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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ)-  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ(ΠΑΛΑΙΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ)  
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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  
ΘΕΜΑ Α1 

Να  δώσετε  το περιεχόμενο  των  ακόλουθων  όρων :  
α . Κόμμα  του Γ.  Θεοτόκη   
β . Προσωρινή  Κυβέρνησις της Κρήτης (1905) 
γ . Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής. 

Μονάδες 15 
ΘΕΜΑ Α2  

Να  χαρακτηρίσετε τις προτάσεις  που  ακολουθούν ,  γράφοντας  στο  τετράδιό 
σας, δίπλα  στο γράμμα  που  αντιστοιχεί  στην  κάθε πρόταση,  τη  λέξη Σωστό , 
αν η πρόταση είναι  σωστή, ή  Λάθος,  αν η πρόταση είναι  λανθασμένη: 

α . Το  τελευταίο  τέταρτο  του 19ου αιώνα  δεν  προέκυψαν  ταξικά  κόμματα  
στην  Ελλάδα . 

β . Ο  Ελευθέριος  Βενιζέλος  παραιτήθηκε  από  τη  θέση  του ως  Υπουργού 
Δικαιοσύνης  της Κρητικής Πολιτείας στις 18 Μαρτίου  1901. 

γ . Τον  Φεβρουάριο  του 1913 πραγματοποιήθηκε  η  ένωση  της Κρήτης  με  
την Ελλάδα .  

δ . Το  κόστος  των  Βαλκανικών πολέμων  κλόνισε την  εθνική οικονομία . 

ε . Οι  προσπάθειες  της ελληνικής  κυβέρνησης  να  αποτρέψει  την  κρίση του 
1932 εξάντλησαν τα  αποθέματα  της χώρας σε χρυσό και συνάλλαγμα. 

Μονάδες 10 
ΘΕΜΑ Β1 

Να  αναφέρετε  τους  φορείς  οργάνωσης  της παλιννόστησης  (μονάδες  7) και  
τις συνθήκες  που  βρήκαν οι  πρόσφυγες  του πρώτου  διωγμού  (1914-1918), 

όταν επέστρεψαν  στις εστίες  τους (μονάδες 6).  

Μονάδες 13 
ΘΕΜΑ Β2 

Ποια  εμπόδια  αντιμετώπισε  η  αστική αποκατάσταση  των  προσφύγων  κατά τη  

δεκαετία του 1920;   

Μονάδες 12 
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

 
ΘΕΜΑ Γ1  

Με  βάση τις ιστορικές  σας γνώσεις και αντλώντας  στοιχεία  από  τα  κείμενα  
που  σας δίνονται , να αναφερθείτε: 
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α . στην  ασάφεια  του ελληνικού  συντάγματος  του 1864, ως  προς  την  
ανάθεση  της εντολής  για  σχηματισμό  κυβέρνησης ,  και στο  πρόβλημα  
που  αυτή προκαλούσε  (μονάδες 8)  

β . στη  ρύθμιση  με  την  οποία  επιχειρήθηκε  η επίλυση  του προβλήματος 
(μονάδες 10) και στις συνέπειές της στο  κοινοβουλευτικό σύστημα 
(μονάδες 7). 

 
Μονάδες 25  

ΚΕΙΜΕΝΟ  Α 

Λίγες  μέρες  μετά  το  όργιο  της εκλογικής  νοθείας,  στις 29 Ιουνίου  1874, 
τυπώνεται  στην  εφημερίδα  Καιροί το  πολιτικό Κατηγορώ του Χαρίλαου  
Τρικούπη ,  υπό  τον  οικείο πλέον τίτλο  «Τις  πταίει ;». […] [Σύμφωνα  με τον  
Τρικούπη ]  αποκλειστικός  υπεύθυνος της παρατεταμένης  πολιτικής  κρίσης  
που  μαστίζει  τον  τόπο  είναι  ο  θρόνος ,  «το  στοιχείον  εις  το  οποίον  διά της  
διαστροφής  των  συνταγματικών  ημών  θεσμών  συνεκεντρώθη  ολόκληρος η  
εξουσία». Ο  Τρικούπης  αποδοκιμάζει  οποιαδήποτε  άλλη εκδοχή ,  που  θα 
επέρριπτε  ευθύνες  στο  λαό  ή  στα  πολιτικά  κόμματα: για  το  Μεσολογγίτη  
πολιτικό, το  μεν έθνος  βρίσκεται  μπροστά  στο  δίλημμα  «της υποταγής  εις  
την  αυθαιρεσίαν  ή  της επαναστάσεως», οι  δε  πολιτικοί  είναι  ανίκανοι να 
αντικρούσουν  τον  απόλυτα  μοναρχικό  τρόπο  διακυβέρνησης  που  έχει  
επιλέξει  το  στέμμα ,  εκτός  από  αυτούς  που  συνηγορούν  και υποθάλπουν  τη  
βασιλική  αυταρχικότητα .   

Η αιχμηρή  πολιτική  θέση  του Τρικούπη  ολοκληρώνεται  με  το εξής 
συμπέρασμα : ο  σχηματισμός  κυβερνήσεων  πλειοψηφίας  και  η διαμόρφωση  
δικομματικού  συστήματος  είναι  η μόνη  θεραπεία της νόσου ,  αυτή  που  
απομακρύνει  το έθνος  από την επαναστατική,  λανθασμένη και ριψοκίνδυνη ,  
κατά  την  άποψή του, προοπτική .  
 
Ν .  Μαρωνίτη ,  «Η  εποχή  του  Γεωργίου  Α΄ .  Πολιτ ική  ανανέωση  και  αλυτρωτισμός», Ιστορία  

του  Νέου  Ελληνισμού  1770-2000, τ .5,  Αθήνα ,  Ελληνικά  Γράμματα ,  2003, σ .  14.   
 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Β 

 Όπως  πλήρης  υπήρξεν  ο  προς  τα  δικαιώματα  του λαού περί  την  εκλογήν  
των  βουλευτών  σεβασμός της κυβερνήσεώς μου,  ούτως  ενδελεχής  θέλει  
είσθαι  η  παρ ’  εμού  αναγνώρισις των από του γράμματος  και του πνεύματος 
του συντάγματος  στηριζομένων  προνομιών  των  εκλεκτών  του Έθνους. Αι  
προνομίαι  αύται  της Βουλής ανταποκρίνονται  προς  καθήκοντα  επιβαλλόμενα  
εις  αυτήν.  Απαιτών  ως  απαραίτητον προσόν των  καλουμένων  παρ ’  εμού  εις  
την  κυβέρνησιν  του τόπου  την  δεδηλωμένην  προς  αυτούς  εμπιστοσύνην  της 
πλειονοψηφίας των  αντιπροσώπων  του Έθνους ,  απεκδέχομαι* ίνα  η Βουλή  
καθιστά  εφικτήν  την  ύπαρξιν  του προσόντος  τούτου,  ου άνευ  αποβαίνει  
αδύνατος η εναρμόνιος λειτουργία  του πολιτεύματος.  
 
*απεκδέχομα ι :  προσδοκώ .  

 
Βασιλικός  λόγος  στη  Βουλή ,  11 Αυγούστου  1875, στο  Βιβλίο  μαθητή  Θέματα  

Νεοελληνικής  Ιστορίας ,  Γ ’  Τάξη  Γενικού  Λυκείου ,  Αθήνα ,  ΙΤΥΕ  «Διόφαντος», 2015,  σ .  79. 
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ΘΕΜΑ Δ1  

Με  βάση τις ιστορικές  σας γνώσεις  και  αντλώντας  στοιχεία  από τα  παρακάτω 
κείμενα  που  σας δίνονται ,  να  αναφερθείτε  στις νομοθετικές  ρυθμίσεις του 
1870-1871 και  του 1917 για  την  επίλυση  του αγροτικού ζητήματος  στην 
Ελλάδα , και ειδικότερα : 
α . στους  στόχους  και το περιεχόμενο των  ρυθμίσεων  (μονάδες 15)  
β . στην  υλοποίησή τους  (μονάδες 10).  

Μονάδες 25  
ΚΕΙΜΕΝΟ  Α 

 

Οι  λόγοι που  ωθούν  την  κυβέρνηση  Κουμουνδούρου  στη  σημαντική  αυτή  
θεσμική  μεταβολή είναι  πολλαπλοί . 

α) Λόγοι οικονομικοί:  Με  την  αγροτική  μεταρρύθμιση  του 1871 το  
κράτος  επιχειρεί  να  επαυξήσει  τα  δικά  του έσοδα  από  τα  ποσά  της εξαγοράς,  
όπως  και των τραπεζών  και  των  εμπορικών  ομάδων, καθώς  έρχεται  να  
ενισχύσει τις φυτείες  και  το  μικρό  ή  μεσαίο οικογενειακό  κλήρο .  Με  την  
επέκταση των  εξαγωγών  του αγροτικού  προϊόντος  των  φυτειών,  οι εμπορικές  
ομάδες  θα  δουν  μια  ταχεία  ανάπτυξή τους ,  ενώ  ταυτόχρονα  θα  ενισχυθεί  ο  
ρόλος  τους  στη  δανειοδότηση  των  τρεχουσών  αναγκών  των  νέων  τώρα  
μικροπαραγωγών .   

Με  την  παραχώρηση  της δημόσιας  γης,  το  κράτος  θα στερηθεί  το  25% 
της ακαθάριστης  παραγωγής ,  αλλά  θα  αποκτήσει  νέες πηγές  εσόδων ,  τους  
φόρους  και  τους  δασμούς,  που  θα  επιβληθούν  στο  αυξημένο  τώρα  αγροτικό  
προϊόν  των  φυτειών ,  καθώς  θα  έχουμε  μια επέκταση  της επιχειρηματικής  
δραστηριότητας και αύξηση της παραγωγής. 

β) Λόγοι  κοινωνικοί :  Αν  και δεν  υπάρχει  κάποιο  συγκροτημένο  κίνημα  
ακτημόνων ,  οι καταπατήσεις  των  εθνικών και  εκκλησιαστικών  γαιών εκ  
μέρους  μη  κληρούχων  ή  μικροϊδιοκτητών  σε  διάφορες περιοχές της χώρας ,  
ιδιαίτερα  στην Πελοπόννησο, που  δημιουργούν  εστίες  εντάσεων ,  
συνηγορούν  για  την  προικοδότηση  αυτών  των  κοινωνικών  ομάδων  με  
«λαχίδια»* εθνικής γης. […] 

Το  όλο   εγχείρημα  μπορούμε  να  το  δούμε ως  ένα μέρος  της όλης  
προσπάθειας  του Α.  Κουμουνδούρου ,  που  αγκαλιάζει  την  περίοδο  1860-
1880 και  αποσκοπεί  με  την  ανάπτυξη της γεωργίας […] στην  προώθηση  της 
εκβιομηχάνισης στην  Ελλάδα . 

 
*λαχ ίδ ια :  τ εμάχ ια  γης .  
 

Θ .  Καλαφάτης ,  «Η  αγροτική  οικονομία .  Όψεις  της  αγροτικής  ανάπτυξης», Ιστορία  του  

Νέου  Ελληνισμού  1770-2000, τ .5,  Αθήνα ,  Ελληνικά  Γράμματα ,  2003, σ .  72.   
 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Β 
 

Πρόθεση των  Φιλελευθέρων  ήταν να  ενισχύσουν  το  εθνικό  φρόνημα  
των  χωρικών,  βασικής  πηγής  οπλιτών  για  τους  επερχόμενους  πολέμους ,  
αλλά  και να  ενισχύσουν  την  έλξη που ασκούσε  το  ελληνικό  εθνικό 
πρόγραμμα  μεταξύ  των  ποικίλων  χριστιανικών  πληθυσμών  της Βόρειας  
Ελλάδας. Η ρητή υπόσχεση  μιας εκτεταμένης  αγροτικής  μεταρρύθμισης  
εντάσσεται  στην  πολιτική  αυτή ,  η  οποία  είχε  άμεσα  θετικά  αποτελέσματα  και  
προς  τις δύο  κατευθύνσεις. Αρχικά ,  η  απαλλοτρίωση  των  τσιφλικιών  (ειδικώς 
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βεβαίως  των  χριστιανών  γαιοκτημόνων) προβλεπόταν να  γίνει  εκουσίως,  με  
διάφορα  προγράμματα  χρηματοδότησης  των  ακτημόνων  αγοραστών  και  με 
αργούς  ρυθμούς .  Η όξυνση ,  όμως, των  ενδοαστικών  συγκρούσεων  και ο  
Διχασμός του πολιτικού κόσμου  έσπρωξε  την Κυβέρνηση  της Θεσσαλονίκης  
να  υιοθετήσει  ένα  πιο  ριζοσπαστικό πρόγραμμα  υποχρεωτικής  
απαλλοτρίωσης. 
 

Σ .  Δ .  Πετμεζάς ,  «Αγροτική  o ικονομία .  Tα  όρια  του  μοντέλου  αγροτικής  ανάπτυξης  του  
19ου  αιώνα», στο  Χ .  Χατζηιωσήφ  (επιμ . ) ,  Ιστορία  της  Ελλάδας  του  20ού  αιώνα .  Όψεις  

πολιτ ικής  και  οικονομικής  ιστορίας  1900-1940, Αθήνα ,  Βιβλιόραμα ,  2009, σ .  219. 

