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ΟΜΑΔΑ Α΄ 
 
ΘΕΜΑ A1  
 
Α.1.1. 
 
α  λάθος  
β  λάθος 
γ  λάθος 
δ  σωστό 
ε  σωστό 
 
Α.1.2. 
α. “Σύμφωνο περί αμοιβαίας μεταναστεύσεως μεταξύ Ελλάδος και 
Βουλγαρίας”  σελ. 140 σχ. βιβλίου: “Το Νοέμβριο του 1919 … 
πριν από την υπογραφή της συνθήκης)”. 
β. “Τάγματα Εργασίας”  σελ. 139 σχ. βιβλίου: “Οι άνδρες άνω των 
45 ετών … εκτελέστηκαν”. 
γ. “Ηνωμένη Αντιπολίτευσις”  σελ. 210 σχ. βιβλίου: “Γύρω από το 
Βενιζέλο…επανάστασης του Θερίσου”.  
 
ΘΕΜΑ A2  
 
Α.2.1. 
Σελίδες 52-53 σχολικού βιβλίου:  
7. Οι μεγάλες επενδύσεις. “Οι ραγδαίες αλλαγές … αύξηση των 
καλλιεργούμενων εδαφών”.  
 
Α.2.2. 
Σελίδες 206-207 σχολικού βιβλίου:  

1. Η οργάνωση της Κρητικής πολιτείας. “Οι ξένοι 
ναύαρχοι…Υπουργός Δικαιοσύνης ορίστηκε ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος”.  
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ΟΜΑΔΑ Β΄  
 
ΘΕΜΑ Β1 
B.1. 
Οι πηγές του Β1 θέματος αναφέρονται στο Σύνταγμα του 1844, το 
οποίο προέκυψε από την Επανάσταση του Ελληνικού λαού, στις 3 
Σεπτεμβρίου του 1843. Το κείμενο Α προέρχεται από την «Εισαγωγή 
στην Ελληνική Συνταγματική Ιστορία» του Ν. Αλιβιζάτου, ενώ στο 
σχολικό βιβλίο δίνεται ιστορικό παράθεμα με παρόμοιο περιεχόμενο 
από το Νικηφόρο Διαμαντούρο (σελ. 72). Το κείμενο Β, του Γ. 
Αναστασιάδη, υπογραμμίζει, ανάμεσα στα άλλα, τη σημασία της 
καθολικής ψηφοφορίας για τον ανδρικό ελληνικό πληθυσμό, που 
αποτελεί μεγάλη πρωτοπορία για την εποχή, αρκεί οι άνδρες 
ψηφοφόροι να είχαν συμπληρώσει τα 25 χρόνια, να έχουν 
υποτυπώδη περιουσία, είτε κινητή είτε ακίνητη και να εξασκούν 
οποιοδήποτε επάγγελμα.  
Για το σχολιασμό των ιστορικών παραθεμάτων χρειαζόμαστε 
συγκεκριμένα αποσπάσματα από τη θεωρία του σχολικού βιβλίου. 
Αφού κάνουμε μια σύντομη αναφορά στα θεμελιώδη δικαιώματα, τα 
οποία θεσπίστηκαν στο Σύνταγμα του 1844, εστιάζουμε στις σελ. 71 
έως 73 του σχολικού βιβλίου, όπου αναφέρονται  

 ο καθορισμός των βασιλικών εξουσιών,  
 η παγκόσμια πρωτοπορία της καθολικής ψηφοφορίας των 
ανδρών και 

 μια συνοπτική κριτική για την προσφορά της καθολικής 
ψήφου, σε μια νέα εποχή που ξεκινά για την πολιτική ζωή της 
Ελλάδος, μια εποχή κοινοβουλευτισμού και μεγαλύτερου 
φιλελευ-θερισμού.  

 
ΘΕΜΑ Β2 
B.2. 
Οι πηγές Α και Β του θέματος Β2 αναφέρονται στις προσπάθειες που 
έγιναν από το Ελληνικό κράτος και την Ε.Α.Π. (Σεπτέμβριος 1923) 
για την αστική αποκατάσταση των προσφύγων της Μικρασιατικής 
καταστροφής (1922). Εντωμεταξύ, το κείμενο Β «Η Έξοδος, έκδοση 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών» είναι απόσπασμα από παράθεμα 
του σχολικού βιβλίου (σελ. 159). 
Η αλήθεια είναι ότι την αστική αποκατάσταση των προσφύγων την 
ανέλαβε περισσότερο το κράτος και λιγότερο η Ε.Α.Π., ενώ 
συνάντησε περισσότερα εμπόδια από την αγροτική αποκατάσταση. 
Πάντως, ως το τέλος του 1929, η Ε.Α.Π. είχε χτίσει 27.000 κατοικίες 
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σε νέους συνοικισμούς (π.χ. Καισαριανή, Βύρωνας, Νέα Ιωνία, 
Περισσός, Κοκκινιά στον Πειραιά), ενώ από την άλλη πλευρά το 
κράτος βοήθησε με την παράδοση 25.000 κατοικιών. Οι ίδιοι οι 
πρόσφυγες, όπως για παράδειγμα αναφέρει το κείμενο Β, 
περιγράφουν την έννοια της αστικής αποκατάστασης με ιδιαίτερα 
γλαφυρό τρόπο· ο καθένας θα μπορούσε να κατοικήσει σε ένα 
χώρο, απλά «κρεμώντας» ένα δικό του αντικείμενο στο, ημιτελές 
ακόμα, σπίτι.  
Για μια πλήρη απάντηση και στα δύο ιστορικά παραθέματα, 
χρειαζόμαστε τη θεωρία του σχολικού βιβλίου στις σελίδες 158-159, 
όπου αναφέρονται χαρακτηριστικά, οι συνοικισμοί της αστικής 
στέγασης, η περιγραφή των κατοικιών, αλλά και η διαφορετική 
στέγαση των εύπορων προσφύγων σε σχέση με τους άπορους.  
  
 


