ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑ∆Α Α΄
ΘΕΜΑ Α1
α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από τα
παρακάτω πολιτικά κόµµατα:
• Ραλλικό Κόµµα
• Λαϊκό Κόµµα (1910)
• Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόµµα Ελλάδας (Σ.Ε.Κ.Ε.).
Μονάδες 12
β. 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.
1. Η οριστική αντιµετώπιση του προβλήµατος της
διανοµής των εθνικών κτηµάτων έγινε µε νοµοθετικές
ρυθµίσεις κατά την περίοδο 1870-1871.
2. Η διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου ξεκίνησε το
1893.
3. Με
το
Σύνταγµα
του
1844
κατοχυρώθηκε
συνταγµατικά το δικαίωµα του συνέρχεσθαι και
συνεταιρίζεσθαι.
4. Ο Θ. ∆ηλιγιάννης υποστήριζε ένα κράτος κοινωνικής
αλληλεγγύης.
5. Ο Κ. Μαυροµιχάλης ήταν αρχηγός των Εκλεκτικών.
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Α2
α. Ποιοι ήταν οι λόγοι της ίδρυσης και ποια τα
αποτελέσµατα της δραστηριότητας της Τραπέζης της
Ελλάδος έως το 1932;
Μονάδες 14
β. Ποιες ήταν οι επιπτώσεις στον πληθυσµό της Ελλάδας
και στην εθνολογική του σύσταση, από την άφιξη των
προσφύγων µετά τη Μικρασιατική Καταστροφή;
Μονάδες 14
ΟΜΑ∆Α Β΄

ΘΕΜΑ Β1
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και επισηµαίνοντας
ταυτόχρονα τα σχετικά χωρία του παρακάτω κειµένου:
α. Να εξηγήσετε τους στόχους και τα αποτελέσµατα της
αγροτικής µεταρρύθµισης της κυβέρνησης Ελευθερίου
Βενιζέλου το 1917.
Μονάδες 13
β. Να αποτιµήσετε ειδικότερα τη σηµασία της ίδρυσης
συνεταιρισµών για την επιτυχία της αγροτικής
µεταρρύθµισης του 1917.
Μονάδες 12
«Η αγροτική µεταρρύθµιση του Βενιζέλου ήταν το
πιο ριζοσπαστικό µέτρο που είχε εφαρµοστεί ως τότε
στην Ελλάδα ... Άλλαξε ριζικά τις σχέσεις της
ιδιοκτησίας της γης, γενικεύοντας το σύστηµα της µικρής
οικογενειακής ιδιοκτησίας ...
Η αγροτική µεταρρύθµιση και ο συνακόλουθος
τεµαχισµός
της
γης
συνοδεύτηκαν
από
αύξηση
επενδύσεων στην αγροτική παραγωγή, µε τη µορφή
πιστώσεων,
και
από
την
ταχεία
εξέλιξη
του
συνεταιριστικού κινήµατος, που αποσκοπούσε αφενός
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

στην προστασία των µικρών παραγωγών και αφετέρου
στη µεγαλύτερη ασφάλεια των επενδύσεων στην
αγροτική οικονοµία. Το βασικό θεσµικό πλαίσιο για την
οργάνωση των συνεταιρισµών δηµιουργήθηκε το 1914. Οι
συνθήκες που δηµιούργησε ο πόλεµος έδωσαν στο
συνεταιριστικό κίνηµα µεγάλη ώθηση. Τα προβλήµατα
που είχαν σχέση µε τη διακίνηση προϊόντων, την
παραδοσιακή εκµετάλλευση του µικρού παραγωγού από
τους µεσάζοντες, την έλλειψη κεφαλαίων και τους
τοκογλυφικούς όρους δανειοδοτήσεως που επικρατούσαν
στην ελεύθερη αγορά, έκαναν ακόµη πιο αισθητή την
ανάγκη συλλογικής ασφάλειας που πρόσφεραν οι
συνεταιρισµοί...»
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος ΙΕ΄ , σ. 76.

