ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) :

ΟΜΑ∆Α Α΄
ΘΕΜΑ Α1
α. Να δώσετε µε συντοµία το
ακόλουθων ιστορικών όρων:
• Φεντερασιόν
• ∆ΟΕ
• ΕΑΠ

περιεχόµενο

των

Μονάδες 15

β. Να προσδιορίσετε, αν το περιεχόµενο των
ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι,
γράφοντας στο τετράδιό σας την ένδειξη Σωστό ή
Λάθος δίπλα στον αριθµό που αντιστοιχεί στην
κάθε πρόταση.
1. Στη διάρκεια του 19ου αιώνα η ελληνική
ναυτιλία ακολούθησε ανοδική πορεία.
2. Οι συνταγµατικές µεταρρυθµίσεις του Τανζιµάτ
(1856) έδιναν διευρυµένα δικαιώµατα στους
χριστιανούς της Οθωµανικής αυτοκρατορίας.
3. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, σύµφωνα µε το
Σύνταγµα του 1927, εκλεγόταν απευθείας από το
λαό.
4. Η Συµφωνία της Άγκυρας (10 Ιουνίου 1930)
προέβλεπε
την
αµοιβαία
απόσβεση
των
οικονοµικών υποχρεώσεων µεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας.
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

5. Η εµφάνιση και ανάπτυξη της βιοµηχανίας στον
ελληνικό χώρο κατά το 19ο αιώνα παρουσίασε
τα ίδια γνωρίσµατα µε τα αντίστοιχα στη
∆υτική και Κεντρική Ευρώπη.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Α2
α. Να αναφέρετε τους λόγους που οδήγησαν τις
ελληνικές κυβερνήσεις σε δανεισµό κατά την
περίοδο 1860-1892 καθώς και τους τρόπους
αξιοποίησης αυτών των δανείων.
Μονάδες 12
β. Ποιες επιπτώσεις είχε στην ελληνική οικονοµία η
εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων στην
Ελλάδα;
Μονάδες 13
ΟΜΑ∆Α Β΄

ΘΕΜΑ Β1
Με βάση το παρακάτω ψήφισµα και τις ιστορικές σας
γνώσεις
να
αναφέρετε
τις
αντιδράσεις
των
Μικρασιατών προσφύγων στην ανταλλαγή των
πληθυσµών και τα επιχειρήµατά τους.
Ψήφισµα που εγκρίθηκε από τους πρόσφυγες
της
Αθήνας
στην
Οµόνοια,
στο
πάνδηµο
συλλαλητήριο της 21-1-1923 που οργανώθηκε για να
εκφραστεί η αντίθεσή τους στην υποχρεωτική
ανταλλαγή.
"Οι
πρόσφυγες
της
Μικράς
Ασίας,
της
Ανατολικής Θράκης και του Εύξεινου Πόντου...
θεωρούν ότι η Ανταλλαγή των ελληνικών πληθυσµών
της Τουρκίας που ανέρχονται σε ένα εκατοµµύριο
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

διακόσιες χιλιάδες απέναντι σε τριακόσιες χιλιάδες
µουσουλµάνους της Ελλάδας ... πλήττει καίρια την
παγκόσµια συνείδηση και την παγκόσµια ηθική ... ότι
είναι αντίθετη προς τα ιερότερα δικαιώµατα του
.
ανθρώπου, της ελευθερίας και ιδιοκτησίας ότι το
σύστηµα της Ανταλλαγής αποτελεί
νέα
και
κεκαλυµµένη µορφή αναγκαστικού εκπατρισµού και
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κανένα κράτος
δεν έχει το δικαίωµα να θέσει σε εφαρµογή παρά τη
θέληση των πληθυσµών. Ότι οι ελληνικοί πληθυσµοί
της Μικρασίας, αυτόχθονες από πανάρχαιους
χρόνους στη γη που κατοικούσαν και πάνω στην
οποία τα δικαιώµατά τους είναι αναπαλλοτρίωτα και
απαράγραπτα, δεν µετανάστευσαν µε τη θέλησή τους
αλλά εκδιώχθηκαν από τις εστίες τους αντιµετωπίζοντας το φάσµα της σφαγής ... Οι αλύτρωτοι
Έλληνες συναγµένοι εδώ και σε άλλες πόλεις και
νησιά της Ελλάδας αποφασίζουν και ψηφίζουν
οµόφωνα
να
αξιώσουν
τη
δυνατότητα
να
παλιννοστήσουν στις πατρίδες τους κάτω από
ουσιαστικές συνθήκες εγγύησης που θα καταστήσουν
αυτήν την παλιννόστηση πραγµατοποιήσιµη ... Σε
αντίθετη περίπτωση καταγγέλλουν την αδικία που
τους γίνεται, σαν µία προσβολή δίχως προηγούµενο
κατά της ανθρωπότητας και του πολιτισµού."
Μονάδες 25

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο

τετράδιο

να

γράψετε

µόνον

προκαταρκτικά

(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). ∆εν θα
µεταφέρετε στο τετράδιο τα κείµενα και τις παρατηρήσεις.
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 το φωτοαντίγραφο.
3. Να απαντήσετε σε όλα τα θέµατα.
4. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες.
5. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µια (1) ώρα µετά την έναρξη
της εξέτασης.

ΚΑΛΗ Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ Β2
Ποια ήταν τα αίτια της διαφωνίας µεταξύ του
Ελ.Βενιζέλου και του βασιλιά Κωνσταντίνου κατά
τον Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο και ποιες οι συνέπειες
αυτής της διαφωνίας;
Μονάδες 25
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

τα

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2002
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) :

ΟΜΑ∆Α Α΄

ΘΕΜΑ Α1
α. Να δώσετε το περιεχόµενο
ιστορικών όρων :
• Εθνικές γαίες
• Εκλεκτικοί
• Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής

των

ακόλουθων

Μονάδες 15

β. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των
ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι,
γράφοντας στο τετράδιό σας την ένδειξη Σωστό ή
Λάθος δίπλα στον αριθµό που αντιστοιχεί στην
κάθε πρόταση.
1. Κατά τον πρώτο αιώνα της ανεξαρτησίας της
Ελλάδας περισσότερο από τα 2/3 (σε αξία) του
συνόλου
των
εξαγωγών
ήταν
γεωργικά
προϊόντα.
2. Τα κεφάλαια για την ίδρυση της Εθνικής
Τράπεζας προήλθαν κυρίως από το εσωτερικό.
3. Η ιδέα της αρχής της δεδηλωµένης ανήκει στον
πολιτικό Επαµεινώνδα ∆εληγιώργη.
4. Η Λέσχη Φιλελευθέρων στην Αθήνα ιδρύθηκε το
1912.
5. Ο λογοτέχνης Η. Βενέζης ήταν Μικρασιάτης
πρόσφυγας.
Μονάδες 10
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Α2
α. Τα πρώτα βήµατα του εργατικού κινήµατος στην
Ελλάδα έως την έναρξη του Πρώτου Παγκοσµίου
Πολέµου.
Μονάδες 12
β. Τι
προέβλεπε
η
ελληνοτουρκική
Σύµβαση
ανταλλαγής των πληθυσµών της 30ής Ιανουαρίου
1923 και σε τι διέφερε από προηγούµενες ανάλογες
συµφωνίες;
Μονάδες 13
ΘΕΜΑ Β1

ΟΜΑ∆Α Β΄

«Ο Όθων, δεχθείς άκων την εγκαθίδρυσιν
συνταγµατικού πολιτεύµατος, δεν είχε την διάθεσιν
της πιστής εφαρµογής αυτού. Ευθύς εξ αρχής,
παραβιάζων το πνεύµα του Συντάγµατος, ανεµίχθη
εις έργα διοικητικά, επεµβαίνων εις τας βουλευτικάς
εκλογάς και προσπαθών εκδήλως να συγκεντρώση εις
χείρας του περισσοτέραν εξουσίαν. Προ δε της
αντιστάσεως, την οποίαν εύρισκε, δεν εδίσταζεν, ως
είναι ευνόητον, να λάβη µέτρα πιεστικά κατά της
ελευθερίας του τύπου και της ανεξαρτησίας των
συνειδήσεων,
τουθ'
όπερ
εξήπτεν
ακόµη
περισσότερον την κατ' αυτού αντιπολίτευσιν και
προητοίµαζε την πτώσιν του.
Ο βασιλεύς - όπως γράφει ο Ν. ∆ραγούµης (...) έρρεπε φύσει "προς το σύστηµα της συγκεντρώσεως",
πολιτικοί δε, όπως ο Κωλέττης, "τελειοποιήσαντες
αυτό, και τον ΄Οθωνα ενεθάρρυναν εις αυστηροτέραν
εφαρµογήν και αυτοί εφήρµοσαν απηνέστερον" (...).
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Η προϊούσα κοινωνική εξέλιξις ενίσχυε το
φιλελεύθερον και δηµοκρατικόν πνεύµα, ούτως ώστε
αι απολυταρχικαί τάσεις να µη είναι ανεκταί και να
υπονοµεύεται τουναντίον δια συνεχούς δράσεως η
βασιλεία του ΄Οθωνος (...). Η θέσις του ΄Οθωνος
κατέστη τόσον επισφαλής, ώστε ευκόλως ανετράπη
δι' επαναστάσεως (…)».
Α. Σβώλου, Τα Ελληνικά Συντάγµατα, σσ. 79-80
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και
επισηµαίνοντας ταυτόχρονα τα αντίστοιχα χωρία του
παραπάνω κειµένου, να περιγράψετε τον τρόπο
εφαρµογής του Συντάγµατος του 1844.
Μονάδες 25
ΘΕΜΑ Β2
Ποια είναι τα αίτια που οδήγησαν, µετά τη
χρεοκοπία
του
1893,
στην
εκδήλωση
του
στρατιωτικού κινήµατος στο Γουδί το 1909;
Μονάδες 25

∆΄ ΤΑΞΗ
Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1.

Στο

τετράδιο

να

γράψετε

µόνο

τα

(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). ∆εν θα
µεταφέρετε

στο

τετράδιο

τα

κείµενα

και

τις

παρατηρήσεις.
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 το φωτοαντίγραφο.

3.
4.
5

Να απαντήσετε σε όλα τα θέµατα.
Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες.

6

Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µια (1) ώρα µετά την
έναρξη της εξέτασης.

ΚΑΛΗ Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

προκαταρκτικά

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ ΠΕΝΤΕ (5)

ΘΕΜΑ Α2
α. Ποια είναι η ιδιοµορφία των δανείων που ενέκριναν οι
Σύµµαχοι για την Ελλάδα και ποια η χρήση τους µέχρι
το 1920;
Μονάδες 12
β. Με ποιους τρόπους και µε ποια µέσα υλοποιήθηκε η
αγροτική αποκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων;
Μονάδες 13

ΟΜΑ∆Α Α

ΘΕΜΑ Α1
α. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων ιστορικών
όρων :
• Τανζιµάτ
• Φεντερασιόν
• Ορεινοί
Μονάδες 15
β. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων
προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό
σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στον αριθµό που
αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
1. Το 1919 ο ελληνικός εµπορικός στόλος
υπερδιπλασιαστεί, σε σχέση µε το 1914.

είχε

2. Το 1917 η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου στη
Θεσσαλονίκη
αποφάσισε
την
ολοκλήρωση
της
αγροτικής µεταρρύθµισης.
3. Στις 4 Αυγούστου του 1936 ο Ιωάννης Μεταξάς, µε
την ανοχή του παλατιού, προχώρησε στην επιβολή
δικτατορίας.
4. Το ραλλικό κόµµα ήταν υπέρ του εκσυγχρονισµού.
5. Με την ανταλλαγή των πληθυσµών (1923) εξέλιπε η
κυριότερη πηγή προστριβών µεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας.
Μονάδες 10
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΟΜΑ∆Α Β
ΘΕΜΑ Β1
Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείµενο και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις:
α. Να αφηγηθείτε το χρονικό της κατασκευής του
ελληνικού σιδηροδροµικού δικτύου από το 1880 έως το
1909.
Μονάδες 15
β. Να αντιπαραβάλετε το ελληνικό σιδηροδροµικό δίκτυο
µε τα ευρωπαϊκά.
Μονάδες 10
"∆εν είναι γνωστό πόσο πίστευε πραγµατικά ο Χ.
Τρικούπης στη δυνατότητα κατασκευής του δικτύου των
εσωτερικών σιδηροδρόµων µέσα σε πέντε χρόνια. Γεγονός
είναι ότι η ολοκλήρωση του έργου θα απαιτήσει 4-5 φορές
περισσότερο χρόνο . γεγονός όµως επίσης είναι ότι ο
Τρικούπης θα ξεκινήσει ορµητικά: από τα 1.065 χλµ., που
λειτουργούν στο τέλος της εικοσαετίας 1882-1902, τα µισά
(543 χλµ.) έχουν παραδοθεί στην κυκλοφορία κατά την
πρώτη πενταετία (1882-1887). Από τα επόµενα χρόνια και
πέρα, πολλοί λόγοι θα επιβάλουν µια φθίνουσα εξέλιξη
στην επέκταση του δικτύου. Στο δεύτερο µισό της «τρελής
δεκαετίας» του Τρικούπη (1887-1892) θα προστεθούν µε
εξαιρετική δυσκολία 374 χλµ. ακόµη. Κατά την πενταετία
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

που αρχίζει µε την πτώχευση του κράτους (1892-1897) µόνο
50 χλµ. θα παραδοθούν στην κυκλοφορία, κι αυτά τα δύο
τελευταία χρόνια. Την τελευταία πενταετία της περιόδου
το ενδιαφέρον της Χώρας για τους σιδηροδρόµους θα
ξαναζωντανέψει. Στο διάστηµα 1897-1902 θα παραδοθούν
βέβαια µόνο 100 χλµ., αλλά έχουν κλείσει οι οριστικές
συµφωνίες και είναι υπό κατασκευή άλλα 520 χλµ., που θα
παραδοθούν τµηµατικά ως το 1909".

δρόµος προς την Κωνσταντινούπολη και η κυριαρχία στην
Ανατολή. Με τέτοια πολιτική ο Κωλέττης εµφανίζεται στην
πολιτική ιστορία της Ελλάδας ως ο τύπος του τυχοδιώκτη
πολιτικού, που εισήγαγε όσο κανείς άλλος τη διαφθορά
στην άσκηση της εξουσίας. Στην πραγµατικότητα το
Σύνταγµα καταργήθηκε".

Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Οι ελληνικοί σιδηρόδροµοι,
Μ.Ι.Ε.Τ., σ. 94
ΘΕΜΑ Β2
Συνθέτοντας τις πληροφορίες των παρακάτω πηγών και
µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να περιγράψετε τις
πολιτικές πρακτικές του Κωλέττη.
Μονάδες 25
Κείµενο Α
"Η παραχώρηση Συντάγµατος δε µετέβαλε την πολιτική
ζωή. Η συνεργασία των τριών κοµµάτων εν όψει της
αλλαγής του 1843 διαλύθηκε αµέσως µετά την επιτυχία. Οι
πρώτες εκλογές που ακολούθησαν κράτησαν τρεις µήνες
κατά τους οποίους η Ελλάδα έγινε λεία των οπλισµένων
συµµοριών του Κωλέττη, που έβαλε σ’ ενέργεια όλα τα
µέσα για να συντρίψει τον αντίπαλο και να εξασφαλίσει
την πλειοψηφία στη Βουλή. Συνταγµατικός, όταν ήταν
στην αντιπολίτευση, ο Κωλέττης δείχτηκε υπερβολικά
συγκεντρωτικός όταν πήρε την εξουσία κι ενθάρρυνε τις
επεµβάσεις του στέµµατος στην πολιτική ζωή. Η
πραγµατική εσωτερική πολιτική του συνίστατο στη
«διάθεση των κρατικών εσόδων για λογαριασµό των φίλων
του», χωρίς κανένα σοβαρό µέτρο για τη διοργάνωση και
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Η «Μεγάλη Ιδέα» τού
έδινε το πρόσχηµα. Η µόνη θεραπεία στις δυστυχίες της
Ελλάδας, έλεγε, ήταν η εδαφική εξάπλωση του βασίλειου, ο
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ν. Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας,
σ. 84
Κείµενο Β
"Προέκειτο να κυρωθώσι φιλικαί εκλογαί; Ευθύς και αι
δεινόταται παραβιάσεις παρεσιωπώντο ή εχαρακτηρίζοντο
επουσιώδεις παρατυπίαι: και η µεν βία, η στάσις αυτή,
απεκαλούντο δικαία άµυνα, η δε αδικία, ακολασία, το
ψεύδος δικαιοσύνη, µετριότης, αλήθεια. Και αυταί αι
λέξεις ήλλαξαν σηµασίαν: η µεν παραβίασις των καλπών
ωνοµάσθη συστολή των σανίδων, αι δε σαπουνοκασέλαι
και τα σακκούλια κάλπαι, η λύµανσις των σφραγίδων
τυχαία σύντριψις, οι συµβολαιογράφοι επί της ψηφοφορίας
επιτροπαί και οι απόβλητοι του λαού εκλεκτοί αυτού...".
Νικόλαος ∆ραγούµης, Ιστορικαί Αναµνήσεις, Αθήνα 1973, τ.2,
σ. 93.

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, 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.

Καµιάν 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 : Μία (1) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΟΜΑ∆Α Α΄
ΘΕΜΑ Α1
α. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων ιστορικών
όρων :
• «Εθνικές γαίες»
• Εκλεκτικοί
• Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής
Μονάδες 15
β. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων
προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό
σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στον αριθµό που
αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
1. Πολλές δεκαετίες, µετά την ανεξαρτησία της, η
Ελλάδα εξακολουθούσε να µοιάζει περισσότερο µε
την Ανατολή παρά µε τη ∆ύση.
2. Το Σύνταγµα του 1844 καθιέρωσε ως πολίτευµα τη
Βασιλευοµένη ∆ηµοκρατία.
3. Βασική αρχή του δηλιγιαννικού κόµµατος ήταν η
διάκριση των εξουσιών.
4. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόµµα Ελλάδος (ΣΕΚΕ)
µετονοµάστηκε σε Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος
(Κ.Κ.Ε.).
5. Η ΕΑΠ έδωσε προτεραιότητα στην εγκατάσταση των
προσφύγων στη Μακεδονία και τη ∆υτική Θράκη.
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Α2
α. Ποιοι ήταν οι λόγοι της ίδρυσης και ποια τα
αποτελέσµατα της δραστηριότητας της Τραπέζης της
Ελλάδος έως το 1932;
Μονάδες 13

ανάγκη από λεφτά, σαν άνθρωπος αρχοντοµαθηµένος που ήταν.
Ένιωθε τα νιάτα να περνάν. Κι ήθελε να γλεντήση τα στερνά του
χρόνια, σ’ όλα εκείνα τα µέρη όπου η ηδονή πληµµυρά – µα που είναι
πανάκριβη. Στο Παρίσι, στη Νις, στο Μπιαρίτς, στη Βιέννη, στη
Βενετία...
Όταν η Θεσσαλία έγινε ελληνική, άκουσε θαυµαστές ιστορίες για
τα τσιφλίκια και τα κέρδη τους. Στο Παρίσι συνάντησε έναν
τσιφλικά – τον Κανάβα – που ’τρωγε παρά µε ουρά. Αυτός τον
κατάφερε ν’ αγοράση το τσιφλίκι, µε τα παραµύθια και τα χοντρά
του λόγια: «∆εν έχεις ούτε έγνοιες, ούτε έξοδα. Αγοράζεις τη γη. Οι
κολίγοι την οργώνουν, τη σπέρνουν, τη θερίζουν. Κι όταν µαζευτή το
γένηµα στα κιουτσέκια2, τους παίρνεις το µισό. Μια καλή σοδειά
µπορεί να σου δώση τριάντα τοις εκατό στα χρήµατά σου».
Μ. Καραγάτσης, «Το Μπουρίνι», από «Το Μεγάλο
Συναξάρι», Αθήνα, εκδ. «Εστία», 1980, σελίδα 22.

β. Ποια ήταν τα κυριότερα σηµεία της Συµφωνίας της
Άγκυρας της 10ης Ιουνίου 1930;
Μονάδες 12
ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑ Β1
Αντλώντας στοιχεία από το κείµενο που ακολουθεί και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφέρετε:
α. Πότε και πώς δηµιουργήθηκε στην Ελλάδα το ζήτηµα
της µεγάλης ιδιοκτησίας;

1. Κ ι ρ ι λ ά ρ : τοποθεσία τ η ς Θ ε σ σ α λ ί α ς
2. κιουτσέκια : χ ώ ρ ο ι αποθήκευ σης

Μονάδες 5
β. Με ποιους τρόπους επιχείρησαν οι κεφαλαιούχοι
(τσιφλικάδες) να εκµεταλλευτούν οικονοµικά τις
επενδύσεις τους στη γη;
Μονάδες 13
γ. Ποια µέτρα πήραν οι ελληνικές κυβερνήσεις πριν από
τους Βαλκανικούς Πολέµους (1912-1913), για να
επιλύσουν το ζήτηµα της µεγάλης ιδιοκτησίας, και ποιες
αντιδράσεις προκάλεσε η εφαρµογή τους;
Μονάδες 7
Κείµενο
«Μα ο Πήτερ Χατζηθωµάς, ήταν νευριασµένος πιότερο απ’
όλους. Η περσινή σοδειά δεν πήγε διόλου καλά. Ζήτηµα αν πήρε
τρία στα εκατό από τα χρήµατα που ’δωσε ν’ αγοράσει το Κιριλάρ1.
Αν και φέτος παν έτσι τα πράµατα, για ποιο λόγο να βολοδέρνη σε
τούτον τον καταραµένο κάµπο; Θα το πούλαγε το βρωµοτσιφλίκι.
Θα τοποθετούσε κάπου καλύτερα τα κεφάλαιά του. Γιατί είχε
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ Β2
Λαµβάνοντας στοιχεία από το κείµενο που ακολουθεί και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να απαντήσετε
στα παρακάτω ερωτήµατα:
α. Ποιες ήταν οι βασικές θέσεις του προγράµµατος του
Βενιζέλου και του κόµµατος των Φιλελευθέρων;
Μονάδες 10
β. «... εις πάσαν περίστασιν θα είµαι το ασφαλέστερον
έρεισµα της τάξεως και του κοινωνικού καθεστώτος».
Τι εννοούσε ο Βενιζέλος µε τη συγκεκριµένη αποστροφή
του λόγου του;
Μονάδες 5
γ. Με ποιους νόµους επιχειρήθηκε το 1911 η µεταρρύθµιση
του δηµόσιου και ιδιωτικού βίου;
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Κείµενο
«... Εγώ εις πάσαν περίστασιν – και το εγώ αυτό παρακαλώ να
το σηµειώσητε ως εκδηλούν την έννοιαν του κόµµατος των
Φιλελευθέρων και την Κυβέρνησιν, η οποία έχει την τιµήν να
διευθύνει τας τύχας της Χώρας – εις πάσαν περίστασιν θα είµαι το
ασφαλέστερον έρεισµα1 της τάξεως και του κοινωνικού καθεστώτος.
Αλλά δεν θέλω το καθεστώς τούτο ακινητούν, δεν το θέλω µένον υπό
την παλαιάν αυτού διαρρύθµισιν, όπως σωρευθή αιφνιδίως εις
ερείπια, αλλά το θέλω ακολουθούν την πρόοδον, προσαρµοζόµενον
προς τας καθ’ ηµέραν περιστάσεις, ίνα κατορθώση να βοηθήση το
Κράτος τούτο να επιτελέση την υψηλήν αυτού αποστολήν».
1. έρεισ µα : στή ρ ιγ µ α

Απόσπασµα από το λόγο που εκφώνησε ο Ελ.
Βενιζέλος στη Βουλή στις 19.3.1911
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Στο τετράδιο να γράψετε µόνον τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα δεν θα τα
αντιγράψετε στο τετράδιο.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µια (1) ώρα µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΟΜΑ∆Α Α
ΘΕΜΑ Α1
Α1.1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
• αγροτική μεταρρύθμιση
• αρχή της δεδηλωμένης
• Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ)
Μονάδες 15
Α1.2 Να
χαρακτηρίσετε
τις
παρακάτω
προτάσεις,
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος
δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.
α. Το έργο της διάνοιξης της διώρυγας της Κορίνθου
ξεκίνησε το 1841.
β. Η Ελλάδα του μεσοπολέμου (1919-1939) είχε
ολοκληρώσει την αγροτική της μεταρρύθμιση και
είχε προωθήσει την αστικοποίησή της.
γ. Σύμφωνα με το σύνταγμα του 1844, οι
γερουσιαστές διορίζονταν από τον βασιλιά και
διατηρούσαν το αξίωμά τους ισόβια.
δ. Στα μέσα του 1910 οι Κοινωνιολόγοι ίδρυσαν το
Λαϊκό
Κόμμα
με
αρχηγό
τον
Αλέξανδρο
Παπαναστασίου.
ε. Από την ανταλλαγή των πληθυσμών ΕλλάδαςΤουρκίας (1923) εξαιρέθηκαν μόνον οι Έλληνες
της Κωνσταντινούπολης και οι Μουσουλμάνοι της
∆υτικής Θράκης.
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Α2
Α2.1 Ποια ήταν τα προϊόντα που εξήγε η Ελλάδα κατά τη
διάρκεια του πρώτου αιώνα της ανεξαρτησίας της;
Μονάδες 13

των ομολογιούχων, είχε και ορισμένες ευνοϊκές επιπτώσεις
στην ελληνική οικονομία. Ο νόμος ΒΦΙΘ΄ (σημ.: σχετικός
νόμος που ψηφίστηκε από την ελληνική κυβέρνηση στις 21
Φεβρουαρίου 1898 και αφορά στην ίδρυση του ∆.Ο.Ε.)
περιείχε διατάξεις που περιόριζαν την αναγκαστική
κυκλοφορία
και
έτσι
βοηθούσαν
τη
νομισματική
σταθερότητα και τη βελτίωση της εσωτερικής αξίας της
δραχμής. Επίσης με τον έλεγχο εμπεδώθηκε η ελληνική
πίστη, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συνάψεως νέων
δανείων, που τα χρειάστηκε η Ελλάδα στα χρόνια που
ακολούθησαν».

Α2.2 Ποιες ήταν οι βασικές θέσεις και ποια ήταν η εξέλιξη
του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδος
(Σ.Ε.Κ.Ε.) από την ίδρυσή του το 1918 ως και το
1924;
Μονάδες 12
ΟΜΑ∆Α Β
ΘΕΜΑ Β1
Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφέρετε το
στόχο και τα αποτελέσματα του ∆ιεθνούς Οικονομικού
Ελέγχου (∆ΟΕ) που επιβλήθηκε στην Ελλάδα το 1898.
«Αποτέλεσμα του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897
υπήρξε και η επιβολή στην Ελλάδα ∆ιεθνούς Οικονομικού
Ελέγχου ...
Η Ελληνική κυβέρνηση μετά την ήττα, τον Ιούλιο του 1897,
κατέβαλε ύστατες προσπάθειες να συμβιβαστεί με τους
δανειστές και να αποτρέψει τον έλεγχο. Πρώτα ο
διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας Στ. Στρέιτ και στη
συνέχεια ο Ανδρ. Συγγρός ανέλαβαν τις διαπραγματεύσεις
με τους εκπροσώπους των ομολογιούχων, αλλά χωρίς
επιτυχία ...
Η επίσημη ονομασία του οργανισμού, που ουσιαστικά
ανέλαβε τη διαχείριση της Ελληνικής οικονομίας ήταν
αρχικά ∆ιεθνής Επιτροπή Ελέγχου. Ο όρος αυτός
αντικαταστάθηκε ύστερα από ένα χρόνο με τον όρο
∆ιεθνής Οικονομική Επιτροπή (∆.Ο.Ε.) αλλά στη συνείδηση
όλων και στην ιστορία έμεινε η λέξη Έλεγχος, γιατί αυτό
ήταν στην πραγματικότητα ...
Ο οικονομικός έλεγχος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα ήταν
ιδιαίτερα βαρύς, αλλά αποβλέποντας πάντα στο συμφέρον
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. Ι∆΄, σσ. 164-165
Μονάδες 25
ΘΕΜΑ Β2
Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί
και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να
περιγράψετε και να αιτιολογήσετε τη διάσταση και την
αντίθεση προσφύγων του 1922 και γηγενών στην
οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή.
«Το ταξίδι κράτησε δεκαέξι μέρες. Μετά τη Ρόδο
πιάσαμε Πειραιά, μετά φτάσαμε στην Κέρκυρα. Ήταν
παραμονή του Αγίου Σπυρίδωνος, 11 ∆εκεμβρίου 1922.
Έβρεχε. Βγήκαμε στην παραλία με καΐκια. Λένε: “Θα σας
πάμε με αραμπάδες σ’ ένα χωριό”. Μας πήγαν στο χωριό
Σταυρός . κάναμε τέσσερις ώρες ώσπου να φτάσουμε εκεί.
Εμείς πηγαίναμε πεζή, τα πράγματα μόνο σε αραμπάδες.
Και να βρεχόμαστε σ’ όλο αυτό το διάστημα ...
Άλλους έβαλαν στη εκκλησία του χωριού, άλλους στο
σχολείο, άλλους σε σπίτια. ∆εν ρωτάει κανένας: “Ποιοι
είστε, τι θέλετε;” Μια αδιαφορία. ∆εν μας έδωσαν τίποτα
να φάμε. ∆εν είχαν κι αυτοί, τί να μας δώσουν; Μια
“καλημέρα” μόνο μας έλεγαν. Καλή ήταν κι αυτή. Ευτυχώς
είχαμε μαζί μας ψωμί ...

