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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α1 
α.  Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 42 «Καθώς η κατοχή γης... κοινωνικές συνθήκες». 
β. Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 86 «To 1909 συντελείται μια τομή... τα αιτήματά του 
μέσω της Βουλής». 
γ. Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 96 «Η συνθήκη των Σεβρών... να γίνεται απτή 
πραγματικότητα» συνδυαστικά με την σελ. 44 «Τον Ιούλιο του 1920... την προσάρτηση 
της περιοχής στην Ελλάδα». 
 
ΘΕΜΑ Α2 
α. Λάθος 
β. Σωστό 
γ. Σωστό 
δ. Σωστό 
ε. Λάθος 
 
ΘΕΜΑ Β1 
α) Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 84 «η οργάνωση των κομμάτων ήταν εμφανής... υπέρ 
της εκλογικής τους περιφέρειας». 
β) Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 84 «Αντίθετα με άλλες χώρες της Ευρώπης... το 
μεγαλύτερο μέρος του ενεργού πληθυσμού». 
 
ΘΕΜΑ Β2 
α) Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 250-251 «Η κυβέρνηση του Ελ. Βενιζέλου ήταν αρχικά 
σύμφωνη... στην υπό ίδρυση Αρμενική Δημοκρατία», «Πολλά ποντιακά σωματεία.. 
διαθέσω υπέρ του λαού σας». 
β) Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 252-253 «Παρά το αρνητικό κλίμα που δημιουργήθηκε... 
και στην Αθήνα στις 4 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους». 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΜΑ Γ1 
α) Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 90 «Ο Βενιζέλος... 6 Οκτωβρίου 1910». 
Το α’ ιστορικό παράθεμα συμπληρώνει ότι ο ίδιος αναλαμβάνει τα υπουργεία 
Στρατιωτικών και Ναυτικών, ενώ παράλληλα μπαίνει στη διαδικασία των 
προγραμματικών δηλώσεων στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό του πολιτικού 
συστήματος με την εξισορρόπηση των συμφερόντων όλων των κοινωνικών 
στρωμάτων. 
Όπως αναφέρει το σχολικό εγχειρίδιο (σελ. 90) ο Βενιζέλος αντιμετώπιζε προβλήματα 
με την εξασφάλιση ψήφου εμπιστοσύνης. Γι’ αυτό μετά από συνεννόηση με τον 
Γεώργιο Α’ διαλύει τη Βουλή, έχοντας πρώτα υποβάλει την παραίτησή του, χωρίς 
ωστόσο ο βασιλιάς να εκφράσει αντιρρήσεις μιας και όπως πληροφορεί το παράθεμα 
αντιλαμβάνεται τις κοινωνικές εντάσεις που σταδιακά αρχίζουν να είναι ορατές. Στη 
συνέχεια προκηρύσσει νέες εκλογές, γεγονός που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στα 
παλαιά κόμματα. Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 90 «Αυτό το διάβημα αναστάτωσε... στις 
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εκλογές του Νοεμβρίου του 1910». Ιδιαίτερα εκφράζουν την αντίδρασή τους ο Γ. 
Θεοτόκης, Δ. Ράλλης, Κ. Μαυρομιχάλης, επικεφαλείς των ισχυρότερων 
παλαιοκομματικών σχηματισμών, όπως αναφέρει η Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 
περισσότερο για να εκφράσουν την αγανάκτησή τους ως προς το πολιτικό αδιέξοδο 
στο οποίο είχαν περιέλθει τα πράγματα εκείνη την εποχή, παρά για τις αυθαιρεσίες 
του ίδιου του βασιλιά. Ήταν επίσης μία κίνηση αδυναμίας, ελπίζοντας πάντοτε σε ένα 
καλύτερο πολιτικό πεδίο, στο οποίο θα μπορούσαν μελλοντικά να επανέλθουν 
δριμύτεροι. Αυτή η κίνηση βέβαια θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως ανικανότητα 
των παλαιοκομματικών να διαχειριστούν το νέο πολιτικό σύστημα που άρχιζε να 
διαφαίνεται. Βέβαια ο Βενιζέλος και το κόμμα του υπήρξαν ιδιαίτερα ευνοημένοι 
καθώς κέρδισαν τη συντριπτική πλειοψηφία των εδρών: 307 σε σύνολο 362. Από εκεί 
και πέρα, ο Βενιζέλος ήταν ελεύθερος να προχωρήσει το μεταρρυθμιστικό του έργο.  
Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 91 «Το ρεύμα που είχε το κόμμα του Βενιζέλου... όλες οι 
πολιτικές δυνάμεις». Σύμφωνα με το β’ παράθεμα, μόνο οι ισχυρές προσωπικότητες 
των παλαιών κομμάτων κατάφεραν ν’ αναδειχθούν και ονόματα γνωστών 
αντιβενιζελικών κομμάτων όπως ο Γ. Θεοτόκης, Δ. Ράλλης, Κ. Μαυρομιχάλης μόλις 
που κατάφεραν να καταλάβουν μια θέση στη νέα Βουλή, μετά από αναπληρωματικές 
εκλογές, ασκώντας αντιπολίτευση.  
Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 91 «Ανέδειξε 146 βουλευτές... σημαντικών κοινωνικών 
προβλημάτων» 
β) Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 219 «Ο Βενιζέλος ως πρωθυπουργός της Ελλάδας... 
φαινόταν δυσάρεστος». Πράγματι, όπως μας πληροφορεί η πηγή, η Βουλή κατά την 
περίοδο του Κρητικού ζητήματος, λειτουργεί κάτω από δραματικές συνθήκες. Η 
ταυτόχρονη διεξαγωγή εκλογών στην Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα εξυπηρετεί 
μία σκοπιμότητα: αποδοχή Κρητών Βουλευτών στη νέα ελληνική Βουλή, ως ένδειξη 
επισφράγισης της ένωσης Κρήτης – Ελλάδας. Τα αποτελέσματα βέβαια παρουσίαζαν 
αναντιστοιχία, καθώς στην Κρήτη οι βουλευτές που εξελέγησαν από το κόμμα του 
Βενιζέλου ήταν μόνο 23. Βέβαια, καθ’ όλη τη διάρκεια της πολιτικής διαδικασίας, μία 
επίθεση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας ήταν ενδεχόμενη. Γι’ αυτό και (σελ. 219) «Η 
σταθερή άρνηση του Βενιζέλου να επιτρέψει... και ένοπλα τμήματα». Βέβαια, 
σύμφωνα με την ιστορία του ελληνικού έθνους, η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη, 
γεγονός που αποδεικνύεται από τον τετραήμερο εγκλεισμό του Βενιζέλου σε 
ξενοδοχείο του Παλαιού Φαλήρου.  
Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 219 «Εκείνο που δεν είχε κατορθώσει... τα καθήκοντά του 
στις 12 Οκτωβρίου 1912». 
 
