
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΙΣΟΡΙΑ 

ΟΜΑΔΑ Α’ 

 Α1. Να δοκοφν οι οριςμοί των παρακάτω εννοιών : α) Λαϊκό Κόμμα , β) κωρίεσ , γ) εκδοτικό 

δικαίωμα                                                                                                                                         (Μονάδεσ 15)  

Α2. Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουκοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα ςτο 

γράμμα που αντιςτοιχεί ςτθν κάκε πρόταςθ, τθ λζξθ ωςτό, αν θ πρόταςθ είναι ωςτι, ι Λάκοσ, 

αν θ πρόταςθ είναι λανκαςμζνθ 

 α) τισ εκλογζσ του Μαρτίου του 1912, το κόμμα του Βενιηζλου ανζδειξε 146 βουλευτζσ.  

β) Θ μετανάςτευςθ ςτισ ΘΠΑ ςτα τζλθ του 19ου και ςτισ αρχζσ του 20ου αι. εκτόνωςε τισ 

κοινωνικζσ εντάςεισ που δθμιοφργθςε ςτθν Ελλάδα θ ςταφιδικι κρίςθ. 

 γ) Οι ιδιώτεσ ςυμμετείχαν ςε ποςοςτό περίπου 30% ςτο κόςτοσ καταςκευισ του ελλθνικοφ 

ςιδθροδρόμου. 

 δ) Σο Φεβρουάριο του 1910 διεξιχκθςαν εκλογζσ από τισ οποίεσ προιλκε ανακεωρθτικι 

βουλι.  

ε) Με τθ διχοτόμθςθ του χαρτονομίςματοσ το 1922 το αριςτερό τμιμα ανταλλάχκθκε με 

ομολογίεσ του Δθμοςίου. 

 (Μονάδεσ 10) 

Α3. α) Ποιεσ κοινωνικζσ τάξεισ και ομάδεσ απογοιτευςε θ αποτυχία του προγράμματοσ Σρικοφπθ 

για ζνα ςφγχρονο κράτοσ και για ποιουσ λόγουσ;                                                                   (Μονάδεσ 13) 

 β) Να αναφερκείτε ςτθν αφφπνιςθ του τουρκικοφ εκνικιςμοφ κατά τα τζλθ του 19ου αιώνα και 

ςτισ μορφζσ καταπίεςθσ των Ελλινων κατά τθ διάρκεια του πρώτου διωγμοφ (1914). (Μονάδεσ 12) 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

Με βάςθ τισ ιςτορικζσ ςασ γνώςεισ και τα ςτοιχεία των παρακάτω παρακεμάτων, να παρουςιάςετε 

το εξωελλαδικό ελλθνικό κεφάλαιο και πιο ςυγκεκριμζνα:  

α) να αναφερκείτε ςτθν επενδυτικι ςυμπεριφορά των ομογενών από τθ δεκαετία του 1870 και 

μζχρι τα τζλθ του 19ου αιώνα.                                                                                             (Μονάδεσ 10) 

 β) να επιςθμάνετε το ρόλο τουσ ωσ προσ τθ διαχείριςθ του ηθτιματοσ των τςιφλικιών τθσ 

Θεςςαλίασ.                                                                                                                           (Μονάδεσ 8) 

γ) να αναφζρετε τουσ παράγοντεσ που επθρζαςαν τισ οικονομικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ κατά τθσ 

πρώτεσ δεκαετίεσ του 20ου αιώνα                                                                                               (Μονάδεσ 7) 

 

 Κείμενο Α 



 «Ο Ηωγράφοσ, μεγαλζμποροσ τθσ Οδθςςοφ και χρθματιςτισ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, αγόραςε ςε 

χαμθλι τιμι και ςυνζνωςε ςε τςιφλίκι 64.000 ςτρζμματα τθσ Θεςςαλίασ, επί των οποίων ηοφςαν 

400 οικογζνειεσ αγροτών, ζναντι του ποςοφ των 540.000 δραχμών. Οι ςχζςεισ του Ηωγράφου με 

