
 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

ΘΕΜΑ Α1 

α. Ορεινοί: Πολιτική παράταξη που εμφανίζεται στην Εθνοσυνέλευση του 1862- 1864, στη 
συγκρότηση της οποίας συμμετέχει ενεργά ο λαός. Σελ 77 «Οι ορεινοί …πλοιοκτητών» 

β. Φεντερασιόν: σελ. 46 «Η ενσωμάτωση… ιδεολογίας στη χώρα». 

γ. Πατριαρχική Επιτροπή (1918): σελ. 143 «Η επιστροφή των προσφύγων… … κυβέρνησης». 

 

ΘΕΜΑ Α2  

α. Λάθος (σελ. 71) 

β. Λάθος (σελ. 81) 

γ. Σωστό (σελ. 248) 

δ. Λάθος (σελ. 208) 

ε. Σωστό (σελ. 251)  

 

ΘΕΜΑ Β1  

α. σελ. 137 Εισαγωγή «Μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Βουκουρεστίου τον Αύγουστο του 
1913, με την οποία τερματίζονταν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, […] έφτασε το πρώτο μεταναστευτικό ρεύμα 
από την Ρωσία … επέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης». 

β. σελ. 140 «Την περίοδο 1919- 1921 …. και Ρώσοι». 

       

ΘΕΜΑ Β2  

Σελ. 46 «Οι διαφορές… και ταξικό περιεχόμενο». 

 

ΘΕΜΑ Γ1   

Το α΄ παράθεμα που μας δίνεται είναι μαρτυρία αντλημένη απ’ τη μελέτη «Η Έξοδος», τ. Β΄, 
Μαρτυρίες από τις επαρχίες της κεντρικής και νότιας Μικρασίας (Επιμ. Γ. Μουρέλος), Αθήνα: Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών, 1982, σ. 9. 



 

 

Το β΄ παράθεμα είναι απόσπασμα της μελέτης του Α. Μ. Συρίγου για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, 
Αθήνα: Πατάκης 2014, σ. 53. 

Το γ΄ παράθεμα προέρχεται απ΄το βιβλίο του Γ.Θ. Μαυρογορδάτου, Ιστορία της Ελλάδας του 20ου 
αιώνα (Επιμ. Χ. Χατζηιωσήφ), τ. Β2΄, Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2003, σσ. 24-25. 

Και τα τρία παραθέματα λειτουργούν συμπληρωματικά στο περιεχόμενο της ιστορικής αφήγησης και 
δεν έχουμε λόγο να αμφιβάλουμε για την αξιοπιστία τους.  

α) Σχετικά με το πρώτο ερώτημα η ιστορική αφήγηση του σχολικού βιβλίου μας πληροφορεί 
ότι  συνολικά το φθινόπωρο του 1922 έφθασαν στη Ελλάδα περίπου 900.000 πρόσφυγες 
(ανάμεσά τους και 50.000 Αρμένιοι).  Στις 24 Ιουλίου 1923 υπογράφηκε η συνθήκη ειρήνης της 
Λοζάνης. Έξι μήνες πριν, στις 30 Ιανουαρίου 1923, είχε υπογραφεί η ελληνοτουρκική 
σύμβαση, η οποία ρύθμιζε την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας ... οι 
Μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης. Εξάλλου, όπως συμπληρώνει το παράθεμα Α μπορούσαν να 
φύγουν ακόμα και οι «τουρκεμένοι», δηλαδή προφανώς οι εξισλαμισμένοι Έλληνες της Μικράς Ασίας. 
Επίσης, το κείμενο Β υπαινίσσεται ότι οι εναπομείναντες στην Τουρκία Έλληνες (εννοώντας 
προφανώς όσους εξαιρέθηκαν) αργά ή γρήγορα θα εκδιώκονταν και αυτοί μιας και οι Νεότουρκοι και 
ο Κεμάλ δεν ήθελαν κανέναν Έλληνα στο έδαφος της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η ιστορική 
αφήγηση συνεχίζει αναφέροντας πως οι ανταλλάξιμοι σύμφωνα με τη σύμβαση ανταλλαγής: 
..., β) είχαν δικαίωμα να μεταφέρουν την κινητή τους περιουσία, στοιχείο που επιβεβαιώνεται και 
από τη μαρτυρία του κειμένου Α («να πουλήσουμε ... μαζί μας»), όπου αναφέρεται ότι στους 
ανταλλάξιμους έγινε η σύσταση να πουλήσουν ό,τι μπορούσαν απ΄ την κινητή τους περιουσία, ενώ 
την υπόλοιπη να την πάρουν μαζί τους. 

