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ΟΜΑΔ Α Β΄
ΘΕΜΑ Β1
α. Με βάση το παρακάτω κείμενο του Χαρίλαου Τρικούπη και τις
ιστορικές σας γνώσεις να αναλύσετε τις βασικές γραμμές του
εκσυγχρονιστικού
προγράμματός
του
και
να
αναφέρετε
τις
προσπάθειες που έγιναν για να υλοποιηθεί.
Προγραμματικές δηλώσεις του Χ. Τρικούπη στη Βουλή, Μάρτιος
1882:
«Το πρόγραμμα ημών ζητεί την ανόρθωσιν του τόπου. Η κοινωνία
ζητεί φραγμούς κατά των υπερβασιών της κυβερνήσεως, κατά των
υπερβασιών παντός ισχύοντος, κατά των υπερβασιών της Βουλής.
Δίδοντες ώθησιν ... εις πάντα τα αφορώντα εις την υλικήν πρόοδον,
ήτις αποτελεί τα νεύρα της εθνικής ενεργείας, οφείλομεν ιδίως να
δώσωμεν πάσαν ημών την προσοχήν εις την οικονομικήν κατάστασιν».

ΟΜΑΔ Α Α΄
ΘΕΜΑ Α1
α. Να δώσετε με συντομία το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών
εννοιών:
• Τανζιμάτ
• Εθνικόν Κομιτάτον
• Ομάδα των Ιαπώνων.
Μονάδες 15

Μονάδες 15
β.

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.
Η ελληνική βιομηχανία κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα υπέφερε από
την έλλειψη κεφαλαίων.
2.
Ένα από τα αιτήματα των «αντιπολιτευτικών ομίλων» στα τέλη της
δεκαετίας του 1850 ήταν η ίδρυση αγροτικών τραπεζών.
3.
Μετά την επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου, η εγγύηση των
Δυνάμεων αύξησε την πιστοληπτική ικανότητα του κράτους.
4.
Η «Πατριαρχική Επιτροπή» μερίμνησε για την εγκατάσταση των
προσφύγων στη Μακεδονία και τη Θράκη.
5.
Στις εκλογές του 1933 επικράτησε το Κόμμα των Φιλελευθέρων.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Α2
α.

Σε ποια κατάσταση βρισκόταν το πιστωτικό σύστημα της χώρας μέχρι
το 1841;
Μονάδες 12

β.

Ποια ήταν η προσφορά των Μικρασιατών προσφύγων του 1922 στον
τομέα του πολιτισμού;
Μονάδες 13

Να εξηγήσετε την αντίδραση της κοινής γνώμης απέναντι στην πολιτική
του Χ. Τρικούπη.
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β2
Με βάση τις δύο πηγές που σας δίνονται και τις ιστορικές σας γνώσεις για
την τροποποίηση του Συντάγματος και το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης
Ελευθερίου Βενιζέλου το 1911, να αποτιμήσετε κατά πόσο οι αλλαγές που
επέφερε τότε ο Ε. Βενιζέλος ανταποκρίνονταν στα αιτήματα του κινήματος
στο Γουδί (1909).
α.

Προκήρυξη του Στρατιωτικού Συνδέσμου την ημέρα του κινήματος,
15 Αυγούστου 1909:
«Προς την Α.Μ. τον Βασιλέα, την Κυβέρνησιν και τον Ελληνικόν Λαόν.
... Ο Σύνδεσμος των αξιωματικών του Εθνικού Στρατού της Ξηράς και
του Ναυτικού ... προβαίνει εις την υποβολήν ιεράς παρακλήσεως προς
τον Βασιλέα ...και προς την Κυβέρνησίν του, όπως ολοψύχως
επιδοθώσιν εις την άμεσον και ταχείαν ανόρθωσιν των κακώς εν γένει
εχόντων, ιδία δε των του Στρατού και του Ναυτικού ...
...Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος ποθεί ... όπως η Διοίκησις της Χώρας
καταστή χρηστή και έντιμος, όπως η Δικαιοσύνη απονέμηται ταχέως
μετ΄ αμεροληψίας και ισότητος προς άπαντας εν γένει τους πολίτας
αδιακρίτως τάξεως, όπως η Εκπαίδευσις του Λαού καταστή λυσιτελής
δια τον πρακτικόν βίον και τας στρατιωτικάς ανάγκας της Χώρας, όπως
η ζωή, η τιμή και η περιουσία των πολιτών εξασφαλισθώσιν, και τέλος
όπως τα οικονομικά ανορθωθώσι».
Γιάννης Κορδάτος: Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, Ε΄, σ.
114 − 117.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ
β.

Από το λόγο του Ελευθερίου Βενιζέλου στις 5.9.1910 στην πλατεί α
Συντάγματος:
«Συμπολίται,
Γνωρίζετε ποία υπήρξαν τα αίτια, τα οποία προεκάλεσαν την εξέγερσιν
του Αυγούστου παρελθόντος έτους, επομένως δεν έχω ανάγκην να
υπομνήσω αυτά εις υμάς δια μακρών ... Αστική δικαιοσύνη
εφαρμόζουσα προς ρύθμισιν των σχέσεων του συγχρόνου βίου
νομοθεσίαν χρονολογουμένην από 15 και 20 αιώνων ... Εμπορική
νομοθεσία χρονολογουμένη από ενός αιώνος ... Ποινική διαδικασία ήτις
... κινείται βραδύτατα ... Δημοσία εκπαίδευσις, ήτις ... εκτρέφει δι΄
ανεπαρκούς άλλως τε μορφώσεως τροφίμους του προϋπολογισμού
ανικάνους δια κάθε άλλο πλουτοπαραγωγόν επάγγελμα ...
... Η Διοίκησις φατριάζουσα ...
...Έλλειψις αγροτικής ασφαλείας ... Αδιαφορία εντελής προς τας
εργατικάς και αγροτικάς τάξεις ... Ανικανότης προς παρασκευήν
αναλόγου προς τους πόρους της χώρας αλλά φερεγγύου και
ετοιμοπολέμου πάντοτε στρατιωτικής δυνάμεως ... Η εκ των εκλογών
της 8ης Αυγούστου προελθούσα λαϊκή αντιπροσωπεία αποστολήν έχει
όπως αναθεωρήση ωρισμένας διατάξεις του Συντάγματος. Αλλά θα
παρεγνώριζέ τις προφανή αλήθειαν, εάν δεν ανεγνώριζεν, ότι εύρυνσις
του κύκλου των εργασιών αυτής, όπως αναθεωρηθώσι και άλλαι
διατάξεις του Συντάγματος, μη θίγουσαι ούτε την μορφήν της
Πολιτείας, ούτε την εξουσίαν ή το πρόσωπον του Βασιλέως, ούτε την
τάξιν της διαδοχής, ανταποκρίνεται προς ισχυράν αξίωσιν της Κοινής
Γνώμης».
Γιάννης Κορδάτος: Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, Ε΄ σ.
210 − 215.
Μονάδες 25

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑ∆Α Α΄
ΘΕΜΑ Α1
α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από τα
παρακάτω πολιτικά κόµµατα:
• Ραλλικό Κόµµα
• Λαϊκό Κόµµα (1910)
• Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόµµα Ελλάδας (Σ.Ε.Κ.Ε.).
Μονάδες 12
β. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακολούθων
προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό
σας τη λέξη "Σωστό" ή "Λάθος" δίπλα στον αριθµό που
αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
1. Η οριστική αντιµετώπιση του προβλήµατος της
διανοµής των εθνικών κτηµάτων έγινε µε νοµοθετικές
ρυθµίσεις κατά την περίοδο 1870-1871.
2. Η διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου ξεκίνησε το
1893.
3. Με
το
Σύνταγµα
του
1844
κατοχυρώθηκε
συνταγµατικά το δικαίωµα του συνέρχεσθαι και
συνεταιρίζεσθαι.
4. Ο Θ. ∆ηλιγιάννης υποστήριζε ένα κράτος κοινωνικής
αλληλεγγύης.
5. Ο Κ. Μαυροµιχάλης ήταν αρχηγός των Εκλεκτικών.
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Α2
α. Ποιοι ήταν οι λόγοι της ίδρυσης και ποια τα
αποτελέσµατα της δραστηριότητας της Τραπέζης της
Ελλάδος έως το 1932;
Μονάδες 14
β. Ποιες ήταν οι επιπτώσεις στον πληθυσµό της Ελλάδας
και στην εθνολογική του σύσταση, από την άφιξη των
προσφύγων µετά τη Μικρασιατική Καταστροφή;
Μονάδες 14
ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑ Β1
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και επισηµαίνοντας
ταυτόχρονα τα σχετικά χωρία του παρακάτω κειµένου:
α. Να εξηγήσετε τους στόχους και τα αποτελέσµατα της
αγροτικής µεταρρύθµισης της κυβέρνησης Ελευθερίου
Βενιζέλου το 1917.
Μονάδες 13
β. Να αποτιµήσετε ειδικότερα τη σηµασία της ίδρυσης
συνεταιρισµών για την επιτυχία της αγροτικής
µεταρρύθµισης του 1917.
Μονάδες 12
«Η αγροτική µεταρρύθµιση του Βενιζέλου ήταν το
πιο ριζοσπαστικό µέτρο που είχε εφαρµοστεί ως τότε
στην Ελλάδα ... Άλλαξε ριζικά τις σχέσεις της
ιδιοκτησίας της γης, γενικεύοντας το σύστηµα της µικρής
οικογενειακής ιδιοκτησίας ...
Η αγροτική µεταρρύθµιση και ο συνακόλουθος
τεµαχισµός
της
γης
συνοδεύτηκαν
από
αύξηση
επενδύσεων στην αγροτική παραγωγή, µε τη µορφή
πιστώσεων,
και
από
την
ταχεία
εξέλιξη
του
συνεταιριστικού κινήµατος, που αποσκοπούσε αφενός
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Γ΄ ΤΑΞΗ

στην προστασία των µικρών παραγωγών και αφετέρου
στη µεγαλύτερη ασφάλεια των επενδύσεων στην
αγροτική οικονοµία. Το βασικό θεσµικό πλαίσιο για την
οργάνωση των συνεταιρισµών δηµιουργήθηκε το 1914. Οι
συνθήκες που δηµιούργησε ο πόλεµος έδωσαν στο
συνεταιριστικό κίνηµα µεγάλη ώθηση. Τα προβλήµατα
που είχαν σχέση µε τη διακίνηση προϊόντων, την
παραδοσιακή εκµετάλλευση του µικρού παραγωγού από
τους µεσάζοντες, την έλλειψη κεφαλαίων και τους
τοκογλυφικούς όρους δανειοδοτήσεως που επικρατούσαν
στην ελεύθερη αγορά, έκαναν ακόµη πιο αισθητή την
ανάγκη συλλογικής ασφάλειας που πρόσφεραν οι
συνεταιρισµοί...»
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος ΙΕ΄ , σ. 76.

ΘΕΜΑ Β2
Αντλώντας στοιχεία από τον πίνακα και το κείµενο που σας
δίνονται και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να
αναλύσετε το γεγονός της µετάβασης της ελληνικής
ναυτιλίας από την εποχή του ιστιοφόρου στην εποχή του
ατµόπλοιου.
ΠΙΝΑΚΑΣ
Η εξέλιξη της ελληνικής ναυτιλίας κατά την περίοδο 1840-1910
ΕΤΟΣ
1840
1850
1860
1875
1892
1903
1911

ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ
αριθµός
χωρητικότητα
πλοίων
(τόνοι)
837
94.000
1.482
248.000
1.212
234.000
1.107
210.000
1.292
213.000
1.030
145.000
760
102.000

ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ
αριθµός
χωρητικότητα
πλοίων
(τόνοι)
1
150
27
8.200
103
60.400
209
202.000
347
384.000

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ
«Τα ιστιοφόρα που άλλοτε, στην περίοδο 1700-1820,
πλούτιζαν τους νησιώτες, είχαν αποδεκατιστεί από τον
πόλεµο (οι απώλειες σκαφών κυµαίνονταν από 50 ως
60%). Σιγά σιγά βέβαια, επισκευάστηκαν ή αντικαταστάθηκαν, αλλά η αναπόφευκτη βαθµιαία εκτόπισή τους
από τα ατµοκίνητα πλοία, έδωσε γερό κτύπηµα στους
παραδοσιακούς
καραβοκύρηδες.
Από
το
1850,
µειώνονται προοδευτικά οι ναυπηγικές εργασίες των
νησιών, καθώς και το σύνολο των δραστηριοτήτων που
είχαν αναπτυχθεί γύρω από τη ναυτιλία.
.....................................................................................................
Πράγµατι, από τη στιγµή που γενικεύτηκε η χρήση
των ατµοκίνητων σκαφών, η ναυτιλία µετατράπηκε
βαθµιαία σε οικονοµική επιχείρηση µεγάλης εµβέλειας.
Αναπόφευκτα, το οργανωτικό κέντρο της µετατοπίστηκε
προς την πρωτεύουσα, και από κει, µε λιµάνι τον
Πειραιά, κυριάρχησε σιγά σιγά σ' όλο το εσωτερικό
θαλάσσιο εµπόριο και (κυρίως) στο εξωτερικό εµπόριο
(...)».

Γ΄ ΤΑΞΗ

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
4. Κάθε

απάντηση

επιστηµονικά

τεκµηριωµένη

αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μιάµιση (1 1/2) ώρα µετά
τη διανοµή των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, σσ. 174-176

Μονάδες 25

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1. Στο

τετράδιο

(ηµεροµηνία,

να

γράψετε

κατεύθυνση,

µόνο

τα

προκαταρκτικά

εξεταζόµενο

µάθηµα).

Τα

θέµατα να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά
άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

είναι

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑ∆Α Α΄

ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της
Στήλης Α και δίπλα στο καθένα από αυτά τον αριθµό
της πρότασης από τη Στήλη Β που αντιστοιχεί σωστά.
Στήλη Α
α. Επιτροπή
Αποκαταστάσεως
Προσφύγων
(ΕΑΠ, 1923)

1.
2.

β. Πατριαρχική Επιτροπή
(1918)
γ. Ταµείο Περιθάλψεως
Προσφύγων (1922)
δ. Μικτή Επιτροπή
Ανταλλαγής (1923)

3.
4.
5.

Στήλη Β
Ιδρύθηκε µε βάση το άρθρο 11
της Σύµβασης της Λοζάνης.
Ανήγειρε ξύλινα
παραπήγµατα για την
προσωρινή στέγαση των
προσφύγων.
Ιδρύθηκε µε πρωτοβουλία της
ΚΤΕ.
Ιδρύθηκε µε βάση τη
Συµφωνία της Άγκυρας.
Είχε σκοπό να οργανώσει τον
επαναπατρισµό των
εκτοπισµένων.
Μονάδες 8

Α.1.2. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακολούθων ιστορικών
όρων:
• Εθνικές γαίες
• Φεντερασιόν
• Οµάδα των Ιαπώνων
Μονάδες 12

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Γ΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1. Ποιες ήταν οι συνέπειες των Βαλκανικών Πολέµων για
την εθνική οικονοµία;
Μονάδες 15
Α.2.2. Ποιες ήταν οι επιπτώσεις από την άφιξη των
προσφύγων µετά τη Μικρασιατική καταστροφή στον
τοµέα της βιοµηχανίας;
Μονάδες 15

ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑ Β1
Επισηµαίνοντας χωρία των παρακάτω κειµένων και
αξιοποιώντας τις ιστορικές γνώσεις σας, να εξηγήσετε τις
συνθήκες ανάδειξης της «νέας γενιάς» µετά την παρακµή των
ξενικών κοµµάτων και τα αιτήµατα που αυτή προέβαλε.
Μονάδες 25
Κείµενο Α΄

Περί το τέλος της βασιλείας του Όθωνος θα
εµφανισθούν αι νέαι πολιτικαί δυνάµεις, προερχόµεναι
εκ της µετεπαναστατικής γενεάς, η οποία, εµποτισµένη µε
τας εξελισσοµένας εις την Ευρώπην φιλελευθέρας ιδέας,
θα αναλάβη το έργον της ολοκληρώσεως της
∆ηµοκρατίας. Αι δυνάµεις αυταί θα επιτύχουν και την
έξωσιν του Όθωνος (...).
………………………………………………………………………………………………………
Ο
ελληνικός
λαός,
υπό
την
ηγεσίαν
της
µεταπελευθερωτικής γενεάς, διεξεδίκει αποφασιστικώς
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

την πλήρη ανεξαρτησίαν του. Οι επί κεφαλής της
Επαναστάσεως του 1862 ήσαν νέοι επηρεασµένοι
βαθύτατα από τας φιλελευθέρας ιδέας. Εξ άλλου κατά
την διαρρεύσασαν τριακονταετίαν, η πληθυσµική
σύνθεσις της Ελλάδος είχεν υποστή τοιαύτην εξέλιξιν (...)
ώστε υφίσταντο, πλέον, νέα κοινωνικά, οικονοµικά και
πολιτικά δεδοµένα. Ακόµη και η αναλογία µεταξύ
πληθυσµού της υπαίθρου και αστικών κέντρων είχεν
ουσιωδώς µεταβληθή εις βάρος του πρώτου. Τέλος, είχεν
αρχίσει να διαµορφούται ηγετική τάξις, τελείως
διάφορος της προελθούσης εκ του αγώνος της
ανεξαρτησίας.
Γρηγόριος ∆αφνής, Τα ελληνικά πολιτικά κόµµατα,
1821-1961, σσ. 54 και 59.

Κείµενο Β΄

Μετά το τέλος του Κριµαϊκού Πολέµου (…), το
αντιδυναστικό ρεύµα δυνάµωσε, για να κορυφωθεί κατά την
τριετία
1859-1862.
Με
αφορµή
διώξεις
εναντίον
φιλελεύθερων διανοουµένων, όπως ο Αλεξ. Σούτσος
(Φεβρουάριος 1859), και µε ενεργό συµµετοχή της «χρυσής»
φοιτητικής νεολαίας της εποχής (…) η αντιπολίτευση κατά
του Όθωνα γενικεύτηκε, παρασέρνοντας µια πλειάδα
ετερογενών πολιτικών και στρατιωτικών στοιχείων που, για
διαφορετικούς λόγους, επιζητούσαν την αποµάκρυνση της
δυναστείας.
Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Εισαγωγή στην ελληνική συνταγµατική
ιστορία, σ. 71 .

Γ΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Β2
Επισηµαίνοντας χωρία του παρακάτω κειµένου και
αξιοποιώντας τις ιστορικές γνώσεις σας, να εξηγήσετε τις
απόψεις του Ε. Βενιζέλου σχετικά µε την πολιτική του
βασιλιά Κωνσταντίνου το 1915-1916.
Μονάδες 25
Κείµενο

Οµιλία του Ελευθερίου Βενιζέλου
προς τον αθηναϊκό λαό, 14 Αυγούστου 1916:
Συνιστώ προς υµάς να συγκροτήσετε ολιγοµελή
αντιπροσωπείαν (…) η οποία, παρουσιαζοµένη προς την
Α. Μεγαλειότητα, να είπη προς Αυτόν ταύτα περίπου:
Βασιλεύ!
Έγινες θύµα ανθρώπων, οι οποίοι (…) δεν εδίστασαν
να καπηλευθούν την προς το Στέµµα ευλάβειαν και την
προς το πρόσωπόν Σου αγάπην του Λαού (…).
Έγινες θύµα των στρατιωτικών συµβούλων Σου, οι
οποίοι µε την στενότητα της στρατιωτικής των
αντιλήψεως και µε τον πόθον της εγκαθιδρύσεως µιας
απολυταρχίας, η οποία θα καθίστα αυτούς ουσιαστικώς
κυρίους της καταστάσεως, σ’ έπεισαν ότι η Γερµανία θα
εξέλθη νικήτρια εκ του Ευρωπαϊκού πολέµου.
Έγινες τέλος θύµα της ιδικής Σου φυσικής άλλως τε
και ανθρωπίνης αδυναµίας. Συνειθισµένος να θαυµάζης
παν ό,τι Γερµανικόν, εκπεπληγµένος ενώπιον της
απαραµίλλου στρατιωτικής και άλλης παντοδαπής
Γερµανικής οργανώσεως, δεν επίστευσες µόνον εις την
Γερµανικήν νίκην, αλλά και ηυχήθης αυτήν, ελπίζων να
δυνηθής µετ’ αυτήν να συγκεντρώσης εις χείρας Σου όλην
την κυβερνητικήν εξουσίαν και να θέσης ουσιαστικώς
κατά µέρος το ελεύθερον πολίτευµά µας.
Στ. Στεφάνου (επιµ.), Τα κείµενα του Ελευθερίου Βενιζέλου,
τόµος Β΄, σ. 227

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Γ΄ ΤΑΞΗ

Γ΄ ΤΑΞΗ

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1. Στο

τετράδιο

(ηµεροµηνία,

να

γράψετε

κατεύθυνση,

µόνο

τα

προκαταρκτικά

εξεταζόµενο

µάθηµα).

Τα

θέµατα να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά
άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
4. Κάθε

απάντηση

επιστηµονικά

τεκµηριωµένη

είναι

αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
6.

Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μετά την 10.30 πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑ∆Α Α΄

ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων:
α. Ορεινοί
β. Στρατιωτικός Σύνδεσµος
γ. Εθνικό Κόµµα
δ. Πατριαρχική Επιτροπή
Μονάδες 12
Α.1.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της
Στήλης Α και δίπλα στο καθένα από αυτά τους
αριθµούς της Στήλης Β που προσδιορίζουν τις
καινοτοµίες που αντιστοιχούν στα Συντάγµατα της
Στήλης Α (σε κάθε γράµµα της Στήλης Α
αντιστοιχούν περισσότεροι του ενός αριθµοί).
Στήλη Α:
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ
α. Σύνταγµα
του 1844
β. Σύνταγµα
του 1864
γ. Σύνταγµα
του 1911

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Στήλη Β:
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
ψήφος µε σφαιρίδια
µονιµότητα των δικαστικών και
των δηµοσίων υπαλλήλων
δωρεάν εκπαίδευση
καθολική ψηφοφορία για άνδρες
αρχή λαϊκής κυριαρχίας
ασυµβίβαστο µεταξύ στρατιωτικής
και δηµοσιοϋπαλληλικής
ιδιότητας µε το βουλευτικό
αξίωµα
βασιλευόµενη δηµοκρατία
απαγόρευση της δουλείας
Μονάδες 8

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Γ΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1. Πώς διαµορφώθηκε η διαδικασία επιλογής των
υποψηφίων βουλευτών και το εκλογικό σύστηµα στην
Ελλάδα κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα ;
Μονάδες 15
Α.2.2. Πώς εκφράστηκε η διάσταση προσφύγων και γηγενών
ύστερα από την µικρασιατική καταστροφή στην
οικονοµική, πολιτική και κοινωνική ζωή;
Μονάδες 15
ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑ Β1
Αντλώντας στοιχεία από τα κείµενα και τον πίνακα που σας
δίνονται και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να
αναζητήσετε τους λόγους της µετανάστευσης των Ελλήνων,
κυρίως στις Η.Π.Α., στα τέλη του 19ου αιώνα, και να
εκτιµήσετε την έκταση και τα οφέλη που προέκυψαν για την
ελληνική οικονοµία ως τις αρχές του 20ου αιώνα.
Μονάδες 25
α. Η παραγωγική έκρηξη και η κατάρρευση του εµπορίου
της ελληνικής σταφίδας ενέτειναν την υπερατλαντική
µετανάστευση από τις σταφιδοπαραγωγικές περιοχές,
καθώς και από τις γειτονικές, οι οποίες τους έστελναν
εποχικούς εργάτες. Η ελληνική σταφιδοπαραγωγή είχε
επωφεληθεί από την επιδηµία φυλλοξήρας, που είχε
πλήξει τα γαλλικά αµπέλια γύρω στα τέλη της δεκαετίας
του 1860 και είχε αποδεκατίσει τη γαλλική παραγωγή. Η
Ελλάδα κινήθηκε µε τρόπο ώστε να καλύψει το κενό
στην παγκόσµια αγορά, όπου οι τρεις κύριοι αγοραστές
ήταν η Μεγάλη Βρετανία, η Γερµανία και η Ρωσία.
Καθώς οι τιµές του εξαγόµενου προϊόντος ανέβηκαν στα
ύψη,
η
σταφιδοκαλλιέργεια
αντικατέστησε
την
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ελαιοκαλλιέργεια όπως και την καλλιέργεια σιτηρών... Η
ευηµερία αφορούσε πρωτίστως τους σταφιδεµπόρους και
τους τοκογλύφους και έλαβε τέλος στη δεκαετία του
1890.
(Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αι., Αλ.
µετανάστευση», τ.Α 1 σ. 134).

β.

Κιτροέφ,

«Η

υπερατλαντική

Μετανάστευση προς τις Η.Π.Α (1880-1920)

Ελλάδα
Ιταλία
Ισπανία
Πορτογαλία
Ρουµανία
Βουλγαρία

Αριθµός
µεταναστών
370.000
4.776.000
109.000
203.000
85.000
65.000

Πληθυσµός των χωρών
το 1910
2.800.000
34.700.000
20.000.000
5.500.000
7.200.000
4.300.000

%
13,2
12,7
0,5
3,7
1,2
1,5

(Κ. Τσουκαλά, «Εξάρτηση και αναπαραγωγή», σ.σ. 148-149)

γ. Στον
πελοποννησιακό
και
αθηναϊκό
Τύπο
δηµοσιεύονταν τακτικά ιστορίες, όπου περιγραφόταν ο
πλούτος αγροτικών περιοχών, χάρη στα εµβάσµατα ή την
επιστροφή των ίδιων των µεταναστών. Εδώ θα πρέπει να
σηµειωθεί
ότι
στα
συγκεκριµένα
παραδείγµατα
περιλαµβανόταν η παρακµή της τοκογλυφίας στις
επαρχίες, χάρη στα διαθέσιµα σ’ αυτές τις περιοχές
κεφάλαια, τα οποία στέλνονταν από το εξωτερικό. Στην
Πελοπόννησο,
τα
εµβάσµατα
προκάλεσαν
την
αναγκαστική πτώση των επιτοκίων από 25% σε 6-8% και
την ουσιαστική εξαφάνιση των δανειστών που είχαν
αρχίσει να πλουτίζουν. Επίσης αυξήθηκε η αξία της γης
και της εργασίας.
(Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αι., Αλ.
µετανάστευση», τ.Α 1 σ. 141-142)

Κιτροέφ,

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

«Η

υπερατλαντική

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Γ΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Β2
Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείµενα και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να καταγράψετε τα
αποτελέσµατα από την επιβολή του ∆ιεθνούς Οικονοµικού
Ελέγχου (1898) στην Ελλάδα.
Μονάδες 25
Κείµενα
α. Η πτώχευση της Ελλάδας ως αναπόφευκτο αποτέλεσµα
µιας τέτοιας δανειακής επιβάρυνσης εξανάγκασε το
ελληνικό κράτος να αποδεχθεί τη µέγιστη των
ταπεινώσεων, την επιβολή του ∆ιεθνούς Οικονοµικού
Ελέγχου. Η διεθνής οικονοµική επιτροπή, η οποία
συστάθηκε µε υπόδειξη των Μεγάλων ∆υνάµεων,
αποτελείτο από εκπροσώπους των ξένων τραπεζών και
έδρευε στο ελληνικό έδαφος, ενώ ο ρόλος της δεν
σταµατούσε στον έλεγχο και τη διαχείριση των εσόδων
του κράτους, αλλά προχωρούσε και στη βαρύνουσα
γνωµάτευση για την έκδοση χρήµατος, για τη σύναψη
δανείων και γενικά για όλα σχεδόν τα δηµοσιονοµικά
θέµατα. Οι υπερεξουσίες αυτές της διεθνούς οικονοµικής
επιτροπής ουσιαστικά αναιρούσαν για µεγάλο χρονικό
διάστηµα τις εξουσίες της ελληνικής κυβέρνησης και του
Κοινοβουλίου, καθώς οι αποφάσεις του κράτους για
σχεδιασµούς οικονοµικής ανάπτυξης ελέγχονταν από
εξωελλαδικά κέντρα, ερήµην του ελληνικού λαού.

Άρτας και πρώην υπουργός Οικονοµικών Κων/νος
Καραπάνος «µόνον εις τα ασιατικά έθνη, τα µη έχοντα
την συναίσθησιν της εθνικότητος αυτών, και τα
διεπόµενα υπό του θείου δικαίου, είναι δυνατή η επιβολή
και η λειτουργία ξενικού ελέγχου». Σύµφωνα µε αυτή τη
λογική, στην κοινοβουλευτική Ελλάδα δεν µπορούσε να
επιβληθεί ένα σύστηµα που εφαρµόστηκε στη θεοκρατική
Οθωµανική Αυτοκρατορία.......................................................
.......................................................................................................
Στην πράξη, η λειτουργία του ελέγχου στην Ελλάδα
πέτυχε απόλυτα στην αποστολή προστασίας των
συµφερόντων των οµολογιούχων. Στη συνέχεια όµως
αδιαφόρησε για τον εξορθολογισµό των ελληνικών
δηµοσιονοµικών πραγµάτων, ακόµη και σε περιπτώσεις
που παραβιάζονταν το πνεύµα της ρύθµισης και οι ρητοί
περιορισµοί του νόµου ΒΦΙΘ του 1898.
(Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αι., Χρ. Χατζηιωσήφ, «Η Μπελ Επόκ του
Κεφαλαίου», σσ. 312, 316).

1.
2.

(Σ. Τζόκα, «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισµός στην Ελλάδα στα τέλη του
19ου αιώνα», σσ. 188-189)

β.

Το µέγεθος του τραυµατισµού της εθνικής φιλοτιµίας
µπορεί να γίνει κατανοητό, αν αναλογισθεί κανείς ότι
πριν από τον πόλεµο οι έλληνες πολιτικοί ήταν
πεπεισµένοι ότι ο οικονοµικός έλεγχος από ξένους ήταν
ασυµβίβαστος
µε
το
αντιπροσωπευτικό
σύστηµα
διακυβέρνησης, αφού αφαιρούσε από τον έλεγχο του
κοινοβουλίου τη φορολογική πολιτική, που αποτελούσε
τη βασική αρµοδιότητά του. Όπως έλεγε ο βουλευτής
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

3.
4.
5.
6.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους)
Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Να µην αντιγράψετε τα
θέµατα στο τετράδιο.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων, αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά άλλη
σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα καταστραφούν µετά το
πέρας της εξέτασης.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
Κάθε τεκµηριωµένη απάντηση είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: µετά τη 10.30΄ πρωινή.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Γ΄ ΤΑΞΗ

Α.1.2. Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

α. Εκλεκτικοί.
β. ∆ιεθνής Οικονομικός Έλεγχος (∆.Ο.Ε.).
γ. Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως.
δ. Φεντερασιόν.

ΟΜΑ∆Α Α΄
ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της
Στήλης Α και δίπλα στον καθέναν από αυτούς τα
γράμματα της Στήλης Β, τα οποία προσδιορίζουν τις
χρονολογίες που αντιστοιχούν στα γεγονότα της
Στήλης Α (περισσεύει μία χρονολογία).
Στήλη Α:
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1. Κατάλυση του κοινοβουλευτικού
καθεστώτος και επιβολή δικτατορίας
από τον Ιωάννη Μεταξά.
2. Σύσταση της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Ανταλλαγής Πληθυσμών.
3. Η ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας.
4. Η ίδρυση του Σοσιαλιστικού
Εργατικού Κόμματος Ελλάδος
(Σ.Ε.Κ.Ε.).
5. Η ψήφιση της «αρχής της
δεδηλωμένης».
6. Ο Όθωνας εγκαταλείπει την Ελλάδα
διά παντός.

Στήλη Β:
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ
α. 1841
β. 1881
γ. 1918
δ. 1875
ε. 1862
στ. 1924
ζ.

1936

Μονάδες 12

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Μονάδες 16

ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1. Ποια μέσα διέθεσε στην Ε.Α.Π. (Επιτροπή Αποκατάστασης
Προσφύγων) η ελληνική κυβέρνηση για την αποκατάσταση
των προσφύγων;
Μονάδες 12
Α.2.2. Ποια ήταν τα κυριότερα σημεία της συμφωνίας της
Άγκυρας (10 Ιουνίου 1930);
Μονάδες 10
ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑ Β1
Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις: 1) να επισημάνετε
το ρόλο της «Μεγάλης Ιδέας» στην πολιτική και την
οικονομία κατά τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας της
Ελλάδας (Μονάδες 10) και 2) να παρουσιάσετε τις επιλογές
του «βενιζελισμού» αναφορικά με τις εθνικές επιδιώξεις και
τον εκσυγχρονισμό του κράτους (Μονάδες 15).
Μονάδες 25
Κείμενα
α. Για τους Έλληνες η καθολικότητα της Μεγάλης Ιδέας
ήταν συμπληρωματική της αοριστίας της: ένα άλλοθι, μια
θαυματουργή γέφυρα των αντιθέσεων, μία μετάθεση στο
άδηλο μέλλον της λύσης όχι μόνο του αλυτρωτικού ζητήματος

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

–που άλλωστε η Μεγάλη Ιδέα δεν το αφορούσε ρητά και
αποκλειστικά–, αλλά του συνόλου των ελληνικών προβλημάτων.
Έλλης Σκοπετέα, «΄΄Το πρότυπο Βασίλειο΄΄ και η Μεγάλη Ιδέα»,
σελ. 268, εκδόσεις Πολύτυπο, Αθήνα 1988.

β. Ο βενιζελισμός αποδεικνύεται ο πιο συνεπής, διορατικός
και πραγματιστικός φορέας της εθνικής ολοκλήρωσης.
[…] Αυτοκαθορίζεται και νομιμοποιείται με αναφορά στο
Έθνος ως ενιαίο σύνολο, που αγκαλιάζει Παλαιά
Ελλάδα, Νέες Χώρες και αλύτρωτους.
Γιώργου Μαυρογορδάτου, «Μελέτες και Κείμενα για την
περίοδο 1909-1940», σελ. 43-44, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα,
Αθήνα 1982.

γ. «Με την φυσικήν επάνοδον εις τα όρια εντός των οποίων
ο ελληνισμός έδρασεν από της προϊστορικής εποχής, να
δημιουργήσωμεν, λέγω, μίαν μεγάλην Ελλάδα ισχυράν
και πλουσίαν, ικανήν να αναπτύξη εντός των ορίων την
ζωτικήν βιομηχανίαν, ικανήν ως εκ των συμφερόντων τα
οποία θα εξεπροσώπει, να συνάψη συμβάσεις μετ’ άλλων
κρατών υπό τους αρίστους δυνατούς όρους».

Γ΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Β2
Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφέρετε τα
προγράμματα και τις αντιλήψεις του Χαρίλαου Τρικούπη
και του Θεόδωρου ∆ηλιγιάννη για την οργάνωση και τη
λειτουργία του κράτους.
Μονάδες 25
Κείμενα
α. Η αντίθεση ανάμεσα σ’ αυτούς τους δύο πολιτικούς δεν
μπορούσε να γίνει μεγαλύτερη. Ο Τρικούπης ήταν ένας
δυτικόφιλος μεταρρυθμιστής, ανυπόμονος να στερεώσει
και να αναπτύξει την Ελλάδα οικονομικά και πολιτικά,
πριν εμπλακεί σε ιρρεδεντιστικές* περιπέτειες. Ο
∆ηλιγιάννης όμως, απόγονος μιας εξέχουσας οικογένειας
της Πελοποννήσου ήταν ένας αποφασισμένος υποστηρικτής
της «Μεγάλης Ιδέας».
Richard Clogg, «Σύντομη Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας», σελ.
136, εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα 1999.

------------* ιρρεδεντισμός = αλυτρωτισμός

(Αγόρευση του Βενιζέλου στη Bουλή τον Σεπτέμβριο του 1915).

-------------------------------------------------------------------------∆εν οιστρηλατούσε* πλέον τους αστούς η μορφή του
μαρμαρωμένου βασιλιά, τους εξεσήκωνεν η σκέψις ότι
πρέπει η Ελλάς να παύση να είναι ψωροκώσταινα…
(Κρίση του Θ. Βαΐδη στο έργο του «Ελ. Βενιζέλος» για τους οικονομικούς
στόχους της εθνικής εξόρμησης).

Θ. ∆ιαμαντόπουλου, «Οι πολιτικές δυνάμεις της βενιζελικής
περιόδου. Ο βενιζελισμός», τόμος 1 ο ς , τεύχος α΄, σελ. 152,
εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα 1985.

--------------------* οιστρηλατώ: μεταδίδω ενθουσιασμό

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

β.

Το πρόγραμμα του κ. ∆ηλιγιάννη, ως εξηγγέλθη εις την
Βουλήν, δύναται να συνοψισθή εις ολίγας λέξεις. Θα
προσπαθήση, ειρωνεύοντο οι αντίπαλοί του, ο άνθρωπος
να καταστρέψη εν διαστήματι ολίγων μηνών ό,τι
ανιδρύθη διά τόσων κόπων εν διαστήματι μιας τριετίας,
και να διαγράψη εκ του βίου της Ελλάδος μίαν όλην
νομοθετικήν περίοδον, την γονιμωτάτην. […] Είναι
γεγονός ότι ο ∆ηλιγιάννης, ασχολούμενος με καθαρώς
μικροκομματικά ζητήματα, ήτο πάντοτε ικανός να
ζημιώση το γενικώτερον συμφέρον. […] Ο Θ. ∆ηλιγιάννης
απέβλεπεν εις την πολιτικήν περισυλλογής. Φαίνεται δε
ότι μεταξύ των οικονομιών τας οποίας απεφάσισεν ήτο
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

και ο περιορισμός κονδυλίων
εξοχήν εθνικούς σκοπούς.

εξυπηρετούντων

κατ’

Σπ. Β. Μαρκεζίνη, «Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος»,
τεύχος 5, σελ. 102, «Πάπυρος Πρεςς Ε.Π.Ε.», Αθήνα 1966.

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2006
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑ∆Α Α΄
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά
άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα
καταστραφούν μετά το πέρας της εξέτασης.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Κάθε τεκμηριωμένη απάντηση είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τη 10.30΄ πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων
προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο
τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στον
αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
1. Το μεγαλύτερο μέρος του εξωτερικού εμπορίου της
Ελλάδας στη διάρκεια του πρώτου αιώνα της
ανεξαρτησίας της αφορούσε γεωργικά προϊόντα.
2. Η Εθνική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1927.
3. Ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος ήταν αρχηγός των
Πεδινών.
4. Ο Χαρίλαος Τρικούπης θεωρούσε το Κράτος ως
μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης.
5. Η Πατριαρχική Επιτροπή (1918) αποσκοπούσε
στην
οργάνωση
του
επαναπατρισμού
των
εκτοπισμένων.
Μονάδες 10
Α.1.2. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α. Εθνικόν Κομιτάτον.
β. Λαϊκό Κόμμα (1910).
γ. Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Ε.Α.Π.).
Μονάδες 12

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ Α2

Κείμενο Β

Α.2.1. Με ποιον τρόπο αντιμετωπίστηκε οριστικά το
πρόβλημα της διανομής των «εθνικών γαιών» μετά το
1870;
Μονάδες 14
Α.2.2. Πώς εκδηλώθηκε στην Ελλάδα η «κρίση του 1932» και
ποιες ήταν οι επιπτώσεις της στο οικονομικό πεδίο;
Μονάδες 14
ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑ Β1
Χρησιμοποιώντας σχετικά χωρία από τα πιο κάτω κείμενα
και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να επισημάνετε τους
κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες που συνέβαλαν,
μετά το 1893, στην εκδήλωση του κινήματος του
Στρατιωτικού Συνδέσμου στο Γουδί.
Μονάδες 25
Κείμενο Α
«... Αναμφίβολο είναι πως το Γουδί βρήκε λαϊκή
ανταπόκριση, πως
απάντησε
πράγματι
σε κάποιες
κοινωνικές αναζητήσεις. Η μεγάλη δε λαϊκή συγκέντρωση
συμπαράστασης της 14.09.1909 που οργανώθηκε από
βιομήχανους, έμπορους, βιοτέχνες, ελεύθερους επαγγελματίες
κ.λπ. (…) πρόβαλε και καθαρά αστικές διεκδικήσεις, όπως
προστασία της παραγωγής, δίωξη της τοκογλυφίας,
προοδευτικότητα των φόρων, πάταξη της μεροληψίας και
της πολιτικής φαυλότητας, σε σχέση, ιδιαίτερα, με τους
διορισμούς στο δημόσιο οπαδών του κυβερνώντος κόμματος,
κ.λπ.»

«Ο Λαός των Αθηνών και του Πειραιώς εις πάνδημον
συνελθών συλλαλητήριον, ίνα σκεφθή περί των Κοινών, ήτοι
περί γενικής των κακώς εχόντων ανορθώσεως, πολιτικής τε
και στρατιωτικής, ην από μακρού ήδη χρόνου επόθησε και
εζήτησε και την οποίαν το κίνημα της 15 Αυγούστου
ανέλαβε να πραγματοποιήση αποβλέπων εις το ότι τα
έννομα συμφέροντα και δικαιώματά του ουσιωδώς
εθυσιάσθησαν υπό το ευπρόσωπον κάλυμμα ελευθέρου
πολιτεύματος, των αντιπροσώπων αυτού μεταβληθέντων εις
ιδιοτελή ολιγαρχίαν, αντικαταστήσασαν τον Νόμον δια της
θελήσεώς της, συνεταιρισθείσαν δε μετ’ αφορολογήτου
πλουτοκρατίας, ενώ αυτός στενάζει υπό το βάρος των
αδικοτάτων φόρων (...) χωρίς ν’ απολαμβάνη ως αντάλλαγμα
την ασφάλειαν της ζωής, τιμής και ιδιοκτησίας του (…) Αξιοί
να ίδη την Κυβέρνησιν υποβάλλουσαν το ταχύτερον εις την
Βουλήν και ταύτην ψηφίζουσαν άρτιον σύστημα νομοθεσίας,
υπό το πνεύμα πολέμου κατά της συναλλαγής, ανορθώσεως
όλων των κλάδων της διοικήσεως και προστασίας της
παραγωγής, ιδία δε (…) Να ληφθή πρόνοια περί βελτιώσεως
της τύχης του εργάτου, δουλεύοντος ήδη την χειρίστην των
δουλειών προς το κεφάλαιον δι’ έλλειψιν παντός
προστατευτικού αυτού νόμου»
Γιάννης Κορδάτος, Ιστορία της νεώτερης
Ελλάδας, Ε΄, σ. 132-134.
(Ψήφισμα των επαγγελματικών σωματείων
Αθηνών-Πειραιώς την ημέρα του συλλαλητηρίου)

Θ. ∆ιαμαντόπουλος, Η ελληνική πολιτική ζωή:
εικοστός αιώνας, Αθήνα, 1997 σ. 65

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ Β2
Χρησιμοποιώντας σχετικά χωρία από το πιο κάτω κείμενο
και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να εξηγήσετε τους
στόχους του Ελευθερίου Βενιζέλου αναφορικά με την
ελληνοτουρκική προσέγγιση κατά τα έτη 1928-30 (Μονάδες
12) και να αποτιμήσετε κατά πόσο οι στόχοι αυτοί
επιτεύχθηκαν με τις ελληνοτουρκικές συμφωνίες του 1930.
(Μονάδες 13).
Μονάδες 25
Κείμενο
«Καθ’ ήν στιγμήν ο ελληνικός λαός μού αναθέτει με μεγάλην
πλειοψηφίαν την διακυβέρνησίν του δια μίαν περίοδον
τεσσάρων ετών, οφείλω να σας διαβεβαιώσω περί της
ζωηράς επιθυμίας μου να συντελέσω εις την ρύθμισιν των
σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας, η οποία θα τους
εξησφάλιζε στενήν φιλίαν, επιβεβαιουμένην δι’ ενός
συμφώνου
φιλίας,
μη
επιθέσεως
και
διαιτησίας,
περιεχομένου όσον το δυνατόν ευρυτέρου. Έχω πλήρη
συνείδησιν του γεγονότος ότι η Τουρκία δεν έχει βλέψεις επί
των εδαφών μας και μοι εδόθη χιλίας φοράς κατά την
διάρκειαν της προεκλογικής περιόδου η ευκαιρία να δηλώσω
δημοσία ότι η Ελλάς ουδεμίαν έχει βλέψιν επί των
τουρκικών εδαφών, αποδεχομένη τας Συνθήκας της Ειρήνης
ειλικρινώς και ανεπιφυλάκτως. ∆εν δύναμαι λοιπόν να
αμφιβάλλω ότι η ρύθμισις των σχέσεών μας, ως την
αντιλαμβάνομαι, ανταποκρίνεται επίσης εις την επιθυμίαν
της Εξοχότητός Σας. ∆ια την πραγματοποίησιν της κοινής
αυτής επιθυμίας ουδέν εμπόδιον υφίσταται εκτός των
εκκρεμών ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών, τα οποία
προέκυψαν από την σύμβασιν περί ανταλλαγής των
πληθυσμών και τας παρακολούθους συμφωνίας».

