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ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  12/06/2017 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  

ΘΕΜΑ Α1 

 

α. Εκλεκτικοί : σελ. 77. Στην εθνοσυνέλευση του Νοεμβρίου 1862 « Μικρότερη απήχηση.. 

σχηματισμοί » και σελ. 77 « Οι εκλεκτικοί .. κυβερνήσεις ».  

β. Στρατιωτικός Σύνδεσμος : σελ. 86 « Το 1909.. (σελ. 87 ) Βουλής » και σελ. 88 « Στις 15 

Μαρτίου .. επιδιώξεις του » 

γ. Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής : σελ. 139 «Ιδρύθηκε .. Οκτώβριο 1914» και 

   σελ. 152  « Με βάση το άρθρο 11 Συμβ. Λοζάνης  

   1923… ανταλλάξιμων»  

   σελ. 146 « Περίπου 200.000… Μικτής Επιτροπής» 

 

ΘΕΜΑ Α2  

α. 2 

β. 6 

γ. 1 

δ. 5 

ε. 4 
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ΘΕΜΑ Β1 

α. σελ. 82 « Στη δεκαετία .. κάθε κοινωνικής ομάδας» 

β. σελ. 82 «Για την επιλογή .. ( σελ. 84).. κατώτερα στρώματα» 

 

ΘΕΜΑ Β2 

α. σελ. 154 « Η ΕΑΠ διέκρινε.. προλεταριάτου» 

β. σελ. 154 «Εξάλλου, δόθηκε .. παραμεθόριες περιοχές»  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

ΘΕΜΑ Γ1 

α. 1) Ιστορική αφήγηση : σελ. 216-217 « Δυο μεγάλα .. Ελλάδα» 

2) Κείμενο Β: Η πρωτογενής κειμενική πηγή που είναι το διάγγελμα της Κυβέρνησης 

Κρήτης προς το Κρητικό λαό κινητοποιεί σε ανάληψη δράσης με στόχο την ένωση . 

Επιβεβαιώνει τη σημασία των εξωτερικών γεγονότων που προηγήθηκαν θεωρώντας πως 

έτσι θα επιτευχθεί το αίτημα των Κρητών για οριστική επίλυση του ζητήματος. 

3) Κείμενο Α: Η πρωτογενής κειμενική πηγή που είναι η προκήρυξη του Ελ. Βενιζέλου 

κινητοποιεί τον κρητικό λαό στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την κήρυξη της ένωσης. Ο 

Ελ. Βενιζέλος καλεί σε λαϊκή συγκέντρωση τον κρητικό λαό , ώστε ειρηνικά όπως δηλώνει, 

να προωθηθεί η ένωση.  

4) Ιστορική αφήγηση : σελ. 217 « Σε λαϊκή συγκέντρωση.. 1908»  

5) Κείμενο Γ : Η πρωτογενής κειμενική  πηγή αποτελεί το ενωτικό ψήφισμα της Κρήτης. 

Κηρύττουν την ένωση με Ελλάδα και η Κρητική κυβέρνηση , καλούν  τις αρχές του νησιού 

να συνεχίσουν το έργο τους 

6) Ιστορική αφήγηση : σελ. 217 «Για την επίσημη… Κυβέρνηση»  
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β. 1) Ιστορική αφήγηση : σελ. 217-218 « Η ελληνική κυβέρνηση .. 1898» 

2. Κείμενο Δ: Η δευτερογενής κειμενική πηγή παρουσιάζει και αιτιολογεί τις αντιδράσεις  

των Μεγάλων Δυνάμεων και της Τουρκίας στο ενωτικό ψήφισμα Κρήτης. Αρχικά οι Μ.Δ 

φαίνονται πρόθυμες για έναρξη διαπραγματεύσεων με την Τουρκία , προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η ένωση. Μετά όμως από την έντονη τουρκική άρνηση, ως απόρροια του 

νεοτουρκικού κινήματος, απορρίπτουν την όποια προοπτική ένωσης, ικανοποιώντας τις 

τουρκικές αξιώσεις και υλοποιώντας μόνο την απόφαση, ήδη από το 1906, απόσυρσης των 

στρατευμάτων τους από το νησί  . 

3. Ιστορική αφήγηση : σελ. 218 « Όταν όμως.. Κρήτη»  

 

ΘΕΜΑ Δ1 

α. 1) Ιστορική αφήγηση : σελ. 20.  Η προηγούμενη ακμή της ελληνικής ναυτιλίας κατά το 

18
ο
 αι. δοκιμάζεται στις αρχές του 19

ου
. «Ακολούθησαν … υποθέσεων»  

2) Κείμενο Α:  Η δευτερογενής κειμενική πηγή επιβεβαιώνει την παρακμή της ελληνικής 

ναυτιλίας και τη συρρίκνωση του στόλου κατά την Επανάσταση.  

3) Κείμενο Β : Η δευτερογενής κειμενική πηγή αναφέρεται στην εντυπωσιακή ανάκαμψη 

του Γαλαξιδίου στα μετεπαναστατικά χρόνια. Κατορθώνει να πολλαπλασιάζει το στόλο του 

και να ανακτήσει το ρόλο του ως ισχυρού ναυτικού κέντρου  στην Δυτική Ελλάδα.  

Ο πίνακας αποδεικνύει τη δυναμική  αυτή και τη διαφοροποίηση του Γαλαξιδίου από τα 

υπόλοιπα παραδοσιακά ναυτικά κέντρα τα οποία επανέκαμψαν αλλά ποτέ δεν απέκτησαν 

την παλαιά τους δύναμη .  

β. 1) Ιστορική αφήγηση: σελ. 20-21 « Στο ελληνικό … Αίγυπτο» 

2. Κείμενο Α: Η δευτερογενής κειμενική πηγή επιβεβαιώνει την ανάδειξη της Σύρου που 

κυριαρχεί με τον Πειραιά στην ελληνική ναυτιλία 

3) Κείμενο Γ: Η δευτερογενής κειμενική πηγή συνηγορεί στα αίτια ανάδειξης της Σύρου. Η 

γεωγραφική θέση του νησιού σε συνδυασμό με την παρουσία Ψαριανών και Χίων με γνώση 

στα ναυτικά πράγματα, την εξελίσσουν σε κέντρο όχι μόνο του διαμετακομιστικού εμπορίου 

αλλά και της ναυπήγησης σύγχρονου στόλου .  

4) Ιστορική αφήγηση  ( ως επίλογο ): σελ. 21 «Στην διάρκεια… θάλασσες» 
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ΣΧΟΛΙΑ 
Τα θέματα ήταν βατά ως προς τον βαθμό δυσκολίας και δεν απαιτούσαν εκτενείς 

απαντήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή έπρεπε να δοθεί στη δομή της ομάδας β. Υπήρχε ασάφεια ως 

προς τον τρίτο ορισμό κυρίως για το εάν έχρηζε συνδυαστικής απάντησης.  

 

Ομάδα Ιστορικών Ρόμβου  

Τσαγκουρνού Ιωάννα 

Ψυρρόπουλος Στάθης 

 

 

 


