ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2015
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α.
Ορεινοί
β.
Φεντερασιόν
γ.
Πατριαρχική Επιτροπή (1918) .
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Α2
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό
σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση , τη λέξη Σωστό,
αν η πρόταση είναι σωστή , ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμ ένη:
α.

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

β.

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

γ.

Το Ελληνικό Τυπογραφείο της Τραπεζούντας συ νέβαλε αποφασιστικά
στην ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης .

δ.

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

ε.

Η συνθήκη φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στους Μπολσεβίκους και
τον Κεμάλ (Μάρτιος 1921) λειτούργησε ως ταφόπετρα του πον τιακού
ζητήματος.
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β1
Να αναφερθείτε:
α.
στο μεταναστευτικό ρεύμα Ελλήνων από τη Ρωσία, μετά τη συνθήκη
του Βουκουρεστίου (μονάδες 5) και
β.
στο προσφυγικό ρεύμα Ελλήνων από τη Ρωσία , το διάστημα 1919–
1921. (μονάδες 5)
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β2
Να αναφερθείτε στην κατάσταση του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα κατά
τον 19 ο αιώνα.
Μονάδες 15

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα Α,
Β και Γ που σας δίνονται :
α. να αναφερθείτε στις ρυθμίσεις της Σύμβασης της Λοζάνης της 30 η ς
Ιανουαρίου 1923 για την ανταλλαγή των πληθυσ μών μεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας, (μονάδες 13)
β. να εξηγήσετε πώς η υπογραφή της Σύμβασης της Λοζάνης συνδέεται με
την πραγματικότητα που είχε δι αμορφωθεί μετά τη Μικρασιατική
Καταστροφή, καθώς και με τις βλέψεις των ηγετών των δύο κρατών .
(μονάδες 12)
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Μια μέρα ήρθε στο Γκέλβερι Επιτροπή , από την Ελλάδα, όπως έλεγαν.
Πήγαν μαζί τους και οι δικοί μας , για να κουβεντιάσουν για την Α νταλλαγή.
[…] Οι άνθρωποι της Επιτροπής ήρθαν και μα ς έγραψαν τα ονόματα και τις
περιουσίες μας. Μας είπαν πως θα γίνει Ανταλλαγή, θα πάμε στην Ελλάδα.
Μας σύστησαν να μην φοβόμαστε. Να πουλήσουμε ό,τι μπορούμε από την
κινητή μας περιουσία, και τα υπόλοιπα να τα πάρουμε μαζί μας. Μας είπαν
πως, αν υπάρχουν στο χωριό μας τουρκεμένοι, μπορούνε, αν θέλουν, να
φύγουν κι αυτοί για την Ελλάδα.
Η Έ ξ οδ ο ς, τ . Β΄ , Μα ρ τυ ρ ί ε ς α π ό τ ι ς επ αρ χ ί ες τη ς κ εν τρ ικ ή ς κ α ι ν ό τ ι α ς Μικ ρ α σί α ς ( Ε π ιμ. Γ .
Μο υ ρ έλ ο ς), 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.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β
Η ελληνική πλευρά [το 1923] επεδίωκε την ανταλλαγή των πληθυσμών. Ο
Μουσταφά Κεμάλ συμμετείχε στον στενό πυρήνα των Νεότουρκων που
κυβέρνησαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία από το 1908 έως το τέλος του Α΄
Παγκοσμίου Πολέμου. Βασική πολιτική των Νεότουρκων αποτελούσε η
εκδίωξη των μη μουσουλμανικών εθνοτήτων από το έδαφος της
αυτοκρατορίας. Η έξοδος των Ελλήνων κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή
ήταν μη αναστρέψιμη. Η εκδίωξη των εναπομεινάντων Ελλήνων από την
Τουρκία ήταν απλώς ζήτημα χρόνου. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Ελλάδα δ εν
θα είχε τη διαπραγματευτική ικανότητα να απαιτήσει τη μετανάστευση των
τουρκο–μουσουλμανικών πληθυσμών της Ελλάδος.
Α. Μ. Σ υ ρ ίγ ος , Ελ λην ο του ρ κ ικ έ ς σ χ έ σ ει ς , Α θ ή να : Πατ άκ ης 2 0 14 , σ . 5 3.
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ΚΕΙΜΕΝΟ Γ
Και στο ζήτημα των μειονοτήτων , υπήρξε ανεπανάλη πτος ο ορθολογισμός
και ο ρεαλισμός της βενιζελικής πολιτικής –και του Βενιζέλου προσωπικά.
Κατεξοχήν δείγμα αυτής της ορθολογικής και ρεαλιστικής προσέγγισης
υπήρξε η πρώιμη προθυμία του Βενιζέλου να αποδεχθεί την ανταλλαγή
πληθυσμών ως ριζική μέθοδο επίλυ σης των σχετικών ζητημάτων, ήδη από
το 1914 (με την Τουρκία).
[…] Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, ο Βενιζέλος έσπευσε ανενδοίαστα να
αναλάβει προσωπικά τη βαρύτατη ευθύνη της υποχρεωτικής ανταλλαγής των
πληθυσμών (μολονότι προέβλεπε τότε ότι οι πρόσφυγες θα τον
«αναθεματίσουν»). Στη συνέχεια ορθολογισμός και ρεαλισμός χαρακτήρισαν
την κοσμογονία της προσφυγικής αποκατάστασης μέχρι την τελευταία της
λεπτομέρεια.
Γ. Θ . Μα υ ρογ ο ρ δάτ ο ς, Ισ το ρ ί α τ ης Ελλ ά δ α ς τ ου 20
Α θή ν α: Β ιβλ ιό ρ αμα , 2 0 03 , σ σ. 24- 2 5.

ου

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

ΘΕΜΑ Δ1
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα
κείμενα Α και Β που σας δίνονται , να εκθέσετε και να εξηγήσετε τη διάσταση
απόψεων μεταξύ του πρίγκιπα Γεωργίου και του Ελευθερίου Βενιζέλου,
σχετικά με το ζήτημα της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα, στο πλαίσιο της
πρώτης κυβέρνησης της Κρητικής Πολιτείας.
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Ο Βενιζέλος υπέρ της σταδιακής πορείας προς την ενωτική λύση
Ο σύμβουλος της δικαιοσύνης 1 εισηγήθηκε εμπιστευτικά στον ύπατο
αρμοστή 2 το καλοκαίρι ήδη του 1900 τη διπλωματική μεθόδευση της
σταδιακής εξελίξεως προς την ενωτική λύση: η άμεση επίτευξη της ενώσεως
ήταν αδύνατη · η παράταση όμως του καθεστώτος της αρμοστείας ανέστελλε
την εφαρμογή των μέτρων που θα επέτρεπαν τη βαθμιαία απαλλαγή της
Μεγαλονήσου από τα δεσμά της διεθνούς εξαρτήσεως · έτσι επέβαλλε την
άμεση υποταγή της στην απόφαση των Μεγάλων Δυνάμεων και τη ν
καθιστούσε έρμαιο των αντικρουόμενων ευρωπαϊκών συμφερόντων ·
αντίθετα, η ολοκλήρωση της αυτονομίας, σύμφωνη προς τις υποσχέσεις των
Δυνάμεων και τις προβλέψεις του Συντάγματος, θα συντελούσε στην
προαγωγή των εθνικών συμφερόντων στο εξωτερικό και την κατοχύρωση της
αυτοδιοικήσεως
στο
εσωτερικό,
ιδίως
μετά
τη
διοργάνωση
της

