
ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ  ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ 

 

 

ΟΜΑΓΑ  ΠΡΩΣΗ 

 

ΘΔΜΑ  Α1 

 

α. Φενηεπαζιόν: κεγάιε πνιπεζληθή εξγαηηθή νξγάλσζε ηεο Θεζζαινλίθεο κε πξσηεξγάηεο 

ζνζηαιηζηέο από ηελ αλνηθηή ζε λέεο ηδέεο εβξατθή θνηλόηεηα ηεο πόιεο, πνπ απνηέιεζε 

ζεκαληηθό δίαπιν γηα ηε δηάδνζε ζνζηαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο ηδενινγίαο ζηε ρώξα κεηά ην 

ηέινο ησλ Βαιθαληθώλ πνιέκσλ. (ζει. 46) 

 

β. Οπεινοί: κηα από ηηο δύν κεγάιεο πνιηηηθέο παξαηάμεηο  πνπ ζπγθξνηήζεθε ζηα 

πιαίζηα ηεο Δζλνζπλέιεπζεο ηνπ 1862-1864. Απαξηίζηεθε από δηάθνξεο νκάδεο (ππό 

ηνλ Γ. Γξίβα θαη ηνλ Κ. Καλάξε) θαη ν ιαόο ζπκκεηείρε ελεξγά ζηε ζπγθξόηεζή ηεο. 

Σηόρνο ηεο ήηαλ  ε αληίζηαζε ζηελ πνιηηηθή ησλ πεδηλώλ θαη βξήθαλ ππνζηεξηθηέο 

κεηαμύ ησλ κηθξνθαιιηεξγεηώλ, ησλ θηελνηξόθσλ,  ησλ εκπόξσλ θαη ησλ πινηνθηεηώλ. 

(ζει. 77) 

 

γ. Δπιηποπή Αποκαηάζηαζηρ Πποζθύγων (Δ.Α.Π.): απηόλνκνο νξγαληζκόο κε πιήξε 

λνκηθή ππόζηαζε πνπ κε πξσηνβνπιία ηεο Κ.Τ.Δ. ηδξύζεθε ην Σεπηέκβξε ηνπ 1923 κε έδξα 

ηελ Αζήλα θαη ιεηηνύξγεζε σο ην ηέινο ηνπ 1930. Βαζηθή απνζηνιή ηεο ήηαλ ε εμαζθάιηζε 

νξηζηηθήο ζηέγαζεο θαη παξαγσγηθήο απαζρόιεζεο ζηνπο Μηθξαζηάηεο πξόζθπγεο. Μεηά ην 

ηέινο ηνπ 1930 κε εηδηθή ζύκβαζε κεηαβίβαζε ζην ειιεληθό δεκόζην ηελ πεξηνπζία ηεο θαη 

ηηο ππνρξεώζεηο πνπ είρε αλαιάβεη απέλαληη ζηνπο πξόζθπγεο. (ζει. 153, 156) 

 

 

ΘΔΜΑ  Α2 

α. Σσζηό (ζει. 42) 

β. Λάζνο (ζει. 52) 

γ. Σσζηό (ζει. 73-74) 

δ. Σσζηό (ζει. 148) 

ε. Λάζνο (ζει. 213) 

 

 

ΘΔΜΑ  Β1 

α. ζει. 50, 96-97, 144: Σο Νοέμβπιο ηος 1920 «νη Φηιειεύζεξνη  πξνθήξπμαλ εθινγέο … 

ηελ νινθιεξσηηθή ήηηα», ηον Αύγοςζηο ηος 1922. «Σηηο 25 Ιαλνπαξίνπ 1921 … εμ 

νινθιήξνπ ην Σύληαγκα». 

β. ζει. 50, 144: Η είζνδνο ηεο Διιάδαο ζηνλ Α΄ Παγθόζκην Πόιεκν ην 1917 έγηλε κε 

νηθνλνκηθή βνήζεηα από ηνπο Σπκκάρνπο κε ηελ έγθξηζε ελόο ηδηόκνξθνπ δαλεηζκνύ, πνπ   



 

 

ζα είρε νδπλεξέο ζπλέπεηεο γηα ην κέιινλ. Μεηά ηελ εθινγηθή ήηηα ηεο θηινζπκκαρηθήο 

θπβέξλεζεο ηνπ Βεληδέινπ ην 1920 θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ αλεπηζύκεηνπ ζηνπο Σπκκάρνπο 

βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ, νη ηειεπηαίνη εμέθξαζαλ  θαζαξόηεξα ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ηνπο 

απέλαληη ζηελ Διιάδα. «Οη Σύκκαρνη ζε αληίπνηλα …αληίθξπζκα».  

