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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ [Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ] 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ 1Ο 

Α1.  1.σελ. 42 «Οι ραγδαίες εξελίξεις… κοινωνικές συνθήκες» 

        2. σελ. 48 « Στην περίοδο 1910-1922 … παραγωγικών δυνάμεων του έθνους» 

        3. σελ. 53 «Οι ραγδαίες αλλαγές… τραμ και λεωφορείων» 

 

Α2.  1.ΛΑΘΟΣ 

        2.ΛΑΘΟΣ 

        3.ΣΩΣΤΟ 

        4.ΣΩΣΤΟ 

        5. ΛΑΘΟΣ 

 

ΘΕΜΑ 2Ο 

Β1.  σελ. 54 «Στο εξωτερικό εμπόριο… επιβολή δικτατορίας» 

 

Β2. σελ. 52 « Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου…. καταστροφή» 

 

ΘΕΜΑ 3Ο 

α. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

   σελ. 43 – 44 « Το αποφασιστικό βήμα… ενδιαφέροντος» 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΟΣ 

1. Μέτρα απαλλοτριώσεως θεσπίστηκαν στις 20 Μαΐου 1917 και επεκτάθηκαν το 

φθινόπωρο για να καλύψουν όλη την Ελλάδα. 

2. Στόχος της μεταρρύθμισης ήταν η αναγκαστική απαλλοτρίωση εκείνων των 

κτημάτων που ξεπερνούσαν τα 1000 στρέμματα, για να διανεμηθεί κλήρος σε 

κολλήγους, αγροτικούς εργάτες, ντόπιους και πρόσφυγες. 

3. Τα μέτρα δεν εφαρμόστηκαν και το 1918 απαλλοτριώθηκε μόλις ένα τσιφλίκι, 

γιατί ο πόλεμος και η Μικρασιατική καταστροφή έστρεψαν αλλού το ενδιαφέρον 

της κυβέρνησης. 

 

β. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

σελ. 44-45 « Η αναδιανομή που έγινε… Ρουμανία κλπ» 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΟΣ 

1. Οριστική λύση δόθηκε μετά το 1922 και την πληθώρα προσφύγων που 

έφτασαν στη χώρα και έπρεπε να αποκατασταθούν. 

2. Με την εφαρμογή όμως της αγροτικής μεταρρύθμισης προέκυψαν πολλά 

προβλήματα. Οι μεσάζοντες εκμεταλλευόταν τους μικρούς παραγωγούς κατά τη 

διακίνηση των προϊόντων. Επιπλέον, υπήρχε έλλειψη κεφαλαίων και στην 

αγορά κυριαρχούσαν οι τοκογλύφοι, που δάνειζαν τους αγρότες με επαχθείς 

όρους. 

3. Με την εμφάνιση των προβλημάτων έγινε αμέσως αισθητή η ανάγκη για 

ασφάλεια των παραγωγών που προερχόταν από τους συνεταιρισμούς. 

4. Η επίλυση των προβλημάτων πραγματοποιήθηκε με την ίδρυση του 

Υπουργείου Γεωργίας του 1917, καθώς έγινε η αρχή για την κρατική παρέμβαση 

στην οργάνωση και καθοδήγηση της γεωργικής παραγωγής. 

 

ΘΕΜΑ 4Ο 

α. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

σελ. 33 «Η πιο αποφασιστική … ίσως το 1835» 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΟΣ 

ΠΑΡΑΘΕΜΑ 1 

1.Θα αυξανόταν οι εργασίες των γεωργών και θα κέρδιζαν περισσότερα με 

αποτέλεσμα να βελτιωθεί η ζωή τους σε όλους τους τομείς. 

2. Περίμεναν οπωσδήποτε μια ανάπτυξη της βιομηχανίας καθώς αγροτικά 

προϊόντα θα μετατρέπονταν σε βιομηχανικά. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να 

σταματήσουν εισαγωγές προϊόντων και το απόθεμα χρημάτων θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί σε προμήθεια νέων προϊόντων. 

 

β. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

σελ. 33-34 « Μέχρι τη δεκαετία 1880 … κατασκευής σιδηροδρομικού δικτύου» 

σελ. 34- 35 « Την ίδια περίπου … μόλις το 1909»  

σελ. 35 « Στο μεγαλύτερο τμήμα … διεθνούς δικτύου» 

σελ. 35 « Το κράτος ανέλαβε … σιδηροδρόμου» 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΟΣ 

ΠΑΡΑΘΕΜΑ 2 

1. Ανάλυση του πίνακα ξεκινώντας από το 1869 όπου τα χιλιόμετρα του 

σιδηροδρομικού δικτύου ήταν μόλις 9. 

2. Αύξηση στα χιλιόμετρα του δικτύου παρουσιάζεται από το 1885 με τα 222 

χιλιόμετρα. Μέσα σε  4 χρόνια αγγίζει τα 640 χλμ και υπήρχε μια συνεχόμενη 

αυξητική τάση ( εδώ αναφέρουμε στοιχεία του πίνακα) για να φτάσει το 1907 τα 

1372 χλμ. 

 

ΠΑΡΑΘΕΜΑ 3 

1. Προβλήματα αναγνωρίζει και ο Δερτιλής , ο οποίος αναφέρει ότι το κράτος 

αντιμετώπισε με ελαφρότητα την κατασκευή σιδηροδρόμου χωρίς να υπολογίζει 
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το πλάτος των γραμμών και το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος κάλυπτε 

παράλιες περιοχές, όπου ήταν έντονο ο ανταγωνισμός με τη ναυτιλία. 

 

γ. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

σελ. 35 « Είναι αναμφίβολο …. ριζοσπαστικές αλλαγές» 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΟΣ 

ΠΑΡΑΘΕΜΑ 3 

1. Το σιδηροδρομικό δίκτυο δεν  δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες για την 

οικονομική εξέλιξη της Ελλάδας, όπως όλοι προσδοκούσαν. 

2. Οι βιομηχανίες ήταν ανύπαρκτες και δεν υπήρχε και το κίνητρο να 

δημιουργηθούν σε μια χώρα χωρίς σίδερο και κάρβουνο. 

3. Το σιδηροδρομικό δίκτυο δεν εξυπηρετούσε ούτε τις μεταφορές, γιατί είχε 

κατασκευαστεί σε παράλιες περιοχές, όπου υπήρχε ανταγωνισμός με τη 

ναυτιλία και γινόταν μέσω θαλάσσης. 

 

 

 

 


