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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28-3-2020 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α1 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της στήλης Α και δίπλα τον αριθμό της πρότασης 
από τη στήλη Β που αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση: 

 Α                                                                                          Β 

α) Συμφωνία των Αθηνών                                                              1) 30 Μαΐου 1913 
β) Συνθήκη του Λονδίνου                                                               2) Ιούνιος 1925 
γ) Επανάσταση στο Θέρισο                                                           3) 12 Οκτωβρίου 1862 
δ) Έξωση του Όθωνα                                                                      4) 17 Μαΐου 1910                              
ε) Ομιλία Βενιζέλου στο Σύνταγμα                                             5) 10 Μαρτίου 1905 
στ) Σχηματισμός κυβέρνησης   Βενιζέλου στην Κρήτη        6) 2 Νοεμβρίου 1905 
ζ) Άφιξη Πρίγκιπα Γεωργίου  στην Κρήτη                               7) Δεκέμβριος 1926 
η) Τερματισμός της Επανάστασης  στο Θέρισο                     8) 5 Σεπτεμβρίου 1910    
θ) Σύμβαση της Άγκυρας                                                               9) 9 Δεκεμβρίου 1898 
ι) Σύμβαση της Λοζάνης                                                              10) 30 Ιανουαρίου 1923  

Μονάδες:10                                                                                                                                                          
ΘΕΜΑ Α2 
Να αποδώσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω ιστορικών εννοιών: 

1. Συμφωνία της Άγκυρας  
2. Εθνικές γαίες 
3. Εθνικό Κόμμα 

       Μονάδες: 15                          
 
ΘΕΜΑ Β1 
Ποια ήταν η μέριμνα που επέδειξε το ελληνικό κράτος για την περίθαλψη των προσφύγων 
κατά την περίοδο 1917-1921; 

Μονάδες: 13 
 
ΘΕΜΑ Β2 
Πώς διαμορφώθηκαν οι σχέσεις ελληνικού κράτους και Ελλήνων ομογενών κατά τη δεκαετία 
του 1860; 

Μονάδες: 12 
 
 

 



 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 
ΘΕΜΑ  Γ1 
Συνδυάζοντας τις ιστορικές σας γνώσεις με τις πληροφορίες των παραθεμάτων να 
καταγράψετε τις αδυναμίες που παρουσίασε το πρώτο Κρητικό Σύνταγμα και τους λόγους 
που οδήγησαν τους Κρήτες στην ψήφιση ενός συντηρητικού Συντάγματος. 

Μονάδες 25 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 
Ο συντηρητικός χαρακτήρας του Κρητικού Συντάγµατος του 1899 Σύµφωνα µε µια 

θεωρία, το σύνταγµα (σηµ.: του 1899) είχε συντηρητικό χαρακτήρα επειδή ο λαός της Κρήτης 
- και τα δεκαέξι µέλη της συντακτικής επιτροπής - πίστευε ότι µια εκτελεστική εξουσία µε 
ενισχυµένες αρµοδιότητες και απαλλαγµένη από κοινοβουλευτικούς περιορισµούς και 
επεµβάσεις βραχυπρόθεσµα θα συνέβαλε πιο αποτελεσµατικά στην επίλυση των πολιτικών 
προβληµάτων του νησιού … Οι συντάκτες της τελικής µορφής του σχεδίου του συντάγµατος 
δεν θεωρούσαν οριστικό το καθεστώς της αυτονοµίας, αφού δεν ικανοποιούσε τις εθνικές 
προσδοκίες των Κρητών. Η αρµοστεία αντιπροσώπευε γι’ αυτούς ένα σύντοµο µεταβατικό 
στάδιο, το προοίµιο της ένωσης της Κρήτης µε την Ελλάδα. Με την αντίληψη αυτή ως 
προϋπόθεση των συνταγµατικών τους επιλογών, τα µέλη της επιτροπής ενίσχυσαν τις 
σχεδόν µοναρχικές εξουσίες του προσωρινού ηγέτη της Κρήτης, για να διευκολύνουν τη 
γρήγορη επίλυση των εσωτερικών προβληµάτων του τόπου τους και να αποκλείσουν τις 
πιθανές τραγικές συνέπειες (όπως η ήττα της Ελλάδας στον πόλεµο του 1897) που 
µπορούσαν να έχουν οι τυχόν εκτροπές των εκλεγµένων εθνικών αντιπροσώπων από τα 
πλαίσια της κοινοβουλευτικής δεοντολογίας.  

