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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

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

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1. Με ποιον τρόπο αντιμετωπίστηκε οριστικά το
πρόβλημα της διανομής των «εθνικών γαιών» μετά το
1870;
Μονάδες 14
Α.2.2. Πώς εκδηλώθηκε στην Ελλάδα η «κρίση του 1932» και
ποιες ήταν οι επιπτώσεις της στο οικονομικό πεδίο;
Μονάδες 14
ΟΜΑ∆Α Β΄

ΘΕΜΑ Β1
Χρησιμοποιώντας σχετικά χωρία από τα πιο κάτω κείμενα
και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να επισημάνετε τους
κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες που συνέβαλαν,
μετά το 1893, στην εκδήλωση του κινήματος του
Στρατιωτικού Συνδέσμου στο Γουδί.
Μονάδες 25
Κείμενο Α
«... Αναμφίβολο είναι πως το Γουδί βρήκε λαϊκή
ανταπόκριση, πως
απάντησε
πράγματι
σε κάποιες
κοινωνικές αναζητήσεις. Η μεγάλη δε λαϊκή συγκέντρωση
συμπαράστασης της 14.09.1909 που οργανώθηκε από
βιομήχανους, έμπορους, βιοτέχνες, ελεύθερους επαγγελματίες
κ.λπ. (…) πρόβαλε και καθαρά αστικές διεκδικήσεις, όπως
προστασία της παραγωγής, δίωξη της τοκογλυφίας,
προοδευτικότητα των φόρων, πάταξη της μεροληψίας και
της πολιτικής φαυλότητας, σε σχέση, ιδιαίτερα, με τους
διορισμούς στο δημόσιο οπαδών του κυβερνώντος κόμματος,
κ.λπ.»
Θ. ∆ιαμαντόπουλος, Η ελληνική πολιτική ζωή:
εικοστός αιώνας, Αθήνα, 1997 σ. 65

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ Β2
Χρησιμοποιώντας σχετικά χωρία από το πιο κάτω κείμενο
και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να εξηγήσετε τους
στόχους του Ελευθερίου Βενιζέλου αναφορικά με την
ελληνοτουρκική προσέγγιση κατά τα έτη 1928-30 (Μονάδες
12) και να αποτιμήσετε κατά πόσο οι στόχοι αυτοί
επιτεύχθηκαν με τις ελληνοτουρκικές συμφωνίες του 1930.
(Μονάδες 13).
Μονάδες 25
Κείμενο
«Καθ’ ήν στιγμήν ο ελληνικός λαός μού αναθέτει με μεγάλην
πλειοψηφίαν την διακυβέρνησίν του δια μίαν περίοδον
τεσσάρων ετών, οφείλω να σας διαβεβαιώσω περί της
ζωηράς επιθυμίας μου να συντελέσω εις την ρύθμισιν των
σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας, η οποία θα τους
εξησφάλιζε στενήν φιλίαν, επιβεβαιουμένην δι’ ενός
συμφώνου
φιλίας,
μη
επιθέσεως
και
διαιτησίας,
περιεχομένου όσον το δυνατόν ευρυτέρου. Έχω πλήρη
συνείδησιν του γεγονότος ότι η Τουρκία δεν έχει βλέψεις επί
των εδαφών μας και μοι εδόθη χιλίας φοράς κατά την
διάρκειαν της προεκλογικής περιόδου η ευκαιρία να δηλώσω
δημοσία ότι η Ελλάς ουδεμίαν έχει βλέψιν επί των
τουρκικών εδαφών, αποδεχομένη τας Συνθήκας της Ειρήνης
ειλικρινώς και ανεπιφυλάκτως. ∆εν δύναμαι λοιπόν να
αμφιβάλλω ότι η ρύθμισις των σχέσεών μας, ως την
αντιλαμβάνομαι, ανταποκρίνεται επίσης εις την επιθυμίαν
της Εξοχότητός Σας. ∆ια την πραγματοποίησιν της κοινής
αυτής επιθυμίας ουδέν εμπόδιον υφίσταται εκτός των
εκκρεμών ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών, τα οποία
προέκυψαν από την σύμβασιν περί ανταλλαγής των
πληθυσμών και τας παρακολούθους συμφωνίας».
Επιστολή του Ε. Βενιζέλου προς τον Τούρκο
πρωθυπουργό Ισμέτ Ινονού, 30.08.1928:
Ιστορία του ελληνικού έθνους, ΙΕ΄, σ. 354.
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

1.
2.

