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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
 

ΘΕΜΑ Α1. 
 
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: 
 
α. Φεντερασιόν  
β. Ορεινοί 
γ. Στρατιωτικός Σύνδεσμος 

Μονάδες 15 
 

ΘΕΜΑ Α2  
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό 
σας το γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πληροφορία και δίπλα του τη λέξη 
Σωστό, αν η πληροφορία είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πληροφορία 
είναι λανθασμένη:   
α . Οι  ελληνικές  πόλεις  τον  19ο αιώνα  δεν  είχαν  ομοιότητες  με  τα  αστικά  

κέντρα της  Δύσης. 
β . Η άφιξη  των  Βαυαρών  στην  Ελλάδα  το  1832 συνοδεύτηκε  από  τη  

σύναψη νέων  δανείων . 
γ . Παρά  τις διαφορές  τους , τα  αντιβενιζελικά  κόμματα τα  ένωνε ένας 

συντηρητικός  προσανατολισμός . 
δ.  Κατά την περίοδο του Κριμαϊκού Πολέμου το αγγλικό κόμμα αύξησε την 

επιρροή του στην Ελλάδα. 
ε.  Μετά την παραίτηση της Κυβέρνησης Δραγούμη (1910) δόθηκε στον 

Βενιζέλο εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. 
Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β1 
Ποιοι  λόγοι  συνέβαλαν  στην  ενίσχυση  της  ελληνικής  ναυτιλιακής  και  
εμπορικής  δραστηριότητας  στη  διάρκεια  του  18ου  αιώνα  και  έως την  έναρξη  
της  Ελληνικής  Επανάστασης ; 

Μονάδες 12 

ΘΕΜΑ Β2 
Ποιες  σημαντικές επενδύσεις  στις  υποδομές  του ελληνικού  κράτους  
πραγματοποιήθηκαν  μετά τον  Μικρασιατικό Πόλεμο ; 

Μονάδες 13 
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1.  
 

Με  βάση τις  ιστορικές  σας  γνώσεις  και  αντλώντας στοιχεία από  το  
κείμενο  που  σας  δίνεται ,  να αναφερθείτε  στη  συγκρότηση  του  προσφυγικού  
συνοικισμού  της Ερμούπολης  Σύρου. 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
Ερμούπολη, η διασημότερη εγκατάσταση προσφύγων 
 

Οι  κάτοικοι  του  νησιού  της Σύρου  επί  αιώνες  ανήκαν ,  στην  πλειοψηφία  
τους , στο καθολικό δόγμα˙ [ .  .  . ]  

Αυτή  η πραγματικότητα  ανατράπηκε  μετά  το ξέσπασμα  της 
Επανάστασης  και την  ογκώδη  εισροή ,  εγκατάσταση προσφύγων ,  κατ '  α-
πόλυτη πλειοψηφία  ορθοδόξων . 

Στη  συγκεκριμένη εξέλιξη συνέβαλε  τα μέγιστα  η  ουδετερότητα  του 
νησιού και η . . . γαλλική προστασία .[. . .] 

Οι  πρόσφυγες  .  .  .  επέλεξαν  την  έρημη  παραλία ,  όπου  με  γοργό ρυθμό  
σχηματίστηκε  ένας νέος οικισμός ,  που από  το  1826 ονομάσθηκε 
Ερμούπολις. [ .  .  . ]  

Η έλευση των  προσφύγων , μετά  την  Επανάσταση,  σε  συνδυασμό  με  
άλλους παράγοντες ,  ανέδειξαν  την  νεοδημιουργηθείσα  Ερμούπολη σε  
σημαντικό  διαμετακομιστικό κέντρο .  Οι  παράγοντες  στο σύνολό  τους  ήσαν οι  
ακόλουθοι :  1) η  ουδετερότητα  και  η  γαλλική  προστασία  του νησιού˙ 2) η  
γεωγραφική  του  θέση ,  εν  μέσω  θαλασσίων  εμπορικών  δρόμων˙  3) οι  δεσμοί  
ορισμένων  προσφυγικών  ομάδων,  και  κυρίως  των  Χίων ,  με  τα  εμπορικά  
δίκτυα  της  εποχής˙  4) η  αυξημένη  ζήτηση  σε  σιτηρά ,  εξαιτίας  των  πολεμικών  
γεγονότων . [ .  .  . ]  

