ΑΠΟΛΥΤ ΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤ ΑΣΕΙΣ Γ΄ Τ ΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟ Υ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤ ΕΡΑ 12 ΙΟ ΥΝΙΟ Υ 2000
ΕΞΕΤ ΑΖΟ ΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Θ ΕΩΡΗΤ ΙΚΗΣ ΚΑΤ ΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΘΕΜΑΤ Α ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤ ΟΡΙΑΣ
ΟΜΑΔ Α Α΄
ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1.Να αποδώσετε μ ε συντομ ία το περιεχόμενο των π ιο κάτω ιστο ρικών
όρων:
α. “κλήριγκ”
β. Επιτ ροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ)
γ.“Κο ινωνιολογική Ετα ιρεία”.
Μονάδες 12
Α.1.2.Γ ια ποιο υς λόγο υς δόθηκε προτερα ιότητα στην εγκατάσταση των
προσφύγων της Μικρασ ιατ ική ς κατα στροφής στη Μακεδονία κα ι τ η
Δυτ ική Θ ράκη;
Μονάδες 6
Α.1.3.Να π ροσδ ιορίσετ ε, αν το περιεχόμενο των α κόλουθων προτάσ εων
είνα ι σωστό ή όχι, γρά φοντας στο τετράδ ιό σας την ένδειξη Σωστό ή
Λάθος δ ίπλα στο γράμμα που αντ ιστο ιχεί στην κάθε πρόταση.
Η υλοπο ίηση προγραμμάτων
συνάντησε δ υσκολίες, επειδή:
α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.
ζ.

κατα σκευής

σ ιδηροδ ρομ ικο ύ

δ ικτ ύο υ

δεν υπήρξε κυβ ερνητ ικό ενδ ιαφέρον
δεν υπήρχαν δ ιεθνείς σ ιδη ροδρομ ικο ί άξονες, ώστε η χώρα να
συνδεθ εί με α υτούς
το ελληνικό κράτος δ εν μπορο ύσε να εξο ικονομήσει τα απαρα ίτητα
κεφάλα ια
οι θαλάσσ ιες μετα φορές περιό ριζαν τη ν αποδοτικότητα το υ
σιδη ροδρομ ικού δ ικτύο υ
το ενδ ιαφέρον των ξένων επενδ υτών ή ταν πολύ μ ικρό
οι ανάγκες του εμπορίο υ δεν απαιτούσ αν τη δημιο υργία
σιδη ροδρομ ικού δ ικτύο υ
υπήρχε ήδη στη χώρα α ξιόπ ιστο χερσα ίο σ υγκο ινωνιακό δ ίκτυο.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1 Πο ια ήταν τα κυριότερα σημεία της Συμφωνίας της
Ιουνίου 1930);

΄Αγκυρας (10

Μονάδες 9
Α.2.2. Ο Ιωάννης Μετα ξάς στ ις εκλογές της 26 η ς Ιανο υαρίου του 1936 πήρε
μόλις το 4% των ψήφων. Στ ις 4 Αυγο ύστου 1936 επ ιβλήθηκε δ ικτατορία.
Πο ιο ι λόγο ι οδήγησ αν στην πολιτ ική α υτή εκτροπή;
Μονάδες 8

Α.2.3. Να γράψετε στο τ ετράδ ιό σας τα γράμματα της Στή λης Α κα ι δ ίπλα τον
αριθμό της πρότασης από τη Στήλη Β που αντ ιστο ιχούν στη σωστ ή
απάντηση.
Στήλη Α
α. “ναπαίο ι”

β. Τανζιμάτ

Στήλη Β
1. Επιτ ροπή από εκπροσώπο υς έξι Δυνά μεων που
ανέλαβαν τη δ ια χείριση τ ων βασ ικών κρατ ικών
εσόδων (1898)
2. Ετα ιρεία που α νέλαβ ε την κατασκευή φράγματος
τεχνητής λίμνης του Μα ραθώνα
3. Ετα ιρεία που ανέλαβ ε την εκμετάλλευση των
μεταλλευμάτων του Λα υρίο υ

