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ΟΜΑ∆Α Α΄

ΘΕΜΑ Α1
α. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων ιστορικών
όρων :
• «Εθνικές γαίες»
• Εκλεκτικοί
• Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής
Μονάδες 15
β. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων
προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό
σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στον αριθµό που
αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
1. Πολλές δεκαετίες, µετά την ανεξαρτησία της, η
Ελλάδα εξακολουθούσε να µοιάζει περισσότερο µε
την Ανατολή παρά µε τη ∆ύση.
2. Το Σύνταγµα του 1844 καθιέρωσε ως πολίτευµα τη
Βασιλευοµένη ∆ηµοκρατία.
3. Βασική αρχή του δηλιγιαννικού κόµµατος ήταν η
διάκριση των εξουσιών.
4. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόµµα Ελλάδος (ΣΕΚΕ)
µετονοµάστηκε σε Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος
(Κ.Κ.Ε.).
5. Η ΕΑΠ έδωσε προτεραιότητα στην εγκατάσταση των
προσφύγων στη Μακεδονία και τη ∆υτική Θράκη.
Μονάδες 10
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ΘΕΜΑ Α2
α. Ποιοι ήταν οι λόγοι της ίδρυσης και ποια τα
αποτελέσµατα της δραστηριότητας της Τραπέζης της
Ελλάδος έως το 1932;
Μονάδες 13
β. Ποια ήταν τα κυριότερα σηµεία της Συµφωνίας της
Άγκυρας της 10ης Ιουνίου 1930;
Μονάδες 12
ΟΜΑ∆Α Β΄

ΘΕΜΑ Β1
Αντλώντας στοιχεία από το κείµενο που ακολουθεί και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφέρετε:
α. Πότε και πώς δηµιουργήθηκε στην Ελλάδα το ζήτηµα
της µεγάλης ιδιοκτησίας;
Μονάδες 5
β. Με ποιους τρόπους επιχείρησαν οι κεφαλαιούχοι
(τσιφλικάδες) να εκµεταλλευτούν οικονοµικά τις
επενδύσεις τους στη γη;
Μονάδες 13
γ. Ποια µέτρα πήραν οι ελληνικές κυβερνήσεις πριν από
τους Βαλκανικούς Πολέµους (1912-1913), για να
επιλύσουν το ζήτηµα της µεγάλης ιδιοκτησίας, και ποιες
αντιδράσεις προκάλεσε η εφαρµογή τους;
Μονάδες 7
Κείµενο
«Μα ο Πήτερ Χατζηθωµάς, ήταν νευριασµένος πιότερο απ’
όλους. Η περσινή σοδειά δεν πήγε διόλου καλά. Ζήτηµα αν πήρε
τρία στα εκατό από τα χρήµατα που ’δωσε ν’ αγοράσει το Κιριλάρ1.
Αν και φέτος παν έτσι τα πράµατα, για ποιο λόγο να βολοδέρνη σε
τούτον τον καταραµένο κάµπο; Θα το πούλαγε το βρωµοτσιφλίκι.
Θα τοποθετούσε κάπου καλύτερα τα κεφάλαιά του. Γιατί είχε
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ανάγκη από λεφτά, σαν άνθρωπος αρχοντοµαθηµένος που ήταν.
Ένιωθε τα νιάτα να περνάν. Κι ήθελε να γλεντήση τα στερνά του
χρόνια, σ’ όλα εκείνα τα µέρη όπου η ηδονή πληµµυρά – µα που είναι
πανάκριβη. Στο Παρίσι, στη Νις, στο Μπιαρίτς, στη Βιέννη, στη
Βενετία...
Όταν η Θεσσαλία έγινε ελληνική, άκουσε θαυµαστές ιστορίες για
τα τσιφλίκια και τα κέρδη τους. Στο Παρίσι συνάντησε έναν
τσιφλικά – τον Κανάβα – που ’τρωγε παρά µε ουρά. Αυτός τον
κατάφερε ν’ αγοράση το τσιφλίκι, µε τα παραµύθια και τα χοντρά
του λόγια: «∆εν έχεις ούτε έγνοιες, ούτε έξοδα. Αγοράζεις τη γη. Οι
κολίγοι την οργώνουν, τη σπέρνουν, τη θερίζουν. Κι όταν µαζευτή το
γένηµα στα κιουτσέκια2, τους παίρνεις το µισό. Μια καλή σοδειά
µπορεί να σου δώση τριάντα τοις εκατό στα χρήµατά σου».
Μ. Καραγάτσης, «Το Μπουρίνι», από «Το Μεγάλο
Συναξάρι», Αθήνα, εκδ. «Εστία», 1980, σελίδα 22.
1. Κ ι ρ ι λ ά ρ : τοποθεσία τη ς Θ ε σ σ α λ ί α ς
2. κιουτσέκια : χ ώ ρ ο ι αποθήκευ σης

ΘΕΜΑ Β2
Λαµβάνοντας στοιχεία από το κείµενο που ακολουθεί και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να απαντήσετε
στα παρακάτω ερωτήµατα:
α. Ποιες ήταν οι βασικές θέσεις του προγράµµατος του
Βενιζέλου και του κόµµατος των Φιλελευθέρων;
Μονάδες 10
β. «... εις πάσαν περίστασιν θα είµαι το ασφαλέστερον
έρεισµα της τάξεως και του κοινωνικού καθεστώτος».
Τι εννοούσε ο Βενιζέλος µε τη συγκεκριµένη αποστροφή
του λόγου του;
Μονάδες 5
γ. Με ποιους νόµους επιχειρήθηκε το 1911 η µεταρρύθµιση
του δηµόσιου και ιδιωτικού βίου;
Μονάδες 10
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Κείµενο
«... Εγώ εις πάσαν περίστασιν – και το εγώ αυτό παρακαλώ να
το σηµειώσητε ως εκδηλούν την έννοιαν του κόµµατος των
Φιλελευθέρων και την Κυβέρνησιν, η οποία έχει την τιµήν να
διευθύνει τας τύχας της Χώρας – εις πάσαν περίστασιν θα είµαι το
ασφαλέστερον έρεισµα1 της τάξεως και του κοινωνικού καθεστώτος.
Αλλά δεν θέλω το καθεστώς τούτο ακινητούν, δεν το θέλω µένον υπό
την παλαιάν αυτού διαρρύθµισιν, όπως σωρευθή αιφνιδίως εις
ερείπια, αλλά το θέλω ακολουθούν την πρόοδον, προσαρµοζόµενον
προς τας καθ’ ηµέραν περιστάσεις, ίνα κατορθώση να βοηθήση το
Κράτος τούτο να επιτελέση την υψηλήν αυτού αποστολήν».
1. έρεισ µ α : στή ρ ιγ µ α

Απόσπασµα από το λόγο που εκφώνησε ο Ελ.
Βενιζέλος στη Βουλή στις 19.3.1911
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Στο τετράδιο να γράψετε µόνον τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα δεν θα τα
αντιγράψετε στο τετράδιο.
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.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µια (1) ώρα µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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