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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΑ∆Α Α

ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων:

Τανζιµάτ
Πάουερ
Κοινωνιολογική εταιρεία

(Μονάδες 15)

ΘΕΜΑ Α2
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη
λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στον αριθµό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:
1. Το 1897 η Ελλάδα έχασε στον ελληνοτουρκικό πόλεµο και κλήθηκε να πληρώσει

αποζηµίωση 92.000.000 δρχ. στην Τουρκία.
2. Το 1932 το ελληνικό κράτος υιοθέτησε µια πολιτική προστατευτισµού βασισµένη

στις ελεύθερες οικονοµικές συµφωνίες.
3. Στη συγκρότηση των κοµµάτων στα τέλη του 19ου αι. τα κοµµατικά µέλη

προέρχονταν από τα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα.
4. Στις 5 Σεπτεµβρίου 1910 έκανε την πρώτη του εµφάνιση ως πρωθυπουργός στην

πλατεία Συντάγµατος ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
5. Το 1924 το ΣΕΚΕ µετονοµάστηκε σε ΚΚΕ.

(Μονάδες 10)

ΘΕΜΑ Β1
Ποιες συνέπειες είχε η Παγκόσµια οικονοµική κρίση που έπληξε την Ελλάδα το 1932
στο εξωτερικό εµπόριο της χώρας και ποιες ήταν οι επιπτώσεις της σε πολιτικό
επίπεδο;

(Μονάδες 13)
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ΘΕΜΑ Β2
Ποιες προσπάθειες έγιναν για την υλοποίηση του προγράµµατος του τρικουπικού
κόµµατος και ποιες κοινωνικές οµάδες εξέφρασε µε την πολιτική του µετά το 1870;

(Μονάδες 12)
ΟΜΑ∆Α Β

ΘΕΜΑ Γ
Αξιοποιώντας τις  ιστορικές σας γνώσεις και τα παραθέµατα που ακολουθούν να
αναφέρετε:

α) Ποιοί ήταν οι ανασταλτικοί παράγοντες της ανάπτυξης της ελληνικής
βιοµηχανίας τον 19ο αι; (Μονάδες 10)

β) Πώς εξελίσσεται η πορεία της ελληνικής βιοµηχανίας από το 1870 µέχρι
και µετά το τέλος των Βαλκανικών πολέµων (1912-1913); (Μονάδες 15)

Κείµενο Α
Αν η κυριαρχία της µικροϊδιοκτητικής αγροτικής µονάδας έπαιξε ανασταλτικό,

ίσως και απαγορευτικό ρόλο στη δηµιουργία µεγάλης ιδιοκτησίας, έπαιξε εξίσου
ανασταλτικό ρόλο και στη δηµιουργία προλεταριάτου στις πόλεις, µιας  και δεν
αποδέσµευε εργατικές δυνάµεις που θα µπορούσαν να κατευθυνθούν στη βιοµηχανία,
και σε γενικές γραµµές δεν ενθάρρυνε την αγροτική έξοδο. Η αύξηση του αριθµού
των προσώπων που απασχολούνταν στη γεωργία και η µείωση εκείνου της βιοτεχνίας
κατά τη δεκαετία του 1850 που επεσήµανε ο Σ. Σπηλιωτάκης βρίσκει τη δικαίωση της
σε αυτό τον µηχανισµό. Εδώ µάλιστα αξίζει να  επισηµανθεί ένα φαινόµενο που
εικονογραφεί τους βραδείς ρυθµούς της οικονοµικής εξόδου που εξακολουθούσαν να
ισχύουν και κατά τις επόµενες δεκαετίες και που δείχνει ταυτόχρονα µε πόσο
«µοντέρνο» τρόπο λύθηκε το πρόβληµα της δηµιουργίας φθηνού εργατικού
δυναµικού, απαραίτητου στοιχείου στη νέα φάση στην οποία έµπαινε η ελληνική
οικονοµία αυτή την εποχή. Όταν κατά τη δεκαετία του 1870 άρχισαν τα µεγάλα
δηµόσια έργα και η ίδρυση των πρώτων βιοµηχανιών, η «σχετική» έλλειψη ντόπιων
εργατικών χεριών ανάγκασε τους επιχειρηµατίες να οργανώσουν τη µετανάστευση
Ελλήνων ή αλλοεθνών εργατών από την Οθωµανική αυτοκρατορία.

Β Παναγιωτόπουλος, Η Βιοµηχανική επανάσταση και η Ελλάδα 1832-1871,
Αθήνα,1980, εκδ Θεµέλιο, σελ. 229-230.

Κείµενο Β
Ο βιοµηχανικός  τοµέας εξαιτίας της βραδείας του ανάπτυξης κατά το

τελευταίο τέταρτο του 19ου αι και έως τις παραµονές του Α’ Παγκοσµίου πολέµου
αντιµετώπιζε τον συντριπτικό ανταγωνισµό του εµπορικού τοµέα για την προσέλκυση
κεφαλαίων. Λόγω του µεγάλου βραχυπρόθεσµου κέρδους που απέφεραν οι
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επενδύσεις στο εµπόριο, η δραστηριότητα αυτή συγκέντρωσε το κύριο πιστοδοτικό
ενδιαφέρον των ιδιωτών, αλλά και των τραπεζικών οργανισµών. Ο πόλεµος
δηµιούργησε   ευνοϊκές συνθήκες για τη βιοµηχανία για την ανάπτυξη της
βιοµηχανικής παραγωγής. Η αναγκαστική εξάλλου ελάττωση του εξωτερικού
εµπορίου έστρεψε µεγαλύτερο µέρος της επενδυτικής δραστηριότητας στη
βιοµηχανία. Σύµφωνα µε απογραφή του 1920 πάνω από το 70% των επιχειρήσεων
ήταν βιοµηχανίες τροφίµων. Με την άρση των πολεµικών αποκλεισµών που είχαν
επενεργήσει προστατευτικά για την εγχώρια παραγωγή, τα ελληνικά προϊόντα
αδυνατούσαν να αντιµετωπίσουν τον ξένο ανταγωνισµό.

Θ. Βερέµης, Γ. Κολιόπουλος , Ελλάς η σύγχρονη συνέχεια από το 1821 έως σήµερα ,
σελ. 439, εκδ. Καστανιώτη.

Κείµενο Γ
Στο πέρασµα από τον 19οαι στον 20οαι στρογγυλά µεταξύ του 1890 και 1914, η

Ελλάδα βρισκόταν σε διαδικασία εκβιοµηχάνισης – το δεύτερο κύµα, αν ως πρώτο
θεωρηθούν οι βάσεις που τέθηκαν στην περίοδο 1865-1875. Μέσα στις συνθήκες
θερµοκηπίου που δηµιουργούσε  η υποτιµηµένη δραχµή και χάρη στη σχετική
αφθονία του συντελεστή «εργασία»-για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση-, η βιοµηχανία
ανέκαµψε από την κρίση της δεκαετίας του 1880 και αναπτυσσόταν µε ποικίλες
µορφές σε όλη τη χώρα. Ο νέος αναπτυξιακός κύκλος της διεθνούς οικονοµίας στα
1896-1914, τα πεδία που άνοιγαν οι προσιτές νέες τεχνολογίες, η οικοδόµηση των
πόλεων και η ίδια η διεύρυνση του τοµέα ενίσχυσαν τη διαδικασία αυτή. Ο τύπος
όµως της εκβιοµηχάνισης που προωθείτο µε µονάδες µικρού µεγέθους, εντάσεως
εργασίας, βασικών καταναλωτικών αγαθών και χωρίς µόνιµες διεξόδους στις
εξωτερικές αγορές, έφθασε στα όρια του γύρω στα µέσα της πρώτης δεκαετίας του
20ου αι , µε την ανατίµηση της δραχµής , την κρίση των εξαγωγικών βιοµηχανιών και
τους περιορισµούς των εσωτερικών αγορών. Οι προσπάθειες ανασύνταξης ορισµένων
βιοµηχανιών, την περίοδο 1906-1914 άρχισαν να αλλάζουν το τοπίο, ακολουθώντας
τις επιταγές των καιρών: συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, ενίσχυση των µεγαλύτερων
µονάδων, επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου και τεχνολογίας. Με αυτές τις αλλαγές η
βιοµηχανία εγκαινίαζε τον 20ο αι.

ου
Ιστορία της Ελλάδος του 20 αι 1900-1922, σελ 173, εκδ. ΒΙΒΛΙΟΡΑΜΑ

ΘΕΜΑ ∆
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πληροφορίες των παραθεµάτων που
ακολουθούν να εξηγήσετε ποια ήταν η σηµασία της ψήφισης του συντάγµατος του
1844 για την εξέλιξη του κοινοβουλευτισµού στην Ελλάδα και πως υπονοµεύτηκε η
πορεία αυτή από τον Κωλέττη και τον Όθωνα κατά την πρώτη περίοδο εφαρµογής
των αντιπροσωπευτικών θεσµών. (Μονάδες 25)
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Κείµενο Α
Πολλοί [….] , θεωρούσαν µεγάλη ατυχία τον πειραµατισµό αυτό µε  τον

κοινοβουλευτισµό, ο οποίος όχι µόνο δεν είχε εκπληρώσει τους πόθους που είχαν
δηµιουργήσει οι αγώνες για την επικράτησή του, αλλά είχε συµβάλλει στον σταδιακό
εκφυλισµό της κοινωνικής και πολιτικής ζωής της χώρας. Θεωρούσαν επιπλέον τον
κοινοβουλευτισµό ένα ακόµη δυτικό θεσµό, που είχε επιβληθεί στο «συνταγµατικά»
και «πνευµατικά» ανέτοιµο ελληνικό λαό.

Οπωσδήποτε µε την ψήφιση του Συντάγµατος, για πρώτη  φορά µετά τον
Αγώνα, οι Έλληνες µπορούσαν να ισχυρισθούν ότι συµµετείχαν άµεσα στη
διακυβέρνησή τους. […] Η εισαγωγή του κοινοβουλευτισµού σήµαινε, για πρώτη
φορά µετά τη λήξη του Αγώνα, ότι ο λαός δεν ήταν πλέον δυνατό να αγνοείται από
την ηγετική τάξη, όταν µάλιστα οι εκπρόσωποι της τελευταίας συναγωνίζονταν για
την άνοδο στην εξουσία. Η εισαγωγή της καθολικής ψήφου (για τους άρρενες)
σήµαινε ότι οι αγρότες έγιναν οργανικό, αν και παθητικό, µέρος του νέου συστήµατος
και ότι, ως αντάλλαγµα για την υποστήριξή τους προς τους διαφόρους εκπροσώπους
της ηγετικής τάξεως, µπορούσαν να υπολογίζουν σε συγκεκριµένες υλικές
παραχωρήσεις.

Β. Σφυρόερα, ΙΕΕ τοµ. 30 σελ. 115, εκδ. 2015

Κείµενο Β
Η µεταβολή της 3ης Σεπτεµβρίου 1843, ενώ δεν έλυσε κανένα από τα µεγάλα

προβλήµατα του Ελληνικού λαού, [….] διευκόλυνε το παλάτι να φέρει µε
συνταγµατικά  µέσα στην εξουσία τον Κωλέτη και το κόµµα του.[…]. Ήταν ο
άνθρωπος που εισήγαγε στη πολιτική παράδοση τα εκλογικά όργια, την ξετσίπωτη
δηµαγωγία, τον τραµπουκισµό και ακόµη ήταν ο πρώτος που υπέταξε τον κρατικό
µηχανισµό στη υπηρεσία του κόµµατος. […]

«Από του 1845 –γράφει ο ποιητής Αλ. Σούτσος-κυβέρνησις της Ελλάδος, […]
εµπαίζει µέχρις ώρας το σύνταγµα και δια της απάτης εκφυλίζει τους χαρακτήρας· η
βασιλεία κυβερνά παρά τον Χάρτην… βουλή εκ µελών διορισθέντων δι’υπουργικών
διαταγµάτων, σύνταγµα χλευαζόµενον· ρήξεις ιδεών εις την πρωτεύουσαν, στάσεις
εις τας επαρχίας».

Ανάµεσα στο παλάτι, κυβέρνηση και αντιπολίτευση συνθλίβονται η
ανεξαρτησία και τα βασικά προβλήµατα του ελληνικού λαού. Όθων και γαλλικό
κόµµα συµφωνούν απόλυτα και περιφρουρούν µε όλη τους τη δύναµη την
κοινοβουλευτική δικτατορία του Κωλέτη.

Τάσος Βουρνάς, Ιστορία της Νεώτερης και σύγχρονης Ελλάδας,
τοµ. Α΄ σελ. 294-297.
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Κείµενο Γ
Ο εκλογικός νόµος του 1844 εδηµιούργει τας προϋποθέσεις οργανώσεως

κοµµάτων και µάλιστα, επικρατήσεως του δικοµµατικού συστήµατος. […] ∆υστυχώς,
ο βασιλεύς Όθων αντέδρασε, µε όλα εις την διάθεσήν του µέσα, κατά της πορείας
προς την δηµοκρατίαν. Ηγνόησεν ή παραβίασε το Σύνταγµα και δεν επέτρεψε την
διενέργεια ελευθέρων εκλογών. Αι αναδειχθήσαι, από το 1844 εώς το 1862, επτά
Βουλαί, υπήρξαν πρϊόν βίας, τεχνασµάτων και νοθείας. Παρά ταύτα, θα ήτο δυνατόν
να προέλθουν εξ αυτών κοµµατικοί σχηµατισµοί, […] εάν ο Βασιλεύς, δια του
σχηµατισµού προσωπικών  κυβερνήσεων, δεν παρηµπόδιζε την τοιαύτην εξέλιξιν,
ευθύς µετά τον θάνατον του Κωλεττη. Η πλειονοψηφία, την οποίαν επέτυχεν ούτος,
κατά τας εκλογάς 1844 και 1847, δια νοθειών και βίας, απετέλεσε µια βάση
συντηρήσεως κόµµατος. Εάν, µετά τον θάνατόν του συνεχίζετο, έστω και κατά τον
ίδιον τρόπον, η ενίσχυσις του κοµµατικού αυτού πυρήνος, θα υπήρχε πιθανότης να
προέλθη ένα κόµµα συντηρητικόν, το οποίον   µοιραίως, θα ωδήγει είς την
συγκρότησιν µιας ωργανωµένης, εις ένα επίσης κόµµα, αντιπολιτεύσεως,
φιλελευθέρων τάσεων. Στερρώς1, όµως, εχόµενος της ιδίας εξουσίας, ο βασιλεύς
απειργάσθη την εξουδετέρωσιν των κοµµάτων, χωρίς να υπολογίσει ότι, ούτω, έχανε
την ευκαιρίαν να αποκτήση και λαϊκήν δύναµιν αφωσιωµένην εις αυτόν.

Η βασιλική τακτική θα απεδεικνύετο ανενεργός, εάν η ηγετική µερίς δεν τον
συνέτρεχεν, αποδεχόµενη τα προσφερόµενα εις αυτήν αξιώµατα. Η ορµή της είχε
εξαντληθή εις την µεταβολήν της 3ης Σεπτεµβρίου. ∆υστύχηµα, διότι δεν κατόρθωσε
να την αξιοποιήση, εν συνεχεία.

Γρηγορίου ∆αφνή, Τα ελληνικά πολιτικά κόµµατα, 1821-1961, σελ.53-54.

1 Στερρώς = στέρεα, σταθερά, ακλόνητα
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ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ

Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΟΜΑ∆Α Α

ΘΕΜΑ Α1
Τανζιµάτ: (Σχ. Βιβλ σελ. 39) Στην Οθωµανική αυτοκρατορία εφαρµόστηκαν

οι συνταγµατικές µεταρρυθµίσεις του Τανζιµάτ (1856) που έδιναν διευρυµένα
δικαιώµατα  στους χριστιανούς της αυτοκρατορίας. Οι µεταρρυθµίσεις αυτές, σε
συνδυασµό µε τις νέες οικονοµικές συνθήκες που επικρατούσαν σε πολλές περιοχές
της Οθωµανικής αυτοκρατορίας, έδιναν σαφώς µεγαλύτερες ευκαιρίες στους
οµογενείς από εκείνες που η Ελλάδα µπορούσε να προσφέρει.

Πάουερ: (Σχ. Βιβλ σελ. 53) Την περίοδο του µεσοπολέµου (1919-1939) η
βρετανική εταιρεία ΠΑΟΥΕΡ ανέλαβε την εγκατάσταση µονάδων παραγωγής
ηλεκτρικού ρεύµατος στην πρωτεύουσα αλλά και τη δηµιουργία σύγχρονου δικτύου
αστικών συγκοινωνιών, βασισµένου σε ηλεκτροκίνητα τραµ και λεωφορεία.

Κοινωνιολογικήεταιρεία: (Σχ. Βιβλ σελ. 93) Η Κοινωνιολογική Εταιρεία, η
σοβαρότερη από τις οµάδες µε σοσιαλιστικές ιδέες στις αρχές του 20ου αιώνα,
ξεκίνησε από µερικούς διανοούµενους ως αριστερός µεταρρυθµιστικός σύνδεσµος, µε
στόχο να προπαγανδίσει πολιτικές θέσεις και στη συνέχεια να ιδρύσει κόµµα.
Επιζητούσε για όλα τα µέλη της κοινωνίας ισότητα ευκαιριών, κοινωνικοποίηση των
µέσων παραγωγής και διανοµή των αγαθών ανάλογα µε τις ανάγκες καθενός, πράγµα
που θα µπορούσε να υλοποιηθεί µε τη σταδιακή αναµόρφωση της οικονοµίας και τη
συνταγµατική µεταβολή. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι έπρεπε να οργανωθούν
οι εργάτες σε επαγγελµατικές ενώσεις και να ιδρύσουν  κόµµα. Συµµετείχε στις
εκλογές της 8ης Αυγούστου 19101.

1 Η τελευταία περίοδος θεωρείται προαιρετική και µπορεί να παραληφθεί.
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ΘΕΜΑ Α2
1. Σωστό (σχολ. Βιβλίο, σελ. 38)
2. Λάθος (σχολ. Βιβλίο, σελ. 54)
3. Σωστό (σχολ. Βιβλίο, σελ. 84)
4. Λάθος (σχολ. Βιβλίο, σελ. 89)
5. Σωστό (σχολ. Βιβλίο, σελ. 98)

ΘΕΜΑ Β1
(Σχ. Βιβλ σελ.54) «Στο εξωτερικό εµπόριο κυριάρχησε προοδευτικά … καθεστώτος
και στην επιβολή δικτατορίας.»

ΘΕΜΑ Β2
(Σχ. Βιβλ σελ. 80) «Για την υλοποίηση αυτού του προγράµµατος … Φορέας των
αιτηµάτων αυτών ήταν ο Χαρίλαος Τρικούπης.»

ΘΕΜΑ Γ (Σχ. Βιβλ σελ. 29-31)

ΟΜΑ∆Α Β2

α) Η εµφάνιση και ανάπτυξη της βιοµηχανίας στον ελληνικό χώρο κατά το
19ο αιώνα, παρουσίασε ελάχιστα κοινά σηµεία µε όσα συνέβαιναν στο πεδίο αυτό
στη ∆υτική και Κεντρική Ευρώπη, τα οποία συνοπτικά ονοµάστηκαν Βιοµηχανική
Επανάσταση. Στο µικρό ελληνικό κράτος η ανάπτυξη της βιοµηχανίας ήταν διαρκώς
παρούσα στις συζητήσεις, στις οικονοµικές και πολιτικές αναλύσεις, συνήθως όµως
ως σχέδιο ή πρόθεση, σπάνια ως εφαρµογή. Η ακτινοβολία των επιτευγµάτων των
ευρωπαϊκών κρατών έφερνε διαρκώς στο προσκήνιο το ζήτηµα της βιοµηχανικής
ανάπτυξης, η απουσία όµως των απαραίτητων για την ανάπτυξη της βιοµηχανίας
προϋποθέσεων οδηγούσε τις προθέσεις σε αδιέξοδο.

Η βιοµηχανία υπέφερε, όπως και άλλοι κλάδοι της οικονοµίας, από την
έλλειψη κεφαλαίων και τη διασπορά των υπαρχόντων σε πλήθος δραστηριοτήτων,
από την ασφυκτικά περιορισµένη -εδαφικά και πληθυσµιακά- βάση οικονοµικής
εξάπλωσης, από την έλλειψη πρώτων υλών και τη χρόνια έλλειψη εργατικών χεριών.
Όπως συµπληρώνει και η ιστορική πηγή, απόσπασµα από το έργο «Η βιοµηχανική
επανάσταση και η Ελλάδα» του Παναγιωτόπουλου, και η αναδιανοµή της γης σε
µικρές παραγωγικές µονάδες έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην καθυστέρηση της

2 Οι απαντήσεις στα θέµατα Γ και ∆ της Οµάδας Β είναι ενδεικτικές ως προς τη δοµή και τη σύνθεση των
πληροφοριών και δεν δεσµεύουν το µαθητή και τον διορθωτή.
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ανάπτυξης της βιοµηχανίας αφού πολλοί ήσαν εκείνοι που ασχολήθηκαν µε τη γη και
δεν έγιναν εργάτες. Σύµφωνα µε τον Σπηλιωτάκη τη δεκαετία του 1850 η αύξηση του
αριθµού των αγροτών και η συνακόλουθη µείωση του προλεταριάτου οφείλεται στην
αγροτική µεταρρύθµιση. Θα µπορούσε να προσθέσει κανείς στα παραπάνω την
έλλειψη παιδείας τεχνικής αλλά και γενικής. Η ελλιπής κατάρτιση περιόριζε τη
δυνατότητα εφαρµογής καινοτοµιών  και τη συνακόλουθη τεχνολογική εξέλιξη.
Τέλος, όπως επισηµαίνεται και στο απόσπασµα των Βερέµη και Κολιόπουλου,
«Ελλάς, η σύγχρονη συνέχεια από το 1821 έως σήµερα», και ο ανταγωνισµός της
βιοµηχανίας µε το εµπόριο εµπόδισε την βιοµηχανία να αναπτυχθεί,  αφού ήταν
βραχυπρόθεσµα επικερδέστερες οι επενδύσεις στο εµπόριο.

β) Χρειάστηκε να περάσουν σαράντα περίπου χρόνια από την απόκτηση της
εθνικής ανεξαρτησίας για να παρατηρηθεί µια πρώτη απόπειρα ανάπτυξης των
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων στη χώρα. Γύρω στα 1870 σηµειώθηκε κάποιο κύµα
ίδρυσης βιοµηχανικών επιχειρήσεων, περισσότερων από εκατό, ενώ ταυτόχρονα
παρατηρήθηκε κάποια τάση αύξησης του δυναµικού των ήδη υπαρχουσών µονάδων
λόγω της υποτίµησης της δραχµής και της προσφοράς φθηνού εργατικού δυναµικού,
όπως συµπληρώνει και το απόσπασµα από την Ιστορία της Ελλάδας, 20ος αι.
Σύµφωνα µάλιστα µε το κείµενο του Β. Παναγιωτόπουλου, µε την ίδρυση των
πρώτων βιοµηχανιών στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 1870, η έλλειψη ντόπιου
εργατικού δυναµικού αναπληρώθηκε από τους επιχειρηµατίες µε µετανάστες Έλληνες
εργάτες ή αλλοεθνείς εργάτες από την Οθωµανική αυτοκρατορία. Πολύ γρήγορα
όµως, η απόπειρα αυτή έχασε τη δυναµική της και οι σχετικές  δραστηριότητες
επέστρεψαν στην ύφεση και τη στασιµότητα. Οι όροι άρχισαν να µεταβάλλονται
µόλις στα τελευταία χρόνια του 19ου αιώνα και, κυρίως, στα πρώτα χρόνια του 20ού.
Πράγµατι, όπως συµπληρώνει και το απόσπασµα από την Ιστορία της Ελλάδας, η
χώρα βρισκόταν στη δεύτερη φάση της εκβιοµηχάνισης της την περίοδο από το 1896
έως το 1914, και αυτό συνέβη διότι οι νέες τεχνολογίες έγιναν πιο προσιτές και
αναπτύχθηκαν  τα αστικά κέντρα. Η βιοµηχανία παρήγαγε βασικά καταναλωτικά
προϊόντα, καλύπτοντας τοπικές ανάγκες µέσω βιοµηχανικών µονάδων µικρού
µεγέθους. Τότε δηµιουργήθηκε ένα βιοµηχανικό δυναµικό σχετικά σταθερό,
πολυδιάστατο, µε τάσεις ανάπτυξης της βαριάς βιοµηχανίας, της µεταλλουργίας, της
ναυπηγικής και της τσιµεντοβιοµηχανίας, η οποία πρωτοεµφανίστηκε στις αρχές του
νέου αιώνα.

Ούτε η προσάρτηση των Επτανήσων (1864) και της Θεσσαλίας (1881)
άλλαξαν τις παραπάνω περιοριστικές συνθήκες. Η αλλαγή των δεδοµένων ήρθε µετά
το 1912-1913, µε την ενσωµάτωση µεγάλων εκτάσεων και πληθυσµών. Στα µέσα της
πρώτης δεκαετίας του 20ου αι από το 1906 έως το 1914 µε την ανατίµηση της δραχµής
και την κρίση των εξαγωγικών βιοµηχανιών αλλάζει το τοπίο για την βιοµηχανία
στην Ελλάδα, όπως προσθέτει και το απόσπασµα από την Ιστορία της Ελλάδας.
Παρατηρούνται συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, ενίσχυση των µεγαλύτερων
βιοµηχανικών µονάδων και επενδύσεις κεφαλαίου και τεχνολογίας. Και τότε όµως οι
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χρόνιες αδυναµίες της ελληνικής βιοµηχανίας συνέχισαν να εµποδίζουν την ανάδειξή
της σε κινητήρια δύναµη της ελληνικής οικονοµίας. Αδύναµη να αντέξει τον
εξωτερικό ανταγωνισµό, η βιοµηχανία παρέµεινε προσηλωµένη σε δευτερεύουσες
δραστηριότητες, αναζητώντας τη σωτηρία  της στην παρέµβαση του κράτους, µε
δασµολογικά ή άλλα ενισχυτικά µέτρα. Σύµφωνα µε το κείµενο των Βερέµη και
Κολιόπουλου ο Α’ παγκόσµιος πόλεµος ευνόησε την βιοµηχανία, αφού περιορίστηκε
το εξωτερικό εµπόριο. Μια απογραφή του 1920 αποκαλύπτει ότι το 70% των
επιχειρήσεων ήταν βιοµηχανίες τροφίµων ενώ µετά την άρση των πολεµικών
αποκλεισµών, που είχαν προστατέψει τα προηγούµενα χρόνια την εγχώρια παραγωγή,
τα ελληνικά προϊόντα αδυνατούσαν να αντιµετωπίσουν τον εξωτερικό ανταγωνισµό.

ΘΕΜΑ∆ (Σχ. Βιβλ σελ. 71-74)
Η αδυναµία του Συντάγµατος του 1844 ήταν το ότι δεν κατοχυρώθηκε το

δικαίωµα του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, πράγµα που µπορούσε να φέρει
εµπόδια στη συγκρότηση κοµµατικών µηχανισµών. Καθώς λοιπόν δεν υπήρξε
Συνταγµατική πρόβλεψη για τα κόµµατα, ο κανονισµός της Βουλής προέβλεπε ότι η
σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών θα γινόταν µε κλήρωση. Αυτό
αναγκαστικά οδηγούσε τις παρατάξεις σε διαβουλεύσεις και, ορισµένες φορές, σε
συναίνεση. Ωστόσο η ρύθµιση του Συντάγµατος που κατοχύρωνε το δικαίωµα της
καθολικής ψηφοφορίας για τους άνδρες, µε ελάχιστους περιορισµούς, πέρα από το
γεγονός ότι αποτελούσε παγκόσµια πρωτοπορία ο ίδιος ο εκλογικός νόµος του 1844
σύµφωνα µε τον Γ. ∆αφνή, δηµιουργούσε τις προϋποθέσεις οργάνωσης κοµµάτων και
επικράτησης δικοµµατικού συστήµατος.

Το δικαίωµα αυτό λοιπόν της καθολικής ψηφοφορίας δηµιούργησε νέους
όρους για την πολιτική και κοµµατική δράση, καθώς ανοίχτηκε ευρύ πεδίο για τη
συµµετοχή πολιτών και κοµµάτων στο δηµόσιο βίο και διευκολύνθηκε η διεκδίκηση
συµφερόντων. Σύµφωνα µάλιστα µε το πρώτο ιστορικό παράθεµα για πρώτη φορά
µετά την Επανάσταση του 1821 η ψήφιση του Συντάγµατος έδινε στους Έλληνες τη
δυνατότητα να συµµετάσχουν άµεσα στην διακυβέρνηση του κράτους.

Ίσως βέβαια οι φιλελεύθερες πολιτικές διαδικασίες και η λειτουργία
κοµµάτων να ήταν προϊόν µιας µικρής πολιτικής ηγετικής οµάδας, να µην
ανταποκρίνονταν στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και να αναπτύχθηκαν κατά
µίµηση δυτικών προτύπων, τα οποία στην εφαρµογή τους παραµορφώθηκαν λόγω του
µικρού βαθµού ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας καθώς σ’ αυτό συνηγορεί και το
απόσπασµα της Ι.Ε.Ε.. Πολλοί ήταν αυτοί που θεώρησαν τον κοινοβουλευτισµό έναν
ατυχή πειραµατισµό, που δεν ανταποκρίθηκε στους στόχους που είχαν τεθεί κατά την
προσπάθεια απόκτησής του, ενώ αντίθετα πίστεψαν ότι ο κοινοβουλευτισµός
αλλοίωνε την κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας, καθώς ήταν ένας επιπλέον
δυτικός θεσµός, που είχε επιβληθεί στους Έλληνες έξωθεν, ενώ ακόµη δεν ήταν
έτοιµοι πνευµατικά να δεχθούν Σύνταγµα.
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Όµως, ανεξάρτητα από τις επιδράσεις δυτικών προτύπων, ο
κοινοβουλευτισµός στην Ελλάδα ρίζωσε και ακολούθησε τους δικούς του δρόµους,
για να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες, τα προβλήµατα και τα αιτήµατα της
ελληνικής κοινωνίας. Εξάλλου, για την πολιτική ενεργοποίηση µεγάλων τµηµάτων
του πληθυσµού και για τη σταδιακή  συγκρότηση ενός κράτους δικαίου, δεν θα
αρκούσε µια διαδικασία µίµησης. Εξάλλου σύµφωνα και µε την Ι.Ε.Ε. ο
κοινοβουλευτισµός, για πρώτη φορά µετά τον Αγώνα, αναβάθµισε το λαό που δεν
αγνοούνταν από την ηγετική τάξη ειδικά κατά την προσπάθειά της να ανέλθει στην
εξουσία. Το δικαίωµα της καθολικής ψηφοφορίας καθιστούσε τους αγρότες, παρά τον
παθητικό ρόλο τους, οργανικό µέρος του νέου συστήµατος καθώς ανέπτυξαν τις
πελατειακές σχέσεις τους στον τοµέα των υλικών παραχωρήσεων µε τους
εκπροσώπους της ηγετικής τάξης.

Τα κόµµατα λοιπόν αποτελούσαν αναγκαιότητα της εποχής και
ανταποκρίνονταν στις ανάγκες των ανθρώπων που τα συγκρότησαν, αλλά σ’ αυτή την
περίοδο δεν µπορούν  να χαρακτηριστούν µε σηµερινούς όρους (αριστερά-δεξιά,
προοδευτικά-συντηρητικά).
Τα πολιτικά κόµµατα όµως, µολονότι µπορούσαν να αναπτυχθούν περαιτέρω
µέσα στο νέο συνταγµατικό καθεστώς, έδειξαν συµπτώµατα στασιµότητας και δεν
ανταποκρίθηκαν στις νέες ανάγκες, κάτι που τα οδήγησε σε παρακµή. Σύµφωνα
µάλιστα µε το απόσπασµα του Βουρνά, το Σύνταγµα του 1844 δεν έλυσε τα µεγάλα
προβλήµατα του Ελληνικού λαού παρά µόνο βοήθησε το Γαλλικό κόµµα µε τον
Κωλλέτη να πάρει νόµιµα µέρος στη διακυβέρνηση της χώρας.

Ο Κωλέττης, ως αρχηγός του γαλλικού κόµµατος, επεδίωκε µια κυβερνητική
πολιτική που θα ενίσχυε το ρόλο του βασιλιά, υπονοµεύοντας έτσι τον
κοινοβουλευτισµό. ∆εν δίσταζε να χρησιµοποιεί βία και νοθεία για να τροµοκρατεί
τους εκλογείς, ώστε να ψηφίζουν υπέρ του κόµµατός του. Προς επίρρωση  των
παραπάνω στοιχείων ο Βουρνάς περιγράφει τον Κωλεττη ως τον πολιτικό που
«εισήγαγε τα εκλογικά όργια, τη δηµαγωγία και τον τραµπουκισµό». Το 1846/1847
κατείχε πέντε από τα επτά υπουργεία της κυβέρνησής του, δεν παρουσιαζόταν όµως
σχεδόν καθόλου στο Κοινοβούλιο και καθιστούσε αδύνατο τον έλεγχο της
εκτελεστικής εξουσίας. Επέβαλε έτσι ένα είδος κοινοβουλευτικής δικτατορίας
γεγονός που πιστοποιεί σύµφωνα πάντα µε το ίδιο απόσπασµα του Βουρνά ότι ο
Κωλέττης ήταν ο πολιτικός που πρώτος «υπέταξε  τον κρατικό µηχανισµό στην
υπηρεσία του κόµµατος». Επικαλούµενος µάλιστα τον Αλ. Σούτσο περιγράφει την
κυβέρνηση Κωλέττη να εµπαίζει και να εκφυλίζει το Σύνταγµα µε συµπαραστάτη το
Βασιλιά που κυβερνά αντίθετα µε ό,τι ορίζει αυτό. Ειδικότερα, περιγράφεται η Βουλή
να απαρτίζεται από µέλη  που προκύπτουν µε υπουργικά διατάγµατα,  ενώ το
Σύνταγµα χλευάζεται δηµιουργώντας ιδεολογικά προβλήµατα στην πρωτεύουσα και
αναταραχές στην επαρχία. ∆ιαπιστώνεται επίσης η συνθλιβή των δικαιωµάτων, των
ελευθεριών και η αδυναµία επίλυσης των σοβαρών προβληµάτων του ελληνικού λαού
εξαιτίας της σύµπραξης Όθωνα και Κωλέττη στην προσπάθεια διατήρησης της
κοινοβουλευτικής δικτατορίας του δεύτερου.



ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 6 ΑΠΟ 6

www.askisopolis.gr

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016
Α΄ ΦΑΣΗ

Εξάλλου η ανάµειξη του Όθωνα στα πολιτικά δρώµενα της εποχής
πιστοποιείται από την τακτική του βασιλιά να προσπαθεί να ενισχύσει τους
κυβερνητικούς υποψηφίους στις εκλογές γεγονός  που οδηγούσε τα κόµµατα της
αντιπολίτευσης σε διαρκή σύγκρουση µε την αυλή, σε µια περίοδο που οι διαφωνίες
τους είχαν απαλυνθεί. Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε το κείµενο Γ του ∆αφνή, ο
Βασιλιάς έδειξε µε κάθε τρόπο τη διάθεσή του να µην εφαρµόσει το Σύνταγµα και
την πορεία προς τον εκδηµοκρατισµό της χώρας µε τη διενέργεια ελεύθερων
εκλογών. Σύµφωνα µάλιστα µε την ίδια περιγραφή και οι εφτά Βουλές που
προέκυψαν την περίοδο 1844-1847 ήταν προϊόν βίας. Ακόµη και µετά το θάνατο του
Κωλέττη ο Βασιλιάς εξακολούθησε να απεργάζεται σχέδιο για τον περιορισµό και
την εξουδετέρωση των κοµµάτων τη στιγµή που η ηγετική οµάδα των κοµµάτων
φαίνεται πως εξάντλησε την ορµή της στην επανάσταση του Σεπτεµβρίου 1843.
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ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ

Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015
∆ιάρκεια εξέτασης: 3 ώρες

ΘΕΜΑ Α
1

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΑ∆Α Α

Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε αυτά των στηλών Β και Γ
(περισσεύουν ένα στοιχείο της στήλης Β και δύο στοιχεία της στήλης Γ).

Στήλη Α Στήλη Β Στήλη Γ
1. Εθνικόν

Κοµιτάτον
α. ∆ηµήτριος Γρίβας i. Μεταξύ των οπαδών άνεργοι

πτυχιούχοι
2. Εθνικό Κόµµα β. Αλέξανδρος Παπαναστασίου ii. Πολιτισµική εξάπλωση στην

Οθωµανική αυτοκρατορία
3. Λαϊκό Κόµµα γ. Κυριακούλης Μαυροµιχάλης iii. Κριτική στο παλαιό

πολιτικό σύστηµα
4. Ορεινοί δ. Επαµεινώνδας ∆εληγιώργης iv. Ανόρθωση
5. Οµάδα

Ιαπώνων
ε. ∆ηµήτριος Βούλγαρης v. Μεταξύ των οπαδών έµποροι

και πλοιοκτήτες
στ. ∆ηµήτριος Γούναρης vi. Κράτος κοινωνικής

αλληλεγγύης
vii. Αρχές κοινωνικής

δικαιοσύνης
Μονάδες 10
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ΘΕΜΑ Α 2
Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων:
α. Ελληνικό τυπογραφείο της Τραπεζούντας
β. Οργανικός Νόµος (1900)
γ. Μικτή Επιτροπή (1914)

ΘΕΜΑ Β 1
Μονάδες 15

α) Ποιες διπλωµατικές εξελίξεις σηµειώθηκαν σχετικά µε το Κρητικό ζήτηµα
µετά τη συγκρότηση της «Προσωρινής Κυβέρνησης της Κρήτης» και ποια
διπλωµατική τακτική ακολούθησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος; (µονάδες 7)

β) Τι γνωρίζετε για τις τελικές διαβουλεύσεις µεταξύ των ∆υνάµεων και των
επαναστατών του Θερίσου (καλοκαίρι-φθινόπωρο 1905), καθώς και για την
υπογραφή  της συµφωνίας των Μουρνιών Κυδωνίας  (2 Νοεµβρίου 1905);
(µονάδες 8)

ΘΕΜΑ Β2
Μονάδες 15

Να αναφερθείτε στην ανάπτυξη του διαµετακοµιστικού εµπορίου στα παράλια του
Ευξείνου Πόντου έως και τα τέλη του 19ου αιώνα.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Γ1

ΟΜΑ∆Α Β

Αφού µελετήσετε τα κείµενα που σας δίνονται και λαµβάνοντας υπόψη τις ιστορικές
γνώσεις σας, να παρουσιάσετε:
α. τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης (1928-1932) να αντιµετωπίσει την

οικονοµική   κρίση, καθώς και την έκβαση αυτών των προσπαθειών
(µονάδες 10),

β. τα αποτελέσµατα της κρίσης για την ελληνική οικονοµία (µονάδες 15).
Μονάδες 25

ΚΕΙΜΕΝΟΑ

Η Ελλάδα, έχοντας συνδέσει τη δραχµή µε τη λίρα και χάρη στις συνεχείς
παρεµβάσεις της κυβερνητικής πολιτικής, κατόρθωσε να διατηρήσει τη
σταθεροποίηση του 1928 για όσο διάστηµα η αγγλική λίρα παρέµενε ελεύθερα
µετατρέψιµη σε χρυσό. Όµως, αφότου η Αγγλία εγκατέλειψε επίσηµα τη χρυσή βάση
[…] η ελληνική σταθεροποίηση δεν είχε πλέον καµιά ελπίδα να διατηρηθεί.
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[…] Στην υποτίµηση της αγγλικής λίρας, στην αυξανόµενη ζήτηση χρυσού και
ξένου συναλλάγµατος, η κυβέρνηση δεν αντέδρασε […]. Η Τράπεζα της Ελλάδος
εξακολούθησε να χορηγεί συνάλλαγµα χωρίς ποσοτικούς περιορισµούς.

Όµως, µεταξύ των κύκλων του κεφαλαίου, η ιδέα  ότι η σταθερότητα της
δραχµής θα µπορούσε, µε όλα αυτά, να διατηρηθεί, θεωρήθηκε γενικά ως απολύτως
απραγµατοποίητη. Αυτό δηµιούργησε µεταξύ των κεφαλαιούχων ένα ρεύµα
δυσπιστίας προς τη δραχµή. Όλοι επιδίωκαν να µετατρέψουν το κεφάλαιό τους σε
χρυσό ή σε ξένο συνάλλαγµα. Αποτέλεσµα ήταν να εξανεµισθεί σε ελάχιστο χρονικό
διάστηµα το αντίστοιχο κάλυµµα της Τράπεζας της Ελλάδος. […] Εµπρός σ’ αυτή
την κατάσταση, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να θέσει µια σειρά συναλλαγµατικών
περιορισµών για την προστασία του  εθνικού νοµίσµατος […]. Όµως, όπως ήταν
φυσικό, οι περιορισµοί στη χορήγηση ξένου συναλλάγµατος  […] άρχισαν να
επιδρούν περιοριστικά και πάνω στην όλη κίνηση του εξωτερικού εµπορίου. […] Η
υποτίµηση της αγγλικής λίρας έκλεινε την αγγλική αγορά για τα ελληνικά προϊόντα,
όµως και η Ελλάδα, µε τη σειρά της, στην προσπάθειά της να προστατεύσει το
νόµισµά της, κατέφευγε σε µια σειρά συναλλαγµατικών ρυθµίσεων, που κατέληγαν
να περιορίζουν την είσοδο των ξένων προϊόντων στην ελληνική αγορά.

Κ. Βεργόπουλος, «Η ελληνική οικονοµία από το 1926 ως το 1935»
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τόµος ΙΕ΄, σ. 328.

ΚΕΙΜΕΝΟΒ

[…] Μέσα στην πορεία προς µια σχετικά µεγαλύτερη οικονοµική αυτοτέλεια
της χώρας, µολονότι σηµειώθηκε  µια γενική αύξηση της παραγωγής, εντούτοις
παρουσιάσθηκαν και ορισµένες εξαιρέσεις που ακολούθησαν την αντίθετη τάση, προς
τη στασιµότητα ή και τη µείωση. Το τελευταίο αυτό φαινόµενο σηµειώθηκε κυρίως
στον  τοµέα των παραδοσιακών εξαγώγιµων προϊόντων, δηλαδή στον τοµέα που
κρατούσε ως τότε τον καθοδηγητικό ρόλο για την ένταξη της ελληνικής οικονοµίας
στη διεθνή αγορά. Αυτός ο τοµέας-κλειδί ήταν ασφαλώς ο στρατηγικός κλάδος της
καπνικής και της σταφιδικής οικονοµίας. Τα δύο αυτά προϊόντα κάλυπταν προ του
1929 πάνω από 80% των εξαγωγών της Ελλάδος.  Όµως, η διεθνής κρίση, οι
ποσοτικοί εµπορικοί περιορισµοί, η πτώση της διεθνούς ζητήσεως, είχαν σαν άµεσο
αποτέλεσµα µια βαθύτατη κρίση στην παραγωγή και στην εµπορία των δύο αυτών
προϊόντων. […] Αντίθετα, σηµείωσε αύξηση η παραγωγή σε νέα προϊόντα
προσανατολισµένα στην εσωτερική αγορά, όπως το βαµβάκι και άλλες πρώτες ύλες
για τις ανάγκες της εγχώριας βιοµηχανίας, και ακόµη τα σιτηρά, τα λαχανικά, οι
ζωοτροφές και τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Η αναδιάρθρωση της ελληνικής γεωργίας
ήταν ένα ακόµη αποτέλεσµα της διεθνούς κρίσεως.

Κ. Βεργόπουλος, «Η ελληνική οικονοµία από το 1926 ως το 1935»
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τόµος ΙΕ΄, σ. 330.
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ΚΕΙΜΕΝΟΓ

Τα µέτρα του 1932 αποτέλεσαν το ορόσηµο για τη νέα ανάπτυξη της εγχώριας
παραγωγής, η οποία συνεχίσθηκε ως τις παραµονές του Β΄ Παγκοσµίου πολέµου.
Άµεση συνέπεια των µέτρων αυτών ήταν ότι η δραχµή υποτιµήθηκε κατά 60% σε
σχέση µε τα ξένα νοµίσµατα, ενώ παράλληλα οι τιµές των εγχώριων προϊόντων δεν
ανέβηκαν παρά µόνο 13,4%. Αυτό είχε σαν συνέπεια ότι τα προϊόντα του εξωτερικού
ακρίβυναν τουλάχιστον τέσσερις φορές περισσότερο από όσο τα εγχώρια προϊόντα.
[…] Στην ουσία, τα µέτρα του 1932 κινητοποίησαν αρχικά ένα προϋπάρχον
παραγωγικό δυναµικό που παρέµενε ως τότε αναξιοποίητο.  Στη συνέχεια, όπως
τονίζει ο οικονοµολόγος Ξ. Ζολώτας, ο έντονος περιορισµός των εισαγωγών
δηµιούργησε µια «θερµοκηπικήν ατµόσφαιραν ζωηράς βιοµηχανικής αναπτύξεως».

