Ενδεικτικές Απαντήσεις Ιστορίας 2019
Θέμα Α1
α. Φεντερασιόν Σελ. 46: « Η κατάσταση αυτή….ιδεολογίας της χώρας».
Προσδιορίζουμε το χρονολογικό πλαίσιο: Το τέλος των Βαλκανικών πολέμων
(Αύγουστος 1913, Συνθήκη Βουκουραστίου)
β. Ορεινοί Σελ. 77 : « Οι ορεινοί απαρτίστηκαν … πλοιοκτητών.» Προσδιορίζουμε το
χρονολογικό πλαίσιο: 1862
γ. ΕΑΠ Σελ. 153 : Η ελληνική κυβέρνηση …οριστική στέγαση.» και Σελ. 156 « Η
ΕΑΠ λειτούργησε….απέναντι στους πρόσφυγες.»
Θέμα Α2
α-Σωστό
β-Λάθος
γ-Σωστό
δ-Σωστό
ε-Λάθος

Θέμα Β1
α. σελ 50 : « Το Νοέμβριο του 1920…. Βασιλιά Κωνσταντίνο.» και σελ. 96-97 «Οι
φιλελεύθεροι προκήρυξαν εκλογές…την ολοκληρωτική ήττα.»
β. σελ 50: « Οι σύμμαχοι σε αντίποινα … χωρίς αντίκρυσα.» και σελ. 144 « Το
Νοέμβριο του ίδιου χρόνου… απέναντι στην Ελλάδα.»

Θέμα Β2
α. σελ. 169 « Οι πρόσφυγες είχαν ζήσει ….. ελληνικής ταυτότητας.»

Θέμα Γ1
-Στοιχεία από το σχολικό βιβλίο: σελ 208 όλο το μάθημα 3
Στοιχεία από τα παραθέματα:
Κείμενο Α: - Αναφορά στη θέση του Βενιζέλου ότι παρόλο που υπήρχε Σύνταγμα και
το νησί χαρακτηριζόταν ως «πολιτεία αυτόνομος»

η πραγματική αυτονομία θα

υλοποιείτο μετά τη λήξη της αρμοστείας και του πολιτεύματος που υπήρχε.
Κείμενο Β: - Αναφορά στον πρόξενο της Αγγλίας ο οποίος παρουσιάζει τον Πρίγκιπα
Γεώργιο ως απρόθυμο να συνεργαστεί με την κυβέρνηση καθώς θεωρεί άχρηστες τις
κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις. Ταυτόχρονα δεν προτίθεται να τηρήσει το Σύνταγμα
αλλά προτίθεται να κυβερνήσει αυταρχικά και με πειθαρχία.
Κείμενο Γ: - Αναφορά στην ανησυχία του Βενιζέλου για την εξέλιξη του κρητικού
ζητήματος καθώς δεν ενημερωνόταν από τον Ύπατο

Αρμοστή για τις

διαπραγματεύσεις.

Θέμα Δ1
α.
-Στοιχεία από το σχολικό βιβλίο: σελ 31 «Το 1830, οι υποδομές του ελληνικού
κράτους… της κρατικής του συγκρότησης» .
Στοιχεία από τα παραθέματα:
- Κείμενο Α: Αναφορά στο 1830 και στα μόλις 13 χιλιόμετρα δικτύου
- Κείμενο Γ: Αναφορά ότι μέχρι τον προχωρημένο 19ο αιώνα οι ελληνικοί δρόμοι
έχουν περιορισμένο ρόλο.
β.
-Στοιχεία από το σχολικό βιβλίο: σελ. 32 « Η πύκνωση του οδικού δικτύου… την
κατασκευή οδικού δικτύου.» και σελ. 80 « Το τρικουπικό κόμμα … δικτύου της
χώρας»

Στοιχεία από τα παραθέματα
-Κείμενο Α: Αναφέρουμε την αύξηση των χιλιομέτρων του δικτύου από το 1830-1912
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο 1882 και 1892 που συνδέονται με την πρωθυπουργία
του Τρικούπη.
Κείμενο Β: -Αναφορά ότι τα δημόσια έργα ήταν προτεραιότητα του Τρικούπη.
-Αναφορά ότι ήταν το βασικό μέλημα του Τρικούπη η ανάπτυξη των συγκοινωνιών
για να αναπτυχθεί η εσωτερική αγορά.
- Σύντομη περιγραφή της κατάστασης που επικρατούσε στις μεταφορές που
δυσχέραινε την ανάπτυξη της γεωργίας.
-Συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη του εσωτερικού δικτύου αποτελούσε προϋπόθεση για την
ανάπτυξη του εμπορίου και των παραγωγικών δυνάμεων.
Κείμενο Γ: -Αναφορά στην περιορισμένη αξιοποίηση των ελληνικών δρόμων κατά
τον 19ο αιώνα.
-Αναφορά στην πολιτική του Τρικούπη που έδωσε απτά αποτελέσματα στην ανάπτυξη
της οδοποιίας.
-Αναφορά στην πολιτική του Τρικούπη και στην προσπάθεια ανάπτυξης και
εκσυγχρονισμού του οδικού δικτύου κατά τις δεκαετίες του 1870 και του 1880.
γ.
-Στοιχεία από το σχολικό βιβλίο: σελ. 32 «Στους ανασταλτικού παράγοντες… μεγάλο
τμήμα της χώρας.»
Δεν αξιοποιούνται στοιχεία από τα παραθέματα.

Σημείωση: Για την απάντηση των παραθεμάτων (πηγών) αξιοποιείται η μέθοδος της
σύνθεσης.
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