
ΙΣΤΟΡΙΑ

Γ’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α1

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: 

α. «Προσωρινόν πολίτευμα» της Επιδαύρου

β. Οργανικός Νόμος του 1900

γ. Φροντιστήριο της Τραπεζούντας

                                                                                                                      Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Α2

Να χαρακτηρίσετε τις ιστορικές πληροφορίες που ακολουθούν, γράφοντας το γράμμα

που  αντιστοιχεί  στην  κάθε  πληροφορία  και  δίπλα  του  τη  λέξη  Σωστό,  αν  η

πληροφορία είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος αν η πληροφορία είναι λανθασμένη:

α. Η ελληνική βιομηχανία τονώθηκε μετά την προσάρτηση των Ιονίων Νήσων και

της Θεσσαλίας.

β.  Κατά  την  περίοδο  του  Μεσοπολέμου  ο  ελληνικός  κοσμοπολιτισμός

εξακολουθούσε να αποτελεί κίνδυνο για την εσωτερική ανάπτυξη της χώρας.

γ. Ο Θ. Δηλιγιάννης δεν αποδεχόταν τον χωρισμό των εξουσιών.

δ. Η άφιξη των προσφύγων ενίσχυσε τον ελληνικό χαρακτήρα της Μακεδονίας. 

ε. Ο Ελ. Βενιζέλος είχε συμπεριλάβει στον φάκελο των ελληνικών διεκδικήσεων την

περιοχή του Πόντου. 



                                                                                                                      Μονάδες 10

Θέμα Β1

α. Τι γνωρίζετε για τα πολιτικά γεγονότα που οδήγησαν στην επιβολή της δικτατορίας

του Ι. Μεταξά; 

                                                                                                                     (μονάδες 10)

β. Να παρουσιάσετε τα βασικά χαρακτηριστικά του καθεστώτος που επέβαλε ο Ι.

Μεταξάς στην ελληνική κοινωνία. 

                                                                                                                       (μονάδες 3)

                                                                                                                     Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Β2

α. Ποια ήταν η μέριμνα που επέδειξε το οθωνικό κράτος απέναντι στους πρόσφυγες

και ποιες προθέσεις της πολιτείας εξυπηρετούνταν με την πολιτική αυτή; 

                                                                                                                       (μονάδες 4)

β. Ποιες αποφάσεις πάρθηκαν από το οθωνικό κράτος για την αποκατάσταση των

Χίων, των Ψαριανών, των Μακεδόνων και των Κρητών προσφύγων; 

                                                                                                                       (μονάδες 8)

                                                                                                                      Μονάδες 12

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Γ1

Συνδυάζοντας τις ιστορικές σας γνώσεις με τις πληροφορίες από τα κείμενα που σας

δίνονται, να παρουσιάσετε: 



α.  τους  λόγους,  για  τους  οποίους  η  δημιουργία  σιδηροδρομικού  δικτύου  έγινε  το

σύμβολο  των  νέων  καιρών  και  το  συνώνυμο  της  ανάπτυξη  κατά  τον  19ο αιώνα.

(μονάδες 12) 

β. τη σημασία που είχε για την Ελλάδα η ανάπτυξη σιδηροδρομικού δικτύου, καθώς

και τους ανασταλτικούς παράγοντες για την κατασκευή του. (μονάδες 13)

                                                                                                                      Μονάδες 25

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

 Η  έλευση  των  Σιδηροδρόμων (στην  Ευρώπη).  Οι  σιδηρόδρομοι

ως μεταφορικά μέσα αγαθών

Οι σιδηρόδρομοι γεννήθηκαν για να ικανοποιήσουν δυο ανάγκες: η πρώτη ήταν η

προφανής επιθυμία από μέρους των επιχειρηματιών να μεταφέρουν τα αγαθά τους

όσο  το  δυνατό  γρηγορότερα  και  φτηνότερα  σε  μεγάλες  αποστάσεις.  Παρά  τις

βελτιώσεις στις μεταφορές που ήδη έχουν αναφερθεί, την περίοδο πριν το 1830, η

διακίνηση βαριών υλικών, ιδιαίτερα του γαιάνθρακα, παρέμεινε προβληματική. Είναι

αξιοσημείωτο ότι ο πρώτος σύγχρονος σιδηρόδρομος κατασκευάστηκε στην Αγγλία

το 1825 από το ανθρακωρυχείο Durham του Στόκτον μέχρι το Ντάρλινγκτον κοντά

στην ακτή.

