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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

01-06-2004 
ΟΜΑ∆Α Α΄ 
ΘΕΜΑ Α.1 
 
Α.1.1 
 
Ορεινοί : Σχολικό εγχειρίδιο , σελίδα 79 : ΄΄ Οι ορεινοί … 
πλοιοκτητών΄΄. 
 
Στρατιωτικός Σύνδεσμος : Σχολικό εγχειρίδιο , σελίδες 
88-89 : ΄΄Στις 15 Αυγούστου …Βουλής΄΄ . 
Εθνικό Κόμμα: Σχολικό εγχειρίδιο , σελίδες 94-95 : ΄΄Το 
Εθνικό Κόμμα … Βενιζελικοί΄΄. 
Πατριαρχική Επιτροπή :Σχολικό εγχειρίδιο , σελίδες 144-
145: ΄΄Τον Οκτώβριο  
…κυβέρνησης΄΄. 
 
Α.1.2 
 
ΣΤΗΛΗ Α : ΣΤΗΛΗ Β: 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ    ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 

3. δωρεάν εκπαίδευση 

4. καθολική ψηφοφορία για 
άνδρες α. Σύνταγμα του 1844 
8. απαγόρευση της δουλείας 

1. ψήφος με σφαιρίδια 

5. αρχή λαϊκής κυριαρχίας β. Σύνταγμα του 1864 
7. βασιλευόμενη δημοκρατία 

γ. Σύνταγμα του 1911 2. μονιμότητα των δικαστικών… 
υπαλλήλων 
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6. ασυμβίβαστο μεταξύ…αξίωμα 

 
 
 
 
ΘΕΜΑ Α.2 
 
Α.2.1 
 
Η απάντηση βρίσκεται στις σελίδες  84 - 85  του 
σχολικού εγχειριδίου και συγκεκριμένα στα χωρία : 
΄΄ Στη δεκαετία του 1880 … ακολουθούσε  (προαιρετική 
αναφορά ως εισαγωγή στο θέμα ). 
΄΄Για την επιλογή … ζωή ΄΄. 
 
Α.2.2 
 
Η απάντηση βρίσκεται στις σελίδες 167-168 του 
σχολικού εγχειριδίου και συγκεκριμένα στο χωρίο ΄΄ Η 
διάσταση των προσφύγων …. Πατρίδα τους ΄΄. 
 
 
ΟΜΑ∆Α Β΄ 
 
ΘΕΜΑ Β1 
 
Σύμφωνα  με τα στοιχεία που παρατίθενται στο πρώτο 
παράθεμα  η σταφιδική κρίση και η παραγωγική έκρηξη 
επέτειναν την υπερατλαντική μετανάστευση. Η ελληνική 
σταφιδοπαραγωγή είχε επωφεληθεί από την επιδημία 
φυλλοξήρας, καθώς είχε πλήξει τα γαλλικά αμπέλια και είχε 
αποδεκατίσει τη γαλλική παραγωγή. Η σταφιδοκαλλιέργεια  
αντικατέστησε την ελαιοκαλλιέργεια  και την καλλιέργεια 
σιτηρών. Η ευημερία έλαβε τέλος δυστυχώς τη δεκαετία του 
1890. 
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Όπως πληροφορούμαστε από τα στοιχεία του πίνακα ο 
αριθμός των Ελλήνων μεταναστών προς τις Η.Π.Α. αγγίζει το 
13,2%, ποσό σαφώς μεγαλύτερο των άλλων χωρών. Ας μην 
ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα  στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 
20ου  
«οι πόλεις μεγάλωναν …. πέρα από τον Ατλαντικό» (σελίδες 
16-17 του σχολικού εγχειριδίου). 
∆ε θα πρέπει να παραλείψουμε και τα θετικά αποτελέσματα 
αυτής της μετανάστευσης. Στον πελ\νησιακό και αθηναϊκό 
τύπο δημοσιεύονταν ιστορίες για τον πλούτο των αγροτικών 
περιοχών χάρη στα εμβάσματα ή στην επιστροφή ακόμα των 
μεταναστών. Ας μη ξεχάσουμε την παρακμή της τοκογλυφίας 
στις επαρχίες. Για παράδειγμα τα εμβάσματα προκάλεσαν την 
πτώση των επιτοκίων και την εξασφάλιση των δανειστών. 
Τέλος αυξήθηκε η αξία της γης και της εργασίας. 
Η κατακλείδα του θέματος βρίσκεται στο σχολικό εγχειρίδιο, 
σελίδα 43, στο χωρίο «Η μεγάλη μάζα … της ομογένειας». 
 
ΘΕΜΑ Β.2 
 
Σχολικό εγχειρίδιο, σελίδα 39 «Κατά το έτος 1893 … νέες 
βάσεις».      σελίδα 40 «Τα οικονομικά … 30.000.000 δραχμές». 
σελίδα 40 «Στόχος … ελληνικής οικονομίας». 
 
Όπως πληροφορούμαστε από το πρώτο παράθεμα οι 
υπερεξουσίες αυτής της διεθνούς επιτροπής αναιρούσαν τις 
εξουσίες της ελληνικής κυβέρνησης και του κοινοβουλίου, 
καθώς οι αποφάσεις του κράτους ελέγχονταν πια από 
εξωελλαδικά κέντρα, ερήμην του ελληνικού λαού. 
Το εθνικό φιλότιμο «τραυματίσθηκε», αν αναλογισθεί κανείς ότι 
οι Έλληνες  πολιτικοί ήταν πεπεισμένοι ότι κάτι τέτοιο ήταν 
ασυμβίβαστο με το αντιπροσωπευτικό σύστημα 
διακυβέρνησης. Στην ουσία αφαιρούσε από το έλεγχο του 
κοινοβουλίου τη φορολογική πολιτική. Χαρακτηριστική η 
αντίθεση του υπουργού οικονομικών Κων/νου Καραπάνου . 
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Στην πράξη, όμως, η λειτουργία του ελέγχου πέτυχε απόλυτα. 
Η συνέχεια της απάντησης βρίσκεται στο σχολικό εγχειρίδιο 
στη σελίδα 40 «Τα αποτελέσματα …. του παρελθόντος». 
 
 
 
 
 


