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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 

ΘΕΜΑ Α1 

α. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 54:  

«Στο εξωτερικό εμπόριο κυριάρχησε... θετικά στοιχεία» 

β. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 77:  

«Το Εθνικόν Κομιτάτον... στην Οθωμανική αυτοκρατορία» 

γ. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 140:  

«Τον Ιούλιο του 1914... να αποκτήσουν γεωργικό κλήρο» 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α. Σωστό          

β. Σωστό 

γ. Σωστό 

δ. Λάθος 

ε. Λάθος 

 

ΘΕΜΑ Β1 

α. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 92:  

Από  τα  αντιβενιζελικά  κόμματα,  πιο  αδιάλλακτα  ήταν  τα  κόμματα  του  Δημητρίου 

Ράλλη  (ραλλικό  κόμμα)  και  του  Κυριακούλη Μαυρομιχάλη  (Εθνικό  κόμμα),  ενώ  το 

κόμμα του Γεωργίου Θεοτόκη ήταν πιο διαλλακτικό και αποτέλεσε τον πυρήνα των 

Αντιβενιζελικών. 

 

β.  Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 92: 

«Ως αντιβενιζελικά θεωρούνταν... σε διαρκώς συντηρητικότερες θέσεις» 

 

ΘΕΜΑ Β2 

α. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδες 206 ‐ 207:  

«Τα πλοία των Δυνάμεων της Διεθνούς Προστασίας... ορίστηκε ο Ελ. Βενιζέλος». 

 

β. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 208: 

«Η πρώτη κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας... ταχυδρομική υπηρεσία». 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

ΘΕΜΑ Γ1 

α.  

 Από  το  σχολικό  βιβλίο,  σελίδα  33:  «Η  πιο  χαρακτηριστική  ...  στην  κλίμακα 
κρατών  και  ηπείρων»  και  «Η  βιομηχανική  επανάσταση...  την  αγορά  με 

προϊόντα». 
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 Όπως επιβεβαιώνει και το παράθεμα του Α.Ν. Βερναρδάκη, οι καλλιεργητές θα 
καλυτέρευαν τις συνθήκες διαβίωσής τους καθώς και η εργασία και αντίστοιχα 

το  κέρδος  τους  θα  αυξανόταν,  λόγω  της  αντίστοιχης  βελτίωσης  και  αύξησης 

στην ποσότητα και ποιότητα των προϊόντων τους.  

 Ταυτόχρονα  παρατηρείται  ανοδική  τάση  στην  βιομηχανία  καθώς  τα  διάφορα 
αγροτικά  προϊόντα  θα  έπρεπε  να  υπόκεινται  σε  επεξεργασία,  γεγονός  που 

απαιτεί  τον  συνδυασμό  των  χειρωνακτικών  εργασιών  με  την  βιομηχανική 

επεξεργασία.  

 Όσον αφορά τα προϊόντα της αγοράς, θα μπορούσε να παύσει η εισαγωγή των 
ομοειδών,  με  αποτέλεσμα  τα  κεφάλαια  που  προορίζονταν  για  τέτοιου  είδους 

προϊόντα θα επενδύονταν σε άλλες προμήθειες ξένες ή εγχώριες.  

 Από  το  σχολικό  βιβλίο,  σελίδα  33:  «Κάτω  από  τις  συνθήκες  αυτές...  της 
ανάπτυξης κατά τον 19ο αιώνα. » 

 

β.  «Με  βάση  τον  πίνακα  διακρίνεται  ότι  από  τα  έτη  1869  –  1883  υπάρχει  μία 

κινητικότητα σχετικά με την κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου, όχι όμως σε τέτοιο 

βαθμό που να επιφέρει αλλαγές. Άλλωστε, όπως αναφέρει και το σχολικό εγχειρίδιο 

σελίδα  33:  «Μέχρι  την  δεκαετία  του  1880...  η  χώρα  με  τους  διεθνείς  άξονες».  Στη 

συνέχεια, τα έτη 1885 ‐1892 παρατηρείται ανοδική τάση στην κατασκευή του δικτύου, 

