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1Ο ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

 

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1  

Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: 

Φεντερασιόν, Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (Ε.Α.Π.), Αρχή της ∆εδηλωµένης. 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Α2  

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, 

δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση 

είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη:  

 

1. Ως πολίτευµα της Ελλάδας µε το σύνταγµα του 1864 ορίστηκε η συνταγµατική 

δηµοκρατία. 

2. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος Α΄ το 1915 προκάλεσε δύο φορές την παραίτηση της 

κυβέρνησης Βενιζέλου. 

3. Η υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσµών ήταν γενικευµένη πρακτική στις αρχές του 

20ου αιώνα. 

4. Σε σύγκριση µε την αστική, η αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων ήταν 

ταχύτερη και απαιτούσε µικρότερες δαπάνες. 

5. «Γεννηθήτω φως» ήταν ο τίτλος σειράς άρθρων του Βενιζέλου στην εφηµερίδα 

«Κήρυξ» των Χανίων που ο ίδιος εξέδιδε. 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β1  

Ποιες συνταγµατικές τροποποιήσεις ψήφισε η Ελληνική Βουλή το 1911 και ποιους  

νόµους η κυβέρνηση Βενιζέλου στο ίδιο χρονικό διάστηµα; 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Β2  

Ποιο ήταν το έργο της πρώτης κυβέρνησης της Κρητικής Πολιτείας; 

Μονάδες 10 
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ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1  

Συνδυάζοντας τις ιστορικές γνώσεις σας και τις πληροφορίες των παραθεµάτων που σας 

δίνονται, να αναφερθείτε στα οφέλη της Ελλάδας από τους Βαλκανικούς πολέµους, αλλά και 

στα προβλήµατα που προέκυψαν από την ενσωµάτωση των νέων περιοχών στον εθνικό 

κορµό.                                                             

                                                                                                                                  Μονάδες 30  

Κείµενο Α  

Μολονότι η Ελλάδα βγήκε υπερχρεωµένη από τους Βαλκανικούς Πολέµους, η ελληνική 

οικονοµία έδινε κάποια σηµεία ανόρθωσης, οφειλόµενα ίσως στην αναθέρµανση της 

εµπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος µετά τη γενική ευφορία που δηµιούργησαν οι 

σαρωτικές στρατιωτικές επιτυχίες, επιτρέποντας στον ελληνικό λαό να ατενίζει το µέλλον µε 

πρωτόγνωρη αισιοδοξία. [...] Ό,τι συνέβαλε τα µέγιστα στο κλίµα σιγουριάς και αισιοδοξίας 

ήταν ο ενθουσιασµός για τις στρατιωτικές επιτυχίες. [...] Η παραγωγική δυνατότητα όσων 

περιοχών προσαρτήθηκαν και η παρεπόµενη επέκταση της εσωτερικής αγοράς ασφαλώς 

προοιωνίζονταν λαµπρό µέλλον. […] Επιπλέον, οι στρατιωτικές επιτυχίες υπαγόρευαν τη 

διαρκή πολεµική ετοιµότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάµεων για την προάσπιση των νέων 

εδαφών, αφού τόσο η Τουρκία όσο και η Βουλγαρία δεν θα αποδέχονταν µάλλον τις 

εδαφικές τους απώλειες. Η επέκταση όµως της αµυντικής θωράκισης της Ελλάδας 

αναπόφευκτα καταπονούσε την οικονοµία της.  