γ. ΔΟΕ
4. ΄Αλλη ονομασ ία το υ ρωσ ικού κόμματ ος
5. Περίοδος συνταγματ ικών μετα ρρυθμ ίσ εων που
έδ ιναν δ ιευρυμένα δ ικα ιώματα στο υς χριστ ιανο ύς
της Οθωμανικής α υτοκρατορία ς.
δ. ΟΥΛΕΝ
Μονάδες 8
ΟΜΑΔ Α Β΄
ΘΕΜΑ Β1
Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδα ς
Μ.Ο. δεκαετ ιών 1860-1870 κα ι 1900-19 10

ΕΙΔΟΣ
Αγροτ ικά
προ ϊόντα
Βιομηχανικά
προ ϊόντα
Πρώτες ύλες

1860-1870
Εισαγωγές
Εξαγωγές
31%
63%

1900-1910
Εισαγωγές
Εξαγωγές
36%
75%

24%

7%

30%

2%

12%

17%

18%

22%

α.

Αφο ύ μελετήσ ετε τα στο ιχεία του παρα πάνω πίνακα κα ι μ ε βάση τ ις
ιστο ρικές σα ς γνώσ εις, να προσ διο ρίσ ετε τ ις παραγωγικές
δυνατότητες της Ελλάδα ς κατά τις δεκαετ ίες στ ις οπο ίες αναφέρετα ι
ο πίνα κας κα ι να σχολιάσετε τ ις δ ιακυμάνσεις των εξαγωγών κα ι
εισαγωγών.
Μονάδες 15

β.

Πο ια ήταν η σημασ ία το υ εξωτ ερικού εμπορίο υ για την ο ικονομ ία
της χώρα ς την ίδ ια περίοδο;
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β2
Να δ ιαβάσετ ε προσεκτ ικά το κείμενο π ου ακολουθ εί:

Ο Ιωάννης Μακρυγιάννης (πληρεξο ύσ ιο ς Αθηνών, α υτοχθονιστής)
υποστήριξε τον αποκλεισμό των ετερόχθονων από τ ις δημόσ ιες θέσ εις:
“Αυτο ί [ο ι ετερόχθονες] εκάθησα ν τόσα χρόνια κα ι έτ ρωγαν ψωμ ί κα ι έφερα ν
την πατρίδα μας άνω-κάτω. Ας καθ ίσωμεν τώρα κα ι ημείς να φάγωμ εν
ψωμί”.
Ο Ευστάθ ιος Σ ίμος (πλη ρεξούσ ιο ς Ηπειρωτ ών, ετεροχθονιστή ς):
“Εν μόνον ήτο το βέβαιον, ότ ι ολίγον ή πολύ, μικρόν ή μέγα μέρο ς τής από
αίματα πλημμ υρο ύσης [ελληνικής] γης ήθελεν μ είνει ελεύθ ερο ν . αυτό τ ο
μέρος έπρεπε να είνα ι η κο ινή πατ ρίς όλων των επαναστησά ντων Ελλήνων,
όλων των κατοίκων των επαρχιών εκείνων όσοι εις τον πόλεμον
ηγωνίσθησαν, εθ υσ ιάσθησαν, έπαθο ν, κατεστρά φησαν. Ιδού η μεγάλη
συνθήκη, η συνδ έσασα τας επαναστα τησάσας ελληνικάς επαρχίας, ιδο ύ το
μέγα προς α λλήλους συνά λλαγμα των Ελλήνων γρα φέν ό χι μ ε μελά νην, αλλά
με α ίμα. ΄Ητο ένωσ ις ειλικρινής, ήτο ένωσις αδελφική”.
Από το β ιβλίο : Ι. Δημά κης, Η Πολιτ εια κή Μεταβολή του 1843 κα ι το Ζήτημα
των Αυτό χθονων κα ι Ετ ερό χθονων.
α.

Με βάση τ ις ιστορικές σας γνώσ εις, πώς κρίνετε τ ις αντ ιτ ιθ έμενες
απόψεις που εκφρά ζουν ο Ιωάννης Μακρυγιάννης κα ι ο Ευστάθ ιος
Σίμο ς στο κείμ ενο;
Μονάδες 12

β.

