
 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΣΑ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΣΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: 

α. Εθνικόν Κομιτάτον  

β. Συνθήκη Σεβρών 

γ. Εθνικές Γαίες 

Μονάδες 15  

 

ΘΕΜΑ Α2 

Να χαρακτηρίσετε ως Σωστές ή Λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις: 

α) Την περίοδο 1846/1848 ο Κωλέττης κατείχε 5 από τα 7 υπουργεία της 

κυβέρνησής του. 

β) Επενδύσεις έγιναν στο τηλεφωνικό δίκτυο από γερμανικές εταιρείες, στους 

δρόμους και στη διευθέτηση των χειμάρρων. 

γ) Ο Δημήτριος Βούλγαρης υπήρξε ο αρχηγός της ομάδας των Ιαπώνων. 

δ) Όταν εξετάζουμε το εμπόριο της Ελλάδας μέχρι το 1913, εννοούμε βασικά 

το εσωτερικό εμπόριο. 

ε) Τα πλοία των Δυνάμεων της Διεθνούς Προστασίας, στις 9 Δεκεμβρίου 1889, 

χαιρέτισαν τη σημαία της Κρητικής Πολιτείας. 

Μονάδες 10 

ΙΣΟΡΙΑ  ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ              

 



 

 

ΘΕΜΑ Α3 

α) Ποιες υπήρξαν οι πρωτοβουλίες των οικονομικών παραγόντων για την 

είσοδο της ελληνικής ναυτιλίας στην εποχή του ατμού και ποιες ήταν οι 

συνέπειες αυτών των κινήσεων; 

Μονάδες 8 

 

β) Τι γνωρίζετε για την εμπορική δραστηριότητα της ελληνικής ομογένειας 

στη διάρκεια του 19ου αιώνα; 

Μονάδες 7 

 

ΘΕΜΑ Α4 

Περιγράψτε το έργο της περίθαλψης των προσφύγων από το 1914 ως το 1921. 

Μονάδες 10 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Β1 

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα 

παραθέματα που σας δίνονται, να αναφερθείτε:  

α) στο πολιτικό κλίμα  στην Κρήτη από τα τέλη του 1904 ως και τα τέλη 

Φεβρουαρίου 1905                                                                                (μονάδες 15) 

β) στην κήρυξη της Επανάστασης του Θερίσου.                           ( μονάδες 10) 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

« Στις αρχές του 1905, λίγο προτού ξεσπάσει το κίνημα του Θερίσου ,ο 

Βενιζέλος είχε γίνει ο ηγέτης ενός αντιστασιακού κινήματος που εξέφραζε την 

πιο ανήσυχη και προοδευτικά μερίδα του κρητικού λαού. Ήταν ένα πολιτικό 

ρεύμα με ιδεολογική κατεύθυνση και προγραμματικές αρχές, που έβρισκε 

σημαντική απήχηση στα μεσαία στρώματα, τους επιστήμονες, τους εμπόρους 



 

των μεγάλων πόλεων, τους διανοούμενους και σε μια ομάδα παλιών 

αγωνιστών με ισχυρές επιρροές στην ύπαιθρο. Ελάχιστοι είχαν αντιληφθεί 

τότε ότι στην Κρήτη είχε αρχίσει να φυσά ένας ισχυρός άνεμος αλλαγής, που 

λίγα χρόνια αργότερα επρόκειτο να σαρώσει και το ελληνικό βασίλειο». 

Νικόλαος Παπαδάκης, Ελευθέριος Βενιζέλος, Ο Άνθρωπος, Ο Ηγέτης, τ. Α΄, 

σελ. 164 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

« Το πρωί της Πέμπτης 10 Μαρτίου τα Χανιά είχαν όψη στρατοκρατούμενης 

πόλης. Πυκνές περιπολίες ξένων στρατιωτών διέσχιζαν τους δρόμους. Στη 

Σούδα ξένα πολεμικά αποβίβαζαν αγήματα που άρχισαν να επιτίθενται 

αδιακρίτως κατά των πολιτών. Τέσσερις ημέρες νωρίτερα είχαν καταπλεύσει 

14 πολεμικά σκάφη του βρετανικού στόλου. Η εμφάνιση τόσο ισχυρής 

ναυτικής δύναμης αποδιδόταν από τις αθηναϊκές εφημερίδες σε σοβαρά 

γεγονότα που επρόκειτο να ακολουθήσουν. Η τρομοκρατία πλανάται στην 

ατμόσφαιρα και απειλεί τους οπαδούς του Βενιζέλου. Η αστυνομία κάνει 

επιδρομές στα σπίτια και προβαίνει σε συλλήψεις…. Αργά το μεσημέρι της 

ίδιας μέρας ο Βενιζέλος ,που μέχρι τότε παρέμενε στα Χανιά, τράβηξε μόνος 

του για τις Μουρνιές, όπου και ήταν ο τόπος της συνάντησης…. Αργά το 

απόγευμα κατάφερε να φτάσει στις Μουρνιές. Στις οχτώ το βράδυ 

καραμπινιέροι εισέβαλαν στο σπίτι του στη Χαλέπα για να τον συλλάβουν. Ο 

αετός όμως είχε πετάξει».  

