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ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  
ΘΕΜΑ Α1.  
Να αντιστοιχήσετε τα περιεχόμενα της στήλης Α με αυτά των 
στηλών Β και Γ (δύο επιλογές των στηλών Β και Γ περισσεύουν)  

Στήλη Α  Στήλη Β  Στήλη Γ  

1. Ν. Πλαστήρας  Α. 10 Οκτωβρίου 
1935 

i. Εκφραστής αιτημάτων 
Νεάς Γενιάς  

2. Αλ. 
Κουμουνδούρος  

Β. 1846/1847  i i.  Εγκατέλειψε τη χώρα  

3. Όθων  Γ. 1913  i i i. Ήρθε στην 
Πελοπόννησο για να 

αναλάβει την ηγεσία του 
Αγώνα  

4. Βασιλιάς 
Κωνσταντίνος  

Ε. 4 Αυγούστου 
1936 

iv. Επικεφαλής του 
Εθνικού κόμματος  

5. Γ. Κονδύλης  Ζ. 12 Οκτωβρίου 
1862 

v. Επιχείρησε 
στρατιωτικό κίνημα  

 Η.  1933  vi. Διαδέχθηκε στο θρόνο 
τον βασιλιά Γεώργιο Α΄  

 Θ. Τέλη της 
δεκαετίας του 

1850 

vii . Επιχείρησε 
στρατιωτικό κίνημα 

θέλοντας να εμποδίσει το 
Λαϊκό κόμμα να 

σχηματίσει κυβέρνηση  

Μονάδες 5  
 

ΘΕΜΑ Α2.  
Να δώσετε διευκρινίσεις για τους παρακάτω όρους:  
α . Φεντερασιόν  
β.  Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής (1923)  
γ .  Πανελλήνιον       

Μονάδες  15  
ΘΕΜΑ Β1.  
α. Πώς αντιμετωπίστηκε το προσφυγικό ζήτημα από την πολιτ ική 
ηγεσία κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1821;  

Μονάδες  8 
β. Πώς αντιμετώπισε το οθωνικό κράτος το ζήτημα της 
αποκατάστασης των προσφύγων ;                               Μονάδες  7  

Μονάδες 15  
ΘΕΜΑ Β2.  
α. Ποιοι ήταν οι πρωτεργάτες στους αγώνες για τη δημιουργία 
μιας αυτόνομης ποντιακής δημοκρατίας;                      Μονάδες  7  
β. Ποια ήταν η συμβολή του Κ. Κωνσταντινίδη στον αγώνα των 
Ποντίων για δημιουργία ανεξάρτητου Ποντιακού κράτους;  

Μονάδες  8 
Μονάδες 15  
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  
ΘΕΜΑ Γ1.  
Αξιοποιώντας τα κείμενα που σας δίνονται και τ ις ιστορικές σας 
γνώσεις να αναφερθείτε:  
α . στην κατάσταση της  ελληνικής βιομηχανίας στα πρώτα χρόνια 
της ανεξαρτησίας καθώς και στα χαρακτηριστικά των πρώτων 
μονάδων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν βιομηχανικές 
καθώς και στην εξέλιξή τους  

Μονάδες  10 
β. Ποια είναι η πορεία της ελληνικής βιομηχανίας κατά τη δεκαετία 
του 1870 ;  

Μονάδες  10 
γ. Ποια είναι η κατάσταση της ελληνικής βιομηχανίας στις αρχές 
του 20ου  αιώνα;  

Μονάδες  5 
Μονάδες 25  

Κείμενο Α΄  
Η Ελλάδα των συνόρων της Λαμίας διατήρησε το πλέγμα των 
βιοτεχνικών δραστηριοτήτων των προεπαναστατικών χρόνων. Στο 
πλέγμα αυτό συμπεριλαμβάνονται οι οικογενειακές βιοτεχνίες, οι 
πλανόδιοι τεχνίτες και οι βιοτεχνίες –  εργαστήρια της πόλης. Οι 
παραγωγικοί κλάδοι που αναπτύχθηκαν στις αρχές του 19 ου  
αιώνα, ε ίναι η υφαντουργία, η μεταξουργία, η βυρσοδεψία, η 
ναυπηγική.  

www. Archive.  Gr.  
Η ελληνική οικονομία μετά  την Επανάσταση»  

 
Κείμενο Β΄  

Πίνακας ανάπτυξης της βιομηχανίας  

Έτη  Αριθμός 
Βιομηχανιών  

Αριθμός 
εργατών  

Ιπποδύναμη  Αξία 
εγκαταστάσεων  

1867 22 7.300 300 - 

1873 45 7342 1.967 20 εκατ.  

1875 95 - - 26 εκατ.  

1878 108 - 2.884 - 

1889 145 - 8.568 - 

1892 - - 10.000 42 εκατ.  

1917 2.213 35.500 70.000 200 εκατ.  

