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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

Εισηγητής: Αναστάσιος Αγριτέλλης 

 
ΟΜΑΔΑ Α’ 
ΘΕΜΑ Α1 

 
Να παρουσιάσετε αναλυτικά τους παρακάτω ιστορικούς όρους: 
 
α) Σύμφωνο φιλίας μεταξύ Μπολσεβίκων και Κεμάλ. 
β) Προκήρυξη 26ης Φεβρουαρίου 1905. 
γ) «Ηνωμένη Αντιπολίτευσις». 

Μονάδες 15 
 

ΘΕΜΑ Α2 
 

Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α στα στοιχεία της στήλης Β που κατά την 
άποψή σας αναλογούν (2 από τα στοιχεία της στήλης Α περισσεύουν). 
 
ΣΤΗΛΗ Α’                                                         ΣΤΗΛΗ Β’ 
 
α. 1896                                                         α’. Ίδρυση κοινοβουλευτικής ομάδας                            

                                 «Ιαπώνων». 

β. 1903                                                         β’. Διάλυση κοινοβουλευτικής ομάδας   
                                                                        «Ιαπώνων». 
 
γ. 1900                                                         γ’. Ίδρυση λεπροκομείου Σπιναλόγκας. 
 
 
δ. 1908                                                         δ’. Ελληνοτουρκικός πόλεμος 
 
ε. 1911                                                         ε’. Εργατικές εξεγέρσεις στο Λαύριο. 
 
στ. 1906 
 
ζ. 1897 

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ Α3 
 

Να σημειώσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) κατά την 
άποψή σας: 
 
α. Η «Ανώτατη Διεύθυνσις Περιθάλψεως» ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1917. 
              Σ                                                          Λ 
β. Ο «Οργανισμός» στη Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε επί εθνικού διχασμού. 
              Σ                                                          Λ 
γ. Το «Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων» ασχολήθηκε με τον επαναπατρισμό 
εκτοπισμένων μετά τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου πολέμου. 
              Σ                                                          Λ 
δ. Το Υπουργείο Περιθάλψεως ιδρύθηκε το 1924. 
              Σ                                                          Λ 
ε. Η ΕΑΠ σταμάτησε να λειτουργεί το 1928. 
              Σ                                                          Λ 

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Α4 
 
Ποιες εξελίξεις αφορούν στο αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα από την ανεξαρτησία της μέχρι και 
τους Βαλκανικούς πολέμους; 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Α5 
 
Ποιοι υπήρξαν οι λόγοι παρακμής του γαλλικού κόμματος κατά την περίοδο της συνταγματικής 
μοναρχίας; 

Μονάδες 10 

ΟΜΑΔΑ Β’ 
ΘΕΜΑ Β1 

 
Απόσπασμα από το έργο «Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα», κεφάλαιο «Εσωτερική 
πολιτική» του Θανάση Μπογώτη, σελ.92-93. 
 
«Την πιο ακραία σύνδεση των βενιζελικών ηθικών και κοινωνικών αξιών με το βιολογικό 
και ψυχικό παράγοντα δεν έκανε κάποια «κίτρινη» αντιβενιζελική εφημερίδα, αλλά ένα από 
τα σοβαρά έντυπα του χώρου, το περιοδικό «Πολιτική Επιθεώρησις», του διανοούμενου 
Ίωνα Δραγούμη: καταδείκνυε το ξένο, διαφορετικό και ανώμαλο στοιχείο του ίδιου του Ελ. 
Βενιζέλου, από πλευράς φυλής, φύλου, διανοητικής συγκρότησης και ψυχοπαθολογικής 
συμπεριφοράς. Η φυσιογνωμία του δε θεωρήθηκε ελληνική μα, αντίθετα, εμφάνιζε 
χαρακτηριστικά «εκλεκτού σημίτου» και γυναικεία γνωρίσματα, ιδίως στα χείλη. Και 
πνευματικά, όμως, χαρακτηριζόταν από «διανοητική θηλυκότητα», όπως έδειχνε η επιμονή 
του στην ποσοτική πλευρά και όχι στην ποιοτική αξία των πραγμάτων. Η ιδιοσυγκρασία 
του ήταν «εκκεντρική», η φύση του εγωπαθής και «πολύ εμπουλσίφ» (παρορμητική), και 



Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μαρούσι

Τηλ. Κέντρο:210-61.24.000, http://www.akadimos.gr
 

 

γι’ αυτό  τον οδηγούσε στην «ηθική αδιαφορία» και τον «ηθικό αναρχισμό». Τέλος, ήταν 
ψυχοπαθής και παρανοϊκός, όπως φαινόταν από τις συχνές ψυχικές του μεταπτώσεις και 
τις ιδεοληψίας του…. 
          
