
 
 

ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ ΙΣΟΡΙΑ  ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΑΝ/ΜΟΤ Γ΄ ΛΤΚΔΙΟΤ & ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ 

Σμήμαηα Φαπζάπη 30/04/2022 

Θέμα Α1 

Να δώζεηε ην πεξηερόκελν ησλ αθόινπζσλ όξσλ: 

Αγγινειιεληθή Επηηξνπή, Οξγαληθόο Νόκνο, Φξνληηζηήξην Τξαπεδνύληαο. 

Μονάδερ 15 

 

Θέμα Α2 

Να πξνζδηνξίζεηε αλ ην πεξηερόκελν ησλ παξαθάησ πξνηάζεσλ είλαη ζσζηό ή ιαλζαζκέλν: 

α) Τν Σύληαγκα ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο ζπληάρζεθε θαηά ην πξόηππν ηνπ ηζρύνληνο ηόηε ειιεληθνύ 

ζπληάγκαηνο. 

β) Η θύξηα πεγή πινύηνπ ζηα παξάιηα ηνπ Εύμεηλνπ Πόληνπ ήηαλ νη ρξεκαηηζηεξηαθέο-ηξαπεδηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο. 

γ) Τν Φεβξνπάξην ηνπ 1913 πςώζεθε ζην θξνύξην ηνπ Φηξθά επίζεκα ε ειιεληθή ζεκαία. 

δ) Η ηειεπηαία πξνζπάζεηα πνληναξκεληθήο ζπλεξγαζίαο άξρηζε ζηηο αξρέο ηνπ 1922. 

ε) Η Κνηλσλία ησλ Εζλώλ ήηαλ ζύκθσλε κε ηελ Σύκβαζε αληαιιαγήο πιεζπζκώλ ηεο Λνδάλεο. 

Μονάδερ 10 

 

Θέμα Β1 

Πνηα εκπόδηα αληηκεηώπηζε ε αζηηθή απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1920; 

Μονάδερ 12 

 

Θέμα Β2 

Πνηα ζηάζε ηήξεζε ν Ει. Βεληδέινο ζην Σπλέδξην Εηξήλεο ζην Παξίζη απέλαληη ζηνλ πνληηαθό αγώλα, 

πώο αληέδξαζαλ νη Πόληηνη θαη πνηα απνηειέζκαηα έθεξαλ; 

Μονάδερ 13 

 

Θέμα Γ1 

Με βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θαη ηελ παξαθάησ πεγή λα αλαθέξεηε ηνπο παξάγνληεο πνπ 

ζπλέβαιαλ ζηε δηακόξθσζε ησλ πνιηηηθώλ πεπνηζήζεσλ ησλ πξνζθύγσλ. 

Μονάδερ 25 

 

Οη πξόζθπγεο, πξνο έθδειε δπζαξέζθεηα ησλ πην ζπληεξεηηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ απηόρζνλνο 

πιεζπζκνύ, ήηαλ πνιππιεζείο θαη ζπκπαγώο εγθαηαζηεκέλνη, ώζηε λα δξνπλ σο ξπζκηζηέο ηεο 

πνιηηηθήο δσήο ζηε δηάξθεηα ηνπ κεζνπνιέκνπ. Μεξηθνί από ηνπο πξνλνκηνύρνπο ήηαλ επεξεαζκέλνη 

ηδενινγηθά από ηα επαλαζηαηηθά δόγκαηα ηνπ Κνκκνπληζηηθνύ Κόκκαηνο ηεο Ειιάδαο (ΚΚΕ), ην νπνίν 

είρε πξόζθαηα ηδξπζεί (1918) θαη νξηζκέλνη από ηνπο εγέηεο ηνπο θαηαγόηαλ από ηελ Αλαηνιία. Παξά 

ηηο κεγάιεο ζηεξήζεηο όκσο ε απήρεζε ηνπ θνκκνπληζκνύ ζα παξεκπνδηδόηαλ ζεκαληηθά από ηελ 

εκκνλή ηεο Κνκηληέξλ (κεηαμύ 1924 θαη 1935) ην ειιεληθό θόκκα λα ππνζηεξίδεη ηελ ηδέα ελόο 

απηόλνκνπ Μαθεδνληθνύ θξάηνπο, ε δεκηνπξγία ηνπ νπνίνπ ζα είρε σο επαθόινπζν ηελ απόζηαζε κηαο 

κεγάιεο πεξηνρήο ηεο Βόξεηαο Ειιάδαο. Από ηνπο λενεγθαηεζηεκέλνπο πξόζθπγεο ησλ νπνίσλ ε δσή 

είρε ήδε αλαζηαησζεί κία θνξά, ιίγνη ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα μαλαδήζνπλ απηήλ ηελ εκπεηξία. 

Σηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία νη πξόζθπγεο παξέκεηλαλ πηζηνί ζηνλ Ειεπζέξην Βεληδέιν, ην 

ραξηζκαηηθό νξακαηηζηή κηαο Μεγάιεο Ειιάδαο θαη επίδνμν ειεπζεξσηή ηνπο. Τν αιπηξσηηθό ηνπ 

όξακα είρε ηώξα θαηαξξεύζεη, αιιά απηό εξκελεπόηαλ απόιπηα κε ηελ πξνδνζία ηεο εζσηεξηθήο 

αληίδξαζεο θαη ηηο κεραλνξξαθίεο ησλ εμσηεξηθώλ δπλάκεσλ. Απηή ε αθνζίσζε επηβίσζε θαη κεηά ηελ 

πξνζέγγηζε Βεληδέινπ θαη Κεκάι Αηαηνύξθ ην 1930, ε νπνία επηηεύρζεθε κόλν κε νπζηώδεηο ειιεληθέο 

παξαρσξήζεηο ζην δήηεκα ησλ απνδεκηώζεσλ γηα ηελ ηεξάζηηα αθίλεηε πεξηνπζία πνπ άθεζαλ πίζσ 

ηνπο νη πξόζθπγεο, θεύγνληαο από ηελ Τνπξθία. Οη πξόζθπγεο ςήθηζαλ ζε κεγάιν πνζνζηό ππέξ ηεο 

θαηάξγεζεο ηεο  



 
 

 

κνλαξρίαο ζην δεκνςήθηζκα ηνπ 1924, ην νπνίν έθεξε απνηέιεζκα 70% (758.472 έλαληη 325.322 

ςήθσλ) ππέξ ηεο δεκνθξαηίαο. 

R. Clogg, Σσνοπτική Ιστορία της Ελλάδας 1770-1990,  

Αζήλα 1995, ζ. ζ. 111-112 

 

Θέμα Γ2 

Αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θαη ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ πεγή λα απαληήζεηε ζηηο 

αθόινπζεο εξσηήζεηο: 

α. Πνηα ήηαλ ηα αίηηα θαη πνηεο νη ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζην ζρεκαηηζκό ηεο  «Ηλσκέλεο 

Αληηπνιίηεπζηο»;    (Μνλάδεο 10) 

β. Κάησ από πνηεο ζπλζήθεο ζπληάρζεθε ε πξνθήξπμε ηεο 26
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1905 θαη πνηεο ήηαλ νη 

επηδηώμεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο από ηε δεκηνπξγία απηνύ ηνπ θεηκέλνπ;    (Μνλάδεο 15) 

Μονάδερ 25 

 

Η πποκήπςξη ηηρ ανηιπολίηεςζηρ 

«Οη ππνγεγξακκέλνη, απνηεινύληεο ηελ ελσκέλελ ελ Κξήηε αληηπνιίηεπζηλ, ζπλειζόληεο ελ Χαλίνηο 

ηε 26
ε
 Φεβξνπαξίνπ 1905, απνζθνπνύληεο εηο ηελ εθπιήξσζηλ ηνπ Εζληθνύ Πξνγξάκκαηνο, 

απνθαζίδνκελ: α) Πξώηνλ θαη θύξηνλ κέιεκα εκώλ έζησ ε επίηεπμηο από αηώλσλ επηδησθνκέλνπ ζθνπνύ 

ηεο ελώζεσο ηεο Κξήηεο κεηά ηεο ειεπζέξαο Ειιάδνο. β) Αδπλάηνπ απνβαίλνληνο ηνπ ζθνπνύ ηνύηνπ, 

ζέινκελ επηδηώμεη ηελ πνιηηηθήλ πξνζέγγηζηλ ηεο παηξίδνο καο πξνο ηελ ειεπζέξαλ Ειιάδα, 

κεηαβαιινκέλεο από δηεζλνύο απόςεσο ηεο ζεκεξηλήο θαηαζηάζεσο. γ) Με εθπιεξσκέλνπ κεδέ ηνπ 

ζθνπνύ ηνύηνπ, ζέινκελ επηδηώμεη ηελ αλαζεώξεζηλ ηνπ εκεηέξνπ ζπληάγκαηνο θαηά ην πξόηππνλ ηνπ 

ειιεληθνύ, όπσο απαιιαγή ν ηόπνο ηνπ δεζπνηηζκνύ. Τνπ πξνγξάκκαηνο ηνύηνπ ηελ πξαγκάησζηλ 

ζέινκελ επηδηώμεη θαη δη’ ελόπισλ ιατθώλ ζπλαζξνίζεσλ. Ελ ηαηο ελεξγείαηο εκώλ δελ ζέινκελ επηδηώμεη 

πξνζσπηθήλ κεηαβνιήλ, αιι’ επειζνύζεο ηνηαύηεο ζέινκελ απνθξνύζεη παληί ζζέλεη θαη δηα ησλ όπισλ 

έηη πάληα κε Έιιελα θπβεξλήηελ.»     (Σρνι. Εγρεηξίδην, Σει. 210) 

 

Καλή ηύση! 


