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ΟΜΑ∆Α Α΄

ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακολούθων ιστορικών
όρων :
• Εθνικόν Κοµιτάτον
• Κλήριγκ
• Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής (1923)
Μονάδες 12
Α.1.2. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακολούθων
προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο
τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στον
αριθµό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1841.
2. Με τη Γαλλική Επανάσταση ευνοήθηκε ιδιαίτερα η
ελληνική ναυτιλία.
3. Ο Θ. ∆ηλιγιάννης υποστήριζε το χωρισµό των
εξουσιών.
4. Ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος (1909) εγκαθίδρυσε
δικτατορία.
5. Αποστολή της Ε.Α.Π. ήταν να εξασφαλίσει
παραγωγική απασχόληση στους πρόσφυγες.
Μονάδες 10
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ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1. Ποιες
ήταν
οι
µεγάλες
επενδύσεις
που
πραγµατοποιήθηκαν
στην
Ελλάδα
µετά
τη
Μικρασιατική Καταστροφή;
Μονάδες 14
Α.2.2. Ποιες µορφές πήρε και ποιες συνέπειες είχε η
καταπίεση του µικρασιατικού ελληνισµού το 19141918;
Μονάδες 14
ΟΜΑ∆Α Β΄

ΘΕΜΑ Β1

Αντλώντας στοιχεία από τον παρακάτω
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις :

πίνακα

και

α) Να παρουσιάσετε την πορεία της ελληνικής βιοµηχανίας
από το 1870 έως το 1917.
Μονάδες 10
β) Να αιτιολογήσετε την άποψή σας, λαµβάνοντας υπόψη
και τις δραστηριότητες του εξωελλαδικού ελληνικού
κεφαλαίου.
Μονάδες 15
ΠΙΝΑΚΑΣ
Ανάπτυξη της βιοµηχανίας

1867
1873
1875
1878
1889
1892
1917

Αριθµός
βιοµηχανιών
22
95
95
108
(145)
2.213

Αριθµός
εργατών
7.300
7.342
35.500

Ιπποδύναµη
(σε ατµόϊππους)
300
1967
2.884
8.568
10.000
70.000

Από το έργο του Κ. Τσουκαλά,
Εξάρτηση και Αναπαραγωγή, Αθήνα 1977 σελ. 260
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ΘΕΜΑ Β2
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και µε βάση τα
στοιχεία του παρακάτω κειµένου :
α) Να
εκθέσετε
τις
προγραµµατικές
αρχές
της
Κοινωνιολογικής Εταιρείας και του Λαϊκού Κόµµατος.
Μονάδες 12
β) Να αποτιµήσετε κατά πόσο το αναθεωρητικό και
νοµοθετικό έργο του Ε. Βενιζέλου το 1911-12 υλοποίησε
τις προγραµµατικές εξαγγελίες της Κοινωνιολογικής
Εταιρείας.
Μονάδες 13
Αλ. Παπαναστασίου, «Τι πρέπει να γίνη», κείµενο που
επιδόθηκε από την Κοινωνιολογική Εταιρεία στο
Στρατιωτικό Σύνδεσµο, 1909.
Η διόρθωσις των κακών (...) είναι βεβαίως δυνατή δια
καταλλήλου διδασκαλίας του λαού, δια συνεταιριστικής
οργανώσεώς του, δι' εισαγωγής αρµόζοντος εις τα ήθη
και
την
ιστορίαν
µας
συστήµατος
τοπικής
αυτοδιοικήσεως και τέλος δια του σχηµατισµού λαϊκού
κόµµατος µη στηριζοµένου εις τους προσωπικούς δεσµούς
και εις την ικανοποίησιν ατοµικών συµφερόντων, το
οποίον θα ήτο εις θέσιν ως εκ της καταρτίσεώς του, να
ενασκή αυστηρόν έλεγχον επί της διοικήσεως και να
µεριµνά διαρκώς
περί της καλλιτερεύσεως της
οικονοµικής θέσεως του λαού, -αλλά τούτο θ' απαιτήση
µακρόν χρόνον, τοσούτω µάλλον καθόσον τα υπάρχοντα
προσωπικά κόµµατα και συµφέρον έχουν και είναι εις
θέσιν δια της επιρροής, ην (...) ασκούν, να δυσχεράνουν
την τοιαύτην εργασίαν.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1.

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

2.

Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά άλλη
σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα.

3.

Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.

4.

Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.

5.

∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.

6.

Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µετά την 10η πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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