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ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Α1. Ορισμοί


Αγροτική μεταρρύθμιση: σελ 42 «Καθώς η κατοχή γης ... συνθήκες».

Κίνημα στο Γουδί: σελ 86-88 «Το 1909...επιδιώξεις του.»

Συνθήκη των Σεβρών: σελ 96 «Η συνθήκη των Σεβρών ... πραγματικότητα», σελ 144 «Τον Ιούλιο του
1920 ... στην Ελλάδα»


















Α2 Ασκήσεις Σωστού - Λάθους
1→Λ
2→Σ
3→Σ
4→Σ
5→Λ

Β1 Ερωτήσεις ανάπτυξης
α) σελ 84 «Η οργάνωση ... περιφέρειας»
β) σελ 84 «Αντίθετα με άλλες χώρες ... ενεργού πληθυσμού»

Β2 Ερωτήσεις ανάπτυξης
α) σελ 250 -251 «Η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου ... υπέρ του λαού σας»
β)σελ 252-253 «Παρά το αρνητικό κλίμα ... του ίδιου έτους.»

Γ1 Παραθέματα

α) σελ 90 «Ο Βενιζέλος πήρε εντολή ... έργο», σελ 91 «Το ρεύμα ... προβλημάτων»
Πληροφορίες από παραθέματα:

Στις 9 Οκτωβρίου ο πρωθυπουργός Ε. Βενιζέλος ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης από τη βουλή, επειδή όμως
διαπιστώθηκε έλλειψη απαρτίας, υπέβαλε στο Βασιλιά την παραίτησή του και εισηγήθηκε διάλυση της Βουλής,
την οποία ο Γεώργιος Α΄ έκανε δεκτή.

Στις 12/10 δημοσιεύτηκε προκήρυξη των νέων εκλογών, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση των παλιών
κομμάτων. Οι αρχηγοί των τριών ισχυρότερων παλαιών κομμάτων, Θεοτόκης, Ράλλης, Μαυρομιχάλη
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αποφάσισαν να απέχουν από τις εκλογές, γεγονός που υποδήλωνε το αδιέξοδο στο οποίο είχαν περιπέσει. Τα
παλιά κόμματα ή δεν ήταν σε θέση να σταθμίσουν τις νέες εξελίξεις ή απέβλεπαν σε φθορά της νέας
κυβέρνησης.

Στις εκλογές του Μαρτίου του 1912 οι Φιλελεύθεροι νίκησαν και πάλι. Τα παλαιά κόμματα, σε αντίθεση
με τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1910, πήραν κανονικά μέρος στις εκλογές, στις οποίες όμως υπέστησαν
συντριπτική ήττα. Πολλοί από τους αρχηγούς τους με δυσκολία πέτυχαν να εκλεγούν ως βουλευτές, άλλοι (Πχ
Ράλλης, Ζαΐμης) εξελέγησαν στις αναπληρωματικές εκλογές, ενώ ανέδειξαν βουλευτές μόνο στις περιπτώσεις
εκείνες που είχαν να επιδείξουν προσωπικότητες πρώτου μεγέθους.

Στη νέα Βουλή, το ρόλο της άσκησης αντιπολίτευσης στους Φιλελευθέρους του Βενιζέλο ανέλαβαν τόσο
παλαιοί ηγέτες (Θεοτόκης, Ραλλης, Μαυρομιχάλη) όσο και νέοι πολιτικοί (Γούναρης, Τσαλδάρης,
Δημητρακόπουλος).
β) σελ 219 «Αλλά ο Βενιζέλος ... στις 12 Οκτωβρίου 1912»
Πληροφορίες από παραθέματα:

Η Κρήτη σκόπιμα διηνήργεσε εκλογές την ίδια μέρα με την Ελλάδα για να στείλει τους αντιπροσώπους
της στην ελληνική Βουλή. Μάλιστα, στην Κρήτη, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ελλάδα, το κόμμα των
Φιλελευθέρων μειοψηφίες.

Ο Βενιζέλος αντιλαμβανόμενος ότι οι Νεότουρκοι έψαχναν αφορμή να επιτεθούν εναντίον της Ελλάδας
και συλλογιζόμενος ότι η χώρα δεν ήταν έτοιμη για πόλεμο αρνήθηκε στους Κρήτες βουλευτές την είσοδο στην
ελληνική Βουλή, απόφαση που ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τον ίδιο.
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Δ1 Παραθέματα
α) σελ 166 - 167 «Σημαντικότερες ήταν ... εθνικό κορμό»
Πληροφορίες από παραθέματα:

Η εγκατάσταση των προσφύγων στη Θράκη ήταν άμεση προτεραιότητα για το ελληνικό κράτος γιατί ο
ελληνικός πληθυσμός είχε μειωθεί μετά τη βουλγαρική κατοχή το 1913: έτσι, το 1924 το 62,1% του πληθυσμού
της Θράκης ήταν Ελληνες, ένας στους τρεις ήταν πρόσφυγες, γεγονός που έκανε το Βενιζέλο να επισημάνει σε
ομιλία του το 1929, ότι το ελληνικό κράτος ποτέ δεν ήταν τόσο μεγάλο και τόσο ομοιογενές.

Σύμφωνα με το Γερμανό Ronhart: «Η Ελλάδα μετά την άφιξη των προσφύγων κατέστη πλέον ομιογενής
από γλωσσική και θρησκευτική άποψη χώρα, αποτελούμενη από 6.550.000 κατοίκους. Ο ελληνισμός σώζοντας
τους πρόσφυγες έσωσε τον ίδιο του τον εαυτό, ενισχύοντας τον εθνικό κορμό.»
β) σελ 167-168 «Για ένα διάστημα ... πατρίδα τους»
Πληροφορίες από παραθέματα:

Διενεργήθηκαν από τις κυβερνήσεις μεγάλα εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα κυρίως στις περιοχές
των Σερρών, της Δράμας και της Θεσσαλονίκης: διευθετήθηκαν κοίτες χειμάρρων και ποταμών με σκοπό την
αποτροπή των πλημμυρών, αποξηράνθηκαν λίμνες και τα εδάφη που προέκυψαν διενεμήθηκαν σε πρόσφυγες
και ντόπιους ακτήμονες.

Δόθηκε ώθηση στην αμπελουργία και τη μεταξοσκωληκοτροφία (πχ Αλεξανδρούπολη, Βέροια, Εδεσσα)
και στη ροδοκαλλιέργεια (πχ Εδεσσα, Βέροια). Οι πρόσφυγες, επίσης, φύτεψαν αμπέλια αμερικάνικης
προέλευσης που δεν προσβάλλονταν από τη φυλλοξήρα.

Οπως καταδεικνύουν και τα στοιχεία που μπορούμε να αντλήσουμε από τον πίνακα, με την άφιξη των
προσφύγων αυξήθηκε σταδιακά η παραγωγή δημητριακών, καπνού και βαμβακιού. Ιδίως, στην παραγωγή
καπνού και βάμβακος διακρίνουμε μέσα σε διάστημα 4 ετών σχεδόν τριπλασιασμό της παραγωγής.

ΚΡΙΤΙΚΗ / ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Οι ερωτήσεις ήταν σαφείς.

Τα παραθέματα ήταν γραμμένα σε απλή δημοτική, τα νοήματά τους ήταν
εύληπτα.
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Κάποιοι μαθητές πιθανώς να πιέστηκαν από τα χρονικά περιθώρια καθώς,
ιδίως στις ασκήσεις με τα παραθέματα, οι πληροφορίες που έπρεπε να
παραθέσουν στις απαντήσεις ήταν πολλές.
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