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ΟΜΑ∆Α Α  

ΘΕΜΑ Α1  

Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε αυτά των στηλών Β και Γ 

(περισσεύουν ένα στοιχείο της στήλης Β και δύο στοιχεία της στήλης Γ).  

 

Στήλη Α  Στήλη Β  Στήλη Γ  

1. Εθνικόν Κοµιτάτον  α.  ∆ηµήτριος Γρίβας  i.     Μεταξύ των 

οπαδών άνεργοι 

πτυχιούχοι  

2. Εθνικό Κόµµα  β.   Αλέξανδρος 

Παπαναστασίου  

ii.    Πολιτισµική 

εξάπλωση στην 

Οθωµανική 

αυτοκρατορία  

3. Λαϊκό Κόµµα  γ.   Κυριακούλης 

Μαυροµιχάλης  

iii.  Κριτική στο 

παλαιό πολιτικό 

σύστηµα  

4. Ορεινοί  δ.  Επαµεινώνδας 

∆εληγιώργης  

iv.  Ανόρθωση  

5. Οµάδα Ιαπώνων  ε.   ∆ηµήτριος 

Βούλγαρης  

v.   Μεταξύ των 

οπαδών έµποροι 

και πλοιοκτήτες  

 στ. ∆ηµήτριος 

Γούναρης  

vi.  Κράτος κοινωνικής 

αλληλεγγύης  

  vii. Αρχές κοινωνικής 

δικαιοσύνης  

 

Μονάδες 10  

 

 

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
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ΘΕΜΑ Α2  

 

Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων:  

α.  Υπουργείο Περιθάλψεως  

β.  Οργανικός Νόµος (1900)  

γ.  Μικτή Επιτροπή (1914)  

Μονάδες 15  

 

ΘΕΜΑ Β1  

 

α)  Ποιες διπλωµατικές εξελίξεις σηµειώθηκαν σχετικά µε το Κρητικό 

ζήτηµα µετά τη συγκρότηση της «Προσωρινής Κυβέρνησης της Κρήτης» 

και ποια διπλωµατική τακτική ακολούθησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος; 

(µονάδες 7)  

 

β)  Τι γνωρίζετε για τις τελικές διαβουλεύσεις µετ αξύ των ∆υνάµεων και 

των επαναστατών του Θερίσου (καλοκαίρι -φθινόπωρο 1905), καθώς και 

για την υπογραφή της συµφωνίας των Μουρνιών Κυδωνίας (2 

Νοεµβρίου 1905); (µονάδες 8)  

Μονάδες 15  

 

ΘΕΜΑ Β2  
 

Τι σήµαινε η παραχώρηση του δικαιώµατος της καθολικής ψηφοφορίας 

από το σύνταγµα του 1844 και ποια συµπεράσµατα συνάγονται από την 

έναρξη του κοινοβουλευτισµού στην Ελλάδα;  

Μονάδες 10  

 

ΟΜΑ∆Α Β  

 

ΘΕΜΑ Γ1  

 

Με βάση το παράθεµα και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στις 

µετακινήσεις πληθυσµών –εκτός από τις περιοχές της Μικράς Ασίας –  που 

σηµειώθηκαν προς την Ελλάδα από τις αρχές του 20ού αιώνα και πριν το 

1922.  

Μονάδες 25  
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ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Κείµενο Α΄  

