5ο ∆ιαγώνισµα στην Ιστορία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑ∆Α Α΄
Α. 1.1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό
ή όχι, γράφοντας στο τετράδιο σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στον αριθµό
που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
α) Ο Βούλγαρης προσπαθούσε να µείνει στην εξουσία µε αντικοινοβουλευτικές
µεθόδους.
β) Η οργανωµένη βάση του κόµµατος των φιλελευθέρων διέφερε σηµαντικά από τη
βάση των παραδοσιακών κοµµάτων.
γ) Η εθνική αφύπνιση των Τούρκων αµβλύνθηκε µετά την εδαφική συρρίκνωση της
Οθωµανικής αυτοκρατορίας.
δ) Το κίνηµα στο Θέρισο παρά την αξιοσηµείωτη απήχησή του στις πόλεις είχε
περιορισµένη απήχηση στην ύπαιθρο.
ε) Στα τέλη του 1911 επικρατούσε επαναστατικό κλίµα στο νησί
στ) Η επικράτηση της Μεγάλης Ιδέας ευνόησε την ανάπτυξη και διάδοση ιδεολογιών
µε κοινωνικό και ταξικό χαρακτήρα.
ζ) Την κατασκευή του φράγµατος τεχνητής λίµνης στο Μαραθώνα ανέλαβε η
βρετανική εταιρεία Πάουερ.
η) Ο Αλέξανδρος Κουµουνδούρος υπήρξε ο κύριος εκφραστής των αιτηµάτων της
νέας γενιάς.
θ) Οι πρώτοι Έλληνας πέρασαν µαζικά τα σύνορα τον 20ο αιώνα ήταν κάτοικοι
της Ανατολικής Ρωµυλίας.
ι) Η αγροτική µεταρρύθµιση του Βενιζέλου έγινε τι 1907.
Α.1.2 Να αοδώσετε µε συντοµία το εριεχόµενο των αρακάτω όρων:
α) Οργανικός Νόµος του 1900
β) Οµάδα Ιαπώνων
γ) ΓΣΕΕ
δ) Συνθήκη Σεβρών
Α.2.1 Με οιους τρόους µεθοδεύτηκε και υοκινήθηκε ο διωγµός του 1914
εναντίων των Ελλήνων της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας
Α.2.2. Τράεζα της Ελλάδος

ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑΒ1
Αξιοοιώντας τα αραθέµατα αλλά και τις ιστορικές σας γνώσεις να δώστε το
χρονικό των γεγονότων ου ακολούθησαν τη δεύτερη αραίτηση του Βενιζέλου
ως την κορύφωση του Εθνικού ∆ιχασµού το 1920
Μονάδες 25
Α. «Τα γεγονότα προκαλούν τον αναβρασµό των προσκείµενων προς το βασιλιά
Κωνσταντίνο και τις διώξεις, συλλήψεις και φυλακίσεις πολιτών αντίθετων
φρονηµάτων και το διασυρµό ευυπολήπτων αντρών. Από το αλόγιστο αυτό πάθος
παρασύρεται και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος, µητροπολίτης Αθηνών, Θεόκλητος...»
Α . Βακαλό ουλος /Νέα Ελληνική Ιστορία 1204-1985, εκδ. Βάνιας, Θεσ/κη 1988, σελ.
357-58.
Β. « Την 13η ∆εκεµβρίου 1916 πλήθη λαού συγκεντρώνονται στο Πεδίον του Άρεως
για να αναθεµατίσουν το Βενιζέλο[...] «Ανάθεµα!» φωνάζει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
και πάσης Ελλάδος πλην Μακεδονίας, περιστοιχιζόµενος από µέλη της Ιεράς
Συνόδου.[...] Απτόητος ο Βενιζέλος απ' τη «µεσαιωνική» βαρβαρότητα στρατολογεί
δικό του στρατό στη Μακεδονία[...] Μέσα σ'
αυτή την κατάσταση βρίσκει την
ευκαιρία να κηρύξει έκπτωτο τον Κωνσταντίνο...»
Β. Ραφαηλίδης, Ιστορία του Νεοελληνικού κράτους, 1830-1974, εκδ. Του 21ου, σελ. 9293.
Γ. «...Ο Βενιζέλος βρίσκεται πια στο ζενίθ των διπλωµατικών του επιτυχιών. ∆υο
µέρες µετά την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών δυο βασιλόφρονες αξιωµατικοί,
επιχειρούν να τον δολοφονήσουν στο σταθµό της Λιον στο Παρίσι αλλά τον
πληγώνουν µόνο στο χέρι. Η απόπειρα είχε θλιβερό αντίκτυπο στην Αθήνα άνδρες
της δηµόσιας ασφάλειας δολοφονούν τον Ι. ∆ραγούµη γνωστό για την πατριωτική
του δράση στη Μακεδονία
Α . Βακαλό ουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία
Θέµα Β2