αφού  από  τα  222  χλμ.  φτάνουμε  στην  κατασκευή  των  900  χλμ.  σιδηροδρομικής 

γραμμής.  Το  σχολικό  βιβλίο  αναφέρει,  σελίδα  34:»Η  μεγάλη  ώθηση...  900  χλμ 

σιδηροδρομικής  γραμμής».  Τέλος,  όπως συμπεραίνουμε  και  από  τον πίνακα από  το 

έτος 1897 – 1907 παρατηρείται μια στασιμότητα αφού από τα 970 χλμ. φτάνουμε στα 

1.372  χλμ.  Όπως  επιβαιώνει  και  το  σχολικό  βιβλίο  σελίδα  35:  «Τα  οικονομικά 

προβλήματα... περαιτέρω επενδύσεων στο χώρο του σιδηροδρόμου». 

Από  το  σχολικό  βιβλίο,  σελίδα  33:»Οι  σχετικές  με  την  κατασκευή  σιδηροδρομικού 

δικτύου συζητήσεις... αποδοτικότητα του σιδηροδρομικού δικτύου.  

 

γ. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 35: «Είναι αναμφίβολο... στις περιοχές όπου έφτασε».  

 Όπως επιβεβαιώνει και ο Δερτιλής στο παράθεμα, η αλλαγή που θα επέβαλε ο 
σιδηρόδρομος  χαρακτηρίζεται  αμφισβητήσιμη,  καθώς  δεν  κατάφερε  να 

μεταβάλλει το οικονομικό τοπίο και τις παραδοσιακές δομές της χώρας αφενός 

και αφετέρου ο σιδηρόδρομος δεν μπορούσε να βρει πρόσφορο έδαφος για την 

ανάπτυξή  του,  λόγω  της  έλλειψης  επενδύσεων,  εξειδικευμένου  και  έμπειρου 

εργατικού δυναμικού και έλλειψης α’ υλών (σίδερο, κάρβουνο). Σελίδα 35: «Δεν 

κατόρθωσε να εκπληρώσει... τόσο ριζοσπαστικές αλλαγές». 

 Σύμφωνα  με  το  παράθεμα,  το  σιδηροδρομικό  δίκτυο  δεν  μπορούσε  να 
εκπληρώσει  σε  μεγάλο  βαθμό  τις  προσδοκίες  που  δημιούργησε,  καθώς  το 

δίκτυο  διέφερε  σε  αρκετά  σημεία  ως  προς  το  πλάτος  των  γραμμών  και  είχε 

κατασκευαστεί  με  τρόπο  που  να  εξυπηρετεί  περισσότερο  παράλιες  περιοχές. 

Δημιουργείται  έτσι  ένα  σοβαρό  πρόβλημα  σχετικά  με  τον  ανταγωνισμό  των 

τιμών στις ναυτικές μεταφορές.  
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ΘΕΜΑ Δ1 

α. Από  το  σχολικό  βιβλίο,  σελίδα  156:  «Η αγροτική αποκατάσταση  στο μεγαλύτερο 

μέρος της... προσφυγικούς συνοικισμούς». 

 Σύμφωνα με το παράθεμα, ο παραχωρούμενος κλήρος ποίκιλλε ανάλογα με το 
μέγεθος της οικογένειας των προσφύγων. Ζητούμενο είναι η κάθε οικογένεια, 

τετραμελής  επί  το πλείστον,  να  εξασφαλίσει  τα απαραίτητα για  τη  διαβίωσή 

της καθώς και τα μέσα για την εξόφληση των χρεών της. Όπως πληροφορεί η 

ΚΤΕ  μετά  την  άφιξη  των  προσφύγων  στον  προορισμό  τους,  η  παραλαβή  του 

κλήρου  γίνεται  χωρίς  να  έχει  διενεργηθεί  τοπογράφηση.  Η  συνολική  έκταση 

του  κτήματος  υπολογίζεται  προσεγγιστικά  και  για  την  προσθήκη  κάθε  νέου, 

μέλους  στην  «βασική  τετραμελή  οικογένεια»  προστίθεται  το  1/5  της  αρχικής 

έκτασης του κτήματος.  