Εκ  των  πραγμάτων ,  ο  διαφορετικός  χαρακτήρας  των  δύο  οικισμών ,  
καθώς παρατηρείται  και  σήμερα , είχε  το  αντίστοιχό  του  στην  πολεοδομία  και  
την  αρχιτεκτονική  τους :  ο ένας,  ο  παλαιότερος , τυπικό  παράδειγμα  λιτής  
κυκλαδίτικης  αρχιτεκτονικής˙  ο  άλλος ο  νεότερος  αλλά  και  παραθαλάσσιος ,  
με  επιβλητική  αρχιτεκτονική ,  όπου  δεσπόζουν  οι  μεταγενέστερες  
νεοκλασικές  επιρροές.  Ως προέκταση , αλλά  σε  ένα  άλλο  επίπεδο, η  
διαφορετική  όψη  των  δύο οικισμών  περιγράφει  με  σαφήνεια  τη  σχέση  
ανάμεσα  στις δύο κοινότητες ,  τους καθολικούς  και  τους  ορθοδόξους. 
 
Κ .  Κόμης ,  «Προσφυγικές  μετακινήσεις», Ιστορία  του  Νέου  Ελληνισμού  1770-2000 ,  3ο ς  
τόμος ,  εκδόσεις  Ελληνικά  Γράμματα ,  Αθήνα  2003, σ .σ .  240-241  
 

Μονάδες 25 
 
ΘΕΜΑ Δ1.  
 

Να  παρουσιάσετε  την  πολιτική  κατάσταση στην  Ελλάδα  από  την 
απόπειρα  δολοφονίας του Βενιζέλου  το  1933 μέχρι  το  τέλος  του  1935 
συνδυάζοντας  τις  ιστορικές  σας  γνώσεις  με  τις πληροφορίες  από  το  κείμενο  
που  σας δίνεται . 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ  
Σε  ατομικό  επίπεδο ,  βενιζελικοί  αξιωματικοί ,  δημόσιοι  υπάλληλοι  και  
πολιτ ικοί  δεν  έβλεπαν  να  κινδυνεύει  μόνον  η  σταδιοδρομία  τους ,  αλλά  και  
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η  ίδ ια  η  προσωπική  τους  ασφάλεια .  Η  απόπειρα  εναντίον  του  Βενιζέλου  
τον  Ιούνιο  1933, που  ε ίχαν  οργανώσει  ο  αρχηγός  της  αστυνομίας  και  
υπουργοί  σε  συνεργασία  με  λήσταρχους  και  άτομα  του  υποκόσμου ,  έδινε  
το  μέτρο  του  ποιού  της  κυβέρνησης ,  που  δεν  μπορούσε  να  το  κρύψει  η  
παρουσιαζόμενη  ως  μετριοπάθεια  μετριότητα  και  αβουλία  του  προέδρου  
της  Παναγή  Τσαλδάρη .  
Το  κίνημα  του  1935 οργανώθηκε  κατά  κύριο  λόγο  για  να  προστατεύσει  τα  
συμφέροντα  των  στελεχών  της  δημοκρατικής  παράταξης  και  των  
βενιζελικών  στον  στρατό  και  την  πολιτ ική .  Οι  οργανωτές  του  έλπιζαν  ότι  
θα  έβρισκαν  λαϊκή  ανταπόκριση ,  ιδ ια ίτερα  ανάμεσα  στους  πρόσφυγες ,  κάτι  
που  δεν  συνέβη  στην  έκταση  που  προσδοκούσαν .  Πάντως ,  η  σωτηρία  της  
δημοκρατίας  ήταν  μια  πρόφαση ,  αφού  με  τ ις  τότε  συνθήκες  το  αβασίλευτο  
καθεστώς  δεν  μπορούσε  να  διασωθεί  παρά  μόνο  με  την  κατάλυση  των  
δημοκρατικών  ελευθεριών .  
 
Χ .  Χατζηιωσήφ  (επιμ . ) ,  Η  Ιστορία  της  Ελλάδας  του  20ου  αιώνα  (1922-1940).  Ο  
Μεσοπόλεμος ,  Β΄τόμος ,  εκδόσεις  Βιβλιόραμα ,  Αθήνα  2003, σ .  110  
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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 επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
6. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων. 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 17:00. 
 
 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 
 


