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ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ηµεροµηνία: Πέµπτη 5 Ιανουαρίου 2017 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

ΟΜΑ∆Α Α 

ΘΕΜΑ Α1 

α. Εκδοτικό δικαίωµα (σελ 28): Το µεγάλο της πλεονέκτηµα και ταυτόχρονα η κύρια 
πηγή εσόδων της ήταν το εκδοτικό δικαίωµα, η δυνατότητά της να εκδίδει 

τραπεζογραµµάτια, χαρτονοµίσµατα δηλαδή, για λογαριασµό του ελληνικού 
κράτους. Το τελευταίο µάλιστα ενίσχυε ή και επέβαλλε την κυκλοφορία τους. 

 
β. ∆ιχοτόµηση χαρτονοµίσµατος (σελ 50): Το Μάρτιο του 1922 τα δηµοσιονοµικά 

δεδοµένα έφτασαν σε πλήρες αδιέξοδο, το οποίο αντιµετωπίστηκε µε έναν 
απρόσµενο τρόπο. Λίγους µήνες πριν από την κατάρρευση του Ελληνικού 
Μετώπου στη Μικρά Ασία, η Κυβέρνηση προέβη σε ένα πρωτότυπο εσωτερικό 

αναγκαστικό δάνειο, µε διχοτόµηση του χαρτονοµίσµατος. Το αριστερό τµήµα 
εξακολουθούσε να κυκλοφορεί στο 50% της αναγραφόµενης αξίας, ενώ το δεξιό 
ανταλλάχθηκε µε οµολογίες του ∆ηµοσίου. Η επιχείρηση στέφθηκε από επιτυχία, 
το κράτος απέκτησε 1.200.000.000 δραχµές και το πείραµα επαναλήφθηκε το 

1926.  
 
γ. Εθνικό Κοµιτάτο (σελ 77): υπό τον Επαµεινώνδα ∆εληγιώργη, που υποστήριζε 

την ανάπτυξη του κοινοβουλευτισµού και τον εκσυγχρονισµό της χώρας, 
οικονοµική ανάπτυξη και µεταρρυθµίσεις στη διοίκηση και στο στρατό, 
πολιτισµική εξάπλωση στην Οθωµανική αυτοκρατορία. 

 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α. Σωστό (σελ 48) 
β. Λάθος (σελ 53) 
γ. Λάθος (σελ 71) 

δ. Σωστό (σελ 71,72) 
ε. Σωστό (σελ 77) 
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ΘΕΜΑ Β1  

Σχολικό βιβλίο σελ 22 (Οι πρωτοβουλίες και οι συγκροτηµένες … χρειάστηκε µια νέα 
αρχή). 
 

 

ΘΕΜΑ Β2 

Σχολικό βιβλίο σελ 75-76 (Η παρακµή … πολιτικά ατάλαντο) 

 

 

ΟΜΑ∆Α Β 

Οι απαντήσεις της οµάδας Β’ είναι ενδεικτικές και όχι δεσµευτικές, για να διευκολύνουν 

τη διόρθωση και τη διδασκαλία των επαναληπτικών θεµάτων. 
 

ΘΕΜΑ Γ1 (Σχολικό Βιβλίο σελ. 37-38, 54) 

α.  Τα οικονοµικά του ελληνικού κράτους οδηγήθηκαν σε καθεστώς 
∆ιεθνούς Οικονοµικού Ελέγχου. Εκπρόσωποι έξι δυνάµεων (Αγγλία, Γαλλία, 

Αυστρία, Γερµανία, Ρωσία, Ιταλία) ανέλαβαν τη διαχείριση βασικών κρατικών 
εσόδων. Επρόκειτο για τα έσοδα των µονοπωλίων αλατιού, φωτιστικού 
πετρελαίου, σπίρτων, παιγνιόχαρτων, χαρτιού σιγαρέτων, τα έσοδα από την 
εξόρυξη σµύριδας της Νάξου, το φόρο καπνού, τα λιµενικά δικαιώµατα του 

Πειραιά, το φόρο χαρτοσήµου κ.λπ. Το ύψος αυτών των εσόδων ανερχόταν σε 
28.000.000 έως 30.000.000 δραχµές. 

