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ΟΜΑΓΑ  ΠΡΩΣΗ 

ΘΔΜΑΑ1 

Α.1.1 Να γξάςεηε ζην ηεηξάδην ζαο ηα γξάκκαηα ηεο Σηήιεο Α’ θαη δίπια ζην 

θαζέλα από απηά ηνλ αξηζκό ηεο πξόηαζεο από ηε Σηήιε Β’ πνπ αληηζηνηρεί ζσζηά 

(από ηε ζηήιε Β πεξηζζεύεη έλα ζηνηρείν). 

 

Σηήιε Α Σηήιε Β 

Α. Γειηγηαλληθνί 1. ζηε Θεζζαιία ππνζηήξηδαλ ηνπο 

κεγαινγαηνθηήκνλεο 

Β. Βεληδέινο 2. Ήηαλ ππέξ ησλ Κεληξηθώλ Γπλάκεσλ  

(Α’ Παγθόζκηνο Πόιεκνο) 

Γ. Τξηθνππηθνί 3. Ήηαλ ππέξ ηεο Αληάλη  

(Α΄Παγθόζκηνο Πόιεκνο) 

Γ. Κσλζηαληίλνο 4. Σηε Θεζζαιία ππνζηήξηδαλ ηνπο 

αγξόηεο. 

                                                                                                                      (Μνλάδεο 8) 

 

Α.1.2 Να απνδώζεηε ην πεξηερόκελν ησλ παξαθάησ ηζηνξηθώλ όξσλ: 

 

 Πεδηλνί 

 Δθιεθηηθνί 

 Σ.Δ.Κ.Δ. 

                                                                                                                    (Μνλάδεο 12) 

 

ΘΔΜΑΑ2 

Α.2.1 Τη γλσξίδεηε γηα ηελ αξρή ηεο δεδεισκέλεο θα ηε ζεκαζία ηεο γηα ηελ εμέιημε 

ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα; 

 

                                                                                                                    (Μνλάδεο 15) 

Α.2.2 Τη γλσξίδεηε γηα ηηο εθινγέο ηνπ 1920 θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο;  

 

                                                                                                                    (Μνλάδεο 15) 

 

ΟΜΑΓΑ  ΓΔΤΣΔΡΗ  

 



ΘΔΜΑ Β1 

Δπηζεκαίλνληαο ρσξία ηνπ παξαθάησ θεηκέλνπ θαη αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο 

γλώζεηο, λα ζεκεηώζεηε ηνπο ιόγνπο πνπ ζύκθσλα κε ηνλ Νηθόιαν Ενξκπά 

νδήγεζαλ ζηελ εθδήισζε ηνπ θηλήκαηνο ζην Γνπδί. 

 

    ΚΔΙΜΔΝΟ 

 

 « Ο Σηξαηησηηθόο Σύλδεζκνο πνζεί όπσο ε ζξεζθεία καο πςσζή εηο ηνλ 

εκπξέπνληα ηεξόλ πξννξηζκόλ ηεο, όπσο ε Γηνίθεζηο ηεο ρώξαο θαηαζηή ρξεζηή θαη 

έληηκνο, όπσο ε Γηθαηνζύλε απνλέκεηαη ηαρέσο κεη’ ακεξνιεςίαο θαη ηζόηεηνο πξνο 

άπαληαο ελ γέλεη ηνπο πνιίηαο αδηαθξίησο ηάμεσο, όπσο ε Δθπαίδεπζηο ηνπ Λανύ 

θαηαζηή ιπζηηειήο δηα ηνλ πξαθηηθόλ βίνλ θαη ηαο ζηξαηησηηθάο αλάγθαο ηεο ρώξαο, 

όπσο ε δσή, ε ηηκή θαη ε πεξηνπζία ησλ πνιηηώλ εμαζθαιηζζώζηλ, θαη ηέινο όπσο ηα 

νηθνλνκηθά αλνξζσζώζη, ιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηνπκέλσλ κέηξσλ πξνο 

ιεινγηζκέλελ δηαξξύζκηζηλ  ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ηνπο θξάηνπο, ώζηε αθ’ ελόο 

κελ ν ζρεδόλ πελόκελνο ειιεληθόο ιαόο αλαθνπθηζζή εθ ησλ επαρζώλ θόξσλ, νπο 

ήδε θαηαβάιιεη θαη νίηηλεο αζπιάρλσο θαηαζπαηαιώληαη πξνο δηαηήξεζελ 

πνιπηειώλ θαη πεξηηησλ ππεξεζηώλ θαη ππαιιήισλ, ράξηλ ηεο απηζίαο ζπλαιιαγήο, 

αθ’ εηέξνπ δε θαζνξηζζώζη ζεηηθώο ηα όξηα εληόο ησλ νπνίσλ ΄δπλαληαη λ’ 

απμεζώζηλ αη δαπάλαη δηα ηελ ζηξαηησηηθήλ ηεο ρώξαο παξαζθεπήλ θαη δηα ηελ 

ζπληήξεζηλ ηνπ ζηξαηνύ θζη ηνπ ζηόινπ ελ εηξήλε.» 

