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ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ 

 

    ΘΔΜΑ Α1 (15 ΜΟΝΑΓΔ) 
Α. Κλήπιγκ: ήηαλ κηα κέζνδνο δηαθαλνληζκνύ πνπ εθαξκόζηεθε ζηνλ ηνκέα ηνπ εμσηεξηθνύ 

εκπνξίνπ από ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε γηα λα απνηξέςεη ηελ θξίζε ηνπ 1932, ζηα πιαίζηα ηεο 

νπνίαο νη δηεζλείο ζπλαιιαγέο δε γίλνληαλ κε βάζε ην κεηαηξέςηκν ζπλάιιαγκα αιιά κε βάζε 

δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο πνπ θνζηνινγνύζαλ ηα πξνο αληαιιαγή πξντόληα θαη θξόληηδαλ λα 

ηζνζθειίζνπλ ηελ αμία ησλ εηζαγσγώλ θαη ησλ εμαγσγώλ. 

 

Β. Δθνικόν κομιτάτον: πνιηηηθόο ζρεκαηηζκόο ππό ηνλ Δπακεηλώλδα Γειεγηώξγε  πνπ 

ζπγθξνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο Δζλνζπλέιεπζεο ηνπ 1862-1864. Τπνζηήξηδε ηελ αλάπηπμε 

ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνύ, ηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο ρώξαο, νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

κεηαξξπζκίζεηο ζην ζηξαηό θαη ζηε δηνίθεζε, πνιηηηζκηθή εμάπισζε ζηελ Οζσκαληθή 

απηνθξαηνξία. Δίρε κηθξόηεξε απήρεζε από ηνπο Οξεηλνύο θαη Πεδηλνύο. 

 

Γ.  Οπγανισμόρ: θνξέαο πνπ ηδξύζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ηνλ Ινύιην ηνπ 1914 κε ζθνπό ηελ 

άκεζε πεξίζαιςε θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ ζε εγθαηαιειεηκκέλα 

ηνπξθηθά & βνπιγαξηθά ρσξηά ηεο Κεληξηθήο & Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο. . Παξερόηαλ 

ζπζζίηην, πξνζσξηλή ζηέγε θαη ηαηξηθή πεξίζαιςε, κέρξη νη πξόζθπγεο λα βξνπλ 

εξγαζία ή λα απνθηήζνπλ γεσξγηθό θιήξν. 

 
 

ΘΔΜΑ Α2 ( 10 ΜΟΝΑΓΔ)  

Α. ΩΣΟ   Β. ΩΣΟ  Γ. ΩΣΟ  Γ. ΛΑΘΟ  Δ. ΛΑΘΟ 
 

 

ΘΔΜΑ Β1  

Α) (3 ΜΟΝΑΓΔ) 

 Σα αληηβεληδειηθά θόκκαηα ήηαλ: 

- Σν ξαιιηθό θόκκα κε αξρεγό ην Γεκήηξην Ράιιε 

- Σν εζληθό θόκκα κε αξρεγό ηνλ Κπξηαθνύιε Μαπξνκηράιε 

- Σν θόκκα ηνπ Γεσξγίνπ Θενηόθε 



 

 

Β) (10 ΜΟΝΑΓΔ)  
βλ. σελ 92 σσολικού βιβλίος « Ωο αληηβεληδειηθά ζεσξνύληαλ ηα θόκκαηα ηεο 

αληηπνιίηεπζεο. … θαη ηνπ Κπξηαθνύιε Μαπξνκηράιε». 

 

 

ΘΔΜΑ Β2  

Α) (10 ΜΟΝΑΓΔ)  

βλ. σελ 206-7 σσολικού βιβλίος  
Δηζαγσγή: «Μέζα ζε κηα απεξίγξαπηε … ππό δηεζλή πξνζηαζία.» 

Κύξην Θέκα: «Οη μέλνη Ναύαξρνη … ηέζεθε ακέζσο ζε εθαξκνγή.» 

 

 

Β) ( 2 ΜΟΝΑΓΔ) 

βλ. σελ 208σσολικού βιβλίος  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 ηελ Κξεηηθή Σξάπεδα. 

 

 

ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΗ 

 

ΘΔΜΑ Γ1 
Α) Δισαγωγή (βλ. σσ. βιβλ. σελ 33):  

 «Η πην ραξαθηεξηζηηθή από ηηο αιιαγέο πνπ έθεξε ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ζηα 

αλεπηπγκέλα θξάηε ηνπ 19νπ αηώλα ήηαλ ε εκθάληζε, ε εμάπισζε θαη ηειηθά ε 

θπξηαξρία ηνπ ζηδεξνδξόκνπ ζηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο.» 

