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ΝΟΥΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2021 

 

ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

ΘΕΜΑ Α 
Α.1.1.Να αναλύσετε τους εξής όρους :  Μεγάλη Ιδέα , Ψήφισμα της 5ης 
Μαΐου 1827 , Μακεδονική Επιτροπή 
(12 μονάδες) 
 

Α.1.2. Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα των κάτωθι στηλών. 

 
 

(12 μονάδες) 

 

ON/MO  

ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΤΑΞΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/04/21 ΔΙΑΡΚΕΙΑ  3 ΩΡΕΣ 

1) Συνθήκη του 
Κιουτσούκ 
Καϊναρτζή 

Α) Σμύρνη υπό ελληνική 
διοίκηση για 5 χρόνια 

i) 1919 

2) Συνθήκη των 
Σεβρών 

Β) Τερματισμός 
Βαλκανικών πολέμων 

ii) 1920 

3) Συνθήκη του 
Βουκουρεστίου 

Γ) Παραχώρηση Δυτικής 
Θράκης από τη Βουλγαρία 
στην Ελλάδα 

iii) 1930 

4) Σύμβαση της 
Λοζάνης 

Δ) Οικονομικό σύμφωνο 
Ελλάδας-Τουρκίας 

iv) 1923 

5) Συνθήκη Νεϊγύ Ε) Προστασία χριστιανικών 
πλοίων από τη ρωσική ισχύ 

v) 1774 

6) Συμφωνία της 
Άγκυρας  

Στ) Υποχρεωτική 
ανταλλαγή χριστιανών και 
μουσουλμάνων 

vi) 1913 
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α) Να αναφερθείτε στην αλλαγή των δεδομένων για την ελληνική βιομηχανία 
μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων του 1912-1913. 
β) Να εξηγήσετε τις επιπτώσεις που είχε στην ανάπτυξη του βιομηχανικού 
κλάδου στην Ελλάδα η άφιξη των προσφύγων της Μ. Ασίας τη δεκαετία 1922-
1932. 
(5+10 μονάδες) 
Α.2.2  
α).Να αναφερθείτε στις αλλαγές του Συντάγματος που υιοθέτησε η 
Εθνοσυνέλευση του 1862-1864. 
β).Ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στην ψήφιση της αρχής της 
δεδηλωμένης; 
(7+4 μονάδες) 
 

 

