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ΙΣΟΡΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 2018 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΣΗ 

ΘΕΜΑ Α1. 

α. (ς. 54): «το εξωτερικό εμπόριο κυριάρχθςε προοδευτικά κατά την κρίςη του 1932… και κετικά 

ςτοιχεία». 

β. (ς. 77): «Μικρότερθ απιχθςθ ςτην Εθνοςυνέλευςη του 1862-1864 είχαν άλλοι πολιτικοί ςχθματιςμοί… 

πολιτιςμικι εξάπλωςθ ςτθν Οκωμανικι Αυτοκρατορία». 

Γ. (ς. 140-141): «Σον Ιοφλιο του 1914 ιδρφκθκε ςτθ Θεςςαλονίκθ… μζχρι να αποκτιςουν απαςχόλθςθ ι 

γεωργικό κλιρο». 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Με ζντονα ςτοιχεία δίνονται οι πλθροφορίεσ που είναι χριςιμο να προςτεκοφν. 

ΘΕΜΑ Α2.  α.   β.   γ.   δ. Λ  ε. Λ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Η πρόταςθ γ δεν είναι ςωςτά διατυπωμζνθ, κακϊσ μπορεί να εννοθκεί ότι τελικά 

ιδρφκθκαν ταξικά κόμματα ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα, κάτι που δεν προκφπτει από το κείμενο του ςχολικοφ 

βιβλίου. 

ΘΕΜΑ Β1 

α. (ς. 92-93): «Σα αντιβενιηελικά κόμματα ιταν το κόμμα του Δ. Ράλλθ (ραλλικό κόμμα), του Κ. 

Μαυρομιχάλθ (Εκνικό κόμμα) και του Γ. Θεοτόκθ». 

β. (ς. 92): «Ωσ αντιβενιηελικά κεωροφνταν τα κόμματα τθσ αντιπολίτευςθσ… ιταν το πιο διαλλακτικό». 

ΘΕΜΑ Β2 

α. (ς. 206-207): «Μζςα ςε μια απερίγραπτθ φρενίτιδα… τζκθκε αμζςωσ ςε εφαρμογι». 

β. (ς. 208): «Η πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Κρθτικισ Πολιτείασ εργάςτθκε… ίδρυςε τθν Κρθτικι Σράπεηα». 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 (ς. 33-35) 

α. Από βιβλίο: «τισ μικρότερεσ και πιο κακυςτερθμζνεσ οικονομικά χϊρεσ… περιόριηαν τθν 

αποδοτικότθτα του ςιδθροδρομικοφ δικτφου». Από κείμενο Α: Γράφουμε τα οφζλθ που αναμενόταν να 
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προςφζρει ο ςιδθρόδρομοσ: αφξθςθ αγροτικισ παραγωγισ, βελτίωςθ του βιοτικοφ επιπζδου αγροτϊν, 

αφξθςθ του εμπορίου και των κερδϊν, βελτίωςθ των παραγόμενων προϊόντων, παρεπόμενθ ανάπτυξθ 

βιομθχανίασ και χειρωνακτικϊν/τεχνικϊν επαγγελμάτων, μείωςθ ειςαγόμενων προϊόντων που πλζον κα 

παράγονταν ςτθ χϊρα, εξοικονόμθςθ χρθμάτων για άλλεσ ειςαγωγζσ. Από κείμενο Γ: Αναφζρουμε το 

ηιτθμα του ανταγωνιςμοφ με ναυτιλία (υπάρχει και ςτο βιβλίο). 

β. Από βιβλίο: «Μζχρι τθ δεκαετία του 1880 θ μόνθ ςιδθροδρομικι γραμμι… να αποτελζςει τμιμα του 

διεκνοφσ δικτφου». Από κείμενο Β (πίνακασ): Ο πίνακασ δείχνει τθν ςε χιλιόμετρα εξζλιξθ των 

ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν ςτθν Ελλάδα μεταξφ 1869 και 1907. Περιγράφουμε τθν εξζλιξθ, δίνοντασ 

ζμφαςθ ςτα δφο άκρα (π.χ. «από μόλισ 9 χλμ. το 1869 προςεγγίηει τα 1.400 χλμ. το 1907» και τονίηοντασ 

τα ςχεδόν 900 χλμ. που καταςκευάςτθκαν μεταξφ 1883-1892 (κάτι που αναφζρεται και ςτο βιβλίο). Από 

κείμενο Γ: Αναφζρουμε τα περί του πλάτουσ των γραμμϊν (υπάρχει και ςτο βιβλίο). 

γ. Από βιβλίο: «Είναι αναμφίβολο ότι το ςιδθροδρομικό δίκτυο… δφςκολα μπορεί να πετφχει τόςο 

ριηοςπαςτικζσ αλλαγζσ». Από κείμενο Γ: Παρακζτουμε τισ απόψεισ του ςυγγραφζα περί ςυηθτιςιμου ζωσ 

αρνθτικοφ ρόλου του ςιδθροδρόμου για τθ ςυνολικι οικονομικι ανάπτυξθ, κάτι που αναφζρεται και ςτθν 

τελευταία πρόταςθ του ςχολικοφ βιβλίου. Προςκζτουμε τθ μειωμζνθ ςυνειςφορά και ςτον τομζα των 

μεταφορϊν, πάντοτε ςφμφωνα με τον ςυγγραφζα (εν μζρει υπάρχει αντίκεςθ με το κείμενο του βιβλίου, 

που αναφζρει ότι ο ςιδθρόδρομοσ ιταν το πρϊτο αξιόπιςτο ςυγκοινωνιακό δίκτυο ςτθ χϊρα). 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Οριςμζνεσ από τισ «δυςκολίεσ» ςτθν καταςκευι ςιδθροδρομικοφ δικτφου, που ηθτοφνται 

ςτο βϋ ερϊτθμα, αναφζρονται ςτθν παράγραφο που κα χρθςιμοποιθκεί για να απαντθκεί το αϋ ερϊτθμα. 

