Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΟΜΑ∆Α Α΄
ΘΕΜΑ
α. Να
•
•
•

Α1
δώσετε το περιεχόμενο των ακολούθων όρων:
Ορεινοί.
Ηνωμένη Αντιπολίτευση.
Φεντερασιόν.
Μονάδες 15

β.

Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων
είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη
«Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην
κάθε πρόταση.
1.

Με το σύνταγμα του 1844 κατοχυρωνόταν, με ελάχιστους
περιορισμούς, το δικαίωμα της καθολικής ψηφοφορίας για
άνδρες και γυναίκες.

2.

Η αρχή της δεδηλωμένης θεσμοθετήθηκε το 1881.

3.

Ο εξορθολογισμός της διοίκησης, κυρίως με τον καθορισμό
των προσόντων των δημοσίων υπαλλήλων, ώστε να
περιοριστεί η ευνοιοκρατία ήταν προγραμματικός στόχος
του τρικουπικού κόμματος.

4.

Λίγους μήνες πριν από την κατάρρευση του Ελληνικού
Μετώπου στη Μικρά Ασία, η Κυβέρνηση προέβη σε ένα
πρωτότυπο εσωτερικό αναγκαστικό δάνειο, με διχοτόμηση
του χαρτονομίσματος.
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Α2
α. Τι προέβλεπε η Σύμβαση της Λοζάνης (30 Ιανουαρίου 1923)
για την ανταλλαγή των πληθυσμών και τι για τους
ανταλλάξιμους;
Μονάδες 15
β.

Ποιες ήταν οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων στην
Ελλάδα (1922) στον τομέα της αγροτικής παραγωγής;
Μονάδες 12
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
edu.klimaka.gr