1
2

Ο Ελε υθέ ρι ος Βε νιζ έ λ ος
Ο πρ ίγ κι πα ς Γ ε ώ ργι ος
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πολιτοφυλακής από Έλληνες αξιωματικούς και την παράλληλη αποχώρηση
των διεθνών στρατευμάτων.
[…] Η πρωτοβουλία του Ελευθερίου Βενιζέλου προκάλεσε την άμεση και
αποφασιστική αντίδραση του πρίγ κιπα Γεωργίου. Η εισήγησή του
προσέκρουε τόσο στη γενική αρχή της ουσιαστικής διαχειρίσεως των
διπλωματικών θεμάτων, ιδίως μάλιστα του Κρητικού, από τη δυναστεία, όσο
και στην ειδικότερη αντίληψη της τελευταίας αυτής γύρω από τη μεθόδευση
του εθνικού αγώνα.
Ο ύπατος αρμοστής, φορέα ς των εντολών της Αυλής των Αθηνών, με τη
συγκατάθεση πάντοτε και της ελληνικής κυβερνήσεως, απέκρουσε τη
συμβιβαστική εξελικτική διαδικασία και επιδίωκε περισσότερο να καταστήσει
αβάσταχτη την πίεση από τις εσωτερικές συνθήκες, με 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 ού Έ θν ου ς , 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 πρίγκιπας Γεώργιος, έχοντας την αντίληψη ότι η άσκηση της εξωτερικής
πολιτικής της Κρήτης ήταν αρμοδιότητα της ελληνικής μοναρχίας, ανέλαβε
μόνος τη μεθόδευση της προσάρτησης της Μεγαλονήσου στη μητέρα
πατρίδα χωρίς να συμβουλευτεί τους υπουργο ύς του για τις ενδεδειγμένες
ενέργειες και διαπραγματεύσεις. Η πρωτοβουλία του είχε τη μορφή
προσωπικών συζητήσεων με τον τσάρο της Ρωσίας και απευθείας
διαπραγματεύσεων με τους υπουργούς Εξωτερικών της Ρωσίας, της Γαλλίας,
της Αγγλίας και της Ιταλίας. Ο Βενιζέλος θεώρησε πρόωρες τις ενέργειες του
ύπατου αρμοστή, κρίνοντας ότι η κρητική κυβέρνηση ήταν ασταθής και τα
συνταγματικά θεμέλια ασαφή. Πίστευε και υποστήριζε την ανακήρυξη της
Κρήτης σε ανεξάρτητο πριγκιπάτο ως τελευταίο στάδιο για τη νομότυπη
πραγματοποίηση της ένωσής της με την Ελλάδα.
[…] Ο πρίγκιπας δεν ήταν ικανός να αντιληφθεί τη λεπτή διαφορά μεταξύ της
δεσποτικής διακυβέρνησης με ξένη κηδεμονία και, από την άλλη μεριά, της
πλήρους αυτονομίας χωρίς ξένες επεμβάσεις και με κυβερνήτη διορισμένο
από την ελληνική κυβέρνηση , που υποστήριζε ο Βενιζέλος ως ασφαλέστερη
μεθόδευση για την απώτερη επίτευξη του ενωτικού σκοπού… Ο πρίγκιπας
Γεώργιος είχε την πεποίθηση ότι οποιαδήποτε λύση του Κρητικού θα
προερχόταν από τις Μεγάλες Δυνάμεις και , κατά τη γνώμη του, οι πολιτικοί
παράγοντες της Κρήτης ήταν άσχετοι με το θέμα, αν όχι επιζήμιοι… Στάθηκε
αδύνατο γι΄ αυτόν να αντιληφθεί τη σημασία της πολιτικής κινητοποίησης
των ίδιων των Κρητικών, καθώς και την εύλογη απαίτησή τους να
αποκτήσουν τον έλεγχο της τύχη ς τους μετά από αιώνες αγώνων κατά των
Τούρκων κυριάρχων.
Λ. Μακ ρ άκ η ς, Ελ ευ θ έ ρ ι ος Β εν ι ζ έλ ο ς , σ σ . 3 97- 4 0 3, σ το Αξ ι ολ όγ η ση των μ αθ ητ ών τη ς Γ ’
Τά ξη ς 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 ς Ι στ ορ ί α ς, 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 ως , η ορ θ ογ ραφ ί α το υ ς.
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ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα α τομικά 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 επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια
εξέτασης:
τρεις
(3)
ώρες
μετά
τη
διανομή
των
φωτοαντιγράφων.
Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙ Α
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2015
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α.
Ορεινοί
β.
αυτεπιστασία
γ.
«Ηνωμένη Αντιπολίτευσις» (Κρήτη).
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Α2
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό
σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση , τη λέξη Σωστό,
αν η πρόταση είναι σωστή , ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμ ένη:
α.

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

β.

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

γ.

Το Ελληνικό Τυπογραφείο της Τραπεζούντας συν έβαλε αποφασιστικά
στην ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης .

δ.

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

ε.

Η συνθήκη φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στους Μπολσεβίκους και
τον Κεμάλ (Μάρτιος 1921) λειτούργησε ως ταφόπετρα του ποντιακού
ζητήματος.
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β1
Να παρουσιάσετε τα χαρακτηριστικά του ραλλικού κόμματος .
Μονάδες 12
ΘΕΜΑ Β2
Πώς εκφράστηκε η διάσταση προσφύγων και γηγενών στην οικονομική ,
πολιτική και κοινωνική ζωή της Ελλάδας;
Μονάδες 13
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα Α,
Β και Γ που σας δίνονται :
α. να αναφερθείτε στις ρυθμίσεις της Σύμβασης της Λοζάνης της 30 η ς
Ιανουαρίου 1923 για την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας, (μονάδες 13)
β. να εξηγήσετε πώς η υπογραφή της Σύμβασης της Λοζάνης συνδέεται με
την πραγματικότητα που είχε δι αμορφωθεί μετά τη Μικρασιατική
Καταστροφή, καθώς και με τις βλέψεις των ηγετών των δύο κρατών .
(μονάδες 12)
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Μια μέρα ήρθε στο Γκέλβερι Επιτροπή , από την Ελλάδα, όπως έλεγαν.
Πήγαν μαζί τους και οι δικοί μας , για να κουβεντιάσουν για την Α νταλλαγή.
[…] Οι άνθρωποι της Επιτροπής ήρθαν και μας έγραψαν τ α ονόματα και τις
περιουσίες μας. Μας είπαν πως θα γίνει Ανταλλαγή, θα πάμε στην Ελλάδα.
Μας σύστησαν να μην φοβόμαστε. Να πουλήσουμε ό,τι μπορούμε από την
κινητή μας περιουσία, και τα υπόλοιπα να τα πάρουμε μαζί μας. Μας είπαν
πως, αν υπάρχουν στο χωριό μας τουρκεμένοι, μπορούνε, αν θέλουν, να
φύγουν κι αυτοί για την Ελλάδα.
Η Έ ξ οδ ο ς, τ . Β΄ , Μα ρ τυ ρ ί ε ς α π ό τ ι ς επ αρ χ ί ες τη ς κ εν τρ ικ ή ς κ α ι ν ό τ ι α ς Μικ ρ α σί α ς ( Ε π ιμ. Γ .
Μο υ ρ έλ ο ς), 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.

