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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 των ακόλουθων 

ιστορικών όρων : 
•  Εθνικές γαίες 
•  Εκλεκτικοί 
•  Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής 

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 
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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 
 

ΟΜΑ∆Α Β΄ 
ΘΕΜΑ Β1 

 
«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" (...). 
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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 
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ  

ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ  

1 .  Στο  τετράδ ιο  να  γράψετε  µόνο  τα  προκαταρκτ ικά  

(ηµ εροµην ία ,  κατεύθυνση ,  εξ εταζόµ ενο  µάθηµα ) .  ∆εν  θα  

µ εταφέρετε  στο  τετράδ ιο  τα  κε ίµ ενα  και  τ ι ς  

παρατηρήσε ι ς .   

2 .  Να  γράψετε  το  ονοµατεπώνυµό  σας  στο  πάνω  µ έρος  των  

φωτοαντ ιγράφων ,  αµ έσως  µόλ ι ς  σας  παραδοθούν .   

 ∆εν  επ ι τρέπετα ι  να  γράψετε  καµ ιά  άλλη  σηµ ε ίωση .  Κατά  

την  αποχώρησή  σας ,  να  παραδώσετε  µαζ ί  µ ε  το  τετράδ ιο  

και  το  φωτοαντ ίγραφο .   

3.  Να  απαντήσετε  σε  όλα  τα  θέµατα .  
 

4.  Κάθε  απάντηση  επιστηµονικά  τεκµηριωµένη  είναι  αποδεκτή .  
5  ∆ιάρκε ια  εξ έτασης  :  τρε ι ς  ( 3 )  ώρες .  

6  Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης  :  µ ια  ( 1 )  ώρα  µ ετά  την  

έναρξη  της  εξ έτασης .  

 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 

ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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