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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
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ΟΜΑ∆Α Α΄

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

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

7.
8.

Στήλη Β:
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
ψήφος µε σφαιρίδια
µονιµότητα των δικαστικών και
των δηµοσίων υπαλλήλων
δωρεάν εκπαίδευση
καθολική ψηφοφορία για άνδρες
αρχή λαϊκής κυριαρχίας
ασυµβίβαστο µεταξύ στρατιωτικής
και δηµοσιοϋπαλληλικής
ιδιότητας µε το βουλευτικό
αξίωµα
βασιλευόµενη δηµοκρατία
απαγόρευση της δουλείας
Μονάδες 8
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ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1. Πώς διαµορφώθηκε η διαδικασία επιλογής των
υποψηφίων βουλευτών και το εκλογικό σύστηµα στην
Ελλάδα κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα ;
Μονάδες 15
Α.2.2. Πώς εκφράστηκε η διάσταση προσφύγων και γηγενών
ύστερα από την µικρασιατική καταστροφή στην
οικονοµική, πολιτική και κοινωνική ζωή;
Μονάδες 15
ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑ Β1
Αντλώντας στοιχεία από τα κείµενα και τον πίνακα που σας
δίνονται και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να
αναζητήσετε τους λόγους της µετανάστευσης των Ελλήνων,
κυρίως στις Η.Π.Α., στα τέλη του 19ου αιώνα, και να
εκτιµήσετε την έκταση και τα οφέλη που προέκυψαν για την
ελληνική οικονοµία ως τις αρχές του 20ου αιώνα.
Μονάδες 25
α. Η παραγωγική έκρηξη και η κατάρρευση του εµπορίου
της ελληνικής σταφίδας ενέτειναν την υπερατλαντική
µετανάστευση από τις σταφιδοπαραγωγικές περιοχές,
καθώς και από τις γειτονικές, οι οποίες τους έστελναν
εποχικούς εργάτες. Η ελληνική σταφιδοπαραγωγή είχε
επωφεληθεί από την επιδηµία φυλλοξήρας, που είχε
πλήξει τα γαλλικά αµπέλια γύρω στα τέλη της δεκαετίας
του 1860 και είχε αποδεκατίσει τη γαλλική παραγωγή. Η
Ελλάδα κινήθηκε µε τρόπο ώστε να καλύψει το κενό
στην παγκόσµια αγορά, όπου οι τρεις κύριοι αγοραστές
ήταν η Μεγάλη Βρετανία, η Γερµανία και η Ρωσία.
Καθώς οι τιµές του εξαγόµενου προϊόντος ανέβηκαν στα
ύψη,
η
σταφιδοκαλλιέργεια
αντικατέστησε
την
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ελαιοκαλλιέργεια όπως και την καλλιέργεια σιτηρών... Η
ευηµερία αφορούσε πρωτίστως τους σταφιδεµπόρους και
τους τοκογλύφους και έλαβε τέλος στη δεκαετία του
1890.
(Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αι., Αλ.
µετανάστευση», τ.Α 1 σ. 134).

β.

Κιτροέφ,

«Η

υπερατλαντική

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

Ελλάδα
Ιταλία
Ισπανία
Πορτογαλία
Ρουµανία
Βουλγαρία

Αριθµός
µεταναστών
370.000
4.776.000
109.000
203.000
85.000
65.000

Πληθυσµός των χωρών
το 1910
2.800.000
34.700.000
20.000.000
5.500.000
7.200.000
4.300.000

