
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  ΘΕΜΑΣΑ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΣΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: 

α. Συμφωνία Μουρνιών Κυδωνίας  

β. Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσμών 

γ. Λαϊκό Κόμμα  

Μονάδες 15  

ΘΕΜΑ Α2 

Να χαρακτηρίσετε ως Σωστές ή Λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις: 

α) Αντίθετα με άλλες χώρες της Ευρώπης, στο τελευταίο τέταρτο του 19ου 

αιώνα προέκυψαν στην Ελλάδα ταξικά κόμματα. 

β) Το 1919 ο ελληνικός εμπορικός στόλος είχε υποδιπλασιαστεί, σε σχέση με 

το 1914. 

γ) Το 1914, στη σχετικά ομοιογενή Ήπειρο, δίπλα στους 166.000 

Μουσουλμάνους, υπήρχαν 38.000 Έλληνες. 

δ) Τα πρώτα υπομνήματα των επαναστατών του Θερίσου προς τους 

εκπροσώπους των Δυνάμεων έθεταν ως ανυποχώρητη βάση συζήτησης το 

ενωτικό ζήτημα. 

ε) Με την ανταλλαγή των πληθυσμών ενδυναμώθηκε η κυριότερη πηγή 

προστριβών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. 

Μονάδες 5 

Ιστορία  Προσανατολισμού              



 

 

 

ΘΕΜΑ Α3  

Παραθέστε επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων: 

α) στη Βιομηχανία, 

Μονάδες 8 

β) στον πολιτισμό. 

Μονάδες 7 

 

 

ΘΕΜΑ Α4 

Περιγράψτε τη διαδικασία της Περίθαλψης των προσφύγων κατά τον Α΄ 

Διωγμό (1914 – 1921). 

Μονάδες15 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Β1 

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα 

παραθέματα που σας δίνονται, να αναφερθείτε στις θέσεις του Χ. Τρικούπη 

και του Θ. Δηλιγιάννη, σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ελλάδας. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

 

« Χαρακτηριστική είναι η ονομασία των δύο κομμάτων: ο Τρικούπης είχε το « 

Νεωτερικό» κόμμα, ενώ ο Δηλιγιάννης το « Εθνικό». Για τον Τρικούπη, 

νεωτερισμός ήταν η διάκριση των εξουσιών και η ανάπτυξη της ιδιωτικής 

κοινωνίας μέχρι την αυτονόμησή της. Για τους αντιπάλους του, «εθνική» ήταν 

αυτή   καθαυτή    η   ανάπτυξη   του   ανάμικτου   «κρατικο-κοινωνικού»  



 

 

 

συγκροτήματος, μέσα στο οποίο έδρευαν αναπόσπαστα και τα ιδιωτικά 

συμφέροντα. Έτσι ο αγώνας μεταξύ των δύο παρατάξεων αναφερόταν 

πρώτιστα στη χρήση της κρατικής μηχανής, και γι’ αυτό ήταν κατευθείαν 

πολιτικός. Από τα δύο πολιτικά προγράμματα, του Τρικούπη ήταν 

περισσότερο εντοπισμένο κοινωνικά: εξυπηρέτηση του μεγάλου ιδιωτικού 

κεφαλαίου στην πορεία για την αστικοποίηση και τον εξευρωπαϊσμό των 

κοινωνικών σχέσεων. Οι επιδιώξεις του Δηλιγιάννη ήταν λιγότερο 

χρωματισμένες ταξικά, πράγμα που επέτρεπε την συνύπαρξη στον ίδιο χώρο 

« όλων των δυσαρεστημένων, από την άκρα δεξιά ως την άκρα αριστερά». 

Κων. Βεργόπουλος, Τα δύο κόμματα, Ι.Ε.Ε. τ. 32, σελ. 22. 

 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

« Ο τρικουπισμός συνέχισε την παράδοση του κόμματος του Αλέξανδρου 

Μαυροκορδάτου … Γύρω από τον Τρικούπη συσπειρώθηκαν οι κύκλοι του 

ξένου κεφαλαίου και οι κορυφαίοι του ελληνισμού της διασποράς. Ήταν η 

πρώτη φορά στην ιστορία του νεοελληνικού κράτους, κατά την οποία οι 

κύκλοι αυτοί επιδίωκαν κάτι το θετικά προσδιορισμένο στον ελλαδικό χώρο: 

να ανοίξουν στην Ελλάδα έναν καινούριο επιχειρηματικό χώρο, σαν μία 

απάντηση, μεταξύ άλλων, στη διεθνή οικονομική ύφεση… Από την άλλη 

πλευρά, ο δηλιγιαννισμός, ή μάλλον ο αντιτρικουπισμός, αποτελούσε ένα 

κίνημα όχι λιγότερο νέο από το προηγούμενο… Στο αντιτρικουπικό 

στρατόπεδο συσπειρώθηκαν τα στοιχεία του εγχώριου μικροαστισμού. 

