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ΟΜΑΔΑ Α’ 

 
ΘΕΜΑ Α1: 

 

Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: 

 

α) Ισοζύγιο πληρωμών , β) Εκδοτικό δικαίωμα, γ) Ανόρθωση , δ) Ραλλικό κόμμα 
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Α.1.2. Να αντιστοιχίσετε τα γράμματα της στήλης Α με τους αριθμούς της στήλης Β (στη στήλη Β 

περισσεύει μία χρονολογία). 

 

 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

Α. Έναρξη παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης 

1. 1927 

Β. Εμφάνιση της 

κοινοβουλευτικής ομάδας των 

Ιαπώνων 

2. 1832 

Γ. Ίδρυση Τράπεζας της Ελλάδος 3. 1929 

Δ. Ελληνοτουρκικός πόλεμος 4. 1875 

Ε. Θεσμοθέτηση της Αρχής της 

Δεδηλωμένης 

5. 1922 

 ΣΤ. Έναρξη κατασκευής 

διώρυγας της Κορίνθου 

6. 1906 

Ζ. Σύναψη δανείων από 

Βαυαρούς 

7. 1897 

 8. 1881 
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Α.1.3. Να σημειώσετε την ένδειξη Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) δίπλα από κάθε άσκηση. 

 

 

α) Η Τράπεζα της Ελλάδος πέτυχε σταθερές ισοτιμίες της δραχμής με τα ξένα νομίσματα. 

 

β) Τη δεκαετία του 1930 σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη επιβλήθηκαν φασιστικά ή ολοκληρωτικά 

καθεστώτα. 

 

γ) Ενεργό ρόλο στην Επανάσταση του 1862 διαδραματίζουν οι ακτήμονες αγρότες. 

 

δ) Η επιτυχία του εκσυγχρονιστικού προγράμματος του Τρικούπη ενίσχυσε το δικομματικό 

πολιτικό σύστημα και προκάλεσε την ικανοποίηση αστών και διανοουμένων. 

 

ε) Το κόμμα του Γ. Θεοτόκη υποστήριζε την αύξηση των εξοπλισμών και ζητούσε φορολογικές 

ελαφρύνσεις για τους εισοδηματίες. 

 

στ) Βασικές προγραμματικές δηλώσεις του Σ.Ε.Κ.Ε. ήταν η αναμόρφωση 

του πολιτικού συστήματος και η επιβολή αρχών κοινωνικής δικαιοσύνης. 

 

ζ) Κατά τη δεκαετία 1882 – 1892 κατασκευάστηκαν 900 χλμ σιδηροδρομικής γραμμής. 

 

η) Η ελονοσία αποτελούσε μάστιγα για την αγροτική Ελλάδα ως τα μέσα του 20ου αιώνα. 

 

θ) Η σταφίδα αποτελούσε τη ‘ναυαρχίδα’ των ελληνικών εξαγωγών στα αγροτικά προϊόντα αφού 

αντιπροσώπευε το ½ της συνολικής αξίας τους. 

 

ι) Τα 97 ελληνικά ατμόπλοια του 1890 έγιναν 190 το 1901 και 389 το 1912. 
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ΘΕΜΑ Α2: 

 

Α.2.1. Ποια τα πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου; 

 

 

Α.2.2. Ποιες συνταγματικές τροποποιήσεις ψήφισε η ελληνική βουλή το 1911 και ποιους νέους 

νόμους η κυβέρνηση Βενιζέλου στο ίδιο χρονικό διάστημα; 

 

 

Α.2.3. Τι γνωρίζετε για το Κίνημα στο Γουδί; 
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ΟΜΑΔΑ Β΄ 
 

 

ΘΕΜΑ Β1: 

 

 

Αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που ακολουθούν και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας 

γνώσεις, να παρουσιάσετε τα κύρια πολιτικά χαρακτηριστικά της Κοινωνιολογικής 

Εταιρείας και του Λαϊκού Κόμματος. Στη συνέχεια, να παρουσιάσετε τη σχέση της 

συγκεκριμένης παράταξης με το Κόμμα των Φιλελευθέρων. 

 

 

1. Πρόγραμμα του Λαϊκού Κόμματος. 

 

 

Α. «Να θεμελιωθεί το Κράτος επί υγιών βάσεων, να εξασφαλισθή η εκλογή των οργάνων αυτού 

εκ των καταλληλοτέρων προσώπων, ως και η εις το καθήκον αφοσίωσις. Άλλως είναι αδύνατος 

οιαδήποτε κοινωνική μεταρρύθμισις και αύξησις των λειτουργιών της Πολιτείας. 

 

Β. Να εξασφαλισθή η κυριαρχία του λαού, αιρουμένων των προσκομμάτων της γνησίας 

εκδηλώσεως του πολιτικού του φρονήματος και διευκολυνομένης της αμεσωτέρας συμμετοχής 

αυτού εις τα νομοθετικά έργα. 

 

Γ. Να οργανωθούν επαγγελματικώς αι εργαζόμεναι τάξεις προς καλλιτέρευσιν της οικονομικής 

θέσεώς των, ηθικήν προαγωγήν αυτών και εισαγωγήν κοινωνικοτέρων μορφών παραγωγής και 

κυκλοφορίας των αγαθών.» 

