
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΘΕΜΑ Α1 
α. Αγροτική μεταρρύθμιση 
Απάντηση 
Καθώς η κατοχή γης παύει να είναι πηγή εξουσίας και κοινωνικού κύρους…παραγωγικές και κοινωνικές 
συνθήκες. (σελ.42). 

β. Κίνημα στο Γουδί 
Απάντηση 
Το 1909 συντελείται…πετύχει τις επιδιώξεις του. (σελ. 86, 87, 88) Το σημείο που αναφέρεται στη διαδήλωση 
επαγγελματικών σωματείων της πρωτεύουσας δεν είναι απαραίτητο αλλά η γραφή του μέσα στην απάντηση 
δεν επηρεάζει αρνητικά/ 

γ. Συνθήκη Σεβρών (28 Ιουλίου /10 Αυγούστου 1920). 
Απάντηση 
Η Συνθήκη των Σεβρών…γίνεται απτή πραγματικότητα (σελ 96). Μπορεί να γίνει και μικρή αναφορά από τη 
σελίδα 144 που ορίζεται ότι με τη Συνθήκη η περιοχή της Σμύρνης θα βρισκόταν υπό Ελληνική κατοχή και 
διοίκηση για πέντε χρόνια. 

ΘΕΜΑ Α2 
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ΘΕΜΑ Β1 
α.  Οργάνωση των ελληνικών πολιτικών κομμάτων σε επίπεδο ηγεσίας κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου 
αιώνα. 
Απάντηση 
Η οργάνωση των κομμάτων ήταν εμφανής μόνο σε …υπέρ της εκλογικής τους περιφέρειας. (σελ 84) 

β.  Λόγοι για τους οποίους δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα εκείνη την περίοδο. 
Απάντηση 
Αντίθετα με άλλες χώρες …το μεγαλύτερο μέρος του ενεργού πληθυσμού. (σελ 84) 

ΘΕΜΑ Β2 
α.  Ενέργειες του Μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθου για το Ποντιακό ζήτημα κατά το Συνέδριο Ειρήνης 
(1918-1918) στο Παρίσι. 
Απάντηση 
Τον Βενιζέλο επισκέπτεται τον Απρίλιο του 1919 στο Παρίσι ο Μητροπολίτης Χρύσανθος….Θα την διαθέσω 
υπέρ του λαού σας». (σελ. 251) 
β. Ενέργειες του Μητροπολίτη Αμάσειας Γερμανού Καραβαγγέλη για το ίδιο ζήτημα. 
Απάντηση 
Παρά το αρνητικό κλίμα που δημιουργήθηκε στη Συνδιάσκεψη του Λονδίνου ο ποντιακός ελληνισμός δεν 
πτοήθηκε…4 Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους. (σελ 252,253) 



ΘΕΜΑ Γ1 
α) Ο Βενιζέλος πήρε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ΄στις 6 Οκτωβρίου ύστερα από την παραίτηση της 
Κυβέρνησης Δραγούμη. Ο Βενιζέλος ανέλαβε τα υπουργεία Στρατιωτικών και Ναυτικών. Στις 8 Οκτωβρίου ο 
ίδιος ανέπτυξε στο κοινοβούλιο τις βασικές κυβερνητικές θέσεις. Στις 9 Οκτωβρίου όταν ολοκληρώθηκε η 
συζήτηση γύρω από τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης ,ο Βενιζέλος ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης . 
Υπήρχε όμως έλλειψη απαρτίας και ο πρωθυπουργός υπέβαλε στο βασιλιά την παραίτηση του και εισηγήθηκε 
τη διάλυση της Βουλής.  
Ο Γεώργιος βλέποντας το ρεύμα υπέρ του Βενιζέλου αποδέχτηκε αμέσως το αίτημα και στις 12 Οκτωβρίου 
δημοσιεύτηκε η προκήρυξη νέων εκλογών. 
Τα παλαιά κόμματα αντέδρασαν έντονα σε αυτό καταγγέλλοντας τη βίαιη διάλυση της Βουλής και απέχοντας 
από τις επόμενες εκλογές . Αυτό φανερώνει βέβαια και το πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο είχαν περιέλθει. 
Οι εκλογές διεξήχθησαν το Νοέμβριο του 1910 όπου οι Φιλελεύθεροι κέρδισαν τις 307 από τις 362 έδρες  και ο 
Βενιζέλος ήταν ελεύθερος πια να προχωρήσει στο μεταρρυθμιστικό του έργο ( σελ.90 και κείμενο Α). 
Και στις επόμενες εκλογές όμως φάνηκε το ρεύμα του Βενιζέλου τον Μάρτιο του 1912…σημαντικών 
κοινωνικών προβλημάτων. Τονίζουμε σε αυτό το σημείο ότι πολλοί αρχηγοί από τα παλαιά κόμματα μόλις και 
μετά βίας πέτυχαν να εκλεγούν και περιορίστηκαν στο ρόλο της αντιπολίτευσης. Θεοτόκης, Μαυρομιχάλης, 
Γούναρης, Τσαλδάρης, Δημητρακόπουλος. ( σελ 91 και κείμενο Β) 
β) Ο Βενιζέλος με το οξύτατο πολιτικό του αισθητήριο στο Κρητικό ζήτημα, γνώριζε…τα καθήκοντά του στις 
12 Οκτωβρίου του 1912. 
Παράλληλα τονίζουμε εδώ ότι η Κρήτη είχε σκόπιμα διενεργήσει εκλογές την ίδια μέρα με την Ελλάδα με 
σκοπό να αποστείλει τους αντιπροσώπους της στη Νέα Ελληνική Βουλή .Στην Κρήτη βέβαια , τα πράγματα 
ήταν εντελώς διαφορετικά από αυτά στην Ελλάδα αφού το κόμμα του Βενιζέλου εξέλεξε μόνο 23 από τους 69 
βουλευτές. Επειδή η Τουρκία παραμόνευε να επιτεθεί στην Ελλάδα, ο Βενιζέλος αρνήθηκε κατηγορηματικά να 
αφήσει τους  Κρήτες  βουλευτές να εισέλθουν στην ελληνική Βουλή.  (σελ. 219 και κείμενο Β) 

