
 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 2020 

Α 1. Φεντερασιόν : Η μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με 

πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες εβραϊκή κοινότητα της πόλης, που 

αποτέλεσε σημαντικό δίαυλο για τη διάδοση σοσιαλιστικής και εργατικής ιδεολογίας στη 

χώρα. 

 

Ορεινοί : Μία από τις δύο μεγάλες παρατάξεις που συγκροτήθηκαν στην εθνοσυνέλευση του 

1862-64, μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1862. Απαρτίστηκαν από διάφορες ομάδες υπό 

τον Δ. Γρίβα και τον Κ. Κανάρη, με κοινό στόχο την αντίσταση στην πολιτική των πεδινών. 

Βρήκαν υποστηρικτές μεταξύ των μικροκαλλιεργητών, των κτηνοτρόφων, των εμπόρων και 

των πλοιοκτητών. 

 

Στρατιωτικός Σύνδεσμος:  Μυστική ένωση στρατιωτικών, η οποία οργάνωσε το κίνημα 

στο Γουδί (15 Αυγούστου 1909), με αιτήματα που αφορούσαν μεταρρυθμίσεις στο στρατό, 

τη διοίκηση, τη δικαιοσύνη, την εκπαίδευση και τη δημοσιονομική πολιτική. Δεν 

εγκαθίδρυσε δικτατορία, αλλά προώθησε τα αιτήματά του μέσω της Βουλής. Διαλύθηκε στις 

15 Μαρτίου 1910 έχοντας επιτύχει τις επιδιώξεις του. 

 

A 2. α Σωστό , β Σωστό , γ Σωστό , δ Λάθος , ε Σωστό 

 

Β 1. Σχολικό βιβλίο σελ. 20 Στη διάρκεια του 18ου αιώνα, παρατηρήθηκε σημαντική 

ναυτιλιακή και εμπορική δραστηριότητα σε πολλές παραλιακές περιοχές του ελληνικού 
χώρου και σε νησιά. Η δραστηριότητα αυτή ευνοήθηκε από διάφορες συγκυρίες, και 
ιδιαίτερα από την έξοδο της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα και το εμπόριο που αναπτύχθηκε 
στα λιμάνια της περιοχής (λ.χ. στην Οδησσό) και της Μεσογείου. Με τη συνθήκη του 
Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774) μεταξύ της Ρωσίας και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, τα 
χριστιανικά –ελληνικά– πλοία προστατεύονταν από τη ρωσική ισχύ και έτσι ευνοήθηκε η 
ραγδαία ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Λίγο αργότερα, με τη Γαλλική Επανάσταση και 
τους Ναπολεόντειους πολέμους, ευνοήθηκε ιδιαίτερα η ελληνική ναυτιλία. Η διάσπαση του 
ηπειρωτικού αποκλεισμού, τον οποίο είχε επιβάλει το αγγλικό ναυτικό στα γαλλικά λιμάνια, 
έφερνε μεγάλα κέρδη, ενώ ταυτόχρονα η εξαφάνιση των γαλλικών πλοίων από την 
Ανατολική Μεσόγειο δημιούργησε κενά, που έσπευσαν να εκμεταλλευτούν οι Έλληνες. 

 

Β 2. Σχολικό βιβλίο σελ 53 Οι ραγδαίες αλλαγές, τις οποίες προκάλεσαν στη χώρα οι 

συνέπειες του Μικρασιατικού πολέμου, ανέδειξαν την ανάγκη για σημαντικές επενδύσεις στις 
υποδομές της χώρας. Το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας, για παράδειγμα, ξεπέρασε, 
με την έλευση των προσφύγων, το 1.000.000 κατοίκους και, φυσικά, δεν μπορούσε πλέον 
να υδρεύεται με το χρονολογούμενο από τους ρωμαϊκούς χρόνους Αδριάνειο Υδραγωγείο. 
Τη λύση του ζητήματος ανέλαβε το 1925 η αμερικανική εταιρεία ΟΥΛΕΝ, με την κατασκευή 
του φράγματος και της τεχνητής λίμνης στο Μαραθώνα. Την ίδια περίπου εποχή η βρετανική 
εταιρεία ΠΑΟΥΕΡ ανέλαβε την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος 
στην πρωτεύουσα αλλά και τη δημιουργία σύγχρονου δικτύου αστικών συγκοινωνιών, 
βασισμένου σε ηλεκτροκίνητα τραμ και λεωφορεία. Επενδύσεις έγιναν στο τηλεφωνικό 
δίκτυο από γερμανικές εταιρείες, στους δρόμους και στη διευθέτηση των χειμάρρων, οι 
οποίοι μέχρι τότε συχνά προκαλούσαν πλημμύρες και καταστροφές στο λεκανοπέδιο της 
Αττικής. Ανάλογες προσπάθειες έγιναν και στις υποδομές της υπόλοιπης χώρας, με 



