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ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων: 

α. Αγροτική µεταρρύθµιση 

β. Κίνηµα στο Γουδί 
γ. Συνθήκη των Σεβρών (28 Ιουλίου/10 Αυγούστου 1920). 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Α2 

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη 

Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση: 

α. Η πολιτική και κοινωνική επιρροή των σοσιαλιστικών οµάδων και των εργατικών 

οµαδοποιήσεων, στο τέλος του 19
ου

 αιώνα, ήταν σαφώς µεγαλύτερη στην Ελλάδα από 
εκείνη που άσκησαν αντίστοιχα κινήµατα σε βιοµηχανικές χώρες της ∆ύσης αλλά και 

σε βαλκανικές. 
β. Στο τέλος του 1904 έληξε η περίοδος της Γενικής Συνέλευσης (στην Κρήτη) και 

προκηρύχθηκαν εκλογές για την ανάδειξη 64 βουλευτών.  
γ. Με βάση το άρθρο 11 της Σύµβασης της Λοζάνης ιδρύθηκε η Μικτή Επιτροπή 

Ανταλλαγής µε έδρα την Κωνσταντινούπολη. 
δ. Το Μάιο του 1927 ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία άρχισε τη λειτουργία 

της ένα χρόνο αργότερα. 
ε. Μετά τη διάλυση της ΕΑΠ, το 1930, τα χρέη των αγροτών προσφύγων ανέλαβε να 

εισπράξει η Εθνική Τράπεζα. 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β1 

Να αναφερθείτε: α) στην οργάνωση των ελληνικών πολιτικών κοµµάτων, σε επίπεδο 
ηγεσίας, κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου

 αιώνα (µονάδες 7) και β) στους λόγους για τους 

οποίους δεν προέκυψαν ταξικά κόµµατα στην Ελλάδα, κατά την ίδια περίοδο. (µονάδες 6) 

Μονάδες 13 

ΘΕΜΑ Β2 

Να αναφερθείτε: α) στις ενέργειες του Μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθου για το 
ποντιακό ζήτηµα, κατά το συνέδριο Ειρήνης (1918-1919) στο Παρίσι (µονάδες 6) και β) στις 

ενέργειες του Μητροπολίτη Αµάσειας Γερµανού Καραβαγγέλη, κατά το 1921, για το ίδιο 
ζήτηµα. (µονάδες 6) 

Μονάδες 12 
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ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείµενα που σας δίνονται, 
να αναφερθείτε: 

α) στις εκλογικές αναµετρήσεις του Νοεµβρίου 1910 (αµέσως µετά την παραίτηση 
∆ραγούµη) και του Μαρτίου του 1912, καθώς και στον συσχετισµό των πολιτικών 

δυνάµεων που προέκυψαν από αυτές (µονάδες 15) και 
β) στη στάση του Βενιζέλου ως πρωθυπουργού της Ελλάδας στο Κρητικό ζήτηµα µέχρι 

και τις 12 Οκτωβρίου 1912. (µονάδες 10) 

Μονάδες 25 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

[…] Στις __________6 Οκτωβρίου [1910] ορκίσθηκε η κυβέρνηση υπό τον Ελευθέριο 
Βενιζέλο, ο οποίος ανέλαβε και τα υπουργεία των Στρατιωτικών και των Ναυτικών […] Στις 

8 Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός ανέπτυξε στο κοινοβούλιο τις βασικές κυβερνητικές θέσεις. 
[…] Όταν […] στις 9 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε η συζήτηση γύρω από τις προγραµµατικές 

δηλώσεις της κυβερνήσεως, […] ο νέος πρωθυπουργός έσπευσε να επιζητήσει την ψήφο 
εµπιστοσύνης […]. Όταν διαπιστώθηκε η έλλειψη απαρτίας*

 […] ο Βενιζέλος υπέβαλε στο 

βασιλιά την παραίτησή του και εισηγήθηκε […] τη διάλυση του σώµατος. […] Και ο 
Γεώργιος Α΄, διαισθανόµενος το εντεινόµενο λαϊκό ρεύµα υπέρ του Βενιζέλου δε δίστασε να 

δεχθεί την εισήγηση του πρωθυπουργού. Στις 12 Οκτωβρίου δηµοσιεύτηκε […] η 
προκήρυξη νέων εκλογών […]. Η πρωτοβουλία του ανώτατου άρχοντα προκάλεσε τη ζωηρή 

αντίδραση των παλαιών κοµµάτων. Ο Γ. Θεοτόκης, ο ∆. Ράλλης και ο Κ. Μαυροµιχάλης, 
επικεφαλής των τριών ισχυρότερων κοµµατικών σχηµατισµών, αποφάσισαν να καταγγείλουν 

τη βίαιη διάλυση της βουλής και να απόσχουν από την επικείµενη εκλογική αναµέτρηση. Η 
ερµηνεία της δραµατικής αποφάσεως των τριών ηγετών ήταν εντούτοις στην ουσία 

