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ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1

Α. Κλήριγκ

Η µέθοδος διακανονισµού που κυριάρχησε προοδευτικά στο εξωτερικό εµπόριο
της Ελλάδας όταν έφτασε η παγκόσµια κρίση του 1932 στην Ελλάδα. Οι διεθνείς
συναλλαγές δεν γίνονταν, δηλαδή, 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. Για µια χώρα,
όπως η Ελλάδα,  όπου οι συναλλαγές µε το εξωτερικό ήταν έντονα
ελλειµµατικές, η διαδικασία αυτή, πέρα από τα αρνητικά, είχε και θετικά
στοιχεία.

Β. Εθνικόν Κοµιτάτον

Πολιτικός σχηµατισµός µε µικρότερη απήχηση από τις άλλες πολιτικές
παρατάξεις κατά την Εθνοσυνέλευση του 1862 – 1864 υπό τον Επαµεινώνδα
Δεληγιώργη που υποστήριζε την ανάπτυξη του κοινοβουλευτισµού και τον
εκσυγχρονισµό της χώρας, οικονοµική ανάπτυξη και µεταρρυθµίσεις στη
διοίκηση και στο στρατό, πολιτισµική εξάπλωση στην Οθωµανική αυτοκρατορία.

Γ. Οργανισµός

Τον Ιούλιο του 1914 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη Οργανισµός που είχε ως σκοπό
την άµεση περίθαλψη και στη συνέχεια την εγκατάσταση των προσφύγων σε
εγκαταλελειµµένα τουρκικά και βουλγαρικά χωριά της Κεντρικής και
Ανατολικής Μακεδονίας. Παρεχόταν συσσίτιο, προσωρινή στέγη και ιατρική
περίθαλψη, µέχρι οι πρόσφυγες να βρουν εργασία ή να αποκτήσουν γεωργικό
κλήρο.

ΘΕΜΑ Α2

Αà Σωστό
Βà Σωστό
Γà Σωστό
Δà Λάθος
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Εà Λάθος

ΘΕΜΑ Β1

Α) Ως αντιβενιζελικά θεωρούνταν τα κόµµατα της αντιπολίτευσης απέναντι στο
κόµµα των Φιλελευθέρων υπό το Βενιζέλο.  Αυτά ήταν:  το ραλλικό κόµµα υπό
τον Δηµήτριο Ράλλη που ήταν αντίθετο προς τον εκσυγχρονισµό, το Εθνικό
Κόµµα υπό τον Κυριακούλη Μαυροµιχάλη που δεν διέφερε στις θέσεις του από
το ραλλικό και το κόµµα του Γεωργίου Θεοτόκη που ήταν το πιο µετριοπαθές
από τα άλλα δύο.

Β) Τα Αντιβενιζελικά Κόµµατα, παρά τις διαφορές που υπήρχαν ανάµεσά τους,
τα ένωνε ένας συντηρητικός προσανατολισµός. Πάντως, δεν ήθελαν να
επιστρέψουν στην προ του 1909 εποχή. Οι Αντιβενιζελικοί απεχθάνονταν τη
διαρκή παρέµβαση του κράτους,  επειδή,  εκτός των άλλων,  αυτή θα είχε ως
αποτέλεσµα την ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας. Δεν είχαν
µακροπρόθεσµη πολιτική, αντίθετα, επικέντρωναν την προσοχή τους στην
επίλυση επίκαιρων προβληµάτων. Τα αντιβενιζελικά κόµµατα εξελίχθηκαν σε
κόµµατα υπεράσπισης των συµφερόντων που κινδύνευαν από την πολιτική των
Φιλελευθέρων. Η σύγκρουση µε τους Φιλελευθέρους τα οδηγούσε σε διαρκώς
συντηρητικότερες θέσεις.

