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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  
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ΟΜΑ∆Α Α΄  

 
ΘΕΜΑ Α1  
 
Α.1.1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή 

όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στον αριθµό 
που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.  
1. Το µεγαλύτερο µέρος του εξωτερικού εµπορίου της Ελλάδας στη διάρκεια του 

πρώτου αιώνα της ανεξαρτησίας της αφορούσε γεωργικά προϊόντα.  
2. Η Εθνική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1927.  
3. Ο Αλέξανδρος Κουµουνδούρος ήταν αρχηγός των Πεδινών.  
4. Ο Χαρίλαος Τρικούπης θεωρούσε το Κράτος ως µοχλό της οικονοµικής 

ανάπτυξης.  
5. Η Πατριαρχική Επιτροπή (1918) αποσκοπούσε στην οργάνωση του 

επαναπατρισµού των εκτοπισµένων.  
Μονάδες 10  

Α.1.2. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων:  
α. Εθνικόν Κοµιτάτον.  
β. Λαϊκό Κόµµα (1910).  
γ. Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Ε.Α.Π.).  

Μονάδες 12  
 
ΘΕΜΑ Α2  
 
Α.2.1. Με ποιον τρόπο αντιµετωπίστηκε οριστικά το πρόβληµα της διανοµής των «εθνικών 

γαιών» µετά το 1870;  
Μονάδες 14  

Α.2.2. Πώς εκδηλώθηκε στην Ελλάδα η «κρίση του 1932» και ποιες ήταν οι επιπτώσεις 
της στο οικονοµικό πεδίο;  

Μονάδες 14  
 

 
ΟΜΑ∆Α Β΄  

 
ΘΕΜΑ Β1  
 
Χρησιµοποιώντας σχετικά χωρία από τα πιο κάτω κείµενα και µε βάση τις ιστορικές σας 
γνώσεις να επισηµάνετε τους κοινωνικούς και οικονοµικούς παράγοντες που συνέβαλαν, 
µετά το 1893, στην εκδήλωση του κινήµατος του Στρατιωτικού Συνδέσµου στο Γουδί.  

Μονάδες 25  
 
 
 



Κείµενο Α  
 

«... Αναµφίβολο είναι πως το Γουδί βρήκε λαϊκή ανταπόκριση, πως απάντησε πράγµατι 
σε κάποιες κοινωνικές αναζητήσεις. Η µεγάλη δε λαϊκή συγκέντρωση συµπαράστασης της 
14.09.1909 που οργανώθηκε από βιοµήχανους, έµπορους, βιοτέχνες, ελεύθερους 
επαγγελµατίες κ.λπ. (…) πρόβαλε και καθαρά αστικές διεκδικήσεις, όπως προστασία της 
παραγωγής, δίωξη της τοκογλυφίας, προοδευτικότητα των φόρων, πάταξη της 
µεροληψίας και της πολιτικής φαυλότητας, σε σχέση, ιδιαίτερα, µε τους διορισµούς στο 
δηµόσιο οπαδών του κυβερνώντος κόµµατος, κ.λπ.»  

