
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΙΣΤΟΡΙΑ 

 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ(ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ(ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

α. Κόμμα του Γ.Θεοτόκη σελ.92-93 «Το κόμμα του 

Γ.Θεοτόκη…Αντιβενιζελικών». 

β. Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης(1905) σελ.213-214 « Όταν η επανάσταση 

στο Θέρισο είχε αποκτήσει… επαναστάτες». 

γ. Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής σελ.151-152 «Με βάση το άρθρο 

11…ανταλλαξίμων» (μπορεί να γίνει και μια αναφορά στη Μικτή Επιτροπή που 

ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1914 ,που θα ρύθμιζε τα σχετικά με την ανταλλαγή, 

όμως δεν λειτούργησε) 

ΘΕΜΑ Α2 

α. Σ σελ.84 

β. Λ σελ.209 

γ. Λ σελ.220 

δ. Λ σελ.49 

ε. Σ σελ.54 

 

ΘΕΜΑ Β1 

Σελ.142-143 «Η επιστροφή των προσφυγών… δρόμο προσφυγιάς» 

ΘΕΜΑ Β2 

Σελ.157 «Την αστική αποκατάσταση ανέλαβε περισσότερο… εργασίας(μπορεί να 

λειτουργήσει ως εισαγωγή). Η αστική στέγαση συνάντησε περισσότερα 

εμπόδια… λιμανιών κ.ά.» Η οικοδόμηση των συνοικισμών, ελλείψει χρόνου και 

χρημάτων, συχνά δεν συνδυαζόταν με έργα υποδομής (ύδρευση, αποχετευτικό 

σύστημα, οδικό δίκτυο, χώροι πράσινου κ.ά.) 

 

 



 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Οι απαντήσεις των πηγών είναι ενδεικτικές. Πρέπει να αξιοποιηθούν τόσο τα αντίστοιχα 

αποσπάσματα του σχολικού βιβλίου όσο και οι πληροφορίες των πηγών. 

ΘΕΜΑ Γ1 

Σχολικό βιβλίο:σελ.78-79 

α. Η Εθνοσυνέλευση του 1862-1864 μέσα σε συνθήκες κυβερνητικής αστάθειας 

και εμφυλίου πολέμου, χρειάστηκε δύο ολόκληρα χρόνια για να φτάσει στη 

ψήφιση συντάγματος…1875 

Σύμφωνα με το κείμενο Α λίγες μέρες μετά την απροκάλυπτη εκλογική νοθεία, 

στις 29/6/1874 ο νέος πολιτικός Χ. Τρικούπης τύπωσε  στην εφημερίδα Καιροί το 

άρθρο «Τις πταίει;». Θεωρούσε υπεύθυνο της χρόνιας πολιτικής κρίσης τη 

Βασιλική εξουσία που είχε συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες. Ο Τρικούπης 

απορρίπτει κάθε άλλη επιλογή και θεωρεί ότι ο λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα 

στην υποταγή στο θρόνο ή στην επανάσταση. Άλλωστε θεωρεί ότι οι πολιτικοί 

αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τον απολυταρχικό τρόπο διακυβέρνησης που έχει 

επιλέξει ο θρόνος. Η λύση για τον Τρικούπη είναι ο δικομματισμός και ο 

σχηματισμός κυβέρνησης πλειοψηφίας. 

β. Η ιδέα… τοπίου 

Σύμφωνα με το κείμενο Β – τον Βασιλικό λόγο στη Βουλή – ο βασιλιάς Γεώργιος 

Α΄ δηλώνει πως αδιάλειπτα  αναγνωρίζει το σύνταγμα και τα προνόμια των 

βουλευτών του ΄Εθνους. Απαιτεί για να είναι δυνατή η ομαλή λειτουργία του 

πολιτεύματος η ανάθεση της κυβέρνησης σε πολιτικό που σαφώς έχει τη 

«δεδηλωμένη» εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των βουλευτών. 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

Σχολικό βιβλίο 

α) σελ.23 «Από τα πολλά… εκποίησής τους»(για εισαγωγή) 

Σελ.25 «Η οριστική αντιμετώπιση του …αρδευόμενα». 

