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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α1 
α. Από το Σχολικό Βιβλίο:  
Σελίδα 216: «Κατά την περίοδο της Ύπατης Αρμοστείας του Αλέξανδρου Ζαΐμη (1906-
1908) οργανώθηκε για πρώτη φορά η Πολιτοφυλακή... στους Βαλκανικούς Πολέμους 
1912-1913» και  
Σελίδα 215: «θα απαρτίζονταν από Έλληνες αξιωματικούς που προηγουμένως θα 
παραιτούνταν από τον ελληνικό στρατό» 
 
β. Από το Σχολικό Βιβλίο:  
Σελίδα 93: «Σοβαρότερη απ’ όλες τις ομάδες των αριστερών κομμάτων, με σοσιαλιστικές 
ιδέες ξένες προς την κοινωνική βάση στην οποία ήθελαν ν’ απευθυνθούν, ενώ ταυτόχρονα 
αντιμετώπιζαν δυσκολίες συνεννόησης και κομματικής συσπείρωσης. Για πρώτη φορά 
εμφανίζεται στις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910» και  
Σελίδα 89: «Ξεκίνησε από μερικούς διανοούμενους... και να ιδρύσουν κόμμα» 
 
γ. Από το Σχολικό Βιβλίο:  
Σελίδα 140: «Το Νοέμβριο του 1919... πριν από την υπογραφή της συνθήκης» 
 
ΘΕΜΑ Α2 
α   4 
γ   1 
δ   5 
ε   3 
ζ   2  
 
Β1 
Από το Σχολικό Βιβλίο:  
Σελίδα 85-87: «Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897... προώθησε τα αιτήματα του μέσω 
της Βουλής» 
 
Β2 
Από το Σχολικό Βιβλίο:  
Σελίδα 249: «Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης ήταν ένας από τους πρωτεργάτες στον 
αγώνα για τη δημιουργία μιας αυτόνομης ποντιακής δημοκρατίας» και  
Σελίδα 250: «Στην Ευρώπη πρωτεργάτης του αγώνα... επίσημα την υποστήριξη της 
Σοβιετικής Ένωσης» 
 
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΜΑ Γ1 
Εισαγωγή Σχολικού Βιβλίου: 
Σελίδες 42-43: «Η διεύρυνση του ελληνικού κράτους με τα Επτάνησα... από πλούσιους 
Έλληνες του εξωτερικού» 
 
α)  

 Όπως αναφέρει το Σχολικό Εγχειρίδιο:  
Σελίδα 43: «Οι Έλληνες του εξωτερικού πέρα από το γεγονός ότι διατήρησαν τον 
αναχρονιστικό θεσμό των κολίγων... προκαλώντας μάλιστα μερικές φορές και τεχνητές 
ελλείψεις» 
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 Το ιστορικό παράθεμα συμπληρώνει ότι οι νέοι μεγαλογαιοκτήμονες εμφανίζονται 
πιο σκληροί από τους προηγούμενους μουσουλμάνους ιδιοκτήτες. Ανάγκαζαν τους 
γεωργούς να πληρώνουν ενοίκιο για τα οικήματα που τους είχαν παραχωρηθεί εντός των 
ιδιοκτησιών όπου εργάζονταν, ενώ με το προηγούμενο καθεστώς οι μικροκαλλιεργητές 
διέμεναν στις ίδιες οικίες χωρίς χρηματική καταβολή και ταυτόχρονα θεωρούνταν κύριοι 
των οικιών τους. Τώρα όμως οι οικίες τους ανήκουν δικαιοδοτικά στους 
μεγαλογαιοκτήμονες, σύμφωνα με το έγγραφο αγοραπωλησίας.  
 
β)  

 Τρικούπης: από το Σχολικό Βιβλίο σελίδα 81:  
«Θεωρούσε το κράτος ως μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης και επεδίωκε τον 
εκσυγχρονισμό με κάθε κόστος» 

 Από το Σχολικό Βιβλίο σελίδα 80:  
«Ήδη από το 1875 παρουσίασε ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της χώρας το οποίο 
προέβλεπε την ανάπτυξη της οικονομίας και ταυτόχρονα την ενίσχυση της γεωργίας» 

 Σύμφωνα με τη πηγή τάσσεται υπέρ της μεγάλης έγγειας ιδιοκτησίας, 
υποστηρίζοντας το μεγάλο κεφάλαιο και επιδιώκοντας την προσέλκυσή του μέσω των 
Ελλήνων του εξωτερικού. Πιστεύει ότι το ελληνικό κράτος θα εκσυγχρονιστεί με αυτήν την 
τακτική και θα γίνει ανταγωνίσιμη δύναμη σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του 
εξωτερικού.  

