
 

 

Θέμα Α1 

Εκλεκτικοί: σελ. 77 (χρονικό πλαίσιο Εθνοσυνέλευση 1862-1864) 

Στρατιωτικός Σύνδεσμος: σελ. 86-87 «Το 1909 συντελείται μια τομή…προώθησε τα 

αιτήματά του μέσω της Βουλής». Σελ. 88: «Στις 15 Μαρτίου 1910 Ο Σ.Σ. διαλύθηκε έχοντας 

πετύχει τις επιδιώξεις του». 

Μικτή Επιτροπή: σελ. 152 και προσθέτουμε αναδιατυπωμένες τις πληροφορίες στη σελ. 

146 : Με τη βοήθειά της μεταφέρθηκαν το 1924 και 1925 περίπου 200.000 Έλληνες που 

παρέμεναν στην Καππαδοκία και γενικότερα στην Κεντρική και Νότια Μ. Ασία. 
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Θέμα Β1 

Α) σελ. 82: «Στη δεκαετία του 1880…κοινωνικής ομάδας» 

Β) σελ. 82: «Για την επιλογή των υποψηφίων βουλευτών…εξυπηρετήσεις» 

Σελ. 84: «Οι υποψήφιοι βουλευτές…κατώτερα στρώματα» 

 

Θέμα Β2 

Α) σελ. 154: Αντικειμενικές συνθήκες 

Β) σελ. 154: «Εξάλλου, δόθηκε προτεραιότητα…παραμεθόριες περιοχές» 

 

Θέμα Γ1 

Α)  

Βιβλίο: Σελ. 217 «Δύο μεγάλα εξωτερικά γεγονότα… κήρυξη ένωσης με την Ελλάδα» 

Πηγή Α: Με αφορμή, λοιπόν, την ανακήρυξη της Βουλγαρίας σε βασίλειο, ο Ελ. Βενιζέλος, 

όπως καταγράφεται στη χειρόγραφη προκήρυξή του τα μεσάνυχτα της 22ης Σεπτεμβρίου 



1908, προτρέπει τους Κρήτες να συγκεντρωθούν την επόμενη μέρα, άοπλοι, στα Χανιά για 

να κηρύξουν την ένωση του νησιού με την Ελλάδα.  

Συνδετική φράση: Αντίστοιχα, και η κρητική κυβέρνηση με διάγγελμά της κηρύσσει την 

ανεξαρτησία της νήσου & Πηγή Β. 

Βιβλίο: «Σε λαϊκή συγκέντρωση στα Χανιά…1908»& πηγή Γ 

Βιβλίο: «Για την επίσημη έναρξη… Κυβέρνηση της Κρήτης». 

 

Β) 

Πηγή Δ 

Βιβλίο: σελ. 218, «Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες…απαίτησαν αμέσως την υποστολή της» 

 

 

Θέμα Δ1 

Α) 

Βιβλίο: Σελ. 20:  Αναδιατύπωση 2ης παραγράφου κεφ. 2, Πηγή Α: 1η Παράγραφος, 

Συνδετική φράση: Παρά την καταστροφή του κατά τη διάρκεια της επανάστασης, το 

Γαλαξίδι αναδείχτηκε σε ναυτική δύναμη και ανταγωνιζόταν τη Σύρο & Πηγή Β, 

Συνδετική φράση: Την εξέλιξη των ναυτικών κέντρων έως το 1870 επιβεβαιώνει κι ο 

πίνακας (καταγραφή των στοιχείων του) 

 

Β)  

Βιβλίο: σελ. 20: 3η παράγραφος του κεφ. 2 & πηγή Α: 2η παράγραφος, Πηγή Γ. 

 