ΘΕΜΑ Β2
Αντλώντας στοιχεία από τον πίνακα και το κείµενο που σας
δίνονται και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να
αναλύσετε το γεγονός της µετάβασης της ελληνικής
ναυτιλίας από την εποχή του ιστιοφόρου στην εποχή του
ατµόπλοιου.
ΠΙΝΑΚΑΣ
Η εξέλιξη της ελληνικής ναυτιλίας κατά την περίοδο 1840-1910
ΕΤΟΣ
1840
1850
1860
1875
1892
1903
1911

ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ
αριθµός
χωρητικότητα
πλοίων
(τόνοι)
837
94.000
1.482
248.000
1.212
234.000
1.107
210.000
1.292
213.000
1.030
145.000
760
102.000

ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ
αριθµός
χωρητικότητα
πλοίων
(τόνοι)
1
150
27
8.200
103
60.400
209
202.000
347
384.000

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ
«Τα ιστιοφόρα που άλλοτε, στην περίοδο 1700-1820,
πλούτιζαν τους νησιώτες, είχαν αποδεκατιστεί από τον
πόλεµο (οι απώλειες σκαφών κυµαίνονταν από 50 ως
60%). Σιγά σιγά βέβαια, επισκευάστηκαν ή αντικαταστάθηκαν, αλλά η αναπόφευκτη βαθµιαία εκτόπισή τους
από τα ατµοκίνητα πλοία, έδωσε γερό κτύπηµα στους
παραδοσιακούς
καραβοκύρηδες.
Από
το
1850,
µειώνονται προοδευτικά οι ναυπηγικές εργασίες των
νησιών, καθώς και το σύνολο των δραστηριοτήτων που
είχαν αναπτυχθεί γύρω από τη ναυτιλία.
.....................................................................................................
Πράγµατι, από τη στιγµή που γενικεύτηκε η χρήση
των ατµοκίνητων σκαφών, η ναυτιλία µετατράπηκε
βαθµιαία σε οικονοµική επιχείρηση µεγάλης εµβέλειας.
Αναπόφευκτα, το οργανωτικό κέντρο της µετατοπίστηκε
προς την πρωτεύουσα, και από κει, µε λιµάνι τον
Πειραιά, κυριάρχησε σιγά σιγά σ' όλο το εσωτερικό
θαλάσσιο εµπόριο και (κυρίως) στο εξωτερικό εµπόριο
(...)».
Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, σσ. 174-176

Μονάδες 25

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1. Στο

τετράδιο

(ηµεροµηνία,

να

γράψετε

κατεύθυνση,

µόνο

τα

προκαταρκτικά

εξεταζόµενο

µάθηµα).

Τα

θέµατα να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά
άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
4. Κάθε

απάντηση

επιστηµονικά

τεκµηριωµένη

είναι

αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μιάµιση (1 1/2) ώρα µετά
τη διανοµή των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2002
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) :

ΟΜΑ∆Α Α΄

ΘΕΜΑ Α1
α. Να δώσετε το περιεχόµενο
ιστορικών όρων :
• Εθνικές γαίες
• Εκλεκτικοί
• Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής

των

ακόλουθων

Μονάδες 15

β. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των
ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι,
γράφοντας στο τετράδιό σας την ένδειξη Σωστό ή
Λάθος δίπλα στον αριθµό που αντιστοιχεί στην
κάθε πρόταση.
1. Κατά τον πρώτο αιώνα της ανεξαρτησίας της
Ελλάδας περισσότερο από τα 2/3 (σε αξία) του
συνόλου
των
εξαγωγών
ήταν
γεωργικά
προϊόντα.
2. Τα κεφάλαια για την ίδρυση της Εθνικής
Τράπεζας προήλθαν κυρίως από το εσωτερικό.
3. Η ιδέα της αρχής της δεδηλωµένης ανήκει στον
πολιτικό Επαµεινώνδα ∆εληγιώργη.
4. Η Λέσχη Φιλελευθέρων στην Αθήνα ιδρύθηκε το
1912.
5. Ο λογοτέχνης Η. Βενέζης ήταν Μικρασιάτης
πρόσφυγας.
Μονάδες 10
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Α2
α. Τα πρώτα βήµατα του εργατικού κινήµατος στην
Ελλάδα έως την έναρξη του Πρώτου Παγκοσµίου
Πολέµου.
Μονάδες 12
β. Τι
προέβλεπε
η
ελληνοτουρκική
Σύµβαση
ανταλλαγής των πληθυσµών της 30ής Ιανουαρίου
1923 και σε τι διέφερε από προηγούµενες ανάλογες
συµφωνίες;
Μονάδες 13
ΘΕΜΑ Β1

