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ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
ΘΕΜΑ Α1 
α. Αγροτική μεταρρύθμιση: σελ. 42: «Με τον όρο αγροτική μεταρρύθμιση 
εννοούμε την κατάργηση των μεγάλων ιδιοκτησιών … παραγωγικές και 
κοινωνικές συνθήκες.( Αποτέλεσε στόχο μετά τη βιομηχανική επανάσταση, 
αφού η κατοχή γης έπαυσε να αποτελεί πηγή εξουσίας και κοινωνικού, ταξικού 
κύρους – ήταν αίτημα των Θεσσαλών ακτημόνων μετά την προσάρτηση της 
Θεσσαλίας (1881) στην Ελλάδα  και την αγορά των τσιφλικιών της από τους 
πλούσιους Έλληνες του εξωτερικού)  
β. Κίνημα στο Γουδί: σελ. 86-87: «Κίνημα το οποίο εκδηλώθηκε στις 15 
Αυγούστου 1909…μέσω της Βουλής – Αποτελεί τομή στην πολιτική ιστορία της 
Ελλάδος γενικότερα και των πολιτικών κομμάτων ειδικότερα» 
γ. Συνθήκη των Σεβρών: σελ. 144: «Τον Ιούλιο του 1920 υπογράφηκε … 
προσάρτηση της περιοχής στην Ελλάδα.» (και σελ. 96: «Η Συνθήκη των Σεβρών 
… απτή πραγματικότητα») 
 
ΘΕΜΑ Α2 
α. Λάθος, β. Σωστό, γ. Σωστό, δ. Σωστό, ε. Λάθος 
 
ΘΕΜΑ Β1 
α. σελ. 84: «Η οργάνωση των κομμάτων … υπέρ της εκλογικής τους 
περιφέρειας.» 
β. σελ. 84: «Αντίθετα με άλλες χώρες της Ευρώπης … μεγαλύτερο μέρος του 
ενεργού πληθυσμού.» 
 
ΘΕΜΑ Β2 
α. Αναφορά στο ότι ο Βενιζέλος δεν συμπεριέλαβε τον Πόντο στο φάκελο των 
ελληνικών διεκδικήσεων στο συνέδριο στο Παρίσι,  στην πρότασή του να 
παραχωρηθεί (ο Πόντος) στην υπό ίδρυση Αρμενική Δημοκρατία και στην 
αντίδραση των Ελλήνων του Πόντου σ’ αυτήν (συνέδρια σε διάφορες περιοχές 
– τηλεγραφήματα ποντιακών σωματείων)– σελ. 251: «Τον Απρίλιο του 1919 ο 
μητροπολίτης Χρύσανθος επισκέφθηκε το Βενιζέλο στο Παρίσι … υπέρ του 
λαού σας» 
β. σελ. 252-253: «Στις 10 Μαρτίου 1921 … στις 4 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.» 
 
