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Απαντήσεις στην Ιστορία κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου
ΟΜΑΔΑ Α΄
ΘΕΜΑ Α1
Α 1.1. α. Σχ. βιβλίο, σελ. 79 «Μέσα στην Εθνοσυνέλευση του 1862-64 … ονομάστηκαν.
__ Οι ορεινοί … των πλοιοκτητών».
β. Σχ. βιβλίο, σελ. 88 «Το 1909 … μέσω της Βουλής».
γ. Σχ. βιβλίο, σελ. 94 «Το Εθνικό κόμμα … οι Βενιζελικοί» (και περιληπτικά τις βασικές
αρχές του ραλλικού, για να δείξουμε ως προς τι δε διέφερε από το ραλλικό).
δ. Σχ. βιβλίο, σελ. 145 «Τον Οκτώβριο του 1918 … Δυτικής Μικράς Ασίας».
Α 1.2. α. = 3, 4, 8
β. = 1, 5, 7
γ. = 2, 6
ΘΕΜΑ Α2
Α 2.1. Σχ. βιβλίο, σελ. 84-85 «Για την επιλογή … δημόσια ζωή».
Α 2.2. Σχ. βιβλίο, σελ. 167-168 «Σε γενικές γραμμές … νέα πατρίδα τους».
ΟΜΑΔΑ Β΄
ΘΕΜΑ Β1
Από το σχ. βιβλίο: σελ. 16-17 «Οι πόλεις μεγάλωναν … Ατλαντικό».
Από τα παραθέματα: Από τη σταφιδική κρίση πλήττονται κυρίως οι αγροτικές περιοχές
τόσο αυτές που ασχολούνται συστηματικά με την καλλιέργεια της σταφίδας, όσο και
εκείνες που παρείχαν εργατικό δυναμικό. Η προηγούμενη εποχή της ευημερίας – για τους
σταφιδεμπόρους και τους τοκογλύφους κυρίως κι όχι τόσο για τους παραγωγούς
σταφίδας – έληξε στα τέλη του 19ου αιώνα.
Όσον αφορά την έκταση της μετανάστευσης από το δεύτερο παράθεμα:
Την εποχή που λαμβάνει χώρα η κρίση στη Ελλάδα παρατηρείται, όπως είναι φυσικό,
μεταναστευτική έκρηξη, κυρίως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σύμφωνα με
τα στοιχεία του πίνακα, το 1910 ο πληθυσμός της Ελλάδας ανέρχεται σε 2.800.000
κατοίκους, ενώ ο αριθμός των μεταναστών που εγκαταλείπουν τη χώρα κατά την περίοδο
1880-1920 είναι 370.000, δηλαδή το ποσοστό των Ελλήνων που φεύγει για τις Η.Π.Α.
αγγίζει το 13,2 % επί του συνόλου του ελληνικού πληθυσμού. Την ίδια στιγμή, άλλες
χώρες μεσογειακές και κατά βάση αγροτικές, παρουσιάζουν ανάλογη εικόναֹ η Ιταλία
ακολουθεί κατά πόδας την Ελλάδα με ποσοστό μετανάστευσης 12,7 % και στις τελευταίες
θέσεις βρίσκονται δυο άλλες βαλκανικές χώρες, η Ρουμανία και η Βουλγαρία, με ποσοστά
1,2 και 1,5 αντίστοιχα. Η πρωτιά της Ελλάδας στον τομέα αυτό εξηγείται από το γεγονός
ότι η χώρα είχε αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό κατά τις προηγούμενες δεκαετίες τις
άλλες καλλιέργειες (ελιές, σιτηρά) με την καλλιέργεια της σταφίδας.
Ένας επιπλέον λόγος για τη μετανάστευση: σχ. βιβλίο, σελ. 29 «οι έμποροι
λειτουργούσαν ως πιστωτές … παραγωγό όρους».
Για τα οφέλη: σχ. βιβλίο, σελ. 50 «Το 1910 … των μεταναστών» και σελ. 43 «οι
(Έλληνες) μετανάστες διατηρούσαν … στην πατρίδα».
Φροντιστήρια ΣΥΣΤΗΜΑ
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Από το τρίτο παράθεμα: Τα εμβάσματα ανακουφίζουν σημαντικά τις πληγείσες από την
κρίση αγροτικές περιοχές, όπως άλλωστε σημειώνει και ο Τύπος της εποχής. Ως εκ τούτου
η τοκογλυφία τείνει να εξαλειφθεί και οι αγρότες δεν πέφτουν πια θύματα
εκμετάλλευσης. Τέλος, η γη αποκτά μεγαλύτερη αξία, εφόσον υπάρχουν λίγα και
καλοπληρωμένα αγροτικά χέρια.
ΘΕΜΑ Β2
Από το βιβλίο: σελ. 39-40 «Κατά το έτος … εσόδων. __ Στόχος … των Δυνάμεων», όπου
και τα θετικά αποτελέσματα της επιβολής του Δ.Ο.Ε. στην Ελλάδα.
Τα αρνητικά αποτελέσματα παρουσιάζονται κατά κύριο λόγο στα παραθέματα. Το
μοναδικό θετικό που διαπιστώνουμε στο τελευταίο παράθεμα είναι η διασφάλιση των
συμφερόντων των ομολογιούχων. Αυτά είναι, η ουσιαστική κατάργηση της εξουσίας της
ελληνικής κυβέρνησης καθώς και του κοινοβουλίου για τα οικονομικά θέματα, το θιγμένο
ελληνικό φιλότιμο και το ασυμβίβαστο του αντιπροσωπευτικού συστήματος
διακυβέρνησης, δηλαδή της δημοκρατίας. Επίσης, ο παραλληλισμός της κατάστασης που
διαμορφώθηκε λόγω του οικονομικού ελέγχου από εξωελλαδικά κέντρα, με εκείνη που
χαρακτήριζε χώρες ασιατικές, όπως η Οθωμανική αυτοκρατορία. Τέλος, αξίζει να
σημειωθεί ότι σ’ ένα αποτέλεσμα οι γνώμες των ιστορικών διίστανταιֹ άλλοι, δηλαδή,
θεωρούν ότι ο Δ.Ο.Ε. λειτούργησε επιπρόσθετα ως τεχνικό συμβουλευτικό σώμα και
απάλλαξε τα δημοσιονομικά της χώρας από τις δυσλειτουργίες του παρελθόντος (σχ.
βιβλίο) και άλλοι ότι αδιαφόρησε για τον εξορθολογισμό του δημοσιονομικού τομέα
(πηγή).

Τις απαντήσεις των θεμάτων επιμελήθηκαν οι καθηγήτριες:
Τσιώλη Βαΐα
Χατζημιχαλάκη Μαρίνα
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