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ΟΜΑ∆Α Α  

ΘΕΜΑ  Α1 
Α1.1 Να δώσετε το περιεχόμενο  των ακόλουθων όρων :  

•  αγροτική μεταρρύθμιση  
•  αρχή της δεδηλωμένης  
•  Επιτροπή Αποκαταστάσεως  Προσφύγων (ΕΑΠ) 
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Α1.2 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις , 
γράφοντας  στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος  
δίπλα στο γράμμα  που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση .  

 

α. Το έργο της διάνοιξης της διώρυγας  της Κορίνθου  
ξεκίνησε το 1841. 

β. Η Ελλάδα του μεσοπολέμου (1919-1939) είχε 
ολοκληρώσει  την αγροτική της μεταρρύθμιση και 
είχε προωθήσει  την αστικοποίησή της .  

γ. Σύμφωνα  με το σύνταγμα του 1844, οι 
γερουσιαστές  διορίζονταν από τον βασιλιά και 
διατηρούσαν το αξίωμά  τους ισόβια .  

δ. Στα μέσα του 1910 οι Κοινωνιολόγοι  ίδρυσαν το 
Λαϊκό Κόμμα με αρχηγό τον Αλέξανδρο  
Παπαναστασίου .  

ε. Από την ανταλλαγή των πληθυσμών Ελλάδας-
Τουρκίας (1923) εξαιρέθηκαν  μόνον οι Έλληνες 
της Κωνσταντινούπολης  και οι Μουσουλμάνοι της  
∆υτικής Θράκης .  
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ΘΕΜΑ  Α2 
Α2.1 Ποια ήταν τα προϊόντα που εξήγε η Ελλάδα κατά τη 

διάρκεια  του πρώτου αιώνα της ανεξαρτησίας  της ;  
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Α2.2 Ποιες ήταν οι βασικές θέσεις και ποια ήταν η εξέλιξη  

του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδος 
(Σ .Ε .Κ .Ε .) από την ίδρυσή του το 1918 ως και το 
1924; 
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ΟΜΑ∆Α Β 
ΘΕΜΑ  Β1 

Αντλώντας  στοιχεία  από το κείμενο  που ακολουθεί και 
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις , να αναφέρετε  το 
στόχο και τα αποτελέσματα  του ∆ιεθνούς  Οικονομικού  
Ελέγχου (∆ΟΕ) που επιβλήθηκε στην Ελλάδα το 1898. 

 
«Αποτέλεσμα του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897 
υπήρξε και η επιβολή στην Ελλάδα  ∆ιεθνούς  Οικονομικού 
Ελέγχου . . .  
Η Ελληνική κυβέρνηση μετά την ήττα , τον Ιούλιο του 1897, 
κατέβαλε ύστατες  προσπάθειες  να συμβιβαστεί  με τους 
δανειστές  και να αποτρέψει τον έλεγχο .  Πρώτα ο 
διευθυντής της Εθνικής  Τράπεζας  Στ .  Στρέιτ και στη 
συνέχεια  ο Ανδρ .  Συγγρός ανέλαβαν τις διαπραγματεύσεις  
με τους εκπροσώπους  των ομολογιούχων , αλλά χωρίς  
επιτυχία  . . .  
Η επίσημη ονομασία του οργανισμού , που ουσιαστικά 
ανέλαβε τη διαχείριση της Ελληνικής οικονομίας  ήταν 
αρχικά ∆ιεθνής Επιτροπή  Ελέγχου . Ο όρος αυτός 
αντικαταστάθηκε  ύστερα από ένα χρόνο με τον όρο 
∆ιεθνής Οικονομική Επιτροπή (∆ .Ο .Ε .) αλλά στη συνείδηση  
όλων και στην ιστορία έμεινε  η λέξη Έλεγχος , γιατί αυτό 
ήταν στην πραγματικότητα . . .  
Ο οικονομικός  έλεγχος  που επιβλήθηκε στην Ελλάδα ήταν 
ιδιαίτερα βαρύς , αλλά αποβλέποντας  πάντα  στο συμφέρον  
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των ομολογιούχων , είχε και ορισμένες  ευνοϊκές  επιπτώσεις  
στην ελληνική  οικονομία .  Ο νόμος ΒΦΙΘ΄ (σημ . :  σχετικός  
νόμος που ψηφίστηκε  από την ελληνική κυβέρνηση στις 21 
Φεβρουαρίου 1898 και αφορά στην ίδρυση του ∆ .Ο .Ε .) 
περιείχε  διατάξεις  που περιόριζαν την αναγκαστική 
κυκλοφορία και έτσι βοηθούσαν τη νομισματική 
σταθερότητα  και τη βελτίωση της εσωτερικής αξίας της  
δραχμής .  Επίσης με τον έλεγχο εμπεδώθηκε  η ελληνική 
πίστη , ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συνάψεως νέων  
δανείων , που τα χρειάστηκε  η Ελλάδα στα χρόνια που 
ακολούθησαν». 
 

