
 
ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 

 
 

Α1  

 
α) «θιήξηγθ»: «ην εμωηεξηθό εκπόξην …ζεηηθά ζηνηρεία» + ρξνλνινγία ( 1932 θαη 

εμήο), ζει. 54   

β) Δζληθόλ Κνκηηάηνλ : « ( ηελ Δζλνζπλέιεπζε ηνπ 1862-1864 ) κηθξόηεξε 

απήρεζε … απηνθξαηνξία», ζει. 77 

γ) Οξγαληζκόο:  «Σνλ Ινύιην ηνπ 1914 … γεωξγηθό θιήξν», ζει. 140 

 

Α2  

 

Α → ωζηό 

Β → ωζηό 

Γ → ωζηό 

Γ → Λάζνο 

Δ → Λάζνο 

 

Β1  

 

α) Ραιιηθό θόκκα, Δζληθό θόκκα ηνπ Κπξηαθνύιε Μαπξνκηράιε, θόκκα  Γ. Θενηόθε  

β) «Ωο αληηβεληδειηθά ζεωξνύληαλ … πην δηαιιαθηηθό», ζει 92 

 

Β2 

 

α) «Οη μέλνη Ναύαξρνη… Διεπζέξηνο Βεληδέινο» (πξναηξεηηθά θαη ε πξώηε 

παξάγξαθνο ηνπ καζήκαηνο), ζει 206-207 

β) «Η πξώηε θπβέξλεζε … Κξεηηθή Σξάπεδα», ζει 208   

 

Γ1 

 

α) «Η πην ραξαθηεξηζηηθή από ηηο αιιαγέο … ίζωο ην 1835», ζει 33 

Σν θείκελν απνηειεί άκεζε/πξωηνγελή πεγή: Θα ωθεινύληαλ ε γεωξγία, ε 

βηνκεραλία, ζα βειηηωλόηαλ ην βηνηηθό επίπεδν 

 



 
β) «Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1880 … θεξδνζθόπνπο», «Σν ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν ηεο 

Διιάδαο … ζηδεξνδξόκνπ», ζει 33-34-35. 

ηνηρεία από ηνλ πίλαθα ηνπ θεηκέλνπ Β πνπ επηβεβαηώλνπλ ηηο ηζηνξηθέο γλώζεηο: 

Σν 1869 ην δίθηπν ήηαλ ειάρηζην. Από ην 1885 ε αύμεζε είλαη ζηαδηαθή θαη κεγάιε. 

Κνξύθωζε παξαηεξείηαη θαηά ηελ πξώηε δεθαεηία ηνπ 20νπ αηώλα. 

 

γ) «Δίλαη αλακθίβνιν … αιιαγέο», ζει 35  

ηνηρεία από ην θείκελν Γ πνπ απνηειεί έκκεζε/δεπηεξνγελή πεγή: Η επέλδπζε δελ 

ήηαλ αξθεηή ,έιιεηπαλ νη πξώηεο ύιεο , αληαγωληζκόο λαπηηιίαο. 

 

Γ1  

 

α) «Η αγξνηηθή απνθαηάζηαζε … Αγξνηηθή Σξάπεδα» (Η ζηέγαζε, ζηελ αξρή ηεο 

δεύηεξεο παξαγξάθνπ, δε ρξεηάδεηαη), ζει 156-157.  Θα κπνξνύζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ζηνηρεία από ηε ζει. 154 (κνπζνπικαληθά θηήκαηα θαη 

Βνπιγάξωλ κεηαλαζηώλ).                                                                             

Πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ Α πνπ απνηειεί άκεζε/πξωηνγελή πεγή: Χωξίο ζύλνξα ηα 

θηήκαηα, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο, πξνείρε ε επηβίωζε όιωλ, δηέθεξαλ 

νη ζπλζήθεο από πεξηνρή ζε πεξηνρή. 

 

β) Από ην Γ «Γηα έλα δηάζηεκα … ζηελ παηξίδα ηνπο», ζει 167-168.              

ηνηρεία από ην θείκελν Β άκεζε/πξωηνγελή πεγή θαη θείκελν Γ έκκεζε/δεπηεξνγελή 

πεγή: Οη πξόζθπγεο αζρνιήζεθαλ κε ηελ θαιιηέξγεηα δεκεηξηαθώλ, γηαηί έδηλε 

γξήγνξν θέξδνο, κε ηνλ θαπλό γηαηί ήηαλ πξνζνδνθόξνο, όπνπ επλννύζαλ νη 

ζπλζήθεο. Δπίζεο κε ηελ ακπεινπξγία θαη ηα νπωξνθόξα δέληξα. 

Σα έξγα ππνδνκήο βνήζεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο γεωξγίαο. Άιιαμαλ νη δνκέο, 

απαιινηξηώζεθαλ ηα ηζηθιίθηα θαη βειηηώζεθε ε εηθόλα ηεο Διιάδαο. 

 

 

 

 

 

 


