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Α.  Ανάλυση 

Διαβάζουμε προσεκτικά την εκφώνηση  
και μέσα από “λέξεις - κλειδιά”  
προσπαθούμε να εντοπίσουμε: 
1.Το ιστορικό πλαίσιο  
(Σε ποια περίοδο,  
Ποιο/α ιστορικό πρόσωπο/πρόσωπα  
ή γεγονός/γεγονότα  
αναφέρεται το θέμα.  
Σε ποια/ες ενότητα /ενότητες πρέπει να ανατρέξουμε) 
2. Το ερώτημα ή τα ερωτήματα του θέματος 

 



ΘΕΜΑ Γ1   
 
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας 
στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται παρακάτω,  να 
αναφερθείτε στο περιεχόμενο του Συντάγματος του 1844  
σχετικά με:   
α) τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών (μονάδες 4)  
β) το δικαίωμα της ψηφοφορίας και την εκλογική 
διαδικασία (μονάδες 9)  
γ) την κατανομή των εξουσιών (μονάδες 12).  
Μονάδες 25 

1. Εντοπίζουμε το ιστορικό πλαίσιο 
Παράδειγμα: 

άρα αναφερόμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο του σχολ. βιβλίου, 
 στην ενότητα: «Το Σύνταγμα του 1844» (σ. 70 κ.εξ.) 



2. Το ερώτημα ή τα ερωτήματα του θέματος: 
 

α) τα θεμελιώδη δικαιώματα των 
πολιτών                                  (μονάδες 4) 

  
β) το δικαίωμα της ψηφοφορίας και η 

εκλογική διαδικασία                (μονάδες 9)  
 
γ) η κατανομή των εξουσιών    (μονάδες 12). 



(συμβουλή στους μαθητές) 
  Όταν έχουμε τρεις ξεχωριστές ερωτήσεις, 

δίνουμε τρεις ξεχωριστές απαντήσεις. 
γιατί 

  Αν απαντήσουμε με ένα ενιαίο κείμενο θα 
δείξουμε την αδυναμία μας να 
διαχωρίσουμε ποια στοιχεία ανήκουν στο 
πρώτο, ποια στο δεύτερο και ποια στο τρίτο 
ερώτημα και …θα «χάσουμε μονάδες» 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
- Πρώτα διαβάζουμε την ερώτηση και φέρνουμε 

στο μυαλό μας το απόσπασμα του βιβλίου στο 
οποίο αναφέρεται. 
 

- Κατόπιν διαβάζουμε προσεκτικά το δοθέν 
παράθεμα  και επισημαίνουμε εκείνα τα στοιχεία 
που αφορούν στην ερώτηση. 
 

- Στη συνέχεια σκεπτόμαστε ποιος είναι ο πιο 
πρόσφορος τρόπος για την ανάπτυξη των 
δεδομένων (απλή παράθεση ή συνδυασμός) και 
προχωρούμε στην απάντηση. 
 



- Προσέχουμε να μην επαναλαμβάνουμε τα 
δεδομένα αλλά να τα παρουσιάζουμε 
ολοκληρωμένα,  
- φροντίζοντας να συμπληρώνουμε την 

ιστορική αφήγηση από το παράθεμα ή το 
αντίστροφο,  

- κάνοντας ευδιάκριτο από πού αντλούμε τα 
στοιχεία της.  

- Σε περίπτωση που το παράθεμα εκφράζει 
διαφορετική άποψη από αυτή του σχολικού 
βιβλίου, την καταγράφουμε. 



επομένως θα πρέπει : 
 

•  να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας τις 
πληροφορίες από το διδακτικό εγχειρίδιο για 
το καθένα από τα ερωτήματα ξεχωριστά  

και στη συνέχεια  
 να πλαισιώσουμε την κάθε απάντηση με τα 

στοιχεία που θα αντλήσουμε από τα ιστορικά 
παραθέματα.  



δεν πρέπει να ξεχνούμε, όμως,  με 
οποιονδήποτε τρόπο κι αν προχωρήσουμε στη 

σύνθεση της απάντησης,  

ότι το ιστορικό παράθεμα σε σχέση με τις 
ιστορικές μας γνώσεις: 



επιβεβαιώνει 

τεκμηριώνει 

αποσαφηνίζει 

προσθέτει 

αντιτίθεται 

ενισχύει 



Σύνδεση / σύνθεση 

   Με οποιονδήποτε τρόπο κι αν αποφασίσουμε 
να δομήσουμε το κείμενό μας (παράθεση ή 
σύνθεση), πρέπει να έχουμε υπόψη ότι είναι 

 απαραίτητη η σύνδεση  
των ιστορικών γνώσεων και των στοιχείων του 

ιστορικού παραθέματος 
 
   



• Είναι θεμιτή η κατασκευή ενός ευσύνοπτου 
σχεδιαγράμματος,  

 προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη και 
όσο το δυνατόν πληρέστερη σύνδεση και 
ταύτιση των δεδομένων πηγής και βιβλίου.  