Ολόκληρο το απρόσωπο πλέγμα σχέσεων γύρω από το κράτος και την 

πολιτική εξουσία προσπάθησε να αποτρέψει τον επιδιωκόμενο έλεγχο του 

μεγάλου ιδιωτικού κεφαλαίου. Οι αντιτρικουπικοί δεν ήταν εναντίον του 

κεφαλαίου, αλλά ήθελαν να το θέσουν υπό τον έλεγχο της κρατικής μηχανής. 

Στιγμάτιζαν με υστερικό πάθος την κερδοσκοπία, το χρηματιστήριο, το 

χρηματικό κεφάλαιο, το χρηματικό πλούτο, την τοκογλυφία, την τραπεζική 

παντοδυναμία. Κήρυσσαν τον πόλεμο στους ξένους, στην Ευρώπη, στους 

πλούσιους    Έλληνες   της    διασποράς.   Παρόλα   αυτά,   ήταν   υπέρ     των  

 



 

 

 

παραγωγικών επενδύσεων μέσα από ένα κατάλληλο κυβερνητικό 

προσανατολισμό». 

Κων. Βεργόπουλος, Τα δύο κόμματα, Ι.Ε.Ε. τ. 32, σελ. 22 – 23. 

 

Μονάδες 25 

 

ΘΕΜΑ Β2 

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

σας δίνονται, να αναφερθείτε στον ιδιόμορφο δανεισμό του 1917 και τις 

βαρύτατες συνέπειές του στην ελληνική οικονομία,  κατά τη δεκαετία του 

1920. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

« Οι πολεμικές δαπάνες της Ελλάδας ήταν πάνω από τις οικονομικές 

δυνατότητές της. Καλύφτηκαν με την φορολογία, την έκδοση 

χαρτονομίσματος και τον δανεισμό. Για να μπορέσει να διεξάγει τον πόλεμο, 

οι Σύμμαχοι άνοιξαν πίστωση για την ελληνική κυβέρνηση, μέσω της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδος, 12.000.000 στερλίνες η Αγγλία,30.000.0000 φράγκα η 

Γαλλία και 50.000.000 δολάρια οι ΗΠΑ. Με βάση αυτές τις πιστώσεις, που θα 

μπορούσαν να ληφθούν μόνο μετά το τέλος του πολέμου, η Εθνική Τράπεζα 

εξέδωσε τραπεζογραμμάτια που η αξία τους ανερχόταν στα 850000000 

δραχμές. Στην πραγματικότητα μετά την υπογραφή της ειρήνης, η Ελλάδα δεν 

κατόρθωσε να χρησιμοποιήσει τις πιστώσεις αυτές, εξαιτίας της νομισματικής 

αστάθειας και της ταχείας υποτιμήσεως της δραχμής. Στο τέλος του 1920, το 

σύνολο των γαλλικών πιστώσεων, το μισό των αγγλικών και τα 2/3 των 

αμερικανικών παρέμειναν αχρησιμοποίητες. Τέλος, όταν επανήλθε στη χώρα 

ο Κωνσταντίνος ,το 1920, ανακλήθηκαν όλες οι πιστώσεις. Έτσι, ουσιαστικά η 

Ελλάδα πήρε ελάχιστη οικονομική βοήθεια από τους Συμμάχους κατά τη 

διάρκεια του πολέμου και βασίστηκε κυρίως στους δικούς της πόρους». 

Γεώργιος Λεονταρίτης, Οικονομία και Κοινωνία από το 1914 ως το 1918, Ι.Ε.Ε. 

τ. 34, σελ. 84 – 85. 



 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

« Με το άνοιγμα των συμμαχικών πιστώσεων, που κάλυπταν την έκδοση 

χαρτονομίσματος μόνο θεωρητικά, πάνω από ένα δισεκατομμύριο δραχμές 

προστέθηκαν στην κυκλοφορία το 1918 και άλλες τόσες και περισσότερες το 

1919. Αυτό είχε καταστροφικές συνέπειες επειδή η κυβέρνηση εξαιτίας της 

απουσίας των εξωτερικών πιστώσεων, ήταν αναγκασμένη να καταφύγει στην 

έκδοση χαρτονομίσματος, πράγμα που συνέβαλλε στην εμφάνιση 

καλπάζοντος πληθωρισμού. Ο κίνδυνος του πληθωρισμού ήταν, βέβαια, 

προφανής και λήφθηκαν ορισμένα μέτρα για τον έλεγχό του. Αλλά ήταν 

σχεδόν αδύνατο να ελεγχθούν οι τιμές κατά τη διάρκεια του πολέμου και 

προκαλεί κατάπληξη το γεγονός ότι η δραχμή διατήρησε την αξία της ως το 

1918. Μετά το 1919, όμως, ο πληθωρισμός και οι πολιτικές και οικονομικές 

κρίσεις που ενέσκηψαν υπονόμευσαν την αξίας της δραχμής και την 

οικονομία της χώρας γενικά. Για να αντιμετωπιστούν τα νέα οικονομικά βάρη, 

νέοι φόροι επιβλήθηκαν και οι παλαιοί αυξήθηκαν. Προς το τέλος του 

πολέμου, έγινα προσπάθεια να φορολογηθούν τα πολεμικά κέρδη και 

επιβλήθηκαν φόροι επί της αξίας των προϊόντων». 