Γηα λα αλαπηπγκέλε θξάηε ηεο Γπηηθήο Δπξώπεο «ν ζηδεξόδξνκνο έγηλε ην ζύκβνιν 

ησλ λέσλ θαηξώλ θαη ην ζπλώλπκν ηεο αλάπηπμεο θαηά ην 19ν αηώλα.» 

 

Κύπιο μέπορ απάντησηρ:  

 (βλ. σσ. βιβλ. σελ 33) «ηηο κηθξόηεξεο ….. ίζσο ην 1835.» 

 Από το κείμενο Α: Ο Α.Ν. Βεξλαδάθεο ην 1885 ζε δνθίκην ηνπ αλαθέξεη ηα 

παξαθάησ:  

 

-αύμεζε γεσξγηθώλ εξγαζηώλ θαη απνθόκηζε κεγαιύηεξνπ θέξδνπο (νη γεσξγνί ζα 

εύμαλνλ ηαο εξγαζίαο ησλ, ζα θέξδαηλνλ πεξηζζόηεξα) 

-βειηίσζε βηνηηθνύ επηπέδνπ (ζα  εβειηηνύην  ν  πιηθόο  θαη  εζηθόο  βίνο  ησλ) 

-βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο θαη αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ησλ αληαιιαγόκελσλ 

πξντόλησλ (ε  αληαιιαγή ησλ πξντόλησλ […] ζα εύμαλε ηελ πνηόηεηα, ηελ πνζόηεηα 

θαη ην θέξδνο) 



-αλάπηπμε ησλ ρεηξσλαθηηθώλ επαγγεικάησλ θαη βηνκεραλίαο (αη ηέρλαη θαη ε 

βηνκεραλία, σο θαη ηα λάπαιηλ, πνιιώλ  γεσξγηθώλ  πξντόλησλ, κεηαβαιινκέλσλ εηο 

βηνκεραληθά πξντόληα, ζα αλεπηύζζνλην ζπγρξόλσο αη ηέρλαη θαη ε βηνκεραλία) 

-εηζαγσγή πξντόλησλ απαξαίηεησλ ζηελ ειιεληθή αγνξά → εμνηθνλόκεζε 

ρξεκάησλ → ζεηηθό ηζνδύγην πιεξσκώλ (Τα έσο ηόηε δε εηζαγόκελα νκνεηδή 

πξντόληα ζα έπαπνλ, θαη ην εθ ηνύησλ πεξίζζεπκα ησλ ρξεκάησλ κ αο πξνθύπηνλ ζα ην 

κεηαρεηξηδόκεζα εηο πξνκήζεηαλ λέσλ πξντόλησλ μέλσλ ή εγρσξίσλ.) 
 

 

Β) 

βλ. σσ. βιβλ. σελ 33-35 «Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1880 ε κόλε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή 

πνπ είρε θαηαζθεπαζηεί ζηελ Διιάδα ήηαλ απηή πνπ ζπλέδεε ηελ Αζήλα κε ηνλ 

Πεηξαηά θαη είρε κήθνο κόιηο 9 ρηιηνκέηξσλ.» & «Οη γεληθόηεξεο αιιαγέο όκσο, πνπ 

πξννδεπηηθά κεηέβαιαλ ηα δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο σο ην 1881, 

δεκηνύξγεζαλ… ζηε δεθαεηία ηνπ 1890 θαη ην δίθηπν νινθιεξώζεθε κόιηο ην 1909.» 

 

Κείμενο Β  

Από ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ζρνιηάδνπκε ηελ αύμεζε ησλ ρηιηνκέηξσλ ησλ 

ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ ηεο ρώξαο. Κξίλεηαη απαξαίηεην ελδεηθηηθά λα αλαθέξνπκε 

ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

Σν 1883 μεθίλεζε ε επέθηαζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ θαη ηα ρηιηόκεηξα ησλ 

γξακκώλ απμήζεθαλ ζηα 22, ην 1889 ζηα 640. Σν 1892 απμήζεθαλ ζηα 900 ελώ ην 

1897 ζηα 970 (πνιύ κηθξή αύμεζε). 

