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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α1 
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων:   
α. «Φεντερασιόν». 
β. Ορεινοί.  
γ. ΕΑΠ. 

Μονάδες 15 
 
ΘΕΜΑ Α2  
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό 
σας το γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση και δίπλα του  τη λέξη 
Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή  τη λέξη  Λάθος, αν η πρόταση είναι 
λανθασμένη:    
α. Στον ελληνικό χώρο, το πρόβλημα της έγγειας ιδιοκτησίας δεν γνώρισε 

τις εντάσεις που παρατηρήθηκαν σε άλλα ευρωπαϊκά ή βαλκανικά 
κράτη. 

β. Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου δεν είχε ολοκληρώσει την αγροτική της 
μεταρρύθμιση. 

γ. Ο Κωλέττης, ως αρχηγός του γαλλικού κόμματος, επεδίωκε μια 
κυβερνητική πολιτική που θα ενίσχυε τον ρόλο του βασιλιά . 

δ.  Με την άφιξη των προσφύγων, το έργο της προσωρινής στέγασης 
ανέλαβε το Υπουργείο Περιθάλψεως. 

ε.  Οι Μεγάλες Δυνάμεις τήρησαν ενιαία στάση έναντι των επαναστατών 
στο Θέρισο. 

Μονάδες 10 

 
ΘΕΜΑ Β1 
α. Ποιες ήταν οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα μετά την εκλογική ήττα 

του Ελευθερίου Βενιζέλου το 1920 ;        (μονάδες 10)   
β.  Πώς οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν τη στάση των Συμμάχων απέναντι στη 

χώρα;              (μονάδες 5) 
Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Β2 
Τι προσέφεραν οι Μικρασιάτες πρόσφυγες του 1922 στη διαμόρφωση του 

νεοελληνικού πολιτισμού ;   

Μονάδες 10 
 

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1  
Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα  
που σας δίνονται , να απαντήσετε στο ερώτημα:  

Ποιοι παράγοντες άλλαξαν το θετικό κλίμα της πρώτης περιόδου της 
Κρητικής Πολιτείας;  
 

Μονάδες 25  
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Οι εξελίξεις αυτές διαμόρφωσαν ένα ιδιότυπο διεθνές και εσωτερικό 
καθεστώς, όπως το περιέγραψε αδρά ο ίδιος ο Ελευθέριος Βενιζέλος:  

«Την επί της νήσου επομένως κυριαρχίαν ασκούσι σήμερον [1901] αι 
τέσσαρες Μεγάλες Δυνάμεις. Και είναι μεν αληθές ότι αύται ενέκριναν το 
Κρητικόν Σύνταγμα δι ’ ου η νήσος χαρακτηρίζεται “πολιτεία αυτόνομος”. Αλλ’  
η θέσπισις του Συντάγματος δεν κατέστησε την αυτονομίαν πραγματικήν , 
αφού η πλήρης αυτού εφαρμογή μόνον μετά την λήξιν της αρμοστείας είναι 
δυνατή, επηύξησε δε μόνον την αβεβαιότητα περί της υφισταμένης πολιτικής 
της νήσου καταστάσεως».   
 
Στα χρόν ια του Βεν ιζέλου… :  Εσωτερ ική και  εξωτερ ική πολιτ ική, ο ικονομία, εκπαίδευση,  
πολιτ ισμός. Χανιά -Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ.  
Βενιζέλος» – Υπουργε ίο Παιδε ίας, Διά β ίου μάθησης και Θρησκευμάτων  2010, σσ.  28-29.  
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

Ο τότε γενικός πρόξενος της Αγγλίας Εσμέ Χάουαρντ παρουσίαζε τον ύπατο 
αρμοστή απρόθυμο να συνεργαστεί με την κυβέρνηση: «Δεν απέκρυπτε την 
αντιπάθειά του για το συνταγματικό πολίτευμα. Μου είχε πει κάποτε ότι 
θεωρούσε άχρηστες τις κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις, ότι, όντας ναυτικός, 
δεν αντιλαμβανόταν τίποτε άλλο από την αυστηρή πειθαρχία κα ι ότι είχε 
σκοπό να κυβερνήσει την Κρήτη σαν πολεμικό πλοίο, με τον ίδιο καπετάνιο, 
ό,τι  κι αν είχαν κατά νουν οι Δυνάμεις για το σύνταγμα με το οποίο είχαν 
προικοδοτήσει το νησί».  
 
