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ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

ΘΕΜΑ Α1 
 

Α.1.1. 1. ε         2. στ        3. α       4. ζ        5. γ  
 

Α.1.2. α. Σχολικό βιβλίο σελίδα 46 
β. Σχολικό βιβλίο σελίδα 77 
γ. Σχολικό βιβλίο σελίδα 92 

 
ΘΕΜΑ Α2 
 

Α.2.1. Σχολικό βιβλίο , σελίδα 213 «Το βασιλικό περιβάλλον στην Αθήνα ανησυχούσε… 
σε καθολική συμπαράσταση προς τους επαναστάτες.» 

 

Α.2.2. Σχολικό βιβλίο, σελίδα 249 «Λίγες μέρες πριν από τη ρωσική κατοχή… στην 
κατοχή των Νεότουρκων.» 

 
ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΘΕΜΑ Β1 
 

Α. Σχολικό βιβλίο σελίδα 49: «Το κόστος των Βαλκανικών πολέμων ήταν σημαντικό… 
όταν ξέσπασε , το καλοκαίρι του 1914, ο Α΄ παγκόσμιος πόλεμος». 

 

Β. Παραθέματα 
Κείμενο Α 
Η ελληνική οικονομία μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων φάνηκε ν’ ανακάμπτει 
κυρίως γιατί αυξήθηκε η εμπιστοσύνη των πολιτών στο ίδιο το ¨κράτος¨, που με τις 
συνεχόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις είχε καταφέρει να επεκτείνει τα εδαφικά του 
όρια, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες του να διακατέχονται από μια ιδιαίτερη και 
πρωτόγνωρη αισιοδοξία. Παράλληλα, με την προσάρτηση των νέων εδαφών αυξήθηκε 
η αγοραστική δύναμη των πολιτών αλλά και η παραγωγή υποδεικνύοντας ένα λαμπρό 
μέλλον για την οικονομία της χώρας. Ωστόσο, η συνεχής πολεμική ετοιμότητα της 
χώρας για την προάσπιση των νέων εδαφών επιβάρυνε την ελληνική οικονομία με 
συνεχείς δαπάνες σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς. 
 
Κείμενο Β 
Το δεύτερο παράθεμα επικεντρώνεται κυρίως στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν 
στη χώρα μετά το τέλος των Βαλκανικών. Βασικό πρόβλημα ήταν η μορφή της 
υπαίθρου στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, η οποία αποτελούνταν από 
τεράστια έλη που κάλυπταν τα κομμάτια της καλλιεργήσιμης γης. Επιπλέον, ο 
πληθυσμός μαστίζονταν από ασθένειες, όπως η ελονοσία και χαρακτηρίζονταν από 
χαμηλή πυκνότητα. Κυρίαρχο πρόβλημα ήταν και η ύπαρξη νέων μεγαλοϊδιοκτησιών 
γης σε συνδυασμό με την ημινομαδική κτηνοτροφία. Τέλος, βασικό μειονέκτημα ήταν η 
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ανομοιογένεια του πληθυσμού στις νεοαποκτηθείσες περιοχές. Το Ελληνικό κράτος, 
λοιπόν καλείται ν΄ ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις και να αξιοποιήσει στο έπακρον 
τις νέες δυνατότητες που δημιούργησαν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι. 

 
ΘΕΜΑ Β2 
 

Η εισροή και εγκατάσταση ενός υπέρογκου προσφυγικού πληθυσμού έφερε πολλαπλές 
ανακατατάξεις στο ελληνικό κράτος και την ελληνική κοινωνία, μια κατάσταση που 
επιτάθηκε περαιτέρω και λόγω της διάστασης που προέκυψε ανάμεσα στους γηγενείς και 
τους πρόσφυγες. 
Σχολικό βιβλίο σελίδα 165-166 : «Σε γενικές γραμμές… στη νέα πατρίδα τους». (Το τμήμα 
του σχολικού βιβλίου που απαντά επακριβώς στο ερώτημα είναι : «Η διάσταση 
προσφύγων και γηγενών … στη νέα πατρίδα τους». Ωστόσο, στην απάντηση μας θα 
μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και την προηγούμενη παράγραφο ως εισαγωγική.)  
Η ιστορική πηγή που παρατίθεται αναφέρεται σ’ αυτήν τη μεταβατική για τους πρόσφυγες 
περίοδο, όταν έχουν μεν ξεπεράσει τις μεγάλες δυσκολίες της αποκατάστασης και έχουν 
ορθοποδήσει οικονομικά, χωρίς όμως να έχει πραγματοποιηθεί ακόμη η πλήρης κοινωνική 
τους ένταξη στο γενικό πληθυσμό.  
Ο προσφυγικός πληθυσμός είχε να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα κατά την πρώτη και 
δυσκολότερη φάση της αποκατάστασης, αλλά και οι αλλαγές στις οποίες έπρεπε να 
προσαρμοστεί και ο ντόπιος πληθυσμός δεν ήταν μικρότερες ή λιγότερο σημαντικές. Αυτή 
είναι και η σκοπιά που εξετάζεται στο κείμενο. Σε πολύ σύντομο διάστημα ο γηγενής 
πληθυσμός συνήθισε την επίταξη ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων για τη στέγαση των 
προσφύγων, συνήθισε τους πρόσφυγες στην καθημερινότητα του και έμαθε σιγά σιγά να 
συνεργάζεται μ’ αυτούς. Οι πρόσφυγες πολύ γρήγορα όχι μόνο θα αποκατασταθούν 
επαγγελματικά για να εξασφαλίσουν τα προς το ζην αλλά και θα διακριθούν στον 
εργασιακό στίβο ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή εργάτες. Δεν έγιναν έτσι στοιχεία 
περιθωριακά στην ελληνική κοινωνία και αποτράπηκε ο κίνδυνος μιας πιθανής κοινωνικής 
αναταραχής και στάσης που είχε εκφραστεί αρχικά. Οι ανησυχίες θα μετατοπιστούν τώρα 
στον ανταγωνισμό γηγενών και προσφύγων στον οικονομικό, επαγγελματικό και κατά 
συνέπεια τον κοινωνικό τομέα. Οι ελληνικές κοινωνικές τάξεις θα αναγκαστούν να 
ενσωματώσουν τους πρόσφυγες στους κόλπους τους και η αλλαγή αυτή θα συνοδευτεί 
από τον ανάλογο σκεπτικισμό. Η αστική τάξη λόγου χάρη μετεωρίζεται ανάμεσα στην 
εσωτερική συσπείρωση και την αποδοχή των προσφύγων. Το ίδιο θα ισχύσει και για την 
εργατική και αγροτική τάξη. Έτσι, ως αποτέλεσμα της εργασιακής απορρόφησης των 
προσφύγων και τις οικονομικής τους ανόδου οι ελληνικές κοινωνικές τάξεις θα 
ενδυναμωθούν, θα δουν το δυναμικό τους να αυξάνεται, χωρίς ωστόσο η διαδικασία αυτή 
να γίνει ομαλά ή χωρίς κάποιον προβληματισμό και δισταγμό. 
 


