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ΘΕΜΑ Γ1..
α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΗΓΩΝ : Η κατασκευή του σιδηδρομικού δικτύου θα συνέβαλε στην αύξηση των
γεωργικών εργασιών και την βελτίωση της ζωής τους . Επίσης η ανταλλαγή προιόντων θα
οδηγούσε στην αύξηση της ποιότητας , της ποσότητας και του κέρδους. Ακόμα θα επερχόταν
ανάπτυξη των χειρονακτικών επαγγελμάτων και της βιομηχανίας και θα σταματούσαν οι
εισαγωγές των αντίστοιχων προιόντων γεγονός που θα βελτίωνε την ποιότητα ζωής των ελλήνων
αφού θα μπορούσαν να προμηθεύονται νέα προιόντα.
Ο πίνακας όπως έχει αναληθεί στις σημειώσεις .
Στο κείμενο του Δερτιλή αναφέρεται ότι η χρησιμότητα του σιδηροδρομικού δικτύου ήταν
αμφισβητούμενη. Γίνεται αναφορά στο μήκος των γραμμών που δεν προσφερόταν για δημιουργία
συνθηκών οικονομικής ανάπτυξης. Ακόμα κι αν οι επενδύσεις ήταν μεγαλύτερες πάλι θα ήταν
άχρηστες, αφού στην ελλάδα δεν υπήρχαν κατασκευαστές δικτύου και τροχαίου υλικού και δεν
ήταν ισχυρό κίνητρο στην δημιουργία τέτοιων βιομηχανιών σε μια χώρα χωρίς σίδερο και
κάρβουνο. Επίσης στον τομέα των μεταφορών η συμβολή του σιδηροδρομικού δικτύου δεν ήταν
αποφασιστική μια και δεν είχε παντού το ίδιο πλάτος γραμμών αλλά και γιατί εξυπηρετούσε
παράλληλες περιοχές. Εξάλλου η ναυτιλία ήταν πολύ ανταγωνιστική.
Ιστορικές γνώσεις σελίδες 33, 34, 35.
ΘΕΜΑ Δ1.
α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΗΓΩΝ : Το παράθεμα συμφωνεί με τις ιστορικές πληροφορίες του σχολικού
εγχειριδίου και προσθέτει επιπλέον στοιχεία. Η παραλαβή της γης γίνεται χωρίς τοπογράφηση, τα
σύνορα σημειώνονται κατά προσέγγιση, το μέγεθος του κλήρου εξαρτάται από την συνολική
έκταση και καθορίζεται από τις υπηρεσίες έτσι ώστε να εξασφαλίζει η κάθε οικογένεια τα αναγκαία
για την επιβίωση της και για να μπορεί να εξοφλεί τα χρέη της. Ως βάση θεωρείται η τετραμελής
οικογένεια με την προσθήκη του 1/5 της διανομής για κάθε επιπλέον μέλος. Η αξία της διανομής
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είναι διαφορετική από τοπο σε τόπο και συχνά στην ίδια περιοχή από το ένα σημείο στο άλλο. Αυτό
εξαρτάται από την ποιότητα του εδάφους, από τις υποδομές και από την απόσταση από κάποιο
αστικό κέντρο.
Ιστορικές γνώσεις (σελίδα 156-157).
β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΗΓΩΝ : Στο κείμενο Β αναφέρονται οι ασχολίες των αγροτών προσφύγων και
ιδιαίτερα των καπνοκαλλιεργητών. Στο κείμενο Γ αναφέρεται η υλοποίηση έργων υποδομής για
την βελτίωση συνθηκώς διαβίωσης των προσφύγων και για την ουσιαστική ανάπτυξη της γεωργικής
παραγωγής . Το κράτος άλλαξε τις δομές της αγροτικής οικονομίας και επιταχύνθηκε η
διαδικασία απαλλοτρίωσης των τσιφλικιών ενώ παράλληλα με την αναδιανομή της γης άλλαξε η
όψη της υπαίθρου. Διπλασιάστηκαν οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις ενώ οι βόρειες επαρχίες δύσκολα
θύμηζαν στους ξένους περιηγητές τα σχεδόν έρημα τοπία του 1923.
Ιστορικές γνώσεις (σελ. 167=168)
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