ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ
Γ΄ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ
ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ
ΟΜΑΓΑ ΑΝΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ
ΑΠΑΝΣΖΔΗ
ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΖ

ΘΔΜΑ Α.1.
α. «Κλήριγκ» ρ. βηβιίν, ζει. 54: «ην εμωηεξηθό εκπόξην μετά το 1932… θαη
ζεηηθά ζηνηρεία».
β. Εθνικόν Κομιτάτον ρ. βηβιίν, ζει. 77: Ένας από τοσς πολιτικούς
στηματισμούς με μικρότερη απήτηση, ποσ μετείτε στην Εθνοσσνέλεσση τοσ 1862
– 1864. «Σν Δζληθόλ Κνκηηάηνλ… Οζωκαληθή Απηνθξαηνξία».
γ. Οξγαληζκόο: ρ. βηβιίν, ζει. 140: «Σνλ Ινύιην ηνπ 1914… λα απνθηήζνπλ
γεωξγηθό θιήξν».

ΘΔΜΑ Α.2.
α. ωζηό (ρ. βηβιίν, ζει. 71)
β. ωζηό (ρ. βηβιίν, ζει. 81)
γ. ωζηό (ρ. βηβιίν, ζει. 84)
δ. Λάζνο (ρ. βηβιίν, ζει. 53)
ε. Λάζνο (ρ. βηβιίν, ζει. 213)
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ΘΔΜΑ Β.1.
α. ρ. βηβιίν, ζει. 92-93 : Σα αληηβεληδειηθά θόκκαηα ήηαλ: ην θόκκα ηνπ
Γεκεηξίνπ Ράιιε, ην Δζληθό Κόκκα ηνπ Κπξηαθνύιε Μαπξνκηράιε θαη ην
θόκκα ηνπ Γεωξγίνπ Θενηόθε.
β. ρ. βηβιίν, ζει. 92: «Ωο αληηβεληδειηθά ζεωξνύληαλ… ήηαλ πην
δηαιιαθηηθό».

ΘΔΜΑ Β.2.
α. ρ. βηβιίν, ζει. 206- 207: «Οη μέλνη λαύαξρνη… νξίζηεθε ν Διεπζέξηνο
Βεληδέινο».
β. ρ. βηβιίν, ζει. 208: «Η πξώηε θπβέξλεζε… Κξεηηθή Σξάπεδα»

ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΖ
ΘΔΜΑ Γ.1.
α) ρ. βηβιίν, ζει. 33: «ηηο κηθξόηεξεο θαη πην θαζπζηεξεκέλεο
νηθνλνκηθά … ηωλ αλεπηπγκέλωλ θξαηώλ».

εκείωζε: Αλ ν καζεηήο μεθηλνύζε ηελ απάληεζε από ηελ πξνεγνύκελε
παξάγξαθν «Η πην ραξαθηεξηζηηθή … 19ν αηώλα» δελ πξέπεη λα ζεωξεζεί όηη
είλαη εζθαικέλν.
ύκθωλα κε ην Κείκελν Α, κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ
ηεο Διιάδαο επηδηωθόηαλ ε αύμεζε ηνπ όγθνπ εξγαζηώλ θαη ηωλ εζόδωλ ηνπ
θξάηνπο θαζώο
κ’ απηόλ ηνλ ηξόπν ζα βειηηώλνληαλ νη εκπνξηθέο
ζπλαιιαγέο, πνηνηηθά θαη πνζνηηθά.
Από ην Κείκελν Α:
 «νη γεωξγνί ζα εύμαλνλ ηαο εξγαζίαο ηωλ»
 «ζα βειηηνύην ν πιηθόο θαη εζηθόο βίνο ηωλ»
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 «ε αληαιιαγή ηωλ πξνϊόληωλ ζα εύμαλε ηελ πνηόηεηα, ηελ
πνζόηεηα θαη ην θέξδνο»
Παξάιιεια ζην Κείκελν Α επηζεκαίλεηαη ε επηδηωθόκελε εθβηνκεράληζε ηεο
ρώξαο, αθνύ ζα δηεπθνιπλόηαλ κέζω ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ ε κεηαθνξά
πξώηωλ πιώλ γηα βηνκεραληθή επεμεξγαζία.
Έηζη ζα πεξηνξίδνληαλ νη εηζαγωγέο ελώ ην νηθνλνκηθό πιεόλαζκα πνπ ζα
δηαζθάιηδε ε ρώξα ζα επέηξεπε ηε δηεύξπλζε ηωλ εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ ηεο.

Από ην Κείκελν Α αληίζηνηρα ρωξία είλαη:
 «ζα αλεπηύζζνλην ζπγρξόλωο αη ηέρλαη θαη ε βηνκεραλία»
 «Σα έωο ηόηε δε εηζαγόκελα …πξνϊόληωλ μέλωλ ή εγρωξίωλ»

β) ρ. βηβιίν, ζει. 34 -35:
…δηεζλνύο δηθηύνπ».

