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

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

1.

Στήλη Α:
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ελληνικού στρατού

Στήλη Β:
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ
1927

3.

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

4.

Συμφωνία της Άγκυρας

1919

5.

Σύμβαση της Λοζάνης

1906

2.

1923
1920

1908
1930
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Α1.2. Να αιτιολογήσετε γιατί:
α. ΄Ηταν θετική η συμβολή της υπερπόντιας μετανάστευσης στην ελληνική οικονομία πριν από τους
Βαλκανικούς πολέμους.
β. Στην Ελλάδα κατά το τελευταίο τέταρτο του 19 ου
αιώνα δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα.
γ. Η συνεργασία Κεμάλ − Μπολσεβίκων λειτούργησε
ως ταφόπετρα του Ποντιακού ζητήματος.
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Α2
Α2.1. Με ποιους τρόπους υποκινήθηκε και μεθοδεύτηκε ο
πρώτος διωγμός του 1914 εναντίον των Ελλήνων της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας;
Μονάδες 15
Α2.2. Ποια ήταν η στάση της Ελληνικής Κυβέρνησης
(μονάδες 5) και ποια ήταν η αντίδραση των Μεγάλων
∆υνάμεων (μονάδες 5) αμέσως μετά την επίσημη
έκδοση του πρώτου ενωτικού Ψηφίσματος των
Κρητών (24 Σεπτεμβρίου 1908) και μέχρι το 1910;
Μονάδες 10
ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑ Β1
α. Ποια επίπτωση είχε για την ελληνική οικονομία η ήττα
του Βενιζέλου στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920;
Μονάδες 10
β. Πώς η νέα κυβέρνηση αντιμετώπισε το οικονομικό
αδιέξοδο, που δημιουργήθηκε από την ανάκληση του
ιδιόμορφου εξωτερικού δανείου, το οποίο είχε εγκριθεί
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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

τραπεζογραμμάτιο: χαρτονόμισμα

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

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

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Κείμενο
Οι ελληνικές κυβερνήσεις εγκαθιστούν τους πρόσφυγες κυρίως
στις πιο εύφορες ελληνικές χώρες, στη Μακεδονία και τη ∆υτική
Θράκη, είτε αγροτικά είτε αστικά. Επιδιώχθηκε πρώτα ν’
αποκατασταθούν στις περιουσίες που είχαν εγκαταλείψει οι
Τούρκοι, αλλά, επειδή οι οικισμοί ήταν συγκριτικά λίγοι κτίστηκαν
εκατοντάδες νέοι συνοικισμοί, ορισμένοι από τους οποίους αργότερα
εξελίχθηκαν σε αξιόλογα οικονομικά κέντρα. Οι κυβερνήσεις τούς
δίνουν γαίες και τα πρώτα μέσα και ζώα για την καλλιέργεια της
γης. Στις χώρες αυτές ιδίως προβαίνουν ακόμη στην εκτέλεση
μεγάλων έργων πολιτισμού, ανοίγουν δρόμους, κατασκευάζουν
γέφυρες, εκτελούν μεγάλα λιμενικά έργα· επίσης εκτελούν μεγάλα
εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα, κυρίως σε τρεις περιοχές, στις
πεδιάδες των Σερρών, της ∆ράμας και της Θεσσαλονίκης: διευθετούν
προς όφελος της γεωργίας κοίτες χειμάρρων και μεγάλων ποταμών,
όπως του Αξιού, του Στρυμόνα κλπ., που με τις πλημμύρες τους
νέκρωναν τις παρόχθιες γαίες σε μεγάλο βάθος, αποξηραίνουν λίμνες
[...] και τις γαίες τις παραδίδουν σε ακτήμονες πρόσφυγες και
γηγενείς. Έπρεπε ακόμη να γίνουν εξυγιαντικά έργα, για να
καταπολεμηθούν οι ελώδεις πυρετοί, ο τύφος, η φυματίωση, να
ιδρυθούν ιατρικοί σταθμοί, φαρμακεία κλπ. Τα μεγάλα αρδευτικά
έργα μεταβάλλουν την ανάγλυφη όψη της Μακεδονίας και
προκαλούν το θαυμασμό των πολιτισμένων λαών.
Απ. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία, σσ. 383-385
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ 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:
α. Εθνικόν Κομιτάτον.
β. Λαϊκό Κόμμα.
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

