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ΟΜΑ∆Α Α  
ΘΕΜΑ  Α.1 

Α.1.1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων :  

α .   Ομάδα  των  Ιαπώνων .  
β .   Μικτή  Επιτροπή  Ανταλλαγής .  
γ .   «Ηνωμένη  Αντιπολίτευσις» (Κρήτη).  

Μονάδες 15  
 
 
Α.1.2 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. Οι πεδινοί είχαν ως ηγέτη τον ∆ημήτριο Βούλγαρη .  

2. Στη δεκαετία  του 1880 τα κόμματα  ήταν αρκετά πιο 
συγκροτημένα  απ ’  ό,τι στο παρελθόν .  

3. Την αστική αποκατάσταση ανέλαβε περισσότερο  
η Ε .Α .Π . και λιγότερο το κράτος . 

4. Ο Οργανικός Νόμος του 1900 έδωσε λύση σε ακανθώδη 
εκκλησιαστικά ζητήματα .  

5. Η πολιτοφυλακή της Κρήτης οργανώθηκε για πρώτη φορά 
επί αρμοστείας Αλέξανδρου Ζαΐμη .  
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ΘΕΜΑ  Α.2 
Α.2.1 Ποιες  ήταν  οι  βασικές  θέσεις  και  ποια  ήταν  η  εξέλιξη  του  

Σοσιαλιστικού  Εργατικού  Κόμματος  Ελλάδος  (Σ .Ε .Κ .Ε . )  
από  την  ίδρυσή  του  το  1918 ως  και  το  1924; 

Μονάδες 12 

Α.2.2 Ποιες  ήταν  οι  επιπτώσεις  στον  πληθυσμό  της  Ελλάδας  και  
στην  εθνολογική  του  σύσταση  από  την  άφιξη  των  
προσφύγων  μετά  τη  Μικρασιατική  Καταστροφή ;  

Μονάδες 13 

 

ΟΜΑ∆Α Β 
ΘΕΜΑ  Β.1 

Αντλώντας  στοιχεία  από  το  παρακάτω  κείμενο  και  
αξιοποιώντας  τις  ιστορικές  σας  γνώσεις ,  να  αναφέρετε  τους  
παράγοντες  οι  οποίοι  οδήγησαν  στην  επανάσταση  του  1862 και  
την  έξωση  του  Όθωνα .  

Μονάδες 25 
 

«Ο  Όθων ,  δεχθείς  άκων1 την  εγκαθίδρυσιν  συνταγματικού  
πολιτεύματος ,  δεν  είχε  την  διάθεσιν  της  πιστής  εφαρμογής  
αυτού .  Ευθύς  εξ  αρχής ,  παραβιάζων  το  πνεύμα  του  
Συντάγματος ,  ανεμίχθη  εις  έργα  διοικητικά ,  επεμβαίνων  εις  
τας  βουλευτικάς  εκλογάς  και  προσπαθών  εκδήλως  να  
συγκεντρώση  εις  χείρας  του  περισσοτέραν  εξουσίαν .  Προ  δε  
της  αντιστάσεως ,  την  οποίαν  εύρισκε  δεν  εδίσταζεν ,  ως  είναι  
ευνόητον ,  να  λάβη  μέτρα  πιεστικά  κατά  της  ελευθερίας  του  
τύπου  και  της  ανεξαρτησίας  των  συνειδήσεων ,  τούθ ’  όπερ  
εξήπτεν  ακόμη  περισσότερον  την  κατ ’  αυτού  αντιπολίτευσιν  
και  προητοίμαζε  την  πτώσιν  του .  

Ο  βασιλεύς  −όπως  γράφει  ο  Ν .  ∆ραγούμης  (Αναμνήσεις ,  
τομ .  Β΄  σ .  122)−  έρρεπε2 φύσει  «προς  το  σύστημα  της  
συγκεντρώσεως», πολιτικοί  δε ,  όπως  ο  Κωλέττης ,  
«τελειοποιήσαντες  αυτό ,  και  τον  Όθωνα  ενεθάρρυναν  εις  
αυστηροτέραν  εφαρμογήν  και  αυτοί  εφήρμοσαν  
απηνέστερον3 . . .  Η  καταστολή  της  ελευθερίας  των  
δημοκρατικών  Αρχών ,  η  καταδίωξις  του  τύπου ,  η  επέμβασις  
εις  τας  εκλογάς  τας  τε  βουλευτικάς  και  τας  των  δήμων ,  η  
αποβολή  πάντων  των  οπωσούν4 ανεξάρτητον  εχόντων  το  
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φρόνημα  δημοσίων  λειτουργών ,  και  ιδίως  των  της  Θέμιδος5 . . .  
η  διά  παντός  τρόπου  πίεσις  της  συνειδήσεως  των  δικαστών ,  η  
διαστροφή  των  νόμων ,  ταύτα ,  και  άλλα  εις  εν  μόνον  
απέβλεπον ,  εις  την  σύμπτυξιν  πάσης  δυνάμεως  εις  χείρας  της  
εξουσίας  και  την  δι ’   αυτής  παγίωσιν  κυβερνήσεως  πανισχύρου  
και  διαρκούς .  . . .  