ΘΕΜΑ Γ1 
α. (βιβλίο: στοιχεία από σελ. 91 και 92) - Ο Βενιζέλος πήρε εντολή σχηματισμού 
κυβέρνησης μετά την παραίτηση της κυβέρνησης Δραγούμη (6 Οκτωβρίου 
1910). Μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων σχετικά με τις προγραμματικές 
του δηλώσεις στις 9 Οκτωβρίου, όπως αναφέρεται στο πρώτο κείμενο, ζήτησε 
την ψήφο εμπιστοσύνης. Επειδή, όμως, αντιμετώπιζε προβλήματα με την 
εξασφάλιση της, σε συνεννόηση με το βασιλιά Γεώργιο Α’, προχώρησε σε 
διάλυση της Βουλής και προκήρυξη νέων εκλογών. Ο βασιλιάς δεν δίστασε να 
δεχθεί την εισήγηση του Βενιζέλου. Αυτό το διάβημα αναστάτωσε τα παλαιά 
κόμματα τα οποία, θεωρώντας αντισυνταγματική την κίνηση του βασιλιά, 
αποφάσισαν να μη συμμετάσχουν στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1910. Σ’ 
αυτές οι Φιλελεύθεροι κέρδισαν τη συντριπτική πλειονότητα των εδρών: 307, σε 
σύνολο 362. Προς επίρρωση των στοιχείων αυτών, το πρώτο κείμενο αναφέρει 
πιο συγκεκριμένα ότι ο Γ. Θεοτόκης, ο Δ. Ράλλης και ο Κ. Μαυρομιχάλης – οι 
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επικεφαλής των τριών ισχυρότερων αντιβενιζελικών κομματικών σχηματισμών – 
κατήγγειλαν τη διάλυση της βουλής και αποφάσισαν να απέχουν από την 
εκλογική αναμέτρηση που επρόκειτο να συμβεί. Η στάση αυτή της ηγεσίας των 
παλαιών κομμάτων, ενδεχομένως, συνδέεται με τη συνειδητοποίηση από 
πλευράς τους ότι είχαν πέσει σε πολιτικό αδιέξοδο και ήλπιζαν πως θα είχαν 
περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας στο μέλλον και εφόσον θα γίνονταν 
εμφανή τα σημάδια φθοράς της νέας κυβέρνησης. Το ρεύμα, όμως, που είχε 
το κόμμα του Βενιζέλου φάνηκε και στις επόμενες εκλογές του Μαρτίου του 
1912, στις οποίες πήραν μέρος όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Ανέδειξε 146 
βουλευτές, ενώ τα άλλα κόμματα μόνο 36. Ο Βενιζέλος και οι Φιλελεύθεροι 
θριάμβευσαν, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά και στο δεύτερο κείμενο. Σ’ 
αυτές τις εκλογές φάνηκε ότι η πλειοψηφία τάχθηκε με υπέρ του κόμματος των 
Φιλελευθέρων, επειδή οι καινοτομίες που είχαν εισηγηθεί γέννησαν την ελπίδα 
για την επίλυση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων. Συμπληρωματικά, το 
δεύτερο κείμενο αναφέρει σχετικά με τα παλαιά κόμματα ότι ανέδειξαν 
βουλευτές, οι οποίοι ήταν προσωπικότητες πρώτου μεγέθους ενώ πολλοί 
αρχηγοί κατέλαβαν έδρα στη νέα Βουλή μόνο σε αναπληρωματικές εκλογές. 
Την αντιπολίτευση στη νέα Βουλή άσκησαν από το χώρο των παλαιών 
κομμάτων οι Γ. Θεοτόκης, το κόμμα του οποίου είχε τη μεγαλύτερη εκλογική 
βάση και αποτέλεσε τον πυρήνα των Αντιβενιζελικών (σελ. 93), Δ. Ράλλης και Κ. 
Μαυρομιχάλης, των οποίων τα κόμματα ήταν τα πιο αδιάλλακτα από τα 
αντιβενιζελικά (σελ. 92). Επίσης, την αντιπολίτευση άσκησαν και οι νέοι πολιτικοί 
ηγέτες,  Δ. Γούναρης, Π. Τσαλδάρης και Ν. Δημητρακόπουλος.       
 
