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ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 

Γ΄ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 29 ΜΑΪOY - ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: 

ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

 

 

ΑΠΑΝΣΖΔΗ 

 

 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΖ 

 

ΘΔΜΑ Α1 

 

α. ζρ. βηβι. ζ.77: Οη νξεηλνί απαξηίζηεθαλ από δηάθνξεο νκάδεο 

(ππό ηνλ Γ. Γξίβα θαη ηνλ Κ. Καλάξε) κε θνηλό ζηόρν ηελ αληίζηαζε 

ζηελ πνιηηηθή ησλ πεδηλώλ. Βξήθαλ ππνζηεξηθηέο κεηαμύ ησλ 

κηθξνθαιιηεξγεηώλ, ησλ θηελνηξόθσλ, ησλ εκπόξσλ θαη ησλ 

πινηνθηεηώλ. (Ο ιαόο ζπκκεηείρε ελεξγά ζηε ζπγθξόηεζε απηώλ ησλ 

δύν παξαηάμεσλ). 

 

β. ζρ. βηβι. ζ. 46: (Η ελζσκάησζε ηεο Θεζζαινλίθεο ζηελ 

Διιάδα, κηαο πόιεο κε ζεκαληηθό -γηα ηα κέηξα ηεο πεξηνρήο - 

βηνκεραληθό ππόβαζξν θαη κε θνζκνπνιίηηθν ραξαθηήξα, απνηέιεζε 

ζεκείν αλαθνξάο γηα ην εξγαηηθό θίλεκα). Η κεγάιε πνιπεζληθή 

εξγαηηθή νξγάλσζε ηεο πόιεο, ε Φεληεξαζηόλ, κε πξσηεξγάηεο 

ζνζηαιηζηέο από ηελ αλνηρηή ζε λέεο ηδέεο εβξατθή θνηλόηεηα ηεο πόιεο, 

απνηέιεζε ζεκαληηθό δίαπιν γηα ηε δηάδνζε ζνζηαιηζηηθήο θαη 

εξγαηηθήο ηδενινγίαο ζηε ρώξα. 

 

γ. ζρ. βηβι. ζ.143: Η επηζηξνθή ησλ πξνζθύγσλ ζηε Μηθξά Αζία 

μεθίλεζε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 1918 κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ 

πνιέκνπ γηα ηελ Σνπξθία. Σνλ Οθηώβξην ηνπ 1918 ζπζηάζεθε ζηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε Παηξηαξρηθή Δπηηξνπή, κε ζθνπό ηελ νξγάλσζε 

ηνπ επαλαπαηξηζκνύ ησλ εθηνπηζκέλσλ, κε ηε βνήζεηα ηνπ Παηξηαξρείνπ 

θαη ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο. 

 

ΘΔΜΑ Α2 

α. ΛΑΘΟ ζρ. βηβι. ζ.71 

β. ΛΑΘΟ ζρ. βηβι. ζ.81 

γ. ΩΣΟ ζρ. βηβι. ζ.248 

δ. ΛΑΘΟ ζρ. βηβι. ζ.208 

ε. ΩΣΟ ζρ. βηβι. ζ.251 
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ΘΔΜΑ Β1 

α. ζρ. βηβι. ζ.137: Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ηνπ 

Βνπθνπξεζηίνπ ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1913, κε ηελ νπνία ηεξκαηίδνληαλ νη 

Βαιθαληθνί πόιεκνη, έθζαζε θαη ην πξώην κεηαλαζηεπηηθό ξεύκα από ηε 

Ρσζία. Έιιελεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Καπθάζνπ, κε ηελ αλαγγειία ηεο 

πξνζάξηεζεο ηεο εύθνξεο Μαθεδνλίαο, άξρηζαλ λα κεηαλαζηεύνπλ ζηελ 

Διιάδα, κε ηελ ειπίδα όηη ζα ηνπο παξαρσξνύζαλ γε. Κάπνηνη απ' 

απηνύο θαηόξζσζαλ λα εγθαηαζηαζνύλ ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία. Σν 

κεηαλαζηεπηηθό ξεύκα αλαραηηίζηεθε κε επέκβαζε ηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο. 

