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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΣΗ 
ΘΕΜΑ Α1 
Να προςδιορίςετε αν το περιεχόμενο των ακολοφκων προτάςεων είναι ςωςτό ι όχι, 
γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ τθ λζξθ «Σωςτό» ι «Λάκοσ» δίπλα ςτον αρικμό που 
αντιςτοιχεί ςτθν κάκε πρόταςθ: 

1. Η οικονομικι κρίςθ του 1932 ςτθν Ελλάδα προκάλεςε τθν αφξθςθ των ειςαγωγϊν
τθσ χϊρασ.

2. Η επαναςτατικι κυβζρνθςθ ςτο Θζριςο το 1906 προςπάκθςε να εξαςφαλίςει
εςωτερικό πατριωτικό δάνειο 100.000 δραχμϊν.

3. Η ίδρυςθ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ αποτζλεςε παράγοντα ςτακεροποίθςθσ τθσ
οικονομίασ τθσ χϊρασ τθν περίοδο 1828-1832.

4. Ένα από τα κοινά ςθμεία του κόμματοσ του Ελευκερίου Βενιηζλου με το τρικουπικό
κόμμα ιταν ότι ιταν προςωποπαγζσ.

5. Ο Κ. Κωνςταντινίδθσ τφπωςε και κυκλοφόρθςε χάρτθ που όριηε τα ςφνορα τθσ
προτεινόμενθσ ποντιακισ δθμοκρατίασ.

Μονάδεσ: 5 

ΘΕΜΑ Α2 
Να αντιςτοιχίςετε τα ςτοιχεία τθσ ςτιλθσ Α με τα ςτοιχεία τθσ ςτιλθσ Β: (τζςςερα ςτοιχεία 
από τθ ςτιλθ Β περιςςεφουν) 

Α Β 

1)Κίνθμα ςτο Γουδί Α) 30 Ιανουαρίου 1923 

2)Πρωτόκολλο για τον περιοριςμό των ναυτικϊν
εξοπλιςμϊν

Β) 15 Μαρτίου 1910 

3)Αποβίβαςθ Κεμάλ ςτθ Σαμψοφντα Γ) 15 Μαΐου 1919 

4)Συνκικθ Ειρινθσ τθσ Λοηάνθσ Δ) 21 Μαΐου 1908 

5)Επίςθμο Ενωτικό Ψιφιςμα τθσ Κριτθσ με τθν Ελλάδα Ε) 30 Οκτωβρίου 1930 

τ)15 Αυγοφςτου 1909 

Ζ) 19 Μαΐου 1919 

Η) 24 Ιουλίου 1923 

Θ) 24 Σεπτεμβρίου 1908 

   Μονάδεσ: 5 
ΘΕΜΑ Α3 
Να αποδϊςετε το περιεχόμενο των πιο κάτω ιςτορικϊν όρων: 
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- Εινικό Κόμμα (Κ. Μαυρομιχάλησ) 
- ΟΥΛΕΝ 
- Φροντιςτθριο τησ Τραπεζοφντασ                                                                

 Μονάδεσ:15 
ΘΕΜΑ Β1 
α) Ποιεσ εξελίξεισ ςθμειϊκθκαν τθν θμζρα άφιξθσ του Πρίγκιπα Γεωργίου ςτθν Κριτθ και 
κάτω από ποιεσ ςυνκικεσ αυτόσ παραιτικθκε από το αξίωμα του Ύπατου Αρμοςτι; 
(μονάδεσ: 7)                                                                                                 
β) Να αναφερκείτε ςτα γεγονότα τθσ προετοιμαςίασ και τθσ ζκρθξθσ τθσ επανάςταςθσ του 
Θερίςου. (μονάδεσ:6)                                                             

  Μονάδεσ: 13                                                                                                  
 
ΘΕΜΑ Β2 
α) Να καταγράψετε τθν εξαγωγικι δραςτθριότθτα τθσ Ελλάδασ ςτθ διάρκεια του 19ου 
αιϊνα. (μονάδεσ 10) 
β) Για ποιουσ λόγουσ θ βιομθχανικι δραςτθριότθτα παρζμενε υποτονικι ςτθν Ελλάδα κατά 
τθν ίδια περίοδο; (μονάδεσ 5) 

