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10 Ιουνίου 2014 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών 

Γενικών Λυκείων  

ΟΜΑ∆Α  ΠΡΩΤΗ 

A1. 
α .  Κρητική πολιτεία: το νέο πολιτικό σχήμα που προέκυψε μετά την ανάθεση της 
διοίκησης της Κρήτης στο Ύπατο Αρμοστή πρίγκιπα Γεώργιο και την διεθνή προστασία 
του νησιού στις 9 Δεκεμβρίου του 1898. Για την οργάνωση του νέου σχήματος ορίστηκε 
δεκαεξαμελής επιτροπή από δώδεκα χριστιανούς και τέσσερις μουσουλμάνους, για να 
εκπονήσει το σχέδιο του κρητικού συντάγματος.  

 

β .  Κίνημα στο Γουδί: Πραγματοποιήθηκε στις 15 Αυγούστου του 1909, από τον 
Στρατιωτικό σύνδεσμο, μια μυστική ένωση στρατιωτικών, με αιτήματα που αφορούσαν 
μεταρρυθμίσεις στο στρατό, στη διοίκηση, στην εκπαίδευση και τη δημοσιονομική 
πολιτική. Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος δεν εγκαθίδρυσε δικτατορία, αλλά προώθησε τα 
αιτήματά του μέσω της Βουλής. Υπό την πίεση του Στρατιωτικού Συνδέσμου η Βουλή 
ψήφισε, χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία και συζήτηση, μεγάλο αριθμό νόμων που επέφεραν 
ριζικές αλλαγές. Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος διαλύθηκε στις 15 Μαρτίου του 1910, 
έχοντας πετύχει τις επιδιώξεις του.  
 

γ. Συνθήκη των Σεβρών: Υπογράφηκε στις 28 Ιουλίου/ 10 Αυγούστου του 1920 μετά την 
λήξη του Α’ παγκοσμίου πολέμου και την συμμετοχή της Ελλάδας σ’ αυτόν. Αποτέλεσε 
την μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία της Ελλάδας και δικαίωσε την τολμηρή πολιτική 
του Βενιζέλου. Η μικρή Ελλάδα των παραμονών των Βαλκανικών πολέμων γίνεται με την 
υπογραφή της Συνθήκης «η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών». Το 
όραμα της Μεγάλης Ιδέας φαινόταν να έχει γίνει απτή πραγματικότητα. Η Συνθήκη των 
Σεβρών μεταξύ άλλων όριζε ότι η περιοχή της Σμύρνης θα βρισκόταν υπό ελληνική 
διοίκηση και κατοχή για πέντε χρόνια. Ύστερα από την περίοδο αυτή θα μπορούσαν οι 
κάτοικοι με δημοψήφισμα να αποφασίσουν την προσάρτηση της περιοχής στην Ελλάδα. 
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B.1   

α) Σχολικό βιβλίο σελ. 84: «Η οργάνωση των κομμάτων …… εκλογικής τους 

περιφέρειας»  

β) Σχολικό βιβλίο σελ. 84: «Αντίθετα με άλλες χώρες της Ευρώπης …… ενεργού 
πληθυσμού» 

 

B.2   

α) Σχολικό βιβλίο σελ. 251: «Η πρόταση του Ελευθερίου Βενιζέλου ….. υπέρ του λαού 

σας» . 

Χρήσιμο είναι να προσδιοριστεί ότι η πρόταση του Ελευθέριου Βενιζέλου αφορούσε την 

παραχώρηση της περιοχής του Πόντου στην υπό ίδρυση  Αρμενική Δημοκρατία. 

β) Σχολικό βιβλίο σελ. 252: «Παρά το αρνητικό κλίμα ….. του ίδιου έτους». 

Χρήσιμο είναι να προσδιοριστεί ότι το αρνητικό κλίμα δημιουργήθηκε μετά την υπογραφή 
της συνθήκης φιλίας και συνεργασίας που υπογράφτηκε το Μάρτιο του 1921 ανάμεσα 
στους Μπολσεβίκους και των Κεμάλ. 
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ΟΜΑ∆Α  ∆ΕΥΤΕΡΗ 
[ Οι  απαντήσεις  που  δίνονται  είναι  ενδεικτικές .] 

