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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 
ΘΕΜΑ Α1 
 

Α.1.1. 1-ζ        2-στ       3-α       4-γ       5-δ       6-ε 
Το β δεν αντιστοιχίζεται σε κανένα δεδομένο της στήλης Α 

 

Α.1.2. α. Εκλεκτικοί: Σχολικό εγχειρίδιο σελίδα 79 «Οι Εκλεκτικοί ήταν μια 
ετερόκλητη παράταξη εξεχόντων πολιτικών,…..και να υποστηρίζει σταθερές 
Κυβερνήσεις.» 

β. Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος: Σχολικό εγχειρίδιο σελίδα 40 «Τα 
οικονομικά του ελληνικού κράτους…Το ύψος αυτών των εσόδων ανερχόταν σε 
28.000.000 έως 30.000.000 δραχμές.» 

γ. Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως: Σχολικό εγχειρίδιο σελίδα 
145 «Στα πλαίσια της Ύπατης Αρμοστείας Σμύρνης….να αποκατασταθούν 
στα σπίτια και στις ασχολίες τους».Το απόσπασμα αναφέρεται στην περίοδο 
της παλιννόστησης των Ελλήνων προσφύγων που ξεκίνησε το 1918 και ως το 
τέλος του 1920 η πλειονότητά τους είχε επιστρέψει στη Μικρά Ασία και 
Ανατολική Θράκη. 

δ. Φεντερασιόν: Σχολικό εγχειρίδιο σελίδα 48 «Η κατάσταση αυτή κράτησε 
ως το τέλος των Βαλκανικών πολέμων….για τη διάδοση της σοσιαλιστικής και 
εργατικής ιδεολογίας στη χώρα» 

 
ΘΕΜΑ Α2 
 

Α.2.1. Σχολικό εγχειρίδιο σελίδα 155 «Η ελληνική κυβέρνηση διέθεσε στην Ε.Α.Π. τα 
εξής:……το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό του Υπουργείου Πρόνοιας και 
Αντιλήψεως» 

 

Α.2.2. Σχολικό εγχειρίδιο σελίδα 163 «Τον Αύγουστο του 1928 το κόμμα των 
Φιλελευθέρων κέρδισε τις εκλογές…..να ταξιδεύουν ή να εγκαθίστανται (με 
κάποιους περιορισμούς) στο έδαφος του άλλου κράτους.» 

 
ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΘΕΜΑ Β1 
 

Σχολικό εγχειρίδιο σελίδα 17-18 «Στο μεταξύ η πρόοδος του εκτός των συνόρων 
ελληνισμού…καθιστώντας τις οικονομικές πρωτοβουλίες έρμαια των εθνικών κρίσεων» 
και σελίδα 50 «Στην περίοδο 1910-1922,….μέσω των πολύ σημαντικών εμβασμάτων των 
μεταναστών.» 
Οι πληροφορίες των πηγών δεν προσθέτουν ή δεν αλλάζουν τίποτε απολύτως 
σχετικό με τις ιστορικές γνώσεις των υποψηφίων και γι’ αυτό δεν υπάρχει 
συγκεκριμένη αναφορά σ’ αυτές. 
 



ΘΕΜΑ Β2 
 

Σχολικό εγχειρίδιο σελίδα 82-83 « Το τρικουπικό κόμμα ήδη από το 1875….Το 1893 το 
κράτος κήρυξε πτώχευση.» και «Με τις νέες συνθήκες που προέκυψαν από τον 
εκχρηματισμό της οικονομίας….μια αργή οικονομική ανάπτυξη που θα βασιζόταν σε 
παραδοσιακές παραγωγικές δραστηριότητες» 
Οι πληροφορίες των πηγών δεν προσθέτουν ή δεν αλλάζουν τίποτε σχετικό με τις 
ιστορικές γνώσεις των υποψηφίων και γι’ αυτό δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά 
σ’ αυτές. 