   Μονάδεσ:12 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ 
 
ΘΕΜΑ Γ1 
Συνδυάηοντασ τα παρακζματα που ακολουκοφν με τισ ιςτορικζσ ςασ γνϊςεισ να 
αναφερκείτε:  
α) ςτον τρόπο αντιμετϊπιςθσ των προςφφγων από τουσ κατοίκουσ τθσ Άνω Σφρου κατά τθν 
περίοδο τθσ Επανάςταςθσ (μονάδεσ 10) και 
β) ςτισ δυςκολίεσ που ςυνάντθςαν οι μικραςιάτεσ πρόςφυγεσ κατά τθ διαδικαςία τθσ 
ενςωμάτωςθσ τουσ ςτθν Ελλάδα και ςτισ ςχζςεισ που διαμόρφωςαν αρχικά με το γθγενι 
πλθκυςμό. (μονάδεσ 15) 

Μονάδεσ: 25 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Οι κάτοικοι τθσ Άνω φρου και οι Ερµουπολίτεσ 
Οι εντόπιοι γενικϊσ εφζροντο προςθνϊσ προσ τουσ πρόςφυγασ και ετιρουν µάλλον 

επιφυλακτικιν ςτάςιν απζναντι αυτϊν, διότι ενόµιηον, ότι οφτωσ απζφευγον τθν 
ςφγκρουςιν είτε προσ τθν ελλθνικιν είτε προσ τθν τουρκικιν κυβζρνθςιν. Παρά ταφτα όµωσ 
(...), ανθςφχουν εκ τθσ διαρκοφσ προςελεφςεωσ και ςυςςωρεφςεωσ των προςφφγων εισ τθν 
παραλίαν τθσ νιςου. (...) Η αµφίρροποσ όµωσ ςτάςισ των κακολικϊν κατά τασ αρχάσ τθσ 
ελλθνικισ επαναςτάςεωσ, ωσ και αι δια κτθµατικοφσ λόγουσ κυρίωσ εγερκείςαι εν Σφρω 
ζριδεσ µεταξφ εντοπίων και προςφφγων, ανζξεςαν και εςυνειδθτοποίθςαν τθν από αιϊνων 
υπολανκάνουςαν κρθςκευτικιν διαίρεςιν των κατοίκων. Πραγµατικϊσ οι πρόςφυγεσ 
ελκόντεσ εγκατεςτάκθςαν εισ γαίασ καλλιεργθµζνασ και ακαλλιεργιτουσ, αι οποίαι ιςαν 
και αι περιςςότεραι, ανθκοφςασ εισ τουσ εντοπίουσ. (...) Το ότι εςθµειϊκθςαν επειςόδια 
µεταξφ γθγενϊν και προςφφγων δια κτθµατικοφσ λόγουσ δεν είναι διόλου άξιον απορίασ, 
διότι ιδθ τοιαφτα είδοµεν µεταξφ Σουλιωτϊν και εντοπίων ∆υτ. Στερεάσ Ελλάδοσ ωσ προσ 
το Ζαπάντι, και µάλιςτα δια γαίασ άλλοτε τουρκικάσ και όχι των εντοπίων. (…)Τασ εν Σφρω 
ζριδασ υπεξζκαιον οι ιερείσ αµφοτζρων των δογµάτων κθρφττοντεσ τθν µθ ανοχιν και 
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γινόµενοι οφτω θ πζτρα του ςκανδάλου. (...) Οι κακολικοί εν µζςω του πλικουσ των 
προςφφγων απετζλουν κρθςκευτικιν τινα οφτωσ ειπείν µειονότθτα, προσ προςταςίαν τθσ 
οποίασ εξθκολοφκουν να αγρυπνοφν οι Γάλλοι. 
[Απ. Βακαλόπουλοσ,  Πρόςφυγεσ και Προςφυγικόν Ζιτθµα κατά τθν Επανάςταςιν του 
1821, Ιςτορικι Μελζτθ, Εν Θεςςαλονίκθ 1939, ςελ. 69-72] 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

