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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 

ΘΕΜΑ Α1 

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:  

α. Φεντερασιόν 

β. Κοινωνιολογική Εταιρεία 

γ. Σύμφωνο περί αμοιβαίας μεταναστεύσεως μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Α2 

Να αντιστοιχίσετε τα πρόσωπα της στήλης Α με τα γεγονότα που τους αφορούν από 

τη στήλη Β.  

 

Στήλη Α Στήλη Β 

 α. Σύνταγμα 1844 

1. Γεώργιος Α’ β. Σύνταγμα 1864 

 γ. Κριμαϊκός πόλεμος 

 δ. Αρχή της Δεδηλωμένης 

2. Όθωνας ε. Υπόθεση Πατσίφικο 

 στ. Θεμελίωση Κοινοβουλευτισμού 

 ζ. Επανάσταση 1862 

 η. Κίνημα στο Γουδί 

 

       Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β1 

Να αναφέρετε τις κύριες θέσεις του προγράμματος του Ελ. Βενιζέλου κατά την 

ομιλία του στην πλατεία Συντάγματος στις 5 Σεπτεμβρίου 1910.   

Μονάδες 12 

 

 

 

Μάθημα : Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας (Θεωρητική Κατεύθυνση) 

Καθηγητής : Μαρία Νιάρη 

Τάξη : Γ’ Λυκείου 

Ημερομηνία :  

Ονοματεπώνυμο :  

σύγχρονο 

1. 25ης Μαρτίου 111– ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ        50.27.990 – 50.20.990 

2. 25ης Μαρτίου 74–Π. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  50.50.658 – 50.60.845 

3. Γραβιάς 85   –  ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ                 50.51.557 – 50.56.296 

μαθητικό φροντιστήριο  
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ΘΕΜΑ Β2  

Μέσα σε ποια χρονικά πλαίσια αλλά και με ποιο τρόπο πραγματοποιήθηκε η 

παλιννόστηση των προσφύγων του Α’ διωγμού; 

Μονάδες 13 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα 

που σας δίνονται παρακάτω, να αιτιολογήσετε την αλλαγή στάσης των συμμάχων 

απέναντι στην Ελλάδα μετά την εκλογική ήττα του Βενιζέλου το Νοέμβριο του 

1920 και να αναφερθείτε στις οικονομικές και πολιτικές συνέπειες αυτής της 

αλλαγής.  

Μονάδες 25 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

 

Το Δημοψήφισμα της 22
ης

 Νοεμβρίου 1920 και η επάνοδος του Κωνσταντίνου 

 

Οι εξελίξεις αυτές ωστόσο δεν μπορούσαν να είναι ούτε άμεσα ορατές ούτε 

εγγυημένες για τις Δυτικοευρωπαϊκές δυνάμεις το Νοέμβριο του 1920. Το νέο 

καθεστώς αντιπροσώπευε για την Entente στη χειρότερη περίπτωση, κάποια πιθανή 

μελλοντική απειλή και, στην καλύτερη, έναν παράγοντα αστάθμητο. Οι πρώτες 

αντιδράσεις της κοινής γνώμης στην Αγγλία και ιδιαίτερα στη Γαλλία, όπου το 

όνομα του Κωνσταντίνου εξακολουθούσε να είναι σχεδόν εξίσου μισητό με αυτό 

του Γερμανού Κάιζερ, ενίσχυσαν τη στάση εχθρικής αναμονής (απλής αναμονής 

στην περίπτωση της Αγγλίας), που υιοθέτησαν συνολικά οι Συμμαχικές 

κυβερνήσεις απέναντι στην Ελλάδα μετά την ήττα του Βενιζέλου.  

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΕ’, σελ. 150 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

 

Η Γαλλία και η Ιταλία δεν είχαν όμως την ίδια γνώμη. Ο Γάλλος πρωθυπουργός 

Leygues πρότεινε να σταλεί στην ελληνική κυβέρνηση σαφής προειδοποίηση ότι 

τυχόν επιστροφή του Κωνσταντίνου θα σήμαινε παραδοχή της πολιτικής του κατά 

τη διάρκεια του πολέμου και ανασύσταση ενός καθεστώτος εχθρικού προς τους 

Συμμάχους. Στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε η Ελλάδα να γνωρίζει ότι οι Σύμμαχοι 

