ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΙΣΟΡΙΑ
ΘΔΜΑ Α1
α. Δθιεθηηθνί: Ήηαλ κία εηεξόθιεηε παξάηαμε εμερόλησλ... θαη λα ππνζηεξίδεη
ζηαζεξέο θπβεξλήζεηο (ζει. 77).
β. Σηξαηησηηθόο Σύλδεζκνο: Τν 1909 ζπληειείηαη κία ηνκή ζηελ πνιηηηθή ηζηνξία ηεο
Διιάδαο... Σηηο 15 Μαξηίνπ 1910 ν Σηξαηησηηθόο Σύλδεζκνο δηαιύζεθε έρνληαο
επηηύρεη ηηο επηδηώμεηο ηνπ (ζει. 86 – 88).
γ. Τν 1914 θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ πξώηνπ δησγκνύ ην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν
θήξπμε ηελ Οξζόδνμε Δθθιεζία ζε δησγκό... ιόγσ ηεο εηζόδνπ ηεο Τνπξθίαο ζηνλ
Α΄ Παγθόζκην πόιεκν, ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1914 (ζει. 138 – 139) κε βάζε ην άξζξν
11 ηεο Σύκβαζεο ηεο Λνδάλεο... ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ αληαιιαμίκσλ (ζει.
152).
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ΘΔΜΑ Β1
Α. Σηε δεθαεηία ηνπ 1880 ηα θόκκαηα ήηαλ αξθεηά πην ζπγθξνηεκέλα... ζηα
ζπκθέξνληα θάζε θνηλσληθήο νκάδαο (ζει. 82).
Β. Γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ βνπιεπηώλ... Σε αληίζεζε κε ηνπο ππνςεθίνπο ηα
θνκκαηηθά κέιε πξνέξρνληαλ θαη από ηα θαηώηεξα ζηξώκαηα (ζει. 82 – 84).
ΘΔΜΑ Β2
Α. Ζ ΔΑΠ δηέθξηλε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ ζε αγξνηηθή... αληί εξγαηηθνύ
πξνιεηαξηάηνπ (ζει. 154).
Β. Δμάιινπ, δόζεθε πξνηεξαηόηεηα ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ... Δπηπιένλ,
έηζη ζα επνηθίδνληαλ παξακεζόξηεο πεξηνρέο (ζει. 154).
ΘΔΜΑ Γ1.
Α. Γύν κεγάια εμσηεξηθά γεγνλόηα ήξζαλ λα ηαξάμνπλ πάιη ηελ πνξεία Κξεηηθώλ
πξαγκάησλ... ζε παξαζθεληαθέο νδεγίεο ζηε λέα Πξνζσξηλή Κπβέξλεζε ηεο Κξήηεο
(ζει. 217). Σην θείκελν Α΄, ν Βεληδέινο κε ρεηξόγξαθε πξνθήξπμε ηνπ ζηηο 22
Σεπηεκβξίνπ 1908 θαιεί ηνλ θξεηηθό ιαό ζε πάλδεκε ζπγθέληξσζε ώζηε λα
θεξπρζεί ε Έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ Διιάδα. Σην θείκελν Β΄, ε Κπβέξλεζε ηεο
Κξήηεο ππνδεηθλύεη ηελ αλάγθε ιατθώλ θηλεηνπνηήζεσλ ώζηε λα ζπληειεζηεί ην
όξακα ηεο Έλσζεο. ΄Δλαπζκα γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ αηηήκαηνο απνηέιεζε ε
αλαθήξπμε ηεο Βνπιγαξίαο ζε αλεμάξηεην βαζίιεην θαη ε πξνζάξηεζε ηεο Βνζλίαο
θαη ηεο Δξδεγνβίλεο ζηελ Απζηξννπγγαξία. Σην θείκελν Γ΄, παξαηίζεηαη ην Δλσηηθό
Χήθηζκα (24 Σεπηεκβξίνπ 1908) πνπ θεξύζζεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ λεζηνύ.