ΟΜΑ∆Α Β΄

«Ο Όθων, δεχθείς άκων την εγκαθίδρυσιν
συνταγµατικού πολιτεύµατος, δεν είχε την διάθεσιν
της πιστής εφαρµογής αυτού. Ευθύς εξ αρχής,
παραβιάζων το πνεύµα του Συντάγµατος, ανεµίχθη
εις έργα διοικητικά, επεµβαίνων εις τας βουλευτικάς
εκλογάς και προσπαθών εκδήλως να συγκεντρώση εις
χείρας του περισσοτέραν εξουσίαν. Προ δε της
αντιστάσεως, την οποίαν εύρισκε, δεν εδίσταζεν, ως
είναι ευνόητον, να λάβη µέτρα πιεστικά κατά της
ελευθερίας του τύπου και της ανεξαρτησίας των
συνειδήσεων,
τουθ'
όπερ
εξήπτεν
ακόµη
περισσότερον την κατ' αυτού αντιπολίτευσιν και
προητοίµαζε την πτώσιν του.
Ο βασιλεύς - όπως γράφει ο Ν. ∆ραγούµης (...) έρρεπε φύσει "προς το σύστηµα της συγκεντρώσεως",
πολιτικοί δε, όπως ο Κωλέττης, "τελειοποιήσαντες
αυτό, και τον ΄Οθωνα ενεθάρρυναν εις αυστηροτέραν
εφαρµογήν και αυτοί εφήρµοσαν απηνέστερον" (...).
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Η προϊούσα κοινωνική εξέλιξις ενίσχυε το
φιλελεύθερον και δηµοκρατικόν πνεύµα, ούτως ώστε
αι απολυταρχικαί τάσεις να µη είναι ανεκταί και να
υπονοµεύεται τουναντίον δια συνεχούς δράσεως η
βασιλεία του ΄Οθωνος (...). Η θέσις του ΄Οθωνος
κατέστη τόσον επισφαλής, ώστε ευκόλως ανετράπη
δι' επαναστάσεως (…)».
Α. Σβώλου, Τα Ελληνικά Συντάγµατα, σσ. 79-80
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και
επισηµαίνοντας ταυτόχρονα τα αντίστοιχα χωρία του
παραπάνω κειµένου, να περιγράψετε τον τρόπο
εφαρµογής του Συντάγµατος του 1844.
Μονάδες 25
ΘΕΜΑ Β2
Ποια είναι τα αίτια που οδήγησαν, µετά τη
χρεοκοπία
του
1893,
στην
εκδήλωση
του
στρατιωτικού κινήµατος στο Γουδί το 1909;
Μονάδες 25

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ
Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1.

Στο

τετράδιο

να

γράψετε

µόνο

τα

προκαταρκτικά

(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). ∆εν θα
µεταφέρετε

στο

τετράδιο

τα

κείµενα

και

τις

παρατηρήσεις.
2.

Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων, αµέσως µόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση. Κατά
την αποχώρησή σας, να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και το φωτοαντίγραφο.

3.
4.
5

Να απαντήσετε σε όλα τα θέµατα.
Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες.

6

Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µια (1) ώρα µετά την
έναρξη της εξέτασης.

ΚΑΛΗ Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

