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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

α. “Φεντερασιόν” : σελ.46 “Η ενσωμάτωση της Θεσ/νίκης …...ιδεολογίας στη 

χώρα” 

β.ορεινοί : σελ.77 “ Μέσα στην εθνοσυνέλευση …..των ορεινών” , “οι ορεινοί 

απαρτίστηκαν ….πλοιοκτητών” 

γ. ΕΑΠ : σελ.153 “Η ελληνική κυβέρνηση ….....στέγαση”,σελ.156 “Η 

ΕΑΠ......στους πρόσφυγες”,σελ.157 “ Μετά τη διάλυση …..Αγροτική Τράπεζα” 

ΘΕΜΑ Α2 

α. Σ 

β. Λ 

γ. Σ 

δ. Σ 

ε. Λ 

ΘΕΜΑ Β1  

α. σελ.96 “οι Φιλελεύθεροι …....εξ ολοκλήρου το σύνταγμα” 

β. σελ.144 “Το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου......στην Ελλάδα” 

 

ΘΕΜΑ Β2  

Σελ.166 Η Μικρασιατική καταστροφή …......του νεοελληνικού έθνους” 

Σελ.169 “Οι πρόσφυγες …..ταυτότητας “ 

 

 

 

 



ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1  

Σελ.208 <<Το θετικό και αισιόδοξο κλίμα....συμπεριφορά>> Από το ΚΕΙΜΕΝΟ 

Α αναφέρουμε την άποψη του Ελευθερίου Βενιζέλου όσον αφορά  το 

Σύνταγμα της Κρητικής πολιτείας. 

                <<Επιπλέον, η ασάφεια......διοίκησης>> Από το ΚΕΙΜΕΝΟ Β τονίζουμε 

την άποψη του γενικού προξένου της Αγγλίας Εσμέ Χάουαρντ όσον αφορά στη 

συμπεριφορά του Ύπατου Αρμοστή Γεωργίου σχετικά  με την  εφαρμογή του 

Συντάγματος της Κρητικής Πολιτείας. 

               <<Οι τοπικοί παράγοντες......ψυχολογία των Κρητών>>  

                <<Αλλά το πιο σημαντικό.......Ελευθερίου Βενιζέλου>>  Από το 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ σχολιάζουμε ότι η σύγκρουση Βενιζέλου και Γεωργίου είχε τις ρίζες 

της στην γενικότερη ανησυχία του Βενιζέλου για τον  τρόπο αντιμετώπισης της 

πολιτικής κατάστασης στην Κρήτη από τον Ύπατο Αρμοστή Γεώργιο. 

ΘΕΜΑ Δ1 

 α. σελ.31<< Το 1830 , οι υποδομές  του ελληνικού κράτους …...της κρατικής 

του συγκρότησης.>> 

 β.σελ.31 <<Στις χερσαίες συγκοινωνίες …..κατασκευή δρόμων>> 

 Στο σημείο αυτό παραθέτουμε τα στοιχεία από το ΚΕΙΜΕΝΟ Α για το οδικό 

δίκτυο από το 1830- 1872. 

Από το ΚΕΙΜΕΝΟ Γ  αναφέρουμε τα στοιχεία από την πρώτη παράγραφο και 

συνεχίζουμε από τη σελ.81 <<Ο Τρικούπης θεωρούσε ….με κάθε κόστος>> 

σελ.80  <<Το Τρικουπικό κόμμα ήδη από το 1875  παρουσίασε ένα 

συστηματικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της χώρας το οποίο προέβλεπε 

βελτίωση της άμυνας και υποδομής ,κατά κύριο λόγο του συγκοινωνιακού 

δικτύου της χώρας.>> 

Από το ΚΕΙΜΕΝΟ Γ  αντλούμε τις πληροφορίες της δεύτερης παραγράφου και 

χρησιμοποιούμε τα στοιχεία του πίνακα από το ΚΕΙΜΕΝΟ Α από το 1882 –

1912 επισημαίνοντας την αυξητική πορεία των χιλιομέτρων του οδικού 

δικτύου στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 

Από σελ.32 <<Η πύκνωση του οδικού δικτύου....προώθησαν την κατασκευή 

οδικού δικτύου.>> 



γ. σελ.32 <<Στους ανασταλτικούς παράγοντες ….μεγάλο τμήμα της χώρας>> 

Από το ΚΕΙΜΕΝΟ Β αντλούμε τις πληροφορίες από Το κόστος 

….....παραγωγικών δυνάμεων .  

 

 

  

 


