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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  
ΘΕΜΑ Α1 
Να  δώσετε  το περιεχόμενο  των  ακόλουθων  όρων :  
α . Εκλεκτικοί  
β . Στρατιωτικός  Σύνδεσμος  
γ . Σύνταγμα  της Κρητικής Πολιτείας (1899). 

Μονάδες 15 
ΘΕΜΑ Α2  
Να  χαρακτηρίσετε  τις  προτάσεις  που  ακολουθούν  γράφοντας  στο  τετράδιό 
σας  τη  λέξη  Σωστό  ή  Λάθος  δίπλα  στο  γράμμα  που  αντιστοιχεί  στην  κάθε  
πρόταση: 
α . Η ήττα της  Ρωσίας στον  Κριμαϊκό  πόλεμο  συνέβαλε  στην  αποδυνάμωση  

του  ρωσικού  κόμματος,  το  οποίο σταδιακά  εξαφανίστηκε  από  την  
πολιτική σκηνή της  Ελλάδας . 

β . Με  πρωτοβουλία  της  Κοινωνίας  των  Εθνών  (ΚΤΕ), τον  Σεπτέμβριο  του  
1923 ιδρύθηκε  ένα  αυτόνομος  οργανισμός με πλήρη  νομική  υπόσταση, 
η  Μικτή Επιτροπή  Ανταλλαγής , με έδρα  την Αθήνα. 

γ . Η Συμφωνία  της  Άγκυρας  (Ιούνιος 1930) προέβλεπε  και  την  αμοιβαία  
απόσβεση  των  οικονομικών  υποχρεώσεων  μεταξύ  Ελλάδας  και 
Τουρκίας . 

δ . Ο  20ός αιώνας  βρήκε  τον ελληνισμό  του  Πόντου  να  έχει  θεαματικό 
προβάδισμα,  συγκριτικά  με  τις  άλλες  εθνότητες  της  ευρύτερης  
περιοχής , στον οικονομικό  και  τον πνευματικό  τομέα. 

ε . Ο  Γερμανός  Καραβαγγέλης  διαπραγματεύθηκε  με τους  Αρμένιους , 
καθώς  επίσης  και  με  τους  μουσουλμάνους  του  Πόντου,  μια μορφή  
συνομοσπονδίας. 

Μονάδες 10 
ΘΕΜΑ Β1 
Πώς  επέδρασε  η καθιέρωση  της  καθολικής ψηφοφορίας,  με το  ελληνικό  
Σύνταγμα  του  1844, α) στην  πολιτική  και  κομματική δράση  (μονάδες  6) και  
β) στον κοινοβουλευτισμό; (μονάδες 7) 

Μονάδες 13 
ΘΕΜΑ Β2 
Ποια  ήταν  η  εξέλιξη  του  Κρητικού  Ζητήματος  από  τη  14η  Φεβρουαρίου  1913 
μέχρι  και την 1η Δεκεμβρίου του  ίδιου έτους ; 

Μονάδες 12 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  
ΘΕΜΑ Γ1  
Αξιοποιώντας  τις  ιστορικές σας  γνώσεις  και  αντλώντας  στοιχεία  από τα 
παρακάτω  κείμενα, να  παρουσιάσετε: 
α) τις αντιλήψεις  του  Χ .  Τρικούπη  όσον αφορά  το κράτος , τη  διοίκηση  και 

την  οικονομία,  αντιπαραβάλλοντάς  τες  με  τις  αντίστοιχες  του  πολιτικού  
του  αντιπάλου Θ . Δηλιγιάννη . (μονάδες  17) 

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
(http://edu.klimaka.gr)
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β) τις προσπάθειες  που  κατέβαλλε  ο Χ .  Τρικούπης ,  ως πρωθυπουργός ,  
για την  υλοποίηση αυτών των  αντιλήψεων. (μονάδες 8) 

Μονάδες 25  
 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Α 
[ . . . ]  Η νέα  Βουλή  άρχισε  τις  εργασίες  της  στις  26 Φλεβάρη  1882 [...]. Ο 