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

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ 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
ΘΕΜΑ Α.2
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
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
∆΄ ΤΑΞΗ

β. Ποιες
είναι
οι
συγκεκριμένες
προτάσεις
του
Στρατιωτικού Συνδέσμου σχετικά με τα οικονομικά του
κράτους;
Μονάδες 13
«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 ρ μ όζοντ α
λυσιτελής · επωφελής , α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό ς
λ ελ ογ ισμ 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

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

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

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑ∆Α Α΄
ΘΕΜΑ Α1
Α1.1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων
προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο
τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στον
αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
1. Τα αιτήματα της «νέας γενιάς» εξέφρασε σε μεγάλο
βαθμό με την πολιτική του δράση ο Αλέξανδρος
Παπαναστασίου.
2. Ο ∆ηλιγιάννης επέκρινε το κοινωνικό κόστος του
εκσυγχρονισμού και υποστήριζε ένα κράτος κοινωνικής
αλληλεγγύης.
3. Το πρώτο εξάμηνο του 1911 ψηφίστηκαν από τη
Βουλή 53 τροποποιήσεις μη θεμελιωδών διατάξεων
του συντάγματος.
4. Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του
Νεϊγύ, που προέβλεπε την παραχώρηση της ∆υτικής
Θράκης από την Τουρκία στην Ελλάδα.
5. Η Σύμβαση της Λοζάνης (30 Ιανουαρίου 1923) καθιέρωνε
για πρώτη φορά τη μαζική μετακίνηση πληθυσμών και
είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα.
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Α1.2. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α. Κόμμα του Γ. Θεοτόκη.
β. Γενική ∆ιεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσμών.
γ. Ελληνικό τυπογραφείο Τραπεζούντας.
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Α2
Α2.1. Πώς εξελίχθηκε το αγροτικό ζήτημα στην περιοχή της
Θεσσαλίας κατά το διάστημα 1881-1913;
Μονάδες 13
Α2.2. Ποιο σημαντικό έργο απέδωσε η πρώτη κυβέρνηση της
Κρητικής Πολιτείας;
Μονάδες 12

ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑ Β1
Αφού αξιοποιήσετε τις πληροφορίες από το ακόλουθο
κείμενο και τις συνδυάσετε με τις ιστορικές σας γνώσεις, να
αναφερθείτε στα εξής:
α. Στη συγκρότηση των κομμάτων κατά τη δεκαετία του
1880 και στην οργάνωσή τους σε επίπεδο βάσης.
Μονάδες 10
β. Στα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων βουλευτών και
στην κοινωνική τους προέλευση.
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Κείμενο
Η πολιτική υπήρξε ο ιμάντας που κινούσε τη στελέχωση των
δημόσιων υπηρεσιών, ο τροφοδότης του δημοσίου με τους
θεσιθήρες πελάτες των πολιτικών, το όχημα που οδηγούσε στη γη
της επαγγελίας. Όλοι θεωρητικά μπορούσαν να διεκδικήσουν ή
να ονειρευτούν μια θέση στον επίγειο παράδεισο, λίγοι όμως
κατόρθωναν να την κερδίσουν, όχι απαραίτητα όσοι διέθεταν τα
απαιτούμενα προσόντα, αλλά οι «φίλοι» του πολιτευτή ή του
βουλευτή. Ο βουλευτής, με την ιδιότητα του μεσάζοντα μεταξύ
της εξουσίας και των αρχομένων εκλογέων του, είχε την ανάγκη
«φίλων», πελατών που αποτελούσαν τα ερείσματά του. Η
προκήρυξη εκλογών κινητοποιούσε τον κύκλο των φίλων του
υποψήφιου βουλευτή, τον μηχανισμό εκείνο χωρίς τον οποίο δεν
ήταν σε θέση να κατακτήσει την επίζηλη έδρα στη Βουλή. Οι
λόγοι στις πλατείες και το κομματικό χρίσμα συνέβαλλαν στην
προβολή του υποψήφιου, απαραίτητος όμως ήταν ο κύκλος των
πολιτικών φίλων, αυτών που έργο τους ήταν να εκπονήσουν το
σχέδιο της εξασφάλισης των ψήφων, να επισκεφθούν τους δικούς
τους «φίλους» και τους ψηφοφόρους, να διερευνήσουν τις ανάγκες
του καθενός και να δώσουν στον καθένα τις δέουσες υποσχέσεις,
να τους δελεάσουν με την προσφορά των αναμενόμενων κατά
περίπτωση ευεργετημάτων όταν ερχόταν ο εκλεκτός τους εν τη
βασιλεία του.
Θάνος Βερέμης – Γιάννης Κολιόπουλος, Ελλάς. Η σύγχρονη
συνέχεια. Από το 1821 μέχρι σήμερα, Εκδόσεις Καστανιώτη, [Αθήνα
2006], σ. 150.

