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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 
ανεπιθύμητο 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 αποτελεσματική και δογματική 
διαχείριση του εθνικού ζητήματος της ένωσης της Κρήτης με την 
Ελλάδα από την πλευρά του ύπατου αρμοστή. 



 

 

Θέμα Δ1 
Σελίδα 49 σχολικού βιβλίου: 
«Το κόστος των Βαλκανικών πολέμων … Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος.» 

Από το κείμενο Α να αναφερθεί: Οι Βαλκανικοί πόλεμοι παρά το 
όποιο κόστος ( κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό) ευνόησαν την 
Ελλάδα εθνικά και οικονομικά. 

Από το κείμενο Β να αναφερθεί: Οι σημαντικές εδαφικές 
προσαρτήσεις μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων 
δημιούργησαν νέες προοπτικές εξέλιξης της Ελλάδας στο χώρο 
της Βαλκανικής. Τα κέρδη που εξασφάλισε ήταν πολλαπλά και όχι 
μόνο ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά. Επιπλέον η πολιτική και εθνική 
ομοψυχία λειτούργησαν ως βάση για την οικοδόμηση μιας «νέας» 
Ελλάδας, που προσεγγίζει πλέον με αισιοδοξία τους εθνικούς της 
στόχους. 


