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ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α1 
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων : 
α. Ορεινοί 
β. Οργανικός Νόμος (1900) 
γ. ΕΑΠ  

Μονάδες 15 
ΘΕΜΑ Α2 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α 
και δίπλα σε κάθε αριθμό ένα από τα γράμματα της Στήλης 
Β, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση . Από τη Στήλη 
Β περισσεύουν δύο χρονολογίες . 

Στήλη Α Στήλη Β 

1. Γενική ∆ιεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσμών 

2. Ίδρυση Σ.Ε.Κ.Ε.  

3. Ίδρυση Φροντιστηρίου Τραπεζούντος 

4. ∆ιπλή παραίτηση Βενιζέλου 

5. Συμφωνία Αθηνών 

    α.  1682 

    β.   1862 

    γ.   1915 

    δ.   1917 

    ε.   1918 

    στ. 1924 

     ζ.  1926 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β1 
Να αναφερθείτε στις εξελίξεις που σημειώθηκαν στο 
Κρητικό Ζήτημα από τις εκλογές του Μαρτίου του 1910 
μέχρι και τη συγκρότηση Επαναστατικής Συνέλευσης στην 
Κρήτη (3 Ιανουαρίου 1912).  

Μονάδες 13 
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ΘΕΜΑ Β2 
Να αναφερθείτε στον τρόπο, με τον οποίο διοικήθηκε η 
πόλη της Τραπεζούντας κατά την περίοδο 1916-1918.  

Μονάδες 12 
 

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΜΑ Γ1  
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας 
στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα, να αναφερθείτε στη 
λειτουργία του ελληνικού πολιτικού συστήματος από το 
1844 μέχρι το τέλος του Κριμαϊκού Πολέμου (1856), 
προσδιορίζοντας : 
α) τις εκλογικές πρακτικές και τα χαρακτηριστικά της 

διακυβέρνησης του Κωλέττη (μονάδες 10), 
β)  την πολιτική τακτική του Όθωνα απέναντι στα κόμματα 

(μονάδες 7) και  
γ) τις επιπτώσεις του Κριμαϊκού Πολέμου στην ελληνική 

πολιτική ζωή (μονάδες 8).  
Μονάδες 25  

 

Κείμενο Α: [Εκλογικές παρατυπίες] 

 «Προέκειτο να κυρωθώσι φιλικαί εκλογαί ;  Ευθύς και αι 
δεινόταται παραβιάσεις παρεσιωπώντο ή εχαρακτηρίζοντο 
επουσιώδεις παρατυπίαι : και η μεν βία, η στάσις1 αυτή, 
απεκαλούντο δικαία άμυνα, η δε αδικία, ακολασία, το 
ψεύδος, δικαιοσύνη, μετριότης, αλήθεια . Και αυταί αι λέξεις 
ήλλαξαν σημασίαν : η μεν παραβίασις των καλπών ωνομάσθη 
συστολή2 των σανίδων, αι δε σαπουνοκασέλαι και τα 
σακκούλια κάλπαι, η λύμανσις3 των σφραγίδων τυχαία 
σύντριψις, οι συμβολαιογράφοι επί της ψηφοφορίας 
επιτροπαί και οι απόβλητοι του λαού εκλεκτοί αυτού ...».    

 

Νικόλαος  ∆ραγούμης ,  Ιστορικαί  Αναμνήσεις ,  τ .  2,  Αθήνα  1973, σ .  93, στο :  
Θέματα  Νεοελληνικής  Ιστορίας ,  Γ΄  Τάξη  Γενικού  Λυκείου  (Θεωρητική  
Κατεύθυνση), Αθήνα :  ΟΕ∆Β ,  2010, σ .  74. 