…………………………………………………………………………………………..

Οι σιδηρόδρομοι κίνητρο ανάπτυξης της βιομηχανίας

Οι σιδηρόδρομοι επίσης κατασκευάστηκαν για να ικανοποιήσουν και κάτι παραπάνω

από απλές βιομηχανικές ανάγκες: συγκεκριμένα, την ανάγκη των καπιταλιστών να

επενδύσουν κεφάλαια. Άγγλοι, όπως εκείνοι που είχαν κάνει μεγάλες περιουσίες με

την  υφαντουργία,  αφού  πλήρωναν  τα  ημερομίσθια  των  εργατών  τους  και

επανεπένδυαν μεγάλα κεφάλαια στα εργοστάσιά τους, διέθεταν πλεονασματικά κέρδη

τα οποία ήθελαν να τους αποδώσουν νέα κέρδη, αρκετά και σίγουρα.

…………………………………………………………………………………………

Η έκρηξη στους σιδηροδρόμους ήταν μια έκρηξη της εκβιομηχάνισης γενικά.  Όχι

μόνο αύξησε τεράστια τη ζήτηση γαιάνθρακα και πολλών βιομηχανικών αγαθών -

σιδηροτροχιών, ατμομηχανών, βαγονιών, κλειδιών σιδηροδρομικών γραμμών- αλλά,

επιτρέποντας επιπλέον στα αγαθά να μετακινούνται γρηγορότερα από το εργοστάσιο



στο πρατήριο οι σιδηρόδρομοι ελάττωσαν το χρόνο που απαιτούσαν για την πώληση

των αγαθών αυτών. Γρηγορότερες πωλήσεις σήμαιναν με τη σειρά τους γρηγορότερη

απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου, χρημάτων που μπορούσαν να επανεπενδυθούν

για την παραγωγή περισσότερων αγαθών. Τελικά, με το άνοιγμα, σ’ ολόκληρο τον

κόσμο αγορών, σε βαθμό που δεν είχε γίνει ποτέ πριν, η έκρηξη των σιδηροδρόμων

προκάλεσε την παραγωγή τέτοιων ποσοτήτων υλικών αγαθών, ώστε να εξασφαλίσει

τη γρήγορη ολοκλήρωση της εκβιομηχάνισης της Δύσης.

                                       Burns, Ευρωπαϊκή Ιστορία, τόμος ΙΙ, Θεσσαλονίκη 1984, σσ. 29-

30

ΚΕΙΜΕΝΟ Β

 Η Ελλάς έχει ανάγκην σιδηροδρόμων

Τοιουτοτρόπως (σημ.: με την κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου) δε οι γεωργοί θα

ηύξανον  τας  εργασίας  των,  θα  κέρδαινον περισσότερα,  και  φυσικώ των λόγω θα

εβελτιούτο ο υλικός και ηθικός βίος των, και η ανταλλαγή των προϊόντων αμφοτέρων

των μερών θα ηύξανε την ποιότητα, την ποσότητα και  το κέρδος.  Επειδή δε την

γεωργίαν παρακολουθούσι  πάντοτε αι τέχναι και η βιομηχανία,  ως και τανάπαλιν,

πολλών  γεωργικών  προϊόντων,  μεταβαλλομένων  εις  βιομηχανικά  προϊόντα,  θα

ανεπτύσσοντο συγχρόνως αι τέχναι  και η βιομηχανία.  Τα έως τότε δε εισαγόμενα

ομοειδή  προϊόντα  θα  έπαυον,  και  το  εκ  τούτων  περίσσευμα  των  χρημάτων  μας

προκύπτον  θα  το  μεταχειριζόμεθα  εις  προμήθειαν  νέων  προϊόντων  ξένων,  η

εγχωρίων, η και άλλων ηθικών απολαύσεων όχι όπως κατασταθώμεν αυτάρκεις, όπερ

αδύνατον, άσκοπον και επιβλαβές, μ’ όλην την σημασίαν ήτις εσχάτως απεδόθη εις

την ιδέαν ταύτην, αλλ’ όπως δια της αυτής εργασίας, λαμβάνομεν όσον το δυνατόν

περισσότερα.  Διότι  οι  σιδηρόδρομοι  δεν  εκμεταλλεύονται  μόνον  τας  υπαρχούσας

ανάγκας, αλλά πλάττουσι και άλλας νέας.

