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ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30-4-2022 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
 

ΘΕΜΑ Α1 

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, 
δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση 
είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
α) Οι εξαγωγές των βιομηχανικών προϊόντων κατά τον 19ο αιώνα ήταν σημαντικές. 
β) Η Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή μεταξύ της Ρωσίας και των Προστάτιδων 
δυνάμεων συντέλεσε στην προστασία των χριστιανικών πλοίων από τη ρωσική ισχύ. 
γ) Στον οθωμανικό χώρο δεν υπήρχαν ξεκάθαροι τίτλοι ιδιοκτησίας, καθώς υπήρχαν 
συνήθως επάλληλα δικαιώματα επί της γης. 
δ)  Όταν εξετάζουμε το εμπόριο της Ελλάδας μέχρι το 1913, εννοούμε βασικά το 
εξωτερικό εμπόριο. 
ε) Ο Δηλιγιάννης αποδεχόταν τον χωρισμό των εξουσιών και στόχευε στη 
συγκέντρωση και τον έλεγχο τους από το κόμμα. 

Μονάδες 10 
 
ΘΕΜΑ Α2 

 Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών εννοιών: 
α. Επαναστατική Προκήρυξη (1905) 
β. Ροπαλοφόροι 
γ. Θεωρητικός δανεισμός 

Μονάδες 15 
                                                                                                                                                          

ΘΕΜΑ Β1 
Πώς εξελίχθηκε το προσφυγικό ζήτημα κατά τη διάρκεια της Γ’ Εθνοσυνέλευσης; 

Μονάδες: 10 
ΘΕΜΑ Β2 
Ποιες ήταν οι επιπτώσεις από την άφιξη των μικρασιατών προσφύγων στην Ελλάδα 
τον 20ο αιώνα: 
α) στην εθνολογική σύσταση του πληθυσμού της χώρας; (μονάδες 8) 
β) στον τομέα του πολιτισμό; (μονάδες 7) 

 Μονάδες 15 
 
 



 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 
ΘΕΜΑ Γ1 

Αντλώντας στοιχεία από το περιεχόμενο των πηγών και αξιοποιώντας τις ιστορικές 
σας γνώσεις, να αναφερθείτε στην πολιτική στάση της ελληνικής κυβέρνησης στο 
Συνέδριο του Παρισιού σχετικά με το ζήτημα του Πόντου και τις αντιδράσεις των 
Ποντίων σε διπλωματικό επίπεδο κατά την ίδια περίοδο. 

Μονάδες: 25 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

 Ο Βενιζέλος παρουσιάστηκε μπροστά στο Συμβούλιο των Δέκα στις 3 και στις 
4 Φεβρουαρίου, για να εξηγήσει και να δικαιολογήσει τις ελληνικές θέσεις. Η 
ανάλυσή του βασιζόταν στην εκτενή επίσημη έκθεση «Η Ελλάς ενώπιον του 
Συνεδρίου της Ειρήνης», την οποία είχε συντάξει ο ίδιος ο Βενιζέλος στα ελληνικά, 
έπειτα από δώδεκα ώρες σχεδόν αδιάκοπης εργασίας, και που είχε δημοσιευτεί σε 
αγγλική και γαλλική μετάφραση τον Δεκέμβριο του 1918. […] Στη Μικρά Ασία, για να 
λύσει το πρόβλημα των Ελλήνων του Πόντου, ο Βενιζέλος πρότεινε να συγχωνευτεί 
το βιλαέτι της Τραπεζούντας, όπου υπήρχε η μεγαλύτερη συγκέντρωση ελληνικού 
πληθυσμού, με το νέο αρμενικό κράτος. Η λύση αυτή θα αποδέσμευε την Ελλάδα 
από τις ευθύνες της απέναντι σε έναν πληθυσμό που, λόγω της μεγάλης απόστασης, 
δεν ήταν μόνο σε θέση να τον προστατεύσει και που ήταν πολύ αδύναμος για να 
προστατευθεί μόνος του από τους Τούρκους. Ο Βενιζέλος είχε τη σύνεση να αρνηθεί 
να υιοθετήσει το αίτημα των Ποντίων να γίνει ο Πόντος ανεξάρτητη ελληνική 
δημοκρατία. 
[Μ.L.Smith, Το όραμα της Ιωνίας. Η Ελλάδα στη Μικρά Ασία, 1919-1922, εκδ.ΜΙΕΤ, 
Αθήνα 2004, σελ. 150-151]         

