
ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑΣΑ ΙΣΟΡΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 

 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ  

ΘΔΜΑ A1 Να αλαιπζνύλ κε ζπληνκία νη παξαθάησ όξνη: «ΟΤΛΔΝ», «Oξγαληθόο 

Νόκνο», «Σαμηθό θόκκα».  

 ΘΔΜΑ A2  Να βάιεηε () αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή θαη (Λ) αλ είλαη ιάζνο                        

1.Ο Θ. Γειηγηάλλεο απνδερόηαλ ην ρσξηζκό ησλ εμνπζηώλ. 

2.Η πλζήθε ησλ εβξώλ δε δηθαίσζε ηελ πνιηηηθή ηνπ Δι. Βεληδέινπ.   

3. Ο Διιεληθόο ζηξαηόο απνβηβάζηεθε ζηε κύξλε ην Μάην ηνπ 1919. 

4. ην ηέινο ηνπ 1904 έιεμε ε πεξίνδνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη πξνθεξύρζεθαλ 

εθινγέο.  

5. Οη μέλνη λαύαξρνη αλαρώξεζαλ ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1899. 

ΘΔΜΑ Β1 ε πνηα θαηάζηαζε βξηζθόηαλ  ην πηζησηηθό ζύζηεκα ηεο ρώξαο κέρξη ην 

1841; 

 ΘΔΜΑ  Β2 Πνηεο παξακέηξνπο έιαβε ππόςε ηεο ε ΔΑΠ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

πξνζθύγσλ;  

  

ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΗ  

ΘΔΜΑ Γ1 - Παράθεμα Α΄                                                                                                         

Οη πξώηεο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο ζηελ ειεύζεξε Διιάδα ήηαλ αιεπξόκπινη, 

βπξζνδεςεία, λεκαηνθισζηήξηα, λαππεγεία, ζηδεξνπξγεία, ζαπσλνπνηεία, 

ρξσκαηνπνηεία, ηππνγξαθεία. Η ύξα είρε σο ηα 1880 ηα πεξηζζόηεξα αηκνθίλεηα 

«εξγνζηάζηα». (…) Φπζηθά γηα κηα νξηζκέλε πεξίνδν νη βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο 

ζηελ Διιάδα αλήθνπλε όιεο ζηνλ θύθιν ηεο αιαθξηάο βηνκεραλίαο. Γηα βαξηά 

βηνκεραλία νύηε θαλ ζθέςε κπνξνύζε λα γίλεη. Από ηα 1875 πάλσ θάησ αξρίδεη λα 

ζπδεηηέηαη ην δήηεκα, γηαηί δελ πξνόδεπε ε βηνκεραλία…. Πξώηα αλαπηύρζεθε ην 

εκπνξηθό θεθάιαην παξάιιεια κε ην εθνπιηζηηθό, … ην βηνκεραληθό θεθάιαην 

ηειεπηαίν. Γ. Κνξδάηνπ, Ιζηνξία ηνπ ειιεληθνύ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο, ζει 12 

Παξάζεκα Β΄ Η βηνκεραλία ηεο Δξκνύπνιεο Η λαπηηιία, ε λαππεγηθή θαη ην εκπόξην 

γλώξηζαλ κεγάιε αλάπηπμε ζηε ύξν ηνπ 19νπ αηώλα. Ο αλαπηπμηαθόο θύθινο 

ζπκπιεξώζεθε κε ηε δεκηνπξγία ησλ πξώησλ βηνκεραληώλ. Σν 1867 ν Α. 

Μαλζόιαο, ηκεκαηάξρεο, ηόηε, ηεο δεκόζηαο νηθνλνκίαο ζην ππνπξγείν εζσηεξηθώλ, 

θαηαγξάθεη 22 αηκνθίλεηα εξγνζηάζηα ζ’ όιε ηελ Διιάδα. Απ’ απηά 2 βξίζθνληαλ 

ζηελ Αζήλα, 6 ζηνλ Πεηξαηά, 3 ζηελ Πάηξα, 1 ζηε ηπιίδα θαη 8 ζηε ύξν. Όπσο 

παξαηεξνύκε, ε κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε εξγνζηαζίσλ εθείλε ηελ επνρή, 

εληνπίδεηαη ζηε ύξν, γεγνλόο πνπ θαλεξώλεη ην ξόιν ηεο πεξηνρήο σο ζεκαληηθνύ 

βηνκεραληθνύ θαη θαη’ επέθηαζε νηθνλνκηθνύ θέληξνπ ηεο λεόηεξεο Διιάδαο. Η 

πξώηε βηνκεραλία πνπ άθκαζε ζην λεζί ήηαλ ε θαηεξγαζία ησλ δεξκάησλ. ηα 



1828-1829 ν Υηώηεο Π. Καινπηάο θαη αξγόηεξα ν Κξεηηθόο Δκκ. αινύζηξνο 

ίδξπζαλ ηα πξώηα αηκνκεραληθά βπξζνδεςεία. Αξγόηεξα, δεκηνπξγήζεθαλ λέα 

βπξζνδεςεία... (…). Άιινο βηνκεραληθόο θιάδνο πνπ αλαπηύρζεθε είλαη απηόο ηεο 

ζηδεξνπξγηθήο, κε ζεκαληηθόηεξν εξγνζηάζην εθείλν ηεο Διιεληθή Αηκνπινΐαο, πνπ 

ηδξύζεθε ην 1961 θαη θαηαζθεύαδε κεραλέο, ιέβεηεο, εξγαιεία, ππξνβόια, ζθαίξεο 

θαη θαπλνδόρνπο, ελώ δηέζεηε ρσλεπηήξην ζηδεξνπξγείν θαη άξηζην λεώξην. (…) Η 

ζαπσλνπνηία ήηαλ κηα από ηηο βηνκεραλίεο πνπ αλαπηύρζεθε ζηελ Δξκνύπνιε. 