Στόχος αυτής της υποχρεωτικής διαχείρισης ήταν η εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων της χώρας προς την Οθωµανική Αυτοκρατορία, δηλαδή η 
καταβολή της πολεµικής αποζηµίωσης ύψους 92.000.000 δραχµών και η 
εξυπηρέτηση  των άλλων δανείων. Η διεθνής επιτροπή ,που ξεκίνησε τη 
λειτουργία της το 1898,αντιµετώπισε τις τρέχουσες ανάγκες µε ένα µεγάλο 

δάνειο, που χορηγήθηκε µε την εγγύηση των ∆υνάµεων. Στη συνέχεια ,εκτός 
από το βασικό της ρόλο, δηλαδή την εξασφάλιση της αποπληρωµής των 
δανείων, λειτούργησε επιπρόσθετα ως τεχνικό συµβουλευτικό σώµα, 

συµβάλλοντας γενικότερα στη βελτίωση των επιδόσεων της ελληνικής 
οικονοµίας. 

Το κείµενο Β αναφέρεται στα πρώτα χρόνια ενεργοποίησης του ∆.Ο.Ε., 
κατά τα οποία εισέπραττε αντί του ∆ηµοσίου φορολογικά έσοδα που 

αποπλήρωναν τα ξένα δάνεια, ενώ η Ελλάδα απέσυρε κάθε χρόνο 2 εκατοµµύρια 
δραχµές από την κυκλοφορία, µε άµεση συνέπεια να πλήττεται η πραγµατική 
οικονοµία, τουλάχιστον σε αρχικό στάδιο («Ο ∆.Ο.Ε.… κυκλοφορία»). 

Τα αποτελέσµατα ήταν θετικά και έγιναν ορατά λίγα χρόνια αργότερα. 
Η εγγύηση των ∆υνάµεων αύξησε την πιστοληπτική ικανότητα του κράτους, 
ενώ ο έλεγχος απάλλαξε τους δηµοσιονοµικούς µηχανισµούς από 
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δυσλειτουργίες του παρελθόντος. Συγκεκριµένα το κείµενο των Γ. Παγουλάτου 
και Μ. Ψαλιδόπουλου λειτουργεί επικουρικά σε αυτό το σηµείο και επισηµαίνει 

ότι η δυνατότητα του κράτους να παρεµβαίνει και να ενισχύει την ευνοιοκρατία 
και τις πελατειακές σχέσεις περιορίστηκε στο ελάχιστο, ενώ µε την ετήσια 
απόσυρση πληθωρικού χρήµατος η δραχµή άρχισε να αποκτά κύρος στη διεθνή 
αγορά («Από την άλλη … ανακάµπτει»). Το 1910, παρά τα προβλήµατα στο 

εξωτερικό ισοζύγιο πληρωµών εξαιτίας της σταφιδικής κρίσης και παρά το 
γεγονός ότι η αποπληρωµή των δανείων εξακολουθούσε να απορροφά το 
1/3των εθνικών εσόδων, τα δηµόσια οικονοµικά µπορούσαν να 

χαρακτηριστούν υγιή, οι προϋπολογισµοί ήταν ελαφρώς πλεονασµατικοί και οι 
οικονοµικές δυνατότητες τους κράτους σαφώς αυξηµένες. Αυτή η θετική 
εξέλιξη επέτρεψε τις µεταρρυθµίσεις των πρώτων κυβερνήσεων του 
Ελευθέριου Βενιζέλου, την πολεµική προετοιµασία και τη συµµετοχή στους 

Βαλκανικούς Πολέµους, χωρίς τις δραµατικές επιπτώσεις που είχαν στο 
οικονοµικό πεδίο οι πολεµικές κινητοποιήσεις του παρελθόντος. 

