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ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
24 ΜΑΪΟΥ 2013
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α1

Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων:
α. Πολιτοφυλακή της Κρήτης
β. Κοινωνιολογική Εταιρεία
γ. Συνθήκη του Νεϊγύ

ΘΕΜΑ Α2

Μονάδες 15

Να συνδυάσετε τα ονόµατα των προσωπικοτήτων µε τα αξιώµατα, τα οποία αυτές κατείχαν,
αντιστοιχίζοντας κάθε φορά ένα γράµµα της πρώτης στήλης µε έναν αριθµό της δεύτερης
στήλης (Περισσεύουν δύο ονόµατα).
ΣΤΗΛΗ Α
α. Κωνσταντίνος Φούµης
β. Αλέξανδρος Κουµουνδούρος
γ. Ιωάννης Κωλέττης
δ. Γερµανός Καραβαγγέλης
ε. ∆ηµήτριος Βούλγαρης
στ. Επαµεινώνδας ∆εληγιώργης
ζ. Κωνσταντίνος Κανάρης

Μονάδες 10

ÁÊ

ΘΕΜΑ Β1

ΣΤΗΛΗ Β
1. Αρχηγός Γαλλικού Κόµµατος
2. Αρχηγός Ορεινών
3. Αρχηγός Πεδινών
4. Υπουργός της «Προσωρινής Κυβέρνησης της Κρήτης»
5. Μητροπολίτης Αµάσειας

Ποιες πολιτικές εξελίξεις σηµειώθηκαν στην Ελλάδα από το τέλος του πολέµου του 1897
µέχρι την εκδήλωση του κινήµατος στο Γουδί (1909);
Μονάδες 12

ÇÑ

ΘΕΜΑ Β2

Ποιες πρωτοβουλίες ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης για την ίδρυση Ποντιακής
∆ηµοκρατίας;
Μονάδες 13
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Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείµενα που σας
δίνονται, να παρουσιάσετε τις ακόλουθες πτυχές του αγροτικού ζητήµατος στη Θεσσαλία:
α) Τις πρακτικές των ιδιοκτητών των τσιφλικιών (µονάδες 6)
β) Τις θέσεις του Τρικούπη και του ∆ηλιγιάννη στο ζήτηµα αυτό (µονάδες 6)
γ) Τα προβλήµατα και τις διεκδικήσεις των κολίγων (µονάδες 7), καθώς και την εξέλιξη του
ζητήµατος αυτού από το 1907 µέχρι και το 1910 (µονάδες 6).
Μονάδες 25

