
Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 
ΘΕΜΑ Α1 
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: 
α) Ορεινοί 
β) Λαϊκό κόμμα 
γ) Φροντιστήριο Τραπεζούντας 
ΘΕΜΑ Α2 
Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή λάθος: 
α. Η υπερπόντια μετανάστευση βοήθησε πολλαπλά την ελληνική οικονομία και κοινωνία. 
β. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος μετονομάστηκε σε Λαϊκό κόμμα. 
γ. Η Ελλάδα συμμετείχε στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο χάρη σε δικούς της αποκλειστικά οικο-
νομικά πόρους. 
δ. Ο Κ. Μαυρομιχάλης ήταν αρχηγός των Εκλεκτικών. 
ε. Συχνά η δράση του βασιλιά Κων/νου υπονόμευε τα θεμέλια του πολιτικού συστήματος 
ΘΕΜΑ Β1 
Να παρουσιάσετε το έργο της πρώτης κυβέρνησης της κρητικής πολιτείας σε ζητήματα οικο-
νομίας, ασφάλειας, εκπαίδευσης, δημόσιας υγείας και ειδικότερα στο ζήτημα των σχέσεων 
της τοπικής εκκλησίας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. 
ΘΕΜΑ Β2 
Ποιες ήταν οι συνέπειες από την άφιξη των προσφύγων στον τομέα του πολιτισμού; 
ΘΕΜΑ Γ1 
Αξιοποιώντας τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα ακόλουθα κείμενα και τις ιστορικές σας 
γνώσεις, να ερμηνεύσετε τη σχετικά περιορισμένη ανάπτυξη του εργατικού κινήματος στην 
Ελλάδα κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου. 
Κείμενο Α 
{…}  Το μόνο που μπορεί να λεχθεί με βεβαιότητα, είναι ότι η ελληνική βιομηχανία ήταν 
ουσιαστικά στην ίδια σχεδόν κατάσταση {…} το 1900, στην οποία βρισκόταν και το 1864. 
Συγκριτικά με την αλματώδη πορεία της βιομηχανικής επανάστασης στη Δύση σε ολόκληρη 
τη διάρκεια του 19ου αιώνα, η εξέλιξη της ελληνικής βιομηχανίας υπήρξε ασήμαντη και η 
κατάστασή της στις αρχές του 20ου αιώνα μπορεί να χαρακτηριστεί πρωτόγονη.  

Γ. Δερτιλής, Κοινωνικός μετασχηματισμός και στρατ. Επέμβαση, 1980-1909  
Κείμενο Β 

Η παθολογική διόγκωση του αλυτρωτισμού (Μεγάλη Ιδέα) αποδεικνύει την αποδέ-
σμευση των κομμάτων από τις πραγματικότητες της οικονομικής αθλιότητας και της κοινω-
νικής αδικίας- ενώ από την άλλη πλευρά επέτρεπε και συντηρούσε αυτή την αποδέσμευση, 
αποσπώντας την προσοχή των κατώτερων τάξεων από τα πραγματικά προβλήματά τους. Εν-
νοείται ότι αυτό δε σημαίνει ότι ο ελληνικός αλυτρωτισμός δημιουργήθηκε σε μια εσκεμμένη 
προσπάθεια να μεταστρέψει την προσοχή του λαού από τις αδικίες του συστήματος. Ο εθνι-
κισμός ήταν φαινόμενο γενικό στην Ευρώπη του 19ου αιώνα, συνέπεια ενός εξαιρετικά περί-
πλοκου πλέγματος διεθνών και εσωτερικών συνθηκών. Απλοϊκή είναι επίσης και η άλλη αρ-
κετά κοινή άποψη, ότι η Μεγάλη Ιδέα ήταν «δημιούργημα» της αστικής τάξης. Μπορεί βέ-
βαια να χρησιμοποιήθηκε πολιτικά από τα κόμματα, δεν ήταν, όμως, μια τακτική που «επέ-
βαλαν» οι αστοί. Η προσπάθεια να μεταστρέφεται η προσοχή του λαού από τα εσωτερικά 
προβλήματα σε σοβινιστικές εξάρσεις είναι συνηθισμένη διέξοδος για κυβερνήσεις που αντι-
μετωπίζουν δυσκολίες. 