Επιπρόσθετα, στο πρώτο παράθεµα αποκαλύπτεται και µια άλλη 

αρµοδιότητα του ∆ιεθνούς Οικονοµικού Ελέγχου που δε λειτουργούσε ως ένα 
απλό τεχνικό συµβουλευτικό σώµα, αλλά γνωµάτευε για όλα τα δηµοσιονοµικά 
θέµατα, όπως τη σύναψη δανείων και την έκδοση χρήµατος. Στο παράθεµα αυτό 
ο ρόλος του χαρακτηρίζεται ως υπερεξουσία, που περιορίζει την αυτονοµία της 

ελληνικής κυβέρνησης και έτσι η τελευταία αδυνατεί να υπερκεράσει τα 
εξωελλαδικά κέντρα, τα οποία αποφασίζουν για την οικονοµική ανάπτυξη 
ερήµην του ελληνικού λαού («Οι υπερεξουσίες….λαού»). Όµοια από το δευτερο 

παράθεµα προκύπτει ότι επιβολή του ∆ιεθνούς Ελέγχου ωθεί τους Έλληνες στη 
µετανάστευση και σε εθνικιστικούς και συντηρητικούς παροξυσµούς αφού 
ένιωθαν ταπεινωµένοι. Τα παραδείγµατα των Ορεστειακών και Ευαγγελικών 
είναι ενδεικτικά, αφού οι Έλληνες συσπειρώθηκαν πίσω από οπισθοδροµικές και 

σοβινιστικές θέσεις λόγω της ξενικής απειλής που πίστευαν ότι επικρέµαται σα 
δαµόκλειο σπάθη («Από…Ορεστειακά»). 

 

β.  (Σχολικό Βιβλίο σελ. 54) Οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να 
αποτρέψει την κρίση εξάντλησαν τα αποθέµατα της χώρας σε χρυσό και 
συνάλλαγµα. Την άνοιξη του 1932, όµως η κυβέρνηση δεν µπόρεσε να 
αποφύγει την αναστολή της µετατρεψιµότητας του εθνικού νοµίσµατος, καθώς 

και την αναστολή εξυπηρέτησης των εξωτερικών δανείων. Αξιόλογα προς 
ιστορική έρευνα στοιχεία παραθέτει σε αυτό το σηµείο και ο Ν. Παπαδάκης, 
Γενικός ∆ιευθυντής του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος 

Βενιζέλος», στο κείµενο Γ που αναφέρει ότι η Ελλάδα µε µονοµερείς ενέργειες 
εγκατέλειψε τον κανόνα του χρυσού, δεν εξυπηρετούσε τα χρεολύσια και τους 
τόκους µέρους του χρέους, όπως έδρασαν και άλλες 20 χώρες («Έτσι…χώρες»). 
Έτσι εγκαινιάστηκε µια περίοδος ισχυρού κρατικού παρεµβατισµού στα 

οικονοµικά ζητήµατα, ιδιαίτερα στις εξωτερικές συναλλαγές και µια πολιτική 
προστατευτισµού, µε σκοπό την αυτάρκεια της χώρας. Η Ελλάδα µπήκε µε τη 
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σειρά της στο χώρο της κλειστής οικονοµίας, όπου οι συναλλαγές 
καθορίζοντας περισσότερο από γραφειοκρατικές διαδικασίες παρά από 

ελεύθερες οικονοµικές συµφωνίες. Βέβαια, πέρα από τον έντονο 
προστατευτισµό, όπως συνάγεται από τα ιστορικά στοιχεία της τρίτης πηγής, 
επεβλήθησαν επώδυνα µέτρα ,όπως συναλλαγµατικοί περιορισµοί, απαγόρευση 
εξαγωγής κεφαλαίων, µεγάλοι δασµοί στις εισαγωγές προϊόντων, περιστολή 

δαπανών, µειώσεις µισθών, απολύσεις και ανεργία, αλλά ταυτόχρονα 
υποτιµήθηκε και η δραχµή, µε άµεση απόρροια την ενδυνάµωση της ντόπιας 
παραγωγής και την πολιτική προστατευτισµού της εγχώριας βιοµηχανίας και 

