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ΘΕΜΑ Α1 

α. «Φεντερασιόν», ςελίδα 46 ςχολικοφ βιβλίου, «Μετά το τζλοσ των Βαλκανικών….. 

ςτθ χώρα» . 

β. Ορεινοί ςελίδα 77 ςχολικοφ βιβλίου, « Στθν Εκνοςυνζλευςθ 1862-1864». «Οι 

ορεινοί απαρτίςτθκαν … πλοιοκτθτών». 

γ. ΕΑΠ ςελίδα 153 ςχολικοφ βιβλίου, «Η Ελλθνικι κυβζρνθςθ μπροςτά … ςτζγαςθ», 

και ςελίδα 156 ςχολικοφ βιβλίου «Η ΕΑΠ λειτοφργθςε … πρόςφυγεσ». 

ΘΕΜΑ Α2 

α. ΣΩΣΤΟ ςελίδα 42 ςχολικοφ βιβλίου. 

β. ΛΑΘΟΣ ςελίδα 52 ςχολικοφ βιβλίου. 

γ. ΣΩΣΤΟ ςελίδα 74 ςχολικοφ βιβλίου. 

δ. ΣΩΣΤΟ ςελίδα 148 ςχολικοφ βιβλίου. 

ε. ΛΑΘΟΣ ςελίδα 213 ςχολικοφ βιβλίου. 

ΘΕΜΑ Β1  

α. ςελίδεσ 96-97 ςχολικοφ βιβλίου, από το β, «Οι φιλελεφκεροι προκιρυξαν …. εξ 

ολοκλιρου το ςφνταγμα». 

β. ςελίδα 50 ςχολικοφ βιβλίου, «Το Νοζμβριο του 1920 … αντίκρυςμα» και ςελίδα 

144,  «Αυτό ζδωςε … απζναντι ςτθν Ελλάδα». 

ΘΕΜΑ Β2.  

Σελίδα 169 ςχολικοφ βιβλίου, όλο το δ, « Πολιτιςμόσ». 

ΘΕΜΑ Γ1 

Από ςχολικό βιβλίο το 3, «Τα πρώτα νζφθ» ςελίδεσ 208-209, « το κετικό και 

αιςιόδοξο … βαρφ κλίμα διχαςμοφ».  

- Ωσ πρόλογοσ κα μποροφςε να αναφερκεί θ αυτονομία τθσ Κριτθσ ςτισ 9 

Δεκεμβρίου 1898, θ οργάνωςθ τθσ Κρθτικισ Πολιτείασ και το ςθμαντικό ζργο 

τθσ πρώτθσ κυβζρνθςθσ τθσ Κρθτικισ Πολιτείασ. 

- Με τθν πρώτθ παράγραφο του βιβλίου , που αναφζρεται ςτα μειονεκτιματα 

του Συντάγματοσ και ςτθν αυταρχικότθτα του Πρίγκιπα, ςυνδυάηονται τα 

κείμενα Α και Β. 

Το κείμενο Α επιςθμαίνει το ιδιότυπο διεκνζσ και εξωτερικό κακεςτώσ και 

τισ αδυναμίεσ του ςυντάγματοσ . Το κείμενο Β τονίηει τθν αυταρχικότθτα του 
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Γεωργίου και προςκζτει ότι ο πρίγκιπασ δε ςυμφωνοφςε με το ςυνταγματικό 

πολίτευμα. 

- Με τθ δεφτερθ και τρίτθ παράγραφο του βιβλίου που αναφζρεται ςτθ 

διάςταςθ Γεωργίου- Βενιηζλου ςυνδυάηεται το κείμενο Γ , το οποίο εντοπίηει 

ωσ αιτία τθσ διάςταςθσ αυτισ το ηιτθμα τθσ ζνωςθσ τθσ Κριτθσ με τθν 

Ελλάδα που οξφνει τισ ςχζςεισ των δφο αντρών. 

- Ωσ επίλογοσ κα μποροφςε να αναφερκεί θ απόλυςθ του Βενιηζλου από τον 

πρίγκιπα Γεώργιο. 

ΘΕΜΑ Δ1 

α. Από το ςχολικό βιβλίο, πρώτθ και δεφτερθ παράγραφοσ του 7 « Το 1830 … 

καταςκευι δρόμων», ςελίδεσ 31-32  

Από το κείμενο Α:  είναι πολφ μικρό το οδικό δίκτυο από το 1830 ωσ το 1867 (από 13 

χιλιόμετρα αυξάνονται ςε 398). 

Από το κείμενο Β:  το κόςτοσ και οι δυςκολίεσ μεταφοράσ εμπόδιηαν τθν ανάπτυξθ 

τθσ εςωτερικισ αγοράσ. Αναφορά ςτα παραδείγματα για τα δθμθτριακά -> θ 

ανάπτυξθ του εςωτερικοφ οδικοφ δικτφου ιταν προχπόκεςθ τθσ ανάπτυξθσ του 

εμπορίου. 

β. Από το ςχολικό βιβλίο « Η πφκνωςθ του οδικοφ δικτφου… καταςκευι οδικοφ 

δικτφου, ςελίδα 32 , « Το τρικουπικό κόμμα … δικτφου τθσ χώρασ» , ςελίδα 80 

Από το κείμενο Α: μετά το 1882 είναι μεγάλθ θ ανάπτυξθ που παρουςιάηει το οδικό 

δίκτυο ωσ το 1912 (4637 χιλιόμετρα δικτφου). 

Από το κείμενο Β: κφριο μζλθμα του Τρικοφπθ ιταν τα ζργα υποδομισ 

Από το κείμενο Γ: θ πολιτικι του Τρικοφπθ οδιγθςε ςε απτά αποτελζςματα ςτθν 

οδοποιία. Ο Τρικοφπθσ κεωροφςε ότι θ υλικι πρόοδοσ ςυνδζεται με τθν ανάπτυξθ 

ςυγκοινωνιών. 

γ. Από το ςχολικό βιβλίο, « Στουσ αναςταλτικοφσ παράγοντεσ … τμιμα τθσ χώρασ» , 

ςελίδα 32 

 


