
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 

ΘΕΜΑ Α1 

α. σελ. 42 «Καθώς η κατοχή … συνθήκες». 

β. σελ. 86-88 «Το 1909 … επιδιώξεις του». 

γ. σελ. 96 «Η Συνθήκη … πραγματικότητα». 

 σελ. 144 «Τον Ιούλιο … περιοχές στην Ελλάδα». 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α. Λ 

β. Σ 

γ. Σ 

δ. Σ 

ε. Λ 

 

ΘΕΜΑ Β1 

α. σελ. 84 «Η οργάνωση … περιφέρειας». 

β. σελ. 84 «Αντίθετα … πληθυσμού» 

και σελ. 272 γλωσσάρι ταξικό κόμμα 

 

ΘΕΜΑ Β2 

α. σελ. 250-251 «Η κυβέρνηση … λαού σας». 

β. σελ. 252-253 «Παρά το αρνητικό … ίδιου έτους». 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

ΘΕΜΑ Γ1 

α. Ιστορική αφήγηση: σελ. 90 «Ο Βενιζέλος … μεταρρυθμιστικό έργο». 

σελ. 91 «Το ρεύμα … προβλημάτων». 

σελ. 93 «Στα μέσα … Φιλελευθέρους». 

 

Παράθεμα Α 

� ορκωμοσία κυβέρνησης Βενιζέλου και ανάληψη υπουργείων στρατιωτικών και ναυτι-

κών. 

� 8 Οκτωβρίου ανακοίνωση θέσεων 

� 9 Οκτωβρίου επιζητά ψήφο εμπιστοσύνης και εξαιτίας έλλειψης απαρτίας παραιτεί-

ται και εισηγείται διάλυση Βουλής την οποία δέχεται ο Γεώργιος. 

� 12 Οκτωβρίου προκήρυξη εκλογών αντίδραση παλαιών κομμάτων, οι αρχηγοί τους 

καταγγέλλουν ως αντισυνταγματική την πράξη Γεωργίου - Βενιζέλου και δηλώνουν απο-

χή λόγω του πολιτικού αδιεξόδου. 

� εγείρονται αμφιβολίες για την ικανότητα των παλαιών πολιτικών ηγετών να ισορρο-

πήσει μια πολιτική κατάσταση. 

Παράθεμα Β 

� εκλογές Μαρτίου 1912 � θρίαμβος Φιλελευθέρων 

� από όσους απείχαν από τις εκλογές του ‘10 ελάχιστοι μόνο κατέλαβαν έδρα π.χ. Ράλ-

λης Ζαΐμης στις αναπληρωματικές εκλογές. 



� στη νέα Βουλή η αντιπολίτευση ασκείται από παλιούς και νέους ηγέτες. 

 

β. ιστορική αφήγηση: σελ. 219 Αλλά ο Βενιζέλος … 

12 Οκτωβρίου 1912 

 

Παράθεμα Β  

� το θρίαμβο της Βουλής των εκλογών 

1912 αξιοποιεί ο Βενιζέλος σταδιακά και με προσεκτικές κινήσεις για την αντιμετώπιση – 

επίλυση Κρητικού ζητήματος. 

� ταυτόχρονη διενέργεια εκλογών και στην Κρήτη με τελείως διαφορετικό για το Βενι-

ζέλο αποτέλεσμα (23 βουλευτές επί του συνόλου των 69) 

� η πρόθεση Κρητών για αποστολή εκπροσώπων στην ελληνική Βουλή δεν ικανοποιεί-

ται από το Βενιζέλο. 

� η άρνησή του, αν και δύσκολη για τον ίδιο, σχετιζόταν με την προσπάθειά του να α-

ποφύγει πολεμικές περιπέτειες.  

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Και τα δύο παραθέματα είναι δευτερογενή, προερχόμενα από την Ιστορία του Ελληνικού 

Έθνους τόμος ΙΔ’ και 5 αντιστοίχως. Λειτουργούν συμπληρωματικά στην ιστορική αφή-

γηση και δεν έχουμε λόγους να αμφιβάλλουμε για την αξιοπιστία τους. 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

α. ιστορική αφήγηση: σελ. 166-167 «Σημαντικότερες … κορμό» 

 

Παράθεμα Α 

� Τακτική της ελληνικής κυβέρνησης υπήρξε η εγκατάσταση προσφύγων στη Θράκη (+ 

σχολικό σελ. 144 Ήταν δυνατό … περιοχές). 

� Το 1924 ο ελληνικός πληθυσμός φτάνει το 62% και το 1928 η ομοιογενοποίηση προ-

χωρά. 

� Σχολιασμός Βενιζέλου για την πρωτόγνωρη εθνική ομοιογένεια και έκταση του ελλη-

νικού κράτους. 

 

Παράθεμα Β 

� Στο ίδιο σκηνικό κινείται και η άποψη του Γερμανού Stephan Ronhart για γλωσσική 

και θρησκευτική ομοιογένεια που ενδυνάμωσε ηθικά και εθνικά το ελληνικό κράτος. 

 

β. ιστορική αφήγηση: σελ. 167-168 «Για ένα διάστημα … πατρίδα τους» 

 

Παράθεμα Β 

� εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα στη Μακεδονία για την αύξηση της καλλιεργή-

σιμης γης που θα δινόταν στους πρόσφυγες και στους γηγενείς ακτήμονες για τη γενικό-

τερη ενίσχυση της οικονομίας. 

 

Παράθεμα Γ 

� ενίσχυση γεωργικών κλάδων όπως αμπελουργίας / σηροτροφίας / ροδοκαλλιέργειας 

(αμπέλια αμερικανικής προέλευσης) 

Προαιρετικά: σελ. 153-154 «Καλλιεργητές … αλλού» 

 

 

 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ 

� 1921 – 1922 

Σε δημητριακά και καπνό η παραγωγή μειώνεται δραστικά σε αντίθεση με το βαμβάκι που 

ενισχύεται. 

Δεν μπορεί να παραβλεφθεί, βέβαια, η αναστάτωση που προκλήθηκε από την Μικρ. Κατα-

στροφή. 

� 1922-1925  

Παρατηρείται αύξηση σε όλους τους κλάδους παραγωγής ιδιαίτερα στον καπνό και στο 

βαμβάκι έως το 1923 ενώ μετά η αύξησή του είναι ανεπαίσθητη. 

(+ αμειψισπορά σελ. 271) 

 

Όλα τα παραθέματα είναι δευτερογενή αλλά το Α’ και το Β’ εμπεριέχουν αυτούσια παρά-

θεση των λόγων του Βενιζέλου και του Ronhart. Λειτουργούν συμπληρωματικά της ιστορι-

κής αφήγησης και δεν έχουμε λόγο να αμφιβάλλουμε για την αξιοπιστία τους.   

 


