
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ ΖΜΔΡΖΗΩΝ 

ΓΔΤΣΔΡΑ 4 ΗΟΤΛΗΟΤ 2005 

ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΘΔΜΑΣΑ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

ΟΜΑΓΑ Α΄ 

ΘΔΜΑ Α.1 

Α.1.1. 

1. Σ

2. Σ

3. Λ

4. Λ

5. Σ
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Κλήριγκ 
Μεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1932 νη δηεζλείο ζπλαιιαγέο δελ γίλνληαλ κε βάζε ην 
κεηαηξέςηκν ζπλάιιαγκα αιιά κε βάζε δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο    πνπ θνζηνινγνύζαλ ηα 
πξνο αληαιιαγή πξντόληα θαη θξόληηδαλ λα ηζνζθειίζνπλ ηελ αμία ησλ εηζαγσγώλ κε 
ηελ αληίζηνηρε ησλ εμαγσγώλ, ζην πιαίζην εηδηθώλ ινγαξηαζκώλ. Γηα κηα ρώξα όπσο ε 
Ειιάδα, όπνπ νη ζπλαιιαγέο κε ην εμσηεξηθό ήηαλ έληνλα ειιεηκκαηηθέο, ε δηαδηθαζία 
απηή, πέξα από ηα αξλεηηθά, είρε θαη ζεηηθά ζηνηρεία. 

Κόμμα τοσ Γεωργίοσ Θεοτόκη 

Αληηβεληδειηθό θόκκα, πην κεηξηνπαζέο από ηα άιια δύν αδηάιιαθηα, αληηβεληδειηθά 
θόκκαηα ηεο επνρήο, ην ξαιιηθό θαη ην Εζληθό Κόκκα ηνπ Κ. Μαπξνκηράιε. Ζεηνύζε λα 
δηνξζώζεη απηά πνπ ζεσξνύζε ιάζε ησλ Φηιειεπζέξσλ. Σπκθσλνύζε κε ηελ πάζε ζπζία 
αύμεζε ησλ εμνπιηζκώλ θαη δεηνύζε θνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο γηα ηνπο κηθξνεηζνδεκα-
ηίεο. Από ην θίλεκα ζην Γνπδί έσο ηε ζπληαγκαηηθή θξίζε ηνπ 1915, κεηαμύ ησλ αληηβε-
ληδειηθώλ θνκκάησλ ην ζενηνθηθό θόκκα είρε ηε κεγαιύηεξε εθινγηθή βάζε θαη έηζη 
απνηέιεζε ηνλ ππξήλα ησλ Αληηβεληδειηθώλ. 

Οργανισμός (Θεσαλονίκη, 1914) 

Θδξύζεθε ηνλ Θνύιην ηνπ 1914 ζηε Θεζζαινλίθε κε ζθνπό ηελ άκεζε πεξίζαιςε θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ ζε εγθαηαιειεηκκέλα ηνπξθηθά θαη βνπιγα-

ξηθά ρσξηά ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο. Παξερόηαλ ζπζζίηην, πξνζσ-

ξηλή ζηέγε θαη ηαηξηθή πεξίζαιςε, κέρξη νη πξόζθπγεο λα βξνπλ εξγαζία ή λα α-

πνθηήζνπλ γεσξγηθό θιήξν 

ΘΔΜΑ Α2 

Α.2.1. ζρνιηθό βηβιίν, ζ. 53 

Ελόηεηα 8, Η Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο  

«Τν 1927, κε αθνξκή … Η πεξίνδνο θξάηεζε κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 1932.» 

Α.2.2. ζρνιηθό βηβιίν, ζ. 75 

Ελόηεηα 3, Η «λέα γεληά» 

«Η παξαθκή … ηηο εμέθξαδαλ». 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ



ΟΜΑΓΑ Β΄ 

ΘΔΜΑ Β1 

Από ην ζρνιηθό βηβιίν νη καζεηέο έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ρσξίν από ηηο ζειίδεο 

42-43 «Αξγόηεξα όκσο, ε δηεύξπλζε ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο … θαη κνπζνπικάλνη ηδην-

θηήηεο κεγάισλ εθηάζεσλ». 

