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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 

 

ΘΕΜΑ Α1 

α. Κλήριγκ: 

(Εισαγωγή) Τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης του 1929 έγιναν ορατά στην Ελλάδα το 

1932. Απόρροιά της ήταν η προοδευτική κυριαρχία της μεθόδου διακανονισμού «κλήριγκ».  

«Οι διεθνείς συναλλαγές δεν γίνονταν… ειδικών λογαριασμών» (σελ. 54) 

 

β. Εθνικόν Κομιτάτον: 

«Το Εθνικόν Κομιτάτον… Οθωμανική αυτοκρατορία» (σελ. 77) 

 

γ. Οργανισμός: 

«Τον Ιούλιο του 1914… να αποκτήσουν γεωργικό κλήρο» (σελ. 140-141) 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α. Σωστό 

β. Σωστό 

γ. Σωστό 

δ. Λάθος 

ε. Λάθος 

 

ΘΕΜΑ Β1 

α. Ραλλικό κόμμα, Εθνικό κόμμα του Κ.Μαυρομιχάλη, Κόμμα του Γ.Θεοτόκη. 

β. «Ως αντιβενιζελικά θεωρούνταν… ενώ το κόμμα του Γεωργίου Θεοτόκη ήταν πιο 

διαλλακτικό» (σελ. 92) 

 

ΘΕΜΑ Β2 

α. «Μέσα σε μια απερίγραπτη φρενίτιδα ενθουσιασμού… στην οποία Υπουργός Δικαιοσύνης 

ορίστηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος» (σελ. 206-7) 

β.  «Η πρώτη κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας εργάστηκε με ζήλο και απέδωσε σε σύντομο 

χρονικό διάστημα σημαντικό έργο. Εξέδωσε πολύ γρήγορα νόμους και διατάγματα, έκοψε 

κρητικό νόμισμα (την κρητική δραχμή), ίδρυσε την Κρητική Τράπεζα» (σελ. 208) 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

ΘΕΜΑ Γ1 

α. Σχολικό βιβλίο: «Στις μικρότερες και πιο καθυστερημένες οικονομικά χώρες, η απόκτηση 

σιδηροδρομικού δικτύου παρουσιάστηκε από πολύ νωρίς ως σημαντική προϋπόθεση για την 

είσοδό τους στο χώρο των ανεπτυγμένων κρατών. Οι σχετικές με την κατασκευή 

σιδηροδρομικού δικτύου συζητήσεις άρχισαν στη χώρα μας λίγα μόλις χρόνια μετά την 

ανεξαρτησία της, ίσως το 1835» (σελ. 33) 

 

Κείμενο Α: Σύμφωνα με τον Βερναρδάκη, η κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου θα 

οδηγούσε στην αύξηση των εργασιών των αγροτών και άρα των κερδών τους, βελτιώνοντας 

τις συνθήκες τη διαβίωσή τους, διευκολύνοντας την ανταλλαγή των προϊόντων και αυξάνοντας 

την ποιότητα και ποσότητά τους. Επιπλέον, τα θετικά αποτελέσματα της κατασκευής θα 



 

 

γίνονταν ορατά τόσο στα χειρωνακτικά επαγγέλματα όσο και στη βιομηχανία, μια και τα 

γεωργικά προϊόντα χρησιμεύουν ως πρώτη ύλη. Έτσι η ανάπτυξη της βιομηχανίας θα οδηγούσε 

στη μείωση των εισαγόμενων προϊόντων, ενώ το ενεργητικό ισοζύγιο πληρωμών θα οδηγούσε 

στην αγορά νέων προϊόντων, ξένων ή εγχώριων.  

