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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
 
ΘΕΜΑ Α1 
 
α) Εκλεκτικοί: «Οι Εκλεκτικοί ήταν … σταθερές κυβερνήσεις», 

σχολικό βιβλίο σελίδα 77, Ενότητα 4 
 
β) Πολιτοφυλακή της  Κρήτης: « Το πιο σημαντικό … της νήσου» , 

σχολικό βιβλίο σελίδα 216 Ενότητα 5 
 
γ) Κοινωνιολογική Εταιρεία : «Τα αριστερά κόμματα … και να 

ιδρύσουν κόμμα», σχολικό βιβλίο σελίδα 93, Ενότητα 3 
 
ΘΕΜΑ Α2 
α  4, γ  1, δ  5, ε  3,  ζ  2 
Περισσεύουν το β και το στ 
 
ΘΕΜΑ Β1 
«Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος … περιορισμό της γραφειοκρατίας», 
σχολικό βιβλίο σελίδες 85-86, Ενότητα 3 
(προαιρετική συνοπτική αναφορά στο Κίνημα στο Γουδί) 
 
ΘΕΜΑ Β2 
«Στην Ευρώπη … Σοβιετικής  Ένωσης», σχολικό βιβλίο σελίδα 250, 
Ενότητα 2 
 
 



 

 

 
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 
ΘΕΜΑ Γ1 
Από το σχολικό βιβλίο: 
«Το θετικό και αισιόδοξο … των Κρητών», σελ. 208, Ενότητα 3 
Σύμφωνα με το αντίστοιχο παράθεμα τονίζεται ο συντηρητικός 
χαρακτήρας του Συντάγματος, καθώς και η προσωρινότητα του 
αρμοστειακού καθεστώτος. Εκφράζονται επίσης επιφυλάξεις από έναν 
από τους επιφανείς κρητικούς πολιτικούς, τον Ιωάννη Σφακιανάκη, 
σχετικά με τις διοικητικές ικανότητες, καθώς και τις προθέσεις του 
ύπατου αρμοστή. Τέλος, αναφέρεται  η άποψη του γενικού προξένου της 
Αγγλίας, σύμφωνα με την οποία αποκαλύπτονται οι αντικοινοβουλευτικές 
– αντιδημοκρατικές θέσεις του Γεωργίου, ο οποίος θεωρούσε ότι το νησί 
έπρεπε να κυβερνηθεί με στρατιωτική πειθαρχία χωρίς τις ελευθερίες και 
τα δικαιώματα που εξασφάλιζε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. 
 
  ΘΕΜΑ Δ1 
Από το σχολικό βιβλίο: 
-«Την αστική αποκατάσταση … (όπως η ταπητουργία)», ως εισαγωγή, 
σελίδα 157, Ενότητα 3 
-«Η αστική στέγαση … για τη στέγασή τους»,σελίδες 158,159, Ενότητα 3 
-«Υπήρχαν βέβαια … για πολλά χρόνια», σελίδες 158, 159, Ενότητα 3 
Στο κείμενο Α τονίζονται οι συνθήκες εξαθλίωσης που βίωναν οι 
περισσότεροι πρόσφυγες στους αστικούς συνοικισμούς, κυρίως εξαιτίας 
της έλλειψης υποδομών (ύδρευση, αποχέτευση). 
Στο δεύτερο κείμενο γίνεται αναφορά στη στέγαση των εύπορων 
προσφύγων, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα και με την αρωγή της 
πολιτείας να εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης (Νέα Σμύρνη, 
Καλλίπολη, Νέα Καλλικράτεια). 
Στο τρίτο κείμενο γίνεται αναφορά ειδικά σε ένα χωριό της Θεσσαλονίκης 
και περιγράφονται οι συνθήκες εξαθλίωσης των προσφύγων εκεί που 
υποβάθμιζαν τον πολιτισμό και την ποιότητα ζωής τους.  

 