 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Γ 
 

Η λύση  που  επελέγη  ήταν η  αναπαραγωγή,  στη  Βόρειο Ελλάδα , του 
νοτιοελλαδικού  κοινωνικού προτύπου ,  το  οποίο  στηριζόταν  στη  μικρή 
ιδιοκτησία  και  την οικογενειακή  αγροτική  εκμετάλλευση .  Το  πρότυπο  αυτό  
είχε  αποδειχτεί  αρκετά  επιτυχημένο,  αν  όχι  από  οικονομική  οπωσδήποτε  
από  πολιτική άποψη,  καθώς  είχε  συμβάλει  [ . . . ]  στη σταθεροποίηση  της  
κρατικής εξουσίας  και του πολιτεύματος .  

Η διανομή  γης ήταν  το  κυριότερο  όπλο  που  διέθετε  το  ελληνικό  κράτος  
προκειμένου  να νομιμοποιήσει  την  κυριαρχία  του στη  Βόρειο Ελλάδα . […] 

Η αγροτική  μεταρρύθμιση  άρχισε  τελικά  να  υλοποιείται  από το  1923 
και  ύστερα  […]. Η γη  που  διένειμε  τότε  το κράτος  ανήκε  προηγουμένως 
κυρίως  σε  Τούρκους  και Βουλγάρους  που  είχαν αποχωρήσει ,  στο  πλαίσιο 
της ανταλλαγής των  πληθυσμών , αλλά  και σε έλληνες μεγαλογαιοκτήμονες .   
 

Α .  Φραγκιάδης ,  Ελληνική  οικονομία  19ος  – 20ός  αιώνας .  Από  τον  Αγώνα  της  

Ανεξαρτησίας  στην  Οικονομική  και  Νομισματική  Ένωση  της  Ευρώπης ,  Αθήνα ,  Νεφέλη  
2007, σσ .  130-131. 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  (για  τους  εξεταζομένους) 
 

1. Στο  εξώφυλλο  να  γράψετε  το  εξεταζόμενο  μάθημα .  Στο  εσώφυλλο  πάνω-
πάνω  να  συμπληρώσετε  τα  ατομικά  σας  στοιχεία .  Στην  αρχή  των  
απαντήσεών  σας  να  γράψετε  πάνω-πάνω  την  ημερομηνία  και  το  εξεταζόμενο  
μάθημα .  Να  μην  αντιγράψετε  τα  θέματα  στο  τετράδιο  και  να  μη  γράψετε  
πουθενά  στις  απαντήσεις  σας  το  όνομά  σας .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν  
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά  την  αποχώρησή  σας ,  να  
παραδώσετε  μαζί  με  το  τετράδιο  και  τα  φωτοαντίγραφα .  

3. Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέματα  μόνο  με  μπλε  ή  μόνο  με  
μαύρο  στυλό  με  μελάνι  που  δεν  σβήνει .   

4. Κάθε  απάντηση  τεκμηριωμένη  είναι  αποδεκτή .  
5. Διάρκεια  εξέτασης :  τρεις  (3) ώρες  μετά  τη  διανομή  των  φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης :  10.00 π .μ .  

 
ΣΑΣ  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ   

 
ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  



ΑΡΧΗ  1ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ  ΝΕΟ  & ΠΑΛΑΙΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  – Γ΄  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ   
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ  

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ)-  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ(ΠΑΛΑΙΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  
ΘΕΜΑ Α1 

Να  δώσετε  το περιεχόμενο  των  ακόλουθων  όρων :  
α . Εθνικές γαίες   
β . Εθνικόν Κομιτάτον 
γ . Σύμφωνο περί αμοιβαίας μεταναστεύσεως μεταξύ Ελλάδος  και 

Βουλγαρίας . 
Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Α2  

Να  αντιστοιχίσετε  σωστά  τα γράμματα  ( ιστορικά  γεγονότα) της στήλης  Α με 
τους  αριθμούς  (χρονολογίες) της στήλης Β (περισσεύουν  τρεις χρονολογίες). 
 

ΣΤΗΛΗ  Α ΣΤΗΛΗ  Β 

 α .  Ίδρυση  της Τράπεζας της 
Ελλάδος  

1.  1878 

 β.   Συνθήκη  του Λονδίνου  2.  1881 

 γ.   Προσάρτηση  της Θεσσαλίας 
και της Άρτας 

3.  1909 

 δ.    Κίνημα  στο Γουδί  4.  1912 

 ε.    Ίδρυση  του Σ .Ε.Κ.Ε. 5.  1913 

 6.  1918 

7.  1925 

8.  1927 

 
Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β1 

Να  αναφερθείτε στον  τρόπο επιλογής του Αλέξανδρου  Ζαΐμη  ως αρμοστή  της  

Κρήτης και  στο  έργο  που  αυτός  επιτέλεσε (Σεπτέμβριος  1906 – Μάιος 1908).  

Μονάδες 14 
 

ΘΕΜΑ Β2 

Να  αναφέρετε: 
α . τα  μέσα  τα οποία  διέθεσε  το ελληνικό κράτος στην Επιτροπή 

Αποκαταστάσεως  Προσφύγων  (μονάδες  8). 
β . την  παράμετρο  της διάκρισης  των  προσφύγων  σε  αστούς  και  αγρότες, 

την  οποία  έλαβε υπόψη  η  Επιτροπή , για την  αποκατάστασή τους  
(μονάδες 3).    

Μονάδες 11 



ΑΡΧΗ  2ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ  ΝΕΟ  & ΠΑΛΑΙΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  – Γ΄  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ   
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  
ΘΕΜΑ Γ1  
Με  βάση τις ιστορικές  σας γνώσεις και αντλώντας  στοιχεία  από  τα  κείμενα  
που  σας δίνονται ,  να  συγκρίνετε  τα  ελληνικά  συντάγματα  του 1844 και  του 
1864 ως προς: 
α . τη  μορφή του πολιτεύματος  (μονάδες 4)  
β . το  δικαίωμα  ψήφου  και  την εκλογική  διαδικασία  (μονάδες  15) 
γ . τα θεμελιώδη  δικαιώματα  των  πολιτών  (μονάδες  6). 

Μονάδες 25  
 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Α 
Ο  Εκλογικός Νόμος  [με  βάση  το  σύνταγμα  του 1844] καθιέρωνε  την  

εκλογή  των  βουλευτών  με  πλειοψηφικό  σύστημα  δύο  γύρων ,  που  θα  
διεξαγόταν  με  άμεση ,  σχεδόν  καθολική,  και  μυστική  ψηφοφορία .  Δικαίωμα  
ψήφου  δινόταν  στους  πολίτες  (άρρενες) ηλικίας 25 ετών  συμπληρωμένων ,  
«έχοντας προσέτι  ιδιοκτησίαν  τινά εντός  της επαρχίας , όπου έχουσι  την  
πολιτικήν διαμονήν  των,  ή  εξασκούντας  εν  αυτή  οποιονδήποτε  επάγγελμα ,  ή  
ανεξάρτητον  επιτήδευμα». Εξαιρούνταν  «α) Οι  διατελούντες  υπό  ανάκρισιν  
επί  κακουργήματι , β) Οι  προσκαίρως  ή  διά  παντός  στερηθέντες  κατά 
συνέπειαν  δικαστικής  αποφάσεως  του δικαιώματος  του ψηφοφορείν ,  γ) Οι  
στερούμενοι  της ελευθέρας  διαχειρίσεως  της περιουσίας  των». Κάθε  πολίτης 
διέθετε  μία  ψήφο και  όφειλε  αυτοπροσώπως  να  ασκήσει  το δικαίωμά  του και  
όχι  με αντιπρόσωπο .  
 
Ν .  Διαμαντούρος ,  «Περίοδος  Συνταγματικής  Μοναρχίας» ,  στο  Ιστορία  του  Ελληνικού  
Έθνους ,  τ .  ΙΓ΄ ,  Αθήνα ,  Εκδοτική  Αθηνών ,  1977, σ .  112.   

 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Β 
[ . . . ]  η σύγκριση  με  τις άλλες  ευρωπαϊκές  χώρες  είναι  αναγκαία για να  

αναφανεί  η  ιδιοτυπία  της ελληνικής  πολιτικής  οργάνωσης .  Έτσι , π.χ .  η  
καθολική  ψηφοφορία  θεσπίζεται  στη  Γερμανία  το  1871, [...] στην Ελβετία  το  
1874, στην  Ισπανία  το 1890, στο  Βέλγιο το 1893, στη  Νορβηγία  το  1898, 
στην  Αυστρία  το  1907, στη Σουηδία  το  1909, στην  Ολλανδία  το  1917 και 
στην  Ουγγαρία  το  1918. Στην  Αγγλία  επίσης η  διεύρυνση  του εκλογικού 
δικαιώματος  είναι  πολύ  αργόρρυθμη .  Μέχρι  το 1832 οι  εκλογείς δεν  
ξεπερνούσαν  τις 430.000 [...] To 1865 μόλις ξεπερνάνε το  εκατομμύριο,  για  
να  πλησιάσουν  τα δύο  μετά την εκλογική μεταρρύθμιση  του 1867. Μόνο  τον  
εικοστό  αιώνα  θα  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  της διεύρυνσης  της 
δημοκρατίας.  Αλλά ακόμα  και  το  1911, 41% των  ενήλικων  ανδρών  δεν  είχαν 
ακόμα  δικαίωμα  ψήφου.  [ . . . ]  Έτσι , το  Σύνταγμα  του 1864 θεσπίζει  οριστικά  
τον  κοινοβουλευτισμό  με  την κατάργηση  όλων  των ενδιάμεσων  
αντιπροσωπευτικών  βαθμίδων ,  των  χωριστών εκλογικών  σωμάτων  και  των 
διπλών  ή  τριπλών  κοινοβουλίων ,  που  σε  πολλές  χώρες  αποδυνάμωναν  
τελείως τη  δημοκρατική λειτουργία .  
 
Κ .  Τσουκαλάς ,  Κοινωνική  Ανάπτυξη  και  Κράτος .  Η  συγκρότηση  του  δημόσιου  χώρου  στην  
Ελλάδα ,  δ΄  έκδ . ,  Αθήνα ,  Θεμέλιο ,  1989, σσ .  303 και  305.   
 
Σημ .  Τα  κε ίμενα  Α  κα ι  Β  αποδόθηκαν  στο  μονοτον ικό .  

 



ΑΡΧΗ  3ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ  ΝΕΟ  & ΠΑΛΑΙΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  – Γ΄  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ   
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ Δ1  

Με  βάση τις ιστορικές  σας γνώσεις και αντλώντας  στοιχεία  από  τα  κείμενα  
και τον  πίνακα που ακολουθούν , να αναφερθείτε : 
α . στις θετικές  συνέπειες  των  Βαλκανικών  πολέμων  για  την  Ελλάδα  

(μονάδες 9)  
β . στο  πρόβλημα  που προέκυψε  από  την  ενσωμάτωση  των Νέων  Χωρών, 

σχετικά  με  την  εθνολογική  σύσταση  του πληθυσμού  της χώρας  (μονάδες 
6) 

γ . στη  διευθέτηση  αυτού  του προβλήματος  κατά  την  περίοδο  1920-1928  
(μονάδες 10).  

Μονάδες 25  
 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Α 
 

Παρά  το γεγονός ότι  η Ελλάδα  ήταν στο τέλος των  Βαλκανικών  
πολέμων βαριά  χρεωμένη , η  οικονομία  της παρουσίασε  κάποιο  δυναμισμό  
που  εξηγείται  από την εμπιστοσύνη και αισιοδοξία  που  δημιούργησαν  οι 
στρατιωτικές  επιτυχίες  στους  Έλληνες  για  το  μέλλον.  Η εμπιστοσύνη  αυτή  
φάνηκε  επίσης  στη  σταθερότητα  της δραχμής, που  διατήρησε την 
ονομαστική  της αξία ,  με  την  αύξηση των  καταθέσεων  στην  Εθνική  Τράπεζα  
και  των  αποθεμάτων  χρυσού ,  τη  διατήρηση  του ισοζυγίου  πληρωμών στο  
εξωτερικό εμπόριο  και  τη  σχετική  σταθερότητα  του εισοδήματος  που  
προερχόταν  από αυτό .  

 
Γ .  Λεονταρίτης ,  «Οικονομία  και  κοινωνία  από  το  1914-1918», στο  Ιστορία  του  Ελληνικού  
Έθνους ,  τ .  ΙΕ΄ ,  Αθήνα ,  Εκδοτική  Αθηνών ,  1978, σ .  84. 
 
Σημ .  Το  κε ίμενο  Α  αποδόθηκε  στο  μονοτον ικό .  

 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Β 
 

Ο  Κωνσταντίνος  Ρακτιβάν ,  τον  Οκτώβριο  του  1912, ορίζεται  ως  αντιπρόσωπος  της  
ελληνικής  κυβέρνησης  για  τον  συντονισμό  της  προσωρινής  διοίκησης  των  καταληφθεισών  
[Νέων ]  Χωρών ,  εγκαθίσταται  στη  Θεσσαλονίκη  και  δηλώνει :  
 

«Να  προσενεχθώ* προς  πάσας  τας εθνικότητας  εν  ισότητι  και 
δικαιοσύνη ,  να σεβασθώ  τα δικαιώματα  των  ατόμων  και να εργασθώ  διά  την  
ευημερίαν  όλων  των  κατοίκων  της χώρας  ταύτης  [Μακεδονίας] αδιακρίτως . 
Αύται  εισίν  άλλως  τε  και  αι  γενικαί  αρχαί ,  αίτινες  κρατούσι  και  καθοδηγούσι  
την διοίκησιν εν  Ελλάδι , ώστε  πάντα  ταύτα δεν είναι  δι ’  εμέ  νέα. [...]. 