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Μας έφεραν στην Κέρκυρα, μας έβαλαν στο φρούριο,
στις εκεί παράγκες. Μεγάλο Σάββατο ήτανε. Έρχεται ένας
αέρας και τις παίρνει τις παράγκες. Τί να κάνουμε; Πήγαμε
στην εκκλησία του Άι-Γιώργη, εκεί κοντά ...
Στην αρχή δεν ταιριάζαμε με τους Κερκυραίους. Άλλες
συνήθειες αυτοί, άλλες συνήθειες εμείς.
Γλώσσα δεν
ξέραμε, δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε μαζί τους. Μετά
όμως τα φτιάξαμε. Πολλά συνοικέσια έγιναν . Κερκυραίοι
πήραν προσφυγοπούλες».
(Μαρτυρία Ελένης Μαναήλογλου από το Ικόνιο).
Η Έξοδος (έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών),
τόμ. Β΄, σσ. 348-349
Μονάδες 25
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα αντιγράψετε τα
θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά
την αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και το
φωτοαντίγραφο.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Κάθε επιστημονικά τεκμηριωμένη απάντηση είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά την έναρξη της
εξέτασης.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
ΟΜΑ∆Α Α
ΘΕΜΑ Α.1
Α.1.1 Ποιο είναι το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων;
α. Τανζιμάτ
β. Φεντερασιόν
γ. Στρατιωτικός Σύνδεσμος
Μονάδες 15
Α.1.2 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της
Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθμό ένα από τα
γράμματα της Στήλης Β, ώστε να προκύπτει η σωστή
αντιστοίχιση (στη Στήλη Α περισσεύουν δύο ονόματα).
Στήλη Α
1.
2.
3.
4.
5.

∆. Βούλγαρης
Επ. ∆εληγιώργης
Γ. Θεοτοκάς
Φ. Κόντογλου
Ιω. Κωλέττης

Στήλη Β
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Αρχηγός του Γαλλικού Κόμματος.
Θεμελιωτής της Εθνικής Τράπεζας.
Ηγέτης του «Εθνικού Κομιτάτου».
Ζωγράφος και συγγραφέας.
Στις 4 Αυγούστου 1936 κατέλυσε
το κοινοβουλευτικό πολίτευμα και
επέβαλε δικτατορία.

6. Ιω. Μεταξάς
7. Γ. Σταύρου

Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Α.2
Α.2.1 Για ποιους λόγους οι ελληνικές κυβερνήσεις από τη
δεκαετία του 1860 ως και τη δεκαετία του 1880
προέβησαν στη σύναψη δανείων και ποιες ανάγκες
κάλυψαν τα εθνικά αυτά δάνεια;
Μονάδες 12
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Α.2.2 Με ποιους τρόπους και με ποια μέσα υλοποιήθηκε η
αγροτική αποκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων;
Μονάδες 13
ΟΜΑ∆Α Β
ΘΕΜΑ Β.1
Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφέρετε:
α. Τι προέβλεπε το πρόγραμμα του Χαρίλαου Τρικούπη
για τον εκσυγχρονισμό της χώρας.
Μονάδες 12
β. Τις απόψεις του Θεόδωρου ∆ηλιγιάννη για
πολιτική ζωή, την κοινωνία και την οικονομία.

την

Μονάδες 12
«Στην ουσία, ο Τρικούπης εκπροσωπούσε τον εξευρωπαϊσμό
της πολιτικής ζωής, ενώ ο ∆ηλιγιάννης την παραδοσιακή
λειτουργία της. Ο Τρικούπης πίστευε ότι το κράτος
χρειαζόταν πολιτική και οικονομική ανόρθωση, πριν γίνει
λόγος για εμπλοκή σε αλυτρωτικές περιπέτειες. Γι’ αυτό
και επεδίωξε να καταστήσει τη χώρα διεθνώς αξιόπιστη
[…], να βελτιώσει τις επικοινωνίες με την κατασκευή
σιδηροδρόμων και τη διάνοιξη του Ισθμού της Κορίνθου
και να εκσυγχρονίσει το στρατό και το ναυτικό. Ωστόσο,
ένα τέτοιο πρόγραμμα ήταν δαπανηρό […]. Αυτό πρόσφερε
εύκολο στόχο στο δημοφιλή και δημαγωγό ∆ηλιγιάννη, ο
οποίος δεν είχε πρόβλημα να δηλώνει ότι ήταν αντίθετος
προς οτιδήποτε υποστήριζε ο Τρικούπης. Η επιδεικτική
λαϊκιστική ρητορεία του ∆ηλιγιάννη […] χωρίς αμφιβολία
εξέφραζε πιο πιστά τους ενθουσιασμούς και τους μύχιους
πόθους
του
απλού
πολίτη
από
τα
αυστηρά
μεταρρυθμιστικά προγράμματα του Τρικούπη».
R. Clogg, Συνοπτική Ιστορία της Ελλάδας, 1770-1990,
εκδ. Ιστορητής, Αθήνα 1995, σσ. 71-72.

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Β.2
Αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που ακολουθούν
και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να
απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:
α. Τι προέβλεπε η ελληνοτουρκική Σύμβαση της 30 ή ς
Ιανουαρίου 1923 για την ανταλλαγή των πληθυσμών
Ελλάδας και Τουρκίας;
Μονάδες 8
β. Τι προέβλεπαν οι όροι της παραπάνω Σύμβασης σε ό,τι
αφορά τους ανταλλάξιμους;
Μονάδες 8
γ. Πώς αντέδρασαν οι πρόσφυγες, όταν έγιναν γνωστοί οι
όροι
της
Σύμβασης,
και
ποια
επιχειρήματα
επικαλέστηκαν;
Μονάδες 10
Πηγή Α΄

«ΣΥΜΒΑΣΙΣ
Αφορώσα την ανταλλαγήν των Ελληνο-τουρκικών
πληθυσμών και Πρωτόκολλον, υπογραφέντα την 30 η ν
Ιανουαρίου
1923.
Η
Κυβέρνησις
της
Μεγάλης
Εθνοσυνελεύσεως της Τουρκίας και η Ελληνική Κυβέρνησις
συνεφώνησαν επί των ακολούθων όρων.
Άρθρον 1.
Από της 1 Μαΐου 1923, θέλει διενεργηθή η υποχρεωτική
ανταλλαγή των Τούρκων υπηκόων Ελληνικού Ορθοδόξου
θρησκεύματος,
εγκατεστημένων
επί
των
τουρκικών
εδαφών, και των Ελλήνων υπηκόων Μουσουλμανικού
θρησκεύματος, εγκατεστημένων επί των ελληνικών εδαφών.
Τα πρόσωπα ταύτα δεν θα δύνανται να έλθωσιν ίνα
εγκατασταθώσιν εκ νέου εν Τουρκία ή αντιστοίχως εν
Ελλάδι, άνευ της αδείας της Τουρκικής Κυβερνήσεως ή
αντιστοίχως της Ελληνικής Κυβερνήσεως».

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

Πηγή Β΄
«Οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής
Θράκης και του Εύξεινου Πόντου … θεωρούν
ότι η
Ανταλλαγή των ελληνικών πληθυσμών της Τουρκίας που
ανέρχονται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες
απέναντι σε τριακόσιες χιλιάδες μουσουλμάνους της
Ελλάδας … πλήττει καίρια την παγκόσμια συνείδηση και
την παγκόσμια ηθική … ότι είναι αντίθετη προς τα
ιερότερα δικαιώματα του ανθρώπου, της ελευθερίας και
ιδιοκτησίας· ότι το σύστημα της Ανταλλαγής αποτελεί νέα
και κεκαλυμμένη μορφή αναγκαστικού εκπατρισμού και
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κανένα κράτος δεν έχει
το δικαίωμα να θέσει σε εφαρμογή παρά τη θέληση των
πληθυσμών. Ότι οι ελληνικοί πληθυσμοί της Μικρασίας,
αυτόχθονες από πανάρχαιους χρόνους στη γη που
κατοικούσαν και πάνω στην οποία τα δικαιώματά τους
είναι αναπαλλοτρίωτα και απαράγραπτα, δεν μετανάστευσαν
με τη θέλησή τους αλλά εκδιώχθηκαν από τις εστίες τους
αντιμετωπίζοντας το φάσμα της σφαγής … Οι αλύτρωτοι
Έλληνες συναγμένοι εδώ και σε άλλες πόλεις και νησιά της
Ελλάδας αποφασίζουν και ψηφίζουν ομόφωνα να
αξιώσουν τη δυνατότητα να παλιννοστήσουν στις πατρίδες
τους κάτω από ουσιαστικές συνθήκες εγγύησης που θα
καταστήσουν αυτήν την παλιννόστηση πραγματοποιήσιμη
… Σε αντίθετη περίπτωση καταγγέλλουν την αδικία που
τους γίνεται, σαν μια προσβολή δίχως προηγούμενο κατά
της ανθρωπότητας και του πολιτισμού».

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και το φωτοαντίγραφο.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Κάθε
επιστημονικά
τεκμηριωμένη
απάντηση
είναι
αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά την
έναρξη της εξέτασης.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Ψήφισμα που εγκρίθηκε από τους πρόσφυγες της Αθήνας στην
Ομόνοια στο πάνδημο συλλαλητήριο που οργανώθηκε για να
εκφραστεί η αντίθεσή τους στην υποχρεωτική ανταλλαγή.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)
ΟΜΑ∆Α Α
ΘΕΜΑ Α.1
Α.1.1 Να
χαρακτηρίσετε
τις
παρακάτω
προτάσεις,
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος
δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.
α. Στα
εδάφη
της
Θεσσαλίας,
στα
οποία
κυριαρχούσε
η
μεγάλη
ιδιοκτησία,
ο
Θ.
∆ηλιγιάννης
υποστήριξε
τους
μεγαλογαιοκτήμονες.
β. Με την αναθεώρηση του Συντάγματος το 1911
θεσπίζεται η μονιμότητα των δικαστικών και των
δημοσίων υπαλλήλων.
γ. Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Λοζάνης (30
Ιανουαρίου 1923) οι ανταλλάξιμοι πρόσφυγες δεν
είχαν δικαίωμα να μεταφέρουν την κινητή
περιουσία τους.
δ. Το Φροντιστήριο της Τραπεζούντας έπαιξε
σημαντικό ρόλο στην πνευματική και ηθική
ανάπλαση
των
Ελληνοποντίων
και
στην
ανάπτυξη της εθνικής τους συνείδησης.
ε. Στο συνέδριο Ειρήνης στο Παρίσι, το ∆εκέμβριο
του 1918, ο Ελ. Βενιζέλος συμπεριέλαβε τον
Πόντο στο φάκελο των ελληνικών διεκδικήσεων.
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

Α.1.2 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α. Ορεινοί.
β. Γενική ∆ιεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσμών.
γ. «Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης».
Μονάδες 12
ΘΕΜΑ Α.2
Α.2.1 Ποιες ήταν οι θέσεις του ραλλικού κόμματος;
Μονάδες 14
Α.2.2 Ποια είναι η συμβολή των προσφύγων από τη Μικρά
Ασία στο νεοελληνικό πολιτισμό;
ΟΜΑ∆Α Β

Μονάδες 14

ΘΕΜΑ Β.1
α. Χρησιμοποιώντας στοιχεία που περιέχονται στο
παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας
γνώσεις, να αναφέρετε:
Σε
ποια
γεωγραφικά
διαμερίσματα
δόθηκε
προτεραιότητα στην εγκατάσταση των προσφύγων;
Ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν σ’ αυτήν την
επιλογή;
Μονάδες 10
«Με την ιστορική ανταλλαγή των ελληνοτουρκικών
πληθυσμών ενάμισυ περίπου εκατομμύριο Ελλήνων
προσφύγων
κατακλύζει
την
Ελλάδα.(...).
Οι
περισσότεροι Έλληνες πρόσφυγες από τη Βουλγαρία, οι
οποίοι ως τότε κατοικούσαν τις ακτές του Ευξείνου
Πόντου, στις αρχαίες πατρίδες τους, στη Σωζόπολη,
στον Πύργο, στην Αγχίαλο, Μεσημβρία κλπ., ή στο
εσωτερικό της χώρας, στη Φιλιππούπολη, Στενίμαχο
κλπ., καθώς και οι περισσότεροι από τους πρόσφυγες
της Τουρκίας (Ανατολικής Θράκης και Μικράς Ασίας)
εγκαταστάθηκαν στους οικισμούς των Βουλγάρων και
των Τούρκων της ελληνικής Μακεδονίας, ενώ αυτοί

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

στις ελληνικές
Τουρκίας».

περιοχές

της

Βουλγαρίας

Απ. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία,
Θεσσαλονίκη 1991: εκδ. Βάνιας, σ. 381.

