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ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Π ΣΑΞΖ 
ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΣΑΡΣΖ 12 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 - 
ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ  

 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΖ  

ΘΔΜΑ Α1  

Να δώζεηε ην πεξηερόκελν ησλ αθόινπζσλ όξσλ:  

α.     Δζληθόλ Κνκηηάηνλ  

β. Ρνπαινθόξνη  

γ.     Φξνληηζηήξην ηεο Σξαπεδνύληαο  

Μονάδες  15 

ΘΔΜΑ Α2  

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο ηε ιέμε 

ωζηό  ή Λάθος  δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πξόηαζε:  
α. Με ην ύληαγκα ηνπ 1844 πξνβιεπόηαλ ε ύπαξμε Βνπιήο θαη Γεξνπζίαο.  
β. Ο Πξίγθηπαο Γεώξγηνο κε απζηεξή πξνεηδνπνίεζε έδηλε ζηνπο επαλαζηάηεο ηνπ 
Θέξηζνπ πξνζεζκία 36 σξώλ, γηα λα θαηαζέζνπλ ηα όπια.  
γ. Σν 1920 ε Διιάδα είρε 20% κε Έιιελεο νξζόδνμνπο, ελώ ην 1928 κόιηο 6%.  
δ. ηηο 10 Μαξηίνπ 1921 ν Μεηξνπνιίηεο Σξαπεδνύληαο Υξύζαλζνο πξόηεηλε ζηνλ 
Τπνπξγό Δμσηεξηθώλ Μπαιηαηδή ζπλεξγαζία κε ηνπο Κνύξδνπο θαη ηνπο 
Αξκέληνπο ελαληίνλ ηνπ θηλήκαηνο ηνπ Κεκάι.  

ε.    Η ΔΑΠ ιεηηνύξγεζε κέρξη ην ηέινο ηνπ 1928.  

Μονάδες  10 
 

ΘΔΜΑ Β1  

Να αλαθεξζείηε ζην έξγν ηεο θπβέξλεζεο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηε ίαο, θαηά ηα δύν 

πξώηα ρξόληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.  

Μονάδες  12 
 

ΘΔΜΑ Β2  

Να αλαθεξζείηε ζηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ Απγνύζηνπ ηνπ 1910 ζηελ Διιάδα 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ αλακεηξήζεθαλ, ηηο επη δηώμεηο ηνπο θαη 

ην εθινγηθό απνηέιεζκα.  

Μονάδες  13 
 

ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΖ  

ΘΔΜΑ Γ1 

Αμηνπνηώληαο η ηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θαη αληιώληαο ζηνηρεία από ηα παξαθάησ 

θείκελα, λα παξνπζηάζεηε:   

α)  ηνπο παξάγνληεο,  νη  νπνίνη έδσζαλ ώζεζε ζην ειιεληθό εξγαηηθό θίλεκα, από  ηελ 

ελζσκάησζε ηεο Θεζζαινλίθεο ζηελ Διιάδα έσο θαη ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΚΔ 

(κνλάδεο 15) θαη  

β)     ηηο αξρέο θαη ην πξόγξακκα ηνπ ΔΚΔ (κνλάδεο 10).  

