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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 
α. Σχολικό βιβλίο, σελ.84-85: «Κατά την περίοδο της διακυβέρνησης 
…ευρωπαϊκά κράτη». 
β. Σχολικό βιβλίο, σελ. 154: «Εξάλλου, δόθηκε προτεραιότητα.. παραμεθόριες 
περιοχές». 
γ. Σχολικό βιβλίο, σελ. 165: «Στην πολιτική ζωή: Πριν ακόμη… το μίσος 
εναντίον τους». 
 
 ΘΕΜΑ Α2 
  α      ΛΑΘΟΣ 
  β.     ΣΩΣΤΟ 
  γ.     ΣΩΣΤΟ 
  δ.     ΛΑΘΟΣ 
  ε.     ΣΩΣΤΟ 
 
ΘΕΜΑ Β1 
Σχολικό βιβλίο, σελ. 73 - 74: «Τα πολιτικά κόμματα… διαμάχη για την 
διαδοχή». 
 
 
ΘΕΜΑ Β2 
Σχολικό βιβλίο, σελ 212 - 213: «Η έκρηξη και η ταχύτατη επέκταση της 
επανάστασης… το υποστήριζαν ανοιχτά». 

 
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 
α. Σχολικό βιβλίο, σελ. 153: «Η ελληνική κυβέρνηση…. Υπουργείου Προνοίας 
και Αντιλήψεως».  
Από τα ιστορικά παραθέματα: Κείμενο Α: Οι μαθητές θα πρέπει να 
αναφερθούν στην ανάγκη εξασφάλισης εξωτερικού δανείου της χώρας μετά τη 
Μικρασιατική ήττα, στην αδυναμία της ελληνικής οικονομίας να εμπνεύσει 
εμπιστοσύνη στους δανειστές καθώς επίσης και στην τελική σύναψη του 
δανείου το 1924. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην 
διαχείριση του δανείου από την Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων 
(ΕΑΠ). 



Κείμενο Β: Δίνονται επίσης πληροφορίες σχετικά με την σύναψη δανείου 
ύψους 12.300.000 λιρών και τη διάρκεια ισχύος της ΕΑΠ 1923 – 1930.  
β. Σχολικό βιβλίο, σελ. 163: «Η αποκατάσταση….. συνολικού έργου που 
επιτεύχθηκε». Από το Κείμενο Α: Οι μαθητές θα αναφερθούν στον Henry 
Morgenthau και στον John Campell γεγονός που αποδεικνύει την ανάμειξη του 
ξένου στοιχείου στην διοίκηση της ΕΑΠ. 
Από το κείμενο Β: Οι μαθητές θα πρέπει να επικεντρωθούν στην βοήθεια που 
παρείχε η Κοινωνία των Εθνών στο ελληνικό κράτος μέσω της σύστασης ενός 
διεθνούς οργανισμού όπως η ΕΑΠ. 
 
 
ΘΕΜΑ Δ1 
α. Σχολικό βιβλίο, σελ. 89: «Οι εκσυγχρονιστές συσπειρωθήκαν μέχρι… από 
μέλη της Εθνοσυνέλευσης» και σελίδα 93: «Σοβαρότερη από όλες… 
υποστήριξη στους Φιλελευθέρους». 
Από το κείμενο Α: Αξιοπρόσεκτα σημεία της ομιλίας του Ελ. Βενιζέλου:     

• η κυριαρχία των πλευρών του τεχνικού εκσυγχρονισμού του πολιτικού 
συστήματος, 

• η προσπάθεια να σταθεροποιηθεί αυτό το πολιτικό σύστημα μέσω της 
περιορισμένης εξισορρόπησης των συμφερόντων των μεσαίων και των 
κατώτερων κοινωνικών ομάδων, 

• η αναθεώρηση του συντάγματος και όχι η ψήφιση νέου, 
• οι περισσότερες αλλαγές τους συντάγματος αφορούσαν ακριβείς 

διατυπώσεις με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του πνεύματος 
του συντάγματος 

Από το κείμενο Β: Αξιοπρόσεκτα σημεία: Οι Κοινωνιολόγοι:  
• επιδίωκαν να διευρύνουν τις δυνατότητες συμμετοχής των πολιτών, 
• να εκσυγχρονίσουν την διοίκηση, 
• παρουσίασαν ένα εκτενές πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής, 
• για πρώτη φορά προτάθηκε ένα μικρό βήμα προς την πολιτική ισότητα 

των γυναικών 
β. Σχολικό βιβλίο, σελ. 90 – 91: «Το πρώτο εξάμηνο του 1911… κοινωνικών 
προβλημάτων». 
Από το κείμενο Γ:  Οι μαθητές θα αναλύσουν και θα σχολιάσουν το νομοθετικό 
έργο του Ελευθέριου Βενιζέλου της περιόδου 1911.  
 
 
 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΑΚΟΛΙΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ  