και

της

1204-1985,

β. Χρησιμοποιώντας στοιχεία που περιέχονται στο
παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας
γνώσεις, να αναφέρετε:
Για ποιους λόγους η ΕΑΠ επιδίωξε, ώστε οι πρόσφυγες,
που προέρχονται από τον ίδιο οικισμό ή έστω την
ευρύτερη περιοχή του, να εγκατασταθούν μαζί στο
ελληνικό έδαφος;
Μονάδες 15
«Το έργο της αποκατάστασης των προσφύγων, που
αρχικά είχε αναλάβει το Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων,
συνέχισε
η
διεθνής
Επιτροπή
Αποκαταστάσεως
Προσφύγων, η γνωστή ως ΕΑΠ, που, σύμφωνα με το
Πρωτόκολλο της Γενεύης, έργο της ήταν η ένταξη των
προσφύγων στο κοινωνικό σύνολο, αφού εξασφαλιζόταν,
εκτός
από
τη
στέγη,
δυνατότητα
επαγγελματικής
αποκατάστασης. Η ΕΑΠ εξαρχής βρήκε τη λύση της
ταπητουργίας ως «πανάκεια» και σε κάθε προσφυγικό
συνοικισμό χρηματοδοτούσε την ανέγερση ενός ή
περισσοτέρων μεγάλων οικοδομημάτων, ώστε η οικιακή
ενασχόληση των προσφύγων να μετατραπεί σε σύγχρονη
βιομηχανική διαδικασία».
Όλγα
Βογιατζόγλου,
«Η
βιομηχανική
εγκατάσταση
των
προσφύγων στη Νέα Ιωνία - Παράμετρος της αστικής εγκατάστασης», στο συλλογικό τόμο «Ο Ξεριζωμός και η άλλη Πατρίδα»,
Αθήνα 1999, σ. 149.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Β.2
Αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που ακολουθούν
και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις:
α. Να αναφέρετε τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες η
Κρητική Κυβέρνηση εξέδωσε το ενωτικό Ψήφισμα της
24 η ς Σεπτεμβρίου 1908.
Μονάδες 15
β. Να παρουσιάσετε και να αιτιολογήσετε την αντίδραση
της
ελληνικής
κυβέρνησης
στην
έκδοση
του
Ψηφίσματος.
Μονάδες 10
Πηγή Α΄
Το Ψήφισμα της 24 η ς Σεπτεμβρίου 1908
«Η
Κυβέρνησις
της
Κρήτης
διερμηνεύουσα
το
αναλλοίωτον φρόνημα του Κρητικού Λαού, κηρύσσει την
ανεξαρτησίαν της Κρήτης και την ένωσιν αυτής μετά της
Ελλάδος, όπως μετ’ αυτής αποτελέση αδιαίρετον και
αδιάσπαστον Συνταγματικόν Βασίλειον. Παρακαλεί την
Α.Μ. τον Βασιλέα ν’ αναλάβη την διακυβέρνησιν της
νήσου. ∆ηλοί ότι μέχρι τούτου θέλει συνεχίσει να κυβερνά
την νήσον εν ονόματι της Α.Μ. του Βασιλέως των Ελλήνων,
κατά τους νόμους του Ελληνικού Βασιλείου. Εντέλλεται εις
τας Αρχάς της νήσου, όπως, συμφώνως τω Ψηφίσματι
τούτω, εξακολουθήσωσι ν’ ασκώσι τα καθήκοντα της
υπηρεσίας των».
Παράθεμα του σχολικού βιβλίου «Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας,
Γ΄ Τάξη Ενιαίου Λυκείου (Θεωρητική Κατεύθυνση)» σ. 217.

Πηγή Β΄
Η αντίδραση των μεγάλων ∆υνάμεων απέναντι στην
επαναστατική πρωτοβουλία του κρητικού λαού
«Η αντίδραση των μεγάλων ∆υνάμεων απέναντι στην
επαναστατική πρωτοβουλία του κρητικού λαού δεν ήταν
απόλυτα αρνητική. Οι τέσσερις κυβερνήσεις, μετά από
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

ολιγοήμερες διαβουλεύσεις, έσπευδαν να τονίσουν ότι «δεν
θα απείχον του να αποβλέψουν μετ’ ευμενείας προς την
συζήτησιν του ζητήματος τούτου μετά της Τουρκίας, εάν η
τάξις διατηρηθή εν τη νήσω και εξασφαλισθή η προστασία
του μουσουλμανικού πληθυσμού». Ήδη η έκρηξη του
εθνικού ενθουσιασμού που είχε και πάλι καταλάβει τους
Κρήτες συμβάδιζε με την αυστηρή τήρηση της τάξεως, ενώ
η κυβέρνηση των Αθηνών ήλπιζε να εντάξει την επίλυση
του θέματος στο πλαίσιο μιας γενικότερης ελληνοτουρκικής
προσεγγίσεως.
Τόσο
όμως
οι
τολμηρές
ελληνικές
προσδοκίες όσο και οι καλές ευρωπαϊκές προθέσεις, δεν
ήταν δυνατό να οδηγήσουν σε άμεσα θετικά αποτελέσματα,
εξαιτίας
της
βίαιης
εκδηλώσεως
της
τουρκικής
αντιδράσεως. Οι Νεότουρκοι εθνικιστές, μετά την
αναγκαστική
υποχώρηση
απέναντι
στη
Βουλγαρία
(: ανακήρυξή της σε ανεξάρτητο βασίλειο) και στην
Αυστροουγγαρία (: προσάρτηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης),
αναζητούσαν στη ματαίωση της ενωτικής λύσεως το
έρεισμα μιας πρώτης διπλωματικής επιτυχίας. Οι ζωηρές
λαϊκές αντιδράσεις των δρόμων, στην πρωτεύουσα και στις
επαρχίες, συνδυάζονταν με τη σταθερή επίσημη επίκληση
της ανάγκης για τη διατήρηση της υφιστάμενης ισορροπίας
στο χώρο του Αιγαίου και της ανατολικής Μεσογείου».

∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και το φωτοαντίγραφο.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Κάθε
επιστημονικά
τεκμηριωμένη
απάντηση
είναι
αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά την
έναρξη της εξέτασης.

3.
4.
5.
6.

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Ι∆΄, Αθήνα 1977: Εκδοτική
Αθηνών, σ. 214.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν.

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
ΟΜΑ∆Α Α

ΘΕΜΑ Α.1

Α.1.1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:

∆΄ ΤΑΞΗ

Α.1.3 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της
Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθμό ένα από τα
γράμματα της Στήλης Β, ώστε να προκύπτει η σωστή
αντιστοίχιση.
Στήλη Α

Στήλη Β

1. 1875

α. Συνθήκη της Λοζάνης.

2. 1920

β. Αρχή της ∆εδηλωμένης.

3. 1923

γ. Συμφωνία της Άγκυρας.

4. 1930

δ. Συνθήκη των Σεβρών.

Μονάδες 8

α. Εθνικόν Κομιτάτον.
β. Λαϊκό Κόμμα.

ΘΕΜΑ Α.2

γ. «Ροπαλοφόροι».
Μονάδες 9
Α.1.2 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της
Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθμό ένα από τα
γράμματα της Στήλης Β, ώστε να προκύπτει η σωστή
αντιστοίχιση.
Στήλη Α

Α.2.1 Ποια μέσα διέθεσε η ελληνική κυβέρνηση στην ΕΑΠ
για την αποκατάσταση των προσφύγων;
Μονάδες 12
Α.2.2 Ποιες συνέπειες είχε για το Κρητικό Ζήτημα η
ευτυχής, για την Ελλάδα, έκβαση των Βαλκανικών
πολέμων;
Μονάδες 13

Στήλη Β

1. Ι. Κωλέττης

α. Ηγέτης της Ομάδας των Ιαπώνων.

2. ∆. Βούλγαρης

β. Ηγέτης του κόμματος των
Φιλελευθέρων.

3. ∆. Γούναρης

γ. Ηγέτης των Πεδινών.

4. Ελ. Βενιζέλος

δ. Ηγέτης του Γαλλικού Κόμματος.

Μονάδες 8

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΟΜΑ∆Α Β
ΘΕΜΑ Β.1
Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να απαντήσετε
στα παρακάτω ερωτήματα:
α. Σε ποιους τομείς αναφέρονται
Στρατιωτικού Συνδέσμου;

τα

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

αιτήματα

του

Μονάδες 12

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

β. Ποιες
είναι
οι
συγκεκριμένες
προτάσεις
του
Στρατιωτικού Συνδέσμου σχετικά με τα οικονομικά του
κράτους;
Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Β.2
Αφού σχολιάσετε τα στοιχεία των πινάκων που
ακολουθούν (μονάδες 12) και αξιοποιήσετε τις ιστορικές
σας γνώσεις, να αναφερθείτε στη συμβολή των προσφύγων
στην αγροτική παραγωγή και την ανάπτυξη της
ταπητουργίας (μονάδες 13).
Μονάδες 25

«Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος ποθεί όπως η Θρησκεία
μας υψωθεί εις τον εμπρέποντα 1 ιερόν προορισμόν της,
όπως η ∆ιοίκησις της χώρας καταστή χρηστή και
έντιμος, όπως η ∆ικαιοσύνη απονέμηται ταχέως μετ’
αμεροληψίας και ισότητος προς άπαντας εν γένει τους
πολίτας αδιακρίτως τάξεως, όπως η Εκπαίδευσις του
Λαού καταστή λυσιτελής 2 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, λαμβανομένων
των
απαιτουμένων
μέτρων
προς
λελογισμένην
3
διαρύθμισιν των εσόδων και εξόδων του κράτους, ώστε
αφ’ ενός μεν ο σχεδόν πενόμενος 4 ελληνικός λαός
ανακουφισθή εκ των επαχθών 5 φόρων, ους ήδη
καταβάλλει και οίτινες ασπλάχνως κατασπαταλώνται
προς διατήρησιν πολυτελών και περιττών υπηρεσιών
και υπαλλήλων, χάριν της απαισίας συναλλαγής, αφ’
ετέρου δε καθορισθώσι θετικώς τα όρια εντός των
οποίων δύνανται ν’ αυξηθώσιν αι δαπάναι δια την
στρατιωτικήν της χώρας παρασκευήν 6 και δια την
συντήρησιν του στρατού και του στόλου εν ειρήνη».
Νικ. Ζορμπά, Απομνημονεύματα , σελ. 17 (1925).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

τον ε μ π ρέ π ο ν τ α · τον α ρμ ό ζ ο ντ α
λυσιτελής · επωφελής , α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό ς
λελογι σμ έ νην διαρύθμισιν · ορθολογική κ α τ α ν ο μ ή
π ε ν ό μ ε ν ος · φ τ ω χ ό ς
επαχθών· δυσβάστακτων
παρασκευήν· π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α .

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Παραγωγή δημητριακών, καπνού και βάμβακος
(σε χιλιάδες τόνους)
Έτος
1922
1923
1924
1925

∆ημητριακά
534,8
602,3
683,0
708,7

Καπνός
19,8
37,8
50,2
60,8

Βαμβάκι
5,0
8,0
10,2
10,5

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΕ΄, 1978, Αθήνα, σελ. 297.

Οργανωμένα Εργαστήρια Ταπητουργίας
στη δεκαετία του 1920
Έτος
1922
1923
1925
1928

Εργαστήρια
7
22
41
63

Αργαλειοί
150
600
1.914
4.300

Εργάτριες
400
2.135
5.255
12.500

Χρ. Χατζηιωσήφ (επιμέλεια), Ιστορία της Ελλάδας του 20 ο υ
αιώνα, 1922-1940, Ο ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ, Β1, 2002, Αθήνα, σελ. 27.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε 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.

∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΪΟΥ 2009
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό.

ΟΜΑ∆Α Α

5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

ΘΕΜΑ Α.1

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

Α.1.1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:

7. Ώρα δυνατής αποχώρησης η 8.30΄ απογευματινή.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

α. Aρχή της δεδηλωμένης.
β. Λαϊκό Κόμμα.
γ. Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ).
Μονάδες 15
Α.1.2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος
δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε
πρόταση:
α. Με το σύνταγμα του 1864 ορίστηκε ως πολίτευμα
η βασιλευομένη δημοκρατία.
β. Ο Ελ. Βενιζέλος το 1910, παρά την πίεση των
οπαδών του, υποστήριξε την ψήφιση νέου
συντάγματος και όχι την αναθεώρηση του
υπάρχοντος.
γ. Η
αστική
αποκατάσταση
των
προσφύγων
περιλάμβανε στέγαση και πρόνοια για εύρεση
εργασίας.
δ. Η πρώτη κυβέρνηση της
απέδωσε σημαντικό έργο.

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Κρητικής

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Πολιτείας

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

ε. Η Τραπεζούντα αποτελούσε το σταυροδρόμι της
εμπορικής κίνησης μεταξύ ∆ύσης και Ανατολής
μέχρι τη διάνοιξη της ∆ιώρυγας του Σουέζ.

Κείμενο Α
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος υποστηρίζει τη συμμαχία της
Ελλάδας με την Αντάντ.
« Μέχρι σήμερον η πολιτική ημών συνίστατο εις
διατήρησιν της ουδετερότητος [...]. Αλλ’ ήδη καλούμεθα να
μετάσχωμεν του πολέμου όχι πλέον προς εκτέλεσιν ηθικών
απλώς υποχρεώσεων, αλλ’ επ’ ανταλλάγμασι, τα οποία
πραγματοποιούμενα θα δημιουργήσωσι μίαν Ελλάδα
μεγάλην και ισχυράν, τοιαύτην οποίαν ουδ’ οι μάλλον
αισιόδοξοι ηδύναντο να φαντασθώσι καν προ ολίγων
ακόμη ετών. [...]».

Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Α.2
Α.2.1 Ποιες πολιτικές πρακτικές χρησιμοποίησε ο Ι.Κωλέττης,
προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία;
Μονάδες 12
Α.2.2 Ποια κατάσταση διαμορφώθηκε στην Κρήτη κατά τη
διάρκεια της αρμοστείας του Αλέξανδρου Ζαΐμη;
Μονάδες 13

ΟΜΑ∆Α Β
ΘΕΜΑ Β.1
Αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που ακολουθούν και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να απαντήσετε
στα ερωτήματα:
α. Ποιες απόψεις διατυπώθηκαν από τον βασιλιά και τον
πρωθυπουργό της Ελλάδας ως προς τη σκοπιμότητα ή μη της
συμμετοχής της χώρας στον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο;
Μονάδες 15
β. Πού στήριζε η κάθε πλευρά τη θέση της;

Μονάδες 15

Ε.Βενιζέλος, Υπόμνημα προς τον βασιλιά Κωνσταντίνο,
11 Ιανουαρίου 1915.
Κείμενο Β
O Kωνσταντίνος πιστεύει στη νίκη των Γερμανών
« [...] Κατά τον Κωνσταντίνον ο πόλεμος στρατιωτικώς
είχε πλέον κριθή. Η γερμανική νίκη ήτο πλέον ασφαλής.
∆εν επετρέπετο πλέον αντίθετη γνώμη ».
Κ. Ζαβιτζιάνου, Αναμνήσεις εκ της διαφωνίας Κωνσταντίνου –
Βενιζέλου.

ΘΕΜΑ Β.2
Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να περιγράψετε
τις συνθήκες διαβίωσης των Μικρασιατών προσφύγων κατά
το πρώτο διάστημα της έλευσής τους στην Ελλάδα.
Μονάδες 20

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Κείμενο
Μαρτυρίες Μικρασιατών προσφύγων για την άφιξή τους
στην Ελλάδα
« ∆εκαπέντε μέρες μείναμε στα βαπόρια. Έπειτα φτάσαμε
στον Πειραιά. Απ’τον Πειραιά μόνο τα σύρματα ξέρω. Στα
σύρματα είκοσι μέρες μας κρατήσανε. Αμάν, πολύ μας
ρεζιλέψανε, πολύ μας βασανίσανε. [...]
Μας γδύσανε. Ό,τι φορούσαμε στον κλίβανο, άντε, τα
βάλανε. Παπούτσια δεν είχαμε έπειτα να φορέσουμε. Μας
δίνανε να φάμε. Είχαμε και μαζί μας. Όμως στην καραντίνα
μεγάλο ρεζιλίκι, μεγάλο σεφιλίκι [=κακοπάθεια] ήτανε.
Είκοσι μέρες κράτησε.
Από τον Άι-Γιώργη, απ’ τον Πειραιά, μας βάλανε στο
βαπόρι, στη Θεσσαλονίκη μας φέρανε. Μας βγάλανε και
μας αφήσανε. Στα σοκάκια της Θεσσαλονίκης μας αφήσανε.
Στα σοκάκια της Θεσσαλονίκης πεταμένοι ήμαστε. [...]
Περνούσε ο κόσμος. Μας βλέπανε από μακριά. ∆εν
ερχόντανε κοντά μας:
-Προσφυγιά! προσφυγιά! λέγανε και περνούσανε… ».

∆΄ ΤΑΞΗ

3.
4.
5.
6.
7.

να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή
σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή
των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

(Μαρτυρία Καλλισθένης Καλλίδου από το χωριό Φερτέκι
της Καππαδοκίας, κοντά στη Νίγδη).
Η Έξοδος (έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών).

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1.
2.

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. ∆εν επιτρέπεται

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄)
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
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 ΙΙ
περισσεύουν δύο γράμματα.
Στήλη Ι
1.

Υποστήριξε την
ουδετερότητα της Ελλάδας
στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στήλη ΙΙ
α. Θ. ∆ηλιγιάννης

2. ∆εν αποδεχόταν το χωρισμό
των εξουσιών.

β. Ιωάννης Κωλέττης

3. Ίδρυσε το Φροντιστήριο της
Τραπεζούντας.

γ. Αλ. Παπαναστασίου

4. Επέβαλε ένα είδος
κοινοβουλευτικής
δικτατορίας.

δ. Βασιλιάς
Κωνσταντίνος

5. ΄Ηταν αρχηγός του Λαϊκού
κόμματος.

ε. Μητροπολίτης
Χρύσανθος

Α2
Να
χαρακτηρίσετε
τις
ιστορικές
πληροφορίες
που
ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή
Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε
περίπτωση:
α. Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 έληξε με τη νίκη
των Ελλήνων.
β. Ο
Στρατιωτικός
Σύνδεσμος
δεν
εγκαθίδρυσε
δικτατορία, αλλά προώθησε τα αιτήματά του μέσω της
Βουλής.
γ. Το βενιζελικό
προσωποπαγές.

κόμμα

ήταν

σε

μεγάλο

βαθμό

δ. Στο συνέδριο Ειρήνης στο Παρίσι (∆εκέμβριος 1918) ο
Ελευθέριος Βενιζέλος συμπεριέλαβε τον Πόντο στο
φάκελο των ελληνικών διεκδικήσεων.
ε. Σύμφωνα με τον Π. Ενεπεκίδη, η γενοκτονία των
Ελλήνων του Πόντου από τους Νεότουρκους και τους
Κεμαλικούς έχει δύο βασικές διαφορές από τη
γενοκτονία των Εβραίων.
Μονάδες 10
Β1

στ. Αλέξανδρος
Κουμουνδούρος
ζ. Σεβαστός Κυμινήτης

Τι προέβλεπε το τρικουπικό κόμμα για το πρόγραμμα του
εκσυγχρονισμού της χώρας και ποιες προσπάθειες έγιναν
για την υλοποίησή του;
Μονάδες 12
Β2
Πώς αντέδρασε ο πρίγκιπας Γεώργιος και η ελληνική
κυβέρνηση στην έκρηξη και την επέκταση της επανάστασης
του Θερίσου (1905);
Μονάδες 13

Μονάδες 15
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ
Γ1
Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί και με βάση τις
ιστορικές σας γνώσεις, να απαντήσετε στο ερώτημα:
Ποιες συνθήκες διαμόρφωσαν τη «νέα γενιά» ανθρώπων μετά την
παρακμή των ξενικών κομμάτων;
Μονάδες 25
Κείμενο
« [...] Τὰ χρόνια αὐτὰ χαρακτηρίζονται κυρίως ἀπὸ τὶς σοβαρὲς
προσπάθειες οἰκονομικῆς ἀνασυγκροτήσεως τῆς χώρας, ποὺ εἶχε
ἀρχίσει νὰ διαφαίνεται ἤδη ἀπὸ τὴν προηγούμενη διετία. Ἡ
μεταστροφὴ τῆς κοινῆς γνώμης, συνέπεια τῶν ἀπρόβλεπτων
συνθηκῶν, ποὺ ἐπέβαλε στὴν Ἑλλάδα ἡ διεθνὴς πολιτική, σὲ
ἀντίθεση πρὸς τὸ δημόσιο αἴσθημα, ἡ πρόσκαιρη ἐγκατάλειψη
μεγαλεπήβολων ὀνείρων γιὰ μιὰ ἀπαρχὴ ἀπελευθερώσεως τῶν
ὑπόδουλων ἀκόμη Ἑλλήνων, ἐπέβαλλαν στὰ χρόνια μετὰ τὸν
Κριμαϊκὸ πόλεμο τὴν ἀνάγκη νὰ ἀναζητηθεῖ διέξοδος πρὸς μιὰ ἄλλη
κατεύθυνση, πρὸς τὴν οἰκονομικὴ ἀνὰπτυξη τῆς χώρας. Οἱ Ἕλληνες
συνειδητοποίησαν ὅτι ἔπρεπε νὰ ἀξιοποιήσουν ὅ,τι εἶχαν στὰ χέρια
τους παρὰ νὰ περιμένουν τὴν πραγματοποίηση τῶν ὀνεὶρων τους,
ποὺ ἔτσι ἢ ἀλλιῶς ἀναβάλλονταν ἢ ματαιώνονταν. Τὰ στενὰ σύνορα,
μέσα στὰ ὁποῖα ἦταν καταδικασμένοι νὰ ζοῦν, τοὺς ἀποστεροῦσαν
ἀπὸ μιὰ ἐπάρκεια πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν. Ἔπρεπε συνεπῶς ἡ
πολιτικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος νὰ δώσει τὴ θέση της στὴν
οἰκονομική. Ἔτσι ἡ χώρα ἄρχισε νὰ προοδεύει ὑλικὰ καὶ αὐτὸ ἦταν
μιὰ ἀπάντηση στὸ ἀδιέξοδο ποὺ βρέθηκε ὡς πρὸς τὴ διεθνή της
θέση.»
∆ημητρακόπουλος, Οδ., «Στροφή της κυβερνητικής πολιτικής προς
την εσωτερική ανάπτυξη της χώρας», Ιστορία του Ελληνικού
Έθνους, τ. ΙΓ΄, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1977, σ. 172.

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆1
Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί και με βάση τις
ιστορικές σας γνώσεις, να απαντήσετε στα ερωτήματα:
α. Πώς υλοποιήθηκε η αστική στέγαση των μη εύπορων και η
εγκατάσταση των άπορων προσφύγων στην Αθήνα και τον
Πειραιά;
(μονάδες 15)
β. Ποιες ήταν οι συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων αυτών;
(μονάδες 10)
Μονάδες 25
Κείμενο
« Στην Αθήνα υπολογίζεται ότι ο πληθυσμός είχε
υπερδιπλασιαστεί μέσα σε δεκαοκτώ μήνες. ∆ιεθνείς
αναφορές έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου για τις
τραγικές συνθήκες που επικρατούσαν στους προσφυγικούς
αυτούς συνοικισμούς:
Μια
πόλη
των
300.000
κατοίκων
διογκώθηκε
(«πρήστηκε») ξαφνικά και έφτασε πάνω από 700.000. Οι
παροχές νερού κατέρρευσαν, ο φωτισμός ήταν κακός, και
το ότι οι δρόμοι αποτελούνται από λακκούβες δεν
προκαλεί και μεγάλη έκπληξη αν αναλογιστούμε τις
συνθήκες που επικρατούν. Με την εξαίρεση της Κίνας, δεν
έχω βρεθεί αλλού πουθενά όπου η αίσθηση ενός τόπου
που κατακλύζεται από κόσμο να είναι τόσο οξυμένη. Η
μόλυνση είναι η μόνη λέξη που μπορεί να αποδώσει τις
συνθήκες διαβίωσης αυτού του πληθυσμού σε κάθε
οικοδομικό τετράγωνο 1 .

[...] Συγκεκριμένα, στην Καισαριανή υπήρχαν συνολικά
1.800 σπίτια για 10.800 άτομα. Από την ΕΑΠ
κατασκευάστηκαν μετά το 1828 τα 350. Έως τότε ο
πληθυσμός έμενε σε 1.000 πλινθόκτιστα σπίτια και σε 500
ξύλινα παραπήγματα, ενώ η πλειοψηφία των κατοίκων
δήλωνε ασχολία την αγροτική. Αν αναλογιστεί κανείς ότι
1

Markham, V.R., “Greece and the Refugees from Asia Minor”, Fortnightly Review,
February 1925, σ.179.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -

έλαβαν βοήθεια σε βοοειδή και πρόβατα ή χοίρους χωρίς να
ανεγερθούν στάβλοι, εύκολα κατανοούμε ότι οι άνθρωποι
και τα ζώα συζούσαν κάτω από την ίδια στέγη. Πέρα από
τις φρικτές συνθήκες υγιεινής, η ύδρευση του προσφυγικού
πληθυσμού γινόταν με βυτία του δήμου ή με υδροπώλες, οι
οποίοι πωλούσαν το νερό 2 . Η διεκδίκηση παροχής νερού
παραπέμπει σε σύγχρονες γεωπολιτικές διαμάχες ή και
ένοπλες συρράξεις στον Τρίτο Κόσμο. [...]»
Κρητικός,
Γ.,
«Ριζοσπαστικοποίηση
της
πολιτικής
γεωγραφίας του νέου περιαστικού χώρου της Αθήνας μετά
την
έλευση
των
μικρασιατών
προσφύγων»,
περ.
Γεωγραφίες, τεύχος 13, φθινόπωρο 2007, εκδ. Εξάντας,
σ. 119.
2

Σ. Τζιόκας, «Η ένταξη των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία και η ένταξη στην
Καισαριανή», στο Ο ξεριζωμός και η άλλη πατρίδα. Προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα,
Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1997, σ.123.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
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. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε 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 μόνο ανεξίτηλης μελάνης.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη
διανομή των θεμάτων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
Α1

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. Η πρώτη κυβέρνηση της Κρητικής πολιτείας εργάστηκε
με ζήλο αλλά δεν απέδωσε σε σύντομο χρονικό διάστημα
σημαντικό έργο.
δ. Η ευτυχής για την Ελλάδα έκβαση των Βαλκανικών
πολέμων έδωσε και στο Κρητικό ζήτημα την οριστική
λύση.
ε. Η κινητικότητα των προσφύγων, ιδιαίτερα κατά τα
πρώτα χρόνια μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα, υπήρξε
μεγάλη.
Μονάδες 10
Α2
Να
α.
β.
γ.

δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
Ελληνικό τυπογραφείο Τραπεζούντας
Σ.Ε.Κ.Ε.
Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής (1923)
Μονάδες 15

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Β1
α. Ποια εκσυγχρονιστικά αιτήματα των αντιπολιτευτικών
ομίλων, που συγκροτήθηκαν περί τα τέλη της δεκαετίας
του 1850, εξέφρασε με την πολιτική του δράση ο
Αλέξανδρος Κουμουνδούρος; (μονάδες 5)
β. 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
Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί και με βάση τις
ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε στις βασικές ρυθμίσεις του
Συντάγματος του 1864.

