
ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ 

29 ΜΑΪΟΤ 2015 
 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΣΗ 

 

ΘΕΜΑ Α1 

α) Ορεινοί : Μια από τισ δυο μεγάλεσ παρατάξεισ που ςυγκροτικθκαν ςτα πλαίςια τθσ 
εκνοςυνζλευςθσ του 1862-64. Οι ορεινοί απαρτίςτθκαν από διάφορεσ ομάδεσ ...και των 
πλοιοκτθτϊν. (ςελ 77) 

 
β) Φεντεραςιόν : Η κατάςταςθ αυτι κράτθςε ( δθλαδι θ περιοριςμζνθ απιχθςθ του εργατικοφ 

κινιματοσ τον 19ο αιϊνα) ωσ το τζλοσ των Βαλκανικϊν πολζμων. Η ενςωμάτωςθ ...εργατικισ 
ιδεολογίασ ςτθ χϊρα.(ςελ 46) 

 

γ) Πατριαρχικι Επιτροπι : Η επιςτροφι των προςφφγων ςτθ Μικρά Αςία ... και τθν Ανατολικι 
Θράκθ. (ςελ 142-143) 

 
 
ΘΕΜΑ Α2 
α - Λάκοσ,     β – Λάκοσ,       γ – ωςτό,      δ – Λάκοσ,        ε – ωςτό 

 
ΘΕΜΑ Β1 
α. Μετά τθν υπογραφι τθσ ςυνκικθσ του Βουκουρεςτίου τον Αφγουςτο του 1913 ζφταςε και το 

πρϊτο μεταναςετυτικό πεφμα από τθ Ρωςία. Ζλλθνεσ ... κυβζρνθςθσ (Ειςαγωγι, ςελ 137) 

 

β. Σθν περίοδο 1919 – 1921 ... Αρμζνιοι και Ρϊςοι (ςελ 140) 

 
ΘΕΜΑ Β2 
Οι διαφορζσ του αγροτικοφ προβλιματοσ ςτθν Ελλάδα ... κοινωνικό και ταξικό περιεχόμενο 
(ςελ 46) 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ 

 

ΘΕΜΑ Γ1 

α.    Από ςχολ. βιβλίο ςελ.149-151  «τισ 24 Ιουλίου 1923 … επίμαχων περιοχϊν.»   

Σο πρϊτο ιςτορικό παράκεμα, που αποτελεί μαρτυρία πρόςφυγα από τθ Μ. Αςία, 
επιβεβαιϊνει τθν απόφαςθ να πραγματοποιθκεί θ Ανταλλαγι πλθκυςμϊν μεταξφ Ελλάδασ 
– Σουρκίασ. Η ενθμζρωςθ των προςφφγων για αυτι τθν εξζλιξθ πραγματοποιικθκε από 
μια Επιτροπι Ελλινων. Σα μζλθ τθσ επιτροπισ κατζγραψαν τα ονόματα και τισ περιουςίεσ 
των προςφφγων, αφοφ ςφμφωνα με τουσ όρουσ κα υπιρχε αποηθμίωςθ γι’ αυτζσ. Επίςθσ, 



ςυνζςτθςαν ςτουσ πρόςφυγεσ να πουλιςουν και να μεταφζρουν ό,τι μποροφν από τθν 
κινθτι τουσ περιουςία ςτθν Ελλάδα, κάτι που προβλεπόταν από τουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ. 
Ακόμθ, ςυμπλθρωματικά αναφζρεται ότι δυνατότθτα να ςυμμετζχουν ςτθν ανταλλαγι 
είχαν και οι Ζλλθνεσ που είχαν αλλαξοπιςτιςει. 

 

β. Από ςχολ. βιβλίο ςελ.151  «Όταν ζγινε γνωςτι θ υπογραφι … του ελλθνικοφ κράτουσ» 

    τοιχεία αξιοποιιςιμα από το Κείμενο Β: 

 Ο Κεμάλ, αρχθγόσ των Νεότουρκων από το 1908 ωσ το τζλοσ του Α’ Παγκοςμίου 
Πολζμου (1918), ςτόχευε ςτθν εκκακάριςθ του τουρκικοφ εδάφουσ από τισ μθ 
μουςουλμανικζσ εκνότθτεσ (χριςτιανοφσ) 

 Η ζξοδοσ των Ελλινων από τθ Μ. Αςία και μετά τθ Μικραςιατικι Καταςτροφι ιταν 
αναπόφευκτθ ακόμθ και για όςουσ Ζλλθνεσ δεν είχαν ιδθ μεταναςτεφςει. Η 
ελλθνικι πλευρά κα είχε τθ δυνατότθτα να απαιτιςει ςε διπλωματικό επίπεδο και 
τθν μετανάςτευςθ των μουςουλμάνων τθσ Ελλάδασ, αφοφ κι αυτι επεδίωκε τθν 
ανταλλαγι. 

