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ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 

Γ΄ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: 

 ΗΣΟΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ 

ΟΜΑΓΑ ΑΝΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

 

Ενδεικηικές Απανηήζεις 

ΟΜΑΓΑ  ΠΡΩΣΖ  

Α.1. 

α. σ. βιβλίο, ζελ. 77: «Οη Δθιεθηηθνί ήηαλ κηα εηεξόθιεηε … ζηαζεξέο 

θπβεξλήζεηο» 

β. σ. βιβλίο, ζελ. 86 - 87: «Τν 1909 … κέζσ ηεο βνπιήο» ,  

                          ζελ. 88: «Σηηο 15 Μαξηίνπ 1910 ν Σηξαηησηηθόο Σύλδεζκνο 

δηαιύζεθε έρνληαο επηηύρεη ηηο επηδηώμεηο ηνπ». 

γ.  σ. βιβλίο, ζελ. 151–152 :«Με βάζε ην άξζξν 11 … πεξηνπζίαο ησλ 

αληαιιαμίκσλ» 

 

Α.2. 

α.  2 

β.  6 

γ.  1 

δ.  5 

ε.   4 

* Πεπιζζεύει ηο ζηοισείο (3) από ηη ζηήλη Β. 
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Β.1. 

α. σ. βιβλίο, ζελ. 82: « Σηε δεθαεηία ηνπ 1880 ηα θόκκαηα … θαη ζηα 

ζπκθέξνληα θάζε θνηλσληθήο νκάδαο». 

β. σ. βιβλίο, ζελ. 82: « Γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ βνπιεπηώλ … 

ζρέζεηο θαη εμππεξεηήζεηο» 

σ. βιβλίο, ζελ. 84: « Οη ππνςήθηνη βνπιεπηέο πξνέξρνληαλ … θαη από ηα 

θαηώηεξα ζηξώκαηα». 

 

Β.2.  

α. σ. βιβλίο, ζελ. 154: « Η ΔΑΠ δηέθξηλε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ  

ζε αγξνηηθή… γεσξγώλ κηθξντδηνθηεηώλ αληί εξγαηηθνύ πξνιεηαξηάηνπ». 

β. σ. βιβλίο, ζελ. 154: «Δμάιινπ, δόζεθε πξνηεξαηόηεηα ζηελ εγθαηάζηαζε 

… επνηθίδνληαλ παξακεζόξηεο πεξηνρέο». 

 

ΟΜΑΓΑ  ΓΔΤΣΔΡΖ 

Γ.1. 

α) σ. βιβλίο, ζελ. 217: «Γύο μεγάλα εξυηεπικά γεγονόηα … ηη νέα 

Πποζυπινή  ηηρ Κπήηηρ». 

Σύκθσλα κε ην Κείμενο  Α, ν  Διεπζέξηνο Βεληδέινο  κε ρεηξόγξαθε 

πξνθήξπμή ηνπ δεηνύζε ηελ άκεζε θαζνιηθή ρσξίο όπια ζπκκεηνρή ησλ 

Κξεηώλ ζε ζπγθέληξσζε ζηα Χαληά ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 1908 κε αίηεκα ηελ 

θήξπμε ηεο έλσζεο ηεο Κξήηεο κε ην βαζίιεην ηεο Διιάδαο. 

Από ην Κείμενο  Α κπνξνύκε λα αμηνπνηήζνπκε ηα παξαθάησ ρσξία:  

 «αλάγθε ακέζσο αύξηνλ λα θεξύμσκελ θαη εκείο ηελ έλσζηλ» 

 «παξαιάβαηε όζνπο πεξηζζόηεξνπο δύλαζζε άνπινπο» 

 «έιζεηε αύξηνλ εηο Χαληά έσο ηαο 2 κ.κ.» 

Σην  Κείμενο B,  ζην Γηάγγεικα πνπ απεπζύλεη ε Κπβέξλεζε ηεο Κξήηεο ζηνλ 

θξεηηθό ιαό, ηνλίδεηαη όηη απνηειεί εζληθό ρξένο ε δηεθδίθεζε ηεο Έλσζεο ηεο 

Κξήηεο κε ηελ Διιάδα από ηε ζηηγκή πνπ νη δηεζλείο εμειίμεηο δξνκνινγνύζαλ 

επηηπρώο ηε ιύζε ζε αληίζηνηρα εζληθά δεηήκαηα.  Σην Γηάγγεικά ηεο ε 

Κξεηηθή θπβέξλεζε επεζήκαηλε ηελ αλάγθε ηνπ εηξεληθνύ ραξαθηήξα ησλ 

θηλεηνπνηήζεσλ θαζώο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο λήζνπ. 
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Από ην Κείμενο B κπνξνύκε λα αμηνπνηήζνπκε ηα παξαθάησ ρσξία: 

 «λα θεξύμσκελ ηελ έλσζηλ ηεο Κξήηεο κεηά ηεο Μεηξόο Διιάδνο» 

