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ΟΜΑ∆Α Α΄
ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1. 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.

Το κύριο πρόβλημα που δημιουργήθηκε μετά τη
λήξη των Βαλκανικών πολέμων ήταν η παρουσία
ισχυρών μειονοτικών ομάδων στις νεοαποκτηθείσες
περιοχές.

2.

Ο θάνατος του Κωλέττη το 1847 ευνόησε το
γαλλικό κόμμα.

3.

Στις 10 Ιουνίου 1930 υπογράφηκε η Συνθήκη των
Σεβρών που αποτελούσε το οικονομικό σύμφωνο
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

4.

Η δίχρονη προεδρία του μητροπολίτη Χρύσανθου
στην Τραπεζούντα ήταν ένα αληθινό διάλειμμα
δημοκρατίας.

5.

Ο πρωθυπουργός ∆ηλιγιάννης στις 12 Μαρτίου
1905 προέβη σε σκληρές δηλώσεις κατά του
πρίγκιπα Γεωργίου και των συνεργατών του.
Μονάδες 10

Α.1.2. Να
α.
β.
γ.

δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν:
Κοινωνιολογική Εταιρεία.
Οργανισμός (Θεσσαλονίκη 1914).
Πατριαρχική Επιτροπή.
Μονάδες 15
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ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1. Ποια ήταν η εμπορική δραστηριότητα του Παρευξείνιου
ελληνισμού κατά τον 19 ο αιώνα;
Μονάδες 13
Α.2.2. Ποια ήταν τα πλεονεκτήματα, που είχε αποκτήσει η
Ελλάδα του μεσοπολέμου (1919-1939), τα οποία
επέτρεψαν τη θετική οικονομική της πορεία;
Μονάδες 12

ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑ Β1
Αντλώντας στοιχεία από το πιο κάτω κείμενο και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να παρουσιάσετε
την πολιτική στάση του Ελευθερίου Βενιζέλου απέναντι στο
Κρητικό Ζήτημα ως πρωθυπουργού της Ελλάδας μέχρι το
1912.
Μονάδες 25
Κείμενο
Στις 27 Αυγούστου1, ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπέβαλε την
παραίτησή του από το αξίωμα του προέδρου της Εκτελεστικής
Επιτροπής της αυτόνομης Κρητικής Πολιτείας και λίγες μέρες
αργότερα εγκατέλειψε τα Χανιά για να αναλάβει ενεργή πολιτική
δράση στην Αθήνα. […] Ο Κρητικός ηγέτης είχε καταλήξει νωρίτερα
στη γενική διαπίστωση ότι η δικαίωση των εθνικών προσδοκιών της
ιδιαίτερης πατρίδας του ήταν αναπόσπαστα συνυφασμένη με τη
δυνατότητα του ελεύθερου βασιλείου να τη συνδράμει
αποτελεσματικά, με διπλωματικά ή στρατιωτικά μέσα. Με αυτή τη
σκέψη, θα συνδυάσει την επίσπευση των πολεμικών εξοπλισμών με
την αποφυγή της άμεσης εμπλοκής σε ένοπλη σύρραξη. Η διττή αυτή
επιδίωξη εξηγεί τη γενικότερη διπλωματική τακτική του, στα
πλαίσια της οποίας εντασσόταν και η ειδικότερη αντιμετώπιση του
Κρητικού Ζητήματος.

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Με την παρακίνηση, πράγματι, της Αθήνας, θα επικρατήσει στη
μεγαλόνησο κλίμα ύφεσης και αναμονής, το οποίο όμως θα
διαταραχτεί στις αρχές του 1912. Αφορμή για την παρεμβολή
δυσχερειών στην εφαρμογή της πολιτικής αυτής του Ελευθερίου
Βενιζέλου στάθηκε η άκαμπτη απόφαση μερίδας μελών της Κρητικής
Βουλής να μετάσχουν στις εργασίες του ελληνικού κοινοβουλίου με
την πεποίθηση ότι, μετά τη μονομερή ανακήρυξη της ένωσης, το
1908, θα συνέβαλλαν με τον τρόπο αυτό και στην τυπική επικύρωσή
της και θα εκβίαζαν, τελικά, τη διεθνή αναγνώριση.
Η αντίδραση του Έλληνα πρωθυπουργού ήταν άμεση και
κατηγορηματική. Σε επείγον μήνυμά του προς το Ραγκαβή,
κυβερνητικό αντιπρόσωπο στα Χανιά, υπογράμμιζε: «∆εν
επιτρέπεται να θυσιασθούν τα κεκτημένα δια της σπουδής. ∆εν είναι
εντροπή δια την μικράν Κρήτην να μιμηθή μέγιστα έθνη και να
υπομείνη. [...] Οι Κρήτες λησμονούν ότι τίθενται αντιμέτωποι όχι
μόνον της Τουρκίας και των Μεγάλων ∆υνάμεων, αλλά και αυτού
τούτου του Ελευθέρου Βασιλείου, του οποίου η κυβέρνησις δεν
ευνοεί να αποδεχθή το κρητικόν πραξικόπημα και να έλθη εις
άκαιρον ρήξιν με την Τουρκίαν. Συντόνως και άνευ απωλείας μιας
ημέρας ασχολουμένη με την στρατιωτικήν συγκρότησιν της χώρας, η
κυβέρνησις αξιοί όπως εις την γνώμην της προσαρμοσθή η γνώμη των
πολιτικών αρχηγών της Κρήτης».
1. του 1910
ΚΡΗΤΗ: Ιστορία και Πολιτισμός, τ. Β΄, Κρήτη 1983, σελ. 483-484.