Μονάδες  25 
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ΚΔΗΜΔΝΟ  Α 

        Οἱ βαλκαμικξὶ πόλεμξι μὲ ςὴμ ἐπιρςοάςεσριμ εἶυξμ μεκοώρει πᾶραμ ρξριαλιρςικὴμ 
ζύμχριμ εἰπ ςὴμ Παλαιὰμ λλάδα. Ἡ ἐπιρςοάςεσριπ, ὁ ρςοαςιχςικὸπ μόμξπ καὶ αἱ ἐθμικαὶ 
μίκαι μεςέβαλξμ ςὴμ καςάρςαριμ. Ἀλλὰ ρσγυοόμχπ ξἱ πόλεμξι ἤμξιναμ μέξσπ καὶ 
ἀμελπίρςξσπ ὁοίζξμςαπ καπιςαλιρςικῆπ ἀμαπςύνεχπ διὰ ςὴμ μικοὰμ ἄλλξςε λλάδα. Καὶ 
μαζὶ μὲ ςὴμ ἀμάπςσνιμ ςῆπ βιξμηυαμίαπ, ςῆπ μασςιλίαπ καὶ ςξῦ ἐμπξοίξσ, ςῆπ μεςατξοᾶπ 
καὶ ςῆπ ρσγκξιμχμίαπ, ἀμαπςύρρεςαι καὶ  ἐογαςικὴ ςάνιπ. Ἡ ρξριαλιρςικὴ ἰδέα 
ἐπαμεσοίρκει ςὴμ ἐκδήλχρίμ ςηπ. Ἡ ἀπήυηριπ ςῆπ Φεμςεοαριὸμ ἔυει καὶ αὐςὴ εὐμξψκὴμ 
ἐπίδοαριμ. [...] Τὸ 1918 εἰπ 700 καὶ πλέξμ μεγάλαπ ἐπιυειοήρειπ ρυξλξῦμςξ πεοὶ ςξὺπ 
70.000 ἐογάςαπ βιξμηυαμίαπ. Ἄλλξι 60-70.000 ςξὐλάυιρςξμ ἐογάςαι βιξςευμίαπ καὶ 
ἐμπξοίξσ δέξμ μὰ ποξρςεθξῦμ εἰπ ςὸμ ἀοιθμὸμ ςῶμ βιξμηυαμικῶμ ἐογαςῶμ. Ἡ 
ρσμςευμιακή μξοτὴ ςῆπ ξἰκξμξμίαπ παοευώοηρε ςὴμ θέριμ ςηπ εἰπ ςὴμ καθαοῶπ 
κεταλαιξκοαςικήμ.  
Α. Μπεμαοόγιαπ, Ἡ ποώςη ρςαδιξδοξμία ςξῦ ἑλλημικξῦ ποξλεςαοιάςξσ, ἐπιμ. Α. λετάμςη, Αθήμα: «Κξμμξύμα», 
1986, ρρ. 86, 110. 

ΚΔΗΜΔΝΟ  Β 
[  ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΔΚΔ]  

          «Τὸ ρσμέδοιξ ςξῦ Κόμμαςξπ δέυεςαι: ςὴμ καςάογηριμ ςξῦ βαριλικξῦ θερμξῦ καὶ ςὴμ 
ἐκδημξκοάςηριμ ςῆπ μξμξθεςικῆπ, ἐκςελερςικῆπ καὶ δικαρςικῆπ ἐνξσρίαπ, δηλαδὴ ςὴμ 
ἐγκαθίδοσριμ ςῆπ Λαϊκῆπ Δημξκοαςίαπ ὡπ μεςαβαςικῆπ πεοιόδξσ διὰ ςὴμ 
ποαγμαςξπξίηριμ ςῆπ ρξριαλιρςικῆπ πξλιςείαπ».  
 

Γ. Κξοδάςξπ, Ἱρςξοία ςξῦ Ἑλλημικξῦ Ἐογαςικξῦ Κιμήμαςξπ, Ἀθήμα: κδόρειπ Μπξσκξσμάμηπ, 
7
1972, ρ. 315.  

 

Τὸ ρυέδιξ πάμχ ρςὴμ ἐνχςεοικὴ πξλιςικὴ πξὺ σἱξθεςήθηκε ἀπὸ ςὸ Σξριαλιρςικὸ 
ογαςικὸ Κόμμα λλάδξπ (ΣΔΚΔ), ἦςαμ ςὸ ἀκόλξσθξ:  
[...]  

– Καςαγγελία ὅλχμ ςῶμ μσρςικῶμ ρσμθηκῶμ καὶ καςάογηριπ ςῆπ μσρςικῆπ 
διπλχμαςίαπ.  