1920 2.905 59.120 110.000 220 εκατ.  
Κ. Τσουκαλάς,  

Εξάρτηση και  αναπαραγωγή,  σελ.  260  

 
Κείμενο Γ΄  

[…]  Η εμφάνιση νέων βιομηχανιών στην περίοδο 1864 –  1890 έχει 
ερμηνευθεί ως απόδειξη μια σοβαρής πρώτης εκβιομηχάνισης και 
ως ένδειξη του καπιταλιστικού μετασχηματισμού της ελληνικής 
κοινωνίας. Πρόκειται για παρερμηνεία. Οι νέες βιομηχανίες ίσως 
ν’ άλλαξαν αισθητά τη στατιστική εικόνα της ελληνικής οικονομίας, 
αλλά μια στατιστική χωρίς την κατάλληλη ερμηνεία μπορεί να είναι 
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εξαιρετικά παραπλανητική. Μεταξύ 1886 και 1889 παρατηρείται 
αναμφιβόλως μια εντυπωσιακή αύξηση από 22 εργοστάσια σε 
145, που αντιστοιχεί σε  600% περίπου. Με την ίδια αριθμητική 
λογική, αν χρησιμοποιηθούν ως βάση τα τρία ή τέσσερα 
εργοστάσια του 1830,  η αύξηση ως το 1889 φτάνει στο 
αξιοθαύμαστο ποσοτό του 4000%. Είναι φανερό ότι ποσοστά 
αυτού του είδους είναι παραπλανητικά, γιατί βασίζονται σ ε ένα 
σημείο εκκίνησης που βρίσκεται πολύ κοντά στο μηδέν.[…]  

Γ. Δερτιλή, Κοινωνικός Μετασχηματισμός και  Στρατιωτική Επέμβαση  
1880 –  1909, σσ.  89 –  91 

 
ΘΕΜΑ Δ1.  
Αξιοποιώντας το παράθεμα και τις ιστορικές σας γνώσεις να 
απαντήσετε στο ερώτημα:  
α. Ποια ήταν τα αιτήματα των συντακτών της επαναστατικής 
προκήρυξης της 26 ης Φεβρουαρίου 1905;    

Μονάδες  10 
β. Πώς άρχισε η προετοιμασία για την κήρυξη της επανάστασης; 
Πότε κηρύχτηκε και επίσημα η επανάσταση και ποια ήταν τα 
αιτήματα των επαναστατών ;  

        Μονάδες  15 
 

Κείμενο Α΄  
Προκήρυξη 26ης Φεβρουαρίου 1905  

« Οι υπογεγραμμένοι, αποτελούντες την ηνωμένη εν Κρήτη 
αντιπολίτευσιν, συνελθόντες εν Χανίοις τη 26 η Φεβρουαρίου 1905, 
αποσκοπούντες εις την επλήρωσιν του Εθνικού Προγράμματος, 
αποφασίζομε: α) Πρώτον και κύριον μέλημα ημών έστω η 
επίτευξις του από αιώνων επιδιωκομένου σκοπού της ενώσεως 
της Κρήτης μετά της ελευθέρας Ελλάδος. β) Αδυνάτου 
αποβαίνοντος του σκοπού τούτου, θέλομε επιδιώξει την πολιτ ικήν 
προσέγγισιν της πατρίδος μας προς την ελευθέραν Ελλάδα,  
μεταβαλλομένης απο διεθνούς απόψεως της σημερινής 
καταστάσεως. γ) Μη εκπληρουμένου μηδέ του σκοπού τούτου 
θέλομε επιδιώξει την αναθεώρησιν του ημετέρου συντάγματος 
κατά το πρότυπο του ελληνικού, όπως απαλλαγή ο τόπος του 
δεσποτισμού. Του προγράμματος τούτου την πραγμάτωσιν θέλομε 
επιδιώξει και δι’  ενόπλων λαϊκών συναθροίσεων. Εν ταις 
ενέργειας ημών δεν θέλομεν επιδιώξει προσωπική μεταβολή, αλλ’ 
επελθούσης τοιάυτης θέλομεν αποκρούσει παντί σθένει και  διά 
των όπλων έτι πάντα μη Έλληνα κυβερνήτην.»  
 

Κείμενο Β΄  
Με προμετωπίδα το μείζονος ιστορικής σημασίας αυτό ψήφισμα, ο 
Ελευθέριος Βενιζέλος κήρυξε στις 10 Μαρτίου 1905, επικεφαλής 
σημαντικού τμήματος αντιπολιτευόμενων Κρητών, ένοπλο 
επαναστατικό κίνημα στο χωριό Θέρισο Κυδωνίας, στους 
πρόποδες των Λευκών Ορέων, εναντίον του αρμοστειακού 
καθεστώτος του πρίγκιπα Γεωργίου. Στο πλευρό του εμπνευστή 
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και αρχιτέκτονα της εξέγερσης τάχθηκαν ευθύς εξαρχής ως μέλη 
της επαναστατικής τριανδρίας Ο Κωνσταντίνος Φούμης και ο 
Κωνσταντίνος Μάνος. Προσωπικότητες ευρύτερης εμβέλεια ς και 
κύρους, όπως ο Ιωάννης Σφακιανάκης, παρουσιάστηκαν […] ως 
υποστηρικτές της εξεγερμένης αντιπολίτευσης.  Χίλιοι περίπου 
Κρητικοί, οι μισοί οπλισμένοι, συγκροτούσαν την κύρια ομάδα 
κρούσης των επαναστατών,  ενώ ταυτόχρονα ένθερμοι θιασώτες 
της εξέγερσης, διασκορπισμένοι σε όλες τις μεριές του νησιού, 
προσπαθούσαν να δημιουργήσουν επαναστατικούς πυρήνες, 
ενισχύοντας έτσι την άνδρωση του κινήματος.  

Θανάσης Χρήστου,   
Η εξέγερση του Θερίσου (1905)  

και  ο  αρχιτέκτονάς της Ελευθέριος Βενιζέλος,  
το Κρητικό Ζήτημα και  οι  διεθνείς  προεκτάσεις του στις αρχές του αιώνα μας  

 
 
 


