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Α.1.
α. Αγροτική Μεταρρύθμιση: χ. βιβλίο, σελ. 42 : «Καθώς η κατοχή γης
…παραγωγικές και κοινωνικές συνθήκες».
β. Κίνημα στο Γουδί: χ. βιβλίο, σελ. 86-87: «Το 1909 συντελείται μια
τομή …προώθησε τα αιτήματά του μέσω της Βουλής».
γ. υνθήκη των εβρών: χ. βιβλίο , σελ. 96: «Η Συνθήκη των
Σεβρών(10 Αυγούστου 1920) …να γίνεται απτή πραγματικότητα».
Α.2.
α. Λ
β. Σ
γ. Σ
δ. Σ
ε. Λ
Β.1.
α. χ. βιβλίο, σελ. 84: «Η οργάνωση των κομμάτων …υπέρ της εκλογικής
τους περιφέρειας».
β. χ. βιβλίο, σελ. 84: «Αντίθετα με άλλες χώρες της Ευρώπης, …το
μεγαλύτερο μέρος του ενεργού πληθυσμού».

Β.2.
α. χ. βιβλίο, σελ. 251: «Η πρόταση του Ελ. Βενιζέλου προκάλεσε…αλλά
θα την διαθέσει υπέρ του λαού σας».
β. χ. βιβλίο, σελ. 252-253: «Παρά το αρνητικό κλίμα που
δημιουργήθηκε,…στην Αθήνα στις 4 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους».

ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ
Γ.1.
α) χ. βιβλίο, σελ. 90: «Ο Βενιζέλος πήρε εντολή σχηματισμού
κυβέρνησης … σε διάλυση της Βουλής και προκήρυξη νέων εκλογών».
Τα παρακάνω στοιχεία επιβεβαιώνονται :
Κείμενο Α: «Στις 6 Οκτωβρίου [1910] ορκίσθηκε η κυβέρνηση …ο νέος
πρωθυπουργός
έσπευσε
να
επιζητήσει
την
ψήφο
εμπιστοσύνης…δημοσιεύτηκε *…+ η προκήρυξη νέων εκλογών».
χ. βιβλίο, σελ. 90: «Αυτό το διάβημα αναστάτωσε…στις εκλογές του
Νοεμβρίου του 1910». Σύμφωνα με το Κείμενο Α η αποχή των
παλαιοκομματικών οφείλεται στην εσωκομματική παρακμή τους και στον
φόβο μιας πιθανής εκλογικής ήττας. Προσδοκούσαν μια μελλοντική
πολιτική επικράτηση, γεγονός που φανέρωνε την αδυναμία τους να
αντιληφθούν τις νέες πολιτικές συνθήκες που επικράτησαν με την
εμφάνιση του Βενιζέλου ως ελλαδίτη πολιτικού.
χ. βιβλίο, σελ. 90: «Το ρεύμα που είχε το κόμμα του Βενιζέλου
…σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων».
Αναφορικά με τον συσχετισμό των πολιτικών δυνάμεων που προέκυψαν
από τις εκλογές του Μαρτίου του 1912 είναι καταφανής η επικράτηση των
Φιλελευθέρων. Η παρουσία των παλαιοκομματικών υπήρξε υποτυπώδης
και περιορίστηκε με την παρουσία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μόνο
σημαντικών πολιτικών προσώπων που ηγήθηκαν των παλαιών
κομμάτων.
Κείμενο Β: «Ο Βενιζέλος και οι Φιλελεύθεροι … και λίγο αργότερα ο Ν.
Δημητρακόπουλος».
β) χ. βιβλίο, σελ. 218-219: «Λίγους μήνες μετά την ανάληψη της
προεδρίας … οργανώνονται και ένοπλα τμήματα».
Κείμενο Β: Την ίδια μέρα με την διενέργεια των ελληνικών εκλογών
(Μάρτιος 1912), έγιναν και εκλογές στην Κρήτη, αποσκοπώντας στην
ένταξη Κρητών βουλευτών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Παρόλο που το
κόμμα του Βενιζέλου μειοψήφησε στην Κρήτη, ο Βενιζέλος ως
πρωθυπουργός της Ελλάδας εξακολουθούσε να αρνείται παρά τη θέλησή
του την είσοδο των Κρητών στην ελληνική Βουλή, φοβούμενος την

πολεμική αντίδραση της Τουρκίας («Η Βουλή αυτής της περιόδου
υπήρξε…τα αποτελέσματα ήταν εντελώς διαφορετικά από αυτά στην
Ελλάδα … στο οποίο διέμενε»).
Δ.1.
α) χ. βιβλίο, σελ. 166 - 167: «Σημαντικότερες ήταν οι επιπτώσεις …
εξελληνίστηκαν πλήρως ».
Κείμενο Α: «…δεν υπήρξε ποτέ…τόσον ομοιογενές».
Κείμενο Β: «Ο Ελληνισμός …ολόκληρο τον εθνικό του κορμό»
χ. βιβλίο, σελ. 167: «Η κυριότερη όμως μεταβολή στην εθνολογική
σύσταση … μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και ενσωματώθηκαν στον
εθνικό κορμό»
Κείμενο Α: «Στη Θράκη … Το 1924, το ελληνικό στοιχείο έφτασε το 62, 1%
του πληθυσμού… ήταν πρόσφυγας»
Κείμενο Β: «Ο Γερμανός Stephan Ronhart … σχεδόν απόλυτα ομογενή από
άποψη γλώσσας και θρησκείας λαό 6.550.000 ψυχών».
β) χ. βιβλίο, σελ. 167-168: «Για ένα διάστημα η άφιξη των
προσφύγων…και εξασφαλίστηκε επάρκεια σε σιτηρά».
Αυτή η πληροφορία επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά δεδομένα της
εποχής, σύμφωνα με τα οποία η παραγωγή των δημητριακών παρουσίασε
σημαντική αύξηση κατά το διάστημα 1921-1925 και συγκεκριμένα από
624,8 χιλιάδες τόννους το 1921 σε 708,7 χιλιάδες τόννους το 1925.
(ΠΙΝΑΚΑ).
χ. βιβλίο, σελ. 167: «Οι πρόσφυγες εφάρμοσαν την αμειψισπορά
…καλλιεργήσιμες εκτάσεις».
Κείμενο Β: «Οι κυβερνήσεις …σε ακτήμονες πρόσφυγες και γηγενείς».
χ. βιβλίο, σελ. 168: «Εισήχθησαν νέες καλλιέργειες … στην πατρίδα
τους».
Κείμενο Γ: «Δόθηκε ιδιαίτερη ώθηση…από τη φυλλοξήρα».
Η ραγδαία αύξηση της παραγωγής καπνού και βάμβακος τεκμηριώνεται
και από τα στατιστικά στοιχεία της εποχής, σύμφωνα με τα οποία το 1921
η παραγωγή τους έφτανε τους 23,3 χιλιάδες τόννους και 3,8 χιλιάδες
τόννους αντίστοιχα ενώ το 1925 ανερχόταν σε 60,8 χιλιάδες τόννους και
10,5 χιλιάδες τόννους αντίστοιχα (ΠΙΝΑΚΑ).
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