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ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ
Α1. Να προσδιορίσετε, αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι,
γράφοντας στην κόλλα σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί
στην κάθε πρόταση.
1. Η ενσωμάτωση της Θεσσαλίας 1881 αποτελεί σημείο αναφοράς για το εργατικό κίνημα.
2. Οι βαλκανικοί πόλεμοι παρά το υψηλό κόστος δεν κλονίζουν την εθνική οικονομία.
3. Ο Χαρίλαος Τρικούπης θεωρούσε το Κράτος ως μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης.
4. Το αίτημα της «ανόρθωση» στα συλλαλητήρια του 1909 αφορούσε τη διευθέτηση του
αγροτικού προβλήματος και την ικανοποίηση των συντεχνιακών συμφερόντων.
5. Η «Πατριαρχική Επιτροπή» μερίμνησε για την εγκατάσταση των προσφύγων στη
Μακεδονία και τη Θράκη.
6. Η «Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως» υπαγόταν στην «Ύπατη Αρμοστεία
Σμύρνης» και βοηθούσε όσους επέστρεφαν να αποκατασταθούν στα σπίτια τους.
7. Στην περίπτωση της αγροτικής αποκατάστασης των προσφύγων δίνονταν σπίτια με
τίτλους πλήρους κυριότητας.
8. Η συμφωνία των Μουρνιών Κυδωνίας υπογράφηκε στις 2 Ιουλίου 1905
9. Πρωτεργάτες στον αγώνα για τη δημιουργία αυτόνομης ποντιακής δημοκρατίας ήταν οι
Έλληνες της Τραπεζούντας και της Κερασούντας.
10. Το Μάρτιο του 1921 ο μητροπολίτης Αμάσειας Γερμανός πρότεινε στον υπουργό
εξωτερικών Μπαλτατζή συνεργασία με τους Κούρδους και τους Αρμένιους.
(Μονάδες 10)
Α2. Να δώσετε με συντομία το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών εννοιών:
α. «Ορεινοί»

β. «Σύμφωνο περί αμοιβαίας μεταναστεύσεως μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας»
γ. «Φροντιστήριο της Τραπεζούντας»
(Μονάδες 12)
Β1. α. Ποια μέσα διέθεσε στην Ε.Α.Π. (Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων) η ελληνική
κυβέρνηση για την αποκατάσταση των προσφύγων;
(Μονάδες 7)
β. Ποια ήταν η προσφορά των Μικρασιατών προσφύγων του 1922 στον τομέα του πολιτισμού;
(Μονάδες 6)
Β2. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης και των Μεγάλων ∆υνάμεων στο
κίνημα του Θερίσου, πριν oργανωθεί στο Θέρισο η «Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης»;
(Μονάδες 15)
ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ
Γ1. Με βάση το παρακάτω κείμενο και τις ιστορικές σας γνώσεις να γράψετε πώς εκδηλώθηκε
ο εθνικός διχασμός μετά το 1915 (δεύτερη παραίτηση Βενιζέλου) και ποιος ήταν ο
αντίκτυπος στη λειτουργία του κράτους και των θεσμών.
«…Τα γεγονότα αυτά προκαλούν τον αναβρασμό των προσκειμένων προς το βασιλιά
Κωνσταντίνο και τις διώξεις, συλλήψεις και φυλακίσεις πολιτών, αντίθετων φρονημάτων και
το διασυρμό ευυπόληπτων ανδρών. Από το αλόγιστο αυτό πάθος παρασύρεται και ο ίδιος ο
αρχιεπίσκοπος, μητροπολίτης Αθηνών Θεόκλητος, ο οποίος – αντί να εξαρθεί και να
πρωτοστατήσει στη γεφύρωση του χάσματος του έθνους – οξύνει περισσότερο τα πράγματα
με τη ρίψη του λίθου του αναθέματος εναντίον του Βενιζέλου στις 13/25 Δεκεμβρίου στο
Πεδίο του Άρεως. Έτσι ξαναζωντανεύουν μέσα στον 20ο αι. σκοτεινές σκηνές της παρακμής
του Βυζαντίου, οι οποίες κηλιδώνουν την αίγλη της Εκκλησίας. Τα συνταρακτικά αυτά
γεγονότα απέκλεισαν πια κάθε δυνατότητα για συμφιλίωση των δύο αντιμαχομένων μερίδων
και η Τριανδρία κηρύσσει έκπτωτο τον Κωνσταντίνο. (…) Ο Βενιζέλος απολύει 570 περίπου
δικαστές και δικαστικούς, 6500 υπαλλήλους, 2300 αξιωματικούς, 3000 υπαξιωματικούς και
οπλίτες της χωροφυλακής και 880 περίπου αξιωματικούς του ναυτικού. Ήταν μια άστοχη
πράξη, που θα δημιουργούσε σειρά από ζητήματα και προβλήματα που αναστάτωσαν την
πολιτική ζωή της Ελλάδας. Εφαρμόζει επίσης αυστηρή λογοκρισία και προχωρεί σε
εκτοπισμούς εκείνων που ήταν ύποπτοι για αντιπολίτευση…»
Α. Κ. Βακαλόπουλου, Ιστορία του Νεότερου Ελληνισμού σελ. 358-359
(Μονάδες 25)

Γ2. Με βάση τις ιστορικές γνώσεις σας και αξιοποιώντας το παρακάτω κείμενο αφηγηθείτε τα
γεγονότα που, κατά το 1908, οδηγούν στην κατάλυση της αρμοστείας στην Κρήτη.
«…Τον Σεπτέμβριο του 1908 ο αυτοκράτορας της Αυστρουγγαρίας ανακοίνωσε την
προσάρτηση της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και ο ηγεμόνας της Βουλγαρίας την ανεξαρτησία της.
Οι Κρητικοί δεν έχασαν την ευκαιρία. Στις 24 Σεπτεμβρίου 1908 ξέσπασε επανάσταση στο
νησί. Χιλιάδες πολίτες των Χανίων και των γύρω περιοχών την ημέρα αυτή συγκρότησαν
συλλαλητήριο, στο οποίο ο Βενιζέλος κήρυξε την οριστική ένωση της Κρήτης με την μητέρα
Ελλάδα. Έχοντας συνεννοηθεί με την ελληνική κυβέρνηση, ο Ζαΐμης αναχώρησε για την
Αθήνα πριν από το συλλαλητήριο. Συγκλήθηκε η συνέλευση και κήρυξε την ανεξαρτησία της
Κρήτης, οι δημόσιοι υπάλληλοι ορκίσθηκαν πίστη στον βασιλιά Γεώργιο Α΄ της Ελλάδας, ενώ
διορίστηκε πενταμελής εκτελεστική επιτροπή με την εντολή να κυβερνήσει το νησί εν ονόματι
του βασιλιά των Ελλήνων και σύμφωνα με τους νόμους του ελληνικού κράτους…»
(Μονάδες 25)
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