ΑΓ.ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 11 -- ΠΔΗΡΑΗΑ -- 18532 -- ΣΖΛ. 210-4224752, 4223687

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΩΝ ΙΣΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ

ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΖ
ΘΔΜΑ Α1
α. Πνιηηνθπιαθή ηεο Κξήηεο=>ζει.215 ζρνιηθνύ βηβιίνπ « Σν νξηζηηθό θείκελν ησλ
κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πξνήιζε κέζα από δηαπξαγκαηεύζεηο κεηαμύ ησλ Μεγάισλ
Γπλάκεσλ, ησλ Κξεηώλ θαη ηνπ Βεληδέινπ, πξνέβιεπε ηελ νξγάλσζε Κξεηηθήο
Υσξνθπιαθήο κε εληειώο λέν ζρήκα, ηελ ίδξπζε Κξεηηθήο Πνιηηνθπιαθήο κε
έιιελεο αμησκαηηθνύο πνπ πξνεγνπκέλσο ζα παξαηηνύληαλ από ηνλ ειιεληθό
ζηξαηό»
+ ζειίδα 216 ζρνιηθνύ βηβιίνπ: « Σν πην ζεκαληηθό είλαη όηη νξγαλώζεθε γηα πξώηε
θνξά ε Πνιηηνθπιαθή ηεο Κξήηεο, δειαδή ν πξώηνο ζηξαηόο ηνπ λεζηνύ(1907) πνπ
εμειίρζεθε ζε αμηόινγε δύλακε, όπσο θάλεθε αξγόηεξα ζηνπο Βαιθαληθνύο
πνιέκνπο 1912-1913»
β. Κνηλσληνινγηθή εηαηξεία=>ζειίδα 93 ζρνιηθνύ βηβιίνπ: «Αλάκεζα ζηηο νκάδεο κε
ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο θαηά ηελ πεξίνδν 1909-1922 ζνβαξόηεξε ζεσξήζεθε ε
Κνηλσληνινγηθή Δηαηξεία, ε νπνία μεθίλεζε από κεξηθνύο δηαλννύκελνπο σο
αξηζηεξνύο…Παπαλαζηαζίνπ»
γ. πλζήθε ηνπ Νετγύ=>ζειίδα 140 ζρνιηθνύ βηβιίνπ: «Σνλ Ννέκβξην ηνπ
1919…ηεο ζπλζήθεο.»
ΘΔΜΑ Α2
α.4
β.γ.1
δ.5
ε.3
ζη.δ.2
ΘΔΜΑ Β1
ειίδα 85- 86 ζρνιηθνύ βηβιίνπ: « Ο ειιελνηνπξθηθόο πόιεκνο ηνπ 1897, πνπ
ηειείσζε κε νινθιεξσηηθή ήηηα…πεξηνξηζκό ηεο γξαθεηνθξαηίαο»
ΘΔΜΑ Β2
ειίδα 250 ζρνιηθνύ βηβιίνπ: «ηελ Δπξώπε πξσηεξγάηεο ηνπ αγώλα…νβηεηηθήο
Έλσζεο.»
ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΖ
ΘΔΜΑ Γ1
α) ύκθσλα κε ην παξάζεκα ηνπ Ε.Γ.Παπαδεκεηξίνπ. «Σν αγξνηηθό δήηεκα θαη ε
δξάζε ηνπ Μαξίλνπ Αληύπα ζηελ Θεζζαιία», θαηαγγέιιεηαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ
ηζηθιηθάδσλ ηεο Θεζζαιίαο. Τπνγξακκίδεηαη αξλεηηθά ην θαηλόκελν ηεο
εθκεηάιιεπζεο απέλαληη ζηνπο Έιιελεο γεσξγνύο από ηνπο λένπο ηδηνθηήηεο.
Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη όηη ππήξμαλ απαηηεηηθόηεξνη αθόκα θαη από ηνπο
Σνύξθνπο, όηη ε θπξηόηεηα ηεο νηθίαο θαη ηεο πεξηνρήο όπνπ δηέκελαλ νη ρσξηθνί
αλαγλσξηδόηαλ από ηνπο Σνύξθνπο. Αληηζέησο, νη ηδηνθηήηεο ησλ ηζηθιηθηώλ
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εθβηάδνπλ ηνπο γεσξγνύο λα ηνπο πιεξώλνπλ ελνίθην γηα ηα ζπίηηα, ζηα νπνία
θαηνηθνύλ θαη ηα νπνία νη ρσξηθνί ζεσξνύλ δηθά ηνπο εδώ θαη πάξα πνιιά ρξόληα. Οη
ελζηάζεηο ησλ ρσξηθώλ απέβεζαλ κάηαηεο εθόζνλ νη ηζηθιηθάδεο επεδείθλπαλ ζε
απηνύο ην ζρεηηθό έγγξαθν αγνξαπσιεζίαο , κε ην νπνίν αθόκε θαη ηα ζπίηηα ηνπο
πνπιήζεθαλ ζηνπο λένπο ηδηνθηήηεο.