 

ΘΔΜΑ  Β2 

 Ωο εηζαγσγή κπνξεί λα ηεζεί ην απόζπαζκα ηεο ζει. 166 ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ «Η 

Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή επεξέαζε ζεκαληηθά … ηνπ λενειιεληθνύ έζλνπο». 

 «Οη πξόζθπγεο είραλ δήζεη … ηεο ζεκεξηλήο ειιεληθήο ηαπηόηεηαο». (ζει. 169 ηνπ 

ζρνιηθνύ βηβιίνπ) 

 

ΟΜΑΓΑ  ΓΔΤΣΔΡΗ 

 

ΘΔΜΑ  Γ1 

 

 ζελ. 208 ζσ. βιβλ. «Τν ζεηηθό θαη αηζηόδνμν θιίκα […] ζε δεζπνηηθή ζπκπεξηθνξά».  

Από ηο Κείμενο Β θξίλεηαη ζθόπηκν λα αμηνπνηεζνύλ ηα εμήο ζηνηρεία:  

Ο γεληθόο πξόμελνο ηεο Αγγιίαο ζηελ Κξήηε Δζκέ Χάνπαξλη επηβεβαηώλεη ηε ηνλ ηξόπν 

δξάζεο ηνπ ύπαηνπ αξκνζηή Γεσξγίνπ, ν νπνίνο:   

 «δελ απέθξππηε ηελ αληηπάζεηά ηνπ» γηα ην ςεθηζκέλν από ηελ Κξεηηθή Βνπιή 

Σύληαγκα ηνπ 1899.  

 ζεσξνύζε ηνλ θνηλνβνπιεπηηζκό «άρξεζηε» δηαδηθαζία. 

 ήηαλ νπαδόο ηεο «απζηεξήο πεηζαξρίαο» σο κέζν δηαθπβέξλεζεο ηνπ λεζηνύ. 

 ζπγθέληξσλε πάλσ ηνπ όιεο ηηο εμνπζίεο, γηα λα θπβεξλήζεη ζαλ «θαπεηάληνο ην 

πνιεκηθό ηνπ πινίν», ηελ Κξήηε.  

 

 ζελ. 208-209 ζσ. βιβλ. «Δπιπλέον, η αζάθεια […] με Έλληνερ αξιωμαηικούρ».  

Από ηο Κείμενο Α θξίλεηαη ζθόπηκν λα αμηνπνηεζνύλ ηα εμήο ζηνηρεία:  

Η «ηδηόηππε θαηάζηαζε» πνπ είρε δηακνξθσζεί δπζαξεζηνύζε ηνλ Βεληδέιν, ν νπνίνο 

ζεσξνύζε όηη:   

 αλαπαξαγόηαλ (1901) έλα θαζεζηώο «πνιηηηθήο αβεβαηόηεηαο». 

 ε θπξηαξρία ζην λεζί αλήθε ζηηο ηέζζεξηο πξνζηάηηδεο Γπλάκεηο. 

 ε Κξήηε ηππηθά κόλνλ ήηαλ «πνιηηεία απηόλνκνο». 

 ην Σύληαγκα ηνπ 1899 κόλνλ κεηά ηε ιήμε ηεο αξκνζηείαο, ζα κπνξνύζε λα 

ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά. 

 

 ζελ. 209 ζσ. βιβλ. «Η δηάζηαζε ησλ απόςεσλ […] ηνπ ηόπνπ κνπ».  

  Από ηο Κείμενο Γ θξίλεηαη ζθόπηκν λα αμηνπνηεζνύλ ηα εμήο ζηνηρεία:  

Όπσο αλαθέξεη ε Ληιή Μαθξάθε, «ην θιίκα δπζπηζηίαο θαη θαρππνςίαο» ζηηο ζρέζεηο ηνπ 

Γεσξγίνπ κε ηνλ Βεληδέιν θαιιηεξγνύζε επηπιένλ θαη ε έιιεηςε ελεκέξσζεο ησλ  

 



 

 

ππνπξγώλ ηνπ, ησλ «ζπκβνύισλ», γηα ην πεξηερόκελν ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ ζρεηηθά κε 

ην δήηεκα ηεο Κξήηεο.  

ζελ. 208-209 ζσ. βιβλ. «Καθνί ζύκβνπινη ηνπ Γεσξγίνπ […] βαξύ θιίκα δηραζκνύ». 

