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ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΙΣΟΡΙΑ  ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ   29 ΜΑΪΟΤ 2015  

 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΣΗ 

ΘΕΜΑ  Α1 

 

 

α. Μέσα στην εθνοσυνέλευση 1862-1864 συγκροτήθηκαν οι πυρήνες των δυο 

μεγάλων παρατάξεων των πεδινών και των ορεινών όπως ονομάστηκαν. Οι 

ορεινοί … των πλοιοκτητών (σελ. 77 σχολικού βιβλίου) 

 

β. Η κατάσταση που επικρατούσε κατά το 19ο αιώνα σε σχέση με το εργατικό 

κίνημα κράτησε ως το τέλος των Βαλκανικών πολέμων. Η ενσωμάτωση … 

στη χώρα (σελ. 46 σχολικού βιβλίου) 

 

γ. Η επιστροφή των προσφύγων… και την ανατολική Θράκη (σελ. 142-143 

σχολικού βιβλίου) 

Μονάδες 15 

 

 

ΘΕΜΑ  Α2 

 

 

α. Λάθος  

 

β. Λάθος 

 

γ. ωστό 

 

δ. Λάθος 

 

ε. ωστό 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ  Β1 

 

α. Μετά την υπογραφή της συνθήκης του Βουκουρεστίου … της Ελληνικής 

κυβέρνησης (σελ. 137 σχολικού βιβλίου).  

(Μπορεί να παραλειφθεί το τμήμα της παραγράφου που αναφέρεται στις 

περιοχές της Βουλγαρίας, δυτικής Θράκης, Ανατολικής Μακεδονίας και 

ερβίας). 

 

β.  Σην περίοδο 1919-1921 … Αρμένιοι και Ρώσοι (σελ. 140 σχολικού βιβλίου).  

 

Μονάδες 10 

 

 

ΘΕΜΑ  Β2 

 

Οι διαφορές του αγροτικού προβλήματος … ταξικό περιεχόμενο (σελ. 46 

σχολικού βιβλίου) 

Μονάδες 15 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ 

 

ΘΕΜΑ  Γ1 

 

α. Η καταστροφή το 1922 … μια νέα αρχή (σελ. 51 σχολικού βιβλίου) 

(αν πρόλογος στην απάντηση της πηγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

κάποιο άλλο σημείο του βιβλίου με ανάλογο νόημα) 

τις 24 Ιουλίου 1923 υπογράφηκε … από τη Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής 

(σελ. 149-150 σχολικού βιβλίου). Η Επιτροπή αυτή συστάθηκε με βάση το 

άρθρο 11 της ύμβασης της Λοζάνης … των ανταλλαξίμων (σελ. 151-152 

σχολικού βιβλίου). Όπως αναφέρεται και στο κείμενο Α του παραθέματος 

εκπρόσωποι της Επιτροπής έφτασαν στις επαρχίες της Κεντρικής και Νότιας 

Μ. Ασίας. υγκεκριμένα στο Γκέλβερι οι άνθρωποι της Επιτροπής 

κατέγραψαν τα ονόματα και τις περιουσίες των ανταλλαξίμων Ελλήνων. 

Σους συνέστησαν ψυχραιμία και τους ενημέρωσαν ότι θα γίνει η Ανταλλαγή 

και ότι θα πάνε στην Ελλάδα με τη βοήθεια της Μικτής Επιτροπής 

Ανταλλαγής. Σους ζήτησαν να πουλήσουν ότι μπορούν από την κινητή τους 

περιουσία και τα υπόλοιπα πράγματα να τα πάρουν μαζί τους. Σέλος, 

ενημέρωσαν  ότι θα μπορούσαν ακόμα και Έλληνες που είχαν εξισλαμιστεί 

να μετακινηθούν προς την Ελλάδα. Η υμφωνία αυτή… επίμαχων περιοχών 

(σελ. 150-151 σχολικού βιβλίου). 
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β. Όταν έγινε γνωστή … να συμφωνήσει (σελ. 151 σχολικού βιβλίου).  

