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ΙΣΤΟΡΙΑ  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ    
                                                            προςανατολιςμού 

 

ΟΜΑΓΑ  ΠΡΩΣΗ   
 

 
ΘΔΜΑ  Α1 

Να δώζεηε ην πεξηερόκελν ησλ αθόινπζσλ όξσλ: 

α) Οξγαληζκόο (Πεξηζάιςεσο)       

β) θξάηνο δηθαίνπ    

γ) Αλόξζσζε 

 
                                 (Μονάδες  9) 

 
 
ΘΔΜΑ  A2  

Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηα λνύκεξα ηεο ζηήιεο Α θαη δίπια ζε απηά ην γξάκκαηα ηεο 

ζηήιεο  Β ώζηε λα πξνθύςεη ε ζσζηή αληηζηνίρηζε.  

 

Α’ Β’ 

 

1. Βεληδειηθό  θόκκα 

 

2. .Δ.Κ.Δ. 

 

3. Ραιιηθό  θόκκα 

 

4. Λατθό  θόκκα 

 

5. Δζληθόλ  Κνκηηάηνλ 

 

6. Θενηνθηθό  θόκκα 

 

7. Κνηλσληνινγηθή 

Δηαηξεία 

 

α) Δζληθνπνίεζε ησλ κεγάισλ πινπηνπαξαγσγηθώλ 

πεγώλ 

  

β) Πάζε ζπζία αύμεζε ησλ εμνπιηζκώλ θαη 

θνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο γηα ηνπο κηθξνεηζνδεκαηίεο  

 

γ) Αλακόξθσζε ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη 

επηβνιή αξρώλ θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο  

 

δ) Κνηλσληθνπνίεζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο  

 

ε) Αλάπηπμε ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνύ θαη 

κεηαξξπζκίζεηο ζηε δηνίθεζε θαη ην ζηξαηό. 

  

ζη) Διάθξπλζε ησλ θαηώηεξσλ θνηλσληθώλ 

ζηξσκάησλ θαη εθζπγρξνληζκόο ηνπ θξαηηθνύ 
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κεραληζκνύ. 

 

δ) Δλίζρπζε ηεο παξαγσγήο θαη αύμεζε ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο 

 
     (Μονάδες  14)    

 
 
ΘΔΜΑ  Β1  

Να αλαθεξζείηε ζηα πξνζθπγηθά ξεύκαηα πνπ πξνήιζαλ:   

α) ιόγσ δηαθνξώλ θαη ζπγθξνύζεσλ Διιάδνο–Βνπιγαξίαο (κνλάδεο 7) 

β) από ηε Ρνπκαλία (κνλάδεο 4)  

γ) από ηηαινθξαηνύκελεο πεξηνρέο(κνλάδεο 3). 

     (Μονάδες  14)    

 
 
 
ΘΔΜΑ  Β2 

Να αηηηνινγήζεηε γηαηί ζηελ Διιάδα θαηά ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19νπ αηώλα δελ 

πξνέθπςαλ ηαμηθά θόκκαηα. 

     (Μονάδες  13)   
 

          
 

ΟΜΑΓΑ  ΓΔΤΣΔΡΗ  

 
 
ΘΔΜΑ  Γ1 

Με βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θαη αληιώληαο ζηνηρεία από ηα θείκελα πνπ ζαο δίλνληαη, 

λα αλαθεξζείηε  ζηα πνιηηηθά γεγνλόηα ηεο πεξηόδνπ 1915-1918. 

(Μονάδες  25) 
 
 

ΚΔΙΜΔΝΟ  Α’ 
 

«Η πνιηηηθή αύηε ηνπ θ. Βεληδέινπ, αλεμαξηήησο αλ ήην ή όρη ζπκθέξνπζα εηο ηελ Διιάδα, 

αζθαιώο ήην απηόβνπινο, πξσηόβνπινο, απηαξρηθή, δηόηη ε πνιηηηθή αύηε εθδεισζείζα 

πνιύ πξν ησλ εθινγώλ ηνύ Μαηνπ 1915 ησλ πξνθεξπρζεηζώλ ελαληίνλ ηεο γλώκεο θαη 

ζειήζεσο ηνπ θ. Βεληδέινπ, ε πνιηηηθή αύηε ηνπ θ. Βεληδέινπ δελ είρε ηελ πξαγκαηηθήλ 
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ζπγθαηάζεζηλ ηνπ Διιεληθνύ ιανύ. Απνθαζίζαο δε ν θ. Βεληδέινο, θαη’ Αύγνπζηνλ ηνπ 