εκείσζε: Οη καζεηέο θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαθέξνπλ ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1890:  πηώρεπζε ηνπ 1893, ππνρξέσζε θαηαβνιήο νηθνλνκηθήο 

απνδεκίσζεο  ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ην 1897 γηα λα εξκελεύζνπλ ζσζηά ηα 

ζηνηρεία ηνπ δνζέληνο πίλαθα. (βι. ζρ. βηβι. ζει. 37-38) 

Δπέθηαζε ζεκαληηθή ζεκεηώλεηαη ην 1903 κε 1132ρικ. ελώ  θηάλνπλ ηα 1372 ην 1907 

θαη ηελ άξζε ησλ δπζρεξεηώλ ιόγσ ζηελ επηβνιή ηνπ ΓΟΔ ην 1898  

εκείσζε: Οη καζεηέο θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαθέξνπλ ηελ άξζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

πξνβιεκάησλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1890 ιόγσ ηεο επηβνιήο ηνπ ΓΟΔ ην 1898 γηα λα 

εξκελεύζνπλ ζσζηά ηα ζηνηρεία ηνπ δνζέληνο πίλαθα. (βι. ζρ. βηβι. ζει. 37-38) 

 

Γ)  

βλ. σσ. βιβλ. σελ.  35 

«Δίλαη αλακθίβνιν… ξηδνζπαζηηθέο αιιαγέο.» & «ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπ ην 

δίθηπν ήηαλ κεηξηθό, …ηκήκα ηνπ δηεζλνύο δηθηύνπ.» & «Σν ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν 

θιήζεθε λα εμππεξεηήζεη … ζην ρώξν ηνπ ζηδεξνδξόκνπ.» 

 

Κείμενο Γ 

Ο Γ. Γεξηηιήο ζρνιηάδνληαο ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηεο ρώξαο ηελ πεξίνδν 

1880-1909 ππνγξακκίδεη ηελ θαηά ηελ γλώκε ηνπ αξλεηηθή ζπκβνιή ηνπ 

ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ ζηε βηνκεραληθή αλάπηπμε. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξεη 



επαιεζεύνπλ ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ θαη ζπκπιεξώλεη πσο 

ε επελδπηηθή δξαζηεξηόηεηα ήηαλ αδύλαηνλ  λα ππάξμεη ζε κηα ρώξα «πνπ δελ είρε 

νύηε ζίδεξν νύηε θάξβνπλν». Σέινο, επηζεκαίλεη ηνλ αληαγσληζηηθό ξόιν ηεο 

λαπηηιίαο πνπ ζηάζεθε εκπόδην ζηελ αλάπηπμε ηεο εθβηνκεράληζεο ηεο ρώξαο ζε 

πεξηόδνπο εζληθώλ θξίζεσλ ( «θπξίσο γηαηί είρε θαηαζθεπαζηεί, κε θάπνηα ειαθξόηεηα, 

έηζη πνπ λα εμππεξεηεί θπξίσο παξάιηεο πεξηνρέο. Ο αληαγσληζκόο η εο λαπηηιίαο ζα 

ήηαλ ίζσο κηθξόηεξε απεηιή ζ’ επνρή νηθνλνκηθήο άλζεζεο ˙ έθηαζε λα είλαη ζνβαξό 

εκπόδην ζηηο ζπλζήθεο νμύηαηεο θξίζεο, πνπ είραλ πξνμελήζεη  έ λα πόιεκν ηηκώλ ζηελ 

αγνξά ησλ λαπηηθώλ κεηαθνξώλ») 

 

 

ΘΔΜΑ Γ1 

Α) Δισαγωγή: Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ηεο Λσδάλλεο, ην ειιεληθό θξάηνο 

μεθίλεζε ακέζσο ην έξγν ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθύγσλ, γηα ην νπνίν νξίζηεθε 

σο αξκόδηνο θνξέαο  ε Δ.Α.Π., ε νπνία δηέθξηλε ηελ απνθαηάζηαζε ζε αγξνηηθή θαη 

αζηηθή.  

 

Κύπιο μέπορ απάντησηρ:  

 βλ. σσ. βιβλ. σελ.  156 «Η αγξνηηθή απνθαηάζηαζε… ηε δπλαηόηεηα άξδεπζεο.»  

Από το Κείμενο Α πξέπεη λα αμηνπνηεζνύλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

-θξηηήξην είλαη ε εμαζθάιηζε ησλ βηνπνξηζηηθώλ αλαγθώλ θάζε νηθνγέλεηαο (ώζηε 

λα εμαζθαιίδεη ε νηθνγέλεηα ηα πξνο ην δελ  θαζώο θαη ηα κέζα λα εμνθιήζεη ηα ρξέε 

ηεο.)   

