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ΘΔΜΑ Α1 

«κλήριγκ» : «ην εμσηεξηθό εκπόξην ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ 

μέζπαζε ζηε Ν. Τόξθε ην 1929 θπξηάξρεζε πξννδεπηηθά…είρε θαη 

ζεηηθά ζηνηρεία».( ζει. 54 ) 

Δθνικόν Κομιτάτον : « Πνιηηηθόο ζρεκαηηζκόο ηεο Δζλνζπλέιεπζεο ηνπ 

1862-1864 κε κηθξόηεξε απήρεζε ππό ηνλ Δ. Γειεγηώξγε … πνιηηηζηηθή 

εμάπισζε ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία». ( ζει. 77 ) 

Οργανισμός (1914) : «Σνλ Ινύιην ηνπ 1914…λα απνθηήζνπλ γεσξγηθό 

θιήξν». ( ζει.140-141 ) 

ΘΔΜΑ Α2 

α. σζηό 

β. σζηό 

γ. σζηό 

δ. Λάζνο 

ε. Λάζνο  

ΘΔΜΑ Β1 

α. Σα αληηβεληδειηθά θόκκαηα ήηαλ : Το ραιιηθό θόκκα κε εγέηε ηνλ 

Γεκήηξην Ράιιε, Το Εζληθό Κόκκα κε εγέηε ηνλ Κπξηαθνύιε Μαπξνκη-

ράιε θαη ην θόκκα ηοσ Γ. Θεοηόθε.  



β. «Ωο αληηβεληδειηθά ζεσξνύληαλ ηα θόκκαηα…. ήηαλ πην δηαιιαθηηθό» 

     ( ζει. 92 )   

 

ΘΔΜΑ Β2 

α. « Οη μέλνη Ναύαξρνη αλαρώξεζαλ … νξίζηεθε ν Διεπζέξηνο Βεληδέ-

ινο» ( ζει. 206-207 ) 

β. «Η πξώηε θπβέξλεζε ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο εξγάζηεθε κε δήιν θαη 

απέδσζε ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα ζεκαληηθό έξγν. Δηδηθόηεξα ζηνλ 

νηθνλνκηθό ηνκέα έθνςε θξεηηθό λόκηζκα ( ηελ θξεηηθή δξαρκή ) θαη 

ίδξπζε ηελ Κξεηηθή Σξάπεδα». ( ζει. 208 )  

ΘΔΜΑ Γ1 

α. «Σηης κηθρόηερες θαη πηο θαζσζηερεκέλες…απορροθήζοσλ». (ζει. 33) 

ζε ζπλδπαζκό κε ην Κείκελν Α, όπνπ θαηαγξάθνληαη πξνζδνθίεο αλαθν-

ξηθά κε ηελ θαηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ ζηελ Διιάδα. 

πγθεθξηκέλα : 

 Δπέθηαζε ησλ γεσξγηθώλ εξγαζηώλ, αύμεζε θέξδνπο ησλ γεσξγώλ, 

βειηίσζε ηνπ βηνηηθνύ ηνπο επηπέδνπ. 

 Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο, αύμεζε ηεο πνζόηεηαο θαη ηνπ θέξδνπο από 

ηηο εκπνξηθέο αληαιιαγέο πξντόλησλ. 

 Απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο ηεο γεσξγίαο ζα είλαη ε επέθηαζε ησλ 

ρεηξσλαθηηθώλ επαγγεικάησλ θαη ε βηνκεραληθή αλάπηπμε κέζσ ηεο 

κεηαπνίεζεο ησλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ. 

 Δμνηθνλόκεζε ρξεκάησλ από ηνλ πεξηνξηζκό ησλ εηζαγσγώλ πξντό-

λησλ πνπ ζα παξάγνληαλ πιένλ ζηελ Διιάδα, ώζηε λα αμηνπνηεζνύλ 

ζηελ πξνκήζεηα λέσλ μέλσλ ή εγρώξησλ πξντόλησλ.  

β. « Μέτρη ηε δεθαεηία ηοσ 1880 ε κόλε... 9 τηιηοκέηρωλ […] Το 

ζηδεροδροκηθό δίθησο ηες Ειιάδας … δηεζλούς δηθηύοσ». ( ζει. 33 – 35 ). 

