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ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α1 
α. Εθνικές γαίες: «Εθνικές γαίες» ήταν οι ακίνητες, οι κτηματικές ιδιοκτησίες των 
Οθωμανών στις περιοχές που περιήλθαν στον έλεγχο του ελληνικού κράτους. Η γη 
αυτή ανήκε είτε στο οθωμανικό δημόσιο είτε σε μουσουλμανικά ιδρύματα είτε σε 
ιδιώτες, ως ιδιοκτησία ή ως δικαίωμα νομής (εκμετάλλευσης).Οι περιουσίες αυτές 
περιήλθαν στην κυριότητα του ελληνικού κράτους «επαναστατικώ δικαίω». Για τις 
ελληνικές επαναστατικές κυβερνήσεις αποτέλεσαν το πρώτο και, ουσιαστικά, το μόνο 
κεφάλαιο στη διάρκεια του πολέμου, γι' αυτό και χρησιμοποιήθηκαν ως υποθήκη για 
τη σύναψη δανείων ή ως μέσα εξασφάλισης εσόδων, μέσω της εκποίησής τους. Η 
έκταση των γαιών αυτών μπορεί να υπολογιστεί μόνο κατά προσέγγιση, καθώς το 
σχετικό με την έγγειο ιδιοκτησία οθωμανικό καθεστώς ήταν περίπλοκο, όπως και οι 
μηχανισμοί απογραφής των περιουσιακών στοιχείων. Υπολογίζεται ότι η έκταση των 
εθνικών κτημάτων ανερχόταν χονδρικά σε 4.000.000 έως 5.000.000 στρέμματα. 
β. Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως (1919) : Στα πλαίσια της Ύπατης 
Αρμοστείας Σμύρνης ιδρύθηκε το 1919 η «Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και 
Περιθάλψεως», η οποία βοηθούσε όσους επέστρεφαν να αποκατασταθούν στα σπίτια 
τους και τις ασχολίες τους. Η ίδρυση της Υπηρεσίας αυτής ήταν επιβεβλημένοι 
καθώς οι περισσότεροι από τους πρόσφυγες που παλιννόστησαν  μετά τη λήξη του 
Α΄Παγκοσμίου Πολέμου επέστρεψαν στις εστίες τους μετά την απόβαση του 
ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, το Μάιο του 1919. Μέχρι το τέλος, μάλιστα,  του 
1920 η πλειονότητα των προσφύγων είχε επιστρέψει στη Μικρά Ασία και την 
Ανατολική Θράκη. Οι συνθήκες που βρήκαν στην πατρίδα τους ήταν άσχημες, καθώς 
πολλά σπίτια, εκκλησίες και σχολεία είχαν μερικώς ή εντελώς καταστραφεί. Επίσης, σε 
κάποιες περιοχές, σε σπίτια Ελλήνων είχαν εγκατασταθεί Μουσουλμάνοι πρόσφυγες 
από τις βαλκανικές χώρες. 
 
γ. Προσωρινή κυβέρνηση Κρήτης (1905): Στο μεταξύ Σε σύντομο χρονικό 
διάστημα μετά την έκρηξή της, η επανάσταση του Θερίσου είχε αποκτήσει ισχυρά 
ερείσματα σε όλη την Κρήτη. Οργανώθηκε «Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης» στο 
Θέρισο, με πρόεδρο τον Ελ. Βενιζέλο και υπουργούς τους Κ. Φούμη και Κ. Μάνο. Η 
κυβέρνηση προέβη στην έκδοση γραμματίων για εσωτερικό πατριωτικό δάνειο 
100.000 δραχμών, οργάνωσε υπηρεσίες οικονομικών, συγκοινωνιών και διοίκησης, 
τύπωσε γραμματόσημα και εξέδιδε την εφημερίδα, «Το Θέρισο». Η χωροφυλακή, που 
υποστήριζε τον Πρίγκιπα, δεν ήταν σε θέση να ελέγχει τα πράγματα, καθώς μάλιστα 
πολλοί χωροφύλακες αυτομόλησαν προς τους επαναστάτες. 
 
ΘΕΜΑ Α2 
α. Λάθος  
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β. Σωστό  
γ. Σωστό 
δ. Λάθος 
ε. Λάθος 
 
ΘΕΜΑ Β1 
α. Σχολικό βιβλίο σελ.75-76: «Περί τα τέλη της δεκαετίας του 1850…πολιτική δράση 
του ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος.» 
 
