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Πανελλαδικές εξετάσεις 2019 
Ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα «Ιστορία» 

 

ΟΜΑΔΑ  ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1  

Ορισμοί: 

α) «Φεντερασιόν»: σχολικό βιβλίο σελ. 46, «Η κατάσταση αυτή κράτησε … εργατικής ιδεολογίας στη 

χώρα». Διευκρίνιση: Με τη λήξη των Βαλκανικών πολέμων 1913.  

β) Ορεινοί: σχολικό βιβλίο σελ. 77, «Ένας από τους πυρήνες των δύο μεγάλων παρατάξεων που 

συγκροτήθηκαν στο πλαίσιο των εργασιών της Εθνοσυνέλευσης των ετών 1862-1864 εκτός από τους 

πεδινούς είναι και οι ορεινοί. Οι ορεινοί απαρτίστηκαν …. και των πλοιοκτητών. Ο λαός συμμετείχε ενεργά 

στη συγκρότηση αυτών των δύο παρατάξεων».                                  

γ) ΕΑΠ: σχολικό βιβλίο σελ. 153, «Η ελληνική κυβέρνηση …. και οριστική στέγαση», σελ.156 «Η ΕΑΠ 

λειτούργησε μέχρι το τέλος του 1930 …. απέναντι στους πρόσφυγες». 

Διευκρίνιση: Στους  ορισμούς απαραίτητη η χρήση της οριστέας έννοιας με προσαρμογή της αντίστοιχης 

παραγράφου. 

ΘΕΜΑ Α2 

1. ΣΩΣΤΟ 2. ΛΑΘΟΣ 3. ΣΩΣΤΟ 4. ΣΩΣΤΟ 5. ΛΑΘΟΣ  

ΘΕΜΑ Β1 

α. Σχολικό βιβλίο σελ. 96-97, 4.β. Από τη συνθήκη των Σεβρών έως την ήττα στη Μικρά Ασία: «Μετά την 

υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών (28 Ιουλίου/10 Αυγούστου 1920) οι Φιλελεύθεροι προκήρυξαν εκλογές 

για αναθεωρητική εθνοσυνέλευση, οι οποίες διεξήχθησαν τον Νοέμβριο του 1920 …… να αλλάξει εξ 

ολοκλήρου το σύνταγμα». 

β. Σχολικό βιβλίο σελ. 144, Β1. Η έξοδος: «Το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου (1920) το κόμμα των 

Φιλελευθέρων ηττήθηκε  …… αλλαγή της στάσης τους απέναντι στην Ελλάδα», σελ 50, Γ.4. Ο Α΄ 

Παγκόσμιος πόλεμος: «Το Νοέμβριο του 1920 η φιλοσυμμαχική κυβέρνηση … αντίκρυσμα».  

ΘΕΜΑ Β2 

Σχολικό βιβλίο σελ. 166, Ε2.Οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων: «Η Μικρασιατική καταστροφή … 

στη σύγχρονη εποχή. Το προσφυγικό ζήτημα, …… της ζωής του νεοελληνικού έθνους», σελ. 52, Γ6 Η 

ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου. «Επιπλέον, οι πρόσφυγες είχαν φέρει μαζί τους τις 

γνώσεις, τον πολιτισμό τους και μια ισχυρή διάθεση για εργασία.», σελ. 169, Ε2.δ. Πολιτισμός. «Οι 

πρόσφυγες είχαν ζήσει … της σημερινής ελληνικής ταυτότητας».  
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 

Σχολικό βιβλίο σελ. 208-209, Ε3. Τα πρώτα νέφη.  

Ενδεικτικός Πρόλογος : Τα παρατιθέμενα ιστορικά ΚΕΙΜΕΝΑ (Α,Β,Γ) παρέχουν τις πληροφορίες εκείνες, 

οι οποίες καθιστούν σαφείς τους παράγοντες εκείνους οι οποίοι διαφοροποίησαν το θετικό και αισιόδοξο 

κλίμα της πρώτης περιόδου της Κρητικής Πολιτείας (1899-1901). Συμπληρώνουν και διευρύνουν την 

ιστορική αφήγηση σχετικά με το θέμα αυτό. 

