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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 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
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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
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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.
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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

