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Πανελλαδικέρ εξεηάζειρ 2017 
Δνδεικηικέρ απανηήζειρ ζηο μάθημα «Ιζηοπία πποζαναηολιζμού ΓΔΛ» 

 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ 

 

ΘΔΜΑ Α1 

α. Δκλεκηικοί: ρνιηθό βηβιίν, ζει. 77. Δπηκέξνπο πνιηηηθόο ζρεκαηηζκόο κε κηθξόηεξε απήρεζε ζπγθξηηηθά 

κε ηνπο Πεδηλνύο – Οξεηλνύο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πιαίζην ησλ εξγαζηώλ ηεο Δζλνζπλέιεπζεο ησλ εηώλ 

1862 – 1864. «Οη Δθιεθηηθνί ήηαλ …. ζηαζεξέο θπβεξλήζεηο» 

β. ηπαηιωηικόρ ύνδεζμορ: ρνιηθό βηβιίν, ζει. 86 – 88, «Σν 1909…. έρνληαο επηηύρεη ηηο επηδηώμεηο ηνπ» 

γ. Μικηή Δπιηποπή Ανηαλλαγήρ: ρνιηθό βηβιίν, ζει. 149, «ηηο 24 Ηνπιίνπ 1923 … κεηαμύ Διιάδαο θαη 

Σνπξθίαο.» θαη ζρνιηθό βηβιίν, ζει.151-152, «Με βάζε ην άξζξν 11 ηεο ύκβαζεο … αληαιιαμίκσλ.» 

► ηνλ νξηζκό κπνξεί λα γίλεη θαη πξνζαξκνγή ηνπ ρσξίνπ: ρνιηθό βηβιίν, ζει.146, «πλνιηθά, ην 

θζηλόπσξν … ηεο Μηθηήο Δπηηξνπήο.» 

 

ΘΔΜΑ Α2 

α. → 2 

β. → 6 

γ. → 1 

δ. → 5 

ε. → 4 

 

ΘΔΜΑ Β1 

α. Η οπγάνωζη κομμάηων καηά ηο ηελεςηαίο ηέηαπηο ηος 19
ος

 αιώνα: ρνιηθό βηβιίν, ζει.82. «ηε 

δεθαεηία ηνπ 1880… θνηλσληθήο νκάδαο» 

Γιεςκπίνιζη: Μπνξεί λα γίλεη πξνζαξκνγή θαη ηνπ ρσξίνπ: ρνιηθό βηβιίν, ζει. 84, «Αληίζεηα κε άιιεο 

ρώξεο ηεο Δπξώπεο…. ηνπ ελεξγνύ πιεζπζκνύ». 

β. ρνιηθό βηβιίν, ζει.82. «Γηα ηελ επηινγή…..εμππεξεηήζεηο» θαη  ζει. 84, «Οη ππνςήθηνη βνπιεπηέο ….. 

θαηώηεξα ζηξώκαηα» 

 

ΘΔΜΑ Β2 

α. Η Δπιηποπή Αποκαηαζηάζεωρ πποζθύγων: ρνιηθό βηβιίν, ζει. 153: Μία από ηηο παξακέηξνπο πνπ 

έπξεπε λα ιακβάλεη ππόςε ηεο ε ΔΑΠ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ ήηαλ θαη νη αληηθεηκεληθέο 

ζπλζήθεο. Σιρ ανηικειμενικέρ ζςνθήκερ: ρνιηθό βηβιίν, ζει. 154, «Ζ ΔΑΠ δηέθξηλε….πξνιεηαξηάηνπ.» 

β. ρνιηθό βηβιίν, ζει.154, «Δμάιινπ….παξακεζόξηεο πεξηνρέο» 
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ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΗ 

 

ΘΔΜΑ Γ1 

 Απαηηείηαη ε θαηάιιειε δνκή (Πξόινγνο, Κπξίσο Θέκα, Δπίινγνο) 

 Δπηιέγνπκε ηα θύξηα ζεκεία ησλ παξαηηζέκελσλ θεηκέλσλ 

 πλδπάδνπκε κε ηελ αλάινγε ηζηνξηθή αθήγεζε 

 Δθόζνλ ηίζεληαη ππνεξσηήκαηα α. θαη β. ηόηε απαηηνύληαη:  

       –   Κνηλόο πξόινγνο                                                                                          

       –   Γηαρσξηζκόο ησλ ππνεξσηεκάησλ 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΛΟΓΟ 

Σα παξαηηζέκελα ηζηνξηθά θείκελα (Α, Β, Γ, Γ) παξέρνπλ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο θαζηζηνύλ ζαθή ηα δηεζλή 

γεγνλόηα πνπ νδήγεζαλ ζην Πξώην Δπίζεκν Δλσηηθό ςήθηζκα ησλ Κξεηώλ θαζώο θαη ζηηο αληηδξάζεηο ησλ 

Μεγάισλ Γπλάκεσλ θαη ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζε απηό. πκπιεξώλνπλ θαη δηεπξύλνπλ ηελ 

ηζηνξηθή αθήγεζε. 

