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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 

ΘΕΜΑ Α1 

α. ‹‹ Οι ορεινοί απαρτίστηκαν … πλοιοκτητών››   Σελίδα  77  σχολικού εγχειριδίου. 

β. ‹‹Η κατάσταση … στη χώρα››   Σελίδα  46  σχολικού εγχειριδίου. 

γ. ‹‹Η επιστροφή … Ανατολική Θράκη››   Σελίδες  142 - 143  σχολικού εγχειριδίου. 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α. Λάθος 

β. Λάθος 

γ. Σωστό 

δ. Λάθος 

ε. Σωστό 

 

ΘΕΜΑ Β1 

α. ‹‹Την εποχή αυτή … Ελληνικής κυβέρνησης››   Σελίδα  137  σχολικού εγχειριδίου. 

β. ‹‹Την περίοδο 1919 - 1921 … συνθήκης››   Σελίδα  140  σχολικού εγχειριδίου. 

 

ΘΕΜΑ Β2 

‹‹Οι διαφορές … ταξικό περιεχόμενο››   Σελίδα  46  σχολικού εγχειριδίου. 

 

 

 

 



    ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

ΘΕΜΑ Γ1 

α. ‹‹Στις 24 Ιουλίου … περιοχών››   Σελίδες  149 - 151  σχολικού εγχειριδίου. 

β. ‹‹ Όταν έγινε γνωστή … ανταλλαξίμων››   Σελίδες  151 - 152  σχολικού εγχειριδίου. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Αναφορά στην επαφή της Ελληνικής επιτροπής με πρόσφυγες και στην καταγραφή ονομάτων και 

περιουσιακών στοιχείων στα πλαίσια της ανταλλαγής πληθυσμών με την Τουρκία.  Θα μπορούσαν εκούσια 

να συμπεριληφθούν στους ανταλλάξιμους Έλληνες της Τουρκίας όσοι είχαν εκτουρκιστεί. 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ Β  ΚΑΙ  Γ 

Αναφορά στην πολιτική σκοπιμότητα των Νεοτουρκικών κυβερνήσεων με πρωταγωνιστή τον Κεμάλ → 

εκκαθάριση Μ. Ασίας από Έλληνες. 

Αναφορά στη μειονεκτική θέση της Ελλάδας μετά την ήττα στο Μικρασιατικό μέτωπο → δυσκολία 

διαπραγμάτευσης σχετικά με τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς και την μετακίνησή τους. 

Αναφορά στον Βενιζέλο, που επιδιώκοντας την οριστική διευθέτηση των εθνικών ζητημάτων με την 

Τουρκία, υιοθέτησε ως λύση την ανταλλαγή πληθυσμών → κρίσιμη πολιτική απόφαση → οργή 

προσφύγων. Αργότερα, ανέλαβε και το έργο της αποκατάστασης και ένταξης των προσφύγων στην 

Ελληνική κοινωνία. 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

‹‹ Αλλά το πιο σημαντικό … διχασμού››   Σελίδες  208 - 209  σχολικού εγχειριδίου. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Αναφορά στη σημασία της υιοθέτησης της σταδιακής επίλυσης του Κρητικού ζητήματος για την 

κατοχύρωση των εθνικών συμφερόντων → Βενιζέλος. 

Αναφορά στην υπονόμευση του ζητήματος της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα από τον αρμοστή η 

στάση του οποίου ήταν συνυφασμένη με το παλάτι και τη συντηρητική κυβέρνηση της Αθήνας. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

Αναφορά στην αυταρχική πολιτική του πρίγκιπα που θεωρούσε το Κρητικό ζήτημα αρμοδιότητα του 

παλατιού. 

Αναφορά στις συζητήσεις του με εκπροσώπους της Ρωσίας, της Αγγλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας. 



Αναφορά στην αδυναμία του αρμοστή να αντιληφθεί την αναγκαιότητα διορισμού Έλληνα κυβερνήτη από 

την Ελληνική κυβέρνηση και τη σημασία κινητοποίησης των Κρητικών αναφορικά με τα πολιτικά 

τεκταινόμενα του τόπου τους. 

 

 


