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ΘΕΜΑΣΑ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΣΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων: 

α. Οργανικός Νόμος 

β. Ε.Α.Π. 

γ. βενιζελισμός  

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Α2 

Να χαρακτηριστούν Σωστές ή Λανθασμένες οι παρακάτω προτάσεις: 

α. Στη δεκαετία του 1880 τα κόμματα ήταν αρκετά πιο συγκροτημένα απ’ ό, 

τι στο παρελθόν. 

β. Στην περίοδο του μεσοπολέμου η Ελλάδα είχε προωθήσει την 

αστικοποίησή της, καθώς το 7% του πληθυσμού ζούσε σε μεγάλα αστικά 

κέντρα. 

γ. Το ποσοστό των μη Ελλήνων ορθοδόξων κατοίκων της Μακεδονίας το 

1928 ήταν 6%. 

δ. Στις 12 Μαρτίου 1905 ο πρωθυπουργός Δηλιγιάννης προέβη σε σκληρές 

δηλώσεις κατά του Βενιζέλου και των συνεργατών  

του στην Επανάσταση του Θερίσου.  

ε. Η διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου ξεκίνησε το 1893 από μία γαλλική 

τεχνική εταιρεία. 

Μονάδες 5 

 

ΙΣΟΡΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ Γ΄ 

ΛΤΚΕΙΟΤ  
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ΘΕΜΑ Α3 

Τι γνωρίζετε για την εκμετάλλευση των ορυχείων στην ελληνική επικράτεια 

κατά το 19ο αιώνα; 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Α4 

Περιγράψτε τις εξελίξεις στο Κρητικό Ζήτημα από το Σεπτέμβριο του 1908 

έως και τα τέλη του 1911. 

Μονάδες 15 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ 

 

ΘΕΜΑ Β1 

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα 

παραθέματα που σας δίνονται, να αναφερθείτε στις επιπτώσεις που 

προκάλεσαν οι πρόσφυγες με την έλευσή τους, μετά τη Μικρασιατική 

Καταστροφή, στον τομέα του πολιτισμού. 

Μονάδες 25 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

« Η Σμύρνη ήταν κέντρο ζωηρής πνευματικής κίνησης από το 19ο αιώνα. 

Ιδιαίτερη ανάπτυξη παρουσίασε το θέατρο και η μουσική. Στην άνθηση του 

θεάτρου είχαν συμβάλει οι περιοδεύοντες θίασοι από την Ελλάδα, οι 

ντόπιοι θίασοι και πνευματικοί άνθρωποι της Σμύρνης που συνέγραφαν 

και μετέφραζαν θεατρικά έργα… Στη μουσική και τα τραγούδια της 

Σμύρνης αποτυπώνεται ο ιωνικός χαρακτήρας αλλά και η δημιουργική 

αφομοίωση μουσικών στοιχείων από την Ανατολή και τη Δύση».  

Ε. Λαγουδάκη, Πρόσφυγες στο Ηράκλειο του Μεσοπολέμου, Δοκιμάκης, 

σελ. 255. 

 



 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

« Το προσφυγικό στοιχείο συνέβαλε σημαντικά στην πολιτισμική ανάπτυξη 

του Ηρακλείου. Μετά την άφιξη των προσφύγων δίδονται παραστάσεις 

επιθεώρησης στο «Πανελλήνιο» από σμυρνιούς ηθοποιούς που κατέφυγαν 

στην Κρήτη και η παράσταση της ανατολικής οπερέτας «Ο Λεμπλετζής Χορ 

– Χορ – Αγάς» του αρμένιου Τσουχατζιάν. 

    Στο Ηράκλειο οι επιδράσεις του προσφυγικού στοιχείου ήταν 

μεγαλύτερες στον τομέα της μουσικής. Τα πρώτα χρόνια μνημονεύονται 

μουσικές παραστάσεις του ομίλου Σμυρναίων μουσικών « Τα Πολιτάκια» 

στο «Καπρίς» και στο « Νέο Καφενείο» του Πουλακάκη. Κυρίως όμως η 

μικρασιατική μουσική διαδόθηκε από οργανοπαίχτες, με συνηθέστερα 

όργανα το ούτι, το κλαρίνο, το βιολί, τη μαντόλα και το τουμπελέκι, και 

βρήκε απήχηση στα λαϊκά στρώματα».   

Ο. π.  σελ. 256-257. 

 

ΘΕΜΑ Β2 

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα 

που σας δίνονται, να παρουσιάσετε τις επιπτώσεις από την εκλογική ήττα 

του Νοεμβρίου του 1920 του κόμματος των Φιλελευθέρων:  

α) στην οικονομία της Ελλάδας (Μονάδες 15) 

β) στην Μικρασιατική Εκστρατεία (Μονάδες 10) 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

« Ως το Νοέμβριο του 1920 η Ελλάδα μπόρεσε να κάνει χρήση ενός μέρους 

των συμμαχικών πιστώσεων. Μετά το «πάγωμα» όμως των πιστώσεων 

αυτών – επακόλουθο της νοεμβριανής αλλαγής – η ελληνική οικονομία 

άρχισε να οδηγείται σταθερά προς όλο και μεγαλύτερα αδιέξοδα. Η «λύση» 