ύμφωνα με το κείμενο Β του παραθέματος, ηγέτης των Σούρκων που είχαν 

επικρατήσει στη Μ. Ασία το 1922 ήταν ο Μουσταφά Κεμάλ, ο οποίος υπήρξε 

βασικό στέλεχος των Νεοτούρκων οι οποίοι κυβέρνησαν από το 1908 και 

οργάνωσαν τον πρώτο διωγμό κατά των Ελλήνων της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας στη διάρκεια του 1ου Παγκοσμίου πολέμου από  1914 ως το 

1918 . Εξάλλου η υπογραφή της σύμβασης … η Κοινωνία των Εθνών (σελ. 151 

σχολικού βιβλίου). Όπως αναφέρει και ο Α. υρίγος η έξοδος των Ελλήνων 

μετά τη Μικρασιατική καταστροφή από την Σουρκία ήταν αναπόφευκτη. Ο 

Βενιζέλος που εκπροσωπούσε την Ελλάδα στις διαπραγματεύσεις της 

Λοζάνης φοβόταν ότι η μελλοντική απομάκρυνση των Ελλήνων που είχαν 

απομείνει στην Σουρκία θα στερούσε από την Ελληνική πλευρά τη 

διαπραγματευτική ικανότητα να απαιτήσει με τη σειρά της τη μετανάστευση 

των Σουρκο – Μουσουλμανικών πληθυσμών της Ελλάδας. το κείμενο Γ ο 

Μαυρογορδάτος αναγνωρίζει την διαπραγματευτική ικανότητα του 

Βενιζέλου ο οποίος στηριζόμενος στη λογική και αξιολογώντας τις δυσκολίες 

που είχε να αντιμετωπίσει στη Λοζάνη, ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη της 

υποχρεωτικής και μαζικής ανταλλαγής των πληθυσμών, χωρίς να 

υπολογίζει το τεράστιο πολιτικό κόστος που θα αντιμετώπιζε αργότερα. 

ύμφωνα με το κείμενο Γ ήδη από το 1914 ο Βενιζέλος είχε προσπαθήσει να 

πετύχει μια ανταλλαγή πληθυσμών χωρίς όμως αποτέλεσμα (εδώ μπορεί να 

γίνει μια μικρή αναφορά στην μικτή επιτροπή του 1914 που δε λειτούργησε). 

Οι πρόσφυγες έμειναν … του Ελληνικού κράτους (σελ. 151 σχολικού βιβλίου). 

Με την ίδια λογική αντιμετωπίστηκε και η αποκατάσταση των προσφύγων 

που ακολούθησε μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα.   

Μονάδες 25 

 

ΘΕΜΑ  Δ1 

 

Σο θετικό και αισιόδοξο κλίμα … εσωτερική κρίση (σελ. 208 σχολικού 

βιβλίου). ύμφωνα με το κείμενο Α από το καλοκαίρι του 1900 εμφανίστηκαν 

τα πρώτα προβλήματα στις σχέσεις του Ύπατου αρμοστή της Κρήτης 

(Γεωργίου) και του υπουργού – συμβούλου της δικαιοσύνης (Βενιζέλου). Σο 

πιο σημαντικό ήταν … Βενιζέλου (σελ. 208 σχολικού βιβλίου). Ο Γεώργιος 

πίστευε ότι η λύση του εθνικού ζητήματος θα ωρίμαζε με συνεχείς 

παραστάσεις και υπομνήματα προς τις Μεγάλες Δυνάμεις. το κείμενο Α 

αναφέρεται πως ο Γεώργιος σχεδίαζε να εκμεταλλευτεί την πίεση που θα 

δημιουργούσαν οι εσωτερικές συνθήκες προς τις Μεγάλες Δυνάμεις έτσι 

ώστε να εξασφαλίσει την ταχύτερη συγκατάθεσή τους για την ένωση με την 

Ελλάδα. Όπως αναφέρει το κείμενο Β ο πρίγκιπας θεωρούσε ότι η εξωτερική 

πολιτική της Κρήτης ήταν αρμοδιότητα του Έλληνα βασιλιά και των 

μεγάλων δυνάμεων. Έτσι ανέλαβε μόνος του αυτή την προσπάθεια χωρίς να 

λάβει υπόψη του καθόλου τις απόψεις των υπουργών – συμβούλων του. 
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Βέβαια σύμφωνα με το ύνταγμα της Κρητικής Πολιτείας, το οποίο ήταν 