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 έως το τέλος του Α ΄
Παγκοσμίου Πολέμου. Βασική πολιτική των Νεότουρκων αποτελούσε η
εκδίωξη των μη μουσουλμανικ ών εθνοτήτων από το έδαφος της
αυτοκρατορίας. Η έξοδος των Ελλήνων κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή
ήταν μη αναστρέψιμη. Η εκδίωξη των εναπομεινάντων Ελλήνων από την
Τουρκία ήταν απλώς ζήτημα χρόνου. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Ελλάδα δεν
θα είχε τη διαπραγματευτικ ή ικανότητα να απαιτήσει τη μετανάστευση των
τουρκο–μουσουλμανικ ών πληθυσμών της Ελλάδος.
Α. Μ. Σ υ ρ ίγ ος , Ελ λην ο του ρ κ ικ έ ς σ χ έ σ ει ς , Α θ ή να : Πατ άκ ης 2 0 14 , σ . 5 3.

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ
Και στο ζήτημα των μειονοτήτων , υπήρξε ανεπανάληπτος ο ορθολογισμός
και ο ρεαλισμός της βενιζελικής πολιτικής –και του Βενιζέλου προσωπικά.

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –

Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Κατεξοχήν δείγμα αυτής της ορθολογικής και ρεαλιστικής προσέγγισης
υπήρξε η πρώιμη προθυμία του Βεν ιζέλου να αποδεχθεί την ανταλλαγή
πληθυσμών ως ριζική μέθοδο επίλυσης των σχετικών ζητημάτων, ήδη από
το 1914 (με την Τουρκία).
[…] Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, ο Βενιζέλος έσπευσε ανενδοίαστα να
αναλάβει προσωπικά τη βαρύτατη ευθύνη της υποχρεωτικής ανταλλαγής των
πληθυσμών (μολονότι προέβλεπε τότε ότι οι πρόσφυγες θα τον
«αναθεματίσουν»). Στη συνέχεια ορθολογισμός και ρεαλισμός χαρακτήρισαν
την κοσμογονία της προσφυγικής αποκατάστασης μέχρι την τελευταία της
λεπτομέρεια.
Γ. Θ . Μα υ ρογ ο ρ δάτ ο ς, Ισ το ρ ί α τ ης Ελλ ά δ α ς τ ου 20
Α θή ν α: Β ιβλ ιό ρ αμα , 2 0 03 , σ σ. 24- 2 5.

ου

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

ΘΕΜΑ Δ1
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα
κείμενα Α και Β που σας δίνονται , να εκθέσετε και να εξηγήσετε τη διάσταση
απόψεων μεταξύ του πρίγκιπα Γεωργίου και του Ελευθερίου Βενιζέλου,
σχετικά με το ζήτημα της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα, στο πλαίσιο της
πρώτης κυβέρνησης της Κρητικής Πολιτείας.
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Ο Βενιζέλος υπέρ της σταδιακής πορείας προς την ενωτική λύση
Ο σύμβουλος της δικαιοσύνης 1 εισηγήθηκε εμπιστευτικά στον ύπατο
αρμοστή 2 το καλοκαίρι ήδη του 1900 τη διπλωματική μεθόδευση της
σταδιακής εξελίξεως προς την ενωτική λύση: η άμεση επίτευξη της ενώσεως
ήταν αδύνατη · η παράταση όμως του καθεστώτος της αρμοστείας ανέστελλε
την εφαρμογή των μέτρων που θα επέτρεπαν τη βαθμιαία απαλλαγή της
Μεγαλονήσου από τα δεσμά της διεθνούς εξαρτήσεως · έτσι επέβαλλε την
άμεση υποταγή της στην απόφαση των Μεγάλων Δυνάμεων και τη ν
καθιστούσε έρμαιο των αντικρουόμενων ευρωπαϊκών συμφερόντων ·
αντίθετα, η ολοκλήρωση της αυτονομίας, σύμφωνη προς τις υποσχέσεις των
Δυνάμεων και τις προβλέψεις του Συντάγματος, θα συντελούσε στην
προαγωγή των εθνικών συμφερόντων στο εξωτερικό και την κατοχύρωση τ ης
αυτοδιοικήσεως
στο
εσωτερικό,
ιδίως
μετά
τη
διοργάνωση
της
πολιτοφυλακής από Έλληνες αξιωματικούς 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 της ουσιαστικής διαχειρίσεως των
διπλωματικών θεμάτων, ιδίως μάλιστα του Κρητικού, από τη δυναστεία, όσο
και στην ειδικότερη αντίληψη της τελευταίας αυτής γύρω από τη μεθόδευση
του εθνικού αγώνα.
1
2

Ο Ελε υθέ ρι ος Βε νιζ έ λ ος
Ο πρ ίγ κι πα ς Γ ε ώ ργι ος
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –

Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Ο ύπατος αρμοστής, φορέα ς των εντολών της Αυλής των Αθηνών, με τη
συγκατάθεση πάντοτε και της ελληνικής κυβερνήσεως, απέκρουσε τη
συμβιβαστική εξελικτική διαδικασία και επιδίωκε περισσότερο να καταστήσει
αβάσταχτη την πίεση από τις εσωτερικές συνθήκες, 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 ς , 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 πρίγκιπας Γεώργι ος, έχοντας την αντίληψη ότι η άσκηση της εξωτερικής
πολιτικής της Κρήτης ήταν αρμοδιότητα της ελληνικής μοναρχίας, ανέλαβε
μόνος τη μεθόδευση της προσάρτησης της Μεγαλονήσου στη μητέρα
πατρίδα χωρίς να συμβουλευτεί τους υπουργούς του για τις ενδεδειγμένες
ενέργειες και διαπραγματεύσεις. Η πρωτοβουλία του είχε τη μορφή
προσωπικών συζητήσεων με τον τσάρο της Ρωσίας και απευθείας
διαπραγματεύσεων με τους υπουργούς Εξωτερικών της Ρωσίας, της Γαλλίας,
της Αγγλίας και της Ιταλίας. Ο Βενιζέλος θεώρησε πρόωρες τις ενέργειες του
ύπατου αρμοστή, κρίνοντας ότι η κρητική κυβέρνηση ήταν ασταθής και τα
συνταγματικά θεμέλια ασαφή. Πίστευε και υποστήριζε την ανακήρυξη της
Κρήτης σε ανεξάρτητο πριγκιπάτο ως τελευταίο στάδιο για τη νομότυπη
πραγματοποίηση της ένωσής της με την Ελλάδα.
[…] Ο πρίγκιπας δεν ήταν ικανός να αντιληφθεί τη λεπτή διαφορά μεταξύ της
δεσποτικής διακυβέρνησης με ξένη κηδεμονία και, από την άλλη μεριά, της
πλήρους αυτονομίας χωρίς ξένες επεμβάσεις και με κυβερνήτη διορισμένο
από την ελληνική κυβέρνηση , που υποστήριζε ο Βενιζέλος ως ασφαλέστερη
μεθόδευση για την απώτερη επίτευξη του ενωτικού σκοπού… Ο πρίγκιπας
Γεώργιος είχε την πεποίθηση ότι οποιαδήποτε λύση του Κρητικού θα
προερχόταν από τις Μεγάλες Δυνάμεις και , κατά τη γνώμη του, οι πολιτικοί
παράγοντες της Κρήτης ήταν άσχετοι με το θέμα, αν όχι επιζήμιοι… Στάθηκε
αδύνατο γι΄ αυτόν να αντιληφθεί τη σημασία της πολιτικής κινητοποίησης
των ίδιων των Κρητικών, καθώς και την εύλογη απαίτησή τους να
αποκτήσουν τον έλεγχο της τύχης τους μετά από αιώνες αγώνων κα τά των
Τούρκων κυριάρχων.
Λ. Μακ ρ άκ η ς, Ελ ευ θ έ ρ ι ος Β εν ι ζ έλ ο ς , σ σ . 3 97- 4 0 3, σ το Αξ ι ολ όγ η ση των μ αθ ητ ών τη ς Γ ’
Τά ξη ς 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 ς Ι στ ορ ί α ς, 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 ως , η ορ θ ογ ραφ ί α το υ ς.
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –

Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
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 επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια
εξέτασης:
τρεις
(3)
ώρες
μετά
τη
διανομή
των
φωτοαντιγράφων.
Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10. 00 π.μ.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙ Α
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
Να αιτιολογήσετε με συντομία:
α. Την απογοήτευση αστών και διανοο υμένων, κατά την περίοδο της
διακυβέρνησης της χώρας από τον Χαρίλαο Τρικούπη.
(μονάδες 5)
β. Την προτεραιότητα που δόθηκε στην εγκατάσταση των προσφύγων στη
Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη.
(μονάδες 5)
γ. Την καλλιέργεια του μίσους από την πλευρά των αντιβενιζελικών
εναντίον των προσφύγων.
(μονάδες 5)
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. Το 1875 ο Θ. Δηλιγιάννης παρουσίασε ένα συστηματικό πρόγραμμα
εκσυγχρονισμού της χώρας.
β. Η σύγκρουση των αντιβενιζελικών κομμάτων μ ε τους Φιλελευθέρους τα
οδηγούσε σε διαρκώς συντηρητικότερες θέσεις.
γ. Η ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδ ας και Τουρκίας (1923) έγινε
με κύριο κριτήριο το θρήσκευμα.
δ. Η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το 1897 .
ε. Στην Ευρώπη πρωτεργάτης του αγώνα για την αυτονομία του Πόντου
ήταν ο Κ. Κωνσταντινίδης .
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β1
Να αναφερθείτε στα ο φέλη της Ελλάδας από τους Βαλκανικούς πολέμους ,
καθώς και στα προβλήματα που προέκυψαν από την ενσωμάτωση των νέων
περιοχών στη χώρα.
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Β2
Τι γνωρίζετε για τη διοίκηση της Τραπεζούντας από το ν μητροπολίτη
Χρύσανθο την περίοδο 1916-1918;
Μονάδ ες 10
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα
κείμενα Α και Β, να απαντήσετε στα ερωτήματα:
α.
Τι γνωρίζετε για την ίδρυση της Επιτροπής Αποκαταστάσεως
Προσφύγων (Ε.Α.Π.), το σκοπό της και τα μέσα που της διατέθηκαν
από την τότε ελληνική κυβέρνηση για την επίτευξη του σκοπού της;
(μονάδες 15)
β.
Ποιο ήταν το βασικό της πλεονέκτημα έναντι οποιουδήποτε άλλου
φορέα ασχολήθηκε με το ίδιο ζήτημα;
(μονάδες 10)
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Μετά τη μικρασιατική ήττα και την άφιξη των προσφύγων η ανάγκη
εξασφαλίσεως εξωτερικού δανείου (ή δανείων) έγινε ακόμη μεγαλύτερη. Η
κρίσιμη κατάσταση όμως της ελληνικής οικονομίας που υπαγόρευε την
ανάγκη αυτή δεν αποτελούσε εχέγγυο 1 για τους υποψήφιους ξένους
πιστωτές. [...]
Το 1924, μετά από επίμονες διαπ ραγματεύσεις, συνάφθηκε δάνειο [...].
Αν και οι όροι δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκοί για την Ελλάδα, οι πιεστικές
ανάγκες των προσφύγων δεν επέτρεπαν δισταγμούς και αναβολές στην
αποδοχή του δανείου.
Η διαχείριση του δανείου ανατέθηκε στην Επιτροπή Αποκατάστασ ης
Προσφύγων (Ε.Α.Π.), αυτόνομο οργανισμό που ιδρύθηκε βάσει του
πρωτοκόλλου της 28 η ς Σεπτεμβρίου 1923 της Γενεύης. Τη διοίκηση της
Ε.Α.Π. ανέλαβαν δύο Έλληνες, διορισμένοι από την ελληνική κυβέρνηση, και
δύο ξένοι [...], διορισμένοι από την Κ.Τ.Ε. (Κοινωνία των Εθνών). Πρώτος
πρόεδρος της επιτροπής ορίστηκε ο Henry Morgenthau (μέλος του
Συμβουλίου του ιδρύματος Περιθάλψεως της Μέσης Ανατολής, πρώην
πρεσβευτής των Η.Π.Α. στην Κωνσταντινούπολη) και μέλη : ο εκπρόσωπος
της Τράπεζας της Αγγλίας John Campell και οι Στέφανος Δέλτας κ αι
Περικλής Αργυρόπουλος. [...]
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Νεώτερος Ελληνισμός από το 1913 ώς το 1941, τ. ΙΕ΄, Εκδοτική Αθηνών,
2008, σ.301.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β
[...] Στον αγώνα αυτόν για την εγκατάσταση των προσφύγων βρήκε το
ελληνικό κράτος πολύτιμο επίκουρο την Κοινωνία των Εθνών. Αυτή θέτει στη
διάθεσή του τα κατάλληλα πρόσωπα, μορφωμένους τεχνικούς και
οικονομολόγους, και την ηθική της ενίσχυση για να βοηθήσουν την Ελλάδα
στο τεράστιο έργο της αποκαταστάσεως. Έτσι συνάπτεται το δάνειο των
12.300.000 λιρών και ιδρύεται ο διεθνής οργανισμός Επιτροπής
Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Ε.Α.Π.), ο οποίος σε συνεργασία με τις
ελληνικές αρχές περάτωσε το έργο τ ου μέσα σε 7 χρόνια (τέλη Νοεμβρίου
1923 − τέλη 1930). Κανένα παρόμοιο παράδειγμα δεν υπήρχε ώς τότε στην
ιστορία μιας τόσο εκτεταμένης αποκαταστάσεως προσφύγων.[...]
Α. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία, Θεσσαλονίκ η 1991, εκδ. Βάνιας, σ. 382.

1

εχ έγ γ υ ο : ό, τι α π οτ ελ ε ί εγ γ ύ ησ η , ό,τ ι δ ί ν ε ι τ η βεβ αι ότ ητ α γ ι α έ να ε π ι θ υμ ητ ό απ οτ έλ ε σμ α,
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ Δ1
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τ α
παρακάτω κείμενα Α, Β και Γ, να απαντήσετε στ α ερωτήματα:
α.

β.

