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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
 
ΘΕΜΑ Α1 
 
     α) σελ. 215  ,  <<Το οριστικό…….    Κρήτη.>> 
         σελ. 216  ,  << Το πιο σημαντικό…….1913.>> 
( Προαιρετικά θα μπορούσε να συμπεριληφθεί το τμήμα : σελ. 209  << Ως 
πρώτη … αξιωματικούς >>.   
 

β) σελ. 89   ,  << Σε κάποιες ………. Εταιρεία.>> 
    σελ. 93   ,  <<Σοβαρότερη …………..κόμμα.>> 
 
γ) σελ. 140  , << Το Νοέμβριο ……… συνθήκης.>> 
 
 
 

ΘΕΜΑ Α2 
 

1) γ 

2) ζ 

3) ε 

4) α 

5) δ 

 

 
 



ΘΕΜΑ B1  
 

Σελ. 85-87,  <<  Ο Ελληνοτουρκικός ……………. πολιτική.>> 
 
Προαιρετικά θα μπορούσε να συμπεριληφθεί το κομμάτι 
Σελ. 87-88 , << Ο Στρατιωτικός…… επιδιώξεις του.>> 
 
 

ΘΕΜΑ Β2      
 

  
Σελ. 250 , << Στην Ευρώπη ………… Ένωσης>> 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 
 

ΘΕΜΑ Γ1 
 
α)  Ιστορική Αφήγηση  σελ. 42-43 ,<< Αργότερα………… ελλείψεις>> 
 
 

Πηγή (Κείμενο Α) 
 
• Η εφημερίδα “ΑΙΩΝ” καυτηριάζει τη στάση των Ελλήνων  ιδιοκτητών 

στα τσιφλίκια της Θεσσαλίας απέναντι στους εργάτες-χωρικούς. 
• Αντιπαραβάλλει τη συμπεριφορά των Τούρκων που υπήρξαν στο 

παρελθόν οι κάτοχοι της εν λόγω γης, διαπιστώνοντας με έκπληξη ότι 
υπήρξαν πιο ελαστικοί (<< Και όμως……. αυτής>>.)  

• Καταγράφει τους εκβιασμούς, που υπέστησαν οι καλλιεργητές, όπως 
το (νέο) μέτρο καταβολής υποχρεωτικού ενοικίου για τις κατοικίες που 
πατροπαράδοτα ανήκουν στις οικογένειές τους (<< Αλλά, οι ……… 
ίδιας>>) 

 
 
 
β)  Ιστορική Αφήγηση σελ.81 ,<< Στα εδάφη………. τους>>  
 

Πηγή (Κείμενο Β) 
 
Στάση Τρικούπη 
 
•   Υπερασπίζεται τους μεγαλογαιοκτήμονες με το επιχείρημα πως σε 

περίπτωση που παραχωρούνται η γη στους καλλιεργητές θα 
σταματούσε η εισροή κεφαλαίου στη χώρα από πλούσιους Έλληνες 
του εξωτερικού. 



• Στόχος θα πρέπει να είναι η προσέλκυση τέτοιου είδους κεφαλαίων, γι’ 
αυτό  και δεν μπορεί να υποστεί αλλαγή το καθεστώς στη Θεσσαλία 
(<< Αντιθέτως,………. μας.>>) 

 
Στάση Δηλιγιάννης  
 
• Έκδηλος αρνητισμός  του απέναντι στον εκχρηματισμό της ελληνικής 

οικονομίας, ιδίως από εύπορους της Διασποράς. (<< Μόνο ……… 
τους.>>) 

• Επιδίωξε τη θέσπιση νόμου (1896) που αφορούσε στην απαλλοτρίωση 
τμήματος των εκτάσεων της Θεσσαλίας στους χωρικούς. 

• Η προηγούμενη κίνηση, ανέδειξε πλέον ξεκάθαρα το ζήτημα της 
έγγειας ιδιοκτησίας στη νεοαποκτηθείσα Θεσσαλία και την ανάγκη 
άμεσης επίλυσης του. (<< Η κατάθεση…….. πρόβλημα.>>) 

 
 
 
γ)   Ιστορική Αφήγηση σελ.43, <<Οι πρακτικές…….. 1910>> 
 
 
      Πηγή (Κείμενο Γ) 
 

• Φεβρουάριο 1910 η Π.Ε.Α. επέδωσε υπόμνημα στο βασιλιά Γεώργιο 
Α’, μέσω του οποίου εξέφρασε τα αιτήματα της και γνωστοποιούσε την 
άσχημη κατάσταση. (<< Το Φεβρουάριο …….του:>>). 

• Τα μέλη, εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την έλλειψη 
οποιασδήποτε κυριότητας εκ μέρους τους στη γη ή στις κατοικίες. 
(<<Δεν ………ιδιοκτησιών.>>) 

• Δηλώνουν έρμαια των τσιφλικάδων, οι οποίοι τους αναγκάζουν ακόμα 
και να φύγουν από το χωριό τους, με αποτέλεσμα να περιφέρονται μαζί 
με τις οικογένειές τους “Αθίγγανοι”. (<<Μας εξωθούσι …..Αθίγγανοι>>)  

• Αυτό, πλήττει τον αγροτικό πληθυσμό αλλά και την ίδια την παραγωγή. 
(<< Ο γεωργικός….οπισθοδρομεί>>) 

• Αντιμετωπίζουν τους τοκογλύφους αλλά και αρρώστιες όπως η 
ελονοσία.  

