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ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 

Γ΄ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ 

ΟΜΑΓΑ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

 

ΑΠΑΝΣΖΔΗ  

ΟΜΑΓΑ  ΠΡΩΣΖ  

 

ΘΔΜΑ Α.1. 

α. «Φεντερασιόν» ρ. βηβιίν, ζει. 46: «Η ελζσκάησζε ηεο Θεζζαινλίθεο 

κεηά ην ηέινο ησλ Βαιθαληθώλ πνιέκσλ (1913) ... εξγαηηθήο ηδενινγίαο ζηε 

ρώξα». 

β. Ορεινοί  ρ. βηβιίν, ζει. 77:  Μία από ηιρ δύο μεγάλερ πολιηικέρ παπαηάξειρ 

πος μεηείσαν ζηην Εθνοζςνέλεςζη ηος 1862-1864.  «Οι οπεινοί απαπηίζηηκαν 

...ηων πλοιοκηηηών». 

γ. ΔΑΠ  ρ. βηβιίν, ζει. 153 θαη 156:  «Η ειιεληθή θπβέξλεζε ... θαη 

νξηζηηθή ζηέγαζε» θαη «Η ΔΑΠ ιεηηνύξγεζε ... απέλαληη ζηνπο πξόζθπγεο». 

 

ΘΔΜΑ Α.2. 

α. σζηό (ρ. βηβιίν, ζει. 42) 

β. Λάζνο (ρ. βηβιίν, ζει. 52) 

γ. σζηό (ρ. βηβιίν, ζει. 73-74) 

δ. σζηό (ρ. βηβιίν, ζει. 148) 

ε. Λάζνο (ρ. βηβιίν, ζει. 213) 
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ΘΔΜΑ Β.1. 

α. ρ. βηβιίν, ζει. 96-97 : «Οη Φηιειεύζεξνη πξνθήξπμαλ εθινγέο ...εμ 

νινθιήξνπ ην ζύληαγκα» 

β. ρ. βηβιίν, ζει. 144: «Τν Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ ρξόλνπ ...απέλαληη ζηελ 

Διιάδα». 

ρ. βηβιίν, ζει. 50: «Οη Σύκκαρνη, ζε αληίπνηλα ... ρσξίο αληίθξπζκα». 

 

 

ΘΔΜΑ Β.2.  

ρ. βηβιίν, ζει. 169: «Οη πξόζθπγεο είραλ δήζεη ... ηεο ζεκεξηλήο ειιεληθήο 

ηαπηόηεηαο». 

 

 

ΟΜΑΓΑ  ΓΔΤΣΔΡΖ 

ΘΔΜΑ Γ.1. 

ρ. βηβιίν, ζει. 208 : «Σν ζεηηθό θαη αηζηόδνμν θιίκα ... εζσηεξηθή θξίζε». 

 

Σύκθσλα κε ην Κείκελν  Α ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο ραξαθηήξηδε αβέβαηε ηελ 

πνιηηηθή απηνλνκία ζηελ Κξήηε κέρξη ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο. Η άπνςή  ηνπ απηή ζεκειησλόηαλ ζην γεγνλόο όηη ηνλ πνιηηηθό 

έιεγρν είραλ νη 4 Πξνζηάηηδεο Γπλάκεηο παξόιν πνπ ην πξώην Σύληαγκα ηεο 

Κξεηηθήο Πνιηηείαο όξηδε ζαθώο ηελ απηνλνκία ηνπ λεζηνύ.  

 

ρ. βηβιίν, ζει. 208:  « Σν ύληαγκα ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο ήηαλ 

ππεξβνιηθό ... ζε δεζπνηηθή ζπκπεξηθνξά». 

Ο ζπγθεληξσηηθόο ραξαθηήξαο ηνπ Πξίγθηπα επηβεβαηώλεηαη θαη από ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ καο δίλνληαη από ην Κείκελν Β όπνπ παξαηίζεηαη ε άπνςε 

ηνπ Γεληθνύ Πξόμελνπ ηεο Αγγιίαο Δζκέ Χάνπαξλη. Σύκθσλα κε απηή, ν 

Ύπαηνο Αξκνζηήο δελ ηαζζόηαλ ππέξ ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο λνκηκόηεηαο, 

αιιά πηνζεηνύζε ηε ινγηθή ηνπ απηαξρηζκνύ θαη ηεο επηβνιήο ησλ ζέζεώλ ηνπ, 
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παξαθάκπηνληαο ηηο πξνζέζεηο ησλ Πξνζηάηηδσλ Γπλάκεσλ θαηά ηελ 

παξαρώξεζε Σπληάγκαηνο ζην λεζί. 

 

ρ. βηβιίν, ζει. 208-209:  «Δπηπιένλ ε αζάθεηα ζηνλ αθξηβή θαζνξηζκό ... 

ππνκλήκαηα πξνο ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο». 

