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Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας 

κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

Θέμα Α1  

Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε 
προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας και κοινωνικού -ταξικού- κύρους, 
άνοιξαν οι δρόμοι για την αγροτική μεταρρύθμιση. Την κατάργηση 
δηλαδή των μεγάλων ιδιοκτησιών και την κατάτμηση των 
αξιοποιήσιμων εδαφών σε μικρές παραγωγικές μονάδες, οικογενειακού 
χαρακτήρα, που ανταποκρίνονταν καλύτερα στις νέες παραγωγικές και 
κοινωνικές συνθήκες. 

Β) Το 1909 συντελείται μια τομή στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας 
γενικότερα, και των πολιτικών κομμάτων ειδικότερα. 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. Ο Στρατιωτικός 
Σύνδεσμος δεν εγκαθίδρυσε δικτατορία, αλλά προώθησε τα αιτήματα 
του μέσω της Βουλής. Στις 15 Μαρτίου 1910 ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος 
διαλύθηκε έχοντας επιτύχει τις επιδιώξεις του. 

Γ) Η Συνθήκη των Σεβρών (10 Αυγούστου 1920) αποτέλεσε τη 
μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία της Ελλάδας 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.  

Η Συνθήκη των Σεβρών, μεταξύ άλλων όριζε ότι η περιοχή της 
Σμύρνης θα βρισκόταν υπό ελληνική διοίκηση και κατοχή για πέντε 
χρόνια. Ύστερα από την περίοδο αυτή θα μπορούσαν οι κάτοικοι με 
δημοψήφισμα να αποφασίσουν την προσάρτηση της περιοχής στην 
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Ελλάδα.  
 

ΘΕΜΑ Α2 :Λάθος- Σωστό- Σωστό – Σωστό- Λάθος 

ΘΕΜΑ Β1 

α)Σχολικό βιβλίο σελ. 84 

«Η οργάνωση των κομμάτων… εκλογικής τους περιφέρειας» 

β)Σχολικό βιβλίο σελ. 84 

«Αντίθετα με άλλες χώρες της Ευρώπης… ενεργού πληθυσμού» 

ΘΕΜΑ Β2 

α)Σχολικό βιβλίο  σελ. 251 

«Η πρόταση Ελ. Βενιζέλου… υπέρ του λαού σας» 

β) «Παρά το αρνητικό κλίμα… 4 Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους» 

Στα δύο σκέλη του θέματος Β2 θα μπορούσε να γίνει η σχετική 
εισαγωγή. 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

ΘΕΜΑ Γ1 

α)Σχολικό βιβλίο σελ. 90-91 

«Ο Βενιζέλος πήρε εντολή… σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων» 

Εκτός απάντησης οι 53 τροποποιήσεις και οι 337 νέοι νόμοι 

Από το 1ο κείμενο αντλούμε πληροφορίες για τις εκλογές του  

Νοεμβρίου 1910:  
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1. Ορκωμοσία κυβέρνησης Βενιζέλου 6 Οκτωβρίου - Ανάληψη 
υπουργείων Στρατιωτικών και Ναυτικών από Βενιζέλο.  

2. Βασικές κυβερνητικές θέσεις -> Αίτημα ψήφου εμπιστοσύνης μετά  

από προγραμματικές δηλώσεις ->έλλειψη απαρτίας -> παραίτηση  

Βενιζέλου + διάλυση Βουλής + εκλογές  

3. Αποδοχή αιτήματος από τον Γεώργιο λόγω εντεινόμενου λαϊκού  

ρεύματος υπέρ Βενιζέλου -> 12 Οκτωβρίου : προκήρυξη νέων  

εκλογών  

4. Αντίδραση παλαιών κομμάτων (Ράλλης, Μαυρομιχάλης, Θεοτόκης): 1) 
καταγγελία διάλυσης Βουλής & 2) αποχή από εκλογές  

5. Ερμηνεία στάσης: καταγγελία βασιλικής πρωτοβουλίας + (κυρίως)  

συνειδητοποίηση πολιτικού αδιεξόδου + θέση αδυναμίας + μετάθεση  

αναμέτρησης με Φιλελεύθερους σε πιο πρόσφορο πολιτικά χρόνο. 

 6. Προβληματισμός: αδυναμία παλαιών κομμάτων να κατανοήσουν  

τα νέα δεδομένα στην πολιτική ζωή ή ελπίδες για φθορά κυβέρνησης 
Βενιζέλου 

 

Από το 2ο κείμενο αντλούμε πληροφορίες για τις εκλογές του Μαρτίου  

του 1912 και για τη στάση του Βενιζέλου στο Κρητικό ζήτημα  

  

Α) ως προς τις εκλογές του Μαρτίου του 1912  

  

1. Θρίαμβος Βενιζέλου στις εκλογές του Μαρτίου του 1912.  

2. Παλαιά κόμματα: εκλογή μόνο σημαντικών πολιτικών  
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προσωπικοτήτων – εκλογή Ράλλη, Ζαϊμη σε αναπληρωματικές  

εκλογές.  

3. Άσκηση αντιπολίτευσης στη νέα Βουλή από παλαιούς πολιτικούς  

ηγέτες (Θεοτόκης, Ράλλης, Μαυρομιχάλης) και νέους πολιτικούς  

(Γούναρης, Τσαλδάρης, Δημητρακόπουλος).  

