
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

α. Φεντερασιόν : Σχολικό βιβλίο, σελ. 46, «Η ενσωμάτωση … στη χώρα». 

β. Ορεινοί : Σχολικό βιβλίο, σελ. 77, «Οι ορεινοί … πλοιοκτητών» 

γ.  ΕΑΠ : Ήταν η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων. Ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 

1923 με πρωτοβουλία της Κοινωνίας των Εθνών (ΚΤΕ). Αποτέλεσε αυτόνομο οργανισμό 
με πλήρη νομική υπόσταση, είχε έδρα την Αθήνα και βασική της αποστολή ήταν να 
εξασφαλίσει στους πρόσφυγες παραγωγική απασχόληση και οριστική στέγαση. 
Αξιοποίησε τις ιδιοκτησίες των Τούρκων ανταλλάξιμων και των Βουλγάρων που 
εγκατέλειψαν την Ελλάδα, κτήματα του Δημοσίου, κτήματα που απαλλοτριώθηκαν με την 
αγροτική μεταρρύθμιση και μοναστηριακή γη (συνολικά πάνω από 8.000.000 
στρέμματα). Ενισχύθηκε οικονομικά με το ποσό δύο δανείων που είχε συνάψει η ελληνική 
κυβέρνηση το 1924 και το 1928 στο εξωτερικό. Στελεχώθηκε με διοικητικό και τεχνικό 
προσωπικό του Υπουργείου Πρόνοιας και Αντιλήψεως. Λειτούργησε μέχρι το τέλος του 
1930. Με ειδική σύμβαση μεταβίβασε στο Ελληνικό Δημόσιο την περιουσία της, καθώς 
και τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει απέναντι στους πρόσφυγες. 
 

ΘΕΜΑ Α2 

α. Σωστό 

β. Λάθος 

γ. Σωστό 

δ. Σωστό 

ε . Λάθος 

 

ΘΕΜΑ Β1 

α. Σχολικό βιβλίο, σελ.96-97 : «Οι Φιλελεύθεροι … το σύνταγμα». 

β. Σχολικό βιβλίο, σελ. 50 : «Το Νοέμβριο του 1920 … αντίκρυσμα.» και σελ. 144 : « Αυτό έδωσε 

…στην Ελλάδα.» 

 

ΘΕΜΑ Β2 

Σχολικό βιβλίο, σελ. 169 : «Οι πρόσφυγες είχαν ζήσει … ελληνικής ταυτότητας.» 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 

Σχολικό βιβλίο , σελ. 208-209 « Το θετικό …. Κλίμα διχασμού» 



ΚΕΙΜΕΝΟ Α : Η έγκριση του Κρητικού Συντάγματος από τις Μ. Δυνάμεις δεν καθιστά στην 

πραγματικότητα την Κρήτη αυτόνομη. Αυτό θα γίνει μετά τη λήξη της αρμοστείας. 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β : Αξιοποιείται στην ολότητά του. Οι  μαθητές θα αναφερθούν στην τοποθέτηση του 

γενικού προξένου της Αγγλίας Εσμέ Χάουαρντ για τον ύπατο  αρμοστή αναφορικά με τις βλέψεις 

του ως προς τη διακυβέρνηση του νησιού. 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ : Αναφορά στην γενεσιουργό αιτία της σύγκρουσης Βενιζέλου – πρίγκιπα Γεωργίου 

(ανησυχία του Βενιζέλου για την τύχη της Κρήτης). 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

Σχολικό βιβλίο, σελίδες 31-32 

α. Σχολικό βιβλίο, «Το 1830 οι υποδομές … κατασκευή δρόμων).» 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α  : ΠΙΝΑΚΑΣ : Σταδιακή αύξηση του οδικού δικτύου μέχρι το 1872 (1830 → 13 χλμ 

….1872  → 502 χλμ). Το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την 

ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και της εσωτερικής αγοράς της χώρας. 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β : Αξιοποιείται στην ολότητά του. Παρατίθενται χαρακτηριστικά παραδείγματα που 

επιβεβαιώνουν την υπανάπτυξη που παρατηρείται την συγκεκριμένη περίοδο. 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ : Οι ελληνικοί δρόμοι αποτελούν οδούς «διείσδυσης» και όχι «αγωγοί επικοινωνίας» 

κάτι που θα συμβεί στα τέλη του 19ου αιώνα. 

β. Σχολικό  βιβλίο , «Η πύκνωση … την κατασκευή του οδικού δικτύου.» 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α : ΠΙΝΑΚΑΣ : Παρατηρείται εντυπωσιακή αύξηση του χιλιομετρικού δικτύου της χώρας 

(502 χλμ  → 1872 … 4.637 χλμ  → 1912). 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β : Αξιοποιείται το χωρίο «Μεγάλη προτεραιότητα … εντυπωσιακή». 

γ. Σχολικό βιβλίο, «Στους ανασταλτικούς παράγοντες … τμήμα της χώρας.» 

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΑΚΟΛΙΟΣ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 


