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ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1.
α. Ορεινοί:
Σχολ. βιβλίο, μέρος ΙΙ, εν. Β4, §2η, σελ. 77 : «Οι ορεινοί … … των πλοιοκτητών»
β. Φεντερασιόν:
Σχολ. βιβλίο, μέρος Ι, εν. 2, σελ. 46, §2 : «Η ενσωμάτωση … … στη χώρα»
γ. Πατριαρχική Επιτροπή (1918):
Σχολ. βιβλίο, μέρος ΙΙΙ, εν. Α4, σελ. 143, στ. 1-3 : «Οκτώβριο του 1918 … …
ελληνικής κυβέρνησης»
ΘΕΜΑ Α2.
α. Λάθος

β. Λάθος

γ. Σωστό

δ. Λάθος

ε. Σωστό

ΘΕΜΑ Β1.
(α) Σχολ. βιβλίο, μέρος ΙΙΙ, 2η Εισαγωγή, σελ. 137, §3 : «Μετά την υπογραφή … …
οι Βαλκανικοί πόλεμοι» (στ. 1-4) και «Την εποχή αυτή … … της ελληνικής
κυβέρνησης» (στ. 11-22)
(β) Σχολ. βιβλίο, μέρος ΙΙΙ, εν. Α2, σελ. 140, §3 : «Την περίοδο 1919-1921 … …
Αρμένιοι και Ρώσοι»
ΘΕΜΑ Β2.
Σχολ. βιβλίο, μέρος Ι, εν. 2, σ.46, §1 : «Οι διαφορές … … και ταξικό περιεχόμενο»
§2 : «Η κατάσταση … … Βαλκανικών πολέμων» (προαιρετικά)
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1.
Σχολ. Βιβλίο, μέρος ΙΙΙ, εν. Β3 :
(α) σελ. 149 – 151 : «Στις 24 Ιουλίου 1923 … … επίμαχων περιοχών»
 ΠΡΟΣΟΧΗ : Στην αναφορά στη Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής (τρίτη βούλα, σ.
150) καλό είναι να αναφερθεί και το άρθρο 11 της Σύμβασης (σ. 152)
 Από το κείμενο Α πρέπει να αναφερθεί :
 Η ενημέρωση από ελληνικές επιτροπές σε χωριά και πόλεις στην
Τουρκία όπου ζούσαν ελληνικοί πληθυσμοί για την επικείμενη
Ανταλλαγή και την προτροπή να ρευστοποιήσουν τις περιουσίες τους.
 Καλό είναι η πληροφορία να συνδυασθεί με την 2η βούλα της σελ.
150.
(β) σελ. 151-152 : «Όταν έγινε γνωστή … … στο βωμό των συμφερόντων του
ελληνικού κράτους» (στ. 1-7)
 Από το ΚΕΙΜΕΝΟ Β πρέπει να αναφερθούν :
 Η επιθυμία των Νεότουρκων να απομακρύνουν τις μη
μουσουλμανικές εθνότητες από την οθωμανική αυτοκρατορία
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(προαιρετικά : σελ. 138, §2) γεγονός που καθιστούσε την έξοδο των
Ελλήνων αναπόφευκτο γεγονός.
 Αν ο ξεριζωμός ήταν τετελεσμένο γεγονός, η ελληνική κυβέρνηση δεν
θα μπορούσε να ζητήσει μετανάστευση των μουσουλμάνων που
ζούσαν στην Ελλάδα χωρίς διπλωματική συμφωνία.
 Από το ΚΕΙΜΕΝΟ Γ πρέπει να αναφερθούν :
 Ο ορθολογικός τρόπος και ο ρεαλισμός με τον οποίον ο πρωθυπουργός
Βενιζέλος αντιμετώπισε τη δεινή για την ελληνική πλευρά εξέλιξη στη
Μικρά Ασία το 1922 με πιο χαρακτηριστική την αποδοχή της
Ανταλλαγής πληθυσμών προκειμένου να λυθούν οριστικά οι
εκκρεμότητες με την Τουρκία και να ξεκινήσει η προσπάθεια
ανάκαμψης στο εσωτερικό της χώρας.
 Η ανάληψη της ευθύνης της αποδοχής της ανταλλαγής από τον
πρωθυπουργό για το συμφέρον της χώρας του στη δεδομένη
πραγματικότητα
 Ο ίδιος ορθολογισμός και ρεαλισμός θα χαρακτηρίσουν την
προσπάθεια της προσφυγικής αποκατάστασης με πρωτοβουλίες του
Βενιζέλου· έργο τιτάνιο.
ΘΕΜΑ Δ1.
Σχολ. Βιβλίο μέρος IV, εν. Ε3, σελ. 208-209: Τα πρώτα νέφη
 Από το ΚΕΙΜΕΝΟ Α πρέπει να αναφερθούν :
 Η άποψη του υπουργού δικαιοσύνης Βενιζέλου ότι η Ένωση ως άμεση
επίτευξη θεωρείται αδύνατη, οπότε προτείνεται από τον ίδιο η
διπλωματική οδός με βαθμιαίες κατακτήσεις στο δρόμο προς αυτήν.
 Η αντίδραση του Πρίγκιπα Γεώργιου που λειτουργώντας ως
εκτελεστικό όργανο της Βασιλικής Οικογένειας της Ελλάδας και της
ελληνικής κυβέρνησης υιοθετούσε άλλους τρόπους διαχείρισης.
 Από το ΚΕΙΜΕΝΟ Β πρέπει να αναφερθούν :
 Η αντίληψη του Πρίγκιπα για την αποκλειστική αρμοδιότητα
διαχείρισης του ενωτικού ζητήματος από τον ίδιο και τη Βασιλική
Δυναστεία της Ελλάδας αποκλείοντας την κυβέρνησή του από αυτή τη
διαχείριση.
 Η αντίληψη του Βενιζέλου ότι η Κρητική Πολιτεία είναι ασταθής
λόγω ασαφειών του Συντάγματος σε θέματα διάκρισης αρμοδιοτήτων
αλλά και λόγω δεσποτικής διακυβέρνησης από τον Πρίγκιπα λόγω των
υπερεξουσιών που το ίδιο Σύνταγμα του παρείχε.
 Η θέση του συγγραφέα ότι ο Βενιζέλος ήταν πιο ρεαλιστής στα σχέδιά
του για την Ένωση και ότι ο Πρίγκιπας θεωρούσε τον κρητικό
πολιτικό κόσμο και τον κρητικό λαό ανίκανο να πάρει μέρος στη
σημαντική προσπάθεια της Ένωσης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Σελ. 209, εν. 4α, πρώτη φράση, ως κατακλείδα.

2

