
ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΙΣΟΡΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΣΗ 

ΘΕΜΑ Α1. 

α) ςελ 77 ςχολικοφ βιβλίου  «Οι Εκλεκτικοί ….κυβερνιςεισ» 

β) ςελ 86-87 ςχολικοφ βιβλίου «Σο 1909…. Βουλισ" και ςελ 88 ςχολ.βιβλίου «τισ 15 

Μαρτίου …επιδιϊξεισ του» 

γ) ςελ 152 ςχολικοφ βιβλίου« Με βάςθ …. Ανταλλαξίμων» και προαιρετικά  ςελ 146 

ςχολικοφ βιβλίου «Περίπου 200.000 Ζλλθνεσ …. Μικτισ Επιτροπισ» 

ΘΕΜΑ Α2. 

α. 2 

β.6 

γ.1 
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ΘΕΜΑ Β1. 

α) ςελ 82 ςχολικοφ βιβλίου «τθ δεκαετία 1880….. κάκε κοινωνικισ ομάδασ» 

β) ςελ 82 ςχολικοφ βιβλίου «Για τθν επιλογι ….εξυπθρετιςεισ» και ςελ 84 ςχολικοφ βιβλίου 

«Οι υποψιφιοι … δθμόςιοι υπάλλθλοι» . 

Θα μποροφςε κάποιοσ να προςκζςει και το κομμάτι του ςχολικοφ βιβλίου ςελ. 82 - 83   

    « Tο εκλογικό ςφςτθμα δεν επζβαλλε …. κφροσ ςτθ δθμόςια ηωι». 

ΘΕΜΑ Β2 . 

α) ςελ 154 ςχολικοφ βιβλίου «Σισ αντικειμενικζσ ςυνκικεσ … αντί εργατικοφ 

προλεταριάτου» 

β) ςελ 154 ςχολικοφ βιβλίου «Εξάλλου …. παραμεκόριεσ περιοχζσ»  

 

 

 

 

 



ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1.  

α) ςχολικό βιβλίο, ςελ 216-217, το 6. 

τα κείμενα Α, Β και Γ αναφζρονται ςε αυτό το υποερϊτθμα. 

β) ςχολικό βιβλίο, ςελ 218 θ πρϊτθ παράγραφοσ από το 7. 

το κείμενο Δ αναφζρεται ςε αυτό το υποερϊτθμα. 

Οι μακθτζσ μποροφν να αξιοποιιςουν και κάποιεσ πλθροφορίεσ από τθ 2θ παράγραφο του 

5ου μακιματοσ για τθν αποχϊρθςθ των ξζνων ςτρατευμάτων. 

ΘΕΜΑ Δ1.  

α) ςχολικό βιβλίο, ςελ 20-21 θ 2θ και θ 4θ παράγραφοσ τθσ εμπορικισ ναυτιλίασ. 

από τα κείμενα Α και Β οι μακθτζσ μποροφν να αξιοποιιςουν όλεσ τισ πλθροφορίεσ εκτόσ 

από αυτζσ που αφοροφν τθ φρο.   

όςον αφορά τον πίνακα: ξεχωρίηει θ ναυτιλιακι ανάπτυξθ τθσ φρου (700 πλοία το 1870) 

και ακολουκεί το Γαλαξίδι (319 πλοία).  Αρκετι ανάπτυξθ γνωρίηουν και οι πζτςεσ, 

λιγότερθ θ Υδρα.  Ο Πειραιάσ αυτι τθν περίοδο υςτερεί.   

β) ςχολικό βιβλίο, ςελ 21-22 θ 3θ παράγραφοσ του 2. 

από τα κείμενα Α και Β οι μακθτζσ μποροφν να αξιοποιιςουν όςεσ πλθροφορίεσ 

αναφζρονται ςτθ φρο.  Σο κείμενο Γ αναφζρεται ςτθ φρο.  

 


