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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-2-2022 

                                                                    
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 
Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακολούθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, 
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στο γράμμα που 
αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση: 
α) Η Επαναστατική Προκήρυξη του 1905 ζητούσε την αναθεώρηση του κρητικού 
Συντάγματος. 
β) Το Χάτι- Σερίφ επέτρεψε στους Έλληνες του Πόντου να φύγουν από τα κρησφύγετα 
τους και να επιστρέψουν στις παραθαλάσσιες περιοχές τους. 
γ) Η Κρητική Πολιτοφυλακή ιδρύθηκε το 1906.  
δ) Αμέσως μετά την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων ο Σουλτάνος παραιτήθηκε από 
όλα του τα δικαιώματα πάνω στην Κρήτη. 
ε) Οι Πόντιοι υπέστησαν δυσμενή οικονομικά μέτρα από τις νεοτουρκικές 
κυβερνήσεις. 
στ) Ο μητροπολίτης Καραβαγγέλης πρότεινε στον Μπαλτατζή συνεργασία με τους 
μπολσεβίκους. 
ζ) Σύμφωνα με τον Γ. Λαμψίδη οι συστηματικές διώξεις κατά των Ελλήνων του Πόντου 
έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τη γενοκτονία των Εβραίων. 
η) Το πρώτο παγκόσμιο Παν-ποντιακό Συνέδριο οργανώθηκε τον Φεβρουάριο του 
1918. 
θ)Πρώτος Ύπατος Αρμοστής της Κρήτης ήταν ο Πρίγκιπας Κωνσταντίνος. 
ι) Η τουρκική σημαία αφαιρέθηκε από το φρούριο της Σούδας στις 9 Δεκεμβρίου του 
1912. 

Μονάδες: 10 
  

ΘΕΜΑ Α2 
Να αποδώσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω ιστορικών όρων: 
α. «Προσωρινή Κυβέρνηση της Κρήτης» (1905) 
β. Ελληνικό Τυπογραφείο 
γ. Διχοτόμηση του χαρτονομίσματος 

Μονάδες: 15                                                                                                                                                                               
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ΘΕΜΑ Β1 

Να αναφέρετε το έργο στο οποίο επιδόθηκε η κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας, 
κατά τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας της καθώς και στη δράση του Αλέξανδρου 
Ζαΐμη ως Ύπατου Αρμοστή της Κρήτης. 

Μονάδες: 15 
ΘΕΜΑ Β2 

Να καταγράψετε την πολιτική που άσκησε στην Τραπεζούντα ο μητροπολίτης 
Χρύσανθος κατά την περίοδο 1916-1918. 

       Μονάδες: 10 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 
Συνδυάζοντας τις πληροφορίες του κειμένου που ακολουθεί με τις ιστορικές σας 
γνώσεις να αναφερθείτε: 
α) στο πρόβλημα της μεγάλης γαιοκτησίας που προέκυψε στην Ελλάδα το 1881 και 
ειδικότερα στις πρακτικές που ακολούθησαν οι τσιφλικάδες της Θεσσαλίας και 
(Μονάδες: 13) 

β) στην εξέλιξη του αγροτικού ζητήματος από το 1914 έως λίγο πριν τη μικρασιατική 
καταστροφή (Μονάδες: 12) 

