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ΘΕΜΑ Α1 

A.1.1. 

 Εθνικές γαίες: Ήηαλ νη αθίλεηεο, νη θηεκαηηθέο ηδηνθηεζίεο ησλ Οζσκαλψλ ζηηο πεξηνρέο πνπ 

πεξηήιζαλ ζηνλ έιεγρν ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο κεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821. Η γε απηή αλήθε είηε 

ζην νζσκαληθφ δεκφζην είηε ζε κνπζνπικαληθά ηδξχκαηα είηε ζε ηδηψηεο, σο ηδηνθηεζία ή σο 

δηθαίσκα λνκήο (εθκεηάιιεπζεο). Οη πεξηνπζίεο απηέο πεξηήιζαλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο «επαλαζηαηηθψ δηθαίσ». Γηα ηηο ειιεληθέο επαλαζηαηηθέο θπβεξλήζεηο απνηέιεζαλ ην πξψην 

θαη, νπζηαζηηθά, ην κφλν θεθάιαην ζηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, γη’ απηφ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο 

ππνζήθε γηα ηε ζχλαςε δαλείσλ ή σο κέζα εμαζθάιηζεο εζφδσλ, κέζσ ηεο εθπνίεζήο ηνπο. Η έθηαζε 

ησλ γαηψλ απηψλ ππνινγίδεηαη φηη αλεξρφηαλ ρνλδξηθά ζ 4.000.000 έσο 5.000.000 ζηξέκκαηα. 

 ΚΟΜΜΑ Γ. ΘΕΟΣΟΚΗ: Τν θφκκα ηνλ Γ. Θενηφθε ήηαλ πην κεηξηνπαζέο απφ ηα άιια δχν 

αληηβεληδειηθά θφκκαηα θαη δεηνχζε λα δηνξζψζεη απηά πνπ ζεσξνχζε ιάζε ησλ Φηιειεπζέξσλ. 

Σπκθσλνχζε κε ηελ πάζε ζπζία αχμεζε ησλ εμνπιηζκψλ θαη δεηνχζε θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο γηα 

ηνπο κηθξνεηζνδεκαηίεο. Απφ ην θίλεκα ζην Γνπδί έσο ηε ζπληαγκαηηθή θξίζε ηνπ 1915, κεηαμχ ησλ 

αληηβεληδειηθψλ θνκκάησλ ην ζενηνθηθφ θφκκα είρε ηε κεγαιχηεξε εθινγηθή βάζε, θαη έηζη 

απνηέιεζε ηνλ ππξήλα ησλ Αληηβεληδειηθψλ. 

 Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής: Ιδξχζεθε κε βάζε ην άξζξν 11 ηεο Σχκβαζεο ηεο Λνδάλεο, 

πνπ ππνγξάθεθε ζηηο 30 Ιαλνπαξίνπ 1923, κε έδξα ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Τελ απνηεινχζαλ έληεθα 

κέιε (ηέζζεξηο Έιιελεο, ηέζζεξηο Τνχξθνη θαη ηξία κέιε-πνιίηεο νπδεηέξσλ θαηά ηνλ Α' 

Παγθφζκην πφιεκν θξαηψλ) κε αξκνδηφηεηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ κεηαλάζηεπζεο ησλ 

πιεζπζκψλ θαη ηεο εθηίκεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ αληαιιάμηκσλ. Φξφληηζε ην 1924 θαη 

1925 γηα ηε κεηαθνξά ζηελ Ειιάδα 200.000 Ειιήλσλ πνπ είραλ παξακείλεη ζηελ Καππαδνθία θαη 

γεληθφηεξα ζηε Κεληξηθή θαη Νφηηα Μηθξά Αζία.  

Α.1.2. 

1. Λάζνο

2. Σσζηφ

3. Λάζνο

4. Σσζηφ

5. Λάζνο

ΘΕΜΑ Α2  

Α.2.α. 

Σρνιηθφ βηβιίν ζ. 105-107, 2
ε
 θάζε: 1928-1933.

Α.2.β. 

Σρνιηθφ βηβιίν ζ. 161: «Σηηο 10 Ινπλίνπ 1930 … ηνπ άιινπ θξάηνπο». 

