
ΟΜΑΔΑ Α’ 

Α1 

 
Οργανισµός σελ 140-141 «Τον Ιούλιο…γεωργικό κλήρο» 
Οργανικός Νόµος: σελ. 208: « Ένα σοβαρό … εγκατάστασής τους».  
Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής: σελ 151 – 152: « Με βάση … των ανταλλαξίµων.»  

 
Α2 

 
1-Σ (σελ 144) 
2-Λ (σελ 50, οι Σύµµαχοι απέσυραν την κάλυψη του χαρτονοµίσµατος.) 
3-Λ ( σελ 161 Ιούνιος 1930) 
4-Λ (σελ 157 περιορισµένο αριθµό επιχειρήσεων) 
5-Σ (σελ 169) 
 

Α3 
 
σελ 84.: « Η οργάνωση … περιφέρειας.» 
 

Α4 
 
σελ.166-167 «Ο πληθυσµός…εθνικό κορµό» 
 
ΟΜΑΔΑ Β’ 

 

Β1 
Σχολ. βιβλ.: σελ. 53 – 54:  
 
« Η παγκόσµια … θετικά στοιχεία.»  
 
 
Στοιχεία πηγής:  
Α. 
- υποχώρηση της ελληνικής γεωργίας.  
- τα επακόλουθα αρνητικά κοινωνικά αποτελέσµατα.  
- περιορισµένη συµβολή της γεωργίας στην όλη αναπτυξιακή προσπάθεια. 
- υπερχρεώση  αγροτών. 
- ο βιοµηχανικός τοµέας κάτω από καθεστώς προστατευτισµού  κινείται 

σταθερά ανοδικά. 
Β. 
- προσπάθεια να διατηρηθεί σταθερή η δραχµή µε όσα συναλλαγµατικά 
αποθέµατα διέθετε η Τράπεζα της Ελλάδος  
προσφυγή στο ξένο δανεισµό. 
- άρση της σταθεροποίησης της δραχµής -  αναγκαστικός Νόµος της 28ης 

Σεπτεµβρίου 1931  
- κατάργηση  του συστήµατος κανόνος συναλλάγµατος χρυσού  - Νόµος 5422 

της 26ης Απριλίου 1932,   
- επαναφορά στο σύστηµα της αναγκαστικής κυκλοφορίας. 



 
Β2 

 
Α. Από το σχολικό βιβλίο: 
Σελ. 51-52 «Η άφιξη των προσφύγων…αποτελεσµατικές παρεµβάσεις» 
Σελ 52-53 «Οι ραγδαίες αλλαγές…Υδραγωγείο» 
Σελ 167-168 «Η έλλειψη γεωργικών εκτάσεων… καλλιεργήσιµες εκτάσεις» 
 Από τα παραθέµατα: 
-Η Ελλάδα είχε την ανάγκη επιτέλεσης των έργων αρχικά για προµήθεια 
ηλεκτρισµού. Τα έργα αυτά ανέλαβαν ξένες εταιρίες µε τη συµφωνία της 
εκµετάλλευσης κάποιων από αυτών. 
-Επίσης υπήρχε ανάγκη εγγειοβελτιωτικών έργων για την αντιµετώπιση ασθενειών 
και την αύξηση καλλιεργήσιµων εκτάσεων. 
 
Β. Από το σχολικό βιβλίο: 
«Οι πρώτες απογραφές ... του ευρύτερου κοινωνικού χώρου όπου είχαν ζήσει» (σελ. 
146-148) 
Σύµφωνα µε τα ιστορικά παραθέµατα: 
- Η πρόσφυγας Πολυξένη Κατραντζή εκθέτει τις άσχηµες συνθήκες που 
αντιµετώπισαν οι προσφυγικοί πληθυσµοί µε την άφιξη τους στην Ελλάδα. Αναφέρει 
ότι µπήκα σε καραντίνα µε την άφιξη τους στη Θεσσαλονίκη και έµειναν για δύο 
βδοµάδες στα σύρµατα. Από κεί µε βάρκες µεταφέρθηκαν στην Καβάλα 
αντιµετωπίζοντας σε κάθε σηµείο του ταξιδιού τον κίνδυνο του πνιγµού. Οι εικόνες 
των προσφύγων µε τις ψείρες, την έντονη σωµατικά αδυναµία και τα κουρεµένα 
µαλλιά επιδείνωναν την ήδη κακή ψυχολογία τους. Στη συνέχεια µοιράζονται οι 
προσφυγικές οικογένειες σε τσαντίρια για την προσωρινά στέγαση τους και 
διαµένουν σ' αυτά σχεδόν δύο χρόνια έως την έναρξη της οικοδόµησης προσφυγικών 
συνοικισµών, στη διάρκεια των οποίων πολλοί πρόσφυγες πέθαναν από τις 
θανατηφόρες ασθένειες της εποχής. 
 
Γ. Από το σχολικό βιβλίο: 
Με την άφιξη των προσφύγων ... µοιράστηκαν την κατοικία τους µε τους πρόσφυγες, 
(σελ. 148-149) 
Σύµφωνα µε τα ιστορικά παραθέµατα: 
- Γίνεται λόγος για την προσωρινή στέγαση των προσφύγων σε τσαντίρια αρχικά 
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και ακολούθως στην περιοχή της Καβάλας. Εκεί 
µοιράστηκαν ξανά οι προσφυγικές οικογένειες σε πρόχειρους καταυλισµούς, στους 
οποίους έµειναν δύο χρόνια. 
- Γίνεται λόγος, επίσης, για τα πρόχειρα παραπήγµατα των Ποντοκαυκασίων και την 
πρόχειρη προσπάθεια για ύδρευση αυτών των οικισµάτων. 
 

 
 
 
 
 
 