τουσ καλλιεργθτζσ υπζςτθςαν ςοβαρζσ μεταβολζσ, λόγω τθσ μετάβαςθσ από το οκωμανικό 

κακεςτώσ ςτο ελλθνικό,*γεγονόσ που+ επιτρζπει να ςχθματίςουμε μια ςαφι εικόνα τθσ 

χειροτζρευςθσ τθσ ηωισ των κολλιγων, αφοφ: α) ο χωρικόσ οφείλει ν’ αναγνωρίςει εγγράφωσ, 

χωρίσ επιφυλάξεισ, τθν πλιρθ και απόλυτθ κυριότθτα του Ηωγράφου επί ελίδα 3 από 5 του 

ςυνόλου του κτιματοσ(περιλαμβανομζνων και των κατοικιών και των μικρών λωρίδων που ανικαν 

τθσ καλλιεργθτζσ), β) οφείλει να παράγει με μια οριςμζνθ αποδοτικότθτα, κάτω τθσ οποίασ το 

ςυμβόλαιό του δεν ανανεώνεται, γ) ςε περίπτωςθ κανάτου θ οικογζνεια του κολλιγου δεν μπορεί 

να ςυνεχίηει τθν εργαςία του παρά μόνον ζωσ τθν εκπνοι του ςυμβολαίου».  

Κώςτασ Βεργόπουλοσ, Σο Αγροτικό Ζήτημα ςτην Ελλάδα. Η κοινωνική ενςωμάτωςη τησ γεωργίασ, γ΄ 

ζκδοςη, Εξάντασ, 1975, ς. 124-125.  

Κείμενο Β 

 «Οι παροικίεσ εξαφανίςτθκαν με τθν κατάρρευςθ των πολυεκνικών αυτοκρατοριών τθσ 

Αυςτροουγγαρίασ, των Οκωμανών και τθσ Ρωςίασ και με τθν αντικατάςταςι τθσ από εκνικά κράτθ. 

Θ ελλθνικι παρουςία ςτθ ελίδα 4 από 5 Ρωςία ςυνεχίςτθκε ακόμθ και μετά τθν εξαφάνιςθ των 

εμπορικών παροικιών, επειδι οι αγροτικοί οικιςμοί ςυνζχιςαν να υπάρχουν και εξαιτίασ τθσ 

άφιξθσ χιλιάδων Ποντίων προςφφγων από τθν ουρκία. Αυτοί εγκαταςτάκθκαν ςτθν περιοχι του 

Καυκάςου για να ξεφφγουν από τθν εκνικιςτικι βία που γεννικθκε με τθν κατάρρευςθ τθσ 

Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ και τθν αντικατάςταςι τθσ από το νζο τουρκικό εκνικό κράτοσ. Οι 

Πόντιοι αρχικά επωφελικθκαν από τθν επικυμία τθσ θγεςίασ τθσ οβιετικισ Ζνωςθσ ςτθ δεκαετία 

του 1920 να μθν αντιμετωπίςει εχκρικά αλλά να κρατιςει μια ςυμβιβαςτικι ςτάςθ απζναντι ςτο 

εκνικό ηιτθμα. τθ δεκαετία που ακολοφκθςε, όμωσ, επθρεάςτθκαν ςοβαρά από τθν πολιτικι 

καταπίεςθ που εξαπλώκθκε ςε ολόκλθρθ τθ οβιετικι Ζνωςθ. Οι μόνεσ εμπορικζσ παροικίεσ που 

επιβίωςαν ςτθ διάρκεια του Μεςοπολζμου ιταν θ μικρι πλοιοκτθτικι κοινότθτα ςτο Λονδίνο και 

θ μεγάλθ ελλθνικι παροικία ςτθν Αίγυπτο». 

 Αλζξανδροσ Κιτροζφ, «Εμπορικζσ παροικίεσ και μετανάςτεσ», ςτο Ιςτορία τησ Ελλάδασ του 20ου 

αιώνα. 1922-1940, ο Μεςοπόλεμοσ, Βιβλιόραμα, 2002, τ. Β1, ς. 361-362.  

