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ΟΜΑ∆Α Α΄
ΘΕΜΑ Α1
α. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακολούθων όρων:
• Λαϊκό Κόμμα.
• Στρατιωτικός Σύνδεσμος.
• Φροντιστήριο της Τραπεζούντας.
Μονάδες 15
β. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων
είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό»
ή «Λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε
πρόταση.
1. Το Εθνικόν Κομιτάτον, υπό τον Επαμεινώνδα ∆εληγιώργη,
υποστήριζε την ανάπτυξη του κοινοβουλευτισμού, τον
εκσυγχρονισμό της χώρας, την οικονομική ανάπτυξη, τις
μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση και στον στρατό και την
πολιτισμική εξάπλωση στην Οθωμανική αυτοκρατορία.
2. Κατά το τελευταίο τέταρτο του 19 ο υ αιώνα η κεντρική
οργάνωση ενός κόμματος είχε τη δυνατότητα να αρνηθεί
στους βουλευτές την εκπλήρωση επιθυμιών.
3. Ευθύς μετά την έκρηξη των Βαλκανικών πολέμων (Οκτώβριος
1912) οι πύλες του ελληνικού Κοινοβουλίου άνοιξαν για τους
Κρήτες βουλευτές, που έγιναν δεκτοί με εκδηλώσεις
απερίγραπτου πατριωτικού ενθουσιασμού.
4. Μετά τη διάλυση της ΕΑΠ, το 1930, τα χρέη των αγροτών
προσφύγων ανέλαβε να εισπράξει η Εθνική Τράπεζα.
Μονάδες 8
ΘΕΜΑ Α2
α. Ποια ήταν η αφορμή και ποιος ο σκοπός της ίδρυσης της
Τράπεζας της Ελλάδος το 1927 και πώς η λειτουργία της
οδήγησε τη χώρα σε περίοδο ανάκαμψης και ευφορίας;
Μονάδες 15
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β. Ποιες παροχές περιελάμβανε η περίθαλψη των 450.000
προσφύγων της περιόδου 1914 - 1921, σύμφωνα με τα στοιχεία
των υπηρεσιών του Υπουργείου Περιθάλψεως;
Μονάδες 12
ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑ Β1
Αντλώντας στοιχεία από την ακόλουθη επιστολή του Ελευθερίου
Βενιζέλου προς τον Τούρκο πρωθυπουργό Ισμέτ Πασά (30/8/1928)
και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να παρουσιάσετε τις
προθέσεις του Έλληνα πρωθυπουργού σχετικά με τη διευθέτηση
των διαφορών Ελλάδας–Τουρκίας, καθώς και την αποκατάσταση
των φιλικών σχέσεων με την υπογραφή της συμφωνίας της
Άγκυρας του 1930.
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ
«Καθ’ ἥν στιγμήν ὁ ἑλληνικός λαός μοῦ ἀναθέτει μέ μεγάλην
πλειοψηφίαν τήν διακυβέρνησίν του διά μίαν περίοδον τεσσάρων
ἐτῶν, ὀφείλω νά σᾶς διαβεβαιώσω περί τῆς ζωηρᾶς ἐπιθυμίας μου
νά συντελέσω εἰς τήν ρύθμισιν τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν δύο
χωρῶν μας, ἡ ὁποία θά τούς ἐξησφάλιζε στενήν φιλίαν,
ἐπιβεβαιουμένην δι’ ἑνός συμφώνου φιλίας, μή ἐπιθέσεως καί
διαιτησίας, περιεχομένου ὅσον τό δυνατόν εὐρυτέρου. Ἔχω πλήρη
συνείδησιν τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ Τουρκία δέν ἔχει βλέψεις ἐπί τῶν
ἐδαφῶν μας καί μοί ἐδόθη χιλίας φοράς κατά τήν διάρκειαν τῆς
προεκλογικῆς περιόδου ἡ εὐκαιρία νά δηλώσω δημοσίᾳ ὅτι ἡ
Ἑλλάς οὐδεμίαν ἔχει βλέψιν ἐπί τῶν τουρκικῶν ἐδαφῶν,
ἀποδεχομένη
τάς Συνθήκας
τῆς Εἰρήνης εἰλικρινῶς
καί
ἀνεπιφυλάκτως. ∆έν δύναμαι λοιπόν νά ἀμφιβάλλω ὅτι ἡ ρύθμισις
τῶν σχέσεών μας, ὡς τήν ἀντιλαμβάνομαι, ἀνταποκρίνεται ἐπίσης
εἰς τήν ἐπιθυμίαν τῆς Ἐξοχότητός Σας. ∆ιά τήν πραγματοποίησιν
τῆς κοινῆς αὐτῆς ἐπιθυμίας οὐδέν ἐμπόδιον ὑφίσταται ἐκτός τῶν
ἐκκρεμῶν ζητημάτων μεταξύ τῶν δύο χωρῶν, τά ὁποῖα προέκυψαν
ἀπό τήν σύμβασιν περί ἀνταλλαγῆς τῶν πληθυσμῶν καί τάς
παρακολούθους συμφωνίας».
