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Προτεινόμενα Θέματα 

Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών 

30-5-2017 

ΟΜΑΔΑ Α 
Α1.  Ορισμοί: Εθνικόν Κομιτάτον, Τανζιμάτ, Ροπαλοφόροι 
Α2.  Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τις ημερομηνίες στη στήλη Β.  

Α Β 

1. Συλλαλητήριο επαγγελματικών σωματείων στην 
πρωτεύουσα 

α. Περίοδος ανάμεσα στα δύο 
συντάγματα (1844-1864) 

2. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος λαμβάνει 146 έδρες στο 
ελληνικό κοινοβούλιο 

β. 1915 

3. Μετονομασία Σ.Ε.Κ.Ε σε Κ.Κ.Ε. γ. 14 Σεπτεμβρίου 1909 

4. Διπλή παραίτηση της Κυβέρνησης του Ελευθέριου 
Βενιζέλου 

δ. Μάρτιος 1912 

5. Επίλυση των αιτημάτων των «ναπαίων» ε. 1924 

Β.  Ερωτήσεις ανάπτυξης: 
Β1.  Να αναφερθείτε στο έργο της Κρητικής Πολιτείας τα δύο πρώτα χρόνια της 
λειτουργίας της. 
Β2.  Ποιοι ήταν οι χώροι προέλευσης και η σημασία των πρώτων προσφυγικών 
ρευμάτων του 19ου αιώνα; 
ΟΜΑΔΑ Β  
Γ1.  Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και τα παρακάτω παραθέματα να αναφερθείτε: 

α.  στους λόγους που η ΕΑΠ έδωσε προτεραιότητα στην εγκατάσταση των προσφύγων 
στη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη 
β.  στο έργο της αγροτικής αποκατάστασης των προσφύγων του 1922. 

Κείμενο Α 
Στις Βόρειες επαρχίες πρώτα εποικίστηκαν οι καπνοπαραγωγικές και οι εύφορες ή 

αραιοκατοικημένες περιοχές. Στη Μακεδονία, οι περισσότεροι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν 
στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία. Εκεί αναπλήρωσαν τα δημογραφικά κενά, τα 
οποία είχαν δημιουργήσει οι απώλειες των πολέμων στους ενήλικες άνδρες -το πιο 
σημαντικό τμήμα του ενεργού πληθυσμού- και, στη συνέχεια, η αναχώρηση των 
μουσουλμάνων καλλιεργητών. Τώρα, με την εγκατάσταση μπορούσε να εξασφαλιστεί η 
συνέχεια μιας αγροτικής παραγωγής και η είσπραξη των προσόδων. Στη Δυτική Μακεδονία 
καταγράφηκαν 240 αγροτικοί οικισμοί, που χωροθετήθηκαν στα εγκαταλειμμένα 
μουσουλμανικά κτήματα αλλά και στις παραμεθόριες περιοχές. Εκτός από τους νέους, 
«αμιγείς» προσφυγικούς οικισμούς δημιουργήθηκαν και άλλοι, που προσαρτήθηκαν σε 
προϋπάρχοντα χωριά, καθιστώντάς τα «μεικτά». Επίσης, επανεποικίστηκαν με πρόσφυγες 
οι παλαιές κοινότητες που εγκαταλείφθηκαν από τους μουσουλμάνους ή σλαβόφωνους 
κατοίκους τους με τις ανταλλαγές των πληθυσμών. 
Έ. Κοντογιώργη, «Η αποκατάσταση, 1922-1930» Στο: Ιστορία του νέου ελληνισμού, εκδ. 
Ελληνικά Γ ράμματα, Αθήνα 2003, τόμο$ 7 σελ. 107 Ορ
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Κείμενο Β 
Το έργο της ΕΑΠ στον αγροτικό τομέα, παρά τις παραλείψεις και τα λάθη που 

