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ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
10-4-2016
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
Α1
Να αποδώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων:
α. Διχοτόμηση του χαρτονομίσματος
β. Ανόρθωση
γ. Γραφεία Ανταλλαγής Πληθυσμών

ΜΟΝΑΔΕΣ 15

Α2
Να γράψετε στο τετράδιό σας το νούμερο της ερώτησης και το γράμμα που
αντιπροσωπεύει την σωστή απάντηση (η σωστή απάντηση είναι μόνο μία):
1. Με νόμο ποιας χρονιάς η ελληνική κυβέρνηση ήταν σε θέση να απαλλοτριώνει μεγάλες
ιδιοκτησίες, ώστε να μπορεί να τις διανέμει σε ακτήμονες;
α. του 1910
β. του 1913
γ. του 1907
δ. του 1917
2. Στις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων την πρώτη θέση κατείχε/κατείχαν:
α. ο καπνός
β. το κρασί
γ. το βαμβάκι
δ. τα δημητριακά
3. Το Ρωσικό κόμμα στην περίοδο μεταξύ των δύο συνταγμάτων παρήκμασε:
α. διότι οι θέσεις των οπαδών του υπήρξαν ακραίες.
β. διότι δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά του, τα οποία είχαν σχέση με την ορθόδοξη Εκκλησία.
γ. διότι είχαν λυθεί τα εκκλησιαστικά ζητήματα που είχαν σχέση με την Ορθοδοξία κι έτσι οι οπαδοί
του χαρακτηρίζονταν από ανεπίκαιρες θέσεις.
δ. διότι οι θέσεις του υπέρ της Ορθοδοξίας προκαλούσαν εντάσεις στις σχέσεις του με τα άλλα ξενικά
κόμματα.
4. Η σύνθεση της Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής (1923) ήταν:
α. 3 Έλληνες, 3 Τούρκοι και 5 μέλη – πολίτες ουδέτερων κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο κρατών.
β. 4 Έλληνες, 3 Τούρκοι και 4 μέλη – πολίτες ουδέτερων κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο κρατών.
γ. 3 Έλληνες, 4 Τούρκοι και 4 μέλη – πολίτες ουδέτερων κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο κρατών.
δ. 4 Έλληνες, 4 Τούρκοι και 3 μέλη – πολίτες ουδέτερων κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο κρατών.
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5. Σε σκληρές δηλώσεις κατά του Βενιζέλου και των συνεργατών του προέβη στις 12
Μαρτίου 1905 καλώντας τους εκπροσώπους του αθηναϊκού τύπου ο πρωθυπουργός:
α. Χαρίλαος Τρικούπης
β. Θεόδωρος Δηλιγιάννης
γ. Αλέξανδρος Ζαϊμης
δ. Γεώργιος Θεοτόκης
ΜΟΝΑΔΕΣ 10
B1
Να αναφερθείτε:
α. Στις συγκυρίες που οδήγησαν στην ακμή της εμπορικής και ναυτιλιακής
δραστηριότητας στη διάρκεια του 18ου αιώνα (μονάδες 8) και
β. Στους λόγους για τους οποίους κατά την διάρκεια της επανάστασης η ελληνική
ναυτιλία πέρασε σε φάση παρακμής (μονάδες 5).
ΜΟΝΑΔΕΣ 13
Β2
Να αναφερθείτε στις συνθήκες ίδρυσης του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδας
(Σ.Ε.Κ.Ε) και στις βασικές αρχές του προγράμματός του.
ΜΟΝΑΔΕΣ 12
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
Γ1
Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας
δίνονται και τον πίνακα να επισημάνετε ποιες ήταν οι επιπτώσεις από την άφιξη των
προσφύγων μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή στον τομέα της βιομηχανίας.
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Ο αστικός προσφυγικός πληθυσμός κατόρθωσε να ζωντανέψει τις μακεδονικές πόλεις και
να συμβάλει στην εκβιομηχάνιση της Μακεδονίας. Πολλοί πρόσφυγες με σημαντικές
θέσεις στη βιομηχανία, το εμπόριο και τον χρηματικό τομέα επένδυσαν σε διάφορους
αναπτυξιακούς τομείς.
1922-1932: ο αριθμός των βιομηχανιών υπερδιπλασιάστηκε, η απασχόληση εργατικού
δυναμικού αυξήθηκε κατά 175%. Οι πρόσφυγες αποτέλεσαν φθηνό εργατικό δυναμικό
και δημιουργήθηκαν νέες βιομηχανικές μονάδες. Τα κρατικά έσοδα από τη φορολογία των
πολιτών μέσα σε μια τετραετία τετραπλασιάστηκαν (319 εκατ. το 1923, 1 δις. 173 εκατ.
το 1927).
www. de.sch.gr/mikrasia
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KEIMENO B
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. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως αναφέρεται στην έκδοση της Κ.τ.Ε του
1926, στους 7000 εμπόρους και βιομήχανους γραμμένους στο επιμελητήριο της Αθήνας,
οι 1000 ήταν πρόσφυγες, ενώ στον Πειραιά η αναλογία ήταν μεγαλύτερη. Από την αρχή,
η πολιτική της Ε.Α.Π ενθάρρυνε την εγκατάσταση βιομηχανιών στους συνοικισμούς, με
σκοπό την εκτόνωση της ανεργίας. Επρόκειτο όμως, κατά το μεγαλύτερο μέρος, για
μικρές βιοτεχνικές μονάδες, οι οποίες ενισχύθηκαν από το κράτος, την Ε.Α.Π ή την Ε.τ.Ε
με κοινωνικά και όχι αναπτυξιακά κριτήρια. Καινούριοι βιομηχανικοί – βιοτεχνικοί κλάδοι
αναπτύχθηκαν (ταπητουργία, μεταξουργία, πλαστικά, βυρσοδεψία) και δόθηκε νέα ώθηση
στην κλωστοϋφαντουργία και την βιοτεχνία ειδών διατροφής. Άνθηση γνώρισε και η
βιομηχανία οικοδομικών υλικών.
Γεώργιος Γιαννακόπουλος, Ιστορία του νέου Ελληνισμού «Η Ελλάδα με τους
πρόσφυγες, ο Μεσοπόλεμος (1922-1940)», «Από την αβασίλευτη δημοκρατία
στη δικτατορία της 4ης Αυγούστου», εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003,
σελίδα 97.
ΠΙΝΑΚΑΣ
Οργανωμένα Εργαστήρια Ταπητουργίας στη δεκαετία του 1920
Έτος
1922
1923
1925
1928

