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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΤΗ 

 

ΘΔΜΑ Α1 

α. Δθιεθηηθνί : ζει.: 77 «Πνιηηηθόο ζρεκαηηζκόο κε κηθξόηεξε απήρεζε 

πνπ ζπκκεηείρε ζηελ Δζλνζπλέιεπζε 1862-1864…θπβεξλήζεηο». 

β. Σηξαηησηηθόο Σύλδεζκνο: ζει.:86,87,88 «Τν1909 ζπληειείηαη..Βνπιήο. 

Σηηο 15 Μαξηίνπ… επηδηώμεηο ηνπ». 

γ. Μηθηή Δπηηξνπή Αληαιιαγήο:ζει.:152 «Με βάζε ην 

άξζξν11…αληαιιαμίκσλ» 

 

ΘΔΜΑ Α2 

Α  2 ζει.:219 

Β  6 ζει.:137 

Γ  1 ζει.:140 

Γ  5 ζει.:144 

Δ  4 ζει.:161 

 

ΘΔΜΑ Β1 

Α.ζει.:82 « Σηε δεθαεηία ηνπ 1880 ηα θόκκαηα… θνηλσληθήο νκάδαο». 

Β.ζει.:82,84 «Γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ… εμππεξεηήζεηο», «Οη 

ππνςήθηνη βνπιεπηέο… δεκόζηνη ππάιιεινη». 



 

 

 

ΘΔΜΑ Β2 

Α. ζει.: 154 «Η ΔΑΠ δηέθξηλε ηελ απνθαηάζηαζε… πξνιεηαξηάηνπ». 

Β. ζει.:154 «Δμάιινπ, δόζεθε πξνηεξαηόηεηα ζηελ… παξακεζόξηεο 

πεξηνρέο». 

 

ΟΜΑΓΑ ΓΔΥΤΔΡΗ 

ΘΔΜΑ Γ1 

Α. Σρνιηθό βηβιίν ζει.:217 «Γύν κεγάια ηζηνξηθά γεγνλόηα… 

πξνζσξηλή δηαθνκκαηηθή Κπβέξλεζε». 

Τα παξαπάλσ ζηνηρεία επηβεβαηώλνληαη θαη από ηα ηζηνξηθά 

παξαζέκαηα. Σην κείμενο Α πνπ απνηειεί ρεηξόγξαθε πξνθήξπμε ηνπ 

Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ- θνξπθαία πξνζσπηθόηεηα ζηελ Κξήηε- 

αλαθνηλώλεηαη  ε αλαθήξπμε ηεο Βνπιγαξίαο ζε Βαζίιεην θαη ε άκεζε 

αλάγθε νη Κξήηεο λα θεξύμνπλ ηελ έλσζε κε ην Διιεληθό Βαζίιεην. Ο 

Βεληδέινο θαιεί ηνπο ζπκπαηξηώηεο ηνπ ζε ζπγθέληξσζε ζηα Φαληά ηελ 

επόκελε κέξα έσο ηηο 2κ.κ.. 

Τν κείμενο Β  είλαη ην Γηάγγεικα ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Κξήηεο πξνο 

ηνλ θξεηηθό ιαό. Με αθνξκή ηα δπν κεγάια εμσηεξηθά γεγνλόηα δειαδή 

ηελ αλαθήξπμε ηεο Βνπιγαξίαο ζε βαζίιεην θαη ηελ πξνζάξηεζε ηεο 

Βνζλίαο θαη ηεο Δξδεγνβίλεο ζηελ Απζηξννπγγαξία ηνλίδεηαη ην ηεξό 

θαζήθνλ ηνπ θξεηηθνύ ιανύ θαη ηεο θπβέξλεζεο λα αγσληζζεί γηα ηελ 

πιήξε αλεμαξηεζία θαη λα θεξύμεη ηελ έλσζε κε ηελ κεηέξα παηξίδα. 

Οθείινπλ νη Κξήηεο λα θαλνύλ άμηνη ηνπ κεγάινπ βήκαηνο θαη κε πάζνο 

λα πεξηθξνπξήζνπλ  ηα ζπκθέξνληα ησλ ζπκπαηξησηώλ ηνπο 

Μνπζνπικάλσλ. Τέινο εθθξάδεηαη ε απόιπηε πεπνίζεζε όηη ν θξεηηθόο 

ιαόο πάληα ππήξμε  πηζηόο εθηειεζηήο ηνπ θαζήθνληνο ζε θξίζηκεο 

θαηαζηάζεηο θαη έηζη νθείιεη λα ιεηηνπξγήζεη θαη ηώξα. 

