
 

 

 

 

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 

Γ΄ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ  

ΘΔΜΑ Α1  

α. Η κεγάιε πνιπεζληθή εξγαηηθή νξγάλσζε ηεο Θεζζαινλίθεο, ε Φεληεξαζηόλ, κε πξσηεξγάηεο ζνζηαιηζηέο από ηελ αλνηρηή ζε λέεο ηδέεο 

εβξατθή θνηλόηεηα ηεο πόιεο, απνηέιεζε ζεκαληηθό δίαπιν γηα ηε δηάδνζε ηεο ζνζηαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο ηδενινγίαο ζηε ρώξα. 

β. Μέζα ζηελ εζλνζπλέιεπζε ηνπ 1862-64 ζπγθξνηήζεθε ν ππξήλαο κηαο κεγάιεο παξάηαμεο, ησλ νξεηλώλ. 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 απηήο ηεο παξάηαμεο. 

γ. Η ειιεληθή θπβέξλεζε, κπξνζηά ζην ηεξάζηην έξγν ηεο πεξίζαιςεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθύγσλ πνπ έπξεπε λα αλαιάβεη, δήηεζε ηε 

βνήζεηα ηεο 

 Κνηλσλίαο ησλ Δζλώλ (ΚΤΔ). Με πξσηνβνπιία ηεο ΚΤΔ, ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 1923 ηδξύζεθε έλαο απηόλνκνο νξγαληζκόο κε πιήξε λνκηθή 

ππόζηαζε, ε «Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο Πξνζθύγσλ» (ΔΑΠ), κε έδξα ηελ Αζήλα. Βαζηθή απνζηνιή ηεο ήηαλ λα εμαζθαιίζεη ζηνπο 

πξόζθπγεο παξαγσγηθή απαζρόιεζε θαη νξηζηηθή ζηέγαζε. Η ΔΑΠ ιεηηνύξγεζε κέρξη ην ηέινο ηνπ 1930. Με εηδηθή ζύκβαζε κεηαβίβαζε ζην 

ειιεληθό δεκόζην ηελ πεξηνπζία ηεο, θαζώο θαη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ είρε αλαιάβεη απέλαληη ζηνπο πξόζθπγεο.  

ΘΔΜΑ Α2 

α. Σσζηό 

β. Λάζνο 

γ. Σσζηό 

δ. Σσζηό 

ε. Λάζνο  

ΘΔΜΑ Β1 

α. Σρνιηθό βηβιίν, ζει. 96-97: «Οη θηιειεύζεξνη πξνθήξπμαλ εθινγέο… εμ νινθιήξνπ ην ζύληαγκα.» 

β. Σρνιηθό βηβιίν, ζει. 50: «Τνλ Ννέκβξην ηνπ 1920 ε θηινζπκκαρηθή θπβέξλεζε…ρσξίο αληίθξηζκα.» 

Σρνιηθό βηβιίν, ζει. 144: «Τνλ Ννέκβξην… απέλαληη ζηελ Διιάδα.» 
 

ΘΔΜΑ Β2 

Σρνιηθό βηβιίν, ζει. 169: «δ. Πνιηηηζκόο: Οη πξόζθπγεο είραλ δήζεη… ζεκεξηλήο ειιεληθήο ηαπηόηεηαο.» 
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ΘΔΜΑ Γ1 

            Τν ζεηηθό θαη αηζηόδνμν θιίκα ησλ δύν πξώησλ εηώλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ θαζεζηώηνο άξρηζαλ λα ζθηάδνπλ απεηιεηηθά ζύλλεθα, 

ηα νπνία επξόθεηην λα δεκηνπξγήζνπλ ιίγν αξγόηεξα ζνβαξή εζσηεξηθή θξίζε. Τν Σύληαγκα ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο ήηαλ ππεξβνιηθά 

ζπληεξεηηθό θαη παξαρσξνύζε ζηνλ Ύπαην Αξκνζηή ππεξεμνπζίεο πνπ εύθνια κπνξνύζαλ λα ηνλ νδεγήζνπλ ζε δεζπνηηθή ζπκπεξηθνξά. Τα 

παξαπάλσ ζηνηρεία ηεθκεξηώλνληαη θαη από ην παξάζεκα Α κε ηίηιν Σηα τρόνια ηοσ Βενιζέλοσ όπνπ ν ίδηνο ν Δι. Βεληδέινο ραξαθηεξίδεη σο 

ηδηόηππν ην δηεζλέο θαη εζσηεξηθό θαζεζηώο. Σύκθσλα κε ηα ιεγόκελά ηνπ, ηελ θπξηαξρία ηεο Κξήηεο αζθνύλ ηέζζεξηο κεγάιεο δπλάκεηο, νη 