εγγειοβελτιωτικά έργα, τα οποία είχαν ως συνέπεια την αύξηση των καλλιεργούμενων 
εδαφών 
 

Γ 1. Σχολικό βιβλίο σελ. 122  Ο προσφυγικός συνοικισμός στην Ερμούπολη της Σύρου 

αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα ίδρυσης και εξέλιξης ενός αυτοτελούς και ακμαίου 
προσφυγικού συνοικισμού κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, ο οποίος βασίστηκε στην 
πρωτοβουλία των οικιστών του, χωρίς κυβερνητική αρωγή. Σύμφωνα και με το απόσπασμα 
των σελ. 240-241 του 3ου τόμου της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού 1770-2000  από  το 
άρθρο του Κ. Κόμη, «Προσφυγικές μετακινήσεις», , «οι πρόσφυγες  επέλεξαν την έρημη 
παραλία, όπου με γοργό ρυθμό σχηματίστηκε ένας νέος οικισμός, που από το 1826 
ονομάσθηκε Ερμούπολις». Η περιοχή, που το 1825 πήρε το όνομα Ερμούπολη από τους 
πρόσφυγες οικιστές της, άρχισε να συγκεντρώνει από το 1821 έως το 1824 Έλληνες 
πρόσφυγες απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας: Μικρασιάτες, Ψαριανούς, Κρήτες και κυρίως 
Χίους. Η συμφόρηση που είχε επέλθει στα γειτονικά νησιά, η θέση του λιμανιού και η 
ουδέτερη στάση που τηρούσε το νησί στα πρώτα χρόνια της Επανάστασης προκάλεσαν την 
αθρόα προσέλευση. Και πάλι σύμφωνα με την προαναφερθείσα πηγή «η έλευση των 
προσφύγων, μετά την Επανάσταση, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, ανέδειξαν 
την νεοδημιουργηθείσα Ερμούπολη σε σημαντικό διαμετακομιστικό κέντρο. Οι 
παράγοντες στο σύνολό τους ήσαν οι ακόλουθοι: 1) η ουδετερότητα και η γαλλική 
προστασία του νησιού ̇ 2) η γεωγραφική του θέση, εν μέσω θαλασσίων εμπορικών 
δρόμων  ̇3) οι δεσμοί ορισμένων προσφυγικών ομάδων, και κυρίως των Χίων, με τα 
εμπορικά δίκτυα της εποχής».  ̇Οι ντόπιοι Συριανοί κατοικούσαν στην Άνω Σύρο, μακριά 
από την παραλία, στην οποία συγκεντρώθηκαν οι νεοφερμένοι. Αυτό επιβεβαιώνεται και στο 
άρθρο του Κ. Κόμη, σύμφωνα με το οποίο, «εκ των πραγμάτων, ο διαφορετικός 
χαρακτήρας των δύο οικισμών, καθώς παρατηρείται και σήμερα, είχε το αντίστοιχό 
του στην πολεοδομία και την αρχιτεκτονική τους: ο ένας, ο παλαιότερος, τυπικό 
παράδειγμα λιτής κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής  ̇ ο άλλος ο νεότερος αλλά και 
παραθαλάσσιος, με επιβλητική αρχιτεκτονική, όπου δεσπόζουν οι μεταγενέστερες 
νεοκλασικές επιρροές». Σύντομα η αυξημένη προσέλευση προσφύγων προκάλεσε την 
επιφυλακτικότητα και, στη συνέχεια, τις αντιδράσεις των ντόπιων, κυρίως λόγω κτηματικών 
διαφορών. Στο άρθρο του Κ. Κόμη μάλιστα, αναφέρεται ότι «ως προέκταση, αλλά σε ένα 
άλλο επίπεδο, η διαφορετική όψη των δύο οικισμών περιγράφει με σαφήνεια τη 
σχέση ανάμεσα στις δύο κοινότητες, τους καθολικούς και τους ορθοδόξους». Τη 
διάσταση υποδαύλιζε επιπλέον η διαφορά δόγματος μεταξύ των καθολικών ντόπιων και των 
ορθόδοξων προσφύγων. 
 