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
Στις 4 Φεβρουαρίου αναπτύσσοντας ο Βενιζέλος στο Ανώτατο Συμβούλιο τις 
ελληνικές διεκδικήσεις, εξέφρασε την αντίθεσή του για τη δημιουργία Ποντιακής 
Δημοκρατίας. 
[…] Όπως ήταν φυσικό όμως προκάλεσε και πάλι αντιδράσεις των Ποντίων, που στην 
Κωνσταντινούπολη εκδηλώθηκαν με την υποβολή υπομνημάτων προς τους αρμοστές 
των Δυνάμεων, στα οποία επαναλάμβαναν το αίτημα της ενώσεως με την Ελλάδα ή 
τουλάχιστον της δημιουργίας «Ελληνικής Δημοκρατίας του Πόντου». Εξάλλου, ένα 
νέο ποντιακό συμβούλιο στο Βατούμ ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση να στείλει 
στρατεύματα για να καταλάβει τον Πόντο (τέλη Φεβρουαρίου 1919). 
[…] Από τον Απρίλιο του 1919 η εκπροσώπηση των ποντιακών διεκδικήσεων 
ανατίθεται στο μητροπολίτη Χρύσανθο, που πείθεται να υιοθετήσει τη συμβιβαστική 
άποψη του Βενιζέλου για ομοσπονδιακό Αρμενικό κράτος, όπου θα ίσχυε για τους 
Έλληνες καθεστώς αυτονομίας. Στις επαφές του με τους ιθύνοντες του Συνεδρίου ο 
μητροπολίτης συνάντησε ευνοϊκή αποδοχή των απόψεών του. 
[…] Ο Βρετανός αρμόδιος Φόρμπς Άνταμ, που μελέτησε τις προτάσεις του 
Χρύσανθου, αποφάνθηκε ότι η δημιουργία αυτόνομου κράτους στον Πόντο θα 
εγκαινίαζε νέα σειρά ποντιακών αξιώσεων για ένωση με την Ελλάδα και επικίνδυνο 
προηγούμενο για ανάλογες διεκδικήσεις των υπολοίπων μειονοτήτων της Αρμενίας. 

[Ι.Ε.Ε., τομ. Ι.Ε΄, σελ.113] 
 
ΘΕΜΑ Δ1 



 

 

Συνδυάζοντας τα στοιχεία των παρακάτω παραθεμάτων με τις ιστορικές σας γνώσεις 
να αναφερθείτε:  
Α) στο περιεχόμενο του όρου «βενιζελισμός» αναφορικά με τις εθνικές διεκδικήσεις 
και τον εκσυγχρονισμό του κράτους. (μονάδες: 11) 
Β) στις νομοθετικές ρυθμίσεις στις οποίες προέβη ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 
διάστημα 1910-1912 ως πρωθυπουργός της Ελλάδας προκειμένου να υλοποιήσει τις 
επιδιώξεις του αυτές (μονάδες: 6) 
Γ) στην εξέλιξη της πολιτικής αντίληψης του «βενιζελισμού» κατά την τελευταία 
τετραετία του Ελευθερίου Βενιζέλου (1928-1932) (μονάδες: 8) 

Μονάδες: 25 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

[…] Η ενωτική και εκσυγχρονιστική φιλοσοφία του Βενιζέλου μήτε αυτοσκοπός ήταν 
μήτε συνίστατο σε αποσπασματικά και μεταξύ τους ανεξάρτητα ή στερημένα 
συνοχής μέτρα. Ο τελικός της στόχος, προς τον οποίο όλες της οι πλευρές συνέκλιναν, 
ήταν η δημιουργία ενός κράτους γεωγραφικά διευρυμένου (στον βαθμό τουλάχιστον 
που θα του επέτρεπε την οικονομική του επιβίωση), με εκσυγχρονισμένους και 
δυτικοποιημένους κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς, και με λειτουργίες που θα 
του επέτρεπαν την οργανική του ενσωμάτωση στον ευρύτερο δυτικό-αναπτυγμένο 
κόσμο. Πέραν δε της πολιτικής οικονομικής ανόρθωσης και του εσωτερικού 
εκσυγχρονισμού του κράτους, τα άλλα (αλληλοσυνδεόμενα) μέτρα που σ’ αυτόν τον 
στόχο κατέτειναν, ήταν η ιδεολογική και στρατιωτική προπαρασκευή της χώρας για 
το μεγάλο απελευθερωτικό άλμα, καθώς και η διπλωματική προετοιμασία του έργου 
αυτού. Είναι δε ακριβώς αυτή η διασύνδεση των επί μέρους πλευρών του βενιζελικού 
έργου ( και ιδιαίτερα η τοποθέτηση της εθνικο-απελευθερωτικής προσπάθειας στο 
επίκεντρό της) που διαφοροποιεί τον ρεαλιστικό βενιζελικό πατριωτισμό από τον 
ρομαντικό πατριωτισμό της προβενιζελικής κυβερνητικής ομάδας. 
 [ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Τόμος Α, Από την τουρκοκρατούμενη Κρήτη στον Εθνικό 
Διχασμό, σελ. 177] 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
Το πρόγραµµα της Κυβέρνησης Βενιζέλου στην τετραετία 1928 –32 µπορεί να 