Η απάληεζε ζα δηαλζηζηεί κε ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα ηνπ πίλαθα, όπνπ 

παξνπζηάδεηαη ε πνξεία επέθηαζεο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ κε 

αλαθνξά ησλ εηώλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ρηιηνκέηξσλ πνπ είραλ θαηα-

ζθεπαζηεί.  

γ. «Είλαη αλακθίβοιο όηη ηο ζηδεροδροκηθό δίθησο … ρηδοζπαζηηθές 

αιιαγές» ( ζει. 35 ) ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πιεξνθνξίεο από ην θείκελν Γ, 



όπνπ ν Γ. Γεξηηιήο πξνβαίλεη ζηελ αμηνιόγεζε ηεο ρξεζηκόηεηαο ησλ 

ζηδεξνδξόκσλ. πγθεθξηκέλα : 

 Η ρξεζηκόηεηα ηνπ ζηδεξνδξόκνπ ζηε κεηάβαζε από ηελ αγξνηη-

θή ζηε βηνκεραληθή αλάπηπμε ακθηζβεηείηαη. 

 Σν ζπλνιηθό κήθνο ησλ γξακκώλ δπζρεξαίλεη ηελ πξνζέιθπζε 

επελδύζεσλ θαη ηελ νηθνλνκηθή απνγείσζε ηεο ρώξαο. 

 Οη ζηδεξόδξνκνη δε ζα κπνξνύζαλ λα επλνήζνπλ ηελ αλάπηπμε 

βηνκεραληθώλ θαηαζθεπαζηώλ δηθηύνπ θαη ηξνραίνπ πιηθνύ από 

ηε ζηηγκή πνπ ήηαλ αλύπαξθηε ζηελ Διιάδα αιιά θαη δε ζα από-

ηεινύζαλ θίλεηξν δεκηνπξγίαο αλάινγσλ βηνκεραληθώλ δξαζηε-

ξηνηήησλ ζε κηα ρώξα πνπ δελ είρε πξώηεο ύιεο, ζίδεξν θαη θάξ-

βνπλν.  

 Ο ηνκέαο ησλ κεηαθνξώλ δελ επλνείηαη από ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ, ηόζν ιόγσ ηεο αληζόηεηαο ηνπ πιάηνπο 

ησλ γξακκώλ, όζν θαη ιόγσ ηεο πξνρεηξόηεηαο θαηαζθεπήο ηνπ, 

κηα θαη ζηόρεπε ζηελ εμππεξέηεζε παξάιησλ πεξηνρώλ.  

 Η λαπηηιία αληαγσληδόηαλ ηνλ ζηδεξόδξνκν θαη εκπόδηδε ηελ 

αλάπηπμή ηνπ, κηα θαη νη λαπηηθέο κεηαθνξέο ελ θαηξώ νηθνλνκη-

θήο θξίζεο ήηαλ νηθνλνκηθά πην ζπκθέξνπζεο.  

 

ΘΔΜΑ Γ1 

α. « Η αγροηηθή αποθαηάζηαζε ζηο κεγαιύηερο κέρος ηες…Υποσργείοσ 

Γεωργίας» ( ζει. 156-157 ) ζε ζπλδπαζκό κε ηα ζηνηρεία ηνπ Κεηκέλνπ 

Α.  

β. «Γηα έλα δηάζηεκα … παηρίδα ηοσς» ( ζει. 167-168 ) ζε ζπλδπαζκό κε 

ηα ζηνηρεία ησλ Κεηκέλσλ Β θαη Γ. πγθεθξηκέλα,  

 Αλαθνξά ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζηηαξηνύ, ηνπ θαπλνύ, ηνπ ακπε-

ιηνύ, νπσξνθόξσλ θαη αλάπηπμε αγξνηηθώλ αζρνιηώλ όπσο ε κε-

ηαθνκηδή αγξνηηθώλ πξνϊόλησλ θαη ε εκθάληζε γεσξγηθώλ 

επαγγεικάησλ. ( Κείκελν Β ) 

 Αλαθνξά ζηνπο ζηόρνπο θαηαζθεπήο έξγσλ ππνδνκήο  θαη ζηηο 

δνκηθέο αιιαγέο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο από ην θξάηνο.  

( Κείκελν Γ ) 



Οη απαληήζεηο είλαη ελδεηθηηθέο. 

 

ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΑΠΑΝΣΗΔΩΝ 

ΚΟΝΙΓΑΡΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 

ΜΠΔΡΓΟ ΚΟΜΑ 