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ην Κείκελν Γ ν Πξίγθηπαο απέθεπγε 

ζπζηεκαηηθά λα γλσζηνπνηήζεη ζηα κέιε ηεο θξεηηθήο θπβέξλεζεο ηηο 

δηπισκαηηθέο  ηνπ ελέξγεηεο αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο έλσζεο ηεο Κξήηεο 

κε ηελ Διιάδα. Η ζηάζε ηνπ απηή, ζύκθσλα κε ην Κείκελν Γ, δεκηνύξγεζε 

επηθπιαθηηθόηεηα θαη αλεζπρία ζηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν γηα ηελ πνξεία ηνπ 

Κξεηηθνύ δεηήκαηνο. 

 

ρ. βηβιίν, ζει. 209:  «Ο Βεληδέινο, βιέπνληαο ηα πξάγκαηα ... βαξύ 

δηραζκνύ». 

 

 

ΘΔΜΑ Γ.1.  

α) ρ. βηβιίν, ζει. 31-32:  «Σν 1830, νη ππνδνκέο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο 

ήηαλ ... ζηελ θαηαζθεπή ησλ δξόκσλ)».  

Σύκθσλα κε ην Κείκελν Β, ε απνπζία ζπγθνηλσληώλ ζηελ Διιάδα θαηά ηνλ 

19ν αηώλα παξεκπόδηδε ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ζηε ρώξα. 

Αλαιπηηθόηεξα, ζην Κείκελν Β επηζεκαίλνληαη νη αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο 

ζηε κεηαθνξά πξντόλησλ δηαηξνθήο, όπσο ήηαλ ηα δεκεηξηαθά θαη ην ζηηάξη, 

θαζώο θαη ζηε κεηαθνξά νηθνδνκηθώλ πιηθώλ, όπσο ήηαλ ηα ηνύβια. Οη 

δπζρέξεηεο απηέο αύμαλαλ ηελ ηειηθή ηηκή πώιεζεο ησλ παξαγόκελσλ 

πξντόλησλ ζηελ πξσηεύνπζα. Τα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ καο δίλνληαη ζην 

Κείκελν Α επηβεβαηώλνπλ ηελ απνπζία νδηθνύ δηθηύνπ από ην 1830 έσο ην 

1872, αθνύ ραξαθηεξηζηηθά ακέζσο κεηά ηελ Αλεμαξηεζία ηεο ε Διιάδα 

δηέζεηε κόιηο 13 ρηιηόκεηξα νδηθνύ δηθηύνπ ηα νπνία αλήιζαλ κόιηο ζε 502 ην 

1872. 
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β) ρ. βηβιίν, ζει. 32: «Ζ πύθλσζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ... θαηαζθεπή 

νδηθνύ δηθηύνπ».  

ρ. βηβιίν, ζει. 80: Σν ηξηθνππηθό θόκκα ήδε από ην 1875 παξνπζίαζε έλα 

ζπζηεκαηηθό πξόγξακκα εθζπγρξνληζκνύ ηεο ρώξαο, αξθεηά θνληά ζηηο 

αληηιήςεηο ηνπ Κνπκνπλδνύξνπ, ην νπνίν πξνέβιεπε κεηαμύ άιισλ:  

 Σελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη θπξίσο ηελ ελίζρπζε ηεο 

γεσξγίαο 

 Σε βειηίσζε ηεο άκπλαο θαη ηεο ππνδνκήο, θαηά θύξην ιόγν ηνπ 

ζπγθνηλσληαθνύ δηθηύνπ ηεο ρώξαο. 

Σην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ, ζύκθσλα κε ην Κείκελν Γ, θύξην 

κέιεκα ήηαλ ε ηόλσζε ηνπ εζσηεξηθνύ εκπνξίνπ κε ηελ ελίζρπζε ηνπ νδηθνύ 

άμνλα, ώζηε λα επηηεπρζεί αθελόο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη αθεηέξνπ λα 

επηηαρπλζεί ε αιιαγή ηνπ θνηλσληθνύ ηνπίνπ ζηε ρώξα. 

Παξάιιεια ζην  Κείκελν Γ επηζεκαίλεηαη όηη νη ζεηηθέο αιιαγέο πνπ ππήξμαλ 

ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1870 θαη ηνπ 1880 ήηαλ απόξξνηα 

ηεο εθζπγρξνληζηηθήο ηξηθνππηθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ησλ ζπγθνηλσληώλ.  

Η ξαγδαία αύμεζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ επηβεβαηώλεηαη θαη από ηα ζηνηρεία πνπ 

καο παξέρεη ην Κείκελν Α γηα ηελ πεξίνδν από ην 1882 - 1912, όπνπ ηα 1.122 

ρηιηόκεηξα νδηθνύ δηθηύνπ ην 1882 ε Διιάδα έθηαζαλ  ηα 4. 637 ρηιηόκεηξα ην 

1912. 

 

γ) ρ. βηβιίν, ζει. 32: «ηνπο αλαζηαιηηθνύο παξάγνληεο ... κεγάιν ηκήκα 

ηεο ρώξαο» 

 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΟ  ΚΛΑΓΟ 

Δπαγγειία Μαξδίθε 

Γήκεηξα  Σαθίιε 

Μαξία Ξάλζνπ 
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