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους , τ όμος Ι Ε ΄ ( Αθήνα 1 9 7 8 ) , σελ . 354.
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ΘΕΜΑ Β2
Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας
τις ιστορικές σας γνώσεις να επισημάνετε τα στοιχεία που
υποδηλώνουν τον συντηρητικό χαρακτήρα του συντάγματος του
1899 της Κρητικής Πολιτείας και να εξηγήσετε πώς ο χαρακτήρας
αυτός συνετέλεσε στην απαρχή της εμφάνισης των πρώτων νεφών
στις σχέσεις Ύπατου Αρμοστή και Ελευθερίου Βενιζέλου.
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ
«Σύμφωνα μέ μιά θεωρία, τό σύνταγμα εἶχε συντηρητικό
χαρακτήρα ἐπειδή ὁ λαός τῆς Κρήτης ― καί τά δεκαέξι μέλη τῆς
συντακτικῆς ἐπιτροπῆς ― πίστευε ὅτι μιά ἐκτελεστική ἐξουσία μέ
ἐνισχυμένες ἁρμοδιότητες καί ἀπαλλαγμένη ἀπό κοινοβουλευτικούς
περιορισμούς καί ἐπεμβάσεις βραχυπρόθεσμα θά συνέβαλλε πιό
ἀποτελεσματικά στήν ἐπίλυση τῶν πολιτικῶν προβλημάτων τοῦ
νησιοῦ ... Οἱ συντάκτες τῆς τελικῆς μορφῆς τοῦ σχεδίου τοῦ
συντάγματος δέν θεωροῦσαν ὁριστικό τό καθεστώς τῆς
αὐτονομίας, ἀφοῦ δέν ἱκανοποιοῦσε τίς ἐθνικές προσδοκίες τῶν
Κρητῶν. Ἡ ἁρμοστεία ἀντιπροσώπευε γι’ αὐτούς ἕνα σύντομο
μεταβατικό στάδιο, τό προοίμιο τῆς ἕνωσης τῆς Κρήτης μέ τήν
Ἑλλάδα.
Μέ
τήν
ἀντίληψη
αὐτή
ὡς
προϋπόθεση
τῶν
συνταγματικῶν τους ἐπιλογῶν, τά μέλη τῆς ἐπιτροπῆς ἐνίσχυσαν
τίς σχεδόν μοναρχικές ἐξουσίες τοῦ προσωρινοῦ ἡγέτη τῆς Κρήτης,
γιά νά διευκολύνουν τή γρήγορη ἐπίλυση τῶν ἐσωτερικῶν
προβλημάτων τοῦ τόπου τους καί νά ἀποκλείσουν τίς πιθανές
τραγικές συνέπειες (ὅπως ἡ ἥττα τῆς Ἑλλάδας στόν πόλεμο τοῦ
1897) πού μποροῦσαν νά ἔχουν οἱ τυχόν ἐκτροπές τῶν ἐκλεγμένων
ἐθνικῶν ἀντιπροσώπων ἀπό τά πλαίσια τῆς κοινοβουλευτικῆς
δεοντολογίας».
Λ. Μακράκη, Ελευθέριος Βενιζέλος, 1864-1910. Η διάπλαση ενός εθνικού ηγέτη,
(Αθήνα 1992), σσ. 382-383.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην μεταφέρετε στο
τετράδιο τα κείμενα και τις παρατηρήσεις.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω 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.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά
τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