γεωργίας. Έτσι η αυτάρκεια της χώρας µπορούσε να γίνει πραγµατικότητα. 
Στο εξωτερικό εµπόριο κυριάρχησε προοδευτικά η µέθοδος 

διακανονισµού «κληριγκ». Οι διεθνείς συναλλαγές δε γίνονταν µε βάση το 
µετατρέψιµο συνάλλαγµα, αλλά µε βάση διακρατικές συµφωνίες που 

κοστολογούσαν τα προς ανταλλαγή προϊόντα και φρόντιζαν να ισοσκελίσουν 
την αξία των εισαγωγών µε την αντίστοιχη των εξαγωγών, στο πλαίσιο ειδικών 
λογαριασµών. Για µια χώρα, όπως η Ελλάδα, όπου οι συναλλαγές µε το 

εξωτερικό ήταν έντονα ελλειµµατικές, η διαδικασία αυτή, πέρα από τα 
αρνητικά, είχε και θετικά στοιχεία. Οι πληροφορίες που εξάγονται από το 
απόσπασµα του Θ. Κονδύλη διασαφηνίζουν ότι η Γαλλία και Αγγλία έπαψαν να 
είναι εµπορικοί εταίροι όσον αφορά τις εξαγωγές και η Ελλάδα εστίασε το 

εξαγωγικό της ενδιαφέρον προς άλλες χώρες (Αυστρία, Γιουγκοσλαβία, 
Τσεχοσλοβακία, Αργεντινή, Περσία, Σουηδία, Ουγγαρία, Γερµανία, Αλβανία) 
που είχαν παρόµοια οικονοµικά προβλήµατα. Σύµφωνα µε το κείµενο ∆ του 

ιστορικού Θ. Κονδύλη το εµπορικό ισοζύγιο έδειξε θετικό πρόσηµο µετά την 
κρίση του 1932, αφού στα ξένα προϊόντα οι τιµές αυξήθηκαν και το αγοραστικό 
κοινό στράφηκε προς τα εγχώρια των οποίων οι τιµές αυξήθηκαν µόνο 14% 
(Ένα…14%). Παράλληλα, το εµπορικό ισοζύγιο βελτιώθηκε σε µια χώρα όπως η 

Ελλάδα, αφού ο φόρος σε προϊόντα που εισάγονταν αυξήθηκε έως και 200% και 
υπήρξε έντονος κρατικός παρεµβατισµός στην ποσότητα των εισαγωγών που 
περιορίστηκαν και έτσι µειώθηκαν ως 60%, µε άµεση συνέπεια την ενίσχυση των 

γηγενών παραγωγών («Τέλος…1931»). 
 
 

ΘΕΜΑ ∆1 (Σχολικό βιβλίο σελ. 46-47) 

Οι διαφορές του αγροτικού προβλήµατος στην Ελλάδα ,σε σχέση µε γειτονικές 
ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οφείλοντας στις ιστορικές ιδιοµορφίες της ελληνικής 
ανάπτυξης. Το ίδιο ισχύει και για το εργατικό κίνηµα. 

Στο τέλος του 19ου αιώνα συναντάµε στην Ελλάδα σοσιαλιστικές οµάδες και 

εργατικές οµαδοποιήσεις. Η πολιτική και κοινωνική τους επιρροή ήταν σαφώς 
µικρότερη από εκείνη που άσκησαν αντίστοιχα κινήµατα σε βιοµηχανικές χώρες της 
∆ύσης αλλά και σε βαλκανικές (π.χ. Βουλγαρία). Ταυτόσηµες είναι και οι πληροφορίες 

που αντλούµε από την αρχή του πρώτου παραθέµατος, αλλά και από κείµενο του 



Ï
Å
Ö
Å

È
Å
Ì
Á
Ô
Á
 
2
0
1
7

 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 
Α΄ ΦΑΣΗ 

Ε_3.Ιλ3Α(α) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 5 ΑΠΟ 6 
 

Καζαντζάκη, όπου ο εβραίος αφηγητής της ιστορίας αντιµετωπίζει αρχικά την 
επιφυλακτική στάση και εν τέλει την οργή κάποιων από τους συνοµιλητές του 

(«Τσιφούτη, µπολσεβίκο, έξω! Έξω!»), όταν αυτός απλοϊκά ξεδιπλώνει πτυχές της 
Ρωσικής επανάστασης.  

