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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΟΜΑΔΑ Α 

 

Α1. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων: 

1. Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής 

2. Κλήριγκ 

3. Κόμμα Γ. Θεοτόκη 

                                                                                        (μονάδες 15) 

 

Α2. Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων ως 

Σωστό(Σ) ή Λάθος(Λ). 

 

1. Από το εμπορικό λιμάνι της Αμισού εξάγονταν πολλές ποσότητες 

εξαιρετικού καπνού και άλλων εγχώριων προϊόντων, ενώ το 1869 

στην Αμισό από τις 214 επιχειρήσεις της πόλης οι 156 ανήκαν 

στους Έλληνες. 

2. Το ελληνικό τυπογραφείο εγκαταστάθηκε στην Κερασούντα το 

1880 και συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη της εθνικής 

συνείδησης και την προετοιμασία ενός αγωνιστικού κλίματος. 

3. Οι Έλληνες της Ρωσίας στο Α΄ Πανελλήνιο Συνέδριο, τον Ιούνιο 

του 1917 στο Ταϊγάνιο, αποφάσισαν την εκλογή Κεντρικού 

Συμβουλίου για τη δημιουργία ανεξάρτητου Ποντιακού Κράτους, 

με προσωρινή έδρα την πόλη Ροστόβ. 

4. Τον Ελευθέριο Βενιζέλο στο Συνέδριο Ειρήνης στο Παρίσι 

επισκέφτηκε τον Απρίλιο του 1919 ο μητροπολίτης Χρύσανθος. 

5. Η τελευταία προσπάθεια ποντοαρμενικής συνεργασίας άρχισε 

καθυστερημένα στα τέλη του 1921. 

                                                                                       (Μονάδες 10) 
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Β1. Η διαμόρφωση της αρχής της δεδηλωμένης και οι συνέπειες της για 

την πολιτική ζωή της χώρας. 

                                                                                        (μονάδες 10) 

 

Β2. Οι επαγγελματικές δραστηριότητες των προσφύγων μετά την άφιξή 

τους στο ελληνικό κράτος. 

                                                                                           (μονάδες 15) 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

 

Γ1. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και συνδυάζοντας τις 

πληροφορίες από τις παρακάτω πηγές, να αναφερθείτε: 

α. στην επιλογή του Θερίσου ως έδρα της επαναστατικής δράσης στην 

Κρήτη.(μονάδες 8) 

β. στον αντίκτυπο της επανάστασης τόσο στο ίδιο το νησί όσο και στο 

περιβάλλον της Ελλάδος.( μονάδες 17) 

                                                                                              (μονάδες 25) 

 

Πηγή 1 

 Μια δύναμη τριακοσίων ενόπλων, με επικεφαλής τον Βενιζέλο, 

συγκεντρώθηκε στο χωριό Θέρισο και κήρυξε το επαναστατικό κίνημα. 

Για άλλη μια φορά, οι περιστάσεις δικαίωσαν το πολιτικό αισθητήριο 

του Βενιζέλου, ο οποίος σχεδίασε το εγχείρημά του με βάση τις διεθνείς 

και τις εσωτερικές συγκυρίες, που καθιστούσαν πολιτικά επικίνδυνη και 

πρακτικά αδύνατη τη προσβολή του γεωγραφικά απομονωμένου 

στρατοπέδου των επαναστατών. Την ύπαρξη λαϊκού στηρίγματος του 

κινήματος απέδειξε το γεγονός ότι σε λίγες μέρες η απήχησή του είχε 

ως αποτέλεσμα να πυκνώσουν τις επαναστατικές δυνάμεις 7000 

άνδρες. Το διάγγελμα που επιστράτευσε τις αντιπολιτευτικές δυνάμεις 

της Κρήτης στις τάξεις του Θερίσου κυκλοφόρησε στις 10 Μαρτίου 

1905, ζητώντας κατάργηση της αρμοστείας και ένωση με την Ελλάδα. 
Λιλή Μακράκη, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του, επιμέλεια Θ.  Βερέμης –  

Η. Νικολακόπουλος, «Η περίοδος της αυτονομίας», σελ. 58 
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Πηγή 2 

 Η πάντοτε «νόμιμη» ένοπλη εκτροπή του Βενιζέλου από τη 

συνταγματική νομιμότητα τον έφερε στο προσκήνιο. Ο ελλαδικός Τύπος 

αφιέρωσε τις στήλες του στις εξελίξεις του κινήματός του και έστειλε 

επιτόπου τους καλύτερους πολιτικούς συντάκτες της εποχής για να 

συναντήσουν τους ηγέτες του. Ο Βενιζέλος, ο Φούμης και ο Μάνος 

έδωσαν εντυπωσιακές συνεντεύξεις στους απεσταλμένους του 

Αθηναϊκού Τύπου. Η απήχηση των γεγονότων και των απόψεων των 

πρωταγωνιστών τους ήταν μεγάλη στην Ελλάδα και πολλοί σημαντικοί 

Έλληνες και δημοσιογράφοι συνηγόρησαν για την πολιτική τους 

τοποθέτηση. Ταυτόχρονα, σε όλη την Κρήτη πραγματοποιούνταν 

συγκεντρώσεις υποστήριξης των κινηματιών από τους 

περιφρονημένους από το αρμοστειακό καθεστώς – και τώρα οπαδούς 

του Βενιζέλου- που ενίσχυσαν με κάθε τρόπο το επαναστατικό 

στρατόπεδο στο Θέρισο… 
Λιλή Μακράκη, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του, επιμέλεια Θ.  Βερέμης –  