Χαρακτηριστικό της γενικής κινητοποιήσεως των παραγωγικών πόρων στη
χώρα ήταν η εντυπωσιακή αύξηση στην παραγωγή και κατανάλωση της ηλεκτρικής
ενέργειας: µεταξύ των ετών 1928 και 1938, η ποσότητα του παραγόµενου ηλεκτρικού
ρεύµατος πολλαπλασιάσθηκε επί 4. Στο ίδιο διάστηµα, το προϊόν του σχετικά νέου
κλάδου των µηχανικών κατασκευών πολλαπλασιάσθηκε επί 5,8%. Θα πρέπει ακόµη
να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε τις στατιστικές της Κοινωνίας των Εθνών, κατά την
περίοδο 1928-1938, η Ελλάδα σηµείωσε την υψηλότερη αύξηση της βιοµηχανικής
παραγωγής στον κόσµο (65%), µετά τη Σοβιετική Ένωση (877%) και την Ιαπωνία
(73%).

Κ. Βεργόπουλος, «Η ελληνική οικονοµία από το 1926 ως το 1935»
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τόµος ΙΕ΄, σ. 330.

ΘΕΜΑ ∆ 1
Αξιοποιώντας τόσο τα ακόλουθα κείµενα όσο και τις  ιστορικές γνώσεις σας, να
αναφερθείτε στις προσπάθειες διπλωµατικής διευθέτησης των ελληνοτουρκικών
διαφορών κατά την περίοδο 1925-1930, καθώς και στο πολιτικό σκεπτικό που
καθόρισε τις επιλογές του Ελευθέριου Βενιζέλου κατά τη διάρκεια των
διαπραγµατεύσεων της περιόδου 1928-1930.

Μονάδες 25

ΚΕΙΜΕΝΟΑ

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν ανήκεν εις την κατηγορίαν των ανθρώπων που
εδίσταζον να αναλάβουν ευθύνας. Άλλωστε, όταν η Ελλάς είχε βαστάσει το βάρος
της Μικρασιατικής καταστροφής, όταν είχεν υποστή τόσας θυσίας εις άψυχον και
έµψυχον υλικόν, ποίαν αξίαν ηµπορούσαν να έχουν µερικαί εκατοντάδες χιλιάδων
λιρών, όταν διά της θυσίας αυτής επετυγχάνετο ένας ευρύτερος διακανονισµός των
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Ε_3.BΙλ3Κ(ε)

ελληνοτουρκικών σχέσεων, εγεφυρούτο το από αιώνων χάσµα µεταξύ των δύο λαών
και το Αιγαίον πέλαγος µετετρέπετο από χωριστικόν όριον εις συνδέουσαν γέφυραν;

Εάν ο Βενιζέλος δεν ανελάµβανε την ευθύνην της οριστικής εκκαθαρίσεως του
κυκεώνος των οικονοµικών διαµφισβητήσεων µεταξύ των δύο χωρών, εάν άφηνε τα
πράγµατα να κυλούν όπως προέβλεπαν αι µέχρι τότε συµβάσεις, αι ελληνοτουρκικαί
σχέσεις καθηµερινώς θα εδηλητηριάζοντο, η καχυποψία αµοιβαίως θα εγένετο
εντονωτέρα, η προσφυγή εις τους εξοπλισµούς θα καθίστατο αναπόφευκτος,  µε
αποτέλεσµα την επιβάρυνσιν της Ελλάδος διά ποσών θετικώς µεγαλύτερων από την
αρνητικήν ζηµίαν που υπέστη διά της παραιτήσεως από µιας αξιώσεως αµφιβόλου
βασιµότητας. Το θέµα ήτο: Εσύµφερεν ή όχι την Ελλάδα να λησµονήση το παρελθόν
και να επιδίωξη ειλικρινώς την αποκατάστασιν φιλικών σχέσεων µε την Τουρκίαν;
Εσύµφερεν ή όχι να µεταβληθή ο προαιώνιος εχθρός εις φίλον; Εφ' όσον η απάντησις
εις το ερώτηµα τούτο θα ήτο καταφατική,  η συµφωνία της 10ης Ιουνίου 1930
παρουσιάζετο ως το καλύτερον δυνατόν πρώτον βήµα διά την συµφιλίωσιν µε την
Τουρκίαν. Οι επικριταί, άλλωστε, του Βενιζέλου, όπως απέδειξεν η µετά ταύτα
πολιτική των, επίστευον ότι η συµφωνία εκείνη ήτο κατά βάσιν ορθή.

Το επιστέγασµα της επελθούσης συνεννοήσεως ήτο το ταξίδιον του Έλληνος
πρωθυπουργού εις Άγκυραν, κατόπιν προσκλήσεως της τουρκικής κυβερνήσεως, και
η υπογραφή του συµφώνου φιλίας, ουδετερότητας και διαιτησίας.

Γρ. ∆αφνής, Η Ελλάς µεταξύ δύο πολέµων, 1923-1940,
Κάκτος, Αθήνα 1997, τ. β΄, σ. 66-68.

ΚΕΙΜΕΝΟΒ
«Εγώ ισχυρίζοµαι, κ. βουλευταί, ότι αι περιουσίαι των Ελλήνων ανταλλαξίµων ήσαν
ασυγκρίτως […] σπουδαιότεραι από την περιουσίαν των Τούρκων ανταλλαξίµων,
αλλ’ ισχυρίζοµαι συγχρόνως, ότι είναι  όχι απλώς αµφίβολον, αλλά και απίθανον
ακόµη, ότι η εκτίµησις των περιουσιών, […] θα έδιδεν αποτελέσµατα ενεργητικά
υπέρ της Ελλάδος. Έχω καθήκον, βέβαια να σας εξηγήσω που στηρίζεται η αµφιβολία
µου αυτή περί του αποτελέσµατος του δυνατού µιας εκτιµήσεως. Έν τµήµα µεγάλο
της περιουσίας της ελληνικής εν Τουρκία συνίστατο, κύριοι, εις ακίνητον ιδιοκτησίαν
αστικήν εις την Σµύρνην και εις τας ελληνικάς πόλεις του βιλαετίου της Σµύρνης, αι
οποίαι είχαν συµπαγή ελληνικόν πληθυσµόν. Άλλον σπουδαίον τµήµα της περιουσίας
του ελληνισµού εν Τουρκία ήσαν τα καταστήµατα τα εµπορικά της Σµύρνης. Άλλο
σπουδαίον τµήµα της περιουσίας του ελληνισµού ήτο ο κινητός αυτού πλούτος. Ας
εξετάσωµεν, λοιπόν, έν έκαστον των στοιχείων αυτών, από τα οποία απετελείτο η
περιουσία ή ο πλούτος του ελληνισµού εν Τουρκία. Τα αστικά ακίνητα της Σµύρνης
και της Φιλαδελφείας,  της Μενεµένης, όλων των ελληνικών πόλεων, αι οποίαι
υπήρξαν θέατρον πολεµικών επιχειρήσεων, και τοιούτον θέατρον υπήρξαν όλα τα
µέρη, από τα οποία διήλθεν ο στρατός, όλαι αυταί αι ακίνηται περιουσίαι
ενεπρήσθησαν (πυρπολήθηκαν). Παραδόξως δε, κύριοι, επί τόσα έτη δεν είχεν
αναγνωσθή η σύµβασις της ανταλλαγής, ούτε η σχετική συνθήκη της Λωζάννης,
οπότε ήθελεν εξακριβωθή ότι διά τα εµπρησθέντα κτήµατα µετά των εν αυτοίς
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εµπορευµάτων εν Σµύρνη και δι’ όλα τα άλλα τα εµπρησθέντα ή καταστραφέντα
κτήµατα εις την ζώνην  των επιχειρήσεων, δεν ωφείλετο εκ της συµβάσεως της
ανταλλαγής ουδεµία αποζηµίωσις εκ µέρους του τουρκικού κράτους. Μόνο εάν η
Τουρκία είχε τελικώς ηττηθή εις τον πόλεµον µεταξύ ηµών και αυτής, µόνον τότε ήτο
δυνατόν να φαντασθώµεν, ότι θα επεβάλλοµεν εις την Τουρκίαν την υποχρέωσιν να
αποζηµιώση  τας ζηµίας, αι οποίαι υπήρξαν αποτέλεσµα του πολέµου. Αλλ’ η
Τουρκία, γνωρίζετε κύριοι, ότι δεν ηττήθη. ∆υστυχώς µας ενίκησε […].

Ελευθέριος Βενιζέλος, Οµιλία στη Βουλή των Ελλήνων (απόσπασµα),
Ειδική συνεδρίαση της 25ης Ιουνίου 1930 µε θέµα τη Συµφωνία της Άγκυρας,

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων

ΚΕΙΜΕΝΟΓ

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στις τοποθετήσεις του (µετά την υπογραφή των
ελληνοτουρκικών συµφωνιών του 1930) δίνει έµφαση στον αγώνα για κοινωνική και
οικονοµική δικαιοσύνη, ένα ιδανικό πολύ ανώτερο του πολέµου, όπως τονίζει, το
οποίο θεωρεί περισσότερο σύµφωνο µε τις ελληνικές παραδόσεις. Σε λόγο του στη
Θεσσαλονίκη […] αναφέρεται στη ροµαντική απορρόφηση του ελληνικού λαού από
τη Μεγάλη Ιδέα που δεν επέτρεψε να συγκροτηθεί ένα σύγχρονο κράτος, το οποίο θα
µπορούσε να επιδιώξει σοβαρά την πραγµατοποίηση αυτής της ίδιας της ιδέας. Είναι
ενδεικτικό της αποφασιστικότητας του Ε. Βενιζέλου ότι επιλέγει την τελετή
µετακοµιδής των οστών του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη, στο πλαίσιο των
εορτασµών της εκατονταετηρίδας του ελληνικού κράτους, για να διακηρύξει πανηγυ-
ρικά στο λόγο που εκφωνεί ότι οι αγώνες εθνικής αποκατάστασης των Ελλήνων είχαν
πλέον τερµατιστεί. Η αντιπολίτευση καταγγέλλει οξύτατα και µερίδα του κόµµατος
των Φιλελευθέρων ηπιότερα τον Ε. Βενιζέλο για το «ζόφον της υλιστικής πολιτικής
του», χωρίς, όµως,  να προτείνει εναλλακτική λύση. Στη συγκεκριµένη διεθνή
πολιτική και οικονοµική συγκυρία η πολιτική που ακολουθεί ο Ε. Βενιζέλος προς την
Τουρκία ήταν αναπόφευκτη, όπως θα αποδειχθεί και από το ότι το αντίπαλο Λαϊκό
Κόµµα θα τη συνεχίσει υπογράφοντας, στις 14 Σεπτεµβρίου 1933, σύµφωνο
εγγυήσεως της εδαφικής ακεραιότητας των δύο χωρών.

Πρ. Παπαστράτης, «Εξωτερική πολιτική, 1922-1940»
Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, Βιβλιόραµα, τ. Β2 (1922-1940), σ. 273.

Σας ευχόµαστε επιτυχία!
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ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ

Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015
∆ιάρκεια εξέτασης: 3 ώρες

ΘΕΜΑ Α
1
1 – δ – ii
2 – γ – iv
3 – β – vii
4 – α – v
5 – στ – iii

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΟΜΑ∆Α A

Περισσεύουν από τη στ ήλη Β το ε και από τη στ ήλη Γ τα i και vi.

ΘΕΜΑ Α 2
α. Ελληνικό τυπογραφείο της Τραπεζούντας: Ελληνικό τυπογραφείο, το οποίο

εγκαταστάθηκε το 1880 στην Τραπεζούντα, και συνέβαλε αποφασιστικά στην
ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης και την προετοιµασία ενός αγωνιστικού
κλίµατος για την αντικατάσταση του οθωµανικού καθεστώτος από ένα
ελεύθερο και δηµοκρατικό πολίτευµα.
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 248: «Το ελληνικό τυπογραφείο… δηµοκρατικό
πολίτευµα».]

β. Οργανικός Νόµος (1900): Νόµος που θεσπίστηκε το 1900 από την πρώτη
κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας και αντιµετώπισε µε επιτυχία ζητήµατα
που αφορούσαν στο καθεστώς της τοπικής Εκκλησίας. Με τον Οργανικό Νόµο
του 1900, δόθηκε λύση σε ακανθώδη εκκλησιαστικά ζητήµατα, όπως ήταν η
σχέση της Εκκλησίας της Κρήτης µε το Οικουµενικό Πατριαρχείο και η
εκλογή Μητροπολίτη και Επισκόπων. Το βασικό σχήµα, που ισχύει µε µικρές
τροποποιήσεις έως σήµερα, είναι ένα καθεστώς ηµιαυτόνοµης Εκκλησίας, της
οποίας ο Προκαθήµενος εκλέγεται από το Οικουµενικό Πατριαρχείο και η
Κρητική Πολιτεία εκδίδει το διάταγµα της αναγνώρισης και εγκατάστασής
του.
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 208: «Ένα σοβαρό ζήτηµα... και εγκατάστασής του».]
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γ. Μικτή Επιτροπή (1914): Επιτροπή που δηµιουργήθηκε το 1914 από την
Ελλάδα και την Οθωµανική αυτοκρατορία. Λίγους µήνες νωρίτερα, στις αρχές
του 1914, είχε αρχίσει ο πρώτος διωγµός σε βάρος των Ελλήνων της
Οθωµανικής αυτοκρατορίας. Η Ελλάδα αντέδρασε και ανέλαβε διπλωµατικές
ενέργειες, προκειµένου να αρχίσουν διαπραγµατεύσεις για εθελούσια
ανταλλαγή Ελλήνων ορθοδόξων της Οθωµανικής αυτοκρατορίας και
Μουσουλµάνων της Ελλάδας. Έτσι, ιδρύθηκε τον Ιούνιο µία Μικτή Επιτροπή
που θα ρύθµιζε τα σχετικά µε την ανταλλαγή, όµως αυτή δεν λειτούργησε,
λόγω της εισόδου της Οθωµανικής αυτοκρατορίας στον Α΄ Παγκόσµιο
πόλεµο, τον Οκτώβριο του 1914.
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 138-139: «Η Ελλάδα αντέδρασε… Οκτώβριο του
1914».]

ΘΕΜΑ Β 1
α) σχολ. βιβλίο, σελ. 214-215: [Μετά τη συγκρότηση της «Προσωρινής

Κυβέρνησης της Κρήτης»] «Η κρίση µετατοπίστηκε… σουλτανική
επικυριαρχία».

β) σχολ. βιβλίο, σελ. 215: «Η επιµονή των επαναστατών… µε την Ελλάδα».

ΘΕΜΑ Β 2
σχολ. βιβλίο: σελ. 246, 248: «Η κύρια πλουτοπαραγωγική πηγή… και της Ευρώπης».

ΟΜΑ∆Α Β

ΘΕΜΑ Γ1
α. Για την απάντηση του υπ οερωτ ήµα τ
ος α

κρίνεται σκόπιµο να αξιοποιηθούν:

Από το σχολικό βιβλίο:
σελ. 54: «Οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης… εξωτερικών δανείων».
[Προς τους συναδέλφους διορθωτές: Η πρώτη παράγραφος της σελ. 54 («Η

παγκόσµια οικονοµική κρίση… αισιοδοξία».) δεν κρίνεται απαραίτητη, αλλά αν
χρησιµοποιηθεί, ας γίνει αποδεκτή ως εισαγωγική.]

Από το ΚΕΙΜΕΝΟ Α:
Ο Κ. Βεργόπουλος επισηµαίνει ότι οι συνεχείς παρεµβάσεις της ελληνικής

κυβέρνησης και η πολιτική της σταθερής αξίας της δραχµής εµπόδιζαν την εκδήλωση
της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα για όσο διάστηµα η αγγλική λίρα
παρέµενε ελεύθερα µετατρέψιµη σε χρυσό. Καθώς όµως η ελληνική κυβέρνηση
συνέχισε να εφαρµόζει αυτή την πολιτική και µετά την εγκατάλειψη της χρυσής
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βάσης από την Αγγλία, κεφαλαιούχοι, οι οποίοι δεν πίστευαν στη δυνατότητα
διατήρησης της σταθερότητας της δραχµής, άρχισαν να µετατρέπουν τα κεφάλαιά
τους σε χρυσό και συνάλλαγµα, µειώνοντας τα αποθέµατα της Τράπεζας της Ελλάδος
και αποσταθεροποιώντας έτσι την αξία της δραχµής. Αντιµέτωπη µε την κατάσταση
αυτή, η ελληνική κυβέρνηση αναγκάστηκε να θέσει σειρά συναλλαγµατικών
περιορισµών για την προστασία της δραχµής.

β. Για την απάντηση του υπ οερωτ ήµα τ
ος β

κρίνεται σκόπιµο να αξιοποιηθούν:

Από το σχολικό βιβλίο:
σελ. 54: «Έτσι εγκαινιάστηκε… θετικά στοιχεία».

Από το ΚΕΙΜΕΝΟ Α:
Οι περιορισµοί που έθεσε η ελληνική κυβέρνηση στην κυκλοφορία του

συναλλάγµατος περιόρισαν, όπως ήταν λογικό, την όλη κίνηση του εξωτερικού
εµπορίου. Η υποτίµηση της αγγλικής λίρας έκλεινε την αγγλική αγορά για τα
ελληνικά προϊόντα, καθώς η διατήρηση της σταθερότητας της δραχµής τα καθιστούσε
ακριβά για τον Άγγλο καταναλωτή. Παράλληλα, η Ελλάδα, προσπαθώντας να
προστατεύσει την αξία της δραχµής, υιοθετούσε διάφορες συναλλαγµατικές ρυθµίσεις
που είχαν ως αποτέλεσµα να περιορίζεται η είσοδος ξένων προϊόντων στην ελληνική
αγορά.

Από το ΚΕΙΜΕΝΟ Β:
Το κείµενο αναφέρεται κυρίως στις αρνητικές συνέπειες της παγκόσµιας

οικονοµικής κρίσης για την ελληνική αγροτική οικονοµία: η παραγωγή
παραδοσιακών εξαγώγιµων αγροτικών προϊόντων, όπως ο καπνός και η σταφίδα,
περιορίστηκε, ενώ την ίδια στιγµή αυξήθηκε η παραγωγή νέων προϊόντων που
κάλυπταν ανάγκες κυρίως της εσωτερικής αγοράς, όπως το βαµβάκι, τα σιτηρά, τα
λαχανικά, οι ζωοτροφές και τα κτηνοτροφικά προϊόντα.

Από το ΚΕΙΜΕΝΟ Γ:
Το απόσπασµα εστιάζει στα θετικά αποτελέσµατα που είχε η παγκόσµια

οικονοµική κρίση για την ελληνική οικονοµία, ιδίως για την εγχώρια παραγωγή:
καθώς τα εισαγόµενα προϊόντα ακρίβυναν ξαφνικά, εξαιτίας των συναλλαγµατικών
ρυθµίσεων, δηµιουργήθηκαν ευνοϊκές συνθήκες για κάλυψη των σχετικών αναγκών
από την εγχώρια παραγωγή. Το αποτέλεσµα ήταν η εγχώρια ελληνική παραγωγή να
σηµειώσει κατά τη δεκαετία 1928-1938 έναν από τους υψηλότερους ρυθµούς
ανάπτυξης στον κόσµο.
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Ενδεικτική απάντηση
(πλάγια γράµµατα: χωρία της απάντησης όπου αξιοποιούνται οι πηγές)

α. [Η παγκόσµια οικονοµική κρίση έφτασε στην Ελλάδα σε µία εποχή
«ευηµερίας». Η «ευηµερία» σήµαινε ότι η εµπιστοσύνη των Ελλήνων σε ένα
καλύτερο οικονοµικά µέλλον είχε αποκατασταθεί, οι σκοτεινές εποχές της δεκαετίας
του 1920 έδειχναν να αποµακρύνονται, οι πληγές έκλειναν, η φτώχεια περιοριζόταν
και  το ελληνικό κράτος έδειχνε να σχεδιάζει το µέλλον µε µεγαλύτερη
αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία.]

Σύµφωνα µε τον Κ. Βεργόπουλο (κείµενο Α), η Ελλάδα είχε συνδέσει τη δραχµή
µε τη χρυσή λίρα Αγγλίας εξασφαλίζοντας σταθερή  ισοτιµία ανάµεσα  στα δύο
νοµίσµατα. Αυτό είχε επιτευχθεί χάρη και στην ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος.
Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση, από τη στιγµή που  εκδηλώθηκε η παγκόσµια
οικονοµική κρίση, έκανε συνεχείς παρεµβάσεις στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Έτσι,
κατάφερε να διατηρήσει τη σταθεροποίηση του 1928, αλλά µόνο για όσο διάστηµα η
αγγλική λίρα παρέµενε ελεύθερα µετατρέψιµη σε χρυσό. Όταν η Αγγλία
εγκατέλειψε επίσηµα τη χρυσή βάση, η δραχµή, που ήταν συνδεδεµένη µε την αγγλική
λίρα, έχασε κάθε ελπίδα να διατηρήσει σταθερή την αξία της.

Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση δεν αντέδρασε ούτε στην υποτίµηση της αγγλικής
λίρας ούτε στην αυξανόµενη ζήτηση χρυσού και συναλλάγµατος. Μάλιστα, θέλοντας να
εµποδίσει την επικράτηση κλίµατος πανικού στην οικονοµία, η Τράπεζα της Ελλάδος
συνέχισε να χορηγεί κανονικά συνάλλαγµα σε όλους τους ενδιαφερόµενους δίχως να
θέτει ποσοτικούς περιορισµούς.

Όµως, σύµφωνα πάντα µε το κείµενο Α, αυτές οι ενέργειες της ελληνικής
κυβέρνησης δεν καθησύχασαν τους κεφαλαιούχους. Οι περισσότεροι από αυτούς
φοβούµενοι την αποσταθεροποίηση της δραχµής άρχισαν να µετατρέπουν µαζικά τα
κεφάλαιά τους σε χρυσό και συνάλλαγµα. Οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης
να αποτρέψει την κρίση εξάντλησαν τα αποθέµατα  της χώρας σε χρυσό και
συνάλλαγµα. Την άνοιξη του 1932, όµως, η κυβέρνηση δεν µπόρεσε να αποφύγει την
αναστολή της µετατρεψιµότητας του εθνικού νοµίσµατος, καθώς και την αναστολή
εξυπηρέτησης των εξωτερικών δανείων.

β. Με την αναστολή της µετατρεψιµότητας της δραχµής, καθώς και την
αναστολή εξυπηρέτησης των εξωτερικών δανείων εγκαινιάστηκε µια περίοδος
ισχυρού κρατικού παρεµβατισµού στα οικονοµικά ζητήµατα, ιδιαίτερα στις
εξωτερικές συναλλαγές, και µια πολιτική προστατευτισµού, µε σκοπό την αυτάρκεια
της χώρας. Όπως επισηµαίνει ο Κ. Βεργόπουλος στο κείµενο Α, οι περιορισµοί στη
χορήγηση ξένου συναλλάγµατος έθεσαν φραγµούς στην όλη κίνηση του εξωτερικού
εµπορίου. Η υποτίµηση της αγγλικής λίρας έκανε εξαιρετικά δύσκολη την πώληση
ελληνικών προϊόντων στην αγγλική αγορά, καθώς η διατήρηση της σταθερότητας της
δραχµής τα καθιστούσε ακριβά για τον άγγλο καταναλωτή. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να
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µειώνεται η εισροή ξένου συναλλάγµατος στην Ελλάδα. Παράλληλα, η Ελλάδα,
προκειµένου να προστατεύσει τη σταθερότητα του νοµίσµατός της, χωρίς να αναγκαστεί
να το υποτιµήσει  εξαιτίας αυτής της απώλειας συναλλάγµατος, κατέφευγε σε
συναλλαγµατικές ρυθµίσεις, µε τις οποίες τελικά περιοριζόταν η είσοδος ξένων
προϊόντων στην ελληνική αγορά, µε στόχο να διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα η ζήτηση
ξένου συναλλάγµατος. Η Ελλάδα µπήκε µε τη σειρά της στο χώρο της κλειστής
οικονοµίας, όπου οι συναλλαγές καθορίζονταν περισσότερο από γραφειοκρατικές
διαδικασίες παρά από ελεύθερες οικονοµικές συµφωνίες.

Στο εξωτερικό εµπόριο κυριάρχησε προοδευτικά η µέθοδος του διακανονισµού
«κλήριγκ». Οι διεθνείς συναλλαγές δεν γίνονταν, δηλαδή, µε βάση το µετατρέψιµο
συνάλλαγµα αλλά µε βάση διακρατικές συµφωνίες που κοστολογούσαν τα προς
ανταλλαγή προϊόντα και φρόντιζαν να ισοσκελίσουν την αξία των εισαγωγών µε την
αντίστοιχη των εξαγωγών, στο πλαίσιο ειδικών λογαριασµών. Για µια χώρα, όπως η
Ελλάδα, όπου οι συναλλαγές µε το εξωτερικό ήταν έντονα ελλειµµατικές, η
διαδικασία αυτή, πέρα από αρνητικά, είχε και θετικά στοιχεία.

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε το κείµενο Β, τα αρνητικά αποτελέσµατα της κρίσης
του 1932 εντοπίζονται κυρίως στο εξαγωγικό εµπόριο της χώρας και πιο συγκεκριµένα
στις εξαγωγές καπνού και σταφίδας, δύο προϊόντων στρατηγικής σηµασίας για την
ελληνική οικονοµία εκείνης της εποχής, που κάλυπταν πριν το 1929 πάνω από το 80%
των ελληνικών εξαγωγών και συνέδεαν άµεσα  την Ελλάδα µε τις αγορές του
εξωτερικού. Ο συνδυασµός της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, των ποσοτικών
εµπορικών περιορισµών και της πτώσης της διεθνούς ζήτησης οδήγησαν σε οξύτατη
κρίση την παραγωγή και την εµπορία των δύο αυτών προϊόντων.
Ωστόσο, στην αγροτική οικονοµία, παράλληλα µε τα αρνητικά αποτελέσµατα,
σηµειώθηκαν και σηµαντικές πρόοδοι. Όπως επισηµαίνεται στο κείµενο Β, την ίδια
στιγµή που από τη µια πλευρά περιοριζόταν η παραγωγή παραδοσιακών εξαγώγιµων
ελληνικών αγροτικών  προϊόντων, από την άλλη πλευρά αυξανόταν η παραγωγή
αγροτικών προϊόντων που κάλυπταν κυρίως τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς, όπως
ήταν το βαµβάκι, που χρησίµευε ως πρώτη ύλη της ελληνικής βιοµηχανίας, τα σιτηρά,
τα λαχανικά, οι ζωοτροφές και τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Τελικά, ένα από τα
σηµαντικά αποτελέσµατα της διεθνούς οικονοµικής κρίσης για την ελληνική οικονοµία
ήταν ο επαναπροσδιορισµός του χαρακτήρα του αγροτικού τοµέα της χώρας.

Παράλληλα, η διεθνής οικονοµική κρίση επηρέασε την ελληνική οικονοµία µε
τρόπο θετικό και σε άλλους τοµείς. Σύµφωνα µε τον Κ. Βεργόπουλο (κείµενο Γ), τα
οικονοµικά µέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση το 1932 προσέδωσαν στην εγχώρια
παραγωγή δυναµική ανάπτυξης, η οποία παρέµεινε ισχυρή µέχρι τις παραµονές του Β΄
Παγκόσµιου πολέµου. Η υποτίµηση της δραχµής κατά 60% σε σχέση µε τα ξένα
νοµίσµατα σε συνδυασµό µε την αύξηση των τιµών των εγχώριων προϊόντων µόνο κατά
13,4%, είχε ως αποτέλεσµα τα εισαγόµενα προϊόντα να γίνουν τουλάχιστον τέσσερις
φορές πιο ακριβά από τα εγχώρια. Αυτές οι µεταβολές φαίνεται ότι είχαν πολλαπλά
αποτελέσµατα: αφενός κινητοποίησαν ένα παραγωγικό δυναµικό που προϋπήρχε στην
ελληνική οικονοµία, αλλά παρέµενε έως τότε αναξιοποίητο, και αφετέρου ευνόησαν την
ανάπτυξη της ελληνικής βιοµηχανίας, καθώς διαµόρφωσαν «θερµοκηπικήν
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ατµόσφαιραν ζωηράς βιοµηχανικής αναπτύξεως», όπως σηµείωνε ο Ξ. Ζολώτας, ένας
από τους σηµαντικότερους οικονοµολόγους της εποχής. Στοιχεία που τεκµηριώνουν τη
βιοµηχανική άνθηση κατά την περίοδο αυτή ήταν ο τετραπλασιασµός της ποσότητας του
παραγόµενου ηλεκτρικού ρεύµατος και η ανάπτυξη του κλάδου  των µηχανικών
κατασκευών. Επιστέγασµα όλων των παραπάνω υπήρξε το ότι στην Ελλάδα της
περιόδου 1928-1938 σηµειώθηκε η τρίτη µεγαλύτερη αύξηση βιοµηχανικής παραγωγής
στον κόσµο (65%), µετά τη Σοβιετική Ένωση (877%) και την Ιαπωνία (73%).

ΘΕΜΑ ∆
1

Κρίνεται σκόπιµο να αξιοποιηθούν:

Από το σχολικό βιβλίο:
σελ. 161-162: «Μετά την υπογραφή… και του 1933».

Από το ΚΕΙΜΕΝΟ Α:
Ο ιστορικός Γρ. ∆αφνής παρουσιάζει το πολιτικό σκεπτικό του Ελευθέριου

Βενιζέλου κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων που ξεκίνησαν αµέσως µετά την
εκλογή των Φιλελευθέρων το 1928. Σύµφωνα µε αυτό, ο Βενιζέλος αντιλαµβανόταν
πως η διευθέτηση των οικονοµικών διαφορών και η εξοµάλυνση των σχέσεων µε την
Τουρκία εξυπηρετούσαν το εθνικό συµφέρον, έστω κι αν αυτό γινόταν σε βάρος των
συµφερόντων των προσφύγων. Η διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης και οι
προσπάθειες εφαρµογής των µέχρι τότε συµβάσεων θα διαιώνιζαν τις
ελληνοτουρκικές διαφορές και θα καθιστούσαν αναπόφευκτη την προσφυγή της
χώρας σε στρατιωτικούς εξοπλισµούς. Η Ελλάδα θα έπρεπε να δαπανά µεγάλα ποσά
για εξοπλισµούς, ώστε να είναι έτοιµη να αντιµετωπίσει πιθανή νέα ένοπλη
σύγκρουση µε την Τουρκία. Τα ποσά αυτά θα ήταν ασφαλώς µεγαλύτερα από τις
όποιες οικονοµικές απώλειες θα είχε η ελληνική πλευρά, αν αποφάσιζε τον
τερµατισµό της ελληνοτουρκικής διαµάχης για τις αποζηµιώσεις.

Από το ΚΕΙΜΕΝΟ Β:
Ο Βενιζέλος εκτιµούσε ότι ήταν όχι απλώς αµφίβολο, αλλά τελείως απίθανο η

εκτίµηση των περιουσιών των ανταλλαξίµων να έδινε θετικά αποτελέσµατα για την
Ελλάδα. Αφού θύµιζε ότι πολλές ελληνικές περιουσίες στη Μικρά Ασία είχαν
πυρποληθεί κατά τη διάρκεια του Μικρασιατικού πολέµου, προχωρούσε στην κρίσιµη
επισήµανση ότι η σύµβαση της ανταλλαγής (σύµβαση της Λοζάνης) δεν προέβλεπε
αποζηµιώσεις για καταστροφές από πυρπολήσεις. Κατέληγε τονίζοντας ότι η Ελλάδα
θα µπορούσε να απαιτήσει αποζηµιώσεις από την Τουρκία µόνο αν είχε νικήσει.
Αλλά, όπως θύµιζε µε ρεαλισµό, η Ελλάδα είχε ηττηθεί.

Από το ΚΕΙΜΕΝΟ Γ:
Όπως επισηµαίνεται από τον Πρ. Παπαστράτη, µετά την υπογραφή των

ελληνοτουρκικών συµφωνιών του 1930, ο Ελευθέριος Βενιζέλος διακήρυττε µε
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απόλυτη σαφήνεια τον αναπροσανατολισµό των επιδιώξεων του ελληνισµού: η
πολεµική προσπάθεια είχε πλέον τερµατιστεί και τώρα οι Έλληνες θα έπρεπε να
στραφούν στον αγώνα για κοινωνική και οικονοµική δικαιοσύνη, που αποτελούσε
σκοπό πολύ ανώτερο του πολέµου, κατά τον Βενιζέλο. Έτσι, σε οµιλία του στη
Θεσσαλονίκη, ο Βενιζέλος επισήµανε ότι ο ελληνικός λαός είχε απορροφηθεί για
κάποια χρόνια από τη Μεγάλη Ιδέα, γεγονός που εµπόδισε τη δηµιουργία ενός
σύγχρονου και αποτελεσµατικού κράτους. Ακόµη, σε λόγο που εκφώνησε κατά τη
µετακοµιδή των οστών του Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη, δεν δίστασε να τονίσει µε
τόλµη ότι οι αγώνες εθνικής αποκατάστασης των Ελλήνων είχαν πλέον τερµατιστεί.
Απόδειξη του ρεαλισµού που χαρακτήριζε την τακτική του Βενιζέλου αποτελεί το
γεγονός ότι η αντιπολίτευση, αν και επέκρινε αυτές τις πολιτικές επιλογές, όχι µόνο
δεν πρότεινε κάποια εναλλακτική λύση, αλλά και προχώρησε αργότερα όταν έγινε
κυβέρνηση στον ίδιο διπλωµατικό δρόµο υπογράφοντας, στις 14 Σεπτεµβρίου 1933,
σύµφωνο εγγυήσεως της εδαφικής ακεραιότητας των δύο χωρών.

Ενδεικτική απάντηση
(πλάγια γράµµατα: χωρία της απάντησης όπου αξιοποιούνται οι πηγές)

Μετά την υπογραφή της Σύµβασης ανταλλαγής πληθυσµών και της Συνθήκης
ειρήνης της Λοζάνης, οι σχέσεις της Ελλάδας µε την Τουρκία δοκιµάζονταν κατά
διαστήµατα από εντάσεις. Ύστερα από διαπραγµατεύσεις, τον Ιούνιο του 1925
υπογράφηκε η Σύµβαση της Άγκυρας και το ∆εκέµβριο του 1926 η Συµφωνία των
Αθηνών. Αυτές ρύθµιζαν τα επίµαχα θέµατα, όµως δεν εφαρµόστηκαν ποτέ. Τον
Αύγουστο του 1928 το κόµµα των Φιλελευθέρων κέρδισε τις εκλογές και σχεδόν
αµέσως η νέα κυβέρνηση ξεκίνησε διαπραγµατεύσεις που κράτησαν δύο χρόνια. Ο
Ελ. Βενιζέλος επιθυµούσε τη διευθέτηση των οικονοµικών διαφορών και την
αναγνώριση του εδαφικού καθεστώτος µεταξύ των δύο χωρών. Όµως, σε κάθε
προσπάθεια προσέγγισης µε την Τουρκία, εµπόδιο στεκόταν η έντονα αρνητική
στάση των προσφύγων.

Όπως επισηµαίνεται στο κείµενο Α, ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε αποδείξει ότι
ήταν ένας ρεαλιστής πολιτικός που αναλάµβανε στο ακέραιο τις ευθύνες του. Με αυτή
ακριβώς τη λογική αντιµετώπισε και το θέµα της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Το
κύριο ερώτηµα για τον Έλληνα ηγέτη ήταν: συνέφερε ή όχι την Ελλάδα να κλείσει τις
πληγές του παρελθόντος και να επιδιώξει την αποκατάσταση φιλικών σχέσεων µε την
Τουρκία;

Αν ο Βενιζέλος έδινε στο ερώτηµα αυτό αρνητική απάντηση, τότε οι
ελληνοτουρκικές σχέσεις θα επιδεινώνονταν καθηµερινά και θα κυριαρχούσε αµοιβαία
η καχυποψία. Η Ελλάδα θα έπρεπε να δαπανά µεγάλα ποσά για στρατιωτικούς
εξοπλισµούς, ώστε να είναι έτοιµη να αντιµετωπίσει πιθανή νέα ένοπλη σύγκρουση µε
την Τουρκία. Τα ποσά αυτά θα ήταν ασφαλώς µεγαλύτερα από τις όποιες οικονοµικές
απώλειες θα είχε η ελληνική πλευρά, αν αποφάσιζε τον τερµατισµό της
ελληνοτουρκικής διαµάχης για τις αποζηµιώσεις.
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Από την άλλη πλευρά, αν ο Βενιζέλος απαντούσε θετικά στο ερώτηµα θα έπρεπε
να προχωρήσει το συντοµότερο στη σύναψη συµφωνιών µε την Τουρκία, οι οποίες θα
οδηγούσαν στη συµφιλίωση των δύο πλευρών. Στο πολιτικό σκεπτικό του Βενιζέλου
κυριαρχούσε η εκτίµηση ότι από τη στιγµή που η Ελλάδα είχε υποστεί τόσο µεγάλες
απώλειες κατά τον Μικρασιατικό πόλεµο, θα έπρεπε τώρα να θυσιάσει και µερικές
εκατοντάδες χιλιάδες λίρες από τις πιθανές αποζηµιώσεις προκειµένου να γεφυρωθεί το
χάσµα µε την Τουρκία. Στόχος του Βενιζέλου ήταν η επίτευξη ενός ευρύτερου
ελληνοτουρκικού διακανονισµού, ο οποίος θα µπορούσε να οδηγήσει στη συµφιλίωση
και την εξοµάλυνση των σχέσεων των δύο χωρών.

Έτσι, στις 10 Ιουνίου 1930 υπογράφηκε η Συµφωνία της Άγκυρας που
αποτελούσε το οικονοµικό σύµφωνο µεταξύ των δύο χωρών. Τα κυριότερα σηµεία
του ήταν:
• Ρύθµισε το ζήτηµα των Ελλήνων ορθοδόξων της Κωνσταντινούπολης και των

µουσουλµάνων της Θράκης, καθώς και των «φυγάδων».
• Όριζε ότι οι ανταλλάξιµες µουσουλµανικές περιουσίες στην Ελλάδα και οι

ελληνικές στην Τουρκία περιέρχονταν στην κυριότητα του Ελληνικού και
Τουρκικού ∆ηµοσίου, αντίστοιχα.

• Προέβλεπε αµοιβαία απόσβεση των οικονοµικών υποχρεώσεων µεταξύ των δύο
χωρών.

Η συµφωνία ολοκληρώθηκε στις 30 Οκτωβρίου του ίδιου έτους µε το
Σύµφωνο φιλίας, ουδετερότητας και διαιτησίας, το Πρωτόκολλο για τον περιορισµό
των ναυτικών εξοπλισµών και τη Σύµβαση εµπορίου, εγκατάστασης και ναυτιλίας.
Με την τελευταία αυτή σύµβαση δόθηκε η δυνατότητα στους υπηκόους του καθενός
από τα δύο κράτη να ταξιδεύουν ή να εγκαθίστανται (µε κάποιους περιορισµούς) στο
έδαφος του άλλου κράτους.

Όπως προκύπτει από τον λόγο που εκφώνησε ο Βενιζέλος στη Βουλή λίγες µέρες
µετά την υπογραφή της Συµφωνίας της Άγκυρας (κείµενο Β), ο Έλληνας πρωθυπουργός
εκτιµούσε ότι ήταν όχι απλώς αµφίβολο, αλλά τελείως απίθανο η εκτίµηση των
περιουσιών των ανταλλαξίµων να έδινε θετικά αποτελέσµατα για την Ελλάδα. Αφού
θύµιζε ότι πολλές ελληνικές περιουσίες στη Μικρά Ασία είχαν πυρποληθεί, κατά τη
διάρκεια του Μικρασιατικού πολέµου, προχωρούσε στην κρίσιµη επισήµανση ότι η
σύµβαση της ανταλλαγής (σύµβαση της Λοζάνης) δεν προέβλεπε αποζηµιώσεις για
τέτοιου είδους καταστροφές. Κατέληγε τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα µπορούσε να
απαιτήσει αποζηµιώσεις από την Τουρκία µόνο αν είχε νικήσει. Αλλά, όπως θύµιζε µε
ρεαλισµό, η Ελλάδα είχε ηττηθεί.

Οι µεταγενέστερες εξελίξεις έδειξαν ότι οι προσδοκίες από τη λύση που
δόθηκε σε κάποια ζητήµατα µε τις ελληνοτουρκικές συµφωνίες του 1930
διαψεύστηκαν. Βέβαια, για ένα µεγάλο διάστηµα δεν σηµειώθηκαν τριβές µεταξύ των
δύο κρατών και δεν αµφισβητήθηκαν τα µεταξύ τους σύνορα. Αυτό ήταν και η
βασική επιδίωξη του Έλληνα πρωθυπουργού.

Όπως επισηµαίνεται από τον Πρ. Παπαστράτη στο κείµενο Γ, µετά την
υπογραφή των ελληνοτουρκικών συµφωνιών του 1930, ο Ελευθέριος Βενιζέλος
διακήρυττε µε απόλυτη σαφήνεια τον αναπροσανατολισµό των επιδιώξεων του
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ελληνισµού: η πολεµική προσπάθεια είχε πλέον τερµατιστεί και τώρα οι Έλληνες θα
έπρεπε να στραφούν στον αγώνα για  κοινωνική και οικονοµική δικαιοσύνη, που
αποτελούσε σκοπό πολύ ανώτερο του πολέµου, κατά τον Βενιζέλο. Κινούµενος στο
πλαίσιο αυτό, ο Βενιζέλος επισήµανε, σε οµιλία του στη Θεσσαλονίκη, ότι ο ελληνικός
λαός είχε απορροφηθεί για κάποια χρόνια από τη Μεγάλη Ιδέα, γεγονός που εµπόδισε
τη δηµιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσµατικού κράτους. Ακόµη, σε λόγο που
εκφώνησε κατά τη µετακοµιδή των οστών του Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη, δεν δίστασε
να τονίσει µε τόλµη ότι οι αγώνες εθνικής αποκατάστασης των Ελλήνων είχαν πλέον
τερµατιστεί. Απόδειξη του ρεαλισµού που χαρακτήριζε την τακτική του Βενιζέλου την
περίοδο αυτή αποτελεί το γεγονός ότι η αντιπολίτευση, αν και επέκρινε τις πολιτικές
επιλογές του, όχι µόνο δεν πρότεινε κάποια εναλλακτική λύση, αλλά και προχώρησε
αργότερα όταν έγινε κυβέρνηση στον ίδιο διπλωµατικό δρόµο υπογράφοντας, στις 14
Σεπτεµβρίου 1933, σύµφωνο εγγυήσεως της εδαφικής ακεραιότητας των δύο χωρών.

Ο συµψηφισµός όµως των ανταλλάξιµων, ελληνικών και µουσουλµανικών,
περιουσιών προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων ανάµεσα στους πρόσφυγες. Με τη
συµφωνία αυτή η κατά πολύ µεγαλύτερη περιουσία των ανταλλάξιµων Ελλήνων
ορθοδόξων της Τουρκίας εξισώθηκε µε την αντίστοιχη περιουσία των µουσουλµάνων
της Ελλάδας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την παρακράτηση του 25% της
προκαταβολής της αποζηµίωσης από την Εθνική Τράπεζα και της άρνησης
διακανονισµού των προσφυγικών χρεών, αποµάκρυνε τµήµα του προσφυγικού
κόσµου από την εκλογική βάση του κόµµατος των Φιλελευθέρων και συνέβαλε στην
ήττα του στις εκλογές του 1932 και του 1933.
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ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ

Ηµεροµηνία: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΘΕΜΑ Α1

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΑ∆Α Α

Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων ιστορικών όρων:
α) ∆ιχοτόµηση του χαρτονοµίσµατος.
β) Λαϊκό κόµµα.
γ) Σ.Ε.Κ.Ε.

(Μονάδες 15)

ΘΕΜΑ Α2
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη
λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

α)  Η µετανάστευση στις Η.Π.Α. όξυνε τις κοινωνικές εντάσεις που δηµιούργησε η
σταφιδική κρίση και ενίσχυσε την οικονοµία της υπαίθρου.

β) Ο Επαµεινώνδας ∆εληγιώργης ήταν ηγέτης των Εκλεκτικών.
γ) Η τακτική του βασιλιά Όθωνα κατά την περίοδο της συνταγµατικής µοναρχίας

στην Ελλάδα οδήγησε τα κόµµατα της αντιπολίτευσης σε συνεργασία  µε το
παλάτι.