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑ Β1
το
ακόλουθο
απόσπασμα
και
Αντλώντας
στοιχεία
από
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να παρουσιάσετε τα
χαρακτηριστικά
και
τις
επιδιώξεις
του
κινήματος,
που
εκδηλώθηκε στο Γουδί στις 15 Αυγούστου 1909 με οργανωτικό
φορέα το Στρατιωτικό Σύνδεσμο, καθώς επίσης να δώσετε και το
γενικότερο περίγραμμα των επόμενων πρωτοβουλιών του
Στρατιωτικού Συνδέσμου μέχρι τη διάλυσή του.
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ
Τὴ νύχτα τῆς 14ης πρὸς τὴ 15η Αὐγούστου 1909
συγκεντρώθηκαν στοὺς πρόποδες τοῦ Ὑμηττοῦ, στοὺς στρατῶνες
τοῦ Γουδί, 250 ἀξιωματικοὶ καὶ 2.000 περίπου ὁπλίτες, κατὰ τὸν
Ἀλ. Μαζαράκη, ἢ 449 ἀξιωματικοὶ καὶ 2.546 ὁπλίτες, κατὰ τὸν
Ἀσπρέα, καθὼς καὶ μερικοὶ χωροφύλακες καὶ πολίτες καὶ
διακήρυξαν, χωρὶς ἰδιαίτερη μαχητικότητα, τὴν ἀντίθεσή τους
πρὸς τὴν κυβέρνηση, ὑποστηρίζοντας τὸ πρόγραμμα τοῦ
«Στρατιωτικοῦ
Συνδέσμου»,
ποὺ
τοὺς
εἶχε
καλέσει
νὰ
συμπαρασταθοῦν στοὺς στόχους του.
Τὸ πρόγραμμα αὐτό, διατυπωμένο σὲ ἤπιο τόνο γιὰ
«ἐπαναστατικὴ» προκήρυξη, ἐξέφραζε γενικὲς εὐχὲς γιὰ τὴ
βελτίωση τῶν ἐνόπλων δυνάμεων, τῆς διοικήσεως καὶ τῆς παιδείας,
καθὼς καὶ τὴν κατάργηση «τῆς ἀπαισίας συναλλαγῆς» −εὐχὲς ποὺ
ἀσφαλῶς
ἔβρισκαν
σύμφωνο
τὸ
σύνολο
τῶν
Ἑλλήνων.
Ἀπαριθμοῦσε ἐπίσης μὲ σαφήνεια ποιὲς ριζοσπαστικὲς ἐνέργειες
δὲν ἐπρόκειτο νὰ ἐπιχειρηθοῦν ἀπὸ τὸ «Σύνδεσμο»: 1) Τὴν
κατάργηση τῆς δυναστείας ἢ τὴν ἀντικατάσταση τοῦ βασιλιᾶ, 2)
τὴν ἐγκαθίδρυση στρατοκρατίας ἢ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ συντάγματος,
3) τὴν κατάργηση τῆς κυβερνήσεως, 4) τὴν αὔξηση ἢ τὴν
ἀπομάκρυνση στελεχῶν τοῦ στρατοῦ ἢ τοῦ ναυτικοῦ. [...]
Τὸ πρωὶ τῆς 15 η ς Αὐγούστου ὁ λαὸς τῆς πρωτεύουσας,
ἀφυπνιζόταν μὲ ἔκπληξη ἀπὸ τὴν ἀναγγελία τοῦ κινήματος. Ἀκόμη
καὶ τὰ ἀνάκτορα καὶ ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς χώρας δὲν εἶχαν
προβλέψει τόσο ριζική ἐνέργεια ἀπὸ τοὺς στρατιωτικούς. Πολλοὶ
ἀναρωτήθηκαν τὴ στιγμὴ ἐκείνη γιὰ τὴν ταυτότητα τοῦ
«Στρατιωτικοῦ Συνδέσμου» καὶ τοὺς πραγματικοὺς στόχους τῆς
ἡγεσίας του. Οἱ περισσότεροι προτίμησαν νὰ περιμένουν τὴν
ἔκβαση τῆς ἀναμετρήσεως τῶν κινηματιῶν μὲ τὴν ἐξουσία πρὶν
πάρουν θέση.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος Ι∆΄ (Αθήνα 1977), σελ. 258 -259.
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ Β2
Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω απόσπασμα και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να παρουσιάσετε την
αναπτυξιακή υποδομή της Ελλάδας του Μεσοπολέμου (1919 -1939)
και να καταγράψετε τις σπουδαιότερες υλικοτεχνικές καινοτομίες
που πραγματοποιήθηκαν.
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ
Οι μεγάλες επενδύσεις
Η ανάπτυξη των δομών της εγχώριας αγοράς, η οποία
επιτελέστηκε στην Ελλάδα μετά το 1922 υπό την αιγίδα του
κράτους, ήταν στο βάθος το κίνητρο που επέφερε στη χώρα μας τη
συρροή με κάθε μορφή των ξένων κεφαλαίων. Η οικονομική
σταθεροποίηση, που άρχισε από το 1924 στην Ελλάδα και
κατέληξε στη νομισματική σταθεροποίηση του 1928 και στην
εξυγίανση του πιστωτικού συστήματος, ήταν το κυριότερο
επιχείρημα που έπεισε τους ξένους χρηματοδότες να τοποθετήσουν
κεφάλαια στην Ελλάδα. Αυτό έγινε όχι μόνο με τη μορφή
προσφυγικών δανείων, αλλά και με δάνεια που απέβλεπαν στη
χρηματοδότηση δημόσιων έργων, αποξηραντικών, υδρευτικών ή
ακόμη επέκταση του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου. Τα
δημόσια έργα ήταν ένας χώρος για επικερδείς τοποθετήσεις
κεφαλαίου, αφού η οικονομική γενικά δραστηριότητα αναπτυσσόταν
όσο το ισοζύγιο πληρωμών και τα δημοσιονομικά διατηρούνταν
σε ισορροπία. Παράλληλα, η ανάπτυξη της αγοράς και η βελτίωση
του κλίματος των επενδύσεων προσείλκυσαν στην Ελλάδα, από τα
μέσα της δεκαετίας 1920-1930, και ξένα ιδιωτικά κεφάλαια, είτε
σε απευθείας παραγωγικές επενδύσεις είτε για τη χρηματοδότηση
ελληνικών ιδιωτικών επιχειρήσεων. […] Στην άλλη κατηγορία δηλ.
των άμεσων επενδύσεων, ανήκουν οι περιπτώσεις των ξένων
εταιριών Πάουερ, Ούλεν, Φαουντέισιον κλπ. που εγκαταστάθηκαν
κατά τα χρόνια αυτά στην Ελλάδα.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΕ΄ (Αθήνα 1978), σελ. 336.
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

1.
2.

3.
4.
5.
6.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην μεταφέρετε στο
τετράδιο τα κείμενα και τις παρατηρήσεις.
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.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
τη διανομή των
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων και όχι πριν την 17:00.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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