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Ιστορία 
Προσανατολισμού 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1.  

α) Εκλεκτικοί: Πολιτική παράταξη που συγκροτήθηκε κατά την Εθνοσυνέλευση 1862– 

1864.Ήταν μια ετερόκλητη παράταξη εξεχόντων πολιτικών, λογίων και αξιωματικών με 

μετριοπαθείς θέσεις, η οποία προσπαθούσε να μεσολαβεί μεταξύ των άλλων παρατάξεων 

και να υποστηρίζει σταθερές κυβερνήσεις. (Σχολικό βιβλίο σελ. 77) 

 

 β) Λαϊκό Κόμμα: Στα μέσα του 1910 οι Κοινωνιολόγοι ίδρυσαν το Λαϊκό Κόμμα, με αρχηγό 

τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Βασικές προγραμματικές δηλώσεις του ήταν η αναμόρφωση 

του πολιτικού συστήματος και η επιβολή αρχών κοινωνικής δικαιοσύνης. Στις δεύτερες 

εκλογές του 1910 εκλέχτηκαν 7 υποψήφιοι του κόμματος, οι οποίοι παρείχαν κριτική 

υποστήριξη στους Φιλελευθέρους. (Σχολικό βιβλίο σελ.93) 

 

γ) Ηνωμένη Αντιπολίτευσις: Μετά τον Μάρτιο του 1901 και την απόλυση του Βενιζέλου από 

τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης, τα πολιτικά πράγματα στην Κρήτη οδηγήθηκαν σε 

πλήρες αδιέξοδο και οι προσπάθειες συνδιαλλαγής των αντίπαλων πολιτικών μερίδων 

ναυάγησαν. Γύρω από τον Βενιζέλο  συνασπίστηκαν όσοι ήταν δυσαρεστημένοι από την 

αυταρχική πολιτική του Πρίγκιπα και σχηματίστηκε μια ισχυρότατη «Ηνωμένη 

Αντιπολίτευσις». Έμπιστοι συνεργάτες του Βενιζέλου ήταν ο Κ. Φούμης και ο Κ. Μάνος. Οι 

τρεις αυτοί αποτέλεσαν μια τριανδρία, που δεν δίστασε να προχωρήσει σε δυναμική 

αναμέτρηση με τον Πρίγκιπα. (Σχολικό βιβλίο σελ. 210) 

 

Α2. Σωστό- Λάθος: 

α) Σ 

β) Λ 

γ) Λ 

δ) Σ 

ε) Σ 
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ΘΕΜΑ B 

B1. Σχολικό βιβλίο σελ.80: «Το τρικουπικό κόμμα ήδη από το 1875 … του συγκοινωνιακού 

δικτύου της χώρας.» 

Σχολικό βιβλίο σελ.80: «Για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος …κήρυξε πτώχευση.» 

 

B2. Σχολικό βιβλίο σελ.208: «Η πρώτη κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας … αναγνώρισης 

και εγκατάστασής του.» 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.  

Πρόλογος: 

Στοιχεία από Σχολικό βιβλίο σελ39-40: «Οι πρώτες δειλές ενδείξεις 

…ανακαλύπτοντας έτσι και την Ελλάδα.».  

 

Κύριο μέρος: 

α) Σχολικό βιβλίο σελ.40: «Οι τοποθετήσεις σε ακίνητα …και στο δανεισμό του δημοσίου.» 

Στοιχεία από το Κείμενο Α: 

-ενθουσιασμός, αλλά και φρούδες, όπως αποδείχτηκε, ελπίδες του Τύπου για την ανάπτυξη 

που θα έρθει από τους Έλληνες ομογενείς στον τομέα της βιομηχανίας (εφημερίδα «Κλειώ» 

της Τεργέστης που παρομοιάζει τους επενδυτές Έλληνες της διασποράς με Τουρκομάχους).  

-αν και υπήρξε ίδρυση τραπεζών στη δεκαετία του 1870, ωστόσο οι ομογενείς δεν επέδειξαν 

τον ίδιο ενθουσιασμό για παραγωγικές και μακροπρόθεσμες επενδύσεις και ιδιαίτερα στον 

χώρο της βιομηχανίας.  

-αυτού του είδους οι επενδύσεις (βιομηχανία) δεν αποτελούσαν στοιχείο της οικονομικής τους 

δραστηριότητας, καθώς οι Έλληνες της Διασποράς ασχολούνταν κυρίως με το εμπόριο και όχι 

με τη βιομηχανία.  

- όπως φάνηκε στο μέλλον, δεν είχαν διάθεση να ασχοληθούν παρά μόνο με επενδύσεις «μη 

παραγωγικές», όπως η αγορά γης, το εμπόριο, τα δημόσια έργα και οι τραπεζικές και 

χρηματιστηριακές δραστηριότητες, δηλ. επενδύσεις που τους έδιναν τη δυνατότητα να 

μεταφέρουν εύκολα τα χρήματά τους στο εξωτερικό σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης. 