έγιναν, υπήρξε σημαντικότατο. Επιχείρησε να συνδυάσει την προσφυγική εγκατάσταση με 
την οικονομική ανάπτυξη των βορείων επαρχιών, όπου η Επιτροπή ανέπτυξε κυρίως τη 
δράση της. Η ΕΑΠ, μέχρι το 1930 που διαλύθηκε, ίδρυσε πρότυπους σταθμούς γεωργικών 
βελτιώσεων και ενίσχυσε τη χρήση των λιπασμάτων. Χρησιμοποίησε τρακτέρ για την 
εκχέρσωση των χωραφιών και την αύξηση των καλλιεργούμενων γαιών και εφοδίασε τους 
πρόσφυγες, όπου ήταν δυνατόν, με γεωργικά μηχανήματα. Διένειμε ζώα, οργάνωσε 
κτηνοτροφικές μονάδες σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας και Θράκης και προσπάθησε 
να ενισχύσει την ανάπτυξη της οικιακής κτηνοτροφίας [...]. Για να καταστεί δυνατή η 
εγκατάσταση προσφύγων σε περιοχές που πλημμύριζαν συχνά ανέλαβε την εκτέλεση αρ-
δευτικών, αντιπλημμυρικών και αποστραγγιστικών έργων μικρής κλίμακας.   Φρόντισε για 
την υδροδότηση των οικισμών. [...] Ίδρυσε υγειονομικά κέντρα στις αγροτικές περιοχές και 
διένειμε κινίνη και φάρμακα. Χορήγησε υλικά για την ανέγερση 700 περίπου σχολείων σε 
αγροτικούς οικισμούς. 
Για τη στέγαση των αγροτών προσφύγων η ΕΑΠ κατασκεύασε 50000 νέες κατοικίες και 
επισκεύασε σε συνεργασία με την κυβέρνηση τα εγκαταλειμμένα σπίτια των ανταλλαξίμων.  
Ο συνολικός αριθμός που διανεμήθηκαν στους πρόσφυγες αγρότες ανήλθε σε 129.934 
Έ. Κοντογιώργη, «Η αποκατάσταση, 1922-1930» Στο: Ιστορία του νέου ελληνισμού, εκδ. 
Ελληνικά Γ ράμματα, Αθήνα 2003, τόμοε 705, σελ. 110. 
Δ1. Με βάση τα στοιχεία του πίνακα και τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε 
στην εξέλιξη της έκτασης και του πληθυσμού της Ελλάδας σε συνάρτηση με τις οικονομικές 
συνθήκες από την ανεξαρτητοποίηση της χώρας μέχρι και τις παραμονές του Β΄παγκοσμίου 
πολέμου.  

ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ   (σε 
τετρ. χλμ) 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