[Λ. Μακράκη, Ελευθέριος Βενιζέλος, ό.π., σσ. 382-383] 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
Το Κρητικό Σύνταγµα του 1899 

Τα σοβαρά προβλήµατα που γεννήθηκαν στην εφαρµογή του ήταν συνέπεια των 
ατελειών του. Για παράδειγµα, ο ύπατος αρµοστής οριζόταν ως αντιπρόσωπος των Μεγάλων 
∆υνάµεων στην Κρήτη, αλλά συνδεόταν και µε το λαό της µε µια «σύµβαση». Ήταν ο 
κεντρικός παράγοντας του κράτους και ο κύριος εκτελεστικός λειτουργός και σηµαντικό 
στέλεχος της νοµοθετικής εξουσίας. Όπως παρατηρούσε ο πρόεδρος της συντακτικής 
επιτροπής Ι. Σφακιανάκης, «το πρόσωπον του Ηγεµόνος είναι το κέντρον όλων των 
εξουσιών». Από την άλλη µεριά, τα µέλη της αρµοστειακής κυβέρνησης, σύµφωνα πάντοτε 
µε το σύνταγµα, ήταν σύµβουλοι του πρίγκιπα, ελεγχόµενοι και άµεσα υπόλογοι σ’ αυτόν 
µάλλον παρά στη Συνέλευση από την οποία προέρχονταν … Η Κρητική Συνέλευση, η οποία 
εκλεγόταν µε γενική ψηφοφορία κάθε δύο χρόνια, δεν είχε σαφείς εξουσίες ούτε αρκετές 
αρµοδιότητες. Πραγµατοποίησε µόνο µια συνεδρίαση στη διάρκεια της θητείας της και, 
καθώς φαίνεται, είχε περιορισµένη δικαιοδοσία, αφού η τελική επικύρωση των νόµων 
ενέπιπτε στην αρµοδιότητα του ύπατου αρµοστή.  

[Λ. Μακράκη, Ελευθέριος Βενιζέλος, ό.π., σ. 382] 
 

 
 
 
 



 

 

ΘΕΜΑ  Δ1 
Λαμβάνοντας υπόψη σας τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πληροφορίες των παραθεμάτων 
να αναφερθείτε: 
Α) στην ίδρυση της Φεντερασιόν και τη δράση που αυτή ανέπτυξε μέχρι και την ενσωμάτωση 
της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα (μονάδες 10) 
Β) στις βασικές θέσεις του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος της Ελλάδος και τα 
προβλήματα που αντιμετώπισε κατά την μετεξέλιξή του σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 
(μονάδες 15) 

Μονάδες 25 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Φεντερασιόν 
Η Σοσιαλιστική Εργατική Οµοσπονδία Θεσσαλονίκης ξεκίνησε από τη µικρή πολιτική 

λέσχη που ίδρυσε ο Αβραάµ Μπεναρόγιας µαζί µε λίγους συνεργάτες του κατά τη διάρκεια 
της επανάστασης των Νεοτούρκων, τον Ιούνιο του 1908. Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, το 
Μάιο και Ιούνιο του 1909, η µικρή σοσιαλιστική αυτή οµάδα αναδιοργανώθηκε και 
ονοµάστηκε Σοσιαλιστική Εργατική Οµοσπονδία Θεσσαλονίκης, οργάνωση αποκλειστικά 
εβραϊκή. Ο Μπεναρόγιας και οι συνεργάτες του έλπιζαν να διευρύνουν την Φεντερασιόν επί 
οµοσπονδιακής βάσεως, έτσι ώστε να περιλάβει στους κόλπους της σοσιαλιστές όλων των 
εθνικοτήτων. Ωστόσο οι διαφορές ανάµεσα στις διάφορες εθνικής οµάδες και η έντονη 
εχθρότητα που επικρατούσε ανάµεσα στις σοσιαλιστικές οργανώσεις εµπόδισε µια τέτοια 
συνεργασία. Παρ’ όλα αυτά, τα πρώτα χρόνια η Φεντερασιόν ανέπτυξε αξιόλογη 
δραστηριότητα οργανώνοντας τους εργάτες της Μακεδονίας και συµβάλλοντας έτσι 
σηµαντικά στην ανάπτυξη του ελληνικού σοσιαλιστικού και εργατικού κινήµατος µετά τους 
βαλκανικούς πολέµους και την προσάρτηση της Μακεδονίας στην Ελλάδα.  
[Γ. Β. Λεονταρίτη, Το ελληνικό σοσιαλιστικό κίνηµα κατά τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο, 
µτφρ. Σ. Αντίοχος, εκδ. Εξάντας, 1978, σσ. 50-51]  

