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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 στο 
γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση : 

α.  Το κόστος των Βαλκανικών πολέμων κλόνισε την 
ελληνική οικονομία .  

β. Οι ∆ηλιγιαννικοί υποστήριζαν τους μεγαλογαιοκτήμονες 
της Θεσσαλίας. 

γ. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος 
(Σ.Ε .Κ .Ε .) μετονομάστηκε σε Λαϊκό Κόμμα . 

δ. Το πρώτο παγκόσμιο Παν-ποντιακό Συνέδριο 
οργανώθηκε στη Μασσαλία το 1918. 

ε. Το Μάρτιο του 1921 ο μητροπολίτης Αμάσειας 
Γερμανός πρότεινε στον υπουργό εξωτερικών 
Μπαλτατζή συνεργασία με τους Κούρδους και τους 
Αρμένιους . 

Μονάδες 10 
 

Α.1.2. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων :  
α. «Σύμφωνο περί αμοιβαίας μεταναστεύσεως μεταξύ 

Ελλάδος και Βουλγαρίας». 

β. Τάγματα εργασίας . 

γ.  «Ηνωμένη Αντιπολίτευσις» (Κρήτη). 

  Μονάδες 12  
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ΘΕΜΑ Α2  

Α.2.1. Ποιες μεγάλες επενδύσεις έγιναν στην Αθήνα στους 
τομείς της υδροδότησης και της παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύματος κατά την περίοδο του 
μεσοπολέμου ;  

Μονάδες 12 

Α.2.2. Ποιες ενέργειες έγιναν μετά την αναχώρηση των ξένων 
Ναυάρχων για την οργάνωση της Κρητικής Πολιτείας 
μέχρι και τη συγκρότηση της πρώτης κυβέρνησής της;  

Μονάδες 16  
  

 
ΟΜΑ∆Α Β΄ 

ΘΕΜΑ Β1  

Αξιοποιώντας τις πληροφορίες από τα παρακάτω κείμενα  
και τις ιστορικές σας γνώσεις σχετικά με το Σύνταγμα του 
1844:   

α. να αναφερθείτε στις βασιλικές εξουσίες και στη 
σημασία του δικαιώματος της καθολικής ψηφοφορίας  

Μονάδες 13 

β. να αποτιμήσετε τη σημασία της θέσπισης του 
Συντάγματος του 1844 στην εξέλιξη του 
κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα. 

Μονάδες 12  
 

Κείμενο Α 

 Σύνταγμα μοναρχικό, τον συντηρητισμό του οποίου δεν 
αναιρούσαν οι αρκετές φιλελεύθερες διατάξεις που κατάφεραν να 
επιβάλουν τα προοδευτικότερα στοιχεία της Εθνοσυνέλευσης, [...] το 
Σύνταγμα του 1844 συμπληρωνόταν με έναν επαναστατικό για την 
εποχή του εκλογικό νόμο.  
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 Πρόκειται για τον εκλογικό νόμο της 18ης Μαρτίου 1844 που 
ψήφισε η Εθνοσυνέλευση [...] και που αναγνώριζε το δικαίωμα του 
εκλέγειν «εις όλους τους εντός του βασιλείου γεννηθέντας Έλληνας» 
που είχαν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και είχαν 
«ιδιοκτησίαν τινά εντός της επαρχίας», είτε κινητή, όπως 
διευκρινίστηκε στη σχετική συζήτηση, είτε ακίνητη «προσοδοφόρον 
και φοροτελή1», ή που εξασκούσαν «οιονδήποτε επάγγελμα ή 
ανεξάρτητον επιτήδευμα» [...]. Καθιερώνοντας έτσι ουσιαστικά την 
καθολική και –με μία σειρά άλλων διατάξεων– την άμεση 
ψηφοφορία για την ανάδειξη της Βουλής, η Εθνοσυνέλευση [...] 
πρωτοπορούσε, σε σχέση με τα ισχύοντα στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες της εποχής. 
                              