συνυφασµένη λιγότερο µε την καταγγελία της βασιλικής πρωτοβουλίας και περισσότερο µε 
τη συνειδητοποίηση του πολιτικού αδιεξόδου όπου είχαν περιπέσει.[…]Έτσι σε θέση 

αδυναµίας, η ηγεσία του παλαιού πολιτικού κόσµου κατέφυγε στο µέτρο της αποχής, µε την 
ελπίδα ότι στο άµεσο µέλλον θα ήταν δυνατό να επιχειρήσει την τελική αναµέτρηση σε πεδίο 

περισσότερο πρόσφορο. ∆ιερωτάται κανείς αν ο παλαιός πολιτικός κόσµος είχε καταστεί 
ανίκανος να σταθµίσει τη βαρύτητα των νέων καθοριστικών παραγόντων της ελληνικής 

δηµόσιας ζωής ή αν είχε εναποθέσει τις ελπίδες του στην πιθανή φθορά της νέας 
κυβερνήσεως. 

 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Ι∆΄: Νεώτερος Ελληνισµός από το 1881 ως το 1913, 

Eκδοτική Αθηνών, Αθήνα 20002 , σ. 273-274. 
 

 
 

 
 

 
 

_____________________ 
* απαρτία: ο αριθµός στη σύνθεση µελών (συνέλευσης, συµβουλίου κλπ που απαιτείται, 

προκειµένου να θεωρηθεί έγκυρη µια συνεδρίαση ή το αποτέλεσµά της. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

[…] Ο Βενιζέλος και οι Φιλελεύθεροι και πάλι θριάµβευσαν. [εκλογές Μαρτίου 1912] […] 

Τα παλιά κόµµατα, τα οποία είχαν απόσχει στις εκλογές [Νοέµβριος 1910], τώρα 
κατόρθωσαν να αναδείξουν βουλευτές µόνο εκεί όπου αποδεδειγµένα οι υποψήφιοί τους 

ήταν προσωπικότητες πρώτου µεγέθους. Και πάλι, όµως, πολλοί αρχηγοί µόλις και µετά βίας 
πέτυχαν να εκλεγούν, ενώ άλλοι, όπως ο ∆. Ράλλης και ο Α. Ζαΐµης, κατάφεραν να 

καταλάβουν κάποια έδρα στη νέα Βουλή µόνο σε αναπληρωµατικές εκλογές, σε άλλες 
περιοχές. […] Στη νέα Βουλή […] άσκησαν την αντιπολίτευση οι παλιοί ηγέτες Γ. Θεοτόκης, 

∆. Ράλλης, Κ. Μαυροµιχάλης και οι νέοι πολιτικοί ηγέτες ∆. Γούναρης, Π. Τσαλδάρης και 
λίγο αργότερα ο Ν. ∆ηµητρακόπουλος. Η Βουλή αυτής της περιόδου υπήρξε εκείνη που επί 

ηµερών της η Ελλάδα θριάµβευσε, αν και άρχισε το έργο της κάτω από δραµατικές, 
πραγµατικά, συνθήκες, που είχε δηµιουργήσει η τελευταία ανάφλεξη του Κρητικού 

Ζητήµατος. Η Κρήτη σκόπιµα είχε διενεργήσει εκλογές την ίδια µέρα µε την Ελλάδα, µε 
σκοπό να αποστείλει τους εκπροσώπους της στη νέα ελληνική Βουλή, αφού µετά το κίνηµα 

των Νεότουρκων το νησί είχε κηρύξει την ένωση µε την Ελλάδα. Μάλιστα, τα αποτελέσµατα 
ήταν εντελώς διαφορετικά από αυτά στην Ελλάδα, καθώς το κόµµα του Ε. Βενιζέλου εξέλεξε 

µόνο 23 βουλευτές σε σύνολο 69. Η Τουρκία όµως παραµόνευε για να βρει αφορµή και να 
επιτεθεί εναντίον της Ελλάδας. Ο Βενιζέλος, βλέποντας ότι δεν ήταν καιρός για πολεµικές 
περιπέτειες, αρνήθηκε κατηγορηµατικά στους βουλευτές από την Κρήτη να εισέλθουν στην 

ελληνική Βουλή. […] Η άρνηση αυτή δεν ήταν καθόλου εύκολη για τον παλαιό αγωνιστή 
και επαναστάτη. Τέσσερις µέρες παρέµεινε κλεισµένος στο ξενοδοχείο «Φρύνη» του 

Παλαιού Φαλήρου, στο οποίο διέµενε. 
 

Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ.5: 1882-1974, National Geographic, σ. 
42. 

