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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 
ΘΕΜΑ Α1 
Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακολούθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, 
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στον αριθμό που 
αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση: 
1. Το 1851 η συνολική αξία των εισαγωγών και εξαγωγών της χώρας ήταν περίπου 

56.000.000 χρυσές δραχμές. 
2. Το 1840 τα ελληνικά πλοία είχαν συνολική χωρητικότητα 10.000 τόνους. 
3. Στη Στερεά Ελλάδα, ένα σημαντικό τμήμα των εθνικών γαιών, δεν ήταν υπό τον 

έλεγχο των επαναστατών στο τέλος του πολέμου. 
4. Η διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ ολοκληρώθηκε το 1896. 
5. Η Ιονική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1849 στα υπό αγγλική κατοχή τότε Ιόνια νησιά. 

Μονάδες 10 
 
ΘΕΜΑ Α2 
Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών εννοιών: 
1. Δίκη των έξι 
2. Εκλεκτικοί 
3. Γραφεία ανταλλαγής πληθυσμών      

Μονάδες 15 
 
ΘΕΜΑ Β1 
Α) Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα κατά το τελευταίο τέταρτο του 
19ου αιώνα; (μονάδες 5) 
Β) Τι γνωρίζετε για την ίδρυση και τις βασικές αρχές του πρώτου ταξικού κόμματος 
της Ελλάδας (Σ.Ε.Κ.Ε.); (μονάδες 8) 

Μονάδες 13 
ΘΕΜΑ Β2 
Ποιοι λόγοι επέβαλαν την υπογραφή της Σύμβασης της Λοζάνης (30-1-1923) και της 
Συμφωνίας της Άγκυρας (10-6-1930); 

Μονάδες 12 
 
 
 



 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 
ΘΕΜΑ Γ1 
Με βάση το κείμενο που ακολουθεί και τις ιστορικές σας γνώσεις, να παρουσιάσετε 
τις καταπιέσεις που υπέστησαν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας ύστερα από την είσοδο 
της Τουρκίας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Μονάδες 25 
ΚΕΙΜΕΝΟ  

 Η έξοδος της Τουρκίας στον Α’  Παγκόσμιο Πόλεμο εγκαινιάζει τη δεύτερη και 
συστηματικότερη περίοδο των διωγμών, που σε πρώτη φάση χαρακτηρίζεται κυρίως 
από τη λήψη δραστικών οικονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των αυξημένων 
αναγκών του πολέμου. […] Οι Έλληνες, που παρά τις πρόσφατες διώξεις ανήκαν 
ακόμη στα ευπορότερα στρώματα του πληθυσμού, πλήρωσαν μεγάλο μέρος των 
έκτακτων επιβαρύνσεων που αποτέλεσαν καινούργια μορφή καταπιέσεως. Το μέτρο 
που βάρυνε σχεδόν αποκλειστικά το ελληνικό στοιχείο ήταν οι επιτάξεις ακόμα και 
ειδών πολυτελείας για τις ανάγκες του πολέμου. Εξάλλου, στην προσπάθειά της να 
συγκεντρώσει το εμπόριο σε τουρκικά χέρια, η οθωμανική κυβέρνηση ίδρυσε στη 
Σμύρνη το 1915 μια αποκλειστικά μουσουλμανική εταιρεία, που ασκούσε 
μονοπωλιακά όλο το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο. Στο εξής για την παραμικρή 
εμπορική συναλλαγή από άλλο φορέα χρειαζόταν άδεια της εταιρείας. 
[…]     Όσοι ήταν πάνω από 45 χρονών υποχρεώθηκαν να επανδρώσουν τα περίφημα 
αμελέ ταμπουρού (τάγματα εργασίας). Έτσι για τους πρεσβύτερους τη στρατιωτική 
θητεία υποκατέστησε η αγγαρεία σε λατομεία, ορυχεία, δρόμους και αγρούς. 
Υποσιτισμένοι και δεκατισμένοι από τις επιδημίες οδηγούνταν στα βάθη της Μικράς 
Ασίας, στο Ικόνιο, στη Σεβάστεια, στην Άγκυρα, στη Μερσίνα, στο Ερζερούμ. 
[…]       Χαρακτηριστική επίσης είναι η δήλωση της τουρκικής κυβερνήσεως ότι δεν 
είχε τη δυνατότητα να συντηρήσει τα τάγματα εργασίας και η έκκλησή της στη 
φιλανθρωπία των Ελλήνων της Σμύρνης. 
[…]    Ένα άλλο μέτρο που εμφανίστηκε να υπαγορεύεται από τις στρατιωτικές 
ανάγκες και αφορούσε αποκλειστικά τους Έλληνες ήταν οι νέες μετατοπίσεις 
πληθυσμών από τις ακτές στα ενδότερα της Μικράς Ασίας. Το μέτρο αυτό […] δεν 
ερμηνεύεται τόσο σαν αντίποινο της Τουρκίας, αλλά σαν προσπάθεια αλλοιώσεως 
της εθνολογικής συστάσεως του μικρασιατικού πληθυσμού. Η αλλοίωση αυτή, που 
εξυπηρετούσε το νεοτουρκικό πρόγραμμα για τη δημιουργία εθνικής Τουρκίας με τη 
βαθμιαία εξαφάνιση των μειονοτήτων, δεν είναι άσχετη και με τις φήμες για 
ενδεχόμενη παραχώρηση των περιοχών στην Ελλάδα από τους Συμμάχους. […]  Οι 
νέοι τόποι εγκαταστάσεως ήταν πάντα απομονωμένα χωριά της μικρασιατικής 
ενδοχώρας με αμιγή τουρκικό πληθυσμό. Εκεί, μακριά από το Πατριαρχείο και χωρίς 
δασκάλους, οι περισσότεροι από τους επιζήσαντες οδηγούνταν στον εξισλαμισμό.  

[Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΕ΄, Αθήνα 1977: Εκδοτική Αθηνών, σελ. 101] 
 
 
ΘΕΜΑ Δ1 
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πληροφορίες των παραθεμάτων, να 
καταγράψετε τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις που δρομολογήθηκαν στην 
Ελλάδα από την είσοδό της στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1917) μέχρι και τα τέλη του 
1920. 



 

Μονάδες 25 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Οι πολεμικές δαπάνες της Ελλάδος ήταν πάνω από τις οικονομικές 
δυνατότητές της. Καλύφθηκαν με τη φορολογία, την έκδοση χαρτονομίσματος και το 
δανεισμό. Για να μπορέσει να διεξαγάγει τον πόλεμο, οι Σύμμαχοι άνοιξαν πίστωση 
για την ελληνική κυβέρνηση, μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, 12 εκατομ. 
στερλίνες η Αγγλία, 300 εκατομ. φράγκα η Γαλλία και 50 εκατομ. δολλάρια οι 
Ηνωμένες Πολιτείες. Με βάση αυτές τις πιστώσεις, που θα μπορούσαν να ληφθούν 
μόνο μετά το τέλος του πολέμου, η Εθνική Τράπεζα εξέδωσε τραπεζογραμμάτια που 
η αξία τους ανερχόταν σε 850 εκατομ. δρχ. Στην πραγματικότητα, μετά την υπογραφή 
της ειρήνης, η Ελλάδα δεν κατόρθωσε να χρησιμοποιήσει τις πιστώσεις αυτές, 
εξαιτίας της νομισματικής αστάθειας και της ταχείας υποτιμήσεως της δραχμής. Στο 
τέλος του 1920, το σύνολο των γαλλικών πιστώσεων, το μισό των αγγλικών και το 2/3 
των αμερικάνικων παρέμειναν αχρησιμοποίητες. Τέλος, όταν επανήλθε στη χώρα ο 
Κωνσταντίνος το 1920, ανακλήθηκαν όλες οι πιστώσεις. Έτσι, ουσιαστικά η Ελλάδα 
πήρε ελάχιστη οικονομική βοήθεια από τους Συμμάχους κατά τη διάρκεια του 
πολέμου και βασίσθηκε κυρίως στους δικούς της πόρους. 

Με το άνοιγμα των συμμαχικών πιστώσεων, που κάλυπταν την έκδοση 
χαρτονομίσματος μόνο θεωρητικά, πάνω από ένα δισεκατομμύριο δραχμές 
προστέθηκαν στην κυκλοφορία το 1918 και άλλες τόσες και περισσότερες το 1919. 
Αυτό είχε καταστροφικές συνέπειες, επειδή η κυβέρνηση, εξαιτίας της απουσίας των 
εξωτερικών πιστώσεων, ήταν αναγκασμένη να καταφύγει στην έκδοση 
χαρτονομίσματος, πράγμα που συνέβαλε στην εμφάνιση καλπάζοντος πληθωρισμού 
[…]. Μετά το 1919, όμως, ο πληθωρισμός και οι πολιτικές και οικονομικές κρίσεις που 
ενέσκηψαν υπονόμευσαν την αξία της δραχμής και την οικονομία της χώρας γενικά. 
Για να αντιμετωπιστούν τα νέα οικονομικά βάρη, νέοι φόροι επιβλήθηκαν και οι 
παλαιοί αυξήθηκαν. 

[Ι.Ε.Ε., τόμος ΙΕ, σελ. 84-85] 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
Μετά την απομάκρυνση του Κωνσταντίνου από την Ελλάδα, η προσωρινή 

Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης παραιτείται και σχηματίζει στην Αθήνα νέα κυβέρνηση 
ο Ελευθέριος Βενιζέλος […]. 

Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινοβουλευτική μηχανή και μπροστά στην 
αδυναμία, λόγω των πολεμικών γεγονότων, να διεξαχθούν εκλογές, ο Βενιζέλος 
αναβίωσε με σχετικό διάταγμα τη βουλή που είχε διαλυθεί από τον Κωνσταντίνο και 
που είχε προκύψει από τις εκλογές της 31 Μαΐου 1915. Υπό την κάλυψη του 
κοινοβουλευτικού μανδύα άρχισε τότε ένας απηνής διωγμός των αντιπάλων του 
Βενιζελισμού, που έλαβε διαστάσεις μιας ωμής τρομοκρατίας. Πολλοί πολιτικοί 
αντίπαλοι του Βενιζέλου εκτοπίστηκαν στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, ενώ 
κορυφαίοι αντιβενιζελικοί παραδόθηκαν στους Γάλλους (Δ. Γούναρης, Ίων 
Δραγούμης, Ι. Μεταξάς) οι οποίοι και τους μετέφεραν, υπό περιορισμό στην Κορσική. 

[Τ. Βουρνάς, Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, Τόμος Β΄, σελ.195-
196] 

 
 
 