Μονάδες: 25 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ  
 Τα μεγάλα τσιφλίκια της Θεσσαλίας και της Άρτας σχηματίσθηκαν κατά το 
πλείστον στο πολύ μικρό χρονικό διάστημα που παρεμβλήθηκε από τα 1878 
(Συνθήκη του Βερολίνου) έως τα 1881 (έτος της προσάρτησης). 
 Όπως και στην περίπτωση της Αττικής, οι συνθήκες του Βερολίνου κα της 
Κωνσταντινουπόλεως (1881) περί της Θεσσαλίας υπαγόρευαν τον σεβασμό των 
«κεκτημένων δικαιωμάτων». Βεβαίως, η νομική αυτή ρύθμιση δεν εμπόδισε την 
μαζική αποχώρηση των τούρκων νομέων, οι οποίοι εφοδιασμένοι με τους νεοπαγείς 
τίτλους απόλυτης κυριότητας, παρουσιάστηκαν στην χρηματιστική αγορά της 
Κωνσταντινούπολης, αναζητώντας αγοραστές. Στο διάστημα τριών μόνον ετών, μια 
πελώρια μεταβίβαση τίτλων και μια συγκέντρωση της γαιοκτησίας 
πραγματοποιήθηκαν εις όφελος των μεγάλων Ελλήνων χρηματιστών της 
διασποράς[…]. 
 Υπό την προτροπή των Ελλήνων μεγιστάνων, κινουμένων μεταξύ των 
παροικιών του εξωτερικού και των κυρίων χρηματιστικών αγορών της Ευρώπης, η 
κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπη (ο οποίος είχε την εξουσία κατά το μεγαλύτερο 
μέρος της περιόδου 1880-95), γνωστού κυρίως για τις αξιοσημείωτες προσπάθειές 
του υπέρ της εκβιομηχάνισης, δε δίστασε να μεταβάλλει ολοσχερώς την πάγια 
γεωργική πολιτική του Ελληνικού Κράτους, προκειμένου να προστατεύει τη μεγάλη 
έγγειο ιδιοκτησία των τσιφλικιών. 
[Κ. Βεργόπουλου, Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα, Η κοινωνική ενσωμάτωση της 
γεωργίας, σσ. 120-121] 
 
 
 
 



 

 3 

ΘΕΜΑ Δ1 
Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας 
δίνονται να αναλύσετε: 
α) την επίδραση που άσκησε ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος στην οικονομία και την 
εθνική πολιτική της Ελλάδας και (Μονάδες: 14) 

β) τις διαδικασίες σχηματισμού και ψήφισης του πρώτου κρητικού Συντάγματος 
καθώς και τα προβλήματα που προέκυψαν από αυτό. (Μονάδες: 11) 

 
  Μονάδες: 25 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

  Αποτελέσματα του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897 υπήρξε και η επιβολή 
στην Ελλάδα του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου. 

[…] Η ελληνική κυβέρνηση μετά την ήττα, τον Ιούλιο του 1897, κατέβαλε 
ύστατες προσπάθειες να συμβιβαστεί με τους δανειστές και να αποτρέψει τον 
έλεγχο. Πρώτα ο Διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας Στ. Στρέιτ και στη συνέχεια ο Α. 
Συγγρός ανέλαβαν τις διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των ομολογιούχων, 
αλλά χωρίς επιτυχία […]. 

Η επίσημη ονομασία του οργανισμού, που ουσιαστικά ανέλαβε τη διαχείριση 
της Ελληνικής οικονομίας ήταν αρχικά Διεθνής Επιτροπή Ελέγχου. Ο όρος αυτός 
αντικαταστάθηκε ύστερα από ένα χρόνο με τον όρο Διεθνής Οικονομική Επιτροπή 
(ΔΟΕ) αλλά στη συνείδηση όλων και στην ιστορία έμεινε η λέξη Έλεγχος, γιατί αυτό 
ήταν στην πραγματικότητα […]. 

[…] Ο νόμος ΒΦΙΘ΄ (σημ.: σχετικός νόμος που ψηφίστηκε από την ελληνική 
Βουλή στις 21 Φεβρουαρίου 1898 και αφορά στην ίδρυση του ΔΟΕ), περιείχε 
διατάξεις που περιόριζαν την αναγκαστική κυκλοφορία και έτσι βοηθούσαν τη 
νομισματική σταθερότητα και τη βελτίωση της εσωτερικής αξίας της δραχμής. Επίσης 
με τον έλεγχο εμπεδώθηκε η ελληνική πίστη, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 
συνάψεως νέων δανείων, που τα χρειάστηκε η Ελλάδα στα χρόνια που ακολούθησαν. 

