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29 ΜΑΪOY 2015
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α1

Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων:
α. Ορεινοί
β. Φεντερασιόν
γ. Πατριαρχική Επιτροπή (1918).

ΘΕΜΑ Α2

Μονάδες 15

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο
γράµµα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη:
α. Το δικαίωµα του «συνέρχεσθαι» και «συνεταιρίζεσθαι» κατοχυρώνεται συνταγµατικά το 1844.
β. Ο Τρικούπης δεν αποδεχόταν το χωρισµό των εξουσιών και στόχευε στη συγκέντρωση και τον έλεγχό τους από το κόµµα.
γ. Το Ελληνικό Τυπογραφείο της Τραπεζούντας συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης.
δ. Με τον Οργανικό Νόµο του 1900 δόθηκε οριστική λύση στο Κρητικό ζήτηµα.
ε. Η συνθήκη φιλίας και συνεργασίας ανάµεσα στους Μπολσεβίκους και τον Κεµάλ
(Μάρτιος 1921) λειτούργησε ως ταφόπετρα του ποντιακού ζητήµατος.

ÁÊ

ΘΕΜΑ Β1

Μονάδες 10

Να αναφερθείτε:

ÇÑ

α. στο µεταναστευτικό ρεύµα Ελλήνων από τη Ρωσία, µετά τη συνθήκη του Βουκουρεστίου (µονάδες 5) και
β. στο προσφυγικό ρεύµα Ελλήνων από τη Ρωσία, το διάστηµα 1919–1921. (µονάδες 5)
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β2
Να αναφερθείτε στην κατάσταση του εργατικού κινήµατος στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα.
Μονάδες 15
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ΘΕΜΑ Γ1
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Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείµενα Α, Β και Γ που
σας δίνονται:
α. να αναφερθείτε στις ρυθµίσεις της Σύµβασης της Λοζάνης της 30ης Ιανουαρίου 1923
για την ανταλλαγή των πληθυσµών µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, (µονάδες 13)
β. να εξηγήσετε πώς η υπογραφή της Σύµβασης της Λοζάνης συνδέεται µε την πραγµατικότητα που είχε διαµορφωθεί µετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, καθώς και µε τις
βλέψεις των ηγετών των δύο κρατών. (µονάδες 12)
Μονάδες 25

ΚΕΙΜΕΝΟ Α

Μια µέρα ήρθε στο Γκέλβερι Επιτροπή, από την Ελλάδα, όπως έλεγαν. Πήγαν µαζί τους και
οι δικοί µας, για να κουβεντιάσουν για την Ανταλλαγή.
[…] Οι άνθρωποι της Επιτροπής ήρθαν και µας έγραψαν τα ονόµατα και τις περιουσίες µας.
Μας είπαν πως θα γίνει Ανταλλαγή, θα πάµε στην Ελλάδα. Μας σύστησαν να µην φοβόµαστε. 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.
Η Έξοδος, τ.Β΄, Μαρτυρίες από τις επαρχίες της κεντρικής και νότιας Μικρασίας (Επιµ. Γ. Μουρέλος),
Αθήνα: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 1982, σ. 9.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β

ÁÊ

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. Η έξοδος των Ελλήνων κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή ήταν µη αναστρέψιµη. Η εκδίωξη των εναποµεινάντων Ελλήνων από την Τουρκία ήταν απλώς ζήτηµα
χρόνου. Σε µια τέτοια περίπτωση, η Ελλάδα δεν θα είχε τη διαπραγµατευτική ικανότητα να
απαιτήσει τη µετανάστευση των τουρκο–µουσουλµανικών πληθυσµών της Ελλάδος.
Α. Μ. Συρίγος, Ελληνοτουρκικές σχέσεις, Αθήνα: Πατάκης 2014, σ. 53.

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ
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Και στο ζήτηµα των µειονοτήτων, υπήρξε ανεπανάληπτος ο ορθολογισµός και ο ρεαλισµός
της βενιζελικής πολιτικής–και του Βενιζέλου προσωπικά. 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»). Στη συνέχεια ορθολογισµός και
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ρεαλισµός χαρακτήρισαν την κοσµογονία της προσφυγικής αποκατάστασης µέχρι την τελευταία της λεπτοµέρεια.
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ΘΕΜΑ ∆1
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Γ. Θ. Μαυρογορδάτος, Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα (Επιµ. Χ. Χατζηιωσήφ), τ.Β2΄, Αθήνα:
Βιβλιόραµα, 2003, σσ. 24-25.

