
Φιλολογικό τμήμα Διάστασης 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 
 

Α1. α) «Κλήρινγκ» : σελ. 54 «Στο εξωτερικό εμπόριο … στοιχεία.»  

       β) «Εθνικόν Κομιτάτον» : σελ. 77 « Το Εθνικόν Κομιτάτον … αυτοκρατορία»  

        γ) «Οργανισμός» : σελ. 140 « Τον Ιούλιο του 1914 …γεωργικό κλήρο».  

  

Α2.  

      α) Σωστό  

       β) Σωστό           

       γ) Σωστό  

       δ) Λάθος  

       ε) Λάθος  

  

Β1. (σελίδα 92)  

α) Το ραλλικό κόμμα του Δημητρίου Ράλλη.  

     Το εθνικό κόμμα του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη.  

     Το κόμμα του Γεωργίου Θεοτόκη.   

β) «Ως αντιβενιζελικά θεωρούνταν τα κόμματα … θέσεις.»  

  

Β2.   

α)« Οι ξένοι Ναύαρχοι αναχωρούσαν … εφαρμογή» σελ. 206-207  

β) Η πρώτη κυβέρνηση … Κρητική Τράπεζα» σελ. 208  

  

Γ1. α) Προλογικά θα μπορούσε αξιοποιηθεί η πρώτη παράγραφος (σελ. 33): «Η πιο χαρακτηριστική … κατά 

το 19ο αιώνα». «Στις μικρότερες και πιο καθυστερημένες … ίσως το 1835» (σελ. 33). Επιπρόσθετες 

πληροφορίες παραθέτει η Πηγή Α, που αντλείται από το έργο «Περί του εν Ελλάδι εμπορίου» του Α.Ν. 

Βερναρδάκη. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι αναμενόταν η γεωργική ανάπτυξη, η αύξηση των κερδών 

των αγροτών και η βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου εν γένει. Συνάμα, θα επερχόταν εμπορική 

ανάπτυξη που θα συντελούσε στη βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, στην αύξηση της 

ποσότητάς τους και στην επαύξηση των κερδών. Επιπρόσθετα, υπήρχε η προσδοκία ότι η αγροτική 

ανάπτυξη θα συνοδευόταν και από την αντίστοιχη βιομηχανική, δεδομένου ότι πολλά αγροτικά 

προϊόντα θα υφίσταντο βιομηχανική επεξεργασία. Τέλος, η επάρκεια σε αγροτικά αγαθά που θα 

επιτυγχανόταν θα συνέβαλλε στη μείωση των εισαγωγών αντίστοιχων προϊόντων. Ως εκ τούτου, το 

πλεόνασμα που θα προέκυπτε θα μπορούσε να επανεπενδυθεί σε νέα προϊόντα -εγχώρια ή εισαγόμενα. 

Για τον λόγο αυτό «οι ελληνικές κυβερνήσεις (με πρωθυπουργό … διεθνείς άξονες» (σελ.  

34).  

  

β) «Μέχρι τη δεκαετία του 1880 …  για να κατασκευαστεί» (σελ. 33-34)». Συγκεκριμένα αυτήν την έκταση 

είχε το σιδηροδρομικό δίκτυο ως το 1869, όπως μας πληροφορεί ο πίνακας (πηγή Β),  που προέρχεται από 

την «Ιστορία του Ελληνικού κράτους» του Γ. Δερτιλή. («Όλες οι υπόλοιπες … σιδηροδρομικού δικτύου»). 

«Το σιδηροδρομικό δίκτυο … σιδηροδρομικής γραμμής» (σελ. 34). Πράγματι, μελετώντας τα δεδομένα του 

πίνακα παρατηρούμε ότι το 1883 είχαν κατασκευαστεί συνολικά μόλις 22 χιλιόμετρα σιδηροδρομικής 

γραμμής, ενώ το 1885 σημειώνεται ραγδαία επέκταση του δικτύου κατά 200 χιλιόμετρα. Ως το 1892 το 

σιδηροδρομικό δίκτυο επεκτάθηκε σταδιακά αγγίζοντας τα 900 χιλιόμετρα (πραγματοποιούνται, δηλαδή, 