3.
4.
5.
6.

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
ΟΜΑ∆Α Α

ΘΕΜΑ Α.1
Α.1.1 Ποιο είναι το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων;
α. Τανζιμάτ
β. Φεντερασιόν
γ. Στρατιωτικός Σύνδεσμος
Μονάδες 15
Α.1.2 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της
Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθμό ένα από τα
γράμματα της Στήλης Β, ώστε να προκύπτει η σωστή
αντιστοίχιση (στη Στήλη Α περισσεύουν δύο ονόματα).
Στήλη Α
1.
2.
3.
4.
5.

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

Στήλη Β
α.
β.
γ.
δ.
ε.

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

6. Ιω. Μεταξάς
7. Γ. Σταύρου

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

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Α.2.2 Με ποιους τρόπους και με ποια μέσα υλοποιήθηκε η
αγροτική αποκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων;
Μονάδες 13
ΟΜΑ∆Α Β

ΘΕΜΑ Β.1
Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφέρετε:
α. Τι προέβλεπε το πρόγραμμα του Χαρίλαου Τρικούπη
για τον εκσυγχρονισμό της χώρας.
Μονάδες 12
β. Τις απόψεις του Θεόδωρου ∆ηλιγιάννη για
πολιτική ζωή, την κοινωνία και την οικονομία.

την

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

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

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

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

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

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

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

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 το φωτοαντίγραφο.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Κάθε
επιστημονικά
τεκμηριωμένη
απάντηση
είναι
αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά την
έναρξη της εξέτασης.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΟΜΑ∆Α Α΄
ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων
προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο
τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στον
αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:
1.

Τα
θετικά
αποτελέσματα
του
∆ιεθνούς
Οικονομικού Ελέγχου (∆.Ο.Ε.) επέτρεψαν την
πραγματοποίηση
των
μεταρρυθμίσεων
του
Χαριλάου Τρικούπη.

2.

Η Λέσχη Φιλελευθέρων ιδρύθηκε το 1912.

3.

Οι Σουλιώτες πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στο
συνοικισμό «Νέα Πέλλα».

4.

Η
συνθήκη
των
Σεβρών
προέβλεπε
την
υποχρεωτική ανταλλαγή μεταξύ των Ελλήνων
ορθοδόξων κατοίκων της Τουρκίας και των
Μουσουλμάνων κατοίκων της Ελλάδας.

5.

Σε σύγκριση με την αστική, η αγροτική
αποκατάσταση των προσφύγων ήταν ταχύτερη
και απαιτούσε μικρότερες δαπάνες.
Μονάδες 10

Α.1.2. Να
α.
β.
γ.

δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν:
ΟΥΛΕΝ.
Ομάδα Ιαπώνων.
Σοσιαλιστικό
Εργατικό
Κόμμα
Ελλάδος
(Σ.Ε.Κ.Ε.).
Μονάδες 12
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1. Πώς εξελίχθηκε η εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου
στην Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας του 1860
έως το τέλος του 19 ου αιώνα;
Μονάδες 14
Α.2.2. Με ποιους τρόπους πραγματοποιήθηκε η παλιννόστηση
των προσφύγων στη Μικρά Ασία και την Ανατολική
Θράκη κατά τα έτη 1918-1920; Ποιες συνθήκες βρήκαν
οι πρόσφυγες στην πατρίδα τους;
Μονάδες 14

ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑ Β1
Χρησιμοποιώντας τα σχετικά χωρία του πιο κάτω κειμένου
και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αποτιμήσετε
τη λειτουργία της συνταγματικής μοναρχίας κατά την
περίοδο της διακυβέρνησης του Ιωάννη Κωλέττη.
Μονάδες 20
Κείμενο
Ὑποστηρίχτηκε
[...]
ὅτι
ἡ
μὴ
ἀνάπτυξη
τοῦ
κοινοβουλευτισμοῦ, στὴν περίοδο τῆς συνταγματικῆς μοναρχίας,
δὲν ὀφειλόταν στὸ «πλημμελὲς» τῶν διατάξεων τοῦ Συντάγματος
οὔτε στὴν ἔλλειψη κανόνων ποὺ διευκόλυναν τὴν καθιέρωση
σταθερῶν κοινοβουλευτικῶν ἀρχῶν, ἀλλὰ στὴν μὴ ἐφαρμογή του
ἀπὸ τὸν Ὄθωνα καὶ στὶς ἐσκεμμένες παραβιάσεις του.
Πράγματι,
ἔχοντας
ἀποδεχθεῖ
καταναγκαστικὰ
τὴν
ἐγκαθίδρυση συνταγματικοῦ πολιτεύματος ὁ ξενόφερτος
μονάρχης δὲν διακατεχόταν ἀπὸ τὴν παραμικρὴ διάθεση νὰ τὸ
ἐφαρμόσει. Ἀναμίχθηκε σὲ ἔργα διοικητικὰ, παρενέβαινε στὶς
βουλευτικὲς ἐκλογὲς καὶ κατέβαλε κάθε προσπάθεια νὰ
συγκεντρώσει ὅλο καὶ περισσότερη ἐξουσία. Παράλληλα
περιφρόνησε τὸν ἐκλογικὸ νόμο τοῦ 1844 καὶ δὲν ἐπέτρεψε τὴ
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

