
 

 

ΙΣΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ Γϋ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

ΘΕΜΑ Α1 

α. Σο 1932 «το εξωτερικό εμπόριο … κετικά ςτοιχεία». χολικό βιβλίο ςελ. 54 

β.  Η Εκνοςυνζλευςθ του 1862 – 1864 «Σο Εκνικόν Κομιτάτον … Οκωμανικι αυτοκρατορία». 

χολικό βιβλίο ςελ. 77 

γ. « Σον Ιοφλιο του 1914 … γεωργικό κλιρο» χολικό βιβλίο ςελ. 140-141 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α. ωςτό 

β. ωςτό 

γ. ωςτό 

δ. Λάκοσ 

ε. Λάκοσ 

 

ΘΕΜΑ Β1 

α. Σο Ραλλικό κόμμα, το Εκνικό Κόμμα του Κυριακοφλθ Μαυρομιχάλθ, το Θεοτοκικό κόμμα 

β. «Ωσ αντιβενιηελικά … διαλλακτικό». χολικό βιβλίο, ςελ. 92 

 

ΘΕΜΑ Β2 

α. «Οι ξζνοι Ναφαρχοι …. Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ» χολικό βιβλίο, ςελ. 206-207  

(Προαιρετικά: «Μζςα ςε μια απερίγραπτθ … υπό διεκνι προςταςία» χολικό βιβλίο, ςελ. 

206) 

β. «Η πρϊτθ κυβζρνθςθ … δάςκαλοι» χολικό βιβλίο, ςελ. 208 (Θα μποροφςαν να 

επιςθμανκοφν τα εξισ : νόμοι και διατάγματα, κρθτικό νόμιςμα, ίδρυςθ Κρθτικισ 

Σράπεηασ) 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ Γ1  

α.  χολικό βιβλίο, ςελ. 33 : « Η πιο χαρακτθριςτικι από τισ αλλαγζσ ….κατά το 19ο αιϊνα». 

Ορκό κα ιταν να επιςθμανκοφν τα εξισ χωρία: χολικό βιβλίο, ςελ. 33 «τισ μικρότερεσ … 

κρατϊν» και « …κα εξαςφάλιηε …απορροφιςουν» 

 Σο κείμενο Α αξιοποιείται ςτθν ολότθτά του. Πιο ςυγκεκριμζνα: 

 αφξθςθ εργαςίασ, άρα μεγιςτοποίθςθ του κζρδουσ 

 βελτίωςθ βιοτικοφ επιπζδου – θκικοφ βίου 

 ανταλλαγι προїόντων  με ςυνακόλουκθ αφξθςθ τθσ ποιότθτασ, τθσ ποςότθτασ και 

του κζρδουσ 

 ανάπτυξθ χειρωνακτικϊν επαγγελμάτων και βιομθχανίασ 

 μείωςθ ειςαγόμενων προїόντων και κατ’ επζκταςθ εξοικονόμθςθ χρθμάτων ϊςτε 

να χρθςιμοποιθκοφν ςε νζα προїόντα, ξζνα ι ντόπια 

β. Προαιρετικά κα μποροφςε να γίνει αναφορά ςτισ δυςκολίεσ που ςυνάντθςε εξϋαρχισ θ 

υλοποίθςθ ενόσ τζτοιου ζργου:  

 ζλλειψθ κεφαλαίων 

 δυςκολία προςζλκυςθσ ξζνου κεφαλαίου 

 κυριαρχία καλάςςιων μεταφορϊν 

χολικό βιβλίο, ςελ. 33-35 : «Μζχρι τθ δεκαετία του 1880 … διεκνοφσ δικτφου» και ςελ. 35 

«Πραγματικά … ςιδθροδρόμου». 

ΠΙΝΑΚΑ : Διεξοδικι αναφορά ςε όλα τα ςτοιχεία του πίνακα από το 1869 ζωσ το 1907 και 

τθν αφξουςα πορεία που ακολοφκθςε θ επζκταςθ του ζργου αναφορικά με το χιλιομετρικό 

δίκτυο. Μπορεί να επιςθμανκεί ότι μεταξφ των  ετϊν 1892-1897 θ αφξθςθ του δικτφου 

είναι μόλισ 70 χιλιόμετρα γεγονόσ το οποίο οφείλεται ςτθν πτϊχευςθ τθσ χϊρασ το 1893 

αλλά και ςτον ατυχι ελλθνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Επίςθσ από το διάςτθμα 1883 – 

1889 (Σρικουπικι περίοδοσ) θ επζκταςθ του ςιδθροδρομικοφ δικτφου είναι μεγάλθ κακϊσ θ 

κυβζρνθςθ ςφναψε μεγάλα δάνεια από το εξωτερικό. Κατά το διάςτθμα 1903 -1907 

παρατθρείται ςχετικι αφξθςθ του χιλιομετρικοφ δικτφου γεγονόσ το οποίο οφείλεται ςτθν 

αναγκαιότθτα ολοκλιρωςθσ του ζργου αλλά και ςτθν επιβολι του Δ.Ο.Ε. μετά το 1897 και 

ςτθ ςυνακόλουκθ βελτίωςθ των οικονομικϊν τθσ χϊρασ. Η απουςία κεφαλαίου και 

εξεφρεςθσ χρθμάτων εξακολουκεί να δυςχεραίνει τθν ολοκλιρωςθ του ζργου.  