1914, ηελ απζόξκεηνλ, απηόβνπινλ θαη πξσηόβνπινλ πξνζθνξάλ ηεο νκαδηθήο 

απηνζπζίαο ηνπ ελόπινπ ηνύηνπ ηκήκαηνο ηνπ Διιεληθνύ ιανύ, πξνο ππνζηήξημηλ μέλσλ 

ζπκθεξόλησλ, ώθεηιε λα είλαη βέβαηνο όηη ν Διιεληθόο ιαόο ζύζζσκνο ήζειε επηδνθηκάζεη 

θαη ππνζηεξίμεη δηα ησλ εζηθώλ θαη πιηθώλ απηνύ ζπζηώλ ηελ πνιηηηθήλ απηνύ.  [Ο 

Βεληδέινο] όθεηιε λα εμαζθαιίζε ηελ ζπγθαηάζεζηλ ηνπ ελόπινπ ηκήκαηνο ηνπ Διιεληθνύ 

ιανύ, ησλ επηζηξαηεπζεζνκέλσλ αλδξώλ, όπσο ν ππ΄απηώλ απαξηηζζεζόκελνο πνιεκηθόο 

ζηξαηόο πνιεκήζε κε ηελ ςπρήλ απηνύ ππέξ ηεο Ιδέαο, ήο δηαπξύζηνο θήξπμ εηάρζε αθ’ 

εαπηνύ». 

 
Βίθησξ Γνύζκαλεο, Απομνημονεύμαηα. Ιζηορικαί ζελίδες ηας οποίας έζηζα, Αζήλαη, 1946, ζ. 236-

237 

 
** Ο Β. Γνύζκαλεο ήηαλ επηηειήο ζηξαηεγόο. 
 
 
 

ΚΔΙΜΔΝΟ  Β’ 
 

[Σν 1916] ππεδαπιίζζε θαη εμεξξάγε άγξηνο θαλαηηζκόο. Οη θηιειεύζεξνη επηύνλην, 

εδέξνλην, εμεπηειίδνλην, θαηεδηώθνλην αλαηηίσο, εθπιαθίδνλην αλειεώο θαζ’ όιελ ηελ 

Παιαηάλ Διιάδα. Δληόο ηεο πξσηεπνύζεο, ν θαηά πιεηνςεθίαλ θηιειεύζεξνο αζηηθόο 

πιεζπζκόο εηξνκνθξαηείην ζθιεξώο. Δξπζξαί ζθξαγίδεο επεηίζελην δηα λπθηόο εηο ηα 

θαηαζηήκαηα ησλ νδώλ Δξκνύ θαη Αηόινπ, παξαδίδνπζαη εηο ην κίζνο ησλ θαθνπνηώλ ηνπο 

βεληδειηθνύο. Πξηλ αξρίζε επηζήκσο ε θαηάηαμηο εζεινληώλ, ζπλεζηήζε εηδηθή ππεξεζία 

ππό ηνλ ζπληαγκαηάξρελ Κσλζηαληηλόπνπινλ, ήηηο δηέλεκε ηα όπια εηο βαζηιόθξνλαο 

ηδηώηαο. Έκπηζηνη αμησκαηηθνί πεξηέθεξαλ εηο ηαο Αζήλαο θαη ηαο επαξρίαο πξνο 

ππνγξαθήλ ηα πεξίθεκα πξσηόθνιια πίζηεσο εηο ηνλ Κσλζηαληίλνλ. Όζνη ησλ 

αμησκαηηθώλ εξλνύλην λα ππνγξάςνπλ, παξεδίδνλην εηο πνιπεηδείο δησγκνύο ππό ηεο 

δηνηθήζεσο. Δηο κίαλ ζηηγκήλ, κεγάιε κεξίο Διιήλσλ πνιηηώλ, νηθνγέλεηαη, κεηέξεο, 

αδειθαί, επξέζεζαλ εθηόο ηνπ λόκνπ θαη καθξάλ ηεο ζθέπεο ηεο παηξίδνο. Δζεσξνύλην 

ερζξνί ηεο παηξώαο γεο, επεηδή νη ηδηθνί ησλ εγσλίδνλην λα θξαηήζνπλ αδνύισηνλ ηελ 

Διιάδα.  