   Το σχολικό βιβλίο στη συνέχεια αναφέρεται στον όρο της σύμβασης, που αναγνώριζε στους 
ανταλλάξιμους το δικαίωμα... ενώ τέλος επισημαίνει ότι οι ανταλλάξιμοι θα διευκολύνονταν 
στη μετακίνησή τους από τη Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής, δεδομένο που υποστηρίζεται και στο 
παράθεμα Α, όπου ο μάρτυρας αφηγείται ότι πήγε  στο Γκέλβερι μια επιτροπή απ΄ την Ελλάδα για να 
συζητήσει μαζί τους το θέμα της ανταλλαγής, ενώ περιγράφει πως τα μέλη της επιτροπής κατέγραψαν 
τα ονόματά τους και τις περιουσίες τους και προσπάθησαν να τους εμψυχώσουν για το ζήτημα της 
Ανταλλαγής. Σύμφωνα με την ιστορική αφήγηση, άλλωστε, με βάση το άρθρο 11 της 
Σύμβασης... των ανταλλαξίμων.  

Συνολικά για το α’ ερώτημα οι σελίδες του σχολικού βιβλίου που πρέπει να επιστρατευθούν είναι οι 
εξής: σελ. 149 (Στις 24 Ιουλίου…) – 151 (επίμαχων περιοχών), και σελ. 151-152 (Με βάση το 
άρθρο 11….των ανταλλαξίμων.)  

Για το β’ ερώτημα η σελίδα του σχολικού βιβλίου, στην οποία θα ανατρέξουν οι μαθητές για να 
εντοπίσουν την απάντηση είναι η  σελ. 151 (Όταν έγινε γνωστή … του ελληνικού κράτους.) 
προαιρετικά στο ερώτημα αυτό μπορεί κάποιος μαθητής να προσθέσει και το εξής χωρίο: «Το πρώτο 
διάστημα…. στη νέα πατρίδα.» 

β) Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα το σχολικό βιβλίο αναφέρει ότι το πρώτο διάστημα οι 
περισσότεροι πρόσφυγες... η ενσωμάτωση στη νέα πατρίδα. (προαιρετικά) 

   Συνεχίζοντας η ιστορική αφήγηση αναφέρει ότι όταν έγινε γνωστή η υπογραφή της 
Σύμβασης... να συμφωνήσει. Στο παράθεμα Γ αναφέρεται σχετικά με την αντίδραση των 
προσφύγων ότι ο Βενιζέλος είχε προβλέψει πως η στάση που είχε διαμορφώσει απέναντι στο ζήτημα 
της ανταλλαγής θα προκαλούσε την οργή και την αγανάκτηση των προσφύγων. (..μολονότι 



 

 

προέβλεπε τότε ότι οι πρόσφυγες θα τον «αναθεματίσουν»). Συμπληρωματικά, όπως αναφέρει το 
παράθεμα Β, η έξοδος των Ελλήνων κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή ήταν μη αναστρέψιμη και η 
εκδίωξη και των εναπομεινάντων Ελλήνων από το έδαφος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν θέμα 
χρόνου.  