Καταλήγων  δηλώ αύθις  κατηγορηματικώς  ότι  ειλικρινεστάτη  επιθυμία  
μου είναι  να  ίδω  αποκαθισταμένους  αδελφικούς δεσμούς  μεταξύ των  
διαφόρων στοιχείων ,  άτινα  κατοικούσι  την χώραν ταύτην [Μακεδονία ], 
δεσμούς  βασιζομένους  τουλάχιστον  επί  της κοινότητος των  συμφερόντων  και  
απολύτου ισότητος, μεθ ’  ης θέλουσι  κυβερνάσθαι ...». 
 

Κ .  Ρακτιβάν ,  Έγγραφα  και  σημειώσεις  εκ  της  πρώτης  Ελληνικής  Διοικήσεως  της  
Μακεδονίας  1912-1913 ,  επιμ .  Κ .  Θ .  Δημαράς ,  Θεσσαλονίκη ,  Εταιρεία  Μακεδονικών  
Σπουδών ,  1951, σσ .  39-43, στο  Ιστορία  του  Νέου  Ελληνισμού  1770-2000 ,  τ .  6, Αθήνα ,  
Ελληνικά  Γράμματα ,  2003, σσ .  66-67. 
 

*Να  προσενεχθώ :  να  συμπεριφερθώ . 



ΑΡΧΗ  4ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ  ΝΕΟ  & ΠΑΛΑΙΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  – Γ΄  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ   
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

Οι  δέκα  δήμοι της χώρας με τη  μεγαλύτερη  αναλογία προσφύγων  στο 
συνολικό πληθυσμό  τους (1928) 

 

ΠΟΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  

Δράμα  70.2% 

Καβάλα  56.9%  

Σέρρες 50.4%  

Θεσσαλονίκη 47.8%  

Μυτιλήνη 46.8%  

Ξάνθη 41.4%  

Πειραιάς 40%  

Ηράκλειο 35.9%  

Χίος  35.7%  

Κομοτηνή 34.1%  

 

 
Βιβλίο  μαθητή  Θέματα  Νεοελληνικής  Ιστορίας ,  Γ ’  Τάξη  Γενικού  Λυκείου ,  Αθήνα ,  ΙΤΥΕ  
«Διόφαντος», 2015, σ .  167. 
 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  (για τους  εξεταζομένους) 
 

1. Στο  εξώφυλλο  να  γράψετε  το  εξεταζόμενο  μάθημα . Στο  εσώφυλλο 
πάνω-πάνω  να συμπληρώσετε  τα ατομικά σας στοιχεία .  Στην  αρχή 
των  απαντήσεών σας  να  γράψετε  πάνω-πάνω  την  ημερομηνία  και  το 
εξεταζόμενο  μάθημα . Να  μην  αντιγράψετε  τα θέματα  στο  τετράδιο και 
να  μη γράψετε πουθενά  στις απαντήσεις σας το  όνομά  σας. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις 
σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. 
Κατά  την αποχώρησή  σας, να παραδώσετε  μαζί  με το τετράδιο και τα  
φωτοαντίγραφα . 

3. Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέματα  μόνο  με  μπλε  ή  
μόνο  με μαύρο στυλό  με μελάνι  που  δεν  σβήνει.  

4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη  είναι  αποδεκτή. 
5. Διάρκεια  εξέτασης :  τρεις  (3) ώρες  μετά  τη διανομή  των 

φωτοαντιγράφων. 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 18.30. 

 
ΣΑΣ  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ   

 
ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 
 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  

ΘΕΜΑ Α1  

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:   
α.  Εκλεκτικοί   
β.  Στρατιωτικός Σύνδεσμος  
γ .  Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής  

Μονάδες 15  
 

ΘΕΜΑ Α2  

Να αντιστοιχίσετε  σωστά τα γράμματα  (διπλωματικές πράξεις) της στήλης Α 
με τους αριθμούς (ρυθμίσεις) της στήλης Β (περισσεύει ένα στοιχείο από τη 
στήλη Β) :  
 

ΣΤΗΛΗ Α  ΣΤΗΛΗ Β  

α. Συνθήκη του Λονδίνου  (1913) 
1.  Παραχώρηση στην Ελλάδα της 

Δυτικής Θράκης από τη 
Βουλγαρία  

β . Συνθήκη του Βουκουρεστίου (1913) 
2.  Παραίτηση του σουλτάνου από 

όλα τα δικαιώματά του στην 
Κρήτη  

 
γ.  Συνθήκη του Νεϊγύ (1919)  
 

3.  Εξαίρεση από την ανταλλαγή 
των μουσουλμάνων της Δυτικής  
Θράκης  

δ.  Συνθήκη των Σεβρών (1920)  
4.  Αμοιβαία απόσβεση των 

οικονομικών υποχρεώσεων 
μεταξύ Ελλάδας και  Τουρκίας  

 
ε.  Συμφωνία  της Άγκυρας (1930)  
 

5.  Υπαγωγή της περιοχής της 
Σμύρνης σε ελληνική διοίκηση 
για πέντε χρόνια  

 
6.  Τερματισμός των Βαλκανικών 

πολέμων  
 

Μονάδες 10  
ΘΕΜΑ Β1 

α.  Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά των κομμάτων κατά το τελευταίο τέταρτο 
του 19ου αιώνα και πώς ήταν οργανωμένη η βάση τους ; (μονάδες 7)  

β.  Με ποια κριτήρια επιλέγονταν οι υποψήφιοι βουλευτές και ποια ήταν η 
κοινωνική τους προέλευση  κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ; (μονάδες 6)  

Μονάδες 13 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΘΕΜΑ Β2 

α.  Γιατί η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ) έδωσε 
προτεραιότητα στη γεωργία ; (μονάδες 6)  

β.  Για ποιους λόγους προτιμήθηκαν η Μακεδονία και η Δυτική Θράκη για 
την εγκατάσταση των προσφύγων ; (μονάδες 6)  

Μονάδες 12 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  
ΘΕΜΑ Γ1  

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα  
που σας δίνονται , να αναφερθείτε :  
α.  στις διεθνείς εξελίξεις του 1908 που επηρέασαν την πορεία του 

Κρητικού Ζητήματος  (μονάδες 4) και στις σχετικές αντιδράσεις  των 
Κρητών, (μονάδες 8)  

β.  στις αντιδράσεις των Μεγάλων Δυνάμεων και της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας  (Τουρκίας) που προκάλεσαν οι ενέργειες των Κρητών.  
(μονάδες 13)  

Μονάδες 25  
ΚΕΙΜΕΝΟ Α  

Χειρόγραφη προκήρυξη του Ελευθερίου Βενιζέλου :  
 

Τρίτη μεσονύκτιον 22 Σεπτεμβρίου 1908  
Αγαπητοί συμπατριώται,  
 Της Βουλγαρίας ανακηρυχθείσης εις Βασίλειον, ανάγκη αμέσως αύριον 
να κηρύξωμεν και ημείς την ένωσιν. Παραλάβατε όσους περισσοτέρους 
δύνασθε αόπλους και έλθετε αύριον εις Χανιά έως τας 2 μ.μ.  
Ζήτω το Έθνος, ζήτω η ένωσις.  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β  

Διάγγελμα της Κυβερνήσεως της Κρήτης : 
 
Προς τον Λαόν της Κρήτης  
Αγαπητοί συμπατριώται,  
 Ιερόν καθήκον επέβαλεν και εις τον λαόν και εις την κυβέρνησιν να 
λύσωσι και τον τελευταίον δεσμόν τον κωλύοντα την πλήρη ανεξαρτησίαν 
της αγαπητής μας πατρίδος και να κηρύξωμεν την ένωσιν της Κρήτης μετά 
της Μητρός Ελλάδος. Τα κωλύματα, άτινα παρενεβάλλοντο μέχρι τούδε εις 
την αγαθήν θέλησιν των Προστατίδων Δυνάμεων,  [... ] ήρθησαν εντελώς, 
διότι από προχθές ο τηλέγραφος μας ανήγγελεν ότι η μεν Βουλγαρία 
ανεκηρύχθη εις ανεξάρτητον Βασίλειον, η δε Βοσνία και Ερζ εγοβίνη 
προσαρτάται εις την Αυστροουγγαρίαν.  [...]  

Εναπόκειται ήδη εις πάντας ημάς να δείξωμεν ότι είμεθα άξιοι του 
μεγάλου επιτελεσθέντος βήματος, τηρούντες μετά ζήλου την δημοσίαν τάξιν 
και περιφρουρούντες μετά πατρικής μερίμνης τα συμφέροντα των 
συμπατριωτών μας Μουσουλμάνων.  



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 Έχομεν ακράδαντον πεποίθησιν ότι ο Κρητικός Λαός, ο οποίος εις τας 
κρισίμους περιστάσεις ανεφάνη πάντοτε πιστός εκτελεστής του καθήκοντός 
του δεν θα υστερήση σήμερον τούτου.  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ  

Το Ενωτικό Ψήφισμα της Κυβερνήσεως της Κρήτης :  
 

Η Κυβέρνησις της Κρήτης, διερμηνεύουσα το αναλλοίωτον φρόνημα 
του Κρητικού Λαού, κηρύσσει την ανεξαρτησίαν της Κρήτης και την ένωσιν 
αυτής μετά της Ελλάδος, όπως μετ’ αυτής αποτελέση αδιαίρετον και 
αδιάσπαστον Συνταγματικόν Βασίλειον.  [...]  
 Εντέλλεται εις τας Αρχάς της νήσου, όπως, συμφώνως τω Ψη φίσματι 
τούτω, εξακολουθήσωσι ν’ ασκώσι τα καθήκοντα της υπηρεσίας των.  
Εγένετο εν Χανίοις τη 24η Σεπτεμβρίου 1908 . 
 
 

Στέλλα Κ .  Αλιγ ιζάκη ,  Η επαναστατ ική προκήρυξη της 22 Σεπτεμβρίου 1908 , Συμβολή στην 
Κρητ ική Ιστορ ία της περ ιόδου της Αυτονομίας ,  Αθήνα  1982, σ .  71 και  89-90, στο Θέματα 
Νεοελλην ικής Ιστορίας ,  Γ΄  Λυκε ίου,  β ιβλ ίο καθηγητή .   

 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Δ  

Η αντίδραση των προστάτιδων  Δυνάμεων απέναντι στην επαναστατική 
πρωτοβουλία του κρητικού λαού δεν ήταν απόλυτα αρνητική. Οι τέσσερις 
κυβερνήσεις, μετά από ολιγοήμερες διαβουλεύσεις, έσπευδαν να τονίσουν 
ότι «δεν θα απείχον του να αποβλέψουν μετ’ ευμενείας προς την συζήτησιν 
του ζητήματος τούτου μετά της Τουρκίας, εάν η τάξις διατηρηθή εν τη νήσω 
και εξασφαλισθή η προστασία του μουσουλμανικού πληθυσμού» . [...]  Οι 
Νεότουρκοι εθνικιστές, μετά την αναγκαστική υποχώρηση απέναντι στη 
Βουλγαρία ( :ανακήρυξή της σε ανεξάρτητο βασίλειο) και στην Αυστρο -
Ουγγαρία ( :προσάρτηση της Βοσνίας -Ερζεγοβίνης), αναζητούσαν στη 
ματαίωση της ενωτικής λύσεως το έρεισμα μιας πρώτης διπλωματικής 
επιτυχίας.  [... ] Πίσω από την παράταση των διαπραγματεύσεων δεν ήταν 
πλέον δύσκολο να διαφανεί η επιφυλακτικότητα αρχικά και η υπαναχώρηση 
στη συνέχεια των προστάτιδων Δυνάμεων. Σ’ αυτό ακριβώς το σημείο, η 
Τουρκία έκρινε σκόπιμο να ζητήσει και την πλήρη διευκρίνιση των 
ευρωπαϊκών προθέσεων.  [... ]  

Η ουσιαστική εντούτοις απεμπόληση της διαπραγματευτικής 
διαδικασίας με άμεσο στόχο την ένωση δεν ανέστειλε την εφαρμογή της 
αποφάσεως των Δυνάμεων να αποσύρουν από τη Μεγαλόνησο τα υπόλοιπα 
στρατεύματά τους.  [...] Στις 30 Ιουνίου οι εκπρόσωποι των Δυνάμεων 
συνόδευαν την επαναβεβαίωση της 24ης  Ιουλίου 1909 σαν ημέρα 
αποχωρήσεως των τελευταίων αγημάτων τους, με την εξαγγελία της 
σταθερής τους προθέσεως να προστατεύσουν, αν παραστεί ανάγκη, τη 
μουσουλμανική μειονότητα και να διαφυλάξουν πιστά την έννομη τάξη και τα 
επικυριαρχικά δικαιώματα του σουλτάνου.  

 
*Το κε ίμενο αποδόθηκε  στο  μονοτον ικό,  δ ια τηρήθηκε  όμως η ορθογραφία  του .  

 
Κ. Σβολόπουλος , «Η Κρητ ική Πολ ιτεία από το 1899 ως το 1909», στο Ιστορ ία του 
Ελλην ικού Έθνους ,  τόμ. ΙΔ΄ ,  Εκδοτ ική Αθηνών ,  Αθήνα  1977, σ .  214-215.  