– Ἄμερξπ ἀπξρςοάςεσριπ καὶ γεμικὸπ ἀτξπλιρμὸπ καὶ καςεδάτιριπ ὅλχμ ςῶμ 
τοξσοίχμ καὶ ὀυσοώρεχμ.  

– Ἀπξκαςάρςαριπ ὅλχμ ςῶμ θμῶμ μικοῶμ καὶ μεγάλχμ μὲ πλῆοεπ δικαίχμα μ’ 
ἀπξταρίζξσμ πεοὶ ςξῦ ρσρςήμαςξπ ςῆπ διξικήρεώπ ςχμ.  

– Καςάοςιριπ ςῶμ ςχοιμῶμ ρσμμαυιῶμ καὶ ἄμερξπ ρυημαςιρμὸπ ςῆπ Κξιμχμίαπ ςῶμ 
θμῶμ ποὸπ ἐναρτάλιριμ ςῆπ ἀμεναοςηρίαπ ἁπάμςχμ.  

Ποὸπ ποαγμαςξπξίηριμ ςῶμ ἀμχςέοχ ὅοχμ ςὸ Σξριαλιρςικὸμ ογαςικὸμ Κόμμα ςῆπ 
λλάδξπ κοίμει ἀμαγκαίαμ καὶ ἐπείγξσραμ ςὴμ ρύγκληριμ διεθμξῦπ ρξριαλιρςικξῦ 
ρσμεδοίξσ ξὗ αἱ ἀπξτάρειπ μὰ εἶμαι ὑπξυοεχςικαὶ δι’ ὅλα ςὰ ἐογαςικὰ κόμμαςα.  
Γ. Β. Λεξμςαοίςηπ, Τὸ Ἑλλημικὸ Σξριαλιρςικὸ Κίμημα καςὰ ςὸμ Ποῶςξ Παγκόρμιξ Πόλεμξ, μες. Σ. Ἀμςίξυξπ, 
Ἀθήμα: νάμςαπ, 1978, ρ. 270 

ΘΔΜΑ Γ1  

Αμηνπνηώληαο η ηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θαη αληιώληαο ζηνηρεία από ηα παξαθάησ 

θείκελα, λα αλαθέξεηε ηηο αληηδξάζεηο ησλ πξνζθύγσλ:  

α)     ζηελ ππνγξαθή  ηεο  ύκβαζεο ηεο Αληαιιαγήο (Ιαλνπάξηνο 1923) (κνλάδεο 15) 

θαη  

β)     ζηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο ηεο Άγθπξαο (Ινύληνο 1930) (κνλάδεο  10).  

Μονάδες  25 
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ΚΔΗΜΔΝΟ  Α 
[  ΣΟ ΠΡΟΦΤΓΗΚΟ ΨΖΦΗΜΑ (21 -1-1923) ]  

       «Οη πξόζθπγεο ηεο Μηθξάο Αζίαο, ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο θαη ηνπ Δύμεηλνπ 

Πόληνπ [. . . ]  ζεσξνύλ όηη ε Αληαιιαγή ησλ ειιεληθώλ πιεζπζκώλ ηεο Σνπξθίαο πνπ 

αλέξρνληαη ζε έλα εθαηνκκύξην δηαθόζηεο ρηι ηάδεο απέλαληη ζε ηξηαθόζηεο ρηι ηάδεο 

κνπζνπικάλνπο ηεο Διιάδαο [. . .  ]  πιήηηεη θαίξηα ηελ παγθόζκηα ζπλείδεζε θαη ηελ 

παγθόζκηα εζηθή· [ . . . ]  όηη ε ίλαη αληίζεηε πξνο ηα ηεξόηεξα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ, 

ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο ηδηνθηεζίαο· όηη ην ζύζηεκα ηεο Αληαιιαγήο απνηειεί λέα θαη 