νπνίεο ελέθξηλαλ ην Κξεηηθόλ Σύληαγκα βάζεη ηνπ νπνίνπ ην λεζί ραξαθηεξίδεηαη «πνιηηεία απηόλνκνο». Παξ’ όια απηά, ε ζέζπηζε ηνπ 

Σπληάγκαηνο όρη κόλν δελ εμαζθάιηζε πξαγκαηηθή απηνλνκία, αθνύ ε πιήξεο εθαξκνγή ηνπ ζα γηλόηαλ κεηά ηε ιήμε ηεο αξκνζηείαο, αιιά θαη 

ελίζρπζε ηελ αβεβαηόηεηα ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ηνπ λεζηνύ. 

Δπηπιένλ όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην θείκελν Β ηεο Ληιήο Μαθξάθε, ν γεληθόο πξόμελνο ηεο Αγγιίαο ηελ επνρή εθείλε Δζκέ Χάνπαξλη 

παξνπζίαδε ηνλ Ύπαην Αξκνζηή απξόζπκν λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ θπβέξλεζε. Ο Πξίγθηπαο δείρλεη ηελ αληηπάζεηά ηνπ γηα ην ζπληαγκαηηθό 

πνιίηεπκα. Ο ίδηνο είρε αλαθέξεη ζηνλ πξόμελν όηη ζεσξνύζε άρξεζηεο ηηο θνηλνβνπιεπηηθέο ζπδεηήζεηο θαη όηη είρε ζθνπό λα θπβεξλήζεη ηελ 

Κξήηε σο πνιεκηθό πινίν, κε απόιπηε πεηζαξρία θαη κε ηνλ ίδην θαπεηάλην, αλεμάξηεηα από όζα είραλ ζθεθηεί νη Γπλάκεηο γηα ην Σύληαγκα 

πνπ είραλ επηβάιεη ζην λεζί. 

Παξάιιεια ε αζάθεηα ζηνλ αθξηβή θαζνξηζκό ησλ αξκνδηνηήησλ δεκηνπξγνύζε ηξηβέο θαη αληηπαξαζέζεηο ζην έξγν ηεο δηνίθεζεο. Οη 

ηνπηθνί παξάγνληεο ηεο Κξήηεο, πνπ πνιέκεζαλ γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ λεζηνύ θαη ζηήξημαλ κε ελζνπζηαζκό ηνλ Πξίγθηπα, έβιεπαλ ηώξα κε 

δπζθνξία θαη πηθξία λα παξαγθσλίδνληαη θαη λα δηνξίδνληαη ζε θαίξηεο ζέζεηο Αζελαίνη ζύκβνπινη ηνπ Γεσξγίνπ, πνπ αγλννύζαλ ηα θξεηηθά 

πξάγκαηα θαη ηελ ςπρνινγία ησλ Κξεηώλ. Παξαπιήζηεο είλαη θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ην ηζηνξηθό παξάζεκα ηεο Ληιήο Μαθξάθε από 

ην έξγν Ελ. Βενιζέλος 1864-1910: Η διάπλαζη ενός εθνικού ηγέηη, εθόζνλ αλαθέξεη όηη ν Πξίγθηπαο δελ ζεσξνύζε αλαγθαία ηε ζρεηηθή 

πιεξνθόξεζε ησλ ζπκβνύισλ ηνπ νη νπνίνη δε γλώξηδαλ ην πεξηερόκελν ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ θαη ησλ δηαβεκάησλ ηνπ. Τν γεγνλόο απηό 

επηδείλσζε ην θιίκα δπζπηζηίαο θαη θαρππνςίαο ησλ ζρέζεσλ Βεληδέινπ-Γεώξγηνπ. Μία αθόκα πην ζεκαληηθή αηηία ηεο ζύγθξνπζεο ησλ δύν 

αλδξώλ ήηαλ ε αλεζπρία ηνπ Βεληδέινπ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ εζληθνύ δεηήκαηνο ηεο έλσζεο ηεο Κξήηεο κε ηελ Διιάδα. Σην νπζηώδεο απηό 

δήηεκα παξαηεξήζεθε εμαξρήο δηάζηαζε απόςεσλ κεηαμύ ηνπ Ηγεκόλα θαη ηνπ Βεληδέινπ. Ο Γεώξγηνο πίζηεπε όηη ε ιύζε ηνπ εζληθνύ 

δεηήκαηνο ζα σξίκαδε κε ζπλερείο παξαζηάζεηο θαη ππνκλήκαηα πξνο ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο, ελώ 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 αληηθαηάζηαζή ηνπο από ληόπηα πνιηηνθπιαθή, κε 

Έιιελεο αμησκαηηθνύο.  