ΘΕΜΑ Β2
α. Με ποιους τρόπους αντιμετωπίστηκαν οι πρώτες
στοιχειώδεις ανάγκες των προσφύγων αμέσως μετά τη
Μικρασιατική Καταστροφή;
Μονάδες 12
β. Πώς αντιμετωπίστηκε ειδικότερα το
προσωρινής στέγασης των προσφύγων;

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

πρόβλημα

της

Μονάδες 18

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Στην απάντησή σας να συνδυάσετε τις ιστορικές σας
γνώσεις με τις πληροφορίες που παρέχει το ακόλουθο
κείμενο.
Κείμενο
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, […] 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 οι 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.
* ράκη: εξαθλιωμένοι πρόσφυγες
Βίκα ∆. Γκιζελή, «Επίταξις ακινήτων κατοικουμένων ή οπωσδήποτε
χρησιμοποιουμένων» [στον τόμο:] Ο ξεριζωμός και η άλλη πατρίδα.
Επιστημονικό συμπόσιο, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και
Γενικής Παιδείας, Αθήνα 1997, σσ. 71-72.

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ)
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα, κατεύθυνση). 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: μετά τη 10.00΄ πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΘΕΜΑ Α.1

ΟΜΑ∆Α Α

Α.1.1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α.

Ομάδα των Ιαπώνων.

β.

Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής.

γ.

«Ηνωμένη Αντιπολίτευσις» (Κρήτη).

Μονάδες 15
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. Οι πεδινοί είχαν ως ηγέτη τον ∆ημήτριο Βούλγαρη.
2. Στη δεκαετία του 1880 τα κόμματα ήταν αρκετά πιο
συγκροτημένα απ’ ό,τι στο παρελθόν.
3. Την
αστική
αποκατάσταση
ανέλαβε
η Ε.Α.Π. και λιγότερο το κράτος.

περισσότερο

4. Ο Οργανικός Νόμος του 1900 έδωσε λύση σε ακανθώδη
εκκλησιαστικά ζητήματα.
5. Η πολιτοφυλακή της Κρήτης οργανώθηκε για πρώτη φορά
επί αρμοστείας Αλέξανδρου Ζαΐμη.

Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Α.2
Α.2.1 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
Α.2.2 Ποιες ήταν οι επιπτώσεις στον πληθυσμό της Ελλάδας και
στην εθνολογική του σύσταση από την άφιξη
προσφύγων μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή;

των

Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Β.1

ΟΜΑ∆Α Β

Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφέρετε τους
παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν στην επανάσταση του 1862 και
την έξωση του Όθωνα.

