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                            Δπαλαιεπηηθν   Γηαγώληζκα ζηελ ηζηνξία θαηεύζπλζεο  

 

 

      1ν ζέκα  

 

  Να απνδσζεηε ηνπο αθόινπζνπο νξηζκνύο: βεληδειηζκνο, θεληεξαζηόλ,  

ηαμηθά  θόκκαηα, Οξγαληζκόο , νξγαληθόο λόκνο,θιεξηλγθ  

Μνλ. 18 

 

 

     2ν ζέκα  

 

  Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο κε ηελ έλδεημε σζηό θαη Λάζνο  

  1.  Σν .Δ.Κ.Δ κεηνλνκάζηεθε ζε θνκκνπληζηηθό θόκκα Διιάδνο ην 1925. 

  2. Ο Αιέμαλδξνο Κνπκνπλδνύξνο ππήξμε ν θύξηνο εθθξαζηήο ησλ αηηεκάησλ ηεο λέαο 

γεληάο  

  3. Η ίδξπζε ηεο ηξάπεδαο ηεο Διιάδνο έγηλε ην 1928. 

  4. Σν 1851 ε ζπλνιηθή αμία ησλ εηζαγσγώλ θαη ησλ εμαγσγώλ ηεο ρώξαο ήηαλ 35..000.000 

ρξπζέο δξαρκέο  
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  5. Η ππεξπόληηα κεηαλάζηεπζε ελίζρπζε ηελ νηθνλνκία ηεο ππαίζξνπ.  

 

  6. Σεξκαηηδνληαο ε ΔΑΠ ηε ιεηηνπξγία ηεο ην 1929 , κεηαβίβαζε κε εηδηθή ζύκβαζε ηελ 

πεξηνπζία ηεο ζην ειιεληθό δεκόζην θαζώο θαη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ είρε αλαιάβεη απέλαληη 

ζηνπο πξόζθπγεο.  

 

Μνλ. 12 

 

 

 

  Θέκα 3ν 

  Ση γλσξηδεηε γηα ην ξαιιηθν θόκκα θαη ην θόκκα ηνπ Γ. Θενηόθε ; 

Μνλ. 6 

 

 Θέκα 4ν 

Ση γλσξίδεηε γηα ηελ νξηζηηθε επίιπζε ηνπ Κξεηηθνύ δεηήκαηνο θαη ηελ έλσζε ηεο λήζνπ κε 

ηελ Διιάδα ; 

Μνλ.8 

 Θέκα 5ν 

 Πνηνί ήηαλ νη παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ εμέιημε ηεο ειιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο 

θαηά ην 19ν αηώλα; 

Μνλ. 6 

 

 

 

Οκάδα β 

 

  1.Αληιώληαο ζηνηρεία από ηα παξαθάησ θείκελα θαη αμηνπνηώληαο ηηο  

ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο:  

α) λα επηζεκάλεηε ηνπο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ εθδήισζε ηνπ  
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θηλήκαηνο ζην Γνπδί  

β) λα πξνζδηνξίζεηε ηηο πνιηηηθέο αληηιήςεηο ηνπ Δ. Βεληδέινπ θαη ηνπ  

ηξαηησηηθνύ πλδέζκνπ πνπ επέηξεςαλ ηε κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζία  

 

 

 

 

 

 

Κείκελα  

Α. Η δπζαξέζθεηα ησλ αμησκαηηθσλ ελαληίνλ ηνπ δηαδόρνπ Κσλζηαληίλνπ πνπ  

ζσβνπζε απν ην 1897, αλαδσππξώζεθε ην 1908- 1909 από κηα πνηθηιία  

παξαγόλησλ γηα ηνπο νπνίνπο δελ ήηαλ βέβαηα πάληνηε ππεύζπλνο ν ζξόλνο.  

 

 Σα πιήγκαηα πνπ δέρηεθε ε εζληθή νηθνλνκία ην 1908 από ηελ αδπλακία δηαζέζε- 

σο ησλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ θαη από κηα θαθή ζπγθνκηδή ζπλδπάζηεθαλ κε ηε  

δηεζλή ύθεζε πνπ κείσζε θαη ηα εκβάζκαηα ησλ Διιήλσλ ηεο Αηγύπηνπ θαη ηεο  

Ακεξηθήο.  Η άθαηξε επηβνιή λέσλ θόξσλ από ηελ θπβέξλεζε εμάιινπ έθαλε  

αθόκε πην δύζθνιε ηε ζέζε ησλ ηάμεσλ πνπ ππέζηεζαλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο  

πθέζεσο   θαη ζπλεπώο ηνπο αμησκαηηθνύο πνπ επίζεο βαζηδόηαλ ζπλήζσο ζε  

νηθνγελεηαθνύο πόξνπο γηα λα ζπκπιεξώζνπλ ην εηζόδεκα ηνπο. Έηζη ζηνπο 

εζληθνύο ιόγνπο γηα ηε δπζαξέζθεηα ησλ αμησκαηηθώλ πξνζηέζεθαλ αθνκε θαη  

επαγγεικαηηθνί θαη νηθνλνκηθνί.   