ΘΕΜΑ Β2

Α) Αφού η Κρήτη είχε τεθεί υπό διεθνή προστασία και Μεγάλες δυνάµεις είχαν
αναχωρήσει, αµέσως άρχισε µε γοργούς ρυθµούς το δυσχερές έργο της
οργάνωσης του νέου πολιτικού σχήµατος, που ονοµάστηκε Κρητική Πολιτεία.
Ορίστηκε µια 16µελής Επιτροπή από 12 χριστιανούς και 4 µουσουλµάνους, για
να εκπονήσει το σχέδιο του κρητικού συντάγµατος, ενώ παράλληλα
προχώρησαν οι πολιτικές πράξεις, χωρίς χρονοτριβή. Έναν ακριβώς µήνα µετά
την εγκατάσταση του Ύπατου Αρµοστή, δηµοσιεύτηκε το πρώτο σηµαντικό
διάταγµα «Περί συγκροτήσεως της Κρητικής Συνελεύσεως» και αµέσως
προκηρύχθηκαν εκλογές για την ανάδειξη πληρεξουσίων. Στις εκλογές αυτές
αναδείχθηκαν 138 χριστιανοί και 50 µουσουλµάνοι πληρεξούσιοι και η Κρητική
Βουλή άρχισε τις εργασίες της στις 8  Φεβρουαρίου 1899.  Το Σύνταγµα της
Κρητικής Πολιτείας, που συντάχθηκε κατά το πρότυπο του ισχύοντος τότε
ελληνικού συντάγµατος, αφού εγκρίθηκε από το Συµβούλιο των Πρέσβεων των
Προστατίδων Δυνάµεων στη Ρώµη, τέθηκε αµέσως σε εφαρµογή. Λίγες ηµέρες
αργότερα συγκροτήθηκε και ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση της Κρητικής
Πολιτείας, στην οποία Υπουργός Δικαιοσύνης ορίστηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
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Β) Η πρώτη κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας εργάστηκε µε ζήλο και απέδωσε
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα σηµαντικό έργο. Εκτός από την έκδοση νόµων και
διαταγµάτων, στον οικονοµικό τοµέα, έκοψε κρητικό νόµισµα (την κρητική
δραχµή) και ίδρυσε την Κρητική Τράπεζα.

ΘΕΜΑ Γ1

Για την απάντηση πέρα από τα στοιχεία που δίδονται στα παραθέµατα οι
µαθητές µπορούν να αντλήσουν στοιχεία από τα κάτωθι:

Α. Σχολικό βιβλίο. Σελ. 33

Στις µικρότερες και πιο καθυστερηµένες οικονοµικά χώρες, η απόκτηση
σιδηροδροµικού δικτύου παρουσιάστηκε από πολύ νωρίς ως σηµαντική
προϋπόθεση για την είσοδό τους στο χώρο των ανεπτυγµένων κρατών.

Β. Σχολικό βιβλίο. Σελ. 33

Μέχρι τη δεκαετία του 1880  η µόνη σιδηροδροµική γραµµή που είχε
κατασκευαστεί στην Ελλάδα ήταν αυτή που συνέδεε την Αθήνα µε τον Πειραιά
και είχε µήκος µόλις 9  χιλιοµέτρων.  Αλλά και αυτή χρειάστηκε δώδεκα χρόνια
και πολλές περιπέτειες για να κατασκευαστεί. Όλες οι υπόλοιπες περί
σιδηροδρόµου διακηρύξεις και τα φιλόδοξα σχέδια παρέµεναν ανεφάρµοστα,
καθώς η υλοποίησή τους συγκινούσε µόνο αµφίβολης αξιοπιστίας
κερδοσκόπους. Οι γενικότερες αλλαγές όµως, που προοδευτικά µετέβαλαν τα
δεδοµένα της ελληνικής οικονοµίας ως το 1881, δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις
για υλοποίηση των σχεδίων κατασκευής σιδηροδροµικού δικτύου. Την ίδια
περίπου εποχή, γύρω από τη χώρα, προχωρούσε η κατασκευή µεγάλων
συγκοινωνιακών αξόνων που συνέδεαν την Κεντρική Ευρώπη µε την
Κωνσταντινούπολη,  τη Μικρά Ασία και την Ανατολή ως την Ινδία.  Η σύνδεση
της Ευρώπης µε την Ανατολή γινόταν και ατµοπλοϊκά από το Πρίντεζι της
Ιταλίας προς το Σουέζ και τον Ινδικό Ωκεανό. Οι ελληνικές κυβερνήσεις (µε
πρωθυπουργό τον Τρικούπη, κυρίως) έκριναν ότι οι ελληνικές συγκοινωνιακές
υποδοµές έπρεπε ταχύτατα να προωθηθούν, ώστε να συνδεθεί η χώρα µε τους
διεθνείς άξονες.
Το σιδηροδροµικό δίκτυο της Ελλάδας ολοκληρώθηκε σε τρεις περίπου δεκαετίες,
από το 1880 και µετά. Η µεγάλη ώθηση δόθηκε στις πρώτες πρωθυπουργίες του
Χαρίλαου Τρικούπη (1882-1892), οπότε και κατασκευάστηκαν 900 χιλιόµετρα
σιδηροδροµικής γραµµής. Τα οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετώπισε το
ελληνικό κράτος επιβράδυναν την κατασκευή του έργου στη δεκαετία του 1890
και το δίκτυο ολοκληρώθηκε µόλις το 1909. Στο µεγαλύτερο τµήµα του το δίκτυο
ήταν µετρικό, µε γραµµές πλάτους ενός µόνο µέτρου, τη στιγµή που οι διεθνείς
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προδιαγραφές προέβλεπαν γραµµές πλάτους 1,56 µέτρων. Αυτό σήµαινε ότι το
δίκτυο σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί τοπικές κυρίως ανάγκες, χωρίς φιλοδοξίες
να αποτελέσει τµήµα του διεθνούς δικτύου.
Το κράτος ανέλαβε το µεγαλύτερο µέρος του κόστους του έργου και επωµίστηκε
το µεγαλύτερο µέρος του δανεισµού,  που έγινε κυρίως από ξένα πιστωτικά
ιδρύµατα. Οι ιδιώτες συµµετείχαν µε µικρότερο ποσοστό (περίπου 30%), σ’ ένα
έργο του οποίου η αποδοτικότητα ήταν πολύ αµφίβολη. Πραγµατικά, το
σιδηροδροµικό δίκτυο κλήθηκε να εξυπηρετήσει τη διακίνηση αγροτικών κυρίως
προϊόντων και από την αρχή της λειτουργίας του παρουσίαζε σοβαρή υστέρηση
στα έσοδά του σε σχέση µε τους αισιόδοξους υπολογισµούς που οδήγησαν στη
δηµιουργία του.  Το γεγονός αυτό οδήγησε και στη διακοπή των περαιτέρω
επενδύσεων στο χώρο του σιδηροδρόµου.