 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

Το ιδρυτικό συνέδριο του Σ.Ε.Κ.Ε. 
Το πρόγραµµα που ψηφίζεται στο ιδρυτικό συνέδριο (του Σοσιαλιστικού Εργατικού 

Κόµµατος – Σ.Ε.Κ.Ε.) τον Νοέµβριο του 1918 ... ζητά σε ό,τι αφορά το πεδίο της οικονοµίας:  
«την δια νόµου καθιέρωσιν οκταώρου και κυριακής αργίας» την «ίδρυσιν υπό του κράτους 
ταµείων και συντάξεως... και... δωρεάν παροχήν της ιατρικής περιθάλψεως και 
φαρµάκων...». Ζητά επίσης την «κατάργησιν των εµµέσων φόρων...», προοδευτική 
φορολογία στο εισόδηµα και στα κεφάλαια, «συµµετοχή του κράτους εις τα κέρδη των 
µεγάλων µονοπωλίων», εθνικοποίηση των συγκοινωνιών, των Τραπεζών, των µεταλλείων 
και «συµµετοχή των εργατών εις την διοίκησιν...» καθώς και τηνεθνικοποίησιν των 138 
τσιφλικιών και των µοναστηριακών κτηµάτων και την «παραχώρησίν των εις τας 
κοινότητας...»  
[Κ. Μοσκώφ, Εισαγωγικά στην Ιστορία του Κινήµατος της Εργατικής Τάξης, σσ. 413-414] 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ 
Εµφανίζεται το Σ.Ε.Κ.Ε. (Κ.Κ.Ε.) στην πολιτική ζωή του τόπου σαν καταλύτης, στο 

παραδοσιακό διχασµό Βενιζελικών – Αντιβενιζελικών και τις παραφυάδες του, έρχεται να 
προβάλλει µια άλλη προοπτική στην κατεστραµµένη Ελλάδα µε τους χρεωκοπηµένους 
µύθους του µεγαλοϊδεαστισµού, τις τεράστιες µάζες προσφύγων και των άλλων 
εξαθλιοµένων λαϊκών στρωµάτων. Θα ταράξει τα νερά της απελπισίας και θα µιλήσει για 
Επανάσταση που θα φέρει το σταµάτηµα της εκµετάλλευσης άνθρωπου από άνθρωπο, που 



 

 

θα γεννήσει ένα νέο κόσµο χωρίς βαρβαρότητες, πολέµους και πείνα. ∆εν αµφισβητεί απλά 
το κοινωνικό σύστηµα, αλλά δίνει τη «Μεγάλη Υπόσχεση». Οι επαγγελίες του όσο κι αν δεν 
προβάλλονται στον αστικό τύπο, φτάνουν στους τόπους δουλειάς, στους προσφυγικούς 
συνοικισµούς, στο χωριό.  

Η γρήγορη άνοδος µιας νέας συνείδησης -της προλεταριακής-, έχει αναγκαστικά 
πολιτικό αντίκτυπο σ’ όλη την πολιτική δοµή του κυριάρχου συστήµατος. Κι όµως παρά την 
οικονοµική αθλιότητα, παρά τα συσσωρευµένα προβλήµατα που φάνηκαν ξεκάθαρα µέσα 
από τα ερείπια της Μικρασίας, οι κοµουνιστές σ’ όλη αυτή την περίοδο δεν κατόρθωσαν να 
ξεφύγουν οριστικά από τη γωνιά που η αστική τάξη τους είχε τοποθετήσει. Πολιτικές αιτίες 
που συνείργησαν σ’ αυτό:  
Η αποµάκρυνση όλης σχεδόν της ιδρυτικής γενιάς του Σ.Ε.Κ.Ε., δηλαδή των στοιχείων 
εκείνων που ζυµωµένα µέσα στον αγώνα των δυο πρώτων δεκαετιών του αιώνα, είχαν 
άµεση σχέση µε τα προβλήµατα του λαού έστω και µε συγκεχυµένα ιδεολογικά κριτήρια, 
αλλά µε γερές λαϊκές ρίζες. Η αντικατάστασή τους από ριζοσπαστικά στοιχεία 
«επαναστατικού εγκεφαλισµού», ασύνδετα µε τους λαϊκούς αγώνες, η εσωκοµµατική 
διαπάλη, που συγκλονίζει το κόµµα όλη τη δεκαετία του 1920, οι διαγραφές, οι 
δυσφηµιστικές επιθέσεις, οι αποχωρήσεις, οι επεµβάσεις της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς, οι 
επιθέσεις ενάντια σ’ όλες τις αποχρώσεις του αστικού χώρου, ακόµη και ενάντια των 
αγροτικών κινηµάτων, η θέση για τη Μακεδονία και Θράκη, στέκουν καίρια προβλήµατα που 
κάνουν τα λαϊκά στρώµατα δύσπιστα απέναντι σ’ αυτό το καινούργιο κόµµα. ∆υσπιστία που 
εκµεταλλεύτηκε περίτεχνα το κόµµα των Φιλελευθέρων και τα άλλα βενιζελικά πολιτικά 
µορφώµατα.  