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

∆εύτερο νομοθετικὸ σῶμα δὲν ἱδρύθηκε καὶ ἔτσι δὲν ἀναβίωσε ἡ
Γερουσία, ποὺ εἶχε καταργηθεῖ ἀπὸ τὴ Συνέλευση μὲ εἰδικὸ ψήφισμα
[...]
Ἡ ἐκτελεστικὴ ἐξουσία ἀνατέθηκε στὸ βασιλιά, ὁ ὁποῖος θὰ τὴν
ἀσκοῦσε μέσω τῶν ὑπουργῶν, ποὺ ὁ ἴδιος θὰ διόριζε. Τὸ πρόσωπο
τοῦ βασιλιᾶ ἀναγνωρίσθηκε ἀνεύθυνο καὶ ἀπαραβίαστο [...].
Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τ. ΙΓ΄: Νεώτερος Ἑλληνισμὸς ἀπὸ
1833 ὡς 1881, Ἀθήνα: Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, 1977, σ. 237.
∆1
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας
στοιχεία από το κείμενο που σας δίνεται, να αναφερθείτε
στις επιδράσεις που άσκησαν στον Νεοελληνικό Πολιτισμό
οι πρόσφυγες μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα (1922).
Μονάδες 25

Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀνώτατος ἄρχοντας τοῦ κράτους ὁρίσθηκε ὁ βασιλιάς, στὸν ὁποῖο
ἀνατέθηκε ἡ νομοθετικὴ λειτουργία καθὼς καὶ στὴ Βουλή (ἄρθρ. 22),
μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ἁρμόδιοι γιὰ τὴν ὑποβολὴ σχεδίων νόμων ἦταν
τόσο ὁ βασιλιὰς μέσω τῶν ὑπουργῶν ὅσο καὶ ἡ Βουλή, καὶ ὅτι ἡ
ψήφιση τῶν σχεδίων θὰ γινόταν ἀπὸ τὴ Βουλή, ἐνῶ ἡ κύρωση καὶ ἡ
δημοσίευσή τους, γιὰ νὰ γίνουν νόμοι, ἀπὸ τὸ βασιλιά (ἄρθρ. 36). Ἡ
Βουλὴ θὰ ἀπαρτιζόταν ἀπὸ βουλευτὲς οἱ ὁποῖοι θὰ ἐκλέγονταν μὲ
ἄμεση, καθολική καὶ μυστικὴ ψηφοφορία, καὶ θὰ ἀντιπροσώπευαν
τὸ ἔθνος καὶ ὄχι μόνο τὴν ἐπαρχία ὅπου ἐκλέγονταν. Ἡ διάρκεια τῆς
βουλευτικῆς περιόδου καθορίσθηκε νὰ εἶναι τέσσερα χρόνια, καὶ ὁ
ἀριθμός τῶν βουλευτῶν ἀνάλογος μὲ τὸν πληθυσμὸ τῆς βουλευτικῆς
περιφέρειας (ἐπαρχίας), σὲ καμιὰ περίπτωση ὅμως, στὸ σύνολό του,
μικρότερος ἀπὸ 150 [...] .

ΚΕΙΜΕΝΟ
Η έλευση των Μικρασιατών έδωσε ώθηση στην ελληνική
λογοτεχνία και την πλούτισε με νέα στοιχεία. Στο γλωσσικό
τομέα, η υιοθέτηση της δημοτικής από τους συγγραφείς και
ποιητές της περιόδου, όπως και η αποκλειστική χρήση της
από τις προσφυγικές μάζες, συνέβαλαν στην επικράτησή της
επί της καθαρεύουσας. [...].
Ο λαϊκός πολιτισμός, η μουσική, το τραγούδι, ο χορός, η
μαγειρική, η ενδυμασία, τα έθιμα των Μικρασιατών
πλούτισαν την ελληνική λαϊκή παράδοση. Στις εκφράσεις
αυτές του καθημερινού ανθρώπου δεν υπάρχουν στεγανά.
Έτσι και στην Μικρασία οι λαοί, πέρα από τα όποια
προβλήματα, συζούσαν ειρηνικά ανταλλάσσοντας ήθη,
τραγούδια και χορούς. Η ιδιαίτερη αυτή μουσικο-χορευτική
παράδοση από τα δυτικά παράλια, την Καππαδοκία, τον
Πόντο, έφθασε μαζί με τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Στα
χρόνια εκείνα το δημοτικό τραγούδι (συμπεριλαμβανομένου
και εκείνου των ελληνικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας),
ως «εθνική» μουσική, απέκτησε βαρύνουσα σημασία [...].

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Αλλά και ο πιο ανεπτυγμένος, σε σχέση με την Ελλάδα,
αστικός πολιτισμός της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης
μεταφυτεύθηκε και προσαρμόσθηκε στις νέες συνθήκες. Ο
πλούτος της λαϊκής μικρασιατικής μουσικής μεταφέρθηκε
στη μητρόπολη. Το σμυρναίικο τραγούδι (ο όρος καλύπτει
το αστικό τραγούδι από την Κωνσταντινούπολη ως το
μικρασιατικό νότο) κυριάρχησε ως τα μέσα της δεκαετίας
του 1930 στη λαϊκή μουσική σκηνή της χώρας.
Β. Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού,
1770-2000, 7 ος τόμος: Ο Μεσοπόλεμος, 1922-1940: Από την
Αβασίλευτη ∆ημοκρατία στη ∆ικτατορία της 4 ης Αυγούστου,
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2003, σσ. 98-99.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε
τα θέματα στο τετράδιο.
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.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

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

ΘΕΜΑ Α1

Να
α.
β.
γ.

δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
Α΄ Πανελλήνιο Συνέδριο [Ποντίων] (1917)
Πεδινοί
Εθνικό Κόμμα (Κ. Μαυρομιχάλη).
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. Ο ∆ηλιγιάννης θεωρούσε το κράτος ως μοχλό της οικονομικής
ανάπτυξης και επιδίωκε τον εκσυγχρονισμό του με κάθε τρόπο.
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 (Νοέμβριος 1905) και έως την
ανάληψη της Ύπατης Αρμοστείας της Κρήτης από τον
Αλέξανδρο Ζαΐμη;
Μονάδες 13
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΘΕΜΑ Β2

Τι προέβλεπε η ελληνοτουρκική Σύμβαση
πληθυσμών της 30 ής Ιανουαρίου 1923;
ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ

ανταλλαγής
Μονάδες 12

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

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

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.

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
τους περιορισμούς της εξουσίας του, που είχαν διατυπωθεί
ρητώς στο Σύνταγμα.

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).

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

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

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

πήγαιναν να εγκατασταθούν στα εδάφη της ελληνικής
Μακεδονίας τόσο το καλύτερο.
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%

[...] 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 γρήγορα

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

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ΄ Τάξη Γενικού
(Θεωρητική Κατεύθυνση), Αθήνα: ΟΕ∆Β, 2010, σ. 155.

Λυκείου

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ
[ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ]

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α.
Εκλεκτικοί
β.
Πολιτοφυλακή της Κρήτης
γ.
Κοινωνιολογική Εταιρεία
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).
ΣΤΗΛΗ Α
α. Κωνσταντίνος Φούμης
β. Αλέξανδρος Κουμουνδούρος
γ. Ιωάννης Κωλέττης
δ. Γερμανός Καραβαγγέλης
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

Σύμφωνα μὲ μιὰ θεωρία, τὸ σύνταγμα εἶχε συντηρητικὸ χαρακτήρα
ἐπειδὴ ὁ λαὸς τῆς Κρήτης⎯καὶ τὰ δεκαέξι μέλη τῆς συντακτικῆς
ἐπιτροπῆς⎯πίστευε
ὅτι
μιὰ
ἐκτελεστικὴ
ἐξουσία
μὲ
ἐνισχυμένες
ἁρμοδιότητες καὶ ἀπαλλαγμένη ἀπὸ κοινοβουλευτικοὺς περιορισμοὺς καὶ
ἐπεμβάσεις βραχυπρόθεσμα θὰ συνέβαλλε πιὸ ἀποτελεσματικὰ στὴν ἐπίλυση
τῶν πολιτικῶν προβλημάτων τοῦ νησιοῦ. […] Οἱ συντάκτες τῆς τελικῆς
μορφῆς τοῦ σχεδίου τοῦ συντάγματος δὲν θεωροῦσαν ὁριστικὸ τὸ καθεστὼς
τῆς αὐτονομίας, ἀφοῦ δὲν ἱκανοποιοῦσε τὶς ἐθνικὲς προσδοκίες τῶν Κρητῶν.
[…] Ὁ Ἰωάννης Σφακιανάκης ἀποποιήθηκε τὴν πρόταση νὰ ὑπηρετήσει
ὑπὸ
τὸν
ὕπατο
ἁρμοστὴ
προφασιζόμενος
λόγους
ὑγείας.
Στὴν
πραγματικότητα εἶχε σοβαρὲς ἐπιφυλάξεις γιὰ τὶς προθέσεις καὶ τὴν
ἱκανότητα τοῦ πρίγκιπα Γεωργίου νὰ κυβερνήσει τὴν Κρήτη ἐποικοδομητικά.
Στὴν Ἐπίσημον Ἐφημερίδα […] ἀναφέρεται ὅτι ὁ πρίγκιπας εἶχε δηλώσει:
«Κύριοι, πρέπει νὰ ἠξεύρετε ὅτι ἦλθον ἐδῶ διὰ νὰ διοικήσω ὡς ὁ Μέγας
Πέτρος», καὶ ὅτι ὁ Σφακιανάκης εἶχε ἀπαντήσει:«Πολὺ καλά, Ὑψηλότατε,
εἶσθε ἐλεύθερος, ἡμεῖς μόνον θὰ σᾶς παρακαλέσωμεν νὰ μᾶς χαρίσητε τὰς
σφαγὰς τοῦ Μεγάλου Πέτρου». Εἴτε αὐθεντική, εἴτε κατασκευασμένη, ἡ
στιχομυθία αὐτὴ εἶναι ἀσφαλῶς ἐνδεικτικὴ γιὰ τὸ εἶδος τῶν σχέσεων τῶν
δύο ἀνδρῶν.
[…] [Ὁ τότε γενικὸς πρόξενος] τῆς Ἀγγλίας Esmé Howard […]
παρουσίαζε τὸν ὕπατο ἁρμοστὴ ἀπρόθυμο νὰ συνεργαστεῖ μὲ τὴν
κυβέρνηση: «Δὲν ἀπέκρυπτε τὴν ἀντιπάθειά του γιὰ τὸ συνταγματικὸ
πολίτευμα. Μοῦ εἶχε πεῖ κάποτε ὅτι θεωροῦσε ἄχρηστες τὶς κοινοβουλευτικὲς
κυβερνήσεις, ὅτι, ὄντας ναυτικός, δὲν ἀντιλαμβανόταν τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὴν
αὐστηρὴ πειθαρχία καὶ ὅτι εἶχε σκοπὸ νὰ κυβερνήσει τὴν Κρήτη σὰν
πολεμικὸ πλοῖο, μὲ τὸν ἴδιο καπετάνιο, ὅ,τι καὶ ἂν εἶχαν κατὰ νοῦν οἱ
Δυνάμεις γιὰ τὸ σύνταγμα μὲ τὸ ὁποῖο εἶχαν προικοδοτήσει τὸ νησί».
Λ. Μακράκη, Ἐλευθέριος Βενιζέλος, 1864-1910 . Ἡ διάπλαση ἑνὸς ἐθνικοῦ
ἡγέτη , μετ. Τ. Κίρκης, Ἀθήνα: Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, 1992,
σσ. 382-383, 388, 393-394.
ΘΕΜΑ Δ1
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα
κείμενα που σας δίνονται, να παρουσιάσετε:
α)

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Να αναφερθείτε στα προβλήματα, που έφεραν τα πρώτα νέφη στη λειτουργία
της Κρητικής Πολιτείας, εκτός από τη διαχείριση του εθνικού ζητήματος της
Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα.
Μονάδες 25

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

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

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ Α
[Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ]

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ
[Η ΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ]

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
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 1 οι ακαθαρσίες, τα σκουπίδια, τα ράκη της
ταπητουργίας παρουσίαζαν φρικτό θέαμα.

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
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.

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.

1

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.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Ρεύμα : Ρέ μα , κο ίτη χει μάρρ ου .

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
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

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α.
Κρητική Πολιτεία
β.
Κίνημα στο Γουδί
γ.
Συνθήκη των Σεβρών (28 Ιουλίου/10 Αυγούστου 1920).

ΚΕΙΜΕΝΟ Α
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.

Ο Κωλέττης, ως αρχηγός του γαλλικού κόμματος, επεδίωκε
κυβερνητική πολιτική που θα ενίσχυε το ρόλο του κοινοβουλίου.

μια

β.

Το 1869 στην Αμισό από τις 214 επιχειρήσεις της πόλης οι 156 ανήκαν
στους Έλληνες.

γ.

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

δ.

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

ε.

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

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

[…] 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 .

________________
* 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.

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ Α
ΚΕΙΜΕΝΟ Β
[…] 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.

[…] 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».
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 .

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ
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

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

[…] 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. […]
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 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Παραγωγή δημητριακών, καπνού και βάμβακος
(σε χιλιάδες τόννους)
Έτος
1921
1922
1923
1924
1925

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

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.

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
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΟΜΑΔ Α ΔΕΥΤΕΡΗ

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ Γ1

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2015
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
ΟΜΑΔ Α ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α.
Ορεινοί
β.
αυτεπιστασία
γ.
«Ηνωμένη Αντιπολίτευσι̋» (Κρήτη).

Με βάση τι̋ ιστορικέ̋ σα̋ γνώσει̋ και αντλώντα̋ στοιχεία από τα κείμενα Α,
Β και Γ που σα̋ δίνονται :
α. να αναφερθείτε στι̋ ρυθμίσει̋ τη̋ Σύμβαση̋ τη̋ Λοζάνη̋ τη̋ 30 η ̋
Ιανουαρίου 1923 για την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδα̋ και
Τουρκία̋, (μονάδε̋ 13)
β. να εξηγήσετε πώ̋ η υπογραφή τη̋ Σύμβαση̋ τη̋ Λοζάνη̋ συνδέεται με
την πραγματικότητα που είχε δι αμορφωθεί μετά τη Μικρασιατική
Καταστροφή, καθώ̋ και με τι̋ βλέψει̋ των ηγετών των δύο κρατών .
(μονάδε̋ 12)
Μονάδε̋ 25

Μονάδε̋ 15
ΚΕΙΜΕΝΟ Α

ΘΕΜΑ Α2

α.

Το δικαίωμα του «συνέρχεσθαι» και «συνεταιρίζεσθαι» κατοχυρώνεται
συνταγματικά το 1844 .

β.

Ο Τρικούπη̋ δεν αποδεχόταν το χωρισμό των εξουσιών και στόχευε στη
συγκέντρωση και το ν έλεγχό του̋ από το κόμμα .