Κύριο μέρος: 

Ξεκινάμε με ιστορική αφήγηση.  

Συνδυάζουμε τις πληροφορίες των παραθεμάτων με τα δεδομένα της ιστορικής αφήγησης. 

Το σχολικό εγχειρίδιο αναφέρει ότι ο πρίγκιπας Γεώργιος αφίχθη στο νησί μέσα σε μία απερίγραπτη 

φρενίτιδα ενθουσιασμού και ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 9 Δεκεμβρίου του 1898. Στο πλαίσιο οργάνωσης 

της Κρητικής Πολιτείας η Κρητική Βουλή άρχισε τις εργασίες της στις 8 Φεβρουαρίου 1899. Το Σύνταγμα της 

Κρητικής Πολιτείας, που συντάχθηκε κατά το πρότυπο του ισχύοντος ελληνικού συντάγματος του 1864, 

αφού εγκρίθηκε από το Συμβούλιο των Πρέσβεων των Προστατίδων Δυνάμεων στη Ρώμη, τέθηκε αμέσως 

σε εφαρμογή.   

Αιτιολόγηση : Στο σημείο αυτό συνδέουμε την αφήγηση με τα ιστορικά κείμενα. Παράθεση στοιχείων 

εναλλακτικά ή κατά σειρά.  

Στοιχεία που πρέπει να χρησιμοποιηθούν από το ΚΕΙΜΕΝΟ Α σε συνδυασμό με την ιστορική αφήγηση: 

Στο απόσπασμα που παρατίθεται στο Κείμενο Α, αντλημένο από το έργο «Στα χρόνια του Βενιζέλου..: 

Εσωτερική και εξωτερική πολιτική, οικονομία, εκπαίδευση, πολιτισμός», ο Βενιζέλος περιγράφει τις εξελίξεις 

που διαμόρφωσαν ένα ιδιότυπο διεθνές και εσωτερικό καθεστώς στην Κρήτη:  

 Την κυριαρχία στην Κρήτη το 1901 ασκούσαν οι τέσσερις Μεγάλες Δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, 

Ιταλία).  

  Οι Δυνάμεις ενέκριναν το Κρητικό Σύνταγμα, σύμφωνα με το οποίο η Κρήτη κατέστη αυτόνομη 

πολιτεία. 

 Η αυτονομία δεν ήταν ουσιαστική καθώς η αρμοστεία εμπόδιζε την πλήρη εφαρμογή του 

συντάγματος. 

 Η εφαρμογή του Συντάγματος θα καθίστατο δυνατή μόνο μετά τη λήξη της αρμοστείας. 

 Η κατάσταση αυτή ενίσχυσε την αβεβαιότητα για την υφισταμένη πολιτική κατάσταση του νησιού. 

 [Δουλεύουμε ύφος και σχόλια-αξιολογικές κρίσεις]. 

Στοιχεία που πρέπει να αξιοποιηθούν από το ΚΕΙΜΕΝΟ Β σε συνδυασμό με την ιστορική αφήγηση: Στο 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β, αντλημένο από το έργο της Λ. Μακράκη, Ελευθέριος Βενιζέλος 1864 -1910:Η διάπλαση ενός 

εθνικού ηγέτη, παρατίθεται απόσπασμα από το σχολιασμό του άγγλου πρόξενου Εσμέ Χάουαρντ σχετικά με 

τη στάση του Ύπατου Αρμοστή απέναντι στο κρητικό σύνταγμα: 

 Ο πρόξενος παρουσίαζε τον ύπατο αρμοστή απρόθυμο να συνεργαστεί με την κρητική κυβέρνηση. 

 Ο Γεώργιος έδειχνε την αντιπάθειά του για το συνταγματικό πολίτευμα. 
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 Δηλώσεις του ίδιου του πρίγκιπα προς τον πρόξενο πιστοποιούσαν την άποψή του ότι οι 

κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις ήταν άχρηστες. 

