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ΘΕΜΑ Α 1.

α. Φεντερασιόν σελ.46 Η κατάσταση αυτή………………………….στη χώρα

β. Ορεινοί σελ.77 Ήταν η µία από τις δύο µεγάλες παρατάξεις που
συγκροτήθηκαν στην εθνοσυνέλευση του 1862-64, µετά τις εκλογές του
Νοεµβρίου του 1862. Απαρτίστηκαν από διάφορες
οµάδες ……………………………………..των πλοιοκτητών.

γ. Στρατιωτικός Σύνδεσµος σελ.86-87 Ηταν η µυστική ένωση στρατιωτικών, η
οποία οργάνωσε το κίνηµα στο Γουδί (15 Αυγούστου 1909), µε αιτήµατα που
αφορούσαν µεταρρυθµίσεις στο στρατό, τη διοίκηση, τη δικαιοσύνη, την
εκπαίδευση και τη δηµοσιονοµική πολιτική. Δεν εγκαθίδρυσε δικτατορία, αλλά
προώθησε τα αιτήµατά του µέσω της Βουλής. Διαλύθηκε στις 15 Μαρτίου 1910
έχοντας επιτύχει τις επιδιώξεις του.
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ΘΕΜΑ Β1

Σελ.20 Στη διάρκεια του 18ου αιώνα ………………..να εκμεταλλευτούν οι Έλληνες

ΘΕΜΑ Β2

Σελ.53 7.Οι μεγάλες επενδύσεις



ΘΕΜΑ Γ 1. Σχολικό βιβλίο σελ. 121-122 δ.Ο προσφυγικός συνοικισμός της Ερμούπολης
Σύρου

Στοιχεία που αξιοποιούνται από το ΚΕΙΜΕΝΟ :

-Οι κάτοικοι του νησιού της Σύρου επί αιώνες ανήκαν, στην πλειοψηφία τους, στο καθολικό
δόγμα

-ογκώδη εισροή προσφύγων, κατ' απόλυτη πλειοψηφία ορθοδόξων που επέλεξαν την
έρημη παραλία, που από το 1826 ονομάσθηκε Ερμούπολις.

-ουδετερότητα, γεωγραφική του θέση, εν μέσω θαλασσίων εμπορικών δρόμων

-η διαφορετική όψη των δύο οικισμών περιγράφει με σαφήνεια τη σχέση ανάμεσα στις δύο
κοινότητες, τους καθολικούς και τους ορθοδόξους

ΘΕΜΑ Δ1.

Σχολικό βιβλίο σελ. 107-108 3333ηηηη φάσηφάσηφάσηφάση :::: 1933-19351933-19351933-19351933-1935

Στοιχεία που αξιοποιούνται από το ΚΕΙΜΕΝΟ

- βενιζελικοί αξιωματικοί, δημόσιοι υπάλληλοι και πολιτικοί έβλεπαν να κινδυνεύει η
σταδιοδρομία τους

- Η απόπειρα εναντίον του Βενιζέλου τον Ιούνιο 1933 φανέρωνε τη μετριότητα της
κυβέρνησης Παναγή Τσαλδάρη

- Το κίνημα του 1935 οργανώθηκε κατά κύριο λόγο για να προστατεύσει τα συμφέροντα
των στελεχών της δημοκρατικής παράταξης και των βενιζελικών στον στρατό και την
πολιτική. Οι οργανωτές του όμως δεν βρήκαν ανταπόκριση.

- το αβασίλευτο καθεστώς δεν μπορούσε να διασωθεί παρά μόνο με την κατάλυση των
δημοκρατικών ελευθεριών

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

Τα θέματα ήταν βατά και οι πηγές κατανοητές ,χωρίς να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη
δυσκολία ή ασάφεια.
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