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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Θέμα Α1
Α. Σχ. Βιβλίο σελ. 42 «Η Ευρώπη … συνθήκες»
Β Σχ. Βιβλίο σελ. 86 - 88«Το 1909 … επιδιώξεις του»
Γ. Σχ. Βιβλίο σελ. 96 «Η Συνθήκη … πραγματικότητα» και σελ. 144 «Τον Ιούλιο 1920 …
στην Ελλάδα»

Θέμα Α2
Α. Λάθος
Β. Σωστό
Γ. Σωστό
Δ. Σωστό
Ε. Λάθος

Θέμα Β1
Α) Σχ. Βιβλίο σελ. 84 «Η οργάνωση … περιφέρειας»
Β) Σχ. Βιβλίο σελ. 84 «Αντίθετα …πληθυσμού»

Θέμα Β2
Α) Σχ. Βιβλίο σελ. 251 «Η πρόταση του Βενιζέλου … λαού σας»
Β) Σχ. Βιβλίο σελ. 252 – 253 «Παρά το αρνητικό … ίδιου έτους»
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Θέμα Γ1
Α) Σχ. Βιβλίο σελ. 90 «Ο Βενιζέλος … μεταρρυθμιστικό έργο» και σελ. 91 «Το ρεύμα …
προβλημάτων»
Από το κείμενο Α αντλούμε τα εξής στοιχεία:
- 6 Οκτωβρίου 1910 ορκίστηκε η κυβέρνηση και ο Βενιζέλος ως πρωθυπουργός ανέλαβε
και τα υπουργεία στρατιωτικών και ναυτικών
- 8 Οκτωβρίου ο πρωθυπουργός εκθέτει τις προγραμματικές του δηλώσεις και την
επόμενη μέρα με την ολοκλήρωση της συζήτησης ζητά ψήφο εμπιστοσύνης
-Λόγω έλλειψης απαρτίας ο Βενιζέλος παραιτείται και ζητά διάλυση της Βουλής, κάτι που
γίνεται αποδεκτό από το Βασιλιά Γεώργιο Α΄ ο οποίος διαισθανόταν το λαϊκό ρεύμα υπέρ
του Βενιζέλου
-12 Οκτωβρίου προκηρύσσονται νέες εκλογές γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των
παλαιών κομμάτων με αρχηγούς τον Θεοτόκη, τον Ράλλη και τον Μαυρομιχάλη, οι οποίοι
καταγγέλλουν την βίαιη διάλυση της Βουλής και απέχουν από τις εκλογές
-Η αντίδραση των παλαιών κομμάτων αποτελεί όχι τόσο καταγγελία της βασιλικής
πρωτοβουλίας, αλλά συνειδητοποίηση της αδυναμίας τους και του αδιεξόδου στο οποίο
βρίσκονταν. Με την υιοθέτηση της αποχής πίστευαν πως θα μπορούσαν στο μέλλον να
επιδιώξουν μια τελική αναμέτρηση με καλύτερα αποτελέσματα για τους ίδιους. Βεβαίως
ίσως τα παλαιά κόμματα αδυνατούσαν να αντιληφθούν τη βαρύτητα των νέων πολιτικών
δυνάμεων ή ίσως πίστευαν σε μια μελλοντική φθορά της νέας κυβέρνησης.
Από το κείμενο Β αντλούμε τα εξής στοιχεία:
- Στις εκλογές Μαρτίου 1912 οι φιλελεύθεροι θριάμβευσαν και τα παλαιά κόμματα
ανέδειξαν

