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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
Α.1.
α. Ορεινοί: Σχ. βιβλίο, σελ. 77:
Μία από τις δύο µεγαλύτερες παρατάξεις που σχηµατίστηκαν στην
εθνοσυνέλευση του 1862-1864. «Οι ορεινοί απαρτίστηκαν…των εµπόρων
και των πλοιοκτητών»
β. Φεντερασιόν: Σχ. βιβλίο, σελ. 46:
«Η ενσωµάτωση της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα (µε το τέλος των
Βαλκανικών πολέµων) µιας πόλης…στη χώρα»
γ. Πατριαρχική Επιτροπή (1918): Σχ. βιβλίο, σελ. 142-143:
«Η επιστροφή των προσφύγων στη Μικρά Ασία…της Δυτικής Μικράς
Ασίας»
Α.2.
α. Λάθος
β. Λάθος
γ. Σωστό
δ. Λάθος
ε. Σωστό

Β.1.
α. Σχ. βιβλίο, σελ. 137:
«Μετά την υπογραφή της συνθήκης του Βουκουρεστίου τον Αύγουστο του
1913 έφθασε και το πρώτο µεταναστευτικό ρεύµα…µε επέµβαση της
ελληνικής κυβέρνησης».
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β. Σχ. βιβλίο, σελ. 140:
«Την περίοδο 1919-1921…ακολούθησαν Αρµένιοι και Ρώσοι».

Β.2.
Σχ. βιβλίο, σελ. 46:
«Οι διαφορές του αγροτικού προβλήµατος…µε κοινωνικό και ταξικό
περιεχόµενο ».

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
Γ.1.
α) Σχ. βιβλίο, σελ. 149-150:
«Στις 24 Ιουλίου 1923 υπογράφηκε…από τη Μικτή Επιτροπή
Ανταλλαγής».
Οι παραπάνω πληροφορίες επιβεβαιώνονται και από το Κείµενο Α,
σύµφωνα µε το οποίο οι µικρασιάτες Έλληνες πληροφορήθηκαν για τη
συµφωνηθείσα Ανταλλαγή από απεσταλµένους της Μικτής Επιτροπής.
Συγκεκριµένα αυτοί, αφού πρώτα κατέγραψαν τα ονόµατα και τις
περιουσίες τους, τους προέτρεψαν να εκποιήσουν ό,τι µπορούσαν από την
κινητή τους περιουσία και τα υπόλοιπα να τα µεταφέρουν στην Ελλάδα.
Μάλιστα, η Επιτροπή έδωσε τη δυνατότητα σε όσους είχαν εκτουρκιστεί
να ακολουθήσουν τους ανταλλάξιµους.
Σχ. βιβλίο, σελ. 150-151:
«Η συµφωνία αυτή για ανταλλαγή…επίµαχων περιοχών».
Σχ. βιβλίο, σελ. 152:
«Με βάση το άρθρο 11 της Σύµβασης…της ακίνητης περιουσίας των
ανταλλαξίµων».
β) Σχ. βιβλίο, σελ. 151-152:
«Όταν έγινε γνωστή η υπογραφή της Σύµβασης…την εσωτερική
µεταρρύθµιση και ανάπτυξη».
Αναλυτικότερα, το Κείµενο Β καταγράφει τις επιδιώξεις του
Μουσταφά Κεµάλ Ατατούρκ στο πνεύµα της πολιτικής του κινήµατος των
Νεότουρκων από το 1908 που στόχευε στην εκρίζωση των µη
µουσουλµανικών πληθυσµών από τα τουρκικά εδάφη µε οποιονδήποτε
τρόπο. Αυτό το ενδεχόµενο δηµιουργούσε ανησυχία στην ελληνική
πλευρά για τη µελλοντική διπλωµατική δυνατότητα να ζητήσει την
αποµάκρυνση των µουσουλµάνων Τούρκων της Ελλάδας, γεγονός που
την οδήγησε στην αποδοχή της Ανταλλαγής.
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Αυτό ενισχύεται και από τις πληροφορίες που µας παρέχει το
Κείµενο Γ όσον αφορά στη στάση του Βενιζέλου ως επικεφαλής της
ελληνικής διαπραγµατευτικής οµάδας. Η διπλωµατική οξυδέρκεια του
Βενιζέλου ήδη από τον πρώτο διωγµό του 1914 καθόρισε τον τρόπο
διαχείρισης του προσφυγικού προβλήµατος µετά τη Μικρασιατική
Καταστροφή. Γι’ αυτόν τον λόγο επωµίστηκε ο ίδιος την ευθύνη για τους
επαχθείς όρους της Ανταλλαγής των πληθυσµών το 1923.
Σχ. βιβλίο, σελ. 152:
«Σύµφωνα (µε την Ανταλλαγή) ήταν…των συµφερόντων του ελληνικού
κράτους».