ΚΕΙΜΕΝΟ Α

[Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΑΙΩΝ» ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΤΩΝ ΤΣΙΦΛΙΚΑ∆ΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ]
̍΅Ϡȱ ϵΐΝΖȱ ΘϟΖȱ ΌΤȱ ΔϟΗΘΉΙΉȱ ϵΘȱ Γϡȱ ΑνΓȱ ΎϾΕΓȱ ΘЗΑȱ ΛΝΕϟΝΑǰȱ Γϡȱ ΦΔϲȱ ΘϛΖȱ ǽͩΜΏϛΖǾȱ
̓ϾΏΖȱΦ·ΓΕΣΗ΅ΑΘΉΖȱΘ΅ІΘ΅ǰȱΉϢΗϟΑȱΦΔ΅ΘΘΎЏΘΉΕΓȱΘЗΑȱ̖ΓϾΕΎΝΑȱΔΕϲΖȱΘΓϿΖȱ ǽǳǾȱ
̸ΏΏΑ΅Ζȱ·ΉΝΕ·ΓϾΖǲȱ̓΅ΕΤȱΘΓϧΖȱ̖ΓϾΕΎΓΖȱΦΑΉ·ΑΝΕϟΊΉΘΓȱΘΓϧΖȱΛΝΕΎΓϧΖȱψȱΎΙΕϱΘΖȱ
ΘϛΖȱΓϢΎϟ΅ΖȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱΔΉΕΓΛϛΖȱ΅ЁΘϛΖȱǽǳǾȱ̝ΏΏΤȱΓϡȱΑνΓȱΎϾΕΓȱǽǳǾȱπΎΆΣΊΓΙΗΑȱΘΓϿΖȱ
ΈΙΗΘΙΛΉϧΖȱΑΤȱΘΓϿΖȱΔΏΕЏΑΓΙΗȱπΑΓϟΎΓΑȱΈΤȱΘΤΖȱΓϢΎϟ΅ΖǰȱΉϢΖȱΨΖȱΎ΅ΘΓΎΓІΗΑȱΎ΅ϠȱΨΖȱ
Γϡȱ ΛΝΕΎΓϟȱ ΌΉΝΕΓІΗȱ ΔΕϲȱ ΦΐΑΐΓΑΉϾΘΝΑȱ ΛΕϱΑΝΑȱ БΖȱ ϢΈϟ΅Ζǯȱ ̝ΏΏΤȱ ΅ϡȱ πΑΗΘΣΗΉΖȱ
ΘЗΑȱΛΝΕΎЗΑȱΉϢΖȱΐΣΘΑǯȱ̳ΔΈΉϟΎΑΙΘ΅ȱ΅ЁΘΓϧΖȱΘϲȱΘϛΖȱΦ·ΓΕ΅ΔΝΏΗϟ΅Ζȱσ··Ε΅ΚΓΑǰȱ
πΑȱСŗȱΎ΅Ϡȱ΅ϡȱΓϢΎϟ΅ȱπΔΝΏφΌΗ΅ΑȱΘХȱΑνУȱΎΙΕϟУǯȱ
̉ǯȱ ̇ǯȱ ̓΅Δ΅ΈΐΘΕϟΓΙǰȱ ȍ̖Γȱ ΅·ΕΓΘΎϱȱ ΊφΘΐ΅ȱ Ύ΅ȱ ȱ ΈΕΣΗȱ ΘΓΙȱ ̏΅ΕϟΑΓΙȱ ̄ΑΘϾΔ΅ȱ
ΗΘȱ ̋ΉΗΗ΅Ώϟ΅Ȏǰȱ ΗΘΓǱȱ ̓ǯȱ ̓ΉΘΕΣΘΓΖȱ ǻΉΔΐǯǼǰȱ ̏΅ΕϟΑΓΖȱ ̄ΑΘϾΔ΅Ζȱ ǻŗŞŝŘȬŗşŖŝǼǰȱ
̈ΔΗΘΐΓΑΎϱȱ ̕ΙΑνΈΕΓǰȱ ̄·ϟ΅ȱ ̈ΙΚΐϟ΅ǰȱ ŗŜȬŗşȱ ̏΅ΕΘϟΓΙȱ ŘŖŖŜǰȱ ̓Ε΅ΎΘΎΣǰȱ Θϱΐǯȱ ̄Юǰȱ
̄·ϟ΅ȱ̈ΙΚΐϟ΅Ǳȱ̇φΐΓΖȱ̓ΙΏ΅ΕνΝΑǰȱŘŖŖşǰȱΗΗǯȱŗśŝȬŗśŞǯȱ
ȱ̳ΑȱСǱȱ̏ΉȱΘΓȱΓΔΓϟΓǯȱ