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

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

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

Κιτροέφ,
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«Η

υπερατλαντική
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ΘΕΜΑ Β2
Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείµενα και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να καταγράψετε τα
αποτελέσµατα από την επιβολή του ∆ιεθνούς Οικονοµικού
Ελέγχου (1898) στην Ελλάδα.
Μονάδες 25
Κείµενα
α. Η πτώχευση της Ελλάδας ως αναπόφευκτο αποτέλεσµα
µιας τέτοιας δανειακής επιβάρυνσης εξανάγκασε το
ελληνικό κράτος να αποδεχθεί τη µέγιστη των
ταπεινώσεων, την επιβολή του ∆ιεθνούς Οικονοµικού
Ελέγχου. Η διεθνής οικονοµική επιτροπή, η οποία
συστάθηκε µε υπόδειξη των Μεγάλων ∆υνάµεων,
αποτελείτο από εκπροσώπους των ξένων τραπεζών και
έδρευε στο ελληνικό έδαφος, ενώ ο ρόλος της δεν
σταµατούσε στον έλεγχο και τη διαχείριση των εσόδων
του κράτους, αλλά προχωρούσε και στη βαρύνουσα
γνωµάτευση για την έκδοση χρήµατος, για τη σύναψη
δανείων και γενικά για όλα σχεδόν τα δηµοσιονοµικά
θέµατα. Οι υπερεξουσίες αυτές της διεθνούς οικονοµικής
επιτροπής ουσιαστικά αναιρούσαν για µεγάλο χρονικό
διάστηµα τις εξουσίες της ελληνικής κυβέρνησης και του
Κοινοβουλίου, καθώς οι αποφάσεις του κράτους για
σχεδιασµούς οικονοµικής ανάπτυξης ελέγχονταν από
εξωελλαδικά κέντρα, ερήµην του ελληνικού λαού.
(Σ. Τζόκα, «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισµός στην Ελλάδα στα τέλη του
19ου αιώνα», σσ. 188-189)

β.

Το µέγεθος του τραυµατισµού της εθνικής φιλοτιµίας
µπορεί να γίνει κατανοητό, αν αναλογισθεί κανείς ότι
πριν από τον πόλεµο οι έλληνες πολιτικοί ήταν
πεπεισµένοι ότι ο οικονοµικός έλεγχος από ξένους ήταν
ασυµβίβαστος
µε
το
αντιπροσωπευτικό
σύστηµα
διακυβέρνησης, αφού αφαιρούσε από τον έλεγχο του
κοινοβουλίου τη φορολογική πολιτική, που αποτελούσε
τη βασική αρµοδιότητά του. Όπως έλεγε ο βουλευτής
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Άρτας και πρώην υπουργός Οικονοµικών Κων/νος
Καραπάνος «µόνον εις τα ασιατικά έθνη, τα µη έχοντα
την συναίσθησιν της εθνικότητος αυτών, και τα
διεπόµενα υπό του θείου δικαίου, είναι δυνατή η επιβολή
και η λειτουργία ξενικού ελέγχου». Σύµφωνα µε αυτή τη
λογική, στην κοινοβουλευτική Ελλάδα δεν µπορούσε να
επιβληθεί ένα σύστηµα που εφαρµόστηκε στη θεοκρατική
Οθωµανική Αυτοκρατορία.......................................................
.......................................................................................................
Στην πράξη, η λειτουργία του ελέγχου στην Ελλάδα
πέτυχε απόλυτα στην αποστολή προστασίας των
συµφερόντων των οµολογιούχων. Στη συνέχεια όµως
αδιαφόρησε για τον εξορθολογισµό των ελληνικών
δηµοσιονοµικών πραγµάτων, ακόµη και σε περιπτώσεις
που παραβιάζονταν το πνεύµα της ρύθµισης και οι ρητοί
περιορισµοί του νόµου ΒΦΙΘ του 1898.
(Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αι., Χρ. Χατζηιωσήφ, «Η Μπελ Επόκ του
Κεφαλαίου», σσ. 312, 316).

1.
2.

3.
4.
5.
6.

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

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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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
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ΘΕΜΑ Α2
α. Ποιοι ήταν οι λόγοι της ίδρυσης και ποια τα
αποτελέσµατα της δραστηριότητας της Τραπέζης της
Ελλάδος έως το 1932;
Μονάδες 13
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;
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
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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.
1. Κ ι ρ ι λ ά ρ : τοποθεσία τη ς Θ ε σ σ α λ ί α ς
2. κιουτσέκια : χ ώ ρ ο ι αποθήκευ σης

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 µ α : 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
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑ∆Α Α΄

ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων:
• Πεδινοί
• Κοινωνιολογική Εταιρεία
• «Σύµφωνο περί αµοιβαίας µεταναστεύσεως µεταξύ
Ελλάδας και Βουλγαρίας» (1919).
Μονάδες 12
Α.1.2. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων
προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο
τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στον
αριθµό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
1. Η Γαλλική Επανάσταση και οι Ναπολεόντειοι
πόλεµοι
ευνόησαν
ιδιαίτερα
την
ελληνική
ναυτιλία.
2. Η Ελλάδα του 19 ου αιώνα είχε µικρή ποικιλία
µεταλλευτικών κοιτασµάτων, σε µεγάλες όµως
ποσότητες.
3. Η ίδρυση τραπεζικού ιδρύµατος στο νεοσύστατο
ελληνικό κράτος απέβλεπε µόνο στην εξάλειψη της
τοκογλυφίας.
4. Βασικό χαρακτηριστικό των επενδύσεων των
κεφαλαιούχων οµογενών κατά τις τελευταίες
δεκαετίες του 19 ου αιώνα ήταν ο ευκαιριακός
χαρακτήρας και η ρευστότητά τους.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

5. Με τη διχοτόµηση της δραχµής
ελληνικό κράτος εξοικονόµησε
δραχµές.

το 1922, το
1.200.000.000
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1. Ποιες κοινωνικές τάξεις και οµάδες απογοήτευσε η
αποτυχία του προγράµµατος Τρικούπη για ένα
σύγχρονο κράτος και για ποιους λόγους;
Μονάδες 14
Α.2.2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην καθυστέρηση της
εµφάνισης και ανάπτυξης του εργατικού κινήµατος
στην Ελλάδα κατά τον 19 ο αιώνα σε σχέση µε άλλες
χώρες;
Μονάδες 14
ΘΕΜΑ Β1

ΟΜΑ∆Α Β΄

Αντλώντας στοιχεία από την παρακάτω
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις:

πηγή

και

α) να περιγράψετε και να αιτιολογήσετε τη δοµή του
Βενιζελικού κόµµατος.
Μονάδες 12
β) να εντοπίσετε τις οµοιότητες και τις διαφορές του
κόµµατος των Φιλελευθέρων µε τα αντιβενιζελικά
κόµµατα στο σύνολό τους.
Μονάδες 13
Κείµενο
Ο Βενιζέλος, µολονότι πίστευε στον κοινοβουλευτισµό,
αντιλαµβανόταν πως η πρωτοφανής του επιτυχία
οφειλόταν στο προσωπικό του χάρισµα µάλλον, παρά
στην κοµµατική οργάνωση. Η πεποίθησή του πως ήλθε
στην εξουσία το 1910 για να απαλλάξει την Ελλάδα από
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

τον «παλαιοκοµµατισµό» δεν ξεχώριζε πάντοτε από την
εχθρότητα προς τα κόµµατα εν γένει. Ειδικότερα µετά το
1928, όταν άρχισε να χαλαρώνει η επιβολή του πάνω
στους τέως υπαρχηγούς του, έτεινε να αγνοεί την
«κοµµατική κουζίνα» όπως τα ονόµαζε περιφρονητικά. Σε
µια συνέντευξη που έδωσε τον επόµενο χρόνο, αποκάλυψε
την πεποίθησή του πως, αν το κοινοβουλευτικό σύστηµα
ήθελε να επιβιώσει, χρειαζόταν περισσότερο παρά ποτέ
µεγάλες προσωπικότητες, ικανές να διερµηνεύσουν πιστά
και άµεσα τη λαϊκή θέληση, χωρίς να υπόκεινται ανά
πάσα στιγµή σε κοµµατικές πιέσεις. Ούτε ο πατερναλισµός
του Βενιζέλου ούτε οι πελατειακές φατρίες των Λαϊκών
παρήγαγαν µια κοµµατική οργάνωση ικανή να αρθρώσει
τα αιτήµατα των µαζών. Ούτε οι µεν ούτε οι δε γέννησαν
το «κόµµα ιδεών», την απουσία του οποίου θρηνούσαν οι
θεωρητικοί εκείνης της εποχής στην Ελλάδα. Ούτε και
κατόρθωσαν να δηµιουργήσουν σταθερές νεανικές
οργανώσεις. Το «σχίσµα» το οποίο τους χώριζε, καθώς
στηριζόταν σε περιφερειακές µάλλον παρά σε ταξικές
αντιθέσεις –µεταξύ της Παλαιάς Ελλάδας και των
βενιζελικών Νέων Χωρών- αφορούσε ολοένα και λιγότερο
τις ανάγκες µιας χώρας όπου αναπτύσσονταν ταχύτατα οι
πόλεις και η βιοµηχανία. Τα δύο µεγάλα κόµµατα
προσκολλήθηκαν στην άποψη πως η λειτουργία ενός
κόµµατος εθνικού επιπέδου ήταν να υπερβαίνει µάλλον
παρά να εκπροσωπεί τα ταξικά συµφέροντα.
Μark Mazower, Η Ελλάδα και η οικονοµική
κρίση του Μεσοπολέµου, σσ.52-53.

