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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 
 

Θέμα Α1 
α) Σελίδα 46 από σχολικό βιβλίο: 
«Η ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα στο τέλος των Βαλκανικών πολέμων… 
Ιδεολογίας στη χώρα.» 
β) Σελίδα 77 από σχολικό βιβλίο: 
«Οι ορεινοί… πλοιοκτητών.» 
γ) Σελίδα 153 από σχολικό βιβλίο: 
«Η Ελληνική κυβέρνηση… οριστική στέγαση.» 
Σελίδα 156 από σχολικό βιβλίο: 
«Η Ε.Α.Π. λειτούργησε… πρόσφυγες.» 
Θέμα Α2 
α. Σωστό 
β. Λάθος 
γ. Σωστό 
δ. Σωστό 
ε. Λάθος 
Θέμα Β1 
α. Σελίδες 96-97 από σχολικό βιβλίο: 
«Οι φιλελεύθεροι προκήρυξαν εκλογές (Νοέμβριος 1920)… εξολοκλήρου το Σύνταγμα.» 
β. Σελίδα 50 από σχολικό βιβλίο: 
«Οι Σύμμαχοι, σε αντίποινα (για την επαναφορά του ανεπιθύμητου σε αυτούς βασιλιά 
Κωνσταντίνο) έσπευσαν να αποσύρουν τη 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 από σχολικό βιβλίο: 
«Οι πρόσφυγες είχαν ζήσει… Ελληνικής ταυτότητας.» 
Θέμα Γ1 
Σελίδα 208 από σχολικό βιβλίο: 
«Το θετικό και αισιόδοξο κλίμα… βαρύ κλίμα διχασμού.»  
Στο  κείμενο Α’ φαίνεται  η επιφύλαξη του Βενιζέλου σχετικά με την τήρηση του Συντάγματος και 
την πραγματική αυτονομία της Κρήτης. Το νέο πολιτικό καθεστώς της αυτονομίας, χαρακτηρίζεται 
ως ένα ιδιότυπο διεθνές και εσωτερικό καθεστώς, το οποίο ο ίδιος ο Βενιζέλος το 1901 ονομάζει 
(επικριτικά) «κυριαρχίαν» που ασκούν στην Κρήτη οι τέσσερις Μεγάλες Δυνάμεις. 
 
Στο κείμενο Β’ αναφέρεται ότι ο τότε γενικός πρόξενος της Αγγλίας Εσμέ Χάουαρντ παρουσίαζε 
τον ύπατο αρμοστή απρόθυμο να συνεργαστεί με την κυβέρνηση. Φαίνεται  λοιπόν, ότι τόσο ο 
Γεώργιος, όσο και αργότερα οι Αθηναίοι σύμβουλοι του αγνοούσαν τα πολιτικά πράγματα και την 
ψυχολογία των ‘δυσήνιων΄ Κρητών. Επιβεβαιώνει τον αυταρχισμό του Γεωργίου, ο οποίος 
παρομοίαζε την Κρήτη με σκάφος και τον εαυτό του με τον «απόλυτο» κυβερνήτη του. 
 
Στο κείμενο Γ’  αναφέρεται η αναποτελεσματική και δογματική διαχείριση του εθνικού ζητήματος 
της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα από την πλευρά του ύπατου αρμοστή. Επιβεβαιώνεται  
επίσης η όξυνση του κλίματος δυσπιστίας και καχυποψίας των σχέσεων του πρίγκιπα με τον 
Βενιζέλο. 
 



Φροντιστήρια ¨ΣΥΝΟΛΟ¨,            Πειραιάς 

Ιστορία Προσανατολισμού - Απαντήσεις - 2 -

Θέμα Δ1 
α) Σελίδες 31-32 από σχολικό βιβλίο: 
«Το 1830… κατασκευή δρόμων.» 
Στον πίνακα του κειμένου Α’ αποτυπώνεται η εικόνα της υποτονικής δραστηριότητας στις 
υποδομές του οδικού δικτύου αλλά και η αναγκαιότητα της κατασκευής δρόμων μέχρι το 1867(398 
χιλιόμετρα οδικού δικτύου). 
β) Σελίδα 32 από σχολικό βιβλίο: 
«Η πύκνωση του οδικού δικτύου… κατασκευή οδικού δικτύου.» 
Το τρικουπικό κόμμα από το 1875 είχε παρουσιάσει ένα συστηματικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού 
της χώρας που τόνιζε την αναγκαιότητα της κατασκευής  τεχνοοικονομικής υποδομής στην Ελλάδα 
με κύριο μέλημα την ανάπτυξη της συγκοινωνίας και απώτερο στόχο την ανάπτυξη της εσωτερικής 
αγοράς, του εμπορίου και των παραγωγικών δυνάμεων. 
γ) Σελίδα 32 από σχολικό βιβλίο: 
«Στους ανασταλτικούς παράγοντες… της χώρας.» 
Ο Τρικούπης θεωρούσε ότι η υλική πρόοδος και η επιθυμητή  οικονομική ανάπτυξη συνδέονταν 
αναπόσπαστα με την ανάπτυξη του συγκοινωνιακού δικτύου. Η  ελληνική κοινωνική δομή μοιάζει 
να αλλάζει με πολύ αργούς ρυθμούς, παρά τις εντατικές προσπάθειες της Ελληνικής κυβέρνησης 
προς το τέλος του 19ου  και τις αρχές του 20ου  αιώνα. 

 


