ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑ∆Α Α΄

ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της
Στήλης Α και δίπλα στο καθένα από αυτά τον αριθµό
της πρότασης από τη Στήλη Β που αντιστοιχεί σωστά.
Στήλη Α
α. Επιτροπή
Αποκαταστάσεως
Προσφύγων
(ΕΑΠ, 1923)

1.
2.

β. Πατριαρχική Επιτροπή
(1918)
γ. Ταµείο Περιθάλψεως
Προσφύγων (1922)
δ. Μικτή Επιτροπή
Ανταλλαγής (1923)

3.
4.
5.

Στήλη Β
Ιδρύθηκε µε βάση το άρθρο 11
της Σύµβασης της Λοζάνης.
Ανήγειρε ξύλινα
παραπήγµατα για την
προσωρινή στέγαση των
προσφύγων.
Ιδρύθηκε µε πρωτοβουλία της
ΚΤΕ.
Ιδρύθηκε µε βάση τη
Συµφωνία της Άγκυρας.
Είχε σκοπό να οργανώσει τον
επαναπατρισµό των
εκτοπισµένων.
Μονάδες 8

Α.1.2. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακολούθων ιστορικών
όρων:
• Εθνικές γαίες
• Φεντερασιόν
• Οµάδα των Ιαπώνων
Μονάδες 12

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1. Ποιες ήταν οι συνέπειες των Βαλκανικών Πολέµων για
την εθνική οικονοµία;
Μονάδες 15
Α.2.2. Ποιες ήταν οι επιπτώσεις από την άφιξη των
προσφύγων µετά τη Μικρασιατική καταστροφή στον
τοµέα της βιοµηχανίας;
Μονάδες 15

ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑ Β1
Επισηµαίνοντας χωρία των παρακάτω κειµένων και
αξιοποιώντας τις ιστορικές γνώσεις σας, να εξηγήσετε τις
συνθήκες ανάδειξης της «νέας γενιάς» µετά την παρακµή των
ξενικών κοµµάτων και τα αιτήµατα που αυτή προέβαλε.
Μονάδες 25
Κείµενο Α΄

Περί το τέλος της βασιλείας του Όθωνος θα
εµφανισθούν αι νέαι πολιτικαί δυνάµεις, προερχόµεναι
εκ της µετεπαναστατικής γενεάς, η οποία, εµποτισµένη µε
τας εξελισσοµένας εις την Ευρώπην φιλελευθέρας ιδέας,
θα αναλάβη το έργον της ολοκληρώσεως της
∆ηµοκρατίας. Αι δυνάµεις αυταί θα επιτύχουν και την
έξωσιν του Όθωνος (...).
………………………………………………………………………………………………………
Ο
ελληνικός
λαός,
υπό
την
ηγεσίαν
της
µεταπελευθερωτικής γενεάς, διεξεδίκει αποφασιστικώς
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

την πλήρη ανεξαρτησίαν του. Οι επί κεφαλής της
Επαναστάσεως του 1862 ήσαν νέοι επηρεασµένοι
βαθύτατα από τας φιλελευθέρας ιδέας. Εξ άλλου κατά
την διαρρεύσασαν τριακονταετίαν, η πληθυσµική
σύνθεσις της Ελλάδος είχεν υποστή τοιαύτην εξέλιξιν (...)
ώστε υφίσταντο, πλέον, νέα κοινωνικά, οικονοµικά και
πολιτικά δεδοµένα. Ακόµη και η αναλογία µεταξύ
πληθυσµού της υπαίθρου και αστικών κέντρων είχεν
ουσιωδώς µεταβληθή εις βάρος του πρώτου. Τέλος, είχεν
αρχίσει να διαµορφούται ηγετική τάξις, τελείως
διάφορος της προελθούσης εκ του αγώνος της
ανεξαρτησίας.
Γρηγόριος ∆αφνής, Τα ελληνικά πολιτικά κόµµατα,
1821-1961, σσ. 54 και 59.

