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∆΄ ΤΑΞΗ  
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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 : 
•  Κλήρινγκ 
•  Πεδινοί   
•  Κοινωνιολογική  Εταιρεία    

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. Στη διάρκεια του 19ου αιώνα η ελληνική  ναυτιλία  

ακολούθησε καθοδική  πορεία .  
2. Κατά τα πρώτα χρόνια  της ανεξαρτησίας  το  

πιστωτικό  σύστηµα της Ελλάδας  βρισκόταν σε 
πρωτόγονη  κατάσταση .  

3. Το 1830 οι υποδοµές του ελληνικού κράτους  ήταν  
ακόµα πρωτόγονες .  

4. Στην Ελλάδα στο τελευταίο  τέταρτο  του 19ου αιώνα 
προέκυψαν ταξικά κόµµατα .  

5. Η Σύµβαση της Άγκυρας  υπογράφηκε  στις  30 
Ιανουαρίου 1923. 

Μονάδες 10 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΘΕΜΑ  Α2 
α. Ποιοι παράγοντες  επέτρεψαν  την ανάπτυξη  της 

ελληνικής  οικονοµίας κατά  την περίοδο  του 
Μεσοπολέµου ;  

Μονάδες 13 
 

β. Με ποια µέσα  προσπάθησε η ελληνική κυβέρνηση  να 
υποβοηθήσει το έργο  της Επιτροπής Αποκαταστάσεως 
Προσφύγων  (Ε .Α .Π .); 

Μονάδες 12 
 

ΟΜΑ∆Α  Β΄ 
ΘΕΜΑ  Β1 
Λαµβάνοντας  στοιχεία από  το παρακάτω  κείµενο  και  
αξιοποιώντας  τις ιστορικές  σας  γνώσεις  να εκθέσετε την 
πορεία της µεταλλευτικής  βιοµηχανίας  στην Ελλάδα κατά  
τον 19ο αιώνα και να  αναφέρετε χαρακτηριστικά  
παραδείγµατα .  
 

"Η µεταλλευτική  βιοµηχανία εξήγειρε την  
δραστηριότητα  και την κερδοσκοπική  των πολιτών τάση ,  
πανταχού δε σχεδόν  της Ελλάδος  περιέτρεχον  τα όρη και  
τας κοιλάδας  προς ανίχνευσιν  του υπό την επιφάνειαν 
αυτών , κατά την ιδέαν των απλουστέρων , υποκρυπτοµένου 
πλούτου , εξ  ου ωνειροπωλούντο  αµύθητα  κέρδη .  Από το 
1867 έως  το 1875 υπεβλήθησαν στο υπουργείο  Εσωτερικών  
1.086 αιτήσεις δια  την παραχώρησιν  µεταλλείων  και 
ορυχείων  εκτάσεως  εκατοµµυρίων στρεµµάτων". 

   Από την  έκθεση του  τµηµατάρχη  της  
∆ηµόσιας Οικονοµίας του  Υπουργείου  Εσωτερικών  Α .  
Μανσόλα .  

Μονάδες 25 
 
ΘΕΜΑ  Β2 
Λαµβάνοντας  στοιχεία  από  τα παρακάτω  κείµενα  και 
αξιοποιώντας  τις ιστορικές  σας  γνώσεις  να απαντήσετε στα  
ερωτήµατα :  



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

α. Ποιο  πρόβληµα της κοινοβουλευτικής  ζωής  θίγει  ο 
Χαρίλαος Τρικούπης  στο άρθρο του ;  

Μονάδες 13 
β. Να προσδιορίσετε τη θέση του βασιλιά και τις  

επιπτώσεις  της  στην πολιτική  ζωή της χώρας .  
Μονάδες 12 

Κείµενο Α  
"Αφ' ότου κατά το 1868 εγκαθιδρύθη η αρχή των κυβερνήσεων 

της µειοψηφίας, παν νέον βήµα της εξουσίας µαρτυρεί περί του  
σκοπού εις τον οποίον αυτή αποβλέπει .  Αψευδής δε  
απόδειξις  του  διενεργουµένου σχεδίου και αι  προσφάτως  
διεξαχθείσαι  βουλευτικαί εκλογαί . . .  Καλούνται εις την 
εξουσίαν  κυβερνήσεις  αποκρουόµεναι  παρά της 
πλειοψηφίας  του Έθνους , χορηγείται εις αυτάς  η διάλυσις  
της Βουλής και συνάµα παν µέσον επηρεασµού των 
συνειδήσεων  του λαού και νοθεύσεως  των εκλογών  και 
λέγοµεν ύστερον ότι πταίει  ο λαός δια την τοιαύτην 
κατάστασιν". 
    Από άρθρο του  Χαρίλαου  Τρικούπη στην  

εφηµερίδα "Καιροί "  στις 29 Ιουνίου  1874. 
 
Κείµενο Β  

"Όπως  πλήρης υπήρξεν  ο προς τα δικαιώµατα του λαού  
περί την εκλογήν των βουλευτών  σεβασµός της 
κυβερνήσεώς  µου , ούτως πλήρης θέλει είσθαι η παρ '  εµού 
αναγνώρισις  των από  του γράµµατος και πνεύµατος του 
συντάγµατος  στηριζοµένων  προνοµιών των εκλεκτών  του 
Έθνους .  Αι προνοµίαι αύται  της Βουλής ανταποκρίνονται  
προς καθήκοντα επιβαλλόµενα εις  αυτήν .  Απαιτών ως 
απαραίτητον  προσόν των καλουµένων  παρ '  εµού εις την 
κυβέρνησιν του τόπου την δεδηλωµένην προς αυτούς 
εµπιστοσύνην  της πλειοψηφίας  των αντιπροσώπων  του 
Έθνους ,  δέχοµαι ίνα  η Βουλή καθιστά εφικτήν  την ύπαρξιν  
του προσόντος  τούτου, άνευ του οποίου αποβαίνει  
αδύνατος η αρµονική λειτουργία του πολιτεύµατος". 
 Από το λόγο του βασιλιά Γεωργίου Α΄ στη Βουλή στις 11 
Αυγούστου 1875. 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 
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 

 


