
 

 

                       

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9-5-2020 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
 

ΘΕΜΑ Α1 
Να αποδώσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω ιστορικών όρων: 
α)  Ορυχεία του Λαυρίου 
β) Κεντρική Επιτροπή υπέρ των Κρητών 
γ) Εκδοτικό δικαίωμα  

Μονάδες:15 
 
ΘΕΜΑ Α2 
Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της Α στήλης με αυτά της Β  
ΠΡΟΣΟΧΗ: ένα στοιχείο της Β στήλης περισσεύει. 
 

Α Β 

1)Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος α) Δικτατορία 1936 

2)Αλέξανδρος Κουμουνδούρος β)πληρεξούσιος του Γενικού Επιτρόπου της 
Φιλικής Εταιρείας 

3)Ιωάννης Μεταξάς γ)υποστήριξη της Βρετανίας 

4)Δημήτριος Υψηλάντης δ)Ομάδα των Ιαπώνων 

5)Ιωάννης Κωλέττης ε) “κοινοβουλευτική δικτατορία” 
 

στ)εκσυγχρονιστικά αιτήματα 

                   Μονάδες 10 
 
ΘΕΜΑ Β1 
α) Ποιοι λόγοι οδήγησαν το εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο στη στροφή του στις ελληνικές 
αγορές τη δεκαετία του 1870; 
β) Πώς έγινε αισθητή η επενδυτική δραστηριότητα των Ελλήνων ομογενών την ίδια εποχή; 
γ) Πώς συνδέθηκε το εθνικό όραμα του Ελευθέριου Βενιζέλου με το ομογενειακό κεφάλαιο 
στις αρχές του 20ου αιώνα; 
 Μονάδες: 15 

ΘΕΜΑ Β2 
Για ποιους λόγους δεν αναπτύχθηκε το ελληνικό εργατικό κίνημα κατά τη διάρκεια του 19ου 
αιώνα; 

Μονάδες: 10 



 

 

ΘΕΜΑ  Γ1 
Με βάση τα παραθέματα και τις ιστορικές σας γνώσεις να απαντήσετε στα εξής ερωτήµατα: 
α) Σε ποιες περιοχές κατέφυγαν οι Χίοι πρόσφυγες; (μονάδες: 7) 
β) Ποια φροντίδα έδειξαν οι τοπικές αρχές και η κεντρική διοίκηση απέναντί τους; (μονάδες: 
9) 
γ) Ποια ήταν η έκβαση της επανάστασης για ανακατάληψη του νησιού από τους Τούρκους 
κατακτητές; (μονάδες: 9) 

Μονάδες: 25 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 
Από τα πλούτη στο δηµόσιο οίκτο 

Μεγάλος αριθµός προσφύγων από τη Χίο είχε καταφύγει στην Κόρινθο. Έβλεπες 
ανάµεσά τους γυναίκες ωραίες και ντελικάτες, που ζούσαν λίγο πριν µέσα στα πλούτη, να 
καταφεύγουν στο δηµόσιο οίκτο, για να κρατηθούν στη ζωή, µια ζωή θλιβερή πια και 
στερηµένη. Μερικές γεννούσαν στο ύπαιθρο χωρίς καµιά βοήθεια, εκτεθειµένες στην 
υγρασία και το κρύο της νύχτας. Ήταν σπαραχτικό το θέαµα αυτών των γυναικών. Πάνω στα 
κουρέλια που φορούσαν διακρίνονταν ακόµα τα χρυσά κεντήµατα.  

[Maxime Raybaud, Mémoires sur la Grèce, pour servir a l’ histoire de la guerr] 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
Προσπάθειες αποκατάστασης των Χίων προσφύγων 

