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ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ  

Α1. 

α. Αγροτική µεταρρύθµιση: 

''Καθώς η κατοχή γης ... κοινωνικές συνθήκες'' 

[α΄παράγραφος, σελ.42] 

β. Κίνηµα στο Γουδί: 

''Το 1909 ... τις επιδιώξεις του'' 

[σελ.86 (β΄παράγραφος), σελ.87-88] 

 

γ. Συνθήκη Σεβρών:  

''Η Συνθήκη των Σεβρών ... απ΄τη πραγµατικότητα'' (σελ.96)  

και  

''Η Συνθήκη των Σεβρών ... στην Ελλάδα'' (σελ.144)  

 

Α2. 
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Β1.  

α) ''Στη δεκαετία του 1880 ... που ακολουθούσε '' (α΄παράγραφος, σελ.82)  

και 

     ''Η οργάνωση των κοµµάτων ... εκλογικής τους περιφέρειας'' 

[β΄παράγραφος, σελ.84] 
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β) ''αντίθετα µε άλλες χώρες ... ενεργού πληθυσµού'' 

[δ΄παράγραφος, σελ.84]  

 

Β2.  

α) ''Η κυβέρνηση του Βενιζέλου ... υπέρ του λαού σας'' 

[β΄παράγραφος (σελ.250), α΄και β΄παράγραφος, σελ.251] 

 

β) ''Παρά το αρνητικό κλίµα ... του ίδιου έτους'' 

[β΄παράγραφος, σελ.252 και α΄παράγραφος, σελ.253] 

 

 

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ 

Γ1.  

α) ''Ο Βενιζέλος πήρε εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης ... νέων εκλογών'' 

(σχ.βιβλίο, β΄παράγραφος, σελ.90) 

και 

''Στις 6 Οκτωβρίου  ... νέων εκλογών''   

(ΚΕΙΜΕΝΟ Α)  

και 

''Αυτό το διάβηµα ... 1910''  

(σχ.βιβλίο, β΄παράγραφος, σελ.90) 

και 

''Η πρωτοβουλία ... νέας κυβερνήσεως''   

(ΚΕΙΜΕΝΟ Α) 

και 

''Σ΄αυτές οι Φιλελεύθεροι κέρδισαν ... µεταρρυθµιστικό του έργο'' 

(σχ.βιβλίο, β΄παράγραφος, σελ.90) 

και 

''Το ρεύµα που είχε ... µόνο 36'' 

(σχ.βιβλίο, β΄παράγραφος, σελ.91) 

και 

''Ο Βενιζέλος ... Ν. ∆ηµητρακόπουλος''  

(ΚΕΙΜΕΝΟ Β, α΄παράγραφος) 

και 

''Σ΄αυτές τις εκλογές ... κοινωνικών προβληµάτων'' 

(σχ.βιβλίο, β΄παράγραφος, σελ.91) 
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β) ''Η Βουλή αυτής της περιόδου ... της Ελλάδος'' 

(ΚΕΙΜΕΝΟ Β, β΄και γ΄παράγραφος) 

και 

''Ο Βενιζέλος ... δυσάρεστος'' 

(σχ.βιβλίο, β΄παράγραφος, σελ.219) 

και 

''Ο Βενιζέλος, βλέποντας ... διέµενε'' 

(ΚΕΙΜΕΝΟ Β, δ΄παράγραφος) 

και 

''Η σταθερή άρνηση του ... 12 Οκτωβρίου 1912'' 

(σχ.βιβλίο, σελ.219) 

 

 

∆1.  

α) ''Σηµαντικότερες ήταν οι επιπτώσεις ... εθνικό κορµό'' [σχ.βιβλίο, σελ.166-167]. 

Στο σηµείο που αναφέρεται η ∆υτική Θράκη, παρεµβάλλεται το ΚΕΙΜΕΝΟ Α. 

 

β)  ''Κατ΄αρχήν αναδιαρθρώθηκαν οι καλλιέργειες ... στην πατρίδα τους'' [σχ.βιβλίο, 

σελ.167-168]. 

Στο σηµείο που γίνεται αναφορά στα µεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα που αύξησαν τις 

καλλιεργήσιµες εκτάσεις παρεµβάλλεται το ΚΕΙΜΕΝΟ Β ενώ το ΚΕΙΜΕΝΟ Γ στο 

σηµείο που γίνεται αναφορά στην σηροτροφία. Τέλος τα δεδοµένα του πίνακα πρέπει 

να χρησιµοποιηθούν αντίστοιχα στα ∆ηµητριακά, τον καπνό και το βαµβάκι 

(σχ.βιβλίο) ώστε να επιβεβαιωθεί η αύξηση της παραγωγής τους. 


