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           ΙΣΟΡΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

Α.1. Να δοθεί το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών εννοιών: 

α) «Ανόρθωση» 

β) Πάουερ 

γ) υνθήκη Νεϊγύ 

δ) « Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης» 

Μονάδες 12 

Α.2. Να αντιστοιχίσετε τα Γεγονότα της στήλης Α΄ με τις Φρονολογίες της 
στήλης Β΄: 
τήλη Α΄: Γεγονότα τήλη Β΄: Φρονολογίες 
1) Ίδρυση Γ..Ε.Ε. Α) 1912 
2) Έναρξη λειτουργίας 
Σράπεζας Ελλάδος 

Β) 1905 

3) Ορισμός Κων/νου ως 
αρχιστρατήγου 

Γ) 1917 

4) Ορισμός Αλεξ. Ζαΐμη ως 
Ύπατου Αρμοστή Κρήτης  

Δ) 1924 

5) Ίδρυση Τπουργείου 
Περιθάλψεως 

Ε) 1918 

6) Ίδρυση Εθνικής Σράπεζας τ) 1920 
7) Απόβαση ελληνικού 
στρατού στη μύρνη 

Ζ) 1841 

8) Κήρυξη επανάστασης 
Θερίσου 

Η) 1928 

9) Δολοφονία Ίωνος 
Δραγούμη 

Θ) 1919 

10) υνθήκη ειρήνης της 
Λοζάνης 

Ι) 1906 

Μονάδες 10 
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Α.3. Ποιο ήταν το περιεχόμενο του υντάγματος του 1864; Πώς 

αντιμετωπίστηκε η ασάφεια που περιείχε; 

Μονάδες 14 

Α.4. Περιγράψτε την ελληνοτουρκική προσέγγιση από το 1928 ως το 1930 και 

τις μετέπειτα συνέπειές της στην ελληνική πραγματικότητα. 

Μονάδες 14 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

Β.1. ε συνδυασμό με τις ιστορικές σας γνώσεις και το παρακάτω παράθεμα, 

περιγράψτε την κήρυξη της επανάστασης του Θερίσου και πως αιτιολογεί αυτή 

την εξέγερση ο Ελ. Βενιζέλος. 

« - Ποια τα αίτια , άτινα σας ώθησαν κ. Βενιζέλε εις επανάστασιν; 

-Σο ότι το καθεστώς το οποίον εδημιουργήθη ως προσωρινόν παρετάθη 

πολύ. Σούτε εγέννησε δυσφορίαν οσημέραι αυξάνουσαν. Αλλ’ ανεξαρτήτως 

αυτού έρχεται η δευτέρα αιτία. Είναι δε αύτη το ότι η Κρήτη ουδέ 

προσωρινώς δύναται να επαρκέση εις τας δαπάνας ιδιαιτέρου πολιτικού 

οργανισμού, διότι είναι μικρά και πτωχήν, όχι τόσον εκ φύσεως όσον εκ των 

επανειλημμένων καταστροφών τας οποίας έπαθεν εκ των πολλών της 

επαναστάσεων. Δεν ηδύνατο δε πόροι της να αναπτυχθώσιν άνευ της 

συνδρομής ξένων κεφαλαίων, των οποίων στερείται ο τόπος. Σα ιδικά της εξ’ 

άλλου κεφάλαια φεύγουν μακράν. Ένεκα τούτου η οικονομική ανάπτυξις του 

τόπου παρεκωλύετο και η ανεπάρκεια του Δημοσίου Σαμείου της επεκτείνετο 

από τας πέδας, τας οποίας θέτουν εις τον τόπον αι συνθήκαι. Αφ’ ετέρου η 

οικονομική δυσπραγία επετείνετο διότι η Κρήτη, παύσασα να αποτελή μέρος 

του Ελληνικού Βασιλείου. Εις αυτά τα αίτια ήλθε προστεθή ο εγκαθιδρυθείς 

δεσποτισμός δηλαδή η κατάλυσις της ελευθερίας…»   

υνέντευξη του Ελ. Βενιζέλου, εφημ. ΦΡΟΝΟ ,26/3/1905 

Μονάδες 25 

Β.2. Βάσει των παρακάτω παραθεμάτων και όσων γνωρίζετε, εκθέστε τις 

δυσκολίες και τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα.  

