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 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α' 

ΘΕΜΑ Α1 

◊ Να δώσετε το περιεχόμενο του παρακάτω όρου: 

Ροπαλοφόροι 

◊ Ποιες ήταν οι συνέπειες της κρίσης του 1932 στις πολιτικές εξελίξεις της περιόδου 

στην Ελλάδα και την Ευρώπη; 

◊ Να αιτιολογήσετε τη σημασία του εξωτερικού εμπορίου για την Ελλάδα, μέχρι το 

1913, παρά το παθητικό ισοζύγιο πληρωμών. 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Α2 

Να αντιστοιχίσετε τα γεγονότα της στήλης Α' με τις χρονολογίες στη στήλη Β' : 

 

Μονάδες 10 

Α' Β' 

1. Συνθήκη Λονδίνου Α. 1875 

2. Αρχή της δεδηλωμένης Β. 1908 

3. Κατοχύρωση συνέρχεσθαι και Γ. 1918 

συνεταιρίζεσθαι  

4. Κατάλυση αρμοστείας Α. Ζαΐμη Δ.1913 

5. Ίδρυση Γ.Σ.Ε.Ε. Ε. 1893 

6. Διανομή εθνικών κτημάτων        Στ. 1870-1871 

7. Οργανικός Νόμος Ζ. 1925 

8. Έναρξη Α' Παγκοσμίου πολέμου Η. 1900 

9. Πτώχευση Θ. 1864 

10. Κατασκευή φράγματος Μαραθώνα από Ι.1914 

      Ούλεν 
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ΘΕΜΑ Β1 

Ποια πολιτική ακολούθησε ο Ελ. Βενιζέλος ως πρωθυπουργός της Ελλάδας στο Κρητικό 

Ζήτημα κατά το 1911 μέχρι και την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων;  

 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β2 

Να αναφερθείτε στην ίδρυση της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων (Ε.Α.Π.), το 

σκοπό της (Μονάδες 5) και στα μέσα που της διατέθηκαν από την τότε ελληνική 

κυβέρνηση για την επίτευξη του σκοπού της. (Μονάδες 10) 

Μονάδες 15 

ΟΜΑΔΑ Β' 

 

ΘΕΜΑ Γ1 

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας 

δίνονται, να αναφερθείτε στο δικαίωμα της καθολικής ψηφοφορίας και στη σημασία του και 

να αποτιμήσετε τη σημασία της θέσπισης του συντάγματος του 1844 στην εξέλιξη του 

κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα. 

Μονάδες 25 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α' 

[...] Το Σύνταγμα του 1844 ελάχιστους ουσιαστικούς περιορισμούς επέβαλε στην άσκηση 

του εκλογικού δικαιώματος. Πράγματι, ενώ στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ο 

περιορισμός της ψήφου σ 1 εκείνους που είχαν περιουσία ή ασκούσαν κάποιο ανεξάρτητο 

επιτήδευμα αποσκοπούσε στον αποκλεισμό των «επικίνδυνων» μαζών των εργατών και των 

εξαρτημένων χωρικών από την πρόσβαση στα πολιτικά δικαιώματα, στην Ελλάδα [...] όπου 

ολόκληρος σχεδόν ο ανδρικός πληθυσμός εμφανιζόταν σαν «ανεξάρτητος» είχε συνεπώς το 

δικαίωμα να εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους. Εάν λοιπόν οι εκλογικοί περιορισμοί 

προάσπιζαν στην Ευρώπη τη μονοπώληση της πολιτικής δύναμης από τους αστούς και τους 

γαιοκτήμονες, η ιδιότυπη ταξική σύνθεση της Ελλάδας δεν επέτρεπε τη δόμηση μιας 

τέτοιας «περιορισμένης» κοινοβουλευτικής δημοκρατίας [...] Έτσι, ανεξάρτητα από το 

πραγματικό περιεχόμενο της λαϊκής εξουσίας, είναι γεγονός ότι από το 1864 -και σε μεγάλο 

βαθμό από το 1844- το δικαίωμα της ψήφου αποτελούσε τον κυριότερο μόνιμο μηχανισμό 

συμμετοχής στην πολιτική ζωή και τον θεμελιακό παράγοντα νομιμοποίησης της πολιτικής 

εξουσίας. 

Γ. Δ. Κοντογιώργης (επιμ.), Κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1977, σελ. 