ΘΕΜΑ ∆1 

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τον πίνακα και τα 

κείµενα που σας δίνονται, να παρουσιάσετε: 

α) τις επιπτώσεις από την άφιξη και την εγκατάσταση των προσφύγων στην εθνολογική 

σύσταση του πληθυσµού της Ελλάδας (µονάδες 13) και 
β) τη συµβολή τους στην αγροτική οικονοµία της χώρας. (µονάδες 12) 

Μονάδες 25 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

[…] Στη Θράκη, όπου ο ελληνικός πληθυσµός είχε υποστεί δραστική µείωση µετά τη 

βουλγαρική κατοχή το 1913, η εγκατάσταση των προσφύγων ήταν άµεση προτεραιότητα για 
το ελληνικό κράτος. Το 1924, το ελληνικό στοιχείο έφτασε το 62,1% του πληθυσµού, ενώ, 

τέσσερα χρόνια αργότερα ένας στους τρεις κατοίκους της Θράκης ήταν πρόσφυγας. […] 
Όπως επισήµανε ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος σε λόγο του το 1929, «…δεν 

υπήρξε ποτέ εθνικόν ελληνικόν κράτος εξίσου µεγάλον, όπως αυτό το οποίον έχουµε 
σήµερον (…) και µάλιστα τόσον οµοιογενές». 

 
Γιώργος Γιαννακόπουλος, «Η Ελλάδα µε τους πρόσφυγες», στο ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 1770-2000, τ. 7ος, Ελληνικά γράµµατα, Αθήνα 2003, σ. 92. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

[…] Οι κυβερνήσεις […] εκτελούν µεγάλα εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα, κυρίως σε 

τρεις περιοχές, στις πεδιάδες των Σερρών, της ∆ράµας και της Θεσσαλονίκης: διευθετούν 
προς όφελος της γεωργίας κοίτες χειµάρρων και µεγάλων ποταµών, όπως του Αξιού, του 

Στρυµόνα κλπ., που µε τις πληµµύρες τους νέκρωναν τις παρόχθιες γαίες σε µεγάλο βάθος, 
αποξηραίνουν λίµνες […] και τις γαίες τις παραδίδουν σε ακτήµονες πρόσφυγες και γηγενείς. 

Ο Γερµανός Stephan Ronhart […] γράφει «Σήµερα η Ελλάδα, αφότου δέχθηκε στο έδαφός 
της τα πλήθη των προσφύγων, περικλείει στα σύνορά της ένα σχεδόν απόλυτα οµογενή από 

άποψη γλώσσας και θρησκείας λαό 6.550.000 ψυχών». Και σε άλλο σηµείο: «Ο ελληνισµός 
σώζοντας τους πρόσφυγές του από την καταστροφή και την εξουθένωση έσωσε ο ίδιος τον 

εαυτό του και ανορθώθηκε πάλιν ηθικά, ενώ σύγχρονα συναρµολόγησε σφικτά ολόκληρο 
τον εθνικό του κορµό […]». 

 
Απ. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία, σ. 383-385 στο Αξιολόγηση των µαθητών της Γ΄ 

τάξης του Ενιαίου Λυκείου στο µάθηµα Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, τχ. Β, ΚΕΕ, Αθήνα 
2000, σ. 205-206. 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ 

[…] ∆όθηκε ιδιαίτερη ώθηση σε τοµείς της γεωργίας, όπως η αµπελουργία και η 
µεταξοσκωληκοτροφία ιδιαίτερα στις περιοχές Αξιούπολης, Βέροιας, Έδεσσας, Αριδαίας, 

Φλώρινας, και στη ροδοκαλλιέργεια για ροδέλαιο στις περιοχές Έδεσσας, Βέροιας και 
∆ράµας. Παράλληλα, οι πρόσφυγες […] φύτεψαν αµπέλια αµερικανικής προέλευσης που δεν 

προσβάλλονταν από τη φυλλοξήρα. […] 
 

Ρ. Αλβανού, «Οι πρόσφυγες και η αγροτική επανάσταση του Μεσοπολέµου» στο Η ΙΣΤΟ-
ΡΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Οκτώβριος 2011, Αθήνα σ. 64. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

Παραγωγή δηµητριακών, καπνού και βάµβακος 

(σε χιλιάδες τόννους) 
 

Έτος ∆ηµητριακά Καπνός Βαµβάκι 

1921 624,8 23,3 3,8 

1922 534,8 19,8 5,0 
1923 602,3 37,8 8,0 

1924 683,0 50,2 10,2 
1925 708,7 60,8 10,5 

 
(Πηγή: Foreign Office, 371: Annual reports on Greece, 1920-25 The Statesman’s Year-Book, 

1919-27.) 
 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΕ΄: Νεώτερος Ελληνισµός από το 1913 ως το 1941, Eκδοτι-
κή Αθηνών, Αθήνα 20002

 , σ. 297. 

 
 

 
 

* Όλα τα κείµενα αποδόθηκαν σε µονοτονικό· διατηρήθηκε, όµως, η ορθογραφία τους. 