υπερβολικά συντηρητικό και παραχωρούσε στον ηγεμόνα υπερεξουσίες, ο 

Γεώργιος μπορούσε να ακολουθήσει αυτή τη δεσποτική συμπεριφορά, χωρίς 

να υπολογίζει το Τπουργικό υμβούλιο. Εξάλλου διορισμένοι σε καίριες 

θέσεις σύμβουλοι του Γεωργίου ήταν Αθηναίοι οι οποίοι αγνοούσαν τα 

κρητικά πράγματα και την ψυχολογία των Κρητών. Οι διπλωματικές 

ενέργειες λοιπόν του Γεωργίου είχαν τη μορφή, σύμφωνα με το κείμενο Β, 

προσωπικών συζητήσεων με τον Σσάρο της Ρωσίας και διαπραγματεύσεων 

με τους Τπουργούς των προστατίδων δυνάμεων του νησιού, Αγγλίας, 

Γαλλίας, Ρωσίας και Ιταλίας. Ο πρίγκιπας ήταν πεπεισμένος ότι η λύση στο 

Εθνικό ζήτημα της Κρήτης θα μπορούσε να έρθει μόνο από τις μεγάλες 

δυνάμεις και ότι οι τοπικοί πολιτικοί παράγοντες της Κρήτης, που 

πολέμησαν για την ελευθερία του νησιού και τον στήριξαν με ενθουσιασμό, 

ήταν άσχετοι με το θέμα ή ακόμα και επιζήμιοι. Δεν μπορούσε να 

κατανοήσει την σημασία της πολιτικής κινητοποίησης των Κρητικών και την 

αυτονόητη απαίτησή τους να έχουν οι ίδιοι στα χέρια τους την τύχη του 

νησιού τους μετά τους αγώνες που είχαν κάνει. Αυτή ήταν και η βάση της 

άποψης του Βενιζέλου για την επίλυση του Εθνικού ζητήματος της Κρήτης.  

Ο Βενιζέλος όπως αναφέρει ο Λ. Μακράκης στο κείμενο Β θεώρησε πρόωρες 

τις ενέργειες του Γεωργίου λαμβάνοντας υπόψη του την περιορισμένη 

εξουσία που είχε η Κρητική κυβέρνηση με βάση το σύνταγμα. Βλέποντας τα 

πράγματα πρακτικότερα και ρεαλιστικότερα θεωρούσε ότι η λύση έπρεπε να 

είναι σταδιακή με βαθμιαίες κατακτήσεις. Ως πρώτη μάλιστα κατάκτηση 

θεωρούσε την απομάκρυνση των ξένων στρατευμάτων και την 

αντικατάστασή τους από ντόπια πολιτοφυλακή με Έλληνες αξιωματικούς. 

Πίστευε δηλαδή και υποστήριζε την ανακήρυξη της Κρήτης σε ανεξάρτητο 

πριγκιπάτο με κυβερνήτη διορισμένο από την Ελληνική κυβέρνηση, γεγονός 

το οποίο θα αποτελούσε το τελευταίο βήμα πριν την ένωση του νησιού με την 

Ελλάδα. ύμφωνα με το Βενιζέλο ο πρίγκιπας ως εντολοδόχος των ξένων 

δυνάμεων και με απόλυτη εξουσία στην Κρήτη δεν μπορούσε να αντιληφθεί 

την πρόταση του Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος γνώριζε ότι ήταν αδύνατη η 

αποδοχή εκ μέρους των μεγάλων δυνάμεων της άμεσης ένωσης με την 

Ελλάδα. Η παράταση όμως του ισχύοντος καθεστώτος εμπόδιζε την 

απαλλαγή της Κρήτης από τον διεθνή έλεγχο και την καθιστούσε έρμαιο των 

ανταγωνισμών των συμφερόντων των Μεγάλων Δυνάμεων στην περιοχή της 

Α. Μεσογείου. Η ολοκλήρωση της αυτονομίας όπως την είχαν υποσχεθεί οι 

Μεγάλες Δυνάμεις και την προέβλεπε το σύνταγμα θα προωθούσε το Εθνικό 

υμφέρον της Κρήτης, δηλαδή την ένωση με την Ελλάδα και θα 

παραχωρούσε την εσωτερική διοίκηση στους εκλεγμένους εκπροσώπους του 

Κρητικού λαού. Η διάσταση … κλίμα διχασμού (σελ. 209 σχολικού βιβλίου).  

 

Μονάδες 25 

 

 

 


