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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018  

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

α. «Κατά τη δεκαετία του 1930 στο εξωτερικό εμπόριο... στοιχεία»   

(σελ. 54) 

 

β. «Πολιτικός σχηματισμός μικρότερης απήχησης που συγκροτήθηκε στην 

Εθνοσυνέλευση του 1862-1864 ήταν το Εθνικόν Κομομιτάτον...αυτοκρατορία» (σελ. 

77) 

 

γ. «Τον Ιούλιο του 1914... γεωργικό κλήρο» (σελ.140 -141)  

 

ΘΕΜΑ Α2 

α. Σ 

β. Σ 

γ. Λ 

δ. Λ 

ε. Λ 

 

 

ΘΕΜΑ Β1 

α. «Τα αντιβενιζελικά κόμματα ήταν του Δημητρίου  Ράλλη, του Κυριακούλη 

Μαυρομιχάλη και του Γεωργίου Θεοτόκη» (σελ. 92)   

 

β. «Ως αντιβενιζελικά θεωρούνταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παρά τις διαφορές 

που υπήρχαν ανάμεσά τους, τα ένωνε ένας συντηρητικός προσανατολισμός. Πάντως, 

δεν ήθελαν να επιστρέψουν στην προ του 1909 εποχή. Επομένως, ως προς αυτό δεν 

διέφεραν κατ' αρχήν από τους Φιλελευθέρους. Διέφεραν όμως στο εύρος των 

σχεδιαζόμενων μεταρρυθμίσεων και στις μεθόδους άσκησης της πολιτικής. Οι 

Αντιβενιζελικοί απεχθάνονταν τη διαρκή παρέμβαση του κράτους, επειδή, εκτός των 

άλλων, αυτή θα είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας. Δεν είχαν 

μακροπρόθεσμη πολιτική, αντίθετα, επικέντρωναν την προσοχή τους στην επίλυση 

επίκαιρων προβλημάτων. Τα αντιβενιζελικά κόμματα εξελίχθηκαν σε κόμματα 

υπεράσπισης των συμφερόντων που κινδύνευαν από την πολιτική των Φιλελευθέρ ων. Η 

σύγκρουση με τους Φιλελευθέρους τα οδηγούσε σε διαρκώς συντηρητικότερες θέσεις» 

(σελ.92 ) 

 

 

ΘΕΜΑ Β2 

α. «Οι ξένοι Ναύαρχοι αναχώρησαν την  10η Δεκεμβρίου 1898 και αμέσως άρχισε με γοργούς 

ρυθμούς το δυσχερές έργο της οργάνωσης του νέου πολιτικού σχήματος, που ονομάστηκε Κρητική 

Πολιτεία. Ορίστηκε μια 16μελής Επιτροπή από 12 χριστιανούς και 4 μουσουλμάνους, για να 

εκπονήσει το σχέδιο του κρητικού συντάγματος, ενώ παράλληλα προχώρησαν οι πολιτικές πράξεις, 

χωρίς χρονοτριβή. Έναν ακριβώς μήνα μετά την εγκατάσταση του Ύπατου Αρμοστή, δημοσιεύτηκε 

το πρώτο σημαντικό διάταγμα «Περί συγκροτήσεως της Κρητικής Συνελεύσεως» και αμέσως 

προκηρύχθηκαν εκλογές για την ανάδειξη πληρεξουσίων. Στις εκλογές αυτές αναδείχθηκαν 138 

χριστιανοί και 50 μουσουλμάνοι πληρεξούσιοι και η Κρητική Βουλή άρχισε τις εργασίες της στις 8 

Φεβρουαρίου 1899.Το Σύνταγμα της Κρητικής Πολιτείας, που συντάχθηκε κατά το πρότυπο του 
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ισχύοντος τότε ελληνικού συντάγματος, αφού εγκρίθηκε από το Συμβούλιο των Πρέσβεων των 

Προστάτιδων Δυνάμεων στη Ρώμη, τέθηκε αμέσως σε εφαρμογή. » (σελ. 206) 

 

β. «Η πρώτη κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας εργάστηκε με ζήλο και απέδωσε σε σύντομο 

χρονικό διάστημα σημαντικό έργο. Έκοψε κρητικό νόμισμα (την κρητική δραχμή) και ίδρυσε την 

Κρητική Τράπεζα.» (σελ.208 ) 

 

 

ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 

ΚΟΤΣΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 

ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

 

 


