
Ιστορία Θεωρητικής Κατεφθυνσης 
ΘΕΜΑ Α1 
Α.1.1. Να απνδώζεηε κε ζπληνκία ην πεξηερόκελν ησλ πην θάησ ηζηνξηθώλ όξσλ: 

α) πλζήθε θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο Κεκάι- Μπνιζεβίθσλ. 

β) Πξνζσξηλή Κπβέξλεζηο ηεο Κξήηεο  

γ) Λατθό θόκκα 

Α.1.2. Να πξνζδηνξίζεηε, αλ ην πεξηερόκελν ησλ αθόινπζσλ πξνηάζεσλ είλαη σζηό ή ιά-

ζνο: 

α) Η Σξάπεδα ηεο Διιάδαο άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ην 1927. 

β) Οη Δθιεθηηθνί είραλ κεηξηνπαζείο ζέζεηο. 

γ) Σν ΔΚΔ κεηνλνκάζηεθε ζε Κνκνπληζηηθό Κόκκα Διιάδαο ην 1925 

δ) Σν ςήθηζκα ηεο Κξεηηθήο Βνπιήο (21 Μαΐνπ 1908) πξνο ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο 

ήηαλ ε επίζεκε πνιηηηθή πξάμε ηεο ρεηξαθέηεζεο ηεο Κξήηεο από ηελ πξνζηαζία 

ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ. 

ε) Σν πξώην παγθόζκην Παλ-πνληηαθό πλέδξην, νξγαλώζεθε ζηε Μαζζαιία ην 

Φεβξνπάξην ηνπ 1919. 

ΘΕΜΑ Α2 
Α.2.1. Να πξνζδηνξίζεηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε Διιάδα εηζήιζε ζε κηα πεξίνδν 

θξαηηθνύ παξεκβαηηζκνύ κεηά ην 1932 θαη ηηο επηπηώζεηο ηνπ ζε πνιηηηθό επίπεδν. 

Α.2.2. Να αλαιύζεηε ηε ζεκαζία ηεο θαζηέξσζεο σο ζπληαγκαηηθήο αξρήο ηνπ δηθαηώκαηνο 

ηεο θαζνιηθήο ςεθνθνξίαο γηα ηνπο άλδξεο ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο Διιάδαο. 

ΘΕΜΑ Β1 
Αληιώληαο ζηνηρεία από ην παξαθάησ θείκελν θαη αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο: 

 α) Να επηζεκάλεηε ηηο αδπλακίεο ζηελ νξγάλσζε ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο πνπ πξν-

θάιεζαλ εζσηεξηθή θξίζε κεηά ηα δύν πξώηα έηε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

 β) Να εμεγήζεηε πώο εθδειώζεθε απηή ε θξίζε ζε πνιηηηθό επίπεδν θαη πώο, ζηε 

ζπλέρεηα, ε δηάζηαζε ησλ απόςεσλ πήξε ηε κνξθή πξνζσπηθήο αληηπαξάζεζεο. 

 Σα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ γελλήζεθαλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ ήηαλ ζπλέπεηα ησλ αηε-

ιεηώλ ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ν ύπαηνο αξκνζηήο νξηδόηαλ σο αληηπξόζσπνο ησλ Μεγάισλ 

Γπλάκεσλ ζηελ Κξήηε, αιιά ζπλδεόηαλ θαη κε ην ιαό ηεο κε κηα «ζύκβαζε» .Ήηαλ ν θελ-

ηξηθόο παξάγνληαο ηνπ Κξάηνπο θαη ν θύξηνο εθηειεζηηθόο ιεηηνπξγόο θαη ζεκαληηθό ζηέιε-

ρνο ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο. Όπσο παξαηεξνύζε ν πξόεδξνο ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο Ι. 

θαθηαλάθεο, «ην πξόζσπνλ ηνπ εγεκόλνο είλαη ην θέληξν όισλ ησλ εμνπζηώλ». Από ηελ 

άιιε κεξηά, ηα κέιε ηεο αξκνζηεηαθήο θπβέξλεζεο, ζύκθσλα πάληνηε κε ην ζύληαγκα, ήηαλ 

ζύκβνπινη ηνπ πξίγθηπα, ειεγρόκελνη θαη άκεζα ππόινγνη ζε απηόλ κάιινλ παξά ζηε ζπλέ-

ιεπζε από ηελ νπνία πξνέξρνληαλ… Η Κξεηηθή πλέιεπζε, ε νπνία εθιεγόηαλ κε γεληθή 

ςεθνθνξία θάζε δύν ρξόληα, δελ είρε ζαθείο εμνπζίεο νύηε αξθεηέο αξκνδηόηεηεο. Πξαγκα-

ηνπνίεζε κόλν κηα ζπλεδξίαζε ζηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο θαη θαζώο θαίλεηαη, είρε πεξην-

ξηζκέλε δηθαηνδνζία, αθνύ ε ηειηθή επηθύξσζε ησλ λόκσλ ελέπηπηε ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ 

ύπαηνπ αξκνζηή. 

