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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ ΠΕΝΤΕ (5)  

 
ΟΜΑ∆Α Α 

ΘΕΜΑ  Α1 
α. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων ιστορικών  

όρων :  
•  Τανζιµάτ 
•  Φεντερασιόν    
•  Ορεινοί   

Μονάδες 15 
 

β. Να προσδιορίσετε  αν το περιεχόµενο των ακόλουθων  
προτάσεων  είναι  σωστό ή όχι, γράφοντας  στο τετράδιό  
σας την ένδειξη  Σωστό ή Λάθος δίπλα στον αριθµό που 
αντιστοιχεί  στην κάθε πρόταση .  

 

1. Το 1919 ο ελληνικός εµπορικός στόλος είχε 
υπερδιπλασιαστεί , σε σχέση µε το 1914. 

 

2. Το 1917 η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου στη 
Θεσσαλονίκη αποφάσισε  την ολοκλήρωση της  
αγροτικής µεταρρύθµισης .  

 

3. Στις 4 Αυγούστου του 1936 ο Ιωάννης  Μεταξάς , µε 
την ανοχή του παλατιού , προχώρησε στην επιβολή 
δικτατορίας .  

 

4. Το ραλλικό  κόµµα ήταν υπέρ του εκσυγχρονισµού .  
 

5. Με την ανταλλαγή  των πληθυσµών (1923) εξέλιπε η 
κυριότερη πηγή προστριβών µεταξύ Ελλάδας και 
Τουρκίας .  

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ  Α2 
α. Ποια είναι  η ιδιοµορφία των δανείων που ενέκριναν  οι 

Σύµµαχοι για την Ελλάδα και ποια η χρήση τους µέχρι  
το 1920; 

Μονάδες 12 
 

β. Με ποιους τρόπους και µε ποια µέσα υλοποιήθηκε η 
αγροτική αποκατάσταση  των Μικρασιατών προσφύγων ;  

 

Μονάδες 13 
 
 

ΟΜΑ∆Α Β 
ΘΕΜΑ  Β1 

Αντλώντας  στοιχεία από το παρακάτω  κείµενο και  
αξιοποιώντας  τις ιστορικές σας γνώσεις :  
 

α. Να αφηγηθείτε το χρονικό της κατασκευής  του 
ελληνικού σιδηροδροµικού δικτύου από το 1880 έως το 
1909. 

Μονάδες 15 
 

β. Να αντιπαραβάλετε  το ελληνικό σιδηροδροµικό δίκτυο 
µε τα ευρωπαϊκά .  

Μονάδες 10 
 

"∆εν είναι γνωστό πόσο πίστευε πραγµατικά ο Χ .  
Τρικούπης στη δυνατότητα κατασκευής  του δικτύου των 
εσωτερικών  σιδηροδρόµων µέσα σε πέντε  χρόνια .  Γεγονός  
είναι ότι η ολοκλήρωση του έργου θα απαιτήσει  4-5 φορές  
περισσότερο  χρόνο . γεγονός  όµως επίσης είναι ότι ο 
Τρικούπης θα ξεκινήσει  ορµητικά :  από τα 1.065 χλµ., που 
λειτουργούν στο τέλος της εικοσαετίας  1882-1902, τα µισά 
(543 χλµ.) έχουν παραδοθεί  στην κυκλοφορία κατά την 
πρώτη πενταετία  (1882-1887). Από τα επόµενα χρόνια  και 
πέρα , πολλοί λόγοι θα επιβάλουν µια φθίνουσα εξέλιξη 
στην επέκταση  του δικτύου .  Στο δεύτερο µισό της «τρελής 
δεκαετίας» του Τρικούπη (1887-1892) θα προστεθούν  µε 
εξαιρετική  δυσκολία 374 χλµ. ακόµη .  Κατά την πενταετία  
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που αρχίζει  µε την πτώχευση του κράτους (1892-1897) µόνο 
50 χλµ. θα παραδοθούν στην κυκλοφορία , κι αυτά τα δύο  
τελευταία χρόνια .  Την τελευταία πενταετία  της περιόδου 
το ενδιαφέρον  της Χώρας για τους σιδηροδρόµους θα  
ξαναζωντανέψει .  Στο διάστηµα 1897-1902 θα παραδοθούν  
βέβαια µόνο 100 χλµ., αλλά έχουν κλείσει  οι οριστικές  
συµφωνίες  και είναι υπό κατασκευή  άλλα 520 χλµ., που θα 
παραδοθούν τµηµατικά ως το 1909". 