Μονάδες 25

«Ο Όθων, δεχθείς άκων 1 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, τούθ’ όπερ
εξήπτεν ακόμη περισσότερον την κατ’ αυτού αντιπολίτευσιν
και προητοίμαζε την πτώσιν του.
Ο βασιλεύς −όπως γράφει ο Ν. ∆ραγούμης (Αναμνήσεις,
τομ. Β΄ σ. 122)− έρρεπε 2 φύσει «προς το σύστημα της
συγκεντρώσεως »,
πολιτικοί
δε,
όπως
ο
Κωλέττης,
«τελειοποιήσαντες αυτό, και τον Όθωνα ενεθάρρυναν εις
αυστηροτέραν
εφαρμογήν
και
αυτοί
εφήρμοσαν
3
Η
καταστολή
της
ελευθερίας
των
απηνέστερον ...
δημοκρατικών Αρχών, η καταδίωξις του τύπου, η επέμβασις
εις τας εκλογάς τας τε βουλευτικάς και τας των δήμων, η
αποβολή πάντων των οπωσούν 4 ανεξάρτητον εχόντων το
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ
φρόνημα δημοσίων λειτουργών, και ιδίως των της Θέμιδος 5 ...
η διά παντός τρόπου πίεσις της συνειδήσεως των δικαστών, η
διαστροφή των νόμων, ταύτα, και άλλα εις εν μόνον
απέβλεπον, εις την σύμπτυξιν πάσης δυνάμεως εις χείρας της
εξουσίας και την δι’ αυτής παγίωσιν κυβερνήσεως πανισχύρου
και διαρκούς. ...
Η προϊούσα 6 κοινωνική εξέλιξις ενίσχυε το φιλελεύθερον
και δημοκρατικόν πνεύμα, ούτως ώστε αι απολυταρχικαί
τάσεις να μη είναι ανεκταί και να υπονομεύεται τουναντίον
διά συνεχούς δράσεως η βασιλεία του Όθωνος. Βοηθούσης δε
και της αναμίξεως των αντιπροσώπων των Προστατίδων
∆υνάμεων εις την πολιτικήν ζωήν της χώρας, η οποία δεν
έπαυε κατά τα έτη της απολυταρχίας και της συνταγματικής
μοναρχίας, η θέσις του Όθωνος κατέστη τόσον επισφαλής 7 ,
ώστε ευκόλως ανετράπη δι’ επαναστάσεως, μολονότι όπως
φαίνεται, δεν ημφεσβητούντο ωρισμέναι αρεταί του και
ανεγνωρίζετο η ταύτισις της ηγεμονικής του φιλοδοξίας προς
τα εθνικά ιδανικά της εποχής εκείνης (ίδε και Ζ.
Παπαντωνίου, Ο Όθων, 1934)».
Α. Σβώλου, Τα Ελληνικά Συντάγματα, σσ. 79-80.
1. άκων: χωρίς τη θέλησή του
2. έρρεπε: έτεινε
3. απηνέστερον: πιο σκληρά
4. οπωσούν: κατά κάποιο τρόπο, κάπως
5. λειτουργών της Θέμιδος: δικαστών και δικηγόρων
6. προϊούσα: αυξανόμενη
7. επισφαλής: αβέβαιη

ΘΕΜΑ Β.2
Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αιτιολογήσετε τη
στάση του Ελ. Βενιζέλου στις εθνικές διεκδικήσεις των Ελλήνων
του Πόντου στο συνέδριο Ειρήνης στο Παρίσι (μονάδες 15) και να
αναφέρετε τις άμεσες αντιδράσεις των Ποντίων που αυτή
προκάλεσε (μονάδες 10).