Κείµενο Β΄

Μετά το τέλος του Κριµαϊκού Πολέµου (…), το
αντιδυναστικό ρεύµα δυνάµωσε, για να κορυφωθεί κατά την
τριετία
1859-1862.
Με
αφορµή
διώξεις
εναντίον
φιλελεύθερων διανοουµένων, όπως ο Αλεξ. Σούτσος
(Φεβρουάριος 1859), και µε ενεργό συµµετοχή της «χρυσής»
φοιτητικής νεολαίας της εποχής (…) η αντιπολίτευση κατά
του Όθωνα γενικεύτηκε, παρασέρνοντας µια πλειάδα
ετερογενών πολιτικών και στρατιωτικών στοιχείων που, για
διαφορετικούς λόγους, επιζητούσαν την αποµάκρυνση της
δυναστείας.
Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Εισαγωγή στην ελληνική συνταγµατική
ιστορία, σ. 71 .

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Β2
Επισηµαίνοντας χωρία του παρακάτω κειµένου και
αξιοποιώντας τις ιστορικές γνώσεις σας, να εξηγήσετε τις
απόψεις του Ε. Βενιζέλου σχετικά µε την πολιτική του
βασιλιά Κωνσταντίνου το 1915-1916.
Μονάδες 25
Κείµενο

Οµιλία του Ελευθερίου Βενιζέλου
προς τον αθηναϊκό λαό, 14 Αυγούστου 1916:
Συνιστώ προς υµάς να συγκροτήσετε ολιγοµελή
αντιπροσωπείαν (…) η οποία, παρουσιαζοµένη προς την
Α. Μεγαλειότητα, να είπη προς Αυτόν ταύτα περίπου:
Βασιλεύ!
Έγινες θύµα ανθρώπων, οι οποίοι (…) δεν εδίστασαν
να καπηλευθούν την προς το Στέµµα ευλάβειαν και την
προς το πρόσωπόν Σου αγάπην του Λαού (…).
Έγινες θύµα των στρατιωτικών συµβούλων Σου, οι
οποίοι µε την στενότητα της στρατιωτικής των
αντιλήψεως και µε τον πόθον της εγκαθιδρύσεως µιας
απολυταρχίας, η οποία θα καθίστα αυτούς ουσιαστικώς
κυρίους της καταστάσεως, σ’ έπεισαν ότι η Γερµανία θα
εξέλθη νικήτρια εκ του Ευρωπαϊκού πολέµου.
Έγινες τέλος θύµα της ιδικής Σου φυσικής άλλως τε
και ανθρωπίνης αδυναµίας. Συνειθισµένος να θαυµάζης
παν ό,τι Γερµανικόν, εκπεπληγµένος ενώπιον της
απαραµίλλου στρατιωτικής και άλλης παντοδαπής
Γερµανικής οργανώσεως, δεν επίστευσες µόνον εις την
Γερµανικήν νίκην, αλλά και ηυχήθης αυτήν, ελπίζων να
δυνηθής µετ’ αυτήν να συγκεντρώσης εις χείρας Σου όλην
την κυβερνητικήν εξουσίαν και να θέσης ουσιαστικώς
κατά µέρος το ελεύθερον πολίτευµά µας.
Στ. Στεφάνου (επιµ.), Τα κείµενα του Ελευθερίου Βενιζέλου,
τόµος Β΄, σ. 227

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

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.
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 : Μετά την 10.30 πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ ΠΕΝΤΕ (5)
ΟΜΑ∆Α Α

ΘΕΜΑ Α1
α. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων ιστορικών
όρων :
• Τανζιµάτ
• Φεντερασιόν
• Ορεινοί
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. Το 1919 ο ελληνικός εµπορικός στόλος
υπερδιπλασιαστεί, σε σχέση µε το 1914.

