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ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Μ. ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑ 

ΘΕΜΑ Α1. 

 Εκλεκτικοί: σχολικό  βιβλίο σελ. 77   « Οι εκλεκτικοί ήταν ...κυβερνήσεις». 

 Στρατιωτικός Σύνδεσμος: σχολικό βιβλίο σελ. 86 « Το 1909 ...Βουλής» και σελ. 88 

« Στις 15 Μαρτίου ... επιδιώξεις του».  

 Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής: σχολικό βιβλίο σελ. 151-152 « Με βάση το άρθρο... 

ανταλλαξίμων» , σελ. 146 « Περίπου 200.000 ...Μικτής Επιτροπής».   

 

ΘΕΜΑ Α.2  

α.2 

β.6 

γ.1 

δ.5 

ε.4  



 

 

ΘΕΜΑ Β. 1  

α) Σχολικό βιβλίο σελ 82 : « Στην δεκαετία του 1880...κάθε κοινωνικής ομάδας». 

β) Σχολικό βιβλίο σελ 82 : «Για την επιλογή...εξυπηρετήσεις».  

Σχολικό βιβλίο σελ 84 : «Οι υποψήφιοι βουλευτές... κατώτερα στρώματα».  

 

 

ΘΕΜΑ Β.2  

α) Σχολικό βιβλίο σελ 154 : « Η ΕΑΠ διέκρινε... προλεταριάτου». 

β) Σχολικό βιβλίο σελ 154 : «Εξαλλου, δόθηκε...περιοχές ».  

 

 

ΘΕΜΑ Γ.1  

α) Σχολικό βιβλίο σελ 216-217  : « Δύο μεγάλα εξωτερικά γεγονότα...Ελλάδα  ». 

ΠΗΓΗ Α  

Στην χειρόγραφη επιστολή του ο Ελευθέριος Βενιζέλος προτρέπει  τον λαό της Κρήτης  

να αναλάβει πρωτοβουλίες  προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος τους, δηλαδή η ένωση 

της Κρήτης με την Ελλάδα, προχωρώντας  σε  ειρηνική λαïκή συγκέντρωση. 

 

 

ΠΗΓΗ Β  

Στο διάγγελμα της η  Κυβέρνηση της Κρήτη παροτρύνει τον  κρητικό λαό  να δράσει 

ώστε να γίνει εφικτή η ένωση,   αφού μάλιστα προηγήθησαν τα δύο αυτά μεγάλα 

εξωτερικά γεγονότα των οποίων επιβεβαιώνει την σημασία τους.  

Σχολικό βιβλίο σελ 217 « Σε λαική συγκέντρωση ...1908».  

 

 

 



 

 

ΠΗΓΗ Γ  

Στο ενωτικό ψήφισμα της Κρήτης κηρύττεται η ένωση της Ελλάδας με την Κρήτη και 

καλούν τις αρχές του νησιού να συνεχίσουν το έργο τους.  

 

 

β) σχολικό βιβλίο σελ. 217-218 « Η ελληνική κυβέρνηση...1898».  

ΠΗΓΗ Δ  

Το ιστορικό παράθεμα αιτιολογεί τις αντιδράσεις των Μ.Δυνάμεων και της Τουρκίας στο 

ενωτικό ψήφισμα των Κρητών. Ενώ αρχικά οι Μ. Δυνάμεις εμφανίστηκαν να επιθυμούν 

να διαπραγματευτούν με την Τουρκία  το ενδεχόμενο της ένωσης  στην συνέχεια 

απέρριψαν κάθε συζήτηση.Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι Τούρκοι αντέδρασαν 

έντονα εξαιτίας κυρίως του νεοτουρκικού κινήματος και της ιδεολογίας του. Οι  

Μ.Δυνάμεις στις 24 Ιουλίου 1909 επιβεβαιώνουν την αποχώρηση των στρατευμάτων 

από την Κρήτη με μόνη εγγύηση της ασφάλεια των μουσουλμάνων του νησιού.  

 

Σχολικό βιβλίο σελ.218 : « Όταν όμως...Κρήτη».  

 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

α) Σχολικό βιβλίο σελ 20 : Η ακμή που γνώρισε η ελληνική ναυτιλία κατά τον 18
ο
 

αιώνα δοκιμάζεται στις αρχές του 19 ου . « Ακολούθησαν ...υποθέσεων».  

ΠΗΓΗ Α  

Το ιστορικό παράθεμα επιβεβαιώνει την παρακμή της ελληνικής ναυτιλίας και την 

συρρίκνωση του στόλου της.  

ΠΗΓΗ Β  

Το Γαλαξίδι ανακάμπτει θεαματικά στα μετά την επανάσταση χρόνια αφού κατάφερε να 

πολλαπλασιάσει το στόλο του και να γίνει και πάλι ένα ισχυρό ναυτικό κέντρο στην 

Δυτική Ελλάδα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τον πίνακα , ο οποίος αποδεικνύει την 

δυναμική του Γαλαξιδίου καθώς και την διαφοροποίησή του από τα υπόλοιπα 

παραδοσιακά ναυτικά κέντρα τα οποία όμως δεν κατάφεραν να ανακάμψουν.  



 

 

β) Σχολικό βιβλίο σελ 20-21 : « Στο ελληνικό ...Αίγυπτο».  

 

ΠΗΓΗ Α  

Το ιστορικό παράθεμα επιβεβαιώνει την ανάδειξη της Σύρου η οποία μαζί με τον 

Πειραιά δεσπόζει στην ελληνική ναυτιλία.  

ΠΗΓΗ Γ  

Αναφέρονται τα αίτια ανάδειξης της Σύρου . Η γεωγραφική θέση του νησιού σε 

συνδυασμό με της παρουσία των Ψαριανών και Χίων , που κατείχαν τα ναυτικά 

πράγματα , την εξελίσσουν σε κέντρο όχι μόνο διαμετακομιστικού εμπορίου 

( τροφοδοτούσε την Ανατολή και την Δύση με τα αντίστοιχα παραγόμενα προïόντα ) 

αλλά και ναυπήγησης σύγχρονου στόλου .Επίσης, κάλυπτε τις ανάγκες της εσωτερικής 

αγοράς μέσω των εισαγόμενων προïόντων από τα εξωτερικά κέντρα παραγωγής . 

 

 

 


