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ΟΜΑ∆Α Α  
ΘΕΜΑ  Α.1 
Α.1.1 Ποιο είναι το περιεχόμενο  των ακόλουθων όρων ;  

α. Τανζιμάτ 
β.  Φεντερασιόν  
γ.  Στρατιωτικός Σύνδεσμος  

Μονάδες 15 
 

Α.1.2 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της 
Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθμό ένα από τα 
γράμματα της Στήλης Β, ώστε να προκύπτει η σωστή 
αντιστοίχιση (στη Στήλη Α περισσεύουν δύο ονόματα). 

 
Στήλη Α Στήλη Β 

1.  ∆ . Βούλγαρης α. Αρχηγός του Γαλλικού Κόμματος . 
2.  Επ . ∆εληγιώργης β. Θεμελιωτής της Εθνικής Τράπεζας .  
3.  Γ .  Θεοτοκάς γ. Ηγέτης του «Εθνικού Κομιτάτου». 
4.  Φ . Κόντογλου δ. Ζωγράφος και συγγραφέας .  
5.  Ιω . Κωλέττης ε. Στις 4 Αυγούστου 1936 κατέλυσε 

το κοινοβουλευτικό πολίτευμα και 
επέβαλε δικτατορία .  

6.  Ιω . Μεταξάς  
7.  Γ .  Σταύρου  

 

Μονάδες 10 
 

ΘΕΜΑ  Α.2 
Α.2.1 Για ποιους λόγους οι ελληνικές  κυβερνήσεις  από τη 

δεκαετία  του 1860 ως και τη δεκαετία του 1880 
προέβησαν στη σύναψη δανείων και ποιες ανάγκες  
κάλυψαν τα εθνικά  αυτά δάνεια ;   

Μονάδες 12 
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Α.2.2 Με ποιους τρόπους και με ποια μέσα υλοποιήθηκε η 
αγροτική αποκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων;  

Μονάδες 13 
 

 

ΟΜΑ∆Α Β 
ΘΕΜΑ  Β.1 

Αντλώντας  στοιχεία  από το κείμενο  που ακολουθεί και 
αξιοποιώντας  τις ιστορικές σας γνώσεις , να αναφέρετε :  
α.  Τι προέβλεπε το πρόγραμμα  του Χαρίλαου Τρικούπη 

για τον εκσυγχρονισμό  της χώρας .  
Μονάδες 12 

β.  Τις απόψεις του Θεόδωρου ∆ηλιγιάννη  για την 
πολιτική ζωή , την κοινωνία και την οικονομία .  

Μονάδες 12 
 

«Στην ουσία, ο Τρικούπης εκπροσωπούσε τον εξευρωπαϊσμό 
της πολιτικής ζωής , ενώ ο ∆ηλιγιάννης  την παραδοσιακή  
λειτουργία της .  Ο Τρικούπης πίστευε ότι το κράτος 
χρειαζόταν πολιτική και οικονομική ανόρθωση , πριν γίνει 
λόγος για εμπλοκή σε αλυτρωτικές  περιπέτειες .  Γι ’  αυτό 
και επεδίωξε να καταστήσει  τη χώρα διεθνώς αξιόπιστη 
[…], να βελτιώσει τις επικοινωνίες  με την κατασκευή  
σιδηροδρόμων και τη διάνοιξη του Ισθμού της Κορίνθου 
και να εκσυγχρονίσει  το στρατό και το ναυτικό .  Ωστόσο , 
ένα τέτοιο πρόγραμμα  ήταν δαπανηρό  […]. Αυτό πρόσφερε  
εύκολο στόχο στο δημοφιλή και δημαγωγό  ∆ηλιγιάννη , ο 
οποίος δεν είχε πρόβλημα να δηλώνει ότι ήταν αντίθετος  
προς οτιδήποτε υποστήριζε ο Τρικούπης .  Η επιδεικτική 
λαϊκιστική ρητορεία του ∆ηλιγιάννη […] χωρίς αμφιβολία 
εξέφραζε πιο πιστά τους ενθουσιασμούς  και τους μύχιους 
πόθους του απλού πολίτη από τα αυστηρά 
μεταρρυθμιστικά  προγράμματα  του Τρικούπη». 
 