Η δηάζηαζε ησλ απόςεσλ ζην πνιηηηθό δήηεκα δελ άξγεζε λα ιάβεη ηε κνξθή πξνζσπηθήο αληηπαξάζεζεο. Ο Βεληδέινο είρε 

θαηαζηήζεη ζαθέο όηη δελ αλαγλσξίδεη ζηνλ Πξίγθηπα ην δηθαίσκα λα δηαρεηξίδεηαη πξνζσπηθά ην εζληθό δήηεκα ηεο Κξήηεο. Καθνί ζύκβνπινη 

ηνπ Γεώξγηνπ δηνρέηεπαλ ραιθεπκέλα θαη ζπθνθαληηθά θείκελα ζηηο αζελατθέο εθεκεξίδεο ελαληίνλ ηνπ Δι. Βεληδέινπ, γεγνλόο πνπ 

δεκηνύξγεζε βαξύ θιίκα δηραζκνύ. 
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ΘΔΜΑ Γ1 

 

α.  Η θαηάζηαζε ησλ ππνδνκώλ ηνπ λενζύζηαηνπ θαηά ην 1830 ειιεληθνύ θξάηνπο έσο θαη ην 1870 ήηαλ ζε ηξαγηθό επίπεδν θαη ζα 

κπνξνύζε λα ζεσξεζεί πξσηόγνλε ζπγθξηλόκελε κε ηα δηεζλή δεδνκέλα. Μειεηώληαο δε ηελ πεξίνδν απηή θαηά ηελ νπνία ζπληειείην ζηελ 

Δπξώπε ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε βιέπνπκε ηελ ειιεληθή θνηλσληθή δνκή αιιά θαη ηελ πιηθνηερληθή-θαηαζθεπαζηηθή ππνδνκή λα αιιάδεη 

κε πνιύ αξγνύο ξπζκνύο.  

Σρνιηθό βηβιίν, ζει.: 31-32 από «Τν 1830 νη ππνδνκέο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο… ζηελ θαηαζθεπή δξόκσλ)». 

Πξνο επηβεβαίσζε ησλ παξαπάλσ ν Γ. Γεξηηιήο ζε πίλαθα έξεπλαο δειώλεη πσο ην 1830 νη ππνδνκέο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο 

κεηξνύζαλ 13 ρικ νδηθνύ δηθηύνπ ελώ 22 ρξόληα αξγόηεξα ην 1852 164 ρικ. Τν 1862 κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο βαζηιείαο ηνπ Όζσλα ε 

Διιάδα δηέζεηε 242 ρικ ελώ παξαηεξείηαη ην 1867 (ζε κόιηο κία πεληαεηία) εληππσζηαθή αύμεζε ζηα 398 ρικ ίζσο θαη ιόγσ ηεο πξνζάξηεζεο 

ησλ Ινλίσλ λήζσλ ίζσο θαη ιόγσ ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ βαζηιηά ην 1862 ν νπνίνο αξλνύληαλ λα απνπιεξώζεη ηα επαλαζηαηηθά δάλεηα, 

γεγνλόο πνπ απνκόλσζε ηε ρώξα από ηηο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο. Τν 1872 κάιηζηα ην νδηθό δίθηπν έθηαλε ζηα 502 ρικ πνπ ζεκαίλεη πσο ηε 

δεθαεηία 1862-1872 ε ρώξα ππεξδηπιαζίαζε ηα ρηιηόκεηξα ζε ζρέζε κε ην έξγν ηεο βαζηιείαο (1830-1862). 

Μειεηώληαο ηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο ε θαηάζηαζε ησλ ππνδνκώλ ήηαλ ηέηνηα πνπ εκπόδηδε ηηο ζπγθνηλσλίεο, ηελ εζσηεξηθή 

αγνξά θαη ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ εκπνξεπκάησλ, πξάγκα πνπ επεξέαδε θαη ηηο θαηά ηόπνπο ηηκέο όπσο θαη ηνλ ρξόλν κεηαθνξάο ηνπο. 