Σηµείο-σταθµός στην ιστορία του προσφυγικού ζητήµατος πριν από την 

πληµµυρίδα του 1922 υπήρξε η ελληνοβουλγαρική συµφωνία εθελούσιας 

µετανάστευσης που υπογράφηκε ανάµεσα στις δύο χώρες τον Νοέµβριο του 

1919 στο Νεϊγύ. Στη βάση αυτής της συµφωνίας, χιλιάδες  Έλληνες 

εγκατέλειψαν τη Βουλγαρία, κυρίως την περιοχή της Ανατολικής Ρωµυλίας, 

και µετέβησαν στο ελληνικό κράτος, ενώ περίπου 53.000 εκτιµάται ότι ήταν 

οι Βούλγαροι που µετακινήθηκαν εκείθεν των συνόρων. […] Πριν από την 

έλευση των προσφύγων του ’22 οι πρόσφυγες που είχαν εισέλθει στο 

Ελληνικό Βασίλειο υπολογίζονταν σε περίπου 800.000 άτοµα, ενώ όσοι είχαν 

λάβει µια κάποια βοήθεια από τις υπηρεσίες του υπολογίζονταν σε περίπου 

450.000. Στις µικρότερες αυτές µετακινήσεις πληθυσµών προς την Ελλάδα 

θα πρέπει να εντάξουµε τα προσφυγικά κύµατα που σηµειώθηκαν το 1915 -

1916 από τη βόρεια Ήπειρο, το 1916 από την ανατολική Μακεδονία, το 1919 

από τη Ρωσία µετά την έκρηξη της Οκτωβριανής Επανάστασης (περίπου 

55.000 πρόσφυγες), την ίδια χρονιά από τη Ρουµανία, και πιο συγκεκριµένα 

από περιοχές της που αποτέλεσαν θέατρο του Α’ Παγκοσµίου πολέµου, το 

1919 από την υπό ιταλική διοίκηση Μικρά Ασία, καθώς και από την Αίγυπτο 

(επρόκειτο για αιχµαλώτους που υπηρετούσαν στον οθωµανικό στρατό και 

συνελήφθησαν από τους Άγγλους), αλλά και από τα νησιά της 

∆ωδεκανήσου.  
Κώστας Κατσάπης,  «Το 1922  και  οι  πρόσφυγες»,  Προσφυγικές µετακι νήσεις  πριν από το  1922 ,  σ .σ.  128 -

129,  εκδόσει ς Νεφέλη.   

 

Κείµενο Β΄  

Υπολογίζεται ότι 100.000 περίπου Έλληνες του Πόντου κατέφυγαν στη 

γειτονική Ρωσία, αφού, ακόµη και µετά την αποβίβαση των ελληνικών 

στρατευµάτων στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας, η θέση τους δε 

βελτιώθηκε, καθώς βρίσκονταν µακριά από περιοχές υπό ελληνική 

διοίκηση. Οι πρόσφυγες αυτοί προστέθηκαν σε άλλους Έλληνες του Πόντου, 

που είχαν ήδη καταφύγει σε ρωσικά εδάφη κατά τη διάρκεια των ρωσο -

τουρκικών πολέµων του 19ου αιώνα. Στα τέλη του 1917 η θέση των Ελλήνων 

της Ρωσίας έγινε δυσχερής λόγω της αναταραχής που προκάλεσε η 

Οκτωβριανή Επανάσταση. Πολλοί κατευθύνθηκαν προς τα παράλια της 

Μαύρης Θάλασσας, εκεί όπου κατέφυγαν και νέοι πρόσφυγες από τον 

Πόντο ακολουθώντας το ρωσικό στρατό, ο οποίος µετά τη συνθηκολόγηση 

της Ρωσίας αποχωρούσε από τις τουρκικές επαρχίες που είχε καταλάβει. Το 

καλοκαίρι του 1919, ύστερα από την έκκληση για βοήθεια που απηύθυναν 

στο ελληνικό κράτος οι Έλληνες της νότιας Ρωσίας, έφθασε στο Βατούµ 

αποστολή του Υπουργείου Περιθάλψεως. Στη συνέχεια µερίµνησε για την 

περίθαλψη των απόρων και τη µεταφορά 53.000 περίπου Ελλήνων µε 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ατµόπλοια από το Βατούµ στη Θεσσαλονίκη, επ ιχείρηση που κράτησε από 

