
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2017 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

Α1. α. Πολιτικός σχηματισμός της Εθνοσυνέλευσης του 1862-1864 με 
μικρότερη απήχηση και σελ. 77 «Οι Εκλεκτικοί … κυβερνήσεις.» 

       β.  σελ. 86-87 «Στις 15 Αυγούστου 1909 … Βουλής.» και  σελ. 88 «Στις 15 
Μαρτίου του 1910 ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος διαλύθηκε έχοντας επιτύχει 
τις επιδιώξεις του.» 

      γ.  σελ. 152 « Με βάση το άρθρο 11 …ανταλλαξίμων.» 

Α2.   α. 2 (σελ. 220),  β. 6 (σελ.137), γ. 1(σελ.140),  δ. 5 (σελ.96),  ε. 4 (σελ.161) 

Β1.    α.   σελ. 82  Η οργάνωση των κομμάτων κατά το τελευταίο τέταρτο 
του 19ου αιώνα «Στη δεκαετία του 1880 … κοινωνικής ομάδας.»  

          β.  σελ. 82. «Για την επιλογή των υποψηφίων βουλευτών … 
εξυπηρετήσεις» και σελ. 84  «Οι υποψήφιοι βουλευτές … κατώτερα 
στρώματα.» 

Β2.    α. σελ. 154  «Η ΕΑΠ διέκρινε … προλεταριάτου.» 

          β. σελ. 154 «Εξάλλου δόθηκε προτεραιότητα … παραμεθόριες 
περιοχές.» 

Γ1.  Εισαγωγικό σημείωμα:  

Τα τρία πρώτα παραθέματα που μας δίνονται ανήκουν στην κατηγορία 
των πρωτογενών πηγών ενώ το τέταρτο συνιστά δευτερογενή, αφού είναι 
απόσπασμα της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους  του Κ. Σβολόπουλου : «Η 
κρητική… 1909».  Τα παραθέματα αφορούν τα διεθνή γεγονότα που 
επηρέασαν την κατάλυση της αρμοστείας στην Κρήτη αλλά και τις 
αντιδράσεις της Τουρκίας, των Μεγάλων δυνάμεων και της Κρητικής 
πλευράς σ’ αυτό το γεγονός.   

 

 

 



α. 

i. Διεθνείς Εξελίξεις το 1908:  

- Σχολικό Βιβλίο σελ. 217, μάθημα 6 : «Δύο μεγάλα εξωτερικά γεγονότα 
….Ρωμυλίας.» 

- Πηγή Α: Μέσω της προκήρυξης του Βενιζέλου γνωστοποιείται στον 
κρητικό λαό η ανακήρυξη της Βουλγαρίας σε ανεξάρτητο βασίλειο. 

- Πηγή Β: Παρατίθεται το διάγγελμα της κρητικής κυβέρνησης προς τον 
κρητικό λαό όπου αναγγέλλεται, εκτός της ανακήρυξης της 
ανεξαρτησίας της Βουλγαρίας, και η προσάρτηση της Βοσνίας και της 
Ερζεγοβίνης στην Αυστροουγγαρία. 

ii. Αντιδράσεις Κρητών:  

- Σχολικό Βιβλίο: σελ 217, μάθημα 6: «Η ελληνική κυβέρνηση … 29 
Σεπτεμβρίου 1908.» 

- Πηγή Α:  Παρατίθεται η άμεση αντίδραση του Ελ. Βενιζέλου που συνδέει 
τα διεθνή γεγονότα με την προτροπή του στους συμπατριώτες του να 
συγκεντρωθούν στα Χανιά σε λαϊκή συγκέντρωση. 

- Σχολικό Βιβλίο:  «Για την … Κρήτης» 

- Πηγή Β:  Η κυβέρνηση της Κρήτης με αφορμή τις διεθνείς εξελίξεις 
προτρέπει τον Κρητικό λαό στην ανάληψη δράσης για την ένωση, 
επισημαίνει την ανάγκη να υποσχεθεί η Κρήτη, και να τηρήσει την 
υπόσχεσή της, για ισορροπία στο νησί και ασφάλεια του εκεί 
μουσουλμανικού πληθυσμού, ενώ ενισχύει το ζήλο και την 
αυτοπεποίθηση των Κρητών σχετικά με το ενωτικό ζήτημα. 

