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Προτεινόμενα θέματα 

Ιστορία Προσανατολισμού  

λύσεις 

(1) 
 
ΟΜΑΔΑ Α. 
Α1.  
α. Κόμμα που ιδρύθηκε στα μέσα του 1910 από τους Κοινωνιολόγους,                 
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 εξελέγησαν           
7 υποψήφιοι του κόμματος, οι οποίοι παρείχαν κριτική υποστήριξη στους 
Φιλελευθέρους. 
(σχολικό βιβλίο, σελ. 93) 
 
β. «Εθνικές γαίες» ήταν οι ακίνητες, οι κτηματικές ιδιοκτησίες των Οθωμανών 
στις περιοχές που περιήλθαν στον έλεγχο του ελληνικού κράτους. Η γη αυτή 
ανήκε είτε στο οθωμανικό δημόσιο είτε σε μουσουλμανικά ιδρύματα είτε σε 
ιδιώτες, ως ιδιοκτησία ή ως δικαίωμα νομής (εκμετάλλευσης). Οι περιουσίες 
αυτές περιήλθαν στην κυριότητα του ελληνικού κράτους «επαναστατικώ 
δικαίω». Για τις ελληνικές επαναστατικές κυβερνήσεις αποτέλεσαν το πρώτο 
και, ουσιαστικά, το μόνο κεφάλαιο στη διάρκεια του πολέμου, γι’ αυτό και 
χρησιμοποιήθηκαν ως υποθήκη για τη σύναψη δανείων ή ως μέσα 
εξασφάλισης εσόδων, μέσω της εκποίησής τους. Η έκταση των γαιών αυτών 
μπορεί να υπολογιστεί μόνο κατά προσέγγιση, καθώς το σχετικό με την έγγειο 
ιδιοκτησία οθωμανικό καθεστώς ήταν περίπλοκο, όπως και οι μηχανισμοί 
απογραφής των περιουσιακών στοιχείων. Υπολογίζεται ότι η έκταση                   
των εθνικών κτημάτων ανερχόταν χονδρικά σε 4.000.000 έως 5.000.000 
στρέμματα. 
(σχολικό βιβλίο, σελ. 23- 24) 
 
γ. Ήταν ο Νόμος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε με επιτυχία το καθεστώς               
της τοπικής Εκκλησίας της Κρήτης. Δόθηκε λύση σε ακανθώδη εκκλησιαστικά 
ζητήματα, όπως ήταν η σχέση της Εκκλησίας της Κρήτης με το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο και η εκλογή Μητροπολίτη και Επισκόπων. Το βασικό σχήμα, 
που ισχύει με μικρές τροποποιήσεις έως σήμερα, είναι ένα καθεστώς 
ημιαυτόνομης Εκκλησίας, της οποίας ο προκαθήμενος εκλέγεται από το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Κρητική Πολιτεία εκδίδει το Διάταγμα                    
της αναγνώρισης και εγκατάστασής του. 
(σχολικό βιβλίο, σελ. 191- 192) 
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ΟΜΑΔΑ Β. 
Β1. Κατά το έτος 1893 η Ελλάδα βρέθηκε σε αδυναμία να εξυπηρετήσει                 

