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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Α1. α. Σχολικό βιβλίο σελ. 77: Μέσα στην Εθνοσυνέλευση του 1862 συγκροτήθηκαν οι 
πυρήνες των δύο μεγάλων παρατάξεων, των πεδινών και  των ορεινών, όπως  
ονομάστηκαν. « Οι ορεινοί… πλοιοκτητών.»  
β. Σχολικό βιβλίο σελ. 46 «Η κατάσταση… στη χώρα». 
γ. Σχολικό βιβλίο σελ. 143 «Τον Οκτώβριο του 1918… ελληνικής κυβέρνησης»  

A2. α.  →  Λάθος  
 β.  →  Λάθος 
 γ.  →  Σωστό 
 δ.  →  Λάθος 
 ε.  →  Σωστό 

Β1. α. Σχολικό βιβλίο σελίδες 137 «Μετά τη συνθήκη του Βουκουρεστίου….  
           ελληνικής κυβέρνησης» 

β. Σχολικό βιβλίο σελ. 140 «Την περίοδο 1919 – 1921 … Αρμένιοι και Ρώσοι». 

Β2. Σχολικό βιβλίο σελίδα 46 «Οι διαφορές… κοινωνικό και ταξικό περιεχόμενο.»  

Γ1. α. σχολικό βιβλίο σελ. 149 – 151 «Στις 24 Ιουλίου 1923… επίμαχων περιοχών»  και σελ. 
151 – 152 «Με βάση το άρθρο 11… των ανταλλαξίμων»  
Σύμφωνα με το κείμενο Α΄ (παράθεμα) οι μικρασιάτες ενημερώθηκαν για την 
ανταλλαγή από Ελληνική Επιτροπή που πήγε στο Γκέλβερι. Σε συνεργασία με τους 
εκεί Έλληνες αναφέρθηκε η Ανταλλαγή και το δικαίωμα να μεταφέρουν την κινητή 
τους περιουσία, αφού πουλήσου ότι μπορούσαν. Επιπλέον, τους συστάθηκε να μην 
φοβούνται και ότι όσοι ήταν «τουρκεμένοι» - είχαν εξισλαμιστεί – να επιστρέψουν κι 
αυτοί στην Ελλάδα. 

β. Σχολικό βιβλίο σελίδα 151: « Όταν έγινε γνωστή… Ελληνικού κράτους» θα μπορούσε 
να αναφερθεί και στη  σελ. 163 «Κατηγορούσαν το Ελληνικό κράτος… περιήλθε σε 
αυτούς.» 
 Σύμφωνα με τα στοιχεία κειμένων Β – Γ και οι δύο ηγέτες επεδίωκαν την ανταλλαγή 
των πληθυσμών. Με βάση το κείμενο Β ο Κεμάλ που ανήκε στο στενό πυρήνα των 
Νεότουρκων, που κυβέρνησαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία από το 1908 έως το 
τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, επεδίωκε την εκδίωξη των μη μουσουλμανικών 
μειονοτήτων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
Η εκδίωξη των εναπομεινάντων Ελλήνων από την Τουρκία μετά την έξοδο των 
Ελλήνων ήταν μη αναστρέψιμη και πλέον ζήτημα χρόνου. Έτσι, η Ελλάδα δεν θα 
μπορούσε να διαπραγματευθεί και να απαιτήσει τη μετανάστευση των Τούρκο – 
μουσουλμανικών πληθυσμών της Ελλάδας. 
Από την άλλη πλευρά ο Βενιζέλος ως ορθολογιστής και ρεαλιστής αποδέχθηκε με 
πρώιμη προθυμία την ανταλλαγή πληθυσμών ως ριζική μέθοδο επίλυσης των 
ζητημάτων ήδη από το 1914 (με την Τουρκία). Ενδεικτικά μπορούν οι μαθητές να 



κάνουν αναφορά στη στάση της Ελληνικής κυβέρνησης στον πρώτο διωγμό του 1914 
και στην Μικτή Επιτροπή του 1914 που δεν λειτούργησε. 
Μετά την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 ο Βενιζέλος ανέλαβε την 
υποχρεωτικής ανταλλαγής πληθυσμών αν και ως διορατικός προέβλεψε πως οι 
πρόσφυγες θα τον «αναθεματίσουν». Ωστόσο, ο ορθολογισμός και ο ρεαλισμός της 
Βενιζελικής πολιτικής χαρακτήρισαν την αποκατάσταση των προσφύγων 

Δ1.  Σχολικό σελ. 208 «Το θετικό και αισιόδοξο…εσωτερική κρίση» και σελ. 209 «Αλλά το 
πιο σημαντικό… βαρύ κλίμα διχασμού» 
Από τις πηγές αξιοποιούνται τα κάτωθι στοιχεία: 
 Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως σύμβουλος της δικαιοσύνης εισηγείται εμπιστευτικά στον

