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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ
Α.1

α. ορεινοί: σελ. 77 «Οι ορεινοί ήταν μία από τις δύο μεγάλες παρατάξεις που
συγκροτήθηκαν μέσα στην εθνοσυνέλευση που θα ψήφιζε νέο σύνταγμα το
Νοέμβριο του 1862. Απαρτίστηκαν από διάφορες … (σελ. 77) πλοιοκτητών.
β. Φεντερασιόν: σελ. 46 «Η μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της
Θεσσαλονίκης με πρωτεργάτες … στη χώρα»
γ. Πατριαρχική Επιτροπή (1918): σελ. 143 «Τον Οκτώβριο του 1918 …
Κυβέρνησης»

Α.2

α. Λ

β. Λ

γ. Σ

δ. Λ

ε. Σ

Β.1

α. σελ. 137 «Την εποχή αυτή … Κυβέρνησης»
β. σελ. 140 «Την περίοδο 1919-1921 … Ρώσοι»

Β.2

σελ. 46-47 Κεφάλαιο 2
«Οι διαφορές του αγροτικού … Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος».

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ
Γ.1

α. ρυθμίσεις: σελ. 149 -152
«προβλεπόταν η υποχρεωτική … Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής»
και
σελ. 151 «Με βάση το άρθρο 11 … των ανταλλαξίμων»
o Προσθήκη συνδυαστικά των πληροφοριών του παραθέματος
κείμενο Α
o Άφιξη στο Γκέλβερι Επιτροπής από την Ελλάδα και συζητήσεις για την
Ανταλλαγή.
o Καταγραφή ονομάτων και περιουσιών μικρασιατών από τους
ανθρώπους της Επιτροπής
o Συστάσεις για πώληση κινητής περιουσίας και μεταφορά υπόλοιπων
υπαρχόντων στην Ελλάδα.
o ∆υνατότητα μεταφοράς στην Ελλάδα ακόμη και τουρκεμένων

β. πραγματικότητα μετά την Μικρασιατική καταστροφή
σελ. 146 -147 «Οι πρώτες απογραφές … χώρου όπου είχαν ζήσει»
σελ. 149 «Το πρώτο διάστημα … στη νέα πατρίδα»
σελ. 151 «Η πραγματικότητα … να συμφωνήσει»
(ως προς την πραγματικότητα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή
δεν υπάρχουν στοιχεία στα κείμενα του παραθέματος.)
Βλέψεις ηγετών των δύο κρατών
Σελ. 151 «Εξάλλου … ελληνικού κράτους»
o Αξιοποίηση συνδυαστικά των πληροφοριών παραθέματος (κείμενο Β, Γ)
κείμενο Β
o Ελληνική πλευρά με στόχο ανταλλαγή πληθυσμών
o Βασική πολιτική Νεότουρκων η εκδίωξη μη μουσουλμανικών εθνοτήτων
από έδαφος αυτοκρατορίας.
o Μη αναστρέψιμη η έξοδος Ελλήνων κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή
o Απαγορευτικό για Ελλάδα να διαπραγματευθεί τη μετανάστευση των
τουρκο-μουσουλμανικών πληθυσμών Ελλάδος.
κείμενο Γ
o Ορθολογισμός και ρεαλισμός Βενιζέλου
o Επιθυμία Βενιζέλου η ανταλλαγή πληθυσμών ως ριζική μέθοδος
επίλυσης σχετικών ζητημάτων ήδη από το 1914 (με την Τουρκία)
∆.1

σελ. 208 -209
«Αλά το πιο σημαντικό … βαρύ κλίμα διχασμού»
Αξιοποίηση στοιχείων κειμένου Α.
o Πρωτοβουλία Βενιζέλου με αποτέλεσμα αποφασιστική αντίδραση πρίγκιπα
Γεωργίου. Αίτιά της: 1) εισήγηση Βενιζέλου ενάντια στην διαχείριση
διπλωματίας από πλευράς δυναστείας. 2) ∆ιαφορετική αντίληψη Βενιζέλου
για μεθόδευση εθνικού αγώνα.
o Πρίγκιπας Γεώργιος αρνείται συμβιβαστική εξελικτική διαδικασία. Στόχος του
η αφόρητη πίεση από τις εσωτερικές συνθήκες με πόθο τον εξαναγκασμό για
πιο γρήγορη συμφωνία Ευρωπαϊκών ∆υνάμεων στην ενωτική λύση
Αξιοποίηση στοιχείων κειμένου Β
o Αντίληψη Πρίγκιπα Γεωργίου για προσωπική του αποκλειστική παρέμβαση
στην εξωτερική πολιτική Κρήτης χωρίς να δεχτεί συμβουλές υπουργών του.
 προσωπικές του συζητήσεις με τσάρο Ρωσίας και υπουργούς Εξωτερικών
Ρωσίας, Γαλλίας, Αγγλίας, Ιταλίας.

Πεποίθηση πρίγκιπα για μεθόδευση λύσης Κρητικού ζητήματος από Μεγάλες
∆υνάμεις χωρίς μεσολάβηση πολιτικών παραγόντων Κρήτης
o Αντίληψη Βενιζέλου για πρόωρες ενέργειες Πρίγκιπα. Υποστήριξη από
μέρους του Βενιζέλου για ανακήρυξη Κρήτης σε ανεξάρτητο πριγκιπάτο και
μετέπειτα τη νομότυπη ένωση Κρήτης με Ελλάδα.
Πεποίθηση Βενιζέλου για πλήρη αυτονομία χωρίς ξένες επεμβάσεις και με
κυβερνήτη διορισμένο από ελληνική κυβέρνηση.