Η κυβέρνησις εφρόντισεν ευθύς εξ αρχής, όσον της ήτο δυνατόν, δια την 
παραχώρησιν οικιών και άλλων καταλυµάτων. (...) ∆ια της υπ’ αριθ. 1008/20- 4-1822 
διαταγής (...) επαφίετο εις την φροντίδα του υπουργού των εσωτερικών να ενεργηθή 
ακριβής καταγραφή των διασωθέντων εις τα διάφορα µέρη της επικρατείας προσφύγων 
[από τη Χίο], να γίνη διάκρισις των ορφανών, χηρών, ανδρών κλπ., ως και να δηλωθή το 
όνοµα, η τέχνη, το επάγγελµα και η κατάστασις εκάστου αυτών. Η δε καταγραφή να 
υποβληθή το ταχύτερον εις την κυβέρνησιν. Εν τω µεταξύ οι άποροι, αι χήραι, τα ορφανά 
έπρεπε να τρέφωνται δηµοσία δαπάνη. Εν συνεχεία δια του υπ’ αριθ, 1072/25-4-1822 
εγγράφου προς τον ίδιον υπουργόν ο πρόεδρος του εκτελεστικού προσκαλεί αυτόν να 
φροντίση να διαµοιρασθούν οι πρόσφυγες εις τας πλησίον κωµοπόλεις και χωρία και να 
δοθή εντολή εις τους προεστώτας να περιθάλπουν τους πρόσφυγας, επειδή εν Κορίνθω (...) 
δεν υπήρχον πλέον οικίαι προς καταυλισµόν των προσφύγων.  

[Απ. Βακαλόπουλος, ό.π., σσ. 52-53.] 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ 

Η αποτυχηµένη εκστρατεία εναντίον της Χίου 
Η εκστρατεία της Χίου είχε αναληφθή µε πρωτοβουλία και µε δαπάνες των Χίων της 

Σύρου κυρίως και είχε εγκριθή «εξ αλογιστίας και χαλαρότητος» από την Αντικυβερνητική 
Επιτροπή, που διέθετε για την εκστρατεία αυτή το σώµα του τακτικού στρατού υπό τον 
Φαβιέρο.  

Η επιχείρηση ήταν εκ των προτέρων καταδικασµένη σε αποτυχία, εφόσον ούτε οι Χίοι 
ούτε η ελληνική κυβέρνηση διέθεταν τα απαιτούµενα οικονοµικά µέσα, για να είναι δυνατόν 
να εξασφαλίζωνται συνεχείς ενισχύσεις (...) και διαρκής παρουσία ισχυρών ελληνικών 
ναυτικών δυνάµεων, ώστε να εξουδετερώνωνται οι δυσµενείς συνέπειες από τη γεωγραφική 
θέση του νησιού, οι δυνατότητες δηλαδή του εχθρού να στέλνη µεγάλες ενισχύσεις ιδίως 
από τη Σµύρνη.  

[Αλέξ. ∆εσποτόπουλος, Η Επανάσταση κατά το 1828, Ι.Ε.Ε., τόµ. ΙΒ΄, σ. 490] 
 



 

 

ΘΕΜΑ  Δ1 
Αντλώντας πληροφορίες από το κείμενο και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναλύσετε την 
επίδραση που άσκησε η έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην εσωτερική πολιτική της 
Ελλάδας. 

