
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

ΘΕΜΑ Α1 

Φεντερασιόν: σελ. 46 σχολικού βιβλίου 

Ορεινοί: σελ. 77 (εισαγωγή/ χρονικό πλαίσιο από πρώτη παράγραφο) 

ΕΑΠ: σελ. 153 + σελ. 156 (Η ΕΑΠ λειτούργησε μέχρι το τέλος του 1930) 

 

ΘΕΜΑ Α2 

 

α. Σ (σελ. 96-97) 

β. Λ (σελ. 52) 

γ. Σ (σελ. 74) 

δ. Σ (σελ. 148) 

ε. Λ (σελ. 213) 

 

ΘΕΜΑ Β1 

α. σελ. 96-97 (Οι Φιλελεύθεροι προκήρυξαν εκλογές … εξ΄ολοκλήρου το σύνταγμα.) 

β. σελ. 50 (Το Νοέμβριο του 1920… αντίκρυσμα) + σελ. 144 (αναδιατύπωση: Η επιστροφή 

του βασιλιά Κων/νου έδωσε την αφορμή στους Συμμάχους να εκφράσουν καθαρότερα την 

αλλαγή της στάσης τους απέναντι στην Ελλάδα) 

 

ΘΕΜΑ Β2 

σελ. 169 

 

ΘΕΜΑ Γ1 

Σχολικό βιβλίο: σελ. 208 «Το θετικό και αισιόδοξο κλίμα… δεσποτική συμπεριφορά». 



Συνδετική φράση/ κείμενο Β: Αυτό επιβεβαιώνεται και από το παράθεμα που προέρχεται 

από τη Λιλή Μαρκάκη και το έργο της «Ελευθέριος Βενιζέλος 1864- 1910: Η διάπλαση ενός 

εθνικού ηγέτη».  Συγκεκριμένα, ο τότε γενικός πρόξενος της Αγγλίας Εσμέ Χάουαρντ 

περιέγραφε τον Ύπατο Αρμοστή ως αντισυνταγματικό, καθώς δεν ήθελε να συνεργαστεί με 

την κρητική κυβέρνηση, επισημαίνοντας πως ο Γεώργιος, ως ναυτικός που ήταν, 

ισχυριζόταν πως θα κυβερνήσει το νησί σαν πολεμικό πλοίο με τον ίδιο για καπετάνιο. «Ο 

τότε γενικός πρόξενος… προικοδοτήσει το νησί» 

Σχολικό βιβλίο: σελ 208-209 «Επιπλέον, η ασάφεια στον καθορισμό αρμοδιοτήτων… 

αξιωματικούς». 

κείμενο Γ 

κείμενο Α 

 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

α. Σχολικό βιβλίο: σελ. 31 «Το 1830….έργων». 

Πίνακας : Επεξεργασία στοιχείων για τα έτη 1830- 1872: το περιορισμένο μήκος του οδικού 

δικτύου αποδεικνύει την τραγική κατάσταση των υποδομών. 

Συνδετική φράση/ κείμενο Β :  Όπως, μάλιστα, αναφέρεται και στο παράθεμα που 

προέρχεται από την «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», το δίκτυο συγκοινωνίας ήταν 

υπανάπτυκτο και επηρέαζε αρνητικά και την εσωτερική αγορά. Συγκεκριμένα, τα 

δημητριακά σάπιζαν λόγω της αδυναμίας γρήγορης μεταφοράς τους και γινόταν, έτσι, 

εισαγωγή τους, ενώ, σε άλλες περιπτώσεις προϊόντα έφταναν στην πρωτεύουσα σε υψηλή 

τιμή, εξαιτίας του κόστους της μεταφοράς. 

κείμενο Γ:  Πληροφορίες χωρίου: «Ως τον προχωρημένο 19ο αιώνα… αγωγούς 

επικοινωνίας» 

β.  Σχολικό βιβλίο: σελ. 32 «Η πύκνωση του οδικού δικτύου…. κατασκευή οδικού δικτύου» 

Κείμενο Β :  Πληροφορίες από 1η παράγραφο + τελευταία περίοδο λόγου. 

Κείμενο Γ:   Πληροφορίες από τελευταία παράγραφο. 

Πίνακας: δεδομένα από 1882- 1912 που αποδεικνύουν την ανάπτυξη του οδικού δικτύου 

την περίοδο της διακυβέρνησης Τρικούπη. 

γ. Σχολικό βιβλίο: σελ. 32 «Στους ανασταλτικούς παράγοντες… τμήμα της χώρας» 

 

 



 