  
 (Η δημιουργία ή όχι του σχεδιαγράμματος και 

κυρίως η αναλυτικότητά του εξαρτώνται από 
τον χρόνο που διαθέτει ο υποψήφιος). 



Το σχεδιάγραμμα αποτελείται από δύο στήλες.  
 Στην αριστερή στήλη σημειώνουμε περιληπτικά 

τις πληροφορίες που απαιτούνται στην 
απάντηση από το βιβλίο  

και  
 στη δεξιά στήλη τις σχετικές πληροφορίες από 

την πηγή.  
  
 Για κάθε στοιχείο του βιβλίου (ένα δεδομένο ή 

και ευρύτερη ενότητα),  
 προσπαθούμε να εντοπίσουμε (αν υπάρχει)  
 και να συνδέσουμε την ανάλογη και συναφή 

αναφορά της πηγής. 



 Στην περίπτωση που η πηγή καταγράφει αντίθετες 
απόψεις από εκείνες του βιβλίου πρέπει,  
 αφού πρώτα καταγράψουμε τις ιστορικές μας 

γνώσεις από το σχολικό εγχειρίδιο,  
 να σημειώσουμε και να τονίσουμε την αντίθεση της 

πηγής  
 και, στη συνέχεια, να αναφερθούμε αναλυτικά στη 

διάσταση των απόψεων  
 και, αν είναι δυνατόν, να την αιτιολογήσουμε.  
  
 (Σε αυτήν την περίπτωση είναι αναγκαίο ο μαθητής 

να θεωρήσει βασικά ορθή την άποψη που 
καταγράφει το σχολικό βιβλίο). 



Μετά την ολοκλήρωση του σχεδιαγράμματος, 
προχωρούμε στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της 
απάντησης.  
  
 [Είναι προφανές ότι το κείμενο του σχολικού 

βιβλίου πρέπει να γραφεί κατά το δυνατόν 
αυτούσιο (όταν η δυνατότητα της κατά γράμμα 
απομνημόνευσης είναι εφικτή) ή τουλάχιστον 
με πλήρη  απόδοση του νοήματος που έχει ο 
μαθητής αφομοιώσει (όταν αδυνατεί να 
υποβληθεί στη διαδικασία της αποστήθισης)]. 



• Στη συνέχεια, και με βάση πάντα το 
σχεδιάγραμμα, ο μαθητής αξιοποιεί το 
κείμενο της πηγής  

 για να επιβεβαιώσει,  
 να τεκμηριώσει  
 και να αναπτύξει περισσότερο  
 τα όσα έχει ήδη γράψει από το βιβλίο,  
 δημιουργώντας τόσες συνδέσεις βιβλίου – 

πηγής, όσες του επιτρέπει το σχεδιάγραμμά 
του. 



• Κάθε φορά που ο υποψήφιος μεταβαίνει από το 
κείμενο του βιβλίου στο δεδομένο της πηγής, 
χρησιμοποιεί και μια μεταβατική φράση, η οποία   
εξομαλύνει το πέρασμα από το βιβλίο στην πηγή  

  απo/κατα-δεικνύει στον διορθωτή την κριτική και 
συνθετική σκέψη του μαθητή.  

  
 Η απλή επανάληψη του κειμένου της πηγής συνιστά 

σφάλμα μεθοδολογικό.  
 Ο μαθητής αναπλάθει δημιουργικά με το δικό του 

λόγο και ύφος την πληροφορία που αντλεί από τη 
κείμενο της πηγής. 
 Συνοπτικά: Κείμενο βιβλίο + μεταβατική φράση + 

κείμενο πηγής 



Οι επιπλέον πληροφορίες του παραθέματος, 
όσες δηλαδή δεν μπορούμε να συνδέσουμε με 
το σχολικό  βιβλίο,  
θα τοποθετηθούν στην απάντησή μας αμέσως 
μετά την ανάπτυξη της σύνθεσης.  
 
