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OΜΑ∆Α Α΄

ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1 Ποιοι ήταν οι παράγοντες που προκάλεσαν την
ίδρυση του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόµµατος
Ελλάδος (Σ.Ε.Κ.Ε.), ποιες οι βασικές του θέσεις και η
εξέλιξη του κόµµατος ως το 1924;
Μονάδες 9
Α.1.2

Ποιες ήταν οι βασικές πολιτικές θέσεις του ραλλικού
κόµµατος;
Μονάδες 8

Α.1.3

Να περιγράψετε τους παράγοντες που ευνόησαν τη
ναυτιλιακή και εµπορική δραστηριότητα στον
ελληνικό χώρο κατά το 18ο αιώνα µέχρι και τους
Ναπολεόντειους πολέµους.
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1 Να
προσδιορίσετε,
αν
το
περιεχόµενο
των
ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας
στο τετράδιό σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα
στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.
α. Η ελληνική βιοµηχανία κατά το 19ο αιώνα
υπέφερε από την έλλειψη πρώτων υλών.
β. Η επιβολή του ∆ιεθνούς Οικονοµικού Ελέγχου
(∆.Ο.Ε.) περιόρισε την πιστοληπτική ικανότητα
του ελληνικού κράτους.
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γ. Το Σύνταγµα του 1864 όριζε ως πολίτευµα της
Ελλάδας τη συνταγµατική µοναρχία.
δ. Η Λέσχη Φιλελευθέρων ιδρύθηκε στην Αθήνα το
1912.
ε. Η αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων το
1923-1930 απέβλεπε στη δηµιουργία µικρών
γεωργικών ιδιοκτησιών.
στ. Σύµφωνα
µε την ελληνοτουρκική Σύµβαση
ανταλλαγής των πληθυσµών της 30ης Ιανουαρίου
1923, οι ανταλλάξιµοι είχαν δικαίωµα να
διατηρήσουν την παλιά τους ιθαγένεια.
Μονάδες 12
Α.2.2

Ποιες ήταν οι βασικές διαφορές στις πολιτικές θέσεις
του Θ. ∆ηλιγιάννη και του Χ. Τρικούπη;
Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Β1

ΟΜΑ∆Α Β΄

ΚΕΙΜΕΝΟ
Η παλαιά αντιπάθεια, που είχε τις καταβολές της στα
χρόνια του Αγώνα και είχε τη µορφή ως επί το πλείστον
πολιτιστικής και τοπικιστικής εχθρικής προδιαθέσεως των
ντόπιων κατά των ετεροχθόνων, οι οποίοι διέθεταν ανώτερη
µόρφωση και δυτικούς τρόπους, είχε πάρει κατά την περίοδο
της απόλυτης µοναρχίας οικονοµικές και πολιτικές
διαστάσεις, επειδή το στέµµα έδειχνε την προτίµησή του
στους "νεοφερµένους" για την επάνδρωση του κρατικού
µηχανισµού, παραµερίζοντας τους ντόπιους. (...) Μολονότι
(...) η προτίµηση αυτή βασιζόταν στην αρχή της αξιοκρατίας
(οι ετερόχθονες ήταν ενηµερωµένοι σε θέµατα διοικήσεως
ενός δυτικού τύπου κράτους) και εξυπηρετούσε πολιτικές
σκοπιµότητες (οι ετερόχθονες, σε αντίθεση µε τους
αυτόχθονες, δε διέθεταν τοπική δύναµη, και γι' αυτό
µπορούσε να βασίζεται σ' αυτούς περισσότερο το στέµµα),
οι αυτόχθονες τη θεωρούσαν άνιση και άδικη µεταχείριση,
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και
στέρηση
όλων
εκείνων
των
απολαυών
και
ευεργετηµάτων που θεωρούσαν ότι ανήκαν σ' αυτούς.
Η οικονοµική άνοδος των ετεροχθόνων τους κατέστησε
περισσότερο αντιπαθείς στους αυτόχθονες, όπως ήταν
φυσικό. Ο πλουτισµός τους οφειλόταν από το ένα µέρος στις
εµπορικές τους δραστηριότητες και από το άλλο στην
υπηρεσία τους στον κρατικό µηχανισµό [που κατά κύριο
λόγο προκάλεσε την αντιπάθεια των αυτοχθόνων εναντίον
τους].
Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος, Ι.Ε.Ε. τοµ. ΙΓ΄, σσ. 110-111

Β.1.1

Να επισηµάνετε τα χωρία του παραπάνω κειµένου
που περιγράφουν την πολιτική και οικονοµική θέση
των ετεροχθόνων στο πλαίσιο του νεοσύστατου
ελληνικού κράτους.
Μονάδες 12

Β.1.2

Με βάση το κείµενο και τις ιστορικές σας γνώσεις, να
περιγράψετε την αντιδικία αυτοχθόνων-ετεροχθόνων,
σχετικά µε την απόκτηση της ιδιότητας του Έλληνα
πολίτη και τη στελέχωση του δηµοσίου.
Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Β2
Να κρίνετε εάν η δραστηριοποίηση του εξωελλαδικού
ελληνικού κεφαλαίου στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα
υπήρξε επωφελής για το ελληνικό κράτος.
Να τεκµηριώσετε την άποψή σας.
Μονάδες 25
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα
αντιγράψετε στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοτυπιών µόλις σας παραδοθούν. Καµιά άλλη
σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τις φωτοτυπίες, οι οποίες και θα
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης.
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
φωτοτυπιών.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μια (1) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοτυπιών.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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