 [Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΔ, σελ. 164-165] 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
[…] Με τον τρόπο αυτό, η Ελλάδα έμπαινε επίσημα σε κατάσταση εξάρτησης 

από το ξένο κεφάλαιο και οι ελληνικοί χρηματιστηριακοί και τραπεζικοί κύκλοι 
πάσχιζαν να υπαγάγουν και τους άλλους πόρους της χώρας υπό τον έλεγχο της 
Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής, για να εισπράττουν πιο άκοπα τα ιλιγγιώδη κέρδη 
τους.  

Η ουσιαστική κατάργηση της εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας έδωσε στις 
Δυνάμεις την ευχέρεια να λύσουν το Κρητικό ζήτημα όπως αυτές ήθελαν. Η 
μεγαλόνησος αναδείχθηκε σε αυτόνομη ηγεμονία, στην οποία, με την επιμονή του 
τσάρου, τοποθετήθηκε ως ηγεμόνας ο πρίγκιπας Γεώργιος, δευτερότοκος γιος του 
βασιλέως. Η Αγγλία, αν και είχε βασικές αντιρρήσεις προς τη δοθείσα λύση, 
αναγκάστηκε να δεχτεί, γιατί ο τσάρος την έθεσε προ του διλήμματος: ή θ΄ 
αναδεικνυόταν ηγεμόνας ο Γεώργιος ή η Κρήτη θα ενωνόταν με την Ελλάδα. 
[Τάσος Βουρνάς, Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, τόμος Α΄, σελ. 556-
557] 
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ΚΕΙΜΕΝΟ Γ 
 Στις 9 Ιανουαρίου 1899 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κρητικής Πολιτείας 
το διάταγμα της σύγκλησης της Εθνοσυνελεύσεως και προκηρύχτηκαν εκλογές για τις 
8 Φεβρουαρίου […]. Οι εκλογές έγιναν πράγματι και το κρητικό νομοθετικό σώμα 
συνήλθε στην πρώτη του πανηγυρική συνεδρίαση. Πρόεδρος εξελέγη ο Ι. 
Σφακιανάκης και από την επόμενη συνεδρίαση καταπιάστηκε με το έργο της έγκρισης 
του συντάγματος της Κρητικής Πολιτείας, με αξιοσημείωτη ζέση. Μέσα σε ένα 
καταπληκτικό και ύποπτα βραχύ χρονικό διάστημα, το νέο σύνταγμα, από δέκα 
κεφάλαια και δεκατέσσερα άρθρα, ψηφίστηκε, κυρώθηκε από τον ηγεμόνα και 
δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της πολιτείας […]. 
 Το κρητικό σύνταγμα, σαν καρπός πολιτικής ενέργειας, ήταν προϊόν μιας και 
μόνης τάξης, των γαιοκτημόνων. Ο ακτήμων λαός, που σήκωσε στους ώμους του τα 
βάρη πολλών επαναστάσεων στην Κρήτη, ο καθημαγμένος από τις πρόσφατες 
εξεγέρσεις, παραμερίστηκε επιμελώς από τα έδρανα της Κρητικής Εθνοσυνελεύσεως, 
γι΄ αυτό και τα δίκαια αιτήματά του δεν αναγράφτηκαν καθόλου στον καταστατικό 
χάρτη της Πολιτείας, ιδιαίτερα το αίτημα της διανομής της γης, που αποτελούσε το 
καίριο πρόβλημα του κοινωνικού βίου στο νησί και ένα από τα πιο σπουδαία 
εναύσματα των Κρητικών εξεγέρσεων κατά της τουρκικής καταπίεσης των μπέηδων 
και των άλλων γαιοκτημόνων.  
[Τάσος Βουρνάς, Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, τόμος Α΄, σελ. 574-
575] 
 
 