τα τοκοχρεολύσια των εξωτερικών της δανείων και ζήτησε 
επαναδιαπραγμάτευση του δημόσιου χρέους της. Η «πτώχευση», όπως 
χαρακτηρίστηκε, δεν ήταν ασυνήθιστη επιλογή των φτωχότερων κρατών, 
στην Ελλάδα όμως της εποχής εκείνης είχε μεγάλο πολιτικό κόστος.                   
Οι διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες χώρες συνεχίστηκαν μέχρι                    
τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Η ήττα του ελληνικού στρατού και                 
η υποχρέωση της Ελλάδας να καταβάλει υπέρογκες πολεμικές 
αποζημιώσεις στην Οθωμανική αυτοκρατορία έθεσαν το ζήτημα σε νέες 
βάσεις. Τα οικονομικά του ελληνικού κράτους οδηγήθηκαν σε καθεστώς 
Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου (ΔΟΕ). Εκπρόσωποι έξι δυνάμεων 
(Αγγλία, Γαλλία, Αυστρία, Γερμανία, Ρωσία, Ιταλία) ανέλαβαν τη 
διαχείριση βασικών κρατικών εσόδων. Επρόκειτο για τα έσοδα των 
μονοπωλίων αλατιού, φωτιστικού πετρελαίου, σπίρτων, παιγνιόχαρτων, 
χαρτιού σιγαρέτων, τα έσοδα από την εξόρυξη της σμύριδας της Νάξου, 
το φόρο καπνού, τα λιμενικά δικαιώματα του Πειραιά, το φόρο 
χαρτοσήμου κ.λπ. Το ύψος αυτών των εσόδων ανερχόταν σε 28.000.000 
έως 30.000.000 δραχμές. 
Στόχος αυτής της υποχρεωτικής διαχείρισης ήταν η εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων της χώρας προς την Οθωμανική αυτοκρατορία, δηλαδή             
η καταβολή της πολεμικής αποζημίωσης ύψους 92.000.000 δραχμών              
και η εξυπηρέτηση των άλλων δανείων. Η διεθνής επιτροπή, που ξεκίνησε 
τη λειτουργία της το 1898, αντιμετώπισε τις τρέχουσες ανάγκες με ένα 
μεγάλο δάνειο, που χορηγήθηκε με την εγγύηση των Δυνάμεων.                    
Στη συνέχεια, εκτός από το βασικό της ρόλο, δηλαδή την εξασφάλιση της 
αποπληρωμής των δανείων, λειτούργησε επιπρόσθετα ως τεχνικό 
συμβουλευτικό σώμα, συμβάλλοντας γενικότερα στη βελτίωση των 
επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας. 
Τα αποτελέσματα ήταν θετικά και έγιναν ορατά λίγα χρόνια αργότερα.               
Η εγγύηση των Δυνάμεων αύξησε την πιστοληπτική ικανότητα του 
κράτους, ενώ ο έλεγχος απάλλαξε τους δημοσιονομικούς μηχανισμούς 
από δυσλειτουργίες του παρελθόντος. Το 1910, παρά τα προβλήματα στο 
εξωτερικό ισοζύγιο πληρωμών εξαιτίας της σταφιδικής κρίσης και παρά  
το γεγονός ότι η αποπληρωμή των δανείων εξακολουθούσε να απορροφά 
το 1/3 των εθνικών εσόδων, τα δημόσια οικονομικά μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν υγιή, οι προϋπολογισμοί ήταν ελαφρώς πλεονασματικοί 
και οι οικονομικές δυνατότητες του κράτους σαφώς αυξημένες. Αυτή η 
θετική εξέλιξη επέτρεψε τις μεταρρυθμίσεις των πρώτων κυβερνήσεων 
του Ελευθερίου Βενιζέλου, την πολεμική προετοιμασία και τη συμμετοχή 
στους Βαλκανικούς πολέμους, χωρίς τις δραματικές επιπτώσεις που είχαν 
στο οικονομικό πεδίο οι πολεμικές κινητοποιήσεις του παρελθόντος. 
(σχολικό βιβλίο, σελ. 37- 38) 

 
Β2. Στις 10 Ιουνίου 1930 υπογράφηκε η «Συμφωνία της Άγκυρας» που 

αποτελούσε το οικονομικό σύμφωνο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.                 
Τα κυριότερα σημεία του ήταν: 
• Ρύθμισε το ζήτημα των Ελλήνων ορθοδόξων της Κωνσταντινούπολης 

και των μουσουλμάνων της Θράκης, καθώς και των «φυγάδων». 
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• Όριζε ότι οι ανταλλάξιμες μουσουλμανικές περιουσίες στην Ελλάδα και 
οι ελληνικές στην Τουρκία περιέρχονταν στην κυριότητα του Ελληνικού 
και Τουρκικού Δημοσίου, αντίστοιχα. 

• Προέβλεπε αμοιβαία απόσβεση των οικονομικών υποχρεώσεων 
μεταξύ των δύο χωρών. 