τα 2/3 του συνολικού έργου), γεγονός που επαληθεύει τα λεγόμενα του σχολικού εγχειριδίου.  «Τα 

οικονομικά προβλήματα … μόλις το 1909». Ειδικότερα, μέχρι το 1897 είχαν κατασκευαστεί μόνο 70 
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χιλιόμετρα, προφανώς λόγω των οικονομικών και πολιτικών συνθηκών, όπως η κήρυξη της πτώχευσης 

το 1893 και ο ατυχής πόλεμος του 1897. Επίσης, το διάστημα 1897 – 1903 κατασκευάστηκαν 150 χιλιόμετρα, 

το επόμενο έτος (1904) άλλα τόσα περίπου, ενώ μέσα σε μια τριετία (ως το 1907) συντελέστηκε μόνο μια 

μικρή επέκταση 40 περίπου χιλιομέτρων (συνολικό μήκος 1372 χμ). Αξίζει να σημειωθεί ότι «στο 

μεγαλύτερο  τμήμα … διεθνούς δικτύου» (σελ. 35). Παραπλήσιες πληροφορίες παραθέτει Πηγή Γ, από το 

έργο του Γ. Δερτιλή «Κοινωνικός Μετασχηματισμός και στρατιωτική επέμβαση» επισημαίνοντας ότι το 

πλάτος του δικτύου ποίκιλλε.  Γενικά, «η κατασκευή της σιδηροδρομικής υποδομής … σιδηροδρομικού 

δικτύου» (σελ. 33). Για τον «ανταγωνισμό» των θαλάσσιων συγκοινωνιών κάνει λόγο και η Πηγή Γ, 

επισημαίνοντας ότι σε περιόδους κρίσης οι θαλάσσιες μεταφορές, με τις ανταγωνιστικές τιμές που 

προσέφεραν, προκαλούσαν πρόβλημα στη λειτουργία του σιδηροδρόμου.  

  

γ) «Το σιδηροδρομικό δίκτυο κλήθηκε … πάνω του» (σελ. 35). Η Πηγή Γ υπογραμμίζει ότι η συνεισφορά 

του ήταν αμφίβολη παρουσιάζοντας μια αρνητική εικόνα του. Παρά το γεγονός ότι έγινε μια επενδυτική 

απόπειρα σε αυτόν τον τομέα, ο σιδηρόδρομος δεν μπορούσε να επιφέρει την οικονομική ανάπτυξη (και 

αυτό το προδίδει η μικρή έκταση του δικτύου). Επίσης, δεν ήταν εφικτό να ενισχύσει βιομηχανικούς 

κατασκευαστές δικτύου και τροχαίου υλικού, διότι δεν υπήρχαν, ούτε να αποτελέσει το έναυσμα για τη 

δημιουργία βιομηχανιών παραγωγής σχετικών προϊόντων, ελλείψει πρώτων υλών (π.χ. σιδήρου και 

άνθρακα). Όσον αφορά στον τομέα των μεταφορών, το σιδηροδρομικό δίκτυο δε συνέβαλε  ιδιαίτερα στη 

βελτίωση τους, κατά τον Δερτιλή, καθώς δεν είχε παντού το ίδιο πλάτος, η κατασκευή του έγινε με 

επιπόλαιο τρόπο και εξυπηρετούσε κυρίως τις παράλιες περιοχές. Για να επιτύχει ο σιδηρόδρομος τις 

αναπτυξιακές προσδοκίες που στηρίχθηκαν πάνω του «έπρεπε να προκαλέσει την αλλαγή κοινωνικών 

… αλλαγές» (σελ. 35)  

  

Δ1.  

