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ΟΜΑΔΑ Α

Α1.

Να γράψετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:

α. Εθνικές γαίες
β. ΔΟΕ
γ. Αγροτική μεταρρύθμιση

Μονάδες 15

Α2.

Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι 
σωστό ή όχι γράφοντας την ένδειξη Σ (σωστό) ή Λ (λάθος). Σε περίπτωση 
λάθους να γραφεί η σωστή απάντηση.

1. Η προσάρτηση της Θεσσαλίας στο ελληνικό κράτος έγινε το 1864.
2. Μετά την  ολοκλήρωση της  αγροτικής  μεταρρύθμισης  του 1917  η 

αγροτική  οικονομία  της  Ελλάδας  οδηγήθηκε  σε  καθεστώς 
μικροιδιοκτησίας. 

3. Η Εθνική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1941.
4. Προς  το  τέλος  του  Δεύτερου  Παγκοσμίου  Πολέμου  ιδρύθηκε  η 

ΓΣΕΕ.
5. Από τα πρώτα βήματα του νεοελληνικού κράτους το πρόβλημα της 

μεγάλης  έγγειας  ιδιοκτησίας  δημιούργησε  μεγάλες  κοινωνικές 
εντάσεις.



Μονάδες 10

Α3.

Να αναφέρετε τις ενέργειες στις οποίες προέβη το ελληνικό κράτος και η 
ιδιωτική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη της ελληνικής ατμοπλοΐας μετά 
τα μέσα του 19ου αιώνα.

Μονάδες 12

Α4

Τι γνωρίζετε για την ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας; Να παρουσιάσετε τη 
δραστηριότητά της στα πρώτα στάδια της ίδρυσής της.

Μονάδες 13

ΟΜΑΔΑ Β

Β1.
Λαμβάνοντας υπόψη σας το  περιεχόμενο του  παραθέματος  και  τις 
ιστορικές  σας  γνώσεις,  να  προσδιορίσετε  τις  κύριες  μορφές  των 
δραστηριοτήτων  των  Ελλήνων  ομογενών  καθώς  επίσης  και  τις 
συνέπειες  της  εισροής  κεφαλαίου  των  Ελλήνων  επενδυτών  της 
διασποράς στην Ελλάδα.

Μονάδες 25

ΠΗΓΗ
Η  εγκατάσταση  των  Ελλήνων  χρηματιστών της  διασποράς  στην 

Ελλάδα,  είχε  επιπτώσεις  που  μακροπρόθεσμα  αποβήκαν  καίριες. 
Πραγματικά,  η  κυρίαρχη  μορφή  δραστηριοτήτων  των  Ελλήνων 
χρηματιστών  αντιστοιχεί  στην  "τυπική"  μορφή  δραστηριοτήτων  του 
δυτικού ιμπεριαλιστικού κεφαλαίου, στη διαδικασία διείσδυσης τους στις 
χώρες  της  περιφέρειας:  αξιοποίηση  μεταλλείων,  κατασκευή 
σιδηροδρόμων και ίδρυση τραπεζιτικών οργανισμών για τον έλεγχο των 
πιστώσεων  και  των  δημόσιων  προσόδων.  Πρόκειται  για  τις  κυρίαρχες 
μορφές  δραστηριότητας  του  αγγλικού,  γαλλικού  και  γερμανικού 
κεφαλαίου,  τόσο  στις  ημιαποικιακές  χώρες  της  Ανατολικής  Μεσογείου 
(Αίγυπτο, Οθωμανική Αυτοκρατορία), όσο και στη Λατινική Αμερική, και 
γενικότερα σ' όλες τις χώρες της περιφέρειας, όσες για κάποιο λόγο δεν 
είχαν  άμεσα  υποστεί  αποικιακή  κατάκτηση.  Η  εντεινόμενη  δυσχέρεια 
στην εξεύρεση προσοδοφόρων διεξόδων στις μητροπόλεις, και οι εγγενείς 
ανάγκες  επέκτασης  του  καπιταλισμού  που  βρισκόταν  σε  διαρκή 
αναζήτηση νέων αγορών στις περιφέρειες, εκφράζονται με την προτίμηση 
των κεφαλαιούχων των μητροπόλεων για τέτοιου τύπου δραστηριότητες. 