είχε

2. Το 1917 η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου στη
Θεσσαλονίκη
αποφάσισε
την
ολοκλήρωση
της
αγροτικής µεταρρύθµισης.
3. Στις 4 Αυγούστου του 1936 ο Ιωάννης Μεταξάς, µε
την ανοχή του παλατιού, προχώρησε στην επιβολή
δικτατορίας.
4. Το ραλλικό κόµµα ήταν υπέρ του εκσυγχρονισµού.
5. Με την ανταλλαγή των πληθυσµών (1923) εξέλιπε η
κυριότερη πηγή προστριβών µεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας.
Μονάδες 10
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ Α2
α. Ποια είναι η ιδιοµορφία των δανείων που ενέκριναν οι
Σύµµαχοι για την Ελλάδα και ποια η χρήση τους µέχρι
το 1920;
Μονάδες 12
β. Με ποιους τρόπους και µε ποια µέσα υλοποιήθηκε η
αγροτική αποκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων;
Μονάδες 13
ΟΜΑ∆Α Β

ΘΕΜΑ Β1
Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείµενο και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις:
α. Να αφηγηθείτε το χρονικό της κατασκευής του
ελληνικού σιδηροδροµικού δικτύου από το 1880 έως το
1909.
Μονάδες 15
β. Να αντιπαραβάλετε το ελληνικό σιδηροδροµικό δίκτυο
µε τα ευρωπαϊκά.
Μονάδες 10
"∆εν είναι γνωστό πόσο πίστευε πραγµατικά ο Χ.
Τρικούπης στη δυνατότητα κατασκευής του δικτύου των
εσωτερικών σιδηροδρόµων µέσα σε πέντε χρόνια. Γεγονός
είναι ότι η ολοκλήρωση του έργου θα απαιτήσει 4-5 φορές
περισσότερο χρόνο . γεγονός όµως επίσης είναι ότι ο
Τρικούπης θα ξεκινήσει ορµητικά: από τα 1.065 χλµ., που
λειτουργούν στο τέλος της εικοσαετίας 1882-1902, τα µισά
(543 χλµ.) έχουν παραδοθεί στην κυκλοφορία κατά την
πρώτη πενταετία (1882-1887). Από τα επόµενα χρόνια και
πέρα, πολλοί λόγοι θα επιβάλουν µια φθίνουσα εξέλιξη
στην επέκταση του δικτύου. Στο δεύτερο µισό της «τρελής
δεκαετίας» του Τρικούπη (1887-1892) θα προστεθούν µε
εξαιρετική δυσκολία 374 χλµ. ακόµη. Κατά την πενταετία
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

που αρχίζει µε την πτώχευση του κράτους (1892-1897) µόνο
50 χλµ. θα παραδοθούν στην κυκλοφορία, κι αυτά τα δύο
τελευταία χρόνια. Την τελευταία πενταετία της περιόδου
το ενδιαφέρον της Χώρας για τους σιδηροδρόµους θα
ξαναζωντανέψει. Στο διάστηµα 1897-1902 θα παραδοθούν
βέβαια µόνο 100 χλµ., αλλά έχουν κλείσει οι οριστικές
συµφωνίες και είναι υπό κατασκευή άλλα 520 χλµ., που θα
παραδοθούν τµηµατικά ως το 1909".
Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Οι ελληνικοί σιδηρόδροµοι,
Μ.Ι.Ε.Τ., σ. 94
ΘΕΜΑ Β2
Συνθέτοντας τις πληροφορίες των παρακάτω πηγών και
µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να περιγράψετε τις
πολιτικές πρακτικές του Κωλέττη.
Μονάδες 25
Κείµενο Α
"Η παραχώρηση Συντάγµατος δε µετέβαλε την πολιτική
ζωή. Η συνεργασία των τριών κοµµάτων εν όψει της
αλλαγής του 1843 διαλύθηκε αµέσως µετά την επιτυχία. Οι
πρώτες εκλογές που ακολούθησαν κράτησαν τρεις µήνες
κατά τους οποίους η Ελλάδα έγινε λεία των οπλισµένων
συµµοριών του Κωλέττη, που έβαλε σ’ ενέργεια όλα τα
µέσα για να συντρίψει τον αντίπαλο και να εξασφαλίσει
την πλειοψηφία στη Βουλή. Συνταγµατικός, όταν ήταν
στην αντιπολίτευση, ο Κωλέττης δείχτηκε υπερβολικά
συγκεντρωτικός όταν πήρε την εξουσία κι ενθάρρυνε τις
επεµβάσεις του στέµµατος στην πολιτική ζωή. Η
πραγµατική εσωτερική πολιτική του συνίστατο στη
«διάθεση των κρατικών εσόδων για λογαριασµό των φίλων
του», χωρίς κανένα σοβαρό µέτρο για τη διοργάνωση και
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Η «Μεγάλη Ιδέα» τού
έδινε το πρόσχηµα. Η µόνη θεραπεία στις δυστυχίες της
Ελλάδας, έλεγε, ήταν η εδαφική εξάπλωση του βασίλειου, ο
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

