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                                                                         Επιμέλεια : Στρουμπή Μαρία

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ Α1

Α. Εκλεκτικοί: Σχολικό, σ.77: «Μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1862 προέκυψαν νέα

πολιτικά κόμματα. Ένα απ’ αυτά, με μικρότερη απήχηση, ήταν και οι Εκλεκτικοί, μια ετερόκλητη παράταξη […] 
σταθερότερες κυβερνήσεις».

Β. Στρατιωτικός Σύνδεσμος: Σχολικό, σ.86-87: «Στις 15 Αυγούστου […] μέσω της Βουλής»

Σελ. 88 « Στις 15 Μαρτίου 1910 […] επιτύχει τις επιδιώξεις του».

Γ. Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής: Σχολικό, σ.152: «Με βάση το άρθρο 11 της Σύμβασης της

Λωζάννης […] της ακίνητης περιουσίας των ανταλλαξίμων».

ΘΕΜΑ Α2

Α2,Β6, Γ1, Δ5, Ε4

ΘΕΜΑ Β1

Α. Σχολικό, σ.82: «Στη δεκαετία του 1880 τα κόμματα […] και στα συμφέροντα κάθε κοινωνικής ομάδας».

Β. Σχολικό, σ.82: «Για την επιλογή των υποψηφίων βουλευτών […] από πελατειακές σχέσεις και εξυπηρετήσεις».
Επίσης, σ.84: «Οι υποψήφιοι βουλευτές […] και από τα κατώτεραστρώματα».
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ΘΕΜΑ Β2

Α. Σχολικό, σ.154: «Η ΕΑΠ διέκρινε την αποκατάσταση των προσφύγων σε αγροτική […] αντί

εργατικού προλεταριάτου.

Β. Σχολικό, σ.154: «Εξάλλου, δόθηκε προτεραιότητα στην εγκατάσταση […] Επιπλέον, έτσι

εποικίζονταν παραμεθόριες περιοχές».

ΘΕΜΑ Γ1.

Α) Από το σχολικό βιβλίο σελ. 217 (Δύο μεγάλα εξωτερικά γεγονότα … σε παρασκηνιακές οδηγίες στη νέα 
προσωρινή Κυβέρνηση της Κρήτης)

Παράλληλα πρέπει να αναλυθεί το περιεχόμενο των κειμένων Α, Β, Γ  τα οποία αποτελούν πρωτογενείς πηγές.

ΚΕΙΜΕΝΟ Α : Ο Βενιζέλος καλεί το λαό στα Χανιά για να κηρύξουν την ένωση.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β : Η κυβέρνηση κηρύσσει την ένωση σεβόμενη τα δικαιώματα των τουρκοκρητικών. 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ : Εκδίδεται επισήμως το ενωτικό ψήφισμα των Κρητών . 

Β) Από το σχολικό βιβλίο σελ. 218 (Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες της Τουρκίας…το οποίο απέκοψε τον ιστό της). 
Παράλληλα πρέπει να αναλυθεί το περιεχόμενο του κειμένου Δ. 

ΚΕΙΜΕΝΟ Δ : Οι μεγάλες δυνάμεις δεν είναι αρνητικές απέναντι στην ένωση με την προϋπόθεση να προστατευθούν 
οι μουσουλμάνοι της Κρήτης. 

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία επιδιώκει διπλωματικές διαπραγματεύσεις για να εμποδίσει την ένωση χωρίς όμως 
επιτυχία. 
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ΘΕΜΑ Δ1.

Α). σελ. 20 « Ακολούθησαν δύσκολα χρόνια … ναυτικών υποθέσεων»

Σελ. 21  «Στη διάρκεια του 19ου αιώνα ….στις ελληνικές θάλασσες»

Παράλληλα το Κείμενο Α συμπληρώνει τις πληροφορίες της ιστορικής αφήγησης καθώς και σημεία του κειμένου Β. 

Β). σελ. 20 – 21 : «Στο ελληνικό κράτος… αργότερα στην Αίγυπτο». Παράλληλα το κείμενο Β, ο πίνακας και το 
κείμενο Γ επιβεβαιώνουν την ιστορική αφήγηση. 


