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ΞΑΛΔΙΙΑΓΗΘΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ 

Γ΄ ΡΑΜΖΠ ΖΚΔΟΖΠΗΝ ΙΘΔΗΝ 

ΞΑΟΑΠΘΔΖ 24 ΚΑΪΝ 2013 - ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ:  

ΗΠΡΝΟΗΑ ΘΔΩΟΖΡΗΘΖΠ ΘΑΡΔΘΛΠΖΠ 

 

ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ 

 

ΝΚΑΓΑ ΞΟΩΡΖ 

Θέμα Α.1. 

α. Ξολιτουσλακή της Θρήτης: Απνηέιεζε ηνλ πξώην ζηξαηό ηνπ λεζηνύ ηεο Θξήηεο 

πνπ νξγαλώζεθε ην 1907 θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αξκνζηείαο ηνπ Αιέμαλδξνπ Εαΐκε. 

Δμειίρζεθε ζε αμηόινγε δύλακε αξγόηεξα ζηνπο βαιθαληθνύο πνιέκνπο 1912-1913 (ζει. 

βηβιίνπ 216) 

β. Θοινωνιολογική Δταιρεία: νβαξόηεξε από όιεο ηηο νκάδεο κε  ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο 

ήηαλ ε Θνηλσληνινγηθή Δηαηξεία, ε νπνία μεθίλεζε από κεξηθνύο δηαλννύκελνπο σο 

αξηζηεξόο κεηαξξπζκηζηηθόο ζύλδεζκνο, κε ζηόρν λα πξνπαγαλδίζεη πνιηηηθέο ζέζεηο θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα ηδξύζεη θόκκα. Δπηδεηνύζε γηα όια ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο ηζόηεηα 

επθαηξηώλ, θνηλσληθνπνίεζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη δηαλνκή ησλ αγαζώλ αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο θαζελόο, πξάγκα  πνπ ζα κπνξνύζε λα πινπνηεζεί κε ηε ζηαδηαθή 

αλακόξθσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηε ζπληαγκαηηθή κεηαβνιή. (ζει. βηβι. 93) 

γ. Πσνθήκη τοσ Λεϊγύ: Δίλαη ε ζπλζήθε πνπ ππνγξάθεθε ην Ννέκβξην ηνπ 1919 θαη πνπ 

πξόβιεπε ηελ παξαρώξεζε ηεο Γπηηθήο Θξάθεο από ηε Βνπιγαξία ζηελ Διιάδα. ηε 

ζπλζήθε ήηαλ ζπλεκκέλν ην «Σύμθωνο πεπί αμοιβαίαρ μεηαναζηεύζεωρ μεηαξύ Ελλάδαρ 

και Βοςλγαπίαρ». Με βάζε απηό, αλαρώξεζαλ από ηελ Διιάδα πεξίπνπ 50.000 Βνύιγαξνη 

θαη από ηε Βνπιγαξία πεξίπνπ 30000 Έιιελεο (πεξίπνπ 20.000 αθόκε Έιιελεο είραλ 

κεηαλαζηεύζεη πξηλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο. (ζει.  βηβι.  140) 
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Θέμα Α.2. 

α            4 

γ            1 

δ            5 

ε           3 

δ           2 

Σα νλόκαηα ηνπ Αιέμαλδξνπ Θνπκνπλδνύξνπ θαη ηνπ Δπακεηλώλδα Γειεγηώξγε 

πεξηζζεύνπλ 

 

Θέμα Β.1. 

Ζ απάληεζε ζην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα βξίζθεηαη ζηε ζει.  85- 86 ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ 

από «Ο ειιελνηνπξθηθόο πόιεκνο ηνπ 1897…………θαη πεξηνξηζκό ηεο γξαθεηνθξαηίαο». 

Θέμα Β.2. 

Ζ απάληεζε ζην εξώηεκα απηό βξίζθεηαη ζηε ζει. 250 ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ « ηελ 

Δπξώπε πξσηεξγάηεο …………..δήηεζε επίζεκα ηελ ππνζηήξημε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο». 

 

ΝΚΑΓΑ ΓΔΡΔΟΖ 

Γ.1. 

Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παξαζεκάησλ θαη ζηα ηξία εξσηήκαηα, πνπ δίλνληαη, νη ππνςήθηνη 

θαινύληαη λα ζπλδπάζνπλ ζηνηρεία ηόζν από ην ζρνιηθό βηβιίν, όζν θαη από ηα 

παξαζέκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

α) Από ην βιβλίο σελ.43 από « Σα «ηζηθιίθηα» ηεο Θεζζαιίαο…..ηερλεηέο ειιείςεηο.»  

Από ην ΘΔΗΚΔΛΝ Α ηα εμήο ζηνηρεία: 

 Οη λένη ηδηνθηήηεο ησλ ηζηθιηθηώλ ήηαλ απαηηεηηθόηεξνη από ηνπο Σνύξθνπο 

απέλαληη ζηνπο Έιιελεο γεσξγνύο. 

 Δλώ από ηνπο Σνύξθνπο αλαγλσξηδόηαλ ζηνπο ρσξηθνύο ε θπξηόηεηα ησλ 

θαηνηθηώλ θαη ησλ θηεκάησλ, σζηόζν νη ηζηθιηθάδεο ηνπο αλάγθαδαλ λα 

πιεξώλνπλ ελνίθην επηδεηθλύνληάο ηνπο κάιηζηα ην έγγξαθν ηεο αγνξαπσιεζίαο. 
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β) από ην βιβλίο ζει. 81 από : «ηα εδάθε ηεο Θεζζαιίαο….ηεο ζέζεο ηνπο» 

Από ην ΘΔΗΚΔΛΝ Β ηα εμήο ζηνηρεία: 

 Ο Σξηθνύπεο πξεζβεύεη όηη ε θαηάζηαζε πξέπεη λα κείλεη σο έρεη, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζειθύζνπλ ηα θεθάιαηα ησλ πινύζησλ νκνγελώλ ηνπ εμσηεξηθνύ θαη όρη λα 

ηνπο εθθνβίζνπλ θαη λα δηώμνπλ εθηόο Διιάδνο ηα ρξήκαηά ηνπο. 