δρόµος προς την Κωνσταντινούπολη και η κυριαρχία στην
Ανατολή. Με τέτοια πολιτική ο Κωλέττης εµφανίζεται στην
πολιτική ιστορία της Ελλάδας ως ο τύπος του τυχοδιώκτη
πολιτικού, που εισήγαγε όσο κανείς άλλος τη διαφθορά
στην άσκηση της εξουσίας. Στην πραγµατικότητα το
Σύνταγµα καταργήθηκε".
Ν. Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας,
σ. 84
Κείµενο Β
"Προέκειτο να κυρωθώσι φιλικαί εκλογαί; Ευθύς και αι
δεινόταται παραβιάσεις παρεσιωπώντο ή εχαρακτηρίζοντο
επουσιώδεις παρατυπίαι: και η µεν βία, η στάσις αυτή,
απεκαλούντο δικαία άµυνα, η δε αδικία, ακολασία, το
ψεύδος δικαιοσύνη, µετριότης, αλήθεια. Και αυταί αι
λέξεις ήλλαξαν σηµασίαν: η µεν παραβίασις των καλπών
ωνοµάσθη συστολή των σανίδων, αι δε σαπουνοκασέλαι
και τα σακκούλια κάλπαι, η λύµανσις των σφραγίδων
τυχαία σύντριψις, οι συµβολαιογράφοι επί της ψηφοφορίας
επιτροπαί και οι απόβλητοι του λαού εκλεκτοί αυτού...".
Νικόλαος ∆ραγούµης, Ιστορικαί Αναµνήσεις, Αθήνα 1973, τ.2,
σ. 93.

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, 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.

Καµιάν άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
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 : Μία (1) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΟΜΑ∆Α Α΄

ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακολούθων ιστορικών
όρων :
• Εθνικόν Κοµιτάτον
• Κλήριγκ
• Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής (1923)
Μονάδες 12
Α.1.2. 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 Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1841.
2. Με τη Γαλλική Επανάσταση ευνοήθηκε ιδιαίτερα η
ελληνική ναυτιλία.
3. Ο Θ. ∆ηλιγιάννης υποστήριζε το χωρισµό των
εξουσιών.
4. Ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος (1909) εγκαθίδρυσε
δικτατορία.
5. Αποστολή της Ε.Α.Π. ήταν να εξασφαλίσει
παραγωγική απασχόληση στους πρόσφυγες.
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1. Ποιες
ήταν
οι
µεγάλες
επενδύσεις
που
πραγµατοποιήθηκαν
στην
Ελλάδα
µετά
τη
Μικρασιατική Καταστροφή;
Μονάδες 14
Α.2.2. Ποιες µορφές πήρε και ποιες συνέπειες είχε η
καταπίεση του µικρασιατικού ελληνισµού το 19141918;
Μονάδες 14
ΟΜΑ∆Α Β΄