θαη βάζε ιακβαλόηαλ ε ηεηξακειήο νηθνγέλεηα  κε ηελ πξνζζήθε ηνπ 1/5 ηεο 

δηαλνκήο γηα θάζε επηπιένλ κέινο. 

-ε αμία ηνπ γεσξγηθνύ θιήξνπ δελ ήηαλ ε ίδηα αιιά δηαθέξεη από ηόπν ζ ε ηόπν, 

ζπρλά δε ζηελ  ίδηα  πεξηνρή  από  ην  έλα  ζεκείν  ζην  άιιν ελώ παξάιιεια 

θαζνξίδεηαη από ηελ  ππάξρνπζα  ππνδνκή θαη ηελ απόζηαζε  από  θάπνην  αζηηθό  

θέληξν. 

 βλ. σσ. βιβλ. σελ.  156 «πλήζσο ν θιήξνο δελ απνηεινύζε … ήηαλ πξνζσξηλή.»  

Από το Κείμενο Α πξέπεη λα αμηνπνηεζνύλ ηα εμήο ζηνηρεία: Η παξαιαβή γίλεηαη 

ρσξίο ηνπνγξάθεζε θαη ηα ζύλνξα ζεκεηώλνληαη θαηά πξνζέγγηζε. 

 βλ. σσ. βιβλ. σελ.  156-157 «Θα γηλόηαλ νξηζηηθή κεηά ηελ θηεκαηνγξάθεζε από 

ηελ ηνπνγξαθηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο. Δθηόο από ηε γε 

παξαρσξνύληαλ ζηέγε, εξγαιεία, ζπόξνη, ιηπάζκαηα θαη δώα.» 

 βλ. σσ. βιβλ. σελ.  157 «Ο ηίηινο πνπ δηλόηαλ ζηνπο θιεξνύρνπο ήηαλ ηίηινο απιήο 

θαηνρήο…ε Αγξνηηθή Σξάπεδα.» 

      

 

Β)  

Δισαγωγή βλ. σσ. βιβλ. σελ. 166 «Η Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή επεξέαζε ζεκαληηθά 

ηελ πνξεία ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο ζηε ζύγρξνλε επνρή. … ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

δσήο ηνπ λενειιεληθνύ έζλνπο.» 



 

Κύπιο μέπορ απάντησηρ:  

 βλ. σσ. βιβλ. σελ. 167-168 «Γηα έλα δηάζηεκα ε άθημε ησλ πξνζθύγσλ … 

εμαζθαιίζηεθε επάξθεηα ζε ζηηεξά.»  

Από το Κείμενο Β αλαθέξνπκε όηη ν H . Morgenthau ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη 

πσο ην 76% ησλ πξνζθύγσλ αζρνινύληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα θπξίσο ζηηαξηνύ 

θαζώο απηό εμαζθαιίδεη γξήγνξα επηζηηηζηηθέο ηνπο αλάγθεο Τν 76 ηνηο εθαηό 

απηώλ ησλ αγξνηώλ [πξνζθύγσλ] αζρνινύληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα δηαθόξσλ 

δεκεηξηαθώλ θαη θπξίσο  ζηηαξηνύ.  … ην θζηλόπσξν ηνπ 1923 κπνξνύζε λ α θάεη 

ςσκί απ’ ηε δηθή ηνπ γε ηελ επόκελε άλνημε.  

 βλ. σσ. βιβλ. σελ. 168 «Οη πξόζθπγεο εθάξκνζαλ ηελ ακεηςηζπνξά θαη ηελ 

πνιπθαιιηέξγεηα θαη ζηήξημαλ ην ζεζκό ηεο κηθξήο γεσξγηθήο ηδηνθηεζίαο.» 

 βλ. σσ. βιβλ. σελ. 168 «Δηζήρζεζαλ λέεο θαιιηέξγεηεο ή επεθηάζεθαλ νη παιηέο 

(θαπλόο, βακβάθη, ζηαθίδα).» θαη σελ. 153-154  « έγηλε πξνζπάζεηα από ηελ Δ.Α.Π. 

… θαη αιινύ». 