R. Clogg, Συνοπτική  Ιστορία  της Ελλάδας, 1770-1990,  
εκδ .  Ιστορητής , Αθήνα 1995, σσ .  71-72. 
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ΘΕΜΑ  Β.2 

Αντλώντας  στοιχεία από τα κείμενα  που ακολουθούν  
και αξιοποιώντας τις ιστορικές  σας γνώσεις , να  
απαντήσετε  στα παρακάτω  ερωτήματα :  

α.  Τι προέβλεπε η ελληνοτουρκική  Σύμβαση της 30ής 
Ιανουαρίου 1923 για την ανταλλαγή  των πληθυσμών 
Ελλάδας  και Τουρκίας ;  

Μονάδες 8 
 

β.  Τι προέβλεπαν  οι όροι της παραπάνω  Σύμβασης σε ό ,τι 
αφορά τους ανταλλάξιμους ;   

Μονάδες 8 
 

γ. Πώς αντέδρασαν  οι πρόσφυγες , όταν έγιναν γνωστοί  οι 
όροι της Σύμβασης , και ποια επιχειρήματα 
επικαλέστηκαν ;  

Μονάδες 10 
 

Πηγή Α΄ 
«ΣΥΜΒΑΣΙΣ 

Αφορώσα την ανταλλαγήν  των Ελληνο-τουρκικών 
πληθυσμών και Πρωτόκολλον , υπογραφέντα  την 30ην  
Ιανουαρίου 1923. Η  Κυβέρνησις της Μεγάλης 
Εθνοσυνελεύσεως  της Τουρκίας και η Ελληνική Κυβέρνησις  
συνεφώνησαν   επί των ακολούθων όρων .  

Άρθρον 1. 
Από της 1 Μαΐου 1923, θέλει διενεργηθή η υποχρεωτική 

ανταλλαγή  των Τούρκων υπηκόων Ελληνικού Ορθοδόξου 
θρησκεύματος , εγκατεστημένων  επί των τουρκικών  
εδαφών , και των Ελλήνων υπηκόων Μουσουλμανικού 
θρησκεύματος , εγκατεστημένων  επί των ελληνικών εδαφών .  

Τα πρόσωπα ταύτα δεν θα δύνανται  να έλθωσιν ίνα 
εγκατασταθώσιν  εκ νέου εν Τουρκία ή αντιστοίχως εν 
Ελλάδι , άνευ της αδείας της Τουρκικής Κυβερνήσεως  ή 
αντιστοίχως  της Ελληνικής Κυβερνήσεως». 
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Πηγή Β΄ 
«Οι πρόσφυγες  της Μικράς Ασίας , της Ανατολικής  

Θράκης και του Εύξεινου Πόντου … θεωρούν  ότι η 
Ανταλλαγή των ελληνικών πληθυσμών της Τουρκίας  που 
ανέρχονται  σε ένα εκατομμύριο  διακόσιες  χιλιάδες  
απέναντι  σε τριακόσιες χιλιάδες  μουσουλμάνους της  
Ελλάδας  … πλήττει καίρια την παγκόσμια  συνείδηση και  
την παγκόσμια  ηθική … ότι είναι αντίθετη προς τα  
ιερότερα δικαιώματα του ανθρώπου , της ελευθερίας  και 
ιδιοκτησίας· ότι το σύστημα της Ανταλλαγής  αποτελεί  νέα 
και κεκαλυμμένη  μορφή αναγκαστικού εκπατρισμού  και  
αναγκαστικής  απαλλοτρίωσης  που κανένα  κράτος  δεν έχει 
το δικαίωμα  να θέσει σε εφαρμογή  παρά τη θέληση των 
πληθυσμών .  Ότι οι ελληνικοί πληθυσμοί της Μικρασίας , 
αυτόχθονες  από πανάρχαιους  χρόνους στη γη που 
κατοικούσαν και πάνω στην οποία τα δικαιώματά  τους 
είναι αναπαλλοτρίωτα και απαράγραπτα, δεν μετανάστευσαν 
με τη θέλησή τους αλλά εκδιώχθηκαν από τις εστίες τους 
αντιμετωπίζοντας το φάσμα της σφαγής … Οι αλύτρωτοι 
Έλληνες συναγμένοι  εδώ και σε άλλες πόλεις και νησιά της 
Ελλάδας  αποφασίζουν  και ψηφίζουν ομόφωνα να  
αξιώσουν τη δυνατότητα να παλιννοστήσουν  στις πατρίδες  
τους κάτω από ουσιαστικές  συνθήκες  εγγύησης  που θα 
καταστήσουν  αυτήν την παλιννόστηση  πραγματοποιήσιμη 
… Σε αντίθετη  περίπτωση καταγγέλλουν  την αδικία  που 
τους γίνεται , σαν μια προσβολή δίχως προηγούμενο  κατά 
της ανθρωπότητας  και του πολιτισμού». 

Ψήφισμα  που  εγκρίθηκε  από  τους  πρόσφυγες  της  Αθήνας  στην  
Ομόνοια  στο  πάνδημο  συλλαλητήριο  που  οργανώθηκε  για  να  

εκφραστεί  η  αντίθεσή  τους  στην  υποχρεωτική  ανταλλαγή .  
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα 
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο .  
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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 το φωτοαντίγραφο .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 
4. Κάθε επιστημονικά τεκμηριωμένη απάντηση είναι 

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

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

έναρξη της εξέτασης . 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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