δ) Το ραλλικό κόµµα απευθυνόταν κατά κύριο λόγο στα µεσαία και ανώτερα
κοινωνικά στρώµατα των πόλεων καθώς και στους µικροκαλλιεργητές.

ε) Ο Γεώργιος Θεοτόκης διαδέχθηκε τον Χαρίλαο Τρικούπη στην ηγεσία του
τρικουπικού κόµµατος.

(Μονάδες 10)
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ΘΕΜΑ Β1
Ποιοι οι λόγοι ίδρυσης και ποια τα αποτελέσµατα από τη δραστηριότητα της
Τράπεζας της Ελλάδος;

(Μονάδες 12)

ΘΕΜΑ Β2
α) Σε τι διαφοροποιείται η «νέα γενιά πολιτικών» έναντι της παλαιάς και ποιοι λόγοι

εξέθρεψαν τη διαφοροποίηση αυτή; (Μονάδες 7)

β) Με ποιους τρόπους εξέφρασε η «νέα γενιά» τη δυσαρέσκειά της σε πολιτικό
επίπεδο; (Μονάδες 6)

(Μονάδες 13)

ΘΕΜΑ Γ1

ΟΜΑ∆Α Β

Αφού λάβετε υπόψη τα παρατιθέµενα άρθρα των Συνταγµάτων του 1844 και του
1864 και αξιοποιήσετε τις ιστορικές σας γνώσεις, να εντοπίσετε και να αναλύσετε τις
διαφορές µεταξύ των δύο Συνταγµάτων.

(Μονάδες 25)

Άρθρον 10

ΚΕΙΜΕΝΟ 1
Από το Σύνταγµα του 1844

Πας τις δύναται να δηµοσιεύη προφορικώς τε, εγγράφως και δια του τύπου τους
στοχασµούς του, τηρών τους νόµους του Κράτους. Ο τύπος είναι  ελεύθερος και
λογοκρισία δεν επιτρέπεται. Οι υπεύθυνοι συντάκται, εκδόται και τυπογράφοι
εφηµερίδων δεν υποχρεούνται εις ουδεµίαν χρηµατικήν προκαταβολήν λόγω
εγγυήσεως. Οι εκδόται εφηµερίδων θέλουν είσθαι πολίται Έλληνες.
Άρθρον 15
Η νοµοθετική εξουσία ενεργείται συνάµα υπό του Βασιλέως, της Βουλής και της
Γερουσίας.
Άρθρον 20
Η εκτελεστική εξουσία ανήκει εις τον Βασιλέα, ενεργείται δε δια των παρ’ αυτού
διοριζοµένων υπευθύνων Υπουργών.
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Άρθρον 21
Η δικαστική εξουσία διενεργείται δια των δικαστηρίων, αι δε δικαστικαί αποφάσεις
εκτελούνται εν ονόµατι του Βασιλέως.
Άρθρο 59
Η Βουλή σύγκειται εκ Βουλευτών, εκλεγοµένων των εχόντων δικαίωµα προς τούτο
πολιτών, κατά τον περί εκλογής Νόµον.

Άρθρον 10

ΚΕΙΜΕΝΟ 2
Από το Σύνταγµα του 1864

Οι Έλληνες έχουσι το δικαίωµα του συνέρχεσθαι ησύχως και αόπλως· µόνον εις τας
δηµοσίας συναθροίσεις δύναται να παρίσταται η Αστυνοµία. Αι εν υπαίθρω
συναθροίσεις δύνανται να απαγορευθώσιν, αν ως εκ τούτων επίκηται κίνδυνος εις την
δηµοσίαν ασφάλειαν.
Άρθρον 11
Οι Έλληνες έχουσι το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι, τηρούντες τους Νόµους του
Κράτους,  οίτινες όµως ουδέποτε δύνανται να υπαγάγωσι  το δικαίωµα τούτο εις
προηγουµένην της Κυβερνήσεως άδειαν.
Άρθρον 14
Έκαστος  δύναται να δηµοσιεύη προφορικώς, εγγράφως και δια του τύπου τους
στοχασµούς του, τηρών τους νόµους του Κράτους. Ο  τύπος είναι ελεύθερος. Η
λογοκρισία ως και παν άλλο προληπτικόν µέτρον απαγορεύονται…
Άρθρον 21
Άπασαι αι εξουσίαι πηγάζουσιν εκ του Έθνους, ενεργούνται δε καθ’ ον τρόπον ορίζει
το Σύνταγµα.
Άρθρον 22
Η νοµοθετική εξουσία ενεργείται υπό του Βασιλέως και της Βουλής.
Άρθρον 23
Το δικαίωµα της προτάσεως των νόµων ανήκει εις την Βουλήν και τον Βασιλέα, όστις
ενασκεί τούτο δια των υπουργών.
Άρθρον 27
Η εκτελεστική εξουσία ανήκει εις τον Βασιλέα, ενεργείται δε δια των παρ’ αυτού
διοριζοµένων υπευθύνων υπουργών.
Άρθρον 44
Ο Βασιλεύς δεν έχει άλλας εξουσίας, ει µή όσας τω απονέµουσι ρητώς το Σύνταγµα
και οι συνάδοντες προς αυτό ιδιαίτεροι νόµοι.
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Άρθρον 66
Η Βουλή σύγκειται εκ   Βουλευτών εκλεγοµένων υπό των εχόντων δικαίωµα προς
τούτο πολιτών, δι’ αµέσου, καθολικής και µυστικής δια σφαιριδίων ψηφοφορίας,
κατά τον υπό της Συνελεύσεως ταύτης ψηφισθησόµενον περί εκλογής Νόµον,
µεταβλητόν όντα κατά τας λοιπάς διατάξεις αυτού. Αι βουλευτικαί εκλογαί
διατάσσονται και ενεργούνται ταυτοχρόνως καθ’ όλην την επικράτειαν.
Άρθρον 87
Η δικαιοσύνη απονέµεται υπό δικαστών διοριζοµένων υπό του Βασιλέως κατά τον
νόµον.

Αλέξ. Σβώλος, Τα ελληνικά Συντάγµατα 1822 – 1952,
Αθήνα 1972, σελ. 129, 130, 131, 133, 140, 153, 155, 161

ΘΕΜΑ ∆1
Αξιοποιώντας τα παραθέµατα αλλά και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε α) τις
πολιτικές συνθήκες που διαµορφώθηκαν στην Ελλάδα µε αφορµή τον Α΄ Παγκόσµιο
πόλεµο (µονάδες 12) και β) τις πολιτικές συνέπειες για τη χώρα έως και τη στιγµή
που οι Φιλελεύθεροι ανέλαβαν στην Αθήνα  τη διακυβέρνηση και κήρυξαν την
Ελλάδα σε κατάσταση πολιορκίας (µονάδες 13).

(Μονάδες 25)

ΚΕΙΜΕΝΟ 1
Το κίνηµα ενέτεινε τα πάθη

Η έκρηξις του κινήµατος και η ουσιαστική εγκατάστασις του κόµµατος των
Φιλελευθέρων εν Θεσσαλονίκη εδηµιούργησαν την ελπίδα εις πολλούς και καλούς
Έλληνες ότι η οξύτης των παθών τουλάχιστον θα εµµετριάζετο.(…)

∆υστυχώς δεν είχε ούτως το πράγµα. Τα πάθη διαρκώς ηύξανον και το χάσµα
µεταξύ αυτών εγίνετο πάντοτε βαθύτερον.

Η µία παράταξις, η βασιλική, τόσον δια του φιλικού της τύπου, όσον και δια
των εκπροσώπων της επετίθετο βαναύσως, όχι µόνο κατά του κινήµατος, το οποίον
απεκάλει άθλιον και προδοτικόν, αλλά και κατά των συµµετασχόντων ή και
προσχωρούντων  εις αυτό. Όλοι αυτοί οι Κουντουριώτηδες, οι ∆αγκλήδες, οι
Βενιζέλοι ήσαν πουληµένοι στους Γάλλους και στους Άγγλους. (…)

Αλλά όλοι αυτοί δεν ήσαν µόνο πουληµένοι, ήσαν και λωποδύται, και
καταχρασταί και κλέπται. Όποιος έφευγε για τη Θεσσαλονίκη έπαιρνε µαζί του και τα
χρήµατα του δηµοσίου. ∆εν υπήρχε  ύβρις, δεν υπήρχε συκοφαντία που να µην
εκσφενδονίζεται καθ’ όλων αυτών των Ελλήνων...

Αλλά και η άλλη παράταξις, η βενιζελική, δεν εσταύρωσε τα χέρια της. Ούτε
ήκουεν αγογγύστως τας ύβρεις και τας συκοφαντίας. Εγνώριζε να τας ανταποδίδη.
Είχε και αυτή οπαδούς πολλούς, είχε τύπον ιδικόν της. Αλλ’ η παράταξις αύτη, και
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µόνη αύτη, είχεν επί πλέον και την προστασίαν των ξένων, της οποίας µάλιστα έκανε
µεγαλυτέραν χρήσιν της πρεπούσης, µε ζηµίαν σοβαράν της δηµοτικότητός της.

Κ. Ζαβιτσιάνος, Αι αναµνήσεις του εκ της ιστορικής διαφωνίας βασιλέως
Κωνσταντίνου και Ελευθερίου Βενιζέλου όπως την έζησε (1914-1922),

Αθήναι 1946, τόµος Α΄, σελ.201-202

ΚΕΙΜΕΝΟ 2
Ως εκείνη τη στιγµή, (σηµ. ως τη στιγµή της πρώτης παραίτησης του Ελ.

Βενιζέλου) µολονότι είχαν αρκετές διαφορές στις απόψεις τους, ο Κωνσταντίνος και
ο Βενιζέλος παρουσίαζαν πολλά κοινά σηµεία: την εχθρική διάθεση απέναντι στη
Τουρκία, το φόβο της Βουλγαρίας, την επιθυµία να συνάψουν συµφωνία µε την
Ρουµανία και τη σωστή εκτίµηση των κινδύνων που έκλεινε η εγκατάλειψη της
ουδετερότητας. Εκεί που διαφωνούσαν ήταν στους υπολογισµούς, δηλαδή σε ποιο
σηµείο έπρεπε να ακολουθήσουν νέα πορεία και ποια κατεύθυνση έπρεπε να δοθεί
στη νέα πολιτική. Ο Κωνσταντίνος, αυτοδίδακτος εµπειρογνώµονας σε στρατιωτικά
θέµατα, και χωρίς αµφιβολία µεροληπτικός εξαιτίας των διασυνδέσεών του µε την
Γερµανία και της αδυναµίας του να εκτιµήσει σωστά την αξία της ναυτικής δύναµης,
έκλινε προς την άποψη ότι οι κεντρικές δυνάµεις θα κέρδιζαν τον πόλεµο.    Ο
Βενιζέλος ως πολιτικός που έβλεπε τα πράγµατα  ευρύτερα αλλά µε λιγότερη
ακρίβεια, και είχε την τάση να παραµελεί συχνά το στρατιωτικό σκέλος, πίστευε ότι
νικήτριες θα αναδείχνονταν τελικά οι σύµµαχες δυνάµεις της Αντάντ, και  ότι η
Ελλάδα που αποτελούσε δύναµη και στη στεριά και στη θάλασσα, έπρεπε να στηρίξει
το µέλλον της στη θάλασσα, και  να παραµείνει µε κάθε θυσία στο πλευρό  της
Γαλλίας και της Βρετανίας.

Douglas Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας (1770-1923), ΜΙΕΤ,
Αθήνα 1984, σ. 310-311

ΚΕΙΜΕΝΟ 3
«Λαµβάνω την τιµήν να ανακοινώσω εις την Βουλήν ότι µη εγκριθείσης υπό του
Στέµµατος της περαιτέρω εξωτερικής πολιτικής της κυβερνήσεως, έλαβον την τιµήν
να υποβάλλω τω Βασιλεί την παραίτησιν της κυβερνήσεως. Παρακαλώ εποµένως την
Βουλήν να διακόψει τας εργασίας της µέχρι της συγκροτήσεως της νέας
κυβερνήσεως».

Από την οµιλία του Ελ. Βενιζέλου στη Βουλή το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 1915, στο
ουΧρονικό του 20 αιώνα, εκδόσεις ∆οµική, σελ. 227.
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ΚΕΙΜΕΝΟ 4
«…Τα τραγικά γεγονότα των Αθηνών, όπου τόσοι εκ των συναγωνιστών µας εύρον
µαρτυρικόν θάνατον και εδιώχθησαν σκληρώς, εδηµιούργησαν µεταξύ του
αιµοσταγούς Βασιλέως και του Έθνους χάσµα του λοιπού αγεφύρωτον. Όπως
επιβάλη ούτος την τυραννίδα του δεν εδίστασε να θυσιάσει τα υπέρτατα συµφέροντα
του ελληνισµού εις τους εθνικούς ανταπαιτητάς µας, µε την πρόθεσιν να βοηθήση την
γερµανικήν νίκην, εφ’ ης και µόνης ηδύνατο να εδραιώσει την ελέω Θεού βασιλείαν
του. Και όπως εµποδίση τον ταχύτερον εξοπλισµόν εκείνων των πατριωτών, όσοι
συνετάχθησαν µετά των πατροπαραδότων φίλων και προστατίδων ∆υνάµεων κατά
των κοινών εχθρών, δεν εδίστασε να στρέψη τα ελληνικά όπλα κατά των στρατιωτών,
των οποίων οι πατέρες έχυσαν το αίµα των υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας.
Επωφελούµενος δε της ευκαιρίας εξαπέλυσε τον βασιλικόν του στρατόν εις σφαγήν
εκείνων, οίτινες ετήρησαν άκαµπτον µέχρι τέλους το εθνικόν φρόνηµα.

Από της στιγµής ταύτης ο Βασιλεύς  Κωνσταντίνος είναι έκπτωτος του
θρόνου του. ∆εν αµφιβάλλοµεν, ότι ο λαός πανδήµως συνερχόµενος θα επιδοκιµάση
την έκπτωσιν ταύτην, ήτις αφορά προσωπικώς τον τύραννον Βασιλέα και  όχι την
δυναστείαν. Η Προσωρινή Κυβέρνησις. Βενιζέλος, Κουντουριώτης, ∆αγκλής».

Από το διάγγελµα του Ελ. Βενιζέλου, Θεσσαλονίκη, 24 Νοεµβρίου / 7 ∆εκεµβρίου
1916, στο Κ. Ζαβιτσιάνος, Αι αναµνήσεις του εκ της ιστορικής διαφωνίας βασιλέως

Κωνσταντίνου και Ελευθερίου Βενιζέλου όπως την έζησε (1914-1922),
Αθήναι 1946, τόµος Α΄, σελ.228
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ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ

Ηµεροµηνία: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α1

ΟΜΑ∆Α A

∆ιχοτόµηση του χαρτονοµίσµατος: Πρωτότυπο εσωτερικό αναγκαστικό δάνειο που
εµπνεύστηκε και υλοποίησε η ελληνική κυβέρνηση  λίγους µήνες πριν από την
κατάρρευση του Ελληνικού Μετώπου στη Μικρά Ασία. Το Μάρτιο του 1922 τα
δηµοσιονοµικά δεδοµένα της χώρας έφτασαν σε πλήρες αδιέξοδο, το οποίο
αντιµετωπίστηκε µε αυτόν τον απρόσµενο τρόπο. Το αριστερό τµήµα εξακολουθούσε
να κυκλοφορεί στο 50% της αναγραφόµενης αξίας, ενώ το δεξιό ανταλλάχθηκε µε
οµολογίες του ∆ηµοσίου. Η επιχείρηση στέφθηκε από επιτυχία, το κράτος απέκτησε
1.200.000.000 δραχµές και το πείραµα επαναλήφθηκε το 1926. Φυσικά, ο
νοµισµατικός αυτός ελιγµός δεν στάθηκε ικανός να προλάβει τη Μικρασιατική
καταστροφή και τις βαρύτατες συνέπειές της.

Λαϊκό κόµµα:  Αριστερό κόµµα, το οποίο δηµιουργήθηκε στα µέσα του 1910 από
τους Κοινωνιολόγους, µε αρχηγό τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Βασικές
προγραµµατικές δηλώσεις του ήταν η αναµόρφωση του πολιτικού συστήµατος και η
επιβολή αρχών κοινωνικής δικαιοσύνης. Στις δεύτερες εκλογές του 1910 εξελέγησαν
7 υποψήφιοι του κόµµατος, οι οποίοι παρείχαν κριτική υποστήριξη στους
Φιλελευθέρους.

Σ.Ε.Κ.Ε.: Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόµµα Ελλάδος, το οποίο ιδρύθηκε το 1918 από
συνέδριο  σοσιαλιστών. Βασικές θέσεις του προγράµµατός του ήταν δηµοκρατία,
αναλογικό εκλογικό σύστηµα, εθνικοποίηση των µεγάλων πλουτοπαραγωγικών
πηγών. Σχετικά µε την εξωτερική πολιτική, ζητούσε ειρήνη, χωρίς προσάρτηση
εδαφών,  βασισµένη στο δικαίωµα αυτοδιάθεσης των λαών. Τα προβλήµατα που
αφορούσαν διαµφισβητούµενα εδάφη, θα λύνονταν µε δηµοψηφίσµατα. Το Σ.Ε.Κ.Ε.
ήταν το πιο αυστηρά οργανωµένο κόµµα. Έως το 1919 ήταν υπέρ της
κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας. Σταδιακά αποµακρύνθηκε από αυτή, υιοθετώντας
την αρχή της δικτατορίας του προλεταριάτου. Προσχώρησε στην Γ΄ Κοµµουνιστική
∆ιεθνή και το 1924 µετονοµάστηκε σε Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος (Κ.Κ.Ε.)
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ΘΕΜΑ Α2
α. Λάθος
β. Λάθος
γ. Λάθος
δ. Λάθος
ε. Σωστό

ΘΕΜΑ Β1
Σχολικό βιβλίο σελ. 53 «8.Η Τράπεζα της Ελλάδος»

ΘΕΜΑ Β2
Σχολικό βιβλίο σελ. 75-76 «Η παρακµή των ξενικών κοµµάτων…Αλέξανδρος
Κουµουνδούρος»

ΘΕΜΑ Γ1

ΟΜΑ∆Α Β

Η Επανάσταση της 3ης Σεπτεµβρίου 1843 έδρασε καταλυτικά στη διαµόρφωση
των πολιτικών πραγµάτων. Οι πολιτικές και ιδεολογικές αντιλήψεις των κοµµάτων
εκφράστηκαν µε µεγαλύτερη σαφήνεια και τα κόµµατα άρχισαν να παίζουν
ενεργότερο ρόλο στην πολιτική ζωή της χώρας. Οι κοµµατικές παρατάξεις
συµφώνησαν στην ανάγκη να κατοχυρωθούν συνταγµατικά ορισµένα  θεµελιώδη
δικαιώµατα: η ισότητα απέναντι στο νόµο, η απαγόρευση της δουλείας, το
απαραβίαστο του οικογενειακού ασύλου, η ελευθερία γνώµης και τύπου (Κείµενο 1:
άρθρο 10), η προστασία της ιδιοκτησίας, η δωρεάν εκπαίδευση.

Με τα άρθρα 15, 20 και 21 του Συντάγµατος του 1844 καθορίζεται η αρχή της
διάκρισης των εξουσιών. Πιο συγκεκριµένα,  το άρθρο 21 ορίζει τη δικαστική
εξουσία, ενώ µε το άρθρο 15 διευκρινίζεται ότι η νοµοθετική εξουσία ασκείται από
κοινού από το βασιλιά, τη Βουλή και τη Γερουσία. Οι Γερουσιαστές θα διορίζονταν
από το βασιλιά και θα διατηρούσαν το αξίωµά τους ισόβια. Η εκτελεστική εξουσία
ανήκει στο βασιλιά (Κείµενο 1: άρθρο 20) και  «ενεργείται δια των παρ’ αυτού
διοριζοµένων υπευθύνων Υπουργών». Ο βασιλιάς κατέχει τον τίτλο του αρχηγού του
κράτους και του στρατού. Παρόλο που προβλέπεται ότι καµιά πράξη του βασιλιά δεν
είχε ισχύ χωρίς την προσυπογραφή του αρµόδιου υπουργού, αυτός ο περιορισµός
χάνει τη σηµασία του, αφού ο βασιλιάς είναι αυτός που διορίζει (και παύει) τους
υπουργούς.

Παράλληλα, στο Σύνταγµα προσαρτήθηκε και ο εκλογικός νόµος, µε τον οποίο
προβλεπόταν η  διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέας Βουλής. Η Βουλή θα
αποτελούνταν από βουλευτές, οι οποίοι θα εκλέγονταν από πολίτες που θα είχαν το
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δικαίωµα να ψηφίζουν σύµφωνα µε τον εκλογικό νόµο (Κείµενο 1: άρθρο  59).
Κατοχυρωνόταν, µε ελάχιστους περιορισµούς, το δικαίωµα της καθολικής
ψηφοφορίας για τους άνδρες, ρύθµιση που αποτελούσε παγκόσµια πρωτοπορία, ενώ
οριζόταν και η εκλογική διαδικασία, σύµφωνα µε την οποία οι εκλογείς µπορούσαν
να δώσουν θετική ψήφο σε όσους υποψηφίους ήθελαν, συµπληρώνοντας ψηφοδέλτια
ακόµη και διαφορετικών συνδυασµών.

Αδυναµίες του Συντάγµατος του 1844 ήταν ότι δεν κατοχυρώθηκε
συνταγµατικά το δικαίωµα του «συνέρχεσθαι» και «συνεταιρίζεσθαι» ούτε υπήρξε
συνταγµατική πρόβλεψη για τα κόµµατα, πράγµα που µπορούσε να φέρει εµπόδια
στη συγκρότηση κοµµατικών µηχανισµών. Μολονότι το Σύνταγµα διασφάλιζε
θεµελιώδη ατοµικά δικαιώµατα ήταν κατά βάση αυστηρό και µοναρχικό, ένα είδος
«συναλλαγής» µεταξύ του επαναστατηµένου λαού και του Όθωνα, που απρόθυµα
δέχτηκε ο τελευταίος προκειµένου να διασφαλίσει την παραµονή του στο θρόνο.

Αντιθέτως, το Σύνταγµα του 1864 ήταν αποτέλεσµα της διετούς προσπάθειας
της Εθνοσυνέλευσης που συγκροτήθηκε µετά την εκθρόνιση του Όθωνα. Μέσα σε
συνθήκες κυβερνητικής  αστάθειας κι εµφυλίου  πολέµου η κυρίαρχη συντακτική
συνέλευση κατορθώνει να διαµορφώσει Σύνταγµα όχι «συναλλαγής» µε το βασιλιά,
αλλά «θεραπείας» του προηγούµενου. Ως πολίτευµα ορίστηκε η βασιλευόµενη
δηµοκρατία αντί της µέχρι τότε συνταγµατικής µοναρχίας. Κατοχυρώθηκαν µεταξύ
άλλων η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας (Κείµενο 2: άρθρο 21) και η άµεση µυστική και
καθολική (για τον ανδρικό πληθυσµό και χωρίς τους περιορισµούς του Συντάγµατος
του 1844) ψήφος µε σφαιρίδια, τα οποία αντικατέστησαν τα ψηφοδέλτια του 1844.
Παράλληλα, καθορίζεται σαφώς ότι οι εκλογές θα διενεργούνται ταυτόχρονα σε όλη
την επικράτεια (Κείµενο 2: άρθρο 66).

Το Σύνταγµα του 1864 καθιέρωσε την αρχή της µιας Βουλής· καταργήθηκε ο
άκρως συντηρητικός θεσµός της Γερουσίας και η νοµοθετική εξουσία ασκείται πια
από το βασιλιά και τη Βουλή (Κείµενο 2: άρθρα 22 και 23). Ταυτόχρονα µε το άρθρο
87 θεσπίζεται η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.

Συµπερασµατικά, το Σύνταγµα του 1864 επικυρώνει το πέρασµα από τη
µοναρχική αρχή στη δηµοκρατική κατοχυρώνοντας την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας
και περιορίζοντας ουσιαστικά (κάτι που δεν κατάφερε να κάνει το Σύνταγµα του
1844) τις εξουσίες του βασιλιά, ο οποίος έπαψε να είναι ο φορέας και η πηγή της
κρατικής εξουσίας. Ιδιαίτερα σηµαντική  κατάκτηση του Συντάγµατος του 1864
αποτελεί και η κατοχύρωση του δικαιώµατος του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, η
οποία άνοιγε το δρόµο για την ελεύθερη συγκρότηση κοµµάτων (Κείµενο 2: άρθρα 10
και 11). Τα κόµµατα θεωρήθηκαν απαραίτητα για την έκφραση της βούλησης της
κοινής γνώµης, µε το επιχείρηµα ότι η εναλλακτική λύση είναι οι συνωµοτικοί κύκλοι
ή οι βιαιοπραγίες.
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ΘΕΜΑ ∆1
α) Σχολικό βιβλίο σελ. 94 («Με αφορµή τον Α παγκόσµιο πόλεµο… Γερµανούς»).

Όπως επιβεβαιώνει το παράθεµα του Dakin οι δυο πολιτικοί ηγέτες
Κωνσταντίνος και Βενιζέλος πέρα από τη βασική τους διαφωνία για την είσοδο ή µη
της χώρας στον πόλεµο, είχαν και κάποια κοινά σηµεία στην πολιτική τους
τοποθέτηση. Πρώτον, διατηρούσαν εχθρική διάθεση απέναντι   στην Τουρκία,
δεύτερον, λάµβαναν σοβαρά υπόψη τα σχέδια της Βουλγαρίας, τρίτον, επιθυµούσαν
σύναψη συµφωνίας µε τη Ρουµανία, και  τέταρτον γνώριζαν τους κινδύνους που
έκρυβε η άρση της ουδετερότητας.

Ωστόσο, η βασική τους διαφωνία ήταν στο πως θα ασκούσαν και σε ποιο
βαθµό την πολιτική που υπαγόρευε την είσοδο της χώρας στον Α΄ παγκόσµιο πόλεµο.
Ο Κωνσταντίνος εκτιµούσε πως θα κέρδιζαν οι Κεντρικές ∆υνάµεις, παραβλέποντας
την ναυτική υπεροχή της Αγγλίας, εκτίµηση όµως µεροληπτική, λόγω των δεσµών
του µε τη Γερµανία. Ο Βενιζέλος από την άλλη είχε την τάση να βλέπει τα πράγµατα
ευρύτερα και πίστευε στη νίκη της Αντάντ, γεγονός που συνηγορούσε στη συµµετοχή
της Ελλάδας στον πόλεµο στο πλευρό της Αγγλίας και της Γαλλίας.

Η διαφωνία τελικά των δυο πολιτικών ανδρών το 1915 προκάλεσε δυο φορές
την παραίτηση της κυβέρνησης. Όπως µας πληροφορεί και το απόσπασµα από την
οµιλία του Ελ. Βενιζέλου στη Βουλή το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 1915, ο Βενιζέλος
δηλώνει την στάση του και εξηγεί ότι λόγω ασυµφωνίας σε ζητήµατα εξωτερικής
πολιτικής µε τον βασιλιά προχωρά στην έκκληση για διακοπή των εργασιών της
Βουλής µέχρι το σχηµατισµό νέας κυβέρνησης.

β) Σχολικό βιβλίο σελ. 94-95 «Στις εκλογές που προκηρύχθηκαν…
Θεσσαλονίκη».

Οι πληροφορίες του αποσπάσµατος του  Κ. Ζαβιτσιάνου επιβεβαιώνουν τη
διαµορφωθείσα πολιτική πόλωση στη χώρα, η οποία κορυφώθηκε µε το κίνηµα της
Θεσσαλονίκης  το Σεπτέµβριο του 1916. Πολλοί πίστεψαν ότι η κατάσταση θα
εκτονωνόταν µετά το κίνηµα του Βενιζέλου, αλλά οι προσδοκίες τους διαψεύστηκαν,
αφού το χάσµα µεταξύ Βενιζελικών και φιλοβασιλικών έγινε µεγαλύτερο. Η βασιλική
παράταξη κατηγορούσε τους κινηµατίες για προδοσία και για υπεξαίρεση του
δηµόσιου χρήµατος. Από την άλλη, οι Φιλελεύθεροι ανταπέδιδαν τα πολιτικά πυρά
έχοντας και την στήριξη της Ανταντ, της όποιας έκαναν  κατάχρηση προβολής,
γεγονός που ζηµίωσε τη δηµοτικότητά τους στη χώρα.

Στο  απόσπασµα του διαγγέλµατος της προσωρινής κυβέρνησης Βενιζέλου,
Κουντουριώτη, ∆αγκλή, το οποίο εξαγγέλθηκε από τη Θεσσαλονίκη στις 7
∆εκεµβρίου 1916, η προσωρινή κυβέρνηση καταγγέλλει µε βαρείς χαρακτηρισµούς
τον Κωνσταντίνο για τη δίωξη και το θάνατο φιλοβενιζελικών. Τον κατηγορεί για
εθνική µειοδοσία από τη στιγµή που τάχθηκε στο πλευρό των Γερµανών και για
καιροσκοπισµό µε στόχο να παγιώσει την εξουσία του. Επίσης, η προσωρινή
κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης καταγγέλλει τον  Κωνσταντίνο πως επιχείρησε τον
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αφοπλισµό όλων εκείνων που αγωνίζονται για την ελληνική ανεξαρτησία και έστρεψε
το βασιλικό στρατό εναντίον όσων του αντιτάχθηκαν. Για τους παραπάνω λόγους η
προσωρινή κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης κηρύσσει έκπτωτο τον βασιλιά
διευκρινίζοντας ότι αποκηρύσσει τον Κωνσταντίνο και όχι τον βασιλικό θεσµό.

Σχολικό βιβλίο σελ 95 («Οι συγκρούσεις πήραν….κόµµατα της
αντιπολίτευσης»).
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ΤΑΞΗ:                        Γ΄  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:     ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

ΜΑΘΗΜΑ:              ΙΣΤΟΡΙΑ  
 

Ηµεροµηνία:  Κυριακή  21 Απριλίου 2013 

∆ιάρκεια  Εξέτασης:  3 ώρες 
 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ Α1 

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ  

 

Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων:  
 

α)  «Κλήριγκ» 

β)  «Λαϊκό κόµµα» 

γ)  «Γενική ∆ιεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσµών» 

 

 
 
 
 
 
 

Μονάδες 15 
 

ΘΕΜΑ Α2 
 

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν  γράφοντας στο τετράδιό σας τη 

λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:  
 

α)  Μετά την προσπάθεια ολοκλήρωσης της  αγροτικής µεταρρύθµισης από τον Ελ. 

Βενιζέλο το 1917, η αναδιανοµή που έγινε  έφτασε στο 40% στο σύνολο της 
καλλιεργήσιµης γης της χώρας. 

ου  
β)  Κατά το τελευταίο τέταρτο του 19 

να έχει τυπική οργάνωση. 

αιώνα η βάση των κοµµάτων εξακολουθούσε 

γ)  Στις βασικές προγραµµατικές θέσεις του Σ.ΕΚ.Ε. οριζόταν ότι για τα προβλήµατα  

των διαµφισβητούµενων εδαφών θα επιδιώκονταν διπλωµατική λύση. 

δ)  Κατά τη διάρκεια της παλιννόστησης των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της 
Ανατολικής Θράκης οι συνθήκες που βρήκαν όσοι επέστρεφαν στις πατρογονικές 

τους εστίες ήταν άσχηµες. 

ε)  Η  συστηµατική δίωξη  των  Ελλήνων του  Πόντου  εξυπηρετούσε  την  πολιτική 
σκοπιµότητα της εκκαθάρισης της Μ. Ασίας από το ελληνικό στοιχείο. 

Μονάδες 10  
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ΘΕΜΑ Β1 
 

Να προσδιορίσετε τον τρόπο επέµβασης  του στρατού στην πολιτική ζωή της Ελλάδας 

το 1909 και τα αποτελέσµατα που είχε η επέµβαση αυτή στις πολιτικές εξελίξεις. 

Μονάδες 10  
 

 

ΘΕΜΑ Β2 
 

Να αναφερθείτε στο ρόλο της διπλωµατίας και στην αναζήτηση πολιτικής λύσης για 
την επανάσταση του Θερίσου, µετά την οργάνωση της «Προσωρινής Κυβερνήσεως 

της Κρήτης» µέχρι  και το καλοκαίρι του 1905. 

Μονάδες 15  
 

 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ Γ1 

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ  

 

Αξιοποιώντας   τις   ιστορικές   σας   γνώσεις   και   αντλώντας   στοιχεία   από   τα 
ακόλουθα κείµενα να παρουσιάσετε τις επενδύσεις που ώθησαν την ανάπτυξη και 

τον εκσυγχρονισµό της  Ελλάδας την περίοδο του Μεσοπολέµου. 

Μονάδες 25  

 
ΚΕΙΜΕΝΟ  Α΄  

 

Η προοπτική των µεγάλων έργων προσέλκυσε στην Αθήνα τους εκπροσώπους 

διαφόρων τεχνικών οίκων και τραπεζών του εξωτερικού, οι οποίοι µε τη βοήθεια 

Ελλήνων µεσαζόντων πολιορκούσαν τους αρµόδιους πολιτικούς προϊσταµένους  και 

τους γραφειοκράτες των υπουργείων.[…] Στις 22 ∆εκεµβρίου 1924 η κυβέρνηση 

υπέγραψε τη σύµβαση µε την Τράπεζα Αθηνών και την αµερικανική εταιρεία Ούλεν 

για την κατασκευή µε αυτοχρηµατοδότηση του φράγµατος του Μαραθώνα για την 

ύδρευση της Αθήνας και του Πειραιά. Για τη µοναδική σύµβαση µεγάλων έργων που 

υπέγραψε η κυβέρνηση Μιχαλακόπουλου δεν κατόρθωσε να εξασφαλίσει κύρωση 

από την εθνοσυνέλευση πριν από την πτώση της, τον Ιούνιο του 1925. Ακόµη 

περισσότερο καθυστερούσε η υπογραφή των συµβάσεων για τα έργα του 
εκσυγχρονισµού της ηλεκτροδότησης, της αποξήρανσης των ελών της Βόρειας 

Ελλάδας, της ανάπτυξης του σιδηροδροµικού δικτύου και της οδοποιίας.[…] 
 

[…]Ο Πάγκαλος προώθησε επίσης ορισµένες συµβάσεις για µεγάλα έργα που είχαν 

αποτελµατωθεί εξαιτίας των αντιθετικών πιέσεων των διαφόρων συµφερόντων και 

των ξένων δυνάµεων. Τον Αύγουστο του 1925 κυρώθηκε η σύµβαση για την ύδρευση 

της Αθήνας, τον Σεπτέµβριο υπογράφηκε η σύµβαση µε την αµερικανική εταιρεία 

Foundation και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηµατοδότηση και την 

εκτέλεση των εγγειοβελτιωτικών έργων της πεδιάδας της Θεσσαλονίκης. 
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ου  
Χρ. Χατζηϊωσήφ, «Κοινοβούλιο και ∆ικτατορία», στο Ιστορία της Ελλάδας του 20 
αιώνα, Χρ. Χατζηϊωσήφ  (επιµ.), Τόµος Β2΄, Μέρος Β’, Αθήνα 2002, σελ. 73-74, 76. 

 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Β΄  
 

Για την ανάπτυξη του ηλεκτρισµού στην περιοχή της Αθήνας η Εθνική Τράπεζα, ήδη 

από το 1923, θα βολιδοσκοπήσει τις διαθέσεις της αγγλικής αγοράς και θα έρθει σε 
επαφή µε την εταιρεία Power and Traction Finance Company Limited.[…] Ο 

αγγλοελληνικός όµιλος που αποτελείται από την Power and Traction Finance 

Company Limited και το Συνδικάτο Μελετών και Επιχειρήσεων, που 

αντιπροσωπεύεται από την Εθνική Τράπεζα, συµφώνησαν (1924) να συνεργαστούν 

στο σχηµατισµό µιας εταιρείας µε την επωνυµία Γενική Ελληνική Εταιρία. […] Η 

κυβέρνηση  του  Πάγκαλου  […]  µε  σύµβαση  που  επικυρώθηκε  µε  νοµοθετικό 

διάταγµα στις 17 Οκτωβρίου 1925, […] παραχώρησε στο Συνδικάτο Μελετών και 
Επιχειρήσεων  και στην Power and Traction Finance Company Ltd µέχρι την 21 

∆εκεµβρίου 1985: 
 

Α) Το αποκλειστικό δικαίωµα παραγωγής, µεταφοράς, µετασχηµατισµού και 
διανοµής του ηλεκτρικού ρεύµατος για πώληση µέσα σε ακτίνα 20 χιλιοµέτρων από 

την πλατεία Οµονοίας. 
 

Β) Το δικαίωµα, αλλά όχι αποκλειστικό, της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, µετά από 

συµφωνία, σε οποιαδήποτε αρχή, εταιρεία ή άτοµα στην Ελλάδα έξω από την 

παραπάνω περιοχή. 
 

Γ) Το αποκλειστικό δικαίωµα εγκατάστασης και εκµετάλλευσης τροχιοδρόµων και το 

δικαίωµα, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 4 της σύµβασης, για την εγκατάσταση 

και εκµετάλλευση υπηρεσίας λεωφορείων µέσα σε ακτίνα 20 χιλιοµέτρων από την 

πλατεία Οµονοίας. 
 

∆) Το αποκλειστικό δικαίωµα της εκµετάλλευσης του σιδηροδρόµου Αθήνας- 

Κηφισιάς. 
 

Ε) Το αποκλειστικό δικαίωµα της εκµετάλλευσης του σιδηροδρόµου Αθήνας- 

Πειραιά. 
 

Ν. Σ. Παντελάκη, Η διείσδυση των αγγλικών κεφαλαίων  στην  αγορά της  Αθήνας, 1925 

– 1940 στο: Μελέτες Οικονοµικής Ιστορίας, Ο εξηλεκτρισµός της Ελλάδας, ΜΙΕΤ, 
Αθήνα 1991, σ. 218, 221, 259. 

 

 

ΘΕΜΑ ∆1 
 

Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείµενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας 

γνώσεις: 
 

α)       να αναφερθείτε στα πολιτικά και διπλωµατικά γεγονότα που επηρέασαν  τις 

εξελίξεις στο µικρασιατικό µέτωπο από το 1919 έως και το 1922. (Μονάδες 13 
) 
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β)       να αναφερθείτε στα προσφυγικά ρεύµατα που καταφθάνουν στην Ελλάδα από 
το 1922 έως και το 1925 και στην αντιµετώπιση των Ελλήνων αιχµαλώτων από την 

τουρκική κυβέρνηση. (Μονάδες 12) 

Μονάδες 25  
 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Α  
 

Ήδη πριν από την κατάρρευση του µετώπου τον Αύγουστο του 1922 σε πολλές 

περιοχές της  Μικράς Ασίας οι  ελληνικοί πληθυσµοί είχαν  υποστεί  διωγµούς και 

βιαιοπραγίες από τους Τούρκους και είχαν αρχίσει να εγκαταλείπουν τις πόλεις και τα 

χωριά τους. Στις 9 Απριλίου 1921 ο στρατηγός Νικόλαος Τρικούπης σε δηλώσεις του 

προς τον αποσταλµένο της εφηµερίδας «Εµπρός» ανέφερε ότι «οι ελληνικοί 

πληθυσµοί των παραµενόντων υπό τον Κεµάλ µερών υφίστανται τελειωτικόν και 

φρικώδες το έργον της εξοντώσεως». 
 

Της Συντάξεως, «Η καταστροφή της Σµύρνης και το ξερίζωµα του Μικρασιατικού 

ελληνισµού» Στο: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών,1977, τοµ. ΙΕ, 

σελ. 233- 234 
 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Β  
 

Οι Τούρκοι, µετά την κατάληψη της  Σµύρνης , άρχισαν τη συγκέντρωση όλου του 

άρρενα πληθυσµού από 18 ως 45 ετών, όπως αναφερόταν στη σχετική διαταγή του 

Νουρεντίν. Στην πραγµατικότητα όµως συλλαµβάνονταν και κάτω από 18 ετών ή 

πάνω από 45. […] Κατά την επιβίβαση όµως των προσφύγων στα πλοία, οι Τούρκοι 

που έκαναν έλεγχο συνέλαβαν και πάµπολλους άλλους για να τους οδηγήσουν σε 

στρατόπεδα  στο  εσωτερικό.  […]  Εκτός  από  τους  φόνους,  θερίζονταν  από  τις 

κακουχίες και την ασιτία, καθώς και από τις επιδηµίες του εξανθηµατικού τύφου και 

της εντερίτιδας. […] 
 

Μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου των Μουδανιών στα τέλη Σεπτεµβρίου 

1922,  ειδοποιήθηκαν  οι  ελληνικοί  πληθυσµοί  για  τη  βαθµιαία  αποχώρηση  του 

ελληνικού στρατού από την ανατολική Θράκη και για τις  προθεσµίες µέσα στις 
οποίες έπρεπε,  όσοι  ήθελαν, να εγκαταλείψουν τις  πατρίδες τους.  […]Οι 25.000 

Έλληνες  της χερσονήσου της Καλλιπόλεως  έφυγαν αργότερα (µέχρι  11 Νοεµβρίου). 
 

Της Συντάξεως, «Η καταστροφή της Σµύρνης και το ξερίζωµα του Μικρασιατικού 

ελληνισµού» Στο: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους , Εκδοτική Αθηνών  ,1977, τοµ. ΙΕ, 

σελ. 243-246 
 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Γ 
 

[…]  Ο  τελευταίος  και  σηµαντικότερος ίσως  λόγος  που  οδήγησε  τη  γαλλική 

πλευρά στην  εγκατάλειψη της  «στρατιωτικής» λύσεως  του Μικρασιατικού 

προβλήµατος είχε σχέση µε έναν από τους µόνιµους φόβους που κατείχαν κυρίως, 

αλλά όχι και αποκλειστικά, τη γαλλική πολιτική ηγεσία σε όλο το  διάστηµα µετά το 
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τέλος του πολέµου: την πιθανότητα δηµιουργίας νέου αντι-ανταντικού συνασπισµού 

µε βάση τη φηµολογούµενη κατά καιρούς γερµανο-σοβιετική προσέγγιση· ενός νέου 
άξονα στον οποίο θα αντιµετώπιζαν τον πειρασµό να προσχωρήσουν όλες  οι 

ηττηµένες  στον  πόλεµο δυνάµεις. Στη  Μέση  Ανατολή η  µερική  εφαρµογή µιας  

τέτοιας, απειλητικής για την Entente, προοπτικής παρουσιαζόταν µε πολύ 
συγκεκριµένη µορφή το τελευταίο τρίµηνο του 1920: τη µορφή της πιθανής 

συνεργασίας ανάµεσα στη Μόσχα και την Άγκυρα. 
 

Κάθε εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση όχι µόνο θα ελαχιστοποιούσε τις 
πιθανότητες στρατιωτικής συντριβής του Κεµαλισµού από µόνο τον ελληνικό στρατό, 

αλλά θα υποµόνευε και την εναλλακτική λύση προς την οποία προσανατολιζόταν από 

τότε  η γαλλική πολιτική· την προσπάθεια διατηρήσεως δηλαδή των οικονοµικών 

θέσεων του γαλλικού κεφαλαίου στην οθωµανική αυτοκρατορία µε παραχωρήσεις 

κυρίως σε βάρος των  ελληνικών συµφερόντων. 
 

[…] Τις απόψεις όσων υποστήριζαν – όπως και στη Γαλλία- ότι γνώµονας για τον 

καθορισµό  της πολιτικής της Entente απέναντι στην ηττηµένη Τουρκία θα έπρεπε να 
είναι η αποφυγή µιας µελλοντικής σοβιετικής- κεµαλικής συµµαχίας, τις εξέφραζε 

στο αγγλικό Υπουργικό Συµβούλιο ο υπουργός Πολέµου Ουίνστον Τσώρτσιλ. […] 

Στην κατάσταση αυτή, όπως τόνιζε ο Τσώρτσιλ σε µνηµόνιό του προς το αγγλικό 

Υπουργικό Συµβούλιο στις 10/23 Νοεµβρίου , η Αγγλία δε θα µπορούσε ίσως να 

αντεπεξέλθει χωρίς ριζική αλλαγή πολιτικής· χωρίς δηλαδή «την ουσιαστική 

αναθεώρηση  των εδαφικών διακανονισµών της συνθήκης των Σεβρών ως προς τη 

Σµύρνη και – πιθανόν- την Θράκη»[…]. 
 