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα
θέματα στο τετράδιο.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη
σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 10.30΄ πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Επιστολή του Ε. Βενιζέλου προς τον Τούρκο
πρωθυπουργό Ισμέτ Ινονού, 30.08.1928:
Ιστορία του ελληνικού έθνους, ΙΕ΄, σ. 354.
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ Α2

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ 2007
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Α.2.1. Ποιες μεγάλες επενδύσεις έγιναν στην Αθήνα στους
τομείς
της
υδροδότησης
και
της
παραγωγής
ηλεκτρικού
ρεύματος
κατά την περίοδο του
μεσοπολέμου;
Μονάδες 12
Α.2.2. Ποιες ενέργειες έγιναν μετά την αναχώρηση των ξένων
Ναυάρχων για την οργάνωση της Κρητικής Πολιτείας
μέχρι και τη συγκρότηση της πρώτης κυβέρνησής της;

ΟΜΑ∆Α Α΄
ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων
προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο
τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στο
γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:
α. Το κόστος των Βαλκανικών πολέμων κλόνισε την
ελληνική οικονομία.
β. Οι ∆ηλιγιαννικοί υποστήριζαν τους μεγαλογαιοκτήμονες
της Θεσσαλίας.
γ. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος
(Σ.Ε.Κ.Ε.) μετονομάστηκε σε Λαϊκό Κόμμα.
δ. Το πρώτο παγκόσμιο Παν-ποντιακό Συνέδριο
οργανώθηκε στη Μασσαλία το 1918.
ε. Το Μάρτιο του 1921 ο μητροπολίτης Αμάσειας
Γερμανός πρότεινε στον υπουργό εξωτερικών
Μπαλτατζή συνεργασία με τους Κούρδους και τους
Αρμένιους.
Μονάδες 10
Α.1.2. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α. «Σύμφωνο περί αμοιβαίας μεταναστεύσεως μεταξύ
Ελλάδος και Βουλγαρίας».
β. Τάγματα εργασίας.
γ. «Ηνωμένη Αντιπολίτευσις» (Κρήτη).

Μονάδες 16

ΘΕΜΑ Β1

ΟΜΑ∆Α Β΄

Αξιοποιώντας τις πληροφορίες από τα παρακάτω κείμενα
και τις ιστορικές σας γνώσεις σχετικά με το Σύνταγμα του
1844:
α.

να αναφερθείτε στις βασιλικές εξουσίες και στη
σημασία του δικαιώματος της καθολικής ψηφοφορίας
Μονάδες 13

β.

να αποτιμήσετε τη σημασία της
Συντάγματος
του
1844
στην
κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα.

του
του

Μονάδες 12
Κείμενο Α
Σύνταγμα μοναρχικό, τον συντηρητισμό του οποίου δεν
αναιρούσαν οι αρκετές φιλελεύθερες διατάξεις που κατάφεραν να
επιβάλουν τα προοδευτικότερα στοιχεία της Εθνοσυνέλευσης, [...] το
Σύνταγμα του 1844 συμπληρωνόταν με έναν επαναστατικό για την
εποχή του εκλογικό νόμο.

Μονάδες 12
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

θέσπισης
εξέλιξη

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Πρόκειται για τον εκλογικό νόμο της 18ης Μαρτίου 1844 που
ψήφισε η Εθνοσυνέλευση [...] και που αναγνώριζε το δικαίωμα του
εκλέγειν «εις όλους τους εντός του βασιλείου γεννηθέντας Έλληνας»
που είχαν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και είχαν
«ιδιοκτησίαν τινά εντός της επαρχίας», είτε κινητή, όπως
διευκρινίστηκε στη σχετική συζήτηση, είτε ακίνητη «προσοδοφόρον
και φοροτελή1», ή που εξασκούσαν «οιονδήποτε επάγγελμα ή
ανεξάρτητον επιτήδευμα» [...]. Καθιερώνοντας έτσι ουσιαστικά την
καθολική και –με μία σειρά άλλων διατάξεων– την άμεση
ψηφοφορία για την ανάδειξη της Βουλής, η Εθνοσυνέλευση [...]
πρωτοπορούσε, σε σχέση με τα ισχύοντα στις περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες της εποχής.
1

ιδιοκτησία φοροτελής: η ιδιοκτησία που υπόκειται σε φορολογία

Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Εισαγωγή στην Ελληνική Συνταγματική
Ιστορία, Αθήνα-Κομοτηνή 1981, σσ. 65-66

Κείμενο Β
Στη βαθμιαία ενίσχυση του ρόλου του κοινοβουλίου και στο
συνακόλουθο περιορισμό των υπερτροφικών εξουσιών του μονάρχη
συνετέλεσε και η καθιέρωση με νόμο της σχεδόν καθολικής και
άμεσης ψηφοφορίας (όλοι σχεδόν οι ΄Ελληνες πάνω από 25 χρονών
είχαν δικαίωμα ψήφου). [...] Η καθολική ψηφοφορία προώθησε
σταδιακά την πολιτική χειραφέτηση των λαϊκών στρωμάτων και,
όπως όλοι οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί, συνέβαλε στη διαμόρφωση
μιας δημοκρατικής ιδεολογίας.
Γιώργος Αναστασιάδης, Κοινοβούλιο και Μοναρχία στην
Ελλάδα, Θεσσαλονίκη 1995, σσ. 20-21

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

και άπορων–
οικισμών.

μέσω

της

δημιουργίας

συνοικισμών

και

Μονάδες 25

Κείμενο Α

Ως το τέλος του 1929 η Ε.Α.Π. είχε χτίσει 27.000 περίπου
κατοικίες σε 125 νέους συνοικισμούς και το κράτος 25.000 κατοικίες,
χωρίς να έχει λυθεί το πρόβλημα της άθλιας διαβιώσεως σε
αυτοσχέδιες τσίγκινες παράγκες 30.000 περίπου προσφυγικών
οικογενειών.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΕ΄, Αθήνα 1978, σ. 302

Κείμενο Β
... Κακήν κακώς, μην τα ρωτάς, πώς ζούσαμε. Έφτασε ο
δεύτερος χρόνος της προσφυγιάς. Ήμαστε στα 1924 κι ακούσαμε πώς
γίνονται συνοικισμοί, για να κάτσουμε εμείς οι πρόσφυγες, στον
Ποδονίφτη (= Ν. Ιωνία), στους Ποδαράδες (= Περισσός), στην
Κοκκινιά.
Τότε ξέρεις πώς πιάνανε τα σπίτια στους συνοικισμούς;
Πήγαινες εκεί, κρεμούσες ένα τσουβαλάκι ή ό,τι είχες σ’ ένα δωμάτιο
και το σπίτι ήτανε δικό σου. Ατελείωτα ήτανε ακόμη· κεραμίδια δεν
είχανε, πόρτες δεν είχανε, παράθυρα δεν είχανε. Και μερικά που
είχανε πόρτες και παράθυρα πηγαίνανε άλλοι τη νύχτα και τις
βγάζανε και ανάβανε φωτιές να ζεσταθούνε, να μαγειρέψουνε...
(Μαρτυρία Μαριάνθης Καραμουσά από το χωριό
Μπαγάρασι κοντά στα Σώκια).
Η ΄Εξοδος (έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών
Σπουδών), τ. Α΄, σ. 195

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)

ΘΕΜΑ Β2
Αξιοποιώντας τις πληροφορίες από τα παρακάτω κείμενα
και τις ιστορικές σας γνώσεις να εξηγήσετε τον τρόπο με τον
οποίο ξεκίνησε η αστική στέγαση των προσφύγων –εύπορων

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα, κατεύθυνση). Να μην
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και
τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τη 10.30΄ πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑ∆Α Α΄
ΘΕΜΑ Α1
Α1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της
Στήλης Α (γεγονότα) αντιστοιχίζοντάς τους με τις
χρονολογίες της Στήλης Β (περισσεύουν δύο
χρονολογίες).

1.

Στήλη Α:
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ελληνικού στρατού

Στήλη Β:
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ
1927

3.

Απόβαση
στη
Σμύρνη
Εμφάνιση της κοινοβουλευτικής ομάδας των
Ιαπώνων
Ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος

4.

Συμφωνία της Άγκυρας

1919

5.

Σύμβαση της Λοζάνης

1906

2.

1923
1920

1908
1930
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Α1.2. Να αιτιολογήσετε γιατί:
α. ΄Ηταν θετική η συμβολή της υπερπόντιας μετανάστευσης στην ελληνική οικονομία πριν από τους
Βαλκανικούς πολέμους.
β. Στην Ελλάδα κατά το τελευταίο τέταρτο του 19
αιώνα δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα.

ου

γ. Η συνεργασία Κεμάλ − Μπολσεβίκων λειτούργησε
ως ταφόπετρα του Ποντιακού ζητήματος.
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Α2
Α2.1. Με ποιους τρόπους υποκινήθηκε και μεθοδεύτηκε ο
πρώτος διωγμός του 1914 εναντίον των Ελλήνων της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας;
Μονάδες 15
Α2.2. Ποια ήταν η στάση της Ελληνικής Κυβέρνησης
(μονάδες 5) και ποια ήταν η αντίδραση των Μεγάλων
∆υνάμεων (μονάδες 5) αμέσως μετά την επίσημη
έκδοση του πρώτου ενωτικού Ψηφίσματος των
Κρητών (24 Σεπτεμβρίου 1908) και μέχρι το 1910;
Μονάδες 10
ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑ Β1
α. Ποια επίπτωση είχε για την ελληνική οικονομία η ήττα
του Βενιζέλου στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920;
Μονάδες 10
β. Πώς η νέα κυβέρνηση αντιμετώπισε το οικονομικό
αδιέξοδο, που δημιουργήθηκε από την ανάκληση του
ιδιόμορφου εξωτερικού δανείου, το οποίο είχε εγκριθεί
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

από τους Συμμάχους, για να χρηματοδοτηθεί η συμμετοχή
της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο;
Μονάδες 15
Στην απάντησή σας να συνδυάσετε τις ιστορικές σας γνώσεις
με τις σχετικές πληροφορίες που παρέχει το ακόλουθο
κείμενο.
Κείμενο
Τελικά, το 1922 η κυβέρνηση επέβαλε έναν ιδιότυπο
συνδυασμό υποτίμησης και εσωτερικού δανείου. Όσοι
κατείχαν τραπεζογραμμάτια 1 (δηλαδή περίπου οι πάντες,
όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα)
υποχρεώθηκαν να τα διχοτομήσουν, να ανταλλάξουν το μισό
τραπεζογραμμάτιο με κρατικά ομόλογα και να κρατήσουν
το άλλο μισό, το οποίο διατήρησε την ονομαστική αξία τού
ολοκλήρου. Αλλά και τα νέα χρηματικά μέσα που απέκτησε
έτσι το ∆ημόσιο δεν έσωσαν την κατάσταση: απορροφήθηκαν πολύ γρήγορα από τις συνεχώς αυξανόμενες
δημόσιες δαπάνες και τον πληθωρισμό.
1

τραπεζογραμμάτιο: χαρτονόμισμα

Γ.Β. ∆ερτιλής, Ιστορία του Ελληνικού Κράτους 1830-1920, τ. Β΄,
Βιβλιοπωλείον της ΕΣΤΙΑΣ, Αθήνα 2005, σ.886

ΘΕΜΑ Β2
Αφού αξιοποιήσετε τις πληροφορίες από το ακόλουθο
κείμενο και τις συνδυάσετε με τις ιστορικές σας γνώσεις, να
αναφέρετε:
α. Γιατί δόθηκε προτεραιότητα στην εγκατάσταση των
προσφύγων στη Μακεδονία και τη ∆υτική Θράκη;
Μονάδες 10
β. Ποια μέτρα πήρε η ΕΑΠ για την αγροτική αποκατάσταση
των προσφύγων;
Μονάδες 15

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Κείμενο

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)

Οι ελληνικές κυβερνήσεις εγκαθιστούν τους πρόσφυγες κυρίως
στις πιο εύφορες ελληνικές χώρες, στη Μακεδονία και τη ∆υτική
Θράκη, είτε αγροτικά είτε αστικά. Επιδιώχθηκε πρώτα ν’
αποκατασταθούν στις περιουσίες που είχαν εγκαταλείψει οι
Τούρκοι, αλλά, επειδή οι οικισμοί ήταν συγκριτικά λίγοι κτίστηκαν
εκατοντάδες νέοι συνοικισμοί, ορισμένοι από τους οποίους αργότερα
εξελίχθηκαν σε αξιόλογα οικονομικά κέντρα. Οι κυβερνήσεις τούς
δίνουν γαίες και τα πρώτα μέσα και ζώα για την καλλιέργεια της
γης. Στις χώρες αυτές ιδίως προβαίνουν ακόμη στην εκτέλεση
μεγάλων έργων πολιτισμού, ανοίγουν δρόμους, κατασκευάζουν
γέφυρες, εκτελούν μεγάλα λιμενικά έργα· επίσης εκτελούν μεγάλα
εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα, κυρίως σε τρεις περιοχές, στις
πεδιάδες των Σερρών, της ∆ράμας και της Θεσσαλονίκης: διευθετούν
προς όφελος της γεωργίας κοίτες χειμάρρων και μεγάλων ποταμών,
όπως του Αξιού, του Στρυμόνα κλπ., που με τις πλημμύρες τους
νέκρωναν τις παρόχθιες γαίες σε μεγάλο βάθος, αποξηραίνουν λίμνες
[...] και τις γαίες τις παραδίδουν σε ακτήμονες πρόσφυγες και
γηγενείς. Έπρεπε ακόμη να γίνουν εξυγιαντικά έργα, για να
καταπολεμηθούν οι ελώδεις πυρετοί, ο τύφος, η φυματίωση, να
ιδρυθούν ιατρικοί σταθμοί, φαρμακεία κλπ. Τα μεγάλα αρδευτικά
έργα μεταβάλλουν την ανάγλυφη όψη της Μακεδονίας και
προκαλούν το θαυμασμό των πολιτισμένων λαών.

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα, κατεύθυνση). Να μην
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και
τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τη 10.30΄ πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Απ. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία, σσ. 383-385

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Α.1.2. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2009
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

α. Φεντερασιόν
β. πεδινοί
γ. Εθνικό Κόμμα (Κ. Μαυρομιχάλη).
Μονάδες 15

ΟΜΑ∆Α Α΄
ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1. Να αντιστοιχίσετε τους πολιτικούς άνδρες (Στήλη Α)
με την πολιτική τους θέση (Στήλη Β). Στη Στήλη Β
περισσεύουν δύο θέσεις.
Στήλη Α

Στήλη Β
α. Υποστήριζε ένα κράτος
κοινωνικής αλληλεγγύης.

2. Χ. Τρικούπης

β. Επιζητούσε την κοινωνικοποίηση
των μέσων παραγωγής.

3. Θ. ∆ηλιγιάννης

γ. Έβλεπε στο πρόσωπο του βασιλιά
το σύμβολο της εθνικής ενότητας.

4. Ε. Βενιζέλος

δ. Εξέφραζε με την πολιτική του
δράση τα αιτήματα της «νέας
γενιάς».
ε. Επέβαλε ένα είδος κοινοβουλευτικής
δικτατορίας.
στ. Επιδίωκε τον εκσυγχρονισμό με
κάθε κόστος.
ζ.

Κατοχύρωσε συνταγματικά τη
μονιμότητα των δικαστικών και
των δημοσίων υπαλλήλων.
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Μονάδες 15
Α.2.2. Πώς διοικήθηκε η Τραπεζούντα κατά την περίοδο
1916-1918;

1. Ι. Κωλέττης

5. ∆. Ράλλης

ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης
και των Μεγάλων ∆υνάμεων στο κίνημα του Θερίσου,
πριν oργανωθεί στο Θέρισο η «Προσωρινή Κυβέρνησις
της Κρήτης»;

Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β1

ΟΜΑ∆Α Β΄

Συνδυάζοντας τις ιστορικές γνώσεις σας και τις πληροφορίες
των παραθεμάτων που σας δίνονται, να αναφερθείτε στα
οφέλη της Ελλάδας από τους Βαλκανικούς πολέμους, αλλά
και στα προβλήματα που προέκυψαν από την ενσωμάτωση
των νέων περιοχών στον εθνικό κορμό.
Μονάδες 25
Κείμενο Α
Μολονότι η Ελλάδα βγήκε υπερχρεωμένη από τους
Βαλκανικούς Πολέμους, η ελληνική οικονομία έδινε κάποια
σημεία ανόρθωσης, οφειλόμενα ίσως στην αναθέρμανση της
εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος μετά τη γενική
ευφορία που δημιούργησαν οι σαρωτικές στρατιωτικές
επιτυχίες, επιτρέποντας στον ελληνικό λαό να ατενίζει το
μέλλον με πρωτόγνωρη αισιοδοξία. [...]
Ό,τι συνέβαλε τα μέγιστα στο κλίμα σιγουριάς και
αισιοδοξίας ήταν ο ενθουσιασμός για τις στρατιωτικές
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

επιτυχίες. [...] Η παραγωγική δυνατότητα όσων περιοχών
προσαρτήθηκαν και η παρεπόμενη επέκταση της εσωτερικής
αγοράς ασφαλώς προοιωνίζονταν λαμπρό μέλλον. […]
Επιπλέον, οι στρατιωτικές επιτυχίες υπαγόρευαν τη διαρκή
πολεμική ετοιμότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων για
την προάσπιση των νέων εδαφών, αφού τόσο η Τουρκία όσο
και η Βουλγαρία δεν θα αποδέχονταν μάλλον τις εδαφικές
τους απώλειες. Η επέκταση όμως της αμυντικής θωράκισης
της Ελλάδας αναπόφευκτα καταπονούσε την οικονομία της.

αυτή εκφράστηκε στην οικονομική (μονάδες 6), πολιτική
(μονάδες 4) και κοινωνική ζωή (μονάδες 15) μέχρι τη
δεκαετία του 1940.
Μονάδες 25

Γεώργιος Β. Λεονταρίτης, Η Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο
Πόλεμο 1917-1918, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2000, σσ. 238-239

Κείμενο Β
[...] Το 1913 η ύπαιθρος της Ηπείρου, της Μακεδονίας
και της Θράκης έμοιαζε περισσότερο με την νοτιοελλαδική
ύπαιθρο των αρχών του 19ου , παρά με εκείνη των αρχών
του 20ού αιώνα. Εκτεταμένα έλη κάλυπταν τις πεδινές
περιοχές, η ελονοσία ενδημούσε, η πληθυσμιακή πυκνότητα
ήταν χαμηλή. Κυρίαρχη μορφή ιδιοκτησίας ήταν τα
τσιφλίκια,
που
συνδυάζονταν
με
την
ημινομαδική
κτηνοτροφία. Η οικονομία των νέων επαρχιών αντιμετώπιζε
πρόσθετα προβλήματα κι απ’ το γεγονός ότι έως τότε ήταν
προσανατολισμένη προς τα οικονομικά και πολιτικά κέντρα
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, από τα οποία είχε
αποκοπεί.
Επιπλέον, στις νέες βόρειες επαρχίες κατοικούσε ένα
μωσαϊκό από διαφορετικές φυλετικές και θρησκευτικές
ομάδες. […]
Αλέξης Φραγκιάδης, Ελληνική Οικονομία 19ος – 20ός αιώνας,
Νεφέλη, Αθήνα 2007, σσ. 127-128

ΘΕΜΑ Β2
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας
στοιχεία από το παράθεμα που σας δίνεται, να
παρουσιάσετε τη διάσταση προσφύγων και γηγενών, όπως
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Κείμενο
Η απομόνωση του προσφυγικού συνόλου απέναντι στην
ελληνική κοινωνία αίρεται σιγά σιγά. [...]
Ολόκληρος ο ντόπιος πληθυσμός που είχε πια
εξοικειωθεί με το θέαμα των εκκλησιών και των θεάτρων
κατειλημμένων από τις προσφυγικές ομάδες, που είδε τα
σπίτια του να επιτάσσονται, που απόκτησε τη συνήθεια να
ενημερώνεται καθημερινά από τον τύπο για την υπόθεση
των προσφύγων, μαθαίνει τώρα να ζει και να συνεργάζεται
μαζί τους στη γειτονιά, στο σχολείο, στους τόπους δουλειάς
ή στο κοινοβούλιο. [...]
Μέσα στις επερχόμενες δεκαετίες […] πρόσφυγες θα
κατακτήσουν όλο το φάσμα των ελεύθερων επαγγελμάτων.
Πρόσφυγες θα πλημμυρίσουν τα πνευματικά κέντρα.
Πρόσφυγες θα γεμίσουν τα εργοστάσια −είτε ως εργάτες είτε
ως εργοδότες.
Η ένταξη, όπως είναι φυσικό, δεν πραγματοποιείται
μέσα στην τέλεια αρμονία ούτε χωρίς αντίδραση από την
πλευρά των αυτοχθόνων. Είναι επίσης φυσιολογικό,
παράλληλα με τις «διαπραγματεύσεις» με τους ντόπιους, να
αυξάνουν οι διαφορές απόψεων. Ο αρχικός φόβος για μια
κοινωνική αναστάτωση που θα οφειλόταν στην παρουσία
των χιλιάδων περιθωριακών ατόμων αφήνει τη θέση του σε
ανησυχίες σχετικές με τον ανταγωνισμό στον οικονομικό και
επαγγελματικό τομέα, ανησυχίες που αγγίζουν όλα τα
ελληνικά κοινωνικά στρώματα. Η ντόπια αστική τάξη από
τη μια μεριά συνθηκολογεί κι από την άλλη αντιστέκεται
και η δυσαρέσκεια παραμένει άλλοτε σιωπηρή κι άλλοτε
έκδηλη.

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Η αγροτική και η εργατική τάξη βλέπουν να
εμπλουτίζεται το δυναμικό τους με ικανοποίηση αλλά
ταυτόχρονα και με σκεπτικισμό. Αλλά είναι βέβαιο ότι οι
αντιπαραθέσεις και οι συγκρούσεις, που υποβόσκουν ή
εκδηλώνονται, δεν κάνουν άλλο παρά να επιβεβαιώνουν το
πρώτο αληθινό βήμα της κοινωνικής ανάμιξης.

