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ΟΜΑΔΑ Α

ΘΕΜΑ Α1

Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:

α . Εθνικές γαίες

β . Ραλλικό κόμμα

γ. Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Α2

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν Σωστό ή Λάθος

α . Το 1869 άρχισε στο Λαύριο τις εργασίες της μια γαλλο-ιταλική εταιρεία
(Σερπιέρι-Ρου) .

β. Το κεφάλαιο που συσσώρευσαν οι Έλληνες της διασποράς δεν αποτέλεσε
σταθερή βάση για την ανάπτυξη του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.

γ. Μετά την Μικρασιατική καταστροφή, έφτασαν στο ελληνικό κράτος
1.230.000 Έλληνες χριστιανοί και 45.000 Αρμένιοι πρόσφυγες.

δ. Στις 25 Ιανουαρίου 1920 η Αναθεωρητική Εθνοσυνέλευση που προέκυψε
από τις εκλογές του Νοεμβρίου ανακηρύχθηκε Συντακτική.

ε. Ως αντιβενιζελικά θεωρούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης που τα ένωνε
ένας προοδευτικός προσανατολισμός.

στ. Οι Έλληνες της Ανατολικής Ρωμυλίας ήταν οι πρώτοι που πέρασαν μαζικά
τα σύνορα της Ελλάδας το 1908.
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ζ. Περίπου 200.000 Έλληνες παρέμεναν στην Καππαδοκία και γενικότερα
στην Κεντρική και Νότια Μικρά Ασία.

η. Η ελληνική κυβέρνηση διέθεσε στην ΕΑΠ το τεχνικό και διοικητικό
προσωπικό του Υπουργείου Γεωργίας και του Υπουργείου Περιθάλψεως.

θ. Η Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης εξέδωσε την εφημερίδα Κήρυξ.

ι. Στις 14 Φεβρουαρίου 1913 αφαιρέθηκαν από το φρούριο της Σούδας οι
σημαίες των Μ.Δυνάμεων και της Τουρκίας.

Μονάδες 10

Θέμα Β1

Τι γνωρίζετε για τις ρυθμίσεις που αφορούσαν την αποζημίωση των
ανταλλαξίμων από την Τουρκία (1923 –1930) και ποιες ήταν οι αντιδράσεις
που προκάλεσαν.

Μονάδες 13

Θέμα Β2

Ποια προβλήματα εμπόδισαν την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας και
ποια γεγονότα άλλαξαν τα δεδομένα και της έδωσαν ώθηση ( 19ος , 20ος
αιώνας).

Μονάδες 12

ΟΜΑΔΑ Β

Θέμα Γ1

Ποια υπήρξαν σύμφωνα με τις ιστορικές σας γνώσεις και το παρακάτω
παράθεμα, τα αποτελέσματα από την κατασκευή του σιδηροδρομικού
δικτύου στην Ελλάδα;

Μονάδες 25

Χρειάστηκαν 27 χρόνια για την κατασκευή περίπου 1600 χιλιομέτρων, μέχρι
το 1909, ενώ ματαιώθηκε οριστικά η κατασκευή 270 χλμ. που είχε σχεδιάσει ο
Τρικούπης για τη δύσκολη πελοποννησιακή ενδοχώρα. Η επιβάρυνση του
κρατικού προϋπολογισμού αποδείχθηκε πολύ
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μεγαλύτερη, ενώ η χαμηλή επιβατική και εμπορευματική κίνηση των πρώτων
γραμμών έκανε εξαιρετικά επισφαλή την αποδοτικότητα των
σιδηροδρομικών επενδύσεων. Στην Ελλάδα, στην αυγή του 20ου αιώνα, η
οικονομία της αγοράς περιορίζεται ακόμη ανάμεσα στα διασκορπισμένα
χωριά και την κοντινότερη χώρα, γνώριμο χαρακτηριστικό της παραδοσιακής
κοινωνίας. Και το σύστημα αυτό εκτίθεται τώρα πια στον ανταγωνισμό. Οι
αναπτυξιακές επιπτώσεις του τρικουπικού εκσυγχρονισμού περιορίστηκαν
από τις δυνάμεις αδράνειας και τους αργόσυρτους ρυθμούς κίνησης και
αλλαγής  της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Το 1879 ο Μπίσμαρκ
έγραφε: «Πιστέψαμε ότι πολλαπλασιάζοντας τους σιδηροδρόμους
εφοδιάζουμε τη Γερμανία με ένα μοχλό πλουτισμού. Έγινε ακριβώς το
αντίθετο. Είδαμε τα ξένα προϊόντα να εισβάλλουν στις αγορές μας, να
συντρίβουν τις τιμές όλων των πραγμάτων, να σταματούν τη λειτουργία των
εργοστασίων μας……» Ο Τρικούπης αν ζούσε το 1909, θα μπορούσε να
υπογράψει ανάλογο γράμμα.