 

ΚΤΡΙΩ ΘΔΜΑ 

α. Ό,ηη αθνξά ζην α) ππνεξώηεκα ζρεηηθά κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο πνπ επεξέαζαλ ηελ πνξεία ηνπ Κξεηηθνύ 

Εεηήκαηνο (κνλάδεο 4), ην ζρνιηθό εγρεηξίδην αλαθέξεη όηη: ζει. 217, Η καηάλςζη ηηρ Απμοζηείαρ ζηην 

Κπήηη. Σο ππώηο ενωηικό Ψήθιζμα ηων Κπηηών. « Γπν κεγάια εμσηεξηθά …… Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο». 

Οη ζρεηηθέο αληηδξάζεηο ησλ Κξεηώλ (κνλάδεο 8), ρνιηθό βηβιίν, ζει.217, «Ζ Διιεληθή θπβέξλεζε ….. 

πξνζσξηλή δηαθνκκαηηθή θπβέξλεζε» ή «Ζ Διιεληθή θπβέξλεζε ….. ζηε λέα πξνζσξηλή θπβέξλεζε ηεο 

Κξήηεο».  

 

Σα κύπια ζημεία ηος ΚΔΙΜΔΝΟΤ Α: 

► Χεηξόγξαθε πξνθήξπμε ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ (22 επηεκβξίνπ 1908, δπν κέξεο πξηλ ηελ Δπίζεκε 

έθδνζε ηνπ 1908) Δλσηηθνύ Ψεθίζκαηνο (24 επηεκβξίνπ 1908) 

► Με αθνξκή ηελ αλαθήξπμε ηεο Βνπιγαξίαο ζε Βαζίιεην ηνλίδεη ηελ αλάγθε ηεο άκεζεο θηλεηνπνίεζεο 

ησλ Κξεηώλ ζηα Χαληά. 

► Ζ πξνθήξπμε θνηλνπνηείηαη κέζα ζε αηκόζθαηξα εζληθήο έμαξζεο θαη παηξησηηθνύ ελζνπζηαζκνύ. 

 

Σα κύπια ζημεία ηος ΚΔΙΜΔΝΟΤ Β: 

► Γηάγγεικα ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κξήηεο. 

► Θεσξεί ηεξό θαζήθνλ θαη ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηνπ Κξεηηθνύ ιανύ λα ιύζνπλ «ηνλ ηειεπηαίνλ δεζκόλ», 

ηνλ ζεζκό ηεο αξκνζηείαο θαη λα θεξύμνπλ ηελ Έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ Διιάδα. 

► Σνλίδεη όηη μεπεξάζηεθαλ ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαλ κε ηηο πξνζέζεηο ησλ Μεγάισλ 

Γπλάκεσλ κεηά ηηο δηεζλείο εμειίμεηο. 

► Δπηθαινύκελε ην ήζνο ηνπ Κξεηηθνύ ιανύ πξνηξέπεη ζηελ ηήξεζε ηεο δεκόζηαο ηάμεο θαη ηελ 

πεξηθξνύξεζε ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ Μνπζνπικάλσλ Κξεηώλ. 

► Ζ Κξεηηθή θπβέξλεζε εθθξάδεη ηελ εκπηζηνζύλε ηεο ζηνλ Κξεηηθό ιαό θαη πηζηεύεη αλελδνίαζηα ζηελ 

εθαξκνγή ησλ πξνηεηλόκελσλ ζέζεσλ. 
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Σα κύπια ζημεία ηος ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γ: 

► Πξόθεηηαη γηα απόζπαζκα από ην Δπίζεκν Δλσηηθό Ψήθηζκα ηεο Κξήηεο. 

► Δπηζεκνπνηείηαη ε Έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ Διιάδα ώζηε λα απνηειέζνπλ έλα αδηαίξεηνλ θαη 

αδηάζπαζηνλ πληαγκαηηθόλ Βαζίιεηνλ. 

► Γίλεηαη εληνιή ζηηο αξρέο ηεο Κξήηεο λα αζθνύλ ηα θαζήθνληά ηνπο ζύκθσλα κε ην ςήθηζκα απηό.  