Γλσζηά ήηαλ, επίζεο, ηα εξγνζηάζηα «θεζνπνηίαο» θαη «θαιεκθεξίσλ» ή 

«θεθαινδεκάησλ» πνπ έθηηαρλαλ θνπιάξηα γηα ηηο γπλαίθεο θαη πξνκήζεπαλ ηελ 

ειιεληθή αγνξά θαη πόιεηο ηεο Σνπξθίαο. (…) ηα 1850 ν Θεζζαιόο ππξίδσλ 

ακςσλίδεο θαη ν Β Γηαλλνύηδνο ίδξπζαλ ην «παηγληνραξηείνλ» πνπ παξήγε ραξηηά 

ηξάπνπιαο, ελώ ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηώλα άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ε «θηελνπνηία 

Θεκηζηνθιή Μηράινβηηδ θαη Βξάηδιεξ». Σν 1860 ν Τδξαίνο Γ. Καιαπνδόπνπινο 

ζύζηεζε ηε βηνκεραλία «ππξείσλ θαη ζεκαληξίδσλ». Δ.Γ Υαιθηαδάθεο, Δ Ιζηνξηθά, 

ηεύρνο 19, ζει.20-22                                                                                                                  

Με βάζε ηα παξαζέκαηα θαη ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο λα απαληήζεηε ζηελ 

παξαθάησ εξώηεζε. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο θαηά 

ηηο πξώηεο δεθαεηίεο κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο;  

 ΘΔΜΑ Γ1 Λακβάλνληαο ππόςε ην πεξηερόκελν ησλ παξαζεκάησλ θαη ηηο γλώζεηο 

ζαο από ην ζρνιηθό βηβιίν, λα παξνπζηάζεηε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ αληίδξαζε ηνπ 

Δ. Βεληδέινπ απέλαληη ζηελ απόθαζε ησλ Κξεηώλ βνπιεπηώλ λα κεηάζρνπλ ζηηο 

εξγαζίεο ηνπ ειιεληθνύ θνηλνβνπιίνπ.  

ΠΗΓΗ1                                                                                                                      

Αληίδξαζε ηνπ Βεληδέινπ ζηελ απόθαζε ησλ Κξεηώλ βνπιεπηώλ λα µεηάζρνπλ ζηηο 

εξγαζίεο ηνπ ειιεληθνύ θνηλνβνπιίνπ. Μήλπµά ηνπ πξνο ηνλ Ραγθαβή, θπβεξλεηηθό 

αληηπξόζσπν ζηα Υαληά: «∆ελ επηηξέπεηαη λα ζπζηαζζνύλ ηα θεθηεµέλα δηα ηεο 

ζπνπδήο. ∆ελ είλαη εληξνπή δηα ηελ µηθξάλ Κξήηελ λα µηµεζή µέγηζηα έζλε θαη λα 

ππνµείλε. Οπδείο γλσξίδεη ηη εθπιήμεηο ζα πξνθύςνπλ εθ ηνπ ηηαινηνπξθηθνύ 

πνιέµνπ. Οη Κξήηεο ιεζµνλνύλ όηη ηίζεληαη αληηµέησπνη όρη µόλνλ ηεο Σνπξθίαο θαη 

ησλ Μεγάισλ ∆πλάµεσλ, αιιά θαη απηνύ ηνύηνπ ηνπ ειεπζέξνπ βαζηιείνπ, ηνπ 

νπνίνπ ε θπβέξλεζηο δελ ελλνεί λα απνδερζή ην θξεηηθόλ πξαμηθόπεµα θαη λα έιζε 

εηο άθαηξνλ ξήμηλ µε ηελ Σνπξθίαλ. πληόλσο θαη άλεπ απσιείαο µίαο εµέξαο 

αζρνινπµέλε µε ηελ ζηξαηησηηθήλ ζπγθξόηεζηλ ηεο ρώξαο, ε θπβέξλεζηο αμηνί όπσο 

εηο ηελ γλώµελ ηεο πξνζαξµνζζή ε γλώµε ησλ πνιηηηθώλ αξρεγώλ ηεο Κξήηεο».  

ΠΗΓΗ 2                                                                                                                                         

Η ζπλείδεζε ηεο αλεπάξθεηαο ησλ πξνϋπνζέζεσλ, νη νπνίεο ζα ήηαλ δπλαηόλ λα 

επηηξέςνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηεθδίθεζε ησλ εζληθώλ δηθαίσλ ζην ζηξαηησηηθό ή 

ην δηπισκαηηθό πεδίν, ελίζρπζε ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν ζηελ απόθαζε λα 

θαιιηεξγήζεη θιίκα πθέζεσο ζηηο ζρέζεηο µε ηνπο βαιθαληθνύο γείηνλεο θαη, ηδίσο, 

ηελ Σνπξθία. Ο λένο Έιιελαο πξσζππνπξγόο επηδίσθε, πξάγκαηη, από ην έλα κέξνο 

λα απνθύγεη κηα άθαηξε θαη ίζσο κνηξαία πεξηπέηεηα, θαη από ην άιιν λα θεξδίζεη 

πνιύηηκν ρξόλν ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ έλνπινπ δπλακηθνύ ηεο 

ρώξαο. Κ. βνιόπνπινο, Ι.Δ.Δ., η. Ι∆΄, ζ. 280 

                                                                                                                           

Επιμέλεια : Κωτίτσα Κατερίνα 