- Πηγή Γ:  Παρουσιάζει απόσπασμα από το ψήφισμα της κυβέρνησης της 
Κρήτης όπου ανακοινώνεται η  απόφασή της να προβεί σε πράξεις για την 
επίσημη ένωση του νησιού με το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. 

β.  

Αντίδραση Μ. Δυνάμεων και Οθωμανών: 

- Σχολικό Βιβλίο:  σελ 218, μάθημα 7 : «Παρά τις έντονες …το 1898.» 

- Πηγή Δ:  Το παράθεμα Δ αναφέρει πως η αντίδραση των Δυνάμεων δεν 
είναι απόλυτα αρνητική. Αυτές έσπευσαν να υποσχεθούν πως δέχονταν 



να διαπραγματευτούν το ενωτικό ζήτημα εφόσον θα υπήρχε η εγγύηση 
της ασφάλειας των μουσουλμάνων στο νησί.  Το κίνημα των Νεοτούρκων 
που είχε φανεί υποχωρητικό στο θέμα της Βουλγαρίας, δεν έδειχνε 
πρόθυμο να υποχωρήσει εξίσου και στο ζήτημα της Κρήτης. 
Προσδοκούσαν, λοιπόν, οι Οθωμανοί τη ματαίωση της ένωσης ως μια 
σημαντική διπλωματική επιτυχία από πλευράς τους. Οι Μ. Δυνάμεις ως 
εκ τούτου παρουσιάστηκαν αρχικά επιφυλακτικές στο ζήτημα της 
ένωσης, ενώ στη συνέχεια το απέρριψαν. Ωστόσο, παρά το ότι απέρριψαν 
τις διαπραγματεύσεις διεκδικήσεων για ένωση, απέσυραν από την Κρήτη 
τα στρατεύματά τους. Μάλιστα  όρισαν την 24η Ιουλίου του  1909 ως ημέρα 
αποχώρησής τους επαναβεβαιώνοντας την πρόθεσή τους να 
διασφαλίσουν την προστασία των μουσουλμανικών πληθυσμών και 
περιουσιών στο νησί αλλά και τα επικυριαρχικά δικαιώματα του 
σουλτάνου σε αυτό.  

- Σχολικό βιβλίο: «Όταν, όμως… τον ιστό της.» 

Επιλογικό σημείωμα:  

Επιλογικά αναφέρουμε πως τα παραθέματα που μας δίνονται παρέχουν 
πληροφορίες που επιβεβαιώνουν και συμπληρώνουν την ιστορική 
αφήγηση του σχολικού βιβλίου.  

Δ1.    Εισαγωγικό σημείωμα: 

Τα παραθέματα που μας δίνονται ανήκουν στην κατηγορία των 
δευτερογενών πηγών και αφορούν την εξέλιξη της ελληνικής ναυτιλίας 
κατά την επαναστατική περίοδο και ως το 1870, με έμφαση στην ιδιαίτερη 
εξέλιξη της Σύρου ως ναυτιλιακού κέντρου.  

α) Εξέλιξη ναυτικών κέντρων: 

Μετά την άνθιση της ναυτιλιακής και εμπορικής δραστηριότητας σε 
πολλές παραλιακές περιοχές του ελληνικού χώρου και σε νησιά στη 
διάρκεια του 18ου αιώνα «ακολούθησαν δύσκολα χρόνια …. 
υποθέσεων» (σελ. 20, παρ. 2). Η κλίση των Ελλήνων στην ενασχόληση με 
τη θάλασσα επιβεβαιώνεται από τα ιστορικά στοιχεία που παρατίθενται 
στο Κειμ. Α. Μπορεί παραδοσιακά ναυτικά κέντρα να παρήκμασαν (η 
Ύδρα και οι Σπέτσες έχασαν αντίστοιχα το 78% και το 50% του εμπορικού 
τους ναυτικού όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται), διέθεταν όμως ακόμη 
100 πλοία χωρητικότητας 10240 τόνων και 50 πλοία 10324 τόνων, επίσης 
αντίστοιχα.  



Αμέσως μετά την αποκατάσταση της ειρήνης, η ίδρυση ναυπηγείων 
οδήγησε στην ανάπτυξη της ναυπηγικής που αναδείχτηκε σε σημαντική 
βιομηχανία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους (πηγή Α).  