Παρόμο ιο πρόβλημα , όπως αυτό των αυτοχθόνων ετεροχθόνων,
δημιο υργήθη κε μετά τη Μικρασ ιατ ική καταστροφή. Πώς εκφράστη κε
η διάσταση γηγενώνπροσ φύγων στη ν κο ινωνική ζωή;
Μονάδες 13
ΟΔΗΓΙΕΣ (για το υς εξε ταζόμε νο υς)

1.

Στο

τετράδ ιο

να

γράψετε

μόνο

τα

προκαταρκτ ικά

κατεύθ υνση, εξεταζόμ ενο μάθημα). Τα θέματα

(ημερομηνία ,

να μην τα αντ ιγράψετ ε

στο τετράδ ιο.
2.

Να

γράψετ ε

το

ονοματεπώνυμό

σας

στο

πάνω

μέρο ς

των

φωτοαντ ιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμ ιά άλλη σημείωσ η
δεν επ ιτ ρέπετα ι να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να πα ραδ ώσετε μαζί με το τετ ράδ ιο κα ι τα
φωτοαντ ίγραφα.
3.

Να απαντήσετε στο τετ ράδ ιό σα ς σε όλα τα θέματα.

4.

Κάθε απάντηση επ ιστημονικά τεκμη ριωμένη είνα ι αποδεκτή.

5.

Διά ρκεια

εξέταση ς:

τ ρεις

(3)

ώρες

μετά

τη

δ ιανομή

των

φωτοαντ ιγράφων.
6.

Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μ ία (1) ώρα μετά τη δ ιανομή των
φωτοαντ ιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤ ΥΧΙΑ!

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΙΣΤΟΡΙΑ

ΟΜΑΔΑ Α΄
ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1. Η «Μεγάλη Ιδέα»
Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα που
αντιστοιχούν στις σωστές απαντήσεις.
α. Δημιουργούσε προσδοκίες για ολοκλήρωση του
εθνικού οράματος που προϋπέθετε σημαντική
διεύρυνση συνόρων.
β. Διατυπώθηκε από το Μαυροκορδάτο, αρχηγό του
αγγλικού κόμματος, στην Εθνοσυνέλευση το 1844.
γ. Το όραμα της Μεγάλης Ιδέας φαίνεται να γίνεται
απτή πραγματικότητα με τη συνθήκη των Σεβρών.
δ. Η Μεγάλη Ιδέα έπαψε να αποτελεί στοιχείο της
ελληνικής πολιτικής με το τέλος του Α΄
Παγκοσμίου Πολέμου (1918).
Μονάδες 4
Α.1.2. Εμπορική Ναυτιλία
Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων
προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο
τετράδιό σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο
γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.

α. Με τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774)
ευνοήθηκε η ραγδαία ανάπτυξη της ελληνικής
εμπορικής ναυτιλίας.
β. Στη διάρκεια του 19ου αιώνα η ελληνική ναυτιλία
ακολούθησε καθοδική πορεία.
γ. Το πιο σημαντικό ναυτιλιακό κέντρο το 19ο
αιώνα υπήρξε η Σύρος.
δ. Η Γαλλική Επανάσταση και οι Ναπολεόντειοι
πόλεμοι δεν ευνόησαν ιδιαίτερα την ελληνική
ναυτιλία.
Μονάδες 4
Α.1.3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα
Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα που
αντιστοιχούν στις σωστές απαντήσεις.
α.
Το αγγλικό κόμμα επιζητούσε τη δημιουργία
αυτοκέφαλης
ελληνικής
Εκκλησίας
χωρίς
δεσμεύσεις από το Πατριαρχείο.
β.
Το γαλλικό κόμμα αγωνίστηκε εναντίον της
ξενοκρατίας στο στράτευμα και τη διοίκηση.
γ.
Χαρακτηριστικό του ρωσικού κόμματος ήταν
η άκρως προοδευτική στάση του σε όλες τις
επιλογές του.
δ.
Τα τρία κόμματα (αγγλικό, γαλλικό, ρωσικό)
είχαν σαφή οργανωτική δομή και προγράμματα
δράσης.
Μονάδες 4