Ιωάννης Γιαννουλόπουλος, «  Οι  εκλογές της 1
ης   

Νοεµβρίου και  η  επάνοδος του 

Κωνσταντίνου» Στο: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, 1977, τοµ. ΙΕ, 

σελ. 152-154 

 
(Σηµείωση: Τα κείµενα  έχουν µεταφερθεί στο µονοτονικό σύστηµα, ωστόσο έχει διατηρηθεί η ορθογραφία των 

πρωτότυπων κειµένων.) 
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ΤΑΞΗ:                        Γ΄  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:     ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

ΜΑΘΗΜΑ:              ΙΣΤΟΡΙΑ  
 

Ηµεροµηνία:  Κυριακή  21 Απριλίου 2013 

∆ιάρκεια  Εξέτασης:  3 ώρες 
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ Α1 

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ  

 

α)  σελ. 54 «Στο εξωτερικό εµπόριο…είχε και θετικά στοιχεία» 

β)  σελ. 93 «Στα µέσα του 1910…στους Φιλελευθέρους» 
γ)  σελ.   160   «Το   έργο   της   εκτίµησης…κατά   τόπους   Γραφεία   Ανταλλαγής 

Πληθυσµών.» 
 
 
 

ΘΕΜΑ Α2 
 

α) ΣΩΣΤΟ 
β) ΛΑΘΟΣ 

γ) ΛΑΘΟΣ 

δ) ΣΩΣΤΟ 

ε)  ΣΩΣΤΟ  
 
 
 

ΘΕΜΑ Β1 
 

Σελ 86-88 «Το 1909 συντελείται µια τοµή…έχοντας επιτύχει τις επιδιώξεις του.». 
 
 
 

ΘΕΜΑ Β2 
 

σελ 214-215 «Η κρίση µετατοπίστηκε στο πεδίο της διπλωµατίας ….όλο το καλοκαίρι 

του 1905». 
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Ε_3.Ιλ3Κ(α)  

 

 
 
 

ΘΕΜΑ Γ1 

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ  

 

Βιβλίο → σελ. 52-53, Οι µεγάλες  επενδύσεις. 
«Οι ραγδαίες αλλαγές … Αδριάνειο Υδραγωγείο». 

 

Παράθεµα  Α’  →  Η  αναγκαιότητα και  η  προοπτική αυτών  των  µεγάλων έργων 

υποδοµής  στην   πρωτεύουσα   προκάλεσε   το   ενδιαφέρον   πολλών   εκπροσώπων 

διαφόρων τεχνικών οίκων και τραπεζών του εξωτερικού. Όλοι αυτοί µε τη βοήθεια 

Ελλήνων διαµεσολαβητών προσπάθησαν να προσεταιριστούν αρµόδιους πολιτικούς 

και γραφειοκράτες των υπουργείων. Στις 22 ∆εκεµβρίου 1924 η κυβέρνηση 

Μιχαλακόπουλου υπέγραψε σύµβαση µε την Τράπεζα Αθηνών και την αµερικανική 

εταιρεία  Ούλεν  για  την  κατασκευή  µε  αυτοχρηµατοδότηση του  φράγµατος του 

Μαραθώνα για την υδροδότηση της Αθήνας και  του Πειραιά. Όµως, γι’ αυτή τη 

µοναδική σύµβαση µεγάλων έργων υποδοµής που υπέγραψε δεν κατάφερε την 
επικύρωσή της από την εθνοσυνέλευση πριν από την πτώση της, τον Ιούνιο του 1925. 

Ο Πάγκαλος ήταν αυτός που αµέσως µετά προώθησε παρόµοιες συµβάσεις έργων 

υποδοµής που είχαν παραγκωνισθεί λόγω των διαφόρων συµφερόντων και των ξένων 

δυνάµεων. Χρονοτριβούσε, λοιπόν η υπογραφή των συµβάσεων για έργα 
ηλεκτροδότησης, αποξήρανσης ελών της Βόρειας Ελλάδας, ανάπτυξης του 

σιδηροδροµικού δικτύου και της οδοποιίας. 
 

Βιβλίο → σελ. 53 «Τη λύση του ζητήµατος … στο Μαραθώνα». 
 

Παράθεµα Α’→ Έτσι τον Αύγουστο του 1925, επί Πάγκαλου, επικυρώθηκε η 

σύµβαση για την υδροδότηση της Αθήνας. 
 

Βιβλίο → σελ. 53 «Την ίδια περίπου εποχή … λεωφορεία». 
 

Παράθεµα Β’→ Για την ανάπτυξη της ηλεκτροδότησης στην περιοχή της Αθήνας, η 

Εθνική Τράπεζα προσπαθώντας να  εξιχνιάσει  τις  διαθέσεις  της  αγγλικής αγοράς 

έρχεται σε επαφή το 1923 µε την εταιρεία Power and Traction Finance Company 

Limited. Το 1924 συγκροτείται ένας αγγλοελληνικός όµιλος που αποτελείται από την 

Power and Traction Finance Company Limited και το Συνδικάτο Μελετών και 

Επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύεται από την Εθνική Τράπεζα. Αυτοί συµφώνησαν 

να συνεργαστούν και να σχηµατίσουν µια εταιρεία µε την επωνυµία Γενική Ελληνική 

Εταιρία. Ένα περίπου χρόνο αργότερα, στις 17 Οκτωβρίου 1925, πάλι η κυβέρνηση 

του Πάγκαλου µε σύµβαση που επικυρώθηκε µε νοµοθετικό διάταγµα, παραχώρησε 

στον  αγγλοελληνικό  όµιλο  το  αποκλειστικό  δικαίωµα  παραγωγής,  µεταφοράς, 

µετασχηµατισµού και διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος για πώληση µέσα σε ακτίνα 20 
χιλιοµέτρων  από την πλατεία της Οµόνοιας. Επίσης  το δικαίωµα, όχι όµως κατά 

αποκλειστικότητα, να ηλεκτροδοτείται µετά από συµφωνία, οποιαδήποτε αρχή, 

εταιρεία ή άτοµα σε όλη τη χώρα εκτός από την παραπάνω περιοχή. Κατοχυρώθηκε 

ακόµη, το αποκλειστικό δικαίωµα εγκατάστασης και εκµετάλλευσης τροχιοδρόµων. 
Παράλληλα, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της σύµβασης, παραχωρήθηκε το δικαίωµα 
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εγκατάστασης και εκµετάλλευσης υπηρεσίας λεωφορείων πάλι στην ίδια ακτίνα των 

20 χιλιοµέτρων από την πλατεία της Οµόνοιας. Τέλος, ο αγγλοελληνικός όµιλος είχε 
το αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλλευσης του σιδηροδρόµου Αθήνας-Πειραιά και 

Αθήνας-Κηφισιάς.  Αξίζει  να  σηµειωθεί  ότι  όλα  τα  παραπάνω  ίσχυαν  µέχρι  21 

∆εκεµβρίου του 1985. 
 

Βιβλίο → σελ. 53 «Επενδύσεις  έγιναν … καλλιεργούµενων εδαφών». 
 

Βιβλίο → σελ. 167-168 «Σε µια δεκαετία … σιτηρά» και «Η έλλειψη γεωργικών … 

εκτάσεις». 
 

Παράθεµα   Α’→  Το  Σεπτέµβριο  του   1925  υπογράφηκε  η   σύµβαση  µε  την 

αµερικανική εταιρεία Foundation και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για τη 

χρηµατοδότηση και την υλοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων της πεδιάδας της 

Θεσσαλονίκης. 
 

 

ΘΕΜΑ ∆1 
 

α)  Βιβλίο: σελ. 144, Η Μικρασιατική Καταστροφή, 1. Η έξοδος  
→ «Οι εθνικές βλέψεις των  Ελλήνων της Μικράς  Ασίας …της  περιοχής στην 

Ελλάδα». 
 

(στο σηµείο αυτό µπορεί  να γίνει αναφορά στην υπογραφή της Συνθήκης των 

Σεβρών: Βιβλίο: σελ.96: «Η Συνθήκη των Σεβρών…απτή πραγµατικότητα»). 

Βιβλίο: σελ. 96-97: → «Οι Φιλελεύθεροι προκήρυξαν εκλογές…ειρηνική λύση» 

Βιβλίο: σελ. 144:→ «Η εκλογική ήττα του Βενιζέλου το Νοέµβριο έδωσε αφορµή 

στους  Συµµάχους  να  εκφράσουν  καθαρότερα  την  αλλαγή  της  στάσης  τους 

απέναντι στην Ελλάδα. Συγχρόνως  το εθνικό κίνηµα των Τούρκων µε επικεφαλής 

τον Μουσταφά Κεµάλ γινόταν διαρκώς ισχυρότερο τόσο στο εξωτερικό όσο και 

στο εσωτερικό της Τουρκίας ». 
 

Παράθεµα:  Η αλλαγή της στάσης των Συµµάχων απέναντι στην Ελλάδα µπορεί 

να ενισχυθεί µε σχετική παραποµπή σε πληροφορίες του  ιστορικού κειµένου: 

(ΚΕΙΜΕΝΟ  Γ) 
 

→  Οι  συµµαχικές δυνάµεις,  ιδίως  οι  Γάλλοι,  αρχίζουν  να  µεταβάλλουν την 

πολιτική τους απέναντι στην Ελλάδα και να στρέφονται προς τον Κεµάλ. Ο πιο 
σηµαντικός λόγος που θα δώσει την αφορµή στη  Γαλλία να εκφράσει την αλλαγή 

της στάσης της απέναντι στην Ελλάδα µετά την εκλογική ήττα του Βενιζέλου και 

να µην επιδιώξει τη «στρατιωτική» λύση στο µικρασιατικό ζήτηµα, σχετίζεται µε 

έναν από τους φόβους της γαλλικής – και όχι µόνο- πολιτικής. Ο φόβος αυτός 

απορρέει  από  την  φηµολογούµενη προσέγγιση  Γερµανών- Σοβιετικών  και  τη 

δηµιουργία ενός νέου αντι-ανταντικού συνασπισµού. Στο νέο αυτό άξονα υπήρχε 

κίνδυνος να προσχωρήσουν όλες οι χώρες που είχαν ηττηθεί κατά τον Α 

Παγκόσµιο πόλεµο. Για τις δυνάµεις της Entente, η πιθανή προσέγγιση Μόσχας- 

Άγκυρας συνιστά απειλή. 
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→ ∆ιαβλέπει ότι είναι αδύνατη η στρατιωτική ήττα του κεµαλικού κινήµατος από 
τον ελληνικό στρατό µόνο. Σκοπός της γαλλικής πολιτικής είναι η διασφάλιση των 

οικονοµικών συµφερόντων της στην Οθωµανική αυτοκρατορία µε παραχωρήσεις 

στον Κεµάλ εις βάρος  των ελληνικών  συµφερόντων. 

→  Και  η  Αγγλία  υποστηρίζει  πως  πρέπει  να  αποτραπεί  ο  κίνδυνος  µιας  

µελλοντικής σοβιετικής- κεµαλικής συµµαχίας, από την οποία θα εξαρτηθεί  και η 
στάση  της  Entente  απέναντι  στην  ηττηµένη  Τουρκία.  Ο  υπουργός  Πολέµου 

Ουίνστον Τσώρτσιλ, σε µνηµόνιό του προς το  αγγλικό Υπουργικό Συµβούλιο στις  

10/23 Νοεµβρίου αναφέρεται στην ανάγκη αλλαγής πολιτικής της Αγγλίας και 
αναθεώρησης των όρων της συνθήκης των Σεβρών σχετικά µε τη Σµύρνη αλλά 
και τη Θράκη. 

 

Βιβλίο:   σελ.   251-252:→   «Καθοριστικής   σηµασίας   για   την   έκβαση   του 

µικρασιατικού πολέµου,ήταν η υπογραφή της συνθήκης φιλίας και συνεργασίας 

ανάµεσα στους Μπολσεβίκους και τον Κεµάλ το Μάρτιο του 1921. Η συνθήκη 
αυτή έδωσε… σύµµαχοι µε τους Έλληνες» 

 

Βιβλίο:  σελ. 253:→ «Η κυβέρνηση του Γούναρη ήταν αποµονωµένη από τους 

Συµµάχους. Στις αρχές του 1922 τα συµφέροντα των Μ. ∆υνάµεων είχαν αλλάξει 

πλευρά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες  ο Κεµάλ µε τη φανερή υποστήριξη των 

µπολσεβίκων, της Ιταλίας και της Γαλλίας και τη σιωπηρή σύµπραξη της  Αγγλίας, 

άρχισε την αντεπίθεση που έφερε και την κατάρρευση  του µετώπου». 
Βιβλίο: σελ. 144: «Ο Μικρασιατικός πόλεµος έληξε … να φτάνουν στην Ελλάδα» 

 

 

β)  Βιβλίο: σελ. 144-146, Η Μικρασιατική Καταστροφή, 1. Η έξοδος  

→ σελ. 144, 146: «Ήδη, πριν από τον Αύγουστο…Μοσχονήσια». 

«Στους κατοίκους …α ργότερα». 
 

Παράθεµα:  (ΚΕΙΜΕΝΟ  Β) → Στα τέλη του Σεπτεµβρίου του 1922 υπογράφηκε 

το πρωτόκολλο των Μουδανιών. Ύστερα από την υπογραφή του οι ελληνικοί 
πληθυσµοί της ανατολικής Θράκης ειδοποιήθηκαν για την αποχώρηση του 

ελληνικού στρατού και την προθεσµία µέσα στην οποία, όσοι ήθελαν, µπορούσαν 

να εγκαταλείψουν τις  πατρίδες τους. Οι 25.000  Έλληνες της χερσονήσου της 

Καλλίπολης , , έφυγαν αργότερα (11 Νοεµβρίου). 
 

Βιβλίο: σελ. 146→ «Συνολικά, το φθινόπωρο… Μικτής Επιτροπής» 

(Ενδεχοµένως,   θα   µπορούσε   να   γίνει   αναφορά   και   στη   διασπορά   του 

ποντιακού  ελληνισµού.  Πιο  συγκεκριµένα,  ότι  πολλοί  Έλληνες  του  Πόντου 

είχαν  καταφύγει   στην  Ελλάδα   ενώ  κάποιοι   ακολούθησαν   το  δρόµο  της 

διασποράς. → σελ. 254) 
 

Βιβλίο: σελ. 144-146: «∆ιώξεις σηµειώθηκαν... ασιτία» 
 

Βιβλίο: σελ. 253- 254: «Από τους 697.000 Πόντιους που ζούσαν το 1913 στον 

Πόντο...αµελέ ταµπουρού». 

Σελ. 254: «Οι εξορίες... από τις κακουχίες». 
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Παράθεµα:   (ΚΕΙΜΕΝΟ    Α)  →  Πριν  την  κατάρρευση  του  µικρασιατικού 

µετώπου, τον Αύγουστο του 1922, οι ελληνικοί πληθυσµοί της Μικράς Ασίας 
είχαν υποστεί διώξεις και σηµειώθηκαν βιαιοπραγίες εις βάρος τους. 

Χαρακτηριστικές είναι  οι  δηλώσεις  του  στρατηγού  Νικόλαου  Τρικούπη  στην 

εφηµερίδα «Εµπρός» τον Απρίλιο του 1921, σύµφωνα µε τις οποίες οι Έλληνες 
υφίστανται «τελειωτικόν και φρικώδες το έργον της εξοντώσεως». 

 

Παράθεµα:  (ΚΕΙΜΕΝΟ  Β) →  Μετά την καταστροφή της Σµύρνης , οι Τούρκοι 
άρχισαν  τη  συγκέντρωση  του  ανδρικού  πληθυσµού από  18  έως  45  ετών.  Η 

επιχείρηση αυτή πραγµατοποιήθηκε µετά τη διαταγή του Νουρεντίν. Στην 

πραγµατικότητα όµως συλλαµβάνονταν και όσοι ήταν κάτω από 18 ετών ή πάνω 

από 45. Οι Τούρκοι συνέλαβαν και πολλούς Έλληνες κατά την επιβίβασή τους στα 

πλοία και τους οδηγούσαν σε στρατόπεδα στο εσωτερικό. Πολλοί πέθαναν από τις 

κακουχίες, την ασιτία και από τις επιδηµίες του εξανθηµατικού τύφου και της 

εντερίτιδας. 

 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι απαντήσεις στα θέµατα της Οµάδας Β΄ είναι ενδεικτικές και επισηµαίνουν τα στοιχεία εκείνα , 

τα οποία πρέπει οι εξεταζόµενο ι να λάβουν υπόψη τους για τις απαντήσεις, χωρίς να δεσµεύουν ούτε ως προς 

την αξιοποίησή τους, ούτε ως προς τον τρόπο ανάπτυξης της απάντησης) 
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ΤΑΞΗ: Γ΄  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ 
 

Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 
 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 
 

ΟΜΑ∆Α Α΄ 
ΘΕΜΑ Α1 
Να αποδώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω ιστορικών όρων: 
α) Προσωρινή Κυβέρνηση Κρήτης. 
β) Ανόρθωση. 
γ) Γραφεία Ανταλλαγής. 

Μονάδες 15 
 
 
ΘΕΜΑ Α2.1 
Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε αυτά της στήλης Β (λάβετε υπόψη ότι 
δύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν). 
 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 
1.� Τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού ήταν 

240.000.000 δραχµές. 
α. 1913 

2.�� Προσφορά 12.000 λιρών των Ελλήνων της 
Σαµψούντας στο ελληνικό ναυτικό. 

β. 1893 
3.�� Ο Κωνσταντίνος για πρώτη φορά στο θρόνο. γ. 18 Μαρτίου 1901 
4.�� Ο πρίγκιπας Γεώργιος απολύει το Βενιζέλο. δ. 1911 
5.�� Πτώχευση της Ελλάδας. ε. 19 Μαΐου 1919 

στ. 1912  
ζ.  26 Φλεβάρη 1905 

 
Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ Α2.2 
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη 
λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:  
 
1. Ο Βενιζέλος µετά την απόλυσή του από το Γεώργιο δηµοσίευσε στην 

εφηµερίδα «Θέρισο» των Χανίων, την οποία εξέδιδε ο ίδιος, πέντε πολύκροτα 
άρθρα µε το χαρακτηριστικό τίτλο «Γεννηθήτω φως».  

2. Σε µια δεκαετία (1922-1931) οι καλλιεργούµενες εκτάσεις στην Ελλάδα 
αυξήθηκαν περίπου κατά 50%. 

3. Η βρετανική εταιρεία ΟΥΛΕΝ ανέλαβε την εγκατάσταση µονάδων παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύµατος στην πρωτεύουσα, αλλά και τη δηµιουργία σύγχρονου 
δικτύου αστικών συγκοινωνιών. 

4. Η δεύτερη φάση του διωγµού των Ποντίων οργανώθηκε από τον ίδιο τον 
Κεµάλ στη Σαµψούντα το Μάιο του 1919. 

5. Μετά το 1870 εκφράστηκε η αναγκαιότητα διορισµού περισσότερων 
υπαλλήλων στο δηµόσιο τοµέα.  

6. Το Ταµείο Περιθάλψεως Προσφύγων ανήγειρε ξύλινα παραπήγµατα για τη 
στέγαση των προσφύγων. 

Μονάδες 6 
 
 
ΘΕΜΑ Β1 
Πώς διαµορφώθηκε η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων βουλευτών και το 
εκλογικό σύστηµα στην Ελλάδα κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; 

Μονάδες 12 
 
 
ΘΕΜΑ Β2 
Καταγράψετε τις σχετικές µε το προσφυγικό ζήτηµα διπλωµατικές πράξεις (συνθήκες, 
συµφωνίες, σύµφωνα φιλίας), που υπέγραψε η Ελλάδα κατά την περίοδο 1924 – 
1930. (Να µην αναφερθείτε στις συνέπειές τους στην εσωτερική και εξωτερική 
πολιτική της χώρας.) 

Μονάδες 12 
 



Ï
Å
Ö
Å

È
Å
Ì
Á
Ô
Á
 
2
0
1
2

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Ιλ3Κ(ε) 
 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 5 
 

ΟΜΑ∆Α Β΄  
ΘΕΜΑ Γ1 
Με βάση τα στοιχεία των παραθεµάτων, του πίνακα και τις ιστορικές σας γνώσεις να 
καταγράψετε γιατί η Ελλάδα οδηγήθηκε σε οικονοµικό αδιέξοδο κατά το 
Μικρασιατικό πόλεµο (µονάδες 12) και πώς αντιµετωπίστηκε αυτό από την ελληνική 
κυβέρνηση (µονάδες 13). 
(Η απάντηση των δύο ερωτηµάτων µπορεί να δοθεί σε ενιαίο κείµενο.)  

Μονάδες 25 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 
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ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

Η πολιτειακή µεταβολή του Νοεµβρίου του 1920, δηλαδή η εκλογική ήττα του 
Κόµµατος των Φιλελευθέρων, και ο συνεπαγόµενος οικονοµικός αποκλεισµός της 
Ελλάδας από τις δυνάµεις της Entente1 σήµαναν την ακύρωση των συµµαχικών 
πιστώσεων. Άρα τα τραπεζογραµµάτια της ΕΤΕ2 που κυκλοφόρησαν µε βάση αυτή τη 
ρύθµιση έµειναν ακάλυπτα.[…] 
 Αν και η καταγραφή του συνολικού εσωτερικού χρέους που χρηµατοδότησε 
τις πολεµικές επιχειρήσεις είναι έξω από τους στόχους αυτού του κειµένου, αξίζει να 
αναφερθεί η σύναψη αναγκαστικού εσωτερικού δανείου µε διχοτόµηση του 
χαρτονοµίσµατος, δηµοσιονοµική άλλωστε πρωτοτυπία του ελληνικού κράτους και 
της κυβέρνησης Γούναρη. Η ιδιόρρυθµη αυτή χρηµατοδότηση της συνεχιζόµενης 
Μικρασιατικής Εκστρατείας προκρίθηκε ως ταµειακό µέσο, καθώς η κυβέρνηση 
αδυνατούσε να συνάψει εξωτερικό δάνειο, ενώ δεν επιθυµούσε την περαιτέρω έκδοση 
τραπεζογραµµατίων. Σύµφωνα µε το Νόµο 2749 της 25ης Μαρτίου τα 
χαρτονοµίσµατα της ΕΤΕ διχοτοµήθηκαν: το αριστερό τµήµα (οι «σταύροι») µε την 
προσωπογραφία του πρώτου ∆ιοικητή Γ. Σταύρου κυκλοφορεί κανονικά, αλλά στη 
µισή ονοµαστική αξία. Το δεξί τµήµα µε το θυρεό («τα στέµµατα») µεταβλήθηκε σε 
προσωρινή οµολογία του αναγκαστικού δανείου. Με τον τρόπο αυτό η νοµισµατική 

                                                

1 «Αντάντ», αναφέρεται η συµµαχία στο σχολικό βιβλίο. 
2 Συντοµογραφία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. 
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κυκλοφορία, που ξεπερνούσε τα 3.100.000.000 δραχµές, µειώθηκε κατά το 50%, ενώ 
το δάνειο εκδόθηκε στο άρτιο µε 6,5% τόκο και προθεσµία εξόφλησης την 1η 
Απριλίου 1943.[…] Το αναγκαστικό δάνειο του 1922 επικρίθηκε ότι διασάλευε την 
εµπιστοσύνη του κοινού προς τα τραπεζογραµµάτια και ότι έπληξε δυσανάλογα τα 
περισσότερο φτωχά στρώµατα του πληθυσµού. Το ίδιο ταµειακό µέτρο εφαρµόστηκε 
τον Ιανουάριο του 1926, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι έκτακτες δαπάνες για 
την εγκατάσταση των προσφύγων.  

Μπρέγιαννη Αικ., «Οικονοµικός εκσυγχρονισµός, πολεµική συγκυρία και 
πολιτική µετάβαση 1910-1926», στο Νόµισµα και Νοµισµατικές Κρίσεις στην Ελλάδα, 

Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, σ. 190-192. 
 

Πίνακας 
 

Έτος 
Έσοδα 

(Άµεσοι – Έµµεσοι Φόροι) 
σε εκατοµµύρια δραχµές 

Έξοδα 
(Αµυντικές – Υπόλοιπες δαπάνες) 

σε εκατοµµύρια δραχµές 
1918 460 1.446 
1919 560 1.354 
1920 720 1.683 
1921 970 2.473 
1922 1.910 3.458 

 
(O πίνακας στηρίζεται σε σχετικό πίνακα και σε γραφική παράσταση των στοιχείων 
των εσόδων, που περιλαµβάνονται στο σχετικό άρθρο. Η αναγωγή από το γράφηµα 
έγινε κατά προσέγγιση + /- 5% και αφορά το σύνολο των καταγραφοµένων εσόδων 
του ελληνικού κράτους.) 
Γιώργος Μητροφάνης, «Τα δηµόσια οικονοµικά - Οικονοµική ανόρθωση και πόλεµοι 

1909-1922»,  Ιστορία Νέου Ελληνισµού 1770-2000. 
Ελληνικά Γράµµατα, τ. 6, σ. 122 και 127. 

 
 
ΘΕΜΑ ∆1 
Λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του σχολικού βιβλίου και του παραθέµατος να 
απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήµατα:  
α) τι γνωρίζετε για τις κύριες πλουτοπαραγωγικές πηγές του Πόντου;  

Μονάδες 15 
β) πώς διαµορφώθηκε η κίνηση του εµπορίου στον Πόντο µέχρι και τη δεύτερη 

δεκαετία του 20ού αιώνα. 
Μονάδες 10 
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ΚΕΙΜΕΝΟ Α 
Η οικονοµία του Πόντου στηριζόταν περισσότερο στη γεωργική παραγωγή και 

το εξαγωγικό και εισαγωγικό εµπόριο καθώς και στην έντονη συναλλακτική ζωή και 
σαν συνέπεια, στις τραπεζικές εργασίες, παρά στη βιοµηχανία, της οποίας οι αρχές θα 
αναφανούν πολύ αργότερα, όταν πια µια σκληρή και αδυσώπητη συγκυρία θα βάλει 
την εφιαλτική της τελεία στην ελληνική µεγάλη τραγωδία του 1922 […]. 

Αντίθετα, παρά τη γεωργική µορφή της οικονοµίας της περιοχής (φυτική 
παραγωγή) άκµαζε η βιοτεχνία, όπως η χρυσοχοΐα, η λειτουργία, η σιδηρουργική και 
η ναυπηγική ιστιοφόρων, φυσικά. 

Η δενδροκοµία είχε στην περιοχή του Πόντου εξαιρετική σπουδαιότητα, χάρη 
στη µεγάλη γονιµότητα του εδάφους της. Γύρω από τη Ριζούντα παράγονταν 
πορτοκάλια, πατάτες, κρεµµύδια. Η επαρχία Τραπεζούντας είχε σιτάρι, καλαµπόκι, 
κριθάρι, βούτυρο, τυρί και όσπρια. Οι επαρχίες Κερασούντας, Τρίπολης και ένα 
µέρος της Τραπεζούντας είχαν τεράστια παραγωγή φουντουκιών. Κέντρο εξαγωγής 
των φουντουκιών ήταν η Κερασούντα, από την οποία εξάγονταν κάθε χρόνο γύρω 
στις 20.000 τόνοι που προορίζονταν για τη Μασσαλία, το Αµβούργο, την Τεργέστη, 
τη Νέα Υόρκη και τη Ρωσία.  

Η περιοχή Αµισού και Πάφρας, εκτός από δηµητριακά, ήταν περίφηµη για τα 
καπνά της, που η παραγωγή της ανερχόταν περίπου σε 7.000 τόνους. Καπνά 
εξαιρετικά είχαν και τα Πλάτανα, κοντά στην Τραπεζούντα.  

Γιώργος Λαµψίδης, Οι πρόσφυγες του 1922,  
Εκδ. Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 32. 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

Η Τραπεζούντα ήταν κέντρο διαµετακοµιστικού εµπορίου. Τα εισαγόµενα και 
εξαγόµενα προϊόντα σε ετήσια βάση εκτιµούνται γύρω στα 48.000.000 γαλλικά 
φράγκα ενώ 1.000 περίπου πλοία διαφόρων χωρών φιλοξενούνταν στο λιµάνι της 
κάθε χρόνο. 

Παρθένας Τσοκτουρίδου, Η Τραπεζούντα - κέντρο ελληνισµού στον Πόντο (Ιστορική 
Μελέτη  

 που απέσπασε τον έπαινο "ΝΑΝΑ ΚΟΝΤΟΥ") 
www.progoniki, Ιστολόγιο της Παρθένας Τσοκτουρίδου 
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ΤΑΞΗ: Γ΄  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ 
 

Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
 

ΟΜΑ∆Α Α΄ 
ΘΕΜΑ Α1 
α) Προσωρινή Κυβέρνηση Κρήτης: µετά την ισχυροποίηση του κινήµατος του 

Θερίσου, αφού «στο µεταξύ η επανάσταση είχε αποκτήσει ερείσµατα ... 
εφηµερίδα «το Θέρισο», σχολικό βιβλίο σ. 213-214. 

 
β) Ανόρθωση: Πριν από τις εκλογές....ακτήµονες», σχολικό βιβλίο σ. 89. 

Μπορεί να επισηµανθεί ότι τον όρο τον χρησιµοποίησαν τόσο ο Στρατιωτικός 
Σύνδεσµος στην προκήρυξή του όσο και τα επαγγελµατικά σωµατεία της 
πρωτεύουσας στο ψήφισµά τους. Έτσι πέρασε και στις προσεχείς εκλογές και 
στα κείµενα όλων των εκσυγχρονιστών της εποχής, (όπως βέβαια και στους 
λόγους του Ελευθερίου Βενιζέλου). Επίσης καλό είναι να συµπληρωθεί ότι και 
οι  
αντιβενιζελικοί ακόµη και συγκεκριµένα ο Κυριακούλης Μαυροµιχάλης 
υποστήριζαν την ανόρθωση, που, κατά την εκτίµησή τους, δεν µπόρεσαν να 
υλοποιήσουν οι Βενιζελικοί.  Σχολικό βιβλίο σ.92. 

 
γ) Γραφεία Ανταλλαγής: «η σύµβαση ανταλλαγής των πληθυσµών µεταξύ 

Ελλάδας και Τουρκίας... Γραφεία ανταλλαγής πληθυσµών», που αναλάµβαναν 
την προσωρινή εκτίµηση των περιουσιών µε βάση τις δηλώσεις, τις οποίες οι 
πρόσφυγες θα υπέβαλλαν σ’ αυτά. Σχολικό βιβλίο, σ. 160 

 
 
ΘΕΜΑ Α2.1 
1 � δ     /   2� στ  /  3� α  /  4� γ  /  5� β  
Περισσεύουν τα γράµµατα ε & ζ 
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ΘΕΜΑ Α2.2 
1� Λ  /  2� Σ  /  3� Λ  /  4� Σ  /  5� Λ  /  6� Σ 
 
ΘΕΜΑ Β1 
«Για την επιλογή υποψηφίων βουλευτών... κατώτερα κοινωνικά στρώµατα» Σχολικό 
Βιβλίο σ. 82 -84.  
Μπορεί να γίνει µικρή εισαγωγή από τα προηγούµενα. Επίσης µπορούν να 
καταγραφούν όλα µαζεµένα τα στοιχεία που αναφέρονται στους υποψήφιους 
βουλευτές από τις σελίδες 82 και 84 και έπειτα να απαντηθούν τα περί εκλογικού 
συστήµατος που περιλαµβάνονται στις σελίδες 82-83. 
 
 
ΘΕΜΑ Β2 
«Η σύµβαση της ανταλλαγής των πληθυσµών µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας 
προέβλεπε... Γραφεία ανταλλαγής πληθυσµών», σχολικό βιβλίο σ. 160, «Μετά την 
υπογραφή της Σύµβασης... του άλλου κράτους» σ.161. 
 
∆ιευκρίνιση: 
Μπορεί να θεωρηθεί σωστή απάντηση και µόνο το καταγραφόµενο απόσπασµα της σελ. 161. 
Το απόσπασµα της σελίδας 160 περιλήφθηκε αρχικά γιατί είναι στοιχείο σχετικό µε την 
υλοποίηση διπλωµατικής πράξης, δηλαδή της σύµβασης για την ανταλλαγή των πληθυσµών 
(30.1.1923), και το οποίο περιλαµβανόταν στα χρονικά όρια της ζητούµενης περιόδου 1924-
1930. Ωστόσο επιλεκτικά οι διορθωτές µπορούν και να µην το θεωρήσουν αναγκαίο 
 
 

ΟΜΑ∆Α Β΄ 
ΘΕΜΑ Γ1 

Το κόµµα των Φιλελευθέρων οδήγησε το 1917 την Ελλάδα στον Α΄ 
Παγκόσµιο Πόλεµο στο πλευρό της Αντάντ και µε την υπογραφή της Συνθήκης των 
Σεβρών (10 Αυγούστου 1920) δικαιώθηκε η τολµηρή πολιτική του Βενιζέλου. Η 
µικρή Ελλάδα των παραµονών των Βαλκανικών πολέµων έγινε µε την υπογραφή της 
Συνθήκης αυτής «η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε Θαλασσών» και το 
όραµα της Μεγάλης Ιδέας φαινόταν να αποτελεί απτή πραγµατικότητα. 
 Οι Φιλελεύθεροι θέλοντας να νοµιµοποιήσουν τις µέχρι τότε ενέργειές τους 
προκήρυξαν εκλογές για την 1η Νοεµβρίου 1920, τις οποίες όµως απροσδόκητα η 
συνασπισµένη αντιπολίτευση κέρδισε. Τα φιλοβασιλικά κόµµατα που ανέλαβαν την 
εξουσία έσπευσαν να επαναφέρουν µε δηµοψήφισµα τον ανεπιθύµητο στους 
Συµµάχους βασιλιά Κωνσταντίνο και οι τελευταίοι σε αντίποινα απέσυραν την 
κάλυψη του χαρτονοµίσµατος από το θεωρητικό δανεισµό του 1917. Έτσι, καθώς ένα 
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µεγάλο µέρος της νοµισµατικής κυκλοφορίας είχε στηριχθεί από το 1917 και µετά 
στη θεωρητική κάλυψη από τις δυνάµεις της Αντάντ, τότε βρέθηκε χωρίς αντίκρυσµα. 
 Έτσι, η µεν νοµισµατική κυκλοφορία ήταν ακάλυπτη, όπως επισηµαίνεται και 
στο κείµενο Α, η δε ελληνική οικονοµία, άµεσα εξαρτηµένη από την εξωτερική της 
πολιτική και τις µέχρι τότε καλές σχέσεις της µε τους Συµµάχους, οδηγήθηκε σε 
αδιέξοδο. Επιπλέον, από το 1918 και µετά, ο κρατικός ισολογισµός έκλεινε µε 
παθητικό, ενώ ταυτόχρονα η παρουσία στη Μικρά Ασία εξελίχθηκε σε σκληρό και 
δαπανηρό πόλεµο. Όπως χαρακτηριστικά αποκαλύπτει και ο πίνακας, κατά την 
τριετία 1918-1921, µολονότι κάθε χρόνο τα έσοδα του ελληνικού κράτους από 
άµεσους και έµµεσους φόρους αυξάνονται συνεχώς, άρα είναι εµφανές ότι, για να 
αντιµετωπιστούν οι νέες συνθήκες, νέοι φόροι επιβλήθηκαν και οι παλιοί αυξήθηκαν, 
εντούτοις αθροιστικά στο τέλος του 1921 τα κρατικά έσοδα είναι 2,5 περίπου φορές 
λιγότερα από ό, τι τα έξοδα για αµυντικές και λοιπές δαπάνες. Είναι αξιοσηµείωτο ότι 
αν και τα έσοδα του κράτους το 1921 έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση µε το 1918, 
παρατηρείται αντίστοιχη διόγκωση και των εξόδων. Τα πράγµατα χειροτέρευαν όσο 
παρατεινόταν ο µικρασιατικός πόλεµος και η κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας 
επιδεινωνόταν.  
 Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι απόλυτα δικαιολογηµένο πώς το Μάρτιο 
του 1922 τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα έφτασαν σε πλήρες αδιέξοδο, το οποίο και 
αντιµετωπίστηκε µε έναν απρόσµενο τρόπο. Λίγους µήνες πριν από την κατάρρευση 
του Ελληνικού Μετώπου στη Μικρά Ασία, η Κυβέρνηση αδυνατώντας να 
χρηµατοδοτήσει τη Μικρασιατική Εκστρατεία µέσω εξωτερικού δανεισµού και καθώς 
δεν επιθυµούσε να εκδώσει άλλα τραπεζογραµµάτια (χαρτονοµίσµατα) προέβει σε 
ένα πρωτότυπο αναγκαστικό δάνειο µε διχοτόµηση του χαρτονοµίσµατος, η οποία 
περιγράφεται αναλυτικά στο κείµενο Β. Το αριστερό τµήµα (οι «σταύροι», το τµήµα, 
δηλαδή, µε την εικόνα του πρώτου ∆ιοικητή της Εθνικής Τράπεζας, Γ. Σταύρου,) 
εξακολουθούσε να κυκλοφορεί στο 50% της αναγραφόµενης αξίας, ενώ το δεξιό 
τµήµα µε το θυρεό («τα στέµµατα») ανταλλάχθηκε υποχρεωτικά µε οµολογίες του 
δηµοσίου εικοσαετούς διάρκειας και µε επιτόκιο 6,5%. 
 Η επιχείρηση στέφθηκε από επιτυχία, το κράτος απέκτησε επιπλέον 
1.200.000.000 δραχµές και όπως χαρακτηριστικά φαίνεται από τον πίνακα, τα 
κρατικά έσοδα για το 1922 ανέρχονταν σε 1.910.000.000, παρουσιάζοντας αύξηση 
100% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Χωρίς αυτά τα επιπλέον έσοδα οι άµεσοι 
και έµµεσοι φόροι για το 1922 θα κινούνταν στα ίδια επίπεδα µε το 1921, τα έξοδα, 
όµως, εκείνης της κρίσιµης για τη Μικρασιατική Εκστρατεία χρονιάς ήταν εξαιρετικά 
περισσότερα.  
 Μέσα από αυτή τη δηµοσιονοµική πρωτοτυπία του ελληνικού κράτους και της 
κυβέρνησης Γούναρη οι Έλληνες πολίτες αναγκάστηκαν αιφνιδιαστικά να 
αποποιηθούν ένα σηµαντικό µέρος της περιουσίας τους. Με δεδοµένο ότι η 
διχοτόµηση του χαρτονοµίσµατος έθιξε αυτούς που κατείχαν ρευστό χρήµα κι όχι 
ακίνητα ή άλλες αξίες δικαιολογηµένα επικρίθηκε ότι έπληξε την εµπιστοσύνη των 
πολιτών προς το εθνικό νόµισµα και ότι ήταν δυσανάλογα άδικο µέτρο προς τα 
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περισσότερο φτωχά στρώµατα του πληθυσµού. Αν και ο νοµισµατικός αυτός ελιγµός 
δεν στάθηκε ικανός να προλάβει τη Μικρασιατική καταστροφή και τις βαρύτατες 
συνέπειές της, το ίδιο πείραµα επαναλήφθηκε τον Ιανουάριο του 1926, προκειµένου 
να αντιµετωπιστούν τα έκτακτα έξοδα που προέκυψαν από τον ερχοµό των 
προσφύγων στη χώρα. 
 
 
ΘΕΜΑ ∆1 
α)  Κατά το 19ο αιώνα και µετά τις παραχωρήσεις των ειδικών προνοµίων 

στην Οθωµανική Αυτοκρατορία για τον Πόντο το µέλλον προβλεπόταν 
ευοίωνο, χάρη στην εύφορη χώρα µε την πλούσια βλάστηση, τις απέραντες 
δασικές εκτάσεις µε έλατα, πλατάνια. πεύκα και άλλα δέντρα που κάλυπταν τις 
περιοχές της Σινώπης, της Τρίπολης, της Κερασούντας, της Τραπεζούντας και 
των Σουρµένων. Στην Κερασούντα είχαν ιδρυθεί εργοστάσια ατµοπριόνων για 
την παραγωγή ξυλείας από έλατα. Μεγάλη σπουδαιότητα επίσης είχε η 
λεπτοκαρυά (φουντουκιά), που καλλιεργούνταν τόσο στην Κερασούντα όσο 
και στην Τρίπολη και εξαγόταν στο Αµβούργο, την Τεργέστη, τη Νέα Υόρκη 
και τη Ρωσία, σύµφωνα µε το σχολικό βιβλίο, αλλά και προς τη Μασσαλία 
σύµφωνα µε τον Γ. Λαµψίδη. Αυτός αναφέρει στο πρώτο παράθεµα ότι 
εξάγονταν περίπου 20.000 τόνοι φουντουκιών από την περιοχή της 
Κερασούντας.  

Η ποντιακή γεωργική οικονοµία στηριζόταν κυρίως στο σιτάρι, το 
καλαµπόκι, το κριθάρι, τα όσπρια, τα πορτοκάλια, τα γεώµηλα και τα εξαίρετα 
καπνά, ιδιαίτερα των περιοχών της Αµισού και της Μπάφρας, όπως 
επιβεβαιώνεται και από το πρώτο παράθεµα Η περιοχή της Αµισού και της 
Μπάφρας παρήγε περίπου 7.000 τόνους καπνά. Ο Γ. Λαµψίδης συµπληρώνει 
ότι εξαιρετικά καπνά είχαν και τα Πλάτανα, κοντά στην Τραπεζούντα. 
Προσθέτει επίσης ότι και η Ριζούντα παρήγε πορτοκάλια, πατάτες και 
κρεµµύδια, ενώ η Τραπεζούντα είχε σιτάρι, καλαµπόκι, κριθάρι, βούτυρο, τυρί 
και όσπρια. Επίσης τα τυροκοµικά προϊόντα του Πόντου ήταν και είναι 
ιδιαίτερα δηµοφιλή στις αγορές της Κωνσταντινούπολης και των άλλων 
µεγαλουπόλεων. 

Προς το βορά η οροσειρά Παρυάδρου, πλούσια σε µεταλλευτικά 
κοιτάσµατα, έδωσε τη δυνατότητα δηµιουργίας µεταλλείων αργύρου, χαλκού 
και µολύβδου στις περιφέρειες της Αργυρούπολης και της Τρίπολης. Εξίσου 
αναπτυγµένη ήταν η βιοτεχνία στο χώρο της χρυσοχοΐας, της σιδηρουργίας, 
και της χαλκουργίας, καθώς επίσης και η βιοµηχανία της ναυπηγικής. 

Η κυρία πλουτοπαραγωγική πηγή στα παράλια του Ευξείνου Πόντου 
ήταν το διαµετακοµιστικό εµπόριο, όπως επιβεβαιώνεται και στα δύο 
παραθέµατα και αναλύεται στη συνέχεια.  
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β)  Ο Γ. Λαµψίδης αναφέρει ότι η οικονοµία του Πόντου στηριζόταν στο 
εµπόριο (εισαγωγικό και εξαγωγικό) και προθέτει την αύξηση των τραπεζικών 
εργασιών ως αποτέλεσµα της οικονοµικής δραστηριότητας και των σχετικών 
συναλλαγών. Ότι η κυρία πλουτοπαραγωγική πηγή στα παράλια του Ευξείνου 
Πόντου ήταν το διαµετακοµιστικό εµπόριο, επιβεβαιώνει και η Π. 
Τσοκτουρίδου στο δεύτερο παράθεµα, ενώ στο σχολικό βιβλίο καταγράφονται 
τα κυριότερα λιµάνια: η Αµισός, η Τραπεζούντα, η Κερασούντα, η Οδησσός, η 
Βραΐλα, το Νοβοροσίσκι και η Σεβαστούπολη.  

Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια του πολέµου οι Νεότουρκοι µε 
διάφορους τρόπους προσπαθούσαν να αποµακρύνουν και να περιορίσουν το 
εµπόριο των Χριστιανών, οι οποίοι, για να επιβιώσουν, συνεργάστηκαν µε τις 
τοπικές µουσουλµανικές εθνότητες. Η Τραπεζούντα µέχρι το 1869 έλεγχε το 
40% του εµπορίου της Περσίας και το διαµετακοµιστικό εµπόριο απέφερε 
κέρδος περίπου 200.000.000 φράγκα το χρόνο. Η Π. Τσοκτουρίδου 
συµπληρώνει ότι η αξία των εισαγοµένων και εξαγοµένων προϊόντων σε 
ετήσια βάση εκτιµάται γύρω στα 48.000.000 γαλλικά φράγκα, ενώ 1.000 
περίπου πλοία διαφόρων χωρών φιλοξενούνταν στο λιµάνι της Τραπεζούντας 
κάθε χρόνο. 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις διέθεταν εµπορικά υποκαταστήµατα και 
πρακτορεία µεταφορών στη Ρωσία, την Περσία, την Αγγλία, την 
Κωνσταντινούπολη, τη Μασσαλία και σε άλλες µεγάλες πόλεις της Ευρώπης. 
Η Τραπεζούντα αποτελούσε το σταυροδρόµι της εµπορικής κίνησης µεταξύ 
∆ύσης και Ανατολής µέχρι το 1869, οπότε ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της 
∆ιώρυγας του Σουέζ και άρχισε η σταδιακή παρακµή του λιµανιού της. 
Ωστόσο, για µεγάλο διάστηµα και µετά το 1883, τέσσερις µεγάλοι ελληνικοί 
τραπεζικοί και εµπορικοί οίκοι της Τραπεζούντας έλεγχαν µαζί µε το 
υποκατάστηµα της Τράπεζας Αθηνών σχεδόν όλη την οικονοµία του 
ανατολικού Πόντου. 

