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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2008

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΟΜΑ∆Α Α΄

ΘΕΜΑ Α1

Α.1.2. 1. Γεώργιος Α΄ � β, δ, στ, η
2. Όθωνας � α, γ, ε, ζ

Α.1.2. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων:
α. Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής (1923) � σελ. 151 – 152 «Με βάση…

ανταλλαξίµων».
β. Οργανισµός � σελ. 140 – 141 «τον Ιούλιο 1914… κλήρο».
γ. Αρχή της δεδηλωµένης � σελ. 78 – 79 «Παρά την έντονη… τοπίου».
δ. ραλλικό κόµµα� σελ. 92 «Το ραλλικό κόµµα… ανάπτυξη».

ΘΕΜΑ Α2

Α.2.1. �σελ. 82 «Για την επιλογή… εξυπηρετήσεις».
σελ. 84 «Η οργάνωση…περιφέρειας».

Α.2.2. �σελ. 251 «Παράλληλα… Έλληνες» και περιληπτική αναφορά στα
γεγονότα που ακολουθούν.



Ö
ñ
ï
íô
éó
ôÞ
ñ
éï
 Ì

.Å
 Å

Ð
ÉË
Ï
Ã
Ç

Ê
Á
Ë
Á
Ì
Á
Ô
Á

Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2008

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

2

2

ΟΜΑ∆Α Β΄

ΘΕΜΑ Β1

α. Βιβλίο � σελ. 208, Ενότητα 3. Τα πρώτα νέφη
«Το θετικό και αισιόδοξο κλίµα των δύο πρώτων ετών της λειτουργία του νέου
καθεστώτος στην Κρήτη, που ονοµάστηκε Κρητική Πολιτεία και εφαρµόστηκε
στις 10 ∆εκέµβρη του 1899, άρχισαν να σκιάζουν απειλητικά σύννεφα,…
κρίση».
Παράθεµα �  Στις 24 Ιανουαρίου 1899 πραγµατοποιήθηκαν γενικές εκλογές
και στις 8 Φεβρουαρίου συνεδρίασε µε πρόεδρο τον Ιωάννη Σφακιανάκη η  νέα
Γενική Συνέλευση που περιλάµβανε 138 χριστιανούς και 50 µουσουλµάνους
πληρεξουσίους και σε δύο µήνες ολοκληρώθηκε η επεξεργασία και η ψήφιση
του Συντάγµατος της Κρητικής Πολιτείας, που δηµοσιεύθηκε στην επίσηµη
εφηµερίδα στις 16 Απριλίου. Βιβλίο � «Το Σύνταγµα της Κρητικής
Πολιτείας… συµπεριφορά».
Παράθεµα �Προέβλεπε τη λειτουργία ενός υποτυπώδους κοινοβουλευτισµού
σε συνδυασµό µε την ύπαρξη ενός πανίσχυρου ηγεµόνα µε ευρείες εξουσίες,
που σύµφωνα µε την παρατήρηση του Ελευθέριου Βενιζέλου ο κρητικός λαός
δε θα παραχωρούσε σε κανέναν άλλον.
Βιβλίο � «Επιπλέον,… διοίκησης»
Παράθεµα � Οι µεγάλες δυνάµεις που είχαν υπό την κηδεµονία τους την
Κρήτη, έθεσαν περιορισµούς στην εξωτερική και αµυντική πολιτική,
διατήρησαν στρατό και την ψιλή επικυριαρχία του Σουλτάνου που δηλώθηκε µε
την τουρκική σηµαία στη Σούδα. Το ιδιότυπο αυτό διεθνές και εσωτερικό
καθεστώς δυσαρέστησε τον Ελευθέριο Βενιζέλο ο οποίος σχολίασε ότι αν και οι
Μεγάλες ∆υνάµεις αποδέχτηκαν την Κρητική Πολιτεία ως αυτόνοµη, το
περιεχόµενο του Συντάγµατος δεν επιβεβαιώνει αυτό το χαρακτηρισµό, ο
οποίος θα εφαρµοστεί µόνο µετά τη λήξη της Αρµοστείας, αλλά απλώς
επιβεβαίωσε την πολιτική ύπαρξη της Κρήτης.
Βιβλίο � «Οι τοπικοί παράγοντες… Κρητών».
Παράθεµα � Η συµπεριφορά αυτή του Γεωργίου, που συχνά ήταν υβριστική
και βάναυση σε βάρος των παλιών οπλαρχηγών και τοπικών ηγετών,
δικαιολογείται από την πεποίθησή του ότι τη λύση της ένωσης της Κρήτης µε
την Ελλάδα θα δινόταν από τις Μεγάλες ∆υνάµεις, γεγονός που δεν ήταν σε
θέση να χειριστούν οι τοπικοί πολιτικοί παράγοντες. Ο πρίγκιπας Γεώργιος δεν
κατανόησε τη σηµασία της πολιτικής κινητοποίησης των ίδιων των Κρητικών,
καθώς και την εύλογη απαίτησή τους να κατευθύνουν το µέλλον του τόπου τους
µετά από αιώνες αγώνων κατά των Τούρκων.
Βιβλίο � «Αλλά το πιο σηµαντικό… µόνο διχασµού».
Συµπέρασµα � Η κρίση κορυφώθηκε στις 8 Μαρτίου 1901, όταν ο Γεώργιος
απέλυσε το Βενιζέλο από το αξίωµα του υπουργού, γεγονός που αποτέλεσε την
έναρξη των εξελίξεων για την εκδήλωση του κινήµατος του Θερίσου.
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β. Βιβλίο � σελ. 216, ενότητα 5, Η αρµοστεία του Αλέξανδρου Ζαΐµη
Μετά έξι µέρες από την αναχώρηση του πρίγκιπα Γεωργίου, ο οποίος είχε

παραιτηθεί από το αξίωµα του Ύπατου Αρµοστή της Κρήτης, ο Ανδρέας
Ζαΐµης, µετριοπαθής και έµπειρος πολιτικός,… 1906».
Παράθεµα � Παράλληλα,  η δεύτερη Συντακτική Συνέλευση προχωρούσε
στην ψήφιση νέου και –πιο φιλελεύθερου συντάγµατος στις 2 ∆εκεµβρίου 1906.
Βιβλίο και Παράθεµα � «Η πολιτική οµαλότητα… παιδείας.

