
 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Δʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

 
ΟΜΑΔΑ 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 



 

 

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 
 

ΟΜΑΔΑ 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 
Δημόσιας 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: 



 

 

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. 
 


