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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 ΟΜΑ∆Α   Α΄ 
ΘΕΜΑ  Α1 

Α.1.1. 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. Για να αντιµετωπιστεί  η κρίση του 1929-1932 το ελληνικό κράτος 

παρενέβη στην ελληνική οικονοµία.  

 2.  Με τη συνθήκη του Νεϊγύ που υπογράφτηκε το Νοέµβριο του 1919 

η ∆υτική Θράκη παραχωρήθηκε από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα 

 3. Στις 2 Νοεµβρίου 1906 µε τη Συµφωνία των Μουρνιών  οι Μεγάλες 

∆υνάµεις δεσµεύτηκαν να επεξεργαστούν ένα χάρτη νέων 

παραχωρήσεων προς τον Κρητικό λαό.  

4. Με το άρθρο 4 της Συνθήκης του Λονδίνου (Μάιος 1913) ο 

Σουλτάνος παραχώρησε την Κρήτη στο Ελληνικό Κράτος. 

5. Ο µητροπολίτης Γερµανός Καραβαγγέλης οργάνωσε στις 4 

Σεπτεµβρίου 1921  Συνέδριο στην Αθήνα για την προώθηση του 

Ποντιακού ζητήµατος.   

Μονάδες 10 

 

Α.1.2. Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: 

α. « κλήριγκ »   

β. « Αντιπολιτευτικοί  Όµιλοι »        

γ. « Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης » 

δ. « Ελληνικό Τυπογραφείο της Τραπεζούντας »                                        

     

   Μονάδες 12 



 

 

ΘΕΜΑ Α2 

Α.2.1. Να αναφερθείτε στις οµοιότητες και διαφορές των 

αντιβενιζελικών κοµµάτων από το κόµµα των Φιλελευθέρων.             

Μονάδες 12 

 

 

Α.2.2   Πώς αντιµετωπίστηκαν οι στοιχειώδεις ανάγκες των προσφύγων 

κατά το πρώτο διάστηµα µετά τη µικρασιατική καταστροφή και 

ιδιαίτερα το ζήτηµα της προσωρινής τους στέγασης; 

 

 Μονάδες 16 

 

ΟΜΑ∆Α Β΄ 
ΘΕΜΑ Β1 

Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείµενο και αξιοποιώντας τις 

ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε στη διαµόρφωση του εκλογικού 

συστήµατος στην Ελλάδα µετά την περίοδο της ψήφισης του 

Συντάγµατος του 1864 µέχρι και το  τέλος του 19
ου

 αιώνα και να 

καταγράψετε τις συνέπειές του στο πολιτικό τοπίο της χώρας. 

  

  Μονάδες 25 

 

Κείµενο 

α. …οι βουλευτές θα εκλέγονταν για 4ετή θητεία  ΄΄δι αµέσου, 

καθολικής και µυστικής δια σφαιριδίων ψηφοφορίας΄΄ και οι εκλογές θα 

γίνονταν ταυτόχρονα ΄΄καθ΄ όλην την επικράτειαν΄΄ (άρθρο 66). 

[…]από την επαύριο της ισχύος του νέου συντάγµατος ως το 1875, 

διορίστηκαν συνολικά 18 κυβερνήσεις, οι περισσότερες  χωρίς να 

διαθέτουν την πλειοψηφία στη Βουλή µετά από πολιτική παρέµβαση 

του στέµµατος […]όµως τα ζοφερά αυτά µηνύµατα δεν πρέπει να 

οδηγούν σε µιαν υποτίµηση των βαθύτερων διεργασιών που άρχισαν να 

συντελούνται στο δηµόσιο βίο της χώρας µας από το 1864. Και 

εννοούµε τον επικεντρισµό της εκλογικής ζωής γύρω από τις εκλογικές 

αναµετρήσεις, που είχε ως συνέπεια να προσδοθεί στο πολίτευµα µια 

χαρακτηριστική ελαστικότητα που απέτρεπε τις καθολικές συρράξεις 



 

και τις συνακόλουθες κάθετες διχοτοµήσεις του κοινωνικού σώµατος. 

Γιατί, σε τελευταία ανάλυση […]οι εκλογές αποτέλεσαν τον κανόνα του 

παιχνιδιού και, µε τη περιοδική διεξαγωγή τους, λειτούργησαν πάντοτε 

ως ασφαλιστική δικλείδα για την αποτροπή γενικευµένων συγκρούσεων. 