ρνιηθό βηβιίν ζειίδα 42-43: «ηνλ ειιεληθό ρώξν ην πξόβιεκα…ηερλεηέο
ειιείςεηο»
β)ύκθσλα κε ην παξάζεκα από ηελ Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, ν Σξηθνύπεο
ππνζηήξηδε όηη εάλ επηβάιινπλ ηελ δηαλνκή ησλ θηεκάησλ ζηνπο θαιιηεξγεηέο, ηόηε
ζα εθδηώμνπλ από ηε Διιάδα όιν ην ζεκαληηθό θεθάιαην ησλ Διιήλσλ ηνπ
εμσηεξηθνύ. Αληηζέησο, ππνγξακκίδεη ηελ ζπνπδαηόηεηα λα πξνζειθύζεη ε Διιάδα
ηα θεθάιαηα απηά εληόο ησλ ζπλόξσλ ηεο θαη όρη λα ιεηηνπξγήζεη απνηξεπηηθά.
Ηζρπξίδεηαη ,ινηπόλ, όηη ε θαηάζηαζε ζηελ Θεζζαιία νθείιεη λα παξακείλεη σο έρεη
γηαηί απηό απαηηνύλ ηα γεληθόηεξα ζπκθέξνληα ηεο ρώξαο.
ρνιηθό βηβιίν, ζειίδα 81: « ηα εδάθε ηεο Θεζζαιίαο…ηεο ζέζεο ηνπο»
Αληηζέησο, ν Γειηγηάλλεο , εμαηηίαο ηεο ερζξόηεηάο ηνπ ζηνπο « πινπηνθξάηεο ηεο
δηαζπνξάο» επηρείξεζε λα πεξάζεη ην 1896 από ηελ βνπιή έλαλ λόκν γηα ηελ
απαιινηξίσζε ελόο κέξνπο ησλ ηζηθιηθηώλ ππέξ ησλ θαιιηεξγεηώλ ηνπο. Απηό ην
λνκνζρέδην ζεσξείηαη ε πξώηε επίζεκε αλαγλώξηζε από ηελ πιεπξά ηνπ ειιεληθνύ
θξάηνπο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο κεγάιεο γαηνθηεζίαο ζηελ βόξεηα Διιάδα.
γ) ύκθσλα κε ην παξάζεκα ηνπ ππνκλήκαηνο ηεο «Παλζεζζαιηθήο Δπηηξνπήο
Αγώλσλ» πνπ πξνέξρεηαη από ηελ ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνύ ηα κέιε ηεο
επηηξνπήο ππέβαιαλ ππόκλεκα ζηνλ βαζηιηά Γεώξγην Ά επηδηώθνληαο ηελ
παξέκβαζή ηνπ. ε απηό αλαθέξνπλ όηη δελ είλαη θάηνρνη νύηε ηεο γεο πνπ
θαιιηεξγνύλ νύηε ηεο θαιύβαο πνπ κέλνπλ θαη δελ ηνπο επηηξέπνπλ ειεύζεξε
ηδηνθηεζία. Σνπο δηώρλνπλ θαη ηνπο αλαγθάδνπλ λα πεξηθέξνληαη από ρσξηό ζε ρσξηό
όπσο νη ηζηγγάλνη. Ο γεσξγηθόο πιεζπζκόο κεηώλεηαη ελώ ε γεσξγία ππνβαζκίδεηαη
δηαξθώο. Ζ ηνθνγιπθία αθκάδεη θαη ηνπο καζηίδεη ε εινλνζία. Θεσξνύληαη νη
Αθξίηεο ηνπ ηόπνπ. Ηζρπξίδνληαη πσο αλ ε αγξνηηθή ηάμε είλαη επραξηζηεκέλνη, ηόηε
ην θαζεζηώο είλαη εμαζθαιηζκέλν. Καιύηεξνο βαζηιηάο ζεσξείηαη εθείλνο πνπ
θαζηζηά ηα ρσξηά γόληκα. Μάιηζηα, ππνγξακκίδνπλ πσο ζηελ Γαλία ε δνπινπαξνηθία
θαηαξγήζεθε από ην 1788 θαη κία ζηήιε ειεπζεξίαο ππελζπκίδεη απηό ην γεγνλόο.
Γηεξσηώληαη ινηπόλ γηαηί λα κελ ζηεζεί κία αλάινγε θαη ζηελ Διιάδα.
ρνιηθό βηβιίν , ζειίδα 43: «Οη πξαθηηθέο απηέο δεκηνύξγεζαλ εληάζεηο ….ρσξηό
Κηιειέξ (1910)»
ΘΔΜΑ Γ1
α) ρνιηθό βηβιίν , ζειίδα 158-159: « Ζ αζηηθή ζηέγαζε μεθίλεζε…γηα ηελ ζηέγαζή
ηνπο.»
