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ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ
ΣΔΣΑΡΣΖ 12 ΗΟΤΝΗΟΤ 2019
ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΟ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΗΣΟΡΗΑ
ΟΜΑΓΑ Α΄
Θέμα Α1: Οξηζκνί από ην ζρνιηθό βηβιίν:
α. ζει. 46: ‘‘Ζ ελζσκάησζε ηεο Θεζζαινλίθεο ζην ηέινο ησλ Βαιθαληθώλ πνιέκσλ, ην 1912-13…
ρώξα.’’
β. ζει. 77: ‘‘Μηα από ηηο κεγαιύηεξεο παξαηάμεηο ηεο Δζλνζπλέιεπζεο ηνπ 1862-1864. Οη
νξεηλνί… πινηνθηεηώλ.’’
γ. ζει. 153: ‘‘Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε… ζηέγαζε’’ θαη ζει. 156: ‘‘Ζ ΔΑΠ… πξόζθπγεο.’’
Θέμα Α2: α. ΩΣΟ

β. ΛΑΘΟ

γ. ΩΣΟ

δ. ΩΣΟ

ε. ΛΑΘΟ

Θέμα Β1:
α. ζει. 96-97: ‘‘Οη Φηιειεύζεξνη… ζύληαγκα’’
β. ζει. 50: ‘‘ Σν Ννέκβξην… αληίθξηζκα’’ θαη ζει. 144 ‘‘Οη ύκκαρνη κε αθνξκή ηελ επαλαθνξά
ηνπ Βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ εμέθξαζαλ θαζαξόηεξα ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ηνπο απέλαληη ζηελ
Διιάδα.
Θέμα Β2:
ζει. 169: δ. Πνιηηηζκόο
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ΟΜΑΓΑ Β΄
Θέμα Γ1:
1. Δηζαγσγή: Σν 1898 αλαγλσξίδεηαη γηα πξώηε θνξά ε θξεηηθή απηνλνκία. Σν λεζί βξίζθεηαη ππό
δηεζλή πξνζηαζία, θύξηνο εθπξόζσπνο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπνζεηείηαη ν πξίγθηπαο Γεώξγηνο
θαη κεηά θαη ηελ νξγάλσζε ηεο θξεηηθήο πνιηηείαο ηίζεληαη νη βάζεηο δηνίθεζεο ηνπ λεζηνύ. Σν
θξεηηθό ύληαγκα εγθξίλεηαη από ηηο ηέζζεξηο Μεγάιεο Γπλάκεηο θαη ην λεζί μεθηλά ηελ πεξίνδν
ηεο πνιηηηθήο απηνδηνίθεζεο.
2.α. ζει. 208: ‘‘ Σν ζεηηθό… ζπκπεξηθνξά’’
β. Κείκελν Α: Ζ πξσηνγελήο πεγή αλαθέξεηαη ζηνλ πξνβιεκαηηζκό ηνπ Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ
ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε ύπαξμεο δηεζλνύο πξνζηαζίαο ζηελ Κξήηε. Θεσξεί πσο ε απηνλνκία ηνπ
λεζηνύ είλαη πιαζκαηηθή θαη απμάλεη κόλν ηελ πνιηηηθή αβεβαηόηεηα.
γ. Κείκελν Β: ύκθσλα κε ηελ πξσηνγελή πεγή πνπ απνηειεί παξαδνρή ηνπ πξνμέλνπ ηεο
Αγγιίαο ν πξίγθηπαο Γεώξγηνο αθνινπζνύζε απηαξρηθή πνιηηηθή, ζηνρεύνληαο ηελ αύμεζε ηεο
πξνζσπηθήο ηνπ επηξξνήο ζην λεζί.
δ. ζει. 208: ‘‘Αιιά ην πην…’’ έσο ζει.209: ‘‘… αμησκαηηθνύο.’’
ε. Κείκελν Γ: ύκθσλα κε ηελ θεηκεληθή πεγή ηεο Μηθξάθε, κηα αθόκε αηηία ζύγθξνπζεο
Βεληδέινπ θαη πξίγθηπα ήηαλ ε θαρππνςία ηνπ Βεληδέινπ ζρεηηθά κε ηηο δηπισκαηηθέο ελέξγεηεο θαη
επαθέο ηνπ πξίγθηπα Γεσξγίνπ.
ζη. ζει.209-210: ‘‘Ζ δηάζηαζε… αληηπνιίηεπζεο.’’
Θέμα Γ1:
α1. ζει.31: ‘‘Σν 1830 νη ππνδνκέο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο ήηαλ αθόκε πξσηόγνλεο. Απηό
επηβεβαηώλεηαη θαη από ην δνζέληα πίλαθα ηνπ Γεξηηιή, από όπνπ δηαπηζηώλεηαη όηη ην 1830 ην
ζπλνιηθό κήθνο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ήηαλ κόιηο 13 ρηιηόκεηξα. Γέθπξεο…’’ σο ζει.32 ‘‘…
δξόκσλ.’’
α2. Ζ δπζθνιία θαηαζθεπήο νδηθνύ δηθηύνπ απνηππώλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα ηνπ Γεξηηιή. ε
δηάζηεκα 20 εηώλ θαηαζθεπάζηεθαλ κόιηο 400 ρηιηόκεηξα.
β1. ζει.32: ‘‘Ζ πύθλσζε… δηθηύνπ.’’
β2. Ήδε από ην 1875 πνπ παξνπζηάζηεθε ην πξόγξακκα Σξηθνύπε είρε σο ζηόρνπο ηνπ ηελ
αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκώλ θαη θπξίσο ηνπ ζπγθνηλσληαθνύ δηθηύνπ ηεο
ρώξαο.
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Όπσο επηβεβαηώλεη ην θείκελν Β. από ηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο, ε εζσηεξηθή εκπνξηθή
θίλεζε ήηαλ θαζεισκέλε, θαη ε αγξνηηθή παξαγσγή θαηαζηξεθόηαλ θπξίσο ιόγσ αδπλακίαο
κεηαθνξάο ησλ πξντόλησλ.
Δπίζεο, ζύκθσλα κε ην θείκελν Γ. ηεο πλαξέιιε, πξνζδνθία ηνπ Σξηθνύπε ήηαλ ε αλαζηξνθή
ησλ πξνεγνύκελσλ δπζθνιηώλ κε ζηόρν λα απνηειέζεη ην νδηθό δίθηπν ην κνριό ηεο νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο.
β3. Ο πίλαθαο ηνπ Γεξηηιή πηζηνπνηεί ηελ πξνζπάζεηα θαη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ
ηξηθνππηθώλ θπβεξλήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ. Ωο ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα ην
ζπλνιηθό κήθνο έρεη πνιιαπιαζηαζηεί.
γ. ζει.32: ‘‘ηνπο… ρώξαο.’’

τολιαζμός Θεμάηων
Σα ζέκαηα ραξαθηεξίδνληαη βαηά, κε ζαθή δηαηύπσζε θαη θαιύπηνπλ κεγάιν εύξνο ηεο ύιεο.
Έρξεδε πξνζνρήο ε δνκή ησλ πεγώλ, εθόζνλ απαηηνύζε ζπλδπαζηηθή ηθαλόηεηα.

Τπεύθσνη Απανηήζεων
Σζαγκοσρνού Ιωάννα
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