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ΘΕΜΑΣΑ  

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

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

1) Ούλεν 

2) πεδινοί 

3) Β΄ ψήφισμα Εθνοσυνέλευσης 1843-1844 

4) συμφωνία Μουρνιών Κυδωνίας 

Μονάδες 12 

Α.2 Να χαρακτηριστούν ως Σωστές ή Λανθασμένες οι παρακάτω προτάσεις: 

1. Από τα χρόνια της Επανάστασης ο δανεισμός υπήρξε σημαντική 

παράμετρος της λειτουργίας του ελληνικού κράτους. 

2. Το Μάιο του 1922 τα δημοσιονομικά αδιέξοδα αντιμετωπίστηκαν με τη 

διχοτόμηση της δραχμής. 

3. Ο Δημήτριος Υψηλάντης πρότεινε τη δημιουργία συγκεντρωτικού 

συστήματος διακυβέρνησης. 

4. Στους Χίους πρόσφυγες παραχωρήθηκε το 1853 ο δεξιός τομέας της 

σχεδιαζόμενης πόλης του Πειραιά. 

5. Το Σύνταγμα της Κρητικής Πολιτείας συντάχθηκε βάσει του ισχύοντος τότε 

ελληνικού συντάγματος. 

Μονάδες 5 
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Α.3 Τι γνωρίζετε για τις εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων, κατά το 19ο 

αιώνα, και σε ποια είδη αυτές αφορούσαν; 

Μονάδες 17 

Α.4 Παρουσιάστε τις πολιτικές εξελίξεις στην Κρήτη από τα τέλη του 1904 ως 

και τις 10 Μαρτίου 1905. 

Μονάδες 16 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

Β.1 Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα 

Α και Β : 

α) να παρουσιάσετε το κλίμα που επικρατούσε στη διάρκεια της Δίκης των Εξ,    

Μονάδες 13 

β) να δικαιολογήσετε τη διαρκή υποβάθμιση των κομμάτων μετά τη 

Μικρασιατική Καταστροφή                                                                    Μονάδες 12 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

« Είμεθα απολύτως βέβαιοι ότι οι συγκροτούντες το Στρατοδικείον 

αποκομίζουν την εντύπωσιν ότι δικάζουν άνδρας οι οποίοι με υπέρτατη 

αυταπάρνησιν, με θυσίας παντός πολιτικού συμφέροντος, με πάσαν αυτών 

την ψυχικήν δύναμιν, αφιέρωσαν την ύπαρξίν των εις την υπηρεσίαν της 

Πατρίδος. Είναι αύτη βαθεία ημών πεποίθησις, ην αι απολογίαι των 

δικαζομένων διεπίστωσαν. Εις την ψυχίν των δικαστών είμεθα βέβαιοι ότι θα 

εγεννήθη η απόλυτος πεποίθησις ότι απέναντι αυτών έχουν άνδρας ,επί των 

ημερών των οποίων εσημειώθη μία μεγάλη ατυχία, αλλ’ από την πολιτείαν 

τούτων λείπει παντελώς ο δόλος». 

Καθημερινή, 10 Νοεμβρίου 1922 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

« Το θέαμα των κατηγορουμένων εις τα εδώλιά των είναι φρικτόν. Έχουν 

πάρει έκφρασις που προκαλεί τον οίκτον. Όπως εις όλους τους εγκληματίας, 

τους λείπει το θάρρος των πράξεών των. Έχουν λιποψυχήσει προ της  
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ευθύνης. Και όμως είναι οι ίδιοι που εκυβερνούσαν αγέρωχοι επάνω εις τα 

ερείπια …» 

Ελεύθερον Βήμα, 13 Νοεμβρίου 1922  

 

ΘΕΜΑ Β.2 

Με βάση τις ιστορικές γνώσεις τον παρακάτω πίνακα και το Κείμενο σχολιάστε 
τις επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων:  
 α) στον πληθυσμό (μονάδες 12) και 
 β)  τη Βιομηχανία της Ελλάδας (μονάδες 13). 
 

Αύξηση έκτασης και πληθυσμού της Ελλάδας 

Έτος 
απογραφής 

Έκταση σε 
τ.χλμ. Πληθυσμός Αύξηση 

Πυκνότητα/ 
τ.χλμ. 

1907 63.211 2.631.952 198.146 41,64 

1920 150.833 5.531.474 2.899.522 36,67 

1928 130.199 6.204.684 673.210 47,66 

Πηγή: Πάλλης 1933, σελ.23 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

« Αξιοσημείωτες ήταν οι επιπτώσεις από την εγκατάσταση των Ελλήνων της 

Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης και στον επιχειρηματικό τομέα. Η 

εσωτερική αγορά διευρύνθηκε με την προσθήκη μεγάλου αριθμού 

καταναλωτών, ενώ, ταυτόχρονα, από τον αστικό προσφυγικό πληθυσμό 

αντλήθηκε φθηνό εργατικό δυναμικό, αλλά και ειδικευμένοι τεχνίτες. Η χώρα 

πλουτίστηκε με ανθρώπους δεδομένης επιχειρηματικής ικανότητας και 

πείρας, που πρωταγωνιστούσαν στις μεγάλες αγορές της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας». 

Γ. Γιαννακόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, σελ. 97, εκδ. Ελληνικά 

Γράμματα, Αθήνα 2003 
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ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

ΟΜΑΔΑ Α 

Α.1 Ούλεν= σελ. σχολ. βιβλ. 53: Οι ραγδαίες … στο Μαραθώνα. 

       Πεδινοί= σελ. σχολ. βιβλ. 77: Μέσα στην εθνοσυνέλευση του 1862-1864 

συγκροτήθηκαν … μικροκαλλιεργητές.  Ο λαός … παρατάξεων. 

      Β΄ Χήφισμα Εθνοσυνέλευσης 1843-1844= σελ. σχολ βιβλ. 133: Το 

θέμα … μέχρι το 1829. 

      υμφωνία Μουρνιών= σελ. σχολ. βιβλ. 215: Οι διαπραγματεύσεις … με 

την Ελλάδα. 

 

Α.2  1=Σ       2=Λ       3=Σ       4=Λ       5=Σ  

 

Α.3 Σελ. σχολ. βιβλ. 18: Αν λάβουμε υπόψη τις παραγωγικές … ήταν 

κυριολεκτικά ασήμαντες. 

 

Α.4 Σελ. σχολ. βιβλ. 210-211: Στο τέλος του 1904 … για τους λόγους και τους 

σκοπούς της επανάστασης. 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

Β1. α) σελ. σχολ. βιβλ. 101-102: Αμέσως μετά την ήττα στη μικρασιατική 

εκστρατεία … θα είχε αποτέλεσμα. 

β) σελ. σχολ. βιβλ. 99-101: Η διαρκής υποβάθμιση του βιοτικού … και η 

χρήση βίας στην άσκηση πολιτικής. 
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Β2. α) σελ. σχολ. βιβλ. 166-167: Ο πληθυσμός της Ελλάδας αυξήθηκε … της 

εγκατάστασης προσφύγων σε αυτά. 

β) σελ. σχολ. βιβλ. 167: Για ένα διάστημα … εγκατάσταση των προσφύγων. 

Σελ. σχολ. βιβλ. 168-169: Η άφιξη των προσφύγων αναζωογόνησε και τη 

βιομηχανία … και τη βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων.  

Από το Ιστορικό τμήμα των  

Υροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου:  

Ε. Καραταράκη, Φ. Νικολουδάκης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


