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ΟΜΑΔΑ Α΄ 
 
ΘΕΜΑ Α1 
 
α. 

• Λαϊκό Κόμμα: σχολ. βιβλ. σελ. 93. ενότ. 3. «Τα αριστερά κόμματα»: Τα 
αριστερά κόμματα αρχικά … υποστήριξη στους Φιλελεύθερους.». 

 
• Στρατιωτικός Σύνδεσμος: σχολ. βιβλ. σελ. 86-88: «Το 1909 συντελείται … 

πετύχει τις επιδιώξεις του.» 
 

• Φροντιστήριο της Τραπεζούντας: σχολ. βιβλ. σελ. 248: «Η οικονομική 
άνθηση … εθνικής τους συνείδησης.». 

 
β.  
 1. Σωστό (σχολ. βιβλ. σελ. 77) 
 2. Λάθος (σχολ. βιβλ. σελ. 84) 
 3. Λάθος (σχολ. βιβλ. σελ. 219) 
 4. Λάθος (σχολ. βιβλ. σελ. 157) 
 
ΘΕΜΑ Α2 
 
α. σχολ. βιβλ. σελ. 53, ολόκληρη η ενότητα 8. «Η Τράπεζα της Ελλάδος» 
 
 
β. σχολ. βιβλ. σελ. 141-142, «Μολονότι η Ελλάδα …προηγούμενης εγκατάστασης.» 
 



 
ΟΜΑΔΑ Β΄ 

 
ΘΕΜΑ Β1 
 

Στην παρατιθέµενη πηγή παρουσιάζονται από το Βενιζέλο οι στόχοι του αναφορικά µε την 
ελληνοτουρκική προσέγγιση όπως αυτή αρχίζει να διαµορφώνεται µετά τη νίκη των 
Φιλελευθέρων στις εκλογές του 1928. Η πηγή είναι άµεση και πρωτογενής αφού πρόκειται για 
απόσπασµα από την επιστολή του Ε. Βενιζέλου προς τον Τούρκο πρωθυπουργό Ισµέτ Ινονού, 
επιστολή που απέστειλε ο Βενιζέλος στις 30.08.1928, άρα µετά τη νίκη του στις εκλογές. 
 
Πληροφορίες από την πηγή: 
 
• Αρχικά τονίζεται ότι η νέα κυβέρνηση κέρδισε τις εκλογές και µάλιστα µε µεγάλη πλειοψηφία 
και άρα ότι έχει µεγάλο λαϊκό έρεισµα. 

• Στη συνέχεια επισηµαίνονται οι προθέσεις του Βενιζέλου που µάλιστα χαρακτηρίζονται ως 
ζωηρή επιθυµία όχι µόνο για µια θεωρητική προσέγγιση Ελλάδας – Τουρκίας, αλλά και για 
την επισφράγισή αυτής της προσέγγισης µε µια γραπτή συµφωνία που θα θεσµοθετεί επίσηµα 
τη φιλία, την ειρήνη και τη συνεργασία των δύο χωρών. 

• Γίνεται λόγος ιδιαίτερα για τα εδαφικά θέµατα και ο Βενιζέλος υπενθυµίζει ότι και οι δύο 
πλευρές δεν έχουν επεκτατικές βλέψεις, και αυτό επικυρώθηκε µε τη Συνθήκη της Λοζάνης το 
1923. 

• Το µόνο εµπόδιο που διακρίνει ο Βενιζέλος αφορά τις εκκρεµότητες που προέκυψαν από τη 
Σύµβαση της Ανταλλαγής (30 Ιανουαρίου 1923), εκκρεµότητες που όµως µπορούν να 
διευθετηθούν εφόσον αυτό είναι κοινή επιθυµία των δύο χωρών. 

 
Σχολικό Βιβλίο: σελ. 161, ενότητα 2. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση: «Μετά την υπογραφή … 
στο έδαφος του άλλου κράτους.». 
 
