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                 Δπαλαιεπηηθό δηαγώληζκα ζηελ ηζηνξία  θαηεύζπλζεο  

     

        Θέκαηα  

Οκάδα Α 

1. α.Ση γλσξίδεηε γηα ηε ζεκαζία θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ εκπνξίνπ ζηελ  

 Διιάδα ; 

β. Πνηέο ήηαλ νη ζπλέπεηεο πνπ πξνθάιεζε ε ειιεληθή επαλάζηαζε ηνπ 1821 ζηελ 

εκπνξηθή λαπηηιία ; 

γ. Να δώζεηε ηνπο νξηζκνύο: θεληεξαζηνλ, ηαμηθα θόκκαηα,  Παηξηαξρηθή επηηξνπή,  

βεληδειηζκνο  

 

2.Να εμεγήζεηε ηνπο ιόγνπο πνπ νη Έιιελεο ηεο δηαζπνξάο 

 πξνηηκνύζαλ ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο 

 

3.Να πεξηγξάςεηε ηηο εμειίμεηο ζην εξγαηηθό θίλεκα ζηε δηάξθεηα  

αιιά θαη κεηά ην ηέινο ηνπ Α Παγθνζκίνπ πνιέκνπ.  

 

4.Να θαηαγξάςηε ηα γεγνλόηα ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή δσή ηεο  

Διιάδαο θαη λα επηζεκάλεηε ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ παξαίηεζε  

ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Βεληδέινπ ην 1915. 

 

5.Πόηε ηδξύζεθε ε ΔΑΠ, πνηέο ήηαλ νη ζπλζήθεο ίδξπζεο ηεο θαη ηη 
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 γλσξίδεηε γηα ηελ απνζηνιή ηεο; 

6. Να ραξαθηεξίζεηε κε ην σζηό θαη Λάζνο ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο:  

1. Η εζληθή ηξάπεδα ηδξύζεθε ην 1927 κε πξσηνβνπιία ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλώλ  

2. Σν δηθαίσκα ηνπ ζπλεξρεζζαη θαη ζπλεηαηξηδεζζαη θαηνρπξώζεθε ζην ζύληαγκα ηνπ 

1844. 

3. Ο ειιελνηνπξθηθόο πόιεκνο ηνπ 1897 επέηεηλε ην πνιηηηθό αδηέμνδν ζηελ Διιάδα.  

4. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1912 έθηαζε 

ην πξώην κεηαλαζηεπηηθό ξεπκα από ηε Ρσζία.  

 

Οκάδα Β 

1.α. Με πνηνύο ηξόπνπο αλαληηκεησπίζηεθαλ νη πξώηεο 

ζηνηρεηώδεηο αλάγθεο ησλ πξνζθύγσλ ακέζσο κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή 

θαηαζθαηαζηξνθή 

β. Πώο αληηκεησπίζηεθε εηδηθόηεξα ην πξόβιεκα ηεο πξνζσξηλήο  

ζηέγαζεο ησλ πξνζθύγσλ; 

ηελ απάληεζε ζαο λα ζπλδπάζεηε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο κε ηηο 

 πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ην αθόινπζν θείκελν.  

 

Κείκελν  

Καηά ηηο πξώηεο ώξεο ηεο Μηθξαζηαηηθεο ηξαγσδίαο,  ε πξώηε  

δξαζηεξηνπνίεζε απν πιεπξάο ειιεληθώλ αξρώλ ήηαλ ε ζπιινγή  

ηξνθίκσλ θαη ρξεκάησλ γηα λα πεξηζάιςνπλ ηα ξάθε πνπ  

ππνβηβάδνληαλ από ην "Καξλαθ"  θαη ηε "Φξπγία" , ηα δύν πξώηα μέλα  

αηκόπινηα πνπ θαηέπιεπζαλ ζηνλ Πεηξαηά.  Όπσο ήηαλ θπζηθό,   

εμίζνπ πξσηαξρηθή ελέξγεηα ππνδνρήο ήηαλ ε παξαρώξεζε,  όπνπ  

ππήξραλ,  ησλ ππόζηεγσλ ηνπ Πεηξαηά,  ησλ πξνηεζηαληηθώλ  

εθθιεζηώλ ηεο πόιεο θαη θάπνησλ αηζνπζώλ ηνπ Σδαλλεηνπ  

λνζνθνκείνπ.  Καη πάξα πνιύ ζύληνκα,  ζηηο εθεκεξίδεο ηεο 2αο  

επηεκβξίνπ,  δηαβάδνπκε ζηα ςηιά γξάκκαηα όηη ζην Τπνπξγείν  
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Γηθαηνζύλεο "κειεηάηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ελνηθηνζηαζίνπ ", ζην  

