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Απαντήσεις Θεμάτων 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

Θέμα Α1 
 
α. σελ. 77 «Οι Εκλεκτικοί… Κυβερνήσεις» 
β. σελ. 86-88 «Το 1909 συντελείται… τις επιδιώξεις του» 
γ. σελ.152 «Με βάση το άρθρο 11… περιουσίας των ανταλλαξίμων» 
 
 
Θέμα Α2 
 
α = 2 
β = 6 
γ = 1 
δ = 5 
ε = 4 
 
Θέμα Β1 
 
α. σελ. 82 «Στη δεκαετία του 1880… κοινωνικής ομάδας» 
 
β. σελ. 82 «Για την επιλογή… και εξυπηρετήσεις» 
    σελ. 84 «Οι υποψήφιοι βουλευτές… κατώτερα στρώματα» 
 
Θέμα Β2 
 
α. σελ. 154 «Η ΕΑΠ διέκρινε.. εργατικού προλεταριάτου» 
 
β. σελ. 154 «Εξάλλου, δόθηκε… παραμεθόριες περιοχές 
 
 
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 
Θέμα Γ1 
 
α. σελ.217 «Δυο μεγάλα εξωτερικά γεγονότα… προσωρινή κυβέρνηση της 
Κρήτης» 
 
β. σελ.218 «Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες… απέκοψαν τον ιστό  της» 
 
Στοιχεία που πρέπει να αξιοποιηθούν από τα παραθέματα: 
 
( για ερώτημα α) 
 
Κείμενο Α. 



Σύμφωνα με χειρόγραφη προκήρυξη του Ε. Βενιζέλου αμέσως μετά την 
ανακήρυξη της Βουλγαρίας σε βασίλειο,ζητάται η άμεση, άοπλη και καθολική 
συμμετοχή των Κρητικών σε συγκέντρωση που θα λάβει, χώρα στα Χανιά, 
προκειμένου να κηρυχθεί η ένωση της νήσου με το βασίλειο της Ελλάδας. 
 
Κείμενο Β. 
 
Με βάση το Διάγγελμα που απευθύνει η κρητική κυβέρνηση στον λαό της 
νήσου, επισημαίνεται πως η διεκδίκηση της ένωσης της Κρήτης με την 
Ελλάδα αποτελεί ιερό καθήκον καθώς τα εμπόδια, που παρεμβάλλονταν 
ξεπεράστηκαν λόγω των διεθνών εξελίξεων. Τονίζεται , μάλιστα, η ανάγκη, οι 
κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν να έχουν ειρηνικό  χαρακτήρα και 
να διασφαλιστεί η προστασία των μουσουλμάνων κατοίκων της Κρήτης. 
 
Κείμενο Γ 
 
Η Κρητική βουλή κηρύσσει την ανεξαρτησία και την ένωση της νήσου με την 
Ελλάδα και τονίζει πως θα συνέχιζε να διοικεί το νησί, όπως στο παρελθόν. 
Γι΄αυτό και καλεί τις αρχές να εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους. 
 
(Για το ερώτημα Β) 
 
Κείμενο Δ 
 
(Αντίδραση Μ. Δυνάμεων) 
 
Επισημαίνεται πως η στάση των Μ. Δυνάμεων απέναντι στην επαναστατική 
πρωτοβουλία των Κρητών δεν ήταν εντελώς αρνητική. Οι Δυνάμεις 
επεσήμαναν ότι θα συζητούσαν το θέμα με την Τουρκία αρκεί να διασφαλιστεί 
η προστασία των μουσουλμάνων του νησιού.Τελικά, αποφασίζουν να 
απομακρύνουν από την Κρήτη τα στρατεύματά τους υποδηλώνοντας, 
ταυτόχρονα, την πρόθεσή τους να διαφυλάξουν την έννομη τάξη και τα 
δικαιώματα των μουσουλμάνων της Κρήτης. Έτσι, η 30η Ιουνίου ορίζεται ως η 
ημέρα αποχώρησης των τελευταίων ξένων στρατευμάτων. 
 