Συνήθως ο βενιζελικός τύπος δεν κατηγορούσε ευθέως τον Κωνσταντίνο, με το 
στρατιωτικό επιτελείο και τους «παλαιοκομματικούς» του πολιτικούς συμβούλους, 
θεωρώντας πως επιδίωκαν την επικράτηση της απολυταρχίας, για να καταλύσουν τα 
επιτεύγματα της Ανόρθωσης και να ανεγείρουν ξανά ένα ολιγαρχικό καθεστώς. Μπορεί να 
θεωρηθεί ότι σε αυτές τις κατηγορίες των βενιζελικών δημοσιογράφων κατά των «κακών 
και πονηρών» συμβούλων του στέμματος υπέβοσκε η έννοια της «αυλής», που είχαν 
χρησιμοποιήσει οι Έλληνες συνταγματικοί συχνά κατά το 19ο αιώνα, όταν δεν ήθελαν να 
επιτεθούν άμεσα κατά του θρόνου ή του θεσμού της μοναρχίας». 
 
Με βάση το περιεχόμενο του παραθέματος και τις ιστορικές γνώσεις σας, να παρουσιάσετε 
αναλυτικά το διχαστικό πολιτικό πλαίσιο στην Ελλάδα, από τη στιγμή που ξεκίνησε ο Α’ 
Παγκόσμιος πόλεμος, μέχρι και την επάνοδο του Βενιζέλου στη θέση του πρωθυπουργού 
το 1917. 

Μονάδες 25 

ΘΕΜΑ Β2 
 
Απόσπασμα από το έργο του Edward Hale Bierstadt «Η Μεγάλη Προδοσία», σελ.288-290. 
 
«Οι φτωχότεροι αγρότες έρχονται με τα πόδια, αγκομαχώντας πλάι στα γαϊδούρια τους, 
που είναι κατάφορτα με τα ελάχιστα αντικείμενα που μπόρεσαν να σώσουν από το 
νοικοκυριό τους. Οι πιο πλούσιοι Θράκες έχουν πουλήσει τις περιουσίες τους και φτάνουν 
με αυτοκίνητα γεμάτα με μπαούλα και αποσκευές. Εβδομήντα χιλιάδες πρόσφυγες από την 
Ασία είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη, όπου δεν υπάρχει χώρος για να τους δεχθούν και 
κοιμούνται υποχρεωτικά στους δρόμους, στα πάρκα και στις εκκλησίες. Οι συγκλονιστικές 
διαστάσεις της τραγωδίας δε διαφαίνονται, γιατί η χιονοστιβάδα της μετανάστευσης από 
τη Θράκη έχει μόλις αρχίσει». 
 
Απόσπασμα από το έργο του George Horeon, «Αναφορικά με την Τουρκία», σελ.194. 
 
«Δύο μέρες αργότερα, ο δημοσιογράφος Roy Treloar στέλνει την εξής ανταπόκριση: «Ο 
Νουρεντίν Πασάς εξαπέλυσε συστηματικό κυνηγητό Αρμενίων. Οι στρατιώτες 
συγκεντρώνουν τους Αρμένιους σε ομάδες των εκατό ατόμων και τους οδηγούν στο 
Κονάκι, όπου τους δολοφονούν». 
Ο ανταποκριτής των London Times τηλεγραφεί: «Το μακελειό γίνεται μεθοδικά. Τούρκοι 
του τακτικού στρατού μαζί με άτακτους περικυκλώνουν πλούσιους Σμυρνιούς στους 
δρόμους και, αφού τους σκίζουν τα ρούχα, τους αιχμαλωτίζουν και τους πηγαίνουν καθ’ 
ομάδες σε τόπους εκτέλεσης. Πολλοί χριστιανοί αναζήτησαν καταφύγιο σε εκκλησίες, αλλά 
κάηκαν ζωντανοί. 
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Ο Otis Swift, ανταπορκιτἠς της Sicago Tribune, επισκέφτηκε τα ελληνικά νησιά όπου είχαν 
ήδη αποβιβαστεί αμέτρητοι πρόσφυγες και σε ανταπόκρισή του έλεγε: «Τα νοσοκομεία 
των ελληνικών νησιών έχουν πλημμυρίσει από τραυματίες που δέχθηκαν επιθέσεις 
Τούρκων. Σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα της Χίου είδα ένα παιδάκι που ναι μεν ήταν ακόμα 
ζωντανό, αλλά το πρόσωπό του είχε πολτοποιηθεί από πυροβολισμό. Δράστης ήταν ένας 
Τούρκος στρατιώτης που πρώτα σκότωσε τον πατέρα του αγοριού, ύστερα βίασε τη μάνα 
του και στο τέλος το πυροβόλησε στο πρόσωπο.» 
 
Με βάση το περιεχόμενο του παραθέματος και τις ιστορικές γνώσεις σας, να παρουσιάσετε 
αναλυτικά τις συνθήκες που οδήγησαν την Ελλάδα στην καταστροφή του 1922 καθώς και 
την έξοδο των Μικρασιατών και των Θρακών προσφύγων από τις περιοχές τους προς τη 
χώρα μας, κατά την περίοδο 1922-1995. 
 

Μονάδες 25 