• Υπογραμμίζουν πως η Θεσσαλία είναι παραμεθόρια περιοχή και θα 
έπρεπε να υπάρχει ακόμα πιο επισταμένη μέριμνα για τους κατοίκους 
της περιοχής (<< Και όμως… εξασφαλισμένου>>)  

• Αναφέρουν πως εφόσον ο βασιλιάς επιθυμεί να ανταποκριθεί στο ρόλο 
που πρέπει να έχει, οφείλει να παίρνει μέτρα που θα αυξήσουν τη 
γεωργική παραγωγή. (<< Καλλίτερος …… χώραν>>) 

• Τέλος, επικαλούνται το παράδειγμα της Δανίας, όπου θεσμός της 
δουλοπαροικίας έχει καταργηθεί ήδη από το 1788, το οποίο και 
προτείνουν να ακολουθήσει η Ελλάδα. (<< Εν …. εν  Ελλάδι:>>) 

 
 
 
 



ΘEMA Δ1 
 
α)  Ιστορική Αφήγηση. σελ. 158-159 : <<Η αστική στέγαση ξεκίνησε … για τη 
στέγαση τους.>> 
 
Πηγή (Κείμενο Α)  
 
 

• Περιγράφονται  οι άσχημες συνθήκες διαβίωσης  ως αποτέλεσμα  της 
ανεπάρκειας του κρατικού σχεδιασμού, που αφορά τη στέγαση των 
προσφύγων. (<<…αντανακλά τη γενική κατάσταση… από άθλιες ως 
αβίωτες.>>) 

• Επιβεβαιώνεται η συμβολή του κράτους στην Αστική αποκατάσταση, 
και ο δευτερεύων ρόλος ,ο  επικουρικός ρόλος της Ε.Α.Π. Είναι 
ωστόσο αξιοπρόσεκτο, ότι ο κύριος φορέας, που ανέλαβε την αστική 
αποκατάσταση, εν τέλει δεν παραδίδει τον αναμενόμενο όγκο έργου 
συγκριτικά με την Ε.Α.Π. (<<…εγκαταστάθηκαν σε σκηνές … από το 
κράτος 500 ξύλινα παραπήγματα και 1000 πλινθόκτιστα δωμάτια 
….350 σπίτια …>>) 

•  Επισημαίνονται τέλος η ποικιλομορφία των παραχωρούμενων 
κατοικιών, αλλά και οι σημαντικές τους ελλείψεις ως προς την 
υλικοτεχνική τους υποδομή. (<<…με τρεις  ή τέσσερις κατοικίες» ,  «Η 
ύδρευση …φρικτό θέαμα.>>) 

 
 
β)      Ιστορική Αφήγηση σελ. 159 : << Υπήρχαν βέβαια … για πολλά 
χρόνια.>> 
 
 Πηγή (Κείμενο Β) 
 
 

• Επιβεβαιώνονται τα ιστορικά δεδομένα σχετικά με την δυνατότητα των 
ευπόρων προσφύγων να φροντίσουν οι ίδιοι για την στέγαση τους 
αρχικά και στη συνέχεια να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την 
οικοδόμηση κατοικιών . Επιπλέον τονίζεται η κοινωνική τους θέση σε 
μια προσπάθεια να διαχωριστεί σαφώς η μοίρα αυτών από τη μοίρα 
των απόρων προσφύγων. (<<…είναι σε θέση να ξεφύγουν … των 
κατοικιών τους.>> , <<… από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα … της 
λεωφόρου Συγγρού.>> ) 

 
Πηγή (Κείμενο Γ) 
 

• Προς επίρρωση της επιχειρηματολογίας υπέρ της ελλιπούς 
οργάνωσης, και της ανεπάρκειας στην εκτέλεση του έργου δόμησης 
προσφυγικών κατοικιών ,το κείμενο Γ  έρχεται να προσθέσει στοιχεία 
αναφορικά με τις προσφυγικές παραγκουπόλεις  που δημιουργήθηκαν 
πέριξ των μεγάλων αστικών κέντρων.  Εν προκειμένω γίνεται λόγος 
για τα «τενεκεδόσπιτα» της Θεσσαλονίκης, μια περιοχή που, όπως 
καταγράφεται, δέχθηκε μεγάλο όγκο προσφύγων όντας στη Μακεδονία 
, όπου εγκαταστάθηκε περίπου το 52% των προσφύγων. Επίσης , 



εκτός των υλικοτεχνικών ελλείψεων των κατοικιών, που γίνονται 
εμφανείς(εμμέσως ή αμέσως) στις περιγραφές και των  τριών  
κειμένων , το τρίτο κείμενο επισημαίνει επιπλέον τη δυστυχία των 
απόρων και όσων στερούνταν των οικονομικών μέσων, ώστε να 
μεριμνήσουν για τη στέγαση τους ή τη βελτίωση του βιοτικού τους 
επιπέδου. (<< …μια πρωτόγονη στέγη… απερίγραπτα στενάχωρες… 
είναι αδύνατο να είναι αεροστεγείς… σε σωστούς φούρνους.>>) Τολμά 
δε να καταφερθεί με έντονους χαρακτηρισμούς ενάντια στο επίπεδο 
διαβίωσης που διαμόρφωσαν για τους πρόσφυγες , οι παροχές των 
αρμοδίων φορέων.   (<<… δεν αντιπροσωπεύουν παρά την κατώτατη 
βαθμίδα της πολιτισμένης ζωής.>>) 
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