[Α. Ρήγου, Πολιτικές εκφράσεις στη Β΄ Ελληνική ∆ηµοκρατία, σσ. 209-210] 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2o 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/03/20 

 

ΟΜΑΔΑ Α 

Α1. Να δώσετε τους ορισμούς των παρακάτω ιστορικών όρων: 

-Τανζιμάτ 

-Προσωρινό Πολίτευμα Επιδαύρου 

-Διάταγμα «Περί Συγκροτήσεως της Κρητικής Συνελεύσεως» 

-Πολιτοφυλακή της Κρήτης 

(Μονάδες 20) 

Α2. Ποιοι ήταν οι παράγοντες  οικονομικής ανάπτυξης κατά την περίοδο του μεσοπολέμου;  

(Μονάδες 10) 

Β1. Τι γνωρίζετε για την Τράπεζας της Ελλάδος και ποια ήταν τα αποτελέσματα της 

δημιουργίας της;  

(Μονάδες 10) 

Β2. Να αναφερθείτε στο τέλος της επανάστασης του Θερίσου και στον θρίαμβο της πολιτικής 

του Ε. Βενιζέλου.  

(Μονάδες 10) 

ΟΜΑΔΑ Β 

Γ1. Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της πηγής  και τις ιστορικές σας γνώσεις να 

αναλύσετε το γεγονός ότι παρά το συντηρητικό του χαρακτήρα, το Σύνταγμα του 1844 είχε 

και φιλελεύθερα στοιχεία. (Μονάδες 25) 

ΠΗΓΗ  

Την 8 Νοεμβρίου 1843 συνήλθεν η «της Γ΄ Σεπτεμβρίου εν Αθήναις Εθνική 

Συνέλευσιν». Ο Όθων, κηρύσσων την έναρξιν των εργασιών αυτής, διεδήλωσε την αντίληψιν 

ότι το καταρτισθησόμενον Σύνταγμα έπρεπε να είναι προϊόν συμφωνίας μεταξύ αυτού και 

των αντιπροσώπων του λαού: «Σχεδιάζοντες το Σύνταγμα της κοινής ημών πατρίδος, έλεγεν 

ο ΌΘων, ας μη φειδωλευθώμεν περί τας προς αλλήλους παραχωρήσεις… Ας 

συνομολογήσωμεν προς άλληλους συνθήκην, της οποίας η σκοπιμότης να φέρη τα εχέγγυα 

της διανομής αυτής και διαρκείας». Εξ’ άλλου, οιονεί απολογούμενος, εβεβαίωνεν ότι είχον 

ήδη τεθή «διάφοροι ελεύθεροι θεσμοί, σκοπόν έχοντες να προπαρασκευάσωσι την 

εισαγωγήν του τελειωτικού Συντάγματος».  



 

 

Η Συνέλευσις, απαντώσα εις τον λόγον του θρόνου, απεδέχθη την αντίληψιν περί του 

Συντάγματος ως συνθήκης «μεταξύ Έθνους και βασιλέως, μελλούσης να καθιερώση 

αμετασαλεύτως των Ελλήνων τα δικαιώματα και του Θρόνου τα προνόμια», υπέμνησε δε 

αφ’ ενός μεν ότι «το Έθνος, καθ’ όλην την διάρκειαν του ιερού υπέρ της ανεξαρτησίας του 

αγώνος καθιέρωσεν επανειλημμένως εις τας πράξεις των Συνελεύσεών του τας εθνωφελείς 

αρχάς και εγγυήσεις του συνταγματικού πολιτεύματος», και αφ’ ετέρου ότι «η ενέργεια των 