Ποιες ήταν οι προγραμματικές θέσεις του Ελ. Βενιζέλου, όπως
διατυπώθηκαν στο λόγο του της 5 η ς Σεπτεμβρίου 1910, και ποιες οι
βασικές θέσεις της Κοινωνιολογικής Εταιρείας ;
(μονάδες 15)
Πώς αποτυ πώθηκαν οι θέσεις του Ελ. Βενιζέλου και της
Κοινωνιολογικής Εταιρείας στην Αναθεώρηση του Συντάγματος του
1911 και στο νομοθετικό έργο της κυβέρνησης Βενιζέλου κατά την
περίοδο 1910-1912;
(μονάδες 10)
Μονάδες 25

ΚΕΙΜΕΝΟ Α
[...] Από το μπαλκόνι του « Grand Hôtel» στην Πλατεία Συντάγματος [ο
Ελ. Βε νιζέλος] εκφώνησε στις 5 Σεπτεμβρίου την πασίγνωστη εκείνη
προγραμματική ομιλία με την οποία παρουσιάστηκε ως «σημαιοφόρος νέων
πολιτικών ιδεών» και όχι ως αρχηγός ενός νέου κόμματος [...].
[Στην ομιλία του] εντυπωσιάζει αμέσως η κυριαρχία των πλευρών του
τεχνικού εκσυγχρονισμού του πολιτικού συστήματος και η προσπάθεια να
σταθεροποιηθεί αυτό το πολιτικό σύστημα μέσω της περιορισμένης
εξισορρόπησης των συμφερόντων των μεσαίων και των κατώτερων
κοινωνικών ομάδων. [...]
Το δεύτερο μέρος της προγραμματικής του ομιλίας, με το οποίο ο Κρης
πολιτικός παρουσίασε τους πολιτικούς του στόχους, επιβεβαιώνει τη
διαπίστωσή μας: με την αναθεώρηση του συντάγματος, είπε, [...] χωρίς
όμως να αλλάξει τις θεμελιώδεις διατάξεις για το πολίτευμα, τη βασιλεία και
τη διαδοχή, τη λαϊκή κυριαρχία και τη διάκριση των εξουσιών, το σύστημα θα
εκσυγχρονιζόταν τεχνικά. [...] Oι περισσότερες αλλαγές του συντάγματος
αφορούσαν ακριβείς διατυπώσεις με στόχο την αποτελεσματικότερη
εφαρμογή του πνεύματος του συντάγματος. Παρά τη δριμεία κριτική κατά του
στέμματος, ο Βενιζέλος τόνισε ότι η δημοκρατία με βασιλιά ως αρχηγό του
κράτους «είναι ο τύπος του πολιτεύματος, όστις προ σαρμόζεται άριστα προς
την πολιτικήν μόρφωσιν του Ελληνικού Λαού και εξυπηρετεί προσφορώτερον
τα εδαφικά συμφέροντα». [...]
G. Hering, Τα Πολιτικά Κόμματα στην Ελλάδα 1821 -1936, μτφ. Θ. Παρασκευόπουλος, Αθήνα 2006, εκδ.
Μ.Ι.Ε.Τ., σσ. 780-781.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β
[...] Οι απόψεις [των Κοινωνιολόγων] για τη μεταρρύθμιση του
πολιτικού συστήματος ήταν σχετικά συγκρατημένες [...]. Ζητώντας καλύτερη
διασφάλιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και την προσήκουσα εκπροσώπηση
των πολιτικών μειοψηφιών στη βουλή επιδίωκαν να διευρύν ουν τις
δυνατότητες συμμετοχής των πολιτών [...]. Από την άλλη επιδίωκαν, όπως
και οι Φιλελεύθεροι, να εκσυγχρονίσουν τη διοίκηση, δηλαδή να αυξήσου ν
την αποτελεσματικότητά της αποκεντρώνοντάς την και αποκλείοντας την
άμεση
επιρροή
των
πολιτικών,
δημιουργώ ντας
στην
πράξη
μια
δημοσιοϋπαλληλία με μεγαλύτερα προσόντα και αξιοποιώντας τις τεχνικές
εμπειρίες
των
καλύτερα
οργανωμένων
κρατών.
Οι
Κοινωνιολόγοι
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
παρουσίασαν
ένα
εκτενές
πρόγραμμα
κοινωνικής
πολιτικής,
που
περιλάμβανε κατάλογο μέτρων φορολογικής πολιτι κής, νόμους προστασίας
της εργασίας, βελτίωση του νομικού καθεστώτος για τους ενοικιαστές γης
στη Θεσσαλία και ευνόηση των συνεταιρισμών. [...]
Για πρώτη φορά προτάθηκε ένα μικρό βήμα προς την πολιτική ισότητα
των γυναικών: το Λαϊκό Κόμμα το ύς υποσχόταν το δικαίωμα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές. [...]
Σε πολλά πρακτικά ζητήματα το Λαϊκό Κόμμα ήταν πρόθυμο να κάνει
συμβιβασμούς. [...] Ήταν ικανοποιημένο με τη δεκάωρη ημερήσια εργασία,
για να μην επηρεαστεί αρνητικά η ανταγωνιστικότητα τη ς ελληνικής
βιοτεχνίας.[...]
G. Hering, Τα Πολιτικά Κόμματα στην Ελλάδα 1821 -1936, μτφ. Θ. Παρασκευόπουλος, Αθήνα 2006, εκδ.
Μ.Ι.Ε.Τ., σσ. 847-852.

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ
[...] Ο κύριος σκοπός του Βενιζέλου είναι να εκσυγχρονίσει το κράτος
και να συνειδητοποιήσει στο ν λαό την έννοια του δικαίου και του νόμου.
Αναθεωρεί ορισμένα άρθρα του συντάγματος, [...] εξασφαλίζει τη μονιμότητα
των δημοσίων υπαλλήλων, την ισοβιότητα των δικαστικών, του συμβουλίου
επικρατείας κλ π. Ακόμη φιλοδοξεί και κατορθώνει να εξυγιάνει τους
πολιτικούς και κοινωνικούς θεσμούς, [...]. Απαλλοτριώνει τα μεγάλα
τσιφλίκια στη Θεσσαλία και διανέμει 300.000 στρέμματα σε 4.000 οικογένειες
καλλιεργητών της. Στο ενεργητικό του ακόμη ανήκει η εργατική νομοθεσία,
μολονότι τα εργατικά ζητήματα δεν είχαν ακόμ η προβληθεί με ένταση. Μ ε τη
διορατικότητα του πραγματικού κυβερνήτη πρόβλεψε την έγκαιρη λύση των
κοινωνικών προβλημάτων και απέτρεψε την απειλή θυελλών [...].
Α. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία, Θεσσαλονίκ η 1991, εκδ. Βάνιας, σ. 344.
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ΟΔΗΓΙΕΣ (γι α τους εξεταζομέ νους)
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Στο εξώφυλλο του τετραδίου σας να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο
εσώφυλλο πάνω -πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην
αρχή των απα ντήσεών σας να γράψετε πάνω - πάνω την ημερομηνία και το
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην α ντιγράψετε 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 μαζ ί 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: 18.00.
Σ ΑΣ ΕΥΧΟΜ ΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙ ΤΥΧΙ Α
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜ ΑΤΟ Σ
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
Να αιτιολογήσετε με συντομία :
α. Την απογοήτευση αστών και διανοο υμένων, κατά την περίοδο της
διακυβέρνησης της χώρας από τον Χαρίλαο Τρικούπη.
(μονάδες 5)
β. Την προτεραιότητα που δόθηκε στην εγκατάσταση των προσφύγων στη
Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη.
(μονάδες 5)
γ. Την καλλιέργεια του μίσους από την πλευρά των αντιβενιζελικών
εναντίον των προσφύγων.
(μονάδες 5)
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. Το 1875 ο Θ. Δηλιγιάννης παρουσίασε ένα συστηματικό πρόγραμμα
εκσυγχρονισμού της χώρας.
β. Η σύγκρουση των αντιβενιζελικών κομμάτων μ ε τους Φιλελευθέρους τα
οδηγούσε σε διαρκώς συντηρητικότερες θέσεις.
γ. Η ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας (1923) έγινε
με κύριο κριτήριο το θρήσκευμα.
δ. Η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το 1897 .
ε.
Στην Ευρώπη πρωτεργάτης του αγώνα για την αυτονομία του Πόντου
ήταν ο Κ. Κωνσταντινίδης .
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β1
Να αναφερθείτε στην παρακμή του γαλλικού και του ρωσικού κόμματος κατά
την περίοδο της συνταγματικής μοναρχίας.
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Β2
Πώς αντέδρασε ο πρίγκιπας Γεώργιος στην εκδήλωση της επανάστασης του
Θερίσου;
Μονάδες 10
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα
κείμενα Α και Β, να απαντήσετε στα ερωτήματα:
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
α.