 Για την υλοποίηση του προγράμματός του κάνει τις εξής προσπάθειες:  
Από το Σχολικό Βιβλίο σελίδα 80:  
«Οργανωτικές μεταβολές... ιδιωτική πρωτοβουλία για επενδύσεις» 

 Οι πληροφορίες του παραθέματος μας ενημερώνουν ότι είναι ο πρώτος που φέρνει 
στο προσκήνιο το «θεσσαλικό πρόβλημα» με νομοσχέδιο που καταθέτει στη Βουλή το 
1896, διεκδικώντας μέσω αυτού την απαλλοτρίωση μέρους των τσιφλικιών και χορήγηση 
γης στους αγρότες, λαμβάνοντας έτσι κάποια μέτρα για τη βελτίωση της θέσης τους.  

 Από το Σχολικό Βιβλίο σελίδα 81:  
«Το κόμμα που απεχθανόταν... παραδοσιακές παραγωγικές δραστηριότητες» 
 
γ)  

 Προβλήματα κολίγων:  
α. δεν τους ανήκει η γη που καλλιεργούν, ούτε καν τα οικήματα στα οποία κατοικούν. 
β. δεν τους επιτρέπεται να διαθέτουν ελεύθερη ιδιοκτησία.  
γ. διαρκώς βρίσκονται σε μία κατάσταση κινητικότητας, όπως οι «αθίγγανοι», αφού οι 
ιδιοκτήτες τους έχουν το δικαίωμα να τους μετακινούν και να τους διώχνουν ανάλογα με 
τις ανάγκες τους. 
δ. αντιμετώπιση ασθενειών, όπως η ελονοσία, πράγμα που τους καταβάλλει. 

 Διεκδικήσεις:  
α. καλυτέρευση συνθηκών μέσω της αναδιανομής της γης, δημιουργώντας καθεστώς 
μικροϊδιοκτησίας και συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της αγροτικής παραγωγής. 
β. πάταξη τοκογλυφίας 
γ. κατάργηση αναχρονιστικού θεσμού κολίγων, όπως στη Δανία. 

 Από το Σχολικό Βιβλίο σελίδα 43:  
«Οι πρακτικές αυτές... και μουσουλμάνοι ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων» 
   
ΘΕΜΑ Δ1 
Εισαγωγή Σχολικού Βιβλίου: 
Σελίδα 157: «Την αστική αποκατάσταση... όχι πρόνοια για εύρεση εργασίας» 
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α)  
 Σύμφωνα με το βιβλίο σελίδα 157: «Η αστική στέγαση συνάντησε... για ένα μεγάλο 

χρονικό διάστημα» και σελίδα 158: «Η αστική στέγαση ξεκίνησε...σε προσφυγικές 
οικογένειες για τη στέγασή τους» 

 Όπως πληροφορούν και τα παραθέματα, η εγκατάσταση των προσφύγων στους 
πρώτους συνοικισμούς της Αθήνας μαρτυρούν τις αντιξοότητες που ανέχονται, όπως και 
τις όποιες δύσκολες καιρικές συνθήκες (χειμώνας – καλοκαίρι). Επίσης, στην κάθε 
οικογένεια, αντιστοιχεί ένας μικρός οικοδομικός χώρος , αφού δεν είναι λίγες οι φορές που 
στο ίδιο σπίτι στοιβάζονται 2 οικογένειες. Οι κατασκευές είναι πρόχειρες, ενώ η ίδρυση 
συνοικισμών τις περισσότερες φορές αποδεικνύουν την κατώτατη βαθμίδα πολιτισμένης 
ζωής λόγω του φρικτού θεάματος των αποβλήτων της ταπητουργίας των σκουπιδιών 
(ιδιαίτερα στην Καισαριανή) 
 
β)  

 Σύμφωνα με το βιβλίο σελίδα 159: «Υπήρχαν βέβαια και οι εύποροι... και η 
Καλλίπολη στον Πειραιά» 

 Σύμφωνα με το ιστορικό παράθεμα, οι εύποροι πρόσφυγες έχουν τη δυνατότητα ν’ 
αποφύγουν την πρόχειρη κατασκευή είτε νοικιάζοντας είτε ανοικοδομώντας οι ίδιοι τα 
σπίτια τους.  

 Περιπτώσεις Καλλίπολης, Νέας Καλλικράτειας και Ν. Σμύρνης 1923: οργάνωση 
οικοδ. Συνεταιρισμού και απαλλοτρίωση περιοχής ανατολικά της Συγγρού. 1925: 
οικοδόμηση σύμφωνα με σχέδιο Καλλιγά 

 Από το Σχολικό Βιβλίο σελίδα 159: «Στο αντίθετο... επρόκειτο να ζήσουν για πολλά 
χρόνια» 

 Τα παραθέματα πληροφορούν για εγκατάσταση σε σκηνές, σε παραπήγματα και 
πλινθόκτιστα δωμάτια, 1500 στον αριθμό, με πρωτοβουλία του ελληνικού κράτους. 
Εμφανίζονται επίσης τενεκεδόσπιτα με τσίγκινες στέγες (κυρίως Θεσσαλονίκη), τα οποία 
εκτός του ότι δεν προστατεύουν τους κατοίκους από υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, 
είναι και περιορισμένος ο χώρος τους.  
 
 
 

Επιμέλεια 
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