 

Γεώξγηνο Βεληήξεο, Η Διιάο ηνπ 1910‐ 1920. Ιζηνξηθή κειέηε, Ίθαξνο, η. Β΄, ζ. 255. 
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ΚΔΙΜΔΝΟ  Γ’ 
 

«Πξόηαζηο ηεο θπβεξλήζεσο Βεληδέινπ θαηά Φεβξνπάξηνλ 1915 όπσο ε Διιάο ζπκκεζέμε 

παξά ην πιεπξόλ ησλ πκκάρσλ εηο ηελ επηρεηξνπκέλελ παξ’ απηώλ εθζηξαηείαλ ησλ 

Γαξδαλειιίσλ, δελ έηπρε ηεο εγθξίζεσο ηνπ ηέκκαηνο, ηεο θπβεξλήζεσο Βεληδέινπ 

παξαηηεζείζεο σο εθ ηνύηνπ ηεο αξρήο. […] Οη ύκκαρνη […] ήξρηζαλ ιακβάλνληεο δηάθνξα 

πηεζηηθά κέηξα, επηηπρόληεο δηα ζεηξάο ηειεζηγξαθηθώο πξνβιεζεηζώλ αμηώζεσλ ηνλ πιήξε 

αθνπιηζκόλ ηεο ρώξαο.[…] Η εγθαηαζηαζείζα εηο Θεζζαινλίθελ από ηνπ επηεκβξίνπ 

1916 θπβέξλεζηο ηεο Δζληθήο Ακύλεο έζεηε ηαο πξώηαο βάζεηο ζπγθξνηήζεσο ζηξαηνύ». 

 
Δπακεηλώλδαο Κ. ηαζηλόπνπινο, Ο Διιεληθόο ηξαηόο ηεο Πξώηεο Δθαηνληαεηίαο, Αζήλαη, 1935, 

ζ. 80-81 

 
 

ΚΔΙΜΔΝΟ  Γ’ 
 

Η Διιάδα ην 1916 είρε θνπεί ζηα δύν: Από ηε κηα κεξηά ην θξάηνο ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ 

πεξηιάκβαλε ηε Μαθεδνλία, ηελ Κξήηε θαη ηα λεζηά ηνπ αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ, απεθάζηδε λα 

δηελεξγεζεί ζηξαηνινγία ζε κεγάιε θιίκαθα θαη νξγάλσλε ηελ κεξαξρία ηνπ Αξρηπειάγνπο 

θαη θαηόπηλ ηηο κεξαξρίεο Κξήηεο θαη εξξώλ. Από ηελ άιιε κεξηά ε θπβέξλεζε ησλ 

Αζελώλ αληηπαξαηαζζόηαλ ζηνπο νπαδνύο ηνπ Βεληδέινπ κε ηνπο απνιπζέληεο 

ζηξαηεπζίκνπο ("επηζηξάηνπο") πνπ είρε νξγαλώζεη ν Ισάλλεο Μεηαμάο ζε παξαθξαηηθέο 

νκάδεο. ηελ πξνζπάζεηα ησλ πκκάρσλ λα ζέζνπλ ππό ηνλ έιεγρν ηνπο ηε λόηηα Διιάδα, 

ηα Γαιιηθά ζσξεθηά έκπαηλαλ ζηνλ Πεηξαηά θαη απνβίβαδαλ 3000 άλδξεο, ελώ βνκβάξδηδαλ 

πεξηνρέο ηεο Αζήλαο γύξσ από ην ηάδην θαη θνληά ζηα Αλάθηνξα. Η επέκβαζε ησλ 

γαιιηθώλ δπλάκεσλ εμαγξίσζε ηνπο αληηβεληδειηθνύο πνπ θαηεγνξνύζαλ ηνπο αληηπάινπο 

ησλ σο πξνδόηεο θαη ν εζληθόο δηραζκόο έθζαζε ζην απόγεηό ηνπ. "Ο θνλεύσλ βεληδειηθόλ 

δελ θνλεύεη άλζξσπνλ", δηαθεξύηηαλ. [...] Η εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ Δι. Βεληδέινπ, πνπ από 

ηελ αξρή ηνπ πνιέκνπ είρε βαζηζηεί ζηε λίθε ησλ πκκάρσλ, κε απώηεξν ζηόρν λα βξεζεί ε 

Διιάδα κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ ζην πιεπξό ησλ ληθεηώλ, είρε ζξηακβεύζεη. 

