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ΟΜΑΔΑ Α΄ 

 
ΘΕΜΑ Α1  
α. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών 

όρων: 
• Εθνικές γαίες 
• Κόμμα του Γ. Θεοτόκη 
• Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής (1923). 

Μονάδες 15 
 
β. Να προσδιορίσετε, αν το περιεχόμενο των ακόλουθων 

προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό 
σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στον αριθμό που 
αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.  
1. Στο τέλος του 19ου αιώνα τα μεταλλευτικά προϊόντα 

κάλυπταν το 1/2 της συνολικής αξίας των ελληνικών 
εξαγωγών. 

2. Η διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου ξεκίνησε το 
1881. 

3. Ο Τρικούπης στόχευε στη συγκέντρωση και τον 
έλεγχο των εξουσιών από το κόμμα. 

4. Οι Μακεδόνες πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο 
ίδρυσαν συνοικισμό στην Ερέτρια. 

5. Το δημοψήφισμα της 3ης Νοεμβρίου 1935 έδωσε τέλος 
στο πολίτευμα της αβασίλευτης δημοκρατίας. 

Μονάδες 10 
 
 
ΘΕΜΑ Α2  



 

α. Να περιγράψετε την εξέλιξη της πολιτικής ζωής της 
χώρας από τις εκλογές του 1928 έως και τις εκλογές του 
1933. 

Μονάδες 12 
 
β. Ποιες ελληνοτουρκικές συμφωνίες υπογράφτηκαν το 

1930 και τι προέβλεπαν; 
Μονάδες 13 

 
ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΘΕΜΑ Β1  
α. Να επισημάνετε και να εξηγήσετε τα χωρία του 

παρακάτω κειμένου που αναδεικνύουν τους λόγους για 
τους οποίους το ελληνικό κράτος προχώρησε στην 
κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου. 
 

Μονάδες 15  
 

β. Να αποτιμήσετε, με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, κατά 
πόσον υλοποιήθηκαν οι στόχοι που έθεσε το ελληνικό 
κράτος κατασκευάζοντας το σιδηροδρομικό δίκτυο. 

Μονάδες 10 
 

 
 «Τοιουτοτρόπως (σημ.: με την κατασκευή σιδηρο-
δρομικού δικτύου) δε οι γεωργοί θα ηύξανον τας 
εργασίας των, θα κέρδαινον περισσότερα, και φυσικώ τω 
λόγω θα εβελτιούτο ο υλικός και ηθικός βίος των, και η 
ανταλλαγή των προϊόντων αμφοτέρων των μερών θα 
ηύξανε την ποιότητα, την ποσότητα και το κέρδος. 
Επειδή δε την γεωργίαν παρακολουθούσιν πάντοτε αι 
τέχναι και η βιομηχανία, ως και τανάπαλιν, πολλών 
γεωργικών προϊόντων, μεταβαλλομένων εις βιομηχανικά 
προϊόντα, θα ανεπτύσσοντο συγχρόνως αι τέχναι και η 
βιομηχανία. Τα έως τότε δε εισαγόμενα ομοειδή προϊόντα 
θα έπαυον, και το εκ τούτων περίσσευμα των χρημάτων 
μας προκύπτον θα το μεταχειριζόμεθα εις προμήθειαν  
νέων προϊόντων ξένων, ή εγχωρίων, ή και άλλων ηθικών 
απολαύσεων ... Διότι οι σιδηρόδρομοι δεν 



 

εκμεταλλεύονται μόνον τας υπαρχούσας ανάγκας, αλλά 
πλάττουσι και άλλας νέας.» 
Α.Ν. Βερναρδάκη, Περί του εν Ελλάδι Εμπορίου, εν 
Αθήναις 1885, σελ. 348-349.  
 

 
ΘΕΜΑ Β2  
Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να επισημάνετε και να 
εξηγήσετε τα χωρία του παρακάτω κειμένου που 
περιγράφουν την πολιτική ζωή της χώρας μετά τη θέσπιση 
του Συντάγματος του 1844. 
 

 «Ο Όθων, δεχθείς άκων την εγκαθίδρυσιν συνταγματικού 
πολιτεύματος, δεν είχε την διάθεσιν της πιστής εφαρμογής 
αυτού. Ευθώς εξ αρχής, παραβιάζων το πνεύμα του 
Συντάγματος, ανεμίχθη εις έργα διοικητικά, επεμβαίνων εις 
τας βουλευτικάς εκλογάς και προσπαθών εκδήλως να 
συγκεντρώση εις χείρας του περισσοτέραν εξουσίαν. Προ δε 
της αντιστάσεως, την οποίαν εύρισκε, δεν εδίσταζεν, ως 
είναι ευνόητον, να λάβη μέτρα πιεστικά κατά της ελευθερίας 
του τύπου και της ανεξαρτησίας των συνειδήσεων, τούθ' 
όπερ εξήπτεν ακόμη περισσότερον την κατ' αυτού 
αντιπολίτευσιν και προητοίμαζε την πτώσιν του. Ο βασιλεύς 
-όπως γράφει ο Ν.Δραγούμης ... - έρρεπε φύσει "προς το 
σύστημα της συγκεντρώσεως", πολιτικοί δε, όπως ο 
Κωλέττης, τελειοποιήσαντες αυτό, και τον Όθωνα 
ενεθάρρυναν εις αυστηροτέραν εφαρμογήν και αυτοί 
εφήρμοσαν απηνέστερον ... Η καταστολή της ελευθερίας των 
δημοκρατικών Αρχών, η καταδίωξις του τύπου, η επέμβασις 
εις τας εκλογάς τας τε βουλευτικάς και τας των δήμων, η 
αποβολή πάντων των οπωσούν ανεξάρτητον εχόντων το 
φρόνημα δημοσίων λειτουργών, και ιδίως των της Θέμιδος... 
η δια παντός τρόπου πίεσις της συνειδήσεως των δικαστών, 
η διαστροφή των νόμων, ταύτα, και άλλα εις εν μόνον 
απέβλεπον, εις την σύμπτυξιν πάσης δυνάμεως εις χείρας της 
εξουσίας και την δι' αυτής παγίωσιν κυβερνήσεως 
πανισχύρου και διαρκούς... » 
Α.Σβώλου, Τα Ελληνικά Συντάγματα, σελ. 79-80. 

Μονάδες 25 



 

 