Από το Κείμενο Β αλαθέξνπκε όηη ν H . Morgenthau ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη όηη 

ε θαιιηέξγεηα ηνπ θαπλνύ επνδώζεθε ζε πεξηνρέο ηεο ρώξαο όπνπ επλννύζε ην 

θιίκα θαη νη πσιήζεηο θαπλνύ  αύμεζαλ ζεκαληηθά ηα έζνδα ησλ πξνζθύγσλ θαη 

ηνπ θξάηνπο θαζώο ην 14% ησλ πξνζθύγσλ-αγξνηώλ αζρνιήζεθε κε ηελ 

θαπλνθαιιηέξγεηα πνπ αλαπηπζζόηαλ ηαρύηαηα (ν θαπλόο, … επηδίδνληαη ζηελ 

θαπλνθαιιηέξγεηα.) 

 βλ. σσ. βιβλ. σελ. 168 «Η θηελνηξνθία … παηξίδα ηνπο.» 

Από το Κείμενο Β αλαθέξνπκε όηη  ν H . Morgenthau ππνγξακκίδεη πσο ην 10% 

ησλ αγξνηώλ αζρνιείηαη κε ηελ ακπεινπξγία, ηελ θαιιηέξγεηα νπσξνθόξσλ 

δέλδξσλ θαη κε άιιεο γεσξγηθέο αζρνιίεο όπσο ε ζηδεξνπξγία.  (Τν ππόινηπν 10 

ηνηο εθαηό … ηνπ κπισλά θ.ιπ.) 

 βλ. σσ. βιβλ. σελ. 168 «Η έιιεηςε γεσξγηθώλ εθηάζεσλ … νη θαιιηεξγήζηκεο 

εθηάζεηο.»  

Από το Κείμενο Γ αλαθέξνπκε όηη ν Κ. Καηζάπεο επηζεκαίλεη πσο νη επελδύζεηο 

ζε έξγα ππνδνκήο ζα βειηίσλαλ ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ πξνζθύγσλ αιιά θαη ζα 

βνεζνύζαλ ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία.(Η πινπνίεζε έξγσλ ππνδνκήο … ηεο γεσξγηθήο 

παξαγσγήο) 

 

 

Δπίλογορ 

 βλ. σσ. βιβλ. σελ. 168 «ε κία δεθαεηία (1922-1931) νη θαιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο 

απμήζεθαλ πεξίπνπ θαηά 50%»  

 Από το Κείμενο Γ αλαθέξνπκε όηη ν Κ. Καηζάπεο επηζεκαίλεη πσο ην 1936 ην 

ειιεληθό θξάηνο δελ ζπκίδεη ζε ηίπνηα ην εξεηπσκέλν ηνπίν ηνπ 1923, όπσο 

ραξαθηήξηδαλ νη μέλνη πεξηεγεηέο ηε ρώξα καο, ράξε ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο απαιινηξίσζεο ησλ ηζηθιηθηώλ θαη ηεο δηαλνκήο ηεο γεο, γεγνλόο 

πνπ νθείιεηαη ζηελ νινθιήξσζε ηεο αγξνηηθήο κεηαξξύζκηζεο ηνπ Βεληδέινπ 



θαζώο ε αλαδηαλνκή ηεο γεο έθηαζε ην 85% ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ ζηελ 

Μαθεδνλία θαη ην 68% ζηελ Θεζζαιία, ελώ ζην ζύλνιν ηεο ρώξαο έθηαζε ζην 

40%. βλ. σσ. βιβλ. σελ. 43-44 

 

 

 

Αξιολόγηση των θεμάτων 

 
Σα ζέκαηα ηεο Ιζηνξίαο ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ  

ραξαθηεξίδνληαη ζαθή σο πξνο ηε δηαηύπσζε θαη θαιύπηνπλ κεγάιν εύξνο ηεο 

εμεηαζηέαο ύιεο.  

Σα ζέκαηα Α1, Α2, Β1 δελ παξνπζηάδνπλ θακία δπζθνιία.  

Πξσηνηππία απνηειεί ην γεγνλόο όηη ε Κ.Δ.Δ. ήηαλ πάξα πνιύ ζπγθεθξηκέλε ζηα 

εξσηήκαηα πνπ έζεζε ζην ζέκα Β2.  

Σα ζέκαηα Γ1 θαη Γ1 απαηηνύζαλ πνιύ θαιή γλώζε ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ, άξηζηε 

θξηηηθή ηθαλόηεηα ώζηε λα δνκεζεί κηα νινθιεξσκέλε θαη ζαθήο απάληεζε.    

Θεσξνύκε πσο απεπζύλνληαλ ζε θαιά πξνεηνηκαζκέλνπο καζεηέο. 

 

 

 