Πράγματι,  οι  μορφές  αυτές,  παρουσιάζουν  το  τριπλό  πλεονέκτημα  να 
είναι εξαιρετικά κερδοφόρες, σε σχέση με τα τρέχοντα ποσοστά κέρδους 
των  μητροπόλεων,  να  συμβάλλουν  στη  δημιουργία  μιας 
τεχνικοοικονομικής υποδομής απαραίτητης για την εμπορική διείσδυση 
σε  περιοχές  με  προκαπιταλιστικές  ακόμη  δομές,  και  να  μην 
αντιμετωπίζουν  τον  ανταγωνισμό  και  την  αντίθεση  της  ντόπιας 
άρχουσας  τάξης,  ανίκανης  να  συγκεντρώσει  και  ν'  αξιοποιήσει  τα 
σημαντικά  ποσά  που  απαιτούν  οι  ανάλογες  επιχειρήσεις.  Επιπλέον, 
μπορούσαν και να οδηγήσουν βαθμιαία στον ολοκληρωτικό έλεγχο του 
μηχανισμού των κρατικών εισπράξεων.

Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, σ. 253

Β2.
Λαμβάνοντας  υπόψη  το  περιεχόμενο  των  παρακάτω  πηγών  και 
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε στην ίδρυση 
της  Φεντερασιόν,  στις  βασικές  ιδεολογικές  της  αρχές  και  στην 
προσφορά της στη δραστηριοποίηση και καλλιέργεια της εργατικής 
ιδεολογίας στον ελληνικό χώρο.

Μονάδες 25

ΠΗΓΗ 1
Η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης ξεκίνησε από 

τη  μικρή  πολιτική  λέσχη  που  ίδρυσε  ο  Αβραάμ  Μπεναρόγιας  μαζί  με 
λίγους  συνεργάτες  του  κατά  τη  διάρκεια  της  επανάστασης  των 
Νεότουρκων, τον Ιούνιο του 1908. Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, το Μάιο 
και Ιούνιο του 1909, η μικρή σοσιαλιστική αυτή ομάδα αναδιοργανώθηκε 
και  ονομάστηκε  Σοσιαλιστική  Εργατική  Ομοσπονδία  Θεσσαλονίκης, 
οργάνωση αποκλειστικά εβραϊκή. Ο Μπεναρόγιας και οι συνεργάτες του 
έλπιζαν να διευρύνουν τη Φεντερασιόν επί ομοσπονδιακής βάσεως, έτσι 
ώστε  να  περιλάβει  στους  κόλπους  της  σοσιαλιστές  όλων  των 
εθνικοτήτων. Ωστόσο, οι διαφορές ανάμεσα στις διάφορες εθνικές ομάδες 
και  η  έντονη  εχθρότητα  που  επικρατούσε  ανάμεσα  στις  σοσιαλιστικές 
οργανώσεις εμπόδισε μια τέτοια συνεργασία. Παρ' όλα αυτά, τα πρώτα 
χρόνια η Φεντερασιόν ανέπτυξε αξιόλογη δραστηριότητα οργανώνοντας 
τους  εργάτες  της  Μακεδονίας  και  συμβάλλοντας  έτσι  σημαντικά στην 
ανάπτυξη  του  ελληνικού  σοσιαλιστικού  και  εργατικού  κινήματος  μετά 
τους Βαλκανικούς Πολέμους και την προσάρτηση της Μακεδονίας στην 
Ελλάδα.

