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ΘΕΜΑ Α1: 

α. Μία από τις δύο μεγαλύτερες παρατάξεις που σχηματίστηκαν κατά την περίοδο 

της εθνοσυνέλευσης του 1862-1864.  

Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 77: «Οι ορεινοί απαρτίστηκαν… πλοιοκτητών» 

β. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 46: «Η μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση… 

εργατικής ιδεολογίας στη χώρα» 

γ. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 143: «Τον Οκτώβριο του 1918 συστάθηκε στην 

Κωνσταντινούπολη… είχε επιστρέψει στη Μ. Ασία και την Ανατολική Θράκη» 

 

ΘΕΜΑ Α2:  

α. Λάθος 

β. Λάθος 

γ. Σωστό 

δ. Λάθος 

ε. Σωστό 

 

ΘΕΜΑ Β1: 

α. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 137: «Μετά την υπογραφή της συνθήκης του 

Βουκουρεστίου… με επέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης» 

β. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 140: «/την περίοδο 1919-1921… Αρμένιοι και Ρώσοι» 

Μέχρι το 1920, οι Έλληνες της Ρωσίας μαζί με Έλληνες από άλλες περιοχές, είχαν 

καταφύγει στην Ελλάδα και άγγιζαν τις 800.000.  

Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 140: «Αυτοί είτε έφθασαν μόνοι τους… αμαξοστοιχίες, 

πλοία» 

 

ΘΕΜΑ Β2: 

Το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα παρουσιάζει διαφορές σε σχέση με την ανάπτυξή 

του σε γειτονικές ή ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες οφείλονται στις ιστορικές ιδιομορφίες 

της ελληνικής ανάπτυξης.  

Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 46: «Στο τέλος του 19ου αιώνα συναντάμε στην 

Ελλάδα… κοινωνικό και ταξικό περιεχόμενο» 

 

ΘΕΜΑ Γ1:  

α. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 149: «Στις 30 Ιανουαρίου 1923 είχε υπογραφεί… που 

κηρύχθηκε ο Α’ Βαλκανικός Πόλεμος». 

Όπως επιβεβαιώνεται και από τα παραθέματα, Επιτροπή ελληνική έφτασε στο 

Γκέλβερι, για να συζητηθούν ζητήματα που αφορούσαν την Ανταλλαγή πληθυσμών. 

Πρώτη κίνηση της Επιτροπής ήταν η καταγραφή των ονομάτων των προσφύγων 

καθώς και των περιουσιών τους, στοιχείο που αποδείκνυε ότι η ανταλλαγή διέφερε 

από τις προηγούμενες, αφού καθιέρωνε για πρώτη φορά τη μαζική μετακίνηση 

πληθυσμών και είχε και υποχρεωτικό χαρακτήρα, ενώ οι μέχρι τότε συμφωνίες 

προέβλεπαν εθελοντική μετανάστευση κατοίκων κάποιων επίμαχων περιοχών. Οι 

μόνοι που εξαιρέθηκαν ήταν από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 150 «οι Έλληνες 

ορθόδοξοι… της Δυτικής Θράκης». 
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 Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 150: «Οι ανταλλάξιμοι, σύμφωνα με τη σύμβαση 

ανταλλαγής… στη μετακίνησή τους από τη Μικτή επιτροπή Ανταλλαγής». Σύμφωνα 

με το παράθεμα, οι πρόσφυγες προσπάθησαν να πουλήσουν ό,τι μπορούσαν ενώ 

μπήκαν στη διαδικασία να κουβαλήσουν την κινητή τους περιουσία.  

 Στην ουσία, όπως προκύπτει και από τις ιστορικές πηγές, η πολιτική των 

Νεοτούρκων και του Κεμάλ είχε τεθεί σε εφαρμογή και όριζε την εκδίωξη των μη 

μουσουλμάνων με την ανταλλαγή πληθυσμών από τα όρια της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας. Μάλιστα, το πέρας της όλης διαδικασίας χαρακτηρίζεται ως «ζήτημα 

χρόνου». 

β. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 151: «Όταν έγινε γνωστή η υπογραφή της 

Σύμβασης… ελληνική αντιπροσωπεία να συμφωνήσει». Συνδυαστικά, οι πηγές 

αναφέρουν ότι το γεγονός της ανταλλαγής πληθυσμών ήταν τετελεσμένο, κατά τη 

διάρκεια της Μικρασιατικής καταστροφής και μιας και η Ελλάδα δεν μπορούσε να 

διαπραγματευτεί τη μετανάστευση των τουρκο-μουσουλμάνων του ελληνικού 

κράτους, φτάνοντας έτσι στο σημείο να αποδεχτεί την ανταλλαγή. 

 Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 151: «Η υπογραφή της σύμβασης του ελληνικού 

κράτους». Επιβεβαιωτικά, στα παραθέματα αναφέρεται ότι ο Βενιζέλος αναγνωρίζει 

την ανταλλαγή πληθυσμών ως οριστική επίλυση ζητημάτων που συνδέονται με την 

Οθωμανική αυτοκρατορία από το 1914 και μετά. Γνωρίζει βέβαια ότι θα υποστεί την 

κατακραυγή των προσφύγων, αφού πλήττονται τα δικαιώματα και συμφέροντά τους, 

παρ’ όλα αυτά αναλαμβάνει την ευθύνη να φέρει εις πέρας το δύσκολο έργο της 

αποκατάστασης των προσφύγων.   

 

ΘΕΜΑ Δ1:  

 Το καλοκαίρι του 1900 ξεκινούν οι διπλωματικές συζητήσεις μεταξύ του Βενιζέλου 

και του πρίγκιπα Γεωργίου για το εθνικό ζήτημα, που αφορούσε την ένωση της 

Κρήτης με την Ελλάδα. Στο ουσιώδες αυτό ζήτημα, από το σχολικό βιβλίο σελίδα 208 

«παρατηρήθηκε εξαρχής διάσταση απόψεων... με Έλληνες αξιωματικούς». Από τα 

παραθέματα αντλούμε αντίστοιχες πληροφορίες που επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι ο 

Γεώργιος χωρίς τη συμβολή των υπουργών που προσπαθεί να διευθετήσει το ζήτημα, 

ενώ την ίδια στιγμή έρχεται σε επαφή με τον Τσάρο της Ρωσίας, τους υπουργούς 

Εξωτερικών της Ρωσίας, της Γαλλίας, της Αγγλίας και της Ιταλίας, ξεκινώντας τη 

διαδικασία διαπραγματεύσεων μαζί τους. Έτσι το θετικό και αισιόδοξο κλίμα των δύο 

πρώτων ετών της λειτουργίας της κρητικής πολιτείας, από το σχολικό βιβλίο σελίδα 

208 «άρχισαν να σκιάζουν απειλητικά σύννεφα... οδηγήσουν σε δεσποτική 

συμπεριφορά». Επομένως, ο Ύπατος Αρμοστής φτάνει στο σημείο να πιστέψει ότι η 

επίλυση του Κρητικού ζητήματος θα έρχονταν μονάχα από τις Μεγάλες Δυνάμεις, 

διαδικασία χρονοβόρα που στην πραγματικότητα παρέτεινε την εξάρτηση του νησιού 

από τις Μεγάλες Δυνάμεις καθιστώντας το υπόλογο απέναντι σε αυτές, συν του ότι 

αποτελούσε «έρμαιο» της τύχης των συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων. 

Επομένως, η υπόσχεση περί προαγωγής εθνικών συμφερόντων στο εξωτερικό και 

περί εσωτερικής αυτοδιοίκησης ολοένα και καθυστερούσαν να υλοποιηθούν. 

Επιπλέον, ο Ύπατος Αρμοστής με την αυταρχική του διακυβέρνηση παραγκωνίζει 

τους πολιτικούς παράγοντες του νησιού, αφού τους θεωρεί εμπόδιο στην υλοποίηση 
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των σχεδίων του και όπως αναφέρει το βιβλίο σελίδα 208 «Οι τοπικοί παράγοντες της 

Κρήτης... και την ψυχολογία των Κρητών». 

 Ο Βενιζέλος από την άλλη πλευρά διατυπώνει αντίθετη άποψη σχετικά με την 

αντιμετώπιση του ενωτικού ζητήματος. Θεωρεί βεβιασμένες τις κινήσεις του 

Γεωργίου, καθώς κρίνει ότι η κρητική κυβέρνηση είναι ανεπαρκής και τα 

συνταγματικά θεμέλια ασταθή, αφού η ασάφεια στον ακριβή καθορισμό 

αρμοδιοτήτων δημιουργεί τριβές και αντιπαραθέσεις στο έργο της διοίκησης. Γνωρίζει 

από την αρχή ότι η διαδικασία της ένωσης δεν θα είναι άμεση και υποστηρίζει τη 

σταδιακή ανακήρυξη της Κρήτης σε ανεξάρτητο πριγκιπάτο, στοχεύοντας στην 

απεξάρτησή της από τις Μεγάλες Δυνάμεις, έχοντας τη δυνατότητα στη συνέχεια να 

ενωθεί με την Ελλάδα. Μάλιστα, προσβλέπει στην αυτονομία του νησιού με 

κυβερνήτη που θα διορίζεται από την ελληνική κυβέρνηση, πιστεύοντας έτσι ότι 

φτάνει ένα βήμα πιο κοντά στην ένωση. Το γεγονός αυτό σηματοδοτείται τέλος από 

την οργάνωση ντόπιας πολιτικοφυλακής με την παράλληλη αποχώρηση των ξενικών 

στρατευμάτων. 

 Τότε η διάσταση των απόψεων, από το σχολικό βιβλίο σελίδα 209 «στο πολιτικό 

ζήτημα δεν άργησε να λάβει... βαρύ κλίμα διχασμού». Η κρίση κορυφώθηκε στις 18 

Μαρτίου 1901, όταν ο Γεώργιος απέλυσε τον Βενιζέλο από το αξίωμα του υπουργού.  
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