_____________
πατερναλισµός: άσκηση εξουσίας µε κηδεµονευτικό
χαρακτήρα
Λαϊκό Κόµµα:
αντιβενιζελικό κόµµα του Μεσοπολέµου

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Β2
Αντλώντας στοιχεία από την παρακάτω πηγή και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αποτιµήσετε τη
συµβολή των Μικρασιατών προσφύγων στην ανάπτυξη του
τοµέα της βιοµηχανίας.
Μονάδες 25
Στο χώρο των εργοστασίων κυριάρχησε η ταπητουργία
µε δεύτερη τη βαµβακουργία, την οποία οι πρόσφυγες
εµπλούτισαν µε νέα είδη: αλατζάδες, κουβέρτες και άλλα.
Το
σύνολο
των
βιοµηχανικών
οικοπέδων
που
παραχώρησε η Ε.Α.Π. σε ενδιαφερόµενους σε όλους τους
προσφυγικούς συνοικισµούς ήταν 40. Από αυτά, τα
εικοσιτέσσερα βρίσκονταν στη Νέα Ιωνία και, από τα
υπόλοιπα, δύο στην Καισαριανή, επτά στη Νίκαια, επτά
στον Υµηττό, ένα στο Βύρωνα, ένα στα Ταµπούρια του
Πειραιά, ένα στη ∆ραπετσώνα και ένα στον Πειραιά.
Εκτός από τα ταπητουργεία και τα υφαντουργεία, στη
Νέα
Ιωνία
ένα
οικόπεδο
χρησιµοποιήθηκε
για
εργοστάσιο ελαστικών, ένα για σοκολατοποιία και
ζαχαροπλαστική, ένα για βιοµηχανία χρωµάτων και ένα
για αγγειοπλαστική. [...] Ο νέος και πολλά υποσχόµενος
κλάδος της ταπητουργίας προσήλκυσε το ενδιαφέρον
πολλών γνωστών γηγενών επιχειρηµατιών, οικονοµικών
παραγόντων και τραπεζών, που εκµεταλλευόµενοι την
τεχνογνωσία των προσφύγων συνεταιρίστηκαν µαζί τους
στη δηµιουργία µεγάλων εταιρειών. [...] Ο Ν. Κυρκίνης,
µέσα στα 1919, άρχισε τις εργασίες για την ίδρυση
εργοστασίου
µεταξουργίας,
µε
συνεργάτη
το
µεταξοβιοµήχανο από την Καλαµάτα Α. Ναθαναήλ και
τον γιο του Κωνσταντίνο. Οι πρώτες εργασίες στέφθηκαν
µε επιτυχία. [...] Τον Ιανουάριο του 1923, όταν τα
κύµατα των προσφύγων κατακλύζουν τον χώρο, η
Μεταξουργία του Κυρκίνη µε τη συµµετοχή των ιδίων
µετόχων της Ελληνικής Εριουργίας γίνεται Ανώνυµη
Εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνική Μεταξουργία
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Α.Ε.», µε γενικό διευθυντή τον Ν.Κυρκίνη και εταιρικό
κεφάλαιο 5.000.000 δραχµές. Κύριος παράγοντας της