Μονάδες 25

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ
«Στο ανά χείρας ιστόρημα περιορίζομαι να επισημάνω ορισμένα
γεγονότα.
Πρώτον ότι η επίσημη Ελλάδα, εκπροσωπουμένη από τον
Βενιζέλο, δεν αγωνίστηκε, ούτε επεδίωξε καν την απόκτηση των
κατοικουμένων κατά πλειοψηφία από Έλληνες παραλίων της
Μαύρης Θάλασσας. Κι όχι μόνο τούτο, αλλά υπήρξε χλιαρή και
άτονη η όλη υποστήριξη προς τα διαβήματα των Ποντίων προς τους
Μεγάλους Νικητές του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Για τους εξής
λόγους:
Πρώτον γιατί ο Βενιζέλος απέβλεπε στο να φθάσει η Ελλάδα
στα πρόθυρα της Κωνσταντινούπολης, να πατήσει πόδι στην Ιωνία
και να παγιώσει αυτή την επέκταση, για την οποία ήδη είχε
συναντήσει ζωηρές αντιδράσεις που, με άπειρες δυσκολίες,
εξουδετέρωσε ή παρέκαμψε. ∆εν ήθελε, λοιπόν, να φανεί
υποστηρίζοντας υπερφίαλες αξιώσεις.
∆εύτερον γιατί, λόγω της γεωγραφικής θέσης του Πόντου, θα
ήταν ακατόρθωτο εγχείρημα η αποστολή στρατευμάτων για την
απελευθέρωσή του. Κι αν ακόμα η Αντάντ επιδίκαζε στην Ελλάδα,
με τη Συνθήκη των Σεβρών, και τον Πόντο, πάλι δε θα μπορούσαμε
να τον κρατήσουμε, γιατί ήταν πολύ μακριά από τις βάσεις
ανεφοδιασμού. Και η διασπορά των στρατιωτικών δυνάμεων θα
ήταν σε βάρος μας. Ενώ ο Κεμάλ θα είχε την ευχέρεια να μετακινεί
το στρατό του άλλοτε κατά του βορείου μετώπου, άλλοτε κατά του
δυτικού.
Τρίτον, γιατί οι τουρκοσοβιετικές συνεννοήσεις και συμφωνίες
εδημιούργησαν μια νέα τάξη πραγμάτων στην περιοχή Ανατολικής
Μικρασίας, Πόντου, Καυκάσου, Περσίας και προξένησαν πολλές
ανησυχίες στην Αγγλία και στις άλλες ∆υτικές ∆υνάμεις, που
ενδιαφέρονταν για την εκμετάλλευση των πετρελαιοφόρων
περιοχών.
Όλα αυτά τα έβλεπε ο Βενιζέλος και αποθάρρυνε τις επιτροπές
των Ποντίων που πολιορκούσαν τις αντιπροσωπείες των Μεγάλων
στις ∆ιασκέψεις. Η ένωση του Πόντου με την Ελλάδα ήταν κάτι
παραπάνω από ανέφικτη, ήταν ουτοπική −αυτό έβλεπε ο Βενιζέλος».
Φ. Κλεάνθη, Έτσι χάσαμε τη Μικρασία, σσ. 183-184.

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1.

Στο τετράδιο να γράψετε μόνο 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 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.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή των

7.

φωτοαντιγράφων.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΟΜΑ∆Α Α΄
ΘΕΜΑ
α. Να
•
•
•

Α1
δώσετε το περιεχόμενο των ακολούθων όρων:
Ορεινοί.
Ηνωμένη Αντιπολίτευση.
Φεντερασιόν.
Μονάδες 15

β.

Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων
είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη
«Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην
κάθε πρόταση.
1.

Με το σύνταγμα του 1844 κατοχυρωνόταν, με ελάχιστους
περιορισμούς, το δικαίωμα της καθολικής ψηφοφορίας για
άνδρες και γυναίκες.

2.

Η αρχή της δεδηλωμένης θεσμοθετήθηκε το 1881.

3.

Ο εξορθολογισμός της διοίκησης, κυρίως με τον καθορισμό
των προσόντων των δημοσίων υπαλλήλων, ώστε να
περιοριστεί η ευνοιοκρατία ήταν προγραμματικός στόχος
του τρικουπικού κόμματος.

