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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

Α1. 

α.) Σελ. 77 : «Οι ορεινοί… πλοιοκτητών.».  

(Προαιρετικά μπορεί να αναφερθεί το τμήμα στη σελ. 77.: «Μέσα στην 
εθνοσυνέλευση …όπως ονομάστηκαν.» ως εισαγωγή στην απάντηση) 

β.) Σελ. 86 : «Το μοναδικό νέο… διαλύθηκε το 1908.» 

γ.) Σελ. 143: «Οι συνθήκες… να αποκατασταθούν στα σπίτια τους και τις 
ασχολίες τους.» 
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Β1. 

α.) Σελ. 86-87 :«Το 1909 συντελείται… και τη δημοσιονομική πολιτική.» 

β.) Σελ. 87-88 :«Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος… έχοντας επιτύχει τις επιδιώξεις 
του.» 

 

Β2. 

Σελ. 208:  «Η πρώτη κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας … εκδίδει το Διάταγμα 
της αναγνώρισης και εγκατάστασής του.» 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

Γ1.  

Απαντήσεις ως προς την διδαχθείσα ύλη του σχολικού εγχειριδίου: 

α.) Σελ. 52-53: «Οι ραγδαίες αλλαγές …Αδριάνειο Υδραγωγείο.» 

β.) Σελ 53: «Τη λύση του ζητήματος ανέλαβε … την αύξηση των 
καλλιεργούμενων εδαφών.» 

Στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν από την παρατιθέμενη Ιστορική 
Πηγή: 

Η πληθυσμιακή αύξηση και τα συνακόλουθα προβλήματα ηλεκτρισμού και 
υδροδότησης , που συσσωρεύτηκαν στην Αθήνα δικαιολογούν  ως ένα βαθμό 
την επικέντρωση του κρατικού ενδιαφέροντος ως προς την εκτέλεση δημοσίων 
έργων κυρίως στην πρωτεύουσα.(«Τα σημαντικότερα έργα αφορούσαν 
καταρχήν την πρωτεύουσα … είχε σωρεύσει προβλήματα και 
δυσλειτουργίες.») 

Τα σχεδιαζόμενα έργα στην υπόλοιπη Ελλάδα περιορίστηκαν στις  
επιβεβλημένες από τις συνθήκες,  εγγειοβελτιωτικές και αντιπλημμυρικές 
παρεμβάσεις. Αν και η ύπαιθρος και κυρίως η Μακεδονία απασχόλησε αρχικά 
τους φορείς,  τα  έντονα προβλήματα , που ήδη παρατηρούνταν στην 
πρωτεύουσα , καθώς και τα σχετικά επισφαλή πορίσματα που διεξήχθησαν ως 
προς την αποτελεσματικότητα των έργων στις εκτός Αθηνών περιοχές, δεν 
επέτρεψαν την εκτέλεση αντιστοίχων έργων. («…οι σχετικές μελέτες δεν 
έδωσαν πειστικά αποτελέσματα … εστίασαν το ενδιαφέρον στην Αθήνα.») 



Αναφέρονται οι σχετικές με τις αναλήψεις των μεγάλων δημοσίων έργων 
συμβάσεις που υπογραφθήκαν από τις ελληνικές κυβερνήσεις Θ. Πάγκαλου 
και Ε. Βενιζέλου, το 1926 και 1928 αντίστοιχα.(«Έτσι το 1926…») 
Συμπληρωματικά αναφέρονται οι εταιρείες που ανέλαβαν την εκπόνηση των 
σχετικών μελετών και την εκτέλεση των εγγειοβελτιωτικών  έργων στις 
πεδιάδες της Θεσσαλονίκης , της Δράμας και των Σερρών .(«…με εταιρείες 
αμερικανικών συμφερόντων : American Foundation Co…») 

Επισημαίνεται η βαρύτητα των  εγγειοβελτιωτικών  έργων της περιόδου, τα 
οποία παρά τις αδυναμίες τους ενίσχυσαν τον αγροτικό τομέα και προσέφεραν 
σημαντικές κοινωνικές υπηρεσίες.(«… η επέκταση και οι αυξητικές τάσεις της 
γεωργικής παραγωγής, σε συνδυασμό με τον περιορισμό των εστιών 
ελονοσίας ,… ως μια από τις σημαντικότερες κληρονομιές του μεσοπολέμου.») 