ΘΕΜΑ Δ1 
α) Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 51 «Η καταστροφή του 1922... υποχρεώθηκε σε μια νέα 
αρχή».  
Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 166 «Ο πληθυσμός της Ελλάδας... κατά 20%». Όπως 
περαιτέρω πληροφορεί το παράθεμα, το ελληνικό κράτος θέτει ως προτεραιότητα την 
εγκατάσταση των προσφύγων, ειδικά σε εδάφη που τα ποσοστά των μειονοτήτων 
ήταν ιδιαίτερα, αυξημένα, μετά την βουλγαρική κατοχή το 1913, όπως η Θράκη. 
Επίσης, θα καλύπτονταν το δημογραφικό κενό που είχε δημιουργηθεί με την 
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αναχώρηση Μουσουλμάνων και Βουλγάρων και μ’ αυτόν τον τρόπο θα εποικίζονταν 
παραμεθόριες περιοχές. Πιο συγκεκριμένα, το 1924 οι ελληνικοί πληθυσμοί στην 
περιοχή αντιστοιχούν στο 62,1% του πληθυσμού, ενώ το 1928 το 1/3 του πληθυσμού 
αποτελείται από πρόσφυγες και από το σχολικό βιβλίο, σελ. 166-167 «το 1920 η 
Ελλάδα είχε... και ενσωματώθηκαν στον εθνικό κορμό». Όπως αναφέρει και ο Stephan 
Ronhart, η Ελλάδα διακατέχεται πλέον από ομοιογένεια, λόγω της άφιξης των 
προσφύγων και ταυτόχρονα το ελληνικό κράτος αναδιοργανώνεται, καθώς οι 
ανεπάρκειες πρέπει ταχύτατα να ξεπεραστούν.  
Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 166 «Αυξήθηκε επίσης κατά πολύ... εξαιτίας της 
εγκατάστασης των προσφύγων σε αυτά». 
Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 166 «Αυξήθηκε επίσης κατά πολύ... εξαιτίας της 
εγκατάστασης των προσφύγων σε αυτά». 
β) Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 167 «Για ένα διάστημα η άφιξη... εγκατάσταση των 
προσφύγων». 
Όπως πληροφορούμαστε από το β’ παράθεμα, συντελούνται μεγάλα 
εγγειοβελτιωτικά έργα, όπως διευθέτηση χειμάρρων και αποξηράνσεις λιμνών, σε 
συνδυασμό με αναπτυξιακές πολιτικές, στοχεύοντας στη βελτίωση της γεωργίας 
καθώς αυτές οι εύφορες γαίες πια των Σερρών, της Δράμας και της Θεσσαλονίκης θα 
διανέμονταν σε πρόσφυγες και ντόπιους.  
Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 167 «Κατ’ αρχήν αναδιαρθρώθηκαν... το θεσμό της μικρής 
γεωργικής ιδιοκτησίας». Σύμφωνα με την γ’ πηγή, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς 
της γεωργίας σε συγκεκριμένες περιοχές: αμπελουργία στην Κρήτη, σηροτροφία στο 
Σουφλί και την Έδεσσα , Αξιούπολη, Βέροια και Φλώρινα, καλλιεργητές δημητριακών 
στα πεδινά μέρη της Μακεδονίας και Δυτικής Θράκης, καπνοπαραγωγοί στην 
Ανατολική Μακεδονία και Δυτική Θράκη, ροδοκαλλιεργητές στη Βέροια και Δράμα. 
Μάλιστα, εισήχθησαν νέες καλλιέργειες ή επεκτάθηκαν οι παλιές.  
Όπως προκύπτει και από τον πίνακα, η παραγωγή σε δημητριακά, καπνό και βαμβάκι 
από το 1921-1925 εμφανίζει μία ανοδική πορεία, με εξαίρεση τη χρονιά της 
μικρασιατικής καταστροφής (1922) όπου τα δημητριακά και ο καπνός υπόκεινται σε 
ελάχιστη μείωση, λόγω της ανακατάταξης των πληθυσμών ως επακόλουθο των 
πολεμικών συρράξεων και διωγμών στο μικρασιατικό μέτωπο.  
Από το 1923 και μετά, όπου εφαρμόζεται η αναγκαστική μετακίνηση πληθυσμών και 
η μετέπειτα εγκατάσταση των προσφύγων στο ελληνικό κράτος, παρατηρείται 
μονάχα ανοδική τάση και σελ. 168 «Η κτηνοτροφία... στην πατρίδα τους».  
Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 52 «Οι πρόσφυγες είχαν φέρει μαζί τους... αυτά που 
έχασαν μέσα στην καταστροφή» 
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