Χρησιµοοιώντας σχετικά χωρία αό τα ιο κάτω κείµενα και µε βάση τις
ιστορικές σας γνώσεις να εισηµάνετε τους κοινωνικούς και οικονοµικούς
αράγοντες ου συνέβαλαν, µετά το 1893, στην εκδήλωση του κινήµατος
του Στρατιωτικού Συνδέσµου στο Γουδί.
Κείµενο Α
... Αναµφίβολο είναι πως το Γουδί βρήκε λαϊκή ανταπόκριση, πως απάντησε
πράγµατι σε κάποιες κοινωνικές αναζητήσεις. Η µεγάλη δε λαϊκή συγκέντρωση
συµπαράστασης της 14.09.1909 που οργανώθηκε από βιοµήχανους, έµπορους,
βιοτέχνες, ελεύθερους επαγγελµατίες κ.λπ. (…) πρόβαλε και καθαρά αστικές
διεκδικήσεις, όπως προστασία της παραγωγής, δίωξη της τοκογλυφίας,
προοδευτικότητα των φόρων, πάταξη της µεροληψίας και της πολιτικής

φαυλότητας, σε σχέση, ιδιαίτερα, µε τους διορισµούς στο δηµόσιο οπαδών του
κυβερνώντος κόµµατος, κ.λπ.
Θ. ∆ιαµαντόπουλος, Η ελληνική πολιτική ζωή: εικοστός αιώνας, Αθήνα, 1997 σ. 65

Κείµενο Β
«Ο Λαός των Αθηνών και του Πειραιώς εις πάνδηµον συνελθών
συλλαλητήριον, ίνα σκεφθή περί των Κοινών, ήτοι περί γενικής των κακώς
εχόντων ανορθώσεως, πολιτικής τε και στρατιωτικής, ην από µακρού ήδη
χρόνου επόθησε και εζήτησε και την οποίαν το κίνηµα της 15 Αυγούστου
ανέλαβε να πραγµατοποιήση αποβλέπων εις το ότι τα έννοµα συµφέροντα και
δικαιώµατά του ουσιωδώς εθυσιάσθησαν υπό το ευπρόσωπον κάλυµµα
ελευθέρου πολιτεύµατος, των αντιπροσώπων αυτού µεταβληθέντων εις ιδιοτελή
ολιγαρχίαν, αντικαταστήσασαν τον Νόµον δια της θελήσεώς της,
συνεταιρισθείσαν δε µετα αφορολογήτου πλουτοκρατίας, ενώ αυτός στενάζει
υπό το βάρος των αδικοτάτων φόρων (...) χωρίς να απολαµβάνη ως
αντάλλαγµα την ασφάλειαν της ζωής, τιµής και ιδιοκτησίας του (…) Αξιοί να
ίδη την Κυβέρνησιν υποβάλλουσαν το ταχύτερον εις την Βουλήν και ταύτην
ψηφίζουσαν άρτιον σύστηµα νοµοθεσίας, υπό το πνεύµα πολέµου κατά της
συναλλαγής, ανορθώσεως όλων των κλάδων της διοικήσεως και προστασίας της
παραγωγής, ιδία δε (…) Να ληφθή πρόνοια περί βελτιώσεως της τύχης του
εργάτου, δουλεύοντος ήδη την χειρίστην των δουλειών προς το κεφάλαιον δια
έλλειψιν παντός προστατευτικού αυτού νόµου »
Γιάννης Κορδάτος, Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, Ε΄, σ. 132-134.
(Ψήφισµα των επαγγελµατικών σωµατείων Αθηνών-Πειραιώς την ηµέρα του
συλλαλητηρίου)