Εξ’ άλλου, την µακροπρόθεσµα ΄΄κατευναστική΄΄ λειτουργία της 

καθολικής ψηφοφορίας αποδεικνύει ή ΄΄ανώδυνη΄΄ και ΄΄ελεγχόµενη΄΄ 

επίλυση των σηµαντικότερων εσωτερικών διενέξεων που γνώρισε ο 

τόπος, κατά τη διάρκεια της περιόδου που µας απασχολεί. […]Σε ένα 

καθαρά τεχνικό επίπεδο, την όλη τάση διευκόλυνε σηµαντικά η 

βελτίωση του ισχύοντος εκλογικού δικαίου.  
Ν. Αλιβιζάτου, Εισαγωγή στην Ελληνική Συνταγµατική Ιστορία σελ. 85-88 

 

 

ΘΕΜΑ Β2 

Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείµενα και αξιοποιώντας τις 

ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε:  

 

α) στις ενέργειες που πραγµατοποίησε ο Ποντιακός Ελληνισµός για τη 

διεκδίκηση µιας αυτόνοµης Ποντιακής ∆ηµοκρατίας κατά την περίοδο 

1917-1919  και  

 

β) στους λόγους που υπαγόρευαν τη στάση  του Ελ. Βενιζέλου απέναντι 

στις προσπάθειες αυτές. 

       

Μονάδες 25 

Κείµενα 

α. …τα αιτήµατα των Ποντίων για ανεξάρτητο κράτος και ακόµη 

περισσότερο για ένωση µε την Ελλάδα κρίνονταν από το Βενιζέλο 

τουλάχιστον ως ουτοπικά.[…] Η υποχωρητικότητα του ΄Ελληνα 

πρωθυπουργού σε αίτηµα που είχε ελάχιστες πιθανότητες να γίνει δεκτό, 

αποσκοπούσε στην αποτελεσµατικότερη προβολή των υπόλοιπων 

εθνικών διεκδικήσεων.. 

 ΙΕΕ , σελ. 112 

 

β...Τον Ιούλιο του 1918 συγκλήθηκε στο Μπακού συνέδριο των 

εκπροσώπων του ελληνισµού από τη Νότια Ρωσία, την Υπερκαυκασία 



 

και τον Πόντο. Το συνέδριο διακήρυξε την ανεξαρτησία του Πόντου 

και εξέλεξε επταµελές συµβούλιο, υπό τη διοίκηση του οποίου τέθηκαν 

όλα τα ποντιακά σωµατεία. Τον Νοέµβριο του 1918 συνήλθε στο 

Παρίσι η µεγάλη διάσκεψη των ποντιακών οργανώσεων, κατά την 

οποία αποφασίστηκε η οργάνωση των Ελλήνων του Πόντου. Στάλθηκε 

στις συµµαχικές ∆υνάµεις υπόµνηµα µε το οποίο ζητήθηκε η 

ανεξαρτησία του Πόντου για τους Έλληνες κατοίκους του, χριστιανούς  

και µουσουλµάνους.  

Βλάσης Αγτζίδης, Έλληνες του Πόντου, σελ 189 

 

γ. Ελληνικές Θέσεις εις την Συνδιάσκεψιν της Ειρήνης  

«Το ζήτηµα-είπεν ο Ελλην πρωθυπουργος-πρέπει να λυθεί ευνοικώς 

υπέρ του επικρατούντος πληθυσµού. Αυτονόµησις της Μικρασίας θα 

βλάψη τον πληθυσµό και την µέλλουσαν ησυχίαν της Ευρώπης, διότι 

λόγω του αµιγούς ελληνικού πληθυσµού του το δηµιουργηθησόµενον 

Κράτος θα τείνη διαρκώς προς την ένωσιν του µετά του Ελληνικού 

Κράτους. […]Εξακολουθών ο κ. Βενιζέλος υπέµνησε την υπόσχεσιν 

της Αντάντ, κατά το 1915, περί παραχωρήσεως εις την Ελλάδα µεγάλου 

µέρους της Μικράς Ασίας και προέτεινε τον σχηµατισµό ελεύθερου 

Αρµενικού Κράτους, διοικουµένου υπό των Μεγάλων ∆υνάµεων και 

εντολοδόχων της Κοινωνίας των Εθνών.» 

 

Εφηµ. Μακεδονία, Σάββατο 25 Ιανουαρίου 1919. 

 

 

Οδηγίες προς υποψηφίους 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία, 

εξεταζόµενο µάθηµα). Να µην αντιγράψετε τα θέµατα στο τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 

φωτοαντιγράφων, αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά άλλη 

σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.  

3. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα 

φωτοαντίγραφα.  

4. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.  

5. Να γράψετε τις απαντήσεις σας µόνο µε µπλε ή µόνο µε µαύρο 

στυλό.  



 

6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων.  

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: µετά τη 10.30΄ πρωινή.  

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


