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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4) 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
Α1. 
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:  
α.  Εθνικόν Κομιτάτον 
β. Ομάδα των Ιαπώνων 
γ. Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως  

Μονάδες 15 
Α2 .  
Να συνδυάσετε τα πρόσωπα  που αναγράφονται στη στήλη Α με τις ιδιότητές 
τους στη στήλη Β, αντιστοιχίζοντας κάθε φορά ένα γράμμα της στήλης Α με 
έναν αριθμό της στήλης Β (περισσεύουν δύο στοιχεία στη στήλη Α).  
 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β  

α.  Χρύσανθος  1. Πρωτεργάτης του ποντιακού αγώνα 
για αυτονομία  

β. Γ. Μπαλτατζής   2. Διδάσκαλος στο Φροντιστήριο της 
Τραπεζούντας  

γ. Ι. Πασσαλίδης  3. Μητροπολίτης Αμάσειας 

δ. Κ. Κωνσταντινίδης  4.Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας  

ε. Γερμανός Καραβαγγέλης  5. Μητροπολίτης Τραπεζούντας  

στ. Σεβαστός Κυμινήτης   

ζ. Γ. Λαμψίδης  
 

 
Μονάδες 10  

 
Β1. 
Ποιες ήταν οι ανάγκες που οδήγησαν στις μεγάλες επενδύσεις στην Αττική, κατά τη 
διάρκεια του μεσοπολέμου, και ποιες ήταν οι σπουδαιότερες από αυτές τις επενδύσεις; 

 
Μονάδες 12 

 
Β2. 
Να αναφερθείτε:  α. στα πολιτικά αιτήματα που εξέφραζαν οι αντιπολιτευτικοί όμιλοι και ο 
Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, κατά την περίοδο 1850-1860 (μονάδες 6) και β. στην 
επανάσταση του Φεβρουαρίου 1862 και την κατάληξή της (μονάδες 7). 

Μονάδες 13 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Γ1. 
Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω 
κείμενα, να αναφέρετε  τις ενέργειες της ΕΑΠ (Επιτροπή Αποκαταστάσεως 
Προσφύγων) σχετικά με : α.  την εγκατάσταση (μονάδες 7) β.  τον 
παραχωρούμενο κλήρο (μονάδες 10) και γ . τη στέγαση των προσφύγων 
(μονάδες 8), στο πλαίσιο  της αγροτικής αποκατάστασής τους.  

Μονάδες 25 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 
 
Μαρτυρίες Μικρασιατών προσφύγων για την άφιξή τους στην Ελλάδα 
 
Βγάλαμε επιτροπή και γύρισε διάφορα μέρη να βρουν ένα καλό χωριό. Πήγαμε στα 
Γρεβενά, όπου μείναμε πέντε μέρες. Μετά σκορπίσαμε στα γύρω χωριά. Εδώ στο 
Βατόλακκο (Κοζάνη) ήρθαμε το 1925. Οι πιο πολλοί βρίσκονται στο χωριό Φυλή των 
Γρεβενών. 
Δόξα τω Θεώ, καλούτσικα περνάμε εδώ. Έχουμε γεωργία, κάνουμε καπνά, σταφύλια. Τα 
παιδιά μας μαθαίνουν γράμματα. Δεν έχουμε πια εκείνο το φόβο των Τούρκων. 
 
(Μαρτυρία Πρόδρομου Εβρενιάδη από το χωριό Χοστσά της Καππαδοκίας κοντά στα 
Φάρασα). 
 
