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Πανελλήνιες 2017
Προτεινόμενες λύσεις
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 12/6/2017

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
α. Εκλεκτικοί
Σχ. βιβλίο σελ. 77: «Οι εκλεκτικοί ... σταθερές κυβερνήσεις»
β. Στρατιωτικός σύνδεσμος
Σχ. βιβλίο σελ. 86-88: «Το 1909 ... έχοντας επιτύχει τις επιδιώξεις του.»
γ. Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής
Σχ. βιβλίο σελ. 152: «Με βάση το άρθρο 11 της Σύμβασης της Λοζάνης...
περιουσίας των ανταλλαξίμων.»
ΘΕΜΑ Α2
α. 2 (Σχ. βιβλίο σελ. 220)
β. 6 (Σχ. βιβλίο σελ. 137)
γ. 1 (Σχ. βιβλίο σελ. 140)
δ. 5 (Σχ. βιβλίο σελ. 144)
ε. 4 (Σχ. βιβλίο σελ. 161)
(Περισσεύει η επιλογή 3 από τη ΣΤΗΛΗ Β)
ΘΕΜΑ Β1
α. Σχ. βιβλίο σελ. 82: «Στη δεκαετία ... κοινωνικής ομάδας».
(επιπλέον θα μπορούσε να γίνει αναφορά στη σελ. 84: Η οργάνωση των
κομμάτων ήταν εμφανής μόνο στο επίπεδο της ηγεσίας. Τη σημαντικότερη
θέση μετά τον αρχηγό την είχε η κοινοβουλευτική ομάδα.
Αντίθετα με άλλες χώρες της Ευρώπης, στο τελευταίο τέταρτο του αιώνα δεν
προέκυψαν ταξικά κόμματα.)
β. Σχ. βιβλίο σελ. 82: «Για την επιλογή των υποψηφίων βουλευτών ...
εξυπηρετήσεις».
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(προαιρετικά θα μπορούσε να γίνει αναφορά στη σελ. 82-83: Το εκλογικό
σύστημα ... θεωρούσε ικανό.)
Σχ. βιβλίο σελ 84: «Οι υποψήφιοι βουλευτές ... κατώτερα στρώματα».
ΘΕΜΑ Β2
α. Σχ. βιβλίο σελ. 154: (Τις αντικειμενικές συνθήκες) «Η ΕΑΠ διέκρινε ... αντί
εργατικού προλεταριάτου».
β. Σχ. βιβλίο σελ. 154: «Εξάλλου, δόθηκε ... παραμεθόριες περιοχές».