νέος  πρωθυπουργός  [Χαρίλαος  Τρικούπης]  στον  προγραμματικό  του  λόγο  
είπε : [...] 
«Τὸ  πρόγραμμα  ἡμῶν  [ . . . ]  ζητεῖ  τὴν  ἀνόρθωσιν  τοῦ τόπου .  Ἡ  κοινωνία  ζητεῖ  
φραγμοὺς  κατὰ  τῶν  ὑπερβασιῶν  τῆς  κυβερνήσεως ,  κατὰ  τῶν  ὑπερβασιῶν  
παντός  ἰσχύοντος ,  κατὰ  τῶν  ὑπερβασιῶν  τῆς  Βουλῆς .  Ὅ ,τι  πρέπει  νὰ  
ἐπιζητῶμεν  σήμερον  εἶναι  οὐχὶ  ἐπίδειξις  πλαστοῦ  ἰσοζυγίου ,  ἀλλὰ  πρέπει  νὰ  
ἐπιζητῶμεν  σήμερον  ἐν  τῇ  πολιτικῇ  τοῦ  κράτους  τὴν  ὁδόν ,  ἥτις  θέλει  φέρει  εἰς  
τὸ  ἰσοζύγιον ,  ἐὰν  ἐμμείνωμεν  ἀκραδάντως  ἐν  αὐτῇ .  Ὀφείλομεν  ἐν  τῇ 
διαρρυθμίσει  τῶν  οἰκονομικῶν  νὰ  ἐπιζητήσωμεν  αὐτὴν  διὰ  τῆς  ὅσον  
[δυνατόν] ἐλαττώσεως  τῶν  δαπανῶν ,  ἐπιτρεπούσης  ὅμως  πλήρη  τὴν  ἀνάπτυξιν  
τῶν  παραγωγικῶν  δυνάμεων ,  τῶν  πόρων  τοῦ ἔθνους  καὶ  τὴν  ἐπαύξησιν  τῶν  
πόρων  τοῦ  κράτους .  ∆ιὰ  τοῦτο  πᾶσα  θυσία ,  τὴν  ὁποίαν  ἠθέλομεν  ζητήσει  
παρὰ  τῆς  Βουλῆς  πρὸς  τὸν  σκοπὸν  τῆς  ἐνισχύσεως  τῶν  βιομηχανικῶν  
δυνάμεων  τοῦ τόπου ,  τῆς  συγκοινωνίας  καὶ  πάντων  δι ’  ὧν  προάγεται  ἡ ὑλικὴ  
δύναμις ,  θέλει  ψηφισθῇ . . .» 

 
Γ .  Κορδάτου ,  Μεγάλη  Ιστορ ία  της  Ελλάδας ,  τ .ΧΙ Ι ,  σ .382 ,  στο  Κ .Ε .Ε . ,  Αξ ιολόγηση  των  μαθητών  στο  μάθημα  
Θέματα  Νεοελλην ικής  Ιστορ ίας ,  τχ .πρώτο ,  Αθήνα  1999 ,  σσ . 55 -56 .  

 
ΚΕΙΜΕΝΟ  Β 

[ . . . ]  Το  δημοσιονομικό  πρόγραμμα  του  Δηλιγιάννη  μπορεί  να  συνοψισθεί  σε  
δύο  βασικές  κατευθυντήριες  ιδέες : Η πρώτη[...]επαναλαμβάνεται  σε όλα  τα 
προεκλογικά  και μετεκλογικά  προγράμματα  του δηλιγιαννισμού της  
εικοσαετίας  1885-1905: οικονομία στις δημόσιες δαπάνες ,  που θα  
προκαλέσει  ελάττωση  της  φορολογικής  επιβαρύνσεως  και  θα  αποτελέσει  
κίνητρο  για  τη  σταδιακή,  φυσική,  αύξηση  της  εγχώριας  παραγωγής  από 
όλους  τους  παράγοντες  του ενεργού  οικονομικά  πληθυσμού .  Η δεύτερη,  η  
έννοια  της  εθνικής εργασίας,  που  αναπτύσσει  τις  δυνατότητές  της  κάτω  από 
τη  σκέπη της  κρατικής  πολιτικής  λιτότητας  και  στον τομέα  των  κρατικών  
δαπανών,  αλλά  και  στο  φορολογικό  τομέα, σε  τρόπο  ώστε  το  κοινωνικό 
σώμα,  χωρίς  ταξικές  διακρίσεις,  να  βρίσκεται  σε  στενή  συνεργασία  με  το  
κράτος, είναι  μια καινούργια  ιδέα . [...]  
 