 «Τα θσιύκαηα […] ήξζεζαλ εληειώο, δηόηη από πξνρζέο 

…πξνζαξηάηαη εηο ηελ Απζηξννπγγαξίαλ» 

 «ηεξνύληεο κεηά δήινπ ηελ δεκνζίαλ ηάμηλ» 

 «πεξηθξνπξνύληεο κεηά παηξηθήο κεξίκλεο ηα ζπκθέξνληα ησλ 

ζπκπαηξησηώλ καο Μνπζνπικάλσλ» 

Σην  Κείμενο Γ  θαηαγξάθεηαη απόζπαζκα από ην επίζεκν ελσηηθό ςήθηζκα 

ηεο θξεηηθήο θπβέξλεζεο ζην νπνίν θεξύζζεηαη ε έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ 

Διιάδα, όπσο απηό ππεγξάθε ζηα Χαληά ζηηο 24 Σεπηεκβξίνπ ηνπ 1908.    

Σρεηηθά ρσξία από ην Κείμενο Γ είλαη:  

 «Η Κπβέξλεζηο ηεο Κξήηεο […] θεξύζζεη ηελ αλεμαξηεζίαλ ηεο 

Κξήηεο θαη ηελ έλσζηλ απηήλ κεηά ηεο Διιάδνο» 

 «Δληέιιεηαη εηο ηαο Αξράο ηεο λήζνπ … ηα θαζήθνληα ηεο ππεξεζίαο 

ησλ» 

 «Δγέλεην ελ Χαλίνηο ηε 24
ε
 Σεπηεκβξίνπ 1908» 

 

β) σ. βιβλίο, ζελ. 218:  « Παπά ηιρ ένηονερ διαμαπηςπίερ ηηρ Σοςπκίαρ … 

απέκοτε ηον ιζηό ηηρ». 

Σην  Κείμενο Γ επηζεκαίλεηαη όηη ε αληίδξαζε από ηελ πιεπξά ησλ Μεγάισλ 

δπλάκεσλ δελ ήηαλ εμ νινθιήξνπ αξλεηηθή απέλαληη ζην ελσηηθό ςήθηζκα ηεο 

Κξεηηθήο θπβέξλεζε ην 1908. Μάιηζηα  ππήξρε νκνθσλία σο πξνο ην ζέκα 

ηεο δξνκνιόγεζεο ζπδεηήζεσλ κε ηελ Τνπξθία, κε ηνλ όξν λα δηαηεξεζεί ε 

έλλνκε ηάμε ζηελ Κξήηε θαη λα πξνζηαηεπζεί ν κνπζνπικαληθόο πιεζπζκόο. 

Τελ αξρηθή, σζηόζν, επηθπιαθηηθή ζηάζε ησλ Πξνζηάηηδσλ Γπλάκεσλ  

δηαδέρζεθε ν ζπκβηβαζκόο ηνπο. Έηζη, απνθαζίζηεθε ε απνρώξεζε ησλ 

ζηξαηεπκάησλ ηνπο από ην λεζί ηεο Κξήηεο θάλνληαο παξάιιεια θαλεξή ηελ 

πξόζεζή ηνπο λα δηαθπιάμνπλ ηελ έλλνκε ηάμε θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ 

κνπζνπικάλσλ ζην λεζί. Από ην Κείμενο Γ κπνξνύκε λα αμηνπνηήζνπκε ηα 

ρσξία:  

 «Η αληίδξαζε ησλ πξνζηάηηδσλ Γπλάκεσλ … δελ ήηαλ απόιπηα 

αξλεηηθή» 

 «δελ ήηαλ πιένλ δύζθνιν λα δηαθαλεί ε επηθπιαθηηθόηεηα θαη ε 

ππαλαρώξεζε ζηε ζπλέρεηα ησλ πξνζηάηηδσλ Γπλάκεσλ». 

 «Σηηο  30 Ινπλίνπ …δηθαηώκαηα ηνπ ζνπιηάλνπ». 
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Οη ελέξγεηεο ησλ Κξεηώλ γηα θήξπμε ηεο Έλσζεο κε ηελ Διιάδα πξνθάιεζαλ 

ηελ αληίδξαζε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο αθνύ ήδε απηή είρε πιεγεί 

δηπισκαηηθά από ηελ ππνρώξεζή ηεο ζηηο δηαπξαγκαηεύζεηο ηόζν κε ηε 

Βνπιγαξία όζν θαη κε ηελ Απζηξν- Οπγγαξία. Γη’ απηόλ ηνλ ιόγν ε 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία (Τνπξθία) δεηνύζε επίκνλα λα δηαζαθεληζηνύλ νη 

δηαζέζεηο ησλ Δπξσπαίσλ. 

Σρεηηθά ρσξία από ην Κείμενο Γ : 

 « Οη Νεόηνπξθνη εζληθηζηέο … επηηπρίαο» 

 «ε Τνπξθία έθξηλε ζθόπηκν …επξσπατθώλ πξνζέζεσλ» 

 

Γ.1.  

