
σελ. 1 
η εξέλιξη των φροντιστηρίων -  ΓΡΑΜΜΟΥ 17, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – 2106819679 –myexelixi17@gmail.com – www.myexelixi.gr 

 

ΓΩΝ 
ΟΜΑ∆Α Α΄ 

ΘΕΜΑ Α1 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθµό 
ένα από τα γράµµατα της Στήλης Β, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση  

 ΣΤΗΛΗ Α   ΣΤΗΛΗ Β 

     

1. Ραλλικό κόµµα 
 α. 

Παρείχε κριτική υποστήριξη στο κόµµα 

των Φιλελευθέρων 

     

2. Θεοτοκικό κόµµα 
 β. 

Υπέρ της «ανόρθωσης», που δεν 

υλοποιούσαν οι Βενιζελικοί 

     

3. Στρατιωτικός Σύνδεσµος  γ. Αριστερός µεταρρυθµιστικός σύνδεσµος 

     

4. Λαϊκό κόµµα 
 δ. 

Ενίσχυση της παραγωγής και αύξηση 

των θέσεων εργασίας 

     

5. Παράταξη πεδινών  ε. Εκλογικό δικαίωµα στις γυναίκες 

     

6. Εθνικό Κόµµα 
 στ. 

Αποτέλεσε τον πυρήνα των 

Αντιβενιζελικών 

     

7. Σοσιαλιστικό Εργατικό κόµµα 

(Σ.Ε.Κ.Ε) 
 ζ. 

Αιτήµατα σχετιζόµενα µε την Ορθόδοξη 

Εκκλησία 

     

8. Εθνικό Κοµιτάτον 
 η. 

Πολιτισµική εξάπλωση στην Οθωµανική 

Αυτοκρατορία 

 

 
ΟΝΟΜΑ: 

 
ΕΠΩΝΥΜΟ: 

 
ΤΜΗΜΑ: 

 

 
++++++++++. 
 
++++++++++. 
 
++++++++++. 
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9. Ρωσικό κόµµα  θ. ∆ηµιουργία σώµατος «πραιτωριανών»  

     

10 Κοινωνιολογική Εταιρεία  ι. Ζητούσε µεταρρυθµίσεις στο στρατό 

     

 
   (µονάδες 10)  

 
 
ΘΕΜΑ Α2 
Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων: 
  
α. κλειστή οικονοµία   γ. «∆υτικός κόσµος» 

β. Λαϊκό κόµµα  
δ. Σύµφωνο περί αµοιβαίας 

µεταναστεύσεως µεταξύ Ελλάδας και 
Βουλγαρίας 

 
(µονάδες 15) 

 
 

ΘΕΜΑ Β1 
 
Ποιες συνθήκες συνέβαλλαν στην ωρίµανση του εργατικού και του 
σοσιαλιστικού κινήµατος µετά το τέλος των Βαλκανικών πολέµων. 

 (µονάδες 12) 
 
 
ΘΕΜΑ Β2 
 
Ποιο ήταν το µεταρρυθµιστικό έργο της πρώτης κυβέρνησης του Ελευθερίου 
Βενιζέλου το 1911 

 (µονάδες 13) 
 
 

 
 

ΟΜΑ∆Α Β΄  
 

ΘΕΜΑ Γ1 
 
Αφού µελετήσετε την παρακάτω πηγή να αναφερθείτε στους τρόπους µε τους 

οποίους το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης σε συνεργασία µε την ελληνική 

κυβέρνηση καθώς και η Ύπατη Αρµοστεία Σµύρνης βοήθησαν στον 

επαναπατρισµό και επανεγκατάσταση των προσφύγων. 
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Μερικός επαναπατρισµός και περίθαλψη των προσφύγων. 

    Ενώ η τουρκική αντίδραση στην ανακωχή του Μούδρου έπαιρνε 

συγκεκριµένη µορφή, το Οικουµενικό Πατριαρχείο σε συνεργασία µε την 

ελληνική κυβέρνηση φρόντιζε για την ανακούφιση των Ελλήνων της 

αυτοκρατορίας. Τον Οκτώβριο του 1918 ιδρύθηκε η «Πατριαρχική Κεντρική 

Επιτροπή υπέρ των µετατοπισθέντων ελληνικών πληθυσµών» µε πρόεδρο το 

µητροπολίτη Αίνου Ιωακείµ και µέλη διακεκριµένους Έλληνες της 

Κωνσταντινουπόλεως. Η σύσταση της Επιτροπής ήταν απαραίτητη, γιατί 

αµέσως µετά την ανακωχή άρχισαν να επαναπατρίζονται άτακτα και 

ανοργάνωτα χιλιάδες γυναικόπαιδα. Καθώς τα σπίτια των εκτοπισµένων 

Ελλήνων είχαν καταστραφεί ή καταληφθεί από Τούρκους, η Επιτροπή 

σύστησε αναστολή της επανόδου των προσφύγων, ζητώντας την επέµβαση 

των τουρκικών αρχών και τη βοήθεια του Πατριαρχείου. Μπροστά όµως στην 

ορµή του αυθόρµητου επαναπατρισµού αναγκάστηκε να προσαρµοστεί και να 

κάνει κύριο έργο της τη µέριµνα των επαναπατριζοµένων. Στις κύριες πόλεις 

της ανατολικής Θράκης και της Μικράς Ασίας δηµιουργήθηκαν πάνω από 70 

υποεπιτροπές, που παρείχαν στους επαναπατριζόµενους µεταφορικά µέσα, 

πρόχειρη στέγαση, δάνεια και ιατρική περίθαλψη. Τη µεγαλύτερη δυσκολία 

συνάντησε η Επιτροπή στην απόδοση των περιουσιών των εκτοπισµένων. 