 Γ .1   

Πρόλογος: Αναφορά στο θέμα πηγών: περιγραφή των εκλογικών αναμετρήσεων του 

Νοεμβρίου 1910 και του Μαρτίου 1912 καθώς και στην συμβολή του Βενιζέλου ως 

πρωθυπουργού της Ελλάδος για την προώθηση του ενωτικού ζητήματος της Κρήτης. 

Μεταβατική παράγραφος: Συμβολή εμφάνισης Βενιζέλου, ο οποίος συσπείρωσε γύρω του 

τους εκσυγχρονιστές και διατύπωσε μετριοπαθείς θέσεις, χωρίς να θέσει πολιτειακό 

ζήτημα. Παράλληλα, είχε αναδειχτεί κορυφαία πολιτική προσωπικότητα στη διαχείριση 

του ενωτικού ζητήματος της Κρήτης.  

α) Ο Βενιζέλος πήρε εντολή … (6 Οκτωβρίου 1910)  (σελ. 90). Όμοια πληροφορούμαστε 

από το συντάκτη του πρώτου κειμένου, ο οποίος προσδιορίζει ότι ο Βενιζέλος ανέλαβε τα 

Υπουργεία Στρατιωτικών και Ναυτικών. Επιπρόσθετα αναφέρει ότι στις 8 Οκτωβρίου 

ανέπτυξε τις βασικές του θέσεις και στις 9 Οκτωβρίου ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης. Όπως 

είναι γνωστό (σχ. βιβλίο σελ 90), επειδή αντιμετώπιζε προβλήματα ….αποφάσισαν να μην 

συμμετάσχουν στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1910. Οι πληροφορίες αυτές 

επιβεβαιώνονται από το συντάκτη του πρώτου κειμένου, όπου αναλυτικά παρουσιάζει την 

αντίδραση των αρχηγών των τριών ισχυρότερων παλαιών κομματικών σχηματισμών, Γ. 

Θεοτόκη, Δ. Ράλλη και Κ. Μαυρομιχάλη. Για τη στάση αυτή ο συντάκτης σχολιάζει ότι 

ήταν αποτέλεσμα της γνώσης του πολιτικού αδιεξόδου στο οποίο είχαν περιπέσει οι 

αρχηγοί των παλαιών κομμάτων και ως λύση ανάγκης για να συμμετάσχουν μετέπειτα, 

όταν το κλίμα θα ήταν πιο ευνοϊκό γι’ αυτούς. Τέλος, προβληματίζεται αν αυτή η στάση 

δηλώνει την ανικανότητα των παλαιών κομμάτων να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα 

της ελληνικής κοινωνίας ή αν ήλπιζαν στη γρήγορη αποτυχία της κυβέρνησης του 

Βενιζέλου. Όπως είναι γνωστό, στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1910 οι φιλελεύθεροι 

κέρδισαν τη συντριπτική πλειονότητα των εδρών …. μεταρρυθμιστικό του έργο. (σχ. βιβλίο 

σελ. 90) Αξίζει να αναφερθεί ότι στις δεύτερες εκλογές του 1910 εξελέγησαν 7 υποψήφιοι 

του Λαϊκού κόμματος, οι οποίοι παρείχαν κριτική υποστήριξη στους Φιλελευθέρους. Το 
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ρεύμα που είχε το κόμμα του Βενιζέλου … σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων. (σχ. 

βιβλίο σελ. 91) 

Ανάλογες πληροφορίες παρουσιάζει ο συντάκτης του δεύτερου κειμένου, όπου 

επιπρόσθετα, σχολιάζει ότι τα παλαιά κόμματα ανέδειξαν πολιτικούς που οριακά πέτυχαν 

να εκλεγούν, ενώ ο Δ. Ράλλης και ο Α. Ζαΐμης κέρδισαν κάποια έδρα σε αναπληρωματικές 

εκλογές σε άλλες περιοχές. Επιπλέον, σημειώνει ότι άσκησαν αντιπολίτευση οι παλαιοί 

ηγέτες Γ. Θεοτόκης, Δ. Ράλλης και Κ. Μαυρομιχάλης παράλληλα με νέους πολιτικούς 

ηγέτες, όπως ο Δ. Γούναρης, ο Π. Τσαλδάρης και λίγο αργότερα ο Ν. Δημητρακόπουλος.  