Η  προϊούσα6 κοινωνική  εξέλιξις  ενίσχυε  το  φιλελεύθερον  
και  δημοκρατικόν  πνεύμα ,  ούτως  ώστε  αι  απολυταρχικαί  
τάσεις  να  μη  είναι  ανεκταί  και  να  υπονομεύεται  τουναντίον  
διά  συνεχούς  δράσεως  η  βασιλεία  του  Όθωνος .  Βοηθούσης  δε  
και  της  αναμίξεως  των  αντιπροσώπων  των  Προστατίδων  
∆υνάμεων  εις  την  πολιτικήν  ζωήν  της  χώρας ,  η  οποία  δεν  
έπαυε  κατά  τα  έτη  της  απολυταρχίας  και  της  συνταγματικής  
μοναρχίας ,  η  θέσις  του  Όθωνος  κατέστη  τόσον  επισφαλής7,  
ώστε  ευκόλως  ανετράπη  δι ’   επαναστάσεως ,  μολονότι  όπως  
φαίνεται ,  δεν  ημφεσβητούντο  ωρισμέναι  αρεταί  του  και  
ανεγνωρίζετο  η  ταύτισις  της  ηγεμονικής  του  φιλοδοξίας  προς  
τα  εθνικά  ιδανικά  της  εποχής  εκείνης  (ίδε  και  Ζ .  
Παπαντωνίου ,  Ο  Όθων ,  1934)». 

 
Α .  Σβώλου ,  Τα  Ελληνικά  Συντάγματα ,  σσ .  79-80. 

 
     
1.  άκων :  χωρίς  τη  θέλησή  του  
2.  έρρεπε :  έτεινε  
3.  απηνέστερον :  πιο  σκληρά  
4.  οπωσούν :  κατά  κάποιο  τρόπο ,  κάπως  
5.  λειτουργών  της  Θέμιδος :  δικαστών  και  δικηγόρων  
6.  προϊούσα :  αυξανόμενη  
7.  επισφαλής :  αβέβαιη  

 
ΘΕΜΑ  Β.2 

Αντλώντας  στοιχεία  από  το  κείμενο  που  ακολουθεί  και  
αξιοποιώντας  τις  ιστορικές  σας  γνώσεις ,  να  αιτιολογήσετε  τη  
στάση  του  Ελ .  Βενιζέλου  στις  εθνικές  διεκδικήσεις  των  Ελλήνων  
του  Πόντου  στο  συνέδριο  Ειρήνης  στο  Παρίσι  (μονάδες  15) και  να  
αναφέρετε  τις  άμεσες  αντιδράσεις  των  Ποντίων  που  αυτή  
προκάλεσε  (μονάδες  10).  

Μονάδες 25 
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«Στο ανά χείρας ιστόρημα  περιορίζομαι να επισημάνω ορισμένα 
γεγονότα .  

Πρώτον ότι η επίσημη Ελλάδα , εκπροσωπουμένη  από τον 
Βενιζέλο, δεν αγωνίστηκε , ούτε επεδίωξε καν την απόκτηση των 
κατοικουμένων κατά πλειοψηφία από Έλληνες παραλίων  της 
Μαύρης Θάλασσας .  Κι όχι μόνο τούτο, αλλά υπήρξε χλιαρή και 
άτονη η όλη υποστήριξη προς τα διαβήματα των Ποντίων προς τους 
Μεγάλους Νικητές του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου .  Για τους εξής 
λόγους :  

Πρώτον γιατί ο Βενιζέλος απέβλεπε  στο να φθάσει η Ελλάδα 
στα πρόθυρα της Κωνσταντινούπολης , να πατήσει πόδι στην Ιωνία 
και να παγιώσει αυτή την επέκταση , για την οποία ήδη είχε 
συναντήσει ζωηρές αντιδράσεις που , με άπειρες δυσκολίες, 
εξουδετέρωσε ή παρέκαμψε .  ∆εν ήθελε , λοιπόν , να φανεί 
υποστηρίζοντας υπερφίαλες αξιώσεις .  

∆εύτερον γιατί, λόγω της γεωγραφικής θέσης του Πόντου , θα 
ήταν ακατόρθωτο εγχείρημα  η αποστολή στρατευμάτων  για την 
απελευθέρωσή του .  Κι αν ακόμα η Αντάντ επιδίκαζε στην Ελλάδα , 
με τη Συνθήκη των Σεβρών , και τον Πόντο, πάλι δε θα μπορούσαμε 
να τον κρατήσουμε , γιατί ήταν πολύ μακριά  από τις βάσεις 
ανεφοδιασμού .  Και η διασπορά  των στρατιωτικών  δυνάμεων θα 
ήταν σε βάρος μας .  Ενώ ο Κεμάλ θα είχε την ευχέρεια  να μετακινεί  
το στρατό του άλλοτε κατά του βορείου μετώπου , άλλοτε κατά  του 
δυτικού . 

Τρίτον, γιατί οι τουρκοσοβιετικές  συνεννοήσεις και συμφωνίες 
εδημιούργησαν  μια νέα τάξη πραγμάτων στην περιοχή Ανατολικής 
Μικρασίας , Πόντου , Καυκάσου , Περσίας και προξένησαν πολλές 
ανησυχίες στην Αγγλία και στις άλλες ∆υτικές ∆υνάμεις, που 
ενδιαφέρονταν για την εκμετάλλευση  των πετρελαιοφόρων 
περιοχών .  

Όλα αυτά τα έβλεπε ο Βενιζέλος και αποθάρρυνε τις επιτροπές 
των Ποντίων που πολιορκούσαν τις αντιπροσωπείες  των Μεγάλων 
στις ∆ιασκέψεις .  Η ένωση του Πόντου με την Ελλάδα  ήταν κάτι 
παραπάνω από ανέφικτη , ήταν ουτοπική −αυτό έβλεπε ο Βενιζέλος». 

 

Φ .  Κλεάνθη , Έτσι χάσαμε τη Μικρασία, σσ .  183-184. 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά  (ημερομηνία , 

κατεύθυνση , εξεταζόμενο  μάθημα). ∆εν θα αντιγράψετε τα 
θέματα  στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό  σας στο πάνω 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 .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο 
στυλό .  

5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή .  

6. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 
φωτοαντιγράφων .  

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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