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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                                          

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4) 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α ' 
 

ΘΕΜΑ Α1 

 

Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων: 

Ομάδα των Ιαπώνων  

Εθνικόν Κομιτάτον  

Στρατιωτικός Σύνδεσμος 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Α2 

 

Εντοπίστε τις διαφορές ανάμεσα στο σύνταγμα του 1844 & του 1864 αναφορικά με τη 

μορφή του πολιτεύματος και τη συγκρότηση κομμάτων. 

Μονάδες 10 

 ΘΕΜΑ Β1 

Να περιγράψετε τις συνθήκες ανάδειξης της «νέας γενιάς» μετά την παρακμή των ξενικών 

κομμάτων και τα αιτήματα που αυτή προέβαλε. 

Μονάδες 13 

ΘΕΜΑ Β2  

Να αντιστοιχίσετε τον αριθμό της στήλης Α' με το γράμμα της στήλης Β' (Δύο δεδομένα της 

στήλης Β΄ περισσεύουν). 

 Μονάδες 12 
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                               Α΄                                                          Β΄     

 

ΟΜΑΔΑ Β ' 
 
ΘΕΜΑ Γ1 

Στηριζόμενοι στην παρακάτω πηγή και σε συνδυασμό με τις ιστορικές σας γνώσεις, να 

αναφερθείτε, στην εξέλιξη της αριστερής ιδεολογίας στον ελληνικό χώρο κατά τις τρεις 

πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. 

Μονάδες 13 

Στο μεταρρυθμιστικό πόλο της Αριστεράς από προπολεμικά κυριαρχούσαν ο Αλ. 

Παπαναστασίου και οι υπόλοιποι Κοινωνιολόγοι, που προέρχονταν από επιφανείς 

οικογένειες και είχαν σπουδάσει στη Γερμανία. Όταν επέστρεψαν στην Ελλάδα, 

προσπάθησαν, με βάση τα κομματικά και ιδεολογικά πρότυπα της Δεύτερης Διεθνούς, να 

στήσουν ένα μαζικό φορέα, το Λαϊκό Κόμμα. Σύντομα αυτό διαλύθηκε και ενσωματώθηκε 

από το κοινοβουλευτικό σύστημα ... Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους εντάχθηκαν στο 

Κόμμα των Φιλελευθέρων, διατηρώντας πάντως την αυτονομία τους και τις στενές τους 

σχέσεις με τις εργατικές και αγροτικές οργανώσεις. Το 1917 κατέλαβαν σημαντικές θέσεις 

στην επαναστατική κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης [...] 

 
1. Πεδινοί 
 
 

 
Α. Αντίθετοι στην πολιτική των πεδινών 

 
2. Κόμμα Φιλελευθέρων 

 
Β. Μείωση φόρων 

 
3. Ορεινοί 

 
Γ. Συγκρότηση πραιτωριανών 

 
4. Τρικουπικό Κόμμα 

 
Δ. Ετερόκλητη παράταξη 

 
5. Δηλιγιαννικό Κόμμα 

Ε. Αναθεώρηση συντάγματος και όχι ψήφιση 

νέου 

 
6. Ραλλικό Κόμμα 

 
Στ. Εξορθολογισμός της δημόσιας διοίκησης 

 
7. Ναπαίοι 
 
 
 
 
 

 
Ζ. Αντίθετο στον εκσυγχρονισμό 

 
8. Κόμμα Γ. Θεοτόκη 

 
Η. βία και νοθεία στις εκλογές 

  
Θ. προστασία της Ορθοδοξίας 

  

Ι. φορολογικές ελαφρύνσεις για τους 

μικροεισοδηματίες. 
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Η απογοήτευση από την πλευρά των μοναρχικών όσο και της κυβέρνησης Βενιζέλου είχε 

στο μεταξύ διευκολύνει την αυτονόμηση της ριζοσπαστικής Αριστεράς, όπου κυριαρχούσε 

η Φεντερασιόν της Θεσσαλονίκης. Η τελευταία, μόλις έληξε ο πόλεμος στην Ευρώπη, 

πρωτοστάτησε στην οργάνωση του ΣΕΚΕ, ενώνοντας κυρίως νέους εργάτες, 

διανοούμενους και άτομα από μειονότητες. Οι αντιλήψεις τους επηρεάστηκαν από τη νίκη 

των Σοβιέτ στη Ρωσία. Πίστευαν ότι η επανάσταση θα εξαπλωνόταν στα Βαλκάνια και 

οραματίζονταν την άμεση ομοσπονδιακή ένωση των λαών της περιοχής, καταγγέλλοντας 

τις συγκρούσεις των εθνικών κρατών και ιδίως τις νέες πολεμικές περιπέτειες στην 

Ουκρανία και στη Μικρά Ασία, όπου είχε οδηγήσει τη χώρα ο Βενιζέλος. 

