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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 
ΘΕΜΑ Α1 
α) Κόμμα του Γ. Θεοτόκη : «Το κόμμα του Γ. Θεοτόκη … των 

Αντιβενιζελικών», σχολικό βιβλίο σελίδα 93 
β) Προσωρινή Κυβέρνηση της Κρήτης (1905) : «Στο μεταξύ η 

Επανάσταση είχε αποκτήσει … αυτομόλησαν προς τους 
επαναστάτες», σχολικό βιβλίο σελίδες 213, 214. 

γ) Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής : «Με βάση το άρθρο 11 … των 
ανταλλαξίμων», σχολικό βιβλίο σελίδες 151, 152. 

 
ΘΕΜΑ Α2   
α) Σωστό,  β) Λάθος,  γ) Λάθος,  δ) Λάθος,  ε) Σωστό. 
 
ΘΕΜΑ Β1   
«Η επιστροφή των προσφύγων στη Μικρά Ασία … το δρόμο της 
προσφυγιάς», σχολικό βιβλίο σελίδες 142, 143. 
 
ΘΕΜΑ Β2 
«Την αστική αποκατάσταση … επέκταση λιμανιών κ.ά.»,  
σχολικό βιβλίο σελίδες 157,158. 
 



 
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 
ΘΕΜΑ Γ1   
α) «Παρά την έντονη αντίδραση του βασιλιά … την ψήφιση της 

αρχής της δεδηλωμένης το 1875», σχολικό βιβλίο σελίδες 78, 79. 
 
β) «Η ιδέα ανήκε στον νέο τότε πολιτικό … μεταβολή του πολιτικού 

τοπίου», σχολικό βιβλίο σελίδα 79. 
 

Σύμφωνα με το ΚΕΙΜΕΝΟ  Α  να τονιστούν τα παρακάτω: 
 Η αναφορά στα νοθευμένα αποτελέσματα της τελευταίας 

εκλογικής αναμέτρησης τον Ιούνιο του 1874, που οδήγησαν 
τον ανερχόμενο πολιτικό Χαρίλαο Τρικούπη στη δημοσίευση 
ενός καυστικού άρθρου με τίτλο «Τις πταίει» στην εφημερίδα 
«Καιροί». Στο άρθρο αυτό ο Τρικούπης στηλιτεύει τη 
δεσποτική πολιτική του βασιλιά Γεωργίου Α’, αποδίδοντας σε 
αυτόν ακέραια ευθύνη για την παραβίαση του Συντάγματος 
του 1864. Ο Τρικούπης, καταλήγοντας, προτείνει το 
σχηματισμό κυβέρνησης από κόμματα πλειοψηφίας, με 
στόχο τη δημιουργία σταθερών κυβερνήσεων και την 
αποφυγή εκδήλωσης επικίνδυνων επαναστατικών 
κινημάτων. (ερώτημα α) 
 

Από το ΚΕΙΜΕΝΟ  Β να επισημανθούν τα ακόλουθα : 
 Στο συγκεκριμένο απόσπασμα του βασιλικού λόγου στη 

Βουλή (11 Αυγούστου 1875) είναι εμφανής η αναγκαστική 
αποδοχή της πρότασης Τρικούπη από το βασιλιά Γεώργιο Α’ 
περί υποχρέωσής του να διορίζει ως κυβέρνηση μόνο 
εκείνον τον πολιτικό που θα διέθετε τη δεδηλωμένη 
εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των εκπροσώπων του 
ελληνικού έθνους. Τα παραπάνω θεωρούνται προϋπόθεση 
για την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος (ερώτημα β). 



 
ΘΕΜΑ Δ1   
α) «Το αποφασιστικό βήμα … κρατικού ενδιαφέροντος»,          

σχολικό βιβλίο σελίδες 43, 44. 
 
β) «Η αναδιανομή … καθεστώς μικροϊδιοκτησίας» ,  

σχολικό βιβλίο σελίδα 45 
 
γ) «Με τη σειρά της … Ρουμανία, κλπ», σχολικό βιβλίο σελίδα 45 
 

Από το ΚΕΙΜΕΝΟ Α σχετικά με τους στόχους και το 
περιεχόμενο των ρυθμίσεων της αγροτικής μεταρρύθμισης του 
Βενιζέλου το 1917 να αναφερθούν τα εξής:  
 
Η ολοκλήρωση της αγροτικής μεταρρύθμισης από τον Ελευθέριο 
Βενιζέλο εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής των 
Φιλελευθέρων, η οποία προσέβλεπε όχι μόνο στην 
αποκατάσταση των χριστιανικών πληθυσμών, ιδίως της Βόρειας 
Ελλάδας, αλλά και στην τόνωση της εθνικής τους συνείδησης, με 
γνώμονα την υλοποίηση του οράματος της Μεγάλης Ιδέας. 
Επίσης, ο εθνικός διχασμός επέσπευσε τις διαδικασίες 
εκπόνησης ενός προγράμματος υποχρεωτικών 
απαλλοτριώσεων σε αντίθεση με την αρχική πρόβλεψη που είχε 
εκούσιο χαρακτήρα. 
 
Από το ΚΕΙΜΕΝΟ Β  σχετικά με την υλοποίηση της αγροτικής 
μεταρρύθμισης Βενιζέλου να αναφερθούν τα ακόλουθα:  
 
Η κυριαρχία του αγροτικού προτύπου της μικροϊδιοκτησίας ως 
μέσου πολιτικής και κοινωνικής σταθερότητας, καθώς και η 
υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού προγράμματος μετά το 1992, 
με την αξιοποίηση από το ελληνικό κράτος της γης που περιήλθε 
στην κυριότητά του μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών (1923). 