θεθαιπκκέλε κνξθή αλαγθαζηηθνύ εθπαηξηζκνύ θαη αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο πνπ 

θαλέλα θξάηνο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ζέζεη ζε εθαξκνγή παξά ηε ζέιεζε ησλ 

πιεζπζκώλ ηνπ. Όηη νη ειιεληθνί πιεζπζκνί ηεο Μηθξαζίαο, απηόρζνλεο από 

παλάξραηνπο ρξόλνπο ζηε γε πνπ θαηνηθνύζαλ θαη πάλσ ζηελ νπνία ηα δηθαηώκαηά 

ηνπο ε ίλαη αλαπαιινηξίσηα θαη απαξάγξαπηα δελ κεηαλάζηεπζαλ κε ηε ζέιεζή ηνπο 

αιιά εθδηώρζεθαλ από ηηο εζηίεο ηνπο αληηκεησπίδνληαο ην θάζκα ηεο ζθαγήο [ . . . ] .  Οη 

αιύηξσηνη Έιιελεο ζπλαγκέλνη εδώ θαη ζε άιιεο πόιεηο θαη λεζηά ηεο Διιάδαο 

απνθαζίδνπλ θαη ςεθίδνπλ νκόθσλα λα αμηώζνπλ ηε δπλαηόηεηα λα παιηλλνζηήζνπλ 

ζηηο παηξίδεο ηνπο θάησ από νπζηαζηηθέο ζπλζήθεο εγγύεζεο πνπ ζα θαηαζηήζνπλ 

απηήλ ηελ παιηλλόζηεζε πξαγκαηνπνηήζηκε [. . . ] .  ε αληίζεηε πεξίπησζε θαηαγγέιινπλ 

ηελ αδηθία πνπ ηνπο γίλεηαη,  ζαλ κία πξνζβνιή δίρσο πξνεγνύκελν θαηά ηεο 

αλζξσπόηεηαο θαη ηνπ πνιηη ηζκνύ».  

Θέματα Νεοελλην ικής Ιστορίας Γ '  Γεληθνύ Λπθείνπ ,  Θεσξεη ηθή Καηεύζπλζε,  Αζήλα:  ΙΣΤΔ, " Γηόθαληνο" ,  

2013,  ζζ.  151 -152.   

ΚΔΗΜΔΝΟ  Β 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΜΦΩΝΟ ΚΑΗ ΠΡΟΦΤΓΗΚΔ ΑΠΟΕΖΜΗΩΔΗ  

