ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2015

ΘΕΜΑ Α1
α. Ορεινοί: πολιτική ομάδα που συγκροτήθηκε στα πλαίσια της εθνοσυνέλευσης και απαρτίστηκε από
διάφορες ομάδες (υπό Γρίβα και Κανάρη) με κοινό στόχο την αντίσταση στην πολιτική των πεδινών. Βρήκαν
υποστηρικτές μεταξύ των καλλιεργητών , των κτηνοτρόφων , των εμπόρων και των πλοιοκτητών. (Σελ. 77)
β. Φεντερασιόν: πολυεθνική εργατική οργάνωση που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη μετά το τέλος των
Βαλκανικών πολέμων με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοιχτή σε νέες ιδέες εβραϊκή κοινότητα της πόλης
. Η Φεντερασιόν αποτέλεσε σημαντικό δίαυλο για τη διάδοση της σοσιαλιστικής και εργατικής ιδεολογίας της
χώρας.
γ. Πατριαρχική επιτροπή: συστάθηκε τον Οκτώβριο του 1918 στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό τον
επαναπατρισμό των εκτοπισμό, με τη βοήθεια του πατριαρχείου και της ελληνικής κυβέρνησης.

ΘΕΜΑ Α2
Α. Λάθος
Β. Λάθος
Γ. Σωστό
Δ. Λάθος
Ε. Σωστό

ΘΕΜΑ Β1
α. Μετά την υπογραφή της συνθήκης του Βουκουρεστίου τον Αύγουστο του 1913, με την οποία τερματίζονταν
οι Βαλκανικοί πόλεμοι, Έλληνες από τη Βουλγαρία, καθώς και από τη Δυτική Θράκη και το τμήμα της
Ανατολικής Μακεδονίας, που είχαν κατακυρωθεί στη Βουλγαρία, καθώς και από περιοχές που είχαν
παραχωρηθεί στη Σερβία, έφθασαν στην Ελλάδα. Την εποχή αυτή έφθασε και το πρώτο μεταναστευτικό ρεύμα
από τη Ρωσία. Έλληνες της περιοχής του Καυκάσου, με την αναγγελία της προσάρτησης της εύφορης
Μακεδονίας, άρχισαν να μεταναστεύουν στην Ελλάδα, με την ελπίδα ότι θα τους παραχωρούσαν γη. Κάποιοι
απ’ αυτούς κατόρθωσαν να εγκατασταθούν στην Κεντρική Μακεδονία. Το μεταναστευτικό ρεύμα
αναχαιτίστηκε με επέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης. (Σελ. 137)
β. Την περίοδο 1919-1921, λόγω της Ρωσικής Επανάστασης και της κατάληψης ρωσικών επαρχιών από τους
Τούρκους, μεγάλο μέρος των Ελλήνων της Ρωσίας κατέφυγε στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας και από εκεί
διαπεραιώθηκε στην Ελλάδα. Τους Έλληνες ακολούθησαν Αρμένιοι και Ρώσοι. (σελ. 140)
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ΘΕΜΑ Β2
Οι διαφορές του αγροτικού προβλήματος στην Ελλάδα, σε σχέση με γειτονικές ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
οφείλονταν στις ιστορικές ιδιομορφίες της ελληνικής ανάπτυξης. Το ίδιο ισχύει και για το εργατικό κίνημα. Στο
τέλος του 19ου αιώνα συναντάμε στην Ελλάδα σοσιαλιστικές ομάδες και εργατικές ομαδοποιήσεις. Η πολιτική
και κοινωνική τους επιρροή ήταν σαφώς μικρότερη από εκείνη που άσκησαν αντίστοιχα κινήματα σε
βιομηχανικές χώρες της Δύσης αλλά και σε βαλκανικές (π.χ. Βουλγαρία). Η απουσία μεγάλων σύγχρονων
βιομηχανικών μονάδων οδήγησε σ’ αυτήν την καθυστέρηση από κοινού με άλλους παράγοντες. Στα μεγάλα
δημόσια έργα της περιόδου, σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού προερχόταν από το εξωτερικό (στη
διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου εργάστηκαν πολλοί Ιταλοί) ή ήταν πρόσκαιρης, βραχύχρονης
απασχόλησης. Πιο σταθερό εργατικό δυναμικό δούλευε στις μεταλλευτικές επιχειρήσεις, όπου και
εκδηλώθηκαν οι πρώτες καθαρά εργατικές εξεγέρσεις (Λαύριο, 1896). Στον ιδεολογικό τομέα η επικράτηση
της Μεγάλης Ιδέας εμπόδιζε την ανάπτυξη και διάδοση ιδεολογιών με κοινωνικό και ταξικό περιεχόμενο. (Σελ.
46)

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Τα στοιχεία που πρέπει να χρησιμοποιηθούν από το σχολικό βιβλίο και τις πηγές ώστε να δομηθεί μια
ολοκληρωμένη απάντηση είναι τα εξής:
α.
Σχολικό Σελ. 149: «Στις 24 Ιουλίου… των επίμαχων περιοχών»
Πηγές: Κείμενο Α – «…μας είπαν να πουλήσουμε ό,τι μπορούμε από την κινητή μας περιουσία, και τα
υπόλοιπα να τα πάρουμε μαζί μας. Μας είπαν πως, αν υπάρχουν στο χωριό μας τουρκεμένοι, μπορούνε, αν
θέλουν, να φύγουν κι αυτοί για την Ελλάδα.»
Κείμενο Β – «Η έξοδος των Ελλήνων κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή ήταν μη αναστρέψιμη. Η
εκδίωξη των εναπομεινάντων Ελλήνων από την Τουρκία ήταν απλώς ζήτημα χρόνου.»
Κείμενο Γ – «Και στο ζήτημα των μειονοτήτων, υπήρξε ανεπανάληπτος ο ορθολογισμός και ο
ρεαλισμός της βενιζελικής πολιτικής – και του Βενιζέλου προσωπικά.»