διενέργεια ἐλεύθερων ἐκλογῶν νοθεύοντας τες συστηματικὰ σὲ
ὅλες τὶς φάσεις τῆς σχετικῆς διαδικασίας.
Χαρακτηριστικὲς ὑπῆρξαν οἱ καταγγελίες τοῦ Μιχ. Σχινᾶ στὴ
Βουλὴ σὲ βάρος τῆς γαλλόφιλης (καὶ ὑποστηριζόμενης ἀπὸ τὸν
Ὄθωνα) κυβέρνησης Κωλέττη, τὴν ἑπομένη τῆς διεξαγωγῆς τῶν
ἐκλογῶν τὸ 1847: «Μέσα διπλᾶ, τριπλᾶ, τετραπλᾶ, παραπείσεων,
ἀπειλῶν, ὑποσχέσεων ἐτίθεντο ἐν χρήσει ἵνα συλλέξωσι τὴν
διεσπαρμένην καὶ ἀπολωλῶσαν πλειοψηφίαν […]».
Παύλος Πετρίδης, Πολιτικές δυνάμεις και συνταγματικοί θεσμοί στη νεώτερη Ελλάδα,
1844-1936, (Θεσσαλονίκη, 1984), σσ. 24-25.

ΘΕΜΑ Β2
Χρησιμοποιώντας τα σχετικά χωρία του πιο κάτω κειμένου
και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να περιγράψετε
τη δραστηριότητα του εξωελλαδικού ελληνικού κεφαλαίου
στο ελληνικό κράτος από το 1870 έως το τέλος του 19 ου
αιώνα.
Μονάδες 30
Κείμενο
Φαίνεται πραγματικὰ ὅτι γιὰ τοὺς ὁμογενεῖς ἡ «ἐπιχείρησις
Ἑλλὰς» δὲ σήμαινε ἁπλῶς τὴν ἐγκατάστασή τους στὸν ἑλλαδικὸ
χῶρο καὶ τὴν ἐπιχειρηματική τους ἀνάπτυξη ἐκεῖ, ἀλλά, ἀκόμα
περισσότερο, σήμαινε τὴν ἐπιδίωξη ἐξαιρετικῶν εἰσοδημάτων
καὶ ὑπερ-κερδῶν, ἀνώτερων ἀπὸ τὰ θεωρούμενα διεθνῶς ὡς
συνήθη. Ἔτσι, οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ κινήθηκαν μόνιμα σὲ ἕνα
κλίμα προσωπικῶν πιέσεων, προσπαθώντας νὰ ἀποσπάσουν
ἀπὸ τὴν ἑλληνική κυβέρνηση ὄχι ἁπλῶς δικαιώματα, ἀλλὰ
ἀποκλειστικότητες καὶ προνόμια. Ἔτσι, τὰ ὑπερκέρδη, ἡ
κερδοσκοπία, οἱ πρόσοδοι, τὰ προνόμια παρουσιάσθηκαν μὲ τὴν
ἀνοχὴ τοῦ κράτους σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς, ὅπου οἱ ὁμογενεῖς
ἀναμίχθηκαν: στὰ τσιφλίκια τῆς Θεσσαλίας–Ἄρτας, στὶς
παραγγελίες τῶν δημοσίων ἔργων, στὰ ἐθνικὰ δάνεια, στὴν
ἐπεξεργασία τοῦ προστατευτικοῦ δασμολογίου, στὴ διατύπωση
τῆς φορολογικῆς πολιτικῆς κλπ.
Ιστορία του Ελληνικού ΄Εθνους, τόμος Ι∆΄ (Αθήνα, 1977), σ. 58.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα
θέματα στο τετράδιο.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται
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.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τη 10.30΄ πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
∆ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΟΜΑ∆Α Α

