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ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΙΣΟΡΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 13/6/2018
ΟΜΑΓΑ Α
Α1. α. ζει. 54: "ην εμσηεξηθό εκπόξην κεηά ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο ηνπ 1932 ζηελ
Διιάδα..... ζηνηρεία".
β. ζει. 77 : "Πνιηηηθόο ζρεκαηηζκόο κε κηθξόηεξε απήρεζε ζηελ Δζλνζπλέιεπζε ηνπ 18621864. Σν Δζληθόλ Κνκηηάηνλ .... απηνθξαηνξία".
γ. ζει. 140: "Tνλ Ινύιην ...." σο ζει. 141: ".... θιήξν".
Α2. α. Σ
β. Σ
γ. Σ
δ. Λ
ε. Λ
Β1. α θαη β. ζει 92: "Ωο αληηβεληδειηθά .... δηαιιαθηηθό" ζπκπιεξώλνληαο ην όλνκα "Δζληθό
Κόκκα" ζην θόκκα Κπξηαθνύιε Μαπξνκηράιε.
Β2. α. ζει 206-207: "Οη μέλνη Ναύαξρνη ... εθαξκνγή"
β. ζει. 208 : "Η πξώηε θπβέξλεζε ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο εξγάζηεθε κε δήιν θαη
απέδσζε ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα ζεκαληηθό έξγν. Έθνςε θξεηηθό λόκηζκα (ηελ
θξεηηθή δξαρκή) θαη ίδξπζε Κξεηηθή Σξάπεδα".
ΘΔΜΑ Γ1
Δηζαγσγή: Aπό ηα πξώηα ρξόληα ηεο ειιεληθήο αλεμαξηεζίαο ππήξμε πξνζδνθία θαηαζθεπήο
ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ ζηελ Διιάδα κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε , κηαο θαη ζηα αλαπηπγκέλα
βηνκεραληθά ν ζηδεξόδξνκνο ήηαλ ζπλώλπκν ηεο αλάπηπμεο . Αλππέξβιεηεο σζηόζν δπζθνιίεο
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εκπόδηδαλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηνπιάρηζηνλ σο ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα ζει 33-34: "Mέρξη...
θεξδνζθόπνπο".
α. ζει 34: " Οη γεληθόηεξεο... άμνλεο".
Σπκπιεξσκαηηθά ηηο πξνζδνθίεο από ηελ θαηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ εθζέηεη θαη ην
θείκελν ηνπ Βεξλαξδάθε. Υπήξρε πξνζδνθία πνιιαπιαζηαζκνύ γεσξγηθήο παξαγσγήο θαη
ελίζρπζεο ηνπ εκπνξίνπ .
Τειηθόο ζηόρνο όκσο παξέκελε ε βηνκεραληθή αλάπηπμε θαη ε αλάπηπμε ηεο εγρώξηαο παξαγσγήο
σο κέζνπ ώζεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
β. ζει. 34-35: " Σν ζηδεξνδξνκηθό... ακθίβνιε".
Ο πίλαθαο επηβεβαηώλεη ηηο δπζθνιίεο θαηαζθεπήο ηνπ ειιεληθνύ ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ .
Γηαπηζηώλεηαη πσο ρξεηάζηεθε κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ώζηε ην δίθηπν λα επεθηαζεί. Η αύμεζε
ησλ ρηιηνκέηξσλ ήηαλ αξγή , νθεηιόκελε θπξίσο ζηηο δπζθνιίεο θαηαζθεπήο. Θα πξέπεη λα
πξνζηεζεί ην πςειό θόζηνο θαηαζθεπήο ιόγσ νξεηλνύ όγθνπ αιιά θαη ε έιιεηςε εηδηθεπκέλνπ
ηερληθνύ δπλακηθνύ..
γ. ζει. 35: "Πξαγκαηηθά ...... αιιαγέο".