Γεώργιος Λεονταρίτης, Οικονομία και Κοινωνία από το 1914 ως το 1918, Ι.Ε.Ε. 

τ. 34, σελ. 85. 

Μονάδες 25 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΣΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

α. σελ. σχολ. βιβλ. 215: « Οι διαπραγματεύσεις ήταν σκληρές και διήρκεσαν 

όλο το καλοκαίρι του 1905. Η τελική συμφωνία …αρνούμενες πάντως να 

επιτρέψουν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα». 

β. σελ. σχολ. βιβλ.161: « Όπως είδαμε, η Σύμβαση ανταλλαγής των 

πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας προέβλεπε την αποζημίωση  … 

ιδρύθηκαν κατά τόπους Γραφεία Ανταλλαγής Πληθυσμών». 

 



 

 

 

γ. σελ. σχολ. βιβλ. 93: « Στα μέσα του 1910 οι Κοινωνιολόγοι ίδρυσαν το 

Λαϊκό Κόμμα, με αρχηγό … εξελέγησαν 7 υποψήφιοι του κόμματος, οι οποίοι 

παρείχαν κριτική υποστήριξη στους Φιλελευθέρους. 

 

ΘΕΜΑ Α2 

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

 

ΘΕΜΑ Α3 

α) σελ. σχολ. βιβλ. 167: « Για ένα διάστημα η άφιξη των προσφύγων φαινόταν 

… από την εγκατάσταση των προσφύγων». 

σελ. σχολ. βιβλ. 168-169: « Η άφιξη των προσφύγων αναζωογόνησε και τη 

βιομηχανία με νέο, ειδικευμένο και φθηνό εργατικό δυναμικό, με τη 

διεύρυνση … Το 1930 οι γυναίκες αποτελούσαν την πλειονότητα των 

εργατών στην κλωστοϋφαντουργία, την καπνοβιομηχανία και τη βιομηχανία 

ετοίμων ενδυμάτων».  

β) σελ. σχολ. βιβλ. 169: « Οι πρόσφυγες είχαν ζήσει σε τόπους με πολιτιστική 

παράδοση πολλών αιώνων, την οποία μετέφεραν … Γενικότερα, σημαντική 

υπήρξε η προσφορά των προσφύγων στη διαμόρφωση της σημερινής 

ελληνικής ταυτότητας» 

. 

ΘΕΜΑ Α4 

σελ. σχολ. βιβλ. 140 - 142: «Στην αρχή η περίθαλψη των προσφύγων ήταν ως 

επί το πλείστον έργο εθελοντών. Καταρτίστηκαν επιτροπές … Δωρεάν 

μετακίνηση, ομαδική ή ατομική, για εύρεση στέγης και εργασίας ή για 

επιστροφή στις περιοχές της προηγούμενης εγκατάστασης». 

 

 

 

 



 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ 

 ΘΕΜΑ Β1 

σελ. σχολ. βιβλ. 80: « Το τρικουπικό κόμμα ήδη από το 1875 παρουσίασε ένα 

συστηματικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της χώρας… κατά κύριο λόγο του 

συγκοινωνιακού δικτύου της χώρας». 

 

σελ. σχολ. βιβλ. 81: « Οι αντίθετοι με την πολιτική του Τρικούπη βουλευτές 

συσπειρώθηκαν γύρω από τον Θ. Δηλιγιάννη, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό … 

που θα βασιζόταν σε παραδοσιακές παραγωγικές δραστηριότητες». 

 

 

ΘΕΜΑ Β2 

σελ. σχολ. βιβλ. 50 - 51: « Όταν, με την επέμβαση των Συμμάχων, 

ενοποιήθηκε το 1917 η χώρα υπό τον Βενιζέλο, στάθηκε αδύνατο να 

αναλάβει …Φυσικά, ο νομισματικός αυτός ελιγμός δεν στάθηκε ικανός να 

προλάβει τη Μικρασιατική καταστροφή και τις βαρύτατες συνέπείες της ». 

 

Από το Ιστορικό Σμήμα των  

Υροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου συνεργάστηκαν: 

Ε. Καραταράκη, Φ. Νικολουδάκης   

 

 

 

   


