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Προτεινόμενα Θέματα 

Ιστορία Προσανατολισμού 

14-3-2019 

ΟΜΑΔΑ Α 

Α1.Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων: 

α. Φεντερασιόν 

β. Εθνικό κόμμα 

γ. Οργανικός νόμος 

Α2.Να επαληθεύσετε ή να απορρίψετε με την ένδειξη «Σωστό» ή «Λάθος» τις παρακάτω 

προτάσεις: 

1. Η ελληνική βιομηχανία κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα υπέφερε από την έλλειψη 

κεφαλαίων. 

2. Το κόστος των βαλκανικών πολέμων κλόνισε την ελληνική οικονομία. 

3. Ο Θ.Δηλιγιάννης υποστήριζε ένα κράτος κοινωνικής αλληλεγγύης.  

4. Με τη συμφωνία των Μουρνιών Κυδωνίας οι Μ. Δυνάμεις επέτρεψαν την ένωση της 

Κρήτης με την Ελλάδα. 

5. Η διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου ξεκίνησε το 1893. 

 

Ερωτήσεις ανάπτυξης: 

Β1: Να αναφερθείτε στους τομείς επενδύσεων των Ελλήνων ομογενών κατά τη διάρκεια του 

19ου αιώνα και ποια τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των επενδύσεων; 

Β2: Ποιες ήταν οι επιπτώσεις στον πληθυσμό της Ελλάδας και στην εθνολογική σύσταση από 

την άφιξη των προσφύγων μετά τη μικρασιατική καταστροφή; 

ΟΜΑΔΑ Β 

Γ1. Αφού λάβετε υπόψη σας τις πληροφορίες του παραθέματος και τις ιστορικές σας 

γνώσεις να παρουσιάσετε τους λόγους που οδήγησαν στις αντιθέσεις προσφύγων - γηγε-

νών στην οικονομική και πολιτική ζωή. 

ΚΕΙΜΕΝΟ:  

Από την πρώτη κιόλας στιγμή ήταν εμφανές ότι η συνύπαρξη προσφύγων και γηγενών δεν θα 

ήταν εύκολη υπόθεση. Παρά τους κοινούς δεσμούς της θρησκείας και των εθνικών ιδεωδών 

επρόκειτο ουσιαστικά για δυο διαφορετικούς κόσμους που είχαν εξελιχθεί ξεχωριστά, είχαν 

διαφορετικές παραδόσεις και διαφορετική παιδεία. Όπως ήταν επόμενο οι αντιθέσεις συνεχί-

σθηκαν και μετά την καταστροφή. Για μεγάλο διάστημα ο όρος ‘πρόσφυγας’ σήμαινε τον 

ανήμπορο άνθρωπο που είχε ανάγκη τη βοήθεια των υπολοίπων και επιζητούσε ιδιαίτερη με-

ταχείριση από το κράτος. Το γεγονός αυτό προκαλούσε τη δυσαρέσκεια των εντοπίων, οι ο-

ποίοι συχνά αντιμετώπισαν τους πρόσφυγες ως ξενόφερτους επιδρομείς [...] 

Το ζήτημα της περιουσίας ανταλλάξιμων Βουλγάρων και Τούρκων, που εγκατέλειψαν την 

Ελλάδα με τις συνθήκες του Νεϊγύ (1919) και της Λωζάνης (1923) αντίστοιχα περιέπλεξε την 

κατάσταση, αφού εξελίχθηκε στο κυριότερο σημείο τριβής μεταξύ εντόπιων και προσφύγων. 

Οι ντόπιοι ήλπιζαν πως θα νέμονταν τις περιουσίες αυτές, ενώ οι πρόσφυγες από την πλευρά 

τους ερμηνεύοντας σύμφωνα με το συμφέρον τους το άρθρο 14 της συνθήκης της Λωζάνης, 

ισχυρίζονταν ότι οι αγροτικές εκτάσεις των μουσουλμάνων τους ανήκαν δικαιωματικά [...] 