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείµενα Α και Β που
σας δίνονται, να εκθέσετε και να εξηγήσετε τη διάσταση απόψεων µεταξύ του πρίγκιπα
Γεωργίου και του Ελευθερίου Βενιζέλου, σχετικά µε το ζήτηµα της ένωσης της Κρήτης µε
την Ελλάδα, στο πλαίσιο της πρώτης κυβέρνησης της Κρητικής Πολιτείας.
Μονάδες 25

ΚΕΙΜΕΝΟ Α

Ο Βενιζέλος υπέρ της σταδιακής πορείας προς την ενωτική λύση

Ο σύµβουλος της δικαιοσύνης1 εισηγήθηκε εµπιστευτικά στον ύπατο αρµοστή2 το καλοκαίρι
ήδη του 1900 τη διπλωµατική µεθόδευση της σταδιακής εξελίξεως προς την ενωτική λύση: 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 ∆υνάµεων και την καθιστούσε έρµαιο των αντικρουόµενων
ευρωπαϊκών συµφερόντων· αντίθετα, η ολοκλήρωση της αυτονοµίας, σύµφωνη προς τις υποσχέσεις των ∆υνάµεων 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. Η εισήγησή του προσέκρουε τόσο στη γενική αρχή της
ουσιαστικής διαχειρίσεως των διπλωµατικών θεµάτων, ιδίως µάλιστα του Κρητικού, από τη
δυναστεία, όσο και στην ειδικότερη αντίληψη της τελευταίας αυτής γύρω από τη µεθόδευση
του εθνικού αγώνα.
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Ο ύπατος αρµοστής, φορέας των εντολών της Αυλής των Αθηνών, µε τη συγκατάθεση πάντοτε και της ελληνικής κυβερνήσεως, απέκρουσε τη συµβιβαστική εξελικτική διαδικασία
και επιδίωκε περισσότερο να καταστήσει αβάσταχτη την πίεση από τις εσωτερικές συνθήκες,
µε την ελπίδα να εκβιάσει την ταχύτερη, κατά το δυνατόν, συγκατάνευση των ευρωπαϊκών
∆υνάµεων στην ενωτική λύση.
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Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, τ. Ι∆΄, σ. 201.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β

Η διάσταση ανάµεσα στον πρίγκιπα Γεώργιο και τον Ελευθέριο Βενιζέλο
Ο πρίγκιπας Γεώργιος, έχοντας την αντίληψη ότι η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της
Κρήτης ήταν αρµοδιότητα της ελληνικής µοναρχίας, ανέλαβε µόνος τη µεθόδευση της
προσάρτησης της Μεγαλονήσου στη µητέρα πατρίδα χωρίς να συµβουλευτεί τους υπουργούς
1
2

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος
Ο πρίγκιπας Γεώργιος
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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 δεν ήταν ικανός να αντιληφθεί τη λεπτή διαφορά µεταξύ της δεσποτικής
διακυβέρνησης µε ξένη κηδεµονία και, από την άλλη µεριά, της πλήρους αυτονοµίας χωρίς
ξένες επεµβάσεις και µε κυβερνήτη διορισµένο από την ελληνική κυβέρνηση, που υποστήριζε ο Βενιζέλος ως ασφαλέστερη µεθόδευση για την απώτερη επίτευξη του ενωτικού σκοπού… Ο πρίγκιπας Γεώργιος είχε την πεποίθηση ότι οποιαδήποτε λύση του Κρητικού θα
προερχόταν από τις Μεγάλες ∆υνάµεις και, κατά τη γνώµη του, οι πολιτικοί παράγοντες της
Κρήτης ήταν άσχετοι µε το θέµα, αν όχι επιζήµιοι… Στάθηκε αδύνατο γι΄ αυτόν να αντιληφθεί τη σηµασία της πολιτικής κινητοποίησης των ίδιων των Κρητικών, καθώς και την εύλογη απαίτησή τους να αποκτήσουν τον έλεγχο της τύχης τους µετά από αιώνες αγώνων κατά
των Τούρκων κυριάρχων.
Λ. Μακράκης, Ελευθέριος Βενιζέλος, σσ. 397-403, στο Αξιολόγηση των µαθητών της Γ’ Τάξης του
Ενιαίου Λυκείου στο µάθηµα Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, τ.Β΄, ΥΠΕΠΘ (Κ.Ε.Ε.), Αθήνα 2000, σσ.
315-316.
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Όλα τα κείµενα αποδόθηκαν σε µονοτονικό· διατηρήθηκε, όµως, η ορθογραφία τους.
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