1838 47.516 752.000 

1851 47.516 1.015.000 

1871 50.211 1.480.000 

1881 63.606 2.004.000 

1901 63.211 2.521.000 

1911 63.211 2.701.000 

1914 120.000 4.818..000 

1920 150.833 5.531.000 

1928 130.199 6.205.000 

1936 130.199 7.050.000 

Πίνακας: εξέλιξη της έκτασης και του πληθυσμού της Ελλάδας (1838-1936) 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Α1. Εθνικόν Κομιτάτον: «Στην Εθνοσυνέλευση του 1862, μικρότερη απήχηση είχαν 
άλλοι πολιτικοί σχηματισμοί…Οθωμανική αυτοκρατορία» σχολικό βιβλίο σελ. 77 
Τανζιμάτ: «Το 1856 στην Οθωμανική αυτοκρατορία εφαρμόστηκαν…να προσφέρει» 
σχολικό βιβλίο σελ. 39 (εναλλακτικά ως ορισμός αξιοποιείται το παράθεμα του σχολικού 
βιβλίου σελ. 39) 
Ροπαλοφόροι: «Η Κρητική Βουλή που ενεργούσε…ροπαλοφόρους» σχολικό βιβλίο σελ. 213 
Α2.  1:γ, 2: δ, 3:ε, 4:β, 5:α 
Β1.  «Η πρώτη κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας…αναγνώρισης και εγκατάστασής του» 
σχολικό βιβλίο σελ. 208 
Β2.  «Στη διάρκεια της επανάστασης του 1821…νέου ελληνικού κράτους» σχολικό βιβλίο 
σελ. 116  Ορ
όσ
ημ
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Γ1.α.  Ιστορική γνώση: σχολικό βιβλίο σελ.154 «Η ΕΑΠ διέκρινε την 
αποκατάσταση…πόλεις)» και «δόθηκε προτεραιότητα… παραμεθόριες περιοχές».  Τα 
ιστορικά γεγονότα επιβεβαιώνονται και συμπληρώνονται από το παράθεμα Α της Ε. 
Κοντογιώργη που αναφέρεται στους λόγους που η ΕΑΠ εποίκισε πρωτίστως τις βόρειες 
επαρχίες της χώρας και ιδιαίτερα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Μακεδονίας και 
Δυτικής Θράκης. Ειδικότερα, επισημαίνεται πως χάρη στην παρουσία των προσφύγων στις 
παραπάνω περιοχές αναπληρώθηκε το δημογραφικό κενό που παρουσιάστηκε από το 
θάνατο των ενήλικων ανδρών λόγω των συνεχών πολέμων και από την αναχώρηση των 
μουσουλμάνων και σλαβοφώνων καλλιεργητών.  Έτσι, εξασφαλίστηκαν τόσο η διατήρηση 
και ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής όσο και η απόκτηση προσόδων και οι πρόσφυγες 
σε σύντομο χρονικό διάστημα έγιναν αυτάρκεις.  Στη Δυτική Μακεδονία εγκαταστάθηκαν 
λιγότεροι πρόσφυγες σε σχέση με την Ανατολική σε 240 αγροτικούς συνοικισμούς, οι 
οποίοι αποτελούσαν είτε αμιγώς προσφυγικούς συνοικισμούς, είτε νέους που ανεγερθήκαν 
σε χωριά που προϋπήρχαν εκεί, καθιστώντας τα «μεικτά» (γηγενών και προσφύγων).  
Επίσης, πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στα εγκαταλειμμένα μουσουλμανικά και βουλγαρικά 
χωριά και σε παραμεθόριες περιοχές, καθιστώντας τις περιοχές αυτές περισσότερο 
ασφαλείς στις κατακτητικές διαθέσεις των γύρω χωρών.  Με τον τρόπο αυτό 
επανεποικίστηκαν και κατοχυρώθηκαν στον εθνικό κορμό οι περιοχές που ενώθηκαν στην 
Ελλάδα μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. 
Γ1.β.  Ιστορική γνώση: σχολικό βιβλίο σελ.156-157 «Η αγροτική αποκατάσταση στο 
μεγαλύτερο μέρος της…λιπάσματα και ζώα».  Την ιστορική αφήγηση επιβεβαιώνει και 
συμπληρώνει το παράθεμα Β, που εστιάζει στην αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων 
από μέρους της ΕΑΠ.  Αξιολογώντας αρχικά το έργο της ΕΑΠ  στον αγροτικό τομέα, 
επισημαίνει ότι υπήρξε ιδιαιτέρως σημαντικό, ακόμα κι αν έγιναν παραλείψεις και λάθη.  
Βασικό στόχο στην αγροτική αποκατάσταση έθεσε την οικονομική ανάπτυξη ιδίως των 
Βόρειων επαρχιών.  Μέχρι το 1930 που η Επιτροπή διαλύθηκε έδωσε βάση σε 
εγγειοβελτιωτικά έργα για να ενισχύσει την αγροτική παραγωγή όπως τη δημιουργία 
πρότυπων σταθμών αγροτικών βελτιώσεων και την αύξηση των καλλιεργούμενων εδαφών.  
Επιπλέον, βοήθησε τους πρόσφυγες στα πρώτα τους βήματα με τη χορήγηση λιπασμάτων, 
ζώων και γεωργικών μηχανημάτων, ενώ παράλληλα οργάνωσε κτηνοτροφικές μονάδες σε 
περιοχές της Μακεδονίας και Θράκης προωθώντας έτσι την ερασιτεχνική οικιακή 
κτηνοτροφία.  Η ΕΑΠ, στο πλαίσιο της αγροτικής αποκατάστασης, προώθησε και την 
εκτέλεση αντιπλημμυρικών, αποστραγγιστικών και αρδευτικών έργων, υδροδότησε 
οικισμούς και εξόπλισε υγειονομικά (αγροτικά ιατρεία, φάρμακα) τους αγροτικούς 
συνοικισμούς που ανήγειρε ενώ παράλληλα ίδρυσε 700 περίπου σχολεία.   
 Σχολικό βιβλίο σελ.157 «Για τη στέγαση τηρήθηκε…η Αγροτική τράπεζα».  Οι 
αγρότες πρόσφυγες στεγάστηκαν, όπως τονίζει η Ε. Κοντογιώργη σε νέες κατοικίες – 
περίπου 50000- που είτε κατασκεύασε η ΕΑΠ είτε επισκεύασε σε συνεργασία πάντα με την 
ελληνική κυβέρνηση, διανέμοντας έτσι 129.934 οικίες.   
Δ1.  Από το 1838 έως το 1936 παρατηρούνται αυξομειώσεις στην έκταση και τον 
πληθυσμό του ελληνικού κράτους που είναι αποτέλεσμα πολλών και διαφορετικών 
παραγόντων.  Το 1838 η έκταση της Ελλάδας είναι 47.516 τετρ. χλμ. και ο πληθυσμός της 
είναι 752.000, δεδομένα που εξηγούνται από την ιστορική αφήγηση του σχολικού βιβλίου 
σελ. 11-13 «Η Ελλάδα δεν ήταν μόνο…πενιχρά». Το 1851, παρόλο που η έκταση παραμένει 
σε σχέση με το 1838 η ίδια, παρατηρείται μια αύξηση στον πληθυσμό, η οποία οφείλεται, 
όπως άλλωστε και στις επόμενες δεκαετίες, σε φυσιολογική δημογραφική αύξηση. Επίσης 
από το 1838 έως το 1851 υπάρχει προσφυγικό ρεύμα από τις αλύτρωτες περιοχές 
(πρόσφυγες στην οθωνική περίοδο). Το 1871 η έκταση και ο πληθυσμός της χώρας έχουν 
ήδη αυξηθεί με την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος των Ιονίων νήσων (1864). Αξίζει να 
σημειωθεί ότι ο ναυτικός αποκλεισμός από τους Αγγλογάλλους, το 1854, στη διάρκεια του 
Κριμαϊκού Πολέμου, προκάλεσε πείνα, αρρώστια και ανθρώπινες απώλειες. Το 1881, λόγω Ορ
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της προσάρτησης της Θεσσαλίας και της Άρτας, εμφανίζεται αύξηση της έκτασης και του 
πληθυσμού.  