4.

Λίγους μήνες πριν από την κατάρρευση του Ελληνικού
Μετώπου στη Μικρά Ασία, η Κυβέρνηση προέβη σε ένα
πρωτότυπο εσωτερικό αναγκαστικό δάνειο, με διχοτόμηση
του χαρτονομίσματος.
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Α2
α. Τι προέβλεπε η Σύμβαση της Λοζάνης (30 Ιανουαρίου 1923)
για την ανταλλαγή των πληθυσμών και τι για τους
ανταλλάξιμους;
Μονάδες 15
β.

Ποιες ήταν οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων στην
Ελλάδα (1922) στον τομέα της αγροτικής παραγωγής;
Μονάδες 12
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑ Β1
Αντλώντας
στοιχεία
από
το
ακόλουθο
απόσπασμα
και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να παρουσιάσετε τα
χαρακτηριστικά
και
τις
επιδιώξεις
του
κινήματος,
που
εκδηλώθηκε στο Γουδί στις 15 Αυγούστου 1909 με οργανωτικό
φορέα το Στρατιωτικό Σύνδεσμο, καθώς επίσης να δώσετε και το
γενικότερο περίγραμμα των επόμενων πρωτοβουλιών του
Στρατιωτικού Συνδέσμου μέχρι τη διάλυσή του.
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ
Τὴ νύχτα τῆς 14ης πρὸς τὴ 15η Αὐγούστου 1909
συγκεντρώθηκαν στοὺς πρόποδες τοῦ Ὑμηττοῦ, στοὺς στρατῶνες
τοῦ Γουδί, 250 ἀξιωματικοὶ καὶ 2.000 περίπου ὁπλίτες, κατὰ τὸν
Ἀλ. Μαζαράκη, ἢ 449 ἀξιωματικοὶ καὶ 2.546 ὁπλίτες, κατὰ τὸν
Ἀσπρέα, καθὼς καὶ μερικοὶ χωροφύλακες καὶ πολίτες καὶ
διακήρυξαν, χωρὶς ἰδιαίτερη μαχητικότητα, τὴν ἀντίθεσή τους
πρὸς τὴν κυβέρνηση, ὑποστηρίζοντας τὸ πρόγραμμα τοῦ
«Στρατιωτικοῦ
Συνδέσμου»,
ποὺ
τοὺς
εἶχε
καλέσει
νὰ
συμπαρασταθοῦν στοὺς στόχους του.
Τὸ πρόγραμμα αὐτό, διατυπωμένο σὲ ἤπιο τόνο γιὰ
«ἐπαναστατικὴ» προκήρυξη, ἐξέφραζε γενικὲς εὐχὲς γιὰ τὴ
βελτίωση τῶν ἐνόπλων δυνάμεων, τῆς διοικήσεως καὶ τῆς παιδείας,
καθὼς καὶ τὴν κατάργηση «τῆς ἀπαισίας συναλλαγῆς» −εὐχὲς ποὺ
ἀσφαλῶς
ἔβρισκαν
σύμφωνο
τὸ
σύνολο
τῶν
Ἑλλήνων.
Ἀπαριθμοῦσε ἐπίσης μὲ σαφήνεια ποιὲς ριζοσπαστικὲς ἐνέργειες
δὲν ἐπρόκειτο νὰ ἐπιχειρηθοῦν ἀπὸ τὸ «Σύνδεσμο»: 1) Τὴν
κατάργηση τῆς δυναστείας ἢ τὴν ἀντικατάσταση τοῦ βασιλιᾶ, 2)
τὴν ἐγκαθίδρυση στρατοκρατίας ἢ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ συντάγματος,
3) τὴν κατάργηση τῆς κυβερνήσεως, 4) τὴν αὔξηση ἢ τὴν
ἀπομάκρυνση στελεχῶν τοῦ στρατοῦ ἢ τοῦ ναυτικοῦ. [...]
Τὸ πρωὶ τῆς 15 η ς Αὐγούστου ὁ λαὸς τῆς πρωτεύουσας,
ἀφυπνιζόταν μὲ ἔκπληξη ἀπὸ τὴν ἀναγγελία τοῦ κινήματος. Ἀκόμη
καὶ τὰ ἀνάκτορα καὶ ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς χώρας δὲν εἶχαν
προβλέψει τόσο ριζική ἐνέργεια ἀπὸ τοὺς στρατιωτικούς. Πολλοὶ
ἀναρωτήθηκαν τὴ στιγμὴ ἐκείνη γιὰ τὴν ταυτότητα τοῦ
«Στρατιωτικοῦ Συνδέσμου» καὶ τοὺς πραγματικοὺς στόχους τῆς
ἡγεσίας του. Οἱ περισσότεροι προτίμησαν νὰ περιμένουν τὴν
ἔκβαση τῆς ἀναμετρήσεως τῶν κινηματιῶν μὲ τὴν ἐξουσία πρὶν
πάρουν θέση.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος Ι∆΄ (Αθήνα 1977), σελ. 258 -259.

