ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2017
Προτεινόμενες απαντήσεις στην Ιστορία Κατεύθυνσης
Θέμα Α1
Ορισμοί
Α. Εκλεκτικοί: σελ 77 « Ο λαός συμμετείχε ενεργά στη συγκρότηση των δύο παρατάξεων στην
εθνοσυνέλευση του 1862-1864. Μικρότερη απήχηση είχαν άλλοι πολιτικοί σχηματισμοί. Οι
Εκλεκτικοί … σταθερές κυβερνήσεις»
Β. Στρατιωτικός σύνδεσμός : σελ 86-88 « Στις 15 Αυγούστου 1909… τις επιδιώξεις του»
Γ. Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής: σελ 132 « Με βάση το άρθρο 11…των ανταλλάξιμων»
Θέμα Α2
Α. 2.
Β. 6
Γ. 1
Δ. 5
Ε. 4
Θέμα Β1
Α. σελ 82 «Στη δεκαετία του 1880 …κάθε κοινωνικής ομάδας»
Β. Σελ 82-84 « Για την επιλογή … εξυπηρετήσεις» « Οι υποψήφιοι … στρώματα»
Θέμα Β2
Α. σελ 154 « Η ΕΑΠ διέκρινε …αντί εργατικού προλεταριάτου»
Β. σελ 154 « Εξάλλου, δόθηκε … παραμεθόριες περιοχές»
Ομάδα Δεύτερη
Γ1.
Από το σχολικό βιβλίο
Α. σελ 216 «Δυο μεγάλα εξωτερικά … Προσωρινή Κυβέρνηση της Κρήτης»
Από τις πηγές:
Κείμενο Α. Χειρόγραφη προκήρυξη του Ελευθερίου Βενιζέλου όπου επισημαίνεται ότι άπαξ και
η Βουλγαρία ανακηρύχθηκε βασίλειο είχε φτάσει η στιγμή να κηρύξουν και την Ενωση της
Κρήτης με την Ελλάδα. (Πανηγυρικός τόνος, ενθουσιασμός)
Κείμενο Β. Διάγγελμα της Κυβερνήσεως της Κρητης. Εξηγούν τους λόγους για τους οποίους
προχωρούν στην κήρυξη της Ενωσης. Θέτει ως απαραίτητη προυπόθεση την τήρηση της τάξης
και την προστασία των Μουσουλμάνων.
Κείμενο Γ. Ενωτικό Ψήφισμα της Κυβερνήσεως της Κρήτης. Εξαγγέλεται η Ενωση της Κρήτης
με την Ελλάδα.
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Β. Σχολικό βιβλίο: σελ 218 (Τα γεγονότα των ετών 1908-1913)(1η παράγραφος)
Κείμενο Δ. Σχολιάζεται η στάση των Μεγάλων Δυνάμεων ως μη απόλυτα αρνητική. Θέτουν τις
προυποθέσεις για να κουβεντιάσουν με την Τουρκία. Η Τουρκία πάλι ψάχνει να βρει αφορμή
ώστε να μην επιτευχθει η Ένωση. Εντούτοις οι Μεγάλες Δυνάμεις αποσύρουν τα στρατεύματα
τους όπως είχαν προηγούμενα υποσχεθεί.
Γ2.
Α. σελ 20- 21 «Ακολούθησαν … υποθέσεων» « Στη διάρκεια του 19ου αιώνα … ελληνικές
θάλασσες»
Κείμενο Α: Αναφέρεται η κατάσταση της ναυτιλίας κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, η
καταστροφή των πλοίων και των ναυτικών κέντρων.
Β. σελ 20- 21 « Στο ελληνικό κράτος … Αίγυπτο»
Κείμενο Β: αναφορά στην ανάπτυξη του Γαλαξιδίου σε σύγκριση με τη Σύρο που και η ίδια
ανθίζει. Παρουσίαση του πίνακα με την εξέλιξη της κατοχής πλοίων από τις διάφορες πόλεις τα
ετη 1840- 1870.
Κείμενο Γ. Οι δυο τομείς που ανθίζει οικονομικά η Σύρος, το διαμετακομιστικό εμπόριο και το
ναυπηγείο.
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