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[ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ]
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͟ȱϥΈΓΖȱϳȱ̖ΕΎΓϾΔΖȱΈΉΙΎΕϟΑΊΉȱ ΐξȱΗ΅ΚφΑΉ΅ȱΘχȱΗΘΣΗȱΘΓΙȱΗΘχȱ ΆΓΙΏφǱȱȍǳȱπΤΑȱ
πΔΆΣΏΝΐΉΑȱ ΘχΑȱ Έ΅ΑΓΐχΑȱ ΘЗΑȱ ΎΘΐΣΘΝΑȱ ΉϢΖȱ ΘΓϿΖȱ Ύ΅ΏΏΉΕ·ΘΣΖǰȱ ϵΔΝΖȱ ΐΓІȱ Θϲȱ
ΊΘΉϧΘΉǰȱ ΌΤȱ πΎΈЏΒΝΐΉΑȱ πΒȱ ̴ΏΏΣΈΓΖȱ Θϲȱ ΛΕϛΐ΅ȱ ΘЗΑȱ ̴ΏΏφΑΝΑȱ ΘΓІȱ πΒΝΘΉΕΎΓІǯȱ
̝ΑΘΌνΘΝΖǰȱϴΚΉϟΏΓΐΉΑȱΑΤȱΔΕΓΗΉΏΎϾΗΝΐΉΑȱΘΤȱΎΉΚΣΏ΅΅ȱ΅ЁΘЗΑȱΘЗΑȱ̴ΏΏφΑΝΑȱΎ΅Ϡȱ
ϷΛȱΑΤȱΘΓϿΖȱπΎΚΓΆϟΗΝΐΉΑǳȱ̽ȱΎ΅ΘΣΗΘ΅ΗΖȱΉϢΖȱΘχΑȱ̋ΉΗΗ΅Ώϟ΅ΑȱΔΕνΔΉȱΑΤȱ Δ΅Ε΅Ȭ
ΐΉϟΑϙȱ БΖȱ σΛΉǰȱ ΈϱΘȱ ΘΓІΘΓȱ ΦΔ΅ΘΓІΑȱ ΘΤȱ ·ΉΑΎЏΘΉΕ΅ȱ ΗΙΐΚνΕΓΑΘ΅ȱ ΘϛΖȱ ΛЏΕ΅Ζȱ
ΐ΅ΖǳȎǽǳǾȱ
̏ϱΑΓȱ ϳȱ ̇Ώ·ΣΑΑΖǰȱ Ώϱ·Νȱ ΘϛΖȱ ΐϱΑΐΖȱ πΛΌΕϱΘΘΣΖȱ ΘΓΙȱ σΑ΅ΑΘȱ ΘЗΑȱ ȍΔΏΓΙΘΓȬ
ΎΕ΅ΘЗΑȱΘϛΖȱΈ΅ΗΔΓΕκΖȎǰȱπΔΛΉϟΕΗΉȱΘϲȱŗŞşŜȱΑΤȱΔΉΕΣΗΉȱΦΔϲȱΘχȱΆΓΙΏχȱρΑ΅ȱΑϱΐΓȱ
·Τȱ ΘχΑȱ ΦΔ΅ΏΏΓΘΕϟΝΗȱ οΑϲΖȱ ΐνΕΓΙΖȱ ΘЗΑȱ ΘΗΚΏΎЗΑȱ ЀΔξΕȱ ΘЗΑȱ Ύ΅ΏΏΉΕ·ΘЗΑȱ
ΘΓΙΖǯȱǽǳǾȱ̽ȱΎ΅ΘΣΌΉΗȱΎ΅ϠȱΐϱΑΓȱΘΓІȱΑΓΐΓΗΛΉΈϟΓΙȱ΅ЁΘΓІȱΘΓІȱ̇Ώ·ΣΑΑȱΘϲȱŗŞşŜȱ
ΗΘχȱΆΓΙΏφȱ ώΘ΅ΑȱΗΘχΑȱΔΕ΅·ΐ΅ΘΎϱΘΘ΅ȱψȱΔΕЏΘȱπΔϟΗΐȱΦΑ΅·ΑЏΕΗǰȱΦΔϲȱΘχΑȱ
ΔΏΉΙΕΤȱΘΓІȱοΏΏΑΎΓІȱΎΕΣΘΓΙΖǰȱϵΘȱЀΔϛΕΛΉȱΔΕϱΆΏΐ΅ȱΐΉ·ΣΏΖȱ·΅ΓΎΘΗϟ΅ΖȱΗΘχȱ
ΆϱΕΉ΅ȱ̴ΏΏΣΈ΅ǰȱΘϲȱȍΌΉΗΗ΅ΏΎϲȱΔΕϱΆΏΐ΅Ȏǯȱ
͒ΗΘΓΕϟ΅ȱΘΓІȱ̴ΏΏΑΎΓІȱ̳ΌΑΓΙΖȱǰȱΘΓΐǯȱ̌̇ЮǱȱ̐ΉЏΘΉΕΓΖȱ̴ΏΏΑΗΐϲΖȱΦΔϲȱΘϲȱŗŞŞŗȱДΖȱ
Θϲȱŗşŗřȱǰȱ̄ΌφΑ΅Ǳȱ̳ΎΈΓΘΎχȱ̝ΌΑЗΑǰȱŘŘŖŖŖǰȱΗΗǯȱŝŖǰȱŝŘǯȱ