ΘΕΜΑ Β2
Αφού μελετήσετε τα παρατιθέμενα άρθρα των Συνταγμάτων
του 1844 και του 1864 και αξιοποιήσετε τις ιστορικές σας
γνώσεις, να εντοπίσετε τις ομοιότητες και τις διαφορές
μεταξύ των δύο Συνταγμάτων.
Μονάδες 25
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ΚΕΙΜΕΝΑ
Κείμενο Α: από το Σύνταγμα του 1844
Περί δημοσίου δικαίου των Ελλήνων
Άρθρον 10
Πας τις δύναται να δημοσιεύη προφορικώς τε, εγγράφως και δια του
τύπου τους στοχασμούς του, τηρών τους νόμους του Κράτους.
Ο τύπος είναι ελεύθερος και λογοκρισία δεν επιτρέπεται.
Οι υπεύθυνοι συντάκται, εκδόται και τυπογράφοι εφημερίδων δεν
υποχρεούνται εις ουδεμίαν χρηματικήν προκαταβολήν
λόγω
εγγυήσεως.
Οι εκδόται εφημερίδων θέλουν είσθαι πολίται Έλληνες.
Περί συντάξεως της Πολιτείας
Άρθρον 15
Η νομοθετική εξουσία ενεργείται συνάμα υπό του Βασιλέως, της
Βουλής και της Γερουσίας.
Άρθρον 20
Η εκτελεστική εξουσία ανήκει εις τον Βασιλέα, ενεργείται δε δια των
παρ’ αυτού διοριζομένων υπευθύνων Υπουργών.
Άρθρον 21
Η δικαστική εξουσία ενεργείται δια των δικαστηρίων, αι δε
δικαστικαί αποφάσεις εκτελούνται εν ονόματι του Βασιλέως.
Κείμενο Β: από το Σύνταγμα του 1864
Άρθρον 10
Οι Έλληνες έχουσι το δικαίωμα του συνέρχεσθαι ησύχως και
αόπλως· μόνον εις τας δημοσίας συναθροίσεις δύναται να
παρίσταται η Αστυνομία. Αι εν υπαίθρω συναθροίσεις δύνανται να
απαγορευθώσιν, αν ως εκ τούτων επίκηται κίνδυνος εις την
δημοσίαν ασφάλειαν.
Άρθρον 14
Έκαστος δύναται να δημοσιεύη προφορικώς, εγγράφως και δια του
τύπου τους στοχασμούς του, τηρών τους νόμους του Κράτους. Ο
τύπος είναι ελεύθερος. Η λογοκρισία ως και παν άλλο προληπτικόν
μέτρον απαγορεύονται ...
Άρθρον 21
Άπασαι αι εξουσίαι πηγάζουσιν εκ του Έθνους, ενεργούνται δε καθ’
ον τρόπον ορίζει το Σύνταγμα.
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Άρθρον 22
Η νομοθετική εξουσία ενεργείται υπό του Βασιλέως και της Βουλής.
Άρθρον 27
Η εκτελεστική εξουσία ανήκει εις τον Βασιλέα, ενεργείται δε δια των
παρ’ αυτού διοριζομένων υπευθύνων υπουργών.
Άρθρον 28
Η δικαστική εξουσία ενεργείται δια των δικαστηρίων, αι δε
δικαστικαί αποφάσεις εκτελούνται εν ονόματι του Βασιλέως.
Αλέξανδρος Σβώλος, Τα ελληνικά Συντάγματα 1822-1952, Αθήνα
1972, σελ. 129-131 και 155.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα
θέματα στο τετράδιο.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται
να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τη 10.00΄ πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

