
 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 IOYNIΟΥ 2019 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΘΕΜΑ Α1 
α. Σελίδα 46 σχολικού βιβλίου: 

«Η ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα στο τέλος των 
Βαλκανικών πολέμων .…. Ιδεολογίας στη χώρα.» 

 

β. Σελίδα 77 σχολικού βιβλίου: 
«Οι ορεινοί ….. πλοιοκτητών.» 

 

γ. Σελίδα 153 σχολικού βιβλίου: 
«Η Ελληνική κυβέρνηση ….. οριστική στέγαση.» 
Σελίδα 156 σχολικού βιβλίου: 
«Η Ε.Α.Π. λειτούργησε ….. πρόσφυγες.» 

Θέμα Α2 
α. Σωστό, 
β. Λάθος, 
γ. Σωστό, 
δ. Σωστό, 
ε. Λάθος. 

 

Θέμα Β1 
α. Σελίδες 96 - 97 σχολικού βιβλίου: 

«Οι Φιλελεύθεροι προκήρυξαν εκλογές (Νοέμβριος 1920) 
…εξολοκλήρου το Σύνταγμα.» 



 

 

 

β. Σελίδα 50 σχολικού βιβλίου: 
«Οι Σύμμαχοι, σε αντίποινα (για την επαναφορά του 
ανεπιθύμητου σε αυτούς βασιλιά Κωνσταντίνο) έσπευσαν να 
αποσύρουν την κάλυψη του χαρτονομίσματος και έτσι, ένα 
σημαντικό τμήμα της νομισματικής κυκλοφορίας βρέθηκε χωρίς 
αντίκρισμα.» 
Επιπλέον, εγκατέλειψαν την Ελλάδα στο Μικρασιατικό μέτωπο, 
με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική ήττα του Ελληνικού στρατού 
από τον Μουσταφά Κεμάλ. 

 

Θέμα Β2 
Σελίδα 169 σχολικού βιβλίου: 
«Οι πρόσφυγες είχαν ζήσει ….. Ελληνικής ταυτότητας.» 

 

Θέμα Γ1 
Σελίδα 208 σχολικού βιβλίου: 
«Το θετικό και αισιόδοξο κλίμα ….. βαρύ κλίμα διχασμού.» 

Από το κείμενο Α να αναφερθεί: Η επιφύλαξη του Βενιζέλου 
σχετικά με την τήρηση του συντάγματος και την πραγματική 
αυτονομία της Κρήτης. 

Από το κείμενο Β να αναφερθεί: Η μαρτυρία του Άγγλου προξένου 
που επιβεβαιώνει τον αυταρχισμό του Γεωργίου, ο οποίος 
παρομοίαζε την Κρήτη με σκάφος και τον εαυτό του με τον 
«απόλυτο» κυβερνήτη του. 

Από το κείμενο Γ να αναφερθεί: Η αναποτελεσματική και δογματική 
διαχείριση του εθνικού ζητήματος της ένωσης της Κρήτης με την 
Ελλάδα από την πλευρά του ύπατου αρμοστή. 



 

 

Θέμα Δ1 
α. Σελίδες 31 - 32 σχολικού βιβλίου: 

«Το 1830 ... κατασκευή δρόμων.» 
Στον πίνακα του κειμένου Α επιβεβαιώνεται η υποτονική 
δραστηριότητα του Ελληνικού Κράτους μέχρι το 1867 (398 
χιλιόμετρα οδικού δικτύου). 

 

β. Σελίδα 32 σχολικού βιβλίου: 
«Η πύκνωση του οδικού δικτύου ….. κατασκευή οδικού 
δικτύου.» 

 

γ. Σελίδα 32 σχολικού βιβλίου: 
«Στους ανασταλτικούς παράγοντες ….. της χώρας.» 

Από το κείμενο Β να αναφερθεί: Το τρικουπικό κόμμα από το 
1875 είχε παρουσιάσει ένα συστηματικό πρόγραμμα 
εκσυγχρονισμού της χώρας, στο πλαίσιο του οποίου η βελτίωση 
των υποδομών, και κατά κύριο λόγο του συγκοινωνιακού 
δικτύου, αποτελούσε μια από τις άμεσες προτεραιότητες. Η 
ανάπτυξη του εμπορίου, και ειδικά η διακίνηση των αγροτικών 
προϊόντων που παρήγαγε η χώρα, προϋπέθετε την πύκνωση 
του οδικού δικτύου. 

Από το κείμενο Γ να αναφερθεί: Ο Τρικούπης θεωρούσε ότι η 
υλική πρόοδος και η επιθυμητή οικονομική ανάπτυξη 
συνδέονταν αναπόσπαστα με την ανάπτυξη του συγκοινωνιακού 
δικτύου. Οι εκσυγχρονιστικές προσδοκίες, όμως, απαιτούσαν 
ριζοσπαστικές αλλαγές των κοινωνικών και οικονομικών δομών, 
οι οποίες ακολουθούσαν αργούς ρυθμούς, παρά τις εντατικές 
προσπάθειες της Ελληνικής Κυβέρνησης προς το τέλος του 19ου 
και τις αρχές του 20ου αιώνα. 


