
ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑΣΑ ΙΣΟΡΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 

ΟΜΑΓΑ Α 

 Α1. Να δνζνύλ νη νξηζκνί ηωλ παξαθάηω ελλνηώλ :                                                                                             

α) Αξρή ηεο δεδειωκέλεο , β) θωξίεο , γ) εθδνηηθό δηθαίωκα                           (Μνλάδεο 15) 

 Α2. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο, 

δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πξόηαζε, ηε ιέμε ωζηό, αλ ε πξόηαζε 

είλαη ζωζηή, ή Λάζνο, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε. 

 α) ηηο εθινγέο ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 1912, ην θόκκα ην Βεληδέινπ αλέδεημε 146 βνπιεπηέο. 

 β) Ζ κεηαλάζηεπζε ζηηο ΖΠΑ ζηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αη. εθηόλωζε ηηο 

θνηλωληθέο εληάζεηο πνπ δεκηνύξγεζε ζηελ Διιάδα ε ζηαθηδηθή θξίζε.  

 γ) Οη ηδηώηεο ζπκκεηείραλ ζε πνζνζηό πεξίπνπ 30% ζην θόζηνο θαηαζθεπήο ηνπ ειιεληθνύ 

ζηδεξνδξόκνπ.  

 δ) Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1910 δηεμήρζεζαλ εθινγέο από ηηο νπνίεο πξνήιζε αλαζεωξεηηθή 

βνπιή.  

 ε) Με ηε δηρνηόκεζε ηνπ ραξηνλνκίζκαηνο ην 1922 ην αξηζηεξό ηκήκα αληαιιάρζεθε κε 

νκνινγίεο ηνπ Γεκνζίνπ.  

(Μνλάδεο 10) 

 Β1. α) Πνην ήηαλ ην πξόγξακκα ηνπ Υαξίιανπ Σξηθνύπε θαη πνηεο θνηλωληθέο ηάμεηο θαη 

νκάδεο απνγνήηεπζε ε απνηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ γηα έλα ζύγρξνλν θξάηνο 

θαη γηα πνηνπο ιόγνπο;(Μνλάδεο 13) 

 β) Να αλαθεξζείηε ζηελ αθύπληζε ηνπ ηνπξθηθνύ εζληθηζκνύ θαηά ηα ηέιε ηνπ 19νπ 

αηώλα θαη ζηηο κνξθέο θαηαπίεζεο ηωλ Διιήλωλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ 

δηωγκνύ (1914). (Μνλάδεο 12)  

(Μνλάδεο 25) 

 ΟΜΑΓΑ Β 

Γ1. Με βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θαη ηα ζηνηρεία ηωλ παξαθάηω παξαζεκάηωλ, λα 

παξνπζηάζεηε ην εμωειιαδηθό ειιεληθό θεθάιαην θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 

 α) λα αλαθεξζείηε ζηελ επελδπηηθή ζπκπεξηθνξά ηωλ νκνγελώλ από ηε δεθαεηία ηνπ 1870 θαη 

κέρξη ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα (Μνλάδεο 10). 

 β) λα επηζεκάλεηε ην ξόιν ηνπο ωο πξνο ηε δηαρείξηζε ηνπ δεηήκαηνο ηωλ ηζηθιηθηώλ ηεο 

Θεζζαιίαο (Μνλάδεο 8). 

 γ) λα αλαθέξεηε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηεο 

πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηώλα (Μνλάδεο 7). 

 (Μνλάδεο 25) 

 Κείμενο Α: «Ο Εωγξάθνο, κεγαιέκπνξνο ηεο Οδεζζνύ θαη ρξεκαηηζηήο ηεο 

Κωλζηαληηλνύπνιεο, αγόξαζε ζε ρακειή ηηκή θαη ζπλέλωζε ζε ηζηθιίθη 64.000 ζηξέκκαηα ηεο 

Θεζζαιίαο, επί ηωλ νπνίωλ δνύζαλ 400 νηθνγέλεηεο αγξνηώλ, έλαληη ηνπ πνζνύ ηωλ 540.000 



δξαρκώλ. Οη ζρέζεηο ηνπ Εωγξάθνπ κε ηνπο θαιιηεξγεηέο ππέζηεζαλ ζνβαξέο κεηαβνιέο, ιόγω 

ηεο κεηάβαζεο από ην νζωκαληθό θαζεζηώο ζην ειιεληθό,[γεγνλόο πνπ] επηηξέπεη λα 

ζρεκαηίζνπκε κηα ζαθή εηθόλα ηεο ρεηξνηέξεπζεο ηεο δωήο ηωλ θνιιήγωλ, αθνύ: α) ν ρωξηθόο 