Τις χαρακτηρίζουμε επιπρόσθετα στοιχεία και 
δεδομένα, που συμβάλλουν στην ευρύτερη κι 
ολοκληρωμένη διαπραγμάτευση της ερώτησης. 



Η μέθοδος της παράθεσης 
• Κατά πρώτον ο μαθητής γράφει τις σχετικές με την 

ερώτηση ιστορικές γνώμες, όπως αυτές προκύπτουν 
από το σχολικό βιβλίο. 

• Στη συνέχεια σχολιάζει το κείμενο της πηγής, αφού 
πρώτα κατά την ανάγνωσή της έχει εντοπίσει εκείνα 
τα σημεία που απαιτούνται, προκειμένου να δώσει 
επαρκή απάντηση στην ερώτηση. 

• Φορμαλιστικές φράσεις του τύπου «όπως έχει ήδη 
αναφερθεί … προηγουμένως έγινε λόγος για … 
σημειώθηκε ήδη ότι … σε συνέχεια των όσων 
αναφέρθηκαν … σε συνάρτηση με τα 
προηγούμενα…» είναι πιθανόν αναγκαίες, 
προκειμένου να επιτευχθεί επαρκής σύνδεση της 
πηγής με τα όσα έχουν γραφεί από το βιβλίο. 



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΗΓΩΝ 

ΑΝΑΛΥΣΗ – ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ – 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 



Ανακεφαλαίωση Συλλογιστικής πορείας 
1) Eντοπισμός του σχετικού χωρίου του σχολικού βιβλίου που 

απαιτείται στην απάντησή μας.  
2) Ανάγνωση της πηγής και υπογράμμιση των βασικών 

σημείων, τα οποία θα αξιοποιηθούν στην κατασκευή του 
σχεδιαγράμματος. 

3) Κατασκευή σχεδιαγράμματος. 
4) Σύνθεση των δεδομένων που προκύπτουν από το 

σχεδιάγραμμα με χρήση μεταβατικών φράσεων. 
  
 Το κείμενο του σχολικού βιβλίου γράφεται κατά το δυνατόν 

αυτολεξεί ή με πλήρη αξιοποίηση νοήματος. Παράλληλα, 
είναι δυνατή η αξιοποίηση αυτούσιου του κειμένου της 
πηγής με χρήση παρένθεσης και εισαγωγικών. 



Η Ανάλυση  



ΔΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ (1880-1909) (σσ. 80-
81)  

ΤΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 

Σχολικό βιβλίο: «Ο Τρικούπης θεωρούσε το κράτος ως μοχλό 
της οικονομικής ανάπτυξης και επιδίωκε τον εκσυγχρονισμό 

με κάθε κόστος…» (σ. 81) 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 1ο 

1) Σχεδιάγραμμα πηγής για την αποσαφήνιση 
και την κατανόηση του κειμένου του 

σχολικού βιβλίου 



Στην ουσία, ο Τρικούπης εκπροσωπούσε τον εξευρωπαϊσμό 
της πολιτικής ζωής, ενώ ο Δηλιγιάννης την παραδοσιακή 
λειτουργία της. Ο Τρικούπης πίστευε ότι το κράτος 
χρειαζόταν πολιτική και οικονομική ανόρθωση, πριν γίνει 
λόγος για εμπλοκή σε αλυτρωτικές περιπέτειες. Γι' αυτό και 
επεδίωξε να καταστήσει τη χώρα διεθνώς αξιόπιστη, να 
ενθαρρύνει την έναρξη της εκβιομηχάνισης, να βελτιώσει τις 
επικοινωνίες με την κατασκευή σιδηροδρόμων και την 
διάνοιξη του Ισθμού της Κορίνθου, και να εκσυγχρονίσει το 
στρατό και το ναυτικό Ωστόσο, ένα τέτοιο πρόγραμμα ήταν 
δαπανηρό και συνεπαγόταν αυξημένη φορολογία.  

R. Clogg. Συνοπτική Ιστορία της Ελλάδας 1770-1990, εκδ. Ιστορητής, Αθήνα 1995, 
σσ 71-72 

 

Πολιτική 
Οικονομία Εξ. Πολιτική 

Βιομηχανία - 
Οικονομία 

Υποδομές Άμυνα 



Η Ταξινόμηση 



ΣΤΟΧΟΙ 

Πολιτική και Οικονομική Ανόρθωση 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΞ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΜΥΝΑ 

Οικ. ανόρθωση 

Εκβιομηχάνιση 

Διεθνής αξιοπιστία Επικοινωνίες 

Σιδηρόδρομος 

Διώρυγα Κορίνθου 

Εκσυγχρονισμός 
Στρατού - Ναυτικού 



ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1910-1922 
(σ. 49)     

Συνδυάζοντας τις ιστορικές γνώσεις σας και τις πληροφορίες 
των παραθεμάτων που σας δίνονται, να αναφερθείτε στα 

οφέλη της Ελλάδας από τους Βαλκανικούς πολέμους, αλλά 
και στα προβλήματα που προέκυψαν από την ενσωμάτωση 

των νέων περιοχών στον εθνικό   κορμό. 

