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ΟΜΑΔΑ Α΄ 
 
 
ΘΕΜΑ Α1 
 
          
         α. 

• Οργανικός Νόμος (1900) : σχολ. βιβλ. σελ. 208, δεύτερη 
παράγρ.: «Ένα σοβαρό ζήτημα … και εγκατάστασής του.» 

 
• Προσωρινή Κυβέρνηση της Κρήτης (1905) : σχολ. βιβλ. 

σελ. 213-214: «Η επανάσταση του Θερίσου είχε αποκτήσει ισχυρά 
ερείσματα … την εφημερίδα, «Το Θέρισο».» 

 
• Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής (1923) : σχολ. βιβλ. σελ. 151-

152: «Με βάση το άρθρο 11 …της ακίνητης περιουσίας των 
ανταλλαξίμων.». 

 
 

         β. 
              1. Σωστό  (σχολ. βιβλ. σελ.   71) 
              2. Λάθος   (σχολ. βιβλ. σελ. 209)                    
              3. Σωστό  (σχολ. βιβλ. σελ.   90)          
              4. Λάθος   (σχολ.βιβλ. σελ.  220)       
              5. Σωστό  (σχολ. βιβλ. σελ. 249) 
 
 



 ΘΕΜΑ Α2  
 

         α.  σχολ. βιβλ. σελ. 153 : «Η ελληνική κυβέρνηση διέθεσε … 
Υπουργείου Προνοίας και Αντιλήψεως.». 
 
         β. σχολ. βιβλ. σελ. 246-248 : «Η κυρία πλουτοπαραγωγική πηγή 
… εμπορικά κέντρα τους Ευξείνου Πόντου αλλά και της Ευρώπης.». 
 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ Β΄ 

 
 

ΘΕΜΑ Β1 
 
       Σχολ. βιβλ. σελ. 75-76, Ενότητα 3. Η «νέα γενιά». 
 
πληροφορίες από την πηγή: 
      Στην πηγή θίγονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αφύπνιση της «νέας 
γενιάς» και στην έκφραση της δυσαρέσκειάς της για την πολιτική 
κατάσταση της Ελλάδας. Βασική αιτία είναι λοιπόν η βελτίωση του 
μορφωτικού επιπέδου του λαού. Στις αρχικές γραμμές της πηγής 
δίνονται ως τεκμήρια αριθμητικά και στατιστικά δεδομένα. Η διάδοση της 
παιδείας αύξησε τις κοινωνικές εντάσεις ειδικά για τους πτυχιούχους 
νομικούς που διεκδικούσαν μια θέση στο Δημόσιο. Πέρα από τη 
δυσαρέσκεια για το χαμηλό βιοτικό επίπεδο οι πολίτες διαμαρτύρονται 
ακόμη για τους αργούς, σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη, ρυθμούς 
ανάπτυξης εξέφραζαν την επιθυμία για τη συμμετοχή τους στη λήψη 
αποφάσεων.  
 
 
 
ΘΕΜΑ Β2 
 
        Σχολ. βιβλ. σελ. 43-45 : «Οι πρακτικές αυτές δημιούργησαν 
εντάσεις … το ποσοστό αυτό ανήλθε σε 40%.». 
 
πληροφορίες από την πηγή Α΄: 
     Η πηγή αναφέρεται στο διάστημα πριν και κατά τη διάρκεια των 
Βαλκανικών πολέμων κατά το οποίο ο Βενιζέλος δεν προχώρησε στην 
«επειγόντως αναγκαία» όπως ο συγγραφέας τη χαρακτηρίζει, αγροτική 
μεταρρύθμιση. Η αιτία ήταν ότι δεν περίσσευαν χρήματα για την 



αποζημίωση των τσιφλικάδων αφού τα χρήματα απορροφούσαν  οι 
εξοπλισμοί για τους Βαλκανικούς. Θεσπίστηκαν μόνο κάποιες 
«προστατευτικές διατάξεις» που σε αντίθεση με το όνομά τους όχι μόνο 
δεν «προστάτεψαν» τους ενοικιαστές γης αλλά οδήγησαν πολλούς 
τσιφλικάδες να απομακρύνουν οικογένειες από τσιφλίκια επειδή «οι 
στρατευμένοι άνδρες βρίσκονταν στο μέτωπο και δεν ανταποκρίνονταν 
στις εργασιακές τους υποχρεώσεις». Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους 
το ζήτημα των τσιφλικιών έγινε πιο περίπλοκο αφού στα νέα όρια της 
χώρας προστέθηκαν υπερδιπλάσια τσιφλίκια.  
 
πληροφορίες από την πηγή Β΄: 
       Στην πηγή επισημαίνονται οι λόγοι που κατέστησαν το 1917 
αναγκαία την αγροτική μεταρρύθμιση του Βενιζέλου. Βασικός 
παράγοντας λοιπόν ήταν η πτώση του εξωτερικού εμπορίου, πτώση 
που οφείλεται στο ναυτικό αποκλεισμό των ελληνικών λιμανιών από την 
Αντάντ. Η Αντάντ, κατά την περίοδο του Εθνικού Διχασμού,  προχώρησε 
σε αυτό το μέτρο για να εξαναγκάσει το παλάτι να επιτρέψει την 
συμμετοχή της Ελλάδας με την πλευρά των Δυτικών Δυνάμεων. Ένας 
ακόμη παράγοντας ήταν και η εγκατάσταση της κυβέρνησης του 
Βενιζέλου, της «Εθνικής Άμυνας» στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο δηλ. 
των «Νέων Χωρών» όπου το πρόβλημα των τσιφλικιών κυριαρχούσε.  
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