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1. Ποια ήταν η βοήθεια που κατέβαλε το Ελληνικό κράτος α) στον τοµέα της
περίθαλψης την περίοδο 1914-1921 και µετά το 1922 στους Μικρασιάτες πρόσφυγες
και β) στην προσπάθεια να καταβάλλει τις αποζηµιώσεις για τις περιουσίες που
άφησαν πίσω τους οι πρόσφυγες στην Μικρά Ασία;
(µονάδες 10)
2. Πώς αντέδρασαν οι πρόσφυγες µετά την υπογραφή του Ελληνοτουρκικού
Συµφώνου Φιλίας ;
(µονάδες 10)
3. Να δοθούν οι ορισµοί των ακόλουθων εννοιών : πεδινοί, Κόµµα των Ιαπώνων,
Ηνωµένη Αντιπολίτευσις, Προσωρινή Κυβέρνησις
(µονάδες 10)
4. Πως καθορίζονται οι βασιλικές εξουσίες στα συντάγµατα του 1844, 1864 και
1911;
(µονάδες 10)
5.Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της στήλης Α και δίπλα το
γράµµα της πρότασης από τη στήλη Β που δίνει τη σωστή απάντηση:
1. Το τρικουπικό κόµµα
2. Το δηλιγιαννικό κόµµα

Α. συγκρότηση κράτους δικαίου
Β. αύξηση φόρων
Γ. έλεγχος του κράτους από το κόµµα
Δ .µείωση φόρων
Ε. κράτος κοινωνικής αλληλεγγύης
Στ. εκσυγχρονισµός
Ζ. διορισµοί στο δηµόσιο σύµφωνα µε τα
προσόντα και περιορισµός της
ευνοιοκρατίας
Η. Παροχή δηµοσίων θέσεων στους
προστατευόµενους του κόµµατος
(µονάδες 5)
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6.Αντιστοιχίστε τα σωστά :
Α) Σύνταγµα του 1844

1. ψήφος µε σφαιρίδια
2. µονιµότητα δικαστικών και δηµοσίων
υπαλλήλων
3. δωρεάν εκπαίδευση
4. καθολική ψηφοφορία για τους άνδρες
5. αρχή λαϊκής κυριαρχίας
6. ασυµβίβαστο µεταξύ στρατιωτικής και
δηµοσιοϋπαλληλικής θέσης µε
βουλευτικό αξίωµα
7.βασιλευοµένη δηµοκρατία
8.απαγόρευση δουλείας

Β) Σύνταγµα του 1864
Γ) Σύνταγµα του 1911

(µονάδες 5 )
ΟΜΑΔΑ Β΄
ΘΕΜΑ 1ο :
Ο διωγµός του ελληνισµού από τα εδάφη της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας το
1914: ποια ήταν τα αίτια που τον προκάλεσαν(µονάδες 9), πώς αντέδρασε η
ελληνική πλευρά(µονάδες 7), ποιες µορφές πήρε(µονάδες 5) και ποια τα
αποτελέσµατά του;(µονάδες 4).
Κείµενο Ι
«Μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέµων η ελληνική µειονότητα έµεινε στο έλεος
του νεοτουρκικού κοµιτάτου, που οργάνωσε επιχείρηση βίαιης εξοντώσεώς της. Η
άφιξη εκατοντάδων χιλιάδων Οθωµανών προσφύγων από τα χαµένα ευρωπαϊκά
εδάφη δηµιούργησε πρόβληµα αποκαταστάσεώς τους. Εξάλλου, οι περιγραφές της
φρίκης του πολέµου που έφερναν µαζί τους οι πρόσφυγες ερέθιζαν τον
τραυµατισµένο τουρκικό εθνικισµό. Το κοµιτάτο προγραµµάτισε την εξόντωση του
ελληνικού στοιχείου, από τη µια πλευρά ως µέρος ενός εθνικιστικού προγράµµατος
εκτουρκισµού της ασιατικής Τουρκίας και από την άλλη για να ασκήσει πίεση στην
ελληνική κυβέρνηση να δεχτεί τους όρους του στο ζήτηµα των νησιών του Αιγαίου.