 

2. «Παρεμείναμεν ιδιαίτερον κόμμα και μόνον συνεπράξαμεν μετά του κόμματος των 

Φιλελευθέρων εις τας εκλογάς της δευτέρας αναθεωρητικής Βουλής, οπότε εξελέγημεν εκ του 

κόμματός μας επτά, διατηρήσαντες την ανεξαρτησίαν  

μας και υποστηρίξαντες συνεπώς τις απόψεις μας, πότε συμφωνούντες μετά της κυβερνήσεως 

και πότε επικρίνοντες την πολιτικήν της. Αι επικρίσεις μας ήσαν πολλάκις πολύ σφοδραί και 

επροκάλεσαν σύγκρουσιν με την κυβέρνησιν, ιδίως εις τα ζητήματα της κοινωνικής νομοθεσίας, 

της αγροτικής πολιτικής, της γλωσσικής μεταρρυθμίσεως.  

[…] 

Όσον και αν συνεκρούσθημεν εις τα ζητήματα της κοινωνικής και εργατικής πολιτικής, δεν 

ημπορούμεν να μην αναγνωρίσωμεν ότι ο κ. Βενιζέλος εν συγκρίσει προς όλους τους άλλους 

αρχηγούς των μεγάλων κομμάτων, τους κυβερνήσαντας τον τόπον προ αυτού, υπήρξεν ο 

συγγενέστερος προς ημάς. Ενώ οι παλαιότεροι δεν ήθελον να ακούσουν περί εφαρμογής 

εργατικής νομοθεσίας και υπάρξεως κοινωνικών ζητημάτων, τα οποία εθεώρουν αποκλειόμενα 

εκ της οικονομικής καταστάσεως του τόπου και της ψυχολογίας του λαού, ο κ. Βενιζέλος 

ανεγνώρισε και την ύπαρξιν κοινωνικού ζητήματος εις τον τόπον και την ανάγκη κοινωνικής 

νομοθεσίας. Δεν ημπορούμεν να λησμονήσωμεν ότι, ενώ οι παλαιότεροι εξεγείροντο εις το 

άκουσμα απαλλοτριώσεως τσιφλικιών και προέβαλλον το άθικτον της ατομικής ιδιοκτησίας ο κ. 
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Βενιζέλος ανεγνώρισε την κοινωνικήν ανάγκη ως λόγον επιτρέποντα την απαλλοτρίωσιν 

μεγάλων κτημάτων.» 

 

Συνέντευξη του Αλέξανδρου Παπαναστασίου στην εφημερίδα Νέος Κόσμος (8-12 

Δεκεμβρίου 1933), στο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Μελέτες-Λόγοι-Άρθρα, επιμ. Ξ. 

Λευκοπαρίδη, Μορφωτικό Ινστιτούτο ΑΤΕ, 1957, τ. Β’, σ. 748-749. 
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ΘΕΜΑ Β2:  

 

Λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο που ακολουθεί και αξιολογώντας τις ιστορικές σας γνώσεις 

να αναφερθείτε στα αίτια σύγκρουσης του βασιλιά με το Βενιζέλο και στα αποτελέσματά 

της (μέχρι και το 1917). 

 

 

Η απόσταση ανάμεσα στους δύο άνδρες δεν είναι τυχαία. Ο Κωνσταντίνος και ο Βενιζέλος 

συνεργάστηκαν στους βαλκανικούς πολέμους, ως στρατιωτικός ηγέτης της Ελλάδας ο ένας ως 

διπλωματικός ο άλλος, και συνέχισαν μετά την ανάρρηση του Κωνσταντίνου στο θρόνο το 1913 , 

όταν δολοφονήθηκε ο πατέρας του. Η έκρηξη όμως του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου το επόμενο έτος 

οδήγησε σε μια ανεπανόρθωτη ρήξη μεταξύ τους. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ήταν πεισμένος για 

την ανωτερότητα των γερμανικών όπλων κι ήθελε να παραμείνει η Ελλάδα ουδέτερη. Ο 

Βενιζέλος , εξίσου πεισμένος ότι θα θριάμβευε η Αντάντ, ήταν υπέρ της παρέμβασης στο πλευρό 

των Αγγλογάλλων. Η σύγκρουση τους έθεσε επί τάπητος το ζήτημα της συνταγματικής θέσης 

του θρόνου και έριξε τη χώρα στη χειρότερη πολιτική κρίση της ιστορίας της. Τελικά οι Δυνάμεις 

της Αντάντ παρενέβησαν χωρίς να πολυνοιαστούν για τους καλούς τρόπους που επιτάσσει το 

διεθνές Δίκαιο και το 1917 ο Κωνσταντίνος οδηγήθηκε σε αναγκαστική εξορία. Η Θεσσαλονίκη 

έπαιξε κάθε άλλο παρά αμελητέο ρόλο σ΄ αυτά τα γεγονότα καθώς το 1916 ο Βενιζέλος σχημάτισε 

δική του προσωρινή κυβέρνηση εκεί και η αντιπαλότητα της πόλης με την Αθήνα πήρε νέο 

θανάσιμο νόημα 

 

Μark Μazower, Θεσσαλονίκη, Πόλη των Φαντασμάτων, Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι και 

Εβραίοι.1453 – 1950, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006, σελ. 366 
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KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 
 


