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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ
Α1.
Να
α.
β.
γ.

δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
Ορεινοί
Ομάδα των Ιαπώνων
Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως
Μονάδες 15

Α2.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Ι και δίπλα
σε κάθε αριθμό ένα από τα γράμματα της Στήλης ΙΙ, ώστε να
προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση.
Στήλη Ι

Στήλη ΙΙ

1. Έξωση του Όθωνα από την Ελλάδα

α. 1927

2. Αρχή της δεδηλωμένης

β. 1936

3. Ίδρυση του κόμματος των Φιλελευθέρων

γ. 1875

4. Ίδρυση Τραπέζης της Ελλάδος

δ. 1862

5. Επιβολή δικτατορίας από τον Μεταξά

ε. 1910
Μονάδες 10

Β1.
α. Τι γνωρίζετε για την εκδήλωση του κινήματος στο Γουδί
και ποια αιτήματα αυτό εξέφρασε; (μονάδες 6)
β. Πώς το κίνημα στο Γουδί επηρέασε την πολιτική ζωή της
Ελλάδας μέχρι τις 15 Μαρτίου 1910; (μονάδες 6)
Μονάδες 12
Β2.
Ποιο ήταν το έργο της πρώτης κυβέρνησης της Κρητικής Πολιτείας
στη διάρκεια των δύο πρώτων ετών της λειτουργίας της;
Μονάδες 13
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ

Γ1.
Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από το
κείμενο που σας δίνεται:
α. Να εξηγήσετε γιατί ήταν αναγκαίες οι μεγάλες επενδύσεις στις
υποδομές της Ελλάδας του Μεσοπολέμου. (μονάδες 12)
β. Να αναφέρετε ποια έργα υποδομής έγιναν κατά την περίοδο
αυτή. (μονάδες 13)
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ
Τα σημαντικότερα έργα [...] αφορούσαν κατ’αρχήν την
πρωτεύουσα, όπου η ραγδαία πληθυσμιακή αύξηση είχε σωρεύσει
προβλήματα και δυσλειτουργίες. Από το 1922 η Αθήνα ζούσε με
περιορισμούς στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος ενώ η λύση
στο πρόβλημα της ύδρευσης εκκρεμούσε από τον 19ο αιώνα. Ο
εξηλεκτρισμός της χώρας είχε απασχολήσει οικονομικούς και
κρατικούς παράγοντες αμέσως μετά το τέλος του πολέμου, ιδίως σε
συνδυασμό με την προοπτική αξιοποίησης των υδατοπτώσεων της
Μακεδονίας αλλά οι σχετικές μελέτες δεν έδωσαν πειστικά
αποτελέσματα και οι επείγουσες ανάγκες εστίασαν το ενδιαφέρον
στην Αθήνα. [...]
Η εκτέλεση μεγάλων εγγειοβελτιωτικών-αντιπλημμυρικών
έργων ήταν απαραίτητη για την επέκταση των καλλιεργούμενων
εκτάσεων και τη βελτίωση των αποδόσεων στις πεδιάδες της
Μακεδονίας, που συχνά κατακλύζονταν από τα νερά των ποταμών.
Έτσι, το 1926, επί Θ. Παγκάλου και το 1928, επί Βενιζέλου,
υπογράφηκαν δύο συμβάσεις με εταιρείες αμερικανικών
συμφερόντων: την American Foundation Co, που ανέλαβε τη μελέτη
και την εκτέλεση των έργων στην πεδιάδα Θεσσαλονίκης και τη John
Monks & Sons-Ulen & Co για τις πεδιάδες Σερρών και ∆ράμας. [...]
Παρά την έλλειψη συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών ή/και
αρδευτικών έργων σε αυτές τις περιοχές, η επέκταση και οι αυξητικές
επιδόσεις της γεωργικής παραγωγής, σε συνδυασμό με τον
περιορισμό των εστιών ελονοσίας, μάστιγας του αγροτικού
πληθυσμού, επιβεβαίωσαν το χαρακτηρισμό των έργων αυτών ως
μιας από τις σημαντικές κληρονομιές του Μεσοπολέμου.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΡΙΑΝΤΩΝΗ – ΓΕΩΡΓΙΑ Μ. ΠΑΝΣΕΛΗΝΑ, «Η ελληνική οικονομία»,

Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τόμος 7ος, σελίδες 125-126,
Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2003
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∆1.
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από
τα κείμενα που σας δίνονται, να απαντήσετε στα εξής:
α.
β.

