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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
IΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΟΜΑ∆Α Α΄
ΘΕΜΑ Α1
Α1.1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων
προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο
τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στον
αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
1. Στις 25 Ιανουαρίου 1921 η Αναθεωρητική
Εθνοσυνέλευση που προέκυψε από τις εκλογές του
Νοεμβρίου του 1920 ανακηρύχθηκε Συντακτική.
2. Οι πρόσφυγες εφάρμοσαν την αμειψισπορά και την
πολυκαλλιέργεια και στήριξαν το θεσμό της μικρής
γεωργικής ιδιοκτησίας.
3. Μετά τη διάλυση της Επιτροπής Αποκατάστασης
Προσφύγων (ΕΑΠ), το 1930, τα χρέη των αγροτών
προσφύγων ανέλαβε να εισπράξει η Εθνική
Τράπεζα.
4. Ο παλαίμαχος πολιτικός Ιωάννης Σφακιανάκης,
κατά την επανάσταση του Θερίσου, κάλεσε τον λαό
σε καθολική συμπαράσταση προς τις Μεγάλες
∆υνάμεις.
5. Στις 14 Φεβρουαρίου 1913 αφαιρέθηκαν από το φρούριο
της Σούδας οι σημαίες των Μεγάλων ∆υνάμεων και της
Τουρκίας.
Μονάδες 10
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Α1.2. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α. ορεινοί
β. «Υπηρεσία Ανοικοδομήσεως Ανατολικής
Μακεδονίας»
γ. «ροπαλοφόροι»
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Α2
Α2.1. Τι προέβλεπε η Σύμβαση της Λωζάνης (30 Ιανουαρίου
1923) για την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ
Ελλάδας και Τουρκίας;
Μονάδες 12
Α2.2. Στους αγώνες για τη δημιουργία αυτόνομης Ποντιακής
∆ημοκρατίας, από το 1917 έως τον ∆εκέμβριο του
1918, ποιοι Έλληνες της ∆ιασποράς αναδείχθηκαν
πρωτεργάτες και ποια ήταν η δράση του Κ. Κωνσταντινίδη;
Μονάδες 13
ΘΕΜΑ Β1

ΟΜΑ∆Α Β΄

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας
στοιχεία από το παράθεμα που σας δίνεται, να
παρουσιάσετε και να εξηγήσετε τις ιδιομορφίες του
εργατικού κινήματος στην Ελλάδα, σε σχέση με άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, από το τέλος του 19 ου αιώνα ως την
έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Μονάδες 25
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ΚΕΙΜΕΝΟ
Υπάρχουν για τους εργοδότες και άλλες πηγές
εργατικού δυναμικού εκτός από την εσωτερική αγορά.
Εκατοντάδες ισπανοί και ιταλοί μεταλλωρύχοι δουλεύουν
στο Λαύριο . και γενικότερα, στην Ελλάδα του 19 ου αιώνα, οι
αλλοδαποί εργάτες είναι ενδημικό φαινόμενο: σε όλα σχεδόν
τα δημόσια έργα και σε πολλές βιομηχανίες εργάζονται
Αλβανοί, Αρμένιοι, Ιταλοί. Έτσι, καθώς η ελληνική αγορά
εργασίας πάσχει από χρόνια στενότητα, καθώς δεν
υπάρχουν στην χώρα δεξαμενές εργατικού δυναμικού, οι
επιχειρηματικές τάξεις αντλούν από την παγκόσμια
δεξαμενή με ικανοποιητικούς όρους. [...] Το δικαίωμα των
εργατών να αλλάξουν εργοδότη ισοσταθμίζεται με το
δικαίωμα των εργοδοτών να τηλεγραφήσουν στην Καλαβρία
ή την Καταλωνία ζητώντας εργάτες προς αντικατάσταση
των οποιωνδήποτε απεργών.
Οι συνθήκες αυτές έχουν δύο συνέπειες. Αφενός, τα
ημερομίσθια των Ελλήνων δεν εκτοξεύονται προς τα πάνω,
αλλά κυμαίνονται σταθερά σε επίπεδο αντίστοιχο προς αυτά
που ζητούν οι ξένοι . αφετέρου, όμως, παραμένουν αρκετά
ικανοποιητικά επειδή, άλλωστε, πολλοί από τους ξένους
είναι ειδικευμένοι. Έτσι, η εξαθλίωση των ελλήνων εργατών
δεν προχωρεί πέρα από κάποιο σημείο . ούτε, βεβαίως, και η
εργατική ταξική τους συνείδηση που, για να αναπτυχθεί, θα
έπρεπε να συντρέχουν συνθήκες εξαθλίωσης και μάλιστα
χωρίς την διέξοδο της επιστροφής στα χωριά και τα
χωράφια-διέξοδο που οι έλληνες εργάτες, στην πλειονότητά
τους, διατηρούν ανοιχτή. Παράλληλη συνέπεια: οι απεργίες
σπανίζουν.
..................................................
Στην Ελλάδα δεν είναι μόνο το ότι πολλές ιδέες
εισάγονται, άρα είναι φυσικό και να καθυστερούν .
υπάρχουν επιπλέον και οι συνθήκες μιας οικονομίας που δεν
έχει ακόμη εκβιομηχανιστεί. ∆εν αρκεί η συντεχνιακή
κατοχύρωση των δικαιωμάτων της ψήφου και του
συνεταιρίζεσθαι για να εδραιωθεί, στο ∆ίκαιο, το δικαίωμα
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της απεργίας . χρειάζεται και η ουσιαστική εμπειρία της
απεργίας
στην
καθημερινή
πραγματικότητα
των
ανθρώπων-δηλαδή, χρειάζεται εργασία στο εργοστάσιο,
άρα βιομηχανία.