Η απουσία µεγάλων σύγχρονων βιοµηχανικών µονάδων οδήγησε σ’ αυτήν την 
καθυστέρηση από κοινού µε άλλους παράγοντες. Το παραπάνω µπορούµε να το 

συµπεράνουµε εµµέσως και από το παράθεµα από τον ιστορικό κόµβο του Ιδρύµατος 
Μείζονος Ελληνισµού στο οποίο διαχωρίζεται η Ελλάδα από τις υπόλοιπες δυτικές 
βιοµηχανοποιηµένες χώρες («Επρόκειτο, άλλωστε για µια χώρα µε οικονοµικά και 

κοινωνικά χαρακτηριστικά αρκετά διαφορετικά από εκείνα των βιοµηχανικών 
κοινωνιών της ∆υτικής Ευρώπης και της Βορείου Αµερικής»). Στα µεγάλα δηµόσια 
έργα της περιόδου, σηµαντικό ποσοστό του εργατικού δυναµικού προερχόταν από το 
εξωτερικό, καθώς διέθετε την απαιτούµενη εξειδίκευση (στη διάνοιξη της διώρυγας 

της Κορίνθου εργάστηκαν πολλοί Ιταλοί) ή ήταν πρόσκαιρης, βραχύχρονης 
απασχόλησης. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η έλλειψη παιδείας, τεχνικής ή 
γενικής, την περίοδο εκείνη στην Ελλάδα δηµιουργούσε ανειδίκευτους εργάτες, που 

απασχολούνταν περιστασιακά στο τοµέα της βιοµηχανίας, για να καλύψουν τις 
βιοποριστικές τους ανάγκες. Προς επίρρωση των παραπάνω δεδοµένων ο Χ. 
Αθανασιάδης πιστοποιεί ότι χωρίς σταθερή, µισθωτή εργασία δεν µπορεί να αναπτυχθεί 
το εργατικό κίνηµα, το οποίο εµφανίστηκε στη χώρα µετά τα µέσα του 19ου αιώνα 

(«∆εν µπορεί να υπάρξει εργατικό κίνηµα… µισό του 19ου »). Σχετικά µε την 
βραχύχρονη εργασία το ίδιο παράθεµα αναφέρει ότι «Αγρότες των ορεινών χωριών 
εργάζονταν ως εργάτες γης στις δυναµικές και εκχρηµατισµένες σταφιδοκαλλιέργειες 

της βόρειας Πελοποννήσου. Εργάζονταν περιστασιακά, ορισµένους µήνες το χρόνο, 
ώστε να καλύψουν τον ετήσιο οικογενειακό τους προϋπολογισµό», πράγµα που συνέβη 
και στη βιοµηχανία. Πιο σταθερό εργατικό δυναµικό δούλευε στις µεταλλευτικές 
επιχειρήσεις, όπου και εκδηλώθηκαν οι πρώτες καθαρά εργατικές εξεγέρσεις 

(Λαύριο, 1896). 
Ο Καζαντζάκης στο τέλος του αποσπάσµατος του καταλήγει στο συµπέρασµα ότι 

η κακοµεταχείριση των φτωχών εργατών και η επίδραση των σοσιαλιστικών ιδεολογιών 

θα οδηγήσουν σε ανατροπές («Επανάσταση,αποκρίθηκε σιγά… Έρχουµαι µαζί σου, 
φώναξε ο ∆ράκος στον Οβραίο, και πετάχτηκε έξω»). Ωστόσο, στον ιδεολογικό τοµέα 
η επικράτηση της Μεγάλης Ιδέας εµπόδιζε την ανάπτυξη και διάδοση ιδεολογιών µε 
κοινωνικό και ταξικό περιεχόµενο. Ακριβώς την ίδια πληροφόρηση αντλούµε και από 

