
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΙΣΟΡΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 

ΘΕΜΑ Α1   Να δϊςετε το περιεχόμενο των ακόλουκων όρων: α. κλιριγκ β. εκδοτικό 
δικαίωμα γ. βενιηελιςμόσ  

ΘΕΜΑ Α2   Να προςδιορίςετε αν το περιεχόμενο των ακόλουκων προτάςεων είναι ςωςτό 
ι όχι, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ τθ λζξθ «ωςτό» ι «Λάκοσ» δίπλα ςτο γράμμα που 
αντιςτοιχεί ςε κάκε πρόταςθ. 

 α) Οι Μεγάλεσ Δυνάμεισ αποφάςιςαν να αποςφρουν τα ςτρατεφματά τουσ από τθν Κριτθ 

τθν εποχι που ιταν Υπατοσ Αρμοςτισ του νθςιοφ ο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ.  

β) Ο Επαμεινϊνδασ Δελθγιϊργθσ ιταν ο θγζτθσ των Εκλεκτικϊν. 

 γ) Η Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ ιδρφκθκε το Μάιο του 1927. 

 δ) το τελευταίο τζταρτο του 19ου αιϊνα το εκλογικό ςφςτθμα επζτρεπε τθν ψιφιςθ 
περιςςοτζρων του ενόσ κομμάτων 

 ε) Οι μεςοπολεμικζσ οικονομικζσ εξελίξεισ ευνόθςαν τθν ανάδειξθ των ςυγκεντρωτικϊν 
κακεςτϊτων. 

ΘΕΜΑ Β1  Σί γνωρίηετε για τθν ίδρυςθ και τθ δραςτθριότθτα τθσ εκνικισ τράπεηασ, κακϊσ 
και για τθν ίδρυςθ και δραςτθριότθτα τθσ τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ; 

ΘΕΜΑ Β2   Να παρουςιάςετε το ζργο τθσ πρϊτθσ κυβζρνθςθσ τθσ Κρθτικισ Πολιτείασ. 

ΘΕΜΑ Γ1   Αξιοποιϊντασ τισ ιςτορικζσ ςασ γνϊςεισ και αντλϊντασ ςτοιχεία από το κείμενο 
που ςασ δίνεται παρακάτω 

α) να ςυγκρίνετε τισ πολιτικζσ κζςεισ και πρακτικζσ του Σρικοφπθ με τισ αντίςτοιχεσ του 
Δθλιγιάννθ                                                                                                                            

β) να ςυγκρίνετε τθν απιχθςθ που είχαν ςτθν ελλθνικι κοινωνία οι δφο αυτοί πολιτικοί 
άνδρεσ και τα προγράμματά τουσ                                                                                   

ΚΕΙΜΕΝΟ Α’   

 Χαρακτθριςτικι είναι και θ ονομαςία των δφο κομμάτων: ο Σρικοφπθσ είχε το 
«Νεωτερικό» κόμμα, ενϊ ο Δθλιγιάννθσ το «Εκνικό». Για τον Σρικοφπθ, νεωτεριςμόσ 
ιταν θ διάκριςθ των εξουςιϊν και θ ανάπτυξθ τθσ ιδιωτικισ κοινωνίασ μζχρι τθν 
αυτονόμθςι τθσ. Για τουσ αντιπάλουσ του, «εκνικι» ιταν αυτι κακαυτι θ ανάπτυξθ 
του ανάμικτου «κρατικο-κοινωνικοφ» ςυγκροτιματοσ, μζςα ςτο οποίο ζδρευαν 
αναπόςπαςτα και τα ιδιωτικά ςυμφζροντα. Ζτςι ο αγϊνασ μεταξφ των δφο 
παρατάξεων αναφερόταν πρϊτιςτα ςτθ χριςθ τθσ κρατικισ μθχανισ, και γι’ αυτό 
ιταν κατ’ ευκείαν πολιτικόσ. Από τα δφο πολιτικά προγράμματα, του Σρικοφπθ ιταν 
περιςςότερο εντοπιςμζνο κοινωνικά: εξυπθρζτθςθ του μεγάλου ιδιωτικοφ 
κεφαλαίου ςτθν πορεία για τθν αςτικοποίθςθ και τον εξευρωπαϊςμό των 
κοινωνικϊν ςχζςεων. Οι επιδιϊξεισ του Δθλιγιάννθ ιταν λιγότερο χρωματιςμζνεσ 
ταξικά, πράγμα που επζτρεπε τθ ςυνφπαρξθ ςτον ίδιο χϊρο «όλων των 
δυςαρεςτθμζνων από τθν άκρα δεξιά ωσ τθν άκρα αριςτερά». Κοινόσ 
παρονομαςτισ μζςα ςτο δθλιγιαννικό ςυνονκφλευμα ιταν θ άρνθςθ του χωριςμοφ 



