
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

ΘΕΜΑ Α1 

α. σελίδα 54 «Στο εξωτερικό εμπόριο … θετικά στοιχεία» 

β. σελίδα 77 «Το Εθνικόν Κομιτάτον … αυτοκρατορία» 

γ. σελίδα 140-141 «Τον Ιούλιο του 1914 … κλήρο» 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α. Σωστό (σχολικό, σελίδα 71)  

β. Σωστό (σχολικό, σελίδα 81) 

 γ. Σωστό (σχολικό, σελίδα 84)  

δ. Λάθος (σχολικό, σελίδα 53)  

ε. Λάθος (σχολικό, σελίδα 213) 

 

ΘΕΜΑ Β1 

α) Τα αντιβενιζελικά κόμματα ήταν το Ραλλικό Κόμμα, το Εθνικό Κόμμα του Κ. 

Μαυρομιχάλη, το Κόμμα του Γ. Θεοτόκη 

β) σελίδα 92 «Ως αντιβενιζελικά … διαλλακτικό» 

 

ΘΕΜΑ Β2 

α) σελίδα 206-207 «Μέσα σε μια απερίγραπτη … Βενιζέλος» 

β) σελίδα 208 «Η πρώτη κυβέρνηση … σημαντικό έργο» 

Ειδικότερα «έκοψε κρητικό νόμισμα, ίδρυσε κρητική τράπεζα» 

 

ΘΕΜΑ Γ1 (ενδεικτική απάντηση) 

Τα παραθέματα αναφέρονται στις προσδοκίες που υπήρχαν από την ιδέα της 

ανάπτυξης του σιδηροδρομικού δικτύου, στην επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου 

μέχρι την α΄ δεκαετία του 20
ου

 αιώνα και στις δυσκολίες που αυτή αντιμετώπισε. 



Τέλος, εξετάζουν το βαθμό υλοποίησης των προσδοκιών που προέκυψαν από την 

κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελλάδα. 

α) σελίδα 33 

«Η πιο χαρακτηριστική από τις αλλαγές … απλών επιθυμιών» [εναλλακτικά, θα 

μπορούσε ο υποψήφιος να δώσει ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία – περιληπτικά της 1ης 

§ για το διεθνές δίκτυο σιδηροδρόμων] 

Στο κείμενο Α αναφέρεται ότι η ανάπτυξη σιδηροδρομικού δικτύου δημιούργησε 

προσδοκίες για βελτίωση της εθνικής οικονομίας. Θεωρήθηκε ότι οι γεωργοί θα 

διεύρυναν τις εργασίες τους, θα αποκόμιζαν μεγαλύτερα κέρδη κι έτσι θα 

αναβαθμιζόταν η ποιότητα ζωής τους. Επίσης, η ανταλλαγή προϊόντων θα βελτίωνε 

την ποιότητα, την ποσότητα και το κέρδος. Επειδή η γεωργία είναι αλληλένδετη με 

άλλα χειρωνακτικά επαγγέλματα και τη βιομηχανία, η οποία μετατρέπει πολλά 

γεωργικά προϊόντα σε βιομηχανικά, η κατασκευή σιδηροδρόμου θα οδηγούσε στην 

πρόοδο των χειρωνακτικών επαγγελμάτων και της βιομηχανίας. Παράλληλα, θα 

σταματούσε η εισαγωγή ομοειδών προϊόντων και από την εξοικονόμηση πόρων θα 

μπορούσε η χώρα να προμηθευτεί νέα προϊόντα ξένα ή εγχώρια. 

β) Βάσει του κειμένου Β το 1869 έχουν κατασκευαστεί μόνο 9 χλμ. σιδηροδρομικής 

γραμμής. 

Σελίδα 33 «Μέχρι τη δεκαετία του 1880…900 χλμ σιδηροδρομικής γραμμής» 

Από το 1883 έως και το 1907 παρατηρείται συνεχής αύξηση των χιλιομέτρων της 

σιδηροδρομικής γραμμής. Πιο συγκεκριμένα από το 1883-1897 το μήκος των 

σιδηροδρομικών γραμμών αυξήθηκε από 22 σε 970 χιλιόμετρα. Ταχύτερη αύξηση 

στους ρυθμούς κατασκευής παρατηρείται από το 1903-1907, καθώς από 970 

χιλιόμετρα στα 1897 σε 1.132 χιλιόμετρα στα 1903, σε 1.335 στα 1904 και σε 1.372 

χιλιόμετρα το 1907  

σελίδα 33 «Η κατασκευή της σιδηροδρομικής …. δικτύου» 

Σελίδα 34-35 «Τα οικονομικά προβλήματα … διεθνούς δικτύου» 

γ) σελίδα 35 «Το κράτος ανέλαβε …. αλλαγές» 

Στο κείμενο Γ επισημαίνεται ότι είναι αμφισβητήσιμη η χρησιμότητα των 

σιδηροδρόμων αλλά όχι αρνητική. Το μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου 

αποδεικνύει ότι, παρά το επενδυτικό ενδιαφέρον, η επιθυμητή οικονομική ανάπτυξη 

δεν επήλθε. Ακόμα και αν υπήρξαν πιο γενναίες επενδύσεις πάλι θα ήταν μάταιες, 

γιατί δεν μπορούσε να ενισχύσει την ανύπαρκτη βιομηχανία κατασκευής 

σιδηροδρομικού δικτύου και αντίστοιχων υλικών, ούτε μπορούσε να δημιουργήσει 

κίνητρο για την ίδρυση τέτοιων βιομηχανιών σε μια χώρα που δεν παρήγε σίδηρο και 

κάρβουνο.  