Γ) Σχολικό βιβλίο. Σελ. 35

Είναι αναµφίβολο ότι το σιδηροδροµικό δίκτυο πρόσφερε πολλά σε µία χώρα που
δεν είχε ποτέ πριν γνωρίσει αξιόπιστο χερσαίο συγκοινωνιακό δίκτυο. Πρόσφερε
επίσης πολλές υπηρεσίες στον καιρό των πολέµων, αφού επέτρεψε τη γρήγορη
επιστράτευση και τον εφοδιασµό του ελληνικού στρατού. Δεν κατόρθωσε όµως
να φέρει την ανάπτυξη και την εκβιοµηχάνιση στις περιοχές όπου έφτασε.  Δεν
κατόρθωσε να εκπληρώσει όσες αναπτυξιακές προσδοκίες στηρίχθηκαν πάνω
του. Για να το κάνει αυτό θα έπρεπε να προκαλέσει την αλλαγή κοινωνικών και
οικονοµικών δοµών. Και, φυσικά, ένα συγκοινωνιακό δίκτυο δύσκολα µπορεί να
πετύχει τόσο ριζοσπαστικές αλλαγές.

ΘΕΜΑ Δ1

Για την απάντηση πέρα από τα στοιχεία που δίδονται στα παραθέµατα οι
µαθητές µπορούν να αντλήσουν στοιχεία από τα κάτωθι:

Α) Σχολικό βιβλίο. Σελ. 156

Ο παραχωρούµενος κλήρος ποίκιλλε ανάλογα µε το µέγεθος της οικογένειας
των προσφύγων,  την ποιότητα του εδάφους,  το είδος της καλλιέργειας και τη
δυνατότητα άρδευσης. Συνήθως ο κλήρος δεν αποτελούσε ενιαία έκταση, αλλά
τεµάχια αγρών που βρίσκονταν σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Β) Σχολικό Βιβλίο σελ. 167

Για ένα διάστηµα η άφιξη των προσφύγων φαινόταν δυσβάστακτο φορτίο για
την ελληνική οικονοµία.  Μεσοπρόθεσµα όµως αυτή ωφελήθηκε από την
εγκατάσταση των προσφύγων. 168
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Κατ’ αρχήν αναδιαρθρώθηκαν οι καλλιέργειες και η αγροτική παραγωγή
πολλαπλασιάστηκε. Σε µία δεκαετία (1922-1931) οι καλλιεργούµενες εκτάσεις
αυξήθηκαν περίπου κατά 50%, η γεωργική παραγωγή διπλασιάστηκε και
εξασφαλίστηκε επάρκεια σε σιτηρά. Οι πρόσφυγες εφάρµοσαν την
αµειψισπορά* και την πολυκαλλιέργεια και στήριξαν το θεσµό της µικρής
γεωργικής ιδιοκτησίας.
Η έλλειψη γεωργικών εκτάσεων προς διανοµή στους πρόσφυγες υποχρέωσε το
κράτος να αναλάβει την κατασκευή µεγάλων εγγειοβελτιωτικών έργων, κυρίως
στη Μακεδονία, και έτσι αυξήθηκαν οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις. Εισήχθησαν
νέες καλλιέργειες ή επεκτάθηκαν οι παλιές (καπνός, βαµβάκι, σταφίδα).


