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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
α) Ορεινοί : σελίδα 77 σχολικού βιβλίου
«Οι ορεινοί απαρτίστηκαν … πλοιοκτητών»
β) Οργανικός Νόμος (1900) : σελίδα 208 σχολικού βιβλίου
«Ένα σοβαρό ζήτημα … εγκατάστασής του.»
γ) ΕΑΠ : σελίδα 153 σχολικού βιβλίου
«Η Ελληνική κυβέρνηση … οριστική στέγαση».
και σελίδα 155 σχολικού βιβλίου
«Η ΕΑΠ λειτούργησε … πρόσφυγες».

ΘΕΜΑ Α2
1  στ,
2  ε,
3  α,
4  γ,
5  ζ.
ΘΕΜΑ Β1
Σχολικό βιβλίο σελίδες 218 - 219
«Το πολιτικό κενό στη διακυβέρνηση της Κρήτης … ένοπλα
τμήματα».

ΘΕΜΑ Β2
Σχολικό βιβλίο σελίδα 54
«Στο εξωτερικό εμπόριο … δικτατορίες».

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Στοιχεία από το σχολικό βιβλίο
Σελίδα 73 : «Τα πολιτικά κόμματα … παρακμή».
α) σελίδες 73,74 : «Ο Κωλέττης … διαμάχη για τη διαδοχή.»
β) σελίδα 74 : «Η τακτική του βασιλιά Όθωνα … είχαν απαλυνθεί.»
γ) σελίδες 74,75 : «Κατά την περίοδο του Κριμαϊκού πολέμου …
από την πολιτική σκηνή.»

Από το πρώτο κείμενο να τονισθούν:
- τα αθέμιτα που χρησιμοποιούσε ο Ιωάννης Κωλέττης, ως
επικεφαλής του γαλλικού κόμματος, προκειμένου να υποχρεώσει
τους εκλογείς να ψηφίζουν υπέρ του κόμματός του. («και η μεν
βία … αλήθεια» , «η μεν παραβίασις … εκλεκτοί αυτού»)
Από το δεύτερο κείμενο να επισημανθούν :
- Ο βασιλιάς δεν επέτρεπε σε κανένα από τα ξενικά κόμματα να
μονοπωλήσει την εξουσία, αμβλύνοντας τις συγκρούσεις του.
- Επεδίωξε να δημιουργήσει ένα ενιαίο στρατιωτικό σώμα, του
οποίου τον απόλυτο έλεγχο θα είχε ο Όθωνας.
- Ως αποτέλεσμα της αδυναμίας μονοπωλιακής άσκησης της
εξουσίας επήλθε η σύγκρουσή τους με την κεντρική διοίκηση,
πράγμα που ενδυνάμωσε τη συσπείρωσή τους.
Από το τρίτο κείμενο θα πρέπει να αναφερθούν:
- Η δικαιολόγηση από την πλευρά της γαλλικής και της αγγλικής
κυβέρνησης του κοινού ναυτικού αποκλεισμού που επέβαλαν
στην Ελλάδα κατά την περίοδο του Κριμαϊκού πολέμου (18531856), αποδίδοντας ευθύνες στη στάση της ελληνικής
κυβέρνησης που έθεσε σε κίνδυνο, εν αγνοία της, τα εθνικά
συμφέροντα της χώρας.

ΘΕΜΑ Δ1
Στοιχεία από το σχολικό βιβλίο
Σελίδες 156 - 157 : «Η αγροτική αποκατάσταση … Αγροτική
Τράπεζα.»

Από το πρώτο κείμενο αναφέρονται οι δύο τρόποι ανέγερσης των
οικιών στο πλαίσιο της αγροτικής αποκατάστασης, η εργολαβία και
η αυτεπιστασία.
Να επισημανθεί ακόμη ότι η ΕΑΠ δεν έμεινε ευχαριστημένη από
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους εργολάβους.
Από το δεύτερο κείμενο να αναφερθούν οι περιορισμοί :
- Οι αγρότες πρόσφυγες δεν είχαν τη δυνατότητα να εκποιήσουν
τους κλήρους που τους παρείχε η ΕΑΠ, συμβάλλοντας κατ’ αυτό
τον τρόπο, αφενός μεν στην αποφυγή της δημιουργίας μεγάλων
ιδιοκτησιών και αφετέρου δε στην παραμονή των αγροτικών
πληθυσμών στην ύπαιθρο.
- Η χρονική διάρκεια της εκμετάλλευσης του κλήρου (25 έτη).
- Ακόμη και μετά την αποπληρωμή των χρεών και την απόκτηση
του τίτλου της πλήρους κυριότητας των κλήρων, οι πρόσφυγες
δεν μπορούσαν να εκποιήσουν παρά μόνο ένα συγκεκριμένο
μέρος του. («δεν μπορούσε να εκποιηθεί ... καπνοχώραφων.»)