Αλλά και στις μεταφορές, ο σιδηρόδρομος δεν μπορούσε να συνεισφέρει πολλά, γιατί 

οι γραμμές δεν είχαν το ίδιο πλάτος γραμμών και εξυπηρετούσαν κυρίως τις 

παραλιακές περιοχές. Ταυτόχρονα, ο ανταγωνισμός από την ανάπτυξη της ναυτιλίας 

δεν επέτρεπε την εξέλιξή του, καθώς σε περιόδους οικονομικών κρίσεων προέκυπτε 

πόλεμος στις τιμές στην αγορά των ναυτικών μεταφορών. 

 

ΘΕΜΑ Δ1 (ενδεικτική απάντηση) 

Τα παραθέματα αναφέρονται στο ζήτημα της παραχώρησης κλήρων στους πρόσφυγες 

– αγρότες μετά το 1923 και στα οφέλη που προέκυψαν από την εγκατάσταση των 

προσφύγων για τη γεωργική οικονομία. 

α) σελίδα 156-157 ««Η αγροτική αποκατάσταση … ζώα» 

Το κείμενο Α εξηγεί τη διαδικασία παραχώρησης του κλήρου. Οι εκπρόσωποι της 

ομάδας των προσφύγων αποδέχονταν την παραλαβή της γης. Η παραλαβή γινόταν 

χωρίς τοπογράφηση και τα σύνορα ορίζονταν κατά προσέγγιση. Το μέγεθος του 

κλήρου καθοριζόταν ανάλογα με το μέγεθος της κάθε οικογένειας, ώστε να μπορεί να 

επιβιώσει. Για κάθε τετραμελή οικογένεια παρεχόταν επιπλέον 1/5 της διανομής για 

κάθε μέλος, η αξία της διανομής ποίκιλε ανά περιοχή και ως προς της ποιότητα του 

εδάφους και ως προς την απόστασή της από κάποιο αστικό κέντρο. 

Σελίδα 157 «Την αξία του παραχωρούμενου κλήρου … χρέους» 

β) Από την εγκατάσταση των προσφύγων ωφελήθηκε η αγροτική οικονομία. 

Σελίδα 168 «Κατ’ αρχήν … σιτηρά» 

Όπως αναφέρεται στο κείμενο Β το 76% των αγροτών – προσφύγων ασχολήθηκαν με 

την καλλιέργεια δημητριακών, γιατί η καλλιέργειά τους απέδιδε γρήγορα κέρδη και 

ανακούφιζε τους εξαθλιωμένους πρόσφυγες, αφού έτσι μπορούσαν να τραφούν και οι 

ίδιοι.  

Σελίδα 168 «Οι πρόσφυγες … (καπνός, βαμβάκι, σταφίδα)» 

Ο καπνός ήταν επίσης μία γεωργική καλλιέργεια που απέδιδε γρήγορα κέρδη, αλλά 

προϋπέθετε ειδικές συνθήκες εδάφους, κλίματος και έκθεσης, για να αναπτυχθεί. 

Όπου μπορούσε να αναπτυχθεί και να πουληθεί, είχε υψηλή στρεμματική απόδοση. 

Υπήρχαν αρκετά εδάφη που προσφέρονταν για την καλλιέργεια καπνού (σελίδα 153-

154  «Καλλιεργητές … Δ. Θράκη») 

Με την καλλιέργεια καπνού ασχολήθηκε το 14% των αγροτών, το 3% με την 

καλλιέργεια σταφυλιού και το 2% με την καλλιέργεια οπωροφόρων δένδρων. Τέλος, 

το 5% ασχολείται με άλλες αγροτικές εργασίες, όπως μεταφορά αγροτικών 

προϊόντων και σχετικά με τη γεωργία επαγγέλματα, π.χ. του σιδηρουργού και του 



μυλωνά. Επίσης, ενδεικτικά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και κάποια στοιχεία από 

την αγροτική μεταρρύθμιση του 1917 από το Βενιζέλο. 

Παράλληλα, η ανάγκη αξιοποίησης καλλιεργήσιμης γης επιτάχυνε την αγροτική 

μεταρρύθμιση. Έμφαση δόθηκε στην υλοποίηση έργων υποδομής με στόχο τη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την ανάπτυξη της γεωργίας. Έτσι, 

απαλλοτριώθηκαν ταχύτερα τα τσιφλίκια και η αναδιανομή της γης άλλαξε τη μορφή 

της υπαίθρου. Τα αποτελέσματα ήταν το 1936 να έχουν διπλασιαστεί οι 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις και να έχουν αναβαθμιστεί οι βόρειες επαρχίες που τα 

παλαιότερα χρόνια ήταν έρημες. 

Οι καθηγητές του Πρότυπου Φροντιστηριακού Κέντρου Άνοδος: 

Αθανασοπούλου Μαίρη 

Βούρτση Ζωή 

Λέντζιου Έφη 

Σεφερλή Γιάννα 

Χαραλαμπίδη Χαρά 

 