υγκεκριμζνα, δεν είναι βζβαιο εάν το κομμάτι του βιβλίου «Η καταςκευι τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ 

ιταν ιδιαίτερα δφςκολθ υπόκεςθ… αποδοτικότθτα του ςιδθροδρομικοφ δικτφου» κα πρζπει να 

τοποκετθκεί ςτθν απάντθςθ του αϋ ι του βϋ ερωτιματοσ.  Αυτό επθρεάηει και τον χειριςμό του Γϋ 

κειμζνου, δθλαδι τον επιμεριςμό του μεταξφ των ερωτθμάτων. 

ΘΕΜΑ Δ1 

α. (ς. 156-157): Από βιβλίο: «Ο παραχωροφμενοσ κλιροσ ποίκιλλε… ανζλαβε να ειςπράξει θ Αγροτικι 

Σράπεηα». Από κείμενο Α: Προςκζτουμε τισ λεπτομζρειεσ που ςυμπλθρϊνουν το κείμενο του βιβλίου 

(κατά προςζγγιςθ ςθμείωςθ ςυνόρων, ςτόχοσ θ εξαςφάλιςθ τθσ διαβίωςθσ τθσ προςφυγικισ οικογζνειασ 

και θ εξόφλθςθ των χρεϊν τθσ, προςκικθ ενόσ πζμπτου τθσ ζκταςθσ για κάκε μζλοσ πλζον των τεςςάρων, 

ποικιλία ςτθν αξία τθσ διανομισ ανάλογα και με τθν απόςταςθ από πόλθ). 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Ο υποψιφιοσ μπορεί να παραλείψει το κομμάτι του βιβλίου «για τθ ςτζγαςθ τθρικθκε… 

μία αποκικθ και ζνασ ςταφλοσ». 

β. (ς. 168): Από βιβλίο: «Κατ’ αρχιν αναδιαρκρϊκθκαν οι καλλιζργειεσ… ςε αυτζσ τισ αςχολίεσ ςτθν 

πατρίδα τουσ». Από κείμενο Β: Προςκζτουμε τισ πλθροφορίεσ που αφοροφν τθν εναςχόλθςθ τθσ μεγάλθσ 

πλειοψθφίασ των προςφφγων με τθν καλλιζργεια δθμθτριακϊν (76% των προςφφγων, γριγορθ 

ςοδειά/απόδοςθ δθμθτριακϊν, ανοχι ςιταριοφ ςτισ ποιότθτεσ του εδάφουσ) και τισ ςυνδζουμε με τθν 

εξαςφάλιςθ επάρκειασ ςε ςιτθρά, που αναφζρεται ςτο βιβλίο. Προςκζτουμε τισ πλθροφορίεσ που 

αφοροφν τθν καπνοκαλλιζργεια (14% των προςφφγων, προδιαγραφζσ εδάφουσ και κλίματοσ) και τα 

οφζλθ από τθν πϊλθςθ του καπνοφ (υψθλι ςτρεμματικι απόδοςθ). Σζλοσ αναφερόμαςτε και ςτισ 

υπόλοιπεσ καλλιζργειεσ (ςταφφλια, οπωροφόρα) και τα ςυναφι με τθ γεωργία επαγγζλματα (μυλωνάσ 

κ.λπ.). Από κείμενο Γ: υνδζουμε τουσ ςτόχουσ των ζργων υποδομισ ςτθν φπαικρο (βελτίωςθ ςυνκθκϊν 

διαβίωςθσ, ανάπτυξθ γεωργικισ παραγωγισ) με τθν εκπόνθςθ μεγάλων εγγειοβελτιωτικϊν ζργων, που 

αναφζρεται ςτο βιβλίο. Αναφζρουμε τθν επιτάχυνςθ τθσ αγροτικισ μεταρρφκμιςθσ και τθ γενικότερθ 

μζριμνα για τουσ αγρότεσ. υνδζουμε τον διπλαςιαςμό των καλλιεργιςιμων εκτάςεων με το βιβλίο 
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(αναφζρεται το ίδιο ακριβϊσ πράγμα) και κλείνουμε με τθν πρόοδο που είχε ςυντελεςτεί ςτα μζςα τθσ 

δεκαετίασ του 1930, ςε ςχζςθ με τα πρϊτα μεταπολεμικά ζτθ. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Δεν κρίνεται ςκόπιμο να προςκζςει ο υποψιφιοσ ςτθν απάντθςθ του βϋ υποερωτιματοσ 

επιπλζον πλθροφορίεσ που αφοροφν τισ απαλλοτριϊςεισ και τα εγγειοβελτιωτικά ζργα (π.χ. από το 

μάκθμα «οι μεγάλεσ επενδφςεισ» ι «το αγροτικό ηιτθμα», κακϊσ αυτά δεν ηθτοφνται ςτο ερϊτθμα, παρ’ 

όλο που αναφζρονται ςτο κείμενο Γ. 

 


