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ΟΜΑΔΑ Α΄ 

ΘΕΜΑ Α.1. 

A.1.1 Να αιτιολογήσετε γιατί: 

α)  Η πολιτική και κοινωνική επιρροή των σοσιαλιστικών ομάδων και εργατικών 

ομαδοποιήσεων στην Ελλάδα το 19ο αιώνα ήταν σαφώς μικρότερη από εκείνη 

που άσκησαν αντίστοιχα κινήματα σε βιομηχανικές χώρες της Δύσης αλλά και 

σε βαλκανικές (π.χ. Βουλγαρία). 

β) Το έργο της αποκατάστασης προσφύγων έχει χαρακτηριστεί «τιτάνιο. 

γ)  Το κίνημα του Θερίσου δεν πέτυχε πλήρως τους στόχους του, αλλά έδωσε 

ισχυρή ώθηση στο Κρητικό Ζήτημα και προκάλεσε θετικές εξελίξεις. 

Μονάδες 12 

 

Α.1.2. Να αντιστοιχήσετε τα Γεγονότα της στήλης Α΄ με τις Χρονολογίες της 

στήλης Β΄:  

τήλη Α: Γεγονότα              τήλη Β: Φρονολογίες 

1) Επιβολή δικτατορίας στην 

Ελλάδα από τον Μεταξά 

Α) Επανάσταση 1821 

2)Ελλάδα κηρύττει πτώχευση Β) 9/12/1898 

3) Αφετηρία προσφυγικού 

ζητήματος 

Γ) 1928 

4) Ύπαρξη στην Ελλάδα 6% 

μη Ελλήνων ορθοδόξων 

Δ) 1926 

5) Ανάληψη καθηκόντων 

Ύπατου Αρμοστή Κρήτης από 

Γεώργιο  

Ε) 18/3/1901 
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6) Διάνοιξη διώρυγας Σουέζ τ) 4/8/1936 

7) επανάληψη διχοτόμησης Ζ)1893 

8) Απόλυση Βενιζέλου από 

αξίωμα υπουργού  

Η) 1869 

 

Μονάδες 10  

 

ΘΕΜΑ Α2 

 

Α.2.1 Τι γνωρίζετε για την ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας, τη δραστηριότητα και 

την εξάπλωσή της. 

Μονάδες 13 

 

A.2.2 Να γράψετε τους φορείς περίθαλψης προσφύγων την περίοδο 1914-

1921.   

Μονάδες 15 

ΟΜΑΔΑ Β 

ΘΕΜΑ Β1 

Με βάση τις ιστορικές γνώσεις και το παρακάτω παράθεμα, να καταγράψετε τις 

ρυθμίσεις για τις εκλογές σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1844 και τα 

αποτελέσματα του δικαιώματος της καθολικής ψηφοφορίας στην πολιτική 

δράση. 

Κείμενο Α 

Αν εξαιρέσει κανείς τις βραχύβιες ρυθμίσεις της επαναστατημένης Γαλλίας, η 

Ελλάδα ήταν το πρώτο κράτος που εισήγαγε το καθολικό εκλογικό δικαίωμα για 

άνδρες. Σε όλα τα άλλα κράτη οι άνδρες απέκτησαν το εκλογικό δικαίωμα μόλις 

στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Η ψηφοφορία γινόταν με ψηφοδέλτια 

σύμφωνα με το άρθρο 19. Οι αναλφάβητοι μπορούσαν να ζητήσουν να 

συμπληρωθεί το ψηφοδέλτιό τους από πρόσωπο της εμπιστοσύνης τους, 

πράγμα που έδινε δυνατότητες σε πιέσεις και καταχρήσεις. Η εκλογική  



 

 

 

διαδικασία ήταν απλή: στο ψηφοδέλτιο έγραφε καθένας τόσα ονόματα 

υποψηφίων όσες ήταν οι έδρες της εκλογικής περιφέρειας – αυτή η διάταξη 

διευκόλυνε φυσικά την επισήμανση των ψηφοφόρων και με τον τρόπο αυτό τον 

έλεγχό τους από την αστυνομία, όπως άλλωστε και την αναγνώρισή τους σε 

περιπτώσεις εξαγοράς ψήφων – στη διαδρομή αξιοποιούνταν συχνά η 

δυνατότητα διόρθωσης των αποτελεσμάτων, μερικές φορές μάλιστα 

εξαφανίζονταν κάλπες. Εκλεγόταν όποιος συγκέντρωνε την απόλυτη 

πλειοψηφία. Καθώς ο ψηφοφόρος είχε δικαίωμα να συνδυάσει διάφορους 

υποψηφίους, δεν χρειαζόταν να αποφασίσει μεταξύ κομμάτων ή καταλόγων 

υποψηφίων ή συνδυασμών μέσω των οποίων εκτίθενταν οι υποψήφιοι των 

κομμάτων. Οι υποψήφιοι που συγκέντρωναν τις περισσότερες ψήφους 

συμμετείχαν σε δεύτερο γύρο, και ο αριθμός ήταν διπλάσιος από τις αδιάθετες 

έδρες. Για εκλογικά κέντρα χρησιμοποιούνταν κατά κανόνα οι εκκλησίες. 