Παπαγιαννάκης Λ, περιοδικό «Ιστορικό» τεύχος 280, Απρίλιος, 2005,
σελ. 9-10

Θέμα Δ1

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και τα στοιχεία του παραθέματος να
αναλύσετε τους λόγους για τους οποίους η νέα γενιά αποστασιοποιήθηκε από
την προηγούμενη και τα αίτια της επανάστασης του 1862.

Μονάδες 25

Η οθωνική μοναρχία δεν ταιριάζει πια στις καινούργιες κοινωνικοπολιτικές
ανάγκες. Οι εμποροτραπεζίτες και οι τσιφλικάδες θέλουν άμεση συμμετοχή
στην εξουσία. Η πολιτική του Όθωνα χτυπάει τα συμφέροντά τους, ενώ και οι
μικροί τσιφλικάδες είναι δυσαρεστημένοι. Ζητούν γη και συμπλήρωμα για το
νοικοκυριό τους από το δημόσιο ταμείο. Η αγροτιά βρίσκεται πάντα στα νύχια
της πιο βαριάς εκμετάλλευσης. Ζητάει γη, ασφάλεια. Με τη νεολαία και τα
λαϊκά

στρώματα των πόλεων να ζητάν συνταγματικές ελευθερίες. Η αγγλική
πολιτική δουλεύει ακοίμητη και συνδαυλίζει την αντιοθωνική αντιπολίτευση,
που θρέφεται από τη φτώχεια και τη δυστυχία των λαϊκών μαζών.
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Η αγανάκτηση του λαού  διοχετεύεται ενάντια στον Όθωνα, εξαιτίας της
αποτυχημένης εθνικής του πολιτικής. Τελευταία ο Όθωνας αποκατέστησε
ουσιαστικά ξανά την απόλυτη μοναρχία και μετά το 1858, που παραιτήθηκε ο
Δ.Βούλγαρης, κυβερνάει με αυλικά υπουργεία, πρώτα του Δ.Μιαούλη και
τελευταία του Γ.Κολωκοτρώνη, που στάθηκαν ως το τέλος στηρίγματά του. Οι
φοιτητές, η νεολαία και η λαϊκή μάζα της Αθήνας πρωτοστατούν τώρα στην
αντιοθωνική πάλη που φουντώνει στη βάση της φτώχειας των μαζών.

Ζεύγος Γ., Σύντομη μελέτη της νεοελληνικής ιστορίας, μέρος β ΄,
Αθήναι 1945

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α1

α . Σχολ.βιβλ. σελ. 25: Από τα πολλά προβλήματα που κληροδότησε η
οθωμανική κατοχή στο νέο……επαναστατικώ δικαίω. Και σελ.26 :
Υπολογίζεται ότι η έκταση των εθνικών κτημάτων ανερχόταν χονδρικά σε
4.000.000 έως 5.000.000 στρέμματα.

β. Σχολ.βιβλ. σελ. 94 : Το ραλλικό κόμμα ήταν αντίθετο…. οικονομική
ανάπτυξη.

γ. Σχολ.βιβλ. σελ. 145: Στα πλαίσια της Ύπατης Αρμοστείας Σμύρνης ….το
δρόμο της προσφυγιάς.

ΘΕΜΑ Α2

α. Λ

β. Σ

γ. Σ

δ. Λ

ε. Λ

στ. Λ

ζ. Σ
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η. Λ

θ. Λ

ι. Σ

Θέμα Β1

Σχολ.βιβλ.σελ.150 «Οι ανταλλάξιμοι είχαν δικαίωμα να πάρουν από το
κράτος ……… Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής ( ……. )

Σχολ.βιβλ.σελ.151 «Όταν έγινε γνωστή η υπογραφή……των συμφερόντων
του ελληνικού κράτους.»

