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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
Α1. α. Σελίδα 46 του σχολικού βιβλίου:  

«Η κατάσταση αυτή … ιδεολογίας στη χώρα.». 
β. Σελίδα 77 του σχολικού βιβλίου:  

«Οι Εκλεκτοί … κυβερνήσεις.». 
γ. Σελίδα 153 του σχολικού βιβλίου: 

«Η Ελληνική κυβέρνηση … στέγαση.»  και 
Σελίδα 155 του σχολικού βιβλίου:  
«Η ΕΑΠ λειτούργησε … πρόσφυγες.». 

Α2. α  5,         β  1,        γ  2,        δ  7,  ε  3. 

Β1. Σελίδα 50 του σχολικού βιβλίου: 
«Το Μάρτιο του  1922 … συνέπειές της.». 

Β2. Σελίδες 149-150 του σχολικού βιβλίου:  
«Στις 24 Ιουλίου 1923 … Ανταλλαγής.»  
(προαιρετικά σελίδα 151 …επίμαχων περιοχών.») 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Γ1. α. Σελίδες 89-90 του σχολικού βιβλίου : 
«Οι εκσυγχρονιστές … μέλη της Εθνοσυνέλευσης.». 

β. Σελίδα 90 του σχολικού βιβλίου :  
«Το πρώτο εξάμηνο … υπαλλήλων.». 
 Από το κείμενο  Α  να αναφερθούν:

 - Η στήριξη από την πλευρά του Βενιζέλου του κινήματος του 
Στρατιωτικού Συνδέσμου με επιχειρήματα : την απαρχαιωμένη 
νομοθεσία, την ανεπαρκή δημόσια εκπαίδευση που παρήγαγε 
δημοσίους υπαλλήλους που «εξέτρεφε» το ελληνικό κράτος, τη 
διαφθορά στη Διοίκηση, την εγκατάλειψη-εξαθλίωση της 



αγροτικής και εργατικής τάξης και την ανετοιμότητα του 
στρατού στο ενδεχόμενο πολεμικής σύγκρουσης. 

 - Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις θα υλοποιηθούν με γνώμονα 
το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου και όχι με βάση 
κομματικά συμφέροντα. 

- Η ανάγκη κατοχύρωσης του ισχύοντος πολιτεύματος της 
Βασιλευομένης Δημοκρατίας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
του Ελληνικού Κράτους. 

● Από το κείμενο  Β  να αναφερθούν:
 - Η ενίσχυση των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών χωρίς 

την αλλαγή του πολιτεύματος (δωρεάν εκπαίδευση, ιδιοκτησία, 
…). 
-Η επανίδρυση του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Δ1. α) Σελίδες 206-207 του σχολικού βιβλίου: 
«Μέσα σε μια απερίγραπτη … Ελευθέριος Βενιζέλος.». 

 β) Σελίδες 208-210 του σχολικού βιβλίου: 
«Το θετικό και αισιόδοξο … με τον πρίγκιπα.». 
Από το κείμενο Α να αναφερθούν:  

-   Οι προσδοκίες για εσωτερική γαλήνη στην Κρήτη, για 
οικονομική, πολιτική και κοινωνική ευημερία. 
Από το κείμενο Β να αναφερθούν:  

-  Οι δεσμεύσεις του πρίγκιπα για διοίκηση του νησιού χωρίς 
διακρίσεις και για εξασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών τους. 
Από το κείμενο Γ να αναφερθούν:  

-  Η μαρτυρία του γενικού προξένου της Αγγλίας Howard, ο οποίος 
διαβεβαίωσε ότι ο ύπατος αρμοστής ήταν άκρως συντηρητικός 
και κατά του κοινοβουλευτισμού, ενώ θεωρούσε την Κρήτη 
«πολεμικό πλοίο» υπό την απόλυτη και αυστηρή διοίκησή του, 
χωρίς συνταγματικές ελευθερίες και δικαιώματα. 