 

β. Σχολικό βιβλίο: «Μέχρι τη δεκαετία του 1880 η μόνη σιδηροδρομική γραμμή που είχε 

κατασκευαστεί στην Ελλάδα ήταν αυτή που συνέδεε την Αθήνα με τον Πειραιά και είχε μήκος 

μόλις 9 χιλιομέτρων. Αλλά και αυτή χρειάστηκε δώδεκα χρόνια και πολλές περιπέτειες για να 

κατασκευαστεί. Όλες οι υπόλοιπες περί σιδηροδρόμου διακηρύξεις και τα φιλόδοξα σχέδια 

παρέμεναν ανεφάρμοστα, καθώς η υλοποίησή τους συγκινούσε μόνο αμφίβολης αξιοπιστίας 

κερδοσκόπους. Οι γενικότερες αλλαγές όμως, που προοδευτικά μετέβαλαν τα δεδομένα της 

ελληνικής οικονομίας ως το 1881, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για υλοποίηση των σχεδίων 

κατασκευής σιδηροδρομικού δικτύου» (σελ. 33-34) 

 

Σχολικό βιβλίο: «Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδας ολοκληρώθηκε σε τρεις περίπου 

δεκαετίες, από το 1880 και μετά. Η μεγάλη ώθηση δόθηκε στις πρώτες πρωθυπουργίες του 

Χαρίλαου Τρικούπη (1882-1892), οπότε και κατασκευάστηκαν 900 χιλιόμετρα 

σιδηροδρομικής γραμμής» (σελ. 34-35) 

 

Κείμενο Β: Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα από το βιβλίο του Δερτιλή, Ιστορία του 

Ελληνικού κράτους 1830-1920, το σιδηροδρομικό δίκτυο στη χώρα μας συνέχισε να 

αναπτύσσετε, καθώς το 1897 τα χιλιόμετρα του δικτύου έφτασαν τα 970, το 1903 τα 1132, το 

1904 τα 1335 και το 1907 τα 1372.  

 

Σχολικό βιβλίο: «Τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε το ελληνικό κράτος 

επιβράδυναν την κατασκευή του έργου στη δεκαετία του 1890 και το δίκτυο ολοκληρώθηκε 

μόλις το 1909. Στο μεγαλύτερο τμήμα του το δίκτυο ήταν μετρικό, με γραμμές πλάτους ενός 

μόνο μέτρου, τη στιγμή που οι διεθνείς προδιαγραφές προέβλεπαν γραμμές πλάτους 1,56 

μέτρων. Αυτό σήμαινε ότι το δίκτυο σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί τοπικές κυρίως ανάγκες, 

χωρίς φιλοδοξίες να αποτελέσει τμήμα του διεθνούς δικτύου» (σελ. 34-35). Άλλωστε «Η 

κατασκευή της σιδηροδρομικής υποδομής ήταν ιδιαίτερα πολυέξοδη υπόθεση και απαιτούσε 

κεφάλαια που το μικρό ελληνικό κράτος δεν μπορούσε να εξοικονομήσει» (σελ. 33) 

 

γ. Σχολικό βιβλίο: «Είναι αναμφίβολο ότι το σιδηροδρομικό δίκτυο πρόσφερε πολλά σε μία 

χώρα που δεν είχε ποτέ πριν γνωρίσει αξιόπιστο χερσαίο συγκοινωνιακό δίκτυο. Πρόσφερε 

επίσης πολλές υπηρεσίες στον καιρό των πολέμων, αφού επέτρεψε τη γρήγορη επιστράτευση 

και τον εφοδιασμό του ελληνικού στρατού. Δεν κατόρθωσε όμως να φέρει την ανάπτυξη και 

την εκβιομηχάνιση στις περιοχές όπου έφτασε. Δεν κατόρθωσε να εκπληρώσει όσες 

αναπτυξιακές προσδοκίες στηρίχθηκαν πάνω του. Για να το κάνει αυτό θα έπρεπε να 

προκαλέσει την αλλαγή κοινωνικών και οικονομικών δομών. Και, φυσικά, ένα συγκοινωνιακό 

δίκτυο δύσκολα μπορεί να πετύχει τόσο ριζοσπαστικές αλλαγές» (σελ. 35) 

 

Σχολικό βιβλίο & Κείμενο Γ: Σύμφωνα με τον Δερτιλή, το συνολικό μήκος των 

σιδηροδρομικών γραμμών δείχνει το μικρό επενδυτικό ενδιαφέρον, το οποίο δε στάθηκε ικανό 

να δημιουργήσει συνθήκες οικονομικής απογείωσης. Πράγματι, από την ιστορική αφήγηση 

γνωρίζουμε πως «η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, επιχειρήσεων ή πιστωτικών ιδρυμάτων, 

προϋπέθετε ότι το προς κατασκευή δίκτυο θα ήταν αποδοτικό, θα εξασφάλιζε δηλαδή τη 

μεταφορά πρώτων υλών, ζωτικών για τη βιομηχανία, και καταναλωτικών αγαθών, που οι 

τοπικές αγορές θα ήταν σε θέση να απορροφήσουν. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε ούτε το ένα, ούτε 

το άλλο. Το ενδιαφέρον λοιπόν των ξένων ή των ομογενών επενδυτών παρέμενε πολύ μικρό». 

