπούς με ενιαία 

διοίκηση και διεύθυνση, π.χ. ομοσπονδία ναυτεργατών. 
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ΘΕΜΑ Δ1   

Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και τον πίνακα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας 

γνώσεις να καταγράψετε:  

α. την κατάσταση του οδικού δικτύου στην Ελλάδα ως τη δεκαετία 1870 και τους λόγους της  

κατάστασης αυτής. (Μονάδες 10) 

β. τις προσπάθειες πύκνωσης του οδικού δικτύου στα τέλη του 19ου αι., τους ανασταλτικούς 

παράγοντες και τα αποτελέσματα αυτής. (Μονάδες 15)   

 

Μονάδες 25   

ΚΕΙΜΕΝΟ 

       Όταν ανέλαβε την εξουσία ο Τρικούπης, το οδικό δίκτυο ήταν ελλιπέστατο. Σε όλη την Ελλάδα, 

εκτός της Επτανήσου, είχαν κατασκευαστεί μόλις 1.100 χιλιόμετρα αμαξιτών οδών, που 

εξυπηρετούσαν βέβαια λίγα μόνο μέρη. Στις ορεινές περιοχές δεν υπήρχαν ούτε επαρχιακοί ούτε 

δημοτικοί δρόμοι, ενώ οι χείμαρροι και οι μικροί ποταμοί παρέμεναν αγεφύρωτοι, καθιστώντας 

προβληματική κάθε μετακίνηση. Τον χειμώνα ορισμένα ορεινά περάσματα ήταν τόσο δύσβατα, που 

δυσκολεύονταν να περάσουν όχι μόνο άμαξες αλλά και τα ίδια τα ζώα. […] Η μεταφορά ανθρώπων 

και εμπορευμάτων, όπου δε γινόταν δια θαλάσσης, γινόταν κυρίως με ζώα, καθώς ήταν τα μόνα που 

μπορούσαν να κινηθούν σε μονοπάτια και δύσβατες περιοχές.  

       Επί Τρικούπη σχεδιάσθηκαν και κατασκευάσθηκαν νέοι δρόμοι, ενώ επιταχύνθηκε η κατασκευή 

των έργων που είχαν ήδη δημοπρατηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Έτσι, μέσα σε οκτώ 

χρόνια, από το 1882 μέχρι το 1890, κατασκευάσθηκαν 2.500 χιλιόμετρα εθνικών, επαρχιακών και 

δημοτικών οδών. Για τη μελέτη και την κατασκευή τους εργάσθηκε η γαλλική αποστολή μηχανικών, 

η οποία κλήθηκε το 1883.   

        Είναι προφανές ότι η συγκοινωνία διευκολύνθηκε σημαντικά, καθώς πλέον μπορούσαν να 

χρησιμοποιούνται άμαξες σε μεγάλη έκταση. Ακόμη και έτσι, όμως, και τότε οι συνθήκες δεν είχαν 

καμία σχέση με τις σημερινές. […] Οι αποστάσεις για πολλά χρόνια υπολογίζονταν σε ώρες πορείας 

και όχι σε χιλιόμετρα. Παρά δε την κατασκευή σημαντικού μέρους του τρικουπικού οδικού δικτύου 

ο απαιτούμενος χρόνος μετακίνησης παρέμενε πολύ μεγάλος. […]  

         Η ανάπτυξη των συγκοινωνιών είχε άμεσο ευεργετικό αντίκτυπο στο εμπόριο, αλλά και στην 

ασφάλεια των μετακινήσεων, καθώς εμπόδιζε την εξάπλωση της ληστείας, που μέχρι τότε μάστιζε τη 

Στερεά Ελλάδα και, κυρίως, τη Θεσσαλία και την Ήπειρο. Αποτέλεσε συγχρόνως και έναυσμα για τη 

σταδιακή ανάπτυξη του τουρισμού.   

 
Λύντια Τρίχα, Ο Χαρίλαος πίσω από τον Τρικούπη, Καθημερινές Εκδόσεις Α.Ε., 2014, σελ. 113-114   

 

Πίνακας: Κατασκευή εθνικών οδών 1833, επαρχιακών και δημοτικών -1890 (σε χιλιόμετρα)   

Οδοί                                                                   Έτη  

                                                   1833-1882                         1882-1890 

 Εθνικές                                        1.100, 5                                2.022  

Επαρχιακές                                     143                                       277  

Δημοτικές                                       116,5                                    204  

Σύνολο:                                          1.360                                  2.503  

Λύντια Τρίχα, Ο Χαρίλαος Τρικούπης και τα δημόσια έργα, Αθήνα 2006, σελ. 60. 


