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ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ
Α1.
Κόκκα Γ. Θεοηόθε: Τν θόκκα ηνπ Γ. Θενηόθε ήηαλ πην κεηξηνπαζέο
από ηα άιια δύν αληηβεληδειηθά θόκκαηα θαη δεηνύζε λα δηνξζώζεη απηά
πνπ ζεσξνύζε ιάζε ησλ Φηιειεπζέξσλ. Σπκθσλνύζε κε ηελ πάζε ζπζία
αύμεζε ησλ εμνπιηζκώλ θαη δεηνύζε θνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο γηα ηνπο
κηθξνεηζνδεκαηίεο. Από ην θίλεκα ζην Γνπδί έσο ηε ζπληαγκαηηθή θξίζε
ηνπ 1915, κεηαμύ ησλ αληηβεληδειηθώλ θνκκάησλ ην ζενηνθηθό θόκκα
είρε ηε κεγαιύηεξε εθινγηθή βάζε, θαη έηζη απνηέιεζε ηνλ ππξήλα ησλ
Αληηβεληδειηθώλ.
Προζωρηλή Κσβέρλεζης Κρήηες (1905): Η επαλάζηαζε ηνπ Θέξηζνπ
είρε απνθηήζεη ηζρπξά εξείζκαηα ζε όιε ηελ Κξήηε. Οξγαλώζεθε «Πξνζσξηλή Κπβέξλεζηο ηεο Κξήηεο» ζην Θέξηζν, κε πξόεδξν ηνλ Δι. Βεληδέιν θαη ππνπξγνύο ηνπο Κ. Φνύκε θαη Κ. Μάλν. Η θπβέξλεζε πξνέβε
ζηελ έθδνζε γξακκαηίσλ γηα εζσηεξηθό παηξησηηθό δάλεην 100.000
δξαρκώλ, νξγάλσζε ππεξεζίεο νηθνλνκηθώλ, ζπγθνηλσληώλ θαη δηνίθεζεο, ηύπσζε γξακκαηόζεκα θαη εμέδηδε ηελ εθεκεξίδα, «Τν Θέξηζν».
Μηθηή Δπηηροπή Αληαιιαγής: Με βάζε ην άξζξν 11 ηεο Σύκβαζεο ηεο
Λνδάλεο (1923) ηδξύζεθε ε Μηθηή Δπηηξνπή Αληαιιαγήο κε έδξα ηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε. Τελ απνηεινύζαλ έληεθα κέιε (ηέζζεξηο Έιιελεο,
ηέζζεξηο Τνύξθνη θαη ηξία κέιε-πνιίηεο νπδέηεξσλ θαηά ηνλ Α' Παγθόζκην πόιεκν θξαηώλ) κε αξκνδηόηεηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ηξόπνπ κεηαλάζηεπζεο ησλ πιεζπζκώλ θαη ηεο εθηίκεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο
ησλ αληαιιαμίκσλ. Φξόληηζε ην 1924 θαη 1925 λα κεηαθεξζνύλ ζηελ
Διιάδα 200.000 Έιιελεο πνπ είραλ παξακείλεη ζηελ Καππαδνθία θαη
γεληθόηεξα ζηελ Κεληξηθή θαη Νόηηα Μηθξά Αζία.