« Σν ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν ηεο Διιάδαο

Η πιεξνθνξία απηή επηβεβαηώλεηαη θαη από ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα ηνπ
πίλαθα πνπ καο δίλεηαη ζην Κείκελν Β, ζύκθωλα κε ηα νπνία ελώ ην 1883 ε
Διιάδα είρε κόιηο 22 ρηιηόκεηξα ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ, ην 1892 ε επέθηαζε
απηνύ ήηαλ εληππωζηαθή, αθνύ ζε κία πεξίπνπ δεθαεηία ν ειιεληθόο
ζηδεξόδξνκνο αξηζκνύζε ηα 900 ρηιηόκεηξα.
ύκθωλα κε ην Κείκελν Β ήδε ην 1907 ππήξραλ 1.372 ρηιηόκεηξα
ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ.
ύκθωλα κε ην Κείκελν Γ ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ
ζπλάληεζε δπζθνιίεο νη νπνίεο ζπλδένληαλ κε ηηο πεξηνξηζκέλεο δπλαηόηεηεο
πνπ είρε ιόγω ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ πιάηνπο ηωλ γξακκώλ πνπ δελ επέηξεπε
ηε ζύλδεζε κε ηνπο δηεζλείο ζηδεξνδξνκηθνύο άμνλεο. Σν δίθηπν είρε
θαηαζθεπαζηεί κε πξόρεηξν ηξόπν, δίλνληαο πξνηεξαηόηεηα ζηελ εκπνξηθή
ζύλδεζε ηωλ παξάιηωλ πεξηνρώλ ηεο ρώξαο, ηε ζηηγκή, κάιηζηα, πνπ νη
ζαιάζζηεο κεηαθνξέο επεξεάδνληαλ από ηε βαζηά νηθνλνκηθή ύθεζε ηεο
ρώξαο.
Από ην Κείκελν Γ αμηνπνηνύκε ηα αθόινπζα ρωξία:
 «ην δίθηπν δελ είρε παληνύ ην ίδην πιάηνο γξακκώλ»
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 «είρε θαηαζθεπαζηεί, κε θάπνηα ειαθξόηεηα … παξάιηεο ρώξεο»
 «Ο αληαγωληζκόο ηεο λαπηηιίαο … λαπηηθώλ κεηαθνξώλ»

γ) ρ. βηβιίν, ζει. 35: « Δίλαη αλακθίβνιν όηη … ηόζν ξηδνζπαζηηθέο
αιιαγέο».
ην Κείκελν Γ επηζεκαίλεηαη όηη ην ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν δελ θαηάθεξε λα
ελδπλακώζεη ην επελδπηηθό ελδηαθέξνλ ηωλ θαηαζθεπαζηώλ ηωλ δεκόζηωλ
έξγωλ νύηε ην ελδηαθέξνλ γηα ηε δεκηνπξγία βηνκεραληθώλ κνλάδωλ από ηε
ζηηγκή πνπ απηή πξνϋπέζεηε ηελ ύπαξμε πξώηωλ πιώλ, όπωο είλαη ην ζίδεξν
θαη ην θάξβνπλν.
Έηζη, νη πξνζδνθίεο ηεο Διιάδαο γηα ζύλδεζε ηνπ ζηδεξνδξόκνπ κε ηελ
εθβηνκεράληζε ηεο ρώξαο δελ ηειεζθόξεζαλ.
Σα ρωξία πνπ έπξεπε λα αμηνπνηεζνύλ από ην Κείκελν Γ είλαη:
 «ε έλεζε επελδύζεωλ δελ ήηαλ αξθεηή γηα λα δεκηνπξγήζεη
ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο απνγείωζεο»
 «δελ κπνξνύζε λα παίμεη ηνλωηηθό ξόιν γηα αλύπαξθηνπο
βηνκεραληθνύο θαηαζθεπαζηέο δηθηύνπ θαη ηξνραίνπ πιηθνύ»
 «νύηε ήηαλ ηζρπξό θίλεηξν γηα λα δεκηνπξγεζνύλ …ζίδεξν θαη
θάξβνπλν»

