
A1 

α. σελ 46: «Η µεγάλη πολυεθνική … εργατικής ιδεολογίας στη χώρα». 

β. σελ 77: «Οι πεδινοί είχαν … στους µικροκαλλιεργητές». 

γ. σελ 92: «Το Εθνικό Κόµµα … οι Βενιζελικοί». 

 

Α2 

α. Λάθος 

β. Σωστό 

γ. Σωστό 

δ. Σωστό 

ε. Λάθος 

 

Β1 

Σελ. 215 – 216: «Οι διαπραγµατεύσεις ήταν σκληρές … στη φάση της 

οριστικής του επίλυσης». 

 

Β2 

Σελ 52: «Η Ελλάδα του µεσοπολέµου (1919 – 1939) … αυτά που έχασαν 

µέσα στην καταστροφή». 

 

Γ1 

α. σελ 71: «Οι κοµµατικές παρατάξεις … κοµµατικών µηχανισµών», 

 

β. σελ 72: «Κατοχυρωνόταν … Συνδυασµών», «Συνταγµατική πρόβλεψη … 

συναίνεση»  

και 

Κείµενο Α 

� Εκλογή βουλευτών µε πλειοψηφικό σύστηµα δύο γύρων, που 

διεξαγόταν µε άµεση, σχεδόν καθολική, και µυστική ψηφοφορία. 

� ∆ικαίωµα ψήφου είχαν οι άνδρες άνω των 25 ετών οι οποίοι είχαν 

ιδιοκτησία στην περιοχή της διαµονής τους ή εξασκούσαν κάποιο 

επάγγελµα. ∆εν ψήφιζαν οι γυναίκες. 



� Εξαιρούνταν όσοι ανακρίνονταν για κακούργηµα, όσοι είχαν χάσει τα 

πολιτικά τους δικαιώµατα µε δικαστική απόφαση και οι στερούµενοι της 

ελεύθερης διαχείρισης της περιουσίας του. 

 

γ. σελ. 71 – 72: «Στο σύνταγµα … υπουργού» και 72: «προβλεπόταν … 

ισόβια»  

και 

Κείµενο Β 

� Ο Βασιλιάς δεν ήταν ο µόνος ανώτατος άρχοντας αλλά ήταν και το 

ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του κράτους. Είχε τους περιορισµούς 

που προβλέπονταν ρητά από το Σύνταγµα. 

� Το συνταγµατικό κείµενο αναγνώριζε το πρόσωπο του Βασιλιά ως ιερό 

και απαραβίαστο και αποτελούσε την πηγή της εξουσίας του. 

� Το Σύνταγµα του 1844 εισήγαγε την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. 

και 

Κείµενο Γ 

� Η νοµοθετική εξουσία ενεργείται ταυτόχρονα από το Βασιλιά, τη Βουλή 

και τη Γερουσία. Η πρωτοβουλία ανήκει αποκλειστικά στο Βασιλιά. 

� Η εκτελεστική εξουσία ανήκει στο Βασιλιά και ενεργείται από τους 

διοριζόµενους από αυτόν υπουργούς. 

� Η δικαστική εξουσία ενεργείται από τα δικαστήρια και οι αποφάσεις 

εκδίδονται και εκτελούνται εν ονόµατι του Βασιλιά.  

� Οι βουλευτές εκλέγονται από τους πολίτες που έχουν πολιτικά 

δικαιώµατα. 

 

∆1 

Σελ. 154: «Τις αντικειµενικές συνθήκες … παραµεθόριες περιοχές». 

Κείµενο 

� Υπήρχε κίνδυνος ταραχών από πρόσφυγες των πόλεων, γιατί 

διεκδικούσαν περισσότερα. Κυρίως δεν υπήρχε η δυνατότητα 

επαγγελµατικής αποκατάστασης χωρίς τη δηµιουργία δυσφορίας στον 

υπάρχοντα πληθυσµό. 



� Υπήρχαν κοινωνικοί, πολιτικοί και στρατιωτικοί λόγοι εγκατάστασης 

των προσφύγων κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία ήταν ερηµωµένη 

ακόµα και πριν τη φυγή των µουσουλµάνων. 

� Οι πόλεις ήταν υπερπλήρεις, ανθυγιεινές, µε προβλήµατα ανεργίας και 

πιθανές εστίες πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής. 

� Οι αγροτικές περιοχές στο βορρά ήταν ήρεµες. 

� Στρατηγική ανάγκη να εποικιστεί η βόρεια Ελλάδα για να αποτραπούν 

τυχόν επιθετικές βλέψεις των Σλάβων. 

� Το κείµενο έρχεται σε αντίθεση µε το βιβλίο όσον αφορά το ότι η 

αγροτική αποκατάσταση ήταν λιγότερο δαπανηρή. 

και 

Πίνακας 

Ο πίνακας δείχνει την κατανοµή των προσφύγων κατά γεωγραφικό 

διαµέρισµα (1928). Έτσι οι πρόσφυγες σε ποσοστό 52,2% εγκαταστάθηκαν 

στη Μακεδονία και το 8,8% στη ∆υτική Θράκη. Στη Ανατολική Θράκη 

εγκαταστάθηκαν λιγότεροι λόγω της παραµονής του µουσουλµανικού 

πληθυσµού σύµφωνα µε τη συνθήκη της Λοζάνης. Ο πίνακας δεν παρέχει 

πληροφορίες για τους λόγους για τους οποίους οι πρόσφυγες 

εγκαταστάθηκαν κατά προτεραιότητα σε αυτές τις περιοχές αλλά µας παρέχει 

την πληροφορία πως το ελληνικό κράτος επιθυµούσε να ενισχύσει 

πληθυσµιακά µε Έλληνες τη βόρεια Ελλάδα. 

 


