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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
 
Α1. 
α. Σ 
β. Λ 
γ. Λ 
δ. Σ 
ε. Σ 
 
Α2. 
α. Μια από της καταπιέσεις που υπέστησαν οι Έλληνες ήταν τα τάγματα 
Εργασίας (αμελέ ταμπουρού). Οι άνδρες άνω των 45 ετών…..εκτελέστηκαν 
(σελ.139). 
 
β. Συστάθηκε τoν Οκτώβριο του 1918 στην Κων/πολη, με σκοπό την 
οργάνωση του επαναπατρισμού των εκτοπισμένων, με τη βοήθεια του 
Πατριαρχείου και της Ελληνικής κυβέρνησης (σελ 143). 
 
γ. Με βάση το άρθρο 11…περιουσίας ανταλλαξίμων (σελ. 151-152). 
 
 
 
Β1. 
α. Η νέα γενιά….Αλέξανδρος Κουμουνδούρος (σελ.75-76) 
β. Το Φεβρουάριο του 1862…να εγκαταλείψει τη χώρα (σελ.76). 
 
Β2. 
Ευθύς μετά την έκρηξη….έδωσε και στο κρητικό ζήτημα την οριστική λύση του 
(σελ.219). 



 

 
 
 
 
 
 
Γ1. 
α.  
Ιστορικές γνώσεις: «το αποφασιστικό βήμα…αγροτικό χώρο» (σελ. 43-44). 
Από την πηγή: «Η μεταρρύθμιση αποσκοπούσε στην αναγκαστική 
απαλλοτρίωση των κτημάτων που ξεπερνούσαν τα 1000 στρέμματα. Οι 
κολλήγοι και οι αγροτικοί εργάτες (ντόπιοι και πρόσφυγες) θα έπαιρναν 
αγροτικούς κλήρους». 
 
β.  
Ιστορικές γνώσεις: «Με βάση αυτά τα νομοθετήματα…(Ισπανία, Βουλγαρία, 
Ρουμανία)». (Σελ.44-45). 
Από την πηγή: «Κανένα μέτρο δεν εφαρμόστηκε αμέσως. Κανένα από τα 
μεγάλα τσιφλίκια δεν απαλλοτριώθηκε το 1917, το 1918 μόνο ένα. 
Προβλήματα όπως η διακίνηση προϊόντων, η παραδοσιακή εκμετάλλευση του 
μικρού παραγωγού, η έλλειψη κεφαλαίων, οι τοκογλυφικοί όροι 
δανειοδότησης. Η ίδρυση του Υπουργείου Γεωργίας τον Ιούνιο του 1917 
στάθηκε η απαρχή της οργάνωσης στη γεωργική παραγωγή. 
 
 
Δ1. 
Ιστορικές γνώσεις: «Η άφιξη…προσφύγων ή γηγενών» (Σελ.168-169). 
Από την πηγή: «Διευρύνθηκε η εσωτερική αγορά, αντλήθηκε φθηνό εργατικό 
δυναμικό αλλά και ειδικευμένοι τεχνίτες. Η χώρα πλουτίστηκε από ικανούς 
επιχειρηματίες. Επίσης με ενέργειες της ΕΑΠ εκτονώθηκε η ανεργία. 
Αναπτύχθηκαν καινούργιοι βιομηχανικοί-βιοτεχνικοί κλάδοι, δόθηκε ώθηση 
στην κλωστοϋφαντουργία και τη βιοτεχνία ειδών διατροφής. Αναπτύχθηκε η 
βιομηχανία οικοδομικών υλικών. Τη δεκαετία 1922-1932 διπλασιάστηκε ο 
αριθμός των βιομηχανικών μονάδων. Από το 1931 χάρη στην πολιτική 
υποκατάστασης των εξαγωγών, η βιομηχανία θα κινηθεί με ταχύτερους 
ρυθμούς». 
 
 