ανάπτυξης της µεταξουργίας στην Ελλάδα ήταν η
συνεισφορά των προσφύγων που µε την τεχνογνωσία
τους αλλά, κυρίως, µε τα φτηνά εργατικά χέρια που
πρόσφεραν έδωσαν µεγάλη ώθηση στην Ελληνική
Βιοµηχανία Μεταξιού. Στο εργοστάσιο του Κυρκίνη «τα
πολυπληθή θύµατα του Κεµαλισµού, τα εκ Νικοµηδείας
και Προύσης καταγόµενα εύρον την γνωστήν της
πατρίδος
των
ενασχόλησιν
διά
τελειοτάτων
µηχανηµάτων... γίνεται µάλιστα προσπάθεια εν τω
Υπουργείω Περιθάλψεως, ώστε να απασχοληθώσι
άπασαι αι εργάτιδες» γράφει η Χρυσή Βίβλος.
Όλγα Βογιατζόγλου, «Η βιοµηχανική εγκατάσταση
στη Νέα Ιωνία – Παράµετρος εγκατάστασης»,
στο συλλογικό τόµο Ο ξεριζωµός και η άλλη πατρίδα,
σσ. 150 – 155.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα
αντιγράψετε στο τετράδιο.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων, αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά άλλη
σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 10:00.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
∆ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 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 :
• «κλήριγκ»
• Εθνικόν Κοµιτάτον
• κοινοβουλευτική οµάδα Ιαπώνων
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
Λαύριο
υπήρξε
η
πιο
γνωστή
περιοχή
µεταλλευτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα του 19 ο υ
αιώνα.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1841.
3. Οι «πεδινοί» είχαν ως ηγέτες τον ∆. Γρίβα και τον Κ.
Κανάρη.
4. Βασική αποστολή της ΕΑΠ ήταν να εξασφαλίσει
στους πρόσφυγες µόνον παραγωγική απασχόληση.
5. Οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων στην
εθνολογική σύσταση του πληθυσµού της Μακεδονίας
ήταν θετικές.
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ Α2
α. Ποιες µεγάλες επενδύσεις έγιναν στην Ελλάδα κατά την
περίοδο του µεσοπολέµου;
Μονάδες 12
β. Ποιες ήταν οι επιπτώσεις από την καθιέρωση, µε το
σύνταγµα του 1844, της καθολικής ψηφοφορίας για τους
άνδρες στην πολιτική και κοινωνική ζωή της Ελλάδας;
Μονάδες 13
ΟΜΑ∆Α Β

