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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
 
Α1. 
 
α) Σωζηό 

β) Λάθος 

γ) Λάθος 

δ) Σωζηό 

ε) Σωζηό 

 

Α2. 
 

α)  
 

Από το ςχολικό βιβλίο ςελίδεσ  139 
Τάγματα εργαςίασ 
Απόςπαςμα: 
«Οι άνδρεσ άνω των 45 ετϊν … και όςοι ςυνελιφκθςαν εκτελζςτθκαν» 
 

β) 
 

Από το ςχολικό βιβλίο ςελίδεσ  142 ωσ 143 
Πατριαρχική επιτροπή (1918) 
Απόςπαςμα:  
«Η επιςτροφι των προςφφγων ςτθ Μικρά Αςία … τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ» 
ι 
«Η επιςτροφι των προςφφγων ςτθ Μικρά Αςία … Ανατολικι Θράκθ» 
 
 

γ) 
 

Από το ςχολικό βιβλίο ςελίδεσ  151, 152 
Μικτή επιτροπή ανταλλαγήσ (1923) 
Απόςπαςμα: 
«Με βάςθ το άρκρο 11 … τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ των ανταλλαξίμων» 
 

Β1. 
 

α) 
 

Από το ςχολικό βιβλίο ςελίδεσ  75 ωσ 76 
«Περί τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1850 … Αλζξανδροσ Κουμουνδοφροσ» 
Σθμείωςθ: 
Ο μακθτισ μπορεί να ξεκινιςει και από τθν αρχι τθσ παραγράφου. 
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β) 
 

Από το ςχολικό βιβλίο ςελίδα  76 
Απόςπαςμα: 
«Το Φεβρουάριο του 1862 … πολιτικά πράγματα» 
 
 
Β2. 
 

Από το ςχολικό βιβλίο ςελίδα  219 
Απόςπαςμα: 
«Εκείνο που δεν είχε κατορκϊςει  … είχε πλζον εξαφανιςτεί από τθν Κριτθ.» 
 
 

 
 
 

 ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 
Γ1. 
 

α) 
Από το ςχολικό βιβλίο ςελίδεσ 43,44 
Απόςπαςμα: 
«Το αποφαςιςτικό βιμα προσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ αγροτικισ μεταρρφκμιςθσ  …  
βρζκθκε ςτο επίκεντρο του κρατικοφ ενδιαφζροντοσ» 
 
Στοιχεία από τθν ιςτορικι πθγι που επιβεβαιϊνουν τα παραπάνω: 

1. Η κζςπιςθ των «μζτρων απαλλοτριϊςεωσ» με ςτόχο τθν αναγκαςτικι 
απαλλοτρίωςθ τθσ γαιοκτθςίασ υπερζβαινε τα χίλια ςτρζμματα 

2. Οι δικαιοφχοι των κλιρων ιταν αγροτικοί εργάτεσ, γθγενείσ και πρόςφυγεσ 
3. Κακυςτζρθςθ ςτθν εφαρμογι των μζτρων το 1917 και το 1918 (απαλλοτρίωςθ 

ενόσ μόνο τςιφλικιοφ) 
4. Αιτία τθσ αναςτολισ τθσ διαδικαςίασ ιταν θ προςιλωςθ τθσ κυβζρνθςθσ ςε 

μείηονα εξωτερικά ηθτιματα (ςυμμετοχι τθσ Ελλάδασ ςτον Ά παγκόςμιο 
πόλεμο, εμπλοκι του Ελλθνικοφ Στρατοφ ςτθν Μικραςιατικι εκςτρατεία) 
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β) 
 
Από το ςχολικό βιβλίο ςελίδα 45 
Απόςπαςμα: 
«Μετά από λίγα χρόνια, κάτω από τθν πίεςθ … κρατικϊν οργανιςμϊν παρζμβαςθσ και 
παραγωγικϊν ςυνεταιριςμϊν» 
 
Στοιχεία που ο μακθτισ μπορεί να αντλιςει από τθν πθγι: 

1. Η παραγωγικοί ςυνεταιριςμοί ικανοποιοφςαν «τθν ανάγκθ τθσ ςυλλογικισ 
αςφάλειασ» 

2. Η ίδρυςθ του Υπουργείου Γεωργίασ ανζλαβε «τθν οργάνωςθ και τθν 
κακοδιγθςθ τθσ γεωργικισ παραγωγισ» 

 
 
Δ1. 
 
Από το ςχολικό βιβλίο ςελίδα 168 ωσ 169 
Απόςπαςμα: 
«Η άφιξθ των προςφφγων αναηωογόνθςε … τθν καπνοβιομθχανία και τθ βιομθχανία 
ετοίμων ενδυμάτων» 
 
Στοιχεία από το παράκεμα: 

1. Άντλθςθ φκθνοφ εργατικοφ δυναμικοφ από τον αςτικό προςφυγικό πλθκυςμό 
και ειδικευμζνων τεχνιτϊν 

2. Η εςωτερικι αγορά διευρφνκθκε χάρθ ςτθν προςκικθ μεγάλου αρικμοφ 
καταναλωτϊν 

3. Η ΕΑΠ ενκαρρφνει τθν εγκατάςταςθ βιομθχανιϊν ςτουσ ςυνοικιςμοφσ και ζτςι 
εκτονϊκθκε θ ανεργία. 

4. Τα κριτιρια ιταν κοινωνικά και όχι αναπτυξιακά 
5. Αυξάνεται ο όγκοσ και θ αξία τθσ παραγωγισ χωρίσ κάποια δομικι αλλαγι 
6. Αναπτφχκθκαν νζοι κλάδοι όπωσ θ βιομθχανία πλαςτικϊν ειδϊν, θ βυρςοδεψία 

και θ βιομθχανία ειδϊν διατροφισ. 
7. Η Κοινωνία των Εκνϊν κατζγραψε ότι το 1926 ςτουσ 7000 γραμμζνουσ ςτο 

επιμελθτιριο τθσ Ακινασ οι 1000 ιταν πρόςφυγεσ. 