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Βίκα ∆. Γκιζελή, Κοινωνικοί μετασχηματισμοί και προέλευση
της κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα (1920-1930),
Επικαιρότητα, Αθήνα 1984, σσ. 260-263

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα, κατεύθυνση). Να μην
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και
τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μαύρο
στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης.
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι
αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ

Α1

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Ι
και δίπλα σε κάθε αριθμό ένα από τα γράμματα της Στήλης
ΙΙ, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση. Στη Στήλη Ι
περισσεύουν τρία ονόματα.
Στήλη Ι

Στήλη ΙΙ

1. Χαρίλαος Τρικούπης

α. ∆ιοίκηση Τραπεζούντας
(1916-1918)

2. Μητροπολίτης Χρύσανθος

β. Χάρτης της ∆ημοκρατίας
του Πόντου

3. Σεβαστός Κυμινήτης

γ. Αρχή της δεδηλωμένης

4. Γεώργιος Θεοτόκης

δ. Ίδρυση της Πολιτοφυλακής
της Κρήτης

5. Αλέξανδρος Κουμουνδούρος

ε. Αιτήματα της «Νέας Γενιάς»

6. Ιωάννης Σφακιανάκης
7. Κ. Κωνσταντινίδης
8. Αλέξανδρος Ζαΐμης
Α2
Να
α.
β.
γ.

Μονάδες 10
δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
Εθνικόν Κομιτάτον
Ομάδα των Ιαπώνων
Φροντιστήριο της Τραπεζούντας
Μονάδες 15

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Β1
Ποιοι συνασπίστηκαν γύρω από τον Βενιζέλο στην
αντιπαράθεσή του με τον πρίγκιπα Γεώργιο (μονάδες 5) και
ποια ήταν η αντίδρασή τους στην προκήρυξη των εκλογών
στο τέλος του 1904; (μονάδες 5)
Μονάδες 10

προκαταβολή θα δινόταν σε εκείνους που δεν είχαν μέχρι
τότε αποκατασταθεί, με τη διευκρίνιση ότι η απλή
υποτυπώδης στέγαση στους οικισμούς της ΕΑΠ (Επιτροπής
Αποκατάστασης Προσφύγων) ή του ελληνικού κράτους δεν
θα εθεωρείτο ως αποκατάσταση.
Προκειμένου
να
επιταχυνθεί
η
διαδικασία
της
αποζημίωσης, χωρίς να επιβαρυνθεί πολύ ο κρατικός
προϋπολογισμός, αποφασίστηκε η έκδοση ομολογιών με την
εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. [...] Το 20% της
προσωρινής αποζημίωσης δόθηκε σε μετρητά και το
υπόλοιπο σε ομολογίες. Παρά την πρόσκαιρη ανακούφιση, η
προσωρινή αυτή λύση δεν έκλεισε το ζήτημα. Οι
προσφυγικές οργανώσεις αξίωναν την πλήρη αποζημίωση
όπως εξάλλου προέβλεπε η σύμβαση της Λωζάνης, με
αποτέλεσμα το θέμα να λάβει διαστάσεις και να γίνει
αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης.
Για την οριστική εκτίμηση των εγκαταλειφθεισών
περιουσιών συστάθηκαν 1.114 Πρωτοβάθμιες Επιτροπές
Εκτίμησης, μία ή περισσότερες για καθεμία από τις 934
χριστιανικές κοινότητες της Τουρκίας. Τα ποικίλα
προβλήματα που ανέκυψαν επέβαλαν αρχικά τη δημιουργία
52 ∆ευτεροβάθμιων Επιτροπών, 31 στην Αθήνα και 21 στην
επαρχία, και στη συνέχεια, το Μάιο του 1927, 20
∆ευτεροβάθμιων Επιτροπών (Εφετεία της Ανταλλαγής), 8
στην Αθήνα και 12 στην επαρχία.

Β2
Ποιες συνταγματικές τροποποιήσεις ψήφισε η Ελληνική
Βουλή το 1911 (μονάδες 8) και ποιους νόμους η κυβέρνηση
Βενιζέλου στο ίδιο χρονικό διάστημα; (μονάδες 7)
Μονάδες 15
ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ
Γ1
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας
στοιχεία από το παράθεμα που σας δίνεται, να αναφερθείτε
στην αποζημίωση των Ελλήνων ανταλλάξιμων για τις
περιουσίες που εγκατέλειψαν και στις διαδικασίες
προσδιορισμού αυτής.
Μονάδες 25
Η αποζημίωση των ανταλλάξιμων
Τα περιουσιακά στοιχεία που εθεωρείτο ότι επιδέχονταν
αποζημίωση ήταν: α) τα ακίνητα κάθε είδους, αστικά και
αγροτικά, β) τα κινητά αγαθά που δεν πουλήθηκαν επί
τόπου ούτε μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα και γ) οι
καλλιεργημένοι αγροί μαζί με τα προϊόντα τους,
συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων τα οποία έχασε ο
ανταλλάξιμος. Ένας σημαντικός αριθμός προσφύγων
βρέθηκαν εκπρόθεσμοι, είτε γιατί ήλθαν στην Ελλάδα μετά
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (αιχμάλωτοι, πρόσφυγες
από τη Ρωσία, Κωνσταντινουπολίτες) είτε γιατί δεν
μπορούσαν να υποβάλουν δήλωση λόγω ασθένειας,
φυλάκισης ή ανηλικιότητας (περίπτωση ορφανών). Η
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770-2000, 7 ο ς Τόμος: Ο
Μεσοπόλεμος (1922-1940), Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2003, σσ.
84-85.

∆1
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας
στοιχεία από το παράθεμα που σας δίνεται, να αναφερθείτε
στους σκοπούς (μονάδες 5), την οργάνωση (μονάδες 5) και
το έργο (μονάδες 15) της Τράπεζας της Ελλάδος μέχρι τις
αρχές του 1932.
Μονάδες 25
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Κείμενο
Το καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος κατοχύρωνε
την ανεξαρτησία της από την πολιτική εξουσία με διατάξεις
που ήταν από τις πιο προωθημένες της εποχής.[...]
Η κύρια αποστολή που ανατέθηκε στη νέα τράπεζα ήταν
να εγγυάται τη μετατρεψιμότητα του νομίσματος. Για να την
εκπληρώσει η τράπεζα διέθετε το αποκλειστικό προνόμιο
έκδοσης τραπεζογραμματίων και δικαιούνταν, σύμφωνα με
το καταστατικό της, να ελέγχει τη νομισματική κυκλοφορία
και την πίστη. Το καταστατικό προέβλεπε ότι το εκδοτικό
προνόμιο μπορούσε να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, αν η
τράπεζα αποτύγχανε να εξασφαλίσει τη σταθερότητα της
αξίας των τραπεζογραμματίων της σε χρυσό. [...]
[...] Το καταστατικό όριζε το ελάχιστο του καλύμματος
των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων στο 40%. Το
κάλυμμα περιλάμβανε χρυσό και ξένο συνάλλαγμα ελεύθερα
μετατρέψιμο σε χρυσό. [...]
Η διοίκηση της τράπεζας ανετίθετο στο διοικητικό
συμβούλιο. Αυτό αποτελείτο από τον διοικητή, τον
υποδιοικητή και εννέα μέλη. Τουλάχιστον τρία από τα μέλη
του εκπροσωπούσαν τον εμπορικό και βιομηχανικό κόσμο
και άλλα τρία τον αγροτικό κόσμο της χώρας. […]
Η κυβέρνηση διατηρούσε επίσης το δικαίωμα να διορίζει
έναν επίτροπο στην τράπεζα. Πρώτοι διοικητής και
υποδιοικητής διορίσθηκαν οι Αλέξανδρος ∆ιομήδης και
Εμμανουήλ Τσουδερός αντιστοίχως, οι οποίοι κατείχαν ως
τότε αυτές τις θέσεις στην Εθνική Τράπεζα. […]
Το Πρωτόκολλο της Γενεύης ρητώς προόριζε τη νέα
τράπεζα να λειτουργήσει ως τραπεζίτης της κυβέρνησης. Η
κυβέρνηση ανέλαβε την υποχρέωση να συγκεντρώσει στην
Τράπεζα της Ελλάδος όλες τις εισπράξεις και τις πληρωμές
του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα, κατεύθυνση). Να μην
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και
τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης.
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι
αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Χρ. Χατζηϊωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα,
Τόμος Β΄, Μέρος 1 ο : Ο Μεσοπόλεμος, 1922-1940, Αθήνα:
Βιβλιόραμα, 2002, σσ. 262-263.

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Α1

β.

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ

Να
χαρακτηρίσετε
τις προτάσεις
που ακολουθούν
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα
στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:
α. Το «Χάτι Χουμαγιούν» (1856) οδήγησε στη σταδιακή
υποχώρηση του δυσμενούς κλίματος για τους υπόδουλους
Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
β. Τον Απρίλιο του 1916 ο τούρκος βαλής Μεχμέτ Τζεμάλ
Αζμή Μπέη παρέδωσε τη διοίκηση της Τραπεζούντας
στον Μητροπολίτη Γερμανό Καραβαγγέλη.
γ. Από τα αντιβενιζελικά κόμματα πιο διαλλακτικά ήταν
τα κόμματα του ∆ημητρίου Ράλλη και του Κυριακούλη
Μαυρομιχάλη.
δ. Το 1 ο εξάμηνο του 1911 ψηφίστηκαν από την Ελληνική
Βουλή 53 τροποποιήσεις μη θεμελιωδών διατάξεων του
Συντάγματος.
ε. Η κινητικότητα των προσφύγων, ιδιαίτερα κατά τα
πρώτα χρόνια μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα, υπήρξε
μεγάλη.
Μονάδες 10
Α2
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α. Τάγματα εργασίας
β. Πατριαρχική Επιτροπή (1918)
γ. Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής (1923)
Μονάδες 15

Β1
α. Ποια εκσυγχρονιστικά αιτήματα των αντιπολιτευτικών
ομίλων, που συγκροτήθηκαν περί τα τέλη της δεκαετίας
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

του 1850, εξέφρασε με την πολιτική του δράση ο
Αλέξανδρος Κουμουνδούρος; (μονάδες 5)
Ποιοι συμμετείχαν στην επανάσταση κατά του Όθωνα,
το 1862; (μονάδες 5)
Μονάδες 10

Β2
Πώς εξελίχθηκε το Κρητικό Ζήτημα από την έκρηξη των
Βαλκανικών Πολέμων μέχρι τον Φεβρουάριο του 1913;
Μονάδες 15
ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ

Γ1
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας
στοιχεία από το κείμενο που σας δίνεται:
α. Να προσδιορίσετε τους στόχους της αγροτικής
μεταρρύθμισης που ξεκίνησε η κυβέρνηση του Ελ.
Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη το 1917. (μονάδες 8)
β. Να αναφερθείτε στην ολοκλήρωση της συγκεκριμένης
μεταρρύθμισης
και
στα
νέα
προβλήματα
που
αναδείχθηκαν στην πορεία της. (μονάδες 17)
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ
Τὰ μέτρα ἀπαλλοτριώσεως θεσπίσθηκαν στὶς 20 Μαΐου
1917, καὶ τὸ φθινόπωρο τοῦ ἴδιου ἔτους ἐπεκτάθηκαν μὲ
μερικὲς ἀλλαγὲς γιὰ νὰ περιλάβουν ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Ἡ
μεταρρύθμιση
ἀποσκοποῦσε
στὴν
ἀναγκαστικὴ
ἀπαλλοτρίωση τῶν κτημάτων ποὺ ξεπερνοῦσαν τὰ 1.000
στρέμματα. Οἱ κολλῆγοι καὶ οἱ ἀγροτικοὶ ἐργάτες, τόσο οἱ
ντόπιοι ὅσο καὶ οἱ πρόσφυγες, θὰ ἔπαιρναν ἀγροτικοὺς
κλήρους, εἴτε ἀπὸ τὶς ἀπαλλοτριωμένες γαῖες τῶν
τσιφλικιῶν, εἴτε ἀπὸ γαῖες τοῦ δημοσίου. Κανένα ἀπὸ τὰ
μέτρα αὐτά, ὅμως, δὲν ἐφαρμόσθηκε ἀμέσως. Ἐπίσης, κανένα
ἀπὸ τὰ μεγάλα τσιφλίκια δὲν ἀπαλλοτριώθηκε τὸ 1917, καὶ
μόνο ἕνα τὸ 1918. Καὶ πάλι ἐξωτερικὲς ἐπείγουσες ἀνάγκες,
ὁ πόλεμος καί, ἀργότερα, ἡ Μικρασιατικὴ ἐκστρατεία
ἀπορρόφησαν ὅλη τὴν προσοχὴ καὶ τὴ δραστηριότητα τῆς
κυβερνήσεως˙ μετὰ τὸ 1922, μὲ τὴ μεγάλη εἰσροὴ προσφύγων,
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ἀναγκάστηκαν πιὰ οἱ κυβερνήσεις τῆς χώρας να δώσουν
ὁριστικὴ λύση στὸ ἀγροτικὸ πρόβλημα. [...]
Τὰ προβλήματα ποὺ εἶχαν σχέση μὲ τὴ διακίνηση
προϊόντων, τὴν παραδοσιακὴ ἐκμετάλλευση τοῦ μικροῦ
παραγωγοῦ ἀπὸ τοὺς μεσάζοντες, τὴν ἔλλειψη κεφαλαίων
καὶ τοὺς τοκογλυφικοὺς ὅρους δανειοδοτήσεως ποὺ
ἐπικρατοῦσαν στὴν ἐλεύθερη ἀγορά, ἔκαναν ἀκόμη πιὸ
αἰσθητὴ τὴν ἀνάγκη συλλογικῆς ἀσφάλειας ποὺ πρόσφεραν
οἱ συνεταιρισμοί [...].
[...] Ἡ ἵδρυση τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας, τὸν Ἰούνιο τοῦ
1917, ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπάνοδο τοῦ Βενιζέλου στὴν Ἀθήνα,
στάθηκε ἡ ἀπαρχὴ τῆς ἄμεσης κρατικῆς παρεμβάσεως στὴν
ὀργάνωση καὶ καθοδήγηση τῆς γεωργικῆς παραγωγῆς, ἔστω
καὶ ἂν ἡ παρέμβαση ἦταν στὴν ἀρχὴ ὑποτυπώδης.
Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τ. ΙΕ΄: Νεώτερος Ἑλληνισμὸς ἀπὸ
1913 ὡς 1941, Ἀθήνα: Ἐκδοτική Ἀθηνῶν, 22008, σσ. 75-76.
∆1
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας
στοιχεία από το κείμενο που σας δίνεται, να αναφερθείτε
στις επιπτώσεις από την άφιξη των Μικρασιατών
προσφύγων στον τομέα της ελληνικής βιομηχανίας.
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ
Αξιοσημείωτες ήταν οι επιπτώσεις από την εγκατάσταση των
Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της ανατολικής Θράκης και
στον επιχειρηματικό τομέα. Η εσωτερική αγορά διευρύνθηκε
με την προσθήκη μεγάλου αριθμού καταναλωτών ενώ,
ταυτόχρονα, από τον αστικό προσφυγικό πληθυσμό
αντλήθηκε φθηνό εργατικό δυναμικό αλλά και ειδικευμένοι
τεχνίτες. Η χώρα πλουτίστηκε με ανθρώπους δεδομένης
επιχειρηματικής
ικανότητας
και
πείρας,
που
πρωταγωνιστούσαν στις μεγάλες αγορές της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας.
Είναι
χαρακτηριστικό
ότι,
όπως
αναφέρεται στην έκδοση της ΚΤΕ του 1926, στους 7.000
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

εμπόρους και βιομηχάνους γραμμένους στο Επιμελητήριο της
Αθήνας, οι χίλιοι ήταν πρόσφυγες, ενώ στον Πειραιά η
αναλογία ήταν μεγαλύτερη. Από την αρχή η πολιτική της
ΕΑΠ ενθάρρυνε την εγκατάσταση βιομηχανιών στους
συνοικισμούς, με σκοπό την εκτόνωση της ανεργίας.
Επρόκειτο όμως, κατά το μεγαλύτερο μέρος, για μικρές
βιοτεχνικές μονάδες, οι οποίες ενισχύθηκαν από το κράτος,
την ΕΑΠ ή την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με κοινωνικά
και όχι αναπτυξιακά κριτήρια. Καινούριοι βιομηχανικοίβιοτεχνικοί
κλάδοι
αναπτύχθηκαν
(ταπητουργία,
μεταξουργία, πλαστικά, βυρσοδεψία) και δόθηκε νέα ώθηση στην
κλωστοϋφαντουργία και τη βιοτεχνία ειδών διατροφής.
Άνθιση γνώρισε και η βιομηχανία οικοδομικών υλικών, ο
μόνος κλάδος που υποκατέστησε μαζικά τις εισαγωγές στο
Μεσοπόλεμο. Στη δεκαετία 1922-1932 διπλασιάστηκε ο
αριθμός των βιομηχανικών μονάδων και αυξήθηκε ο όγκος
και η αξία της παραγωγής, χωρίς όμως να επέλθει κάποια
δομική αλλαγή. Η βιομηχανία θα αρχίσει να κινείται με
ταχύτερους ρυθμούς το 1931, χάρη κυρίως στην πολιτική
υποκατάστασης των εξαγωγών που ακολουθεί το ελληνικό
κράτος μετά την κατάρρευση του διεθνούς νομισματικού
συστήματος.
Γ. Γιαννακόπουλος, «Η Ελλάδα με τους πρόσφυγες. Η δύσκολη
προσαρμογή στις νέες συνθήκες», στο: Β. Παναγιωτόπουλος (επιμ.),
Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770-2000, 7 ο ς τόμος: Ο
Μεσοπόλεμος, 1922-1940: Από την Αβασίλευτη ∆ημοκρατία στη
∆ικτατορία της 4 η ς Αυγούστου, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2003,
σσ. 97-98.
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα).
Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται
να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ Α1

Να
α.
β.
γ.

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2012
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ

δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
Φεντερασιόν
Πεδινοί
Εθνικό Κόμμα (Κ. Μαυρομιχάλη).

ΘΕΜΑ Α2

Μονάδες 15

Να
χαρακτηρίσετε
τις προτάσεις
που ακολουθούν
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα
στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:
α. Στον ελληνικό χώρο το πρόβλημα της έγγειας ιδιοκτησίας
γνώρισε τις εντάσεις που παρατηρήθηκαν και σε άλλα
ευρωπαϊκά κράτη.
β. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος Α΄ το 1915 προκάλεσε δύο φορές την
παραίτηση της κυβέρνησης Βενιζέλου.
γ. Η αστική στέγαση των προσφύγων που κατέφυγαν στην Ελλάδα
μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922) συνάντησε
περισσότερα εμπόδια από την αγροτική.
δ. Ο παλαίμαχος κρητικός πολιτικός Ι. Σφακιανάκης κάλεσε τον
λαό σε καθολική συμπαράσταση προς τους επαναστάτες του
Θερίσου (21 Μαρτίου 1905).
ε. Η πολιτική των νεοτουρκικών κυβερνήσεων έναντι των
Ελλήνων βρισκόταν σε πλήρη συμφωνία με τις εξαγγελίες του
προέδρου των ΗΠΑ Ουίλσον.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β1

Ποιες ήταν οι πολιτικές εξελίξεις στο Κρητικό Ζήτημα μετά
τη συμφωνία στις Μουρνιές (2 Νοεμβρίου 1905) και έως την
ανάληψη της Ύπατης Αρμοστείας της Κρήτης από τον
Αλέξανδρο Ζαΐμη;
Μονάδες 13
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ Β2

Ποια πλεονεκτήματα, που επέτρεπαν μια θετική οικονομική
πορεία, εξασφάλισε η Ελλάδα στη διάρκεια του
Μεσοπολέμου (1919-1939);
Μονάδες 12
ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Γ1

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας
στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται παρακάτω, να
αναφερθείτε στο περιεχόμενο του Συντάγματος του 1844
σχετικά με:
α) τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών (μονάδες 4)
β) το δικαίωμα της ψηφοφορίας και την εκλογική
διαδικασία (μονάδες 9)
γ) την κατανομή των εξουσιών (μονάδες 12).
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α

Ὁ Ἐκλογικὸς Νόμος καθιέρωνε τὴν ἐκλογὴ τῶν βουλευτῶν
μὲ πλειοψηφικὸ σύστημα δύο γύρων, ποὺ θὰ διεξαγόταν μὲ
ἄμεση, σχεδὸν καθολική, καὶ μυστικὴ ψηφοφορία. ∆ικαίωμα
ψήφου δινόταν στοὺς πολίτες (ἄρρενες) ἡλικίας 25 ἐτῶν
συμπληρωμένων, «ἔχοντας προσέτι ἰδιοκτησίαν τινὰ ἐντὸς
τῆς ἐπαρχίας, ὅπου ἔχουσι τὴν πολιτικὴν διαμονήν των, ἢ
ἐξασκοῦντας ἐν αὐτῇ ὁποιονδήποτε ἐπάγγελμα, ἢ ἀνεξάρτητον ἐπιτήδευμα». Ἐξαιροῦνταν «α) Οἱ διατελοῦντες ὑπὸ
ἀνάκρισιν ἐπὶ κακουργήματι, β) Οἱ προσκαίρως ἢ διὰ
παντὸς στερηθέντες κατὰ συνέπειαν δικαστικῆς ἀποφάσεως
τοῦ δικαιώματος τοῦ ψηφοφορεῖν, γ) Οἱ στερούμενοι τῆς
ἐλευθέρας διαχειρίσεως τῆς περιουσίας των».
Ν. ∆ιαμαντοῦρος, Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους,τ. ΙΓ΄: Νεώτερος
Ἑλληνισμὸς ἀπὸ 1833 ὥς 1881, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 2 2000,
σ.112.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β

Ο Βασιλιάς δεν ήταν μόνον ο ανώτατος άρχοντας, ο
αρχηγός του κράτους αλλά και το ανώτατο και κυρίαρχο
όργανο του κράτους, αποδεχόταν δηλαδή μόνον εκείνους
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τους περιορισμούς της εξουσίας του, που είχαν διατυπωθεί
ρητώς στο Σύνταγμα.
Η μοναρχική πηγή της εξουσίας προέκυπτε και από το
ίδιο το συνταγματικό κείμενο, που αναγνώριζε το πρόσωπο
του Βασιλιά ως ιερό και απαραβίαστο αλλά και από την
πρόβλεψη ότι η δικαιοσύνη πηγάζει από το Βασιλιά και
απονέμεται εν ονόματί του. Η μοναρχία ήταν όμως
περιορισμένη μέσα στα όρια που έθετε η ίδια με το
παραχωρημένο Σύνταγμα.
Το Σύνταγμα του 1844 εισήγαγε την αρχή της διάκρισης
των εξουσιών. [...] Η νομοθετική πρωτοβουλία και το
δικαίωμα της κυρώσεως των νόμων ανήκε στο Βασιλιά. Με
το διορισμό των μελών της Γερουσίας και της διάλυσης,
χωρίς περιορισμό, της Βουλής, ο Βασιλιάς συγκέντρωνε
εκτεταμένες αρμοδιότητες.
Η. Μαυρομούστακου, Πολιτικοί Θεσμοί και ∆ιοικητική Οργάνωση,
στο: Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770-2000, 4 ο ς τόμος: Το
Ελληνικό Κράτος, 1833-1871, Η Εθνική Εστία και ο Ελληνισμός
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2003,
σ.43.