 

γ. χολικό βιβλίο, ςελ. 35 : «Είναι αναμφίβολο … ριηοςπαςτικζσ αλλαγζσ» 

Κείμενο Γ : Να αναφερκοφν τα εξισ : 

 αναμφίβολθ θ χρθςιμότθτα του ςιδθροδρόμου 

 προβλιματα ςτο μικοσ των γραμμϊν φζρει προβλιματα ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ 

 απουςία επενδφςεων, αλλά ακόμθ κι αν υπιρχαν παρατθρείται ζλλειψθ ςιδιρου 

και κάρβουνου κακϊσ και βιομθχανιϊν 



 

 

 προβλθματικι θ προςφορά του δικτφου ςτισ μεταφορζσ (διακυμάνςεισ ςτο πλάτοσ 

των γραμμϊν / εξυπθρζτθςθ παραλιακϊν περιοχϊν) , ωσ αποτζλεςμα ο 

ανταγωνιςμόσ από τισ καλάςςιεσ μεταφορζσ 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

α. Προαιρετικά : χολικό βιβλίο, ςελ. 45: « Μετά από λίγα χρόνια … μικροїδιοκτθςίασ» και 

χολικό βιβλίο, ςελ. 156-157 : «Η αγροτικι αποκατάςταςθ … λιπάςματα και ηϊα». 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

 ο αγρότθσ- πρόςφυγασ αποδζχεται τθ γθ που του παραχωρείται / ζλλειψθ 

κτθματογράφθςθσ / τα όρια του κλιρου δίνονται κατά προςζγγιςθ και δεν ζχουν 

οριςτικό χαρακτιρα 

 θ γθ που παραχωρείται ανα οικογζνεια είναι ανάλογθ με τθ ςυνολικι ζκταςθ τθσ 

γθσ ανα περιοχι , όμωσ με προχποκζςεισ εξαςφάλιςθσ βιοποριςμοφ και απόκτθςθ 

κεφαλαίου για τθν αποπλθρωμι των χρεϊν 

 θ αρχικι ζκταςθ αφορά τετραμελείσ οικογζνειεσ και για κάκε παραπάνω μζλοσ 

δίνεται 1/5 του ςυνόλου τθσ διανομισ 

 το μζγεκοσ του κλιρου ποικίλλει ανάλογα με τον τόπο και δεν είναι ενιαίοσ, 

ανάλογα με τθν ποιότθτα του εδάφουσ, τθν υποδομι τθσ περιοχισ και τθν 

γειτνίαςθ με αςτικό κζντρο  

β.  χολικό βιβλίο, ςελ. 167-168 : « Για ζνα διάςτθμα …πατρίδα τουσ». 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β  

Σο 76% των αγροτϊν αςχολικθκε με τθν καλλιζργεια δθμθτριακϊν και ςίτου (πεδινά 

εδάφθ Μακεδονία, δυτ. Θράκθ ςελ. 153) : 

 γριγορθ παραγωγι  / εξαςφάλιςθ τροφισ για βιοποριςμό και καλλιζργεια ςε όλα 

τα εδάφθ 

Σο 14% αςχολικθκε με τθν καλλιζργεια του καπνοφ μόνο όμωσ ςε περιπτϊςεισ όπου 

υπιρχε κατάλλθλο ζδαφοσ , ςυνκικεσ και κλίμα / κατάλλθλα εδάφθ Αν . Μακεδονία και 

Δυτ. Θράκθ (ςελ. 153-154) 

 οι καπνοπαραγωγοί μποροφςαν  ςε αυτι τθν περίπτωςθ να εμπορευματοποιιςουν 

γριγορα τθν παραγωγι τουσ και να ζχουν  περιςςότερο κζρδοσ 

Σο 10% αςχολείται:   

 με τθν καλλιζργεια ςταφυλιϊν (3%, κυρίωσ ςτθν Κριτθ, ςελ. 154). 

 Μόλισ το 2% αςχολείται με τθν καλλιζργεια οπωροφόρων εξαιτίασ του ότι αργοφν 

να αποδϊςουν καρποφσ, άρα δυςχεραίνουν τον βιοποριςμό. 

 Σο 5% αςχολείται με αγροτικζσ εργαςίεσ 

 



 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ  

Λόγω τθσ αγροτικισ αποκατάςταςθσ ζγιναν ζργα ςε υποδομζσ με αποτζλεςμα τθ βελτίωςθ 

των ςυνκθκϊν ςτουσ προςφυγικοφσ ςυνοικιςμοφσ και τθν ανάπτυξθ τθσ αγροτικισ παραγω 

γισ. Σο κράτοσ ςυνζβαλε ςτθ βελτίωςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ ςτον αγροτικό χϊρο 

με τθν εφαρμογι των νόμων περί απαλλοτρίωςθσ των τςιφλικιϊν μετά το 1923 και τθν 

αναδιανομι τουσ ςτουσ πρόςφυγεσ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα, μζχρι το 1936 ,τθν αφξθςθ 

των καλλιεργιςιμων εκτάςεων κατά 50% και τθν αφξθςθ του πλθκυςμοφ ςε περιοχζσ τθσ Β. 

Ελλάδασ ι ςε παραμεκόριεσ περιοχζσ με ςυνακόλουκθ αλλαγι του τοπίου. 

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μουρατίδου Φωτεινι 

                   Καρακόλιοσ Ηρακλισ  

Φιλόλογοι 

   

 

 

 