 

ΟΜΑΔΑ Γ’ 

Αφοφ μελετήςετε το παράθεμα που ακολουθεί και αξιοποιώντασ τισ ιςτορικζσ ςασ γνώςεισ: 
Α) να παρουςιάςετε το Ραλλικό κόμμα 
Β) να εντοπίςετε τισ διαφορζσ ανάμεςα ςτουσ Ραλλικοφσ και τουσ Φιλελεφθερουσ 

(Μονάδεσ 25) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
(…) Οι Ραλλικοί κεωροφςαν τα ςυνδικάτα και τουσ εργατικοφσ αγώνεσ δυςάρεςτουσ νεωτεριςμοφσ 
ςε ςθμείο που πρότειναν να κατοχυρωκεί ςυνταγματικά ότι τουλάχιςτον οι δθμόςιοι υπάλλθλοι 
δεν μποροφςαν να ςυνδικαλιςτοφν παρά μόνο με τθν (ανακλθτι) άδεια τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ. 



Όταν το 1914 θ κυβζρνθςθ των Φιλελευκζρων απάντθςε ςε απεργία των ςιδθροδρομικών με νόμο 
που επζτρεπε τθν επιςτράτευςθ τουσ, θ κοινοβουλευτικι ομάδα των Ραλλικών υποςτιριξε το 
νομοςχζδιο, επιςθμαίνοντασ ότι κατατζκθκε με κακυςτζρθςθ. Με τθν ευκαιρία ο αρχθγόσ τον 
κόμματοσ επζκρινε ςτθ Βουλι τισ ςυνεπαγωγζσ τθσ φιλελεφκερθσ κοινωνίασ: τθν «υπερεκτίμθςθ» 
τθσ εργαςίασ, τθ διάλυςθ τθσ «κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ» μζςω των ςφγχρονων μεκόδων των 
εργατικών αγώνων, τον «εκβιαςμό» και τθν «αναρχία». Σο ςφνταγμα, είπε, δεν αναγνώριηε τάξεισ, 
αλλά θ παραχώρθςθ του δικαιώματοσ τθσ απεργίασ τισ εμπεριείχε. τθν αντιπαράκεςθ με τον 
Βενιηζλο φάνθκε ότι οι δφο πολιτικοί ξεκινοφςαν από διαφορετικζσ προχποκζςεισ. Ο ςυντθρθτικόσ 
Ράλλθσ από τισ άμεςεσ εμπειρίεσ τθσ προβιομθχανικισ βιοτεχνίασ, όπου ο φιλόπονοσ ιταν εφκολο 
να φτιάξει κάτι και να γίνει κφριοσ τον εαυτοφ τον, ο φιλελεφκεροσ πρωκυπουργόσ ζχοντασ κατά 
νου τθν τάςθ προσ το μζλλον με τθν ανάπτυξθ μεγάλων επιχειριςεων που κα απαςχολοφςαν 
μάηεσ εργατών, οι οποίοι δεν κα είχαν καμία δυνατότθτα να αποταμιεφςουν με φιλοπονία και 
οικονομία το αναγκαίο κεφάλαιο για τισ επενδφςεισ μιασ ςφγχρονθσ επιχείρθςθσ και κα 
παρζμεναν ωσ εκ τοφτου ςε ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ. Ο πρώτοσ ζβλεπε ςτθν απεργία τθν 
επικίνδυνθ διατάραξθ μιασ πατριαρχικισ κοινωνικισ δομισ, ο δεφτεροσ το αναγκαίο μζςο των 
εργατικών αγώνων ςτθ μαηικι βιομθχανικι κοινωνία, το οποίο επιβαλλόταν να περιοριςτεί μόνο 
για χάρθ τθσ κοινωνικισ τάξθσ πραγμάτων και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ οικονομίασ και τθσ 
δραςτθριότθτασ τθσ κυβζρνθςθσ. 

Η. Gunnar, Τα πολιτικά κόμματα ςτην Ελλάδα, 1821-1936, τόμοσ Β’, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006; ςελ. 
820-822 

 


