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Ηµεροµηνία: Κυριακή 7 Απριλίου 2013
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α1

α. Σελ. 13: «Φιλελεύθερα κινήµατα θεωρούµε τις κινήσεις … ελευθεριών των
πολιτών». Και «Τα φιλελεύθερα κινήµατα … του Συντάγµατος».
β. Σελ. 95: «Τον Μάρτιο του 1918 … του Καυκάσου».
γ. Σελ. 153: «Στους κόλπους του τρίτου κόσµου … µέχρι στόχους του».

ΘΕΜΑ Α2
1.
2.
3.
4.
5.

Λάθος
Σωστό
Λάθος
Σωστό
Λάθος

ΘΕΜΑ Β1

Σελ. 80 – 81: «Τελείωσε ο Α΄ Παγκόσµιος πόλεµος … και της Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας».

ΘΕΜΑ Β2

σελ. 146 – 147: «Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 … από την Τουρκία». Και
σελ. 148: «Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 … των συνόρων στην Ευρώπη».
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ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
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Από το σχολικό βιβλίο µπορούν να αξιοποιηθούν οι σελίδες 29-30: «Η πολιτική
συγκρότηση των Ελλήνων. Στην Πελοπόννησο κυρίως…στον έλεγχο και την
άσκηση της εξουσίας». Και σελ. 31: «Εξαρχής λοιπόν…αποτελούσε διακήρυξη και
υπόσχεση µάλλον παρά πραγµατικότητα».
Από το ιστορικό παράθεµα τα βασικά σηµεία που απαντούν στο ερώτηµα
λαµβάνοντας υπόψη τα δύο σκέλη του είναι:
Ως προς το ζήτηµα της πολιτικής συγκρότησης των Ελλήνων
• Το αίτηµα για διοργάνωση συνταγµατικής πολιτείας αποτέλεσε την πρωταρχική
επιδίωξη του επαναστατηµένου λαού.
• Αυτοσχέδια αντιπροσωπευτικά όργανα συνήλθαν κατά τόπους οδηγώντας σε
τοπικά πολιτεύµατα µε κυριότερα:
α) Τον Οργανισµό της Πελοποννησιακής Γερουσίας ως αποτέλεσµα στο Μοριά
των συνελεύσεων των Καλτεζών, των Βερβένων, της Ζαράκοβας και τη
συνέλευση του Άργους (πρωτοστάτησε ο ∆ηµήτριος Υψηλάντης και πήραν
µέρος είκοσι τέσσερις αντιπρόσωποι που είχαν αναδειχθεί µε έµµεση εκλογή.
β) Τον Οργανισµό της Γερουσίας της ∆υτικής Ελλάδος, αποτέλεσµα της
πρωτοβουλίας του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου.
γ) Την Νοµική ∆ιάταξις της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος ή Οργανισµό του
Αρείου Πάγου, Γερουσίας της Ανατολικής Ελλάδος, επρόκειτο για κείµενα του
Θεόδωρου Νέγρη που ψηφίστηκαν από εβδοµηκονταµελή συνέλευση
αντιπροσωπεύοντας όλη την ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, από την Αττική
µέχρι τη Μακεδονία.
• Συνταγµατικά σχέδια ψηφίστηκαν και από συνελεύσεις του επαναστατηµένου
λαού των δύο νήσων, Σάµου και Κρήτης.

Ως προς το ρόλο που διαδραµάτισαν οι πολιτικές οµαδοποιήσεις στον Επαναστατικό
Αγώνα.
Η σηµασία της εµφάνισης των τοπικών πολιτευµάτων έγκειται:
• Πρώτον, στην πρόθεση θεµελίωσης πολιτειακής ευνοµίας στις εξεγερµένες
περιοχές.
• ∆εύτερον, στην απόπειρα να εντάξουν συστατικά της παραδοσιακής
πραγµατικότητας της ελληνικής κοινωνίας στο σύγχρονο πρότυπο πολιτειακής και
διοικητικής οργάνωσης που εισήγαγαν:
o η εκπροσώπηση των κοινοτήτων
o η ενσωµάτωση των ενόπλων στοιχείων στη νέα διοικητική δοµή
o η υιοθέτηση ως ισχύοντος δικαίου εκείνου των χριστιανών αυτοκρατόρων.
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• Αν και τα τοπικά πολιτεύµατα του Αγώνα δεν δοκιµάστηκαν στην πράξη, ωστόσο
δηµιούργησαν από το πρώτο ήδη έτος του Αγώνα ένα πλαίσιο πολιτειακού
προβληµατισµού. Ειδικότερα, τα πολιτεύµατα της Κρήτης και της Σάµου
δηµιούργησαν για τις δύο νησιωτικές κοινωνίες συνταγµατικά προηγούµενα.

ΘΕΜΑ ∆1

Στοιχεία απάντησης:
Σχολ. Βιβλίο σελ. 101: «Προς την πολιτική σταθεροποίηση». Μόνο σαν πρόλογος
και για να εξηγηθεί το περί φιλοβενιζελικού στρατιωτικού καθεστώτος, προτείνεται
και το απόσπασµα της σελ. 91 προαιρετικά.
Τα στοιχεία των πηγών, που πρέπει να καταγραφούν, είναι:
1. η ανακήρυξη της αβασίλευτης δηµοκρατίας από τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου
µετά την έξωση του Γεωργίου και η άποψη του Ουίλλιαµ Μίλλερ
2. το αµφισβητούµενο δηµοψήφισµα και η θέση των φιλοβασιλικών πολιτικών,
Τσαλδάρη και Μεταξά, όπως περιγράφονται από το Γρηγ. ∆αφνή. Ο τελευταίος
επιβεβαιώνει την εγκυρότητα του αποτελέσµατος µε τα στοιχεία των εποµένων
εκλογών.
3. τα τελικά συµπεράσµατα του Μαzower: βραχύς ο βίος της ελληνικής αβασίλευτης
δηµοκρατίας, µόλις 11 χρόνια και προφανής η ανικανότητα των Ελλήνων
πολιτικών, αφού δεν φάνηκε να διορθώνονται τα πράγµατα, όταν λύθηκε το
πολιτειακό ζήτηµα της χώρας.

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι απαντήσεις στα θέµατα της ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ είναι
ενδεικτικές και επισηµαίνουν τα στοιχεία εκείνα, τα οποία πρέπει οι εξεταζόµενοι να
λάβουν υπόψη τους για τις απαντήσεις, χωρίς να δεσµεύουν ούτε ως προς την
αξιοποίησή τους ούτε ως προς τον τρόπο ανάπτυξης της απάντησης.)
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