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ΘΔΜΑ Α2
α. Σ
β. Λ
γ. Λ
δ. Λ
ε. Σ
ΘΔΜΑ Β1
Η επηζηξνθή ησλ πξνζθύγσλ ζηε Μηθξά Αζία μεθίλεζε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 1918 κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ πνιέκνπ γηα ηελ
Τνπξθία. Τνλ Οθηώβξην ηνπ 1918 ζπζηάζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε
Παηξηαξρηθή Δπηηξνπή, κε ζθνπό ηελ νξγάλσζε ηνπ επαλαπαηξηζκνύ
ησλ εθηνπηζκέλσλ, κε ηε βνήζεηα ηνπ Παηξηαξρείνπ θαη ηεο ειιεληθήο
θπβέξλεζεο. Η παιηλλόζηεζε έγηλε ηκεκαηηθά, κε ηε κέξηκλα ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηζάιςεσο, θαη επηηξάπεθε αξρηθά λα επηζηξέςνπλ νη εππνξόηεξνη θαη νη πξόζθπγεο νη πξνεξρόκελνη από νξηζκέλεο κόλν πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο Μηθξάο Αζίαο. Οη πεξηζζόηεξνη επέζηξεςαλ ζηηο εζηίεο
ηνπο κεηά ηελ απόβαζε ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ ζηε Σκύξλε, ην Μάην ηνπ
1919. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 1920 ε πιεηνλόηεηα ησλ πξνζθύγσλ είρε επ ηζηξέςεη ζηε Μηθξά Αζία θαη ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε.
Οη ζπλζήθεο πνπ βξήθαλ ζηελ παηξίδα ηνπο ήηαλ άζρεκεο, θαζώο
πνιιά ζπίηηα, εθθιεζίεο θαη ζρνιεία είραλ κεξηθώο ή εληειώο θαηαζηξαθεί. Δπίζεο, ζε θάπνηεο πεξηνρέο, ζε ζπίηηα Διιήλσλ είραλ εγθαη αζηαζεί Μνπζνπικάλνη πξόζθπγεο από ηηο βαιθαληθέο ρώξεο. Σηα πιαίζηα ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο Σκύξλεο ηδξύζεθε ε « Υπεξεζία Παιηλλνζηήζεσο θαη Πεξηζάιςεσο», ε νπνία βνεζνύζε όζνπο επέζηξεθαλ λα
απνθαηαζηαζνύλ ζηα ζπίηηα ηνπο θαη ηηο αζρνιίεο ηνπο. Οη εηξεληθέο όκσο κέξεο δελ θξάηεζαλ πνιύ. Λίγνπο κήλεο αξγόηεξα, ηνλ Αύγνπζην
ηνπ 1922, ζα έπαηξλαλ πάιη ην δξόκν ηεο πξνζθπγηάο.
ΘΔΜΑ Β2
Τελ αζηηθή απνθαηάζηαζε αλέιαβε πεξηζζόηεξν ην θξάηνο θαη
ιηγόηεξν ε ΔΑΠ, ε νπνία πξόζθεξε νηθνλνκηθή βνήζεηα ζε πεξηνξηζκέλν
αξηζκό επηρεηξήζεσλ, νηθνηερληθώλ θαη βηνηερληθώλ δξαζηεξηνηήησλ (όπσο ε ηαπεηνπξγία). Σε αληίζεζε κε ηελ αγξνηηθή απνθαηάζηαζε, ε αζηηθή πεξηιάκβαλε κόλν ζηέγαζε θαη όρη πξόλνηα γηα εύξεζε εξγαζίαο.
Η αζηηθή ζηέγαζε ζπλάληεζε πεξηζζόηεξα εκπόδηα από ηελ αγξνηηθή. Ο
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αξηζκόο ησλ πξνζθύγσλ ήηαλ κεγάινο, ηα αληαιιάμηκα (κνπζνπικαληθά) ζπίηηα ζηηο πόιεηο ήηαλ ιίγα θαη ηα νηθηζηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ θξάηνπο θαζπζηεξνύζαλ, ιόγσ ησλ πνιηηηθώλ αλσκαιηώλ θαη ηεο θαθήο ν ηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920 θαη ηνπ 1930. Πξ όβιεκα επίζεο απνηεινύζε ε πεξηπιάλεζε ησλ αζηώλ πξνζθύγσλ από
πόιε ζε πόιε γηα έλα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Οη πεξηζζόηεξνη πξόζθπγεο ζηηο πόιεηο ηα πξώηα ρξόληα εξγάδνληαλ πεξηζηαζηαθά, είηε θ άλνληαο «κεξνθάκαηα» ζηηο νηθνδνκέο, ζε εξγνζηάζηα θαη βηνηερλίεο, είηε
σο πιαλόδηνη κηθξνπσιεηέο θαη κηθξνθαηαζηεκαηάξρεο. Άιινη δνύιεςαλ σο λαπηεξγάηεο θαη εξγάηεο ζε δεκόζηα έξγα ζηηο πόιεηο ή ζηελ ύπαηζξν (αξδεπηηθά θαη απνζηξαγγηζηηθά έξγα, δηάλνημε δξόκσλ, θαη αζθεπή ή επέθηαζε ιηκαληώλ θ.ά.).
