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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)
ΟΜΑ∆Α Α΄
ΘΕΜΑ Α1
α. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακολούθων όρων :
• Εκλεκτικοί.
• Ομάδα των Ιαπώνων.
• Κλήριγκ.
Μονάδες 15
β. 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. Οι οθωνικές κυβερνήσεις αποπλήρωσαν τα επαναστατικά
δάνεια.
2.

Η ενσωμάτωση της Θεσσαλίας
πραγματοποιήθηκε το 1864.

στο

ελληνικό

κράτος

3. Η συνθήκη των Σεβρών (1920) όριζε ότι η περιοχή της
Σμύρνης θα βρισκόταν υπό ελληνική διοίκηση για πέντε (5)
χρόνια.
4. Το 1924 το Σ.Ε.Κ.Ε. μετονομάστηκε σε Κ.Κ.Ε.
Μονάδες 8
ΘΕΜΑ Α2
α. Ποιες ήταν οι πολιτικές απόψεις του Θεόδωρου ∆ηλιγιάννη και
του κόμματός του;
Μονάδες 14
β. Ποιες ήταν οι επιπτώσεις στον πληθυσμό της Ελλάδας και στην
εθνολογική του σύσταση, από την άφιξη των προσφύγων μετά
τη Μικρασιατική Καταστροφή;
Μονάδες 13
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑ Β1
Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας
τις ιστορικές σας γνώσεις να αναλύσετε:
α. τα αίτια του διωγμού που υπέστησαν
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1914

οι

Έλληνες

της

Μονάδες 13
β. τους τρόπους με τους οποίους αυτός εκδηλώθηκε.
Μονάδες 12
ΚΕΙΜΕΝΟ
Εκτός από την άνοδο του τουρκικού εθνικισμού, που υπήρξε ο
κύριος παράγων, στη δίωξη του ελληνικού στοιχείου συνετέλεσαν
και οικονομικοί λόγοι. Οι Έλληνες, με τη συγκέντρωση του
εμπορίου και της βιομηχανίας στα χέρια τους, ήταν φυσικό να
αποτελούν εμπόδιο στην επιδίωξη της Γερμανίας να ολοκληρώσει
την οικονομική της διείσδυση στην υπανάπτυκτη Τουρκία [...]. Οι
διωγμοί άρχισαν [...] με τη βίαιη εκδίωξη των Ελλήνων της
ανατολικής Θράκης [...]. Το Μάιο του 1914 υπό την καθοδήγηση των
Γερμανών επεκτάθηκαν οι διωγμοί και στη δυτική Μικρά Ασία. Στη
θέση
των
Ελλήνων
που
ξεριζώθηκαν,
εγκαταστάθηκαν
μουσουλμάνοι πρόσφυγες από εδάφη που έχασε η Τουρκία στους
Βαλκανικούς πολέμους. Για την εκκένωση της περιοχής, που
βρίσκεται απέναντι από τα επίμαχα ελληνικά νησιά του ανατολικού
Αιγαίου, από τον ελληνικό πληθυσμό προβλήθηκαν λόγοι
στρατιωτικής άμυνας. Βέβαια το ελληνικό κράτος ήταν ακόμη
ουδέτερο και ο βασιλιάς του θεωρούνταν γερμανόφιλος. Ο
ελληνικός όμως πληθυσμός της Μικράς Ασίας ήταν ύποπτος στις
τουρκικές αρχές [...]. Η εκκένωση μεθοδεύτηκε παντού ομοιότροπα.
Προηγήθηκε
ενορχηστρωμένη
ανθελληνική
εκστρατεία
του
τουρκικού τύπου και εντάθηκαν οι καταπιέσεις για να
εξαναγκαστεί το ελληνικό στοιχείο σε εκούσια μετανάστευση.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους , τ όμος Ι Ε ΄ ( Αθήνα , 1 9 7 8 ) , σελ . 99-100.

ΘΕΜΑ Β2
Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας
τις ιστορικές σας γνώσεις να επισημάνετε τα προβλήματα που
ανέκυπταν στο ζήτημα της διανομής των εθνικών γαιών πριν από
το 1870-71.
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ΚΕΙΜΕΝΟ
Η εκμετάλλευση και η αξιοποίηση [των εθνικών γαιών]
αποτέλεσαν ένα από τα πιο καφτά πολιτικά προβλήματα της χώρας,
για ένα σχεδόν αιώνα [...]. Ως το τέλος του [19 ο υ ] αιώνα, το πιο
επείγον υπήρξε το πρόβλημα της παραχώρησης των εδαφών στους
φτωχούς άκληρους αγρότες. Αλλά οι αγώνες που έγιναν για την
κατανομή των εδαφών και η αντίδραση εκείνων που επωφελούνταν
από τη συγκεχυμένη κατάσταση που επικρατούσε στη διαχείριση
των εθνικών γαιών, επιβράδυναν τη διανομή [...].
Η έγγεια πρόσοδος, που τελικά εισέπραττε το Κράτος, ήταν
εξαιρετικά χαμηλή για την πλειοψηφία των χωρικών που κατείχαν
τις εθνικές γαίες. Έτσι, οι ειδικές συνθήκες μίσθωσης των γαιών
εξομοιώνουν σχεδόν τον κάτοχό τους με το μικροϊδιοκτήτη που έχει
πλήρη κυριότητα. Πραγματικά, το Κράτος (ο ιδιοκτήτης γης), δεν
μπορεί σε καμιά περίπτωση να ταυτιστεί μ’ έναν απόντα ιδιοκτήτη,
έστω και μόνον από το γεγονός της πολύ μειωμένης «έγγειας
προσόδου» που εισπράττονταν [...]. Το Κράτος, σαν ιδιοκτήτης,
είναι ανίκανο να επιτελέσει τον κύριο οικονομικό και «τυπικό»
ρόλο του ιδιοκτήτη που ζει εκτός έδρας: να καθορίσει δηλαδή τους
τρόπους εξαγωγής της εγγείας προσόδου. Πιο σημαντικό είναι πως ο
εκμισθωτής, ο μικροκαλλιεργητής με τα διασφαλισμένα οικονομικά
δικαιώματα, λειτουργεί απέναντι στη γη σαν να ήταν δικαιωματικά
ο νόμιμος ιδιοκτήτης της. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, έγινε ο
σφετερισμός των μισών περίπου εθνικών γαιών.
Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και αναπαραγωγή (Αθήνα, 1977), σελ. 73-74.

Μονάδες 25
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆ε θα μεταφέρετε στο
τετράδιο τα κείμενα και τις παρατηρήσεις.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται
να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή
σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε σε όλα τα ζητούμενα.
4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

