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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

Α1. α. Σχολικό βιβλίο σελίδα  77 
«Το Εθνικόν Κομιτάτον … αυτοκρατορία». 

 β. Σχολικό βιβλίο σελίδα  86 
«Το μοναδικό νέο … το 1908.» 

 γ. Σχολικό βιβλίο σελίδα  143 
«Μέχρι τι τέλος του 1920 … της προσφυγιάς.» 

Α2.  α – 5 
β – 4 
γ – περισσεύει 
δ – 1 
ε – 3 
στ – 2 
ζ – περισσεύει 

Β1. Σχολικό βιβλίο σελίδες  52-53 
«Οι ραγδαίες αλλαγές … καλλιεργούμενων εδαφών.» 

Β2. α. Σχολικό βιβλίο σελίδες  75-76 
«Η νέα γενιά ασκούσε έντονη κριτική … ο Αλέξανδρος 
Κουμουνδούρος.» 

 β. Σχολικό βιβλίο σελίδα  76 
«Το Φεβρουάριο του 1862 … να εγκαταλείψει τη χώρα.» 



ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
Γ1. α. Σχολικό βιβλίο σελίδα  156  

«Η αγροτική αποκατάσταση … συνοικισμούς.»  
β. Σχολικό βιβλίο σελίδες  156-157  

«Ο παραχωρούμενος κλήρος … λιπάσματα και ζώα.» 
Από το κείμενο Α να αναφερθούν : 
Η προτεραιότητα που δόθηκε από την Ε.Α.Π. στην 
εγκατάσταση των προσφύγων στη Μακεδονία, γιατί εκεί 
υπήρχαν τα εγκαταλειμμένα κτήματα και σπίτια των 
μουσουλμάνων και η αγροτική αποκατάσταση ήταν ταχύτερη 
και απαιτούσε μικρότερες δαπάνες. Άλλωστε, η ελληνική 
οικονομία βασιζόταν ανέκαθεν στη γεωργική παραγωγή. 
Από το κείμενο Β να αναφερθούν : 
- Ο μεγάλος αριθμός κατοικιών που κατασκευάστηκαν και 

διανεμήθηκαν από την Ε.Α.Π. 
- Η πολιτική απόφαση του Βενιζέλου για την ολοκλήρωση 

της αγροτικής μεταρρύθμισης με στόχο την αποκατάσταση 
των προσφύγων και την πρόληψη κοινωνικών εντάσεων 
στον αγροτικό χώρο. Με βάση τις απαλλοτριώσεις των 
μεγάλων αγροτικών ιδιοκτησιών κυριάρχησαν οι μικρές 
αγροτικές παραγωγικές μονάδες οικογενειακού χαρακτήρα, 
που ανταποκρίνονταν καλύτερα στις νέες παραγωγικές και 
κοινωνικές συνθήκες όπως διαμορφώθηκαν  μετά τη 
μικρασιατική καταστροφή (κατάργηση μεγάλων αγροτικών 
ιδιοκτησιών). 

- Η κρατική παρέμβαση με στόχο τον περιορισμό και έλεγχο 
της ελεύθερης πώλησης και κληρονομικής μεταβίβασης 
των γεωργικών εκτάσεων που η καλλιέργειά τους θα 
έπρεπε να είναι 25ετής. Οι περιορισμοί αυτοί θα ίσχυαν 
ακόμα και μετά την απόκτηση οριστικών τίτλων ιδιοκτησίας 
μετά την εξόφληση των οφειλών. 

- Ο εφοδιασμός των προσφύγων με τα απαραίτητα γεωργικά 
μηχανήματα από την Ε.Α.Π. καθώς και η διανομή ζώων με 
σκοπό την ενίσχυση και ανάπτυξη της οικιακής 
κτηνοτροφίας σε αντίθεση με την μέχρι τότε ισχύουσα 
κατάσταση (μετακινούμενη ημι-νομαδική κτηνοτροφία). 



Δ1. α. Σχολικό βιβλίο σελίδες  211-212 
«Οι επαναστάτες … αιφνιδίασαν την Ηγεμόνα … σκοπούς 
της επανάστασης.» 

β. Σχολικό βιβλίο σελίδα  213 
«Το βασιλικό περιβάλλον … υποστήριζαν ανοιχτά.» 

Από το κείμενο Α να αναφερθούν : 
- Η ανεξαρτησία της Κρήτης και η ένωσή της με την Ελλάδα 
ήταν το κύριο αίτημα των επαναστατών. Επιπλέον, 
διατυπώθηκε και το αίτημα της βελτίωσης των όρων 
διακυβέρνησης του νησιού καθώς και η ανάγκη για άμεση 
αντικατάσταση του αυταρχικού ηγεμόνα. 

Από το κείμενο Β να αναφερθούν : 
- Η αρνητική στάση του Δηλιγιάννη απέναντι στο κίνημα, την 
οποία στήριζε στην απροθυμία των Μεγάλων Δυνάμεων για 
οριστική λύση του Κρητικού ζητήματος και ένωση του 
νησιού με την Ελλάδα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 
Θεωρεί βέβαιη την αποτυχία της Επανάστασης και τη 
χαρακτηρίζει επικίνδυνη για το μέλλον και της Κρήτης και 
της Ελλάδας γενικότερα. 


