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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

ΟΜΑ∆Α Α΄ 
ΘΕΜΑ Α1 
Α1.1. Βιβλίο Α΄ σελ. 141 έως 142  στ. Η Εξωτερική Πολιτική «Την εξωτερική πολιτική χειριζόταν ο 
ίδιος ο Καποδίστριας . . . και για την οικονοµική ενίσχυσή του.» 
 
Α1.2.  
Βιβλίο Β΄ σελ. 111 έως 117  γ. Οι επιπτώσεις της Μικρασιατικής Καταστροφής στην πολιτική ζωή. 
«Η Μικρασιατική Καταστροφή δηµιούργησε έκρυθµη κατάσταση στην Ελλάδα . . . βασικό όρο την 
αναχώρηση των ελληνικών στρατευµάτων από την Ανατολική Θράκη.» 
 
ΘΕΜΑ Α2 
Α2.1.  
α) Η Παλινόρθωση: Βιβλίο Α΄ σελ. 116 «Όταν νικήθηκε οριστικά ο Ναπολέοντας . . . στη δίωξη των 
φιλελεύθερων ιδεών.» 
β) Η Μεγάλη ιδέα: Βιβλίο Α΄ σελ. 250 «Οι πολίτες του ελεύθερου κράτους . . . που παραδοσιακά τους 
ανήκε (Αιγαίο, Στενά, Εύξεινος)». 
γ) Συµβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.: Βιβλίο Β΄ σελ. 266 «Στην κορυφή του οργανισµού, υπάρχει ένα είδος 
διευθυντηρίου . . . χωρίς τη συγκατάθεση τους (δικαίωµα αρνησικυρίας - veto) 
 
Α2.1. 
α – Λ 
β – Σ 
γ – Σ 
δ – Λ 
ε – Σ 
 

ΟΜΑ∆Α Β΄ 
ΘΕΜΑ Β1 
          Ως προς την κοινωνική προέλευση των φιλελλήνων θα αξιοποιηθούν τα στοιχεία που µας δίνει το 
παράθεµα µε τίτλο «Φιλέλληνες». Πιο συγκεκριµένα «Επέδρασε, όπως συνήθως ενεργούν . . . ο Richelieu 
και ο Villele.», «Και πραγµατικά ο φιλελληνισµός . . . ένας Goethe.», «Ο φιλελληνικός αυτός 
ενθουσιασµός . . . του ιδίου Γερµανικού ιστορικού.»  
          Ως προς τις αιτίες – πηγές της εµφάνισης του φιλελληνισµού θα αξιοποιηθούν από το παράθεµα «Ο 
κίβδηλος φιλελληνισµός» οι πληροφορίες που δίνονται «Εκτός από τους ιδεολόγους που 
στρατολογούνται….. που η πατρίδα τους την αρνούνταν». Από το βιβλίο Α΄ θα αξιοποιηθεί το κάτωθι 
απόσπασµα: σελ 122 «Οι πηγές του φιλελληνισµού… Όµως ο φιλελληνισµός ως κίνηµα πρόσφερε 
υπηρεσία θετική στους Έλληνες άµεσα και έµµεσα». 
 Σχετικά µε τη συνολική αποτίµηση του φιλελληνισµού ως κίνηµα θα αξιοποιηθεί το απόσπασµα 
από το Βιβλίο Α΄ σελ. 123 «Η συµβολή του φιλελληνισµού . . . διπλωµατική» και από την πρώτη πηγή το 
απόσπασµα «Ο φιλελληνικός αυτός ενθουσιασµός… ιδίου αυτού γερµανού ιστορικού». Οι υποψήφιοι 
ειδικότερα µπορούν να χρησιµοποιήσουν και τις ιστορικές τους γνώσεις όπως αυτές αντλούνται από την 
ίδια σελίδα του βιβλίου «Μερικοί απ’ αυτούς είχαν ειδικές στρατιωτικές γνώσεις . . . συµπάθειας και 
φιλελευθερισµού»  
 