ΘΕΜΑ 2ο 

2) Σχεδιάγραμμα σύνδεσης των 
δεδομένων πηγής και σχολ. βιβλίου  

[Πανελλαδικές εξετάσεις 2009] 



1ο Βήμα 

Εντοπισμός – καταγραφή – 
ταξινόμηση των πληροφοριών του 

βιβλίου 



ΒΙΒΛΙΟ 
 

ΠΗΓΗ 

1. Το κόστος των Βαλκανικών πολέμων ήταν σημαντικό, δεν 
κλόνισε όμως την εθνική οικονομία, όπως συνέβαινε με τις 
στρατιωτικές κινητοποιήσεις του 19ου αιώνα. (2) 

2. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή, η Ελλάδα βγήκε ιδιαίτερα 
κερδισμένη από τον πόλεμο. Ενσωμάτωσε πλούσιες περιοχές 
(Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Νησιά του 
Αιγαίου, Κρήτη) και εκατομμύρια νέους κατοίκους. Τα εδάφη 
της αυξήθηκαν κατά 70% περίπου (από 65.000 σε 108.800 
τετρ. χλμ.) και ο πληθυσμός της κατά 80% (από 2.700.000 σε 
4.800.000 κατοίκους).(3)  

3. Το κυριότερο όμως ήταν οι νέες οικονομικές προοπτικές. Τα 
νεοαποκτηθέντα εδάφη ήταν ως επί το πλείστον πεδινά και 
αρδευόμενα, πράγμα που δημιουργούσε άριστες προοπτικές 
για τη γεωργική παραγωγή. (2)  

 

4. Οπωσδήποτε όμως, η Ελλάδα έγινε υπολογίσιμη πλέον 
δύναμη και η εμπιστοσύνη που ενέπνεε στις αγορές χρήματος 
και πιστώσεων αυξήθηκε σημαντικά. Η χώρα ήταν έτοιμη 
να αφιερωθεί στο δύσκολο έργο της ενσωμάτωσης των 
νέων περιοχών, όταν ξέσπασε, το καλοκαίρι του 1914, ο Α' 
Παγκόσμιος πόλεμος.(3) 

 

1. Το κύριο πρόβλημα ήταν η παρουσία ισχυρών μειονοτικών 
ομάδων στις περιοχές αυτές. Στη σχετικά ομοιογενή 
Ήπειρο, για παράδειγμα, δίπλα στους 166.000 Έλληνες 
υπήρχαν, το 1914, 38.000 μουσουλμάνοι (αλβανικής κυρίως 
καταγωγής) και μερικές χιλιάδες Εβραίοι.(2)  

 



2ο βήμα 

Εντοπισμός – Ανάλυση – Ταξινόμηση 
πληροφοριών της πηγής 



Κείμενο Α 
• Μολονότι η Ελλάδα βγήκε υπερχρεωμένη από 

τους Βαλκανικούς Πολέμους, η ελληνική 
οικονομία έδινε κάποια σημεία ανόρθωσης, 
οφειλόμενα ίσως στην αναθέρμανση της 
εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος μετά 
τη γενική ευφορία που δημιούργησαν οι 
σαρωτικές στρατιωτικές επιτυχίες, επιτρέποντας 
στον ελληνικό λαό να ατενίζει το μέλλον με 
πρωτόγνωρη αισιοδοξία. [...] 

 Ό,τι συνέβαλε τα μέγιστα στο κλίμα σιγουριάς 
και ισιοδοξίας   ήταν   ο   ενθουσιασμός   για  τις 
στρατιωτικές επιτυχίες. [...] Η παραγωγική 
δυνατότητα όσων περιοχών προσαρτήθηκαν και 
η παρεπόμενη επέκταση της εσωτερικής αγοράς 
ασφαλώς προοιωνίζονταν λαμπρό μέλλον. […]  

 Επιπλέον, οι στρατιωτικές επιτυχίες 
υπαγόρευαν τη διαρκή πολεμική ετοιμότητα 
των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων για την 
προάσπιση των νέων εδαφών, αφού τόσο η 
Τουρκία όσο και η Βουλγαρία δεν θα 
αποδέχονταν μάλλον τις εδαφικές τους 
απώλειες. Η επέκταση όμως της αμυντικής 
θωράκισης της Ελλάδας αναπόφευκτα 
καταπονούσε την οικονομία της. 