Η Έξ οδος  ( έκ δοση  του  Κέντρου  Μικ ρασ ιατ ι κών  Σπουδών) ,  τ όμ .  Β ΄ ,  σ .  341 ,  σ το  Θέματα  
Νεοελλην ι κ ής  Ισ τορ ίας ,  Γ ΄  τάξη  Γεν ι κ ού  Λυκ ε ίου  (Θεωρητ ικ ή  Κατ εύθυνση ) ,  Δ ι όφαντος  ΙΤΥΕ  
2014 .  
 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
 
Έργο της ΕΑΠ στην ύπαιθρο 
 
[...] Για τη στέγαση των αγροτών προσφύγων η ΕΑΠ κατασκεύασε 50.000 νέες κατοικίες 
και επισκεύασε, σε συνεργασία με την κυβέρνηση, τα εγκαταλειμμένα σπίτια των 
ανταλλαξίμων. Ο συνολικός αριθμός των οικιών που διανεμήθηκαν στους αγρότες ανήλθε 
σε 129.934. Το 1930 η Επιτροπή επισήμανε την ανάγκη να κατασκευαστούν άλλες 12.000 
οικίες για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες στέγασης πολλών οικογενειών. [...] 
Από την κατάτμηση των μεγάλων αγροκτημάτων προέκυψε ένας τύπος γεωργικής 
εκμετάλλευσης που χαρακτηριζόταν από μικρούς διάσπαρτους κλήρους αλλά ισομερώς 
κατανεμημένους. […]  
Η αποκατάσταση των προσφύγων [...] συνοδεύθηκε από περιορισμούς σχετικά με την 
ελευθερία εκποίησης και κληρονομικής μεταβίβασης των κλήρων που απέβλεπαν  στη 
συγκράτηση των αγροτικών πληθυσμών στην ύπαιθρο και καθιστούσαν πρακτικά αδύνατη 
τη συγκέντρωση της γης από λίγους μεγαλοκτηματίες.  Η καλλιέργεια του κλήρου ήταν 
αυτοπρόσωπη και έπρεπε να είναι συνεχής για μια 25ετία. [...] Αλλά ακόμη και μετά την 
εξόφληση των χρεών και την απόκτηση οριστικών τίτλων, δεν μπορούσε να εκποιηθεί 
παρά ένα τμήμα του και αυτό μόνο σε περίπτωση που ο κλήρος θα υπερέβαινε σε έκταση 
τα 10 στρέμματα φυτειών ή τα 5 στρέμματα καπνοχώραφων. […] 
Η ΕΑΠ, μέχρι το 1930 που διαλύθηκε, ίδρυσε πρότυπους σταθμούς γεωργικών 
βελτιώσεων, ενίσχυσε τη χρήση των λιπασμάτων [...] και εφοδίασε τους πρόσφυγες, όπου 
ήταν δυνατόν, με γεωργικά μηχανήματα. Διένειμε ζώα, οργάνωσε κτηνοτροφικές μονάδες 
σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας και Θράκης και προσπάθησε να ενισχύσει την 
ανάπτυξη της οικιακής κτηνοτροφίας, για να μειώσει τις καταστροφικές συνέπειες που είχε 
η διανομή των πρώην βοσκοτόπων στη μετακινούμενη ημι-νομαδική κτηνοτροφία των 
ντόπιων κτηνοτρόφων. 
 
Ι σ τορ ία  του  Νέου  Ελλην ισμού ,  Ο Μεσοπόλεμος  1922 -1940 ,  τ .  7 ,  Ελ λην ι κ ά  Γράμματα ,  Αθήν α  
2003 ,  σσ.  107 -110 .  
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 
 
Δ1.  
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας 
δίνονται, να αναφερθείτε:  
α. στις πρώτες ενέργειες των επαναστατών του Θερίσου (10 Μαρτίου 1905) και τους 

σκοπούς του επαναστατικού κινήματός τους (μονάδες 15) και 
β. στην αντίδραση του βασιλικού περιβάλλοντος και της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι  

στο κίνημα αυτό (μονάδες 10). 
Μονάδες 25 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 
 
