
 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2011 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α1) 

α) Σ 

β) Λ 

γ) Λ 

δ) Σ 

ε) Σ 

 

Α2) 

α.  Τάγματα εργασίας: σελ.139  «Οι άνδρες … εκτελέστηκαν» 

β. Πατριαρχική Επιτροπή: σελ.142-143 «Τον Οκτώβριο … κυβέρνησης» 

γ. Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής (1923) : σελ.151-152 «Με βάση …ανταλλαξίμων» 

 

Β1) 

α) Σχ. βιβλίο: σελ. 75-76 « Η νέα γενιά … Κουμουνδούρος» 

β) Σχ. Βιβλίο: σελ. 76 « Το Φεβρουάριο … χώρα» 

 

Β2)  

Σχ. βιβλίο: σελ.219 «Εκείνο που … την Κρήτη» 

 

 

 



 

 

Γ1) 

α) 

• Σχ. βιβλίο σελ. 43-44 «Το αποφασιστικό βήμα … κρατικού ενδιαφέροντος» 

• Από το παράθεμα θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα ακόλουθα: 

- Η αγροτική  μεταρρύθμιση είχε στόχο την αναγκαστική απαλλοτρίωση των μεγάλων 

κτημάτων που η έκτασή τους ξεπερνούσε τα 1000 στρέμματα. 

- Στόχος επίσης της μεταρρύθμισης ήταν να αποκτήσουν αγροτικά τεμάχια οι κολλήγοι  και οι 

αγροτικοί εργάτες είτε ήταν ντόπιοι είτε πρόσφυγες. Ο αγροτικός κλήρος που θα δίνονταν 

στους παραπάνω θα προέρχονταν από απαλλοτριωμένες εκτάσεις ή κτήματα του 

δημοσίου. 

- Ωστόσο, τα μέτρα δεν εφαρμόστηκαν αμέσως καθώς η προσοχή και το ενδιαφέρον 

στράφηκε σε εξωτερικά ζητήματα όπως ο πόλεμος και η Μικρασιατική εκστρατεία 

αργότερα. 

β) 

• Σχ. βιβλίο σελ. 45 «Η αναδιανομή που έγινε …Ρουμανία κ.λ.π » 

• Από το παράθεμα θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα ακόλουθα: 

- Η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης έγινε μερικά χρόνια αργότερα από τη στιγμή της 

έναρξής της, κάτω από την πίεση της αποκατάστασης τεράστιου αριθμού προσφύγων.  

- Τα προβλήματα που προέκυψαν από τη διανομή της γης σχετίζονταν με τη δυσκολία 

διακίνησης  των προϊόντων από τους μικρούς παραγωγούς, οι οποίοι έπεφταν θύματα 

εκμετάλλευσης από τους μεσάζοντες και τους τοκογλύφους. Η ανάγκη δημιουργίας 

συνεταιρισμού φαινόταν επιτακτική. 

- Η ίδρυση του Υπουργείου Γεωργίας βοήθησε σημαντικά τη γεωργική παραγωγή με την 

οργάνωση και την καθοδήγηση που της προσέφερε, έστω και με υποτυπώδη αρχικά τρόπο . 

 

 

 

 



 

 

Δ1) 

• Σχολικό βιβλίο σελ. 168-169 « Η άφιξη … ετοίμων ενδυμάτων» 

• Από το ιστορικό παράθεμα παραθέτουμε τα παρακάτω στοιχεία: 

- Διευρύνθηκε η εσωτερική αγορά με μεγάλο αριθμό καταναλωτών. 

- Αντλήθηκε φθηνό εργατικό δυναμικό και ειδικευμένοι τεχνίτες. 

- Η χώρα πλουτίστηκε με ανθρώπους ικανούς και έμπειρους επιχειρηματικά. 

- Οι βιομηχανικές μονάδες ενισχύθηκαν από την ΕΑΠ ή την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 

- Εμφανίστηκαν νέοι βιομηχανικοί κλάδοι (ταπητουργία, μεταξουργία κ.ά), ενώ δόθηκε 

ώθηση στην κλωστοϋφαντουργία και τη βιοτεχνία ειδών διατροφής. 

- Άνθησε η βιομηχανία οικοδομικών υλικών και υποκατέστησε μαζικά τις εισαγωγές στο 

μεσοπόλεμο. 

- Το διάστημα 1922-1932 διπλασιάστηκε ο αριθμός των βιομηχανικών μονάδων χωρίς , 

όμως, να επέλθει κάποια δομική αλλαγή.  

- Η πολιτική υποκατάστασης των εξαγωγών που ακολουθεί  η Ελλάδα μετά την κατάρρευση 

του διεθνούς νομισματικού συστήματος ωθεί, το 1931, τη βιομηχανία σε ταχύτερους 

ρυθμούς ανάπτυξης.  

Επιμέλεια: 

Βασιλειάδου Μαργαρίτα 

Εσκιτζή Ρία 

Κατσαβέλη Όλγα 

Μπάσιου Αλεξάνδρα 

Χατζηνικολάου Νικολέτα 

 


