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ΜΑΘΗΜΑ:  ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΘΕΜΑ Α1 

α. Ήταν μια ετερόκλητη παράταξη εξεχόντων πολιτικών, λογίων και αξιωματικών που συγκροτήθηκε στην 

Εθνοσυνέλευση του 1862 με μετριοπαθείς θέσεις, η οποία προσπαθούσε να μεσολαβεί μεταξύ των άλλων 

παρατάξεων και να υποστηρίζει σταθερές κυβερνήσεις (σελ. 77).  

β. Το 1909 συντελείται μια τομή … μέσω της Βουλής (σελ. 86-87) και σελ.88 (Στις 15 Μαρτίου … επιτύχει 

τις επιδιώξεις του). 

γ. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο κήρυξε … τον Οκτώβριο του 1914 (σελ. 138-139) και σελ. 151-152 (Με 

βάση το άρθρο 11 … εκτίμησης της ακίνητης περιουσίας των ανταλλαξίμων). 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α. → 2 

β. → 6 

γ. → 1 

δ. → 5 

ε. → 4 

 

ΘΕΜΑ Β1 

α. σελ. 82 (Στη δεκαετία … κοινωνικής ομάδας) 

β. σελ. 82 (Για την επιλογή … εξυπηρετήσεις) και σελ. 84 (Οι υποψήφιοι … κατώτερα στρώματα). 

 

ΘΕΜΑ Β2 

α. σελ. 154 (Η ΕΑΠ διέκρινε την αποκατάσταση … εργατικού προλεταριάτου). 

β. σελ. 154 (Εξάλλου δόθηκε προτεραιότητα … παραμεθόριες περιοχές). 
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ΘΕΜΑ Γ1. 

Α) Από το σχολικό βιβλίο σελ. 217  (Δύο μεγάλα εξωτερικά γεγονότα … σε παρασκηνιακές οδηγίες στη   

νέα προσωρινή Κυβέρνηση της Κρήτης) 

Από το παράθεμα Α αξιοποιούνται τα εξής στοιχεία:  

• Η χειρόγραφη προκήρυξη του Ελευθερίου Βενιζέλου της 22ας Σεπτεμβρίου 1908 

• Η παρακίνηση του για την άμεση ανάγκη της ένωσης 

• Η πρόσκλησή τους προς τους Κρήτες να παρευρεθούν την επόμενη μέρα στα Χανιά. 

Από το παράθεμα Β αξιοποιούνται τα εξής στοιχεία: 

• Το Διάγγελμα της Κυβέρνησης της Κρήτης που καλεί το λαό της να προχωρήσει στην κήρυξη της 

ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα 

• Η άρση των μέχρι τότε εμποδίων λόγω της αναγγελίας της ανακήρυξης της Βουλγαρίας σε ανεξάρτητο 

βασίλειο και της προσάρτησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης από την Αυστροουγγαρία 

• Η παρακίνηση για τήρηση της έννομης τάξης και η διασφάλιση των συμφερόντων του 

μουσουλμανικού πληθυσμού της Κρήτης. 

Από το παράθεμα Γ αξιοποιούνται τα εξής στοιχεία: 

• Το Ενωτικό Ψήφισμα της Κυβέρνησης της Κρήτης το οποίο εκδίδεται στα Χανιά στις 24 Σεπτεμβρίου 

1908 

• Η θέλησή της για την ένωση με την Ελλάδα και η ένταξή της στο ελληνικό Βασίλειο 

• Η προτροπή για συνέχιση άσκησης των καθηκόντων των Αρχών του νησιού 

 

Β) Από το σχολικό βιβλίο σελ. 218 (Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες της Τουρκίας…το οποίο απέκοψε τον 

ιστό της) 

Από το παράθεμα Δ αξιοποιούνται τα εξής στοιχεία: 

• Η σχετικά θετική στάση των Μεγάλων Δυνάμεων να προβούν σε συζητήσεις με την Τουρκία με την 

παραδοχή ότι θα γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα του μουσουλμανικού πληθυσμού 

• Το κίνημα των Νεότουρκων προσπαθούσε μέσω της ματαίωσης της ένωσης να παρουσιάσει μια 

επιτυχία μετά την απώλεια της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και την ανακήρυξη της Βουλγαρίας σε 

ανεξάρτητο βασίλειο 

• Το γεγονός ότι οι Δυνάμεις εφάρμοσαν την δέσμευσή τους να αποσύρουν τα εναπομείναντα 

στρατεύματά τους την 24η Ιουλίου 1909 γνωστοποιώντας την πρόθεσή τους να προστατεύσουν, αν 

χρειαστεί, τα συμφέροντα του μουσουλμανικού πληθυσμού και του Σουλτάνου. 
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ΘΕΜΑ Δ1. 

Ερώτημα Α. Ιστορική αφήγηση σελ. 20 του σχολικού βιβλίου από «Ακολούθησαν …ναυτικών 

υποθέσεων.» Πρέπει να τονιστούν και τα εθνικά δημόσια έργα ως λόγοι ανάπτυξης της ναυτιλίας. 

Και σελ. 21 «Στη διάρκεια του 19 ου αιώνα …θάλασσες 

Δεδομένα πηγών:  

✓ Καταστροφή μεγάλου ποσοστού πλοίων κατά την περίοδο 1821-1830 και ειδικά  στην Ύδρα και 

στις Σπέτσες με απώλεια 78% και 50% ενώ διατηρούσαν μόνο 100 πλοία η πρώτη και 50 η 

δεύτερη. 

✓ Η εξέλιξη την ίδια περίοδο αποτυπώνεται στην ίδρυση ναυπηγείων σε νησιά και λιμάνια ώστε η 

ναυπηγική να γίνει μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες του νέου κράτους 

✓ Η οικονομική άνθηση του Γαλαξιδίου μεταξύ 1840 και 1870 και ο πενταπλασιασμός του στόλου 

του επικυρώνονται από  τα δεδομένα του πίνακα που καταγράφουν την άνοδο του Γαλαξιδίου από 

το 1840  οπότε διαθέτει 64 σκάφη και ανέρχεται το 1870 σύμφωνα με τον πίνακα στα 319 ενώ στο 

κείμενο αναφέρονται  320 μεγάλα ιστιοφόρα. 

✓ Επιπρόσθετο στοιχείο αποτελεί η άνοδος του Πειραιά στο ίδιο διάστημα. 

Ερώτημα Β . Ιστορική αφήγηση του σχολικού βιβλίου: σελ. 20-21 « Στο ελληνικό κράτος …στην Αίγυπτο». 

Δεδομένα πηγών: 

✓ Δραστηριοποίηση στα ναυπηγεία, τα σημαντικότερα της Ελλάδας οφειλόμενη στην παρουσία 

χιωτών και ψαριανών ναυπηγών με πολυάριθμο και ειδικευμένο δυναμικό, πάνω από 1000 

άτομα  

✓ Κυριαρχία στα ιστιοφόρα, 700 το 1870  

✓ Πρώτιστη οικονομική πηγή ήταν το διαμετακομιστικό εμπόριο, αφού οι εισαγωγές 

υπερτερούσαν των εξαγωγών και η Σύρος αναδείχθηκε  σε κέντρο διοχέτευσης των δυτικών 

κι ανατολικών προϊόντων προς την υπόλοιπη Ελλάδα. 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια απαντήσεων: Μάνος Παπαδημητρίου, Σπύρος Φερεντίνος, Σπύρος Θεοχάρης 

 

 