Λιλή Μακράκη, Ελευθέρ ιος Βεν ιζέλος 1864 -1910:  Η δ ιάπλαση ενός εθν ικού ηγέτη, 2η  
έκδοση. Αθήνα :  Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 2001 , σ. 394.  
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ 

Μία ακόμα γενεσιουργός αιτία της σύγκρουσης του Βενιζέλου με τον 
πρίγκιπα Γεώργιο ήταν ασφαλώς η παλιά και βασανιστική ανησυχία του για 
οτιδήποτε είχε σχέση με την τύχη της Κρήτης […]. Η άγνοια του 
περιεχομένου των διαπραγματεύσεων και των διαβημάτων του πρίγκιπα, ο 
οποίος δεν θεωρούσε αναγκαία τη σχετική πληροφόρηση των συμβούλων 
του, ασφαλώς όξυνε το κλίμα δυσπιστίας και καχυποψίας των σχέσεών του 
με τον Βενιζέλο.  
 
Λιλή Μακράκη, Ελευθέρ ιος Βεν ιζέλος 1864 -1910:  Η δ ιάπλαση ενός εθν ικού ηγέτη, 2η  
έκδοση. Αθήνα :  Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 2001 , σ. 398.  
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ΘΕΜΑ Δ1  
Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και  τις πηγές που σας δίνονται , να 
αναφερθείτε στα αποτελέσματα των Βαλκανικών Πολέμων (1912-1913) για 
την Ελλάδα και τις προοπτικές που δημιούργησαν για το ελληνικό κράτος.  

Μονάδες 25 
  

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι […] χάρισαν στην Ελλάδα νέα εδάφη, 
πλουτοπαραγωγικούς πόρους, αυτοπεποίθηση και μεγάλες προσδοκίες –
ιδίως οικονομικές. «Πατήρ πάντων» ο πόλεμος είναι  και του μεγάλου 
κέρδους ο πατέρας ˙ και την μερίδα του λέοντος από τα κέρδη των πολέμων 
δεν την αποσπούν οι χώρες που διαθέτουν βιομηχανία, αλλά οι χώρες που 
διαθέτουν ικανούς καραβοκύρηδες, ναυτικούς, εμπόρους ˙ και ικανούς 
πειρατές, όχι μόνο σε παλαιότερες εποχές, αλλά και σε νεότερες –αυτό 
τουλάχιστον μας δείχνει η ιστορία όταν δεν επιχειρεί να εξωραΐσει την 
πραγματικότητα.  
 Πόλεμοι που, σπέρνοντας τον θάνατο και την δυστυχία, φέρνουν καμιά 
φορά και τον πλούτο. Πώς αλλιώς θα εξηγήσουμε αυτό που συμβαίνει στην 
Ελλάδα για πολλά, αν όχι για όλα τα χρόνια των πολέμων –και ειδικά αυτό 
που συμβαίνει με ορισμένους και όχι με άλλους τομείς της οικονομίας ;  
 Πρόκειται για την ευρωστία του εμπορίου, της ναυτιλίας, των 
τραπεζών. 
 
Γ.  Δερτ ιλής,  Ιστορ ία του Ελλην ικού κράτους  1830-1920,  τόμος Β΄,  3η  έκδοση.  Αθήνα :  
Βιβλ ιοπωλείον της «Εστ ίας»  2005,  σ.  870.  
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

Η Ελλάδα απαλλασσόταν από την εδαφική καχεξία1, η οποία είχε 
αναγκαστικά συνυφανθεί 2 στη διάρκεια του 19ου  αιώνα με την οικονομική 
στενότητα, τη στρατιωτική ανεπάρκεια και τη διπλωματική αδυναμία. Η 
απόδοση στην καλλιέργεια των πλούσιων εδαφών των νέων χωρών, η 
διάνοιξη των νέων επικοινωνιακών οδών με το εσωτερικό της Βαλκανικής, οι 
νέες δυνατότητες στο στρατιωτικό και τα νέα μεγέθη στον οικονομικό τομέα 
συνέθεταν εικόνα αισιοδοξίας και δυνάμεως. Και ακόμη, πέρα από τα 
ποσοτικά δεδομένα, η ομόνοια και η ομοψυχία στο επίπεδο τόσο της ηγεσίας 
όσο και του λαού, αποτελούσαν το ασφαλέστερο έρεισμα για την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής ανορθώσεως και την πληρέστερη δικαίωση των 
εθνικών προσδοκιών.  
      
1  καχεξία = στενότητα.  
2  συνυφανθεί = συνδυαστεί.  
 
Ιστορ ία του Ελληνικού Έθνους , τόμος ΙΔ΄.  Αθήνα :  Εκδοτ ική Αθηνών 2000, σ.  354.  
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ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)  
 

1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο 
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. Στην αρχή 
των απαντήσεών σας  να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το 
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε  τα θέματα στο τετράδιο και 
να μη γράψετε  πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις 
σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση . 
Κατά την αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το  τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας  σε όλα τα θέματα  μόνο  με μπλε ή 
μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.  

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.  

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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