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ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ΤΑΞΗΣ  

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2019 

 

ΘΕΜΑ Α1 

α. Σχολ. Βιβλ. σελ.46 :  «Η ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης …. ιδεολογίας στη χώρα.» (Συμπλ. Τέλος 

Βαλκανικών  Πολέμων) 

β. Σχολ. Βιβλ. σελ. 77 :  «Οι ορεινοί απαρτίστηκαν….. και των πλοιοκτητών.» (Συμπλ. Μεγάλη παράταξη 

στην Εθνοσυνέλευση 1862-64) 

γ. Σχολ. Βιβλ. σελ. 153 :  «Η ελληνική κυβέρνηση, μπροστά … και οριστική στέγαση.» και σελ. 156 : «Η 

ΕΑΠ λειτούργησε …. στους πρόσφυγες.» 

 

ΘΕΜΑ Α2. 

α. Σωστό 

β. Λάθος  

γ. Σωστό  

δ. Σωστό 

ε. Λάθος 

 

ΘΕΜΑ Β1.   

α.  Σχολ. Βιβλ. σελ. 96-97:  «Οι Φιλελεύθεροι προκήρυξαν εκλογές ….ολοκλήρου το Σύνταγμα.» και σελ. 

144 « Οι εθνικές βλέψεις των Ελλήνων … επέστρεψε στην Ελλάδα.» 

β. Σχολ. Βιβλ. σελ. 50 : «Οι Σύμμαχοι, σε αντίποινα, έσπευσαν να αποσύρουν την κάλυψη του 

χαρτονομίσματος και έτσι, ένα σημαντικό τμήμα της νομισματικής κυκλοφορίας βρέθηκε χωρίς 

αντίκρυσμα.» και σελ . 144 «Αυτό έδωσε την αφορμή στους …. άρχισαν να φτάνουν στην Ελλάδα.»  

 

Β2. Σχολ. Βιβλ. σελ. 169: «Οι πρόσφυγες είχαν ζήσει … ελληνικής ταυτότητας.» 

 

ΘΕΜΑ Γ1 

Σχολ. βιβλ. σελ.208-209  : « Το θετικό και αισιόδοξο … βαρύ κλίμα διχασμού.» 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Περιγραφή Ελευθερίου Βενιζέλου για το καθεστώς της Κρήτης:  

 Κυριαρχία από τέσσερις Μεγάλες Δυνάμεις 

 Όχι πραγματική αυτονομία  

 Αβεβαιότητα για υφισταμένη πολιτική κατάσταση 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β  

Δήλωση πρόξενου της Αγγλίας για ύπατο αρμοστή: 

 Αντιπαθεί το συνταγματικό πολίτευμα 

 Θεωρεί άχρηστες τις κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις 

 Επιζητά την αυστηρή πειθαρχία 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Γ  

Ανησυχία Βενιζέλου για την τύχη της Κρήτης και καχυποψία εξαιτίας της τακτικής του Πρίγκιπα να μην 

ενημερώνει για την πορεία των διαπραγματεύσεων 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

Ενδεικτικές απαντήσεις Πανελληνίων 2019 
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ΘΕΜΑ Δ1 

α. Σχολ. Βιβλ.  σελ. 31-32: « Το 1830, οι υποδομές … κατασκευή δρόμων).»  

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

 Καταγραφή χιλιομέτρων οδικού δικτύου από 1830-1872 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

 Κόστος και δυσκολίες μεταφοράς εμπόδιζαν την ανάπτυξη του εμπορίου 

 Παραδείγματα προϊόντων που το κόστος μεταφοράς υπερέβαινε το κόστος παραγωγής 

β. Σχολ. Βιβλ. σελ. 31-32: «Η πύκνωση του… κατασκευή οδικού δικτύου.» 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

 Καταγραφή χιλιομέτρων οδικού δικτύου 1882-1912 (εμφανής αύξηση) 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

 Πιο επιτυχημένος τομέας της πολιτικής του Τρικούπη τα δημόσια έργα 

 Πολιτική που επιδιώκει να υποκινήσει την οικονομική ανάπτυξη μέσω της υλοποίησης του οδικού 

δικτύου 

 Η ανάπτυξη των συγκοινωνιών και κατ’ επέκταση του οδικού δικτύου συναρτάται με την υλική 

πρόοδο και τον εκσυγχρονισμό, που είναι κύριο μέλημα της πολιτικής του Τρικούπη 

γ.  Σχολ. Βιβλ. σελ. 32: « Στους ανασταλτικούς παράγοντες … τμήμα της χώρας.» 
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