1 ιδιοκτησία  φοροτελής :  η  ιδιοκτησία  που  υπόκειται  σε  φορολογία 
 

Νίκος Κ . Αλιβιζάτος , Εισαγωγή στην Ελληνική Συνταγματική 
Ιστορία , Αθήνα-Κομοτηνή 1981, σσ . 65-66 

 
Κείμενο Β 

 Στη βαθμιαία ενίσχυση του ρόλου του κοινοβουλίου και στο 
συνακόλουθο περιορισμό των υπερτροφικών εξουσιών του μονάρχη 
συνετέλεσε και η καθιέρωση με νόμο της σχεδόν καθολικής και 
άμεσης ψηφοφορίας (όλοι σχεδόν οι ΄Ελληνες πάνω από 25 χρονών 
είχαν δικαίωμα ψήφου). [...] Η καθολική ψηφοφορία προώθησε 
σταδιακά την πολιτική χειραφέτηση των λαϊκών στρωμάτων και, 
όπως όλοι οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί, συνέβαλε στη διαμόρφωση 
μιας δημοκρατικής ιδεολογίας. 
 

  Γιώργος Αναστασιάδης , Κοινοβούλιο και Μοναρχία  στην 
Ελλάδα , Θεσσαλονίκη  1995, σσ . 20-21 

 
 
ΘΕΜΑ Β2  
 

Αξιοποιώντας τις πληροφορίες από τα παρακάτω κείμενα  
και τις ιστορικές σας γνώσεις να εξηγήσετε τον τρόπο με τον 
οποίο ξεκίνησε η αστική στέγαση των προσφύγων  –εύπορων 
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και άπορων– μέσω της δημιουργίας συνοικισμών και 
οικισμών . 

Μονάδες 25 
Κείμενο Α 

 Ως το τέλος του 1929 η Ε.Α.Π. είχε χτίσει 27.000 περίπου 
κατοικίες σε 125 νέους συνοικισμούς και το κράτος 25.000 κατοικίες, 
χωρίς να έχει λυθεί το πρόβλημα της άθλιας διαβιώσεως σε 
αυτοσχέδιες τσίγκινες παράγκες 30.000 περίπου προσφυγικών 
οικογενειών. 

Ιστορία του Ελληνικού  Έθνους, τ. ΙΕ΄,  Αθήνα 1978, σ. 302  
 

Κείμενο Β 

... Κακήν κακώς, μην τα ρωτάς, πώς ζούσαμε. Έφτασε ο 
δεύτερος χρόνος της προσφυγιάς. Ήμαστε στα 1924 κι ακούσαμε πώς 
γίνονται συνοικισμοί, για να κάτσουμε εμείς οι πρόσφυγες, στον 
Ποδονίφτη (= Ν. Ιωνία), στους Ποδαράδες (= Περισσός), στην 
Κοκκινιά. 

 Τότε ξέρεις πώς πιάνανε τα σπίτια στους συνοικισμούς; 
Πήγαινες εκεί, κρεμούσες ένα τσουβαλάκι ή ό,τι είχες σ’  ένα δωμάτιο 
και το σπίτι ήτανε δικό σου. Ατελείωτα ήτανε ακόμη· κεραμίδια δεν 
είχανε, πόρτες δεν είχανε, παράθυρα δεν είχανε. Και μερικά που 
είχανε πόρτες και παράθυρα πηγαίνανε άλλοι τη νύχτα και τις 
βγάζανε και ανάβανε φωτιές να ζεσταθούνε, να μαγειρέψουνε... 
  (Μαρτυρία Μαριάνθης Καραμουσά από το χωριό 
Μπαγάρασι κοντά στα Σώκια). 

 
Η ΄Εξοδος (έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών  

Σπουδών), τ . Α΄, σ . 195 

 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 

 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 

(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα, κατεύθυνση).  Να μην 
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο . 
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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 
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