[Ο υποψήφιος στο σημείο αυτό θα ήταν δόκιμο να αναφερθεί και στο χωρίο 
του σχολικού βιβλίου (σελ.21: «στη διάρκεια…θάλασσες.»), όπου 
αναφέρεται η εξέλιξη της εμπορικής ναυτιλίας κατά το 19ο αιώνα, αλλά όχι 
συγκεκριμένα πλέον των ναυτικών κέντρων.] 

Η ανοδική πορεία της ελληνικής ναυτιλίας αμέσως μετά την ελληνική 
επανάσταση στην τριακονταετία μεταξύ 1840 και 1870 γίνεται εμφανής 
στο Κειμ. Β. Ιδιαίτερα γίνεται λόγος για το Γαλαξίδι που γνωρίζει μια 
εντυπωσιακή οικονομική άνθηση πενταπλασιάζοντας το στόλο του (64 
ιστιοφόρα το 1840, 319 το 1870, όπως φαίνεται στον πίνακα του Κειμ.Β), 
προκαλώντας ακόμη και τη Σύρο που κυριαρχούσε στις ναυτικές 
δραστηριότητες της εποχής. Εκτός, όμως, από το Γαλαξίδι, το κύριο 
ναυπηγικό κέντρο της Δυτικής Ελλάδας, άνθηση γνωρίζουν και άλλα 
ναυτικά κέντρα όπως οι Σπέτσες και η Ύδρα που από 26 και 24 πλοία 
αντιστοίχως το 1840 αυξάνουν το δυναμικό τους, επίσης αντιστοίχως σε 
211 και 119 το 1870 (πίνακας πηγής Β), ενώ και ο Πειραιάς αναδεικνύεται 
σε σημαντική ναυτική δύναμη με δραστήρια ναυπηγεία (Πηγή Α). 

β. Σύρος:  

- Σχολικό Βιβλίο σελ 20-21: «Στο ελληνικό κράτος… Αίγυπτο.» 

- Πηγή Α: Επιβεβαιώνεται η ανάδειξη της Σύρου σε αναπτυγμένο 
ναυτιλιακό κέντρο μετεπαναστατικά. 

- Πηγή Γ: Αναφέρεται αποκλειστικά στη Σύρο και στην εξέλιξή της ως 
εμπορικού και ναυτιλιακού κέντρου. Πιο συγκεκριμένα, θίγονται οι εξής 
παράμετροι: 

 Βασική οικονομική δραστηριότητά της υπήρξε το διαμετακομιστικό 
εμπόριο. 

 Κύρια συμμετοχή της στις εισαγωγές (συνιστούσε αγορά 
διοχέτευσης δυτικών και ανατολικών προϊόντων προς Ανατολή και 
Δύση αλλά και χώρος περάσματος των εξωτερικών αγαθών προς 
την αγορά της ελληνικής ενδοχώρας.) 



 Ιδιαίτερη συμβολή του ναυπηγείου της με Ψαριανούς και Χίους 
ναυπηγούς, με πολυάριθμο ειδικευμένο εργατικό δυναμικό ( πάνω 
από χίλια άτομα.) 

 Η αναλογία του αριθμού των απασχολούμενων στο ναυπηγείο της 
με τον συνολικό οικονομικά ενεργό πληθυσμό της το 1850 δείχνει 
την ιδιαίτερη σπουδαιότητα των ναυπηγικών εργασιών στη Σύρο.  

 

Επιλογικό σημείωμα: 

Επιλογικά αναφέρουμε ότι οι πηγές που μας δίνονται επιβεβαιώνουν, 
αλλά και συμπληρώνουν τις πληροφορίες της ιστορικής αφήγησης του 
σχολικού βιβλίου.  

* Στην απάντηση του β’ ερωτήματος θα μπορούσε ο εξεταζόμενος 
να συνθέσει τις πληροφορίες της πηγής Γ με την ιστορική αφήγηση 
στο σημείο όπου το τελευταίο αναφέρεται στη συμβολή των Χίων 
στην ανάδειξη της Σύρου σε σημαντικό ναυτιλιακό κέντρο. Ωστόσο, 
επειδή πρόκειται για μόνο ένα σημείο, εξίσου αποτελεσματικό θα 
ήταν από μέρους του υποψηφίου να επιλέξει και την παράθεση ως 
τρόπο απάντησης στο εν λόγω ερώτημα.  

 

     