Στρατιωτικές επιτυχίες 
 Αναθέρμανση 
εμπιστοσύνης στο κράτος, 
Αισιοδοξία  
 Προϋποθέσεις 
οικονομικής ανάπτυξης 

Προσάρτηση νέων περιοχών 
 Νέες παραγωγικές 
δυνατότητες 
                     Επέκταση 
εσωτερικής αγοράς 
 
 Θετική 
οικονομική  προοπτική  
 

Ανάγκη διαρκούς πολεμικής 
ετοιμότητας 
 Αμυντικές δαπάνες 
 
                   Διαρκής 
οικονομική αιμορραγία 



Κείμενο Β 
 
• [...] Το 1913 η ύπαιθρος της Ηπείρου, της 

Μακεδονίας και της Θράκης έμοιαζε 
περισσότερο με την νοτιοελλαδική 
ύπαιθρο των αρχών του 19ου , παρά με 
εκείνη των αρχών του 20ού αιώνα. 
Εκτεταμένα έλη κάλυπταν τις πεδινές 
περιοχές, η ελονοσία ενδημούσε, η 
πληθυσμιακή πυκνότητα ήταν χαμηλή. 
Κυρίαρχη μορφή ιδιοκτησίας ήταν τα 
τσιφλίκια, που συνδυάζονταν με την 
ημινομαδική κτηνοτροφία. Η οικονομία 
των νέων επαρχιών αντιμετώπιζε 
πρόσθετα προβλήματα κι απ’ το γεγονός 
ότι έως τότε ήταν προσανατολισμένη 
προς τα οικονομικά και πολιτικά κέντρα 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, από τα 
οποία είχε αποκοπεί. 

 Επιπλέον, στις νέες βόρειες επαρχίες 
κατοικούσε ένα μωσαϊκό από 
διαφορετικές φυλετικές και θρησκευτικές 
ομάδες. […] 

Εικόνα καθυστέρησης 

 

 

Ασθένειες, δημογραφικό 
κενό 

Απαρχαιωμένες παραγωγικές – 
κοινωνικές δομές  

 Οικονομική και 
κοινωνική καθυστέρηση 

Ύπαρξη σημαντικών 
εθνοθρησκευτικών μειονοτήτων 

 Εθνική 
ανομοιογένεια 

Πρόβλημα ενσωμάτωσης 



ΟΦΕΛΗ 

Στρατιωτικές επιτυχίες 
Αναθέρμανση εμπιστοσύνης στο κράτος,  

Αισιοδοξία  

Προσάρτηση νέων περιοχών 
Νέες παραγωγικές δυνατότητες 
Επέκταση εσωτερικής αγοράς 

Προϋποθέσεις οικονομικής ανάπτυξης 
 

Θετική οικονομική  προοπτική  
 



ΟΦΕΛΗ 

Προϋποθέσεις  
οικονομικής ανάπτυξης Θετική οικονομική προοπτική 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Ανάγκη διαρκούς πολεμικής ετοιμότητας 
Αμυντικές δαπάνες 

Πρόβλημα ενσωμάτωσης 

Ασθένειες, δημογραφικό κενό 

 
Διαρκής οικονομική αιμορραγία 

 

Απαρχαιωμένες παραγωγικές – κοινωνικές δομές  

Ύπαρξη σημαντικών εθνοθρησκευτικών μειονοτήτων 

Εικόνα καθυστέρησης 

Οικονομική και κοινωνική καθυστέρηση 

Εθνική ανομοιογένεια 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Δυσκολίες ενσωμάτωσης 
Οικονομική και  

κοινωνική 
καθυστέρηση 

Εθνική ανομοιογένεια Διαρκής  
οικονομική αιμορραγία  



ΠΑΡΑΘΕΜΑ 1 

ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Προϋποθέσεις  
οικονομικής ανάπτυξης 

Θετική οικονομική 
προοπτική 

Διαρκής οικονομική 
αιμορραγία 



ΠΑΡΑΘΕΜΑ 2 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Δυσκολίες ενσωμάτωσης 
Οικονομική και  

