
ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α1 
α) σελ. 216 : ‘Ο πρώτος στρατός του νησιού (1907) – επί αρμοστείας Ζαϊμη (1906-1908)- 
…στους Βαλκανικούς πολέμους 1912-1913’ 
β) σελ. 93 : ‘Η σοβαρότερη από τις ομάδες με σοσιαλιστικές ιδέες οι οποίες εμφανίστηκαν 
στις αρχές του 20ού αιώνα και η οποία ξεκίνησε από μερικούς διανοούμενους…να 
ιδρύσουν κόμμα’ 
γ) σελ. 140 : ‘Συνθήκη η οποία υπεγράφη το Νοέμβριο του 1919 … πριν από την υπογραφή 
της συνθήκης’ 
 
ΘΕΜΑ Α2 
α. 4, γ. 1, δ. 5, ε. 3, ζ. 2. Τα στοιχεία β και στ της στήλης Α περισσεύουν. 
 
ΘΕΜΑ Β1 
σελ. 85-86 ‘ Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 … ελαφρύνσεις και περιορισμό της 
γραφειοκρατίας’. 
 
ΘΕΜΑ Β2 
σελ. 250 : ‘ Στην Ευρώπη πρωτεργάτης του αγώνα … ζήτησε επίσημα την υποστήριξη της 
Σοβιετικής Ένωσης’. 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΜΑ Γ1 
α) Από το βιβλίο : σελ. 42-43 : Η διεύρυνση του ελληνικού κράτους …  τεχνητές ελλείψεις’ – 
(Προαιρετικά ως εισαγωγή σύντομη αναφορά στην απουσία εντάσεων σχετικά με την 
έγγειο ιδιοκτησία, στη  διανομή εθνικών γαιών και στα τσιφλίκια της Αττικής και της 
Εύβοιας.)   
Από το κείμενο Α : Οι συνθήκες για τους καλλιεργητές των τσιφλικιών έγιναν πιο δυσμενείς 
καθώς αυτοί υποχρεούνταν στην πληρωμή ενοικίου, ενώ αρχικά τους αναγνωρίζονταν η 
κυριότητα των εκτάσεων τα οποία καλλιεργούσαν και είχαν δικαιώματα επ’ αυτών.    
 
β) Από το βιβλίο : σελ. 81: ‘ Στα εδάφη της Θεσσαλίας … για τη βελτίωση της θέσης τους’ 
Από το κείμενο Β : Ζητούμενο του Τρικούπη ήταν ο προσεταιρισμός του κεφαλαίου των 
Ελλήνων του εξωτερικού διότι θεωρούσε πως αυτό συμβάδιζε με τα συμφέροντα της 
χώρας. Από την άλλη πλευρά, ο Δηλιγιάννης προσπάθησε το 1896 να περάσει νόμο για την 
απαλλοτρίωση και τη διανομή μέρους των τσιφλικιών στους ακτήμονες. Δεν το κατάφερε 
αλλά τουλάχιστον με αυτό τον τρόπο αναγνωρίστηκε η ύπαρξη του ‘θεσσαλικού 
προβλήματος’ . 
 
γ) Από το βιβλίο : σελ. 42 : ‘ (Ζητούμενο των κολίγων ήταν η ) αγροτική μεταρρύθμιση … 
κοινωνικές και παραγωγικές συνθήκες’ και σελ. 43 : ‘ Οι πρακτικές των νέων τσιφλικάδων 
(πλούσιων Ελλήνων του εξωτερικού) … στο χωριό Κιλελέρ (1910)’ 
Από το κείμενο Γ : Εκφράζεται στο υπόμνημα προς το βασιλιά Γεώργιο Α’ η δυσαρέσκεια 
των μικροκαλλιεργητών σε σχέση με τις νέες συνθήκες εργασίας και διαβίωσής τους. Δεν 
χαίρουν των δικαιωμάτων που είχαν παλιά ενώ η συμπεριφορά των καινούργιων 
ιδιοκτητών (έξωση- τοκογλυφία) οδηγεί στη μείωση τόσο του γεωργικού πληθυσμού όσο 
και της γεωργικής παραγωγής. Σε όλα αυτά προστίθεται και το πρόβλημα της ελονοσίας. 
Τέλος, γίνεται αναφορά στην κατάργηση της δουλοπαροικίας στη Δανία, η οποία θα ήταν 
επιθυμητή και στην Ελλάδα. 



ΘΕΜΑ Δ1 
α) Από το βιβλίο : σελ. 158-159 ‘ Η αστική στέγαση ξεκίνησε από την Αθήνα … σε 
προσφυγικές οικογένειες για τη στέγασή τους’ 
Από το κείμενο Α : Γίνεται αναφορά στις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων τα 
πρώτα χρόνια της εγκατάστασής τους στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Καισαριανή. 
Αρχικά διέμεναν σε σκηνές ενώ αργότερα το κράτος κατασκεύασε ξύλινα παραπήγματα και 
πλινθόκτιστα δωμάτια. Τέλος, η ΕΑΠ για να βελτιώσει τη θέση των προσφύγων προέβη 
στην οικοδόμηση σπιτιών διαφόρων τύπων.  Το υδρευτικό σύστημα δεν λειτουργούσε 
σωστά ενώ τα απορρίμματα στο ρέμα δημιουργούσαν άσχημη εικόνα. 
 
β) Από το βιβλίο : σελ. 159 : ‘ Υπήρχαν βέβαια και οι εύποροι  πρόσφυγες … να ζήσουν για 
πολλά χρόνια’ 
Από το Κείμενο Β : Οι εύποροι πρόσφυγες είχαν τη δυνατότητα ν’ αναλάβουν οι ίδιοι την 
οικοδόμηση των κατοικιών. Τους χορηγούνταν δάνεια και τους παρέχονταν οικόπεδα. 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Νέας Σμύρνης όπου οι κάτοικοι της πέτυχαν την 
απαλλοτρίωση περιοχής ανατολικά της λεωφόρου Συγγρού ενώ το 1925 άρχισε η 
οικοδόμηση σύμφωνα με το σχέδιο Καλλιγά που προέβλεπε μεγαλύτερο πλάτος δρόμων.      
 
Από το κείμενο Γ : Παράδειγμα χωριού στη Θεσσαλονίκη από τενεκεδόσπιτα όπου οι 
συνθήκες διαβίωσης ήταν άθλιες λόγω της κατασκευής των σπιτιών αυτών κατά τη 
διάρκεια όλου του χρόνου.      
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