νθείιεη λ’ αλαγλωξίζεη εγγξάθωο, ρωξίο επηθπιάμεηο, ηελ πιήξε θαη απόιπηε θπξηόηεηα ηνπ 

Εωγξάθνπ επί ειίδα 3 από 5 ηνπ ζπλόινπ ηνπ θηήκαηνο(πεξηιακβαλνκέλωλ θαη ηωλ θαηνηθηώλ 

θαη ηωλ κηθξώλ ιωξίδωλ πνπ αλήθαλ ηεο θαιιηεξγεηέο), β)νθείιεη λα παξάγεη κε κηα νξηζκέλε 

απνδνηηθόηεηα, θάηω ηεο νπνίαο ην ζπκβόιαηό ηνπ δελ αλαλεώλεηαη, γ) ζε πεξίπηωζε ζαλάηνπ 

ε νηθνγέλεηα ηνπ θνιιήγνπ δελ κπνξεί λα ζπλερίδεη ηελ εξγαζία ηνπ παξά κόλνλ έωο ηελ εθπλνή 

ηνπ ζπκβνιαίνπ». Κώζηαο Βεξγόπνπινο, Τν Αγξνηηθό Εήηεκα ζηελ Διιάδα. Ζ θνηλωληθή 

ελζωκάηωζε ηεο γεωξγίαο, γ΄ έθδνζε, Δμάληαο, 1975, ζ. 124-125.  

Κείμενο Β:  «Οη παξνηθίεο εμαθαλίζηεθαλ κε ηελ θαηάξξεπζε ηωλ πνιπεζληθώλ απηνθξαηνξηώλ 

ηεο Απζηξννπγγαξίαο, ηωλ Οζωκαλώλ θαη ηεο Ρωζίαο θαη κε ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο από εζληθά 

θξάηε. Ζ ειιεληθή παξνπζία ζηε ειίδα 4 από 5 Ρωζία ζπλερίζηεθε αθόκε θαη κεηά ηελ 

εμαθάληζε ηωλ εκπνξηθώλ παξνηθηώλ, επεηδή νη αγξνηηθνί νηθηζκνί ζπλέρηζαλ λα ππάξρνπλ θαη 

εμαηηίαο ηεο άθημεο ρηιηάδωλ Πνληίωλ πξνζθύγωλ από ηελ Σνπξθία. Απηνί εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Καπθάζνπ γηα λα μεθύγνπλ από ηελ εζληθηζηηθή βία πνπ γελλήζεθε κε ηελ 

θαηάξξεπζε ηεο Οζωκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο από ην λέν ηνπξθηθό 

εζληθό θξάηνο. Οη Πόληηνη αξρηθά επωθειήζεθαλ από ηελ επηζπκία ηεο εγεζίαο ηεο νβηεηηθήο 

Έλωζεο ζηε δεθαεηία ηνπ 1920 λα κελ αληηκεηωπίζεη ερζξηθά αιιά λα θξαηήζεη κηα 

ζπκβηβαζηηθή ζηάζε απέλαληη ζην εζληθό δήηεκα. ηε δεθαεηία πνπ αθνινύζεζε, όκωο, 

επεξεάζηεθαλ ζνβαξά από ηελ πνιηηηθή θαηαπίεζε πνπ εμαπιώζεθε ζε νιόθιεξε ηε νβηεηηθή 

Έλωζε. Οη κόλεο εκπνξηθέο παξνηθίεο πνπ επηβίωζαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ ήηαλ ε 

κηθξή πινηνθηεηηθή θνηλόηεηα ζην Λνλδίλν θαη ε κεγάιε ειιεληθή παξνηθία ζηελ Αίγππην». 

Αιέμαλδξνο Κηηξνέθ, «Δκπνξηθέο παξνηθίεο θαη κεηαλάζηεο», ζην Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νπ 

αηώλα. 1922-1940, ν Μεζνπόιεκνο, Βηβιηόξακα, 2002, η. Β1, ζ. 361-362. 