β.

Τι γνωρίζετε για την ίδρυση της Επιτροπής Αποκαταστάσεως
Προσφύγων (Ε.Α.Π.), το σκοπό της και τα μέσα που της διατέθηκαν
από την τότε ελληνική κυβέρνηση για την επίτευ ξη του σκοπού της;
(μονάδες 15)
Ποιο ήταν το βασικό της πλεονέκτημα έναντι οποιουδήποτε άλλου
φορέα ασχολήθηκε με το ίδιο ζήτημα;
(μονάδες 10)
Μονάδες 25

ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Μετά τη μικρασιατική ήττα και την άφιξη των προσφύγων η ανάγκη
εξασφαλίσεως εξωτερικού δανείου (ή δανείων) έγινε ακόμη μεγαλύτερη. Η
κρίσιμη κατάσταση όμως της ελληνικής οικονομίας που υπαγόρευε την
ανάγκη αυτή δεν αποτελούσε εχέγγυο 1 για τους υποψήφιους ξένους
πιστωτές. [...]
Το 1924, μετά από επίμονες διαπραγματεύσεις, συνάφθηκε δάνειο [. ..].
Αν και οι όροι δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκοί για την Ελλάδα, οι πιεστικές
ανάγκες των προσφύγων δεν επέτρεπαν δισταγμούς και αναβολές στην
αποδοχή του δανείου.
Η διαχείριση του δανείου ανατέθηκε στην Επιτροπή Αποκατάστασης
Προσφύγων (Ε.Α.Π.), αυτόνομο ο ργανισμό που ιδρύθηκε βάσει του
πρωτοκόλλου της 28 η ς Σεπτεμβρίου 1923 της Γενεύης. Τη διοίκηση της
Ε.Α.Π. ανέλαβαν δύο Έλληνες, διορισμένοι από την ελληνική κυβέρνηση, και
δύο ξένοι [...], διορισμένοι από την Κ.Τ.Ε. (Κοινωνία των Εθνών). Πρώτος
πρόεδρος της επιτροπής ορίστηκε ο Henry Morgenthau (μέλος του
Συμβουλίου του ιδρύματος Περιθάλψεως της Μέσης Ανατολής, πρώην
πρεσβευτής των Η.Π.Α. στην Κωνσταντινούπολη) και μέλη: ο εκπρόσωπος
της Τράπεζας της Αγγλίας John Campell και οι Στέφανος Δέλτας και
Περικλής Αργυρόπουλος. [...]
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Νεώτερος Ελληνισμός από το 1913 ώς το 1941, τ. ΙΕ΄, Εκδοτική Αθηνών,
2008, σ.301.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β
[...] Στον αγώνα αυτόν για την εγκατάσταση των προσφύγων βρήκε το
ελληνικό κράτος πολύτιμο επίκουρο την Κοινωνί α των Εθνών. Αυτή θέτει στη
διάθεσή του τα κατάλληλα πρόσωπα, μορφωμένους τεχνικούς και
οικονομολόγους, και την ηθική της ενίσχυση για να βοηθήσουν την Ελλάδα
στο τεράστιο έργο της αποκαταστάσεως. Έτσι συνάπτεται το δάνειο των
12.300.000 λιρών και ιδρύετα ι ο διεθνής οργανισμός Επιτροπής
Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Ε.Α.Π.), ο οποίος σε συνεργασία με τις
ελληνικές αρχές περάτωσε το έργο τ ου μέσα σε 7 χρόνια (τέλη Νοεμβρίου
1923 − τέλη 1930). Κανένα παρόμοιο παράδειγμα δεν υπήρχε ώς τότε στην
ιστορία μιας τόσο εκ τεταμένης αποκαταστάσεως προσφύγων.[...]
Α. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία, Θεσσαλονίκ η 1991, εκδ. Β άνιας, σ. 382.
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΘΕΜΑ Δ1
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τ α
παρακάτω κείμενα Α, Β και Γ, να απαντήσετε στα ερωτήματα :
α.

β.

Ποιες ήταν οι προγραμματικές θέσεις του Ελ. Βενιζέλου, όπως
διατυπώθηκαν στο λόγο του της 5 η ς Σεπτεμβρίου 1910, και ποιες οι
βασικές θέσεις της Κοινωνιολογικής Εταιρείας ;
(μονάδες 15)
Πώς αποτυπώθηκαν οι θέσεις του Ελ. Βενιζέλου και της
Κοινωνιολογικής Εταιρείας στην Αναθεώρηση του Συντάγματος του
1911 και στο νομοθετικό έργο της κυβέρνησης Βενιζέλου κατά την
περίοδο 1910-1912;
(μονάδες 10)
Μονάδες 25