ΘΕΜΑ Β1
Αντλώντας στοιχεία από το κείµενο που ακολουθεί και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις:
α. Να αιτιολογήσετε την άποψη ότι «η παρακµή πόλεων
του ελληνικού χώρου ήταν ένα σχεδόν γενικευµένο
φαινόµενο».
Μονάδες 12
β. Να αναφέρετε τους λόγους, εξαιτίας των οποίων η
Ερµούπολη αναδείχτηκε σε κέντρο του διαµετακοµιστικού
εµπορίου.
Μονάδες 12
«Με λίγα λόγια, η παρακµή πόλεων του ελληνικού
χώρου ήταν ένα σχεδόν γενικευµένο φαινόµενο. Για
πολλαπλούς λόγους, µε την ελληνική ανεξαρτησία, όλες οι
τοπικές αστικές δραστηριότητες εξολοθρεύονται. Τα µόνα
αστικά κέντρα που δηµιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν
από τότε, εκτός από την πρωτεύουσα, υπήρξαν η
Ερµούπολη, κέντρο διαµετακοµιστικού εµπορίου, και τα
λιµάνια εξαγωγών. Και στις δυο περιπτώσεις, οι
δραστηριότητές τους συνδέονται µε τις οικονοµικές σχέσεις
που είχε ο ελληνικός χώρος µε το εξωτερικό. Τα υπόλοιπα
αστικά κέντρα µένουν στάσιµα ή παρακµάζουν οριστικά».
Κ. Τσουκαλάς, Εξάρτηση και αναπαραγωγή,
Αθήνα, εκδ. Θεµέλιο, 1977, σ. 176
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ Β2
Αντλώντας στοιχεία από το κείµενο που ακολουθεί και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε
στις ενέργειες που έγιναν για την αποκατάσταση των
προσφύγων κατά το πρώτο διάστηµα µετά τη Μικρασιατική
Καταστροφή.
«Κατά τις πρώτες ώρες της µικρασιατικής τραγωδίας, η
πρώτη δραστηριοποίηση από πλευράς ελληνικών αρχών
ήταν η συλλογή τροφίµων και χρηµάτων για να περιθάλψουν
τα ράκη που αποβιβάζονταν από το «Καρνάκ» και τη
«Φρυγία», τα δυο πρώτα ξένα ατµόπλοια που κατέπλευσαν
στον Πειραιά. Όπως ήταν φυσικό, εξίσου πρωταρχική
ενέργεια υποδοχής ήταν η παραχώρηση, όπου υπήρχαν, των
υποστέγων του Πειραιά, των προτεσταντικών εκκλησιών της
πόλης και κάποιων αιθουσών του Τζάννειου Νοσοκοµείου.
Και πάρα πολύ σύντοµα, στις εφηµερίδες της 2ας Σεπτεµβρίου,
πλάι στις ειδήσεις για τη «Σµύρνη που καίγεται», τους
«χριστιανούς που σφαγιάζονται» και τον Βενιζέλο που
«αγωνίζεται να σώσει τη Θράκη», διαβάζουµε στα ψιλά
γράµµατα ότι στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης «µελετάται η
τροποποίηση του ενοικιοστασίου», στο σηµείο που αφορά
στην υπενοικίαση των δωµατίων. Ακόµη, στο Ελεύθερον
Βήµα παρουσιάζεται από τις πρώτες κιόλας µέρες
«προσφορά δωµατίου εντός κατοικίας» αλλά υπό τον εξής
όρο: το δωµάτιο προσφέρεται «για ενοικίαση από οικότροφο
προσφυγοπούλα». Τα δείγµατα αυτά είναι προάγγελοι, κατά
κάποιον τρόπο, των επικείµενων επιτάξεων, έστω και αν για
την ώρα µάλλον δε φαίνεται να υπάρχει σαφής αντίληψη
στο κράτος και στην κοινή γνώµη περί της εκτάσεως των
γεγονότων. Στο µεταξύ οι καταλήψεις επεκτείνονται σε
κάθε κενό, δηµόσιο χώρο».
Βίκα ∆. Γκιζελή, «Επίταξις ακινήτων κατοικουµένων ή
οπωσδήποτε χρησιµοποιουµένων», στο συλλογικό
τόµο Ο ξεριζωµός και η άλλη πατρίδα, Επιστηµονικό
Συµπόσιο, Αθήνα, εκδ. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού
Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, 1997, σ. 71-72
Μονάδες 26
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
∆ΕΥΤΕΡΑ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΙΣΤΟΡΙΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΟΜΑ∆Α Α΄