 Γ1. Βάζεη ηωλ ηζηνξηθώλ γλώζεωλ πνπ δηαζέηεηε αιιά θαη ηωλ ηζηνξηθώλ πεγώλ πνπ 

αθνινπζνύλ λα αλαθεξζείηε ζηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηείπαλ ηελ ηδενινγία ηωλ 

Αληηβεληδειηθώλ θνκκάηωλ, θαζώο θαη αλαιπηηθόηεξα ζηηο πνιηηηθέο ζέζεηο ηωλ ηξηώλ 

ζεκαληηθόηεξωλ απ’ απηά.                                                                              

  (Μνλάδεο 25) 

 ΚΔΙΜΔΝΟ Α «Χωξίο αιεζηλό πξόγξακκα ή όξακα γηα ην κέιινλ, ν Αληηβεληδειηζκόο 

ζπγθξνηήζεθε ωο βαζύηαηα νπηζζνδξνκηθή θαη ξνκαληηθή αληίδξαζε ηωλ ζπληεξεηηθώλ 

αζηηθώλ, κηθξναζηηθώλ, εξγαηηθώλ θαη αγξνηηθώλ ζηξωκάηωλ πνπ απεηινύζε άκεζα ν 

νηθνλνκηθόο, θνηλωληθόο θαη πνιηηηθόο εθζπγρξνληζκόο θαη γηα ηα νπνία ν 19νο αηώλαο 

αληηπξνζώπεπε, κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξόπν, κηα εηδπιιηαθή θαη ρακέλε ρξπζή επνρή. Ζ 

θαζαξά πειαηεηαθή ηνπ δνκή θαη ζηξαηεγηθή […] ήζαλ ζηνηρεία όρη κόλν παξαδνζηαθά, αιιά θαη 

ηειείωο πξνζαξκνζκέλα ζην ξόιν ηνπ Αληηβεληδειηζκνύ ωο θνξέα γηα ηελ έθθξαζε γεληθά ηεο 

ιαϊθήο δπζαξέζθεηαο θαη γηα ηελ πξνάζπηζε θάζε ινγήο θεθηεκέλωλ δηθαηωκάηωλ». Γηώξγνο 

Μαπξνγνξδάηνο, 1915. Ο Δζληθόο Γηραζκόο, Παηάθεο, β΄ έθδνζε, 2015, ζ. 266 Σειίδα 5 από 5  

ΚΔΙΜΔΝΟ Β « […] νη Ραιιηθνί ζεωξνύζαλ ηα ζπλδηθάηα θαη ηνπο εξγαηηθνύο αγώλεο 

δπζάξεζηνπο λενηεξηζκνύο, ζε ζεκείν πνπ πξόηεηλαλ λα θαηνρπξωζεί ζπληαγκαηηθά όηη 

ηνπιάρηζηνλ νη δεκόζηνη ππάιιεινη δελ κπνξνύζαλ λα ζπλδηθαιηζηνύλ παξά κόλνλ κε ηελ 

(αλαθιεηή) άδεηα ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο. Όηαλ ην 1914 ε θπβέξλεζε ηωλ Φηιειεπζέξωλ 

απάληεζε ζε απεξγία ηωλ ζηδεξνδξνκηθώλ κε λόκν πνπ επέηξεπε ηελ επηζηξάηεπζή ηνπο, ε 

θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα ηωλ Ραιιηθώλ ππνζηήξημε ην λνκνζρέδην, επηζεκαίλνληαο όηη 

θαηαηέζεθε κε θαζπζηέξεζε». Gunnar Hering, Σα Πνιηηηθά Κόκκαηα ζηελ Διιάδα, 1821-1936, 

Μ.Η.Δ.Σ., 2006, η. Β΄, ζ. 822. ΚΔΗΜΔΝΟ Γ «Θα ήηαλ άδηθν λα γίλεη ιόγνο κόλν ζηελ αγνξά ηωλ 



100.000 όπιωλ Mannlicher, ηωλ 36.000.000 θπζηγγίωλ ηνπο, ηωλ νξεηλώλ ππξνβόιωλ θαη ηωλ 

αληηηνξπηιηθώλ ηύπνπ «Θπέιιεο». Ζ απνηίκεζε ηωλ πεπξαγκέλωλ ηνπ Θενηόθε ζην 

ζηξαηηωηηθό ηνκέα θαηαδεηθλύεη ηελ επίπνλε, ζπλερή θαη αδηάπηωηε πξνζπάζεηα ηνπ πνιηηηθνύ 

από ηελ ππεύζπλε ζέζε ηνπ πξωζππνπξγνύ, ππνπξγνύ ηξαηηωηηθώλ θαη ηνπ πξνέδξνπ ηνπ 

Σακείνπ Δζληθήο Ακύλεο γηα ηελ αλαζύληαμε ηωλ ζηξαηηωηηθώλ δπλάκεωλ ηεο ρώξαο». Σηέιηνο 

Πεξηθιήο Καξάβεο, Ζ Γεκνζηνλνκηθή Πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο Γ. Θενηόθε θαη ε πνιεκηθή 

πξνπαξαζθεπή ηεο Διιάδαο (1905-1909), κεηαπηπρηαθή εξγαζία, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο, Φηινζνθηθή Σρνιή, ηκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, Θεζζαινλίθε, 2007, ζ. 30 
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