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                                                                                              ΙΣΟΡΙΑ 

 

 

   16/03/2020 

 

ΘΕΜΑΣΑ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΣΗ  

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

Α) Ηνωμένη Αντιπολίτευσις 

Β) ομάδα Ιαπώνων 

Γ) Σανζιμάτ 

Δ) υμφωνία Άγκυρας 

Μονάδες 12 

Α.2 Να χαρακτηριστούν ωστές ή Λανθασμένες οι παρακάτω προτάσεις: 

1. Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 επέτεινε το πολιτικό αδιέξοδο. 

2. το Λαύριο άρχισε τις εργασίες της η γαλλοϊταλική εταιρεία ερπιέρι - Ρου 

στα 1867. 

3. Η Αμερικανική Επανάσταση και οι Ναπολεόντειοι πόλεμοι ευνόησαν 

ιδιαίτερα την ελληνική ναυτιλία. 

4. Η Εθνοσυνέλευση του 1843 αποφάσισε να είναι δημόσιοι υπάλληλοι, 

μεταξύ άλλων, οι αυτόχθονες της ελληνικής επικράτειας. 

5. Η πρόσκληση του Βενιζέλου από τον τρατιωτικό ύνδεσμο για ανάληψη 

της πρωθυπουργίας της Ελλάδας δημιούργησε μόνο δυσάρεστα 

συναισθήματα στους Κρήτες. 

Μονάδες 5 
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Α.3 Ποιες ήταν οι επιπτώσεις του Κριμαϊκού πολέμου: α) στην οικονομία, β) 

στην πολιτική, γ) στο προσφυγικό. 

Μονάδες 18 

Α.4 Πώς αντέδρασαν ο Πρίγκιπας Γεώργιος, ως Ύπατος Αρμοστής της Κρήτης, 

και οι Προστάτιδες Δυνάμεις αμέσως μετά το ξέσπασμα της επανάστασης του 

Θερίσου; 

Μονάδες 15 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ 

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

παραθέματα που σας δίνονται, να αναφερθείτε στην κατάσταση της ελληνικής 

οικονομίας στις αρχές της δεκαετίας του 1930 και πώς την επηρέασε η 

παγκόσμια οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 1929. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

«Όπως είναι γνωστό, η διεθνής κρίση του 1929 ξέσπασε αιφνιδιαστικά στον 

αισιόδοξο ουρανό της οικονομικής σταθεροποιήσεως των ετών 1927-28. Οι 

Η.Π.Α. ήταν η πρώτη χώρα στην οποία εκδηλώθηκε η κρίση. Οι επιπτώσεις 

από την αμερικάνικη κρίση ήταν τεράστιες σε παγκόσμια κλίμακα. Παρόλα 

αυτά, η Αγγλία κατόρθωσε να αποτρέψει την εκδήλωση της κρίσεως στο 

εσωτερικό της επί δύο σχεδόν χρόνια. Η Ελλάδα, έχοντας συνδέσει τη δραχμή 

με τη λίρα και χάρη στις συνεχείς παρεμβάσεις της κυβερνητικής πολιτικής, 

κατόρθωσε να διατηρήσει τη σταθεροποίηση του 1928 για όσο διάστημα η 

αγγλική λίρα παρέμενε ελεύθερα μετατρέψιμη σε χρυσό. Όμως, αφότου η 

Αγγλία εγκατέλειψε επίσημα τη χρυσή βάση και επέβαλε την αναγκαστική 

κυκλοφορία του νομίσματός της ( 20 επτεμβρίου 1931), η ελληνική 

σταθεροποίηση δεν είχε πλέον καμιά ελπίδα να διατηρηθεί… Εμπρός σε αυτή 

την κατάσταση, η κυβέρνηση Βενιζέλου εμφανίστηκε να μη θέλει ακόμη να 

αποδεχθεί το τέλος της ελληνικής σταθεροποιήσεως του 1928, σύμφωνα με 

την οποία οριζόταν ότι 100 δραχμές=1,952634 γραμμάρια χρυσού». 
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Κωνσταντίνος Βεργόπουλος, Η ελληνική οικονομία από το 1926 ως το 1935, 
Ι.Ε.Ε. τ. 35, σελ. 64 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