 

β. ζρ. βηβι. ζ.140: Σελ πεξίνδν 1919-1921, ιόγσ ηεο Ρσζηθήο 

Δπαλάζηαζεο θαη ηεο θαηάιεςεο ξσζηθώλ επαξρηώλ από ηνπο Σνύξθνπο, 

κεγάιν κέξνο ησλ Διιήλσλ ηεο Ρσζίαο θαηέθπγε ζηα ιηκάληα ηεο 

Μαύξεο Θάιαζζαο θαη από εθεί δηαπεξαηώζεθε ζηελ Διιάδα. Σνπο 

Έιιελεο αθνινύζεζαλ Αξκέληνη θαη Ρώζνη. 

 

ΘΔΜΑ Β2 

ζρ. βηβι. ζ.46: Οη δηαθνξέο ηνπ αγξνηηθνύ πξνβιήκαηνο ζηελ 

Διιάδα, ζε ζρέζε κε γεηηνληθέο ή άιιεο επξσπατθέο ρώξεο, νθείινληαλ 

ζηηο ηζηνξηθέο ηδηνκνξθίεο ηεο ειιεληθήο αλάπηπμεο. Σν ίδην ηζρύεη θαη 

γηα ην εξγαηηθό θίλεκα. ην ηέινο ηνπ 19νπ αηώλα ζπλαληάκε ζηελ 

Διιάδα ζνζηαιηζηηθέο νκάδεο θαη εξγαηηθέο νκαδνπνηήζεηο. Η πνιηηηθή 

θαη θνηλσληθή ηνπο επηξξνή ήηαλ ζαθώο κηθξόηεξε από εθείλε πνπ 

άζθεζαλ αληίζηνηρα θηλήκαηα ζε βηνκεραληθέο ρώξεο ηεο Γύζεο αιιά 

θαη ζε βαιθαληθέο (π.ρ. Βνπιγαξία). Η απνπζία κεγάισλ ζύγρξνλσλ 

βηνκεραληθώλ κνλάδσλ νδήγεζε ζ' απηήλ ηελ θαζπζηέξεζε από θνηλνύ 

κε άιινπο παξάγνληεο. ηα κεγάια δεκόζηα έξγα ηεο πεξηόδνπ, 

ζεκαληηθό πνζνζηό ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ πξνεξρόηαλ από ην 

εμσηεξηθό (ζηε δηάλνημε ηεο δηώξπγαο ηεο Κνξίλζνπ εξγάζηεθαλ πνιινί 

Ιηαινί) ή ήηαλ πξόζθαηξεο, βξαρύρξνλεο απαζρόιεζεο. Πην ζηαζεξό 

εξγαηηθό δπλακηθό δνύιεπε ζηηο κεηαιιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, όπνπ θαη 

εθδειώζεθαλ νη πξώηεο θαζαξά εξγαηηθέο εμεγέξζεηο (Λαύξην, 1896). 

ηνλ ηδενινγηθό ηνκέα ε επηθξάηεζε ηεο Μεγάιεο Ιδέαο εκπόδηδε ηελ 

αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηδενινγηώλ κε θνηλσληθό θαη ηαμηθό πεξηερόκελν. 

 

 

ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΖ 

 

ΘΔΜΑ Γ1 (ζρ. βηβι. ζ.149-152) 

α. ηηο 24 Ινπιίνπ 1923 ππνγξάθεθε ε πλζήθε εηξήλεο ηεο 

Λνδάλεο. Έμη κήλεο πξηλ, ζηηο 30 Ιαλνπαξίνπ 1923, είρε ππνγξαθεί ε 
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ειιελνηνπξθηθή ύκβαζε, ε νπνία ξύζκηδε ηελ αληαιιαγή ησλ 

πιεζπζκώλ κεηαμύ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο. Πξνβιεπόηαλ ε ππνρξεσηηθή 

αληαιιαγή κεηαμύ ησλ Διιήλσλ νξζνδόμσλ θαηνίθσλ ηεο Σνπξθίαο θαη 

ησλ Μνπζνπικάλσλ θαηνίθσλ ηεο Διιάδαο. Απηή ζα ίζρπε ηόζν γη' 

απηνύο πνπ παξέκελαλ ζηηο εζηίεο ηνπο, όζν θαη γηα εθείλνπο πνπ είραλ 

ήδε θαηαθύγεη ζηελ νκόζξεζθε ρώξα. Μάιηζηα, ε αληαιιαγή ίζρπζε 

αλαδξνκηθά γηα όιεο ηηο κεηαθηλήζεηο πνπ έγηλαλ από ηε κέξα πνπ 

θεξύρζεθε ν Α' Βαιθαληθόο πόιεκνο (18 Οθησβξίνπ 1912). Από ηελ 

αληαιιαγή απηή εμαηξέζεθαλ νη Έιιελεο νξζόδνμνη ηεο 

Κσλζηαληηλνύπνιεο, ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ θαη νη Μνπζνπικάλνη 

ηεο Γπηηθήο Θξάθεο.  

