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ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α1 
α. Εθνικόν Κομιτάτον: «Το Εθνικόν Κομιτάτον … Οθωμανική 

Αυτοκρατορία», σχολικό βιβλίο, σ. 77. 

β. Ροπαλοφόροι: «Η κρητική Βουλή … ροπαλοφόρους», σχολικό 
βιβλίο, σ. 212, 213. 

γ. Φροντιστήριο της Τραπεζούντας: «Το Φροντιστήριο της 
Τραπεζούντας … συνείδησης», σχολικό βιβλίο, σ. 248. 

ΘΕΜΑ Α2 
α. Σωστό, β. Σωστό, γ. Σωστό, δ. Λάθος, ε. Λάθος. 

ΘΕΜΑ Β1 
«Η πρώτη κυβέρνηση … εγκατάστασής του», σχολικό βιβλίο, 
σ. 208 (ΕΝΟΤΗΤΑ 2)  

ΘΕΜΑ Β2 
«Πριν από τις εκλογές … εκσυγχρονιστές», σχολικό βιβλίο, σ. 89 
(ΕΝΟΤΗΤΑ 1) 



 ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Γ1
Από το σχολικό βιβλίο: 
α) «Η κατάσταση αυτή κράτησε … Κομμουνιστικό Κόμμα 

Ελλάδος», σ. 46, 47, (ΕΝΟΤΗΤΑ 2)  
β) «Οι υψηλοί δείκτες ανεργίας … (Κ.Κ.Ε.).» σ. 97, 98, (ΕΝΟΤΗΤΑ 5) 

 Από το κείμενο Α να αναφερθεί η γενικότερη ανάπτυξη της
οικονομίας μετά το τέλος των βαλκανικών πολέμων
(βιομηχανία, ναυτιλία, εμπόριο, μεταφορές, συγκοινωνίες)

 Επίσης, να δοθεί έμφαση στην εντυπωσιακή αύξηση των
επιχειρήσεων, καθώς και των απασχολούμενων εργατών
που οδήγησαν στην αλλαγή του χαρακτήρα της οικονομίας,
χαρακτήρας ο οποίος είναι πλέον αμιγώς κεφαλαιοκρατικός.

 Από το κείμενο Β να τονιστεί η αναγκαιότητα αντικατάστασης
του καθεστώτος της βασιλευόμενης δημοκρατίας από ένα
λαϊκό δημοκρατικό πολίτευμα (αβασίλευτη δημοκρατία), το
οποίο θα αποτελέσει το μεταβατικό στάδιο για τη δημιουργία
ενός σοσιαλιστικού κράτους.

 Ειδικότερα, σχετικά με την εξωτερική πολιτική να
αναφερθούν τα εξής:
-κατάργηση της μυστικής διπλωματίας,
-κατοχύρωση της ειρήνης και του δικαιώματος των λαών να
αποφασίζουν για τις τύχες τους,
-σχηματισμός διεθνούς οργανισμού παρέμβασης, της
Κοινωνίας των Εθνών, με στόχο την εξασφάλιση της
ανεξαρτησίας όλων των κρατών.

 Τέλος, να υπογραμμιστεί η ανάγκη άμεσης
πραγματοποίησης διεθνούς σοσιαλιστικού συνεδρίου για να
υλοποιηθούν οι παραπάνω αρχές.



ΘΕΜΑ Δ1 
Από το σχολικό βιβλίο: 

α) «Όταν έγινε γνωστή … του ελληνικού κράτους», σ. 151. 
β) «Οι μεταγενέστερες εξελίξεις … και του 1933», σ. 161, 162. 

α+β) «Κατηγορούσαν το ελληνικό κράτος … δικαιώματά τους», σ. 
163, (το συγκεκριμένο χωρίο θα μπορούσε να αναφερθεί και 
για τα δύο ερωτήματα) 

Από το κείμενο Α να επισημανθούν τα εξής: 
 ο κατά πολύ μεγαλύτερος αριθμός των Ελλήνων προσφύγων
 η παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως η ελευθερία

και η ιδιοκτησία
 ο αναγκαστικός εκπατρισμός και οι υποχρεωτικές

απαλλοτριώσεις των ελληνικών ιδιοκτησιών
 η μακραίωνη παρουσία των Ελλήνων τους εξασφάλιζε

δικαιώματα αυτοχθόνων
 το αίτημα ασφαλούς παλιννόστησης στις εστίες τους

Από το κείμενο Β να τονιστούν τα παρακάτω: 
 οι δυναμικές αντιδράσεις – παρεμβάσεις των προσφύγων

βουλευτών και η επικράτηση τριών τάσεων σχετικά με τις 
αποζημιώσεις των Ελλήνων προσφύγων  