« Εξάλλου η στενότητα του εξωτερικού συναλλάγματος υποχρέωσε την 

ελληνική κυβέρνηση να καταφύγει σε δύο ακόμη πρωτοφανή στην ελληνική 

ιστορία μέτρα:  

1. Επιβολή του συστήματος των ποσοτικών περιορισμών επί των 
εισαγωγών, δηλαδή τα εισακτέα είδη καθορίσθηκαν διοικητικά εκ των 
προτέρων κατά συγκεκριμένο προϊόν και κατά ποσότητα, με βάση την 
ομοειδή εισαγωγή του προηγούμενου έτους. Οι περιορισμοί μείωσαν 
τον όγκο της εισαγωγής κατά το 1/3 ή 2/3, με βάση τις εισαγωγές του 
1931 και εξοικονόμησαν στη χώρα 7 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή πάνω 
από το 30% της αξίας των εισαγωγών του προηγούμενου έτους. 

2. Εγκαινίαση της μεθόδου των διεθνών εμπορικών ανταλλαγών με βάση 
τον εμπορικό συμψηφισμό σε είδος ( clearing) ,δηλαδή χωρίς την 
παρεμβολή πληρωμής σε συνάλλαγμα.  

Σο σύνολο αυτών των μέτρων δημιούργησε μια εντυπωσιακή προστατευτική 

΄΄πανοπλία΄΄ της ελληνικής οικονομίας μπροστά στην αναπτυσσόμενη διεθνή 

κρίση και ειδικότερα απέναντι στον ανταγωνισμό των ξένων προϊόντων στα 

πλαίσια της ελληνικής αγοράς. Είναι αξιοσημείωτο ότι η ελληνική οικονομική 

πολιτική, έχοντας ξεκινήσει από νομισματικές και συναλλαγματικές επιδιώξεις, 

κατέληξε εξ αντικειμένου να εγκαθιδρύσει το πλέον επεξεργασμένο και 

αποτελεσματικό σύστημα για την προστασία και ενθάρρυνση της εγχώριας 

παραγωγής». 

 Κωνσταντίνος Βεργόπουλος, Η ελληνική οικονομία από το 1926 ως το 1935, 
Ι.Ε.Ε. τ. 35, σελ. 65 

Μονάδες 25 

Β.2 Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από το 

κείμενο που σας δίδονται, α) αναφερθείτε στις εκλογές της 8ης Αυγούστου 

1910 και β)στην 1η εμφάνιση του Ελ. Βενιζέλου ως ελλαδίτη πολιτικού.  

Μονάδες 25 
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Κείμενο Α΄ 

« τις 8 Αυγούστου 1910 η κυβέρνηση Δραγούμη προχώρησε στην 

διεξαγωγή των εκλογών, δίνοντας την δυνατότητα να εκφραστούν όλες οι 

ιδεολογικές τάσεις, νέοι σχηματισμοί και ανεξάρτητοι υποψήφιοι, 

περισσότερο από χίλιοι, αυτοαποκαλούμενοι «νέοι άντρες», εμφανίστηκαν 

μπροστά στον ελληνικό λαό και μέσα σε μια πανσπερμία προγραμμάτων και 

συνθημάτων, και κυρίως στο όνομα της ανανέωσης της πολιτικής σκηνής, 

διεκδίκησαν δυναμικά την ψήφο του. Αυτό είχε ως συνέπεια για πρώτη φορά 

στα κοινοβουλευτικά χρονικά της χώρας ο αριθμός των ανεξάρτητων 

βουλευτών να καταφέρει να προσεγγίσει το σύνολο των εκπροσώπων των 

επίσημα αναγνωρισμένων κομμάτων. … ε αυτή την αισιόδοξη δυναμική 

του ριζοσπαστισμού και της ανανέωσης ο παλαιός πολιτικός κόσμος δεν είχε 

να αντιτάξει μια πειστική εναλλακτική πρόταση, αλλά αντιθέτως 

συσπειρώθηκε για να περισώσει ό,τι μπορούσε από την επερχόμενη θύελλα 

του νέου και πολλά υποσχόμενου πολιτικού ηγέτη (Βενιζέλου)». 