Ύπατο Αρμοστή Γεώργιο το καλοκαίρι του 1900 τη θέση του για διπλωματική
μεθόδευση της σταδιακής εξέλιξης για την Ένωση με την Ελλάδα.
Θεωρούσε πως η άμεση ενωτική επίτευξη ήταν αδύνατη και η παράταση του
αρμοστειακού καθεστώτος λειτουργούσε ανασταλτικά, αφού επέβαλε την άμεση
υποταγή στις αποφάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων, καθιστώντας τους έρμαιο των
αντικρουόμενων συμφερόντων τους.

 Η ολοκλήρωση της αυτονομίας, ωστόσο σύμφωνα με τις υποσχέσεις των Δυνάμεων
και το Σύνταγμα της Κρητικής Πολιτείας θα προήγαγε τα εθνικά συμφέροντα στο
εξωτερικό μετά τη διοργάνωση Πολιτοφυλακής από Έλληνες αξιωματικούς μετά την
αποχώρηση των διεθνών στρατευμάτων.

 Τέλος, ο Βενιζέλος θεώρησε πρόωρες τις ενέργειες του Ύπατου Αρμοστή κρίνοντας
πως η Κρητική κυβέρνηση ήταν ασταθής και τα συνταγματικά θεμέλια ασαφή. Ο 
ίδιος πίστευε και υποστήριξε την ανακήρυξη της Κρήτης σε ανεξάρτητο πριγκιπάτο 
ως τελευταίο στάδιο για τη νομότυπη πραγματοποίηση της ένωσης της Κρήτης με 
την Ελλάδα. Θεωρούσε πως ασφαλέστερη μεθόδευση για την επίτευξη της ένωσης  
ήταν η πλήρης αυτονομία χωρίς ξένες επεμβάσεις με κυβερνήτη διορισμένο από την 
ελληνική κυβέρνηση.    

 Από την άλλη πλευρά ο Πρίγκιπας Γεώργιος θεωρώντας πως η άσκηση της
εξωτερικής πολιτικής της Κρήτης ήταν αρμοδιότητα της Ελληνικής μοναρχίας 
ανάλαβε μόνος τη μεθόδευση της προσάρτησης της Κρήτης στην Ελλάδα χωρίς να 
συμβουλευτεί τους υπουργούς του. Αυτή η πρωτοβουλία είχε τη μορφή προσωπικών 
συζητήσεων με τον Τσάρο της Ρωσίας και απευθείας διαπραγματεύσεις με τους 
υπουργούς Εξωτερικών Ρωσίας, Γαλλίας, Αγγλίας και Ιταλίας. 

 Ο Γεώργιος ως φορέας των εντολών της Βασιλικής Αυλής, με τη συγκατάθεση της
Ελληνικής κυβέρνησης απέκρουσε τη συμβιβαστική διαδικασία επιδιώκοντας την
άσκηση πίεσης από τις εσωτερικές συνθήκες με την ελπίδα ταχύτερης έκβασης
συμφωνίας των Μεγάλων Δυνάμεων στην Ενωτική Λύση.

 Επιπλέον, η πρωτοβουλία του Βενιζέλου κατά τον Γεώργιο προσέκρουσε στη γενική
αρχή της ουσιαστικής διαχείρισης των διπλωματικών θεμάτων του Κρητικού από την
Δυναστεία αλλά και στην ειδικότερη αντίληψη αυτής σχετικά με τη μεθόδευση του
εθνικού αγώνα.

 Τέλος, ο πρίγκιπας είχε την πεποίθηση ότι οποιαδήποτε λύση του Κρητικού
ζητήματος θα προερχόταν από τις Μεγάλες Δυνάμεις και οι πολιτικοί παράγοντες της
Κρήτης ήταν άσχετοι αν όχι επιζήμιοι.

 Ο πρίγκιπας Γεώργιος αδυνατούσε να αντιληφθεί τη σημασία της πολιτικής
κινητοποίησης των Κρητικών και την εύλογη απαίτηση τους να ελέγχουν την τύχη
τους μετά από μακραίωνους αγώνες κατά των Τούρκων. Επιπλέον, δεν ήταν ικανός
να αντιληφθεί τη λεπτή διαφορά μεταξύ δεσποτικής κυβέρνησης με ξένη κηδεμονία
και πλήρους αυτονομίας χωρίς ξένες επεμβάσεις με κυβερνήτη διορισμένο από την
Ελληνική κυβέρνηση όπως υποστήριξε ο Βενιζέλος.