το πρώτο κείµενο, το οποίο επιπλέον µας εµφανίζει έναν νέο ανασταλτικό παράγοντα 
για την εργατική συνείδηση: τον πελατειακό χαρακτήρα των ελληνικών κοµµάτων, ο 
οποίος ανακούφιζε τις κοινωνικές ανισότητες, όπως και η µετανάστευση πολλών 

ελλήνων εργατών («Η εµβρυακή κατάσταση της εργατικής τάξης, η µετανάστευση… 
σοσιαλιστικών ιδεών»). 

Η κατάσταση αυτή κράτησε ως το τέλος των Βαλκανικών πολέµων. Η 
ενσωµάτωση της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα, µιας πόλης µε σηµαντικό για τα µέτρα 

της περιοχής– βιοµηχανικό υπόβαθρο και µε κοσµοπολίτικο χαρακτήρα, αποτέλεσε 
σηµείο αναφοράς για το εργατικό κίνηµα. Η µεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση 
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της πόλης, η Φεντερασιόν, µε πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοιχτή σε νέες ιδέες 
εβραϊκή κοινότητα της πόλης, αποτέλεσε σηµαντικό δίαυλο για τη διάδοση 

σοσιαλιστικής και εργατικής ιδεολογίας στη χώρα. Σε αυτό το σηµείο λειτουργεί 
επικουρικά και ο Ν. Καζαντζάκης µε το λογοτεχνικό του κείµενο αφού αφηγητής της 
ιστορίας είναι ένας εβραίος, σηµείο που δείχνει τον σηµαίνοντα ρόλο αυτών των 
ανθρώπων στο εργατικό κίνηµα και βέβαια στη φεντερασιόν. 

Στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου, οι πιέσεις που δέχτηκε η 
ελληνική κοινωνία, λόγω της υψηλής ανεργίας, των άθλιων συνθηκών εργασίας και 
διαβίωσης, οδήγησαν στην έντονη πολιτικοποίησή του η εµπλοκή της (προαιρετικό 

χωρίο από τη σελίδα 97 του σχολικού βιβλίου). Παράλληλα η εµπλοκή της σε 
διεθνείς υποθέσεις και ο αντίκτυπος της ρωσικής επανάστασης οδήγησαν το εργατικό 
και το σοσιαλιστικό κίνηµα σε ταχύτατη ωρίµανση. Τα παραπάνω στοιχεία 
ταυτίζονται µε το όλο κλίµα του αποσπάσµατος από τις «Αδερφοφάδες», στο οποίο ο 

αφηγητής µιλά για εξαθλίωση των φτωχών εργατών («µουζίκων) από τον Τσάρο και 
µετά από τις ζυµώσεις µε πρωτεργάτες σοσιαλιστές και γιατί όχι και τον ίδιο τον Λένιν 
άρχισαν αν επιθυµούν δικαιοσύνη, καλύτερες συνθήκες, πράγµα που τους οδήγησε στη 

ρωσική επανάσταση. («Επανάσταση, αποκρίθηκε σιγά και ζάρωσε τροµαγµένος -είχε 
νιώσει από πάνω του τη χερούκλα του ταβερνιάρη»). Προς το τέλος του πολέµου 
ιδρύθηκε η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) που συµπεριέλαβε 
κλαδικά και τοπικά σωµατεία σηµατοδοτώντας την έναρξη της συνδικαλιστικής 

οργάνωσης, και το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόµµα της Ελλάδος (ΣΕΚΕ), που λίγο 
αργότερα προσχώρησε στην Τρίτη Κοµµουνιστική ∆ιεθνή και µετονοµάστηκε σε 
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος. 

 
 
 
 

 
 
 

Υ.Γ. Για τους συναδέλφους διορθωτές: 
Με πλάγια γράµµατα είναι τα χωρία της απάντησης οπού αξιοποιείται υλικό από τις 
πηγές 
 