      Ἡ ρσζήςηρη ρςὴ Βξσλὴ γιὰ ςὴμ ἐπικύοχρη ςξῦ ξἰκξμξμικξῦ ρσμτώμξσ ςῆπ 10
ηπ 

Ἰξσμίξσ 
γοήγξοα θὰ ρςοατεῖ γύοχ ἀπὸ ςὴμ ἀδικία πξὺ γιμόςαμ ρὲ βάοξπ ςξῦ ποξρτσγικξῦ κόρμξσ 
καὶ ςὶπ ἀπξζημιώρειπ πξὺ θὰ ἔποεπε ἤ ὄυι μὰ ςξῦ δξθξῦμ ἀπὸ ςὴμ λλὰδα μεςὰ ςὸμ 
ἀπξρβερςικὸ ρσμφητιρμὸ ςῶμ λξγαοιαρμῶμ μὲ ςὴμ Τξσοκία.  
      Ἡ ρσζήςηρη δὲμ κοαςήθηκε πάμςα ρὲ ἐπίπεδα ἀνιξποέπειαπ [...]. Ἡ ἀςμόρταιοα παοέμειμε 
λεκςοιρμέμη ὄυι μόμξ ἐναιςίαπ ςῆπ παοξσρίαπ ἀλλὰ καὶ ςῆπ ἀρςαμάςηςηπ παοέμβαρηπ ςῶμ 
ποξρτύγχμ βξσλεσςῶμ, ξἱ ὁπξῖξι ἔυξμςαπ ἀτήρει καὶ ξἱ ἴδιξι μεγάλεπ πεοιξσρίεπ ρςὴ Μ. 
Ἀρία εἶυαμ κάθε ρσμτέοξμ μὰ ὑπξρςηοίνξσμ ςὴμ ἄπξφη ὅςι ςὸ ἑλλημικὸ κοάςξπ ἔποεπε μὰ 
ὑπξκαςαρςήρει ςὸ ςξσοκικὸ ρςὶπ ὑπξυοεώρειπ πξὺ δημιξύογηρε  ρύμβαρη ἀμςαλλαγῆπ ὣπ 
ποὸπ ςὴμ ἀμςαλλάνιμη πεοιξσρία. [...]  
      Οἱ ποόρτσγεπ βξσλεσςὲπ ςῆπ Ἕμχρηπ Φιλελεσθέοχμ, ἀμενάοςηςα ἠ καςὰ ὁμάδεπ, θὰ 
ὑφώρξσμ βέβαια τχμὴ διαμαοςσοίαπ ἐμαμςίξμ ςῆπ θσρίαπ πξὺ θὰ ὑπξρςξῦμ ξἱ 
ρσμπαςοιῶςεπ ςξσπ. Θὰ δξῦμ ρςὶπ ρσμτχμίεπ αὐςὲπ ςὴμ ἐπιρτοάγιρη ςῆπ ἐθμικῆπ 
ρσμτξοᾶπ.[...]  
      Μπξοξῦμε μὰ πξῦμε ὅςι γεμικὰ ἐπικοάςηραμ ςοεῖπ ςάρειπ: 1) Ἡ ἀδιάλλακςη, πξὺ ςὴμ 
ἐκποξρχπξῦραμ ξἱ ὀογαμχςὲπ ςξῦ ποξρτσγικξῦ ρσλλαληςηοίξσ. Γι’ αὐςξὺπ ςὸ ἑλλημικὸ 
δημόριξ ἦςαμ ὑπξυοεχμέμξ μὰ καςαβάλει ρςξὺπ ποόρτσγεπ ὁλξκληοχςικὴ ἀπξζημίχρη. 
2) Ἡ διαλλακςική ςάρη, πξὺ ἀμαγμώοιζε ὅςι ςὸ ἑλλημικὸ κοάςξπ δὲμ ἦςαμ ὑπξυοεχμέμξ 
μὰ ἀπξζημιώρει ὁλξκληοχςικά ςξὺπ ποόρτσγεπ ἀλλὰ ὅςι εἶυε ςὴμ θικὴ ὑπξυοέχρη μὰ 
ἀπξπεοαςώρει ςὴμ ποξρτσγικὴ ἀπξκαςάρςαρη, ποάγμα πξὺ δὲμ ἀπεῖυε πξλὺ απὸ ςὶπ 
θέρειπ καὶ ςὶπ ὑπξρυέρειπ ςξῦ Βεμιζέλξσ. 3) Ὁ μέρξπ ὅοξπ, πξὺ θέληρε μὰ καςξυσοώρει ςὴμ 
ἐπιτύλανη ςῶμ δικαιχμάςχμ πξὺ εἶυαμ ξἱ ποόρτσγεπ.  
Ιτ. Αμαρςαριάδξσ, Ο Βεμιζέλξπ και ςξ Δλλημξςξσοκικό Σύμτχμξ Φιλίαπ 1930, ρςξ: Μελεςήμαςα γύοω ἀπὸ ςὸμ 
Βεμιζέλξ καὶ ςὴμ ἐπξχή ςξσ, ἐπξπςεία Θ. Βεοέμη καὶ Οδ. Δημηςοακόπξσλξσ, Ἀθήμα: Φιλιππόςηπ, 1980, ρρ. 326-328. 