Η συμφωνία ολοκληρώθηκε στις 30 Οκτωβρίου του ίδιου έτους με το 
Σύμφωνο φιλίας, ουδετερότητας και διαιτησίας, το Πρωτόκολλο για τον 
περιορισμό των ναυτικών εξοπλισμών και τη Σύμβαση εμπορίου, 
εγκατάστασης και ναυτιλίας. Με την τελευταία αυτή σύμβαση δόθηκε η 
δυνατότητα στους υπηκόους του καθενός από τα δύο κράτη να ταξιδεύουν 
ή να εγκαθίστανται (με κάποιους περιορισμούς) στο έδαφος του άλλου 
κράτους. 

 
ΟΜΑΔΑ Γ. 
Γ1. Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ, που προέβλεπε 

την παραχώρηση της Δυτικής Θράκης από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα. 
Στη συνθήκη αυτή ήταν συνημμένο το «Σύμφωνο περί αμοιβαίας 
μεταναστεύσεως μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας». Με βάση αυτό, 
αναχώρησαν από την Ελλάδα περίπου 50.000 Βούλγαροι και από τη 
Βουλγαρία, σύμφωνα με τον πίνακα, 49.027 Έλληνες (περίπου 30.000 
από αυτούς έφυγαν με την υπογραφή της συνθήκης και περίπου 20.000 
ακόμη είχαν ήδη μεταναστεύσει πριν από την υπογραφή αυτής). 
Την περίοδο 1919- 1921, λόγω της Ρωσικής Επανάστασης και της 
κατάληψης ρωσικών επαρχιών από τους Τούρκους, μεγάλο μέρος               
των Ελλήνων της Ρωσίας κατέφυγε στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας 
και από εκεί διαπεραιώθηκε στην Ελλάδα. Τους Έλληνες ακολούθησαν 
Αρμένιοι και Ρώσοι και σύμφωνα με τον πίνακα, οι πρόσφυγες που 
κατέφυγαν στην Ελλάδα από τη Ρωσία, ανέρχονταν συνολικά σε 58.526. 
Τον Ιούλιο του 1920 υπογράφηκε η Συνθήκη των Σεβρών, που μεταξύ 
άλλων όριζε ότι η περιοχή της Σμύρνης θα βρισκόταν υπό ελληνική 
διοίκηση και κατοχή για πέντε χρόνια. Ύστερα από την περίοδο αυτή               
θα μπορούσαν οι κάτοικοι με δημοψήφισμα να αποφασίσουν την 
προσάρτηση της περιοχής στην Ελλάδα. Το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου 
το κόμμα των Φιλελευθέρων ηττήθηκε στις εκλογές και ο βασιλιάς 
Κωνσταντίνος επέστρεψε στην Ελλάδα. Αυτό έδωσε την αφορμή στους 
Συμμάχους να εκφράσουν καθαρότερα την αλλαγή της στάσης τους 
απέναντι στην Ελλάδα. Συγχρόνως το εθνικό κίνημα των Τούρκων                     
με επικεφαλής τον Μουσταφά Κεμάλ γινόταν διαρκώς ισχυρότερο τόσο 
στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό της Τουρκίας. Ο μικρασιατικός 
πόλεμος έληξε τον Αύγουστο του 1922 με ήττα και υποχώρηση                     
του ελληνικού στρατού. Χιλιάδες πρόσφυγες, ακολουθώντας το στρατό, 
άρχισαν να φτάνουν στην Ελλάδα. Ήδη, πριν από τον Αύγουστο του 
1922, ελληνικοί πληθυσμοί της Μικράς Ασίας (Πόντου, Κιλικίας, 
Καππαδοκίας) είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και είχαν καταφύγει στη 
Σμύρνη ή την Ελλάδα. Μετά την καταστροφή της Σμύρνης σειρά είχαν             
τα Βουρλά, το Αϊβαλί και τα Μοσχονήσια. Διώξεις σημειώθηκαν και στη 
βορειοδυτική Μικρά Ασία (Προποντίδα και αλλού). Στους κατοίκους              
της Ανατολικής Θράκης δόθηκε προθεσμία ενός μήνα για να εκκενώσουν 
την περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο είχαν τη δυνατότητα να πάρουν μαζί 
τους όσα μπορούσαν να μεταφέρουν από την κινητή περιουσία τους.             
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Οι Έλληνες της χερσονήσου της Καλλίπολης έφυγαν αργότερα. Συνολικά, 
το φθινόπωρο του 1922 έφθασαν στην Ελλάδα 1.104.216 πρόσφυγες. 
Στις 24 Ιουλίου 1923 υπογράφηκε η Συνθήκη ειρήνης της Λοζάνης. Έξι 
μήνες πριν, στις 30 Ιανουαρίου 1923, είχε υπογραφεί η ελληνοτουρκική 
Σύμβαση, η οποία ρύθμιζε την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ 
Ελλάδας και Τουρκίας. Προβλεπόταν η υποχρεωτική ανταλλαγή μεταξύ 
των Ελλήνων ορθοδόξων κατοίκων της Τουρκίας και των Μουσουλμάνων 
κατοίκων της Ελλάδας. Αυτή θα ίσχυε τόσο γι’ αυτούς που παρέμεναν 
στις εστίες τους, όσο και για εκείνους που είχαν ήδη καταφύγει στην 
ομόθρησκη χώρα. Μάλιστα, η ανταλλαγή ίσχυσε αναδρομικά για όλες τις 
μετακινήσεις που έγιναν από τη μέρα που κηρύχθηκε ο Α’ Βαλκανικός 
πόλεμος (18 Οκτωβρίου 1912). 
(σχολικό βιβλίο, σελ. 140, 144, 146, 149- 150) 