► Σν ςήθηζκα εθδόζεθε ζηα Χαληά 24 επηεκβξίνπ 1908. 

 

Απαιηούμενη ιζηοπική αθήγηζη: ρνιηθό βηβιίν, ζει. 217, «Γύν κεγάια εμσηεξηθά γεγνλόηα ….  ηε λέα 

Πξνζσξηλή Κπβέξλεζε ηεο Κξήηεο». 

 

β. Ό,ηη αθνξά ζην β) ππνεξώηεκα ζρεηηθά κε ηηο αληηδξάζεηο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ θαη ηεο Σνπξθίαο 

ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Δλσηηθνύ ςεθίζκαηνο, ην ζρνιηθό εγρεηξίδην αλαθέξεη όηη: Σα γεγονόηα ηων 

εηών 1909 – 1913, ρνιηθό βηβιίν, ζει. 218, «Παξά ηηο έληνλεο δηακαξηπξίεο … απέθνςε ηνλ ηζηό ηεο» 

 

Σα κύπια ζημεία ηος ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γ: 

Σν θείκελν είλαη αληιεκέλν από ην έξγν ηνπ Κ. βνιόπνπινπ, «Ζ Κξεηηθή Πνιηηεία από ην 1899 σο ην 

1909». 

► Ζ αληίδξαζε ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ απέλαληη ζηελ επαλαζηαηηθή πξσηνβνπιία ησλ Κξεηώλ γηα 

Έλσζε κε ηελ Διιάδα, δελ ήηαλ απόιπηα αξλεηηθή. 

► ηηο πξνηάζεηο πνπ ηίζεληαη ζην Γηάγγεικα ηεο Κξεηηθήο θπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκθεξόλησλ ησλ Κξεηώλ Μνπζνπικάλσλ, νη Μεγάιεο Γπλάκεηο πξνηίζεληαη λα ζπδεηήζνπλ ην ζέκα 

απηό κε ηελ Σνπξθία πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε ιύζε απηή. 

► Αληίζεηα νη Νεόηνπξθνη Δζληθηζηέο κεηά ηηο πξόζθαηεο δηεζλείο εμειίμεηο επηδηώθνπλ κηα δηπισκαηηθή 

επηηπρία από ηε καηαίσζε ηεο ελσηηθήο ιύζεο. 

► Ζ παξάηαζε ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ κεηαμύ ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ θαη ηεο Σνπξθίαο ππνδειώλεη ηελ 

επηθπιαθηηθή ζηάζε ησλ Πξνζηάηηδσλ Γπλάκεσλ απέλαληη ζην Κξεηηθό Εήηεκα. Γηα ην ιόγν απηό ε 

Σνπξθία δεηά δηεπθξίληζε ησλ πξνζέζεώλ ηνπο. 

► Παξά ην γεγνλόο ηεο απνκάθξπλζεο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ από ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή δηαδηθαζία, 

εθάξκνζαλ ηελ απόθαζή ηνπο λα απνζύξνπλ από ηελ Κξήηε όια ηα ζηξαηεύκαηά ηνπο. 

► Με ηελ νξηζηηθή απνρώξεζε ησλ ηειεπηαίσλ αγεκάησλ ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ από ηελ Κξήηε 

επηβεβαηώλεηαη ζηηο 24 Ηνπιίνπ 1909, ε πξόζεζή ηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο κνπζνπικαληθήο 

κεηνλόηεηαο, ηε δηαθύιαμε ηεο έλλνκεο ηάμεο θαη ηεο επηθπξηαξρίαο ηνπ ζνπιηάλνπ. 

 

 

ΔΠΙΛΟΓΟ 

 πκπεξάζκαηα – δηαπηζηώζεηο – αμηνινγηθέο θξίζεηο 

 ηεξηδόκαζηε ζε αληηθεηκεληθά δεδνκέλα θαη όρη ζε πξνζσπηθέο – ππνθεηκεληθέο ηνπνζεηήζεηο 

 Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ρσξία από ηελ ηζηνξηθή αθήγεζε 

 Χξεζηκνπνηνύκε ηηο ζηεξεόηππεο δηαξζξσηηθέο θξάζεηο γηα ην ζπκπέξαζκα. 
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ΘΔΜΑ Γ1 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΛΟΓΟ 

Σα παξαηηζέκελα θείκελα (Α, Β, Γ) αλαθέξνληαη ζηελ εμέιημε ησλ λαπηηθώλ θέληξσλ ζηελ Διιάδα ζηε 

δεθαεηία 1821 – 1830 έσο θαη ην 1870 θαζώο θαη ζηνπο ιόγνπο αλάπηπμεο ηεο ύξνπ.πκπιεξώλνπλ θαη 

δηεπξύλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ. 