ΟΜΑΔΑ Β  
  
Β.1. Συνδυάζοντας τις ιστορικές σας γνώσεις με τις πληροφορίες από 
τα κείμενα που σας δίνονται, να απαντήσετε στα ακόλουθα 
ερωτήματα: α. Ποιες ήταν οι αιτίες για την ελληνοτουρκική ένταση 
στο διάστημα μετά τους Βαλκανικούς πολέμους(12 μονάδες) . β. Πώς 
μεθοδεύτηκε από τους Τούρκους ο πρώτος διωγμός των Ελλήνων 
κατά το 1914 (μονάδες 7)και σε ποιες περιοχές επεκτάθηκε ο 
διωγμός του 1914-1918 (μονάδες 6)  
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 1 
Ο Πρώτος Παγκόσµιος Πόλεµος βρήκε την Ελλάδα σε ιδιαίτερα δυσµενή θέση. 
Το ζήτηµα των ελληνοαλβανικών συνόρων παρέµενε ανοιχτό και οι ∆υνάµεις 
πίεζαν την Ελλάδα να δεχθεί συµβιβαστική λύση, εκκενώνοντας τη βόρεια 
Ήπειρο µε αντάλλαγµα τα νησιά του Αιγαίου. Η Τουρκία από την πλευρά της, 
επιδίωκε τροποποίηση των αποφάσεων που είχαν πάρει οι ∆υνάµεις για το 
ζήτηµα των νησιών, διεκδικώντας την κυριαρχία τους. Η άρνηση της Ελλάδας 
είχε ως αποτέλεσµα  να αρχίσει συστηµατικός διωγµός του ελληνικού 
πληθυσµού στη Θράκη και τη Μικρά Ασία και ένας κλιµακούµενος 
ανταγωνισµός ναυτικών εξοπλισµών. Την άνοιξη του 1914 οι δύο χώρες 
ετοιµάζονταν για πόλεµο, ο οποίος αποφεύχθηκε την τελευταία στιγµή µε τη 
µεσολάβηση των ∆υνάµεων. Η Οθωµανική Αυτοκρατορία ήταν έτοιµη, λοιπόν, 
να αποσπάσει από την Ελλάδα τα κέρδη των Βαλκανικών Πολέµων, ενώ οι 
βαλκάνιοι σύµµαχοι της Ελλάδας, η Σερβία και η Ρουµανία, ήταν µάλλον 
απρόθυµοι να τη συνδράµουν σε µία κρίση που δεν τους αφορούσε άµεσα. 
Λίνα Λούβη ,το Τέλος της Μεγάλης Ιδέας στο Έξι στιγμές του 
Εικοστού αιώνα σελ.25 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 2 
Σε αυτό το εχθρικό περιβάλλον  μετά τους Βαλκανικούς πολέμους σε 
συνθήκες πολέμου ήταν εύκολο να αρχίσουν συστηματικοί διωγμοί εναντίον 
του χριστιανικού πληθυσμού….. Οι διωγμοί όμως πήραν συστηματικό 
χαρακτήρα τον Μάιο του 1914 υπό την καθοδήγηση του Γερμανού στρατηγού 
Λίμαν φον Σάντερς που ανέλαβε τη στρατιωτική διοίκηση της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας από τα τέλη του 1913 . Οι ελληνικοί πληθυσμοί που τους 
υπέστησαν ήταν κυρίως αυτοί κυρίως της Δυτικής Μικράς Ασίας (από τον 
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κόλπο του Αδραμυτίου έως το Κουσάντασι).  Στη θέση τους οι Νεότουρκοι 
εγκατέστησαν μουσουλμάνους από εδάφη που απώλεσε η Αυτοκρατορία με 
τους Βαλκανικούς πολέμους.Η πολιτική περιορισμού του ελληνορθόδοξου 
στοιχέιου διατηρήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου (1914-1918).Στους 
153.890 εκτοπισθέντες προστέθηκαν άλλοι 144.559 από τα δυτικά και τα 
βορειοδυτικά παράλια. Την ίδια περίοδο το φαινόμενο των βίαιων εκτοπισμών 
παρατηρείται καις τον Πόντο με 257.019. Δραματικές διαστάσεις είχε πάρει 
καις την περιοχή στης Ανατολικής Θράκης όπου κατά την πενταετία 1913-
1918 είχαν φτάσει τους 773.915.    
Δημήτρης Σταματόπουλος ,Η Μικρασιατική Εκστρατεία ,Η 
ανθρωπογεωγραφία της Καταστροφής ,στο Το 1922 και οι 
πρόσφυγες σελ.64-65 
 
.  
Γ.1.Με βάση τις ιστορικές γνώσεις και τα δεδομένα των παραθεμάτων 
να παρουσιάσετε: α) τις  οικονομικές συνθήκες κατά την είσοδο της 
Ελλάδας στον Α παγκόσμιο πόλεμο    β) τις συνέπειες της εκλογικής 
ήττας των Φιλελευθέρων/Βενιζελικών το 1920 στην οικονομία και 
στη μικρασιατική εκστρατεία με το ρεύμα Εξόδου των προσφύγων . 
    

