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Απαντήσεις   Ιστορία  Προσανατολισμού    2017 
 

ΘΕΜΑ Α1  
 

ΔΚΛΔΚΣΗΚΟΊ:Οη εθιεθηηθνί ήηαλ…ζηαζεξέο θπβεξλήζεηο. ει. 77 

ηξαηησηηθόο ύλδεζκνο:Σν 1909 ζπληειείηαη… ηηο επηδηώμεηο ηνπ.ει.86-88 

Μηθηή Δπηηξνπή Αληαιιαγήο:Με βάζε ην άξζξν…ησλ αληαιιαμίκσλ.Δπίζεο δηεπθόιπλε ηνπο 

πξόζθπγεο ζηε κεηαθίλεζε ηνπο.ει.150 θαη 152 

 

ΘΕΜΑ Α2  
 

Α-2 

Β-6 

Γ-1 

Γ-5 

Δ-4 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ  Β1 
 

α. « ηε δεθαεηία ηνπ 1880…θνηλσληθήο νκάδαο.»  ει 82 

β. «Γηα ηελ επηινγή….εμππεξεηήζεηο.» ζει 82 θαη «Οη ππνςήθηνη…θαηώηεξα ζηξώκαηα». ει 84  

 

ΘΕΜΑ  Β2 
 

Ζ ΔΑΠ δηέθξηλε.. παξακεζόξηεο πεξηνρέο ζει 154 

 

ΘΕΜΑ Γ1 

 

α  
Μεηά ηε θπγή ηνπ Πξίγθηπα ζηηο 12 επηεκβξίνπ 1906   θαη ηελ αθόινπζε ηνπνζέηεζε κεηά από έμη 

εκέξεο ηνπ Αιεμάλδξνπ Εαίκε σο αξκνζηή, ην Κξεηηθό Εήηεκα γηα ηελ επόκελε δηεηία απέθηεζε λέα 

δηάζηαζε. 

Όκσο δύν κεγάια εμσηεξηθά γεγνλόηα…Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε ….κε ηελ 

Διιάδα ζει216. 

Από θείκελν Α «Ο Βεληδέινο  κεηά ηελ αλαθήξπμε ηεο Βνπιγαξίαο σο βαζίιεην κε ρεηξόγξαθε 

πξνθήξπμε πξνέηξεπε ηνπο ζπληνπίηεο ηνπ λα ζπγθεληξσζνύλ ζηα Χαληά άνπινη έσο ηηο 2 ην κεζεκέξη 

γηα αλ δηαηξαλώζνπλ ην άηηεκα ηεο ελώζεσο,» 

ε ιαηθή ζπγθέληξσζε…επίζεκν Ψήθηζκα(24 επηεκβξίνπ 1908) ζει 217. 

. 
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Από θείκελν Β «Σν δηάγγεικα ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Κξήηεο αλαθέξεη όηη έρεη ηεξό θαζήθνλ λα 

αγσληζηεί γηα λα μεπεξάζεη θαη ηα ηειεπηαία εκπόδηα γηα ηελ νξηζηηθή αλεμαξηεζία θαη ηελ έλσζε κε ηελ 

Διιάδα. Οη όπνηεο αξλήζεηο ησλ Πξνζηαηίδσλ Γπλάκεσλ είραλ αξζεί κεηά θαη ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε 

ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηελ πξνζάξηεζε ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο από ηελ Απζηξννπγγαξίαλ. Απηό πνπ ζα 

έπξεπε λα επηδείμνπλ νη Κξεηηθνί ήηαλ έκπξαθηε δηάζεζε λα θάλνπλ ην κεγάιν βήκα ηεο έλσζεο θαη λα 

θξνληίδνπλ λα δηαηεξείηαη ε δεκόζηα ηάμε κεηαμύ Χξηζηηαλώλ θαη Μνπζνπικάλσλ Κξεηώλ.» 

 Από  θείκελν Γ «Από ην πεξηερόκελν ηνπ Δλσηηθνύ ςεθίζκαηνο κπνξεί θάπνηνο λα αληηιεθζεί ηελ 

εκθαηηθή πξόζεζε ηεο Κπβέξλεζεο λα ελσζεί ζπληαγκαηηθά  ε Κξήηε κε ηελ Διιάδα θαη λα παξαηαζεί ε 

εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ησλ ηνπηθώλ Αξρώλ 

Γηα ηελ επίζεκε έλαξμε…ζηε λέα Πξνζσξηλή Κπβέξλεο ηεο Κξήηεο. ει 217. 