 Ο Γειηγηάλλεο από ηελ άιιε επηρείξεζε λα πεξάζεη λόκν ην 1896 γηα ηελ 

απαιινηξίσζε ελόο κέξνπο ησλ ηζηθιηθηώλ ππέξ ησλ θαιιηεξγεηώλ ηνπο, ιόγσ ηεο 

κόληκεο ερζξόηεηαο έλαληη «ησλ πινπηνθξαηώλ ηεο δηαζπνξάο».  

 Ζ θαηάζεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ ηνπ Γειηγηάλλε απνηέιεζε ηελ πξώηε επίζεκε 

αλαγλώξηζε ηνπ «ζεζζαιηθνύ πξνβιήκαηνο». 

γ) από ην βιβλίο ζει 43 «Οη πξαθηηθέο απηέο….κεγάισλ εθηάζεσλ». 

Από ην ΘΔΗΚΔΛΝ Γ αληινύκε ην πεξηερόκελν ηνπ ππνκλήκαηνο ηεο Παλζεζζαιηθήο 

Δπηηξνπήο Αγώλα πνπ θαηαηέζεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ 1910 ζην βαζηιηά Γεώξγην ζην 

νπνίν νη θνιίγνη δειώλνπλ ηα εμήο:  

 Όηη δελ είλαη θύξηνη ηεο γεο ηελ νπνία θαιιηεξγνύλ, νύηε ηεο νηθίαο ζηελ νπνία 

κέλνπλ, νύηε έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο ειεύζεξεο ηδηνθηεζίαο. 

 Πεξηθέξνληαη σο αζίγγαλνη. 

 Ο γεσξγηθόο πιεζπζκόο κεηώλεηαη. 

 Ζ γεσξγία νπηζζνδξνκεί. 

 Ζ ηνθνγιπθία αθκάδεη. 

 Ζ εινλνζία ηνπο ζεξίδεη. 

 Δίλαη νη Αθξίηεο θαη ζα έπξεπε ε θπβέξλεζε λα ηνπο εμαζθαιίζεη, όπσο ζπλέβε ζηε 

Γαλία ην 1788 κε ηελ θαηάξγεζε ηεο δνπινπαξνηθίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



σύγ
χρο

νο

  
 
 
 
 
 
 

Πατρόκλου 75 & Αίαντος - Κεντρική Πλατεία Ιλίου 
210 2693484 – 210 2617652 

www.sygxrono.gr 
 

ΘΔΚΑ Γ.1. 

Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παξαζεκάησλ θαη ζηα δύν εξσηήκαηα, πνπ δίλνληαη, νη ππνςήθηνη 

θαινύληαη λα ζπλδπάζνπλ ζηνηρεία ηόζν από ην ζρνιηθό βηβιίν, όζν θαη από ηα 

παξαζέκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

α) από ην βιβλίο ζει. 158-9 «Ζ αζηηθή ζηέγαζε μεθίλεζε…….ζε πξνζθπγηθέο νηθνγέλεηεο 

γηα ηε ζηέγαζή ηνπο» 

Από ην ΘΔΗΚΔΛΝ Α  λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία γηα λα ζπκπιεξσζεί ε 

ηζηνξηθή αθήγεζε: 

 Οη άζιηεο εσο αβίσηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. 

 Ζ θαηαζθεπή από ην θξάηνο 500 μύιηλσλ παξαπεγκάησλ θαη 1000 πιηλζόθηηζησλ 

δσκαηίσλ. 

 Ζ θαηαζθεπή από ηελ ΔΑΠ 350 ζπηηηώλ κε ηξεηο ή ηέζζεξηο θαηνηθίεο δηαθόξσλ 

ηύπσλ. 

 ηα ζπίηηα θαηνηθνύζαλ δύν νηθνγέλεηεο. 

 Πξνβιήκαηα ππήξραλ ζηελ ύδξεπζε θαη ζηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο. 

β) από ην βιβλίο ζει.159 «Τπήξραλ βέβαηα θαη νη εύπνξνη…..λα δήζνπλ γηα πνιιά 

ρξόληα» 

από ην ΘΔΗΚΔΛΝ Β κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη όζα αλαθέξνληαη επηπιένλ γηα ηελ 

νηθνδόκεζε ησλ πεξηνρώλ ηεο Νέαο κύξλεο, ηεο Θαιιίπνιεο θαη ηεο Νέαο Θαιιηθξάηεηαο 

πξνζέρνληαο ηδηαίηεξα ην ζπλδπαζκό κε ηα ζηνηρεία ηεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο.  

Από ην ΘΔΗΚΔΛΝ Γ, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ Σελεθεδνύπνιε ηεο Θεζζαινλίθεο, 

κπνξνύλ λα αληιήζνπλ νη ππνςήθηνη ζηνηρεία γηα ηηο άζιηεο ζπλζήθεο ζηεγαζηηθήο 

απνθαηάζηαζεο ησλ άπνξσλ πξνζθύγσλ. 

 

 

Δπιμέλεια Απαντήσεων : 

 

Γηα ην ΤΓΥΡΟΝΟ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ Μ.Δ. 

 

Ξάντοσ Βικτωρία – Οούβαλη Καρία – Φιλντίση Καρία 

 