 

Νηθ. Ενξκπά, Απομνημονεύματα, ζει.17 (1925) 

 

ΘΔΜΑ Β2 

Δπηζεκαίλνληαο ρσξία ηνπ παξαθάησ θεηκέλνπ θαη αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο 

γλώζεηο λα εθζέζεηε ηα απνηειέζκαηα πνπ είρε ν ραξαθηήξαο ηνπ Η. Κσιέηηε θαη ν 

ηξόπνο κε ηνλ νπνίν άζθεζε ηελ εμνπζία σο αξρεγόο ηνπ γαιιηθνύ θόκκαηνο, ζηε 

δηακόξθσζε ησλ πνιηηηθώλ ζπλζεθώλ ζηελ Διιάδα θαηά ηε πεξίνδν 1844-1847. 

 

 

ΚΔΗΜΔΝΟ  

 

 Ζ παξαρώξεζε Σπληάγκαηνο ζε κεηέβαιε ηελ πνιηηηθή δσή. Ζ ζπλεξγαζία 

ησλ ηξηώλ θνκκάησλ ελ όςεη ηεο αιιαγήο ηνπ 1843 δηαθύζεθε ακέζσο κεηά ηελ 

επηηπρία. Οη πξώηεο εθινγέο πνπ αθνινύζεζαλ θξάηεζαλ ηξείο κήλεο θαηά ηνπο 

νπνίνπο ε Διιάδα έγηλε ιεία ησλ νπιηζκέλσ ζπκκνξηώλ ηνπ Κσιέηηε, πνπ έβαιε ζε 

ελέξγεηα όια ηα κέζα γηα λα ζπληξίςεη ησλ αληίπαιν θαη λα εμαζθαιίζεη ηε 

πιεηνςεθία ζηε Βνπιή. Σπληαγκαηηθόο, όηαλ ήηαλ ζηελ αληηπνιίηεπζε, ν Κσιέηηεο 

δείρηεθε ππεξβνιηθά ζπγθεληξσηηθόο όηαλ πήξε ηελ εμνπζία θη ελζάξξπλε ηηο 

επεκβάζεηο ηνπ ζηέκκαηνο ζηε πνιηηηθή δσή. Ζ πξαγκαηηθή εζσηεξηθή πνιηηηθή 

ζπλίζηαην ζηε «δηάζεζε ηςλ θξαηηθώλ εζόδσλ γηα ινγαξηαζκό ησλ θίισλ ηνπ», 

ρσξίο θαλέλα ζνβαξό κέηξν γηα ηε δηνξγάλσζε θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

ρώξαο. Ζ «Μεγάιε Ηδέα» ηνπ έδηλε ην πξόζρεκα .[…] Με ηέηνηα πνιηηηθή, ν 

Κσιέηηεο εκθαλίδεηαη ζηελ πνιηηηθή ηζηνξία ηεο Διιάδαο σο ν ηύπνο ηνπ 

ηπρνδηώθηε πνιηηηθνύ, πνπ εηζήγαγε όζν θαλείο άιινο ηε δηαθζνξά ζηελ άζθεζε 

εμνπζίαο. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα ην Σύληαγκα θαηαξγήζεθε. Οη θπβεξλήζεηο πνπ 

δηαδερζεθαλ ε κία ηελ άιιε κ’ επηηαρπλόκελν ξπζκό κεηά ην ζάλαην ηνπ Κσιέηηε 

(1847) λήηαλ όιεο ηνπο θπβεξλήζεηο ηεο Απιήο πνπ δελ αληηπξνζώπεπαλ ηίπνηα. Ζ 



αληηπνιίηεπζε μαλάπαηξλε ηα ζέκαηα ηεο άκπλαο ησλ ζπληαγκαηηθώλ ειεπζεξηώλ θη ε 

κηα εμέγεξζε αθνινπζνύζε ηελ άιιε. 

 

Ν.Σβνξώλνο, Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας, ζ.84 

 
1. Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-

πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Στθν αρχι των απαντιςεϊν ςασ να 

γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε 

τα κζματα ςτο τετράδιο και να μην γράψετε πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά 

ςασ.  

2. Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ 

μόλισ ςασ παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα βακμολογθκοφν 

ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και 

τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντιςετε στο τετράδιό σας ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο 

ςτυλό με μελάνι που δεν ςβινει. Μολφβι επιτρζπεται και μόνο για πίνακεσ, 

διαγράμματα κλπ. 

4. Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  

5. Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 

6. Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  ……  

 

 