Ισ τορ ία  του  Ελλην ικού  Έθνους ,  Νεώτερος  Ελλην ισμός  από  το  1881  ως  το  1913 ,  τ .  ΙΔ ΄ ,  Eκδοτ ι κή  Αθηνών ,  
Αθήνα  2000 2 ,  σ . 181 .  
 
Τα  κ ε ί μ ε να  αποδόθηκαν  στο  μονο τον ι κό ,  εκ τός  από  τον  προγραμματ ι κό  λόγο  του  Χ .  Τρ ι κούπη .  

 
ΚΕΙΜΕΝΟ  Γ 

[ . . . ]  Για  την  κατασκευή  των σιδηροδρόμων  το κράτος  διέθεσε  συνολικά  το 
68% των αναγκαίων  πόρων  από δάνεια , από  τα οποία  πάλι  το 74% 
αντλήθηκε  από  τις  διεθνείς  χρηματαγορές .  [ . . . ]  Αυτή  η  οικονομική  και  
δημοσιονομική  πολιτική  είχε  ως  αποτέλεσμα  μια  αυξανόμενη  και  για  τα 
ελληνικά δεδομένα  ασυνήθιστα  υψηλή  επιβάρυνση  των  φορολογουμένων . 
[ . . . ]  Όσο για  τη  φορολογική  δικαιοσύνη  πρέπει  να  διαπιστώσουμε  ότι  τα 
μερίσματα  των  μετοχών δεν  επιβαρύνονταν  καθόλου , ενώ  άλλα  έσοδα  από 
κεφάλαιο καθώς  και  τα  κέρδη  των  τραπεζών  φορολογούνταν ελάχιστα ,  για  να 

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
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υπάρχουν  κίνητρα για  μεταφορά  κεφαλαίων  στην  Ελλάδα .  Τα φορολογικά  
βάρη  έφεραν  οι  καταναλωτές  μέσω των  έμμεσων  φόρων  [ . . . ] .  Σε  αυτά  
προστίθενταν  οι  δασμοί  που  επιβάλλονταν  κυρίως  με εισπρακτικά  κριτήρια.  
Το  ποσοστό  των  έμμεσων  φόρων  στα  δημόσια  έσοδα  αυξήθηκε πάντως  από 
50% το  1863 σε  68% το  1890, ενώ  το  ποσοστό  των  εσόδων  από  τη 
φορολόγηση  αγροτικών  προϊόντων μειώθηκε  στο  ίδιο διάστημα  από  48% σε 
22%. 
 
Gunnar  Her ing ,  Τα  πολ ι τ ι κά  κόμματα  στην  Ελλάδα  1821-1936,  μτφ .  Θ .  Παρασκευόπουλος ,  τ .Α΄ ,  Αθήνα ,  
2006 ,  σσ . 572-574 .  
 