Μονάδες: 25 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ο Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ 
 Τα σύννεφα του πρώτου μεγάλου πολέμου μαζεύονταν ολόμαυρα στα ελληνικά 
σύνορα: προς Βόρεια η Σερβία μάχεται ηρωικά εναντίον των επιδρομέων. Ένας νέος 
κίνδυνος προβάλλει προς ανατολικά με την είσοδο της Τουρκίας στον πόλεμο ως συμμάχου 
των Κεντρικών Δυνάμεων (28 Οκτωβρίου 1914). Μια βδομάδα αργότερα ο Άγγλος 
πρωθυπουργός δηλώνει ότι ο σουλτάνος έσκαψε μόνος του το λάκκο. Σε λίγους μήνες, τον 
Ιανουάριο του 1915, αρχίζουν οι επιχειρήσεις της Αντάντ στα Δαρδανέλια. Ο τσάρος και οι 
Ρώσοι διπλωμάτες αρχίζουν τώρα να τρέφουν τις πιο μεγάλες ελπίδες να υποκαταστήσουν 
τους Τούρκους ως νόμιμοι κληρονόμοι των Βυζαντινών αυτοκρατόρων και να ιδούν τον 
σταυρό και τη σημασία τους με τον δικέφαλο βυζαντινό αετό να κυματίζει επάνω στον 
τρούλο της Αγίας Σοφίας. Έτσι λοιπόν οι πόθοι των Ρώσων προβάλλουν στον ίδιο ορίζοντα, 
όπως και τα όνειρα των Ελλήνων και επομένως εναντιώνονται οι μεν στους δε. Η Ελλάδα 
φοβάται από τη συμμετοχή των Ρώσων στον πόλεμο και τανάπαλιν η Ρωσία δεν επιθυμεί 
την ανάμειξη των Ελλήνων. 
 Τότε η Θεσσαλονίκη αποκτά εξαιρετική κίνηση και γίνεται το πιο μεγάλο λιμάνι 
ανεφοδιασμού των Σέρβων και Αγγλογάλλων, που έχουν βάση των επιχειρήσεων τους τη 
Λήμνο, ελληνικό νησί του ΒΑ Αιγαίου. Η Αντάντ ήθελε την Ελλάδα σύμμαχο, αλλά χωρίς να 
της δώσει σαφείς εγγυήσεις, γιατί επιθυμούσε να περιποιηθεί τη Βουλγαρία και για να την 
παρασύρει στο πλευρό της, ήταν διατεθειμένη να της παραχωρήσει ακόμη και την περιοχή 
της Καβάλας. 
 Ο Βενιζέλος κατέβαλε τότε όλες τις προσπάθειες να προσανατολίσει τον βασιλιά 
Κωνσταντίνο και το Γενικό Επιτελείο (οι αρχηγοί του Βίκτωρ Δουσμάνης και Ιωάννης Μεταξάς 
προβάλλουν αντιρρήσεις) προς την Αντάντ και να φέρει την Ελλάδα στο πλευρό της. Πιστεύει 
πραγματικά ότι ο πόλεμος θα τελειώσει με την νίκη της Αντάντ και ότι η Ελλάδα πρέπει να 
επωφεληθεί απ’  αυτή την ευκαιρία, για να πραγματοποιήσει τις εθνικές της διεκδικήσεις, 
αλλά οι στρατιωτικές νίκες των Γερμανών και Αυστριακών σε όλα τα μέτωπα, η αποτυχία της 
Αντάντ στα Δαρδανέλια έχουν κάνει εφεκτικούς (=διστακτικούς) πολλούς Έλληνες και προ 
πάντων τη βασιλική οικογένεια. Αυτοί πιστεύουν κιόλας στη γερμανική νίκη. 
 Τα μέλη της κυβερνήσεως είναι διαιρεμένα και υποστηρίζουν την ουδετερότητα, 
εφόσον τα αποτελέσματα των στρατιωτικών επιχειρήσεων και των διπλωματικών 
διαπραγματεύσεων δεν είναι ακόμη καθαρά. Η διχογνωμία, που κυριαρχεί ανάμεσα στους 
υπουργούς, είναι προδρομικό σημάδι της καταστρεπτικής διχόνοιας που σε λίγο θα 
κατασπαράξει την Ελλάδα. Η αυλή, το υπουργικό συμβούλιο, η βουλή και ο λαός ζουν ώρες 
γεμάτες ταραχή και αγωνία. Η περίοδος της αρμονικής συνεργασίας βασιλιά και Βενιζέλου 
έχει πια λήξει. Τα πολιτικά πάθη ανάβουν, η πολιτική των συναλλαγών και η ευνοιοκρατία 
αρχίζουν να ξαναπαρουσιάζονται και να υπονομεύουν το πολύτιμο έργο που είχε 
συντελεστεί ως τότε. Το πήγαινε-έλα των πρεσβευτών των Μεγάλων Δυνάμεων, οι 
συνεντεύξεις τους με τα μέλη της ελληνικής κυβερνήσεως, οι πιέσεις και οι μηχανορραφίες 
διαδέχονται η μία την άλλη. Μερικοί αντιπρόσωποι των Δυνάμεων πετυχαίνουν να 
εξαγοράσουν εφημερίδες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, για να επηρεάσουν την κοινή 
γνώμη και να προσανατολίσουν τις ψήφους των εκλογέων προς το ένα ή προς το άλλο μέρος. 
[Απ. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1991, σς. 352-353] 



 

 

 


