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Γ’  ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α1 
 
α. Κλήριγκ: Μέθοδος διακανονισμού που κυριάρχησε στο εξωτερικό εμπόριο 
μετά την κρίση του 1932. Σύμφωνα με αυτόν οι διεθνείς συναλλαγές δε 
γίνονταν με βάση το μετατρέψιμο συνάλλαγμα αλλά με βάση διακρατικές 
συμφωνίες που κοστολογούσαν τα προς ανταλλαγή προϊόντα και φρόντιζαν 
να ισοσκελίσουν την αξία των συναλλαγών με την αντίστοιχη των εξαγωγών, 
στο πλαίσιο ειδικών λογαριασμών. Για μία χώρα, όπως η Ελλάδα, όπου οι 
συναλλαγές με το εξωτερικό ήταν έντονα ελλειμματικές, η διαδικασία αυτή, 
πέρα από τα αρνητικά, είχε και θετικά στοιχεία. Σελ. σχ. βιβλίο 54 
 
β. Εθνικόν Κομιτάτον: Μικρότερης απήχησης πολιτικός σχηματισμός στην 
εθνοσυνέλευση του 1862-64 ήταν το Εθνικό Κομιτάτο. Το Εθνικό κομιτάτο με 
αρχηγό τον Επαμεινώνδα Δεληγιώργη υποστήριζε την ανάπτυξη του 
κοινοβουλευτισμού, τον εκσυγχρονισμό της χώρας, την οικονομική ανάπτυξη 
και  μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση και στο στρατό, πολιτισμική εξάπλωση στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σελ. σχ. βιβλ. 77 
 
 γ. Οργανισμός: Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1914 στη Θεσσαλονίκη με σκοπό 
την άμεση περίθαλψη και στη συνέχεια την εγκατάσταση των προσφύγων 
από τη Μ. Ασία κατά τον πρώτο διωγμό, σε εγκαταλελειμμένα τουρκικά και 
βουλγαρικά χωριά της Κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Παρέχονταν 
συσσίτιο, προσωρινή στέγη και ιατρική περίθαλψη, μέχρι οι πρόσφυγες να 
βρουν εργασία ή να αποκτήσουν γεωργικό κλήρο. Σελ. σχ. βιβλ.140-141. 
 
 
 
ΘΕΜΑ Α2 
 
α. Σωστό 
β. Σωστό 
γ. Σωστό 
δ. Λάθος 
ε. Λάθος 
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ΘΕΜΑ Β1 
 
α. Τα αντιβενιζελικά κόμματα ήταν: το Ραλλικό με αρχηγό το Δ. Ράλλη, το 
Εθνικό του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη και το Θεοτοκικό του Γεωργίου 
Θεοτόκη. Η απάντηση βρίσκεται στο 2ο κεφαλαίο σελίδα  92 στο σχολικό 
βιβλίο. 
 
β. Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 92 στο σχολικό βιβλίο: «Ως 
αντιβενιζελικά θεωρούνταν ….ήταν πιο διαλλακτικό» 
 
 
 
ΘΕΜΑ Β2 
 
Α. Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 206-207 στο σχολικό βιβλίο: «Οι ξένοι 
Ναύαρχοι… ορίστηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος» 
Β. Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 208 στο σχολικό βιβλίο: «Η πρώτη 
Κυβέρνηση … τέθηκε αμέσως σε εφαρμογή.» 
β.  Η πρώτη κυβέρνηση της  Κρητικής Πολιτείας εργάστηκε με ζήλο και 
απέδωσε σε σύντομο χρονικό διάστημα σημαντικό έργο. Στον οικονομικό 
τομέα έκοψε  κρητικό νόμισμα (την κρητική δραχμή) και ίδρυσε την Κρητική 
Τράπεζα» 
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 
 

ΘΕΜΑ Γ1 
 
α. Για την ανάπτυξη του πρώτου ερωτήματος  οι υποψήφιοι όφειλαν να 
αναφέρουν στοιχεία από τη σελ.33 του σχολικού βιβλίου: «Η πιο 
χαρακτηριστική από τις αλλαγές…. συνώνυμο της ανάπτυξης του 19ου αιώνα,» 
Επιπλέον θα έπρεπε να εντάξουν στην απάντησή τους συμπληρωματικά  τα 
δεδομένα του κειμένου  Α. : 

• Ότι, δηλαδή, οι γεωργοί προσδοκούσαν ότι θα αυξάνονταν οι εργασίες 
τους. 

• Ότι θα κέρδιζαν περισσότερα και  ως εκ τούτου θα βελτιωνόταν υλικά 
και ηθικά η ζωή τους 

• Ότι η ανταλλαγή προϊόντων θα αύξανε την ποιότητα, την ποσότητα και 
το κέρδος τους. 

• Ότι οι τέχνες και η βιομηχανία θα γνώριζαν άνθιση λόγω της μεταβολής 
των γεωργικών προϊόντων σε βιομηχανικά 

• Ότι τέλος θα περιοριζόταν οι εισαγωγές στα ομοειδή προϊόντα και το 
περίσσευμα των χρημάτων θα το διέθεταν για την προμήθεια νέων 
προϊόντων ξένων η εγχώριων. 
 