Θ. ∆ιαµαντόπουλος, Η ελληνική πολιτική ζωή:  
εικοστός αιώνας, Αθήνα, 1997 σ. 65  

Κείµενο Β  
 

«Ο Λαός των Αθηνών και του Πειραιώς εις πάνδηµον συνελθών συλλαλητήριον, ίνα 
σκεφθή περί των Κοινών, ήτοι περί γενικής των κακώς εχόντων ανορθώσεως, πολιτικής τε 
και στρατιωτικής, ην από µακρού ήδη χρόνου επόθησε και εζήτησε και την οποίαν το 
κίνηµα της 15 Αυγούστου ανέλαβε να πραγµατοποιήση αποβλέπων εις το ότι τα έννοµα 
συµφέροντα και δικαιώµατά του ουσιωδώς εθυσιάσθησαν υπό το ευπρόσωπον κάλυµµα 
ελευθέρου πολιτεύµατος, των αντιπροσώπων αυτού µεταβληθέντων εις ιδιοτελή 
ολιγαρχίαν, αντικαταστήσασαν τον Νόµον δια της θελήσεώς της, συνεταιρισθείσαν δε µετ’ 
αφορολογήτου πλουτοκρατίας, ενώ αυτός στενάζει υπό το βάρος των αδικοτάτων φόρων 
(...) χωρίς ν’ απολαµβάνη ως αντάλλαγµα την ασφάλειαν της ζωής, τιµής και ιδιοκτησίας 
του (…) Αξιοί να ίδη την Κυβέρνησιν υποβάλλουσαν το ταχύτερον εις την Βουλήν και 
ταύτην ψηφίζουσαν άρτιον σύστηµα νοµοθεσίας, υπό το πνεύµα πολέµου κατά της 
συναλλαγής, ανορθώσεως όλων των κλάδων της διοικήσεως και προστασίας της 
παραγωγής, ιδία δε (…) Να ληφθή πρόνοια περί βελτιώσεως της τύχης του εργάτου, 
δουλεύοντος ήδη την χειρίστην των δουλειών προς το κεφάλαιον δι’ έλλειψιν παντός 
προστατευτικού αυτού νόµου»  

Γιάννης Κορδάτος, Ιστορία της νεώτερης  
Ελλάδας, Ε΄, σ. 132-134.  

(Ψήφισµα των επαγγελµατικών σωµατείων  
Αθηνών-Πειραιώς την ηµέρα του συλλαλητηρίου)  

 
ΘΕΜΑ Β2 
  
Χρησιµοποιώντας σχετικά χωρία από το πιο κάτω κείµενο και µε βάση τις ιστορικές σας 
γνώσεις να εξηγήσετε τους στόχους του Ελευθερίου Βενιζέλου αναφορικά µε την 
ελληνοτουρκική προσέγγιση κατά τα έτη 1928-30 (Μονάδες 12) και να αποτιµήσετε κατά 
πόσο οι στόχοι αυτοί επιτεύχθηκαν µε τις ελληνοτουρκικές συµφωνίες του 1930. (Μονάδες 
13).  

Μονάδες 25  
 
Κείµενο 
  
«Καθ’ ήν στιγµήν ο ελληνικός λαός µού αναθέτει µε µεγάλην πλειοψηφίαν την 
διακυβέρνησίν του δια µίαν περίοδον τεσσάρων ετών, οφείλω να σας διαβεβαιώσω περί 
της ζωηράς επιθυµίας µου να συντελέσω εις την ρύθµισιν των σχέσεων µεταξύ των δύο 
χωρών µας, η οποία θα τους εξησφάλιζε στενήν φιλίαν, επιβεβαιουµένην δι’ ενός 
συµφώνου φιλίας, µη επιθέσεως και διαιτησίας, περιεχοµένου όσον το δυνατόν ευρυτέρου. 
Έχω πλήρη συνείδησιν του γεγονότος ότι η Τουρκία δεν έχει βλέψεις επί των εδαφών µας 
και µοι εδόθη χιλίας φοράς κατά την διάρκειαν της προεκλογικής περιόδου η ευκαιρία να 
δηλώσω δηµοσία ότι η Ελλάς ουδεµίαν έχει βλέψιν επί των τουρκικών εδαφών, 



αποδεχοµένη τας Συνθήκας της Ειρήνης ειλικρινώς και ανεπιφυλάκτως. ∆εν δύναµαι 
λοιπόν να αµφιβάλλω ότι η ρύθµισις των σχέσεών µας, ως την αντιλαµβάνοµαι, 
ανταποκρίνεται επίσης εις την επιθυµίαν της Εξοχότητός Σας. ∆ια την πραγµατοποίησιν 
της κοινής αυτής επιθυµίας ουδέν εµπόδιον υφίσταται εκτός των εκκρεµών ζητηµάτων 
µεταξύ των δύο χωρών, τα οποία προέκυψαν από την σύµβασιν περί ανταλλαγής των 
πληθυσµών και τας παρακολούθους συµφωνίας».  

Επιστολή του Ε. Βενιζέλου προς τον Τούρκο  
πρωθυπουργό Ισµέτ Ινονού, 30.08.1928:  
Ιστορία του ελληνικού έθνους, ΙΕ΄, σ. 354.  

 