Οι πρόσφυγες για διάφορους λόγους είχαν ταυτιστεί με το Βενιζέλο πριν ακόμα έρθει η κα-

ταστροφή. Με τον ερχομό τους στην Ελλάδα συνδέθηκαν ακόμη περισσότερο με την παρά-
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ταξη των Φιλελεύθερων. Η εφημερίδα Προσφυγικός Κόσμος μάλιστα με έπαρση διακήρυττε 

πως οι πρόσφυγες μπορούσαν να ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις. Παραμονές κάθε εκλογικής 

αναμέτρησης οι μεγαλύτερες προσφυγικές οργανώσεις όπως η ‘Συνομοσπονδία Μακεδονίας 

Θράκης’, αλλά και οι πρόσφυγες πληρεξούσιοι με ανακοινώσεις τους στον τύπο καλούσαν 

τους πρόσφυγες να ψηφίσουν υπέρ των Βενιζελικών. Από την άλλη πλευρά οι Μακεδόνες 

συσπειρώθηκαν γύρω από την παράταξη των Αντιβενιζελικών με επίκεντρο το Λαϊκό Κόμμα. 

Η αντιπαράθεση ήταν οξύτατη και πήρε μερικές φορές χαρακτήρα εθνικού διχασμού. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι, μετά το αποτέλεσμα των εκλογών του 1928, πρόσφυγες Βενιζελικοί συ-

γκρούσθηκαν με ντόπιους Αντιβενιζελικούς στην πόλη της Έδεσσας. 

 Μιχαηλίδης Ι., Προβλήματα ενσωμάτωσης προσφύγων στο Όψεις του μικρασιατικού ζητή-

ματος, εκδ. ΑΠΘ, τομέας Νεότερης Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1994 σελ.127-128 κ 131. 

Δ1: Λαμβάνοντας υπόψη τις ιστορικές γνώσεις και το περιεχόμενο της πηγής να παρου-

σιάσετε τα γεγονότα που συνδέονται με την παραίτηση του πρίγκιπα Γεωργίου από τη 

θέση του Ύπατου αρμοστή στην Κρήτη. 

Κείμενο: Διάγγελμα Γεωργίου 

Κρήτες,  

Η Α.Μ. ο Βασιλεύς ασκών το χορηγηθέν Αυτώ δικαίωμα, ινα προτείνη τον Ύπατον εν Κρήτη 

αρμοστήν, προέτεινεν ως τοιούτον, Εμού αποχωρούντος, τον κ. Αλέξανδρον Ζαίμην, αι δε 

Προστάτιδες Δυνάμεις ευηρεστήθησαν να αποδεχθώσι την πρότασιν ταύτην. Απερχόμενος 

της νήσου, την οποίαν τόσον θερμώς ηγάπησα και υπέρ της ευημερίας της οποίας τολμώ να 

είπω ότι ηργάσθην επι οκτώ έτη μετ’ αφοσιώσεως τελείας, της νήσου, ης οι πόθοι απετέλεσαν 

και αποτελούσι το πρώτιστον της ψυχής Μου μέλημα όπως και η πλήρωσις αυτών την γλυκυ-

τέρα του βίου μου ελπίδα, θεωρώ καθήκον να συστήσω δια τελευταίαν φοράν προς πάντας 

υμας, ίνα εν ειρήνη, ομονοία και ιδιαίτερα κατά τας παρούσας περιστάσεις φρονήσει, εξακο-

λουθήσητε ελκύοντες την συμπάθειαν των Προστατίδων Δυνάμεων και του πεπολιτισμένου 

κόσμου την εκτίμησην, περιβάληται δε δια πλήρους εμπιστοσύνης τον διάδοχον Μου προς 

ασφαλεστέρα και ταχυτέρα των εθνικών πόθων επίτευξιν. Εν Χαλέπα τη 11/9/1906 

Παναγιωτάκης Γ. «Ο Βενιζέλος στην επανάσταση και την πολιτική», Β’ έκδοση Ηράκλειο 

2007, σελ. 125 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΟΜΑΔΑ Α 

Α1: α. «Μετά το τέλος των βαλκανικών πολέμων, η ενσωμάτωση…χώρα» σχ. Βιβλ. Σελ 46 

β. «Το Εθνικό κόμμα…Βενιζελικοί» σχ. Βιβλ. Σελ. 92 

γ. «Στη διάρκεια της πρώτης κυβέρνησης της Κρητικής Πολιτείας, ένα σοβαρό ζήτη-

μα…εγκατάστασης του» σχ. Βιβλ. Σελ.208 

Α2. 1 Σ, 2 Λ, 3 Σ, 4 Λ, 5 Λ 

Β1: «Οι τοποθετήσεις σε ακίνητα…την κερδοσκοπία, με λίγα λόγια» σχ. βιβλίο σελ. 40 

