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ΟΜΑ∆Α Α  
ΘΕΜΑ  Α.1 
Α.1.1 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 . Στη Στήλη Β περισσεύουν δύο θέσεις . 

Στήλη Α Στήλη Β 
1. Γ . Σεφέρης α. Αρχηγός του γαλλικού κόμματος . 

2. Ε . Βενιζέλος β. Ίδρυσε την κοινοβουλευτική ομάδα των 
Ιαπώνων . 

3. Ι . Κωλέττης  
γ. Πρωτεργάτης στους αγώνες για τη 

δημιουργία αυτόνομης Ποντιακής 
δημοκρατίας . 

4. ∆ . Γούναρης δ. Συνέβαλε στην εκβιομηχάνιση του 
ελληνικού κράτους . 

5. Γερμανός  
Καραβαγγέλης ε. Λογοτέχνης, Μικρασιάτης πρόσφυγας . 

 στ. Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την 
Ελλάδα το 1862. 

 
ζ. Υποστήριζε τη συμμετοχή της Ελλάδας 

στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο στο πλευρό 
της Αντάντ .  

Μονάδες 10  
Α.1.2 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων : 
 α. Εκλεκτικοί . 

β. Πολιτοφυλακή της Κρήτης (1907). 
γ. Στρατιωτικός Σύνδεσμος .  

Μονάδες 15 
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ΘΕΜΑ  Α.2 
Α.2.1 α) Ποια θεμελιώδη δικαιώματα συμφώνησαν οι 

κομματικές  παρατάξεις  ότι έπρεπε να κατοχυρωθούν  
με το Σύνταγμα  του 1844; (Μονάδες 6) 

 β) Ποιες εξουσίες κατοχυρώθηκαν με το Σύνταγμα του 
1844 για τον βασιλιά και ποιες άλλες διατάξεις 
περιελάμβανε το Σύνταγμα αυτό; (Μονάδες 7) 

Μονάδες 13 
Α.2.2 Ποιο είναι  το έργο της πρώτης κυβέρνησης  της  

Κρητικής Πολιτείας ;  
Μονάδες 12 

ΟΜΑ∆Α Β 
ΘΕΜΑ  Β.1 

Συνδυάζοντας τις ιστορικές σας γνώσεις  και τις 
πληροφορίες των παραθεμάτων  που σας δίνονται , να  
εκθέσετε  τις πολιτικές-οικονομικές θέσεις του 
δηλιγιαννικού κόμματος .   

Μονάδες 25 
Κείμενο Α 

Οι φόροι που είχε αναγκασθεί  να επιβάλει  ο 
Τρικούπης , καθώς και τα δάνεια που είχε συνάψει  για να 
φέρει σε πέρας το μεγαλόπνοο  έργο του , είχαν προκαλέσει  
τη δυσφορία ενός μεγάλου μέρους του λαού .  Τη δυσφορία  
αυτή τη καλλιέργησε με δημαγωγικό  τρόπο η 
αντιπολίτευση που του κόλλησε και το επίθετο 
«φορομπήχτης». Έτσι ο αρχηγός της Θεόδωρος 
∆ηλιγιάννης , ανταποκρινόμενος  στις επιθυμίες του λαού 
και υποσχόμενος  να κυβερνήσει  χωρίς την επιβολή νέων  
φόρων και χωρίς τη σύναψη νέων δανείων , κατορθώνει  να 
τον ανατρέψει  στις 7 Απριλίου 1885. 

Απ .  Βακαλόπουλου ,  Νέα  Ελληνική  Ιστορία  1204-1985,  
εκδ .  Βάνιας ,  Θεσσαλονίκη  1991, σ .  310. 
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Κείμενο Β 

Από την άλλη πλευρά , ο δηλιγιαννισμός , ή μάλλον ο 
αντι-τρικουπισμός , αποτελούσε ένα κίνημα όχι λιγότερο 
νέο από το προηγούμενο .  […] Οἱ ἀντιτρικουπικοὶ  δὲν ἦταν 
ἐναντίον τοῦ κεφαλαίου , ἀλλὰ ἤθελαν νὰ τὸ θέσουν ὑπὸ 
τὸν ἔλεγχο τῆς κρατικῆς μηχανῆς .  Στιγμάτιζαν μὲ ὑστερικὸ 
πάθος τὴν κερδοσκοπία , τὸ χρηματιστήριο , τὸ χρηματικὸ 
κεφάλαιο , τὸ χρηματικὸ πλοῦτο , τὴν τοκογλυφία , τὴν 
τραπεζικὴ  παντοδυναμία .  Κήρυσσαν τὸν πόλεμο στοὺς  
ξένους , στὴν Εὐρώπη , στοὺς πλούσιους Ἕλληνες τῆς  
διασπορᾶς .  Παρόλα αὐτά , ἦταν ὑπὲρ τῶν παραγωγικῶν  
ἐπενδύσεων , μέσα ἀπὸ ἕναν κατάλληλο κυβερνητικὸ  
προσανατολισμό .  Ἀκόμα καὶ παλιὲς  οἰκογένειες  
κοτζαμπάσηδων  καὶ «τζακιῶν» ποὺ ξέπεσαν , ἔρχονταν νὰ  
συμπαραταχθοῦν  στὰ πλαίσια τῆς ἀντι  – τρικουπικῆς  
παρατάξεως .   