Γεώργιος Β. Λεονταρίτης, Η Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο 1917-1918, ΜΙΕΤ, 

Αθήνα 2000, 238-239   

Κείµενο Β  

[...] Το 1913 η ύπαιθρος της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης έµοιαζε περισσότερο 

µε την νοτιοελλαδική ύπαιθρο των αρχών του 19ου , παρά µε εκείνη των αρχών του 20ού 

αιώνα. Εκτεταµένα έλη κάλυπταν τις πεδινές περιοχές, η ελονοσία ενδηµούσε, η 

πληθυσµιακή πυκνότητα ήταν χαµηλή. Κυρίαρχη µορφή ιδιοκτησίας ήταν τα τσιφλίκια, που 

συνδυάζονταν µε την ηµινοµαδική κτηνοτροφία. Η οικονοµία των νέων επαρχιών 

αντιµετώπιζε πρόσθετα προβλήµατα κι απ’ το γεγονός ότι έως τότε ήταν προσανατολισµένη 

προς τα οικονοµικά και πολιτικά κέντρα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, από τα οποία είχε 

αποκοπεί. Επιπλέον, στις νέες βόρειες επαρχίες κατοικούσε ένα µωσαϊκό από διαφορετικές 

φυλετικές και θρησκευτικές οµάδες. […]  

Αλέξης Φραγκιάδης, Ελληνική Οικονοµία 19ος–20ός αιώνας, Νεφέλη, Αθήνα, 2007, 127-28  
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ΘΕΜΑ ∆2 

 Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από το κείµενο που σας 

δίνεται παρακάτω, να εξηγήσετε για ποιους λόγους η ΕΑΠ, κατά την αποκατάσταση των 

προσφύγων, έδωσε το βάρος στη γεωργία και προτεραιότητα στην εγκατάσταση των 

προσφύγων στη Μακεδονία και τη ∆υτική Θράκη.  

Μονάδες 20 

 [...] Σε καµία χώρα δεν µπορούσε να αποκλειστεί η πιθανότητα εσωτερικών ταραχών. Οι 

πρόσφυγες διεκδικούσαν όλο και περισσότερα, ιδιαίτερα εκείνοι που ζούσαν στις πόλεις και 

ήταν σε θέση να κάνουν την οργή τους αισθητή διαδηλώνοντας στους δρόµους. Η όλη 

προσπάθεια εγκατάστασης των προσφύγων στην Ελλάδα έχει πολλές φορές κατηγορηθεί για 

«προκατάληψη υπέρ των αγροτών» και για το γεγονός ότι σε µία επταετία εντατικής 

λειτουργίας [της ΕΑΠ] διατέθηκαν µόνο δύο εκατοµµύρια στερλίνες για τα στεγαστικά 

προγράµµατα των πόλεων, ενώ για τα προγράµµατα της υπαίθρου διατέθηκαν 10,5 

εκατοµµύρια. Είναι αλήθεια ότι υπήρχαν κοινωνικοί, πολιτικοί και στρατηγικοί λόγοι για την 

εγκατάσταση των προσφύγων κυρίως στα εδάφη της βόρειας Ελλάδας. Οι πόλεις και οι 

κωµοπόλεις ήταν ήδη υπερπλήρεις, ανθυγιεινές και κινδύνευαν να µετατραπούν σε εστίες 

πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής. ∆εν υπήρχε απλός τρόπος να βρεθεί εργασία για τους 

πρόσφυγες των αστικών κέντρων χωρίς να δηµιουργηθεί δυσφορία στον υπάρχοντα 

πληθυσµό. Οι αγροτικές περιοχές στο βορρά, αντίθετα, ήταν σχετικά έρηµες ακόµα και πριν 

την έξοδο των µουσουλµάνων. Μετά την έξοδο, η κυβέρνηση συνειδητοποίησε τη 

στρατηγική ανάγκη να εποικίσει το συντοµότερο αυτά τα εδάφη µε αγρότες που [...] 

αποτελούσαν πολύτιµο προµαχώνα στις  τυχόν βλέψεις των Σλάβων για την βόρεια Ελλάδα. 

Όσο πιο γρήγορα πήγαιναν να εγκατασταθούν στα εδάφη της ελληνικής Μακεδονίας τόσο το 

καλύτερο.  

Br. Clark, ∆υο φορές ξένος: Οι µαζικές απελάσεις που διαµόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα και 

Τουρκία, µετ. Β. Ποταµιάνου, Αθήνα, Ποταµός, 2007, 243 
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