Από  το  σχολικό  βιβλίο,  σελίδα  156:  «Επίσης  ο  παραχωρούμενος  κλήρος 

ποίκιλλε ανάλογα με την ποιότητα του εδάφους... διαφορετικές τοποθεσίες». 

  Συμπληρωματικά,  το  παράθεμα  αναφέρει  ότι  η  αξία  του  κλήρου  είναι 
συνισταμένη διαφορετικών παραμέτρων όπως ο ίδιος ο τόπος και η απόστασή 

του  από  κάποιο  αστικό  κέντρο,  η  ποιότητα  του  εδάφους,  όπως  και  η  ύπαρξη 

υποδομών κοντά σε αυτόν, γεγονός που θα βελτίωνε  τις γενικότερες συνθήκες 

διαβίωσης  καθώς  και  τη  δημιουργία  κατάλληλων  όρων  για  την  ουσιαστική 

ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής.  

Από  το  σχολικό  βιβλίο,  σελίδες  156  –  157:  «Στην  αρχή  η  διανομή  από  τις 

υπηρεσίες  εποικισμού...  λιπάσματα  και  ζώα»  και  «Την  αξία  του 

παραχωρούμενου κλήρου... να εισπράξει η Αγροτική Τράπεζα».  

 

β.  Από  το  σχολικό  βιβλίο,  σελίδα  167:  «Για  ένα  διάστημα...  μικρής  γεωργικής 

ιδιοκτησίας». 

 Προς  επιβεβαίωση  των παραπάνω στοιχείων,  το παράθεμα αναφέρει  ότι 76% 
των  αγροτών  προσφύγων  ασχολούνται  με  την  καλλιέργεια  δημητριακών 

(κυρίως  σιτάρι),  καθώς  έχει  σύντομη  απόδοση  χωρίς  χρονοτριβή  αφού 

αναπτύσσεται  σε  οποιοδήποτε  είδος  εδάφους,  κάτω  από  ποικίλες  συνθήκες. 

Αναφέρεται  χαρακτηριστικά  το  παράδειγμα  ότι  «ο  σιτοπαραγωγός  σπέρνει 

σιτάρι το φθινόπωρο» του 1923 και τρώει ψωμί την άνοιξη. Η ΕΑΠ προσπάθησε 

να τους εγκαταστήσει σε πεδινά μέρη της Μακεδονίας και της Δυτικής Θράκης. 

 Το  14%  των  αγροτών  προσφύγων  ασχολείται  με  την  καπνοκαλλιέργεια,  ένα 
ακόμα  ταχύτατα  αναπτυσσόμενο  προϊόν,  που  βέβαια  απαιτεί  συγκεκριμένες 

εδαφικές και κλιματικές συνθήκες. Οι αποδόσεις του επίσης είναι σύντομες και 

μάλιστα  πολύ  υψηλές,  αποζημιώνοντας  άμεσα  τον  καλλιεργητή  του.  Οι 

καπνοπαραγωγοί  εγκαθίστανται  από  την  ΕΑΠ  σε  κατάλληλα  εδάφη  της 

Ανατολικής Μακεδονίας και Δυτικής Θράκης.  

 Το 10% των αγροτών προσφύγων ασχολούνται με την καλλιέργεια σταφυλιών 
και  κατά  κύριο  λόγο  εγκαθίστανται  στην  Κρήτη,  με  την  καλλιέργεια 

οπωροφόρων και τέλος υπάρχει ένα μικρό ποσοστό που επιδίδεται σε αγροτικές 

ασχολίες ή ασχολείται με επαγγέλματα που εμφανίζουν άμεση σχέση με την 

γεωργία.  
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Από το σχολικό βιβλίο, σελίδες 166 – 167: «Η έλλειψη γεωργικών εκτάσεων προς 

διανομή... ειδικευμένοι σε αυτές τις ασχολίες στην πατρίδα τους». 

 

 

Επιμέλεια 

Παπανικολάου Άσπα 