Σχολ.βιβλ.σελ.160-161 «Το έργο της εκτίμησης των περιουσιών που
εγκαταλείφθηκαν…..από την τουρκική πλευρά.»

Σχολ.βιβλ.σελ.161 «Στις 10 Ιουνίου 1930 υπογράφηκε η Συμφωνία της
Άγκυρας….στο έδαφος του άλλου κράτους.» και «Ο συμψηφισμός όμως των
ανταλλάξιμων….του 1932 και του 1933.»

Σχολ.βιβλ.σελ.163-164 «Οι πρόσφυγες κατηγορούσαν το ελληνικό κράτος
ότι……σε ευαγή ιδρύματα.»

Θέμα Β2

Σχολ.βιβλ.σελ.31 «Η βιομηχανία υπέφερε, όπως και άλλοι κλάδοι της
οικονομίας, ………. άλλα ενισχυτικά μέτρα.»

Σχολ.βιβλ.σελ.167 «Για ένα διάστημα……….. εγκατάσταση των
προσφύγων.»

Σχολ.βιβλ.σελ. 168-169 «Η άφιξη των προσφύγων αναζωογόνησε ……….
Βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων.»

ΟΜΑΔΑ Β

ΘΕΜΑ Γ1

Σχολ.βιβλ. σελ. 34-35 «Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδας
ολοκληρώθηκε σε τρεις …….τμήμα του διεθνούς δικτύου. (……) Είναι
αναμφίβολο ότι το σιδηροδρομικό δίκτυο…….. ριζοσπαστικές αλλαγές.»
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Η κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελλάδα αποτέλεσε σημαντική
προϋπόθεση για την είσοδο της Ελλάδας στο χώρο των ανεπτυγμένων
κρατών. Η έλλειψη κεφαλαίων, ο θαλάσσιος ανταγωνισμός, το περιορισμένο
ενδιαφέρον των ξένων ή των ομογενών επενδυτών αποτελούσαν
ανασταλτικούς παράγοντες και άφηναν ανεφάρμοστα τα φιλόδοξα σχέδια
περί σιδηροδρόμων. Η κατάσταση μεταβλήθηκε άρδην στις πρώτες
πρωθυπουργίες του Χαριλάου Τρικούπη, που είχε αντιληφθεί την αδήριτη
ανάγκη να προωθηθούν οι ελληνικές  συγκοινωνιακές υποδομές ώστε να
συνδεθεί η χώρα με τους διεθνείς άξονες. Η δανειοληψία του κράτους στο
εξωτερικό και η προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών επέτρεψαν την ολοκλήρωση
της κατασκευής του έργου, όπως αφενός η αποδοτικότητά του υπήρξε
μειωμένη, αφετέρου δεν κατάφερε να εκπληρώσει αναπτυξιακές προσδοκίες
και να συντελέσει καίρια στην εκβιομηχάνιση των περιοχών στις οποίες
έφτασε.

Θέμα Δ1

Σχολ.βιβλ.σελ. 75 – 76 «Η παρακμή των ξενικών κομμάτων συμπίπτει με
την ανάδειξη ….. ο Όθων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα.»

Η πηγή προσδιορίζει τα γενεσιουργά αίτια συγκρότησης των
αντιπολιτευτικών ομίλων, που έδρασαν κατά την περίοδο της συνταγματικής
μοναρχίας και υποστήριξαν εκσυγχρονιστικά αιτήματα με βασικό, την
απομάκρυνση του Όθωνα και την ψήφιση νέου συντάγματος. Στο ιστορικό
παράθεμα,  πέρα από τους λόγους που ενίσχυσαν την αντιοθωνική πάλη
καταγράφονται και οι κοινωνικές ομάδες που πρωτοστάτησαν διεκδικώντας
βελτιωτικές αλλαγές στην πολιτική και οικονομική κατάσταση. Στην ουσία οι
διεκδικήσεις αυτής της «νέας γενιάς» συνιστούν και τα αίτια της επανάστασης
του 1862.

Από τον Ιστορικό τομέα του φιλολογικού τμήματος

των Φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου συνεργάστηκαν:

Ελ. Καραταράκη, Χρ. Νικολουδάκης


