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ΤETAΡΤΗ  12  IOYNIΟΥ  2013 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  

ΘΕΜΑ Α1  
α. Εθνικόν Κομιτάτον: «Το Εθνικόν Κομιτάτον … Οθωμανική 

Αυτοκρατορία», σχολικό βιβλίο, σ. 77.  
β. Ροπαλοφόροι: «Η κρητική Βουλή … ροπαλοφόρους», σχολικό 

βιβλίο, σ. 212, 213.  
γ. Φροντιστήριο της Τραπεζούντας: «Το Φροντιστήριο της 

Τραπεζούντας … συνείδησης», σχολικό βιβλίο, σ. 248.  
ΘΕΜΑ Α2  

α. Σωστό, β. Σωστό, γ. Σωστό, δ. Λάθος, ε. Λάθος.  
 
ΘΕΜΑ Β1  

«Η πρώτη κυβέρνηση … εγκατάστασής του», σχολικό βιβλίο,        
σ. 208 (ΕΝΟΤΗΤΑ 2)  

ΘΕΜΑ Β2  
«Πριν από τις εκλογές … εκσυγχρονιστές», σχολικό βιβλίο, σ. 89 
(ΕΝΟΤΗΤΑ 1)  

 
 ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Γ1  
Από το σχολικό βιβλίο:  
«Λίγες μέρες … των Νεοτούρκων», σ. 249  
 Από το κείμενο Α να αναφερθεί η διπλωματική στάση του 

Χρυσάνθου, προκειμένου να εξασφαλίσει την αρμονική 
συμβίωση Ελλήνων και Τούρκων στην περιοχή της 
Τραπεζούντας  



 

 

 Από το κείμενο Β να επισημανθεί ο τρόπος με τον οποίο 
διοίκησαν οι Ρώσοι την περιοχή της Τραπεζούντας, με κύριο 
χαρακτηριστικό το σεβασμό των δικαιωμάτων των σύνοικων 
πληθυσμών παρά τις καλές σχέσεις που είχαν με τους Έλληνες

 
                                                                                         
ΘΕΜΑ Δ1  

Από το σχολικό βιβλίο:  
 

α) «Όταν έγινε γνωστή … του ελληνικού κράτους», σ. 151.  
β) «Οι μεταγενέστερες εξελίξεις … και του 1933», σ. 161, 162.  
  
α+β) «Κατηγορούσαν το ελληνικό κράτος … δικαιώματά τους», σ. 

163, (το συγκεκριμένο χωρίο θα μπορούσε να αναφερθεί και 
για τα δύο ερωτήματα)  

 
Από το κείμενο Α να επισημανθούν τα εξής:  
 ο κατά πολύ μεγαλύτερος αριθμός των Ελλήνων προσφύγων  
 η παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως η ελευθερία 

και η ιδιοκτησία  
 ο αναγκαστικός εκπατρισμός και οι υποχρεωτικές 

απαλλοτριώσεις των ελληνικών ιδιοκτησιών  
 η μακραίωνη παρουσία των Ελλήνων τους εξασφάλιζε 

δικαιώματα αυτοχθόνων  
 το αίτημα ασφαλούς παλιννόστησης στις εστίες τους  
 

Από το κείμενο Β να τονιστούν τα παρακάτω:  
 οι δυναμικές αντιδράσεις – παρεμβάσεις των προσφύγων 

βουλευτών και η επικράτηση τριών τάσεων σχετικά με τις 
αποζημιώσεις των Ελλήνων προσφύγων  

 

 