(σελ. 33) 

Παρ’ όλα αυτά, καμία επένδυση δε θα κατάφερνε να φέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα 

σε μια χώρα χωρίς το απαραίτητο βιομηχανικό υπόβαθρο, μια και δε διέθετε σίδερο και 

κάρβουνο. Ούτε όμως και στον τομέα μεταφορών η συνεισφορά του σιδηροδρόμου στην 

ανάπτυξη της χώρας δεν ήταν αποφασιστική, τόσο γιατί το δίκτυο δεν είχε παντού το ίδιο 



 

 

πλάτος γραμμών όσο και γιατί είχε κατασκευαστεί έτσι, που να εξυπηρετεί κυρίως παράλιες 

περιοχές. «Επιπλέον, η γειτνίαση της θάλασσας, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, δεν 

βοηθούσε τα πράγματα, καθώς οι θαλάσσιες μεταφορές περιόριζαν την αποδοτικότητα του 

σιδηροδρομικού δικτύου». (σελ. 33) 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

α. Σχολικό βιβλίο (σελ. 156) & Κείμενο Α: Η αγροτική αποκατάσταση στο μεγαλύτερο μέρος 

της ήταν έργο της ΕΑΠ. Απέβλεπε στη δημιουργία μικρών γεωργικών ιδιοκτησιών. Η 

εγκατάσταση των προσφύγων έγινε σε εγκαταλελειμμένα χωριά, σε νέους συνοικισμούς 

προσαρτημένους σε χωριά και σε νέους, αμιγώς προσφυγικούς συνοικισμούς. Η παραλαβή της 

γης από τους πρόσφυγες γινόταν χωρίς τοπογράφηση και τα σύνορα σημειώνονταν κατά 

προσέγγιση. Ο παραχωρούμενος κλήρος ποίκιλλε ανάλογα με το μέγεθος της οικογένειας των 

προσφύγων, την ποιότητα του εδάφους- η οποία καθόριζε και την αξία της διανομής μαζί με 

την υπάρχουσα υποδομή και απόσταση από κάποιο αστικό κέντρο- το είδος της καλλιέργειας 

και τη δυνατότητα άρδευσης. Το μέγεθος του τμήματος της γης που έπαιρνε κάθε οικογένεια 

ήταν ανάλογο της συνολικής έκτασης και καθοριζόταν από τις Υπηρεσίες έτσι, ώστε να η 

οικογένεια να εξασφάλιζε τα προς το ζην και τα μέσα να εξοφλήσει τα χρέη της. Γενικά ως 

βάση θεωρούνταν η τετραμελής οικογένεια με την προσθήκη του 1/5 της διανομής για κάθε 

επιπλέον μέλος. Συνήθως ο κλήρος δεν αποτελούσε ενιαία έκταση, αλλά τεμάχια αγρών που 

βρίσκονταν σε διαφορετικές τοποθεσίες Στην αρχή η διανομή από τις υπηρεσίες εποικισμού 

ήταν προσωρινή. Θα γινόταν οριστική μετά την κτηματογράφηση από την τοπογραφική 

υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας. Εκτός από τη γη παραχωρούνταν στέγη, εργαλεία, 

σπόροι, λιπάσματα και ζώα. 

 

β. Σχολικό βιβλίο (σελ. 167-8) & Κείμενα Β & Γ: «Για ένα διάστημα η άφιξη των προσφύγων 

φαινόταν δυσβάστακτο φορτίο για την ελληνική οικονομία. Μεσοπρόθεσμα όμως αυτή 

ωφελήθηκε από την εγκατάσταση των προσφύγων. Κατ’ αρχήν αναδιαρθρώθηκαν οι 

καλλιέργειες και η αγροτική παραγωγή πολλαπλασιάστηκε. Σε μία δεκαετία (1922-1931) οι 

καλλιεργούμενες εκτάσεις αυξήθηκαν περίπου κατά 50%, η γεωργική παραγωγή 

διπλασιάστηκε και εξασφαλίστηκε επάρκεια σε σιτηρά».  