Αρκετοί Έλληνες της Θράκης, των ασιατικών παραλίων της Προποντίδας και 

του Πόντου ξαναπήραν την ακίνητη, όχι όµως και την κινητή περιουσία τους.  

      Αν σκεφθεί κανείς το µεγάλο αριθµό των εκτοπισµένων, καταλαβαίνει πόσο 

δύσκολο έργο ήταν η αποκατάσταση όσων κατάφεραν να επιζήσουν. Σύµφωνα 

µε την έκθεση πεπραγµένων της Επιτροπής, που κατά την οµολογία της 

στηρίζεται σε ελλιπή στατιστικά δεδοµένα, στα 1918-1919 επαναπατρίσθηκαν 

79.034 Έλληνες.   

Ι.Ε.Ε., τόµ. ΙΕ΄, σσ. 106-107  

 
(µονάδες 25) 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ ∆1 
Αφού µελετήσετε την παρακάτω πηγή να αναφερθείτε στις µεθόδους που 

χρησιµοποιούσε ο Κωλέττης και στα αίτια παρακµής του Γαλλικού κόµµατος 
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Κείµενο Α 
Η παραχώρηση Συντάγµατος δε µετέβαλε την πολιτική ζωή. Η συνεργασία των 

τριών κοµµάτων εν όψει της αλλαγής του 1843 διαλύθηκε αµέσως µετά την 

επιτυχία. Οι πρώτες εκλογές που ακολούθησαν κράτησαν τρεις µήνες κατά 

τους οποίους η Ελλάδα έγινε λεία των οπλισµένων συµµοριών του Κωλέττη, 

που έβαλε σ’ ενέργεια όλα τα µέσα για να συντρίψει τον αντίπαλο και να 

εξασφαλίσει την πλειοψηφία στη Βουλή. Συνταγµατικός, όταν ήταν στην 

αντιπολίτευση, ο Κωλέττης δείχτηκε υπερβολικά συγκεντρωτικός όταν πήρε 

την εξουσία κι ενθάρρυνε τις επεµβάσεις του στέµµατος στην πολιτική ζωή. Η 

πραγµατική εσωτερική πολιτική του συνίστατο στη «διάθεση των κρατικών 

εσόδων για λογαριασµό των φίλων του», χωρίς κανένα σοβαρό µέτρο για τη 

διοργάνωση και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Η «Μεγάλη Ιδέα» του έδινε 

το πρόσχηµα. Η µόνη θεραπεία στις δυστυχίες της Ελλάδας, έλεγε, ήταν η 

εδαφική εξάπλωση του βασιλείου, ο δρόµος προς την Κωνσταντινούπολη και 

η κυριαρχία στην Ανατολή. Με τέτοια πολιτική ο Κωλέττης εµφανίζεται στην 

πολιτική ιστορία της Ελλάδας ως το τύπος του τυχοδιώκτη πολιτικού, που 

εισήγαγε όσο κανείς άλλος τη διαφθορά στην άσκηση της εξουσίας. Στην 

πραγµατικότητα το Σύνταγµα καταργήθηκε. ...  

Γ. Σβορώνου, Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας, σσ. 81-84  
 
 
 
 
Κείµενο B 

Με τα µέσα της ευνοιοκρατίας και της διαφθοράς, και µε τις συνεχείς 

επεµβάσεις του στις νόµιµες διαδικασίες, πέτυχε να θέσει υπό τον έλεγχό του 

τους νοµάρχες, τους έπαρχους, τους δηµάρχους, τους αξιωµατικούς της 

Χωροφυλακής, τους εφοριακούς και τους δικαστικούς υπαλλήλους στο 

µεγαλύτερο µέρος της Ελλάδας. Για να κρατήσει στα χέρια του τις επαρχίες, 

ζήτησε την συνδροµή των ληστών. Οι ληστές συνέχιζαν να παίζουν σπουδαίο 

ρόλο στην ελληνική πολιτική ζωή. Ορισµένοι πολιτικοί ήταν και οι ίδιοι ληστές, 

εφόσον διατηρούσαν στην ακολουθία τους ένοπλες συµµορίες, και άλλοι 

έκλειναν συµφωνίες µε ληστές που δούλευαν κατόπιν για λογαριασµό των 

εντολέων. [K]. Επίσης ο Κωλέττης έκανε µεγάλες προσπάθειες για να έχει την 

υποστήριξη του στρατού. [K]. Με όλους αυτούς τους τρόπους ο Κωλέττης [K] 

έκανε το σύνταγµα να φαίνεται κενό γράµµα. 

D. Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας, 1770 -1923, 

εκδ ΜΙΕΤ, Αθήνα 1998, σελ 130 

 

(µονάδες 25) 
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∆ιάρκεια : 3 ώρες    

Καλή Επιτυχία!!! 

 

 


