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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ   

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ΠΕΝΤΕ (5) 
 

ΟΜΑ∆Α Α΄ 
ΘΕΜΑ Α1 

Α.1.1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων 
περιόδων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό 
σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στον αριθμό 
που αντιστοιχεί στην κάθε περίοδο : 

1.  Στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης η 
Σύρος δέχτηκε κύματα προσφύγων, κυρίως από τη 
Χίο .  

2.  Η εμφάνιση και ανάπτυξη της βιομηχανίας στον 
ελληνικό χώρο κατά το 19ο αιώνα παρουσίασε 
ελάχιστα κοινά σημεία με όσα συνέβαιναν στο 
πεδίο αυτό στη ∆υτική και Κεντρική Ευρώπη . 

3. Η αμερικανική εταιρεία ΟΥΛΕΝ ανέλαβε την 
εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος στην πρωτεύουσα αλλά και τη 
δημιουργία σύγχρονου δικτύου αστικών συγκοι-
νωνιών. 

4. Ο Ελ . Βενιζέλος το 1910, παρά την πίεση των 
οπαδών του, υποστήριξε την ψήφιση νέου 
συντάγματος και όχι την αναθεώρηση του υπάρ-
χοντος. 

5. Το ραλλικό κόμμα ήταν αντίθετο προς τον 
εκσυγχρονισμό . 

Μονάδες 10 
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Α.1.2. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων ή 
φράσεων : 

•  Κλήριγκ . 

• Κόμμα του Γεωργίου Θεοτόκη . 

• Οργανισμός (Θεσσαλονίκη, 1914). 

 

Μονάδες 12 

 

ΘΕΜΑ Α2 

Α.2.1. Ποιες ήταν οι διαδικασίες για την ίδρυση της Εθνικής 
Τράπεζας και ποια η δραστηριότητά της στα πρώτα 
στάδια της λειτουργίας της; 

 Μονάδες 14 

Α.2.2. Να παρουσιάσετε τους λόγους που οδήγησαν τη «νέα 
γενιά» των πολιτικών της μετεπαναστατικής Ελλάδας 
να διαφοροποιηθεί από τις αντιλήψεις που 
χαρακτήριζαν τους αρχηγούς των ξενικών κομμάτων . 

Μονάδες 14 

          

ΟΜΑ∆Α Β΄ 
ΘΕΜΑ Β1 

Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα και 
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να παρουσιάσετε  
τους παράγοντες που επέτρεψαν τη δημιουργία της μεγάλης 
ιδιοκτησίας μετά την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας (1881), 
καθώς και τις επιπτώσεις του γεγονότος αυτού στην 
οικονομική και κοινωνική ζωή της Ελλάδας μέχρι το τέλος 
των βαλκανικών πολέμων . 

Μονάδες 25 
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Κείμενα 

α. Στο αγροτικό ζήτημα της Θεσσαλίας, το οποίο 
σημείωσε ιδιαίτερη έξαρση κατά την κρίσιμη περίοδο της 
μετάβασης από την οθωμανική στην ελληνική κυριαρχία, η  
σύμβαση της προσάρτησης επέβαλλε το σεβασμό των 
υπαρχόντων δικαιωμάτων όλων εκείνων, οι οποίοι κατείχαν 
νόμιμους οθωμανικούς τίτλους σε κάθε είδους γαίες ή 
ακίνητα . Η διάταξη θεωρήθηκε ότι εξομοίωνε όλους τους 
σχετικούς με την κατοχή της γης οθωμανικούς τίτλους και 
τους αναγνώριζε ως αποδεικτικά στοιχεία ιδιοκτησίας ˙ 
εκλήφθηκε δε ως προνομιακή μεταχείριση των Οθωμανών 
κατόχων τίτλων γης και οδηγούσε στην ενίσχυση της θέσης 
των τελευταίων, εξαιτίας και της ισχύος της απόλυτης 
ατομικής ιδιοκτησίας στην ελληνική νομοθεσία, σε αντίθεση 
με τους όποιους περιορισμούς επέβαλλε ο οθωμανικός νόμος . 
Αφορούσε όμως, κατ’  επέκταση, και τους Έλληνες αγοραστές 
―προπάντων κεφαλαιούχους της ομογένειας―, οι οποίοι 
ενόψει της προσάρτησης είχαν σπεύσει να αποκτήσουν 
κτήματα στη Θεσσαλία . Από την άλλη πλευρά, η δίκαιη 
απαίτηση των καλλιεργητών για απόκτηση ιδιόκτητης γης 
μετά την απελευθέρωση, όχι μόνο δεν πραγματοποιήθηκε 
αλλά αντίθετα συνοδεύτηκε και με επιδείνωση των 
καλλιεργητικών σχέσεων, εξαιτίας και της μη οριοθέτησης 
των δικών τους δικαιωμάτων . 
Αγγελική Σφήκα-Θεοδοσίου, «Ο Τρικούπης και το θεσσαλικό ζήτημα», Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, περ. «ΕΓΝΑΤΙΑ», τ. 5, 
σελ. 124, UNIVERSITY STUDIO PRESS, 1995-2000. 