ΚΕΙΜΕΝΟ Α
[...] Από το μπαλκόνι του « Grand Hôtel» στην Πλατεία Συντάγματος [ο
Ελ. Βενιζέλος] εκ φώνησε στις 5 Σεπτεμβρίου την πασίγνωστη εκείνη
προγραμματική ομιλία με την οποία παρουσιάστηκε ως «σημαιοφόρος νέων
πολιτικών ιδεών» και όχι ως αρχηγός ενός νέου κόμματος [...] .
[Στην ομιλία του] εντυπ ωσιάζει αμέσως η κυριαρχία των πλευρών του
τεχνικού εκσυγχρονισμού του πολιτικού συστήματος και η προσπάθεια να
σταθεροποιηθεί αυτό το πολιτικό σύστημα μέσω της περιορισμένης
εξισορρόπησης των συμφερόντων των μεσαίων και των κατώτερων
κοινωνικών ομάδων. [. ..]
Το δεύτερο μέρος της προγραμματικής του ομιλίας, με το οποίο ο Κρης
πολιτικός παρουσίασε τους πολιτικούς του στόχους, επιβεβαιώνει τη
διαπίστωσή μας: με την αναθεώρηση του συντάγματος, είπε, [...] χωρίς
όμως να αλλάξει τις θεμελιώδεις διατάξεις για το πολίτευμα, τη βασιλεία και
τη διαδοχή, τη λαϊκή κυριαρχία και τη διάκριση των εξουσιών, το σύστημα θα
εκσυγχρονιζόταν τεχνικά. [...] Oι περισσότερες αλλαγές του συντάγματος
αφορούσαν ακριβείς διατυπώσεις με στόχο την αποτελεσματικότερη
εφαρμογή του πνεύματ ος του συντάγματος. Παρά τη δριμεία κριτική κατά του
στέμματος, ο Βενιζέλος τόνισε ότι η δημοκρατία με βασιλιά ως αρχηγό του
κράτους «είναι ο τύπος του πολιτεύματος, όστις προσαρμόζεται άριστα προς
την πολιτικήν μόρφωσιν του Ελληνικού Λαού και εξυπηρετεί προσφορώτερον
τα εδαφικά συμφέροντα». [...]
G. Hering, Τα Πολιτικά Κόμματα στην Ελλάδα 1821 -1936, μτφ. Θ. Παρασκευόπουλος, Αθήνα 2006, εκδ.
Μ.Ι.Ε.Τ., σσ. 780-781.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β
[...] Οι απόψεις [των Κοινωνιολόγων] για τη μεταρρύθμιση του
πολιτικού συστήματος ήταν σχετικά συγκρατημένες [...]. Ζητώντας καλύτερη
διασφάλιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και την προσήκουσα εκπροσώπηση
των πολιτικών μειοψηφιών στη βουλή επιδίωκαν να διευρύνουν τις
δυνατότητες συμμετοχής των πολιτών [...] . Από την άλλη επιδίωκαν, όπως
και οι Φιλελεύθεροι, να εκσυγχρονίσουν τη διοίκηση, δηλαδή να αυξήσου ν
την αποτελεσματικότητά της αποκεντρώνοντάς την και αποκλείοντας την
άμεση
επιρροή
των
πολιτικών,
δημιουργώντας
στην
πράξη
μια
δημοσιοϋπαλληλία με μεγαλύτερα προσόντα και αξιοποιώντας τις τεχνικές
εμπειρίες
των
καλύτερα
οργανωμένων
κρατών.
Οι
Κοινωνιολόγοι
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
παρουσίασαν
ένα
εκτενές
πρόγραμμα
κοινωνικής
πολιτικής,
που
περιλάμβανε κατάλογο μέτρων φορολογικής πολιτικής, νόμους προστασίας
της εργασίας, βελτίωση του νομικού καθεστώτος για τους εν οικιαστές γης
στη Θεσσαλία και ευνόηση των συνεταιρισμών. [...]
Για πρώτη φορά προτάθηκε ένα μικρό βήμα προς την πολιτική ισότητα
των γυναικών: το Λαϊκό Κόμμα το ύς υποσχόταν το δικαίωμα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές. [...]
Σε πολλά πρακτικά ζητήματα το Λαϊκό Κόμμα ήταν πρόθυμο να κάνει
συμβιβασμούς. [...] Ήταν ικανοποιημένο με τη δεκάωρη ημερήσια εργασία,
για να μην επηρεαστεί αρνητικά η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής
βιοτεχνίας.[...]
G. Hering, Τα Πολιτικά Κόμματα στην Ελλάδα 1821 -1936, μτφ. Θ. Παρασκευόπουλος, Αθήνα 2006, εκδ.
Μ.Ι.Ε.Τ., σσ. 847-852.

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ
[...] Ο κύριος σκοπός του Βενιζέλου είναι να εκσυγχρονίσει το κράτος
και να συνειδητοποιήσει στον λαό την έννοια του δικαίου και του νόμου.
Αναθεωρεί ορισμένα άρθρα του συντάγμ ατος, [...] εξασφαλίζει τη μονιμότητα
των δημοσίων υπαλλήλων, την ισοβιότητα των δικαστικών, του συμβουλίου
επικρατείας κλπ. Ακόμη φιλοδοξεί και κατορθώνει να εξυγιάνει τους
πολιτικούς και κοινωνικούς θεσμούς, [...]. Απαλλοτριώνει τα μεγάλα
τσιφλίκια στη Θεσσαλία και διανέμει 300.000 στρέμματα σε 4.000 οικογένειες
καλλιεργητών της. Στο ενεργητικό του ακόμη ανήκει η εργατική νομοθεσία,
μολονότι τα εργατικά ζητήματα δεν είχαν ακόμη προβληθεί με ένταση. Με τη
διορατικότητα του πραγματικού κυβερνήτη πρόβλεψε τη ν έγκαιρη λύση των
κοινωνικών προβλημάτων και απέτρεψε την απειλή θυελλών [...].
Α. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία, Θεσσαλονίκ η 1991, εκδ. Β άνιας, σ. 344.
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ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομέ νους)
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Στο εξώφυλλο του τετραδίου σας να γράψετε το εξεταζόμενο μά θημα. Στο
εσώφυλλο πάνω -πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην
αρχή των απα ντήσεών σας να γράψετε πάνω - πάνω την ημερομηνία και το
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην α ντιγράψετε 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 μαζ ί με το τετράδιο και τα φωτοαντί γραφα.
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: 1 8.00.
Σ ΑΣ ΕΥΧΟΜ ΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙ ΤΥΧΙ Α
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜ ΑΤΟ Σ
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
ΕΙΣ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙ Α
Σ ΥΝΟ Λ Ο Σ Ε Λ Ι Δ ΩΝ: ΤΕ ΣΣΕ ΡΙ Σ (4 )
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

Α1.
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α.
Εθνικόν Κομιτάτον
β.
Ομάδα των Ιαπώνων
γ.
Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως

Μονάδες 15

Α2.
Να συνδυάσετε τα πρόσωπα που αναγράφονται στη στήλη Α με τις ιδιότητές
τους στη στήλη Β, αντιστοιχίζοντας κάθε φορά ένα γράμμα της στήλης Α με
έναν αριθμό της στήλης Β (περισσεύουν δύο στοιχεία στη στήλη Α).
ΣΤΗΛΗ Α
α. Χρύσανθος
β. Γ. Μπαλτατζής

ΣΤΗΛΗ Β
1. Πρωτεργάτης του ποντιακού αγώνα
για αυτονομία
2. Διδάσκαλος στο Φροντιστήριο της
Τραπεζούντας

γ. Ι. Πασσαλίδης

3. Μητροπολίτης Αμάσειας

δ. Κ. Κωνσταντινίδης

4.Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας

ε. Γερμανός Καραβαγγέλης

5. Μητροπολίτης Τραπεζούντας

στ. Σεβαστός Κυμινήτης
ζ. Γ. Λαμψίδης
Μονάδες 10
Β1.
Ποιες ήταν οι ανάγκες που οδήγησαν στις μεγάλες επενδύσεις στην Αττική, κατά τη
διάρκεια του μεσοπολέμου, και ποιες ήταν οι σπουδαιότερες από αυτές τις επενδύσεις;
Μονάδες 12
Β2.
Να αναφερθείτε: α. στα πολιτικά αιτήματα που εξέφραζαν οι αντιπολιτευτικοί όμιλοι και ο
Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, κατά την περίοδο 1850-1860 (μονάδες 6) και β. στην
επανάσταση του Φεβρουαρίου 1862 και την κατάληξή της (μονάδες 7).
Μονάδες 13
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

Γ1.
Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω
κείμενα, να αναφέρετε τις ενέργειες της ΕΑΠ (Επιτροπή Αποκαταστάσεως
Προσφύγων) σχετικά με: α. την εγκατάσταση (μονάδες 7) β. τον
παραχωρούμενο κλήρο (μονάδες 10) και γ. τη στέγαση των προσφύγων
(μονάδες 8), στο πλαίσιο της αγροτικής αποκατάστασής τους.
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Μαρτυρίες Μικρασιατών προσφύγων για την άφιξή τους στην Ελλάδα

