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Ενδεικτικές Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Α1
α) Φεντερασιόν :<<Η μεγάλη ...στη χώρα >> σελ.46 σχ. Βιβλίο (θα μπορούσε να δοθεί και η
προηγούμενη περίοδος ώστε να φανεί το χρονικό πλαίσιο)
β) Ορεινοί:<<Οι Ορεινοί...των πλοιοκτητών>> σελ.77 σχ. βιβλίο
γ) ΕΑΠ:<<Η Ελληνική κυβέρνηση...οριστική στέγαση>>σελ.153 και
<<Η Ε.Α.Π...στους πρόσφυγες>> σελ.156 σχ .βιβλίο
ΘΕΜΑ Α2
α) Σ
β) Λ
γ) Σ
δ) Σ
ε) Λ
ΘΕΜΑ Β1
α) σχολ.βιβλίο σελ.50<<Το Νοέμβριο...βασιλιά Κων/νο>>
σχολ βιβλίο σελ.96-97 <<Οι Φιλελεύθεροι...ολοκληρωτική ήττα>>
σχολ.βιβλίο σελ.144 <<Το Νοέμβριο...στην Ελλάδα>>
β) σχολ.βιβλίο σελ.50 << Οι Σύμμαχοι...δαπανηρό πόλεμο>>
ΘΕΜΑ Β2
Σχολ. βιβλίο σελ.169: δ. Πολιτισμός
Θέμα Γ1

Από το σχολικό βιβλίο αξιοποιούμε τις πληροφορίες από τη σελίδα 208-209 (3. Τα πρώτα νέφη).
Σχετικά με τις πηγές που παρατίθενται αξιοποιούμε από το κείμενο Α τα εξής στοιχεία:
• Ο Ελευθέριος Βενιζέλος περιγράφει ένα ιδιότυπο διεθνές και εσωτερικό καθεστώς όπου την
κυριαρχία στην Κρήτη ασκούν οι τέσσερις Μεγάλες δυνάμεις.
• Η θέσπιση του Συντάγματος δεν κατέστησε την αυτονομία πραγματική, εφόσον η πλήρης
εφαρμογή του είναι δυνατή μετά τη λήξη της αρμοστείας.
Κείμενο Β
• Ο ύπατος αρμοστής ήταν απρόθυμος να συνεργαστεί με την κυβέρνηση και δεν απέκρυπτε
την αντιπάθειά του για το συνταγματικό πολίτευμα.
• Θεωρούσε άχρηστες τις κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις, υποστήριζε την αυστηρή πειθαρχία
και είχε σκοπό να κυβερνήσει την Κρήτη σαν πολεμικό πλοίο, με τον ίδιο καπετάνιο.
Κείμενο Γ
• Αιτία της σύγκρουσης Βενιζέλου-Πρίγκιπα Γεωργίου ήταν η ανησυχία του πρώτου για την
τύχη της Κρήτης.
• Ο Πρίγκιπας δεν θεωρούσε αναγκαία την πληροφόρηση των συμβούλων του αναφορικά με
το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων και των διαβημάτων, γεγονός που οδήγησε στην
όξυνση των σχέσεών του με τον Βενιζέλο.

ΘΕΜΑ Δ1
Από το σχολικό βιβλίο αξιοποιούμε τη σελ. 49 <<Το κόστος των Βαλκανικών
πολέμων...κατοίκους)>> που αναφέρεται στα αποτελέσματα των Βαλκανικών πολέμων και σελ. 49
<<Το κυριότερο όμως...Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος>> που κάνει λόγο για τις προοπτικές που
δημιουργήθηκαν για το Ελληνικό κράτος.
Σχετικά με τις πηγές που παρατίθενται αξιοποιούμε από το ΚΕΙΜΕΝΟ Α τα εξής στοιχεία:
– οι Βαλκανικοί Πόλεμοι [...] χάρισαν στην Ελλάδα νέα εδάφη,πλουτοπαραγωγικούς
πόρους,αυτοπεποίθηση και μεγάλες προσδοκίες- ιδίως οικονομικές.
– Οι πόλεμοι δεν σπέρνουν μόνο το θάνατο και την δυστυχία αλλά φέρνουν καμιά φορά και
τον πλούτο και την ευρωστία.
Από το κείμενο Β τα παρακάτω:
-H Ελλάδα απαλλάσσεται από την εδαφική στενότητα,η οποία αναγκαστικά συνδέεται στη
διάρκεια του 19ου αι. με την οικονομική,στρατιωτική και διπλωματική αδυναμία.
-Η απόδοση στην καλλιέργεια των πλούσιων εδαφών των νέων χωρών και τα νέα μεγέθη στον
οικονομικό τομέα συνθέτουν μια εικόνα αισιοδοξίας.
-Ολοκληρώνεται η εσωτερική ανόρθωση και δικαιώνονται πληρέστερα οι εθνικές προσδοκίες.
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