β.
Σχολικό: Σελ. 151: «Όταν έγινε γνωστή…ελληνικού κράτους»
Πηγες: Κείμενο Β – «Η ελληνική πλευρά [το 1923] επεδίωκε την ανταλλαγή των πληθυσμών. Ο Μουσταφά
Κεμάλ συμμετείχε στον στενό πυρήνα των Νεότουρκων που κυβέρνησαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία από
το 1908 έως το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Βασική πολιτική των Νεότουρκων αποτελούσε η εκδίωξη
των μη μουσουλμανικών εθνοτήτων από το έδαφος της αυτοκρατορίας.»
Κείμενο Γ – «Κατεξοχήν δείγμα αυτής της ορθολογικής και ρεαλιστικής προσέγγισης υπήρξε η πρώιμη
προθυμία του Βενιζέλου να αποδεχθεί την ανταλλαγή πληθυσμών ως ριζική μέθοδο επίλυσης των σχετικών
ζητημάτων, ήδη από το 1914 (με την Τουρκία).»
«Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, ο Βενιζέλος έσπευσε ανενδοίαστα να αναλάβει
προσωπικά τη βαρύτατη ευθύνη της υποχρεωτικής ανταλλαγής των πληθυσμών (μολονότι προέβλεπε τότε ότι
οι πρόσφυγες θα τον «αναθεματίσουν»).»
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ΘΕΜΑ Δ1
Τα στοιχεία που πρέπει να χρησιμοποιηθούν από το σχολικό βιβλίο και τις πηγές ώστε να δομηθεί μια
ολοκληρωμένη απάντηση είναι τα εξής:
Σχολικό: Σελ.208 - 209 «Αλλά το πιο σημαντικό… βαρύ κλίμα διχασμού»
Πηγές: Κείμενο Α – «η άμεση επίτευξη της ενώσεως ήταν αδύνατη· η παράταση όμως του καθεστώτος της
αρμοστείας ανέστελλε την εφαρμογή των μέτρων που θα επέτρεπαν τη βαθμιαία απαλλαγή της Μεγαλονήσου
από τα δεσμά της διεθνούς εξαρτήσεως· έτσι επέβαλλε την άμεση υποταγή της στην απόφαση των Μεγάλων
Δυνάμεων»
«η ολοκλήρωση της αυτονομίας, σύμφωνη προς τις υποσχέσεις των Δυνάμεων και τις
προβλέψεις του Συντάγματος, θα συντελούσε στην προαγωγή των εθνικών συμφερόντων στο εξωτερικό και
την κατοχύρωση της αυτοδιοικήσεως στο εσωτερικό, ιδίως μετά τη διοργάνωση της πολιτοφυλακής από
Έλληνες αξιωματικούς και την παράλληλη αποχώρηση των διεθνών στρατευμάτων.»
«Η πρωτοβουλία του Ελευθερίου Βενιζέλου προκάλεσε την άμεση και αποφασιστική
αντίδραση του πρίγκιπα Γεωργίου… επιδίωκε περισσότερο να καταστήσει αβάσταχτη την πίεση από τις
εσωτερικές συνθήκες, με την ελπίδα να εκβιάσει την ταχύτερη, κατά το δυνατόν, συγκατάνευση των
ευρωπαϊκών Δυνάμεων στην ενωτική λύση.»
Κείμενο Β – «Ο πρίγκιπας Γεώργιος… ανέλαβε μόνος τη μεθόδευση της προσάρτησης της
Μεγαλονήσου στη μητέρα πατρίδα χωρίς να συμβουλευτεί τους υπουργούς του για τις ενδεδειγμένες ενέργειες
και διαπραγματεύσεις. Η πρωτοβουλία του είχε τη μορφή προσωπικών συζητήσεων με τον τσάρο της Ρωσίας
και απευθείας διαπραγματεύσεων με τους υπουργούς Εξωτερικών της Ρωσίας, της Γαλλίας, της Αγγλίας και
της Ιταλίας.»
«Ο Βενιζέλος θεώρησε πρόωρες τις ενέργειες του ύπατου αρμοστή, κρίνοντας ότι η
κρητική κυβέρνηση ήταν ασταθής και τα συνταγματικά θεμέλια ασαφή. Πίστευε και υποστήριζε την
ανακήρυξη της Κρήτης σε ανεξάρτητο πριγκιπάτο ως τελευταίο στάδιο για τη νομότυπη πραγματοποίηση της
ένωσής της με την Ελλάδα.»
«Ο πρίγκιπας Γεώργιος είχε την πεποίθηση ότι οποιαδήποτε λύση του Κρητικού θα
προερχόταν από τις Μεγάλες Δυνάμεις και, κατά τη γνώμη του, οι πολιτικοί παράγοντες της Κρήτης ήταν
άσχετοι με το θέμα, αν όχι επιζήμιοι»
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