 
Γ2.  
α. Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Βενιζέλου ως ελλαδίτη πολιτικού έγινε στις 
5 Σεπτεμβρίου 1910 με μία ομιλία στην πλατεία Συντάγματος, στην οποία 
έκανε προγραμματικές δηλώσεις, με τις οποίες υποστήριξε μετριοπαθείς 
μεταρρυθμίσεις. Στόχευε σε εκσυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος,                 
με την εξισορρόπηση των συμφερόντων όλων των κοινωνικών στρωμάτων. 
Βασικές θέσεις του προγράμματός του ήταν η κοινωνική γαλήνη, η ελάφρυνση 
των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, ο εκσυγχρονισμός του κρατικού 
μηχανισμού, με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία του,                             
και στρατιωτικοί εξοπλισμοί για την πραγματοποίηση των εθνικών 
διεκδικήσεων. Επίσης, παρά την πίεση των οπαδών του, υποστήριξε                 
την αναθεώρηση του υπάρχοντος συντάγματος και όχι την ψήφιση νέου. 
Πολιτειακό ζήτημα δεν έθεσε. 
(σχολικό βιβλίο, σελ. 89- 90) 
 
β. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος προανήγγειλε την ίδρυση ενός κόμματος αρχών, 
το οποίο θα ήταν φορέας των μεταρρυθμίσεων. Όπως διαπιστώνουμε και 
από το απόσπασμα του λόγου του, ο Βενιζέλος τονίζει πως το νέο κόμμα              
θα είναι οργανωμένο σε στέρεες βάσεις, χωρίς να έχει σχέση με τις δομές των 
προσωποπαγών κομμάτων του παρελθόντος. Θα είναι ένα κόμμα 
εκσυγχρονιστικό που θα υπηρετήσει το κράτος και τις μεταρρυθμίσεις                
που πρόκειται να συμβούν σε αυτό.  
(σχολικό βιβλίο, σελ. 90) 
 
γ. Η κυβέρνηση Βενιζέλου ψήφισε 337 νέους νόμους, οι οποίοι εισήγαγαν 
μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν όλο το φάσμα του δημόσιου και ιδιωτικού 
βίου: π.χ. διορισμός δημοσίων υπαλλήλων με δημόσιους διαγωνισμούς, 
καθιέρωση κανονισμών εργασίας σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες, διανομή               
γης στη Θεσσαλία, αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, βελτίωση της 
διαδικασίας απονομής της δικαιοσύνης, αναθεώρηση του κανονισμού                  
της Βουλής με σκοπό να διαθέτουν οι υπουργοί περισσότερο χρόνο για 
κοινοβουλευτικές συζητήσεις κ.λπ. 
(σχολικό βιβλίο, σελ. 91) 
 