83 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β' 

Στη βαθμιαία ενίσχυση του ρόλου του κοινοβουλίου και στο συνακόλουθο περιορισμό 

των υπερτροφικών εξουσιών του μονάρχη συνετέλεσε και η καθιέρωση με νόμο της 

σχεδόν καθολικής και άμεσης ψηφοφορίας (όλοι σχεδόν οι Έλληνες πάνω από 25 ετών 
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είχαν δικαίωμα ψήφου) [...] Η καθολική ψηφοφορία προώθησε σταδιακά την πολιτική 

χειραφέτηση των λαϊκών στρωμάτων και, όπως όλοι οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί 

συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας δημοκρατικής ιδεολογίας. 

Γ. Αναστασιάδης, Κοινοβούλιο και Μοναρχία στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη 1995, σελ. 20-21 

ΘΕΜΑ Δ1 

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας 

δίνονται, να παρουσιάσετε τις συνέπειες της ιδιόμορφης νομισματικής ισορροπίας μετά 

τις εκλογές του 1920 καθώς και τη στάση των Μεγάλων Δυνάμεων προς την Ελλάδα 

μετά την επάνοδο του Κωνσταντίνου στο θρόνο. 

Μονάδες 25 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α' 

Μέσα στη γενικότερη σύγχυση που επικράτησε την 1η Νοεμβρίου (1920) το εκλογικό 

αποτέλεσμα απέβη αρνητικό για το κόμμα των Φιλελευθέρων [...] Μετά την 

επισημοποίηση των εκλογικών αποτελεσμάτων την εξουσία επωμίστηκε αντιβενιζελική 

κυβέρνηση με πρωθυπουργό το Δημήτριο Ράλλη, ο οποίος χωρίς χρονοτριβή, με 

διάγγελμα ανήγγειλε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για τις 22 Νοεμβρίου 1920 

προετοιμάζοντας την παλινόρθωση του έκπτωτου [...] Δύο μέρες πριν τη διεξαγωγή 

δημοψηφίσματος οι πρεσβευτές των Μεγάλων Δυτικών Δυνάμεων επέδιδαν στον 

πρωθυπουργό Ράλλη την ακόλουθη ανακοίνωση: «Αι κυβερνήσεις της Μεγάλης 

Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας απέδειξαν σταθερώς το ενδιαφέρον των προς τον 

ελληνικόν λαόν και ηυνόησαν την πραγματοποίησιν των προαιωνίων πόθων του. 

Εντεύθεν, κατά μείζονα λόγον, ησθάνθησαν θλιβεράν έκπληξιν εκ των εν Ελλάδι 

επελθόντων γεγονότων. 

Δεν επιθυμούσι να αναμιχθώσι εις τας εσωτερικάς υποθέσεις της Ελλάδος, αλλ' είναι 

υποχρεωμένοι να δηλώσωσι δημοσία ότι η επί του θρόνου της Ελλάδος επαναφορά 

Βασιλέως του οποίου η ανειλικρινής στάσις και συμπεριφορά έναντι των Συμμάχων κατά 

την διάρκειαν του πολέμου επήγαγεν αυταίς μεγάλας δυσχερείας και ζημίας, δεν δύναται 

επομένως ή να θεωρηθή παρ' αυτών ως προσεπικύρωσις παρά της Ελλάδος των 

εχθρικών του πράξεων. Το γεγονός τούτο ήθελε δημιουργήση νέαν δυσμενή κατάστασιν 

εν ταις σχέσεσιν μεταξύ Ελλάδος και Συμμάχων και, εντεύθεν, αι τρεις κυβερνήσεις 

δηλούσιν 

ότι επιφυλάσσουσιν εαυταίς τελείαν ελευθερίαν ενεργείας εν τω κανονισμώ της ούτω 

προκυψάσης καταστάσεως». 

Π. Πετρίδης, Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική Ιστορία, 1917-1940, τόμος 3ος : Από την αποκατάσταση της 

συνταγματικής νομιμότητας στο δικτατορικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου, εκδ. Γκοβόστη, Αθήνα 2000, 

σελ. 51-58 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β' 

Μετά την επιστροφή του βασιλιά Κων/νου [...] δημιουργήθηκαν πληθωριστικές πιέσεις 
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στην οικονομία. Οι πιέσεις αυτές, καθώς και οι άλλες οικονομικές δυσχέρειες, μετά το 

1920, υπονόμευσαν τη δραχμή που γνώρισε συνεχή υποτίμηση από το 1921 έως το 

1926 [...] Από το 1921 έως το 1925 η δραχμή έχασε 12,5 φορές την αξία της και 

μέσα σε αυτά τα χρόνια οι φόροι διπλασιάστηκαν. 

Θ. Βερέμης-Γ. Κολιόπουλος, Ελλάς, Η σύγχρονη συνέχεια, Από το 1821 μέχρι σήμερα, εκδ. Καστανιώτη, 

Αθήνα 2006, σελ. 437/442. 

 Καλή επιτυχία!!!

 

 

 

 

 

 