ύκθσλα κε ην παξάζεκα ηνπ πύξνπ Σδόθα « Ζ έληαμε ησλ πξνζθύγσλ ζηελ
ειιεληθή θνηλσλία θαη ε εγθαηάζηαζε ζηελ Καηζαξηαλή» ,ππνγξακκίδεηαη όηη ε
εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ ζηελ Καηζαξηαλή αληαλαθιά ηελ γεληθή θαηάζηαζε
ηεο Διιάδαο, ηεο αδηαθνξίαο θαη ηεο εγθαηάιεηςεο. Οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο
ραξαθηεξίδνληαη από άζιηεο έσο αβίσηεο κε κόλε εμαίξεζε ην θπζηθό δώξν ηνπ
θαζαξνύ αέξα. Οη πξόζθπγεο εγθαηαζηάζεθαλ αξρηθά ζε ζθελέο θαη αξγόηεξα ην
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θξάηνο θαηαζθεύαζε έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό μύιηλσλ παξαπεγκάησλ θαη
πιηλζόθηηζησλ δσκαηίσλ. Ζ ΔΑΠ αλέιαβε λα βειηηώζεη ηελ ζέζε ησλ πξνζθύγσλ
θαηαζθεπάδνληαο 350 ζπίηηα κε 3 ή 4 θαηνηθίεο δηαθόξσλ ηύπσλ.Ζ θαηάζηαζε ζηα
παξαπήγκαηα ήηαλ απειπηζηηθή αθνύ αλαγθάδνληαλ λα ζπλππάξρνπλ αθόκε θαη 2
νηθνγέλεηεο. Ζ ύδξεπζε γηλόηαλ κε βπηία ηνπ δήκνπ θαη όζεο ειιείςεηο λεξνύ
ππήξραλ αλαπιεξώλνληαλ από ηνπο πδξνπώιεο νη νπνίνη εκπνξεύνληαλ ην λεξό. Σν
θξηρηό ζέακα ζπκπιήξσλαλ νη αθαζαξζίεο, ηα ζθνππίδηα θαη ηα ξάθε ηεο
ηαπεηνπξγίαο.
β)ρνιηθό βηβιίν, ζειίδα 159: « Τπήξραλ βέβαηα θαη νη εύπνξνη
πξόζθπγεο…γηα πνιιά ρξόληα.»
ύκθσλα κε ηηο πεγέο ηνπ Σδεδόπνπινπ θαη ηνπ Morgenthau, αλαθέξεηαη όηη ιίγνη
ήηαλ νη πξόζθπγεο πνπ ήηαλ ζε ζέζε λα μεθύγνπλ από ηελ πξόρεηξε θαηαζθεπή
λνηθηάδνληαο ή αλαιακβάλνληαο νη ίδηνη ηελ νηθνδόκεζε ησλ θαηνηθηώλ ηνπο. ε
απηνύο παξέρνληαη νηθόπεδα θαη δάλεηα , ελώ ην θξάηνο αλαιακβάλεη ηα έξγα
ππνδνκήο. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη πεξηπηώζεηο ηεο Νέαο κύξλεο, ηεο
Καιιίπνιεο θαη ηεο Νέαο Καιιηθξάηεηαο.
Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην παξάδεηγκα ηεο Ν.κύξλεο όπνπ πξόζθπγεο από ηα
αλώηεξα θνηλσληθά ζηξώκαηα νξγαλώλνληαη ην 1923 θαη κέζα ζε έλαλ ρξόλν
πεηπραίλνπλ ηελ απαιινηξίσζε πεξηνρήο αλαηνιηθά ηεο ιεσθόξνπ πγγξνύ. Σν 1925
μεθηλά ε νηθνδόκεζε, ζύκθσλα κε ην ζρέδην Καιιηγά, πνπ πξνέβιεπε κεγαιύηεξν
πιάηνο δξόκσλ.
Δπίζεο, αλαθέξεηαη όηη ζηα πξνάζηηα ηεο Θεζζαινλίθεο ππήξρε έλα νιόθιεξν ρσξηό
από ηελεθεδόζπηηα ζηα νπνία θαηνηθνύζαλ θαη 300 νηθνγέλεηεο , δειαδή πάλσ από
2.000 άηνκα. Οη θαιύβεο ήηαλ ζηελόρσξεο, θξύεο θαη πγξέο.Σν θαινθαίξη
κεηαηξέπνληαλ ζε «θνύξλνπο». Ωζηόζν, πξνζέθεξαλ θάπνηα ζηνηρεηώδε πξνζηαζία
ζηνπο ελνίθνπο αλ θαη αληηπξνζώπεπαλ ηελ θαηώηαηε βαζκίδα πνιηηηζκέλεο δσήο.
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