Οη αληαιιάμηκνη, ζύκθσλα κε ηε ζύκβαζε αληαιιαγήο:  

• ζα απέβαιαλ ηελ παιηά ηζαγέλεηα θαη ζα απνθηνύζαλ ηελ 

ηζαγέλεηα ηεο ρώξαο ζηελ νπνία ζα εγθαζίζηαλην,  

• είραλ δηθαίσκα λα κεηαθέξνπλ ηελ θηλεηή πεξηνπζία ηνπο, 

γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεηαη θαη από ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξώηνπ 

ηζηνξηθνύ παξαζέκαηνο θαη ηελ νδεγία πνπ δόζεθε λα πνπιήζνπλ 

ό,ηη κπνξνύλ θαη λα πάξνπλ καδί ηνπο ηα ππόινηπα, 

• είραλ δηθαίσκα λα πάξνπλ από ην θξάηνο ζην νπνίν 

κεηαλάζηεπαλ σο απνδεκίσζε πεξηνπζία ίζεο αμίαο κε ηελ αθίλεηε 

πεξηνπζία πνπ εγθαηέιεηπαλ θεύγνληαο,  

• ζα δηεπθνιύλνληαλ ζηε κεηαθίλεζε ηνπο από ηε Μηθηή Δπηηξνπή 

Αληαιιαγήο, ε νπνία  ηδξύζεθε κε βάζε ην άξζξν 11 ηεο ύκβαζεο ηεο 

Λνδάλεο, κε έδξα ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Σελ απνηεινύζαλ έληεθα 

κέιε (ηέζζεξηο Έιιελεο, ηέζζεξηο Σνύξθνη θαη ηξία κέιε-πνιίηεο 

νπδέηεξσλ θαηά ηνλ Α' Παγθόζκην πόιεκν θξαηώλ) κε αξκνδηόηεηα ηνλ 

θαζνξηζκό ηνπ ηξόπνπ κεηαλάζηεπζεο ησλ πιεζπζκώλ θαη ηεο 

εθηίκεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ αληαιιαμίκσλ. Προσ επίρρωςη 
των ςυγκεκριμζνων δεδομζνων, το πρϊτο ιςτορικό παράθεμα 
(ΚΕΙΜΕΝΟ Α) καταγράφει ανάλογεσ πληροφορίεσ καθϊσ μαρτυρείται η 
επίςκεψη τησ Επιτροπήσ (Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγήσ) ςτο Γκζλβερι 
και η καταγραφή των ονομάτων των ανταλλαξίμων προκειμζνου να 
διευκολυνθοφν ςτη μετακίνηςή τουσ προσ την Ελλάδα. 

Η ζπκθσλία απηή γηα αληαιιαγή πιεζπζκώλ δηέθεξε από ηηο 

πξνεγνύκελεο. Καζηέξσλε γηα πξώηε θνξά ηε καδηθή κεηαθίλεζε 

πιεζπζκώλ θαη είρε ππνρξεσηηθό ραξαθηήξα, ελώ νη κέρξη ηόηε 

ζπκθσλίεο πξνέβιεπαλ εζεινληηθή κεηαλάζηεπζε θαηνίθσλ θάπνησλ 

επίκαρσλ πεξηνρώλ. 