το Μάιο του 1920 µέχρι το Φεβρουάριο του 1921. Εκτός από τους Έλληνες 

που ήλθαν από τη Ρωσία, στην Ελλάδα έφθασαν και 30.000 περίπου Ρώσοι,  

η συντριπτική πλειονότητα των οποίων αποτελούσε τµήµα της στρατιάς του 

Βράγκελ1 , η οποία είχε παραµείνει στην Καλλίπολη. Για την περίθαλψή 

τους φρόντισαν το Υπουργείο Περιθάλψεως, ο Αµερικανικός Ερυθρός 

Σταυρός και η γαλλική κυβέρνηση. Μετά την ανακήρυξη της Αλβανίας ως 

ανεξάρτητου κράτους και την εκκένωση του νότιου τµήµατος της χώρας από 

τον ελληνικό στρατό το 1914, Έλληνες κάτοικοι της περιοχής αυτής 

αναχώρησαν για το ελληνικό κράτος. […] Στη διάρκεια της δεκαετίας του 

1910 περίπου 32.000 ∆ωδεκανήσιοι κατέφυγαν στην Ελλάδα και 

εγκαταστάθηκαν κυρίως στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, τη 

Σάµο, τη Σύρο και την Κρήτη. Στην πλειονότητά τους προέρχονταν από την 

Κάλυµνο και τη Σύµη ενώ ένας σηµαντικός αριθµός προερχόταν από τη 

Ρόδο, τη Λέρο, την Κω και την Κάρπαθο.  
Ν. Ανδριώτης,  «Η πρώτη προσφυγιά –  Ελληνικές προσφυγικές  µετακι νήσεις ,  1906 -  1922»,  Ιστορία του 

Νέου Ελληνισµού,  τ .6 ,  σ.98 -99 .  

 

ΘΕΜΑ ∆1  

Αξιοποιώντας τόσο τα ακόλουθα κείµενα όσο και τις ιστορικές γνώσεις 

σας, να αναφερθείτε στις προσπάθειες διπλωµατικής διευθέτησης των 

ελληνοτουρκικών διαφορών κατά την περίοδο 1925 -1930, καθώς και στο 

πολιτικό σκεπτικό που καθόρισε τις επιλογές του Ελευθέριου Βενιζέλου 

κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων της περιόδου 1928 -1930. 

Μονάδες 25  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α  

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν ανήκεν εις την κατηγορίαν των ανθρώπων που 

εδίσταζον να αναλάβουν ευθύνας. Άλλωστε, όταν η Ελλάς είχε βαστάσει το 

βάρος της Μικρασιατικής καταστροφής, όταν είχεν υποστή τόσας θυσίας εις 

άψυχον και έµψυχον υλικόν, ποίαν αξίαν ηµπορούσαν να έχουν µερικαί 

εκατοντάδες χιλιάδων λιρών, όταν διά της θυσίας αυτής επετυγχάνετο ένας 

ευρύτερος διακανονισµός των ελληνοτουρκικών σχέσεων, εγεφυρούτο το 

από αιώνων χάσµα µεταξύ των δύο λαών και το Αιγαίον πέλαγος 

µετετρέπετο από χωριστικόν όριον εις συνδέουσαν γέφυραν; Εάν ο 

Βενιζέλος δεν ανελάµβανε την ευθύνην της οριστικής εκκαθαρίσεως του 

κυκεώνος των οικονοµικών διαµφισβητήσεων µεταξύ των δύο χωρών, εάν 

άφηνε τα πράγµατα να κυλούν όπως προέβλεπαν αι µέχρι τότε συµβάσεις, 

αι ελληνοτουρκικαί σχέσεις καθηµερινώς θα εδηλητηριάζοντο, η 

καχυποψία αµοιβαίως θα εγένετο εντονωτέρα, η προσφυγή εις τους 

εξοπλισµούς θα καθίστατο αναπόφευκτος, µε αποτέλεσµα την επιβάρυνσιν 
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της Ελλάδος διά ποσών θετικώς µεγαλύτερων από την αρνητικήν ζηµίαν 