της εκδόσεως νέου χαρτονομίσματος, που εφαρμόστηκε κατά καιρούς με 

τίμημα την αύξηση του πληθωρισμού, δεν μπορούσε παρά να είναι όχι 

μόνο προσωρινή, όπως όλες οι λύσεις αυτού του είδους, αλλά και 

περιορισμένης εκτάσεως. Η Επιτροπή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου  
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στην Αθήνα δεν ενέκρινε πέρα από ένα ορισμένο στοιχείο την πρακτική 

αυτή, που η κατάχρησή της θα έθιγε άμεσα τα συμφέροντα των κατόχων 

ελληνικών αξιών στο εξωτερικό. Οι κύριες ,συνεπώς, κυβερνητικές 

προσπάθειες στράφηκαν προς την κατεύθυνση της εξευρέσεως δανείου. 

Ολόκληρη η μετά το 1920 περίοδος χαρακτηρίζεται από αυτήν ακριβώς τη 

μόνιμη – και μόνιμα ανεπιτυχή – επιδίωξη… Τον Απρίλιο του 1922  η 

ελληνική κυβέρνηση κατέφυγε στη λύση του εσωτερικού δανεισμού. Το 

αναγκαστικό δάνειο του Πρωτοπαπαδάκη, παρά το γεγονός ότι από τις 

διατάξεις του εξαιρέθηκαν οι ξένοι υπήκοοι και οι ξένες εταιρείες, απέφερε 

στο Δημόσιο Ταμείο το σημαντικό ποσό του 1.550 εκατ. Δραχμών. Δεν 

έλυσε όμως το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Η διχοτόμηση του 

χαρτονομίσματος σε «Σταύρους» και σε «Στέμματα» βοήθησε να 

αντιμετωπιστούν οι άμεσες κρατικές υποχρεώσεις μόνο ως το φθινόπωρο 

του 1922». 

Ι. Γιαννουλόπουλος, Η οικονομία από το 1919-1923, Ι.Ε.Ε. τ. 35, σελ. 37 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

« Ο Γάλλος πρωθυπουργός Leygues πρότεινε να σταλεί στην ελληνική 

κυβέρνηση σαφής προειδοποίηση ότι τυχόν επιστροφή του Κωνσταντίνου 

θα σήμαινε παραδοχή της πολιτικής του κατά τη διάρκεια του πολέμου και 

ανασύσταση ενός καθεστώτος εχθρικού προς τους Συμμάχους. Στην 

περίπτωση αυτή θα έπρεπε η Ελλάδα να γνωρίζει ότι οι Σύμμαχοι δεν ήταν 

σε θέση να εμπιστευθούν σημαντικά στρατηγικά σημεία στη Μικρά Ασία σε 

μια μη φιλική κυβέρνηση. Με άλλα λόγια, επιστροφή του Κωνσταντίνου θα 

σήμαινε αναθεώρηση , από τις Δυνάμεις, της Συνθήκης των Σεβρών… Στις 

21 Νοεμβρίου/ 4 Δεκεμβρίου ,μια μέρα πριν το Δημοψήφισμα για την 

επιστροφή του Κωνσταντίνου, οι πρεσβευτές Αγγλίας, Γαλλίας και Ιταλίας 

εξουσιοδοτήθηκαν να γνωστοποιήσουν στην ελληνική κυβέρνηση, ότι οι 

Σύμμαχοι θα διέκοπταν κάθε οικονομική υποστήριξη προς την Ελλάδα αν 

ξαναγύριζε ο εξόριστος μονάρχης». 

Ι. Γιαννουλόπουλος, Οι εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 1920 και η επάνοδος του 
Κωνσταντίνου, Ι.Ε.Ε. τ. 34, σελ. 150. 

 



 

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΣΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

α. σελ.208: « Ένα σοβαρό ζήτημα … αναγνώρισης και εγκατάστασής του». 

β. σελ. 153: « Η ελληνική κυβέρνηση μπροστά … παραγωγικής 

απασχόλησης και οριστικής στέγασης». 

    σελ. 156: « Η ΕΑΠ λειτούργησε … απέναντι στους πρόσφυγες». 

    σελ. 157: « Μετά τη διάλυση … Αγροτική Τράπεζα». 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α= Σ      β= Λ      γ= Λ      δ= Σ     ε= Λ 

 

ΘΕΜΑ Α3 

Σελ. 25 – 26: «Η εκμετάλλευση των ορυχείων». 

 

ΘΕΜΑ Α4 

Σελ. 217 – 219: « Δύο μεγάλα εξωτερικά γεγονότα ήρθαν … ενώ άρχισαν να 

οργανώνονται και ένοπλα τμήματα». 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Β1 

Σελ. 169: « Πολιτισμός» 

ΘΕΜΑ Β2 

α) σελ. 50: «Το Νοέμβριο του 1920 … βαρύτατες συνέπειές της». 

β) σελ. 96 – 97: «Οι Φιλελεύθεροι προκήρυξαν εκλογές … ολοκληρωτική 

ήττα». 
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Σελ. 144: « Το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου … υποχώρηση του ελληνικού 

στρατού». 

 

Από το Ιστορικό τμήμα των  

Υροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου:  

Ε. Καραταράκη, Φ. Νικολουδάκης 