από της καθιδρύσεως της βασιλείας ελευθέρων διατάξεων… εκινδύνευε να χαλαρωθή ένεκα 

λυπηρών περιστάσεων» και ότι «μόνον το συνταγματικόν πολίτευμα θέλει δώσει ζωήν και 

μονιμότητα εις αυτάς». Αι παράγραφοι αυταί προσετέθησαν μετά ζωηράν συζήτησιν, καθ’ 

ην ετονίσθη όιτ «το συνταχθησόμενον πολίτευμα εκπηγάζει από κεκτημένον ηθικόν 

δικαίωμα καί δεν είναι εξ’ εκείνων, τα οποία χορηγούσιν οι ηγεμόνες των λαών και έχουν 

δικαίωμα επομένως να ανακαλέσωσι» (Πρακτικά, σ. 73). … 

Το Σύνταγμα του 1844 συνετάγη κατά το πλείστον επί τη βάσει του Γαλλικού 

Συντάγματος (Charte) της 14 Αυγούστου 1830 και του Βελγικού της 7 Φεβρουαρίου 1831, 

χωρίς να μεταφέρη και την περί λαϊκής κυριαρχίας διάταξιν του τελευταίου τούτου. Δεν 

περιέλαβεν εξ’ άλλου διατάξεις περί αναθεωρήσεως, ούτως ώστε οιαδήποτε μεταβολή δεν 

ήτο δυνατή άνευ συμπράξεως του βασιλέως. 

(Α. Σβώλου, Τα Ελληνικά Συντάγματα, σσ. 76-77) 

 

Γ2. Στηριζόμενοι στις ιστορικές σας γνώσεις και στα στοιχεία του παραθέματος να 

αναφέρετε με ποιες συνθήκες έγινε δυνατή η οριστική λύση του Κρητικού ζητήματος. 

(Μονάδες 25) 

ΠΗΓΗ 

  Την 1η Δεκεμβρίου 1913, παρόντος του πρωθυπουργού της Ελλαδας Ελευθερίου 

Βενιζέλου, δύο αγωνιστές των κρητικών επαναστάσεων, ο Χατζημιχάλης Γιάνναρης και ο 

Αναγνώστης Μάντακας, ύψωσαν την ελληνική σημαία στο φρούριο Φιρκά. Ήταν η δικαίωση 

των πολυετών προσπαθειών του Βενιζέλου στο επαναστατικό πεδίο, καρπός των καίριων 

στρατηγικών επιλογών του στον τομέα της διπλωματίας. Ταυτόχρονα, ήταν η δικαίωση για 

πολλές γενιές Κρητικών, που είχαν αγωνιστεί με σθένος, οργανώνοντας επαναστάσεις και 

εξεγέρσεις, με μοναδικό πόθο την ένωση με την Ελλάδα.  

Τρεις ήταν οι διεθνείς συνθήκες με τις οποίες ρυθμίστηκε κατά τρόπο απόλυτο και 

οριστικό το κρητικό ζήτημα. Με τη Συνθήκη του Λονδίνου (17/30 Μαΐου 1913) 

επισφραγίστηκε ο τερματισμός του Α’ Βαλκανικού Πολέμου (1912 - 13) με τη διανομή των 

εδαφών που αποσπάστηκαν από την ηττημένη Οθωμανική Αυτοκρατορία στους νικητές 

(Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία και Μαυροβούνιο). Η Συνθήκη υπογράφηκε μετά από 

κοπιώδεις διαπραγματεύσεις, συνεννοήσεις και διαβήματα. Ο Σουλτάνος παραιτήθηκε από 

κάθε δικαίωμα επικυριαρχίας, ή οποιοδήποτε άλλο, στην Κρήτη, η οποία παραχωρήθηκε στα 

τέσσερα βαλκανικά κράτη (άρθρο 4). Επίσης, παραχώρησε στις νικήτριες χώρες όλα τα 

εδάφη της Αυτοκρατορίας στην ευρωπαϊκή ήπειρο, που βρίσκονταν δυτικά της γραμμής 

Αίνου (πόλη στις εκβολές του ποταμού Έβρου) – Μηδείας (πόλη στη Μαύρη Θάλασσα), εκτός 

της Αλβανίας, η οποία ανακηρυσσόταν ανεξάρτητη ηγεμονία (αρ. 2). Στις διαπραγματεύσεις 



 

 

κρίσιμο ρόλο διαδραμάτισαν οι κυβερνήσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών (Γερμανία, 

Αυστροουγγαρία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, Ρωσία), στα οποία αναγνωρίστηκε το 

δικαίωμα να αποφασίσουν για τα ζητήματα που αφορούσαν την Αλβανία (αρ. 3) και την τύχη 

όλων των νησιών του Αιγαίου, εκτός από την Κρήτη (αρ. 5). Πριν την επικύρωση της Συνθήκης 

του Λονδίνου ξέσπασε ο Β’ Βαλκανικός Πόλεμος. 