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ

Περί συντάξεως της Πολιτείας
Άρθρον 15. Η νομοθετική εξουσία ενεργείται συνάμα υπό
του Βασιλέως, της Βουλής και της Γερουσίας.
Άρθρον 20. Η εκτελεστική εξουσία ανήκει εις τον Βασιλέα,
ενεργείται δε διά των παρ’ αυτού διοριζομένων
υπευθύνων Υπουργών.
Άρθρον 21. Η δικαστική εξουσία ενεργείται διά των
δικαστηρίων, αι δε δικαστικαί αποφάσεις
εκτελούνται εν ονόματι του Βασιλέως.
Περί της Βουλής
Άρθρον 59. Η Βουλή σύγκειται εκ Βουλευτών, εκλεγομένων
των εχόντων δικαίωμα προς τούτο πολιτών,
κατά τον περί εκλογής Νόμον.
Α. Σβώλος, Τα Ελληνικά Συντάγματα, σσ. 153, 155, 161 (Στο:
Αξιολόγηση των μαθητών στο μάθημα: «Θέματα Νεοελληνικής
Ιστορίας», τεύχ. 1 ο , Αθήνα:ΥΠ.Ε.Π.Θ.–Κ.Ε.Ε., 1999, σ. 197).
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ΘΕΜΑ ∆1

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας
στοιχεία από το κείμενο και τον πίνακα που σας δίνονται
παρακάτω, να εξηγήσετε για ποιους λόγους η ΕΑΠ, κατά
την αποκατάσταση των προσφύγων, έδωσε το βάρος στη
γεωργία και προτεραιότητα στην εγκατάσταση των
προσφύγων στη Μακεδονία και τη ∆υτική Θράκη.
ΚΕΙΜΕΝΟ

Μονάδες 25

[...] Σε καμία χώρα δεν μπορούσε να αποκλειστεί η
πιθανότητα εσωτερικών ταραχών. Οι πρόσφυγες διεκδικούσαν όλο και περισσότερα, ιδιαίτερα εκείνοι που ζούσαν στις
πόλεις και ήταν σε θέση να κάνουν την οργή τους αισθητή
διαδηλώνοντας στους δρόμους. Η όλη προσπάθεια
εγκατάστασης των προσφύγων στην Ελλάδα έχει πολλές
φορές κατηγορηθεί για «προκατάληψη υπέρ των αγροτών»
και για το γεγονός ότι σε μία επταετία εντατικής λειτουργίας [της ΕΑΠ] διατέθηκαν μόνο δύο εκατομμύρια στερλίνες για τα στεγαστικά προγράμματα των πόλεων, ενώ για
τα προγράμματα της υπαίθρου διατέθηκαν 10,5 εκατομμύρια.
Είναι αλήθεια ότι υπήρχαν κοινωνικοί, πολιτικοί και
στρατηγικοί λόγοι για την εγκατάσταση των προσφύγων
κυρίως στα εδάφη της βόρειας Ελλάδας. Οι πόλεις και οι
κωμοπόλεις ήταν ήδη υπερπλήρεις, ανθυγιεινές και
κινδύνευαν να μετατραπούν σε εστίες πολιτικής και
κοινωνικής αναταραχής. ∆εν υπήρχε απλός τρόπος να βρεθεί
εργασία για τους πρόσφυγες των αστικών κέντρων χωρίς να
δημιουργηθεί δυσφορία στον υπάρχοντα πληθυσμό. Οι
αγροτικές περιοχές στο βορρά, αντίθετα, ήταν σχετικά
έρημες ακόμα και πριν την έξοδο των μουσουλμάνων. Μετά
την έξοδο, η κυβέρνηση συνειδητοποίησε τη στρατηγική
ανάγκη να εποικίσει το συντομότερο αυτά τα εδάφη με
αγρότες που [...] αποτελούσαν πολύτιμο προμαχώνα στις
τυχόν βλέψεις των Σλάβων για την βόρεια Ελλάδα. Όσο πιο

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

γρήγορα πήγαιναν να εγκατασταθούν
ελληνικής Μακεδονίας τόσο το καλύτερο.

στα

εδάφη

της

Br. Clark, ∆υο φορές ξένος: Οι μαζικές απελάσεις που διαμόρφωσαν
τη σύγχρονη Ελλάδα και Τουρκία, μετ. Β. Ποταμιάνου, Αθήνα:
Ποταμός, 2007, σ. 243

ΠΙΝΑΚΑΣ

Κατανομή των προσφύγων κατά γεωγραφικό διαμέρισμα
(1928)
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Μακεδονία
Στερεά Ελλάδα
∆υτ. Θράκη
Νησιά Ανατ. Αιγαίου
Θεσσαλία
Κρήτη
Πελοπόννησος
Ήπειρος
Κυκλάδες
Ιόνια Νησιά
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
638253
306193
107607
56613
34659
33900
28362
8179
4782
3301
1221849

ΠΟΣΟΣΤΟ
52.2%
25.1%
8.8%
4.6%
2.8%
2.8%
2.3%
0.7%
0.4%
0.3%
100%

Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου
(Θεωρητική Κατεύθυνση), Αθήνα: ΟΕ∆Β, 2010, σ. 155.
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται
να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –
β)

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

γ)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α.
Πολιτοφυλακή της Κρήτης
β.
Κοινωνιολογική Εταιρεία
γ.
Συνθήκη του Νεϊγύ
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Α2
Να συνδυάσετε τα ονόματα των προσωπικοτήτων με τα αξιώματα, τα οποία
αυτές κατείχαν, αντιστοιχίζοντας κάθε φορά ένα γράμμα της πρώτης στήλης
με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (Περισσεύουν δύο ονόματα).

ε. Δημήτριος Βούλγαρης
στ. Επαμεινώνδας Δεληγιώργης
ζ. Κωνσταντίνος Κανάρης

ΣΤΗΛΗ Β
1. Αρχηγός Γαλλικού Κόμματος
2. Αρχηγός Ορεινών
3. Αρχηγός Πεδινών
4. Υπουργός της «Προσωρινής
Κυβέρνησης της Κρήτης»
5. Μητροπολίτης Αμάσειας

Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β1
Ποιες πολιτικές εξελίξεις σημειώθηκαν στην Ελλάδα από το τέλος του
πολέμου του 1897 μέχρι την εκδήλωση του κινήματος στο Γουδί (1909);
Μονάδες 12
ΘΕΜΑ Β2
Ποιες πρωτοβουλίες ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης για την ίδρυση
Ποντιακής Δημοκρατίας;
Μονάδες 13
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα
κείμενα που σας δίνονται, να παρουσιάσετε τις ακόλουθες πτυχές του
αγροτικού ζητήματος στη Θεσσαλία:
α)
Τις πρακτικές των ιδιοκτητών των τσιφλικιών (μονάδες 6)

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Τις θέσεις του Τρικούπη και του Δηλιγιάννη στο ζήτημα αυτό
(μονάδες 6)
Τα προβλήματα και τις διεκδικήσεις των κολίγων (μονάδες 7), καθώς
και την εξέλιξη του ζητήματος αυτού από το 1907 μέχρι και το 1910
(μονάδες 6).
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
[Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΙΩΝ» ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ
ΤΣΙΦΛΙΚΑΔΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ]

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΣΤΗΛΗ Α
α. Κωνσταντίνος Φούμης
β. Αλέξανδρος Κουμουνδούρος
γ. Ιωάννης Κωλέττης
δ. Γερμανός Καραβαγγέλης

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

Καὶ ὅμως τίς θὰ πίστευε ὅτι οἱ νέοι κύριοι τῶν χωρίων, οἱ ἀπὸ τῆς
[Ὑψηλῆς] Πύλης ἀγοράσαντες ταῦτα, εἰσίν ἀπαιτητικώτεροι τῶν Τούρκων
πρὸς τοὺς […] Ἕλληνας γεωργούς; Παρὰ τοῖς Τούρκοις ἀνεγνωρίζετο τοῖς
χωρικοῖς ἡ κυριότης τῆς οἰκίας καὶ τῆς περιοχῆς αὐτῆς […] Ἀλλὰ οἱ νέοι
κύριοι […] ἐκβιάζουσιν τοὺς δυστυχεῖς νὰ τοὺς πληρώνουσι ἐνοίκιον διὰ τὰς
οἰκίας, εἰς ἃς κατοικοῦσιν καὶ ἃς οἱ χωρικοί θεωροῦσι πρὸ ἀμνημονεύτων
χρόνων ὡς ἰδίας. Ἀλλὰ αἱ ἐνστάσεις τῶν χωρικῶν εἰς μάτην. Ἐπιδείκνυται
αὐτοῖς τὸ τῆς ἀγοραπωλησίας ἔγγραφον, ἐν ᾧ 1 καὶ αἱ οἰκίαι ἐπωλήθησαν τῷ
νέῳ κυρίῳ.
Ζ. Δ. Παπαδημητρίου, «Το αγροτικό ζήτημα και η δράση του Μαρίνου
Αντύπα στη Θεσσαλία», στο: Π. Πετράτος (επιμ.), Μαρίνος Αντύπας (18721907) , Επιστημονικό Συνέδριο, Αγία Ευφημία, 16-19 Μαρτίου 2006,
Πρακτικά, τόμ. Α΄, Αγία Ευφημία: Δήμος Πυλαρέων, 2009, σσ. 157-158.
ΚΕΙΜΕΝΟ Β
[ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ]
Ὁ ἴδιος ὁ Τρικούπης διευκρίνιζε μὲ σαφήνεια τὴ στάση του στὴ βουλή:
«… ἐὰν ἐπιβάλωμεν τὴν διανομὴν τῶν κτημάτων εἰς τοὺς καλλιεργητάς, ὅπως
μοῦ τὸ ζητεῖτε, θὰ ἐκδιώξωμεν ἐξ Ἑλλάδος τὸ χρῆμα τῶν Ἑλλήνων τοῦ
ἐξωτερικοῦ. Ἀντιθέτως, ὀφείλομεν νὰ προσελκύσωμεν τὰ κεφάλαια αὐτῶν
τῶν Ἑλλήνων καὶ ὄχι νὰ τοὺς ἐκφοβίσωμεν… Ἡ κατάστασις εἰς τὴν Θεσσαλίαν
πρέπει νὰ παραμείνῃ ὡς ἔχει, διότι τοῦτο ἀπαιτοῦν τὰ γενικώτερα
συμφέροντα τῆς χώρας μας…»[…]
Μόνο ὁ Δηλιγιάννης, λόγω τῆς μόνιμης ἐχθρότητάς του ἔναντι τῶν
«πλουτοκρατῶν τῆς διασπορᾶς», ἐπιχείρησε τὸ 1896 νὰ περάσει ἀπὸ τὴ
βουλὴ ἕνα νόμο γιὰ τὴν ἀπαλλοτρίωση ἑνὸς μέρους τῶν τσιφλικιῶν ὑπὲρ τῶν
καλλιεργητῶν τους. […] Ἡ κατάθεση καὶ μόνο τοῦ νομοσχεδίου αὐτοῦ τοῦ
Δηλιγιάννη τὸ 1896 στὴ βουλή ἦταν στὴν πραγματικότητα ἡ πρώτη ἐπίσημη
ἀναγνώριση, ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, ὅτι ὑπῆρχε πρόβλημα
μεγάλης γαιοκτησίας στὴ βόρεια Ἑλλάδα, τὸ «θεσσαλικὸ πρόβλημα».

1

Ἐν ᾧ: Με τ ο οπ οί ο .
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Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐθνους , τομ. ΙΔ΄: Νεώτερος Ἑλληνισμὸς ἀπὸ τὸ 1881
ὣς τὸ 1913 , Αθήνα: Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, 2 2000, σσ. 70, 72.
ΚΕΙΜΕΝΟ Γ
ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ
Το Φεβρουάριο του 1910 τα μέλη της Πανθεσσαλικής Επιτροπής
Αγώνα υπέβαλαν υπόμνημα στο βασιλιά Γεώργιο Α΄, επιδιώκοντας την
παρέμβασή του: «… Δεν είμεθα κύριοι της γης, ην καλλιεργούμεν, ούτε της
καλύβης, ένθα διαμένομεν […] και ούτε μας επιτρέπουσιν ελευθέραν
ιδιοκτησίαν. […] Μας εξωθούσιν 2, όταν θέλωσι και με τα κινητά πράγματα
ημών και με τα μέλη της οικογενείας, περιφερόμεθα από χωρίου εις χωρίον,
ώσπερ Αθίγγανοι. Ο γεωργικός πληθυσμός ελαττούται, η δε γεωργία
ολοταχώς οπισθοδρομεί. Η τοκογλυφία ακμάζει και η ελονοσία μας θερίζει.
Και όμως ευρισκόμεθα πλησίον των συνόρων. Είμεθα οι Ακρίται. Όταν όμως
η αγροτική τάξις είναι ευχαριστημένη εκ της θέσεώς της, τότε το καθεστώς
είναι περισσότερον εξησφαλισμένον. Καλλίτερος δε βασιλεύς είναι εκείνος,
όστις καθιστά την ύπαιθρον γόνιμον χώραν. Εν Δανία η δουλοπαροικία
κατηργήθη από του 1788 έτους και στήλη ελευθερίας υπενθυμίζει το γεγονός
τούτο. Διατί να μη στηθή [στήλη ελευθερίας] και εν Ελλάδι;»
Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770-2000, 6 ο ς τόμος: Η εθνική ολοκλήρωση
(1909-1922). Από το κίνημα στο Γουδί ως την Μικρασιατική Καταστροφή,
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2004, σ. 273.
ΘΕΜΑ Δ1
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα
κείμενα που σας δίνονται, να παρουσιάσετε:
α)
β)

Την αστική στέγαση των προσφύγων, όπως αυτή ξεκίνησε, με
πρωτοβουλία του κράτους και της ΕΑΠ, από την Αθήνα και τον
Πειραιά, με τη δημιουργία νέων συνοικισμών (μονάδες 13) και
τον τρόπο στέγασης των ευπόρων προσφύγων, καθώς και των απόρων
που δεν είχαν ακόμη αποκατασταθεί (μονάδες 12).
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
[Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ]

Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Καισαριανή αντανακλά τη γενική
κατάσταση στην Ελλάδα, της αδιαφορίας και της εγκατάλειψης. Η μοναδική
παρηγοριά των κατοίκων ήταν ο καθαρός αέρας. Ίσως αν δεν υπήρχε το
φυσικό αυτό δώρο να είχε νεκρωθεί ο συνοικισμός, καθώς οι συνθήκες
διαβίωσης χαρακτηρίζονται από άθλιες έως αβίωτες.
Αρχικά οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν σε σκηνές, όπου παρέμειναν για
αρκετό χρονικό διάστημα. Κατόπιν κατασκευάστηκαν από το κράτος 500
ξύλινα παραπήγματα και 1000 πλινθόκτιστα δωμάτια. Η επιτροπή
2
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αποκαταστάσεως ανέλαβε να βελτιώσει τη θέση των προσφύγων και
κατασκεύασε 350 σπίτια με τρεις ή τέσσερις κατοικίες διαφόρων τύπων. […]
Η κατάσταση των ανθρώπων που έμεναν στα παραπήγματα ήταν
απελπιστική, αρκεί να σημειωθεί ότι σε κάθε ξύλινο σπιτάκι κατοικούσαν δύο
οικογένειες. […]
Η ύδρευση του προσφυγικού αυτού πληθυσμού γινόταν με βυτία του
δήμου και τις ελλείψεις τις αναπλήρωναν οι υδροπώλες, οι οποίοι
εμπορεύονταν το νερό. […]
Στο μεγάλο ρεύμα 3 οι ακαθαρσίες, τα σκουπίδια, τα ράκη της
ταπητουργίας παρουσίαζαν φρικτό θέαμα.
Σπ. Τζόκας, «Η ένταξη των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία και η
εγκατάσταση στην Καισαριανή», στο: Ο ξεριζωμός και η άλλη πατρίδα. Οι
προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα. Επιστημονικό Συμπόσιο (11 και 12 Απριλίου
1997), Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής
Παιδείας, χ. χ., σ. 123.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β
[Η ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΠΟΡΩΝ]
Πολύ λίγοι [πρόσφυγες] είναι σε θέση να ξεφύγουν από τη λύση της
πρόχειρης κατασκευής νοικιάζοντας ή ακόμη καλύτερα αναλαμβάνοντας οι
ίδιοι την οικοδόμηση των κατοικιών τους. Στους τελευταίους παρέχονται
οικόπεδα και δάνεια, ενώ το κράτος αναλαμβάνει τα έργα υποδομής. Οι
περιπτώσεις της Νέας Σμύρνης, της Καλλίπολης και της Νέας Καλλικράτειας
(στο νότιο άκρο της Πειραϊκής) ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία.
Το παράδειγμα της Νέας Σμύρνης είναι χαρακτηριστικό. Σμυρναίοι
πρόσφυγες από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα στην πατρίδα τους
οργανώνονται το 1923 και σε ένα χρόνο πετυχαίνουν την απαλλοτρίωση
περιοχής ανατολικά της λεωφόρου Συγγρού. Το 1925 αρχίζει η οικοδόμηση
σύμφωνα με το Σχέδιο Καλλιγά που προέβλεπε μεγαλύτερο πλάτος δρόμων.
Γ. Τζεδόπουλος (επιμ.), Πέρα από την καταστροφή. Μικρασιάτες Πρόσφυγες
στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων.
Αθήνα: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, 2 2007, σσ. 86-87.
ΚΕΙΜΕΝΟ Γ
[Η ΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ]
Ένα ολόκληρο χωριό, αποτελούμενο από μικροσκοπικά τενεκεδόσπιτα
ξεπήδησε στα προάστεια της Θεσσαλονίκης, προσφέροντας μια πρωτόγονη
στέγη σε τετρακόσιες οικογένειες, δηλαδή σε πάνω από δύο χιλιάδες άτομα.
[…] [Οι καλύβες] είναι […] απερίγραπτα στενάχωρες. Με τον τρόπο
που έχουν κατασκευαστεί είναι αδύνατο να είναι αεροστεγείς το χειμώνα κι
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

έτσι είναι κρύες και υγρές. Το καλοκαίρι ο καυτερός ήλιος που πέφτει στις
τσίγκινες στέγες μετατρέπει τις παράγκες σε σωστούς φούρνους. Όσο
θλιβερά κι αν είναι αυτά τα καταλύματα, προσφέρουν κάποιου είδους
προστασία στους ενοίκους τους. […] Όμως και στην καλύτερη περίπτωση
[…] δεν αντιπροσωπεύουν παρά την κατώτατη βαθμίδα της πολιτισμένης
ζωής.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

H. Morgenthau, H Aποστολή μου στην Αθήνα. 1922-Το έπος της εγκατάστασης, μετ. Σ. Κασεσιάν, Αθήνα:Τροχαλία, 1994, σσ. 342-344.

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομέ νους)
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνωπάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των
απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να
μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα
δεν θα βαθμολογηθούν σε καμμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας
να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή
μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια
εξέτασης:
τρεις
(3)
ώρες
μετά
τη
διανομή
των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α.
Αγροτική μεταρρύθμιση
β.
Κίνημα στο Γουδί
γ.
Συνθήκη των Σεβρών (28 Ιουλίου/10 Αυγούστου 1920).
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Α2
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό
σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε
πρόταση:
α.

Η πολιτική και κοινωνική επιρροή των σοσιαλιστικών ομάδων και των
εργατικών ομαδοποιήσεων, στο τέλος του 19 ο υ αιώνα, ήταν σαφώς
μεγαλύτερη στην Ελλάδα από εκείνη που άσκησαν αντίστοιχα κινήματα
σε βιομηχανικές χώρες της Δύσης αλλά και σε βαλκανικές.

β.

Στο τέλος του 1904 έληξε η περίοδος της Γενικής Συνέλευσης (στην
Κρήτη) και προκηρύχθηκαν εκλογές για την ανάδειξη 64 βουλευτών.

γ.

Με βάση το άρθρο 11 της Σύμβασης της Λοζάνης ιδρύθηκε η Μικτή
Επιτροπή Ανταλλαγής με έδρα την Κωνσταντινούπολη.

δ.

Το Μάιο του 1927 ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία άρχισε τη
λειτουργία της ένα χρόνο αργότερα.

ε.

