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ΟΜΑ∆Α Α  
ΘΕΜΑ  Α.1 

Α.1.1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων : 

α. Aρχή της δεδηλωμένης .  

β. Λαϊκό Κόμμα .  

γ. Επιτροπή Αποκαταστάσεως  Προσφύγων (ΕΑΠ). 

Μονάδες 15 
 
Α.1.2  Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν 

γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος 
δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε 
πρόταση : 
α.  Με το σύνταγμα  του 1864 ορίστηκε  ως πολίτευμα  

η βασιλευομένη  δημοκρατία .  

β.  Ο Ελ .  Βενιζέλος  το 1910, παρά την πίεση των 
οπαδών του , υποστήριξε  την ψήφιση νέου 
συντάγματος και όχι την αναθεώρηση του 
υπάρχοντος .  

γ.  Η αστική αποκατάσταση  των προσφύγων  
περιλάμβανε  στέγαση  και πρόνοια για εύρεση  
εργασίας .  

δ.  Η πρώτη κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας 
απέδωσε  σημαντικό  έργο .  
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ε.  Η Τραπεζούντα  αποτελούσε  το σταυροδρόμι της 
εμπορικής κίνησης μεταξύ  ∆ύσης και Ανατολής  
μέχρι τη διάνοιξη της ∆ιώρυγας  του Σουέζ .  

Μονάδες 10 
 

ΘΕΜΑ  Α.2 

Α.2.1 Ποιες πολιτικές πρακτικές χρησιμοποίησε ο Ι .Κωλέττης ,  
προκειμένου  να παραμείνει  στην εξουσία ;   

Μονάδες 12 

Α.2.2 Ποια κατάσταση  διαμορφώθηκε στην Κρήτη κατά τη 
διάρκεια  της αρμοστείας  του Αλέξανδρου Ζαΐμη ;  

Μονάδες 13 

 

 

ΟΜΑ∆Α Β 

 
ΘΕΜΑ  Β.1 
 
Αντλώντας  στοιχεία από τα κείμενα  που ακολουθούν και 
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις , να απαντήσετε  
στα ερωτήματα :  

α.  Ποιες απόψεις διατυπώθηκαν από τον βασιλιά και τον 
πρωθυπουργό της Ελλάδας ως προς τη σκοπιμότητα ή μη της 
συμμετοχής  της χώρας  στον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο ;  

Μονάδες 15 

β.  Πού στήριζε η κάθε πλευρά τη θέση της ;   
Μονάδες 15 
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Κείμενο Α 
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος υποστηρίζει τη συμμαχία της 

Ελλάδας με την Αντάντ. 
 «Μέχρι σήμερον η πολιτική ημών συνίστατο εις 
διατήρησιν της ουδετερότητος [ . . .] . Αλλ ’  ήδη καλούμεθα να 
μετάσχωμεν  του πολέμου όχι πλέον προς εκτέλεσιν ηθικών 
απλώς υποχρεώσεων , αλλ ’ επ ’  ανταλλάγμασι , τα οποία 
πραγματοποιούμενα  θα δημιουργήσωσι  μίαν Ελλάδα 
μεγάλην και ισχυράν , τοιαύτην οποίαν ουδ ’  οι μάλλον 
αισιόδοξοι ηδύναντο να φαντασθώσι καν προ ολίγων 
ακόμη ετών .  [ . . .]».  
 
Ε .Βενιζέλος , Υπόμνημα  προς τον βασιλιά Κωνσταντίνο ,   
11 Ιανουαρίου 1915. 
 
 
Κείμενο Β 

O Kωνσταντίνος πιστεύει στη νίκη των Γερμανών 
 «[. . .] Κατά τον Κωνσταντίνον  ο πόλεμος στρατιωτικώς 
είχε πλέον κριθή .  Η γερμανική  νίκη ήτο πλέον ασφαλής .  
∆εν επετρέπετο  πλέον αντίθετη γνώμη». 
 
Κ .  Ζαβιτζιάνου , Αναμνήσεις  εκ της διαφωνίας  Κωνσταντίνου  –
Βενιζέλου .  
 
 
 
 
ΘΕΜΑ  Β.2 
 
Αντλώντας  στοιχεία από το κείμενο  που ακολουθεί και  
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις , να περιγράψετε 
τις συνθήκες  διαβίωσης των Μικρασιατών προσφύγων κατά 
το πρώτο διάστημα της έλευσής τους στην Ελλάδα .  

 
Μονάδες 20 
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Κείμενο  
Μαρτυρίες Μικρασιατών  προσφύγων για την άφιξή τους 

στην Ελλάδα 
 «∆εκαπέντε μέρες μείναμε στα βαπόρια. Έπειτα φτάσαμε 
στον Πειραιά . Απ ’τον Πειραιά μόνο τα σύρματα ξέρω .  Στα 
σύρματα είκοσι μέρες μας κρατήσανε .  Αμάν , πολύ μας  
ρεζιλέψανε , πολύ μας βασανίσανε .  [ . . .]  
 Μας γδύσανε .  Ό ,τι φορούσαμε στον κλίβανο , άντε , τα 
βάλανε .  Παπούτσια δεν είχαμε έπειτα να φορέσουμε .  Μας  
δίνανε να φάμε .  Είχαμε και μαζί μας .  Όμως στην καραντίνα  
μεγάλο ρεζιλίκι , μεγάλο σεφιλίκι [=κακοπάθεια] ήτανε .  
Είκοσι μέρες κράτησε .   
 Από τον Άι-Γιώργη , απ ’  τον Πειραιά , μας βάλανε στο 
βαπόρι , στη Θεσσαλονίκη  μας φέρανε .  Μας βγάλανε και 
μας αφήσανε .  Στα σοκάκια  της Θεσσαλονίκης  μας αφήσανε .  
Στα σοκάκια  της Θεσσαλονίκης  πεταμένοι  ήμαστε .  [ . . .] 
 Περνούσε ο κόσμος .  Μας βλέπανε από μακριά .  ∆εν  
ερχόντανε κοντά μας :   
 -Προσφυγιά !  προσφυγιά !  λέγανε και περνούσανε… ». 
 
(Μαρτυρία Καλλισθένης Καλλίδου από το χωριό Φερτέκι  
της Καππαδοκίας , κοντά στη Νίγδη).  
Η Έξοδος (έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών).  

 
 
 
 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  
 

1.  Στο  τετράδιο  να  γράψετε  μόνο  τα  προκαταρκτικά  
(ημερομηνία ,  κατεύθυνση ,  εξεταζόμενο  μάθημα).  Να  μην  
αντιγράψετε  τα  θέματα  στο  τετράδιο .  

2.  Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται 
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να γράψετε οποιαδήποτε 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 :  μία  (1) ώρα  μετά  τη  διανομή  

των  φωτοαντιγράφων .    
 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 


	ΟΜΑΔΑ Α  