 



 

 

 

Κείμενο Α΄: « Εργατικές διεκδικήσεις διατυπώνονται σε πολλά αστικά κέντρα 

της Αυτοκρατορίας αλλά στη Θεσσαλονίκη, λίκνο της επανάστασης των 

Νεότουρκων, εκφράζονται με ιδιαίτερη ένταση. Μικροαστικά και εργατικά 

στρώματα συμμετείχαν στην πρώτη μεγάλη εργατική διαδήλωση της 

Πρωτομαγιάς 1909: συνολικά 10000 εργάτες από τις βιομηχανίες 

τσιγαρόχαρτου και σαπουνιού, υπάλληλοι καταστημάτων και γραφείων, 

τυπογράφοι, μαραγκοί, παπουτσήδες, αχθοφόροι, σιδηροδρομικοί, ράφτες, 

υπάλληλοι του τραμ και του αεριόφωτος, Σούρκοι, Έλληνες, Εβραίοι και 

Βούλγαροι με κόκκινες σημαίες, πανό, συνθήματα. Σην ίδια χρονιά τον Ιούνιο 

με πρόσκληση της Ένωσης Εργατών Θεσσαλονίκης ( όπως ονομάστηκε 

προσωρινά η οργάνωση που υπό τον Αβραάμ Μπεναρόγια έγινε γνωστή ως 

Υεντερασιόν) 6000 εργάτες διαδήλωσαν εναντίον νομοσχεδίου που περιόριζε 

το δικαίωμα της απεργίας». 

Α. Καραδήμου – Γερολύμπου, Η Θεσσαλονίκη, Ιστορία του νέου ελληνισμού 

1770 - 2000, τ. 6, σελ. 141. 

Κείμενο Β΄: « Η σοσιαλιστική σκέψη στην Ελλάδα από το 1918 ως το 1925 

,δηλαδή από την ίδρυση του .Ε.Κ.Ε. ως τη «μπολσεβικοποίηση» του Κ.Κ.Ε. 

,ενδιαφέρεται ( πρώτιστα αλλά όχι αποκλειστικά) για την οικονομική και πολιτική 

οργάνωση της εργατικής τάξης. Η ταυτόχρονη εμφάνιση της Γ..Ε.Ε. και του 

.Ε.Κ.Ε. και η «οργανική» τους σύνδεση , από το 1920 ως το 1926, κατέστησε 

πρόδηλα συμφυείς τους τρεις όρους αυτής της προβληματικής: οικονομική ή 

«επαγγελματική» οργάνωση, πολιτικό κόμμα και εργατική τάξη». 

Π. Νούτσου, Η σοσιαλιστική σκέψη, Ιστορία του νέου ελληνισμού 1770 - 2000, τ. 

6, σελ. 263 - 264. 

Μονάδες 25 

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

Α.1. α) « Ανόρθωση»: σελ. σχολ. βιβλ. 89: « Πριν από τις εκλογές … με την 

παροχή γης στους ακτήμονες». 

β) Πάουερ: σελ. σχολ. βιβλ. 53: « Σην ίδια περίπου εποχή (1925)  … και 

λεωφορεία». 
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γ) υνθήκη Νεϊγύ: σελ. σχολ. βιβλ. 140: « Σο Νοέμβριο του 1919 … υπογραφή 

της συνθήκης)». 

δ) « Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης»: σελ. σχολ. βιβλ. 213-214: « Η  

επανάσταση του Θερίσου είχε αποκτήσει … την εφημερίδα « Σο Θέρισο». 

 
 Α.2. 1=Ε     2=Η   3=Α   4=Ι   5=Γ   6=Ζ  7=Θ     8=Β           9=Σ    10=Δ  
 
 
Α.3. σελ. σχολ. βιβλ. 78-79: « Μέσα σε συνθήκες κυβερνητικής … καθώς 
οδήγησε σε μεταβολή του πολιτικού τοπίου». 
 
Α.4. σελ. σχολ. βιβλ. 161-162: « Σον Αύγουστο του 1928 … στις εκλογές του 
1932 και του 1933». 