Μια μέρα ήρθε στο Γκέλβερι Επιτροπή , από την Ελλάδα, όπω̋ έλεγαν.
Πήγαν μαζί του̋ και οι δικοί μα̋ , για να κουβεντιάσουν για την Α νταλλαγή.
[…] Οι άνθρωποι τη̋ Επιτροπή̋ ήρθαν και μα̋ έγραψαν τ α ονόματα και τι̋
περιουσίε̋ μα̋. Μα̋ είπαν πω̋ θα γίνει Ανταλλαγή, θα πάμε στην Ελλάδα.
Μα̋ σύστησαν να μην φοβόμαστε. Να πουλήσουμε ό,τι μπορούμε από την
κινητή μα̋ περιουσία, και τα υπόλοιπα να τα πάρουμε μαζί μα̋. Μα̋ είπαν
πω̋, αν υπάρχουν στο χωριό μα̋ τουρκεμένοι, μπορούνε, αν θέλουν, να
φύγουν κι αυτοί για την Ελλάδα.

γ.

Το Ελληνικό Τυπογραφείο τη̋ Τραπεζούντα̋ συν έβαλε αποφασιστικά
στην ανάπτυξη τη̋ εθνική̋ συνείδηση̋ .

Η Έ ξ οδ ο ̋, τ . Β΄ , Μα ρ τυ ρ ί ε ̋ α π ό τ ι ̋ επ αρ χ ί ε̋ τη ̋ κ εν τρ ικ ή ̋ κ α ι ν ό τ ι α ̋ Μικ ρ α σί α ̋ ( Ε π ιμ. Γ .
Μο υ ρ έλ ο ̋), Αθ ή ν α: Κέ ντ ρ ο Μ ικ ρα σ ιατ ικ ώ ν Σ π ου δ ώ ν, 1 9 82 , σ . 9.

δ.

Με τον Οργανικό Νόμο του 1900 δόθηκε οριστική λύση στο Κρητικό
ζήτημα.

ε.

Η συνθήκη φιλία̋ και συνεργασία̋ ανάμεσα στου̋ Μπολσεβίκου̋ και
τον Κεμάλ (Μάρτιο̋ 1921) λειτούργησε ω̋ ταφόπετρα του ποντιακού
ζητήματο̋.

Να χαρακτηρίσετε τι̋ προτάσει̋ που ακολουθούν, γράφοντα̋ στο τετράδιό
σα̋, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση , τη λέξη Σωστό,
αν η πρόταση είναι σωστή , ή Λάθο̋, αν η πρόταση είναι λανθασμ ένη:

Μονάδε̋ 10
ΘΕΜΑ Β1
Να παρουσιάσετε τα χαρακτηριστικά του ραλλικού κόμματο̋ .
Μονάδε̋ 12
ΘΕΜΑ Β2
Πώ̋ εκφράστηκε η διάσταση προσφύγων και γηγενών στην οικονομική ,
πολιτική και κοινωνική ζωή τη̋ Ελλάδα̋;
Μονάδε̋ 13

ΚΕΙΜΕΝΟ Β
Η ελληνική πλευρά [το 1923] επεδίωκε την ανταλλαγή των πληθυσμών. Ο
Μουσταφά Κεμάλ συμμετείχε στον στενό πυρήνα των Νεότουρκων που
κυβέρνησαν την Οθωμανικ ή Αυτοκρατορία από το 1908 έω̋ το τέλο̋ του Α ΄
Παγκοσμίου Πολέμου. Βασική πολιτική των Νεότουρκων αποτελούσε η
εκδίωξη των μη μουσουλμανικ ών εθνοτήτων από το έδαφο̋ τη̋
αυτοκρατορία̋. Η έξοδο̋ των Ελλήνων κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή
ήταν μη αναστρέψιμη. Η εκδίωξη των εναπομεινάντων Ελλήνων από την
Τουρκία ήταν απλώ̋ ζήτημα χρόνου. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Ελλάδα δεν
θα είχε τη διαπραγματευτικ ή ικανότητα να απαιτήσει τη μετανάστευση των
τουρκο–μουσουλμανικ ών πληθυσμών τη̋ Ελλάδο̋.
Α. Μ. Σ υ ρ ίγ ο̋ , Ελ λην ο τουρ κ ικ έ ̋ σ χ έ σ ει ̋ , Α θ ή να : Πατ άκ η̋ 2 0 14 , σ . 5 3.

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ
Και στο ζήτημα των μειονοτήτων , υπήρξε ανεπανάληπτο̋ ο ορθολογισμό̋
και ο ρεαλισμό̋ τη̋ βενιζελική̋ πολιτική̋ –και του Βενιζέλου προσωπικά.
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Κατεξοχήν δείγμα αυτή̋ τη̋ ορθολογική̋ και ρεαλιστική̋ προσέγγιση̋
υπήρξε η πρώιμη προθυμία του Βεν ιζέλου να αποδεχθεί την ανταλλαγή
πληθυσμών ω̋ ριζική μέθοδο επίλυση̋ των σχετικών ζητημάτων, ήδη από
το 1914 (με την Τουρκία).
[…] Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, ο Βενιζέλο̋ έσπευσε ανενδοίαστα να
αναλάβει προσωπικά τη βαρύτατη ευθύνη τη̋ υποχρεωτική̋ ανταλλαγή̋ των
πληθυσμών (μολονότι προέβλεπε τότε ότι οι πρόσφυγε̋ θα τον
«αναθεματίσουν»). Στη συνέχεια ορθολογισμό̋ και ρεαλισμό̋ χαρακτήρισαν
την κοσμογονία τη̋ προσφυγική̋ αποκατάσταση̋ μέχρι την τελευταία τη̋
λεπτομέρεια.
Γ. Θ . Μα υ ρογ ο ρ δάτ ο ̋, Ισ το ρ ί α τ η̋ Ελλ ά δ α ̋ τ ου 20
Α θή ν α: Β ιβλ ιό ρ αμα , 2 0 03 , σ σ. 24- 2 5.

ου

α ιώ ν α ( Ε π ιμ . Χ . Χ ατζ η ιω σ ήφ ) , τ . Β2΄ ,

ΘΕΜΑ Δ1
Αξιοποιώντα̋ τι̋ ιστορικέ̋ σα̋ γνώσει̋ και αντλώντα̋ στοιχεία από τα
κείμενα Α και Β που σα̋ δίνονται , να εκθέσετε και να εξηγήσετε τη διάσταση
απόψεων μεταξύ του πρίγκιπα Γεωργίου και του Ελευθερίου Βενιζέλου,
σχετικά με το ζήτημα τη̋ ένωση̋ τη̋ Κρήτη̋ με την Ελλάδα, στο πλαίσιο τη̋
πρώτη̋ κυβέρνηση̋ τη̋ Κρητική̋ Πολιτεία̋.
Μονάδε̋ 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Ο Βενιζέλο̋ υπέρ τη̋ σταδιακή̋ πορεία̋ προ̋ την ενωτική λύση
Ο σύμβουλο̋ τη̋ δικαιοσύνη̋ 1 εισηγήθηκε εμπιστευτικά στον ύπατο
αρμοστή 2 το καλοκαίρι ήδη του 1900 τη διπλωματική μεθόδευση τη̋
σταδιακή̋ εξελίξεω̋ προ̋ την ενωτική λύση: η άμεση επίτευξη τη̋ ενώσεω̋
ήταν αδύνατη · η παράταση όμω̋ του καθεστώτο̋ τη̋ αρμοστεία̋ ανέστελλε
την εφαρμογή των μέτρων που θα επέτρεπαν τη βαθμιαία απαλλαγή τη̋
Μεγαλονήσου από τα δεσμά τη̋ διεθνού̋ εξαρτήσεω̋ · έτσι επέβαλλε την
άμεση υποταγή τη̋ στην απόφαση των Μεγάλων Δυνάμεων και τη ν
καθιστούσε έρμαιο των αντικρουόμενων ευρωπαϊκών συμφερόντων ·
αντίθετα, η ολοκλήρωση τη̋ αυτονομία̋, σύμφωνη προ̋ τι̋ υποσχέσει̋ των
Δυνάμεων και τι̋ προβλέψει̋ του Συντάγματο̋, θα συντελούσε στην
προαγωγή των εθνικών συμφερόντων στο εξωτερικό και την κατοχύρωση τ η̋
αυτοδιοικήσεω̋
στο
εσωτερικό,
ιδίω̋
μετά
τη
διοργάνωση
τη̋
πολιτοφυλακή̋ από Έλληνε̋ αξιωματικού̋ και την παράλληλη αποχώρηση
των διεθνών στρατευμάτων.
[…] Η πρωτοβουλία του Ελευθερίου Βενιζέλου προκάλεσε την άμεση και
αποφασιστική αντίδραση του πρίγκι πα Γεωργίου. Η εισήγησή του
προσέκρουε τόσο στη γενική αρχή τη̋ ουσιαστική̋ διαχειρίσεω̋ των
διπλωματικών θεμάτων, ιδίω̋ μάλιστα του Κρητικού, από τη δυναστεία, όσο
και στην ειδικότερη αντίληψη τη̋ τελευταία̋ αυτή̋ γύρω από τη μεθόδευση
του εθνικού αγώνα.
1
2
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Ο ύπατο̋ αρμοστή̋, φορέα ̋ των εντολών τη̋ Αυλή̋ των Αθηνών, με τη
συγκατάθεση πάντοτε και τη̋ ελληνική̋ κυβερνήσεω̋, απέκρουσε τη
συμβιβαστική εξελικτική διαδικασία και επιδίωκε περισσότερο να καταστήσει
αβάσταχτη την πίεση από τι̋ εσωτερικέ̋ συνθήκε̋, μ ε την ελπίδα να
εκβιάσει την ταχύτερη , κατά το δυνατόν, συγκατάνευση των ευρωπαϊκών
Δυνάμεων στην ενωτική λύση.
Ισ τορ ί α τ ου Ε λλ ην ικ ο ύ Έ θν ου ̋ , Α θ ή να : Εκ δο τ ικ ή Α θη ν ώ ν, τ. Ι Δ ΄, σ . 20 1 .

ΚΕΙΜΕΝΟ Β
Η διάσταση ανάμεσα στον πρίγκιπα Γεώ ργιο και τον Ελευθέριο
Βενιζέλο
Ο πρίγκιπα̋ Γεώργι ο̋, έχοντα̋ την αντίληψη ότι η άσκηση τη̋ εξωτερική̋
πολιτική̋ τη̋ Κρήτη̋ ήταν αρμοδιότητα τη̋ ελληνική̋ μοναρχία̋, ανέλαβε
μόνο̋ τη μεθόδευση τη̋ προσάρτηση̋ τη̋ Μεγαλονήσου στη μητέρα
πατρίδα χωρί̋ να συμβουλευτεί του̋ υπουργού̋ του για τι̋ ενδεδειγμένε̋
ενέργειε̋ και διαπραγματεύσει̋. Η πρωτοβουλία του είχε τη μορφή
προσωπικών συζητήσεων με τον τσάρο τη̋ Ρωσία̋ και απευθεία̋
διαπραγματεύσεων με του̋ υπουργού̋ Εξωτερικών τη̋ Ρωσία̋, τη̋ Γαλλία̋,
τη̋ Αγγλία̋ και τη̋ Ιταλία̋. Ο Βενιζέλο̋ θεώρησε πρόωρε̋ τι̋ ενέργειε̋ του
ύπατου αρμοστή, κρίνοντα̋ ότι η κρητική κυβέρνηση ήταν ασταθή̋ και τα
συνταγματικά θεμέλια ασαφή. Πίστευε και υποστήριζε την ανακήρυξη τη̋
Κρήτη̋ σε ανεξάρτητο πριγκιπάτο ω̋ τελευταίο στάδιο για τη νομότυπη
πραγματοποίηση τη̋ ένωσή̋ τη̋ με την Ελλάδα.
[…] Ο πρίγκιπα̋ δεν ήταν ικανό̋ να αντιληφθεί τη λεπτή διαφορά μεταξύ τη̋
δεσποτική̋ διακυβέρνηση̋ με ξένη κηδεμονία και, από την άλλη μεριά, τη̋
πλήρου̋ αυτονομία̋ χωρί̋ ξένε̋ επεμβάσει̋ και με κυβερνήτη διορισμένο
από την ελληνική κυβέρνηση , που υποστήριζε ο Βενιζέλο̋ ω̋ ασφαλέστερη
μεθόδευση για την απώτερη επίτευξη του ενωτικού σκοπού… Ο πρίγκιπα̋
Γεώργιο̋ είχε την πεποίθηση ότι οποιαδήποτε λύση του Κρητικού θα
προερχόταν από τι̋ Μεγάλε̋ Δυνάμει̋ και , κατά τη γνώμη του, οι πολιτικοί
παράγοντε̋ τη̋ Κρήτη̋ ήταν άσχετοι με το θέμα, αν όχι επιζήμιοι… Στάθηκε
αδύνατο γι΄ αυτόν να αντιληφθεί τη σημασία τη̋ πολιτική̋ κινητοποίηση̋
των ίδιων των Κρητικών, καθώ̋ και την εύλογη απαίτησή του̋ να
αποκτήσουν τον έλεγχο τη̋ τύχη̋ του̋ μετά από αιώνε̋ αγώνων κα τά των
Τούρκων κυριάρχων.
Λ. Μακ ρ άκ η ̋, Ελ ευ θ έ ρ ι ο̋ Β εν ι ζ έλ ο ̋ , σ σ . 3 97- 4 0 3, σ το Αξ ι ολ όγ η ση τω ν μ αθ ητ ώ ν τη ̋ Γ ’
Τ ά ξη ̋ τ ου Εν ι α ί ου Λυ κ ε ίο υ στ ο μ ά θη μ α Θ έ μ ατ α Ν ε οε λλ ην ικ ή ̋ Ι στ ορ ί α ̋, τ. Β΄ , ΥΠ Ε ΠΘ
( Κ . Ε. Ε .), Αθ ή ν α 2 00 0, σ σ . 31 5- 3 16 .

Όλ α τ α κ εί με ν α α πο δ ό θηκ α ν σ ε μ ο ν οτ ο ν ικ ό · δ ιατ η ρή θ ηκ ε , όμ ω̋ , η ορ θ ογ ραφ ί α το υ ̋.

