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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

(ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ) 

 

ΟΜΑΔΑ Α 

Α1. Να αποδώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων 

1. Φροντιστήριο της Τραπεζούντας 

2. Κρητική Πολιτοφυλακή 

3. Βενιζελισμός 

                                                                                                    (μονάδες 15) 

 

Α2. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων είναι 

σωστό ή όχι, σημειώνοντας την ένδειξη Σ( Σωστό ) ή Λ(Λάθος) 

 

1. Το κύριο πρόβλημα που δημιουργήθηκε μετά τη λήξη των 

Βαλκανικών πολέμων ήταν η παρουσία ισχυρών μειονοτικών 

ομάδων στις νεοαποκτηθείσες περιοχές. 

2. Η Λέσχη Φιλελευθέρων ιδρύθηκε το 1910 μετά τον εκλογικό 

θρίαμβο του κόμματος των Φιλελευθέρων. 

3. Η Συνθήκη του Νεϊγύ προέβλεπε την υποχρεωτική ανταλλαγή 

μεταξύ των Ελλήνων Ορθοδόξων κατοίκων της Τουρκίας και των 

Μουσουλμάνων κατοίκων της Ελλάδας. 

4. Το κίνημα στο Θέρισσο συνάντησε την αποδοχή της ελληνικής 

κυβέρνησης και τη συμπαράσταση της ελληνικής κοινής γνώμης. 

5. Σε σύγκριση με την αστική, η αγροτική αποκατάσταση των 

προσφύγων ήταν ταχύτερη και  απαιτούσε μικρότερες δαπάνες. 

                                                                                                      (μονάδες 10) 

 

Β1. Η δραστηριότητα των εξεχουσών μορφών της Εκκλησίας μητροπολίτη 

Τραπεζούντας και Αμάσειας Γερμανού Καραβαγγέλη στον ποντιακό 

αγώνα. 

                                                                                                    (μονάδες 10) 
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Β2. Αυτόχθονες – Ετερόχθονες: 

 

α. Τα αίτια της διαμάχης (μονάδες 5) 

β. Πώς λύθηκε το 1844 το θέμα της στελέχωσης του δημοσίου; 

(μονάδες 5) 

γ. Η οριστική ρύθμιση του προβλήματος της πολιτικής εκπροσώπησης 

αυτοχθόνων και ετεροχθόνων Ελλήνων.  

(μονάδες 5) 

                                                                                                   (μονάδες 15) 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

 

Γ1. Με βάση το παράθεμα και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε 

στους παράγοντες εκείνους που διευκόλυναν τον Μεταξά να καταλάβει 

την εξουσία.                                                                                 (μονάδες 25) 

 

ΠΑΡΑΘΕΜΑ 

Η δικτατορία του Μεταξά 

Η χρεοκοπία του πολιτικού κόσμου, το 1936, και η ανικανότητά του 

να σχηματίσει ισχυρή κυβέρνηση έδωσαν την ευκαιρία να εγκαθιδρύσει 

τη δικτατορία του˙ μια προσωποπαγή δικτατορία που ήταν το 

επιστέγασμα σειράς εσωτερικών ανωμαλιών και που αποτελούσε, 

σύμφωνα με τον βασιλιά, «δυσάρεστη αναγκαιότητα». Μια αναγκαιότητα 

την οποία φαίνεται ότι δέχτηκε ή ανέχτηκε μεγάλη μερίδα του κόσμου. 

Τα παραδοσιακά κόμματα, αποδυναμωμένα από τις έριδες τόσων 

ετ’ών και στερημένα από τους ηγέτες τους ( ο Κονδύλης, ο Τσαλδάρης, ο 

Δεμερτζής, ο Βενιζέλος και ο Παπαναστασίου πέθαναν σε σύντομο 

χρονικό διάστημα), ήταν ανίκανα να κινητοποιήσουν τον λαό, που 

κουρασμένος και απογοητευμένος από τους πολιτικούς παρέμεινε 

απαθής. Εξάλλου, οι ιθύνουσες τάξεις είδαν στο πρόσωπο του Μεταξά 

τον εκφραστή των συμφερόντων τους και τον εγγυητή της ασφάλειάς 

τους έναντι του «επερχόμενου» κομμουνιστικού κινδύνου. 