 

β. Για  την απάντηση του δεύτερου ερωτήματος οι υποψήφιοι θα έπρεπε να 
αναφέρουν στοιχεία από το απόσπασμα που βρίσκεται στις σελίδες 33-35 του 
σχολικού βιβλίου: «Μέχρι τη δεκαετία του 1880…μόλις το 1909.». Επίσης 
έπρεπε να αξιοποιηθούν τα στοιχεία του πίνακα στο κείμενο Β που δείχνει 
χαρακτηριστικά την εξέλιξη του δικτύου των σιδηροδρόμων την περίοδο 
1869-1907 που φτάνει στα 1372 χλμ. το 1907 καλύπτοντας το μεγαλύτερο 
μέρος των χερσαίων συγκοινωνιών της χώρας. (Σχετικά με τις δυσκολίες που 
αντιμετώπισε μπορούσαν να  αναφέρουν  και στοιχεία από το απόσπασμα του 
Βιβλίου «στις Μικρότερες και πιο καθυστερημένες  χώρες.. εξοικονομήσει.») 
 
 
γ.  Για την απάντηση του τρίτου ερωτήματος έπρεπε να συνδυάσουν στοιχεία 
τόσο από τα αποσπάσματα του σχολικού βιβλίου σελ 35: «Πραγματικά….. 
αλλαγές», σελ 33: «Επιπλέον η γειτνίαση με τη θάλασσα… σιδηροδρομικού 
δικτύου», σελ 35: «Στο μεγαλύτερο τμήμα του το δίκτυο ήταν 
μετρικό….διεθνούς δικτύου» καθώς και από το τρίτο παράθεμα: 
 

• Ότι η χρησιμότητα των σιδηροδρόμων ήταν αμφισβητήσιμη έως και 
αρνητική 

• Ότι οι επενδύσεις δε θα ήταν επικερδείς λόγω της ανυπαρξίας 
βιομηχανίας στην Ελλάδα και της απουσίας των πρώτων υλών. 

• Ότι το σιδηροδρομικό εξυπηρετούσε κυρίως παράλιες περιοχές 
• Τέλος ότι υπήρχε ανταγωνισμός από την ναυτιλία σχετικά με τις τιμές 

στην αγορά των ναυτικών μεταφορών. 
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ΘΕΜΑ Δ1 
 
α. Για την ανάπτυξη του πρώτου ερωτήματος  οι υποψήφιοι όφειλαν να 
αναφέρουν στοιχεία από τη σελ.156-157 του σχολικού βιβλίου: «Η αγροτική 
αποκατάσταση… λιπάσματα και ζώα.» Επιπλέον θα έπρεπε να εντάξουν στην 
απάντησή τους συμπληρωματικά  τα δεδομένα του κειμένου  Α : 

• Ότι οι πρόσφυγες παραλάμβαναν τμήματα γης χωρίς τοπογραφικό και  
απόλυτη οριοθέτηση. 

• Ότι σε κάθε οικογένεια αντιστοιχούσε συγκεκριμένο κομμάτι γης 
προκειμένου να εξασφαλίσει την επιβίωσή της αλλά και να 
αποπληρώνει τα χρέη της. Γενικά θεωρήθηκε ως βάση η τετραμελής 
οικογένεια και δινόταν πρόσθετα 1\5 της διανομής για κάθε επιπλέον 
μέλος. 

• Ότι τέλος η διανομή εξαρτιόταν  από την ποιότητα του εδάφους αλλά 
από την προνομιακή τους θέση. 
 

β. Για  την απάντηση του δεύτερου ερωτήματος οι υποψήφιοι θα έπρεπε να 
αναφέρουν στοιχεία από το απόσπασμα που βρίσκεται στις σελίδες 167-168 
του σχολικού βιβλίου: « Για ένα διάστημα η άφιξη των προσφύγων…. 
ασχολίες στην πατρίδα τους». Τα παραπάνω στοιχεία θα έπρεπε να 
συνδυαστούν και με τα στοιχεία των παραθεμάτων. 
Από το Β παράθεμα: 

• Ότι το 76%  των αγροτών προσφύγων ασχολούνταν με την 
καλλιέργεια δημητριακών και σίτου που είναι ιδιαίτερα αποδοτικές  
και όχι χρονοβόρες. Εξάλλου οι παραπάνω καλλιέργειες βοηθούσαν 
και στην άμεση  κάλυψη  των επισιτιστικών αναγκών κάτι που δε 
συνέβαινε με την καλλιέργεια των οπωροφόρων. Επιπλέον  η 
καλλιέργεια καπνού παρότι ήταν απαιτητική ωστόσο, όπου υπήρχε 
εξασφάλιζε υψηλά κέρδη στον καλλιεργητή. Όμως μόνο το 14% 
ασχολήθηκε με την καλλιέργεια καπνού ενώ το υπόλοιπο 10 % 
ασχολήθηκε με την καλλιέργεια  σταφυλιών, οπωροφόρων  αλλά 
και με άλλες αγροτικές εργασίες. 

Από το παράθεμα Γ : 
• Ότι η βελτίωση των έργων υποδομής του κράτους εξυπηρετούσε 

είτε τη βελτίωση της ζωής των αγροτών  είτε τη δημιουργία όρων 
για τη βελτίωση της  γεωργικής παραγωγής.  Η απαλλοτρίωση των 
τσιφλικιών για την αποκατάσταση των προσφύγων συνέβαλε 
αποφασιστικά στην ανοδική πορεία του αγροτικού τομέα. Το 1936 
οι αγροτικές εκτάσεις είχαν διπλασιαστεί και το βόρειο τμήμα της 
χώρας αμυδρά θύμιζε το ερημωμένο τοπίο  του 1923. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σχετικά με την ανάπτυξη των πηγών οι υποψήφιοι μπορούσαν 
να κάνουν αναφορές και σε άλλα στοιχεία του σχολικού τους εγχειριδίου που 
σχετίζονταν  με τα δοθέντα θέματα, αρκεί να τα συνδύαζαν σωστά. 