που υπέστη διά της  παραιτήσεως από µιας αξιώσεως αµφιβόλου 

βασιµότητας. Το θέµα ήτο: Εσύµφερεν ή όχι την Ελλάδα να λησµονήση το 

παρελθόν και να επιδίωξη ειλικρινώς την αποκατάστασιν φιλικών σχέσεων 

µε την Τουρκίαν; Εσύµφερεν ή όχι να µεταβληθή ο προαιώνιος εχθρός εις 

φίλον;  Εφ' όσον η απάντησις εις το ερώτηµα τούτο θα ήτο καταφατική, η 

συµφωνία της 10ης Ιουνίου 1930 παρουσιάζετο ως το καλύτερον δυνατόν 

πρώτον βήµα διά την συµφιλίωσιν µε την Τουρκίαν. Οι επικριταί, άλλωστε, 

του Βενιζέλου, όπως απέδειξεν η µετά ταύτα πολιτική των, επίστευον ότι η 

συµφωνία εκείνη ήτο κατά βάσιν ορθή. Το επιστέγασµα της επελθούσης 

συνεννοήσεως ήτο το ταξίδιον του Έλληνος πρωθυπουργού εις Άγκυραν, 

κατόπιν προσκλήσεως της τουρκικής κυβερνήσεως, και η υπογραφή του 

συµφώνου φιλίας, ουδετερότητας και διαιτησίας.  
Γρ.  ∆αφνής,  Η Ελλάς µεταξύ δύο πολέµων,  1923 -1940,  Κάκτος,  Αθήνα 1 997 ,  τ .  β΄ ,  σ.  66 -68 .   

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β  

«Εγώ ισχυρίζοµαι, κ. βουλευταί, ότι αι περιουσίαι των Ελλήνων 

ανταλλαξίµων ήσαν ασυγκρίτως […] σπουδαιότεραι από την περιουσίαν 

των Τούρκων ανταλλαξίµων, αλλ’ ισχυρίζοµαι συγχρόνως, ότι είναι όχι 

απλώς αµφίβολον, αλλά και απίθανον ακόµη, ότι η εκτίµησις τω ν 

περιουσιών, […] θα έδιδεν αποτελέσµατα ενεργητικά υπέρ της Ελλάδος. 

Έχω καθήκον, βέβαια να σας εξηγήσω που στηρίζεται η αµφιβολία µου αυτή 

περί του αποτελέσµατος του δυνατού µιας εκτιµήσεως. Έν τµήµα µεγάλο 

της περιουσίας της ελληνικής εν Τουρκία συνίστα το, κύριοι, εις ακίνητον 

ιδιοκτησίαν αστικήν εις την Σµύρνην και εις τας ελληνικάς πόλεις του 

βιλαετίου της Σµύρνης, αι οποίαι είχαν συµπαγή ελληνικόν πληθυσµόν. 

Άλλον σπουδαίον τµήµα της περιουσίας του ελληνισµού εν Τουρκία ήσαν 

τα καταστήµατα τα εµπορικά  της Σµύρνης. Άλλο σπουδαίον τµήµα της 

περιουσίας του ελληνισµού ήτο ο κινητός αυτού πλούτος. Ας εξετάσωµεν, 

λοιπόν, έν έκαστον των στοιχείων αυτών, από τα οποία απετελείτο η 

περιουσία ή ο πλούτος του ελληνισµού εν Τουρκία. Τα αστικά ακίνητα της 

Σµύρνης και της Φιλαδελφείας, της Μενεµένης, όλων των ελληνικών 

πόλεων, αι οποίαι υπήρξαν θέατρον πολεµικών επιχειρήσεων, και τοιούτον 

θέατρον υπήρξαν όλα τα µέρη, από τα οποία διήλθεν ο στρατός, όλαι αυταί 

αι ακίνηται περιουσίαι ενεπρήσθησαν (πυρπολήθηκαν). Παραδόξ ως δε, 

κύριοι, επί τόσα έτη δεν είχεν αναγνωσθή η σύµβασις της ανταλλαγής, ούτε 

η σχετική συνθήκη της Λωζάννης, οπότε ήθελεν εξακριβωθή ότι διά τα 

εµπρησθέντα κτήµατα µετά των εν αυτοίς εµπορευµάτων εν Σµύρνη και δι’ 