Παράλληλα, η θέση του Μεταξά διευκολύνθηκε την εποχή αυτή 

και από τη διεθνή συγκυρία. Η κομμουνιστική απειλή φάνταζε το 1936 

πολύ μεγαλύτερη από την κρίση του κοινοβουλευτισμού και την 

επικράτηση του ναζισμού και του φασισμού στην Ευρώπη. 

Μαρίνα Πετράκη, Ο Ιωάννης πίσω από τον Μεταξά, Καθημερινή, 

Αθήνα 2014,σ. 100 
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Δ1. α. Να αναφερθείτε στις συνθήκες διαβίωσης των εργατών στα τέλη 

του 19ου αιώνα. 

                                                                                                       (μονάδες 5) 

β. Με βάση το παράθεμα και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε 

στους λόγους που δεν υπήρχαν ταξικά κόμματα στα τέλη του 19ου αιώνα. 

                                                                                                     (μονάδες 20) 

 

ΠΑΡΑΘΕΜΑ 

Οι εργάτες και οι εκλογές 

 Ποία η άμεσος συνέπεια της πενιχράς αναλογίας του ημερομισθίου 

προς έκαστον εργάτην, απέναντι της υπερανθρώπου εργασίας, την οποία 

καταβάλλει, ποια; 

- πλην του ότι τρέφεται ανεπαρκώς να είνε καταχρεωμένος. 

- Να παραβλέπει ενίοτε, όταν η κόρη αυτού εκπορνεύεται. 

- Να το ρίχνει στο μεθύσι υπό την πρόφασιν δήθεν να λησμονήση 

τα βάσανα και την αγωνία της ζωής. 

- Να εκμεταλλεύεται κατά  τρόπον αδικαιολογήτου σκληρότητος 

τα μικρά αυτού τέκνα, αποστέλλων αυτά από νεαρωτάτης 

ηλικίας εις την επίμοχθον εργασίαν. 

- Να μην έχει ουδέ το ελάχιστο απόθεμα δια την πρώτην 

αντίξοον περίστασην του βίου, όσω και αν είνε εκ φύσεως 

οικονόμος και προνοητικός. 

Δυνατόν εν τούροις οι εργάται να μην είναι μέθυσοι, αλλά όλοι των 

είνε καταχρεωμένοι, όλοι των ενδιαιτώνται κάκιστα υπό τους πλέον 

ανθυγιεινούς όρους και πεθαίνουν στην ψάθα, γυμνοι, ξετραχηλισμένοι. 

Το ηξεύρετε και το ηξεύρομεν, πόσους αρνούνται να δεχτούν τα 

νοσοκομεία μας και πόσοι απέθανον μέσα εις τα καροτσίνια εν υπαίθρω 

φερόμενοι εδώ κι εκεί πανταχόθεν αποδιωκόμενοι. 

Τους εργάτας τους ενθυμούνται μόνον εν ημέραις εκλογών. Τότε 

τσακίζονται οι βουλευταί, τότε οι δήμαρχοι, τότε οι πάρεδροι, τότε οι 

σύμβουλοι. Τα εργοστάσια μεταβάλλονται εις καπηλεία ψηφοθηρίας και 

οι εργάται κατόπιν άγονται προς τας κάλπας ως αγέλαι πτηνών κατά 

βούλησιν του δεσπότου. Αν δύνανται ας πράξουν άλλως! Το διορίζεσθα 

σήμερον εις ιδιωτικόν εργοστάσιον κατήντησε και αυτό ρουσφέτι. Και εκεί 

απαιτούνται μέσα και υποδούλωσις φρονήματος, ούτως ώστε δεν υπάρχει 

έλλην εργάτης έχων το φρόνημαν ανεξάρτητον. Αν δε καμμιά φορά οι 

πολιτικοί μας άνδρες επισκέπτονται εις τα βιομηχανικά μας εργοστάσια 
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να είσθε βέβαιοι ότι δεν το κάμνουν από εθνικόν ενδιαφέρον και από 

μέριμναν εν οργανώσεως και κυβερνητικής προστασίας προς την νεαράν 

μας βιομηχανίαν, αλλά δια να κολακεύσουν και περιποιηθούν τον 

βιομήχανον βέβαια, ότι αυτός δεν δεσπόζει μόνον του σώματος των 

εργατών του, αλλά και του φρονήματος αυτών! 

 Βλάσσης Γαβριηλίδης, «Ο εργατικός κόσμος εν Ελλάδι. 

Σκέψεις – τύποι-εικόνες- επεισόδια» 

Εφημ. Ακρόπολις, 10 Μαΐου 1894 

 

 

 

 

 