κοινωνική 
καθυστέρηση 

Εθνική ανομοιογένεια 



3ο βήμα 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ  



ΒΙΒΛΙΟ ΠΗΓΗ 
1. Το κόστος των Βαλκανικών πολέμων ήταν σημαντικό, δεν 

κλόνισε όμως την εθνική οικονομία, όπως συνέβαινε με τις 
στρατιωτικές κινητοποιήσεις του 19ου αιώνα. (2) 

I. Μολονότι η Ελλάδα βγήκε υπερχρεωμένη… επιτυχίες, … 
[A] 

Αναθέρμανση εμπιστοσύνης στο κράτος, Αισιοδοξία  
                           Προϋποθέσεις οικονομικής ανάπτυξης (2) 

2. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή, η Ελλάδα βγήκε ιδιαίτερα 
κερδισμένη από τον πόλεμο. Ενσωμάτωσε πλούσιες περιοχές 
(Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Νησιά του 
Αιγαίου, Κρήτη) και εκατομμύρια νέους κατοίκους. Τα εδάφη 
της αυξήθηκαν κατά 70% περίπου (από 65.000 σε 108.800 
τετρ. χλμ.) και ο πληθυσμός της κατά 80% (από 2.700.000 σε 
4.800.000 κατοίκους).(3)  

II. Η παραγωγική δυνατότητα όσων περιοχών … λαμπρό 
μέλλον… [A]  

 
Προσάρτηση νέων περιοχών, Νέες παραγωγικές δυνατότητες,  

                             Επέκταση εσωτερικής αγοράς (3) 
                              Θετική οικονομική προοπτική 

3. Το κυριότερο όμως ήταν οι νέες οικονομικές προοπτικές. Τα 
νεοαποκτηθέντα εδάφη ήταν ως επί το πλείστον πεδινά και 
αρδευόμενα, πράγμα που δημιουργούσε άριστες προοπτικές 
για τη γεωργική παραγωγή. (2)  

I. Επιπλέον, οι στρατιωτικές επιτυχίες υπαγόρευαν τη 
διαρκή πολεμική ετοιμότητα των ελληνικών ενόπλων 
δυνάμεων…Η επέκταση όμως… καταπονούσε την 
οικονομία της. [A] 

Ανάγκη διαρκούς πολεμικής ετοιμότητας, Αμυντικές δαπάνες, 
Οικονομική αιμορραγία (2) 

4. Οπωσδήποτε όμως, η Ελλάδα έγινε υπολογίσιμη πλέον 
δύναμη και η εμπιστοσύνη που ενέπνεε στις αγορές χρήματος 
και πιστώσεων αυξήθηκε σημαντικά. Η χώρα ήταν έτοιμη 
να αφιερωθεί στο δύσκολο έργο της ενσωμάτωσης των 
νέων περιοχών, όταν ξέσπασε, το καλοκαίρι του 1914, ο Α' 
Παγκόσμιος πόλεμος.(3) 

II. [...] Το 1913 …. Εκτεταμένα έλη κάλυπταν τις πεδινές 
περιοχές… είχε αποκοπεί . [B] 

 
Ασθένειες, Δημογραφικό κενό, Απαρχαιωμένες παραγωγικές – 

κοινωνικές δομές,  
Οικονομική καθυστέρηση (4) 

1. Το κύριο πρόβλημα ήταν η παρουσία ισχυρών μειονοτικών 
ομάδων στις περιοχές αυτές. Στη σχετικά ομοιογενή 
Ήπειρο, για παράδειγμα, δίπλα στους 166.000 Έλληνες 
υπήρχαν, το 1914, 38.000 μουσουλμάνοι (αλβανικής κυρίως 
καταγωγής) και μερικές χιλιάδες Εβραίοι.(2)  

III. Επιπλέον, στις νέες βόρειες επαρχίες κατοικούσε ένα 
μωσαϊκό από διαφορετικές φυλετικές και θρησκευτικές 
ομάδες. [B] 

Εθνική ανομοιογένεια (2)  



ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΣΥΝΘΕΣΗ 



ΣΥΝΘΕΣΗ 

• Συνδυάζονται – συσχετίζονται οι 
πληροφορίες του βιβλίου με αυτές της πηγής 

• Οι επιπλέον πληροφορίες της πηγής 
προστίθενται (συνήθως) στο τέλος 

• Οι αντίθετες πληροφορίες της πηγής 
επισημαίνονται και σχολιάζονται 
 



ΣΥΝΘΕΣΗ – ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ  

ΟΦΕΛΗ 
1. Ι 
2.  

3. ΙΙ 
4. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

1. ΙΙΙ 
2. 
3. 