( Αντίδραση Τουρκίας) 
 
Το Ενωτικό ψήφισμα προκάλεσε την αντίδραση της Τουρκίας. Οι Τούρκοι 
εθνικιστές, έχοντας ταπεινωθεί από την υποχώρησή τους στις 
διαπραγματεύσεις με τη Βουλγαρία αλλα και την Αυστρο–Ουγγαρία επιδίωκαν 
τη ματαίωση της  Ένωσης και ζητούσαν τη διασαφήνιση των Ευρωπαϊκών 
προθέσεων. 
 
Θέμα Δ1 
 
α. σελ.20 (Παρά τη σημαντική ναυτιλιακή δραστηριότητα του 18ου αιώνα) 
    «ακολούθησαν δύσκολα χρονια… ναυτικών υποθέσεων» 
σελ. 21 « Στη διάρκεια του 19ου αίωνα… στις ελληνικές θάλασσες» 
 
β. σελ.20-21 «Στο ελληνικό κράτος… αργότερα στην Αίγυπτο» 



 
(Για ερώτημα α) 
 
 
 
 
Κείμενο Α – Πίνακας 
 
Κατά την επανάσταση έχαν υποστεί μεγάλη ζημιά σημαντικά ναυτικά κέντρα. 
Χαρακτηριστική η περίπτωση της Ύδρας και των Σπετσών που είχαν 
απωλέσει το 78% και 50% αντίστοιχα του εμπορικού τους ναυτικού. Αμέσως 
μετά την επανάστση η Ύδρα διέθετε 24 ιστιοφόρα που  άγγιξαν  τα 119 το 
1870. Ανάλογα οι Σπέτσες  ενώ το 1840 διέθεταν 26 ιστιοφόρα, το 1870 
εκτοξεύουν τον αριθμό τους σε 211. 
Σε αυτό συνέβαλε η ίδρυση ναυπηγείων και λιμανιών αλλά και το γεγονός 
πως η ναυπηγική εξελίχθηκε σε μια από τις πιο σημαντικές βιομηχανίες του 
νεοΪδρυθέντος κράτους.  
Εξίσου σημαντικά μετεπαναστατικά κέντρα αποτέλεσαν η Σύρος και ο 
Πειραιάς. 
 
 
Κείμενο Β – Πίνακας 
 
Το Γαλαξίδι αναδεικνύεται σε ισχυρό ναυτιλιακό και ναυπηγικό κέντρο της 
Δυτικής Ελλάδας. Μέσα σε ένα διάστημα 30 ετών (1840-1870) αναπτύσσεται 
οικονομικά και πενταπλασιάζει τον στόλο του (γεγονός που επιβεβαιώνεται 
από τα δεδομένα του πίνακα). Έτσι, συναγωνίζεται τη Σύρο που διαθέτει τη 
διπλάσια και παραπάνω δύναμη. 
 
(Για ερώτημα β) 
 
Κείμενο Γ 
 
Βασικός λόγος ανάπτυξης της Σύρου θεωρείται το διαμετακομιστικό εμπόριο 
και οι εισαγωγές από τους ντόπιους εμπόρους. Έτσι, διοχετεύει τα δυτικά και 
ανατολικά προϊόντα προς την Ανατολή και τη Δύση αντίστοιχα (στρατηγική 
θέση νησιού) και αποτελεί τόπο έλευσης των εισαγόμενων προϊόντων. 
Παράλληλα, καθοριστικής σημασίας είναι η παρουσία Ψαριανών και Χίων 
προσφύγων, η ύπαρξη εξειδικευμένου και πολυάριθμου εργατικού δυναμικού 
και σαφώς η ύπαρξη του ίδιου του ναυπηγείου. 
 
 