ΘΕΜΑ Α1
α. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακολούθων όρων :
• Φεντερασιόν.
• Κοινωνιολογική Εταιρεία.
• Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (Ε.Α.Π.).
Μονάδες 15
β. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακολούθων
προτάσεων είναι σωστό ή όχι γράφοντας στο τετράδιό
σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στον αριθµό που
αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
1. Κατά την περίοδο του Κριµαϊκού πολέµου, το αγγλικό
και γαλλικό κόµµα κέρδισαν την εµπιστοσύνη των
οπαδών τους.
2. Στη διάρκεια του 19ου αιώνα, η ελληνική ναυτιλία,
παρά τις περιόδους κρίσης που πέρασε, ακολούθησε
ανοδική πορεία.
3. Ο ελληνοτουρκικός πόλεµος του 1897 τελείωσε µε
ολοκληρωτική ήττα της Ελλάδας.
4. Ο Κυριακούλης Μαυροµιχάλης ήταν ηγέτης των
πεδινών.
Μονάδες 8
ΘΕΜΑ Α2
α. Ποιοι λόγοι οδήγησαν στη δηµιουργία κεντρικής
τράπεζας και τραπεζικού συστήµατος αµέσως µετά την
ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους;
Μονάδες 12

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

β. Με ποιες ρυθµίσεις αντιµετωπίστηκε οριστικά από το
ελληνικό κράτος το πρόβληµα της διανοµής των
εθνικών γαιών κατά την περίοδο 1870-1871;
Μονάδες 15
ΟΜΑ∆Α Β΄

ΘΕΜΑ Β1
Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείµενο και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να επισηµάνετε τα
αποτελέσµατα της επιβολής του ∆ιεθνούς Οικονοµικού
Ελέγχου (∆.Ο.Ε.) στην οικονοµία της Ελλάδας.
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ
Ο ∆ιεθνής Οικονοµικός Έλεγχος
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 Α. 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 «όζων
δουλείας» 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 των
οµολογιούχων, είχε και ορισµένες ευνοϊκές επιπτώσεις στην
ελληνική οικονοµία. Ο νόµος ΒΦΙΘ΄ (σηµ: σχετικός νόµος
που ψηφίστηκε από την ελληνική βουλή στις 21
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Φεβρουαρίου 1898 και αφορά στην ίδρυση του ∆.Ο.Ε.)
περιείχε διατάξεις που 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.
∆ιασκευασµένο
απόσπασµα
από την Ιστορία του Ελληνικού
Έθνους της Εκδοτικής Αθηνών,
τόµ. Ι∆΄, σσ. 164-165.
ΘΕΜΑ Β2
Με βάση τα παρακάτω κείµενα και αξιοποιώντας τις
ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε στη συµβολή των
προσφύγων στη διαµόρφωση του σύγχρονου ελληνικού
πολιτισµού.
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄
Η συµβολή των προσφύγων στην ανάπτυξη της
µουσικής στην Ελλάδα.
Περισσότερες
ακόµη
δυσκολίες
παρουσιάζει
η
ανίχνευση των ποικίλων πολιτισµικών αλληλεπιδράσεων
που προέκυψαν από την εγκατάσταση των προσφύγων.
Συνήθως παραπέµπουµε, για τη Σύρο, στο ρεµπέτικο, που
άνθισε εκεί µε την άφιξη των προσφύγων και όπου έκανε
την πρώτη του µαθητεία ο Μάρκος Βαµβακάρης.
Χ. Λούκος, «Οι Μικρασιάτες
πρόσφυγες στην Ερµούπολη», στο
συλλογικό τόµο «Ο ξεριζωµός και η
άλλη πατρίδα», σ. 210.
ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄
Πνευµατική κίνηση και λογοτεχνία
Μέσα στην περίοδο αυτή που εξετάσαµε ανήκουν και οι
πεζογράφοι Στρατής Μυριβήλης, που γίνεται γνωστός
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

κυρίως µε το αντιπολεµικό µυθιστόρηµα «Η ζωή εν τάφω»,
και Φώτης Κόντογλου, µε την τάση του προς το
πρωτογονικό, το παράξενο και την περιπετειώδη ζωή των
ναυτικών. . .
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Μελετώντας όλα τα γεγονότα της εποχής αυτής και την
εξέλιξή τους διαπιστώνουµε ότι για πρώτη φορά στην
ελληνική ιστορία παρατηρείται η συνεργασία του
συµπαγούς αυτού ελληνισµού, που από εξωτερικά κυρίως
προσκόµµατα εµποδίζεται στη διαρκή τάση του προς τη
διασπορά και βαίνει τώρα πια προς την οριστική του
διαµόρφωση. Η ανάµειξη των γηγενών και των προσφύγων
είχε και θα έχει βαθύτερες αµοιβαίες επιδράσεις στη σκέψη
και στη δράση, τις οποίες διαισθάνεται και διαβλέπει
κανείς ιδίως στην ορµητική φορά, µε την οποία προχωρεί
προς τα εµπρός ο ενωµένος λαός.
Απ. Βακαλόπουλος, Νέα
Ελληνική Ιστορία, 388-389.
1.
2.

3.
4.
5.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
Στο
τετράδιο
να
γράψετε
τα
προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). ∆ε θα µεταφέρετε
στο τετράδιο τα κείµενα και τις παρατηρήσεις.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοτυπιών αµέσως µόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τη φωτοτυπία.
Να απαντήσετε σε όλα τα ζητούµενα.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: µία (1) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοτυπιών.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