[Θα μποπούζαν οι μαθηηέρ να πποζθέζοςν ζηα εμπόδια πος ζςνάνηηζε η
«αζηική αποκαηάζηαζη» και ηη διαπκή κινηηικόηηηα ηων πποζθύγων: «Η
κινηηικόηηηα ηων πποζθύγων ςπήπξε μεγάλη … αζηούρ ανηαλλάξιμοςρ».
ζελ. 154 – 155]
ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΗ
ΘΔΜΑ Γ1
α.
ηοητεία ζτοιηθού βηβιίοσ
Παξά ηελ έληνλε αληίδξαζε ηνπ βαζηιηά Γεσξγίνπ Α', ε Δζλνζπλέιεπζε, πνπ πξνέθπςε από ηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ 1862, επέβαιε
ηελ αξρή λα πξνέξρεηαη ε θπβέξλεζε από ηελ θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία. Απηό πνπ δελ νξίζηεθε κε ζαθήλεηα, δηόηη ζεσξήζεθε απηνλόεην,
ήηαλ όηη ν βαζηιηάο όθεηιε λα δώζεη ηελ εληνιή ζρεκαηηζκνύ θπβέξλ εζεο ζε βνπιεπηή ηνπ θόκκαηνο πνπ είρε ηελ εκπηζηνζύλε ηεο πιεηνςεθίαο ηεο Βνπιήο. Ο Γεώξγηνο εθκεηαιιεύηεθε απηήλ ηελ αζάθεηα, γηα λα
δηνξίδεη θπβεξλήζεηο ηεο αξεζθείαο ηνπ.
ηοητεία θεηκέλοσ Α
«Λίγερ μέπερ μεηά ηο όπγιο ηηρ εκλογικήρ νοθείαρ…ςποθάλποςν
ηη βαζιλική αςηαπσικόηηηα».
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β.
ηοητεία ζτοιηθού βηβιίοσ ζε ζσλδσαζκό κε ηα θείκελα Α – Β
Η αληηζπληαγκαηηθή ηαθηηθή ηνπ βαζηιηά λα δηνξίδεη θπβεξλήζεηο
ηεο αξεζθείαο ηνπ εθκεηαιιεπόκελνο ηελ αζάθεηα ηνπ ζπληάγκαηνο ζπλερίζηεθε κέρξη ηελ ςήθηζε ηεο αξρήο ηεο δεδεισκέλεο ην 1875. Η ηδέα
αλήθε ζηνλ λέν ηόηε πνιηηηθό Φαξίιαν Τξηθνύπε, ν νπνίνο ππνζηήξημε
δεκόζηα όηη κόλε ιύζε ζην πξόβιεκα ηεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο ήηαλ ο
ζσημαηιζμόρ κςβεπνήζευν πλειοτηθίαρ θαη ε ζπγθξόηεζε δύν κεγάισλ θνκκάησλ εμνπζίαο ( διαμόπθυζη δικομμαηιζμού ζςζηήμαηορ ),
ζύκθσλα κε ην πξόηππν ηεο Αγγιίαο, υρ η μόνη λύζη πος απομακπύνει
ηο έθνορ από ηην επαναζηαηική, λανθαζμένη και πιτοκίνδςνη πποοπηική. Γηα λα θαηαζηεί απηό δπλαηόλ, έπξεπε ν βαζηιηάο λα αλαζέηεη ηελ
εληνιή ζρεκαηηζκνύ θπβέξλεζεο κόλν ζε πνιηηηθό ν νπνίνο ζαθώο είρε
ηε «δεδεισκέλε» εκπηζηνζύλε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ βνπιεπηώλ. Απηό
ζα ζηεξνύζε από ηα θόκκαηα κεηνςεθίαο ηε δπλαηόηεηα λα ζρεκαηίδνπλ
θπβέξλεζε, ζα ηα σζνύζε ζε ζπλέλσζε κε ηα κεγάια θαη ζα είρε σο απνηέιεζκα ζηαζεξόηεξεο θπβεξλήζεηο πιεηνςεθίαο.
