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ΘΕΜΑ Α1

α) Εθνικές γαίες: σχολικό βιβλίο σελ. 23 "Εθνικές γαίες... εκμετάλλευσης)."

β) Πεδινοί: σχολικό βιβλίο σελ. 77  "Οι πεδινοί... μικροκαλλιεργητές."

γ) ΕΑΠ: σχολικό βιβλίο σελ. 153 "Η ελληνική κυβέρνηση... οριστική 
στέγαση" και σελ. 156  "Η ΕΑΠ λειτούργησε... πρόσφυγες."

ΘΕΜΑ Α2

α) Λ

β) Σ

γ) Σ

δ) Λ

ε) Λ

ΘΕΜΑ Β1

Σχολικό βιβλίο σελ. 50 "Όταν, με την επέμβαση... να φανούν."
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ΘΕΜΑ Β2

Σχολικό βιβλίο σελ. 149-150 "Στις 24 Ιουλίου...Μικτή Επιτροπή 
Ανταλλαγής."

ΘΕΜΑ Γ1

Σχολικό βιβλίο σελ. 215-216 "Το κίνημα του Θερίσου... ελληνική επαρχία." 
Η παράγραφος από "Μετά τις εξελίξεις... επίλυσης" μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως επίλογος. 

Από την πηγή  αξιοποιούνται οι πληροφορίες: 
•

Αναθεωρήθηκε το πολιτειακό καθεστώς της Κρήτης και ξαναήρθε 
στην επικαιρότητα το Κρητικό ζήτημα. 

•
Η πρόταση του Βενιζέλου να σταλεί Διεθνής Εξεταστική Επιτροπή 
στο  νησί,  αν  και  προκάλεσε  αρχικά  αντιδράσεις,  οδήγησε  στην 
επανεξέταση  του  πολιτειακού  ζητήματος  της  Κρήτης  και  την 
πιθανή αντικατάσταση του Πρίγκιπα. 

•
Η ευθύνη της επιλογής του Ύπατου Αρμοστή μεταβιβάστηκε στον 
Έλληνα Βασιλιά,  πράγμα που φανέρωνε μία  στενότερη σύνδεση 
Κρητικής Πολιτείας - Ελλάδας. 

•
Οι  κυριότερες  συνέπειες  αφορούσαν  στον  πολιτικό  τομέα:  το 
πολιτειακό  καθεστώς  της  Κρήτης  έλαβε  δημοκρατικότερο 
χαρακτήρα. 

•
Ψηφίστηκε νέο σύνταγμα που ίσχυσε μετά το 1907.

•
Ο Βενιζέλος αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή της πολιτικής ζωής της 
Κρήτης και ικανός διαχειριστής σοβαρών πολιτικών κρίσεων. Η 
δράση του κατά την περίοδο 1905-1909 ήταν τόσο σημαντική και 
συνετέλεσε στο να κληθεί από τον Στρατιωτικό Σύνδεσμο στην 
Ελλάδα λίγα χρόνια αργότερα. 

ΘΕΜΑ Δ1

α) Σχολικό βιβλίο σελ. 75-76 «Η παρακμή…πολιτικά ατάλαντο».

Από το ΚΕΙΜΕΝΟ Α  αξιοποιούνται οι πληροφορίες:
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• Εξευτελισμός του συνταγματικού πολιτεύματος από τον Όθωνα 
που κυβερνούσε σαν απόλυτος μονάρχης.

• Αντίδραση στην πολιτική του Όθωνα από νεότερους και πιο 
μορφωμένους πολιτικούς.

• Η εναντίωση του Όθωνα στον αγώνα των Ιταλών για ενοποίηση 
τον οποίο υποστήριζε ο ελληνικός λαός.

• Η πεποίθηση του ελληνικού λαού ότι ο Όθωνας αποτελεί 
ανασταλτικό παράγοντα για τη βοήθεια που μπορεί να δεχτεί η 
Ελλάδα από τη Μ. Βρετανία και τη Γαλλία στον εθνικιστικό 
αγώνα της.

• Το ζήτημα του διαδόχου που παρέμενε ανοιχτό περιορίζοντας τη 
δημοτικότητα του Όθωνα στον ελληνικό λαό και 
δημιουργώντας ανησυχίες στη ρωσική κυβέρνηση.

β) Σχολικό βιβλίο σελ. 76 «Περί τα τέλη…απλούστερη διοίκηση».

Από το ΚΕΙΜΕΝΟ Β αξιοποιούνται οι πληροφορίες:

Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Όθωνα προσδοκούσαν μια εκ βάθρων αλλαγή 
του πολιτικού συστήματος ζητώντας:

• ελεύθερες εκλογές
• γενικό εξοπλισμό ή σχηματισμό εθνοφυλακής
• φορολογική μεταρρύθμιση με στόχο την ελάφρυνση των αγροτών
• δημόσιες επενδύσεις σε έργα υποδομής
• λιτότητα
• απλούστερη διοίκηση
• σεβασμός του ισχύοντος συντάγματος.

γ) Σχολικό βιβλίο σελ. 76 « Τα αιτήματα αυτά…να εγκαταλείψει τη χώρα»

Από το ΚΕΙΜΕΝΟ Γ αξιοποιούνται οι πληροφορίες:

• δυσαρέσκεια από την πλευρά του στρατού κυρίως των αξιωματικών
• ενέργειες εναντίον του Όθωνα στην Αθήνα αλλά και στις επαρχίες
• κήρυξη της κατάργησης της βασιλείας στον ελληνικό λαό από τους 

πολιτικούς Ζαΐμη, Βούλγαρη, Δεληγιώργη, Κουμουνδούρο μετά την 
αναχώρηση του Όθωνα για περιοδεία στις επαρχίες

• κατάληψη των Ανακτόρων, της Αστυνομίας και του Πανεπιστημίου 
και σχηματισμός προσωρινής κυβέρνησης
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