Σύκθσλα δε κε ηε δεπηεξνγελή πεγή ηεο Μαξίαο Σπλαξέιιε, Δρόμοι και λιμάνια ζηην Ελλάδα 1830-1880, ην νδηθό δίθηπν απνηεινύζε 

κέζν γηα δηείζδπζε θαη όρη κέζν γηα επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ πόιεσλ γηα απηό θαη ε ειιεληθή θνηλσληθή δνκή παξνπζίαδε βξαδεία αλάπηπμε. 
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ΘΔΜΑ Γ1 

 

β.  Η Διιάδα πνπ κέρξη θαη ην 1870 γλώξηδε κηα δξαζηεξηόηεηα κάιινλ ππνηνληθή, άξρηζε λα αιιάδεη ζην ζέκα πνπ είρε λα θάλεη κε ην 

νδηθό δίθηπν. Ήηαλ κηα πεξίνδνο πνπ παξάγνληεο ηόζν πνιηηηθνί όζν θαη θνηλσληθνί-νηθνλνκηθνί πξνώζεζαλ απηή ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηύνπ 

θαη ηδηαίηεξα ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 έσο ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηώλα. Η πύθλσζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ πέξαζε ζηελ πξώηε ζέζε ησλ εζληθώλ θαη 

ηνπηθώλ πξνηεξαηνηήησλ ηελ επνρή απηή. Η νηθνλνκηθή αλάπηπμε, νη πην γξήγνξνη ξπζκνί αζηηθνπνίεζεο, ε δεκηνπξγία ησλ θεληξηθώλ 

ζηδεξνδξνκηθώλ αμόλσλ θαη ε αλάπηπμε ηνπ εζσηεξηθνύ εκπνξίνπ ήηαλ παξάγνληεο πνπ πξνώζεζαλ ηελ θαηαζθεπή νδηθνύ δηθηύνπ. Πξνο 

επίξξσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ βιέπνπκε από ηνλ πίλαθα έξεπλαο ηνπ Γ. Γεξηηιή ηε δεθαεηία 1872-1882 ηα 502 ρικ νδηθνύ δηθηύνπ 

λα δηπιαζηάδνληαη θαη λα θηάλνπλ ζηα 1.122 ρικ, αιιά ε πξόνδνο δε ζηακάηεζε εθεί αθνύ ηελ επόκελε δεθαεηία 1882-1892 ην νδηθό δίθηπν 

ηξηπιαζηάζηεθε ζηα 3.289 ρικ. Σύκθσλα επίζεο κε ηηο ηζηνξηθέο καο γλώζεηο ζα κπνξνύζακε λα κηιήζνπκε θαη γηα ην πνιηηηθό πξόγξακκα ηνπ 

Χαξίιανπ Τξηθνύπε πνπ νδήγεζε ζε απηή ηε ζεακαηηθή αλάπηπμε.  

Σρνιηθό βηβιίν, ζει.: 80 από «Τν ηξηθνππηθό θόκκα ήδε από ην 1875… πξσηνβνπιία γηα επελδύζεηο.» Τα παξαπάλσ επηβεβαηώλνληαη 

θαη από ηελ πεγή ηεο Μαξίαο Σπλαξέιιε πνπ αλαθέξεη πσο ν Τξηθνύπεο κε ηελ πνιηηηθή αλάπηπμε ησλ κέζσλ ζπγθνηλσλίαο έδσζε απηά 

απνηειέζκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο νδνπνηίαο. Παξάιιεια έγηλαλ εκθαλείο νη αιιαγέο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ππήξμε έλα γεληθόηεξν πλεύκα 

εθζπγρξνληζκνύ. 

 

γ. Μεηά ην 1892 ε αλάπηπμε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ αλεζηάιε θαη γηα απηό αμίδεη λα εληνπηζηνύλ νη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζε απηό. Ο πξώηνο 

αλαζηαιηηθόο παξάγνληαο ήηαλ ην κεγάιν θόζηνο ηεο θαηαζθεπήο δξόκσλ ζε νξεηλά εδάθε θαη ν δεύηεξνο ήηαλ ν αληαγσληζκόο ησλ 

ζαιάζζησλ ζπγθνηλσληώλ πνπ θπξηαξρνύζαλ ζηηο κεηαθνξέο θνληά ζηα παξάιηα, δειαδή ζε πνιύ κεγάιν ηκήκα ηεο ρώξαο. Γηα όια ηα 

παξαπάλσ ζα κπνξνύζε θάπνηνο λα δηθαηνινγήζεη θαη ηηο ηηκέο ζηνλ πίλαθα ηνπ Γ. Γεξηηιή, όηη δειαδή ζε κία εηθνζαεηία (1892-1912) ην νδηθό 

δίθηπν αλαπηύρζεθε πνιύ αξγά θαη από 3.289 ρικ έθηαζε ζηα 4.637 ρικ. 
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/// ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ: ΔΙΟΜΕΙΑΣ 1 & ΕΥΒΟΙΑΣ, ΤΗΛ. 2610330392

ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ  
//// ΔΟΝ ΖΟΥΑΝ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥ 5, ΤΗΛ. 2634023926