Σηε ιατθή ζπγθέληξσζε ζηα Φαληά εγθξίζεθε νκόθσλα ην πξώην 

ςήθηζκα ηεο έλσζεο θαη ε Κξεηηθή Κπβέξλεζε εμέδσζε κε ηε ζεηξά ηεο 

επίζεκν Χήθηζκα(24/09/1908) πνπ απνηειεί θαη ην Γ ιστορικό 

παξάζεκα. Τν ςήθηζκα αλαθήξπηηε ηελ αλεμαξηεζία ηεο Κξήηεο θαη ηελ 



 

 

έλσζε ηεο κε ηελ Διιάδα  ζε έλα αδηαίξεην θαη αδηάζπαζην βαζίιεην θαη 

θαινύζε ηηο αξρέο ηνπ λεζηνύ λα αζθνύλ ηα θαζήθνληά ηνπο ζύκθσλα κε 

ηνπο λόκνπο ηνπ ειιεληθνύ βαζηιείνπ. 

Β. Σρνιηθό Βηβιίν: ζει.:218 «Παξά ηηο έληνλεο …ηζηό ηεο». 

Σην κείμενο Γ αλαθέξεηαη όηη ε αληίδξαζε ησλ πξνζηάηηδσλ Γπλάκεσλ 

δελ ήηαλ απόιπηα αξλεηηθή ζηελ επαλαζηαηηθή πξσηνβνπιία ην 

θξεηηθνύ ιανύ. Μεηά από δηαβνπιεύζεηο ηόληζαλ όηη εάλ ε ηάμε 

δηαηεξεζεί ζην λεζί θαη δελ θηλδπλέςεη ν κνπζνπικαληθόο πιεζπζκόο ζα 

ζπδεηήζνπλ ζεηηθά ην ζέκα κε ηελ Τνπξθία. Σύκθσλα κε ην ηζηνξηθό 

παξάζεκα νη Νεόηνπξθνη αληηδξνύλ θαη επηζπκνύλ ηε καηαίσζε ηεο 

ελσηηθήο ιύζεο κε ζηόρν κηα δηπισκαηηθή επηηπρία θαη επηζπκνύλ ηελ 

πιήξε δηεπθξίληζε ησλ επξσπατθώλ πξνζέζεσλ Ψο απνηέιεζκα νη 

πξνζηάηηδεο Γπλάκεηο ππαλαρσξνύλ. Ψζηόζν απνζύξνπλ από ην λεζί ην 

ππόινηπα ζηξαηεύκαηα ηνπο δειώλνληαο όηη αλ παξαζηεί αλάγθε ζα 

δηαθπιάμνπλ ηελ έλλνκε ηάμε θαη ηε κνπζνπικαληθή κεηνλόηεηα. 

ΘΔΜΑ Γ1 

Α. Σρνιηθό βηβιίν: ζει.:20,21,31 

«Αθνινύζεζαλ δύζθνια ρξόληα… ππνζέζεσλ», «Σηε δηάξθεηα ηνπ 19
νπ

 

αηώλα, ε ειιεληθή …ζάιαζζεο». 

Πξνο επίξξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζην ηζηνξηθό 

παξάζεκα αλαθέξεηαη όηη ζηελ δηάξθεηα ηεο Δπαλαζηάζεσο είρε 

θαηαζηξαθεί κεγάιν πνζνζηό πινίσλ αλ θαη έλαο ηζρπξόο ππξήλαο 

ζώζεθε. Αλ θαη ε Ύδξα θαη νη Σπέηζεο είραλ ράζεη αληίζηνηρα ηα 78% 

θαη 50% ηνπ εκπνξηθνύ ηνπο λαπηηθνύ ζην ηέινο ηνπ αγώλα ε πξώηε 

δηέζεηε αθόκε 100 πινία ζπλνιηθήο ρσξεηηθόηεηαο 10.240  ηόλσλ θαη νη 

Σπέηζεο είραλ 50 πινία …πάλσ. Με ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εηξήλεο 

ηδξύζεθαλ λέα λαππεγεία ζε πνιιά λεζηά θαη ιηκάληα ε λαππεγηθή έγηλε 

κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο βηνκεραλίεο ηνπ λενζύζηαηνπ θξάηνπο, 

δεκηνπξγήζεθε έλα βηνκεραληθό δπλακηθό ζρεηηθά ζηαζεξό,  

πνιπδηάζηαην κε ηάζεηο αλάπηπμεο βαξηάο βηνκεραλίαο. 

