
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΘΕΜΑΣΑ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΣΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: 

α. Ανόρθωσις  

β. Τανζιμάτ 

γ. Ε.Α.Π.  

Μονάδες 15  

 

ΘΕΜΑ Α2 

Να χαρακτηρίσετε ως Σωστές ή Λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις: 

α) Σε αντίθεση με την αγροτική αποκατάσταση, η αστική περιλάμβανε μόνο 

στέγαση. 

β) Η πρώτη κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας οργάνωσε Πολιτοφυλακή με 

Ιταλούς αξιωματικούς και υπαξιωματικούς. 

γ) Το Νοέμβριο του 1920 η φιλοβασιλική κυβέρνηση του Βενιζέλου έχασε τις 

εκλογές. 

δ) Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδας ολοκληρώθηκε σε τρεις περίπου 

δεκαετίες, από το 1880 και μετά. 

ε) Το 1913 τον βασιλιά Γεώργιο Α΄ διαδέχθηκε στο θρόνο ο Κωνσταντίνος. 

Μονάδες 5 

Ιστορία Προσανατολισμού              



 

 

ΘΕΜΑ Α3  

α) Ποια κοινά χαρακτηριστικά παρουσίαζαν τα αντιβενιζελικά κόμματα; 

Μονάδες 8 

β) Τι γνωρίζετε για το ραλλικό κόμμα; 

Μονάδες 7 

 

ΘΕΜΑ Α4 

Κάτω από ποιες συνθήκες ανέλαβε Ύπατος Αρμοστής Κρήτης ο Αλέξανδρος 

Ζαΐμης, τι έργο επιτέλεσε και ως πότε διήρκεσε η θητεία του; 

Μονάδες15 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ 

 

ΘΕΜΑ Β1 

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα 

παραθέματα που σας δίνονται, να αναφερθείτε στην κατάσταση της ελληνικής 

οικονομίας στις αρχές της δεκαετίας του 1930 και πώς την επηρέασε η 

παγκόσμια οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 1929. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

«Όπως είναι γνωστό, η διεθνής κρίση του 1929 ξέσπασε αιφνιδιαστικά στον 

αισιόδοξο ουρανό της οικονομικής σταθεροποιήσεως των ετών 1927-28. Οι 

Η.Π.Α. ήταν η πρώτη χώρα στην οποία εκδηλώθηκε η κρίση. Οι επιπτώσεις 

από την αμερικάνικη κρίση ήταν τεράστιες σε παγκόσμια κλίμακα. Παρόλα 

αυτά, η Αγγλία κατόρθωσε να αποτρέψει την εκδήλωση της κρίσεως στο 

εσωτερικό της επί δύο σχεδόν χρόνια. Η Ελλάδα, έχοντας συνδέσει τη δραχμή 

με τη λίρα και χάρη στις συνεχείς παρεμβάσεις της κυβερνητικής πολιτικής,  



 

 

κατόρθωσε να διατηρήσει τη σταθεροποίηση του 1928 για όσο διάστημα η 

αγγλική λίρα παρέμενε ελεύθερα μετατρέψιμη σε χρυσό. Όμως, αφότου η 

Αγγλία εγκατέλειψε επίσημα τη χρυσή βάση και επέβαλε την αναγκαστική 

κυκλοφορία του νομίσματός της ( 20 Σεπτεμβρίου 1931), η ελληνική 

σταθεροποίηση δεν είχε πλέον καμιά ελπίδα να διατηρηθεί… Εμπρός σε αυτή 

την κατάσταση, η κυβέρνηση Βενιζέλου εμφανίστηκε να μη θέλει ακόμη να 

αποδεχθεί το τέλος της ελληνικής σταθεροποιήσεως του 1928, σύμφωνα με 

την οποία οριζόταν ότι 100 δραχμές=1,952634 γραμμάρια χρυσού». 