Λ. Μαθξάθε, Διεπζέξηνο Βεληδέινο, Η δηάπιαζε ελόο εζληθνύ εγέηε, Μ.Ι.Δ.Σ., ΑΘΗΝΑ 

1992, ζει.382. 

ΘΕΜΑ Β2 
Αθνύ κειεηήζεηε ηελ παξαθάησ πεγή, λα αλαθέξεηε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηε 

δηακόξθσζε ησλ πνιηηηθώλ πεπνηζήζεσλ ησλ πξνζθύγσλ. 

 Οη πξόζθπγεο, πξνο έθδειε δπζαξέζθεηα ησλ πην ζπληεξεηηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ απ-

ηόρζνλνο πιεζπζκνύ, ήηαλ πνιππιεζείο θαη ζπκπαγώο εγθαηαζηεκέλνη, ώζηε λα δξνπλ σο 

ξπζκηζηέο ηεο πνιηηηθήο δσήο ζηε δηάξθεηα ηνπ κεζνπνιέκνπ. Μεξηθνί από ηνπο κε πξνλνκη-

νύρνπο ήηαλ επεξεαζκέλνη ηδενινγηθά από ηα επαλαζηαηηθά δόγκαηα ηνπ Κνκκνπληζηηθνύ 

Κόκκαηνο ηεο Διιάδαο (ΚΚΔ), ην νπνίν είρε ηδξπζεί πξόζθαηα (ην 1918) θαη νξηζκέλνη από 

ηνπο εγέηεο ηνπ θαηάγνληαλ από ηελ Αλαηνιία…………… 

 ηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία νη πξόζθπγεο παξέκελαλ πηζηνί ζηνλ Διεπζέξην 

Βεληδέιν, ην ραξηζκαηηθό νξακαηηζηή κηαο Μεγάιεο Διιάδαο θαη επίδνμν ειεπζεξσηή ηνπο. 

Σν αιπηξσηηθό ηνπ όξακα είρε ηώξα θαηαξξεύζεη, αιιά απηό εξκελεπόηαλ απόιπηα κε ηελ 
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πξνδνζία ηεο εζσηεξηθήο αληίδξαζεο θαη ηηο κεραλνξξαθίεο εμσηεξηθώλ δπλάκεσλ. Απηή ε 

αθνζίσζε επηβίσζε θαη κεηά ηελ πξνζέγγηζε Βεληδέινπ θαη Κεκάι Αηαηνύξθ ην 1930, ε ν-

πνία επηηεύρζεθε κόλν κε νπζηώδεηο ειιεληθέο παξαρσξήζεηο ζην δήηεκα ησλ απνδεκηώζε-

σλ γηα ηελ ηεξάζηηα αθίλεηε πεξηνπζία πνπ άθεζαλ πίζσ ηνπο νη πξόζθπγεο, θεύγνληαο από 

ηελ Σνπξθία. Οη πξόζθπγεο ςήθηζαλ ζε κεγάιν πνζνζηό ππέξ ηεο θαηάξγεζεο ηεο κνλαξρί-

αο ζην δεκνςήθηζκα ηνπ 1924, ην νπνίν έθεξε απνηέιεζκα 70% ππέξ ηεο δεκνθξαηίαο. 

ΑΠΑΝΣΗΔΙ 

Α.1.1. α)ζει.251-252 «ην πνιηηηθό γεγνλόο… Έιιελεο» 

 β)ζει.213-214 «ε επαλάζηαζε… πξνο ηνπο επαλαζηάηεο» 

 γ)ζει.93 «ηα κέζα ηνπ 1910…..Φηιειεπζέξνπο» 

Α.1.2. α) Λ, β) , γ) Λ, δ) , ε) Λ 

Α.2.1. ζει.54 «νη πξνζπάζεηεο… δηθηαηνξίαο» 

Α.2.2. ζει.72 «ην δηθαίσκα… (πξννδεπηηθά-ζπληεξεηηθά) 

