ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ Α΄
Θέμα Α1
Α. Να δώσετε με συντομία το περιεχόμενο των ακόλουθων εννοιών:
«Ηνωμένη Αντιπολίτευσης» (Κρήτη)
«Ανωτάτη Διεύθυνσις Περιθάλψεως»
Φροντιστήριο της Τραπεζούντας

Μονάδες 15

Β. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας
στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
1. Η Γαλλία ενέκρινε δάνειο 12.000.000 γαλλικών φράγκων προς την Ελλάδα, προκειμένου η
τελευταία να εισέλθει στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το Μάιο του 1927 και άρχισε τη λειτουργία της ένα χρόνο
αργότερα.
3. Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 τελείωσε με ολοκληρωτική ήττα της Ελλάδας.
4. Το 1913 τον βασιλιά Γεώργιο Α΄ διαδέχθηκε στο θρόνο ο Κωνσταντίνος.
5. Η Συνθήκη ειρήνης της Λοζάνης υπογράφτηκε στις 24 Ιουλίου 1923.
Μονάδες 10
Θέμα Α2
Α. Πως οδήγησαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι στην ρύθμιση του Κρητικού ζητήματος Μονάδες 10
Β. Ποιες παραμέτρους έλαβε υπόψη η ΕΑΠ (Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων) για την
αποκατάσταση των προσφύγων;
Μονάδες 15

ΟΜΑΔΑ Β΄
Θέμα Β1
Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις αλλά και τα δεδομένα του αποσπάσματος που ακολουθεί να
περιγράψετε τις συνθήκες ωρίμανσης του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα.
Κείμενο
Οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα παρουσιάζεται στην Ελλάδα με τη δημιουργία των
εργατικών κέντρων του Βόλου (1905) και της Λάρισας (1910). Μέχρι τότε οι εργατικές οργανώσεις
δεν ήταν παρά σωματεία αλληλεγγύης με πνεύμα μάλλον συντεχνιακό παρά συνδικαλιστικό, στα
οποία συμμετείχαν και οι εργοδότες μαζί με τους εργάτες. Από το 1910 η εργατική τάξη κάνει την
παρουσία της εντονότερη. Οι συντεχνείες της Αθήνας και του Πειραιά υποστήριξαν το κίνημα του
Στρατιωτικού Συνδέσμου. Γενικά, την εποχή αυτή το φιλελεύθερο νομικό πλαίσιο σε συνδυασμό με
τη γενικότερη ανάπτυξη ριζοσπαστικών ιδεών, και την προσάρτηση των νέων ελληνικών επαρχιών
και ειδικά της Θεσσαλονίκης, όπου υπήρχε ήδη σημαντική εργατική κίνηση, δίνουν ώθηση στην
ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος. Το 1911, με την εργατική νομοθεσία των Φιλελευθέρων
ιδρύονται οι πρώτες εργατικές ενώσεις χωρίς πλέον τη συμμετοχή των εργοδοτών. Ιδρύθηκαν τότε
το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας, το Εργατικό Κέντρο του Πειραιά καθώς και άλλα εργατικά κέντρα.
Μονάδες 25

Θέμα Β2
Αξιοποιώντας τόσο τις ιστορικές σας γνώσεις όσο και τα δεδομένα των ακόλουθων κειμένων:
Α. Να περιγράψετε το πολιτικό σκηνικό της περιόδου, αποτυπώνοντας παράλληλα τις θέσεις των
δύο αντιπάλων παρατάξεων σε σχέση με τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Μονάδες 15
Β. Να εντοπίσετε τις άμεσες συνέπειες της σύγκρουσης αυτής για την Ελλάδα.
Μονάδες 10
Κείμενο Α
Τα τραγικά γεγονότα των Αθηνών, όπου τόσοι εκ των συναγωνιστών μας εύρον μαρτυρικόν
θάνατον και εδιώχθησαν σκληρώς, εδημιούργησαν μεταξύ του αιμοσταγούς βασιλέως και του
έθνους χάσμα του λοιπού αγεφύρωτον. Όπως επιβάλη την τυραννίδα του δεν εδίστασε να θυσιάση
τα υπέρτατα συμφέροντα του Ελληνισμού εις τους εθνικούς ανταπαιτητάς μας, με την πρόθεσιν να
βοηθήση την γερμανικήν νίκην, εφ’ ης και μόνης ηδύνατο να εδραιώση την ελέω θεού βασιλείαν
του. Και όπως εμποδίση τον ταχύτερον εξοπλισμόν εκείνων εκ των πατριωτών, όσοι συνετάχθησαν
μετά των πατροπαράδοτων φίλων προστατίδων Δυνάμεων κατά των κοινών εχθρών, δεν εδίστασε
να στρέψη τα ελληνικά όπλα κατά των στρατιωτών των οποίων οι πατέρες έχυσαν το αίμα των υπέρ
της ελληνικής ανεξαρτησίας. Επωφελούμενος δε της ευκαιρίας εξαπέλυσε τον βασιλικόν του
στρατόν εις σφαγήν εκείνων, οίτινες διετήρησαν άκαμπτον μέχρι τέλους το εθνικόν φρόνημα. Από
της στιγμής αυτής ο βασιλεύς Κωνσταντίνος είναι έκπτωτος του θρόνου του. Δεν αμφιβάλλομεν ότι
ο λαός πανδήμως συνερχόμενος θα εποδοκιμάση την έκπτωσιν ταύτην, ήτις αφορά προσωπικώς
τον τύρρανον βασιλέα καί όχι την δυναστείαν.
Η προσωρινή κυβέρνησις Βενιζέλος, Κουντουριώτης, Δαγκλής
(Κείμενο που έστειλε η προσωρινή κυβέρνηση στους κατά τόπους αντιπροσώπους της στις 24
Νοεμβρίου 1916)

Κείμενο Β
Χθες το απόγευμα εις τον ναόν του Αγίου Διονυσίου ετελέσθη δέησις υπέρ του βασιλέως,
προσελθόντων πάντων των ενοριτών. Εν μέσω νεκρικής σιγής και κατανύξεως γονυπετείς όλοι μετά
του ιερέως εδεήθησαν υπέρ της σωτηρίας του Βασιλέως και της κατασυντριβής των απαισίων
προδοτών και εχθρών της πατρίδος, βροντοφωνούντος του εμπνευσμένου ιερέως Παπαφώτη
«Ζήτω ο βασιλεύς και αιώνιον ανάθεμα εις τους προδότας». Μετά την δέησιν, ο κ. Δούφας,
παρευρισκόμενος εις τον ναόν, ωμίλησε περί της θεόθεν αποστολής του Βασιλέως μας και της
αθανάτου Ελληνικής φυλής, συστήσας πίστιν και αφοσίωσιν εις τον Άνακτα και τον στρατόν του,
καθώς και ψυχραιμία και αντοχήν εις την κρίσιμην ταύτην περίοδον του εθνικού μας βίου.
(εφημερίδα «Χρόνος», 5 Δεκεμβρίου 1916)
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