 Ο πρίγκιπας, όντας ναυτικός και εφαρμόζοντας την αυστηρή πειθαρχία, επιθυμούσε «να κυβερνήσει 

την Κρήτη σαν πολεμικό πλοίο με τον ίδιο καπετάνιο». 

 Παρέβλεπε τις προθέσεις των Μεγάλων Δυνάμεων για την ορθή εφαρμογή του συντάγματος. 

Απαραίτητο χωρίο από το σχολικό εγχειρίδιο για τα ΚΕΙΜΕΝΑ Α και Β: σελ. 208, «Το θετικό και 

αισιόδοξο κλίμα …. και την ψυχολογία των Κρητών». 

Στοιχεία που πρέπει να αξιοποιηθούν από το ΚΕΙΜΕΝΟ Γ σε συνδυασμό με την ιστορική αφήγηση: Στο 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ, αντλημένο από το έργο της Λ. Μακράκη, Ελευθέριος Βενιζέλος 1864 -1910:Η διάπλαση ενός 

εθνικού ηγέτη, αναφέρεται ότι: 

 Γενεσιουργός αιτία της σύγκρουσης Βενιζέλου – Γεωργίου ήταν «η παλιά και βασανιστική ανησυχία» 

του πρώτου για το εθνικό ζήτημα της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. 

 Το γεγονός ότι ο Βενιζέλος αγνοούσε το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων και των διαβημάτων 

του πρίγκιπα όξυνε τις μεταξύ τους σχέσεις. 

 Ο πρίγκιπας δε θεωρούσε αναγκαία την ενημέρωση των συμβούλων του, δημιουργώντας κλίμα 

καχυποψίας. 

Απαραίτητα χωρία από το σχολικό εγχειρίδιο: σελ. 208-209, «Αλλά το πιο σημαντικό …. βαρύ κλίμα 

διχασμού». 

Επιλογικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία από το σχολικό εγχειρίδιο, σελ. 209-210, «Η κρίση 

κορυφώθηκε στις 18 Μαρτίου 1901 … των αντίπαλων πολιτικών μερίδων ναυάγησαν». 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

Ακολουθούμε τη σωστή δομή για την παραγωγή κειμένου. Σχολιάζουμε τα δεδομένα των παραθεμάτων σε 

συνδυασμό με την ιστορική αφήγηση. Προσέχουμε τη συνοχή. 

Επειδή το θέμα αποτελείται από τρία υποερωτήματα, πρέπει να διαχωριστούν με σαφήνεια α), β), γ)  και να 

απαντηθεί το καθένα αυτόνομα. 

α) Απαραίτητα χωρία από το σχολικό εγχειρίδιο: σελ. 31-32, Β7. Τα δημόσια έργα: «Το 1830, οι 

υποδομές του ελληνικού κράτους ……..κατασκευή δρόμων)». 

Στοιχεία που πρέπει να αξιοποιηθούν από το ΚΕΙΜΕΝΟ Α σε συνδυασμό με την ιστορική αφήγηση: Το 

παρατιθέμενο ΚΕΙΜΕΝΟ Α - ΠΙΝΑΚΑΣ, αντλημένο από το έργο του Γ. Δερτιλή, Ιστορία του Ελληνικού 

κράτους 1830-1920, παρέχει τα αριθμητικά εκείνα δεδομένα τα οποία καταδεικνύουν την κατάσταση του 

οδικού δικτύου στην Ελλάδα από το 1830 μέχρι και το 1872. 

Συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι κατά το έτος 1830 τα χιλιόμετρα του οδικού δικτύου προσέγγιζαν μόλις τα 

13.  Κατά τη δεκαετία 1852-1862 παρατηρείται διεύρυνση του οδικού δικτύου από 164 χιλιόμετρα σε 242, η 

οποία αυξάνει αισθητά κατά τα έτη 1867 και 1872 αντίστοιχα. Συγκεκριμένα το 1867 έχουν κατασκευαστεί 

398 χιλιόμετρα στο οδικό δίκτυο και 502 το 1872.  
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Στοιχεία που πρέπει να αξιοποιηθούν από το ΚΕΙΜΕΝΟ Γ: 

Ως τον προχωρημένο 19
ο
 αιώνα, οι ελληνικοί δρόμοι δεν παίζουν παρά μόνο περιορισμένο οικονομικό ρόλο. 

Αρχικά αντιπροσωπεύουν οδούς διείσδυσης. 

 

β) Απαραίτητα χωρία από το σχολικό εγχειρίδιο: σελ. 32, Β7. Τα δημόσια έργα: «Η πύκνωση του οδικού 

δικτύου … την κατασκευή του οδικού δικτύου», σελ. 80,  Γ1. Η εδραίωση του δικομματισμού: «Το τρικουπικό 

κόμμα … εκσυγχρονισμού της χώρας», σελ. 81, «Ο Τρικούπης θεωρούσε το κράτος … με κάθε κόστος.». 

Το πρόγραμμά του προέβλεπε μεταξύ των άλλων: σελ. 80: «ανάπτυξη της οικονομίας … συγκοινωνιακού 

δικτύου της χώρας». 

Στοιχεία που πρέπει να αξιοποιηθούν από το ΚΕΙΜΕΝΟ Α: 

Ο πίνακας καταδεικνύει ότι κατά τη δεκαετία της πρωθυπουργίας του Χ. Τρικούπη 1882-1892 τα χιλιόμετρα 

του οδικού δικτύου πολλαπλασιάζονται σε σχέση με την προηγούμενη χρονική περίοδο. Συγκεκριμένα, κατά 

το έτος 1882 τα χιλιόμετρα είναι 1.122 και το 1892 τριπλασιάζονται, φτάνοντας τα 3.289. Αρχές του 20
ου

 

αιώνα και συγκεκριμένα το 1912 η ακτίνα του οδικού δικτύου ανάγεται σε 4. 637 χιλιόμετρα. 

Στοιχεία που πρέπει να αξιοποιηθούν από το ΚΕΙΜΕΝΟ Β, αντλημένο από την Ιστορία του 

Ελληνικού Έθνους: 

 Μεγάλη προτεραιότητα της πολιτικής του Τρικούπη ήταν τα δημόσια έργα. Πολιτική που στέφθηκε με 

μεγάλη επιτυχία. 

 Εντυπωσιακή ήταν η επιτάχυνση της τεχνοοικονομικής υποδομής. 

 Κύριο μέλημα του ήταν η ανάπτυξη της συγκοινωνίας. 

 Το κόστος και οι δυσκολίες ….. περιοχή. 

 Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του εσωτερικού οδικού δικτύου ήταν η ανάπτυξη του 

εμπορίου και των παραγωγικών δυνάμεων του έθνους. 

Στοιχεία που πρέπει να αξιοποιηθούν από το ΚΕΙΜΕΝΟ Γ, αντλημένο από το έργο της Μ. Συναρέλλη, 

Δρόμοι και λιμάνια στην Ελλάδα 1830-1880: 

 Μόνο προς το τέλος του 19
ου

 αιώνα οι ελληνικοί δρόμοι ταυτίζονται με αγωγούς επικοινωνίας. 

 Το οδικό δίκτυο ήταν αποτέλεσμα της πολιτικής του Τρικούπη που επιδίωκε την οικονομική 

ανάπτυξη παρά το γεγονός ότι η ελληνική κοινωνική δομή άλλαζε με αργούς ρυθμούς. 

 Η πολιτική του έδωσε απτά αποτελέσματα στον τομέα της οδοποιίας. 

 Οι δεκαετίες του 1870 και του 1880 …. της ανάπτυξης των συγκοινωνιών. 

 

γ) Σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Στους ανασταλτικούς παράγοντες …. μεγάλο τμήμα της χώρας». 

 