Κωνσταντίνος Βεργόπουλος, Η ελληνική οικονομία από το 1926 ως το 1935, 
Ι.Ε.Ε. τ. 35, σελ. 64 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

« Εξάλλου η στενότητα του εξωτερικού συναλλάγματος υποχρέωσε την 

ελληνική κυβέρνηση να καταφύγει σε δύο ακόμη πρωτοφανή στην ελληνική 

ιστορία μέτρα:  

1. Επιβολή του συστήματος των ποσοτικών περιορισμών επί των 
εισαγωγών, δηλαδή τα εισακτέα είδη καθορίσθηκαν διοικητικά εκ των 
προτέρων κατά συγκεκριμένο προϊόν και κατά ποσότητα, με βάση την 
ομοειδή εισαγωγή του προηγούμενου έτους. Οι περιορισμοί μείωσαν 
τον όγκο της εισαγωγής κατά το 1/3 ή 2/3, με βάση τις εισαγωγές του 
1931 και εξοικονόμησαν στη χώρα 7 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή πάνω 
από το 30% της αξίας των εισαγωγών του προηγούμενου έτους. 

2. Εγκαινίαση της μεθόδου των διεθνών εμπορικών ανταλλαγών με βάση 
τον εμπορικό συμψηφισμό σε είδος ( clearing) ,δηλαδή χωρίς την 
παρεμβολή πληρωμής σε συνάλλαγμα.  

Το σύνολο αυτών των μέτρων δημιούργησε μια εντυπωσιακή προστατευτική 

΄΄πανοπλία΄΄ της ελληνικής οικονομίας μπροστά στην αναπτυσσόμενη διεθνή 

κρίση και ειδικότερα απέναντι στον ανταγωνισμό των ξένων προϊόντων στα 

πλαίσια της ελληνικής αγοράς. Είναι αξιοσημείωτο ότι η ελληνική οικονομική 

πολιτική, έχοντας ξεκινήσει από νομισματικές και συναλλαγματικές επιδιώξεις, 

κατέληξε εξ αντικειμένου να εγκαθιδρύσει το πλέον επεξεργασμένο και 

αποτελεσματικό σύστημα για την προστασία και ενθάρρυνση της εγχώριας 

παραγωγής». 

 



 

 

 

 Κωνσταντίνος Βεργόπουλος, Η ελληνική οικονομία από το 1926 ως το 1935, 
Ι.Ε.Ε. τ. 35, σελ. 65 

Μονάδες 25 

 

ΘΕΜΑ Β2 

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που 

σας δίνονται, να αναφερθείτε: 

α) στην ελληνοτουρκική προσέγγιση που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1928 

και κατέληξε στις συμφωνίες του 1930                                              (μονάδες 15) 

β) στα αποτελέσματα των παραπάνω συμφωνιών                          (μονάδες 10) 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

« Καθ’ ήν στιγμήν ο ελληνικός λαός μου αναθέτει με μεγάλη πλειοψηφία την 

διακυβέρνησή του διά μίαν περίοδον τεσσάρων ετών, οφείλω να σας 

διαβεβαιώσω περί της ζωηράς επιθυμίας μου να συντελέσω εις την ρύθμιση 

των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας, η οποία θα τους εξησφάλιζε στενήν 

φιλίαν, επιβεβαιουμένη δι’ ενός συμφώνου φιλίας, μη επιθέσεως και 

διαιτησίας, περιεχομένου όσον το δυνατόν ευρύτερου. 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. Δεν δύναμαι λοιπόν να αμφιβάλλω ότι η ρύθμισις των 

σχέσεών μας ,ως την αντιλαμβάνομαι, ανταποκρίνεται επίσης εις την 

επιθυμίαν της Εξοχότητός Σας. Διά 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 Ε. Βενιζέλου, 30 Αυγούστου 1928, προς Τούρκο πρωθυπουργό 
Ισμέτ πασά. 



 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

« Με ζωηράν ικανοποίησιν έλαβον γνώσιν του περιεχομένου της επιστολής 

σας η οποία ανταποκρίνεται εις τας προσωπικάς μου απόψεις και σημειοι εις 

την ιστορίαν των ελληνοτουρκικών σχέσεων την απαρχήν μιας νέας εποχής 

ειλικρινούς και συνεπούς φιλίας…». 