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ

ÇÑ

ÁÊ

Το Φεβρουάριο του 1910 τα µέλη της Πανθεσσαλικής Επιτροπής Αγώνα υπέβαλαν
υπόµνηµα στο βασιλιά Γεώργιο Α΄, επιδιώκοντας την παρέµβασή του: «… ∆εν είµεθα κύριοι
της γης, ην καλλιεργούµεν, ούτε της καλύβης, ένθα διαµένοµεν […] και ούτε µας
επιτρέπουσιν ελευθέραν ιδιοκτησίαν. […] Μας εξωθούσιν2, όταν θέλωσι και µε τα κινητά
πράγµατα ηµών και µε τα µέλη της οικογενείας, περιφερόµεθα από χωρίου εις χωρίον, ώσπερ
Αθίγγανοι. Ο γεωργικός πληθυσµός ελαττούται, η δε γεωργία ολοταχώς οπισθοδροµεί. Η
τοκογλυφία ακµάζει και η ελονοσία µας θερίζει. Και όµως ευρισκόµεθα πλησίον των
συνόρων. Είµεθα οι Ακρίται. Όταν όµως η αγροτική τάξις είναι ευχαριστηµένη εκ της
θέσεώς της, τότε το καθεστώς είναι περισσότερον εξησφαλισµένον. Καλλίτερος δε βασιλεύς
είναι εκείνος, όστις καθιστά την ύπαιθρον γόνιµον χώραν. Εν ∆ανία η δουλοπαροικία
κατηργήθη από του 1788 έτους και στήλη ελευθερίας υπενθυµίζει το γεγονός τούτο. ∆ιατί να
µη στηθή [στήλη ελευθερίας] και εν Ελλάδι;»
Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, 1770-2000, 6ος τόµος: Η εθνική ολοκλήρωση (1909-1922).
Από το κίνηµα στο Γουδί ως την Μικρασιατική Καταστροφή, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα,
2004, σ. 273.
2

Μας εξωθούσιν: Μας κάνουν έξωση.
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Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείµενα που σας
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α) Την αστική στέγαση των προσφύγων, όπως αυτή ξεκίνησε, µε πρωτοβουλία του κράτους
και της ΕΑΠ, από την Αθήνα και τον Πειραιά, µε τη δηµιουργία νέων συνοικισµών
(µονάδες 13) και
β) τον τρόπο στέγασης των ευπόρων προσφύγων, καθώς και των απόρων που δεν είχαν
ακόµη αποκατασταθεί (µονάδες 12).
Μονάδες 25

ΚΕΙΜΕΝΟ Α

[Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ]

Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Καισαριανή αντανακλά τη γενική κατάσταση στην
Ελλάδα, της αδιαφορίας και της εγκατάλειψης. Η µοναδική παρηγοριά των κατοίκων ήταν ο
καθαρός αέρας. Ίσως αν δεν υπήρχε το φυσικό αυτό δώρο να είχε νεκρωθεί ο συνοικισµός,
καθώς οι συνθήκες διαβίωσης χαρακτηρίζονται από άθλιες έως αβίωτες.
Αρχικά οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν σε σκηνές, όπου παρέµειναν για αρκετό χρονικό
διάστηµα. Κατόπιν κατασκευάστηκαν από το κράτος 500 ξύλινα παραπήγµατα και 1000
πλινθόκτιστα δωµάτια. Η επιτροπή αποκαταστάσεως ανέλαβε να βελτιώσει τη θέση των
προσφύγων και κατασκεύασε 350 σπίτια µε τρεις ή τέσσερις κατοικίες διαφόρων τύπων. […]
Η κατάσταση των ανθρώπων που έµεναν στα παραπήγµατα ήταν απελπιστική, αρκεί να
σηµειωθεί ότι σε κάθε ξύλινο σπιτάκι κατοικούσαν δύο οικογένειες. […]
Η ύδρευση του προσφυγικού αυτού πληθυσµού γινόταν µε βυτία του δήµου και τις ελλείψεις
τις αναπλήρωναν οι υδροπώλες, οι οποίοι εµπορεύονταν το νερό. […]
Στο µεγάλο ρεύµα3 οι ακαθαρσίες, τα σκουπίδια, τα ράκη της ταπητουργίας παρουσίαζαν
φρικτό θέαµα.

Ρεύµα: Ρέµα , κοίτη χειµάρρου.
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Σπ. Τζόκας, «Η ένταξη των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία και η εγκατάσταση στην
Καισαριανή», στο: Ο ξεριζωµός και η άλλη πατρίδα. Οι προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα.
Επιστηµονικό Συµπόσιο (11 και 12 Απριλίου 1997), Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, χ. χ., σ. 123.
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[Η ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΠΟΡΩΝ]
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Πολύ λίγοι [πρόσφυγες] είναι σε θέση να ξεφύγουν από τη λύση της πρόχειρης κατασκευής
νοικιάζοντας ή ακόµη καλύτερα αναλαµβάνοντας οι ίδιοι την οικοδόµηση των κατοικιών
τους. Στους τελευταίους παρέχονται οικόπεδα και δάνεια, ενώ το κράτος αναλαµβάνει τα
έργα υποδοµής. Οι περιπτώσεις της Νέας Σµύρνης, της Καλλίπολης και της Νέας Καλλικράτειας (στο νότιο άκρο της Πειραϊκής) ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία.
Το παράδειγµα της Νέας Σµύρνης είναι χαρακτηριστικό. Σµυρναίοι πρόσφυγες από τα
ανώτερα κοινωνικά στρώµατα στην πατρίδα τους οργανώνονται το 1923 και σε ένα χρόνο
πετυχαίνουν την απαλλοτρίωση περιοχής ανατολικά της λεωφόρου Συγγρού. Το 1925 αρχίζει
η οικοδόµηση σύµφωνα µε το Σχέδιο Καλλιγά που προέβλεπε µεγαλύτερο πλάτος δρόµων.
Γ. Τζεδόπουλος (επιµ.), Πέρα από την καταστροφή. Μικρασιάτες Πρόσφυγες στην Ελλάδα του
Μεσοπολέµου. Υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Αθήνα: Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού, 22007, σσ. 86-87.

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ

[Η ΤΕΝΕΚΕ∆ΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ]

Ένα ολόκληρο χωριό, αποτελούµενο από µικροσκοπικά τενεκεδόσπιτα ξεπήδησε στα
προάστεια της Θεσσαλονίκης, προσφέροντας µια πρωτόγονη στέγη σε τετρακόσιες
οικογένειες, δηλαδή σε πάνω από δύο χιλιάδες άτοµα.
[…] [Οι καλύβες] είναι […] απερίγραπτα στενάχωρες. Με τον τρόπο που έχουν
κατασκευαστεί είναι αδύνατο να είναι αεροστεγείς το χειµώνα κι έτσι είναι κρύες και υγρές.
Το καλοκαίρι ο καυτερός ήλιος που πέφτει στις τσίγκινες στέγες µετατρέπει τις παράγκες σε
σωστούς φούρνους. Όσο θλιβερά κι αν είναι αυτά τα καταλύµατα, προσφέρουν κάποιου
είδους προστασία στους ενοίκους τους. […] Όµως και στην καλύτερη περίπτωση […] δεν
αντιπροσωπεύουν παρά την κατώτατη βαθµίδα της πολιτισµένης ζωής.
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