 

    τοιχεία αξιοποιιςιμα από το Κείμενο Γ: 

 Ο Βενιηζλοσ, ωσ ρεαλιςτισ πολιτικόσ, αποδζχτθκε γριγορα τθν Ανταλλαγι με κφριο 
ςτόχο να διευκετθκοφν τα ηθτιματα των προςφφγων που είχαν μείνει μετζωρα 
μετά τον πρϊτο διωγμό των Ελλινων το 1914. 

 Παρά του ότι είχε επίγνωςθ των αντιδράςεων που κα προκαλοφςε θ απόφαςθ τθσ 
Ανταλλαγισ ςτουσ πρόςφυγεσ, ανζλαβε προςωπικά τθν ευκφνθ να τθν 
πραγματοποιιςει. 

 Με ρεαλιςτικό τρόπο πραγματοποιικθκε και θ μετζπειτα αποκατάςταςι τουσ. 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

Για τθν απάντθςθ κα πρζπει να αξιοποιθκοφν οι ςελίδεσ του ςχολικοφ 208-209. 

 

τοιχεία Α και Β πθγισ για τθ κζςθ του Βενιηζλου: 

 Ο Βενιηζλοσ ωσ υπουργόσ δικαιοςφνθσ τθσ πρϊτθσ κυβζρνθςθσ τθσ Κρθτικισ 

Πολιτείασ κεωροφςε αδφνατθ τθν άμεςθ πραγματοποίθςθ τθσ ζνωςθσ. Σάχκθκε 

υπζρ τθσ ςταδιακισ απομάκρυνςθσ του νθςιοφ από τθν εποπτεία των Δυνάμεων, 

κάτι που ιταν ςφμφωνο με τισ υποςχζςεισ τουσ και το φνταγμα. Η Κριτθ κα 

μποροφςε να γίνει εςωτερικά αυτοδιοίκθτθ με τθν ίδρυςθ κρθτικισ πολιτοφυλακισ 

και τθν αποχϊρθςθ των ξζνων ςτρατευμάτων. 

 Τποςτιριξε τθν ανακιρυξθ τθσ Κριτθσ ςε ανεξάρτθτο πριγκιπάτο ωσ μεταβατικό 

ςτάδιο για τθν ζνωςθ τθσ Κριτθσ με τθν Ελλάδα.  

 Επεδίωκε τθν αυτονομία του νθςιοφ και το διοριςμό κυβερνιτθ απ’ τθν ελλθνικι 

κυβζρνθςθ και όχι από τισ Δυνάμεισ. 



  

   τοιχεία Α και Β πθγισ για τθ κζςθ του Γεωργίου: 

 Ο Γεϊργιοσ κεωροφςε ότι τισ διπλωματικζσ επαφζσ για το ηιτθμα τθσ Κριτθσ 
ζπρεπε να αναλάβει αποκλειςτικά θ βαςιλικι οικογζνεια τθσ Ελλάδασ.  

 Πίςτευε ότι θ αβάςταχτθ πίεςθ ςτο εςωτερικό του  νθςιοφ κα εξανάγκαηε τισ 
ευρωπαϊκζσ Δυνάμεισ ςε λφςθ του κρθτικοφ ηθτιματοσ. 

 Αςκοφςε προςωπικι πολιτικι και χωρίσ τθ ςυμβολι των υπουργϊν του άρχιςε 
ςυηθτιςεισ με τον τςάρο τθσ Ρωςίασ και τουσ υπουργοφσ εξωτερικϊν Ρωςίασ, 
Γαλλίασ, Αγγλίασ κι Ιταλίασ για το κζμα τθσ ζνωςθσ. 

 Πίςτευε ότι μόνο οι Δυνάμεισ κα μποροφςαν να δϊςουν οριςτικι λφςθ ςτο εκνικό 
ηιτθμα τθσ Κριτθσ και γι’  αυτό περικωριοποίθςε τουσ πολιτικοφσ του νθςιοφ, 
κεωρϊντασ ότι κα ζβλαπταν τθν όποια προςπάκεια. Δεν μποροφςε να αντιλθφκεί 
ότι οι Κριτεσ ζχοντασ πραγματοποιιςει μακροχρόνιουσ αγϊνεσ ικελαν να πάρουν 
ςτα χζρια τουσ τθν τφχθ του νθςιοφ.  

 

 

 