ΘΕΜΑ Δ1 
α)  Σημαντικές ήταν οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων… ενσωματώθηκαν στον εθνικό κορμό. 
Επίσης στη Θράκη όπου ο Ελληνικός πληθυσμός είχε μειωθεί από τη βουλγαρική κατοχή κατά το 1913, η 
εγκατάσταση των προσφύγων κατέστη άμεση προτεραιότητα για το ελληνικό κράτος. 
Το 1924 το ελληνικό στοιχείο ανήλθε στο 62.1% του πληθυσμού, ενώ το 1928 ένας στους τρεις κατοίκους της 
Θράκης ήταν πρόσφυγας. Το επισημαίνει μάλιστα και ο Βενιζέλος σε λόγο του το 1929 ότι το ελληνικό κράτος 
είχε γίνει πολύ μεγάλο και ομοιογενές. (σελ 166,167 και κείμενο Α) 
β) Για ένα διάστημα …στην πατρίδα τους. 
Πιο συγκεκριμένα εκτελέστηκαν από τις κυβερνήσεις μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα όπως και αρδευτικά στις 
πεδιάδες των Σερρών, της Δράμας  και της Θεσσαλονίκης ενώ διευθετήθηκαν προς όφελος της γεωργίας 
χείμαρροι και μεγάλοι ποταμοί όπως ο Αξιός, ο Στρυμόνας κλπ που νέκρωναν με τις πλημμύρες τους τις 
παραποτάμιες περιοχές. Τα νέα εδάφη που προέκυψαν από τις διευθετήσεις και τις αποξηράνσεις λιμνών 
διανεμήθηκαν σε ακτήμονες, πρόσφυγες και γηγενείς 
Ο γερμανός Stephan Ronhart τονίζει την ομοιογένεια θρησκευτική και εθνική που επιτεύχθηκε τότε ενώ 
παράλληλα βλέπουμε από τον πίνακα του Foreign Office  ότι από το 1921 μέχρι το 1925 έχουμε αλματώδη 
αύξηση σε δημητριακά ,καπνό και βαμβάκι όπου τα Δημητριακά από 624,8 χιλιάδες τόνους το 1921 
καταλήγουν σε  708,7 χιλιάδες τόνους το 1925. Στο ίδιο χρονικό διάστημα  οι 22,3 τόνοι του καπνού γίνονται 
60,8 και οι 3,8 τόνοι βαμβάκι γίνονται 10,5. 
Τέλος τονίζουμε την ώθηση που δόθηκε στην αμπελουργία και τη μεταξοσκωληκοτροφία στις περιοχές 
Αξιούπολης, Βέροιας ,Αριδαίας ,Φλώρινας,  και στη ροδοκαλλιέργεια για ροδέλαιο σε Έδεσσα, Δράμα, 
Βέροια. 
Φυτεύτηκαν επίσης αμπέλια αμερικάνικης προέλευσης που δεν προσβάλλονταν από φυλλοξήρα. (σελ.167, 168  
και κείμενα Β,Γ και πίνακας) 


