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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ :
ΘΕΜΑΤΑ  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙ∆ΩΝ  ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4)

ΟΜΑ∆Α Α
ΘΕΜΑ  Α1
α. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων ιστορικών όρων :

•  «κλήριγκ»
•  Εθνικόν Κοµιτάτον
•  κοινοβουλευτική οµάδα Ιαπώνων

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 Λαύριο υπήρξε η πιο γνωστή  περιοχή
µεταλλευτικής  δραστηριότητας στην Ελλάδα του 19ου

αιώνα .

2. Η Τράπεζα  της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1841.

3. Οι «πεδινοί» είχαν ως ηγέτες  τον ∆ .  Γρίβα και τον Κ .
Κανάρη .

4. Βασική αποστολή της ΕΑΠ ήταν να εξασφαλίσει
στους πρόσφυγες  µόνον παραγωγική  απασχόληση .

5. Οι επιπτώσεις  από την άφιξη των προσφύγων  στην
εθνολογική σύσταση του πληθυσµού της Μακεδονίας
ήταν θετικές .

Μονάδες 10



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ  Α2
α. Ποιες µεγάλες  επενδύσεις  έγιναν στην Ελλάδα κατά την

περίοδο του µεσοπολέµου ;
Μονάδες 12

β. Ποιες ήταν οι επιπτώσεις  από την καθιέρωση , µε το
σύνταγµα του 1844, της καθολικής  ψηφοφορίας  για τους
άνδρες  στην πολιτική και κοινωνική  ζωή της Ελλάδας ;

Μονάδες 13

ΟΜΑ∆Α Β
ΘΕΜΑ  Β1

Αντλώντας  στοιχεία από το κείµενο που ακολουθεί και
αξιοποιώντας  τις ιστορικές σας γνώσεις :

α. Να αιτιολογήσετε την άποψη ότι «η παρακµή πόλεων
του ελληνικού  χώρου ήταν ένα σχεδόν γενικευµένο
φαινόµενο».

Μονάδες 12

β. Να αναφέρετε  τους λόγους , εξαιτίας  των οποίων η
Ερµούπολη αναδείχτηκε σε κέντρο του διαµετακοµιστικού
εµπορίου .

Μονάδες 12

«Με λίγα λόγια , η παρακµή πόλεων του ελληνικού
χώρου ήταν ένα σχεδόν γενικευµένο φαινόµενο .  Για
πολλαπλούς λόγους , µε την ελληνική ανεξαρτησία , όλες οι
τοπικές αστικές  δραστηριότητες  εξολοθρεύονται .  Τα µόνα
αστικά  κέντρα που δηµιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν
από τότε , εκτός από την πρωτεύουσα , υπήρξαν η
Ερµούπολη, κέντρο διαµετακοµιστικού εµπορίου , και τα
λιµάνια εξαγωγών .  Και στις δυο περιπτώσεις , οι
δραστηριότητές  τους συνδέονται  µε τις οικονοµικές σχέσεις
που είχε ο ελληνικός χώρος µε το εξωτερικό .  Τα υπόλοιπα
αστικά  κέντρα µένουν στάσιµα ή παρακµάζουν οριστικά».

Κ .  Τσουκαλάς , Εξάρτηση  και αναπαραγωγή, 
Αθήνα, εκδ .  Θεµέλιο, 1977, σ .  176



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ  Β2
Αντλώντας  στοιχεία από το κείµενο που ακολουθεί και

αξιοποιώντας  τις ιστορικές σας γνώσεις , να αναφερθείτε
στις ενέργειες  που έγιναν για την αποκατάσταση  των
προσφύγων κατά το πρώτο διάστηµα µετά τη Μικρασιατική
Καταστροφή .

«Κατά τις πρώτες  ώρες της µικρασιατικής  τραγωδίας , η
πρώτη δραστηριοποίηση από πλευράς ελληνικών αρχών
ήταν η συλλογή τροφίµων και χρηµάτων για να περιθάλψουν
τα ράκη που αποβιβάζονταν  από το «Καρνάκ» και τη
«Φρυγία», τα δυο πρώτα ξένα ατµόπλοια που κατέπλευσαν
στον Πειραιά .  Όπως ήταν φυσικό , εξίσου πρωταρχική
ενέργεια  υποδοχής ήταν η παραχώρηση , όπου υπήρχαν, των
υποστέγων του Πειραιά, των προτεσταντικών  εκκλησιών  της
πόλης και κάποιων αιθουσών του Τζάννειου  Νοσοκοµείου .
Και πάρα πολύ σύντοµα, στις εφηµερίδες της 2ας Σεπτεµβρίου ,
πλάι στις ειδήσεις για τη «Σµύρνη που καίγεται», τους
«χριστιανούς  που σφαγιάζονται» και τον Βενιζέλο  που
«αγωνίζεται  να σώσει  τη Θράκη», διαβάζουµε στα ψιλά
γράµµατα ότι στο Υπουργείο  ∆ικαιοσύνης  «µελετάται η
τροποποίηση του ενοικιοστασίου», στο σηµείο που αφορά
στην υπενοικίαση  των δωµατίων .  Ακόµη, στο Ελεύθερον
Βήµα παρουσιάζεται  από τις πρώτες κιόλας  µέρες
«προσφορά δωµατίου εντός κατοικίας» αλλά υπό τον εξής
όρο: το δωµάτιο προσφέρεται «για ενοικίαση από οικότροφο
προσφυγοπούλα». Τα δείγµατα αυτά είναι προάγγελοι, κατά
κάποιον τρόπο, των επικείµενων επιτάξεων , έστω και αν για
την ώρα µάλλον δε φαίνεται  να υπάρχει  σαφής αντίληψη
στο κράτος και στην κοινή γνώµη περί της εκτάσεως  των
γεγονότων .  Στο µεταξύ οι καταλήψεις επεκτείνονται  σε
κάθε κενό , δηµόσιο χώρο».

Βίκα ∆ .  Γκιζελή , «Επίταξις ακινήτων κατοικουµένων ή
οπωσδήποτε χρησιµοποιουµένων», στο συλλογικό
τόµο Ο ξεριζωµός και η άλλη πατρίδα, Επιστηµονικό
Συµπόσιο, Αθήνα, εκδ. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού
Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας,  1997, σ. 71-72

Μονάδες 26



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ 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


