
 

 

Φροντιστήριο «Διαλεκτική» 

Απαντήσεις Ιστορίας Παλαιό σύστημα 

Α1. 

Εθνικές γαίες: σελ. 23 - 24,  «Από τα πολλά προβλήματα …  στρέμματα». 

Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως:  σελ. 143, «Οι συνθήκες που βρήκαν … το 
δρόμο της προσφυγιάς» 

Προσωρινή κυβέρνηση της Κρήτης: σελ. 213 -214,  «Στο μεταξύ … προς τους επαναστάτες» 

Α2. 
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Β1.α. 

σελ. 76,  «Η νέα γενιά …  να εγκαταλείψει τη χώρα» 

Β1.β. 

σελ. 93 - 94, «Ήδη από το 1912 … παραίτηση της κυβέρνησης» 

Β2.  

σελ. 219 - 220, Τον Οκτώβριο του  1912 μετά την αποστολή του  Στεφάνου Δραγούμη στην 
Κρήτη  «Στη πράξη η ένωση είχε συντελεστεί … έτη αγωνίας»  Η τελευταία παράγραφος δεν 
είναι αναγκαία , αλλά αποτελεί λογικό επίλογο στο θέμα.  

Γ1. 

α.  σελ.  138 - 139, Η εθνική αφύπνιση των Τούρκων, που είχε ξεκινήσει από τα τέλη του 
19ου αιώνα, ενισχύθηκε μετά την εδαφική συρρίκνωση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο 
τουρκικός εθνικισμός συνέβαλε στην εχθρική αντιμετώπιση των μειονοτήτων που ζούσαν 
στην Οθωμανική αυτοκρατορία. Στο στόχαστρο βρέθηκαν κυρίως οι Έλληνες και οι 
Αρμένιοι, καθώς είχαν συγκεντρώσει στα χέρια τους το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου και 
της βιομηχανίας της χώρας. Η εκκρεμότητα επίσης στο ζήτημα της κατακύρωσης των 
νησιών του ανατολικού Αιγαίου στην Ελλάδα επιδείνωσε τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. 
Τους πρώτους μήνες του 1914 έγιναν αθρόες μεταναστεύσεις Μουσουλμάνων της Σερβίας, 
της Βουλγαρίας και της Ελλάδας προς τη Μικρά Ασία, οι οποίες υποκινήθηκαν σε γενικές 
γραμμές από την τουρκική κυβέρνηση. Αυτό έδωσε το πρόσχημα στην τουρκική κυβέρνηση, 
σε συνδυασμό με την επικείμενη είσοδο της Τουρκίας στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο, να 



 

 

εκδιώξει τους Έλληνες. Πρώτα θύματα υπήρξαν οι Έλληνες της Ανατολικής Θράκης, οι 
οποίοι εκδιώχθηκαν από τις εστίες τους στις αρχές του 1914. 
   Το Μάιο οι διωγμοί επεκτάθηκαν και στη Δυτική Μικρά Ασία, με το πρόσχημα της 
εκκένωσης της περιοχής απέναντι από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, για στρατιωτικούς 
λόγους. Όλη η επιχείρηση έγινε με την καθοδήγηση των Γερμανών, συμμάχων των 
Τούρκων. Η εκκένωση μεθοδεύτηκε πρώτα με ανθελληνική εκστρατεία του τουρκικού 
τύπου και καταπίεση των Ελλήνων για να εξαναγκαστούν σε «εκούσια» μετανάστευση. Σε 
πολλές περιπτώσεις διαπράχθηκαν λεηλασίες και δολοφονίες σε βάρος των Ελλήνων. 
   Οι ενέργειες των Τούρκων προκάλεσαν μεγάλο κύμα φυγής προς την Ελλάδα. Στα σπίτια 
που εγκατέλειψαν οι Έλληνες, οι τουρκικές αρχές εγκατέστησαν Μουσουλμάνους 
μετανάστες από τη Σερβία, τη Βουλγαρία, την Αλβανία και την Ελλάδα. Οι διώξεις και οι 
εκτοπίσεις του ελληνικού στοιχείου συνεχίστηκαν, με μικρότερη όμως ένταση, και κατά τα 
επόμενα χρόνια, μέχρι το τέλος του πολέμου, το 1918, και επεκτάθηκαν και σε άλλες 
περιοχές (Μαρμαράς, Πόντος κ.ά.). Οι πρόσφυγες που έφθασαν στην Ελλάδα το διάστημα 
αυτό ανήλθαν σε πολλές χιλιάδες. 
β. σελ.  139, Οι καταπιέσεις που υπέστησαν οι Έλληνες πήραν τις εξής μορφές: 
• Θεσπίστηκαν έκτακτες επιβαρύνσεις και επιτάξεις ειδών για τις ανάγκες του πολέμου.  
• Τέθηκαν εμπόδια στις εμπορικές δραστηριότητές τους.  
• Πληθυσμοί χωριών ή και ευρύτερων περιοχών μετατοπίστηκαν από τις ακτές προς το 
εσωτερικό της Μικράς Ασίας.  
• Οι άνδρες άνω των 45 ετών, που δεν στρατεύονταν, επάνδρωσαν τα τάγματα εργασίας*. 
Εκεί πολλοί πέθαναν από κακουχίες, πείνα και αρρώστιες7 . Όσοι είχαν ηλικία 20-45 ετών 
μπορούσαν αρχικά να εξαγοράσουν τη στρατιωτική τους θητεία. Όσοι δεν πλήρωσαν 
χαρακτηρίστηκαν λιποτάκτες. Μετά την κατάργηση της δυνατότητας εξαγοράς της θητείας 
σημειώθηκαν χιλιάδες λιποταξίες και όσοι συνελήφθησαν, εκτελέστηκαν. 
 
