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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΜΑ Α1
α) σχ. βιβλίο σελ. 206-207 «Οι ξένοι… Φεβρουαρίου 1899».
β) σχ. βιβλίο σελ. 86-88 «Το 1909… τις επιδιώξεις του».
γ) σχ. βιβλίο σελ. 96 «Η Συνθήκη… απτή πραγµατικότητα» και σχ. βιβλίο σελ. 144 «Τον Ιούλιο…
στην Ελλάδα».
Σηµείωση: για το β εναλλακτικά σελ. 86-87 «Το 1909… της Βουλής».
ΘΕΜΑ Α2
α) Λ (σελ. 73-74 «Ο Κωλέττης… τον κοινοβουλευτισµό».)
β) Σ
γ) Σ
δ) Σ
ε) Λ (σελ.157 «Μετά τη διάλυση… Αγροτική Τράπεζα».)
ΘΕΜΑ Β1
α) σχ. βιβλίο σελ. 84 «Η οργάνωση… περιφέρειας».
β) σχ. βιβλίο σελ. 84 «Αντίθετα… πληθυσµού».
ΘΕΜΑ Β2
α) σχ. βιβλίο σελ. 250-251 «Στο συνέδριο… λαού σας».
β) σχ. βιβλίο σελ. 252-253 «Στις 10 Μαρτίου… ίδιου έτους».
ΘΕΜΑ Γ1
α) Σχολικό βιβλίο σελ. 90 «Ο Βενιζέλος πήρε… µεταρρυθµιστικό του έργο». και σελ. 91 «Το
ρεύµα που είχε… κοινωνικών προβληµάτων».
Πληροφορίες παραθεµάτων :
Κείµενο Α
• Η κυβέρνηση Βενιζέλου ορκίστηκε 6 Οκτωβρίου 1910.
• Στις 9 Οκτωβρίου 1910 έπειτα από την ολοκλήρωση της συζήτησης για τις προγραµµατικές
δηλώσεις, ο Βενιζέλος ζήτησε ψήφο εµπιστοσύνης. Μετά τη διαπίστωση της έλλειψής της
υπέβαλε στο βασιλιά την παραίτησή του.
• 12 Οκτωβρίου 1910 ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄ προκηρύσσει νέες εκλογές.
• Η κίνηση αυτή προκαλεί την αντίδραση των παλαιών κοµµάτων τα οποία αποφασίζουν να
απέχουν από τις εκλογές.
• Η αποχή αυτή δηλώνει το πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο είχαν περιπέσει τα παλιά κόµµατα
τα οποία µάλλον είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους στη φθορά της νέας κυβέρνησης.

Κείµενο Β
• Το κόµµα του Βενιζέλου κέρδισε και στις εκλογές του Μαρτίου 1912.
• Τα παλιά κόµµατα κατάφεραν να αναδείξουν βουλευτές µόνο σηµαντικές προσωπικότητες.
• Στη νέα Βουλή άσκησαν αντιπολίτευση παλιοί ηγέτες όπως Θεοτόκης, Ράλλης,
Μαυροµιχάλης και νέοι πολιτικοί ηγέτες Γούναρης, Τσαλδάρης, ∆ηµητρακόπουλος.
β) Σχολικό βιβλίο σελ.219 «Αλλά ο Βενιζέλος… στις 12 Οκτωβρίου 1912».
Πληροφορίες παραθέµατος:
Κείµενο Β
• Ο Βενιζέλος αρνήθηκε την είσοδο Κρητών βουλευτών στην ελληνική Βουλή για να µην
εµπλακεί σε πολεµικές περιπέτειες µε την Τουρκία.
• Η απόφαση του αυτή δεν ήταν εύκολη, καθώς παρέµεινε κλεισµένος τέσσερις µέρες στο
ξενοδοχείο όπου διέµενε προκειµένου να την λάβει.
ΘΕΜΑ ∆1
α. Από το σχολικό βιβλίο αξιολογούµε: σελ. 166-167 : «Σηµαντικότερες …. Εθνικό κορµό».
Από την πηγή αξιοποιούµε:
• «Στη Θράκη… κράτος». Κείµενο Α
• «Το 1924… πρόσφυγας». Κείµενο Α
• «Ο Γερµανός… ψυχών». Κείµενο Β
• «… συναρµολόγησε σφικτά ολόκληρο τον εθνικό του κορµό». Κείµενο Β
β. Από το σχολικό βιβλίο αξιοποιούµε: σελ. 167-168. : «Για ένα διάστηµα… πατρίδα τους».
Από την πηγή αξιοποιούµε:
• «Οι κυβερνήσεις… Θεσσαλονίκης». Κείµενο Β
• «∆ιευθετούν… προς όφελος της γεωργίας… λίµνες». Κείµενο Β
• «∆όθηκε… ∆ράµας». Κείµενο Γ
• «Παράλληλα… φυλλοξήρα». Κείµενο Γ
• Αύξηση της παραγωγής σε δηµητριακά, καπνό και βαµβάκι: To ποσοστό παραγωγής και
των τριών αυτών προϊόντων είναι αυξηµένο το 1925 σε σχέση µε το 1921 : Ενδεικτικά, η
παραγωγή καπνού υπερδιπλασιάζεται (1921: 23.3 – 1925: 60,8), ενώ τα δηµητριακά
αυξάνονται κατά 83,9 χιλιάδες τόνους (1921: 624,8 –1925: 708,7). Τέλος, η παραγωγή
βάµβακος αυξάνεται κατά 6,7 χιλιάδες τόνους (1921: 3,8 –1925: 10,5). ΠΙΝΑΚΑΣ
Επιµέλεια: Εσκιτζή Ρ. , Ευθυµιάδου Ν. , Χατζηνικολάου Ν.