 

Λευτέρης Παπαγιαννάκης , Οι ελληνικοί  σιδηρόδροµοι, 
Μ .Ι .Ε .Τ ., σ .  94 

 

 
ΘΕΜΑ  Β2 

Συνθέτοντας  τις πληροφορίες των παρακάτω  πηγών και 
µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις  να περιγράψετε  τις 
πολιτικές πρακτικές  του Κωλέττη .  

 

Μονάδες 25 
 
Κείµενο Α 

"Η παραχώρηση  Συντάγµατος δε µετέβαλε την πολιτική 
ζωή .  Η συνεργασία των τριών κοµµάτων εν όψει της  
αλλαγής του 1843 διαλύθηκε αµέσως  µετά την επιτυχία .  Οι  
πρώτες εκλογές  που ακολούθησαν κράτησαν τρεις µήνες  
κατά τους οποίους η Ελλάδα έγινε λεία των οπλισµένων 
συµµοριών του Κωλέττη , που έβαλε σ ’  ενέργεια  όλα τα  
µέσα για να συντρίψει τον αντίπαλο και να εξασφαλίσει  
την πλειοψηφία στη Βουλή .  Συνταγµατικός , όταν ήταν 
στην αντιπολίτευση , ο Κωλέττης δείχτηκε υπερβολικά 
συγκεντρωτικός  όταν πήρε την εξουσία κι ενθάρρυνε τις 
επεµβάσεις του στέµµατος στην πολιτική ζωή . Η 
πραγµατική εσωτερική  πολιτική του συνίστατο στη 
«διάθεση των κρατικών εσόδων για λογαριασµό των φίλων 
του», χωρίς κανένα  σοβαρό µέτρο για τη διοργάνωση και 
οικονοµική ανάπτυξη  της χώρας . Η «Μεγάλη Ιδέα» τού 
έδινε το πρόσχηµα .  Η µόνη θεραπεία στις δυστυχίες της 
Ελλάδας , έλεγε , ήταν η εδαφική εξάπλωση  του βασίλειου , ο  
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δρόµος προς την Κωνσταντινούπολη  και η κυριαρχία στην 
Ανατολή .  Με τέτοια πολιτική ο Κωλέττης εµφανίζεται  στην 
πολιτική ιστορία της Ελλάδας ως ο τύπος του τυχοδιώκτη 
πολιτικού , που εισήγαγε  όσο κανείς  άλλος τη διαφθορά  
στην άσκηση της εξουσίας .  Στην πραγµατικότητα το 
Σύνταγµα καταργήθηκε". 

 

Ν .  Σβορώνος , Επισκόπηση  της Νεοελληνικής  Ιστορίας,  
σ .  84 

 
Κείµενο Β 

"Προέκειτο να κυρωθώσι φιλικαί εκλογαί ; Ευθύς και αι 
δεινόταται παραβιάσεις  παρεσιωπώντο  ή εχαρακτηρίζοντο  
επουσιώδεις  παρατυπίαι :  και η µεν βία , η στάσις αυτή ,  
απεκαλούντο  δικαία άµυνα , η δε αδικία , ακολασία , το 
ψεύδος δικαιοσύνη , µετριότης , αλήθεια .  Και αυταί αι 
λέξεις ήλλαξαν σηµασίαν :  η µεν παραβίασις  των καλπών 
ωνοµάσθη συστολή των σανίδων , αι δε σαπουνοκασέλαι  
και τα σακκούλια  κάλπαι , η λύµανσις των σφραγίδων 
τυχαία  σύντριψις , οι συµβολαιογράφοι επί της ψηφοφορίας  
επιτροπαί  και οι απόβλητοι του λαού εκλεκτοί αυτού . . ." . 

 

Νικόλαος ∆ραγούµης, Ιστορικαί Αναµνήσεις, Αθήνα 1973, τ.2,  
σ. 93. 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ  

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  

(ηµεροµηνία , κατεύθυνση , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα 

θέµατα  να µην τα αντιγράψετε  στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω  µέρος των 

φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν .  

Καµιάν άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται  να γράψετε .  

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε  µαζί µε το 

τετράδιο  και τα φωτοαντίγραφα .  

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

4. Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι 

αποδεκτή .  

5. ∆ιάρκεια εξέτασης :  Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης  :  Μία (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων .  

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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