Ο βαζηιηάο, ππό ηελ πίεζε ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη ηνπ επαλαζηαηηθνύ αλαβξαζκνύ ηνπ ιανύ, πηνζέηεζε ηειηθά ηελ άπνςε ηνπ Τξηθνύπε.
[ Παρεκβάιιοληαη ηα ζηοητεία ηοσ θεηκέλοσ Β ].
Η αξρή ηεο δεδεισκέλεο απνηειεί ηνκή ζηελ πνιηηηθή ηζηνξία ηεο
ρώξαο, θαζώο νδήγεζε ζε κεηαβνιή ηνπ πνιηηηθνύ ηνπίνπ. Σπγθεθξηκέλα, ην δηάζηεκα κεηαμύ ηνπ 1875 θαη ηνπ 1880 απνηειεί κεηαβαηηθή πεξίνδν. Σηηο εθινγέο ηνπ 1875 θαη ηνπ 1879 θαλέλα θόκκα δελ θέξδηζε
ηελ θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία. Λίγα ρξόληα αξγόηεξα, ην 1884, ηα
δύν κεγάια θόκκαηα, ηνπ Τξηθνύπε θαη ηνπ Γειηγηάλλε, έιεγραλ ην
92,2% ησλ εδξώλ ζην Κνηλνβνύιην. Τν θνηλνβνπιεπηηθό ζύζηεκα θαη ν
δηθνκκαηηζκόο ζεκειηώζεθαλ ( ζρνιηθό βηβιίν ζει. 80).
ΘΔΜΑ Γ1
α.
ηοητεία ζτοιηθού βηβιίοσ
ηότοη θαη περηετόκελο ηες κεηαρρύζκηζες ηοσ 1870-1871
Η νξηζηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο έγηλε κε λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαηά ηελ πεξίνδν 1870-1871. Σηόρνο ησλ λνκνζεηεκάησλ ήηαλ λα
εμαζθαιηζηνύλ θαηά πξνηεξαηόηεηα νη αθηήκνλεο ρσξηθνί, κε ηελ παξ ν-

ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ

4

ρή γεο, απαξαίηεηεο γηα ηελ επηβίσζή ηνπο. Ταπηόρξνλα, ην θξάηνο πξνζπαζνύζε λα εμαζθαιίζεη, κέζα από ηε δηαδηθαζία ηεο εθπνίεζεο, ηα
κεγαιύηεξα δπλαηά έζνδα, πνπ ζα έδηλαλ κηα αλάζα ζην δηαξθέο δεκνζηνλνκηθό αδηέμνδν. Οη ζηόρνη ήηαλ αληηθαηηθνί θαη ζηελ πξαγκαηηθόη εηα κόλν ν πξώηνο επηηεύρζεθε ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό. Σύκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, νη δηθαηνύρνη αγξόηεο κπνξνύζαλ λα αγνξάζνπλ όζε γε ήζειαλ, κε αλώηαην όξην ηα 80 ζηξέκκαηα γηα μεξηθά
εδάθε θαη ηα 40 ζηξέκκαηα γηα αξδεπόκελα.