Μετά τη διάλυση της ΕΑΠ, το 1930, τα χρέη των αγροτών προσφύγων
ανέλαβε να εισπράξει η Εθνική Τράπεζα.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β1
Να αναφερθείτε: α) στην οργάνωση των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, σε
επίπεδο ηγεσίας, κατά το τελευταίο τέταρτο του 19 ο υ αιώνα (μονάδες 7) και
β) στους λόγους για τους οποίους δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην
Ελλάδα, κατά την ίδια περίοδο. (μονάδες 6)
Μονάδες 13
ΘΕΜΑ Β2
Να αναφερθείτε: α) στις ενέργειες του Μητροπολίτη Τραπεζούντας
Χρύσανθου για το ποντιακό ζήτημα, κατά το συνέδριο Ειρήνης (1918-1919)
στο Παρίσι (μονάδες 6) και β) στις ενέργειες του Μητροπολίτη Αμάσειας
Γερμανού Καραβαγγέλη, κατά το 1921, για το ίδιο ζήτημα. (μονάδες 6)
Μονάδες 12
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ Β
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα
που σας δίνονται, να αναφερθείτε:
α)
στις εκλογικές αναμετρήσεις του Νοεμβρίου 1910 (αμέσως μετά την
παραίτηση Δραγούμη) και του Μαρτίου του 1912, καθώς και στον
συσχετισμό των πολιτικών δυνάμεων που προέκυψαν από αυτές
(μονάδες 15) και
β)
στη στάση του Βενιζέλου ως πρωθυπουργού της Ελλάδας στο Κρητικό
ζήτημα μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου 1912. (μονάδες 10)
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
[…] Στις 6 Οκτωβρίου [1910] ορκίσθηκε η κυβέρνηση υπό τον Ελευθέριο
Βενιζέλο, ο οποίος ανέλαβε και τα υπουργεία των Στρατιωτικών και των
Ναυτικών […] Στις 8 Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός ανέπτυξε στο κοινοβούλιο
τις βασικές κυβερνητικές θέσεις. […] Όταν […] στις 9 Οκτωβρίου
ολοκληρώθηκε η συζήτηση γύρω από τις προγραμματικές δηλώσεις της
κυβερνήσεως, […] ο νέος πρωθυπουργός έσπευσε να επιζητήσει την ψήφο
εμπιστοσύνης […]. Όταν διαπιστώθηκε η έλλειψη απαρτίας * […] ο Βενιζέλος
υπέβαλε στο βασιλιά την παραίτησή του και εισηγήθηκε […] τη διάλυση του
σώματος. […] Και ο Γεώργιος Α΄, διαισθανόμενος το εντεινόμενο λαϊκό ρεύμα
υπέρ του Βενιζέλου δε δίστασε να δεχθεί την εισήγηση του πρωθυπουργού.
Στις 12 Οκτωβρίου δημοσιεύτηκε […] η προκήρυξη νέων εκλογών […]. Η
πρωτοβουλία του ανώτατου άρχοντα προκάλεσε τη ζωηρή αντίδραση των
παλαιών κομμάτων. Ο Γ. Θεοτόκης, ο Δ. Ράλλης και ο Κ. Μαυρομιχάλης,
επικεφαλής των τριών ισχυρότερων κομματικών σχηματισμών, αποφάσισαν
να καταγγείλουν τη βίαιη διάλυση της βουλής και να απόσχουν από την
επικείμενη εκλογική αναμέτρηση. Η ερμηνεία της δραματικής αποφάσεως
των τριών ηγετών ήταν εντούτοις στην ουσία συνυφασμένη λιγότερο με την
καταγγελία
της βασιλικής
πρωτοβουλίας
και
περισσότερο
με
τη
συνειδητοποίηση του πολιτικού αδιεξόδου όπου είχαν περιπέσει.[…]Έτσι σε
θέση αδυναμίας, η ηγεσία του παλαιού πολιτικού κόσμου κατέφυγε στο
μέτρο της αποχής, με την ελπίδα ότι στο άμεσο μέλλον θα ήταν δυνατό να
επιχειρήσει την τελική αναμέτρηση σε πεδίο περισσότερο πρόσφορο.
Διερωτάται κανείς αν ο παλαιός πολιτικός κόσμος είχε καταστεί ανίκανος να
σταθμίσει τη βαρύτητα των νέων καθοριστικών παραγόντων της ελληνικής
δημόσιας ζωής ή αν είχε εναποθέσει τις ελπίδες του στην πιθανή φθορά της
νέας κυβερνήσεως.
Ιστορία τ ου Ελληνι κού Έ θ νο υ ς , τ . ΙΔ΄ : Ν εώ τερ ο ς Ε λ λ η ν ισ μό ς απ ό το 1 881 ω ς το 19 13 ,
Eκδοτική Αθ η νώ ν , Α θ ή να 200 0 2 , σ . 273 -274 .

[…] Ο Βενιζέλος και οι Φιλελεύθεροι και πάλι θριάμβευσαν. [εκλογές
Μαρτίου 1912] […] Τα παλιά κόμματα, τα οποία είχαν απόσχει στις εκλογές
[Νοέμβριος 1910], τώρα κατόρθωσαν να αναδείξουν βουλευτές μόνο εκεί
όπου αποδεδειγμένα οι υποψήφιοί τους ήταν προσωπικότητες πρώτου
μεγέθους. Και πάλι, όμως, πολλοί αρχηγοί μόλις και μετά βίας πέτυχαν να
εκλεγούν, ενώ άλλοι, όπως ο Δ. Ράλλης και ο Α. Ζαΐμης, κατάφεραν να
καταλάβουν κάποια έδρα στη νέα Βουλή μόνο σε αναπληρωματικές εκλογές,
σε άλλες περιοχές. […] Στη νέα Βουλή […] άσκησαν την αντιπολίτευση οι
παλιοί ηγέτες Γ. Θεοτόκης, Δ. Ράλλης, Κ. Μαυρομιχάλης και οι νέοι πολιτικοί
ηγέτες
Δ.
Γούναρης,
Π.
Τσαλδάρης
και
λίγο
αργότερα
ο
Ν.
Δημητρακόπουλος.
Η Βουλή αυτής της περιόδου υπήρξε εκείνη που επί ημερών της η
Ελλάδα θριάμβευσε, αν και άρχισε το έργο της κάτω από δραματικές,
πραγματικά, συνθήκες, που είχε δημιουργήσει η τελευταία ανάφλεξη του
Κρητικού Ζητήματος.
Η Κρήτη σκόπιμα είχε διενεργήσει εκλογές την ίδια μέρα με την
Ελλάδα, με σκοπό να αποστείλει τους εκπροσώπους της στη νέα ελληνική
Βουλή, αφού μετά το κίνημα των Νεότουρκων το νησί είχε κηρύξει την ένωση
με την Ελλάδα. Μάλιστα, τα αποτελέσματα ήταν εντελώς διαφορετικά από
αυτά στην Ελλάδα, καθώς το κόμμα του Ε. Βενιζέλου εξέλεξε μόνο 23
βουλευτές σε σύνολο 69. Η Τουρκία όμως παραμόνευε για να βρει αφορμή
και να επιτεθεί εναντίον της Ελλάδας.
Ο Βενιζέλος, βλέποντας ότι δεν ήταν καιρός για πολεμικές περιπέτειες,
αρνήθηκε κατηγορηματικά στους βουλευτές από την Κρήτη να εισέλθουν
στην ελληνική Βουλή. […] Η άρνηση αυτή δεν ήταν καθόλου εύκολη για τον
παλαιό αγωνιστή και επαναστάτη. Τέσσερις μέρες παρέμεινε κλεισμένος στο
ξενοδοχείο «Φρύνη» του Παλαιού Φαλήρου, στο οποίο διέμενε.
Π α παρ ρηγό πο υλ ο ς, Ιστορία του Ελλην ικού Έθν ου ς, τ .5 : 18 82- 197 4 , N a t io na l Geo gr a ph ic ,
σ . 42.

ΘΕΜΑ Δ1
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τον
πίνακα και τα κείμενα που σας δίνονται, να παρουσιάσετε:
α)
β)

τις επιπτώσεις από την άφιξη και την εγκατάσταση των προσφύγων
στην εθνολογική σύσταση του πληθυσμού της Ελλάδας (μονάδες 13)
και
τη συμβολή τους στην αγροτική οικονομία της χώρας. (μονάδες 12)
Μονάδες 25

________________
* απα ρτία : ο αριθμός σ τη σύνθεσ η μ ελ ώ ν ( συνέλευσης , σ υ μ βο υλ ί ο υ κλ π που α παιτείται ,
προκει μένου να θ ε ωρ ηθ εί έγκ υρ η μι α σ υ ν εδ ρί α σ η ή τ ο αποτέλ εσμά τ η ς.
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ

[…] Στη Θράκη, όπου ο ελληνικός πληθυσμός είχε υποστεί δραστική μείωση
μετά τη βουλγαρική κατοχή το 1913, η εγκατάσταση των προσφύγων ήταν
άμεση προτεραιότητα για το ελληνικό κράτος. Το 1924, το ελληνικό στοιχείο
έφτασε το 62,1% του πληθυσμού, ενώ, τέσσερα χρόνια αργότερα ένας στους
τρεις κατοίκους της Θράκης ήταν πρόσφυγας. […] Όπως επισήμανε ο
πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος σε λόγο του το 1929, «…δεν υπήρξε
ποτέ εθνικόν ελληνικόν κράτος εξίσου μεγάλον, όπως αυτό το οποίον έχουμε
σήμερον (…) και μάλιστα τόσον ομοιογενές».

Παραγωγή δημητριακών, καπνού και βάμβακος
(σε χιλιάδες τόννους)

Γι ώργ ο ς Για ννακό πο υλο ς , «Η Ελ λ άδ α με τους πρ όσφ υγ ες » , στο ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟ Υ Ν ΕΟ Υ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 1 77 0- 20 00 , τ. 7 ο ς , Ελληνι κά γρά μ ματα , Α θ ή να 20 03 , σ . 92.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β
[…] Οι κυβερνήσεις […] εκτελούν μεγάλα εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά
έργα, κυρίως σε τρεις περιοχές, στις πεδιάδες των Σερρών, της Δράμας και
της Θεσσαλονίκης: διευθετούν προς όφελος της γεωργίας κοίτες χειμάρρων
και μεγάλων ποταμών, όπως του Αξιού, του Στρυμόνα κλπ., που με τις
πλημμύρες τους νέκρωναν τις παρόχθιες γαίες σε μεγάλο βάθος,
αποξηραίνουν λίμνες […] και τις γαίες τις παραδίδουν σε ακτήμονες
πρόσφυγες και γηγενείς. Ο Γερμανός Stephan Ronhart […] γράφει «Σήμερα
η Ελλάδα, αφότου δέχθηκε στο έδαφός της τα πλήθη των προσφύγων,
περικλείει στα σύνορά της ένα σχεδόν απόλυτα ομογενή από άποψη
γλώσσας και θρησκείας λαό 6.550.000 ψυχών». Και σε άλλο σημείο: «Ο
ελληνισμός σώζοντας τους πρόσφυγές του από την καταστροφή και την
εξουθένωση έσωσε ο ίδιος τον εαυτό του και ανορθώθηκε πάλιν ηθικά, ενώ
σύγχρονα συναρμολόγησε σφικτά ολόκληρο τον εθνικό του κορμό […]».
Απ . Βακαλόπουλ ος, Ν έ α Ελλην ική Ι σ τορ ί α , σ . 3 83- 385 σ το Αξ ιολ όγησ η των μαθητών τ η ς
Γ ΄ τάξη ς τ ο υ Εν ια ίο υ Λυκείου στο μ ά θ η μα Θέματα Νεοελληνικ ής Ιστορίας , τ χ . Β , ΚΕΕ ,
Α θ ή να 20 00 , σ . 20 5-20 6 .

Έτος
1921
1922
1923
1924
1925

Καπνός
23,3
19,8
37,8
50,2
60,8

Βαμβάκι
3,8
5,0
8,0
10,2
10,5

(Πηγή: Foreign Office, 371: Annual reports on Greece, 1920-25 ۟
Statesman’s Year-Book, 1919-27.)

The

Ι σ το ρ ί α του Ελλην ικού Έθνους , τ . ΙΕ΄ : Ν εώ τερ ο ς Ελλ ην ισ μό ς απ ό το 1 913 ω ς το 19 41 ,
Eκδοτική Αθ η νώ ν , Α θ ή να 200 0 2 , σ . 297 .

* Όλα τα κ είμ ενα αποδό θηκα ν σ ε μ ο νο το νι κό· δια τηρ ήθηκ ε , όμως , η ορ θογραφία το υς .

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομέ νους)
1.

2.

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ
[…] Δόθηκε ιδιαίτερη ώθηση σε τομείς της γεωργίας, όπως η αμπελουργία
και η μεταξοσκωληκοτροφία ιδιαίτερα στις περιοχές Αξιούπολης, Βέροιας,
Έδεσσας, Αριδαίας, Φλώρινας, και στη ροδοκαλλιέργεια για ροδέλαιο στις
περιοχές Έδεσσας, Βέροιας και Δράμας. Παράλληλα, οι πρόσφυγες […]
φύτεψαν αμπέλια αμερικανικής προέλευσης που δεν προσβάλλονταν από τη
φυλλοξήρα. […]

Δημητριακά
624,8
534,8
602,3
683,0
708,7

3.
4.
5.
6.

Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα Ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή
των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και
να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα
θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή
μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια
εξέτασης:
τρεις
(3)
ώρες
μετά
τη
διανομή
των
φωτοαντιγράφων.
Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Ρ . Αλ βα νού , «Οι πρό σ φυγ ες και η αγροτικ ή επα νάστα ση τ ου Μ ε σο πολ έ μ ο υ» στο Η
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗ Σ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ , Κυριακάτικη Ελ ευθ ερο τ υπί α , Οκτ ώβριο ς 2 011 , Αθήνα
σ . 64.

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ƆƕƛƋ 1ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ
ƑƉƓ & ƔƆƏƆƍƓ ƗƙƗƘƋƐƆ – ƈŹ ƋƐƉƕƋƗƍƑ

ƆƕƛƋ 2ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ
ƑƉƓ & ƔƆƏƆƍƓ ƗƙƗƘƋƐƆ – ƈŹ ƋƐƉƕƋƗƍƑ
Į.

ȆǹȃǼȁȁǹǻǿȀǼȈ ǼȄǼȉǹȈǼǿȈ
īǯ ȉǹȄǾȈ ǾȂǼȇǾȈǿȅȊ īǼȃǿȀȅȊ ȁȊȀǼǿȅȊ
ǻǼȊȉǼȇǹ 23 ȂǹȎȅȊ 2016
ǼȄǼȉǹǽȅȂǼȃȅ ȂǹĬǾȂǹ: ǿȈȉȅȇǿǹ

ȕ.

ȆȇȅȈǹȃǹȉȅȁǿȈȂȅȊ(ȃǼȅ ȈȊȈȉǾȂǹ)- ȀǹȉǼȊĬȊȃȈǾȈ(Ȇǹȁǹǿȅ ȈȊȈȉǾȂǹ)

ȈȊȃȅȁȅ ȈǼȁǿǻȍȃ: ȉǼȈȈǼȇǿȈ (4)
ĬǼȂǹ ǹ1

ıĲȘȞ ĮıȐĳİȚĮ ĲȠȣ İȜȜȘȞȚțȠȪ ıȣȞĲȐȖȝĮĲȠȢ ĲȠȣ 1864, ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ĮȞȐșİıȘ ĲȘȢ İȞĲȠȜȒȢ ȖȚĮ ıȤȘȝĮĲȚıȝȩ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ, țĮȚ ıĲȠ ʌȡȩȕȜȘȝĮ
ʌȠȣ ĮȣĲȒ ʌȡȠțĮȜȠȪıİ (ȝȠȞȐįİȢ 8)
ıĲȘ ȡȪșȝȚıȘ ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İʌȚȤİȚȡȒșȘțİ Ș İʌȓȜȣıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȕȜȒȝĮĲȠȢ
(ȝȠȞȐįİȢ 10) țĮȚ ıĲȚȢ ıȣȞȑʌİȚȑȢ ĲȘȢ ıĲȠ țȠȚȞȠȕȠȣȜİȣĲȚțȩ ıȪıĲȘȝĮ
(ȝȠȞȐįİȢ 7).

ȅȂǹǻǹ ȆȇȍȉǾ

ȃĮ įȫıİĲİ ĲȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ ĲȦȞ ĮțȩȜȠȣșȦȞ ȩȡȦȞ:
Į.
ȀȩȝȝĮ ĲȠȣ ī. ĬİȠĲȩțȘ
ȕ.
ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ȀȣȕȑȡȞȘıȚȢ ĲȘȢ ȀȡȒĲȘȢ (1905)
Ȗ.
ȂȚțĲȒ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ǹȞĲĮȜȜĮȖȒȢ.
ĬǼȂǹ ǹ2

ȀǼǿȂǼȃȅ ǹ

ȂȠȞȐįİȢ 15

ȃĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȓıİĲİ ĲȚȢ ʌȡȠĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ, ȖȡȐĳȠȞĲĮȢ ıĲȠ ĲİĲȡȐįȚȩ
ıĮȢ, įȓʌȜĮ ıĲȠ ȖȡȐȝȝĮ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȘȞ țȐșİ ʌȡȩĲĮıȘ, ĲȘ ȜȑȟȘ ȈȦıĲȩ,
ĮȞ Ș ʌȡȩĲĮıȘ İȓȞĮȚ ıȦıĲȒ, Ȓ ȁȐșȠȢ, ĮȞ Ș ʌȡȩĲĮıȘ İȓȞĮȚ ȜĮȞșĮıȝȑȞȘ:
Į.

ȉȠ ĲİȜİȣĲĮȓȠ ĲȑĲĮȡĲȠ ĲȠȣ 19Ƞȣ ĮȚȫȞĮ įİȞ ʌȡȠȑțȣȥĮȞ ĲĮȟȚțȐ țȩȝȝĮĲĮ
ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ.

ȕ.

ȅ ǼȜİȣșȑȡȚȠȢ ǺİȞȚȗȑȜȠȢ ʌĮȡĮȚĲȒșȘțİ Įʌȩ ĲȘ șȑıȘ ĲȠȣ ȦȢ ȊʌȠȣȡȖȠȪ
ǻȚțĮȚȠıȪȞȘȢ ĲȘȢ ȀȡȘĲȚțȒȢ ȆȠȜȚĲİȓĮȢ ıĲȚȢ 18 ȂĮȡĲȓȠȣ 1901.

Ȗ.

ȉȠȞ ĭİȕȡȠȣȐȡȚȠ ĲȠȣ 1913 ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȒșȘțİ Ș ȑȞȦıȘ ĲȘȢ ȀȡȒĲȘȢ ȝİ
ĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ.

į.

ȉȠ țȩıĲȠȢ ĲȦȞ ǺĮȜțĮȞȚțȫȞ ʌȠȜȑȝȦȞ țȜȩȞȚıİ ĲȘȞ İșȞȚțȒ ȠȚțȠȞȠȝȓĮ.

İ.

ȅȚ ʌȡȠıʌȐșİȚİȢ ĲȘȢ İȜȜȘȞȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ ȞĮ ĮʌȠĲȡȑȥİȚ ĲȘȞ țȡȓıȘ ĲȠȣ
1932 İȟȐȞĲȜȘıĮȞ ĲĮ ĮʌȠșȑȝĮĲĮ ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ ıİ Ȥȡȣıȩ țĮȚ ıȣȞȐȜȜĮȖȝĮ.

ȂȠȞȐįİȢ 25

ȁȓȖİȢ ȝȑȡİȢ ȝİĲȐ ĲȠ ȩȡȖȚȠ ĲȘȢ İțȜȠȖȚțȒȢ ȞȠșİȓĮȢ, ıĲȚȢ 29 ǿȠȣȞȓȠȣ 1874,
ĲȣʌȫȞİĲĮȚ ıĲȘȞ İĳȘȝİȡȓįĮ ȀĮȚȡȠȓ ĲȠ ʌȠȜȚĲȚțȩ ȀĮĲȘȖȠȡȫ ĲȠȣ ȋĮȡȓȜĮȠȣ
ȉȡȚțȠȪʌȘ, ȣʌȩ ĲȠȞ ȠȚțİȓȠ ʌȜȑȠȞ ĲȓĲȜȠ «ȉȚȢ ʌĲĮȓİȚ;». […] [ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ
ȉȡȚțȠȪʌȘ] ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȩȢ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮĲİĲĮȝȑȞȘȢ ʌȠȜȚĲȚțȒȢ țȡȓıȘȢ
ʌȠȣ ȝĮıĲȓȗİȚ ĲȠȞ ĲȩʌȠ İȓȞĮȚ Ƞ șȡȩȞȠȢ, «ĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠȞ İȚȢ ĲȠ ȠʌȠȓȠȞ įȚȐ ĲȘȢ
įȚĮıĲȡȠĳȒȢ ĲȦȞ ıȣȞĲĮȖȝĮĲȚțȫȞ ȘȝȫȞ șİıȝȫȞ ıȣȞİțİȞĲȡȫșȘ ȠȜȩțȜȘȡȠȢ Ș
İȟȠȣıȓĮ». ȅ ȉȡȚțȠȪʌȘȢ ĮʌȠįȠțȚȝȐȗİȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȐȜȜȘ İțįȠȤȒ, ʌȠȣ șĮ
İʌȑȡȡȚʌĲİ İȣșȪȞİȢ ıĲȠ ȜĮȩ Ȓ ıĲĮ ʌȠȜȚĲȚțȐ țȩȝȝĮĲĮ: ȖȚĮ ĲȠ ȂİıȠȜȠȖȖȓĲȘ
ʌȠȜȚĲȚțȩ, ĲȠ ȝİȞ ȑșȞȠȢ ȕȡȓıțİĲĮȚ ȝʌȡȠıĲȐ ıĲȠ įȓȜȘȝȝĮ «ĲȘȢ ȣʌȠĲĮȖȒȢ İȚȢ
ĲȘȞ ĮȣșĮȚȡİıȓĮȞ Ȓ ĲȘȢ İʌĮȞĮıĲȐıİȦȢ», ȠȚ įİ ʌȠȜȚĲȚțȠȓ İȓȞĮȚ ĮȞȓțĮȞȠȚ ȞĮ
ĮȞĲȚțȡȠȪıȠȣȞ ĲȠȞ ĮʌȩȜȣĲĮ ȝȠȞĮȡȤȚțȩ ĲȡȩʌȠ įȚĮțȣȕȑȡȞȘıȘȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ
İʌȚȜȑȟİȚ ĲȠ ıĲȑȝȝĮ, İțĲȩȢ Įʌȩ ĮȣĲȠȪȢ ʌȠȣ ıȣȞȘȖȠȡȠȪȞ țĮȚ ȣʌȠșȐȜʌȠȣȞ ĲȘ
ȕĮıȚȜȚțȒ ĮȣĲĮȡȤȚțȩĲȘĲĮ.
Ǿ ĮȚȤȝȘȡȒ ʌȠȜȚĲȚțȒ șȑıȘ ĲȠȣ ȉȡȚțȠȪʌȘ ȠȜȠțȜȘȡȫȞİĲĮȚ ȝİ ĲȠ İȟȒȢ
ıȣȝʌȑȡĮıȝĮ: Ƞ ıȤȘȝĮĲȚıȝȩȢ țȣȕİȡȞȒıİȦȞ ʌȜİȚȠȥȘĳȓĮȢ țĮȚ Ș įȚĮȝȩȡĳȦıȘ
įȚțȠȝȝĮĲȚțȠȪ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ İȓȞĮȚ Ș ȝȩȞȘ șİȡĮʌİȓĮ ĲȘȢ ȞȩıȠȣ, ĮȣĲȒ ʌȠȣ
ĮʌȠȝĮțȡȪȞİȚ ĲȠ ȑșȞȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ İʌĮȞĮıĲĮĲȚțȒ, ȜĮȞșĮıȝȑȞȘ țĮȚ ȡȚȥȠțȓȞįȣȞȘ,
țĮĲȐ ĲȘȞ ȐʌȠȥȒ ĲȠȣ, ʌȡȠȠʌĲȚțȒ.
ȃ . ȂĮȡ ȦȞȓ Ĳ Ș , «Ǿ İʌȠȤȒ Ĳ Ƞ ȣ īİȦȡȖ ȓ Ƞȣ ǹǯ . ȆȠȜȚ ĲȚțȒ Į ȞĮȞȑȦı Ș țĮȚ ĮȜ ȣĲȡȦĲȚıȝȩȢ» , ǿ ı ĲȠȡ ȓ Į
Ĳ Ƞ ȣ ȃ ȑȠȣ ǼȜȜȘȞȚıȝȠȪ 1 770 - 20 00 , Ĳ . 5 , ǹșȒ ȞĮ , ǼȜȜȘȞȚ țȐ ī ȡȐ ȝȝĮ ĲĮ , 2003, ı . 14.

