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Α.1.2 
α. σελ. 46, § 2: «Μετά το τέλος Βαλκανικών πολέμων η ενσωμάτωση …..χώρα» 
β. σελ. 77, § 2: «Οι πεδινοί…..μικροκαλλιεργητές» 
γ. σελ. 92, § 3: «Το εθνικό κόμμα……Βενιζελικοί» (Θα ήταν καλό βέβαια να 
αναφερθεί και το πρόγραμμα του ραλλικό κόμματος με το οποίο έμοιαζε αυτό του 
εθνικού) 
Α.2.1.  
σελ. 213, κεφ. 4β: «Η αντίδραση του Πρίγκιπα», § 2: «Το βασιλικό 
περιβάλλον….ανοιχτά» 
σελ. 213, κεφ. 4γ: «Η στάση των Μεγάλων Δυνάμεων και οι διπλωματικοί ελιγμοί 
του Βενιζέλου», §1: «Οι Μεγάλες Δυνάμεις….ανάμειξη» 
Α.2.2.  
σελ. 249, κεφ.2: «Αγώνες για τη δημιουργία μιας αυτόνομης Ποντιακής 
Δημοκρατίας», §2: «Λίγες μέρες….Νεοτούρκων» 
 
Β.1 
σελ. 49, κεφ. 3: «Οι οικονομικές συνθήκες κατά την περίοδο 1910 – 1922, §4 

 «Το κόστος….γεωργική παραγωγή» και συμπληρώνουμε από το παράθεμα 
Α τα εξής: «Οι περιοχές που προσαρτήθηκαν απέδιδαν μεγάλη παραγωγή. 
Παράλληλα με την αύξηση του πληθυσμού διευρύνθηκε και η εσωτερική αγορά με 
θετικές προοπτικές για την ανάπτυξη της οικονομίας.» 

«Το κύριο πρόβλημα…Εβραίοι» και συμπληρώνουμε από το παράθεμα Β το 
ότι στις περιοχές αυτές κατοικούσαν διάφορες φυλετικές και θρησκευτικές ομάδες. 
Ως πρόσθετες πληροφορίες αναφέρουμε από το κείμενο Α ότι αρνητικό στοιχείο 
αποτελούσε το γεγονός ότι έπρεπε συνεχώς να παρίστανται ισχυρές στρατιωτικές 
δυνάμεις στις νεοαποκτηθείσες περιοχές για τη διαφύλαξη τους από τις βλέψεις 
των Τούρκων και των Βουλγάρων, αλλά και από το κείμενο Β ότι οι περιοχές αυτές 
αντιμετώπιζαν αρκετά προβλήματα, όπως την ύπαρξη εκτεταμένων ελών, που 
προκαλούσε επιδημία ελονοσίας, την χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, την 
κυριαρχία των τσιφλικιών σε συνδυασμό με την ημινομαδική κτηνοτροφία και την 
αποκοπή των περιοχών από τα οικονομικά και πολιτικά κέντρα της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, με τα οποία ήταν δεμένες ως τότε. 
 «Οπωσδήποτε όμως…πόλεμος» Ως πρόσθετα στοιχεία αναφέρουμε με βάση 
το παράθεμα Α ότι και ο ελληνικός λαός επηρεασμένος από τις πρόσφατες 
στρατιωτικές επιτυχίες ανανέωσε την εμπιστοσύνη του προς το κράτος 
αισιοδοξώντας για το μέλλον της οικονομίας. 



 

 

Β.2 
κεφ. Ε.1 «Η ενσωμάτωση των προσφύγων» σελ. 165 -166 «Η διάσταση …..πατρίδα 
τους» 
Η απάντηση θα δοθεί χωριστά για κάθε τομέα και θα προσθέσουμε τα εξής 
δεδομένα από το παράθεμα: 
α) Στην οικονομική ζωή: «Οι πρόσφυγες μέσα σε λίγα χρόνια κυριαρχούν στα 
ελεύθερα επαγγέλματα, γεμίζουν τα πνευματικά κέντρα, αλλά και τα εργοστάσια 
και ως εργάτες και ως εργοδότες. Η παρουσία τους στον επαγγελματικό χώρο 
δημιουργεί αμφιθυμικά αισθήματα στους ντόπιους. Μέρος των ντόπιων αστών 
συμβιβάζεται με τους πρόσφυγες, ενώ άλλο βλέπει αρνητικά την παρουσία τους. Το 
ίδιο συμβαίνει και με την αγροτική και την εργατική τάξη που μπορεί να 
ικανοποιείται με την αύξηση του δυναμικού τους, αλλά δεν παύει εκφράζει και τις 
ανησυχίες της» 
β) Για την πολιτική ζωή γίνεται μόνο μια μικρή νύξη με την αναφορά στη 
συνεργασία γηγενών και προσφύγων στο κοινοβούλιο 
γ) Στην κοινωνική ζωή: «Σταδιακά ο ντόπιος πληθυσμός αρχίζει να αποδέχεται τους 
πρόσφυγες, καθώς έχει πλέον συνηθίσει στην εικόνα των χιλιάδων προσφύγων που 
έχουν γεμίσει όλους τους κατοικήσιμους χώρους, ακόμα και τα σπίτια τους. 
Εξάλλου, η συνεύρεση γηγενών και προσφύγων στους χώρους της γειτονιάς, του 
σχολείου, της εργασίας και του κοινοβουλίου βγάζει τους πρόσφυγες από την 
απομόνωση» 
 