[ηο ζεκείο ασηό παρεκβάιιοληαη ζε ζσλδσαζκό όια ηα ζηοητεία ηοσ
θεηκέλοσ Α ]
ηότοη θαη περηετόκελο ηες κεηαρρύζκηζες ηοσ 1917
Τν απνθαζηζηηθό βήκα πξνο ηελ νινθιήξσζε ηεο αγξνηηθήο κεηαξξύ ζκηζεο έγηλε ζηα ηαξαγκέλα ρξόληα ηνπ Α' Παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη ηνπ
«εζληθνύ δηραζκνύ». Τν 1917 ε θπβέξλεζε ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ
ζηε Θεζζαινλίθε απνθάζηζε ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαξξύζκηζεο. Ο
ζηόρνο ήηαλ δηπιόο: αθελόο ε ζηήξημε θαη ν πνιιαπιαζηαζκόο ησλ ειιεληθώλ ηδηνθηεζηώλ γεο ζηηο λεναπνθηεζείζεο πεξηνρέο θαη αθεηέξνπ ε
απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ θαη ε πξόιεςε θνηλσληθώλ εληάζεσλ
ζηνλ αγξνηηθό ρώξν.
[ηο ζεκείο ασηό παρεκβάιιοληαη ζε ζσλδσαζκό ηα ζηοητεία ηοσ
θεηκέλοσ Β : «Ππόθεζη ηυν Φιλελεςθέπυν ήηαν ...απγούρ πςθμούρ». ]
β.
Τιοποίεζε ηες κεηαρρύζκηζες ηοσ 1870-1871
Από ην 1870 σο ην 1911 δηαλεκήζεθαλ 2.650.000 ζηξέκκαηα κε 370.000
παξαρσξεηήξηα, πξάγκα πνπ δείρλεη όηη νη θηινδνμίεο ή νη δπλαηόηεηεο
ησλ αγξνηώλ γηα απόθηεζε θαιιηεξγήζηκεο έθηαζεο ήηαλ πεξηνξηζκέλεο
αιιά θαη ν πνιπηεκαρηζκόο ηεο γεο ήδε κεγάινο. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί
όηη γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαλ σο θπηείεο, ειαηόδελδξα θαη
ακπέιηα, ν κέζνο όξνο έθηαζεο ησλ ηδηνθηεζηώλ ήηαλ ζαθώο κηθξόηεξνο
εθείλσλ πνπ πξννξίδνληαλ γηα θαιιηέξγεηα δεκεηξηαθώλ.
Τιοποίεζε ηες κεηαρρύζκηζες ηοσ 1917
Με βάζε απηά ηα λνκνζεηήκαηα ε απαιινηξίσζε ησλ κεγάισλ αγξνηηθώλ ηδηνθηεζηώλ έγηλε δπλαηή ζηα ακέζσο κεηά ηνλ πόιεκν ρξόληα, όηαλ
ε αλάγθε απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθύγσλ βξέζεθε ζην επίθεληξν ηνπ
θξαηηθνύ ελδηαθέξνληνο. Η αλαδηαλνκή πνπ έγηλε έθηαζε ζην 85% ησλ
θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ ζηε Μαθεδνλία θαη ζην 68% ζηε Θεζζαιία.
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Σην ζύλνιν ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο ηεο ρώξαο ην πνζνζηό απηό αλήιζε
ζε 40%. Μεηά από ιίγα ρξόληα, θάησ από ηελ πίεζε ηνπ πξνζθπγηθνύ
πξνβιήκαηνο, ε αγξνηηθή κεηαξξύζκηζε νινθιεξώζεθε θαη νδήγεζε ηελ
αγξνηηθή νηθνλνκία ηεο ρώξαο ζε θαζεζηώο κηθξντδηνθηεζίαο.
[ηο ζεκείο ασηό παρεκβάιιοληαη ζε ζσλδσαζκό ηα ζηοητεία ηωλ
θεηκέλωλ Β («Η όξςνζη … απαλλοηπίυζηρ» θαη Γ ].
Οη απαληήζεης ηωλ πεγώλ ηολίδοσκε όηη είλαη ελδεηθηηθές.

Δπηκέιεηα απαληήζεωλ : Κοληδάρες Γρεγόρες
Μπέρδος Κοζκάς
θηαδαρέζες Υρήζηος
Υρσζάλζες Αζαλάζηος
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