Σύκθσλα κε ην παξάζεκα Β ζε θύξην λαπηηιηαθό θέληξν ηεο δπηηθήο 

Διιάδαο αλαδεηθλύεηαη ε κηθξή θσκόπνιε ,ην Γαιαμίδη θνληά ζην 

Ναύπιην ηελ πξώηε πξσηεύνπζα ηνπ θξάηνπο, πξαγκαηνπνηώληαο κηα 

πξαγκαηηθά εληππσζηαθή νηθνλνκηθή άλζεζε κεηαμύ 1840-1870 θαη 



 

 

πεληαπιαζηάδεη ην ζηόιν ηνπ .Δηδηθόηεξα ,ην 1870 δηαζέηεη 320 κεγάια 

ηζηηνθόξα θαη ζρεδόλ θπξηαξρεί ζην Αηγαίν. Απνηειεί ην θύξην 

λαππεγηθό θέληξν ηεο δπηηθήο Διιάδαο θαη ζηεξίδεη όιε ηνπ ηελ 

επεκεξία ζηελ παξαγσγή θαη εθκεηάιιεπζε ηζηηνθόξσλ. Γεγνλόο πνπ 

επηβεβαηώλεη θαη ν πίλαθαο 

Β. Σρνιηθό βηβιίν ζει.:20,21 «Σην ειιεληθό θξάηνο… Αίγππην» 

Σύκθσλα κε ην θείκελν Α κεηά ηελ Δπαλάζηαζε , ε Σύξνο έγηλε ην θύξην 

εκπνξηθό θέληξν κε ηα πην δξαζηήξηα λαππεγεία πάλσ από 260 πινία θαη 

ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα 700 πινία . Τν δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην 

ζύκθσλα κε ην θείκελν Γ απνηέιεζε ηελ πξώηηζηε εκπνξηθή 

δξαζηεξηόηεηα ζηε Σύξν ζε όιε ηελ πεξίνδν ηεο αθκήο ηεο. Οη 

εηζαγσγέο ππεξηεξνύζαλ ζεκαληηθά ησλ εμαγσγώλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαλ από ηνπο ζπξηαλνύο εκπόξνπο. Οπζηαζηηθά ε Σύξνο 

ήηαλ ε αγνξά εηζαγσγήο ησλ δπηηθώλ θαη αλαηνιηθώλ πξντόλησλ πξνο 

Αλαηνιή θαη Γύζε θαη ν ηόπνο εηζόδνπ ησλ εμσηεξηθώλ αγαζώλ πξνο 

ηελ ειιεληθή αγνξά. Υπήξραλ απνζήθεο δηακεηαθόκηζεο . 

Τν λαππεγείν ηεο πόιεο ήηαλ από ηνπο πην ζεκαληηθνύο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο εμαηηίαο ησλ ςαξηαλώλ θαη ρίσλ λαππεγώλ πνπ είραλ 

λαπηηιηαθή πείξα. Υπήξρε θαη πνιπάξηζκν εξγαηηθό δπλακηθό 

εηδηθεπκέλν πνπ αλέξρνληαλ ζε πάλσ από 1000 άηνκα. Ο αξηζκόο ησλ 

απαζρνινύκελσλ ζην λαππεγείν ηεο πόιεο θαλεξώλεη ηε κεγάιε 

ζπνπδαηόηεηα πνπ είραλ νη λαππεγηθέο εξγαζίεο ζηε Σύξν ,αλ 

ππνινγίζνπκε  όηη ν νηθνλνκηθά ελεξγόο πιεζπζκόο ζηελ 

Δκνύπνιε/πξσηεύνπζα ην 1850 ήηαλ 7.650 άηνκα. 

Σύκθσλα κε ηνλ πίλαθα θαη παξαδνζηαθά λαπηηιηαθά θέληξα 

αλαθάπηνπλ, όπσο νη Σπέηζεο(26-211) θαη ε Ύδξα(24-119) 


