
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ) Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022  
 

 
Θέμα Α1 
1 → γ 
2  → ε 
3  → β 
5  → δ  
6 → α  
 
Θέμα Α2 
1.  Λ 
2.  Σ 
3.  Λ 
4.  Λ 
5.  Λ 
6.  Σ 

 
Θέμα Β1 
σχολ. βιβλ. σελ. 14-15 
α.  «Οι πόλεις μεγάλωναν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είχαν κάποια ομοιότητα, στο 
διάστημα που μας απασχολεί, με τα βιομηχανικά, εμπορικά, χρηματιστικά, αστικά κέντρα 
της Δύσης. Για τα ευρωπαϊκά μέτρα οι πόλεις της μικρής Ελλάδας έμοιαζαν περισσότερο 
με μεγάλα χωριά. Η μετακίνηση ανθρώπων από την ύπαιθρο στα αστικά κέντρα δεν στόχευε 
αποκλειστικά σε εγκατάσταση στον αστικό χώρο, όπου η αργή ανάπτυξη των παραγωγικών 
δραστηριοτήτων δεν έδινε στους νεοφερμένους πολλές ευκαιρίες.» 
 
β.  «Οι μεταναστεύσεις του αγροτικού πληθυσμού προς τα λιμάνια της Ανατολικής 
Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, προς το Δούναβη, τη Νότια Ρωσία, τη Μικρά Ασία 
και την Αίγυπτο ήταν συχνό φαινόμενο. Προς το τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 
20ού, άνοιξαν οι  δρόμοι προς την Αμερική. Η σταφιδική κρίση εκείνης της εποχής 
προκάλεσε μεγάλο ρεύμα μετανάστευσης πέρα από τον Ατλαντικό.» 

 
Θέμα Β2 
α.  σχολ. βιβλ. σελ. 15:  «Πολλές δεκαετίες,  μετά την ανεξαρτησία της,  η Ελλάδα 
εξακολουθούσε να μοιάζει περισσότερο με την Ανατολή παρά με τη Δύση, παρ’ όλο που η 
τελευταία υπήρξε το ζητούμενο, το επιθυμητό, το σημείο αναφοράς όλα αυτά τα χρόνια.  



Απουσίαζαν τα ισχυρά κέντρα ανάπτυξης,  οι  «ατμομηχανές» της οικονομικής και τεχνικής 
προόδου. Πώς θα μπορούσαν άλλωστε να υπάρξουν, όταν απουσίαζαν όλα όσα ήταν 
αναγκαία και προαπαιτούμενα για τη δημιουργία τους;  Η χώρα δεν διέθετε σημαντικές 
πρώτες ύλες,  δεν είχε πλεονάζον ειδικευμένο ή έστω φθηνό εργατικό δυναμικό, η 
συσσώρευση κεφαλαίου, ιδιωτικού και δημόσιου, ήταν ισχνή και η εσωτερική αγορά 
περιορισμένη έως ασήμαντη.» 
 
β.  σχολ. βιβλ. σελ. 11:  «Οι εικόνες που μας έρχονται από εκείνη την εποχή μαρτυρούν την 
εξάντληση του τόπου και των ανθρώπων. Γύρω από τις πόλεις  τα εδάφη ήταν γυμνά,  
εξαντλημένα από την υπερβόσκηση και την υλοτομία και τα χωράφια έμοιαζαν χέρσα, 
εξαιτίας της εκτεταμένης αγρανάπαυσης, με την οποία οι  αγρότες πάσχιζαν να βελτιώσουν 
τις αποδόσεις τους.  Τα περιφραγμένα περιβόλια πολύ λίγο βελτίωναν την αίσθηση 
εγκατάλειψης που απέπνεε το τοπίο.» 
 

 