Σύμφωνα με τον Morgenthau, το 76% των προσφύγων αγροτών ασχολούνται με την 

καλλιέργεια διαφόρων δημητριακών και κυρίως σιταριού, καθώς αφενός αποδίδουν πιο 

γρήγορα από κάθε άλλη καλλιέργεια και αφετέρου το σιτάρι αναπτύσσεται σχεδόν σε κάθε 

είδος εδάφους.  

Αναφορικά με τον καπνό, το 14% των προσφύγων προτίμησε την καπνοκαλλιέργεια, παρά την 

απαίτηση μιας τέτοιας καλλιέργειας σε ειδικές  συνθήκες εδάφους, κλίματος και έκθεσης, 

καθώς ο καπνός μπορεί να πουληθεί αμέσως, αποφέροντας χρήματα στον καλλιεργητή αλλά 

και γιατί η οικονομική του απόδοση κατά στρέμμα είναι πολύ υψηλή.  

Το υπόλοιπο 10% των αγροτών περιλαμβάνει περίπου ένα 3% που καλλιεργούν σταφύλια και 

2% που καλλιεργούν οπωροφόρα, ενώ το τελευταίο 5% επιδίδονται σε διάφορες αγροτικές 

ασχολίες, όπως η μεταφορά των αγροτικών προϊόντων και τα συναφή με τη γεωργία 

επαγγέλματα, όπως αυτά του σιδηρουργού, του μυλωνά κ.λπ.  

Επιπλέον, εισήχθησαν νέες καλλιέργειες ή επεκτάθηκαν οι παλιές (καπνός, βαμβάκι, σταφίδα). 

Η κτηνοτροφία και η πτηνοτροφία βελτιώθηκαν ποσοτικά και ποιοτικά. Η δενδροκομία, η 

σηροτροφία και η αλιεία αναπτύχθηκαν από πρόσφυγες που ήταν ειδικευμένοι σε αυτές τις 

ασχολίες στην πατρίδα τους. 

«Οι πρόσφυγες εφάρμοσαν την αμειψισπορά και την πολυκαλλιέργεια και στήριξαν το θεσμό 

της μικρής γεωργικής ιδιοκτησίας. Η έλλειψη γεωργικών εκτάσεων προς διανομή στους 

πρόσφυγες υποχρέωσε το κράτος να αναλάβει την κατασκευή μεγάλων εγγειοβελτιωτικών 

έργων, κυρίως στη Μακεδονία, και έτσι αυξήθηκαν οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις». 

Σύμφωνα με τον Κατσάπη, η υλοποίηση αυτών των έργων υποδομής από τη πλευρά του 

κράτους εξυπηρετούσε ταυτόχρονα δύο σημαντικούς στόχους: τη βελτίωση των γενικότερων 

συνθηκών διαβίωσης στους προσφυγικούς οικισμούς και τη δημιουργία των κατάλληλων όρων 

για την ουσιαστική ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής. 



 

 

Με στόχο την αποκατάσταση των αγροτών προσφύγων, η διαδικασία απαλλοτρίωσης των 

τσιφλικιών επιταχύνθηκε, ενώ, παράλληλα με την αναδιανομή της γης, κυριάρχησε στον 

αγροτικό χώρο μία διαρκώς αυξανόμενη μέριμνα, που έκανε εφικτή την αλλαγή της όψης της 

υπαίθρου. Το 1936 οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις του ελληνικού κράτους είχαν σχεδόν 

διπλασιαστεί, ενώ οι βόρειες επαρχίες του κράτους με δυσκολία θύμιζαν στους ξένους 

περιηγητές τα σχεδόν έρημα τοπία του 1923. 

 

 

Κυριακή Θεοδοσιάδου 

Φιλόλογος, υπ. Διδάκτωρ Παιδαγωγικής ΠΔΜ 