  Με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου (28 Ιουλίου/10 Αυγούστου 1913), που 

υπογράφηκε ανάμεσα στη Βουλγαρία, ηττημένη του Β’ Βαλκανικού Πολέμου και τις 

νικήτριες (Ελλάδα, Ρουμανία, Σερβία και Μαυροβούνιο), καθορίστηκαν τα νέα σύνορα της 

Βουλγαρίας με τις τρεις πρώτες χώρες. Με τη συνθήκη αυτή έγινε ένα σημαντικό βήμα για 

την εκπλήρωση των ελληνικών διεκδικήσεων. Η έκταση του ελληνικού κράτους 

διπλασιάστηκε, η Ελλάδα απέκτησε περιοχές με ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία, ο 

πληθυσμός έφτασε τα 4,7 εκατ. Η διεθνής θέση της χώρας βελτιώθηκε σημαντικά. Η 

Βουλγαρία παραιτήθηκε ρητώς από κάθε αξίωσή της στην Κρήτη (αρ. 5), ενώ θεωρήθηκε 

περιττό να ζητηθεί αντίστοιχη παραίτηση από τα άλλα δύο κράτη στα οποία είχε 

παραχωρηθεί με τη Συνθήκη του Λονδίνου, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Οι Μεγάλες 

Δυνάμεις συνέχιζαν να θεωρούν δεσμευτικούς τους όρους της Συνθήκης του Λονδίνου, 

καθώς αυτοί εξυπηρετούσαν τα συμφέροντά τους. Έτσι, η Συνθήκη αυτή αποτέλεσε ένα 

«προκαταρκτικό» πρωτόκολλο με βάση το οποίο ακολούθησε το πρωτόκολλο της 

Πρεσβευτικής Διάσκεψης (των Μεγάλων Δυνάμεων). Σύμφωνα με αυτό κάθε σύμμαχος 

χώρα θα μπορούσε να συνάψει οριστική διμερή συνθήκη με την Οθωμανική Αυτοκρατορία 

στην οποία να ρυθμίζονται λεπτομερώς τα επιμέρους διμερή θέματα.  

Η Συνθήκη των Αθηνών (1/14 Νοεμβρίου 1913) υπογράφηκε μεταξύ Ελλάδας και 

Τουρκίας και επικύρωσε όσα «προκαταρκτικώς» είχαν συνομολογηθεί με τη Συνθήκη του 

Λονδίνου. Ήταν, σύμφωνα με τον Βενιζέλο, «η τελευταία λέξη επί του κρητικού ζητήματος», 

καθώς με την επικύρωση της Συνθήκης του Λονδίνου εξέλιπε κάθε ίχνος τουρκικής 

επικυριαρχίας στην Κρήτη. Η οριστική προσάρτηση της Κρήτης στην Ελλάδα 

πραγματοποιήθηκε ένα μήνα μετά, την 1η Δεκεμβρίου 1913. 

 

 (Αποσπάσματα από συνέντευξη του του Νικολάου Εμμ. Παπαδάκη στην εφημ. Χανιώτικα 

Νέα (ημερομηνία δημοσίευσης, 1-12-2009) Ο Νικόλαος Εμμ. Παπαδάκης είναι Γενικός 

Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών & Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος) 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 3o 
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28-3-2020 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

Να αποδώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων:  

• Μεγάλη Ιδέα 

• ΠΑΟΥΕΡ 

• Κλήρινγκ 

• Εθνικές γαίες 

Μονάδες 12 

ΘΕΜΑ Α2 

Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, 

γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί 

στην κάθε πρόταση. 

1. Το 1919 ο ελληνικός εμπορικός στόλος είχε διπλασιαστεί σε σχέση με το 1914. 

2. Η Αγγλία απορροφούσε σχεδόν το σύνολο των εξαγωγών σιταριού αλλά και ένα σημαντικό 

ποσοστό των μεταλλευμάτων. 

3. Τα κεφάλαια που χρειάζονταν για την κατασκευή ή την αγορά και τη συντήρηση των 

ατμόπλοιων ανέτρεπαν τις παραδοσιακές εφοπλιστικές σχέσεις. 

