
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ ΗΜ. ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ. 
 

ΟΜΑΔΑ Α' 

ΘΕΜΑ Α1 

α. σελ. 42 < Καθώς η κατοχή γης...........κοινωνικές συνθήκες > και σελ. 
43 < Το αποφασιστικό βήμα.........ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης > 

β. σελ. 86 - 88 < Το 1909 συντελείται μία τομή...............έχοντας επιτύχει 
τις επιδιώξεις του > 

γ. σελ. 96 < Η Συνθήκη των Σεβρών.........απτή πραγματικότητα > 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α. λάθος 

β. σωστό 

γ. σωστό 

δ. σωστό 

ε. λάθος 

 

ΘΕΜΑ Β1 

α. σελ. 84 < Η οργάνωση των κομμάτων ήταν εμφανής.......υπέρ της 
εκλογικής τους περιφέρειας > και β.  σελ. 84 < Αντίθετα με άλλες χώρες 
της Ευρώπης.......ενεργού πληθυσμού > 

 

Φροντιστήριο ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 
έχουμε τα "μέσα" να σας φτάσουμε στα ... "άκρα"! 
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ΘΕΜΑ Β2 

α. σελ. 251 < Η πρόταση του Ελ. Βενιζέλου...........αλλά θα την διαθέσω 
υπέρ του λαού σας > 

β. σελ. 252 - 253 < Στις 10 Μαρτίου 1921...........είχαν αλλάξει πλευρά > 

 

ΟΜΑΔΑ Β' 

ΘΕΜΑ Γ1 

α) Ιστορ. αφήγηση : σελ. 90 < Ο Βενιζέλος πήρε εντολή.........στο 
μεταρρυθμιστικό του έργο > και σελ. 91 < Το ρεύμα που είχε το κόμμα 
του Βενιζέ-λου.......κοινωνικών προβλημάτων > 

παραθέματα 

 

παράθεμα Α.  

6/10/1910 : ορκίζεται η νέα κυβέρνηση του Βενιζέλου  

8/10/1910 : διατύπωση κυβερνητικών θέσεων 

9/10/1910 : αναζήτηση ψήφου εμπιστοσύνης 

12/10/1910 : διάλυση Βουλής και προκήρυξη εκλογών 

Οι αρχηγοί των παλαιών κομμάτων - Θεοτόκης, Ράλλης και 
Μαυρομιχάλης - δε συμμετείχαν στις εκλογές, βρίσκονταν σε πολιτικό 
αδιέξοδο - αποχή 

παράθεμα Β  

- Μάρτιος 1921 : εκλογές και συμμετοχή των παλαιών κομμάτων, τα 
οποία κατόρθωσαν να αναδείξουν βουλευτές 

- Ράλλης και Ζαϊμης κατάφεραν να καταλάβουν κάποια έδρα 
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- Θεοτόκης, Ράλλης, Μαυρομιχάλης (παλιοί πολιτικοί) αλλά και 
Γούναρης, Τσαλδάρης, Δημητρακόπουλος (νέοι πολιτικοί) συγκροτούν 
την αντιπολίτευση 

β) Ιστορ. αφήγηση  : σελ.219 < Ο Βενιζέλος ως πρωθυπουργός της 
Ελλάδας.......καθήκοντά του στις 12 Οκτωβρίου 1912 > 

παράθεμα Β 

Την ίδια εποχή οι Κρήτες κάνουν εκλογές με σκοπό την αποστολή 
εκπροσώπων στη νέα Βουλή. Στις εκλογές αυτές εκλέχθηκαν 23 
βουλευτές του κόμματος του Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος αρνήθηκε να 
εισέλθουν οι Κρήτες στη Βουλή και έμεινε τέσσερις ημέρες κλεισμένος 
στο ξενοδοχείο του, καθώς η άρνησή του δεν ήταν καθόλου εύκολη.  

 

ΘΕΜΑ  Δ1 

α) Ιστορ. αφήγηση : σελ. 166 - 167 < Σημαντικότερες ήταν οι 
επιπτώσεις........εθνικό κορμό > 

παράθεμα Α 

Θράκη το 1924 : 62,1 % Έλληνες κάτοικοι, ενώ τέσσερα χρόνια μετά 
ένας στους τρεις κατοίκους της Θράκης ήταν πρόσφυγας 

β) Ιστορ. αφήγηση  : σελ. 167 - 168 < Για ένα διάστημα η 
άφιξη...................ασχολίες στην πατρίδα τους > 

παράθεμα Β 

Μεγάλα εγγειοβελτικά / αρδευτικά έργα στις Σέρρες, Δράμα και 
Θεσσαλονίκη : διευθέτηση χειμάρρων και ποταμών, αποξήρανση 
λιμνών και παράδοση γαιών σε ακτήμονες πρόσφυγες και γηγενείς 

παράθεμα Γ 

Δόθηκε ώθηση σε τομείς της γεωργίας : 

- αμπελουργία / μεταξοσκωληκοτροφία 

- ροδοκαλλιέργεια 
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-αμπέλια αμερικανικής προέλευσης 

 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα αξιοποιηθούν σε συνδυασμό με τα 
στοιχεία του πίνακα 
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