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΘΕΜΑ Δ1  

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω  
κείμενα  και τον πίνακα που σας δίνονται , να αναφερθείτε : 
α.  στην εξέλιξη των ναυτικών κέντρων από τη δεκαετία 1821 -1830 έως το 

1870, (μονάδες 13)  
β.  στην περίπτωση της Σύρου και στους λόγους ανάπτυξής της κατά την 

ίδια περίοδο . (μονάδες 12)  
Μονάδες 25  

ΚΕΙΜΕΝΟ Α  
 

[...] Στην διάρκεια της Επαναστάσεως είχε καταστραφή μεγάλο 
ποσοστό των πλοίων, αλλά ένας ισχυρός πυρήνας περισώθηκε. Αν και η 
Ύδρα και οι Σπέτσες  είχαν χάσει αντίστοιχα τα 78% και 50% του εμπορικού 
τους ναυτικού, στο τέλος του αγώνα η πρώτη διέθετε ακόμη 100 πλ οία 
συνολικής χωρητικότητας 10.240 τόννων και οι Σπέτσες είχαν 50 πλοία 
10.324 τόννων, όλα από 30 τόννους και πάνω. Με την αποκατάσταση της 
ειρήνης ιδρύθηκαν νέα ναυπηγεία σε πολλά νησιά και λιμάνια  η ναυπηγική 
έγινε μια από τις σημαντικότερες βιομηχανίες  του νεοσύστατου κράτους.  [. ..]   

Μετά την Επανάσταση, η Σύρος και αργότερα ο Πειραιάς έγιναν τα 
κύρια εμπορικά κέντρα με τα πιο δραστήρια ναυπηγεία. Από το 1827 μέχρι 
το 1834 ναυπηγήθηκαν στην Σύρο πάνω από 260 πλοία.  

 
*Το κε ίμενο αποδόθηκε  στο  μονοτον ικό,  δια τηρήθηκε  όμως η ορθογραφία  του .  
 

Γ .  Λεονταρίτης ,  Ελλην ική εμπορική ναυτ ιλ ία ,  Ε.Μ.Ν.Ε.  Μνήμων,  Αθήνα 1981 ,  σ .  62-63.   
 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β  

 

Σε κύριο ναυτιλιακό κέντρο της δυτικής Ελλάδας αναδεικνύεται  η μικρή 
κωμόπολη σφηνωμένη  σε μια γωνιά των βόρειων ακτών του Κορινθιακού 
κόλπου, το Γαλαξίδι. Πραγματοποιώντας μια πραγματικά εντυπωσιακή 
οικονομική άνθηση, το Γαλαξίδι, μέσα σε μία τριακονταετία, μεταξύ 1840 και 
1870, πενταπλασιάζει το στόλο του . Το 1870, τη χρονιά της κορύφωσής του ,  
διαθέτει 320 μεγάλα ιστιοφόρα και σχεδόν προκαλεί την αδιαμφισβήτητη 
κυρίαρχο του Αιγαίου, τη Σύρο, η οποία την ίδια χρονιά διαθέτει 700 
ιστιοφόρα. Αποτελεί το κύριο ναυπηγικό κέντρο της δυτικής Ελλάδας και 
στηρίζει όλη του την ευημερία στην παραγωγή και εκμετάλλευση ιστιοφόρων.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ : Ελληνικά ναυτικά κέντρα με ποντοπόρα φορτηγά ιστιοφόρα  
 

 1840 1870 

Γαλαξίδι  64 319 

Σύρος  90 700 

Σπέτσες  26 211 

Ύδρα  24 119 

Πειραιάς  1 49 
 

 

Τζελίνα Χαρλαύτη,  «Ναυτ ιλ ία» ,  στο Κ. Κωστής –  Σ. Πετμεζάς (επιμ.) ,  Η ανάπτυξη της 
ελλην ικής ο ικονομίας τον 19ο  αιώνα ,  Αλεξάνδρεια ,  Αθήνα  2006 ,  σ. 438 και  437 .  

 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ  
 

Το διαμετακομιστικό εμπόριο αποτέλεσε την πρώτιστη οικονομική 
δραστηριότητα στη Σύρο σε όλη την περίοδο της ακμής της.  Σπουδαία 
συμμετοχή στο συνολικό εμπόριο της πόλης είχαν και  οι εισαγωγές, οι 
οποίες σαφώς υπερτερούσαν σημαντικά των εξαγωγών που 
πραγματοποιούνταν από τους συριανούς εμπόρους. Στην ουσία η Σύρος 
υπήρξε αφενός η αγορά διοχέτευσης των δυτικών και ανατολικών  προϊόντων 
προς την Ανατολή και τη Δύση αντίστοιχα και αφετέρου ο τόπος εισόδου των 
εξωτερικών αγαθών προς την ελληνική ενδοχώρα.  [...]  Το εμπόρευμα που 
είχε παραγγελθεί από τον ερμουπολίτη έμπορο ερχόταν στη Σύρο για να 
κατατεθεί στην αποθήκη διαμετακόμισης (transit ).  

Το ναυπηγείο της πόλης ήταν ένας από τους ζωτικότερους τομείς της 
τοπικής οικονομίας. Η πλούσια δραστηριότητά του οφείλεται  στην παρουσία 
των ψαριανών και χίων ναυπηγών.  [...] Στο πλευρό τους είχαν ένα 
πολυάριθμο εργατικό δυναμικό, το οποίο παρείχε ειδικευμένη εργασία . [ .. .] 
Το συνολικά εργαζόμενο προσωπικό του ναυπηγείου ανέρχονταν σε πάνω 
από 1.000 άτομα.  [...] Αν υπολογίσουμε ότι ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός 
της Ερμούπολης το 1850 ήταν 7.650 άτομα, τότε ο αριθμός των 
απασχολούμενων στο ναυπηγείο της πόλης υποδεικνύει τη μεγάλη 
σπουδαιότητα που είχαν οι ναυπηγικές εργασίες στη Σύρο.  [...]  

 
 

Β .  Καρδάσης ,  «Η Σύρος σταυροδρόμι της Ανατολ ικής Μεσογε ίου » ,  στο  Γ.Β. Δερτ ιλής -  Κ. 
Κωστής (επιμ.) ,  Θέματα Νεοελλην ικής Ιστορ ίας (18 ος –  20ός αιώνας ) ,  Αντ. Ν. Σάκκουλα ,  
Αθήνα ,  1991, σ. 329, 325 και  332.  

 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)  
 

1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο 
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. Στην αρχή 
των απαντήσεών σας  να γράψετε πάνω -πάνω την ημερομηνία και το 
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε  τα θέματα στο τετράδιο και 
να μη γράψετε  πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις 
σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση . 
Κατά την αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας  σε όλα τα θέματα  μόνο  με μπλε ή 
μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι  που δεν σβήνει.  

4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων.  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.  

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017  

 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

Α1. 
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων/συμφωνιών: 
α. Φεντερασιόν 

β. Οργανικός νόμος (1900) 
γ. Συμφωνία Μουρνιών Κυδωνίας 

Μονάδες 15 
 
Α2.  
Να αντιστοιχίσετε σωστά τα ονόματα πολιτικών αρχηγών (στήλη Α) με τους πολιτικούς 
σχηματισμούς (στήλη Β) (περισσεύουν δύο στοιχεία από τη στήλη Β). 
 

ΣΤΗΛΗ Α  ΣΤΗΛΗ Β  

 α. Δημήτριος Βούλγαρης  1.  Αγγλικό κόμμα  

 β. Δημήτριος Γούναρης  2.  Γαλλικό κόμμα  

 γ.  Επαμεινώνδας Δεληγιώργης  3.  Εθνικόν Κομιτάτον  

 δ. Ιωάννης Κωλέττης  4.  Εθνικό κόμμα  

 ε. Κυριακούλης Μαυρομιχάλης  5.  Ομάδα Ιαπώνων  

 6.  Ορεινοί  
 7. Πεδινοί  

Μονάδες 10  
Β1. 
α) Ποια  ήταν η οικονομική λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας κατά τα πρώτα χρόνια μετά 
την ίδρυσή της; (μονάδες 5)  
β) Ποιοι ήταν οι λόγοι ίδρυσης της Τράπεζας της Ελλάδος (μονάδες 5) και ποιος ήταν ο 
ρόλος της στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών της χώρας μέχρι τις αρχές του 1932; 
(μονάδες 5) 

Μονάδες 15 
Β2. 
Να αναφερθείτε στους φορείς που ανέλαβαν το έργο της περίθαλψης των προσφύγων  
κατά το διάστημα 1914-1921. 

Μονάδες 10 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
Γ1. 
Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας 
δίνονται παρακάτω, να αναφερθείτε στη διάσταση γηγενών και προσφύγων:  
α.  στον οικονομικό τομέα (μονάδες 3)  
β.  στον κοινωνικό τομέα (μονάδες 10)  
γ. στον πολιτικό τομέα (μονάδες 12) 

Μονάδες 25 
  



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 
 

Γηγενείς και πρόσφυγες 
 
Καθ’ όλη τη δεκαετία του 1920 ο προσφυγικός κόσμος υπήρξε η σταθερότερη, 
συμπαγέστερη και μαζικότερη εκλογική βάση της βενιζελικής παράταξης. (Κατά 
προέκταση, δε, επειδή η μεγάλη πλειονότητα των προσφύγων εγκαταστάθηκαν στη βόρεια 
Ελλάδα, στις λεγόμενες Νέες Χώρες, οι περιοχές αυτές κατέστησαν εκλογικό φέουδο των 
βενιζελικών.) Χαρακτηριστικό είναι πως απειροελάχιστοι πρόσφυγες φιλοξενήθηκαν όλο 
αυτό το διάστημα σε συνδυασμούς αντιβενιζελικών κομμάτων (και αυτό, όποτε και στο 
βαθμό που έγινε, προκαλούσε ενδοπαραταξιακές αντιρρήσεις και γκρίνιες)... Πως 
υπήρχαν προσφυγικά εκλογικά τμήματα ή τμήματα σε προσφυγικές συνοικίες, όπου δεν 
βρισκόταν ούτε μια ψήφος (!) για κόμμα της αντιβενιζελικής πολιτικής οικογένειας... Και 
πως, τουλάχιστον στις εκλογές του 1926, παρά το αναλογικό εκλογικό σύστημα με το 
οποίο αυτές διεξήχθησαν, ο αντιβενιζελισμός θα είχε αποσπάσει άνετη απόλυτη 
πλειοψηφία, εάν ψήφιζαν μόνο οι γηγενείς... 
 
Θανάσης Διαμαντόπουλος, 10 και μία δεκαετίες πολιτικών διαιρέσεων. Οι διαιρετικές τομές στην Ελλάδα την περίοδο 
1910-2017,  2ο  τεύχος, Η δεκαετία του 1920,  Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 2017, σ.78. 

 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
 
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 
1. Ήρθε αμερικάνικο καταδρομικό και πήρε τους υπόλοιπους δικούς μας. Αυτοί ήταν 
περισσότεροι από μας. Τους πήγε στη Ρόδο. Απ’ εκεί έγινε αχταρμάς [μεταφορά] σε 
ελληνικό πλοίο που τους μετέφερε στην Ελλάδα, στις Σπέτσες. 
Εδώ οι Παλαιοελλαδίτες, οι βασιλικοί, δε μας φέρθηκαν καθόλου καλά. Μας έλεγαν 
τουρκόσπορους και άλλα προσβλητικά λόγια. Δε μας χώνευαν, γιατί ήμασταν βενιζελικοί. 
Κοροϊδεύανε εμάς που σαν τουρκόφωνοι δυσκολευόμασταν να μιλήσουμε ελληνικά. [...] 
 
Μαρτυρία Νικολάου Μάρκογλου από την Αλάγια της νότιας Μικράς Ασίας. Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Η Έξοδος, τ. 
2, Αθήνα 1982, σ. 509. 
 
2. 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 Αϊ-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. Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Η Έξοδος, τ. 2, σ. 349. Στο σχολικό 
βιβλίο Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ΄ Γενικού Λυκείου, Θεωρητικής Κατεύθυνσης, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», 2014, σ.166. 
 

 
Δ1.  
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας 
δίνονται παρακάτω, να αναφερθείτε:  
α. στα οικονομικοκοινωνικά, πολιτικά και θεσμικά αίτια που οδήγησαν στο στρατιωτικό 

κίνημα στο Γουδί, και στο πώς αυτά εκφράστηκαν μέσα από τα αιτήματα του 
Στρατιωτικού Συνδέσμου. (μονάδες 22) 
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β. στον ρόλο του Στρατιωτικού Συνδέσμου στην προώθηση του νομοθετικού έργου της 
Βουλής μέχρι τη διάλυση αυτού. (μονάδες 3) 

Μονάδες 25 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α  
 
Τα άρθρα στον Τύπο αυτής της περιόδου είναι πολύ διαφωτιστικά. Ένα κύριο άρθρο του 
Γαβριηλίδη, γραμμένο πριν από το κίνημα, λέει: [...] «Η Ειρηνική Επανάστασις πρόκειται 
λοιπόν να εκτοπίση την κρατούσαν διεφθαρμένην ολιγαρχίαν, διά την οποίαν δεν 
υπάρχουν συμφέροντα αγροτικά, ούτε συμφέροντα εμπορικά, ούτε συμφέροντα 
βιομηχανικά, ούτε συμφέροντα κτηματικά, ούτε συμφέροντα εξυγιάνσεως και 
ρωμαλεώσεως1 της φυλής, ούτε συμφέροντα εθνικά, ούτε ανάγκαι στρατού και στόλου 
πραγματικού....». 
 
