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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΟΜΑ∆Α Α΄
Α.1.1 Να καταγράψετε τις ενέργειες των επαναστατών από την ηµέρα
που εκδηλώθηκε το κίνηµα στο Θέρισο µέχρι την ενηµέρωση του λαού
και των αντιπροσώπων των Μεγάλων ∆υνάµεων από τον Ελευθέριο
Βενιζέλο για τους λόγους και τους σκοπούς της επανάστασης.
Μονάδες 12
Α.1.2 Ποιες ήταν οι ενέργειες του Κ. Κωνσταντινίδη για την προώθηση
του Ποντιακού ζητήµατος;
Μονάδες 14
Α.2.1. Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων:
α. «Πραιτωριανοί»
β. «Κοινωνιολογική Εταιρεία»
γ. «Οργανισµός (1914)»
Μονάδες 12
Α.2.2.Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακολούθων προτάσεων
είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή
«Λάθος » δίπλα στον αριθµό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
(Στην περίπτωση που θεωρείτε την πρόταση λανθασµένη,
δικαιολογήστε την απάντησή σας).

1. Η Φεντερασιόν -πολυεθνική εργατική οργάνωση της περιοχής της
Μακεδονίας- αποτέλεσε δίαυλο για τη διάδοση της εργατικής
ιδεολογίας στην Ελλάδα.
2. Ο Γεώργιος Βούλγαρης ήταν ο ηγέτης της παράταξης των Πεδινών.

3. Βασική αρχή του δηλιγιαννικού κόµµατος ήταν η διάκριση των
εξουσιών.
4. Το άρθρο 4 της Συνθήκης του Λονδίνου όριζε ότι ο Σουλτάνος
παραχωρούσε την Κρήτη στις Μεγάλες ∆υνάµεις της Ευρώπης.
5. Το Α΄ Πανελλήνιο Συνέδριο των Ποντίων οργανώθηκε τον Ιούνιο του
1917 στην πόλη Ροστόβ.
6. Με πρωτοβουλία του Γερµανού Καραβαγγέλη πραγµατοποιήθηκε
συνέδριο των Ποντίων στην Κωνσταντινούπολη στις 17 Αυγούστου
1919.
Μονάδες 12
ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑ Β. 1
Αφού µελετήσετε τα παρατιθέµενα άρθρα των Συνταγµάτων του 1844
και του 1864 και αξιοποιήσετε τις ιστορικές σας γνώσεις:
α) να εντοπίσετε τις οµοιότητες και τις διαφορές µεταξύ των δύο
Συνταγµάτων και
Μονάδες 17
β) να αναφέρετε πότε αναθεωρήθηκε το σύνταγµα του 1864, από ποια
Βουλή και ποιες ήταν οι βασικές τροποποιήσεις που ψηφίστηκαν.
Μονάδες 8
ΚΕΙΜΕΝΟ Α’: Από το Σύνταγµα του 1844
Περί δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων
'Αρθρον 10
Πας τις δύναται να δηµοσιεύη προφορικώς τε, εγγράφως και δια του
τύπου τους στοχασµούς του, τηρών τους νόµους του Κράτους.
Ο τύπος είναι ελεύθερος και λογοκρισία δεν επιτρέπεται.
Οι υπεύθυνοι συντάκται, εκδόται και τυπογράφοι εφηµερίδων δεν
υποχρεούνται εις ουδεµίαν χρηµατικήν προκαταβολήν λόγω εγγυήσεως.

Οι εκδόται εφηµερίδων θέλουν είσθαι πολίται Έλληνες.
Περί συντάξεως της Πολιτείας
'Αρθρον 15
Η νοµοθετική εξουσία ενεργείται συνάµα υπό του Βασιλέως, της
Βουλής και της Γερουσίας.
'Αρθρον 20
Η εκτελεστική εξουσία ανήκει εις τον Βασιλέα, ενεργείται δε δια των
παρ' αυτού διοριζοµένων υπευθύνων Υπουργών.
'Αρθρον 21
Η δικαστική εξουσία ενεργείται δια των δικαστηρίων, αι δε δικαστικαί
αποφάσεις εκτελούνται εν ονόµατι του Βασιλέως.
ΚΕΙΜΕΝΟ Β’: από το Σύνταγµα του 1864
'Αρθρον 10
Οι Έλληνες έχουσι το δικαίωµα του συνέρχεσθαι ησύχως και αόπλως·
µόνον εις τας δηµοσίας συναθροίσεις δύναται να παρίσταται η
Αστυνοµία. Αι εν υπαίθρω συναθροίσεις δύνανται να απαγορευθώσιν,
αν ως εκ τούτων επίκηται κίνδυνος εις την δηµοσίαν ασφάλειαν.
'Αρθρον 14
Έκαστος δύναται να δηµοσιεύη προφορικώς, εγγράφως και δια του
τύπου τους στοχασµούς του, τηρών τους νόµους του Κράτους. Ο τύπος
είναι ελεύθερος. Η λογοκρισία ως και παν άλλο προληπτικόν µέτρον
απαγορεύονται ...
'Αρθρον 21
'Απασαι αι εξουσίαι πηγάζουσιν εκ του Έθνους, ενεργούνται δε καθ' ον
τρόπον ορίζει το Σύνταγµα.
'Αρθρον 22
Η νοµοθετική εξουσία ενεργείται υπό του Βασιλέως και της Βουλής.
'Αρθρον 27