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ Β2
Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω απόσπασμα και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να παρουσιάσετε την
αναπτυξιακή υποδομή της Ελλάδας του Μεσοπολέμου (1919 -1939)
και να καταγράψετε τις σπουδαιότερες υλικοτεχνικές καινοτομίες
που πραγματοποιήθηκαν.
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ
Οι μεγάλες επενδύσεις
Η ανάπτυξη των δομών της εγχώριας αγοράς, η οποία
επιτελέστηκε στην Ελλάδα μετά το 1922 υπό την αιγίδα του
κράτους, ήταν στο βάθος το κίνητρο που επέφερε στη χώρα μας τη
συρροή με κάθε μορφή των ξένων κεφαλαίων. Η οικονομική
σταθεροποίηση, που άρχισε από το 1924 στην Ελλάδα και
κατέληξε στη νομισματική σταθεροποίηση του 1928 και στην
εξυγίανση του πιστωτικού συστήματος, ήταν το κυριότερο
επιχείρημα που έπεισε τους ξένους χρηματοδότες να τοποθετήσουν
κεφάλαια στην Ελλάδα. Αυτό έγινε όχι μόνο με τη μορφή
προσφυγικών δανείων, αλλά και με δάνεια που απέβλεπαν στη
χρηματοδότηση δημόσιων έργων, αποξηραντικών, υδρευτικών ή
ακόμη επέκταση του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου. Τα
δημόσια έργα ήταν ένας χώρος για επικερδείς τοποθετήσεις
κεφαλαίου, αφού η οικονομική γενικά δραστηριότητα αναπτυσσόταν
όσο το ισοζύγιο πληρωμών και τα δημοσιονομικά διατηρούνταν
σε ισορροπία. Παράλληλα, η ανάπτυξη της αγοράς και η βελτίωση
του κλίματος των επενδύσεων προσείλκυσαν στην Ελλάδα, από τα
μέσα της δεκαετίας 1920-1930, και ξένα ιδιωτικά κεφάλαια, είτε
σε απευθείας παραγωγικές επενδύσεις είτε για τη χρηματοδότηση
ελληνικών ιδιωτικών επιχειρήσεων. […] Στην άλλη κατηγορία δηλ.
των άμεσων επενδύσεων, ανήκουν οι περιπτώσεις των ξένων
εταιριών Πάουερ, Ούλεν, Φαουντέισιον κλπ. που εγκαταστάθηκαν
κατά τα χρόνια αυτά στην Ελλάδα.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΕ΄ (Αθήνα 1978), σελ. 336.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

1.
2.

3.
4.
5.
6.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην μεταφέρετε στο
τετράδιο τα κείμενα και τις παρατηρήσεις.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω 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 τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά
τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων και όχι πριν την 17:00.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