ΘΕΜΑ Β1

Αντλώντας στοιχεία από τον παρακάτω
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις :

πίνακα

και

α) Να παρουσιάσετε την πορεία της ελληνικής βιοµηχανίας
από το 1870 έως το 1917.
Μονάδες 10
β) Να αιτιολογήσετε την άποψή σας, λαµβάνοντας υπόψη
και τις δραστηριότητες του εξωελλαδικού ελληνικού
κεφαλαίου.
Μονάδες 15
ΠΙΝΑΚΑΣ
Ανάπτυξη της βιοµηχανίας

1867
1873
1875
1878
1889
1892
1917

Αριθµός
βιοµηχανιών
22
95
95
108
(145)
2.213

Αριθµός
εργατών
7.300
7.342
35.500

Ιπποδύναµη
(σε ατµόϊππους)
300
1967
2.884
8.568
10.000
70.000

Από το έργο του Κ. Τσουκαλά,
Εξάρτηση και Αναπαραγωγή, Αθήνα 1977 σελ. 260
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Β2
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και µε βάση τα
στοιχεία του παρακάτω κειµένου :
α) Να
εκθέσετε
τις
προγραµµατικές
αρχές
της
Κοινωνιολογικής Εταιρείας και του Λαϊκού Κόµµατος.
Μονάδες 12
β) Να αποτιµήσετε κατά πόσο το αναθεωρητικό και
νοµοθετικό έργο του Ε. Βενιζέλου το 1911-12 υλοποίησε
τις προγραµµατικές εξαγγελίες της Κοινωνιολογικής
Εταιρείας.
Μονάδες 13
Αλ. Παπαναστασίου, «Τι πρέπει να γίνη», κείµενο που
επιδόθηκε από την Κοινωνιολογική Εταιρεία στο
Στρατιωτικό Σύνδεσµο, 1909.
Η διόρθωσις των κακών (...) είναι βεβαίως δυνατή δια
καταλλήλου διδασκαλίας του λαού, δια συνεταιριστικής
οργανώσεώς του, δι' εισαγωγής αρµόζοντος εις τα ήθη
και
την
ιστορίαν
µας
συστήµατος
τοπικής
αυτοδιοικήσεως και τέλος δια του σχηµατισµού λαϊκού
κόµµατος µη στηριζοµένου εις τους προσωπικούς δεσµούς
και εις την ικανοποίησιν ατοµικών συµφερόντων, το
οποίον θα ήτο εις θέσιν ως εκ της καταρτίσεώς του, να
ενασκή αυστηρόν έλεγχον επί της διοικήσεως και να
µεριµνά διαρκώς
περί της καλλιτερεύσεως της
οικονοµικής θέσεως του λαού, -αλλά τούτο θ' απαιτήση
µακρόν χρόνον, τοσούτω µάλλον καθόσον τα υπάρχοντα
προσωπικά κόµµατα και συµφέρον έχουν και είναι εις
θέσιν δια της επιρροής, ην (...) ασκούν, να δυσχεράνουν
την τοιαύτην εργασίαν.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1.

Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, 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.
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 τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.

5.

∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.

6.

Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µετά την 10η πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ ΠΕΝΤΕ (5)
ΟΜΑ∆Α Α

ΘΕΜΑ Α1
α. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων ιστορικών
όρων :
• Τανζιµάτ
• Φεντερασιόν
• Ορεινοί
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. Το 1919 ο ελληνικός εµπορικός στόλος
υπερδιπλασιαστεί, σε σχέση µε το 1914.

