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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
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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
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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;
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πρόβλημα

της

Μονάδες 18
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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.
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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