Β2: «Ο πληθυσμός…εθνικό κορμό» σχ. βιβλ. Σελ 166-167 

ΟΜΑΔΑ Β 

Γ1 «Σε γενικές γραμμές… αμφισβητούσαν». (σχ. βιβλ. Σελ.165). Τα παραπάνω επιβεβαιώνο-

νται και συμπληρώνονται από το παράθεμα, αφού τονίζεται η δύσκολη συνύπαρξη γηγενών 

και προσφύγων. Παρά τους δεσμούς σε θρησκεία και εθνικά ιδεώδη, υπήρχαν πολιτιστικές 

διαφορές μεταξύ τους. «Η διάσταση προσφύγων …επιχειρηματικές δραστηριότητες» (σχ. 

βιβλίο σελ.165). Περαιτέρω, οι περιουσίες των μουσουλμάνων και βουλγάρων που περιέρχο-

νταν στη δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους μετά τις συνθήκες του Νειγύ (1919) και της 

Λωζάννης (1923) επέτειναν τη ρήξη γηγενών και προσφύγων γιατί οι ντόπιοι θεώρησαν ότι 

οι περιουσίες θα μοιράζονταν σε αυτούς, ενώ οι πρόσφυγες, ισχυριζόμενοι το άρθρο 14 της 

συνθήκης της Λωζάννης, ήλπιζαν ότι τα μουσουλμανικά κτήματα τους ανήκαν. «Στην πολι-

τική ζωή…εναντίον τους (σχ.βιβλ. σελ 165). Η ιστορική αφήγηση επιβεβαιώνεται από το πα-

ράθεμα, συμπληρώνοντας ότι ο προσφυγικός κόσμος είχε ταυτιστεί πολιτικά με το Βενιζέλο 

και του κόμμα του, πράγμα που φαίνεται από το γεγονός ότι μεγάλες προσφυγικές οργανώ-

σεις ‘όπως η Συνομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης και οι πληρεξούσιοι τους καλούσαν τους 

προσφυγες να παραταχθούν υπερ των Βενιζελικών. Από την άλλη πλευρά, στη Μακεδονία ο 

κόσμος διχάστηκε πολιτικά, επειδή πολλοί Μακεδόνες υποστήριζαν τους αντιβενιζελικούς, 

με την κατάσταση να εκτραχύνεται ιδιαίτερα στην πόλη της Έδεσσας με τη σύγκρουση των 
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δύο πλευρών. «Η αντίθεση…πατρίδα τους (σχ. βιβλ. σελ.165-166)» Τέλος, και ο όρος «πρό-

σφυγας», σύμφωνα με το παράθεμα, φανέρωνε τον ανήμπορο άνθρωπο, πράγμα που προκα-

λούσε την δυσαρέσκεια των ντόπιων, αφού γι’ αυτούς οι πρόσφυγες θεωρούνταν επιδρομείς. 

Δ1 «Το κίνημα του Θερίσου… 18 Σεπτεμβρίου 1906» (σχ. βιβλίο σελ. 215-216). Τα παραπά-

νω συμπληρώνονται από το διάγγελμα του Γεωργίου στη Χαλέπα των Χανίων στις 

11/9/1906. Ο Γεώργιος αναφέρεται στις προσπάθειες 8 ετών που κατέβαλε για την ευημερία 

της Κρήτης και ζητά από τον κρητικό λαό, να εμπιστευθούν το νέο αρμοστή. Εστιάζει στο 

διχασμό του κρητικού λαού και συνιστά ειρήνη και ομόνοια και την ανάγκη οι κρητικοί να 

στραφούν στις Μ. Δυνάμεις. Μετά την παραίτηση του Πρίγκιπα ο Βασιλιάς Γεώργιος της 

Έλλάδας υπέδειξε ως νέο αρμοστή τον Αλέξανδρο Ζαϊμη, γεγονός κατά το οποίο οι «Δυνά-

μεις ευηρεστήθησαν να αποδεχθώσι». 

 