G. Herig , Σα πολιτικά κόμματα, ΜΙΕΣ σελ. 262-263   

Μονάδες 25 

 

 ΘΕΜΑ Β2 

Με βάση τα παρακάτω παραθέματα  και τις ιστορικές σας γνώσεις να 

αναφερθείτε στα γεγονότα που οδήγησαν στο Κίνημα στο Γουδί και στις 

αντιδράσεις που προκάλεσε στον πολιτικό και κοινωνικό χώρο. 

Κείμενο Α 

Ουδέποτε επαναστατικόν κίνημα έλαβε τόσον πανηγυρικόν χαρακτήρα όσον το 

προχτεσινόν. Κατά τας μεταμεσονυχτίους ώρας η οδός Κηφισσιάς παρουσίαζεν 

όψιν οδού Πατησίων κατά την νύχτα της Πρωτομαγιάς. Άνδρες, γυναίκες 

,παιδιά, κορίτσια, σκυλιά, κοκκότες, αμάξια, αυτοκίνητα, κάρρα, ποδήλατα είχαν 

εκστρατεύσει για να απολαύσουν … την επανάστασιν. 

Μόνο τα κομφετί ζλειπαν, για να είναι ςωςτό πανηγφρι. Όλα τα γελοιογραφεί ο 

τρομερόσ Ελληνικόσ λαόσ και όλα τα περνάει ζνα βερνίκι μζθησ και αςτείου, ωσ 

και την επανάςταςιν ακόμη!    Είναι ο ίδιοσ από τότε που γεννήθηκε ωσ 

ςήμερα. 

Όποιοσ μπορεί ασ τον αλλάξει!... 
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Εφημερίδα «Ακρόπολισ», 19 Αυγοφςτου 1909. Ρεπορτάζ με τον τίτλο «Η 

Επανάςταςισ». 

Κείμενο Β 

Συλλαλητήρια, παρόμοια με το αθηναϊκόν, συνεκροτήθησαν εις τας κυριωτέρας 

επαρχιακάς πόλεις. Παντού όπου υπήρχαν εμπορικοί σύλλογοι, συντεχνίαι, 

σωματεία, το στρατιωτικόν κίνημα ελάμβανε την λαϊκήν έγκρισιν. Οι επαρχιώται 

μικροαστοί εδούλευαν από πατρός εις πάππον πανισχύρους τοπάρχους, οι 

οποίοι επενέβαινον, ως δεσπόται, και εις αυτά ακόμη τα οικογενειακά των. 

Εργαζόμενοι χωρίς ανάπαυσιν δια να τρώγουν ελεύθερα το ψωμί των, έφεραν 

επί δεκάδας ετών βαρύτατον πολιτικόν ζυγόν. Ιδού ότι εγκατέλειπαν αδίστακτα 

τους χθεσινούς αυθέντας των. Εγίνοντο αληθινοί πολίται σήμερον, δια να 

κατασταθούν κύριοι της πολιτείας αύριον. Εις όλας τας διαδηλώσεις 

παρευρίσκοντο υπολοχαγοί και ανθυπολοχαγοί. Ήπιοι, αμίλητοι, αλλά και 

αμείλικτοι. Ο λαός ανέβαινε.  

Γ. Βεντήρη, Η Ελλάς του 1910- 1920 τομ.Α σελ.48 

Μονάδες 25 

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

ΘΕΜΑ Α.1. 

Α.1.1  

α)χολ.βιβλ. σελ. 46 «Η απουσία μεγάλων σύγχρονων…….με κοινωνικό και 

ταξικό περιεχόμενο. 

 β) χολ.βιβλ. σελ. 163 «Η αποκατάσταση και η αφομοίωση των 

προσφύγων……….τη σπουδαιότητα του συνολικού έργου που επιτεύχθηκε.  

γ) χολ.βιβλ. σελ. 215 « Διεθνής Επιτροπή που ήλθε στην 

Κρήτη……………αποκατάσταση της εσωτερικής γαλήνης στην Κρήτη και 

Σχολ.βιβλ.  σελ. 216 «Με νέα απόφασή τους οι Δυνάμεις…….ελληνική 

επαρχία. 

 



 

 

 Α.1.2    

1 = Στ , 2 = Ζ, 3 = Α, 4 = Γ, 5 = Β, 6 = Η, 7 = Δ, 8 = Ε 

 

ΘΕΜΑ Α2 

 

Α.2.1 χολ.βιβλ.σελ.27-28   «Το μεγάλο βήμα έγινε το 1841 με την 

ίδρυση……. συγκρότημα του ελληνικού χώρου. 

