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ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1.
α. Αγροτική μεταρρύθμιση:
Σχολ. βιβλίο, σελ. 42, §1, στ. 8-18 : «Καθώς η κατοχή γης … … κοινωνικές
συνθήκες»
β. Κίνημα στο Γουδί:
Σχολ. βιβλίο, σελ. 86, §2, στ. 1-7 και σελ. 87, στ. 1-6 : «Το 1909 … … τα αιτήματά
του μέσω της Βουλής.»
και σελ. 88, στ.5-6 «Στις 15 Μαρτίου 1918… … τις επιδιώξεις του»
γ. Συνθήκη των Σεβρών (1920):
Σχολ. βιβλίο, σελ. 96, Δ4β, §1, στ. 1-6 : «Η Συνθήκη των Σεβρών … … απτή
πραγματικότητα.» και Σχολ. βιβλίο, μέρος ΙΙΙ, ενότητα Β1, σελ. 144, §1, στ. 4-9 :
«Τον Ιούλιο … … της περιοχής στην Ελλάδα.»
ΘΕΜΑ Α2.
α. Λάθος

β. Σωστό

γ. Σωστό

δ. Σωστό

ε. Λάθος

ΘΕΜΑ Β1.
(α) Σχολ. βιβλίο, σελ. 84, Γ2, §2, στ. 1-8: «Η οργάνωση των κομμάτων … …
εκλογικής τους περιφέρειας.»
(β) Σχολ. βιβλίο, σελ. 84, Γ2 §4, στ. 1-8 : «Αντίθετα με άλλες χώρες … … του
ενεργού πληθυσμού.»
ΘΕΜΑ Β2.
(α) Σχολ. βιβλίο, σελ. 251, Δ2 §1, στ. 6-20 : «Τον Απρίλιο του 1919 … … υπέρ του
λαού σας.»
(β) Σχολ. βιβλίο, σελ. 252, Δ2 §2, στ. 1-2 : «Παρά το αρνητικό κλίμα … … 4
Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.»
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1.
(α) Για τις εκλογές του Νοεμβρίου 1910
Σχολ. Βιβλίο μέρος ΙΙ, ενότητα Δ1, §1, σελ. 90, στ. 1-7 : «Ο Βενιζέλος πήρε εντολή
σχηματισμού κυβέρνησης … … προκήρυξη νέων εκλογών.»


Εδώ ενισχύουμε τις ιστορικές μας γνώσεις σχολιάζοντας τις σχετικές
πληροφορίες του ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α, στ. 1-11 για το διορισμό της κυβέρνησης
Βενιζέλου από το βασιλιά Γεώργιο Α’ (μετά την παραίτηση της κυβέρνησης
Στ. Δραγούμη) και την αδυναμία αυτής να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης –
ελλείψει απαρτίας – γεγονός που οδήγησε στην προκήρυξη νέων εκλογών για
το Νοέμβριο του 1910.
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Σχολ. Βιβλίο μέρος ΙΙ, ενότητα Δ1, §1, σελ. 90, στ. 7-11 : «Αυτό το διάβημα
… … στις εκλογές του Νοεμβρίου 1910.»
Εδώ σχολιάζοντας τις πληροφορίες του ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α, στ.11-26,
επισημαίνουμε την αμηχανία των παλαιών κομμάτων, μπροστά στην απόφαση
του Γεωργίου Α’, που εκφράστηκε με την απόφαση για αποχή από τις εκλογές
αλλά και την αδυναμία του παλαιού κόσμου να εκτιμήσει τους νέους
παράγοντες που προέκυψαν στην ελληνική δημόσια ζωή.
Σχολ. Βιβλίο μέρος ΙΙ, ενότητα Δ1, §1, σελ. 90, στ. 11-13

Για τις εκλογές του Μαρτίου 1912
Σχολ. Βιβλίο μέρος ΙΙ, ενότητα Δ1, §1, σελ. 91, στ. 1-6 : «Το ρεύμα που είχε … …
κοινωνικών προβλημάτων»


Σχολιάζουμε τις πληροφορίες του ΚΕΙΜΕΝΟΥ Β, §1, επισημαίνοντας τον
θρίαμβο των φιλελεύθερων παρά τη συμμετοχή και των παλαιών κομμάτων
σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, τα οποία πέτυχαν μικρά ποσοστά.

