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Θέμα Α1 
 
α) Σελ. 42 : «Καθώς η... συνθήκες»  

β) Σελ 86-89 : «Το 1909... επιδιώξεις του»  

γ) Σελ. 96 : « Η Συνθήκη των ... απτή πραγματικότητα.» + Σελ. 144 : «Τον    

Ιούλιο... στην Ελλάδα.» 

 
Θέμα Α2 
 
α → Λάθος 

β → Σωστό 

γ → Σωστό 

δ → Σωστό 

ε → Λάθος 

 
Θέμα Β1 
 
α) Σελ. 85 : «Η οργάνωση... τους περιφέρειας.»  

β) Σελ. 85 : «Αντίθετα  με... ενεργού πληθυσμού.»  

 

Θέμα Β2 
 
α) Σελ. 250-251 : « Η κυβέρνηση... λαού σας.» 

β) Σελ. 252-253:  «Παρά το... του μετώπου.»  

 
 
 
 
 



Θέμα Γ1 
 
α) Σελ 90: «Ο Βενιζέλος … του έργο» 

Σελ 91: «Το ρεύμα … προβλημάτων» 

 
Στοιχεία από τα παρατιθέμενα κείμενα 
Κείμενο Α 
 

 Δύο μέρες μετά την επίσημη ορκωμοσία της κυβέρνησης ο Βενιζέλος 

παρουσίασε το μεταρρυθμιστικό του πρόγραμμα, ενώ στις 9 

Οκτωβρίου επιζητά ψήφο εμπιστοσύνης («Στις……. Σώματος») 

 

 Ο Βασιλιάς Γεώργιος Α’  λαμβάνοντας υπόψη τη δημοτικότητα του 

Κρητικού πολιτικού, προκηρύσσει εκλογές στις 12 Οκτωβρίου («Και…. 

Εκλογών» ) 

 

 Η προαναφερθείσα κίνηση του Βασιλιά προκάλεσε την έντονη 

δυσαρέσκεια των παλαιών κομμάτων, που διακήρυξαν την αποχή τους 

από τις επικείμενες εκλογές. («Η……. αναμέτρηση») 

 

Κείμενο Β 

 Η θριαμβευτική εκλογική νίκη του Βενιζέλου στις εκλογές του 1912 

επισφραγίστηκε από το γεγονός ότι οι προσωπικότητες αλλά και οι 

ηγέτες των παλαιών κομμάτων εξασφάλισαν μετά βίας μία θέση στη 

Βουλή και περιορίστηκαν στην άσκηση αντιπολίτευσης 

(«Ο…Δημητρακόπουλος») 

 
 
β) Σελ 219: «Αλλά ο Βενιζέλος……… 12 Οκτωβρίου 1912». 
 
Στοιχεία από τα παρατιθέμενα κείμενα 
Κείμενο Β 
 

 Το έργο της Βουλής που ανέκυψε από τις εκλογές του Μαρτίου 1912 

δυσχέραινε η αναζωπύρωση του Κρητικού ζητήματος 

(«Η…….ζητήματος») 

 

 

 Η ταυτόχρονη διεξαγωγή εκλογών στην Κρήτη αποσκοπούσε στην 

είσοδο Κρητών εκπροσώπων στην ελληνική Βουλή, δεδομένης της 



πίεσης που υφίστατο το νησί από την τουρκική απειλή και του πόθου 

για ένωση («Η ..Ελλάδα») 

 

 Η πεποίθηση του Βενιζέλου για αποφυγή πολεμικής εμπλοκής της 

Ελλάδας τη δεδομένη χρονική στιγμή, τον οδήγησε στο να αρνηθεί 

στους Κρήτες τη συμμετοχή τους στο ελληνικό κοινοβούλιο και κατ’ 

επέκταση του στοίχισε παροδικά τη δημοτικότητά του στη γενέτειρά 

του. («Ο… διέμενε») 

 

 
 
Θέμα Δ1 
 
α) Σελ. 166-167 : «Σημαντικότερες ήταν ... εθνικό κορμό.» 
 