Επιστολή-απάντηση του Ισμέτ πασά, 27 Σεπτεμβρίου 1928, προς 
πρωθυπουργό Βενιζέλο.  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ 

« Παρά τις αντιδράσεις και τις επιφυλάξεις, που ήταν εύλογο αρχικά να εγείρει, 

η ελληνοτουρκική συνεννόηση αποδεικνυόταν με την πάροδο του χρόνου 

πράξη απόλυτα σύμφωνη προς τις υπαγορεύσεις του πολιτικού ρεαλισμού. Η 

επίσκεψη του Ισμέτ πασά στην Αθήνα ,το 1931, και στη συνέχεια το σύμφωνο 

εγγυήσεως της 14ης Σεπτεμβρίου 1933, προήγαγαν την προσέγγιση των δύο 

χωρών- σύμφωνα με το χαρακτηρισμό του Βενιζέλου- όχι μόνο σε εγκάρδια 

συνεννόηση, αλλά και σε ΄΄καθαράν αμυντικην συμμαχίαν απέναντι της 

Βουλγαρίας, εις την περίπτωσιν ήθελεν αυτή να παραβιάση τα κοινά μας 

σύνορα…΄΄ Κάτω από τις συνθήκες αυτές, η ελληνοτουρκική προσέγγιση, … , 

επιβαλλόταν με την πάροδο του χρόνου στο διεθνή διπλωματικό στίβο, σαν 

πράξη δηλωτική της ελεύθερης και ανεξάρτητης βουλήσεως των δύο 

γειτονικών λαών να ξεπεράσουν τις αντιθέσεις του παρελθόντος και να 

βαδίσουν από κοινού στο δρόμο της φιλίας και της συνεργασίας». 

Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Η νέα διαμόρφωση των εξωτερικών σχέσεων 
της Ελλάδας (1928-1932), Ι.Ε.Ε. τ. 35, σελ. 90-91. 

 

 

 

 

 

 



 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΣΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

α. σελ. σχολ. βιβλ. 89: « Πριν από τις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910 δεν είχε 

συγκροτηθεί … με την παροχή γης στους ακτήμονες». 

β. σελ. σχολ. βιβλ.39: « Με τον όρο Τανζιμάτ περιγράφεται μια μεγάλη 

περίοδος μεταρρυθμιστικών προσπαθειών … πολιτική θέση των χριστιανών, 

ιδιαίτερα των Ελλήνων». 

γ. σελ. σχολ. βιβλ. 153: « Η ελληνική κυβέρνηση ,μπροστά στο τεράστιο έργο 

της περίθαλψης και αποκατάστασης … οριστική στέγαση». σελ. σχολ. 

βιβλ.156: « Η ΕΑΠ λειτούργησε … απέναντι στους πρόσφυγες». σελ. σχολ. 

βιβλ. 157: « Μετά τη διάλυση … Αγροτική Τράπεζα». 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α= Σ        β= Λ        γ= Λ         δ= Σ        ε= Σ     

 

ΘΕΜΑ Α3 

α) σελ. σχολ. βιβλ. 92: « Ως αντιβενιζελικά θεωρούνταν τα κόμματα της 

αντιπολίτευσης … Γεωργίου Θεοτόκη ήταν πιο διαλλακτικό». 

β) σελ. σχολ. βιβλ. 92: « Από τα αντιβενιζελικά κόμματα … δεν είχε κάποιο 

συγκροτημένο πρόγραμμα για την οικονομική ανάπτυξη». 

 

ΘΕΜΑ Α4 

σελ. σχολ. βιβλ. 216-217: «Μετά τις εξελίξεις αυτές( δηλαδή τις νέες ρυθμίσεις 

του Κρητικού Ζητήματος) … εξέδωσε με τη σειρά της επίσημο Ψήφισμα (24 

Σεπτεμβρίου 1908). 

 

 



 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ 

 ΘΕΜΑ Β1 

σελ. σχολ. βιβλ. 54: « Η παγκόσμια οικονομική κρίση έφτασε στην Ελλάδα σε 

μια εποχή … η διαδικασία αυτή, πέρα από τα αρνητικά, είχε και θετικά 

στοιχεία». 

 

 

ΘΕΜΑ Β2 

α) σελ. σχολ. βιβλ. 161: « Τον Αύγουστο του 1928 το κόμμα των 

Φιλελευθέρων κέρδισε τις εκλογές … στο έδαφος του άλλου κράτους». 

β) σελ. σχολ. βιβλ. 161-162: « Οι μεταγενέστερες εξελίξεις έδειξαν ότι οι 

προσδοκίες από τη λύση … στην ήττα του στις εκλογές του 1932 και του 

1933». 

 

Από τον Ιστορικό τομέα του φιλολογικού τμήματος  

των Υροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου συνεργάστηκαν: 

Ελ. Καραταράκη, Φρ. Νικολουδάκης   

 

 

 

   

 

 

     