Ο Ελ ε υθέ ρι ο̋ Βε νιζ έ λ ο̋
Ο πρ ίγ κι πα ̋ Γ ε ώ ργι ο̋
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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 στοιχεία μαθητή. 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 παραδοθούν. 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 επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια
εξέταση̋:
τρει̋
(3)
ώρε̋
μετά
τη
διανομή
των
φωτοαντιγράφων.
Ώρα δυνατή̋ αποχώρηση̋: 10. 00 π.μ.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙ Α
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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ƆƕƛƋ 1ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ
ƑƉƓ & ƔƆƏƆƍƓ ƗƙƗƘƋƐƆ – ¨Ź ƉƗƔƉƕƍƑƑ

ƆƕƛƋ 2ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ
ƑƉƓ & ƔƆƏƆƍƓ ƗƙƗƘƋƐƆ – ¨Ź ƉƗƔƉƕƍƑƑ
Į.

ȆǹȃǼȁȁǹǻǿȀǼȈ ǼȄǼȉǹȈǼǿȈ
ǻǯ ȉǹȄǾȈ ǼȈȆǼȇǿȃȅȊ īǼȃǿȀȅȊ ȁȊȀǼǿȅȊ
ǻǼȊȉǼȇǹ 23 ȂǹȎȅȊ 2016
ǼȄǼȉǹǽȅȂǼȃȅ ȂǹĬǾȂǹ: ǿȈȉȅȇǿǹ

ȕ.

ȆȇȅȈǹȃǹȉȅȁǿȈȂȅȊ(ȃǼȅ ȈȊȈȉǾȂǹ)- ȀǹȉǼȊĬȊȃȈǾȈ(Ȇǹȁǹǿȅ ȈȊȈȉǾȂǹ)

ȈȊȃȅȁȅ ȈǼȁǿǻȍȃ: ȉǼȈȈǼȇǿȈ (4)
ĬǼȂǹ ǹ1

ȅȂǹǻǹ ȆȇȍȉǾ

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

ȀǼǿȂǼȃȅ ǹ

ȂȠȞȐįİȢ 15

ĬǼȂǹ ǹ2
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.

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.
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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
ȆȠȚĮ İȝʌȩįȚĮ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıİ Ș ĮıĲȚțȒ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ʌȡȠıĳȪȖȦȞ țĮĲȐ ĲȘ
įİțĮİĲȓĮ ĲȠȣ 1920;
ȂȠȞȐįİȢ 12
ĬǼȂǹ ī1

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).
ȂȠȞȐįİȢ 25

ȅȂǹǻǹ ǻǼȊȉǼȇǾ

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

ƘƉƏƓƗ 1ƋƗ ƆƔƓ 4 ƗƉƏƍ¨ƉƗ

ȀǼǿȂǼȃȅ Ǻ
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.
*İȞįİȜİȤȒȢ: ĮȣĲȩȢ ʌȠȣ įȚİȟȐȖİĲĮȚ ȝİ İʌȚȝȑȜİȚĮ țĮȚ İʌȚȝȠȞȒ
*ĮʌİțįȑȤȠȝĮȚ: ʌȡȠıįȠțȫ

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 .
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ƆƕƛƋ 3ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ
ƑƉƓ & ƔƆƏƆƍƓ ƗƙƗƘƋƐƆ – ¨Ź ƉƗƔƉƕƍƑƑ

ƆƕƛƋ 4ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ
ƑƉƓ & ƔƆƏƆƍƓ ƗƙƗƘƋƐƆ – ¨Ź ƉƗƔƉƕƍƑƑ

ĬǼȂǹ ǻ1
Ȃİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ȚıĲȠȡȚțȑȢ ıĮȢ ȖȞȫıİȚȢ țĮȚ ĮȞĲȜȫȞĲĮȢ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ
țİȓȝİȞĮ ʌȠȣ ıĮȢ įȓȞȠȞĲĮȚ, ȞĮ ĮȞĮĳİȡșİȓĲİ ıĲȘ ȝİĲĮȡȡȪșȝȚıȘ ĲȠȣ 1917 ȖȚĮ
ĲȘȞ İʌȓȜȣıȘ ĲȠȣ ĮȖȡȠĲȚțȠȪ ȗȘĲȒȝĮĲȠȢ ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ, țĮȚ İȚįȚțȩĲİȡĮ:
Į. ıĲȠȣȢ ıĲȩȤȠȣȢ ĲȘȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ (ȝȠȞȐįİȢ 12),
ȕ. ıĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȒ ĲȠȣȢ (ȝȠȞȐįİȢ 8) țĮȚ
Ȗ. ıĲĮ ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ ʌȠȣ ʌȡȠȑțȣȥĮȞ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ
ȝİĲĮȡȡȪșȝȚıȘȢ (ȝȠȞȐįİȢ 5).

ȅǻǾīǿǼȈ (ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȟİĲĮȗȠȝȑȞȠȣȢ)
1.

2.

ȂȠȞȐįİȢ 25
ȀǼǿȂǼȃȅ ǹ
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
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.

3.
4.
5.
6.

ȈĲȠ İȟȫĳȣȜȜȠ ȞĮ ȖȡȐȥİĲİ ĲȠ İȟİĲĮȗȩȝİȞȠ ȝȐșȘȝĮ. ȈĲȠ İıȫĳȣȜȜȠ
ʌȐȞȦ-ʌȐȞȦ 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

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 Ǻ
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 .

ƘƉƏƓƗ 3ƋƗ ƆƔƓ 4 ƗƉƏƍ¨ƉƗ

ƘƉƏƓƗ 4ƋƗ ƆƔƓ 4 ƗƉƏƍ¨ƉƗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 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 προτιμήθηκαν 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 ενέργ ειε̋ 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 περισσοτέρου̋
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 ε ι̋ 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 παρενεβάλλοντο μέχρι τούδε ει̋
την αγαθή ν 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 Ερζεγοβίνη
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 – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
Έχομεν ακράδαντον πεποίθησιν 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 Ψηφίσματι
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 α ι 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 στη
ματαίωση τη̋ ενωτική̋ λύσεω̋ το έρεισμα μια̋ πρώτη̋ διπλωματική̋
επιτυχία̋. [...] Πίσω από την παράταση των διαπραγματεύσεων δεν ήταν
πλέον δύσκολο να διαφ ανεί η επιφυλακτικότητα αρχικά και η υπαναχώρηση
στη συνέχεια των προστάτιδων Δυνάμεων. Σ’ αυτό ακριβώ̋ το σημείο, η
Τουρκία έκρινε σκόπιμο να ζητήσει και την πλήρη διευκρίνιση των
ευρωπαϊκών προθέσεων. [...]
Η
ουσιαστική
εντούτοι̋
απεμπόληση
τη̋
διαπραγμ ατευτική̋
διαδικασία̋ με άμεσο στόχο την ένωση δεν ανέστειλε την εφαρμογή τη̋
αποφάσεω̋ των Δυνάμεων 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 προθέσεω̋ να προστατεύσουν, αν παραστεί ανάγκη, τη
μουσουλμανική μειονότητα και να διαφυλάξουν πιστά την έννομη τάξη και τα
επικυριαρχικά δικαιώματα του σουλτάνου.

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΘΕΜΑ Δ1
Με βάση τι̋ ιστορικέ̋ σα̋ γνώσει̋ και αντλώντα̋ στοιχεία από τα παρακάτω
κείμενα που σα̋ δίνονται , να αναφερθείτε:
α. στι̋ ανάγκε̋ για επενδύσει̋ μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή (μονάδε̋
10) και
β. στι̋ επενδύσει̋ αυτέ̋ , τη διαχείρισή του̋ και τα αποτελέσματά του̋
(μονάδε̋ 15).
Μονάδε̋ 25

ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Τα σημαντικότερα έργα αυτή̋ τη̋ κατηγορία̋ αφορούσαν κατ’ αρχήν την
πρωτεύουσα, όπου η ραγδαία πληθυσμιακή αύξηση είχε σωρεύσει
προβλήματα και δυσλειτουργίε̋ . Από το 1922 η Αθήνα ζούσε με
περιορισμού̋ στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματο̋ ενώ η λύση στο
πρόβλημα τη̋ ύδρευση̋ εκκρεμούσε από τον 19 ο αιώνα. Ο εξηλεκτρισμό̋
τη̋ χώρα̋ είχε απασχολήσει οικονομικού̋ και κρατικού̋ παράγοντε̋
αμέσω̋ μετά το τέλο̋ του πολέ μου, ιδίω̋ σε συνδυασμό με την προοπτική
αξιοποίηση̋ των υδατοπτώσεων τη̋ Μακεδονία̋ αλλά οι σχετικέ̋ μελέτε̋
δεν έδωσαν πειστικά αποτελέσματα και οι επείγουσε̋ ανάγκε̋ εστίασαν το
ενδιαφέρον στην Αθήνα. [...]
Ο όμιλο̋ τη̋ Power ίδρυσε τη Γενική Ελληνική Ε ταιρεία και τι̋
Ηλεκτρικέ̋ Εταιρείε̋ Παραγωγή̋ και Διανομή̋ (που συγχωνεύθηκαν έπειτα
στην ΗΕΑΠ) καθώ̋ και την Η.Ε. Μεταφορών. [...]
Και το δεύτερο σημαντικό έργο για την Αθήνα, το δίκτυο ύδρευση̋ με
το φράγμα του
Μαραθώνα,
δρομολογήθηκε από την κυβέρνηση
Μιχαλακοπούλου, η οποία υπέγραψε τη σχετική σύμβαση με την Τράπεζα
Αθηνών και την αμερικανική Ulen, τον Δεκέμβριο του 1924, σύμβαση που
τελικά επικυρώθηκε από τον Πάγκαλο τον Αύγουστο του 1925. Το φράγμα
του Μαραθώνα ολοκληρώθηκε το 1929. [...]
Το ενδιαφέρον για υδροηλεκτρικά έργα στην Ελλάδα δεν έσβησε τα
επόμενα χρόνια. Το 1929 η ιταλική CIBE ίδρυσε μαζί με την Ε θνική Τράπεζα
τη̋ Ελλάδο̋ και την Hellenic & General Trust την εταιρεία «Γαλιλαίο̋», η
οποία ανέλαβε την αξιοποίηση των υδάτων τη̋ Στυ μφαλία̋, χωρί̋ όμω̋ να
προχωρήσει στο έργο λόγω τη̋ κρίση̋.
Χ ρ ισ τί ν α Αγ ρ ι α ντώ ν η – Γε ωργ ί α Μ . Π α νσ ελ η ν ά, «Η ελ λ η ν ικ ή ο ικ ο ν ομ ία , Δ ιε θ νή ̋ κ ρ ί σ η κ αι
εθ ν ικ ό̋ π ρο στ ατ ευ τ ι σμ ό̋ », στ ο Β. Π α ν αγ ι ωτ ό πο υλ ο̋ ( επ ι μ.) , Ισ τ ορ ί α του Ν έου
Ελ λην ι σ μο ύ 17 7 0- 2 0 0 0 , τ όμ . 7 , Ελ λ η νικ ά Γρ ά μματ α, Α θή ν α 2 00 3, σ . 13 0- 13 1 .
.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β

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.

Ο στόχο̋ [προσέλκυση̋ ιδιωτικών κεφαλαίων ] ήταν ξένοι ή Έλληνε̋
κεφαλαιούχοι να αναλάβουν επιχειρήσει̋ κοινή̋ ωφέλεια̋ ή την εκτέλεση
μεγάλων έργων υποδομή̋, εξευρίσκοντα̋ του̋ αναγκαίου̋ για την εκτέλεσή
του̋ πόρου̋. Οι πόροι αυτοί μπορούσαν να είναι ίδια κεφάλαια στην
περίπτωση των εταιρειών κοινή̋ ωφέλεια̋ ή και δάνεια κυρίω̋ στην
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*Το κείμενο αποδόθηκε στο μονοτονικό, διατηρήθηκε όμω̋ η ορθογραφία του .
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περίπτωση των δημόσιων έργων. [...] Εκτό̋ από τα έργα του λιμανιού του
Πειραιά που είχε αναλάβει γαλλική εταιρεία, τη σιδηροδρομική γραμμή
Κοζάνη̋-Καλαμπάκα̋ που χρηματοδότησαν Βέλγοι, τι̋ συμβάσει̋ για τι̋
μεγάλε̋ εταιρείε̋ και τα δημόσια έργα τη̋ δεκαετία̋ του 1920 τι̋
απόσπασαν αγγλικοί και αμερικανικοί όμιλοι. Αυτό οφείλεται στι̋
μεγαλύτερε̋ δυνατότητε̋ τη̋ αγγλική̋ και τη̋ αμερικανική̋ κεφαλαιαγορά̋
και στην πιο ευέλικτη πολιτική τη̋ αγγλική̋ και τη̋ αμερικανική̋
κυβέρνηση̋. [...]
Αυτή η πολιτική των κυβερνήσεων και των τραπεζών αποσκοπούσε να
αντιμετωπίσει πραγματικέ̋ και επείγουσε̋ ανάγκε̋ σε υπηρεσίε̋ και
υποδομέ̋, η οικονομική αξιολόγηση των προσφορών από του̋ Έλληνε̋
αρμοδίου̋ ήταν όμω̋ τόσο επιπόλαιη, ώστε οι σχετικέ̋ συμβάσει̋ βρέθηκαν
στο επίκεντρο των πολιτικών αντιπαραθέσεων και τη̋ πολιτική̋
σκανδαλολογία̋. [...] Παραμένει, όμω̋, η εντύπωση ότι συχνά οι
πραγματικέ̋ ανάγκε̋, τα έργα, ήταν η πρόφαση και οι συναλλαγματικοί
πόροι των ξένων δανείων ο πραγματικό̋ στόχο̋ τραπεζών και κυβέρνηση̋.
Χ . Χ ατ ζ η ι ωσ ήφ , «Τ ο π ρ οσ φ υγ ικ ό σ οκ , οι στ α θε ρέ ̋ κ α ι οι μ ε ταβ ολ έ ̋ τ η ̋ ελ λ η ν ικ ή ̋
ο ικ ο ν ομ ί α ̋ », στ ο Χ . Χ ατζ ηι ω σή φ (ε πι μ.) , Ισ τ ορ ία τ η ̋ Ε λλ ά δα ̋ τ ου 20 ού α ιώ ν α , τόμ . Β 1 ,
Β ιβλ ι όρ αμ α, Αθ ή να 20 02 , σ. 4 0- 41 .

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 παραδοθούν. 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:
τρε ι̋
(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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