 

β. Η πξαγκαηηθόηεηα όκσο, όπσο είρε δηακνξθσζεί κεηά ηελ έμνδν 

ρηιηάδσλ Διιήλσλ από ηηο παηξνγνληθέο εζηίεο ηνπο θαη ηελ άξλεζε ηεο 

Σνπξθίαο λα δερηεί ηελ επηζηξνθή ηνπο, αλάγθαζε ηελ ειιεληθή 
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αληηπξνζσπεία λα ζπκθσλήζεη. Δμάιινπ ε ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο 

ππνβνεζνύζε ηηο βιέςεηο ησλ εγεηώλ ησλ δύν ρσξώλ (Βεληδέινπ θαη 

Κεκάι) γηα ηε δηαζθάιηζε θαη αλαγλώξηζε ησλ ζπλόξσλ ηνπο, ηελ 

επίηεπμε νκνηνγέλεηαο θαη ηελ απξόζθνπηε ελαζρόιεζε κε ηελ 

εζσηεξηθή κεηαξξύζκηζε θαη αλάπηπμε.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε άπνςε κπνξεί λα ηεθκεξησζεί βάζεη ησλ 

ζρεηηθώλ καξηπξηώλ πνπ παξέρνπλ ηα ηζηνξηθά παξαζέκαηα. 

πγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ηνλ Α.Μ. πξίγν ν Κεκάι από ηελ πιεπξά 

ηεο Σνπξθίαο ζπκκεηέρνληαο ζην βαζηθό ππξήλα ησλ Νενηνύξθσλ θαη 

αθνινπζώληαο ηε βαζηθή πνιηηηθή εθδίσμεο ησλ κε κνπζνπικαληθώλ 

εζλνηήησλ από ην έδαθνο ηεο Σνπξθίαο επηδίσμε ηελ απνκάθξπλζε 

ησλ Διιήλσλ. Σν γεγνλόο απηό εμππεξεηνύζε θαη ηελ ειιεληθή πιεπξά 

θαζώο κε δεδνκέλε ηελ εθδίσμε ησλ Διιήλσλ, ε Διιάδα ζα έραλε ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δπλαηόηεηα απνκάθξπλζεο ησλ ηνπξθν-

κνπζνπικάλσλ πνπ βξίζθνληαλ ζην έδαθόο ηεο. 

Δμάιινπ, ζύκθσλα κε ηνλ Μαπξνγνξδάην (ΚΔΗΜΔΝΟ Γ) θαη ν 

Βεληδέινο επηδίσθε ηελ ξεαιηζηηθή ιύζε ηεο κεηαθίλεζεο – 

αληαιιαγήο ησλ πιεζπζκώλ. Ο ίδηνο ζύκθσλα κε ην ίδην ηζηνξηθό 

παξάζεκα ζεσξνύζε όηη απηή ε ιύζε ζα απνηεινύζε ηε ξηδηθή ιύζε 

όισλ ησλ δεηεκάησλ κε ηελ Σνπξθία όπσο απηά είραλ πξνθύςεη ήδε 

από ην Α΄ Παγθόζκην Πόιεκν. 

ύκθσλε ήηαλ θαη ε Κνηλσλία ησλ Δζλώλ. Οη πξόζθπγεο έκεηλαλ 

κε ηελ πηθξία όηη ην δίθαην θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπο ζπζηάζηεθαλ ζην 

βσκό ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο. 
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ΘΔΜΑ Γ1 (ζρ. βηβι. ζ.208-209) 

ην νπζηώδεο δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ εζληθνύ δεηήκαηνο ηεο 

έλσζεο ηεο Κξήηεο κε ηελ Διιάδα παξαηεξήζεθε εμαξρήο δηάζηαζε 

απόςεσλ κεηαμύ ηνπ Γεσξγίνπ θαη ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ. Ο 

Γεώξγηνο πίζηεπε όηη ε ιύζε ηνπ εζληθνύ δεηήκαηνο ζα σξίκαδε κε 

ζπλερείο παξαζηάζεηο θαη ππνκλήκαηα πξνο ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο. 