όλα τα άλλα τα εµπρησθέντα ή καταστραφέντα κτήµατα εις την ζώνην των 

επιχειρήσεων, δεν ωφείλετο εκ της συµβάσεως της ανταλλαγής ουδεµία 

αποζηµίωσις εκ µέρους του τουρκικού κράτους. Μόνο εάν η Τουρκία είχε 
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τελικώς ηττηθή εις τον πόλεµον µεταξύ ηµών και αυτής, µόνον τότε ήτο 

δυνατόν να φαντασθώµεν, ότι θα επεβάλλοµεν εις την Τουρκίαν την 

υποχρέωσιν να αποζηµιώση τας ζηµίας, αι οποίαι υπήρξαν αποτέλεσµα του 

πολέµου. Αλλ’ η Τουρκία, γνωρίζετε κύριοι, ότι δεν ηττήθη. ∆υστυχώς µας 

ενίκησε […].  
Ελευθέριος Βενιζέλος,  Οµιλία στη Βουλή των Ελλήνων (απόσπ ασµα),  Ειδική συνεδρίαση της 25ης 

Ιουνίου 1930  µε θέµα τη  Συµφωνί α της Άγκυρας,  Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ  

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στις τοποθετήσεις του (µετά την υπογραφή των 

ελληνοτουρκικών συµφωνιών του 1930) δίνει έµφαση στον αγώνα για  

κοινωνική και οικονοµική δικαιοσύνη, ένα ιδανικό πολύ ανώτερο του 

πολέµου, όπως τονίζει, το οποίο θεωρεί περισσότερο σύµφωνο µε τις 

ελληνικές παραδόσεις. Σε λόγο του στη Θεσσαλονίκη […] αναφέρεται στη 

ροµαντική απορρόφηση του ελληνικού λαού από τη Μεγάλη Ιδέα που δεν 

επέτρεψε να συγκροτηθεί ένα σύγχρονο κράτος, το οποίο θα µπορούσε να 

επιδιώξει σοβαρά την πραγµατοποίηση αυτής της ίδιας της ιδέας. Είναι 

ενδεικτικό της αποφασιστικότητας του Ε. Βενιζέλου ότι επιλέγει την τελετή 

µετακοµιδής των οστών του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη, στο 

πλαίσιο των εορτασµών της εκατονταετηρίδας του ελληνικού κράτους, για 

να διακηρύξει πανηγυ - ρικά στο λόγο που εκφωνεί ότι οι αγώνες εθνικής 

αποκατάστασης των Ελλήνων είχαν πλέον τερµατιστεί. Η αντιπολίτευση 

καταγγέλλει οξύτατα και µερίδα του κόµµατος των Φιλελευθέρων ηπιότερα 

τον Ε. Βενιζέλο για το «ζόφον της υλιστικής πολιτικής του», χωρίς, όµως, να 

προτείνει εναλλακτική λύση. Στη συγκεκριµένη διεθνή πολιτική και 

οικονοµική συγκυρία η πολιτική που ακολουθεί ο Ε. Βενιζέλος προς την 

Τουρκία ήταν αναπόφευκτη, όπως θα αποδειχθεί και από το ότι το αντίπαλο 

Λαϊκό Κόµµα θα τη συνεχίσει υπογράφοντας, στις 14 Σεπτεµβρίου 1933, 

σύµφωνο εγγυήσεως της εδαφικής ακεραιότητας των δύο χωρών.  
 Πρ.  Παπαστράτης,  «Εξωτερική πολι τική,  1922 -1940» Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα,  

Βιβλιόραµα,  τ .  Β2  (1922 -1940) ,  σ.  273 .  Σας ευχόµαστε επιτυχία!  

 
 
 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 
 
 