β. (βιβλίο: στοιχεία από σελ. 219) – Η μετάκληση του Βενιζέλου στην Αθήνα είχε 
προκαλέσει αμφιθυμικά αισθήματα στους Κρήτες. Κάποιοι είδαν αρνητικά το 
γεγονός αυτό, ενώ άλλοι θεώρησαν πως από τη νέα του θέση θα μπορούσε 
να λύσει το Κρητικό Ζήτημα ταχύτερα και ασφαλέστερα. Ο Βενιζέλος, όμως, ως 
πρωθυπουργός της Ελλάδος, με το οξύτατο πολιτικό του αισθητήριο γνώριζε 
ότι δεν είχε φτάσει ακόμη το πλήρωμα του χρόνου. Στις επίμονες παρακλήσεις 
των συμπατριωτών του Κρητών απαντούσε αρνητικά και φαινόταν 
δυσάρεστος. Η σταθερή του άρνηση να επιτρέψει την είσοδο Κρητών 
βουλευτών στο ελληνικό κοινοβούλιο προκάλεσε στην Κρήτη ισχυρές 
αντιδράσεις. Αναταραχή εκδηλώθηκε στα τέλη του 1911 και συγκροτήθηκε πάλι 
στο νησί Επαναστατική Συνέλευση (3 Ιανουαρίου 1912), ενώ άρχισαν να 
οργανώνονται και ένοπλα τμήματα. Η άρνηση του Βενιζέλου ήταν δύσκολη και 
για τον ίδιο, έναν παλιό αγωνιστή και επαναστάτη. Στο δεύτερο κείμενο 
αναφέρεται πως σκόπιμα η Κρήτη είχε διενεργήσει εκλογές την ίδια μέρα με την 
Ελλάδα για να αποστείλει τους εκπροσώπους της στη νέα ελληνική Βουλή. Ο 
Βενιζέλος, όμως, μετριάζοντας τις καταστάσεις θεωρούσε πως δεν ήταν 
καιρός για πολεμικές αναμετρήσεις, καθώς η Τουρκία παραμόνευε να βρει 
αφορμή για επίθεση εναντίον της Ελλάδας. Μετά την έκρηξη των Βαλκανικών 
πολέμων (Οκτώβριος του 1912) οι πύλες του ελληνικού κοινοβουλίου άνοιξαν 
για τους Κρήτες βουλευτές που έγιναν δεκτοί με εκδηλώσεις απερίγραπτου 
πατριωτικού ενθουσιασμού. Ο Πρόεδρος της Βουλής ανέγνωσε Ψήφισμα 
σύμφωνα με το οποίο : «η Ελλάς αποδέχεται όπως του λοιπού ενυπάρχη 
κοινόν Κοινοβούλιον δια το ελεύθερον Βασίλειον και δια την νήσον Κρήτην». 
Αλλά ο Βενιζέλος δεν προχώρησε περισσότερο, εν όψει και του πολέμου που 
είχε αρχίσει. Αρκέστηκε να αποστείλει στην Κρήτη ως Γενικό Διοικητή το φίλο 
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του, Στέφανο Δραγούμη, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 12 
Οκτωβρίου 1912.     
 
ΘΕΜΑ Δ1 
α. (βιβλίο: στοιχεία από σελ. 166-167) – Σημαντικές πολύ ήταν οι επιπτώσεις 
στην εθνολογική σύσταση του πληθυσμού της Ελλάδας από την άφιξη των 
προσφύγων. Το 1920 η Ελλάδα είχε 20% μη Έλληνες ορθόδοξους, ενώ το 1928 
μόλις 6%. Ο ελληνικός πληθυσμός της Δυτικής Θράκης και της Ηπείρου 
αυξήθηκε, ενώ η Κρήτη, η Λέσβος και η Λήμνος εξελληνίστηκαν πλήρως. Όσον 
αφορά στη  Θράκη, το κείμενο Α αναφέρει πως προτεραιότητα του ελληνικού 
κράτους ήταν η εγκατάσταση προσφύγων στην περιοχή αυτή και έτσι το 1924 
το ελληνικό στοιχείο εκεί έφτασε το 62,1 % του πληθυσμού ενώ τέσσερα χρόνια 
αργότερα ένας στους τρεις κατοίκους ήταν Έλληνας. Η κυριότερη όμως 
μεταβολή στην εθνολογική σύσταση λόγω της εγκατάστασης των 
προσφύγων συνέβη στη Μακεδονία. Το ποσοστό των μη Ελλήνων ορθοδόξων 
που ήταν 48% το 1920, έπεσε στο 12% το 1928. Το δεύτερο κείμενο αναφέρει 
συμπληρωματικά πως στις περιοχές της Μακεδονίας, Σέρρες, Θεσσαλονίκη και 
Δράμα, εκτελούνται εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα και διευθετούνται 
προβλήματα που υπήρχαν στις περιοχές από τις κυβερνήσεις. Η ενίσχυση του 
ελληνικού χαρακτήρα της Μακεδονίας είχε μεγάλη σημασία για τη διατήρηση 
της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας. Εξάλλου, αραιοκατοικημένες 
περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, κάποιες από αυτές παραμεθόριες, 
εποικίστηκαν από πρόσφυγες. Με τον τρόπο αυτόν, κατοχυρώθηκαν οι νέες 
περιοχές που ενώθηκαν με την Ελλάδα μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και 
ενσωματώθηκαν στον εθνικό κορμό. Αναφέρονται, μάλιστα, τα λόγια του 
Γερμανού Stephan Ronhart , βασικό σημείο των οποίων είναι ότι ο ελληνισμός 
μετά την Μικρασιατική καταστροφή σώθηκε αφού πέτυχε την ομοιογένειά του 
και ανορθώθηκε ηθικά.      
 