ΘΕΜΑ Α.1
Α.1.1 Ποιο είναι το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων;
α. Εκλεκτικοί.
β. Λαϊκό Κόμμα.
γ. Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής.
Μονάδες 15
Α.1.2 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της
Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθμό ένα από τα
γράμματα της Στήλης Β, ώστε να προκύπτει η σωστή
αντιστοίχιση (στη Στήλη Α περισσεύουν δύο ονόματα).
Στήλη Α
Στήλη Β
1. ΄Ιων ∆ραγούμης
2. Η. Βενέζης

3. Εϋνάρδος

4. Χ. Τρικούπης
5. Μ. Καλομοίρης

α. Κεφαλαιούχος, κύριος μέτοχος
της Εθνικής Τράπεζας.
β. Θεωρούσε το κράτος μοχλό της
οικονομικής ανάπτυξης και
επιδίωκε τον εκσυγχρονισμό με
κάθε κόστος.
γ. Αρχηγός κόμματος, το οποίο
ήταν από τα πιο αδιάλλακτα
μεταξύ των αντιβενιζελικών
κομμάτων.
δ. Ο εθνικός διχασμός έφτασε
στο αποκορύφωμά του με τη
δολοφονία του, το 1920.
ε. Λογοτέχνης, Μικρασιάτης πρόσφυγας.

6. Κυριακούλης
Μαυρομιχάλης
7. Ελ. Βενιζέλος

Μονάδες 10
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Α.2
Α.2.1 Ποιες μεγάλες επενδύσεις έγιναν στην Ελλάδα κατά
την περίοδο του Μεσοπολέμου;
Μονάδες 13
Α.2.2 Ποια ήταν η σημασία της ψήφισης της «αρχής της
δεδηλωμένης» για την πολιτική ζωή της Ελλάδας;
Μονάδες 12
ΟΜΑ∆Α Β

ΘΕΜΑ Β.1
Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφέρετε το
στόχο και τα αποτελέσματα της αγροτικής μεταρρύθμισης
της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου το 1917.
Μονάδες 25
«Η αγροτική μεταρρύθμιση του Βενιζέλου ήταν το πιο
ριζοσπαστικό μέτρο που είχε εφαρμοστεί ως τότε στην
Ελλάδα ... Μολονότι όμως άλλαξε ριζικά τις σχέσεις της
ιδιοκτησίας της γης, γενικεύοντας το σύστημα της μικρής
οικογενειακής
ιδιοκτησίας
που
επικρατούσε
στην
Πελοπόννησο, δε μετέβαλε ποιοτικά τον τρόπο παραγωγής,
παρόλο που άλλαξε σε κάποιο βαθμό τις σχέσεις
παραγωγής -τουλάχιστον στις περιοχές που εφαρμόστηκεσύμφωνα
με
τις
ανάγκες
της
αναπτυσσόμενης
καπιταλιστικής δομής...
Η αγροτική μεταρρύθμιση και ο συνακόλουθος τεμαχισμός
της γης συνοδεύτηκαν από αύξηση επενδύσεων στην
αγροτική παραγωγή, με τη μορφή πιστώσεων, και από την
ταχεία εξέλιξη του συνεταιριστικού κινήματος, που
αποσκοπούσε αφενός στην προστασία των μικρών
παραγωγών και αφετέρου στη μεγαλύτερη ασφάλεια των
επενδύσεων στην αγροτική οικονομία. Το βασικό θεσμικό
πλαίσιο
για
την
οργάνωση
των
συνεταιρισμών
δημιουργήθηκε το 1914...».
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΕ΄, σ. 76.
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Β.2
Αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που ακολουθούν
και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφέρετε
τα εμπόδια που συνάντησε η αστική στέγαση των
Μικρασιατών προσφύγων.
Μονάδες 25
Πηγή Α΄
[...] «Στη Χίο έμεινα ένα χρόνο. Μετά πήγα Πάτρα,
Κόρινθο και τελικά στο Βέλο. Εκεί έκανα μερικά χρόνια,
έχω και σπίτι. Από το Βέλο ήρθα στην Αθήνα και μετά
πήγα στην Αλεξανδρούπολη, στην αδελφή μου, κι άνοιξα
εστιατόριο. Σε λίγο μου κάηκε το μαγαζί κι άνοιξα άλλο
εξοχικό. Εντωμεταξύ αρρώστησα και ξαναγύρισα στο
Βέλο. Εκεί καλλιεργούσα περιβόλια. Έφυγα όμως πάλι κι
ήρθα στην Αθήνα για καλύτερα».
(Μαρτυρία Νικολάου Παπανικολάου από το χωριό
Σαζάκι που βρίσκεται στη χερσόνησο της Ερυθραίας,
απέναντι από τη Χίο).
Η Έξοδος (έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών
Σπουδών), τόμ. Α΄, σσ. 76-77.
Πηγή Β΄
«Την άλλη μέρα του Φωτός, Ιανουάριο του 1923,
πρωτοβγήκαμε στην Ελλάδα. Μόλις βγήκαμε, περιμένανε
κυρίες και μας μοιράσανε ψωμιά και τυριά. Την ίδια μέρα
μας βάλανε στο τραίνο και μας πήγανε στην Τρίπολη. Τις
δύο πρώτες βραδιές μείναμε μέσα στην Τρίπολη. ...
Κι εγώ έρημη ήμουνα και είχα και τρία παιδιά μαζί
μου. ...
Ο γιός μου ήρθε στην Τρίπολη για να μας πάρει να
μείνουμε όλοι στην Αθήνα. ... Άμα βγήκαμε στον Πειραιά,
δεν είχαμε πού να μείνουμε. ∆ύο νύχτες κοιμηθήκαμε στο
σταθμό, στο ύπαιθρο. Τρέξαμε, πήγαμε στα Υπουργεία και
τότε μας πήρανε και μας βάλανε στο εργοστάσιο του
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Στρίγγου, σε κάτι αποθήκες μέσα, στον Πειραιά. Εκεί
ήτανε και άλλοι πρόσφυγες, από της Σμύρνης τα μέρη
όλοι...».
(Μαρτυρία Μαριάνθης Καραμουσά από το χωριό
Μπαγάρασι κοντά στα Σώκια).
Η Έξοδος (έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών
Σπουδών), τόμ. Α΄, σσ. 193-195.