Ιστορία  του Ελληνικού  Έθνους, τόμ .  Ι∆΄ , σσ .  164-165 
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ΘΕΜΑ  Β2 

Αντλώντας  στοιχεία από το κείμενο  που ακολουθεί  
και αξιοποιώντας τις ιστορικές  σας γνώσεις , να  
περιγράψετε  και να αιτιολογήσετε τη διάσταση  και την 
αντίθεση προσφύγων του 1922 και γηγενών στην 
οικονομική , πολιτική και κοινωνική  ζωή .  

 
 «Το ταξίδι κράτησε δεκαέξι  μέρες .  Μετά τη Ρόδο 
πιάσαμε  Πειραιά , μετά φτάσαμε στην Κέρκυρα .  Ήταν 
παραμονή  του Αγίου Σπυρίδωνος , 11 ∆εκεμβρίου 1922. 
Έβρεχε .  Βγήκαμε στην παραλία με καΐκια .  Λένε :  “Θα σας  
πάμε με αραμπάδες  σ ’  ένα χωριό”. Μας πήγαν στο χωριό  
Σταυρός . κάναμε τέσσερις  ώρες ώσπου να φτάσουμε εκεί .  
Εμείς πηγαίναμε  πεζή , τα πράγματα  μόνο σε αραμπάδες .  
Και να βρεχόμαστε σ ’ όλο αυτό το διάστημα  . . .  
 Άλλους έβαλαν  στη εκκλησία  του χωριού, άλλους στο 
σχολείο , άλλους σε σπίτια .  ∆εν  ρωτάει  κανένας :  “Ποιοι 
είστε , τι θέλετε ;” Μια αδιαφορία .  ∆εν μας έδωσαν τίποτα 
να φάμε .  ∆εν είχαν κι αυτοί , τί να μας δώσουν ;  Μια 
“καλημέρα” μόνο μας έλεγαν .  Καλή ήταν κι αυτή .  Ευτυχώς 
είχαμε μαζί μας ψωμί . . .  
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 Μας έφεραν στην Κέρκυρα , μας έβαλαν στο φρούριο , 
στις εκεί παράγκες .  Μεγάλο Σάββατο ήτανε .  Έρχεται  ένας 
αέρας και τις παίρνει τις παράγκες .  Τί να κάνουμε ;  Πήγαμε 
στην εκκλησία του Άι-Γιώργη , εκεί  κοντά . . .  
 Στην αρχή δεν ταιριάζαμε με τους Κερκυραίους .  Άλλες 
συνήθειες  αυτοί , άλλες συνήθειες  εμείς .   Γλώσσα δεν 
ξέραμε , δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε μαζί τους .  Μετά 
όμως τα φτιάξαμε .  Πολλά συνοικέσια  έγιναν . Κερκυραίοι 
πήραν προσφυγοπούλες». 

(Μαρτυρία Ελένης Μαναήλογλου από το Ικόνιο). 
Η Έξοδος (έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών  Σπουδών), 

τόμ .  Β΄ , σσ .  348-349 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα αντιγράψετε τα 
θέματα στο τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν.  

 ∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά 
την αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και το 
φωτοαντίγραφο.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 
4. Κάθε επιστημονικά τεκμηριωμένη απάντηση είναι αποδεκτή. 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά την έναρξη της 

εξέτασης. 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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