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 
Έτσι η επιστροφή του Βενιζέλου (το 1917) στην εξουσία γίνεται κάτω από 
ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες για την οικονομία .Ο πληθωρισμός ήδη έχει γίνει 
πολύ έντονος ,η διχοτόμηση του κράτους (κατά τον Εθνικό Διχασμό )είχε 
προκαλέσει σημαντικό πλήγμα στα δημόσια έσοδα, τα οποία επίσης υπέφεραν 
από τις δυσκολίες που η ήδη μακροχρόνια πολιτική αστάθεια δημιουργούσε 
στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας .Από την άλλη η επίσημη είσοδος 
της Ελλάδας στον Παγκόσμιο Πόλεμο οδήγησε σε μια έκρηξη των δημόσιων 
δαπανών ,που ήταν αδύνατον να καλυφθούν από τους εγχώριους πόρους  
…Το 1918 ,λοιπόν, η Ελλάδα ήρθε σε συμφωνία με τις κυβερνήσεις της 
Γαλλίας ,της Αγγλίας και των Η.Π.Α οι οποίες άνοιξαν πιστώσεις στο ελληνικό 
κράτος ,που ωστόσο δεν ήταν άμεσα ρευστοποιήσιμες ,ύψους 850.000.000 
δραχμών και με βάση αυτές ,αλλά και με πολύ ευρεία ερμηνεία της εγχώριας 
νομισματικής νομοθεσίας, εκδόθηκαν αντίστοιχα ποσά τραπεζογραμματίων ,τα 
οποία στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση της πολεμικής 
προσπάθειας.     
 