Β.1. α) ύκθσλα κε ηηο ηζηνξηθέο καο γλώζεηο ε Βνπιή ηεο θξεηηθήο Πνιηηείαο άξρηζε ηηο 

εξγαζίεο ηεο ζηηο 8 Φεβξνπαξίνπ 1899. Ακέζσο κεηά ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην ύληαγκα ηεο 

θξεηηθήο Πνιηηείαο πνπ ζπληάρζεθε θαηά ην πξόηππν ηνπ ηζρύνληνο ηόηε ειιεληθνύ ζπληάγ-

καηνο, αθνύ εγθξίζεθε από ην πκβνύιην ησλ Πξέζβεσλ ησλ πξνζηάηηδσλ δπλάκεσλ ζηε 

Ρώκε. «Σν ζεηηθό θαη αηζηόδνμν… Κξεηώλ» ζει.208. 

 Όια ηα παξαπάλσ επηβεβαηώλνληαη από ην παξάζεκα, ζύκθσλα κε ην νπνίν εμαηηίαο 

ησλ αηειεηώλ ηνπ ζπληάγκαηνο εκθαλίζηεθαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην λεζί. πγθεθξηκέλα ν 

Ύπαηνο αξκνζηήο σο αληηπξόζσπνο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ ήηαλ ν εθηειεζηηθόο ιεηηνπξ-

γόο θαη έιεγρνο ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο. Γεληθά ζην πξόζσπν ηνπ ζπγθεληξώλνληαλ όιεο 

νη εμνπζίεο. Παξάιιεια ηα ζηειέρε ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ ζύκβνπινη ηνπ Γεσξγίνπ θαη ππό-

ινγνη ζε απηόλ θαη όρη ζηελ θξεηηθή θπβέξλεζε, ε νπνία αλ θαη εθιεγόηαλ θάζε δύν ρξόληα 

δελ είρε αξκνδηόηεηεο. Οη δηθαηνδνζίεο ηεο ήηαλ ειάρηζηεο, αθνύ ν ύπαηνο αξκνζηήο επηθύ-

ξσλε ηνπο λόκνπο ρσξίο λα ιακβάλεη ππόςε ηνπο Κξήηεο. 

 Απ’ όια ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξό όηη νη Κξήηεο είραλ θάζε ιόγν λα δηεθδηθήζνπλ 

ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηθή εμνπζία ηνπ λεζηνύ θαη λα ελαληησζνύλ ζηνλ πξίγθηπα Γεώξγην. Σν 

λεζί νδεγήζεθε ζε πνιηηηθή θξίζε θαη θπξίσο ν ππνπξγόο δηθαηνζύλεο Δι. Βεληδέινο ήξζε 

ζε πξνζσπηθή αληηπαξάζεζε κε ηνλ πξίγθηπα Γεώξγην.  β) ζρ.βηβ.208-210» ην πην ζεκαληη-

θό… θξεηηθήο αληηπνιίηεπζεο»  

Β.2 Αξρηθά νη πξόζθπγεο ήηαλ βεληδειηθνί, επεηδή ζεσξνύζαλ ππεύζπλνπο ηνπ μεξηδσ-

κνύ ηνπο αληηβεληδειηθνύο. Μεηά ην ζύκθσλν ηνπ 1930 πνιινί εληάρζεθαλ ζην αληηβεληδειη-

θό ζηξαηόπεδν. ηε δηακόξθσζε ησλ πνιηηηθώλ πεπνηζήζεσλ ησλ πξνζθύγσλ ζπλέβαιαλ νη 

εμήο παξάγνληεο: 

 -Μεξηθνί από ηνπο κε πξνλνκηνύρνπο είραλ επεξεαζηεί ηδενινγηθά από ηα επαλαζηα-

ηηθά δόγκαηα ηνπ Κνκκνπληζηηθνύ Κόκκαηνο ηεο Διιάδαο, είρε ηδξπζεί ην 1918, θαη ηνπ ν-

πνίνπ νξηζκέλνη εγέηεο θαηάγνληαλ από ηελ Αλαηνιηα. 

Οη πεξηζζόηεξνη ήηαλ ππέξ ηνπ Βεληδέινπ επεηδή πίζηεπαλ όηη ην όξακα ηνπ δελ πινπνηήζεθε 

εμαηηίαο ησλ αληηβεληδειηθώλ θαη ησλ δνινπινθηώλ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ. 

 -Μεηά ηε ζπκθσλία ηεο Άγθπξαο, 10 Ινπλίνπ 1930, «ν ζπκςεθηζκόο… ηνπ 1933» 

ζρ.βηβ.161-162 
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