Ανάλογη ήταν η οικονοµική κίνηση των Ελλήνων και στις άλλες πόλεις 
του Πόντου: σύµφωνα µε τον Γ. Λαµψίδη, η Κερασούντα αποτέλεσε το κύριο 
εξαγωγικό κέντρο φουντουκιών, όπως προαναφέρθηκε. Ταυτόχρονα, από το 
εµπορικό λιµάνι της Αµισού εξάγονταν µεγάλες ποσότητες εξαιρετικού 
καπνού και άλλων εγχώριων προϊόντων, ενώ το 1869 στην ίδια πόλη από τις 
214 επιχειρήσεις της πόλης οι 156 ανήκαν στους Έλληνες. Στην Κερασούντα 
οι εφοπλιστικοί και εµπορικοί οίκοι των Κωνσταντινίδη, Κακουλίδη, 
Σούρµελη και Πισσάνη καταξιώθηκαν στα µεγάλα εµπορικά κέντρα του 
Εύξεινου Πόντου αλλά και της Ευρώπης. 
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ΟΜΑ∆Α Α΄ 
 
 

ΘΕΜΑ Α1 
 

Α.1.1. Να προσδιορίσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: 
 

α)       α΄ παγκόσµιο πανποντιακό συνέδριο 

 
β)       Οργανισµός 

 

 

γ)       Θεοτοκικό κόµµα 
 

 

Α.1.2. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία των παρακάτω στηλών: 

 
 
 
 
 
 

Μονάδες 4 

 
Μονάδες 4 
 

 

Μονάδες 5 

 

Χρονική Περίοδος 

συγκρότησης  της 
εθνοσυνέλευσης 

Χαρακτήρας 

της 
Εθνοσυνέλευσης 

 

Αποφάσεις της εθνοσυνέλευσης ή 

του αντίστοιχου συντάγµατος 

1)  1843 – 1844  
α)  Αναθεωρητική 

i)   Θεσµοθέτηση Γερουσίας 
 

2)  1862 – 1864 
ii) Μονιµότητα δικαστικών 

υπαλλήλων 
 

3)  Νοέµβριος 1910 
 

 
β)  Συντακτική 

iii) Αλλαγή του συντάγµατος µετά 

την επαναφορά του βασιλιά 
 

4) 25 Ιανουαρίου 1921 
iv) Γενίκευση της καθολικής 

ψηφοφορίας 
 

Μονάδες 12 
 

 
 

ΘΕΜΑ Α2 
 

Α2.1.  Ο ρόλος των Μεγάλων ∆υνάµεων στο Κρητικό Ζήτηµα από τον Ιούλιο του 

1905 έως το τέλος του κινήµατος (επανάστασης) του Θερίσου. 

Μονάδες 11 
 

Α2.2.  O ιδιόµορφος δανεισµός της Ελλάδας κατά τον α΄ παγκόσµιο πόλεµο και οι 

συνέπειές  του  στην  ελληνική  οικονοµία έως  το  τέλος  του  Μικρασιατικού 

πολέµου. 

Μονάδες 14 
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ΟΜΑ∆Α Β΄ 
 

 

ΘΕΜΑ Β1 
 

Με βάση τα ακόλουθα παραθέµατα και τις ιστορικές σας γνώσεις: 
 

α)       Να  δικαιολογήσετε  τη  φράση  του  σχολικού  βιβλίου:  «το  πρόγραµµα του 

Χαρίλαου Τρικούπη ήταν αρκετά κοντά στις αντιλήψεις του Αλέξανδρου 

Κουµουνδούρου», καταγράφοντας τους στόχους που είχαν θέσει οι δυο 

πολιτικοί. 
Μονάδες 17 

β)  Να παρουσιάσετε τα µέσα που χρησιµοποίησε ο Τρικούπης στην προσπάθειά 

του να υλοποιήσει το εκσυγχρονιστικό του πρόγραµµα. 

Μονάδες 8 

 
Κείµενο Α΄ 

 

Στις  28  Μαΐου  (1865)  άρχισαν οι  εργασίες  της  βουλής µε λόγο  που  διάβασε ο 

βασιλιάς  αλλά  είχε  γράψει  ο  Κουµουνδούρος. Ο  λόγος  περιλάµβανε σε  γενικές 

γραµµές την πολιτική που σκόπευε να εφαρµόσει η κυβέρνηση Κουµουνδούρου και 

ήταν: α. φιλικές σχέσεις µε τις ξένες δυνάµεις, β. προστασία της δηµοσίας τάξεως και 

των ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων, γ. τα διατάγµατα µε νοµοθετικό 

περιεχόµενο, που είχε εκδώσει η κυβέρνηση, για να αντιµετωπίσει επείγοντα 

ζητήµατα, καθώς  και  µέτρα για  να  αντιµετωπίσει τις  ως  τότε  δαπάνες, αφού  η 

Συνέλευση  διαλύθηκε  χωρίς  να  ψηφίσει  τον  προϋπολογισµό  του  1865,  δ.  η 

κυβέρνηση θα ζητούσε ακόµα από τη βουλή να εγκρίνει νοµοσχέδια, για να µοιραστεί 

η Εθνική Γη, για να διατεθούν οι φυτείες που ήταν στα Εθνικά Κτήµατα, για να 

τροποποιηθεί το φορολογικό σύστηµα, για να καθοριστούν τα προσόντα, για να γίνει 

κάποιος  δηµόσιος υπάλληλος  […]  ε.  η  κυβέρνηση θα  κατάρτιζε  διοικητικό  και 

δηµοτικό οργανισµό που θα είχε βάση την αποκέντρωση, την οικονοµία και την καλή 

διοίκηση  […]   θα   έπαιρνε   µέτρα,  για   να   καλυτερεύσει   ο   στρατός   […]   θα 

τελειοποιούσε τα µέσα συγκοινωνίας, φροντίζοντας ιδιαίτερα για τη ναυτιλία. 
 
 

Γρηγ. ∆αφνής, «Η πολιτική κατάσταση της χώρας από το 1865 ως το 1866», Ιστορία 

του Ελληνικού Έθνους. Εκδοτική Αθηνών, τόµος ΙΓ΄, σ. 243. 
 

Κείµενο Β΄ 
 

Οι προγραµµατικές δηλώσεις του τρικουπικού κόµµατος, στην έναρξη της 

κυβερνητικής του θητείας, µπορούν να συνοψιστούν στο εξής σύνθηµα: Επιδίωξη 

ενός κράτους δικαίου, οικονοµικά ανεπτυγµένου, διεθνώς ισχυρού και 

ανταγωνιστικού.[…] Για την προώθηση εποµένως αυτού του µεταρρυθµιστικού 

σχεδιασµού,  ο  οποίος  µόνο  µακροπρόθεσµα  οφέλη  µπορούσε  να  προσκοµίσει, 
1
 

απαιτούνταν,   σύµφωνα   µε   οπαδούς   του   Νεωτερικού Κόµµατος,  αφενός   η 
διαµόρφωση ή και βελτίωση του συστήµατος υποδοµής σε καίριους τοµείς -όπως π.χ. 

οι συγκοινωνίες και οι µεταφορές, ο στρατός, η διοίκηση- αφετέρου η συνείδηση και 
 
 
 

1 
«Πέµπτο Κόµµα» ή «Νεωτερικό» ονοµαζόταν κατά την εποχή αυτή το κόµµα του Χαριλάου Τρικούπη. 
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η αποδοχή από την πλειοψηφία της κοινωνίας του υλικού και ψυχολογικού κόστους 

που η ταχύρυθµη ανάπτυξη προϋπέθετε. 
Η δηµοσιονοµική πολιτική του Νεωτερικού Κόµµατος – η εντατική 

φορολόγηση, εκτεταµένος εξωτερικός δανεισµός- διαµορφώθηκε εποµένως, 

προκειµένου να υποστηρίξει και να επιβάλλει το φιλελεύθερο, φιλόδοξο, αναπτυξιακό 

πρόγραµµα. Επιπλέον, η χρησιµοποίηση ευνοϊκών συνθηκών, όπως παραδείγµατος 

χάριν  ήταν  η  συγκυριακή  µετατόπιση  της  έδρας  των  επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων των Ελλήνων οµογενών προς το ελληνικό έδαφος, εποµένως και η 

πιθανή  προθυµία  συµµετοχής  σε  επενδυτικές  δυνατότητες  που  ανοίγονταν  στο 

πλαίσιο της οικονοµικής αναµόρφωσης, προσέφερε έναν πρόσθετο δίαυλο 

χρηµατοδότησης. 

Στο επίκεντρο του αναπτυξιακού προγράµµατος που προώθησε ο Τρικούπης 

βρίσκεται η κατασκευή του συνολικού σιδηροδροµικού δικτύου και τα σηµαντικά 

έργα  οδοποιίας που  πραγµατοποιούνται µε πιο  ορµητικούς ρυθµούς την  περίοδο 

1881-1887, µε πιο αργούς αλλά σταθερούς τα µετέπειτα χρόνια. Η ανάπτυξη των 

ταχυδροµείων και τηλεγραφείων, η εγκαινίαση των έργων για τη διάνοιξη του Ισθµού 

της Κορίνθου, συµπλήρωσαν τον κατάλογο της τελεσφόρας τρικουπικής πολιτικής 

στο χώρο των συγκοινωνιών και µεταφορών. 
 

Νίκη Μαρωνίτη, «Η εποχή του Γεωργίου του Α΄» , Ιστορία του Νέου Ελληνισµού 

1770-2000. Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, 5
ος 

τόµος, σ. 18-20. 
 

 
 
 

ΘΕΜΑ Β2 
 

Λαµβάνοντας  υπόψη  τα  στοιχεία  του  σχολικού  βιβλίου  και  των  παραθεµάτων 

απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήµατα: 
 

α)       Τι γνωρίζετε για τον πρώτο διωγµό του µικρασιατικού ελληνισµού κατά τον α΄ 

παγκόσµιο πόλεµο; (Να µην αναφερθείτε σε ό, τι συνέβη στη Μικρά Ασία πριν 

από το 1914); 

(Μονάδες 10) 
 

β)  Πώς ο διωγµός αυτός επηρέασε την απόφαση του Βενιζέλου για απόβαση του 

ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία σύµφωνα µε τα κείµενα των παρακάτω 

πηγών; 

(Μονάδες 10) 
 

 

γ)       Τι γνωρίζετε για το “δικαίωµα της αυτοδιάθεσης των λαών” και πώς αυτό το 

επιχείρηµα χρησιµοποιήθηκε από τον Έλληνα πρωθυπουργό για τις ελληνικές 

διεκδικήσεις µετά τον α’ παγκόσµιο πόλεµο; 

(Μονάδες 5) 
 

 

Κείµενο 1 
 

Η επέκταση αυτή ήταν, ..., εθνικά επιβεβληµένη, πρωτίστως για να σωθεί ο 

ελληνισµός της Μικράς Ασίας. Ο Βενιζέλος είχε την καυτή εµπειρία του υπόδουλου 

και για τούτο η απελευθέρωση των δούλων αδελφών ήταν για αυτόν µια ζωηρή 

ψυχική επιταγή.[...] Η επιταγή της επεκτάσεως στην Ιωνία, ήτανε πριν από όλα και 
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βασικά, µια απεγνωσµένη ανάγκη να γλιτώσουνε οι ελληνικοί πληθυσµοί της Μικράς 

Ασίας  που  κινδυνεύανε  άµεσα. Αν  δεν  πήγαινε  η  Ελλάδα προς  αυτούς,  έπρεπε 

µοιραία οι Έλληνες της Μικράς Ασίας να µετοικήσουνε όλοι οµαδικά, στην ελεύθερη 

Ελλάδα, όσοι τουλάχιστον θα γλίτωναν το µαχαίρι. 
 

Στεφ. Ι. Στεφάνου, Η ελληνική επέκταση στην Ιωνία ήτανε τάχα λάθος του Βενιζέλου;, 

(Ανάτυπο, απόσπασµα από το βιογραφικό δοκίµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος, 

πλαστουργός ιστορίας). Αθήνα 1980, σελ. 9, 11-12. 
 

 

Κείµενο 2 
 

Το ενδιαφέρον του Βενιζέλου για τον ελληνισµό της Μικράς Ασίας είχε εκδηλωθεί 

νωρίς, ευθύς µετά τις πρώτες διώξεις που σηµειώθηκαν µε προσχηµατική αφορµή 

τους Βαλκανικούς πολέµους... Αφότου µάλιστα µετά το 1914, εντάθηκε ο διωγµός 

κατά των Ελλήνων έκδηλα δυσκολευόταν να διακρίνει άλλη οδό... Η έλευση του 

πολέµου, ... κατηύθυνε οριστικά έκτοτε το βλέµµα του στη δυναµική ένοπλη 

παρέµβαση, ως µόνου αποτελεσµατικού µέσου για την άρση των δεινών εις βάρος 

συµπατριωτών του της Μικράς Ασίας. 

Πέρα όµως από κάθε προσωπικό συναίσθηµα, ο Βενιζέλος επιστράτευε και 

όσα ορθολογικά επιχειρήµατα προσφέρονταν, για να στηρίξουν τις διεκδικήσεις του 

στη διεθνή πολιτική κονίστρα. Πρωταρχική σηµασία είχε, υπό την έννοια αυτήν, η 

αποτίµηση της ισχυρής παρουσίας των Ελλήνων στις επίδικες επαρχίες... ήταν εύλογο 

να  αποβλέπει  στο  σεβασµό των  ανθρωπίνων  δικαιωµάτων και  να  ασπάζεται  τη 

θεωρία για την αυτοδιάθεση των λαών. Πιστός στο δόγµα αυτό, ενέτασσε στους 

οµοεθνείς του όσους, ανεξάρτητα από το θρήσκευµα, τη φυλή ή τη γλώσσα τους, 

διέπονται από ελληνική συνείδηση, διακατέχονται δηλαδή από την επιθυµία να 

ανήκουν στην ελληνική οικογένεια. 

Ο   Πρόεδρος   των   Ηνωµένων   Πολιτειών,   (εισηγητής   της   αρχής   της 

αυτοδιάθεσης των λαών στη διεθνή διπλωµατία).... είχε υπογραµµίσει: “τρέφω ζωηρή 

συµπάθεια απέναντι σε κάθε δίκαιη προσπάθεια να ανακουφιστούν οι δεινές 

ταλαιπωρίες των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Κανείς δεν έχει υποφέρει περισσότερο 

και πιο άδικα από αυτούς.” 

(Βρετανοί και Γάλλοι διπλωµάτες καταφέρονταν επίσης κατά των Τούρκων.) 

«Ευρώπη του δικαίου» αλλά και «ειρήνη βασισµένη στο δίκαιο» ήταν το δόγµα του 

Κλεµανσώ... 

Ήταν φανερό ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός έτεινε να συναρµόσει τη µέριµνα 

για τους οµοεθνείς της Μικράς Ασίας µε τις γενικότερες πολιτικοϊδεολογικές 

αναζητήσεις της διεθνούς κοινωνίας. 
 

 

Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Η απόφαση για την επέκταση της ελληνικής κυριαρχίας 

στη Μικρά Ασία. Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, 

Ίκαρος 2009, σ. 15,16.17,21,28,30. 
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Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

ΟΜΑ∆Α Α΄ 
 

ΘΕΜΑ Α1 
 

Α.1.1. α)       Πρόκειται για το συνέδριο που οργανώθηκε στη Μασσαλία το 

Φεβρουάριο του 1918, απάντηση στο σχολικό βιβλίο, «η ρωσική 

επανάσταση.... Σοβιετικής Ένωσης», σελ. 250. 
β)       « Τον Ιούλιο του 1914 ... γεωργικό κλήρο», σελ. 140-141. 

γ)       « Το κόµµα του Γ. Θεοτόκη ... Αντιβενιζελικών», σελ. 93. 

 
Α.1.2. 1–β–i 

2–β–iv 

3–α–ii 

4–β-iii 
 
 
 

ΘΕΜΑ Α2 
 

Α2.1.  «Η επιµονή των επαναστατών ...  Κρήτης µε την Ελλάδα», σ. 215. 

Α2.2.  «Όταν µε την επέµβαση των συµµάχων ενοποιήθηκε...συνέπειές της» σελ. 50. 

(Πιθανή µικρή εισαγωγή για τον α΄ παγκόσµιο πόλεµο και το διχασµό.) 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α Β΄ 
 

 

ΘΕΜΑ Β1 
 

α)       Περί τα τέλη της δεκαετίας του 1850 έγινε φανερή µια συνολική δυσαρέσκεια 

µεγάλων τµηµάτων του πληθυσµού λόγω της οικονοµικής δυσπραγίας και της 

δυσλειτουργίας      του      πολιτικού      συστήµατος     και      συγκροτήθηκαν 

αντιπολιτευτικοί  όµιλοι  µε  εκσυγχρονιστικά  κατά  κύριο  λόγο  αιτήµατα. 

Ηγέτης  αυτού  του  εκσυγχρονιστικού  ρεύµατος αναδείχθηκε ο  Αλέξανδρος 

Κουµουνδούρος, πολιτικός  που  επρόκειτο  να  παίξει  σηµαντικό ρόλο  στην 

ιστορία της Ελλάδας στη συνέχεια (παρά το γεγονός ότι το σχολικό βιβλίο δεν 

τονίζει ιδιαίτερα τον µετέπειτα ρόλο του). 

Μπορεί πάντως   να επισηµανθεί  το κοινό σηµείο των δύο πολιτικών 

που ήταν η διάθεση περιορισµού των υπερεξουσιών του ανώτατου άρχοντα. O 

µεν Κουµουνδούρος οδήγησε στη συγκρότηση των αντιπολιτευτικών οµίλων ( 

επί Όθωνα ), όπως ήδη λέχθηκε, ο Τρικούπης υποκίνησε την απαίτηση 

θεσµοθέτησης της αρχής της δεδηλωµένης (επί Γεωργίου α΄). [Επισηµαίνουµε 
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ότι το στοιχείο αυτό θα µπορούσε να µην θεωρηθεί αναγκαίο στην απάντηση, 

από  την  άποψη  ότι  το  ερώτηµα  επικεντρώνει  στο  πρόγραµµα και  στους 

στόχους των δύο πολιτικών.] 

Σύµφωνα µε το κείµενο Α΄ , στο βασιλικό λόγο της 28
ης  

Μαΐου 1865 

τον οποίο είχε συντάξει ο Κουµουνδούρος διακρίνονται οι στόχοι της 

κυβέρνησής του:  επεδίωκε  τις  φιλικές  σχέσεις  µε τις  ξένες  δυνάµεις, την 
προστασία της δηµόσιας τάξης και των ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων. 

Τα τελευταία θα διασφαλίζονταν µε ελεύθερες εκλογές. Παράλληλα, ζητούσε 

την έκδοση νοµοθετικών διαταγµάτων για τη διευθέτηση των οικονοµικών 

ζητηµάτων της  χώρας,  καθώς  επίσης  και  νοµοσχέδια για  τη  διανοµή των 

εθνικών γαιών και την τροποποίηση του φορολογικού συστήµατος µε στόχο 

την ελάφρυνση των αγροτών. Αυτό το σηµείο αποτελεί ίσως και το κυριότερο 

ζήτηµα διαφοροποίησης της τρικουπικής πολιτικής από την πολιτική του 

Κουµουνδούρου, αν ληφθεί υπόψη η υποστήριξη των γαιοκτηµόνων από το Χ. 

Τρικούπη, που οφειλόταν σε διάφορους λόγους. 

Βασική εξάλλου ήταν και η  µέριµνα για την καλή και απλούστερη 

διοίκηση, η οποία θα επιτυγχανόταν µε τον καθορισµό των προσόντων των 

δηµοσίων υπαλλήλων και την κατάρτιση διοικητικού, καθώς και δηµοτικού 

οργανισµού. Τέλος, απαραίτητη κρίθηκε η λήψη µέτρων για τη βελτίωση του 

στρατού και τις επενδύσεις σε έργα υποδοµής, όπως η τελειοποίηση των µέσων 

συγκοινωνίας. 

Αρκετά κοντά στις απόψεις του Κουµουνδούρου ήταν και το 

συστηµατικό  πρόγραµµα  εκσυγχρονισµού  που  παρουσίασε  το  τρικουπικό 

(Νεωτερικό) κόµµα, ήδη από το 1875. Αν και οι δύο πολιτικοί, Χ. Τρικούπης 

και Αλέξανδρος Κουµουνδούρος, ήλθαν κατά εποχές σε έντονη αντιπαράθεση, 

όµως ιδεολογικά φαίνεται ότι είχαν κοινές θέσεις.  Ειδικότερα, οι τρικουπικοί 

θεωρούσαν ότι, για να εξελιχθεί το ελληνικό κράτος σε ένα κράτος διεθνώς 

ισχυρό  και  ανταγωνιστικό,  απαιτούνταν αρχικά  η  αποδοχή εκ  µέρους της 

κοινής γνώµης τόσο του υλικού όσο και του ψυχολογικού κόστους που η 

ανάπτυξη προϋπέθετε. Επίσης, επιδίωκαν   τη συγκρότηση ενός κράτους 

δικαίου, τέτοιου δηλαδή  στο οποίο η οργάνωση και η λειτουργία όλων των 

θεσµών και των τοµέων της κρατικής εξουσίας να ρυθµίζονται µε κανόνες του 

θετικού δικαίου, εποµένως µε νόµους που το ίδιο το κράτος έχει θεσπίσει. 

Ο  Τρικούπης,  ακόµα,  στόχευε  στον  εξορθολογισµό  της  διοίκησης, 

κυρίως µε τον καθορισµό των προσόντων των δηµοσίων υπαλλήλων, ώστε να 

περιοριστεί η ευνοιοκρατία. Εξάλλου σε προτεραιότητα τοποθετούσε την 

ανάπτυξη   της   οικονοµίας   και   την   ενίσχυση   της   γεωργίας.   Επιπλέον, 

επιζητούσε τη βελτίωση της άµυνας και της υποδοµής, κατά κύριο λόγο του 

συγκοινωνιακού δικτύου της χώρας, ενώ στα χρόνια της πρωθυπουργίας του 

Τρικούπη, όπως επιβεβαιώνει το δεύτερο παράθεµα, αναπτύσσονται 

τηλεγραφεία και ταχυδροµεία, πραγµατοποιούνται σηµαντικά έργα οδοποιίας 

και εγκαινιάζεται η διάνοιξη του Ισθµού της Κορίνθου. 

Συµπερασµατικά, σε γενικές γραµµές η πολιτική γραµµή των δυο αυτών 

ηγετών  συµπίπτει,  καθώς  κοινό  όραµά  τους  ήταν  η  συγκρότηση   ενός 

σύγχρονου ελληνικού  κράτους,  αντάξιου  των  δυτικοευρωπαϊκών κρατών 

της εποχής. 
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β)  Για την υλοποίηση του εκσυγχρονιστικού προγράµµατος του Τρικούπη έγινε 

αρχικά η προσπάθεια για οργανωτικές µεταβολές και βελτίωση των 

οικονοµικών του κράτους, που άλλωστε θεωρούνταν µοχλός της οικονοµικής 

ανάπτυξης. Η διασφάλιση των αναγκαίων πόρων θα επιτυγχανόταν µε την 

εντατική φορολόγηση και τη σύναψη εξωτερικών δανείων. Επιπρόσθετα, ο 

Τρικούπης παρείχε κίνητρα στην ιδιωτική πρωτοβουλία για επενδύσεις και πιο 

συγκεκριµένα, διαµόρφωσε ευνοϊκές συνθήκες, προκειµένου να προσελκύσει 

τα κεφάλαια των Ελλήνων οµογενών του εξωτερικού, που οι πολιτικοί του 

αντίπαλοί , όπως ο Θ. ∆ηλιγιάννης, θεωρούσαν «τυχοδιωκτικό χρηµατιστικό 

κεφάλαιο». Η µεταφορά της έδρας των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τους 

στο ελληνικό έδαφος αποτελούσε για τον Τρικούπη δίαυλο χρηµατοδότησης 

της εσωτερικής ανάπτυξης και εκχρηµατισµού της οικονοµίας. Πράγµατι η 

κάποια  έστω  προσέλκυση επιχειρηµατικών  δραστηριοτήτων των  οµογενών  

           (τραπεζικών και χρηµατιστικών κατά το πλείστον) συντέλεσε στο να µειωθεί η 

επιζήτηση  διορισµού  σε  δηµόσιες  θέσεις,  όπως  αναφέρεται  στο  σχολικό 

βιβλίο. Παράλληλα επιβαλλόταν , βέβαια, η  λήψη µέτρων που θα ευνοούσαν 

την προώθηση των συµφερόντων των αστικών  κοινωνικών στρωµάτων. 

Οι τρικουπικοί ακολούθησαν µε συνέπεια το πρόγραµµα της 

χρηµατοδότησης και νοµοθετικής ρύθµισης όλων των παραπάνω ζητηµάτων, 

το οποίο όµως είχε πολιτικό και οικονοµικό κόστος. Το οικονοµικό 

αποτέλεσµα, όπως καταγράφεται και στο σχολικό βιβλίο,  ήταν η εξάντληση 

των  φορολογούµενων και  η  υπερβολική  επιβάρυνση του  προϋπολογισµού, 

ώσπου το 1893 το κράτος κήρυξε πτώχευση. 
 
 
 

ΘΕΜΑ Β1 
 

α)       Ήδη από την εποχή των Βαλκανικών πολέµων είχαν γίνει γνωστές διώξεις των 

Ελλήνων της Μικράς Ασίας, οι οποίες εντάθηκαν µετά το 1914, σύµφωνα και 

µε το κείµενο του Κ. Σβολόπουλου. Συγκεκριµένα κατά το σχολικό βιβλίο 

«τους πρώτους µήνες του 1914 ... σε πολλές χιλιάδες», (σελ. 138-139). 

Ήταν προφανές ότι οι Έλληνες της Μικράς Ασίας αντιµετώπιζαν 

σοβαρά προβλήµατα, που τους εξωθούσαν στην προσφυγιά. Οι βιαιότητες των 

Τούρκων και η απειλή της γενοκτονίας του Μικρασιατικού ελληνισµού 

αποτυπώνονται στο πρώτο κείµενο της πηγής και συσχετίζονται µε τη 

συναισθηµατική φόρτιση του Βενιζέλου, ο οποίος είχε ζήσει µακροχρόνια σε 

συνθήκες τουρκοκρατίας στην ιδιαίτερη πατρίδα του στην Κρήτη. 
 

 

β)  Τα γεγονότα αυτά έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Βενιζέλου 

τόσο  να  διεκδικήσει  την  περιοχή  της  ∆υτικής  Μικράς  Ασίας όσο  και  να 

αποδεχτεί τη µεταγενέστερη πρόταση του Λ. Τζωτζ (τότε πρωθυπουργού της 

Αγγλίας) να αποστείλει ελληνικό στρατό στη Σµύρνη το Μάιο του 1919. Αν 

και έχουν εκφραστεί πολλές ερµηνείες από διάφορους ιστορικούς για τις 

αποφάσεις αυτές, τα συγκεκριµένα παραθέµατα τονίζουν τα εθνικά κριτήρια 

της βενιζελικής  πολιτικής. Μάλιστα στο κείµενο του Κ. Σβολόπουλου 

τονίζεται πως ο διωγµός των Ελλήνων ήδη από τα χρόνια των Βαλκανικών 
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πολέµων και πολύ περισσότερο µετά το 1914 επέβαλε την ένοπλη σύγκρουση 

Ελλήνων και Τούρκων. 

Στο κείµενο του Στέφανου Στεφάνου, (προσωπικού γραµµατέα του Ελ. 

Βενιζέλου),  τονίζεται  πως  η  επέκταση   ήταν   βασική   προϋπόθεση   της 

επιβίωσης  και σωτηρίας  του Μικρασιατικού ελληνισµού, αφού η βία των 

Τούρκων είχε επιβεβαιωθεί. 

Σύµφωνα µε το δεύτερο κείµενο τονίζεται ότι δεν ήταν µόνο 

συναισθηµατικοί ούτε στενά εθνικοί οι λόγοι της στρατιωτικής απόβασης. Η 

πολιτική  αυτή  απόφαση  ήταν  σύµφωνη  µε  την  επικρατούσα  φιλελεύθερη 
πολιτική  ιδεολογία  του  ∆υτικού  κόσµου, η  οποία  είχε  εκφραστεί  και  στο 

Συνέδριο της Ειρήνης στο Παρίσι ( που οι µαθητές το γνωρίζουν από τη σελ. 

250 του σχολικού τους βιβλίου). Αυτή πρόβαλε τη µεγάλη σηµασία της αρχής 

της  αυτοδιάθεσης  των  εθνών  ως  προϋπόθεσης  για  την  επικράτηση  της 
δικαιοσύνης στο µεταπολεµικό κόσµο. 

 
γ)       Το δικαίωµα  της αυτοδιάθεσης  των λαών (ή , κατ’ άλλους, των εθνών) είχε 

συνδεθεί µε το όνοµα του Αµερικανού Προέδρου Γουίλσων. (σχολικό βιβλίο, 

σελ. 249) Ο ίδιος, σύµφωνα µε το παράθεµα, είχε εκφράσει τη συµπάθειά του 

για τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, θύµατα ταλαιπωριών και αδικίας. Από το 

σχολικό βιβλίο είναι γνωστή η αντίστοιχη στάση του προς το Χρύσανθο 

(Φιλιππίδη), µητροπολίτη Τραπεζούντας, προς τον οποίο διακήρυσσε την 

πεποίθησή του για την αναγκαιότητα υποστήριξης της ανεξαρτησίας του 

Πόντου. (σ. 251). 

Κατά την  παρατήρηση του  παραθέµατος, αντίστοιχες απόψεις είχαν 

εκφράσει Βρετανοί και Γάλλοι διπλωµάτες, αφού ο πρωθυπουργός της Γαλλίας 

Κλεµανσώ επιζητούσε επίσης την εφαρµογή του δικαίου. 

Βασισµένος σε όλες αυτές τις  εξαγγελίες ο Έλληνας πρωθυπουργός 

τόνιζε την ελληνικότητα των οµογενών µικρασιατικών πληθυσµών, που 

διέθεταν αντίστοιχη εθνική συνείδηση, πράγµα που αποτελούσε το κύριο 

επιχείρηµά του για τη δικαιολόγηση της πολιτικής του γενικά και εν µέρει για 

τη µετέπειτα απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σµύρνη. Έτσι µπορούσε να 

είναι αποτελεσµατικότερη η διπλωµατική του παρέµβαση και να στηρίζεται σε 

κοινά παραδεκτά επιχειρήµατα. 
 

 

Χρήσιµες παρατηρήσεις για την επεξεργασία του θέµατος της πηγής Β2 και των 

παραθεµάτων: 

         Η   στάση   αυτή   των   διπλωµατών  της  εποχής  έµεινε  σε   επίπεδο 

θεωρητικό.   Έµπρακτα   δεν   θέλησαν   να   υποστηρίξουν   ανάλογες 

πολιτικές και όταν υπογράφτηκαν οι συνθήκες του α΄ παγκοσµίου 

πολέµου δεν έδειξαν αντίστοιχη ευαισθησία για λαούς που είχαν 

προβάλει ανάλογα αιτήµατα. (Αρµένιοι, Κούρδοι ακόµη και για τους 

Έλληνες του Πόντου.) 

         Ο Βενιζέλος συµφώνησε µε την αποστολή του ελληνικού στρατού στη 

Σµύρνη στην πρόταση, που του έγινε από τον Λόϋδ Τζώρτζ ( πράγµα 

που επιβεβαιώνεται από το ηµερολόγιο που είχε κρατήσει ο Βενιζέλος 

κατά  το  συνέδριο  του  Παρισιού).  Η  παρουσία  και  ο  ρόλος  του 
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ελληνικού στρατού κατά το 1919 δεν δικαιολογεί τη µετέπειτα κίνηση 

και δράση του τελευταίου, µάλιστα µετά το 1921, οπότε είχαν αλλάξει 

εντελώς τα τοπικά και διεθνή δεδοµένα. 

  Στο θέµα του Ποντιακού  ελληνισµού,  που θίγεται και στο σχολικό 

βιβλίο και γνωρίζουν οι µαθητές µπορεί να επιβεβαιωθεί η διαφορετική 

στάση του Ελ. Βενιζέλου. Έλληνες,  µε ελληνική  εθνική  συνείδηση, 

δεν υπήρχαν  µόνο στη  ∆υτική  Μικρά  Ασία και  στην  περιοχή  της 

Σµύρνης.  Υπήρχαν  και σε άλλες περιοχές και κυρίως  στην περιοχή 

του  Πόντου.  Παρά την αρχική ευµενή τοποθέτησή του ο Βενιζέλος 

πιεζόµενος και από τους συµµάχους του α  ́ παγκοσµίου πολέµου δεν 

περιέλαβε τον Πόντο στις διεκδικήσεις του, αλλά αντιθέτως πρότεινε 

στους Πόντιους άλλες πιθανές λύσεις, στοιχείο που του καταλογίζουν 

πολλοί ιστορικοί  και ερευνητές. Αν οι  µαθητές κάνουν λόγο για το 

θέµα, µπορούν να  στηριχθούν σε  στοιχεία  των  σελ.  250-251. (  «Η 

κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου ήταν αρχικά σύµφωνη... Συνδιάσκεψη.») 
 

 

(Oι απαντήσεις είναι ενδεικτικές και έχουν συνταχθεί για να καθοδηγήσουν τη 

διόρθωση και τη διδασκαλία των Επαναληπτικών θεµάτων.) 



Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2010 1 

1 
1 

 

www.askisopolis.gr 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ Α.1. 

 

 

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

ΟΜΑ∆Α Α' 

 

Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων: 
 

α.       ∆ιεθνής Επιτροπή, (Κρητικό Ζήτηµα). 

β.        Βενιζελισµός στην οικονοµία. 

γ.        Μικτή Επιτροπή (1914). 

 

 
 
 
 
 
 

Μονάδες 12 
 

Α.1.2. Να αντιστοιχίσετε τα ονόµατα των πολιτικών, που περιλαµβάνονται στη στήλη 

Α µε τις πολιτικές πρακτικές, που αναφέρονται στη στήλη Β. 
 

 

Στήλη Α Στήλη Β 

1.    Επαµεινώνδας 
∆εληγιώργης 

α.    Ισότητα ευκαιριών, κοινωνικοποίηση 
µέσων παραγωγής 

 

2.    Γεώργιος Θεοτόκης 
β.    Εκσυγχρονισµός, έκφραση των αιτηµάτων 

των αντιπολιτευτικών οµίλων 

3.    Αλέξανδρος 
Παπαναστασίου 

 

γ.    Μετριοπαθής πολιτική 

4.    Αλέξανδρος 
Κουµουνδούρος 

δ.    Πολιτισµική εξάπλωση στην Οθωµανική 
Αυτοκρατορία 

 

5.    Θεόδωρος ∆ηλιγιάννης 
ε.    Κοινωνική αλληλεγγύη, συγκέντρωση και 

έλεγχος των εξουσιών από το κόµµα 
 

Μονάδες 10 
 

 
 

ΘΕΜΑ Α.2. 
 

Α.2.1. Ποια ήταν τα αριστερά κόµµατα στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1910 -1920 ; 

Μονάδες 12 
 

Α.2.2. Καταγράψτε τα αποτελέσµατα των Βαλκανικών πολέµων: 
 

α.       στην ελληνική οικονοµία. 

β.        στην οριστική λύση του Κρητικού Ζητήµατος. 

 

 
 
 
 
 

Μονάδες 16 
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ΘΕΜΑ Β.1. 

ΟΜΑ∆Α Β' 

 

Αξιοποιώντας τα στοιχεία των παρακάτω πηγών και συνδυάζοντας τις γνώσεις σας 

εξηγήστε πώς αποδεικνύεται ότι κατά την περίοδο του µεσοπολέµου επιτεύχθηκε η 

εθνική οµογενοποίηση του ελληνικού πληθυσµού; 
 
 

Πίνακας εθνολογικής σύστασης της Μακεδονίας ανά επαρχία 

Μονάδες 25 

 
1 

Επαρχία 1912 1928 

 Έλληνες % Άλλοι % Έλληνες % Άλλοι % 

Κοζάνη 71 29 98 2 

Φλώρινα 32 68 61 39 

Κιλκίς 2 98 97 3 

Θεσσαλονίκη 33 67 90 10 

∆ράµα 15 85 97 3 

Καβάλα 49 51 99 1 

 
Ιακωβος Μιχαηλίδης, « Οι µειονότητες στην Ελλάδα του µεσοπολέµου», Ιστορία των Ελλήνων, (εκδ. 

∆οµή), τ. 12, σ. 583. 

 
Κείµενο 

Η  υποχρεωτική  ανταλλαγή  πληθυσµών µε  την  Τουρκία  το  1923  επέτρεψε  στην 

Ελλάδα να αποκτήσει «µονοµιάς» αξιοζήλευτη οµοιογένεια ως εθνικό κράτος. Αυτή 

ήταν  η  πιο  άµεση  και  ορατή  σκοπιµότητα  και  συνέπεια  της  ανταλλαγής,  που 

υπογραµµίστηκε κατά  κόρον.  ∆ραµατικός  και  ριζικός  υπήρξε  ο  «εξελληνισµός» 

ειδικά της ελληνικής Μακεδονίας και της ελληνικής (∆υτικής) Θράκης. Σύµφωνα µε 

την πιο διαδεδοµένη εκτίµηση, το ποσοστό των Ελλήνων υπερδιπλασιάστηκε στη 

Μακεδονία (από 43% σε 89%) και υπερτριπλασιάστηκε στη Θράκη (από 17% σε 

62%).  Τα συγκεκριµένα ποσοστά επιδέχονται αµφισβήτηση. Παραµένει, ωστόσο, 

αδιαµφισβήτητο το κρίσιµο γεγονός ότι οι Έλληνες (γηγενείς και πρόσφυγες) 

αποτελούσαν  πλέον  τη  συντριπτική  πλειοψηφία  του  πληθυσµού  και  των  δυο 

περιφερειών. 

[…] Ακόµη λιγότερες αµφιβολίες δικαιολογούνται ως προς τη δικαίωση της 

βενιζελικής πολιτικής για τη µαζική προσφυγική εγκατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα, 

µε  στόχο  τον  «εξελληνισµό» της  και  την  εξουδετέρωση  των  µειονοτήτων.  Στη 

διάρκεια της Κατοχής (αλλά και στη συνέχεια), οι πρόσφυγες αποδείχθηκαν πράγµατι 

η πιο αποτελεσµατική ασπίδα για τη διαφύλαξη της ελληνικής κυριαρχίας στις νέες 

τους πατρίδες. 

 
Γιώργος Μαυρογορδάτος, «Οι εθνικές µειονότητες», Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα,  (εκδ. 

Βιβλιόραµα), τ. β2, σ.9. 
 
 

 
1 

Αναφέρεται έτσι στους σχετικούς πίνακες. Πρόκειται για σηµερινούς νοµούς. 
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ΘΕΜΑ Β.2. 
 

Συνδυάζοντας τις ιστορικές γνώσεις σας και τις πληροφορίες των παραθεµάτων που 

σας δίνονται, να παρουσιάσετε την πνευµατική δραστηριότητα των Ελλήνων στον 

Πόντο και να αναλύσετε ποιος ήταν ο ρόλος της ελληνικής αστικής τάξης στην 

υποκίνηση  της  δραστηριότητας  αυτής  και  στην  εθνική  ευαισθητοποίηση  των 

οµογενών του Πόντου. 

Μονάδες 25 
 
 

Κείµενο Α 
 

Τα δύο  φροντιστήρια ήταν τα µοναδικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα του  Πόντου που 

περιελάµβαναν εκείνη την εποχή εκτός της στοιχειώδους και τη βαθµίδα της µέσης 

εκπαίδευσης. 

Από το έτος της ίδρυσής του από τον Σεβαστό Κυµινήτη, το 1682, έως τα µέσα του 
ου

 

19    αι. το «Φροντιστήριον Τραπεζούντος» πέρασε διάφορες περιπέτειες: ανέστειλε 
τη λειτουργία του, άλλαξε ονοµασία, βρέθηκε σε περιόδους ακµής και παρακµής. Η 

ου
 

λειτουργία του Φροντιστηρίου άρχισε να αναβαθµίζεται από τα µέσα του 19 αι. 
Κατά τη σχολική χρονιά 1859-1860 φοιτούσαν στο Φροντιστήριο 108 µαθητές το 

α΄εξάµηνο και 92 το β΄ εξάµηνο … Όπως φαίνεται από διάφορες µαρτυρίες 

διαδραµάτισε σηµαντικότατο ρόλο τόσο στη µόρφωση των στελεχών της ελληνικής 

κοινωνίας του  Πόντου όσο και γενικότερα στην ανόρθωση του  πνευµατικού της 

επιπέδου. 

Το «Φροντιστήριον της Αργυρουπόλεως» ιδρύθηκε σαράντα χρόνια µετά την ίδρυση 

του  Φροντιστηρίου  της  Τραπεζούντος, το  1713,  από  τον  αρχιεπίσκοπο  Χαλδίας 

Ιγνάτιο Σκρίβα Α’, τον Φυτιάνο, και ακολούθησε σε γενικές γραµµές την πορεία του 

Φροντιστηρίου Τραπεζούντος. 
 

Γιαννακόπουλος Γιώργος  Α.  (επιµ.), Χαµένες πατρίδες, ο  Πόντος των Ελλήνων. Τα  Νέα,  2003 

(α΄έκδοση), σ. 106. 
 

 
 
 

Κείµενο Β 
 

Οι µη µουσουλµάνοι και κατεξοχήν οι  Έλληνες έµποροι απέκτησαν προοδευτικά 

κυρίαρχη θέση µέσα στην οικονοµική ζωή στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας κατά 

τρόπο  που  προκάλεσε  µια  οικονοµική  και  κοινωνική  απώλεια  της  ισορροπίας 

ανάµεσα στις δύο κοινότητες…. 

Οι   ελληνικές  εµπορικές  και   επαγγελµατικές  µεσαίες  τάξεις   της   Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας αντιλαµβάνονταν ότι  η  µόνη δυνατότητα ελέγχου  των  πολιτικών 

δυνάµεων θα ήταν δυνατή µόνο µε την αντικατάσταση του υπάρχοντος τουρκικού 

καθεστώτος από ένα ελληνικό. Κάτω από ένα τέτοιο καθεστώς έλπιζαν ότι θα ήταν 

ικανοί για αποτελεσµατική επίδραση όχι µόνο πάνω στις οικονοµικές, αλλά και στις 

πολιτικές υποθέσεις της χώρας. Για να πετύχουν το σκοπό τους, πίεζαν για οµογενή 

εθνική συγκρότηση και επανελληνοποίηση των διαφόρων ορθόδοξων οθωµανικών 

οµάδων. 

Πλούτος, ταξική συνείδηση και επιγαµίες έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην 

επανελληνοποίηση των Ελλήνων αγροτών της οθωµανικής αυτοκρατορίας. 
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Καθώς οι Έλληνες του Πόντου άρχισαν να συνιστούν ακµάζουσες και δραστήριες 

κοινότητες, οι πολυάριθµες εκκλησίες, τα σχολεία, τα πνευµατικά κέντρα και ευαγή 

ιδρύµατα που δηµιουργούνταν συντηρούνταν από χορηγίες. 
 

Αλέξης  Αλεξανδρής,  «  Η  ανάπτυξη  του  εθνικού  πνεύµατος  των  Ελλήνων  του  Πόντο  1918- 

1922:ελληνική εξωτερική πολιτική και τουρκική αντίδραση», Μελετήµατα γύρω από το Βενιζέλο και 
την εποχή του. Αθήνα, Φιλιππότης, 1980, σ.427,428,429. 
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ΘΕΜΑ Α.1. 

 

 

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΟΜΑ∆Α Α' 

 

Α.1.1. α)       Πρόκειται για την Επιτροπή, που ήλθε στην Κρήτη το Φεβρουάριο του 

1906, µετά το κίνηµα του Θερίσου. Σχετικά, βλ. Σχολικό βιβλίο, σ. 215, 

“Το κίνηµα του Θερίσου ... γαλήνης στην Κρήτη”. 

β)       Σχολικό βιβλίο , σελ. 48 , «Είναι δύσκολο να ορίσουµε … έθνους». 
γ)       Προσοχή στη χρονολογία. Πρόκειται για την Επιτροπή που ιδρύθηκε 

τον Οκτώβριο του 1914 και δεν λειτούργησε ποτέ λόγω της εισόδου της 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας στον α' παγκόσµιο πόλεµο. Για την 

απάντηση, σχολικό βιβλίο σ. 138-139, Λόγω των διωγµών “το 

οικουµενικό πατριαρχείο κήρυξε ... Οκτώβριο του 1914.” 