βουλευτές

μόνο

ισχυρές

προσωπικότητες

πρώτου

μεγέθους,

ενώ

χαρακτηριστικό ήταν ότι πολλοί ηγέτες με δυσκολία εξελέγησαν ή κατέλαβαν κάποιες
έδρες σε άλλες περιοχές. Αντιπολίτευση στη νέα Βουλή ήταν οι παλαιοί ηγέτες αλλά και
νέοι πολιτικοί.
Β) Σχ. Βιβλίο σελ. 219 «Αλλά ο Βενιζέλος … ένοπλα τμήματα» και «Εκείνο που δεν είχε …
12 Οκτωβρίου 1912»
Από το κείμενο Β αντλούμε τα εξής στοιχεία:
- Η Βουλή που δημιουργήθηκε από τις εκλογές Μαρτίου του 1912 άρχισε τις εργασίες της
κάτω από τις δύσκολες συνθήκες που δημιούργησε η τελευταία ανάφλεξη του κρητικού
ζητήματος.
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- Στην Κρήτη είχαν διενεργηθεί εκλογές την ίδια ακριβώς μέρα με την Ελλάδα, με σκοπό να
αποσταλούν εκπρόσωποί της στην νέα ελληνική Βουλή, αφού το νησί είχε διακηρύξει την
ένωσή του με την Ελλάδα. Όμως, το κόμμα του Βενιζέλου εξέλεξε μόνο 23 βουλευτές σε
σύνολο 69 και την ίδια στιγμή η Τουρκία έψαχνε αφορμή, για να ξεκινήσει τον πόλεμο
εναντίον της Ελλάδας.
- Ο Βενιζέλος, από φόβο για την Τουρκία και, επειδή δεν επιθυμούσε νέες πολεμικές
περιπέτειες, αρνήθηκε να δεχτεί τους βουλευτές από την Κρήτη. Η απόφασή του αυτή δεν
ήταν εύκολη, γι’ αυτό παρέμεινε κλεισμένος στο ξενοδοχείο του για τέσσερις ημέρες.

Θέμα Δ1
Α) Σχ. Βιβλίο σελ. 166 -167 «Σημαντικότερες ήταν οι επιπτώσεις … εθνικό κορμό»
Από το κείμενο Α αντλούμε τα εξής στοιχεία:
-Η εγκατάσταση των προσφύγων στη Θράκη τόνωσε το ελληνικό στοιχείο της περιοχής,
μετά τη μείωση που είχε συμβεί με τη βουλγαρική κατοχή το 1913. Το 1924 το ποσοστό
των Ελλήνων στην περιοχή έφτασε το 62,1%, ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα ένας στους
τρεις κατοίκους ήταν πρόσφυγας. Γι’ αυτό ο Βενιζέλος σε λόγο του το 1929 επεσήμαινε
θριαμβευτικά την ομοιογένεια του ελληνικού κράτους, αλλά και τη μεγάλη του έκτασή.
Από το κείμενο Β αντλούμε τα εξής στοιχεία:
-Ο γερμανός ιστορικός Stephan Ronhart επισημαίνει ότι η Ελλάδα με την άφιξη των
προσφύγων εξασφάλισε απόλυτη ομοιογένεια γλώσσας και θρησκείας στο σύνολο του
πληθυσμού της. Επίσης, ο ελληνισμός έσωσε τον εαυτό του, ανορθώθηκε ηθικά, αφού
έσωσε τους πρόσφυγες από την καταστροφή, και πέτυχε να συναρμολογήσει ολόκληρο
τον εθνικό του κορμό.
Β) Σχ. Βιβλίο σελ. 167-168 «Για ένα διάστημα … πατρίδα τους»
Από το κείμενο Β αντλούμε τα εξής στοιχεία:
-Οι κυβερνήσεις προέβησαν στην πραγματοποίηση εγγειοβελτιωτικών και αρδευτικών
έργων στις πεδιάδες των Σερρών, της Δράμας και της Θεσσαλονίκης, διευθέτηση
χειμάρρων και μεγάλων ποταμών, αποξηράνσεις λιμνών και παραχώρηση γαιών σε
ακτήμονες.
Από το κείμενο Γ αντλούμε τα εξής στοιχεία:
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-Τονώθηκαν οι τομείς της γεωργίας, όπως η αμπελουργία, καθώς οι πρόσφυγες φύτεψαν
και αμπέλια αμερικάνικης προέλευσης, η μεταξοσκωληκοτροφία και η ροδοκαλλιέργεια σε
περιοχές κυρίως της Μακεδονίας.
Από τον Πίνακα αντλούμε τα εξής στοιχεία:
-Παρατηρείται στο διάστημα 1921-1922 μείωση στην παραγωγή των περισσότερων
αγροτικών προϊόντων, κυρίως δημητριακών και καπνού, λόγω της εξέλιξης της
μικρασιατικής εκστρατείας.
-Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά το 1923 παρατηρείται μεγάλη αύξηση στην παραγωγή
δημητριακών (από 602,3 χιλ. τόνους το 1923 σε 708,7 χιλ. τόνους το 1925) καπνού (από
37,8 χιλ. τόνους το 1923 σε 60,8 χιλ. τόνους το 1925) και βαμβακιού (από 8 χιλ. τόνους το
1923 σε 10,5 χιλ. τόνους το 1925) λόγω της άφιξης του μεγάλου όγκου προσφύγων.
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