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Γ΄ ΤΑΞΗ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1.

1-ε
2-α
3-ζ
4 – στ
5-β
6–γ

Α.1.2.
α. Ιδρύθηκε το Σεπτέµβρη του 1923 µε πρωτοβουλία της Κ.Τ.Ε. Αποτέλεσε αυτόνοµο οργανισµό µε
πλήρη νοµική υπόσταση, µε έδρα την Αθήνα, βασική αποστολή της ήταν να εξασφαλίσει στους
πρόσφυγες παραγωγική απασχόληση και οριστική στέγαση. Λειτούργησε µέχρι το 1930 και µε ειδική
σύµβαση µεταβίβασε στο Ελληνικό ∆ηµόσιο την περιουσία της, καθώς και τις υποχρεώσεις που είχε
αναλάβει απέναντι στους πρόσφυγες.
β. ριζοσπαστική για την εποχή, πολιτική οµάδα, µε σοσιαλιστική, αριστερή ιδεολογία και αρχηγό τον
Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Ξεκίνησε από µερικούς διανοούµενους ως αριστερός µεταρρυθµιστικός
σύνδεσµος, µε στόχο να προπαγανδίσει πολιτικές θέσεις και στη συνέχεια να ιδρύσει κόµµα. Στα µέσα
του 1910 οι κοινωνιολόγοι ιδρύουν το Λαϊκό Κόµµα. Αγωνίστηκε και πίεσε την κυβέρνηση του
Βενιζέλου να προωθήσει την αγροτική µεταρρύθµιση και να λάβει µέτρα υπέρ των εργαζοµένων.
γ. Οι διεθνείς συναλλαγές δε γίνονταν µε βάση το µετατρέψιµο συνάλλαγµα αλλά µε βάση διακρατικές
συµφωνίες που κοστολογούσαν τα προς ανταλλαγή προϊόντα και φρόντιζαν να ισοσκελίσουν την αξία
των εισαγωγών µε την αντίστοιχη των εξαγωγών, στο πλαίσιο ειδικών λογαριασµών.
δ. σελίδα 79, 2η παράγραφος «Οι πεδινοί… µικροκαλλιεργητές».
ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1. Σελίδες 28 – 29: ενότητα 5, 2η παράγραφος «Το πιστωτικό σύστηµα… Το µεγάλο βήµα έγινε το
1841, µε την ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας».
Α.2.1. Σελίδα 17: ενότητα 2, 2η παράγραφος,
Σελίδα 24: «Οι πρωτοβουλίες… πρωτοβουλίες»,
Σελ. 29 – 30: «Το µεγάλο βήµα… πολιτικής»,
Σελ. 35: ενότητα 8, 2η παράγραφος «Το ενδιαφέρον λοιπόν (για την κατασκευή σιδηροδροµικής
υποδοµής) των ξένων ή των οµογενών επενδυτών παρέµενε πολύ µικρό»
σελ. 41: 1η παράγραφος, 3η παράγραφος,
σελ. 42: 1η παράγραφος

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑ Β1
α)
Σχολικό βιβλίο: σελίδα 86 – 89: ενότητα 3η «Κατά την περίοδο… δηµοσιονοµική πολιτική».
Παραθέµατα: αναζωπύρωση δυσαρέσκειας αξιωµατικών εναντίον του Κων/νου από µια ποικιλία
παραγόντων για τους οποίους δεν ήταν πάντα υπεύθυνος ο θρόνος.
 ενάντια σε ένα νοµοσχέδιο που περιόριζε δυνατότητες παραγωγής των
αξιωµατικών
 αδυναµία διάθεσης γεωργικών προϊόντων
 κακή συγκοµιδή
 καταστροφή σοδειάς του ελαιόκαρπου και των καπνών
 πτώση τιµής σταφίδας και
 µείωση εµβασµάτων των Ελλήνων της Αιγύπτου και της Αµερικής
 αντίκτυπος οικονοµικής κρίσης 1908 στην Αίγυπτο και Αµερική
 άκαιρη επιβολή νέων φόρων
 αδυναµία υλοποίησης ριζοσπαστικών φορολογικών µέτρων του ∆. Γούναρη
Υπουργού Οικονοµικών, τον Ιούνιο 1908
 εθνικοί, επαγγελµατικοί και οικονοµικοί λόγοι
 αδυναµία προστασίας Ελλήνων Τουρκίας από την εχθρότητα των Νεοτούρκων.
β)

Σχολικό βιβλίο: Σελίδες 89 – 90: «Ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος… τις επιδιώξεις του».
Σελίδα 91: 2η παράγραφος «Οι εκσυγχρονιστές… Εθνοσυνέλευσης».
Παραθέµατα:
 ο αντιπρόσωπος του στρ. Συνδέσµου, λοχαγός Σάρρος προώθησε τη συνεργασία
τους µε το Βενιζέλο
 ο Βενιζέλος υποστηρίζει µε ανώνυµα άρθρα στον «Κήρυκα» Χανίων την ανάγκη
στρατιωτικής επεµβάσεως στην Ελληνική πολιτική, την επιβολή στρατιωτικής
δικτατορίας, που αφού πραγµατοποιούσε το ανορθωτικό της πρόγραµµα, θα έπρεπε
να προκηρύξει εκλογές.
Βενιζέλος:
 διττή προσήλωση Βενιζέλου στην εθνική ιδέα, στους δηµοκρατικούς θεσµούς
 δυναµικός φορέας αντιλήψεων και µεθόδων µε ανταπόκριση στους επαναστάτες
 συνισταµένη δηλώσεων Συνδέσµου και Βενιζέλου: δηµιουργία σύγχρονου
κράτους, βελτίωση όρων κοινωνικής ζωής, αντιµετώπιση διεθνών πιέσεων
Σύνδεσµος:
 ο Ζορµπάς και οι αξιωµατικοί δεν είχαν τη διάθεση να αναλάβουν τη
διακυβέρνηση χώρας
 µετριοπαθές και συντηρητικό πρόγραµµα
 όχι ιδιαίτερα αντιδυναστικό πρόγραµµα
 πίστευαν ο ότι ο βασιλιάς θα βοηθούσε στον περιορισµό των άσκοπων πολιτικών
ενεργειών.
ΘΕΜΑ Β2
Σχολικό βιβλίο: Σελίδα 53: 5η ενότητα, 1η παράγραφος (ως εισαγωγή)
Σελίδα 54: «Αξιοποίησε… αποτελεσµατικό τρόπο».
Ενότητα 6η
Σελίδες: 169 – 171, υποενότητα γ.
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Παραθέµατα:
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διεύρυνση εσωτερικής αγοράς
αξιοποίηση κεφαλαίων και απόληψη κερδών
εκτόνωση αγοράς και συνεχής βελτίωση κλίµατος επενδύσεων
επιτάχυνση και επέκταση διανοµής τσιφλικιών
αύξηση ζήτησης ειδών πρώτης ανάγκης και ανάπτυξη βιοµηχανίας µε βάση τους
εγχώριους πόρους.
Θετική αντιµετώπιση κρίσης 1929
Η συµβολή των προσφύγων συνδέθηκε αδιαχώριστα µε την ανάπτυξη του συνόλου
της εθνικής οικονοµίας
Εφαρµογή καλύτερων γεωργικών µεθόδων
Υιοθέτηση συνεργατικών µεθόδων σε ευρεία κλίµακα

(Τα στοιχεία που είναι κοινά στα παραθέµατα και το βιβλίο, δεν επαναλαµβάνονται)
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