α) «Η αγροτική αποκατάσταση … συνοικισμούς» (σελ. 156). Τα σύνορα των συνοικισμών αυτών 

σημειώνονται κατά προσέγγιση, σύμφωνα με το παράθεμα Α με τίτλο «Εγκατάσταση των προσφύγων 

στην Ελλάδα», ενώ οι δικαιούχοι αποδέχονταν την παραλαβή γης αμέσως μόλις έφταναν στον τόπο του 

προορισμού τους. Συνεχίζοντας με την ιστορική αφήγηση, «ο παραχωρούμενος κλήρος … άρδευσης» 

(σελ.156). Οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιώνονται στην Πηγή Α,  όπου χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η 

συνολική παραχωρούμενη έκταση προσδιόριζε το μέγεθος του τμήματος της γης που αντιστοιχούσε στην 

κάθε οικογένεια. Στόχος ήταν η εξασφάλιση των προς το ζην και η δυνατότητα εξόφλησης των χρεών, 

ενώ βάση για τη διανομή θεωρούταν η τετραμελής οικογένεια με την προσθήκη του 1/5 του μεριδίου για 

κάθε ένα επιπλέον μέλος. «Συνήθως, ο κλήρος … τοποθεσίες» (σελ. 156), γεγονός που τονίζεται στο 

παράθεμα Α, με την πρόσθετη πληροφορία πως η διακύμανση αυτή δεν εξαρτιόταν αποκλειστικά από 

την ποιότητα του εδάφους, αλλά από την υπάρχουσα υποδομή και απόσταση από κάποιο αστικό κέντρο. 

Τέλος, « Στην αρχή …ζώα» (σελ 156-157).  

  

β) «Για ένα διάστημα … ιδιοκτησίας» (σελ. 167). Σύμφωνα με τη μαρτυρία του  H. Morgenthau στο 

παράθεμα Β τα δημητριακά και κυρίως το σιτάρι ήταν αυτά στα οποία επικέντρωσαν τις προσπάθειές 

τους οι πρόσφυγες-αγρότες (συγκεκριμένα, το 76% αυτών), καθώς η απόδοση της καλλιέργειάς τους ήταν 

άμεση -απαιτούνταν λίγοι μήνες για την καλλιέργεια και την αξιοποίησή τους-, μπορούσαν να 

αναπτυχθούν σε κάθε είδους έδαφος και κάλυπταν τις ανάγκες της επιβίωσης των εξαθλιωμένων 

προσφύγων.   

Συνεχίζοντας με την ιστορική αφήγηση, «η έλλειψη γεωργικών … εκτάσεις» (σελ. 168). Αυτά τα έργα 

υποδομής εξυπηρετούσαν, σύμφωνα με τον Κ. Κατσάπη, στο παράθεμα Γ (από το έργο «Πέρα από την 

Καταστροφή.  Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου) δύο σημαντικούς στόχους: τη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στους προσφυγικούς συνοικισμούς και τη δημιουργία όρων 

κατάλληλων για την ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής. Έτσι, «εισήχθησαν … πατρίδα τους». (σελ 
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168). Ειδικά ως προς την καπνοκαλλιέργεια, χαρακτηριστικά αναφέρεται στο παράθεμα Β ότι το 14% των 

αγροτών επιδόθηκε σε αυτήν, καθώς τα εγγειοβελτιωτικά έργα σε συνδυασμό με τις συνθήκες εδάφους, 

κλίματος και έκθεσης έδιναν τη δυνατότητα εκμετάλλευσης  ενός προϊόντος με άμεση και υψηλή ανά 

στρέμμα απόδοση, έτοιμο προς πώληση και οικονομική ενίσχυση των καλλιεργητών του. Το υπόλοιπο 

10%  των αγροτών περιορίστηκε στην ενασχόληση με οπωροφόρα, σταφύλια ή άλλα συναφή με τη 

γεωργία επαγγέλματα. Το κράτος, λοιπόν, μετέβαλε αποφασιστικά τις δομές της αγροτικής οικονομίας 

(παράθεμα Γ) και η ύπαιθρος άλλαξε ριζικά όψη, ως αποτέλεσμα μιας διαρκούς μέριμνας στον αγροτικό 

χώρο. Έτσι, το παράθεμα επιβεβαιώνει την ιστορική αφήγηση με την αναφορά στο γεγονός ότι τα σχεδόν 

έρημα τοπία του 1923 στις βόρειες ειδικά επαρχίες του Ελληνικού κράτους αντικαταστάθηκαν από 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις οι οποίες μέχρι το 1936 κατάφεραν σχεδόν να διπλασιαστούν.  

  

  