ΘΕΜΑ Β1 

α) Η πην ραξαθηεξηζηηθή απφ ηηο αιιαγέο πνπ έθεξε ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ζηα αλεπηπγκέλα 

θξάηε ηνπ 19
νπ

 αηψλα ήηαλ ε εκθάληζε, ε εμάπισζε θαη ηειηθά θπξηαξρία ηνπ ζηδεξφδξνκνπ ζηηο

ρεξζαίεο κεηαθνξέο. Σηηο κηθξφηεξεο θαη πην θαζπζηεξεκέλεο νηθνλνκηθά ρψξεο, ε απφθηεζε 

ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ παξνπζηάζηεθε απφ πνιχ λσξίο σο ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ είζνδφ 

ηνπο ζην ρψξν ησλ αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ. Τν παξάζεκα επηζεκαίλεη φηη κέζσ ηνπ ζηδεξνδξφκνπ ζα 

αλαπηπρζεί ε γεσξγία, θαζψο ζα γίλεη επθνιφηεξε ε κεηαθνξά πξντφλησλ, θάηη πνπ ζα νδεγήζεη ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, αιιά θαη ησλ 

θεξδψλ ησλ αγξνηψλ, πνπ θαηά ζπλέπεηα ζα βειηηψζνπλ ηνπο φξνπο δσήο ηνπο («Τνηνπηνηξφπσο … 

ην θέξδνο»). Τελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο ζα επαθνινπζήζεη ε αλάπηπμε ησλ ηερλψλ θαη ηεο 



βηνκεραλίαο, θαζψο πνιιά γεσξγηθά πξντφληα ζα κεηαηξέπνληαη ζε βηνκεραληθά («Επεηδή δε ηελ 

γεσξγίαλ θαη ε βηνκεραλία»). Έηζη, ζα έπαπε ε εηζαγσγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ απφ ην 

εμσηεξηθφ θαη κε ην ζπλάιιαγκα πνπ ζα εμαζθαιηδφηαλ ζα κπνξνχζε λα γίλεη εηζαγσγή λέσλ 

πξντφλησλ είηε μέλσλ είηε εγρψξησλ, αιιά θαη εζηθψλ απνιαχζεσλ («Τα έσο ηφηε δε … εζηθψλ 

απνιαχζεσλ»).  

β) Σρνιηθφ βηβιίν ζ. 35: «Είλαη αλακθίβνιν … ξηδνζπαζηηθέο αιιαγέο». 

ΘΕΜΑ Β2 

Απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν νη καζεηέο θαινχληαη λα αλαθεξζνχλ ζηα ζηνηρεία ησλ ζ. 73-74: « Ο 

Κσιέηηεο …είραλ απαιπλζεί».  

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Τν ζχληαγκα ηνπ 1844 θαζηέξσλε ηελ ζπληαγκαηηθή κνλαξρία, ρσξίο βέβαηα λα πεξηνξίδεη 

ηδηαίηεξα ηηο εμνπζίεο ηνπ βαζηιηά. Μάιηζηα, ν Κσιέηηεο, πνπ ήηαλ αξρεγφο ηνπ γαιιηθνχ θφκκαηνο, 

επεδίσθε …  δηακάρε γηα ηε δηαδνρή. Αλάινγεο πιεξνθνξίεο παξέρεη θαη ην παξάζεκα. Σπγθεθξηκέλα 

αλαθέξεη φηη πνιηηηθνί φπσο ν Κσιέηηεο ελίζρπαλ ηελ ηάζε ηνπ Όζσλα γηα απνιπηαξρηθή 

δηαθπβέξλεζε («Ο βαζηιεχο … εθήξκνζαλ απελέζηεξνλ»). 

Όπσο γλσξίδνπκε, ε ηαθηηθή ηνπ βαζηιηά Όζσλα … είραλ απαιπλζεί. Επηπξφζζεηα ην παξάζεκα 

παξαηεξεί φηη ν Όζσλαο, κπνξεί λα αλαγθάζηεθε λα παξαρσξήζεη ζχληαγκα, δελ ήηαλ φκσο 

δηαηεζεηκέλνο λα ην εθαξκφζεη πηζηά («Ο Όζσλ, δερζείο άθσλ … εθαξκνγήο απηνχ»). Έηζη, 

επελέβαηλε ζην έξγν ηεο δηνίθεζεο θαη ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο πξνζπαζψληαο λα εληζρχζεη ηελ 

εμνπζία ηνπ («Επζψο εμ αξρήο… πεξηζζνηέξαλ εμνπζίαλ»). Μάιηζηα, πξνθεηκέλνπ λα θάκςεη 

νπνηαδήπνηε αληίζηαζε θαη λα εληζρχζεη ηε ζέζε ηνπ, επέβαιιε ινγνθξηζία, θαηέζηεηιε ηελ ειεπζεξία 

ησλ δεκνθξαηηθψλ αξρψλ, εθδίσμε ηνπο αλεμάξηεηνπο δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο θαη θπξίσο ηνπο 

δηθαζηέο θαη δηαζηξέβισλε ηνπο λφκνπο. («Πξν δε ηεο αληηζηάζεσο … πξνεηνίκαδε ηελ πηψζηλ ηνπ», 

«Η θαηαζηνιή ηεο ειεπζεξίαο … παληζρχξνπ θαη δηαξθνχο»). 

Απηή ε πνιηηηθή είρε σο απνηέιεζκα ην μέζπαζκα ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1862 θαη ηελ εθδίσμε ηνπ 

Όζσλα. 




