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ΟΜΑ∆Α Α΄

ΘΕΜΑ Α1
α. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακολούθων όρων :
• Φεντερασιόν.
• Κοινωνιολογική Εταιρεία.
• Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (Ε.Α.Π.).
Μονάδες 15
β. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακολούθων
προτάσεων είναι σωστό ή όχι γράφοντας στο τετράδιό
σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στον αριθµό που
αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
1. Κατά την περίοδο του Κριµαϊκού πολέµου, το αγγλικό
και γαλλικό κόµµα κέρδισαν την εµπιστοσύνη των
οπαδών τους.
2. Στη διάρκεια του 19ου αιώνα, η ελληνική ναυτιλία,
παρά τις περιόδους κρίσης που πέρασε, ακολούθησε
ανοδική πορεία.
3. Ο ελληνοτουρκικός πόλεµος του 1897 τελείωσε µε
ολοκληρωτική ήττα της Ελλάδας.
4. Ο Κυριακούλης Μαυροµιχάλης ήταν ηγέτης των
πεδινών.
Μονάδες 8
ΘΕΜΑ Α2
α. Ποιοι λόγοι οδήγησαν στη δηµιουργία κεντρικής
τράπεζας και τραπεζικού συστήµατος αµέσως µετά την
ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους;
Μονάδες 12
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β. Με ποιες ρυθµίσεις αντιµετωπίστηκε οριστικά από το
ελληνικό κράτος το πρόβληµα της διανοµής των
εθνικών γαιών κατά την περίοδο 1870-1871;
Μονάδες 15
ΟΜΑ∆Α Β΄

ΘΕΜΑ Β1
Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείµενο και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να επισηµάνετε τα
αποτελέσµατα της επιβολής του ∆ιεθνούς Οικονοµικού
Ελέγχου (∆.Ο.Ε.) στην οικονοµία της Ελλάδας.
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ
Ο ∆ιεθνής Οικονοµικός Έλεγχος
Αποτέλεσµα του ελληνοτουρκικού πολέµου του 1897
υπήρξε και η επιβολή στην Ελλάδα ∆ιεθνούς Οικονοµικού
Ελέγχου. . .
Η Ελληνική κυβέρνηση µετά την ήττα, τον Ιούλιο του
1897, κατέβαλε ύστατες προσπάθειες να συµβιβαστεί µε
τους δανειστές και να αποτρέψει τον έλεγχο. Πρώτα ο
διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας Στ. Στρέιτ και στη
συνέχεια ο Α. Συγγρός ανέλαβαν τις διαπραγµατεύσεις µε
τους εκπροσώπους των οµολογιούχων, αλλά χωρίς
επιτυχία. . .
Η επίσηµη ονοµασία του οργανισµού, που ουσιαστικά
ανέλαβε τη διαχείριση της Ελληνικής οικονοµίας ήταν
αρχικά ∆ιεθνής Επιτροπή Ελέγχου. Ο όρος αυτός «όζων
δουλείας» αντικαταστάθηκε ύστερα από ένα χρόνο µε τον
όρο ∆ιεθνής Οικονοµική Επιτροπή (∆.Ο.Ε.) αλλά στη
συνείδηση όλων και στην ιστορία έµεινε η λέξη Έλεγχος,
γιατί αυτό ήταν στην πραγµατικότητα. . . Ο οικονοµικός
έλεγχος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα
βαρύς, αλλά αποβλέποντας πάντα στο συµφέρον των
οµολογιούχων, είχε και ορισµένες ευνοϊκές επιπτώσεις στην
ελληνική οικονοµία. Ο νόµος ΒΦΙΘ΄ (σηµ: σχετικός νόµος
που ψηφίστηκε από την ελληνική βουλή στις 21
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Φεβρουαρίου 1898 και αφορά στην ίδρυση του ∆.Ο.Ε.)
περιείχε διατάξεις που βοηθούσαν τη νοµισµατική
σταθερότητα και τη βελτίωση της εσωτερικής αξίας της
δραχµής. Επίσης µε τον έλεγχο εµπεδώθηκε η ελληνική
πίστη, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συνάψεως νέων
δανείων, που τα χρειάστηκε η Ελλάδα στα χρόνια που
ακολούθησαν.
∆ιασκευασµένο
απόσπασµα
από την Ιστορία του Ελληνικού
Έθνους της Εκδοτικής Αθηνών,
τόµ. Ι∆΄, σσ. 164-165.
ΘΕΜΑ Β2
Με βάση τα παρακάτω κείµενα και αξιοποιώντας τις
ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε στη συµβολή των
προσφύγων στη διαµόρφωση του σύγχρονου ελληνικού
πολιτισµού.
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄
Η συµβολή των προσφύγων στην ανάπτυξη της
µουσικής στην Ελλάδα.
Περισσότερες
ακόµη
δυσκολίες
παρουσιάζει
η
ανίχνευση των ποικίλων πολιτισµικών αλληλεπιδράσεων
που προέκυψαν από την εγκατάσταση των προσφύγων.
Συνήθως παραπέµπουµε, για τη Σύρο, στο ρεµπέτικο, που
άνθισε εκεί µε την άφιξη των προσφύγων και όπου έκανε
την πρώτη του µαθητεία ο Μάρκος Βαµβακάρης.
Χ. Λούκος, «Οι Μικρασιάτες
πρόσφυγες στην Ερµούπολη», στο
συλλογικό τόµο «Ο ξεριζωµός και η
άλλη πατρίδα», σ. 210.
ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄
Πνευµατική κίνηση και λογοτεχνία
Μέσα στην περίοδο αυτή που εξετάσαµε ανήκουν και οι
πεζογράφοι Στρατής Μυριβήλης, που γίνεται γνωστός
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κυρίως µε το αντιπολεµικό µυθιστόρηµα «Η ζωή εν τάφω»,
και Φώτης Κόντογλου, µε την τάση του προς το
πρωτογονικό, το παράξενο και την περιπετειώδη ζωή των
ναυτικών. . .
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Μελετώντας όλα τα γεγονότα της εποχής αυτής και την
εξέλιξή τους διαπιστώνουµε ότι για πρώτη φορά στην
ελληνική ιστορία παρατηρείται η συνεργασία του
συµπαγούς αυτού ελληνισµού, που από εξωτερικά κυρίως
προσκόµµατα εµποδίζεται στη διαρκή τάση του προς τη
διασπορά και βαίνει τώρα πια προς την οριστική του
διαµόρφωση. Η ανάµειξη των γηγενών και των προσφύγων
είχε και θα έχει βαθύτερες αµοιβαίες επιδράσεις στη σκέψη
και στη δράση, τις οποίες διαισθάνεται και διαβλέπει
κανείς ιδίως στην ορµητική φορά, µε την οποία προχωρεί
προς τα εµπρός ο ενωµένος λαός.
Απ. Βακαλόπουλος, Νέα
Ελληνική Ιστορία, 388-389.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
Στο
τετράδιο
να
γράψετε
τα
προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). ∆ε θα µεταφέρετε
στο τετράδιο τα κείµενα και τις παρατηρήσεις.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοτυπιών αµέσως µόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τη φωτοτυπία.
Να απαντήσετε σε όλα τα ζητούµενα.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: µία (1) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοτυπιών.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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