Σελ.43 -44 «Το αποφασιστικό βήμα …ενδιαφέροντος» 

Σύμφωνα με το κείμενο Α η κυβέρνηση του Αλ. Κουμουνδούρου, κορυφαίου 

πολιτικού του εκσυγχρονιστικού ρεύματος θεωρούσε ότι με την αγροτική 

μεταρρύθμιση του 1871 το κράτος επιχειρεί να αυξήσει τα έσοδα του από την 

εκποίηση τους αλλά και των τραπεζών και των εμπορικών ομάδων. Έτσι θα 

υπάρχει ενίσχυση των φυτειών και αύξηση στη δανειοδότηση των αναγκών των 

νέων μικροπαραγωγών. Ακόμη το κράτος θα αυξήσει τα έσοδα του από τους 



 

 

φόρους και τους δασμούς στα προϊόντα και θα επεκταθεί η επιχειρηματική 

δραστηριότητα. Άλλος στόχος της κυβερνήσης ήταν και η αποφυγή 

συγκρούσεων ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο. Μακροπρόθεσμα στόχευε στην 

ανάπτυξη της γεωργίας και την εκβιομηχάνιση της Ελλάδας. 

Σύμφωνα με το κείμενο Β στόχος των Φιλελευθέρων ήταν να ενισχύσουν το 

εθνικό φρόνημα των χωρικών, που ήταν βασική πηγή οπλιτών για τους 

μελλοντικούς πολέμους και να ενισχύσουν την έλξη  που ασκούσε το ελληνικό 

εθνικό πρόγραμμα μεταξύ των χριστιανικών πληθυσμών της Βόρειας Ελλάδας. 

Η ξεκάθαρη υπόσχεση μιας εκτεταμένης μεταρρύθμισης εντάσσεται στην 

πολιτική αυτή, που είχε θετικά αποτελέσματα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η 

απαλλοτρίωση των τσιφλικιών προβλεπόταν να γίνει εκούσια με διάφορα 

προγράμματα χρηματοδότησης των αγοραστών και με αργούς ρυθμούς. Η 

ένταση των ενδοαστικών συγκρούσεων και ο Διχασμός του πολιτικού κόσμου 

έσπρωξε την Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης σε ένα πιο ριζοσπαστικό πρόγραμμα 

υποχρεωτικής απαλλοτρίωσης. 

Σύμφωνα με το κείμενο Γ η διανομή γης ήταν το κυριότερο μέσο που διέθετε το 

ελληνικό κράτος προκειμένου να νομιμοποιήσει την κυριαρχία του στη Βόρειο 

Ελλάδα. 

β)σελ.25 «Από το 1870 ως… ιδιοκτησίας» 

σελ.45 «Η αναδιανομή που …Ρουμανία κ.λπ.) 

Σύμφωνα με το κείμενο Γ η λύση ήταν η αναπαραγωγή στη Βόρεια Ελλάδα του 

νοτιοελλαδικού κοινωνικού προτύπου, που στηριζόταν στη μικρή ιδιοκτησία και 

την οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση. Το πρότυπο ήταν αρκετά 

επιτυχημένο, γιατί είχε συμβάλλει στη σταθεροποίηση της κρατικής εξουσίας 

και του πολιτεύματος. Η αγροτική μεταρρύθμιση άρχισε τελικά να υλοποιείται 

από το 1923 και ύστερα. Η γη που διένειμε τότε το κράτος ανήκε προηγουμένως 

κυρίως σε Τούρκους και Βουλγάρους που είχαν αποχωρήσει στο πλαίσιο της 

ανταλλαγής των πληθυσμών, αλλά και σε έλληνες μεγαλογαιοκτήμονες. 

 

 

 