Το κοµιτάτο οργάνωσε µποϋκοτάζ κατά των ελληνικών επιχειρήσεων και αυτών που
χρησιµοποιούσαν ελληνικό προσωπικό, καθώς και διωγµούς του ελληνικού
πληθυσµού µε σκοπό να εγκαταλείψει τη γη του. Οι διωγµοί άρχισαν στο τέλος του
1913 στην ανατολική Θράκη και επεκτάθηκαν από την άνοιξη του 1914 στην
ασιατική παραλία.[…]
Για πρώτη φορά το ελληνικό κράτος βρισκόταν αντιµέτωπο µε το οξύ πρόβληµα της
τύχης των πληθυσµών της Μικράς Ασίας.[…] Ο Βενιζέλος, κάτω από την πίεση των
συνεχών διωγµών του ελληνικού στοιχείου και θέλοντας να διευθετήσει το ζήτηµα
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των νησιών, αναγκάστηκε να δεχτεί την ανταλλαγή των πληθυσµών που πρότεινε και
που ήδη εφάρµοζε µονοµερώς η Τουρκία, µε τον όρο ότι αυτή θα ήταν εκούσια και
ότι θα επιβλεπόταν από µικτή επιτροπή. Σχετική συµφωνία, που υπογράφηκε την 1η
Ιουλίου 1914, προέβλεπε εκούσια ανταλλαγή µέρους του ελληνικού πληθυσµού του
σαντζακίου της Σµύρνης µε τους µουσουλµάνους της Μακεδονίας και της Ηπείρου».
Ελένη Κατσιαδάκη-Γαρδίκα, «Η ζωή και η δράση των υπόδουλων Ελλήνων,
1881-1913-Μικρά Ασία», στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών,
1977, τ. ΙΔ΄, σ. 376-377.
Κείµενο ΙΙ
Ο Μητροπολίτης Σµύρνης Χρυσόστοµος, στις 18 Ιουνίου 1914, σε έγγραφη
διαµαρτυρία του που προς τη Διεθνή Επιτροπή των απεσταλµένων των πρεσβειών
των Μεγάλων Δυνάµεων: «Απορραπίζεται το θρησκευτικόν µας αίσθηµα και τα ιερά
της θείας ηµών λατρείας σκεύη […] αφού τα ήρπασαν […] τα δηµοπραττούσιν εν τη
αγορά. […] είµεθα ηναγκασµένοι να βλέπωµεν τα ιερά ηµών Ποτήρια, όπου
καθαγιάζοµεν το Σώµα και το Αίµα του Κυρίου, τα ιερά της δηµοσίας λατρείας ηµών
σκεύη, τα Άγια µας Ευαγγέλια ποδοπατούµενα, µιαινόµενα και κατόπιν
απεµπολούµενα ως αντικείµενα κοινής συναλλαγής υπό των βασιβουζούκων και
ζεϊµπέκων και άλλων ορεσιβίων φανατισµένων µουσουλµάνων. [...] η Κυβέρνησις
αρπάζει τας οικίας, τα καταστήµατα και τα κτήµατα των χριστιανών και τα παραδίδει
εις τους Τούρκους».
Τάσος Μιχαλακέας (επιµ.), Βίβλος Ελευθερίου Βενιζέλου, χ.χ., σ. 42-47.
(µονάδες 25)
ΘΕΜΑ 2ο :
Να επισηµάνετε τα αίτια που οδήγησαν στο στρατιωτικό κίνηµα στο Γουδί το
1909, µε βάση τις γνώσεις σας αλλά και όσα αναφέρονται στις ιστορικές πηγές
που ακολουθούν.
