
 

 

 

ΘΕΜΑ Α1 

 

α. Σελ. 209: Ως πρώτη κατάσταση…αξιωματικούς» / Σελ. 215: το οριστικό 

κείμενο…Κρήτη» / Σελ. 216: « Ο Αλέξανδρος  Ζαΐμης…1912 – 1913» 

β. Σελ. 89: « Σε κάποιες…Εταιρεία» και Σελ. 93: « Τα αριστερά…κόμμα» 

γ. Σελ. 140: « Το Νοέμβριο του 1919…συνθήκης» 

 

ΘΕΜΑ Α2 

 

α-4 

γ-1 

δ-5 

ε-3 

ζ-2 

 

 

ΘΕΜΑ Β1 

Σελ. 85: « Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος…γραφειοκρατίας» 

 

ΘΕΜΑ Β2 

 

Σελ. 249: « Οι Έλληνες…Μασσαλία» και Σελ. 250: « Στην Ευρώπη…Σοβιετική  Ένωση» 

 

ΘΕΜΑ Γ1 

 

α. Αξιοποιούμε εισαγωγικά το χωρίο από το σχολικό βιβλίο: Σελ. 42-43  

«Η διεύρυνση…ελλείψεις» 

 

Απο το παράθεμα Α:  

 Τονίζουμε την ανάλγητη και εκβιαστική στάση των νέων ιδιοκτητών της γης.  

 Οι απαιτήσεις τους είναι περισσότερες και από τις αντίστοιχες των Τούρκων 

 Τις μάταιες διαμαρτυρίες των χωρικών οι οποίες «προσέκρουαν» στα 

συμβόλαια που επιδείκνυαν οι ιδιοκτήτες 

 

 

β. Αξιοποιούμε εισαγωγικά το χωρίο από το σχολικό βιβλίο: Σελ. 81 «Στα εδάφη 

της Θεσσαλίας … δραστηριότητες 

 

Απο το παράθεμα Β:  

Τονίζουμε ότι επιβεβαιώνει την ιστορική αφήγηση και παρέχει τις εξής πληροφορίες:  

 Ο Τρικούπης εκτιμά πως ενδεχόμενη διανομή των κτημάτων  θα 

«τρομοκρατήσει» και θα εκδιώξει τους Έλληνες κεφαλαιούχους του 

εξωτερικού. -Συνδυάζουμε το παραπάνω με το χωρίο του βιβλίου σελ. 80 

«παροχή κινήτρων…επενδύσεις»- 

 Επισημαίνει τη πάγια θέση του να παραμένει η κατάσταση ως έχει, καθώς 

έτσι υπηρετείται το εθνικό συμφέρον.  

Αντίθετα ο Δηλιγιάννης: 

 Επιχείρησε να εισάγει νόμο υπέρ των απαλλοτριώσεων 

 Έθεσε πρώτος επισήμως την ανάγκη επίλυσης του «θεσσαλικού προβλήματος» 



 

 

γ. Αξιοποιούμε εισαγωγικά το χωρίο από το σχολικό βιβλίο: Σελ. 43 «Οι 

πρακτικές…Κιλελέρ (1910)» 

 

Απο το παράθεμα Γ:  

 

 Επισημαίνεται η υποβολή υπομνήματος των κολίγων - μελών της 

Πανθεσσαλικής Επιτροπής, στο βασιλιά Γεώργιο Α’.   

 Τονίζουν τη δυσχερή τους θέση καθώς δεν είναι κύριοι της γης τους και δεν 

του επιτρέπεται η ελεύθερη ιδιοκτησία. (δεν είμεθα κύριοι…διαμένομεν)   

 Αναγκάζονται συνεπώς να ζουν μια «νομαδική ζωής, καθώς μετακινούνται 

συνεχώς από χωρίο σε χωριό (ωσπερ Αθίγγανοι).  

 Η έξαρση της τοκογλυφίας και της ελονοσίας επιδεινώνει τη κατάσταση  

 Καταλήγοντας επισημαίνουν ότι η αγροτική τάξη εγγυάται την ασφάλεια και 

την ευημερία του καθεστώτος και προβάλουν ως παράδειγμα τη Δανία, στην 

οποία η δουλοπαροικία καταργήθηκε από το 1788 και προτείνουν να συμβεί 

κάτι ανάλογο  και στην Ελλάδα 

Επιλογικά τοποθετούμε το χωρίο του βιβλίου: Σελ. 43 «Οι εξελίξεις…εκτάσεων 

 

 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

α. Αξιοποιούμε εισαγωγικά το χωρίο από το σχολικό βιβλίο: Σελ. 158 «Η αστική 

στέγαση…στέγαση τους» 
 

Από το παράθεμα Α:  

 Επισημαίνεται  η εικόνα της εγκατάλειψης και οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης.  

Συνδυάζουμε με το χωρίο σελ. 146: «οι πρώτες…Ελλάδα»  

 Χαρακτηριστικά τονίζεται ότι μοναδική τους παρηγοριά αποτελεί ο καθαρός 

αέρας. 

 Ανέγερση παραπηγμάτων – Συνδυάζουμε με το χωρίο σελ. 148: «με την 

άφιξη…πρόσφυγες» 

 Στενότητα χώρου,  

 Έλλειψη ύδρευσης 

 Ελλιπής καθαριότητα-όγκος σκουπιδιών  

 

β. Αξιοποιούμε εισαγωγικά το χωρίο από το σχολικό βιβλίο: Σελ. 159 «Υπήρχαν 

βέβαια…Πειραιά» 

 

Από το παράθεμα Β:  

 

Επιβεβαιώνεται και συγκεκριμενοποιείται η ιστορική αφήγηση. Ειδικότερα  

 Νοικιάζουν ή οικοδομούν οι ίδιοι κατοικίες 

 Το κράτος αναλαμβάνει έργα υποδομής 

 Εστιάζει στη περίπτωση της Νέας Σμύρνης όπου επιτυγχάνεται η 

απαλλοτρίωση και η διαπλάτυνση δρόμων σύμφωνα με το σχέδιο Καλλιγά. 

 

Αξιοποιούμε εισαγωγικά το χωρίο από το σχολικό βιβλίο: Σελ. 159 «Στο 

αντίθετο…συνοικισμούς» 

 



 

 

Από το παράθεμα Γ:  

 Αναφέρεται η δημιουργία «τενεκεδούπολης στα προάστια της Θεσσαλονίκης, 

όπου ζει ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων σε άθλιες συνθήκες 

 Η ανύπαρκτη μόνωση, καθίστα αφόρητη τη ζωή των προσφύγων καθώς 

υποφέρουν από το κρύο το χειμώνα αλλά και από τη ζέστη το καλοκαίρι 

Επιλογικά: «Έτσι…χρόνια» 