δεν ήταν σε θέση να εμπιστευτούν σημαντικά στρατηγικά σημεία στη Μικρά Ασία 

σε μια μη φιλική κυβέρνηση. Με άλλα λόγια, επιστροφή του Κωνσταντίνου θα 

σήμαινε αναθεώρηση, από τις Δυνάμεις, της Συνθήκης των Σεβρών. Το τελικό 

κείμενο, που υιοθετήθηκε από τη Συμμαχική Συνδιάσκεψη του Λονδίνου και 

επιδόθηκε στην κυβέρνηση Ράλλη, στις 20 Νοεμβρίου/3 Δεκεμβρίου, αποτελούσε 

τυπικά συμβιβασμό ανάμεσα στις δύο απόψεις με ουσιαστική παραδοχή των 

γαλλικών θέσεων. Δεν έθετε θέμα αναθεωρήσεως της Συνθήκης, αλλά τόνιζε ότι οι 

δυνάμεις της Entente θα θεωρούσαν την τυχόν επιστροφή του Κωνσταντίνου στον 

ελληνικό θρόνο σαν μια μη φιλική ενέργεια που θα τους έδινε το δικαίωμα να 

επανεξετάσουν ολόκληρη την πολιτική τους στην Εγγύς Ανατολή χωρίς καμιά 
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δέσμευση· χωρίς δηλαδή να δεσμεύονται από τη Συνθήκη των Σεβρών. Η Ελλάδα 

θα έπαυε να θεωρείται σύμμαχος – εντολοδόχος της Entente στη Μικρά Ασία. Στις 

21 Νοεμβρίου/4 Δεκεμβρίου, μία μέρα πριν το Δημοψήφισμα για την  επιστροφή 

του Κωνσταντίνου, οι πρεσβευτές της Αγγλίας, Γαλλίας και Ιταλίας 

εξουσιοδοτήθηκαν να γνωστοποιήσουν στην ελληνική κυβέρνηση ότι οι Σύμμαχοι 

θα διέκοπταν κάθε οικονομική υποστήριξη προς την Ελλάδα, αν ξαναγύριζε ο 

εξόριστος μονάρχης.  

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΕ’, σελ. 150 

ΘΕΜΑ Δ1 

 

Αξιοποιώντας τα παραθέματα, αλλά και τις ιστορικές σας γνώσεις, να δώσετε το 

χρονικό των γεγονότων που ακολούθησαν τη δεύτερη παραίτηση του Βενιζέλου ως 

την κορύφωση του Εθνικού Διχασμού το 1920.  

Μονάδες 25 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

 

Τα γεγονότα προκαλούν τον αναβρασμό των προσκείμενων προς το βασιλιά 

Κωνσταντίνο και τις διώξεις, συλλήψεις και φυλακίσεις πολιτών αντίθετων 

φρονημάτων και το διασυρμό ευυπόληπτων ανδρών. Από το αλόγιστο αυτό πάθος 

παρασύρεται και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος, μητροπολίτης Αθηνών, Θεόκλητος. 

Βακαλόπουλος Α., Νέα Ελληνική Ιστορία 1204-1985, εκδ. Βάνιας, Θεσ/κη 1988, σελ. 357-58 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

   

Την 13
η
 Δεκεμβρίου 1916, πλήθη λαού συγκεντρώνονται στο Πεδίον του Άρεως για 

να αναθεματίσουν το Βενιζέλο […] «Ανάθεμα!» φωνάζει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών 

και πάσης Ελλάδος πλην Μακεδονίας, περιστοιχιζόμενος από μέλη της Ιεράς 

Συνόδου. […] Απτόητος ο Βενιζέλος απ’ τη «μεσαιωνική» βαρβαρότητα στρατολογεί 

δικό του στρατό στη Μακεδονία […] Μέσα σ’ αυτή την κατάσταση βρίσκει την 

ευκαιρία να κηρύξει έκπτωτο τον Κωνσταντίνο. 

Ραφαηλίδης Β., Ιστορία του Νεοελληνικού κράτους, 1830-1974, εκδ. του 21
ου

, σελ. 92-93 

 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ 

 

Ο Βενιζέλος βρίσκεται πια στο ζενίθ των διπλωματικών του επιτυχιών. Δύο μέρες 

μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών δύο βασιλόφρονες αξιωματικοί 

επιχειρούν να τον δολοφονήσουν στο σταθμό της Lyon στο Παρίσι αλλά τον 

πληγώνουν μόνο στο χέρι. Η απόπειρα είχε θλιβερό αντίκτυπο στην Αθήνα […] 

άνδρες της δημόσιας ασφάλειας δολοφονούν τον Ι. Δραγούμη, γνωστό για την 

πατριωτική του δράση στη Μακεδονία.  

Βακαλόπουλος Απ., Νέα Ελληνική Ιστορία 1204-1985, εκδ. Βάνιας, Θεσ/κη 1988, σελ. 365 

                             Καλή επιτυχία!!! 