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

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)
ΟΜΑ∆Α Α΄
ΘΕΜΑ Α1
α. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακολούθων όρων :
• Εκλεκτικοί.
• Ομάδα των Ιαπώνων.
• Κλήριγκ.
Μονάδες 15
β. 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 οθωνικές κυβερνήσεις αποπλήρωσαν τα επαναστατικά
δάνεια.
2.

Η ενσωμάτωση της Θεσσαλίας
πραγματοποιήθηκε το 1864.

στο

ελληνικό

κράτος

3. Η συνθήκη των Σεβρών (1920) όριζε ότι η περιοχή της
Σμύρνης θα βρισκόταν υπό ελληνική διοίκηση για πέντε (5)
χρόνια.
4. Το 1924 το Σ.Ε.Κ.Ε. μετονομάστηκε σε Κ.Κ.Ε.
Μονάδες 8
ΘΕΜΑ Α2
α. Ποιες ήταν οι πολιτικές απόψεις του Θεόδωρου ∆ηλιγιάννη και
του κόμματός του;
Μονάδες 14
β. Ποιες ήταν οι επιπτώσεις στον πληθυσμό της Ελλάδας και στην
εθνολογική του σύσταση, από την άφιξη των προσφύγων μετά
τη Μικρασιατική Καταστροφή;
Μονάδες 13

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑ Β1
Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας
τις ιστορικές σας γνώσεις να αναλύσετε:
α. τα αίτια του διωγμού που υπέστησαν
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1914

