
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

Α1 . 

α. Εθνικές γαίες: Υπήρξαν ένα από τα πολλά προβλήματα που κληροδότησε η οθωμανική 

κατοχή στο νέο ελληνικό κράτος, ξεχωρίζοντας για την έκταση, τη σημασία και την 

πολυπλοκότητά του. Ήταν οι ακίνητες, οι κτηματικές ιδιοκτησίες των Οθωμανών στις 

περιοχές που περιήλθαν στον έλεγχο του ελληνικού κράτους. Η γη αυτή ανήκε είτε στο 

οθωμανικό δημόσιο είτε σε μουσουλμανικά  ιδρύματα είτε σε ιδιώτες, ως ιδιοκτησία ή 

ως δικαίωμα νομής (εκμετάλλευση). Οι περιουσίες αυτές περιήλθαν στην κυριότητα 

του ελληνικού κράτους «επαναστατικώ δικαίω».( σχολικό βιβλίο σελίδα 23) 

β. Υπηρεσία Παλινοστήσεως και Περιθάλψεως: Ιδρύθηκε στα πλαίσια της Ύπατης 

Αρμοστείας Σμύρνης και βοηθούσε όσους επέστρεφαν για να αποκατασταθούν στα 

σπίτια τους και τις ασχολίες τους.(σχολικό βιβλίο σελίδα143) 

γ. Προσωρινή Κυβέρνηση της Κρήτης: Οργανώθηκε στο Θέρισο μετά την επέκταση 

της επανάστασης στην Κρήτη και της απόκτησης ισχυρών ερεισμάτων σε όλο το νησί. 

Πρόεδρός της ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος και υπουργοί της οι Κ. Φούμης και Κ. 

Μάνος. Η κυβέρνηση προέβη στην έκδοση γραμματίων για εσωτερικό πατριωτικό 

δάνειο 100.000 δραχμών, οργάνωσε υπηρεσίες οικονομικών, συγκοινωνιών και 

διοίκησης, τύπωσε γραμματόσημα και εξέδιδε την εφημερίδα Το Θέρισο. Προσωρινή 

διακομματική κυβέρνηση σχηματίστηκε και για την επίσημη έναρξη της νέας περιόδου 

στη Κρήτη μετά την ομόφωνη έγκριση του ψηφίσματος της ένωσης του νησιού με την 

Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση, για να μην προκαλέσει διεθνείς περιπλοκές με την 

αντίδραση της Τουρκίας, απέφυγε να αναγνωρίσει επίσημα την ένωση και περιορίστηκε 

σε παρασκηνιακές οδηγίες στη νέα Προσωρινή Κυβέρνηση της Κρήτης.(σχολικό 

βιβλίο σελίδα 213). 

 

Α2. 

α. Λάθος 

β. Σωστό 

γ. Σωστό 

δ. Λάθος 

ε. Λάθος 
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Β1. 

α. Σχολικό βιβλίο σελίδα 76 : «Περί τα τέλη της δεκαετίας του 1850 … αναγκάστηκε να 

εγκαταλείψει τη χώρα.» 

β. Σχολικό βιβλίο σελίδες 93-94: «Ήδη από το 1912…δική του κυβέρνηση στη 

Θεσσαλονίκη.» 

 

Β2. Σχολικό βιβλίο σελίδα 220: « Η ευτυχής για την Ελλάδα… ελληνικής Κυβέρνησης.» 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Γ1.  

α. Ιστορική αφήγηση από το σχολικό βιβλίο σελίδα : 138 : « Η ελληνική παρουσία… 

Οκτώβριος του 1914.» 

Ιστορική αφήγηση από το σχολικό βιβλίο σελίδα: 139: «Οι ενέργειες…πολλές 

χιλιάδες»  

Παραθέματα:  

Κείμενο Α:  

• «Σύμφωνα με τους Τούρκους… την Ήπειρο.» 

• «Η ελληνοτουρκική διαμάχη… της Μικράς Ασίας.» 

• «Σύμφωνα με ελληνικούς… Ανατολικής Θράκης.» 

 

β. Ιστορική αφήγηση από το σχολικό βιβλίο  σελίδα 139: «Οι καταπιέσεις 

…συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν»  

Παραθέματα: 

Κείμενο Β: Σχολιασμός πίνακα 

Κείμενο Γ:  αναφορά σε όλο το κείμενο σε συνδυασμό με τον ορισμό των ταγμάτων εργασίας 

από την ιστορική αφήγηση. 
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Δ1.  

α. Ιστορική Αφήγηση από το σχολικό βιβλίο σελίδα 53 « Το 1927…το 1929» 

Παραθέματα  

Κείμενο Α: σχολιασμός ολόκληρου του αποσπάσματος. 

Κείμενο Β: «Από τα τέλη Σεπτεμβρίου… εξωτερικού δημόσιου χρέους.» 

 

β. Ιστορική αφήγηση από το σχολικό βιβλίο σελίδα 54 «Οι προσπάθειες… εξωτερικών 

δανείων» , ορισμός Κλήρινγκ. 

Παραθέματα  

Κείμενο Β : «Η ελληνική νομισματική σταθερότητα… Σεπτέμβριο του 1931.» 

 

γ. Ιστορική Αφήγηση: σελίδα 54: « Έτσι εγκαινιάστηκε…. θετικά στοιχεία»  

Παραθέματα  

Κείμενο Γ : σχολιασμός ολόκληρου κειμένου 

 

Επιμέλεια απαντήσεων  

Κυριακοπούλου Αλεξάνδρα − Φιλόλογος 

 

 