Γ. Β. Λεονταρίτη, Το ελληνικό σοσιαλιστικό κίνημα κατά τον Πρώτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο,

μτφρ. Σ. Αντίοχος, εκδ. Εξάντας, σελ. 50-51



ΠΗΓΗ 2 
Ήδη  το  σοσιαλιστικό  κίνημα  επηρεαζόταν  από  την  ισχυρή 

Σοσιαλιστική  Εργατική  Ομοσπονδία  (Φεντερασιόν),  το  πρώτο  εργατικό 
κόμμα  και  μάλιστα  το  πρώτο  σύγχρονο  κόμμα  μαζών  στην  Ελλάδα, 
φτιαγμένο από Εβραίους διανοούμενους και εργάτες της Θεσσαλονίκης, 
οι  οποίοι  διατηρούσαν  στενή  ιδεολογική  και  οργανωτική  επαφή  με  τη 
Δεύτερη Διεθνή. Αυτό δεν απέκλειε αφεαυτού την πρακτική σύμπλευση 
της με το Βενιζέλο, αλλά η κοινωνική πόλωση που έφεραν οι πόλεμοι και 
η  γοργή  βιομηχανική  ανάπτυξη,  και  επίσης  η  αντίθεση  της  προς  τον 
εθνικισμό, την ανέδειξαν σε αντίπαλο πολιτικό και συνδικαλιστικό πόλο 
στα αριστερά των Φιλελευθέρων.
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ΠΗΓΗ 3 
 Η  σοσιαλιστική  Φεντερασιόν  ιδρύθηκε  το  1909  και  λειτούργησε 

μέχρι το 1918 όταν, μαζί με άλλες σοσιαλιστικές οργανώσεις, συγκρότησε 
το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα της Ελλάδας (ΣΕΚΕ). Τα μέλη της ήταν 
κυρίως Εβραίοι, συμμετείχαν, ωστόσο, και ορισμένοι Βούλγαροι και ένας 
μικρός  αριθμός  Ελλήνων  και  μουσουλμάνων.  Όταν  οι  Βούλγαροι 
σοσιαλιστές ακολούθησαν το γερμανικό μοντέλο και τον Καρλ Κάουτσκυ 
(που  υποστήριζε  την  αρχή  της  εθνικής  ανεξαρτησίας),  η  Φεντερασιόν 
-όπως και οι Σέρβοι σοσιαλιστές- ακολούθησε το αυστριακό μοντέλο του 
Καρλ Ρένερ και του 'Οτο Μπάουερ,  το οποίο αποκήρυσσε τις έννοιες της 
εθνικότητας και της εθνικής επικράτειας. Η Φεντερασιόν ήταν αντίθετη 
στο διαμελισμό των ευρωπαϊκών οθωμανικών εδαφών και υποστήριζε την 
κατάργηση του οθωμανικού απολυταρχισμού υπέρ του σοσιαλισμού. Γι' 
αυτόν  το  λόγο,  σε  αντίθεση  με  άλλους  Βαλκάνιους  σοσιαλιστές  (τους 
Βουλγάρους,  για  παράδειγμα)  η  Φεντερασιόν  υποστήριξε  την 
επανάσταση  των  Νεότουρκων,  προσδοκώντας  ότι  η  Εταιρεία  για  την 
Ένωση  και  την  Πρόοδο  θα  επέφερε  τον  πολιτικό  και  κοινωνικό 
εκσυγχρονισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μετά τον Ά Παγκόσμιο 
Πόλεμο  και  πριν  από  τη  Συνθήκη  του  Βουκουρεστίου,  η  Φεντερασιόν 
αναθεώρησε τις θέσεις της, υποστηρίζοντας αυτήν τη φορά την ιδέα μιας 
αυτόνομης  Μακεδονίας  (και  Θράκης).  Αυτή  ακριβώς  η  νέα  θέση 
παρουσιάζεται  στην αναφορά που στάλθηκε  στο Διεθνές  Σοσιαλιστικό 
Γραφείο  με  τίτλο  «Η  λύση  του  βαλκανικού  ζητήματος»  με  υπογραφή 
«Ένας Βαλκάνιος».
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