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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ Α1 

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:  

α. Εκλεκτικοί: ετερόκλητη παράταξη εξεχόντων πολιτικών, λογίων και αξιωματικών, 

με μετριοπαθείς θέσεις, η οποία προσπαθούσε να μεσολαβεί μεταξύ των άλλων 

παρατάξεων και να υποστηρίζει σταθερές κυβερνήσεις. (σελ. 77)
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β. Στρατιωτικός Σύνδεσμος: μια μυστική ένωση στρατιωτικών, με αιτήματα που 

αφορούσαν μεταρρυθμίσεις στο στρατό, τη διοίκηση, τη δικαιοσύνη, την εκπαίδευση 

και τη δημοσιονομική πολιτική. Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος δεν εγκαθίδρυσε 

δικτατορία, αλλά προώθησε τα αιτήματά του μέσω της Βουλής. 

γ. Μικτή Επιτροπή: Τον Ιούνιο του 1914 ιδρύθηκε μια Μικτή Επιτροπή που θα 

ρύθμιζε τα σχετικά με την εθελούσια ανταλλαγή Ελλήνων ορθοδόξων της Τουρκίας 

και Μουσουλμάνων της Ελλάδας, όμως αυτή δεν λειτούργησε, λόγω της εισόδου της 

Τουρκίας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Οκτώβριο του 1914. (σ. 139) 

Με βάση το άρθρο 11 της Σύμβασης της Λοζάνης ιδρύθηκε η Μικτή Επιτροπή 

Ανταλλαγής με έδρα την Κων/πολη. Την αποτελούσαν έντεκα μέλη (τέσσερις 

Έλληνες, τέσσερις Τούρκοι και τρία μέλη-πολίτες ουδετέρων κατά τον Α΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο κρατών) με αρμοδιότητα τον καθορισμό του τρόπου μετανάστευσης των 

πληθυσμών και της εκτίμησης της ακίνητης περιουσίας των ανταλλαξίμων. (σελ. 

152). (Ο ίδιος ακριβώς ορισμός είχε πέσει και στις πανελλήνιες του 2016) 
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 Οι αριθμοί των σελίδων αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο.  



 
 

ΘΕΜΑ Α2 

α2, β6, γ1, δ5, ε4. 

 

ΘΕΜΑ Β1 

α. «Στη δεκαετία... κοινωνικής ομάδας». (σελ. 82) 

β. «Για την επιλογή... εξυπηρετήσεις» (σελ. 82), «Οι υποψήφιοι βουλευτές... δημόσιοι 

υπάλληλοι» (σελ. 84). 

 

ΘΕΜΑ Β2 

α. «Η ΕΑΠ διέκρινε την αποκατάσταση... προλεταριάτου» (σελ. 154). 

β. «Εξάλλου... περιοχές» (σελ. 154). 

 

ΘΕΜΑ Γ1 

α. Από το σχολικό βιβλίο από το υποκεφάλαιο 6, σελ. 217, «Δύο μεγάλα... 

διακομματική κυβέρνηση». Από τις πηγές, τα κείμενα Α, Β και Γ απαντούν στο 

ερώτημα [α]. Ο μαθητής μάλιστα οφείλει να τις χρησιμοποιήσει με χρονολογική 

σειρά, πρώτα την προκήρυξη του Βενιζέλου (κείμενο Α), το οποίο αποτελεί 

προσθήκη στις ιστορικές γνώσεις του μαθητή, μετά το διάγγελμα της Κυβερνήσεως 

της Κρήτης (κείμενο Β) που συμπληρώνει τις ιστορικές γνώσεις του μαθητή, τέλος το 

ενωτικό ψήφισμα της Κυβερνήσεως της Κρήτης (κείμενο Γ) που επίσης συμπληρώνει 

τις ιστορικές γνώσεις του μαθητή. 

β. Από το σχολικό βιβλίο από το υποκεφάλαιο 7, σελ. 218, «Παρά τις... τον ιστό της». 

Από το κείμενο Δ των πηγών, η πρώτη παράγραφος ανταποκρίνεται στο ερώτημα των 

αντιδράσεων της τουρκικής πλευράς στο σημείο «Οι Νεότουρκοι... προθέσεων», 

ερώτημα που απαντάται κυρίως από εκεί και πολύ πλημμελώς από το σχολικό βιβλίο. 

Το υπόλοιπο μέρος του κειμένου Δ μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να συμπληρώσει 

τις ιστορικές γνώσεις που αφορούν στις αντιδράσεις των Μεγάλων Δυνάμεων.  

 

 

 



 
 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

Γενική παρατήρηση: όλο το ερώτημα απαντάται τόσο σε ποσότητα όσο και σε 

ποιότητα κυρίως από τα κείμενα των πηγών και πολύ λιγότερο από το κείμενο του 

βιβλίου, πράγμα που δεν πρέπει να ξενίζει τους μαθητές. 

α. Από το σχολικό βιβλίο, υποκεφάλαιο 2, σελ. 20, «Ακολούθησαν... υποθέσεων», με 

παράλληλη χρήση των κειμένων Α και Β καθώς και του συνημμένου πίνακα.  

β. Από το σχολικό βιβλίο, υποκεφάλαιο 2, σελ. 20-21, «Στο ελληνικό κράτος... 

Αίγυπτο». Σχεδόν το σύνολο του κειμένου Γ είναι αξιοποιήσιμο σε αυτό το ερώτημα, 

καθώς και τα ολίγα που λέγονται στα άλλα δύο κείμενα περί της Σύρου και της 

δυναμικής της.  

  

 

 

 