 
 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
Β.1. σελ. σχολ. βιβλ. 211-212: « Οι επαναστάτες αιφνιδίασαν τον Ηγεμόνα και 
κήρυξαν την επανάσταση στις 10 Μαρτίου 1905… για τους λόγους και τους 
σκοπούς της επανάστασης». 
  χετικά με το περιεχόμενο του παραθέματος, παρακολουθούμε τον 
πρωτεργάτη της επανάστασης του Θερίσου, Ελ. Βενιζέλο, να παραθέτει τα αίτια 
που προκάλεσαν τη συγκεκριμένη εξέγερση. Ως κύριο αίτιο παραθέτει το 
γεγονός ότι το προσωρινό, όπως είχε εξαγγελθεί αρχικά, καθεστώς της 
Αρμοστείας έχει παραταθεί πάρα πολύ, με αποτέλεσμα την διαρκώς 
αυξανόμενη δυσφορία των Κρητών. Μία άλλη αιτία που επικαλείται ο Βενιζέλος 
είναι οικονομικής φύσης, καθώς αναγνωρίζει την αδυναμία συνέχισης αυτού 
του πολιτικού μορφώματος. Αυτό συμβαίνει επειδή η Κρήτη ,εξαιτίας των 
επανειλημμένων επαναστάσεων, είχε πάθει πολλές καταστροφές κι έτσι είχε 
καταστεί μικρή και φτωχή. τη συνέχεια αναγνωρίζει πως μόνο με τη 
οικονομική βοήθεια των ξένων θα μπορέσει να αναπτυχθεί, την οποία ως τότε 
στερείται, και έτσι ούτε και το Δημόσιο Σαμείο μπορεί να επιτελέσει το έργο του 
για την ανάπτυξη του νησιού. την παραπάνω άσχημη εικόνα της οικονομίας 
προσθέτει κι έναν επιπλέον λόγο πρόκλησής της ,το ότι έχει παύσει να είναι 
μέρος του Ελληνικού Βασιλείου. Πέρα από αυτά, ως ένα ακόμη αίτιο της 
επανάστασης του Θερίσου αναγνωρίζει ο Βενιζέλος πως είναι η δεσποτική 
συμπεριφορά που επιδεικνύει ο Ύπατος Αρμοστής, καταλύοντας έτσι την 
ελευθερία στην Κρήτη. 



 

 

 
 
Β.2. σελ. σχολ. βιβλ. 46-47: «2. Σα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος». 
  Όσον αφορά το περιεχόμενο του πρώτου κειμένου, αναδεικνύει το σπουδαίο 
ρόλο της Θεσσαλονίκης ως προς τις εργατικές διεκδικήσεις και την ανάπτυξη της 
αντίστοιχης συνείδησης. Απόδειξη αυτού η πάνδημη συμμετοχή των διαφόρων 
κατηγοριών και εθνοτήτων εργατών στη διαδήλωση της 1ης Μαΐου 1909. 
Επιπλέον στοιχείο, που επιβεβαιώνει την έντονη ύπαρξη εργατικών 
κινητοποιήσεων, είναι η διαδήλωση του Ιουνίου 1909 κατά νομοσχεδίου της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για περιορισμό του δικαιώματος της απεργίας.    
  χετικά με το περιεχόμενο του δεύτερου κειμένου, παρουσιάζεται η απήχηση 
της σοσιαλιστικής ιδεολογίας και της επανάστασης των Μπολσεβίκων στην 
οργάνωση και ανάπτυξη του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα, οικονομικά και 
πολιτικά. Σαυτόχρονα, ταυτίζεται η εμφάνιση της Γ..Ε.Ε. με του .Ε.Κ.Ε. για την  
εκπλήρωση των παραπάνω στόχων, αποδεικνύοντας πως είναι δυνατό να 
συμβεί με οικονομική και επαγγελματική οργάνωση, ίδρυση πολιτικού 
κόμματος και     σύσταση εργατικής τάξης.  
 

Από το Ιστορικό τμήμα των 
 Υροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου:  

Ε. Καραταράκη, Φ. Νικολουδάκης 
 
 

 

 