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
α. Εισαγωγή
Στις 18 Σεπτεμβρίου 1906 ο Αλέξανδρος Ζαΐμης ανέλαβε τα καθήκοντά του
ως Ύπατος Αρμοστής της Κρήτης και με μια σειρά ενεργειών, επανήλθε η
πολιτική ομαλότητα στο νησί. Στις 21 Μαΐου 1908 η Κρητική Βουλή εξέδωσε
ένα ευχαριστήριο ψήφισμα προς τις μεγάλες Δυνάμεις που ήταν η επίσημη
πολιτική πράξη της χειραφέτησης της Κρήτης από την προστασία των
Μεγάλων Δυνάμεων.
Κύριο θέμα
Σχ. βιβλίο σελ. 217: «Δύο μεγάλα εξωτερικά γεγονότα ... Ανατολικής
Ρωμυλίας».
Παράθεση ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α
Ο Βενιζέλος προτρέπει τους Κρήτες να προσέλθουν χωρίς όπλα στη
συγκέντρωση στα Χανιά για την Κήρυξη της ένωσης με την Ελλάδα.
Σχ. βιβλίο σελ. 217: «Η Ελληνική κυβέρνηση του Γ. Θεοτόκη ... της ένωσης
με την Ελλάδα».
Παράθεση ΚΕΙΜΕΝΟΥ Β
Η κυβέρνηση της Κρήτης με Διάγγελμά της προς τον κρητικό λαό, τον
προτρέπει (με αφορμή τα γεγονότα στη Βουλγαρία και στη ΒοσνίαΕρζεγοβίνη) να κηρύξει την πλήρη ανεξαρτησία και την ένωση της Κρήτης με
την Ελλάδα, προστατεύοντας τα συμφέροντα των συμπατριωτών τους
Μουσουλμάνων.
Σχ. βιβλίο σελ. 217: «Σε λαϊκή συγκέντρωση στα Χανιά ... επίσημο Ψήφισμα
(24 Σεπτεμβρίου 1908)».
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Παράθεση ΚΕΙΜΕΝΟΥ Γ
Παρατίθεται το Ενωτικό Ψήφισμα με το οποίο η Κυβέρνηση της Κρήτης
κηρύσσει την ανεξαρτησία και ένωσή της με την Ελλάδα.
β. Σχ. βιβλίο σελ. 218: «Παρά τις έντονες ... σιωπηρά τις νέες εξελίξεις».
Παράθεση ΚΕΙΜΕΝΟΥ Δ
Οι Νεότουρκοι εθνικιστές, μετά την αναγκαστική υποχώρηση απέναντι στη
Βουλγαρία και στην Αυστρο-Ουγγαρία, αναζητούσαν στη ματαίωση της
ενωτικής λύσεως το έρεισμα μιας πρώτης διπλωματικής επιτυχίας.
Παράθεση ΚΕΙΜΕΝΟΥ Δ
Η αντίδραση των προστάτιδων Δυνάμεων απέναντι στην επαναστατική
πρωτοβουλία του κρητικού λαού δεν ήταν απόλυτα αρνητική. Οι
κυβερνήσεις των τεσσάρων δυνάμεων, μετά από μεταξύ τους επαφές, τονίζουν
ότι θα συζητήσουν το θέμα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία εφόσον
εξασφαλιστούν η τάξη και η προστασία του μουσουλμανικού πληθυσμού της
νήσου.
Σχ. βιβλίο σελ. 218: «Δεν προχώρησαν ... όπως το είχαν υπογράψει το 1898».
Παράθεση ΚΕΙΜΕΝΟΥ Δ
Πίσω από την παράταση των διαπραγματεύσεων διαφαίνονταν η
επιφυλακτικότητα και η υπαναχώρηση των προστάτιδων Δυνάμεων. Η
Τουρκία, σ' αυτό ακριβώς το σημείο, έκρινε σκόπιμο να ζητήσει και την
πλήρη διευκρίνιση των Ευρωπαϊκών προθέσεων.
Παράθεση ΚΕΙΜΕΝΟΥ Δ
Η ουσιαστική εντούτοις απεμπόληση ... δικαιώματα του σουλτάνου.
Σχ. βιβλίο σελ. 218: «Όταν όμως υψώθηκε στο φρούριο του Φιρκά ...
απέκοψε τον ιστό της».
Επίλογος
Σχ. βιβλίο σελ. 218: «Το πολιτικό κενό στη διακυβέρνηση της Κρήτης μετά
την παραίτηση της Προσωρινής Κυβέρνησης καλύφθηκε με προσωρινά
κυβερνητικά σχήματα, έως τις εκλογές του Μαρτίου 1910.
ΘΕΜΑ Δ1
α. Εισαγωγή
Στη διάρκεια του 18ου αιώνα παρατηρήθηκε σημαντική και εμπορική
δραστηριότητα σε πολλές παραλιακές περιοχές του ελληνικού χώρου και σε
νησιά, η οποία ευνοήθηκε από διάφορες συγκυρίες.

Σελίδα 3 / 4

σπουδαστήριο Κυριακίδης – Ανδρεάδης
Κύριο θέμα
Σχ. βιβλίο σελ. 20: «Στη διάρκεια της Επαναστάσεως ... και η γνώση των
ναυτικών υποθέσεων».
Παράθεση ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α
«Στη διάρκεια της επαναστάσεως ... η ναυπηγική έγινε μια από τις
σημαντικότερες βιομηχανίες του νεοσύστατου κράτους».
Παράθεση ΚΕΙΜΕΝΟΥ Β
«Σε κύριο ναυτιλιακό κέντρο ... εκμετάλλευση ιστιοφόρων».
Ο πίνακας αποδεικνύει την ανάπτυξη και επαναδραστηριοποίηση κάποιων
ναυτικών κέντρων που είχαν παρακμάσει στη διάρκεια της Επανάστασης
(Ύδρα, Σπέτσες) και κυρίως του Γαλαξιδίου, όσο και την ανάδειξη νέων
ναυτιλιακών κέντρων όπως η Σύρος.
β. Σχ. βιβλίο σελ 20: «Στο ελληνικό κράτος ... κυρίως από τη Χίο.
Παράθεση ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α
«Μετά την Επανάσταση ... 260 πλοία».
Παράθεση ΚΕΙΜΕΝΟΥ Γ
«Το ναυπηγείο της πόλης ... οι ναυπηγικές εργασίες στη Σύρο».
Σχ. βιβλίο σελ. 20-21: «Η στρατηγική θέση του νησιού ... ναυτιλιακού
κέντρου».
Παράθεση ΚΕΙΜΕΝΟΥ Γ
«Το διαμετακομιστικό εμπόριο ... στην αποθήκη διαμετακόμισης (transit)».
Σχ. βιβλίο σελ 21: «Στην ανάπτυξη ... στην Αίγυπτο».
Ο πίνακας επιβεβαιώνει την κυριαρχία της Σύρου σε ναυτικό κέντρο την
περίοδο 1840-1870 και την πρώτη παρουσία του Πειραιά.
Σχ. βιβλίο σελ. 21: «Στη διάρκεια του 19ου αιώνα ... στις ελληνικές
θάλασσες».

Επιμέλεια// Μακαρόνη Φανή

Σελίδα 4 / 4