ΘΔΜΑ Γ.1.
α) ρ. βηβιίν, ζει. 156: «Ζ αγξνηηθή απνθαηάζηαζε … θαη ηε δπλαηόηεηα
άξδεπζεο». ύκθωλα κε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ Κεηκέλνπ Α, ν θιήξνο πνπ
παξειάκβαλε ε θάζε πξνζθπγηθή νηθνγέλεηα ζρεηίδνληαλ κε ην ζύλνιν ηεο
έθηαζεο θαζώο επίζεο θαη κε ηε δπλαηόηεηα βηνπνξηζκνύ θαη εθπιήξωζεο ηωλ
νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεώλ ηεο. Παξάιιεια, επηζεκαίλεηαη όηη ππήξρε
δηαθύκαλζε ζηελ αμία ηνπ παξαρωξνύκελνπ θιήξνπ αλάινγα κε ηελ
ηνπνζεζία, ηελ πνηόηεηα ηνπ εδάθνπο θαη ηηο αλαπηπμηαθέο δνκέο ηεο θάζε
πεξηνρήο.
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ρ. βηβιίν, ζει. 156 : «πλήζωο ν θιήξνο δελ απνηεινύζε … ιηπάζκαηα
θαη δώα»

β) ρ. βηβιίν, ζει. 167-168: «Γηα έλα δηάζηεκα ε άθημε ηωλ πξνζθύγωλ…
επάξθεηα ζε ζηηεξά». Όπωο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζην Κείκελν Β, ε
θαιιηέξγεηα ηωλ δεκεηξηαθώλ πξνωζήζεθε ηδηαίηεξα θαζώο απνηεινύζε είδνο
πξώηεο αλάγθεο γηα ηελ επηβίωζε ηωλ αγξνηώλ – πξνζθύγωλ θαη παξάιιεια
απέδηδε ωο γεωξγηθό πξνϊόλ άκεζα θαξπνύο ζε αληίζεζε κε ηα νπωξνθόξα
δέληξα.
Από ην Κείκελν Β αμηνπνηνύκε ην αληίζηνηρν ρωξίν: «Σν 76 ηνηο εθαηό …
έζπεηξε ζηηάξη ην θζηλόπωξν … ζε θάζε είδνο εδάθνπο».
ρ. Βηβιίν, ζει. 168: «Οη πξόζθπγεο εθάξκνζαλ …βακβάθη, ζηαθίδα)».
ύκθωλα κε ην Κείκελν Β ε θαπλνθαιιηέξγεηα αλαπηύρζεθε ζεκαληηθά
εμαηηίαο ηωλ θιηκαηηθώλ θαη εδαθηθώλ ζπλζεθώλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο
απόδνζεο πνπ απηή επέθεξε.
Από ην Κείκελν Β αμηνπνηνύκε ην αληίζηνηρν ρωξίν: «Από ηελ άιιε πιεπξά
…επηδίδνληαη ζηελ θαπλνθαιιηέξγεηα».
ρ. Βηβιίν, ζει. 168: «Ζ θηελνηξνθία θαη ε πηελνηξνθία … ηηο αζρνιίεο
ζηελ παηξίδα ηνπο».
ην Κείκελν Β γίλεηαη ιόγνο θαη γηα ηελ ελαζρόιεζε ηωλ αγξνηώλ
πξνζθύγωλ κε ηελ ακπεινπξγία, ηε δελδξνθνκία θαη ηελ αλάπηπμε
επαγγεικάηωλ, άκεζα ή έκκεζα ζπλδεδεκέλωλ κε ηελ αγξνηηθή παξαγωγή.
Από ην Κείκελν Β αμηνπνηνύκε ην αληίζηνηρν ρωξίν: «Σν ππόινηπν 10 ηνηο
εθαηό … ηνπ ζηδεξνπξγνύ, ηνπ κπιωλά θ.ι.π.»
ύκθωλα κε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ Κεηκέλνπ Γ ε αγξνηηθή νηθνλνκία
ωθειήζεθε από ηελ εγθαηάζηαζε ηωλ πξνζθύγωλ, αθνύ απηή ζπλνδεύηεθε
από έξγα ππνδνκήο πνπ πξνωζήζεθαλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο γεωξγηθήο
παξαγωγήο.
Παξάιιεια, ε αλάγθε γηα βειηίωζε ηωλ ζπλζεθώλ δωήο ηωλ πξνζθύγωλ
επέθεξε κέηξα γηα ηελ αλαδηακόξθωζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. Έηζη, ην
1936 είραλ δηπιαζηαζηεί ηα θαιιηεξγήζηκα εδάθε θαη ε εηθόλα ηεο ειιεληθήο
ππαίζξνπ είρε κεηαβιεζεί ξηδηθά ζε ζρέζε κε ην 1923.
Από ην Κείκελν Γ αμηνπνηνύκε ηα ρωξία:
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 «Ζ πινπνίεζε έξγωλ ππνδνκήο … αλάπηπμε ηεο γεωξγηθήο
παξαγωγήο»
 «Ζ δηαδηθαζία απαιινηξίωζεο ηωλ ηζηθιηθηώλ επηηαρύλζεθε»
 «Σν 1936 … έξεκα ηνπία ηνπ 1923»

ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΟ ΚΛΑΓΟ
Δπαγγειία Μαξδίθε
Γήκεηξα Σαθίιε
Μαξία Ξάλζνπ
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