Επιπλέον, σχετικά με τι βλέψεις των δύο ηγετών το σχολικό βιβλίο αναφέρει ότι η Σύμβαση 
υποβοηθούσε ... ελληνικού κράτους. Τα δεδομένα αυτά στηρίζονται από το περιεχόμενο του Β 
κειμένου, όπου αναφέρεται ότι ο Κεμάλ συντασσόταν με τις εθνικιστικές βλέψεις των Νεοτούρκων, 
ενώ στο κείμενο Γ αναφέρεται ότι ο Βενιζέλος ακολουθούσε μία πολιτική ορθολογισμού και 
ρεαλισμού, γι΄ αυτό και άλλωστε, αποδέχθηκε, σε αρκετά πρώιμη φάση εξέλιξης των γεγονότων, την 
Ανταλλαγή ως οριστική  λύση ήδη απ΄ το 1914. Αυτή του η στάση υπαγόρευσε και τη μετέπειτα τάση 
του να αναλάβει την προσωπική ευθύνη για το ζήτημα της υποχρεωτικής Ανταλλαγής με απόλυτη 
συνειδητοποίησή του ότι οι πρόσφυγες θα απομακρυνθούν απ’  αυτόν.  

 

Συνολικά για το α’ ερώτημα οι σελίδες του σχολικού βιβλίου που πρέπει να επιστρατευθούν είναι οι 
εξής: σελ. 149 (Στις 24 Ιουλίου…) – 151 (επίμαχων περιοχών), και σελ. 151-152 (Με βάση το 
άρθρο 11….των ανταλλαξίμων.)  

Για το β’ ερώτημα η σελίδα του σχολικού βιβλίου, στην οποία θα ανατρέξουν οι μαθητές για να 
εντοπίσουν την απάντηση είναι η  σελ. 151 (Όταν έγινε γνωστή … του ελληνικού κράτους.) 
προαιρετικά στο ερώτημα αυτό μπορεί κάποιος μαθητής να προσθέσει και το εξής χωρίο: «Το πρώτο 
διάστημα…. στη νέα πατρίδα.» σελ. 149 

 

Δ1. Τα κείμενα Α και Β είναι αποσπάσματα, το πρώτο απ’ την «Ιστορία του Ελληνικού έθνους», 
Αθήνα: εκδοτική Αθηνών, τ. ΙΔ΄, σελ. 201 και το δεύτερο απ’ την ιστορική μελέτη του Λ. Μακράκη « 
Ελευθέριος Βενιζέλος», σελ. 397-403..., τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά στην ιστορική 
αφήγηση του σχολικού βιβλίου. 

  Σχετικά με τη διάσταση των απόψεων Γεωργίου και Βενιζέλου το βιβλίο αναφέρει ότι το 
θετικό και αισιόδοξο κλίμα... ψυχολογία των Κρητών ( προαιρετικά). 

   Το βιβλίο συνεχίζει ότι το πιο σημαντικό ήταν η διαχείριση ... Έλληνες αξιωματικούς. Όπως, 
άλλωστε, αναφέρει το κείμενο Α ο Βενιζέλος ως σύμβουλος δικαιοσύνης εισηγήθηκε στο Γεώργιο η 
ενωτική λύση να αναζητηθεί στη σταδιακή εξέλιξη και τη διπλωματία, αφού η άμεση επίλυση του 
προβλήματος εθεωρείτο για τον ίδιο ανέφικτη. Ο Βενιζέλος πίστευε, όπως φαίνεται στο ίδιο χωρίο, ότι  
η παράταση του αρμοστειακού καθεστώτος εμπόδιζε τη βαθμιαία αποδέσμευση της Κρήτης απ΄ τις 
Μεγάλες Δυνάμεις, ενώ επεδίωκε την κατάκτηση της αυτοδιοίκησης στο εσωτερικό και της 
αυτονομίας, ως βήμα ενεργητικό προς την επίλυση του Κρητικού προβλήματος (1η παράγραφος). Το 
ίδιο στοιχείο επιβεβαιώνεται στο κείμενο Β, όπου αναφέρεται ότι ο ύπατος αρμοστής δε 
συμβουλεύτηκε τους υπουργούς του για τις διαπραγματεύσεις που θα οδηγούσαν στην ενσωμάτωση 
της Κρήτης στην Ελλάδα, αλλά αντίθετα άσκησε την εξωτερική του πολιτική συζητώντας με τον τσάρο 
της Ρωσίας και τους υπουργούς εξωτερικών της Ρωσίας, της Γαλλίας, της Αγγλίας και της Ιταλίας. Οι 
κινήσεις του αυτές προκάλεσαν την αντίδραση του Βενιζέλου, ο οποίος θεωρούσε την κρητική 
κυβέρνηση ασταθή και την ανακήρυξη της Κρήτης σε ανεξάρτητο πριγκιπάτο ως το τελευταίο στάδιο 
του ενωτικού ζητήματος. (Κείμενο Β, 1η παράγραφος). Στο ίδιο κείμενο επισημαίνεται ότι η διάσταση 
απόψεων των δύο ανδρών έχει να κάνει με τη διαφορετική τοποθέτηση καθενός ως προς τη 



