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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 :
• Μεγάλη Ιδέα.
• πεδινοί.
• Πατριαρχική Επιτροπή (1918).
Μονάδες 15
β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης
Α και δίπλα στον καθένα από αυτούς το γράμμα της
Στήλης Β το οποίο προσδιορίζει τη χρονολογία που
αντιστοιχεί στο γεγονός από τη Στήλη Α (περισσεύει μια
χρονολογία).
Στήλη Α
Στήλη Β
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ
1. Με τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή
μεταξύ
Ρωσίας
και
Οθωμανικής
αυτοκρατορίας
προστατεύθηκε
και α. 1856
αναπτύχθηκε η δραστηριοποίηση των
β. 1893
χριστιανικών-ελληνικών-πλοίων.
2. Ιδρύθηκε η Εθνική Τράπεζα (της Ελλάδας).
3. Ολοκληρώθηκε το έργο της διάνοιξης της γ. 1880
διώρυγας της Κορίνθου.
4. Εφαρμόσθηκαν οι συνταγματικές ρυθμίσεις δ. 1774
του Τανζιμάτ που έδιναν διευρυμένα
δικαιώματα
στους
χριστιανούς
της ε. 1841
Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Μονάδες 8
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ΘΕΜΑ Α2
α. Ποια ήταν η εξέλιξη του εργατικού κινήματος στην
Ελλάδα μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων και
στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου;
Μονάδες 12
β. Ποιος ήταν ο προσανατολισμός και ποιες οι θέσεις του
ραλλικού κόμματος;
Μονάδες 15
ΟΜΑ∆Α Β΄

ΘΕΜΑ Β1
Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που δίνονται στον
παρακάτω πίνακα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας
γνώσεις, να δικαιολογήσετε την αύξηση της έκτασης και
του πληθυσμού της Ελλάδας, αναφέροντας τα ιστορικά
γεγονότα τα οποία οδήγησαν στην αύξηση αυτή. Ως
αφετηρία θεωρείται το έτος 1838.

ΕΤΟΣ
1838
1871
1881
1914
1920

ΠΙΝΑΚΑΣ
Εξέλιξη της έκτασης
και του πληθυσμού της Ελλάδας
(1838- 1920)
ΕΚΤΑΣΗ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
(σε τετρ. χλμ.)
47.516
752.000
50.211
1.480.000
63.606
2.004.000
120.000
4.818.000
150.833
5.531.000
Μονάδες 24

ΘΕΜΑ Β2
Με βάση το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις
ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε στην κρίση που
ξέσπασε στις σχέσεις ετεροχθόνων και αυτοχθόνων από τον
Ιανουάριο
του
1844
και
να
παρουσιάσετε
την
επιχειρηματολογία με την οποία η κάθε πλευρά στηρίζει τη
θέση της.

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Η αντιπαράθεση αυτοχθονιστών και ετεροχθονιστών
πληρεξουσίων στην Εθνοσυνέλευση, 1843-44.
Ο Ιωάννης Μακρυγιάννης (πληρεξούσιος Αθηνών, αυτοχθονιστής) υποστήριξε τον αποκλεισμό των ετεροχθόνων από τις
δημόσιες θέσεις: «Από τον πατριωτισμό μας εσαπίσαμεν το σπίτι μας⋅
μας φθάνει πλέον ο πατριωτισμός. Ας αγκαλιάσωμεν τον βασιλέα
μας να φκιάσωμεν το σπίτι μας. Αυτοί [οι ετερόχθονες] εκάθησαν
τόσα χρόνια και έτρωγαν ψωμί και έφεραν την πατρίδα μας άνωκάτω. Ας καθίσωμεν τώρα και ημείς να φάγωμεν ψωμί».
Ο Ευστάθιος Σίμος (πληρεξούσιος Ηπειρωτών, ετεροχθονιστής):
«Εν μόνον ήτο το βέβαιον, ότι ολίγον ή πολύ, μικρόν ή μέγα μέρος
της από αίματα πλημμυρούσης [ελληνικής] γης ήθελεν μείνει
ελεύθερον⋅ αυτό το μέρος έπρεπε να είναι η κοινή πατρίς όλων των
επαναστησάντων Ελλήνων, όλων των κατοίκων των επαρχιών
εκείνων όσοι εις τον πόλεμον ηγωνίσθησαν, εθυσιάσθησαν, έπαθον,
κατεστράφησαν... Ήτο ένωσις ειλικρινής, ήτο ένωσις αδελφική...
Ποίος ήθελεν ειπεί ό,τι άλλο παρά κοινή ήθελεν είσθαι η μέλλουσα
τύχη
των ηνωμένων εκείνων λαών, των αδιαίρετων εκείνων
επαρχιών;»
Ι. ∆ημάκης, Η Πολιτειακή Μεταβολή του 1843 και το Ζήτημα
των Αυτόχθονων και Ετερόχθονων.
Μονάδες 26
1.
2.

3.
4.
5.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Στο τετράδιο να γράψετε τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆ε θα μεταφέρετε στο
τετράδιο τα κείμενα και τις παρατηρήσεις.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω 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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