Ιστορία των Ελλήνων, τόμος 15, «Νεώτερος Ελληνισμός, 1910-1940», «Αριστερά στο Μεσοπόλεμο», εκδ. Δομή, 

σελ. 471-473 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

Στηριζόμενοι στα παρακάτω κείμενα και σύμφωνα με τις ιστορικές σας γνώσεις, να 

αναφερθείτε α) Στις διαφορετικές απόψεις του πρωθυπουργού Ελ. Βενιζέλου και του 

Βασιλιά Κωνσταντίνου αναφορικά με το ζήτημα της συμμετοχής της Ελλάδας στον Α' 

Παγκόσμιο Πόλεμο (Μονάδες 13) β) Στις συνέπειες του Εθνικού Διχασμού στην 

εσωτερική πολιτική ζωή μέχρι και το 1917 (Μονάδες 12) 

 
 

Κείμενο Α' 

Η οριστική ρήξη βασιλιά και Βενιζέλου επήλθε, όταν ξέσπασε ο ευρωπαϊκός πόλεμος. Ο 

Βενιζέλος ήθελε να τιμήσει η Ελλάδα τη Συνθήκη Συμμαχίας με τη Σερβία, ενώ 

Κωνσταντίνος με διάφορες προφάσεις εμπόδιζε την είσοδο της χώρας στον πόλεμο. 

Εξανάγκασε το Βενιζέλο σε παραίτηση, όταν ματαίωσε το Φεβρουάριο του 1915, την 

ελληνική συμμετοχή στην εκστρατεία των Δαρδανελλίων στο πλευρό της Αντάντ [...] Αν 

το ξέσπασμα του Διχασμού διευκολύνθηκε από τον πόλεμο, συνάμα είχε και σύνθετες 

πολιτικές αιτίες. Οι πολιτικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που προώθησε ο Βενιζέλος, 

αφότου ανέλαβε την πρωθυπουργία είχαν στρέψει εναντίον του μεγάλο μέρος της 

παραδοσιακής άρχουσας τάξης. Αυτή βρήκε έναν ικανό ηγέτη στο πρόσωπο του 

Κωνσταντίνου, ο οποίος επιδίωκε να αποκτήσει απολυταρχικές εξουσίες. 

Ιστορία των Ελλήνων, τόμος 15, «Νεώτερος Ελληνισμός, 1910-1940», «Διχασμός», εκδ. Δομή, σελ. 138-139 

Κείμενο Β' 

Ήταν η μόνη επιλογή (του Κωνσταντίνου) που εξυπηρετούσε στο μέγιστο βαθμό τα 

γερμανικά συμφέροντα. Ήταν επίσης η μόνη επιλογή που μπορούσε να νομιμοποιηθεί 

δημόσια και να έχει λαϊκή αποδοχή, αφού υποσχόταν να προστατέψει τη χώρα από τα 
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δεινά του πολέμου [...] Ο Κωνσταντίνος υπήρξε εξαρχής ανειλικρινής απέναντι στο 

Βενιζέλο ... όποτε βρισκόταν σε αμηχανία, ζητούσε μυστικά διαβεβαιώσεις από τον Κάιζερ 

για τα ελληνικά συμφέροντα, ως άλλοθι για την επιμονή του. Μέχρι το 1915, ο Βενιζέλος 

υπολόγιζε αισιόδοξα ότι αυτός θα επηρέαζε τελικά τον Κωνσταντίνο ... 

Ιστορία Νέου Ελληνισμού, τόμος 6, «Η Εθνική ολοκλήρωση, 1909-1922», «Οι πολιτικές εξελίξεις», εκδ. Ελληνικά 

Γράμματα, σελ. 18 

Κείμενο Γ' 

Την άνοιξη του 1916 το Επιτελείο κλιμάκωσε την αντιπαράθεση ... ετοιμάζοντας τις 

ενώσεις Επιστράτων. Στη διάρκεια της ίδιας χρονιάς εξυφάνθηκαν στην Αθήνα 

τουλάχιστον τρεις συνωμοσίες για τη δολοφονία του Βενιζέλου ... Ήδη ακουγόταν πως η 

κυβέρνηση ετοίμαζε , πρώτο βήμα για μοναρχικό πραξικόπημα, την κήρυξη στρατιωτικού 

νόμου. Οι Φιλελεύθεροι φοβήθηκαν πραγματικά. 

Ιστορία των Ελλήνων, τόμος 15, «Νεώτερος Ελληνισμός, 1910-1940», «Διχασμός», εκδ. Δομή, σελ. 144-145 
 

 
Κείμενο Δ' 

Ο κρατικός δυϊσμός λήγει στα μέσα του 1917, όταν ο Βενιζέλος εγκαθίσταται στην 

Αθήνα με στήριγμα τις ξιφολόγχες του γαλλικού στρατού ... Παραβιάζοντας τη 

συνταγματική νομιμότητα, διέλυσε τη μονόπλευρη Βουλή του 1915 και επανέφερε την 

πρώτη Βουλή του ιδίου χρόνου, την οποία είχε διαλύσει ο Κωνσταντίνος. Από τη Βουλή 

των Λαζάρων, σχεδόν όλοι οι μοναρχικοί απείχαν, αλλά όχι και οι σοσιαλιστές. 

Ιστορία των Ελλήνων, τόμος 15, «Νεώτερος Ελληνισμός, 1910-1940», «Διχασμός», εκδ. Δομή, σελ. 155-156 

  