β. Σχολικό βιβλίο σελ.94: «Με αφορμή τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο …δύο φορές την 
παραίτηση της κυβέρνησης.» 
ΘΕΜΑ Β2 
Σχολικό βιβλίο σελ.219-220: «Η ατυχής για την Ελλάδα έκβαση…ελληνικής 
κυβέρνησης» Επιπρόσθετα θα μπορούσε να δοθεί και η ένωση της Κρήτης «Ένα μήνα 
αργότερα…ΕΤΗ ΑΓΩΝΙΑΣ» 
 
ΘΕΜΑ Γ1 
α.  
Πώς μεθοδεύτηκε από τους Τούρκους ο πρώτος διωγμός των Ελλήνων 
κατά το 1914: Σχολικό βιβλίο σελ  138: «Όλη η επιχείρηση …σε βάρος των 
Ελλήνων» 
Σε ποιες περιοχές επεκτάθηκε ο διωγμός του 1914-1918: Σχολικό βιβλίο σελ  138: 
«Τους πρώτους μήνες του 1914…στρατιωτικούς λόγους» και Σχολικό βιβλίο σελ  
139: «Οι διώξεις και οι εκτοπίσεις…πολλές χιλιάδες.» 
Από το πρώτο παράθεμα αξιοποιούνται τα : 
 Η ελληνοτουρκική διαμάχη για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου το 1913-1914 είχε 
ως αποτέλεσμα την ένταση των διώξεων των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης και, 
από τους πρώτους μήνες του 1914, της Μικράς Ασίας.  
 Σύμφωνα με ελληνικούς υπολογισμούς, τον Ιούνιο του 1914 οι Έλληνες πρόσφυγες 
από την Ανατολική Θράκη και τη Μικρά Ασία που είχαν φθάσει στη Θεσσαλονίκη 
ανέρχονταν στους 156.872. Έως τον Απρίλιο είχαν ανέλθει στους 89.565, τον Μάιο 
είχαν προστεθεί 30.352 από την Ανατολική Θράκη και μόλις 29 από τη Μικρά Ασία, 
ενώ το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου αναφέρθηκαν 21.622 πρόσφυγες από την 
Ανατολική Θράκη και 15.304 από τη Μικρά Ασία, εκ των οποίων οι 13.403 το 
τριήμερο από τις 13 έως και τις 15 Ιουνίου. 
 Όπως γίνεται κατανοητό, η εκκαθάριση αφορούσε τους Έλληνες όχι μόνο της 
Μικράς Ασίας, αλλά και της Ανατολικής Θράκης. 
 
Σε ποιες από αυτές είχε τη μεγαλύτερη ένταση με βάση τον αριθμό των 
διωχθέντων: 
Σύμφωνα με ελληνικούς υπολογισμούς, τον Ιούνιο του 1914 οι Έλληνες πρόσφυγες 
από την Ανατολική Θράκη και τη Μικρά Ασία που είχαν φθάσει στη Θεσσαλονίκη 
ανέρχονταν στους 156.872.  
Σύμφωνα με το Γιώργο Μαργαρίτη, «Ο πόλεμος στη Μικρά Ασία», οι διωχθέντες 
Έλληνες (χριστιανοί ορθόδοξοι) στα χρόνια του πολέμου 1914- 1918, σύμφωνα με τη 
«Μαύρη Βίβλο» της Πατριαρχικής Επιτροπής ήταν συνολικά 490.000 με κυρίαρχη 
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προέλευση από τον Πόντο (257.000). Ακολουθούσε η δυτική Μικρά Ασία 145.000 και 
τέλος η Θράκη 88.000 
 
β. Σχολικό βιβλίο σελ  139: «Οι καταπιέσεις ….εκτελέστηκαν.» 
 Σύμφωνα με τους Τούρκους, ένας από τους παράγοντες που προκάλεσαν τα 
αντίποινα έναντι των Ελλήνων που παρέμεναν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν οι 
μουσουλμάνοι που εγκατέλειπαν την ελληνική Μακεδονία και την Ήπειρο. 
 Στην ουσία τα εργατικά τάγματα ήταν στρατόπεδα συγκεντρώσεως για την 
εξόντωση του δυναμικότερου στοιχείου του ελληνικού πληθυσμού. Για να τα 
αποφύγουν οι Έλληνες, εξαγόραζαν τη θητεία ξεπουλώντας την περιουσία τους και οι 
φτωχότεροι κατέφευγαν στα βουνά. Έτσι χαρακτηρίζονταν λιποτάκτες και οι 
οικογένειές τους αντιμετώπιζαν τα σκληρά αντίποινα της εξουσίας. Σύμφωνα με 
έκθεση Ελλήνων βουλευτών του οθωμανικού 
κοινοβουλίου (στα τέλη του 1918) 250.000 Έλληνες πέθαναν από κακουχίες 
στα εργατικά τάγματα. 
 