 Δ1.  
α. σελ. 53, Παρά τις αντιδράσεις της Εθνικής Τράπεζας και κάτω από την πίεση των ξένων 
συμβούλων, το Μάιο του 1927 ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία άρχισε τη 
λειτουργία της ένα χρόνο αργότερα. 
   Πολύ γρήγορα πέτυχε σταθερές ισοτιμίες της δραχμής με τα ξένα νομίσματα, στηρίζοντας 
την έκδοση χαρτονομίσματος στα αποθέματά της σε χρυσό και συνάλλαγμα και 
εξασφαλίζοντας τη μετατρεψιμότητα του εθνικού νομίσματος σε χρυσό. Η επιτυχία αυτή 
οδήγησε τα δημόσια οικονομικά σε περίοδο ευφορίας, βελτίωσε την πιστοληπτική 
ικανότητα του κράτους, ενίσχυσε την εισροή συναλλάγματος και τις επενδύσεις και 
προκάλεσε μία ισχυρή δυναμική που επέτρεψε τις σημαντικές πολιτικές, θεσμικές και 
οικονομικές πρωτοβουλίες της τελευταίας κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου (1928-
1932). Η περίοδος αυτή κράτησε μέχρι τις αρχές του 1932, οπότε εκδηλώθηκαν στη χώρα οι 
συνέπειες της μεγάλης οικονομικής κρίσης, που ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη το 1929. 
 
β.  σελ. 54,  Εισαγωγικά: Η παγκόσμια οικονομική κρίση έφτασε στην Ελλάδα σε μία εποχή 
«ευημερίας». Η «ευημερία» σήμαινε ότι η εμπιστοσύνη των Ελλήνων σε ένα καλύτερο 
οικονομικά μέλλον είχε αποκατασταθεί, οι σκοτεινές εποχές της δεκαετίας του 1920 
έδειχναν να απομακρύνονται, οι πληγές έκλειναν, η φτώχεια περιοριζόταν και το ελληνικό 
κράτος έδειχνε να σχεδιάζει το μέλλον με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. 



 

 

 Οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να αποτρέψει την κρίση εξάντλησαν τα 
αποθέματα της χώρας σε χρυσό και συνάλλαγμα. Την άνοιξη του 1932, όμως, η κυβέρνηση 
δεν μπόρεσε να αποφύγει την αναστολή της μετατρεψιμότητας του εθνικού νομίσματος, 
καθώς και την αναστολή εξυπηρέτησης των εξωτερικών δανείων. 
 
γ. σελ. 54, Έτσι εγκαινιάστηκε μια περίοδος ισχυρού κρατικού παρεμβατισμού στα 
οικονομικά ζητήματα, ιδιαίτερα στις εξωτερικές συναλλαγές, και μια πολιτική 
προστατευτισμού, με σκοπό την αυτάρκεια της χώρας. Η Ελλάδα μπήκε με τη σειρά της στο 
χώρο της κλειστής οικονομίας, όπου οι συναλλαγές καθορίζονταν περισσότερο από 
γραφειοκρατικές διαδικασίες παρά από ελεύθερες οικονομικές συμφωνίες. Στο εξωτερικό 
εμπόριο κυριάρχησε προοδευτικά η μέθοδος του διακανονισμού «κλήριγκ». Οι διεθνείς 
συναλλαγές δεν γίνονταν, δηλαδή, με βάση το μετατρέψιμο συνάλλαγμα αλλά με βάση 
διακρατικές συμφωνίες που κοστολογούσαν τα προς ανταλλαγή προϊόντα και φρόντιζαν να 
ισοσκελίσουν την αξία των εισαγωγών με την αντίστοιχη των εξαγωγών, στο πλαίσιο 
ειδικών λογαριασμών. Για μια χώρα, όπως η Ελλάδα, όπου οι συναλλαγές με το εξωτερικό 
ήταν έντονα ελλειμματικές, η διαδικασία αυτή, πέρα από τα αρνητικά, είχε και θετικά 
στοιχεία. 
 
 
 

 

Τις προτεινόμενες απαντήσεις συνέταξαν  οι φιλόλογοι - ιστορικοί : 
Στέλλα Αλιγιζάκη, Κρυσταλία Κουτσμανή 

 