ΘΕΜΑ Δ1  
Αξιοποιώντας  τις  ιστορικές σας  γνώσεις  και  αντλώντας  στοιχεία  από τα 
παρακάτω  κείμενα, να  αναφερθείτε : 
α) στις μεθοδεύσεις  των  Τούρκων εναντίον  των  Μικρασιατών Ελλήνων,  

κατά  τον  πρώτο  διωγμό,  το  1914. (μονάδες 15) 
β) στις συνθήκες  που βρήκαν  οι  πρόσφυγες  στην  πατρίδα  τους κατά  την  

παλιννόστηση . (μονάδες 10) 
Μονάδες 25  

ΚΕΙΜΕΝΟ  Α 
[ . . . ]  Τα γεγονότα διαδραματίσθηκαν  σε  δύο  φάσεις.  [ . . . ]  Η πρώτη  φάση  
αρχίζει  στα  τέλη  του  Μάη  του  1914, δύο  μήνες  πριν  τον  Ευρωπαϊκό  πόλεμο , 
και  καλύπτει  τον  Ιούνιο  κι ένα  μέρος  του  Ιουλίου.  Στα  τέλη  του  Ιουλίου,  ο  
σκοπός  είχε  επιτευχθεί  και ο  πόλεμος  επέτρεπε  τη  δημιουργία  νέων  πιο  
ολοκληρωμένων  και  διευρυμένων  σχεδίων .  Οι  καταστροφές  και  τα 
συντρίμμια  είχαν  μεγαλύτερη  ένταση και  συνέχεια  το  πρώτο  δεκαπενθήμερο  
του  Ιουνίου . [...] 

Η [δεύτερη  φάση]  διακρίνεται  από την  προηγούμενη  λόγω της 
μεγαλύτερης  έκτασης  των μέτρων  και  λόγω  των  διαφορετικών  μεθόδων  που  
ακολουθήθηκαν . Ο πληθυσμός  που είχε  πληγεί  μεταξύ Μαΐου και  Ιουλίου  
1914, κυμαινόταν  από 150.000 ως  200.000 [...] Κατά  τη  δεύτερη περίοδο  [ . . . ]  
κυμαινόταν  από 700.000 έως  800.000.[...] Οι  πληθυσμοί  από τις  
εκκενωθείσες  περιοχές  δεν μπόρεσαν  να  καταφύγουν στα  νησιά  και  στην  
Ελλάδα , και  οι περισσότεροι  αφανίσθηκαν.  [ . . . ]Η Σμύρνη  απειλήθηκε  
σοβαρά. 

 
Fé l i x  Sar t i aux ,  Η  Ελλην ική  Μικρασία ,  μτφ .  Ντ .  Νίκα ,  εκδ .  Ισ τορητής ,  Αθήνα  1993,  σσ . 159-160 ,  171 .  

 
ΚΕΙΜΕΝΟ  Β 

[ . . . ]  Οι  άγριες  απελάσεις,  η  τρομοκρατία,  οι δολοφονίες  και  οι  βιαιότητες  
εναντίον  των  Ραγιάδων  κατά  μήκος  της  μικρασιατικής  ακτής  δεν  τράβηξαν  
στη  Δύση την  προσοχή  που τους  άρμοζε .  Είχαν  όμως  όλα  τα  χαρακτηριστικά  
του  πολεμικού  μέτρου  που επέβαλλε  μία  δήθεν  «στρατιωτική  ανάγκη» και  
δεν  υπάρχει  καμία  αμφιβολία  ότι Τούρκοι  και  Γερμανοί  είχαν  πλήρη  
συνεργασία  και ήταν  σύμμαχοι  στη διάρκεια  του πολέμου. [...] 

Η καταστροφή  της  Φώκαιας  προξένησε  μεγάλη συγκίνηση  στη  
Μασσαλία ,  που  ιδρύθηκε  από  αποίκους  προερχόμενους  από  την  ομώνυμη 
αρχαία  ελληνική αυτή  πόλη .  Η Φώκαια  είναι  η  μητέρα  της Μασσαλίας.  
Ο  κ .  Mancient ήταν  αυτόπτης  μάρτυρας  στις σφαγές  και  τις  λεηλασίες  που  
έλαβαν  χώρα  στην πόλη  [...] : 

