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ΘΕΜΑ Α1
α) λήριγκ, σελ 54: ο 1929 όταν έφτασε στην λλάδα η παγκόσμια οικονομική
κρίση «στο εξωτερικό εμπόριο … θετικά στοιχεία».
β) θνικόν ομιτάτον, σελ. 77: ετά την παραίτηση των «ξενικών» κομμάτων
δημιουργήθηκαν νέοι πολιτικοί σχηματισμοί. ’ αυτούς με την μικρότερη απήχηση
ανήκει «το θνικόν ομιτάτον … θωμανική αυτοκρατορία»
γ) ργανισμός, σελ. 140-141: « ον ούλιο του 1914…γεωργικό κλήρο»
ΘΕΜΑ Α2
α) ωστό
β) ωστό
γ) ωστό
δ) άθος
ε) άθος
ΘΕΜΑ Β1
α) Ως αντιβενιζελικά θεωρούνταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης της κυβέρνησης
Βενιζέλου. υτά ήταν: το ραλλικό κόμμα, το Εθνικό κόμμα, το κόμμα του Γ. Θεοτόκη.
σελ. 92-93
β) «Παρά τις έντονες διαφορές… πιο διαλλακτικό», σελ. 92
ΘΕΜΑ Β2
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β) «Η πρώτη Κυβέρνηση… την Κρητική Τράπεζα», σελ.208
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α) «Οι ξένοι ναύαρχοι… ο Ελευθέριος Βενιζέλος», σελ. 206-207
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ΘΕΜΑ Γ1 (το παράθεμα βρίσκεται στο φροντιστηριακό βοήθημα, τόμος α’, σελ. 76)
χολικό βιβλίο σελ. 33-35: κεφ. Β.8 ο δίκτυο των σιδηροδρόμων
α) πό το σχολικό βιβλίο:
σελ. 33: «Στις μικρότερες… ίσως το 1835»
σελ. 33: «το προς κατασκευή δίκτυο θα ήταν αποδοτικό… να απορροφήσουν»
σελ. 34: «Οι ελληνικές κυβερνήσεις… τους διεθνείς άξονες»
πό το κείμενο :







ιεύρυνση αγροτικής παραγωγής
Βελτίωση χαμηλού βιοτικού επιπέδου αγροτών
οσοτική και ποιοτική αύξηση αγροτικών προϊόντων
αχεία μεταφορά προϊόντων στις αγορές και άμεση αξιοποίηση των
αγροτικών προϊόντων στην αναπτυσσόμενη βιομηχανία και βιοτεχνία
ναποθέτηση κερδών στο εσωτερικό και εξωτερικό εμπόριο.
λεόνασμα.

β) πό το σχολικό βιβλίο επέκταση σιδηροδρόμου:
σελ. 33: « έχρι τη δεκαετία…9 χιλιομέτρων»
σελ. 34-35: « ο σιδηροδρομικό δίκτυο της λλάδας… το 1909 »
πό τον πίνακα Β:
ξιοποιούνται όλες οι τιμές:
«Μέχρι τη δεκαετία του 1880…9 χιλιομέτρων»: επιβεβαιώνεται από την πρώτη τιμή.
«Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδας ολοκληρώθηκε …μόλις το 1909»:
επιβεβαιώνουν οι υπόλοιπες τιμές, στις οποίες μπορεί να γίνει ομαδοποίηση.
πό το σχολικό βιβλίο δυσκολίες:
σελ.33: «Ανυπέρβλητες δυσκολίες…ααποδοτικότητα του σιδηροδρομικού δικτύου»
πό το κείμενο :
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πιβεβαιώνεται η ανταγωνιστική σχέση με τις θαλάσσιες μεταφορές.
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γ) πό το σχολικό βιβλίο σελ. 35: « ραγματικά, το σιδηροδρομικό δίκτυο
…ριζοσπαστικές αλλαγές»
πό το κείμενο :
εριορισμένο μήκος γραμμών που δεν επέτρεπε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη:



απουσία στην
λλάδα βιομηχανιών σχετικών με την κατασκευή
σιδηροδρόμων
έλλειψη κινήτρων για δημιουργία σχετικών βιομηχανιών, καθώς η λλάδα
δε διέθετε τα άμεσα συσχετιζόμενα με το σιδηρόδρομο υλικά: το σίδερο και
το κάρβουνο.

εριορισμένη συμβολή και στις μεταφορές:





απουσία ενιαίου πλάτους σε όλο το δίκτυο
κάλυπτε τις παράλιες περιοχές
έντονος ανταγωνισμός με τη ναυτιλία
περισσότερες δυσκολίες εξαιτίας του ανταγωνισμού αυτού στην περίοδο της
οικονομικής κρίσης και της πτώχευσης.

ΘΕΜΑ Δ1
α) πό το σχολικό βιβλίο σελ. 156-157: «Η αγροτική αποκατάσταση … λιπάσματα
και ζώα»
πό το κείμενο :



αραχωρήθηκε κλήρος χωρίς τοπογράφηση, ανάλογα με το μέγεθος της
οικογένειας.
αξία της διανομής εξαρτάται από την περιοχή, την ποιότητα του εδάφους,
την υπάρχουσα υποδομή, την απόσταση από τα αστικά κέντρα.

β) πό το σχολικό βιβλίο σελ. 167: «Για ένα διάστημα …ασχολίες στην πατρίδα
τους»




οσοστά ενασχόλησης προσφύγων ανά είδος καλλιέργειας
ιτηρά αναγκαία για αυτοκατανάλωση: αξιοποιήσιμα σε όλα τα εδάφη.
απνός-εμπορευματοποιήσιμη καλλιέργεια με υψηλή απόδοση: ανάγκη
ειδικών συνθηκών καλλιέργειας.
οιπές καλλιέργειες (αμπελουργία, δενδροκομεία)
εχνικά επαγγέλματα σχετικά με τη γεωργία.
Επιμέλεια Υλικού: Τσιώρα Αλεξάνδρα
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πό το κείμενο Β:

