
 

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΙΣΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Γ’ ΛΤΚΕΙΟΤ 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΣΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

α. Αγροτικι μεταρρφκμιςθ: Σχολικό εγχειρίδιο, Σελ. 42 «Οι ραγδαίεσ εξελίξεισ… κοινωνικζσ ςυνκικεσ». 

β. Κίνθμα ςτο Γουδί: Σχολικό εγχειρίδιο, Σελ. 86 - 88: «Το 1909 ςυντελείται … τισ επιδιϊξεισ του»  

γ. Συνκικθ των Σεβρϊν (28 Ιουλίου / 10 Αυγοφςτου 1920): Σχολικό εγχειρίδιο, Σελ. 96: «Η Συνκικθ των Σεβρϊν… 

απτι πραγματικότθτα»  και Σελ. 144 «Τον Ιοφλιο 1920… ςτθν Ελλάδα» 

ΘΕΜΑ Α2 

α. Λάκοσ 

β. Σωςτό 

γ. Σωςτό 

δ. Σωςτό 

ε. Λάκοσ 

 

ΘΕΜΑ Β1 

α. Σχολικό εγχειρίδιο, Σελ. 82: «Στθ δεκαετία του 1880… τακτικι που ακολουκοφςε»  

και Σελ. 84: «Η οργάνωςθ των κομμάτων… εκλογικισ τουσ περιφζρειασ» 

β. Σελ. 84: «Αντίκετα με άλλεσ χϊρεσ… ενεργοφ πλθκυςμοφ» 

 

ΘΕΜΑ Β2 

α. Σχολικό εγχειρίδιο, Σελ. 250 - 251: «Η κυβζρνθςθ του Ελευκερίου Βενιηζλου… πολιτικϊν εξελίξεων»  

β. Σχολικό εγχειρίδιο, Σελ. 251 - 253: «Το πολιτικό γεγονόσ… ςτισ 4 Σεπτεμβρίου του ίδιου ζτουσ» 
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 

α. Σχολικό εγχειρίδιο, Σελ. 90: «Ο Βενιηζλοσ πιρε εντολι ςχθματιςμοφ κυβζρνθςθσ… μεταρρυκμιςτικό του ζργο». 

Παράκεμα Α:  Το παράκεμα επιβεβαιϊνει τθν ιςτορικι αφιγθςθ 

Στισ 6 Οκτωβρίου ορκίηεται θ κυβζρνθςθ και επιςθμαίνεται ότι ο Βενιηζλοσ αναλαμβάνει Υπουργόσ των 

Στρατιωτικϊν και των Ναυτικϊν. Κίνθςθ που μαρτυρά τθ ςθμαςία που απζδιδε ςτθν ανάγκθ εκςυγχρονιςμοφ των 

ςτρατιωτικϊν εξοπλιςμϊν, για τθν πραγματοποίθςθ των εκνικϊν διεκδικιςεων. Η ζλλειψθ απαρτίασ οδιγθςε ςε 

παραίτθςθ και ςε διάλυςθ τθσ Βουλισ, πάντα με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του βαςιλιά, κακϊσ ο Γεϊργιοσ διαιςκανόταν 

το ρεφμα που είχε το κόμμα του Βενιηζλου.  

Στισ 12 Οκτωβρίου προκθρφςςονται νζεσ εκλογζσ,  τα παλαιά κόμματα αντζδραςαν και αποφάςιςαν να απζχουν 

από τθν επικείμενθ εκλογικι αναμζτρθςθ. Η αντίδραςθ αυτι δεν οφείλεται τόςο ςτθν πρωτοβουλία του βαςιλιά να 

ςυναινζςει ςτθν προκιρυξθ εκλογϊν, όςο ςτθ διαπίςτωςθ του πολιτικοφ αδιεξόδου ςτο οποίο είχαν πλζον 

περιζλκει και ςτθν ελπίδα μελλοντικισ ανάκαμψθσ.  

Το αδιζξοδο αυτό, αποτυπϊκθκε ςτισ εκλογζσ του 1910 και  δθμιοφργθςε ζνα νζο ςυςχετιςμό δυνάμεων κακϊσ οι 

Φιλελεφκεροι κζρδιςαν τθ ςυντριπτικι πλειοψθφία των εδρϊν. 

 

Παράκεμα Β:  ( Ο Βενιηζλοσ… Δθμθτρακόπουλοσ) 

Στισ εκλογζσ του Μαρτίου 1912, οι φιλελεφκεροι κριάμβευςαν. Από τα παλαιά κόμματα αναδείχκθκαν βουλευτζσ 

μόνο κάποιεσ ιςχυρζσ προςωπικότθτεσ 

 

β. Σχολικό εγχειρίδιο, Σελ. 218: «Λίγουσ μινεσ μετά τθν ανάλθψθ… ζνοπλα τμιματα». 