Γ.Β. ∆ερτιλής, Ιστορία του Ελληνικού Κράτους 1830 - 1920,
τ. Α΄, εκδ. Εστία, Αθήνα 2005, σσ. 347, 350
ΘΕΜΑ Β2
Συνδυάζοντας τις ιστορικές γνώσεις σας και τις πληροφορίες
των παραθεμάτων που σας δίνονται, να αναφερθείτε:
α. στο αναθεωρητικό έργο του Ελευθερίου Βενιζέλου, κατά
το πρώτο εξάμηνο του 1911 (Κείμενο Α)
Μονάδες 12
β. στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κόμματος των
Φιλελευθέρων (Κείμενο Β)
Μονάδες 13
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Το Σύνταγμα του 1911, ενώ συνέθετε τη νομική έκφραση της
συντελεσθείσας πολιτικής ανόδου της αστικής τάξης, απέφυγε (όπως
και στο παρελθόν) να ταυτιστεί με αποφασιστικές τομές που είχαν
διεκδικηθεί από τους επαναστάτες του 1909 και η όλη αναθεωρητική
διαδικασία διοχετεύτηκε στην εδραίωση της εγκαθίδρυσης «κράτους
δικαίου» που συμβάδιζε με τις θέσεις του Βενιζέλου για συστηματική
αναδιοργάνωση και λειτουργία της κρατικής μηχανής σύμφωνα προς
τα πρότυπα των προηγμένων δυτικοευρωπαϊκών κρατών. Η
αναθεώρηση του 1911 προσπάθησε να εκφράσει και να ρυθμίσει ένα
νέο συσχετισμό δυνάμεων στο συνασπισμό της εξουσίας αφήνοντας
άθικτες όμως τις εξουσίες του βασιλιά και συναρτώντας τη
συνταγματική διασφάλιση των βασιλικών προνομίων από τη μη
καθιέρωση, με ρητή συνταγματική διάταξη, της «δεδηλωμένης».
Παύλος Β. Πετρίδης, Πολιτικές ∆υνάμεις και Συνταγματικοί Θεσμοί
στη Νεώτερη Ελλάδα (1844 έως 1940), εκδ. Σάκκουλα,
Θεσσαλονίκη 1992, σ. 95.
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ΚΕΙΜΕΝΟ Β
Το Κόμμα των Φιλελευθέρων ήταν το μόνο ελληνικό κόμμα,
ιδίως κατά τη δεκαετία του 1910, που διέθετε κάποιες οργανώσεις
βάσης (τις «Λέσχες των Φιλελευθέρων») των οποίων η
δραστηριότητα εξακολουθούσε ακόμα και κατά τις μη προεκλογικές
περιόδους. Η δύναμη, βέβαια, και η παρέμβαση αυτών των
οργανώσεων στη λειτουργία του κόμματος υπήρξαν περιορισμένες
και η δραστηριότητά τους εμβρυακή. Το Κόμμα των Φιλελευθέρων,
εξάλλου, δεν κατόρθωσε ποτέ να γίνει κόμμα μαζών, ούτε να
οργανώσει το συνέδριό του. Ο δε συγκεντρωτικός χαρακτήρας της
διεύθυνσής του ήταν, πέρα από κάθε αμφιβολία, απόλυτος. Η
μονοκρατορία του Βενιζέλου αδιαφιλονίκητη.
Η αδυναμία του Κόμματος των Φιλελευθέρων να γίνει ένα
δημοκρατικά οργανωμένο και με έντονη εσωτερική ζωή κόμμα
μαζών μπορεί να αποδοθεί σε παράγοντες που έχουν σχέση τόσο με
τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού κοινωνικού χώρου, όσο και στο
χαρακτήρα αυτού του κόμματος που αντικατοπτρίζει επίσης τις
ιδιαίτερες συνθήκες γέννησής του. Η αντίσταση, πρώτ’ απ’ όλα, των
τοπικών κομμάτων συνέβαλε σε αυτό κατά πολύ.
..................................................
Η προσωπικότητα του Βενιζέλου καθώς και η θέση που
καταλάμβανε στους κόλπους του κόμματος δεν άφηναν και πολλές
ευκαιρίες σε ένα ενδεχόμενο κομματικό μηχανισμό, είτε για να
φθάσει σε μια δημοκρατική λειτουργία, είτε για να πάρει σοβαρές
πρωτοβουλίες. Με τον ίδιο τρόπο που η παρουσία του στο κέντρο
του ελληνικού πολιτικού συστήματος, στο σύνολό του, προκαλούσε
ένα είδος εξάρθρωσής του, [...] έτσι, και για ένα παραπάνω λόγο, ο
οργανωτικός μηχανισμός του κόμματός του δύσκολα θα μπορούσε
να αναπνεύσει αυτόνομα δίπλα στον Βενιζέλο. Περίπτωση
επεξεργασίας συλλογικής κομματικής βούλησης γινόταν αδιανόητη.
Ο Βενιζέλος γινόταν υποκατάστατο σκέψης και δράσης των
βενιζελικών.
Θανάσης ∆ιαμαντόπουλος, Ο Βενιζελισμός της Ανόρθωσης,
εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα 1985, σσ. 57-58, 71-72
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα, κατεύθυνση). Να μην
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. 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 μόνον με μπλε ή μαύρο
στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης.
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι
αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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