
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ

Σχολιασμός θεμάτων:
Τα θέματα στης Ιστορίας ήταν βατά, με σαφή διατύπωση. Το Α2 που συνήθως αφορούσε 

ερώτηση Σωστού  - Λάθους, φέτος αντικαταστάθηκε από ερώτηση αντιστοίχισης. Παρατηρήθηκε, 
ωστόσο, ανακύκλωση ερωτήσεων προηγούμενων  ετών.

Θέμα Α1

α. Εκλεκτικοί: σελίδα 77 “Οι εκλεκτικοί...κυβερνήσεις”.

β. Στρατιωτικός σύνδεσμος: σελίδες 86-87 “Στις 15 Αυγούστου...Βουλής” και σελίδα 88 “Στις 15 
Μαρτίου.... επιδιώξεις του”. (Εναλλακτικά, ο υποψήφιος θα μπορούσε να ξεκινήσει από το σημείο: 
“Το 1909...”).

γ. Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής: σελίδα 152 “Με βάση...ανταλλαξίμων”.

Θέμα Α2

α.- 2
β. - 6
γ. - 1
δ. - 5
ε. - 4

Θέμα Β1

α. σελίδα 82: “Στη δεκαετία...κοινωνικής ομάδας”.

β.σελίδες 82 /84: “Για την επιλογή...εξυπηρετήσεις”/ οι υποψήφιοι...στρώματα”.

Θέμα Β2

α. σελίδα 154: “Αντικειμενικές συνθήκες:  Η ΕΑΠ... προλεταριάτου”.

β. σελίδα 154: “Εξάλλου...περιοχές”.

Θέμα Γ1
α. Από το σχολικό βιβλίο σελίδα 217 “Δύο μεγάλα... προσωρινή κυβέρνηση της Κρήτης”.

Από τα παραθέματα αξιοποιούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:



Κείμενο Α:
-Ανάγκη άμεσης κήρυξης της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα μετά την ανακήρυξη της 
Βουλγαρίας σε Βασίλειο.

Κείμενο Β: Διάγγελμα της Κρητικής Κυβέρνησης
− Έχουν αρθεί όλα τα κωλύματα που πρόβαλαν οι Μεγάλες Δυνάμεις σχετικά με την ένωση 

της Κρήτης μετά την ανακήρυξη της Βουλγαρίας σε ανεξάρτητο Βασίλειο και την 
προσάρτηση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στην Αυστροουγγαρία.

− Οι Κρήτες πρέπει να δείξουν ότι είναι άξιοι να επιτελέσουν την ένωση τηρώντας τη 
δημόσια τάξη και προστατεύοντας τα συμφέροντα των μουσουλμάνων του νησιού. 

Κείμενο Γ: Ενωτικό Ψήφισμα Κυβέρνησης Κρήτης
− Κήρυξη της ανεξαρτησίας της Κρήτης κι ένωσής της με την Ελλάδα.
− Οι Αρχές  του νησιού θα εξακολουθήσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με το 

συγκεκριμένο ψήφισμα.

β. Από το σχολικό βιβλίο σελίδα 218 “Παρά τις έντονες...τον ιστό της”.

Κείμενο Δ:
− Η  αντίδραση  των  Μεγάλων  Δυνάμεων  στην  πρωτοβουλία  του  Κρητικού  λαού  για  την 

ένωση  δεν  ήταν  εντελώς  αρνητική.  Δήλωναν  μάλιστα  πως  θα  μπορούσαν  να 
διαπραγματευτούν το ζήτημα με την Τουρκία αν διατηρούνταν η τάξη στο νησί.

− Οι Νεότουρκοι εθνικιστές μετά τις εξελίξεις στη Βουλγαρία και Αυστροουγγαρία έψαχναν 
μια πρώτη διπλωματική επιτυχία στη ματαίωση της ενωτικής λύσης.

− Η στάση των δυνάμεων στις διαπραγματεύσεις υπήρξε αρχικά επιφυλακτική και 
υποχωρητική στη συνέχεια.

− Η Τουρκία ζήτησε τη διευκρίνιση των ευρωπαϊκών προθέσεων.
− Οι Μεγάλες Δυνάμεις απέσυραν από το νησί τα στρατεύματά τους και εξήγγειλαν την 

πρόθεσή τους να προστατεύσουν τη μουσουλμανική μειονότητα του νησιού, αν 
παρουσιαστεί ανάγκη. 

Δ1
α
Από το σχολικό βιβλίο σελ. 53 “Οι ραγδαίες αλλαγές...Αδριάνειο Υδραγωγείο”.
Από το κείμενο Α:

− Ανάγκη επενδύσεων στην πρωτεύουσα εξαιτίας των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν 
από την πληθυσμιακή αύξηση.

− Πρόβλημα στην Αθήνα αποτελούσε η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και η υδροδότηση.
− Ο εξηλεκτρισμός της χώρας αποτελούσε πρόβλημα από το τέλος του πολέμου.
− Υπήρχε η προοπτική αηιοποίησης των υδατοπτώσεων της Μακεδονίας αλλά δεν προέκυψαν 

αποτελέσματα από τις σχετικές μελέτες.

β
Από το σχολικό βιβλίο σελ. 53 “Τη λύση του ζητήματος...καλιεργούμενων εδαφών”.
Κείμενο Α

− Ο ομιλος Power ίδρυσε τη Γενική Ελληνική Εταιρεία και τις Ηλεκτρικές Εταιρείες 
Παραγωγής και Διανομής καθώς και την Η.Ε. Μεταφορών.

− Σημαντικό έργο για την Αθήνα υπήρξε το δίκτυο ύδρευσης με το φράγμα του Μαραθώνα το 
οποίο ολοκληρώθηκε το 1929.

− Ενδιαφέρον για υδροηλεκτρικά έργα υπήρξε και τα επόμενα χρόνια χωρίς όμως να 
υλοποιηθούν λόγω της κρίσης του 1932.

− Για την πραγματοποίηση των έργων στόχος ήταν η προσέλκυση κεφαλαίων από ξένους ή 



Έλληνες κεφαλαιούχους.
− Τα έργα του λιμανιού του Πειραιά ανέλαβε γαλλική εταιρεία.
− Σιδηροδρομική γραμμή Κοζάνης- Καλαμπάκας χρηματοδοτήθηκε από Βέλγους.
− αγγλικοί και αμερικανικοί όμιλοι έκαναν συμβάσεις για τις μεγάλες εταιρείες και τα 

δημόσια έργα της δεκαετίας του 1920.
− η πολιτική προσέλκυσης κεφαλαίων των κυβερνήσεων και των τραπεζών αποσκοπούσε 

στην αντιμετώπιση πραγματικών αναγκών σε υπηρεσίες και υποδομές.
− ωστόσο, η αξιολόγηση των προσφορών από τους αρμόδιους φορείς δημιούργησε πολιτικές 

ατιπαραθέσεις.
− παραμένει η εντύπωση ότι στόχος των τραπεζών και των κυβερνήσεων ήταν οι 

συναλλαγματικοί πόροι των ξένων δανείων ενώ η ανάγκη για επενδύσεις για αντιμετώπιση 
πραγματικών αναγκών ήταν απλά η πρόφαση. 


