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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

 
ΘΕΜΑ Α.1 
 
α. Εκλεκτικοί: σελίδα 77 , Σχολικό βιβλίο με συμπλήρωμα  

Αποτέλεσε έναν πολιτικό σχηματισμό με μικρή απήχηση και συγκροτήθηκε μέσα 
στην εθνοσυνέλευση του 1862 -1864 που θα ψήφιζε για νέο σύνταγμα στην Ελλάδα. 

 
β. Στρατιωτικός Σύνδεσμος: σελίδα 86 -88, Σχολικό βιβλίο 

Αποτέλεσε μια μυστική ένωση στρατιωτικών που πραγματοποίησε το κίνημα στο 
Γουδί στις 15 Αυγούστου 1909. Είχε αιτήματα που αφορούσαν … μέσω της Βουλής 
(σελ. 87). Στις 15 Μαρτίου 1910 ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος διαλύθηκε έχοντας 
επιτύχει τις επιδιώξεις του (σελ. 88) 

 
γ. Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής: σελίδα 152, Σχολικό βιβλίο 
 «Με βάση το άρθρο 11 … ανταλλαξίμων» 
 Σελίδα 146 ,  «περίπου 200.000 Έλληνες … Μικτής Επιτροπής» 
 Σελίδα 160,   «Το έργο της εκτίμησης  … Μικτή Επιτροπή» 
 
 
ΘΕΜΑ Α.2 
 
α.  2  β. 6  γ. 1  δ. 5  ε. 4 
 
ΘΕΜΑ Β.1 
 
α. Σελίδα 82, Σχολικό βιβλίο 
 «Στη δεκαετία του 1880 … κοινωνικής ομάδας» 
 
β. Σελίδα 82 -83 , Σχολικό βιβλίο 
 «Για την επιλογή … δημόσια ζωή» και  
 Σελίδα 84  
 «Οι υποψήφιοι βουλευτές … εξυπηρετήσεις» 
 
ΘΕΜΑ Β.2 
 
α. Σελίδα 154, Σχολικό βιβλίο 
 Η επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων έδωσε προτεραιότητα στη γεωργία γιατί 

υπήρχαν τα μουσουλμανικά κτήματα … εργατικού προλεταριάτου. 
 
β. Σελίδα 154 , Σχολικό βιβλίο 
 «Εξάλλου δόθηκε προτεραιότητα … παραμεθόριες περιοχές» 
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ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ 
 
ΘΕΜΑ Γ.1 
 
α. Αναφορά στα γεγονότα σελίδας 217  Σχολικού βιβλίου.  
 ∆ιεθνείς εξελίξεις και σχετικές αντιδράσεις Κρητών  «∆ύο μεγάλα εξωτερικά… 

Κυβέρνηση της Κρήτης» 
 
Παράλληλη αναφορά στα κείμενα Α, Β, Γ 
 
 
Κείμενο Α:  1.  Προκήρυξη Ε. Βενιζέλου στις 22 Σεπτεμβρίου, άρα δύο ημέρες πριν 

την έκδοση επίσημου ψηφίσματος του 1908 
  2. Κάλεσμα αόπλων στα Χανιά στις 23 Σεπτεμβρίου 1908, έως τις 2μ.μ. 

 
 
Κείμενο Β: ∆ιάγγελμα Κρητικής Κυβερνήσεως  ∆ίνεται έμφαση 

1. στο ιερό καθήκον να αποτινάξουν τα τελευταία δεσμά και να κηρύξουν 
την ένωση Κρήτης – Ελλάδας. 

2. στο ξεπέρασμα των εμποδίων που έθεταν οι Μεγάλες ∆υνάμεις  
3. στην απόδειξη αξιοσύνης Κρητών για ένωση με ταυτόχρονη 

διατήρηση δημόσιας τάξης και προάσπιση συμφερόντων 
Μουσουλμάνων. 

4. στην πίστη Κρητικής Κυβέρνησης ότι οι Κρήτες θα μείνουν πιστοί στο 
καθήκον τους 

 
 Κείμενο Γ: Ενωτικό Ψήφισμα Κυβερνήσεων Κρήτης 

1. Κήρυξη ανεξαρτησίας Κρήτης και ένωσης ώστε να καταστεί το νησί 
«αδιαίρετον και αδιάσπαστον Συνταγματικόν βασίλειον» 

2. Εντολή στις Αρχές Κρήτης για συνέπεια στην άσκηση καθηκόντων 
τους. 

 
β. Αντιδράσεις Μεγάλων ∆υνάμεων και Τουρκίας, σελίδα 218 , Σχολικό βιβλίο 
 «παρά τις έντονες διαμαρτυρίες … απέκοψε τον ιστό της» 
 
 Παράλληλη αξιοποίηση στοιχείων κειμένου ∆. 
 

1. μη απόλυτα αρνητική η αντίδραση ∆υνάμεων 
2. ευνοϊκή αντιμετώπιση ζητήματος Ένωσης στις συζητήσεις ∆υνάμεων – Τουρκίας. 
Βασικές προϋποθέσεις η τήρηση τάξης και η προστασία μουσουλμάνων. 
3. Επιδίωξη πρώτης διπλωματικής επιτυχίας από Νεότουρκους εθνικιστές μέσα 

από ματαίωση ενωτικής λύσης 
4. Επιφυλακτικότητα ∆υνάμεων  απαίτηση Τουρκίας για διευκρίνιση προθέσεών 

τους 
5. Απόσυρση ξένων στρατευμάτων οριστικά στις 24 Ιουλίου 1909 
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ΘΕΜΑ ∆.1 
 
α.  Εξέλιξη ναυτικών κέντρων (1821 -1830 έως 1870), σελίδα 20 Σχολικό βιβλίο. 
 «Ακολούθησαν δύσκολα χρόνια … υποθέσεων…»  

 
Παράλληλη αξιοποίηση στοιχείων κειμένων Α, Β 

 
Κείμενο Α: Καταστροφή μεγάλου ποσοστού πλοίων αλλά και διάσωση ισχυρού 

πυρήνα. 
Ύδρα : απώλεια του 78% εμπορικού της ναυτικού αλλά 100 πλοία 

στο τέλος Αγώνα. 
 Σπέτσες: απώλεια του 50% εμπορικού της ναυτικού αλλά 50 πλοία 

στο τέλος Αγώνα. 
 
 Κείμενο Β:1870 , Γαλαξίδι με 320 ιστιοφόρα  κύριο ναυπηγικό κέντρο ∆. Ελλάδας 
         1870 ,  Σύρος   με 700 ιστιοφόρα 
 Επίσης , αξιοποίηση όλων των στοιχείων του πίνακα 
 
β. Λόγοι ανάπτυξης Σύρου, σελίδα 20 -21  Σχολικό βιβλίο 
 «Στο ελληνικό κράτος … στην Αίγυπτο» 
  
 Παράλληλη αξιοποίηση κειμένων Α, Γ 

  
Κείμενο Α: Σύρος μετά την επανάσταση  κύριο εμπορικό κέντρο μαζί με τον 

Πειραιά. Επίσης, με τα πιο δραστήρια ναυπηγεία 
1827 -1834, ναυπήγηση πάνω από 260 πλοίων στη Σύρο 

 
Κείμενο Γ: αξιοποιούνται όλα τα στοιχεία του για απάντηση στο ερώτημα β του 

θέματος ∆.1 
 
 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 
ΤΣΙΒΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 