Β. Παξά ηηο έληνλεο δηακαξηπξίεο ηεο Τνπξθίαο... σο ε θνξπθαία πνιηηηθή
πξνζσπηθόηεηα ζηελ Κξήηε (ζει. 218). Σύκθσλα κε ην θείκελν Γ΄, νη πξνζηάηηδεο
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Γπλάκεηο ήηαλ δηαιιαθηηθέο απέλαληη ζηε λέα ηξνπή ηνπ Κξεηηθνύ Εεηήκαηνο,
ηνλίδνληαο, σζηόζν, ζηνπο Κξήηεο ηελ απαίηεζε λα ζεβαζηνύλ ηα δηθαηώκαηα ησλ
κνπζνπικάλσλ ηεο λήζνπ. Από ηελ άιιε κεξηά, νη Νεόηνπξθνη επεδίσμαλ ηε
δηπισκαηηθή αληηκεηώπηζε ώζηε λα αλαβιεζεί ε Έλσζε. Υπό ηηο πηέζεηο ηεο
Τνπξθίαο, νη Γπλάκεηο ππαλαρώξεζαλ ζε πην επηθπιαθηηθέο ζέζεηο, αξλήζεθαλ ηελ
Έλσζε αιιά δεζκεύηεθαλ γηα ηελ απνρώξεζε ησλ αγεκάησλ ηνπο ζηηο 24 Ηνπιίνπ
1909.
ΘΔΜΑ Γ1
Α. Αθνινύζεζαλ δύζθνια ρξόληα γηα ηελ ειιεληθή λαπηηιία... θαη ε γλώζε ησλ
λαπηηθώλ ππνζέζεσλ (ζει. 20). Σύκθσλα κε ην θείκελν Α΄, παξά ηελ θαηαζηξνθή
ηνπ ειιεληθνύ ζηόινπ ηελ πεξίνδν εθείλε θαη ηελ απνδπλάκσζε ηεο Ύδξαο θαη ησλ
Σπεηζώλ, ε δηάζσζε ππνινγίζηκνπ ηκήκαηνο ηνπ ζηόινπ ηνπο ζπλέβαιε ζηελ
άλζεζε ηεο ειιεληθήο λαπζηπινΐαο από ην 1840 έσο ην 1870. Ηδηαίηεξε αλαθνξά
γίλεηαη ζην Γαιαμίδη πνπ από ηα 64 πινία ην 1840 θηάλεη ζηα 319 πινία ην 1870.
Σεκαληηθή είλαη θαη ε αύμεζε ησλ πινίσλ ζηηο Σπέηζεο ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα
(από 26 πινία θηάλνπλ ηα 211 ην 1870) αιιά θαη ζηελ Ύδξα πνπ ην 1870 δηαζέηεη
119 πινία. Σύκθσλα κε ηηο ηζηνξηθέο γλώζεηο ζηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηώλα, ε
ειιεληθή λαπηηιία παξά ηηο πεξηόδνπο θξίζεο... πνπ έθαλε πνιύ αζθαιέζηεξε ηελ
λαπζηπινΐα ζηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο (ζει. 21).
Β. Μεηά ηνλ επαλαζηαηηθό αγώλα (1821 – 1830) ζην ειιεληθό θξάηνο ζηε ζέζε ησλ
παιηώλ θέληξσλ πνπ παξήθκαζαλ... ζηε Σκύξλε θαη αξγόηεξα ζηελ Αίγππην (ζει.
21). Σύκθσλα κε ην θείκελν Α΄, κεηά ηε Σύξν ζπνπδαίν εκπνξηθό θέληξν θαη
λαππεγείν ηεο επνρήο απνηειεί θαη ν Πεηξαηάο κε 49 πινία ην 1870. Τν θείκελν Β΄,
καο πιεξνθνξεί πσο ε Σύξνο ην 1870 δηαζέηεη 700 πινία κε θύξηα δξαζηεξηόηεηα ην
δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην. Σηελ πξώηε ζέζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο είλαη νη
εηζαγσγέο πξντόλησλ πνπ ηξνθνδνηνύλ ηελ Αλαηνιή θαη ηε Γύζε αιιά θαη ηελ
ειιεληθή επηθξάηεηα. Σηνπο ιόγνπο αλάπηπμεο ηεο Σύξνπ ζπγθαηαιέγνληαη ηόζν ε
εκπεηξία ησλ λαππεγώλ από ηε Φίν θαη ηα Χαξά όζν θαη ην εηδηθεπκέλν θαη
πνιπάξηζκν εξγαηηθό δπλακηθό (πάλσ από 1000 άηνκα).
ΗΜΔΙΩΗ: Οη απαληήζεηο είλαη ελδεηθηηθέο.
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