 Πολλοί από τουσ πρόςφυγεσ γνϊριηαν μόνο τοφρκικα. Αν ιξεραν ελλθνικά, ςυχνά 
επρόκειτο είτε για τθ διάλεκτο τθσ περιοχισ του Πόντου, ςτισ νότιεσ ακτζσ τθσ Μαφρθσ 
Θάλαςςασ, θ οποία ιταν ελάχιςτα κατανοθτι ςτουσ κατοίκουσ του βαςιλείου (εν. τθσ 
Ελλάδασ), είτε για τθν πομπϊδθ κακαρεφουςα των ςχολείων. Αντιμετϊπιςαν ςε ςθμαντικό 
βακμό τθν προκατάλθψθ των αυτοχκόνων, οι οποίοι ςκωπτικά αποκαλοφςαν τουσ 
νεοφερμζνουσ, μεταξφ άλλων επικζτων, και «γιαουρτοβαφτιςμζνουσ», υπονοοφμενο για 
τθν εκτεταμζνθ χριςθ του γιαουρτιοφ ςτθν (πολφ καλφτερθ) κουηίνα τουσ. Παρόμοια, 
πολλοί από τουσ Έλλθνεσ τθσ Ανατολίασ, οι οποίοι προζρχονταν από μεγάλεσ οκωμανικζσ 
πόλεισ, όπωσ θ Σμφρνθ, περιφρονοφςαν τουσ κατοίκουσ τθσ «Παλαιάσ» Ελλάδασ, τουσ 
Παλαιοελλαδίτεσ, κεωρϊντασ ότι ζχουν επαρχιϊτικουσ τρόπουσ.  
[R. Clogg. υνοπτικι Ιςτορία τθσ Ελλάδασ, 1770-2000, εκδ. Κάτοπτρο, Ακινα 2002, ςελ. 
128]  
 
ΘΕΜΑ  Δ1 
Με βάςθ τα παρακζματα και τισ ιςτορικζσ ςασ γνϊςεισ να αναφερκείτε ςτθν κατάςταςθ 
που επικρατοφςε ςτο ελλθνικό δθμόςιο ςτθ διάρκεια του 19ου αιϊνα κακϊσ και ςτισ 
ςυνταγματικζσ μεταρρυκμίςεισ του Ελευκζριου Βενιηζλου το 1911. 

Μονάδεσ: 25  
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 
Η μονιμότθτα των δθμοςίων υπαλλιλων δεν κεςπίςτθκε παρά το 1911, ζτςι ϊςτε 

όλοι εκείνοι που επάνδρωςαν το μθχανιςμό να μθν είναι εκτεκειμζνοι ςτον κίνδυνο όχι 
μόνο αδικαιολόγθτθσ μετάκεςθσ αλλά και τθσ οριςτικισ απόλυςθσ. Έρμαια τθσ 
οποιαςδιποτε βουλευτικισ δυςαρζςκειασ, οι μιςκωτοί υπάλλθλοι εκβιάηονταν επιπλζον 
από τουσ ταμίεσ που, ςυχνά ςε ςυνεννόθςθ με τουσ λθςτζσ που «κατακρατοφςαν» τισ 
χρθματαποςτολζσ, προφαςίηονταν ζλλειψθ ρευςτοφ και αρνοφνταν να τουσ καταβάλουν 
τουσ μιςκοφσ, αναγκάηοντάσ τουσ ζτςι να δανειςτοφν με ψθλοφσ τόκουσ από τουσ 
οργανωμζνουσ τοκογλφφουσ, και να υποκθκεφςουν τουσ μελλοντικοφσ τουσ μιςκοφσ, που 
υπόκεινταν ςε κατάςχεςθ για οποιοδιποτε χρζοσ. Έτςι, το ςφνολο των εκπροςϊπων τθσ 
εξουςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των δικαςτϊν και χωροφυλάκων, εκβιάηονταν μόνιμα 
να εξυπθρετοφν τα ςυμφζροντα των κατά τόπουσ βουλευτϊν. 