ΘΕΜΑ Β 2 
 Α. Οι λόγοι µεταστροφής της πολιτικής Γαλλίας και Αγγλίας µετά την επάνοδο του Κων/νου θα 
αντληθούν από το Βιβλίο Β΄ σελ 96, 97. «Η γαλλική πολιτική στρέφεται… αναδιοργάνωση της τουρκικής 
αστυνοµίας» και «Οικονοµικοί κύκλοι του Λονδίνου ανησυχούν ….. στην περιοχή της Εγγύς Ανατολής». 
Επιπλέον θα χρησιµοποιηθεί και από τη σελίδα 98 το Σύµφωνο Φιλίας (Μάρτιος 1920) µεταξύ Σοβιετικής 
Ένωσης και Κεµάλ που καθόριζε το καθεστώς των Στενών (αφορά κυρίως την Αγγλία και κατά δεύτερο 
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λόγο τη Γαλλία) χωρίς να λαµβάνει υπόψη τους δυτικούς και το απόσπασµα «Η προσέγγιση Κεµάλ – 
Σοβιετικών…. κάθε µία για τα δικά της συµφέροντα» (αφορά Αγγλία και Γαλλία). 
 Στη συγκεκριµένη απάντηση θα αξιοποιηθούν από την πρώτη πηγή όλα όσα αναφέρονται:  
1. στο γαλλικό τύπο 
2. στη γαλλική κοινή γνώµη 
3. στον αναβρασµό των Ινδιών και πού τον απέδιδε η Αγγλία. 
 Β. Για τα σφάλµατα και τις παραλείψεις της ελληνικής στρατιωτικής ηγεσίας θα αξιοποιηθεί από 
το Βιβλίο Β΄ σελ 101 «Επειδή το σχέδιο άµυνας ήταν ανεπαρκές…. αιχµαλωτίστηκαν από τους 
Τούρκους». Επιπλέον από τη σελ 95 το γεγονός της αποµάκρυνσης του ελληνικού στρατού από τα κέντρα 
ανεφοδιασµού του αλλά και το ότι δε διέθετε τον αναγκαίο εξοπλισµό, και από τη σελίδα 98 και 99 η 
απόφαση για την προέλαση έως και τον ποταµό Σαγγάριο που είχε ως αποτέλεσµα την ήττα και την 
καλλιέργεια στις τάξεις του ελληνικού στρατεύµατος κλίµατος ηττοπάθειας.  

Από τη δεύτερη πηγή τα κάτωθι στοιχεία: α) «Μέσα σ’ αυτή τη σύγκρουση… Στρατιά» διότι 
δείχνει την έλλειψη οργάνωσης και επιµελητείας του ελληνικού στρατεύµατος. β) «Κι ενώ δεχόταν 
επιθέσεις… από απόσταση 500 σχεδόν χιλιοµέτρων» διότι δείχνει την απουσία της ελληνικής 
στρατιωτικής ηγεσίας από το µέτωπο σε αντίθεση µε τον Κεµάλ ο οποίος διηύθυνε ο ίδιος την επιχείρηση. 
Έτσι ήταν αδύνατο να διοικηθεί άµεσα και αποτελεσµατικά ο ελληνικός στρατός και οι διαταγές δίνονταν 
µε καθυστέρηση και χωρίς η ελληνική στρατιωτική ηγεσία να έχει άµεση εποπτεία της κατάστασης.  
 Κατ’ επιλογή των υποψηφίων µπορεί να αναφερθεί ως γενικότερο σφάλµα το γεγονός της 
αντικατάστασης του στρατηγού Παπούλα από το στρατηγό Γεώργιο Χατζηανέστη, µια αντικατάσταση που 
προκάλεσε σύγχυση αρχικά στις τάξεις του εκστρατευτικού σώµατος και δεν εξασφάλιζε την έγκαιρη 
ενηµέρωση του νέου διοικητή εάν λάβουµε υπόψη τις αµέσως επόµενες εξελίξεις στο µέτωπο. 
 

 
 

 
 

 