Νικόλαος Παπαδάκης, Ελευθέριος Βενιζέλος, Ο Άνθρωπος, Ο Ηγέτης, τ. Α΄, 

σελ. 174, 175. 

 

ΘΕΜΑ Β2 

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που 

σας δίνονται, να αναφερθείτε: 

α) στην εμφάνιση του Βενιζέλου, ως ελλαδίτη πολιτικού, και στις 

προγραμματικές του δηλώσεις στις 5 Σεπτεμβρίου 1910       (μονάδες 15) 

β) στη δομή του κόμματος των Φιλελευθέρων                          (μονάδες 10) 

 



 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

« Εις την πλατείαν δεν υπάρχει πλέον θέσις …Ο συνωστισμός υπήρξε 

απερίγραπτος. Κυρίαι, αξιωματικοί, ιερείς, παιδάκια, αστοί, εργάται, 

στρατιώται, όλοι ωθούν και ωθούντο δια να οικονομηθώσι κάπου και 

ακούσωσι τον λόγον… Αι μυριάδαι του λαού, οστις ανέμενεν έξωθεν, οι επι 

των εξωστών και οι εις τα παράθυρα των ξενοδοχείων, ηλεκτρίσθησαν άμα τη 

εμφανίσει του. Μυριόστομος ιαχή θριάμβου εδόνησεν επί πολλά λεπτά τον 

αέρα». 

Εφημ. Αθήναι 6/9/1910. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

« Ο λόγος του ,που καθόριζε τις γενικές αρχές του προγράμματός του, έγινε 

έκτοτε σημείο αναφοράς: « Δεν έρχομαι ενταυθα ως αρχηγός νέου και 

εσχηματισμένου κόμματος. Έρχομαι απλός σημαιοφόρος νέων πολιτικών 

ιδεών και υπό την σημαίαν ταύτην καλώ πάντας». Ήταν ένα προσκλητήριο 

νέων ιδεών και αρχών, που ένωναν και δεν δίχαζαν τον λαό. Μεγάλες 

μεταρρυθμίσεις ναι, ανατροπές όχι. Η Βουλή έπρεπε να έχει αναθεωρητικό 

χαρακτήρα, και όχι συντακτικό. Μάταια το ακροατήριο ζητούσε Συντακτική 

Συνέλευση, κάτι το οποίο, στη συγκεκριμένη συγκυρία, θα σήμαινε 

αποσταθεροποίηση, ακόμη και ανατροπή του πολιτεύματος… Ο ηγέτης 

ξεκαθάρισε τη στάση του ενώπιον του λαού, μιλώντας με ειλικρίνεια και χωρίς 

δημαγωγικές υπεκφυγές: « Ο πολιτικός άνδρας οφείλει να έχει πάντοτε το 

θάρρος των γνωμών αυτού, μηδέποτε θυσιάζων ταύτας δια να γίνεται 

αρεστός προς τα άνω ή προς τα κάτω». 

Νικόλαος Παπαδάκης, Ελευθέριος Βενιζέλος, Ο Άνθρωπος, Ο Ηγέτης, τ. Α΄, 

σελ. 317 

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΣΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

α. σελ. σχολ. βιβλ.77 : « Μικρότερη απήχηση … Οθωμανική αυτοκρατορία». 



 

β. σελ. σχολ. βιβλ. 96 : « Η Συνθήκη των Σεβρών … πραγματικότητα».  

σελ. σχολ. βιβλ. 144 : « Τον Ιούλιο του 1920 … προσάρτηση της περιοχής 

στην Ελλάδα». 

γ. σελ. σχολ. βιβλ. 23 : « Από τα πολλά … επαναστατικώ δικαίω». 

σελ. σχολ. βιβλ. 24 : « Υπολογίζεται … στρέμματα». 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Λ     β) Σ     γ) Λ    δ) Λ     ε) Λ  

 

ΘΕΜΑ Α3 

α) σελ. σχολ. βιβλ. 22: « Οι πρωτοβουλίες … ίδιο το ποτάμι». 

β) σελ. σχολ. βιβλ. 20: « Η ελληνική … κρατών της Δύσης». 

 

ΘΕΜΑ Α4  

σελ. σχολ. βιβλ. 144: « Στην αρχή … προηγούμενης εγκατάστασης». 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ 

 

ΘΕΜΑ Β1 

α) σελ. σχολ. βιβλ. 210: « Στο τέλος … επανάστασης του Θερίσου». 

β) σελ. σχολ. βιβλ. 211: « Οι επαναστάτες … σκοπούς της επανάστασης». 

 

ΘΕΜΑ Β2 

α) σελ. σχολ. βιβλ. 89 – 90: « Οι εκσυγχρονιστές … μέλη της 

Εθνοσυνέλευσης».  

 



 

β) σελ. σχολ. βιβλ. 91 – 92: « Όσον αφορά … κάθε άλλο κόμμα». 

Από το Ιστορικό τμήμα των Υροντιστηρίων Πουκαμισάς:  

Ελ. Καραταράκη, Φρ. Νικολουδάκης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