                     Α.Ν. Βερναρδάκη, Περί του εν Ελλάδι Εμπορίου, εν Αθήναις 1885,σσ. 348-349.

ΘΕΜΑ Δ1

Συνδυάζοντας  τις  ιστορικές  σας  γνώσεις  με  τις  πληροφορίες  από  τα  κείμενα  που  σας

δίνονται, να παρουσιάσετε και να αιτιολογήσετε την αντίδραση του Ελ. Βενιζέλου απέναντι



στην  απόφαση  των  Κρητών  βουλευτών  να  μετάσχουν  στις  εργασίες  του  ελληνικού

κοινοβουλίου.

                                                                                                                                   Μονάδες 25

ΚΕΙΜΕΝΟ Α

Ι. Αντίδραση του Βενιζέλου στην απόφαση των Κρητών βουλευτών να μετάσχουν στις

εργασίες  του  ελληνικού  κοινοβουλίου. Μήνυμά  του  προς  τον  Ραγκαβή, κυβερνητικό

αντιπρόσωπο στα Χανιά:

«Δεν επιτρέπεται να θυσιασθούν τα κεκτημένα δια της σπουδής. Δεν είναι εντροπή δια την

μικράν Κρήτην να μιμηθή μέγιστα έθνη και να υπομείνη. Ουδείς γνωρίζει τι εκπλήξεις θα

προκύψουν εκ του ιταλοτουρκικού πολέμου. Οι Κρήτες λησμονούν ότι τίθενται αντιμέτωποι

όχι μόνον της Τουρκίας και των Μεγάλων Δυνάμεων, αλλά και αυτού τούτου του ελευθέρου

βασιλείου, του οποίου η κυβέρνησις δεν ευνοεί να αποδεχθή το κρητικόν πραξικόπημα και να

έλθη  εις  άκαιρον  ρήξιν  με  την  Τουρκίαν.  Συντόνως  και  άνευ  απωλείας  μιας  ημέρας

ασχολουμένη με την στρατιωτικήν συγκρότησιν της χώρας, η κυβέρνησις αξιοί όπως εις την

γνώμην της προσαρμοσθή η γνώμη των πολιτικών αρχηγών της Κρήτης».

                                                                                 Κ. Σβολόπουλος, Ι.Ε.Ε., τ. ΙΔ΄, σ. 284

ΚΕΙΜΕΝΟ Β

Η συνείδηση της ανεπάρκειας των προϋποθέσεων, οι οποίες θα ήταν δυνατόν να επιτρέψουν

την αποτελεσματική διεκδίκηση των εθνικών δικαίων στο στρατιωτικό ή το διπλωματικό

πεδίο, ενίσχυσε τον Ελευθέριο Βενιζέλο στην απόφαση να καλλιεργήσει κλίμα υφέσεως στις

σχέσεις  με  τους  βαλκανικούς  γείτονες  και,  ιδίως,  την  Τουρκία.  Ο  νέος  Έλληνας

πρωθυπουργός  επιδίωκε,  πράγματι,  από  το  ένα  μέρος  να  αποφύγει  μια  άκαιρη  και  ίσως

μοιραία περιπέτεια, και από το άλλο να κερδίσει πολύτιμο χρόνο στην προσπάθεια για την

ενίσχυση του ένοπλου  δυναμικού της  χώρας.  Η άμεση συνειδητοποίηση της  γενικότερης

αυτής  αναγκαιότητας  εξηγεί  τη  συγκρατημένη  και  μετριοπαθή  στάση του  απέναντι  στην

επικυρίαρχη Τουρκία, στα τελευταία ιδίως χρόνια της πολιτείας του στην Κρήτη. Θα ήταν

ακόμη  δυνατόν  να  υποστηριχθεί  ότι,  ευθύς  μετά  τον  Ιούλιο  του  1908,  είχε  προσωρινά

τουλάχιστον συμμεριστεί τις τολμηρές ελπίδες ευρύτερων κύκλων του πανελληνίου για μια

εποικοδομητική συνεργασία των δυο λαών στα πλαίσια του φιλελεύθερου συντάγματος που



επαγγελόταν η νεοτουρκική επανάσταση και, κατ’ επέκταση, στο επίπεδο των διακρατικών

ελληνοτουρκικών σχέσεων.

                                                                                          Κ. Σβολόπουλος, Ι.Ε.Ε., τ. ΙΔ΄, σ. 280

 


