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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1. 

α. Αγροτική μεταρρύθμιση: Κατά τον 19ο αιώνα και με την έκρηξη της 
Βιομηχανικής Επανάστασης, 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. Ομάδα των Ιαπώνων: Το μοναδικό νέο πολιτικό στοιχείο ως το 1909 στην 

Ελλάδα ήταν η εμφάνιση της κοινοβουλευτικής Ομάδας των Ιαπώνων, πολιτικού 

μορφώματος υπό τον Δημήτριο Γούναρη που ιδρύθηκε το 1906. Επίκεντρο της 

κριτικής του ήταν η αδυναμία του πολιτικού συστήματος να προσαρμοστεί στις 

εξελίξεις της κοινωνίας. Η Ομάδα των Ιαπώνων δεν μπόρεσε να επιβιώσει και 

διαλύθηκε  το 1908.  

γ. Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων: Ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 

1923 με πρωτοβουλία της Κ.τ.Ε. Αποτέλεσε αυτόνομο οργανισμό με πλήρη 

νομική υπόσταση, είχε έδρα την Αθήνα και βασική αποστολή της ήταν να 

εξασφαλίσει στους πρόσφυγες παραγωγική απασχόληση και οριστική 

στέγαση. Το ελληνικό κράτος διέθεσε στην ΕΑΠ τα μέσα για να ανταπεξέλθει 

στο έργο της (σελ. 153). Η ΕΑΠ λειτούργησε μέχρι το τέλος του 1930. Με 

ειδική σύμβαση μεταβίβασε στο Ελληνικό Δημόσιο την περιουσία της, καθώς 

και τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει απέναντι στους πρόσφυγες. (σελ. 

155). 

 

ΘΕΜΑ Α2. 
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ΘΕΜΑ Β1. 

Η διάσταση γηγενών και προσφύγων εκφράστηκε κυρίως: 

Στην κοινωνική ζωή. Οι πρόσφυγες που… νέα πατρίδα τους, σελ. 165-166 

 

ΘΕΜΑ Β2. 

 

Ο Αλέξανδρος Ζαϊμης έμπειρος… Κρητικού Ζητήματος, σελ. 216 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

ΘΕΜΑ Γ1. 

α. Γνώσεις βιβλίου: Οι εκσυγχρονιστές συσπειρώθηκαν… της 

Εθνοσυνέλευσης, σελ. 89-90 

Ανάλυση κειμένου Α:  

 Το κείμενο από το έργο του G. Hering «Τα πολιτικά κόμματα στην 

Ελλάδα 1821-1936», επιβεβαιώνει την απουσία του Ελ. Βενιζέλου στον 

προεκλογικό αγώνα του Αυγούστου του 1910 και την ομιλία του στην 

πλατεία Συντάγματος μετά την παραίτησή του από την προεδρία της 

Κρήτης. 

 Όπως φαίνεται από τις πληροφορίες, ο Βενιζέλος κομίζει νέες ιδέες, 

πριν ακόμη ιδρύσει το κόμμα του, με κύρια χαρακτηριστικά τον 

εκσυγχρονισμό και τη σταθερότητα του πολιτικού συστήματος 

λαμβάνοντας υπόψιν τα συμφέροντα όλων των κοινωνικών τάξεων. 

 Ο ιστορικός εκτιμά ότι πολλές μεταρρυθμίσεις εξυπηρετούσαν τους 

επιχειρηματίες. Η μεταρρύθμιση, για παράδειγμα, του εμπορικού 

δικαίου, κρίθηκε απαραίτητη καθώς δεν ανταποκρινόταν πια στις νέες 

ανάγκες που δημιουργούσε η νέα εποχή της ατμοπλοϊας. 

 Ταυτόχρονα, ο Βενιζέλος παρενέβη και στο σύστημα δικαιοσύνης 

προκειμένου να εκσυγχρονίσει και να παράσχει προστασία και στον 

απλό λαό εκφράζοντας έτσι την επιθυμία του για προστασία από την 

αδικία. 

 Ο Βενιζέλος παίρνοντας ξεκάθαρα θέση υπέρ της αβασίλευτης 

δημοκρατίας δημιούργησαν σχέση εμπιστοσύνης με τον θρόνο, ο 

οποίος αμέσως αντιλήφθηκε ότι ο κύριος στόχος του Βενιζέλου ήταν η 

υλοποίηση της Μεγ. Ιδέας μέσω του εκσυγχρονισμού και της 

ανασυγκρότησης της χώρας. Η συμμαχία αυτή θεωρήθηκε από τον 

Βενιζέλο η στέρεη βάση για το χτίσιμο της εθνικής ομοψυχίας που ήταν 

απαραίτητη ενόψει των βαλκανικών διεκδικήσεων.   



 

β. Γνώσεις βιβλίου: Όσον αφορά τη δομή… κάθε άλλο κόμμα, σελ. 91-92 

Ανάλυση κειμένου Β: Στο κείμενο του Βερέμη εκτιμάται ότι το κόμμα του 

Βενιζέλου ήταν κόμμα αρχών. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι Φιλελεύθεροι 

απέκτησαν Λέσχες κατά τα βρετανικά πρότυπα και οργανώσεις βάσεις, ποτέ 

δεν μεταβλήθηκαν σε κόμμα μαζών αλλά παρέμειναν κόμμα στελεχών. 

 

ΘΕΜΑ Δ1. 

Γνώσεις βιβλίου: Οι ραγδαίες αλλαγές… καλλιεργούμενων εδαφών, σελ. 53 

Ανάλυση κειμένου Α:  

 Το απόσπασμα από το έργο της Χριστίνας Αγριαντώνη «Βιομηχανία», 

προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα της 

ηλεκτροδότησης κυρίως στην Αθήνα συμπληρώνοντας την ιστορική 

αφήγηση. Όπως γίνεται αντιληπτό η κατάσταση της ηλεκτροδότησης 

στην Ελλάδα ήταν υποτυπώδης. Το ηλεκτρικό ρεύμα ήταν ακριβό 

καθώς δεν μπορούσε να αποθηκευτεί και οι μονάδες παραγωγής 

ρεύματος υπολειτουργούσαν. Ήταν λογικό οι άνθρωποι να 

καταφεύγουν σε άλλες λύσεις, άλλωστε, ηλεκτρικό υπήρχε στην Αθήνα 

και αργότερα στη Θεσσαλονίκη, το 1899 ο πρώτος σταθμός από την 

εταιρεία τροχιοδρόμων και το 1912 με την ηλεκτροδότηση του τραμ. 

 Η κατάσταση αυτή επηρεάζει και τη βιομηχανία καθώς η λειτουργία της 

με ρεύμα ήταν και ακριβή και δύσκολη τεχνικά υπόθεση. Μέχρι και τη 

δεκαετία του 1930 οι πληροφορίες μαρτυρούν ότι τα εργοστάσια 

δούλευαν με τον συνδυασμό της ηλεκτροκίνησης και του άξονα με 

τροχαλίες και άλλους κινητήρες.  

Ανάλυση κειμένου Β: 

 Για το ίδιο ζήτημα, την επίδραση της ενέργειας στην ελληνική 

βιομηχανία κάνει λόγο και το κείμενο του Κ. Κωστή με πρόσθετες 

πληροφορίες. Ο ιστορικός επισημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να 

δημιουργηθεί αξιόλογη βιομηχανική ανάπτυξη στην Ελλάδα, καθώς η 

χώρα δεν είχε κατορθώσει να λύσει το ενεργειακό πρόβλημα, ζήτημα 

βασικό για την πορεία της βιομηχανίας. 

 

 

 