 
Α1.2.  Η αντιστοίχιση γίνεται ως εξής: 

 

1 – δ 

2 – γ 

3 – α 

4 – β 

5 – ε 

 
Α2.1.  Σχολικό   βιβλίο   σελ.   93,   “Τα   αριστερά   κόµµατα”,   σελ.   97-98,   “Το 

Σοσιαλιστικό  κόµµα”. Παρόλο  που  γίνεται  λόγος  µόνο  για  κόµµατα και 

µάλιστα στην καθορισµένη περίοδο 1910-1920, είναι σκόπιµο να  αναφερθεί 

και η  Κοινωνιολογική Εταιρεία, σελ. 89 µε την υπόµνηση : στις εκλογές του 

1910 “σε κάποιες εκλογικές περιφέρειες ... Εταιρεία”, µια και αυτή αναφέρεται 

και στη σελ. 93. 

 
Α2.2.  α)       Σχολικό Βιβλίο, σελ. 49, “Το κόστος των Βαλκανικών ... παγκόσµιος 

πόλεµος”, 

β)       Σχολικό  βιβλίο,  σελ.  219-220,  “Η  οριστική  λύση  του  Κρητικού 
Ζητήµατος”. 
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ΘΕΜΑ Β.1. 

ΟΜΑ∆Α Β' 

 

Η Μικρασιατική καταστροφή (1922) και η υπογραφή της σύµβασης για την 

υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσµών επέφερε σηµαντικές επιπτώσεις στην ελληνική 

κοινωνία και στην εθνολογική σύσταση του πληθυσµού της Ελλάδας. 

Ειδικότερα, το 1920 η Ελλάδα είχε 20% µη Έλληνες ορθόδοξους, ενώ το 1928 

µόλις 6%. Ο ελληνικός πληθυσµός της ∆υτικής Θράκης και της Ηπείρου αυξήθηκε, 

ενώ η Κρήτη, η Λέσβος και η Λήµνος εξελληνίστηκαν πλήρως. Η κυριότερη όµως 

µεταβολή στην εθνολογική σύσταση λόγω της εγκατάστασης των προσφύγων συνέβη 

στη Μακεδονία, όπου η επικράτηση του ελληνικού χαρακτήρα της συνδεόταν άµεσα 

µε  τη  διασφάλιση  της  εδαφικής  ακεραιότητας  του  κράτους.  Το  γεγονός  αυτό 

επιβεβαιώνεται και από τον πίνακα που παρουσιάζει τα ποσοστά της εθνολογικής 

σύστασης της Μακεδονίας ανά περιοχή σύµφωνα µε τις απογραφές του 1912 και 

1928. 

Παρενθετικά   σηµειώνουµε  ότι   τα   αναφερόµενα  για   το   1912   στοιχεία 

απεικονίζουν την πληθυσµιακή σύνθεση των περιοχών πριν τους Βαλκανικούς 

πολέµους, όταν δηλαδή η Μακεδονία αποτελούσε περιφέρεια της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας. Τα γεγονότα που  έχουν µεσολαβήσει οι Βαλκανικοί (1912-1913) ο 

α΄ παγκόσµιος πόλεµος (1914-1918 , για την Ελλάδα 1917-1918) , ο Μικρασιατικός 

(1919-1922) , η Μικρασιατική καταστροφή (Αύγουστος 1922) και η υπογραφή της 

σύµβασης της Λωζάνης για την Ανταλλαγή των πληθυσµών (30.1.1923), η οποία 

υλοποιήθηκε κατά την επόµενη περίοδο αλλάζουν την πληθυσµιακή σύνθεση της 

Μακεδονίας.. Έτσι το 1928 τα πράγµατα είναι διαφορετικά, γιατί έχουν ήδη έλθει οι 

πρόσφυγες και έχουν εγκατασταθεί στο ελληνικό κράτος. 

Ειδικότερα, στον πίνακα καταγράφεται η αλλαγή της δηµογραφικής εικόνας 

της Μακεδονίας σε 6 µακεδονικές περιοχές,( σύµφωνα µε την υπόδειξη της 

σηµείωσης πρόκειται για τους αντίστοιχους νοµούς). Συγκεκριµένα παρατηρείται ότι 

το 1912 στην Κοζάνη οι µη Έλληνες αγγίζουν σε ποσοστό το 29%, ενώ το 1928 αυτό 

µειώνεται στο 2%. Παράλληλα, στη Φλώρινα το ποσοστό του ελληνικού πληθυσµού 
σχεδόν διπλασιάζεται (από 32% αυξάνεται στο 61%). Αξιοσηµείωτη είναι βέβαια η 

µεταβολή της  εθνολογικής  σύστασης  στο  Κιλκίς  που,  ενώ  το  1912  η  ελληνική 

παρουσία έφτανε µόλις το 2%, σε αντίθεση µε τους αλλοεθνείς που κάλυπταν το 98%, 

το 1928 τα ποσοστά αντιστρέφονται και το ελληνικό στοιχείο της περιοχής αποτελεί 

πλέον  το  97%.  Επιπλέον,  ο  ελληνικός πληθυσµός αυξήθηκε  σηµαντικά και  στη 

Θεσσαλονίκη, όπου από 33% το 1912, φτάνει στο 90% το 1928. Τέλος, η απογραφή 

του  1928  αποδεικνύει  ότι  µεγάλος αριθµός  προσφύγων  εγκαταστάθηκε  και  στη 

∆ράµα αυξάνοντας το ποσοστό των Ελλήνων στο 97%, ενώ στην Καβάλα το ποσοστό 

της ελληνικής παρουσίας διπλασιάζεται (από 49% αγγίζει το 99%) εις βάρος του 

ποσοστού των αλλοεθνών που το 1928 είναι µόλις 1%. 

Έτσι µετά την ανταλλαγή των πληθυσµών είχε διασφαλιστεί η εθνική 

οµογενοποίηση της Ελλάδας, που ήταν ο κύριος στόχος της ανταλλαγής και 

γενικότερα της βενιζελικής πολιτικής, η οποία επιδίωκε την εγκατάσταση των 

προσφύγων στις αραιοκατοικηµένες και παραµεθόριες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας 

κυρίως. Σύµφωνα µε το παράθεµα οι Έλληνες της Μακεδονίας υπερδιπλασιάστηκαν 

(από 43% έγιναν 89%) και αυτοί της ∆υτικής Θράκης υπερτριπλασιάστηκαν, (αφού 
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από 17% έφθασαν το 62%), αποτελώντας αναµφισβήτητα τη συντριπτική πλειοψηφία 

του  πληθυσµού των  δύο  επίµαχων και  σηµαντικών για  την  ελληνική επικράτεια 

περιοχών.  Στο  κείµενο επισηµαίνεται ο  σηµαντικός ρόλος  των  προσφύγων  στην 

περιφρούρηση της ελληνικής κυριαρχίας κατά το β' παγκόσµιο πόλεµο και κατά τη 

διάρκεια της κατοχής. 

Συµπερασµατικά, είναι αδιαµφισβήτητο ότι, σε αντίθεση µε πολλά γειτονικά 

της κράτη, η Ελλάδα µετά το 1923 είχε αποκτήσει «αξιοζήλευτη» οµοιογένεια ως 

εθνικό κράτος, καθώς οι µειονότητες αντιπροσώπευαν πλέον λιγότερο του 7% του 

συνολικού πληθυσµού. 

(Τα στοιχεία της απάντησης προέρχονται από το σχολικό βιβλίο σ. 166-167 

“Σηµαντικότερες ήταν οι επιπτώσεις... εθνικό κορµό” και σ. 52,  “σε αντίθεση ... 

συνολικού πληθυσµού”, καθώς και από την επεξεργασία του πίνακα και του 

παραθέµατος.) 
 

 

ΘΕΜΑ Β.2. 
 

Η πνευµατική δραστηριότητα των Ελλήνων του Πόντου καταγράφεται στο 

σχολικό βιβλίο σελ.  248,  “Η οικονοµική άνθηση του  ελληνισµού... δηµοκρατικό 

πολίτευµα”. 
 

Πρέπει  να  προστεθούν  στην  απάντηση τα  στοιχεία  που  αναφέρονται στο  πρώτο 

κείµενο της πηγής σε σχέση µε τα Φροντιστήρια του Πόντου. Καταγράφουµε ότι 

αυτά προσέφεραν υπηρεσίες βασικής και µέσης εκπαίδευσης. Την τελευταία µάλιστα 

την κάλυπταν αποκλειστικά για την περιοχή τα δύο φροντιστήρια. Για την ίδρυση του 

πρώτου γίνεται λόγος και στο σχολικό βιβλίο, ενώ για το δεύτερο πληροφορούµαστε 

από την πηγή ότι ιδρύθηκε από τον αρχιεπίσκοπο Χαλδίας Ιγνάτιο Σκρίβα Α', τον 

Φυτιάνο. Για το πρώτο επίσης πληροφορούµαστε ότι παρά τις διακυµάνσεις, ο ρόλος 

του έγινε ιδιαίτερα σηµαντικός το 19ο αιώνα, οπότε ο αριθµός των µαθητών του 

καταγράφεται υψηλός (108 για το  πρώτο και 92 για το δεύτερο εξάµηνο). Έτσι 

θεωρείται  αξιοπρόσεκτη  η  συνεισφορά  του  στην  πνευµατική  αναβάθµιση  του 

επιπέδου των Ελλήνων του Πόντου. 
 

 
 

Ο ρόλος της ελληνικής αστικής τάξης στην υποκίνηση της δραστηριότητας 

αυτής και στην εθνική ευαισθητοποίηση των οµογενών του Πόντου αναλύεται στο 

βιβλίο σ.246-248. Η ανάπτυξη της αστικής τάξης φαίνεται από το απόσπασµα : σ. 

246-248 “Οι ελληνικές επιχειρήσεις ... αλλά και Ευρώπης” . Ο εθνικός ρόλος της 

καταγράφεται  στη  σ.  248,  “  Ο  ελληνοκεντρικός  προσανατολισµός... πνευµατικό 

τοµέα”. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν τα στοιχεία της πηγής. Ενδεικτικά 

καταγράφεται παρακάτω η πιθανή απάντηση : 
 

Ήδη από τον 19ο αι.  ο ποντιακός ελληνισµός είχε  καταφέρει σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα να πάρει ξανά στα χέρια του το εµπόριο ολόκληρου του Ευξείνου 

Πόντου και της ενδοχώρας. 

Η  κατάσταση  επιτάθηκε  τον  20ό  αι.,  ο  οποίος  βρήκε  τον  ελληνισµό του 

Πόντου να έχει θεαµατικό προβάδισµα συγκριτικά µε άλλες εθνότητες της ευρύτερης 

περιοχής στον οικονοµικό και πνευµατικό τοµέα. Αυτό άλλωστε επισηµαίνεται και 

στο παράθεµα, όπου όµως υπογραµµίζεται η απώλεια της ισορροπίας ανάµεσα στους 
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χριστιανούς και τους µουσουλµάνους και η σταδιακή κυριαρχία των Ελλήνων στην 

οικονοµική ζωή στα ποντιακά παράλια. Άµεση επίπτωση της οικονοµικής ανάπτυξης 

του Παρευξείνιου Ελληνισµού θα πρέπει να θεωρηθεί η εχθρική πολιτική των 

νεοτουρκικών κυβερνήσεων απέναντι στους Έλληνες. 

Ήδη έχει καταγραφεί η συνεισφορά των Ελλήνων επιχειρηµατιών στην 

πνευµατική   ανάπτυξη   της   περιοχής,   καθώς   οι   τελευταίοι   ίδρυσαν   ποικίλα 

θρησκευτικά και εκπαιδευτικά ιδρύµατα, όπως αναφέρονται τόσο στο σχολικό βιβλίο 

όσο και στο δεύτερο παράθεµα. Σχετικά µε τη δράση αυτή είναι και η ίδρυση του 

τυπογραφείου. 

Προφανώς   οι Έλληνες   έµποροι   και   επαγγελµατίες   του   Πόντου   είχαν 

αντιληφθεί    πως    έπρεπε,    για    να    ελέγξουν την    πολιτική    κατάσταση,    να 

αντικαταστήσουν τη νεοτουρκική διοίκηση µε µία ελληνική. Με αυτόν τον τρόπο 

αισιοδοξούσαν πως θα επηρέαζαν τις εξελίξεις στις οικονοµικές και πολιτικές 

υποθέσεις της χώρας. Έτσι πρωτοστατούν στη δηµιουργία κλίµατος εθνικής 

συσπείρωσης, υποκινούν την επανελληνοποίηση των Ελλήνων αγροτών της 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και αναπτύσσουν πατριωτική δράση, όπως επιβεβαιώνει 

και το σχολικό βιβλίο. 

Από το ρωσο-οθωµανικό πόλεµο του 1828-1829 µέχρι και την κρητική 

εξέγερση του 1866-1867, οι Έλληνες του Πόντου ήταν παρόντες. Αλλά και στους 

ελληνο-οθωµανικούς   πολέµους   που   ακολούθησαν,   πολύ   σηµαντική   ήταν   η 
εθελοντική  συµµετοχή των  Ποντίων  αγωνιστών  και  η οικονοµική  ενίσχυση  που 

παρείχαν υπέρ των αγώνων. Για παράδειγµα αναφέρουµε την προσφορά των 12000 

λιρών που έκαναν οι Έλληνες της Σαµψούντας το 1912 στο ελληνικό ναυτικό. Οι 

δράσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια δηµιουργίας, σύµφωνα µε τις 

πληροφορίες του  παραθέµατος, ενός αρραγούς εθνικού µετώπου για την επιδίωξη 

αντίστοιχης εθνικής αποκατάστασης. 
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Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ Α.1. 
 

 

Α.1.1. Να καταγράψετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: 
 

α)  Πάουερ 

β)  Κοινωνιολογική Εταιρεία 

γ)  Α’ Πανελλήνιο συνέδριο Ποντίων στο Ταϊγάνιο 

δ)  Γενική ∆ιεύθυνση Ανταλλαγής 

ε)  Οργανικός Νόµος (1900) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Μονάδες 15) 
 
Α.1.2. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό 

ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στον 

αριθµό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση : 
 

1.  Οι Έλληνες αστοί της Ανατολικής Μεσογείου στήριξαν το Βενιζέλο κατά 

την περίοδο 1928-1932. 

2.  Το σύνταγµα του 1911 προέκυψε από την Α΄ Αναθεωρητική Βουλή της 8
ης

 

Αυγούστου 1910. 

3.  Η  Συµφωνία της  Άγκυρας του  1930  αποτελούσε  οικονοµικό σύµφωνο 

µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. 

4.  Η   Κρητική   Πολιτοφυλακή   οργανώθηκε   µετά   την   αποχώρηση   των 

στρατευµάτων των Προστάτιδων ∆υνάµεων από την Κρήτη. 

5.  Στις    αρχές    του    Α’    Παγκοσµίου   Πολέµου    ιδρύθηκε    η    Γενική 

Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος. 

(Μονάδες 10) 
 

ΘΕΜΑ Α.2. 
 

 

Α.2.1. Παρουσιάστε τα προσφυγικά ρεύµατα Ελλήνων κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες 

του 20ού αιώνα από: 
 

1.  Βουλγαρία 

2.  Ρωσία 

3.  Ρουµανία 

(Μονάδες 12) 

 
Α.2.2. Η στάση του Βενιζέλου στο Ποντιακό Ζήτηµα κατά το συνέδριο στο Παρίσι, 

(∆εκέµβριος 1918) και οι προτάσεις του προς τους Πόντιους (Απρίλιος 1919). 

(Μονάδες 13) 
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ΘΕΜΑ Β.1. 
 
Αφού µελετήσετε τα παρακάτω παραθέµατα και σε συνδυασµό µε τις ιστορικές σας 

γνώσεις απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις: 

 
α.       Τι γνωρίζετε για την εισαγωγή της «αρχής της δεδηλωµένης» στην ελληνική 

πολιτική ζωή; 

(Μονάδες 15) 

 
β.        Ποιες ήταν οι συνέπειες της εφαρµογής της στην πολιτική ζωή του τόπου. 

(Μονάδες 10) 
 
 
 

Κείµενο 1 
Όπως πλήρης υπήρξε ο προς τα δικαιώµατα του λαού περί την εκλογήν βουλευτών 

σεβασµός  της  κυβερνήσεώς  µου,  ούτως  ενδελεχής*  θέλει  είσθαι  η  παρ’  εµού 

αναγνώρισις των από του γράµµατος και του πνεύµατος του συντάγµατος 

στηριζοµένων προνοµιών των εκλεκτών του έθνους. Αι προνοµίαι αύται της Βουλής 

ανταποκρίνονται προς καθήκοντα επιβαλλόµενα εις αυτήν. Απαιτών ως απαραίτητον 

προσόν των ασκουµένων παρ’ εµού εις την κυβέρνησιν του τόπου την δεδηλωµένην 

προς αυτούς εµπιστοσύνην της πλειονοψηφίας των αντιπροσώπων του έθνους, 

απεκδέχοµαι* ίνα η Βουλή καθιστά εφικτήν την ύπαρξιν του προσόντος τούτου, ου 

άνευ αποβαίνει αδύνατος η εναρµόνιος λειτουργία του πολιτεύµατος. 

(Βασιλικός λόγος στη Βουλή, 11 Αυγούστου 1875, σχολ. Βιβλίο, σελ. 79). 

Λεξιλόγιο : 

*Ενδελεχής – εδώ µεταφορικά :ακριβής , 

επιµελής 

*απεκδέχοµαι- προσδοκώ, ελπίζω 
 

 

Κείµενο 2 
Ο Σβώλος χαρακτηρίζει το βασιλικό λόγο της 11

ης 
Αυγούστου 1875 ως «ιστορικόν», 

γιατί µε αυτόν ο Τρικούπης πρόβαλε το πρότυπο της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας 

έτσι, που θα µπορούσε να αποτελέσει την εποχή εκείνη ιδανικό για τις 

κοινοβουλευτικές χώρες της Ευρώπης. 

 
(Ιστορία Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΓ, σελ. 295). 

 
 
 

ΘΕΜΑ Β.2. 
 
Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείµενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας 

γνώσεις να παρουσιάσετε: 

 
α.       Τους λόγους της σύγκρουσης Πρίγκιπα Γεωργίου και Ελευθερίου Βενιζέλου. 

(Μονάδες 10) 
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β.        Τις θέσεις των δύο ανδρών στο εθνικό ζήτηµα της ένωσης της Κρήτης µε την 

Ελλάδα. 

(Μονάδες 15) 
 
 
 

Κείµενο 1 
Ο εντολοδόχος ηγεµόνας …. ήταν τότε 29 ετών….Ήταν ευθύς, ανυπόκριτος αλλά και 

ισχυρογνώµων, αµετροεπής και εµπαθής. ∆εν διέθετε εµπειρίες επιλογής συνεργατών, 

εκτίµησης συσχετισµών , επίτευξης ισορροπιών και διαχείρισης κρίσεων. ∆εν είχε 

πάρει τα αναγκαία µαθήµατα ούτε καν από τα ακραία παθήµατα της 

τριανταπεντάχρονης πατρικής βασιλείας….. Για το συχνά ολέθριο ρόλο των 

ηγεµονικών  συµβούλων  ο  Πρίγκιπας  Γεώργιος  κατήλθε  στην  Κρήτη 

απροειδοποίητος, ανυποψίαστος και συνοδευόµενος από τον πολυπράγµονα Ανδρέα 

Παπαδιαµαντόπουλο, που η Αθήνα είχε επιλέξει ως γραµµατέα του… Φιλοδοξούσε - 

το είπε ο ίδιος - να κυβερνήσει όπως ο Μέγας Πέτρος. Νόµιζε όµως , γράφει ο Άγγλος 

Γενικός Πρόξενος στην Κρήτη, επί ηµερών Θερίσου, Esme Howard , ότι ένα κράτος 

µπορεί να κυβερνηθεί όπως ένα πολεµικό πλοίο. 
 

 

(Μανόλης Μυλωνάκης, «Πρίγκιπας Γεώργιος – η άλλη πλευρά του Θερίσου». 

Πρακτικά συνεδρίου για τα 100 χρόνια από την επανάσταση του Θερίσου, Εθνικό 

Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος , σελ. 41,42,43) 
 
 
 

Κείµενο 2 
Το άρθρον τούτο του  κ.  ιδιαιτέρου  γραµµατέως ( Ανδρέα Παπαδιαµαντοπούλου) 

απετέλει πλέον φανερόν κήρυγµα πολέµου κατά του κ. Βενιζέλου . Πλην της 

προσωπικής ύβρεως … εις τους υπευθύνους συµβούλους αµφισβητείτο το δικαίωµα 

να έχωσι γνώµην επί της εθνικής του τόπου αποκαταστάσεως…. 

…….. 
Εκ του συνδυασµού δε των δύο τούτων δηµοσιευµάτων αποδεικνύεται πόσον βάσιµος 

ήτο η αρχική υπόνοιά µου , ότι η δηµοσιογραφική εκστρατεία , ήτις εγένετο εναντίον 

µου , όπως καταγγελθώ ενώπιον της εθνικής συνειδήσεως ως αποστέργων την ένωσιν 

και εργαζόµενος προς ίδρυσιν οριστικής ηγεµονίας εν Κρήτη, απέρρεεν εκ προσώπων 

προέχουσαν κατεχόντων θέσιν εν τη Κρητική Πολιτεία. 

 
Ελ. Βενιζέλος , «Γεννηθήτω φως» , Κήρυξ Χανίων, Παρασκευή 18.1.1902. 
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Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
 
 

ΘΕΜΑ Α.1. 
 

Α.1.1. α)  σελ. 53, «Την ίδια περίπου εποχή …λεωφορεία». Χρήσιµη µικρή εισαγωγή, 

που θα ερµηνεύει τη φράση «την ίδια εποχή»:µετά την έλευση των προσφύγων 

και τον πολλαπλασιασµό των κατοίκων της Αθήνας (σε 1.000.000)   ήταν 

ανάγκη να γίνουν επενδύσεις και να βελτιωθούν οι υποδοµές. 

β)  σελ. 93,  «Σοβαρότερη από όλες… Αλέξανδρο Παπαναστασίου», έπειτα 

συµπληρώνουµε σελ. 89 στις εκλογές της 8
ης 

Αυγούστου 1910 «σε κάποιες 
εκλογικές περιφέρειες… Εταιρεία». Χρήσιµη και πάλι η συµπλήρωση στα 
λόγια του βιβλίου κάποιας φράσης του τύπου : «σοβαρότερη από όλες τις 
αριστερές οµάδες της εποχής…». 

γ)  σελ. 249, «Ο ξεριζωµός των Ελλήνων της Μικράς Ασίας…Ροστόβ». 

δ)  σελ. 160, «Το έργο της εκτίµησης … Γραφεία Ανταλλαγής πληθυσµών». 

ε)  σελ. 208, «Με τον Οργανικό Νόµο … εγκατάστασής του». 

 
Α.1.2. 1 – Λάθος 

2 – Λάθος 

3 – Σωστό 

4 – Λάθος 

5 – Λάθος. 
 
 
 

ΘΕΜΑ Α.2. 
 

Α.2.1. 1.  σελ. 137 , «οι πρώτοι Έλληνες που πέρασαν…(Μακεδονικός αγώνας)», 

σελ. 137 «Μετά την υπογραφή…Ελλάδα», σελ. 140 «Το Νοέµβριο του 

1919 … της συνθήκης». 
 

 

2.  σελ. 137 «Την εποχή αυτή έφθασε…ελληνικής κυβέρνησης», σελ. 140 «την 

περίοδο 1919 … Ρώσοι» 
 

 

3.  σελ. 137 «τον ίδιο χρόνο … Ρουµανίας». Η φράση «τον ίδιο χρόνο» θα 

ήταν καλό να διευκρινιστεί ότι αναφέρεται στο 1906. Επίσης σελ.140 « 

Έλληνες πρόσφυγες ήλθαν από τη Ρουµανία το 1919 από περιοχές που 

αποτέλεσαν πεδίο πολεµικών συγκρούσεων». 

 
Α.2.2. σελ. 250- 251, «Η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου …. Ελληνοποντίων» 
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ΘΕΜΑ Β.1. 
 
α.       Σχολ. Βιβλίο : σελ. 78 -79, «Παρά την αντίδραση του βασιλιά….πλειοψηφίας 

της Βουλής» 

Σχόλια  και  στοιχεία  από  το  παράθεµα:  Όπως φαίνεται από το ύφος του 

κειµένου ο βασιλιάς παρουσιάζει την εφαρµογή της αρχής της δεδηλωµένης ως 

προσωπική του απόφαση, αν και εµείς γνωρίζουµε τις πιέσεις που δέχτηκε από 

το Χαρίλαο Τρικούπη για την υιοθέτηση και εφαρµογή της. 

Τονίζει την υποταγή του στο σύνταγµα, αναφέρεται στα δικαιώµατα του 

λαού, υπονοώντας τη «λαϊκή κυριαρχία», που κατοχύρωνε το σύνταγµα του 

1864, αναγνωρίζει τη σύζευξη δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που ισχύουν 

γενικά στη  δηµοκρατία και  αφορούν ασφαλώς και  τους  βουλευτές. Τέλος 

καταλήγει  ότι  µε  την  αρχή  της  δεδηλωµένης  θα  καταστεί  αρµονική  η 

λειτουργία του πολιτεύµατος, πράγµα που δικαιολογεί την εφαρµογή της στην 

πολιτική πράξη. Εννοεί, δηλαδή, ότι η επιλογή εκείνου που αναλαµβάνει την 

πρωθυπουργία από το πλειοψηφούν κόµµα θα διασφαλίσει µακροβιότερες και 

σταθερότερες κυβερνήσεις στη χώρα. 
 

 

β.        Σχολ. Βιβλίο: σελ. 79 «Αυτό θα στερούσε… τοπίου». 

Σχόλια  και  στοιχεία   από  τα  παραθέµατα:  Αυτοί  είναι  οι  λόγοι  που  ο 

συγκεκριµένος βασιλικός λόγος θεωρήθηκε «ιστορικός» από τον Αλέξανδρο 

Σβώλο, όπως λέει το δεύτερο παράθεµα. 

Ήδη  στο  λόγο  του  Γεωργίου  που  προαναφέρθηκε  αναφέρεται  η 

«εναρµόνιος  λειτουργία  του  πολιτεύµατος»  ως  µία  από  τις  κυριότερες 

αναµενόµενες συνέπειες της εφαρµογής της αρχής της δεδηλωµένης. Μπορεί 

να προστεθεί  ,  γενικότερα ότι  αυτή  επηρέασε καθοριστικά την εσωτερική 

πολιτική  ζωή  στην  Ελλάδα,  άνοιξε  το  δρόµο  για  το  δικοµµατισµό, την 

εξαφάνιση των µικρών πολιτικών κοµµάτων, περιόρισε τις συχνές πολιτικές 

κρίσεις και εξασφάλισε κυβερνητική σταθερότητα, αποτρέποντας τη διαρκή 

προσφυγή στις εκλογές. 

Κυρίως όµως περιόρισε τις αυθαιρεσίες του βασιλιά και τον ανάγκασε 

να πάψει να επιλέγει τους πολιτικούς της αρεσκείας του, αφού η επιλογή του 

πρωθυπουργού , που θα έπαιρνε την εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης  έπρεπε 

να είναι σύµφωνη µε τη λαϊκή εντολή. 

Στο δεύτερο κείµενο επίσης σηµειώνεται ότι η όλη εφαρµογή της αρχής 

της δεδηλωµένης, που ο Τρικούπης είχε εµπνευστεί από το αγγλικό πρότυπο 

διακυβέρνησης, αποτελούσε πανευρωπαϊκό ιδεώδες. 
 
 
 

ΘΕΜΑ Β.2. 
 
α.       Σχολ. Βιβλίο: σελ. 208, «Το θετικό και αισιόδοξο κλίµα… Κρητών». 

Σχόλια  και  στοιχεία  από  τα  παραθέµατα:  Στο κείµενο καταγράφονται η 

ηλικία, τα γνωρίσµατα του χαρακτήρα, η νοοτροπία του Πρίγκιπα, που φυσικά 

µπορούν να αναφερθούν και να αναλυθούν και από το µαθητή. Προφανώς ο 

ίδιος δεν είχε εµπειρίες πολιτικής δράσης και άσκησης κυβερνητικού έργου. 
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Γίνεται λόγος επίσης  για τον  κυριότερο σύµβουλο του Γεωργίου , που 

επιβλήθηκε από το Παλάτι της Ελλάδας, στον οποίο ονοµαστικά αναφέρεται 

και ο ίδιος ο Βενιζέλος    στο δεύτερο παράθεµα. Επρόκειτο για τον 

Παπαδιαµαντόπουλο ,  που  κατασυκοφαντούσε προσωπικά  τους  Κρητικούς 

πολιτικούς και µάλιστα τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 

Εξάλλου η παιδεία του Γεωργίου   ήταν κυρίως στρατιωτική, γι’ αυτό 

και δε διέκρινε τη διαφορά διακυβέρνησης κράτους και «καραβιού» , όπως 

παρατηρούσε ο  Άγγλος Πρόξενος , ενώ η δυνατότητά του για διπλωµατικούς 

ελιγµούς περιορισµένη. Αυτά δικαιολογούν την αδυναµία του να διοικήσει µε 

ευελιξία και να συνεργαστεί µε πολιτικούς και διπλωµάτες ,πράγµα που ήταν 

αναγκαίο για τη θέση που του δόθηκε στην αυτόνοµη πολιτεία της Κρήτης. 

Έτσι προδιαγραφόταν και η αποτυχία του. 
 
 
 

β.        Σχολ. Βιβλίο: σελ. 208-209, «Αλλά το πιο σηµαντικό…. κλίµα διχασµού». 

Σχόλια   και  στοιχεία   από  τα  παραθέµατα:  Όπως  φαίνεται  και  από  τα 

αποσπάσµατα ο Γεώργιος δεν είχε διάθεση συνεργασίας µε τους συµβούλους 

και τους Κρητικούς πολιτικούς στα θέµατα των διπλωµατικών χειρισµών του 

για το Εθνικό ζήτηµα.   Με βάση τα στοιχεία και του σχολικού βιβλίου 

θεωρούσε   αποκλειστικά  δική   του   την   ευθύνη   της   διαχείρισης  και   το 

περιβάλλον του διέσπειρε συκοφαντίες εναντίον του Βενιζέλου για τους 

χειρισµούς. 

Αυτό  τονίζει  ο  Ελευθέριος  Βενιζέλος  στα  πολύκροτα  άρθρα  του 

«Γεννηθήτω φως», που δηµοσιεύτηκαν στην εφηµερίδα των Χανίων «Κήρυξ» 

µετά την απόλυσή του. Στα δύο αποσπάσµατα από τα άρθρα αυτά 

επιβεβαιώνονται τα  στοιχεία  του  σχολικού  βιβλίου, τονίζεται  ο  ρόλος της 

αυλής του Πρίγκιπα και προσωπικά του  Ανδρέα Παπαδιαµαντόπουλου και 

καταδεικνύεται ο χαρακτήρας της προσωπικής αντιπαράθεσης που έλαβε η 

σύγκρουση Πρίγκιπα και Βενιζέλου χρόνια πριν το Κίνηµα του Θερίσου, που 

θα ξεσπούσε το 1905. 



Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2008 1 

1 

 

www.askisopolis.gr 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

ΟΜΑ∆Α Α΄ 
 

ΘΕΜΑ Α1 
 

 

Α.1.1.     Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της Στήλης  Α και δίπλα στον 
καθέναν από αυτούς τα γράµµατα της Στήλης Β, τα οποία προσδιορίζουν τα 

γεγονότα που αφορούν τα πρόσωπα της Στήλης  Α 
 

Στήλη Α:  Στήλη Β: 

1.  Γεώργιος  Α΄ α. Σύνταγµα 1844 

 

2.  Όθωνας 
 

β. 
 

Σύνταγµα 1864 

 
 

γ. 
 

Κριµαϊκός πόλεµος 

 
 

δ. 
 

Αρχή ∆εδηλωµένης 

 
 

ε. 
 

Υπόθεση Πατσίφικο 

 
 

στ. 
 

Θεµελίωση κοινοβουλευτισµού 

 
 

ζ. 
 

Επανάσταση  1862 

 
 

η. 
 

Κίνηµα στο Γουδί 

Μονάδες: 12 
 

Α.1.2.     Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων: 
 

α.  Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής (1923) 

β.  Οργανισµός 

γ.   Αρχή της δεδηλωµένης 

δ.   Ραλλικό κόµµα 

 

 
 
 
 
 

Μονάδες: 12 
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ΘΕΜΑ Α2 
 

 

Α.2.1.     Ποια ήταν τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων βουλευτών και ποια η θέση 
ου

 

τους στην οργάνωση των κοµµάτων κατά το τελευταίο τέταρτο του 19 
αιώνα; 

Μονάδες: 12 

 
Α.2.2.     Ποιο  ήταν  το  γεγονός  που  µαταίωσε  οποιαδήποτε  προσδοκία  για  τη 

δηµιουργία αυτόνοµης Ποντιακής δηµοκρατίας και ποιες οι επιπτώσεις του; 

Μονάδες: 14 
 

 
 
 

ΘΕΜΑ Β1 
ΟΜΑ∆Α Β΄ 

 

 

Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείµενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας 
γνώσεις: 

 
α.  να αναφερθείτε στα γεγονότα που επισκίασαν το θετικό και αισιόδοξο κλίµα των 

δύο πρώτων ετών της λειτουργίας του νέου καθεστώτος στην Κρήτη και τα οποία 

επρόκειτο να δηµιουργήσουν λίγο αργότερα σοβαρή εσωτερική κρίση. 

 
β.  να αναφερθείτε στις εξελίξεις που σηµειώθηκαν στα εσωτερικά και εξωτερικά 

θέµατα της Κρήτης κατά τη διάρκεια της αρµοστείας του Αλέξανδρου Ζαΐµη. 

Μονάδες 25 

 
Κείµενο 

 
α.  Στις 24 Ιανουαρίου 1899 διεξήχθησαν γενικές εκλογές και στις 8 Φεβρουαρίου 

συνεδρίασε υπό την προεδρία του Ιωάννη Σφακιανάκη η νέα Γενική Συνέλευση, 

που περιλάµβανε 138 χριστιανούς και 50 µουσουλµάνους πληρεξουσίους. ∆ύο 

µήνες αργότερα, είχε ολοκληρωθεί η επεξεργασία και η ψήφιση του Συντάγµατος 
της Κρητικής Πολιτείας, που δηµοσιεύθηκε στην επίσηµη εφηµερίδα στις  16 

Απριλίου.  Το  Σύνταγµα  αυτό  προέβλεπε  τη  λειτουργία  ενός  υποτυπώδους 

κοινοβουλευτισµού σε συνδυασµό µε την ύπαρξη ενός πανίσχυρου ηγεµόνα µε 

ευρείες εξουσίες, τις οποίες θα ασκούσε επί του παρόντος ο Ύπατος Αρµοστής. 

Είναι χαρακτηριστική η παρατήρηση του Ελευθέριου Βενιζέλου ότι «αι διατάξεις 

αίτινες ψηφίζονται σήµερον εν τω Συντάγµατι συνδέονται αναποσπάστως µε το 
.
 

πρόσωπο του νυν Ανωτάτου Άρχοντος δεν θα ήτο διατεθειµένος ο τόπος  εις 
ουδένα άλλον να παραχωρήση τόσα δικαιώµατα». 

…..  η  εξωτερική  και  αµυντική πολιτική  υπαγόταν  σε  περιορισµούς  υπό  την 

κηδεµονία των Μεγάλων ∆υνάµεων, οι οποίες  διατηρούσαν  στρατεύµατα στο 
νησί  ενώ  µια  σιδηρά  τουρκική  σηµαία  παρέµεινε  υψωµένη  στη  νησίδα  της 

Σούδας ως υπόµνηση της ψιλής επικυριαρχίας του Σουλτάνου. Οι εξελίξεις αυτές 

διαµόρφωσαν ένα ιδιότυπο διεθνές και εσωτερικό καθεστώς για την Κρήτη, όπως 

το περιέγραψε αδρά ο ίδιος ο Ελευθέριος Βενιζέλος: «… Την επί της νήσου 

εποµένως κυριαρχίαν ασκούσι σήµερον [1901] οι τέσσαρες Μεγάλες ∆υνάµεις. 

Και είναι µεν αληθές ότι αύται ενέκριναν το Κρητικόν Σύνταγµα δι’ ου η νήσος 

χαρακτηρίζεται «πολιτεία αυτόνοµος».  Αλλ’ η  θέσπιση  του  Συντάγµατος δεν 

κατέστησε την αυτονοµίαν πραγµατικήν, αφού η πλήρης αυτού εφαρµογή µόνον 
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µετά την λήξιν της αρµοστείας είναι δυνατή, επηύξησε δε µόνον την αβεβαιότητα 

περί της υφισταµένης πολιτικής της νήσου καταστάσεως». 

 
Ιστορία του Νέου Ελληνισµού 1770-2000, τ.5, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα. 2003, 
σ.σ.336-338. 

 
Κείµενο 

 

β.  Ο πρίγκιπας Γεώργιος είχε την πεποίθηση ότι οποιαδήποτε λύση του Κρητικού θα 

προερχόταν από τις Μεγάλες ∆υνάµεις και, κατά τη γνώµη του,  οι πολιτικοί 

παράγοντες της Κρήτης ήταν άσχετοι µε το θέµα, αν όχι επιζήµιοι. Αυτό µπορεί 

να δικαιολογήσει τη συχνά βάναυση και υβριστική συµπεριφορά του προς τους 

παλιούς οπλαρχηγούς και τους τοπικούς ηγέτες. Στάθηκε αδύνατο γι’ αυτόν να 

αντιληφθεί τη σηµασία της πολιτικής κινητοποίησης των ίδιων των Κρητικών, 

καθώς και την εύλογη απαίτησή τους να αποκτήσουν τον έλεγχο της τύχης τους 

µετά από αιώνες αγώνων κατά των Τούρκων κυριάρχων. 

 
Βερέµης Θ., Νικολακόπουλος Η., (επιµ.), Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή 

του, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, 2005, σ.σ. 55-57. 

 
Κείµενο 

 
γ.   Έξι  ηµέρες  µετά την  αναχώρηση  του  Γεωργίου  διοριζόταν  ως  νέος  Ύπατος 

Αρµοστής ο µετριοπαθής παλαιός πρωθυπουργός Αλέξανδρος Ζαΐµης ενώ η Β΄ 

Συντακτική Συνέλευση  των  Κρητών προχωρούσε  στην  ψήφιση  του  νέου  και 

αισθητά πιο φιλελεύθερου Συντάγµατος (2 ∆εκεµβρίου 1906). Τον Ιούλιο του 

1907 άρχισε η αποχώρηση και των υπόλοιπων διεθνών στρατευµάτων, που 

ολοκληρώθηκε δύο χρόνια αργότερα, καθώς προχωρούσε µε γοργούς ρυθµούς η 
συγκρότηση της πολιτοφυλακής, της τακτικής στρατιωτικής δύναµης του νησιού, 

συνολικής δύναµης 1.155 ανδρών κατανεµηµένης σε δύο τάγµατα και 

στελεχωµένης από Έλληνες βαθµοφόρους, που τυπικά είχαν παραιτηθεί από τις 

τάξεις του ελληνικού στρατού. 

 
Ιστορία του Νέου Ελληνισµού 1770-2000, τ.5, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα. 2003, 

σελ. 341. 
 

 
 

ΘΕΜΑ Β2 
 

 

Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω παράθεµα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας 
γνώσεις: 

Να αναφέρετε τις πολιτικές επιπτώσεις της παγκόσµιας κρίσης στην Ελλάδα και τις 

χώρες της Ευρώπης κατά τη δεκαετία του 1930. 
 

Οι χώρες της ανατολικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης, η Ουγγαρία, η 

Πολωνία, η Ρουµανία, η Γιουγκοσλαβία, η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Αλβανία, 

αγροτικές χώρες όλες, µε µειονοτικά ή προσφυγικά προβλήµατα σχεδόν όλες, 

υπέκυψαν η µία µετά την άλλη σε δικτατορικά καθεστώτα. Η οικονοµική κρίση σε 

συνδυασµό µε την αδυναµία των φτωχών µαζών να µεταναστεύσουν στις χώρες του 

Νέου Κόσµου, καθώς και εσωτερικές απειλές και εξωτερικοί κίνδυνοι, διέβρωσαν 
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τους κοινοβουλευτικούς θεσµούς σε τέτοιο βαθµό, ώστε η µετάβαση από την 

κοινοβουλευτική δηµοκρατία σε στρατιωτικές ή βασιλικές δικτατορίες να 

πραγµατοποιηθεί χωρίς σοβαρές αναταραχές. 

Στην Ελλάδα έφτασε µε τέτοια καθυστέρηση η οικονοµική κρίση του 1929 , 
επιδεινώνοντας 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. 

Η ήττα του Βενιζέλου και η προσπάθεια των αντιπάλων του να διατηρηθούν 
στην  εξουσία  µε  τη  δοκιµασµένη µέθοδο  της  ενισχύσεως  της  θέσεώς  τους  στο 

στράτευµα προκάλεσαν δύο βενιζελικά στρατιωτικά κινήµατα, ένα το Μάρτιο του 
1933 µε επικεφαλής το Νικόλαο Πλαστήρα και ένα το Μάρτιο του 1935, µε αρχηγό 

το Βενιζέλο - το πρώτο για να στερήσει στους Αντιβενιζελικούς το έπαθλο εκλογικής 
νίκης τους που µόλις είχαν διεξαχθεί, ενώ το δεύτερο για να προληφθεί υποτίθεται 

µοναρχική  παλινόρθωση,  αλλά  κυρίως  για  να  διευκολυνθεί  η  επάνοδος   των 
Βενιζελικων 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 απογυµνώθηκαν από τα ερείσµατά τους  

στο στράτευµα και καταργήθηκε η αβασίλευτη δηµοκρατία. Το Νοέµβριο του 1935 
επανήλθε στην Ελλάδα ο Γεώργιος Β΄, ο γιος του Κωνσταντίνου, ύστερα από 

δηµοψήφισµα που έσπευσαν να νοθεύσουν όσοι είχαν πρωτοστατήσει λίγο πιο πριν 

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 και εκείνος που επέβαλε τελικά, στις 4 Αυγούστου 1936, 

δικτατορία µε την έγκριση του βασιλιά. 

Ι. Σ. Κολιόπουλος, Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 1789 – 1945, σ. 355-356 
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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. 
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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 
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Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
 
 
 

 

ΟΜΑ∆Α Α΄ 
 

Α.1.1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό 

ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στον αριθµό 

που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση. 

1. Η επικράτηση της Μεγάλης Ιδέας ευνόησε την ανάπτυξη και διάδοση ιδεολογιών 
 

µε κοινωνικό και ταξικό χαρακτήρα. 
 

2. Την κατασκευή του φράγµατος και της τεχνητής λίµνης στο Μαραθώνα ανέλαβε η 

βρετανική εταιρεία Πάουερ. 

3. Ο Αλέξανδρος Κουµουνδούρος υπήρξε ο κύριος εκφραστής των αιτηµάτων της 

νέας γενιάς. 

4. Οι πρώτοι Έλληνες που πέρασαν µαζικά τα σύνορα τον 20ο αιώνα ήταν κάτοικοι 
 

της Ανατολικής Ρωµυλίας. 
 

Μονάδες 4 
 
 

Α.1.2. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε αυτά της στήλης Β (δύο 

στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν). 
 

 
 

Α Β 

1.        Υπουργείο Περιθάλψεως 
 

2.        Γενική ∆ιεύθυνση 
 

Ανταλλαγής Πληθυσµών 
 

3.        Ταµείο Περιθάλψεως 
 

Προσφύγων 
 

4.        Πατριαρχική Επιτροπή 

Α. Ιδρύθηκε το 1920 
 

Β. Ιδρύθηκε το 1924 
 

Γ. Ιδρύθηκε το Νοέµβριο του 1922 
 

∆. Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1914 
 

Ε. Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1917 
 

ΣΤ. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1918 

 
 

Μονάδες 4 
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Α.1.3 Να δώσετε διευκρινήσεις για να παρακάτω : 

 

α. διχοτόµηση του νοµίσµατος 
 

β. συµφωνία στο µοναστήρι των Μουρνιών Κυδωνίας 

γ.  φροντιστήριο της Τραπεζούντας 

 
 
 
 
 
 
 

 
Μονάδες 12 

 

 
 

Α.1.2 Ποια ήταν η αντίδραση των προσφύγων µετά την υπογραφή της Σύµβασης της 
 

Λοζάνης; 
 

Μονάδες 15 
 

 
 

Α.2.2  Ποια  υπήρξε  η  δράση  του  Κ.Κωνσταντινίδη  σχετικά  µε  τον  αγώνα  των 
 

Ελλήνων της ∆ιασποράς για τη δηµιουργία αυτόνοµης Ποντιακής ∆ηµοκρατίας; 
 

Μονάδες 15 
 

 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ Β1 

ΟΜΑ∆Α Β΄ 

 

Αξιοποιώντας τα παραθέµατα αλλά και τις ιστορικές σας  γνώσεις να  δώσετε  το 

χρονικό των γεγονότων που ακολούθησαν τη δεύτερη παραίτηση του Βενιζέλου ως 

την κορύφωση του Εθνικού διχασµού το 1920. 
 