ύκθσλα κάιηζηα κε ην Μαθξάθε (ΚΔΗΜΔΝΟ Β), ν πξίγθηπαο 

Γεώξγηνο πηζηεύνληαο αθξάδαληα όηη ε δηαρείξηζε θαη δηεπζέηεζε 

ηνπ Κξεηηθνύ Εεηήκαηνο ήηαλ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηεο 

ειιεληθήο κνλαξρίαο, ηελ νπνία ζηελ Κξήηε εθπξνζσπνύζε ν ίδηνο, 

αλέιαβε κόλνο ηνπ ηε κεζόδεπζε ηεο πξνζάξηεζεο ρσξίο λα 

ζπκβνπιεπηεί ηνπο ππνπξγνύο γηα ηηο ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο θαη 

δηαπξαγκαηεύζεηο. Με πξνζσπηθέο ζπδεηήζεηο κε ηνλ ηζάξν ηεο 

Ρσζίαο θαη κε απεπζείαο δηαπξαγκαηεύζεηο κε ηνπο ππνπξγνύο 

εμσηεξηθώλ Ρσζίαο, Γαιιίαο, Αγγιίαο θαη Ηηαιίαο έδεηρλε λα κελ 

αληηιακβάλεηαη ηε δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμύ δεζπνηηθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη πιήξνπο απηνλνκίαο ρσξίο μέλεο επεκβάζεηο. 

ύκθσλα θαη κε ην απόζπαζκα ηεο Η.Δ.Δ (ΚΔΗΜΔΝΟ Α) ν πξίγθηπαο 

Γεώξγηνο σο εληνινδόρνο ηνπ βαζηιηθνύ πεξηβάιινληνο ησλ Αζελώλ 

δελ απνδέρηεθε ηε ζπκβηβαζηηθή ιύζε ηεο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο 

αιιά επηδίσμε κηα γξήγνξε ιύζε κε ηε ζπγθαηάζεζε ησλ Μεγάισλ 

Γπλάκεσλ ηεο Δπξώπεο. Άιισζηε ζύκθσλα κε ην Μαθξάθε 

ζεσξνύζε όηη ε ιύζε ζα δηλόηαλ κόλν από ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο, ελώ 

ηαπηόρξνλα πίζηεπε όηη ε αλάκεημε ησλ Κξεηώλ ήηαλ επηδήκηα.  

Από ηελ άιιε πιεπξά ν Βεληδέινο, βιέπνληαο ηα πξάγκαηα 

πξαθηηθόηεξα θαη ξεαιηζηηθόηεξα, ζεσξνύζε όηη ε ιύζε έπξεπε λα είλαη 

ζηαδηαθή, κε βαζκηαίεο θαηαθηήζεηο. Ωο πξώηε κάιηζηα θαηάθηεζε 

ζεσξνύζε ηελ απνκάθξπλζε ησλ μέλσλ ζηξαηεπκάησλ από ηηο θξεηηθέο 

πόιεηο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο από ληόπηα πνιηηνθπιαθή, κε 

Έιιελεο αμησκαηηθνύο. 

Όπσο επηζεκαίλεηαη θαη ζην θείκελν ηνπ Μαθξάθε, ν 

Βεληδέινο πίζηεπε όηη ε άκεζε έλσζε ήηαλ αδύλαηε ελώ ηαπηόρξνλα 

ε παξάηαζε ηνπ θαζεζηώηνο ηεο αξκνζηείαο θαζπζηεξνύζε ηελ 

εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ ζα επέηξεπαλ ηε βαζκηαία αιιαγή ηνπ 

θαζεζηώηνο. Ζ παξάηαζε άιισζηε ηνπ θαζεζηώηνο είρε θαηαζηήζεη 

ηελ Κξήηε έξκαην ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ. Γηα 

ην Βεληδέινπ εμάιινπ, ε νινθιήξσζε ηεο απηνλνκίαο ήηαλ ζύκθσλε 

κε ηηο ππνζρέζεηο ησλ Γπλάκεσλ θαη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 

πληάγκαηνο θαη ζα βνεζνύζε ζηελ πξναγσγή ησλ εζληθώλ 

ζπκθεξόλησλ ζην εμσηεξηθό θαη ζηελ θαηνρύξσζε ηεο 

απηνδηνίθεζεο ζην εζσηεξηθό, εηδηθά κε ηε δεκηνπξγία 

πνιηηνθπιαθήο κε Έιιελεο αμησκαηηθνύο. 
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Η δηάζηαζε ησλ απόςεσλ ζην πνιηηηθό δήηεκα δελ άξγεζε λα 

ιάβεη ηε κνξθή πξνζσπηθήο αληηπαξάζεζεο γεγνλόο πνπ δεκηνύξγεζε 

βαξύ θιίκα δηραζκνύ ζηελ Κξήηε. 
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