ερµηνευθεί σαν συστηµατική προσπάθεια να ανανεωθεί ριζικά το περιεχόµενο του 
Βενιζελισµού σαν διαταξικής συµµαχίας και ν’ αντικατασταθεί η παραταξιακή 
συνείδηση του ∆ιχασµού από νέους συνεκτικούς δεσµούς. Το κυβερνητικό εκείνο 
πρόγραµµα απευθυνόταν προπαντός στα Βενιζελικά κοινωνικά στρώµατα [...] 
Παραµερίζοντας τις παραδοσιακές εξαγωγικές καλλιέργειες, είχε σαν βασικούς 
στόχους την ταχύτατη ανάπτυξη της παραγωγής δηµητριακών, την αντίστοιχη 
αύξηση του εισοδήµατος των χωρικών και µ’ αυτόν τον τρόπο τη διεύρυνση της 
εσωτερικής αγοράς για το εµπόριο και ιδίως τη βιοµηχανία.  

Η προσπάθεια απέτυχε, όχι µόνο εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης, αλλά και 
µια σειρά από λόγους περισσότερο πολιτικούς, παρά οικονοµικούς. Πρωταρχικής 
σηµασίας ρόλο έπαιξε η έλλειψη κατάλληλης κοµµατικής οργάνωσης των 
Φιλελευθέρων. Οι πρωτοβουλίες του Βενιζέλου προς την κατεύθυνση αυτή 
συνάντησαν την απόλυτη αντίδραση ιδίως των Βενιζελικών πολιτευτών της Παλαιάς 
Ελλάδας, που δεν µπορούσε ν’ αγνοηθεί χωρίς τον κίνδυνο μεγαλύτερης 
συρρίκνωσης του Βενιζελισµού στις περιοχές αυτές και µεγαλύτερης έτσι διεύρυνσης 
του χάσµατος ανάµεσα στην Παλαιά Ελλάδα και τις Νέες Χώρες¹. Εξάλλου, η µαζική 
κομματική οργάνωση θα απειλούσε όχι µόνο τα τοπικά «κόµµατα» των 



 

 

Παλαιοελλαδιτών ιδίως πολιτευτών, αλλά και την ίδια τη συνοχή του Βενιζελισµού 
σαν ευρύτερης συµµαχίας κοινωνικών στρωµάτων και οµάδων. Τη στιγµή, µάλιστα, 
που τη συνοχή αυτή ήδη, απειλούσε, άµεσα, η ανάπτυξη ταξικών κοµµάτων και η 
διαρροή χωρικών και προσφύγων προς αυτά. Έγινε έτσι αναπόφευκτη η προσφυγή 
και πάλι στην παραταξιακή συνείδηση και στο χαρισµατικό «προσκλητήριο», σαν 
αναντικατάστατα συνεκτικά στοιχεία του Βενιζελισµού. Η διαφύλαξη της συνοχής 
του και η κινητοποίηση των δυνάµεών του πάνω σ’ αυτή τη βάση απαιτούσε πια µια 
στρατηγική πόλωσης κι αναµέτρησης των «δύο πολιτικών κόσµων», που οδήγησε 
τελικά, µέσα από σειρά λαθών στο µοιραίο Κίνηµα του 1935.  

 

¹Νέες Χώρες: οι περιοχές που προσαρτήθηκαν στην Ελλάδα ύστερα από τους 
Βαλκανικούς Πολέμους (1913) 

 
[Γ. Μαυρογορδάτου, Οι διαστάσεις του κοµµατικού φαινοµένου, σ.173] 

 

 

 

 

 

 

 

 