Ανακτήθηκε από την  
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«Κατά  τη  διάρκεια  της  νύχτας ,  οι  οργανωμένες συμμορίες  συνέχισαν  τη 
λεηλασία  της  πόλης .  Την  αυγή  έπεφταν  συνεχείς  πυροβολισμοί  μπροστά  στα  
σπίτια  μας .  Πεταχτήκαμε έξω  και  οι τέσσερις  και  βρεθήκαμε  μπροστά  σε  ένα  
εφιαλτικό θέαμα.  Η ορδή  που  είχε  μπει  στην  πόλη ήταν  οπλισμένη  με  
γκράδες  και  παλιά  τουφέκια  του ιππικού . Ένα  σπίτι  είχε  παραδοθεί  στις 
φλόγες . Από  όλες  τις  μεριές  της πόλης οι  χριστιανοί  έτρεχαν  στην  
προκυμαία ,  αναζητώντας  βάρκες  για  να  διαφύγουν.  Όμως ,  ήδη  από  την  
προηγούμενη  νύχτα  είχαν  εξαφανιστεί όλες.  Κραυγές  τρόμου  ανακατεύονταν  
με  τους  κρότους των  πυροβολισμών .  Ο  πανικός  ήταν τόσο  μεγάλος,  ώστε  
μια  γυναίκα και το παιδί της πνίγηκαν σε  εξήντα  εκατοστά νερό. [...]» 

 
George  Hor ton ,  Η  μάστ ιγα  της  Ασίας ,  ε ιδ ική  έκδοση  γ ια  την  εφημερ ίδα  ΤΟ  ΒΗΜΑ ,  Αθήνα  2009  
(αναπαραγωγή  της  έβδομης  έκδοσης  της  «Εστ ίας» ,  Αθήνα  2007)  σσ . 65 ,68 -69 .  

 
ΚΕΙΜΕΝΟ  Γ 

[ . . . ]  Τότε [1920], όσοι  είχαμε  φύγει  με  τον  πρώτο  Διωγμό  του  1914 και  
βρισκόμασταν στη Μυτιλήνη, ξαναγυρίσαμε  στο Αδραμύττι . 

Το  βρήκαμε  κατεστραμμένο .  Τα σπίτια  μας  σε  ελεεινή  κατάσταση , 
μισοχαλασμένα  από  την  έλλειψη  συντήρησης .  Οι  δρόμοι  ακάθαρτοι.  Που  
εκείνο το Αδραμύττι  που αφήσαμε το 1914, το γεμάτο ζωή  και νοικοκυριό! 

Διώξαμε  τους  Τούρκους  Βοσνίους  πρόσφυγες  που  κάθονταν  στα  σπίτια  
μας.  Ο  καθένας  πήγε  στο  δικό  του  σπίτι .  Αρχίσαμε  σιγά-σιγά ,  να  στήνουμε  
το  νοικοκυριό  μας .  Οι  ντόπιοι  Τούρκοι ,  όλο  γλύκα, ήταν  μαζί  μας .  Μας 
πλήρωσαν  τα  παλιά  χρέη τους.  Βλέπετε , είχαν την  ανάγκη μας, ήταν 
ελληνική  κατοχή.  Ζούσαμε αμέριμνα . 

 
Μαρτυρ ία  Άννας  Παρή ,  στο  Κέντρο  Μικρασιατ ικών  Σπουδών ,  Η  Έξοδος ,  Μαρτυρ ί ες  από  τ ι ς  επαρχ ί ες  των  
δυτ ι κών  παραλ ίων  της  Μικρασ ίας ,  τ .Α΄ ,  Αθήνα  1980 ,  σσ . 228-229.  

 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  (για  τους  εξεταζομένους) 
1. Στο  εξώφυλλο  του  τετραδίου  σας  να  γράψετε  το  εξεταζόμενο  μάθημα .  Στο  

εσώφυλλο  πάνω-πάνω  να  συμπληρώσετε  τα  Ατομικά  στοιχεία  μαθητή .  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. Ώρα  δυνατής  αποχώρησης :  18.00.  
 

ΣΑΣ  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
 

ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

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




