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ΟΜΑ∆Α Α΄
ΘΕΜΑ Α1:
Α1.1.
α) Ορεινοί: Μια από τις δύο µεγάλες παρατάξεις που συγκροτήθηκαν στα πλαίσια της Εθνοσυνέλευσης
του 1862-64. Σχολικό βιβλίο σελ. 79 «Οι ορεινοί . . . και των πλοιοκτητών».
β) Στρατιωτικός σύνδεσµος: Σχολικό βιβλίο σελ. 88-89 «Το 1909 συντελείται µια τοµή . . . προώθησε τα
αιτήµατά του µέσω της Βουλής» σελ. 90 «Υπό την πίεση του Συνδέσµου η Βουλή . . . ριζικές αλλαγές».
γ) Εθνικό κόµµα: Σχολικό βιβλίο σελ. 94 «Το εθνικό κόµµα . . . Βενιζελικοί».
δ) Πατριαρχική επιτροπή: Σχολικό βιβλίο σελ. 144-145 «Τον Οκτώβριο του 1918 . . . ελληνικής
κυβέρνησης».
Α1.2.
α. 3, 4, 8
β. 1, 5, 7
γ. 2, 6
Α2.1.
Σχολικό βιβλίο σελ. 84-86 «Για την επιλογή των υποψηφίων . . . Πολλοί ήταν δικηγόροι και υπάλληλοι».
Α2.2.
Σχολικό βιβλίο σελ. 167-168 «Η διάσταση προσφύγων και γηγενών εκφράστηκε κυρίως . . . σε όλες τις
δραστηριότητες στη νέα πατρίδα τους».
ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑ Β1
Από τις πηγές που παρατίθενται θα αξιοποιηθούν τα κάτωθι στοιχεία:
α) «Η παραγωγική έκρηξη . . . έστελναν εποχικούς εργάτες».
«Η ελληνική σταφιδοπαραγωγή . . . γαλλική παραγωγή».
«Καθώς οι τιµές του εξαγόµενου προϊόντος . . . δεκαετία του 1890».
γ) «. . . πλούτος αγροτικών περιοχών, χάρη στα εµβάσµατα . . .»
«Η παρακµή της τοκογλυφίας στις επαρχίες . . . εξωτερικό».
«Στην Πελοπόννησο . . . εργασίας».
Οι υποψήφιοι για την απάντηση τους θα αξιοποιήσουν από το σχολικό βιβλίο τις αναφορές στην
πτώχευση του 1893, την ήττα στον πόλεµο του 1897 και την επιβολή του ∆.Ο.Ε. το 1898, τη φυγή των
ακτηµόνων καλλιεργητών ορισµένοι από τους οποίους αναζητούσαν διέξοδο στα προβλήµατα που
αντιµετώπιζαν µε τους οµογενείς ιδιοκτήτες της Θεσσαλικής γης, η σταφιδική κρίση.
Αποσπάσµατα από το σχολικό βιβλίο που µπορούν να αξιοποιηθούν ως προς τα αίτια της
µετανάστευσης είναι:
σελ. 17 «Οι µεταναστεύσεις . . . πέρα απ’ τον Ατλαντικό».
σελ. 39 «Κατά το έτος 1893 η Ελλάδα . . . σε νέες βάσεις».
σελ. 50 «Το 1910 οι πρόοδοι της Εθνικής οικονοµίας . . . εµβασµάτων των µεταναστών».
σελ. 86 «Κατά την περίοδο διακυβέρνησης απ’ τον Χ. Τρικούπη . . .σε πτώχευση».
σελ. 86-87 «∆εν έβλεπαν την επιθυµητή οικονοµική ανάπτυξη . . . σε µεγάλο µέρος των
µικροκαλλιεργητών».
σελ. 87 «Στο διάστηµα από την πτώχευση . . . επέτεινε το πολιτικό αδιέξοδο».
Ως προς τα οφέλη που προέκυψαν θα αξιοποιηθούν τα κάτωθι αποσπάσµατα:
Σελ. 42 «Οι τοποθετήσεις σε ακίνητα . . . ως κερδοσκοπικής δεν απέχει πολύ από την αλήθεια».
Σελ. 43 «Το κεφάλαιο που συσσώρευσαν . . . κεφαλαίων της οµογένειας».
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ΘΕΜΑ Β2
Από τις πηγές θα αξιοποιηθούν τα κάτωθι αποσπάσµατα:
α) « . . . να αποδεχθεί τη µέγιστη των ταπεινώσεων . . . »
« . . . στον έλεγχο και τη διαχείριση . . . ελληνικού λαού».
β) « . . . τραυµατισµός της εθνικής φιλοτιµίας . . . »
« . . . αφού αφαιρούσε . . . αρµοδιότητά του».
«Στην πράξη . . . του νόµου ΒΦΙΘ του 1898».
Από το σχολικό βιβλίο θα αξιοποιηθεί το απόσπασµα της σελ. 40 «Τα αποτελέσµατα ήταν θετικά . . . του
παρελθόντος».
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