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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

Α1. 1 – δ,  2 – α,  3 – ζ,  4 – β,  5 – γ. 
Α2. α. Λάθος, β. Σωστό, γ. Σωστό, δ. Λάθος,    ε. Σωστό. 
Β1. Σχολικό βιβλίο σελίδα 80 

«Το Τρικουπικό κόμμα … επενδύσεις.» 
Β2. Σχολικό βιβλίο σελίδες  212 - 213 : Η αντίδραση του πρίγκηπα 

«Η έκρηξη … το υποστήριζαν ανοιχτά.» 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
Γ1. Σχολικό βιβλίο σελίδες 75 -76 :  Η νέα γενιά 

Από το παράθεμα να τονισθούν : 
 Η συνειδητοποίηση από την πλευρά των Ελλήνων της αναγκαιότητας 

αντικατάστασης των μεγαλεπήβολων και δυσθεώρητων οραμάτων 
(αλυτρωτισμός – Μεγάλη ιδέα) με πολιτικές ανάπτυξης των παραγωγικών 
δυνάμεων του έθνους. 

 Μια τέτοια προοπτική θα επέτρεπε στην Ελλάδα να διεκδικήσει μια 
(οικονομικά) ανταγωνιστική θέση στον τότε σύγχρονο κόσμο                   
(«Έτσι η χώρα … θέση»).  

 Η μεταστροφή της κοινής γνώμης να συνδεθεί με τη δημιουργία 
αντιπολιτευτικών ομίλων στα τέλη της δεκαετίας του  1850  που εξελικτικά 
οδήγησαν στην έξωση του  Όθωνα  (1862). 

Δ1. Σχολικό βιβλίο σελίδες 157-159 : Η αστική αποκατάσταση 
α. «Την αστική αποκατάσταση … οι ίδιοι τα σπίτια τους.» 
β. «Η οικοδόμηση … για τη στέγασή τους» και 

«Στο αντίθετο άκρο …για πολλά χρόνια». 
Τα στοιχεία του παραθέματος συνδέονται με το δεύτερο σκέλος του 
θέματος και χρειάζεται να επισημανθούν ιδιαίτερα : 
 Η σημαντική αύξηση του πληθυσμού της Ελλάδας από το  1920  

έως το  1928  ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. 
 Οι συνθήκες εξαθλίωσης που επικρατούσαν στους προσφυγικούς 

συνοικισμούς και η ανεπάρκεια ακόμα και σε επίπεδο στοιχειωδών 
υποδομών. 

 Η αναλογία κατοικιών και προσφύγων στις παραγκουπόλεις, όπως 
την Καισαριανή («Συγκεκριμένα … παράπηγμα.») 

 Η αναγκαστική ¨συμβίωση¨ ανθρώπων και ζώων στην ίδια στέγη 
κάτω από απάνθρωπες συνθήκες υγιεινής. 

 Το πρόβλημα της υδροδότησης του προσφυγικού πληθυσμού αν 
αναλογισθεί κανείς ότι στην πρωτεύουσα αντιμετωπίστηκε το  1925,  
όταν ανέλαβε τη λύση του ζητήματος η αμερικανική εταιρία ΟΥΛΕΝ. 