4. To 1851 η συνολική αξία των εισαγωγών και εξαγωγών της χώρας ήταν περίπου 

36.000.000 χρυσές δραχμές. 

5. Το 1850 τα ελληνικά πλοία είχαν συνολική χωρητικότητα 100.000 τόνους, ενώ το 1866 

ξεπερνούσαν τους 300.000 τόνους. 

6. Στην Ελλάδα απουσίαζαν τα ισχυρά κέντρα οικονομικής ανάπτυξης. 

Μονάδες 6 

 

ΘΕΜΑ Β1 

α. Σε ποιες περιοχές επεκτάθηκε και αναπτύχθηκε η εμπορική δραστηριότητα των Ελλήνων 

στο εξωτερικό; 

Μονάδες 5 

β. Ποια προϊόντα εξήγαγε η Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα; 



 

 

Μονάδες 6 

ΘΕΜΑ Β2 

α. Για ποιους λόγους η Ελλάδα εξακολουθούσε να μοιάζει περισσότερο με την Ανατολή παρά 

με τη Δύση αρκετές δεκαετίες μετά την ανεξαρτησία της; 

Μονάδες 7 

β. Για ποιους λόγους δεν αναπτύχθηκε το εσωτερικό εμπόριο μετά την ανεξαρτητοποίηση 

της Ελλάδας; 

Μονάδες 4 

γ. Ποια προβλήματα συνάντησε η διανομή των εθνικών γαιών μετά την ανεξαρτητοποίηση 

της χώρας; 

Μονάδες 10 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Γ1. Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και μελετώντας τα στοιχεία του κειμένου που 

σας δίνεται να παρουσιάσετε τους λόγους ανάδειξης της Σύρου σε σημαντικό ναυτιλιακό 

κέντρο κατά τον 19ο αιώνα. 

Δεν είναι περίεργο ότι οι Χιώτες με την εμπειρία τους στο ευρωπαϊκό εμπόριο 

αναδείχθηκαν, με επίκεντρο τη Σύρο, οι ενεργητικότεροι στον εφοπλιστικό τομέα, σε μια 

εποχή που το ηρωικό στοιχείο των ναυτεμπορικών δραστηριοτήτων του παλιού καιρού 

έδωσε τη θέση του στη συστηματοποίηση και τον επιτυχή ανταγωνισμό, με βάση τα 

δεδομένα του οικονομικού ορθολογισμού και του προβληματισμού πάνω στις διακυμάνσεις 

των τιμών των ναύλων, αλλά και στην εξασφάλιση της απασχολήσεως στον ύψιστο βαθμό. 

[…] Το 1857 άρχισε τις εργασίες της η «Ελληνική Ατμοπλοϊκή Εταιρία» με έδρα της τη 

Σύρο. Η πρωτοβουλία για την ίδρυσή της οφείλεται στην κυβέρνηση Μαυροκορδάτου που 

ψήφισε τον νόμο της 22ας Απριλίου 1855, με τον οποίον δινόταν η άδεια ιδρύσεως μετοχικής 

ανώνυμης εταιρίας με σκοπό  την ατμοπλοϊκή συγκοινωνία μεταξύ των νησιών και των 

παραλίων της χώρας. Η εταιρία συστήθηκε το 1856. Στο αρχικό κεφάλαιό της , που ήταν 3.000 

δρχ, μετείχε η κυβέρνηση με 800 μετοχές των 500δρχ. η καθεμιά. Επιπλέον το κράτος 

ενίσχυσε την εταιρία παρέχοντας με δάνειο οικόπεδα στη Σύρο και στον Πειραιά, καθώς και 

τρία επιβατικά ατμόπλοια, τα «Βασίλισσα της Ελλάδος», «Ύδρα» και «Πανελλήνιον», που τα 

αγόρασε προς 24.000 λίρες Αγγλίας. Ο αριθμός των ατμοπλοίων που διέθετε η εταιρία 

αυξήθηκε από 4 αρχικά  σε 11 το 1861. 