ȂȠȞȐįİȢ 10

ĬǼȂǹ Ǻ1

ȃĮ ĮȞĮĳȑȡİĲİ ĲȠȣȢ ĳȠȡİȓȢ ȠȡȖȐȞȦıȘȢ ĲȘȢ ʌĮȜȚȞȞȩıĲȘıȘȢ (ȝȠȞȐįİȢ 7) țĮȚ
ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ ʌȠȣ ȕȡȒțĮȞ ȠȚ ʌȡȩıĳȣȖİȢ ĲȠȣ ʌȡȫĲȠȣ įȚȦȖȝȠȪ (1914-1918),
ȩĲĮȞ İʌȑıĲȡİȥĮȞ ıĲȚȢ İıĲȓİȢ ĲȠȣȢ (ȝȠȞȐįİȢ 6).
ȂȠȞȐįİȢ 13
ĬǼȂǹ Ǻ2

ȀǼǿȂǼȃȅ Ǻ

ȆȠȚĮ İȝʌȩįȚĮ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıİ Ș ĮıĲȚțȒ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ʌȡȠıĳȪȖȦȞ țĮĲȐ ĲȘ
įİțĮİĲȓĮ ĲȠȣ 1920;
ȂȠȞȐįİȢ 12
ȅȂǹǻǹ ǻǼȊȉǼȇǾ

ǵʌȦȢ ʌȜȒȡȘȢ ȣʌȒȡȟİȞ Ƞ ʌȡȠȢ ĲĮ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ ĲȠȣ ȜĮȠȪ ʌİȡȓ ĲȘȞ İțȜȠȖȒȞ
ĲȦȞ ȕȠȣȜİȣĲȫȞ ıİȕĮıȝȩȢ ĲȘȢ țȣȕİȡȞȒıİȫȢ ȝȠȣ, ȠȪĲȦȢ İȞįİȜİȤȒȢ șȑȜİȚ
İȓıșĮȚ Ș ʌĮȡ’ İȝȠȪ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȚȢ ĲȦȞ Įʌȩ ĲȠȣ ȖȡȐȝȝĮĲȠȢ țĮȚ ĲȠȣ ʌȞİȪȝĮĲȠȢ
ĲȠȣ ıȣȞĲȐȖȝĮĲȠȢ ıĲȘȡȚȗȠȝȑȞȦȞ ʌȡȠȞȠȝȚȫȞ ĲȦȞ İțȜİțĲȫȞ ĲȠȣ ǲșȞȠȣȢ. ǹȚ
ʌȡȠȞȠȝȓĮȚ ĮȪĲĮȚ ĲȘȢ ǺȠȣȜȒȢ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ țĮșȒțȠȞĲĮ İʌȚȕĮȜȜȩȝİȞĮ
İȚȢ ĮȣĲȒȞ. ǹʌĮȚĲȫȞ ȦȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȞ ʌȡȠıȩȞ ĲȦȞ țĮȜȠȣȝȑȞȦȞ ʌĮȡ’ İȝȠȪ İȚȢ
ĲȘȞ țȣȕȑȡȞȘıȚȞ ĲȠȣ ĲȩʌȠȣ ĲȘȞ įİįȘȜȦȝȑȞȘȞ ʌȡȠȢ ĮȣĲȠȪȢ İȝʌȚıĲȠıȪȞȘȞ ĲȘȢ
ʌȜİȚȠȞȠȥȘĳȓĮȢ ĲȦȞ ĮȞĲȚʌȡȠıȫʌȦȞ ĲȠȣ ǲșȞȠȣȢ, ĮʌİțįȑȤȠȝĮȚ* ȓȞĮ Ș ǺȠȣȜȒ
țĮșȚıĲȐ İĳȚțĲȒȞ ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȚȞ ĲȠȣ ʌȡȠıȩȞĲȠȢ ĲȠȪĲȠȣ, Ƞȣ ȐȞİȣ ĮʌȠȕĮȓȞİȚ
ĮįȪȞĮĲȠȢ Ș İȞĮȡȝȩȞȚȠȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ʌȠȜȚĲİȪȝĮĲȠȢ.

ĬǼȂǹ ī1

*ĮʌİțįȑȤȠȝĮȚ: ʌȡȠıįȠțȫ.

Ȃİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ȚıĲȠȡȚțȑȢ ıĮȢ ȖȞȫıİȚȢ țĮȚ ĮȞĲȜȫȞĲĮȢ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ĲĮ țİȓȝİȞĮ
ʌȠȣ ıĮȢ įȓȞȠȞĲĮȚ, ȞĮ ĮȞĮĳİȡșİȓĲİ:

ǺĮıȚȜȚțȩȢ ȜȩȖ Ƞ Ȣ ıĲ Ș ǺȠ ȣȜȒ , 1 1 ǹȣȖȠ ȪıĲ Ƞȣ 18 75 , ıĲȠ ǺȚȕȜȓȠ ȝĮșȘĲȒ ĬȑȝĮĲĮ
ȃ İȠ İ Ȝ ȜȘȞȚțȒ Ȣ ǿı ĲȠȡ ȓ ĮȢ, ī ’ ȉ Ȑ ȟ Ș īİȞ ȚțȠȪ ȁȣțİȓ Ƞȣ , ǹș Ȓ ȞĮ , ǿȉ ȊǼ «ǻȚȩĳĮ ȞĲ ȠȢ» , 2 015 , ı . 7 9 .

ƘƉƏƓƗ 1ƋƗ ƆƔƓ 4 ƗƉƏƍ¨ƉƗ

ƘƉƏƓƗ 2ƋƗ ƆƔƓ 4 ƗƉƏƍ¨ƉƗ

ƆƕƛƋ 3ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ
ƑƉƓ & ƔƆƏƆƍƓ ƗƙƗƘƋƐƆ – ƈŹ ƋƐƉƕƋƗƍƑ
ĬǼȂǹ ǻ1
Ȃİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ȚıĲȠȡȚțȑȢ ıĮȢ ȖȞȫıİȚȢ țĮȚ ĮȞĲȜȫȞĲĮȢ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ
țİȓȝİȞĮ ʌȠȣ ıĮȢ įȓȞȠȞĲĮȚ, ȞĮ ĮȞĮĳİȡșİȓĲİ ıĲȚȢ ȞȠȝȠșİĲȚțȑȢ ȡȣșȝȓıİȚȢ ĲȠȣ
1870-1871 țĮȚ ĲȠȣ 1917 ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓȜȣıȘ ĲȠȣ ĮȖȡȠĲȚțȠȪ ȗȘĲȒȝĮĲȠȢ ıĲȘȞ
ǼȜȜȐįĮ, țĮȚ İȚįȚțȩĲİȡĮ:
Į. ıĲȠȣȢ ıĲȩȤȠȣȢ țĮȚ ĲȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ ĲȦȞ ȡȣșȝȓıİȦȞ (ȝȠȞȐįİȢ 15)
ȕ. ıĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȒ ĲȠȣȢ (ȝȠȞȐįİȢ 10).
ȂȠȞȐįİȢ 25
ȀǼǿȂǼȃȅ ǹ
ȅȚ ȜȩȖȠȚ ʌȠȣ ȦșȠȪȞ ĲȘȞ țȣȕȑȡȞȘıȘ ȀȠȣȝȠȣȞįȠȪȡȠȣ ıĲȘ ıȘȝĮȞĲȚțȒ ĮȣĲȒ
șİıȝȚțȒ ȝİĲĮȕȠȜȒ İȓȞĮȚ ʌȠȜȜĮʌȜȠȓ.
Į) ȁȩȖȠȚ ȠȚțȠȞȠȝȚțȠȓ: Ȃİ ĲȘȞ ĮȖȡȠĲȚțȒ ȝİĲĮȡȡȪșȝȚıȘ ĲȠȣ 1871 ĲȠ
țȡȐĲȠȢ İʌȚȤİȚȡİȓ ȞĮ İʌĮȣȟȒıİȚ ĲĮ įȚțȐ ĲȠȣ ȑıȠįĮ Įʌȩ ĲĮ ʌȠıȐ ĲȘȢ İȟĮȖȠȡȐȢ,
ȩʌȦȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȡĮʌİȗȫȞ țĮȚ ĲȦȞ İȝʌȠȡȚțȫȞ ȠȝȐįȦȞ, țĮșȫȢ ȑȡȤİĲĮȚ ȞĮ
İȞȚıȤȪıİȚ ĲȚȢ ĳȣĲİȓİȢ țĮȚ ĲȠ ȝȚțȡȩ Ȓ ȝİıĮȓȠ ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȩ țȜȒȡȠ. Ȃİ ĲȘȞ
İʌȑțĲĮıȘ ĲȦȞ İȟĮȖȦȖȫȞ ĲȠȣ ĮȖȡȠĲȚțȠȪ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ ĲȦȞ ĳȣĲİȚȫȞ, ȠȚ İȝʌȠȡȚțȑȢ
ȠȝȐįİȢ șĮ įȠȣȞ ȝȚĮ ĲĮȤİȓĮ ĮȞȐʌĲȣȟȒ ĲȠȣȢ, İȞȫ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ șĮ İȞȚıȤȣșİȓ Ƞ
ȡȩȜȠȢ ĲȠȣȢ ıĲȘ įĮȞİȚȠįȩĲȘıȘ ĲȦȞ ĲȡİȤȠȣıȫȞ ĮȞĮȖțȫȞ ĲȦȞ ȞȑȦȞ ĲȫȡĮ
ȝȚțȡȠʌĮȡĮȖȦȖȫȞ.
Ȃİ ĲȘȞ ʌĮȡĮȤȫȡȘıȘ ĲȘȢ įȘȝȩıȚĮȢ ȖȘȢ, ĲȠ țȡȐĲȠȢ șĮ ıĲİȡȘșİȓ ĲȠ 25%
ĲȘȢ ĮțĮșȐȡȚıĲȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, ĮȜȜȐ șĮ ĮʌȠțĲȒıİȚ ȞȑİȢ ʌȘȖȑȢ İıȩįȦȞ, ĲȠȣȢ
ĳȩȡȠȣȢ țĮȚ ĲȠȣȢ įĮıȝȠȪȢ, ʌȠȣ șĮ İʌȚȕȜȘșȠȪȞ ıĲȠ ĮȣȟȘȝȑȞȠ ĲȫȡĮ ĮȖȡȠĲȚțȩ
ʌȡȠȧȩȞ ĲȦȞ ĳȣĲİȚȫȞ, țĮșȫȢ șĮ ȑȤȠȣȝİ ȝȚĮ İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȢ İʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȒȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ.
ȕ) ȁȩȖȠȚ țȠȚȞȦȞȚțȠȓ: ǹȞ țĮȚ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ țȐʌȠȚȠ ıȣȖțȡȠĲȘȝȑȞȠ țȓȞȘȝĮ
ĮțĲȘȝȩȞȦȞ, ȠȚ țĮĲĮʌĮĲȒıİȚȢ ĲȦȞ İșȞȚțȫȞ țĮȚ İțțȜȘıȚĮıĲȚțȫȞ ȖĮȚȫȞ İț
ȝȑȡȠȣȢ ȝȘ țȜȘȡȠȪȤȦȞ Ȓ ȝȚțȡȠȧįȚȠțĲȘĲȫȞ ıİ įȚȐĳȠȡİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ,
ȚįȚĮȓĲİȡĮ
ıĲȘȞ
ȆİȜȠʌȩȞȞȘıȠ,
ʌȠȣ
įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ
İıĲȓİȢ
İȞĲȐıİȦȞ,
ıȣȞȘȖȠȡȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠȚțȠįȩĲȘıȘ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ țȠȚȞȦȞȚțȫȞ ȠȝȐįȦȞ ȝİ
«ȜĮȤȓįȚĮ»* İșȞȚțȒȢ ȖȘȢ. […]
ȉȠ ȩȜȠ İȖȤİȓȡȘȝĮ ȝʌȠȡȠȪȝİ ȞĮ ĲȠ įȠȪȝİ ȦȢ ȑȞĮ ȝȑȡȠȢ ĲȘȢ ȩȜȘȢ
ʌȡȠıʌȐșİȚĮȢ ĲȠȣ ǹ. ȀȠȣȝȠȣȞįȠȪȡȠȣ, ʌȠȣ ĮȖțĮȜȚȐȗİȚ ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ 18601880 țĮȚ ĮʌȠıțȠʌİȓ ȝİ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȘȢ ȖİȦȡȖȓĮȢ […] ıĲȘȞ ʌȡȠȫșȘıȘ ĲȘȢ
İțȕȚȠȝȘȤȐȞȚıȘȢ ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ.
*ȜĮȤȓįȚĮ: ĲİȝȐȤȚĮ ȖȘȢ.

ƆƕƛƋ 4ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ
ƑƉƓ & ƔƆƏƆƍƓ ƗƙƗƘƋƐƆ – ƈŹ ƋƐƉƕƋƗƍƑ
ȕİȕĮȓȦȢ ĲȦȞ ȤȡȚıĲȚĮȞȫȞ ȖĮȚȠțĲȘȝȩȞȦȞ) ʌȡȠȕȜİʌȩĲĮȞ ȞĮ ȖȓȞİȚ İțȠȣıȓȦȢ, ȝİ
įȚȐĳȠȡĮ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ ĲȦȞ ĮțĲȘȝȩȞȦȞ ĮȖȠȡĮıĲȫȞ țĮȚ ȝİ
ĮȡȖȠȪȢ ȡȣșȝȠȪȢ. Ǿ ȩȟȣȞıȘ, ȩȝȦȢ, ĲȦȞ İȞįȠĮıĲȚțȫȞ ıȣȖțȡȠȪıİȦȞ țĮȚ Ƞ
ǻȚȤĮıȝȩȢ ĲȠȣ ʌȠȜȚĲȚțȠȪ țȩıȝȠȣ ȑıʌȡȦȟİ ĲȘȞ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ ĲȘȢ ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ
ȞĮ
ȣȚȠșİĲȒıİȚ
ȑȞĮ
ʌȚȠ
ȡȚȗȠıʌĮıĲȚțȩ
ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒȢ
ĮʌĮȜȜȠĲȡȓȦıȘȢ.
Ȉ . ǻ . Ȇ İĲ ȝİȗȐ Ȣ , « ǹȖ ȡȠ ĲȚ țȒ oȚ ț Ƞ Ȟ Ƞ ȝȓ Į . TĮ ȩ ȡȚ Į ĲȠ ȣ ȝȠ ȞĲ ȑȜȠ ȣ ĮȖȡȠĲȚțȒȢ Į ȞȐ ʌĲ ȣȟ Ș Ȣ ĲȠ ȣ
1 9Ƞ ȣ ĮȚȫȞĮ» , ıĲ Ƞ ȋ. ȋĮĲȗȘȚȦıȒĳ ( İʌȚȝ .) , ǿı ĲȠ ȡȓ Į ĲȘ Ȣ ǼȜ Ȝ Ȑį ĮȢ ĲȠȣ 20Ƞ Ȫ ĮȚȫȞĮ . ǵȥİȚȢ
ʌȠȜ Ț Ĳ Țț Ȓ Ȣ țĮȚ ȠȚț ȠȞȠȝȚțȒȢ Țı ĲȠȡ ȓ ĮȢ 19 00- 1940 , ǹș Ȓ ȞĮ , ǺȚȕȜȚȩȡĮȝĮ , 2009, ı . 2 19 .

ȀǼǿȂǼȃȅ ī
Ǿ ȜȪıȘ ʌȠȣ İʌİȜȑȖȘ ȒĲĮȞ Ș ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ, ıĲȘ ǺȩȡİȚȠ ǼȜȜȐįĮ, ĲȠȣ
ȞȠĲȚȠİȜȜĮįȚțȠȪ țȠȚȞȦȞȚțȠȪ ʌȡȠĲȪʌȠȣ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ıĲȘȡȚȗȩĲĮȞ ıĲȘ ȝȚțȡȒ
ȚįȚȠțĲȘıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȒ ĮȖȡȠĲȚțȒ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ. ȉȠ ʌȡȩĲȣʌȠ ĮȣĲȩ
İȓȤİ ĮʌȠįİȚȤĲİȓ ĮȡțİĲȐ İʌȚĲȣȤȘȝȑȞȠ, ĮȞ ȩȤȚ Įʌȩ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ
Įʌȩ ʌȠȜȚĲȚțȒ ȐʌȠȥȘ, țĮșȫȢ İȓȤİ ıȣȝȕȐȜİȚ [...] ıĲȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ
țȡĮĲȚțȒȢ İȟȠȣıȓĮȢ țĮȚ ĲȠȣ ʌȠȜȚĲİȪȝĮĲȠȢ.
Ǿ įȚĮȞȠȝȒ ȖȘȢ ȒĲĮȞ ĲȠ țȣȡȚȩĲİȡȠ ȩʌȜȠ ʌȠȣ įȚȑșİĲİ ĲȠ İȜȜȘȞȚțȩ țȡȐĲȠȢ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ȞȠȝȚȝȠʌȠȚȒıİȚ ĲȘȞ țȣȡȚĮȡȤȓĮ ĲȠȣ ıĲȘ ǺȩȡİȚȠ ǼȜȜȐįĮ. […]
Ǿ ĮȖȡȠĲȚțȒ ȝİĲĮȡȡȪșȝȚıȘ ȐȡȤȚıİ ĲİȜȚțȐ ȞĮ ȣȜȠʌȠȚİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ 1923
țĮȚ ȪıĲİȡĮ […]. Ǿ ȖȘ ʌȠȣ įȚȑȞİȚȝİ ĲȩĲİ ĲȠ țȡȐĲȠȢ ĮȞȒțİ ʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȦȢ
țȣȡȓȦȢ ıİ ȉȠȪȡțȠȣȢ țĮȚ ǺȠȣȜȖȐȡȠȣȢ ʌȠȣ İȓȤĮȞ ĮʌȠȤȦȡȒıİȚ, ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ
ĲȘȢ ĮȞĲĮȜȜĮȖȒȢ ĲȦȞ ʌȜȘșȣıȝȫȞ, ĮȜȜȐ țĮȚ ıİ ȑȜȜȘȞİȢ ȝİȖĮȜȠȖĮȚȠțĲȒȝȠȞİȢ.
ǹ. ĭȡĮȖțȚȐįȘȢ, ǼȜȜȘȞ ȚțȒ ȠȚțȠȞȠȝȓĮ 19ȠȢ – 2 0ȩ Ȣ ĮȚȫȞ ĮȢ . ǹʌȩ ĲȠȞ ǹȖ ȫȞ Į ĲȘ Ȣ
ǹȞ İȟ Įȡ ĲȘıȓĮȢ ı ĲȘȞ ȅȚțȠȞȠȝȚțȒ ț ĮȚ ȃ Ƞ ȝȚ ı ȝĮ ĲȚț Ȓ ǲȞȦıȘ ĲȘȢ Ǽȣȡ ȫʌȘ Ȣ , ǹșȒ ȞĮ , ȃ İĳ ȑȜȘ
2 007 , ıı . 1 30- 131 .

ȅǻǾīǿǼȈ (ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȟİĲĮȗȠȝȑȞȠȣȢ)
1.

2.

Ĭ . ȀĮȜĮ ĳȐĲ Ș Ȣ , «Ǿ ĮȖȡȠĲȚțȒ ȠȚțȠȞȠȝȓĮ . ǵȥ İȚ Ȣ ĲȘ Ȣ ĮȖȡȠĲȚțȒȢ ĮȞȐ ʌĲȣȟȘȢ» , ǿıĲȠȡȓĮ ĲȠ ȣ
ȃ ȑȠ ȣ ǼȜȜȘȞ ȚıȝȠȪ 17 70 -20 00 , Ĳ .5, ǹș Ȓ ȞĮ , ǼȜȜȘȞȚ țȐ ī ȡȐ ȝȝĮ ĲĮ , 2 00 3 , ı . 7 2 .

3.

ȀǼǿȂǼȃȅ Ǻ
ȆȡȩșİıȘ ĲȦȞ ĭȚȜİȜİȣșȑȡȦȞ ȒĲĮȞ ȞĮ İȞȚıȤȪıȠȣȞ ĲȠ İșȞȚțȩ ĳȡȩȞȘȝĮ
ĲȦȞ ȤȦȡȚțȫȞ, ȕĮıȚțȒȢ ʌȘȖȒȢ ȠʌȜȚĲȫȞ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İʌİȡȤȩȝİȞȠȣȢ ʌȠȜȑȝȠȣȢ,
ĮȜȜȐ țĮȚ ȞĮ İȞȚıȤȪıȠȣȞ ĲȘȞ ȑȜȟȘ ʌȠȣ ĮıțȠȪıİ ĲȠ İȜȜȘȞȚțȩ İșȞȚțȩ
ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ʌȠȚțȓȜȦȞ ȤȡȚıĲȚĮȞȚțȫȞ ʌȜȘșȣıȝȫȞ ĲȘȢ ǺȩȡİȚĮȢ
ǼȜȜȐįĮȢ. Ǿ ȡȘĲȒ ȣʌȩıȤİıȘ ȝȚĮȢ İțĲİĲĮȝȑȞȘȢ ĮȖȡȠĲȚțȒȢ ȝİĲĮȡȡȪșȝȚıȘȢ
İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȠȜȚĲȚțȒ ĮȣĲȒ, Ș ȠʌȠȓĮ İȓȤİ ȐȝİıĮ șİĲȚțȐ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ țĮȚ
ʌȡȠȢ ĲȚȢ įȪȠ țĮĲİȣșȪȞıİȚȢ. ǹȡȤȚțȐ, Ș ĮʌĮȜȜȠĲȡȓȦıȘ ĲȦȞ ĲıȚĳȜȚțȚȫȞ (İȚįȚțȫȢ
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4.
5.
6.