 

ΚΤΡΙΩ ΘΔΜΑ 

α. Ό,ηη αθνξά ζην α) ππνεξώηεκα ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ λαπηηθώλ θέληξσλ ηε δεθαεηία 1821 – 1830 ην 

ζρνιηθό βηβιίν αλαθέξεη όηη: Η Δμποπική ναςηιλία, ρνιηθό βηβιίν, ζει 20, « Αθνινύζεζαλ δύζθνια 

ρξόληα….. ησλ λαπηηθώλ ππνζέζεσλ».  

 

Σα κύπια ζημεία ηος ΚΔΙΜΔΝΟΤ Α 

► Σν παξαηηζέκελν θείκελν είλαη αληιεκέλν από ην έξγν ηνπ Γ. Λενληαξίηε, Διιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία. 

► ηε δηάξθεηα ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο 1821 – 1830 παξά ηελ θαηαζηξνθή κεγάινπ πνζνζηνύ 

πινίσλ, έλαο ηζρπξόο ππξήλαο δηαζώζεθε. 

► Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη ηα λεζηά Ύδξα θαη πέηζεο ηα νπνία παξά ηηο απώιεηεο πνπ ππέζηεζαλ ζε 

πνζνζηό 78% θαη 50% αληίζηνηρα, δηέζεηαλ πινία κεγάιεο ρσξεηηθόηεηαο. 

► Μεηά ηελ Αλεμαξηεζία ηνπ 1830 ε λαππεγηθή έγηλε κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο βηνκεραλίεο ηνπ 

λενζύζηαηνπ Διιεληθνύ θξάηνπο. 

 

Σα κύπια ζημεία ηος ΚΔΙΜΔΝΟΤ Β 

► Σν Κείκελν Β είλαη αληιεκέλν από ην έξγν «Ναπηηιία» ηεο Σδειίλα Χαξιαύηε. 

► Σν Γαιαμίδη απνδεηθλύεηαη θύξην λαπηηιηαθό θέληξν ηεο Γπηηθήο Διιάδαο. Παξνπζηάδεη κεγάιε νηθνλνκηθή 

άλζεζε κεηαμύ 1840 θαη 1870 πεληαπιαζηάδνληαο ην ζηόιν ηνπ. 

► Αληίζηνηρα, θπξίαξρν εκπνξηθό θέληξν ηνπ Αηγαίνπ παξακέλεη ε ύξνο. 

 

Ο πίνακαρ επηβεβαηώλεη ηα δεδνκέλα ησλ παξαηηζέκελσλ θεηκέλσλ Α θαη Β. 

Παξνπζηάδεη ηα ειιεληθά λαπηηθά θέληξα κε πνληνπόξα θνξηεγά ηζηηνθόξα από ην 1840 έσο θαη ην 1870. 

πγθεθξηκέλα ό,ηη αθνξά ζην Γαιαμίδη, παξαηεξνύκε κηα απμεηηθή ηάζε, θαζώο ην 1840 θαηαγξάθνληαη 64 

ηζηηνθόξα ηα νπνία ην 1870 αλέξρνληαη ζε 319. Δπηπιένλ, ζηε ύξν από 90 ζε 700, ελώ κηθξόηεξνο 

αξηζκόο ηζηηνθόξσλ αληηζηνηρεί ζε πέηζεο, Ύδξα θαη Πεηξαηά. ηηο πέηζεο από 26  ζε 211, ζηελ Ύδξα 

από 24 ζε 119 θαη ζηνλ Πεηξαηά από 1 ζε 49. Βάζεη ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πίλαθα, εζηηάδνπκε ζην γεγνλόο όηη 

ην 1870 ε εμέιημε ησλ λαπηηθώλ θέληξσλ είλαη εληππσζηαθή θαη βαζηθόο παξάγνληαο ε εθκεηάιιεπζε ησλ 

ηζηηνθόξσλ. Γελ κπνξνύκε βέβαηα λα παξαβιέςνπκε θαη ην γεγνλόο όηη πνιιά από ηα ειιεληθά ηζηηνθόξα 

αληηθαηαζηάζεθαλ από αηκόπινηα. 

 

Απαιηούμενη ιζηοπική αθήγηζη: ρνιηθό βηβιίν, ζει. 27 - 28, «ηε δηάξθεηα ηνπ 19
νπ

 αηώλα ….κεηά ηα 

κέζα ηνπ 19
νπ

 αηώλα»»  
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Γιεςκπινίζειρ:   

► Σα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα πξέπεη λα αηηηνινγεζνύλ κε ηελ ηζηνξηθή αθήγεζε. 

