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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1.
α. Φεντερασιόν: Η μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της
Θεσσαλονίκης, η Φεντερασιόν, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοιχτή
σε νέες ιδέες εβραϊκή κοινότητα της πόλης, αποτέλεσε σημαντικό δίαυλο για
τη διάδοση σοσιαλιστικής και εργατικής ιδεολογίας στη χώρα, μετά την
ενσωμάτωση της πόλης στην Ελλάδα το 1912.
β. Ορεινοί: Πολιτικός σχηματισμός –παράταξη μεγάλης επιρροής που
συγκροτήθηκε κατά την εθνοσυνέλευση 1862- 1864 και απαρτίστηκε από
διάφορες ομάδες υπό τον Γρίβα και τον Κανάρη με κοινό στόχο την
αντίσταση στην πολιτική των πεδινών. Βρήκαν υποστηρικτές μεταξύ των
μικροκαλλιεργητών, των κτηνοτρόφων, των εμπόρων και των πλοιοκτητών. Ο
λαός συμμετείχε ενεργά στη συγκρότηση της παράταξης.
γ. Στρατιωτικός Σύνδεσμος: Το 1909 συντελείται μια τομή στην πολιτική ιστορία
της Ελλάδας γενικότερα και των πολιτικών κομμάτων ειδικότερα. Στις 15
Αυγούστου του 1909 εκδηλώθηκε κίνημα στο Γουδί το οποίο έγινε από το
Στρατιωτικό Σύνδεσμο, μια μυστική ένωση στρατιωτικών 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. Ο Σύνδεσμος διαλύθηκε στις 15
Μαρτίου 1910 έχοντας πετύχει τις επιδιώξεις του.

ΘΕΜΑ Α2.
α- Σ, β- Σ, γ-Σ, δ- Λ, ε- Σ
ΘΕΜΑ Β1.
Στη διάρκεια του 18ου αιώνα… οι Έλληνες, σελ. 20
ΘΕΜΑ Β2.
Οι ραγδαίες αλλαγές… καλλιεργούμενων εδαφών, σελ. 53

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1.
Γνώσεις βιβλίου: Αξίζει να δούμε… ορθόδοξων προσφύγων, σελ. 121-122
Ανάλυση κειμένου:






Το κείμενο από το έργο του Κ. Κόμη, «Προσφυγικές μετακινήσεις,
Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000» επιβεβαιώνει και
συμπληρώνει την ιστορική αφήγηση σχετικά με την εγκατάσταση των
προσφύγων στον συνοικισμό της Ερμούπολης της Σύρου και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Από τις πληροφορίες του κειμένου
φαίνεται ότι αυτό που οδήγησε τους πρόσφυγες στη Σύρο ήταν το
γεγονός ότι το νησί παρέμεινε ουδέτερο κατά την Επανάσταση καθώς
και το ότι προστατευόταν από τη Γαλλία. Αυτό συνέβαινε διότι η
πλειοψηφία των κατοίκων του νησιού ανήκε στο καθολικό δόγμα,
γεγονός που ανατράπηκε αφού νεοφερμένοι πρόσφυγες ήταν
ορθόδοξοι.
Επιλέγοντας την εγκατάστασή τους στην παραλία του νησιού, οι
πρόσφυγες θα δημιουργήσουν τον οικισμό της Ερμούπολης και θα
αποτελέσουν παράγοντα ανάδειξης της Σύρου σε διαμετακομιστικό
κέντρο- ιδιαίτερα οι Χίοι με το καλά οργανωμένο εμπορικό τους δίκτυο.
Άλλοι παράγοντες που βοήθησαν στην ανάδειξη του νησιού ήταν η
ουδετερότητα και η προστασία της Γαλλίας λόγω δόγματος, η
γεωγραφική θέση του νησιού, η ζήτηση σιτηρών λόγω του πολέμου.
Η αντίθεση μεταξύ των δύο οικισμών μπορεί να γίνει αντιληπτή,
σύμφωνα με το κείμενο, και από την πολεοδομία και την αρχιτεκτονική
τους. Από τη μια μεριά, ο οικισμός των καθολικών με την απλή
αρχιτεκτονική του. Από την άλλη μεριά, ο οικισμός των προσφύγων με
νεοκλασικά χαρακτηριστικά και περισσότερο επιβλητικός.

ΘΕΜΑ Δ1.
Γνώσεις βιβλίου: Τρεις μήνες μετά… 26 Ιανουαρίου 1936, σελ. 108
Ανάλυση κειμένου:


Το απόσπασμα από το έργο του Χ. Χατζηιωσήφ, «Η Ιστορία της
Ελλάδας του 20ου αιώνα (1922-1940. Ο Μεσοπόλεμος» επιβεβαιώνει
και συμπληρώνει με νέες πληροφορίες τα τεκταινόμενα κατά την
δύσκολη περίοδο 1933-1935. Συγκεκριμένα, παρά τη μετριοπαθή
στάση του προέδρου του Λαϊκού κόμματος Π. Τσαλδάρη, τίποτα δεν
μπορεί να καθησυχάσει τους βενιζελικούς, οι οποίοι ανησυχούν για τη
ζωή τους. Το γεγονός ότι, κατά τις πληροφορίες του κειμένου,
οργανώθηκε απόπειρα δολοφονίας κατά του Βενιζέλου από διάφορα



στοιχεία του υποκόσμου αλλά και από τον ίδιο τον αρχηγό της
αστυνομίας και διάφορους υπουργούς, έδειχνε μέχρι σε ποιο σημείο
επικινδυνότητας μπορούσε να φτάσει η κυβέρνηση Τσαλδάρη.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, στο κείμενο δικαιολογείται η απόπειρα του
βενιζελικού πραξικοπήματος το 1935 ως προσπάθεια αυτοπροστασίας
των βενιζελικών, αν και τελικά δεν αγκαλιάστηκε από τον λαό. Ωστόσο,
ο ιστορικός εκτιμά ότι αποτέλεσε πρόφαση για την προστασία της
δημοκρατίας, καθώς το κλίμα κατά του αβασίλευτου πολιτεύματος
οδηγούσε στον περιορισμό των δημοκρατικών ελευθεριών
προκειμένου αυτό να παραμείνει.

