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Απαντήσεις   Ιστορίας   Κατεύθυνσης   2014 
 

ΘΕΜΑ Α  
 

Α.1. α.→Η αλλαγή στο καθεστώς ιδιοκτησίας της γης. Η κατάργηση δηλαδή των µεγάλων ιδιοκτησιών 
και η κατάτµηση των αξιοποιήσιµων εδαφών σε µικρές παραγωγικές µονάδες, οικογενειακού χαρακτήρα, 
που ανταποκρίνονταν καλύτερα στις νέες παραγωγικές και κοινωνικές συνθήκες. 

  β.→ .Στις 15 Αυγούστου 1909 εκδηλώθηκε κίνηµα στο Γουδί, το οποίο έγινε από τον Στρατιωτικό 
Σύνδεσµο, µια µυστική ένωση στρατιωτικών, µε αιτήµατα που αφορούσαν µεταρρυθµίσεις στο στρατό, 
τη διοίκηση, τη δικαιοσύνη ,την εκπαίδευση και τη δηµοσιονοµική πολιτική. 

  γ.→  Η συνθήκη των Σεβρών(10 Αυγούστου 1920)αποτέλεσε τη µεγαλύτερη διπλωµατική επιτυχία 
της Ελλάδος και δικαίωσε την τολµηρή πολιτική του Βενιζέλου. Η µικρή Ελλάδα των παραµονών των 
Βαλκανικών πολέµων γίνεται µε την υπογραφή της Συνθήκης «η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε 
Θαλασσών». Το όραµα της Μεγάλης Ιδέας φαίνεται να γίνεται απτή πραγµατικότητα. Μεταξύ άλλων 
όριζε ότι η περιοχή της Σµύρνης θα βρισκόταν στην ελληνική διοίκηση και κατοχή για πέντε χρόνια. 
Ύστερα από αυτή τη περίοδο θα µπορούσαν οι κάτοικοι µε δηµοψήφισµα να αποφασίσουν την 
προσάρτηση της περιοχής στην Ελλάδα. 
Α.2. →     Λ      β. →   Σ        γ. →    Σ         δ. →       Σ       ε. →  Λ    

 

ΘΕΜΑ Β 
 

 

Β.1. Σχολικό Βιβλίο  σελ 84.. «Η οργάνωση των κοµµάτων ήταν εµφανής …περιφέρειας’’. 
++ «Αντίθετα µε άλλες χώρες ….πληθυσµού.» 
 

Β.2. σελ 251 «Πολλά ποντιακά… εξελίξεων» 
++252-253... «Παρά το αρνητικό… του ίδιου έτους» 

ΘΕΜΑ Γ
 

 
Γ.1 α. →  σχολικό βιβλίο σελ 90.. «Ο Βενιζέλος πήρε εντολή …µεταρρυθµιστικό έργο» 
++ σχολιασµός από κείµενο Α «Στις 12  Οκτωβρίου…. Εκλογών» , «Ο Γ. Θεοτόκης…. να απόσχουν από 
την εκλογική αναµέτρηση», « του πολιτικού αδιεξόδου όπου είχαν περιπέσει» , «..µέτρο της αποχής», 
«εναποθέσει τις ελπίδες του» 
→  σχολικό βιβλίο σελ 91 Το ρεύµα που είχε ….προβληµάτων» 
++ σχολιασµός από κείµενο Β « θριάµβευσαν στις εκλογές» , «κατόρθωσαν να αναδείξουν» , «µετά βίας 
πέτυχαν να εκλεγούν», «άσκησαν αντιπολίτευση» (αναφορά σε συγκεκριµένα ονόµατα πχ. Παλιοί: 
Ράλλης,  Ζαίµης, Μαυροµιχάλης και νέοι : Γούναρης, Τσαλδάρης) 
 
Γ.1. β. →  σχολικό βιβλίο σελ.218-219 «Λίγους µήνες..τα καθήκοντα του στις 12 Οκτωβρίου 1912» 
++σχολιασµός  από κείµενο Β «σκόπιµα είχε διενεργήσει …Ελλάδος», « ..αρνήθηκε κατηγορηµατικά», 
«παρέµενε κλεισµένος..» 
 
Γ.1 
∆.1. α. Σχολικό βιβλίο σελ 166-167 «Η Μικρασιατική καταστροφή…. έθνους», β) « Ο πληθυσµός 
…..εθνικός κορµός» 
++ σχολιασµός από κείµενο Α «Θράκη -αύξηση του ελληνικού στοιχείου σε 62,1% του 
πληθυσµού» «ένας στους τρεις ήταν πρόσφυγας» Βενιζέλος: «….τόσον οµοιογενές» 
 
++ σχολιασµός  από κείµενο Β αναφορά στα λόγια του Stephan Ronhart « απόλυτα οµογενή…..6.550.000 
ψυχών»  «…συναρµολόγησε σφικτά τον εθνικό κορµό»  
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∆.1. β. σχολικό βιβλίο σελ 167-168 « Για ένα διάστηµα …..στην πατρίδα τους» 
++ σχολιασµός από κείµενο Β… «εκτελούν µεγάλα εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα» 
«προς όφελος …γηγενείς» «..ανορθώθηκε πάλιν ηθικά» 
 

Σχολικό βιβλίο σελ 153 «διάκριση σε αστούς και αγρότες» 
++ από κείµενο Γ «ιδιαίτερη ώθηση..φυλλοξήρα» 
 
Από τον πίνακα : την περίοδο 1921-22 διακρίνουµε τη µείωση της παραγωγής και στα δύο πρώτα 
προϊόντα που αναφέρονται(πχ δηµητριακά από 624,8 χιλιάδες  τόνους σε 534,8,καπνός από 23,3 σε 19.8 
ενώ µικρή  αύξηση παρουσιάζει η παραγωγή βαµβακιού) κάτι που αποδεικνύει ότι ακόµη δεν φάνηκαν 
τα αποτελέσµατα της γενικότερης προσπάθειας που κατεβλήθη από το κράτος για την αγροτική 
αποκατάσταση των προσφύγων. 
Αντίθετα παρατηρούµε την σταδιακή αύξηση της παραγωγής δηµητριακών, καπνού και βάµβακος κατά 
την περίοδο 1923-1925 όπου µε ενέργειες της Ε.Α.Π. είχαµε την διαδικασία διανοµής γαιών σε 
πρόσφυγες κατά την αγροτική αποκατάσταση (από 602,3 χιλιάδες τόνους  σε 708,7 στα δηµητριακά 
,καπνός από 50,2 σε 60,8 και βαµβάκι 10,2 σε 10,5) γεγονός που αποδεικνύει ότι η έλευση των 
προσφύγων επηρέασε θετικά την αγροτική οικονοµία. 
 
Επιµέλεια:  Χατζίδης Παναγιώτης.  
 
 
 
 


