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ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 
ΘΕΜΑ Α1.  
α. Πολιτοφυλακή της Κρήτης:  
Σχολ. βιβλίο, μέρος ΙV : Κρητικό Ζήτημα 
Ενότητα Ε5 : Η αρμοστεία Αλ. Ζαΐμη, σελ. 216 §2 :  

«Η Πολιτοφυλακή ……. Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913» (στ. 1 – 5). 
β. Κοινωνιολογική Εταιρεία:  
Σχολ. βιβλίο, μέρος ΙΙ: Κόμματα 
Ενότητα Δ3 : Τα αριστερά Κόμματα, σελ. 93 §§1-2 (ΟΛΗ) 
γ. Συνθήκη Νεϊγύ:  
Σχολ. βιβλίο, μέρος IΙΙ : Προσφυγικό (κατά τον 20ο αιώνα) 
Ενότητα Α2 : Άλλα προσφυγικά ρεύματα σελ. 140 §1:  

«Το Νοέμβριο του 1919 ……. της συνθήκης» 
 
ΘΕΜΑ Α2. 
α. 4 γ. 1 δ. 5 ε. 3 ζ. 2 
*Περισσεύουν από τη στήλη Α : β, στ. 
 
ΘΕΜΑ Β1. 
 Σχολ. βιβλίο, μέρος ΙΙ (Κόμματα), ενότητα Γ3 : Από τη χρεοκοπία στο στρατιωτικό 
κίνημα στο Γουδί (1893-1909) : 

σελ. 85 §2: «Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 …..  (π.χ. αποκέντρωση) 
σελ. 86 §1: «Τα μοναδικά νέα πολιτικά στοιχεία …… γραφειοκρατίας» 

 
Σημείωση : Προαιρετικά θα μπορούσε να γραφεί και η : σελ. 86 §2 έως τον 
Στρατιωτικό Σύνδεσμο (στ. 1 – 7) 
 
ΘΕΜΑ Β2. 
 Σχολ. βιβλίο, μέρος IV (Παρευξείνιος Ελληνισμός) 
Ενότητα Δ2 σελ. 250 §2 : «Στην Ευρώπη πρωτεργάτης του αγώνα ….. Σοβιετικής 
Ένωσης» 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 
ΘΕΜΑ Γ1. 
 
(α)  Σχολ. Βιβλίο μέρος Ι, ενότητα Γ : Οι Οικονομικές Εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα. 
Ενότητα 1, σελ 42, §2 «…. η διεύρυνση του Ελληνικού Κράτους … … (σελ. 43, στ. 1 
– 8) …. …. και τεχνητές ελλείψεις». 

 Εδώ θα ενισχύσουμε την ιστορική γνώση με πληροφορίες του κειμένου Α. 
σχετικά με την πρακτική των νέων ιδιοκτητών των τσιφλικιών να απαιτούν 
εκβιαστικά ενοίκιο από τους Έλληνες γεωργούς για τις οικίες τους, στις 
οποίες διέμεναν από χρόνια χωρίς να καταβάλουν ενοίκιο ούτε καν στους 
Οθωμανούς και για αυτό τις θεωρούσαν δικές τους. 
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(β) Σχολ. Βιβλίο μέρος IΙ, Κόμματα, Γ Δικομματισμός και Εκσυγχρονισμός (1880-
1909) 
Ενότητα 1 : η εδραίωση του δικομματισμού, σελ 80-81. 
σελ 80, §2 (στ. 1 – 3). Στη συνέχεια σχολιάζουμε ότι για την υλοποίηση του 
εκσυγχρονιστικού προγράμματός του, ο Τρικούπης αναζήτησε κεφάλαια από τους 
Έλληνες του εξωτερικού υποσχόμενος εύκολα και γρήγορα κέρδη στην περίπτωση 
που αγοράσουν τα τσιφλίκια της νεοαποκτηθείσας Θεσσαλίας. Έτσι, εκεί βρέθηκε να 
κυριαρχεί η μεγάλη ιδιοκτησία και οι Τρικουπικοί να υποστηρίζουν τους 
μεγαλογαιοκτήμονες. 

 Εδώ προσθέτουμε τις πληροφορίες του κειμένου Β ότι ο Τρικούπης κάνει 
σαφές στη Βουλή ότι η διανομή γης στους καλλιεργητές θα έδιωχνε τους 
Έλληνες του εξωτερικού, ενώ αυτό που έπρεπε να κάνει η Ελλάδα για το 
γενικότερο συμφέρον της, ήταν να προσελκύσει τα κεφάλαια αυτών και να 
μην αλλάξει την κατάσταση εκεί. 
Αντιθέτως ο Θ. Δηλιγιάννης, ο οποίος απεχθανόταν το τυχοδιωκτικό, 
χρηματιστικό κεφάλαιο, στα εδάφη της Θεσσαλίας προσπάθησε, χωρίς να το 
καταφέρει, να χορηγήσει γη στους αγρότες και έλαβε κάποια μέτρα για τη 
βελτίωση της θέσης τους. 

 Αυτό επιβεβαιώνεται στο ίδιο κείμενο, όπου αναφέρεται η μόνιμη εχθρότητα 
του Δηλιγιάννη για τους πλούσιους ομογενείς και η προσπάθειά του να 
περάσει από τη Βουλή νόμο απαλλοτρίωσης μέρους των τσιφλικιών υπέρ των 
καλλιεργητών τους. Αυτό το γεγονός είναι η πρώτη επίσημη αναγνώριση του 
προβλήματος μεγάλης ιδιοκτησίας στη Βόρεια Ελλάδα. 

 
(γ) Τα προβλήματα των κολλίγων και η εξέλιξη του θέματος από το 1907 έως το 
1910 αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο, μέρος I, Γ1, σελ. 43 §1 : «Οι πρακτικές αυτές 
… … χωριό Κιλελέρ (1910)». 

 Εδώ θα υποστηρίξουμε την ιστορική γνώση με πληροφορίες του κειμένου Γ, 
όπου οι καλλιεργητές των τσιφλικιών της Θεσσαλίας παραθέτουν με 
υπόμνημά τους τη δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκονται λόγω των 
πρακτικών των νέων ιδιοκτητών των τσιφλικιών και προβάλλουν τις 
προτάσεις και τις διεκδικήσεις τους. 

 
ΘΕΜΑ Δ1. 
 
Μέρος III : ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ (κατά τον 20ο αιώνα) : Γ, ενότητα 3 : η αστική στέγαση, 
σελ. 157-159 
α) σελ. 158 §2 : «Η αστική στέγαση ξεκίνησε … … (σελ. 159, στ. 1 – 9) … … για τη 
στέγασή τους». 

 Εδώ θα υποστηρίξουμε την ιστορική γνώση με το πρώτο κείμενο για την 
προχειρότητα των κατοικιών και την έλλειψη έργων υποδομής σε αυτές.  

 
β) σελ. 159 §1 : «Υπήρχαν βέβαια … … για πολλά χρόνια». 

 Εδώ θα στηριχθούμε στα στοιχεία που μας δίνουν τα κείμενα Β και Γ για τις 
συνθήκες της στέγασης των εύπορων και άπορων προσφύγων. 