Εργαστήρια
7
22
41
63

Αργαλειοί
150
600
1.914
4.300

Εργάτριες
400
2.135
5.255
12.500
ΜΟΝΑΔΕΣ 25

Δ1
Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας
δίνονται να εκθέσετε:
α. Τις ενέργειες της Κρητικής Βουλής και ακολούθως της Κρητικής Κυβέρνησης για το
πρώτο Ενωτικό Ψήφισμα. (15 μονάδες)
β. Τη στάση που κράτησε η Ελληνική κυβέρνηση απέναντι στο ζήτημα της ένωσης του
νησιού με την Ελλάδα. (10 μονάδες)
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ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Στις 23 Σεπτεμβρίου 1908 ψηφίστηκε η ένωση από μεγαλειώδη συγκέντρωση στην
πλατεία του Άρεως στα Χανιά. Ακολούθησαν ταυτόσημα ψηφίσματα σε όλη την Κρήτη.
Την επομένη η κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας έδωσε στη δημοσιότητα Ενωτικό
Ψήφισμα. Στις 25 Σεπτεμβρίου 1908 μέλη της κυβέρνησης της Κρήτης ορκίστηκαν
ενώπιον του Επισκόπου Κυδωνίας και Αποκορώνου Νικηφόρου, εν ονόματι του Βασιλιά
των Ελλήνων. Το Κρητικό Σύνταγμα καταργήθηκε και ίσχυσε το Ελληνικό. Ο Αλέξανδρος
Ζαϊμης αναχώρησε από την Κρήτη στις 28 Σεπτεμβρίου 1908. Η ελληνική κυβέρνηση
υπέδειξε στον Αρμοστή να μην επιστρέψει στην Κρήτη. Η Κρητική Συνέλευση κήρυξε
επίσημα την ένωση και κάλεσε τον Έλληνα Βασιλιά να «λάβη κατοχήν της νήσου».
Προχώρησε στην εκλογή προσωρινής διακομματικής πενταμελούς κυβέρνησης (με
πρόεδρο τον Αντ. Μιχελιδάκη και μέλη της μεταξύ άλλων τον Ελευθέριο Βενιζέλο και Μ.
Πιτυχάκη) και διαλύθηκε. Η σημαία της Κρητικής Πολιτείας υπεστάλη, για να δώσει τη
θέση της στην κυανόλευκη ελληνική. Υπάλληλοι και στρατιωτικοί ορκίστηκαν πίστη στον
Βασιλιά των Ελλήνων.
Η κυβέρνηση Θεοτόκη, ωστόσο, για να αποφύγει τις αντιδράσεις της Τουρκίας και
τις διεθνείς περιπλοκές, δεν προχώρησε στην επίσημη αναγνώριση της Ένωσης. Οι
Δυνάμεις με την σειρά τους δεν την είχαν αναγνωρίσει αλλά βεβαίωναν ότι θα χειριστούν
το ζήτημα με ευμένεια, αν τηρηθεί η τάξη και εξασφαλιστεί ο μουσουλμανικός
πληθυσμός.
Ιστορία των Ελλήνων, «Κρητική Πολιτεία», τομ. 7, σελ. 352-353.
ΚΕΙΜΕΝΟ Β
Το Ψήφισμα της 24ης Σεπτεμβρίου 1908:
«Η Κυβέρνησις της Κρήτης, διερμηνεύουσα το αναλλοίωτον φρόνημα του Κρητικού Λαού,
κηρύσσει την ανεξαρτησίαν της Κρήτης και την ένωσιν αυτής μετά της Ελλάδος, όπως
μετ' αυτής αποτελέση αδιαίρετον και αδιάσπαστον Συνταγματικόν Βασίλειον. Παρακαλεί
την A.M. τον Βασιλέα ν' αναλάβη την διακυβέρνησιν της νήσου. Δηλοί ότι μέχρι τούτου
θέλει συνεχίσει να κυβερνά την νήσον εν ονόματι της A.M. του Βασιλέως των Ελλήνων,
κατά τους νόμους του Ελληνικού Βασιλείου. Εντέλλεται εις τας Αρχάς της νήσου, όπως,
συμφώνως τω Ψηφίσματι τούτω, εξακολουθήσωσι ν' ασκώσι τα καθήκοντα της υπηρεσίας
των».
Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ’ Τάξης Γενικού Λυκείου (Θεωρητική
Κατεύθυνση), σελ. 217-218
ΜΟΝΑΔΕΣ 25
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
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