ȈĲȠ İȟȫĳȣȜȜȠ ȞĮ ȖȡȐȥİĲİ ĲȠ İȟİĲĮȗȩȝİȞȠ ȝȐșȘȝĮ. ȈĲȠ İıȫĳȣȜȜȠ ʌȐȞȦʌȐȞȦ ȞĮ ıȣȝʌȜȘȡȫıİĲİ ĲĮ ĮĲȠȝȚțȐ ıĮȢ ıĲȠȚȤİȓĮ. ȈĲȘȞ ĮȡȤȒ ĲȦȞ
ĮʌĮȞĲȒıİȫȞ ıĮȢ ȞĮ ȖȡȐȥİĲİ ʌȐȞȦ-ʌȐȞȦ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮȚ ĲȠ İȟİĲĮȗȩȝİȞȠ
ȝȐșȘȝĮ. ȃĮ ȝȘȞ ĮȞĲȚȖȡȐȥİĲİ ĲĮ șȑȝĮĲĮ ıĲȠ ĲİĲȡȐįȚȠ țĮȚ ȞĮ ȝȘ ȖȡȐȥİĲİ
ʌȠȣșİȞȐ ıĲȚȢ ĮʌĮȞĲȒıİȚȢ ıĮȢ ĲȠ ȩȞȠȝȐ ıĮȢ.
ȃĮ ȖȡȐȥİĲİ ĲȠ ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȩ ıĮȢ ıĲȠ ʌȐȞȦ ȝȑȡȠȢ ĲȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ,
ĮȝȑıȦȢ ȝȩȜȚȢ ıĮȢ ʌĮȡĮįȠșȠȪȞ. ȉȣȤȩȞ ıȘȝİȚȫıİȚȢ ıĮȢ ʌȐȞȦ ıĲĮ șȑȝĮĲĮ įİȞ
șĮ ȕĮșȝȠȜȠȖȘșȠȪȞ ıİ țĮȝȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠȤȫȡȘıȒ ıĮȢ, ȞĮ
ʌĮȡĮįȫıİĲİ ȝĮȗȓ ȝİ ĲȠ ĲİĲȡȐįȚȠ țĮȚ ĲĮ ĳȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳĮ.
ȃĮ ĮʌĮȞĲȒıİĲİ ıĲȠ ĲİĲȡȐįȚȩ ıĮȢ ıİ ȩȜĮ ĲĮ șȑȝĮĲĮ ȝȩȞȠ ȝİ ȝʌȜİ Ȓ ȝȩȞȠ ȝİ
ȝĮȪȡȠ ıĲȣȜȩ ȝİ ȝİȜȐȞȚ ʌȠȣ įİȞ ıȕȒȞİȚ.
ȀȐșİ ĮʌȐȞĲȘıȘ ĲİțȝȘȡȚȦȝȑȞȘ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ.
ǻȚȐȡțİȚĮ İȟȑĲĮıȘȢ: ĲȡİȚȢ (3) ȫȡİȢ ȝİĲȐ ĲȘ įȚĮȞȠȝȒ ĲȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ.
ȋȡȩȞȠȢ įȣȞĮĲȒȢ ĮʌȠȤȫȡȘıȘȢ: 10.00 ʌ.ȝ.
ȈǹȈ ǼȊȋȅȂǹȈȉǼ KǹȁǾ ǼȆǿȉȊȋǿǹ
ȉǼȁȅȈ ȂǾȃȊȂǹȉȅȈ
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ ΑΝ ΑΤΟΛΙ ΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΘΕΜΑ Β2
α.

Γιατί η Επιτροπή Αποκαταστάσεω̋
προτεραιότητα στη γεωργία ; (μονάδε̋ 6)

Προσφύγων

( ΕΑΠ)

έδωσε

β.

Για ποιου̋ λόγου̋ προτιμήθηκ αν η Μακεδονία και η Δυτική Θράκη για
την εγκατάσταση των προσφύγων ; (μονάδε̋ 6)
Μονάδε̋ 12

ΟΜΑΔ Α ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1

ΟΜΑΔ Α ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α.
Εκλεκτικοί
β.
Στρατιωτικό̋ Σύνδεσμο̋
γ.
Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγή̋
Μονάδε̋ 15
ΘΕΜΑ Α2
Να αντιστοιχίσετε σωστά τα γράμματα (διπλωματικέ̋ πράξει̋) τη̋ στήλη̋ Α
με του̋ αριθμού̋ ( ρυθμίσει̋) τη̋ στήλη̋ Β (περισσεύει ένα στοιχείο από τη
στήλη Β):
ΣΤΗΛΗ Α
1.
α. Συνθήκη του Λονδίνου (1913)
2.
β. Συνθήκη του Βουκουρεστίου (1913)
3.
γ. Συνθήκη του Νεϊγύ (1919)
4.
δ. Συνθήκη των Σεβρών (1920)
5.
ε. Συμφωνία τη̋ Άγκυρα̋ (1930)
6.

ΣΤΗΛΗ Β
Παραχώρηση στην Ελλάδα τη̋
Δυτική̋ Θράκη̋ από τη
Βουλγαρία
Παραίτηση του σουλτάνου από
όλα τα δικαιώματά του στην
Κρήτη
Εξαίρεση από την ανταλλαγή
των μουσουλμάνων τη̋ Δυτική̋
Θράκη̋
Αμοιβαία απόσβεση των
οικονομικών υποχρεώσεων
μεταξύ Ελλάδα̋ και Τουρκία̋
Υπαγωγή τη̋ περιοχή̋ τη̋
Σμύρνη̋ σε ελληνική διοίκηση
για πέντε χρόνια
Τερματισμό̋ των Βαλκανικών
πολέμων
Μονάδε̋ 10

ΘΕΜΑ Β1
α.

Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά των κομμάτων κατά το τελευταίο τέταρτο
του 19ου αιώνα και πώ̋ ήταν οργανωμένη η βάση του̋ ; (μονάδε̋ 7)

β.

Με ποια κριτήρια επιλέγονταν οι υποψήφιοι βουλευτέ̋ και ποια ήταν η
κοινωνική του̋ προέλευση κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ; (μονάδε̋ 6)

Με βάση τι̋ ιστορικέ̋ σα̋ γνώσει̋ και αντλώντα̋ στοιχεία από τα κείμενα
που σα̋ δίνονται , να αναφερθείτε :
α. στι̋ διεθνεί̋ εξελίξει̋ του 1908 που επηρέασαν την πορεία του
Κρητικού Ζητήματο̋ (μονάδε̋ 4) και στι̋ σχετικέ̋ αντιδράσει̋ των
Κρητών, (μονάδε̋ 8)
β. στι̋ αντιδράσει̋ των Μεγάλων Δυνάμεων και τη̋ Οθωμανική̋
Αυτοκρατορία̋ (Τουρκία̋) που προκάλεσαν οι ενέργειε̋ των Κρητών.
(μονάδε̋ 13)
Μονάδε̋ 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Χειρόγραφη προκήρυξη του Ελευθερίου Βενιζέλου :
Τρίτη μεσονύκτιον 22 Σεπτεμβρίου 1908
Αγαπητοί συμπατριώται,
Τη̋ Βουλγαρία̋ ανακηρυχθείση̋ ει̋ Βασίλειον, ανάγκη αμέσω̋ αύριον
να κηρύξωμεν και ημεί̋ την ένωσιν. Παραλάβατε όσου̋ περισσ οτέρου̋
δύνασθε αόπλου̋ και έλθετε αύριον ει̋ Χανιά έω̋ τα̋ 2 μ.μ.
Ζήτω το Έθνο̋, ζήτω η ένωσι̋.
ΚΕΙΜΕΝΟ Β
Διάγγελμα τη̋ Κυβερνήσεω̋ τη̋ Κρήτη̋ :
Προ̋ τον Λαόν τη̋ Κρήτη̋
Αγαπητοί συμπατριώται,
Ιερόν καθήκον επέβαλεν και ει̋ τον λαόν και ει̋ την κυβέρνησιν να
λύσωσι και τον τελευταίον δεσμόν τον κωλύοντα την πλήρη ανεξαρτησίαν
τη̋ αγαπητή̋ μα̋ πατρίδο̋ και να κηρύξωμεν την ένωσιν τη̋ Κρήτη̋ μετά
τη̋ Μητρό̋ Ελλάδο̋. Τα κωλύματα, άτινα παρενεβάλλον το μέχρι τούδε ει̋
την αγαθήν θέλησιν των Προστατίδων Δυνάμεων, [...] ήρθησαν εντελώ̋,
διότι από προχθέ̋ ο τηλέγραφο̋ μα̋ ανήγγελεν ότι η μεν Βουλγαρία
ανεκηρύχθη ει̋ ανεξάρτητον Βασίλειον, η δε Βοσνία και Ερζ εγοβίνη
προσαρτάται ει̋ την Αυστροουγγαρίαν. [...]
Εναπόκειται ήδη ει̋ πάντα̋ ημά̋ να δείξωμεν ότι είμεθα άξιοι του
μεγάλου επιτελεσθέντο̋ βήματο̋, τηρούντε̋ μετά ζήλου την δημοσίαν τάξιν
και περιφρουρούντε̋ μετά πατρική̋ μερίμνη̋ τα συμφέροντα των
συμπατριωτών μα̋ Μουσουλμάνων.

Μονάδε̋ 13

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
Έχομεν ακράδαντον πεπ οίθησιν ότι ο Κρητικό̋ Λαό̋, ο οποίο̋ ει̋ τα̋
κρισίμου̋ περιστάσει̋ ανεφάνη πάντοτε πιστό̋ εκτελεστή̋ του καθήκοντό̋
του δεν θα υστερήση σήμερον τούτου.
ΚΕΙΜΕΝΟ Γ
Το Ενωτικό Ψήφισμα τη̋ Κυβερνήσεω̋ τη̋ Κρήτη̋ :
Η Κυβέρνησι̋ τη̋ Κρήτη̋, διερμηνεύουσα το αναλλοίωτον φρόνημα
του Κρητικού Λαού, κηρύσσει την ανεξαρτησίαν τη̋ Κρήτη̋ και την ένωσιν
αυτή̋ μετά τη̋ Ελλάδο̋, όπω̋ μετ’ αυτή̋ αποτελέση αδιαίρετον και
αδιάσπαστον Συνταγματικόν Βασίλειον. [...]
Εντέλλεται ει̋ τα̋ Αρχά̋ τη̋ νήσου, όπω̋, συμφώνω̋ τω Ψη φίσματι
τούτω, εξακολουθήσωσι ν’ ασκώσι τα καθήκοντα τη̋ υπηρεσία̋ των.
Εγένετο εν Χανίοι̋ τη 24 η Σεπτεμβρίου 1908 .
Στ έλ λ α Κ . Αλ ιγ ιζ άκ η , Η ε π αν α στ α τ ικ ή πρ οκ ήρ υ ξη τ η ̋ 2 2 Σ επ τ ε μ βρ ίο υ 1 9 08 , Σ υ μ βο λή σ τ ην
Κρ ητ ικ ή Ισ τορ ί α τ η ̋ π ερ ι όδ ου τ η ̋ Αυ τον ο μ ί α ̋ , Αθ ή ν α 1 98 2, σ. 7 1 κ αι 89- 9 0, στο Θ έ μ ατ α
Νε ο ελ λην ικ ή ̋ Ισ τ ορ ί α ̋ , Γ΄ Λ υκ ε ί ο υ, β ιβλ ί ο κ α θηγ ητ ή .

ΚΕΙΜΕΝΟ Δ
Η αντίδραση των προστάτιδων Δυνάμεων απέναντι στην επαναστατική
πρωτοβουλία του κρητικού λαού δεν ήταν απόλυτα αρνητική. Οι τέσσερι̋
κυβερνήσει̋, μετά από ολιγοήμερε̋ διαβουλεύσει̋, έσπευδαν να τονίσουν
ότι «δεν θα απείχον του να αποβλέψουν μετ’ ευμενεία̋ προ̋ την συζήτησιν
του ζητήματο̋ τούτου μετά τη̋ Τουρκία̋, εάν η τάξι̋ διατηρηθή εν τη νήσω
και εξασφαλισθή η προστασία του μουσουλμανικού πληθυσμού ». [...] Οι
Νεότουρκοι εθνικιστέ̋, μετά την αναγκαστική υποχώρηση απέναντι στη
Βουλγαρία (:ανακήρυξή τη̋ σε ανεξάρτητο βασίλειο) και στην Αυστρο Ουγγαρία (:προσάρτηση τη̋ Βοσνία̋ -Ερζεγοβίνη̋), αναζητούσαν σ τη
ματαίωση τη̋ ενωτική̋ λύσεω̋ το έρεισμα μια̋ πρώτη̋ διπλωματική̋
επιτυχία̋. [...] Πίσω από την παράταση των διαπραγματεύσεων δεν ήταν
πλέον δύσκολο να διαφανεί η επιφυλακτικότητα αρχικά και η υπαναχώρηση
στη συνέχεια των προστάτιδων Δυνάμεων. Σ’ αυτό ακ ριβώ̋ το σημείο, η
Τουρκία έκρινε σκόπιμο να ζητήσει και την πλήρη διευκρίνιση των
ευρωπαϊκών προθέσεων. [...]
Η
ουσιαστική
εντούτοι̋
απεμπόληση
τη̋
διαπραγματευτική̋
διαδικασία̋ με άμεσο στόχο την ένωση δεν ανέστειλε την εφαρμογή τη̋
αποφάσεω̋ των Δυνάμε ων να αποσύρουν από τη Μεγαλόνησο τα υπόλοιπα
στρατεύματά του̋. [...] Στι̋ 30 Ιουνίου οι εκπρόσωποι των Δυνάμεων
συνόδευαν την επαναβεβαίωση τη̋ 24 η̋ Ιουλίου 1909 σαν ημέρα
αποχωρήσεω̋ των τελευταίων αγημάτων του̋, με την εξαγγελία τη̋
σταθερή̋ του̋ προθέσ εω̋ να προστατεύσουν, αν παραστεί ανάγκη, τη
μουσουλμανική μειονότητα και να διαφυλάξουν πιστά την έννομη τάξη και τα
επικυριαρχικά δικαιώματα του σουλτάνου.
*Το κείμενο αποδόθηκε στο μονοτονικό, διατηρήθηκε όμω̋ η ορθογραφία του.

Κ. Σβ ολ ό πο υλ ο̋ , « Η Κ ρητ ικ ή Π ολ ιτ εί α α π ό το 1 89 9 ω ̋ το 1 90 9 », στ ο Ι στ ορ ί α τ ο υ
Ελ λην ικ ού Έ θν ου ̋ , τ ό μ. Ι Δ΄ , Εκ δοτ ικ ή Α θ η ν ών , Α θ ή να 1 9 77 , σ . 2 1 4- 2 1 5.
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ΘΕΜΑ Δ1
Με βάση τι̋ ιστορικέ̋ σα̋ γνώσει̋ και αντλώντα̋ στοιχεία από τα παρακάτω
κείμενα και τον πίνακα που σα̋ δίνονται , να αναφερθείτε:
α. στην εξέλιξη των ναυτικών κέντρων από τη δεκαετία 1821 -1830 έω̋ το
1870, (μονάδε̋ 13)
β. στην περίπτωση τη̋ Σύρου και στου̋ λόγου̋ ανάπτυξή̋ τη̋ κατά την
ίδια περίοδο. (μονάδε̋ 12)
Μονάδε̋ 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
[...] Στην διάρκεια τη̋ Επαναστάσεω̋ είχε καταστραφή μεγάλο
ποσοστό των πλοίων, αλλά ένα̋ ισχυρό̋ πυρήνα̋ περισώθηκε. Αν και η
Ύδρα και οι Σπέτσε̋ είχαν χάσει αντίστοιχα τα 78% και 50% του εμπορικού
του̋ ναυτικού, στο τέλο̋ του αγώνα η πρώτη διέθετε ακόμη 100 πλ οία
συνολική̋ χωρητικότητα̋ 10.240 τόννων και οι Σπέτσε̋ είχαν 50 πλοία
10.324 τόννων, όλα από 30 τόννου̋ και πάνω. Με την αποκατάσταση τη̋
ειρήνη̋ ιδρύθηκαν νέα ναυπηγεία σε πολλά νησιά και λιμάνια η ναυπηγική
έγινε μια από τι̋ σημαντικότερε̋ βιομηχανίε̋ του νεοσύστατου κράτου̋. [...]
Μετά την Επανάσταση, η Σύρο̋ και αργότερα ο Πειραιά̋ έγιναν τα
κύρια εμπορικά κέντρα με τα πιο δραστήρια ναυπηγεία. Από το 1827 μέχρι
το 1834 ναυπηγήθηκαν στην Σύρο πάνω από 260 πλοία.
*Το κείμενο αποδόθηκε στο μονοτονικό, διατηρήθηκε όμω̋ η ορθογραφία του .

Γ. Λ εο ν τα ρ ίτ η̋ , Ελ λην ι κ ή ε μπ ορ ικ ή ν αυ τ ι λί α , Ε. Μ .Ν . Ε. Μ ν ήμ ω ν, Αθ ή να 1 9 81 , σ . 6 2- 6 3.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β
Σε κύριο ναυτιλιακό κέντρο τη̋ δυτική̋ Ελλάδα̋ αναδεικνύεται η μικρή
κωμόπολη σφηνωμένη σε μια γωνιά των βόρειων ακτών του Κορινθιακού
κόλπου, το Γαλαξίδι. Πραγματοποιώντα ̋ μια πραγματικά εντυπωσιακή
οικονομική άνθηση, το Γαλαξίδι, μέσα σε μία τριακονταετία, μεταξύ 1840 και
1870, πενταπλασιάζει το στόλο του . Το 1870, τη χρονιά τη̋ κορύφωσή̋ του,
διαθέτει 320 μεγάλα ιστιοφόρα και σχεδόν προκαλεί την αδιαμφισβήτητη
κυρίαρχο του Αιγαίου, τη Σύρο, η οποία την ίδια χρονιά διαθέτει 700
ιστιοφόρα. Αποτελεί το κύριο ναυπηγικό κέντρο τη̋ δυτική̋ Ελλάδα̋ και
στηρίζει όλη του την ευημερία στην παραγωγή και εκμετάλλευση ιστιοφόρων.
ΠΙΝΑΚΑΣ: Ελληνικά ναυτικά κέντρα με ποντοπόρα φορτηγά ιστιοφόρα

Γαλαξίδι
Σύρο̋
Σπέτσε̋
Ύδρα
Πειραιά̋

1840
64
90
26
24
1

1870
319
700
211
119
49

Τ ζ ελ ί να Χ α ρλ α ύτ η, « Ν αυ τ ιλ ί α », στ ο Κ . Κω σ τή̋ – Σ . Πετ μεζ ά̋ (ε π ιμ .) , Η αν άπ τυ ξ η τη ̋
ελ λην ικ ή ̋ ο ικ ον ο μ ί α ̋ τ ον 1 9 ο αι ώ ν α, Αλ ε ξά ν δ ρε ι α , Α θ ή να 20 0 6, σ . 4 38 κ α ι 4 3 7 .
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΚΕΙΜΕΝΟ Γ
Το διαμετακομιστικό εμπόριο αποτέλεσε την πρώτιστη οικονομική
δραστηριότητα στη Σύρο σε όλη την περίοδο τη̋ ακμή̋ τη̋. Σπουδαία
συμμετοχή στο συνολικό εμπόριο τη̋ πόλη̋ είχαν και οι εισαγωγέ̋, οι
οποίε̋
σαφώ̋
υπερτερούσαν
σημαντικά
των
εξαγωγών
που
πραγματοποιούνταν από του̋ συριανού̋ εμπόρου̋. Στην ουσία η Σύρο̋
υπήρξε αφενό̋ η αγορά διοχέτευση̋ των δυτικών και ανατολικών προϊόντων
προ̋ την Ανατολή και τη Δύση αντίστοιχα και αφετέρου ο τόπο̋ εισόδου των
εξωτερικών αγαθών προ̋ την ελληνική ενδοχώρα. [...] Το εμπόρευμα που
είχε παραγγελθεί από τον ερμουπολίτη έμπορο ερχόταν στη Σύρο για να
κατατεθεί στην αποθήκη διαμετακόμισ η̋ (transit).
Το ναυπηγείο τη̋ πόλη̋ ήταν ένα̋ από του̋ ζωτικότερου̋ τομεί̋ τη̋
τοπική̋ οικονομία̋. Η πλούσια δραστηριότητά του οφείλεται στην παρουσία
των ψαριανών και χίων ναυπηγών. [...] Στο πλευρό του̋ είχαν ένα
πολυάριθμο εργατικό δυναμικό, το οποίο π αρείχε ειδικευμένη εργασία . [...]
Το συνολικά εργαζόμενο προσωπικό του ναυπηγείου ανέρχονταν σε πάνω
από 1.000 άτομα. [...] Αν υπολογίσουμε ότι ο οικονομικά ενεργό̋ πληθυσμό̋
τη̋ Ερμούπολη̋ το 1850 ήταν 7.650 άτομα, τότε ο αριθμό̋ των
απασχολούμενων στο να υπηγείο τη̋ πόλη̋ υποδεικνύει τη μεγάλη
σπουδαιότητα που είχαν οι ναυπηγικέ̋ εργασίε̋ στη Σύρο. [...]
Β. Κα ρδ ά ση ̋ , « Η Σ ύ ρ ο̋ στ α υ ρο δ ρό μ ι τ η̋ Α ν ατολ ικ ή̋ Μ ε σογ ε ίο υ », στ ο Γ . Β. Δ ε ρτ ιλ ή ̋ - Κ .
Κω στ ή ̋ (ε π ιμ .) , Θ έ μα τ α Νε ο ελ λην ικ ή ̋ Ι στ ορ ί α ̋ ( 18 ο ̋ – 2 0 ό ̋ α ιώ ν α ̋ ) , Α ν τ. Ν. Σ άκ κ ο υλ α ,
Α θή ν α , 1 9 9 1, σ . 3 29 , 32 5 κ α ι 3 32 .

ΟΔΗΓΙΕΣ (για του̋ εξεταζομένου̋)
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σα̋ στοιχεία. Στην αρχή
των απαντήσεών σα̋ να γράψετε πάνω -πάνω την ημερομηνία και το
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και
να μη γράψετε πουθενά στι̋ απαντήσει̋ σα̋ το όνομά σα̋.
Να
γράψετε
το
ονοματεπώνυμό
σα̋
στο
πάνω
μέρο̋
των
φωτοαντιγράφων, αμέσω̋ μόλι̋ σα̋ παραδο θούν. Τυχόν σημειώσει̋
σα̋ πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση .
Κατά την αποχώρησή σα̋, να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σα̋ σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή
μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια
εξέταση̋:
τρει̋
(3)
ώρε̋
μετά
τη
διανομή
των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνο̋ δυνατή̋ αποχώρηση̋: 10.00 π.μ.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙ Α
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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