Το πιο σηµαντικό είναι ότι οργανώθηκε για πρώτη φορά η Πολιτοφυλακή της
Κρήτης, της τακτικής στρατιωτικής δύναµης του νησιού (1907), συνολικής
δύναµης 1.155 ανδρών κατανεµηµένης σε δύο τάγµατα και επανδρωµένης από
Έλληνες βαθµοφόρους, που τυπικά είχαν παραιτηθεί από τις τάξεις του
ελληνικού στρατού. Εξελίχθηκε σε αξιόλογη δύναµη όπως φάνηκε αργότερα
στους Βαλκανικούς πολέµους 1912-1913. Η παρουσία… νήσου. Η αποχώρηση
των διεθνών στρατευµάτων άρχισε τον Ιούλιο του 1907 και ολοκληρώθηκε δύο
χρόνια αργότερα. Ένα ευχαριστήριο… Ζητήµατος.

ΘΕΜΑ Β2

Βιβλίο � Σελ. 53 – 54, ενότητα 9. Η κρίση του 1932
Εισαγωγή � Σελ. 53 «Η παγκόσµια οικονοµική κρίση… αισιοδοξία»
«Οι πιο σηµαντικές επιπτώσεις,… καθεστώτα»
Παράθεµα � Οι χώρες της ανατολικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης, η Ουγγαρία,
η Πολωνία, η Ρουµανία, η Γιουγκοσλαβία, η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Αλβανία,
χώρες µε αγροτική οικονοµία, σχεδόν όλες αντιµετώπιζαν µειονοτικά ή προσφυγικά
προβλήµατα, υπέκυψαν σε δικτατορικά καθεστώτα. Η οικονοµική κρίση που δεν
εκτονώθηκε λόγω της αδυναµίας των φτωχών µαζών να µεταναστεύσουν στις χώρες
του Νέου Κόσµου, σε συνδυασµό µε τις εσωτερικές απειλές και τους εξωτερικούς
κινδύνους, υπονόµευσαν τους κοινοβουλευτικούς θεσµούς σε τέτοιο βαθµό, ώστε η
µετάβαση από την κοινοβουλευτική δηµοκρατία σε στρατιωτικές ή βασιλικές
δικτατορίες να πραγµατοποιηθεί χωρίς σηµαντικές αντιδράσεις.
Βιβλίο �Η Ελλάδα δεν ξέφυγε από το γενικό κανόνα.
Παράθεµα � Η καθυστερηµένη έλευση της οικονοµικής κρίσης του 1929, στην
Ελλάδα επιδείνωσε το πολιτικό πρόβληµα. Η αποχώρηση του Βενιζέλου από την
εξουσία µετά από τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης της χώρας, εγκαινίασε άλλη µια
περίοδο τετραετούς ανωµαλίας που κατέληξε στην επιβολή της δικτατορίας το 1936,
καθώς η προσπάθεια των αντιπάλων του να διατηρήσουν την εξουσία τους µε τη
δοκιµασµένη µέθοδο της ενισχύσεως της θέσεώς τους στο στράτευµα προκάλεσαν
δύο βενιζελικά στρατιωτικά κινήµατα. Το ένα κίνηµα εκδηλώθηκε το Μάρτιο του
1933 µε επικεφαλής το Νικόλαο Πλαστήρα και το άλλο το Μάρτιο του 1935, µε
αρχηγό το Βενιζέλο - το πρώτο για να εµποδιστεί η ανάληψη της εξουσίας από τους
Αντιβενιζελικούς, ενώ το δεύτερο για να προληφθεί υποτίθεται µοναρχική
παλινόρθωση, αλλά κυρίως για να διευκολυνθεί η επάνοδος των Βενιζελικών στην
εξουσία και των συνεργαζοµένων αξιωµατικών σε θέση ισχύος στο στράτευµα. Τα
βενιζελικά κινήµατα απέτυχαν και είχαν τα αντίθετα από τα επιδιωκόµενα
αποτελέσµατα: οι βενιζελικοί έχασαν τα ερείσµατά τους στο στράτευµα και
καταργήθηκε η αβασίλευτη δηµοκρατία. Το Νοέµβριο του 1935 επανήλθε στην
Ελλάδα ο Γεώργιος Β΄, ο γιος του Κωνσταντίνου, µε νοθευµένο δηµοψήφισµα από
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όσους είχαν συνεργαστεί στην κατάργηση του αβασίλευτου πολιτεύµατος. Η
ισοψηφία των δύο παρατάξεων στις εκλογές του Ιανουαρίου 1936 και η αδυναµία
τους να δώσουν στη χώρα είτε µονοκοµµατική κυβέρνηση είτε κυβέρνηση
συνεργασίας, διευκόλυναν την παραµονή στην εξουσία του Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος
ήταν γνωστός εχθρός του κοινοβουλευτισµού (βιβλίο)�και προχώρησε τελικά στις 4
Αυγούστου 1936, στην κατάλυση του κοινοβουλευτικού καθεστώτος και στην
επιβολή δικτατορίας