 

 

μεθόδευση του ενωτικού ζητήματος. Δηλαδή, ο Βενιζέλος επεδίωκε πλήρη αυτονομία της Κρήτης 
χωρίς ξένη επέμβαση και με κυβερνήτη που θα είχε διορίσει η ελληνική κυβέρνηση, κάτι που ο 
Γεώργιος αδυνατούσε να συμμεριστεί. Κι αυτό γιατί πίστευε βαθύτατα ότι η λύση στο κρητικό ζήτημα 
θα ερχόταν αποκλειστικά από τις Μεγάλες Δυνάμεις, ενώ δεν αντιλαμβανόταν πόσο σημαντική ήταν η 
πολιτική κινητοποίηση των ίδιων των Κρητών και πόσο δικαιολογημένο ήταν το αίτημά τους για 
ανάκτηση του ελέγχου της τύχης τους μετά από μακραίωνους αγώνες. (2η παράγραφος).   

   Συνεχίζοντας με την ιστορική αφήγηση, επισημαίνεται ότι η διάσταση των απόψεων ... κλίμα 
διχασμού. Τη διάσταση αυτή επιβεβαιώνει το κείμενο Α στη δεύτερη παράγραφο, όπου μας 
πληροφορεί για τις διαφορετικές αντιλήψεις των δύο πολιτικών ανδρών σε σχέση με τη μεθόδευση 
του εθνικού αγώνα. Στο σημείο αυτό το κείμενο Α συμπληρώνει ότι ο Γεώργιος με τις εντολές της 
Αυλής και τη συγκατάθεση της ελληνικής κυβέρνησης προσπερνά την επιλογή της συμβιβαστικής 
πολιτικής και προτιμά να δυναμιτίσει την κατάσταση στο εσωτερικό, ώστε να εξαναγκάσει τις Δυνάμεις 
να συναινέσουν, εξαιτίας αυτής της εσωτερικής πίεσης, στην ενωτική λύση. (Εδώ ο μαθητής μπορεί 
να επικαλεστεί επιλογικά από το σχολικό βιβλίο το χωρίο των σελίδων 209-210: « Η κρίση 
κορυφώθηκε στις 18 Μαρτίου 1901, όταν ο Γεώργιος απέλυσε το Βενιζέλο από το αξίωμα του 
υπουργού»)  

 

Συνολικά για το ερώτημα ο μαθητής πρέπει να αξιοποιήσει απ ο το σχολικό βιβλίο τις σελίδες 208-209 
«Το θετικό και αισιόδοξο κλίμα... βαρύ κλίμα διχασμού». 

Στο Δ1 το υλικό των πηγών θα μπορούσε, επίσης, να συντεθεί πάνω σε δυο άξονες: απόψεις και 
πρακτικές του Βενιζέλου και απόψεις και πρακτικές του Γεωργίου.  

 

 

* Επισημαίνεται ότι ο τρόπος διαχείρισης του υλικού που παρέχουν οι πηγές είναι ενδεικτικός.  

 

  

 

 