Από ηα παξαζέκαηα νη καζεηέο έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 

Παξάγνληεο πνπ επέηξεςαλ ηε δεκηνπξγία κεγάιεο ηδηνθηεζίαο 

 « ε ζύκβαζε ηεο πξνζάξηεζεο επέβαιιε ην ζεβαζκό ησλ ππαξρόλησλ δηθαησκά-

ησλ όισλ εθείλσλ, νη νπνίνη θαηείραλ λόκηκνπο νζσκαληθνύο ηίηινπο ζε θάζε εί-

δνπο γαίεο ή αθίλεηα».

 «ε δηάηαμε ζεσξήζεθε όηη εμνκνίσλε όινπο ηνπο νζσκαληθνύο ηίηινπο θαη ηνπο

αλαγλώξηδε σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηδηνθηεζίαο».

 «νδεγνύζε ζηελ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηνπο».

 «αθνξνύζε θαη ηνπο Έιιελεο αγνξαζηέο –πξνπάλησλ θεθαιαηνύρνπο ηεο νκνγέ-

λεηαο-, νη νπνίνη είραλ ζπεύζεη λα απνθηήζνπλ θηήκαηα ζηε Θεζζαιία».

 «ν Τξηθνύπεο απέθπγε λα θάλεη κεηαξξπζκίζεηο ζηε γεσξγηθή γε ηεο λεναπνθηε-

κέλεο επαξρίαο, γηα λα κελ πξνζβάιεη ηηο επαηζζεζίεο ησλ πινπζίσλ Ειιήλσλ

ηνπ εμσηεξηθνύ».



Επηπηώζεηο 

 «επηδείλσζε ησλ θαιιηεξγεηηθώλ ζρέζεσλ, εμαηηίαο ηεο κε νξηνζέηεζεο ησλ δη-

θαησκάησλ ησλ θαιιηεξγεηώλ».

ΘΔΜΑ Β2 

Από ην ζρνιηθό βηβιίν νη καζεηέο έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ρσξίν από ηε ζειίδα 

151 «Όηαλ έγηλε γλσζηή ε ππνγξαθή … ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο». 

Από ην παξάζεκα νη καζεηέο έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 

 «πξόζθπγεο ηεο Μηθξάο Αζίαο, ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο θαη ηνπ Εύμεηλνπ Πό-

ληνπ ζεσξνύλ όηη ε Αληαιιαγή πιήηηεη θαίξηα ηελ παγθόζκηα ζπλείδεζε θαη ηελ

παγθόζκηα εζηθή».

 «όηη είλαη αληίζεηε πξνο ηα ηεξόηεξα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ, ηεο ειεπζεξίαο

θαη ηδηνθηεζίαο».

 «όηη απνηειεί λέα θαη θεθαιπκκέλε κνξθή αλαγθαζηηθνύ εθπαηξηζκνύ θαη αλα-

γθαζηηθήο απαιινηξίσζεο».

 «όηη νη ειιεληθνί πιεζπζκνί ηεο Μηθξαζίαο δελ κεηαλάζηεπζαλ κε ηε ζέιεζή

ηνπο αιιά εθδηώρζεζαλ από ηηο εζηίεο ηνπο αληηκεησπίδνληαο ην θάζκα ηεο ζθα-

γήο».

 «απνθαζίδνπλ λα ςεθίζνπλ νκόθσλα λα αμηώζνπλ ηε δπλαηόηεηα λα παιηλλν-

ζηήζνπλ ζηηο παηξίδεο ηνπο».





«ζε αληίζεηε πεξίπησζε θαηαγγέιινπλ ηελ αδηθία πνπ ηνπο γίλεηαη ζαλ κηα πξν-

ζβνιή δίρσο πξνεγνύκελν».


