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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΙΣΤΟΡΙΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΟΜΑ∆Α Α΄

ΘΕΜΑ Α1
α. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακολούθων όρων :
• Εθνικές γαίες
• Στρατιωτικός Σύνδεσµος
• Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής (1923)
Μονάδες 15
β. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακολούθων
προτάσεων είναι σωστό ή όχι γράφοντας στο τετράδιό
σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στον αριθµό που
αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
1. Ο Ε. ∆εληγιώργης ήταν ηγέτης των ορεινών.
2. Ο Χ. Τρικούπης θεωρούσε το κράτος ως µοχλό της
οικονοµικής ανάπτυξης.
3. Η Κοινωνιολογική Εταιρεία επιζητούσε για όλα τα
µέλη της κοινωνίας ισότητα ευκαιριών.
4. Στις εκλογές του Νοεµβρίου 1910 επικράτησαν οι
Φιλελεύθεροι.
Μονάδες 8
ΘΕΜΑ Α2
α. Ποια ήταν τα πλεονεκτήµατα που είχε αποκτήσει η
Ελλάδα την περίοδο του µεσοπολέµου (1919-1939) τα
οποία επέτρεπαν τη θετική οικονοµική της πορεία;
Μονάδες 15
β. Ποια
µέσα
διέθεσε
στην
ΕΑΠ
(Επιτροπή
Αποκαταστάσεως Προσφύγων) η ελληνική κυβέρνηση
για την αποκατάσταση των προσφύγων το 1923;
Μονάδες 12
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ΟΜΑ∆Α Β΄

ΘΕΜΑ Β1
Χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που δίνονται στους
παρακάτω πίνακες και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας
γνώσεις, να περιγράψετε την πορεία του εξωτερικού
εµπορίου της Ελλάδας στο δεύτερο µισό του 19 ο υ αιώνα
έως το 1910.
ΠΙΝΑΚΑΣ
Σύνθεση εξωτερικού εµπορίου
Μ.Ο. δεκαετιών 1860-1870 και 1900-1910
Βασικά προϊόντα (ποσοστό % της αξίας)
Α. Εισαγωγές
Είδος
Αγροτικά προϊόντα
Βιοµηχανικά
Πρώτες ύλες

1860-1870
31%
24%
12%

1900-1910
36%
30%
18%

Β. Εξαγωγές
Είδος
Αγροτικά προϊόντα
Βιοµηχανικά
Πρώτες ύλες

1860-1870
63%
7%
17%

1900-1910
75%
2%
22%

Μονάδες 25
ΘΕΜΑ Β2
Με βάση το παρακάτω κείµενο και αξιοποιώντας τις
ιστορικές σας γνώσεις,
α. Να περιγράψετε τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων
στα αστικά κέντρα.
Μονάδες 13
β. Να
αντιπαραβάλετε
αποκατάστασης των
προσφύγων.

τους
τρόπους
της
απόρων και των
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αστικής
εύπορων

Μονάδες 12
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ΚΕΙΜΕΝΟ
. . . Κακήν κακώς, µην τα ρωτάς, πώς ζούσαµε. Έφτασε
ο δεύτερος χρόνος της προσφυγιάς. Ήµαστε στα 1924 κι
ακούσαµε πως γίνονται συνοικισµοί, για να κάτσουµε εµείς
οι πρόσφυγες, στον Ποδονίφτη [=Ν. Ιωνία], στους
Ποδαράδες [=Περισσός], στην Κοκκινιά.
Τότε ξέρεις πώς πιάνανε τα σπίτια στους συνοικισµούς;
Πήγαινες εκεί, κρεµούσες ένα τσουβαλάκι ή ό,τι είχες σ’
ένα δωµάτιο και το σπίτι ήτανε δικό σου. Ατελείωτα ήτανε
ακόµη˙ κεραµίδια δεν είχανε, πόρτες δεν είχανε, παράθυρα
δεν είχανε. Και µερικά που είχανε πόρτες και παράθυρα
πηγαίνανε άλλοι τη νύχτα και τις βγάζανε και ανάβανε
φωτιές να ζεσταθούνε, να µαγειρέψουνε. ∆ύο χρόνια
ύστερα που φτάσαµε εµείς στην Ελλάδα ήρθε και µας βρήκε
στην Κοκκινιά και ο άντρας µου. Αυτός ήρθε από τους
τελευταίους αιχµαλώτους, γιατί, επειδή ήτανε τεχνίτης, τον
κρατούσανε και τους δούλευε.
∆ουλέψαµε, κουραστήκαµε και κάναµε και σπίτι και
αναστήσαµε τα παιδιά µας και δουλέψανε κι εκείνα ˙ κι εδώ
θα τελειώσουµε τη ζωή µας. Τα βάσανά µας ποτέ δεν θα
φύγουνε από µέσα µας.
Μαρτυρίες Μικρασιατών προσφύγων για την άφιξή
τους στην Ελλάδα, από το βιβλίο «Η Έξοδος» (έκδοση του
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών) τόµ. Α΄ σ. 193-195.

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
φωτοτυπιών αµέσως µόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση.
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3.
4.
5.
6.

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τις φωτοτυπίες.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι
αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοτυπιών.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοτυπιών.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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