Βγάλαμε επιτροπή και γύρισε διάφορα μέρη να βρουν ένα καλό χωριό. Πήγαμε στα
Γρεβενά, όπου μείναμε πέντε μέρες. Μετά σκορπίσαμε στα γύρω χωριά. Εδώ στο
Βατόλακκο (Κοζάνη) ήρθαμε το 1925. Οι πιο πολλοί βρίσκονται στο χωριό Φυλή των
Γρεβενών.
Δόξα τω Θεώ, καλούτσικα περνάμε εδώ. Έχουμε γεωργία, κάνουμε καπνά, σταφύλια. Τα
παιδιά μας μαθαίνουν γράμματα. Δεν έχουμε πια εκείνο το φόβο των Τούρκων.
(Μαρτυρία Πρόδρομου Εβρενιάδη από το χωριό Χοστσά της Καππαδοκίας κοντά στα
Φάρασα).
Η Έξοδος (έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών), τόμ. Β΄, σ. 341, στο Θέματα
Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου (Θεωρητική Κατεύθυνση), Διόφαντος ΙΤΥΕ
2014.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β
Έργο της ΕΑΠ στην ύπαιθρο

[...] Για τη στέγαση των αγροτών προσφύγων η ΕΑΠ κατασκεύασε 50.000 νέες κατοικίες
και επισκεύασε, σε συνεργασία με την κυβέρνηση, τα εγκαταλειμμένα σπίτια των
ανταλλαξίμων. Ο συνολικός αριθμός των οικιών που διανεμήθηκαν στους αγρότες ανήλθε
σε 129.934. Το 1930 η Επιτροπή επισήμανε την ανάγκη να κατασκευαστούν άλλες 12.000
οικίες για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες στέγασης πολλών οικογενειών. [...]
Από την κατάτμηση των μεγάλων αγροκτημάτων προέκυψε ένας τύπος γεωργικής
εκμετάλλευσης που χαρακτηριζόταν από μικρούς διάσπαρτους κλήρους αλλά ισομερώς
κατανεμημένους. […]
Η αποκατάσταση των προσφύγων [...] συνοδεύθηκε από περιορισμούς σχετικά με την
ελευθερία εκποίησης και κληρονομικής μεταβίβασης των κλήρων που απέβλεπαν στη
συγκράτηση των αγροτικών πληθυσμών στην ύπαιθρο και καθιστούσαν πρακτικά αδύνατη
τη συγκέντρωση της γης από λίγους μεγαλοκτηματίες. Η καλλιέργεια του κλήρου ήταν
αυτοπρόσωπη και έπρεπε να είναι συνεχής για μια 25ετία. [...] Αλλά ακόμη και μετά την
εξόφληση των χρεών και την απόκτηση οριστικών τίτλων, δεν μπορούσε να εκποιηθεί
παρά ένα τμήμα του και αυτό μόνο σε περίπτωση που ο κλήρος θα υπερέβαινε σε έκταση
τα 10 στρέμματα φυτειών ή τα 5 στρέμματα καπνοχώραφων. […]
Η ΕΑΠ, μέχρι το 1930 που διαλύθηκε, ίδρυσε πρότυπους σταθμούς γεωργικών
βελτιώσεων, ενίσχυσε τη χρήση των λιπασμάτων [...] και εφοδίασε τους πρόσφυγες, όπου
ήταν δυνατόν, με γεωργικά μηχανήματα. Διένειμε ζώα, οργάνωσε κτηνοτροφικές μονάδες
σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας και Θράκης και προσπάθησε να ενισχύσει την
ανάπτυξη της οικιακής κτηνοτροφίας, για να μειώσει τις καταστροφικές συνέπειες που είχε
η διανομή των πρώην βοσκοτόπων στη μετακινούμενη ημι-νομαδική κτηνοτροφία των
ντόπιων κτηνοτρόφων.
Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, Ο Μεσοπόλεμος 1922-1940, τ. 7, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα
2003, σσ. 107-110.
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Δ1.
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας
δίνονται, να αναφερθείτε:
α. στις πρώτες ενέργειες των επαναστατών του Θερίσου (10 Μαρτίου 1905) και τους
σκοπούς του επαναστατικού κινήματός τους (μονάδες 15) και
β. στην αντίδραση του βασιλικού περιβάλλοντος και της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι
στο κίνημα αυτό (μονάδες 10).
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Οι επιδιώξεις της επαναστατικής ηγεσίας

Στις 10 Μαρτίου 1905, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, επικεφαλής σημαντικής μερίδας της
αντιπολιτευτικής κινήσεως, κήρυξε στο χωριό Θέρισο, στους πρόποδες των Λευκών
Ορέων, ένοπλο επαναστατικό κίνημα. [...] Χίλιοι περίπου άνδρες, οι μισοί ένοπλοι,
συνιστούσαν την κύρια επαναστατική δύναμη, ενώ, παράλληλα, οι διασκορπισμένοι
οπαδοί του κινήματος επιχειρούσαν να το ενισχύσουν ηθικά ή και να δημιουργήσουν
επαναστατικές εστίες και στα υπόλοιπα διαμερίσματα της χώρας. [...] Η προώθηση της
ενωτικής λύσεως συνιστούσε το βασικό επαναστατικό αίτημα· παράλληλα όμως
προβαλλόταν και το αίτημα της ριζικής μεταβολής των όρων της εσωτερικής
διακυβερνήσεως και υπογραμμιζόταν η ανάγκη για την άμεση αντικατάσταση του ύπατου
αρμοστή.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Νεώτερος Ελληνισμός 1881-1913 τ. ΙΔ΄, Εκδοτική Αθηνών,
2
2000 , σσ. 209-210.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Θ. Δηλιγιάννης καταδικάζει το κίνημα του Θερίσου
η
(Δήλωση στους συντάκτες των αθηναϊκών εφημερίδων, την 11 Μαρτίου 1905)

«Το ήδη εκραγέν κίνημα εις ουδέν καλόν δύναται να οδηγήση. Οι αρχηγοί αυτού
ελανθάσθησαν1 εις τους υπολογισμούς των. Αι Μεγάλαι Δυνάμεις επανειλημμένως
εδήλωσαν ότι η ένωσις της Κρήτης μετά της Ελλάδος είναι εντελώς αδύνατος την εποχήν
ταύτην. [...] εδήλωσαν (επίσης) ότι αύτη είναι αδύνατος επί του παρόντος και ότι
στέργουσι2 μόνον να παράσχωσιν εις την Κρήτην οικονομικά τινα οφελήματα και ν’
αποσύρουν μέρος των στρατευμάτων της κατοχής. [...] Η απόφασις αύτη των Δυνάμεων
φαίνεται αδιάσειστος. Ουδεμία συνεπώς ελπίς υπάρχει ότι το κίνημα δύναται να οδηγήση
εις την πολυπόθητον ένωσιν. Ο κ. Βενιζέλος έπρεπε να σταθμίση καλώς το διάβημά του.
Έπρεπε να σκεφθή καλώς, ότι μία τοιαύτη επανάστασις ημπορεί να οδηγήση εις
συμφοράς την Κρήτην και την Ελλάδα εν γένει».
Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου
Καθηγητή, Διόφαντος ΙΤΥΕ 2012, σ. 129.

(Θεωρητική Κατεύθυνση), Βιβλίο του

1. ελανθάσθησαν : έκαναν λάθος
2. στέργουσι : συναινούν, συμφωνούν
Όλα τα κείμενα αποδόθηκαν στο μονοτονικό, διατηρήθηκε όμως η ορθογραφία και η
στίξη τους.
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Ο Δ ΗΓΙ Ε Σ ΓΙ Α ΤΟ Υ Σ Ε ΞΕ Τ ΑΖΟ ΜΕ ΝΟ ΥΣ
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. 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.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό ανεξίτηλης
μελάνης.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων και
όχι πριν τις 17:00.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛ Η ΕΠΙΤΥΧΙ Α
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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