 
Δ 1. Σχολικό βιβλίο σελ. 107-108 Τρεις μήνες μετά το κίνημα του Πλαστήρα, έγινε απόπειρα 
δολοφονίας του Βενιζέλου. Το γεγονός αυτό όξυνε τα πνεύματα και ο φανατισμός και στα 
δύο στρατόπεδα έφτασε στο αποκορύφωμα με την αποστράτευση βενιζελικών αξιωματικών. 
Αυτό προκάλεσε ανασφάλεια στους βενιζελικούς, πολιτικούς και στρατιωτικούς. Σύμφωνα 
μάλιστα με το έργο «Η Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα (1922-1940). Ο Μεσοπόλεμος», 
Β ́τόμος, σ. 110. (επιμ.) Χ. Χατζηιωσήφ, «σε ατομικό επίπεδο, βενιζελικοί αξιωματικοί, 
δημόσιοι υπάλληλοι και πολιτικοί δεν έβλεπαν να κινδυνεύει μόνον η σταδιοδρομία 
τους, αλλά και η ίδια η προσωπική τους ασφάλεια. Η απόπειρα εναντίον του 
Βενιζέλου τον Ιούνιο 1933, που είχαν οργανώσει ο αρχηγός της αστυνομίας και 
υπουργοί σε συνεργασία με λήσταρχους και άτομα του υποκόσμου, έδινε το μέτρο 
του ποιού της κυβέρνησης, που δεν μπορούσε να το κρύψει η παρουσιαζόμενη ως 
μετριοπάθεια μετριότητα και αβουλία του προέδρου της Παναγή Τσαλδάρη». Οι 
αντιβενιζελικοί αξιωματικοί, όσο ενίσχυαν τις θέσεις τους, τόσο ασκούσαν πίεση στον 
Τσαλδάρη να διακόψει τις συνεννοήσεις με τους Φιλελευθέρους. Οι έντονες αντιθέσεις 
ανάμεσα στα δύο κόμματα οδήγησαν και τα δύο στο φόβο ότι το καθένα αποσκοπεί στη 
διάλυση του άλλου. Αυτήν την περίοδο σχηματίσθηκαν συνωμοτικοί κύκλοι αξιωματικών 
διαφόρων αποχρώσεων, οι οποίοι λειτουργούσαν ως ομάδες πίεσης στα θεσμικά όργανα 



και περίμεναν να βρουν την ευκαιρία για επέμβαση. Ο Βενιζέλος προχώρησε τον Μάρτιο του 
1935 σε αποτυχημένο στρατιωτικό κίνημα, αποσκοπώντας και πάλι στην κάθαρση του 
στρατού και της αστυνομίας από τους βασιλικούς. Σύμφωνα και πάλι με την 
προαναφερθείσα πηγή «το κίνημα του 1935 οργανώθηκε κατά κύριο λόγο για να 
προστατεύσει τα συμφέροντα των στελεχών της δημοκρατικής παράταξης και των 
βενιζελικών στον στρατό και την πολιτική. Οι οργανωτές του έλπιζαν ότι θα έβρισκαν 
λαϊκή ανταπόκριση, ιδιαίτερα ανάμεσα στους πρόσφυγες, κάτι που δεν συνέβη στην 
έκταση που προσδοκούσαν. Πάντως, η σωτηρία της δημοκρατίας ήταν μια πρόφαση, 
αφού με τις τότε συνθήκες το αβασίλευτο καθεστώς δεν μπορούσε να διασωθεί παρά 
μόνο με την κατάλυση των δημοκρατικών ελευθεριών». Ακριβώς όμως αυτό το 
αποτυχημένο κίνημα έδωσε λαβή στην κυβέρνηση, υπό την πίεση αξιωματικών της άλλης 
πλευράς, να σκληρύνει τη στάση της: διέλυσε το Κοινοβούλιο, παραβιάζοντας το σύνταγμα, 
και προκήρυξε εκλογές για Εθνοσυνέλευση. Οι Φιλελεύθεροι απείχαν από τις εκλογές της 
9ης Ιουνίου 1935. Στις 10 Οκτωβρίου 1935 ο Κονδύλης επιχείρησε στρατιωτικό κίνημα, με 
στόχο την παλινόρθωση της βασιλείας. Το δημοψήφισμα της 3ης Νοεμβρίου 1935 έδωσε 
τέλος στην αβασίλευτη δημοκρατία με ποσοστό 97,6%, προϊόν πρωτόγνωρης νοθείας και 
τρομοκρατίας. Μετά την άφιξη του βασιλιά, το καθεστώς του Κονδύλη αποσύρθηκε από την 
εξουσία. Ο Γεώργιος Β ́, έχοντας την υποστήριξη των βασιλικών αξιωματικών, ακολούθησε 
προσωπική πολιτική. Διέλυσε την Εθνοσυνέλευση και προκήρυξε εκλογές για τις 26 
Ιανουαρίου 1936. 
 

 Σημείωση· για τις απαντήσεις των θεμάτων Γ 1 και Δ 1 προτιμήθηκε η μέθοδος της 

σύνθεσης της αφήγησης του σχολικού βιβλίου με την παρατιθέμενη πηγή, που είναι και 

η πιο επιθυμητή, και όχι η μέθοδος της παράθεσης πρώτα της αφήγησης του σχολικού 

βιβλίου συνολικά και του σχολιασμού της πηγής ύστερα, την οποία επιλέγουν οι 

μαθητές (χωρίς να σημαίνει ότι είναι λάθος).  


