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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ενδεικτικές Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Α1
α) Φεντερασιόν :<<Η μεγάλη ...στη χώρα >> σελ.46 σχ. Βιβλίο (θα μπορούσε να δοθεί και η
προηγούμενη περίοδος ώστε να φανεί το χρονικό πλαίσιο)
β) Ορεινοί:<<Οι Ορεινοί...των πλοιοκτητών>> σελ.77 σχ. βιβλίο
γ) ΕΑΠ:<<Η Ελληνική κυβέρνηση...οριστική στέγαση>>σελ.153 και
<<Η Ε.Α.Π...στους πρόσφυγες>> σελ.156 σχ .βιβλίο
ΘΕΜΑ Α2
α) Σ
β) Λ
γ) Σ
δ) Σ
ε) Λ
ΘΕΜΑ Β1
α) σχολ.βιβλίο σελ.50<<Το Νοέμβριο...βασιλιά Κων/νο>>
σχολ βιβλίο σελ.96-97 <<Οι Φιλελεύθεροι...ολοκληρωτική ήττα>>
σχολ.βιβλίο σελ.144 <<Το Νοέμβριο...στην Ελλάδα>>
β) σχολ.βιβλίο σελ.50 << Οι Σύμμαχοι...δαπανηρό πόλεμο>>
ΘΕΜΑ Β2
Σχολ. βιβλίο σελ.169: δ. Πολιτισμός
Θέμα Γ1

Από το σχολικό βιβλίο αξιοποιούμε τις πληροφορίες από τη σελίδα 208-209 (3. Τα πρώτα νέφη).
Σχετικά με τις πηγές που παρατίθενται αξιοποιούμε από το κείμενο Α τα εξής στοιχεία:
• Ο Ελευθέριος Βενιζέλος περιγράφει ένα ιδιότυπο διεθνές και εσωτερικό καθεστώς όπου την
κυριαρχία στην Κρήτη ασκούν οι τέσσερις Μεγάλες δυνάμεις.
• Η θέσπιση του Συντάγματος δεν κατέστησε την αυτονομία πραγματική, εφόσον η πλήρης
εφαρμογή του είναι δυνατή μετά τη λήξη της αρμοστείας.
Κείμενο Β
• Ο ύπατος αρμοστής ήταν απρόθυμος να συνεργαστεί με την κυβέρνηση και δεν απέκρυπτε
την αντιπάθειά του για το συνταγματικό πολίτευμα.
• Θεωρούσε άχρηστες τις κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις, υποστήριζε την αυστηρή πειθαρχία
και είχε σκοπό να κυβερνήσει την Κρήτη σαν πολεμικό πλοίο, με τον ίδιο καπετάνιο.
Κείμενο Γ
• Αιτία της σύγκρουσης Βενιζέλου-Πρίγκιπα Γεωργίου ήταν η ανησυχία του πρώτου για την
τύχη της Κρήτης.
• Ο Πρίγκιπας δεν θεωρούσε αναγκαία την πληροφόρηση των συμβούλων του αναφορικά με
το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων και των διαβημάτων, γεγονός που οδήγησε στην
όξυνση των σχέσεών του με τον Βενιζέλο.
ΘΕΜΑ Δ1
α) σχολ. βιβλίο σελ. 31 έως 32 <<Το 1830...κατασκευή δρόμων>>
Ο πίνακας επιβεβαιώνει τη μικρή έκταση του οδικού δικτύου : το 1830 υπήρχαν 13 χιλιόμετρα
δικτύου.
β) σχολ. Βιβλίο σελ 32 <<Η πύκνωση του οδικού ...κατασκευή οδικού δικτύου>> και σελ 80 <<Το
τρικουπικό κόμμα ήδη..προέβλεπε: βελτίωση της άμυνας...της χώρας >>, <<Για την
υλοποίηση..επενδύσεις>>
Από τα παραθέματα:
ΚΕΙΜΕΝΟ Β:
-Ο Τρικούπης δίνει έμφαση στα δημόσια έργα και ιδιαίτερα στην κατασκευή τεχνοοικονομικής
υποδομής.
-Πρώτο μέλημα η ανάπτυξη συγκοινωνίας.
-Υπήρχαν προβλήματα στην εσωτερική αγορά και την ανάπτυξη του εσωτερικού εμπορίου που
έπρεπε να αντιμετωπιστούν με την κατασκευή του οδικού δικτύου : <<Σε εποχή..περιοχή σε
περιοχή>>
ΚΕΙΜΕΝΟ Γ:
-Η ανάπτυξη του οδικού δικτύου ως το τέλος του 19ο αιώνα φανερώνει μια πολιτική που έχει στόχο
την οικονομική ανάπτυξη.
-Η πολιτική αυτή που ακολούθησε ο Τρικούπης έδωσε απτά αποτελέσματα στις δεκαετίες 1870 και
1880.
-Η πολιτική αυτή στηρίζονταν στο πνεύμα εκσυγχρονισμού του Τρικούπη και στην ιδέα ότι η υλική
πρόοδος συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη των συγκοινωνιών.
Σχολ. Βιβλίο σελ. 32 <<Στους ανασταλτικούς...χώρας>>
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