                          
1 στάσις  :  ανταρσία  
2 συστολή  :  σπάσιμο  
3 λύμανσις  :  φθορά ,  καταστροφή  
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Κείμενο Β: [Το Στέμμα και τα κόμματα] 
[...]Αναμφίβολα το Στέμμα αναχαίτισε επίσης τη δυνατότητα 
των κομμάτων να επιτείνουν τη λανθάνουσα εμφύλια διαμάχη 
που σιγόβραζε πάντα κάτω από την επιφάνεια. Εμποδίζοντας 
καθένα από τα κόμματα να μονοπωλήσει την εξουσία, 
μετρίασε κάποιες από τις πικρές εχθρότητες της περιόδου της 
Επανάστασης. Αποστέρησε εν μέρει τα κόμματα από τη 
στρατιωτική τους δύναμη με τη διάλυση των ατάκτων και τη 
δημιουργία στρατιωτικού μηχανισμού βασισμένου στην 
απόλυτη νομιμοφροσύνη προς το Στέμμα.[...] Μια και κανένα 
κόμμα δεν μονοπωλούσε τη διοίκηση, το καθένα ήταν κατά μία 
έννοια ομάδα αντιπολίτευσης (ακόμη και όταν ήταν 
πρόσκαιρα το ευνοούμενο κόμμα), και ως ομάδες 
αντιπολίτευσης, που αντιμάχονταν την κεντρική διοίκηση, τα 
κόμματα αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν συγκεντρωτικές 
μεθόδους στη δράση τους και συνακόλουθα να αυξήσουν την 
εσωτερική τους συνοχή.  
 

J .  A. Petropoulos, Πολιτική  και  Συγκρότηση  Κράτους  στο  Ελληνικό  Βασίλειο  
(1833-43) ,  στο :  Γ .  Β .  ∆ερτιλής  -  Κ .  Κωστής  (επιμ .) ,  Θέματα  Νεοελληνικής  
Ιστορίας  (18ος  -20ός  αι .) ,  Αθήνα-Κομοτηνή :  Εκδοτικός  Οίκος  Αντ .  Ν .  
Σάκκουλα ,  1991, σ .  210-11. 

 
Κείμενο Γ: [Αγγλογαλλική διακοίνωση προς την Ελλάδα] 

[...] Σύμπασα η διαγωγή της Ελληνικής Κυβερνήσεως κατά τους 
τελευταίους αυτούς χρόνους δεν μας επιτρέπει πλέον να 
θεωρώμεν αυτήν ως ουδετέραν ως προς την Τουρκίαν, μήτε ως 
φίλην της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρεττανίας.  
[...] Η Ελληνική Κυβέρνησις οφείλει ν’ αναμένη τας συνεπείας 
των ιδίων αυτής πράξεων. Εάν δ’ αι συνέπειαι αύται αποβώσιν 
επικίνδυνοι εις τον Θρόνον και εις την μέλλουσαν  ευημερίαν 
της Ελλάδος, η ευθύνη θα επιπέση επί των Ελλήνων Υπουργών, 
οίτινες εφάνησαν διατελούντες εν τη αγνοία ή εν τη 
απρονοησία των αληθών συμφερόντων της χώρας των».  
 

Σπ .  Πήλικας ,  Απομνημονεύματα ,  σ .  176, στο :  Β .  Σκουλάτος-Ν .  ∆ημακόπουλος-
Σ .  Κόνδης ,  Ιστορία  Νεότερη  και  Σύγχρονη  (1789-1909) ,  για  την  Γ΄  Τάξη  του  
Ενιαίου  Λυκείου ,  Αθήνα :  ΟΕ∆Β ,  2003, σσ .  268-9. 
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ΘΕΜΑ ∆1  
Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία 
από τα παρακάτω κείμενα, να αναφερθείτε διεξοδικά στην 
αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων (σκοπός, 
εγκατάσταση, παροχή κλήρου και στέγαση).  

