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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ  
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
ΘΕΜΑ Α 
 
Α1. α) Σελίδα  77  σχολικού βιβλίου :  

«Οι ορεινοί απαρτίστηκαν … πλοιοκτητών». 
 

β) Σελίδα  157  σχολικού βιβλίου :  
«Για τη στέγαση … σταύλος». 
 

γ) Σελίδα  210  σχολικού βιβλίου :  
«Κάτω από τις συνθήκες … πρίγκιπα» 

 
Α2. α) Λάθος,  

β) Λάθος,  
γ) Σωστό,  
δ) Λάθος,  
ε) Σωστό. 

 
Β1. Σελίδα 92 σχολικού βιβλίου :  

«Το ραλλικό κόμμα … οικονομική ανάπτυξη». 
 

Β2. Σελίδα  165  σχολικού βιβλίου :  
«Η διάσταση … πατρίδα  τους».  
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Γ1. α) Σελίδες 149-151 σχολικού βιβλίου :  

«Στις 24 Ιουλίου … επίμαχων περιοχών». 
 

β) Σελίδες  151-152  σχολικού βιβλίου :  
«Όταν έγινε γνωστή … ανταλλαξίμων». 
Από το κείμενο Α να αναφερθεί : Η επαφή της ελληνικής 
επιτροπής με πρόσφυγες και η καταγραφή των ονομάτων τους 
και των περιουσιακών τους στοιχείων προκειμένου να γίνει η 
ανταλλαγή πληθυσμών με την Τουρκία.  Στους ανταλλάξιμους 
Έλληνες της Τουρκίας θα μπορούσαν εκούσια να 
συμπεριληφθούν ακόμα και όσοι είχαν εκτουρκιστεί. 
Από το κείμενο Β και Γ να αναφερθούν : Η πολιτική σκοπιμότητα 
που εξυπηρετούσε η στάση των Νεοτουρκικών κυβερνήσεων με 
πρωταγωνιστή τον Κεμάλ ήταν η εκκαθάριση της Μ. Ασίας  από 
το ελληνικό στοιχείο. Από την άλλη, η Ελλάδα λόγω της 
μειονεκτικής θέσης της μετά την ήττα στο Μικρασιατικό μέτωπο, 
δεν είχε πολλά διαπραγματευτικά περιθώρια σχετικά με τους 
μουσουλμανικούς πληθυσμούς και την αντίστοιχη μετακίνησή 
τους. Ωστόσο, ο Βενιζέλος από πολύ νωρίς, στο πλαίσιο της 
επιδίωξης της οριστικής διευθέτησης των Εθνικών Ζητημάτων με 
την Τουρκία, είχε υιοθετήσει ως λύση την ανταλλαγή πληθυσμών, 
αναλαμβάνοντας συνειδητά την ευθύνη μιας τόσο κρίσιμης 
πολιτικής απόφασης που θα προκαλούσε ενδεχομένως και την 
οργή των προσφύγων. Άλλωστε,  ο ίδιος αργότερα θα αναλάβει 
και το δύσκολο έργο της αποκατάστασης και της ένταξης των 
προσφύγων στην Ελληνική κοινωνία. 
 

Δ1. Σελίδες  208-209  από το σχολικό βιβλίο :  
«Αλλά το πιο σημαντικό … κλίμα διχασμού». Δεν θα ήταν λάθος η 
απάντηση να ξεκινήσει : «Το θετικό και αισιόδοξο κλίμα…». Δεν θα 
ήταν λάθος επίσης να αναφερθεί και η κορύφωση της κρίσης που 
ξέσπασε μεταξύ των δύο πολιτικών ανδρών (σελ. 209-210 … 
κρητικής αντιπολίτευσης) 
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Από το κείμενο Α να αναφερθεί :  
Η σημασία της υιοθέτησης της σταδιακής επίλυσης του Κρητικού 
Ζητήματος για την κατοχύρωση των εθνικών συμφερόντων, 
σύμφωνα με την ώριμη και πρακτική πολιτική του Βενιζέλου, σε 
αντίθεση με τη στάση του αρμοστή, που υπονόμευε το εθνικό 
ζήτημα της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα και που ήταν άμεσα 
συνδεδεμένη με το άρμα του παλατιού και της συντηρητικής 
κυβέρνησης της Αθήνας. 
Από το κείμενο Β να αναφερθούν :  
Η αυταρχική πολιτική του πρίγκιπα,  ο οποίος παρέκαμπτε τους 
υπουργούς της κυβέρνησης της Κρητικής πολιτείας, θεωρώντας το 
«Κρητικό Ζήτημα» αποκλειστική αρμοδιότητα του παλατιού στην 
Ελλάδα. 
Οι προσωπικές συζητήσεις του με εκπροσώπους της Ρωσίας, της 
Γαλλίας, της Αγγλίας και της Ισπανίας.  
Η αδυναμία του αρμοστή να κατανοήσει την αναγκαιότητα 
διορισμού  Έλληνα κυβερνήτη από την ελληνική κυβέρνηση. Τέλος, 
δεν αντιλαμβανόταν τη σημασία της κινητοποίησης και συμμετοχής 
των ίδιων των Κρητικών στα πολιτικά δρώμενα του τόπου τους.  

 
 
 

Τα θέματα Α1, Β, Β2 καθώς και αυτούσιο το Δ1 (η δεύτερη πηγή) 
εμπεριέχονται στο βοήθημα της Ιστορίας θεωρητικής κατεύθυνσης 
Γ’ λυκείου των φροντιστηρίων μας, με επιμέλεια του υπεύθυνου 
καθηγητή Δημήτρη Αναματερού. 

 
 
 