Μονάδες 25 
 

 
 

A. «Τα γεγονότα  προκαλούν  τον αναβρασµό των προσκείµενων προς το  βασιλιά 

Κωνσταντίνο και τις διώξεις, συλλήψεις και φυλακίσεις πολιτών αντίθετων 

φρονηµάτων και το διασυρµό ευυπόληπτων αντρών. Από το αλόγιστο αυτό πάθος 

παρασύρεται και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος, µητροπολίτης Αθηνών, Θεόκλητος…» 

Απ. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία 1204-1985, εκδ. Βάνιας, Θεσ/κη 1988, σελ. 
 

357-58. 
 

 
 

Β. « Την 13
η 

∆εκεµβρίου 1916, πλήθη λαού συγκεντρώνονται στο Πεδίον του Άρεως 

για  να  αναθεµατίσουν  το  Βενιζέλο[…]  «Ανάθεµα!»  φωνάζει  ο  Αρχιεπίσκοπος 

Αθηνών και πάσης Ελλάδος πλην Μακεδονίας, περιστοιχιζόµενος από µέλη της Ιεράς 

Συνόδου.[…] Απτόητος ο Βενιζέλος απ΄ τη «µεσαιωνική» βαρβαρότητα στρατολογεί 
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δικό του στρατό στη Μακεδονία[…] Μέσα σ’   αυτή την κατάσταση βρίσκει την 

 

ευκαιρία να κηρύξει έκπτωτο τον Κωνσταντίνο…» 
 

Β. Ραφαηλίδης, Ιστορία του Νεοελληνικού κράτους, 1830-1974, εκδ. Του 21 
 

93. 

 

ου 
, σελ. 92- 

 

 
 

Γ. «…Ο Βενιζέλος βρίσκεται πια στο ζενίθ των διπλωµατικών του επιτυχιών. ∆υο 
 

µέρες µετά την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών δυο βασιλόφρονες αξιωµατικοί, 

επιχειρούν να τον δολοφονήσουν στο σταθµό της Lyon στο Παρίσι αλλά τον 

πληγώνουν  µόνο  στο  χέρι.  Η  απόπειρα  είχε  θλιβερό  αντίκτυπο  στην  Αθήνα[…] 

άνδρες της δηµόσιας ασφάλειας δολοφονούν τον Ι. ∆ραγούµη, γνωστό για την 

πατριωτική του δράση στη Μακεδονία..» 

Απ. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία 1204-1985, εκδ. Βάνιας, Θεσ/κη 1988, σελ. 
 

365. 
 

 
 

ΘΕΜΑ Β2 
 

Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείµενο και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας 

γνώσεις: α) να επισηµάνετε τις επιδιώξεις των επαναστατών του Θερίσου και β) να 

καταγράψετε την αντίδραση της Κρητικής κοινωνίας απέναντι στην επανάσταση. 

Μονάδες 25 
 

 
 

« Η σύνδεση της επαναστατικής εκτροπής µε τις πολιτικές εξελίξεις των ετών 
 

1901 - 1905 είναι άµεση. Όχι µόνο προβαλλόταν ως βασικός σκοπός της εξεγέρσεως 

η προώθηση της ενωτικής λύσης, την οποία δεν είχε πετύχει να εξασφαλίσει ο ύπατος 

αρµοστής παρά τις εξαετείς προσπάθειές του, αλλά και τα αίτιά της συνάπτονταν µε 

την επιτεινόµενη εσωτερική κρίση. 

Η αρχική ενδοκυβερνητική διάσπαση ανάµεσα στον πρίγκιπα και το Βενιζέλο µε 

την  πάροδο  του  χρόνού  είχε  λάβει,  κάτω  από  την  επίδραση  ατυχών  πολιτικών 

σκέψεων   και   πράξεων,   ευρείες   πολιτικές   διαστάσεις   και   είχε   συναφθεί   µε 

λανθάνοντες ανταγωνισµούς και βαθύτερες πιέσεις. Αφότου η υπερνίκηση της 

αντιθέσεως αποδεικνυόταν ανέφικτη στα πλαίσια της ισχύουσας πολιτειακής 

νοµιµότητας, η βασική λειτουργία του θεσµικού συστήµατος της Μεγαλονήσου είχε 

ουσιαστικά ανασταλεί και ο πολιτικός ανταγωνισµός κατέτεινε σε λύσεις 

εξωπολιτειακές.   Με   αυτήν   ακριβώς   την   πραγµατικότητα   συνέχεται   και   το 

περιεχόµενο  των  επαναστατικών επιδιώξεων.  Η  προώθηση  της  ενωτικής  λύσεως 
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συνιστούσε το βασικό επαναστατικό αίτηµα. Παράλληλα όµως προβαλλόταν και το 

αίτηµα της ριζικής µεταβολής των όρων της εσωτερικής διακυβερνήσεως και 

υπογραµµιζόταν η ανάγκη για την άµεση αντικατάσταση του ύπατου αρµοστή. 

Η συστηµατική αποτίµηση των πηγών οδηγεί στη βασική διαπίστωση ότι η οργανική 

σύνδεση του εθνικού προς το αίτηµα της εσωτερικής µεταβολής ανταποκρινόταν στη 

βαθύτερη φύση του αντιπολιτευτικού αγώνα. Η προβολή της ενωτικής επιδιώξεως, 

έστω κι αν κρινόταν σε πρώτη όψη ανεδαφική, θα ήταν δυνατό να συναφθεί µε την 

αναζήτηση ορισµένων µερικότερων πλεονεκτηµάτων στο πεδίο των εθνικών 

διεκδικήσεων. Η εξασφάλισή τους θα αποτελούσε και την προϋπόθεση για τη 

δικαίωση του επαναστατικού αγώνα στη συνείδηση της ευρύτερης κρητικής κοινής 

γνώµης.» 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους τ. I∆' σελ 209 - 210. 
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Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
 

 

ΟΜΑ∆Α Α΄ 
 

Α.1.1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό 

ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στον αριθµό 

που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση. 

1. ΛΑΘΟΣ 
 

2. ΛΑΘΟΣ 
 

3. ΣΩΣΤΟ 
 

4. ΣΩΣΤΟ 
 

 
 

Α.1.2. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε αυτά της στήλης Β (δύο 

στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν). 

 
 

1= Ε, 2= Β, 3= Γ, 4= ΣΤ 
 

 
 

Α.1.3 Να δώσετε διευκρινήσεις για να παρακάτω : 
 

α.  διχοτόµηση  του  νοµίσµατος: Σχολικό  σελ.  50  «Το  Νοέµβριο  του  1920…  το 

πείραµα επαναλήφθηκε το 1926» 

β. συµφωνία στο µοναστήρι των Μουρνιών Κυδωνίας: Σχολικό σελ. 215 «Η τελική 

συµφωνία υπογράφηκε… να επιτρέψουν την ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα» 

γ.    φροντιστήριο  της  Τραπεζούντας:  Σχολικό  σελ.  248  «Το  Φροντιστήριο  της 
 

Τραπεζούντας, που είχε ιδρύσει… και στην ανάπτυξη της εθνικής τους συνείδησης» 
 

 
 

Α.1.2 Ποια ήταν η αντίδραση των προσφύγων µετά την υπογραφή της Σύµβασης της 
 

Λοζάνης; 
 

Η απάντηση εντοπίζεται σε δύο σηµεία του σχολικού, και συγκεκριµένα στη σελ. 
 

149 («Μετά την υπογραφή της Σύµβασης της Λοζάνης… η ενσωµάτωση στη νέα 

πατρίδα») και στη σελ. 151 («Όταν έγινε γνωστή η υπογραφή της Σύµβασης… στο 

βωµό των συµφερόντων του ελληνικού κράτους») 
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Α.2.2  Ποια  υπήρξε  η  δράση  του  Κ.Κωνσταντινίδη  σχετικά  µε  τον  αγώνα  των 
 

Ελλήνων της ∆ιασποράς για τη δηµιουργία αυτόνοµης Ποντιακής ∆ηµοκρατίας; 

Η απάντηση βρίσκεται στο σχολικό σελ. 250: «Στην Ευρώπη πρωτεργάτης του 

αγώνα ήταν… ζήτησε επίσηµα την υποστήριξη της Σοβιετικής Ένωσης». 
 

 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α Β΄ 
 

Β1 
 

Αξιοποιώντας τα παραθέµατα αλλά και τις ιστορικές σας  γνώσεις να  δώσετε  το 

χρονικό των γεγονότων που ακολούθησαν τη δεύτερη παραίτηση του Βενιζέλου ως 

την κορύφωση του Εθνικού διχασµού το 1920. 

 
 

Τα παραθέµατα συµπληρώνουν και ενισχύουν την αφήγηση του σχολικού βιβλίου 

όσον αφορά τα γεγονότα που ακολούθησαν τη δεύτερη παραίτηση της κυβέρνησης 

Βενιζέλου. Από το σχολικό βιβλίο θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα στοιχεία που 

περιέχονται στις σελ. 94-96. 

Αρχικά, καλό θα ήταν να γίνει µια σύντοµη αναφορά στους λόγους που οδήγησαν 

στη διάσταση Φιλελευθέρων και Κων/νου (συµµετοχή ή όχι της Ελλάδας στον Α΄ 

ΠΠ, µυστική διπλωµατία από µέρους του βασιλιά). 

Συνεχίζουµε ως εξής: 
 

«Στις εκλογές που προκηρύχθηκαν µετά τη δεύτερη παραίτηση…  και έθεταν σε 

κίνδυνο το κράτος» (σχολικό βιβλίο σελ. 94-95). Στο σηµείο αυτό συνδέουµε την 

αφήγηση  µε  το  Παράθεµα  Α  («Τα  γεγονότα  προκαλούν  τον  αναβρασµό  των 

προσκείµενων  προς  το  βασιλιά  Κωνσταντίνο  και  τις  διώξεις,  συλλήψεις  και 

φυλακίσεις πολιτών αντίθετων φρονηµάτων και το διασυρµό ευυπόληπτων αντρών»). 

Ανατρέχουµε   ξανά   στο   σχολικό,   σελ.   95:   «Τα   δύο   κόµµατα   διέφεραν… 

συγκρότησε τη δική του κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη». Εδώ προσθέτουµε το χωρίο 

που αναφέρεται στον λίθο αναθέµατος εναντίον του Βενιζέλου: «Από το αλόγιστο 

αυτό  πάθος  παρασύρεται  και  ο  ίδιος  ο  Αρχιεπίσκοπος,  µητροπολίτης  Αθηνών, 

Θεόκλητος»    (Παράθεµα    Α),    «Την    13
η      

∆εκεµβρίου    1916,    πλήθη    λαού 
 

συγκεντρώνονται  στο  Πεδίον  του  Άρεως  για  να  αναθεµατίσουν το  Βενιζέλο[…] 
 

«Ανάθεµα!»   φωνάζει   ο   Αρχιεπίσκοπος   Αθηνών   και   πάσης   Ελλάδος   πλην 
 

Μακεδονίας,  περιστοιχιζόµενος  από  µέλη  της  Ιεράς  Συνόδου.[…]  Απτόητος  ο 
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Βενιζέλος  απ΄ τη  «µεσαιωνική» βαρβαρότητα στρατολογεί  δικό  του  στρατό  στη 

 

Μακεδονία[…]» (Παράθεµα Β). 
 

Προχωρούµε ως κάτωθι: «Οι συγκρούσεις πήραν σταδιακά διαστάσεις… ο 

Βενιζέλος κήρυξε έκπτωτο το βασιλιά» (σχολικό, σελ. 95), «Μέσα σ’   αυτή την 

κατάσταση   βρίσκει   την   ευκαιρία   να   κηρύξει   έκπτωτο   τον   Κωνσταντίνο…» 

(Παράθεµα Β΄),  «ο οποίος υπό την πίεση της Αντάντ… που ασκούσαν τα κόµµατα 

της αντιπολίτευσης» (σχολικό, σελ.95). 

Ολοκληρώνουµε: «Η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων οδήγησε την Ελλάδα… χωρίς 

κίνδυνο» (σχολικό σελ.96) και συνδυάζουµε την πρόταση του σχολικού, σελ 96: «Ο 

εθνικός  διχασµός…  και  τη  δολοφονία  του  Ίωνος  ∆ραγούµη,  το  1920»  µε  το 

παράθεµα Γ΄: «…Ο Βενιζέλος βρίσκεται πια στο ζενίθ των διπλωµατικών του 

επιτυχιών. ∆υο µέρες   µετά την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών δυο 

βασιλόφρονες αξιωµατικοί, επιχειρούν να τον δολοφονήσουν στο σταθµό της Lyon 

στο Παρίσι αλλά τον πληγώνουν µόνο στο χέρι. Η απόπειρα είχε θλιβερό αντίκτυπο 

στην  Αθήνα[…]  άνδρες  της  δηµόσιας  ασφάλειας  δολοφονούν  τον  Ι.  ∆ραγούµη, 

γνωστό για την πατριωτική του δράση στη Μακεδονία..» 

 
 
 

 

ΘΕΜΑ Β2 
 

Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείµενο και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας 

γνώσεις: α) να επισηµάνετε τις επιδιώξεις των επαναστατών του Θερίσου και β) να 

καταγράψετε την αντίδραση της Κρητικής κοινωνίας απέναντι στην επανάσταση. 

 
 

Για να απαντήσουµε στα ζητούµενα της ερώτησης θα πρέπει αφενός να 

αξιοποιήσουµε στοιχεία της πηγής (α ερώτηµα) αλλά και στοιχεία από το σχολικό 

(ειδικά για το β ερώτηµα), τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα στις σελ. 210-214. 

Ενδεικτικά επίσης θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν (ως πρόλογος) στοιχεία από το 

κεφάλαιο «3. Τα πρώτα νέφη». Σελ. 208-209, τα οποία καλό θα ήταν να δοθούν µε 

συνοπτικό τρόπο. 

Όσον αφορά το ερώτηµα α, από το σχολικό βιβλίο χρησιµοποιούµε το εξής χωρίο 

στη σελ. 210: «Στο τέλος του 1904 έληξε η περίοδος της Γενικής Συνέλευσης… το 

προµήνυµα της επανάστασης του Θερίσου». Από το παράθεµα αποµονώνουµε τα 

κάτωθι: 

« Η σύνδεση της επαναστατικής εκτροπής µε τις πολιτικές εξελίξεις των ετών 1901 - 
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1905 είναι άµεση, όχι µόνο προβαλλόταν ως  βασικός σκοπός  της εξεγέρσεως, η 

προώθηση της ενωτικής λύσης     αλλά και τα αίτιά της συνάπτονταν µε την 

επιτεινόµενη εσωτερική κρίση. 

 η βασική λειτουργία του θεσµικού συστήµατος της Μεγαλονήσου είχε ουσιαστικά 

ανασταλεί και ο πολιτικός ανταγωνισµός κατέτεινε σε λύσεις εξωπολιτειακές. Με 

αυτήν  ακριβώς  την  πραγµατικότητα συνέχεται  και  το  περιεχόµενο  των 

επαναστατικών επιδιώξεων.» 

«Η προώθηση της ενωτικής λύσεως συνιστούσε το βασικό επαναστατικό αίτηµα» 
 

« Παράλληλα όµως προβαλλόταν και το αίτηµα της ριζικής µεταβολής των όρων της 

εσωτερικής διακυβερνήσεως και υπογραµµιζόταν η ανάγκη για την άµεση 

αντικατάσταση του ύπατου αρµοστή.» 

« βασική διαπίστωση ότι  η οργανική  σύνδεση  του  εθνικού  προς  το  αίτηµα της 

εσωτερικής µεταβολής ανταποκρινόταν στη βαθύτερη φύση  του αντιπολιτευτικού 

αγώνα.» 

« Η προβολή της ενωτικής επιδιώξεως… θα ήταν δυνατό να συναφθεί µε την 

αναζήτηση ορισµένων µερικότερων πλεονεκτηµάτων στο πεδίο των εθνικών 

διεκδικήσεων.» 

Όσον αφορά το ερώτηµα β, καλό θα ήταν αρχικά να γίνει µια σύντοµη αναφορά 

στην  ηγετική  οµάδα  («Ηνωµένη  Αντιπολίτευσις»)  της   επανάστασης  (σχολικό 

σελ.210: «Γύρω από το Βενιζέλο συνασπίστηκαν… σε δυναµική αναµέτρηση µε τον 

Πρίγκηπα»), ενώ θα πρέπει να αξιοποιηθούν και τα παρακάτω χωρία από το σχολικό 

βιβλίο: σελ. 211: «Οι επαναστάτες αιφνιδίασαν τον Ηγεµόνα… προσχώρησαν στην 

επανάσταση», σελ. 213: «Η Κρητική Βουλή… και η απειλή εµφυλίου πολέµου ήταν 

πια ορατή», σελ. 213-214: «Ο παλαίµαχος πολιτικός Ιωάννης Σφακιανάκης… πολλοί 

χωροφύλακες αυτοµόλησαν προς τους επαναστάτες». 
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Γ΄ ΤΑΞΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α Α΄ 

ΘΕΜΑ Α1 
Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της Στήλης  Α και δίπλα στον καθέναν από 

αυτούς τα γράµµατα της Στήλης Β, τα οποία προσδιορίζουν τις χρονολογίες που αντιστοιχούν στα 
γεγονότα της Στήλης  Α (περισσεύουν δύο χρονολογίες) 

 

 Στήλη Α: Στήλη Β:  

1. Η ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος α. Αύγουστος του 1910 

 

2. 
 

Η ίδρυση του Κόµµατος των Φιλελευθέρων 
 

β. 
 

1917 

 

3. 
 

Ενθρόνιση Κωνσταντίνου 
 

γ. 
 

Οκτώβρης 1918 

 

4. 
 

Η οµιλία του Ελ. Βενιζέλου στην Πλατεία Συντάγµατος 
 

δ. 
 

1909 

 

5. 
 

Η ίδρυση του Υπουργείου Περιθάλψεως 
 

ε. 
 

1927 

 

6. 
 

Η σύσταση της Πατριαρχικής Επιτροπής 
 

στ. 
 

Σεπτέµβριος 1910 

  
 

ζ. 
 

1913 

  
 

η. 
 

1908 

 
Μονάδες: 12 

 

Α.1.2.  Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: 
 

α.        Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ) 

β.        Κοινωνιολογική Εταιρεία 
γ.         Κλήρινγκ 

δ.         Πεδινοί 

 

 
 
 
 
 

Μονάδες: 14 
 

ΘΕΜΑ Α2 
 

ο 
Α.2.1. Ποιες ήταν οι δυσχέρειες που αντιµετώπιζε το τραπεζικό σύστηµα στην Ελλάδα το 19 
αιώνα; 

Μονάδες: 10 
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Α.2.2. Ποιες ήταν οι οικονοµικές δραστηριότητες των Ελλήνων της διασποράς, στην Ελλάδα, 

ου
 

κατά τη διάρκεια του 19 αιώνα;  
Μονάδες: 14 

 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α Β΄ 
 

ΘΕΜΑ Β1 
 
Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείµενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις: 

α)        να επισηµάνετε τους παράγοντες που οδήγησαν στην εκδήλωση του κινήµατος στο Γουδί 
(Μονάδες 10) και 

β)        να   προσδιορίσετε   τις   πολιτικές   αντιλήψεις   του   Ελευθερίου   Βενιζέλου   και   του 
Στρατιωτικού Συνδέσµου που επέτρεψαν τη µεταξύ τους συνεργασία (Μονάδες 15) 

 
Κείµενα 

α.        Η δυσαρέσκεια των αξιωµατικών εναντίον του διαδόχου Κωνσταντίνου, που σωβούσε από 

το 1897, αναζωπυρώθηκε το 1908 – 09 από µια ποικιλία παραγόντων για τους οποίους δεν 

ήταν βέβαια πάντοτε υπεύθυνος ο θρόνος. 

Τα  πλήγµατα,  που  δέχτηκε  η  εθνική  οικονοµία  το  1908  από  την  αδυναµία 

διαθέσεως των γεωργικών προϊόντων και από µια κακή συγκοµιδή, συνδυάστηκαν µε τη 

διεθνή ύφεση που µείωσε και τα εµβάσµατα των Ελλήνων της Αιγύπτου και της Αµερικής. 

Η άκαιρη επιβολή νέων φόρων από την κυβέρνηση εξάλλου έκανε ακόµη πιο δύσκολη τη 

θέση  των  τάξεων  που  υπέστησαν  τις  συνέπειες  της  υφέσεως  και  συνεπώς   τους 

αξιωµατικούς,  που  επίσης  βασίζονταν  συνήθως  σε  οικογενειακούς   πόρους   για  να 

συµπληρώσουν το εισόδηµά τους. Έτσι στους εθνικούς λόγους για τη δυσαρέσκεια των 

αξιωµατικών προστέθηκαν ακόµα και επαγγελµατικοί και οικονοµικοί. 
Ιστορία  του  Ελληνικού  Έθνους,  τόµος ΙΕ΄ 

σ. 259 
 

 
 

β.  Η βελτίωση των ελληνικών ενόπλων δυνάµεων σταµάτησε όταν το 1909 ξέσπασε µια 

στρατιωτική επανάσταση, που άρχισε ως ανταρσία των κατώτερων στρατιωτικών 

αξιωµατικών του στρατεύµατος εναντίον ενός νοµοσχεδίου που περιόριζε τις δυνατότητες 

παραγωγής τους. Η όλη ιστορία όµως είχε βαθύτερα αίτια: πήγαζε από το πλατύ κύµα 

δυσαρέσκειας  εναντίον  της  κυβέρνησης  και  του  βασιλιά,  που  αυξήθηκε  όταν  έγινε 

αισθητός σε όλη τη χώρα ο αντίκτυπος από την οικονοµική κρίση του 1908, που είχε 

πλήξει την Αίγυπτο και την Αµερική, από την καταστροφή της σοδειάς του ελαιόκαρπου 

και των καπνών, την πτώση της τιµής της σταφίδας και την αύξηση της φορολογίας. Τα 

ριζοσπαστικά µεταρρυθµιστικά σχέδια που είχε καταστρώσει ο ∆ηµήτριος Γούναρης όταν 

ανέλαβε   το   υπουργείο   Οικονοµικών,   τον   Ιούνιο   του   1908,   δεν   µπόρεσαν   να 

υλοποιηθούν… 

… Επικρατούσε γενικά η εντύπωση ότι η Ελλάδα παρέπαιε, ότι ήταν ανήµπορη να 

σηµειώσει τις ίδιες υλικές προόδους  µε άλλα έθνη,  και ότι  δε  γινόταν  τίποτα  για  να 
προστατευθούν οι Έλληνες της Τουρκίας από την εχθρότητα των Νεοτούρκων. 

Douglas Dakin  Η Ενοποίηση  της  Ελλάδας 

1770 – 1923 σ. 271 
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γ.  Η σκέψη της συνεργασίας του Στρατιωτικού Συνδέσµου µε τον Ελευθέριο Βενιζέλο είχε 
προωθηθεί από αντιπρόσωπο των νέων αξιωµατικών το λοχαγό Σάρρο στις πρώτες κιόλας 

κοινές  συνεδριάσεις  των    «ανθυπολοχαγών  –  υπολοχαγών»  και  των  «λοχαγών».  Η 

πρόταση όµως δεν έγινε ευνοϊκά αποδεκτή τότε από τους «λοχαγούς» και ιδιαίτερα από 

τον Ε. Ζυµβρακάκη. Τον  Αύγουστο ο ίδιος ο Βενιζέλος µε ανώνυµα άρθρα του στον 

«Κήρυκα» των Χανίων υποστήριξε την ανάγκη στρατιωτικής επεµβάσεως στην Ελληνική 

πολιτική, και αργότερα την επιβολή προσωρινής δικτατορίας, η οποία, αφού 

πραγµατοποιούσε το ανορθωτικό της πρόγραµµα, θα έπρεπε να προκηρύξει εκλογές. 

Η   απόφαση   του   Στρατιωτικού   Συνδέσµου   να   προσφύγει   στο   Βενιζέλο 
υπαγορεύθηκε κάτω από την επίδραση συναισθηµατικών κινήτρων αλλά και ορθολογικών 
εκτιµήσεων. Ο Βενιζέλος, όχι µόνο είχε εκφράσει στην πράξη τη διττή προσήλωση στην 

εθνική ιδέα και στους δηµοκρατικούς θεσµούς, αλλά και είχε αποβεί ο δυναµικός φορέας 

αντιλήψεων και µεθόδων που έβρισκαν ευνοϊκή ανταπόκριση στο χώρο των επαναστατών. 

Η  δηµιουργία κράτους  σύγχρονου,  ικανού  να  αντιµετωπίσει τις  εντεινόµενες  διεθνείς 
πιέσεις  και  να  συµβάλει στην  άµεση βελτίωση  των  όρων  της  κοινωνικής  ζωής,  είχε 

αποτελέσει την συνισταµένη τόσο των προγραµµατικών δηλώσεων του Βενιζέλου όσο και 

των επαναστατικών διακηρύξεων του Στρατιωτικού Συνδέσµου. 

Ιστορία  του  Ελληνικού  Έθνους,  τόµος ΙΕ΄ 

σ.σ. 266- 267 
 
δ.  Όπως  ο  Ζορµπάς,  έτσι  και  οι  αξιωµατικοί  δεν  είχαν  πρόθεση  να  αναλάβουν  τη 

διακυβέρνηση της χώρας. Τα σχέδιά τους δεν αποσκοπούσαν στην εγκαθίδρυση 

στρατιωτικής δικτατορίας. Απέβλεπαν σε µια κυβέρνηση που θα εφάρµοζε στην πράξη το 

πρόγραµµά τους, πρόγραµµα εξαιρετικά µετριοπαθές και συντηρητικό. ∆εν είχαν ιδιαίτερα 

αντιδυναστικό  πνεύµα.  Πράγµατι,  σχεδόν  όλοι  έλπιζαν  ότι  ο  βασιλιάς  θα 

συµπαραστεκόταν στην προσπάθειά τους να βάλουν τέλος στις άσκοπες  και άχρηστες 

ενέργειες   των   πολιτικών.   Στις   14/27   Σεπτεµβρίου  κινητοποίησαν   προς   αυτή   την 

κατεύθυνση τις συντεχνίες των εµπόρων της Αθήνας για να υποβάλλουν τα ψηφίσµατά 

τους στο παλάτι. 

Η Ενοποίηση  της  Ελλάδας  Douglas  Dakin 

1770 – 1923 σ.σ. 275 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ Β2 

Λαµβάνοντας υπόψη σας τις σχετικές πληροφορίες του σχολικού βιβλίου και το περιεχόµενο των 
παραθεµάτων να προσδιορίσετε τη θετική επίδραση που άσκησε η έλευση των προσφύγων από τη 

Μικρά Ασία στην οικονοµική ζωή της Ελλάδας, µετά τη µικρασιατική καταστροφή. 

 
Κείµενα 

α.        Στη  συνέχεια,  παρόλο  ότι  η  Ελλάδα  «των  πέντε  θαλασσών  και  των  δύο  ηπείρων» 

κατέρρευσε το 1922, εντούτοις η ελλαδική οικονοµία αποκόµισε από την κατάρρευση 
αυτή ορισµένα συγκεκριµένα οφέλη: 

α) Ένα µεγάλο µέρος των προσφύγων εµφανίστηκε σαν µια αξιόλογη και ειδικευµένη 

φθηνή εργατική δύναµη, πράγµα που αποτέλεσε ένα επιπλέον κίνητρο για τη δηµιουργία 

νέων παραγωγικών µονάδων. 
β) Η παρουσία των προσφύγων στην Ελλάδα επέφερε επίσης µιαν αξιόλογη διεύρυνση της 

εσωτερικής αγοράς. Η τεράστια προσπάθεια για την εγκατάστασή τους στους αστικούς και 
αγροτικούς χώρους λειτούργησε ταυτόχρονα και σαν µια σπουδαία ευκαιρία για την 

αξιοποίηση κεφαλαίων και την απόληψη κερδών. Μέσα στα πλαίσια αυτά, η διεύρυνση 
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της πολιτικής των Τραπεζών και του κράτους, παρά τα πληθωριστικά της αποτελέσµατα, 
επέφερε µια συνεχή εκτόνωση της αγοράς και συνεπώς µια συνεχή βελτίωση του κλίµατος 

των επενδύσεων. 

γ) Η άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα έγινε η αιτία για να επιταχυνθεί και επεκταθεί η 

διαδικασία διανοµής των  µεγάλων αγροκτηµάτων (τσιφλικιών) στους  καλλιεργητές. Η 

αγροτική µεταρρύθµιση επέφερε, µε τη σειρά της, αν όχι την αύξηση του  συνολικού 

αγροτικού εισοδήµατος, πάντως την ανακατανοµή του, προς όφελος των άµεσων 

καλλιεργητών. Αυτό είχε σαν συνέπεια να αυξηθεί η ζήτηση για είδη πρώτης ανάγκης, 

δηλαδή να αυξηθεί η ζήτηση για προϊόντα που η ελληνική βιοµηχανία ήταν ικανή να 

παραγάγει. 

Γενική  συνέπεια  από  την  εγκατάσταση  των  προσφύγων  και  τη  διανοµή  των 
µεγάλων αγροκτηµάτων στους άµεσους καλλιεργητές ήταν µια άνευ προηγουµένου 

κινητοποίηση των εγχώριων πόρων για την εκβιοµηχάνιση µε βάση την εγχώρια αγορά. 

[…] 

Στην ουσία, για την Ελλάδα η κρίση των παραδοσιακών δοµών άρχισε από το 1922 
µε την άφιξη των προσφύγων. Η αντιµετώπιση του οικονοµικού προβλήµατος των 

προσφύγων προετοίµασε τις προϋποθέσεις για µια δηµιουργική αντιµετώπιση, στον 
ελλαδικό χώρο, της κρίσεως του  1929.  Στο διάστηµα αυτό,  ο νεοελληνικός  εθνισµός, 

εγκαταλείποντας οριστικά τα επεκτατικά οράµατα, επενδύθηκε σε εγχώριες επιδιώξεις. 

Ιστορία  του  Ελληνικού  Έθνους,  τόµος 

ΙΕ΄ σ. 327 
 
β.  Για τις επιπτώσεις που είχε ο ερχοµός των προσφύγων στην οικονοµική ζωή της Ελλάδας 

δεν είναι εύκολο να µιλήσουµε µε ακρίβεια, αν και ήταν προφανώς σηµαντικές. Στην αρχή 

οι νεοφερµένοι ήταν ένα δυσβάσταχτο βάρος. Αργότερα έγιναν ένα ανεκτίµητο στοιχείο 

για την οικονοµική ζωή του τόπου, ένα στοιχείο που µπορεί να αποτιµηθεί σε αριθµούς, 

γιατί η συµβολή των προσφύγων στον οικονοµικό τοµέα συνδέθηκε αδιαχώριστα µε την 

ανάπτυξη του συνόλου της εθνικής οικονοµίας µετά την ώθηση που της έδωσε η γενική 

οικονοµική άνθηση στην Ευρώπη σε όλο τον κόσµο. Το βέβαιο πάντως είναι ότι από τη 

στιγµή που εγκαταστάθηκαν στις διάφορες περιοχές οι πρόσφυγες άρχισαν να µετατρέπουν 

κάθε πιθαµή γης σε παραγωγικό έδαφος. Ήταν γενικά πιο δραστήριοι, πιο ριψοκίνδυνοι 

και πιο εργατικοί από τους άλλους Έλληνες, και πιο πρόθυµοι να εφαρµόσουν καλύτερες 

γεωργικές µεθόδους. Άρχισαν να καλλιεργούν µεγαλύτερη ποικιλία δηµητριακών, και στην 

καπνοκαλλιέργεια (τα δύο  τρίτα της οποίας  ήταν στα χέρια τους  το  1926)  εισήγαγαν 

καλύτερα φύλλα. Υιοθέτησαν συνεργατικές µεθόδους σε πολύ ευρύτερα κλίµακα από τους 

ντόπιους  Έλληνες. Την  ίδια  ακούραστη  εργατικότητα έδειξαν  οι  πρόσφυγες  και όταν 

ασχολήθηκαν µε τη βιοµηχανία και το εµπόριο. 

H  Ενοποίηση   της  Ελλάδας   1770  –  1923 

Douglas Dakin σ. σ. 401 – 402 
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Γ΄ ΤΑΞΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
 
 
 
 
 
 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

ΘΕΜΑ Α1 

Α.1.1.              1 - ε 

2 - α 
3 - ζ 

4 – στ 
5 - β 

6 – γ 

 
Α.1.2. 

 
α. Ιδρύθηκε το Σεπτέµβρη του 1923 µε πρωτοβουλία της Κ.Τ.Ε. Αποτέλεσε αυτόνοµο οργανισµό µε 

πλήρη  νοµική  υπόσταση,  µε  έδρα  την  Αθήνα,  βασική  αποστολή  της  ήταν  να  εξασφαλίσει  στους 

πρόσφυγες παραγωγική απασχόληση και οριστική στέγαση. Λειτούργησε µέχρι το 1930 και µε ειδική 

σύµβαση µεταβίβασε στο Ελληνικό ∆ηµόσιο την περιουσία της, καθώς και τις υποχρεώσεις που είχε 

αναλάβει απέναντι στους πρόσφυγες. 

β. ριζοσπαστική για την εποχή, πολιτική οµάδα, µε σοσιαλιστική, αριστερή ιδεολογία και αρχηγό τον 
Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Ξεκίνησε από  µερικούς διανοούµενους  ως  αριστερός  µεταρρυθµιστικός 

σύνδεσµος, µε στόχο να προπαγανδίσει πολιτικές θέσεις και στη συνέχεια να ιδρύσει κόµµα. Στα µέσα 

του  1910  οι  κοινωνιολόγοι  ιδρύουν  το  Λαϊκό  Κόµµα. Αγωνίστηκε  και  πίεσε  την  κυβέρνηση  του 

Βενιζέλου να προωθήσει την αγροτική µεταρρύθµιση και να λάβει µέτρα υπέρ των εργαζοµένων. 

γ. Οι διεθνείς συναλλαγές δε γίνονταν µε βάση το µετατρέψιµο συνάλλαγµα αλλά µε βάση διακρατικές 

συµφωνίες που κοστολογούσαν τα προς ανταλλαγή προϊόντα και φρόντιζαν να ισοσκελίσουν την αξία 
των εισαγωγών µε την αντίστοιχη των εξαγωγών, στο πλαίσιο ειδικών λογαριασµών. 

δ. σελίδα 79, 2
η 

παράγραφος «Οι πεδινοί… µικροκαλλιεργητές». 

 
ΘΕΜΑ Α2 

 

Α.2.1. Σελίδες 28 – 29: ενότητα 5, 2
η 

παράγραφος «Το πιστωτικό σύστηµα… Το µεγάλο βήµα έγινε το 

1841, µε την ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας». 
 

Α.2.1. Σελίδα 17: ενότητα 2, 2
η 

παράγραφος, 

Σελίδα 24: «Οι πρωτοβουλίες… πρωτοβουλίες», 

Σελ. 29 – 30: «Το µεγάλο βήµα… πολιτικής», 

Σελ. 35: ενότητα 8, 2
η  

παράγραφος «Το ενδιαφέρον λοιπόν (για την κατασκευή σιδηροδροµικής 

υποδοµής) των ξένων ή των οµογενών επενδυτών παρέµενε πολύ µικρό» 

σελ. 41: 1
η 

παράγραφος, 3
η 

παράγραφος, 

σελ. 42: 1
η 

παράγραφος 
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ΟΜΑ∆Α Β΄ 

 
ΘΕΜΑ Β1 

α)        Σχολικό βιβλίο: σελίδα 86 – 89: ενότητα 3
η 

«Κατά την περίοδο… δηµοσιονοµική πολιτική». 
Παραθέµατα: αναζωπύρωση δυσαρέσκειας αξιωµατικών εναντίον του Κων/νου από µια ποικιλία 

παραγόντων για τους οποίους δεν ήταν πάντα υπεύθυνος ο θρόνος. 

    ενάντια   σε   ένα   νοµοσχέδιο   που   περιόριζε   δυνατότητες   παραγωγής   των 

αξιωµατικών 

    αδυναµία διάθεσης γεωργικών προϊόντων 

    κακή συγκοµιδή 

    καταστροφή σοδειάς του ελαιόκαρπου και των καπνών 

    πτώση τιµής σταφίδας και 

    µείωση εµβασµάτων των Ελλήνων της Αιγύπτου και της Αµερικής 

    αντίκτυπος οικονοµικής κρίσης 1908 στην Αίγυπτο και Αµερική 

    άκαιρη επιβολή νέων φόρων 

    αδυναµία  υλοποίησης  ριζοσπαστικών  φορολογικών  µέτρων  του  ∆.   Γούναρη 

Υπουργού Οικονοµικών, τον Ιούνιο 1908 

    εθνικοί, επαγγελµατικοί και οικονοµικοί λόγοι 

    αδυναµία προστασίας Ελλήνων Τουρκίας από την εχθρότητα των Νεοτούρκων. 

 
β)        Σχολικό βιβλίο: Σελίδες 89 – 90: «Ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος… τις επιδιώξεις του». 

Σελίδα 91: 2
η 

παράγραφος «Οι εκσυγχρονιστές… Εθνοσυνέλευσης». 

Παραθέµατα: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Βενιζέλος: 

 

 
 
 
 
 

Σύνδεσµος: 

 
    ο αντιπρόσωπος του στρ. Συνδέσµου, λοχαγός Σάρρος προώθησε τη συνεργασία 

τους µε το Βενιζέλο 

    ο Βενιζέλος υποστηρίζει µε ανώνυµα άρθρα στον «Κήρυκα» Χανίων την ανάγκη 

στρατιωτικής  επεµβάσεως  στην  Ελληνική  πολιτική,  την  επιβολή  στρατιωτικής 

δικτατορίας, που αφού πραγµατοποιούσε το ανορθωτικό της πρόγραµµα, θα έπρεπε 

να προκηρύξει εκλογές. 
 
    διττή προσήλωση Βενιζέλου στην εθνική ιδέα, στους δηµοκρατικούς θεσµούς 

    δυναµικός φορέας αντιλήψεων και µεθόδων µε ανταπόκριση στους επαναστάτες 

    συνισταµένη   δηλώσεων   Συνδέσµου   και   Βενιζέλου:   δηµιουργία   σύγχρονου 

κράτους, βελτίωση όρων κοινωνικής ζωής, αντιµετώπιση διεθνών πιέσεων 

 
    ο   Ζορµπάς   και   οι   αξιωµατικοί  δεν   είχαν   τη   διάθεση   να   αναλάβουν   τη 

διακυβέρνηση χώρας 

    µετριοπαθές και συντηρητικό πρόγραµµα 

    όχι ιδιαίτερα αντιδυναστικό πρόγραµµα 

    πίστευαν ο ότι ο βασιλιάς θα βοηθούσε στον περιορισµό των άσκοπων πολιτικών 

ενεργειών. 
 

 
 

ΘΕΜΑ Β2 
Σχολικό βιβλίο: Σελίδα 53: 5

η 
ενότητα, 1

η 
παράγραφος (ως εισαγωγή) 

Σελίδα 54: «Αξιοποίησε… αποτελεσµατικό τρόπο». 

Ενότητα 6
η

 

Σελίδες: 169 – 171, υποενότητα γ. 
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Παραθέµατα:  
    διεύρυνση εσωτερικής αγοράς 

    αξιοποίηση κεφαλαίων και απόληψη κερδών 

    εκτόνωση αγοράς και συνεχής βελτίωση κλίµατος επενδύσεων 

    επιτάχυνση και επέκταση διανοµής τσιφλικιών 

    αύξηση ζήτησης ειδών πρώτης ανάγκης και ανάπτυξη βιοµηχανίας µε βάση τους 

εγχώριους πόρους. 

    Θετική αντιµετώπιση κρίσης 1929 

    Η συµβολή των προσφύγων συνδέθηκε αδιαχώριστα µε την ανάπτυξη του συνόλου 

της εθνικής οικονοµίας 

    Εφαρµογή καλύτερων γεωργικών µεθόδων 

    Υιοθέτηση συνεργατικών µεθόδων σε ευρεία κλίµακα 
 

(Τα στοιχεία που είναι κοινά στα παραθέµατα και το βιβλίο, δεν επαναλαµβάνονται) 
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Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 
 
 

ΘΕΜΑ Α.1. 
 

Α.1.1.  Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: 

α.        Μικτή Επιτροπή 

β.        Ανόρθωση 
γ.         Τανζιµάτ 

δ.         ∆.Ο.Ε. 

 
 
 
 
 
 
 
(Μονάδες 12) 

 

Α.1.2.  Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της Στήλης Α και δίπλα στο 

καθένα από αυτά τα γράµµατα της Στήλης Β που αντιστοιχούν: 
 

Στήλη Α Στήλη Β 

1. Μανιάτες α) Ερέτρια 

2. Σουλιώτες β) Πειραιάς 

3. Κρήτες γ) Οθωνούπολη 

4. Κάσιοι δ) Νέα Πέλλα 

5. Χίοι - Υδραίοι ε) Πεταλίδι 

6. Ψαριανοί στ) Ναύπακτος 

7. Καρυστινοί ζ) Μήλος 

8. Μακεδόνες η) Αµοργός 

 
(Μονάδες 8) 

 
ΘΕΜΑ Α.2. 

Α.2.1. Τι προέβλεπε η Ελληνοτουρκική Σύµβαση της Λοζάνης για τους πρόσφυγες 
και ποια ήταν η αντίδραση των προσφύγων; 

(Μονάδες 15) 
 

Α.2.2.  Ποιοι  ήταν  οι  παράγοντες  που  επηρέασαν  την  εξέλιξη  της  ελληνικής 
ο
 

εµπορικής ναυτιλίας κατά το 19 αιώνα;  
(Μονάδες 15) 
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ΟΜΑ∆Α Β΄ 
 

ΘΕΜΑ Β.1. 

Αντλώντας στοιχεία από τα κείµενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να 
παραθέσετε τις ενέργειες της ΕΑΠ για την αποκατάσταση των προσφύγων και τα 

αποτελέσµατα των ενεργειών αυτών. 
(Μονάδες 25) 

 
α.  Στην  επιτροπή αποκατάστασης προσφύγων το  ελληνικό δηµόσιο παραχώρησε 

εκτάσεις  5.000.000   στρεµµάτων, αξίας   13.000.000   λιρών  περίπου,  για  να 

πραγµατοποιήσει το έργο της αποκατάστασης. Οι εκτάσεις αυτές προέρχονταν από 

τις ακόλουθες πηγές: α) δηµόσιες γαίες, β) απαλλοτριώσεις και επιτάξεις ιδιωτικών 

γαιών   βάσει   και   της   αγροτικής  µεταρρυθµίσεως  και   γ)   ιδιοκτησίες  των 

µουσουλµάνων που µεταφέρθηκαν στην Τουρκία. 

Για να ενισχυθούν οι προσφυγικές οικογένειες της υπαίθρου, η επιτροπή και η  

κυβέρνηση διένειµαν πάνω από 245.000 ζώα και µεγάλες ποσότητες γεωργικών 
εργαλείων. Το 2/3 των εξόδων της επιτροπής δαπανήθηκαν στη Μακεδονία µε 

αποτέλεσµα να αναζωογονηθεί το τµήµα αυτό της Ελλάδας σε τέτοιο βαθµό ώστε 

σύµφωνα µε τα εντυπώσεις του Τζον Κάµπελ το 1930, δυσκολευόταν  κανείς να 
αναγνωρίσει τον έρηµο τόπο του 1923 «εκεί που προηγουµένως έβλεπες τεράστιες 

ακαλλιέργητες εκτάσεις υπάρχουν σήµερα χωριά που ανθούν, γεµάτα ζώα και µε 

φανερά τα σηµάδια της ανέσεως… Τα αποτελέσµατα αυτά οφείλονται κυρίως στο 
θάρρος, την ενεργητικότητα, την εργατικότητα και τη δεκτικότητα σε νέες ιδέες που 

χαρακτηρίζουν και την πλειοψηφία των προσφύγων». 