[…] Το ελληνικό κράτος μέσα στο πλαίσιο της ναυτιλιακής του πολιτικής προέβαινε σε 

ιδιαίτερες συμφωνίες, περιορισμένης γενικά σπουδαιότητας αλλά πολύ χρήσιμες για τις 

εφοπλιστικές εταιρίες , που επιζητούσαν μικροπρονόμια και κάποια εξαιρετική μεταχείριση 

κατά περίπτωση. Έτσι το 1856 το κράτος δέχθηκε τη δωρεάν μεταφορά του ταχυδρομείου 

της γραμμής Λίβερπουλ – Μάλτας –Σύρου – Σμύρνης – Κωνσταντινουπόλεως την ατμοπλοϊκή 

εταιρία των Παπαγιάννη- Μουσαμπίνη με αντάλλαγμα των ατέλεια ναυτικών δικαιωμάτων 

στη Σύρο. 

(Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, σελ.183-184) 



 

 

 

(Μονάδες 25) 

Δ1. Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και μελετώντας τα στοιχεία του κειμένου που 

σας δίνεται να καταγράψετε τα δημογραφικά δεδομένα της Ελλάδας κατά τα πρώτα 

μετεπαναστατικά χρόνια. 

 

Κάνοντας µια αναδροµή στην πρώτη αυτή περίοδο θα υπενθυµίσουµε ότι στην 

ίδρυσή του (1828) το Ελληνικό κράτος, περιορίζεται στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα 

και τις Κυκλάδες (47.000 Κm2 , 753 χιλ κάτοικοι, 15,9 κατ/ Κm2 ), ενώ µια εικοσιπενταετία 

αργότερα (1864), µε την ενσωµάτωση των Ιονίων Νήσων ο πληθυσµός της χώρας µας θα 

ανέλθει σε 1,365 εκ. (27,19 κατ/Κm2 ). Με την ενσωµάτωση της Άρτας και της Θεσσαλίας 

(1881), ο πληθυσµός µας αυξάνεται ακόµη περισσότερο, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 2 

εκατοµµύρια. Η χώρα µας βγαίνει από τους Βαλκανικούς πολέµους σηµαντικά ενισχυµένη 

εδαφικά και δηµογραφικά: έχει διπλασιάσει την έκτασή της (121 Κm2 ) και υπερδιπλασιάσει 

τον πληθυσµό της (4,775 εκ.). 

[… ] Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων η αποδηµία των Ελλήνων εµφάνισε 

σηµαντικές μεταβολές. Ο ελλαδικός χώρος µέχρι και τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα 

τροφοδότησε επιλεκτικά τα αστικά κέντρα των βαλκανικών περιοχών της Οθωµανικής 

αυτοκρατορίας, την Πόλη, τα παράλια της Μ. Ασίας και την Αίγυπτο. Η άνοδος των 

εθνικιστικών κινηµάτων στα Βαλκάνια ανέκοψε τα ρεύµατα αυτά, η έξοδος όµως προς το 

ασιατικό τµήµα της Οθωµανικής αυτοκρατορίας θα συνεχισθεί, αν και µε µειωµένη ένταση, 

µέχρι τις παραµονές των βαλκανικών πολέµων. Η έλξη του παραπαίοντος «µεγάλου 

ασθενούς» περιορίζεται προοδευτικά. Ένα νέο µαζικό κύµα φυγής αναπτύσσεται στα τέλη 

του 19ου αιώνα από την παλαιά Ελλάδα, οδηγώντας σε οµαδική έξοδο νεαρά άτοµα 

προερχόµενα κυρίως από τις αγροτικές περιοχές της κεντρικής και δυτικής Πελοποννήσου 

περιοχές που ήταν προσανατολισµένες στην καλλιέργεια της σταφίδας ή έµµεσα 

εξαρτώµενες από αυτή. Η µετανάστευση αυτή κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ, χώρα- χοάνη που 

θα απορροφήσει δεκάδες εκατοµµύρια ατόµων από την Ευρώπη και Ασία. Η επιλεκτική αυτή 

αφαίµαξη, δηµογραφικά και γεωγραφικά ήταν σηµαντική στο βαθµό που ανάµεσα στο 1888 

και το 1919 η Ελλάδα των 2,5 εκατοµµυρίων χάνει, στο πλέον αισιόδοξο σενάριο, το 15- 20% 

περίπου του πληθυσµού της. Η µαζική αυτή φυγή ανακόπτεται µε την υιοθέτηση 

περιοριστικών µεταναστευτικών νόµων στις ΗΠΑ, ενώ τα κενά που δηµιουργεί θα 

υπερκαλυφθούν στη συνέχεια από τους πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής.  

(Β. Κοτζαµάνης, Ε. Ανδρουλάκη, Οι δηµογραφικές εξελίξεις στη νεώτερη Ελλάδα 

(1830-2007), σελ. 89) 

 

(Μονάδες 25) 

 