είχε

2. Το 1917 η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου στη
Θεσσαλονίκη
αποφάσισε
την
ολοκλήρωση
της
αγροτικής µεταρρύθµισης.
3. Στις 4 Αυγούστου του 1936 ο Ιωάννης Μεταξάς, µε
την ανοχή του παλατιού, προχώρησε στην επιβολή
δικτατορίας.
4. Το ραλλικό κόµµα ήταν υπέρ του εκσυγχρονισµού.
5. Με την ανταλλαγή των πληθυσµών (1923) εξέλιπε η
κυριότερη πηγή προστριβών µεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας.
Μονάδες 10
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ Α2
α. Ποια είναι η ιδιοµορφία των δανείων που ενέκριναν οι
Σύµµαχοι για την Ελλάδα και ποια η χρήση τους µέχρι
το 1920;
Μονάδες 12
β. Με ποιους τρόπους και µε ποια µέσα υλοποιήθηκε η
αγροτική αποκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων;
Μονάδες 13
ΟΜΑ∆Α Β

ΘΕΜΑ Β1
Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείµενο και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις:
α. Να αφηγηθείτε το χρονικό της κατασκευής του
ελληνικού σιδηροδροµικού δικτύου από το 1880 έως το
1909.
Μονάδες 15
β. Να αντιπαραβάλετε το ελληνικό σιδηροδροµικό δίκτυο
µε τα ευρωπαϊκά.
Μονάδες 10
"∆εν είναι γνωστό πόσο πίστευε πραγµατικά ο Χ.
Τρικούπης στη δυνατότητα κατασκευής του δικτύου των
εσωτερικών σιδηροδρόµων µέσα σε πέντε χρόνια. Γεγονός
είναι ότι η ολοκλήρωση του έργου θα απαιτήσει 4-5 φορές
περισσότερο χρόνο . γεγονός όµως επίσης είναι ότι ο
Τρικούπης θα ξεκινήσει ορµητικά: από τα 1.065 χλµ., που
λειτουργούν στο τέλος της εικοσαετίας 1882-1902, τα µισά
(543 χλµ.) έχουν παραδοθεί στην κυκλοφορία κατά την
πρώτη πενταετία (1882-1887). Από τα επόµενα χρόνια και
πέρα, πολλοί λόγοι θα επιβάλουν µια φθίνουσα εξέλιξη
στην επέκταση του δικτύου. Στο δεύτερο µισό της «τρελής
δεκαετίας» του Τρικούπη (1887-1892) θα προστεθούν µε
εξαιρετική δυσκολία 374 χλµ. ακόµη. Κατά την πενταετία
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

που αρχίζει µε την πτώχευση του κράτους (1892-1897) µόνο
50 χλµ. θα παραδοθούν στην κυκλοφορία, κι αυτά τα δύο
τελευταία χρόνια. Την τελευταία πενταετία της περιόδου
το ενδιαφέρον της Χώρας για τους σιδηροδρόµους θα
ξαναζωντανέψει. Στο διάστηµα 1897-1902 θα παραδοθούν
βέβαια µόνο 100 χλµ., αλλά έχουν κλείσει οι οριστικές
συµφωνίες και είναι υπό κατασκευή άλλα 520 χλµ., που θα
παραδοθούν τµηµατικά ως το 1909".
Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Οι ελληνικοί σιδηρόδροµοι,
Μ.Ι.Ε.Τ., σ. 94
ΘΕΜΑ Β2
Συνθέτοντας τις πληροφορίες των παρακάτω πηγών και
µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να περιγράψετε τις
πολιτικές πρακτικές του Κωλέττη.
Μονάδες 25
Κείµενο Α
"Η παραχώρηση Συντάγµατος δε µετέβαλε την πολιτική
ζωή. Η συνεργασία των τριών κοµµάτων εν όψει της
αλλαγής του 1843 διαλύθηκε αµέσως µετά την επιτυχία. Οι
πρώτες εκλογές που ακολούθησαν κράτησαν τρεις µήνες
κατά τους οποίους η Ελλάδα έγινε λεία των οπλισµένων
συµµοριών του Κωλέττη, που έβαλε σ’ ενέργεια όλα τα
µέσα για να συντρίψει τον αντίπαλο και να εξασφαλίσει
την πλειοψηφία στη Βουλή. Συνταγµατικός, όταν ήταν
στην αντιπολίτευση, ο Κωλέττης δείχτηκε υπερβολικά
συγκεντρωτικός όταν πήρε την εξουσία κι ενθάρρυνε τις
επεµβάσεις του στέµµατος στην πολιτική ζωή. Η
πραγµατική εσωτερική πολιτική του συνίστατο στη
«διάθεση των κρατικών εσόδων για λογαριασµό των φίλων
του», χωρίς κανένα σοβαρό µέτρο για τη διοργάνωση και
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Η «Μεγάλη Ιδέα» τού
έδινε το πρόσχηµα. Η µόνη θεραπεία στις δυστυχίες της
Ελλάδας, έλεγε, ήταν η εδαφική εξάπλωση του βασίλειου, ο
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