                                                                        Ιζηνξία ηνπ ειιεληθνύ εζλνπο. ει. 259 
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 2. Αληιώληαο ζηνηρεία από ηα θείκελα θαη αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο  λα 

αλαθέξεηε  

α) ην πεξηερόκελν ηεο ζπλζήθεο ησλ εβξώλ θαη 

β) λα ηε ζπζρεηηζεηε κε ηε πκθσλία ηεο Άγθπξαο εζηηάδνληαο ζηα απνηειέζκαηα ησλ δύν 

ζπλζεθώλ.  

 

 

 

 

 

Κείκελν  

Σνλ Αύγνπζην ηνπ 1920, έλαλ θαη πιένλ ρξόλν κεηά ηελ απόβαζε ηνπ ειιεληθνύ 

 ζηξαηνύ ζηε κύξλε ππνγξάθεθε ε πλζεθε ησλ εβξώλ,  ε νπνία πεξηείρε  

ηνπο όξνπο ηνπ εηξελεπηηθνύ δηαθαλνληζκνύ κε ηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία.   

Η πην ζεκαληηθή γηα ηελ ειιεληθή πιεπξά ξύζκηζε ηεο πλζήθεο εηαλ νηη ε  

Διιάδα δηαηεξνύζε ηε δηνίθεζε ηεο κύξλεο γηα αθνκα πέληε ρξόληα.  Οη  

Σνύξθνη ζα είραλ ηελ επηθπξηαξρία,  αιια ύζηεξα από κηα πεληαεηία ε πεξηνρή  

ζα κπνξνύζε επίζεκα λα πξνζαξηεζεί ζηελ Διιάδα,  εθόζνλ ην δεηνύζε ε  

ηνπηθή βνπιή πνπ ζα ζρεκαηηδόηαλ.  ηελ πεξίπησζε απηή ε Κνηλσλία ησλ  

Δζλσλ κπνξνπζε λα δεηήζεη ηε δηεμαγσγή δεκνςεθίζκαηνο.  Ο Βεληδέινο ήηαλ  

ζίγνπξνο όηη ε απαηηνύκελε πιεηνςεθία κπνξνύζε λα εμαζθαιηζηεί κε ηνλ 

 επνηθηζκό ησλ Διιήλσλ από άιιεο πεξηνρέο ηεο Μηθξάο Αζίαο αιιά θαη ιόγσ  

ηεο κεγαιύηεξεο γελλεηηθόηεηαο ησλ Διιήλσλ ηεο Αλαηνιηαο ζε ζρέζε κε ηνπο  

Σνύξθνπο γείηνλεο ηνπο. Η πλζεθε έηπρε ελζνπζηώδνπο ππνδνρήο ζηελ  
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Διιάδα.  Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ Βεληδέινπ κηινύζαλ κε πάζνο γηα ηε δεκηνπξγία 

 ηεο Διιάδαο ησλ δύν επείξσλ θαη ησλ πέληε ζαιαζζώλ,  δειαδή ηεο Δπξώπεο  

 

 

 

θαη ηεο Αζίαο από ηε κηα πιεπξά θαη ηεο Μεζνγείνπ, ηνπ Ινλίνπ,  ηεο ζάιαζζαο  

ηνπ Μαξκαξά θαη ηεο Μαύξεο ζάιαζζαο από ηελ άιιε. Γπζηπρώο γηα ηελ  

Διιάδα ε πλζήθε ησλ εβξώλ δελ επηθπξώζεθε πνηέ από ηνπο Σνύξθνπο θαη  

νιόθιεξν ην κεγαιεπήβνιν αιπηξσηηθν νηθνδόκεκα ζηε Μηθξά Αζία έκειιε λα 

 θαηαξξεύζεη ζπληνκα. 

 

        R. Clogg, πλνπηηθή ηζηνξηα ηεο Διιάδαο  

 

 

 

 

    αο επρόκαζηε ηύρε!!!!! 

                         

                     

 

 

 