Παραποµπές στα σηµεία που η πηγή επιβεβαιώνει την ιστορική αφήγηση: 
 
• … που κράτησαν δύο χρόνια. Φαίνεται λοιπόν από την πηγή ότι αµέσως µετά τη νίκη του στις 
εκλογές ο Βενιζέλος µε επιστολή στον Τούρκο πρωθυπουργό 

Ισµέτ Ινονού, ξεκινά την επίσηµη δροµολόγηση αυτών των διαπραγµατεύσεων. 
• … του εδαφικού καθεστώτος µεταξύ των δύο χωρών («Έχω πλήρη συνείδησιν … 
ανεπιφυλάκτως.». 

• … η έντονα αρνητική στάση των προσφύγων. Φαίνεται ότι ο Βενιζέλος το υπονοεί αυτό στην 
τελευταία περίοδο της πηγής : «∆ια την πραγµατοποίησιν … παρακολούθους συµφωνίας.». 

• … οικονοµικών υποχρεώσεων µεταξύ των δύο χωρών. Έτσι λοιπόν ότι µε τη Συµφωνία της 
Άγκυρας ο Βενιζέλος διευθέτησε τις οικονοµικές διαφορές µε 

την Τουρκία u945 αλλά εις βάρος των προσφύγων 
• … και διαιτησίας, σύµφωνο που εκφράζει ακόµα και µε τον τίτλο του έναν από τους στόχους 
του Βενιζέλου («...επιβεβαιουµένην δι΄ ενός συµφώνου φιλίας, µη επιθέσεως και διαιτησίας.»). 

 
ΘΕΜΑ Β2 
 

 
Στο κείμενο που παρατίθεται ο συγγραφέας αναφέρεται στο συντηρητικό χαρακτήρα του 
συντάγματος του 1899 της Κρητικής Πολιτείας. Η πηγή είναι έμμεση και δευτερογενής. 
 



Πληροφορίες από την πηγή: 
 

Στοιχεία που υποδηλώνουν το συντηρητικό χαρακτήρα: 
• Ενισχυμένες αρμοδιότητες εκτελεστικής εξουσίας 
• Απουσία κοινοβουλευτικών περιορισμών 
• Ενίσχυση μοναρχικών εξουσιών του Ύπατου Αρμοστή 

 
Λόγοι που οδήγησαν στο συντηρητικό αυτό χαρακτήρα: 

• Γρήγορη και αποτελεσματική η επίλυση πολιτικών προβλημάτων της Κρήτης 
• Πρόληψη ενδεχόμενων εκτροπών των αιρετών Κρητικών αντιπροσώπων από 

την κοινοβουλευτική δεοντολογία 
 

Σχολικό Βιβλίο: σελ. 208, ενότητα 3. «Τα πρώτα νέφη» 
 

Παραποµπές στα σηµεία που η πηγή επιβεβαιώνει την ιστορική αφήγηση: 
 

• …ήταν υπερβολικά συντηρητικό, όπως επιβεβαιώνεται από τις πληροφορίες ολόκληρης 
της πηγής. 

• …υπερεξουσίες (εκτελεστική εξουσίας απαλλαγμένη από …επεμβάσεις») 
• …δεσποτική συμπεριφορά. Εδώ βέβαια διακρίνεται η διαφορά με την οποία η κάθε 

πλευρά ερμήνευε τις υπερεξουσίες του Αρμοστή. Ο Πρίγκιπας Γεώργιος τις 
εκμεταλλευόταν ενώ όπως αναφέρεται στο παράθεμα: «Η αρμοστεία αντιπροσώπευε 
…με την Ελλάδα.». 

• …στήριξαν με ενθουσιασμό τον Πρίγκιπα, και αυτό φαίνεται από την ενίσχυση των 
εξουσιών μέσω του Συντάγματος όπως δηλώνεται και στην πηγή … 

 