δρόµος προς την Κωνσταντινούπολη και η κυριαρχία στην
Ανατολή. Με τέτοια πολιτική ο Κωλέττης εµφανίζεται στην
πολιτική ιστορία της Ελλάδας ως ο τύπος του τυχοδιώκτη
πολιτικού, που εισήγαγε όσο κανείς άλλος τη διαφθορά
στην άσκηση της εξουσίας. Στην πραγµατικότητα το
Σύνταγµα καταργήθηκε".
Ν. Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας,
σ. 84
Κείµενο Β
"Προέκειτο να κυρωθώσι φιλικαί εκλογαί; Ευθύς και αι
δεινόταται παραβιάσεις παρεσιωπώντο ή εχαρακτηρίζοντο
επουσιώδεις παρατυπίαι: και η µεν βία, η στάσις αυτή,
απεκαλούντο δικαία άµυνα, η δε αδικία, ακολασία, το
ψεύδος δικαιοσύνη, µετριότης, αλήθεια. Και αυταί αι
λέξεις ήλλαξαν σηµασίαν: η µεν παραβίασις των καλπών
ωνοµάσθη συστολή των σανίδων, αι δε σαπουνοκασέλαι
και τα σακκούλια κάλπαι, η λύµανσις των σφραγίδων
τυχαία σύντριψις, οι συµβολαιογράφοι επί της ψηφοφορίας
επιτροπαί και οι απόβλητοι του λαού εκλεκτοί αυτού...".
Νικόλαος ∆ραγούµης, Ιστορικαί Αναµνήσεις, Αθήνα 1973, τ.2,
σ. 93.

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, 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.

Καµιάν άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
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 : Μία (1) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΙΣΤΟΡΙΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΟΜΑ∆Α Α΄

ΘΕΜΑ Α1
α. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακολούθων όρων :
• Εθνικές γαίες
• Στρατιωτικός Σύνδεσµος
• Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής (1923)
Μονάδες 15
β. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακολούθων
προτάσεων είναι σωστό ή όχι γράφοντας στο τετράδιό
σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στον αριθµό που
αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
1. Ο Ε. ∆εληγιώργης ήταν ηγέτης των ορεινών.
2. Ο Χ. Τρικούπης θεωρούσε το κράτος ως µοχλό της
οικονοµικής ανάπτυξης.
3. Η Κοινωνιολογική Εταιρεία επιζητούσε για όλα τα
µέλη της κοινωνίας ισότητα ευκαιριών.
4. Στις εκλογές του Νοεµβρίου 1910 επικράτησαν οι
Φιλελεύθεροι.
Μονάδες 8
ΘΕΜΑ Α2
α. Ποια ήταν τα πλεονεκτήµατα που είχε αποκτήσει η
Ελλάδα την περίοδο του µεσοπολέµου (1919-1939) τα
οποία επέτρεπαν τη θετική οικονοµική της πορεία;
Μονάδες 15
β. Ποια
µέσα
διέθεσε
στην
ΕΑΠ
(Επιτροπή
Αποκαταστάσεως Προσφύγων) η ελληνική κυβέρνηση
για την αποκατάσταση των προσφύγων το 1923;
Μονάδες 12
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΟΜΑ∆Α Β΄