ζεκείν πνπ αθνξά ζηελ ππελνηθηαζε ησλ δσκαηίσλ.  Αθόκε ζην  

Διεύζεξνλ Βήκα παξνπζηάδεηαη από ηηο πξώηεο θηόιαο κέξεο  

" πξνζθνξά δσκαηίνπ εληόο θαηνηθίαο " αιιά ππό ηνλ εμήο όξν:  ην  

δσκάηην πξνζθέξεηαη " γηα ελνηθίαζε από νηθνηξνθν  

πξνζθπγνπνπια ". Σα δείγκαηα απηά είλαη πξνάγγεινη θαηά θάπνην  

ηξόπν ησλ επηθείκελσλ επηηαμεσλ,  έζησ θαη αλ γηα ηελ ώξα κάιινλ  

 

 

 

 

δε θαίλεηαη λα ππάξρεη ζαθήο αληίιεςε ζην θξάηνο θαη ζηελ θνηλή  

γλώκε πεξί ηεο εθηάζεσο ησλ γεγνλόησλ.  ην κεηαμύ νη θαηαιήςεηο  

επεθηείλνληαη ζε θάζε θελό δεκόζην ρσξν. 

 

2. Αληιώληαο ζηνηρεία από ηα παξαθάησ θείκελα θαη αμηνπνηώληαο ηηο  

ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο:  

1)Να επηζεκάλεηε ην ξόιν ηεο Μεγάιεο Ιδέαο ζηελ πνιηηηθή θαη ηελ νηθνλνκία θαηά ηα 

πξώηα ρξόληα ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο Διιάδαο θαη 

2) Να παξνπζηάζεηε ηηο επηινγέο ηνπ βεληδειηζκνπ αλαθνξηθά κε ηηο εζληθέο επηδηώμεηο 

θαη ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ θξάηνπο.  

Κείκελα  

Α. Γηα ηνπο Έιιελεο ε θαζνιηθόηεηα ηεο Μεγάιεο Ιδέαο ήηαλ ζπκπιεξσκαηηθή 

 ηεο ανξηζηηαο ηεο: έλα άιινζη,  κηα ζαπκαηνπξγή γέθπξα ησλ αληηζέζεσλ,   

κία κεηάζεζε ζην άδειν κέιινλ ηεο ιύζεο όρη κόλν ηνπ αιπηξσηηθνπ  

δεηήκαηνο- πνπ άιισζηε ε Μεγάιε Ιδέα δελ ην αθνξνύζε ξεηά θαη  

απνθιεηζηηθά- αιια ηνπ ζπλόινπ ησλ ειιεληθώλ πξνβιεκάησλ.  

Β. Ο βεληδειηζκνο απνδεηθλύεηαη ν πην ζπλεπήο,  δηνξαηηθόο θαη  

πξαγκαηηζηηθνο θνξέαο ηεο εζληθήο νινθιήξσζεο.  Απηνθαζνξηδεηαη θαη  
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λνκηκνπνηείηαη κε αλαθνξά ζην Έζλνο σο εληαίν ζύλνιν πνπ αγθαιηάδεη  

Παιαηά Διιάδα,  Νέεο Υώξεο θαη αιύηξσηνπο.  

Γ." Με ηελ θπζηθελ επάλνδνλ εηο ηα όξηα εληόο ησλ νπνίσλ ν Διιεληζκόο  

έδξαζαλ από ηεο πξντζηνξηθήο επνρήο,  λα δεκηνπξγεζσκελ,  ιέγσ,  κηαλ  

κεγάιελ Διιάδα ηζρπξάλ θαη πινύζηαλ, ηθαλή λα αλαπηπμε εληόο ησλ νξίσλ  

ηελ δσηηθήλ βηνκεραλία, ηθαλήλ σο εθ ησλ ζπκθεξόλησλ ηα νπνία ζα  

 

 

 

εμεπξνζσπεη,  λα ζπλάςε ζπκβάζεηο κεη άιισλ θξαηώλ ππό ηνπο άξηζηνπο  

δπλαηνύο όξνπο " 

(Αγόξεπζε ηνπ Βεληδέινπ ζηε βνπιή ην επηέκβξην ηνπ 1915) 

 

Γελ νηζηξειαηνπζε (κεηέδηδε κε ελζνπζηαζκό)  πιένλ ηνπο αζηνύο ε κνξθή 

 ηνπ καξκαξσκελνπ βαζηιηά,  ηνπο εμεζεθσλε ε ζθεςηο όηη πξέπεη ε Διιάο  

λα παύζε λα είλαη ςσξνθώζηαηλα. .. 

(Κξίζε ηνπ Βαηδε ζην έξγν ηνπ "Δι. Βεληδέινο " γηα ηνπο νηθνλνκηθνύο ζηόρνπο ηεο 

εζληθήο εμόξκεζεο)  

 

  

 

 

 


