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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α1 
α. Εκλεκτικοί: Πολιτικός σχηματισμός στο Πλαίσιο της Εθνοσυνέλευσης 1862- 64.  
Ήταν μια ετερόκλητη παράταξη εξεχόντων πολιτικών, λογίων και αξιωματικών, με 
μετριοπαθείς θέσεις, η οποία προσπαθούσε να μεσολαβεί μεταξύ των άλλων 
παρατάξεων και να υποστηρίζει σταθερές κυβερνήσεις. 
β. Ηνωμένη Αντιπολίτευσις: Η ισχυρή αντιπολίτευση που σχηματίστηκε στο νησί με 
επικεφαλής το Βενιζέλο και τους έμπιστους συνεργάτες του Φούμη και Μάνο. 
Υποστηριζόταν από τους δυσαρεστημένους με την αυταρχική πολιτική του πρίγκιπα 
Γεωργίου. Αναμετρήθηκε δυναμικά με τον Πρίγκιπα, όταν αποφάσισε να μη 
συμμετέχει στις εκλογές (στα τέλη του 1904) και κατήγγειλε τα ανελεύθερα μέτρα του, 
ενώ κάλεσε το λαό σε αποχή. 
γ. Ροπαλοφόροι: Ήταν αυτοί που θα στήριζαν την έννομη τάξη στην Κρήτη μετά την 
επανάσταση του Θερίσου (1905). Μετά την παρέλευση της προθεσμίας που έδωσε ο 
Πρίγκιπας Γεώργιος στους επαναστάτες να καταθέσουν τα όπλα, κήρυξε, με τη 
συγκατάθεση των Μεγάλων Δυνάμεων, το στρατιωτικό νόμο σε όλη την Κρήτη. Η 
κρητική Βουλή, που ενεργούσε σύμφωνα με τις εντολές του αρμοστειακού 
περιβάλλοντος, αφού δεν υπήρχε αντιπολίτευση, ψήφισε το νόμο «Περί ιδρύσεως 
σώματος δημοφρουρών», οι οποίοι θα στήριζαν την έννομη τάξη. Αυτούς τους 
αποκαλούσαν οι επαναστάτες «ροπαλοφόρους». 

 

ΘΕΜΑ Α2 
α. Σωστό 
β. Λάθος 
γ. Σωστό 
δ. Σωστό 
ε. Λάθος 
 
ΘΕΜΑ Β1 

Σχολ.εγχ. σελ.146-148: «Οι πρώτες απογραφές...όπου είχαν ζήσει». 

ΘΕΜΑ Β2 

Σχολ.εγχ. σελ.206-207: «Οι ξένοι Ναύαρχοι...ορίστηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος». 

 
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 
Σχολ.εγχ.σελ.89-90:«Οι εκσυγχρονιστές συσπειρώθηκαν...μέλη της Εθνοσυνέλευσης». 

Κείμενο Α 
Οι βασικές θέσεις του προγράμματος του Βενιζέλου εντοπίζονται στην εξυγίανση 

βασικών θεσμών του κράτους και στην αναπροσαρμογή τους, όπως: 
• Της αστικής δικαιοσύνης 
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• Της εμπορικής νομοθεσίας και ποινικής διαδικασίας 
• Επαναπροσδιοριοσμός της δημόσιας εκπαίδευσης με σκοπό την αντιστοιχία 

εκπαίδευσης-αγοράς εργασίας 
• Ουσιαστική λειτουργία της εκκλησίας 
• Προστασία των αγροτών 
• Πρόνοια για τις εργατικές και αγροτικές τάξεις 
• Αμυντική θωράκιση του κράτους και εξοπλισμοί για την αποτελεσματικότητα του 

στρατού σε περίπτωση πολέμου 

Κείμενο Β 
Στο 2ο κείμενο ο Κρητικός πολιτικός εξηγεί τις πολιτικές του θέσεις: 

• Το προγραμμά του απηχεί νέες πολιτικές ιδέες 
• Η αναδημιουργία της χώρας μπορεί να επιτευχθεί αν συνδυαστούν κατάλληλα οι 

υλικές και ηθικές δυνάμεις του τόπου 
• Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να κερδίσει περίοπτη θέση ανάμεσα στις πιο 

πολιτισμένες χώρες του κόσμου 
• Διασφάλιση και κατοχύρωση της ειρήνης στους λαούς που κατοικούν στην Ανατολή 

(ενν. Έλληνες της Μ.Ασίας και Τουρκίας κυρίως) 

 

ΘΕΜΑ Δ1 
Σχολ.εγχ.σελ.246-247:«Η κύρια πλουτοπαραγωγική πηγή...αλλά και της Ευρώπης».  

Κείμενο Α 
Χαρακτηριστική είναι η ανάπτυξη του διαμετακομιστικού εμπορίου του 

Πόντου στο 1ο απόσπασμα από την Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, όπου παρουσιάζεται 
με αριθμούς η αυξημένη εμπορική κίνηση του Πόντου: εισαγωγές και εξαγωγές σε 
πολλές χώρες του κόσμου (Αγγλία, Ρωσία, Περσία, Γαλλία, κ.α), μεγάλος αριθμός 
ατμόπλοιων και ιστιοφόρων, χερσαίες συγκοινωνίες. 

 

Κείμενο Β 
Το δεύτερο κείμενο παρουσιάζει την ακμή του ελληνικού στοιχείου λόγω της 

οικονομικής ανάπτυξης του Πόντου. Η Τραπεζούντα αποτελούσε το σταυροδρόμι της 
εμπορικής κίνησης. Το διαμετακομιστικό εμπόριο συνέβαλλε στην ανάπτυξη της 
ελληνικής ναυτιλίας. Επιπλέον, υπήρχε υποκατάστημα της Τράπεζας των Αθηνών που 
μαζί με τους εμπορικούς οίκους των Καπαγιαννίδη, Φωστηροπούλου κ.α έλεγχαν όλη 
την οικονομία του Πόντου. Η Αμισός, τα Κοτύωρα και η Κερασούντα βίωναν τις 
ευεργετικές επιδράσεις του διαμετακομιστικού εμπορίου που βρισκόταν στα χέρια των 
Ελλήνων.     

Κείμενο Γ 
Σύμφωνα με τον Αλ.Αλεξανδρή, το διαμετακομιστικό εμπόριο έδινε τη 

δυνατότητα στους Ελλήνες εμπόρους να έρχονται σε επαφή με περιοχές της Ευρώπης, 
αλλά και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Επιπλέον, η πολυγλωσσία τους και οι 
ικανοτητές του αποτέλεσαν θέλγητρο για την προώθηση των ευρωπαϊκών και δη 
ρωσικών πολιτικών φιλοδοξιών εις βάρος των οθωμανικών περιοχών. Έτσι, 
απολάμβαναν διάφορα προνόμια εκ μέρους των Ευρωπαικών χωρών ,όπως διαβατήρια 
και ωφέλειες από τις διομολογήσεις. 


