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ΘΔΜΑ Α1
α. ζελ. 248: «Τν Φξνληηζηήξην… ζπλείδεζεο»
β. ζελ 86: «Τν κνλαδηθό… 1908»
γ. ζελ. 77: «Έλαο από ηνπο κηθξόηεξνπο πνιηηηθνύο ζρεκαηηζκνύο ηεο Εζλνζπλέιεπζεο ηνπ 18621864. Τν Εζληθόλ… απηνθξαηνξία»

ΘΔΜΑ Α2
α. 
β. Λ
γ. Λ
δ. 
ε. 

ΘΔΜΑ Β1
ζελ. 80: «Τν ηξηθνππηθό… επελδύζεηο»

ΘΔΜΑ Β2
α. ζελ. 154: «Η Ε.Α.Π. … πξνιεηαξηάηνπ»
β. ζελ 154: «Εμάιινπ… πεξηνρέο»
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ΘΔΜΑ Γ1
1. Διζαγωγή: Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ κηθξαζηαηηθνύ κεηώπνπ, ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1922, νη
Τνύξθνη εμαπνιύνπλ ζθιεξό δηωγκό ελαληίνλ ηωλ Ειιήλωλ ηεο Μ. Αζίαο κε ζπλέπεηα ωο
ην Φζηλόπωξν ηνπ 1922 λα έρνπλ ήδε θζάζεη ζηελ Ειιάδα πεξίπνπ 900 ρηιηάδεο πξόζθπγεο.
Τν γεγνλόο απηό επηβεβαηώλεη θαη ε θεηκεληθή πεγή ηνπ Smith, από ην έξγν ηνπ «Τν όξακα
ηεο Ιωλίαο» , ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηνλ αλαγθαζηηθό ραξαθηήξα ηνπ δηωγκνύ, κε θύξηνπο
πξννξηζκνύο ηα ιηκαληα ηνπ Πεηξαηά θαη ηεο Θεζζαινλίθεο.
2. Ηζηορική αθήγηζη:
ζελ. 147: «Εθηόο … » ωο ζει 149: «… πξόζθπγεο»
3. τολιαζμός Πηγών:
Τν δεπηεξνγελέο θείκελν ηνπ Μ. Χαξαιακπίδε από ην έξγν ηνπ «Πξόζθπγεο …ζπλύπαξμεο»
ηνλίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ θξάηνπο γηα ηελ πξνζωξηλή ζηέγαζε ηωλ πξνζθύγωλ κε θύξηα
ραξαθηεξηζηηθά ηε ρξήζε δεκνζίωλ θηεξίωλ ή ειεύζεξωλ ρώξωλ, ηε δεκηνπξγία πξόρεηξωλ
θαηαπιηζκώλ αιιά θαη ηελ πεξηπιάλεζε ηωλ ίδηωλ ηωλ πξνζθύγωλ πξνθεηκέλνπ λα ζηεγαζηνύλ.
Τν γεγνλόο ηεο πεξηπιάλεζεο ηνλίδεη θαη ε πξωηνγελήο καξηπξία ηεο Φηιηώο Χαϊδεκέλνπ, θαζώο
θαη ν Smith ζε ζπλδπαζκό κε ηελ δξάζε εζεινληηθώλ νκάδωλ.

ΘΔΜΑ Γ1
α. Ηζηορική αθήγηζη: ζει 209: «Η θξίζε… αληηπνιίηεπζεο»
τολιαζμός πηγής:
Τν δεπηεξνγελέο θεηκεληθό παξάζεκα ηνπ Ε. Χαιθηαδάθε από ην έξγν ηνπ «Η επαλάζηαζε…
Βεληδέινπ» εξκελεύεη ηνπο ιόγνπο ηεο απόιπζεο όπωο εξκελεύζεθαλ από ηνλ ίδην ηνλ Βεληδέιν.
Έγηλε δέθηεο ηωλ επζπλώλ ηνπ ίδηνπ ηνπ πξίγθηπα γηα ηνπο αλαπνηειεζκαηηθνύο ρεηξηζκνύο ηνπ ζην
ελωηηθό δήηεκα.
Ηζηορική αθήγηζη: ζει. 210: «Κάηω… πξίγθηπα»
τολιαζμός πηγής:
Η δεπηεξνγελήο πεγή ηνπ Κ. Σβνιόπνπινπ επηβεβαηώλεη ηελ αληηπνιηηεπηηθή θίλεζε πνπ
νξγαλώζεθε ζηελ Κξήηε κε επηθεθαιήο ηνλ Βεληδέιν κε ζηόρν ηελ απνδπλάκωζε ηνπ αξκνζηή θαη
ηελ πξνώζεζε ηνπ ελωηηθνύ δεηήκαηνο.
Ιζηνξηθή αθήγεζε: ζει. 210: «Σην ηέινο… πξίγθηπα»
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β. Ηζηορική αθήγηζη: ζει 210: «Η αληηπνιίηεπζε… Θεξίζνπ»
τολιαζμός Πηγής:
Τν πξωηνγελέο παξάζεκα ην νπνίν είλαη απηνύζηα ε πξνθήξπμε ηεο αληηπνιίηεπζεο αλαθέξεηαη
θπξίωο ζηνπο ζηόρνπο ηωλ αληηπνιηηεπνκέλωλ πξνεηδνπνηώληαο εκκέζωο θαη γηα έλνπιν θίλεκά.
Βαζηθόο ζηόρνο παξακέλεη ε έλωζε ηεο Κξήηεο κε ηελ Ειιάδα. Ωζηόζν, ελαιιαθηηθά ε
αληηπνιίηεπζε πξνηείλεη δηαηήξεζε ηνπ θαζεζηώηνο απηνλνκίαο αιιά ππό ειιεληθή θπξηαξρία, ή
έζηω ζπληαγκαηηθή κεηαβνιή ώζηε λα απαιιαγνύλ από ην δεζπνηηζκό.
Πξνεηδνπνηνύλ γηα έλνπιεο ζπλαζξνίζεηο ελώ ηνλίδνπλ πωο δελ δηεθδηθνύλ απιή αιιαγή ηνπ θνξέα
ηεο αξκνζηείαο. Ο ζηόρνο ηνπο είλαη εζληθόο θαη όρη πξνζωπηθόο, ωζηόζν αλ ε αιιαγή θξηζεί
επηβεβιεκέλε ζα δερζνύλ κόλν Έιιελα θπβεξλήηε.

τολιαζμός Απανηήζεων
Τα ζέκαηα θξίλνληαη βαηά ρωξίο λα απαηηνύλ ηδηαίηεξε ζπλδπαζηηθή ηθαλόηεηα.

Δπιμέλεια Απανηήζεων
Ηωάννα Σζαγκοσρνού

ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ: • Κύπροσ 51, ηει. 2109941471, 2109935566 • Γεροσλάνοσ 103, ηει. 2109911067
ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ: • Νασαρίνοσ 12, ηει. 2109944396,
ΓΛΤΦΑΓΑ: Λ. Βνπιηαγκέλεο 147 &Πξαμηηέινπο 2, ηει. 2109680008

email : support@romvos.edu.gr