των εξουςιϊν. Κεντρικόσ ςτόχοσ του αντιτρικουπιςμοφ ιταν όχι ο μεριςμόσ, αλλά θ 
ςυγκζντρωςθ των εξουςιϊν και θ διεφκυνςι τουσ από τθν πολιτικι. Χαρακτθριςτικό 
του Σρικοφπθ ιταν το πάκοσ για τθν οικονομικι ανάπτυξθ, ενϊ των αντιπάλων του 
το πάκοσ για τθν αναρρίχθςθ ςτα δθμόςια αξιϊματα και για τθν κυριαρχία τθσ 
πολιτικισ εξουςίασ πάνω ςτθν οικονομικι. Ζτςι, ο Σρικοφπθσ κατθγορικθκε ςαν 
«πλουτοκράτθσ», ενϊ οι αντίπαλοί του ςαν «αρχομανείσ». τθν ολιγαρχία του 
πλοφτου αντιτάχκθκε θ ολιγαρχία τθσ πολιτικισ ηωισ. Η πρϊτθ χειραγωγικθκε από 
τουσ κεφαλαιοφχουσ, ενϊ θ δεφτερθ από το πνεφμα του μικροαςτιςμοφ και του 
λαϊκιςμοφ. Μζςα ςτο δθλιγιαννικό ςτρατόπεδο βρζκθκαν επίςθσ και οι 
προερχόμενοι από τα παλαιά «τηάκια» και τον κοτηαμπαςιςμό. Όμωσ, τα παλιά 
αυτά ςτρϊματα είχαν ξεπζςει οριςτικά. Σουσ ιταν αδφνατο πια να λειτουργιςουν 
«οπιςκοδρομικά» ςαν μια «φεουδαρχικι αντίδραςθ». Αντίκετα, θ πολιτικι τουσ 
παρουςία πιρα αναπότρεπτα τθ μορφι τθσ «αρχομανίασ», τθσ «κεςικθρίασ», τθσ 
δθμοςιοχπαλλθλίασ (μιασ «φατριαςτικισ υπαλλθλίασ», όπωσ τθ χαρακτιριςε ο 
ίδιοσ ο Σρικοφπθσ). Ζτςι, ο παλιόσ κοτηαμπαςιςμόσ εμφανίςτθκε με τθ μορφι του 
εκςυγχρονιςμζνου μικροαςτιςμοφ και λαϊκιςμοφ. Οι μεταβολζσ τθσ ελλθνικισ 
κοινωνίασ μετά το 1860 ιταν μεγάλεσ και οριςτικζσ: ςτο εξισ το βαςικό δίλθμμα δεν 
ιταν πια αν θ Ελλάδα κα πιγαινε προσ τα εμπρόσ ι προσ τα πίςω, αλλά αν κα 
ακολουκοφςε το δρόμο τθσ αναπτφξεωσ του κεφαλαίου ι τθν προοπτικι του 
μικροαςτιςμοφ. Σο κράτοσ για τον Σρικοφπθ ιταν ζνα εργαλείο για τθν οικονομικι 
του ανάπτυξθ, ενϊ για τον Δθλιγιάννθ ιταν ζνασ αντικειμενικόσ ςτόχοσ. Ο 
Σρικοφπθσ απζβλεπε ςτο να χρθςιμοποιιςει το κράτοσ, ενϊ ο Δθλιγιάννθσ ςτο να το 
κατακτιςει. Ζτςι, ο κρατικόσ παρεμβατιςμόσ ςτθν οικονομικι και κοινωνικι ηωι 
ιταν επιδίωξθ παροδικι για τον ζνα, μονιμότερθ για τον άλλο.                                       
( Ιςτορία του Ελληνικοφ Ζθνουσ, τόμ. ΙΔ’, ςελ. 22) 

 ΘΕΜΑ Δ1 υνδυάηοντασ τισ ιςτορικζσ ςασ γνϊςεισ και τισ πλθροφορίεσ που δίνονται ςτα 
ακόλουκα κείμενα να παρουςιάςετε 

α) τα προςφυγικά ρεφματα που ζφταςαν ςτθν Ελλάδα από το 1912 ζωσ και το 1920 από τθν 