Κώστας Κωστής ,Τα κακομαθημένα παιδιά της Ιστορίας ΣΕΛ 569 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 2 
Μετά από ολιγοήμερη ανάρρωση( μετά την απόπειρα δολοφονίας του ) ο 
Βενιζέλος επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου επικρατεί ενθουσιασμός. Η Βουλή 
τον ανακηρύσσει «άξιον τέκνον της πατρίδος» και επικυρώνει τη Συνθήκη των 
Σεβρών. Έχοντας δεσμευτεί ότι θα προχωρούσε σε εκλογές αμέσως μετά την 
υπογραφή συνθήκης και πιστεύοντας ότι η κοινή γνώμη θα επιβράβευε τις 
διπλωματικές επιτυχίες του, ο Βενιζέλος προκήρυξε εκλογές. Ο απρόσμενος 
θάνατος του βασιλιά Αλέξανδρου από σηψαιμία, μετά από δάγκωμα πιθήκου, 
ανέβαλε για μία εβδομάδα τις εκλογές, οι οποίες τελικά ορίστηκαν για την 1η 
Νοεμβρίου. Οι αντίπαλοι του Βενιζέλου –κυρίως μεσαία και κατώτερα 
στελέχη– υπόσχονταν προεκλογικά ότι, αν κέρδιζαν, θα σταματούσαν αμέσως 
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τον πόλεμο. Η υπόσχεση αυτή άγγιζε τις οικογένειες των στρατιωτών, που 
εξακολουθούσαν να παραμένουν, μετά από σχεδόν μία δεκαετία, στα 
πολεμικά μέτωπα. Το εκλογικό αποτέλεσμα υπήρξε μια οδυνηρή έκπληξη για 
τον Βενιζέλο. Το Κόμμα των Φιλελευθέρων ηττήθηκε (ανέδειξε 118 από τους 
369 βουλευτές) και ο ίδιος δεν εκλέχθηκε βουλευτής. Απογοητευμένος, 
δήλωσε ότι αποσύρεται από την πολιτική, αλλά, αν η χώρα ζητούσε τις 
υπηρεσίες του στο εξωτερικό, θα ήταν στη διάθεσή της. Αυτοεξορίστηκε στη 
Γαλλία. 
Στα χρόνια του Βενιζέλου...Εθνικό Ίδρυμα  Ερευνών και Μελετών 
«Ελευθέριος Βενιζέλος» σελ 51-52 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 3 
Η επιστροφή των αντιβενιζελικών και κυρίως του Κωνσταντίνου στην εξουσία( 
το 1920) έδωσε την αφορμή στους Συμμάχους να αναιρέσουν τις υποσχέσεις 
τους και να αρνηθούν στις ελληνικές κυβερνήσεις τη ρευστοποίηση των 
πιστώσεων που της είχαν παλαιότερα χορηγήσει .Και βεβαίως κάθε εγχείρημα 
οικονομικής ενίσχυσής της ,κυρίως από την Αγγλία ,ακόμη και με την έκδοση 
δανείου ήταν καταδικασμένο σε αποτυχία. Η οικονομική κρίση του 1920/21 η 
οποία οδήγησε σε μεγάλη πτώση των τιμών των αγροτικών προϊόντων 
επιδείνωσε την κατάσταση και έχοντας εξαντλήσει όλα τα μέσα που είχε στη 
διάθεσή της η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε σε ένα μέτρο απελπισίας : 
διχοτόμησε το 1922 τα χαρτονομίσματα και το μισό θεωρήθηκε αναγκαστικά 
δάνειο ,ενώ το άλλο μισό συνέχισε να κυκλοφορεί στο ήμισυ της ονομαστικής 
του αξίας .Η ήττα στον ελληνοτουρκικό πόλεμο συνοδεύτηκε από την 
οικονομική ήττα.   
Κώστας Κωστής ,Τα κακομαθημένα παιδιά της Ιστορίας σελ.572-573 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 4  
Η νίκη των φιλομοναρχικών δυνάμεων η οποία εν πολλοίς οφειλόταν στις 
υποσχέσεις για το τέλος του πολέμου ,έδωσε το έναυσμα στις Μεγάλες 
Δυνάμεις ,όπως η Μ. Βρετανία, η Γαλλία και η Ιταλία ,να αλλάξουν στάση 
απέναντι στη στην παρουσία του του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία (η 
Γαλλία και η Ιταλία αμέσως έθεσαν ζήτημα αναθεώρησης της Συνθήκης των 
Σεβρών ).Εν τούτοις οι μετανοεμβριανές κυβερνήσεις ,εγκλωβισμένες από το 
γεγονός ότι η αποχώρηση των ελληνικών στρατευμάτων από τη Μικρά Ασία 
άφηνε απροστάτευτους τους εκεί ελληνορθόδοξους πληθυσμούς αλλά και από 
το ότι έπρεπε να δείξουν φιλοανταντική συμπεριφορά  ,δεδομένης της 
συντριβής της Γερμανίας ,στην ουσία συνέχισαν την πολιτική του Βενιζέλου 
στο μικρασιατικό μέτωπο[ ….]Έτσι οι ελληνορθόδοξοι των παραλίων τόσο της 
δυτικής όσο και της βορειοδυτικής χερσονήσου ,ευρισκόμενοι στο επίκεντρο 
των πολεμικών συγκρούσεων πλήρωσαν μεγάλο τίμημα σε θανάτους και 
σφαγές και διώξεις ,με καθοριστικής σημασίας τη μεγάλη πυρκαγιά που 
κατέστρεψε τη Σμύρνη (11 Σεπτεμβρίου) 1922.Ο διωγμός της συντριπτικής 
πλειοψηφίας αυτής της πληθυσμιακής ομάδας ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο 
του 1922 ,πολύ πριν δηλαδή από την υπογραφή της Συνθήκες της Λοζάνης 
για την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923.  
 Δημήτρης Σταματόπουλος ,Η Μικρασιατική Εκστρατεία ,Η 
ανθρωπογεωγραφία της Καταστροφής ,στο Το 1922 και οι 
πρόσφυγες σελ. 73&85  
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ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

1.  Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση 
δεν επιτρέπεται να γράψετε.  
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και 

μόνον ανεξίτηλης μελάνης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για 
σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.  

5.  Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
6. Διάρκεια εξέτασης: τρείς (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων 