4. Ελληνικός θρίαμβος επί των ημερών της Βουλής αυτής παρά την  

δύσκολη αρχή που προκάλεσε η ανάφλεξη του κρητικού ζητήματος.  
 

 

      β)Σχολικό βιβλίο σελ. 219 

«Ο Βενιζέλος ως πρωθυπουργός της Ελλάδας… ανέλαβε τα καθήκοντα 
του στις 12 Οκτωβρίου 1912»          

  
 Ως προς το κρητικό ζήτημα από το 2ο κείμενο μπορούμε να 
αντλήσουμε τα εξής:  

1. Ανάφλεξη κρητικού  

2. Σκόπιμη ταυτόχρονη διενέργεια εκλογών στην Κρήτη -> είσοδος  

εκπροσώπων στην ελληνική βουλή (μετά από ενωτικό ψήφισμα)  

3. Κρητικές εκλογές: κόμμα Βενιζέλου -> 23 βουλευτές σε σύνολο 69  

(διαφορετικό αποτέλεσμα από την Ελλάδα)  

4. Άρνηση Βενιζέλου να επιτρέψει την είσοδο των Κρητών βουλευτών  

για την αποφυγή πολεμικών περιπετειών με Τουρκία (αναζητούσε  

αφορμή πολέμου).  

5. Δύσκολη θέση Βενιζέλου  
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ΘΕΜΑ Δ1 

α)Σχολικό βιβλίο σελ. 166  

«Σημαντικότερες ήταν οι επιπτώσεις… στον εθνικό κορμό» 

Β)Σχολικό βιβλίο σελ. 167-168 

«Για ένα διάστημα … στην πατρίδα τους» 

Από το 1ο  κείμενο αντλούμε πληροφορίες για την εθνολογική σύσταση  

της Δ. Θράκης:  

1. Μείωση πληθυσμού το 1913 λόγω βουλγαρικής κατοχής  

2. Προτεραιότητα εγκατάστασης προσφύγων από ελληνικό κράτος  

3. Αποτελέσματα: α) 1924  62,1% του πληθυσμού Έλληνες, 1928  1  

στους 3 Έλληνας πρόσφυγας  

4. Αποτίμηση Βενιζέλου: μεγάλο και ομοιογενές κράτος  

  

Από το 2ο κείμενο αντλούμε πληροφορίες για τις συνέπειες στην  

αγροτική οικονομία:  

  

1. Εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα (Μακεδονία)  

2. Διευθέτηση χειμάρρων & ποταμών (Μακεδονία)  

3. Αποξήρανση λιμνών  

4. Αποτέλεσμα : απόδοση γαιών σε πρόσφυγες 

5. Συνέπειες: α) Οικονομική ανόρθωση προσφύγων και ελληνικού 
κράτους Β) ηθική ανόρθωση ελληνισμού ενσωμάτωση εθνικού κορμού  
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και για την εθνολογική σύσταση της Ελλάδας  

1. ομοιογενές (γλωσσικά και θρησκευτικά) σύνολο 6. 550.000 κατοίκων  

(Stefan Ronhart)  

  

  

Από το 3ο κείμενο αντλούμε πληροφορίες για τις συνέπειες στην  

αγροτική οικονομία:  

  Ώθηση σε αμπελουργία, μεταξοσκωληκοτροφία (περιοχές …),  

ροδοκαλλιέργεια (περιοχές …), αμπέλια αμερικανικής προέλευσης. (σ’  

αυτό το σημείο μπορεί να γίνει αναφορά στην 1η παράμετρο που έλαβε  

υπόψη η Ε.Α.Π.  

( Τη διάκριση σε «αστούς» και «αγρότες». Υπήρξε μέριμνα να 
αποκτήσουν οι πρόσφυγες απασχόληση ίδια ή συναφή με αυτή που 
είχαν στην πατρίδα τους. Έτσι, έγινε προσπάθεια από την ΕΑΠ να 
εγκατασταθούν γεωργοί πρόσφυγες στα μέρη όπου θα μπορούσαν να  

συνεχίσουν τις καλλιέργειες που ήδη γνώριζαν. Καλλιεργητές 
δημητριακών εγκαταστάθηκαν σε πεδινά μέρη της Μακεδονίας και της 
Δυτικής Θράκης, καπνοπαραγωγοί σε κατάλληλα εδάφη στην Ανατολική 
Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη, αμπελουργοί στην Κρήτη και 
σηροτρόφοι στο Σουφλί, την Έδεσσα και αλλού.)  

  

Από τον πίνακα αντλούμε πληροφορίες για τις συνέπειες στην  

αγροτική οικονομία:  

  

1. Μείωση παραγωγής από το 1921 στο 1922 στην παραγωγή  

δημητριακών & καπνού (λόγω του μικρασιατικού πολέμου)  
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2. Σταθερή αύξηση στην παραγωγή δημητριακών ( αυξήθηκε κατά  

40 % η παραγωγή στο διάστημα 1922 -1925) καπνού  

(τριπλασιάστηκε η παραγωγή στο διάστημα 1922 -1925), και βάμβακος 
(διπλασιάστηκε η παραγωγή στο διάστημα 1922 -1925),  

από το 1922 έως το 1925. 
 