* Βλάσης Γαβριηλίδης, Εκδότης της Εφημερίδας Ακρόπολις 
1. ενίσχυσης, ισχυροποίησης 
 

Γιώργος  Δερτ ιλής,  Κοινωνικός μετασχηματ ισμός και  στρατ ιωτ ική επέμβαση ,  1880-1909,  Αθήνα,  
Εξάντας,1977,  σ.180.  

 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
 

Η δυσαρέσκεια των αξιωματικών εναντίον του διαδόχου Κωνσταντίνου, που σωβούσε από 
το 1897, αναζωπυρώθηκε το 1908-09 από μια ποικιλία παραγόντων για τους οποίους δεν 
ήταν βέβαια πάντοτε υπεύθυνος ο θρόνος. 
Τα πλήγματα, που δέχθηκε η εθνική οικονομία το 1908 από την αδυναμία διαθέσεως των 
γεωργικών προϊόντων και από μια κακή συγκομιδή [...] Η άκαιρη επιβολή νέων φόρων 
από την κυβέρνηση εξάλλου έκανε ακόμη πιο δύσκολη τη θέση των τάξεων [...]. Η 
οικονομική δυσπραγία έθιξε όλους τους μισθωτούς και συνεπώς τους αξιωματικούς, που 
επίσης βασίζονταν συνήθως σε οικογενειακούς πόρους για να συμπληρώσουν το 
εισόδημά τους. Έτσι στους εθνικούς λόγους για τη δυσαρέσκεια των αξιωματικών 
προστέθηκαν ακόμα και επαγγελματικοί και οικονομικοί. 
 
Θάνος Βερέμης,  « Το Στρατ ιωτ ικό κ ίνημα του  1909 »,  Ιστορία  του Ελλην ικού Έθνους ,  τ . ΙΔ΄ ,  
Νεώτερος Ελλην ισμός από το 1881 ως το 1913 ,  Αθήνα,  Εκδοτ ική  Αθηνών ,  1977 ,  σ. 259.  

 
*Τα κείμενα αποδόθηκαν στο μονοτονικό, διατηρήθηκε όμως η ορθογραφία τους. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ Γ 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

«Προς την Α.Μ. τον Βασιλέα, την Κυβέρνησιν και τον Ελληνικόν Λαόν, 
Η πατρίς μας ευρίσκεται υπό δυσχερεστάτας περιστάσεις, το δε επίσημον κράτος 
υβρισθέν και ταπεινωθέν, αδυνατεί να κινηθή προς άμυναν των δικαίων του... Ο 
Σύνδεσμος των αξιωματικών του Εθνικού Στρατού της Ξηράς και του Ναυτικού... 
προβαίνει εις την υποβολήν ιεράς παρακλήσεως προς τον Βασιλέα... και προς την 
Κυβέρνησίν του, όπως ολοψύχως επιδοθώσιν εις την άμεσον και ταχείαν ανόρθωσιν των 
κακώς εν γένει εχόντων, ιδία δε των του Στρατού και του Ναυτικού... πρέπει, χάριν αυτού 
του συμφέροντος της Δυναστείας, όπως ο τε Διάδοχος και οι Βασιλόπαιδες, απόσχωσι της 
ενεργού και διοικητικής εν τω στρατώ και τω ναυτικώ υπηρεσίας [...] Ο Στρατιωτικός 
Σύνδεσμος ποθεί όπως η Θρησκεία μας υψωθή εις τον εμπρέποντα ιερόν προορισμόν 
της, όπως η Διοίκησις της Χώρας καταστή1 χρηστή και έντιμος, όπως η Δικαιοσύνη 
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απονέμηται ταχέως μετ’ αμεροληψίας και ισότητος προς άπαντας εν γένει τους πολίτας 
αδιακρίτως τάξεως, όπως η Εκπαίδευσις του Λαού καταστή λυσιτελής2 δια τον πρακτικόν 
βίον και τας στρατιωτικάς ανάγκας της Χώρας, όπως η ζωή, η τιμή και η περιουσία των 
πολιτών εξασφαλισθώσιν, και τέλος όπως τα οικονομικά ανορθωθώσι...». 
 

 

1 γίνει 
2 ωφέλιμη, χρήσιμη 
 
Γιάννης Κορδάτος: Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, τ. Ε΄, σ. 114-117, στο σχολικό βιβλίο Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, 
Γ΄ Γενικού Λυκείου, Θεωρητικής Κατεύθυνσης, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», 2014, σ. 88 . 

 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). 

Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.  
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως 

μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα 
βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί 
με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό ανεξίτηλης 

μελάνης. 
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
6. Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων. 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 17:00. 
 
 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 
 

 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  

ΘΕΜΑ Α1  

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:   
α.  «κλήριγκ»  
β.  Εθνικόν Κομιτάτον  
γ .  Οργανισμός (1914)  

Μονάδες 15  
 

ΘΕΜΑ Α2  

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό 
σας,  δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, 
αν η πρόταση  είναι σωστή , ή   τη λέξη  Λάθος, αν η πρόταση είναι 
λανθασμένη:    
α.  Με το Σύνταγμα του 1844 δεν κατοχυρώθηκε το δικαίωμα του 

συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι.  
β.  Ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης υποστήριζε ένα κράτος κοινωνικής 

αλληλεγγύης. 
γ.  Στην Ελλάδα, αντίθετα από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν       

διαμορφώθηκαν ταξικά κόμματα μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα.  
δ.   Η Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε με αφορμή αίτημα της ΕΑΠ.  
ε.   Το κίνημα στο  Θέρισο υποστηρίχθηκε από την ελληνική κυβέρνηση.  

Μονάδες 10  

 
ΘΕΜΑ Β1 

α.  Να αναφέρετε ονομαστικά τα αντιβενιζελικά  κόμματα.  (μονάδες 3) 

β.  Ποια ήταν τα κοινά χαρακτηριστικά τους ; (μονάδες 10) 

Μονάδες 13 
ΘΕΜΑ Β2 

α.  Ποια ήταν τα στάδια οργάνωσης της Κρητικής Πολιτείας μέχρι και την 
έγκριση του Συντάγματός της;  (μονάδες 10)   

β.  Ποια ήταν τα οικονομικά μέτρα που πήρε  η Κρητική Πολιτεία; (μονάδες 2) 

Μονάδες 12 
 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  
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ΘΕΜΑ Γ1  

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα  
που σας δίνονται , να απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις :  
α.  Ποιες προσδοκίες καλλιεργούσε η ιδέα της ανάπτυξης του 

σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελλάδα τον 19ο  αιώνα;  (μονάδες 10)  
β. Ποια ήταν η επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου μέχρι και την πρώτη 

δεκαετία του 20ού αιώνα και ποιες δυσκολίες συνάντησε στην 
πραγματοποίησή της;  (μονάδες 7)  

γ.  Σε ποιο βαθμό εκπληρώθηκαν οι αναπτυξιακές προσδοκίες που γέννησε 
η κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελλάδα; (μονάδες 8)  

 
Μονάδες 25  

ΚΕΙΜΕΝΟ Α  

Τοιουτοτρόπως [εννοείται : με την κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου]  δε οι 
γεωργοί θα ηύξανον  τας εργασίας των, θα κέρδαινον περισσότερα, και 
φυσικώ τω λόγω θα εβελτιούτο ο υλικός και ηθικός βίος των, και η 
ανταλλαγή των προϊόντων […] θα ηύξανε την ποιότητα, την ποσότητα και το 
κέρδος. Επειδή δε την γεωργίαν παρακολουθούσι πάντοτε αι τέχναι 1 και η 
βιομηχανία, ως και τανάπαλιν, πολλών γεωργικών προϊόντων, 
μεταβαλλομένων εις βιομηχανικά προϊόντα, θα ανεπτύσσοντο συγχρόνως αι  
τέχναι και η βιομηχανία. Τα έως τότε δε εισαγόμενα ομοειδή προϊόντα θα 
έπαυον, και το εκ τούτων περίσσευμα των χρημάτων μας προ κύπτον θα το 
μεταχειριζόμεθα εις προμήθειαν νέων προϊόντων ξένων  ή εγχωρίων.  
      

1  αι τέχναι = χειρωνακτικά επαγγέλματα .  
 

Α.Ν.Βερναρδάκης ,  Περί του εν Ελλάδι εμπορίου, Αθήνα 1885,  στο Αξιολόγηση  των 
μαθητών στο μάθημα Θέματα Νεοελλην ικής Ιστορ ίας, Αθήνα  1999, σ .  40.  
 

Το κείμενο αποδόθηκε στο μονοτονικό,  δ ιατηρήθηκε όμως η ορθογραφία του.  
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β  

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ, 1869-1907 

 

Έτος  Χιλιόμετρα  
δικτύου  

1869 9 

1883 22 

1885 222 

1889 640 

1892 900 

1897 970 

1903 1.132 

1904 1.335 

1907 1.372 
 

 
Γ. Δερτ ιλής ,  Ιστορ ία του Ελλην ικού κράτους .  1830-1920,  τόμος  Β’, Αθήνα  2005, σ.  676.  
 

Ο πίνακας προσαρμόστηκε γ ια τ ι ς  ανάγκες της εξέτασης.  
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ΚΕΙΜΕΝΟ Γ  

Από πολλές […] απόψεις, η χρησιμότητά τους [ενν. των σιδηροδρόμων] για 
μια διαδικασία μετάβασης ήταν αμφισβητήσιμη, αν όχι τελείως αρνητική. Το 
ολικό μήκος γραμμών […] δείχνει ότι η ένεση επενδύσεων δεν ήταν αρκετή 
για να δημιουργήσει συνθήκες οικονομικής απογείωσης. Αλλ ά και 
μεγαλύτερες να ήταν οι επενδύσεις, πάλι θα ήταν σχεδόν άχρηστες. Η 
κατασκευή σιδηροδρόμων δεν μπορούσε να παίξει τονωτικό ρόλο για 
ανύπαρκτους βιομηχανικούς κατασκευαστές δικτύου και τροχαίου υλικού 
ούτε ήταν αρκετά ισχυρό κίνητρο για να δημιουργηθού ν τέτοιες βιομηχανίες 
σε μια χώρα που δεν είχε σίδερο και κάρβουνο.  […]  

Ακόμα και στον τομέα των μεταφορών η εισφορά του σιδηροδρόμου 
στην ανάπτυξη της χώρας δεν ήταν αποφασιστική, όχι μόνο γιατί το δίκτυο 
δεν είχε παντού το ίδιο πλάτος γραμμών αλλά κυρίως γιατί είχε 
κατασκευαστεί, με κάποια ελαφρότητα, έτσι που να εξυπηρετεί κυρίως 
παράλιες περιοχές. Ο ανταγωνισμός της ναυτιλίας θα ήταν ίσως μικρότερη 
απειλή σ’ εποχή οικονομικής άνθησης ˙ έφτασε να είναι σοβαρό εμπόδιο στις 
συνθήκες οξύτατης κρίσης, που είχαν προξενήσει ένα πόλεμο τιμών στην 
αγορά των ναυτικών μεταφορών.  
 

Γ. Δερτ ιλής ,  Κοινωνικός μετασχηματ ισμός και στρατ ιωτ ική επέμβαση. 1880 -1909, Αθήνα 
1977,  σ. 78 -79.  
 

ΘΕΜΑ Δ1  

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από :  

α.  Τo κείμενo Α, να αναφερθείτε στο ζήτημα της παραχώρησης κλήρων 
στους πρόσφυγες-αγρότες  μετά το 1923.  (μονάδες 10)  

β. Τα κείμενα Β και Γ , να απαντήσετε στην εξής ερώτηση : Με ποιους 
τρόπους ωφελήθηκε η αγροτική οικονομία από την εγκατάσταση των 
προσφύγων; (μονάδες 15)  

Μονάδες 25  
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α  

Μόλις η ομάδα φθάσει στον τόπο του προορισμού, οι εκπρόσωποί της 
αποδέχονται την παραλαβή της γης  […] . Η παραλαβή γίνεται χωρίς 
τοπογράφηση και τα σύνορα σημειώνονται κατά προσέγγιση. Το μέγεθος του 
τμήματος της γης, που διανέμεται σε κάθε οικογένεια, εξαρτάται βεβαίως 
από τη συνολική έκταση. Καθορίζεται  πάντως από τις Υπηρεσίες με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να εξασφαλίζει η οικογένεια τα προς το ζην καθώς και τα μέσα 
να εξοφλήσει τα χρέη της. Γενικά ως βάση θεωρείται η τετραμελής οικογένεια 
με την προσθήκη του 1/5 της διανομής για κάθε επιπλέον μέλος.  […] Είναι  
περιττό να τονίσουμε ότι η αξία της διανομής κυμαίνετ αι επίσης από τόπο σε 
τόπο, συχνά δε στην ίδια περιοχή από το ένα σημείο στο άλλο. Η 
διακύμανση αυτή δεν εξαρτάται μόνο από την ποιότητα του εδάφους, αλλά 
επίσης από την υπάρχουσα υποδομή και απόσταση από κάποιο αστικό 
κέντρο κ.λπ.  
 

Κοινωνία των Εθνών ,  Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα, μτφρ. Φ. και Μ.  
Βε ϊνόγλου,  Αθήνα 1997,  σ .  45-46.  

