
 

 

 

Προτεινόμενες Απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

Θέμα Α1 
 
α. σελ. 54 «Στο εξωτερικό εμπόριο … θετικά στοιχεία» 
β. σελ. 77 «Το Εθνικόν …  αυτοκρατορία». Είχε μικρότερη απήχηση από τους      
άλλους πολιτικούς σχηματισμούς. 
γ. σελ.140-141 «Τον Ιούλιο του 1914…γεωργικό κλήρο » 
 
 
Θέμα Α2 
 
α = σωστό 
β = σωστό 
γ = σωστό 
δ = λάθος  
ε = λάθος  
 
 
Θέμα Β1 
 
α. σελ. 92-93 Κόμμα Δ. Ράλλη,Κυριακούλη Μαυρομιχάλη (Εθνικό Κόμμα),Γ, 
Θεοτόκη 
 
β. σελ. 92 «Ως αντιβενιζελικά… πιο διαλλακτικά» 
 
 
Θέμα Β2 
 
α. σελ. 206-207 «Μέσα σε μια απερίγραπτη... Ελευθέριος Βενιζέλος» 
 
β. σελ. 208 « Η πρώτη … σημαντικό έργο» 
                 οικονομικά μέτρα:- έκοψε κρητικό νόμισμα (κρητική δραχμή) 
                                              -ίδρυσε την Κρητική Τράπεζα 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 
Θέμα Γ1 
 
α. σελ.33 «Η πιο χαρακτηριστική…μεταφορές » 
  
«Ο σιδηρόδρομος έγινε… απλών επιθυμιών» 
 



 

 

Στοιχεία που πρέπει να αξιοποιηθούν από το παράθεμα Α: 
 
Αναφέρεται χαρακτηριστικά πως με την κατασκευή του σιδηροδρόμου θα 
επιτυγχάνονταν η αύξηση της αγροτικής παραγωγής και η άνοδος του 
βιοτικού επιπέδου των γεωργών. Σε αυτό θα συνέβαλλε και η ανταλλαγή 
προϊόντων. Οφέλη όμως θα προέκυπταν και στον βιομηχανικό τομέα με την 
επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων και την αύξηση του εργατικού 
δυναμικού. Το γεγονός αυτό θα εξασφάλιζε επάρκεια αγαθών, θα οδηγούσε 
στη μείωση των εισαγωγών ενώ «το περίσσευμα χρημάτων» θα έδινε τη 
δυνατότητα στους καταναλωτές να προβούν στην απόκτηση νέων προϊόντων, 
εισαγόμενων και μη. 
 
β. σελ.33-35 
 
«Μέχρι τη δεκαετία του 1880 … διεθνούς δικτύου» 
 
Στοιχεία πίνακα 
 
Τα στοιχεία του πίνακα επιβεβαιώνουν την απουσία αξιόλογου 
σιδηροδρομικού δικτύου στη χώρα. Να αξιοποιηθούν τα δεδομένα στα 
αντίστοιχα σημεία. 
 
γ.  σελ.35 «Είναι αμφίβολο … ριζοσπαστικές αλλαγές» 
 
Στοιχεία που πρέπει να αξιοποιηθούν από το παράθεμα Γ: 
 
Το παράθεμα αμφισβητεί την προσφορά του σιδηροδρομικού δικτύου στη 
χώρα. Τονίζεται χαρακτηριστικά πως η χρησιμότητά του υπήρξε «αρνητική» 
ενώ η απουσία ενδιαφέροντος για επενδύσεις στο δίκτυο δεν κατάφερε να 
διαμορφώσει «συνθήκες οικονομικής απογείωσης». Ωστόσο κι αν ακόμη 
γίνονταν επενδύσεις, αυτές θα απέβαιναν ατελέσφορες από τη στιγμή που 
απουσίαζαν οι «βιομηχανικοί κατασκευαστές δικτύου και τροχαίου υλικού» και 
η χώρα υστερούσε σε πρώτες ύλες, σίδερο και κάρβουνο. 
 