 

 β  Παξά ηηο έληνλεο…ην 1898 ζει 218 

 

Από θείκελν Γ «Σν παξάζεκα ζθηαγξαθεί ηελ πξόζεζε ησλ Πξνζηαηίδσλ Γπλάκεσλ λα κελ 

κεηαβάιινπλ ην πνιηηηθό ζθεληθό ζηελ Κξήηε αξθεί λα πξνζηαηεπηεί ν κνπζνπικαληθόο πιεζπζκόο ηνπ 

λεζηνύ. Ζ Σνπξθία από ηελ άιιε κεηά θαη ηελ δηπισκαηηθή ηεο ππνρώξεζε ζηα δεηήκαηα ηεο 

Βνπιγαξίαο θαη ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο αλαδεηνύζε  κία επηηπρία κεηά  θαη ηελ επηθπιαθηηθόηεηα θαη 

ηελ ππαλαρώξεζε ησλ Γπλάκεσλ ζην Κξεηηθό δήηεκα γηα απηό θαη δεηνύζε από απηέο πιήξε 

δηεπθξίληζε γηα ηα ζρέδηα ηνπο. Ζ απόθαζε όκσο ησλ Γπλάκεσλ γηα απνρώξεζε ησλ ζηξαηεπκάησλ ηνπο 

δελ δηαθνξνπνηήζεθε θαη αξθέζηεθαλ ζην λα εμαγγείινπλ ηελ κέξηκλα ηνπο γηα πξνζηαζία ηεο 

κνπζνπικαληθή θνηλόηεηαο, ηεο λόκηκεο ηάμεο θαη ηα δηθαηώκαηα ηεο ζνπιηαληθήο επηθπξηαξρίαο. 

 

 Όηαλ όκσο …ηζηό ηεο. ει 218 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Δ1 
Α) 

Σει 20 «.(Μεηά ηνλ 18
ν
 αηώλα) αθνινύζεζαλ δύζθνια ρξόληα …λαπηηθώλ ππνζέζεσλ» 

Από θείκελν Α … Δίρε θαηαζηξαθεί κεγάιν πνζνζηό πινίσλ αιιά  έλα ηζρπξό ηκήκα πεξηζώζεθε 

«Τα έξγα πνπ έγηλαλ κεηά ηελ Δπαλάζηαζε βόεζεζαλ ζεκαληηθά ζηελ εμέιημε ηεο ειιεληθήο 

λαπηηιίαο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ λαπηηθώλ θέληξσλ όπσο ε Σύξνο θαη ν Πεηξαηάο» 

 

Σηε δηάξθεηα ηνπ 19
νπ

 …300.000 ηόλνπο.Πην ζπγθεθξηκέλα από  θείκελν Α:Η Ύδξα θαη νη Σπέηζεο 

έραζαλ ην 78% θαη 50% ηνπ εκπνξηθνύ ηνπο ζηόινπ αιιά δηαηήξεζαλ 100 πινία κε 10.240 ηόλνπο θαη 

50% κε 10.324 ηόλνπο αληίζηνηρα άλσ ησλ 30 ην θαζέλα.(από πίλαθα 26 ηζηηθόξα ζε 211 νη 

Σπέηζεο ,24 ζε 119 ε Υδξα θαη 1 ζε 49 ν Πεηξαηάο) 

 

Η αλάπηπμε απηή…ζάιαζζεο ζει 21. 

 

 Aπό θείκελν β γηα Γαιαμίδη: πεξηγξαθή ηνπνζεζίαο, νηθνλνκηθή άλζεζε κεηαμύ 1840-1870 

πεληαπιαζηαζκόο ηνπ ζηόινπ. Γηαζέηεη ην 1870 320 κεγάια ηζηηνθόξα θαη αληαγσλίδεηαη ζεκαληηθά 

ηε Σύξν κε ηα αληίζηνηρα 700 ηεο (ελδεηθηηθόο θαη ν πίλαθαο 64 ζε 319 θαη 90 ζε 700 αληίζηνηρα) . 

Κύξην λαππεγηθό θέληξν ηεο δπηηθήο Διιάδνο. 

Β )Γηα ηε Σύξν ζπγθεθξηκέλα: 

ζει 21-22 «Σην ειιεληθό θξάηνο…ζηελ Άίγππην» 

Από θείκελν α:«ην 1827 κερξη ην 1837 λαππεγήζεθαλ ζηελ Σύξν πάλσ από 260 πιόηα.» 
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Από θείκελν Γ 

Σπκβνιή δηακεηαθνκηζηηθνύ  εκπνξίνπ ζηελ αθκή ηεο. Οη εηζαγσγέο ππεξηεξνύζαλ ησλ εμαγσγώλ θαη 

νη ζπξηαλνί έκπνξνη ήηαλ νη δηακεζνιαβεηέο δηνρέηεπζεο ησλ αλαηνιηθώλ θαη δπηηθώλ πξντόλησλ 

πξνο ηε Γύζε θαη ηελ Αλαηνιή αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ Διιάδα παξακέλνληαο πνιιέο θνξέο ζε εηδηθέο 

απνζήθεο(transit) 

Όζνλ αθνξά ην λαππεγείν ηεο Δξκνύπνιεο κε ηελ παξνπζία ςαξηαλώλ θαη ρίσλ λαππεγώλ 

αλαπηύζζνληαλ δηαξθώο νηθνλνκηθά. Τν πνιπάξηζκν εξγαηηθό δπλακηθό(1000 άηνκα) ζε ζύγθξηζε κε 

ηνλ ζπλνιηθό πιεζπζκό απνδεηθλύεη  ην κέγεζνο ηνπ νηθνλνκηθνύ ζπζρεηηζκνύ ηεο Σύξνπ κε ηα 

λαππεγεία 

 

 

Δπηκέιεηα: Φαηδίδεο Παλαγηώηεο 