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β  

Το 76 τοις εκατό αυτών των αγροτών [προσφύγων] ασχολούνται με την 
καλλιέργεια διαφόρων δημητριακών και κυρίως σιταριού. Τα δημητριακά 
ανταποδίδουν πιο γρήγορα από κάθε άλλη καλλιέργεια τους κόπους του 
αγρότη και η άθλια κατάσταση των προσφύγων δεν τους επέτρεπε την 
πολυτέλεια της καθυστέρησης που απαιτούν οι άλλες καλλιέργειες. Ο 
αγρότης που έσπειρε σιτάρι το φθινόπωρο του 1923 μπορούσε να φάει ψωμί 
απ’ τη δική του γη την επόμενη άνοιξη. Δεν μπορούσε να περιμένει ν’ 
αρχίσουν ν’ αποδίδουν καρπούς τα οπωροφόρα δέντρα. Το σιτάρι 
αναπτύσσεται σχεδόν σε κάθε είδος εδάφους. Από την άλλη πλευρά, ο 
καπνός, το άλλο αναπτυσσόμενο με ταχύτητα προϊόν της χώρας, απαιτ εί 
πολύ ειδικές συνθήκες, συνθήκες εδάφους, κλίματος και έκθεσης. Όπου 
υπήρχε αυτή η ευτυχής σύμπτωση, φυτεύτηκε καπνός καθώς ο τελευταίος 
δεν αναπτύσσεται απλώς γρήγορα και μπορεί να πουληθεί αμέσως 
αποφέροντας χρήματα στον καλλιεργητή αλλά και γιατί η οι κονομική του 
απόδοση κατά στρέμμα είναι πολύ υψηλή. Βρέθηκαν αρκετά εδάφη που 
προσφέρονταν για καλλιέργεια καπνού έτσι ώστε το 14 τοις εκατό των 
αγροτών επιδίδονται στην καπνοκαλλιέργεια.  

Το υπόλοιπο 10 τοις εκατό των αγροτών περιλαμβάνει περίπου ένα 3 
τοις εκατό που καλλιεργούν σταφύλια και 2 τοις εκατό που καλλιεργούν 
οπωροφόρα ενώ το τελευταίο 5 τοις εκατό επιδίδονται σε διάφορες 
αγροτικές ασχολίες όπως η μεταφορά των αγροτικών προϊόντων και τα 
συναφή με τη γεωργία επαγγέλματα, όπως αυτά του σιδηρουργού,  του 
μυλωνά κ.λπ.     
 
H. Morgenthau, Η αποστολή μου στην Αθήνα. Το έπος εγκατάστασης, μτφρ.  Σ. Κασεσιάν,  
Αθήνα 1994, σ .  377-378.  

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ  

Η υλοποίηση έργων υποδομής εξυπηρετούσε ταυτόχρονα δύο σημαντικούς 
στόχους: τη βελτίωση των γενικότερων συνθηκών διαβίωσης στους 
προσφυγικούς οικισμούς και  τη δημιουργία των κατάλληλων όρων για την 
ουσιαστική ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής. […]  

Με μοχλό τη διαδικασία αποκατάστασης των αγροτών προσφύγων, το 
κράτος επενέβη αποφασιστικά στην αγροτική οικονομία αλλάζοντας τις δομές 
της. Η διαδικασία απαλλοτρίωσης των τσιφλικιών επιταχύνθηκε, ενώ, 
παράλληλα με την αναδιανομή της γης, κυριάρχησε στον αγροτικό χώρο μία 
διαρκώς αυξανόμενη μέριμνα, που έκανε εφικτή την αλλαγή της όψης της 
υπαίθρου. Το 1936 οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις του ελληνικού κράτους είχαν 
σχεδόν διπλασιαστεί, ενώ οι βόρειες επαρχίες του κράτους με δυσκολία 
θύμιζαν στους ξένους περιηγητές τα σχεδόν έρημα τοπία του 1923.     
 
Κ. Κατσάπης,  «Η αποκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου: Το 
γενικό  περίγραμμα», στο :  Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού ,  Πέρα από την Καταστροφή.  
Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, Αθήνα 2003, σ .  31-32.  

 

 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)  

 
1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω -

πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. Στην αρχή των 
απαντήσεών σας  να γράψετε πάνω -πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο 
μάθημα. Να μην αντιγράψετε  τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε  
πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν 
θα βαθμολογηθούν σε καμία  περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας, να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας  σε όλα τα θέματα  μόνο  με μπλε ή μόνο  με 
μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.   

4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.  

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018  

 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 
Α1. 
 
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: 
 

α. Εθνικές γαίες 

β. Πεδινοί 
γ. Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Ε.Α.Π.) 

Μονάδες 15 
 
Α2.  
 
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό 
σας,  δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, 
αν το περιεχόμενο της  πρότασης  είναι σωστό, ή  τη λέξη  Λάθος, αν το 
περιεχόμενο της  πρότασης  είναι  λανθασμένο:   
 

α.  Μόνο προς το τέλος του 19ου αιώνα η ελληνική ναυτιλία ακολούθησε 
ανοδική πορεία . 

β. Η εμφάνιση σημαντικών βιομηχανικών μονάδων στην Ελλάδα έγινε 
γύρω στα 1870 . 

γ. Η οργάνωση των κομμάτων στην Ελλάδα ήταν εμφανής μόνο στο 
επίπεδο ηγεσίας, κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα . 

δ.  Οι Εκλεκτικοί υποστήριζαν την ανάπτυξη του κοινοβουλευτισμού και τον 
εκσυγχρονισμό της χώρας . 

ε.  Με τη συνθήκη του Νεϊγύ (Νοέμβριος 1919) μετακινήθηκαν για πρώτη 
φορά πρόσφυγες από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα . 

Μονάδες 10 
 
 
Β1.    Πώς κάλυψε η Ελλάδα το κόστος της συμμετοχής της στις πολεμικές αναμετρήσεις  

από το 1917 μέχρι το 1920; 
 

Μονάδες 10 
 
Β2. 

α.   Ποια  ήταν τα αίτια του διωγμού των Ελλήνων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 
1914;   (μονάδες 7)  

 
β.   Ποιες μορφές έλαβε η καταπίεση των Ελλήνων κατά τη διάρκεια του διωγμού αυτού; 

(μονάδες 8) 
Μονάδες 15 

 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Γ1.  
 

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας 
δίνονται παρακάτω, να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:  
 

α.  Ποια ήταν η στάση των Μεγάλων Δυνάμεων έναντι των επαναστατών του Θερίσου;  
(μονάδες 13)  

β.  Ποιες ήταν οι ενέργειες των Μεγάλων Δυνάμεων έως το τέλος του κινήματος του 
Θερίσου;  (μονάδες 12)  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α  
 

Οι διπλωματικοί εκπρόσωποι, εξάλλου, των προστάτιδων Δυνάμεων, υπεύθυνοι για τη 
δράση των αντιπροσωπευτικών ευρωπαϊκών αγημάτων στη Μεγαλόνησο, παρά την κοινή 
επιθυμία τους −με προεξάρχοντες τον Άγγλο και το Ρώσο πρόξενο− να αντιδράσουν 
άμεσα στην επαναστατική πρόκληση, ήταν φυσικό τελικά να εμπλακούν σε εγγενείς 
δυσχέρειες, σε διαφωνίες και σε αντιφατικές πιέσεις. Η αντιγνωμία γύρω από τον 
καθορισμό των μέσων και των μεθόδων για την καταστολή του κινήματος, η ανεπάρκεια 
των διεθνών στρατευμάτων σε αριθμό ανδρών −1.800 αρχικά, 3.000 αργότερα, μετά την 
άφιξη των ενισχύσεων− και σε πολεμικά μέσα, αλλά και η διστακτικότητα των 
δημοκρατικών κυβερνήσεων του Λονδίνου, της Ρώμης και των Παρισίων να λάβουν μέτρα 
ικανά να προκαλέσουν αιματοχυσία και να εξεγείρουν την κοινή γνώμη, αποτέλεσαν 
βασικούς ανασταλτικούς παράγοντες στην ανάληψη αποτελεσματικών στρατιωτικών 
επιχειρήσεων εναντίον των επαναστατών. 
 
Κ. Σβολόπουλος ,  «Η Κρητ ική Πολιτε ία  από το 1899  ως το 1909»,  Ιστορία του Ελλην ικού Έθνους ,  
τόμ .  ΙΔ΄ ,  Νεώτερος Ελλην ισμός από το 1881 ως το 1913 ,  Εκδοτ ική Αθηνών,  Αθήνα 1977,  σ.  211.  

Το κείμενο αποδόθηκε στο μονοτονικό, διατηρήθηκε όμως η ορθογραφία του. 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β  
 

Η στάση των Μεγάλων Δυνάμεων απέναντι στη νέα κατάσταση δεν υπήρξε αρχικά ενιαία, 
δεδομένου ότι οι εξελίξεις στο διεθνές σκηνικό βάθαιναν ολοένα και περισσότερο τις 
αντιθέσεις εντός του άλλοτε «ευρωπαϊκού κονσέρτου»*, καθώς η ανθρωπότητα βάδιζε 
αργά αλλά σταθερά προς την πρώτη παγκόσμια σύρραξη του 20ού αιώνα. Υπήρξε εν 
τούτοις τελικά μεταξύ τους ένας κοινός παρονομαστής, που συνίστατο στη διαπίστωση ότι 
ο αρχικός βασικός λόγος της επιλογής του Ύπατου Αρμοστή, ως ενός προσώπου ευρείας 
λαϊκής αποδοχής, που θα λειτουργούσε σαν κυματοθραύστης προκειμένου να διατηρηθεί 
το status quo**, είχε πλέον εκλείψει. Από τη στιγμή που εδραιώθηκε αυτή η πεποίθηση, οι 
ημέρες παραμονής του Γεωργίου στην ύπατη αρμοστεία ήταν μετρημένες. Οι απευθείας 
επαφές των προξένων με τους επαναστάτες, που αρχικά είχαν αντιμετωπιστεί ως 
«ένοπλες συμμορίες», και η ουσιαστική αποδοχή του αιτήματος να συσταθεί ειδική 
εξεταστική επιτροπή, προκειμένου να προτείνει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, 
σηματοδότησαν την ουσιαστική αυτή στροφή της ευρωπαϊκής πολιτικής. 
 
*  ευρωπαϊκό κονσέρτο: άτυπη συνεργασία ευρωπαϊκών κρατών για επίλυση κρίσεων κατά τον 19ο αι. 
** status quo: η υπάρχουσα κατάσταση. 
 

Λ .  Καλλιβρετάκης,  « Κρήτη 1871 -1913.  Το τέλος  της Οθωμανικής κυριαρχίας »,  Ιστορία του Νέου 
Ελλην ισμού  1770-2000 ,  τόμ.  5 ,  εκδ.  Τα Νέα -Ελληνικά Γράμματα,  Αθήνα  2003,  σ.  340.  

 
Μονάδες 25 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Δ1. 
 

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας 
δίνονται παρακάτω, να απαντήσετε στα εξής ερωτήματα:  

α.  Ποιοι είναι οι λόγοι που στα τέλη της δεκαετίας του 1850 οδήγησαν σε μια συνολική 
δυσαρέσκεια εναντίον του βασιλιά  Όθωνα;  (μονάδες 10)  

β.    Με ποια αιτήματα συνδέεται αυτή η δυσαρέσκεια;  (μονάδες 8)  
γ.   Πώς και από ποιους εκφράζεται;  (μονάδες 7) 

 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ  Α 
 

Πρώτον, ο Όθων σε γενικές γραμμές είχε εξευτελίσει το συνταγματικό πολίτευμα, 
κυβερνώντας ουσιαστικά ως απόλυτος μονάρχης επικεφαλής μιας φιλοβασιλικής φατρίας 
δουλοπρεπών πολιτικών. Η αντίδραση σε αυτή τη χειραγώγηση του πολιτικού συστήματος 
εντεινόταν ολοένα, ιδίως από τους νεότερους και με πανεπιστημιακές σπουδές πολιτικούς, 
των οποίων οι πολιτικές τάσεις ήταν πιο φιλελεύθερες και δημοκρατικές. Δεύτερον, η 
αρχική αντίδραση του Όθωνα στην κήρυξη του αγώνα για την ενοποίηση της Ιταλίας το 
1859 υπονόμευσε τη δημοτικότητά του στο ευρύ κοινό και προσέφερε στους αντιπάλους 
του τροφή για να υποδαυλίζουν τη δυσαρέσκεια εναντίον του. Ο λαός γενικά υποστήριζε 
τον ιταλικό αγώνα, βλέποντας σε αυτόν να αντανακλώνται τα δικά του αλυτρωτικά όνειρα. 
Ο Όθων αντίθετα υποστήριζε ανοιχτά την Αυστρία στην προσπάθειά της να καταστείλει 
την εξέγερση των Ιταλών. Τρίτον, πολλοί Έλληνες, βλέποντας την υποστήριξη που 
προσέφεραν η Μ. Βρετανία και η Γαλλία στους Ιταλούς επαναστάτες, θεώρησαν ότι η αιτία 
για την οποία οι δυτικές μεγάλες δυνάμεις εξακολουθούσαν να μη βλέπουν ευνοϊκά τον 
ελληνικό εθνικιστικό αγώνα ήταν ο Όθων. Τέταρτον, το ζήτημα της διαδοχής 
εξακολουθούσε να ταλανίζει* τον Όθωνα. Το βασιλικό ζεύγος παρέμενε άτεκνο και έτσι, σε 
περίπτωση θανάτου του, ο θρόνος θα περνούσε σε κάποιον από τους αδελφούς του, που 
όλοι τους αρνιόνταν να βαπτιστούν ορθόδοξοι και ως εκ τούτου δήλωναν ανοιχτά ότι θα 
αποποιούνταν και τον θρόνο. Ο Όθων εξακολουθούσε να αρνείται να αποκαλύψει ποιον 
θα όριζε διάδοχό του, κι έτσι το ζήτημα της διαδοχής μείωνε τη δημοτικότητά του τόσο 
στον ελληνικό λαό όσο και στη ρωσική κυβέρνηση, που ανησυχούσε ότι η απουσία 
ορθόδοξου διαδόχου θα είχε σοβαρό αντίκτυπο στη θέση της Ρωσίας στην περιοχή.  
 