β. (βιβλίο: στοιχεία από σελ. 167-168) Για ένα διάστημα η άφιξη των 
προσφύγων φαινόταν δυσβάσταχτο φορτίο για την ελληνική οικονομία. 
Μεσοπρόθεσμα όμως αυτή ωφελήθηκε από την εγκατάσταση των 
προσφύγων. Καταρχάς, αναδιαρθρώθηκαν οι καλλιέργειες και η αγροτική 
παραγωγή πολλαπλασιάστηκε. Σε μία δεκαετία (1922-1931) οι καλλιεργούμενες 
εκτάσεις αυξήθηκαν περίπου κατά 50%, η γεωργική παραγωγή διπλασιάστηκε 
και εξασφαλίστηκε επάρκεια σε σιτηρά. Οι πρόσφυγες εφάρμοσαν την 
αμειψισπορά και την πολυκαλλιέργεια και στήριξαν το θεσμό της μικρής 
γεωργικής ιδιοκτησίας. Η έλλειψη γεωργικών εκτάσεων προς διανομή στους 
πρόσφυγες υποχρέωσε το κράτος να αναλάβει την κατασκευή 
εγγειοβελτιωτικών έργων, κυρίως στη Μακεδονία, και έτσι αυξήθηκαν οι 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Για αυτό γίνεται λόγος και στο δεύτερο κείμενο, όπου 
αναφέρεται επιπρόσθετα ότι διευθετούνται με τα έργα αυτά κοίτες χειμάρρων 
και μεγάλων ποταμών προς όφελος της γεωργίας. Ακόμη, γίνεται αναφορά 
στη διανομή των γαιών σε ακτήμονες. Εισήχθησαν νέες καλλιέργειες ή 
επεκτάθηκαν οι παλιές (καπνός, βαμβάκι, σταφίδα). Πληροφορίες σχετικά με 
αυτό αντλούμε από τον πίνακα στον οποίο παρατηρούμε την αύξηση της 
παραγωγής των εν λόγω προϊόντων στο διάστημα 1921-1925.  
Η κτηνοτροφία και η πτηνοτροφία βελτιώθηκαν ποσοτικά και ποιοτικά. Η 
δενδροκομία, η σηροτροφία και η αλιεία αναπτύχθηκαν από τους πρόσφυγες 
που ήταν ειδικευμένοι σε αυτές τις ασχολίες στην πατρίδα τους. Άλλωστε, το 
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επάγγελμα που ασκούσαν πριν αποτέλεσε παράμετρο για την εγκατάσταση 
τους σε συγκεκριμένες περιοχές (σελ.154). Έτσι, δόθηκε ώθηση στην 
αμπελουργία και τη σηροτροφία ιδιαίτερα στις περιοχές Αξιούπολης, Βέροιας, 
Έδεσσας, Αριδαίας και Φλώρινας. Ακόμα, δόθηκε ώθηση στη ροδοκαλλιέργεια 
ενώ φυτεύτηκαν από τους πρόσφυγες αμπέλια αμερικανικής προέλευσης.   
 