ΘΕΜΑ Δ1 
α. Σχολικό βιβλίο σελ  53: «Το 1927…του Ελευθερίου Βενιζέλου 1928-1932.» 
 
Από το πρώτο παράθεμα αξιοποιούνται: 
 Στις 14 Μαΐου 1928 άρχισε τη λειτουργία της η Τράπεζα της Ελλάδος, η νέα 
κεντρική τράπεζα της χώρας, και συνάμα ξεκίνησε η εφαρμογή στην Ελλάδα του 
κανόνα χρυσού συναλλάγματος, με βάση τον οποίο η δραχμή συνδεόταν με την 
αγγλική λίρα, δηλαδή με ένα νόμισμα χρυσής βάσης. Με διαφορετικά λόγια, οι 
κάτοχοι δραχμών μπορούσαν να πάνε στην Τράπεζα της Ελλάδος και να μετατρέψουν 
–με κάποιους περιορισμούς– τις δραχμές τους σε λίρες. 
 Η υιοθέτηση αυτού του συστήματος εξαρτούσε άμεσα τη νομισματική κυκλοφορία 
και γενικότερα την προσφορά χρήματος από τις διακυμάνσεις των εξωτερικών 
συναλλαγών της χώρας. 
 
β. Σχολικό βιβλίο σελ  53-54: «Η περίοδος αυτή….εξυπηρέτηση των εξωτερικών 
δανείων.» 
Από το δεύτερο παράθεμα αξιοποιούνται τα : 
 Η ελληνική νομισματική σταθερότητα υφίστατο ένα νέο, καίριο αυτή τη φορά, 
πλήγμα με την κρίση της στερλίνας και την εγκατάλειψη του χρυσού κανόνα από τη 
Μεγάλη Βρετανία τον Σεπτέμβριο του 1931.  
 Από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 1931 ως τον Απρίλιο του 1932 κυβέρνηση και 
Τράπεζα της Ελλάδος προσπαθούσαν να αποτρέψουν το αναπόφευκτο, δηλαδή την 
επίσημη εγκατάλειψη της ελεύθερης μετατρεψιμότητας της δραχμής στο πλαίσιο του 
κανόνα χρυσού συναλλάγματος και τη συνεπακόλουθη υποτίμηση της δραχμής, η 
οποία θα καθιστούσε αδύνατη την εξυπηρέτηση του εξωτερικού δημόσιου χρέους. 
 
γ. Σχολικό βιβλίο σελ  54: «Έτσι εγκαινιάστηκε…είχε και θετικά στοιχεία.» 
Από το τρίτο παράθεμα αξιοποιούνται τα : 
 Τα άμεσα όσο και ριζικά μέτρα συνοψίστηκαν στα εξής: άρση της ελεύθερης 
μετατρεψιμότητας της δραχμής σε συνάλλαγμα, αναστολή της πληρωμής του δημόσιου 
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χρέους, αναδιοργάνωση του δασμολογίου και εγκαινίαση της μεθόδου των διεθνών 
εμπορικών ανταλλαγών διά του συμψηφισμού σε είδος (clearing).  
 Οι καινοφανείς ρυθμίσεις που περιγράφηκαν συγκρότησαν τον προστατευτικό 
φλοιό της ελληνικής οικονομίας απέναντι στην εξέλιξη της κρίσης.  
 Η εφαρμογή των δυναμικών αλλά συχνά αντιδημοτικών μέτρων προσανατόλισαν 
οριστικά τη χώρα προς την πολιτική της αυτάρκειας και της αυτοδύναμης ανάπτυξης, 
οργανωμένης σε ορθολογική βάση. 
 
 
 
 

 
Επιμέλεια απαντήσεων: 

Μπέκου Νατάσα 
Σκυριανού Μαίρη 

Φιλόλογοι 
Φροντιστήριο Μ.Ε «ΕΠΙΛΟΓΗ» - Καλαμάτα 

http://www.epil.gr 
 