* ταλανίζει: βασανίζει. 
 

Th.  W . Gal lant ,  Νεότερη Ελλάδα,  Από τον πόλεμο  της Ανεξαρτησίας μέχρι  τ ις  μέρες μας ,  μτφρ.  Γ.  
Σκαρβέλη ,  εκδ .  Πεδίο ,  Αθήνα 2017,  σ.  130 -131.  

 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
 

Οι διάφορες ιδεολογικές θέσεις, τα πολιτικά προγράμματα και τα κοινωνικοοικονομικά 
συμφέροντα συνέκλιναν λοιπόν σε μια σειρά μέτρα, από τα οποία οι αντιπολιτευόμενοι 
προσδοκούσαν μια εκ βάθρων αλλαγή του πολιτικού συστήματος: ελεύθερες εκλογές, 
γενικό εξοπλισμό ή σχηματισμό εθνοφυλακής, φορολογική μεταρρύθμιση με στόχο την 
ελάφρυνση των αγροτών, δημόσιες επενδύσεις υποδομής, λιτότητα και μια λιγότερο 
περίπλοκη διοίκηση −συνθήματα που ακούγονταν παντού όπου εκδηλωνόταν 
δυσαρέσκεια. Χαρακτηριστικό για την κατάσταση και τον πολιτικό λόγο εκείνων των ετών 
είναι το γεγονός ότι το αίτημα για σεβασμό του ισχύοντος συντάγματος θεωρούνταν 
επαναστατικό σύνθημα! 
 

G. Her ing ,  Tα πολιτ ικά κόμματα στην Ελλάδα,  1821 -1936 ,  τόμ .  Α΄,  μτφρ.  Θ.  Παρασκευόπουλος ,  
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης,  Αθήνα 2004,  σ .  356.  
 

Το κείμενο αποδόθηκε στο μονοτονικό, διατηρήθηκε όμως η ορθογραφία του. 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ 
 

Το αντιπολιτευτικό ρεύμα συνεχώς μεγάλωνε και η κατάσταση στην Αθήνα και στις 
επαρχίες ήταν εκρηκτική. Η δυσαρέσκεια γινόταν αισθητή και στους κόλπους του στρατού 
και κυρίως των αξιωματικών. [...] Σύντομα όμως άρχισαν πάλι να εκδηλώνονται 
αντιδυναστικές ενέργειες στην πρωτεύουσα και στις επαρχίες (Ναύπλιο, Τρίπολη, Άργος, 
Μεσσηνία, Λακωνία). [...] Εν τω μεταξύ η δράση των αντικαθεστωτικών μεγάλωνε και, ενώ 
όλα έδειχναν ότι η επανάσταση πλησίαζε, οι Βασιλείς αναχώρησαν για περιοδεία στις 
επαρχίες,  όπου πίστευαν ότι είχαν ισχυρά ερείσματα*, ελπίζοντας έτσι να 
εξουδετερώσουν τις συνωμοτικές ενέργειες. Μετά την αναχώρηση του Όθωνα από την 
πρωτεύουσα, οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Ο Ζαΐμης, ο Βούλγαρης, ο Δεληγιώργης, ο 
Κουμουνδούρος κ.ά., στις 11 Οκτωβρίου, με ψήφισμα, ανήγγειλαν στον ελληνικό λαό την 
κατάργηση της Βασιλείας. Κατέλαβαν τα Ανάκτορα, την Αστυνομία και το Πανεπιστήμιο, 
ενώ σχηματίστηκε προσωρινή κυβέρνηση.   
 
*  ερείσματα: στηρίγματα. 
 
Λίνα Λούβη,  «Το ελληνικό κράτος 1833 -1871»,  Ιστορία του Νέου Ελλην ισμού  1770-2000 ,  τόμ .  4 ,  
Τα Νέα -Ελληνικά Γράμματα,  Αθήνα  2003 ,  σ.  22 -23.  
 
 

Μονάδες 25 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). 

Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.  
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως 

μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα 
βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί 
με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό ανεξίτηλης 

μελάνης. 
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
6. Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων. 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 17:00. 
 
 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 

 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  

ΘΕΜΑ Α1  

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων:   

α.  «Φεντερασιόν» .  
β.  Ορεινοί .  
γ .  ΕΑΠ.  

Μονάδες 15  
 

ΘΕΜΑ Α2  

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό 
σας το γράμμα  που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση και δίπλα του  τη λέξη 
Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή , ή  τη λέξη  Λάθος, αν η πρόταση είναι 
λανθασμένη:    
α.  Στον ελληνικό χώρο, το πρόβλημα της έγγειας ιδιοκτησίας δεν γνώρισε 

τις εντάσεις που παρατηρήθηκαν σε άλλα ευρωπαϊκά ή βαλκανικά 
κράτη . 

β.  Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου δεν είχε ολοκληρώσει την αγροτική της 
μεταρρύθμιση . 

γ.  Ο Κωλέττης, ως αρχηγός του γαλλικού κόμματος, επεδίωκε μια 
κυβερνητική πολιτική που θα ενίσχυε τον ρόλο του βασιλιά . 

δ.   Με την άφιξη των προσφύγων, το έργο της προσωρινής στέγασης 
ανέλαβε το Υπουργείο Περιθάλψεως . 

ε.   Οι Μεγάλες Δυνάμεις τήρησαν ενιαία στάση έναντι των επαναστατών 
στο Θέρισο . 

Μονάδες 10  

 
ΘΕΜΑ Β1 

α.  Ποιες ήταν οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα μετά την εκλογική ήττα 
του Ελευθερίου Βενιζέλου το 1920 ;        (μονάδες 10)   

β.  Πώς οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν τη στάση των Συμμάχων απέναντι στη 
χώρα;              (μονάδες 5) 

Μονάδες 15 
 

ΘΕΜΑ Β2 

Τι προσέφεραν οι Μικρασιάτες πρόσφυγες του 1922 στη διαμόρφωση του 

νεοελληνικού  πολιτισμού;   

Μονάδες 10 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Γ1  

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα  
που σας δίνονται , να απαντήσετε στο  ερώτημα:   

Ποιοι παράγοντες άλλαξαν  το θετικό κλίμα της πρώτης περιόδου της 
Κρητικής Πολιτείας ;  
 

Μονάδες 25  
ΚΕΙΜΕΝΟ Α  

Οι εξελίξεις αυτές διαμόρφωσαν ένα ιδιότυπο διεθνές και εσωτερικό 
καθεστώς, όπως το περιέγραψε αδρά ο ίδιος ο Ελευθέριος Βενιζέλος :  

«Την επί της νήσου επομένως κυριαρχίαν ασκούσι σήμερον [1901]  αι 
τέσσαρες Μεγάλες Δυνάμεις. Και είναι μεν αληθές ότι αύται ενέκριναν το 
Κρητικόν Σύνταγμα δι ’ ου η νήσος χαρακτηρίζεται “πολιτεία αυτόνομος”. Αλλ’  
η θέσπισις του Συντάγματος δεν κατέστησε την αυτονομίαν πραγματικήν, 
αφού η πλήρης αυτού εφαρμογή μόνον μετά την λήξιν της αρμοστείας είναι 
δυνατή, επηύξησε δε μόνον την αβεβαιότητα περί της υφισταμένης πολιτικής 
της νήσου καταστάσεως».    
 

Στα χρόν ια του Βεν ιζέλου… :  Εσωτερική και  εξωτερ ική πολιτ ική , ο ικονομία, εκπαίδευση, 
πολιτ ισμός.  Χανιά -Αθήνα :  Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ.  
Βενιζέλος» –  Υπουργείο Παιδε ίας, Διά  βίου μάθησης και Θρησκευμάτων  2010 ,  σσ .  28-29.  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β  

Ο τότε γενικός πρόξενος της Αγγλίας Εσμέ Χάουαρντ  παρουσίαζε τον ύπατο 
αρμοστή απρόθυμο να συνεργαστεί με την κυβέρνηση: «Δεν απέκρυπτε την 
αντιπάθειά του για το συνταγματικό πολίτευμα. Μου είχε πει κάποτε ότι 
θεωρούσε άχρηστες τις κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις, ότι, όντας ναυτικός, 
δεν αντιλαμβανόταν τίποτε άλλο από την αυστηρή πειθαρχία και ότι είχε 
σκοπό να κυβερνήσει την Κρήτη σαν πολεμικό πλοίο, με τον ίδιο καπετάνιο, 
ό,τι  κι αν είχαν κατά νουν οι Δυνάμεις για το σύνταγμα με το οποίο είχαν 
προικοδοτήσει το νησί».  
 

Λιλή Μακράκη ,  Ελευθέρ ιος Βεν ιζέλος 1864-1910:  Η διάπλαση ενός εθν ικού ηγέτη, 2
η
 

έκδοση .  Αθήνα :  Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 2001 , σ. 394.  

 
ΚΕΙΜΕΝΟ Γ  

Μία ακόμα γενεσιουργός αιτία της σύγκρουσης του Βενιζέλου με τον 
πρίγκιπα Γεώργιο ήταν ασφαλώς η παλιά και βασανιστική ανησυχία του για 
οτιδήποτε είχε σχέση με την τύχη της Κρήτης […] . Η άγνοια του 
περιεχομένου των διαπραγματεύσεων και των διαβημάτων του πρίγκιπα, ο 
οποίος δεν θεωρούσε αναγκαία τη σχετική πληροφόρηση των συμβούλων 
του, ασφαλώς όξυνε το κλίμα δυσπιστίας και καχυποψίας των σχέσεών του 
με τον Βενιζέλο .  
 

Λιλή Μακράκη ,  Ελευθέρ ιος Βεν ιζέλος 1864 -1910: Η διάπλαση ενός εθνικού ηγέτη, 2
η
 

έκδοση .  Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 2001 , σ. 398.  

  



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΘΕΜΑ Δ1  

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα  
που σας δίνονται , να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα : 

α.  Ποια ήταν η κατάσταση των υποδομών του ελληνικού κράτους κατά την 
περίοδο 1830-1870;          (μονάδες 10)  

β. Ποιοι παράγοντες και ποιο  πολιτικό  πρόγραμμα  προώθησαν την 
ανάπτυξη του οδικού δικτύου στα τέλη  του 19ου  –  αρχές 20ού  αιώνα;   

 (μονάδες 13)  
γ.  Ποιοι παράγοντες λειτούργησαν ανασταλτικά την ίδια περίοδο  στην 

υλοποίηση του προγράμματος αυτού ;        (μονάδες 2) 
Μονάδες 25  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α  

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ , 1830-1912 
 

Έτος  Χιλιόμετρα  
δικτύου  

1830 13 

1852 164 

1862 242 

1867 398 

1872 502 

1882 1.122 

1892 3.289 

1912 4.637 
 
Γ. Δερτ ιλής,  Ιστορ ία του Ελλην ικού κράτους  1830-1920,  τόμος Β΄ ,  3

η
 έκδοση.  Αθήνα :  

Βιβλ ιοπωλείον της «Εστ ίας»  2005,  σ.  675.  
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β  

Μεγάλη προτεραιότητα του Τρικούπη –και ίσως ο τομέας όπου η πολιτική 
του στέφθηκε με τη μεγαλύτερη επιτυχία–  ήταν τα δημόσια έργα. Στον τομέα 
αυτό η επιτάχυνση της κατασκευής της τεχνοοικονομικής υποδομής υπήρξε 
εντυπωσιακή.  
 Το πρώτο μέλημα του Τρικούπη ήταν η ανάπτυξη της συγκοινωνίας. 
[…] Το κόστος και οι δυσκολίες της μεταφοράς εμπόδιζαν την ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς. Σε εποχή καλής εσοδείας τα δημητριακά σάπιζαν στην 
Τρίπολη, ενώ στο Ναύπλιο γίνονταν εισαγωγές. Στη Λιβαδιά το 1857 τα 
σιτάρια χαρίζονταν, την ώρα που στην Αθήνα η τιμή τους έφθανε τις 6  

δραχμές το κιλό. Γύρω στα 1880 τα τούβλα που έφτιαχναν στο Μαραθώνα  

κόστιζαν 16 δραχμές  η χιλιάδα. Για να φθάσουν ως την Αθήνα χρειάζονταν 
ταξίδι οκτώ ωρών, και η τιμή τους ανέβαινε στις 60 δραχμές. Ακόμα και το 
1887 οι διαφορές στη λιανική πώληση των ειδών διατροφής ποίκιλλαν 
σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. […] Η ανάπτυξη του εσωτερικού οδικού 
δικτύου ήταν λοιπόν προϋπόθεση της αναπτύξεως τόσο του εμπορίου, όσο 
και των παραγωγικών δυνάμεων.  

Ιστορ ία του Ελληνικού Έθνους ,  τόμος ΙΔ΄.  Αθήνα: Εκδοτ ική Αθηνών  2000 ,  σσ .  50-51.  