Στοιχεία από τα παρατιθέμενα κείμενα 
 
Κείμενο Α & Β 

• Η ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου στη Θράκη – Μακεδονία, υπήρξε 

γεγονός ζωτικής σημασίας και ανάγκη εθνικής προτεραιότητας, καθώς 

το 1913 ο ελληνικός χαρακτήρας της περιοχής είχε δεχθεί πλήγματα 

λόγω της βουλγαρικής κατοχής. («Στη... κράτος.»)   

• Σε διάστημα μόλις πέντε ετών απο την υπογραφή της Σύμβασης της 

Λωζάννης, οι Έλληνες κάτοικοι της Θράκης συνιστούσαν το 62,1% του 

πληθυσμού της περιοχής. Επιπλέον, ενδεικτική της επιρροής, που 

άσκησε η άφιξη των προσφύγων στην εθνολογική σύσταση της χώρας 

και συγκεκριμένα της ίδιας της Θράκης, είναι η αναφορά οτι  μόλις λίγα 

χρόνια μετά την άφιξη των προσφύγων της Μ. Ασίας, ένας στους τρεις 

κατοίκους ήταν πρόσφυγας (Το...πρόσφυγες») 

• Η σημασία της συγκρότησης ενός κράτους ομοιογενούς, σε 

πρωτοφανή για δεδομένα της εποχής βαθμό, επισημαίνεται ιδιαίτερα 

μέσω του λόγου του Ελ. Βενιζέλου. Η επιτυχία της προσπάθειας 

ενσωμάτωσης των προσφύγων και η συνακόλουθη συγκρότηση ενός 

τόσο ομογενοποιημένου εθνικά και αναπτερωμένου ηθικά κράτους 

αποσπά τα εύσημα απο μελετητές του εξωτερικού.(«Ο ... κορμός.») 

 

 
 
 
 



β) Σελ. 167-168 : «Για ένα ... πατρίδα τους» 
 
Κείμενο Γ & Πίνακας 
 
 

• Υπήρξε ιδιαίτερη μέριμνα για τη βελτίωση των καλλιεργήσιμων 

εκτάσεων της Βορείου Ελλάδος. («Οι .... Θεσσαλονίκης.») 

Σημαντικότατα επίσης υπήρξαν τα αποξηραντικά έργα και οι 

διευθετήσεις των χειμάρρων / αξιοποιήσεις των ποταμών. 

(«...δευθετούν...λίμνες.») 

•  Δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη της αμπελουργίας , 

μεταξοσκωληκοτροφίας και της ροδοκαλλιέργιας, κυρίως σε περιοχές 

της Βορείου Ελλάδος. Παράλληλα η υιοθέτηση νέων 

αποτελεσματικότερων μεθόδων καλλιέργειας διασφάλισε την ποιότητα 

των προϊόντων («Δόθηκε...φυλλοξήρα»)  

• Χαρακτηριστικά είναι τα δεδομένα του παρεχόμενου πίνακα ως προς 

την παραγωγή και κυρίως την ποσότητα των δημητριακών , του 

καπνού και του βαμβακιού , κατά την πενταετία 1921-1925. 

• Με εξαίρεση μάλιστα την περίοδο 1921-1922 , κατά την οποία λόγω 

της Μικρασιατικής Καταστροφής  υπήρξε σημαντική μείωση , η 

αγροτική παραγωγή και τα καταγεγραμμένα οικονομικά της δεδομένα 

φαίνεται να ακολουθούν σταθερά ανοδική και ολοένα αυξανόμενη 

πορεία. Ενδεικτική και ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η αύξηση στην 

παραγωγή των δημητριακών περίπου κατά είκοσι τόνους και στην 

παραγωγή του καπνού κατά 10 τόνους. 

 

 
 
 

 Επιμέλεια: Καθηγητές Φροντιστηρίων Βακάλη 
 