ΟΦΕΛΗ 
• Το κόστος των Βαλκανικών πολέμων ήταν σημαντικό, δεν κλόνισε όμως την εθνική 

οικονομία, όπως συνέβαινε με τις στρατιωτικές κινητοποιήσεις του 19ου αιώνα. (2) 
Στρατιωτικές επιτυχίες 

  Αναθέρμανση εμπιστοσύνης στο κράτος, Αισιοδοξία  
  Προϋποθέσεις οικονομικής ανάπτυξης (2) 
• Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή, η Ελλάδα βγήκε ιδιαίτερα κερδισμένη από τον πόλεμο. 

Ενσωμάτωσε πλούσιες περιοχές (Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Νησιά του 
Αιγαίου, Κρήτη) και εκατομμύρια νέους κατοίκους. Τα εδάφη της αυξήθηκαν κατά 70% 
περίπου (από 65.000 σε 108.800 τετρ. χλμ.) και ο πληθυσμός της κατά 80% (από 
2.700.000 σε 4.800.000 κατοίκους).(3)  

• Το κυριότερο όμως ήταν οι νέες οικονομικές προοπτικές. Τα νεοαποκτηθέντα εδάφη ήταν 
ως επί το πλείστον πεδινά και αρδευόμενα, πράγμα που δημιουργούσε άριστες προοπτικές 
για τη γεωργική παραγωγή. (2)  

• Προσάρτηση νέων περιοχών, Νέες παραγωγικές δυνατότητες,  
            Επέκταση εσωτερικής αγοράς  
  Νέες οικονομικές προοπτικές (3) 
• Οπωσδήποτε όμως, η Ελλάδα έγινε υπολογίσιμη πλέον δύναμη και η εμπιστοσύνη που 

ενέπνεε στις αγορές χρήματος και πιστώσεων αυξήθηκε σημαντικά. Η χώρα ήταν έτοιμη να 
αφιερωθεί στο δύσκολο έργο της ενσωμάτωσης των νέων περιοχών, όταν ξέσπασε, το 
καλοκαίρι του 1914, ο Α' Παγκόσμιος πόλεμος.(3) 
 

Επιβεβαιώνει και  
προσθέτει 

Επιβεβαιώνει και  
ενισχύει 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
• Οι δυσκολίες της ενσωμάτωσης των νέων περιοχών 
• Ασθένειες, Δημογραφικό κενό, 

Απαρχαιωμένες παραγωγικές – κοινωνικές δομές,  
  Οικονομική καθυστέρηση (4) 
 
• Το κύριο πρόβλημα ήταν η παρουσία ισχυρών μειονοτικών ομάδων στις 

περιοχές αυτές. Στη σχετικά ομοιογενή Ήπειρο, για παράδειγμα, δίπλα 
στους 166.000 Έλληνες υπήρχαν, το 1914, 38.000 μουσουλμάνοι 
(αλβανικής κυρίως καταγωγής) και μερικές χιλιάδες Εβραίοι.(2)  

• Ύπαρξη σημαντικών εθνοθρησκευτικών μειονοτήτων 
  Εθνική ανομοιογένεια (2) 

 
• Ανάγκη διαρκούς πολεμικής ετοιμότητας,  
 Αμυντικές δαπάνες, 
  Οικονομική αιμορραγία (2) 

 

Επιβεβαιώνει 

Προσθέτει 

Προσθέτει 



ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΠΑΡΑΘΕΣΗ 



ΠΑΡΑΘΕΣΗ 
• Καταγράφονται πρώτα οι πληροφορίες του 

βιβλίου 
• Σχολιάζονται έπειτα οι πληροφορίες της 

πηγής 
• Οι πληροφορίες του βιβλίου συνδέονται 

(εφόσον συσχετίζονται) με τις πληροφορίες 
της πηγής έστω και με μια απλή αναφορά 

• Οι επιπλέον πληροφορίες της πηγής 
προστίθενται (συνήθως) στο τέλος 



ΒΙΒΛΙΟ 
1. Το κόστος των Βαλκανικών πολέμων ήταν σημαντικό, δεν κλόνισε όμως την εθνική 

οικονομία, όπως συνέβαινε με τις στρατιωτικές κινητοποιήσεις του 19ου αιώνα. (2) 
2. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή, η Ελλάδα βγήκε ιδιαίτερα κερδισμένη από τον 

