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Ομάδα Α
ΘΕΜΑ Α.1
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4. ζ,

5. γ
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1. ε,

Α.1.2.

β. πεδινοί: σελ. 77

«οι πεδινοί είχαν ως ηγέτη … μικροκαλλιεργητές»

Π

Σελίδα 213,

«Το Εθνικό Κόμμα του Κ. Μαυρομιχάλη … οι Βενιζελικοί»

Υ
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γ. Εθνικό Κόμμα: σελ. 92

ΘΕΜΑ Α.2

«Η μεγάλη πολυεθνική …. στη χώρα»

Η
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α. Φεντερασιόν: σελ 46

Α.2.1

β. «Το βασιλικό περιβάλλον … το υποστήριξαν ανοιχτά»
γ. «οι Μεγάλες Δυνάμεις δεν τήρησαν … προς τους επαναστάτες»

Α.2.2
Σελίδα 249, 2

Λίγες μέρες πριν από τη ρωσική κατοχή … κατοχή των Νεότουρκων

ΟΜΑΔΑ Β
ΘΕΜΑ Β.1
Σελ. 49

¾

«το κόστος των Βαλκανικών πολέμων … γεωργική παραγωγή»

¾ εντοπισμός και διαχωρισμός των οφελών από τους Βαλκανικού
πολέμους. Συνδυαστική παρουσίασή τους με τα στοιχεία ιστορικών
παραθεμάτων.
από ιστορικό παράθεμα (ΚΕΙΜΕΝΟ Α):
α)

Στοιχεία ανόρθωσης ελληνική οικονομίας λόγω
αναθέρμανσης εμπιστοσύνης πολιτών προς κράτος μετά τη
γενική ευφορία που δημιούργησαν οι σαρωτικές στρατιωτικές
επιτυχίες
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ΟΦΕΛΗ :

σελίδα 49. ιστορικής αφήγησης «οπωσδήποτε η Ελλάδα … Α’
Παγκόσμιος Πόλεμος»

α)

(ιστορικό παράθεμα Α) Επιπλέον οι στρατιωτικές επιτυχίες …
καταπονούσε την οικονομία της.
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(ιστορικό παράθεμα) παραγωγική δυνατότητα
προσαρτημένων περιοχών ⇒ επέκταση εσωτερικής αγοράς
(ιστορική αφήγηση) σελίδα 49 «Ενσωμάτωσε πλούσιες
περιοχές … άριστες προοπτικές για τη γεωργική παραγωγή»
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:

β)

Π

β)

γ)

(ιστορικό παράθεμα Β) 1913, ύπαιθρος ΗπείρουΜακεδονίας-Θράκης ομοιότητα με Ελλάδα αρχών 19ου παρά
20ου αιώνα: Έλη, χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, τσιφλίκιαημινομαδική κτηνοτροφία.
(ιστορικό παράθεμα Β) μωσαϊκό από φυλετικές και
θρησκευτικές ομάδες στις νέες βόρειες επαρχίες.
(ιστορική αφήγηση σελίδα 49) «Το κύριο πρόβλημα ήταν η
παρουσία … χιλιάδες Εβραίοι»

Συνολική εκτίμηση: αρκετά τα οφέλη αλλά αρκετές και οι ζημίεςς, κάτι που τονίζεται
αρκετά στα ιστορικά παραθέματα αλλά δεν παρουσιάζεται τόσο αρνητικά στην ιστορική
αφήγηση. Στην τελευταία λόγω της σύγκρισης με το κόστος των στρατιωτικών
κινητοποιήσεων του 19ου αι. που ήταν τεράστιο, παρουσιάζεται το κόστος των
Βαλκανικών πολέμων πολύ πιο θετικά.
ΘΕΜΑ Β.2
Ιστορική αφήγηση σελ 165 «Σε γενικές γραμμές …. σελ. 166 στη νέα πατρίδα τους.»
Συνδυαστική παρουσίαση στοιχείων ιστορικού παραθέματος και ιστορικής αφήγησης.

1. Διάταση προσφύγων – γηγενών στην οικονομική ζωή
Στοιχεία ιστορικού παραθέματος:
 γ’ παράγραφος «πρόσφυγες σε ελεύθερα επαγγέλματα και σε εργοστάσια ως
εργάτες η εργοδότες»
 δ’ παράγραφος «ανησυχίες σχετικές με ανταγωνισμό στον οικονομικό και
επαγγελματικό τομέα»
Στοιχεία ιστορικής αφήγησης (σελ. 165)
«Στην οικονομική ζωή … επιχειρηματικές δραστηριότητες.»

Στοιχεία ιστορικού παραθέματος:
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2. Διάσταση προσφύγων - γηγενών στην πολιτική ζωή

Συνεργασία προσφύγων-γηγενών στο κοινοβούλιο.
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 δ’ παράγραφος «Η ντόπια αστική τάξη … έκδηλη»

 ε’ παράγραφος «Η αγροτική και η εργατική τάξη … σκεπτικισμό»
Στοιχεία ιστορικής αφήγησης (σελ. 165)
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«Στην πολιτική ζωή … μίσος εναντίον τους»

3. Διάταση προσφύγων – γηγενών στην κοινωνική ζωή

Π

Στοιχεία ιστορικού παραθέματος:
 α’ παράγραφος « Η απομόνωση … αίρεται σιγά σιγά»
 β’ παράγραφος «εξοικείωση ντόπιου πληθυσμού με κοινωνικές καταστάσεις
όσο αφορά στην εγκατάσταση των προσφύγων. Μαθαίνει ο ντόπιος
πληθυσμός να ζει και να συνεργάζεται … τόπους δουλειάς»
 γ’ παράγραφος «πρόσφυγες θα πλημμυρίσουν πνευματικά κέντρα»
 δ’ παράγραφος «ο αρχικός φόβος … κοινωνικά στρώματα»
 ε’ παράγραφος «αλλά είναι βέβαιο … κοινωνικής ανάμιξης»
Στοιχεία ιστορικής αφήγησης (σελ. 165-166)
«Στην κοινωνική ζωή … στη νέα πατρίδα τους»