οι

Έλληνες

της

Μονάδες 13
β. τους τρόπους με τους οποίους αυτός εκδηλώθηκε.
Μονάδες 12
ΚΕΙΜΕΝΟ
Εκτός από την άνοδο του τουρκικού εθνικισμού, που υπήρξε ο
κύριος παράγων, στη δίωξη του ελληνικού στοιχείου συνετέλεσαν
και οικονομικοί λόγοι. Οι Έλληνες, με τη συγκέντρωση του
εμπορίου και της βιομηχανίας στα χέρια τους, ήταν φυσικό να
αποτελούν εμπόδιο στην επιδίωξη της Γερμανίας να ολοκληρώσει
την οικονομική της διείσδυση στην υπανάπτυκτη Τουρκία [...]. Οι
διωγμοί άρχισαν [...] με τη βίαιη εκδίωξη των Ελλήνων της
ανατολικής Θράκης [...]. Το Μάιο του 1914 υπό την καθοδήγηση των
Γερμανών επεκτάθηκαν οι διωγμοί και στη δυτική Μικρά Ασία. Στη
θέση
των
Ελλήνων
που
ξεριζώθηκαν,
εγκαταστάθηκαν
μουσουλμάνοι πρόσφυγες από εδάφη που έχασε η Τουρκία στους
Βαλκανικούς πολέμους. Για την εκκένωση της περιοχής, που
βρίσκεται απέναντι από τα επίμαχα ελληνικά νησιά του ανατολικού
Αιγαίου, από τον ελληνικό πληθυσμό προβλήθηκαν λόγοι
στρατιωτικής άμυνας. Βέβαια το ελληνικό κράτος ήταν ακόμη
ουδέτερο και ο βασιλιάς του θεωρούνταν γερμανόφιλος. Ο
ελληνικός όμως πληθυσμός της Μικράς Ασίας ήταν ύποπτος στις
τουρκικές αρχές [...]. Η εκκένωση μεθοδεύτηκε παντού ομοιότροπα.
Προηγήθηκε
ενορχηστρωμένη
ανθελληνική
εκστρατεία
του
τουρκικού τύπου και εντάθηκαν οι καταπιέσεις για να
εξαναγκαστεί το ελληνικό στοιχείο σε εκούσια μετανάστευση.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους , τ όμος Ι Ε ΄ ( Αθήνα , 1 9 7 8 ) , σελ . 99-100.

ΘΕΜΑ Β2
Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας
τις ιστορικές σας γνώσεις να επισημάνετε τα προβλήματα που
ανέκυπταν στο ζήτημα της διανομής των εθνικών γαιών πριν από
το 1870-71.

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ
Η εκμετάλλευση και η αξιοποίηση [των εθνικών γαιών]
αποτέλεσαν ένα από τα πιο καφτά πολιτικά προβλήματα της χώρας,
για ένα σχεδόν αιώνα [...]. Ως το τέλος του [19 ο υ ] αιώνα, το πιο
επείγον υπήρξε το πρόβλημα της παραχώρησης των εδαφών στους
φτωχούς άκληρους αγρότες. Αλλά οι αγώνες που έγιναν για την
κατανομή των εδαφών και η αντίδραση εκείνων που επωφελούνταν
από τη συγκεχυμένη κατάσταση που επικρατούσε στη διαχείριση
των εθνικών γαιών, επιβράδυναν τη διανομή [...].
Η έγγεια πρόσοδος, που τελικά εισέπραττε το Κράτος, ήταν
εξαιρετικά χαμηλή για την πλειοψηφία των χωρικών που κατείχαν
τις εθνικές γαίες. Έτσι, οι ειδικές συνθήκες μίσθωσης των γαιών
εξομοιώνουν σχεδόν τον κάτοχό τους με το μικροϊδιοκτήτη που έχει
πλήρη κυριότητα. Πραγματικά, το Κράτος (ο ιδιοκτήτης γης), δεν
μπορεί σε καμιά περίπτωση να ταυτιστεί μ’ έναν απόντα ιδιοκτήτη,
έστω και μόνον από το γεγονός της πολύ μειωμένης «έγγειας
προσόδου» που εισπράττονταν [...]. Το Κράτος, σαν ιδιοκτήτης,
είναι ανίκανο να επιτελέσει τον κύριο οικονομικό και «τυπικό»
ρόλο του ιδιοκτήτη που ζει εκτός έδρας: να καθορίσει δηλαδή τους
τρόπους εξαγωγής της εγγείας προσόδου. Πιο σημαντικό είναι πως ο
εκμισθωτής, ο μικροκαλλιεργητής με τα διασφαλισμένα οικονομικά
δικαιώματα, λειτουργεί απέναντι στη γη σαν να ήταν δικαιωματικά
ο νόμιμος ιδιοκτήτης της. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, έγινε ο
σφετερισμός των μισών περίπου εθνικών γαιών.
Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και αναπαραγωγή (Αθήνα, 1977), σελ. 73-74.

Μονάδες 25
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆ε θα μεταφέρετε στο
τετράδιο τα κείμενα και τις παρατηρήσεις.
2. 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.
3. Να απαντήσετε σε όλα τα ζητούμενα.
4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