Ι .Ε .Ε . ,  τόμος  Ι∆΄ ,  σ .σ .  22-23. 

ΘΕΜΑ  Β.2 

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις  και 
αντλώντας  στοιχεία  από το παράθεμα  που σας δίνεται , να 
παρουσιάσετε  την αντίδραση των προσφύγων , όπως αυτή 
εκδηλώθηκε μετά την υπογραφή της ελληνοτουρκικής  
Σύμβασης της Λοζάνης  στις 30 Ιανουαρίου 1923, και να  
εκθέσετε  τα επιχειρήματα  που αυτοί  χρησιμοποίησαν  για 
να υποστηρίξουν τις θέσεις τους .   

Μονάδες 25 

Ψήφισμα που εγκρίθηκε  από τους πρόσφυγες της 
Αθήνας στην Ομόνοια, στο πάνδημο συλλαλητήριο της 
21-1-1923 που οργανώθηκε για να εκφραστεί η αντίθεσή  
τους στην υποχρεωτική  ανταλλαγή.  

 «Οι πρόσφυγες  της Μικράς Ασίας , της Ανατολικής 
Θράκης και του Εύξεινου Πόντου … θεωρούν ότι η 
Ανταλλαγή των ελληνικών πληθυσμών της Τουρκίας που 
ανέρχονται  σε ένα εκατομμύριο  διακόσιες  χιλιάδες  
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απέναντι  σε τριακόσιες χιλιάδες  μουσουλμάνους της  
Ελλάδας … πλήττει καίρια την παγκόσμια  συνείδηση και  
την παγκόσμια  ηθική … ότι είναι αντίθετη προς τα  
ιερότερα δικαιώματα του ανθρώπου , της ελευθερίας και 
ιδιοκτησίας· ότι το σύστημα της Ανταλλαγής  αποτελεί  νέα 
και κεκαλυμμένη  μορφή αναγκαστικού εκπατρισμού  και  
αναγκαστικής  απαλλοτρίωσης  που κανένα  κράτος  δεν έχει  
το δικαίωμα  να θέσει σε εφαρμογή  παρά τη θέληση των 
πληθυσμών .  Ότι οι ελληνικοί πληθυσμοί της Μικρασίας , 
αυτόχθονες  από πανάρχαιους  χρόνους στη γη που 
κατοικούσαν  και πάνω στην οποία τα δικαιώματά  τους 
είναι αναπαλλοτρίωτα και απαράγραπτα , δεν 
μετανάστευσαν  με τη θέλησή τους αλλά εκδιώχθηκαν  από 
τις εστίες  τους αντιμετωπίζοντας  το φάσμα  της σφαγής .  … 
Οι αλύτρωτοι Έλληνες συναγμένοι  εδώ και σε άλλες πόλεις  
και νησιά της Ελλάδας αποφασίζουν  και ψηφίζουν  
ομόφωνα  να αξιώσουν τη δυνατότητα να παλιννοστήσουν  
στις πατρίδες τους κάτω από ουσιαστικές συνθήκες  
εγγύησης  που θα καταστήσουν αυτήν την παλιννόστηση  
πραγματοποιήσιμη  … Σε αντίθετη περίπτωση  καταγγέλλουν  
την αδικία που τους γίνεται , σαν μία προσβολή δίχως 
προηγούμενο  κατά της ανθρωπότητας  και του πολιτισμού .» 

∆ημοσιεύτηκε  στο  Ελεύθερο  Βήμα ,  ∆ευτέρα ,  9/22-1-1923,  

σ .  3,  στ .  3-6. 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 
κατεύθυνση, 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 οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά την 
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα. 
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3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό. 

5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 

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

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή των 
φωτοαντιγράφων. 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 