β) Όπως είναι γνωστό, το πολιτικό κενό στην διακυβέρνηση της Κρήτης … η κορυφαία 

πολιτική προσωπικότητα στην Κρήτη (σχ. βιβλίο σελ. 218). Ο συντάκτης του δεύτερου 

κειμένου παρουσιάζει τη σκοπιμότητα της εκλογικής αναμέτρησης στην Κρήτη την ίδια 

ημερομηνία με εκείνη στην Ελλάδα. Σκοπός των Κρητών ήταν να αποστείλουν 

εκπροσώπους στη νέα ελληνική Βουλή, αφού μετά το κίνημα των Νεότουρκων το νησί 

είχε κηρύξει την ένωση με την Ελλάδα. Ωστόσο, το κόμμα του Βενιζέλου στην Κρήτη είχε 

αναδείξει μόνο 23 βουλευτές στους 69. Λίγους μήνες μετά την ανάληψη της προεδρίας της 

Κρητικής κυβέρνησης από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, γνωρίζουμε ότι  ο Στρατιωτικός 

Σύνδεσμος …. .απαντούσε αρνητικά και φαινόταν δυσάρεστος (σχ. βιβλίο σελ. 218-219) Ο 

συντάκτης του δεύτερου κειμένου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η άρνηση του Βενιζέλου 

να δεχτεί τους Κρήτες στο Ελληνικό κοινοβούλιο του ήταν δύσκολη, καθώς υπήρξε παλιός 

αγωνιστής και επαναστάτης. Έτσι παρέμεινε κλεισμένος στο ξενοδοχείο «Φρύνη» του 

Παλαιού Φαλήρου, στο οποίο διέμενε, για τέσσερις ημέρες. Η σταθερή άρνησή του … 

ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 12 Οκτωβρίου 1912 . 

Επίλογος: Ο Βενιζέλος κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων, αφού οι 

άνθρωποι άρχιζαν να πιστεύουν ότι οι θεσμοί και τα κόμματα μπορούσαν να υλοποιήσουν 

τις επιθυμίες τους. Επίσης η ικανότητα του πολιτικού άνδρα και η αποτελεσματικότητά 

του στην διαχείριση της διπλωματίας οδήγησαν στην επιτυχή ένωσης της Κρήτης με την 

Ελλάδα, μετά την επιτυχή έκβαση του Β’ Βαλκανικού πολέμου.  

  



 

 
 

5 

Δ .1   

Πρόλογος: Θέμα κειμένων Α, Β, Γ: Αναφορά στην προσφορά των προσφύγων στην 

εθνολογική σύσταση της Ελλάδας και στην αγροτική οικονομία.  

Επιπρόσθετα δίνεται πίνακας στατιστικός, όπου παρουσιάζεται η παραγωγή δημητριακών, 

καπνού και βάμβακος σε χιλιάδες τόνους την περίοδο 1921 έως 1925.  

Μεταβατική παράγραφος: (σχ. βιβλίο σελ. 166) Η Μικρασιατική καταστροφή επηρέασε 

σημαντικά… του νεοελληνικού έθνους. 

α) Όπως είναι γνωστό,  σημαντικότερες ήταν οι επιπτώσεις … εξελληνίστηκαν πλήρως (σχ. 

βιβλίο σελ. 166-167).  Αναλυτικά ο συντάκτης του πρώτου κειμένου παρουσιάζει την 

επίδραση της εγκατάστασης των προσφύγων στη Θράκη, όπου ο ελληνικός πληθυσμός 

είχε μειωθεί δραστικά μετά τη βουλγαρική κατοχή το 1913, και γι’ αυτό αποτέλεσε για το 

Ελληνικό κράτος άμεση προτεραιότητα η εγκατάσταση των προσφύγων στην περιοχή. 

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι το 1924 ο ελληνικός πληθυσμός άγγιζε το 62,1% και τέσσερα 

χρόνια αργότερα μόνο ένας στους τρεις κατοίκους της Θράκης ήταν πρόσφυγας. 

