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ΘΕΜΑ Α1 

α. Σχολικό βιβλίο σελίδα 53 
«Οι ραγδαίες αλλαγές … στον Μαραθώνα.» 

 

β. Σχολικό βιβλίο σελίδα 50 
«Τον Νοέμβριο του 1920 … βαρύτατες συνέπειές της.» 

 

γ. Σχολικό βιβλίο σελίδα 160 
«Για να βοηθήσει το έργο … στο Υπουργείο Γεωργίας.» 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α. Λάθος 
β. Σωστό 
γ. Λάθος 
δ. Σωστό 
ε. Λάθος 

 

ΘΕΜΑ Β1 

Σχολικό βιβλίο σελίδες 144-146 
«Ήδη, πριν από τον Αύγουστο του 1922 … κατέφυγε στη Ρωσία.» 

 

ΘΕΜΑ Β2 

Σχολικό βιβλίο σελίδα 216 
«Ο Αλέξανδρος Ζαΐμης … του Κρητικού ζητήματος.» 



 

 

ΘΕΜΑ Γ1 
α. Σχολικό βιβλίο σελίδες 89-90 

«Οι εκσυγχρονιστές συσπειρώθηκαν … όχι την ψήφιση νέου.» 
Από το κείμενο Α΄ να αναφερθεί η μέριμνα για την εξυπηρέτηση 
των συμφερόντων των επιχειρηματιών με μεταρρυθμιστικές 
τομές, κυρίως στο εμπορικό δίκαιο, και η ταυτόχρονη στήριξη 
των λαϊκών στρωμάτων. 

β. Σχολικό βιβλίο σελίδα 90 
«Πολιτειακό ζήτημα … μέλη της εθνοσυνέλευσης.» 
Από το κείμενο Α΄ να τονιστεί η επιμονή του Βενιζέλου για 
πρόταση σύγκλησης Αναθεωρητικής Βουλής, σε αντίθεση με τις 
προσδοκίες μεγάλης μερίδας του συγκεντρωμένου πλήθους, 
επιβεβαιώνοντας ότι δεν είναι αντιδυναστικός. 
Επίσης από το κείμενο Γ΄ να αναφερθεί η επιδίωξη της εθνικής 
ενότητας από τον Βενιζέλο (κυβέρνησης και θρόνου) ως 
προϋπόθεση για την υλοποίηση των εθνικών στόχων. 

γ. Σχολικό βιβλίο σελίδες 91-92 
«Όσον αφορά … και σε κάθε άλλο κόμμα.» 
Από το κείμενο Γ΄ να αναφερθεί ότι το κόμμα των Φιλελευθέρων 
ακολούθησε τα αγγλικά πρότυπα οργάνωσης των κομμάτων. 

 

ΘΕΜΑ Δ1 
α. Σχολικό βιβλίο σελίδες 42-43 

«Στον Ελληνικό χώρο, … τεχνητές ελλείψεις.» 
Από το κείμενο να αναφερθεί η μορφή εκμετάλλευσης της 
εργασίας των κολίγων μέσω της υποχρεωτικής απόδοσης 
σημαντικού μέρους της παραγωγής στους τσιφλικιούχους. 

β. Σχολικό βιβλίο σελίδα 43 
«Οι πρακτικές αυτές … ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων.» 
Από το κείμενο να αναφερθεί η νομοθετική απαγόρευση της 
κυβέρνησης Βενιζέλου για εκδίωξη των κολίγων από τα κτήματα 
καθώς και οι συνταγματικές ρυθμίσεις το 1911 για απαλλοτριώσεις 
μεγάλων ιδιοκτησιών για λόγους «δημόσιας ωφέλειας». 

γ. Σχολικό βιβλίο σελίδες 43-44 
«Το αποφασιστικό βήμα … του κρατικού ενδιαφέροντος.» 