Μονάδες 25 
 

Κείμενο Α: [Κατασκευή προσφυγικών κατοικιών] 
«Η κατασκευή των κατοικιών έγινε με δύο τρόπους : [...] Στην 
πρώτη περίπτωση, πολλοί από τους εργολάβους 
αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες, κυρίως στις περιοχές 
όπου είναι προβληματική η μεταφορά καθώς και η εξεύρεση 
υλικών και εργατικών χεριών . Παράλληλα η Επιτροπή δεν 
έχει λόγους να είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένη από τις 
υπηρεσίες των εργολάβων, ιδιαίτερα όταν οι τεχνικοί μας 
υποχρεώνονται να παραλαμβάνουν εργασία κακής 
ποιότητας υπό την πίεση των άμεσων αναγκών για τη 
στέγαση των προσφύγων . Ο δεύτερος τρόπος συνίσταται 
στην παροχή προς τους πρόσφυγες ξυλείας, κεραμιδιών και 
καρφιών, υλικών δηλαδή που θα πρέπει να μεταφερθούν 
από μακριά, καθώς και χρημάτων για την πληρωμή των 
μαραγκών και των χτιστάδων . Οι πρόσφυγες παρέχουν την 
ανειδίκευτη εργασία και εκτελούν τις μεταφορές των 
υλικών . Ένας εργοδηγός επιβλέπει  την ποιότητα και την 
ποσότητα της εργασίας και δίδει προκαταβολές σε χρήμα ή 
είδος ανάλογα με την σημειούμενη πρόοδο».  
  

Απολογισμός  δράσης  της  ΕΑΠ  (1926) για  τα  τρία  πρώτα  χρόνια  λειτουργίας  
της ,  Κοινωνία  των  Εθνών ,  Η  εγκατάσταση  των  προσφύγων  στην  Ελλάδα ,  
Αθήνα  1997, σσ .  65-69 ,  στο :  Θέματα  Νεοελληνικής  Ιστορίας ,  Γ΄  Τάξης  
Ενιαίου  Λυκείου  (Θεωρητική  Κατεύθυνση), Βιβλίο  του  Καθηγητή ,  Αθήνα :  
ΟΕ∆Β ,  2001, σ .  80. 

Κείμενο Β: [Περιορισμοί στη χρήση προσφυγικών κλήρων] 
 [...] Από την κατάτμηση των μεγάλων αγροκτημάτων 
προέκυψε ένας τύπος γεωργικής εκμετάλλευσης που 
χαρακτηριζόταν από μικρούς διάσπαρτους κλήρους αλλά 
ισομερώς κατανεμημένους . [...] Η αποκατάσταση  των 
προσφύγων και ακτημόνων συνοδεύτηκε από περιορισμούς 
σχετικά με την ελευθερία εκποίησης και κληρονομικής 
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μεταβίβασης των κλήρων που απέβλεπαν στη συγκράτηση 
των αγροτικών πληθυσμών στην ύπαιθρο και καθιστούσαν 
πρακτικά αδύνατη τη συγκέντρωση της γης από λίγους 
μεγαλοκτηματίες . Η καλλιέργεια του κλήρου ήταν 
αυτοπρόσωπη και έπρεπε να είναι συνεχής για μια 25ετία 
στην περίπτωση των προσφύγων . Αλλά ακόμη και μετά την 
εξόφληση των χρεών και την απόκτηση οριστικών τίτλων, 
δεν μπορούσε να εκποιηθεί παρά ένα τμήμα του και αυτό 
μόνο σε περίπτωση που ο κλήρος θα υπερέβαινε σε έκταση 
τα 10 στρέμματα φυτειών ή τα 5 στρέμματα καπνοχώραφων .  
  

Ιστορία  του  Νέου  Ελληνισμού ,  1770-2000, τόμος  7ος :  Ο  Μεσοπόλεμος ,  1922-
1940. Από  την  Αβασίλευτη  ∆ημοκρατία  στη  ∆ικτατορία  της  4ης  Αυγούστου ,  
Αθήνα :  Ελληνικά  Γράμματα ,  2003, σ .  109.   

 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 

(ημερομηνία, 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 να γράψετε καμιά 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 μαύρο 

στυλό διαρκείας. 
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή . 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 18:30.  

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


