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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α1 

α) Η ιδεολογία που κυριάρχησε στο ελληνικό κράτος από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα έως το 

1922 και ενίσχυε την ιδέα ότι το υπάρχον κράτος… εθνικών κρίσεων. (σχολ. βιβλίο σελ. 15- 16)  

β) Η μεγάλη πολυεθνική οργάνωση της πόλης της Θεσσαλονίκης με σημαντικό- για τα μέτρα της 

περιοχής- βιομηχανικό υπόβαθρο και κοσμοπολίτικο χαρακτήρα και που αποτέλεσε σημείο 

αναφοράς για το εργατικό κίνημα. Η Φεντερασιόν, με πρωτεργάτες… ιδεολογίας στη χώρα. (σχολ. 

βιβλίο σελ. 46)  

γ) Η κατάργηση των μεγάλων ιδιοκτησιών και η κατάτμησή των αξιοποιήσιμων εδαφών σε μικρές 

παραγωγικές μονάδες οικογενειακού χαρακτήρα, που ανταποκρίνονταν καλύτερα στις νέες 

παραγωγικές και κοινωνικές συνθήκες, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις ραγδαίες εξελίξεις που 

γνώρισε ο σύγχρονος κόσμος στον οικονομικό τομέα και άσκησαν σοβαρές πιέσεις στον αγρορικό 

χώρο. Ο τελευταίος… αγροτική μεταρρύθμιση. (σχολ. βιβλίο σελ. 42).  

δ) Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος. Συμπεριέλαβε κλαδικά και τοπικά σωματεία. 

Ιδρύθηκε προς το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου, ύστερα από τις πιέσεις που δέχτηκε η 

ελληνική κοινωνία κατά τη διάρκειά του και λόγω της εμπλοκής της χώρας σε διεθνείς υποθέσεις και 

του αντίκτυπου της ρωσικής επανάστασης, γεγονότα που είχαν ως αποτέλεσμα το να οδηγηθεί το 

εργατικό και σοσιαλιστικό κίνημα σε ταχύτατη ωρίμανση. 

 

 

Μονάδες 20 

ΘΕΜΑ Α2 

Α2  α) Σωστό  

β) Λάθος  

γ) Σωστό  

δ)Σωστό  

ε)Σωστό  

στ) Λάθος 

Μονάδες 12 

 

ΘΕΜΑ Β1 

 

α) Σχολικό βιβλίο: σελ. 52 «Η Ελλάδα του μεσοπολέμου… μέσα στην καταστροφή.» 

Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ Β2 

 

α) Σχολικό βιβλίο: σελ. 35-36 «Από τα χρόνια της Επανάστασης… προϋπολογισμού της.» 

β.) Σχολικό βιβλίο: σελ. 36-37 «Το μεγαλύτερο μέρος των δανείων… ολοκληρωθούν.» 

Μονάδες 10 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ / Ο.Π.  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
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ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΘΕΜΑ Γ1 

 

 Σχολικό Βιβλίο: σελ. 46- 47:  ( είναι σκόπιμο η εισαγωγή της απάντησης να περιλαμβάνει στοιχεία 

από την πρώτη παράγραφο του κειμένου)  

Η κατάσταση...είχε πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες εβραϊκή 

κοινότητα της πόλης της Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρει ο Βάσιας Τσοκόπουλος στο δευτερογενές 

ιστορικό παράθεμα «Ο Αβραάμ Μπεναρόγια (1887-1979) και η ίδρυση της Φεντερασιόν 

(Ομοσπονδία) στη Θεσσαλονίκη», ο πρωτεργάτης της οργάνωσης 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, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ήταν η επανάσταση των Νεότουρκων και η παροδική 

υποστήριξη που παρείχαν στο εργατικό κίνημα, το ξέσπασμα ενός πρωτοφανούς απεργιακού 

κύματος το 1908 σε όλη την περιοχή της Μακεδονίας, 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 λεγόμενο 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. 

Η Φεντερασιόν αποτέλεσε σημαντικό δίαυλο για τη διάδοση σοσιαλιστικής και εργατικής 

ιδεολογίας στη χώρα. Όπως αναφέρει ο Βάσιας Τσοκόπουλος στο ίδιο παράθεμα, ο  Μπεναρόγια 

υποστήριξε ότι οι σοσιαλιστικές οργανώσεις της πόλης πρέπει να αποκτήσουν ομοσπονδιακή
1
 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 την πόλη της Θεσσαλονίκης, την εργατική αντίσταση στη 

νομοθεσία των Νεότουρκων.  

 

 

ΘΕΜΑ Δ1   

Σχολικό Βιβλίο: σελ. 31 Το 1830, οι υποδομές .... αναγκαίων οικονομικών πόρων. 

     α.    (σχ. βιβλ.) Στις χερσαίες συγκοινωνίες .... στην κατασκευή δρόμων.) 

Για όλους αυτούς τους λόγους, σύμφωνα με το δευτερογενές παράθεμα της  Λύντια Τρίχα από το 

έργο της ο Χαρίλαος πίσω από τον Τρικούπη, εκείνη τη χρονική περίοδο, σε όλη τη χώρα εκτός από 

τα Επτάνησα είχαν κατασκευαστεί μόνο 1100 χιλιόμετρα εθνικών δρόμων σε ορισμένες περιοχές. 

Στις ορεινές περιοχές δεν υπήρχαν επαρχιακοί και δημοτική δρόμοι, με αποτέλεσμα οι μετακινήσεις 

λόγω των κακοκαιριών και των δύσβατων περασμάτων να γίνονται κυρίως με ζώα. Προς επίρρωση 

αυτών των στοιχείων ο πίνακας με τίτλο Κατασκευή εθνικών οδών 1833, επαρχιακών και δημοτικών 

-1890 (σε χιλιόμετρα) από το έργο ο Χαρίλαος Τρικούπης και τα δημόσια έργα της Λύντια Τρίχα, μας 

πληροφορεί ότι οι επαρχιακοί δρόμοι ήταν μόλις 143χλμ και οι δημοτικοί 116,5χλμ. 

     β.   (σχ. βιβλ.) Η πύκνωση του οδικού δικτύου .... την κατασκευή του οδικού δικτύου. 

Πιο συγκεκριμένα, η συγγραφέας επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του 

Τρικούπη κατασκευάστηκαν 2500 χλμ εθνικών, επαρχιακών και δημοτικών οδών (2.220χλμ 
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εθνικών, 277χλμ επαρχιακών και 204χλμ δημοτικών). Στο έργο αυτό εργάστηκε μία γαλλική 

αποστολή μηχανικών. 

      (σχ.βιβλ.) Στους ανασταλτικούς παράγοντες .... πολύ μεγάλο τμήμα  της χώρας. 

Παρόλα αυτά, όπως διαπιστώνεται και από το απόσπασμα η συγκοινωνία βελτιώθηκε καθώς 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν άμαξες σε μεγάλη έκταση, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι είχε 

μειωθεί ο χρόνος που απαιτούνταν για τις μετακινήσεις. Το εμπόριο γνώρισε ανάπτυξη, ενώ 

ταυτόχρονα καταπολεμήθηκε η εξάπλωση της ληστείας στη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και την 

Ήπειρο. Τέλος, ο εκσυγχρονισμός των οδικών δικτύων σήμανε την απαρχή της σταδιακής ανάπτυξης 

του  τουρισμού. 

 

 