Χαρακτηριστικά παρουσιάζει τη δήλωση του Βενιζέλου σε λόγο του το 1929, ότι ποτέ δεν 

υπήρξε το ελληνικό κράτος πιο μεγάλο σε έκταση και πιο ομοιογενές σε πληθυσμό.  Η 

κυριότερη όμως μεταβολή στην εθνολογική σύσταση λόγω της εγκατάστασης των προσφύγων 

γνωρίζουμε ότι  συνέβη …. και ενσωματώθηκαν στον εθνικό κορμό   (σχ. βιβλίο σελ. 167). 

Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Γερμανού Stephan Ronhart που παρατίθεται από τον 

συντάκτη του κειμένου Β, ο οποίος δηλώνει ότι η Ελλάδα, μετά την έλευση των 

προσφύγων είναι σχεδόν απόλυτα ομογενής από άποψη γλώσσας και θρησκείας, καθώς 

και ότι με τη σωτηρία των προσφύγων ο ελληνισμός ενισχύθηκε και πάλι ηθικά και 

κατάφερε να ενσωματώσει όλες τις περιοχές στον εθνικό του κορμό.  

 

β) Για ένα διάστημα …επάρκεια σε σιτηρά. (σχ. βιβλίο σελ. 167) Διαφωτιστικά λειτουργούν 

τα στατιστικά δεδομένα που παρέχει ο πίνακας σχετικά με την αύξηση της παραγωγής σε 

δημητριακά. Η σταδιακή πτώση της παραγωγής κατά το διάστημα 1921-1922 εκτινάχθηκε 

μετά την έλευση των προσφύγων, φτάνοντας  σε 708,7 χιλιάδες τόνους το 1925. Είναι 
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γνωστό ότι οι πρόσφυγες εφάρμοσαν την αμειψισπορά … καλλιεργήσιμες εκτάσεις. (σελ. 

167-168) . Ο συντάκτης του δεύτερου κειμένου παραθέτει ανάλογες πληροφορίες και 

παρουσιάζει αναλυτικά τις τρεις περιοχές όπου έγιναν τα διάφορα εγγειοβελτιωτικά έργα 

στην πεδιάδα των Σερρών, της Δράμας και της Θεσσαλονίκης, διευθετώντας τις κοίτες 

των χειμάρρων και των ποταμών του Αξιού, του Στρυμόνα που προκαλούσαν ζημιά στην 

παραγωγικότητα των γαιών. Επιπλέον γνωρίζουμε ότι εισήχθησαν νέες καλλιέργειες ή  

επεκτάθηκαν οι παλιές (καπνός, βαμβάκι, σταφίδα). Επιπρόσθετα στοιχεία παρουσιάζει ο 

στατιστικός πίνακας, όπου η παραγωγή καπνού μετά την έλευση των προσφύγων 

σημειώνει σταθερή αύξηση ανά έτος, φτάνοντας να τριπλασιαστεί μέσα σε 3 χρόνια (από 

19,8 χιλιάδες τόνους το 1922 σε 60,8 χιλ. τόνους  το 1925).  Ανάλογη αύξηση παρουσιάζει 

και το βαμβάκι: από το 1922 μέχρι το 1925 έχουμε υπερδιπλασιασμό της παραγωγής (από 

5 σε 10,5 χιλιάδες τόνους). Επιπλέον, είναι γνωστό ότι  η κτηνοτροφία και η πτηνοτροφία 

….. στην πατρίδα τους (σχ. βιβλίο σελ. 168). Για τη σηροτροφία, ο συντάκτης του τρίτου 

κειμένου αναφέρει πως αναπτύχθηκε στις περιοχές της Αξιούπολης, Βέροιας, Έδεσσας, 

Αριδαίας και Φλώρινας.  Επιπρόσθετα αναφέρει την ροδοκαλλιέργεια για ροδέλαιο σε 

περιοχές της Μακεδονίας, ενώ προσθέτει ότι ώθηση δόθηκε στην αμπελουργία και στον 

εμπλουτισμό της με αμπέλια αμερικανικής προέλευσης.  

Επίλογος: από όλα τα παραπάνω διαπιστώνεται η συμβολή των προσφύγων στην 

εθνολογική σύσταση της Ελλάδας και στην αγροτική οικονομία. 

 