 

Δ1. 

Απαντήσεις ως προς την διδαχθείσα ύλη του σχολικού εγχειριδίου: 

α.) Σελ.166:  «Ο πληθυσμός της Ελλάδος … προσφύγων σε αυτά.» 

β.) Σελ. 167: «Σημαντικότερες ήταν οι επιπτώσεις … ενσωματώθηκαν στον 
εθνικό κορμό.» 

 Στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν από τις παρατιθέμενες Ιστορικές 
Πηγές: 

Κείμενο Α 

Προβάλλεται( και μάλιστα  ως σημαντικότερη) η επίδραση της άφιξης των 
προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής στην εθνολογική σύσταση του 
ελληνικού κράτους. («Η σημαντικότερη … ομοιογενούς κράτους.») 

Τονίζεται η σημασία της εγκατάστασης των προσφύγων σε Μακεδονία και 
Θράκη ως προς την τόνωση του ελληνικού στοιχείου στις νευραλγικές από 
γεωπολιτικής απόψεως  περιοχές αυτές.(«…Η εγκατάσταση στη Μακεδονία 
και τη Θράκη … ήταν άμεση προτεραιότητα για το ελληνικό κράτος.») 

Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι η παραπάνω επιλογή, δηλ. να 
εγκατασταθεί  ο κύριος όγκος των προσφύγων σε Μακεδονία και Θράκη, 
εξυπηρετούσε περά από κοινωνικές, οικονομικές και εθνολογικές 
σκοπιμότητες, ζητήματα εθνικής άμυνας ασφάλειας. («…αποτέλεσε ασπίδα 
προστασίας και εδαφικής ακεραιότητας … αίσθημα ασφαλείας.») 

 



Κείμενο Β 

Η μαζική έλευση προσφύγων αντιμετωπίζεται από κοινωνική και οικονομική 
σκοπιά. Μάλιστα καθίσταται σαφές ότι μέσω της εγκατάστασης των αστών – 
αγροτών προσφύγων στην ελληνική ύπαιθρο και τις ελληνικές πόλεις και λόγω 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, που οι Μικρασιάτικες έφεραν(υψηλό ως επί 
το πλείστον μορφωτικό επίπεδο σε συνδυασμό με την επιτακτική ανάγκη τους 
για επιβίωση) η ελληνική κοινωνία δεν αναβαθμίζεται μόνο δημογραφικά αλλά 
και ποιοτικά, δεδομένου ότι η εμπλουτίζεται το ήδη υπάρχον 
ανθρώπινο(εργατικό ή μη) δυναμικό με ένα ιδιαίτερα ικανό σύνολο ανθρώπων. 
Πρόκειται για ένα σύνολο ανθρώπων,  που συνέβαλε τα μέγιστα στην 
περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας- κυρίως της αγροτικής- στις 
επόμενες δεκαετίες.(«…δημιουργικών αστών και αγροτών...θα εμπλουτίσει το 
ανθρώπινο δυναμικό της ελεύθερης επικράτειας – ποσοτικά και ποιοτικά … η 
παραγωγική δραστηριότητα θα  ενταθεί εντυπωσιακά στην ύπαιθρο, αλλά και 
στα μεγάλα αστικά κέντρα.»)  

Επισημαίνεται ο ρόλος, που διαδραμάτισε η εγκατάσταση των προσφύγων , 
ως προς την συγκρότηση εθνικής ομοιογένειας και μάλιστα σε μια εποχή,  
κατά την οποία σχεδόν κανένα άλλο ευρωπαϊκό κράτος δεν είχε να επιδείξει 
ανάλογη εθνολογική σύσταση.(«…αναγόταν σε ένα από τα εθνολογικά 
ομοιογενέστερα , κατά μια άποψη το ομοιογενέστερο εθνικό κράτος της 
Ευρώπης.») 
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