
 
 ΙΣΤΟΡΙΑ 

 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
 
 

ΘΕΜΑ Α1 
 
α.  Σ 
β.  Λ 
γ.  Λ 
δ.  Σ 
ε.  Σ 
 
 
ΘΕΜΑ Α2 
 
α .   Τάγματα εργασίας : « οι άνδρες…..αρρώστιες» , σελ 139 + σελ. 253-254 : 
«Από τους 697.000….ταμπουρού» , + προαιρετικά «Όσοι….εκτελέστηκαν» , 
σελ.139 .  
 
β .  Πατριαρχική Επιτροπή : «Τον Οκτώβριο …..Ανατ. Θράκης» , σελ. 142-
143 . 
 
γ .  Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής : «Με βάση…..ανταλλάξιμων» , σελ. 151-152  
 
 
ΘΕΜΑ Β1 
 
α . «Η νέα γενιά ασκούσε έντονη  κριτική…..με την πολιτική του δράση ο 
Αλέξανδρος Κουμουνδούρος» , σελ. 76-77 . 
 
β . « Το Φεβρουάριο του 1862…..ο Όθων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη 
χώρα» , σελ. 77 . 



 
 
ΘΕΜΑ Β2 
 
«Εκείνο που δεν είχε κατορθώσει…..είχαν πλέον εξαφανιστεί από την Κρήτη»  
, σελ. 219 . 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 
ΘΕΜΑ Γ1 
 
α. Ιστορική αφήγηση από το σχολικό εγχειρίδιο :«Το αποφασιστικό βήμα 
προς την ……..εντάσεων στον αγροτικό χώρο» , σελ. 43-44 .  
 
Πληροφορίες από τα κείμενα των πηγών :  
  

• Αναφέρεται η ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει επίσημα η 
απαλλοτρίωση γης υπέρ των ακτημόνων ( 20/5/1917) και 
επισημαίνεται ότι η αγροτική μεταρρύθμιση απ’ τους φθινοπωρινούς 
μήνες του ιδίου έτους δεν αφορούσε μόνο την περιοχή της Θεσσαλίας 
αλλά επεκτάθηκε σ’ όλη την Ελλάδα.                      («Τα μέτρα ……την 
Ελλάδα»)  

• Συνολικά πάνω από 1000 στρέμματα μέσω αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης θα διανέμονταν στους κολλήγους και στους εργάτες 
των χωραφιών, ενώ επισημαίνεται ότι δικαίωμα σε κατοχή αγροτικού 
κλήρου θα είχαν τόσο οι γηγενείς όσο και οι πρόσφυγες. Σ’ αυτούς θα 
μοιράζονταν γη είτε από απαλλοτρίωση είτε από γη που ανήκε στο 
δημόσιο. («Η μεταρρύθμιση αποσκοπούσε …. του δημοσίου»). 

• Τονίζεται η αδυναμία άμεσης εφαρμογής της αγροτικής μεταρρύθμισης 
καθώς καμία απαλλοτρίωση μεγάλης έγγειας ιδιοκτησίας δεν 
σημειώθηκε το 1917 και μόνο μια το 1918 («Κανένα από τα …….το 
1918»). 

• Προσδιορίζονται οι λόγοι για τους οποίους δεν ήταν εφικτή η εφαρμογή 
της μεταρρύθμισης. Ειδικότερα λόγοι εξωτερικής πολιτικής, η είσοδος 
στον         Α΄ παγκόσμιο πόλεμο και η εκστρατεία στη Μικρασία δεν 
άφησαν περιθώριο στην ελληνική κυβέρνηση να ασχοληθεί με το 
ζήτημα της αναδιανομής της γης («Και πάλι………κυβερνήσεως˙») 

 
β. Σχολικό βιβλίο  σελ. 44-45 («Με βάση αυτά τα νομοθετήματα…..της 
Ευρώπης (Ισπανία, Βουλγαρία, Ρουμανία κ.λ.π.)»).  
Θα μπορούσε επίσης να αναφερθεί το απόσπασμα απ’ τις σελίδες 167-
168 («Για ένα διάστημα η άφιξη των προσφύγων,….. στην πατρίδα τους»). 
 
Πληροφορίες της πηγής 

• Τονίζεται η σημασία της άφιξης των προσφύγων για το 1922 ως ο 
καταλύτης που έδωσε την οριστική λύση στο αγροτικό ζήτημα.(«˙ 
μετά το 1922 …..αγροτικό πρόβλημα.»). 



• Διευκρινίζεται ο ρόλος των αγροτικών συνεταιρισμών ως φορέων 
που πρόσφεραν την απαραίτητη αίσθηση ασφάλειας που είχαν 
ανάγκη οι μικροϊδιοκτήτες. Ειδικότερα η αδυναμία των τελευταίων 
να διακινήσουν τα προϊόντα τους, η έλλειψη πίστωσης, η 
τοκογλυφία και η εκμετάλλευση απ’ τους εμπόρους τους οδήγησαν 
σε νέο αδιέξοδο. («Τα προβλήματα ……οι συνεταιρισμοί.»). 

• Επισημαίνεται η σημασία της ίδρυσης του Υπουργείου Γεωργίας 
(Ιούνιος 1917) απ’ την μόλις επανακάμψασα κυβέρνηση Βενιζέλου, 
η οποία επιχείρησε να θέσει νέες βάσεις για την γεωργική 
παραγωγή.(«Η ίδρυση ……υποτυπώδης»).   

 
 
  
ΘΕΜΑ Δ1 

 
Ιστορική αφήγηση από το σχολικό εγχειρίδιο : 
 
« Η άφιξη των προσφύγων…..τη βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων» , σελ. 
168-169 .  
 
 
Πληροφορίες από τα κείμενα των πηγών :  
 

• Σύμφωνα με στοιχεία της Κοινωνίας των Εθνών του 1926 , χίλιοι 
ήταν οι εγγεγραμμένοι πρόσφυγες στο επιμελητήριο της Αθήνας 
από το σύνολο των 7.000 συνολικά εμπόρων και βιομηχάνων. Στον 
Πειραιά μάλιστα η αναλογία από όσο πληροφορούμαστε από την 
πηγή , είναι μεγάλη . 

• Η ΕΑΠ , προκειμένου να περιορίσει την ανεργία που αυξήθηκε μετά 
την άφιξη των προσφύγων , ενθάρρυνε και προώθησε τη 
δημιουργία βιομηχανικών  μονάδων σε συνοικισμούς που 
ενισχύθηκαν και από το ίδιο το κράτος και την Εθνική Τράπεζα , 
βασιζόμενη σε κοινωνικά κριτήρια. 

• Στη δεκαετία 1922-1932 υπάρχει σημαντική αύξηση των 
βιομηχανικών μονάδων στους ίδιους τομείς παραγωγής . 

 
Πληροφορίες που επιβεβαιώνουν την ιστορική αφήγηση : 
 

• «Η εσωτερική αγορά….τεχνίτες» 
• «Η χώρα….. Αυτοκρατορία» 
• «Καινούριοι……μεσοπόλεμος» 
• «Στη δεκαετία….μονάδων» 
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