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ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α1. α. Σχολικό βιβλίο, σελ.77: «Το Εθνικόν Κομιτάτον … Οθωμανική 

αυτοκρατορία».  

β. Σχολικό βιβλίο, σελ.86: «Το μοναδικό … το 1908».  

γ. Σχολικό βιβλίο, σελ.143: «Μέχρι το τέλος … της προσφυγιάς».  

 

Α2. α. 5.  

β. 4.  

γ. –  

δ. 1.  

ε. 3.  

στ. 2 

ζ. –  

 

Β1. Σχολικό βιβλίο, σελ.53: «Οι ραγδαίες αλλαγές … εδαφών».  

 

Β2. α. Σχολικό βιβλίο, σελ. 75 - 76: «Η νέα γενιά … Κουμουνδούρος».  

 

β. Σχολικό βιβλίο, σελ. 76: «Το Φεβρουάριο … τη χώρα».  

 

Γ1. α. Από το σχολικό βιβλίο σελ. 156: «Η αγροτική αποκατάσταση … 

συνοικισμούς».  

Από το κείμενο Α: «Βγάλαμε επιτροπή και γύρισε διάφορα μέρη να βρουν ένα 

καλό χωριό. Πήγαμε στα Γρεβενά, όπου μείναμε πέντε μέρες. Μετά σκορπίσαμε 

στα γύρω χωριά. Εδώ στο Βατόλακκο (Κοζάνη) ήρθαμε το 1925. Οι πιο πολλοί 

βρίσκονται στο χωριό Φυλή των Γρεβενών».  

 

β. Από το σχολικό βιβλίο σελ 156 – 157: «Ο παραχωρούμενος κλήρος …. ζώα».  

Από το κείμενο Β: «Από την κατάτμηση των μεγάλων αγροκτημάτων προέκυψε 

ένας τύπος γεωργικής εκμετάλλευσης που χαρακτηριζόταν από μικρούς 

διάσπαρτους κλήρους αλλά ισομερώς κατανεμημένους. […]». « Η αποκατάσταση 

των προσφύγων [...] συνοδεύθηκε από περιορισμούς σχετικά με την ελευθερία 
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εκποίησης και κληρονομικής μεταβίβασης των κλήρων που απέβλεπαν στη 

συγκράτηση των αγροτικών πληθυσμών στην ύπαιθρο και καθιστούσαν 

πρακτικά αδύνατη τη συγκέντρωση της γης από λίγους μεγαλοκτηματίες. Η 

καλλιέργεια του κλήρου ήταν αυτοπρόσωπη και έπρεπε να είναι συνεχής για μια 

25ετία. [...]».  «Η ΕΑΠ, μέχρι το 1930 που διαλύθηκε, ίδρυσε πρότυπους σταθμούς 

γεωργικών βελτιώσεων, ενίσχυσε τη χρήση των λιπασμάτων [...] και εφοδίασε 

τους πρόσφυγες, όπου ήταν δυνατόν, με γεωργικά μηχανήματα. Διένειμε ζώα, 

οργάνωσε κτηνοτροφικές μονάδες σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας και 

Θράκης και προσπάθησε να ενισχύσει την ανάπτυξη της οικιακής κτηνοτροφίας, 

για να μειώσει τις καταστροφικές συνέπειες που είχε η διανομή των πρώην 

βοσκοτόπων στη μετακινούμενη ημι-νομαδική κτηνοτροφία των ντόπιων 

κτηνοτρόφων».  

 

γ. Από το σχολικό βιβλίο σελ. 157: «Για τη στέγαση … η Αγροτική Τράπεζα».  

Από το κείμενο Β: «[...] Για τη στέγαση των αγροτών προσφύγων η ΕΑΠ 

κατασκεύασε 50.000 νέες κατοικίες και επισκεύασε, σε συνεργασία με την 

κυβέρνηση, τα εγκαταλειμμένα σπίτια των ανταλλαξίμων. Ο συνολικός αριθμός 

των οικιών που διανεμήθηκαν στους αγρότες ανήλθε σε 129.934. Το 1930 η 

Επιτροπή επισήμανε την ανάγκη να κατασκευαστούν άλλες 12.000 οικίες για να 

αντιμετωπιστούν οι ανάγκες στέγασης πολλών οικογενειών. [...]».  

 

Δ1. α. Από το σχολικό βιβλίο σελ 211- 212: «Οι επαναστάτες … της 

επανάστασης».  

Από το κείμενο Α: «Χίλιοι περίπου άνδρες, οι μισοί ένοπλοι, συνιστούσαν την 

κύρια επαναστατική δύναμη, ενώ, παράλληλα, οι διασκορπισμένοι οπαδοί του 

κινήματος επιχειρούσαν να το ενισχύσουν ηθικά ή και να δημιουργήσουν 

επαναστατικές εστίες και στα υπόλοιπα διαμερίσματα της χώρας. [...]». «Η 

προώθηση της ενωτικής λύσεως συνιστούσε το βασικό επαναστατικό αίτημα· 

παράλληλα όμως προβαλλόταν και το αίτημα της ριζικής μεταβολής των όρων 

της εσωτερικής διακυβερνήσεως και υπογραμμιζόταν η ανάγκη για την άμεση 

αντικατάσταση του ύπατου αρμοστή».  

 

β. Από το σχολικό βιβλίο σελ. 213: «Το βασιλικό περιβάλλον …  υποστήριζαν 

ανοιχτά».  

Από το κείμενο Β: «Το ήδη εκραγέν κίνημα εις ουδέν καλόν δύναται να 

οδηγήση». «Οι αρχηγοί αυτού ελανθάσθησαν εις τους υπολογισμούς των. Αι 

Μεγάλαι Δυνάμεις επανειλημμένως εδήλωσαν ότι η ένωσις της Κρήτης μετά της 

Ελλάδος είναι εντελώς αδύνατος την εποχήν ταύτην. [...] εδήλωσαν (επίσης) ότι 

αύτη είναι αδύνατος επί του παρόντος και ότι στέργουσι μόνον να παράσχωσιν 

εις την Κρήτην οικονομικά τινα οφελήματα και ν’ αποσύρουν μέρος των 

στρατευμάτων της κατοχής. [...] Η απόφασις αύτη των Δυνάμεων φαίνεται 

αδιάσειστος». «Ο κ. Βενιζέλος έπρεπε να σταθμίση καλώς το διάβημά του. 

Έπρεπε να σκεφθή καλώς, ότι μία τοιαύτη επανάστασις ημπορεί να οδηγήση εις 

συμφοράς την Κρήτην και την Ελλάδα εν γένει». 

 

Επιμέλεια καθηγητών Φροντιστηρίων ΒΑΚΑΛΗ 