Ωστόσο, αν  η  εγκατάσταση των  προσφύγων σε  αγροτικές περιοχές,  που 
αποτέλεσε και το κύριο έργο της ΕΑΠ και απορρόφησε το µεγαλύτερο µέρος των 

πόρων που διέθετε, πραγµατοποιήθηκε µε αρκετή επιτυχία, η εγκατάσταση στα 

αστικά κέντρα παρουσίασε πολύ µεγαλύτερες δυσχέρειες. 

Η  εγκατάσταση στα αστικά κέντρα στοίχισε στην ΕΑΠ το 1/5  από  ό,τι οι 

αγροτικές εγκαταστάσεις. Ως το τέλος του 1929 η επιτροπή είχε κτίσει 27.000 

περίπου κατοικίες σε 125 νέους συνοικισµούς, χωρίς να λυθεί το πρόβληµα της 
διαβιώσεως σε αυτοσχέδιες τσίγκινες παράγκες». 

(Ιστορία του Ελληνικού Έθνους τ. ΙΕ΄, σελ. 302) 

 
β.  Το έργο της αποκαταστάσεως των προσφύγων, που αρχικά είχε αναλάβει το Ταµείο 

Περιθάλψεως,  συνέχισε η  διεθνής  Επιτροπή  Αποκαταστάσεως Προσφύγων, η 

γνωστή ως ΕΑΠ, που, σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο της Γενεύης, έργο της ήταν η 

ένταξη των προσφύγων στο κοινωνικό σύνολο, αφού εξασφαλιζόταν, εκτός από τη 

στέγη, δυνατότητα επαγγελµατικής αποκατάστασης.  Η ΕΑΠ εξαρχής βρήκε τη λύση 

της ταπητουργίας ως  «πανάκεια» και σε κάθε προσφυγικό συνοικισµό 

χρηµατοδοτούσε την ανέγερση ενός ή περισσότερων µεγάλων οικοδοµηµάτων, ώστε 

η οικιακή ενασχόληση των προσφύγων να µετατραπεί σε σύγχρονη βιοµηχανική 

διαδικασία. Είναι γνωστό, ότι η ΕΑΠ κατηγορήθηκε για την αναποτελεσµατικότητα 

που  είχε  στον τοµέα αυτό και  πολλοί ερευνητές θεώρησαν  ότι  αρνήθηκε να 

ασχοληθεί µε το θέµα». 
(Όλγα Βογιατζόγλου ¨Η βιοµηχανική εγκατάσταση των προσφύγων στη Νέα Ιωνία» σελ. 149) 
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ΘΕΜΑ Β.2. 

 
Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείµενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας 

γνώσεις να αναφερθείτε στους στόχους που έθεσε η µεταρρύθµιση του 1871 και στις 

επιρροές που άσκησε στην ελληνική οικονοµική και κοινωνική ζωή. 
(Μονάδες 25) 

 
α  Το ελληνικό κράτος, είτε εθνικοποιώντας την γην στα 1828 είτε διανέµοντάς την 

στα 1871, τήρησε πάντα µια καθαρώς δύσπιστη και εχθρική στάση απέναντι της 

µεγάλης ιδιοκτησίας και του αγροτικού καπιταλισµού εν γένει. Εκ παραλλήλου, 

το κράτος ευνόησε πάντα την κοινωνική ενσωµάτωση της γεωργίας, δια µέσου 

του προνοµιούχου χώρου της αγοράς, επί τη βάσει της µικρής οικογενειακής 

επιχείρησης και ιδιοκτησίας. 
Κ. Βεργόπουλου, «Το Αγροτικό ζήτηµα στην Ελλάδα» σελ. 115 

 
β.  Η σχεδιαζόµενη αγροτική µεταρρύθµιση σκόπευε στον εξής κεντρικό στόχο: να 

πλήξει την τεχνητή µείωση της προσφοράς καλλιεργήσιµης γης και αγροτικών 

προϊόντων, την οποία επέβαλε µονοπωλιακώς η µεγάλη ιδιοκτησία. 

Η µεταρρύθµιση, ενοποιώντας τις ιδιότητες του καλλιεργητή και του 
ιδιοκτήτη, επί ενός και του αυτού προσώπου, επεδίωξε να επιφέρει την αύξηση 

της αγροτικής παραγωγής και συνεπώς, τη µείωση της τιµής των αγροτικών 

προϊόντων. 

Η  αγροτική µεταρρύθµιση ουδεµία βελτίωση επέφερε ως  προς  τις 
συνθήκες ζωής των χωρικών. Κύριος στόχος της µεταρρύθµισης ήταν απλώς η 

συντριβή της µεγάλης γαιοκτησίας, προς όφελος του αστικού καπιταλισµού, ο 
οποίος εξασφάλιζε έτσι την προσφορά αγροτικών προϊόντων σε ασυγκρίτως 

φθηνότερες  τιµές.  ∆υνάµεθα µάλιστα να  πιστοποιήσουµε ότι  η  µηχανική 

συµπίεση της αγροτικής εργασίας, µετά τη µεταρρύθµιση, έγινε εντατικότερη και 

ότι γενικώς ο χωρικός περιεπλάκη σε µια νέα διαδικασία συνεχούς επιδείνωσης 
της θέση του. 

Μετά την οριστική πτώση του Τρικούπη µετά τα 1895, ο ∆εληγιάννης 
επιχείρησε, για πρώτη φορά τη µερική απαλλοτρίωση των τσιφλικιών υπέρ των 

καλλιεργητών τους. 

Στα 1896, κατέθεσε στη Βουλή 5 Νοµοσχέδια, τα οποία προέβλεπαν: α) την 

απαλλοτρίωση του 1/8 των τσιφλικιών της Θεσσαλίας και β) την σύσταση ενός 
ειδικού  ταµείου  γεωργικής  πίστης  για  τις  χρηµατοδοτικές ανάγκες  των 

κολληγικών οικογενειών. 

Πλην  όµως,  η  προτεινόµενη σοβαρή  µεταβολή της  κυβερνητικής 

πολιτικής δεν έγινε δεκτή από τη Βουλή. Οι γαιοκτήµονες της Θεσσαλίας δεν 
είχαν τόσο ισχυρά στηρίγµατα, ακόµη και εντός του κυβερνώντος δηλιγιαννικού 

κόµµατος, ώστε τα κατατεθέντα νοµοσχέδια απορρίφθηκαν. Ενδιαφέρον είναι 

να σηµειωθεί ότι η αντίδραση των γαιοκτηµόνων ήταν τόσο ισχυρή, ώστε ακόµη 
κι όταν ο πρωθυπουργός Θεοτόκης, επιχείρησε στα 1903 να περάσει ανάλογο 

νοµοσχέδιο, η Βουλή τον καταψήφισε, µε τη συνδροµή αρκετών βουλευτών του 

κόµµατός του. Είναι προφανές ότι, κατά την περίοδο 1896 – 1917, η κεντρική 
εξουσία, επιδιώκοντας να  περιορίσει τα τσιφλίκια αντιµετώπιζε την έντονη 

αντίδραση των επαρχιακών βουλευτών, οι οποίοι συνδέοντο µε τα 

γαιοκτηµονικά συµφέροντα. 
Κ. Βεργόπουλος Το αγροτικό ζήτηµα στην Ελλάδα σελ. 167 - 169 
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γ.  Η σηµασία της αγροτικής αυτής µεταρρυθµίσεως εκτιµάται πληρέστερα, όταν 
συνειδητοποιηθεί το γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος των Ελλήνων χωρικών 

της εποχής εκείνης αποκαταστάθηκαν ως ιδιοκτήτες στη γη που 

καλλιεργούσαν. Οι  µικροί ιδιοκτήτες επιδόθηκαν, όπως  ήταν φυσικό, στις 
πιο  κερδοφόρες καλλιέργειες και ιδιαίτερα σε εκείνες που προορίζονταν για 

εξαγωγή. Οι αγαθές για την οικονοµία επιπτώσεις υπήρξαν άµεσες. Από τη 

µια πλευρά παρατηρήθηκε ραγδαία εισροή ξένου συναλλάγµατος και από την 
άλλη τα έσοδα του ∆ηµοσίου από τους τελωνειακούς δασµούς εξαγωγής 

πολλαπλασιάστηκαν. Η επέκταση όµως των φυτοκαλλιεργειών επηρέασε 

αρνητικά την παραγωγή δηµητριακών. Από τη εποχή εκείνη σηµειώνεται το 

χρόνιο έλλειµµα της χώρας 

µε συνεπακόλουθο τη δαπάνη τεράστιων συναλλαγµατικών  αποθεµάτων για 

εισαγωγές. 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους τ. ΙΓ΄ σελ. 310 

 
(Μονάδες 25) 
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Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΟΜΑ∆Α Α΄ 
 

ΘΕΜΑ Α.1. 
 

Α.1.1.  α)        σελ. 153 – 154 

«Με βάση … ανταλλάξιµων» 

β)        σελ. 91 
«Πριν … ακτήµονες» 

γ)        σελ. 41 
«Όµως την ίδια εποχή … να προσφέρει» 

«Με τον όρο Τανζιµάτ … Ελλήνων» 
δ)        σελ. 39 – 40 

«Κατά … οικονοµίας» 
 

Α.1.2.  1 – ε 

2 – στ 

3 – ζ 
4 – η 

5 – β 
6 – α 

7 – γ 
8 – δ 

 
ΘΕΜΑ Α.2. 

 

Α.2.1.  σελ 151 – 153 

«Στις 24 Ιουλίου 1923 … ελληνικού κράτους» 

 
Α.2.2.  σελ. 23 – 24 

«Στη διάρκεια … ποτάµι» 
 

 
 

ΟΜΑ∆Α Β΄ 
 

ΘΕΜΑ Β.1. 
σελ. 155 

«Η ελληνική κυβέρνηση … οριστική στέγαση» 

σελ. 158 – 159 

«Η αγροτική αποκατάσταση … Αγροτική Τράπεζα» 

«Την αστική αποκατάσταση … αγροτική» 

σελ. 160 – 161 

«Η αγροτική στέγαση … στέγασή τους» 
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ΘΕΜΑ Β.2. 
σελ. 44 – 45 

«Οι ραγδαίες εξελίξεις … εθνικού διχασµού» 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 
 

 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 

 
ΘΕΜΑ Α 1 

ΟΜΑ∆Α Α 

α.   Να  χαρακτηρίσετε  τις  προτάσεις  που  ακολουθούν µε  την 

ένδειξη Σωστό ή Λάθος. 
 

Σ    Λ 
 

α) Το 1840 η χωρητικότητα των ελληνικών  πλοίων ήταν 300.000 

τόνοι, ενώ το 1866 είχε περιοριστεί στους  100.000 τόνους. 

β) Την περίοδο  1833-1870 µοιράστηκαν 600.000 στρ.  εθνικών 

γαιών,  ενώ την περίοδο 1870-1911 µόλις 370.000 στρέµµατα. 

γ) Η Εθνική Τράπεζα ιδρύθηκε  το Μάιο του 1927. 
 

δ) Ο Επ. ∆εληγιώργης ήταν ο ηγέτης των Εκλεκτικών. 
 

ε) Το Υπουργείο  Περιθάλψεως ιδρύθηκε, µε πρωτοβουλία του 
 

Ελευθέριου Βενιζέλου, τον Ιούλιο του 1927. 
 
 

Μονάδες 10 

 
β. Να αναφερθείτε στη δραστηριότητα των οργανισµών: 

 

•  Υπουργείο Περιθάλψεως 
 

•  Υπηρεσία Ανοικοδοµήσεως Ανατολικής Μακεδονίας 
 

•  Γραφεία Ανταλλαγής  Πληθυσµών 
 

Μονάδες 12 
 

 

ΘΕΜΑ Α 2 
 

α. Ποιοι παράγοντες λειτούργησαν ανασταλτικά  για την ανάπτυξη 
 

ο
 

της   ελληνικής   βιοµηχανίας  κατά   το  19 αιώνα;   Ποιοι  από  αυτούς 
 

έπαψαν να ισχύουν µετά τη µικρασιατική καταστροφή; 
 
 
 

Μονάδες 14 
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β.   Οι  αντιλήψεις   του  Χαρίλαου   Τρικούπη  και  του  Θεόδωρου 

∆ηλιγιάννη   σχετικά   µε  τον   τρόπο  οργάνωσης  και  λειτουργίας  του 

κράτους. 
 

Μονάδες 14 
 
 

ΟΜΑ∆Α  Β 
 

 

ΘΕΜΑ Β 1 
 

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και επισηµαίνοντας 

ταυτόχρονα τα σχετικά χωρία  του κειµένου που σας δίνεται παρακάτω: 

 

 

Το πρόβληµα των τσιφλικιών 
 

Η προσάρτηση της Θεσσαλίας και της Άρτας (1881) έθεσε σε 

λειτουργία   τις  νοµικές  προϋποθέσεις που, αν  και  είχαν  διαµορφωθεί 

κατά την προηγούµενη περίοδο, είχαν ωστόσο παραµείνει σε µια 

κατάσταση  ανενεργού αναµονής. 

Τα  µεγάλα   τσιφλίκια  της  Θεσσαλίας  και  Άρτας  σχηµατίστηκαν 

κατά το πλείστον στο πολύ µικρό χρονικό  διάστηµα  που παρεµβλήθηκε 

από  τα   1878   (Συνθήκη    του   Βερολίνου)    έως    τα   1881   (έτος   της 

προσάρτησης). 

Όπως και την περίπτωση της Αττικής, οι συνθήκες του Βερολίνου 

και  της  Κωνσταντινούπολης (1881)  περί  της  Θεσσαλίας απαγόρευαν 

στο  ελληνικό  κράτος  την εθνικοποίηση των  οθωµανικών κτηµάτων  και 

επέβαλαν  τον  σεβασµό  των  «κεκτηµένων   δικαιωµάτων».  Βεβαίως,  η 

νοµική αυτή ρύθµιση  δεν εµπόδισε τη µαζική αποχώρηση των τούρκων 

νοµέων,   οι  οποίοι  εφοδιασµένοι  µε  τους  νεοπαγείς τίτλους  απόλυτης 

κυριότητας,  παρουσιάστηκαν στην χρηµατιστική αγορά της 

Κωνσταντινούπολης,  αναζητώντας  αγοραστές.   Στο   διάστηµα   τριών 

µόνον  ετών,  µια πελώρια µεταβίβαση  τίτλων  και µια συγκέντρωση της 

γαιοκτησίας πραγµατοποιήθηκαν εις όφελος  των µεγάλων  Ελλήνων 

χρηµατιστών της διασποράς. […] 
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Εν  τούτοις,  η  παρεµβολή  ενός  εξαιρετικού  γεγονότος 

ακινητοποίησε  κάθε   κυβερνητική   πρωτοβουλία  επί  του  θέµατος:   το 

γεγονός ότι  οι  ευνοούµενοι  αυτής  της  πελώριας µεταβίβασης 

γαιοκτητικών τίτλων ήσαν οι µεγιστάνες  του ελληνικού χρηµατιστικού 

κεφαλαίου,   καταδίκασε   το  ελληνικό   κράτος,   κατά  την  έκφραση   του 

Αλιβιζάτου, σε µια «αξιοθρήνητη αδράνεια». 

Στην πραγµατικότητα, η παραίτηση αυτή του ελληνικού  Κράτους, 

συνοδευόµενη από  µια  σειρά   άλλων   ενεργειών υπέρ  της   µεγάλης 

γαιοκτησίας αποτέλεσε το σηµείο µιας σηµαντικής  τοµής στην µέχρι τότε 

πολιτική του. Υπό την προτροπή των Ελλήνων µεγιστάνων, κινούµενων 

µεταξύ  των  παροικιών του  εξωτερικού  και των  κυρίων  χρηµατιστικών 

αγορών της Ευρώπης, η κυβέρνηση του Χαρίλαου  Τρικούπη (ο οποίος 

είχε  την  εξουσία   κατά  το  µεγαλύτερο  µέρος   της  περιόδου  1880-95), 

γνωστού  κυρίως    για   τις   αξιοσηµείωτες πρσπάθειές   του   υπέρ  της 

εκβιοµηχάνισης,  δεν   δίστασε   να   µεταβάλλει   ολοσχερώς  την   πάγια 

γεωργική πολιτική του ελληνικού  κράτους, προκείµενου να προστατεύει 

την µεγάλη έγγειο ιδιοκτησία των τσιφλικιών… 

Η προσάρτηση της Θεσσαλίας αποτέλεσε το ορόσηµο αυτής  της 
 

µεταβολής, η οποία σηµειώθηκε µε την εγκατάλειψη  της  πολιτικής του 

Κουµουνδούρου. Ο Κουµουνδούρος είχε πάντα υποστηρίξει την µικρή 

οικογενειακή  εµπορευµατική παραγωγή στην γεωργία και αντιταχθεί στα 

τσιφλίκια. Υπήρξε ο εµπνευστής της αγροτικής  µεταρρύθµισης του 1871 

η  οποία  διέµεινε  τις  εθνικές   γαίες   στους   καλλιεργητές.  Αντιθέτως   ο 

Τρικούπης υπήρξε ο άνθρωπος του  συµβιβασµού µεταξύ  του αστικού 

καπιταλισµού και των  γαιοκτηµόνων του  βορρά. Όµως  η πολιτική της 

προστασίας των  τσιφλικιών  δεν  κατόρθωσε, από  το  άλλο  µέρος,   να 

εξασφαλίσει  µια συνεχή  και απρόσκοπτη βιοµηχανική  ανάπτυξη. 

Σηµαντικό  τµήµα της πραγµατοποιούµενης  βιοµηχανικής αύξησης 

συλλαµβάνετο   από    τους     γαιοκτήµονες   υπό    την    µορφή     του 

υπερκέρδους, µετατρέψιµου  σ’ έγγειο πρόσοδο. 
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Η συµβιβαστική  πολιτική του Τρικούπη υπονόµευε τις προοπτικές 

του  αστικού  καπιταλισµού στην  Ελλάδα.  Για τον  λόγο  αυτό,  το κίνηµα 

των   κολλήγων   της   Θεσσαλίας  βρήκε   πολύ  νωρίς    έναν   σύµµαχο 

ιδιαιτέρως ισχυρό  και αποφασισµένο να οδηγήσει την αναµέτρηση έως 

την ριζική εκκαθάριση των  µεγάλων  κτηµάτων:  τον αστικό  και µάλιστα 

βιοµηχανικό  καπιταλισµό.  Μέσα σ’  αυτό  το πλαίσιο πρέπει ν’ αναλυθεί 

το ζήτηµα της δεύτερης αγροτικής  µεταρρύθµισης στην Ελλάδα. 

 

 

Κ. Βεργόπουλου, Το αγροτικό ζήτηµα στην Ελλάδα, 

Η κοινωνική ενσωµάτωση της γεωργίας,, σς. 120-121, 161 

 

 
 
 

α. Να παρουσιάσετε τις επιλογές και τους  στόχους της αγροτικής 

πολιτικής   του   Τρικούπη,  ειδικότερα   όσον      αφορά   το  ζήτηµα   των 

τσιφλικιών. 
 

Μονάδες 10 
 
 
 

β.  Να  αποτιµήσετε την  αγροτική  πολιτική του  Τρικούπη 

συγκρίνοντάς την µε τις αγροτικές  πολιτικές  που ακολουθήθηκαν στην 

Ελλάδα  από την ίδρυση  του νεοελληνικού κράτους  µέχρι και τη δεκαετία 

του 1930. 
 

Μονάδες 15 
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ΘΕΜΑ Β 2 
 

Μελετήστε προσεκτικά τους παρακάτω πίνακες και, αξιοποιώντας 

τις ιστορικές σας γνώσεις, απαντήστε στις ερωτήσεις: 

 

Οι δέκα δήµοι της χώρας µε τη µεγαλύτερη  αναλογία  προσφύγων 

στο συνολικό πληθυσµό τους (1928) 
 
 

ΠΟΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

∆ράµα 70.2% 

Καβάλα 56.9% 

Σέρρες 50.4% 

Θεσσαλονίκη 47.8% 

Μυτιλήνη 46.8% 

Ξάνθη 41.4% 

Πειραιάς 40% 

Ηράκλειο 35.9% 

Χίος 35.7% 

Κοµοτηνή 34.1% 
 

 
 

Κατανοµή των προσφύγων κατά γεωγραφικό διαµέρισµα (1928) 

 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Μακεδονία 638253 52.2% 

Στερεά Ελλάδα 306193 25.1% 

∆υτ. Θράκη 107607 8.8% 

Νησιά Ανατ. Αιγαίου 56613 4.6% 

Θεσσαλία 34659 2.8% 

Κρήτη 33900 2.8% 

Πελοπόννησος 28362 2.3% 

Ήπειρος 8179 0.7% 

Κυκλάδες 4782 0.4% 

Ιόνια νησιά 3301 0.3% 

ΣΥΝΟΛΟ 1221849 100% 
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α.    Με   ποια   κριτήρια    κατανεµήθηκαν   οι    πρόσφυγες   στις 

συγκεκριµένες περιοχές και ποιες συνέπειες είχε αυτή η κατανοµή  στην 

εθνολογική  σύσταση αυτών  των περιοχών; 
 

Μονάδες 15 

β.  Με ποια άλλα  κριτήρια  προσπάθησε το  ελληνικό  κράτος  να 

αποκαταστήσει τους πρόσφυγες; 
 

Μονάδες 10 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 
 

 
 
 
 
 

 

Α1. 

α. 

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

α: Λάθος, β: Λάθος, γ: Λάθος, δ: Λάθος, ε: Λάθος. 

 
β. 

Υπουργείο Περιθάλψεως: σελ. 143, 145, 150, 

Υπηρεσία Ανοικοδοµήσεως Ανατολικής Μακεδονίας: σελ. 142, 

Γραφεία Ανταλλαγής Πληθυσµών: σελ. 162. 

 
Α2. 

α. σελ. 32: «Οι µονάδες … εργατικού δυναµικού», σελ. 33: «Η βιοµηχανία … 

τεχνολογική εξέλιξη», σελ. 170: «Η άφιξη των προσφύγων … οικοδοµικών υλικών». 

 
β. σελ. 82: «Μέχρι τη δεκαετία του 1870 … Τρικούπης», σελ. 83: «Ο Τρικούπης 

θεωρούσε … παραγωγικές δραστηριότητες». 
 
Β1 

α. Η απάντηση θα βασιστεί στα εξής χωρία: σελ. 82: «Ανάπτυξη της οικονοµίας … 
της γεωργίας», σελ. 83: «Στα εδάφη της Θεσσαλίας … τους µεγαλογαιοκτήµονες». 

Παράλληλα, θα αξιοποιηθεί η πηγή. 

 
β. Η απάντηση θα πρέπει να βασιστεί στη διαπίστωση ότι όλες οι αγροτικές πολιτικές 

που ακολουθήθηκαν στην Ελλάδα από την ίδρυση του ελληνικού κράτους µέχρι και 

τη δεκαετία του 1930 επιδίωκαν την ισχυροποίηση της µικρής, οικογενειακής 

αγροτικής ιδιοκτησίας. Αντιθέτως, ο Τρικούπης ήταν ο µόνος Έλληνας πολιτικός 

αυτής της περιόδου που προσπάθησε να ενισχύσει τη µεγάλη γαιοκτησία 

διευκολύνοντας Έλληνες του εξωτερικού να αγοράσουν τα τσιφλίκια της Θεσσαλίας. 

Παράλληλα, θα αξιοποιηθεί η πηγή. 
 

 
 

Β2 

α. Η απάντηση θα βασιστεί στο χωρίο: σελ. 156: «.. δόθηκε προτεραιότητα … 

παραµεθόριες περιοχές». 

Παράλληλα, θα αξιοποιηθεί η πηγή. 

 
β. Η απάντηση θα βασιστεί στο χωρίο: σελ.155-156: «Για την αποκατάσταση … 

εργατικού προλεταριάτου». 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2003 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 

ο 
Θέµα  1 

ΟΜΑ∆Α Α 

Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 

 
Α. Η προσφορά του εµπορίου ήταν µεγάλη γιατί: 

1.   βοήθησε στην πολεµική προπαρασκευή της χώρας 

2.   αυξήθηκαν εντυπωσιακά οι ελληνικές εξαγωγές 

3.   αντιµετωπίστηκε το επισιτιστικό πρόβληµα 

4.   εξοµαλύνθηκαν    οι    σχέσεις    του    ελληνικού    κράτους     µε    την    Οθωµανική 

Αυτοκρατορία 
Β.  Η εµπορική ναυτιλία πριν την επανάσταση αναπτύχθηκε εξαιτίας: 

1.   της συνθήκης του Κιουτσουκ – Καϊναρτζή 

2.   του γαλλικού αποκλεισµού στα αγγλικά λιµάνια 

3.   της συνθήκης της Ανδριανούπολης 

4.   της παρουσίας ελληνικών παροικιών στην Μεσόγειο. 

Γ. Τα πρώτα χρόνια  της Ανεξαρτησίας η ανάπτυξη της βιοµηχανίας περιορίστηκε: 
1.   στην τσιµεντοβιοµηχανία 

2.   στη             ναυπηγική 

3.   στη µεταλλουργία 

4.   στα βυρσοδεψεία 
∆. Μεγάλο µέρος των δανείων τη δεκαετία του 1880  χρησιµοποιήθηκε για: 

1.   την κατασκευή  του σιδηροδροµικού δικτύου 

2.   την αγορά  ατµοκίνητων  πλοίων 

3.   τη διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου 

4.   τους πολεµικούς εξοπλισµούς 

Ε.  Η  ελληνική  διασπορά  έστρεψε   τις  οικονοµικές  της  δραστηριότητες  προς  την 
Ελλάδα: 

1.   αµέσως µετά την ανακήρυξη της Ανεξαρτησίας 

2.   ύστερα  από το "Χάττι Χουµαγιούν" 

3.   ύστερα  από την ενσωµάτωση των Ιονίων Νήσων  και της Θεσσαλίας 
4.   ύστερα  από την κρίση του 1873                                                                 (10 µονάδες) 

 

ο 
Θέµα  2 

Να  επιλέξετε  τη  σωστή απάντηση, τοποθετώντας  σε  κύκλο  το  γράµµα  αρίθµησής 

της: 

Α. Τη δεκαετία του 1890  οι εκλογείς ψήφιζαν: 

1.   µε κριτήριο την εντοπιότητα 

2.   µε κριτήριο την κοµµατική τοποθέτηση 
3.   µε κριτήριο το ταξικό στίγµα 

4.   ύστερα  από την εξαγορά  της ψήφου  τους από τους βουλευτές            (2 µονάδες) 

 
Β.  Αφού  επιλέξετε  τη  σωστή  απάντηση,  αναπτύξτε  σύντοµα   το  χαρακτήρα  του 

εκλογικού συστήµατος και τα κριτήρια µε τα οποία ψήφιζαν οι εκλογείς.    (8 µονάδες) 



ο 
Θέµα  3 
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Επιλέξτε Σωστό  ή Λάθος σηµειώνοντας (x) στο αντίστοιχο τετράγωνο. 
Σ        Λ 

1.   Η µετανάστευση στις ΗΠΑ όξυνε τις κοινωνικές εντάσεις 

που δηµιούργησε η σταφιδική κρίση (1911)  και ενίσχυσε 

την οικονοµία της υπαίθρου                                                                         
 

 

2.   Το 1917  η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Θεσ- 

σαλονίκη αποφάσισε την ολοκλήρωση της αγροτικής µεταρ- 

ρύθµισης                                                                                                          
 
3.   Το βενιζελικό κόµµα ήταν προσωποπαγές, αλλά σηµαντικό 

 

ρόλο έπαιζαν οι σύνδεσµοι των Φιλελευθέρων                                        
4.   Ο ∆. Ράλλης  υποστήριζε πως το κοινοβούλιο έπρεπε να 

 

αποδυναµωθεί και να ενισχυθούν οι βασιλικές εξουσίες                        
 
5.   Ένας  από τους στόχους του Λαϊκού κόµµατος  ήταν και 

 

η επιβολή αρχών κοινωνικής δικαιοσύνης                                                
 
6.   Ο εθνικός διχασµός έφτασε στο αποκορύφωµά του µε την 

απόπειρα δολοφονίας του Βενιζέλου και τη δολοφονία του 

Ίωνα ∆ραγούµη (1920)                                                                                
 

 

7.   Το Σ.Ε.Κ.Ε µετονοµάστηκε σε Κοµµουνιστικό Κόµµα το 1926              
 
8.   Προσπάθεια ίδρυσης ενός συνοικισµού Ηπειρωτών στη Μήλο 

 

έγινε το 1842                                                                                                   
 
9.   Το θέµα των δικαιωµάτων των Ετεροχθόνων στην 

Εθνοσυνέλευση, κατά την Οθωνική  περίοδο έδειξε τη 
 

βαθύτερη διάσταση που υπήρχε στην κοινωνία της εποχής                  
 
10. Την αστική αποκατάσταση ανέλαβε  περισσότερο το κράτος 

 

και λιγότερο η Ε.Α.Π.                                                                                     
 

(10 µονάδες) 



ο 
Θέµα  4 
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Α Β 

1.   - Συµφωνία  των Αθηνών 

2.   - Ελληνοτουρκική σύµβαση ανταλλαγής πληθυσµών 

3.   - Συµφωνία  της Άγκυρας 

4.   - Σύµβαση της Άγκυρας 

5.   - Σύµβαση Εµπορίου 

α. 30 Ιανουαρίου 1923 

β. 30 Οκτωβρίου 1930 

γ. ∆εκέµβριος 1926 

δ. Ιούνιος 1925 

ε. 10 Ιουνίου 1930 

 

Α Β Γ 

1.   - Κάσιοι 
2.   - Ηπειρώτες 

3.   - Μακεδόνες 
4.   - Χίοι 

5.   - Ψαριανοί 
6.   - Σουλιώτες 

α. 70 οικογένειες 
β. 1837 

γ. 1838 

δ. 1836 

ε. 1840 

στ. 1835 

Ι. Κυλλήνη 
ΙΙ. ∆εξιός τοµέας Πειραιά 

ΙΙΙ. Ερέτρια 
ΙV. Αταλάντη 

V. Αµοργό 

VI. Αντίρριο 

 

 

Α. Συνδέστε τα στοιχεία της στήλης  Α µε τα στοιχεία της στήλης  Β (τρία στοιχεία από 
τη στήλη Β αντιστοιχούν σε ένα στοιχείο της στήλης  Α): 

 
Α Β 

 

 
 

1.   Φιλελεύθεροι - - - 

 
2.   Αντιβενιζελικοί - - - 

 
3.   Αριστερά κόµµατα - - - 

α. Εξισορρόπηση συµφερόντων των κοινωνικών τάξεων 

β. Κοινωνικοποίηση των µέσων  παραγωγής 

γ. Ο βασιλιάς σύµβολο εθνικής ενότητας 
δ. Κοινωνική γαλήνη 

ε. Φορολογικές ελαφρύνσεις 
στ. Ανόρθωση 

ζ. Ισότητα ευκαιριών 
η. Συνταγµατική µεταβολή 
θ. Αναθεώρηση Συντάγµατος 

(9 µονάδες) 

 
Β. Να αντιστοιχήσετε  κάθε  δεδοµένο της  στήλης  Α µε εκείνο  από τα δεδοµένα της 
στήλης  Β και της στήλης  Γ, µε το οποίο συνδέεται άµεσα. 

 

Ι. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ΙΙ. 

(5 µονάδες) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6 µονάδες) 
 
 

ο 
Θέµα  1 

ΟΜΑ∆Α Β 

Να δοθούν οι ορισµοί: Τανζιµάτ, ∆ΟΕ, Ενθικόν Κοµιτάτον 
 

ο 
Θέµα  2 

 

 

(9 µονάδες) 

Ποιες  διπλωµατικές  πράξεις  (συνθήκες, συµφωνίες,  σύµφωνα φιλίας)  υπέγραψε  η 

Ελλάδα  την περίοδο 1918  – 1930 που ρύθµιζαν το προσφυγικό ζήτηµα; 

(16 µονάδες) 



ο 
Θέµα  3 
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∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Μακεδονία 
Στερεά Ελλάδα 

∆υτική Θράκη 

Νησιά Ανατ. Αιγαίου 

Θεσσαλία 

Κρήτη 
Πελοπόννησος 

Ήπειρος 

Κυκλάδες 

Ιόνια νησιά 

638253 
306193 

107607 

56613 

34659 

33900 

28362 

8179 

4782 

3301 

52.2 % 
25,1% 

8,8% 

4,6% 

2,8% 

2,8% 

2,3% 

0,7% 

0,4% 

0,3% 

ΣΥΝΟΛΟ 1221849 100% 

 

 

Πίνακας 1 

Κατανοµή των προσφύγων κατά γεωγραφικό διαµέρισµα (1928). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Με βάση  τον παραπάνω πίνακα και τις ιστορικές σας  γνώσεις, να δικαιολογήσετε την 

εγκατάσταση  των   προσφύγων  στις  παραπάνω  περιοχές  τη   δεδοµένη  χρονική 
περίοδο.                                                                                                                (15 µονάδες) 

 

ο 
Θέµα  4 

ΚΕΙΜΕΝΟ 13 

Ψήφισµα  που  εγκρίθηκε  από  τους   πρόσφυγες  της   Αθήνας   στην   Οµόνοια,  στο 
πάνδηµο συλλαλητήριο της 21-1-1923 που οργανώθηκε για να εκφραστεί η αντίθεσή 

τους στην υποχρεωτική ανταλλαγή. 

 
«Οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής  Θράκης  και του Εύξεινου Πόντου 

…  θεωρούν  ότι   η   Ανταλλαγή   των   ελληνικών   πληθυσµών  της   Τουρκίας   που 

ανέρχονται  σε  ένα  εκατοµµύριο  διακόσιες  χιλιάδες  απέναντι  σε  τριακόσιες  χιλιάδες 

µουσουλµάνους της  Ελλάδας … πλήττει καίρια  την  παγκόσµια  συνείδηση  και  την 

παγκόσµια  ηθική  … ότι  είναι  αντίθετη  προς τα ιερότερα  δικαιώµατα  του  ανθρώπου, 

της ελευθερίας και της ιδιοκτησίας˙ ότι το σύστηµα  της Ανταλλαγής  αποτελεί νέα και 

κεκαλυµµένη  µορφή  αναγκαστικού  εκπατρισµού  και  αναγκαστικής  απαλλοτρίωσης 

που κανένα  κράτος  δεν έχει το δικαίωµα να θέσει σε εφαρµογή παρά τη θέληση  των 

πληθυσµών.   Ότι    οι    ελληνικοί    πληθυσµοί    της    Μικρασίας,    αυτόχθονες   από 

πανάρχαιους χρόνους στη γη που κατοικούσαν και πάνω στην  οποία τα δικαιώµατά 

τους είναι αναπαλλοτρίωτα και απαράγραπτα, δεν µετανάστευσαν µε τη θέλησή  τους 

αλλά εκδιώχθηκαν από τις εστίες τους αντιµετωπίζοντας το φάσµα  της σφαγής. … Οι 

αλύτρωτοι  Έλληνες   συναγµένοι  εδώ  και  σε  άλλες  πόλεις  και  νησιά  της  Ελλάδας 

αποφασίζουν  και  ψηφίζουν  οµόφωνα  να  αξιώσουν  τη  δυνατότητα  να 

παλιννοστήσουν στις  πατρίδες  τους  κάτω  από ουσιαστικές  συνθήκες εγγύησης που 

θα   καταστήσουν  αυτήν   την   παλιννόστηση   πραγµατοποιήσιµη   …   Σε   αντίθετη 

περίπτωση  καταγγέλλουν  την  αδικία  που τους  γίνεται,  σαν  µία  προσβολή δίχως 

προηγούµενο κατά της ανθρωπότητας και του πολιτισµού.» 

 
-  Λαµβάνοντας υπόψη τις αντιδράσεις των  προσφύγων τα εσωτερικά προβλήµατα 

της  Ελλάδας αλλά  και  τις  διπλωµατικές  εξελίξεις  σε  διεθνές  επίπεδο,  σε  
ποια συµπεράσµατα  καταλήγετε   σχετικά  µε  την  αναγκαιότητα  που  οδήγησε 
στην ανταλλαγή πληθυσµών;                                                                      (10 
µονάδες) 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2003 
 

 
 
 
 
 

 

ΟΜΑ∆Α Α 

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ο 
Θέµα  1 

 

Α. 3     Β. 1     Γ. 4     ∆. 4     Ε. 4 
 

ο 
Θέµα  2 

 
Α → Β 

Β → βλ. σχολικό βιβλίο σελ. 84-85  «Το εκλογικό σύστηµα  δεν επέβαλλε να ψηφίζει … 

απέκτησαν κύρος  στη δηµόσια ζωή» 
 

ο 
Θέµα  3 

 

1. Λ    2. Σ     3. Λ    4. Λ    5. Σ     6. Σ     7. Λ    8. Λ    9. Σ     10. Σ 
 

ο 
Θέµα  4 

 

Α. 

1. Φιλελεύθεροι: α, δ, θ 

2. Αντιβενιζελικοί: γ, ε, στ 

3. Αριστερά κόµµατα: β, ζ, η 
 

Β.  

(Ι.) 1. γ 

 
(ΙΙ.) 1. γ-V 

 
ΟΜΑ∆Α Β 

2. α 

 
2. ε-I 

3. ε 

 
3. α-IV 

 

 
 

4. στ-II 

4. δ  

 
 

5. δ-III 

5. β 

 
6. β-VI 

 

ο 
Θέµα  1 

 

Τανζιµάτ: Με τον όρο  Τανζιµάτ περιγράφεται µία µεγάλη  περίοδος µεταρρυθµιστικών 
προσπαθειών στην  Οθωµανική αυτοκρατορία. Οι µεταρρυθµίσεις αυτές,  που έγιναν 

κάτω   από  την  πίεση  των   Ευρωπαϊκών  ∆υνάµεων  την   επαύριο  του   Κριµαϊκού 

πολέµου, εξασφάλιζαν την ισότητα ανάµεσα  στις θρησκευτικές οµάδες  της 

αυτοκρατορίας και, κατά συνέπεια, ενίσχυαν την οικονοµική, κοινωνική και πολιτική 

θέση  των  χριστιανών,  ιδιαίτερα  των  Ελλήνων. Πολλοί  από τους  ισχυρούς  Έλληνες 

της αυτοκρατορίας είδαν σε αυτές  τις εξελίξεις µία σηµαντική ευκαιρία επέκτασης της 

επιρροής τους  στον  οθωµανικό χώρο, πράγµα που αποµάκρυνε το ενδιαφέρον τους 

από το µικρό και ταπεινωµένο –  στη  διάρκεια του  Κριµαϊκού πολέµου –  ελληνικό 

βασίλειο. 
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∆ΟΕ:  βλ. σχολικό  βιβλίο (ΟΕ∆Β)  σελ.  40: «Τα οικονοµικά του ελληνικού κράτους  … 

28.000.000 έως 30.000.000 δραχµές». 

«Εθνικόν  Κοµιτάτον»:  βλ.  σχολικό  βιβλίο  (ΟΕ∆Β)  σελ.  79:  Πολιτικός  σχηµατισµός 
υπό  τον Επαµεινώνδα ∆εληγιώργη … στην Οθωµανική αυτοκρατορία. 

 

ο 
Θέµα  2 

 

Βλ.  σχολικό   βιβλίο  (ΟΕ∆Β)  σελ.  142:  «Το  Νοέµβρη   του  1919   …  πριν  από την 

υπογραφή της συνθήκης». 

Βλ. σχολικό  βιβλίο  (ΟΕ∆Β)  σελ.  151  – 154:  «Στις  24  Ιουλίου του  1923  … κάποιων 

επίµαχων περιοχών». 

«Με βάση  το άρθρο 11 … ανταλλαξίµων». 
 

ο 
Θέµα  3 

 

Από το σχολικό βιβλίο µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι εξής πληροφορίες: 

Σελ. 155 - 156: «Καλλιεργητές  δηµητριακών εγκαταστάθηκαν ... Έδεσσα κι αλλού». 

Σελ.  156:  «Εξάλλου  δόθηκε  προτεραιότητα  στην  εγκατάσταση προσφύγων  … έτσι 

εποικίζονταν παραµεθόριες περιοχές». 

Σελ. 157: «Πολλοί πρόσφυγες, αν και δεν ήταν γεωργοί … που δινόταν στους  αστούς 

ανταλλάξιµους». 

Επίσης: 
Στερεά Ελλάδα: κάποιοι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν σε αστικά κέντρα  της Στερεάς 

Ελλάδας πιστεύοντας ότι εκεί θα µπορούσαν να ασκήσουν αστικά επαγγέλµατα µε τα 

οποία ασχολούνταν άλλωστε  και στις πατρίδες τους. 
Νησιά   Ανατολικού   Αιγαίου:   οι    πρόσφυγες   που   εγκαταστάθηκαν σε    αυτά 

µπορούσαν να  αξιοποιήσουν  τις  µουσουλµανικές  περιουσίες.  Επίσης  θα  ενίσχυαν 

εθνολογικά   παραµεθόριες   περιοχές.   Επιπροσθέτως,   τα   νησιά   του   Ανατολικού 

Αιγαίου   βρίσκονταν   κοντά   στα   µικρασιατικά   παράλια   κάτι   που  καθιστούσε   την 

παλιννόστηση    των    προσφύγων    ευκολότερη.   Άλλωστε,     κάποιοι    πρόσφυγες 

παραµένοντας σε αυτά θα µπορούσαν να ασχοληθούν µε το εµπόριο και τη ναυτιλία. 

Θεσσαλία: το  ποσοστό των  προσφύγων που  κατέφυγε   στη  Θεσσαλία   δεν  ήταν 

ιδιαίτερα υψηλό.  Στην περιοχή δεν υπήρχαν διαθέσιµες εκτάσεις για να δοθούν στους 

πρόσφυγες  καθώς  είχε   ολοκληρωθεί   η  αγροτική   µεταρρύθµιση   (1917)   η  οποία 

οδήγησε στις απαλλοτριώσεις  των  τσιφλικιών. 

Κρήτη:    οι   πρόσφυγες   θα   µπορούσαν   να   αξιοποιήσουν    τις    µουσουλµανικές 

περιουσίες. 

Στην  Πελοπόννησο  εγκαταστάθηκε το 2,3%  και  στη  φτωχή  και  ορεινή  Ήπειρο το 

0,7%   των   προσφύγων.  Ελάχιστοι   πρόσφυγες  0,4%   και   0,3%   εγκαταστάθηκαν 
αντίστοιχα στις Κυκλάδες και στα Ιόνια Νησιά όπου θα µπορούσαν να ασχοληθούν 

µε το εµπόριο και τη ναυτιλία. 
 

ο 
Θέµα  4 

 
-  Για  την απάντηση µπορούν να χρησιµοποιηθούν  από το σχολικό  βιβλίο  οι  εξής 

πληροφορίες: 

Οι  λόγοι  που οδήγησαν στην  υπογραφή της  Συνθήκης από τη µεριά  της  Ελλάδας 

ήταν: 

  Η άρνηση της Τουρκίας  να δεχθεί την επιστροφή των Ελλήνων στις πατρογονικές 

εστίες τους 
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  Υποβοηθούσε  στην   Ελλάδα   αλλά  και  την  Τουρκία   να  διασφαλίσουν  και  να 

αναγνωρίσουν τα σύνορά τους,  να πετύχουν οµοιογένεια  και  να ασχοληθούν µε 

την εσωτερική µεταρρύθµιση και ανάπτυξη. 

     Σύµφωνη ήταν και η Κοινωνία των Εθνών. 

 
Όταν  έγινε γνωστή η υπογραφή της  Σύµβασης και οι όροι της,  οι πρόσφυγες που 

βρισκόταν  στην   Ελλάδα   αντέδρασαν  έντονα.   Σε   όλες   τις  πόλεις  της   Ελλάδας 

συγκρότησαν συλλαλητήρια, διατρανώνοντας την απόφαση τους  να εµποδίσουν την 

εφαρµογή της. Τελικά οι πρόσφυγες έµειναν µε την πικρία ότι το δίκαιο και τα 

συµφέροντα τους θυσιάστηκαν στο βωµό  των συµφερόντων του ελληνικού κράτους. 

 
-    Επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα ακόλουθα στοιχεία από την πηγή: 

Σύµφωνα  µε   το   ψήφισµα   των   προσφύγων,  η   ανταλλαγή  πλήττει   καίρια   την 

παγκόσµια   συνείδηση   και   την   παγκόσµια   ηθική   και   είναι   αντίθετη   προς  τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα της ελευθερίας και της ιδιοκτησίας. 

 
Στη συνέχεια  χρησιµοποιούν  ως  επιχείρηµα  τα απαράγραπτα ιστορικά  δικαιώµατά 
τους και ζητούν  εγγυήσεις ώστε  να επιστρέψουν στις πατρίδες τους  µε ασφάλεια. Αν 

δεν  συµβεί  κάτι  τέτοιο,  θεωρούν πως θα  έχει  συντελεστεί  µία  άνευ  προηγουµένου 

προσβολή κατά της ανθρωπότητας και του πολιτισµού. 