(β) Σχολ. Βιβλίο μέρος IV, ενότητα Ε8, §1, σελ. 219, στ. 1-8 : «(Αλλά) … ο
Βενιζέλος … … ένοπλα τμήματα.»
 Σχολιάζουμε από το ΚΕΙΜΕΝΟ Β (§§2-4) τη δύσκολη κατάσταση που είχε
να αντιμετωπίσει ο Ελ. Βενιζέλος , ως πρωθυπουργός της Ελλάδας σε σχέση
με το Κρητικό ζήτημα.
Η δυσκολία είχε να κάνει με τις πιέσεις των Κρητών προς τον Βενιζέλο να
ευνοήσει και να προωθήσει την ΕΝΩΣΗ που αυτοί είχαν κηρύξει και την
απόφαση του πρωθυπουργού να μην προκαλέσει με ενέργειές του έναν
πόλεμο με την Τουρκία. Έτσι ο Βενιζέλος αρνήθηκε την είσοδο Κρητών
βουλευτών στο ελληνικό κοινοβούλιο.


Σχολ. Βιβλίο μέρος ΙV, ενότητα Ε9, §1, σελ. 219, στ. 1-11 : «Εκείνο που δεν
… … στις 12 Οκτωβρίου 1912.»

ΘΕΜΑ Δ1.
(α) Σχολ. Βιβλίο μέρος ΙΙΙ, ενότητα Ε2β, §2, σελ. 166, στ. 1-2 και σελ. 167, στ. 1-11 :
«Σημαντικότερες ήταν οι επιπτώσεις … … στον εθνικό κορμό.»


Σχολιάζοντας τις πληροφορίες του ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α και του ΚΕΙΜΕΝΟΥ Β
(στ. 7-13) ενισχύουμε τις ιστορικές μας γνώσεις σχετικά με την εξασφάλιση
εθνικής ομοιογένειας και ενίσχυσης ολόκληρου του εθνικού κορμού με τον
εποικισμό αραιοκατοικημένων περιοχών της Βόρειας Ελλάδας και ιδιαιτέρως
Μακεδονίας και Θράκης, των οποίων η ελληνικότητα κατοχυρώθηκε με την
παρουσία των προσφύγων του 1922.

(β) Σχολ. Βιβλίο μέρος ΙΙΙ, ενότητα Ε2γ, σελ. 167, στ. 1-9 : «Για ένα διάστημα … …
μικρής γεωργικής ιδιοκτησίας.»
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Επιβεβαιώνουμε τις ιστορικές μας γνώσεις με αναφορές στην αυξητική πορεία
των δημητριακών, όπως αυτή καταγράφεται στον πίνακα, 1η στήλη, από το
1922 έως το 1925



Σχολ. Βιβλίο μέρος ΙΙΙ, ενότητα Ε2γ, σελ. 167, στ. 9 και σελ. 168, στ. 1-3 : «Η
έλλειψη … … καλλιεργήσιμες εκτάσεις.»



Σχολιάζουμε τις πληροφορίες του ΚΕΙΜΕΝΟΥ Β, στ. 1-8



Σχολ. Βιβλίο μέρος ΙΙΙ, ενότητα Ε2γ, σελ. 168, στ. 3-6: «Εισήχθησαν … …
στην πατρίδα τους.»



Επιβεβαιώνουμε την εισαγωγή των νέων καλλιεργειών αλλά και την ενίσχυση
των υπαρχουσών με τις πληροφορίες του ΚΕΙΜΕΝΟΥ Γ και την αναφορά
στην πορεία της παραγωγής του καπνού και του βαμβακιού όπως
καταγράφεται στις στήλες 2 και 3 του πίνακα.
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