Παράκεμα Β:  Αντλοφμε τθν πλθροφορία ότι θ Κριτθ ςκοπίμωσ διενιργθςε εκλογζσ τθν ίδια μζρα με τθν Ελλάδα, με 

απϊτερο ςκοπό να αποςτείλει εκπροςϊπουσ τθσ ςτθν ελλθνικι Βουλι. Ωςτόςο το κόμμα του Βενιηζλου εξζλεξε 

μόλισ 23 βουλευτζσ ςε ςφνολο 69. Η Τουρκία παράλλθλα αναηθτοφςε μια αφορμι για να επιτεκεί ςτθν Ελλάδα, 

γεγονόσ που δεν μποροφςε να παραβλζψει ο Βενιηζλοσ, κακϊσ θ χϊρα δεν ιταν ζτοιμθ να εμπλακεί ςε πολεμικζσ 

περιπζτειεσ. Η απόφαςθ αυτι ιταν ιδιαίτερα δφςκολθ, για ζναν άνκρωπο όπωσ ο Βενιηζλοσ που είχε επιδείξει 

ιδιαίτερθ αγωνιςτικότθτα και τθν επαναςτατικότθτα ςτο παρελκόν. Χαρακτθριςτικι είναι θ αναφορά πωσ παρζμενε 

κλειςμζνοσ για τζςςερισ μζρεσ ςτο ξενοδοχείο του. 

ΘΕΜΑ Δ1 

α. Σχολικό εγχειρίδιο, Σελ. 166: «Ο πλθκυςμόσ τθσ Ελλάδασ… ςτον εκνικό κορμό». 

Παράκεμα Α:  Επιςθμαίνεται θ εντυπωςιακι αφξθςθ του ελλθνικοφ ςτοιχείου ςτθ Θράκθ, που είχε μειωκεί μετά τθ 

βουλγαρικι κατοχι το 1913. Το 1924 το ποςοςτό των Ελλινων ιταν 62,1% και τζςςερα χρόνια αργότερα, ζνασ 

ςτουσ τρείσ κατοίκουσ ιταν πρόςφυγασ. Χαρακτθριςτικζσ είναι οι δθλϊςεισ του Βενιηζλου που τονίηουν τθν 

ομοιογζνεια του ελλθνικοφ κράτουσ. 

Παράκεμα Β:  Ο Ελλθνιςμόσ κατόρκωςε να αποφφγει μια ολοκλθρωτικι καταςτροφι. Διατθρικθκε θ γλϊςςα και θ 

κρθςκεία με αποτζλεςμα τθν θκικι ανόρκωςθ και τθν ενδυνάμωςθ του εκνικοφ κορμοφ. 
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β. Σχολικό εγχειρίδιο, Σελ. 167: «Για ζνα διάςτθμα… ςτθν πατρίδα τουσ». 

Παράκεμα Β:  Σπουδαίασ ςθμαςίασ ιταν τα εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά ζργα ςτισ περιοχζσ που 

εγκαταςτάκθκαν οι πρόςφυγεσ, κυρίωσ ςτισ πεδιάδεσ των Σερρϊν, τθσ Δράμασ και τθσ Θεςςαλονίκθσ. Τα ζργα αυτά 

ςυνζβαλλαν ουςιαςτικά ςτθν ανάπτυξθ τθσ γεωργίασ. Επίςθσ παραχωρικθκαν γαίεσ ςε ακτιμονεσ 

 

Παράκεμα Γ:  Τονϊκθκαν τομείσ τθσ γεωργίασ όπωσ θ αμπελουργία και θ μεταξοςκωλθκοτροφία. 

Οι πρόςφυγεσ φφτεψαν αμπζλια αμερικανικισ προζλευςθσ, ανκεκτικά ςτθ φυλλοξιρα. Παράλλθλα προωκικθκε θ 

ροδοκαλλιζργεια ςε περιοχζσ τθσ Μακεδονίασ  

 

Από τον πίνακα επιςθμαίνουμε τα εξισ ςτοιχεία 

Στο διάςτθμα 1921 – 1922 παρατθρείται μείωςθ των δθμθτριακϊν, καπνοφ και βαμβακιοφ, λόγω τθσ μικραςιατικισ 

εκςτρατείασ  

Μετά το 1923 εντυπωςιακι αφξθςθ ςτθν παραγωγι δθμθτριακϊν, καπνοφ και βαμβακιοφ, που αποδίδεται ςτθν 

αφξθςθ του αρικμοφ των προςφφγων 

                                                                                                                            Eπιμζλεια: Χάλτςιοσ Άγγελοσ 
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