 

 

ΘΔΜΑ  Γ1 

α. ζελ. 31-32 ζσ. βιβλ. «Τν 1830 νη ππνδνκέο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο … ζηελ θαηαζθεπή 

δξόκσλ)». 

  Από ηο Κείμενο Α θξίλεηαη ζθόπηκν λα αμηνπνηεζνύλ ηα εμήο ζηνηρεία:  

 Όπσο θαίλεηαη παξαζηαηηθά ζηνλ πίλαθα, ε έθηαζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ην 1830 έθηαλε 

κόιηο ηα 13 ρηιηόκεηξα, ην 1852 ηα 164 ρηιηόκεηξα γηα λα επεθηαζεί πξννδεπηηθά σο ην 

1872 ζηα 502 ρηιηόκεηξα.  

 

Από ηο Κείμενο Γ θξίλεηαη ζθόπηκν λα αμηνπνηεζνύλ ηα εμήο ζηνηρεία: «Ωο ηνλ 

πξνρσξεκέλν 19ν αηώλα, νη ειιεληθνί δξόκνη δελ παίδνπλ παξά κόλν πεξηνξηζκέλν 

νηθνλνκηθό ξόιν», γεγνλόο πνπ εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζην 

εζσηεξηθό ηεο ρώξαο, ιόγσ «ηνπ θόζηνπο θαη ησλ δπζθνιηώλ ηεο κεηαθνξάο», όπωρ 

ενδεικηικά αναθέπεηαι ζηο Κείμενο Β, πος μαρ πληποθοπεί όηι  «Σε επνρή θαιήο 

εζνδείαο ηα δεκεηξηαθά ζάπηδαλ ζηελ Τξίπνιε, ελώ ζην Ναύπιην γίλνληαλ εηζαγσγέο. Σηε 

Ληβαδηά ην 1857 ηα ζηηάξηα ραξίδνληαλ, ηελ ώξα πνπ ζηελ Αζήλα ε ηηκή ηνπο έθζαλε ηηο 6 

δξαρκέο ην θηιό. Γύξσ ζηα 1880 ηα ηνύβια πνπ έθηηαρλαλ ζην Μαξαζώλα θόζηηδαλ 16 

δξαρκέο ε ρηιηάδα. Γηα λα θζάζνπλ σο ηελ Αζήλα ρξεηάδνληαλ ηαμίδη νθηώ σξώλ, θαη ε 

ηηκή ηνπο αλέβαηλε ζηηο 60 δξαρκέο. Αθόκα θαη ην 1887 νη δηαθνξέο ζηε ιηαληθή πώιεζε 

ησλ εηδώλ δηαηξνθήο πνίθηιιαλ ζεκαληηθά από πεξηνρή ζε πεξηνρή». 

 

β. ζελ. 32 ζσ. βιβλ. «Η πύθλσζε ηνπ νδηθνύ …ηελ θαηαζθεπή ηνπ νδηθνύ  δηθηύνπ». 

     ζελ. 80 ζσ. βιβλ., Κείμενα Β και Γ: Τν εθζπγρξνληζηηθό πξόγξακκα ηνπ Χαξ. Τξηθνύπε 

βαζίδεηαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο, πνπ ζα επηηεπρζεί θαη κε ηε βειηίσζε 

ησλ ππνδνκώλ θαη θπξίσο ηνπ ζπγθνηλσληαθνύ δηθηύνπ ηεο ρώξαο.  

Από ηο Κείμενο Α θξίλεηαη ζθόπηκν λα αμηνπνηεζνύλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, ν πνιηηηθόο ζηηο πξώηεο πξσζππνπξγίεο ηνπ πινπνίεζε ην 

πξόγξακκά ηνπ: ε έθηαζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ην 1882 έθηαλε ηα 1.122 ρηιηόκεηξα, ην 1892 

ηξηπιαζηάζηεθε γηα λα θηάζεη ην 1912 ζηα 4.637 ρηιηόκεηξα.  

  Από ηο Κείμενο Γ θξίλεηαη ζθόπηκν λα αμηνπνηεζνύλ ηα εμήο ζηνηρεία:  

Γίλεηαη αληηιεπηό πιένλ πσο «ε επηθείκελε πιηθή πξόνδνο είλαη άκεζε ζπλάξηεζε ηεο 

αλάπηπμεο ησλ ζπγθνηλσληώλ». 

 

γ. ζελ. 32 ζσ. βιβλ. «Σηνπο αλαζηαιηηθνύο παξάγνληεο … ζε πνιύ κεγάιν ηκήκα ηεο 

ρώξαο». 

 

 

 