α) σ. βιβλίο, ζελ. 20:  «Ακολούθηζαν  δύζκολα σπόνια … ναςηικών 

ςποθέζευν ». 

σ. βιβλίο, ζελ. 21:  «ηη διάπκεια ηος 19
ος

 αιώνα …ζηιρ ελληνικέρ 

θάλαζζερ» 

Σύκθσλα κε ην Κείμενο Α θαηά ηελ Δπαλάζηαζε ζεκαληηθά λαπηηθά 

θέληξα όπσο ε Ύδξα  θαη νη Σπέηζεο είραλ απσιέζεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ 

εκπνξηθνύ λαπηηθνύ ηνπο θαηά 78% θαη 50% αληίζηνηρα. Έηζη, κεηά ηελ 

Δπαλάζηαζε ε Ύδξα είρε κόιηο 24 ηζηηνθόξα ελώ ην 1870 έθηαζε ηα 211 

πινία. Αλάινγα νη Σπέηζεο από ηα 26 πινία πνπ δηέζεηαλ ην 1840 έθηαζαλ ηα 

211 ην 1870. Μεηά ηελ επαλάζηαζε πνιιά ειιεληθά λεζηά εμειίρζεθαλ ζε 

λαπηηθά θέληξα κε ηελ ίδξπζε λαππεγείσλ θαη ηελ θαηαζθεπή ιηκαληώλ, 

θαζηζηώληαο ηε λαππεγηθή έλαλ αμηόινγν ηνκέα ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο. 

Τα πην ζεκαληηθά λαπηηθά θέληξα κεηεπαλαζηαηηθά ήηαλ ε Σύξνο θαη ν 

Πεηξαηάο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ε Σύξνο ην 1840 δηέζεηε 90 θνξηεγά 

ηζηηνθόξα θαη ην 1870 700 ηζηηνθόξα πινία.   

Σην  Κείμενο Β  επηζεκαίλεηαη ε αλάδεημε ηνπ Γαιαμηδίνπ ζε ηζρπξό λαπηηθό 

θέληξν ηεο Γπηηθήο Διιάδαο, αθνύ δηαζέηνληαο ην 1870 320 ηζηηνθόξα, 

ζπλαγσληδόκελν ηελ ηζρύ ηεο Σύξνπ ε νπνία  δηέζεηε ηελ ίδηα ρξνληά 700 

ηζηηνθόξα. Σην θείκελν κάιηζηα αλαθέξεηαη όηη ην Γαιαμίδη πεληαπιαζίαζε 

ηνλ ζηόιν ηνπ κέρξη ην 1870, αθνύ από ηα 64 ηζηηνθόξα ην 1840 έθηαζε ζηα 

320 ηζηηνθόξα.  

Από  ην Κείμενο Α ζα κπνξνύζακε λα αμηνπνηήζνπκε ηα ρσξία:  

 «Σηελ δηάξθεηα ηεο  Δπαλαζηάζεσο …πεξηζώζεθε» 

 «ε Ύδξα θαη νη Σπέηζεο … εκπνξηθνύ λαπηηθνύ» 
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 «Με ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εηξήλεο ηδξύζεθαλ …λενζύζηαηνπ 

θξάηνπο» 

 «Μεηά ηελ επαλάζηαζε ε Σύξνο θαη αξγόηεξα ν Πεηξαηάο … πάλσ από 

260 πινία» 

 

Από  ην Κείμενο Β  ζρεηηθά ρσξία είλαη: 

 «Σε θύξην λαπηηιηαθό θέληξν …ην Γαιαμίδη» 

 «κέζα ζε κηα ηξηαθνληαεηία …εθκεηάιιεπζε ηζηηνθόξσλ» 

Από ηνλ πίλαθα αμηνπνηνύκε ηα ζρεηηθά ζηαηηζηηθά δεδνκέλα. 

 

β) σ. βιβλίο, ζελ. 20:  «ηο ελληνικό κπάηορ, ζηη θέζη ηυν παλιών 

κένηπυν … ζηη μύπνη και απγόηεπα ζηην Αίγςπηο». 

Σύκθσλα κε ην Κείμενο Γ, ιόγνη αλάδεημεο ηεο Σύξνπ ζε ζπνπδαίν λαπηηθό 

θέληξν ήηαλ: 

α. ε αλάπηπμε ηνπ δηακεηαθνκηζηηθνύ εκπνξίνπ  

β. ε ύπαξμε λαππεγείνπ 

γ. νη γλώζεηο λαππεγηθήο ηέρλεο από Ψαξηαλνύο θαη Χίνπο πξόζθπγεο 

δ. ε ύπαξμε εηδηθνύ θαη πνιπάξηζκνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ 

Σρεηηθά ρσξία από  ην Κείμενο Γ  είλαη:  

 «Τν δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην …απνζήθε δηακεηαθόκηζεο (transit)» 

 «Τν λαππεγείν ηεο πόιεο …εξγαζίεο ζηε Σύξν» 

 

 