Η εκτελεστική εξουσία ανήκει εις τον Βασιλέα, ενεργείται δε δια των
παρ' αυτού διοριζοµένων υπευθύνων υπουργών.
'Αρθρον 28
Η δικαστική εξουσία ενεργείται δια των δικαστηρίων, αι δε δικαστικαί
αποφάσεις εκτελούνται εν ονόµατι του Βασιλέως.
Αλέξανδρος Σβώλος, Τα ελληνικά Συντάγµατα 1822-1952, Αθήνα 1972,
σελ. 129-131 και 155
ΘΕΜΑ Β. 2
Αντλώντας στοιχεία από τον πίνακα και τα κείµενα που ακολουθούν και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τους λόγους που
ώθησαν την ΕΑΠ και τους πρόσφυγες στην επιλογή της εγκατάστασής
τους στα κάτωθι γεωγραφικά διαµερίσµατα. Με ποιον τρόπο η
κινητικότητα των Ελλήνων προσφύγων επηρέασε την αποκατάστασή
τους;
Μονάδες 25
Κατανοµή των προσφύγων κατά γεωγραφικό διαµέρισµα (1928)
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Μακεδονία
Στερεά Ελλάδα
∆υτ. Θράκη
Νησιά Ανατ. Αιγαίου
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ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄
[...] "Στη Χίο έµεινα ένα χρόνο. Μετά πήγα Πάτρα, Κόρινθο και τελικά
στο Βέλο. Εκεί έκανα µερικά χρόνια, έχω και σπίτι. Από το Βέλο ήρθα

στην Αθήνα και µετά πήγα στην Αλεξανδρούπολη, στην αδελφή µου, κι
άνοιξα εστιατόριο. Σε λίγο µου κάηκε το µαγαζί κι άνοιξα άλλο εξοχικό.
Εντωµεταξύ αρρώστησα και ξαναγύρισα στο Βέλο. Εκεί καλλιεργούσα
περιβόλια. Έφυγα όµως πάλι κι ήρθα στην Αθήνα για καλύτερα".
(Μαρτυρία Νικολάου Παπανικολάου από το χωριό Σαζάκι που
βρίσκεται στη χερσόνησο της Ερυθραίας, απέναντι από τη Χίο).
Η Έξοδος (έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών), τόµ. Α΄, σσ.
76-77.
ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄
[…] Το καράβι µας έφερε στη Θεσσαλονίκη. Μας έβγαλε στην
Καλαµαριά. Μόλις βγήκαµε έξω, βρήκαµε πολλούς γνωστούς[…].Ο
Κύριος µου Κοσµίδης έδωσε οδηγίες: « Παιδί µου, η οικογένειά σας
όπου πάγει, εκεί να πας». Και εγώ έβαλα στο νου µου αυτή την
κουβέντα. Κάναµε µία βδοµάδα και µετά φύγαµε για τη Θεσσαλονίκη.
Μεσ΄τη Θεσσαλονίκη γύριζα δεξιά-αριστερά, εργασία δεν υπάρχει.
Απ΄εκεί πήγα στο Λεµπέτι […]. Μέχρι 20 Απριλίου δούλεψα εκεί. Μετά
έφυγα στον Άη Βασίλη, έπιασα εκεί δουλειά στο σιδηρόδροµο ίσαµε
τρεις µήνες.
Πέτρος Πασσαλίδης, Το Βιβλίον Της Ζωής µου, Η Μικρασιατική
Καταστροφή, Εφηµ. Τα Νέα
ΚΕΙΜΕΝΟ Γ΄
«Με την ιστορική ανταλλαγή των ελληνοτουρκικών πληθυσµών
ενάµισυ περίπου εκατοµµύριο Ελλήνων προσφύγων κατακλύζει την
Ελλάδα[…]. Οι περισσότεροι Έλληνες πρόσφυγες από τη Βουλγαρία, οι
οποίοι ως τότε κατοικούσαν τις ακτές του Ευξείνου Πόντου, στις
αρχαίες πατρίδες τους, στη Σωζόπολη, στον Πύργο, στην Αγχίαλο,
Μεσηµβρία κλπ., ή στο εσωτερικό της χώρας, στη Φιλιππούπολη,
Στενίµαχο κλπ., καθώς και οι περισσότεροι από τους πρόσφυγες της
Τουρκίας (Ανατολικής Θράκης και Μικράς Ασίας) εγκαταστάθηκαν

στους οικισµούς των Βουλγάρων και των Τούρκων της ελληνικής
Μακεδονίας, ενώ αυτοί στις ελληνικές περιοχές της Βουλγαρίας και της
Τουρκίας».
Απ. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία, 1204-1985, Θεσσαλονίκη
1991, σ. 381.
Οδηγίες προς υποψηφίους
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. Καµιά άλλη
σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
3. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
4. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
5. Να γράψετε τις απαντήσεις σας µόνο µε µπλε ή µόνο µε µαύρο
στυλό διαρκείας και µόνον ανεξίτηλης µελάνης.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
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