Η. Νικολακόπουλος, «Η περίοδος της αυτονομίας», σελ. 59 

 

 

Δ1. Με βάση τα παραθέματα που σας δίνονται και συνδυάζοντας και τις 

ιστορικές σας γνώσεις, να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα: 

α. Ποιες υπήρξαν οι συνέπειες από την άφιξη των προσφυγικών 

πληθυσμών;(μονάδες 12) 

β. Πώς αντέδρασε το ελληνικό κράτος στο προσφυγικό πρόβλημα και με 

ποιους τρόπους προσπάθησε να το αντιμετωπίσει;(μονάδες 13) 

                                                                                       (μονάδες 25) 

 

Πηγή 1 

 Οι τεράστιες ανάγκες περίθαλψης των προσφυγικών πληθυσμών 

που κατέφυγαν στην Ελλάδα μετά την καταστροφή αντιμετωπίστηκαν 

αρχικά με πόρους του ελληνικού κράτους – που ίδρυσε οργανώσεις 

όπως το Ταμείο Προστασίας Προσφύγων- και με τη βοήθεια ιδιωτικών 

οργανώσεων ανθρωπιστικού χαρακτήρα.  Θεωρητικά οι πόροι που θα 

μπορούσαν να διατεθούν για την αποκατάσταση των προσφύγων δεν 

έλλειπαν. Στην Κρήτη, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία και στο μεγαλύτερο 

μέρος της Θράκης, οι περιουσίες των Μουσουλμάνων που αναχώρησαν 
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από την Ελλάδα με τις συμφωνίες για ανταλλαγή των πληθυσμών – 

αλλά και όσων χαρακτηρίστηκαν Βούλγαροι και έφυγαν από τη χώρα- 

αποτελούσαν μια σημαντική υλική βάση πάνω στην οποία θα 

μπορούσαν να εφαρμοστούν πολιτικές αποκατάστασης. 
Ιστορία των Ελλήνων, τόμ. 15, «Νεώτερος Ελληνισμός, 1910-1940», εκδ. Δομή, σελ. 604-605 

 

Πηγή 2 

 Το φαινόμενο της μαζικής άφιξης του τεράστιου προσφυγικού 

δυναμικού της περιόδου 1922-1923 έχει δύο όψεις. Αφενός επιβάρυνε 

δυσβάστακτα τον ήδη υπερχρεωμένο κρατικό προϋπολογισμό, 

αφετέρου αποτέλεσε- σε σύντομο χρονικό διάστημα- κίνητρο και 

προϋπόθεση ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Στις δύσκολες 

συνθήκες της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής πραγματικότητας το έργο της 

αποκατάστασης των προσφύγων λειτούργησε ως μηχανισμός 

υπέρβασης της ύφεσης και ως εφαλτήριο αναδιάρθρωσης της 

οικονομίας. Η κρατική παρέμβαση προσέλαβε ποικίλες μορφές και 

αρθρώθηκε σε διάφορα επίπεδα(θεσμικό, οικονομικό, πολιτικό). 
Ιστορία των Ελλήνων, τόμ. 15, «Νεώτερος Ελληνισμός, 1910-1940», εκδ. Δομή, σελ. 603-604 

 

Πηγή 3 

 Τα μεγάλα ελλείμματα των προϋπολογισμών του Μεσοπολέμου 

συνδέονται με την κοινωνική πολιτική που ανέλαβε το κράτος. Η 

γιγαντιαία επιχείρηση αποκατάστασης των προσφύγων συνεπαγόταν 

ασφαλώς οικονομικό βάρος, το οποίο η χώρα δεν ήταν σε θέση να 

επωμιστεί. Οι αναγκαίοι πόροι θα αντληθούν από τον εξωτερικό 

δανεισμό και η επείγουσα ανάγκη σύναψης των δανείων θα επιβάλει 

δυσμενείς όρους. Η μη ορθολογική αντιμετώπιση, ως ένα βαθμό 

ηθελημένη, των δημοσίων οικονομικών, καθ’ όλη την υπό εξέταση 

περίοδο, θα καταστήσει ευάλωτη την ελληνική οικονομία. 
Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τόμ. 7,»Ο Μεσοπόλεμος, 1922-1940,  

Η Ελλάδα με τους πρόσφυγες» , σελ. 95-96 

 

 

 
 


