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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Δ’ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
 
ΘΕΜΑ Α 

Α1. α) Εκλεκτικοί: σελ. 77 (τελευταία παράγραφος) 

«Οι εκλεκτικοί ήταν … σταθερές κυβερνήσεις» 

 β) Στρατιωτικός Σύνδεσμος:   σελ. 86 – 88  

«Το 1909 συντελείται … επιδιώξεις του» 

 γ) Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής: σελ. 151 – 152  

«Με βάση το άρθρο 11 της Σύμβασης … ανταλλαξίμων» 

 

Α2. α)  2 β) 6 γ)  1 δ)  5 ε)  4 

(περισσεύει το 3) 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. α) σελ. 82:   «Στη δεκαετία του 1880 … κάθε κοινωνικής ομάδας» (2 πρώτες 

παραγράφους). 

β) σελ. 82:  «Για την επιλογή των υποψηφίων Βουλευτών … πελατειακές 

σχέσεις και εξυπηρετήσεις» (3η παράγραφος)   και    

σελ. 84:  «Οι υποψήφιοι βουλευτές προέρχονταν … κατώτερα στρώματα» 

Β2. α) σελ. 154: «Τις αντικειμενικές συνθήκες»:  «Η ΕΑΠ διέκρινε την 

αποκατάσταση … αντί εργατικού προλεταριάτου». 

β) σελ. 154: «Εξάλλου, δόθηκε προτεραιότητα … εποικίζονταν 

παραμεθόριες περιοχές». 
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 
ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. α) Ερώτημα 

Θεωρία:  σελ. 216 – 217   «Η κατάλυση της Αρμοστείας στη Κρήτη. Το 

πρώτο ενωτικό ψήφισμα των Κρητών: 

«Δύο μεγάλα εξωτερικά γεγονότα … Προσωρινή Κυβέρνηση της Κρήτης» 

Πηγές 

Κείμενο Α. 

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος σε χειρόγραφη προκήρυξή του στις 22 

Σεπτεμβρίου του 1908, ενημερώνει τους συμπατριώτες του ότι η 

Βουλγαρία ανακηρύχθηκε σε βασίλειο και ότι αποτελεί άμεση ανάγκη να 

κηρύξουν και εκείνοι της ένωση. Τέλος, τους προτρέπει να συγκεντρωθούν 

όσοι περισσότεροι μπορούν άοπλοι την επόμενη μέρα στα Χανιά έως τις 2 

το μεσημέρι. 

Κείμενο Β. 

Στο κείμενο Β παρατίθεται το διάγγελμα της Κυβέρνησης της Κρήτης προς 

τους συμπατριώτες της. Αναλυτικότερα, αναφέρει ότι αποτελεί ιερό 

καθήκον του λαού και της κυβέρνησης να λύσουν και τα τελευταία δεσμά 

που εμποδίζουν την πλήρη ανεξαρτησία της πατρίδας τους και να 

κηρύξουν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Οι δυσκολίες που 

υπήρχαν μέχρι τότε, έπαυσαν, διότι τους αναγγέλθηκαν δύο σημαντικά 

εξωτερικά γεγονότα, δηλαδή η ανακήρυξη της Βουλγαρίας σε βασίλειο και 

η προσάρτηση της Βοσνίας και της Ερζεγοβίνης στην Αυστροουγγαρία. 

Τέλος, τους ενθαρρύνει λέγοντας ότι εναπόκειται σ’  αυτούς να δείξουν ότι 

είναι άξιοι για το μεγάλο αυτό βήμα, τηρώντας τη δημόσια τάξη και 

φροντίζοντας τα συμφέροντα των συμπατριωτών τους Μουσουλμάνων. 

Άλλωστε ο Κρητικός λαός πάντα υπήρξε πιστός εκτελεστής του 

καθήκοντος σε κάθε κρίσιμη περίσταση. 

Κείμενο Γ. 

Η πηγή Γ μας παραδίδει το περιεχόμενο του ενωτικού ψηφίσματος στις 

24/9/1908, στα Χανιά απ’ την Κυβέρνηση της Κρήτης. Συγκεκριμένα, 

αναφέρει ότι η Κρητική Κυβέρνηση εκφράζοντας τη θέληση του Κρητικού 

λαού, κηρύσσει την ανεξαρτησία του νησιού και την ένωσή του με την 

Ελλάδα, ώστε να συναποτελούν αδιαίρετο και αδιάσπαστο Συνταγματικό 

Βασίλειο. Οι Αρχές του νησιού, σύμφωνα με το ψήφισμα, πρόκειται να 

συνεχίσουν ν’ ασκούν τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. 
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β) Ερώτημα 

Θεωρία:  σελ. 218 (1η παράγραφος)   «Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες … 

 απέκοψε τον ιστό της». 

Πηγές 

Κείμενο Δ. 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. α) Θεωρία:   σελ. 52 «Οι ραγδαίες αλλαγές … Αδριάνειο Υδραγωγείο»  

Πηγή 

Κείμενο Α (1η παράγραφος) 

 β) Θεωρία:   σελ. 52 «Η λύση του ζητήματος … καλλιεργούμενων εδαφών»  

Πηγή 

Κείμενο Α (2η – 3η – 4η παράγραφος) 

Κείμενο Β (όλο) 

 

ΚΑΛΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!!! 


