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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΟΜΑΔΑ Α΄  

Θέµα Α1: Ορισµοί από το σχολικό βιβλίο: 

α. σελ. 46: ‘‘Η ενσωµάτωση της Θεσσαλονίκης στο τέλος των Βαλκανικών πολέµων, το 1912-13… 

χώρα.’’ 

β. σελ. 77: ‘‘Μια από τις µεγαλύτερες παρατάξεις της Εθνοσυνέλευσης του 1862-1864.  Οι 

ορεινοί… πλοιοκτητών.’’ 

γ. σελ. 153: ‘‘Η ελληνική κυβέρνηση… στέγαση’’ και σελ. 156: ‘‘Η ΕΑΠ… πρόσφυγες.’’ 

Θέµα Α2:  α. ΣΩΣΤΟ      β. ΛΑΘΟΣ      γ. ΣΩΣΤΟ      δ. ΣΩΣΤΟ      ε. ΛΑΘΟΣ  

Θέµα Β1:  

α. σελ. 96-97: ‘‘Οι Φιλελεύθεροι… σύνταγµα’’  

β. σελ. 50: ‘‘ Το Νοέµβριο… αντίκρισµα’’ και σελ. 144 ‘‘Οι Σύµµαχοι µε αφορµή την επαναφορά 

του Βασιλιά Κωνσταντίνου εξέφρασαν καθαρότερα την αλλαγή της στάσης τους απέναντι στην 

Ελλάδα. 

Θέµα Β2: 

σελ. 169: δ. Πολιτισµός 
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ΟΜΑΔΑ Β΄ 

Θέµα Γ1:  

1. Εισαγωγή: Το 1898 αναγνωρίζεται για πρώτη φορά η κρητική αυτονοµία. Το νησί βρίσκεται υπό 

διεθνή προστασία, κύριος εκπρόσωπος της Ύπατης Αρµοστείας τοποθετείται ο πρίγκιπας Γεώργιος  

και µετά και την οργάνωση της κρητικής πολιτείας τίθενται οι βάσεις διοίκησης του νησιού. Το 

κρητικό Σύνταγµα εγκρίνεται από τις τέσσερις Μεγάλες Δυνάµεις και το νησί ξεκινά την περίοδο 

της πολιτικής αυτοδιοίκησης.  

2.α. σελ. 208: ‘‘ Το θετικό… συµπεριφορά’’ 

   β. Κείµενο Α: Η πρωτογενής πηγή αναφέρεται στον προβληµατισµό του Ελευθέριου Βενιζέλου 

σχετικά µε την ανάγκη ύπαρξης διεθνούς προστασίας στην Κρήτη. Θεωρεί πως η αυτονοµία του 

νησιού είναι πλασµατική και αυξάνει µόνο την πολιτική αβεβαιότητα. 

  γ. Κείµενο Β: Σύµφωνα µε την πρωτογενή πηγή που αποτελεί παραδοχή του προξένου της 

Αγγλίας ο πρίγκιπας Γεώργιος ακολουθούσε αυταρχική πολιτική, στοχεύοντας την αύξηση της 

προσωπικής του επιρροής στο νησί.  

  δ. σελ. 208: ‘‘Αλλά το πιο…’’ έως σελ.209: ‘‘… αξιωµατικούς.’’ 

  ε. Κείµενο Γ: Σύµφωνα µε την κειµενική πηγή της Μικράκη, µια ακόµη αιτία σύγκρουσης 

Βενιζέλου και πρίγκιπα ήταν η καχυποψία του Βενιζέλου σχετικά µε τις διπλωµατικές ενέργειες και 

επαφές του πρίγκιπα Γεωργίου. 

  στ. σελ.209-210: ‘‘Η διάσταση… αντιπολίτευσης.’’ 

Θέµα Δ1: 

α1. σελ.31: ‘‘Το 1830 οι υποδοµές του ελληνικού κράτους ήταν ακόµη πρωτόγονες. Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από το δοθέντα πίνακα του Δερτιλή, από όπου διαπιστώνεται ότι το 1830 το 

συνολικό µήκος του οδικού δικτύου ήταν µόλις 13 χιλιόµετρα. Γέφυρες…’’ ως σελ.32 ‘‘… 

δρόµων.’’ 

α2. Η δυσκολία κατασκευής οδικού δικτύου αποτυπώνεται και στον πίνακα του Δερτιλή. Σε 

διάστηµα 20 ετών κατασκευάστηκαν µόλις 400 χιλιόµετρα. 

β1. σελ.32: ‘‘Η πύκνωση… δικτύου.’’ 



 

β2. Ήδη από το 1875 που παρουσιάστηκε το πρόγραµµα Τρικούπη είχε ως στόχους του την 

ανάπτυξη της οικονοµίας, τη βελτίωση των υποδοµών και κυρίως του συγκοινωνιακού δικτύου της 

χώρας. 

Όπως επιβεβαιώνει το κείµενο Β. από την ιστορία του ελληνικού έθνους, η εσωτερική εµπορική 

κίνηση ήταν καθηλωµένη, και η αγροτική παραγωγή καταστρεφόταν κυρίως λόγω αδυναµίας 

µεταφοράς των προϊόντων. 

Επίσης, σύµφωνα µε το κείµενο Γ. της Συναρέλλη, προσδοκία του Τρικούπη ήταν η αναστροφή των 

προηγούµενων δυσκολιών µε στόχο να αποτελέσει το οδικό δίκτυο το µοχλό της οικονοµικής 

ανάπτυξης. 

β3. Ο πίνακας του Δερτιλή πιστοποιεί την προσπάθεια και τα θετικά αποτελέσµατα των 

τρικουπικών κυβερνήσεων στον τοµέα του οδικού δικτύου. Ως τις αρχές του 20ου αιώνα το 

συνολικό µήκος έχει πολλαπλασιαστεί.  

γ.  σελ.32: ‘‘Στους… χώρας.’’   

Υπεύθυνη Απαντήσεων  

Τσαγκουρνού Ιωάννα 

  