Ποιες εθνολογικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα από
την άφιξη των προσφύγων; (μονάδες 16)
Πώς αυτές συνέβαλαν στην ενίσχυση της εδαφικής ακεραιότητας
και συνοχής της χώρας; (μονάδες 9)
Μονάδες 25

ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Η σημαντικότερη συνέπεια της εισροής των Μικρασιατών
προσφύγων – σε συνδυασμό με την αναχώρηση των ανταλλαγέντων
Τούρκων – ήταν η συγκρότηση εθνικά ομοιογενούς κράτους.
Εξετάζοντας τα στατιστικά στοιχεία του πληθυσμού της χώρας μετά
τη Συνθήκη των Σεβρών, θα διαπιστώσουμε ότι περίπου ο ένας στους
τέσσερις κατοίκους της δεν ήταν Έλληνας. Αντίθετα, μετά τη
Συνθήκη της Λωζάνης, οι Έλληνες κάτοικοι της χώρας έφθασαν το
εντυπωσιακό ποσοστό του 93,83%. [...]
Η εγκατάσταση στη Μακεδονία και τη Θράκη του 1/3 του
αστικού και των 3/4 του αγροτικού πληθυσμού άλλαξε την
εθνολογική σύνθεση και κατοχύρωσε την ελληνικότητα των δύο
ευαίσθητων αυτών περιοχών. [...] Στη Θράκη, όπου ο ελληνικός
πληθυσμός είχε υποστεί δραστική μείωση μετά τη βουλγαρική
κατοχή το 1913, η εγκατάσταση των προσφύγων ήταν άμεση
προτεραιότητα για το ελληνικό κράτος. Το 1924, το ελληνικό
στοιχείο έφθασε το 62,1% του πληθυσμού ενώ τέσσερα χρόνια
αργότερα ένας στους τρεις κατοίκους της Θράκης ήταν πρόσφυγας.
[...] Η εγκατάσταση των προσφύγων στα βόρεια σύνορα της
χώρας αποτέλεσε ασπίδα προστασίας της εδαφικής ακεραιότητάς της
και προσέδωσε ένα πρωτόγνωρο αίσθημα ασφαλείας.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, «Η Ελλάδα με τους πρόσφυγες»,

Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τόμος 7ος, σελίδες 91-92,
Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2003

ΚΕΙΜΕΝΟ Β
Η Ελλάδα, ακόμη, μέσα από τα ερείπια της καταστροφής θα
αντλήσει ερείσματα ικανά να συμβάλουν στην εθνική
ανασυγκρότηση. Η εισροή περισσότερων από ενάμισι εκατομμύριο
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προσφύγων, δημιουργικών αστών και αγροτών [...] θα εμπλουτίσει
το ανθρώπινο δυναμικό της ελεύθερης επικράτειας – ποσοτικά και
ποιοτικά. Η εθνική συνοχή θα ενισχυθεί αποφασιστικά – ιδιαίτερα
στις αραιοκατοικημένες ευαίσθητες βόρειες επαρχίες της – και η
παραγωγική δραστηριότητα θα ενταθεί εντυπωσιακά στην ύπαιθρο,
αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η Ελλάδα, εστία της ελληνικής
εθνικής οικογένειας, μετά και την αναγκαστική αναχώρηση του
μεγάλου όγκου των αλλογενών στοιχείων που διαβιούσαν στα εδάφη
της, αναγόταν σ’ ένα από τα εθνολογικά ομοιογενέστερα, κατά μία
άποψη, στο ομοιογενέστερο εθνικό κράτος της Ευρώπης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, «Παράγων σταθεροποίησης»,

Σμύρνη, Μικρασία, σελίδα 145,
Ε Ιστορικά, ειδική έκδοση Ελευθεροτυπίας

Ο∆ΗΓΙΕΣ 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 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, τα οποία και θα καταστραφούν μετά το πέρας
της εξέτασης.
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. ∆ιάρκεια εξέτασης:
φωτοαντιγράφων.

Τρεις

(3)

ώρες

μετά

τη

διανομή

των

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων και όχι πριν τις 17:00.

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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