[Κ. Σςουκαλάσ, Σο πρόβλθμα τθσ πολιτικισ πελατείασ, ςελ. 99-100] 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

Στο πνεφμα του Στρατιωτικοφ Συνδζςμου και των πρωταγωνιςτϊν του Γουδι, 
πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ Ανακεϊρθςθσ του 1911 ιταν να εκριηωκεί θ διαφκορά και να 
εξυγιανκεί θ πολιτικι ηωι του τόπου. Προσ τοφτο, υιοκετικθκε ζνα πλζγμα ςθμαντικϊν 
ρυκμίςεων, οι οποίεσ ζμελλε ζκτοτε να αποτελζςουν το ςτακερό πλαίςιο τθσ 
κοινοβουλευτικισ ηωισ και τθσ πολιτικισ αντιπαράκεςθσ του τόπου. Σπουδαιότερεσ από 
αυτζσ ιταν: 
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Η αναβάκμιςθ τθσ Βουλισ, με τθν κακιζρωςθ καινοφργιων κοινοβουλευτικϊν 
αςυμβιβάςτων και τθν ανάκεςθ –για πρϊτθ φορά- του ελζγχου του κφρουσ των εκλογϊν 
ςε ειδικό δικαςτιριο, το «Εκλογοδικείο», όπωσ κακιερϊκθκε ζκτοτε να ονομάηεται *…+. Η 
πρόοδοσ ιταν μεγάλθ αφοφ, ζωσ τότε, θ ίδια θ Βουλι ιταν αυτι που αποφάςιηε «περί των 
αναφυόμενων αμφιςβθτιςεων» ςτισ εκλογζσ, με αποτζλεςμα θ εκάςτοτε πλειοψθφία να 
ευνοεί, όπωσ ιταν φυςικό, τουσ «θμετζρουσ». Όςο για τα νζα κοινοβουλευτικά 
αςυμβίβαςτα, το ςπουδαιότερο από αυτά απαιτοφςε πλζον και από τουσ αξιωματικοφσ να 
παραιτοφνται προτοφ ανακθρυχκοφν υποψιφιοι (άρκρο 71). Χωρίσ να επιλφει το 
πρόβλθμα, θ ρφκμιςθ αυτι περιόριςε κάπωσ τον κομματιςμό ςτισ ζνοπλεσ δυνάμεισ. 

Η κακιζρωςθ τθσ μονιμότθτασ των δθμοςίων υπαλλιλων – «εφόςον υφίςτανται αι 
ςχετικαί υπθρεςίαι» - και θ ειςαγωγι εγγυιςεων για τθ δθμοςιοχπαλλθλικι ςταδιοδρομία, 
με τθν ανάκεςθ ςε υπθρεςιακά ςυμβοφλια τθσ διατφπωςθσ δεςμευτικισ γνϊμθσ τόςο για 
τισ τοποκετιςεισ και τισ μετακζςεισ των δθμοςίων υπαλλιλων, όςο και για τθν παφςθ τουσ, 
ςε περίπτωςθ πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ (άρκρο 102). Αποκλειςτικι αρμοδιότθτα ζωσ 
τότε του κοινοφ νομοκζτθ, «τα προςόντα εν γζνει των υπαλλιλων» είχαν αποτελζςει 
αντικείμενο ςφοδρισ αντιπαράκεςθσ κακϊσ, με εξαίρεςθ το «Νεωτερικόν» Κόμμα του Χαρ. 
Τρικοφπθ, όλα τα άλλα ζςπευδαν, μετά τθν άνοδό τουσ ςτθν κυβζρνθςθ, να τα 
μεταβάλλουν κατά το δοκοφν, για να τα «προςαρμόηουν» ςτισ ανάγκεσ τουσ. 
[Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ, τόμοσ Α΄, Από τθν Σουρκοκρατοφμενθ Κριτθ ςτον Εκνικό 

Διχαςμό, ςελ. 106-107] 
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