Σύκθσλα θαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ ηνπ Γ. Γεξηηιή ην ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν δελ εθπιήξσζε
ηηο αλαπηπμηαθέο πξνζδνθίεο πνπ γέλλεζε ε θαηαζθεπή ηνπ. Καηά ηνλ Γ. Γεξηηιή, κάιινλ δεκίσζε
παξά σθέιεζε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Τν θόζηνο θαηαζθεπήο ήηαλ αξθεηά πςειόηεξν ηνπ
αλακελόκελνπ εθόζνλ ηα πιηθά ηνπ εηζάγνληαλ ελώ ε ίδηα ε θαηαζθεπή ηνπ , δίθηπν κεηξηθό,
απαγόξεπζε ηελ έλσζή ηνπ κε ηνπο δηεζλείο άμνλεο. Σπκπεξαζκαηηθά, όρη κόλν δελ άιιαμε ηηο
νηθνλνκηθέο δνκέο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο αιιά δεκίσζε θαη ηνλ πγηέζηαην, ίζσο, ηνκέα ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο , ηε λαπηηιία.
Δμππεξεηώληαο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο , πξνθάιεζε πηώζε ησλ ηηκώλ ζηηο λαπηηθέο κεηαθνξέο.
Γ1. Δηζαγσγή: Η Δ.Α.Π. κεηά ηελ ίδξπζή ηεο ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 1923 , ζέηεη σο ζηόρν ηελ
πξνζθπγηθή απνθαηάζηαζε , ζηνρεύνληαο ηδηαίηεξα ζηελ αγξνηηθή εγθαηάζηαζή ηνπο.
α. ζει. 156: " Η αγξνηηθή ....." σο ζει 157 "...... Γεσξγίαο".
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία αγξνηηθήο εγθαηάζηαζεο πξνζθύγσλ αγξνηώλ παξέρεη ε Κνηλσλία ησλ Δζλώλ . Η παξαιαβή ηεο γεο είλαη αξρηθά πξνζσξηλή , ε έθηαζή
ηεο θαζνξίδεηαη από ην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο , ηελ αθξηβή ηνπνζεζία ηνπ ρσξαθηνύ θαη ηηο
παξαγσγηθέο ηνπ δπλαηόηεηεο .
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ζει. 157: "Δθηόο.....δώα".
β. ζει. 166 : " Η Μηθξαζηαηηθή .... έζλνπο".
ζει. 167 : " Γηα έλα δηάζηεκα ..... πξνζθύγσλ".
ζει. 168 : "Kαηαξρήλ ......ζηηεξά"
Σύκθσλα κε ην θείκελν Β δηαπηζηώλεηαη ε αύμεζε ηεο θαιιηέξγεηαο δεκεηξηαθώλ , ε απηάξθεηα
ησλ αγξνηώλ θαη ε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο.
ζει. 168: "Οη πξόζθπγεο ..... ηδηνθηεζίαο"
Τν θείκελν Γ επηβεβαηώλεη ηελ κεηαβνιή ησλ δεδνκέλσλ ζηελ ειιεληθή γεσξγία , ηελ αιιαγή ηνπ
ηδηνθηεζηαθνύ θαζεζηώηνο εθόζνλ ιύζεθε νξηζηηθά ην αγξνηηθό δήηεκα ησλ ηζηθιηθηώλ θαη
ζηεξίρζεθε ε νηθνγελεηαθή ηδηνθηεζία.
ζει. 168: "Η έιιεηςε... εθηάζεηο"
Πξάγκαηη ζύκθσλα κε ην θείκελν Γ ηα έξγα ππνδνκήο κεηέβαιαλ ηηο ζπλζήθεο δσήο ησλ αγξνηώλ
- πξνζθύγσλ θαζώο θαη ηελ όςε ησλ γεσξγηθώλ εθηάζεσλ.
ζει. 168 : " Δηζήρζεθαλ ..... παηξίδα ηνπο".
Σύκθσλα κε ην θείκελν Β , εληζρύζεθε ε θαιιηέξγεηα θαπλνύ αιιά θαη άιια είδε θαιιηεξγεηώλ
πνπ έδσζαλ γεληθόηεξε ώζεζε ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία.

ΥΟΛΙΑΜΟ ΘΔΜΑΣΩΝ
Τα ζέκαηα ήηαλ θαηαλνεηά θαη βαηά . Φξεηαδόηαλ πξνζνρή ζηελ ζύλζεζε ησλ πεγώλ θαη ηεο
ηζηνξηθήο αθήγεζεο .

πγγξαθηθή Δπηκέιεηα Θεκάησλ
Τζαγθνπξλνύ Ισάλλα
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