Δ.1.
Σχ. βιβλίο, σελ. 208 – 209:
«Το πιο σηµαντικό πρόβληµα στο πλαίσιο της πρώτης κυβέρνησης της
Κρητικής Πολιτείας ήταν η διαχείριση του εθνικού ζητήµατος της ένωσης
της Κρήτης µε την Ελλάδα…υποµνήµατα προς τις Μεγάλες Δυνάµεις».
Σύµφωνα µε το Κείµενο Β ο Ύπατος Αρµοστής της Κρήτης
διαχειρίστηκε προσωπικά το θέµα της Ένωσης, παρακάµπτοντας τους
Υπουργούς της Κρητικής Κυβέρνησης, προχωρώντας σε διπλωµατικές
επαφές µε τους εκπροσώπους των Προστατίδων Δυνάµεων.
Σχ. βιβλίο, σελ. 209:
«Ο Βενιζέλος, βλέποντας τα πράγµατα…µε Έλληνες αξιωµατικούς».
Οι απόψεις του Βενιζέλου για τη διαχείριση του Κρητικού ζητήµατος
παρατίθενται διεξοδικά στο Κείµενο Α. Με την ιδιότητά του ως
Σύµβουλος Δικαιοσύνης, το καλοκαίρι του 1900 εξέθεσε τις απόψεις του
στον Ύπατο Αρµοστή, επισηµαίνοντας ότι δεν ήταν εφικτή η άµεση
ένωση του νησιού µε την Ελλάδα.
Υποστήριζε, λοιπόν, ότι το υπάρχον καθεστώς αρµοστείας στο νησί
παρέτεινε την εξάρτησή του από τα συµφέροντα των Μεγάλων
Δυνάµεων. Γι’ αυτό πρότεινε ως λύση την προώθηση της πλήρους
αυτονόµησης του νησιού, ώστε να εξυπηρετηθούν τα εθνικά συµφέροντα
και να οργανωθεί αυτόνοµα η εσωτερική διοίκηση.
Αυτή η θέση του Βενιζέλου απορρίφθηκε από τον πρίγκιπα Γεώργιο
καθώς ερχόταν σε αντίθεση µε τις διαπραγµατευτικές γραµµές του
βασιλικού περιβάλλοντος της Ελλάδας που είχε και την έγκριση της
ελληνικής κυβέρνησης.
Η στάση του πρίγκιπα Γεωργίου ερµηνεύεται στο Κείµενο Β ως
αναµενόµενη, λόγω αφενός της αδυναµίας του να κατανοήσει την
ανάγκη αποδέσµευσης της τύχης του νησιού από τα ξένα συµφέροντα και
αφετέρου της σύνδεσής του µε τα ευρωπαϊκά κέντρα. Αγνοούσε την
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ύπαρξη των τοπικών παραγόντων του νησιού και δεν τους αναγνώριζε το
δικαίωµα να διαχειριστούν το πολιτικό τους µέλλον.
Σχ. βιβλίο, σελ. 209:
«Η διάσταση των απόψεων…δηµιούργησε βαρύ κλίµα διχασµού».
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