Α.1.4. Τι ήταν οι «εθνικές γαίες» και πώς
αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα της διανομής τους
κατά την περίοδο 1870-1871.
Μονάδες 13
ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1.
Ποιοι λόγοι επέβαλαν τη δημιουργία τραπεζικού
συστήματος ευθύς μετά την ίδρυση του ανεξάρτητου
ελληνικού κράτους;
Μονάδες 12
Α.2.2.
Ποια ήταν η σημασία της ψήφισης της «αρχής της
δεδηλωμένης» για την πολιτική ζωή της Ελλάδας;
Μονάδες 13
ΟΜΑΔΑ Β΄

ΘΕΜΑ Β1
Η κήρυξη της αβασίλευτης Δημοκρατίας
«Η Δ΄ ΄Συντακτική των Ελλήνων Συνέλευσις...
Ψηφίζει :
1. Κηρύττει οριστικώς έκπτωτον την Δυναστείαν
των Γλυξβούργων...
2. Αποφασίζει να συνταχθή η Ελλάς εις
Δημοκρατίαν κοινοβουλευτικής μορφής, υπό
τον όρον εγκρίσεως της αποφάσεως αυτής υπό
του λαού δια δημοψηφίσματος...».
Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του παραπάνω
παραθέματος
να επισημάνετε τα γεγονότα της
περιόδου 1924-1927 με τα οποία συνδέεται η κήρυξη
της αβασίλευτης Δημοκρατίας.
Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Β2
Να
αναφέρετε
και
να
αξιολογήσετε
το
μεταρρυθμιστικό έργο του Ελευθερίου Βενιζέλου
όπως φαίνεται μέσα από τις αποφάσεις της Βουλής
στη διάρκεια του έτους 1911.
Μονάδες 25

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2000
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΙΣΤΟΡΙΑ

ΟΜΑΔΑ Α΄
ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1. Η βιομηχανία αμέσως μετά το 1912-1913
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό του
θέματος (Α.1.1.) και δίπλα το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
α. Σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο.
β. Παρέμεινε προσηλωμένη σε δευτερεύουσες δραστηριότητες.
γ. Είχε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την
ανάπτυξή της.
Μονάδες 4
Α.1.2. Τα κόμματα από το τέλος του Μικρασιατικού
πολέμου μέχρι τη δικτατορία του Ι. Μεταξά.
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό του
θέματος (Α.1.2.) και την ένδειξη Σωστό ή Λάθος
δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε
πρόταση.
α. Κατά την περίοδο 1923-1928 βασικός προγραμματικός στόχος των Φιλελευθέρων ήταν ο
εκσυγχρονισμός της χώρας.
β. Κατά την περίοδο 1928-1932 η κυβέρνηση των
Φιλελευθέρων δεν έχει να επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα σ' ό,τι αφορά την οικονομική ανόρθωση

της χώρας,
πολιτική.

την

παιδεία

και

την

εξωτερική

γ. Στις 10 Οκτωβρίου 1935 ο Κονδύλης επιχείρησε
στρατιωτικό κίνημα με στόχο την παλινόρθωση
της βασιλείας.
δ. Την 4η Αυγούστου 1936 ο Μεταξάς, χωρίς τη
σύμφωνη γνώμη του βασιλιά, έβαλε τέλος στη
Δημοκρατία του Μεσοπολέμου.
Μονάδες 4
Α.1.3. Εξωτερικός προσανατολισμός και πελατειακές
σχέσεις (1821-1843).
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό του
θέματος (Α.1.3.) και τα γράμματα που αντιστοιχούν
στις σωστές απαντήσεις.
α. Στη Στερεά Ελλάδα φορείς της πατρωνίας ήταν
μεγαλοαρματολοί.
β. Ο Υψηλάντης θεωρούσε ότι οι τοπικιστικές τάσεις
αποτελούσαν εμπόδιο για την οργάνωση του
Αγώνα.
γ. Με το γαλλικό κόμμα συμπαρατάχθηκαν, κυρίως,
πρόκριτοι, στρατιωτικοί, λόγιοι και έμποροι που
είχαν σπουδάσει και διαμείνει στη Δυτική
Ευρώπη.
δ. Το ρωσικό κόμμα δεν ασχολήθηκε με εκκλησιαστικά ζητήματα.
Μονάδες 4

