
 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

 

ΟΜΑ∆Α Α 
 

Α1. 

 

1. Ιωάννης Κωλέττης   → ε. Επέβαλε ένα είδος κοινοβουλευτικής δικτατορίας 

2. Χαρίλαος Τρικούπης  → στ. Επιδίωκε τον εκσυγχρονισµό µε κάθε κόστος 

3. Θ. ∆ηλιγιάννης  → α.  Υποστήριζε ένα κράτος κοινωνικής αλληλεγγύης 

4. Ε. Βενιζέλος  → ζ. Κατοχύρωσε συνταγµατικά τη µονιµότητα των δικαστικών και των 

δηµοσίων υπαλλήλων 

5. ∆. Ράλλης  → γ. Έβλεπε στο πρόσωπο του βασιλιά το σύµβολο της εθνικής 

ενότητας 

 

Α.1.2. 
 

α) Φεντερασιόν  : σελ 46  «Η κατάσταση αυτή κράτησε … στη χώρα» 

β) Πεδινοί            : σελ 77  «Οι πεδινοί … µικροκαλλιεργητές» 

γ) Εθνικό κόµµα : σελ 92   «Το εθνικό κόµµα … οι Βενιζελικοί» 

 

Α.2.1. 

 

• Στάση Ελληνικής Κυβέρνησης :   σελ.213     

«Το βασιλικό περιβάλλον… τα υποστήριζαν ανοιχτά» 

• Στάση µεγάλων ∆υνάµεων :  σελ 213 

«Οι Μεγάλες ∆υνάµεις … συµπαράσταση προς τους επαναστάτες» 

 

Α.2.2. 

 

∆ιοίκηση Τραπεζούντας 1916-1918:  σελ. 249  «Λίγες µέρες πριν… στην κατοχή των 

Νεότουρκων» 

 

ΟΜΑ∆Α Β 

Β1. 

 

� Οφέλη Βαλκανικών  και προβληµάτων που προέκυψαν: 

Από το σχολικό βιβλίο σελ. 49 

«Το κόστος των Βαλκανικών… Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος» 



 

 

 

Από την πηγή αξιοποιούµε τα εξής χωρία: 

 

Κείµενο Α: 

 

� Η βελτίωση της ελληνικής οικονοµίας είναι αισθητή µετά το τέλος των Βαλκανικών πολέµων 

παρά το κόστος που προκάλεσαν οι τελευταίοι. «Μολονότι η Ελλάδα… αισιοδοξίας». 

� Οι στρατιωτικές επιτυχίες συµβάλλουν ώστε να επεκταθεί ένα αίσθηµα αισιοδοξίας. 

«…ατενίζει το µέλλον µε πρωτόγνωρη αισιοδοξία». «…κλίµα σιγουριάς και αισιοδοξίας». 

� Η προσάρτηση νέων εδαφών (Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος κ.ά.) έχει ως άµεση συνέπεια τη 

δηµιουργία νέων αγορών και την αύξηση της παραγωγής. «Η παραγωγική δυνατότητα… λαµπρό 

µέλλον». 

� Η Βελτίωση των ικανοτήτων του ελληνικού στρατού είναι φανερή αφού προκύπτει άµεση η 

ανάγκη της υπεράσπισης των νεοαποκτηθέντων εδαφών. «… οι στρατιωτικές επιτυχίες… των 

εδαφών…». 

 

 

Κείµενο Β: 

 

� Τα νεοαποκτηθέντα εδάφη (Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη) προκάλεσαν και πλήθος 

προβληµάτων στον µέχρι τότε εθνικό κορµό. Οι συνθήκες που επικρατούσαν παρέπεµψαν στις 

ανάλογες συνθήκες του 19
ου

 αι. «Το 1913 η ύπαιθρος …20
ου

 αιώνα.» 

� Πολλά ήταν τα προβλήµατα υγείας και οι ασθένειες λόγω της ύπαρξης πολυάριθµων ελών. 

«Εκτεταµένα έλη…χαµηλή.» 

� Η ύπαρξη τσιφλικιών καθιστούσε την ανάπτυξη της παραγωγής δυσκολότερη. «Κυρίαρχη 

µορφή…κτηνοτροφία» 

� Η οικονοµία ήταν ο τοµέας ο οποίος αντιµετώπισε τα περισσότερα προβλήµατα καθώς 

αποκόπτεται πλέον από την Οθωµανική Αυτοκρατορία. «Η οικονοµία…αποκοπεί.» 

� Το χαρακτηριστικό των νέων εδαφών ήταν η έλλειψη εθνικής οµοιογένειας, γεγονός το οποίο 

θα αποτελούσε αφορµή πολλών µετέπειτα προβληµάτων. «Επιπλέον…οµάδες.» 

 

Β2. 
 

� ∆ιάσταση γηγενών και προσφύγων: από το σχολικό βιβλίο αξιοποιούµε τις πληροφορίες που 

βρίσκονται στις σελίδες 165-166 «Η διάσταση … νέα πατρίδα τους» 

� Το ιστορικό παράθεµα δίνει µια διαφορετική οπτική στη σχέση γηγενών και προσφύγων. Η 

µέχρι τότε αντιπαράθεση µε τους γηγενείς και η αποµόνωσή τους από την κοινωνική ζωή 

αντικαθίσταται µε τη συνεργασία και την εξοικείωση του ντόπιου πληθυσµού. Χαρακτηριστικά 

αναφέρεται ότι οι ντόπιοι πλέον «έχουν αποκτήσει τη συνήθεια να ενηµερώνονται καθηµερινά από 

τον τύπο για τους πρόσφυγες», ενώ παράλληλα «µαθαίνει να ζει και να συνεργάζεται σ’ όλους τους 

τοµείς». 

  Σε ό,τι αφορά την οικονοµική ζωή η ιστορική πηγή επιβεβαιώνει τον ανταγωνισµό στην 

αγορά εργασίας, καθώς καθιστά σαφές ότι οι πρόσφυγες κατακτούν ένα «ευρύ φάσµα 

επαγγελµάτων» και καταφέρνουν να εµφανίζονται στον εργασιακό τοµέα άλλοτε ως εργάτες και 

άλλοτε ως εργοδότες. 



 

 

 Τέλος, διευκρινίζεται ότι η ένταξη των προσφύγων δε γίνεται χωρίς αντιδράσεις. 

Παράλληλα, επισηµαίνεται η διαφοροποίηση των ανησυχιών που εξέφραζαν οι γηγενείς. Μολονότι 

αρχικά αγωνιούσαν για την «κοινωνική αναστάτωση» που θα προκαλούνταν, στη συνέχεια 

ανησυχούσαν για τον ανταγωνισµό στον οικονοµικό και επαγγελµατικό τοµέα. Ειδικότερα η 

αστική τάξη φαίνεται να ταλαντεύεται αφού από τη µια «συνθηκολογεί» και από την άλλη 

«αντιστέκεται». Καταληκτικά, το παράθεµα αναφέρει ότι η αγροτική και η εργατική τάξη είναι 

ικανοποιηµένη γα τον εµπλουτισµό του εργατικού δυναµικού, ωστόσο διατηρεί µια στάση 

σκεπτικισµού. Όλα τα παραπάνω, οι θετικές αντιδράσεις αλλά και οι λιγότερο θετικές, 

επιβεβαιώνουν ότι γίνεται «το πρώτο αληθινό βήµα της κοινωνικής ανάµιξης». 
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