Το 1901 υπάρχει μια μικρή μείωση της έκτασης εξαιτίας του ατυχούς 
ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897. Την ίδια περίοδο ο πληθυσμός αυξάνεται μεταξύ 
άλλων και λόγω του προσφυγικού που προκαλεί ο πόλεμος. Το 1911 η έκταση παραμένει η 
ίδια. Παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού, η οποία δεν είναι η αναμενόμενη, εξαιτίας της 
μετανάστευσης που προκάλεσε η σταφιδική κρίση. Το 1914 η έκταση και ο πληθυσμός της 
χώρας περίπου διπλασιάζονται, μετά τους Βαλκανικούς πολέμους το 1912-1913. Με τη 
συνθήκη του Βουκουρεστίου, η Ελλάδα προσαρτά την Ήπειρο, το μεγαλύτερο τμήμα της 
Μακεδονίας, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη. Στη διάρκεια του Α' 
Παγκοσμίου πολέμου (1914-1918) παρατηρείται προσφυγικό ρεύμα προς την Ελλάδα 
κυρίως από τα μικρασιατικά παράλια και την ανατολική Θράκη. Το 1920 παρατηρείται η 
μεγαλύτερη εδαφική διεύρυνση των συνόρων. Αυτή οφείλεται στην προσάρτηση της 
Δυτικής Θράκης που περιεχόταν στη συνθήκη του Νεϊγύ, αλλά και εξαιτίας της συνθήκης 
των Σεβρών(10.08.1920) με την οποία η Ελλάδα ενσωμάτωσε το μεγαλύτερο τμήμα της 
Ανατολικής Θράκης, την Ίμβρο και την Τένεδο και της ανατέθηκε για πέντε χρόνια η 
προσωρινή κατοχή και διοίκηση της Σμύρνης. Κατά συνέπεια υπάρχει και αύξηση του 
πληθυσμού. Το 1928 παρατηρείται μείωση της έκτασης. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή 
και τη συνθήκη της Λοζάνης (24 Ιουλίου 1923), η Ελλάδα έχασε ό,τι κέρδισε με τη συνθήκη 
των Σεβρών. Την ίδια περίοδο όμως, εμφανίζεται σημαντική αύξηση του πληθυσμού, η ο-
ποία οφείλεται στην άφιξη των προσφύγων μετά τη μικρασιατική καταστροφή και μετά την 
υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών(1923-1928) που προέβλεπε η συνθήκη της 
Λοζάνης. 
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