Α.2.2. χολ.βιβλ.σελ.140-141  «Στην αρχή η περίθαλψη των προσφύγων 

ήταν……. των θυμάτων του πολέμου. 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΘΕΜΑ Β1 

Σχολ.βιβλ.σελ.72-73 «Κατοχυρωνόταν, με ελάχιστους περιορισμούς, το 

δικαίωμα της καθολικής ψηφοφορίας  για τους άνδρες, ρύθμιση που αποτέλεσε 

παγκόσμια πρωτοπορία. Οριζόταν η εκλογική διαδικασία, σύμφωνα με την 

οποία οι εκλογείς μπορούσαν να δώσουν θετική ψήφο σε όσους υποψηφίους 

ήθελαν, συμπληρώνοντας ψηφοδέλτια, ακόμη και διαφορετικών συνδυασμών. 

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από την πηγή. Το δικαίωμα της καθολικής 

ψηφοφορίας με ελάχιστους περιορισμούς αποτέλεσε παγκόσμια πρωτοπορία 

αφού τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη το παραχώρησαν στους πολίτες τους το 

δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Η διαδικασία ήταν απλή, με ψηφοδέλτια στα 

οποία συμπληρωνόταν τα ονόματα των υποψηφίων, τόσα όσα και οι έδρες της 

περιφέρειας. Οι δυνατότητες νοθείας ήταν εμφανείς, αφού οι κάλπες 

μετακινούνταν και ήταν εύκολη λεία ληστών κι όχι μόνο. Οι αναλφάβητοι είχαν 

το δικαίωμα να ζητήσουν βοήθεια για να συμπληρώσουν το ψηφοδέλτιο 

γεγονός που άφηνε το περιθώριο να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης. Εκλεγόταν 

όποιος συγκέντρωνε την απόλυτη πλειοψηφία.  

«Το δικαίωμα της καθολικής ψηφοφορίας δημιούργησε νέους όρους για την 

πολιτική και κομματική δράση, καθώς ανοίχτηκε ευρύ πεδίο για τη συμμετοχή 

πολιτών και κομμάτων στο δημόσιο βίο και διευκολύνθηκε η διεκδίκηση 

συμφερόντων. Ίσως οι φιλελεύθερες πολιτικές διαδικασίες  και οι λειτουργία 

κομμάτων  να  ήταν προϊόν  μιας  μικρής  πολιτικής  ηγετικής  ομάδας, να μην  
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ανταποκρινόταν στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και να αναπτύχθηκαν 

κατά μίμηση δυτικών  προτύπων, τα οποία στην εφαρμογή τους 

παραμορφώθηκαν λόγω  του μικρού βαθμού ανάπτυξης της ελληνικής 

κοινωνίας. Όμως ανεξάρτητα από τις επιδράσεις δυτικών προτύπων, ο 

κοινοβουλευτισμός στην Ελλάδα ρίζωσε και ακολούθησε τους δικούς του 

δρόμους, για να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες, τα προβλήματα και τα 

αιτήματα της ελληνικής κοινωνίας. 

Πράγματι η επανάσταση του 1862 απέδειξε ότι το δικαίωμα της καθολικής 

ψηφοφορίας έδωσε την ευκαιρία στους Έλληνες να αποκτήσουν πολιτική 

συνείδηση σε λιγότερο από είκοσι χρόνια. 

  

ΘΕΜΑ Β2 

Σχολ.βιβλ.σελ. 84-88 «Κατά την περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από τον 

Χαρίλαο Τρικούπη, το όραμα ……..διαλύθηκε έχοντας επιτύχει τις επιδιώξεις 

του. 

Το παράθεμα,(Κείμενο Α ) μαρτυρία της εποχής από την εφημερίδα Ακρόπολη 

χαιρετίζει το  κίνημα του «Στρατιωτικού Συνδέσμου. Και είναι χαρακτηριστικό 

το γεγονός ότι το κίνημα υποστηρίζεται με ενθουσιασμό και από τους αγρότες 

και από τα μεσαία και μικροαστικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Στις 14 

Σεπτεμβρίου 1909 οργανώνεται από τους εμπορικούς συλλόγους και τις 

συντεχνίες ογκώδες συλλαλητήριο για να υποστηριχθεί το κίνημα του 

Στρατιωτικού Συνδέσμου και τα αιτήματα του. Συλλαλητήρια έγιναν και σε 

άλλες πόλεις.(Κείμενο Β ) 

Οι αντιδράσεις των κομμάτων κατά του κινήματος του Συνδέσμου ήταν έντονες. 

Ανησυχία είχαν εκδηλώσει και τα ανάκτορα καθώς και οι ξένες Δυνάμεις για την 

τύχη του θρόνου. Φαίνεται πως ο βασιλιάς Γεώργιος ο Α΄ ήλπιζε σε κάποια 

αντεπαναστατική ενέργεια ή στην επέμβαση των ξένων Δυνάμεων. Τελικά όμως 

προτίμησε να συνδιαλλαγεί με τους επαναστάτες αξιωματικούς. 

 
 
 

Από το Ιστορικό Σμήμα των Υροντιστηρίων  
Πουκαμισάς Ηρακλείου  συνεργάστηκαν:  

Ελεάνα Καραταράκη, Φριστόφορος Νικολουδάκης 