β)Σχολικό βιβλίο σελ.40: «Βασικό χαρακτηριστικό αυτών των επενδύσεων … την 

κερδοσκοπία, με λίγα λόγια.» 

Στοιχεία από το Κείμενο Β: 

-επενδύσεις των Ελλήνων της διασποράς στο εμπόριο, το οποίο έδινε τη δυνατότητα με μικρές 

επενδύσεις να έχουν μεγάλο κέρδος, που εύκολα τοποθετούνταν στο εξωτερικό.  

-ευνοϊκοί όροι με τους οποίους παραχωρούνταν στους πλούσιους Έλληνες του εξωτερικού η 

εκμετάλλευση των μεταλλείων. 
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-τραπεζιτικές και χρηματιστηριακές δραστηριότητες, με εξαιρετικά μεγάλα, για την εποχή 

εκείνη, επιτόκια.  

- οι Έλληνες ομογενείς ασχολήθηκαν με την ναυτιλία και δεν δίσταζαν να αλλάζουν σημαία 

στα πλοία τους, εάν αυτό τους συνέφερε σε εποχή οικονομικής κρίσης για την Ελλάδα ή να 

απειλούν ότι θα το κάνουν σε εποχή οικονομικής ανάπτυξης.  

- αγορά ακινήτων από την οποία θα κέρδιζαν οι ομογενείς, καθώς ιδιαίτερα η πρωτεύουσα 

της χώρας αναπτυσσόταν ταχύτατα  

-αγορά γης σε πολύ χαμηλές τιμές.(αναφορά στην αγορά των τσιφλικιών της Θεσσαλίας, 

σχολ. βιβλίο σελ. 43) 

 

Επίλογος: 

Σχολικό βιβλίο σελ. 40: «Σταθερότερη ήταν η συμπεριφορά …είχαν διαφοροποιηθεί.» 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1.  

Πρόλογος: 

Σχολικό βιβλίο σελ.144-145: Στοιχεία σχετικά με τη μικρασιατική καταστροφή του 1922 και 

την συνακόλουθη έλευση μεγάλου αριθμού Ελλήνων προσφύγων στην Ελλάδα. 

 

Κύριο μέρος:  

α) Σχολικό βιβλίο σελ.146-148: «Οι πρώτες απογραφές … όπου είχαν 

ζήσει.» 

Στοιχεία από Κείμενο Α: 

-η υγεία των προσφύγων κατέστη επισφαλής εξαιτίας των σωματικών και ψυχικών 

ταλαιπωριών που αντιμετώπισαν μέχρι να έλθουν στην Ελλάδα αλλά και των δυσκολιών που 

αντιμετώπισαν με την άφιξή τους στη χώρα. 

- η ελλιπής σίτιση, η ανύπαρκτη πολλές φορές στέγαση, η απουσία συνθηκών υγιεινής 

(ύδρευση και αποχέτευση) αύξησε τη θνησιμότητα των προσφύγων, ιδιαίτερα των βρεφών 

(πρόωροι τοκετοί και αποβολές).  

-οι πρόσφυγες ταλαιπωρήθηκαν και από διάφορες ασθένειες (ευλογιά, εξανθηματικός τύφος, 

γρίπη, τραχώματα), τις οποίες το κράτος προσπάθησε να καταπολεμήσει. 

β)Σχολικό βιβλίο σελ.148-149: «Στην αρχή το κράτος αντιμετώπισε … μοιράστηκαν την 

κατοικία τους με τους πρόσφυγες.» 

Στοιχεία από Κείμενο Β: 

-η είδηση από εφημερίδα της εποχής σχετικά με τη βούληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να 

«τροποποιηθεί», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, το ενοικιοστάσιο ώστε να μπορούν οι 

πολίτες να ενοικιάζουν δωμάτια του σπιτιού τους σε πρόσφυγες με τον όρο ότι πρόκειται για 

γυναίκες πρόσφυγες.  
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- προετοιμάζονται έτσι οι επιτάξεις ακινήτων για τη στέγαση των προσφύγων στο άμεσο 

μέλλον 

-ο Υπουργός Περιθάλψεως θα προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, καθώς θέτει το ζήτημα 

συγκατοίκησης προσφύγων και γηγενών. 

 -Αμερικανός διπλωμάτης (Χένρυ Μοργκεντάου) περιγράφει την κατάσταση που 

δημιουργήθηκε δηλώνοντας ότι οι Αθηναίοι αντέδρασαν θετικά στις εξελίξεις αυτές 

- δεν μπορεί να ειπωθεί ο ακριβής αριθμός των σπιτιών στα οποία συγκατοικούσαν 

πρόσφυγες και γηγενείς (πέντε έως οκτώ χιλιάδες) 

 

Επίλογος: 

Σχολικό βιβλίο σελ.149: «Το πρώτο διάστημα, οι περισσότεροι πρόσφυγες … και η 

ενσωμάτωση στη νέα πατρίδα.» 

 

 

 