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ  

Ως τον προχωρημένο 19ο αιώνα, οι ελληνικοί δρόμοι δεν παίζουν παρά μόνο 
περιορισμένο οικονομικό ρόλο. Αρχικά αντιπροσωπεύουν οδούς διείσδυσης, 
και μόνον προς το τέλος του 19 ου  αιώνα ταυτίζονται με αγωγούς 
επικοινωνίας. Αλλά η υλοποίηση του δικτύου είναι μάλλον αποτέλεσμα μιας 
πολιτικής που επιδιώκει να υποκινήσει την οικονομική ανάπτυξη, ενώ η 
ελληνική κοινωνική δομή μοιάζει να αλλάζει με πολύ αργούς ρυθμούς.  

Ασφαλώς η πολιτική  της ανάπτυξης των μέσων επικοινωνίας, που 
προσπαθεί να εφαρμόσει ο Χ. Τρικούπης  […], έδωσε απτά αποτελέσματα 
στον τομέα της οδοποιίας. Οι δεκαετίες του 1870 και του 1880, όταν 
εμφανίζονται οι πρώτες απτές ενδείξεις αλλαγών στην ελληνική οικονομία, 
είναι βέβαιο ότι υποβάλλουν, σε ένα πνεύμα εκσυγχρονιστικό, όπως ήταν το 
πνεύμα του Τρικούπη, την ιδέα ότι η επικείμενη υλική πρόοδος είναι άμεση 
συνάρτηση της ανάπτυξης των συγκοινωνιών.      
 
Μαρία Συναρέλλη ,  Δρόμοι και λ ιμάν ια στην Ελλάδα 1830 -1880. Αθήνα :  Πολιτ ιστ ικό 
Τεχνολογ ικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ  1989 ,  σ. 105.  

 

 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)  
 

1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω -
πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. Στην αρχή των 
απαντήσεών σας  να γράψετε πάνω -πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο 
μάθημα. Να μην αντιγράψετε  τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε  
πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν 
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση . Κατά την αποχώρησή σας, να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας  σε όλα τα θέματα  μόνο  με μπλε ή μόνο  με 
μαύρο στυλό με μελάνι  που δεν σβήνει.   

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.  

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019  

 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
 
Α1. 
 
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: 
 

α. Εθνικόν Κομιτάτον 

β. Ομάδα Ιαπώνων 
γ. Πατριαρχική Επιτροπή 

Μονάδες 15 
 
Α2.  
 
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας,  δίπλα 
στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν το περιεχόμενο της 
πρότασης είναι σωστό, ή τη λέξη Λάθος, αν το περιεχόμενο της πρότασης είναι  
λανθασμένο:   
 

α.  Μέχρι το 1913 στην Ελλάδα αναπτύχθηκε κυρίως το εσωτερικό εμπόριο. 

β. Η κατασκευή του φράγματος και της τεχνητής λίμνης του Μαραθώνα ήταν έργο της 
Αμερικανικής εταιρείας ΟΥΛΕΝ. 

γ. Η παροχή εκλογικού δικαιώματος στις γυναίκες αποτέλεσε μια από τις βασικές 
θέσεις του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδος (Σ.Ε.Κ.Ε.). 

δ.  Οι πρόσφυγες αποτελούσαν ένα ενιαίο σύνολο με συμπαγή κοινωνική προέλευση 
και πολιτιστική παράδοση. 

ε.  Μετά την έκρηξη της επανάστασης στο Θέρισο, η Κρητική Βουλή ψήφισε τον νόμο 
«περί ιδρύσεως σώματος δημοφρουρών». 

 
Μονάδες 10 

 
 
Β1.  Ποιοι παράγοντες επέτρεψαν τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά την 

περίοδο του μεσοπολέμου (1919-1939); 
 

Μονάδες 15 
 
Β2.    Πώς αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της τοπικής εκκλησίας από την Κρητική Πολιτεία; 
 

Μονάδες 10 
 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Γ1.  
 

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας 
δίνονται παρακάτω, να απαντήσετε στο ακόλουθο ερώτημα:  
 

Ποιες πρακτικές υιοθετήθηκαν για τη στεγαστική αποκατάσταση των αστών προσφύγων 
του 1922 στα αστικά κέντρα της ελληνικής επικράτειας;   

 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α  
 

Το πρόβλημα, συνεπώς, της άμεσης στεγάσεως των άστεγων και κακά στεγασμένων 
προσφύγων, απαιτούσε άμεση λύση. 

Και προς την κατεύθυνση αυτή, οι αυτοσχεδιασμοί και οι βιαστικές λύσεις δεν έλειψαν, 
δικαιολογημένες κατά ένα μέρος από την επείγουσα ανάγκη. 

Η στέγαση όμως των προσφυγικών οικογενειών μέσα ή γύρω από τα αστικά κέντρα, 
που ο αριθμός αυτών των οικογενειών υπολογίζονταν σε 350.000, δεν ήταν δυνατό να 
πραγματοποιηθεί μέσα στις μικρές, πολεοδομικά αναρχούμενες πόλεις, με τα στενά και τα 
σοκάκια, με τα οδικά αδιέξοδα και τα μνημειακά εμπόδια, όπως ήταν κυρίως η περιοχή 
των Αθηνών. 

Για το λόγο αυτό, προκρίθηκε η δημιουργία οικισμών γύρω από τα αστικά κέντρα, σε 
εκτάσεις του Δημοσίου, ή σε ιδιωτικά οικόπεδα, που απαλλοτριώνονταν αμέσως.  
 
Γιώργος Λαμψίδης ,  Οι πρόσφυγες του 1922 ,  3

η  έκδοση,  εκδ .  Αδελφών Κυριακ ίδη ,  Θεσσαλονίκη  
1992 ,  σ.  165.  

 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β  
 

Aμέσως μετά το 1922 η Αθήνα και ο Πειραιάς περιτριγυρίστηκαν από προσφυγικούς 
συνοικισμούς  και σταδιακά συνενώθηκαν σε ενιαίο πολεοδομικό συγκρότημα. [...] H 

πολιτική των φορέων που είχαν αναλάβει την αστική αποκατάσταση συνέτεινε στο 
διαχωρισμό των προσφύγων σε πλούσιους και φτωχούς, αφού ο τρόπος απόκτησης 
κατοικίας εξαρτήθηκε από την οικονομική τους δυνατότητα. Οι πρώτοι αποκτούσαν 
ακίνητα σε δημοπρασίες ή ενισχύονταν για να κτίσουν κατοικίες σε κεντρικές αστικές 
περιοχές, ενώ οι δεύτεροι, στην καλύτερη περίπτωση, στεγάζονταν από τις κρατικές 
υπηρεσίες στους προσφυγικούς συνοικισμούς. Εκτός αυτών, υπήρχαν και εκείνοι που δεν 
είχαν ακόμη επωφεληθεί από το πρόγραμμα κοινωνικής στέγης και διέμεναν σε κάθε 
είδους πρόχειρα καταλύματα. [...] Ένα σημαντικό μέρος των προσφυγικών οικογενειών 
στις πόλεις (περίπου το 29%) ζούσε σε ακατάλληλες κατοικίες, όπως «στρατώνες, 
στρατιωτικά παραπήγματα, εργαστήρια, τζαμιά, σκηνές και τρώγλες κάθε είδους». 

 
Γιώργος Γιαννακόπουλος ,  «Η Ελλάδα με τους πρόσφυγες»,  στο :  Ιστορ ία του Νέου Ελλην ισμού  
1770-2000 ,  τόμ.  7,  εκδ.  Τα Νέα -Ελληνικά Γράμματα,  Αθήνα  2003,  σσ.  92 -93.  

 
 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ  
 

Ο πίνακας που ακολουθεί αναφέρεται στην «εκτός σχεδίου πόλεως» περιοχή του Δήμου 
Πειραιά. 

Απογραφή 1928 
 

 Σύνολο 
απογραφής 

1928 

Κάτοικοι πριν 
τον Σεπτέμβριο 

1922 

Βούρλα  3.184 750 

Δραπετσώνα  17.652 2.080 

Νέα Καλλίπολις  4.691 3.180 

Νέα Καμίνια  8.040 6.626 

Νέα Κοκκινιά  33.201 2.900 

Παλαιά 
Κοκκινιά  

14.225 6.854 

 
Πηγή :  Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας/Γ.Σ.Υ.Ε. ,  Στατ ιστ ικά αποτελέσματα  της απογραφής του 
πληθυσμού της Ελλάδος της 15 ης -16ης  Μαΐου 1928 ,  Αθήνα 1933,  σ .  32 ·  παρατ ίθεται  στο :  Ελένη 
Κυραμαργιού,  Δραπετσώνα 1922 -1967 ,  εκδ.  Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,  Αθήνα 2019,  σ.  65.  

 
Μονάδες 25 

  

Δ1. 
 

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας 
δίνονται παρακάτω, να απαντήσετε στα εξής ερωτήματα:  

α.  Ποια αιτήματα υποστήριξαν οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι στις εκλογές της 8ης  

Αυγούστου 1910;  (μονάδες 16)  

β.  Ποιες ήταν οι πολιτικές εξελίξεις μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, κατά το 
διάστημα από τον Αύγουστο 1910 μέχρι τον Νοέμβριο 1910;  (μονάδες 9)  

 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ  Α 
 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ (14 Σεπτεμβρίου 1909) 

«Ο Λαός των Αθηνών και του Πειραιώς εις πάνδημον συνελθών συλλαλητήριον [...] 

αξιοί να ίδη την Κυβέρνησιν υποβάλλουσαν το ταχύτερον εις την Βουλήν και ταύτην 
ψηφίζουσαν άρτιον σύστημα νομοθεσίας, υπό το πνεύμα πολέμου κατά της συναλλαγής, 
ανορθώσεως όλων των κλάδων της διοικήσεως και προστασίας της παραγωγής, ιδία δε 

[...] να ληφθή πρόνοια περί βελτιώσεως της τύχης του εργάτου, δουλεύοντος ήδη την 
χειρίστην των δουλειών προς το κεφάλαιον δι’ έλλειψιν παντός προστατευτικού αυτού 
νόμου.» 

 
Πηγή :  Γιάννης Κορδάτος ,  Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας ,  τόμ.  5 ,  σ.132 -134  παρατ ίθεται  στο :  

Υπουργε ίο Παιδε ίας ,  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων,  Θέματα Νεοελλην ικής Ιστορίας Γ΄  Γεν ικού  

Λυκε ίου ,  Αθήνα  2018 ,  σ .  88.  



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
 

Από το 1900, και κυρίως από το 1905 και μετά, η Θεσσαλία δονείται από τους αγώνες 
των αγροτών. [...] Διαπρεπείς προσωπικότητες υποστηρίζουν συστηματικά τα αιτήματα 
των κολίγων.[...] Εφημερίδες συμπαρίστανται στον αγώνα με τη δημοσίευση μαχητικών 
άρθρων φιλαγροτιστών. Η ωρίμανση των κοινωνικών αγώνων οδηγεί στη δημιουργία 
γεωργικών συλλόγων, κτηματικών ενώσεων, σωματείων, κ.λπ. [...] Μέσα από τις διάφορες 
κινητοποιήσεις, συλλαλητήρια, διαμαρτυρίες κ.ά., που συντονίζονταν από τις οργανώσεις 
στις μεγάλες πόλεις της Θεσσαλίας, προβάλλονται νέες μαχητικότερες διεκδικήσεις. [...] Με 
τη σταδιακή ωρίμανση του αγροτικού κινήματος και τη διαμόρφωση του ευρύτατου 
κοινωνικού συνασπισμού, κατά την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα, προβάλλεται το 
αίτημα για απαλλοτρίωση της γης. 
 

Καίτη Αρώνη -Τσίχλη,  «Το αγροτ ικό ζήτημα»,  στο :  Ιστορία του Νέου Ελλην ισμού  1770-2000 ,  τόμ.  
5,  εκδ.  Τα Νέα -Ελληνικά Γράμματα,  Αθήνα 2003,  σ.  89.  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ 
 

Ο Βενιζέλος, βγήκε πρώτος στα αποτελέσματα της περιοχής Αττικής-Βοιωτίας (στις 
εκλογές του Αυγούστου 1910). [...]  Η εκτίμηση που έτρεφαν γι’ αυτόν στην Ελλάδα ήταν 
τεράστια. Πολλοί από τους ανεξάρτητους έκλιναν να τον ακολουθήσουν ως ηγέτη και, 
παρόλο που δεν αποτελούσαν συμπαγή ομάδα, είχαν σημειώσει νίκη εις βάρος των 
παραδοσιακών κομμάτων. Η νίκη αυτή προκάλεσε ανησυχίες στο παλαιό κοινωνικό 
κατεστημένο και στους κύκλους του παλατιού. Πίστευαν ότι, αν ο Βενιζέλος κέρδιζε την 
εξουσία, θα έκανε απευθείας επίθεση κατά της ιδιοκτησίας και του πλούτου, και θα 
τηρούσε εχθρική στάση απέναντι στη μοναρχία. 
 
 

Douglas  Dakin ,  Η ενοποίηση της Ελλάδας 1770 -1923 ,  μετάφραση Α.  Ξανθόπουλος ,  εκδ .  
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης ,  Αθήνα  1984,  σσ.277-278 .  
 

Το κείμενο αποδόθηκε στο μονοτονικό, διατηρήθηκε όμως η ορθογραφία του. 

Μονάδες 25 
 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). 
Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως 
μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα 
βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί 
με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό ανεξίτηλης 

μελάνης. 
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
6. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων. 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 17:00. 
 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


