ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α.1. 1. Να καταγράψετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων
α. Οργανισμός (1914)
β. Διχοτόμηση
γ. Σ.Ε.Κ.Ε.
δ. Φροντιστήριο Τραπεζούντας
Α.1. 2. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο είναι σωστό ή όχι, γράφοντας τη λέξη «ΣΩΣΤΟ»
ή «ΛΑΘΟΣ» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση
1. Ο Κ. Κωνσταντινίδης τύπωσε και κυκλοφόρησε χάρτη που όριζε τα σύνορα της
προτεινόμενης ποντιακής δημοκρατίας
2. Η βρετανική εταιρία ΠΑΟΥΕΡ ανέλαβε την κατασκευή τηλεφωνικού δικτύου
3. Το Εθνικόν Κομιτάτον, υπό τον Επαμεινώνδα Δεληγιώργη, υποστήριζε την
ανάπτυξη του κοινοβουλευτισμού και του εκσυγχρονισμού της χώρας
4. Στα δύο συνέδρια των Ποντίων στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα επικράτησε
ενθουσιασμός καθώς η κυβέρνηση του Γούναρη ήταν στο πλευρό τους
5. Η ομάδα Ιαπώνων δε μπόρεσε να επιβιώσει και διαλύθηκε το 1906
6. Το Σύνταγμα της Κρητικής Πολιτείας συντάχτηκε κατά το πρότυπο του ισχύοντος τότε
ελληνικού συντάγματος
7. Η Αγροτική τράπεζα ανέλαβε να πληρώσει στους πρόσφυγες την προκαταβολή για την
αξία της περιουσίας τους
8. Στα πλαίσια της «Ύπατης Αρμοστείας της Σμύρνης» ιδρύθηκε η «Μικτη Επιτροπή
Ανταλλαγής»
9. Η εθνική τράπεζα στήριξε με κάθε τρόπο τη δημιουργία της Τράπεζας της
Ελλάδος
10. Ο εθνικός διχασμός έφτασε στο αποκορύφωμα του με την απόπειρα δολοφονίας του
Ελευθέριου Βενιζέλου και τη δολοφονία του Ίωνος Δραγούμη
ΘΕΜΑ Α.2
Α.2.1 Η στάση του Βενιζέλου στο Ποντιακό Ζήτημα κατά το συνέδριο στο Παρίσι(Δεκέμβριος
του 1918 ) και οι προτάσεις του προς τους Πόντιους (Απρίλιος 1919)
Α.2.2 Η Αρμοστεία στην Κρήτη την περίοδο 1906-1908.
ΘΕΜΑ Β1.
Αφού μελετήσετε τα παρακάτω παραθέματα και σε συνδυασμό με τις ιστορικές σας γνώσεις
να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα
Ποια κατάσταση επικρατούσε στην πολιτική ζωή της Ελλάδας , μετά την άνοδο του
Γεωργίου Α στο θρόνο και πως εισήχθη η «αρχή της δεδηλωμένης» στην ελληνική κοινωνία

ΘΕΜΑ Β.2
Με ποιον τρόπο εκδιώχθηκαν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας και Ανατολικής Θράκης από τις
εστίες τους το 1914 και ποιες οι καταπιέσεις που υπέστησαν από τους Τούρκους
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