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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

α. Κλήριγκ: Μέθοδος διακανονισμού που προοδευτικά κυριάρχησε στο 

εξωτερικό εμπόριο μετά την οικονομική κρίση του 1932. Οι διεθνείς 

συναλλαγές δεν γίνονταν, δηλαδή, με βάση το μετατρέψιμο συνάλλαγμα 

αλλά με βάση διακρατικές συμφωνίες που κοστολογούσαν τα προς 

ανταλλαγή προϊόντα και φρόντιζαν να ισοσκελίζουν την αξία των 

εισαγωγών με την αντίστοιχη των εξαγωγών, στο πλαίσιο ειδικών 

λογαριασμών. Για μια χώρα όπως η Ελλάδα όπου οι συναλλαγές με το 

εξωτερικό ήταν έντονα ελλειμματικές, η διαδικασία αυτή, πέρα από 

αρνητικά, είχε και θετικά στοιχεία. (βλ. σχολ. βιβλ. σελ. 54)  

β. Εθνικόν Κομιτάτον: Πολιτικός σχηματισμός που σχηματίστηκε στην  

Εθνοσυνέλευση του 1862-1864 με μικρότερη απήχηση συγκριτικά με 

τους δύο πυρήνες των δύο μεγάλων παρατάξεων (πεδινών και ορεινών). 

Το Εθνικόν Κομιτάτον, υπό τον Επαμεινώνδα Δεληγιώργη, υποστήριζε 

την ανάπτυξη του κοινοβουλευτισμού και τον εκσυγχρονισμό της χώρας, 

οικονομική ανάπτυξη και μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση και στο στρατό, 

πολιτισμική εξάπλωση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. (βλ. σχολ. βιβλ. 

σελ. 77) 

γ. Οργανισμός: Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1914 στη Θεσσαλονίκη, με 

σκοπό την άμεση περίθαλψη και στη συνέχεια την εγκατάσταση των 

προσφύγων σε εγκαταλελειμμένα τουρκικά και βουλγαρικά χωριά της 

Κεντρικής και Ανατολικής 

Μακεδονίας. Μέσω του Οργανισμού παρεχόταν συσσίτιο, προσωρινή 

στέγη και ιατρική περίθαλψη μέχρι οι πρόσφυγες να βρουν εργασία ή να 

αποκτήσουν γεωργικό κλήρο. (βλ. σχολ. βιβλ. σελ. 140-141) 

 

 

ΘΕΜΑ Α2 
 

α. Σωστό 

β. Σωστό 

γ. Σωστό 

δ. Λάθος 

ε. Λάθος 

 



 

 

ΘΕΜΑ Β1 
 

α. Για την απάντηση,  βλ. σχολ. βιβλ. σελ. 92: «Από τα  αντιβενιζελικά ... 

διαλλακτικό». 

β. Για την απάντηση, βλ. σχολ. βιβλ. σελ. 92: «Ως αντιβενιζελικά ... 

συντηρητικότερες θέσεις». 

 

ΘΕΜΑ Β2 
 

α. Για την απάντηση, βλ. σχολ. βιβλ. σελ. 206-207: «Μέσα σε μια 

απερίγραπτη φρενίτιδα ... ο Ελευθέριος Βενιζέλος». 

β.  Για την απάντηση,  βλ. σχολ. βιβλ. σελ. 208: «Η πρώτη κυβέρνηση της 

Κρητικής Πολιτείας εργάστηκε με ζήλο και απέδωσε σε σύντομο χρονικό 

διάστημα σημαντικό έργο. Τα οικονομικά μέτρα που έλαβε ήταν ότι 

έκοψε κρητικό νόμισμα (την κρητική δραχμή) και ίδρυσε την Κρητική 

Τράπεζα». 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 
 

Πρόλογος: 

βλ. σχολ. βιβλ. σελ. 33: «Η πιο χαρακτηριστική ... στις χερσαίες 

μεταφορές». 
 

Κύριο μέρος: 

α. βλ. σχολ. βιβλ. σελ. 33: «Το σιδηροδρομικό δίκτυο έλυνε ... κατά το 

19ο αιώνα». 

Το πρώτο ιστορικό παράθεμα λειτουργεί συμπληρωματικά στην ιστορική 

αφήγηση. Πιο συγκεκριμένα: «οι γεωργοί θα ηύξανον ... ξένων ή 

εγχωρίων». 

β. βλ. σχολ. βιβλ. σελ. 33 - 35: «Μέχρι τη δεκαετία του 1880 η μόνη ... 

του διεθνούς δικτύου». Ο πίνακας που δίνεται έρχεται σε πλήρη 

συμφωνία με τα δεδομένα της ιστορικής αφήγησης. Πράγματι, την 

περίοδο 1883 - 1892 κατά τις πρώτες πρωθυπουργίες του Χαρίλαου 

Τρικούπη δόθηκε η μεγαλύτερη ώθηση στην κατασκευή του 

σιδηροδρομικού δικτύου. Το 1892 είχαν ήδη κατασκευαστεί 900 

χιλιόμετρα. Και το δίκτυο ολοκληρώθηκε, τελικά, με 1.372 χιλιόμετρα. 

γ. βλ. σχολ. βιβλ. σελ. 35: «Είναι αμφίβολο ότι το σιδηροδρομικό δίκτυο 

... όσες αναπτυξιακές προσδοκίες στηρίχθηκαν πάνω του». Το τρίτο 

ιστορικό παράθεμα παρέχει ανάλογες πληροφορίες: «η χρησιμότητά τους 

... ναυτικών μεταφορών».  
 

Επίλογος: 

βλ. σχολ. βιβλ. σελ. 35: «Για να το κάνει αυτό ... τόσο ριζοσπαστικές 

αλλαγές».  



 

 

 

ΘΕΜΑ Δ1 
 

Πρόλογος: 

βλ. σχολ. βιβλ. σελ. 156: «Η αγροτική αποκατάσταση στο μεγαλύτερο ... 

γεωργικών ιδιοκτησιών». 
 

Κύριο μέρος: 

α. βλ. σχολ. βιβλ. σελ. 156 - 157: «Η εγκατάσταση των προσφύγων ... 

λιπάσματα και ζώα».  

Το πρώτο δοθέν ιστορικό παράθεμα έρχεται να συμπληρώσει τα δεδομένα 

της ιστορικής αφήγησης. Ειδικότερα: «Μόλις η ομάδα φτάσει ... αστικό 

κέντρο κ.λπ.». 

β. βλ. σχολ. βιβλ. σελ. 168: «Αναδιαρθρώθηκαν οι καλλιέργειες ... τις 

ασχολίες στην πατρίδα τους». 

Το δεύτερο ιστορικό παράθεμα συμφωνεί με τις ιστορικές μας γνώσεις: 

«Το 76 τοις εκατό ... επιδίδονται στην καπνοκαλλιέργεια». Ενώ το 

απόσπασμα: «Το υπόλοιπο 10 τοις εκατό ... μυλωνά κ.λπ.» συμπληρώνει 

τις ιστορικές μας γνώσεις. Το ίδιο ισχύει και για το τρίτο ιστορικό 

παράθεμα που συμπληρώνει την ιστορική αφήγηση: «στη δημιουργία των 

κατάλληλων όρων ... έρημα τοπία του 1923». 
 

Επίλογος: 

βλ. σχολ. βιβλ. σελ. 167: «Για ένα διάστημα ... των προσφύγων».  
 