 
Δκκαλνπήι Θενδσξάθεο & Γηώξγεο Μαλνπζάθεο Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ θαη Μειεηώλ 

«Ελεσθέριος Κ. Βενιζέλος» 
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ΘΔΜΑ  Γ1  

Με βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θαη ην ππόκλεκα ηνπ κύξλεο Υξπζνζηόκνπ θαη ηηο 

γλώζεηο ζαο, λα αλαθεξζείηε ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κεζνδεύηεθε ν δησγκόο ηνπ 

ειιεληζκνύ ην 1914 από ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, θαζώο θαη ζηηο κνξθέο πνπ έιαβαλ 

νη δηώμεηο.  

 (Μονάδες  25) 

 

 
Η ΓΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ ΣΟΤ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΟΤ ΜΤΡΝΗ ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΓΙΩΞΔΙ 

Προς την ΓΙΔΘΝΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗΝ ΣΩΝ ΑΠΔΣΑΛΜΔΝΩΝ ΣΩΝ ΠΡΔΒΔΙΩΝ ΣΩΝ Μ. 

ΓΤΝΑΜΔΩΝ 

 
Κύξηνη,  

Μεηά θαηαπιήμεσο θαη βαζπηάηεο νδύλεο όρη κόλνλ ν νξζόδνμνο ρξηζηηαληθόο, αιι’ άπαο ν 

δηεζλήο πεπνιηηηζκέλνο ρξηζηηαληθόο θόζκνο ηεο πόιεσο κύξλεο, παξίζηαηαη ζεαηήο 

πξσηαθνύζησλ θαη πξσηνθαλώλ εηο ηα ρξνληθά ηεο πεπνιηηηζκέλεο αλζξσπόηεηνο 

θαηλνκέλσλ θαη ζθελώλ, εμ σλ επηηξαπήησ εκίλ λα επηζηήζσκελ ηελ πξνζνρήλ Τκώλ επί 

ησλ εθεμήο ηξηώλ θαηά ηελ θξίζηλ καο νδπλεξνηάησλ θαη βδειπξσηάησλ. […] 

 

1) Απνξξαπίδεηαη ην ζξεζθεπηηθόλ καο αίζζεκα θαη ηα ηεξά ηεο ζείαο εκώλ ιαηξείαο 

ζθεύε, ρείξεο κηαξαί θαη ηεξόζπινη κνπζνπικάλσλ, αθνύ ηα ήξπαζαλ απνγπκλώζαζαη ηνπο 

λανύο καο, ηα δεκνπξαηνύζηλ ελ ηε αγνξά, ππό ηα όκκαηα όρη πιένλ ησλ Σνύξθσλ 

θπβεξλεηώλ θαη αζηπλόκσλ, νη νπνίνη θιείνπζηλ απηά θαη ηπθιώλνπζη ηελ ζπλείδεζίλ ησλ 

δηα λα κε ηα βιέπσζη θαη λα κε ηα αηζζάλσληαη, αιι’ αθόκε θαη ππό ηα άγξππλα θαη 

ρξηζηηαληθά όκκαηα Τκώλ ησλ απνζηαικέλσλ ησλ εμ Μεγάισλ θαη θξαηαηώλ Γπλάκεσλ ηεο 

Δπξώπεο.  

 

2) Οπδείο ζεβαζκόο πθίζηαηαη πξνο ηελ ηδησηηθήλ πεξηνπζίαλ, ηελ νπνίαλ παληαρνύ ηνπ 

πεπνιηηηζκέλνπ θόζκνπ δηέπνπζηλ αη πιένλ απζηεξαί θαη αδπζώπεηνη δηαηάμεηο ηνπ 

δεκνζίνπ Γηθαίνπ ησλ ιαώλ. ν θόζκνο απνηξνπηάδεηαη λα βιέπε κεηαηξεπόκελα ππό 

Δβξαίσλ παιαηνπσιεηώλ ηα θινπηκαία νηθηαθά ζθεύε παληόο είδνπο θαη εκπνξεύκαηα 

αλππνινγίζηνπ αμίαο εηο ηηκάο εμεπηειηζηηθάο θαη ηνύη’ απηό δσξεάλ. 
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1. Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να 
ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Στθν αρχι των απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν 
θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο και να μην 
γράψετε πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ.  

2. Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ 
παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά 
τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντιςετε ςτο τετράδιό ςασ ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι 
που δεν ςβινει. Μολφβι επιτρζπεται και μόνο για πίνακεσ, διαγράμματα κλπ. 

4. Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
5. Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 
6. Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  ……  