 
Θέμα Δ1 
 
α. σελ. 156-157 
«Η αγροτική αποκατάσταση … της οικογένειας των προσφύγων»  
Παράθεμα: και εξαρτάται από τη συνολική έκταση που παραχωρείται. Στόχος 
των αρμόδιων Υπηρεσιών είναι να διασφαλίσει κάθε οικογένεια προσφύγων 
τα προς το ζην αλλά και τα μέσα ώστε να μπορεί να προβεί στην 
αποπληρωμή των χρεών της. Ως βάση θεωρήθηκε η τετραμελής οικογένεια με 
την προσθήκη του 1/5 της διανομής για κάθε επιπλέον μέλος. 
Παράλληλα, ο παραχωρούμενος κλήρος ποίκιλλε ανάλογα με –σχολ. βιβλ-
156 «την ποιότητα … άρδευσης». 
Παράθεμα: Η αξία της διανομής ποίκιλλε από τόπο σε τόπο αλλά και από 
σημείο σε σημείο στην ίδια περιοχή καθώς και από τα υπάρχοντα έργα 
υποδομής αλλά και την απόσταση των παραχωρούμενων περιοχών από 
κάποια πόλη. 



 

 

σχολ. βιβλ-156-157 «συνήθως ο κλήρος … και ζώα» 
Παράθεμα: Όπως αναφέρεται μάλιστα και στο παράθεμα, τη στιγμή που μια 
ομάδα προσφύγων φτάνει στον προορισμό της οι εκπρόσωποί της έκαναν 
δεκτή την παραλαβή της γης, χωρίς να έχει προηγηθεί τοπογράφηση ενώ τα 
σύνορα ορίζονταν κατά προσέγγιση. 
 
β. σελ,.167-168 «Για ένα διάστημα … προσφύγων» 
Παράθεμα: Το κράτος μετέβαλλε τις δομές της αγροτικής οικονομίας 
επιταχύνοντας την απαλλοτρίωση των μεγάλων ιδιοκτησιών γης. 
σελ,.167 « κατ’ αρχήν … διπλασιάστηκε» 
 Παράθεμα:  Έτσι, βελτιώθηκε η εικόνα της υπαίθρου και κυρίως των βόρειων 
επαρχιών της Ελλάδας, που έπαψε να θυμίζει τοπίο εγκατάλειψης.  
σελ,.167-168  « εξασφαλίστηκε επάρκεια … καλλιεργήσιμες εκτάσεις.» 
Παράθεμα : πιο συγκεκριμένα, με βάση και το παράθεμα Γ 
πραγματοποιήθηκαν και έργα υποδομής που στόχευαν αφενός στη βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου στους οικισμούς των προσφύγων, αφετέρου στη 
δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της αγροτικής 
οικονομίας. 
σελ,.168 «Εισήχθησαν …σταφίδα» 
 Παράθεμα : πιο συγκεκριμένα το 76% των προσφύγων ασχολήθηκε με την 
καλλιέργεια δημητριακών και μάλιστα σιταριού, διότι έχουν μεγαλύτερη και πιο 
άμεση απόδοση συγκριτικά με άλλες καλλιέργειες. Έτσι, ο αγρότης που 
καλλιεργεί σιτάρι μέσα σε λίγους μήνες έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει 
σοδειά, εν αντιθέσει με εκείνον που αναμένει σοδειά από τα οπωροφόρα 
δέντρα. Επίσης, καλλιεργούνται καπνά, κυρίως σε περιοχές που ευνοούν την 
ανάπτυξή τους λόγω συνθηκών, τα οποία αποφέρουν γρήγορα εισόδημα 
στον καλλιεργητή. Με την καπνοκαλλιέργεια θα ασχοληθεί τι 14% του 
αγροτικού προσφυγικού πληθυσμού ενώ το 10% θα ασχοληθεί με την 
αμπελοκαλλιέργεια, την καλλιέργεια οπωροφόρων και το τελευταίο 5%με 
άλλες αγροτικές ασχολίες και με επαγγέλματα σχετικά με τη γεωργία. 
σελ,.168  «Η κτηνοτροφία … στην πατρίδα τους» 