Σουρκία και τθ Βουλγαρία                                                                                                 

 β) τθν αντιμετϊπιςθ των προςφφγων του Α’ διωγμοφ από το ελλθνικό κράτοσ   

ΚΕΙΜΕΝΟ Α' 

ΠΡΟΦΤΓΕ ΠΟΤ ΗΡΘΑΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΣΟ 1912 ΖΩ ΣΟ 1920                                                  

Ο ακόλουκοσ πίνακασ δείχνει τον αρικμό των προςφφγων που ιρκαν ςτθν Ελλάδα ςτθ 

διάρκεια των Βαλκανικϊν Πολζμων, του Μεγάλου Πολζμου (Α’ Παγκόςμιοσ πόλεμοσ) και 

ςτθν περίοδο που ακολοφκθςε τθν Ανακωχι του Μοφδρου: 

Από τθ Μικρά Αςία 190.000  

Από τθν Κωνςταντινοφπολθ 40.000 

Από τθ Θράκθ 200.000 

Από τθ ερβία, τθ Βουλγαρία 10.000 

Από τθ Μακεδονία 15.000 

Από τθ Ρωςία 50.000 

Από τθ Δωδεκάνθςο 30.000 

Σύνολο 535.000 



 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β  

Η υνκικθ του Νεϊγφ επιβεβαίωςε τθν ελλθνικι κυριαρχία ςτα εδάφθ νότια μιασ γραμμισ 

που όριηε ςτα δυτικά θ υνκικθ του Βουκουρεςτίου. τθ Θράκθ θ γραμμι αυτι 

ακολουκοφςε τον υδροκρίτθ (=όριο) μεταξφ των λεκανϊν του Ζβρου και του Νζςτου και 

κατζλθγε ςτα τουρκοβουλγαρικά ςφνορα, αλλά θ περιοχι νότια τθσ γραμμισ αυτισ τζκθκε 

προςωρινά υπό ςυλλογικι ςυμμαχικι κυριαρχία, ϊςπου να ςυναφκεί θ ελλθνοτουρκικι 

ςυνκικθ ειρινθσ. Χωριςτι ςφμβαςθ με τθν ίδια ονομαςία και θμερομθνία προζβλεπε τθν 

αμοιβαία και εκελοφςια μετανάςτευςθ των «Βουλγάρων τθν φυλιν» από τθν Ελλάδα και 

των «Ελλινων τθν φυλιν» από τθ Βουλγαρία. Για να διευκολυνκεί μάλιςτα θ αναχϊρθςι 

τουσ, προβλεπόταν θ δυνατότθτα ρευςτοποίθςθσ των περιουςιακϊν τουσ ςτοιχείων. Κοινι 

επιδίωξθ των κυβερνιςεων και των δφο χωρϊν ιταν να απαλλαγοφν οι χϊρεσ τουσ από τισ 

αντίςτοιχεσ μειονότθτεσ, ϊςτε να εκλείψουν ςτο μζλλον εκατζρωκεν διεκδικιςεισ εδαφϊν 

ςτθν επικράτειά τουσ. Αποτζλεςμα τθσ φμβαςθσ του Νεϊγφ, με τθν οποία αναγνωρίςτθκε 

το δικαίωμα ρευςτοποίθςθσ των περιουςιακϊν τουσ ςτοιχείων και ςε εκείνουσ που είχαν 

ιδθ μεταναςτεφςει από το 1900, ϊςτε να διευκολυνκεί θ παραμονι τουσ ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είχαν μεταναςτεφςει, ιταν να μεταναςτεφςουν ςτθ Βουλγαρία ι να κεωρθκοφν 

μετανάςτεσ από τθν Ελλάδα 100.000 περίπου Βοφλγαροι που διλωςαν ι δθλϊκθκαν 

Βοφλγαροι, θ δε επιλογι των εναπομεινάντων, γφρω ςτισ 150.000, να μείνουν ςτθν Ελλάδα 

να κεωρθκεί ότι διλωνε και τθν επιλογι εκνικισ ταυτότθτασ και πατρίδασ.                                 

(Θ. Βερζμησ-Γ. Κολιόπουλοσ, Ελλάσ, Η ςφγχρονη ςυνζχεια. Από το 1821 μζχρι ςήμερα, εκδ. 

Καςτανιώτη, Αθήνα 2006, ςελ. 359) 

 

Επιμέλεια : Κωτίτςα Κατερίνα 