ΘΕΜΑ Β1
Χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που δίνονται στους
παρακάτω πίνακες και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας
γνώσεις, να περιγράψετε την πορεία του εξωτερικού
εµπορίου της Ελλάδας στο δεύτερο µισό του 19 ο υ αιώνα
έως το 1910.
ΠΙΝΑΚΑΣ
Σύνθεση εξωτερικού εµπορίου
Μ.Ο. δεκαετιών 1860-1870 και 1900-1910
Βασικά προϊόντα (ποσοστό % της αξίας)
Α. Εισαγωγές
Είδος
Αγροτικά προϊόντα
Βιοµηχανικά
Πρώτες ύλες

1860-1870
31%
24%
12%

1900-1910
36%
30%
18%

Β. Εξαγωγές
Είδος
Αγροτικά προϊόντα
Βιοµηχανικά
Πρώτες ύλες

1860-1870
63%
7%
17%

1900-1910
75%
2%
22%

Μονάδες 25
ΘΕΜΑ Β2
Με βάση το παρακάτω κείµενο και αξιοποιώντας τις
ιστορικές σας γνώσεις,
α. Να περιγράψετε τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων
στα αστικά κέντρα.
Μονάδες 13
β. Να
αντιπαραβάλετε
αποκατάστασης των
προσφύγων.

τους
τρόπους
της
απόρων και των
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αστικής
εύπορων

Μονάδες 12

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ
. . . Κακήν κακώς, µην τα ρωτάς, πώς ζούσαµε. Έφτασε
ο δεύτερος χρόνος της προσφυγιάς. Ήµαστε στα 1924 κι
ακούσαµε πως γίνονται συνοικισµοί, για να κάτσουµε εµείς
οι πρόσφυγες, στον Ποδονίφτη [=Ν. Ιωνία], στους
Ποδαράδες [=Περισσός], στην Κοκκινιά.
Τότε ξέρεις πώς πιάνανε τα σπίτια στους συνοικισµούς;
Πήγαινες εκεί, κρεµούσες ένα τσουβαλάκι ή ό,τι είχες σ’
ένα δωµάτιο και το σπίτι ήτανε δικό σου. Ατελείωτα ήτανε
ακόµη˙ κεραµίδια δεν είχανε, πόρτες δεν είχανε, παράθυρα
δεν είχανε. Και µερικά που είχανε πόρτες και παράθυρα
πηγαίνανε άλλοι τη νύχτα και τις βγάζανε και ανάβανε
φωτιές να ζεσταθούνε, να µαγειρέψουνε. ∆ύο χρόνια
ύστερα που φτάσαµε εµείς στην Ελλάδα ήρθε και µας βρήκε
στην Κοκκινιά και ο άντρας µου. Αυτός ήρθε από τους
τελευταίους αιχµαλώτους, γιατί, επειδή ήτανε τεχνίτης, τον
κρατούσανε και τους δούλευε.
∆ουλέψαµε, κουραστήκαµε και κάναµε και σπίτι και
αναστήσαµε τα παιδιά µας και δουλέψανε κι εκείνα ˙ κι εδώ
θα τελειώσουµε τη ζωή µας. Τα βάσανά µας ποτέ δεν θα
φύγουνε από µέσα µας.
Μαρτυρίες Μικρασιατών προσφύγων για την άφιξή
τους στην Ελλάδα, από το βιβλίο «Η Έξοδος» (έκδοση του
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών) τόµ. Α΄ σ. 193-195.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα
θέµατα να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοτυπιών αµέσως µόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση.
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3.
4.
5.
6.

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τις φωτοτυπίες.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι
αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοτυπιών.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοτυπιών.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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