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Πανελλήνιες 2019 

 

Προτεινόμενες λύσεις 

 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 12/6/2019 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 

ΘΕΜΑ Α1 

α. Φεντερασιόν: «Το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων ... στη χώρα» (σχ. βιβλίο 

σελ. 46) 

β. Ορεινοί: «Οι Ορεινοί ... πλοιοκτητών» (σχ. βιβλίο σελ. 77) 

Κρίνεται απαραίτητη η αναφορά στην Εθνοσυνέλευση 1862-64 

γ. Ε.Α.Π.: «Με πρωτοβουλία της ΚΤΕ ... στέγαση» (σχ. βιβλίο σελ. 153) και «Η 

Ε.Α.Π. λειτούργησε ... στους πρόσφυγες» (σχ. βιβλίο σελ. 156) 

 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α. Σωστό 

β. Λάθος 

γ. Σωστό 

δ. Σωστό 

ε. Λάθος 

 

 

ΘΕΜΑ Β1 

α. Σχ. βιβλίο σελ. 96-97: «Οι Φιλελεύθεροι ... σύνταγμα». 

β. Σχ. βιβλίο σελ. 50: «Το Νοέμβριο του 1920 ... αντίκρισμα» και σχ. βιβλίο 

σελ. 144: «Αυτό έδωσε απέναντι στην Ελλάδα». 

 

 

ΘΕΜΑ Β2 

Σχ. βιβλίο σελ. 169: «Οι πρόσφυγες ... Ελληνικής ταυτότητας». 
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

ΘΕΜΑ Γ1 

Σχ. βιβλίο σελ. 208: «Το θετικό και αισιόδοξο κλίμα ... υπερβολικά 

συντηρητικό ...». 

Κείμενο Α: Κυριαρχία 4 Μεγάλων Δυνάμεων – Θέσπιση συντάγματος – 

Πραγματική αυτονομία. 

 

Σχ. βιβλίο σελ. 208: «Και παραχωρούσε στον Ηγεμόνα ... ψυχολογία των 

Κρητών». 

Κείμενο Β: Αντιπάθεια για το συνταγματικό πολίτευμα - άχρηστες 

Κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις – αυστηρή πειθαρχία. 

 

Σχ. βιβλίο σελ. 208-209: «Αλλά το πιο σημαντικό ... με Έλληνες αξιωματικούς» 

Κείμενο Γ: Άγνοια για τις διαπραγματεύσεις και τα διαβήματα – Όξυνση 

έντασης και κλίματος δυσπιστίας. 

 

Σχ. βιβλίο σελ. 209-210: «Η διάσταση των απόψεων ... της κρητικής 

αντιπολίτευσης». 

 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

α. Σχ. βιβλίο σελ. 31-32: «Το 1830 ... στην κατασκευή δρόμων». 

Κείμενο Γ: Ως τον προχωρημένο ... διείσδυσης. 

πίνακας: Αξιοποίηση των στοιχείων μέχρι και το 1872. 

 

β. Σχ. βιβλίο σελ. 32: «Η πύκνωση ... οδικού δικτύου». 

Σχ. βιβλίο σελ. 80: «Το τρικουπικό κόμμα ... δικτύου της χώρας». 

πίνακας: Αξιοποίηση των στοιχείων από 1882 έως 1912. 

Κείμενο Β: «Μεγάλη προτεραιότητα ... συγκοινωνίας» 

«Το κόστος ... περιοχή» 

«Η ανάπτυξη ... δυνάμεων» 

Κείμενο Γ: «Και μόνο προς το τέλος ... οδοποιίας» 

«Οι δεκαετίες ... συγκοινωνιών» 

 

γ. Σχ. βιβλίο σελ. 32: «Σους ανασταλτικούς παράγοντες ... χώρας». 

 
Επιμέλεια//  Μακαρόνη Φανή 