Οι επιδιώξεις της επαναστατικής ηγεσίας 
 
Στις 10 Μαρτίου 1905, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, επικεφαλής σημαντικής μερίδας της 
αντιπολιτευτικής κινήσεως, κήρυξε στο χωριό Θέρισο, στους πρόποδες των Λευκών 
Ορέων, ένοπλο επαναστατικό κίνημα. [...] Χίλιοι περίπου άνδρες, οι μισοί ένοπλοι, 
συνιστούσαν την κύρια επαναστατική δύναμη, ενώ, παράλληλα, οι διασκορπισμένοι 
οπαδοί του κινήματος επιχειρούσαν να το ενισχύσουν ηθικά ή και να δημιουργήσουν 
επαναστατικές εστίες και στα υπόλοιπα διαμερίσματα της χώρας. [...] Η προώθηση της 
ενωτικής λύσεως συνιστούσε το βασικό επαναστατικό αίτημα· παράλληλα όμως 
προβαλλόταν και το αίτημα της ριζικής μεταβολής των όρων της εσωτερικής 
διακυβερνήσεως και υπογραμμιζόταν η ανάγκη για την άμεση αντικατάσταση του ύπατου 
αρμοστή. 
 
Ι σ τορ ία  του  Ελλην ι κ ού Έθν ους ,  Νεώτερος  Ελλην ισμός  1881 -1913  τ .  ΙΔ ΄ ,  Εκδοτ ι κ ή  Αθηνώ ν ,  
2000 2 ,  σσ .  209 -210 .  
 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
 
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Θ. Δηλιγιάννης καταδικάζει το κίνημα του Θερίσου  
(Δήλωση στους συντάκτες των αθηναϊκών εφημερίδων, την 11η  Μαρτίου 1905) 
 
«Το ήδη εκραγέν κίνημα εις ουδέν καλόν δύναται να οδηγήση. Οι αρχηγοί αυτού 
ελανθάσθησαν1 εις τους υπολογισμούς των. Αι Μεγάλαι Δυνάμεις επανειλημμένως 
εδήλωσαν ότι η ένωσις της Κρήτης μετά της Ελλάδος είναι εντελώς αδύνατος την εποχήν 
ταύτην. [...] εδήλωσαν (επίσης) ότι αύτη είναι αδύνατος επί του παρόντος και ότι 
στέργουσι2 μόνον να παράσχωσιν εις την Κρήτην οικονομικά τινα οφελήματα και ν’ 
αποσύρουν μέρος των στρατευμάτων της κατοχής. [...] Η απόφασις αύτη των Δυνάμεων 
φαίνεται αδιάσειστος. Ουδεμία συνεπώς ελπίς υπάρχει ότι το κίνημα δύναται να οδηγήση 
εις την πολυπόθητον ένωσιν. Ο κ. Βενιζέλος έπρεπε να σταθμίση καλώς το διάβημά του. 
Έπρεπε να σκεφθή καλώς, ότι μία τοιαύτη επανάστασις  ημπορεί να οδηγήση εις 
συμφοράς την Κρήτην και την Ελλάδα εν γένει». 
 
Θέματα  Νεοελλην ικ ής  Ισ τορ ίας  Γ΄  τάξη  Εν ια ί ο υ  Λυκ ε ί ου   (Θεωρητ ι κ ή  Κατ εύθυνση ) ,  Β ιβλ ί ο  του  
Καθηγ ητή ,  Δ ι όφαντος  ΙΤΥΕ  2012 ,  σ .  129.  
 
        
1. ελανθάσθησαν : έκαναν λάθος 
2. στέργουσι : συναινούν, συμφωνούν 
 
Όλα τα  κε ίμενα  αποδόθηκαν στο  μονοτον ικό ,  δ ιατηρήθηκε  όμως η  ορθογραφία  κα ι  η  
στ ίξη  τους .  
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). 

Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.  
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως 

μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα 
βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί 
με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό ανεξίτηλης 

μελάνης. 
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
6. Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων. 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων και 

όχι πριν τις 17:00. 
 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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