Κείμενο Β΄ 

 «Ο Βενιζέλος έμαθε τη θριαμβευτική εκλογή του ως πρώτου Βουλευτή 

Αττικοβοιωτίας όσο βρισκόταν στη Λουκέρνη και ύστερα από ένα σύντομο 

πέρασμα από τη Ρώμη επέστρεψε στην Κρήτη….. τις 4 επτεμβρίου, τρεις 

δηλαδή μέρες μετά το άνοιγμα των εργασιών της Βουλής, ο Βενιζέλος 

εγκατέλειψε τα Χανιά και έφτασε στον Πειραιά όπου έγινε δεκτός με τιμές και 

ενθουσιασμό. Ανεβαίνοντας στην Αθήνα την 5η επτεμβρίου οι φίλοι του 

είχαν φροντίσει να του ετοιμάσουν μια μεγάλη διαδήλωση, την οποία ο 

Βενιζέλος χαιρέτησε από τον εξώστη της πλατείας υντάγματος, εκφωνώντας 

έναν βαρυσήμαντο πολιτικό λόγο. Έναν λόγο παρακαταθήκη στο συλλογικό 

υποσυνείδητο του ελληνισμού, καθώς πέρα από το ότι περιέγραψε σε γενικές 

γραμμές τα βασικότερα σημεία του προγράμματος και της πολιτικής που θα 

χάραζε και θα ακολουθούσε, υπήρχε κι ένα συγκλονιστικό στοιχείο που 

έδωσε ευθύς εξαρχής ανάγλυφα το ύφος με το οποίο θα πολιτευόταν τα 

επόμενα 25 χρόνια. τη διαρκώς επαναλαμβανόμενη απαίτηση μιας ομάδας 

Αθηναίων για σύγκλιση συντακτικής συνέλευσης ο Βενιζέλος αντέταξε με 

σθεναρή φωνή την απαρασάλευτη προσήλωσή του στην αρχή της 

Αναθεωρητικής…… Αυτός ο σχετικά σύντομος αλλά εξαιρετικά φορτισμένος 

πολιτικά διάλογος ανάμεσα στον Βενιζέλο και τον λαό την πρώτη κιόλας  
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ημέρα της άφιξής του στην Αθήνα, μετά τις εκλογές της 8ης Αυγούστου, 

επέβαλε τον Βενιζέλο αναμφίβολα ως ένα ηγέτη με σθένος και όραμα στην 

πολιτική σκηνή του ελληνικού κράτους». 

Θαν. Χρήστου, Ιστορία των Ελλήνων, τ.14, εκδ. Δομή   

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΣΗ 

Α.1 α: σελ. σχολ. βιβλ. 210: « Κάτω από τις συνθήκες αυτές ( της σύγκρουσης 

Βενιζέλου -  πρίγκιπα Γεωργίου) … αναμέτρηση με τον Πρίγκιπα». 

β: σελ. σχολ. βιβλ. 86: « Σο μοναδικό νέο … και διαλύθηκε το 1908». 

γ: σελ. σχολ. βιβλ. 39: « Με τον όρο Σανζιμάτ … ιδιαίτερα των Ελλήνων». 

δ: σελ. σχολ. βιβλ. 161: «τις 10 Ιουνίου 1930 … στο έδαφος του άλλου 

κράτους». 

 

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

 

Α.3 α) σελ. σχολ. βιβλ. 13: «Παρ’ όλα αυτά , …δυνατότητες της χώρας». 

β) σελ. σχολ. βιβλ. 74-75: «Κατά την περίοδο … από την πολιτική σκηνή». 

γ) σελ. σχολ. βιβλ. 134: « Σο 1854 … στο χωριό Ανίβιτσα της Φθιώτιδας».   

 

Α.4 σελ. σχολ. βιβλ. 212-213: « Η έκρηξη και η ταχύτατη επέκταση … ήταν 

πλέον ορατή».   « Οι Μεγάλες Δυνάμεις … προς τους επαναστάτες». 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ 

Β.1 σελ. σχολ. βιβλ. 54: « Η παγκόσμια οικονομική κρίση έφτασε … και στην 

επιβολή δικτατορίας». 
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Β.2 σελ. σχολ. βιβλ. 89-90: « Πριν από τις εκλογές … από μέλη της 

Εθνοσυνέλευσης».  

Από το Ιστορικό τμήμα των Υροντιστηρίων 

Πουκαμισάς Ηρακλείου συνεργάστηκαν:  

Ε. Καραταράκη, Φ. Νικολουδάκης. 

 

 

 

 

 