► ην α) δεηνύκελν κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ επηιεθηηθά ζηνηρεία από ηελ α΄παξάγξαθν ηεο ελόηεηαο. 

ρνιηθό βηβιίν, ζει. 20, «ηε δηάξθεηα ηνπ 18
νπ

 αηώλα …. λα εθκεηαιιεπηνύλ νη Έιιελεο». 

 

β. Ό,ηη αθνξά ζην β) ππνεξώηεκα ζρεηηθά κε ηελ εκπνξηθή θηλεηηθόηεηα ηεο ύξνπ θαζώο θαη ζηνπο ιόγνπο 

πνπ επλόεζαλ ηελ αλάπηπμή ηεο, ην ζρνιηθό βηβιίν αλαθέξεη όηη: ρνιηθό βηβιίν, ζει. 20 – 21,  «ην 

Διιεληθό θξάηνο….ζηελ Αίγππην». 

 

Σα κύπια ζημεία ηος ΚΔΙΜΔΝΟΤ Α:  

► Μεηά ηελ Δπαλάζηαζε ε ύξνο ήηαλ ην πξώην Δκπνξηθό θέληξν ηνπ Διιεληθνύ θξάηνπο. 

► Απνδεηθηηθά από ην 1827 κέρξη ην 1834 λαππεγήζεθαλ ζηε ύξν πεξηζζόηεξα από 260 πινία 

 

Σα κύπια ζημεία ηος ΚΔΙΜΔΝΟΤ Β: 

► Ζ αδηακθηζβήηεηε θπξηαξρία ηεο ύξνπ ζην Αηγαίν, πξνθαιείηαη από ηελ εκπνξηθή θνξύθσζε ηνπ 

Γαιαμηδίνπ ην 1870. 

► Ωζηόζν, ν πίλαθαο απνδεηθλύεη όηη ε ύξνο παξακέλεη ζηαζεξά πξσηνπνξηαθή ζηελ εκπνξηθή θαη 

λαπηηιηαθή δξαζηεξηόηεηα. Από ην 1840 έσο ην 1870 παξαηεξείηαη κηα εληππσζηαθή απμεηηθή ηάζε ζε 

πνληνπόξα θνξηεγά ηζηηνθόξα. Απηά αξηζκνύληαη από 90 ζε 700 αληίζηνηρα. 

 

Σα κύπια ζημεία ηος ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γ:  

► Σν δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην δηαδξακάηηζε θαηαιπηηθό ξόιν ζηελ αθκάδνπζα νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα 

ηεο ύξνπ 

► Οη εηζαγσγέο ππεξηεξνύζαλ ζεκαληηθά ησλ εμαγσγώλ. 

► Ζ ύξνο ππήξμε ν εκπνξηθόο ζπλδεηηθόο θξίθνο Αλαηνιήο θαη Γύζεο θαη ην θέληξν εηζαγσγώλ πξνο ηελ 

ειιεληθή ελδνρώξα. 

► Εσηηθόο ηνκέαο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ηνπ λεζηνύ ήηαλ θαη ην λαππεγείν, ιόγσ ησλ ςαξηαλώλ θαη ρίσλ 

λαππεγώλ. 

► Σν λαππεγείν δηέζεηε πνιπάξηζκν θαη εηδηθεπκέλν εξγαηηθό δπλακηθό. Σν πξνζσπηθό ζην ζύλνιό ηνπ 

αλέξρνληαλ ζε πάλσ από 1.000 άηνκα. 

► Ζ ζπνπδαηόηεηα πνπ είραλ νη λαππεγηθέο εξγαζίεο ζηε ύξν, απνδεηθλύεηαη θαη από ηελ αλαινγία ηνπ 

εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ νηθνλνκηθά ελεξγό πιεζπζκό. Σν 1850 ήηαλ 7.650 άηνκα. 

 

ΔΠΙΛΟΓΟ 

 πκπεξάζκαηα – δηαπηζηώζεηο – αμηνινγηθέο θξίζεηο 

 ηεξηδόκαζηε ζε αληηθεηκεληθά δεδνκέλα θαη όρη ζε πξνζσπηθέο – ππνθεηκεληθέο ηνπνζεηήζεηο 

 Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ρσξία από ηελ ηζηνξηθή αθήγεζε 

 Χξεζηκνπνηνύκε ηηο ζηεξεόηππεο δηαξζξσηηθέο θξάζεηο γηα ην ζπκπέξαζκα. 

 