Α.1.4. Ποια θεμελιώδη δικαιώματα κατοχυρώθηκαν
με το Σύνταγμα του 1844;
Μονάδες 13
ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1.
Ποια ήταν τα αποτελέσματα του Διεθνούς
Οικονομικού Ελέγχου (ΔΟΕ) μετά την πτώχευση του
1893.
Μονάδες 12
Α.2.2.
Να αναφέρετε τα θετικά αποτελέσματα που είχαν
οι Βαλκανικοί πόλεμοι για την οικονομία της
Ελλάδας.
Μονάδες 13
ΟΜΑΔΑ Β΄

ΘΕΜΑ Β1
Οι συνθήκες εργασίας των εργατών στην Ελλάδα
στις αρχές του 20ου αιώνα.
Η εργάσιμη ημέρα στην Ελλάδα είναι μεγάλη,
μακρύτερη από οπουδήποτε αλλού. Κανείς εργάτης
δεν φαντάζεται τα καλά και ευεργετικά που θα
έφερνε η ημέρα των οκτώ εργάσιμων ωρών. Δεν
γνωρίζουν παρά την εργάσιμη των δέκα, το λιγότερο,
ενώ συνήθως η εργασία τους διαρκεί 12 ή 14 ώρες,
χωρίς κανενός είδους επίδομα ή επιπλέον αμοιβή. Οι
απεργίες ήταν πρακτικά άγνωστες μέχρι το 1909. Οι
μόνες αξιομνημόνευτες απεργιακές κινητοποιήσεις
που έλαβαν χώρα από τότε ήταν τρεις και
αφορούσαν την πρωτεύουσα. Αλλά το κοινό έδωσε
ελάχιστη προσοχή σ' αυτές τις φασαρίες και οι
απεργοί έκριναν ότι οι προσπάθειές τους τους
κόστιζαν ακριβά. Δεν ξαναδοκίμασαν από τότε.

Τα σωματεία έκαναν αρκετές προόδους εδώ και
μερικά χρόνια και σχεδόν όλες οι βιομηχανίες έχουν
τις ενώσεις και τις αδελφότητές τους...... Οι γυναίκες
δεν γίνονται δεκτές ως μέλη των σωματείων.
Δεν υπάρχει νόμος στην Ελλάδα που να
υποχρεώνει τους εργοδότες να αποζημιώσουν τους
εργάτες που έπεσαν θύματα ατυχήματος, και οι ίδιοι
οι εργάτες είναι πολύ φτωχοί ώστε να ασφαλιστούν
για τους κινδύνους. Σε μερικές περιπτώσεις ο
ιδιοκτήτης αναλαμβάνει να συνδράμει με έξοδά του
τους εργαζόμενους σε αυτόν ή να τους πληρώσει τους
μισθούς που έχασαν εξαιτίας κάποιας αρρώστιας.
(Percy Martin, La Grèce nouvelle, Paris, Libraire orientale
et americaine, 1913, σ. 176-177).

Λαμβάνοντας
υπόψη
το
περιεχόμενο
του
παραπάνω αποσπάσματος και με βάση τις ιστορικές
σας γνώσεις, να γράψετε για τα πρώτα βήματα του
εργατικού κινήματος στην Ελλάδα στις αρχές του
20ου αιώνα.
Μονάδες 25
ΘΕΜΑ Β2
Παραγωγικές δυνάμεις μέσα και έξω από την
Ελλάδα μετά την Ελληνική Επανάσταση.
Μονάδες 25

