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Α1.
α) Σχολικό βιβλίο σελ. 53-54 «Η παγκόσμια…αισιοδοξία».
β) Σχολικό βιβλίο σελ. 77 «Το Εθνικόν Κομιτάτον…αυτοκρατορία».
γ) Σχολικό βιβλίο σελ. 153 «Η ελληνική…στέγαση» και σελ. 156 « Η ΕΑΠ … 
πρόσφυγες».

Α2.
1-Σ
2-Λ (σελ.53)
3-Λ (σελ. 96-97)
4-Λ (σελ.144)
5-Σ

Α3.
Σχολικό βιβλίο, σελ. 37-38 «Η ήττα του ελληνικού στρατού…της ελληνικής οικονομίας».

Α4.
Σχολικό βιβλίο, σελ.94 «Με αφορμή…παραίτηση της κυβέρνησης».

Β1.
α) Σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο:

 Η ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα, μιας πόλης ... και μετονομάστηκε 
σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, (σελ. 46-47)

 Η σοσιαλδημοκρατική Κοινωνιολογική Εταιρεία συμμετείχε για πρώτη φορά στις 
εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910. (σελ. 89)

 Τα αριστερά κόμματα ... υποστήριξη στους Φιλελευθέρους, (σελ. 93)

Σύμφωνα με τα ιστορικά παραθέματα:
 Η πρώτη σοσιαλιστική εκλογική αναλαμπή έλαβε χώρα το 1910 με την εκλογή 

στην  αναμέτρηση  της  8ης  Αυγούστου  1910  τριών  σοσιαλιστών  βουλευτών. 
Ωστόσο, η σημασία του συγκεκριμένου γεγονότος δεν πρέπει να υπερεκτιμάται, 
αφού οι τρεις εκλεγμένοι σοσιαλιστές βουλευτές εκπροσωπούσαν κάποιες ασαφείς 
προσοσιαλιστικές τάσεις, ενώ η ισχυρή σοσιαλιστική παρουσία θα αναδειχτεί με 
την εμφάνιση του Σ.Ε.Κ.Ε. (πηγή 1)

 Η  σοσιαλιστική  σκέψη  στην  Ελλάδα  από  το  1918  ως  το  1925...  πριν  από  τη  
συγκρότηση της Κομμουνιστικής Διεθνούς, (πηγή 2)

 Στο  μεταρρυθμιστικό  πόλο  της  Αριστεράς...  στην  επαναστατική  κυβέρνηση  της  
Θεσσαλονίκης, (πηγή 3) 

β) Σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο:
 Οι υψηλοί δείκτες ανεργίας ... μετονομάστηκε σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 

(Κ.Κ.Ε.). (σελ. 97-98)
 Προς  το  τέλος  του  Α'  Παγκοσμίου  Πολέμου  ιδρύθηκε  μαζί  με  τη  Γ.Σ.Ε.Ε.  το 

Σ.Ε.Κ.Ε., που λίγο αργότερα προσχώρησε στην Τρίτη Κομμουνιστική Διεθνή και 
μετονομάστηκε σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, (σελ. 47)
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Σύμφωνα με τα ιστορικά παραθέματα:
 Η οργανωμένη σοσιαλιστική παρουσία εμφανίζεται με το Σ.Ε.Κ.Ε. από τις εκλογές 

του 1920 και μετά. (πηγή 1) 
 Η ταυτόχρονη εμφάνιση της Γ.Σ.Ε.Ε. και του Σ.Ε.ΚΕ.... ενός ενιαίου σοσιαλιστικού  

εργατικού κόμματος, (πηγή 2)
 Η απογοήτευση από την πολιτική των μοναρχικών… όπου είχε οδηγήσει τη χώρα ο  

Βενιζέλος, (πηγή 3)

Β2
Σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο:
Η εγκατάσταση των προσφύγων δεν έγινε πάντοτε σύμφωνα με τη λογική της ΕΑΠ και 
των παραμέτρων που εκείνη λάμβανε υπόψη για την ορθή εγκατάσταση των προσφυγικών 
πληθυσμών. Η κινητικότητα των προσφύγων ... που δινόταν στους αστούς ανταλλάξιμους, 
(σελ. 154-155)
Σύμφωνα με τα ιστορικά παραθέματα: 
Το παράθεμα αναφέρεται στη μετακίνηση μιας ομάδας προσφύγων από την Ήπειρο που 
αρχικά είχαν εγκατασταθεί στον Πειραιά και τη Μακεδονία και τελικά στην περιοχή της 
Αναβύσσου,  όπου  και  εγκαταστάθηκε  το  μεγαλύτερο  μέρος  τους.  Οι  λόγοι  της 
μετακίνησης τους σχετίζονταν με τις εκάστοτε αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης για 
την επιλογή του μέρους  με τις  καλύτερες  δυνατές  συνθήκες,  γι'  αυτό και  η  κατάρτιση 
επιτροπών εκ μέρους των προσφύγων για άσκηση πίεσης προς το αρμόδιο υπουργείο για 
την  οριστική  τοποθέτηση  τους  σε  κάποια  περιοχή  είναι  έντονη.  Η  εγκατάσταση  του 
μεγαλύτερου  μέρους  αυτού  του  προσφυγικού  πληθυσμού  στην  Ανάβυσσο  είχε  ως 
αποτέλεσμα το τέλος της περιπέτειας τους, που ξεκίνησε από την πρώτη ημέρα της άφιξης 
τους στην Ελλάδα.
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