 
 

β. Η ανάγκη να διατηρηθεί η δανειοληπτική ικανότητα 
της Ελλάδας στο εξωτερικό εμπόδιζε αρκετές φορές τη 
διαδικασία της εσωτερικής μεταρρύθμισης . Ο Τρικούπης 
απέφυγε π .χ . να κάνει μεταρρυθμίσεις στη γεωργική γη της 
νεοαποκτημένης επαρχίας της Θεσσαλίας, της οποίας τη 
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γεωργία χαρακτήριζαν τα μεγάλα τσιφλίκια, για να μην 
προσβάλει τις ευαισθησίες (…) των πλουσίων Ελλήνων του 
εξωτερικού, που έδειχναν όλο και μεγαλύτερη τάση να 
επενδύουν στη μητέρα πατρίδα . 
Richard Clogg, «Σύντομη  Ιστορία  της  Νεότερης  Ελλάδας», σελ .  137-138, 
εκδόσεις  Καρδαμίτσα ,  Αθήνα  1999. 
 

ΘΕΜΑ Β2 

Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και 
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να παρουσιάσετε 
τις αντιδράσεις των προσφύγων που βρίσκονταν στην  
Ελλάδα, για την υποχρεωτική ανταλλαγή  και να καταγράψετε 
τα επιχειρήματά τους.  

Μονάδες 25 

 

Κείμενο 

 «Οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής 
Θράκης και του Εύξεινου Πόντου … θεωρούν ότι η 
Ανταλλαγή των ελληνικών πληθυσμών της Τουρκίας που 
ανέρχονται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες, 
απέναντι σε τριακόσιες χιλιάδες μουσουλμάνους της 
Ελλάδας … πλήττει καίρια την παγκόσμια συνείδηση και την 
παγκόσμια ηθική … ότι είναι αντίθετη προς τα ιερότερα 
δικαιώματα του ανθρώπου, της ελευθερίας και ιδιοκτησίας ˙ 
ότι το σύστημα της Ανταλλαγής αποτελεί νέα και κεκαλυμμένη 
μορφή αναγκαστικού εκπατρισμού και αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης που κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να 
θέσει σε εφαρμογή παρά τη θέληση των πληθυσμών. Ότι οι 
ελληνικοί πληθυσμοί της Μικρασίας, αυτόχθονες από 
πανάρχαιους χρόνους στη γη που κατοικούσαν και πάνω στην 
οποία τα δικαιώματά τους είναι αναπαλλοτρίωτα και 
απαράγραπτα, δεν μετανάστευσαν με τη θέλησή τους αλλά 
εκδιώχθηκαν από τις εστίες τους αντιμετωπίζοντας το φάσμα 
της σφαγής … Οι αλύτρωτοι Έλληνες συναγμένοι εδώ και σε 
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άλλες πόλεις και νησιά της Ελλάδας αποφασίζουν και 
ψηφίζουν ομόφωνα να αξιώσουν τη δυνατότητα να 
παλιννοστήσουν στις πατρίδες τους κάτω από ουσιαστικές 
συνθήκες εγγύησης που θα καταστήσουν αυτήν την 
παλιννόστηση πραγματοποιήσιμη …Σε αντίθετη περίπτωση 
καταγγέλλουν την αδικία που τους γίνεται σαν μία 
προσβολή δίχως προηγούμενο κατά της ανθρωπότητας και 
του πολιτισμού .» 
Ψήφισμα  που  εγκρίθηκε  από  τους  πρόσφυγες  της  Αθήνας  στην  Ομόνοια , στο  
πάνδημο  συλλαλητήριο  της  21-1-1923 που  οργανώθηκε  για  να  εκφραστεί  η  
αντίθεσή  τους  στην  υποχρεωτική  ανταλλαγή .   

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία,κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην 
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν . ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. 

 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 
 