Κείµενο Ι
«Το 1899, δύο χρόνια µετά την τραυµατική εµπειρία του 1897, η Ελλάδα βρισκόταν
ακόµη σε πολύ δυσχερή θέση. Υπενθυµίζω τους λόγους: είχε βιώσει µια
εξευτελιστική συντριβή, την εποχή µάλιστα που η κοινωνία της βρισκόταν στο
απόγειο της εθνικής και αλυτρωτικής έξαρσης. Είχε υποστεί την οικονοµική και
πολιτική κατάρρευση του κράτους της, δεδοµένο που συνεπαγόταν τον ισχυρό
κλονισµό της αξιοπιστία της στο εξωτερικό και την εκδήλωση της περιφρόνησης από
το µέτωπο των ισχυρών. Είχε ανεχθεί, τέλος, την επιβολή του Διεθνούς Οικονοµικού
Ελέγχου, κατάφωρη µείωση της εθνικής κυριαρχίας. Τα κόµµατα που διεκδικούσαν
την εξουσία, περισσότερα σε αριθµό σε σύγκριση µε τη την προηγούµενη περίοδοτην οποία µονοπωλούσαν οι ισχυροί µονοµάχοι, Τρικούπης-Δηλιγιάννης επιζητούσαν
µερίδιο της εκλογικής πίτας, καθώς και την ανασκευή της δυσµενούς και
αποδοκιµαστικής εικόνας που τους καταλόγιζε το κοινωνικό σώµα στην κρίσιµη
συγκυρία του 1897.[…]το γεγονός ότι η βασιλεία υποστήριζε τον πολλαπλασιασµό ή
καλύτερα τον κατακερµατισµό των κοινοβουλευτικών πλειοψηφιών είχε ως συνέπεια
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αφενός να ταυτιστούν οι διεκδικήσεις της µε ορισµένους απ’ αυτούς, κυρίως µε τον
Ζαΐµη και τον Ράλλη, αφετέρου να διαµορφωθεί και να συντηρηθεί ένα ασταθές
πολιτικό σκηνικό µέχρι το 1906».
Νίκη Μαρωνίτη, Πολιτική εξουσία και εθνικό ζήτηµα στην Ελλάδα, 1880-1910,
Αλεξάνδρεια, 2009, σ. 240-241.
Κείµενο ΙΙ
«Εις την κίνησιν, ήτις προεκάλεσε την ανατροπήν της ολιγαρχίας, ανήκει η
«ιαπωνική οµάς». Η επωνυµία της εδόθη από τον Γαβριηλίδην της «Ακροπόλεως»,
όστις παρέβαλλε τον ριζοσπαστικόν εκείνον όµιλον προς το ανανεωθέν διά των
καινοτοµιών και του συγχρονισµού ανατολικόν έθνος[των Ιαπώνων]. Πριν ακόµη
ιδρυθή το νέον κόµµα, είχε παρατηρηθή η πρωτότυπος εναντίον της αρχούσης τάξεως
κριτική του βουλευτού Πατρών Δηµητρίου Γούναρη. Ο νέος πολιτευτής είδεν ότι το
εσωτερικόν πρόβληµα ήτο προ πάντων οικονοµικόν και κοινωνικόν.[…]Ενώ όµως
θεωρητικώς ο Γούναρης είχεν ακριβώς διαγνώσει το εσωτερικόν ζήτηµα του τόπου,
µόλις αναλαβών υπεύθυνον αντιπολίτευσιν, έκαµε ριζικόν συµβιβασµόν µε τον
κοινοβουλευτισµόν[…]Μετά τον πρώτον συµβιβασµόν, ο Γούναρης ώθησε την
πρακτικήν καιροσκοπίαν µέχρι του σηµείου να γίνη υπουργός των Οικονοµικών εις
την κυβέρνησιν Θεοτόκη».
Γεώργιος Βεντήρης, Η Ελλάς του 1910-1920. Ιστορική µελέτη, Ίκαρος, 1970, τ.
Α΄, σ. 34-35.
(µονάδες 25)
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