πόλεμο. Ενσωμάτωσε πλούσιες περιοχές (Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, 
Νησιά του Αιγαίου, Κρήτη) και εκατομμύρια νέους κατοίκους. Τα εδάφη της 
αυξήθηκαν κατά 70% περίπου (από 65.000 σε 108.800 τετρ. χλμ.) και ο πληθυσμός 
της κατά 80% (από 2.700.000 σε 4.800.000 κατοίκους). (3) 

3. Το κυριότερο όμως ήταν οι νέες οικονομικές προοπτικές. Τα νεοαποκτηθέντα 
εδάφη ήταν ως επί το πλείστον πεδινά και αρδευόμενα, πράγμα που 
δημιουργούσε άριστες προοπτικές για τη γεωργική παραγωγή. (2) 

4. Οπωσδήποτε όμως, η Ελλάδα έγινε υπολογίσιμη πλέον δύναμη και η εμπιστοσύνη 
που ενέπνεε στις αγορές χρήματος και πιστώσεων αυξήθηκε σημαντικά. Η χώρα 
ήταν έτοιμη να αφιερωθεί στο δύσκολο έργο της ενσωμάτωσης των νέων 
περιοχών, όταν ξέσπασε, το καλοκαίρι του 1914, ο Α' Παγκόσμιος πόλεμος. (3) 

5. Το κύριο πρόβλημα ήταν η παρουσία ισχυρών μειονοτικών ομάδων στις περιοχές 
αυτές. Στη σχετικά ομοιογενή Ήπειρο, για παράδειγμα, δίπλα στους 166.000 
Έλληνες υπήρχαν, το 1914, 38.000 μουσουλμάνοι (αλβανικής κυρίως καταγωγής) 
και μερικές χιλιάδες Εβραίοι. (2) 
 



ΠΗΓΗ – ΒΙΒΛΙΟ  
• ΟΦΕΛΗ: 
1. Αναφορικά με την αύξηση της έκτασης και του πληθυσμού και 

τις οικονομικές τους συνέπειες η πηγή επιβεβαιώνει ότι … 
 Αναθέρμανση εμπιστοσύνης στο κράτος, Αισιοδοξία  
                           Προϋποθέσεις οικονομικής ανάπτυξης (2) 
 Μολονότι η Ελλάδα βγήκε υπερχρεωμένη… επιτυχίες, … [A] 
2. Όπως έχει ήδη αναφερθεί … δημιουργήθηκαν νέες οικονομικές 

προοπτικές. Πράγματι στην πηγή γίνεται λόγος … 
 Προσάρτηση νέων περιοχών, Νέες παραγωγικές δυνατότητες,  
                             Επέκταση εσωτερικής αγοράς (3) 
  Η παραγωγική δυνατότητα όσων περιοχών … λαμπρό 

μέλλον… [A]  
 

 
 
 

 



• ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: 
1. Την ύπαρξη του προβλήματος των μειονοτήτων, για το οποίο έχει γίνει ήδη 

λόγος, επιβεβαιώνει και το παράθεμα Β 
  Ύπαρξη σημαντικών εθνοθρησκευτικών μειονοτήτων 
   Εθνική ανομοιογένεια (2) 
 … στις νέες βόρειες επαρχίες κατοικούσε ένα μωσαϊκό από διαφορετικές 

φυλετικές και θρησκευτικές ομάδες. [B] 
Επιπλέον  
2. Ανάγκη διαρκούς πολεμικής ετοιμότητας, Αμυντικές δαπάνες, 

  Οικονομική αιμορραγία  (2) 
 Επιπλέον, οι στρατιωτικές επιτυχίες υπαγόρευαν τη διαρκή πολεμική 

ετοιμότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων… Η επέκταση όμως… 
καταπονούσε την οικονομία της. [A] 

3. Ασθένειες, Δημογραφικό κενό,, Απαρχαιωμένες παραγωγικές – κοινωνικές 
δομές,  

   Οικονομική καθυστέρηση  (4) 
 [...] Το 1913 …. Εκτεταμένα έλη κάλυπταν τις πεδινές περιοχές… είχε 

αποκοπεί . [B] 
    Δυσκολίες ενσωμάτωσης των νέων περιοχών 



 ΟΔΗΓΙΕΣ  ΚΕΕ 
 

1. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι 
αποδεκτή 

2. Ο μαθητής αξιοποιεί συνδυαστικά και με δημιουργικό 
τρόπο τα στοιχεία της αφήγησης και τις πληροφορίες 
των κειμένων που παρατίθενται, για να συνθέσει τις 
απαντήσεις στα θέματα Γ1 και Δ1 
 

 
 
 

Τέλος 
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