Γ. Δερτιλής, Κοινωνικός μετασχηματισμός και στρατ. Επέμβαση, 
1980-1909 

ΘΕΜΑ Γ2  
Αφού μελετήσετε το ακόλουθο κείμενο και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να προσ-
διορίσετε τους στόχους της Ε.Α.Π., καθώς και τη βοήθεια που της παρείχε το ελληνικό κρά-
τος. 
«(…) η ελληνική κυβέρνηση συμφωνούσε να ιδρύσει μια επιτροπή αποκατάστασης των προ-
σφύγων, αποστολή της οποίας θα ήταν η κατάρτιση και εφαρμογή ενός μακροπρόθεσμου 
προγράμματος για την «προσφορά παραγωγικής εργασίας στους πρόσφυγες». Κάθε φιλαν-
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θρωπική ή άλλη προσωρινή βοήθεια απαγορευόταν ρητά. Εξάλλου, το ελληνικό κράτος εγ-
γυόταν την ανεξαρτησία της Επιτροπής από όλες τις ελληνικές εκτελεστικές ή διοικητικές 
αρχές, την απάλλασσε από κάθε είδους φόρους και τέλη και αναλάμβανε την υποχρέωση να 
προσαρμόσει την ελληνική νομοθεσία, ώστε η Επιτροπή να μπορεί απρόσκοπτα να ασκήσει 
τα καθήκοντα και τις εξουσίες που τις είχαν ανατεθεί. Συγχρόνως το ελληνικό κράτος ανα-
λάμβανε την υποχρέωση να παραχωρήσει στην απόλυτη δικαιοδοσία της Επιτροπής 500.000 
εκτάρια(5 εκατομμύρια στρέμματα ) γης για την αποκατάσταση προσφύγων και συμφώνησε 
να συναφθεί ένα διεθνές δάνειο, το προϊόν του οποίου θα μετατίθετο «απ’ ευθείας εις την 
διάθεσιν της Ε.Α.Π. δια τους σκοπούς τους καθοριζομένους εν τω οργανικώ Καταστατικό της 
…». Από τα 4 μέλη που θα την αποτελούσαν, τα 2 θα διορίζονταν από την ελληνική κυβέρ-
νηση, το ένα θα επιλεγόταν από το συμβούλιο της ΚΤΕ και το τέταρτο, που θα ήταν και ο 
πρόεδρός της, θα ήταν Αμερικανός υπήκοος και θα διοριζόταν όπως θα αποφάσιζε το Συμ-
βούλιο της ΚΤΕ. 

Πετρόπουλος, «Η υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών»σελ.459-460 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Α.1.  α. Σχ. βιβλ. Σελ.77: «Οι ορεινοί… πλοιοκτητών» 

β. Σχ. βιβλ. Σελ.93: «Στα μέσα του 1910… Φιλελευθέρους» 
γ. Σχ. βιβλ. Σελ. 248: «Το Φροντιστήριο… συνειδησης» 

Α.2. α) Σ, β) Λ, γ) Λ, δ) Λ, ε) Σ 
Β.1. Σχ. βιβλ. Σελ.208, «Η πρώτη…. εγκατάστασής του»  
Β.2 Σχ. βιβλ. σελ. 169, «Οι πρόσφυγες… ταυτότητας». Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως 
πρόλογος το τμήμα στη σελ. 166 «Η Μικρασιατική… έθνους» 
Γ.1.Σύμφωνα με τις ιστορικές μας γνώσεις σχ. βιβλ. σελ.46 «Οι διαφορές…παράγοντες». 
Όπως συμπληρωματικά αναφέρει ο Δερτιλής (κείμενο Α) η βιομηχανία το 1900 βρισκόταν 
στα ίδια επίπεδα, όπως και το 1864 με συνέπεια να χαρακτηριστεί η κατάστασή της «πρωτό-
γονη».Σχ. βιβλ. σελ.46 «Στα μεγάλα… περιεχόμενο». Όπως επισημαίνεται στο κείμενο Β η 
υπερβολική προσήλωση των κομμάτων στη Μ. Ιδέα φανερώνει από τη μια την αποδέσμευσή 
τους από την πραγματική οικονομική αθλιότητα και την κοινωνική αδικία και από την άλλη 
αποσκοπούσε στην προσήλωση των κατώτερων τάξεων από τα πραγματικά τους προβλήμα-
τα. Σύμφωνα με τον Δερτιλή η Μεγάλη ιδέα δεν ήταν επινόηση της αστικής τάξης, χρησιμο-
ποιήθηκε, όμως, πολιτικά από τα κόμματα για να μεταστρέψει την προσοχή του λαού από τις 
κυβερνήσεις που αντιμετώπιζαν προβλήματα. Έτσι, η Μ. Ιδέα λειτούργησε αποπροσανατολι-
στικά εμποδίζοντας τη διάδοση ιδεών με κοινωνικό-ταξικό περιεχόμενο. 
Γ.2. Σύμφωνα με τις ιστορικές μας γνώσεις, σχ. βιβλ. σελ.153: «Η ελλ. Κυβέρνηση… Προ-
νοίας και Αντιλήψεως». Συμπληρωματικά το παράθεμα αναφέρει ότι η ΕΑΠ είχε στόχο να 
εφαρμόσει ένα μακροπρόθεσμο κι όχι προσωρινό πρόγραμμα για εύρεση εργασίας και θα 
λειτουργούσε ανεξάρτητα από την ελλ. Κυβέρνηση. Επίσης, δε θα πλήρωνε φόρους και τέλη 
και το ελληνικό κράτος θα της παραχωρούσε 5εκ.στρέμματα γης για να αποκαταστήσει τους 
πρόσφυγες. Παράλληλα θα είχε στη δικαιοδοσία της ένα διεθνές δάνειο για να υλοποιήσει 
τους στόχους της. Η ΕΑΠ αποτελούνταν από 4 μέλη, όπου τα 2 θα διορίζονταν από την ελ-
ληνική κυβέρνηση, το άλλο από την ΚΤΕ και ο πρόεδρος θα είχε αμερικάνικη υπηκοότητα 
και θα διορίζονταν από το συμβούλιο της ΚΤΕ. Η ΕΑΠ,… πρόσφυγες, σχ. βιβλ. σελ 155. 
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